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از قدیم گفته اند جراید باید نقش وجدان بیدار جامعهه را ااتهتهه 

باتند، و همانطور که تاملو گفته است که روتنفکر و هنرمنهد 

نمی تواند تورتی نباتد، جراید نیز باید همه جا منتقهد بهیهر هم 

از ایهنهرو، اراا .  کجروی ها، تناقضات و بی عدالتی ها باتهنهد

چرا که ار چنیه  .  بحال جامعه ای که فاقد نشریات مستقل باتد

جامعه ای، زتتی ها، از آنجا که بر مال نمی توند، ار جریهان 

تکرار، کم کم قبا ت خوا را از است می اهند و بهتهدریهه بهه 

نرم جامعه تبدیل می گراند و بای  ترتیب جامعه را بهه تهبهاههی 

از همی  رو، بر آن تهدیهم کهه ار . اخالقی و فکری می کشانند

روتنگر صفحه ای را، تحت عنوان، اینجا و آنجا، بگشائیم کهه 

نظاره گر ای  موارا باتد و ار هر تمهاره، اگهر ار گهوتهه و 

کنار، مورا یا موارای پیدا تد، آنها را با خوانندگان ار مهیهان 

 : و اما موارا ای  ماه. گذاتته، توجه عامه را به آنها جلب کنیم

*** 

بهه  56ار ای  ماه به اطالع ما رسید که بسته ارسالی روتنگر 

کتابفروتی صااق هدایت ار برلی ، مهتهعهله  بهه آقهای عهبها  

الزم بهه یهاا .  معروفی، ار ماه گذتته، بهرگشهت خهوراه اسهت

آوریست که ای  اتفاق بدنبال چاپ مقالهه ای ار روتهنهگهر کهه 

امهیهدواریهم ایه  .  ایشان را مورا انتقاا قرار اااه بهوا، ر  ااا

واقعه زوا گذر بواه و به مهعهنهای ایه  نهبهاتهد کهه اگهر روزی 

قلمرو ایشان از  د مهاهازه بهه مهحهدواه یه  کشهور گسهتهر  

یافت، کار ممنوعیهت  نشهریهات مه هالهب نهیهر بهههمهیه  انهدازه 

 گستر  نیابد؟    

*** 

اسامبر و ار  مایت از  65ار ی  گرا همائی ار تورنتو ار  

زندانیان سیهاسهی ایهران کهه بهه اعهوت سهایهت ر ها پهههلهوی 

برگزار تده بوا، بنا به گزار  خانم فرح طاهری، گزارتگهر 

هفته نامه تهروند ، یکی از ترکت کنندگان که بها اسهتهفهااه از 

میکروفون آزاا به ااان تعارهای  د اسالمی پهرااخهتهه بهوا، 

مگر نمی گویهیهد امهکهراسهی، " بزور، ار  الیکه فریاا می زا 

. از سال  به بهیهرون رانهده تهد"  منهم می خواهم  رفم را بزنم

جالب تر از ای ، افاعیات گزارتگر تهرونهد از ایه  نهمهایهش 

خانم طاهری ار .  الق  بازی  مایت از زندانیان سیاسی است

 :ای  نشریه می نویسد 6161گزار  خوا ار تماره 

تهقهرهیهری " بعضی ار میان جمع ار توجیه ای  عمل می گفتند 

تهرایهدی : " و بعهد خهوا سه ال مهی کهنهد". ندارا، ااغدیده است

نیست که ار طول سی و چند سال  کومت جمهوری اسالمی، 

جنایت ها و کشتارها و اجحافات بسیاری ار  ه  مهرام ایهران 

که عزیران و خویشان و اوستان ما هستند، تده است و کهمهتهر 

خانوااه ای را می توان اید که جمهوری اسالمی ااغی بهر ال 

 " آنها ننشانده باتد، اما راه چاره آیا ای  است؟

! البته که نهه:  از نظر من بهترین پاسخ به خانم طاهری اینست

 بهترین راه حل همانست که شما عقیده دارید، اینکه بزنیم توی 

همان کاری که . دهن هر کسی که بر ضد اسالم حرف می زند

خمهیهنهی کهرد و در نهانهون اسهاسهی سهمهههوری اسهالمهی نهیهز 

 : بصراحت بر آن تاکید شده است

ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادنهد مه هر  42اصل 

 .  آن که مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد

آیا چنین توسیهی نابل نبول : " گزارش ر شهروند ادامه می دهد

است که به خاطر مبارزه با سنایت ها و کشتارهای سهمهههوری 

اسالمی ما حقوق بخشی از مردم مان را که مسهمهمهان هسهتهنهد، 

 " زیر پا ب ذاریم؟

توجه کنید، از نظر الق  های امکراسی انتقاا از اسالم تهعهدی 

به  قوق مسلمانان است، ولی جلوی    بیان کسهی را گهرفهته  

نتیجه ای که می توا از ایه  ااعهای !  تعدی به  قوق وی نیست

ار امکراسی مهورا عهالقهه ایشهان :  خانم طاهری گرفت اینست

م  که گیه تده !  جل ال ال .  کسی    انتقاا از مذهب را ندارا

 ام که اختالف ایشان با جمهوری اسالمی ار چیست؟

ایشهان بهرای .  هنوز نط  خانم طاهری تهمهام نشهده.  عجله نکنید

تیرفهم کران ما به نوع امکراسی مهورا نهظهرتهان ااامهه مهی 

وظیفه ی  تشکل سهیهاسهی ایه  اسهت کهه بهیهش از ههر : " اهند

به همراهانش بیاموزا و پذیر  و تحمل م الب را یهاا ...  چیز 

تهاههد ایه  نهوع بهی ...  اهد، تا ایگر ار تهجهمهعهاتهی تهبهیهه ایه 

می بینید که خهانهم طهاههری ".  ا ترامی به  قوق یکدیگر نباتیم

همچنان مرر است که ای  امت مسلهمهان و نهه مهنهتهقهد بهیهچهاره 

اسالم بواه است که  هقهش زیهر پها گهذاتهتهه تهده و مهورا بهی 

 .ا ترامی قرار گرفته است

*** 

ار مراسمی که به ابهتهکهار آقهای عهزت مرهلهی نههاا ار اههم 

اسامبر به اعوت مرکز کانااایی پشتیبانی از قربانیان تهکهنهجهه 

ار تورنتو و ار محل همی  نهاا بر پا تده بهوا ار کهنهار خهانهم 

مهو  االسوندی، مااراو اعدامی ار ایران  مهحهمهد و عهبهد  

و آقهای "  نامزا نهدا" فتحی، او س نران ایگر نیز، آقای کاسپی  

چیهزی کهه ار .  مریدی نیز برای بیان مطالبی اعوت تده بواند

 :ای  مراسم مورا تعجب بعضی از  ا ری  تد ای  بوا که

چگونه فرای مانند کاسپهیه ، کهه په  از خهروا از ایهران بهه 

مالقات و ار واقع پابوسی تیمون پرز، رئهیه  جهمهههور جهالا 

اسرائیل، جنایتکارتریه   هکهومهت مهنهطهقهه کهه اسهتهش به هون 

انسانهای بیشماری آلواه است، مهی روا، ار مهراسهم مهحهکهوم 

کران اعدام ار ایران راه یافته و برای س هنهرانهی اعهوت تهده 

 است؟

آقای مریدی، نماینده و عضو  زب لیبرال،  زبی که هم اکنون 

ار انتاریو مشاول سرکوب معلمی  و   اعتراب آنها ار 

اونتاریو می باتد، بعنوان مدافع امکراسی و  قوق مرام 

  —س ال ما از. ایران، به پشت تریبون ای  مراسم راه می یابد

  -آیا امکراسی از نظر ایشان تامل    اعتراب: ایشان اینست

 نمی توا؟  

 قیقت اینست که ایشان تا کهنهون وانهمهوا مهی کهرا کهه مهدافهع 

. امکراسی بطور کلی، هم ار ایران و هم ار کانااا، مهی بهاتهد

ولی  اال معلوم می توا که آقای مریدی مدافع امکراسهی فهقه  

آنهم از نوع ویهه آن که توس  آمریکا و نهاتهو بهطهور ) ار ایران 

اختراصی برای صدور به منطقه ایکتاتور زاه خاور میانهه و 

 .و نه ار کانااا می باتد( کشورهای عربی بسته بندی تده است

****** 
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 بیاد راوی شنکر نوازنده بزرگ هند

 سیاوشیان نوین  

 

مرای با بنارس  سال پیش ار کهنه تری  و مذهبی تری  تهر زمی  92

.پیام جدید و انقالب ار انیای موسیقی بدنیا میاید  

 Udayن ست رقص کت  را نزا براار بزرگش اواای تنکر

Schankar بعدا بطور سنتی به پای استاا بزرگ همان .  می آموزا

 .زمان استاا عاللدی  خان می نشیند

میالای، کمیت  65سال آموز  و  رکت بی امان ار اهه  66بعد از 

ای  بار نه .  های کهنه سنت  موسیقی هند را به کیفیت نو تبدیل می کند

برای بگوانها و نه برای اربارها بلکه برای تمام خلقهای جهان برای 

تمام انسانهای روی زمی  از اتحاا توروی تا آمریکا ، از اروپا گرفته 

 .تا آفریقا و آسیا

ای  بار انگشتان راوی تنکر است که ار سیتار به رقص ار میاید 

 .همراه با تبل نواز بی نظیر هند استاا   رکها

همگی وجد .  ار هر کنسرتش هزاران بیننده و تنونده  ضور اارند

است و طرب، نشاط و تاای خروصا برای نسل جوان، نسل جوانیکه 

از خوا بیگانه است ، سرخوراه است از مسائل اجتماعی ار غرب 

 . رکوا جنگهای سرا  و ار ترق جنگ ویتنام

با بیتل ها معرفی می توا و مراان بزرگی چون جورا اریسون و 

 .ذاکر  سی  و کمارباو  را به انیای موسیقی تقدیم می کنند

 پیام شرقی 

 

 رفتی به امواج زمان

 رفتی به کهکشانها

 .رفتی به دریاها

 در کجا جستجویت کنم؟

 در سنگها، کوهها، خاطره ها

 .در قلب تمام انسانهای بزرگ

 از شرق بر آمدی

 تیرگی شکستی 

 و در جان نشستی

 .هنگامی که جعل و تعصب فرمان میراند

 ای سرود بزرگ

 ای سرود آزادی

 ای سرود سیتار

 هنگامی که شکسته تارم و تنهایم 

 .در من حلول ابدیت 

 

  21.21.21سیاوشیان نوین  فرانکفورت 

 آریو برزن    40

خوانندگان تمال  250

 کالیفرنیا

 نویم کالیفرنیا 75

 فا ل الور 700

 مجاهد غالم 100

 عبا  کافر 20

  

 جمع 1185

 کانااا 

 جهانگیر 100

 قدسی 100

 مهرااا 40

 سیرو  10

 منوچهر 5

 نینا 50

 مینا 100

 سیما 40

 آگهی 100

 پرویز تکیبا 20

 هما فرید 25

 مسعوا الوند 50

 سیام  20

 فاطی و منرور 100

 روناک 50

 طلبه ساب  25

 روتنگ 50

ار آمد  اصل از پارتی  690

 روتنگر

-----  

 جمع 1575

 اروپا 

 بهروز فرانکفورت 20

 محمد اتتوتکار 20

 سیاو  فرانکفورت 50

 خوانندگان فرانکفورت 85

----  

 جمع اروپا یورو 175

 آمریکا
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 !امید جدید اپوزیسیون لیبرال! احمدی نژاد
 

 هلمت احمدیان

ا مدی نهاا را باید جدی گرفت و او را ار برابر ااعاهایی کهه » 

اصالح طهلهبهان وعهده .  ای  روزها مطرح می کند پاس گو اانست

مهانهنهد ایهران بهرای ههمهه ) هاو تهعهارههای زیهاا ار سهر اارنهد 

و به پشتوانه آن به قدرت رسیدند، ولهی ار اوا قهدرت (  ایرانیان

نیروهای سهکهوالر .  خوا کاری برای تحق  ای  وعده انجام ندااند

و تحول خواه زیاای به جنبش سبز پیوستهنهد، ولهی رههبهران ایه  

جنبش با تاکید بر التزام به قانون اساسی و مهوا هعهی مهانهنهد آن 

اکنون ا مدی نهاا سعی .  بسیاری از امیدها را نقش بر آب کراند

اارا با تعارهای تازۀ سکوالریستی و جذب طبقه متهوسه ، زیهر 

اصالح طلبان بیهواه تهال  مهی .  پای اصالح طلبان را خالی کند

. کنند ام ولی فقیه را ببینند تا ار انت ابات اجازه ترکت پیدا کهنهنهد

امروز کسی می تواند رای مرام را بگیرا که  ساب خوا را از 

ا مدی نهاا چهنهیه  کهراه اسهت و از ایه  رو .  ولی فقیه جدا کند

. « تان  به مراتب بیشتری برای جذب آرای طبقه مهتهوسه  اارا

نشریه خبری سیاسی الکترونی  ایران امروز، .   سی  باقرزااه) 

بهد و " بیان ای  نوع اظهارات و انت هاب مهیهان (   ۴۹۳۴آذر  ۴۱

ار بی  جناح های رژیم جمهوری اسالمی، پدیده تازه ای ار " بدتر

کارنامه نیروهای اصالح طلهب و لهیهبهرال ایهرانهی نهیهسهت و بهه 

ساله رژیم وجهوا ااتهتهه اسهت و بهه عهبهارتهی  ۹۱ارازای عمر 

همواره ی  پای سیاست گرایشاتی از ای  طیب را تشهکهیهل اااه 

است، آنچه به ای  نوع اظهار نظرات ویههگهی خهاصهی مهی اههد، 

او اع و ا وال سیاسی کنونی و ال کندن هر روز بیشتر ب شی 

از نیروهای راست از استراتهی ارمانده، امید بست  به تاییر ای  

 سهاب بهاز .  رژیم به کم  اخالت نیروهای امپریالهیهسهتهی اسهت

کران جدید نویسنده سطور باال روی باند ا مدی نههاا،  از زیهر 

سئوال رفت  و استیرال هر روز بیشتر راهکار ههای ایه  طهیهب 

ویهگی برگشت  و امید بست  بهه جهنها هی از .  سرچشمه می گیرا

رژیم اگر چه همواره استراتهی ب شهی از اپهوزیسهیهون بهورژوا 

لیبرالی جمهوری اسالمی بواه است، ولی ار او اع کنهونهی بهر 

بستر ناامید گشته  ههر روز بهیهشهتهر بهه بهاال، بهرای کهنهار زان 

ای  مطهلهب  همه  بهازبهیهنهی مهوقهعهیهت .   جمهوری اسالمی است

مشایی ار  اکمیت رژیم قرد اارا، ای    -واقعی باند ا مدی نهاا

( از نوع پاراگراف نقل تهده ار بهاال) را نشان اهد که امید بست  

طیفی از اپوزیسیون لهیهبهرال بهرای افهاع از مهنهافهع بهورژوازی 

 .ایران، بیش از ذلتی ایگر برای ای  طیب نیست

ا مدی نهاا بعنوان گزینه سپاه پاسداران ار ی  کواتای 

او ار آن . بقدرت رسید ۴۹۳۱انت اباتی ارونی رژیم ار سال 

زمان ار تقابل با رقبای اصالح طلب خوا، به معنای واقعی کلمه 

با تگراها و ااعاهای پوپولیستی ا  از یکطرف و  دیتش با 

رقبای اوره ای ارون رژیم، بهتری  گزینه برای نجات رژیم 

هم پشتیبانی سپاه پاسداران را پشت سر ااتت و هم بنا به . بوا

او توانست رسالتش را . اعتراف خامنه ای به او نزایکتری  بوا

و کنار زان مدعیانی مانند " سبز"با کیش و مات کران رهبران 

تا اینجا . رفسنجانی و موسوی و کروبی به خوبی پیش ببرا

کارنامه او و تیمش بدون ت ، نه مورا سئوال سپاه و نه بیت 

اما مشکل او و طرفدارنش ار اولت هنگامی . رهبری بواه است

مرالح "که سهم خواهی و زیااه روی هایش ار تعارض با 

همانگونه که ار گذتته  نیز . قرار گرفت، تروع تد" نظام

که ... )چهره های موم  سپاه و نظام از قبیل گنجی و سازگارا و

با ( اکنون جزو چهره های اصالح طلب خارا کشور هستند

اصولگرایان ار تعارض افتااند، و مورا غضب آنها قرار 

اوره ماه عسل و همگامی اولت ا مدی نهاا با خامنه .  گرفتند

ای و اطرافیانش زمان زیاای طول نکشید و  هر روز ت  و 

ترایدها به او و تیمش، که ار مورا نقش تمامیت خواهانه 

اصولگرایان و رو انیت ار  اکمیت تراید ایجاا می کراند، 

و ارکان وابسته " بیت رهبری"موجبات تعار ات بیشتر آنها با 

  —ای  روند ار سال های اول با  مله جناح مقابل به. به آن تد

مرا "اطرافیان او و بیش از همه به اسفندیار ر یم مشایی 

ای  باند صورت گرفت و تدریجا خوا او را هم " هزار چهره

ای   مالت اگر چه ار اوره اول ریاست . ار برگرفت

جمهوری او، با مال ظه و ا تیاط  از طرف ای  تیم پاسخ اااه 

برای  ۴۹۳۳مجدا  ار سال " انت اب"می تد، اما بعد از 

اور اوم ریاست جمهوری صرا ت بیشتری پیدا کرا و هر 

روز  ول مسئله ای جدید بحران های ارونی  اکمیت را 

موجب تد و هر بار خامنه ای به منظور جلوگیری از تضعیب 

به نوعی آرام سازی ار " نیش ترمزهایش"بیشتر  اکمیت با 

همچنانکه اتاره تد آنچه اکنون .   ارون ای  او جناح است زا

مورا توجه اصالح طلبان بی اورنما قرار گرفته، نه ی  امر 

تازه که ار ماه های اخیر اتقاق افتااه باتد، بلکه روندی چند 

آنچه اکنون . ساله ار کشمکش های ارونی  اکمیت بواه است

تده " کشب"از جانب طیفی از لیبرال ها ار مورا ا مدی نهاا 

و مورا توجه قرار گرفته است، ای  است که او می تواند 

سئوال .  توالیه جدید ای  طیب ار مقابله با اصول گرایان باتد

ار " خوای ها"ای  است که آیا محدوا کران اایره رهبری و 

نظام توتالیتر جمهوری اسالمی که تاری ا هیچ ترایدی را ار 

ارون خوا راه ندااه، میتواند بستری مناسب و هموار برای 

بهره گیری اپوزیسیون بورژوایی خارا  اکمیت باتد؟ آیا 

استفااه از ای  تکاف ها ار  اکمیت میتواند به تکیه گاهی برای 

اپوزیسیون لیبرال رژیم تبدیل توا؟ آیا ا مدی نهاا و باند  ار 

سلسله مراتب و الیگارتی  اکمیت جمهوری اسالمی می توانند 

بیشتر از رفسنجانی و خاتمی و موسوی و کروبی و امثالهم 

کران چهره ای  رژیم " مطلوب و مقبول"برای کمی 

 دمرامی و جنایتکار برای اپوزیسیون لیبرال و متعاقبا برای 

جهان سرمایه ااری  نقش ایفا کنند؟  کارنامه کشکمش های 

گران "ارونی  اکمیت جمهوری اسالمی بارها و به رقبای 

از ا مدی نهاا نشان اااه است که فضایی از جانب " کلفت تر

برای هر کسی که " ناهم وانی ها"اصولگرایان برای ای  نوع 

بدرجه ای از خ  قرمزهای آن بگذرا وجوا ندارا و اگر هم 

اصالح و نرمشی ار رو  ها و تاکیت  های رژیم الزم آید، 

ای  خوا آنانند که می خواهند ابتکارعمل را اراست ااتته 

تمامیت . گراند" اصالح طلبان"از " اصالح طلب تر"باتند و 

خواهان و اصولگرایان  نمی توانند روال و ابتکار کارها و 

"  مشایی"هایی از نوع "غیرخوای"ها را به است " انعطاف"

بسپارند، زیرا بر ای  امر واقفند که هر ارجه عقب نشینی و 

را هم به " جمهوریشان"نرمش خارا از کنترل آنها، سر آنها و 

اگر از ای  روال و مشی همیشگی اصولگرایان . باا خواهد ااا

برعلیه م الفی  ارونی  اکمیت هم بگذریم، از نظر آنها،  

اگر چه برای رژیم بی مشکل )رقبای جدیدتان ار اولت، 

، اما هر روز و بویهه بعد از تمام تدن اوره اوم (ن واهند بوا

ریاست جمهوری ا مدی نهاا، سهل تر از رقبایی همچون 

ا مدی نهاا . رفسنجانی و خاتمی قابل به  اتیه راندن هستند

بر خالف ااعای قلم زنان لیبرال اگر چه  از جن  خوا 

اینهاست، اگر چه ماجراجوتر از کسانی مانند رفسنجانی و 

خاتمی است، اما نه مقبولیتش ار جهان غرب و ار بی  قدرت 

های امپریالیستی، نه  مایت های مالی و ماایش ار سلسله 

ا مدی نهاا اگر چه . مراتب  کومتی از قبلی ها  بیشتر است

مهره بکار گماتته سپاه بواه است، اما ای  به معنای  مایت تام 

و کمال رهبران اصلی ای  نهاا هم از او نیست و ار صورت 

  -ااامه تعار اتش به مهره ای سوخته برای آنها هم تبدیل می

سپاه پاسداران بعنوان قدرتی تعیی  کننده ار آینده ایران . توا

هنوز از نقش و کارکرا رو انیت و خامنه ای بی نیاز نگشته 

است و ار ای   الت  ساب زیاا و سرنوتت سازی برای 

تا  و تانه کشیدن های ا مدی نهاا و مشایی باز ن واهد 

با ای  ا وال سئوال اوم ای  است که آیا لیبرال های . کرا

مستاصل ایرانی ای  واقعیات را نمی اانند؟ آیا ال و  کران 

اینان به بهره گیری از تکاف هایی که همواره ار  اکمیت 

از )جمهوری اسالمی وجوا ااتته و ای  بار به ا مدی نهاا 

تکیه تده است، ناتی از کم ( منفورتری  چهره های ای  نظام

تجربگی وعدم آگاهی آن از اینامیسم و کارکرا  اکمیت ار 

جمهوری اسالمی است، یا ای  نوع مو ع گیری ها ناتی از 

آنهاست؟  بطورقطع قلم زنان و تئوریسی  های " ارایت"

اپوزیسیون لیبرال، هم سوااتان و هم اطالعاتشان از 

کارکرا سیستم  کومتی جمهوری اسالمی کمتر از ایگران 

اما مشکل آنها ای  است که ای  سواا و آگاهی و  تی . نیست

تجارب رنگ باخته و بارها آزمواه تده، با استراتهی ای  

طیب سر همسویی ندارا و به هر قیمتی تده ار فکر پیدا 

کران سوراخی برای فرار از م مره بی افقی و یا طنابی 

برای اپوزیسیون اصالح طلب .  برای آویزان تدن هستند

خارا از  اکمیت رژیم، او راه  ل برای جلوگیری از 

انقالب تواه های کارگر و ز متکش جامعه از ی  طرف و  

و از طرف ایگر تطبی  ساختار  اکمیت ار ایران با انیای 

اگر همه طیب های لیبرال .سرمایه ااری وجوا ااتته و اارا

ار مورا ت  اول یعنی  دیتشان با  رکت مستقل مرام 

برای جلوگیری از انقالب و ایجاا تاییرهای بنیاای ار 

اقتراای جامعه ایران، تواف  نظر کامل  -ساختار سیاسی 

اارند، و هرآینه خوا  را ار تهدید خطر پایینی ها ببینند 

بسرعت هم صحبت و هم جهت می گراند، اما برای ت  اوم 

یعنی  ل مسئله  اکمیت بورژوازی لیبرال ار ایران همنظر 

نبواه و نیستند و همواره او راهکار برایشان وجوا ااتته 

اولی از کانال تعدیل و استحاله رژیم جمهوری اسالمی . است

و آتتی آن با ریتم های قابل قبول تر جهان سرمایه ااری و 

اومی گرایشاتی که از تاییر ای  رژیم قطع امید کراه اند و 

از مدتها پیش ار تالتند با کم  اخالت خارجی و ار را  

ای  او گرایش و .   آنها آمریکا از باال ای  رژیم را کنار زنند

راهکار به تناسب او اع ایران، منطقه و مهمتر از همه 

جهت گیریهای اول امپریالیستی و ار را  آنها آمریکا ار 

قبال ایران،  افت و خیزهایی ااتته اند، و بنا به روندهای 

بعد از  مله آمریکا و متحدینش به . سیاسی عمل کراه اند

عراق و افاانستان، راهکار امید بست  به تاییر رژیم ایران 

از طری  فشارها و تحریم های بیشتر بر ایران و نهایتا امید 

بست  به گزینه نظامی برای تاییر رژیم، به تدت ار میان 

—اپوزیسیون بورژوا لیبرال و نیروهای ناسیونالیست تدت   

29ادامه در ص   
ااامه ار صفحه          
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— 5423267 تلفن

   

، «روتنگر»با سالم به همه خوانندگان عزیز : البی شناس

پیام »از اانشگاه « البیولوژی»اینجانب فارغ التحریل رتته 

و  وزه پهوهشی آن تو یح « علم»ابتدا ار باره ای  .هستم« نور

ار . میباتد« راهرو»همان طور که میدانید، البی، بمعنای . میدهم

عرصه های م تلب سیاسی، تجاری، اقتراای، اااری، ارتباطی 

ااارات و « راهرو»به کسانی که ار . و غیره کاربرا اارا

مجال  و وزارت خانه ها و بنگاه ها و سایر اماک  ، که افراا 

مسئول و بانفوذ کارمیکنند، میروند و تال  میکنند تا با تیوه ها و 

وسائل و ترفندهای م تلب بر روی آنها تاثیر کراه، و از آنها بنفع 

کنند، ( یا سوء استفااه)اهداف و نیازها و امیال خوا، استفااه

تیوه ها و . ، یا البیگر و یا البی کننده«البی ئیست»میگویند 

وسائل البی کران هم میتوانند متفاوت باتند، التما  و تضرع و 

گریه و زاری، تمل  و چاپلوسی، ااان باا و رتوه و پول و 

مل ، لوااان و جاسوسی و غیره از ای  نوع وسائل و تیوه های 

. اهداف البی کران هم میتوانند متفاوت باتند. تناخته تده هستند

بدنبال نمایندگان و وزرا و وکال و روسا « راهرو»از اویدن ار 

و مدیران برای ترویب قانون یا الیحه ای بنفع خوا، یا خارا 

کران ی  قرارااا اقتراای و تجاری و مالی آب و ناندار از 

است رقبا، یا قبوالندن خوا بعنوان ی  آلترناتیو  کومتی، و 

واژه البی کننده . غیره و غیره، میتوانند از جمله ای  اهداف باتند

و « محلل»و « کار چاق ک »و « االل»را میتوان معاال 

«  البیدن»با اجازه تما عزیزان مردر . و غیره اانست« واسطه»

. است« البی کران»را ار همی  جا معرفی میکنم، که بمعنای 

ای  مردر را برای سه ت ص مفرا و جمع ار زمان  ال 

میالبم، میالبی، میالبد، میالبیم، : برورت زیر صرف میکنیم

و یا بطور م ترر « !بالب»وجه امری آن . میالبید، میالبند

ار « پیام نور»رساله اکترایم را ار اانشگاه . میباتد« !الب»

ار ای  عرصه تحقیقات . نوتته ام« االلی محبت»موتوع 

کراه ام، و ار رساندن مراان و زنان بهمدیگر با « میدانی»

صیاه های چند ساله، چند ماهه، چند روزه و  تی چند ساعته هم 

خواتان میدانید که ار کشور ما، علوم ار رتته ..سرکار ااتته ام

  -برخی از اوستان خوام ار رتته. های م تلفی پیشرفت کراه اند

مدا ی، نجاست و طهارت، خم  و زکات، : هائی مانند

زبدتوالنجاسات و عمدتو المکافات، امربمعروف و نهی از منکر، 

 جاب و عفاف، زیارت اهل قبور و خیلی از رتته های علمی از 

همی  قبیل، اکترا گرفتند و  اال ار ااارات م تلب ، مشاغل باال 

بدب تانه برای رتته م  یافت  اما  .اارند و  قوق کالن میگیرند

ار بر رسی علل و االیل آن به ای  . کار بسیار مشکل تده است

اکثریت جمعیت جامعه .نتیجه رسیدم، که با تما ار میان میگذارم

جوانانی فهمیده و عاقل، اهل علم و . ما را جوانان تشکیل میدهند

تحقی  و مبارزه، و برعک  خیلی از آخوندها و عمله و اکره 

خوا نیستند، و از جن  م الب هم « پائی  تنه»اتان، فق  بفکر 

برای خواتان ارست نکراه اند، و خواتان ب وبی به « تابو»

رفتم سراغ  وزه علمیه که تاید کاری . نیازهای خواتان میرسند

آنجا هم که مشاول امور ممات و موات لواط . آنجا گیر بیاورم

سراغ مجلسی  تورای . خواتان بواند، و استم بجائی بند نشد

اسالمی و خبرگان رهبری وتورای نگهبان و مجمع تش یص 

ایدم که اینها هم آنقدر پیر و فرتوت و پوسیده . مرلحت نظام رفتم

به سر کار می آورند، « برانکارا»هستند که، خیلی از آنها را با 

و ار تمامی مدت هم روی صندلی ها نشسته و چرت میزنند، و 

سرتان را ارا نیاورم، از . از اینها هم بلند نمیشوا« ب اری»

ار یکی از .بیکاری کالفه تده و از نان خوران هم افتااه بوام

آگهی »تابیدن گرفت و ی  « نوری»همی  روزها، ناگهان 

ار روزنامه « روتنگر»ار جریده محترمه « است دام البی تنا 

تقا ای تال را با اتاره . های کثیراالنتشار نظرم را جلب نموا

، و ااتت  ارجه ممتاز «کار چاق کنی»و « االلی»به سوابقم ار 

پ  . ، به افتر نشریه ارسال کرام«نور»تحریلی از اانشگاه پیام 

. 

