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2012شماره شصت و چهار  نوامبر  . ماهنامۀ روشنگر      

سکوت گناه است آنگااه کاه 

و ایان .  باید اعاتاراک کارد

سااااکااااوت از انسااااانااااهااااا 

ماااااوجاااااوداتااااای باااااز دل 

نژاد انساان بار.....  میسازد

اعااتااراک صااعااود (  قاالااه )  

اگار تاا کاناون .  کرده اسات 

هیچ فریادی در برابر بی عدالتی ، جاهال و شاهاوت، بار 

. نخواسته بود همچنان تفتیش عقاید در خدمت قانون بود

و همچنان تیغه هاای گایاوتایان بارای حال اخاتاالفاات ماا 

... افراد با شهامت که در اقلایاتاناد.  تصمیم گیری میکردند

تاا باتاواناناد در عامال ...  ودوباره بگویند ... باید بگویند 

و به دنبال آن بار لالام .  خطاهای اکثریت را تصحیح کنند

 .          اقلیت ستمگر بر مردم پیروز گردند

 اال ویلر ویلکاکس( 2222...–2853)

 

 من؟ وفاداری به ملکه الیزابت؟
 پرتو

 

همانطور که همۀ ما مهاجرین میدانیم یکی از مراحل قانونی و 

تشریفاتی برای بدست آوردن تابعیت کانادا این است که باید 

بسیاری از .  سوگند وفاداری به ملکه یا پادشاهی انگلیس ادا کنیم

ما مهاجرین این امر را به عنوان یک عمل صرفا تشریفاتی نگاه 

کرده و چندان اهمییتی به آن نداده و قریب به اتفاق ما اساسا  

شاید بسیاری از ما  . باور و اعتقادی به چنین وفاداری نداریم

چه خوش باورند : " موقع ادای سوگند به شوخی به خود گفته ایم 

به راستی اگر این " اینها، من؟  وفاداری به پادشاهی انگلیس؟ 

سوگند  تا این اندازه بی اهمیت است، به چه علت از متقاضیان 

.                                     تابعیت چنین کاری خواسته میشود  

سال  50چارلز راچ، وکیل حقوق مدنی در تورنتو که بیش از 

پیش، از ترینیدا به کانادا مهاجرت کرده بود، از آنجا که  هرگز 

حاضر نشد سوگند  وفاداری به سلطنت و ملکه انگلیس را  ادا 

او در دادگاه  1992در .  کند، تابعیت کانادا  را به دست نیاورد

فدرال کانادا دعوایی طرح کرد مبنی بر اینکه سوگند وفاداری به 

دادگاه .ملکه ناسخ اصول  منشور حقوق و آزادهای کاناداست

دعوای او را رد کرد و تقاضای تجدید نظر او به دادگاه عالی 

راچ دوباره ولی این بار از طریق  2007در سال .   نیز رذ شد

به نمایندگی از طرف افرادی که با او در این "شکایت گروهی"

. مورد هم عقیده بودند، در دادگاه عالی انتاریو طرح دعوی کرد

علیرغم اینکه دادستان ، این پرونده را بی ارزش و وقت گیر 

دانسته و تقاضای رد آن را کرده بود ، قاضی دادگاه اجازه طرح 

این بار دولت فدرال وارد ماجرا شده . دعوی را صادر کرد 

وخواهان  رد  دعوی مطروحه  از دادگاه تجدید نظرشد، دادگاه 

تجدید نظر، دادخواست دولت فدرال را وارد ندانسته و پرونده 

دوباره به دادگاه عالی انتاریو فرستاده شد ولی سرانجام این 

.                    علیه چارلز رای داد2009دادگاه نیز در ژانویه   

چارلز باز هم به دادگاه عالی شکایت برد ، ولی  2012در فوریه 

این بار با این استناد که شرط ادای سوگند وفاداری به ملکه 

دادگاه اجازۀ  2012جون  18در . اشکال قانون اساسی دارد

اما چارلز چند ماه پس . ادامۀ رسیدگی به پرونده را صادر کرد

سالگی بعلت بیماری  79از آن تاریخ، روز دوم اکتبر در سن 

سزطان مغز درگذشت بدون اینکه تابعیت کشوری که بیش از 

در . سال در آن زندگی و تالش کرده بود را بدست بیاورد 50

یکی از مصاحبه هایش در  تلویزیون سی بی سی، به او گفته شد 

که چرا به این قضیه اینقدرها اهمیت میدهد در حالیکه این  

او .  صرفا یکی از مراحل تشریفاتی برای کسب تابعیت است 

چگونه میگویید اهمیتی ندارد؟ شما اگر به : در پاسخ میگوید

وفاداری به سلطنت ملکه سوگند نخورید حق رأی ندارید، 

نمیتوانید بسیاری ازشغلهای دولتی را داشته باشید ، نمیتوانید 

عضو هیئت امنای آموزش و پرورش منطقۀ خود شوید، 

نمیتوانید گذرنامه بگیرید و بسیاری موانع دیگر سر راه شما 

.                                                                         هست  

با قانون سوگند عمال در ذهن مهاجرین القإ میشود که انگار   

ملکه و خاندان سلطنتی این جامعه را ساخته و مهیا کرده اند و نه 

برای روشن شدن . نیروی بازو و فکر مردم ساکن و مهاجرین

:                            مطلب متن سوگند را لغت به لغت میاورم  

من قسم میخورم که نسبت به ملکه الیزابت دوم، ملکۀ "

کانادا،وارثین و جانشینانش، وفادار و تابع بوده و متعهد به 

اطاعت از قوانین کانادا و انجام وظایفم به عنوان یک تبعۀ 

."                                                      کانادایی خواهم بود  

مالحظه میکنید که وفاداری و اطاعت برای مهاجرین باید به   

میزانی باشد که نه تنها به ملکه بلکه به اشخاصی هم  که هنوز 

نمیشناسند وبه عنوان جانشینان بعدا خواهند آمد  نیز باید وفادار 

  -هر چند تبعیت از قوانین و قبول سیستم پادشاهی. و تابع باشند

برای تمام اتباع کاناداست ولی ادای سوگند فقط برای مهاجرین 

آنچه مسلم است  یکی از . باالتر از هیجده الزامی است 

نیازهای ضروری مهاجرین برای برخورداری از حقوق و 

امنیت اجتماعی ، بدست آوردن تابعیت کاناداست ، ومیتوان 

گفت یکی از عللی که به این مسئله توجه و پرداخت 

آنست و در حال حاضر " مخصوص مهاجر بودن"نمیشود

شاید اگر از یک . مسئلۀ کسانی که متولد کانادا هستند نمیباشد

کانادایی خواسته شود که به یک شخص خاص سوگند ادا کند 

.                                              حاضر به انجام آن نشود  

یکی از نکاتی که در این مورد میتوان  به آن  اشاره کرد  این   

است که  معموال مهاجرین با انگیزۀ نجات از سرکوب و 

شکنجه و زندان و اعدام و تحقیر به کشورهایی مثل کانادا آمده 

و در مقایسه با آن همه آزار و تهدید،  شاید به نظرشان ادای  

سوگند به ملکه و جانشینانش وظیفه و بار چندان سنگینی  

اما نکته اینجاست که نظام سرمایه فقط با سرکوب و .  نباشد

کشت و کشتار نیست که مردم را به اطاعت وادار میکند،بلکه 

با بمبارانهای فکری افکار و عقاید طبقۀ حاکم را به صورت 

دولت . قانون وضع کرده  مردم را ملزم به اجرای به آن میکند

جمهوری اسالمی ایران هم که مردم را مجبور به ادا یا نوشتن 

، ادای نماز در ادارات دولتی، روزۀ اجباری "بسمه تعالی"

مذهب، در همین . وغیره کرده، همین هدف را دنبال میکند

تو بندۀ ناچیز : جایگاه است که وظیفۀ اصلی اش را انجام میدهد

و گناهکاری هستی که دائما باید چند بار در روز و شب، به 

طور مرتب،  با ادای جمالت و عباراتی طلب بخشش کنی، 

و بدیهی . اقرار کنی که از خدا و فرستادگانش اطاعت  میکنی

است که فرستادگان ، نخبگانی زمینی هستند که برای تو تکلیف 

.                                                             تعیین میکنند  

سوگند وفاداری به سلطنت فقط ادای چند جمله نیست، تحمیل  

یک اقرار است به اطاعت و قبول آنچیزی که  به هیچ وجه و 

هرگز قبول نداری ؛ چنین الزام و اجباری به ویژه در مهاجرین 

. حِس تحقیری دوباره و تبعیتی از سر ناچاری را تقویت میکند

این همان حسی است که طبقۀ دارا خواهان آن است حسی که به 

فرد میگوید تو فرودست هستی و این باالییها هستند که برای تو 

اهمیت و ارزش مقاومت چارلز راچ در .  تصمیم میگیرند

او نخواست که . همین نکته است او زیر بار این تحقیر نرفت

او بر . حداقل در این مورد، باالیی ها برایش تصمیم بگیرند

خالف بسیاری از مهاجرین خشم و مخالفت را فرو نخورد بلکه 

.  در حد توانایی اش مقاومت کرد و مخالفت خود را ابراز کرد  

هر اندازه نقش مردم در تصمیم گیریها کمتر باشد به همان  

این نقش .  میزان اعتقادشان به فرودست بودن بیشتر میشود

نداشتن، آنها را نسبت به قدرتشان بیگانه کرده  و  به این نتیجه 

و " کاردان"در آن باالهستند که " نخبگانی : "میرساند که

کارشناس تمام امور زندگی اجتماعی بوده و آنها بهتر میدانند ما 

آنها بلد هستند که . چه کارهایی را باید و یا نباید انجام دهیم

بگیرند حتی در مورد زنده " تصمیم"چگونه مذاکره کنند و 

به جنگ میگیرند " تصمیم"بودن یا زنده نبودن ما آن زمان که 

و ما طبق قوانین جاری وظیفه داریم  وارد ماجرا شده و گوشت 

"  به " گوشت دم توپ شدن"و کیست که نداند .  دم توپ شویم

آب و " عقیده"و " ناموس"و " آب و خاک"در راه "  فدا شدن

 —در رویارویی با سیل نمایشهای بی.  رنگ  و ترجمه میشود

شمار ساز و کارهای اقتصادی ، نظامی و فرهنگی طبقۀ 

دارا در مراکز پر جالل و جبروت و ساختمانهای مجلل و 

نگهبانهای مجهز و اتوموبیلهای آخرین مدل و سخنرانیهای 

غرا و البته به رخ کشیدنهای کیفری و عقوبتی و ایذا و 

اذیتهای مرئی  نا مرئی، مردم کم کم  به این احساس میرسند 

و بر همین اساس است . که نقش و دخالتی در ماجرا ندارند

، 1982و اصالح شدۀ آن در  1867که برابر قانون اساسی 

و طبق چارت حکومتی کانادا، باالترین مقام سیاسی کشور 

ملکه الیزابت بوده و تمام مصوبات به امضای نمایندۀ او در 

کانادا میرسد، همچنین ملکه یا نمایندۀ او اختیار تعطیل کردن 

در واقع ما با  والیت فقیه به سبک کانادایی . مجلس را  دارد

والیت فقیهی که باید پای سند وفاداری به اورا . روبرو هستیم

البته این ادای سوگند به سبک شیک و آرام، .  امضإ کنیم

جایگزین همان دست بوسی و پابوسی سبک قدیم شده و خیلی 

اما اگر انجام ندهی اذیت و آزار، ولی . آزاردهنده نیست

حق رأی نداری، نمیتوانی : شیک و آرام،  شروع میشود

گذرنامه بگیری، نمیتوانی عضو هیئت امنای آموزش و 

پرورش منطقۀ خود بشوی، نمیتوانی بسیاری از شغلهای 

.          دولتی را داشته باشی و بسیاری موانع نامرئی دیگر  

در هر جمع، گروه، سازمان از هر نوع و یا حتی 

سازمانهای فعال سیاسی، چنانچه اعضإ نقش دخالتگری و 

"  دانایان"تصمیم گیری نداشته باشند، نطفۀ اعتقاد به وجود 

و " رهبران"برای تصمیم گیری و همه کاره بودن 

و به این ترتیب روحیۀ پرسشگر،  .  سرپرستان  بسته میشود

خالق و متکی به نفس جایش را به روحیۀ مطیع و سربراه 

داده ، دنباله روی و اطاعت بی چون وچرا از  باالدستان  با 

آغاز ....نامهای مختلف رهبر، پیشوا، دبیر کل، قهرمان و

.                                                                  میشود  

2012اکتبر   
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به دستمان رسید که با توجه به فرصت کمی که برایماان

.  باقی مانده است، آنرا بعنوان یادبود و همدردی با یاران وی منتشر می کنیم

——————-                                                                       

) ١٩٣١احمد شایگان، مبارز قدیمی، در سحرگاه چهارم آبان  

احمد شایگان كه براي دیدار خانواده و دوستان . درگذشت ( ٥١١٥اکتبر٥٢

، در ایالت (1012اكتبر )در سحرگاه چهارم آبان . به امریكا آمده بود او كه  .

ي شایگان آموخته  نیوجرزي، درگذشت او که آزادگي را در دامان خانواده

ي ملي آغاز كرد؛ و  بود؛ فعالیت سیاسي را از دوره دبیرستان در درون جبهه

ي ملي و سازمان  گیري جبهه هنگام تبعید پدر، دكتر علي شایگان، در شكل به

او از فعالین و رهبران کنفدراسیون . دانشجویان ایراني در امریكا كوشا بود

های برجسته جنبش چپ  جهانی محصلین و دانشجویان ایراني و از چهره

ای بود که در ستیز با خودکامگان دو رژیم  احمد شایگان آزاده.ایران بود

پشین و کنونی سر به تسلیم فرود نیاورد؛ دادخواهی که برای تحقق آزادی و 

ای درنگ نکرد، و در این راه دو  ها و زنان لحظه  برابری به یژه حقوق اقلیت

، در بین  ي زندان در بازه. جان خرید هاي جمهوري اسالمي را به بار زندان

محمود خلیلي كه خود . جا گذاشت یاد ماندني به ای به بندیان، از خود چهره هم

از بازماندگان قتل و عام سال شصت و هفت زندانیان سیاسي است در باره 

مورد دیگر در خصوص زیر بازجوئی رفتن دکتر :" گوید وي چنین مي

بود ولی " سازمان وحدت کمونیستی"او یکی از فعالین . بود " ش –احمد "

تنها به خاطرپدرش شخصیت شناخته .رده و موقعیت او را کسی نمی دانست

 —[ فالني. ]کند در بهداری او را می بیند و شناسائی می[ فالني.]شده ای بود

. 

را مای "  احاماد" دستگیر شاده باود ولای دکاتار ]...[ با اینکه در رابطه با 

اسات و از  "  وحادت کاماونایاساتای " شناخت و مای دانسات از رهاباران 

. اطاالع کاامال داشات (  در کنفدراسایاون) های خارج از کشور او  فعالیت

را از اتاق ما بردند چندی بعد که یکی از رفقائی کاه مادتای "  احمد" دکتر 

( دکتر احمد) ای او  در بهداری بستری بود، توضیح داد که بطور وحشیانه

در ) را شکنجه کرده بودند و شرح ماجرا را از زبان خاودش شانایاده باود

باناد  هام(.  متن مصاحبه نام و ارتباط سازماني شخص خبرچین آماده اسات

دیگري كه او هم از بازماندگان قتل و عام سال شصت و هافات زنادانایاان 

مان و او، و دو نافار : :  گاویاد ي احمد شایگاان ماي سیاسي است، در باره

زندان اویان باا "  آموزشگاه" 3سالن  76دیگر از رفقای وحدت در سلول 

ای بودند با هم دو سالی  شان توده زندانی دیگر که اکثریت 33هم به همراه 

آن دو نفر یكي به نام حمدهللا از رفاقاای جاناوب باود و آن .  زندگی کردیم

دژخیمان  73دیگری ساسان دانش فعال کارگری سازمان بود که در سال 

به دلیل حضور احمد در سلول، مناسبات حااکام بار .  رژیم اعدامش کردند

هامایان را .  هاا بارخاوردار باود آن از کیفیت بسیار متفاوتی با سایر سلاول

( فلسفه، فیزیک، ریااضایاات) بگویم که احمد در روز سه کالس آموزشی 

ای  با ایناکاه اکاثار افاراد سالاول تاوده.  کرد در سلول بطور مخفی دایر می

بودند با این وجود مسئول سلول از میان ما انتخاب می شاد و مان خاودم 

احمد شایگان به عواقب سنگیان  تاالش  ."مدت طوالنی مسئول سلول بود

ترین سالهای سرکوب  های سیاسی و اجتماعی خود آگاه بود، حتی در سیاه

که به بازداشت های مکرر او و ممنوعیت از تدریس منجر گاردیاد، آرام 

ی دیگری را باه باا   ای، پنجره و قرار نگرفت و با بسته شدن هر روزنه

  *.اش گرامي باد خاطره. گشود امید می
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  آیا ایتالیا کشوری امن برای اخراج پناهجو به آنجا است؟
 کاووس اختری

 

نوجوان بیمار افغان، علی که پیشاتار گازارشای از او در 

پژواک پخش شد، تنها نیست و تعداد زیادی کودک تناهاای 

چانادیان .  پناهجو در خطر اخراج از سوئد به ایتالیا هستاناد

تا کنون بایاش . نوجوان دیگر نیز به ایتالیا فرستاده شده اند

از صد کودک پناهجو حکم اخراج باه ایاتاالایاا رادریاافات 

کرده اند، کشوری که مقصاد اول آناهاا در ورودشاان باه 

یک هفته پیش جوان شانزده ساله افغاان، .  اروپا بوده است

در شهر رم، .  نصرت شداب از سوئد به ایتالیا فرستاده شد

پرسنل اداره کل مهاجرت او را به پلیس فرودگااه تاحاویال 

 . او هم اکنون در خیابانهای ایتالیا سرگردان است.دادند

او در پیامی تلفنی به رادیو سوئد می گوید که آنها گافاتاناد، 

پلیس برای پیدا کردن محلی برای ماندن به من کمک مای 

 . کند

نصرت شداب از افغانستان به سوئد آمد، اما چاون کشاور 

اولی که او در آن ثبت شده اسات ایاتاالایاا سات، مسائاوالن 

مهاجرت سوئد، بدون بازکردن پرونده ای، او را تاحاویال 

تمامی پناهجویانی که از ایاتاالایاا .  پلیس این کشور داده اند

خارج شده اند، شهادت از بدرفتاری پلایاس و نااکاارآمادی 

نصرت شداب بدون .  سیستم پناهجوئی این کشور می دهند

اینکه محلی برای اقامت بیابد در ایتالایاا سارگاردان مااناده 

 .است

او می گوید که من اصال محل کاماپ را نامای دانام، یاک 

تاا کاناون .  بیلط برای من خریدند و گفتناد باه کاماپ باروم

صدها کودک تنهای پناهجو که اکثرا از کشور افاغاانساتاان 

. هستند، حاکام اخاراج باه ایاتاالایاا را دریاافات کارده اناد

کشوری که بسیاری از انجمن های حمایت از پناهاجاویاان 

و حقوق بشری خواستار توقف اخراج این کودکان از ایان 

دانمارک و فنالند هم اکنون این اخاراج هاا . کشور شده اند

را متوقف کرده اند اما مسئولین اداره کل مهاجرت ساوئاد 

 -بر این نکته که ایتالیا کشوری مطمئن و آزاد است تاکید 

میکاائایال ریابان ویاک مادیار قضاائای اداره کال .  می کنند

مهاجرت سوئد با تائید مشکالت ایتالیا در پذیرش مهاجاران 

می گوید که ایتالیا سیستم پذیرشی بدتر از ساوئاد دارد اماا 

مکانهائی برای نگهداری از کودکان تنهای پناهجو در ایان 

کشور هست و سیستم قضائی ایتالیا به پاروناده پانااهانادگای 

او اضافه می کند که ایاتاالایاا کشاوری .آنها رسیدگی می کند

دموکرات است و اداره پلیس و سیستم قضائی خود را دارد 

.      و ما نمی توانیم از سوئد برای آنهاا تصامایام گایاری کانایام

کودکان پناهجو بدون توجه به قوانین پناهندگی به ایتتتالتیتا 

 .باز پس فرستاده می شوند

اداره کل مهاجرت، دلیل اخراج آنها را وجود اثر اناگاشات 

در سیستم ایتالیا می داناد در حاالای کاه بسایااری از آناهاا 

بارطاباق قارارداد .  تقاضای پناهندگی در ایتالیا را نداده اناد

دابلین ما بین کشورهای عضو اتحاادیاه اروپاا، کاودکاان و 

نوجوانان زیر سن قانونی، تنها در صاورت آغااز پاروناده 

پناهندگی در کشاوری دیاگار،باایاد باه ایان کشاور باازپاس 

یکی از این کودکان تنهاای پانااهاجاو کاه از .  فرستاده شوند

افغانستان آمده است و مای خاواهاد کاه نااشانااس بااشاد باه 

اکوت، بخش خبر رادیو سوئد می گوید که مقاماات ایاتاالایاا 

به ما گفتند که گرفتن اثرانگشت وظیفه آنهاست و به معانای 

 .تقاضای پناهندگی از این کشور نیست

تا کنون یکصد و هشت کودک که از ایتالیا باه ساوئاد آماده 

اند حکم بازگشت اجباری به این کشاور را دریاافات کارده 

 .اند

پلیس مرزی بر اخراج یک پسر بیمار افغان پافشاری می 
 .کند

داره مهاجرت برای جلوگیری از اخراج یک پسر پاانازده ا

ساله افغان به ایتالیا وارد عمل شده است اما پالایاس مارزی 

او کاه در .  مالمو به درخواست ایان اداره تاوجاهای نادارد

بخش بیماری های روانی در بیمارستان مالمو بستری سات 

اداره مهاجرت می .  چندین بار دست به خودکشی زده است

خواهد که پرونده مهاجرت او را مورد بازبینی قرار دهد اما پلیس مرزی 

پتر نورن فرمانده . مالمو همچنان بر اخراج او به ایتالیا پافشاری می کند

:              پلیس مرزی مالمو به بخش خبری رادیو سوئد چنین می گوید  

هامااناناد دیاگار پاروناده هاای .  هیچ چیز عجیببی در این پرونده نیاسات  -

ما او را تحویل اداره ماهااجارت .  کودکان مهاجر تنها با او رفتار می شود

که پتر نورین در جواب سوزان پالمه گزارشگر رادیو سوئد .  نخواهیم داد

از او در باره درخواست توقف اخراج توسط اداره مهااجارت مای پارساد 

پاتار . می گوید که اداره پلیس خود در این موارد تصمایام گایاری مای کاناد

نورن در واکنش به اینکه این پسر بسیار بد حال است و در بایاماارساتاان 

روانی بستری ست و آیا این مسئله دلیلی کافی برای تاوقاف اخاراج او و 

ارسال پرونده به اداره مهاجرت نیست می گوید که خیار، وظایافاه ماا در 

این مورد اخراج او به کشور ایتالیا ست و ما این کار را اناجاام خاواهایام 

علی پسر پانزده ساله افغان زمستان گذشته از طریق کشور ایتالایاا باه . داد

سوئد آمده است و بر طباق قارارداد دوبالایان ماا بایان کشاورهاای عضاو 

 .اتحادیه اروپا، باید به ایتالیا بازپس فرستاده شود

این قرارداد به این معنی ست که پناهجو باید در اولین کشور اروپائی که 

بدین ترتیب کشور ایتالیا باید به . وارد می شود تقاضای پناهندگی بدهد

اما آنت کرومول که سرپرستی علی . پرونده پناهندگی علی رسیدگی کند

را در مدت زمان اقامت در سوئد را بر عهده داشته می گوید که او 

-توسط پلیس ایتالیا به شدت ضرب و شتم شده و در یک کمپ پناهندگی   

20ادامه مقاله در ص    

 تحصن پناهجویا ن ایرانی  در آلمان
  گودرزحسنوند  

نفر آنها در پروسه پناهندگی بعنوان  653که فقط 

.                      پناهنده سیاسی پذیرفته شده اند  

میلیون   44در مقیاس جهانی با و جود 

در  -میلیون 1در ایران  -میلیون 2درپاکستان ) 

که ...(   میلیون 5.1سودان  -میلیون 7.1کنگو 

عمدتا در کشورهای فقیر بسر می برند، وجود 

این تعداد قلیل پناهنده در کشوری غنی و ثروتمند 

مثل المان و داشتن این وضعیت رقت بار آنها،  

لکه ننگیست بر دولت سرمایه داری در آلمان از 

یکطرف   و سیستم جهانی  سرمایه داری از 

طرف دیگر  که عامل اصلی این آوارگی و در 

.                               بدری انسانها می باشد  

 ***  

دزدان "تحصن شده اند که مورد پشتبانی احزاب اپوزیسیون مثل حزب سبزها و یا 

پلیس آلمان  چند روز بعد . و همچنیین گروهها و احزاب ایرانی قرار گرفته اند" دریایی

از شروع  از  تحصن ، به پناهنده گانی که شب ها  در چادِر تحصن می خوابیدند ، گفته 

.   که آنها فقط اجازه زدن یک پاولیون یا یک چیزی شبیه چتر ضد آفتاب دارند و نه بیشتر

پناهنده گان مجبور هستند که روز و شب را درفضای باز و بدون هیچگونه حصار و 

.                                    در آلمان شب ها دما به زیر صفر می رسد.سقفی ،سر  کنند  

اکتبر با برچیدن چادر  22همین اکسیون هم در برلین برگزار شده که در روز چهار شنبه 

تحصن پناهنده گان از طرف پلیس ، درگیری شدیدی بین پلیس و پناه جویان و حامیا ن 

.                                                                                     آنها بوجود آمده است  

:                                                                   خواسته های پناهجویان عبارتند از  

در بین پناه جویان شهر  فرانکفورت  برخی افراد بین ) بررسی سریع پروندهای آنان  -1

سال  هست که منتظر سرنوشت و جواب خود از طرف اداره امور پناهنده گان  12تا 7

(                                                                                                   می باشند  

نفر باید با هم در  8تا 4که در آنها بعضی وقتها  )برچیدن اردوگاههای پناهنده گان  -2

.                                      و دادن مسکن مناسب به پناه جویان( یک اتاق زندگی کنند  

پناه جویان اجازه ترک و خروج ) حذف محدودیت های جغرافیایی برای پناه جویان-3

(.                                                          محل زندگی و اردو گا ها یشان را ندارند  

نفر تقاضای پناهندگی داده اند 45741بر طبق آمار رسمی دولت در آلمان  2011در سال 

بعد از خود کشی یک پناهنده جوی ایرانی در 

شهر ورتسبورگ آلمان در سال گذشته که منجر به 

تحصن و اعتصاب غذای سایر پناهجویان شد، آنها 

این پیروزی باعث . به موفقیت نسبی رسیدند

گسترش مبارزه سایر  پناهجویان ایرانی وحتی 

.                 غیر ایرانی در شهرهای مختلف شد  

از سپتامبر تا اکتبر امسال پناهجویان ایرانی و 

عرب و ترک و آفریقایی با مارش عظیمی  بمدت 

کیلومتر راه از  600یک ماه و با پیمودن بیش از 

شهرهای مختلف به سمت برلین،توانستند در 

انعکاس خواستها ی خود در مطبوعات و رادیو 

.                 وتلیزیون موفقیت بزرگی کسب کنند  

اکتبر ده ها پناهجوی ایرانی از 20از روز شنبه 

شهرهای مختلفی از  ایالت هسن با برپایی یک 

    —چادر در مرکز شهر فرانکفورت وارد یک 
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 «علی میرموسموس»آشنائی با 
 غولسرباز آمریکائی در کابل

 هادی خرسندی

سربااز آماریاکاائای باا یاال و !  شاهد عینی میگفت هادی جان

کوپال و قمقمه و واکسیل و یونیفورمی کاه اناگاار باادش هام 

کرده بودند تا بیشتر ما را بترسانند، وارد بقالی کوچک کاابال 

حجم حضورش رعب انگیز بود و مدتای .  شد و کبریتی خرید

وقات .  طول کشید تا خودش را از تنگنای بقالی بیرون باکاشاد

رفتن دوتا لوله المپا باه کات و کاولاش گایار کارد و صادای 

بقال بیچاره شیاشاه هاا را کاه .  شکستنشان از زمین برخاست

 « !پدرسگ پول کبریتشم نداد» : جمع میکرد زیر لب غرید

نره خر بیرون بقالی پک به سیگار میزد و دودش را بیاخایاال 

از تارسام داشاتام (  شاهد عینی) من .  به درون مغازه میفرستاد

رفاتاه باودم از تالافان !  فرو میرفتم باه دیاوار اناتاهاای باقاالای

 .دیواریش استفاده کنم

پرچم آمریکا در کوچه پس کوچه های افاغاانساتاان رعاب و » 

اخبار تجاوز سربازان آمریکائی باه زناان و .  نفرت میپراکند

دختران افغان با همۀ سانسوری که اعمال میشود، به سازمان 

 .های حقوق بشر میرسد

 

*** 

آیا آمریکا به ایران حمله خواهد کرد؟ آیاا مالات ایاران بارای 

رهائی از حکومت سفاک جمهوری اسالمی، دسات باه دامان 

جنایتکاران آمریکائی میشود؟ در واقع تصمیم قطعی آماریاکاا 

برای حمله به ایران حدود یک سال پیش گرفته شد، آناهام باه 

 !«علی میرموسموس»دنبال تقاضای 

 کیست؟ « علی میرموسموس»

ماعارفای «  ُچاس   -علی میرَچپ»  وی پیش از انقالب خود را 

میکرد اما پس از انقالب و مهاجرت به خارج، ضمن آشنائای 

با برخی سلطنت طلباان دسات و دلابااز و دیادن خااناه هاای 

عالای » بزرگ و اتومبیل هاای گاراناقایامات آناهاا، ناام او باه 

 . تغییر یافت« میرموسموس

در بارۀ نحوۀ خوابنما شدن میرموساماوس و سالاطانات طالاب 

شدن یکشبۀ وی، روایت است که شبی یک آقائی به خواب او 

میآید، یک دسته اسکناس زیر بالش او مایاگاذارد و مایاگاویاد 

عالای صاباح کاه از !  علی، تو از فردا صبح سلطانات طالابای

خواب برمیخیزد، اسکناس ها را از زیر باالاش بارمایادارد و 

 !سلطنت طلب میشود

 «علی میرموسموس»اولین مأموریت 

اولاایاان ماا مااوریاات ماایاارمااوساامااوس، الئاایااک نشااان دادن 

محمدرضاشاه و بای اعاتاناا واناماود کاردن او باه ماعاجارات 

در مقابل، وی باایاد مایاکاوشایاد بارعاکاس، .  حضرتعباس بود

دکتر مصدق را گرفتار خرافات مذهبی نشان دهد و ثابت کناد 

کسی که حضرتعباس در راه اماامازاده داود ناجااتاش داده و 

 !نگذاشته از اسب بیفتد، دکتر مصدق بوده است

ضمناً میرموسموس که هنر تاریخنویسی و پاژوهشاگاری را 

آموخته، هفاتاۀ آیاناده در یاک «  عرفان قانعی فرد» در مکتب 

برنامۀ تلویزیونی با شرم و حیای ذاتی خودش ثاابات خاواهاد 

کرد که قهرمان ملی کردن نفت ایران محمدرضاشاه بوده کاه 

دکتر مصدق او را حبس میکند و به احمدآباد میافارساتاد و آن 

 .قهرمان ملی تا پایان عمر در تبعید میماند

 آمادگی برای حملۀ آمریکا

در نااامااه ای کااه سااال گااذشااتااه .  از مااطاالااب دور ناایاافااتاایاام

 —میرموسموس به سناتور لیندسی گراهام آمریکائی نوشت 

! آمادگی خود را برای حملۀ آمریکا به ایران اعالم نمود

در این نامه وی رهنمودهای الزم را برای حمله به چند 

نقطۀ حساس در ایران و منزل شوهر خالۀ خودش در 

در اختیار ( به خاطر اختالفات فامیلی)لنگرود 

.                                           آمریکائیان قرار داد  

متعاقباً ستاد مشترک ارتش آمریکا در جلسۀ فوق العاده  

ای، انتساب نامه را به میرموسموس مورد شک قرار 

در واقع دستگاه های اطالعاتی اسرائیل، آمریکائی .  داد

ها را هشیار کردند که ممکن است نامه از میرموسموس 

 !نباسد و کسی خواسته باشد آنها را دست بیندازد

این شک و شبهه موقعی به اوج خود رسید که 

میرموسموس هم خودش در انتساب این نامه به خود، 

دچار تردید شد و به تلطیف و ترمیم و پس وپیش کردن 

قضیه برآمد اما از یک نظر دیر شده بود و آن اینکه 

دانشگاهی که دکترای افتخاری به او داده بود، طی نامۀ 

شدیداللحنی، او را به بی اخالقی و تحریک دشمن برای 

حمله به وطن و کشته شدن آمریکائیان و هم میهنان متهم 

 .کرد و دکترای افتخاری او را پس گرفت

چنان از بی اهمیتی !  متقابالً دکتر میرموسموس سابق

دکترائی که پس گرفته میشد، سخن گفت که گوئی وقتی 

اعطایش را به او ابال  کرده بودند، شوکه شده و سه 

روز دربستر بیماری افتاده و روز چهارم رفته کالنتری 

از آن دانشگاه شکایت کرده که اینها بدون اینکه من 

واسطه تراشیده باشم وخواهش وتمنا کرده باشم وتملق 

شدت !  گفته باشم، زرپی به من دکترای افتخاری داده اند

نفرتی که او از این دکترا نشان داد به حدی بودکه 

احتمال میرفت در یک عکس العمل انتقامی، از آمریکا 

بخواهد سر راه حمله به ایران، چند تا بمب هم روی این 

 . دانشگاه بیندازد

این ترجمۀ متن نامۀ دکتر صمدانی، رئیس دانشگاه 

 :آمریکائی گلوبال است

 

احتماالً منظورش همان میرموسموس )آقای میرفطروس 

فهم این نکته ضروری است که ، اعطای مدرک (  بوده

افتخاری بر پایه شرف و لیاقت کسی که مدرک را می 

یکی از اینها آن گونه که در بند یک . گیرد، بنا شده است

آیین نامۀ مربوط به اعطای مدرک دکترای دانشگاه 

آمریکایی گلوبال قید شده است آن است که گیرندۀ 

دکترای افتخاری، خود را وقف کوششهای انسانی برای 

در حالیکه شما در .  استقرار صلح در سراسر جهان کند

بگونه )نامۀ حیرت آورتان، به سناتور لیندزی گراهام 

موافقت خود را با حمله (  ای شرم آور و ناامید کننده

به سرزمین (  از جمله آمریکا)نظامی قدرتهای جهانی 

 .پدری خود اعالم کرده اید

مثل اینکه من اسمش را عوضی نوشتاه .  ای بابا) آقای میرفطروس، .....  

شما و عزیزانتان، در زیر چتر امنیتی کشور قدرتماناد و ماتامادن !( بودم

از این رو ، شما و خانوداده تان از نعمت امانایات .  فرانسه زندگی میکنید

با این وجود این گوناه باه ناظار مایارساد کاه، بارای شاماا .  برخوردارید

که در ناتایاجاه ) میلیونها نفر زن و مرد و کودک بیگناه و بی دفاع ایرانی 

چنین حمله خانمانسوزی وحشتهای غیار قاابال تاوصایاف    جاناگای را 

سرانجام ، تشویق شما برای حامالاه ......  مهم نیستند (  تجربه خواهند کرد

آنقدر مسخره و غیرمنطقی است کاه لایااقات داشاتان [  به ایران ]  نظامی 

از شاماا (  یو به شما اعاطاا کارده باود  -جی-ای) دکترای افتخاری را که 

 .سلب میکند 

 

از تاریخ ارسال ایمیل ، در جهت ابطال ) بنابراین دکترای افتخاری شما  

 .لغو خواهد شد( آن 

پیشاپیش به شما اخطار میشود که از این تاریخ به بعاد، افازودن عاناوان 

دکتر به نامتان، یا امضا کردن و چاپ ناام خاود باا عاناوان دکاتار و یاا 

ای جی یاو » معرفی خود به هر شکلی که نشان از این داشته باشد که از 

دکترا دارید، از منظر قانونی و اخالقی، نقض حاقاوق دانشاگااه تالاقای «  

تااریاخ ١۱شما موظف هستید، دکترای افتخااری خاود را تاا .  خواهد شد

 .عودت دهید  AGU، به ٥١١١دسامبر 

 .دکتر صمدانی ، رئیس دانشگاه آمریکایی گلوبال

 آخرین خبر

آنطور که ما اطالع داریم این آقای مایارماوساماوس یاا مایارفاطاروس یاا 

تا این تاریخ نه تنها دکترا را پس نداده، بلکه دارد باا آن !  میرهرچی اُس

 !طبابت هم میکند

 در خاتمه

شاهد عینی میگفت وقتی از بقالی بیرون آمدم سرباز مزدور آماریاکاائای 

مثل عمله سااخاتاماانای روزمازد هساتاناد کاه .  اینها سرباز وظیفه نیستند) 

آمریکا از سر چهارراه سیدعلی نیویورک سوارشان میکند به جاای بایال 

ایان   -.  و کلنگ، تفنگ و مسلسل دستشان میدهاد مایافارساتاد خااورمایااناه

کاه (  برویم بیرون ببینیم چای مایاگافات.  پرانتز را البته شاهد عینی نگفت

نمیدانم چه جوری فهمیده باود مان خابارناگاار ایارانای هساتام، پاکای باه 

. شنیده ام زن های ایرانی هم خیلی خوشگل هستاناد:  سیگارش زد و گفت

اگر کسی غیرت کند پای ماا را باه ایاران بااز کاناد، ماا یاکاجاوری از 

راستش نمیدانم یارو واقعاً این را گفته یاا ایان شااهاد . ) خجالتش درمیآئیم

از خااودش درآورده کااه   –دوساات از کاااباال باارگشااتااۀ ماان   –عاایااناای 

 !(میرموسموس ما و همۀ طرفداران حملۀ آمریکا را شرمنده کند
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2012شماره شصت و چهار  نوامبر  . ماهنامۀ روشنگر      

 محکوم کرد" جنایت علیه بشریت"جمهوری اسالمی را به " ایران تریبونال"دادگاه 

                     3863662022, شنبه -رادیو زمانه

کاه ماوضاوع آن کشاتاار "  ایاران تاریاباوناال" بخاش دوم دادگااه 

بود، با رأی قضات دادگااه باه  ۰١زندانیان سیاسی ایران در دهه 

ها زندانی سایااسای  های ده این دادگاه با شنیدن شهادت.  پایان رسید

در ایاران تاوساط جاماهاوری  ۰١در دو نوبت، کشتارهای دهاه 

 .شناخت" جنایت علیه بشریت"اسالمی را 

به گزارش رادیو زمانه، بخش نخست دادگاه رسیدگی به کشاتاار  

معاروف "  ایران تریبونال" که به نام  ۰١زندانیان سیاسی در دهه 

)  ١٩٣١خردادماه تا دوم تیارمااه  ٥٣روز، از   است به مدت پنج

در مارکاز اقادام حاقاوق بشار (  ٥١١٥ژوئان  ٥٥ژوئن تاا  ١١

الملل در لندن برگزار شده بود و باخاش دوم آن  سازمان عفو بین

)ماه  ماه تا امروز شنبه ششم آبان شنبه چهارم آبان نیز از روز پنج

، در سالن صلح، سااخاتاماان دادگااه الهاه ( اکتبر ٥۲اکتبر تا  ٥۱

 .برگزار شد

تان از شااهادان و بساتاگاان  ١١در بخش ناخاسات ایان دادگااه  

شدگان به روایت رویدادها پرداختند و مستندات خود را در  اعدام

تن از  ۲۱یاب قرار دادند و در بخش دوم  اختیار کمیسیون حقیقت

دربردگان از  و جان به ۰١باختگان دهه  های جان اعضای خانواده

جمعی به دادگاه فراخوانده شده و از آنان تحقیق به  های دسته اعدام

 .عمل آمد

 ۰١، شااهادان، از " ایاران تاریاباوناال" به گزارش سایت دادگاه  

شهر و استان ایران و از میان همه گرایشات سیاسی انتخاب شاده 

 ۰١شان را در دهه  بودند که حکومت جمهوری اسالمی، عزیزان

 .اعدام و یا زندانی و شکنجه کرد

شود اگر چه  یاد می"  دادگاه مردمی" عنوان  این دادگاه که از آن به

طور نمادین نخاساتایان دادگااه  ضمانت اجرای قضائی ندارد اما به

در ایاران رسایادگای  ۰١هاای دهاه  المللی است که به جنایات بین

 کند می

های مخاتالاف حضاور داشاتاناد و جاریاان  در بخش دوم دادگاه رسانه

طور مستقیم از ساایات ایاناتارناتای دادگااه پاخاش  برگزاری آن نیز به

 .شد می

شاود اگار چاه  یاد مای"  دادگاه مردمی" عنوان  این دادگاه که از آن به 

طاور ناماادیان ناخاساتایان دادگااه  ضمانت اجرای قضائی ندارد اما باه

 .کند در ایران رسیدگی می ۰١های دهه  المللی است که به جنایت بین

یاب این دادگاه، که ریاست آن را موریس کاپیتاورن  کمیسیون حقیقت 

گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایاران 

بر عهده داشت، بر اساس اظهارات گازارشای تاهایاه کارد و هامایان 

گزارش مبنای کیفرخواست بخش دوم دادگاه در الهه قرار گرفت که 

 .از سوی گروه دادستانی به هیئت داوران ارایه شد

 ٣که در سه روز اخیار هار روز سااعات "  ایران تریبونال" دادگاه  

صبح تا پنج بعاد از ظاهار اداماه داشات باه ریااسات قااضای جاوآن 

کریستین برسیگر از آفریقای جنوبی برگزار گردید و پنج نفر هیائات 

قضات آن پروفسور جان دوگارد از آفریقای جنوبی، پروفسور هاکو 

هاتوا از کنیا، پروفسور باتریشیا سلرز از بلژیک و پروفسور مایکل 

 .هانس فیلد از انگلستان بودند

گروه دادستانی این دادگاه را نانسی هورمااشایاا، ماژده شاهاریااری،  

کاوه شهروز، جان کوپر، سر جفری نایس، گیسونیا و پیام اخوان بار 

 .عهده داشتند

دفتری، معااون رئایاس  هللا متین در این سه روز شاهدانی چون هدایت

شورای وکالی ایران؛ ملکه مصطفی سلطانی که چهار برادر وی به 

اند، شورا مکارمی کاه ماادر  دست حکومت ایران اعدام و کشته شده

اش اعدام شده بودند؛ شهره قنبری، زندانی سیاسای سااباق کاه  و خاله

هنگام دستگیری از اعضای سازمان پیاکاار در راه آزادی طاباقاه  به

کارگر بود؛ امیر اطیابی، زنادانای سایااسای باه اتاهاام عضاویات در 

 ؛ ۰١سازمان جوانان حزب توده؛ شکوفه سخی، زندانی سیاسی دهه 

پور، از اقلیت بهاایای؛ احاماد ماوساوی، از  حوریه جهان

زندانیان سیاسی سابق به جرم عضویت در گروه پیشگام 

های فادائای خالاق؛ ماهادی اصاالنای،  از سازمان چریک

زندانی سیاسی سابق و عضو پایاشایان ساازماان فادائایاان 

( فارهااد) ، نادر " کال  و گل سرخ" خلق و نویسنده کتاب 

بوکایی، زندانی سیاسی سابق کاه در زماان دساتاگایاری 

هااوادار سااازمااان راه کااارگاار بااود و ایاارج مصااداقاای، 

، زنادانای سایااسای " نه زیستن، نه مارگ" نویسنده کتاب 

سابق که از اعضای سازمان ماجااهادیان خالاق باود؛ در 

ای از  دهاناده هاای تاکاان جایگاه قرار گارفاتاناد و صاحاناه

هاای زنادانایاان  هاا و اعادام هاا و شاکاناجاه شرایط زنادان

 .سیاسی را بازگو کردند

 ١۰در سااعات "  ایاران تاریاباوناال" رأی نهایی دادگااه  

امااروز تااوسااط هاایاائاات قضااات ارائااه شااد و در پااایااان 

هاای  کنندگان در این دادگاه باا بالاناد کاردن دسات شرکت

 .خود به عالمت پیروزی به خواندن سرود پرداختند

 

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

 

 

 ک ک وگو با رهبر موقت پ گفت
 

 بی بی سی: ژیار گل 

 

ک باا هایاچ  ک مدت یک سالی بود کاه ماراد قاریاالن، رهابار ماوقات پ

ک درگایار جاناگای  ک مادتای اسات پ.  خبرنگاری مصاحبه ناکارده باود

های مکرر چناد  پس از درخواست.  خونین با نیروهای امنیتی ترکیه است

ک در تامااس تالافانای گافات کاه اگار هاناوز  ک هفته پیش، یک عضو پ

خواهان مصاحبه هستم باایساتای فاهارسات اساامای اعضاای گاروهام را 

مان و .  برایشان بفرستیم و در کردستان عراق منتظر ارتباط آنهاا باماانام

 .همکارم پیتر امیرسون از بخش انگلیسی به اربیل رفتیم

در اربیل با ناخاسات وزیارحاکاومات خاودگاردان کاردساتاان، ناچایاروان 

ک ودولات  ک بارزانی مالقاتی داشتم و از او درباره امکان صلح بین پ

 .ترکیه پرسیدم

ک را  ک خواهد مشکل پ اگر دولت ترکیه واقعا می» :  آقای بارزانی گفت

ک عابادهللا  ک حل کند، بایستی با آنها مذاکره کند، حتی با رهبر زندانی پ

این یک خواسته غیر واقعگرانه است کاه از .  اوجالن در جزیره امرالی

 «.ک خواسته شود سالحش را بدونه هیچ قید و شرط زمین بگذارد ک پ

بیش .  حکومت خودگردان کردستان، رابطه خوبی با آقای اردوغان دارد

در .  درصد کمپانیهای خارجی فعال در کردستان از ترکیه هستناد ١١از 

کنگره عمومی ماه گذشته حزب عدالات و تاوساعاه در آناکاارا، مساعاود 

بارزانی مهمان افتخاری آقای اردوغان بود و در ایان کاناگاره باه زباان 

 .کردی سخنرانی کرد

او .  نچیروان بارزانی پیشنهاداتی برای حل مسئله کردهاای تارکایاه دارد

ک  ک گوید آنها حاضرند میانجی و میزبان ماذاکاره بایان تارکایاه و پ می

 —دوم وضعیت . ک باید آتش بس اعالم کنند ک ابتدا ترکیه و پ»: باشند

ساپاس ماذاکارات جادی .  زندگی آقای اوجالن در زندان بایستی بهبود یاباد

 «.ها آغاز شود برای حل مشکل کرد

ک، یاک صاباح زود  ک پس از دو روز اناتاظاار بارای تامااس راباط پ

اتومبیلی ما را از محل اقامتمان برداشت و به طرف کوهستان قنادیال راه 

راننده از اهالی روستاهای دامنه کوهستان قانادیال و از ماعاتامادیان .  افتاد

نرسیاده باه آخاریان ایسات باازرسای حاکاومات خاودگاردان . ک بود ک پ

 .کردستان، از ما خواست پیاده شویم و ایست بازرسی را دور بزنیم

من گفتم ما مشکلی برای عبور نداریم، او گفت به خاطر امانایات باایساتای 

آنها نگران بودند تجهیزات فیلمبرداری ما آشکار کاناد کاه ماا .  پیاده شویم

ما هام پایااده از .  ک مصاحبه کنیم ک قصد داریم با یک مسئول پایه بلند پ

ها که از درختان گردو، انجیر و انار پاوشایاده شاده باود ایسات  دامنه کوه

بازرسی را دور زدیم و به راننده که در طارف دیاگار ماناتاظارماان باود 

ساله باه  ۱١آنجا مردی تقریبا . او ما را به روستایی کوچک برد. پیوستیم

به زبان انگلیسی و با لهجه استرالیایی به هاماراهام خاوش .  استقبال ما آمد

هاا  روژ کاه ساال.  ک بود ک آمد گفت، او روژ والت مسئول مطبوعاتی پ

در ملبورن استرالیا زندگی کرده بود، ده ساال پایاش تصامایام گارفات باه 

 .ک در کوهستان قندیل بپیوندد ک پ

ک باا کاالاشایاناکاوف و  ک پس از چند ساعت انتظار سه دیگار عضاو پ

توانیم هیچ تجهیزاتی را باا  گفتند ما نمی.  نارنجک به دور کمر وارد شدند

اماا باا پاافشااری ماا .  خود ببریم و آنها خودشان به ما دوربین خواهند داد

تمام وسایل ما از جملاه سااعات، .  هایمان را با خود ببریم توانستیم دوربین

 -پس از صرف نهار، اتومبیلی دیگر ما را به . تر را گرفتند تلفن و کامپیو

 .ای دیگر در کوهستان برد نقطه

کوهستان قندیل بین مناطق مرزی ایران، 

هیچ حکومتی در . ترکیه و عراق واقع شده

طول تاریخ نتوانسته این منطقه را کنترل 

قندیل در دوران صدام حسین پایگاه . کند

ها  های کرد عراق بود، بعد پیشمرگه

های کرد ایرانی نیز آنجا  پیشمرگه

مستقرشدند، اما حاال این منطقه کامال در 

گوید که  آقای والت می. ک است ک کنترل پ

ک به اندازه  ک مناطق تحت کنترل پ

منطقه دفاعی »و آن را مساحت فرانسه است 

     11ادامه در ص .             نامند  می« میدیا

د                                   . 
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)راه کارگر"به نظر میرسد که نشریه روشنگر هم با  دادگاه "همسویی یافته و (  چپ ضد امپریالیست اسالم پناه" 

 . به محاکمه کشانده است" دادگاه روشنگری"را در " مردمی ایران تریبونال

اطالعیه انحالل "  جا داشت برای آگاهی خوانندگان روشنفکر و چلوگیری از سوءتفاهم، اطالعیه زیر را در کنار 

 . به چاپ می رساندید 73روشنگر  33نروژی در صفحه " طلبان

ما امضاء کنندگان این اطالعیه، دو عضو از پنچ عضو گروه کار .  منحل شده است"  کمیته "  منتشرشده که در آن آمده این"  کمیته کار ایران تریبونال واحد نروژ"  اخیرا اطالعیه ای با امضای 

اگر دوستانی در جمع ما عالقمند به .  آن اطالع یافتیم از نروژ اعالم می کنیم در جریان اطالعیه ای که به نام کمیته کارزار ایران تریبونال در نروژ منتشر شده است نبوده ایم و از طریق دوستان

گروه کارزار ایران تریبونال در نروژ .  اما حق ندارند به جای ما تصمیم بگیرند و به نمایندگی از ما، گروه کار نروژ را منحل اعالم کنند.  ادامه فعالیت با کارزار نیستند، مساله خود آنها است

ما، نوع برخورد و اتهامات بی اساسی را که در این اطالعیه به ایران تریبونال، خانواده های جان .  بعنوان بخش جدائی ناپذیر کارزار ایران تریبونال همچنان به فعالیت های خود ادامه میدهد

 . باختگان و زندانیان سیاسی سابق و فعاالن سیاسی متشکل در کارزار نسبت داده شده است، نادرست می دانیم و آن را قویا محکوم می کنیم

 ٥١١٥سپتامبر  ١١آنیتا فرزانه، فعال سیاسی سه شنبه   -  ۰۲و  ۰٥، ۰١رویا رضائی جهرمی، خواهر چهار جان باخته سال های 

com.irantribunal@norvezh 

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

بالعکس، قرار دادن خوانندگان در جریان فعل و انفعاالتی که حول یک فعالیت و .  بر خالف نظر باال درج خبر انحالل کمیته کار ایران تریبونال واحد نروژ، به معنی دفاع یا مخالفت با کسی نیست

از همین رو ما بیانیه شما را نیز که حول همین فعل و انفعال است با کمال میل چاپ کردیم و اگر مقاله ای هم در .  نهاد رخ میدهد، علیرغم موافقت یا مخالفت با ان، وظیفه یک نشریه متعهد است

 روشنگر.          دفاع از تریبونال برایمان بفرستید چاپ خواهیم کرد

 

 نامه سرگشاده از مهرداد آهنگر
های رژیم جمهوری اسالمی ایران  به مسوالن کارزار بین المللی برای رسیدگی به کشتارزندانیان سیاسی در زندان

  (کارزار ایران تریبونال)خطاب به 

 یار شاطر یا بار خاطر
 

باه مسااوالن کااارزار باایان الاامالاالای بارای رساایادگاای بااه 

هاای رژیام جاماهاوری  کشتارزندانیان سیاسی در زنادان

در راباطاه باا (  کارزار ایران تاریاباوناال) اسالمی ایران 

الامالالای بارای رسایادگای باه  گیری از کارزار بایان کناره

عطر آن است که خاود باباویاد، :   کشتار زندانیان سیاسی

 نه آن که عطار بگوید 

ای  ، طی نااماه8308آگوست  82نزدیک به دو ماه پیش، 

، از آناان " کاارزار" رسمی خطاب به دوستان گرداناناده 

دهندگان  اسم این جانب را از لیست فراخوان" خواستم که 

". خط بزنند و این نامه را نیز در سایت خود منتشر کنناد

ساعت، باه  8تر از  پاسخ به این نامه، در مدت زمانی کم

ماتان .  گرانه، به دست مان رسایاد شکل عصبی و پرخاش

 . هر دو نامه در پایین این چند خط آمده است

متاسفانه پس از گذشت این مدت، ایان امار سااده هاناوز 

ناه .  برای گردانندگان این کارزار قابل اجارا نشاده اسات

نامه در سایت منتشر شده است و نه هنوز اسم این حقیار 

 .دهندگان اولیه خط خورده است از لیست فراخوان

ای باه  عاالقاه"  کاارزار" بنابراین، حال که گاردانانادگاان 

اعالم این مساله ندارناد، مان خاودم ایان کاار را اناجاام 

 . دهم مي

هاا از  اصوال، خود این امر، امتناع آنان از اعالم جدایاي

دهاد کاه دوساتاان  ، یک باار دیاگار نشاان ماي" کارزار" 

نفع خود را در عدم شفافیت و ماباهام "  کارزار" گرداننده 

خیلی ساده است، وقتی که کسای .  دانند گذاشتن قضایا مي

پیوندد و بطوررسمای ازطاریاق ساایات  مي"  کارزار" به 

اعالم بیرونی میشود، هاناگاامای هام کاه فارد " کارزار"

بطاور رسامای جادا مایاشاود، و " کارزار"مزبور از آن 

خود شخص هم تقاضا میکند، باید ازهمان طریاق اعاالم 

 . بیرونی گردد

 

درخواست نکردم کاه اسام .  درخواست من خیلی ساده و منطقی است

ام کاه  خاواساتاه.  ام من را حذف کنید، و وانمود شود که هارگاز ناباوده

روی اسم من خط بکشید و بگویید این فرد به ایان دلایال کاه خاودش 

خااواساات  شاامااا هاام هاار چاای کااه دلااتااان مااي.  آورده، دیااگاار ناایااساات

مان قصاد .   ایاد توانستید در مورد آن باناویسایاد، چانااناچاه ناوشاتاه مي

خاود نااماه، و باه ویاژه .  را نادارم  گویی طوالنی به پاسخ نامه پاسخ

ی کاوتااه را  فقط چاناد ناکاتاه.  پاسخ به آن، به اندازۀ کافی گویا هستند

 : عنوان می کنم

آن قدرها هم در کارهای سایااسای "  کارزار"به گفتۀ خود دوستان  0-

ام تصمیم گرفاتام کاه   " سابقه سیاسی" کار نیستم، و دقیقا به خاطر  تازه

یکی از مسائلی که مرا مصامام باه ایان کاار .  جدا شوم" کارزار"از 

 کرد عدم شفافیت در مورد مسایل سوال برانگیز بود؛ 

هاای جادی کاه  برای من جالب است که این همه انتقاد و صحابات  -8

، " کاارزار" شاده اسات را، دوساتاان گارداناناده "  کارزار" در مورد 

اعالم کرده و خاود "  هدف سازندگی و نیت درست" بطورکلی بدون 

گویی و تاوضایاح در ماورد آن ساواالت  نیاز از هرگونه پاسخ را بي

 پندارند؛  مي

بعلت در پیش بودن کاارهاای زیااد بارای دوساتاان گاردانانادگاان  -3

چاه " کنم که بیش از ایان ناگاران ایاناکاه مان  ، پیشنهاد مي" کارزار" 

شاید بهتر باشد که دوستان .  خواهم داد نباشند"  جوابی به وجدان خود

 ها برای خود نیز تجویز کنند؛  از این نسخه

ولاي، اعاتاقااد مان .  ام را خواناده" کارزار"های  بسیاری از نوشته -4

. عطر باید که خاود باباویاد، ناه آن کاه عاطاار باگاویاد:  این است که

 ام نمیآید؛  متاسفانه، بوی خوشی از آنچه تا به حال خوانده

هاای مارا  بیش ازهرچیز، خواندن خط آخار نااماۀ شاماا ناگاراناي  -5

واقاعاا ایاناطاور .  و گردانندگان آن دوچنادان کارد"  کارزار" درمورد 

فکر میکنید؟ حتی اگر کامال حق با شما باشد و همۀ دیاگاران اشاتابااه 

هاایای مشااباه مان  آدم"  شیوه کاار" کرده باشند، بازهم اعتقاددارید که 

کانایاد کاه در  شما فکار ناماي!!!  دقیقا مانند جمهوری اسالمی است؟" 

الامالالای بارای رسایادگای باه کشاتاار  کاارزار بایان" مقام گردانندگان 

، " هاای رژیام جاماهاوری اساالمای ایاران زندانیان سیاسی در زنادان

جاماهاوری اساالمای کاه، "  شیوه کاار" مقایسه این عمل با عملکرد و 

سیاسی را، در عرض چند هافاتاه،   فقط در یک نوبت هزاران زنداني

 —شما خود به خوبی آگاهید که !!!! کند، یکی است؟؟؟ قتل عام مي

بدربردگان  بسیاری از منتقدان شما متعلق به بخشی از همان جان

ها و جنایاتی هستند، که شما خود ادعا می کنید که در  عام از قتل

آنان را نمایندگی کرده و کمپین ..." المللی  کارزار بین"

جای بسی تاسف است که . برید نام آنان پیش مي را به" کارزار"

دهید که قربانیان این جنایات و یا  شما به خود این اجازه را مي

ها  عام های آن قتل عزیزان آنان را با عامالن و آمران و آدمکش

؟؟؟؟ اتفاقا این یکی از دالیلی بود که !!در یک صف قراردهید

و بدتر از : "... ام از آن شکایت کرده بودم من قبال نیز در نامه

آن متهم کردن مخالفان برگزاری این چنینی یک تریبونال، به 

امید داشتم که حداقل در رابطه ..." های ناروا انواع و اقسام تهمت

با این رفتارتان تجدیدنظر کنید، ولی انگار قرار نیست این طور 

پرنسیپی  من این شیوه کار شما را توهین شخصی و بي. شود

ای که مخالف تریبونال این  فعالین سیاسي  کامل سیاسی به تمامي

دانم، ولی در عین حال، حاضر نیستم شما را با  چنینی هستند مي

.                                 جمهوری جهل و جنایت مقایسه کنم  

دهرنردنران ور   من هنوز، کماکان، تقاضا دارم که اسم من از ليست فرراوروان 

اعالم شده و، "  کارزار" خورد و بطورعلنی و رسمی از سایت ب

هاایای کاه باه شاماا  ام هام عایان نااماه گیاري به عنوان دالیل کناره

هماناطاور کاه .  گنجانده شوند"  کارزار" ام در سایت رسمی  نوشته

گروه کار کارزار ایران تریبونال در نروژ به فعالیت خاود "   نامه

 . نیز در سایت درج شده است" ادامه می دهد

" کاارزار" جالب است که شما نامۀ دیگر فعالینی که در نروژ از 

گیری کردند را حاضر نشدید در سایت درج کنید، ولی ایان  کناره

ی اول و بااالی صافاحاه قارار  را در صفحه..."  گروه کار "نامۀ 

 .دادید

لاطافاا باطاور شافااف و .  در آخر یک درخواست دیگر نایاز دارم

های دیگری نیز  علنی و رسمی اعالم کنید که چه افراد و یا گروه

 اند؟ جدا شده" کارزار"از 

  2322اکتبر  20 -لندن :         با تشکر  
http://www.irantribunal.com/ASNAD/Gozaresh-20Dec-
09.html 
http://www.irantribunal.com/farsi.html 
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با گرانی  های روز افزون و دستمزد هاای 

ناچیز کارگران قادر به تامین ماواد غاذایای 

گوشت و بارناج . زندگی خانواده خود نیستند

مدت هاست از سبد غذایی جامعه کاارگاری 

 ......  حذف شده است

آتش بحران اقتصادی هر روز : کلمه

کارخانه های بیشتری را در دام رکود و 

ورشکستگی می سوزاند و آنها را به 

در ماه های گذشته . تعطیلی می کشاند

جامعه کارگری تنها با حقوق زیر خط فقر 

آن هم معوقه، اخراج کارگران و بی 

عدالتی و بی قانونی در حوزه کار و 

معیشت روبه رو بوده است اما مدتی است 

که تعطیلی کارخانه ها به رویدادهای هر 

با . روزه جامعه کارگری تبدیل شده است

ادامه این روند و بی تدبیر مسئولین کشور 

باید منتظر فاجعه ای عظیم در زیست 

.مردم باشیم  

کارگران و مزدبگیران اولین قربانیان این 

فاجعه عظیم هستند چراکه هیچ ابزاری جز 

فروش نیروی کار ندارند و با تعطیلی 

کارخانه ها و بیکار شدنشان چرخه زیست و حیاتشان مختل می 

با گرانی های روز افزون و دستمزدهای ناچیز کارگران . گردد

گوشت و . قادر به ت مین مواد غذایی زندگی خانواده خود نیستند

برنج مدتهاست که از سبد غذایی جامعه کارگری حذف شده 

ادمه این روند فروپاشی زیست میلیون های کارگر را در . است

.                                                     کشور رقم خواهد زد  

 دستمزدهای معوقه و اخراج کارگران                         

شرکت پوشش راه وابسته به بخش خصوصی، یکی از 

پیمانکاران وزارت راه و شهر سازی در شهرستان طبس است 

های مالی این  که به سبب پرداخت نشدن صورت وضعیت

شرکت توسط این وزارت خانه، هم اکنون تعطیل شده و حقوق 

کارگر آن از فروردین ماه سال جاری به تعویق افتاده  ۰٩معوقه 

این شرکت پیمانکار جاده دیهوک به راه ور و همچنین . است

دیهوک به فردوس است و اغلب کارگران آن با سوابق باال به 

عنوان کارگر ساده، راننده ماشین آالت سنگین و نگهبان در این 

محور دیهوک به راه ور و همچنین دیهوک به . واحد فعال هستند

فردوس پروژه ملی است وطرف قرار داد این پیمانکار شرکت 

ساخت و توسعه راه کشور است که متاسفانه میزان بدهی به 

شرکت پوشش راه حدود سه میلیارد تومان بوده که بدلیل عدم 

اختصاص بودجه به این پروژه مطالبات پیمانکار به تعویق افتاده 

.                          اند و به تبع کارگران نیز بیکار شده  

در ماهشهر نیز کارخانه لوله سازی سدید تولیداتش را متوقف 

کارخانه . کارگر آن در آستانه بیکاری قرار دارند ١۲١کرده و 

کارخانه بزرگ لوله سازی در کشور  ٩سازی سدید یکی از  لوله

هزار تن لوله به سبب مشکالت  ۲١١است که با ظرفیت تولید 

نقدینگی و نداشتن توان تولید در آستانه تعطیلی قرار گرفته 

رویه لوله با قیمتی کمتر از تولید داخلی  واردات بی. است

ها         است بخش اعظمی از بازار فروش این کارخانه  توانسته

های وارداتی بسیاری از  را تصاحب کند و به دلیل ارزانی لوله 

مشتریان کارخانه لوله سازی از خرید تولیدات داخلی خوداری 

.   کنند می  

کارگر  ٥۱١در آمل نیز کارخانه تولید کنننده آب معدنی پلور با 

واحد تولید کننده پوشینه بافت در . طی هفته گذشته تعطیل شد

محمود آباد مازندران نیز با تعداد زیادی از کارگران تمدید قرار 

 داد نکرده است و همچنین کارخانه هیوا الکتریک بابلسر نیز 

کارگر خود خودداری  ۱۱ماه از حقوق معوقه  ۰از پرداخت 

درصد از  ۰١متاسفانه طی چند سال گذشته حدود . کند می

های صنعتی مازندران به لحاظ   کارخانجات در شهرک

های غلط اقتصادی، خصوصی سازی بواسطه اجرای  سیاست

رویه کاالهای  قانون اساسی و واردات بی ۰۰نادرست اصل 

.خارجی، تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند  

کارگر  ٥١١در اهواز نیز در پی مرخصی اجباری بیش از 

، حکم (مجری قطارشهری اهواز)شرکت پیمانکاری کیسون 

نفر از این کارگران که در  ١١١خاتمه همکاری حدود 

بردند ابال  شده بود که این تعداد  مرخصی اجباری به سر می

نفر رسیده و از آنان خواسته شده است جهت  ٩۲١هم اکنون به 

ماه حقوق معوقات خود به  ۱تسویه حساب ودریافت سه ماه از 

دلیل این امر اتمام اعتبارات . امور مالی شرکت مراجعه کنند

با اخراج این کارگران . قطار شهری اهواز اعالم شده است

ماه از  ۱حدود هزار نفر دیگر در این کارگاه فعال هستند که 

کارفرما از این کارگران اخراجی خواسته . حقوق معوقه دارند

است با دریافت دو ماه از مجموع معوقات حقوقی به صورت 

الحساب، تسویه حساب کنند و مابقی مطالباتشان را در زمان 

.                                      گیری کنند نامعلومی در آینده پی  

 تجمعات اعتراضی                       

 

راننده شرکت واحد تهران در مقابل  ٥١١در هفته گذشته حدود 

. ساختمان شورای شهر واقع در خیابان بهشت تجمع کردند

رانندگان شرکت واحد علت تجمع خود را تبعیض در ارائه 

مزایای شغلی میان پرسنل این مجموعه و رانندگان خواندند اما 

معاون شهردار تهران مدعی شد علت این تجمع کاهش ارزش 

:  یکی از کارگران معترض به ایلنا گفته است. پول کشور است

ها  ما از مدیران سوال داریم که چرا افزایش قیمت بهای اتوبوس

تومان تاثیری بر حقوق رانندگان شرکت واحد  ٥١١به  ٥١از 

در صد حق جذب مطرح  ١١نداشته است؟ چرا وقتی بحث 

گویند مدیر عامل شرکت واحد اتوبوس رانی تهران  شود می می

یکی دیگر از تجمع کنندگان معترض . کند و حومه موافقت نمی

یک مقرری برای کارکنان : ها گفت با اشاره به برخی تبعیض

درصد حق جذب مصوب شده که  ١١شهرداری به عنوان 

-همچنین پاداشی که . شود شامل زحمت کشان شرکت واحد نمی

شود  به عموم پرسنل شهرداری داده می

. شاود شامل رانندگان شرکت واحد نامای

متاسفانه تاا باه اماروز پااساخای بارای 

هااای بااه حااق خااود دریااافاات  خااواسااتااه

به گفتاه کاارگاران ماعاتارض .  ایم نکرده

این اعتراض صنفی به صورت محدود 

باارگاازار شااده بااود تااا حااماال و نااقاال 

شهروندان در سطح شهر دچار اختاالل 

 نشود

 فشار بر فعاالن کارگری مستقل

 

رضا شهابی، فعال کارگری با گذشت 

یک ماه از زمان تعیین شده توسط 

پزشک متخصص جهت معاینه وی 

زندان اوین و در  ٩۱١همچنان در بند 

انتظار تصمیم دادستانی در اعزام وی 

به گزارش . برد به بیمارستان بسر می

ارگان خبری فعاالن حقوق بشر در 

ایران، این عضو هیات مدیره سندیکای 

کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی 

تهران که از بیماری آرتروز گردن و 

برد  عفونت محل جراحی رنج می

بایست در بیستم شهریور ماه جهت  می

انجام معایانات پزشکی به بیمارستان 

شد که تاکنون دادستانی اجازه آن را صادر نکرده  اعزام می

عدم اعزام به موقع این زندانی موجب تشدید بیماری . است

وی شده است به طوری که عالوه بر احساس درد از ناحیه 

چپ گردن هم اکنون از ناحیه راست گردن نیز احساس درد 

کند و تحمل حبس برای این زندانی در این شرایط غیر  می

بهداری زندان اوین نیز که تنها پزشک . ممکن شده است

عمومی در آن مشغول به کار است تنها با تجویز داروهای 

مسکن سعی در تسکین موقتی آن بر آمده است و عمال هیچ 

.تواند انجام دهد ای نمی اقدام در خور و شایسته  

افشین اسانلو برادر منصور اسانلو عضو هی ت مدیره 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و 

بازداشت شده بود، در نامه ای به  ١٩١٣حومه که در پاییز 

و ( آ تی اف ) فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل 

از دردها و آالمی گفته است ( آ ال او ) سازمان جهانی کار 

او در این نامه از شکنجه . که در این مدت بر او آمده است

:                                    ”های خود چنین گفت  

در زندان  ٥١٣به مدت پنج ماه در سلولهای انفرادی 

.  اطالعات شهر سنندج تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفتم

شکنجه های نظیر زدن کابل به کف پا، وادار کردن به 

دویدن با همان پاهای زخمی و کابل خورده ، بازجوییهای 

هجده ساعت، فحش های  –طوالنی مدت به مدت هفده 

رکیک و ضرب و شتِم این جانب به صورت دسته جمعی که 

باعث شکسته شدن چند تا از دنده ها و همینطور دندانهایم 

این فعال کارگری زندانی در این نامه همچنین از .” شد

ضرورت شکل گیری نهاد صنفی مستقل کارگری سخن گفت 

تنها گناه من پیگیری خواسته های به حقی است : ” و نوشت

که کارگران شرکت واحد به آن واقف شده و آن را مطالبه 

میکنند، که با دستگیری و زندانی آنها این خواسته ها از بین 

ضرورتهایی مانند به وجود آمدن یک نهاد صنفی . نمیرود

مستقل کارگری جهت احقاق حقوق حقه و قانونی طبق 

موازین وزارت کار در جهت تامین امنیت شغلی، بهبود 

دستمزدها متناسب با میزان تورم جلوگیری از پرداخت سلیقه 

ای حقوق و مزایا، عقد قراردادهای دائم بین کارگر و 

.             -کارفرما ، پایبند کردن دولت در کمک و تسهیل 

26ادامه در ص                                      

 

   زندگی میلیون ها کارگر در آستانه فروپاشی است
 

  ۲۱۱۲اکتبر  ۱۱ - ۱٣۱۱مهر  ۲٣یکشنبه 
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 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
 حسین ارانی

انجام میدهیم که اگر شما بودید انجام می دادید، ما از طریق  

متحدین خود ترکیه ،عربستان سعودی و قطر اهداف خود 

بنا براین جدا از هارت و پورتهای . را به پیش خواهیم برد

این دو حزب، منا فع و هژمونی این امپریا لیست در سطح 

جهان توسط سی آی ای و پنتاگون و دیگر متفکران سرمایه 

در ارتباط با مسائل داخلی . دیکته شده و اجرا می گردد

عمده ترین مسئله در شرایط بحران عمیق سرمایه داری که 

اگر به مناظره توجه .خود عامل آن بوده اند،ایجاد شغل است

کرده باشید صحبت و روی سخن با اقشار میانه است که 

درصد مشاغل توسط اقشار میانه از قبیل  70طبق آمار 

کارگاه های کوچک، مغازه ها ،سرویس و خدمات، 

درصد سرمایه کشور  30پزشکان و غیره تشکیل شده که 

درصد سرما یه در دست سرمایه  70.را در اختیار دارند

درصد مشاغل را دارند و اینها  30داران بزرگ است که 

.    هستند که سیاست دولت را با پولهای خود تعیین می کنند

موضوع ثانوی خدمات پزشکی است که اوباما با ایجاد  

بیمه دولتی به خیال خود مشکل خدمات درمانی را حل کرده 

که با بروکراسی دولتی اغلب پزشکان و درمانکاه ها از 

از طرف دیگر .پذیرش بیمه دولتی خود داری می کنند 

جمهوری خواهان ،خواهان تقویت هر چه بیشتر شرکت 

های بیمه هستند که اغلب مردم توان پرداخت هزینه آن را 

ندارند و حتی اگر داشته باشند چنانچه به بیماری العالج 

دچار شده باشند ،از ارائه خدمات محروم و حتی تا حد 

نمونه های آن را در فیلم های .ورشکستگی پیش می روند

با بازی زیبای جولیا "ارن براکویج"مایکل مور و یا فیلم 

.                                        رابرتس را می توانید ببینید  

هر کدام از این نماینده گان چه آقای اوباما و یا آقای رامنی 

انتخاب شوند،وجوه اشتراک آنها در چپاول مردم زحمتکش 

آمریکا و توطعه و کشتار در آسیا وافریقا و آمریکای جنوبی 

هیچ فرقی با دیگری ندارد و تنها وجه اختالف آن در نحوه 

.                                             اجرای آن است و بس  

  

دکترین آقای جیمی کارتر ، جمهوری اسالمی و اسالمیزه 

کردن خاورمیانه توسط دموکراتها و پس از آن جمهوری 

خواهان از ریگان و بوش گرفته تا آقای اوبامای دموکرات 

همگی از منافع آمریکا  در منطقه به شکل ایجاد جنگ 

افروزی و از بین بردن تمامی زیر ساخت های اقتصادی و 

تخطئه نمودن جنبش های انقالبی در این مناطق را حمایت 

جمهور  رئیس 0766–  20جیمي کارتر در سالهاي .می کنند

اشغال افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی .  امریکا شد

پیشین زمینه ساز اعالم دکترین جیمی کارتر، رییس جمهور 

در دوره جنگ سرد، .  آمریکا، از حزب دموکرات شد

های فراوان و  آمریکا و هم پیمانان اروپایی اش با تالش

صرف هزینه هنگفت، توانستند، پیمان آتالنتیک 

به  (٩(Centoرا از طریق پیمان سنتو [Nato)۲شمالی

پیوند بدهد و کمربند شمالی  Seato۱پیمان جنوب شرق آسیا

به رهبری (  Warsuw Pact)را در برابر پیمان ورشو

اتحاد جماهیر شوروی به وجود آوردند و رویای کهن 

روسیه را در رسیدن به آب های گرم خلیج فارس واقیانوس 

افزون بر این اشغال افغانستان، اتحاد ..  هند ناکام بگذارند

جماهیر شوروی را چند گام به منطقه استراتژیک خلیج 

 —ایاالت متحده آمریکا منطقه . فارس نزدیک تر کرد

 

29ادامه مقاله در ص   

انتخابات ریاست جمهوری آمریاکاا هافاتاه هاای در حال حاضر 

مانااظاره هاای آقاای اوبااماا و آقاای . نهایی خود را طی می کند

رامنی ،نماینده جمهوری خواهان و تهدید هاای عالانای حاول و 

و حمایت عریان از اسرائیل ، بار دیاگار باه طاور   حوش جنگ

و نشاان .  مشخص سیاست های دولت آمریکا را نمایان می کاناد

می دهد که چگونه هریک در پی راضی کردن دولت اسارائایال 

و اما این نشان از قادرتاماناد باودن .  از یکدیگر پیشی می گیرند

در ایااالت  اسارائایالالبای .  البی اسرائیل در آماریاکاا را دارد

البای .  متحده به دو صورت رسمی و غایار رسامای وجاود دارد

یااافااتااهی یااهااودی و  هااای سااازمااان هااا و گااروه رسااماای، سااازمااان

گاذاری  مجلس قانونهای  گیری صهیونیستی هستند که در تصمیم

و دستگاه حاکمهی آمریکا، به طور مستقیم، اعاماال فشاار  آمریکا

کامایاتاه رواباط عاماومای آماریاکاایای هاا،  تاریان آن ماهام. کنند می

البای غایار . اسات کنگره جاهاانای یاهاودیاانو (  آیپاک) اسرائیلی

رسمی به صورت مشارکت گستردهی یاهاودیاان در اناتاخااباات و 

. گایارد های حساس آمریاکاا شاکال مای حضور یهودیان در پست

نماینده گان احزاب دموکرات و جمهوری خواه حال باید دید که  

 ..حول چه مسئله ای کمپین خود را به پیش می برند

با نزدیک شدن به زمان برگذاری انتخابات ریاست جمهوری 

امریکا تحلیل گران بیشتری کل فرایند انتخاباتی این کشور را 

که در آن گروه های ذی نفوذ خاص به جای .به چالش می کشند

در همین راستا . مردم عادی در باره انتخابات تصمیم می گیرند

شبکه پرس تی وی با مایک هریس مدیر عامل شرکت  سرمایه 

در شهر فرنیکس ( ای ام تی کاپیتال پارتنرز )گذاری بانکی 

این تحلیل گر اظهارات خود را در .آمریکا مصاحبه کرده است

حالی مطرح کرد که میت رامنی رقیب انتخاباتی باراک اوباما 

انجمن ملی  رئیس جمهور آمریکا توانسته است  حمایت

هریس . قدرتمند ترین البی امریکا را به دست آوردتفنگداران 

می گوید حقیقت غم انگیز این است که امروز در آمریکا بیش 

درصد نامزدی در انتخابات پیروز خواهد شد که بتواند  96از 

.                پول بیشتری را در انتخابات برای خود کسب کند  

بنا بر این مردم در حال از دست دادن حق رای خود  

رویا و خیال اینکه در یک جمهوری دموکراتیک زندگی .هستند

و .می کنیم در واقع جای خود را به یک طبقه توانگر داده است

این در حقیقت نقض اساسی انتخابات ماست، زیرا این طبقه 

و در واقع برایاز بین . ثروتمند اکنون کشور را اداره می کنند

.  بردن  این روند ، به تغییر چشمگیرو ناگهانی نیازمند هستیم

و .زیرا گروه های ذی نفوس خاصی حکومت را اداره می کنند

من فکر . حکومت آمریکا با رضایت عامه مردم اداره نمی شود

دولت آمریکا دولت گروه های ذی نفوس خاص می کنم که 

لیکودی  -صهیونیستی –و گروه ذی نفوس اسرائیلی است 

دیگر . که در واقع کنترل آمریکا رادر اختیار دارد. است

و رسانه . روزنامه نگاری صادقانه در آمریکا وجود ندارد

و عمر رسانه . شرکتی سهم خود را از بازار می گیرد

و حتی بیش از رسانه های . جایگزین در حال به سر آمدن است

امیدوارم بتوانیم با بیان . شرکتی تحت سلطه قرار خواهد گرفت

انتخابات . حقیقت به مردم تغییری در این وضع ایجاد کنیم

چگونه باید به شهروندان آمریکایی . چالشی برای مردم است

بگوییم که مجبور نیستیم دو نامزد فعلی را بپذیریم؟ همین دو 

نامزد اصلی، در حالی که گزینه های بهتری داریم؟ چه طور 

می توانیم وقتی پول به چنین نیروی مسلطی در فرایند انتخابات 

 تبدیل شده است، این پیام را به مردم بدهیم؟                         

به عنوان رئیس امور مالی حزب  1994من در انتخابات سال 

من می فهمم که پول چقدر . جمهوری خواه خدمت می کردم

و چگونه نامزد های حزب سوم با جذب منابع مالی . مهم است

-یا با پول چگونه سیستم را دوباره. مورد توجه قرار می گیرند

و چگونه قوانین را بار دیگر در این آشفته بازار . ابداع می کنیم 

.                                                                       بنویسیم  

آن ماجرا . به عنوان نمونه مک کین فین گولد را به یاد آورید   

و این . یک اخنالل عمده در اصالحات مالی رقابت  انتخاباتی بود

پیش از مک کین فین .مسئله رقابت انتخاباتی را واقعا تغییر داد

گولد ، رای دهندگان در آیووا تنها کسانی بودند که به هر نامزدی 

من فکر می کنم که مردم آمریکا باید در انتخابات . پول می دادند

. و به هر کسی به غیر از متصدیان فعلی رای دهند.شرکت کنند

ما در آمریکا به تغییر رژیم در . همه باید در انتخابات شرکت کنند

تمام سطوح ، چه در سطح ریاست جمهوری، وچه در سطح 

{                      1.                        } کنگره و سنا نیازمندیم

در ایالت متحده آمریکا  نمایندگان این احزاب نگرانی از بابت  

و تقریبا  می . رای خود در برخی از  مناطق  ایالتی راندارند

توان گفت از نظر رای بسیار بهم نزدیک هستند، تنها ایالت 

اما تعیین کننده . فلوریدا است که تا حدودی تعیین کننده می باشد

نماینده .اصلی ایالت اوهایو است که نبض انتخابات را بدست دارد

گان دو حزب قبل از انتخابات بارها به مناطق مختلف اوها یو 

مسائلی که . سفر می کنند تا بتوانند سرنوشت خود را رقم بزنند

مورد منا ظره قرار می گیردمعموال  مسائلی است که  مورد 

توجه مردم می باشد  در درجه اول ایجاد شغل،امنیت،زنان و 

تساوی حقوق می باشدو در نهایت هژمونی آمریکا در سطح 

مذهب نیز نقش مهمی در رای گیری دارد که ظرف .جهانی است

 1972افراد غیر مذهبی در سال . سه ده گذشته تغییر فاحش کرده

 2012درصد جمعیت را تشکیل داده که این رقم در سال  7تنها 

 2000درصد افزایش نشان داده که از این تعداد از سال  19.6به 

درصد به دموکراتها رای می  75درصد به  61از  2012تا 

درصد کاهش  23درصد به  30رای جمهوری خواهان از .دهند

درصد جمعیت این  62پروتستانها  1972در سال .نشان داده است

درصد سیر نزولی طی کرده  48به  2012رقم در سال 

درصد به  26از  1972کاتولیک ها در سال .است در صد  22

نزول کرده که ارقام باال نشان دهنده سقوط تدریجی دین را در 

اما با این حال اغلب .زندگی روزانه مردم را نشان می دهد

نیروهای کاتولیک رای خود را به جمهوری خواهان مخالف سقط 

عواملی دیگری که در مناظره ها مورد توجه رای جنین می دهند 

،تبحرو تسلط هریک از کاندیداها ( نکات مثبت ان) دهندگان است

در اجرای مناظره ، تبسم به موقع ودر کل میمیک چهره هرکدام 

از کاندیداهابه مانند هنرپیشه گانی در صحنه تاتر، ونکته منفی در 

این مناظرات می تواند قطع صحبت نماینده رقیب بدون درنظر 

عمده مسائل مناظره در .داشتن وقت داده شده به کاندید مقابل باشد

حول و حوش دو مسئله پایه ای که در بطن سیاست هر دولتی 

میباشد، یعنی ارزیابی کردن  سیاستهای داخلی و خارجی از 

                              .                دیدگاه دو کاندید دور می زند

که معموال در مورد سیاست خارجی هر دو حزب با همدیگر 

تفاهم کامل داشتـه و آنچه تعیین کننده است منافع  دولت سرمایه 

دار آمریکا است وهژمونی آن در سطح جهانی به هر شکل و 

قیمت است کما اینکه مالحظه کردیم در مناظره معاونان رئیس 

جمهور وقتی مجری جلسه بطور مشخص سئوال کرد که آیا 

مسائل انسانی در تعیین سیاست شما دخالت دارد؟ پاسخ نماینده 

جمهوری خواه آقای پال راین این بود که هر آنچه منافع آمریکا 

اما این به مفهوم آن .را تعیین کند برای ما قابل قبول می باشد 

آقای جو .نیست که سیاست دموکراتها با آنها تفاوت داشـته باشد

بایدن معاون رئیس جمهور گفت که ما در سوریه همان کاری را 

9 
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و با وجود زندگی در . سرزمینمان چندان شناخته شده نیست