از امتحان کتبی مفرل و مرا به ای چند ساعته، 

خوتحالم که ای  پذیرفته تده و به است دام ار آمده ام 

ار . ی بکار میگیرم«روتنگر»را ار خدمت « نور»

را، که « االل»اولی  روز کاری خوا، اوست اارم او 

یکی برای اسالم غالب، و ایگری برای اسالم مالوب، و 

«  تریب»به ای  تال « بیضه اسالم»هر او برای  فظ 

ای  آقایان عبارتند از تریتا . مشاولند، به تما معرفی کنم

با الهام از کالم تیوای  افظ . پارسی و  س  ااعی

.                         .خوامون، به استقبال ای  او میرویم   
                       .                                                
              

 گر تریتا، البی بیت معظم می کند 

 داعی اما، البی مسعود و مریم می کند

 مشکلی دارم، ز سیمین و سیامک بازپرس

 البی مریم، چرا خود توبه کمتر می کند؟

 البی خانه

 

 

 البی خانه
را « البی خانه»از این شماره روشنگر، دفتر : توضیح روشنگر

که اخیرا « البی شناسی»افتتاح میکنیم، و اداره امور آن را به 

رشته سخن را به خود . به استخدام در آمده است، میسپاریم

.       ایشان واگذار میکنیم تا در مورد برنامه خود توضیح دهد

ایگر، همه تما خوانندگان عزیز را به “ البیدنی”تا 

..            مازها و است های پرتوان خواتان می سپارم  
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 تظاهرکنندگان خشمگین، رئیس جمهور تونس را سنگباران کردند

 العربی

-۴۱-۴۱تماری از تظاهرکنندگان تونسی روز اوتنبه 

، منرب المرزوقی رئی  جمهور و مرطفی ب  ۱۱۴۱

جعفر رئی  پارلمان ای  کشور را هنگام  ضور ار 

جشنی به مناسبت مرور او سال از آغاز انقالب تون  ار 

 .منطقه سیدی بوزید، سنگ باران کراند

یکی از خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گفته است که 

تظاهرکنندگان به هنگامی که ب  جعفر ار  ال آمااگی 

برای س نرانی بوا، به سمت المرزوقی سنگ پرتاب 

 . کراند

ار پی ای   ااثه، نیروهای امنیتی اقدام به خارا کران مسئوالن 

. از محل س نرانی و هدایت آنها به مرکز پلی  تهر کراند

تظاهرکنندگان ار الیکه خوا را به تریبون نزای  می کراند، 

اما ای  .  ''مرام می خواهند اولت را سرنگون کنند''تعار اااند 

 ااثه منجر به ارگیری میان نیروهای پلی   ا ر ار محل و 

 .تظاهرکنندگان نشد

هنگامی که رئی  جمهور تون  س نرانی خوا را آغاز کرا، 

ای  تعار .  ''برو برو''تمار زیاای از  ا ران تعار می اااند 

معروفی است که تظاهرکنندگان تونسی ار اوره انقالب علیه 

نظام زی  العابدی  ب  علی رئی  جمهور پیشی  تون  سر می 

 .اااند

ای  خشم مشروع را می '':  المرزوقی ار واکنش به ای  تعار گفت

ماه اولتی  ۹اما اولت مشکل را تش یص اااه و ظرف .  فهمم

تشکیل خواهد تد که کشور را از بیماری هایی که با آن است به 

او ار میان تعارهای ''  .گریبان است، ارمان خواهد کرا

برای ن ستی  بار اولتی ااریم که اموال مرام '':  معتر ان افزوا

 ''.را نمی ازاا

منطقه سیدی بوزید، منطقه ای محروم ار تمال غرب تون  است 

که اعتراض های منجر به انقالب او سال پیش ای  کشور، از 

 .آنجا آغاز تد

المرزوقی هنگام  ضور بر سر مزار محمد بوعزیزی، فروتنده 

، ۱۱۴۱اسامبر  ۴۱اوره گرای که با آتش زان خوا ار روز 

جرقه انقالب تون  را زا نیز با تعار مرام خشمگی  علیه خوا 

 .روبرو تد

 

 دسامبر 21دو شنبه  –
 

 

 

  این دنیای شماست که فرو می ریزد

اه ها هزار زاپاتیست، چند تهر . باز هم زاپاتیست ها مکزی  را ار بهت فرو براند

.  چیاپا  را ای  بار ار سکوت و بدون سالح، به طور نماای  به اتاال خوا ار آوراند

.                                    تررف کراه بواند ۴۳۳۱همان تهرهایی که ار اول ژانویه   

آنها تایعات بیشماری را به تمس ر گرفتند که طی بیش از پنه سال سکوت ارتش  

 ضور مجدا ارتش . زاپاتیستی آزاایب ش ملی ار باره تان به راه انداخته تده بوا

زاپاتیستی ار صحنهء سیاست، ارست ار روزی ر  می اهد که رسانه های عمومی از 

مدت ها پیش، روز پایان تقویم قوم مایا را به عنوان روز پایان جهان اعالم کراه، نمایش 

.مس رهء تر  از مرگ را به بازار ایگری برای کاالهایشان بدل کراه بواند  

ای  عرض اندام نشان اهندهء سازماندهی پر استحکامی است که ار عی   ال بدیل مستدلی 

.                                             علیه تئوری پایان جهان، و ابدیت سرمایه ااری ست  

ای  توک است، تلنگر است، . توجه کنید، زاپاتیست ها اعالمیه می اهند، ار ی  سطر

:                                                                                                ناقو  است  

:خطاب به خواننده  

 
 شنیدید؟

 

.این صدای جهان آنهاست که فرو میریزد  
 

.صدای رستاخیز جهان ماست  

.ایروز سراسر تب بوا  

.و فراا روز،  تی تب روز خواهد بوا  

 

!امکراسی  

!آزاای  

!عدالت  

 

 از کوهستان های جنوب ترقی مکزی 

فرماندهی کل ارتش زاپاتیستی آزاایب ش ملی  -کمیته م فی انقالبی بومیان   

 

 معاون فرمانده تورتی مارکو 

۱۱۴۱مکزی ، اسامبر   

 

ویکتور -شعر و آهنگ اثر ماریا ترزا والش، اجرا از مرسدس سوسا. مانند سیگار  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BgPuV8N3BJs 

ویکتور -تعر و آهنگ اثر ماریا ترزا والش، اجرا از مرسد  سوسا  
 

 از سایت اندیشه و پیکار  

  ۵۱۰۵دسامبر  ۵۲          

بهرام قدیمی: ترجمه ترانه  

 مانند سیگار

 بارها مرا کشتند 

 بارها گفتند او مرد،

. ولی بی شک هنوز اینجا هستم و اینک دوباره زنده می شوم

 

 سپاسگزارم از سیه روزی

 و آن دستی که خنجر داشت،

 چرا که مرا چنان بد کشت،

.که من هنوز آواز می خوانم  

 

 آواز خوان برای خورشید

 و برای سیگار

 پس از یک سال مدفون زیر خاک

 همچون جان به در برده ای 

.که به میدان جنگ باز می گردد  

 

 بارها پاکسازی ام کردند،

 بارها ناپدید شدم،

 به خاکسپاری خویش رفتم،

.تنها و گریان  

 گرهی زدم به دستمالم،

 ولی فراموشم شد

 که فقط همان یک بار نبود

.و همچنان آواز خواندم  

 

 همچنان آواز خوان برای خورشید

 

 و برای سیگار

 پس از یک سال مدفون زیر خاک

 همچون جان به در برده ای 

.که به میدان جنگ باز می گردد  

 

 بارها ترا کشتند 

 بارها دوباره زنده شدی

باز هم شبان رنج در پیش خواهی 

 داشت

.نومید  

 و وقت غرق شدن

 و وقت تاریکی

 باز نجات خواهی یافت

.تا همچنان بخوانی  

 

 آواز خوان برای خورشید

 و برای سیگار

 پس از یک سال مدفون زیر خاک

 همچون جان به در برده ای 

.که به میدان جنگ باز می گردد  

 

  

 

 افرادیکه در راههای صاف

و هموار راه میروند پیوسته 

در مسیر آنهایی که میکوشند 

 راه جدیدی را باز کنند

سنگ میاندازند   

 ولتر

http://www.youtube.com/watch?v=BgPuV8N3BJs
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 آسیب شناسی عرفان در فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی 
   )بخش دوم(

 علی آزاد

 
ار ب ههش ن ههست م تههررار اربههارۀ زمینههه هههای اجتماعههی 

همچنیه  بهه  نقهش .  عرفان ار جوامع مهذهبی اتهاره کهرایم

منفههی و مثبههت عرفههان ار تههکل اهههی جنبههشهای اجتماعههی 

ار اروپهها ایهه  پدیههده بههه سههبب جنبههش عظیههم  .  اتههاره تههد

روتههنگری و انقههالب  رنههسان  و ار نهایههت واقعیتهههای 

علمی و اجتماعی سبب تد تا  مذهب و نهااههای مهذهبی و 

 کومتی،بههرورت آتههکار وبههدون واسههطه و اخالههت فعههال 

از آنجایی که .  عرفان، وااار به عقب نشینی و رفرم توند 

ار ایهههران و اکثرکهههشورهای اسهههالمی همچنهههان نهااههههای 

مههذهبی ارکنههار نهااهههای  کومههت برجامعههه  کههم میراننههد 

بههر .  پدیهده عرفهان همچنهان ایه  نقهش اوگانهه را ایفها میکنهد

بستر ای  ترای  ماای اخالق، فرهنگ و سهنتتهای تاری هی 

عرفان ار زبان و اابیا ت ایرانی نقش منفهی و مثبهت خهوا 

ار زیهر بهه برخهی از ایه  خروصههیات .  را ایفها مهی نمایهد

 .اتاره خواهیم کرا

 آسیب شناسی زبان عرفانی

 ."زبان یکی از با ارزتهتری  اسهتعدااهای انهسانی اسهت"  

زبان نه تنها  مهمتری  وسیله ارتبهاط انهسانها بهاهم میباتهد، 

بلکه مهمتری  وسیله تفکر و تعقل و ارتبهاط انهسان بها خهوا 

زبههان وسههیله ای اسههت تهها انههسان بتوانههد .     نههیز میباتههد

ا سا  و نیاز و افکار خوا را بیان کنهد و آنهرا بهه اندیهشه 

وقههتی زبههان نتوانههد  بههه ایهه  نیههاز و  ههرورت  .  ارآورا 

زمانیکهه .  جواب اهد بها فلهسفه وجهوای خهوا  بیگانهه اسهت

بیهان ...  انسان ا سا  را ارغالب کلمهه  یها جملهه و غهیره 

مههی اارا، آنچههه کههه  ارائههه مههی تههوا  بایههد مههستقیما مطلههب 

 . ارک توا یا وارا ذه  توا

ایه  "عاته  تهو ههستم "برای مثال وقتی کسی میگویهد مه  

جمله باید مدرکی برای بیان ا سا   قیقی ای باتد که ار 

بایهد  ا هسا  اوسهت .  وجوا  گوینده یا نویسنده نهفته اسهت

ااتت  و عالقه تدید را ار ذه  بسازا یا بهه تهرویر ذهه  

بههه منزلههی  بیههان ا ههسا  و اندیههشه «عههش  »کلمههه .  ارآرا 

 . عش  است

وقتی مش ص نیست که واژه عش  ابهراز بیهان عالقهه چهه 

کههسی  یهها  بههه چههه چههیزی اسههت، آنگههاه ایهه  زبههان نتوانههسته 

ار نتیجههه چنههد پهلههو و .  ا ههسا    قیقههی خههوا را بیههان کنههد

زبان تفهسیری اسهت کهه هرکهسی از ظه  خهوا بهه آن نگهاه 

زبان  و اابیات عرفاِن  فارسی بنا به االیلهی کهه ار .  میکند

زیر به آن اتاره خواهد تد زبهانی آسهیب ایهده و بیگانهه بها 

 . فلسفه وجوای زبان است

برای بررسی تاریخ اجتماعی هر ملتتی،  پهوهش ار  

زبان آن از همان اهمیتی برخوراار است، که مثال فسیل 

زبان .  تناسی یا ایرینه تناسی ار تاریخ زمی  تناسی

سمبلی ، زبان تفسیری و تمثیلی و  استعاره ای  اگر چه 

هنرمندانه است، اما ار بط  خوا  کایت از چند پهلو 

چنی  زبانی  خوا آینه تمام .  گویی و عدم  صرا ت اارا

نمایی از  جامعه ای میباتد که ار آن بی  قوقی، سرکوب 

.  و اختناق  اکم است، نشان از عدم وجوا آزاای است

ار چنی  . نشان از سانسور یا خوا سانسوری است 

جوامعی به الیل عدم وجوا آزاای، تاعر یا نویسنده  باید 

"  زیرا.  کند"  او رویی"چند پهلو و اوگانه  رف بزند  و 

اگر چه  ار نگاه ". زبان سر  سرسبز را اهد برباا

ن ست  چنی  روِ  تکلم، زیرکی وهنرمندی متکلم را 

بیان میکند، اما  نتیجه آن به الگوی فرهنگی و خل  خوی 

ارنگاه ژرفتر، چنی  . اخالقی وسب  گفتاری بدل میشوا

روتی اپورتونیسم وفرصت طلبی را ار اخالق جامعه 

 -آنگاه که چنی  زبانی، به زبان رایه و. نهااینه میسازا

بههسیاری ازمفههاهیم  و واژه هههایی کههه ار اابیتههات و فرهنههگ  

عرفههانی بکههار گرفتههه تههده اسههت بیههان رابطههه و مناسههبات 

اجتماعی اوران خاصی است که عرر آن مدتهاست به سهر 

امروز چنی  رابطه ای تحقیر آمیز و عقهب مانهده .  آمده است

برای مثال رابطه مرید و مهراا، پیهشوا و .  به  ساب می آیند

مقلتد، رهبر و رهرو، استاا و تاگرا و مرجع تقلیهد، قطهب ، 

 . سراوامان، سر سلسله و غیره می باتد

. رابطههه انههسانها بههاهم همههواره بههه یهه  تههکل نبههواه و نیههست

ارهر جامعه ای افراا، متناسب با سهطح تکامهل اجتمهاعی و 

فرهنههههگ و تههههعور جمعههههی خههههوا، مناسههههبات نویههههنی را 

طبیعههی اسههت کههه همههواره پیههشگامانی بههرای .  برقرارمیکننههد

رابطه نوی  و فرهنگ نوی  و پویا تال  میکنند و ارمقابهل، 

نیروهای ارتجاع هم بنوبه خوا ار بازگشت، یا  فهظ روابه  

ازایه  جههت ا یهای روابه  عقهب مانهدۀ .  کهنه تال  مینمایند

گذتته، خهوا مهانع جهدی برسهر مناسهبات مبتهنی بهر برابهری 

وآزاای و ا ههترام متقابههل و ار خههور تههان و منزلههت همههه 

تههاید خطههای بزرگههی  باتههد کههه بهها بینههش .   انههسانها میباتههد

امههروزی گذتههتگان را سههرزنش کنیههم، ولههی اینهههم خطههای 

ناب ههشوانی اسههت کههه انههساِن امههروز را ار قیههد مناسههبات و 

روابهه  و فرهنگههی  کههه  اورانههشان سههپری تههده اسههت مقیههد 

عرفان ب روص عرفان اسالمی آسیب فرهنگی جدی . کنیم

ب هش مهمهی از رفتهار ناهنجهار .  بر جامعه ایهران زاه اسهت

.  کومههت اسههالمی متههاثر از ایهه  فرهنههگ عقههب مانههده اسههت

اگرچه چنی  فرهنگی بهرورت  تحمیلهی و بها اتکهاء بهه قهوۀ 

سرکوب بر جامعه تحمیل تده است، اما ب شی  نتیجی  توهتم  

همی  بیماری و . و کارکرا فرهنگی بجامانده از گذتته است

 ههعب و آسههیب  فرهنگههی، سههرمایی معنههوِی رژیههم اسههالمی 

 .است

درک و برداشت و  زیباشناسی عارفانهه از عهشو و راب هه 

 .عاشو و معشوق

صرفنظر از اینکه ارعرفان رابطی عات  ومعهشوق زمینهی 

باتد یا آسمانی، یا بیان رابطه او انهسان و او جنه  م الهب 

باتد، یا رابطه خال  وم لوق، ارهرصورت ای  رابطهه ای 

اوجانبههه و آزاا و برابههر کههه هههراو طههرف از آن بهههره منههد 

بیش از هرچیز بیهان ا هوال عاته  سرگهشته، .  توند، نیست

خاکسار و جان نثاریست که گرفتهار ارا هجرانِهی بهی پایهان 

میسوزا، سرگشتگی و پریشان  الی ایکه تها سهر د ساایهسم  

 هتی اگهر ت هری بهرای خهوا .  و ماُزخیسم امتهداا مهی یابهد

خالقی برگزیند و نسبت به خال  خوا عش  ورزی کند، هیچ 

الیل منطقی وجوا نداراکهه عاته  بهرای جلهب توجهه عهشِ  

. خهواآزاری کنهد(  خال  و خهدای خهوا)معشوق یا به عبارتی

اصال خال  یا معشوق چه نیازی بهه پوتهیدن خرقهه پهشمینه، 

مگراینکهه .  یا ریا ت کشیدن و زجرااان عاته  خهوا اارا

بپههذیریم خههال  یهها معههشوق اچههار بیمههاری ساایههسم اسههت، یهها 

ارعههش  عرفانههی .  عاتهه  از بیمههاری ماُزخیههسم رنههه میههبرا

هرچه عات  خوارا بیشتر صرف معهشوق میکنهد بیهشتر از 

وجههوا خویههشت  غافههل میههشوا و ارواقههع خههوارا فرامههو  

ایه  سرگهشتگی و از خهوا .  میکند و با خوا  بیگانه میهشوا

تهاید ایه  ا هسا ، .  بیگانگی است که تحق  مییابد، نه عش 

عاتههقانه و رمانتیهه  جلههوه نمایههد، امهها مربههوط بههه عههشقهای 

نمههاینگر مناسههبات عاتههقانه ارجامعههه .  اوران گذتههته اسههت

عههش  واقعههی ومههدرن رابطههه ای برابههر، آزاا .فئواالههی اسههت

واوطرفههه اسههت کههه ارآن هههراو طههرف عاتهه  ومعههشوق  

وسهیله ای بهرای لههذت و آرامهش وار ههای تمهایالت عاطفههی 

متاسهههفانه ایههه  رابطهههه طبیعهههی وانهههسانی ار .  همدیگرههههستند

مناسبات غیرانهسانی وعقهب مانهده سهبب فجهایع بیهشماری از 

 12ادامه مقاله در ص —

گفتههاری تبههدیل تههوا، ایگههرچنی  زبههانی ار انحههرار عههارف و سههال  

هرآخونههد و تههیتاای، بههساط تفههسیر خههوا رابههر .  وتههاعر زیههرک نیههست

بهمیه  سهبب فه ت  تفهسیر، بهه رتهتی .   سرهر منبر و معبری په  میکنهد

زمانیکهه چنیه  .  مهمی از  هوزه ههای پهرور  آخونهدی ار آمهده اسهت

فرهنههگ و زبههانی، بههرورت زبههان رایههه عمههوم ار مههی آیههد ، ایگههر 

صداقت زبان  و صرا ت کالم  و تههامت بیهان بهی معهنی یها غیرقابهل 

همهی اینهها فاکتورههای مههم  و  هروری ههر .  تش یص و گنگ میشوا

ذات و سرتت زبهان ار ایه  اسهت کهه بتوانهد مهستقیم و .  زبانی میباتند

بدون واسطه وسیله ای برای ارتباط و تبهاال افکهار، بیهان ا ساسهات و 

از طریهه  بیههان، آنههها را ار ذههه  بازتههاب اهههد ارغیههر .  اندیههشه باتههد

ایه  زبههان .  اینهرورت زبهان  کههارکرا  قیقههی خههوا را از اسهت میدههد

 . آسیب ایده است و خوا سبب آسیب فرهنگی و اخالقی میشوا 

ازجملهه صهرا ت .  ای  پدیده خوا را به تکل های م تلب بروز میدههد

گویههی بههی اابههی تلقههی میههشوا، و رک گویههی بههی  یههایی، و اورویههی و 

نمهوا چنیه  رفتهاری نهه تنهها سهبب .  خواسانسوری تبدیل به هنر میشوا

تحمل گرایی و ا ترام به افکار م تلب نمیهشوا، بلکهه بهه ته  صهدایی 

ار جامعه چند فرهنگی میهدان میدههد تها صهداهای ایگهران را  تنهها بها 

فاجعه چنیه  سهب  گفتهاری زمانهی .  آهنگ صدای مسل  هم آوایی کنند

گههستر  مییابههد کههه جامعههه بههستی خههان خههانی بههسوی جامعههه بههاز مدنههی 

آنگهاه ههر کهنهه .  میروا، وامرسیاست به  رورت عمومی بدل میهشوا

فههرو ، متههاِع بُنُجههل خههوارا بهها کههالم  نههو آراسههته وهههنر تفههسیرکالم را 

جمههوری اسهالمی خهوا .  ارخدمت به روزکهران ارتجهاع بکهارمیگیرا

جمهاعتی از .  مثال روت  وآتکار ای  بُنُجهل فروتهی ریاکارانهه میباتهد

اکههتر و مهنههد ، اانههشمند و اندیههشمند، سیاسههتمدار و تحههریل کههراه و 

اانهشجو ار کههسوت روتههنفکر و ن بگههان جامعههه ار رکههاب آخونههدهای 

بیسواا و هرزه های تاریخ، بیچاره مرام توریده و جان به لب آمده را 

بهها همیهه  فرهنههگ و هههنر تفههسیری و زبههان اوگانههه و تههیااانه  افههسون 

ار ای  تراژای  هرک  از ظ  خوا بها ایه  جنایتکهاران همهراه . کراند

جامعه ایران از ایه  زبهان تفهسیری و از ایه  اوگهانگی و او پهلهو .  تد

ب هش مهمهی از ایه  نهوع آسهیب ههای .  گویی غیراخالقی ار رنه است

تها مهااامی کهه .  فرهنگی را باید ار زبان و اابیات عرفانی جستجو کرا

آزاایهههای فههرای  و  هه  بیههان و اندیههشه ناایههده گرفتههه تههده و سههرکوب 

میشوا، و  کومتهای قرون وسطایی بر گراه مرام نشهسته انهد، زمینهه 

ماای چنی  پدیهده ههای واقعهی وجهدی وجهوا اارنهد وایه  خهوا خطهری 

زبههان و اابیههات جامعههه .  جههدی بههرای مبههارزات آزاای واهانههه میباتههد

امروز بیهش ازپیهش نیازمنهد نویهسندگان وتهاعران تهجاع و بهی بهاک، 

الگو و سهمبل ایه  فرهنهگ سهازی .  فرهنگ سازوصرا ت گوی است 

خههی پیههشگامانی چههون  کیههم  ُعمرخیههام نیههشابوری، ُعبیههد ذاکههانی، فرت

یزای، میرزااۀ عهشقی، صهااق ههدایت، افراتهته، ایهرا مهیرزا، ا مهد 

 .کسروی، فروغ و ا مد تاملو می باتند

 شیخ شهاب الدین سهروردی چهره ای برجسته در حکمت و فلسفه 

 و عرفان در فرهنگ
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 !به راستی چه باید کرد؟

 آرا بنار

. ارسال  فرواگاه خمینی به انتظار اعالم ساعت پهرواز بهوایهم

تازه ااتتم .  پسرکوچکم از خوتحالی ار پوست خوا نمی گنجد

. چقدر تواار و خوااار بوا که م  نمهی اانسهتهم.  می تناختمش

ی  سال و نیم بوا که براار  را ندیهده بهوا و بهاتهمهام وجهوا 

. ابراز خوتحالی می کهرا

می پریهد، مهی اویهد و بها 

تمام وجوا با استانش مهرا 

ار آغههو  مههی کشههیههد و 

. ابراز ا ساسات مهی کهرا

با استان کواکانه ا  خهدا 

را تههکههر مههی کههرا کههه 

باالخره می تواند براار  

مرا می بوسهیهد و .  را ببیند

تشههکههر مههی کههرا کههه بهها 

س تی تمهام تهوانسهتهم پهول 

بلهیه  را تهههیهه کهنهم و از 

مهههدرسهههه اجهههازه ا  را 

تهههمهههامهههی ایههه  .  بهههگهههیهههرم

خوتحالی ها موقت بوا و 

غافل از اینهکهه کهمهی بهعهد 

چههه اتههفههاقههی ار انههتههظههار 

 .پسرک مشتاقم است

کمی بعهد بهه سهمهت گهیهت 

پهاسهپهورتههها .  خروا رفتیهم

را تهحهویهل ااام تها عهبهور 

با کمال تعجب مامور مربوطه گفت، خانهم پسهر خهواتهه؟ .  کنیم

گفتم بله چطور مگه؟ گفت خانم، اذن خروا نداره و نمی تهونهه 

منظورتون چهیهه؟ !  گفتم یعنی چه که نمی تونه رابشه؟.  را بشه

گفتم آخه پدر  رو از است اااه .  گفت، اذن پدر رو الزم ااره

. و پدربزرگ هم نداره و م  قیم و سرپرسهت قهانهونهیهش هسهتهم

گهفهت مهتهاسهفهم .  ای  هم برگه اذن قیمومت و برگه فهوت پهدر 

 !قانون اجازه نمیده تما بچه رو از کشور خارا کنید. خانم

گهو  .  تمام وجوام از کهار افهتهااه بهوا.     بسیار بدی ااتتم

هایم سنگی  تده بوا و گویا هیچ ی  از همهمه های اطرافم را 

ایهدم .  انیا روی سرم خراب تهده بهوا و یهخ کهرام.  نمی تنیدم

چشمانش ات  آلوا تده و به پههنهای صهورت .  پسرم می لرزا

ات  می ریزا و با استهای کوچهکهش مهرا مهحهکهم گهرفهتهه و 

فریاا می زند مامان نه، مامان چرا م  نمی تونم بیام، مه  مهی 

پریشان و  یران به سمت افتر مربوطهه .  خوام ااااتم رو ببینم

رئهیه  آنههها بها کهمهال .  هدایت تدم و مهاجهرا را بهازگهو کهرام

خانم قانون قانونه، تما نهمهی تهونهی بهچهه رو :  خونسرای گفت

گفتم آقای مهحهتهرم مهی فهههمهی .  باید پدر  اذن بده.  خارا کنی

مههرگ پههدر یههعههنههی چههه؟ بههچههه مهه  پههدر  را ازاسههت اااه و 

مه  .  پدربزرگ هم ندارا و م  قیم و سرپرست قانونی او هستم

ای  م  هستم کهه بها تهمهام سه هتهی هها او را .  هستم"  ماار " 

گفت خانم بایهد اااره .  ای  هم برگه قیم نامه م .  بزرگ کراه ام

 خب م  االن چه کنم؟. سرپرستی اجازه خروا اهد

بسیار ایر تهده .  کمی بعد هشدار اااند که مسافران سوار توند

آیا کسی می تواند کاری .  بوا و باید می رفتم به افتر هواپیمایی

با بی سیم خبر اااند چهمهدان .  کند؟ بلی  ها را زیر و رو کراند

گفتند تما فراا باید به .  ها را از هواپیما ت لیه کنید و برگراانید

اااره سرپرستی مراجعه کنی و اجازه خروا بچه را بهگهیهری، 

 —مسئول فرو  بلی  . سپ  به اااره گذرنامه مراجعه کنی

عنوان کرا که بلی  ها چارتر است و به هیچ عنوان قابل برگشت 

یعنی ارصورتی که امشب . و تعویض و به تاخیر انداخت  نیست

پسرم همچنان گریه می . پرواز انجام نشوا، بلی  ها می سوزا

اائم می پرسید . کرا و اتفاقات پیش آمده برایش قابل فهم نبوا

مامان مگه م  چی کارکرام که اجازه نمیدن از ایران خارا بشم؟ 

 مگه تو مامان م  نیستی؟                                                

. نهاگهههان بهه خهوا آمهدم....  مگه تو هزینه منو نمی ای؟ مگهه تهو 

ات  هایش را پاک کرام و .  بوسیدمش.  پسرم را ار آغو  گرفتم

عزیزم تو مهرا مهنهی، تهو :  خیره ار چشمانش با آرامش به او گفتم

ما اچار ی  بهحهران و مشهکهل .  گریه نک .  پسر منی، محکم با 

منطقی با  و عاقالنه بهه مه  .  تو می تونی بفهمی.  بزرگ تده ایم

تو ار جریان بوای کهه .  کم  ک  تا بتوانیم ترمیم ارستی بگیریم

بهلهه :  گفت.  م  با چه س تی و مشقتی تونستم پول بلی  رو تهیه کنم

مها او راه  هل .  خوب گو  ک .  گفتم فدایت توم.  مامان می اونم

ی  اینکه ما هر او با هم به خانهه بهرگهرایهم کهه بهلهیه  هها .  ااریم

چارتر هست و می سوزا و همهه ههزیهنهه و ز همهت مهامهان ههدر 

چهون .  او اینکه اجازه بدی  داقل م  به ایدار براارت بهرم.  میره

 .ممکنه تا چندی  سال ایگه نتونیم همدیگر رو ببینیم

ایهدم کهواکهی کهه تها .  با کمال تعجب تاهد صحهنهه عهجهیهبهی بهوام

لحظاتی قبل کامال با ا ساسات کواکانه اظهار تاای و تعهب مهی 

کرا و کمی بعد ا سا  غم و گریه ااتت، ات  ههایهش را پهاک 

کرا و محکم است مرا فشار ااا و بها بهاهض نشهسهتهه ار گهلهوی 

او نهفهر از .  تهو بهرو.  مهامهان مه  بهر مهی گهرام:  کوچکش گهفهت

مسئوالن به م  الداری می ااانهد کهه نهگهران نهبها  مها مهواظهب 

تهمها بهایهد ههر چهه .  زنگ بزن یکی بهیهاا انهبهالهش!  پسرت هستیم

 .چون خیلی ایر تده. سریعتر سوار هواپیما بشی

پسهر کهوچهکهم کهه .  چه لحظات پرارای را می گذرانهم!  خدای م 

 —سال قبل پدر  را ازاست ااا و براار  را هم ار ای  مدت 

نتوانسته بوا ببیند، باید بدون ماار  که با ههمهه وجهوا  بهه 

او تکیه کراه و اوری از او برایش به تدت س ت و سنگهیه  

مهااری کهه بها تهمهام نهیهرو و .  خواهد بوا، به خهانهه بهرگهراا

انرژی برای کسب ارآمد و تامی  هزینه ههای زنهدگهی تهال  

می کند، اذن فرزند خوا  را ههم نهدارا کهه بهرای او روز 

سفری  هروری او را 

به همراه خوا از کشور 

بهه راسهتهی .  خارا کهنهد

چرا؟ ایه  چهه مهعهنهایهی 

اارا؟ مهه  چههه کسهههی 

هستم؟ جایگاه م  مهاار 

ار ای  کشور کجاسهت؟ 

اااره سرپرستی کهجهای 

زندگی م  اسهت و چهه 

جایگاهی ار زندگی م  

اارا؟ آیا ار طهول ایه  

یه  سهال و نههیهم  هتههی 

ی  بهار، از و هعهیهت 

م  و زندگی پهر ارا و 

رنه مه  خهبهراار تهده 

انههد؟ یهها فههقهه  ار ایهه  

زمینه از راه رسهیهده و 

اذن فرزند مرا بر عهده 

گههرفههتههه انههد؟ ایهه  چههه 

قانون پرارای است کهه 

هیچ گونه خبری از مه  

و نحوه گهذران زنهدگهی 

م  ندارا؟ اجازه کواکی را که به س تهی بهزرگ کهراه ام و 

ار ای  زمان خاص که پدر ندارا و  تی کوچکهتهریه  مهال و 

. اموالی از پدر برای فرزند م  به جای نهمهانهده اسهت، نهدارم

صرف اینکه پدر بواه، اذن  قیهقهی خهروا بها ایشهان اسهت؟ 

 اال که نیست، م  ماار چه نقهشهی ارزنهدگهی فهرزنهد خهوام 

 اارم؟

م  به عنوان ی  ابیر فرههنهگهی ار ایه  ایهار کهه نهه تهنههها 

تربیت فرزند خوام که تربیت فرزندان ای  مرز و بوم را بهر 

عهده اارم، چه جایگاهی ار ایه  جهامهعهه اارم؟ چهرا اجهازه 

فرزندخوام را ندارم؟ ایه  چهنهیه  اتهفهاقهاتهی چهنهد ارصهد از 

خانوااه ها را اسیر مشکالت کراه اسهت؟ آیها بهه نهظهر نهمهی 

چه بایهد " رسد نقری ار ای  قانون وجوا اارا؟ به راستی که 

 !؟"کرا

 