و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته وساده شدن  21سده ی 

ارتباط و خبر رسانی در سطح جهان متاسفانه هنوز این 

             . .           جنایت بزرگ ناشناخته باقی مانده است

سال قبل در میان تنی چند از دوستان و فرزندان  6حدود   

آن ها گفتگویی ازسال های زندان پیش آمد و با شگفتی 

فهمیدم که حتی در میان خانواده های آشنا به مسائل سیاسی 

می بینیم که با وجود سال ها . این مطلب جای چندانی ندارد

گرامی داشت یاد یاران کشته شده به دست رژیم خونخوار 

جمهوری اسالمی تعداد شرکت کنندگان هر سال کمتر از 

سال گذشته است و بجز یاران دیر آشنا نسل جدید به ندرت 

حضور دو دختر جوان در .در این برنامه ها شرکت می کند

برنامه ی امسال و تهیه ی برنامه ی هنری توسط یکی از 

در شکل رقص  60آنان برای یاد آوری دوران سیاه سالهای 

عالوه بر این که بدون شک به این هنر غنایی بخشیده بود ، 

به زیبایی آن دوران را نیز به تصویر کشیده و تلخی آن را 

شاید در سال های بعد . با حرکاتی ماندگارتر کرده بود

.         بتوانیم این هنر را به شکلی تاثیرگذارتر شاهد باشیم  

تفاوتی که برنامه ی امسال با سالهای گذشته داشت به قول 

مجری آن این بود که از سخنرانان حرفه ای استفاده نشده 

بود بلکه سخنرانان آن هریک به نوعی از ستمدیدگان این 

.                                                          جریان بودند  

الزم به توضیح است که برنامه های برگذار شده ی امسال 

به گونه ای بود که هر گرایش سیاسی جداگانه برای دهه 

.                                         .شصت برنامه گذاشته بود  

حضور در این گرد هم ایی مرا به این فکر انداخت که می 

باید در زمینه هنری، یادمان های برجسته ای از این رویداد 

به ویژه . تاریخی تلخ و جریانات مشابه آن به یادگار بگذاریم

برای نسلهای بعد از ما ،چنانچه شاهد آن هستیم که نسل 

.           بعدی ما چیزی از این خاطره به درستی نمی دانند  

همه ما می دانیم وارطان با شعر زیبای شاملو چهره ای به 

شاید هر کدام از ما زمانی چیزی از او .یاد ماندنی شد 

خوانده بودیم ولی تعداد کسانی که بعد از شعر شاملو با 

ایستادگی وارطان و جنایاتی که در دوران حکومت شاه می 

.                          گذشت آشنا شدند به مراتب بیش تر شد  

به طور مثال در مورد طالبان و وضعیت افغانستان 

نیزمکررا مطالبی در روزنامه ها خوانده و در تلویزیون 

دیده ایم ولی وقتی  رمان بادبادک باز را می خوانیم چهره 

ی تک تک مردمان مظلوم افغانستان در ذهن ما خودنمایی 

.                      می کند و دردشان ملموس تر می شود  

زندگی مردم تحت ستم خودمان برای ما که در همین دوره  

به خصوص در . شاهد ش هستیم تا حدودی روشن  است

ولی وقتی در پرده ی . مورد ستمی که به زنان می شود

سینما در فیلم جدایی نادر از سیمین و یا دو زن با این مسئله 

کم و بیش روبرو می شویم  می بینیم نه تنها برای خودمان 

بار دیگر محسوس می گردد بلکه چکیده ان را به نسل 

.                             بعدی و بعداز آن هم انتقال می دهیم  

تاریخ جهان و تاریخ کشورمان مملو از مشکالت و ستم ها 

ولی تا هنرمندی آن را . و هم چنین خوشی هایی بوده است

در برخی از ما چندان حسی بر نمی .به شکلی باز ننماید

انگیزد و درکی از چگونگی این ستم هاو تقابل با آن بر 

.                                        وجودمان چیره نخواهد شد  

انقالب کبیر فرانسه از این جنبه بسیار غنی است و چهره ی 

بسیاری از انقالبیون و ضد انقالبیون را در پرده های 

.        نقاشی تاتر و مجسمه سازی ،به مردم معرفی می کند  

انقالب مردم مکزیک در نقاشی های دیواری به تمام دنیا  

سه بزرگ معروف " گروه.معرفی شد و به یاد ماندنی شد

وقتی سه (اوروزکو و سییه روس دیگوریورا،" )مکزیکی

پایه ی نقاشی را کنار گزاشته و مفاهیم  انقالبشان را برای 

انتقال روی دیوارهای شهر به میان مردم کشاندند نقش 

ریورا در . بزرگی را برای آرمان هایشان به عهده گرفتند

       -نقاشی هایش سرمایه دارهایی مثل راکفلرها وفوردها

را به صورت فربه و مشغول عیش و نوش و شرابخواری  

در پشت میزی نشان میدهد وآثاری مثل اول ماه مه در 

مکزیک، کشیش خوب و کشیش بد واکسیناسیون را به 

.                                                   تصویر کشیده است  

میدانیم که کتاب های درسی به قصد، به بسیاری از آن ها 

اشاره نمی کنند و لذا نقشی که هنرمندان در معرفی و 

.   ماندگاری این حوادث تلخ و شیرین دارند قابل توجه است  

متاسفانه سرمایه داری با امکانات وسیعی که در اختیار دارد 

در پرده های بزرگ .و از آن به نفع خود استفاده می کند

سینما با استفاده از ابزار مختلف صدا، تصویر چهره های 

جذاب هنرپیشه ها  که خود عمد در بزرگ نمایی آن ها را 

و . دارد تا به هنگام لزوم از آن ها چونان ابزار استفاده کند

...(  گریم،موسیقی ولباس ورنگ ونورو)انواع هنرهای دیگر 

همه و همه به خدمتش در آمده تا به سهولت مروج دیدگاه 

تاریخ را وارونه نشان دهد . های غیر انسانی قدرت ها گردد

و تاثیر مخرب خود را در اذهان جوانان ودیگر مردمان 

سرمایه داری با همین تبلیغات وسیعش توانسته .بگزارد

سوسیالیسم و کمونیسم را به راحتی تبدیل به هیوالیی کند به 

طوری که بسیاری با آوردن این ایسم وحشت سراپایشان را 

در جهت مبارزه با این نیرنگ بورژوازی            . میگیرد

هرچه قدم ها هوشمندانه تر برداشته شود تاثیر گزاریش  

به طور مثال عاشیقالر در آذربایجان داستان . بیش تر است

هایی به ظاهر عاشقانه رانقل میکردند که روستا به روستا و 

شهر به شهر دهان به دهان میچرخید و به صورت شعر و 

این ترانه ها در واقع شرح مصیبت های .ترانه بازگو می شد

مردمی همان جامعه بود که عمدتا ناشی از مشکالت و 

چرا که در .مصائبی بود که به این شکل  بازگو می گردید

در طول . تحت حکومت جور، زبان استعاره الزم است

تاریخ مردم تحت ستم حکومت های ظالم و مخالفین  نظام ها 

بنا به فرهنگ آن ملت و متناسب با شرایط همان دوران 

در جامعه ی ایرانی هنر . روشهایی متفاوت را بر می گزیدند

نمایش در غالب شبیه خوانی و پرده خانی که غالبا 

هنرمندانی ازمیان مردم عادی داوطلبانه به این کار اشتغال 

وسهم بزرگی را در ارتباط هنر تئاتر با توده های .  داشتند

البته نه در سطح . طبقات محروم جامعه ایفا می کردند

آکادمیک امروزی ان بلکه در سطحی کامال ابتدایی که کم 

سواد ترین اقشار  مردم نیز به راحتی می توانست با ان 

این روند در اثر تکامل تدریجی که از بحث این . ارتباط گیرد

مقاله خارج می باشد رفته رفته به هنر نمایشی یا تاتر 

.                          امروزی که شاهدش هستیم رسیده است  

بدون شک بسیاری از شما تاتر خیابانی دختر هنرمندی را   

که معضالت جامعه را ، درد حاشیه نشینان و طبقه محروم 

جامعه ایران را در پارکی به نمایش گذاشت دیده اید و در 

صورتی که ندیده اید در یوتیوب با نام تاتر خیابانی میتوانید 

تسلط اجرا ی این دختر بقدری هنرمندانه است . مشاهده کنید

او درد را ! که تا مدت ها نمیتوان تصور کرد که نمایش است

.     به صورت آشکار بیان می کند و بیننده را متاثر می کند  

تاتر های خیابانی همیشه انعکاسی از دردهای مردم در  

زمینه آسیب های اجتماعی و سیاسی بوده است و به همین 

این نوع تاتر نگران فروش گیشه ای .شکل هم ادامه دارد 

نیست و چون مخاطبانش مردم کوچه و خیابان هستند بدون 

بستن قراردادی به میان مردم میرود و در صورتی که در 

ارتباط با مسائل واقعی آنان باشد به راحتی مردم را جذب 

حال باید به نموده و ارتباط الزم را با آنان برقرار می نماید

دنبال راهکارهایی از این دست بود تا اطالعات جامعه را در 

متاسفانه هم اکنون شاهدیم که با . سطح وسیعی گسترش داد

تصاویر و فیلم از دوران سیاه پهلوی و داستان هایی از رضا 

شاه و شاه و خانواده اش تالش در زدودن آثار جرم آنان را 

دارند و چهره ای پاک از آن ها به نمایش گزاشته می شود و 

متاسفانه نسل جوان به دلیل محرومیت از هرگونه  آزادی 

 -حتی رو بنایی و ابتدایی ان در  حکومت جمهوری اسالمی،

برخی از جوانان در امروز، رژیم     .که به شدت متحجر می باشد

و نمی دانند که سگ ! پهلوی را مشروع تر از حکومت فعلی میدانند

و رژیم گذشته هم به مانند جمهوری اسالمی . زرد برادر شغال است

چه جنایاتی را در حق مردم ایران بخصوص در مورد بهترین 

وصادق   ترین 

جوانان وطن،  در 

آن دوران سیاه 

پهلوی روا داشته 

در این . است

موقعیت اما هنوز 

چپ راهی برای 

خروج از بن بست 

خود در اذهان مردم 

تاثیر ! نیافته است

منفی سال های دهه 

ی سی و دوران 

و  57انقالب سال 

دوران جمهوری 

اسالمی تا به امروز 

در ایران ومتاسفانه 

ناتوانی آنان در 

تحلیلی مشخص از 

شرایط مشخص 

درون جامعه ، 

اذهان مردم را نسبت به چپ تخریب نمود و حال باید با سوار شدن 

بر تحلیلی درست و همه جانبه به همراهی هنری ماندگار آن را به 

می توان به درستی از هنر به مثابه یک وسیله برای . تدریج زدود

شفاف نمودن واقعیات در ذهن مردم ،همان مردمی که چپ و راست 

هنری . به وسیله مدیاهای بورژوایی بمباران می شوند استفاده نمود

که سوسیالیسم را زنده گرداند و خود به مثابه آلترناتیوی گردد تا 

بتواند پشتوانه  عظیمی درهمراهی توده های مردم برای تغییراتی 

می باید قشر .البته رسیدن به این هدف چندان ساده نیست.بنیادین شود

روشنفکر و مترقی جامعه پس از بررسی و کنکاشی خستگی ناپذیر 

به مرحله ای برسند که این فاصله عمیق خود را با توده مردم که 

تا بتوانند هنری را بدعت .امروزه شاهدش هستیم از میان بردارند

هنری که .گذارند که از بستر همین توده عظیم جامعه عبور می کند

در عین خالقیت و پیشرو بودنش، دستانش در دستان توده زحمتکش 

بدین گونه تنها می توان امیدوار بود که هنر بتواند .مردم باشد

در غیر این صورت به مانند توده ای .رسالت خود را به انجام رساند

از اوهام روشنفکرمابانه بر بستر جامعه سرگردان خواهد 

و با لمس .غریقی می باید تا او را به عمق جامعه رهنمون شود.ماند

هرچند که در روند و .حضور شرایط واقعی بتواند کارساز گردد

تکامل هر جامعه رویکرد های واقعی هر پدیده ای سر بلند خواهد 

اما همین هم مستلزم همان پارامترهایی است که در باال . نمود

.                                                                توضیحش دادیم  

نمونه ای ( 1867-1945)به طور مثال با نگاهی به آثار کته کلویتس

روح حساس او وی را .از ارائه ی دردهای جامعه ی زمان اوست 

او هنرش را در قالب لیتوگرافی.به سمت هنر انقالبی هدایت کرد

،نقاشی،مجسمه سازی وطراحی از ( چاپ سنگی وروی چوب) 

کلویتس یکس از .جنگ،فقر و گرسنکی به میان مردم برد

او . سرشناسان هنر در سبک اکسپرسیونیسم در قرن بیستم است

بخصوص رنج های انسانی را در دو جنگ جهانی دودمان برانداز 

کته کلویتس تحت تاثیر پدر و . در آثار هنری به جای گذاشته است

با وجود محدودیت های آموزش .پدر بزرگش با سوسیالیسم  آشنا شد

زنان نام خود را برای آموزش هنری در کالج هنری نوشت وهمیشه 

در خدمت مردم و نشان دادن رنج هایشان هم خود را بر این کار 

تحت تاثیرفشار کار خلق آثار ششگانه ی بافندگان او که . قرار داد

انجام گرفت ،وی را مورد  1842بافندگان سیسیلی و شورششان در 

او قرار بود از کتاب ژرمینال امیل زوال نیز .قرار داد تشویق همگان 

تصاویری بکشد که تحت تاثیر این شورش به این مورد پرداخت  آثار او 

اگر او هنر .پس از آن در هر دوره ای الهام بخش هنر انقالبی بوده است 

بورژوازی را به تصویر کشیده بود هم اکنون آوازه ای بیش از این داشت 

ولی خود وی می گوید که مردم محیط بورژوازی برایش بدون جذبه 

نیز شهرت بسزایی دارد " نبرد دهقانان "آثار لیتوگرافی او در مورد .بودند

جو و یک سوسیالیست متعهد بود که به کمونیسم گرایش  کلویتس یک صلح

و در . او در بنای یاد بود کارل لیبکشنت کارهای هنری انجام داد.پیدا کرد

.              *********واقع یادبود را در اثری جاودانه ی هنری یافت  

 

طرحی یادبودی از آثار زندانی سابق خاکویو سیلوانوگاس 

معروف به فرمانده آنتونیو در زندان آلمولیا مکزیک         

 شکل های دیگری از یادبود
 نانایا آشور
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 بعد از موج دستگیری ها،: ماریکانا
 کارگران اعتصاب را از سر می گیرند 

 
 حمید قربانی   

بعد از دو ماه از اعتصابی که در سراسر جهان پیچید، دو بااره  

شبح ترس و وحشت، ترور و دستگیری ماریکانا را فرا گارفاتاه 

)درست یک هفته قبل از اینکه کمیسیون تاحاقایاق فاارلام .  است

Farlam  ) کار خود را از سر گیرد پلایاس یاک ماوج جادیاد از

. اذیت و آزار و دستگیری های بدون دلیل را شروع کرده اسات

کارگران شرکت لونمین که این کوشش پلیس را تاهادیادی جادی 

اکاتابار دو  02شنبه 5برای خود و همکارانشان می بینند، روز 

 باره اعتصاب را شروع کردند

در صبح زود روز چهارشاناباه رهابار فاهایام و دلساوز کامایاتاه 

اعتصاب، خوالنی نوزوزا، دستگیر و به مکان نامعلومای بارده 

پلیس حاتای از اعاالم دلایال باازداشات ایان رهابار بایابااک .  شد

 . کارگران نیز خود داری کرده است

روز سه شنبه یکی دیگر از رهبران کارگری هنگامی که پلیاس 

به محل کارش برای دستگیری وی هاجاوم آورده باود باوسایالاه 

بایاشاتاریان دساتاگایار .  همکارانش از دستگیر شدن نجاات یاافات

شدگان که به شدت مورد ضرب و شاتام و شاکاناجاه قارار مای 

آگوست، روز یورش پلیس  07گیرند، از کسانی هستند که روز 

مسلح با سالح اتومااتایاک ساوار بار مااشایان هاای ناظاامای باه 

کارگران اعتصابی معدن طالی سفید در ماریکااناا و قاتال عاام 

کارگر و زخمی شادن  37کارگران که منجر به جان فشان شدن 

نفر از کاارگاران گاردیاد، در  053نفر و دستگیری  62دستکم 

محل بوده و یا از دستگیر شدگان و شهادت دهندگان شکنجه در 

پلیس های مسلح با انیفورم و لبااس شاخاصای .  زندانها می باشند

به خانه های محقر کارگران در حصیرآباادهاا درتاماام سااعاات 

—  

شبانه روز هجوم می آورند و با تهديد اسلحه و ضرب و شرترم 
درمقابل چشمان وحشتزده زن و بچه، کارنران را دستبنرد مری 

 . زنند و با وود، اکثرا  به مکانهای نامعلوم می برند
کارنران راه و چاره ای ندارند جز از سرنيرری اترتر راب و 
تع يل نمودن و بر نشرت بره کروه  و ونردرکرول، مرحرل اول 

 . اتت اب، کوه به وون آغشته کارنران
درروزشنبه نذشته در حدود  رد نر رر از رهربرران کرارنرران 

هرزار  011اتت ابی معادن آفريقرای جرنروبری کره در حردود 
کارنر در حال اتت اب هستند، در ماريکانا دورهمديگر جمع 
شده و باهم در راب ه با اوضاع نابسامران ، فرتکرت و نرکربرت 
تحميل شده از سوی سرمايه داران سياه و س يد و دولرت نروکرر 
سرمايه و رهبران وود فروش و ورانرن اترحراديره هرای زرد و 

نرتريرجره برحرث هرا .  دولتی شده به بحث و تبادل نظر پررداورترنرد
 : حکايت از دو نکته داشت 

اتتم يک اتت اب تمومی در سرراسرر آفرريرقرای جرنروبری و 
بوسيله کليه کارنران و شاغلين و تدارک چنين اترتر رابری برا 

 تشکيل کميته های اتت اب و همبستگی بين المللی
زمينه سازی برای اتتم و ايرجراد يرک حرزب سروسريرالريرسرت  

کارنران، از کارنران، مرترکری بره نريرروی کرارنرران بروير ه 
کارنران سازمان يافتره و بررای کرارنرران برر ضرد سررمرايره 
داران و دولت شان و احزاب حاکم ، حرب کنگره ملی آفرريرقرا 
وحزب کمرونريرسرت آفرريرقرای جرنروبری کره مرتر سر رانره فرقر  از 

استرات ی چنين حزبی ادامه مربرارزه  .  کمونيست نامش را دارد
کارنران برتليه سرمايه داران وتميق نمودن و نسترش دادن 
آن تا نرفتن قدرت بوسيله کارنران و به کنتررل کرارنرران در 
آوردن و اشتراکی کردن  نايع و معادن برای م رف تمروم 
ساکنين آفريقای جنوبی و رفع نيازها و نه افرزايرش سرود يرک 
تده سرمايه دار انگل و زالو   ت سياه و س يد محلی و بريرن 
المللی يعنی امپرياليست هانی که کشرترار و زجرر دادن انسران 

 . شغل ضد انسانی شان شده است

این غماگایانااناه اسات کاه دولات »  :  یکی از کارگران می گوید 

ایان ماا را باه .  سیاه پوست خودمان با ما چنایان رفاتاار مایاکاناد

مان .  بارمایاگارداناد(  آپاارتاایاد) روزهای حاکمیت نژاد پارساتاان 

، ایان کاارگار کسای « . دیگرهرگز به جاکوب زوما رأی نمیدهام

جز کارگری که در روز قتل عام از پاا ماورد اصاابات گالاولاه 

قرارگرفت، ولی توانست خاود را از مارگ و دساتاگایار شادن 

نجات دهد، وی پس از آن تا کنون دو بار دستگیارشاده و ماورد 

این شکنجاه هاا طاوری .  شکنجه های وحشیانه قرارگرفته است

. بوده اند که او مجبور شده برعلیه خویش اعالمیه امضاء نماایاد

در لحظه نوشتن وامضاء چنین اعالمیه کذائی، پاهایش در غال 

و زنجیر بوده و سه نفر پلیس امنیتی او را می زده اناد و یاکای 

 . به او، فرمان نوشتن اطالعیه را می داده است

یکای در ماورد .  در زیر توجه شما را به دو لینک جلب می کنم

هامایان اعاتااصااب اسات و دیاگاری در ماورد ایاناکاه امااروز، 

پنجشنبه، روز سرنوشت دهها هزار کارگر اعتصابی در معادن 

، صاحبان سرمایه در ناظار دارناد باه .  طالی زرد و سفید است

یاری دولت، یعنی دستگاه و ابزار سرکوب سرمایه داران، ایان 

کارگران را، به جرم شرکت در اعتصاب، از کار اخراج نمایند 

و اما، کارگران دیاگار .  و آنها را به انبوه لشکربیکاران بسپارند

آناهاا دارناد .  بره سر براهی نیستند که به این آسانی تسلیم شاوناد

خود را برای یک مبارزه تعیین کننده با کل طبقاه سارماایاه دار 

آنها به این آگاهی رسیده اناد کاه ماباارزه ساخات .  آماده می کنند

مبارزه هزینه دارد و آنها حااضار باه .  است و طوالنی و خونین

دوستان سعی کنیم در کنار کاارگاران قارار . پرداخت اش هستند

بدانیم که نجات ما در همبستگی با کارگران و متشکال و .  گیریم

سازمان یافتن با کارگران است و ناه از بااالی سار کاارگاران 

. تصمیم گرفتن و حزب و سازمان برای کارگران ایاجااد کاردن

کمونیسم حرکت طبقه کارگر برای لغو شرایط موجود اجتماعای 

این را مارکس و انگلس در اولیه ترین و بنیادی ترین اثر .  است

کاتااب ناقاد ایادئاولاوژی   -  45-0244پر ارزش خویش در ساال

انقاالبای باعادی   -تمام فعالیت اصلی تئوریک.  آلمانی بیان داشتند

تا لحظه مرگ کارل ماارکاس و دوسات اش اناگالاس در بایاان 
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6ادامه مقاله گفتگو با رهبر از ص   

پس از مدتی انتظار زیر درختان گردو و با  انگور، ماراد قاریاالن 

در آن لحظه من نگاران باودم ماباادا .  به همراه محافظانش ظاهر شد

دستگاه اطالعات ترکیه ما را دنبال یا از هوا ما را زیر نظر داشاتاه 

شاود  باشد، چون هر روز در مطبوعات ترکیه از دولت پرسایاده مای

کاناناد یاا  که چرا نیروهای مخصوص ارتش قریالن را دستگیر نامای

توانستند با هواپیماهای بادون  اگر ما رد یابی شده بودیم می.  کشند نمی

آقاای قاریاالن .سرنشین یا هواپیماهای جنگنده او را هدف قرار دهاناد

ک مخفیاناه در  ک برای سه سال نمایندگان دولت ترکیه و پ»  گفت، 

مقامات ترکیه با .  اسلو پایتخت نروژ برای پایان جنگ مالقات کردند

های دو طارف  هی ت.  عبدهللا اوجالن در زندان امرالی مالقات کردند

. ها در داخل ترکیه تالش کنناد به توافق رسیدند برای حل مشکل کرد

هایا ت دولات گافات .  حتی قراردادی با بندهای مشخص تاناظایام شاد

بایستی توافقنامه را به تایید نخاسات وزیار، دولات و باعاد پاارلاماان 

ک در ایام  ک رجب طیب اردوغان از آتش بس اعالم شده پ.  برساند

اماا .  انتخابات استفاده کرد و پس از پیروزی به مذاکرات خاتاماه داد

در حالیکه مذاکرات اسلو در جریان بود، اردوغان در تهاران عالایاه 

او .  ک توافقنامه بست و علیه ما عملیات مشاتارک اناجاام دادناد ک پ

اردوغاان باه ایان .  ها را هم همراه خاود کارد ها و آمریکایی اروپایی

اما دولت ترکیه « .ک مذاکره کند ک نتیجه رسید که لزومی ندارد با پ

ک به نایاروهاای  ک ها را حمله چریکهای پ دلیل پایان دادن به گفتگو

از زمان پایان مذاکرات تاکنون بیش .  داند ارتش در ایام مذاکرات می

از آقای قرایاالن پارسایادم هادف .اند تن از طرفین کشته شده ۲١١از 

اماروز هاماچاون    -ک چیست؟ استقالل یا خودمختااری؟ ک اصلی پ

خلقهای دیگر خاورمیانه، خلاق کارد نایاز خاواهاان هاویات و زباان 

ماا .  کاناد یعنی حقوق انساانای خاودش را ماطاالاباه مای.  خودش است

خاواهایام در چاهاارچاوب خاودماخاتااری دماکاراتایاک در داخال  می

مرزهای کنونی در تمام بخشهای کردستان با توجاه باه شارایاط هار 

ک  ک ـ  ترکیه، اروپا و آماریاکاا پ.ها را حل کنیم منطقه، مسئله کرد

خوانند، آیا شما حاضرید اسلحه را کناار  را یک گروه تروریستی می

مان    -ها به مذاکره بنشینایاد؟ بگذارید و با ترکیه برای حل مسئله کرد

تاا .  این پیام رو برای اتحادیه اروپا و ایااالت ماتاحاده آماریاکاا دارم

ها به رسمیت شناخته نشود و مشاکال آناهاا حال  زمانیکه حقوق کرد

. نشود، صلح، ثبات و دمکراسی در خاورمیانه پیشرفت نخواهد کرد

هاا  کارد.  خلق کرد در منطقه خاواهاان آزادی و دماکاراسای هساتاناد

 اید که اسلحه های خود را کنار بگذارید؟ ـ  آماده.تروریست نیستند

ای ارائاه  اگر برنااماه.  بدون شرط سالحمان را کنار بگذاریم ؟  نه   -

ها در چاهاارچاوب  های کرد شود که راه حل هایی برای تمام خواسته

ترکیه گنجانده شود، مانند سایر کشورهای دماکاراتایاک، بارای حال 

مسائل ما تالش شود، ما در آن صاورت اسالاحاه را کاناار خاواهایام 

های گذشاتاه انافاجاارهاایای در شاهارهاای  ها و ماه در هفته   -.گذاشت

کند، آیا این کاار شامااسات؟  ترکیه انجام شده، دولت شما رو متهم می

هاا را  ما ایان انافاجاار   -کنید؟ اگه کار شماست چه هدفی را دنبال می

. کند دهد دولت ما را متهم می هروقت انفجاری رخ می. ایم انجام نداده

کند؟ آیا کسی مسئولیت آن را پذیرفاتاه ؟   با چه مدرکی ما را متهم می

. بارد هاا مانافاعات مای کسی اعتراف کارده ؟ دولات از ایان انافاجاار

اگر هم .  دهیم خواهم همه بدانند، ما غیرنظامیان را هدف قرارنمی می

در گذشاتاه اشاتابااهای شاده، کسای کشاتاه شاده، اعاتاراف کاردیام و 

زناد را بااور  اما نباید هر اتهامی کاه دولات مای.  عذرخواهی کردیم

ها ایاران و ساوریاه را ماتاهام کارده کاه باه  دولت ترکیه بار   -.کرد

کنند، ظاهرا در چند مااه گاذشاتاه  ک کمک مالی و تسلیحاتی می ک پ

آیا شما از سوریه یا ایران کمک مالای .  اید تر از گذشته بوده شما قوی

تائاوری دولات .  اسااس اسات این یک تئوری بای   -کنید ؟ دریافت می

دولات .  کنناد است، اردوغان و داوود اوغلو این تئوری را مطرح می

ترکیه سال گذشته با ایران برای حمله به ما توافقنامه امضا کرد و به 

حاال که وضعیت منطقه عوض شده و دولت تارکایاه .  ما حمله کردند

با ایران بر سر لیبی و سوریه اختالف پیدا کرده، رابطه آنهاا باه هام 

ایان حاقایاقات .  ک هستند ک گویند ایران و سوریه پشت پ خورده، می

ک چاه ماواناعای بار  ک بعنوان رهبر موقت پ   -.ندارد، درو  است

توان باه پاایاان  سر راه شماست؟ اگه این موانع برداشته شوند، آیا می

دولت تارکایاه در اولایان قادم باایساتای    -جنگ و صلح امیدوار بود؟

ها اساتافااده  اعالم کند که دیگر از سالح و زور برای حل مسئله کرد

ایان یاک مشاکال .  شانااساد نخواهد کرد و ملت ما را به رسمایات مای

سیاستمدار کارد در زناداناهاای تارکایاه  ١١١١امروز .  اساسی است

خاواهاد  در زندان هساتاناد، دولات مای BDP نمایندگان حزب.  هستند

. قانونی را به تصویب برساند که نمایندگان دیگر را هم زندانای کاناد

هر روز عملیاتی عالایاه ...  فشار است...  این چیست؟ این جنگ است

در این لحظه در مناطقای از شامادیانالای، درسایام، .  شود ما انجام می

تارکایاه در تاماام جاباهاه هاا عالایاه ماا .  چاکی و شیرناخ جنگ است

کنند ماا هام تسالایام  فکر می.  خواهند ما را تضعیف کنند می. جنگد می

 *.  تر هستیم  این طور نیست، امروز ما قوی. خواهیم شد
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 انتخابات آزاد از حرف تا واقعیت
 آیا راه حل جامعه ایران  فقط سرنگونی است؟

 احمد پرتوی 

به سبب علل متعدد و پیچیده ای که باعث اعتراضاات اجاتامااعای 

میشود، دولتها نامایاتاواناناد  زماان و ماکاان و ناحاوه آغااز ایان 

افازایاش قایامات ماواد غاذائای و .  اعتراضات را پیش بینی کاناناد

بحران ارز  در چند هفته اخیر توجه گروهای سیاسای در خاارج 

گاروه هاای جاماهاوری خاواه .  ایران  را بشدت جلب کارده اسات

سکوالر و غیر سکوالر، اصالح طلبان منتقد خامنه ای، سلطانات 

طلبان و ملی گرایان قومی به تکاپو افتاده اند تاا باه یاک بارنااماه 

مشترک سیاسی برای آلترناتیو جایگزین جمهوری اسالمی دسات 

 .یابند

آنتخابات آزاد را راه حال .  همه آنها شعارشان انتخابات آزاد است

تضامایان شاعاار اناتاخااباات آزاد را هام  حضاور .  نهائی میدانند

ولی فقط مسئالاه باه ایاناجاا خاتام .  ناظران بین المللی اعالم میکنند

نمیشود، بلکه این گروه ها پیش بینی شارایاطای مااناناد ساوریاه و 

و باهامایان دلایال در رقاابات باا ساازماان .  لیبی را در نظر دارند

. مجاهدین در جلب رضایت اروپا و امریکا به تاکااپاو افاتااده اناد

برابر اخبار رسیده و برنامه های تالاویازیاونای خاود ماجااهادیان، 

ارتباط آنها با ارتش آزادی بخش سوریه بصورت رسامای اعاالم 

مجاهدین که در نظرات و عملکردشان نه تنها چایازی .  شده است

از جمهوری اسالمی کم ندارند بلکه میتوانند بسیار باد تار از آن 

 . به سرکوب و قتل عام دست بزنند

که میتاواناد زمایاناه سااز  فقط کد رمزی استشعار انتخابات آزاد 

جلب افکار عمومی در اروپا و آماریاکاا شاود و اماکاان دخاالات 

نظامی آن دولتها را برای حمایت از گاروه هاای سایااسای دسات 

آنان با طرح داساتاان اناتاخااباات آزاد در .  پروده اشان فراهم کند

نظر عوام، آن را طرحی منطقی و انسانی و فاقد خشاونات نشاان 

میدهند، طرحی که اصالَ با واقعیت جامعه هم خوانی ندارد و در 

پشت آن ساراسار شاقااوت سارماایاه داری پاناهاان و باا جاناگ، 

 .دربدری، خون و کشتار انسانها همراه است

هم اکنون "  انتخابات آزاد" خود این کشورهای حامی به اصطالح 

فراماوش .  حضور دارند...  در هایئتی، کنگو، سومالی، سودان، و

نکنید تا قبل از فراگیر شدن اعتراضات ضد آپارتاید در افاریاقاای 

جنوبی تمامی این دولتها از حامیان  سرسخت حاکاومات آپاارتایاد 

و  با بقدرت رسیدن کنگره افریاقاا باا ایان شارط ماوافاقات .  بودند

کردند که اساس سود سارماایاه داری کاه هاماان فاقار اقاتاصاادی 

هاماان .   کارگران افریقای جنوبی است دست نخورده باقی بامااناد

طور هم شد، و کارگران افریقای جنوبی همچنان آلونک نشینند و 

تنها تفاوتشان با کارگران هندی داشتن مستراح است که اکاثاریات 

دهقان و کارگران مهاجر هند در هندوستان هم از آن بی بهره اند 

هند کشاوری اسات .  و باید در شب در کناری  قضای حاجت کنند

که بارها از سوی سکوالرها از آن بعنوان یک دولت سکوالر به 

 .        نیکی یاد شده است

در کشورهایی که آزادی بیان و اجتماعات توسط دولتهایی مااناناد 

ایران سرکوب میشود، اعتراضات اجتماعای بار اثار هار اتافااق 

اعتراضی میتواند آغاز و  بصورت ناگهانی و انفجاری گساتارش 

دولتها هم میدانند که با ابزار سرکوب از ایجاد  تشکالت .  پیدا کند

اجتماعی جلوگیری شده و بنابراین خطر منسجمای یاا آلاتارنااتایاو 

فراگیری هم در جامعاه وجاود نادارد کاه حااکامایات آناهاا را در 

آنچه که برای آنها خطر ساز است .  معرض خطر جدی قرار دهد

ارتباط کارگران و افاراد جااماعاه  اسات کاه در صاورت اداماه 

اعتراضات میتواند جامعه را از پراکنادگای خاالص و باه ایاجااد 

کاه در صاورت .  تشکالت اجتماعی گسترده کارگری منجر کاناد

ایجاد تشکالت کارگری، خواسته ها و مطالبات اجتامااعای مااناناد 

لغو حکم اعدام، آزادی بی قید و شرط بیان و مطباوعاات، آزادی 

اجتماعات، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی زنان، جدائای دیان از 

دولت، و آزادی انتخاباات در هاماه ساطاوح ناهاادهاای سایااسای، 

 —نظامی، قضائی حکومتی، برخورداری از آموزش و درمان 

رایگان، پرداخت حقوق بیکاری، افزایش دستمزدها تا سطح 

یک زندگی مناسب، از سوی کارگران  در سطح وسیعی در 

جامعه مطرح شده و دولت سرمایه داری هم مجبور خواهد شد 

و در این صودت است که . با نیروی قدرتمند جدیدی مقابله کند

خطر بالقوه به خطر بالفعل طبقه کارگر تبدیل میشود نسخه 

نمونه . پیچی آزادی انتخابات بیش از یک وهم و خیال نیست

های چنین سیاستی هم اکنون در عراق و لیبی و افغانستان 

انتخابات آزاد با زور قدرت های بزرگ فقط . وجود دارد

میتواند در جهت از هم پاشیدن زیر ساخت های شهری مانند 

ت سیسات آبرسانی و تصفیه آب، بیمارستانها و پلها، مؤسسات 

آموزشی و درمانی، نیروگاه های برق، ساختمانهای دولتی، 

ساختمان های مسکونی، و آنچه که در لیبی و عراق اتفاق 

حمله نظامی به هر یک از این . افتاد، مورد استفاده قرار گیرد

کشورها، آنچه را که با دستهای کارگران در طی ده ها سال 

ساخته شده در عرض مدت کوتاهی نابود و این جوامع را ده ها 

.                                                سال به عقب برده است  

دولتها برای تقسیم ثروت در جامعه ایجاد میشوند و در جااماعاه  

سرمایه داری هم دولت ها برداشت ثروت جامعه بنفاع سارماایاه 

آیاا شاعاار اناتاخااباات آزاد و .  داران را تنظیم وقانونی مایاکاناناد

تشکیل مجلس مؤسسان به تنهائی میتواند راه حل مسائل جااماعاه 

 ایران باشد؟ 

انتخابات آزاد این تصور را به ذهن خواننده میآورد که گاویاا باا 

در کشاورهاای اروپاائای .  انجام آن جااماعاه باه آزادی مایارساد

انتخابات آزاد در خیلی از سطوح جامعه از شورا های ماحاالت 

و شهرها، انجمن ها و نهاد هاای آماوزشای و باهاداشاتای اناجاام 

در خیلی از ایا لت های امریکا هم انتخاب دادستاان هاا .   میشود

و قضات، انتخاب رئیس پالایاس اناتاخااب شاورای ناظاارت بار 

آموزش و پرورش از جامالاه  ناهااد هاای دیاگاری هساتاناد کاه 

اگر رفاه و  .   اعضائ آنها  با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند

آسایش نسبی و آزادیهای نیم بندی را در کشاورهاای پایاشارفاتاه 

صنعتی را مشاهده میکنیم نه بدلیل حاتم بخشی دولتهای سرمایاه 

داری بلکه بخاطر مبارزات اجتماعی است که سالها علیه فقر و 

بله جمله قبل بادیاهای و تاکاراری . تنگدستی وجود داشته و دارد

است ولی وقتی به مسائل ایران میرسیم اپوزیسیون آنارا باکالای 

فراموش میکند و باجاای طارح راه کاارهاای اجاتامااعای بارای 

قدرت یابی جامعه و تحمیل خواسته های اجاتامااعای باه دولات،  

دست به دامان باندهای سیاسی مسلح سرمایه که همان دولتاهاای 

 . سرمایه داری هستند، میشوند

علت روشن است، جلوگیری از قدرت یاابای اجاتامااعای طاباقاه  

کارگر ایران از جمله اهداف مشخص این دساتاه از اپاوزیساون 

اپوزیسیونی کاه خاواساتاه خاود را فاقاط در .  دولت ایران است

سرنگونی جمهوری اسالمی و آزادی ایران اعالم و اناتاخااباات 

آزاد را مستمسکی برا ی جلب افکار عمومی اروپاا و اماریاکاا 

. برای زمینه سازیي تهاجم ناظاامای باه ایاران قارار داده اسات

آپوزیسیونی که در غیااب وجاود تشاالت اجاتامااعای در ایاران 

میخواهد خود را به قدرت برساناد و مااشایان فاعالای دولاتای را 

بازسازی و بزک کرده و تحت نام ایران آزاد ،  جنگ و کشتاار 

و خون  و جنایت و نهایت  فقر را به جامعه ایران تحمیل و سپس 

بر فراز ویرانه های آن حکومت سارماایاه را باا احاتارامای باه 

تاریخ و ِ گل نوشته کوروش و بعض  رضاشااه ساکاوالر بار پاا 

نحوه برکناری جمهوری اسالمی جدا از طرح جایگزیانای . دارد

اگر طرفداران سرماایاه داری و حافان   ناظاام کاار .  آن نیست

مزدی قصد سرنگونی جمهوری اسالمی را دارند از روشاهاا و 

شیوه های ضد انسانی سرمایه  نیز برای رسیدن به اهداف خود 

سرنگونی به روش این اپوزیسیون فقط با حملاه .   استفاده میکنند

نظامی و کشتار و خون و تحمیل  فقر بیشتر به ایاران هاماراه 

بارای بارکانااری جاماهاوری اساالمای تاناهاا راه .  خواهد باود

. اجتماعی و انسانی،  ایجاد نهادهای اجتماعی انتخابی هستاناد

نهادهایی که در آن نمایندگان با انتخابات آزاد تعیین و در هار 

فاقاط شاوراهاا .  زمان توسط منتخبین خود قابال عازل هساتاناد

هستند که میتوانند به روشای انساانای و باا کاماتاریان هازیاناه 

تارس و وحشات ایان .  انسانی و مادی، دولتها را کنار بازناناد

اپوزیسیون از قدرت یابی  شوراها و جلاوگایاری از احاتاماال 

دست یابی شوراها به اسلحه، انها را باه تا ئایاد و پشاتایاباانای 

گروهای مسلح ارتجاعی سوریه مای کشااناد، تاا چشام اناداز 

روشنی از اهداف ضد کارگاری خاود باه حاامایاانشاان نشاان 

که چگونه قصد دارند با اعتراضات احتمالی آینده طبقه .  دهند

شاوراهاا، ناهااد هاائای کاه باعاداز .  کارگر ایران مقابلاه کاناناد

برکناری جمهوری اسالمی در سطح کشور، شاهار، روساتاا، 

محله، محل کار، محال تاحاصایال، در ماؤساساات ناظاامای و 

انتظامی، قضائی و دولتی بصورت گسترده تشکیل میشوند و 

نهادهایی که پس از تاباادل .  حافن حقوق اجتماعی خواهند بود

نظر پیرامون قوانین و چاگاوناگای دخاالات آحااد جااماعاه در 

طرح، اداره، اجراء، کنترل و ناظاارت، نایاروهاای ناظاامای،  

انتظامی و قضاوت،  نمایندگان خود را برای تشکیال ماجالاس 

برخالف کلای گاویایاهاای بسایااری از  . مؤسسان تعیین میکنند

سیاسایاون  کاه باررسای جازئایاات ساازماانادهای جااماعاه را  

مسکوت گذاشته و یا  موکول میکنند باه باعاد از سارناگاونای 

جمهوری اسالمی، الزم است که از هام اکاناون باه جازئایاات 

باا .  سازمان اداری ایران بعداز جماهاوری اساالمای پارداخات

ایجاد تشکالت اجتماعی شورائی امکان مشاارکات و دخاالات 

در صاورت وجاود .  گری تمام افراد جااماعاه فاراهام مایاشاود

تشکالت شورائی امکان تحمیل خواستاه هاای اجاتامااعای باه 

دولت هم فراهم میشود که در صورت عدم  اناجاام ماطاالاباات 

اجتماعی،  قدرت متشکل در نهادهای اجتماعی میتاواناناد  باا 

یک تکان شانه با کمترین هزینه اقتصادی و انسانای،  دولات 

این امکان پذیر  است و در گذشته هم بار .   را  سرنگون کنند

ولی علت شکست بعدی دولتهای تشاکایال شاده .  ها انجام شده

توسط  شوراها نه خود تشکیل شوراها ، بلکه برعکس کمبود 

نهاد های شورائی در سایر مناطق کشوری و لشاکاری باوده 

آنجه که مجموعاه اپاوزیسایاون جاماهاوری خاواهاان و .  است

سکوالر ها میخواهند این است که بعداز سرنگونی جمهاوری 

اسالمی به بهانه انتخابات آزاد از امکان دخالت آحاد جااماعاه 

در امور دولت جلوگیری و فقط با تشکیل مجلس مؤسسان در 

بخوان تحامایال )  زمان کوتاهی قوانین حافن سرمایه داری را 

باه جاماع "  اناتاخااباات آزاد" و با  باه اصاطاالح (  فقر قانونی 

کردن دسته جات خود در مقام وزیار و وکایال، باا تاعاویاض 

مسؤلین و بزک کردن سازمان دولتی موجود،  قدرت سیاسای 

و هریک از آنها هم قصد رهاباری و .  را بین خود تقسیم کنند

آنها ایاناقادر .  قبضه قدرت دولتی را در سر خود،  میپرورانند

با هم تفاهم ندارند کاه حاتای یاک پاالتافارم مشاتارک دربااره 

برنامه مجموعه خود برای اطالع عموم انتشار دهاناد تاا چاه 

شاعاار .  رسد به طرحی برای رفاه و آسایاش ماردم در ایاران

و ناه  فقط کد حمله نظامی بته ایتران استت"  انتخابات آزاد"

 .   چیز دیگری
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 پرولتاریا فقط بدان سبب انقالبی می شود

. که در چهارچوب تنگ صنفی خود محدود نماند 

 دیکتاتوری پرولتاریا
بدون درهم  شکستن ماشین دولتی میسر نخواهد بود   
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 لطفاً خودتون رو معرفی کنید و بگید که چند سالتونه؟: س

 .سال دارم ۱٥من اسمم محمد و : ج

 ؟ کنید می  االن چند ساله که در ایران زندگی: س

 .کنم می  ساله که تو ایران زندگی ٥۰من االن : ج

 سالتون بود؟ ٥١که شما آمدید ایران   زمانی  یعنی: س

 . بله درسته: ج

شد که از افغانستان مهاجرت کردید و بین تماام   خوب چه:  س

 ها ایران را انتخاب کردید؟ کشور

سالیان سال که درگیر جاناگ باوده (  افغانستان) کشور من : ج

هاای  کاه نایارو  هایی و چه جنگ  های داخلی و هست چه جنگ

هاا ناقاش زیاادی  های دیگه در اون جناگ و از کشور  خارجی

حتی همین االن هام کاه داریام باا هام حارف .  داشتند ودارند

تاریان مساالاه   اصالای.  زنیم جنگ تو کشور من در جریااناه می

برای مهاجرت من جنگ بوده نه تنها برای مان بالاکاه بارای 

تاریان   هاای مان هام جاناگ اصالای های دیگه از هموطن  خیلی

زماانای کاه یاک کشاور درگایار .  مساله برای مهاجرت باوده

که واقعاً کدام یک از طرفین بادون   جنگ هست و تو نمیدونی

های بیگانه هستند و فقط منافع مردم را در  از کشور  پشتیبانی

طبیعی هست که مجبور به ترک کشاور   گیرند، خیلی نظر می

که طرفدار هر یک از جریانات درگیر جاناگ   کسانی.    باشی

مانند و طرف مورد عالقه خود را تابالایا   باشند در کشور می

جنگند و افرادی  گیرند و می کرده و یا حتی سالح به دست می

هاای درگایار واقاعااً  بینیم هر کدام از طارف هم مثل ما که می

های  اگر به قدرت برسند فقط و فقط منافع اطرافیان و طرفدار

کنند و منافع هاماه ماردم مادر ناظارشاان  خودشان را تامین می

از   شویم و مجبوریم یا یاکای نیست مجبور به ترک کشور می

که اگر از  های همسایه خودمان را انتخاب کنیم و یا این کشور

های اروپاایای و  برخوردار باشیم به کشور  وضع مالی خوبی

خاواساتام از  اما من چون در آن زمان که می.  یا آمریکا برویم

افغانستان خارج بشوم از لحاظ مالی شدیداً در مضیقه بودم و 

دو سال قبل از من به ایران آماده   از نزدیکانم یکی  هم بعضی

 .بودند ایران را انتخاب کردم و به ایران آمدم

تونم بپرسم شما چند تا فرزند  دارید و آیاا االن اوناهاا  می:  س

 هم تو ایران پیش خودتون هستند یا نه؟

 .من سه بچه داشتم  دو دختر و یک پسر: ج

شاه لاطافااً  منظورتون از اینکه داشتید چیاه؟ مای!  داشتید؟:  س

 توضیح بدید؟

بعد از . گویم توضیحش بسیار سخته اما حاال برایتان می: ج

از نزدیکان ما در ایران به   حمله آمریکا به افغانستان خیلی

دانستند  این فکر افتادند که برگردند به افغانستان با اینکه می

  های آمریکایی ها بطورکامل از بین نرفتند و نیرو هنوز طالب

ها را از بین  خواهند بطور کامل آن و ناتو به اصطالح می

های پراکنده در کشور وجود  که هنوز هم جنگ ببرند و این

چند نفری از نزدیکان ما به  ٥١١۰خالصه در سال . دارد

کشور برگشتند درهمان زمان بود که خانواده منهم اصرار 

های  مخصوصاً بچه. زیادی داشتند که به افغانستان برگردیم

در ایران   من که اصالً افغانستان را ندیده بودند و همگی

اما من همچنان بر این عقیده  استوار بودم . متولد شده بودند

که بهیچ عنوان کشور ما امن نشده و االن هم جنگ وجود 

دارد و ما به شکل دیگری نباید گول این را بخوریم که چون 

ارتش آمریکا در کشور ما هست دیگر کشور امن است و 

  —اما هر چه گفتم به گوش .  نباید داشته باشیم  هیچ ترسی

 مصاحبه با
 یک کارگر مهاجر افغانستانی در ایران 

 تیکا کالکی 

 

از   هاا پایاش آماده کاه خایالای اما از همان چند سال پیش باار

جاا ماوتاور  های ما که کارگر معمولی بودند، در ایان  هموطن

خریدند و هم مجبور باودناد هاردفاعاه کاه گشات پااساگااه را 

دیدند پول بدهند که با آنها کاری نداشته بااشاناد و هام در  می

آخر بعد از چند بار پاول دادن ماوتاور آناهاا را پااساگااه از 

هاا  دستشان گرفته ومعلوم نیست که چه کرده و دیاگار باه آن

که بسیاری از ایان  این یک مورد و مورد دیگر هم این.  نداده

کنند از ترس پاسگاه جرأت  جا کار می های ما که این هموطن

کنند از با  خارج بشوند  و باید بیاشاتار اوقاات خاود را  نمی

ها شاده کاه  وقت  هم خیلی  از طرفی.  ها بگذرانند درهمین با 

شاود و چاون افاغاانای  ها پرداخت نمای کنند و پول آن کار می

بازناناد   هستند دستشان به هیچ جا بند نیست و اگر هم حارفای

کنند که تحویل پاساگااه  ها را تهدید می ها آن خود صاحبان با 

خایاال   های ما هم مجبور می شوند که بای  دهند و هموطن می

 .شوند و دیگر حرف پول را نزنند

آیا برای خود شما هم این مورد پیش آمده که کار کنید و :  س

 پول شما را ندهند؟

که در این با  هستم ناه، باطاور کاامال   در این چند سالی: ج

کاه   قبل از این کار و زمانی  ولی.  هایم پرداخت شده تمام پول

کردم چندین بار پیش آمده که کار کردیم و  روز مزد کار می

پول ما را ندادند و یا بر طبق قراری کاه بارای کاار کاردن 

گذاشتیم بعد از پایان کار صاحب کار به آن قارار پاایاباناد  می

نبوده و حتی یک بار یک ماه را هار روز کاار کاردیام در 

روز  ١۱در آخر صاحب باا  پاول   ، ولی فصل سیب چینی

خاوب (  قیمت مایاوه) را به ما داد و گفت که چون وضع میوه 

 .نبوده امسال بیشتر از این ندارد که بدهد

االن که شما به عنوان یک سارپارسات باا  مشاغاول باه :  س

کارید، چند ساعت در روز باید کار کنید و حقوق شما چقادر 

 است؟

جاا و بار کاار  االن من باید هر روز صبح زود بیایم ایان:  ج

دیگر کارگران نظارت داشته باشم و خاودم هام پاا باه پاای 

تازه بعد از بارداشات ماحاصاول مان باایاد باه .  ها کار کنم آن

کارهای دیگر با  برسم، مثل هرس، دادن کود به درختان و 

مثال ساماپااشای و   هایی یا حتی قبل از برداشت محصول کار

های مرباوط باه  و کالً کار( های هرز چیدن علف)علف زدن 

حقوق من هم االن ماهیانه پانصد هزار تاوماان اسات و .  با 

اصالً ساعت کار نداریم ما از صبح باید کار کانایام تاا شاب، 

ها هم در فصل برداشت محصول کاه االن  وقت  حتی بعضی

چون باید محصوالت چیده شده را باه .  های شب است تا نیمه

هاا تاا  شاب  سرد خانه نگهداری میوه انتقال دهیم که باعاضای

 . جا مشغول کار هستم شب هم من این ١١ساعت 

آیاا شاماا در جاریاان آن .  جا سوال متفاوتی دارم در این:  س

اتفاق چند ماه پیش در یزد هستید که در آن خانه چند نافار از 

هموطنان شما به آتش کشیده شد؟  ناظار شاماا در آن ماورد 

 چیست؟

البته این اولین بار نیست که از ایان .  بله در جریان هستم:  ج

افتد و آخرین باار هام  های ما می  دست اتفاقات برای هموطن

دانند و شانایادناد کاه  طور که همه می من البته آن.  نخواهد بود

ها را به آتش کشیدند چه باوده و یاا چاه  که این خانه دلیل این

 --هست را اصالً کاری ندارم و کامالً هم برایم باعث ت سف 

 10ادامه مطلب در ص 

ام نرفت و در نهایت تصمیم گرفتیام کاه اول هاماسارم و ساه  ه خانواد

ها با کار کردن در  که در این سال  جا و با پول کمی فرزندم بروند آن

جاا کاار  کنند و من هم ایان  ای اجاره جا پس انداز کرده بودیم خانه این

وضع بهتر شود و من هم باروم و   کنم و پول بفرستم برایشان تا کمی

ام رفاتاه  شد که خانواده می  نزدیک به هفت ماهی.  ها ملحق شوم به آن

ام  ه جا مشغول کار بودم که به یک باره تماس خاناواد بودند من هم این

امان   دانستم هناوز والیات ماا ناا با من قطع شد و من هم که چون می

کردم با نزدیکانام تامااس   که سعی است فکرم به هزار جا رفت تا این

هاا خاباری را  اما آن.  بگیرم تا بدانم چرا از خانواده من خبری نیست

  به من دادند که من را شوکه کرد و آن این بود که خانواده من همگی

خواب بودند   با هم کشته شدند و آن هم نیمه شب و هنگامی که همگی

بامابااران شادناد و خااناواده مان و   هاای آماریاکاایای توسط هاواپایاماا

 .جان خود را از دست دادند  ها همگی آن  طور خانه بغل دستی همین

هادف .  برای شما پایاش آماده  که چنین اتفاقی بسیار متاسفم از این:  س

چارا باعاد از ایان .  من از پرسش این بود که درباره شما بیشتر بدانام

 جا ماندید؟ اتفاق شما به افغانستان برنگشتید و هنوز هم این

من بیست و چهار سال پیش کشور خودم را تارک کاردم باا ایان :  ج

امید که روزی برگردم و کشورم امن باشد اما تا به امروز مان هایاچ 

ام و  وقاات باارای بااازگشاات بااه افااغااانسااتااان احساااس امااناایاات نااکاارده

  ایان احسااس ناا(  کشته شادن خااناواده) مخصوصاً بعد از این ماجرا 

بیشتر از هر زمان دیگری در مان وجاود دارد بسایاار دوسات   امنی

داشتم که بروم و در مراسم خاکسپاری همسر و فرزندانم شرکت کنم 

اما هر چقدر تالش کردم نتوانستم با خودم کنار بایاایام و در ناهاایات 

کنم و خااطاراتشاان باه  ها گریه می که هر روز به یاد آن با این.  نرفتم

کشور من بایاش از هار   شود، اما از طرفی هیچ عنوان فراموش نمی

زمان دیگری برایم غریبه شده تا حدری که شاید دیگر هایاچ وقات باه 

 .آن کشور پا نگذارم

راجااع بااه ایاان باایااساات و چااهااار سااال   شااه کااماای حاااال اگااه ماای:  س

  هایای این چند سال چه کار  در طی.  حضورتان در ایران حرف بزنیم

 اید؟ کرده

که به ایران آمدم را در شهر پیشوا ورامین   من سه سال اولی:  ج

بعد از آن .  کردم جا به عنوان کارگر روزمزد کار می بودم و در آن

  را با بعضی  به گرمسار رفتم در آنجا باز یک سالی ١٩۲١در سال 

شناختند، به  را می  از نزدیکانم که در آن شهر بودند و کسانی

مثل خربزه کاری و همچنین کار چیدن پنبه و این دست   هایی کار

را هم در کویر گرمسار کار کردم که   سالی ٥ها گذراندم و بعد  کار

کار بسیار سختی بود و آن هم شوره جمع کردن بود و در سال 

های  از بخش  یکی)که ازدواج کردم و از گرمسار به آبسرد  ١٩۲٩

را هم در آبسرد به کارهایی   آمدیم و چند سالی(  شهرستان دماوند

کاری ، گل کاری ، و کار در باغات میوه گذراندم،   مثل سیب زمینی

که از هشت سال پیش سرپرستی یک با  میوه را گرفتم که  تا این

 .همچنان هم در این با  به عنوان سرپرست مشغول کار هستم

جا مواجه بودید؟  ها شما با چه مشکالتی در این این سال  در طی:  س

 ها با شما چگونه بود؟  برخورد ایرانی

اولین مشکل برای ما .  زیاد بود  مشکالت، مشکالت که خیلی:  ج

در ایران خودش   همین که افغانی باشی  یعنی.  افغانی بودنمان بود

تصوری که از افغانی بودن در ذهن .  یک مشکل بزرگ است

گیرد به نوعی است که حتی بعضاً خودمان را به  ها شکل می  ایرانی

گونه  ها انسان نیستیم که این  اندازد که مگر ما هم مثل ایرانی شک می

گویم شامل حال همه  البته این را که می.  کنند با ما برخورد می

در کنار این افراد، باز افرادی را هم دیدیم که به .  ها نیست  ایرانی

  ها یک دیدگاه منفی  اکثریت ایرانی  چشم انسان به ما نگاه کردند ولی

 .ها دارند نسبت به ما افغان

 گونه برخوردها بیاورید؟ از این  هایی تونید مثال می: س

میشه که من کارم خوب است   االن چند سالی. مثال که زیاد است: ج

پول دار و سرشناس است و کلر مردم منطقه او   و صاحب با  خیلی

شناسند وحتی پاسگاه و کلر پرسنل نیروی انتظامی اینجا هم  را می

گذارند و منهم که کارگر او هستم و  احترام بیش از حدری به او می

گواهینامه هم ندارم، با این حال با من کاری ندارند و به من گیر 

.                     کنم دهند و من آزادانه با موتور رفت و آمد می نمی  
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2012شماره شصت و چهار  نوامبر  . ماهنامۀ روشنگر      

 

 ، نوشته اینشتین«نامه خدا»میلیون دالری  حراج سه 

هاای او  یکی از نوشته های آلبرت اینشتین که به یک روایات از دیادگااه

درباره خدا و مذهب می پردازد، قرار اسات تاا چاناد روز دیاگار روی 

مبل  پاایاه بارای ایان حاراج، ساه .  به حراج گذاشته شود«  بی ای» سایت 

 .میلیون دالر اعالم شده است

آلبرت اینشتین در نامه خاود کاه «  ان ان سی» به گزارش شبکه تلویزیونی 

واژه » :  نوشته شده آشکارا گافاتاه اسات ١٣۱۰به زبان آلمانی و در سال 

خدا برای من چیزی نیست جز نمودی از سستی انسان و ماحاصاولای از 

هاای  ای از افسااناه های او؛ همان طور که کتاب مقدس ماجاماوعاه ضعف

این فیزیکدان نظری و ارائه دهنده نظریه «  . قابل احترام ولی بدوی است

هیچ تفاسایاری هارقادر زیارکااناه هام کاه » : کند نسبیت در ادامه ت کید می

 «.باشد، این موضع مرا تغییر نخواهد داد

ماعاروف شاده، روز «  ناماه خادا» قرار است این نامه اینشتین را، که به 

بارای فاروش از طاریاق مازایاده روی ساایات (  ماهار مااه ١۲)دوشنبه 

 .قرار داده شود« بی ای»

این نوشته آلبرت اینشتین، سندی دسات اول و کام ناظایار از بااورهاای 

اش امروزه برای بسایااری از جاهاانایاان باه  مذهبی کسی است که چهره

 .نمادی از هوش و ذکاوت بشری تبدیل شده است

جایزه نوبل فیزیک را باه دسات آورد، ١٣٥١آلبرت اینشتین که در سال 

، فیلسوف یهودی، در سال پاایاانای عامار « اریک گوتکیند» این نامه را به 

یادداشت اینشتین در واقع پاسخی است به کتابی از فیلاساوفای .  خود نوشت

فراخوان انجیال باه :  زندگی را برگزینید»به نام اریک گوتکیند، با عنوان 

 «.قیام

آلبرت اینشتین که در یک خانواده یهودی سکوالر بار آمده باود از اوایال 

، تقریبا همزمان با دریافت جایزه نوبل فایازیاک باه باازبایانای ١٣٥١دهه 

نویسان بسایااری، از جامالاه  باورهای دینی خود را آغاز کرد و زندگینامه

 .والتر ایساکسون، به سیر تحول فکری و عقیدتی اینشتین پرداخته اند

در نامه یاد شده که قرار است به حراج گاذاشاتاه شاود، آلابارت ایاناشاتایان 

مخالفت شدید خود را با ایان ناظار کاه یاهاودیاان، یاا اسااساا هار مالاتای، 

 .باشند، اعالم کرده است« برگزیده»

سایت حراج کننده نامه، بخشی از ترجمه این سند را در مدخال مارباوطاه 

برای من دیان یاهاودی، مااناناد هاماه ادیاان » :  آن به این شرح آورده است

ترین خرافات است و مردم یهودی نایاز، کاه مان باا  گانه دیگر، تجسم بچه

کمال خوشبختی یکی از آنان هستم و به  ذهنیتشان نیز عمیقا عالقه منادم، 

تا جایی که تجربایاات شاخاصای مان .  هیچ تمایزی با دیگر مردمان ندارند

نشان داده، این گروه از انسان ها هیچ گاوناه 

امتیازی نسبت به دیاگار گاروه هاای بشاری 

ندارند و من هیچ نکته برگزیده ای در ایشان 

 «.ندیده ام

میالدی باه  ٥١١١این نامه پیشتر و در سال 

حراج گذاشته شاد و در آن زماان باا مابالا  

 .هزار دالر به فروش رسید۰١۰
 رادیو فردا

 
 !دانش آموز در بروجن به قتل رسیدند 21   

 !جمهوری اسالمی مقصر اصلی این فاجعه است
 نهاد کودکان مقدمند

 

واژگون شادن و ساقاوط در  ،مهر ماه ٥١جمعه شب 

دره یک دستگاه اتوبوس حامل داناش آماوزان دخاتار 

کالس دوم دبیرستان در محور ایذه باه شاهارکارد در 

پنج کیلومتاری دهادز باه طارف باروجان در چاهاار 

در باازگشات از اردوی ناظاامای  ،محاال باخاتایااری

از مناطق سابق جاناگ هشات "  کاروان راهیان نور" 

داناش  ٥٤سبب به قتل رسایادن  ،ساله ایران و عراق

! دانش آموز دیاگار گاردیاد ٥٩آموز و مجروح شدن 

زن  ٥از افرادی که در این سانحه کشاتاه شاده اناد، 

ناافاار  ٥٤مااعاالاام، یااک پاااساادار هاامااراه کاااروان و 

 .آموز بودند دانش

اردوهای راهیان ناور یاکای از پاروژه هاای بسایاج 

دانااش آمااوزی تااحاات نااظااارت سااپاااه پاااسااداران در 

آموزش و پرورش جاماهاوری اساالمای بارای حافان 

ایاان .  فضااای جاانااگاای و نااظاااماای در ماادارس اساات

اردوهای نظامی بارهاا و هارساالاه ساباب کشاتاار و 

جراحات و آسیبهاای جسامای و روانای جادی داناش 

 .آموزان شده است

سپاه پاسداران پیشتر اعالم کرده بود که تصمیام دارد 

جاری تا پنج میلیون دانش آموز را تحت ایان   در سال

 .کاروانها به مناطق سابق جنگی اعزام کند

های  یکی از مهمترین پروژه"  راهیان نور" های  اردو

تربیتی ــ تبلیغی سپاه پاسداران است کاه باه ماوازات 

نازدیاک دو دهاه از "  شجره طیبه صاالاحایان" طرح 

 .گذرد اجرای آن می

این حادثه مرگبار باه حاق ماوجاب خشام و انازجاار 

وساایااع خااانااواده هااای داغاادیااده و مصاایااباات دیااده و 

 .بخصوص مردم شهر بروجن گردید

حاااج بااابااایاای وزیاار پاااساادار باای کاافااایاات در پاااسااخ 

خبرنگارانی که از وی دلیل ایان حاادثاه مارگاباار را 

پرسیدند با بی تفاوتی و القیدی باا وقااحاتای کاه فاقاط 

: پااساخ داد ،ازسران جمهوری اسالمی ساختاه اسات

 !بروید از مسئوالنش بپرسید

یکی دیگر از مسئوالن  ،ابراهیم سرخیز، از معاونان وزیر آموزش و پرورش

ایان اتافااق ماعالاول ایان :  درمقابل اعتراضات وسیع مردم میگاویاد ،این کشتار

 .ریزی نشده است آموزان به راهیان نور برنامه است که برای اعزام دانش

آموزان به اجباری بودن سفر فرزندانشان به مناطق سابق جاناگای  اولیای دانش

ماعاتارض باودناد و ماایال باه شارکات "  راهایاان ناور" تحات عاناوان اردوی 

اما مسئولایان آماوزش پارورش باا اجابااری .  فرزندانشان به این مناطق نبودند

خواندن این سفر بعنوان یک ماده درسی که ده نمره آن شاامال ایان سافار مای 

این دهن کجی آشکاار . خانواده های دانش آموزان را تحت فشار گذاشتند ،باشد

به خانواده های مصیبت دیده و عدم پذیرش مسئولیت در قبال حفن جان داناش 

شاهار  ،با پخش شادن خابار.  آموزان موجب انزجار و اعتراض عمومی گردید

بروجن درماتم فرو رفت و کل شهر و ادارات دولتی هم روز شنباه صاباح باه 

 .حالت تعطیل کامل در آمد

دساتاپااچاه و  ،استاندار و نماینده خامنه ای در اساتاان چاهاار ماحال باخاتایااری

سراسیمه برای آرام کردن اعتراضات با اعالم سه روز عزای عمومی در این 

فاتااح کارمای، !  استان در تالشند تا بر جنایتی که آفریده اند سرپاوش باگاذارناد

فرماندار شهر بروجن که وضعیت اضطراری را بیشتر از دیاگار هاماپاالاکای 

اما این پاسخ ماردم !  هایش حس کرده است یک هفته عزای عمومی اعالم کرد

ایان یاک جاناایاتای آشاکاار !  دلیل این فاجعه را مردم بخوبی میشناساناد!  نیست

 .توسط سپاه پاسداران در آموزش و پرورش است

زهرا عرب، رویا عسگری، ماندانا الهیان، مرضیه احامادی،  ،زاده الهام حسن

فائزه شبانیان، فاطمه کریمی، مینا ربیعای، فااطاماه شاماس، پاریساا رضاایای، 

 —پور، ریحانه شریفی، زهرا  نیا، پریسا زندیان، مژگان هادی محدثه مهدوی

عااباااساایااان، هاااناایااه انااتااظاااماای، آماانااه خاااکسااار، ناارگااس 

کاامااان، ماارضاایااه ساالاایااماای، مااریاام خاااقاااناای، مااائااده  کااوهاای

آماوز  فرهمندیان، شابانام ماقادسای، زهارا غافااری و داناش

اسامی قربانایاان ایان .  دیگری که هنوز شناسایی نشده است

 .فاجعه است

صبح شنبه برای تشایاع وتادفایان  ،مردم خشمگین و داغدیده

عزیزان پرپر شده شان با حضور گسترده در خایاابااناهاای 

 .حضور یافتند ،شهر که کامال به حالت تعطیل درآمده بود

خود را عمیقا در ایان انادوه جااناکااه  ،نهاد کودکان مقدمند

ما در کنار خانواده های داغدیده ایستاده ایام !  شریک میداند

تاا جاماهاوری اساالمای ایان  ،و به سهم خود اجازه نمیدهیم

 .جنایت آشکار را الپوشانی کند

ما در کنار خااناواده هاای داغادیاده و خشاماگایان و ماردم 

آزادیخواه بروجن خواهان رسیدگی و مجازات عاملین ایان 

فاجعه هولناک و خاتمه بیدرنگ به دخالتگری های نظامای 

 .و امنیتی در آموزش و پرورش هستیم

عامل و مسئول اصلی کشتار دانش آموزان بروجن و دههاا 

جاماهاوری  ،بدون تردیاد ،سانحه دیگر طی سالهای متمادی

اسالمی و دخالت سیستم پلیسی و امنیتی و پاادگاانای کاردن 

 . فضای آموزش و پرورش است

حاصل پاروژه  ،این فاجعه یک جنایت و کشتار دولتی است

ها و دست درازی نهادهای نظامی و امنیتی ازقبیل بسیج و 

ایان دسات .  سپاه پااساداران در آماوزش و پارورش اسات

 .*درازی بشدت محکوم است و باید به آن خاتمه داده شود
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23ادامه در صفحه             

 «فیلم سوسیالیسم»گفت و گو با ژان لوک گدار درباره 
 اعتقادی به شاهکار ساختن ندارم

 سرژ کاگانسکی، ژان مارک الالن 
 وحیداله موسوی: ترجمه

 ( مه در ویژه نامه جشنواره کن به چاپ رسید 12این مصاحبه ابتدا در تاریخ )

 

شهری نسبتااً کاوچاک و اباری .  دقیقا مرکز جهان نیست رل

مایلی ژناو؛ اماا هامایان  85است در شمال دریاچه لمان، در 

شهر بهشتی رویایی برای آن دسته از میلیاردرهایی است که 

هیچ خبری در این مکاان .  از پرداخت مالیات طفره می روند

نسبتاً کوچک از زیر نگااه آن راناناده تااکسای کاه ماا را از 

بابایان، اون » :  ایستگاه قطار ژنو سوار کرده دور نامای مااناد

و .  خونه که اونجاست پایین تپه؛ خونۀ مایکل شوماخار اسات

خاوناه فایال .  پیتر یوستینف هم مدتی اونجا زندگی مای کارده

 «...کالینز هم تو همین مسیره

 لوک گدارچه؟  -پس ژان
 -یک روز یه مرد ژاپنی سوار شد و از من پرسید ژان»

. من هم اونو بردم پیش گدار.  لوک گدار کجا زندگی می کنه

"اون مرده گفت ، سه تا عکس "چند دقیقه منتظر بمون: 

. گرفت و پرید تو ماشین و از من خواست برسونمش ایستگاه

 «.گدار حتی تا ژاپن هم شهرت داره

حتی تا ».  گویی او مشهورترین اسطوره ساکن در رل است

، گدار آنجاست اما نه به آن دالیلی که همسایگان «ژاپن هم

نشانی رسمی او در .  مشهورش در رل زندگی می کنند

او در .  و او مالیاتش را پرداخت می کند.  فرانسه است

سوییس زندگی می کند چون در آنجا به دنیا آمده است و 

همانگونه که او خود در طی این مصاحبه به ما می گوید، 

مصاحبه ای دامنه دار و گسترده مانند همیشه، چون نمی 

 . سر کند« مناظر خاص ییالقی»تواند در جایی بدون 

چهار ساعت و اندی در این دفتر نسبتاً سرد و کاربردی، که 

دقیقا به اتاق کارش چسبیده، با آن نیم دو جین مونیتور 

صفحه تخت و قفسه هایی مملو از نوارهای وی اچ اس و 

دی وی دی که او از آنها نقل قول هایی بیرون می کشد، ما 

و )درباره تاریخ، سیاست، یونان، حق تملک اثر هنری، 

سینما، و حتی درباره مسائلی شخصی مانند سالمتی و (  البته

 .رابطه او با مرگ نیز حرف زدیم

 ؟«فیلم سوسیالیسم»چرا این عنوان، چرا  -

من همیشه پیشاپیش عناوین فیلم هایم را انتخاب می کنم، +  

عنوان پیش از هر چیزی در فیلم شکل .  مانند تابلوی راهنما

من .  در موسیقی است«  ال»می گیرد، چیزی مانند نت 

عنوان سوسیالیسم راانتخاب کرده بودم اما می شد فیلم را 

اما یک واقعه بامزه اتفاق .  کمونیسم یا کاپیتالیسم نیز نامید

وقتی پروفسور ژان پل کرنیه مشغول خواندن یادداشت : افتاد

مختصری درباره فیلم بود که من برایش فرستاده بودم، و در 

آن یادداشت نام شرکت تولید کننده، یعنی وگا فیلم، پیش از 

فیلم »عنوان فیلم ذکر شده بود، او آن را به صورت 

می خواند و فکر می کند که عنوان فیلم همین «  سوسیالیسم

صفحه ای برایم نوشت تا بگوید چقدر  08او یک نامه .  است

به خودم گفتم حق با اوست عنوان .  از آن خوشش آمده است

 .«فیلم سوسیالیسم»فیلم شد 

 آن ایده مسافرت دریایی در مدیترانه از کجا آمد؟ هومر؟ 

اول به یک داستان دیگر فکر می کردم که در صربستان +  

بنابراین .  اتفاق می افتاد اما دیدم در اینجا به درد نمی خورد

آن ایده خانواده در گاراژ، یعنی خانواده مارتین به ذهنم 

اما برای یک فیلم بلند داستانی مناسب نبود، چون آدم .  رسید

ها به شخصیت تبدیل می شدند و آنچه اتفاق می افتاد به یک 

داستان یک مادر با بچه هایش، یکی   -داستان تبدیل می شد

از همان فیلمهای نوعی که در فرانسه ساخته می شود، با 

 .گفت و گو و احساسات

اعضای آن خانواده در فیلم تقریباً به شتختصتیتت هتای یتک  

متا متدتتهتا بتود کته چتنتان .  داستان قراردادی شباهت دارنتد

 .چیزی را در فیلمهای شما ندیده بودیم

پیش از اینکه آدم ها به شخصیت .  در واقع نه کامال.  آره، شاید 

آنها بیشتر شبیه به .  تبدیل شوند صحنه ها متوقف می شوند

وقتی ما از مجسمه حرف می .  مجسمه های ناطق.  مجسمه هستند

آنها از آن ایام قدیم آمده »زنیم، بی اراده به این فکر می کنیم که 

عازم یک مسافرت و راهی مدیترانه «  ایام قدیم»و با گفتن «  اند

 .دلیل وجودی آن مسافرت دریایی نیز همین است. می شویم

 چگونه تمام این ماجرا را پرداخت می کنید؟ -

بویژه از .  از شعر می آید یا ریاضیات.  قانونی وجود ندارد+  

اصرار برای شکل سازی، اینکه یک مربع را .  هندسه باستان

این همان هندسه .  داخل دایره بگذارید، یک تانژانت رسم کنید

. اگر مقدماتی است پس عناصری نیز وجود دارد.  مقدماتی است

سخت می توان توصیفش ...بنابراین من دریا را نشان می دهم

و اگر بگوییم انجمن پس می .  کرد، یک چیز انجمن گونه است

 .توان گفت سوسیالیسم

. اگر بگوییم سوسیالسم پس می توان درباره سیاست حرف زد  -

مثال نظرتان درباره آن قانون هادروپی، درباره پیگرد قانونی 

علیه استفاده اشتراکی از اسناد، درباره حق مالکیت 

 ....تصویری

چیزی به نام حق .  صد در صد با قانون هادروپی مخالفم+  

یک مولف .  مثالً من با وراثت مخالفم.  مالکیت بر اثر وجود ندارد

فقط تعهداتی دارم و .  من هیچ حقی ندارم.  هیچگونه حقی ندارد

و در فیلم های من انواع دیگری از وام گیری ها وجود دارد .  بس

مانند .  که نقل قول نیستند بلکه صرفاً قطعاتی گزینش شده اند

وقتی که برای تست خون از شما نمونه می گیرند تا آن را مورد 

مثال آن تصاویر از هنرمندان بند باز .  تجزیه و تحلیل قرار بدهند

این نما .  که من در فیلم استفاده کرده ام«  سواحل آنیس»در فیلم 

: نوعی نقل قول نیست، من از فیلم آنیس واردا نقل قول نکرده ام

قطعه گزینش شده ای است که من .  من از اثر او بهره مند شده ام

آن را گرفته ام و در جای دیگری استفاده کرده ام در نتیجه 

معنای دیگری یافته است، در اینجا نماد صلح در خاورمیانه 

 . است

برای بیان صلح در خاورمیانه از طریق یک استعاره، چرا   -

بجای استفاده از تصویری که خودتان گرفته اید ترجیح می دهید 

 بار معنایی مجددی به یک تصویر متعلق به آنیس واردا بدهید؟

فکر کردم این استعاره در فیلم آنیس واقعا خوب بوده 

 ...اما آن معنا در آن نیست -

. من با جا به جا کردن تصویر آن را ساختم.  نه البته که نیست+  

فکر کردم برای آنچه .  فکر نمی کنم به تصویر آسیبی رسیده باشد

اگر طرف های درگیر .  می خواستم بگویم بسیار مطلوب است

درجنگ، سیرکی به راه می انداختند و یک نمایش بندبازی دو 

نفره اجرا می کردند، اوضاع در خاورمیانه جور دیگری پیش 

برای من این تصویر یک بازی بسیار مطلوب را نشان . می رفت

به این دلیل بود که آن .  می دهد دقیقاً همان چیزی که منظورم بود

 .تصویر را همانگونه که بود استفاده کردم

می  08در دهه .  شما تقریبا از رسانه ها دست کشیدید  -

 ...توانستیم شما را در مطبوعات و گاهی هم در تلویزیون ببینیم

دیگر .  بله ولی االن دیگر چنان کاری من را خسته می کند+  

. سعی نمی کنم در یک جریان خاص تلویزیونی اخالل ایجاد کنم

گمان نمی .  در گذشته اندکی بیشتر به چنان کاری اعتقاد داشتم

کردم که این کار چیزی را تغییر بدهد اما فکر می کردم که چنان 

آنها فقط .  کاری آدم ها را ترغیب کند تا بشکل متفاوتی عمل کنند

 . سه دقیقه به چنان کاری عالقه نشان می دهند

چرا از آلن بدیو یا پتی اسمیت دعوت کردید و آن وقت، آنقدر   -

 کم از آنها فیلم گرفتید؟ 

نمی دانم .  پتی اسمیت اینجا بود خب من هم از او فیلم گرفتم+  

 .چرا باید از او بیشتر از مثال یک گارسن فیلم بگیرم

 

 چرا از او خواستید آنجا باشد؟ -

کسی که تبلور .  بخاطر اینکه یک آمریکایی خوب آنجا باشد+  

 .چیزی بجز امپریالیسم باشد

 و آلن بدیو؟ -

می خواستم نقل قولی از متن هوسرل درباره هندسه داشته 

باشم، و کسی را می خواستم که نتیجه گیری خودش را از آن 

 .و او هم عالقه نشان داد. ارائه بدهد

 چرا در یک اتاق خالی از او فیلم گرفتید؟ -

چون کنفرانس او مورد عالقه مسافران در آن کشتی +  

ما اعالم کردیم که کنفرانسی درباره هوسرل .  مسافرتی نبود

وقتی ما بدیو را در این .  برگزار خواهد شد اما کسی نیامد

باالخره در »:  گفت.  اتاق خالی قرار دادیم او واقعاً خوشش آمد

می توانستم با [  می خندد. ]«برابر هیچکس حرف خواهم زد

استفاده از نمای درشت از او فیلمبرداری کنم اما مهم بود که 

نشان داده شود آن سخنرانی در یک بیابان ایراد می شود، 

این حرف من را به یاد جمله ای از .  چون ما در بیابان هستیم

ما باید برویم و تصاویر را بگیریم چون »: ژان ژنه می اندازد

در سینمای من هیچگاه قصد و .  «آنها در نوعی بیابان هستند

من کسی نیستم که این اتاق خالی را .  منظوری وجود ندارد

من نمی خواهم چیزی بگویم، سعی می کنم .  ابداع کرده باشم

نشان بدهم یا آدم ها را وادار به احساس کردن کنم یا آنها را 

 .قادر کنم تا چیزی پس از آن بگویند

اگر قانون »:  نقل قول یکی مانده به آخر فیلم این است  -

 ...«ناعادالنه است، عدالت پیش از قانون می آید

چیزی شبیه .  این جمله در رابطه با حقوق مولف است+  

اما این جمله .  اخطار اف بی آی در ابتدای تمام دی وی دی ها

مثال دستگیری رومن .  پژواک دیگری نیز برایمان دارد

 ...پوالنسکی 

از اینکه رومن پوالنسکی در کشور شما دستگیر شده چه   -

 احساسی دارید؟

سوییس مجبور نبود در قضیه پوالنسکی تسلیم خواسته های  

مهم بود که درباره آن بحث بشود اما .  ایاالت متحده شود

دوست داشتم تمام فیلمسازان در کن .  گردن نهادن به آن نه

تظاهراتی براه می انداختند و غیر منصفانه بودن عدالت در 

 . سوییس را زیر سوال می بردند

 نظر شما درباره ایجاد محدودیت برای مناره ها؟ -

من مانند قذافی درباره سوییس فکر می .  قضیۀ بوداری است 

سوییس فرانسوی زبان به فرانسه تعلق دارد، سوییس :  کنم

آلمانی به آلمان، سوییس ایتالیایی به ایتالیا و همین است که 

 !هست، دیگر سوییسی وجود ندارد

 .بحران در یونان پژواکی شدید در فیلم شما یافته است -

جهان غرب وامدار یونان .  ما باید از یونان ممنون باشیم 

ما همیشه پیوند بین ...  فلسفه، دموکراسی، تراژدی.  است

بدون سوفوکل، .  تراژدی و دموکراسی را فراموش می کنیم

بدون پریکلس سوفوکلی وجود .  پریکلسی وجود نمی داشت

این جهان تکنولوژیک که ما در آن زندگی می .  نمی داشت

چه کسانی منطق را .  کنیم همه چیز خود را مدیون یونان است

همان چیزی است که قدرت های غالب .  ابداع کردند؟ ارسطو

همواره از آن بهره می برند تا اطمینان حاصل کنند که 

هیچگونه تناقضی وجود ندارد، پس به همین منطق متوسل 

می توانم به نام حقوق مولف از دنیای معاصر .  می شویم

میلیاردها پول طلب کنم و منطقی می بود اگر همه آن پول را 

 . به آنها می دادم

آیا انتخاب اُباما تصور شما از خط مشی های بین المللی   -

 آمریکا را تغییر داد؟

 18ادامه مصاحبه در ص 
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که . میالن ریشتر از شاعران نسل جوان چکسلواکی است 

و تحصیالتش را تا درجه اخذ . به دنیا آمد 1948در سال 

او در یک موسسه . دکترا در دانشگاه کومینز ادامه داد

به  1981و پیش از آن تا سال . انتشاراتی کار می کند

بیشتر نوشته .عنوان شاعر و نویسنده آزاد سرگرم کار بود

از . های میالن ریشتر در مجله هولوکاست چاپ شده است

مجموعه اشعار به چاپ رسیده او می توان ازریشه ها در 

.      چاپ و منتشر شده است 1992که در سال .هوا نام برد
                          .                                                 
      

 شعری از میالن ریشتر

ضیائ الدین ترابی:ترجمه   

 نور

خواست گوته نور بیشتری می   

 وقتی كه مرد 

 (دوران گوته، دوران تاریكی نبود)

:و بعد از آن ما نورهای فراوانی داشتیم   

های آتش جوخه   

  سینة طرفداران كمون را

باران روشن كردند، با گلوله   

  و نور، همانند گل سرخ آتشینی

.آلود درخشید در سنگرهای گل   

1933مه  و روز دهم ماه  

  در میدان اپرای برلن

  شاگردان موبور

ور ساختند آن را شعله   

  با توده های سیاه و انبوه هزاران کتاب

( های سركش آتش پشت شعله   

 در آینده  مقرر دكترگوبل ، درخشید    

(اما تازه دوران تاریكی آغاز شده بود ) 

سوزی های آد م  كوره در روشنایی   

های میزهای مفتشان نور چراغ   

  نور انفجار در ناكازاكی

ها ها و انقالب نور ترورها، تهاجم  

ها اس ها و اس آه، نور زیرجامه غول   

خواست شاعر تاریكی بیشتری می   

   برای زنده ماندن

(و دوران ما دوران روشنی نیست )   

های زیادی است در زهدان شهرها تاریكی  

خطر و خون  زنگ خبرهای تلویزیونی، تاریكی بی     

 

كند هایی كه انسان را پوشانده و نگهداری می تاریكی   

های عكاسی پلیس دوربین از نور   

.های جاسوسی و ماهواره   

سلول، زبان، بی تاریكی بی كار و كس بی    

خواست كند از نوری كه گوته نمی نورافكنی می   

 انسان عاشق تاریکی ذهن خود است 

خاطر دوهزار سال نسیان به   

 و نیز به خاطرة اندك ـ خیلی اندک 

.خاطرة خوبی كه بدهكار شیطان نیست   

های غیرقابل فروش انسانها  شیطانی كه به روح  

.گیرد خرده می   

خاطر نور بیشتری بود اما به نظرم به   

خدمتش دستور داد گوته به پیش كه   

*تا پنجرة اتاق را بگشاید   

 

در روستای کوچکی  نام  ۱۱۱۱چزاره پاوزه در نهم سپتامبر سال 

Santo Stefano Belbo سنتو استفانو بلبو درنزدیکی شهر  

مغز  سرطاندر سن شش سالگی پدرش بر اثر . به دنیا آمد تورین

از آن پس . درگذشت و ضربه این فاجعه تا پایان عمر با او ماند

های شدیدش در  تربیت او را مادرش به عهده گرفت که سختگیری

ارتباط . گرای پاوزه بی تاثیر نبود گیری شخصیت به شدت درون شکل

و دوستی پاوزه با چندین نویسنده و روشنفکر آن زمان، در ورود 

توان به  از جمله می. او به تشکیالت ضد فاشیستی موثر بود

Leone Ginzburg, Norberto Bobbio, Massimo Mila 

Giulio Einaudiو  گروهی از روشنفکران ایتالیا که . اشاره کرد 

عدالت و »اسامی ذکر شده هم از رهبرانش بودند، جنبشی را به نام 

به راه انداختند که در همان ابتدای کار یعنی  فاشیسمعیله « آزادی

پاوزه نیز به عنوان یکی . تعدادی از آنها دستگیر شدند ۱۱٣۱سال 

در ادامه  ۱۱٣۱از فعاالن جنبش عدالت و آزادی در سال 

کار در مجله . ها، دستگیر و به سه سال زندان محکوم شد بازداشت

ضد فاشیستی فرهنگ و هم چنین یکی از بنیانگذاران انتشارات      

.  اینودی که در حال حاظر یکی از مهم ترین انتشارات ایتالیاست  

شد،و این یکی از دالیل  که این مجله زیر نظر پاوزه منتشر می

تجربه این سه سال، هم در داستان زندان و هم . بازداشت پاوزه بود

پاوزه پس از آزادی از زندان . است در رمان رفیق منتشر شده

 ۱۱۱۱تا  ۱۱۱٣مبارزه با فاشیست را کنار نگذاشت و بین سالهای 

های پیه مونت  جنبش مقاومت ضد فاشیست در بلندی های پارتیزانبا 

 ۱۲در سن  ۱۱۱۱ماه اوت  ۲۲چزاره پاوزه در روز .زندگی کرد

، در اوج شهرت و توریندر شهر « رم»سالگی در هتلی به نام 

ترین  که مهم« استرگا»زمانی که هنوز چند ماهی از دریافت جایزه 

زد و  خودکشیجایزه ادبی ایتالیا است نگذشته بود، دست به 

هفت سال پس از مرگ او جایزٔه ادبی چزاره  ۱۱۱۲سال . درگذشت

از ویکی پدیا         .                     پاوزه در ایتالیا بنیانگذاری شد

                                
                                                                                          .