میزان آزادی زن در یک جامعه، بهترین معیار وجود آزادی 

.و دمکراسی در آن جامعه است  

1772/  1835چارلزفوریه       
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اجتماعیون به رهبری نریمان نریمانب ار باکو تشکیل تد و  یدرخان  

.                  به عضویت کمیته مرکزی ای  تشکیالت انت اب گراید  

 مشهد                                                                                

با اختراع چراغ برق و وروا آن به ایران متولیان آستان قد  به فکر 

افتااند که برای تأمی  روتنائی  رم از کارخانه چراغ برق استفااه 

ار )بنابرای  مظفرالدی  تاه ار هنگام بازگشت ازسفر اول اروپا . کنند

سه روز ار باکو ماند و استوری برای ( هجری تمسی ۴۱۱۳سال 

خرید ی  استگاه مولد برق با قدرت اوازاه  اسب ب ار از روسیه به 

قیمت هشت هزار تومان پول نقره برای  رم امام ر ا ار مشهد 

صاار کرا، چون ار آن زمان بی  مسلمانان مهند  چراغ برق بسیار 

های باکو،  یدرخان عمواوغلی را معرفی  کم بوا، بنابرای  مسلمان

به عقیده کسروی،  یدرخان چون تحریالت مهندسی برق . کراند

از بازرگانان (  اا میرزا محموا میالنی)ااتت، بدعوت ر ایوف 

سمت خراسان  تبریز، پ  از خرید ماتی  و لوازم چهارصد چراغ، به

ماه کارخانه برق  رم امام  ۴۱بعد از  ۴۱۳۱ رکت کراند وار سال 

طب  اسناا وزارت نیرو . ر ا و باال خیابان نرب و راه اندازی تد

تاریخ .) بعد ازاربارتاه اولی  بار بوا صنعت برق وارا ایران تد

(.                              صنعت برق ارایران انتشارات وزارت نیرو  

کرا وسهام المل  متولی  رانی می ار ای  زمان ار مشهد نیرالدوله  کم

باتی آستان قد  بوا، طب  خاطرات  یدرخان که میرزا ابراهیم 

منشی زااه به رتته تحریر ارآوراه نیرالدوله ار ی   رکت و عبور 

ها تقریبار به عده چهارصد نفر  از کوچه و بازار عده کثیری از فرا 

جلو و عقب خوا انداخته و کسانی را که نشسته بواند، به زور بلند 

نمواند، و  تی متولی باتی نیز از ای   کراه و  کم به تعظیم کران می

چون چراغ برق ی  چیز تازه ارایران بوا، .ااتت  رکات معمول می

به همی  الیل تقریبار با .آمدند تماتای کارخانه می اهل خراسان اغلب به

.                             تمام اهل خراسان از و یع و تریب آتناتدم  

توا که رابطه وی  از مجموع خاطرات  یدرخان چنی  برااتت می

های انقالبی، با متولی باتی  سنه  بواسطه اارا بوان رو یه و اندیشه

نبواه، بطوریکه روزی ار اول تب، کسی به عجله وارا کارخانه تد 

آید، بهتراست چراغ  متولی باتی برای تماتای کارخانه می: و گفت

جلو بفرستید،  یدرخان اعتنائی به او نکرا و استور ااا اروازه 

کارخانه را نیز بستند و متولی باتی پ  از نیم ساعت انتظار، وارا 

مقروا  یدرخان از ای  تحقیرات، به صرافت انداخت  و . کارخانه تد

 الی کران به مرام بوا که تکلیب و وظیفه ت ریت بشریت را ارک 

(                                    آرمی  اسکندری –تاریخ اورمیه ) نمایند  

ار بدو . های  اکم وقت خراسان، نیز او را نارا ت میکرا سفاکی

وروا،  یدرخان نیرالدوله، ی  نفر را بر اروازه تهر تقه نمواه و 

 -رئی  نیا ) کراند  به واسطه ای  عمل مرام  کمران را تحسی  می

 یدرخان با توجه به او اع اجتماعی مشهد، گرانی نان و (.  ۹۱

قحطی را بهانه تحری  مرام علیه  کمران قراراااه و خواست برای 

عزل وی قیام کنند، بنابرای  هیجان عجیبی ار مرام  ظاهر تده و 

ار ای  قیام چندی  خانه هم تاراا .یکباره عزل  اکم را خواستار تدند

تد که یکی از آنها خانه نایب التولیه بوا که بیست خم تراب از 

منزلش بیرون آوراند، او خم از آن تراب را ار ام بست اروازه 

السااات  ها از خانه نقیب گفتند، ای  تراب صح  گذاراه به عابری  می

پ  . نماید است که ظاهرار خوارا تقدی  می سرکشی   رم بیرون آمده

الدوله بجای  نیرالدوله از  کومت عزل و رک (    ۴۱۳۱)ازای  قیام 

آذر و ای ماه  ۶و ۱نشریه یااگار تماره های .. )او منروب گراید

(.                                                          هجری تمسی ۴۹۱۱  

 یدرخان ار مشهد به نشر افکار  زب سوسیال امکرات پرااخت و 

و .  تی سعی و تال  ااتت که فرقه سیاسی تشکیل بدهد که موف  نشد

خواهان آن ایار همچون مل  الشعرای بهار ارتباط و  با آزاای

مل  الشعرای بهار  م  اتاره به آن، خوا را جزء . همکاری ااتت

.                      .                         است  اعضای کمیته ایالتی نامیده

 یدرخان به تهران عزیمت نموا و بمدت چند ماهی ار بان  

استقرا ی و اااره راه آه  تهران و سپ  بعنوان متردی و سر 

 —پ  ازچندی. مکانی  کارخانه چراغ برق تهران مشاول به کارتد

نظارت ار ساختمان خیابان های تهران و راههای 

اتتاال به . توسه اطراف تهران نیز به اومحول گراید

کارهای م تلب موجب گراید که  یدرعمو اوغلی را 

از نزای  با زندگی تواه های ز متکش ایران و 

او از ای  . او اع اقتراای و اجتماعی آتنا سازا

موقعیت و فرصت برای نشر افکار انقالبی ار میان 

کارگران استفااه کرا و عده ای از ایرانیان مترقی و 

انقالبی را به محفل سوسیال اموکراسی تهران وارا 

نموا و ار تهران و سایر تهرها به ایجاا  وزه ها و 

.              محافل سوسیال اموکراسی مباارت ورزید  

 وزه م فی سوسیال اموکراسی اجتماعیون و عامیون 

مرکز غیبی . تهران به رهبری  یدرخان تشکیل تد

تبریز و مرکز غیبی رتت موسوم به کمیته ستاری ار 

تربیت مجاهدی  انقالب مشروطیت رل مهمی بازی 

.                                                         کراه اند  

ااروپا                                                                

روسیه،  یدرعمواوغلی  ۴۳۱۱پ  از تکست انقالب 

وی ار ای  . مسافرتی به کشورهای اروپا ئی نموا

.  مسافرت ها به تکمیل معلومات فنی خوا پرااخت

 یدرخان طب  توصیه انجم  مجاهدی ، فنون ساخت  

بمب و سایر اسلحه و ااواتی که به کار مبارزه انقالبی 

 ۴۱۳۶)میالای  ۴۳۱۱ار سال . می خورا آموخت

او مجداا به ایران باز میگراا و فعالیت ( تمسی

انقالبی خوا را ار را  مجاهدی  و مبارزی  نهضت 

.                                 مشروطیت از سر می گیرا  

 آذربایجان                                                        

 یدرخان ارآذربایجان ومناط  خوی وماکو علیه 

ارتجاع وخانهای ماکو واقبال السلطنه وخانهای مرتجع 

.ایل تکاک به مبارزه مسلحانه پرااخت                     

ار ای  جنگها  یدرعمواوغلی ی  میلیشیای مرکب از 

جوانان آذربایجانی، کرا، ارمنی، آسوری، گرجی و 

آنها را علیه ارتجاع رهبری . ترک و غیره تشکیل ااا

ار همان ایام روزنامه مشروطه خواه .و فرماندهی کرا

اگر مجاهدت و راهنمائی : "چنی  نوتت" مکافات"

 یدرخان نبوا بطور  تم قلعه خوی به است مرتجعی  

او ار مد تی کوتاه مشکل نان راار خوی که " می افتاا

ار همی  . به وسیله محتکران بوجوا آمده بوا  ل کرا

 س    ایام است که اولی  ابستان ار خوی به وسیله

مرام خوی به . با کم   یدرخان اائر میشوا   رتدیه

قدراانی از ز مات او به نامش تعر گفتند و سر زبانها 

صمد  -آذربایجان ار جنبش مشروطه)انداختند 

 یدرعمواوغلی ار افع تجاع نظام مرتجع ( بهرنگی

معروف و یکی از سراستگان خون وار و از اتمنان 

آزاای ایران تدابیر فراوانی به کار برا و باالخره 

 مشروطه و مشروطه خواهان را از تر وی نجات ااا

 

راویان و مورخان،  یدر عمو اوغلی را از انقالبیون قفقاز و 

از پایه گزاران  زب سوسیال امکرات،  زب عدالت و بعدها 

                  ا.                     زب کمونیست ایران می اانند

                                                            

 یدر عمو اوغلی معروف به  یدر برقی که نام اصلیش تاری 

میالای ار تهر  ۴۳۳۱ویرایوف است ار بیستم اسامبر 

ر ائیه از پدری بنام علی اکبر افشار و مااری بنام زهرا خانم 

پدر  پزت  ااروساز بوا و ار تهران تحریالت . متولد تد

.                                            خوا را به اتمام رسانده بوا  

او به آن الیل که مرام ر ائیه و روستاهای آذربایجان برای 

ارمان و یا یافت  راه  لی برای اتواری های روزمره خوا به 

وی مراجعه می کراند و او نیز از هیه کمکی اریغ نمیکرا، 

ار میان مرام محبوبیت فراوان یافته بوا و بهمی  الیل زیر 

پ  از مدتی، به همراه خا نوااه ا  ناچار به .فشار خوانی  بوا

.  جالی وط  تد و ار ارمنستان اقامت گزید                        

  

 قفقاز                                                                        

 ۳ یدر خان همراه خانوااه خوا مقیم ارمنستان تد و ار 

سالگی به مدرسه رفت و اوران تحریالت را بعنوان تاگرا 

سپ  اراانشکده فنی تفلی  که تنها . ممتاز به پایان رساند

اانشکده فنی ار تمام قفقاز بوا تحریالت خوا را ار رتته 

ار همی  سالها عالوه بر آتنائی . مهندسی برق به اتمام رساند

.  با انقالبیون مشهور قفقاز به کشورهای اروپائی نیز سفر کرا

او  م  تسل  به زبانهای روسی، ارمنی و گرجی به زبانهای 

.                    .  فرانسه، آلمانی و ایتالیائی نیز آتنا یی ااتت

 یدرخان بعد از پایان تحریالت به باکو رفت و ار صنایع  

      -—ار ای  هنگام  زب  . نفتی تقی اف به کار مشاول تد
25ادامه در ص   

 حیدرخان عمواوغلی
سال تولد  وسومیندرآستانۀ یکصد و سی   

 نیما از سنندج
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ااامه ار صفحه          

 "ما مورسی را به زیر می کشیم همان طور که مبارک را به زیر کشیدیم"
 ”زود دویچه سای تونگ ” گزارش روزنامه آلمانی  

 
 ترجمه مینو الوندی

عال االسوانی پر خواننده تری  نویسنده مرر ار هتل کوچهکهی 

ار نزایکی اتتوتگارت نشسته است و مشاول تویتر فرسهتهاان 

مها .  رئی  جمهور مرهر مشهروعهیهت نهدارا: " می گوید.  است

". انت ابش کرایم ولی  اال نوکر مرتد از آب ار آمهده اسهت 

. مرتد به باالتری  مقام رهبری اخهوان الهمهسهلهمهیه  مهیهگهویهنهد

االسوانی ی  آی پد با جلد سیاه اراست اارا ومشاهول تهویهتهر 

فرستاان برعلیه مورسی است، رئی  جهمهههوری کهه بها پهیهش 

نوی  قانون اساسی مرر را به آستانه جهنهگ ااخهلهی کشهانهده 

 .است

تلویزیون اولتی مرر خبر از پنهه کشهتهه .  پنجشنبه صبح است

طهرفهداران مهورسهی و .  ار ارگیریهای اخیر خیابهانهی مهیهدههد

م الفان او تب گذتته ار مهقهابهل کها  ریهاسهت جهمهههوری بها 

االسهوانهی پهنهجهاه و .  سنگ و مواا آتش زا به جان هم افتااه اند

پنهه سهال اارا، مهرا تهنهومهنهدی اسهت کهه مهعهمهوال ار ههمهه 

چندی پیش ار میدان تحریر با .  تظاهرات خیابانی  ضور اارا

چاقو به او سوءقرد تد و چیزی نمانده بوا کهه جهانهش را از 

از آن زمان به بعد چند محافظ قوی ههیهکهل کهه از .  است بدهد

 .طرفدارانش هستند ار کوچه و خیابان او را همراهی می کنند

امسال جایهزه یهوههان .  از روز اوتنبه االسوانی ار آلمان است

فیلیپ پالم برای آزاای عقیده و آزاای مهطهبهوعهات ار تهورن 

یوههان فهیهلهیهپ .  اورف ار نزایکی اتتوتگارت به او اعطا تد

جهزوه  ۴۳۱۶پالم، کتابفروتی ار اتتوتگارت بوا که ار سال 

آلهمهان ار  ضهیهض " ای برعلیه ناپلئون منتشر کرا با عنهوان 

 .و به همی  مناسبت اعدام تد  ۹(" ذلت

با وجوایکه ار مرر خونیه  تهریه  بهحهران کشهور از زمهان 

سقوط مبارک به ای  طرف ار جریان است االسهوانهی په  از 

اریافت جایزه ار آلمان مانده است تا همسر  را که از التهاب 

خهوا .  مفاصل رنه می برا، ار رفت  پیش پزت  همراهی کند

او هم برای معاینات پزتکی به او طبیب آلمانی مراجعه کهراه 

او اهها سال است که سیگار پشت سیگار می کشهد، مهی .  است

". اکترها از سالمت ریه های مه  بهههتهشهان بهراه بهوا: " گوید

االسوانی با گفت  ای   رف مثل تاگرا مدرسهه از زیهر ار  

صدای بهم و .  اررویی که ار امتحان قبول تده باتد، می خندا

خش اار او را میتوان ای  روزها هرروز ار تلویزیهون مرهر 

ی  فرستنده تلویزیونی خروصی ار آلمان به او زنهگ .  تنید

برای تلویزیهون اولهتهی .  می زند و تلفنی با او مرا به می کند

ار اوران مهبهارک اسهم او ار .  االسوانی وجوا خارجی ندارا

قدرتمداران جدید هم از انتقااات او ال .  لیست سیاه قرار ااتت

 .خوتی ندارند

می گویهد تها بهرسهم ) قبل از بازگشت به مرر ار روز اوتنبه 

چمدانم را پرت می کنم توی اتاق و راهی مهیهدان تهحهریهر مهی 

کوتش می کند مرریان مقیم آلمان را بهرای تهظهاههرات (  توم

. مرری زندگی مهی کهنهنهد ۶۱۱۱۱ار آلمان  دوا .  بسیه کند

نهفهر از آنهان  ۱۱۱۱بر اسا  اطالعات ای  روزنامه تا کنون 

اسامبر نامنویسهی کهراه  ۴۱برای همه پرسی اعالم تده برای 

ار چنی  روزی مورسی قانون اساسیش را به رای خواههد .  اند

رای را تهحهریهب  ۱۱۱۱ایه  : " االسوانی مهی گهویهد.  گذاتت

( مهقهیهم آلهمهان) خواهند کرا و آن را نهمهایهنهده آرای مرهریهان 

اسهتهگهاه اااری .  معرفی خواهند کرا ارست مثل زمان مبارک

مهرام ار ایهنهجها بهایهد بهه .  ما ار ای  زمینه تجهربهه زیهاا اارا

 —خیابان بروند و صدایشان را برعلیه ای  مضحکه بلند کنند 

 ".ولی متقاعد کران آنها کار سااه ای نیست

ار سال  گرم و را هت ههتهل چهراغهانهی ارخهت 

راایوی محلی ترانه ای پ هش .  نوئل برق می زند

می کند و پ  از آن نهوبهت اخهبهار اسهت کهه بها 

گهارا ریهاسهت .  خبهرههای مرهر تهروع مهیهشهوا

جمهوری تانکهایش را ار مهقهابهل کها  ریهاسهت 

االسهوانهی آههی مهی .  جمهوری مستقر کراه است

صبهح زوا السهوانهی ".   مورسی، مورسی: "کشد

با محمد البرااعی، برنده جایزه صلح نوبل، تلفنی 

الهبهرااعهی بهازر  سهابه  .  صحبهت کهراه اسهت

سازمان ملل و یکی از رهبران مههم اپهوزیسهیهون  

 اال االسوانی باز مشاول تویتر فهرسهتهاان .  است

مهها مههورسههی را بههه زیههر مههی کشههیههم " مهی تههوا 

 ".همانطور که مبارک را به زیر کشیدیم

. اریهافهت کهنهنهده اارا ۶۹۱۱۱۱االسوانی ار تویتر  بیش از 

هرچه که می نویسهد بهه سهرعهت ار صهفهحهات اخهبهار عهربهی 

منعک  می توا و عک  العمل به نوتته هایش را ههم سهریهعها 

مراک ابلهه : " زن زیبایی می نویسد. روی صفحه آی پد می بیند

 ".تو هیچی  الیت نیست ولی بازم وراجی می کنی

م الفان االسوانی که بیشترتان اسالمیست هستهنهد خهواتهان را 

زن زیهبهایهی .  ار اینترنت پشت چهره های زنانه پنهان می کنهنهد

می پرسد که آیا االسوانی ویسکهی صهبهحهش را خهوراه اسهت؟ 

همینطور بدون فکر به م  توهی  مهیهکهنهنهد : " االسوانی می گوید

ار غیر اینرورت فهرض را .  چون که کتابهای مرا ن وانده اند

 ".بر ای  نمی گذاتتند که م  برعلیه اسالم مطلب می نویسم

انتشار  ۱۱۱۱که ار سال " عمارت یعقوبیان"االسوانی با رمان 

ایه  رمهان تهرح طهنهزآلهوا و .  یافت تهرت جههانهی پهیهدا کهرا

پرتناقضی از زندگی روزمره مهرام ار  هکهومهت مهبهارک ار 

او .  است و بسهیهاری از تهابهوهها را مهی تهکهنهد ۳۱اوایل اهه 

توصیب می کند که مرریان چگونه با هم می خوابند، چهگهونهه 

انبال کار می گراند، رتوه می اهند و رتوه می گیرند، پله هها 

را تمیز می کنند، تامپانی می نوتند،  شیهش مهی کشهنهد، اعها 

می کنند، ار انته هابهات تهقهلهب مهیهکهنهنهد و یها ایه  کهه چهگهونهه 

زبهان ازجهمهلهه بهه زبهان  ۱۱ای  کتهاب بهه .  تروریست میشوند

عبری ترجمه تده است و ار سراسر جهان بیش از ی  میلیون 

رمهان ایهگهر االسهوانهی بهه نهام .  نس ه به فرو  رسهیهده اسهت

هم تش سال پیش جزء پهرفهرو  تهریه  کهتهابههها ار "  تیکاگو"

اما به نظر میرسد که ار اوران بهحهران، .  سطح بی  المللی بوا

 .نفوذ سیاسی االسوانی  مهمتر از وزن اابی او است

ار ی  بحث ااغ تلویزیونی ار فوریه گذتهتهه االسهوانهی ا همهد 

تفی ، ن ست وزیر ساب  و یکی از سیهاسهتهمهداران کهههنهه کهار 

زمان مبارک را چنان مچالهه کهرا کهه او او روز بهعهد از آن 

بیشهتهر از ههمهه کهفهر  از ایه  : " االسوانی میگوید.  استعفا ااا

ارآمده بوا که م  با او بعنوان یه  انسهان بهرابهر بهه صهحهبهت 

تو اصال کی :  او از م  پرسید.  نشستم و نه بعنوان ی  نیمه خدا

هستی؟ م  ار جواب می توانستم بگهویهم کهه مه  مهوفه  تهریه  

مه  یه  تهههرونهد :  ولهی گهفهتهم.  نویسنده عهرب مهعهاصهرهسهتهم

مرری هستم وتما باید عاات کنید باینکه تهههرونهدان مرهری 

 ".هم سئواالتشان را مطرح کنند

سئوال کران و ارمقابل صها هب مهنهرهبهان و مهقهامهات اااری 

سکوت نکهران، ایهنههها مهو هوعهاتهی هسهتهنهد کهه از ایهر بهاز 

. او انهدانهپهزته  اسهت.  االسوانی را به خوا مشاول کهراه انهد

. تحریالتش را ار قاهره و سپ  ار تیکاگو انهجهام اااه اسهت

چندی پیش ار مطلبی ار روزنامه الهمهرهری الهیهوم از اوران 

بدتهریه  " بعنوان  ۳۱استیاریش ار اانشگاه قاهره ار اوایل اهه 

یکی از پروفسورها ار آنجها .  یاا کراه است" روزهای عمر م 

استیار  را االغ خطاب میکراه است و آن استهیهار ههم بهاکهش 

نبواه است چرا که به اعتبار او پروفسور جای پدر  را ااتهتهه 

 .است

 . استبداا مثل سرطان است"االسوانی ار جایی نوتته است 

از کا  ریاست جمهوری تروع میشوا و بهه سهراسهر جهامهعهه 

اامهای تو سری خوراه خهواتهان بهه مسهتهبهدیه  .  سرایت میکند

آنههها بهه مهحهض ایهنهکهه بها انسهانهههایهی .  اون پایه تبدیل میشوند

 عیب تر از خوا روبرومیشوند اختناق و ستمی را که خوا از 

 ". آن رنه براه اند تکثیر می کنند

با وجوایکه االسوانی میتواند زندگیش را از ارآمهد کهتهابهههایهش 

ولهی (  چیزی که ار انیای عربی کمهتهر پهیهدا مهیهشهوا) اااره کند 

او .  هنوز هم او روز ار هفته بعنوان اندانپهزته  کهار مهیهکهنهد

مطب م  به منزله پهنهجهره ای اسهت کهه مه  بهرای : " می گوید

 ".مشاهده جامعه به آن ا تیاا اارم

االسوانی نسبت به آنچه کهه امهروزه از ایه  پهنهجهره مهی بهیهنهد 

از طرفی بیمهارانهش از آزار و اذیهت .  ا سا  اوگانه ای اارا

کارفرمایانشان تکایت اارند مهثهل ایهنهکهه مهنهاسهبهات  هاکهم بهر 

. تها کهنهون تهاهیهیهری نهکهراه اسهت ۳۱اانشگاه قاههره از اههه 

بعنوان اانشجو تو موجوا ارمانده ای بیش نهیهسهتهی، آن زمهان " 

تو را طهوری تهربهیهت مهی .  اینطوربوا  اال هم همینطور است

 ".کنند که سئوال نکنی

لحظه تگفهت انهگهیهز "  ۱۱۴۴از طرف ایگر مرر ار ژانویه 

انسهانهههایهی : " االسوانی می گهویهد.  را تجربه کراه است"  انقالب

که  تی تهروندان آگاهی هم نبواند به ناگهان تهبهدیهل تهدنهد بهه 

 کومت ایکتاتورها تنها به ای  الیل پها بهرجهاسهت کهه .  قهرمان

انسانها، فرقی نمیکند ار کجای انیا، به لحاظ طهبهیهعهی قهههرمهان 

 ."نیستند

مرر او سال پ  از پایان عرر مبارک صحهنهه ای اسهت کهه 

امها بهنهظهر .  موجب نهاامهیهدی انسهانهههای غهیهر مرهری مهیهشهوا

االسوانی  کومهت اخهوان الهمهسهلهمهیه  و رئهیه  جهمهههورتهان 

ایهه  . "  مههورسههی، ار ارازمههدت بههرای کشههور  مههفههیههد اسههت

. و عیت برای مرر مفید است ولی نه برای اخوان المسهلهمهیه 

اهها سال مبارک اسالمیسهت هها را .  ای  مثل واکس  زان است

ای  امر خیلی ها را به طرف اخهوان الهمهسهلهمهیه  .  خفه می کرا

ولی  اال مرام از آنها روگراان تده اند چون می بهیهنهنهد .  کشاند

وقتهی کهه ایه  کهابهو  .  که چه فاتیست مآبهای متعربی هستند

بگذرا مرر ار مقابل چنی  ارگهانهیهسهم ههایهی مرهون خهواههد 

 ".بوا

االسوانی با تحقیر از اسالمیست ها  رف می زنهد ولهی بهطهور 

ار آخریه  مهالقهاتهش بها مهورسهی .  مرتب با آنها ار تما  است

آام . " کوتش کراه است وجدان او را مهورا خهطهاب قهراراههد

او اوستانه به  رفهای .  می تواند خیلی صریح با او صحبت کند

تما عضو سازمانی هستهیهد کهه :  م  به او گفتم.  آام گو  میکند

اصهال هات قهانهون اسهاسهی تهمها .  منابع مالهیهش روته  نهیهسهت

و او ار تمام مدت لهبه هنهد مهیهزا و .  هیچگونه مشروعیتی ندارا

آخر سر هم گفت که همه نکات م  ارست است و از م  تشکهر 

 ".بیایید با هم عک  بگیریم: کرا و گفت

 —از جمله . االسوانی ار ی  خانوااه لیبرال بزرگ تده است
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 آرژانتین مرکز قاچاق زنان برای روسپی گری و کار اجباری