         .  
 شعری از چزاره پاوزه

 گردی دمان تو همواره بازمی سپیده

  نیا اثمار موسوی :ترجمه 

 

  شعاع بامداد

کشد با دهان تو نفس می   

های تهی در انتهای راه   

  چشمان تو فروغی تیره،

  قطرات دلنشین صبحدم

.های تاریک  بر فراز تپه   

  گام و نفَس تو

  چون نسیم سحرگاه

.سازد ها را غرقه می خانه   

لرزد، می  شهر فرو   

ـ پراکنند سنگها عطر می   

.تو زندگی و بیداری هستی   

 

  ای ستارٔه گمشده

دم در روشنایی سپیده   

  مژگاِن نسیم،

ـ ای گرمی، ای نفَس  

.شب پایان گرفته است   

 

.*تو روشنی و صبحی  

 زخم کهنه بر لشگریان رام

 علی سالکی

 من همان سیاهی لشگرم

 که ضرب سنگی ست و صخره ای ست

 بر مفهوم استعمال خارجی ، سمپاتی

 تاریخ ترخیصم

 سوالی ست که هنوز

 نه من

 و نه حتی ان کس

 که  او را رعشه گر یافتم

 پاسخی در رفع آن نگرفتیم

 تاریخ ترخیص،

 شاید ، تاریخ ترس 

 تاریخ ترجیح مرگ 

.تاریخ پایان لشگریان سیاه که ما باشیم  

 و پایان تاریخ نامفهوم سیاهی

 بر پیکر لشگر رام ما

 وچیرگی

 بر چروکیدگی زخمی کهنه

.که پایان تاریخش نامیدند  

 تا وقوع آن تاریخ

 ترخیصم به تعویق

!.من همان سیاهی لشگرم   

 از سایت کمونیستهای انقالبی
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 چزاره پاوزه در سرمای تهران

 داستانی از محمود قلی پور 

 

باایاد .  شوند که حاال لباس پوشیده دم در آپارتاماان هساتام می

رود تا استخوانم چه شکلی اسات  بروم و ببینم آن تی  که می

 .که درست تصویر کنم برای فرزندانم و آنها بگویند

 «.فرمایش درست، اما این هوا سردتر است» 

 .من باز بگویم

آن موقع هوا تمیزتر باود و ایان هاماه کاارخااناه دم هار »  

 «.کوچه نبود که بشود بخاری محله

 .گفت همانطور که پدرم می

آن موقع فقط سه، چهار کارخانه اطراف شاهار باود، ناه » 

 «.مثل حاال که همه اطراف شهر شده شهر صنعتی

زنام باه  پرم از خیال آینده و شنیده و گذشته و مای بیرون می

رقصام و  اختیار می ام که بی هنوز صد متری نرفته.  خیابان

دساتام پاایاه .  رساد یک متر باالتر از برف دستم به دادم مای

چسبد باه بارف،  دستم که می.  کشم نفس راحتی می.  شود می

رود، تاا هام  بیست سانتی متری در دامن ننه سرما فرو می

سااباقاه چایاسات و هام  نجاتم دهد و هم بگوید که سرمای بی

آورم؛ تا کناار  هایم را تا جلو صورتم می دست.  شیطنتی کند

حاس  است که بای یخ زده.  توی کف دست”  کنم می  ها “و   لب

ننه سرما هاماه را گاول .  هنوز منتظر یک های دیگر است

شک ندارم که هایاچ جاای .  خورد دستم تکان نمی.  است زده

. کف دستم سرخ است و دانه داناه.  دنیا به این سردی نیست

. دهام سرم را کاه تاکاان مای. بارد برف از پشت سرمان می

 . پارک شلو  است

لرزد و شهردار مادام  باغبان می.  شهردار برای بازدید آمده

هاای آیاناده شاهارداری  ها و مادرانشان از برناماه برای بچه

گوید و تالش پیگیر عوامل خدمات برای گشایاش  منطقه می

کند که انگشت شاساتاش  به باغبان نگاه می.  راه برای اهالی

را به نشانه پیروزی یا هر چایاز دیاگاری سامات شاهاردار 

معشوقه باغباان .  کند نه به باغبان به راه اشاره می. گیرد می

رود از دسات  مای شاهاردار کاه در.  ایام بینید؟ ایستااده را می

هاا  انادازد و باچاه های ننه سرما، باغباان بایالاش را مای تی 

مسیر تامایاز بااغاباان بااز هام سافایاد .  شان دوند به بازی می

بااغاباان سارش .  خندناد ها می بچه.  کشد سیگار می.  است شده

کاام ساناگایانای .  دهاد را سه چهار بار به طرفیان تاکاان مای

حاجامای غایار .  شاود گیرد و با بخار دهانش مخلاوط مای می

انگار که توی دهان باغباان .  آید قابل باور از ابر بیرون می

اگر باغبان باخاواهاد یاک .  باشد غول چرا  جادو بیدار شده

کاناد؟ هاوا گارم  دعا کند تا غول اجابت کند، چه دعایی مای

داناد  کاناد چاون مای شود یا آسمان روشن؟ شاایاد دعاا نامای

فردایی در راه است که روشان و گارم اسات از آفاتااب و 

هاا  فروشی وقتی به ردیف کتاب. شوند ها بیهوده پرپر نمی گل

هاا ساناشاان  فاروش آید که بیشتر کاتااب رسم تازه یادم می می

خایاال تاعاریاف کاردن  آنها اصالً بای.  باالی چهل سال است

ایان اسات کاه حااال . اند شان شده شدرت سرما برای فرزندان

 . ها باز هستند تک و توکی از مغازه

هاا نافار  کنم توی آسمان میلیون فکرمی.  پیاده رو لیز است

اند که موز بخورند و پاوساتاش را باریازناد  استخدام کرده

 .کف زمین تا آدمها ُسر بخورند

شاود  سر یک چهار راه خلوت که ماشین کمتاری رد مای

. رقصاناد ای به پاست و هماه مای مجلس عروسی زورکی

افتد توی بغل شوهر آن یاکای و دوسات  زن این یکی می

رقصد با پسر تاناهاایای کاه فاقاط  دختر این یکی تانگو می

شاود  یکی از کمار خام مای.  قرار بود از کنارشان بگذرد

و دوباره هار .  توی دست های دون ژوان انقالبی و لبخند

ای ناناه  چه سامافاونای مااهاراناه.  زنی کنار شوهر خودش

در این سرما چیزی باید پایادا .  آورد سرما به اجرا در می

باایاد .  ىقصند به زور یا اختیاار شود کسی را گرم کند، می

. چاایاازی پاایاادا شااود کااه روشاانااایاای باادهااد بااه شااهاار

هااا را روشاان  انااد هاامااه چاارا  دارهااایاای کااه آمااده مااغااازه

  ها روشن است که کسی که دیاده آنقدر در مغازه.  اند کرده

 .گوید شود یا دوست دارد دیده نشود می نمی

 «.ما به این همه روشنایی عادت نداریم» 

. شاوم احسااس خاوبای دارم وارد اولایان ماغاازه کاه مای

چرخند تا چیزی یا کسای آشاناا  ها برای خودشان می چشم

 . است گوش صدایی مالیم را پیدا کرده. پیدا کنند

تاماام »  .  ها همه خواب هستند و کسی کارشان ندارد کتاب

کاه هاناوز «  هااویاه» تکیه داده به « زمستان مرا گرم کن

« بریم خاوش گاذرونای»  است روی  گرم است و او افتاده

کاه «  آفاتااب ماهاتااب»  و او خودش را تکیه داده است به 

 .است« اژدهاکشان» ترسیده است و خیره به 

خان زند صورت به صورت  تر لطفعلی چند قدم آن طرف

آغامحمدخان ایستاده است و منتظر که لختی غاافال شاود 

 .اش را بگیرد تا انتقام نوه

زیر همان ردیف آغامحمدخان، کاتاابای عاطافاش رو باه 

جالاوتار .  بایاناد دیوار است و چشم فقط صفاحااتاش را مای

، خواجه شیراز است که بارای خاودش زمازماه . روم می

 .کند می

 «…المنت هلل که در میکده باز است »

کاناد و  بیندمان و به سرعت همه چیز را جماع مای که می

 . دهد ادامه می

 «.قرآن ز بر بخوانی با چارده روایت» 

اند و پایاری ناکاتاه ساناج باه آناهاا  شاعران جوانتر نشسته

 .گوید می

ایام، چاه  ما که عمری به زهاد و تاقاوا عامار گاذراناده»  

گویند، شما  ها پشت سر خودمان و شعرمان که نمی حرف

 «.که کافه نشینید، واویال

 . سعدی است که با سخن افتاده به جانشان

هیچ وقت نخواهم فهمید در ایان .  دانم دنبال چه هستم نمی

اش هرگز نخواهد توانست آساماان را  گوشه که روشنایی

 . ای رخ دهد روشن کند دنبال چه هستم مگر اینکه معجزه

هاای  زیباترین جای کتاب فروشی جایی اسات کاه کاتااب

باوی قاهاوه و پایاپ .  ساکت و آرام اسات.  دیگر نام دارد

اناد و دناباال  ها به جاایای خایاره همه کتاب.  شود قاطی می

تناهاا سایاماون و ژان پال .  ای که از کاه کوه بسازند بهانه

« تاهاوع»  را باه «  خااطارات»  هستند که هر از گااهای 

ات     » اسات کاناار  نشاساتاه«  تاریخ فالاسافاه» .  کشانند می لاذر

 . گوید و می« زندگی

 «آخه اینم لذت بود، من انتخاب کردم؟» 

ها  پیچد که همه کتاب تر صدایی می چند قدم آن طرف

-و«  شرق بنفشه» دعوا شده است بین . شوند خیز می نیم  

20ادامه داستان در ص    

 .زنم پرده را کنار می

داند که بارش برف حاال حاالها ادامه دارد و تاماام راهای  باغبان پارک می

زناد اماا  شود و یخ مای را که بازکرده تا دیگران عبور کنند دوباره سفید می

. کاناد باغبان کاری به عاقبت اندیشی من ندارد که مسیر سفیدی را پاک مای

اسات،  گردد و به مسیری که بااز هام سافایاد شاده سپس بدون افسوس بر می

بادون غار .  اسات شاده بود با برف پاوشایاده مسیری که باز کرده. کند نگاه می

 .کند گردد و دوباره مسیر را از برف پاک می زدن بر می

خانه تاریک اسات اناگاار ناه اناگاار کاه روز اسات و .  اندازم پرده را می

 .ها نیست نیازی به روشن کردن چرا 

ساوز .  خیلی سرد اسات.  دهد که هوا سرد نیست بخار روی شیشه نشان می

هاای  رود تاا لابااس خورد به لباس و مای سوز ندارد، تی  دارد که می.  دارد

ت دارد کاه تاا اساتاخاوانات هام  زیر و می رسد تا پوست بدن و هاناوز قاور

 . رسد می

شوی و تلویزیاون را خااماوش  روی هیچ، حتی بلند می حاال بیرون که نمی

 .گوید کنی، چراکه مدام می می

ها خاموش و همه باریام مسااباقاه  چه هوای گرمی شده است، پس بخاری»  

 «.آدم برفی

تار  کانام و لابااس گارم شعله بخاری را بیشتر مای.  خانه یرد است و تاریک

لایاوان .  توان گرم باود در دل سرما هم می.  رقصند ها هم می مرده.  پوشم می

 . نشینم سرخ سرخ کنار میز تنها می. کنم را باز پر می

خواهم بدانم بیرون چه خبر  دمای هوا دیروز کمتر بود یا امروز؟ اصالً می

. آیاد از جاایای ساوز مای.  است است که اینقدر همه را به خود مشغول کرده

اما باز ننه سرما با هزار تارفاناد خاودش را .  بندم دریچه کانال کولر را می

هاوای ساردی .  کشد تا این بار او گرم شاود از کانال کولر به داخل اتاق می

 . است

 .کند سفیدی برف آدم را بیشتر از سیاهی آسمان جذب می

بارف اسات .  اش برف است دیگر، باران و آفتاب که نیست که همیشه ببینی

شاایاد باه .  دهد که کاودک شاو، بایاا بایارون مدام قلقلکت می. خواندت و می

تاواناد  که قدیمی است و قصه گو و نمای«  ننه سرما»  خاطر همین می گویند

 . یعنی توانش را ندارد که بلند حرف بزند از پشت شیشه

 . گیرم بهانه می

فقاط رفاتان باه .  دانم اسمش را نمی.  خواهم بروم کتابی بخرم روزهاست می

اش ناباود و حااال وساط ایان زمساتاان و  آفتاب بود، حاوصالاه.  کتابفروشی

هاا  اما اگر کتابفروش.  کنم کتاب بخرم سابقه در چهل سال اخیر هوس می بی

الاباتاه .  ای بگیرم که بیارون باروم چه ببافم و چه بهانه  -آیند  که نمی –نیایند 

ها را هم گول بازناد تاا کاودک  ننه سرما آنقدر تجربه دارد که کتاب فروش

 .ها هاشان با مشتری هاشان و کنار کتاب شوند و بیایند سر مغازه

 «هشتاد درجه زیر صفر؟! عجب» 

 «.به جان تو» 

ایاناا هاماه شاایاعاه .  اخبار اون طرف گفت چهل و نه درجه زیار صافاره»  

یعنی این هوا فقط یازده درجه زیار صافاره؟ شاماا چارا بااور مای .  هستند

 «کنی؟

 «مگه قطبه؟» 

همیشه هام .  یک تفریح خوب و یک روش کسب اطالعات به سبک ایرانی

پاس .  همین جوری است که اخبار حواشی چند بارابار خاود اتافااق هساتاناد

آیاناد سار  هاا مای است کاتااب فاروش برای کسب خبرهای بیشتر هم که شده

 . هاشان مغازه

 .گیری است خواهم و همه چیز بهانه حاال مطمئن هستم که هیچ کتابی نمی

گفت که سرما در سای، چاهال ساال  امروز مرد خبرچین توی اخبارش می

بایاسات و هافات ساال .  کانام تاوی آیاناه ناگااهای مای.  ساباقاه باوده گذشته بی

کنم و اگر ایان سارماا  است و خوش بینانه هفتاد سال بیشتر عمر نمی گذشته

برود و چهل سال دیگر باز نیاید و اگر من آن روزهاا در بساتار نااتاوانای 

باشم چه کنم و برای فرزندانم از این سرماا چاه باگاویام؟ باگاویام سارماای 

 —ها زیادتر  عجیبی بود؟ یک جمله بی حس و یک تشبیه دم دستی؟ بهانه

17 



 

 

2012شماره شصت و چهار  نوامبر  . ماهنامۀ روشنگر      18 

 سازمان مجاهدین و در رکابش ایرج مصداقی

 به کجا میروند؟ 

 !هشداری به نیروهای کمونیست و انقالبی

 اکتبر 27 -مهرزاد داشتبانی

 
 

جریانی که برای خود حکومتی به نسبتی کاوچاک تار از جاماهاوری ارتاجااعای 

در ساال .  اسالمی در عراق درست کرد و دار و درفش و زنادان باراه اناداخات

شصت هفت در آستانه توافق صلح میان ایران و عراق بار دیگر کوربینای خاود 

را در عرصه سیاسی، نظامی به اثبات رساند بااعاث کشاتاه شادن هازاران نافار 

هارچاناد کاه رژیام .  نایاز گاردیاد 76دیگر شد و طبعات آن شامل زندانیان ساال 

ارتجاعی جمهوری اسالمی قصد این کشتار را از ماهها قبل تدارک دیده بود اماا 

 .این اقدام کمکی شایسته به این قتل عامهای از پیش برنامه ریزی بوده است

بعد از حمله سرمایه داری غرب به عراق و به روی کار آمدن دولت ارتاجااعای 

مالکی مجاهدین دیگر نه تنها امکان فعالیت در عراق را نداشت بلکه حتی تامیان 

و لذا به خود فروشی بیشتر نزد دولت هاای غاربای . جانی خود را از دست دادند

  .پرداختند

در ماههای اخیر مجاهدین برای بیارون آمادن 

از لیست به اصطالح تروریستای آماریاکاا از 

هرگونه اقادامای فاروگاذاری ناکاردناد و باار 

دیگر این سازمان و حواریون آن ماناناد ایارج 

مصداقی، در یک بعد شوک آور نشاان دادناد 

کااه جااز یااک فاارقااه ساایاااه و ارتااجاااعاای در 

. معادالت سیاسی ایران و منطقه نامای بااشاناد

آقای مصداقی به تاباعای از سایااساتاهاای ضاد 

کمونیستی مجاهدین که اخیرا ابعاد وسیعاتاری 

به خاود گارفاتاه اسات، ساعای در سارکاوب، 

اتهامات درو ، افشای نام حقیقی فعالیان چاپ 

و دست بردن باه حاریام خصاوصای دیاگاران 

آقای مصداقی به بنده اتهاام نامااز .  نموده است

را  3خوانی و روزه داری در بند یک واحاد 

زده است و مدعی شاده اسات کاه خاود آناجاا 

ایان یاک .  بوده است و مشااهاده ناماوده اسات

درو  و اتهام کثیف بیش نیسات بارای تابارئاه 

ماان طاای اطااالعاایااه خااطاااب بااه ایاارج .  خااود

مصداقی از او خواهان اثاباات ایان ماوضاوع 

وی .  شدم که وی از آن شانه خالی نموده است

در تلویزیون بی بی سی اسم دو تان از افاراد 

باخااش مانااشااعااب را آورده کااه در خااارج ار 

کشور زندگی میکنند و در تارور مساتاشااران 

آمریکایی نقش داشته اند و هنوز غارب اقادام 

وی مادعای .  به دستگیری آناان ناناماوده اسات

میباشد که این مطاب را میشود در آرشایاو هاا 

ولی چرا آقاای مصاداقای خاود ایان . پیدا نمود

اسامی را از آرشیو بیرون مایاکاشاد و تااکایاد 

میکند به بی بی سی آنها در خارج هستند و باا 

تعحب میگوید تا به حال اقادام باه دساتاگایاری 

اسمی را به نام همایون ایوانی .  آنها نشده است

فعال سیاسی عناوان مایاکاناد و مایاگاویاد اسام 

به شخص پناهاناده ای در یاک .  واقعی اوست

ارتباط دوستی کمک کرده اسات و فایاش ایان 

کاامااک را در اخااتاایااار مااطاابااوعااات و ماادیااا 

هامااناگاوناه کاه مای دانایام ساازماان . میگذارد

مجاهدین بنا بر سیاستهای ارتاجااعای خاود و 

بعد از شکست سیااسای خاود در چاهاارچاوب 

مبارزه مسلحانه که نتیجه این استراتژی کشنه 

شدن هزاران تن از جوانان ملت ایران بود باه 

عراق پناه برد و تحت حمایت عظایام ماالای ، 

نظامی و سیااسای صادام حسایان باه فاعاالایات 

 . مزورانه خود ادامه داد

و اخبار خبرگزاری ها و رسانه های بایان (  ١)کنگره ی آمریکا 

 :المللی، در سپاسگزاری از تصمیم هیالری کلینتون

سازمان مجاهدین، مدت زیاادی اسات کاه خشاونات را کاناار » 

گذاشته است؛ و در سال های اخیر، با سازمان های اطاالعااتای 

آمریکا، برای کسب اطالع از فعالیت های داخل ایران، فعااالناه 

 ."همکاری می کند

، در سایت کنگاره « تد پو» عین متن، در صفحات رسمی قاضی 

 :ی آمریکا

"The MEK long ago renounced violence, and in 

recent years, has been actively working with US 

intelligence agencies to get information on 

activities inside Iran" 

آنها مانند توابین همین که اطالعات خود را کام ارزش مایااباناد 

دیگر دست به بخش اطالعات و جعل کردن آن میزنند و شروع 

میکنند برای فعالین چپ و انقالبی همانناد تاوابایان تاک ناویسای 

های غیر واقعی میکنند تا اثبات کنند هنوز اطالعاتی در چاناتاه 

دارند و اعدام خود را برای چند صباحی هم که شده باه تااخایار 

و باز مانند بعضی از توابین در جوخه اعادام حااضار . بیاندازند

از این .  شوند و برای خرید خون خود ، خون دیگران را بریزند

رو حاضر به شرکت در درگیری با بشاار اساد در ساوریاه در 

کنار نه مردم بلکه نیروهای ارتجاعی سازمانادهای شاده تاوساط 

این جریان و آقای مصداقای حاتای در قابال هام . غرب میگردند

 .خواستار حمله آمریکا و متحدین اش به ایران شده بودند

میتوان به مصاحبه آقاای ایارج مصاداقای باا رادیاو ساپاهار در 

 .یوتبوری سوئد رجوع کرد

نقل قول مستقیم، از نوار ویدئویی هنوز پیاده نشده ی تازه تریان 

ماهارمااه  ٥١، آقای مسعود رجوی، در « رهبر مقاومت» سخنان 

عید مجاهدیان ـا باازگشات باه باناد سایان در » امسال، با عنوان 

 :«انقالب مریم رهایی

رژیم، تالش می کند که با جاناگایادن در ساوریاه، باا حضاور »

ارتجاع و تروریسم، با پشتیبانی همه جانبه در جمیع جهات، آب 

رفته را به جوی برگرداند و سوریه را هم تبدیل کند باه شارایاط 

 .سیاسی و امنیتی ایران تحت حاکمیت مالیان

متقابالً ارتش آزادی ستان و پایاشاتاازان ماردم ایاران، رو در » 

روی رژیم آخوندی می خواهند که ایران را از باابات شاکاساتان 

طلسم اختناق، و از بابت شعله هاای نابارد آزادی باخاش، و از 

 .بابت قیام مردم، ارتقا بدهند به حد سوریه

 ادامه مقاله در ص بعدی

 

بعداز اینکه دولت آمریکا آنها را در لیست به اصطالح تروریساتای خاود قارار . 

داد حلقه محاصره همچون طناب دار بر گاردن ایان ساازماان هار لاحاظاه فشاار 

بیشتری آورد تا جایی که  دیگر نفس کشیدن را برای ایان ساازماان و هاواداران 

 .آن بشدت کند کرده بود

در این شرایط بود که مجاهدین، باقی مانده کوله بار مزدوری و اطالعاتای خاود 

را بر میز سازمانهای امنیتی غرب باز نمود و آخرین اطالعات خود را باه پااس 

 . خوش خدمتی تقدیم سرمابه داری غرب و آمریکا نمود

، نماینده ی جمهوری خواه کنگره ی آمریکا از تکزاس، و « تد پو»  سخن قاضی 

مجاهدین، به خصاوص در ساال «  حامیان» یکی از سرشناس ترین و فعال ترین 

ها و ماه های اخیر، و در جریان فعالیات بارای خاروج ناام ساازماان آن هاا از 

لیست سیاه آمریکا، بالفاصله بعد از انتشار خبر ت یید شده ی خروج نام ساازماان 

 —مجاهدین خلق از لیست کذایی، به نقل از صفحات رسمی خود او در سایت 

 

 به راستی

ایرج مصداقی 

 کیست؟

23ادامه در صفحه             

 مریم رجوی در کنار ایو بونه

رئیس پیشین سازمان امنیت   

داخلی فرانسه   
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بگذارید در آینده ببینیم که کدامیک از ایان دو طارف، پایاشای » 

 .خواهد گرفت

یکی می خواهد شرایط رژیم حاکم بر ایران را باه ساوریاه و » 

مردِما نش و  به اصطالح ارتش آزادیبخشش تحمیل کاناد و آب 

رفته رو به جوی بازگرداند؛ و دیگری، یعنی شما مای خاواهایاد 

که همان موج و آتشی رو که در بساط دیکتاتوری و استبداد در 

 !سوریه افتاده، گسترش دهید به میهن خودتان 

ِ  «  حمص» سوری ها قبالً شهر »  [ « شاهار» ] را، شاهار خاواهار

اشرف اعالم کردند و همه دیدیم و شانایادیام خالاق هاای بارادر، 

خلق های برادر ایران و سوریه و پیشتازان آنها در ارتاش آزاد 

و ارتش آزادی بخش ملی، دوشادوش صف کشیده اند در برابار 

 .دو استبداد خون ریز و خودکام

وقتی ما حاضر به پرداخت بهای اون بااشایام چاه در اشارف، » 

جه در تهران، چه در تهران، و چه در حمص و دمشاق حالاب، 

و میشود به ناکاتاه زیار رجاوع .   « . نتیجه پیشاپیش روشن است

 :کرد 

سخنگوی مجاهدین در اسلو درباره ترس و وحشات بایاکاران  » 

ارتجاع ولی فقیه و پاسدارانش از لاغاو بارچساب ارتاجااعای و 

پیش لرزه های سرنگونی نظام جهل و جاناایات :  استعماری گفت

در البالی تمام یاوه گوییهای سپاه پاسداران ارتجاع محساوس و 

مشهود است و شایان پاسخگویی نیست، جز این که بگوییام ایان 

و باش تا ارتش بازرگ آزادی مالات .  هنوز از نتایج سحر است

 .ایران بند از بند رژیم پلید والیت بگسلد

تاناهاا در ماورد ساوریاه و نابارد :  سخنگوی مجاهادیان افازود» 

آزادیبخش در این کشور عالایاه ماتاحادان و دسات نشاانادگاان و 

پااسااداران ارتاجاااع، باه صااراحات بااایاد خاااطارنشااان کارد کااه 

مجاهدین در هر زمان برای به اوج رساندن نبرد آزادیبخش در 

سوریه و کمک باه خالاق بارادرشاان باه ارتاش آزادی ساوریاه 

آن قدر که اگر خااماناه ای و ماالاکای و .  آمادگی داشته و دارند

شرکای آنها که تحت نام ملل متحد عمل می کنند ممانعت نکاناناد 

همین امروز تمامی مجاهدان اشرف و لیبرتی نیز آمادگی دارناد 

با صرف نظر کردن از تمامی داراییها و اماوالشاان باه کاماک 

 .ارتش آزادی سوریه بشتابند

مجاهدین هم چنان که قهرمانان اشرف بارها اعالم کارده اناد، » 

نه در فکر کشور ثالث و رابع بلکه در هر کجا و در هار زماان 

و در هر شرایطی در جنگ و ستیز با رژیم پلید آخونادی و در 

. مقابله با صدور ارتجاع و تروریسم از جانب این رژیم هساتاناد

مناسبات برادرانه ارتش آزادی سوریاه باا ماجااهادیان و ارتاش 

 .آزادیبخش ملی ایران نیز بر کسی پوشیده نیست

شما میتوانید خود به صفحه مجاهدین رجوع کنیاد و ایان تاعافان 

 :خود فروشی را مشاهده کنید 

http://www.iran.mojahedin.org/links/books/

mojahed_961.pdf 

اني مایكل موكیزي  ی شهردار نیویورك در   -رودي جول

 :می گویدكاندیداي ریاست جمهوري آمریكا  -٥١١١سال

اطمینان دارم که شما موفق خواهید .  ما در كنار هم ایستاده ایم"

دموکراسي و شایستگي را براي مردم و کشور ، آزادي .  شد  

 ."خود به ارمغان آورید

 :نایب ردیس پارلمان اروپا آلخو ویدال كوآدراس 

 —ما به این كه دست در دست شما به مقابله با جنایتكارترین "

، رژیمي كه كره زمین از زمان نازیسم تاكنون به خود دیده 

 ." افتخار مي كنیم. برخاسته ایم 

 :8335-8333وزیر امنیت آمریکا  -تام ریج

آنها نیز صداي ، اگر مردم آمریكا نظرگاههاي شما را بشنوند " 

 ."خود را در حمایت قوي براي مریم رجوي بلند خواهند كرد

 

 ٥١١١) ژنرال هیو شلتون رئیس ستاد مشترك ارتش آمریكا  

١٣٣۲:) 

گردهمایي شما میزان حمایت و محبوبیتي كه سازمان مجاهدین " 

 ."و خانم رجوي از آن برخوردار هستند را نشان مي دهد

از این دست نوشته ها بسیاار اسات و در ماطاباوعاات ماجااهادیان 

بی جهت نیست که مجاهدیان آرشایاوی از .  بسیار بچشم می خورد

سخنان و نوشته های قبل و بعد از قیام را در اخاتایاار ماردم قارار 

مقایسه مواضع پار از درو  و تازویار .  نمی دهند تا با یک نگاه 

و چرندیات آقای مصداقی با ساناد در ارتابااط باا .  آنها عیان گردد

مسائل اقدامات چریکی و ادعاهاای آناان در ماعارض دیاد عاماوم 

این گذشته و این حال سیاه تر از آن است که مجاهدیان .  قرار گیرد

 .و مصداقی ها جرئت علنی کردند آن را داشته باشند

اگر به نوشته ها و گفته های آقای مصداقی دقت کنید مشااهاده مای 

کنید که اطالعات او ماحاصاول کانادو کااو شاخاصای خاود ایشاان 

تیمی که سخنگویای آن باه آقاای .  یک تیم اطالعاتی میباشد.  نیست

مصداقی ربط دارد و خط مجاهدین، باا پااره ای اناتاقاادات ارزان 

تمام این چرندیات مصاداقای بارای آن اسات ..  برای رد گم کردن 

اماا تاراب .  که بگوید بخش منشعب عامل این ترور ها باوده اسات

حق شناس آنها در معرض دید همگان قرار داده است و قابال  از 

ولای ایان .   همه  سازمان پیکار تمام مسئولیت آن را پذیارفاتاه باود

شما بودید که آن زمان برای پهلوان پنبه بازی در آوردن و چاهاره 

مد روز شدن بخشی از آن را باه خاود و رضاا زضاایای نسابات 

 .میکردید( شهید دزدی ) میدادید و تازه 

من تصور میکنم شارایاط بارای ساازماان ماجااهادیان باه مارحالاه 

حساسی رسیده است و مجاهدین برای غرق نشدن در این بااطاالق 

دست به هرکاری خواهاناد زد حاتای اگار باه خاون اناقاالبایاون و 

 .*پس هشیار باشیم. کمونیستها تمام شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یرج مصداقی در کنار احمدی نژادا  

 

 احمد شاملو

 فصل دیگر

 

 

آنکه دیده بیند، بی  

 در باغ

توان کرد احساس می  

سرای باد پیِچ مخالف  در طرِح پیچ   

ی برگی که یأِس موقرانه  

شتاب بی  

.نشیند بر خاک می  

 

□ 

 

های پنجره بر شیشه  

.آشوِب شبنم است  

 ره بر نگاه نیست

.تا با درون درآیی و در خویش بنگری  

 

 با آفتاب و آتش

 دیگر

 گرمی و نور نیست،

خاِک سرد بکاوی تا هیمه  

 در

.رؤیای اخگری  

 

□ 

 

 این

ست فصِل دیگری  

 که سرمایش

 از درون

 درِک صریِح زیبایی را

.کند پیچیده می  

 

 یادش به خیر پاییز

 با آن

 توفاِن رنگ و رنگ

 که برپا

!کند در دیده می  

 

□ 

 

 هم برقراِر منقِل اَرزیِز آفتاب،

 خاموش نیست کوره

:سال چو دی  

 

 خاموش

 خود

!منم  

 

:مطلب از این قرار است  

سوزد چیزی فسرده است و نمی  

 امسال

 در سینه

! *در تنم  

 

 از سایت رسمی احمد شاملو



 

 

2012شماره شصت و چهار  نوامبر  . ماهنامۀ روشنگر      

17ادامه داستان از ص   

دسات »  .  دانم کدام را به خااناه بابارم ، نمی« اسفار کاتبان»  

چاوب، »  پرد وسط کاه جادایشاان کاناد کاه  می«  کش قرمز

 . زند از باال داد می« خط

 «.داریم می نویسیم، آرومتر» 

هایی کاه چاوب، خاط عامارم را  رود سمت کتاب نگاهم می

خطی که همیشه سیاه است و .  است دهد که پُر شده نشان می

 . سوزد ام هنوز می چوب که جای زخمش روی شانه

شاان  شاود و از کاناار هاماه دعوا به احترام نوشتن تمام می

» .  دنبال کتابی هستم که از سرمای شدیاد باگاویاد.  گذرم می

و دعاوا بارای «  دشمنان آن» کند به  اشاره می« جامعه باز

این هماه اناتاخااب ماتافااوت را کاه .  گیرد خریدشان باال می

 . آیم از کتاب فروشی بیرون می. شوم خیال می بینم بی می

. تااریاک.  بایانام دهاد کاه مای ساعتم آن چیزی را نشان نامای

هاای نااخاواساتاه هام اناجاام  اند تا آن رقص ای جمع شده عده

خواهام مسایارم را عاوض  بینم می جمعیت را که می.  نشود

 . کنم

چارخاد کاه بااز  در سرم هنوز هوای نویسندگان روسی مای

تا رسیدن به قفسه کتابهای روسی از کاناار .  گرداند مرا می

کتابی کزکرده گاوشاه . گذرم های شاعران خارجی می کتاب

از جلد کتاب پایاداسات کاه یااد .  کنم نگاهش می.  کتابفروشی

است و آهساتاه زیار  روزهای سرد و سیاه دیکتاتوری افتاده

 .آید به دستم کشد و می کند و آه می لب زمزمه می

 ها پرسه خواهم زد ام در خیابان تا وقتی از نفس نیفتاده» 

 تنها زندگی کردن

 گذرد و چشم دوختن به هر چهره که می

 و همانگونه ماندن 

 ١«.خواهم آموخت

های لیز و تاریک تهران من هستم و چزاره  حاال در خیابان

گوید سردتار از ایان هاوا را هام  کشد و می پاوزه که آه می

کشاد کاه هاماه در شاهار  ننه سرما خاجاالات مای.  است دیده

 .*تر شده است  گویند هوا گرم می

شعر از کتاب گزینه شعرهای چزاره پاوزه ترجمته   -۱

 نشر چشمه. کاظم فرهادی و فرهاد خردمند

 ۱٣۱۲, آذر ۲۱

 ......آیا ایتالیا کشوری است 4ادامه مقاله از ص 

به همین دلیل علی با بایامااری .  مورد تجاوز نیز قرار گرفته است

افسردگی شدید و روحی روبرو شده است و برای اولیان باار در 

 .ماه آوریل در بیمارستان روانی بستری شد

آنت کرومول سرپرست علی در سوئد می گوید کاه وقاتای او از 

سوئد جواب منفی گرفت به ما زنگ زدند و علای دهاان خاود را 

پس از آن در بخش روانی بیمارستان مالاماو بساتاری .  دوخته بود

 .شد

هفته گذشته علی توسط پلیس مرزی مالمو دستگایار شاد و بارای 

در ایان .  اخراج به ایتالیا به بازداشتگاه اوساتاورپ فارساتااده شاد

بازداشتگاه تعداد بسیاری از مهاجران برای اجرای حکام اخاراج 

علی اما چنان بیمار و افسرده بود کاه دوبااره .  خود منتظر هستند

تقاضای پناهندگی او در سوئد به دلایال .  در بیمارستان بستری شد

آنکه ایتالیا مسئول رسیدگی به پروناده اوسات رد شاده اسات اماا 

یک مسئول بلند پایه اداره مهاجرت در پی تامااس رادیاو ساوئاد، 

می گوید که وضعیت علی چنان وخایام اسات کاه کایاس او باایاد 

اما پلیس مرزی با ایان امار ماخاالافات مای .  دوباره رسیدگی شود

 .کند

فردریک بی یر جانشین مدیر قضائی اداره مهااجارت ساوئاد مای 

کارمند اداره ماهااجارت تصاور .  گوید که با پلیس تماس گرفته ایم

می کرد که با پلیس برای تحویل دوبااره پاروناده ماوافاقات کارده 

است، اداره پلیس این امکان را دارد که اخراج او را ماتاوقاف و 

اما به نظر مای رساد کاه .  پرونده را به اداره مهاجرت بازبفرستد

 .اداره پلیس مرزی مالمو تصمیم دیگری گرفته است

پتر نورن رئیس پلیس مرزی مالمو از دادن هرگاوناه جاوابای باه 

این درخواست اداره مهاجرت خودداری می کند او می گویاد کاه 

هیچ نظری در این باره ندارم و دیگر صحبتی در این بااره نامای 

 .کنم

 21ادامه مصاحبه از ص 
 

من کامالً .  جالب است، اِدوی پِلِنل هم همین سوال را از من پرسید 

. فقط امیدوارم که به زودی ترور نشود.  نسبت به انتخاب اُباما بی تفاوتم

این واقعیت که او مظهر ایاالت متحده است چندان به زمان حکومت 

اما گاهی وقتی اوضاع بدتر می شود برخی .  جرج بوش شباهت ندارد

وقتی شیراک در مرحله دوم انتخابات .  چیزها واضح تر بنظر می رسند

رو به رو شد، فکر می کنم که چپی ها باید [  رهبر جبهه ملی]با لوپن 

بهتر .  از دادن رأی خودداری می کردند و به شیراک رای نمی دادند

 .بود می گذاشتند آن چیز بدتر اتفاق بیافتد

 ...چرا؟ این کار خطرناکی بود -

مانند .  چون در برخی مواقع موجب می شود که مردم فکر کنند 

 ...سونامی

 سونامی ما را به تفکر درباره چه وا می دارد؟ -

این ها لحظاتی .  درباره آنچه طبیعت می نامیم و ما بخشی از آن هستیم 

 . هستند که او انتقام می گیرد

 آیا هنوز هم به ورزش عالقه دارید؟ -

بله، اما واقعا ناراحتم از اینکه بازی فوتبال اکنون شدیداً توهین آمیز 

اما بارسلونا نمی تواند استاندارد خود را در .  سوای بارسلونا....است

 .بیش از دو بازی متوالی حفن کند

 .بستگی دارد، در برابر آرسنال که توانستند -

چرا درستش نمی کنند؟ وقتی نمی توان از .  بله اما در برابر میالن خیر 

 .پس آن برآمد خب بازی های کمتری برگزار کنند

زمستان گذشته شما فیلمی بسیار کوتاه در ستایش اریک رومر   -

 ...ساختید

می خواستم از عناوین مقاله هایش استفاده کنم تا آن چیزهایی را در  

در کایه انجام دادیم همان  53ذهن تداعی کنم که همراه با او در دهه

 . زمانی که جوان بودیم

آیا با این زمانی که برایتان مانده هیچ ایده ای برای ساخت یک   -

 شاهکار در ذهن ندارید؟

آثار وجود دارند، ما آثار جدیدی خلق .  من به شاهکار اعتقاد ندارم.  نه 

می کنیم اما اثر به معنای مطلق آن، شاهکار، من که به چنان چیزی 

در حرفه من فراز .  ترجیح می دهم از پیشرفت حرف بزنم. اعتقاد ندارم

خیلی زیاد به این در و .... و نشیب هایی وجود داشته است، تالش هایی 

می دانی، سخت ترین چیز این است که به یک دوست .  آن در زدم

رومر این .  بگویید کاری که دارد انجام می دهد چندان کار خوبی نیست

شجاعت را داشت که این را به من بگوید، در همان دوران کایه، گفت 

ریوت نیز می .  بد بوده«  غریبه ها در قطار»که آن ریویوی من درباره 

اما تروفو هرگز من را نبخشید آن هم به .  توانست چنان چیزی را بگوید

او حتی بیشتر ناراحت .  این دلیل که فکر می کردم فیلم های او مزخرفند

شد که نمی توانست با همان شیوه بدی از فیلم های من حرف بزند که 

 .من در مورد فیلم های او

 آیا واقعا فکر می کنید که فیلم های تروفو مزخرف هستند؟ -

نه بدتر از آن فیلم های ...  نه بدتر از سایر چیزها...  نه، مزخرف نه 

 .اما آن سینمایی نبود که ما آرزویش را داشتیم. شابرول

 آیا درباره آیندگان نگرانید؟ -

 .نه ابدا 

 آیا تا حاال ذهنتان را بخود مشغول کرده است؟ -

 هرگز 

پی یرو »شما نمی توانید .  سخت می توان چنان چیزی را باور کرد  -

را بسازید بدون اینکه قصد تان ساختن یک شاهکار نبوده «  خله

باشد، اینکه قهرمان دنیا نباشید، اینکه تا ابد نامتان در تاریخ ثبت 

 ...نشود

مطمئنا من در آن روزهای آغازین چنان .  شاید شما درست می گویید 

 .اما خیلی سریع برگشتم. ادعایی می کردم

 آیا اصال درباره مردن فکر می کنید؟ -

من بیشتر از گذشته باید ....  با آن مشکالت جسمانی.  بله، بدون تردید+  

به هر حال .  زندگی خود را تغییر می دهد.  هوای خودم را داشته باشم

دوست داشتم یکبار . مدتهاست که من از زندگی اجتماعی خود گسسته ام

بخاطر مشکالت زانو مجبور شدم آن را .  دیگر تنیس بازی می کردم

چیز .  وقتی پیر می شویم، دوران کودکی باز می گردد.  کنار بگذارم

 .و نه، من اصال درباره مردن نگران نیستم. خوبی است

 به نظر می رسد که شما کامال بریده اید؟ -

  حاال که صحبت ها [  می خندد! ]من کامال متصلم!  برعکس، برعکس

میوویل، )ماری   -به اینجا کشیده شد باید بگویم که اگر قرار باشد آن

بیش از من عمر کند، او این واژه های (  همسر گدار و فیلمساز

 را بر سنگ قبرم حک خواهد کرد« برعکس»
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 از اقبال مسیح تا مالال یوسف زای
 سوسن بهار

کاه اقبال  های پس از مرگ جان پانزده سال پیش در اولین سال

 ی آهنین وهان باه به دست صاحبان سرمایه و کنار رفتن پرده

های کوچاک در سایاساتام اساتاثاماار  کار کشیدن از جسم و جان

که چه در زماان حایاات   -انسان به دستان کوچک و پر توان او 

های پر شور، بر حاق  رانی کوتاه اما پر ثمرش از طریق سخن

گاان کاوچاک و ارزان  گاوی بارده و زیبایش به عنوان ساخان

کااهاش باه دسات  جهان اناجاام داد و چاه پاس از مارگ جاان

به یااد و   - صاحبان زر و زور و تاثیر اجتماعی بیش از حد آن

؛ نوشتم که چگوناه " از اسپارتاکوس تا اقبال مسیح"نام او نوشتم 

ترین راز جهان است و چگاوناه اقاباال، ایان  کار کودک پوشیده

اسپارتاکوس معاصر و خردسال ما، پرده از روی این واقاعایات 

ناک که عرق شرم بر پیشانی هر انسان شریف و آزاده دهشت

نشاند، برداشت و نه فقط این، که هزاران هازار دساتاان  ای می

گرم و پر توان را در تالش برای دفاع از حاق کاودکای و لاغاو 

های مصم و پویاایای را  کار کودکان در دست هم گذاشت و قدم

 .در این مسیر به حرکت در آورد

و اکنون دختری از همان تبار، ماالال از تاباار اقاباال، ایان باار 

جهان را به ویژه متوجه بی حقوقی کودکان دختر و تالش برای 

هاا و  به راستی که زندگی و مرگ اقاباال.  کند برابری آنان می

ی ماعالام شاریاف و آماوزگاار  مالالها مصداق سخان جااوداناه

 : صمیمی کودکان کار و فقر، صمد بهرنگی عزیز، است که

. تواند به سرا  من بایاایاد مرگ االن آسان می" 
این مهم نیست، ماهام ایان اسات کاه زنادگای یاا 
ماارگ ماان در زناادگاای و ماارگ دیااگااران چااه 

 ." تاثیری داشته باشد

های این اقیانوس ترس و وحشت و جاناایات ماهی سیاه کوچولو

خوار، کاه  های ماهی نظام نکبتی سرمایه، اما نه صرفا با مر 

آشام جهل و خرافه و استثمار سرمایه دسات  های خون با کوسه

 . به گریبانند

زای، جنبش لاغاو کاار کاودک و  از اقبال مسیح تا مالال یوسف

کمپین  دفاع از حق کودکی راه دراز و پر پیچ و خم، اما ماوفاق 

 028ی  تصاویاب ماقااولاه نااماه.  مندی را پیموده است و هدف

ی جاهاانای کاودکاان کاارگار  سازمان جهانی کار باه یامان رژه

های اول و دوم جهانی کودکان  سراسر جهان، برگزاری کنگره

ی تحصایال رایاگاان اجابااری باا  اندازی پروژه کارگر، به راه

که الباتاه )   8305ی کودکان جهان  تا سال کیفیت باال برای همه

، گسترده شدن قاوانایان ( بیش از این تاریخ به درازا خواهد کشید

لغو کار کودکان و پذیرفته شدن این قوانین تاوساط بسایااری از 

هاای جادی و عامالای در امار  ها، برداشاتاه شادن قادم کشور

 . انداز این جمله... تحصیل کودکان، و

یکی از دستاوردهای این جنبش جهانی، به راه افاتاادن مادارس 

آزادسازی اقبال مسیح در پاکستان بوده است؛ مادارسای کاه در 

آموز دولتی، که به دلایال فاقار  کنار مدارس متروک و بی دانش

آماوز خاالای  های تحصیل از داناش ها و گرانی هزینه خانواده

شد، به سرعت از دانش ی اشباح نامیده می مانده بود و مدرسه

 .های کارگر پر شدآموزان مشتاق  خانواده

در مدارس آزادسازی اقبال مسیح، بیش از یازده هازار کاودک رهاا 

گی قرض به تحصیل مشغول شدند و نه تنها داناش شده از یو  برده

آموزان ممتاز و بی نظیری از تبار اقبال به مدارس عالی و داناش 

ی بشری هدیه کرد، بلکه فعالین پر شوری چون  ها و ُکل جامعهگاه

 . ها را هم در دامان خود پرورش دادمااللی

اند کودکانی که در گوشه و کنار جاهاان پارچام  پس از اقبال کم نبوده

حق تحصیل رایگان و اجباری برای تمام " و "  نه به استثمار کودک" 

را  برافراشتند و با کناگاره..."  کودکان جهان جدا از جنسیت، نژاد و

شان در فلورانس در ایتالیا و دهالای ناو در  های اول و دوم جهانی 

هایشاان، کاه زباان حاال کاودکاان کاارگار  نامه هندوستان و با قطع

جهان بود، جهان ماعااصار را باه چاالاش کشایادناد و طارح اماکاان 

را در دساتاور  8305تحصیل برای تمامی کودکان جاهاان تاا ساال 

المالالای  ی نهادهای بین و کلیه(  گلوبال مارچ)جنبش لغو کار کودک 

هاایای چاون  دفاع از حق کودکی قارار دادناد و حاتای بار ساازماان

 . نیز تحمیل کردند... یونیسف و سازمان جهانی کار و

های این جنبش، و به فراخوان سازمان مالال،  امسال، به یمن فعالیت

ی رفع تبعیض علایاه کاودکاان  روز مطالبه» ی یازدهم اکتبر  پروژه

و در همین روزها، دست سارماایاه یاک باار .  گذاری شد نام«  دختر

ترین  ناوع آن، طاالاباان،  دیگر از آستین ارتجاع، آن هم از متوحش

هاای زیاباا و  های ما، دخاتارک بیرون آمد و یکی دیگر از عزیزک

هاای تاابانااک  شاان از ساتااره ی ما، که ذات انساانای گلگون چهره

 .شرافت بشری در هزاره سوم است، را  مورد ترور قرار داد

مان و هام مان را تبعید کردند، کایالیش مان را کشتند، احسان اقبال

کاران دیگرمان را تاکنون بارها مورد ترور و تعرض قرار دادناد،  

و اکاناون ماالالماان را در ...  به زندان افکندند، شکناجاه کاردناد، و

کنند؛ غافل از این که مالال تاناهاا نایاسات،  اتوبوس مدرسه ترور می

همان طور که اقبال تنها نماند و راه پار افاتاخاارش تاوساط هازاران 

 . سال دیگر در سراسر جهان ادامه یافتهزار کودک و بزرگ

ها و سوماها و کنجوها و تایاماورهاا  ها تن ار مالالها و اقبال میلیون

ها و گلریزها و مرجاان ها و اولیویاها و مایکل و پریانکاها، و جین

ترین شرایط باه پسات را در سخت...  ها و ها و صابرها و مهدی 

مازدهاا،  تاریان دسات ها، با نازل ترین آن ترین کارها، پر مخاطره

کاه کااکاائاوچایانای،  گی جان ی کار کشاورزی، در برده در عرصه

هاای  در مزارع پنبه و قهوه و نیشکر، پشت دارهای قالی در دخاماه

ی  هاای ساازناده هاا، در کاارگااه نمور، در ماعاادن، در آجارپازی

های پازشاکای، در تاوردوزی لابااس زیارهاای  ابزارهای اتاق عمل

تریومف، ویکتوریا سیکرت، در ساختن قطعات کامپیاوتارهاای آپال، 

در هاماه جاا، هاماه ...  های مواد خطرناک شیمیاایای، و در کارخانه

ی خاکی از کامبوج و کنیاا تاا ناپاال و باناگاالدش، از  جای این کره

هندوستان گرفته تا آمریکا، از ایتالیا گرفته تا باریاتاانایاا، باه باردگای 

در .  کااهاناد شاان مای هاای عازیاز و کاوچاک اند و از جان کشانده

گیرند، وجودشان را در صاناعات  باندهای موادمخدر به کارشان می

گذارناد تاا  های بدنشان را به تجارت می کنند، اندام سکس پرپر می

 . تر شودها انباشتهتر و سرمایهها بیشثروت

از زمان مرگ اقبال تا ترور مالال هفده سال گاذشاتاه اسات، در ایان 

گران جناباش  ی تالش های پیگیر و ارزنده هفده سال به یمن فعالیت

لغو کار کودک و کمپین دفاع از حق کودکی در ساراسار جاهاان از 

گی و محرومیت کودکان از تحصایال، دیاگار  یک سو، و تداوم برده

کااه اسات کاه  نه یک راز پنهان، بلکه واقعیتی تلخ و حاقایاقاتای جاان

 : اقبال گفته بود. ای اندیشیدبرای آن باید چاره

 ." قلم باید در دست کودکان باشد نه ابزار کار"
 : و مالال گفته بود

کار من مثل یک فیلم است، یک فیالام پار از رویاا، "
مان بارای رفاع .  پیونادد اما رویای من به حقیقت می

تبعیض از دختران و زنان، برای با سواد شدنشان و 
بارای هامایان شاادم، .  کنمبرای برابریشان تالش می

ی  دانم دیر نیست زمانی کاه هاماه بسیار شاد، و می
ها آزادانه پرواز کنیام و در  ما از شادی مثل پروانه

 ."ها برقصیمجشن گل

بیایید به یاد اقبال برای دادن قلم به دست کودکان، پر توان

بیایید باه .  تر از گذشته به راهمان ادامه دهیمتر و مصمم

خاطر مالال، برای سر گرفتن این رقاص شاادمااناه باه پاا 

بسته و پایاوساتاه، فاریااد  خیزیم و یک دل و یک صدا، هم

 : بزنیم

یک، دو، سه، رنج و کاار بساه، کاودکاان هاماه ساوی »   -

 «!مدرسه

 « !نه به کار کودک» -

تحصیل رایگان اجابااری باا کایافایات بااال بارای تاماام »   -

 «!کودکان

رفع تبعیض از کاودکاان دخاتار در تاماامای شائاوناات »  -

 «!گیزندگی اجتماعی و خانواده

و بادانایام کاه "  راه بی برگشت بگذاریام" بیایید قدم در این 

 ."ی ماستهای پراکندهکلید در با  جمع دل"

زای چگونه انسانی است؟ و چگتونته تترور  مالال یوسف

 شد؟

 سوسن بهار

وگاوی مان باا  گافات:  اویس توحید، ژورنالیست پاکستانای

 .زای دختری که در مقابل طالبان ایستادمالال یوسف

 

های گلاگاوناش، باا چشاماان  مالال با گونه

اش، باا  اش، با خستگای نااپاذیاری روشن

اش، با قادرت بایااناش باه  نشاط و زیبایی

هااای اردو، انااگاالاایااساای و پشااتااون،  زبااان

ی الیاازال اناارژی در دفاااع از  چشاامااه

حقوق کودکان و رفاع تاباعایاض  باه نافاع 

 .کودکان دختر بود

اش را از گافات این ژورنالیاسات پااکساتاانای خااطارات

ای  چهارده ساله04زای، دختر  وگوهایش با مالال یوسف

که ترورش توسط طالبان دنیا را به خشم آورده است، ایان 

 :دهدگونه توضیح می

-8337هاای زای دختری است که بین سالمالال یوسف

و اطاالع رساانای  هاای اناتاقاادی به دلیل نوشتاه 8336

ی ساوات  هاای طاالاباان در دره ی دخالت هایش درباره

ی زندگی و تحصیل کودکان دخاتار و پاکستان، در زمینه

های ارتجاعی علیه آنان، شاهارت  زنان و ایجاد محدودیت

و «  بای بای سای» هایش در وباالگ  فروان یافت و نوشته

 .در وبالگ شخصی او نامزد جوایز متعددی شد

وقتی که برای اولین بار او را برای مصااحاباه و شارکات 

دعوت کردم و از  ARY Newsی تلویزیونی  در برنامه

ای برای این کاار داشاتای؟ جاواب  چه انگیزه:  او پرسیدم

 : داد

خواستم رو به تمام جهان فریاد بزنم و بگویم بر ما می"
 ام امکانگذرد، اما این امر با اسم و هویت واقعیچه می
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2012شماره شصت و چهار  نوامبر  . ماهنامۀ روشنگر      

 خشونِت اعماق
 حبیب ساعی : نویسنده

  ۲۱۱۱آوریل  ۲۱؛ ۱٣۱۱اردیبهشت  ۱دوشنبه ، 

.به دلیل محدود بودن صفحات نشریه از کوتاه نمودن این مقاله ارزشمند از نویسنده و خوانندگان پوزش می طلبیم  

. اما اینروزها هر خشونتی بد است و باایاد آنارا نافای کارد

هیچ فرد یا گروهی اجازهء دست زدن باه خشاونات نادارد، 

چون ما در جامعه متمدنی هستیم و حاق .  در هیچ شرائطی

اعمال خشونت را متفق  به دست نهاادهاای اجاتامااعای ماان 

سپرده ایم، یعنی در اساس به دست دولتها و دساتاگااهاهاای 

 .عریض و طویلشان

 !کجا؟! کی؟ -

ایان حاق را در !  هیچای آقااجاان، شاماا حاواساتاان ناباود  -

 !انحصار دولتها گذاشتید، اینهم سندی که انگشت زده اید

و این مدرک همان شناسنامه تان است کاه ثاابات مای کاناد 

شما در این خاک متبرک بدنیا آمده اید و از طاریاق شاجاره 

نامهء قوانین اساسی که یکی ُکپاِی گاهاگااه بای مازه ای از 

دیگری است، شما وصلید به معاهدهء حقوق بشار کاه باعاد 

 .از انقالب فرانسه رایج شد

اماا بشاریات روزی دور هام !  شما شاید خبر نداریاد! بله -

 .را تصویب کرد« قرارداد اجتماعی»نشست 

بااعااد هاام !  کااجااا؟!  بشاار دور هاام نشااساات؟ کاای؟!  عااجااب  -

را تصویب کرد؟ عجب گیاجای زدیام، « قرارداد اجتماعی»

 !ما را باش که اصأل حواسمان نبود

روح » و این سئوال احمقانه، که نشان می دهد طرف نه از 

و باخاصاوص «  ایده هگلی»  چیزی می فهمد، نه از«  تاریخ

. از جایگاه رفیع علم حقوق، آنقدر ها هام احاماقااناه نایاسات

خود َسن ژوست که از هاواداران پار و پاا قارص روساو 

« قرارداد اجتماعای» بود، سی و پنج سال پس از انتشار اثر

آیا کسی این قرارداد را دیده است، آیا آنارا در » می پرسید 

 «دست گرفته؟

و این را می گوید که ما حکایات و اسطوره هاا و روایاات 

یادمان باشد که ایان  [ 0].را با تاریخ واقعی َعَوضی نگیریم

راویان است که حقوق بشر در آن حقوقی ابادی «  قرارداد» 

 . تلقی می گردد و ارجاع آنهم به حقوق طبیعی است

خود روسو باز بوضوح تفاوت میان آنچه ما منطق  تاحالایال 

می کنیم و آنچه را که در عینیت جریان دارد گاوشازد مای 

 :کند

نباید تحقیقات در این زمینه را حاقاایاق تااریاخای قالاماداد »  

کرد، آنها فقط استنتاجات فرضی و مشاروطای هساتاناد کاه 

هدفشان بیشتر روشن کردن ماهیت چیزهاا اسات تاا نشاان 

دادن مبدأ حقیقی آنها؛ و از این نظر مشابه کاری اسات کاه 

هر روز فیزیسین های ما در مورد شکلگایاری جاهاان مای 

 [8]«.کنند

این را می گویم چون تئوری های بی نهایت باامازه ای در 

یک کسی خشونت را باه رادیاکاالایاسام . گشت و گذار است

ا نسبت می دهد که سر آدم مسالمت جو را شیره مالید تا  حور

سیب را گاز بزند یاا دیاگاری کاه ریشاه اش را در فاالن 

اما از همته رایتت تتر ختود .  کمپلکس روانکاوانه می جوید

روایتتت حتتقتتوقتتی رستتمتتی استتت کتته آنتترا بتتی تتتاریتتخ و 

  .جهانشمول و زمانشمول می داند
اگر زیاد پا پِِی حضرات شوی که بابا ماگار مای شاود ایان 

بیانیهء شما از آسمان افتاده باشد تورا به ده فارماان حاوالاه 

اصأل خوششان نمی آید که مبادأ را زیار سائاوال .  می دهند

چون پذیرش تاریخی بودن حقوق، پذیرش ارجحیات .  ببری

مبارزه طبقاتی است و گفتیم کاه ایاناهاا از هار چاه در آن 

 .خشونت باشد منزجرند و مبارزه مت سفانه خشونت دارد

یک شیر پاک خورده ای هم پیدا نمی شود به این مادافاعاان 

پر و پا قرص حقوق بشر و دموکراسی گوشزد کند که تمام 

اصول و مرامنامه هائای کاه باه آن ارجااع مای دهاناد، و 

ظاهرأ درمدح مالیمت و صلح دوساتای اسات، هاماه بادون 

 .استثنا با خشونت عریان و به یُمن آن به ُکرسی نشسته اند

از ماگنا کارتا لیبرتاتوم]3[ گرفته تا اساسنامه استقالل 

آمریکا یا انقالب انگلستان واعالمیه حقوق]4[ که بین یک

خشاونات «  خشونت و دفاع مشروع» آقای عبدی به نوبه خود در مقاله 

 :را نفی کرده و بر ضرورت رهبری ت کید می فرمایند

اي سیاسي در جریان تظاهرات خایاابااناي ماورد تاهااجام  اما اگر عده» 

توان از عنوان دفاع مشروع براي توجیه مقابله باه  قرار گیرند، آیا مي

مثل استفاده كرد؟ شاید بتوان واكنش یا  جاوان را در بارابار چانایان 

باید آن را  توان و نمي رفتاري به صفت فردي درك كرد، اما قطعاً نمي

توجیه كرد، زیرا چنین واكنشي باید مستلازم صادور ماجاوز رهاباري 

فرض حضاور در چانایان ماراساماي، تاباعایات و  پیش. تظاهرات باشد

در ایان صاورت آیاا . ...  كننده است اطاعت از رهبري سیاسي دعوت

كننده حق هرگونه انجام هر کنش و واکنشی را دارد یاا  هر فرد شركت

تواند با خود اسلحه حمل كند تا در صورت مورد حامالاه  خیر؟ مثالً مي

واقع شدن، مقابله به مثل یا دفاع كند؟ اگر بلي آیا نتایج چانایان اقاداماي 

قلب ماهیت كل تظاهرات و رفتن دود آن به چشم سایرین نخواهد بود؟ 

اگر كسي حق چنین اقدامي را ندارد، چگونه است كه باه او حاق داده 

شود كه مثالً با سنگ یا چوب حمله كند، اما با اسلحه یا چااقاو ناه؟  مي

توان وظایاف را چاناان سایاال و شانااور  در كنش جمعي سیاسي، نمي

 .تعریف كرد كه تعیین حد و حدود آن را افراد شخصا تعیین كنند

گیرند، قادر شاوناد  بنابر این اگر مردمي كه در معرض تعدی قرار مي

كه مقابله به مثل خود را در قالب دفاع مشروع توجیاه كاناناد، در ایان 

اناد، و دیاگار  صورت كاري جز باال بردن سطح خشونت اناجاام ناداده

پرهیزي را ویژگي رفتار سیاسي خود معرفي كنناد،  توانند خشونت نمي

پرهیازي و  پرهیز، در توان آنان در خشونت هاي خشونت قدرت جنبش

حتي ممكن است كاه در .  تحمل خشونت و بردباری در برابر آن است

برابر حمالت شدید هم كوچكترین واكنشي نشان ندهند و تاناهاا راهاي 

تواند خشونت طرف مقابل آنان را ناكارآمد و خنثي كند، هامایان  كه مي

 ...كت  خوردن و مقابله به مثل نكردن است

پرهیزي این است كه خشونت را نبایاد  تر براي فهم خشونت نكته كلیدي

اتفاقاً در موارد زیادي خشونت زباناي . به خشونت فیزیكي محدود كرد

. كاناد منشاء خشونت فیزیكي است یا حداقل آن را موجاه و تشادیاد ماي

درو ، توهین و فحاشي، مسخره كاردن؛ آثاار تاخاریاباي كاماتاري از 

 «خشونت فیزیكي ندارند

آقای عبدی بخصوص لطف می کنتنتد و آب پتاکتی روی دستت هتمته 

خشونت بد است، نه فردی، نته جتمتعتی، نته تتهتاجتمتی، نته .  میریزند

تدافعی، نه فیزیکی، نه لفظی، نه گفتاری، نه نوشتاری، نته دفتاع از 

خشونت بله به شرطی که من بگویتم کتدام و .  خود، نه مقابله به مثل

 .مرگ بر خشونت خودجوش. کی و با چه اهدافی
این درک، از قبل، بدون آنکه توجه کند خشونت واقعی کجااسات، هار 

آکسیون یا رآکسیونی را که کمی از قواعد قانونی روز بایارون بازناد، 

قوانینی که پلیس هر طور بخواهد بنا به میلش و ماناطاباق باا اوضااع 

روز تغییرش داده یا تفسیرش می کند، خشونت تلقی کرده و ماحاکاوم 

عادم خشاونات، هام » این سیاست اینان را هام مای تاوان باه .  می کند

 [5].تعبیر کرد« استراتژی هم تاکتیک

راستی می بینید که ماردم بایاچااره شاده اناد لشاکاریاان زباان بساتاهء 

. باید به دستور ایشان در صحنه باشند، اما جیکشان در نایاایاد.  دوستان

حااال واقاعا  در .  اگر هم خوردند، خوردند، فدای سر انقالب حضرات

مقابل این همه بی شرمی لزومای دارد کاه شادت بارخاورد واکاناشای 

مردم و به خصوص جوانانمان را طی آنچه به جناباش ماردمای اخایار 

ایران مربوط می شود، خجالت زده و ساربازیار در پُارحارفای هاا و 

گویا این تاوده هاای ماردم باودناد کاه .  وراجی های تئوریک حل کنیم

 —رفتار شنیعی از خود نشان دادند و معصومین جمهوری اسالمی 

   12ادامه مقاله در ص

جنگ داخلی و یک جنگ احیای سلطنت گایار افاتااده باود یاا 

دست آخر انقالب کبایار فارانساه و اعاالمایاه حاقاوق بشار و 

 .0627شهروند 

البته در توجیه آنها می شود گفت که گناهشان اعتماد 

.                         خوشدالنه به متون تاریخی حقوقی است  

چون هیچکدام از این متونی کته متنتبتع پتر افتتتختار جتامتعته 

قانون محسوب می گردند، متن خود را با ارجاع بته شترائتط 

. تاریخی ای که منجر به نگارش شتان گشتتته نتمتی گشتایتنتد

هیچ کدام نمی آید بگوید کته متن کته صتلتح و نتظتم آتتی را 

تضمین می کنم تمام وجودم به خون جنگ طبقاتی ای کته از 

و هستتتم چتون بته خشتونتت .  آن بیرون آمده ام آغشته است

پیروز شدم و می مانم چون به خشونت قدرتتم را حتفتی متی 

به رسمیت شناختن این پتیتشتیتنته اعتتتراف بته زمتیتنتی .  کنم

یعنتی .  بودن، تاریخی بودن و در نتیجه تاریخ دار بودن است

پذیترش .  خیلی ساده پذیرش ابدی نبودن و جهانشمول نبودن

تعلق داشتن به شرایطی مشخص، متنتافتعتی مشتختص و در 

 .نتیجه تغییر پذیر بودن

خوب، پس سائاوال اول ایاناسات کاه چارا خشاونات نااگاهاان 

 موضوع روز مباحث سیاسی و تئوریک ما شد؟

. مسائالاه روشان اسات.  خودمان را به کوچه علی چپ نازنایام

صحبت از جایگااه خشاونات در عارصاهء فالاسافاه، حاقاوق، 

مسائالاه خایالای .  سیاست آنهم به مفهوم عاام تائاوریاک نایاسات

 .زمینی تر از اینهاست

انواع رهبران و تئوریسین های جنبش سبز، متافاقا  بار ماردم 

فریاد میزنند و آنانرا بابت رادیاکاالایاسام و شاهااماتای کاه در 

برخورد به دستگاه سرکوب رژیم نشاان دادناد سارزناش مای 

کنند و بخصوص سفارش می کناناد کاه از خشاونات پارهایاز 

 :کنید

خشونت و الزامات »  آقای اشکوری، در مصاحبه ای ای بنام 

 :می فرمایند« سیاسی و اخالقی جنبش مدنی 

از آنجا که موسوی و دوساتااناش خاود را در چاهاارچاوب » 

قانون اساسی و ناظاام جاماهاوری اساالمای تاعاریاف کارده و 

خواهان تغییراتی در همین چهارچوب هساتاناد، ایان ماواضاع 

می تواند مثبت باشد و در هر حال حتی اگر به عمل در نیایند 

، فضای منااسابای ( که حداقل به این زودی عملی نخواهند شد) 

برای تداوم جنبش و گفتگو و احتراز ازخشونت ایجاد می کند 

و این برای جنبش مدنی و تدریجی و مساالامات جاو مافایاد و 

 ....حتی یک ضرورت است

واقعیت این است که ادامه تحرکات خیابانی و تشدید خشاونات 

ولاو ) ها می تواند جنبش را ماحادود و حاتای سارکاوب کاناد 

این است که در هر صورت نباید جدال باه خشاونات (.  موقت

الزامات سیاسی و اخالقی جاناباش مادنای ایاجااب . کشیده شود

می کند که حتی در برابر خشونت لجام گسایاخاتاهء حااکامایات 

 «خشونت پدید نیاید

پتیتام متوزون دو »   : ایشان در مقالاه دیاگاری تاحات عاناوان. 

 : می فرمایند« مهندس
و طاباعااً "  حفان ناظاام" دغدغه من نیز مانند مهندس سحابی » 

بالاکاه ...  دفاع از هیچ مقام و نهادی در سرای قدرت نایاسات 

اول حفن کشور و اساتاقاالل :  دغدغه من دو چیز اساسی است

جاو و تاحاقاق  میهن، و دوم پیروزی جنبش مدنی و مساالامات

آزادی و دموکراسی و ت مین حقوق بشر در تاماام ساطاوح آن 

 .« طلبااناه، ناه اناقاالبای در جامعه ایران، با استراتژی اصالح

 :آقای كروبی نیز بنا بر گزارش فالن خبرنگار

از جوانان خواست تاا باا حافان آراماش و ماتاانات در هار » 

شرایطی از اعمال رفتار خشونت آمیز كه خواست آن جریان 

خاص است پرهیز كنند و اجاازه نادهاناد انسااناهاای ماریاض 

جوانان را به كارهای تند هدایت كنند و هماچاناان رفاتاارهاای 

 .«منطقی و انسانی را سرلوحهء جنبش سبز قرار دهند
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هایی که قبالً بیماری کشنده را موجب  باکتری"  

هاای پازشاکای ناادیاده  شدند به دلیل پیشرفت می

گرفته شد و حال به شکلی مقاوم در برابر آنتی 

 « .ها دوباره ظاهر شده است بیوتیک

 آلمان

به پشتوانه ذخیره عظیام ارز، تاولایاد، باازاری 

پهناور و انابااشات سارماایاه بارآماده از ارزش 

افزایی نیروی کار، آلمان، در اروپا دسات کام، 

حاکاومات .  فرمانروای اقتصاد و سیاسات اسات

ای شبه فاشیسم اقتاصاادی   آلمان با چنین اتوریته

 .کند را دیکته می

، دومایان « کاامارز بااناک» با این همه چپااول، 

درصادی  78.5بانک تجااری آلاماان، کااهاش 

 8308سود خالص خود در سه ماه نخست سال 

میلیون یاورو را اعاالم  377کمتر از   -میالدی

هاا بایااناگار ساودی  با این هاماه، گازارش.  کرد

از استثماار   سوِد سرچشمه گرفته.  هنگفتی است

نیروی کار کارگران از طبقه کارگر در یاوناان 

گرفته تا دیگر کشورهای درحال فروریزی در 

آسیا، اروپا، آفریقا و حتی در آمریکا تا آنجا که 

سرمایه در تیررس دارد، در دو دهاۀ گاذشاتاه، 

وزارت کاار آلاماان گازارش مایادهاد کاه .  دو برابر افزایش یافته

سرمایه مالی چند صد نفر در آلمان صدها برابر شده و به درصد 

 :فقر در جامعه افزوده شده است

در دو دهه گذشته، دارائی خالص خانوارها در آلاماان بایاش از " 

ثروت شخصی در آلمان پیوسته بزرگتار ...  دوبرابر افزایش یافته

... شاده و در سااوی دیاگاار، دارائاای دولاات کااهااش یااافاتااه اسات

ۀ  های ملکی، پول، زمایان بارای سااخاتاماان و  نایاز باهار دارائی

واحاادهااای تااولاایاادی در افاازایااش ثااروت خااالااص نااقااش اصاالاای 

 «  .اند داشته

در حالیکه دارائی » : دهد وزارت کار آلمان در ادامه، گزارش می

مایالایاارد  ١١١  به ١٣٣٥-٥١١٥خالص دولت آلمان بین سالهای 

دارایای باخاش خصاوصای تاناهاا بایان ...  یورو کاهش یافته اسات

میلیارد یورو افزایش یاافاتاه  ١۰١١تا   ١٣٣٥ – ٥١١٥سالهای  

به  اعتراف وزرات کار در آلمان، همااناگاوناه در ساراسار . است

، در آلاماان « توزیع بسیار ناابارابار دارایای» داری  جهان سرمایه

 :شود نیز، اینگونه اعالم می

ده درصد ثروتمندترین خانوارها بیش از پنجااه درصاد از کال »  

این سهم نابرابِر باالی ثاروتاماناد .  این ثروت را در مالکیت دارند

باه .  در این دهه و تمامی این  دو دهه، پیوسته افزایش یافته اسات

سهم این الیه از ثاروت، افازون بار  ١٣٣١ای که، در سال   گونه

(سهم ثروتمنادان) این سهم  ٥١١٥در سال . درصد بوده است ۰٩

 « .درصد کل ثروت  را در بر می گیرد ۱٩، 

 ۰١این گزارش به پنجاه درصد پائین افراد جامعه، یعنی بیش از 

میلیون نافاری آلاماان، تاناهاا   ١٥میلیون نفر از جمعیت افزون بر 

بار .  اناد از ثروت اجتماعی را در اختیار داشاتاه(  ١۱)یک درصد 

. پایۀ این ارزیابی، تفاوت دستمزد کارگران بسیار چشمگیر اسات

کارگران در آلمان، در ایان بایاسات ساال در حاالایاکاه باه شادت 

اند و به سود و انبااشات ثاروتامانادان و حاکاومات  شده استثمار می

اند، اما این طبقه آفریننده ثاروت، در  شوندگان تا دو برابر افزوده

های رسمی  برابر بورژوازی، بیش از پیش، شاهد کاهش دستمزد

پایاوساتاه در حاال   خود بوده است و الیه اجتماعی میانه به پایین،

 . اند  ریزش بوده

 :دهد وزارت کارآلمان این کاهش دستمزدها را چنین گزارش می

های باال، میزان دستمزدها در حال رشاد باوده اسات،  در بخش»  

درصاد شااغالایان باا کاار ثاابات پاس از کسار تا ثایارات  ۰١در 

 « این میزان پائین یوده است تورمی،

بانک تجارت آلمان، میزان در آمد ناخاالاص خاود در ساه مااهاۀ 

میلیارد یورو که در ساال  8.525به کمتر از  ٥١١٥نخسِت سال 

 . میلیارد یورو رسیده بود گزارش داد 3.707پیش که افزون بر 

تااریاان دشااواری پاایااش روی  آلاامااان، ساانااگاایاان«  کاااماارز بااانااکِ » 

کارکردهای بانکی در حوزۀ یورو و کشورهای اروپایی، باحاران 

. بدهی منطقه یورو و نگرانی از ورشکستگی مالی یونان دانسات

آلمان همانند یونان و اسپانیا، زیر پای معترضین آرامش چانادانای 

مرکز اقتصادی و مالی اروپا، بدون ارتش ضد شاورش و .  ندارد

- 

تواند اتوریته یابد و فرماناروای  های انقباضی نمی اعمال سیاست

 .مالی بماند

 «قربانی بعدی خود ما هستیم»

عمق بحران، مهارنااپاذیاری . این هشدار، نوبلیست سرمایه است

های کاارگاری  های عمومی به قیام آن، و امکان فرارویی خیزش

پارفساور اقاتاصااد و بارناده   Krugmanرا از زبان کراگمن  

استاد دانشگاه پرینستون، آمریکا، :  شنویم جایزه نوبل اقتصاد می

در بالکان، پس از بالکانیزه ناماودناش، در بالاگاراد ساخانارانای 

 :داشت

نه ایاالت متحده آمریکا و نه اتاحاادیاه اروپاا، هایاچاکادام باه »   

 !اند پایان بحران هیچ نزدیک نشده

های انقباضی کاه از ساوی آلاماان هادایات  بحران مالی و تالش

 ١٣٩١هاای  شود، ماماکان اسات باه رکاود اقاتاصاادی ساال می

سال بحاران، ایااالت ماتاحاده باه  ۱در پی » :  وی افزود«  . برسد

ماقااماات فادرال رزرو، .  ها نایااز دارد فرایند جدیدی از محرک

خاواهای،  بارای تاوان.  بایستی آنچه در توان دارند، به کار بارناد

 fiscal) اتحادیه اروپا، برای نجات ارزش به یک اتحادیه مالای

union )اروپا باید بپذیرد کاه سایااسات اناقابااضای .  نیاز دارد(

Austrity  )کااری از  مرزهایی دارد، و انقباض بایاشاتار، هایاچ

هارگاز .  کشااناد برد، بلکه جامعه را به لبۀ فروپاشی می پیش نمی

به اراده و تصمیم آلمان و بانک مرکزی اروپا، باا وارد آوردن 

وی اشااره «  . رساد کران هیچ کشوری به نیکبختی نمی دردی بی

)که باناک مارکازی اروپاا باه ریااسات مااریاو دراگای »  کرد 

Mario Draghi  ) اعااالم کاارد کااه بااه خااریااد اوراق قاارضااۀ

بان » کرانی دست خاواهاد زد و فادرال رزرو باه رهاباری  بی

اِی  نیز، از سوی دیگر به سیاست تساهایال«  برانکی -ساازی کامر

QE- در اروپاا خاطار باه درازا .  دیگری روی آور شاده اسات

کشیدن و اعمال اقدامات انقابااضای افاراطای، ماماکان اسات باه 

هاا و رخادادهاای  طغیان سایااسای و رادیاکاال شادن اعاتاراض

هاایای را  زیاد دشوار نایاسات کاه باتاوان دهاه.   وحشتناک باشیم

 «.بینی کرد را پیش ١٣٩١همانند دهه 

گایارد تاا در بارابار ماارکاس و  ، نوبال مای٥١١١وی در سال 

پاردازان اقاتاصااد  کاپیتال، درماندگی خود و بزرگتاریان ناظاریاه

باحاران ماالای و اقاتاصاادی » درآمد کتاب  داری در پیش سرمایه

 :، اینگونه اعتراف کند«های برون رفت دالیل، راه ٥١١١

آنچه که باید در ده سال پیش می فهمیدیم این بود که اعتماد ماا » 

هاایای  بااکاتاری    : کنم در این زمان من چنین فکر می...  نابجا است

هاای  شدند به دلیل پایاشارفات که قبالً بیماری کشنده را موجب می

پزشکی نادیده گرفته شد و حال به شکلی مقاوم در بارابار آناتای 

در ابتدای ویرایاش اول ایان .  ها دوباره ظاهر شده است بیوتیک

تا کنون افراد معدودی قربانی بااکاتاری :  کتاب چنین نوشته بودم

دناباال کشاف درماان جادیاد  اند، اماا اگار باه درمان جدید شده بی

خوب ما بد عمال کاردیام و .  نباشیم، قربانی بعدی خود ما هستیم

 ]  [« .امروز دچار بیماری هستیم

 فوران خیزش دوباره در اروپا 

در ایتالیا، در یک آمار خاوش بایانااناه، شاماار 

از سیزده و  ٥١١١تا  ٥١١٣زیر خط فقر بین 

دهام  درصد به سیزده و هشت(  ١٩/ ١)دهم  یک

 ۰١١یعنی .  شود گزارش می(  ١٩/  ١)در صد 

هزار انسان به لشگر مایالایاونای تاهای دساتاان 

هاای مایاانای و   الیه.  گرسنه، افزوده شده است

پایایانای باه سارعات در حاال فاروریاخاتان و 

ریاازش در ایاان اناابااوه فااالکاات، گاانااجاااناایااده 

۱ جمعیات در جاناوب ایاتاالایاا،  ۰١.  شوند می

یاورو بارای  ۲١١سیسیل، توانایی پارداخات 

جواناان در .  دادهای غیرمنتظره را ندارند رخ

مرکز آمار ایتاالایاا، گازارش .  فاجعه گرفتارند

دهااد کااه شاامااار جااواناااناای کااه نااه دارای  ماای

بااشاناد،  تحصیل، نه کار و نه کاارآماوزی مای

ساال  ٩١درصد کل جوانان زیر ٥۱فراتر از 

مایالایاون جاوان  ٥/٥به بیان دیگار، .  باشد می

درصاد ٥۱.  گایارناد بندی جای مای دراین گروه

از جوانان، درخانه والدین زندگی میکنند، کاه 

همگی بیکاربوده وشرایط اقاتاصاادی درآناجاا 

 . دردناک است

در فرانسه، زادگاه انقالب کارگری، کارگزار 

دیگری برای دمیدن به کالبد در حال تشنج سرمایه باه قادرت 

را در   آمد تا سکان کشتی فارانساه«  فرانسوا اوالند»  .  نشست

" نایاکاالی ساارکاوزی. " دریای توفانی بحران، به دست گیرد

رئیس جاماهاوری پایاشایان فارانساه، کاه باه فارانساوا اوالناد 

جای سپرد، رونالد ریگاِن دهۀ هشتاد آماریاکاا «  سوسیالیست»

کاه   -صادراعاظام آلاماان"  -آنگال مارکال.  کرد می  را نمایندگی

مارگارت تاچر انگلستان در پیشبرد نئولیبرالیسم را نمایندگای 

کند، هم اکنون وظیفه دارد تا فاشیسم اقتصاادی را  کرده و می

نئولایابارالایاسام، ایان فااز و .  هر آنجا که بتواند کارگزار باشد

باا "  مارکاوزیسام" فاشیستی سرمایه در اروپاا باا پارچام   جلوه

پتک آهنین سرمایه، بیش و پیش از همه به طاباقاه کاارگار و 

منشانه هجاوم  آورده  سپس به تمامی حکومت شوندگان گرگ

، جانشین ساارکاوزی، در فارانساه کاارگازار « اوالند» .  است

 .چنین روندی است

باایساتای  دولت اوالند، در پااریاس مای ٥١١٥در اوائل اکتبر 

 -های انتخاباتی، پیمان همکاری و ثبات یاورو  برخالف وعده

. به پارلمان ارائاه دهاد(  TSCG)را  -مشهور به ت ث س ژ

از سوی دیگر آلن ژوپه، مخالف راست، اعاالم کارد کاه باه 

الاباتاه چانادان .  این پیمان در پارلمان رأی ماثابات خاواهاد داد

شگفت نیست که پایاش ناویاس پایاماان تاناظایام شاده باه دسات 

مرکل که برپایه آن پیمان نبایاد کاه کسار باودجاه   -سارکوزی

( نایام درصاد) ۱  ۱/١هر کشور عضو اتحادیه اروپا کمتر از 

اجارا «  سوسیالایاسات» حجم تولید ناخالص ملی باشد را اوالند 

بر پایۀ این پیمان، سیاست شدید ریاضات ماالای اعاماال .  نکند

خواهد شد و حتی یک خط از این پیمان هام در دوره اوالناد 

تغییر نکرده است که گوئی بدتر از پایاماان مااساتارخات نایاز 

فرانسه از ارزش افزوده کارگران و هستای جااماعاه .  باشد می

مایالایاارد یاورو، باا پایاشابارد ریااضات اقاتاصاادی  ١٩۰باید 

۱  ٥١به بیان دیگار، .  وانقباض، به  صندوق بانک ها بریزد

کساانای کاه در آماد .  هاای گاونااگاون از این راه و به صورت

۱ ماالایاات  ۲۱ساالنه باالی یک میلیاارد اورو دارناد، باایاد 

هازار اورو در ساال  ١۱١کسانی کاه افازون بار .  بپردازند

 .۱ ۰۱درآمد دارند، 

داران  گریزگاهی برای سرمایاه  فرانسه،«  سوسیالیست» دولت 

ثروتمندان و مدیران، برای گریز .   گشاید و ثروتمندان باز می

هاای  خارناد، پاول ای در بلژیک یا ساویاد مای از مالیات، خانه

جدید وارد کرده  و به ایاناگاوناه از « زیست»خود را به محل 

در مااه ساپاتاامابار .  گاریازناد پرداخت مالیات در فارانساه مای

)ساوئاد و ناوردیاا (  SEB)، ارزش سهام اس اِ بانک ٥١١٥

Nordea)ایان هاماان . یافت  هایی افزایش ، با انتقال چنین پول

داران ایارانای در اماارات اناجاام  نیرنگی اسات کاه سارماایاه

 --دهند، تا سرمایه خود را در برابر  ارزش کم لایر و نیز می
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پوپولیسم در شنل سرخ“ چاوز  

رود؟  انقالب بولیواری چیست و به کجا می   
                 کاوه حیدری                  

که « پیشاهنگ»حدود ده سال پیش در نشریه دانشجویی 

نشریات چپگرای دانشگاه شریف بود، مطلبی  وآنروزها جز

از آن زمان تاکنون . در نقد چاوز و انقالب بولیواری نوشتم

.  اند هم شرایط جهانی و هم مواضع من، هر دو، تغییر کرده

حدود یک هفته پیش، هوگو چاوز ، اینبار با اختالف   

با رقیب ( درصد کمتر نسبت به دوره قبل ۲.۰)کمتری 

کار خود انریکه کاپریلس، برای چهارمین بار پیروز  محافظه

اگرچه بزرگترین مشکل او . انتخابات ریاست جمهوری شد

همچنان ناتوانی در امحای نظام اقتصادی پیشین و استقرار 

یک بدیل سوسیالیستی به معنای رفع تضادهای عمیق 

                             . .                  ماند اجتماعی باقی می

:      توان در چند بند زیر تحلیل کرد پیروزی چاوز را می  

های وسیع  در اینکه هوگو چاوز دارای نفوذ و پایه:  اول -  

اجتماعی خصوصا در میان اقشار تهیدست جامعه چون 

جوانان، کارگران، سربازان و بخش زیادی از لشکر 

از دید بسیاری از مردم او هنوز . بیکاران است، شکی نیست

یک قهرمان ملی، یک پدر و شاید حتی یک ناجی در برابر 

                  ..                    ست کودتای نظامی امریکایی

های  همچنین بر خالف تصویری که برخی از رسانه:  دوم - 

بستر اصلی با دامن زدن فضایی با چاشنی ایدئولوژیک 

نقد او نیز نباید از سر نقد . دهند، او یک دیکتاتور نیست می

جزیره "او بهیچ عنوان از ونزوئال یک . دیکتاتوری باشد

با . یا یک کره شمالی دیگر نساخته است" شبه کمونیستی

های اجتماعی در ونزوئال  مقایسه سطح دموکراسی و آزادی

نه با کشورهای صنعتی پیشرفته، بلکه با کشورهای همطراز 

اقتصادی خویش روشن است که این کشور به مراتب دارای 

همچنین نگاهی به . های اجتماعی بیشتری است سطح آزادی

دهد که او با پایبندی تمام به همه  پروسه انتخابات نشان می

.              معیارهای رایج دموکراسی به قدرت رسیده است

اگرچه به رسمیت شناختن دو بند پیشین به معنای :  سوم -   

در سیزده سال . چشم بستن بر واقعیات غیرقابل انکار نیست

گذشته کارگران و اقشار کم درآمد فعاالنه خواستۀ تغییر 

مناسبات موجود و اجرای فرمان اقتصادی انقالب را در 

ها توسط  که متاسفانه این خواسته. اند برابر دولت مطرح کرده

بخشی از حاکمیت که منفعت مادی خود را در ادامه نظام 

به باور . است بیند به عقب رانده شده داری موجود می سرمایه

اند  هایی که به او رای داده من دولت چاوز، در پاسخ به توده

تنها توانسته است گفتمانی رادیکال و درعین حال عقیم را در 

.                   برابر طبقه کارگر ونزوئال قراردهد  

دارهای انقالب بولیواری  بورژوازی یا سرمایه -بولی -

های اقتصادی به نفع  بعنوان مهمترین سد در برابر سیاست

ای است  این طبقه. اقشار کم درآمد جامعه عمل خواهند کرد

های اقتصادی  ی گذشته، از برکِت سیاست جدید که در دهه

است و با توجه به نفوذی که این  زیادی رسیده  چاوز به ثروت

های کالن دارد راه را برای طبقه  گزاری الیه در سیاست

.                           کارگر به شدت مشکل خواهد کرد  

انتخاب چاوز بیش از هر چیز بعنوان سدی است : بنابراین -

که مردم ونزوئال در برابر اپوزیسیون نئولیبرال و تهاجهمات 

اش به همه دستاوردهای تا کنونی انقالب  ریزی شده برنامه

  -در تحلیل نهایی این پیروزی به منزلۀ اعطای. ایجاد کردند

ای پاوپاولایاساتای از  های خاود اماا باه شایاوه کاپریس درسخنرانی

گاویاد و از تاز  های فقیار اجاتامااعای ساخان مای های الیه خواسته

هاایاش بارای  او از برنامه.  کند دفاع می"  دولت رفاه" برقرار یک 

هاای  اتاحاادیاه" اصالح سیساتام باهاداشات و آماوزش و اساتاقاالل 

او سعی نموده بود از خود یک چهاره .  دفاع کرده است" کارگری

که این منجر به روی .  رادیکال خواهان تغییرات عمیق ارائه کند

هااای چاااوز و  آوری بااخااشاای از جااوانااان خسااتااه از ساایاااساات

اماا بارنااماه .  بوروکراسی سنگین دولتی، به سمت کااپاریاس باود

واقعای آناان در عامال، کام کاردن دخاالات دولات در اقاتاصااد، 

.                                                                                        هاای شاخاصای باود گاذاری سازی و تشویق به سرمایه خصوصی

های دولت چااوز ساعای بار  آنان همچنان با برجسته کردن کاستی

نارخ بااالی جارم و .  معرفی خود بعنوان راه حال واقاعای باودناد

، وضاع کامااکاان ناابسااماان ( و حتی آدم ربایی و اخااذی) جنایت 

هاای خاارجای  سیستم بهداشتی، مسکن و آموزش و ناقاد سایااسات

بارای ماثاال وجاود رقامای .  چاوز از اصلی تریان اناتاقاادات باود

 ٥١١١هازار ماورد قاتال نافاس فاقاط در ساال  نزدیک به ناوزده

تریان کشاورهاای جاهاان تابادیال  ونزوئال را بعنوان یکی از ناامن

باا وجاود .  اسات تاثیار ناباوده که البته چنین شرایطی بی.  است کرده

های چپ و رادیکال هنوز بعنوان گفتمان غاالاب در  اینکه سیاست

اساات، اپاوزیساایاون راساات از هاار  فضاای سایاااساای باااقای ماااناده

نسبت به انتاخااباات قابالای ( هرچند تدریجی)انتخابات با یک رشد 

  ..                          اساااااااااات باااااااااایاااااااااارون آمااااااااااده

دهد که چاوز این بار با اختالف کاماتاری  نتایج انتخابات نشان می

این انتخابات پایایاناتاریان درصاد .  از رقیب خود به پیروزی رسید

اپوزیسیون دسات .  ست ست که چاوز تا کنون به دست آورده رایی

های  های تاکنونی چاوز در دوره راستی در صورت ادامه سیاست

.                                                                               آتی به احتمال زیاد از اقاباال بایاشاتاری بارخاوردار خاواهاد شاد

.                  