نسترن امانی  : ترجمه   

ساله  23زمانی که ماریتا ورون اختر 

سوزانا  تری مارکو ار سوم اپریل 

ناپدید تد، سوزانا نمی اانست  2002

که میزان اااخواهی و جستجوهای او 

برای اختر  تا چه  د جنجال آفری  

ی  اهه جستجو، وی را به . خواهد تد

جایی کشاند که  تی ناچار تد به تکل 

ی  روسپی تا اسپانیا رفته تا ار تبکه 

خرید و فرو  سک  اثری از اختر  

اه سال بعد بالخره  او همه . بیابد

تواهد و مدارکی را که ازایده تدن 

اختر  توس  تبکه مافیایی سک  را 

تایید می کرا به اااگاهی ار تهر 

نفر ار اااگاه با  13. توکومان ااائه ااا

اتهام است ااتت  ار ازایدن وی 

محاکمه تدند ار  الیکه وکیل متهمان 

ااعا می کرا که وی به میل خوا به تجارت آنها پیوسته 

 2012اسامبر  11طب   کم  اااگاه جنایی توکمان ار . است

نفر متهم قاچاق انسان ار ارتباط با مفقوا تدن ماریتا  13هر 

ورون، به الیل کافی نبوان تواهد و قرائ  ارائه تده به 

زن  6مرا تامل ی  پلی  و  7متهمان . اااگاه تبرئه تدند

سکرتری اااگاه  کم  تبرئه را با باضی ار گلو برای . بواند

پ  از پ ش سراسری ای  خبر  ی  گروه . مرام خواند

ناتنا  از فعالی   م  همدرای با قربانیان، مش رات 

کامل قا ی ها  با تماره تلف ، آار  و  ساب بانکی تان 

را برای آگاهی عموم و تناساندن ماهیت گراانندگان کشور 

.                                                          منتشر کراند  

ماریتا  یکی از هزاران زن ار آرژانتی  است که ار است 

مافیای آام ربایان تجارت سک ، زندگیش ار ترای  جهنمی 

گفته می توا که . روسپی خانه ها به تباهی کشیده تده است

او ار چند مکان ار تال روسپی گری و همکاری با 

سوزانا ماار ماریتا  دوا . گراانندگان ای  مکان ها ایده تده

سال است که به تنهایی به انبال اختر  می گراا وی  10

ار گفتگویی با نشریه آرژانتینا ایندیپندنت گفت که زنان 

قربانی کسی را برای  مایت از خوا ندارند واولت هم هیچ 

اقدامی برای یافت  آن ها نمی کند، بنابرای  م  ناچار بوام که 

..                                خوام به تنهایی پیگیر ماجرا توم  

کمپی  سوزانا که بعدها اعضای آن بسیار زیاا تد، توانست 

.  اخبار ازای و قاچاق زنان را ار سطح گستراه ای افشا کند

بنیاا لو  آنجل  را تاسی  کرا،  2007سوزانا ار سال 

سازمانی که بتواند عالوه بر مبارزه با قاچاق انسان برای 

قربانیان آن تسهیالت مشاوره روانی و خدمات اجتماعی هم  

زن را از روسپی  130ای  بنیاا تا کنون توانسته . فراهم کند

را " زن تجاع"جایزه  2007وی ار سال . گری نجات اهد

پیگیری او برای ماجرای اختر  به . از امریکا اریافت کرا

صورت ی  فیلم مستند تلویزیون ارآمد و توانست به مرام 

آرژانتی  نشان اهد که چه فساای ار اولت، اااگاه ها و 

بسیاری از زنانی که از . ااارات پلی  کشور  اکم است

است گراانندگان روسپی خانه ها نجات یافته اند آزاایشان را 

زنان آزاا تده می خواهند تظاهراتی . مدیون سوزانا می اانند

  —برای کسب تضمی  برای     یات انسانی خوا به راه 

آن ها معتقدند که  کم اااگاه ثابت کراه که متهمان برای . بیندازند

.                                                جرائمشان تنبیه ن واهند تد  

آرژانتی   مقرد و یکی از مراکزعبور قاچاق انسان است برای  

بسیاری از ای  زنان از تهر های . استفااه جنسی و کار اجباری

 اتیه ای برای تجارت سک  ار کالن تهر های ااخل آرژانتی  

و بعضی از آن ها نیز به کشورهای همسایه مثل . ازایده می توند

تعداای .  مکزی  و  تی گاهی به اروپای غربی فرستااه می توند

از زنان و اختران نیز از کشورهای پاراگوئه، برزیل، پرو و 

. اومینیک  ریپابلی   برای همی  منظور به آرژانتی  وارا می توند  

 18ذکر است که قانون تامل افراا باالی 

سال نمی توا که تلویحا به ای  معنی است 

که آن ها با ر ایت و آزاای کامل تال 

ایراا . روسپی گری را انت اب کراه اند

ایگری که گروه مبارزه با قاچاق انسان به 

ای  قانون اارا ای  است که  قانون هیچ 

اتاره ای به ازاواا اجباری و تحمیلی 

زنانی که از کلمبیا، اومینیک  . ندارا

ریپابلی  و پاراگوئه برای روسپی خانه ها 

به کشور وارا می توند چون اجازه اااره 

مهاجرت را ندارند، قاچاقچیان ی  ازاواا 

اجباری برای آن ها ترتیب می اهند و با 

تحمیل ترط جهیزیه با مبلغ بسیار باالیی 

که آنها هرگز قاار به تهیه آن نیستند،  نا 

خواسته وارا تعهدی می توند که مجبور 

باتند اائما وابسته به قاچاقچیان مانده و ار 

ترای  همسری باقی بمانند که عمال ای  وابستگی به ای  

معنی است که باید عالوه بر سک  ار قاچاق مواا م در 

کلوایا فلور  یکی از بازرسان،  می . نیز همکاری کنند

گوید که زنان به کم  مواا م در باید اائما خوا را سر 

نفر  30تا  20 ال نگه اارند تا بتوانند هر کدام روزانه از 

.                                  از مشتریان سک  پذیرایی کنند  

وی ا افه می کند که سیاستمداران، اااستانی و پلی  بسیار 

تنگاتنگ ار معامالت فاچاق زنان برای سک  اخالت اارند 

و ار منافع آن تریکند که به ای  ترتیب بقا و سوا آوری ای  

.                                        تجارت را تضمی  می کنند  

بر طب  آمار اعالم تده کشور، بعد از بحران اقتراای سال 

، آرژانتی  توانسته ار آمد ملی کشور را هر سال 2000

کمی وقفه ار ای   2008تنها بحران جهانی سال . باالتر ببرا

روند ایجاا کرا،البته باید اید که ارآمد ملی چگونه محاسبه 

تده، قطعا ارآمد  اصل از قاچاق انسان و ارآمد تال های 

..               جانبی آن نیز ار ارآمد ملی ملحوظ گشته است  

بواه،  % 9.2رتد اقتراای آرژانتی   2010ار سال   

سریعتری  رتد ار امریکای التی  که باعث تد خانم 

مجداا به عنوان  2011کریستینا فرناندز ار اکتبر سال 

رئ  جمهور انت اب توا، اما ار ااامه سیاست های اولت 

 2011قیمت ها  تروع به رتد کرا، ار سال  2007از سال

بواه، اومی  مقام بعد از ونزوئال ار % 20تورم معاال 

 2012طب  آمار رسمی کشور ار سال . امریکای التی 

بواه اما آمارهای غیر وابسته به اولت % 10میزان تورم 

اعالم کراه است که گبرییلال % 25میزان تورم را بیش از 

سرووتی  نماینده مجل  عضو  زب  اکم نیز آن را تایید 

.                                                                 می کند  

اولت کنترل بسار تدیدی بر روی م الفان اارا و  کلیه  

.  رسانه های خبری تدیدا تحت کنترل اولتی می باتند

انت اب مجدا خانم فرناندز به عنوان رئی  جمهور ار 

فق  با سکوت تحمیلی م الفان توانست امکان پذیر  2011

.                                                                   گراا  

فرقی نمی کند که رئی  جمهور مرا باتد یا زن، ار 

آرژانتی  زنان قربانی تجارت سک  برای صا بان پول و 

.                                           قدرت، باقی خواهند ماند  

*** 

 

قاچاقچیان عالوه بر آام ربایی، زنانی را نیز که مشکالت مالی 

اارند آن چنان فریب می اهند که بعضا با امید به زندگی بهتر به ای  

راه کشیده می توند ار  الیکه سپ  ای  زنان تحت رفتارهای کامال 

غیر انسانی، تاذیه ناجور و  تی گاهی ار زنجیر نگهداری می 

توند وسپ  تر با انواع تکنی  های روانی و فیزیکی آن ها را به 

برای پاک کران هر را . ترای  غیر انسانی تان بی تفاوت می کنند

پایی ار جستجوی ای  زنان، مافیا آنچنان مدارک تناسایی و هویتی 

. آن ها را محو میکند که گویا ای  انسان ها هرگز وجوا نداتته اند  

بر طب  گزار  سازمان ملل هیچ سابقه بازجویی و محکومیت ار 

 2007تا  2003مورا جرائم قاچاق انسان ها ار اوره بی  سال های 

بوا که قانون  د  2008ار سال . ار آرژانتی  ثبت نشده است

قاچاق ترویب تد به ای  ترتیب بر طب  قانون آام ربایی و استفااه 

البته الزم  به.از زنان برای تجارت سک ، غیر قانونی اعالم گراید
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اختالف بی  اتحاایه های معلمهان اسهتهان  2562از ماه اگوست 

. انتاریو و اولت استانی انعکا  رسانه ای گسهتهراه ای یهافهت

میلیون االری اولت اسهتهانهی بهرای لهاهو  235افشای خسارت 

قرارااا نیروگاه های برق ار او منهطهقهه اوکهویهل و مهی سهی 

ساگا،  زب لیبرال را با کاهش تدید اعهتهبهار  نهزا سهاکهنهان 

انتاریو و ار نتیجه خطر اسهتهیهضهاح و را اعهتهبهار اولهت ار 

 زب لیبرال بهرای کسهب آرای .  مجل  استانی روبرو ساخت

ای  او منطقه و  فهظ کهرسهی ههای نهمهایهنهدگهانهش ار مهجهله  

استانی، از اطهالع رسهانهی ار مهورا خسهارت وارا تهده بهه 

. مالیات اهندگان خوااری کراه و آن را پوتیده نگه ااتته بهوا

الزم به ذکر است که اولت لهیهبهرال ار اقهلهیهت اسهت و بهرای 

ترویب لوایح و رأی اعتماا به آرای یهکهی از ا هزاب رقهیهب 

جسته و گریه هتهه اطهالعهاتهی  2562ار ماه اگوست .  نیاز اارا

. ار مورا مبلغ خسارت واراه به اولت به رسانه ها ارز کهرا

هنوز ای  مسئله روت  نشده بوا که یکباره ار عرض کمتر از 

روز مسئله تجدید قراراااهای اتحاایه های معلمان انتاریهو  65

اسهت،  2562که مهلت پایان مذاکراتشان با اولت آخر اسامبر 

مانور اولت لیبهرال .  ار صدر اخبار استان انتاریو قرار گرفت

بر سر عدم افزایش  هقهوق مهعهلهمهان بهرای اوسهال و کهاههش 

مزایای آنان به بهانه بحران اقتراای با تواف  و  مایت  هزب 

اما ترویهب .  کانسرواتیو ار استور کار ای   زب قرار گرفت

ار مجل  انتاریو با  همهایهت  هزب کهانسهرواتهیهو،  666الیحه 

ممنوعیت اعتراب معلمان و اجبار آنان به تبعیهت از ترهمهیهم 

اولت با انتقاا تدید اتحاایه های کارگری، نهااها و انجمهنهههای 

ای  اقدام اولهت و .   مایت کننده از  قوق اجتماعی روبرو تد

ایجاا نار ایتی ار اتحایه های کارگهری کهه به هشهی از آنههها 

 امیان  زب لیبرال هستند، اعتبار  هزب لهیهبهرال را بهیهشهتهر 

پ  از افشای جزئیهات بهیهشهتهری از لهاهو قهرارااا .  کاهش ااا

نیروگاه ها ار مورا خسارت وارا تهده بهه اولهت، ار اواخهر 

سپتامبر و اوائل اکتبر،  زب لیبهرال ار مهوقهعهیهت مهتهزلهزلهی 

ار اوائل اکتبر استیضاح اولت و برکناری آن ار .  قرار گرفت

استور کار او  زب اقلیت نی یو امکرات و کانسرواتیو قهرار 

اولت لیبرال برای جلوگیری از استیضاح و  فظ خوا، .  گرفت

ترمیم به استعفای ن ست وزیر استانی و معل  کران مهجهله  

رئی  اولت لیبرال ار بیانیهه مهطهبهوعهاتهی خهوا عهلهت .  گرفت

استعفا و تعطیلی مجل  را نیاز اولت بهه وقهت بهیهشهتهر بهرای 

مذاکره با کارکنان اولت برای عدم افزایش  قوق ها و اعهمهال 

وی زمهان .  سیاستهای صرفه جوئهی اقهتهرهاای، عهنهوان کهرا

بازگشائی اوباره مجل  استانی را نیز به پایان انته هاب رههبهر 

 . جدید  زب لیبرال استان انتاریو و ترمیم وی موکول کرا

نفر کارگر تاغل اارا که تمامی آنهان  655،555اولت انتاریو 

از جمله ایهنههها .  تحت پوتش اتحاایه های  رفه ای قرار اارند

او فدارسیون اتحاایه های معلمان مدار  ابتهدائهی انهتهاریهو بها 

عضو و فدارسهیهون اتهحهاایهه ههای مهعهلهمهان  15،555بیش از 

همچنی  .  عضو هستند 65،555ابیرستانهای انتاریو با بیش از 

نهفهر نهیهز ار  66،555عالوه بر ای  او فدارسهیهون بهیهش از 

ار .  اتحاایه کارگران خدماتهی عهمهومهی اولهت عضهو هسهتهنهد

نهفهر مهعهلهم و کهارگهر خهدمهاتهی، بهیهش از  606،555مجموع 

اانش آموز را ار مدار  و ابیرستانهها انهتهاریهو  2،565،555

 . پوتش میدهند

 .موارا زیر را تامل میشوا 666الیحه ترویب تده 

 .ارصد معلمان 55کاهش  قوق . 6

 -ارصد از افزایش هزینه های  65ارصد از معلمان،  15. 2

آموزتهای تکمیلی را که قبال کامل پرااخت میشد اریافت 

.                                                               خواهند کرا  

 عدم افزایش مطل   قوقها  داقل برای اوسال . 3

ار صورت تش یص وزیر آموز  تمدید مدت الیهحهه بهرای .  1

 یکسال و بیشتر از آن توس  هیئت اولت 

کاهش ترفیع تالی ساالنه به نرب میزان کنونی، با  هقهوق .  6

 االر ار سال برای معلمان تازه کار  12،555ساالنه 

روز ار  25کاهش برخوااری از مرخری استعهالجهی از .  5

روز، معدل استهفهااه از مهرخرهی اسهتهعهالجهی ههم  65سال به 

قطع پااا  عدم استفااه مهرخرهی .  روز ار سال است 9اکنون 

 استعالجی هنگام بازنشستگی

هیچ نهاا  قوقی، اجتماعی و یا قضائی نمیتواند ار را مهواا .  1

 .اقدامی کند 666الیحه 

اولت میتواند نهااهای اولتی ااخل ار مو وع  هقهوق کهار .  0

را جهت اجرای الیحه فراخواند و آنان    تاییر و یا مهمهانهعهت 

 .از اجرای الیحه را ندارند

هرگونه اعهتهرهاب و یها فهراخهوان بهه اعهتهرهاب و تهوقهب .  9

، ار طهول (  ورک تهو روول) کارهای غهیهر وظهایهب تهاهلهی 

 .اجرای ای  الیحه غیر قانونی است

تمامی اتحاایه ههای کهارکهنهان آمهوز  و پهرور  اسهتهان .  65

قهراراااههای  2562اسهامهبهر  36انتاریو مهیهبهایسهت تها پهایهان 

خواتان را چه برورت جمعی و یا مجزا منعقد کنند، ار غهیهر 

اینرورت وزیر رأسات ار ماه ژانویه قرارااا را به آنههها ایهکهتهه 

 .خواهد کرا

اگر فرض را بر استقالل اتحاایه های کارگری می گذاتتیم، بها 

توجه به خالصه الیحه و محدوایتهای تعیی  تده ار آن انهتهظهار 

میرفت که عک  العهمهل بسهیهار بهیهشهتهری ار مه هالهفهت بها آن 

ولی پیوند تنگاتنگ اتحاایه های کهارگهری و . صورت میگرفت

فدراسیونهای معلمان با نهاا های سرمایه ااری عمومهات آنهان را 

ار .  به السوزان اولت سرمایه ااری کانهااا تهبهدیهل کهراه اسهت

سرتاسر مت  ای  الیحه  مله به سطح معیشت معلمان تهازه کهار 

چهیهزی کهه اتهحهاایهه ههای کهارگهری .  بروتنی بچشم می خورا

خیلی کمتر به آن پرااخته اند و ار بیشتهر مهوارا بها فهدا کهران 

 قوق کارگران تازه است دام و یا تازه کار، منهافهع کهوتهاه مهدت 

چیزی کهه ایه  روزهها .  کارگران با سابقه را ار نظر ااتته اند

. تههمههام کههارفههرمههایههان ار مههقههابههل طههبههقههه کههارگههر مههی گههذارنههد

". کارگران را به مرگ می گیرند تا به تب را هی تهونهد" یعنی

بعضی از اتحاایه های معلمان مانند اتحاایه های وابسته به بهرا 

آموز  کاتولی  و یا برا زبان فرانسه برابر مواا همی  الیهحهه 

با اولت وارا مذاکره تده و به توافقها ئی هم رسیده اند و تنیهده 

تده که برخی اتهحهاایهه ههای کهوچهکهتهر ههم مهذاکهراتهی را ار 

 . چارچوب همی  الیه با اولت آغاز کراه اند

ار مقهابهل او فهدراسهیهون اتهحهاایهه ههای مهعهلهمهان ابسهتهانهی و 

ابیرستانی و اتحاایه کارکنان اولت به اعتراض خوا ااامه اااه 

و اتحاایه معلمان ابستانی به ی  روز اعتراب چرخشی اسهت 

زاند که عمال بسیاری از والدی  تاغل را مجبور به مهانهدن ار 

برابر آمار منتهشهر تهده ار روزنهامهه هها اعهتهراض . خانه کرا

ارصدی جهامهعهه  36ارصدی و م الفت  19معلمان از  مایت 

 .برخوراار است

ار زمهان اولهت اسهت  6991نتیجه اعترهاب مهعهلهمهان سهال 

راستی مای  هری  که اولتش با  مایت ب شی از معهلهمهان بهه 

 2552قدرت رسید بوا، به روی کار آمدن لهیهبهرالههها ار سهال 

هم اکنون معلمان اوباره علهیهه اولهتهی کهه خهوا بهرای .  انجامید

چهرخهش .  انت ابش تال  کراه بواند، است به اعتراض زاه انهد

اتحهاایهه هها بهیه  ا هزاب سهرمهایهه ااری چهیهزی جهز تهکهرار 

 . مشکالت و مسائلشان نیست

بحران سرمایه جهانی و استیابهی آنهان بهه نهیهروی کهار ارزان 

کشورهای ایگر، استشان را برای تهاجم به استاوراها و سطح 

بهرای .  معیشت کارگران ار کشورها صنعتی باز گذاتهتهه اسهت

 —اولتهای سرمایه ااری تعار آزاای و    اعتراب و یا 

استقالل سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، فق  تها جهائهی اعهتهبهار 

وقتی اولتهای سرمایه ااری بها .  اارا، که مانع کار اولت نشوا

بحران روبرو میشوند برای اعمال ایکتاتوری عریان خوا هیهچ 

مروبات مهجهله  انهتهاریهو نهمهونهه .  ترایدی به خوا راه نمیدهند

 . روتنی از ای  رو  اول سرمایه ااری است

ار اابیات اعترا ی اتحاایه های کارگهری فهقه  نها م او نهفهر 

یکی وزیر آموز  و پرور  و ایگری ن ست وزیر مسهتهعهفهی 

گویا اصال طبقهه سهرمهایهه اار و ا هزاب .  اونتاریو براه میشوا

انها وجوا ندارند و تمام مشهکهالت را نهاتهی از مهوجهوایهت و 

 ل تهدن فهعهالهیهت اتهحهاایهه ههای .  سیاست ای  او نفر می اانند

کارگری ار نهاا های سرمایه ااری تا آنجا پیهشهرفهتهه کهه گهویها 

تعویض او نفر ار  زب لیبرال و یا تاییر اولت میتواند مشکهل 

انههها اائهمها از ترهمهیهمهات فهرای وزیهر .  کارگران را  ل کنهد

گهویها ایه  سهیهاسهت  هزب .  آموز  و پرور  صحبت میکهنهنهد

لیبرال و یا  زب کانسرواتیو نیست که منجر به ترویب چهنهیه  

الیحه ی  د آزاای و  د کهارگهری تهده اسهت، و گهویها ایه  

سیاست نه ار جهت تحکیم اولت سرمایه ااران بلکه از نهااانهی 

 666و که فهمی چند نفر آام خواخواه است که ار قالب الیهحهه 

جدا تدن اعهتهرا هات کهارگهری از . به کارگران تحمیل میشوا

نهاا های سیاسی سرمایه ااری کهه اتهحهاایهه هها از جهمهلهه ایه  

نهااها هستند، بدون جدا تدن از اتحاایه ها و ایهجهاا تشهکهل هها 

 . واقعا مستقل کارگری راه ایگری ندارا

ساکنان ایرانی اونتاریو که پیگیر اخهبهار مهحهلهی هسهتهنهد بهارهها 

تنیده اند که آقای مریدی نماینده ایهرانهی تهبهار مهجهله  اسهتهانهی 

انتاریو از  زب لیبرال، مکهررا ااعها کهراه اسهت کهه از  ه  

کارگران ار ایجاا سندیکا ها ار ایران  مایت میکند و بارها از 

سوی بهرخهی گهروه ههای اپهوزیسهیهون ایهرانهی ههم اعهوت بهه 

غیهر واقهعهی .  س نرانی تده و ار ای  مورا ااا س   اااه است

بوان س نان وی را میتوان ار ههمهکهاری کهامهل وی بها  هزب 

لیبرال و  مایت از ترمیمات  د کارگری و  هد سهنهدیهکهائهی 

با توجه به عملکرا  زب لیهبهرال ار امهر .  ای   زب مح  زا

محدوا کران فعالیت اتحاایه ها و عضویهت و  همهایهت وی از 

ترمیمات ای   زب، اوگانه گوئی غیرصااقانه ای را کهه ایه  

عضو  زب لیبرال با خوا  مل مهی کهنهد مهی تهوان بهروتهنهی 

ترکت ار مجال  م تلب و مایت کالمی از  ه  .  مشاهده کرا

تشکل کارگران ار ایران و محکومیت جهمهههوری اسهالمهی ار 

ای  زمینه را مهی تهوان نهه تهنههها بهعهنهوان یه  اوگهانهه گهوئهی 

ریاکارانه، بلکه همچون پوتشی برای  فظ کرسی نمایندگی ار 

واقعا هم اگر صداقتی ار .  جهت منافع سرمایه ااران قلمداا کرا

کار باتد چگونه می توان برای پ  انداز تهرت و محهبهوبهیهت، 

اقدامات  د کارگری و  د تشکل گهرائهی یه   هکهوت غهیهر 

خوای را اینجا و آنجا محکوم کرا، و ار همان  هال ار مهورا 

همان اقدامات سرکوبگرانه توس   زب و اولت خوای سکهوت 

نموا؟ برای گروه های اپوزیسیون ایرانهی، چهنهانهچهه خهوا نهیهز 

آلواه به فرصت طلبی های رایه سیاستمدارانه نباتند، تش یهص 

ماهیت هیپوکراتی  آقای مریدی ار رابطهه بها آنهچهه کهه مهیهان 

 .  زب لیبرال و اتحاایه معلمان می گذرا، چندان اتوار نیست

باید همواره به ای  امر توجه ااتت که مهم ای  نیست کهه افهراا 

سیاسی ار  رف چه میگویند، مهم آنست که ار عهمهل از کهدام 

 مایت باندهای سرمایه ااری از جنهبهش .  سیاست پیروی میکنند

اعترا ی ار ایران را فق  ار چارچوب فهم مقاصد و منهافهعهی 

که باندهای مزبور از ای  نوع  مایت ها انبال می کنند میهتهوان 

همه تواهد، منجمله آنچه که ای  روزها ار تورنتو .  تو یح ااا

می گذرا،  اکی از آنسهت کهه آقهای مهریهدی نهیهز از مهبهلهاهان 

 . هیپوکرات همی  باند ها می باتد

 

******** 
 

 



 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 66  jan  2013    13 

طرفداران آزاای اسلحه ار هند نیز معتهقهدنهد کهه زنهان بهایهد بها 

 . مل اسلحه قاار باتند از خوا افاع کنند

متجاوزی  و  تی بسیاری از مرام و مقامات مهعهتهقهدنهد کهه ایه  

زنان هستند که با تحری  مراان باعهث اصهلهی ایه  تهجهاوزات 

 .هستند

به ما نگوییهد " یکی از تعارهای زنان ار تظاهرات ای  بوا که 

 ." که چه بپوتیم، بگویید که تجاوز نمی کنیم

یکی از گزارتگران معتقد است که تعداا مقامات پارلمان 

ایالتی و ملی که  اتهام تجاوزات جنسی ااتته اند بسیار بیش از 

 -تعداا اعالم تده است و باید پرسید که ای  مقامات چگونه 

می اانهیهد ........ نظر مرام

ارست نیست کهه تها ....  که

 ."ای   د ماجراجو بوا

مهیهلهیهونهی  66اهلی تههر 

 612رسههمهها اریهه  سههال 

گزار  تجاوز ااتهتهه ار 

 الیکه رقم واقعهی بسهیهار 

بههاالتههر از ایهه  رقههم مههی 

بسیاری از موارا به .  باتد

االیل مه هتهلهب ههرگهز بهه 

. پلی  گزار  نمهی تهونهد

بههر طههبهه  افههتههر گههزار  

اقهیهقهه  22جرائم، ار ههر 

یههه  تهههجهههاوز ار ههههنهههد 

اعههداا .  گههزار  مههیههشههوا

رسمهی اولهتهی نشهان مهی 

جهرم  265329اهد که از 

های خشونت آمیز ار سال 

تهعهداا .  مورا آن برعلیه زنان بهواه اسهت 220565گذتته، تعداا 

ار صد نسبت به سهال گهذتهتهه افهزایهش  61تجاوزات ار پایت ت 

 . ااتته است

بعد از جلب توجه افکار عمومی به اخبار تجاوزات ار ههنهد و .  

اسهامهبهر تهعهداای از  23ب روص مورا اخیر، روز یهکهشهنهبهه 

ا زاب سیاسی هم به تظاهر کنندگان پیوستند و ای  ار  هالهیهسهت 

که اولت هند چندان تمایلی به پ ش گستراه اخبار از خهوا نشهان 

نمی اهد و ار بیشتر مواقع  هتهی از اسهتهگهیهری مهتهجهاوزیه  و 

 . مجازات آنها نیز خوا ااری می کند

مرام ار تعاهایشان پهلهیه  را ههرزه، فهاسهد و بهی لهیهاقهت مهی 

یکی از تظاهر کنندگان به افسر پلی  می گفت  چهرا ار .  خوانند

کنار معتر ی  نیستی؟ چطور ای  بی عدالتی ها تو را عربهانهی 

 نمی کند؟

فساا و رتوه خواری ار هند به صورت یه  تهیهوه مهتهداول ار 

نیزبر علیه فسهاا  2566جنبش آنا هزاره ار سال .  سیاست ارآمده

ار هند و مبارزه بر علیه تجاوزات متداول به زنان به راه افهتهار 

ههزاره اولهت .  که اعدام متجاوزی  یکی از خواسته های آنان بوا

سال از زمهان اسهتهقهالل  تها  56را مقرر می اانست که بعد از 

کنون قوانی  تنبیهی کافی برای مقابه با تجاوز به زنهان ترهویهب 

 . وی اولت را همان اندازه مقرر میدانست که متجاوز را. نکراه

سق  غیر قانونی جنی  اختر به خاطر ترجیح ااتت  نوزاا پسهر، 

کشت  عرو  توس  خانوااه همسر به خهاطهر جهههیهزیهه، ازاواا 

اختران کم س  و قاچاق اختران برای فهرو ، از جهمهلهه تهههدیهد 

 .هایی هستند که زنان ار هند با آن مواجهند

تظاهر کنندگان، امسال بر علیه تفاوت امنیت او طهبهقهه مهرفهه و 

ی  تحلیل گر سیاسی عنوان مهی کهرا کهه . فقیر اعتراض ااتتند

پلی  ارای  کشور فق  ار خدمت گروههی مهرفهه و بهوروکهرات 

است ار  الیکه غالب مرام، محروم از هر نوع  مایت امهنهیهتهی 

 . می باتند

رئی  مرکز تحقیقات قانون گذاری و رو  ها نیز مهعهتهقهد اسهت 

 .که اولت فق  ارخدمت ی  اقلیت مرفه ار جامعه است

برای جلوگیری از گستراه تدن تظاهرات، اولت چهنهد ایسهتهگهاه 

 —اصلی مترو را بسته و تعداا اتوبو  های تهری را هم کم 

 08ادامه مقاله در ص 

با گستراه تدن اعتهرا هات زنهان 

بههه تههجههاوز یهه  گههروه گههنههگ ار 

اتوبو  به ی  اخهتهر اانشهجهو و 

مرا همراهش ار اهلی نهو، مهرام 

و   اانشجویان  نیز بهه تهظهاههرات 

 . پیوستند

 23اسامبر اختر  65روز یکشنبه 

ساله اانشجوی رتته فیهزیهوتهراپهی 

ار اهلی نهو ههنهد، کهه بها اوسهت 

خوا به سینمایی ار جهنهوب تهههر 

می رفته، وارا اتوبو  کرایهه ای 

که به گمان آنها اتوبهو  سهرویه  

تهری بواه می توند که راننهده و 

همراه وی با میله های فلزی  به  6

آنها  مله کراه و بعد از تهجهاوز و 

بدن له هت و نهیهمهه .   رب و تتم

جان آنها را ار نزایهکهی فهرواگهاه 

اصلی تهر ار کنار خهیهابهان رهها 

 . میکنند

ای  تظاهرات ار آخری  هفته سال تهدت بهیهشهتهری بهه خهوا 

اسهامهبهر،ههزاران نهفهر از مهرام بها  21روز یکشنبه .  گرفت

نهیهروههای پهلهیه  بهرای جهلهوگهیهری از .  پلی  ارگیهر تهدنهد

گستر  اامنه تظاهرات با چوب بامبهو و گهاز اته  آوربهه 

آنها  مله کراه وبا پاتیدن آب سعی ارپراکهنهده کهران مهرام 

مهرام .  اه ها ت  از تظاهر کنندگان نیز استگهیهر تهدنهد.  ااتتد

عربانی با تعار ها و است انداخت  پهلهیه  بهه مهاتهیه  یه  

 . عضو پارلمان  مله کراند

ی  پروفسور اقتراا اانشگاه نهرو که ههمهراه اخهتهر  ار 

تظاهرات ترکت کراه بوا به خهبهرنهگهاران گهفهت کهه اولهت 

نباید به تظاهرات وط  پرستانه و آرام مرام با خشونت پاسخ 

 .گوید

ساله ار  الیکه چشمهایش را که بهر اثهر  21کلثوم رتید زن 

گاز ات  آور تحری  تده بهوا مهی مهالهیهد گهفهت،ایه  اسهت 

پاسخ به خواسته های ما ار  الهیهکهه صهد هها فهرا مهجهرم و 

متجاوز با خیال را ت و بدون اغدغه خاطر آزااانه ار ایه  

تهرمی گراند و پلی  تنها وظیفه ا  را کنترل م  و امهثهال 

 .م  می ااند

 16ار تابستان گذتته تیم فیلمبرااری تهلهویهزیهون یه  فهیهلهم 

اقیقه ای از  مله به ی  زن ار یکی از خیابان ههای تهمهال 

ترقی هند  ب  کراه بوا که نشان میداا هیچ کوتشی نهه از 

طرف مرام و نه از طرف گروه فیلمبرااری ار جهت کمه  

ار فرهنهگ سهنهتهی ههنهد اگهر .  به اختر صورت نگرفته بواه

کسی برای افهاع وارا مهعهرکهه تهوا، ار صهورت ههرنهوع 

 .تجاوز و  مله مقابل، مقرر تناخته می توا

عده ای تقها های  همهایهت از زنهان و اتهد مهجهازات بهرای 

متجاوز را خواهانند ار  الیکه گروه ایگر معتقدند که باید به 

ار .  طوا کلی همه  تبعیض ها را از جامهعهه ریشهه که  کهرا

بیشتر ب ش های کشور جنی  اختر و یها کهواکهان اخهتهر بهه 

 .الیل ترجیح ااتت  پسر کشته می توند

ااامه ار صفحه          

!ظلم وتجاوز به زنان درهند، رسمی دیرینه که  مقامات را نیز شرمسار نمی کند  

 نسترن امانی

 

 