ناتوانی دولت چاوز پس از چهارده سال برای امحای شیوۀ تولایاد 

داری و بسط یک برنامه سوسیالیستی حقیاقای ماباتانای بار  سرمایه

. کنترل دموکراتیک از دالیل اصلای نازول درصاد نافاوذ اوسات

بعالوه نارضایتی اقشار وسیع مردم از شرایط بد اجتماعی، فسااد 

و بوروکراسی دولتی راه را برای ریشه دوانادن هارچاه بایاشاتار 

جریان راست نئولیبرال بعنوان یک راه حل اجتماعی باز خاواهاد 

  ..                               کااااااااااااااااااااااااارد

   .نتتتگتتتاهتتتی بتتته ستتتیتتتاستتتتتتتهتتتای داختتتلتتتی و ختتتارجتتتی چتتتاوز

چاوز در انتخابات این دوره کمترین ارجاع را باه ساوسایاالایاسام 

و عامدانه حاتای ایان واژه را از ادبایاات خاود حاذف .  است داده

با اشاره باه تاز  ٥١١۰کسی که پس از انتخابات سال .  است کرده

از (  هاا اثر لئون تروتسکی، از رهبران بلشویک" ) انقالب مداوم" 

هاای چاپ و  به رهاباری ساازماان"  انترناسیونال پنجم" برقراری 

گفت امروز به ندرت واژه سوسایاالایاسام را  مارکسیستی سخن می

  ..                                  بااااااارد باااااااه کاااااااار مااااااای

، نه در راستای حل ٥١١٥اما شعارهای انتخاباتی چاوز در سال 

مسائل نان مردم، بلکه بیشتر شبیه به یک کاماپایان اناتاخاابااتای باا 

محوریت شخص چاوز و الاباتاه باا چااشانای و احسااساات مالای 

کاه «  چاوز، قلب سرزمایان پادری»برای مثال شعار . گرایانه بود

تاریان  بیش از هر چیزی یک شعار ناسیونالایاساتای اسات، اصالای

که این شعار بدون داشتن هیچ پایاام .  شعار کمپین انتخاباتی او بود

تااکایاد "  سرزمین پادری" مشخص سیاسی تنها بر یک فرد و البته 

در بیشتر تبلیغات همین دو عاناصار چااوز و سارزمایان .  کند می

پدری بارز بود که مسلما چنین چیزی عاری از هرگونه محتوا و 

چااوز اگارچاه باا کاار در .  خواستۀ سایااسای بارای ماردم اسات

هاا انساان را  هایی چون آموزش و بهداشت زندگی مایالایاون حوزه

 است، اما معضالت عمیق اجتماعی هماچاناان باعاناوان    بهبود داده 

فرصتی دیگر 

ازسوی طبقه 

کارگر به اوبرای 

سر و سامان دادن 

وضع اقتصاد، 

تغییرات بنیادین 

اجتماعی و 

بیرون کشیدن 

قدرت از دست 

طبقه حاکمه 

دار است سرمایه  

انتخابات گذشته 

در کشور ونزوئال " ی تاریخی پدیده"را باید بعنوان یک 

دو "به این معنا  که مردم این کشور در برابر انتخاب . دانست

اگرچه چنین . قرار گرفتند" نظام اقتصادی سیاسی متمایز

بایست از یک  انتخابی در کارزار انتخاباتی چاوز که ظاهرا می

برنامه روشن اقتصادی سوسیالیستی دفاع کند بطور واضح 

مشخص نبود و یا اینکه او حتی به عملی بودن چنین بدیلی 

اما انتخاب عمده . بود اشاره نکرده( بجز تنها در یک مورد)

درآمد و اقتصاد بازار  های اقتصادی اقشار کم نهایتا بین خواسته

  ..                            آزاد بود

های  های مهم انتخابات این دوره تاکتیک یکی از شاخص

برخالف تصویری که از پوپولیسم . اپوزیسیون راست بود

شود، اپوزیسیون او به مراتب بیشتر از این  می چاوزی داده 

به نظر من اپوزیسیون راست ونزوئال . کند ها استفاده می شیوه

نژاد در ایران را  های زیادی با جریان پوپولیستی احمدی شباهت

نژاد تاکتیک شعار به اصطالح دفاع  برای مثال احمدی. داشت

دهد، و در عمل با طرحهایی مانند  از مستضعفان را می

ترین هجوم را به سفره خالی  ها دست راستی هدفمندسازی یارانه

همین سناریو نیز در ونزوئال توسط . برد اقشار فقیر جامعه می

.                 شود اپوزیسیون نئولیبرال نمایندگی می  

یکی از دستاوردهای انقالب بولیواری درچهارده سال گذشته، 

هایی که  سیاست. های سوسیالیستی است ای ایده اقبال توده

دربسیاری ازکشورهای غربی شاید ازآن بعنوان چپ افراطی 

تلقی ( بهداشت یا آموزش رایگان، یا ملی کردن صنایع کلیدی)

شود، در ونزوئال بعنوان یک دادۀ عمومی و پذیرفته شده 

. و طبیعتا از محبوبیت زیادی برخوردار است. اجتماعی است

های رادیکال و چپگرایانه،  در نتیجۀ نفوذ اجتماعی سیاست

بایست برای  انریکه کاپریلس، رهبر اپوزیسیون نئولیبرال می

سرپوش نهادن به ماهیت دست راستی خود، به سمت 

ای  که همین تغییرات عمده. های پوپولیستی روی بیاورد تاکتیک

               ..                 گذاشت های آنان می را در استراتژی

و در " رژیم کمونیستی"او اما همچنان دولت را بعنوان یک   

بعنوان تنها راه حلی که " کاپیتالیسم محبوب"ادبیات خود از 

   . .          برد های اجتماعی را حل کند، نام می تواند معضل می

 

نگاهی به     

اپوزیسیون     

:      نئولیبرال  
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محمد پس از تقد قرارداد  لح با مکه، بتفا لره دسرت بره 
اجرای بوش دوم نقشۀ وود زده، حمله به قربرايرل کروچرک و 

در .  قتل و غارت بی سابقه و وحشيانۀ آنان را آغاز می کرنرد
رن( "سال ششم)ربيع االور همين سال  را "  ُتّكاشة بن ُمرحر  

ه" با چهل ن ر براى غارت مردم سوى  مر  می فرسرترد كره "  غ 
قوم مزبور وبردار شده و به كروه هرا فررارى مرن شرونرد و 

 ررتيرره داران برره هررر سررو فرررسررترراد كرره يرركررن از " تركرراشرره 
وبرنيران دشمن را بياوردند كه چهارپايان قوم را نشران داد 

 ."     ودويست شتر يافتند و سوى مدينه آوردند
سل مه" در ربيع االول همان سال،  را با ده ن ر به "  محمد بن م 

می فرستد که همه کشرتره مری شرونرد و "  قُر  اء" جنگ قبيله 
 .وود وی نيز زومی می نردد

رّرا " در ربيع اآلور،  يدة بن ج  ترن بره سروی  01را برا "  ُتب 
ه" الق    می فرستد که مردم بيچاره به کوه هرا فررار مری " ُذو 

کنند و مهاجمين با تعدادی شتر و کاالهای ديگر و مردی کره 
از ترس استم آورده و او را رهرا کررده برودنرد، براز مری 

 .نردند
يدبن حاِرثه" در همين سال  رمروم "  ز  را به س ر جنگن سوى ج 

را "  بنن مرينره" يكن از زنان » از بنی سليم می فرستد و او 
كه حليمه نام داشت بگرفت كه او آن ها را بره مرحرل احشرام 

و تعدادى نوس ند و بز و اسيربگررفرترنرد " قبيله راهنماين كرد 
و شوهر حليمه از جمله اسيران بود و پيمبر او را به حلريرمره 

 «   .بوشيد
رفرت و (  Is" )   تير " همان سال زيدبن حارثه نيز به سوى 

 . را با اموال آن غارت کرد" بن ربيع  ا بوالعا "كاروان 
در جمادى اآلور ايرن سرال  زيردبرن حرارثره  برا »  همچنين 

رف" به س ر جنگن سوى    پانزده كس رنرن " رفت كه قوم "     ب 
عل به آنجا بودند و بدويان بگريوتند كه بريرم داشرترنرد پريرمربرر "  ث 

 «       .سوى آن ها آمده باشد و بيست شتر از آنها بگرفت
آنچه که در اينجا به چشم می وورد اين است که مرحرمرد کره 
اکنون وا رش از جانب قريش آسوده نشته است، در آزادی 
کامل و با دست باز، بره قرترل وغرارت قربرايرل کروچرک مری 
پردازد و هر قبيله ای را که تسليم او نميشد و بره اسرتم ترن 
در نمی داد، مورد کشتار و اسارت قرار می داد و در يرک 

ب وريکره ديرگرر حرتری ظراهررسرازی .  کتم نابود می ساوت
های اوليه وی بعنوان کسی که  از جانب ودا بررای هردايرت 
مردم آمده نيز به کناری رفته و هدف واقعی وی کره غرارت 
مردم و در آوردن مردم تحت کنترل شو ی و مر رلرقره وی 
بوده است بيش از هر زمان ديگری بررای آنران بررمرت مری 

 .نردد
در واقع تاوت و تازهای محمد بره مرردم بری نرنراه در ايرن  

زمان به حدی بود که به راحتی ميرتروان ت رورکررد کره در 
چنين شراي ی، اغلب مردم  در مورد محمد، اينرگرونره فرکرر 
ميکرده اند که محمد، در تمل و تليرغم مردتريراترش، فرردی 
جّرار و وون آشام است که با باندهای مسرلرح ورود بره جران 
مردم افتاده، در  ورت تدم ا اتت، مردان آنان را به قترل 
رسانده، اموال شان را به يغما برده و زن و فررزنردان شران 
را مورد تجاوز سپاهيان وود قرار داده، به اسارت ورود در 

رد  . می آو 
بنابراين آنها چگونه ميتوانستند ب ور داو لبانه به ودايی کره 
با چنين وحشيگری و ق راوتری برنردنران ورود را بره دسرت 
فرستاده اش ستوی ميکرده،  دو پای آنها را به شتر بسرتره، 
بدنشان را از هم می درانده و زنران و دورترران کروچرک و 
بزرگ و در يک کتم جگر نروشره هرای آنران را بره  ررز 
موهن و رقت آوری مورد تجاوز وود و سرپراهريرانرش قررار 

ووِد نام استم نيز که معنايی جزتسليم .  ميداده، تقيده بياورند
نيست، بری (  از ودا و پيغمبرش) و فرمانبرداری کورکورانه 

 .  جهت به روی اين مذهب نذارده نشده بود

در واقع همان ور که در نذشته نيز وا ر نشان نموديم، محمرد 
همه جا و از همان ابتدا، همه را تهديد به ايرن مريرکررد کره در 
 ورتيکه با قبول استم به ا اتت وی و ودای او در نريرايرنرد 

و ايرن دقريرقراا هرمران .  به تذاب و قهر وی نرفتار وواهرنرد شرد
تذابی بود که محمد از مدت ها پيش، اتراب را بره آن ترهرديرد 

سال آن را به مرحله اجررا مری  01کرده  بود و اکنون پس از 
اين تذاب، الزمۀ استقرار ديکتاتوری م لقه ای بود که .  نذارد

محمد به منظوری جز آن مبرعروث نشرده برود و ورود نريرز در 
ابتدای دتوتش، چه از  ريق آيات قرآن و چه در متقات وود 

اکرنرون نريرز بره جرز .  با سران قريش به آن اتتراف نموده برود
ن راتی که تمدتا به وا ر غارت اموال به او پريروسرتره برودنرد، 

سال، همچنان از پيوسرترن بره وی سرر  01بقيۀ اتراب پس از 
باز می زدند و تنها تده ای از آنان به ضرب شمشريرر و زور 

 . تسليم او شده مسلمان می شدند
قبتا نيز ن تيم که نظام های  بقاتی جديد درهمه جرا از  رريرق 
سرکوب و وون و شمشيرر برود کره ديرکرتراتروری ورود را برر 

. ويرانه های دمکراسی بدوِی نظام های ماقبل وود بر پرا کررد
 .        محمد نيز کاری جز اين ننمود

را باه ساو  "  زیادبان حاارثاه" در شعبان هاماان ساال دوبااره  

مي فرستاد کاه بسایااری از "  بنى فَزاره" بر سر "  واد  اَلقُر " 

آنها را به قتل رسانده زن و فرزندان آن ها را مای کاناد و  باه 

 .مدینه می آورد

را باه "  عابادالارحامان بان عاوف" در شعبان همان سال محمد   

اگر قاوم باه : " مي فرستد و به او مي گوید"  ُدوَمةُ الَجندل"سو  

كه قاوم ."  اطاعت تو در آمدند دختر پادشاه شان را به زنى بگیر

 .  مزبور تسلیم شده و زن رئیس شان را به زنى مي گیرد

ماي "  اُمر قِارفَاه" در رمضان همان سال حارثه را دوباره ساو   

و دختر او را دستگیر مي ناد و دو پاا  " اُمَّ قِرفَه"زید، . فرستد

دو شاتار بساتاناد و " را كه پیرمرد فرتوتاى باود، باه "  ام قرفه" 

 : طبر  مى گوید”  .براندند تا به دو نیمه شد

: شریف قوم خویش بود و عربان به َماثَال ماى گافاتاناد"  اُمَّ قِرفَه"

 ."    اگر شریف تر از اُمَّ قِرفَه بود ، بیشتراز این نبود 

این ها بخشی از جنایات نابخشودنی است که محمد و مسلامااناان 

محمد .  برعلیه مردم بیچاره و صلح جوی عرب مرتکب میشوند

در مجموع، در مدت یک سال پس از صلح با قریش، دسات باه 

حمله به قبایل و طوایف کوچک می زناد و پاس از قاتال و  32

غارت و اسیر کردن زنان و کودکاِن آن ها، بایاشاتارشاان را باه 

 . اطاعت خود در می آورد

ازجمله ترورهایی که محمد دراین زمان انجام میدهد تارور اباو 

َعفَک پیرمرد شاعر اسات کاه بارعالایاه وی شاعار مایاگافاتاه و 

مردم قبایل اوس و َخزَرج را از دنباالاه »  همانطورکه قبالً گفتیم 

محمد ساالِام بان ًعاَمایار را .  روی از دیکتاتوری او نهی مینمود

همچنین درهمین زمان ُعَمیر بن َعدیر را .  مامور قتل وی میکند

به ماموریت ترور ًعصماء دختر مروان که قباالً ناماوناه ای از 

ابان هشاام مای .  اشعار او را برعلیه محمد آوردیم، مای فارساتاد

 : گوید

وی زن ف يحه ای بود و شعر ن تی و تيب مسلمانان کرردی "
و آِن دين استم، و بعد از آن حکايت کردند در ودمت پيغرمربرر 
دّی را که هم از قوم وی بود ب رمود  ير بن ت  تليه الستم، و ُتم 

و تمير هم در شب برفت و آن . تا برفت و آن زن به قتل آورد

زن را به قتل آورد و روز ديگر به ودمت پيغمبر تليه الستم 

سيد تليه . يا رسول هللا، ت ماء را به قتل آوردم: آمد و ن ت 

ای تمير ن رِت ودای و پيغمبر کردی »: الستم وی را ن ت

زاهُ  هللاُ ويرا  . بکشتن ت ماء «                                 .ج   
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2012شماره شصت و چهار  نوامبر  . ماهنامۀ روشنگر      

 

به جریان 

 خروشان

.می گوییم،  

.که خشن است   

اما به بستر رود 

 که او را در خود

زندانی کرده 

 است

کسی نمی گوید، 

! که خشن است  

پس چه باید 

 گفت به طوفانی

که کمر جنگلبان را خم می کند؟   

”برتولت برشت ”   

 0ادامه مقاله زندگی میلیون ها کارگر از ص

 

پرداخت بیمه تامین اجتماعی، نظارت در تاعااونایاهاای حامال و 

نقل که دیگر کامال خصوصی شده و انحصاری باهاره بارداری 

میشود و تنها نام تعاونی را یدک میکشند، غیر قابل اناکاار مای 

 ”“                                          . بااااااااااااشاااااااااااد

در هفته گذشته دو عضو کمیته هماهناگای بارای ایاجااد تشاکال 

های کارگری با نام های یدهللا صمدی و غالب حسینی باه ساتااد 

. خبری سندج فراخوانده شدند و مورد بازجاویای قارار گارفاتاناد

این دو فعال کارگری در خرداد ماه گاذشاتاه در جاریاان حامالاه 

نیروهای امنیتی و نظامی به مجمع سالیانه کمیته هماهنگی نایاز 

 ..                                              بااازداشاات شااده بااودنااد

همچنین عادله چراغی همسر علیرضا عساگاری، چانادی پایاش 

خانم چراغی هیچگونه فعالیتی صنفی نداشاتاه اناد . بازداشت شد

و در روز مجمع عمومی نیز تنها به دلیل حضور در ماحال کاه 

کارگاه خیاطی ایشان در آنجا قرار داشت بازداشت شد که الباتاه 

با روشن شدن عدم ارتباط اش با کمیته و فعالیت های کاارگاری 

این اقدام نیروهای امنیتی در راستای فشاار .  به سرعت آزاد شد

بر کارگران و فعاالن کاارگاری اسات، اقادامای کاه مشااباه آن 

چندی پیش با به دادگاه کشیدن شاهانااز ساگاوناد، هاماسار عالای 

عادله چراغی همچنین از مشکل قلابای رناج .  نجاتی، اتفاق افتاد

 ..                                                         ماااای باااارد

در هفته گذشته دو تن از اعضای اتحادیه آزاد کاارگاران ایاران 

پاس از گاذشات .  نیز در دادگاه انقاالب سانادج ماحاکااماه شادناد

نزدیک به هفت ماه از برگزاری اولین دادگاه مظفر صالح نیا و 

مهار مااه و  ١۱شریف ساعد پناه، این کارگران بار دیگر روز 

با حضور وکیل خود آقای محمد قوامای در شاعاباه یاک دادگااه 

شریف سااعاد پانااه و . انقالب سنندج مورد محاکمه قرار گرفتند

مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کاارگاران 

 ١۱ایران، بدنبال بازداشت از سوی نیروهای امنیاتای در روز 

همان ماه از زندان آزاد شدند و اولیان    ٥٣، روز ١٩٣١دی ماه 

برگزار شد اما دادگاه  ١٩٣١اسفند  ٥۱جلسه محاکمه آنان روز 

به دلیل عدم وجود مستنداتی دال بر تاییاد اتاهااماات آناان، هایاچ 

   حکمی در مورد این کارگران صادر نکرد و آنان بار دیاگار باا

مهر مااه ماورد ماحااکاماه قارار  ١۱همان اتهامات قبلی امروز 

اعضای اتاحاادیاه آزاد کاارگاران ایاران از هامااهاناگ .  گرفتند

کنندگان طومار اعتراضی بیست هازار کاارگار باه وزیار کاار 

مسئولین کشور به جای پاسخ گویی به خواست کارگاران .  بودند

ای از فشار بر فعاالن کاارگاری  برای افزایش دستمزد دور تازه

 .اند و سندیکایی را آغاز کرده

  www.akhbar-rooz.com: اخبار روز

22ادامه مقاله خشونت از ص   

 !اجباراً به خشونت وحشی آنان کمی به ُدرشتی پاسخ گفتند

آنچه امروز حساسیت روشنفکران ما را جریحه دار کرده دقیق  

مباحثی است کاه پاس از جاناباشاهاای اجاتامااعای اخایار پایارو 

از انتخابات تا حوادث عاشورا شااهاد سایار .  انتخابات پیش آمد

بالندهء اعتراضات و نارضاایاتای هاا باودیام کاه در تاجاماعاات 

پراکنده و سپس تظاهرات و سپس راه پیاماائای هاای مایالایاونای 

شعارهای خود را هارچاه رادیاکاال تار کارد تاا ساراناجاام باه 

وضوح، شعارهای سرنگاونای و ضارورت قاهار اناقاالبای را 

اما بالفاصله پس از عاشورا و قبل از بیست و دو .  مطرح کرد

بهمن، ما با ائتالفی وسیع روبرو شدیم که مضماون اصالای آن 

تبلی  برای عقب نشینی و جلوگیری از رادیاکاال شادن جاناباش 

این موج تبلیغاتی گسترده حول مضاماون عادم خشاونات، .  بود

نایاروهاای .  شاکال گارفات...  خشونت گریزی، مسالمت جوئی 

همان هائای کاه . تشکیل دهنده آن معرف حضور همگان هستند

از زمان خاتمی نوار دیالوگ و مدارا را کاوک مای کاردناد و 

اساس  شکست آن راه حل، قاعدت  می بایسات عاباث باودن ایان 

اما هدف این فعالیتهاا درس .  ترفند را بر ایشان روشن می کرد

گرفتن از گذشته نیست، رسیدن یا نرسیدن باه صاحات و ُساقام 

داو این بحث زد و خورد سیاسی در .  یک بحث تئوریک نیست

. عرصه اجتماعی و نتیجه مادی ای اسات کاه ایاجااد مای کاناد

بهمین خااطار اگارهازار باار هام پاروفساورهاای باا انصاافای 

پیداشوند که با دلیل و مدرک و استناد به وقایع تااریاخای نشاان 

دهند که این بحاث عادم خشاونات در تااریاخ و باطاور اخاص 

درسیاست به هیچ ت ویل و با هیچ معیاری قابال اثاباات و دفااع 

نیست و تمام تجربیات تاریخی، اجتانااب نااپاذیاری خشاونات و 

ضرورت قهر انقالبی را گواهی می دهد، باز این مااناع از آن 

نخواهد شد که در اولین تندپیچ تاریخی آتی که جناباش ماردمای 

اوج گیرد، ائتالف آلترناتیو قدرت بالفاصله همان اساتادالل هاا 

چتون مستئتلته .  را بیرون کشد و به تبلی  نظر خود همت گمارد

آنقدرپیروز شدن این نظر نیست که شکست یا حداقل تضعتیتف 

هدف این بحث هرگز این نتیتستت کته بته متردم .  جنبش واقعی

ثابت کند که با گفتگو و رعایت آداب دیتالتوگ متی تتوان یتک 

ماشین سرکوب ددمنش را بزیر کشید، بلکه هدف آن ایتنتستت 

که با پراکندن این جو سازش و کرنش جنتبتش را از نتیتل بته 

و الحق که در این راه، تا کتنتون .  اهداف رادیکال خود بازدارد

 .موفق هم بوده است

 

ایراد اساسی ما اینست که نمی توانیم خودمان را از دست  [ 0]  

تاریخ خالص کنیم و هر چی می شود دنبال شرائط تااریاخایاش 

غالاط ناکانام ایان .  می گردیم و مناسبات اجتمااعای در پاس آن

یادم باشاد از ریاش و سایابایال .  مریضی باید اسمی داشته باشد

 .دارهای قوم اسم آنرا بپرسم

 

 [8 ]   3Œuvres Tome . Jacques Rousseau-Jean

Pléiade Paris. 0774:058 

[3] 0805Magna Carta Libertatum  

که فئودالهای ماحالای ناواحای   -میالدی 0805یا معاهده بزرگ 

گوناگون انگلیس پس ازجنگی داخلی عالایاه اجاحاافاات پاادشااه 

ایان ماعااهاده .  وقت بدست آوردند از حقوق فردی دفاع می کناد

در قرن هفده به عنوان ابزاری علیه سلطنت مطلاقاه اساتاوارت 

 [3.]ها مورد استفاده قرار گرفت

[4] Bill of Rights 0727 

 با پوزش فراوان از آن بزرگوار [5]

******** 

12ادامه مقاله بحران فراگیر از ص   

دفتر ثبت شرکات و آدرس در .  ایمن دارند  نبود امنیت سرمایه،

فارانساویاان باه بالاژیاک و .  دبی بازار کار و ربایش در ایاران

فعالیت در فرانسه، ماالایاات در . گیرند آمریکا و سوئد آدرس می

شاود تاا از  واریاز مای«  ماطامائان» های  ها به بانک پول.  بلژیک

پول ها به ویژه در باازار طاال  و اوراق .  ریسک نیز بگریزند

 .افتد بهادار معتبر بهره آور، به چرخش می

 تکرار چرخه شوم بحران

پردازان و کارگزاران سیاسی بانک جهانی، صندوق بیان  نظریه

صانادوق تاوساعاه و ثاباات » المللی پول، بانک مرکزی اروپا و 

های ضد انسانِی انقبااض ماالای،  برِد سیاست ، فرمان پیش« اروپا

اقتصادی و  جاباران کااهاش کساری باودجاه را باا «  ریاضت»

هاای زیاریان جااماعاه، صاادر  هجوم به زندگی کارگران و الیاه

رئیس جمهاوری کاناونای "  فرانسوا اوالند" " رشد"طرح . کردند

 .یافتی است فرانسه ادامه چنین ره

بار، به سود حاکمیت سارماایاه،  برای پیشبرد این سیاست فالکت

رئایاس کشاورهاای حاوزۀ  یاورو، قااناون "  ژان کلود یاوناکار" 

را اعاالم "  پایاماان ماالای اروپاایای" و "  مکانیسم ثبات اروپایی" 

هاا باود تاا   جاویای هاا و چااره این ره یافِت آخاریان نشاسات.  کرد

مایالایاارد  ۲١١را باه «  ماتاحاد» دارایی صندوق توسعه اروپای 

با این سیاست، بخشای از ایان رقام بارای خاریاد .  یورو برساند

اوراق قرضۀ کشورهای بحران زدۀ عضاو اتاحاادیاه در ناظار 

شد تا همراه با وامدار ساختن این کشورهای در حاال  گرفته می

های کالن دست یاباناد و هام  شورش و ورشکستگی، هم به بهره

این رقام .  هزینه را بر دوش کارگران و زحمتکشان آوار سازند

کااهاش کساری .  پاوشااناد سنگین، گسل خوفناک بحاران را نامای

هااا، باه ویاژه، و سایاااسات فشااردن گاالاوی کااارگاران و  باودجاه

های زیر ستم و بیکاری میلیونی در اروپا، نامماکان باودن  بخش

جبران بحران و تورم و رکاود آوار شاده بار دوش کاارگاران، 

کاهش تاولایاد، در .  کشاند بورژوازی را به فاشیسم و جنگ، می

باه   رای  اناجااماد و بایاک نتیجه بحران، و تورم به بیاکااری مای

 .نشیند فالکت می

میلیارد یورو کسری بودجه، این کساری را از  ۰١١فرانسه با 

هاای جااری و  اکنون به رهبری فرانسوا اوالند، باید از باودجاه

اوالناد، هامااناناد .  بارباایاد....  درمانی و آموزشی و خدماتی ووو

دیگر کارگزاران سرمایه، با دست یابی به قدرت، به مهاماتاریان 

هایش پشت پا زده است، تا باحاران را  پشتوانه فریبکارانۀ وعده

 .مدیریت کند

به این گونه، با اعتراف سران سرمایه، به افازایاش نارخ تاورم 

وکاهش رشد نزدیک به صفر درصد، اتحادیه اروپایای نایاز باه 

جنگ خیاباانای در ماادریاد .  غلتد فرو می"  تورمی  –رکود "فاز 

، پرتغال و لهستان، شورش فراگیار ٥١١٥در هفته آخر سپتامبر

در فارانساه،  ٥١١٥سپتامبر  ٩١در یونان، همایش خشمگینانه 

هاای کاارگاری و اجاتامااعاِی  غرش پیش از آتشفشان اعاتاراض

 .گذارند را به نمایش می -پیرامون-متروپل -جهان سرمایه داری

 

******* 

متنتتتشتر )برای خواندن کامل مقاله لطفا به سایت نشریه آرش 

( 281ـت  282شده در ویژه نامهء خشونت در آرش شتمتاره 

 . مراجعه فرمایید
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   .درود بتتر آقتتای ستتتتتوده عتتزیتتز                       

جناب ستوده کتاب های شما بسیار ارزنده هستند زن و سکس و 

 ماااااااخاااااااصاااااااوصاااااااا نااااااااگااااااافاااااااتاااااااه هاااااااای اساااااااالم

من چند شماره از مجله شما رو خوانده ام بسیار عالیسات لاطافاا 

pdf اش باارای ساااکااناایاان ایااران دردسااتاارس قاارار دهاایااد. 

 .جااناااب سااتااوده                             

با تمام احترامی که برای شما قائلم ولی شما در کتاب یازیگاران 

 عصااااااار تااااااامااااااادن دچاااااااار اشاااااااتااااااابااااااااه شااااااادیااااااان

من آدمی نیستم که چشمم را  روی حقیقت بابانادم و جانایاه هاای 

 ..                                                مااناافاای اون را نااباایااناام

آقای ستوده جامعه طبقاتی در ایران قبل از کاوروش هام وجاود 

حتی می شود کفت در دوران اشو زرتشت هم بوده .  داشته است

 .                                                          است

 75.  در دوران امپراطوری گسترده ماد هم وجاود داشاتاه اسات

 .درصد از حکومتها در طول تاریخ با جنگ به قادرت رسایادناد

در دوران کوروش منشور او و عمال کارد کاوروش از لاحااظ 

بیشک  در این دوران هام هاماان .  حقوق بشر حیرت انگیز بوده

 . .                                                  حاااالااات را دارد

حکومت ماد به این صورت مانند کاوروش و یاا جاانشایاناان او 

 ..                                    بشاار دوسااتاای آنااهااا را نااداشااتاانااد

بعد از به قدرت رسیدن کوروش، امپراطوری پاادشااه لایادی باا 

امااپااراطااوری ماااد خااویشاای داشااتااه و از تاارس قاادرت جاادیااد 

فرستادگانی به بابل به مصر و اسپارت می فرستد برای گرفاتان 

کمک از آنان  وبا لشکر خود به ایران حمله می کند ولای ساپااه 

ایران به موقع سر  رسیده و طی یک درگیری سپاه لیدی عاقاب 

و چاون . نشینی می کند تا منتظر بقیه سپاه درخواستی اش بااشاد

به کشور برگشتند زمستان بوده و تا بهار تصمیم به انتظاار مای 

و فکر حمله  به ایران را از سار تاا زمساتاان بادر مای .  گیرند

 ..                                                          کاااااناااااناااااد

کاوروش .  ولی با حمله غافل گیر کننده ایران مواجاه مای شاوناد

لیدی را گرفت ولی مردم آنجا را برده نکرد محلی و یا خانه ای 

دینش را تحمیل نکرد پادشاه لیدی هام زنادانای .  رو غارت نکرد

باعاد هام در حاناگ باابال .  نشد او به عنوان مشاور پیش او ماند

کوروش بدون خاوناریازی باه باابال آماد و یاهاود یاان را آزاد 

 .ومااااردم باااا خااااوشااااحاااالاااای پااااذیااارای او شاااادنااااد. کااارد 

تمامی این جریانات توسط مورخین یونانی که دشامان آن زماان 

نه مورخین ایراتی که مدح و درو  .  ایران بودند نقل شده است

هردوت برای اینکه مطالبی در حهت تعرباف گافاتاه .  گفته باشند

ماناشاور کاورروش .. بود در آن زمان متهم به بیگانه پرستی شاد

بی شک تا آنجا که تاریخ نشان داده اولین ماناشاور حاقاوق بشار 

 ..                                                           اسااااات

آقای ستوده قتل و غارت ملت مغلوب در آن دوران حتما کااری 

. ولی کاوروش ایان کاار ناکارد.  بود  که می باید اتفاق می افتاد

قابل مقایسه با ماحاماد و چاناگایاز ...  کوروش اگر هم بد باشد و 

کوروش برای ملت بیگانه هم سعادت  می خواست و باه .  نیست

آنان اخترام می گذاشت بر خالف آن دو، کوروش کشور هاایای 

که فتح می کرد وطن خاودش مای دانسات و باا ایان حاال مای 

گذاشت که  آنان هم باه ناوعای اخاتایاارات خاودشاان را داشاتاه 

می خواند این نشان احترام باه ...  او خودش را شاه بابل و .باشند

 ..                                              ماالاات مااغاالااوب اساات

 .بااا تشااکاار از شاامااا ماای بااخااشاایااد کااه ساارتااان را درد آوردم

 .*پیروز و سالمت باشید

با امتنان از اظهاار ماحاباتاتاان باایاد باگاویام کاه :  دوست گرامی

قلمروی که امروز با مرزهای مشخصی ایران نامیده مای شاود 

فالت وسیعی بوده کاه در . در گذشته باین صورت وجود نداشته

مثل هماه .  ان شکل بندی ها اجتماعی متفاوتی وجود داشته است

 -در حالیکه در قطعه ای مانند مادها نظام طبقاتی. جاهای دیگر

اما از آن جا که از .   ريق تراق ره سپار استمبول می شود
جانب دولت ايران هم چنان ترحرت پری نررد اسرت، در پرايران 
جنگ مدتی  در  واک تثمانی می مانرد ترا پرس از برازنشرت 
مهاجران،  يک بار ديگر مو يانه به ايران بازنردد و اين بار 
با توسل بره  حرام مروربررال سرلر رنره، والری  يرا اسرتران دار 
آذربايجان  به درجه ياوری به  اندارمری بر  می نردد و در 
سمت فرمرنردهری پرادنران شررف ورانره در آذربرايرجران، وارد 

پس از شکست جنبش جنرگرل در نريرتن، . ودمات دولتی بشود
جنبش ويابانی در آذربايجان، و قيام کلن محمدتقی وان پسيران 
در وراسان، الهوتی با  اندارم های ترحرت فررمران ورود، از 
شرفوانه به تبريز می شتابد و برا کرمرک  برقرايرای نريرروهرای 
مسلح والوقربان،  تبريز را به ت رف در می آورد  ترا پرس 

ام ایران را آزاد سازد اما پس از ده روز از  نردآوری سپاه تم

از قوای دولتی شکست می خورد و بارای هامایاشاه در اتاخااد 

در یکی از سایت ها آمده است .  شوروی  پیشین ساکن می شود

که الهوتی در جریان فرقه ی دموکرات فرمااناده ناظاامای مای 

شود  که نادرست است زیرا الهوتی هرگز  از شاوروی  بار 

اشااره .  نمی گردد و فرمانده نظامی فرقه هم  سرهنگ آذر باود

ای هم به روزنامه بایاساتاون شاده کاه شارخ اش را از کاتااب 

مشاکال ماا . کرمانشاهان نوشته ی ایرج افشار اسکایپ کرده ام

ایرانی ها ، و به ویژه  طیف چاپ در یاک ساویاه ناگاری ماا 

شورش گری و انقالبی گری الهوتی را  می بینیام  اماا .   است

اشتباه تاریخی او را در پایاوساتان باه دسات گااه اوازه گاری 

استالین و  دفاع  از کا ک ب نادیده می گیریم آن  هام شااعاری 

زنده گی آخر سار آیاد، .  شورشی که در غزلی چنین می سراید

بنده گی در کار نیست، بنده گی گر شرط بااشاد، زناده گای در 

گر ببارد به تکبر،  بر سرت باران زر،  آساماان را . کار نیست

گو برو، بارنده گی در کار نیست بی گمان تمکیان الهاوتای از 

سیاست های خشن و جنایت کارانه ی استالین نمی تاوانسات باا 

روحاایااه و مااذاق او هاام آهاانااگ باااشااد  تاارجاامااه شااعااری از 

مایاکوفسکی بیان روحیه  پرخاش گر و دوگانه گی خود شاعار  

که اگر دوست داشتید می توانید در بخش ادبیات و هانار . است 

 .منتشر کنید

 مجید داراب بیگی

——————————- 

 

با تشکر از مطلبی کاه ارساال کارده ایاد باایاد : دوست  گرامی 

بگویم که همانطور که بدرستی حدس زده اید گاهی مقاالتی در 

سایت می آید که نام نویسنده ندارد و ما هم ناچاریام انارا بادون 

شاید بهتر باشد که در زیار .  نام، همانطور که هست، چاپ کنیم

اما در مورد .  را اضافه نمائیم"  نویسنده نا معلوم" مقاله عبارت 

این مسئله که آیا ما شعر خوبی را که فرد بدی گفته باایاد چااپ 

باید بگویم که سیاست ما در روشاناگار ایان باوده و کنیم یا نه، 

هست که مطلب خوب را بی توجه به کسی که گفتاه چااپ مای 

زیرا ارزش یک مقاله یا شعر خوب وقتای کاه خالاق شاد .  کنیم

مگار اناکاه باتاوان بایان .  مستقل از نویسنده و گوینده آن میشود

محتوای اثر و شخصیت منفی خالق ان رابطاه ای را مشااهاده 

که در انصورت هم بادون ایاناکاه باه خاود اجاازه دهایام .  نمود

هم اثار را ماناتاشار !  شخص بد را با حذف اثرش مجازات کنیم

بهرحال، مسلما بهتر بود در مقدمه .  می کنیم و هم آن رابطه را

ای که در اینموارد برای معرفی شاعر می نوشاتایام اشااره ای 

هم به انحراف سیاسی وی میکردیم تا حق مطلب ادا گاردد کاه 

 -مثل شماا  –خوشبختانه گاهی اینکار از طرف خود خوانندگان 

 .انجام می گیرد و باین ترتیب نقص کالم برطرف می شود

 با تشکر سیامک ستوده   

از شما تشکر میکنم که اطالعات زیادی را در ماورد الهاوتای 

اما باید این مسئلاه را یااد اور شاوم کاه .  در اختیار ما گذاشتید

سعی میشود باخاشای از . چون صفحات نشریه محدود می باشد 

شاخص های هر هنرمند برای آشنایی خوانندگان درج گاردد و 

بیشتر روی آثار هنرمند است که دقت می شود حتماا اثاری از 

اورا همراه با بخش مختصاری از زنادگایاش در نشاریاه درج 

در ضمن  با در دساتارس باودن اطاالعاات باه واساطاه .  شود

پیشرفت تکناولاژی باه ساهاولات خاواناناده  عاالقاه ماناد بارای 

 . اطالعات بیشتر می تواند پیگیر آن باشد

 باتشکر سیمین رها

برقراری پادشاهی وجود داشته و در جوار ان مانااطاقای تا  حد  

بوده که هنوز در مراحل اولیه تکامل طبقاتی و یاا اصاال بادوی 

در مایاان .  من اینرا در کتاب توضایاح داده ام.  بسر می برده اند

قبایل پارس هم قبل از کورش اشرافیت قبایالاه ای تاا حاد اولایاه 

منتها کورش با تکامل ان و برپاائای .  پادشاهی وجود داشته است

باقایاه .  امپراطوری ساسانی انرا به حاد کاماال خاود مای رسااناد

مطالب شما را من در کتاب مفصال توضایاح داده ام ولای ماثال 

منجمله من توضیح داده ام کاه .  اینکه شما توجه کافی نکرده اید

تقریبا تمام مطالب منشور کاورش درو  و غایار واقاعای و از 

جمله تحریفات و تعریف و تمجیدهائی است کاه هار شااهای از 

ماثال .  و از اینرو اصوال سانادیات تااریاخای نادارد.  خود می کند

اینست که خامناه ای از خاود کاتایاباه ای در مادح عادالات در 

جمهوری اسالمی بجا بگذارد و آنوقت صد سال بعد شما بایاایایاد 

استدالل کنید که بنا بر این کتیبه در جمهاوری اساالمای عادالات 

خب معلوم اسات کاه ماا بارای قضااوت در .  وجود داشته است

در ماورد .  مورد او به حرف خودش که نمی توانیم استناد نمائیم

کاتااب  24غارت لیدی عجیب است که شما به مطالب صافاحاه 

یعنی شهرهاای پاریان و ماگانازی کاه تاوساط مازارس ساردار 

کورش و سرزمین ها ی آسیای عالایاا کاه تاوساط خاود کاورش 

بهرحال از اینکاه ایاده خاودتاان .  غارت شدند بی توجه مانده اید

 . را با من در میان گذاشتید متشکرم

********** 

 سردبیر محترم ماهنامه روشنگر

،   آن نشریه مطلبی در باره ی شااعار 06، برگ 73در شماره 

انقالبی و آزادی خواه  دوران مشروطیت،  ابول قااسام الهاوتای 

مقاله را با خود ندارد و  باه احاتاماال  امده است که نام نویسنده 

زیاد از یکی از سایت ها، برداشته اید و در بردارنده ی یکای ، 

از آن جا که نوشته ناام ناویساناده را باا خاود . .  دو اشتباه  است

ندارد، خوانناده ی نشاریاه  اشاتابااه آن را باه حسااب شاورای 

سردبیری، یا شخص سردبیر می گذارد و نباید از یااد بارد کاه  

در شماری از سایت ها،  دو  و دوشاب درهم  است  و باید در 

 . بازچاب مندرجات آن ها  با وسواس  و تردید برخورد نمود

در ناوشاتاه آماده، کاه اباول قااسام الهاوتای از اعضاای حازب 

اگار از اعضاای .   کاه جاای تاردیاد دارد. کمونیست ایاران باود

حزب کمونیست  می بود می توانست در  کاناار حایادرخاان باه 

اما  از  همه ماهام تار، ایان کاه  اعضاای  .  جنبش گیالن بپیوندد

رهیری حزب کمونیست ایران به دستور استالین تبعید،  و  در  

تبعیدگاه   اعدام شدند و حاال آن کاه  الهاوتای در  دسات گااه  

، دو  0757و  ساال مارگ او در  .  رهبری استالین باقی ماند

 . سال پس از مرگ استالین  است

الهوتی افسر ژاندارم باود،  باا درجاه سارگاردی،  کاه در آن 

. دوره،  یاور می گفتند  و به یاور ابول قاسم خان شهرت داشات

محل خدمات وی در قام  و اراک باود کاه باه دساتاورماعااون 

فاارماااناادهاای  ژاناادارمااری،   ماااژور شااولااد بااراون سااوئاادی، 

به سب تمرد نظامی،  و اتهام اعدام  خاودساراناه دو   0703در

تن  از خوانین،  بدون کسب نظر از اعضای  کمیسیونی که این 

وطیفه را بر عهده داشتند، خلع لباس و تحت پی گرد قارار مای 

به ناچار  به عراق می گریزد  که هنوز جزو امپراتاوری .  گیرد

الهوتی  پس از  اقامت کوتاهی در عراق، مادتای .  عثمانی است

اداماه . مخفیانه به کرمان شاه بر می گردد و به مبارزه سایااسای 

در جریان جنگ جهانی اول و اشاغاال ایاران تاوساط  .   می دهد

قوای روس و انگلیس، یک بار دیگر به  هم راه اعضای دولات 

 -موقت،  به رهبری نظام سلطنه مافی  از کشور خارج و از  

 نامه های رسیده از شما 
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در ساطاح سایااسات .  گره گاه اصلی مبارزه باقی خواهد ماند

داخالاای، دولات چاااوز باه شااکال روزافاازوناای نااه بارعاالاایااه 

. اسات داران کاار کارده داران، بلکه همراه با سرمایاه سرمایه

" باورژوازی  -باولای" که این امار ماناجار باه رشاد و بساط 

. اسات نفوذ در حفان شارایاط ماوجاود شاده  -بعنوان طبقه ذی

برای مثال علیرغم ادبیات پوپولیستی دولت، هناوز بایاش از 

هفتاد درصد تولید ناخالص مالای در دسات اقالایات کاوچاک 

  ..                                 اساات دار باااقاای مااانااده ساارمااایااه

هاای مساتاقال  ساختار بوروکراتیک دولاتای و ناباود اتاحاادیاه

هاای اسااسای چااوز  کارگری همچنان یکی دیگر از ضاعاف

که اپوزیسیون راست از ایان ماورد باه خاوبای بارای .  است

                                                            .                                 .کاناد  مانور سیاسی استفاده مای

های خارجی چاوز اگر بدترین وجه او نبااشاد،  و اما سیاست. 

او از یک موضع ناسایاوناالایاسام .  هاست قطعا یکی از بدترین

که ایان .  امریکای التینی به شکل کوری فقط ضد امریکاست

شاود کاه او خاود را در بارابار هار  ضدیت کور باعث مای

کاه صارفاا (  بدون توجه باه مااهایات ارتاجااعای آن) نیرویی 

چانایان روشای .  های آن باشد تعریف کند ضدغرب و سیاست

هامایان ماتاد .  البته روش تحلیل ناآشنایی در دنیای چپ نیست

تحلیلی اکثریت نیروهای چپ ایرانی را در دورۀ انقاالب باه 

.                                                              خااااماااایااااناااای تااااباااادیاااال کاااارد(  آیاااات هللا) ماااادافااااعاااایاااان 

ولی چاوز در قرن بایاسات و یاکام هاناوز از هار نایاروی  . 

ضدامریکایی دفاع میکند و آنان را در کاماپ دوساتاان خاود 

برای مثال حمایت چاوز از معمر قذافی یکای .  تعریف میکند

حاتای اگار باه مساالاه ایاران .  های کور باود از همین ضدیت

برگردیم، نزدیکی بی حد و حصر چاوز با حاکاومات ایاران 

او .  اسات ای نه چندان ماحاباوب تابادیال ناماوده او را به چهره

هاای  را درگایاری ١١هاای ماردم در ساال  حتی تاظااهارات

چااوز در کاناار جاماهاوری .  نامایاد"  ساز سازمان سیا دست" 

. اسالمی شاید تنها حامیان دولتی باقی مانده بشار اسد بااشاناد

او هفته گذشته بعد از پیروزی در اناتاخااباات اذعاان داشات 

از دولت قانونی سوریه به ریاست بشار اساد حاماایات » :  که 

 .                                                  می کند

  .:                                                   قبل از پایان

در هر صورت هنوز اکثریت مردم در ونزوئال بر این 

های آنان را  تواند خواسته باورند که انقالب بولیواری می

نمایندگی کند و یا حداقل، انتخاب نظام بازار آزاد 

اگرچه . داری کمکی به زندگی آنان نخواهد کرد سرمایه

چهارده سال استقرار دولت چاوز نشان داد که صرف 

تکرار شعارهای انقالبی، گرهی از مشکالت آنان را باز 

و همچنین راه حل و بدیلی که او در برابر . نخواهد کرد

است در بهترین حالت یک گرایش  جامعه قرار داده

دار  خواهد با حفن طبقه سرمایه رفرمیستی است که می

  ..                                         اصالحاتی را انجام دهد

در کنار همه این تصاویر، دولت او گریبانگیر مشکالت 

بحران اقتصادی که امروز سراسر جهان . مهمی خواهد بود

. است تاثیرات شدیدی بر ونزوئال خواهد گذاشت را گرفته

ترین منبع  سقوط قیمت نفت در سال گذشته که بعنوان اصلی

دولت را در ( میلیارد دالر ۰١۶با ارزش )درآمد این کشور 

که وجود . هایش با مشکل مواجه خواهد نمود تحقق سیاست

ای جز افزایش  چنین فشارهایی در سه سال گذشته نتیجه

ها و کم کردن بودجه خدمات اجتماعی را برای مردم  مالیات

                                                        ..   است نداشته

های اکثریت مردم، برای استقرار یک بدیل  احقاق خواسته.