می توانند ار تنبیه متجاوزی  جنسی جدی باتند ار  الیکه خوا 

 . اتهام تجاوز و خشونت جنسی را ار پرونده هایشان اارند

نهفهر از کهانهدیهداههای ا هزاب  5ار آخری  انت هابهات کشهوری 

 .سیاسی رسما اارای پرونده محکومیت به تجاوز جنسی بواند

پلی  تا کنون قاار بهه کهنهتهرل خشهونهت و تهجهاوز بهه زنهان و 

و  تی توجه چندانی نیز به بررسی علهل و .  اختران نبواه است

زمینه های ای  تجاوزات صورت نگرفته و جالب اینکه پلی  و 

. مقامات اولتی نیز قربانی را مقرر تحری  متجاوز می اانهنهد

آنجانا منون روزنامه نگار ههنهدی ار گهزارتهی مهی گهویهد کهه 

 3چهار سال پیش ی  زن ژورنالیهسهت جهوان کهه ار سهاعهت 

صبح از محل کار خوا ار اهلی نو به طرف خانه رانندگی مهی 

نه هسهت .  کراه، ار ااخل ماتی  با  رب گلوله کشته مهی تهوا

که یه  اخهتهر بهه تهنهههایهی " وزیرخانم تیال ایکزیت گفته بواه 

 —ااتته به خانه می رفته و آن هم ار تب و ار تهری که به 
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 سالی که من کس دیگری بودم

سعید شروینی: ترسمه  

ار ظاهر مدرسه فنی نیروی . اسمش مرکز مورا نظر امسا است

های کواتا به م وفتری  مرکز  اریایی آرژانتی  بواه، اما ار سال

اند، زن  ای که  اال جلوی آن گذاتته مجسمه. تکنجه کشور بدل تد

ها زنی باتد که ار  آور خاطره اه تا یاا. اهد بارااری را نشان می

.                                           گاه و ع  مل کراند ای  تکنجه  

هایی که بر جای جای مجسمه نقش بسته، نام آن فعاالن زن  نام 

سیاسی بارااری است که خوا قربانی تکنجه تدند و فرزندانشان 

های ارتشی و محافل نزای  به کواتاچیان  اغلب به است خانوااه

.                                                               اکم سپراه تدند  

سال  ۶گاه به انیا آمدم، اما تا  سال پیش ار همی  تکنجه ۹۹م  هم  

.                پیش از ای  ماجرا اطالعی نداتتم  

ام را  اسم فعلی. تا بیست و هفت سالم تد، اسمم کالایا آنلیا لئونرا بوا

 ۱۱۱۱تا سال . ویکتوریا اوندا: ام اارم از نام والدینم واقعی

ای  ااستان . ام کسان ایگری هستند اونستم که پدر و ماار واقعی نمی

البته م تص به م  نیست، ااستان کشوری است به نام آرژانتی ، 

ااستان نارواااری و خشونت و اروغ که امروز نیز پیامدهایش 

..                                         همچنان قابل لم  است  

ی ای   تااینکه سیزاه سالم تد، اما ارک و برااتتم از تاریخ و گذتته

های ارسی به خورام اااه  مملکت همان چیزهایی بوا که ار کتاب

وط  و  ای بی تاریخ ارتشی قهرمان ار ی  سو و عده: بواند

اما ار سیزاه سالگی کتابی از . تورتگر خائ  ار سوی ایگر

با خواندنش متوجه تدم که فقیرها همیشه . به م  هدیه تد گوارا چه

..                     الیل نیست اند و تمار اندک اغنیا هم بی فقیر نبواه  

 قوق تدم و به جمع   ابیرستان را که تمام کرام، اانشجوی رتته  

 اال که ماارم را تناخته ام . اانشجویان سیاسی اانشگاه پیوستم

توانم ترور کنم که ای  روح طایانگر و تورتی او بوا که  می

.                            همیشه هم ار م   ضور ااتته است  

که نستور کرتنر رئی  جمهور تد، م  هنوز  ۱۱۱۹سال 

وقتی که او عفو . ام کیست اانستم که پدر و ماار واقعی نمی

ها  گران و افسران زمامدار اوران کواتا را لاو کرا، پرونده تکنجه

گشواه تد و کاتب به عمل آمد که آن کسی که را که م  پدر 

 امسانامم، نه تنها پدرم نبواه، بلکه افسر جزیی بواه که ار  می

او از کارگزاران مرکز معروف تکنجه ار . فعالیت ااتته است

بواه، همان مرکزی که پدر و ( پایت ت آرژانتی )بوئنو  آیر  

.   ماارم ار آن تکنجه تدند و سرانجام جان خویش را ار آن باختند

که از باز کرا که مادران میدان مایو راه را برای  نستور کرتنر  

برای  کسب اطالع از  ال و روز بستگان خویش ار   1977سال  

کراند  تا سرانجام از سرنوتت ای   های کواتا تال  می زندان رژیم

کواک  ۱۱۱به خروص سرنوتت . بستگان خوا آگاهی بیابند

  -های افسران  زندانیان سیاسی که از آنها ربواه تده و به خانواااه

ارتشی یا محافل نزای  به کواتاگران سپراه تدند یکی از 

ار . های پیگیری ای  مااران و مبارزان همراه آنها بوا مو وع

ام  کندوکاو ای  مااران معلوم تد که م  هم اختر زن و مرای بواه

                  ..                                   گرا از فعاالن سیاسی چپ
                                                      .  

بار اول که ای  مااران با م  تما  گرفتند تا ماجرا را برایم ترح 

چند ماهی باید . اهند، باور  برایم س ت بوا و قبول نکرام

ی تست  گذتت که به ت  و تراید ار ذهنم پاسخ اهم و آمااه می

کرا که اطالعاتی که مااران از  ای  تست روت  می. ژنتیکی توم

تست ژنتی  موید همان . رگ و ریشه م  اارند واقعی است یا نه

م  اختر ی  : چیزهایی بوا که اطالعات مااران به است اااه بوا

سال از ای  واقعیت  ۱۱مرا و زن سیاسی جان باخته هستم و 

.                                                                   ام خبر بواه بی  

. ای از ابهام است اند همچنان ار هاله را ااتته

نفر با  ۳۱همکاری م  و تمار ایگری از ای  

از چند سال قبل آغاز تده، م  کار « مااران مایو»

وکالت بستگان جانباختگان را به عهده اارم، اوستم 

که روانشنا  است به مسائل روانی بستگان 

سال  ۱۱ماار بزرگ م  هم . پراازا جانباختگان می

برای یافت  م  همراه با همی  مااران مبارزه کراه و 

.                              سرا و گرم چشیده است  

خوا م  از سه سال پیش از سوی  زب  اکم نستور 

و همسر او ( رئی  جمهور پیشی )کرتنر 

نامزا عضویت ار مجل  ( جمهور کنونی رئی )

 اال هم . کنگره آرژانتی  تدم و مرام انت ابم کراند

ار ای  مجل  . همچنان جوانتری  عضو کنگره هستم

مسائل  قوق بشری اوران کواتا و تعمی  ای   قوق 

..                            گیرم ار آرژانتی  را پی می  

نفری که سرنوتتی مشابه م   ۳۱م  و بسیاری از 

اند خون خوا را برای تش یص ژنتیکی نزا  ااتته

ایم تا هر است وانی که از  پزتکی قانونی گذاتته

بازماندگان قربانیان کواتا کشب تد با ای  مش رات 

مقایسه کنند، تاید که رای از پدر و ماارمان یافت 

..   اند توا و بدانیم که آنها ار کجا خاک تده  

سال آزگار خوام را اختر او  ۱۱مرای که م  

اانستم، زمانی که مطلع تد که م  به ماهیت  می

او  اال . ام است به خواکشی زا واقعی خوا پی براه

با . برا ار ی  ارمانگاه روانی ارتش به سر می

تدن قانون مرونیت کواتاچیان وکارگزاران  ملای

.   آنها، علیه پدرخوانده م  هم اقامه تکایت تده  

ولی راستش او برای م  به هر صورت پدر بوا و 

برم  م  رنه می. مرا با مهر و محبت بزرگ کرا

م  نفرت   ار زندگی. اگر ب واهم به او نفرت بورزم

ام و تاید همی  باعث تده که او را  زیاای ایده

همچنان اوست ااتته باتم و برخورا با اعمال و 

ی قانون و  ی او ار اوران کواتا را به عهده کارنامه

..                                    استگاه قضایی بگذارم  

                  .  
انتشار یافته ویکتوریا دوندا به   گیری از کتاب تازه با بهره

 زبان آلمانی                                                                

 

هزار نفر ایگر قربانی  ۹۱همچون  ۴۳۱۱ماارم را پاییز سال 

به زندان براند و م  ( ۴۳۳۹ -۴۳۱۶)تده اوران کواتا  وتکنجه

او هفته بعد م  را از ماارم . ار زندان زااه تدم ۴۳۱۳ار مار  

اند که از کارگزاران امسا، مرکز  اند و به است مرای اااه جدا کراه

م  ار خانوااه ای  مرا . معروف تکنجه م الفان سیاسی بواه

هایم ار کجاست و بر سر پدر و  آن که بدانم ریشه  بزرگ تدم، بی

..                                          ماارم چه آمده است  

اهد و خوا نیز  و تگفت آن که براار تنی پدرم او و ماارم را لو می

ی  زمانی که ماار  امله. توا گاه امسا می از مسئوالن اصلی تکنجه

و . اند همی  عموی م   ی و  ا ر بواه است کراه مرا تکنجه می

از آن بد تر ای  که او خواهر بزرگ مرا پیش خوا  براه و چنان 

. ااند تربیتش کراه که هنوز هم پدر و ماارمان را او جنایتکار می

ای  که  اال عموی م  ار زندان است و منتظر محاکمه به خاطر 

.           جنایاتش ار امسا، تاید که خواهرم را هم از توهم ارآورا

ایم پدر و ماار  اانسته ها نمی نفر که سال ۳۱م  و نزای  به  

. ایم  اند،  اال به ای  واقعیت پی براه ه امان کسان ایگری بوا واقعی

نفر  ۳۱نفر ایگر که و عیتی مشابه ای   ۱۱۱اما سرنوتت بیش از 
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  آبیدر
 علی اشرف درویشیان 

نوک .  اوا های سرام می گرما ار است.  گیرم ا  را می زیر بال

او .  توا به سینه و قلبم توا و گرما کشیده می تانم گرم میشانگ

. ا  نگه ااتته است؛ گرمای انتظار هنوز ای  گرما را ار ت 

ای  ها زانو به بال ار گوته زنده ماندن برای ایدار کسی که سال

ار زیر نور .  برمش تا ب وابانمش آرام می.  منتظر  بواه است

نارنجیِ  مرموزِ  چراغِ  باایِ  روی ایوار، زیر کته قهوه خانه، 

هایم لول  تمام است وان»:  کند سرفه می.  ا  جای همیشگی

برای آنکه ار سکوت یخ زاه چیزی گفته باتم «  .زند می

امان هفته  از سرمای ِ ای  برف است که ی  ریز و بی»: گویم می

  «.بارا هاست می

ت است صورت همان زبری و تکنندگی     به.  ا  به رنگ نانِ  ذرت

جای پای آفتاب و باا و باران و ات ؛ و جهای تهیهون و خهرا  

ای بهوا، بهه  ها بر گونه هایی که آن زمان مثل گل تازه امیده ناخ 

  ...آن زمان. جا مانده است

برای او همی  ایروز .  تاید.  تر است تا او آن زمان برای م  اور

همان اویدن رقص وار به انبال وانت باری کهه نهعهش     تنها.  است

ِ  چهههره عزیز  را ار تهر می ا  را  گرااند، کافی بهوا تها گهل

مهثهل .  همان چشمان جوان و ارخشان    ا  پالسیده کند؛ اما چشمان

ای منهاسهب ار  ای است که با فاصله او اانه گیال  تازه چیده تده

ت نشانده باتی   .نان ذرت

هها زوا  صا ب قهوه خهانهه و مشهتهری.  باز تب جمعه است...  آه

ار گوته کهتهه، تهوی .  ای ولو تده است پیرزن ار گوته.  اند رفته

سه کنجی سیاهی کهه نهور نهارنهجهی بها تهمهام رمهز و راز  بهه 

ا  را  چشمان تازه گهیهالهسهی.  ا  بکند تابد که رنگ ای نمی اندازه

ههمهیهشهه رو .  گرااند به سوی ار وروای آبی رنگ قهوه خانه می

هها  کنم که  هتهی تهب خواب که نه، م  باور نمی.  خوابد به ار می

ام چشهمهانهش بهاز و  ا  رفتهه هم ب وابد؛ چون هر وقت که سراغ

ای  کشد و سر بر کوله بار و پیره  کههنهه آه می.  منتظر بواه است

گذارا که زمانی متعل  به عزیز  بواه است و بوی اوای از  می

  .عرق ت  او را هنوز ار خوا نگه ااتته است

هها، ار بهرف و بهوران، ار  همیشه منتظر است که تبی از تهب

چوبی آبی به هم ب ورا و او پاهای پر قدرتش را ار آسهتهانهه ار 

ها را از خوا بتکاند و پیهرزن بها نهگهاههی بهه او و  بکوبد و برف

باب ، ایدی گفهتهم کهه او بهرمهی » :  نگاهی به م  با غرور بگوید

  «!اگرا

چهراغ را » :  گهویهد کند و مثل ههر تهب مهی سر  را کمی بلند می

 «.نکش تا او بداند که ما بیداریم

قهههوه خهانهه خهلهوتِ  .  به پشت پیش وان قهوه خانهه بهرمهی گهرام

ا  ار  میدانم که ار بیرون تا زیر او پنجره کوچ .  خلوت است

برف چنان پشت ار وروای را پوتانده کهه .  برف فرو رفته است

کنی هفته هاست کسی پای ار قهوه خانه نهگهذاتهتهه اسهت  فکر می

 -ها و صا ب قهوه  ار  الی که همی  او سه ساعت پیش مشتری

 . خانه بیرون رفتند

. او بهرمهی گهراا» :  کنهد پیرزن ار خواب و بیداری لند و لند می

 « .چراغ را نکش

. کهنهد اما انتظارم با پهیهرزن فهرق مهی.  م  هم منتظرم.  کم خوابم

ههای ارونهم را سهرکهوب  ای هستم که وسهوسهه م  منتظر لحظه

ای که آمااه باتم از روی همه آن چیزههایهی کهه مهرا  لحظه.  کنم

به ای  چهارایواری نارنجی رنگ بسته است بگذرم؛ اما عجالتا 

 . باید با چیزی خوام را سرگرم کنم

مثل گرمهای زیهر بهاهل .  چیزی باید به م   رارت و گرما بدهد

سههرا تههدن یههعههنههی .  نههبههایههد سههرا بشههوم.  یهها گههرمههای انههتههظههار.  او

کند؛ اما آتهش  پراکند و نابوا می باا خاکستر را می.  خاکسترتدن

 .                              وسوسه رفت . آتش ِ تیز. کند تر می را تیز

هایم را که هنوز گرمای زیر بال او را اارا روی آتهش  است 

آینه  لبی روی ایوار با ی  تهکهسهتهگهی خهنهجهر . گیرم منقل می

سه ترویر از سهه جهای قهههوه خهانهه .  مانند، سه تکه تده است

ام مهعهنها  بها ایه  ترهاویهر بهه زنهدگهی.  آیهد ها می روی تکستگی

اهد کهه مهاارم  تکستگی است راست، کته را نشان می.  اهم می

روی پهنای خهنهجهر، مهیهز و صهنهدلهی .  ار آن اراز کشیده است

تکستگی است چپ سهر  رنهگ .  توا وس  قهوه خانه ایده می

ای خون همراه با ترویهری گهنهگ و  است و چیزی مثل باریکه

 . برا تا  اتیه  لبی آینه ناپیدا را می

ای چاپ کراه بواند و بیه  مهرام  ها، روی اعالمیه همان روز

مرای است طهنهاب .  عک  سیاه و سفید است.  کراند پ ش می

اسهت بهریهده را روی .  پیچ تده که ی  اسهتهش بهریهده اسهت

. ا  را تکافهتهه ی  گلوله سمت چپ سینه. اند زانویش گذاتته

ههایهش  مثل خواب و بیداری و سهبهیهل.  چشمانش نیمه باز است

 . های تابلو باب  خرمی است ارست مثل سبیل

ار ای  تنهایی و سکوت کسی نهیهسهت کهه .  کنم به آینه نگاه می

به لبه تیز خنجر که وس  تکهسهتهگهی اسهت .  با او  رف بزنم

آید و ارسهت ار لهبهه قهاب  نوک تیز  پایی  می.  کنم نگاه می

نهگهاههم را از نهوک بهه سهوی .  روا  لبی ار  اتیه فرو مهی

بهیهنهم کهه پشهت  ناگهان ترویر مرای را مهی.  سرانم استه می

طبه  .  مشتری را باید راه بیندازم.  میز قهوه خانه نشسته است

. کهوبهم عاات او سه  ربه بها اسهتهمهال بهه کهلهه سهمهاور مهی

اوبهاره چشهم بهه .  تهوا جزجزِ   عیفی ار سکهوت بهلهنهد مهی

ا  را  بینم که مرا انگشهت اتهاره اوزم و می پهنای خنجر می

یه  اانهه ته هم مهرغ بهرایهم » :  به سوی م  اراز کراه اسهت

 « .نیمرو ک  پسر

اانهم کهه فهقه  اوسهت کهه هههمهیهشهه یه  اانهه ته هم مههرغ  مهی

ناگهان قهلهبهم .  ام ای  را از صا ب قهوه خانه تنیده.  خواهد می

مهثهل .  افهتهم به نفه  نهفه  مهی.  کند به تند و تند زان تروع می

هایم را به لبه گهچهی  است.  کسی که مسافت زیاای اویده باتد

اوازاه .  از خسهتهگهی از اویهدن.  گیرم تها نهیهفهتهم پیش وان می

بهیهش از  هد تهوانهایهی و .  اوم تنهد مهی.  اوم ام و اارم می ساله

 ه  تهده  ههایهم بهی پها.  کشد پهلویم از خستگی تیر می.  ام تحمل

. تواند زیهر آفهتهاب ااغ بهدوا ی  بچه مگر چه قدر می.  است

. ههمهراه بها بهاهض و اته .  اویدنی همراه با تر  و الهههره

همراه با تور و توقِ  ایدار، به انبال ی  وانت بار ارتشی، 

ههایهم را لهگهد  گهاه پها زنهنهد و ام مهی تنه.  ار هیاهوی مرام تهر

ار برابرم مرا طناب پیچ تده است که به پشت اتهاق . کنند می

او سرباز مسلسل به اسهت ار او .  اند ا  اااه وانت بار تکیه

هاتان را رو بهه مهرام کهه  اند و لوله مسلسل طرفش زانو زاه

ا   اسهت بهریهدهاگهر .  انهد اوند، گرفهتهه پشت سر وانت بار می

ههیهچ که  بهاور .  ا  نهبهاتهد اگر جای گلوله ار سهیهنهه.  نباتد

گوتش را کهه .  صورتش سالم است.  کد که او مراه است نمی

های   تی جای بوسه.  گرفتم ومی کشیدم، سالم است همیشه می

امها .  ا  سهالهم اسهت های سفت چسبناک و کوچکم روی گونه 

ههای  بهاا سهبهیهل.  هایش خون پر رنگی مهالهیهده تهده روی گونه

  .پاتد هایش می ها و لب ا  را روی گونه  بابکی

 تی ماارم را کهه بها  هرکهاتهی تهبهیهه .  اوم تند می.  اوم می  

. ایستم تا به م  بهرسهد می.  گذارم اوا، جا می رقص کرای می

هها،  ا  نشهسهتهه و جهای نهاخه  عرق روی صورت مهثهل گهل

 —ا  زنگوله  خون زیر چانه. هایش را خراتیده است گونه

 10ادامه داستان در ص 

ار کههنههار آیههنههه چههیههز 

ایگری هم هسهت کهه 

مرا به زندگی آویزان 

کراه است و خهلهوت 

وهههمههنههاک ایهه  تههب 

سهرا را بهرایهم قهابههل 

یهه  .  کهنههد تهحههمهل مههی

مقوای چهارگو  کهه 

بهها نهه ههی بههه ایههوار 

. ام آویههههههزان کههههههراه

ههها پههیههش، روی  سههال

مقوا، تابلهو کهوچهکهی 

تابلو، چهره .  چسباندم

نههقههاتههی تههده بههابهه  

خرمهی اسهت کهه ار 

ای کهه گهل  په  از آن  هااثهه.  ام بوا کتاب تاریخ اول راهنمایی

. صورت ماارم را پالسیده کرا، ایگر نتوانستم به مدرسه بهروم

تابلو باب  را از کتابم با تیغ بریدم و آن را روی ههمهیه  مهقهوا 

چهره باب  رو به ایوار .  ها مقوا را برمی گراانم تب.  چسباندم

ای  طرف، .  گیرا توا و سوی ایگر مقوا رو به م  قرار می می

    عکسی کهه.  گذرانم هایم را با آن می عک  ایگری است که تب

 

ااامه ار صفحه          
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خذف پاسخ مربوطه، و اطالعات    صریحا اعالم كراكه 

سرپرستی ”مرا به از طرف یكی از آیات عظام كه به 

منروب تده است مورا سانسور كامل قرار گرفته “ اطالعات

اوستان اطالعاتی با تكایت از مو عی، كه ! توا و چاپ نمی

پیش آوراه اند، چیزهایی ار  دوا . ار آن استگاه مطبوعاتی 

فشار ، جان ما را به خرخره مان “ای  معنی می گفتند كه 

رسانده است و اگر مال ظاتی ار میان نبوا تاكنون ای  سنگر 

آیا تاریخ  –كدام مال ظات، اوستان؟ “ را رها كراه بوایم

مبارزه ای بیست و پنجساله، ار آستانه ن ستی  پیروزی می 

تواند به همی  سااگی فدای تعربات مشتی خام اندیش توا كه 

توانسته اند به تحریك میراث خواران رژیم گذتته است و پای 

نه تما بواید  –تما را از هم اكنون ار پوست گراو بگذارند؟ 

كه زیر فشار نظامیان تاه خم به ابرو نیاوراید و چنان به 

استقامت است به بزرگتری  اعتراب مطبوعاتی سراسر 

كراه اند و “ پاره ئی مال ظات” تاریخ زاید؟ ما را گرفتار 

مورا ااعا را چنی  به اختناق “ عدل”هنوز هیچی نشده كار

:  اسباب تاسب است -!پ  با  تا صبح اولتش بدمد. كشیده اند

ام كه  آن قدر آزاای ااتته ۱۱منی كه ار ترای  اختناق سال 

لی  خور چكمه ظالم به ” ار همی  روزنامه كیهان بنویسم كه 

پنهانی زبان چكمه لی  ها است و قدرت ظلم آنها با طاقت 

اكنون فق  ار فاصله چند “ تحمل مظلومان برآوراه می توا

گذرا آن قدر آزاای  می“ ن ستی  مر له انقالب”روز كه از 

ندارم كه از مفهوم ای  انقالب برااتتی به است بدهم، آیا ای  

تما آب “ ئی مال ظات پاره“بوته خاری نیست كه مستقیما از 

ئی از مت   خوراه است؟ مقدمه را كوتاه می كنم و خالصه

تو یح ا افی برای ”مرا به با خبرنگار اطالعات را با یك 

چاپ ار اختیار تما می گذارم، با ذكر ای  نكته كه تكایت 

تجدید سانسور ار مطبوعات به عنوان ن ستی  ”خوا را از 

قدم برای اعمال ایكتاتوری قشر تازه ئی  به جای ایكتاتوری 

ظاهرا سرنگون تده، همراه با تقا ا از سندیكای نویسندگان و 

خبرنگاران مطبوعات برای تشكیل جسله مشتركی با كانون 

نویسندگان ایران و كانون  قوقدانان و انجم  افاع از آزاای 

مطبوعات و گروه افاع از  قوق بشر به منظور بررسی 

كه به قول اوستان اطالعاتی ار موسسات “ مو عی

اند، با پیگیری كامل تعقیب  اطالعات و كیهان پیش آوراه

.                                                   خواهم كرا  

!به ضد انقالب فرصت شكل گیری ندهیم  

 احمد شاملو

  13 57سال 

 مشکلی ندارند المپ ها  
 (خـود سیـاَوش پـنـداراِن آتـش گریـز: به)

 

 جمشید پیمان

 

 

 

 

 

 

 سال ها

 َور رفته ای با کلیِد برق

 مشکلی ندارند المپ ها

 فتیله ی آفتاب است

 .آن را که فرو کشیده ای

 

 ره به جایی نمی بری رفی 

 ار گذِر کور مال از میاِن المپ ها

 و جا می مانی

 ارست روبه روی خورتیِد از نَفَ  افتااه اَت،

 ال توره ات اگر

 .باز هم کلیِد برق است

 

 !آی رفی 

 آن جا که ایستااه ای

 تعله زاری بواه است ــ روزگاری ــ

ا  اکنون ، امت

 .خاکستر می فروتند آن جا

 جنگلی را که می جویی

 .آن سوِی انتظاِر تُـست

 

 !آی رفی  

 آن قـبـیـله که سر  می روا

 ــ بی هرا  از تب ــ

 و نمی اندیشد به ارتتناکِی راه،

 مشعلی برافراتته

 .از برکه ی رگ هایش 

 و می روا

 بی خیاِل تب و فـتـیـله و راه

 و تـو ،چه ااری

 ارآن ُخشِکستاِن هزار توِی بی آغاِز بی فرجام؟ 

 

 !آی رفی 

 هیچ تشنه ای نمی تنَوا س نت را

 که به تورابه ی تهمت و طع  آغشته ای

 و تراری از کاَمت سر نمی َزنَد

 .سینه ات را اگر به خاکستر انباتته ای

 اندکی روغِ  چراغ بایدت رفی 

م ال مپ ها ــ  ــ ار زمانه ی تورت

 وگرنه ،

 همچنان تو می مانی 

 .*با تب و فـتـیـله و راه 

 

تواند بهرای  برای كسی چون م  كه به الیل نارا تی جسمی نمی

افاع از    خوا سالح براارا و ناگزیر است تنها به قهلهم زان 

اكتفا كند، ااامه مبارزه از خارا كشور فق  ار صهورتهی قهابهل 

توجیه است كه سرپو  اختناق پلیسی مجالی برای تنهفه  آزاا، 

امیدوارم ایگر چنان و عی .  برای نوتت  و گفت ، باقی نگذارا

پیش نیاید، هر چند كه همی   اال هم ترای  بدبینانه كم نیست و 

كه آن را باید، ) می توانم بگویم كه چهار اقیقه مجال س   گفت  

نیست، عطائی اسهت   غنیمت ماتنمی(  آزاای صااق خانی، نامید

الهبهتهه   –.  توان به لقای آقایان به هشهیهد  كه بدون گشاا استی می

ار ای  مورا خاص باید ای  را هم بهگهویهم كهه مه  اسهتهفهااه از 

وسایل ارتبهاطهی اولهتهی را اصهوال ار ههیهچ تهرایهطهی بهرای 

وسایل ارتباط جمعی اولهتهی، مهفهت .  كنم روتنفكران تجویز نمی

هیچ اولتی آن قدر آزااه نهیهسهت كهه   -! چنگ روتنفكران اولتی

پ  اگر كرا  هتهمها كهلهكهی ار .  س   منتقدان خوا را تحمل كند

برنامه اجتماع زنان را ار تلویزیون تماتا كرایهد؟ …  كار است

ظهاههرا بهدون ) اجتماع زنان را …  ! خوب، ای  یك چشمه ا   –

ار تلویزیون نمایش اااند فق  برای آنكه ار نهظهرگهاه !(  سانسور

متعربان طومار امضا ك  متهمش كنند كه به تهحهریهك عهوامهل 

 ههد انههقههالب صههورت گههرفههتههه اسههت و ااعههای  ضههور فههالن 

گفتهنهد   -هنرپیشه و خواهر تریب امامی را هم الیل آن تمراند،

خواهر تریب امامی ، اما ایگر به روی خوا نیهاورانهد كهه آن 

خانم، اگر خواهر تریب امامی است همسر ا همهد آرامهش نهیهز 

بواه است، یعنی همسر مرا مبارزی كه استگاه مهورا  همهایهت 

تریب امامی ها از سرس تی او به تنگ امهده بهوا و بهه اسهت 

عمال سهاوا  ار پهار  فهرح بهه خهون كشهیهده تهد و بهه قهتهل 

خوب، به ای  ترتیب بعید نیست كه عهرایهض بهنهده ههم …  رسید

زهرپاتی عوامل ارتش تاه، تلقی بشوا، زیرا مهتهاسهفهانهه پهدر ” 

بهخهشهی از مصهاحهبهه بها ) م  هم سرههنهگ ارتهش بهواه اسهت 

        ( (                         خبرنهگهار ههیهههان ههه بهه چها  نهرسهیهد 

 اوستان عزیر و پایمرااان سنگر آیندگان

مرا یاری كنید تا از طری  روزنامه تما به هموطهنهان بهیهدارال 

مان اعالم خطر كنم كه است سانسور، بار ایگر، و ای  بهار از 

آستی  ایگری بر گلوی مطبوعات پنجه افكهنهده اسهت و خهفهقهان 

رژیم تاه كه بر سر نیزه ارتش و خشهونهت سهاوا  او اسهتهوار 

بوا، ای  بار ار ترایطی تجدید مطلع می كند كه برپایگهاه ههای 

. تعرب تكیه كراه به سالح های تكفیر و نفریر مسلح تده اسهت

عهوامهل :  از قبهیهل)مهرهای الستیكی مورا استفااه تاه و ساوا  

بهارایهگهر (  … بیگانه اخالل گران،  دانقالبی، تجزیه طلب، و 

از سطل های آتاال بیرون آمده گراگیری تده اسهت و اكهنهون 

بی اریغ بر پرونده تمام كسانی زاه می تهوا كهه مهرغ عهزا و 

تا هنگامی كه تواه مرام آگاهی سهیهاسهی نهیهافهتهه بهه ) سورند، و 

تمیز اتم  از از اوست قاار نیست و مهیهان كهواتها و انهقهالب 

ناچار باید ای  سرنوتت غم انگیز را بپهذیهرنهد (  گذارا فرقی نمی

كه زیر چشم تكمچرانان ای  هر او سفره به یهك بهیهان قهربهانهی 

گفت وگوهایی كه خبرنگاران كیهان و اطهالعهات،  هدوا .  توند

بهه چهاپ ” بیست روز پیش با م  انجام اااه بواند، خیلی سهااه، 

كیهان ار نهایهت امهر چهاپ آن را مشهروط كهرا بهه !  ”  نرسید

 -و ار نتیجه، “ پ  گرفت  یكی از سئوال های خبرنگار خوا“

 

 به ضد انقالب فرصت شكل گیری ندهیم

احمد شاملو   

 

http://nikjou.blogspot.com/2010/09/blog-post_09.html 

http://nikjou.blogspot.com/2010/09/blog-post_09.html
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 ۰۱زادٔه )     ( Harold Pinter:  انهگهلهیهسهیبه )   هارولد پینتر

، نهویسهنهده(  ۵۱۱۲  دسامهبهر ۵۲مرگ  -لندندر  ۰۳۹۱ اکتبر

 فعال سیاسهیو  کارگردان، بازیگر، نمایش نامه نویسشاعر، 

 .بود انگلیسی

 

هارولد پینتر ار پیام خوا، به مناسبت اریافت نوبل اابهی سهال 

ی ههنهر بها  ی رابهطهه ی بسیار مهم اربهاره                                                                    ، به چند نکته۱۱۱۱

همهانهگهونهه کهه خهوا  تهرح اااه، او از .  پراازا سیاست می

زمره نمایشهنهامهه نهویسهانهی اسهت کهه بهر خهواانهگهیه هتهگهی و 

ی نویسنده ار آفهریهنهش ته هرهیهتههها و روایهت تهأکهیهد  مکاتفه

ی پهیهش، پهیهش از آنهکهه پسهت  نزای  به نهیهم سهده.  ورزا می

مدرنیسم ار تکل مبهتهذلهش بهازار ههنهری را اتهبهاع کهنهد، او 

یکسونگری و تبلیغ نظری نویسنده را ار اثر مراوا تهمهراه و 

. اظهار ااتته است که واقعیت اارای  قیقتهای گوناگونی است

اگر چه او ار ای  مو ع و نگاه تنها نبواه و پهیهش از او ، و 

اند و ای  گونه خله   اند ایگرانی که چنی  گفته همراه با او، بواه

ی تهعهههد ههنهری، تهعهههد  او اما اینجا با ظرافت مسئله.  کراه اند

اهد کهه  کند و نشان می سیاسی و تعهد روتنفکری را طرح می

مرز سیهاسهی بهوان .  ی ای  مقوالت کجاست فرل مشترک همه

و سیاست پیشگی یا سیاستمهدار بهوان ار کهجهاسهت؟ ههنهرمهنهد 

سیاسی کیست؟ و سیاستمدار هنری کیست؟ او به ای  پهرسهشههها 

ار فرصتی یگانه و استثنایی، ار پیشگاه جهانیان، هنرمهنهدانهه، 

با برتمران جنایتهای امریکا و انگلی  و سرمایه ااری کهالن 

سه هنهان پهیهنهتهر مهرا عهجهیهب یهاا ههنهرمهنهدههای .  اهد پاسخ می

انههدازا کههه اغههلههب  ههرفهههههای خههواتههان را بههه  مههان مههی وطههنههی

کنند و اصرار اارنهد کهه مها ههم  ت ریتهای آثارتان  قنه می

ی جسهتهجهوی  هقهیهقهت  باور کنیم، یا آن هنرمندانی که به بههانهه

اپورتونیسهم فهرای یها سهیهاسهی تهان را ار آثهارخهوا تهوجهیهه 

مهرزی  بهرون  –کنند، و یا هنرمندانی که تکر خدا همه تان  می

« نیاکان پهاک» اندیشند و مدام پز  به ایران می  –مرزی  و ارون

اهند و اقیهقهار  تان را می«   قوق بشر اوهزار و پانردساله» و 

به همی  خاطر به جنایتکارانی چون بو  و رفسهنهجهانهی امهیهد 

 .به س نان پینتر بیانهدیشهیهم.  اهند بندند و  تا به آنها رأی می می

 .    ت                      .  ه

 

 

 

 

 :سهههطهههرههههای زیهههر را نهههوتهههتهههم ۴۳۱۳مههه  ار سهههال 

مرز آتکاری میان واقعیت و غیر واقعیت وجوا نهدارا، ایه  » 

 تمار نباید چیزی  قیهقهی .  توا نکته تامل  قیقت و کذب هم می

 «. تواند ههر اویهش بهاتهد،  هقهیهقهی و کهاذب می.  یا کاذب باتد

م  هنوز هم باور اارم که ای  ااعا معنا اارا و بهرای کهنهکها  

به عنوان نویسنده بهدان بهاور اارم .  واقعیت ار هنر معتبر است

: به عنوان تهروند، م  بهایهد بهپهرسهم.  اما به عنوان تهروند، نه

 ؟ چه چیز  قیقت است؟ چه چیز کذب است؟                  

ههرگهز .  حقیقت در نمایشنامه همیشه یک معضهل خهواههد مهانهد

بایست در  توان آن را به شکل ق عی یافت، اما به ناچار می نمی

. ی کوشش مهاسهت جستن، آشکارا، انگیزه.  اش جستجو کرد پی

اغلب، در تاریکی، پایمان بر حقیقهت .  جستن دستور کار ماست

یا بی آنکه بدانیم چه دارد رخ . کنیم لغزد یا با آن تصادف می می

زند که گویی ما را  دهد، در نگاهمان نقشی، خیالی جرقه می می

حقیقت ناب اما این است که در .  به سوی حقیقت رهنمون است

هنر دراماتیک هرگز چیزی به عنوان تنها یک حهقهیهقهت یهافهت 

ایهن حهقهیهقهتههها بها .  حقیهقهتهههای زیهادی وجهود دارنهد.  شود نمی

نهمهایهانهنهد، نهادیهده  یکدیگر در چهالشهنهد، ههمهدیهگهر را بهاز مهی

گهاههی .  گیرند و در بهرابهر ههم کهورنهد گیرند، به ریشخند می می

ای چنگ انداخته ایم و در دستهش  کنیم بر حقیقت لحظه حس می

خهورد  داریم، زود اما، آن حقیقت از میان انگشتهایمان سر مهی

 ..                                               شهههود و نهههاپهههدیهههد مهههی
. انهد ههایهم چهگهونهه نهوتهتهه تهده اند که نهمهایشهنهامهه از م  پرسیده

نیز امکان نهدارا بهتهوانهم آنههها را جهمهع .  توانم تو یح بدهم نمی

توانم بگویم کهه ایه  گهونهه ر  اااه  بندی و فشراه کنم، تنها می

آنههها ایه  .  انهد گهفهتهه[  کاراکهتهرهها] ای  چیزی است که آنها . است

   . .                                             انههد گههونههه عههمههل کههراه

ای یا ترهویهری پهدیهد  های م  از سطری یا واژه اکثر نمایشنامه

مه  ار .  آیهد ی بکار رفته، ترویر مهی کمی پ  از واژه.  آیند می

ایه  .  کنم که با او سطر آغهاز تهدنهد اینجا به او نمونه اتاره می

او سطر ناگهان ار ذهنم جرقه زا و په  از آن ترهویهرآمهد و 

 ..                            رسهیهدم [  نهویسهنهده] ا  مه   تازه ار پی

ای  او نمونه نمایشنامه بازگشت به خانه و زمهانهههای قهدیهم نهام 

قیهچهی رو » :  ن ستی  سطر از بازگشت به خانه ای  است.  اارند

ی زمانهای قدیم ایه   ن ستی  واژه از نمایشنامه.  « چکار کرای؟

 ..                                                 « تهههاریههه » :  اسهههت

ای بوا که مه  پهیهش از نهوتهته  بهرآن آگهاههی  ی اااه ای ، همه

 ..                                                            ااتههههتههههم

گشته و سراغ آن  ای می ار نمونه یکم کسی آتکارا ار پی قیچی

را از ت ص ایگری، که ا تمال ااتته قیچی را ازایهده بهاتهد، 

اانسهتهم کهه ته هص  امها مه  یه  جهورههایهی مهی.  گرفته اسهت

اااه و نهه بهه کسهی کهه سهراغ  م اطب نه اهمیتی به قیچی مهی

 .اهههههد گههههیههههرا، اهههههمههههیههههت مههههی قههههیههههچههههی را از او مههههی

ای بوا برای توصیب موهای ی  فرا، مهوههای  واژه«  تاری » 

ار ههر اوی ایه  .  ی  زن، و همچنی  پاس ی بهرای پهرسهشهی

ی ایهنههها همه.  کرام بایست کنکا  و پیگیری می ها م  می نمونه

، [ تهد و مهجهسهم مهی] ااا  ای ترهویهری ر  مهی به گونه[  برایم] 

پرتویی نور، بسیار آهسته، از میان سایه بهه روتهنهی رههنهمهون 

 ..                                                            تههههد مههههی

 Aهایم را با  روف  م  همیشه ار آغاز، کاراکترهای نمایشنامه

 ،B  ،C نههامههگههذاری کههراه ام                                   .. 

ای که بعدها بازگشت به خانه نام گرفت، مرای را  ار نمایشنامه

توا و از مرا جوانهی کهه روی  ایدم که به اتاقی خالی وارا می

ی مسهابهقهات اسهب اوانهی را  ی زتتی نشسته و روزنامهه کاناپه

اانسهتهم کهه  م  ی  جورهایی مهی.  کند خواند، پرسشهایی می می

A  پدر وB  پسر است، اما هیه مدرکی ار ایه  بهاره ار اسهت

کهه )  B د  م  البته زوا تأیید تد، یعهنهی زمهانهی کهه .  نداتتم

 :گهفهت(  که بعدها ماک  نام گهرفهت)  Aبه (  بعدها لنی نام گرفت

بابا، اتکالی ااره اگهه مهو هوع صهحهبهت رو عهوض کهنهم؟ «

ای  غذایی کهه خهورایهم، چهی بهوا .  خوام ازت چیزی بپرسم می

خهری؟  اسمش؟ ای  ایگه چی بوا؟ چرا برا خوات یه سگ نهمهی

امها .  گهم جدی می.  خورن سگها ازای  چیزا می.  تو آتپز سگهایی

 ». کههنههی تههو کههه ایههنههجهها بههرا یههه مشههت سههگ آتههپههزی نههمههی

را بابا خطاب کرا،  دسم مبنی بر اینکه ایه   B  ،Aاز آنجا که 

نهیهز .  آمهد او پدر و پسر هستند، معقول و منهطهقهی بهه نهظهر مهی

روت  بوا که هنر آتپزی ای  آتپز چندان مورا عهنهایهت قهرار 

ااا کهه مهااری وجهوا نهدارا؟ مه   آیا ایه  نشهان مهی.  گیرا نمی

بهر ایه  .  اانند اما آغازها هرگز از پایانها چیزی نمی. اانستم نمی

     . .                                  نکته آن زمهان نهیهز آگهاههی ااتهتهم

کهه )  Aمهرای، .  آسمانهی ار تهب.  ای بزرگ پنجره.  « تاری » 

کهه بهعهدهها کهیهت نهام )  B، و زنهش، ( بعدها ایل لی نام گهرفهت

غهلهیهظ یها «:  پهرسهد مرا مهی.  نوتند اند و می با هم نشسته(. گرفت

                »؟رقهههههیههههه ؟                     

زنند؟ کمی بعد ار پنجره زنهی را ایهدم،  ی چه  رف می ارباره

C  (بعدها آنا نام گرفت )ی نهورپشهت بهه ایهگهران  ، که ار ههالهه

 .، مههوهههایههش تههیههره اسههت                   . ایسههتههااه اسههت

توند که تاکنون وجهوا  ای که ار آن ت ریتهایی خل  می لحظه

آیهد،  آنهچهه کهه از پسهش مهی.  ی عجیبهی اسهت نداتته اند، لحظه

گهرچهه گهاه نهیهز .  گهونهه اسهت نامنظم، نامش ص و  هتها ههذیهان

موقعهیهت نهویسهنهده، مهوقهعهیهت .  تواند چون بهمنی فرو بریزا می

براستی، ت ریتها با آغو  گشااه او را .  منحرر بفرای است

کهنهار .  کهنهنهد ت ریتها ار برابر او مقاومت مهی.  توند پذیرا نمی

آمدن با آنها س ت است، چه برسد به اینکه ب واهیم تهعهریهفهشهان 

ای بها آنههها  به گهونهه.  توا به آنها چیزی را ایکته کرا نمی.  کنیم

مهو  و گهربهه بهازی، قهایهم .  تهوا بازی بهی پهایهانهی آغهاز مهی

اما سرانجام ارمی یابیم که با انسانهایی از گهوتهت و . موت  

خون سرو کار ااریم، انسانهایهی کهه خهواسهت و  سهاسهیهتهههای 

فرای خهواتهان را اارنهد و ازتهرکهیهبهی بهرخهوراارنهد کهه مها 

توانیم آنها را ی  باره اگرگون کنیم، زیر نفوذ بگیریم و یها  نمی

 .                                                     .قههورتشههان اهههیههم

ههر آن .  روا زبان ار هنر چون بده بستانی آزمهنهدانهه پهیهش مهی

امکانش هسهت کهه نهویسهنهده بهر روی مهراابهی تهنهی یها تهور 

 .تهههرمهههپهههولهههیههه  و یههها اسهههتههه هههری یهههخ زاه قهههدم بهههگهههذارا

پهذیهر  اما همانگونه که گفته تهد، جسهته   هقهیهقهت ههرگهز ایسهت

توان بهه عهقهب انهداخهت، تهأخهیهربهراار  جست  آن را نمی.  نیست

 .باید ههمهانهجها بها آن رو ار رو تهد، زیهر نهور افهکه .  نیست

بهه .  گهذارا تئاتر سیاسی مسائل کامال متفاوتی را بهه نهمهایهش مهی

بایست از موعظه خوانی و پهنهد و انهدرز پهرههیهز  هر قیمتی می

. عنرری  هیهاتهی اسهت[  ار مت  اراماتی ]عینیت امور . کرا

تهوانهد  نهویسهنهده نهمهی.  ت ریتها باید بتوانند آزااانه نف  بکهشهنهد

ت ریتها را محبو  کند یا زیر فشار قرار اهد تا آنها سهلهیهقهه، 

بایست ایه   نویسنده می.  گرایش و پیشداوریهای او را تأمی  کنند

های گوناگون به ته هرهیهتههها  آمااگی را ااتته باتد که از زاویه

نزای  توا، از بسهیهاری چشهم انهدازههای مهمهنهوع، آنههها را، 

گهگهاه، تاید، غافلگیر هم بکند، اما با اینهمه به آنها ای  آزاای 

. کنهد ای  رو  همیشه کار نمی.  اهد که راه خوا را بروند را می

و طبیعی است که طنز سیاسی نه تنههها از چهنهیه  اسهتهورههایهی 

ای  ویهگهی .  کند کند، بلکه ارست بر عک  عمل می پیروی نمی

 ..                                                      طهههنهههز اسهههت

ی جش  تهولهد بهوا کهه اجهازه ااام ار  کنم ار نمایشنامه فکر می

 جنگل انبوهی از راههای گوناگون که پیش پایم بوا، ی  سری 
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. 
ی مانور پیدا کنند، تا سرانجام بر اکت تکست و  آلترناتیوها اجازه

..                                               انقیاا متمرکز تدم  

ی زبان کوهستانی اعوی چنی  کش و قوسهایی را  نمایشنامه

اما . ماند ای  نمایشنامه تا پایان خش ، کوتاه و زتت می. ندارا

فرامو  نکنیم . کنند سربازان ای  نمایشنامه هم مزاح و تفریح می

آنها هم نیاز اارند . روا که تکنجه گران زوا  وصله تان سر می

رخدااهای ابوغریب ار باداا ای  . کمی ب ندند تا سر ال توند

. کشد زبان کوهستانی بیست اقیقه طول می. کند نکته را تأیید می

تواند به همی  تکل ساعتها ااامه پیدا کند، باز و باز، همان  اما می

۴                  1...الگو تکرارتوا، اوباره، باز و باز، ساعتها  

به نظرم  ۱ی خاکستر به خاکستر  از سوی ایگر، ار نمایشنامه

زنی ار  ال غرق تدن . اهد رسید که ااستان زیر آب ر  می می

توا،  استش را از میان امواا بیرون آوراه، اارا کم کم ناپدید می

تواند کسی را زیر آب پیدا کند و نه  جوید، اما نه می یاری می

بیند، نقشهایی از انعکا  نور بر  هایی را می روی آب؛ تنها سایه

ای است از است رفته ار اورنمایی ار  ال غرق  آب؛ زن، چهره

تدن، زنی که او را توان گریزاز تورب تی محتوم نیست، 

.رسید تنها از آِن ایگران است سرنوتتی که به نظر می  

.میرند، او نیز باید بمیرا اما همانگونه که ایگران می  

گیرند، ار  زبان سیاسی، آنگونه که سیاستمداران آن را بکار می

زیرا بیشتری  سیاستمداران، بر اسا  . ای  قلمرو هیچ جایی ندارا

ی آنها معطوف به  عالقه. ای به جست   قیقت ندارند تواهد، عالقه

..                                  قدرت و  فظ آن است  

بایست انسانها ار بی تفاوتی و ناآگاهی بسر  برای  فظ قدرت می

بایست ار نا ایده گرفت   قیقت زندگی کنند،  تا ار  برند، می

ی  بنابرای  ما ار محاصره. ناایده گرفت   قیقت زندگی خواتان

.کنیم ی تارهایی تنیده از اروغ هستیم و از آن تاذیه می تبکه  

اانند،  مله به عراق  همانگونه که هر ی  از  ا ران می

العااه  اینگونه توجیه تد که صدام  سی  به سال های فوق

توانند  خطرناک کشتار جمعی استرسی اارا، که برخی تان می

ای  اقیقه تلی  توند و تأثیرات ت ریبی گستراه ۱۱ار عرض 

. به ما اطمینان اااند که ای  عی   قیقت است. بجای گذارند

به ما گفتند عراق با القاعده رابطه اارا و ار .  قیقت ای  نبوا

. ، ار نیویورک، سهیم است۱۱۱۴جنایت یازاهم سپتامبرار سال 

به .  قیقت ای  نبوا. به ما اطمینان اااند که ای  عی   قیقت است

به ما . ما گفتند عراق امنیت جهان را به خطر انداخته است

. قیقت ای  نبوا. اطمینان اااند که ای  عی   قیقت است  

توا   قیقت به ای  نکته مربوط می.  قیقت کامال چیز ایگریست

خواهد نقش خوا را ار جهان ارک  که ایاالت متحده چگونه می

..                   خواهد آن را تجسم بب شد کند و چگونه می  

اما پیش از اینکه به زمان  ا ر برگرام، مایلم نگاهی به 

سیاست  منظورم. منظورم . ای نه چندان اور بیندازم گذتته

م  . خارجی ایاالت متحده از زمان پایان جنگ جهانی اوم است

کنم که ما موظب هستیم به ای  اوره بپراازیم،  تا اگر  فکر می

..                       اهد تده گذرا، بیش از ای  وقت اجازه نمی  

اانند که ار اتحاا جماهیر توروی و ار سراسر اروپای  همه می

خشونت سیستمات ، : ی پ  از جنگ چه ر  ااا ترقی ار اوره

ی آزاا و  ی بسیار گستراه، سرکوب اندیشه اعمال جنایتکارانه

.ی اینها بیرون آمده و ثابت تده است اسناا مفرل همه... مستقل  

اما بحث م  ار اینجا ای  است که جنایتهای ایاالت متحده ار 

ی بسیار سطحی گزار  تده،  ال بگذریم از اینکه  همی  اوره

اسناا آن جنایتها علنی نشده، آن جنایتها مورا تأیید قرار نگرفته و 

به آنها اعتراف نشده، و اساسا به عنوان جنایت به رسمیت تناخته 

فکر . کنم باید از ای  جنایتها یاا کرا م  فکر می. نشده است

کنم که  قیقت نقش بی نهایت مهمی ار جایگاه کنونی جهان  می

  —با وجوا محدوایتهایی که موجوایت اتحاا جماهیر. کند ایفا می

توروی فراهم کراه بوا، ایاالت 

متحده توانست ار سراسر جهان 

پیش براند، توانست نشان اهد که 

استش آزاا است و هر کاری که 

تهاجم مستقیم .  کند ب واهد می

به دولتی مستقل هرگز از 

ی امریکا  متدهای مورد عالقه

آنها اغلب متد ایجاد . نبوده است

، ۹«کشمکش با شدِت محدود»

یعنی اینکه . را برگزیده اند

میرند، اما  هزاران انسان می

کندتر از آنکه با انداختن بمبی 

یعنی اینکه قلب . رخ دهد

کنند،  کنند، گیاه هرز بدخیمی را کشت می سرزمینی را آلوده می

.  شکفد کنند که چگونه قانقاریا می نشینند و تماشا می سپس می

هنگامی که مردمان مقهور و سرکوب شدند یا زیر ضرب و لگد جان 

دوستان و متحدانشان ، ارتش . شود دادند، همین داستان تکرار می

دهند،  و محافل بزرگ سرمایه بر مسند قدرت راحت تکیه می

این نقش . گویند دموکراسی پیروز شد روند جلوی دوربین و می می

سیاست خارجی ایاالت متحده در سالهایی بوده که من به آن اشاره 

م  . تراژای نیکاراگوئه مورا بسیار ارخور توجهی است کرده ام

ای تکان اهنده برای نقش امریکا  ای  مورا را اینجا به عنوان نمونه

.ار جهان از منظر خوا  برگزیدم، چه ار گذتته و چه هم اکنون  

م  ار نشستی ار سفارت امریکا ار لندن  ۳۱ار اواخر سالهای 

..                                ترکت کرام  

ی کم  مالی بیشتر به  ی ایاالت متحده قرار بوا ارباره کنگره

کراند، ترمیم گیری  م الفانی که علیه اولت نیکاراگوئه مبارزه می

م  جزو هیئتی بوام که به پشتیبانی از اولت نیکاراگوئه س   . کند

کاف  اما مهمتری  عضو ای  هیئت پدر رو انی جان مت. گفت می

او آنزمان پ  از . ) سرپرست گروه امریکایی ریموند سایتز بوا. بوا

. (                  سفیر، مقام تماره او بوا و بعدها خوا  سفیر تد  

جناب، م  ار تمال نیکاراگوئه ی  تورای »: کاف گفت پدر مت

اعضای ای  تورا ی  مدرسه ساختند، . کنم محلی را سرپرستی می

ما ار . ی  مرکز خدمات بهداتتی و ی  مرکز فرهنگی اائر کراند

چند ماه پیش گروههای م الب به . کرایم صلح و آرامش زندگی می

مدرسه ، : آنها همه چیز را نابوا کراند. نهااهای ما  مله کراند

به پرستاران و زنان آموزگار . مرکز خدمات پزتکی، مرکز فرهنگی

آنها به . پزتکان را به فجیع تری  تکل به قتل رساندند. تجاوز کراند

استدعا اارم از اولت ایاالت . کنند و شیانه تری  تکل رفتار می

متحده ب واهید که از ای  اعمال تروریستی نفرت انگیز پشتیبانی 

«.  نکند  

ریموند سایتز ایپلمات خوتنامی بوا و به عنوان مرای خرامند، با 

او ار محافل ایپلماتی  از . تد مس لیت و بسیار بافرهنگ تناخته می

سایتز با اقت گو  کرا، کمی مکث . اعتبار زیاای برخوراار بوا

.  پدر، بگذارید چیزی به تما بگویم»: کرا و سپ  خیلی جدی گفت

«.((                       بینند بیگناهان همیشه از جنگ صدمه می  

او  تا . ما به او زل زاه بوایم. سکوت سنگینی  کمفرما تد

.                     .ااا هایش را هم تکان نمی مهه  

اما »: سرانجام کسی گفت. بینند براستی، بیگناهان همیشه صدمه می

ای تدند که از  ار ای  مورا، بیگناهان قربانی اعمال جنایتکارانه

اگر کنگره پول بیشتری ار . توا سوی اولت تما پشتیبانی مالی می

. توا اختیار نیروهای م الب بگذارا، ای  جنایتها باز هم تکرار می

ارست است؟ آیا با اینکار اولت تما از کشتار و ویرانی ار    

کند؟سایتز بی هیچ تشویشی  تهروندان اولتی مستقل پشتیبانی نمی

کنم که اسناا ارائه تده ااعاهای تما را تأیید  م  گمان نمی»: گفت

هنگام ترک سفارت ی  مشاور امریکایی به م  گفت که از . کند

           ..             م  واکنشی نشان نداام. برا هایم لذت می نمایشنامه
                     »  

  هارولد پینتر

اجازه بدهید یاا آوری کنم که آنزمان پرزیدنت ریگان 

نیروهای م الب ار نیکاراگوئه از »اظهار ااتت که 

 یث اخالقی ار کنار پدران بنیااگذار ما قرار 

ایاالت متحده از رژیم ایکتاتوری « .گیرند می

مرام . سوموزا بیش از چهل سال پشتیبانی کرا

نیکاراگوئه با رهبری ساندینیستها، طی انقالبی 

 ۴۳۱۳پرتور و تواه ای، ای  رژیم را ار سال 

.  ساندینیستها عاری از خطا نبواند. سرنگون ساختند

آنها نیز تا  دی اچار ن وت و خوا بینی بواند و 

اما . فلسفه سیاسی تان اارای عناصر متناقضی بوا

آنها کوتیدند . آنها هوتمند، خرامند و متمدن بواند

. ای استوار، پاک و پلورالیستی بنیاا کنند جامعه

صدها هزار کشاورز تهیدست . مجازات اعدام لاو تد

بیش از . گویی از نو زندگی را از سر گرفتند

اوهزار . صدهزار خانوااه صا ب زمی  تد ند

اقدام چشمگیر سواا آموزی تعداا . مدرسه بنا تد

آموز  رایگان و . بیسوااان را به ی  هفتم تقلیل ااا

مرگ و میر . خدمات بهداتتی رایگان اجرا تد

فله اطفال ریشه ک  . کواکان  دوا ی  سوم کمتر تد

.   تد  

ایاالت متحده ای  استاوراها را به عنوان اقدامات 

.  تمرا لنینیستی خوار می -ی مارکسیستی  منهدم کننده

اگر . ی خطرناکی بوا از اید اولت امریکا ای  نمونه

تد که اساسی تری   به نیکاراگوئه اجازه اااه می

نرمهای عدالت اجتماعی و اقتراای را برقرار کند، 

تد استانداراهای  اگر به ای  سرزمی  اجازه اااه می

خدمات بهداتتی و آموزتی را باال ببرا، اگر اجازه 

تد به یگانگی اجتماعی و ترافت ملی است  اااه می

تد، انگاه سرزمینهای  یابند، اگر اجازه اااه می

کراند و ار  همسایه نیز همی  پرسشها را طرح می

البته ار همان زمان مقاومت و . کوتیدند همی  راه می

ای سرس تانه علیه ترای   اکم بر ال  مبارزه

ی تارهای  سالوااور ار جریان بوا   پیشتر به تبکه

.  اروغ اتاره کرام که مارا محاصره کراه است

: گفت پرزیدنت ریگان ار توصیب نیکاراگوئه می

ها ار کل، و بویهه اولت  رسانه«. سیاهچال توتالیتر»

ایدند و تفسیرهایی بر  انگلی  ای  تعبیر را بجا می

اما ار واقع هیچ گزارتی . نوتتند همی  مضمون می

های اعدام ار زمان اولت  مبنی بر وجوا جوخه

هیچ گزارتی مبنی . ساندینیستها ار است نبوا

.  خشونت سیستماتی  و اولتی و نظامی ار است نبوا

ار واقع . ار نیکاراگوئه هرگز کشیشی به قتل نرسید

او رو انی . بیش از سه کشیش عضو اولت بواند

سیاهچالهای . ژزوئیت و ی  میسیونار مرینول

 توتالیتر، ار واقع، کمی آنسوتر، ار ال سالوااور و  
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ی  رژیم برگزیده ۴۳۱۱ایاالت متحده ار سال . گواتماال بواند

مرام ار گواتماال را سرنگون کرا، بنا بر ت مینها، 

بایست بیش از اویست هزار انسان قربانی ایکتاتوری  می

تش ت  از برجسته تری  . نظامی ار گواتماال تده باتند

ار مرکز اانشگاه  ۴۳۳۳ژزوئیتهای جهان، ار سال 

امریکایی، ار س  سالوااور، از سوی گروه سربازان ویهه 

ار ( جورجیا)کاتل، تعلیم ایده ار فورت بنینگ  از هنگ ال

اسقب فوق العااه الیر . ایاالت متحده، تریرانه به قتل رسیدند

 دوا هفتاا و . رومرو ار مراسم عشاء ربانی به قتل رسید

چرا کشته تدند؟ آنها کشته تدند . پنه هزار انسان کشته تدند

زیرا بر ای  باور بواند که زندگی بهتر ممک  است و 

تنها همی  باور برای آنکه . . خواستند آن را متحق  سازند می

آنها . کرا کمونیست تمراه توند، آنها را واجد ترای  می

مراند زیرا جرئت کراه بواند ترای  موجوا را به زیر 

انتهای فقر، بیماری،  قارت و  ی بی پرسش ببرند، یعنی پهنه

         ..            سرکوبی را که ار آن زااه تده بواند

اگر چه . ایاالت متحده سرانجام ساندینیستها را سرنگون کرا

چند سالی طول کشید و مرام به نحو چشمگیری سرس تانه 

ی اقتراای و  های بیر مانه اما تحریم. کراند ایستااگی می

سی هزار کشته سرانجام روح مرام نیکاراگوئه را ت ریب 

ای  مرامان از رم  افتااه بواند و بار ایگر تهیدستی . کرا

از آموز  . کازینوها باز برقرار تدند. فشرا گلویشان را می

تجارت کالن با . و خدمات بهداتتی رایگان ایگر خبری نبوا

.              .     چیره تد" اموکراسی. "ی توان بازگشت همه
                       .  

به هیچ روی محدوا به امریکای مرکزی " سیاست"اما ای  

را پایانی " سیاست"ای  . ار سراسر جهان پیااه تد. نماند

.نبوا، گویی که همیشه وجوا ااتته و آغازی ندارا  

پ  از جنگ جهانی اوم ایاالت متحده از هر ایکتاتوری 

نظامی است راستی ار جهان پشتیبانی کرا، ار بسیاری 

کنم به  م  اتاره می. موارا خوا آنها را روی کار آورا

اندونزی، یونان، اوروگوئه، برزیل، پاراگوئه، هائیتی، 

باعث و . ترکیه، فیلیپی ، گواتماال، ال سالوااور، و البته تیلی

بانی موا ترور و و شت ار تیلی امریکا بوا، جنایتی که 

.                     .       توان تطهیر کرا و ب شوا هرگز نمی
                                      .  