واقعی سوسیالیستی نیازمند استحکام یک جنبش کارگری 

        .                 *.مستقل، خودآگاه و دموکراتیک است
                                    .                                      

 22ادامه مقاله گروه پاپ پوسی رایت از ص 

سرکوب می کنند و این گونه از دماکاراسای باورژوائای شاان در 

برابر مردم در خدمت طبقات سرمایه دار و کل نظام امپریالیساتای 

برای پیشبرد همین اهداف است که می بینیام کاه .  حفاظت می کنند

تظاهرات های گوناگون از جانب اقشار و طبقات گوناگون در این 

کشورها مثل تظاهرات جوانان در مخالفت با باال رفتن شهریه هاا 

با سرکوب شدید نیروهاای ...  در انگلستان، اشغال وال استریت، و

پلیس مواجه می شود و صد ها تن دستاگایار و رواناه زنادان مای 

درسات زماانای کاه حاماالت ماردسااالراناه ای هام چاون .  گردند

در بسایااری از کشاورهاا از "  پوسای رایاه ت" خواندن "  هرزه" 

جانب نیروهای گوناگاون ماردسااالر و عامادتاا طارفادار روسایاه 

 88صورت می گیرد، تظاهرات ضد مردساالری هزاران زن در 

، نایاز کاه بار " اساالت واک" در لندن تحت عناوان 8308سپتامبر

برگزار شاد، باه ....  علیه تجاوز، آزار جنسی، سکس نا خواسته و

این عاکاس الاعامال هاا باه (  4.) نام گرفت"  رژه فاحشه ها" عنوان 

روشنی نشان می دهد که مردساالران حاکم بر جهان، بر سر ستام 

آنان اعتراض زنان به مردساالری را باه هار . بر زن متحد هستند

شکل و شیوه ای که باشد بر نمی تابند و تالش می کاناناد باا اناگ 

های گوناگون تاثیرات این اعتراضات را کم کنند و از عمق یاابای 

 .آن جلوگیری کنند

در بین اقشار معینی از مردم روسیه باخاصاوص "  پوسی رایه ت" 

جسارت و مواضع این گروه به هاماراه .  زنان جوان محبوب است

نحوه اجرای برنامه های اعتراضی در جامعه ای که هار صادای 

مخالفی بشدت سرکوب می شاود، پایاام آور نسایامای خاوشاباو در 

سیستم گندیده مردساالر سرمایه داری حاکم در روسایاه اسات کاه 

 .باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد

" پوسی رایاه ت" بی شک باید این نکته مهم را در نظر گرفت که 

با طرح خواسته های عادالنه و هم زمان محدود کردن مبارزه بار 

علیه پوتین، و یا ضدیت با کلیسا به مثاباه تشاکایاالتای در خادمات 

بارای "  ماریام ماقادس" رژیم در روسیه و هم زمان درخواست از 

نجات از شر پوتین نشان از محدودیت های نگرشی این گروه مای 

 . باشد

باید این موضوع را در نظر داشت که این گروه و یا بسایااری از 

حرکات سیاسی نیروهای طبقاتی گوناگون در ساراسار جاهاان بار 

باید به این امر توجه کرد .  بستر شرایط عینی معینی پیش می رود

از جااناب "  مرگ انقاالب" که چند دهه است که کارزاربین المللی 

آنان با قارار دادن باودجاه .  نیروهای امپریالیستی به پیش می رود

های سرسام آوری در خدمات پاخاش ایاده رفارم و اصاالحاات و 

با حفن ناظام سارماایاه داری ماوجاود در ساراسار ... دمکراسی و

جهان، تالش می کنند بر نیروهاا و جاناباش هاای ماردمای تااثایار 

باگااذارنااد و ایاان ناایااروهااا و جاانابااش هاا را باارای نااظااام سااتاام و 

مسلما کارزاری به این گساتاردگای بار .  استثمارشان بی خطر کنند

انتظارات بسیاری از نیروهای مخالف نظم موجود و هم چنین بار 

افق رهایی بخش آنان و توده های تحت ستم تاثیر گذاشته و ساطاح 

 . خواسته هایشان را پائین آورده است

تنها بر بستر این شرایط عینی ماعایان و باا بارخاورد صاحایاح باه 

و بسیاری نایاروهاای دیاگارو باا دامان زدن باه "  پوسی رایه ت" 

مبارزه ای اصولی مای تاوان پاتاانسایال هاای ماباارزاتای را رهاا 

ساخت و از تبدیل شدن این نیروها به ذخیره این و یاا آن نایاروی 

ارتجاعی و امپریالیستی مردساالر و ستم گر جالاوگایاری ناماود و 

 .*این گونه صفوف نیروهای انقالبی را گسترش داد

یک پسر یازده ساله روسی به نام ژنیا کاملتاریان الشاه ساالام 

 .یک فیل ماموت در یکصد سال اخیر را کشف کرده است

به ن ته پ وهشگران، اين پسر ساکن سريربرری کره بررای پريراده 

روی به سواحل اقيانوس منجمد شمالی رفرتره برود پراهرای ايرن 

 .ماموت را ديد که از زمين بيرون زده بود

کارشناسان ن ته اند که الشه اين ماموت کره حردود سری هرزار 

سال پيش مرد ه است تا کنون در ميان يخ سالم مانده بود اما برا 

ذوب شدن يخ های ق بی در اثر نرمايش زمين، جرثره او پريردا 

اين ماموت پريردا شرده در يرخ هرای سريربرری را بره .  شده است

 .*افتوار يابنده اين ماموت، آن را  نيا نام داده اند

 کشف کاملترین ماموت
 سی هزار ساله در روسیه  

  2322اکتبر  35جمعه 

 

 22ادامه مقاله مصاحبه با کارگر افغان از ص 

 

های من باودناد کاه   ها هموطن البته نه به این خاطر که آن.  است

به آن دختر تجاوز کردند، بلکه به این خاطر که یاک انساان را 

اماا .  مورد تجاوز قرار دادند و بعد هم آن بال را سارش آوردناد

حرکت مردم آن منطقه هم به هیچ عنوان جالب که ناباود هایاچ، 

دوست دارم به یک مساله اشااره .  بود  تر حتی بسیار غیر انسانی

و آن هم این اسات کاه در بسایااری از ماوارد در هامایان .  کنم

هاایشاان و یاا در  منطقه، زنان و دخاتاران افاغاان یاا در خااناه

های میوه ماورد تاجااوز قارار  های کار مثالً در همین با  محیط

ساله باودناد، اماا هایاچ  ١۱یا  ١۰ها  حتی بسیاری از آن.  گرفتند

کس خم به ابروی خودش نامایااورد و اصاالً هام بارایاش ماهام 
ها به خاود ایان اجاازه را   چرا؟ چون ما افغانی هستیم و خیلی.  نیست

دهند که هر بالیی که دوست دارند سر ما بیاورند، اماا در ماقاابال  می

هاا  تجاوز کند، خانه همه افاغاانای  اگر یک افغانی به یک دختر ایرانی

. تجاوز به یک انسان درد آور و وحشتناک اسات.  کشند را به آتش می

نادارد بارای   ، هیچ فارقای خواهد آن انسان افغانی باشد و یا ایرانی می

اما اگر این مثال را زدم فقط خواستم بگویم که از روزی کاه ماا .  من

ها وارد این کشور شدیم به اَشکال مختلف به ما تاجااوز شاده و  افغان

تان با ما اندیشه کنید و ببینید که ماا  های در برخورد  پس کمی.  شود می

  از طارفای.  کشایام چنان هام داریام مای چه کشیدیم در این سالیان و هم

دیگر ما در   است، از طرفی  های خارجی کشور ما مورد تجاوز نیرو

مان پایماال شاده و  زبان هم هستیم همیشه حقوق این کشور که تازه هم

مان هم مشاتارک  مگر همه ما انسان نیستیم؟ ما که حتی زبان.  شود می

 .است

مانده که دوست دارید درموردش حرف بزنیاد   اگر حرف خاصی:  س

 بفرمایید؟

مان .  هاای مان گاوش کاردیاد ها و درد ممنون از شما که به حرف:  ج

تاان باحاث  که بتونم از مسائال و مشاکاالت بارای  کردم تا جایی  سعی

بااز هام .  کنم تا حدودی باه ایان مساائال اشااره کاردم فکر می  کنم، و

 .تشکر

 .*های ما پاسخ دادید کنم ، ممنون از اینکه به سوال خواهش می
 از سایت آزادی بیان
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 جهل و تعصب

 آنقدر قدرتمند است 

 که میتواند 

 جنگ را صلح 

 و بردگی را عین آزادی جلوه دهد

”جرج اورول ”   

 

جرج 

 ! دست نگه دارید 

 !این کشتی دارد غرق می شود  
 (روانپزشک)دکتر محمد رضا سرگلزایی    

9ادامه مقاله انتخابات  از ص   

استراتژیک و نفت خیز خلیج فارس را در حال از دست 

با توجه به این رویدادها، جیمی کارتر، رییس . دید رفتن می

م پیشنهادهای ١٣١١جمهور آمریکا در بیست و سوم ژانویه 

خود را درباره راهبرد آمریکا در منطقه خلیج فارس که به 

طبق این دكترین . معروف شد اعالم کرد «دکترین کارتر»

كه همچنان نصب العین مقامات ارشد واشنگتن است، دولت 

.  آمریكا خود را مجاز به استقرار در خلیج فارس كرده است

دولت آمریكا هرگونه تالش : در دكترین كارتر آمده است

براي كنترل منطقه خلیج فارس را تهدیدي براي منافع حیاتي 

خود تلقي خواهد كرد و براي عقب زدن و خنثي ساختن این 

بهانه صدور . تالش به هر وسیله و اقدام متوسل خواهد شد

كه از خلیج فارس، )این اعالمیه، مداخله مسكو در افغانستان 

این دكترین، با وجود فروپاشي !. بود( فاصله زیاد دارد

شوروي، پابرجا مانده و آمریكا این  نه تنها در عراق، 

افغانستان، اردن، سعودي، كویت، بحرین، قطر و امارات 

حضور نظامي دارد و پاكستان متحد آن است بلكه جاي پایش 

در برخي كشورهاي آسیاي میانه و قفقاز هم دیده مي شود كه 

.                  خطرآفرین و عامل معارضه و برخورد است  

در حقیقت  ١٣١١پیروزی رونالد ریگان در ابتدای دهه 

خواه بود که  پیروزی جناح راست حزب جمهوری

وی با . کاری را به شکل عمیق در کشور حاکم کرد محافظه

های دولت، تقویت  شعار کاهش مالیات ها، کاهش هزینه

های دولت در امر بخش  بودجه نظامی و کاهش دخالت

به همین دلیل در نخستین . خصوصی به کاخ سفید وارد شد

ها  ترین کاهش مالیات دوره ریاست جمهوری ریگان، بزرگ

ترین بودجه نظامی در  در طول تاریخ ایاالت متحده و عظیم

در بخش اقتصاد، . دوران صلح به مرحله اجرا گذاشته شد

های دولت، با افزایش نرخ بیکاری همراه شد و  کاهش هزینه

۰ برابر شدن قیمت نفت، رکود اقتصادی را در ایاالت متحده 

به همراه آورد. وی تنها از طریق اعمال فشار بر میخائیل 

گورباچف رهبر اصالح طلب اتحاد شوروی و کسب 

امتیازات بیشتر از مسکو توانست میزان مقبولیت حزب 

بدین . خواه را در نزد افکار عمومی حفن نماید جمهوری

ترتیب زمینه برای پیروزی جورج بوش معاون ریگان و 

خواه در انتخابات ریاست جمهوری  نامزد حزب جمهوری

خواهان  در این انتخابات، جمهوری. مهیا گشت ١٣١١سال 

توانستند برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم برای 

سومین بار درکاخ سفید مستقر شوند. اما به رغم این 

موفقیت، بوش موفق نشد حکومت خود را تجدید کند و در 

.                رقابت با بیل کلینتون دموکرات شکست خورد  

کماکان حقوق اولیه مردم در قانون اساسی همین دولت  

سپتامبر  زیر پا  11امپریالیست به بهانه امنیت ملی پس از

             ..                                         گذاشته شده است

بازداشت و بازرسی شما در خیابان،در فرودگاه ،استراق   

سمع ،کنترل و دست رسی به حساب بانکی و کنترل 

کامپیوتر شما همه بیانگر این نکته می باشد که حتی حد و 

حدود آزادی که در قوانین حقوق بشری خودشان موجود 

اینان از ارائه . نیز به آسانی به زیر پا گذاشته می شود.است

و این .این حقوق حتی نسبت به ملت خود نیز دری  می ورزند

موضوع گرایش آنها را به سمت فاشیسم هرچه عریان تر 

      . .                                                         می نماید

در خارج از مرز ها هم با دخالت و تجاوز به امور دیگر 

کشور ها، تعویض نوکران وابسته با نوکران جدید جهت 

گمراه کردن مبارزات حق طلبانه مردم،و به قیمت کشتار 

ملیونها انسان بی گناه در دستور کار این امپریالیست جاه 

طلب قرار داشته جدا از اینکه آن فرد یعنی رئیس جمهور 

چرا که سیاست در این کشورها با . اوباما باشد یا رامنی

قدرت سرمایه تعیین می گردد و گریزی از این مسئله وجود 

نخواهد داشت تا زمانی که این چرخه سرمایه به این شکل 

به قول معروف سگ زرد برادر . منحوسش وجود دارد

             ..*                                               شغال است

 اکتبر 2012

برای متن کامل مصاحبه شبکه پرس تی وی با مایک هریس 

{ 1} . به سایت این شبکه مراجعه کنید  

 12ادامه مطلب از ص 
توانست مرا، پدرم را،  و تمام خااناواده طالبان می. پذیر نبود

توانستم بمیرم، بدون آن که اثری از خاود باه  می.  ام، را بکشد
هاای مساتاعاار ماتافااوت  به این دلیل باا ناام.  جای گذاشته باشم

ی ما از دست طالاباان آزاد شاد، در  نوشتم و تا زمانی که دره
 ."این زمینه به کارم ادامه دادم

در طول دوران حاکمیت طالاباان در ساوات دره، مادارس را 

بستند، پوشش را محدود کردند و بسایااری از دخاتاران داناش 

ماالال باه .  آموز را خانه نشین کردند و باعث کوچ مردم شادناد

های رنگ و وارنگ خیلای  از پوشیدن لباس  خاطر ممنوعیت

 :خوانیماش میدر دفتر خاطرات. ناراحت بود

هاای  ، امروز معلم به ماا گافات لابااس8337ی  پنجم ژانویه  -
 .کندشاد نپوشیم، چون طالبان را عصبانی می

ام از ماان  ، در راه ماادرسااه، هاام شاااگااردی8337مااارس   -
ماان  خواست که سرم را حسابی بپوشانم، وگرنه طالبان تانابایاه

 .کندمی
وقتی که مردم سوات دره از آن منطقه کوچ کردند، مان ماالال 

گای کاالس درس دایار را بارها دیدم که  در چادرهای پناهنده

ای باه  باا چاهاره.  داد کرده بود و به کودکان دیگار درس مای

 : های پشت سرش به من گفتصالبت کوه

خواهد  تا زمانی که تمامی کودکان با سواد شوند،  من دلم می" 
درس بدهم و تا زمانی که سرزمینم از دست طالبان رها نشود، 

 ."از پای نخواهم نشست
های پر شور و تمام کارهاای  رانی پدر مالال که در تمام سخن

 :او همراه او بوده است، در مورد ترور او به من گفت

قبل از آن که کامال بیهوش شود به من گفت، بابا نگران نبااش "
 ."شویمما پیروز می

ی اخیر طالبان زخمی  دوست مالال، شازیا، که او هم در حمله

 :که اشک می ریخت به من گفتشده است، در حالی 

ساوار ماوتاور .  ی ما را متوقف کردناد ها اتوبوس مدرسه آن" 
اش را رو  مردی که ماسک بر صورت داشت، اسلحاه.  بودند

مالال کاجااسات؟ تاماام تان مان از : "به ما گرفت و فریاد کشید
هاای طاالاباان،  ها و ساالخای گری یادآوری خاطرات وحشی

. های سیاه و تیاره یاخ زدهای بی سر مردم، و آن روزجنازه
های عجیب و غاریابای کاه  یی ماها و تمام چیز های تنها روز

بالاه، یاادآوری .  با حضور طاالاباان در ساوات دره دیاده باودم
 ."هایم منجمد کردها  خون را در رگتوحش و قساوت آن

 :شازیا ادامه داد

همین چند ماه پیش در حال برگشتن از مادرساه، یاک سارود " 
خواندیم که معنی آن از جاان گاذشاتان بارای  ملی را با هم می

 ."ی زیبای سواتدره: "مان بودآرمان ها و سرزمین
، " سوات دره ی زیاباا" با یک قطره از خونم برای رهایی تو، " 

ات ای زادگاه عازیازم خاواهام  ای چنان زیبا  بر پیشانی دایره
 ."نشاند که ُگل ُرز در با  از شرم عرق کند

ی ماللی جویا، قهرمان مالای، اسات کاه ناام  این شعر، سروده

 .مالال از نام او مشتق شده است

 : شازیا گفت

کدام یاک از : " دار رو به ماها فریاد زد مرد ریشوی ماسک" 
او .  بنادم تان را به گلوله می شما مالالست، بگویید وگرنه همه

 . کند و باید به سزای اعمالش برسدعلیه سربازان هللا تبلی  می

نااامااای دانااام فااایااالااام 

« تاایاتاانایاک» سینماایای

را به خاطار داریاد یاا 

در صاحاناه ای از .  نه

این فایالام در حاالایاکاه 

کشتی عظیم تایتاانایاک 

در اثر برخورد با کاوه 

دچاار (  ice berg) یخ 

صدمۀ جدی شده باود، 

گااروهاای نااوازنااده در 

عرشۀ کشتای مشاغاول 

اجاااارای قااااطااااعااااات 

برگزیده از ماوسایاقای 

آناان !  کالسیاک باودناد

کار خود را به بهتریان 

نحو اجرا میاکاردناد و 

دقت میکردند که کیفیت کارشاان تاحات تااثایار شارایاط ناامانااساب 

اما در یک کشتِی در حااِل غارق شادن و در !  موجود قرارنگیرد

میان مسافرانی که از هول و وحشت در حال سراسیمه دویادن باه 

این سو و آن سو هستند، چه اهمیتی دارد که موسیقی کالسایاک باا 

 ! بهترین کیفیت اجرا شود؟

را خاواناده «  جورج اورول»نوشتۀ « قلعۀ حیوانات»نمی دانم کتاب

ماجرای این کتاب، داستان حیوانات یاک مازرعاه عالایاه . اید یا نه

حیوانات دست به دسِت هم میشوند و ارباب و .  ارباِب زورگو ست

خانواده اش را از مزرعه بیرون میکنند و خود مدیاریات مازرعاه 

اولین کار آنها پس از پیروزی انقالب شاان .  را به دست می گیرند

تنظیم عهد نامه ای ست که طبق آن همۀ حیوانات با هم برابرناد و 

هیچکس حق ندارد خاود را اربااب و ماالاک دیاگاران باداناد اماا 

چیزی نمی گذرد که خوکی که مدیریت مزرعه را به دست گرفتاه 

است، آرام آرام عاهادنااماه را تاغایایار مای دهاد و بارای خاود و 

اطرافیانش حقوق و امتیازات ویژه ای وضع می کند در این میان، 

کاه باه لاحااظ «  باکستر»  اسبی در این مزرعه زندگی میکند به نام

خوش خلقی، صبوری و پشتکاار، ماورد احاتارام هاماۀ حایاواناات 

حیوانات از او می خواهاناد کاماک شاان کاناد تاا در ماورد .  است

سخت مشغول کار اسات «  باکستر»  شرایط جدید تصمیم بگیرند اما

مان کاار مای »  : شاعاار او ایان اسات.  و به اطرافش توجهی ندارد

و احساس می کند که باید کاار خاود را باه باهاتاریان شاکال « !کنم

» گارچاه!  انجام دهد و کاری به کار چایاز دیاگاری ناداشاتاه بااشاد

« قلعۀ حایاواناات»  می توانست از اتفاق وحشتناکی که در«  باکستر

رخ می داد جلوگیری کند  چنان سرش به کارش گرم بود که  فقاط  

باخبر شد که خوک حاکم، او را باه یاک «  تغییرات»  هنگامی از  

 ! سالخ فروخت

از ماهاماتاریان ماهاارت هاای (  Priority setting) اولویت بندی 

شما هرچقدر زیاباا ویاولان باناوازیاد، در یاک قاایاق .  زندگی ست

شاماا .  درحال غرق شدن، ویولن نواختن در اولاویات قارار نادارد

هرچقدر کشاورز قابلی باشید، در یک مزرعۀ  در حال ساوخاتان، 

شاماا هار چاقادر .  سم پاشی و آفت زدایی در اولاویات قارار نادارد

آرایشگر قابلی باشید، اصاالح کاردن سار و صاورت فاردی کاه 

دچار حملۀ قلبی شده است و باید بالفاصله به بیمارستان انتقال یابد 

 . را عاقالنه نمی دانید

فیلسوف آلمانی، یاکای از افساون هاای جااماعاۀ «   کارل مارکس» 

هرکس چنان سارش .  می داند«  تخصصی شدن»  سرمایه داری را

به کار و تخصص خود گرم است که فاراماوش مای کاناد کال ایان 

بااهاوش تاریان و ساخاتاکاوش !  جامعه به کدام سو حرکت می کناد

مای شاوناد و ماثاال کاالن «  باکساتار»  ترین آدم ها گرفتار الگوی 

آیاا در جااماعاه ای کاه رسااناه هاای .  اجتماعی را ازیاد می برناد

فراگیر به آلوده کردن روان مردم مشغولند و هر روز میلایاون هاا 

نفر را بیمار میکنند، من باایاد فاقاط در ماطاب روان پازشاکای ام 

آیاا ایان !   بنشینم و وقتم را با ویزیت یکی یکی بیماران پار کانام ؟

 *تنها وظیفۀ من است؟
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 قهرمان
حسین ارانی: ترجمه   

آفریقای جنوبی، به استناد یک ایمایال   -ژوهانسبورگ

کاارگار ماعادن تاوساط  34یک روز قبل از کشاتاار 

عالایاه "  قاهارمااناان" پلیس، ساریل رامافاسا یاکای از 

نژاد پرستی که میلایاونار و صااحاب شارکات اسات، 

ثروتمندان را به تعقیب کارگران معدن پالتین تشویاق 

ایان ایامایال روز ساه شاناباه تاوساط وکایال .  می کناد

آگسات پاس از کشاتاار کاارگاران  07کارگرانی که 

و . معدن ماریکانا دساتاگایار شاده باودناد ماناتاشار شاد

سال قبل است  57آخرین شاهد از بازگشت به قوانین 

بر علیه کارگران که اتفاقا خود رامافاساا در گاذشاتاه 

مشوق کارگران معدن در اعاتاراض  0726در سال 

 . به نژاد پرستی بوده است

راما فاسا به عنوان مهره با نفوذ کمیته ملی و    

کنگره ملی آفریقا ای ان سی  بود که به نظر می آمد 

ایشان در آینده کاندید مهم ریاست جمهوری آفریقای 

او همراه با نلسون ماندال، به عنوان . جنوبی باشد

قهرمان در جنبش ضد نژاد پرستی، کسی که با لقب 

لخ والسای آفریقا شناخته می شد اکنون به عنوان 

سرمایه دار سنگدل که نقش ان به عنوان نماینده 

سهام داران شرکت لومینین که در قلب حوادث 

.  ماریکانا نقش عمده ای داشت شناخته می شود

کشتار بی سابقه و بی رحمانه ای که از پایان نژاد 

.  تا کنون بی سابقه بوده است 1994پرستی در سال  

مردم افریقای جنوبی و جهانیان رادر شوک فرو 

و به دلیل این کشتارها مردم رئیس ..برده است

جمهور ژاکوب زوما را سرزنش می کنند که به 

دنبال آن مجددا موجی از اعتراضات کارگری را  به 

کمیته رسیدگی به ماریکانا روز . دنبال داشته است

سه شنبه پس از با خبر شدن از ایمیل قبل از تیر 

اندازی و کشتار کارگران در خواست برای رسیدگی 

در این ایمیل که . عکس العمل در مورد اعتصاب شد

راما فا سا برای هیئت مدیره معدن آلبرت ما میسون 

واقعه قومی که اتفاق افتاده را "فرستاده نوشته است 

آنها .نمی توان اختالفات حقوقی کارگران نامید

جنایتکار هستند و می باید به اینگونه به آن 

"                                                     نگریست  

در ایمیل جامیسون به رامافاسا گفته شده است که شرایط در ماریکانا به  

در مقابل راما فاسا گفته .  صورتی است که می باید به وسیله پلیس آرام گردد

است که نگرانی خود را به وزیر معادن خانم سوزان شابان گو اعالم نموده 

و خاطر نشان کرده است که واقعه ماریکانا ربطی به اختالفات حقوقی .است

و می باید به عنوان !و فقط مربوط می شود به یک واقعه جنایی.کارگران ندارد

.                                             یک واقعه جنایی و نه کارگری قلمداد گردد  

ایمیلی که از کمیته توسط رویترز بدست آمده چنین گفته شده است که دو    

مامور پلیس و دو نفر از کادرهای محافن معدن و شش کارگر در روز 

آگست که همگی به دست پلیس کشته شده اند    16اعتصاب کارگری قبل از  

چنین امده که اینان توسط خود کارگران معدن کشته شده اندلومین شرکت 

و تایید کردند که کشتار . تمامی ایمیل ها را مورد تایید قرار داده است( موباسا 

آگوست عکس العملی بود در مقابل خشونت و کشته شدن   16روز قبل از 

درصد از سهام شرکت لومینا را  9"  شان دوکا " رامافاسا سرمایه گذار شرکت 

.                                                                                در اختیار دارد  

اظهار داشت که ایمیل ها نشان دهنده " دالی مپ فو " وکیل کارگران  

..                        مسمومیت برخوردها ما بین ماموران ایالتی و پایتخت است  

به عنوان یک وکیل و رهبر اتحادیه و در سی سالگی با    1987در سال    

کارگر معدن توانست میلیونها دالر به لومینا ضربه  300 / 000رهبری کردن  

بزند سازمان جوانان  ای ان سی  که مبل  ملی کردن معادن است و در نقطه 

مقابل رهبران حزب قرار دارند، رامافاسا و پلیس تشنه خون را متهم به کشتار 

و همچنین اعالم نمدند که رامافاسا نقش خود را به .و مقابله با کارگران کردند

مردم و طبقه کارگر بطور کل از دست داده است ودر عنوان رهبر اصلی 

اطالعیه سازمان جوانان آمده است که رهبران   ای ان سی  از سهامداران 

نماینده سازمان جوانان همچنین اعالم کرد که آنچه . شرکت های معدن هستند

اینان عمل جنایتکارانه می خوانند چیزی جز در خواست کارگران برای حقوق 

همچنین مافاسا و شرکت معدن ماریکانا و پلیس قاتل کارگران . منصفانه نیست

           ..                      هستند و خون کارگران به دست آنها ریخته شده است

این بیانیه انتخابات ماه دسامبر را تحت الشعاع خود قرار داده است و در   

برنامه زنده رادیویی ماه گذشته یک شنونده به رامافاسا گفت که شما به آفریقای 

جنوبی پشت کرده اید، که رامافاسا سریعا عذرخواهی کرده و گفت که واقعه 

.         و تمامی ما در این حادثه مقصر هستیم.ماریکانا دیگر نباید تکرار گردد
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درغارب  Bengtsforsیک خانواده پنااهاجاو درکاماون 

سوئد مورد سوء قصد قرارگرفتند که در روزناماه هاای 

. داگنس نای هاتار و افاتاون باالدت نایاز باازتااب یاافات

روزچهارشنبه، سوم اکتبرماحال ساکاونات ایان خااناواده 

پناهجوی افغان در کمپ پناهنادگای ایان کاماون باا ماواد 

پیش از این حاادثاه نایاز .  منفجره مورد حمله قرار گرفت

سپتامبر در محال  ٩١پدر خانواده، امید صدیقی در روز 

یک جشن فرهنگی که توسط کمون منطقه بارگازار شاده 

باه .  بود، مورد ضرب و شتم چند ناشانااس قارار گارفات

دلیل نزدیک بودن زمان این دوحادثاه و احاتاماال وقاوع 

حمله ای دیگر به این خانواده، تصمیم گرفته شد که آناهاا 

 . به محل امنی که نشانی آن نیز مخفی ست مناتاقال شاوناد

Tomas Foksborg  مسئول روابط عمومای پالایاس در

در گفتگوئی با پژواک ضمن شارح  Bengtsforsکمون 

این حادثه، بیان کرد که پیش از ایان، باه نادرت چانایان 

گتفتتتگتو بتا امتیتد .  حوادثی درآن مناطاقاه رخ داده اسات

 صدیقی و پلیس منطقه 
پلیس توصیه کرده است که اعضا خانواده تا حاد اماکاان 

این خانواده دارای چاهاار .  از آپارتمان خود خارج نشوند

فرزندخردسال هستند که کوچکتاریان آناهاا ساه مااهاه و 

برای با خبار شادن از .  بزرگترینآنها نیز شش ساله است

چگونگی حادثه و شرایط این خانواده، با امایاد صادیاقای 

 . گفتگو کرده و خواسته ایم تا خود حاادثاه را شارح دهاد

مسئول روابط عمومی پلیس، تومااس فاوکاس باری نایاز 

می گوید که تحقیقات دراین زمینه ادامه دارد و پایاش از 

روشن شدن نتیجه ی تحقیقات، نمی تاوان گافات کاه چاه 

کسانی مسئول این دو حادثه بارای خااناواده ی صادیاقای 

 .هستند
 

 :tisdag 09 oktober kl 13:07 ,Persiska   
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 خانواده صدیقی

 پرتاپ مواد آتش زا 
 به آپارتمان یک خانواده پناهجو 

 

http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=4190894&codingformat=.m4a&metafile=asx
http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=4190894&codingformat=.m4a&metafile=asx
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2493
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در مااه اوت "  پوسای رایاه ت" گروه پاپ  

اجارای بارنااماه .  تشکیل شده اسات 8300

های این گروه تا کنون بطور غیر قااناونای 

و ضااربااتاای در مااحااالت و مااکااان هااای 

 80در .  خاااصاای باارگاازار گااردیااده اساات

نافار از ایان گاروه یاک  5، 8308فوریه 

نمایش اعتراضی را در کلیسا باه صاحاناه 

آوردند که ساریاعاا از اداماه ایان بارنااماه 

توسط مامورین امنیتی کالایاساا جالاوگایاری 

بعد از انتشار ویدئاوی ایان اعاتاراض .  شد

مادر مقدس ما را :  دعای پانکی" که نام آن 

 3گذاشته شد، "  از دست پوتین خالص کن

مااارس  3تان از اعضااای ایاان گااروه در 

اوت هار ساه  06در.  دستگیر شدند 8308

ساال  8نفر از اعضای دستاگایار شاده باه 

یااکاای از بااناایااان .  زناادان مااحااکااوم گشااتاانااد

از دالیل مهم تشکیل این گاروه، : " گذاران این گروه می گوید

اعتراض به سیاستهای تبعیض دولت بر علیه زنان و قوانینی 

وی (  0.") مای بااشاد....  جنین را محدود مای کاناد وکه سقط 

فعالیت این گروه را هنر اعتراضی بر علیه نظام حاکم که از 

قدرت خود بر علیه پایه ای ترین حقوق انسانای و آزادیاهاای 

 . مدنی استفاده می کند، می داند –سیاسی 

از دیگر حرکت های اعتراضی این گروه، اشغال شوی مد 

این گروه در . مدل ها بود" کت واک"لباس و بهم زدن 

بر روی بام یک گاراژ که مجاور یک زندان  2011دسامبر 

:                                         بود، با شعارهایی هم چون  

“              مرگ بر زندان، آزادی برای اعتراض کردن" 

یک شوی اعتراضی سازمان دادند که مورد استقبال ... و   

بسیاری از زندانیان که از پشت میله های زندان به آنان 

در دوران کارزار انتخاباتی . خیره شده بودند، قرار گرفت

 2012ژانویه  20ریاست جمهوری روسیه، این گروه در 

را " پوتین به خود ادرار کرده است"در میدان سرخ، آهنگ 

بطور کلی آهنگ های این گروه ضد حکومت و . اجرا کرد

..                        به هواداری از خواسته های مردم است  

بعد از انتخابات، کیریل رئیس کلیساهای روسیه اعالم     

پوتین معجزه خداست که مسیر غلط تاریخ را اصالح : "کرد

:  در این رابطه اعالم کرد" پوسی رایه ت."کرده است

  ".کلیسا سالحی است در خدمت کارزار کثیف انتخابات"

آنان مذهب ارتدکس را افشا کرده و معتقدند که کلیسا و 

.                      روسای آن در خدمت سیستم قرار دارند   

در دوران محاکمه این گروه در روسیه، مردم در بیرون  

در همین . دادگاه حضور یافته و خواهان آزادی آنان شدند

دوران اعتراضاتی به اشکال مختلف در سراسر جهان، 

.                                     برای آزادی آنان صورت گرفت  

  -در اوکراین افراد هنرمند معروف با شکستن مجسمه های  

باه   -در کالایاساا"  پاوسای رایاه ت" در دفااع از حارکات   –عیسی 

این مبارزات باعث گردیاد کاه دادگااه .  پشتیبانی از آنها بر خاستند

چاناد !  سال کاهش دهاد 8سال به  6طول زندانی این سه تن را از 

پاوسای رایاه " هفته بعد از محاکمه و زندانی کردن اعضای گاروه 

 . ، جنایت هولناکی در شهر کازان روسیه اتقاق افتاد"ت

در این جنایت، قاتل پس از کشتن مادر و دختر، با خاون آناهاا بار 

را "  پوسی رایاه ت را آزاد کانایاد" روی دیوار محل جنایت شعار

تلویزیون و مطبوعات روسیه به همراه کلیسا در پایاشابارد .  نوشت

سیاست دولت امپریالیستی روسیه، بدون هایاچ مادرک و سانادی، 

کارزار تبلیغاتای .  این جنایت را به هواداران این گروه نسبت دادند

اما بعد از مادت .  و سرکوب بر علیه هواداران این گروه براه افتاد

کوتاهی قاتل دستگیر شد و اقرار کرد که برای گمراه کردن پلیاس 

از انگیزه این جنایت و هم چنین مشکوک شدن به وی، از نام ایان 

رسانه های خبری روسیه خبر اقرار این . گروه استفاده کرده است

 .قاتل را ضمنی و بطور محدود پخش کردند

انتشاار یاافاتاه، عاکاس " پوسی رایه ت"در آخرین ویدئوئی که از 

: آنها در این ویدئو می گویند.  بزرگ پوتین به آتش کشیده می شود

ما برای آزادی اندیشه، خواندن موسیقی و حق انتقاد مبارزه مای " 

کنیم، ما برای تغییر کشور برای انجام هر کاری آمااده ایام و هار 

خطری را به جان می خریم، ما با تاماام مارم جاهاان در ماباارزه 

متبتارزه بترای رهتایتی بتزرگتتتر از برای رهایی متحد می شویم، 

و هم چانایان یاکای از اعضاای ایان گاروه در (  8.") زندگی است

هدف ما شهرت نایاسات، ماا حااوی :"  مصاحبه ای عنوان کرد که

پیامی هستیم که می خواهیم مردم را تشویق کنیم که بر عالایاه بای 

 (3.")عدالتی اعتراض کنند و جامعه را تغییر دهند

امپریالیستهای مردساالر روسیه نگران پاایاه گایاری بایاشاتار ایان 

رئیس جاماهاور   –مدودوف .  گروه بخصوص در میان زنان هستند

ساپاتاامابار  08) در مصااحاباه ای   -سابق و نخست وزیارکاناونای 

 —بهتر است هر چه زودتر سه عضو " اعالم نمود که( 8308

زندانی این گروه آزاد گردند، چارا کاه 

زندانی باودن آناان باه حاال ماا مافایاد 

در نشاریاه مساکاو تاایاماز در ."  نیست

چرا "بخش نظرات، مقاله ای با عنوان 

پوسی رایه ت خاطارنااکاتار از حامالاه 

تااالش ماای کاانااد افااکااار "  اتااماای اساات

عمومی مردم روسیه را بر عالایاه ایان 

آن چه که باه روشانای .  گروه بسیج کند

قابل دید است این می باشد که نه تاناهاا 

سران دولت امپریالیستی و ماردسااالر 

پوسی رایاه " روسیه تالش دارند گروه 

را در بین هواداران ایان گاروه و "  ت

بطور کلی مردم بی پایه کنناد و بارای 

عمالای کاردن آن باه هار دسایاساه ای 

ماتاوسال مای شااوناد، بالااکاه هااواداران 

روسیه امپریالیستی در ایران و دیاگار 

کشورها نیز به این کارزار پیوسته اند و این گوناه تابالایا  مای 

توسط ارگانهای ماالای هاوادار "  پوسی رایه ت" کنند که گروه 

آمریکا و یا میلیاردرهای فراری مخالف پوتین پشتیبانای ماالای 

بارای .  می گردند و تحت رهبری واشاناگاتان عامال مای کاناناد

روشن شدن این موضوع بد نیسات کاه باه یاکای از نشاریاات 

 .امپریالیستی در آمریکا مراجعه کنیم

آماده  8308اوت  83در نیویورک تایمز صفحه ناظارات در 

در غرب نیاز به درک ایان "  پوسی رایه ت"هواداران : "است

مساله دارند که شورش قهرمانانه آنها با حمله به پوتین خااتاماه 

لایابارال      "  عاادی" آنها حتی اگر روسایاه باه کشاوری .  نمی یابد

زیارا آن چاه .  دموکراسی تبدیل گردد نیز توقف نخواهناد کارد

این گروه خواهان آن است به همان اندازه خطرناکتر، تحریک 

آمیز تر و ترسناک تر برای نظم حاکم هم در روسیه و هام در 

 .... غرب می باشد

مساله رهایی از پدر ساالری، سرمایه داری، مذهب، معنویات 

ماا فاقاط زماانای مای .  غالب، نابرابری و کل نظام دولتی است

توانیم از این زنان شجااع پشاتایاباانای کانایام کاه خاودماان نایاز 

 ."خواهان تغییرات این چنینی در کشور خود باشیم

از طرف دیگر باید به این مساله هم اشاره شود که تضاد هاای 

دول غربی با روسیه باعث شده است که هر یک بنا بر ماناافاع 

ارتجاعی خود ژست دفاع از این مبارزه و یاا آن ماباارزه را 

بر همین مبنا است که در غرب به دفاع از پوسی رایه .  بگیرند

بر کسی پوشیده نیست که همین سران دولات .  ت برخواسته اند

از پاوسای رایاه ت و عادم اعاماال "  دفاع" های غربی که در 

دمکراسی در روسیه سخن می رانند، دم و دستگاه پلیاس شاان 

در ...  زنااان، کااارگااران، مااهاااجااریاان ورا بااه جااان جااوانااان، 

تظاهرات ها و اعتصابات و مبارزات گوناگون می انادازناد و 

- 
28ادامه در ص   
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 "پوسی رایه ت"جهان مردساالر و گروه پاپ 
 سحر منصور



 

 

2012شماره شصت و چهار  نوامبر  . ماهنامۀ روشنگر      

 

فدریکو گارسیا لورکا درخشانترین چهره شعر اسپانیا و در 

شهرتی . همان حال یکی از نامدارترین شاعران جهان است

که نه تنها از شعر پر مایه او که از زندگی پرشور و مرگ 

 1899به سال . جنایتبارش نیز به همان اندازه آب می خورد

در چند  –دشت حاصلخیز غرناطه  –در فونته کا واکه روس 

در خانواده ای . کیلومتری شمال شرقی گرانادا به جهان آمد

که پدر روستایی مرفهی بود و مادر زنی متشخص و درس 

تا چهار سالگی رنجور و بیمار بود، نمی توانست . خوانده

اما به . راه برود و به بازیهای کودکانه رغبتی نشان نمی داد

شنیدن افسانه ها و قصه هایی که خدمتکاران و روستاییان 

می گفتند و ترانه هایی که کولیان می خواندند شوقی عجیب 

عشق آتشین لورکا به هنر نمایش هرگر در او … داشت

 کاستی نپذیرفت و همین عشق سرشار بود که او را علی رغم 

عمر بسیار کوتاهش به خلق نمایش نامه های جاویدانی چون 

عروسی خون، یرما و خانه برناردا آلبا و زن پتیاره رهنمون 

ازنخستین آموزگاران لورکا مادرش بود که خواندن و نوشتن .شد

بدو آموخت و نیز با موسیقی آشنایش کرد، و مزرعه خانوادگی 

او بود که در آن سنتهای کهن آندلس را شناخت و با ترانه های 

خیال انگیز کولیان چنان انس گرفت که برای سراسر عمر کلید 

لورکا . قلعه جادویی شعر را در دستهای معجزه گر او نهاد

سالهای فراوانی در دارالعلم گرانادا و مادرید به تحصیل اشتغال 

داشت اما رشته خاصی را در هیچیک از این دو به پایان نبرد و 

از او . در عوض فرهنگ و ادب اسپانیایی را به خوبی آموخت

شاعری بار آورد که آگاهی عمیقش از فرهنگ عامیانه اسپانیایی 

هنگامی که . حیرت انگیز است و تمام اسپانیا در خونش می تپد

رژیم جمهوری مطلوب لورکا در اسپانیا مستقر شد او که همیشه 

بر آن بود که تیاتر را به میان مردم ببرد اقدام به ایجاد گروه 

. نمایشی سیاری از دانشجویان کرد که نام البارکا را بر خود نهاد

این گروه مدام از شهری به شهری و از روستایی به روستایی 

در . در حرکت بود و نمایشنامه های فراوانی را بر صحنه آورد

پنت ساه آخر عمر خویش لورکا کمتر به سرودن شعری مستقل 

می توان گفت مهمترین شعر پیش از مرگ او و . پرداخت

شاهکار تمامی دوران سرایندگیش مرثیه عجیبی است که در 

مرگ دوست گاوبازش ایگناسیو سانچز مخیاس نوشته و از 

لحاظ برداشتها و بینش خاص او از مرگ و زندگی، با تراژدی 

هایی که سالهای اخر عمر خود را یکسره وقف نوشتن و 

یعنی سخن از . سرودن آنها کرده بود در یک خط قرار می گیرد

سرنوشت ستمگر و گریزناپذیری پیروزی بر ظلم را به میان می 

که این دستمایه به اشکال گوناگون در لحظاتی جادویی در . آورد

لورکا هرگز یک شاعر سیاسی نبود . شعر او خودنمایی می کند

اما نحوه برخوردش با تضادها و تعارضات درونی جامعه اسپانیا 

به گونه ای بود که وجود او را برای فاشیستهای هواخواه 

و بی گمان چنین بود که در .  فرانکو تحمل ناپذیر می کرد

اوت  19در نیمه شب  –نخستین روزهای جنگ داخلی اسپانیا 

به دست گروهی از اوباش فاالنژ فاشیست گرفتار شد و  – 1936

در تپه های شرقی گرانادا در فاصله کوتاهی از مزرعه زادگاهش 

به فجیع ترین صورتی تیر باران شد بی آنکه هرگز جسدش به 

لورکا اکنون جزیی از خاک . دست آید یا گورش شناخته شود

                                              .                *.اسپانیاست

فدریکو گارسیا لورکا شعری از         

 احمد شاملوترجمه 

 در مدرسه

 در مدرسه

:آموزگار  

 کدام دختر است

کند به باد؟ که شو می  

:کودک  

.ها دختر همٔه هوس  

:آموزگار  

 باد، بهش

دهد؟ چشم روشنی چه می  

:کودک  

های بازی دستٔه ورق  

.و گردبادهای طالیی را  

:آموزگار  

 دختر در عوض

دهد؟ به او چه می  

:کودک  

.اش را شیله پیله دلِک بی  

:آموزگار  

 دخترک

 اسمش چیست؟

:کودک  

!اسمش دیگر از اسرار است  

 *(( پنجره مدرسه ، پرده ای از ستاره ها دارد )) 

 

 فدریکو گارسیا لورکا 

32 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88