آیا راست . در این سرزمینها صدها هزار انسان کشته شدند

ی اینها را به پای سیاست  شود همه است؟ آیا واقعا می

آری، درست : خارجی ایاالت متحده نوشت؟ پاسخ این است

ی این جنایتها پای سیاست خارجی امریکا نوشته  است، همه

.اما طبیعی است که مرام ار ای  باره چیزی ندانند. شود می  

 تا . هیچ چیز زمانی ر  ندااه است. هرگز ر  ندااه است

ی کسی  مسئله. مهم نبوا. ااا ااا، ر  نمی زمانی که ر  می

جنایات ایاالت متحده سیستماتی ، پیوسته، تریرانه و . نبوا

ی آن س    اما تنها انسانهای کمی ار باره. بیر مانه بوا

امریکا . ی امریکا گذاتت ای  را هم باید بر عهده. گویند می

نسبتا خوب یاا گرفت که چگونه ار سراسر جهان قدرت را 

زیر نفوذ خوا بگیرا و از آنسو، به عنوان نیروی نیکی ار 

ی  عمل ارخشان، . جهان، نمایش و بالماسکه راه بیاندازا

       ..                      تا زیرکانه و بسیار موف  هیپنوتیزم

گویم که ایاالت متحده  ای تراید به تما می بی ذره   

بزرگتری  تو جهان را راه انداخته است؛ خش ، خونسراانه، 

به عنوان تاجر . تحقیر آمیز، بیر مانه اما کامال زیرکانه

تقریبا رقیبی ار جهان ندارا، و پرخریدارتری  کاالیش 

باید رفت . ی تمام عیار است ی  برنده. خواتیفتگی است

ی پرزیدنتهای امریکایی را ار تلویزیون به تماتا نشست  همه

، یا مانند ای  "مرام امریکا: "گویند و گو  ااا که چه می

گویم که زمان آن رسیده  م  به مرام امریکا می“.  "نمونه

        -است که اعا کنیم و از  قوق مرام امریکا افاع کنیم،

و م  از مرام امریکا تقا ا اارم که به رئی  جمهورتان ار 

اهد، اعتماا ااتته  اقداماتی که به نام مرام امریکا انجام می

":            باتند  

شود اندیشه را شهمات  با یاری زبان می. نیرنگی درخشان

انگیز  متکایی نرم و هوس« مردم امریکا»های  با واژه. کرد

فکر کردن . گذارند تا خاطرشان بیاساید زیر سر خالیو می

باید خود را روی متکای گرم و نرم رها . امری بیهوده است

احتماال این متکای هوس انگیز هوش و توانایی داوری . کرد

البته این . را خفه خواهد کرد اما باز هم خیلی راحت است

کنند و دو  شامل چهل میلیون انسان که زیر خط فقر زندگی می

میلیون مرد و زن که در زندانها و اردوگاههای وسیع محبوس 

شود، اردوگاههایی که در سراسر ایاالت متحده  هستند، نمی

..                                            گسترده است  

«  کشمکش با تدِت محدوا»ایاالت متحده ایگر سر  برای متد 

.  بیند که برای رسیدن به هدفش   رورتی نمی. کند ارا نمی

. مو ع عقب نشینی اختیار کند و راههای پیچ ار پیچ بروا

برای . کارتهایش را بی هیچ تعارف و ترسی رو کراه است

سازمان ملل متحد، افکار عمومی، ایدگاههای م الب و 

ی  کند، زیرا همه انتقاای،  قوق ملتها و غیره تره هم خرا نمی

ی کوچ  خوا  را   تا بره. بیند اینها را بی رب  و ناتوان می

هم اارا، با بندی به گران، که بع بع کنان انبالش راه افتااه و 

.ب ار بریتانیای کبیر رقت انگیز و بی: پرا باال و پایی  می  

حساسیتهای اخالقی ما چه شده است؟ آیا اصال زمانی هم بوده 

ها چه معنی  که ما حساسیت اخالقی داشته باشیم؟ این واژه

کند که اینروزها به ندرت از  دهد؟ آیا مفهومی را منتقل می می

وجدان؟ وجدانی نه تنها در برابر کردار  –شود  آن استفاده می

خودمان بلکه در برابر مسؤلیت مشترکی که نسبت به کردار 

مورا خلیه ی اینها مرده است؟  آیا همه. دیگران داریم

صدها انسان بیش از سه سال است که . گوانتامانو را ببینید

ی قانونی و  بدون تکایت ار  ب  هستند، بدون نماینده

ای  . ی مقرر، و ار اصل برای همیشه ار  بسند محاکمه

ترای  مطلقار  د قانونی برخالف پیمان ژنو همچنان برقرار 

هم نه تنها با این " ی بین المللی جامعه"و باص الح . است

کند بلکه سرسوزنی هم به آن اهمیت  اوضاع مدارا می

شود که  این تجاوز و تبهکاری را کشوری مرتکب می. دهد نمی

آیا به انسانهایی که در . نامد می" رهبر جهان آزاد"خودش را 

ی آنها  ها درباره اندیشیم؟ رسانه برند، می گوانتامانو بسر می

کنند؟ گهگاه گزارش و چند س ری خبر بیرون  چه گزارش می

اند و احتماال هرگز  آنها به ناکجا آبادی فرستاده شده. دهند می

هم اکنون صدها ت  ار اعتراب غذا  .برگشتی نخواهند داشت

توند، بی  آنها تهروندان بریتانیایی هم  هستند و بزور تعذیه می

نه . ی اجباری نیست ای ار ای  تاذیه هیچ لطب ویهه. هستند

از طری  بینی . ااروهای آرامش ب ش و نه بیهوتی ااان

اعتراب کنندگان خون استفراغ . کنند ای را ار گلو فرو می لوله

ی بریتانیا چه  وزیر امور خارجه. این شکنجه است. کنند می

. نخست وزیر بریتانیا چه گفت؟ هیچ. واکنشی نشان داد؟ هیچ

های ما در  انتقاد به برنامه: چرا؟ زیرا ایاالت متحده گفته است

شما یا پشتیبان ما . خلیج گوانتانامو عملی خصمانه است

تهاجم به بنابراین بلر دهانش را می بندند . هستید و یا علیه ما

عراق راهزنی بوا، عمل پر جار و جنجال تروریسم اولتی بوا 

. گذاتت که اهانت مطل  به قوانی  بی  المللی را به نمایش می

ی تلی از  ای  تهاجم ی  اقدام نظامی خواسرانه بوا بر پایه

ها بر افکار  فریبکاری و اروغ و اعمال نفوا رایه رسانه

عمومی،  رکتی بوا ار جهت تثبیت کنترل نظامی و اقتراای 

امریکا ار خاورمیانه زیر پوتش آزاا سازی، یعنی آخری  

ی توجیهات ایگر امریکا ایگر توجیه   ربه، پ  از اینکه همه

نمایشی مهیب از قدرتی نظامی که مس ل نقص . پذیر نبوا

.     عضو و مرگ هزاران هزار ت  از مرام بیگناه است       

ما برای مردم عراق شکنجه، بمبهای خوشه ای، اورانیوم  

خالی شده، کشتار بیشمار، انهدام بی من و و بی هدف، فالکت، 

ارمغان آزادی و "گذاریم  حقارت و مرگ آوردیم و نامش را می

.".                      دموکراسی برای خاورمیانه  

آام باید چند انسان را بکشد تا به عنوان قاتل گروههای انسانی و 

جنایتکار جنگی واجد ترای  توا؟ ی  صد هزار؟ به نظر م  

از همی  رو، به منظور . بکشد" بیش از  د الزم"وقتی که 

بایست ار اااگاه جنایی بی  المللی  اجرای عدالت، بو  و بلر می

او اصال اااگاه جنایی بی  . اما بو  زیرک بوا. محاکمه توند

او تهدید کرا که اگر قرار باتد . الملی را به رسمیت نشناخت

سرباز و یا سیاستمدار امریکایی به اااگاه کشانده توا، او 

اما بلر اااگاه . ناوگانهای اریایی را به جنگ خواهد فرستاا

جنایی بی  المللی را به رسمیت تناخته و از همی  رو برای 

توانیم اگر اااگاه ب واهد ما می. اجرای محاکمه ار استر  است  

، ااونینگ ۴۱ی  آارسش هست تماره. آار  او را بدهیم

..                        استریت، لندن  

برای . ی مرگ بی رب  است ار ای  زمینه،  رف زان ارباره

توا و ای   رفها پیش پا  بو  و بلر مرگ چیزی  ساب نمی

پیش از آغاز مقاومت مرام عراق، است کم صد . افتااه است

ای  . هزار عراقی بر اثر بمبها و راکتهای امریکایی کشته تدند

آنها جای خالی . مرگشان وجوا ندارا. آیند انسانها به  ساب نمی

آنها  تا به عنوان کشته به ثبت . و نانوتته ار ی  مت  هستند

، ای  را ژنرال "تماریم اجساا را ما نمی. " نرسیده اند

..                                  امریکایی، تامی فرانک ، گفت  

های بریتانیایی،  ی اول روزنامه ار آغاز جنگ، ار صفحه

های ی  پسر کوچ   عکسی از تونی بلر چاپ تده بوا که گونه

. ، ای  تیتر عک  بوا«کواکی سپاسگزار». بوسید عراقی را می

ی ااخلی گزار  و عکسی ازپسر  چند روز بعد، ار صفحه

خانوااه ا  بر اثر . ی ایگری بوا که بازو نداتت چهار ساله

. ای  پسر بچه تنها بازمانده بوا. اصابت راکت از بی  رفته بواند

گزار  ". کی اوباره بازوهام میان سر جاتون؟: "پرسید او می

 اال، تونی بلر ای  پسر بچه را که ار بال . ایگر ااامه پیدا نکرا

نگرفته بوا، نه او را و نه کواک معلول ایگری را و نه ی  

پیراه  و کراوات آام را، . خون کثیب است. ی خونی را الته

..                       کند موقع نط  جدی ار تلویزیون، کثیب می  

آنها ار تاریکی به . ی امریکایی ترم آور است او هزار کشته

مراسم خاکسپاری بی سر و . توند سوی گورهایشان روانه می

معلولی  جنگی ار . توا صدا ار مکان امنی برگزار می

پوسند، برخی از آنها تا پایان عمرتان اینگونه  بسترهایشان می

پوسند، تنها  کشته تدگان و معلولی ، هر او استه می. کنند سر می

.                                                     ار گورهایی متفاوت  

تو یح چند »: به نام. ای  سطرها از تعری از پابلو نرواا است

۱«چیز  

سوخت همه، و ار ی  بامداا می  

 ار ی  بامداا، از زمی 

جهید آتش بر می  

بلعید و آامیان را می  

 و ازآن پ  آتش

 باروت ازآن پ 

.و ازآن پ  خون  

 راهزنانی با هواپیما و ماربیان

ها راهزنانی با انگشتری و اوت   

کراند راهزنانی با راِهباِن سیاه که اعا ترتح می  

 از آسمان آمدند که کواکان را بکشند

 و خون کواکان ار خیابانها روانه بوا

.ای، همچون خون کواکان بی افااه  



 

 

 20      2013شماره شصت و شش  ژانویه  . ماهنامۀ روشنگر  

:ی لب، به تکل غریبی جذاب، ی  مرا تمام عیار گوته  

.  خدای م  خوب است. خدا بزرگ است. خدا خوب است»

خدای صدام . او خدای بدی است. خدای اسامه ب  الان بد است

ما بربر . او بربر بوا. بد است، اگر که او خدایی ااتته است

ما به آزاای باور . کنیم ما سر انسانها را با تبر قطع نمی. نیستیم

م  رهبر برگزیده ار . م  بربر نیستم. مانند خدا. ااریم

ما . ی آزاای هستم انت ابات آزاا، متعل  به اموکراسی تیفته

ما متد صندلی الکتریکی پر . ی تفقت پرور هستیم ی  جامعه

ما . کنیم از تفقت و متد تزری  سم پر از تفقت را مقرر می

م  . او ایکتاتور است. م  ایکتاتور نیستم. ملتی بزرگ هستیم

تان  همه. و آن یکی هم همینطور. او بربر است. بربر نیستم

بینید؟ ای   ای  مشت را می. م  مرجعیت اخالقی اارم. هستند

«                .و یااتان هم نروا. مرجعیت اخالقی م  است  

زندگی ی  نویسنده، ی  هستی بی نهایت زخم پذیر و بی پناه 

نویسنده گزینش خوا . به ای  خاطر نباید آب غوره بگیریم. است

اما ای  نیز واقعیتی است که ما . ایستد کند و پایش هم می را می

اهیم و برخی از  خوا را ار معرض تند تری  بااها قرار می

خوات هستی و خوات، . ای  بااها براستی سرا و ی ی است

توا و  نه پناهگاهی یافت می. ار موقعیتهای  سا  و خطرناک

ار چنی   التی ما . نه  فاظ سقفی، مگر اینکه اروغ بگوییم

توا گفت که ار ای   الت  سازیم، و می خوا  فاظمان را می

.                                          تویم تبدیل به سیاستمدار می  

 تااالنی منفوِر تااالن

کند سنگهائی که اگر خار خشکشان بگزا، باز تب می  

.افعیانی که افعی از ایشان بیزارست  

ام روی ار روی تو، ایده  

آید خون اسپانیا را که چون مدتی عظیم برمی  

 تا ار موجی یگانه از غرور و خنجر

.ات کند غرقه  

 ژنرالهایِ 

:پیشه خیانت  

ام را ببینید، خانهء مراه  

:به اسپانیای ارهم تکسته بنگرید  

ست  از هر خانه، فلزت سوزان جاری  

جای گل به  

 از هر کاسهء چشم اسپانیا

آید اسپانیا پدید می  

 و از هر کواِک مراه، تفنگی که چشم اارا

زاید هائی می و از هر جنایت، گلوله  

.که روزی بر هدِف قلبتان خواهند نشست  

تعر  چرا: و خواهید پرسید  

گوید و برگها از رؤیاها نمی  

.و آتشفشانهای بزرگ سرزمینش  

.بیائید و خون را ار خیابانها ببینید  

 بیائید و ببینید

.خون را ار خیابانها  

 بیائید و ببینید خون را

5! ار خیابانها  

تواهد، از اولت خویش ترمگی  و خشمگی  هستند، اما 

ای را به  اهد که آنها قدرت سیاسی یگانه او اع نشان می

اما باز هم نگرانی، نبوا امنیت و . هنوز نه –گذارند  نمایش نمی

ترسی که ما هر روز ار ایاالت متحده تاهد رتد  هستیم، 

..                                               ناپدید ن واهد تد  

اانم که پرزیدنت بو  نط  نویسان فوق العااه توانایی  م  می

ار اختیار اارا اما م  مایلم ای  کار را به تکل افت اری 

کنم که  م  ای  نط  کوتاه را پیشنهاا می. برایش بر عهده بگیرم

او را مجسم . او بتواند ار تلویزیون خطاب به ملت ایراا کند

موقر، موها منظم تانه تده، جدی، پیروزمند، : کنم می

     -—گر، گاه با لب ند تل ی بر خالرانه، بیشتر مواقع وسوسه

این  نیز تعری . امشب چندی  و چند باربه مرگ اتاره کرام

 :«مرگ»کنم به نام  از خوام برایتان نقل می

 جنازه را کجا یافتند؟

 جنازه را که یافت؟

 آیا جنازه مراه بوا چون یافتند ؟

 جنازه را چگونه یافتند؟

 آیا جنازهء که بوا؟

 چه کسی پدر یا اختر یا براار

 یا عمو یا خواهر یا ماار

 یا پسِر جنازهء مراه و رهاتده بوا؟

 آیا جنازه مراه بوا که رهایش کراند؟

 آیا رهایش کراند؟

 که رهایش کرا؟

 آیا جنازه برهنه بوا یا رخِت سفر به ت  ااتت؟

 چه وااارتان کرا که جنازه را مراه اعالم کنید؟

 آیا جنازه را مراه اعالم کراید؟

 تناختید؟ آیا چقدر خوب جنازه را می

 از کجا اانستید که جنازه مراه است؟

 آیا جنازه را تستید

 آیا چشمانش را بستید

 آیا به خاکش سپراید

 آیا رهایش کراید

 ۳آیا بر جنازه بوسه زاید 

برای پرهیز از هرگونه سوء تفاهم الزم است بگویم که قرد 

ی جمهوری اسپانیا با  م  از نقل تعر نرواا بهیچوجه مقایسه

کنم زیرا ار  م  از نرواا نقل می. عراق صدام  سی  نیست

ام که بتواند بمباران  ای ن وانده تعر معاصر هیچ نمونه

.غیرنظامیان را اینگونه تأثیرگذار توصیب کند  

م  پیش از ای  گفتم که ایاالت متحده کارتهایش را کامال رک 

هم اکنون نیز به همی  تکل پیش . و پوست کنده رو کراه است

 ۶«تسل  فراگیر»سیاست رسمی امریکا زیر عنوان . روا می

به معنی کنترل کامل زمی ، « تسل  فراگیر». توا بیان می

.ی ذخائر آن است ی همه اریا، هوا و فضا به ا افه  

پایگاه نظامی ار  ۱۱۱ایاالت متحده، ار سراسر جهان، اارای 

کشور است، که البته سوئد ار ای  میان استثنایی ارجمند  ۴۹۱

اانیم که آنها چگونه به آنجا راه پیدا کراه  ما اقیقا نمی. است

.اند، اما به هر رو آنجا هستند                                  

. موت  اتمی اایر و فعال است ۳۱۱۱ایاالت متحده اارای 

تا از آنها ار  الت آمااه با  قرار اارا و فوری  ۱۱۱۱

هم اکنون مشاول . اقیقه، پرتاب توا ۴۱تواند، ار عرض  می

های نوینی از سال های اتمی، به نام  راه انداخت  سیستم

« )بانکر باسترز» bunker busters  ویران کنندهء ،

های همیشه  ا ر  بریتانیایی. هستند( پناهگاههای زیرزمینی

به همکاری، قرد اارند سالح پیشرفته تری را جایگزی  

پرسم، چه  می. ، کنند"ترایدنت"راکتهای اتمی خواتان، به نام 

کسی را نشانه رفته اند؟ اسامه ب  الان را ، تما را؟ مرا؟ بقال 

ااند؟ اما ی   چی  را؟ پاری  را؟ کسی چه می ۱سرکوچه را؟

اانیم، ای  جنون بچگانه، یعنی ااتت  سال های  چیز را می

ی  ی اساسی فلسفه اتمی و تهدید به بکار بران آنها، هسته

بایست به یاا  ما می. سیاسی امریکا ار زمان  ا ر است

آوریم که ایاالت متحده همواره ار ترای  جنگی بسر براه و 

.تاکنون نشان ندااه که از ای  مو ع صرف نظرکراه است  

 هزاران انسان ار ایاالت متحده، اگر نه میلیونها انسان، بنا بر 

پنداریم ترویری که از  کنیم، می ای نگاه می هنگامی که به آینه

  —اما اگر تنها ی  میلیمتر. توا،  قیقی است ما منعک  می

ما ار واقع تنها انعکها  .  توا  رکت کنیم، ترویر اگرگون می

گاهی نویسنده باید آینه را خهرد  . بینیم بی نهایت تراویر را می

 .شهود کند، زیرا حقیقت از آنسوی آینه به چشمان ما خیهره مهی

هها و  ی تضادها، نهاههمهخهوانهی من بر این باورم که باوجود همه

ی سهخهت، انهحهراف  بنا بر اراده  –های غریب در واقعیت  پدیده

ای حهیهاتهی در بهرابهر  وظیفه  –ناپذیر و گریزناپذیر روشنفکری 

ما به عنوان شهروند باید حقیقت واقهعهی را .  شود ما پدیدار می

ایهن .  مان تعریف کنیهم و نشهان دههیهم در زندگیمان و در جامعه

 ..                        وظیفه، به ناگزیهر، امهری ضهروری اسهت

اگر این اراده در رؤیای سیاسی مها تهجهسهم نهیهابهد، امهیهدی بهه 

یهعهنهی   –برگرداندن آن چه که تقریبا از کهف داده ایهم، نهیهسهت 

 همانا شرف انسان 
                           . 

     :                    یهههههههههههههههههادداشهههههههههههههههههتههههههههههههههههههههههههههههههههههها
---- 

۴ 

ی زبان کوهستانی را تحت تأثهیهر سهتهم  هارولد پینتر نمایشنامه  -

ایه  .  ی آنهان نهوتهتهه اسهت ملی بر کراها و جنبش آزاای واهانه

ار تئاتر سهلهطهنهتهی مهلهی اجهرا  ۴۳۳۳مت  ن ستی  بار ار سال 

ی زبان، آزاای بیان و سهرکهوب  ی آن به مسئله سوژه.  تده است

تهوا، بها ایه  وجهوا ههیهچ گهونهه  کراها ار ترکیهه مهربهوط مهی

ی آتکار فرهنگی و اقلیمی ار نمایشنامه وجوا نهدارا، از  نشانه

. توان معنای آن را بر ترای  گوناگونی تعهمهیهم ااا همی  رو می

ااسهتهان .  کهنهد پینتر ار ای  نمایشنامه قدرت زبان را ترویر مهی

ای ارتهش، زبهان کهوهسهتهانهی را  از اینقرار است که ار جامعهه

ی کوهستانهی هسهتهنهد  ه   مرامی که اهل منطقه.  کند ممنوع می

به ایه  تهکهل آن .  ندارند به زبان مااری خواتان س   بگویند

. مهانهنهد توند و از س ه  گهفهته  بهاز مهی مرام کامال خامو  می

توانند  کنند، باز هم آنان نمی زمانی که ای  ممنوعیت را الااء می

پینتر زبان را تنها ابزاری بهرای سه ه  گهفهته  و .  س   بگویند

ار ای  ااستان زبان از عهنهاصهری اسهت .  بیند ایجاا ارتباط نمی

 .                ..                   اههد که مهوجهوایهت انسهانهی را تهکهل مهی

اجرای ای  نمایشنامه ار لندن توجه افهکهار عهمهومهی را بسهیهار 

تهوا، صهدای  ار صحنه اغلب صداهایی پ ش می.  کند جلب می

های آهنی، صدای هلی کوپهتهر، واق واق سهگهههای  برخورا ار

نهمهایشهنهامهه ته  پهراه اسهت و .  تکاری، تیهرانهدازی و فهریهاا

 ..                              کشههد اقههیههقههه طههول مههی ۱۱اجههرایههش 
 

عنوان نمایش اتاره به عباراتی اارا که مسیحیان هنگام به  - ۱

که خاکستر به خاکستر و خاک )گویند  خاک سپران اموات می

 ...(.گراا به خاک باز می

 

۹ - 'low intensity conflict' 

۱ - "I'm Explaining a Few Things," translated by 

Nathaniel Tarn, from Pablo Neruda: Selected 

Poems, published by Jonathan Cape, London 

۴۳۱۱. 

 .ی تعر از سعید یوسب ترجمه - ۱

۶ - 'full spectrum dominance' 

استفااه تده که معموالر ار  Joe Dokesار اصل از نام  - ۱

روا مانند عابری ار  اتاره به تهروندی معمولی به کار می

 .خیابان

ترجمه . سرواه است ۴۳۳۱ای  تعر را پینتر ار سال  - ۳

 .تعر از سعید یوسب است

مت  فوق روی سایت عرر نو هم منتشر تده است : یاا آوری

 (.انتشارات اندیشه و پیکار)
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بعنوان " زمی  تناسی"ار خالل نیمه اول قرن نوزاهم  از اانش  

برخی امیدواربواند که ای  .  نام براه میشد" علم زیر زمینی"

اانش بتواند واقعیت و تو یح چگونگی  پیدایش  یات  را روت  

ای  ار  الیست که  . کند و توجیه علمی  و عقلی برای آن بیابد

برخی ایگر برای  باور بواند که هدف اانش زمی  تناسی زاوان 

نفوذ بینش پیامبر یهوایان، موسی، ارباره پیدایش  یات و کالر  از 

هراو گروه .  بی  بران  نفوذ ای  ار مقوالت علمی بوا

طرفدارانی ااتتند  که ار منازعات فکـری و بعضی اوقات  

عموم مرام تـاهد ای  بواند که. فیزیکی ارگیر میشدند  

ار آن زمان مد تده بوا که افراا تحریلکراه  فسیلها را جمع  

ای  نوع فسیلها ار نقاط .  آوری کراه و ارخانه نگاهداری کنند

زیاای ارجهان یافت میشوند و یکی ازای  مکانها ار جنوب 

ماری "اراینجا  بوا که اختری تهیدست بنام  .  انگلی  است

فسیلی یافت که آغازی برای  را (  ۴۳۱۱ – ۴۱۳۳" )آنینگ

نظریه مذهبیون  ارباره پیدایش  یات و بی مررف کران 

یافته های آنینگ . تو یح کتب اینی ارباره پیدایش  یات بوا

 – ۴۳۱۳)ارواقع پیش ارآمدی بر تئوری تکامل چارلز ااروی  

بوا تئوری کلیسا ارباره پیدایش  یات روزبه روز ( ۴۳۳۱

.   عیفتر می گراید  

آنینگ برای جستجوی فسهیهلههها بهه روسهتهای الیهم  ۴۳۴۱ار سال 

سال بهیهش  ۴۱ماری آننینگ .   رچی ، نزای  چارموث رفته بوا

نداتت و پهدر  بهتهازگهی فهوت کهراه بهوا و او ههمهراه مهاار و 

فسیلی که آنینهگ .   براار  به مدا خیرات مرام زندگی می کراند

 ۱اسکلتی که :  آنروز ار سنگی آهکی یافت خیلی غیر طبیعی بوا

متر طول ااتت و بنظر می رسید متعل  به موجوای است کهه از 

ی  سال قبلتر، براار ماری جمجمه ای .   سیاره ایگری آمده باتد

و شتناک ار همان محل یافته بوا  و ای  جمجمه اقهیهقها بهر روی 

مهاری و بهراار  .   اسکلتی که ماری یافته بوا قرار مهی گهرفهت

مهاه  ۶پوند که برای تاهذیهه  ۱۹توانستند که یافته تان را به قیمت 

ای  سرآغاز تال جدیدی برای ماری آنهیهنهگ .   کافی بوا بفروتند

و "  تهاههزااه فسهیهل تهنهاسهی" بوا که سهالههها بهعهد تهوانسهت لهقهب 

را بهرای وی بهه "  بزرگتری  گراآورنده فسهیهل ار تهمهام تهاریهخ" 

 .ارماان بیاورا

چارموث و منطقه اطراف آن، محل انباتت یکی از غهنهی تهریه   

همچهنهیه  یهکهی از مهنهابهع اانهش .   منابع فسیلی ار جهان می باتد

اینجا بوا که یهافهتهه .   زمی  تناسی و مبحث فسیل تناسی می باتد

های آنینگ، انقالبی ار آگاهی بشر ارباره  یهات مها قهبهل تهاریهخ 

بوجوا آورا و ای  اتفاق سالها قبل از نظریات چارلز اارویه  بهوا 

را بنا نهاا و توصیب تهورات "  جهان بدون خدا" که تالواه فکری 

 .ارباره خلقت را زیر سوال برا

آنینگ موف  به یافت  فسیلی تهد  ۴۳۱۹اسامبر سال  ۴۱ار روز  

موجوای عجیهب بها طهول .   که هیچ انسان ایگری آن را ندیده بوا

به جای پها، بهالهه .   متر که مازی کوچ  و امی اراز ااتت ۱.۱

. است هوان تشهکهیهل تهده بهوا ۹۱های عجیبی ااتت و گرانش از 

ای  مش رات ار میان پستانداران، پرندگان و خزندگان تهنهاخهتهه 

آنینگ نقاتی های کشیهده تهده از فسهیهل .   تده، منحرر بفرا بوا

یافت تده را برای اانشمندان ایری  تناسی فرستاا اما آنها وی را 

آنها ااعا کهرانهد کهه آنهیهنهگ .   به جعل و کالهبرااری متهم کراند

جسد ماهی اریایی را به ای  تکهل ار آوراه اسهت تها بهتهوانهد از 

آبهروی .   طری  ای  به اصطالح یافته خویش پولی بهدسهت بهیهاورا

او را با ای  ااعاها براند اما چند اانشمند بر ارست بوان ااسهتهان 

 آنینگ تاکید ااتتند          

 نقاشی از ماهی سوسمار مانندی که فسیل آن در ساحل جنوب 

 .شرقی انگلستان یافت شده است

 

اینروزها یافت  باقیمانده ای  موجواات ما قبل تاریخ وسیله ای  

ار خالل طوفانی تری  آب .   برای امرار معا  عده ای می باتد

و هوا هنگامی که موا اریا سراتیبی خ  سا لی را ار هم می 

کوبد و تمامی ت ته سنگهای آهکی را از بی  می برا کری  مور 

که مانند آنینگ به جستجوی فسیلها می پراازا، منتظر امواا 

کوتاه می ماند، سپ  به مکانی اورتر از چارموث ار سا ل 

.  چارموث مکانی منحرر بفرا است.   جنوبی انگلی  می روا

اقیقا ار جائیکه توریستها ار خالل تابستان  مام آفتاب می گیرند، 

بعضی اوقات طوفان زمستانی اتیایی نزای  به ی  متر از 

اگرچه .   فسیل اسکلت  یوانات ما قبل تاریخ را اتکار می کند

بندرت اما بعضی مواقع ای  بازمانده ها برورت ی  قطعه می 

آنها .   ای  اتباح  مسافری  زمان  از انیای گمشده هستند.   باتند

باقیمانده فسیلی سوسمارها، ماهیهای عظیم الجثه و اایناسورها 

میلیون سال ار معرض آفتاب  ۱۱۱بسیاری از آنها برای .   هستند

قرار نگرفته اند و لحظه ای که مور آنها را می یابد زمان 

 .رستاخیز آنها می باتد

مور چشمانی ورزیده اارا و می ااند که زمان برای او بسیار با  

ارز  است زیرا فسیلهایی را که او نمی تواند سریعا جمع کند 

بعض اوقات .   امکان اارا برای همیشه به اقیانو  بازگراند

بدست آوران ای  گنجینه الزمه کندن گواال و کنار زان خاک 

ایستاان زیر .   کار مور س ت و خطرناک است.   زیاای است

سنگهایی آهکی و  عیب بمعنای ایستاان ار مسیر زمی  لازه و 

رسوب گلی می باتد و گل زیر ای  سنگهای آهکی می تواند به 

اما مور که .   اندازه ماسه روان ناپایدار و غیر قابل اطمینان باتد

وی می .   ساله است هنوز می خواهد به کار خویش ااامه اهد ۱۳

 . ."         تما همیشه می توانید چیز جدیدی اینجا بیابید"گوید که 

زمانیکه او ار سا ل بدنبال فسیل نمی گراا ار کارگاه خویش که 

.  نوعی ب ش مراقبتهای ویهه برای اایناسورها است کار می کند

محل کار  پر از سنگ و است وان، قطعاتی از مهره ااران و 

او با کم  الک ، .   پره ماهیها و باالخره گرا و خاک و هیاهو

ساله ا  از مته و ابزار سنگ تک  برای  ۱۹همکار و پسر 

.  برااتت  سنگهایی که است وان را پوتانده است استفااه می کند

مور می گوید که آمااه کران هر کدام از اسکلتهای ما قبل تاریخ 

بعد از اتمام کار ، او ای  ."   صدها ساعت کار نیاز اارا"به 

اسکلتها را به محققی  صا بان کلکسیونها و  تی به مت رری  

آرایش ااخلی خانه ها بعضی مواقع تا اهها هزار پوند می 

کارهای مور ار موزه تاریخ طبیعی ار لندن و همچنی  .   فروتد

او .   ار موزه های توکیو و کانااا ار معرض اید عموم است

اولی  کسی بوا که سه نوع ماهی اایناسوری که  تی یکی از آنها 

 .بنام او نامگذاری تده است" لپتونکت  موری"

  

 "ساحل ژوراسیکی" 

سا ل "صا ب منربان صنعت توریسم از عبارت  

برای توصیب سا ل انگلی  ار ایون "  ژوراسیکی

ای  منطقه از طرف .   ترقی و اورست استفااه می کنند

سازمان آموزتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل 

بعنوان مکان میراث تاری ی جهانی همراه با (  یونسکو)

مکانهایی مانند گریت باریر ریب و گراند کانیون تناخته 

سا ل ژوراسیکی بیشتر از هر جای ایگری .   تده است

کیلومتر باریکه سا لی است اطالعات  ۴۱ار جهان 

وسیعی ارباره اوران مزوزوئی  که تامل اورانهای 

تریاسی ، ژوراسی  و کرتاسه است،  را ار خوا نهفته 

ای  سا ل طالیی و فسیلهای نهفته ار آن ار طی .  است

 .اورانهای م تلب زمی  تناسی پدید آمده اند

همانطوریکه ار تاریخ،  وااث مهم را مبنای تروع  

ی  اوره و یا پایان ی  اوره میدانند ارعلم زمی  

تناسی نیز تحوالت عظیم نظیر پیدایش تاییرات چشم 

گیر ار فسیل ها تاییر ار   امت و جن  سنگ ها 

وتاییرات آب وهوایی را مبنای تروع و پایان ی  اوره 

و نیم میلیارا سال پیش ار اورانی که ار  ۱.   میدانند

زمی  تناسی به پره کامبری  معروف است و آثار  یاتی 

چندان مش ری ندارا  یات فق  ار اریاها و آن هم به 

صورت جانداران ت  سلولی وجوا ااتت اما به تدریه 

ای  جانداران ت  سلولی کنارهم جمع تدند و تشکیل 

کولونی اااند و سپ  با همکاری با هم توانستند جانداران 

چند سلولی را پدید آورند که راهی به سوی جانداران پر 

ار ای  اوران همیاری بی  ی  گونه قارچ و .  سلولی بوا

ی  جانور آغازی فتوسنتز کننده باعث تشکیل جاندار 

گلسنگ اولی  جانداری بوا که .   جدیدی به نام گلسنگ تد

قارچی که می توانست  م   فاظت از )به خشکی آمد 

فتوسنتز کننده، مواا معدنی الزم را از خاک برورت 

تثبیت نشده و  تی از ت ته سنگهای برهنه نیز جذب کند 

و جز فتوسنتز کننده، کربوهیدرات مورا نیاز خوا و 

 (.قارچ را فراهم می آورا

بعد از رفت  گلسنگ ها به خشکی، ی  اوران جدید  

زمی  تناختی به نام پالئوزوئی  که به نام اوران بی 

 ۹مهرگان مشهور است ار راه بوا ای  اوران تامل 

همزمان .  اورۀ مهم کامبری  و اراوویس  و سیلوری  بوا

با گستر   یات ار خشکی ن ستی  بی مهرگان پرسلولی 

به نام تریلوبیت ها ار اریاها پدید آمدند که جد بند پایان 

ای  جانوران از نظر تکل و .  امروزی بشمارمیروند

اندازه اقسام بسیار گوناگونی اارند و معموال بعنوان 

تریلوبیت ها بیشتر ار .  سنگوارۀ راهنما به کار میروند

اب های کم عم  ساک  بواه اند و بر بستر اریاها زندگی 

تواهد فسیلی نشان می اهد که ار اوران .   می کراند

پالئوزوئی  بی مهرگان فراوانی وجوا ااتته اند ار 

همی  زمان و ار زمی  گیاهان ابتدایی مانند سرخ  و 

خزه فراوان تده بواند به خاطر ااتته باتیم که تاییر و 

 .تحول آغازیان فتوسنتز کننده، گیاهان را به وجوا آورند
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23ااامه ار صفحه             

 تقلب در تاریخ، سكۀ رایج در جمهوری اسالمی 

از همان ن ستی  روزهای پ  از قیام بهم  مهاه، كهه رو هانهیهت 

هها بهه  راه با بورژوازی بها سهوار تهدن بهر گهراۀ تهوههم تهواه هم

. صد سال اخیر كشور ما آغاز تهد  كومت رسید، مسخ تاریخ یك

اسفنهد تهلهویهزیهون جهمهههوری  ۱۱ماه پ  از قیام یعنی ار  فق  یك

اسالمی برنامی مفرلی به تجلیل از آیت اله كهاتهانهی اخهتهرهاص 

تری  مقطع جنبش یهعهنهی از  هوااث  اساسی ار آن برنامه، به.  ااا

آغهاز خهیهانهت كهاتهانهی بهه جهنهبهش  هد ) به بعد  ۴۹۹۴تیر  ۹۱

و خهائهنهانهی او ار   وبه نهقهش تهعهیهیه  كهنهنهده(  ها امپریالیستی تواه

تهنهگهی " بهانهی  مرااا، به ۱۳موقعیت كواتای امریكائی ـ انگلیسی 

 .مطلقا اتاره نشد" وقت

كهران صهنهعهت  های تاری ی ار مورا نههضهت مهلهی مسخ واقعیت

اصار  اا سید جواای كهه   دی وقیحانه بوا كه  تی علی نفت به

ها بعد از قهیهام از آن، ار ایهجهاا تهوههم  چه قبل از قیام و چه ماه

ها نسبت به رژیم جمهوری اسالمی نقش قابل توجهی ااتت،  تواه

نشهریهی  ۹۴، و همان وقت ار تمهارۀ ( ۴)اعتراض گشوا اهان به

 .«تاریخ اروغ نگوئید به»ای نوتت تحت عنوان  مقاله" جنبش"

تهرمهانهه بهه  ههای بهی گهوئهی از همان آغاز تا به امروز، ای  اروغ

ویههه ار مهورا جهنهبهش تهنهبهاكهو، جهنهبهش  هها، بهه تاریخ و به تواه

مهرااا،  ۱۳كران صنعت نفت، كواتای   مشروطیت و جنبش ملی

هها عهلهیهه رژیهم سهتهمهگهر  خرااا، قیام بهاتهكهوه تهواه ۴۱تور  

هها،  الهه كهاتهانهی ها، آیهت اله ها، تیخ فضل پهلوی، ار بارۀ بهبهانی

هها،  االسهالم فهلهسهفهی ها،  هجهت اله بروجرای ها، آیت نواب صفوی

االسهالم ریهز و ارتهت،  اله و  هجهت ها آیت ها و اه اله خمینی آیت

خهوا مهیهگهیهرا،  تهری بهه همچنان ااامه اارا وهرروزابعاا هولنا 

بهیهنهد،  خواند ومی تنوا، می ئیكه امروز انسان نمیداند آنچه می تاجا

بیند و یا با كابو  و شهتهنهاكهی  خواند و می تنوا، می راستی می به

ههای  نویسهان آنههها، ار مسهخ واقهعهیهت امروز تاریخ.  مواجه است

بههافههی، روی  غهههریههبههی زان و ار اروغ تههاریهه هههی، ار الف

امهروز، .  انهد نویسان تاهنهشهاههی را ههزاربهار سهفهیهد كهراه تاریخ

تهان،  نهیهامهدنهی ترهور تان با وقا تی كه ابعاا عظیم و به  رهبران

انهدازا، نهعهل  انسان را نه فق  به خشم بلكه بیشتر بهه و شهت مهی

هههای  امههروز وعههاظ آریههامهههههری و آخههونههد.  زنههنههد وارونههه مههی

بهافهتهنهد، بها  تان به نش وار همان اباطیلی كه ار منابر مهی ساوكی

اسهالم   هجهت.  اههنهد تبدیل نام آریهامهههر بهه امهام امهت، ااامهه مهی

مهرااا  ۱۳والمسلمی  فلسفی كه ار بیانات خوا په  از كهواتهای 

پهیهاهام ) را تهكهرارمهیهكهرا "  االرض الهه فهی السلطان ظهل"عبارت 

، االل بهازار  ۱۱كه قبل از تهریور  ، كسی( ۱۳/۹/۱۳امروز، 

بواه و  تی بعدا وقتیكه معمم تد است از االلی برنداتت تا آنجها 

ا  تهعهری سهروا كهه یهك  كه روزنامی فكاههی تهوفهیه  ار بهاره

فروخت؟ و  كی علی ار جنگ الستیك می: " مرراع آن چنی  بوا

بها  هقهوق ) بعد بها اریهافهت مسهتهمهری مهاههانهه  به ۴۹۱۱از سال 

ها سه هنهرانهی  ارتش تاه، ار پااگان ۱از رك  (  رایب سرتیپی هم

چه فرمهان یهزاان چهه فهرمهان " میكرا واراانشكدۀ افسری تعار 

كه یكی از اسهتهیهاران سهرلشهگهر زاههدی ـهـ  را میداا، كسی"  تاه

وزیر كواتا ــ و اوست سرتیپ ب تیار ــ فرماندار نهظهامهی  ن ست

ــ و سرلشكر باتمانقلیچ ــ رئی  ستاا ارتش ــ بوا و پ  از كواتا 

 -های  كومت  منظور تایید رژیم پایه اله كاتانی، به توصیی آیت به

نقل از  مجلی بامشاا، به)ها س نرانی میكرا  آن ار تهرستان

، امروز همان وظایب را ار رژیم (۴۹/۱/۱۳روزنامی آیندگان 

و " نایب امام"جمهوری اسالمی برعهده اارا و برای سالمت 

الشان   فظ وجوا رهبر عظیم"و " امید مستضعفان جهان"

منظور تایید رژیم  كند، به اعا می" انقالب از جمیع آفات و بلیات

های  كومت آن از تهری به  جمهوری اسالمی و تحكیم پایه

نام )از طرف اائرۀ سیاسی ـ ایدئولوژیك . روا تهر ایگر می

های  ، برای ایراا س نرانی ار پااگان(ارتش ۱اسالمی رك  

اله خمینی  توا، ار  ضور آیت ها اعوت می تهران و تهرستان

آورا، ار نماز جمعی  عمل می تجلیل به" اله تهید تیخ فضل"از 

ای به مردق اتنام  االسالم خامنه تهران به امامت  جت

خالصه اینكه، یكی از گلهای سرسبد جمهوری اسالمی . اهد می

و مرتد فدائیان اسالم " امام امت"و مورا ا ترام و عالقی تدید 

.                                                                       است  

كهه  كهنهد، آن كهه  هكهومهت مهی كند، آن كه رهبری می امروز، آن 

كه ابزار سركوب را  كه  اكم ترع است، آن نویسد، آن قانون می

كهه رویهدااههای جهاری را  كهنهد، آن كه وعهظ مهی گرااند، آن می

اله یها نهواب  نویسد، یك تیخ فضل كه تاریخ می كند، آن تفسیر می

هها  از ظواهر امر كه بگذریم و پوسهتهه) صفوی و یا فلسفی است 

را كه كنار بزنیم، پیدا كران نقاط افتراق ای  سه ت ، البهتهه كهار 

 هكهومهت » الهه، كهتهاب  ههای تهیهخ فضهل نوتتهه(.  ای نیست سااه

را اركهنهارههم «  بهرنهامهی انهقهالبهی فهدائهیهان اسهالم» و «  اسالمی

قراراهید، ممك  نیسهت از تهبهاههت عهظهیهم آنههها اچهار هیهرت 

برنهامهی » را با (  ۴۹۱۳) قانون اساسی جمهوری اسالمی .  نشوید

مقایسه كنید، ممهكه  نهیهسهت از (  ۴۹۱۳)« انقالبی فدائیان اسالم

خوا نپرسید كه آیا هر او ای  آثار از یهك فهكهر تهراو  نهكهراه 

ویهه ار  های انقالب اسالمی به است؟ ا كام  كام ترع و اااگاه

های اخیر را از نظر بگذرانید خواهید اید كه مثال اگر كسهی  ماه

ار سی سال پیش به فالن فدائی اسالم نگاه كه كراه باتد، مفسد 

گهر رژیهم تهاه كهه  االرض است ولی فالن مزاور و تكهنهجهه فی

ها مبارز و انقالبی آلهواه اسهت مشهمهول عهفهو  خون اه استش به

ارگان سپهاه ) «  پیام انقالب»هرتماره از مجلی . امام قرارمیگیرا

را كه انت هاب كهنهیهد، اگهر آرم سهپهاه (  پاسداران انقالب اسالمی

را نبینید، ممك  نیهسهت كهه آن را بها   پاسداران و نوتتی زیر آن

 .ارگان رسمی فدائیان اسالم، عو ی نگیرید

های بیسهت را  فدائیان اسالم، امروز ایگر آن مفهوم محدوا سال

فهدائهیهان .  گزاری تد ندارا كه توس  چهار تروریست قشری پایه

اسهالم، امهروز یهك جهریههان وسههیهع فهكههری اسههت بهها زیههربهنههای 

گهذار اصهلهی آن  طلبی و والیت فقیه كه مبتكر و بهنهیهان مشروعه

، ( ۱) الهه كهاتهانهی  آن آیهت"  پیشوای كبیر" اله نوری،  تیخ فضل

االسهالم فهلهسهفهی،  قهرمان آن نواب صفوی، خهطهیهب آن  هجهت

اسهالم  بازوی مسلح آن سپاه پهاسهداران،  هاكهم تهرع آن  هجهت

 .اله خمینی است خل الی و رهبر آن آیت

هههای تههاریههخههی تههه از دسههتهه ههاه  تههریههن تههحههریههف وانههعههیههت تههازه
پراتنی رژیم یعنی تمویزیون سمهوری اسالمی پخش شهد  دروغ

نواب صفوی، رهبر فدائیان " شهادت"مناسبت سالروز  به

ویژه در  روایت آن، آنچه در سی سال اخیر، به به. اسالم بود

یمن   تردن صنعت نفت، صورت گرفت به زمان نهضت ممی

ارادۀ او و همفترا  اله تاشانی و تنی چند از عمال بی آیت

ای هیچ نقشی  ها در آن سنبش بزرگ توده ، و توده ها بوده آن

.                                                         اند نداشته  

نقش شخصیت شما در ایساد این نیام ناچیزتر از آن است " 
ته در مخیمۀ خود سنسش ترده یا دوستانتان توسیه 

نمایند، بمته این التهاب و اثر نیام عمومی است ته  می
ی یك سنبش، بزرگ ترده تا ریاست  تاشانی را در طمیعه

 ."مسمس سوق داده است
ها بمکه در همان ایام روزنامۀ  این را امروز نه تمونیست

در « خداپرستان سوسیالیست»یعنی ارگان « مردم ایران»
. خطاب به تاشانی نوشت ۲۳/ ۴/ ۱۱مورخ  53شماره 

از " نول حسنین هیتل  اله تاشانی، ته به ونتیته نقش آیت
بود" ترین رهبر شیعه لحاظ نفوذ معنوی و ساه و سالل، نوی

حق چنان ناچیز باشد، دی ر حساب چند تروریست  ، به(۲)
ته اگر متحد آنها یعنی چانوتشان حزب دتتر )فدائی اسالم 

شان در آن زمان از  بقائی را تنار ب ذاریم، تعداد فعالین
پیدا . ، تامال روشن است(ترد ان شتان دو دست تساوز نمی

است ته در رژیم سمهوری اسالمی ونتیته هر روز، در 
ها انسان، با وناحت تمام در  زدۀ میمیون مقابل چشمان خیرت

ترین مسایل بتوان دروغ گفت چرا نشود در  زمینۀ بدیهی
 مورد ونایع سی سال نبل، نعل وارونه زد؟

میدانیم ته فدائیان اسالم، پس ازستوت بیست وچند ساله، 
بعداز فرارشاه، درزمان حتومت شاپوربختیار، با 

ارگان اساسی »و « ارگان انقالبی اسالمی»انتشارمسدد 
فعالیت مسدد خود « نبرد ممت»یعنی روزنامۀ ( ۴)« انقالب

اما سمعیت فدائیان اسالم، تی، چرا و . را آغاز تردند
های  وسود آمد؟ چه ندرتی در پس فعالیت چ ونه به

های سی، چه  تروریستی آن خوابیده بود؟ در سریان سال
ها وارد آورد؟ پس  ضرباتی به سنبش ضدامپریالیستی توده

تردند؟  چه می« دشمنان طاغوت»مرداد،  ۳۲از تودتای 
، نواب صفوی و همدستان او ۲۳چرا و چ ونه در سال 

 تشته شدند؟
.  توشیم به سواالت فوق پاسخ دهیم ما درطی چند مقاله می

« اسناد معتبر»برای ن ارش این مقاالت، عمدتا از منابع و 

ی ته توسط فدائیان اسالم، دوستان و هواداران آنها در 

سمهوری اسالمی نوشته شده، استفاده خواهیم ترد تا ن ویند 

از " توبیدن فرزندان برومند اسالم"ها برای  ته تمونیست

راستی  به. اند اسناد مسعول و غیرمعتبر بهره برداری ترده

خمینی؛ « االسرار تشف»تواند ادعا تند ته  چه تسی می

پیام »های مسمۀ  ؛ مصاحبه«برنامۀ انقالبی ندائیان اسالم»

    -با عبد خدایی از اعضای ندیمی فدائیان اسالم،« انقالب

  
23ادامه در ص  

، ارگان سازمان وحدت کمونیستی، به چاپ رسیییده انید و از " رهائی" سلسله مقاالتی که تحت این عنوان در این شماره و شماره های بعدی روشنگر به دید شما خواهند رسید، قبال در نشریه 
 روشنگر . از دوستانی که این مقاالت را در اختیار ما گذاردند نهایت تشکر را داریم. آنجا که حاوی نکات افشاکننده قابل توجهی هستند، ما چاپ مجدد آنها را در اینجا مفید تشخیص دادیم
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  22ادامه فداییان اسالم از ص
ضارب دتتر حسهیهن فهاطهمهی، وتهیهل فهعهمهی مهسهمهس شهورای 
اسالمی، نوشتۀ عبداله ترباسچیهان، مهدیهر و سهردبهیهر نشهریهۀ 

مرااا و امهروز، مهقهاالت مهنهدرا ار  ۱۳قبل از «  نبرا ملت»

مشهابهه، سهاخهتهی "  اسنهاا مهعهتهبهر" روزنامی جمهوری اسالمی و 

 است؟" اتمنان اسالم"ها و  كمونیست

آغهاز  ۴۹۱۱ما بررسی خوا را ار بارۀ فدائیان اسالم از سهال 

 .كنیم می

، آقای سهیهد مهجهتهبهی نهواب صهفهوی سهازمهان ۴۹۱۱ار سال " 

فدائیان اسهالم را بهه كهمهك آقهایهان سهیهد  سه  امهامهی و سهیهد 

 .كند عبدالحسی  وا دی و سید محمد وا دی تاسی  می

 (.۴، مقدمه، صفحه "برنامی انقالبی فدائیان اسالم)"

. تهوا با كشهته  كسهروی تهروع مهی« فدائیان اسالم»آغاز نبرا 

په  از آن ههم .  مرگ كسروی آغاز انقالب فدائیان اسالم اسهت

نفت را .  آرا را ما كشتیم كاران را كشتیم و رزم ای از جنایت عده

 ."ما ملی كرایم

اسالم عظیمی ار اجتماع پهر مهههر  بیانات پر تور براار  جت) 

 ۴۱مهنهاسهبهت  وصفای طرفداران سازمان ار مهیهدان مهعهیه  بهه

 (.۱۳/ ۶/ ۱۱، "نبرا ملت" تهریور 

قتل مور  و محقِ  اانشمند، ا مد كسروی، توس  فدائیان اسالم 

بر كسی پوتیده نیست و جای هیچگونه ترایدی ار ایه  زمهیهنهه 

آغهاز انهقهالب " فدائیان اسالم همواره از آن بعنوان .  وجوا ندارا

ار بارۀ انگیزۀ .  كنند و از افت ارات خوا ذكر می"  فدائیان اسالم

قتل كسروی، یعنی انگیزۀ كشت  فكر و بهریهدن زبهان بهه تهیهوۀ 

روایهتهی   اسالمی، روایات فراوانی وجوا اارا و از آن جهمهلهه

نهقهل "  ایهران، كهوه آتشهفهشهان" است كه  سنی  هیكل ار كهتهاب 

 .كند می

نواب صفوی، رهبر جمهعهیهت، روزی ار مسهجهد ههنهدی ار "  

اسهت وی  ای از ایهران بهه نجب نشسته بوا كه ناگهان روزنامهه

نواب .  ای از ا مد كسروی ار آن ارا تده بوا اااه تد كه مقاله

ههای  صفوی ار  ی  مطالعی آن مقهالهه مهتهوجهه تهد كهه نهوتهتهه

!! های زننده بهر ایه  مهبهیه  اسهالم اسهت كسروی متضم  طع 

نواب بعد از مطالعی آن، با خشم و غضب برخاسته به نزا یهكهی 

از اساتید  وزه رفت تا رای آن استاا را ار بارۀ نویسندۀ مهقهالهه 

ا   كههافههر اسههت، و قههتههل: "  و اسههتههاا جههواب ااا(  ۱... ) بههدانههد 

 (۱۱ص " )جایز

ای ار رابهطهه بها انهگهیهزۀ قهتهل كسهروی  نكتی جالب و ناتناخته

خهمهیهنهی "  االسهرار كشهب" " توس  فدائیان اسالم قابل ذكر اسهت

و ار هر ال قبل از ترور كسهروی ار  ۴۹۱۱پ  از تهریور 

ار واقههع "  االسههرار كشههب( " ۶. ) انههتههشههار یههافههتههه اسههت۴۹۱۱

" ویههه عهلهیهه  ای است علیه تریعت سهنهگهلهجهی و بهه نامه فحش

ای كهه از  اهنده های تكان ، نقل قول" ها كسروی خبیث و كسروی

ههایهی ار  تواند نهه تهنههها سهر نهخ ای  كتاب ارائه خواهیم ااا می

است اهد بلكهه ههمهچهنهیه  بهر تهاریهخ  رابطه با تروز كسروی به

ای از نهقهاط  بالفاصله، پرتو افكند و بهرای روته  كهران پهاره

ههای  كنندۀ رویهداا ظاهر گیه های به هنوز تاریك و برخی از جنبه

همچنان ار رابطه با تهرور كسهروی .  نما باتد اوسال اخیر، راه

كهه (  تو یح بیشتر آن را بعدا خواههیهم ااا) ار اینجا اتاره كنیم 

اله خهمهیهنهی از مهدرسهیه   آیت"  االسرار كشب"  ار زمان انتشار 

 وزه علمیی قم بوا و نواب صفوی، از طالب علوم اینی همهیه  

 . وزه

اله خمینی با فدائیان اسالم ار طی چهل سال اخیر  اگر پیوند آیت

و ما ار )تری است  های بیش تر و فاكت محتاا به تحقی  وسیع

ها از محققان و  است ااان سرنخ اینجا با طرح مساله و به

، رابطی تنگاتنگ (طلبیم مورخان برای اثبات آن یاری می

به ای   ۴۹۱۱اله كاتانی، الاقل از سال  فدائیان اسالم با آیت

فزون . طرف، از مو وعات كامال تناخته و اثبات تده است

اله كاتانی،  های فدائیان اسالم و طرفداران آیت بر نوتته

فعالیت . اند صا بنظران نیز بكرات بر ای  امر تكیه كراه

فدائیان اسالم، از همان آغاز، چنان با نام كاتانی گره خوراه 

اله  توان ار بارۀ فدائیان اسالم بحث كرا و از آیت است كه نمی

با ای   ال ار ای  سلسله مقاالت . میان نیاورا كاتانی س نی به

ای  امر نپراازیم ولی برای روت   گر چه سعی خواهیم كرا به

   —تدن برخی از مسایل ار رابطه با فدائیان اسالم ناگزیریم 

و مها ار ) ب شی كوچك از اسناا فراوانهی كهه ار اسهت اسهت 

كران صهنهعهت نهفهت، از   بررسی نقش رو انیت ار جنبش ملی

 .، ارائه اهیم(ها استفااه خواهیم كرا آن

ار ای  سلسله مقاالت، پ  از اتارات م ترر ار زمینی علل و 

آرا  انگیزۀ قتل ههیر توس  فدائیان اسهالم، ار بهارۀ تهروز رزم

چرا؟ برای اینكه یك اروغ بهزرگ .  تری خواهیم كرا مكث بیش

زیرا كه ایه  .  تاری ی و بسیار رایه ار ای  روزها را افشا كنیم

آرا توس  فهدائهیهان اسهالم  توا كه اگر رزم روزها غالبا ااعا می

وجهوا  كران صنعت نفت ار ایهران بهه تد نهضت ملی ترور نمی

روز مهرگ  چرندیات آن برنهامهی تهلهویهزیهونهی ار سهال.  آمد نمی

آن آخهونهد نهیهمهچهه (  مذكور ار فوق) نواب صفوی و خزعبالت 

آرا را مها كشهتهیهم، نهفهت را مها مهلهی  رزم: " . . .  فاتیست كهه

آرا اركجا است؟ علت واقهعهی  كنار، واقعیت قتل رزم ، به" كرایم

آرا  آرا بهها مههعههرفههی اوسههتههان و طههرفههداران رزم تههرور رزم

و اتهمهنهان (  انگلستان، توروی زمان استهالهیه  و  هزب تهواه) 

امریكا، تاه و اربار، بعضی از رههبهران ) اجباری یا واقعی او 

تهوانهد روته   مهی(  اله كاتانی ویهه آیت ملی و رو انیت به  جبهه

 م  بررسی ای  امر، خهواههیهم ایهد كهه فهدائهیهان اسهالم .  توا

اند، عروسكان یهك  نقشی بیش از مزاور و عامل اجرائی نداتته

تهد،  اند كه نخ آن از جای ایگری كشیده می تب بازی بواه خیمه

اتاراتی خواهیهم .  مرااا كارگراانی تد ۱۳از جایی كه كواتای 

ااتت به مالقات نواب صفوی و عبدالحسی  وا دی با تاه قهبهل 

آرا ار ایه   آرا و تجویز تلویحی تاه بهه قهتهل رزم از ترور رزم

، مرا به با وكیل مهدافهع نهواب « رگبار امروز» مجلی ) مالقات 

و (.  ۴۹۱۳ارایبهشت  ۱۴، ۱صفوی ار اااگاه نظامی، تمارۀ 

آرا ترهمهیهم  خواهیم اید كه ار جلسی سری ار مهورا قهتهل رزم

 .گرفته تد چه كسانی تركت ااتته باتند

ارااۀ او، فهدائهیهان  و نتیجتا عمال بی) اله كاتانی  نقش خائنانی آیت

اله كهاتهانهی  بعد و نقش تعیی  كنندۀ آیت به ۹۴از سی تیر (  اسالم

ارمهوفهقهیهت كهواتهای امهریهكهائهی ـ (  و رو انیهت ار مهجهمهوع) 

ای خهواههد بهوا و  مرااا، مو وع تحقی  جداگانهه ۱۳انگلیسی 

 .آن ن واهیم پرااخت ارای  سلسله مقاالت به

مرااا فدائیان اسالم، كه امروز مهانهنهد تهمهام  ۱۳پ  از كواتای 

اتهمه  "  و "   د طاغوت" رو انیون، صد البته از زمان تولد، 

نواب صفوی .  اند، راست راست میگراند بواه"  نظام تاهنشاهی

. كهنهد هها سهفهر مهی تهرستان  های مذهبی به برای ایراا س نرانی

، نواب صفوی به كشورهای عربی ازجمله عهراق، ۹۹ار سال 

اران ومرر میروا و پ  ازبازگشت به تهران، مورا استهقهبهال 

پرتور فدائیان اسالم وبعضی از رو هانهیهون بسهیهارسهرتهنها  

نواب صفوی پ  از بهازگشهت از سهفهر بهه .  امروزقرارمیگیرا

، مهقهدمهه، " برنامی انقالبی فهدائهیهان اسهالم) " مالقات تاه میروا 

 (. ۹ص 

و سرانجام خواهیم رسید به علل اصلی استگیری وكشهتهه تهدن 

سهالهی   وختم غائله و سكوت بهیهسهت ۴۹۹۶نواب صفوی ارسال 

 (۱. )فدائیان اسالم

! ایرج مصداقی و نشریه روشنگر    

خهوا مهقهالهه ای از  15نشریه روتنگر چندی پیش ار تماره  

 خوا با نام سازمان مجاهدی  و 06و  06م  را ار صفحات 

ار رکابش ایرا مرداقی به کهجها مهیهرونهد ؟ را چهاپ کهراه  

 به راستی ایرا مرداقی( اما با ی  تیتر ا افه . است

. و عکسی از او که ار مقاله م  مهوجهوا نهمهیهبهاتهد)  کیست ؟  

 ار ای  مقاله همچنی  چند عک  نیز ا افه گشته است که

ی  عک  که ظاهرا ایرا مرداقی ار .  ار مقاله م  نمیباتد 

 .کنار ا مدی نهاا میباتد

م  ت را مقاله ای برای سایت یا نشهریهه روتهنهگهر ارسهال  

ننمهواه ام امها مشهکهلهی نهداتهتهه ام کهه ایهگهر نشهریهات چهپ 

اگهر نشهریهه .  وراایکال ار صورت  رورت آن را چاپ کنند

 روتنگر می واهد اثبات کند که ایرا مرداقی کیست ؟ و

بهههتهر بهوا خهوا مهقهالهه ای .  رابطه او با ا مدی نزاا چهیهسهت 

نه بها نهام و ار مهقهالهه .  مستقل ار ای  رابطه به چاپ میرساند

 .م 

م  از صها هب امهتهیهاز ایه  .  ای  رسم و رو  مناسبی نیست 

 نشریه تقا ا میکنهم تهو هیهحهی و اصهال هی ارمهورا بهعهمهل

 .آورند

 مهرزاد دشتبانی 

 

 آقای اتتبانی عزیز

چاپ عکسی که ار آن بظاهر آقای مرداقی ار کهنهار ا همهدی 

نهاا قرار گرفته است خطای غهیهر عهمهدی بهواه اسهت کهه از 

طرف صفحه بهنهد نشهریهه ر  اااه اسهت و مها مهتهاسهفهانهه تها 

زمانیکه بعد از چاپ نشریه و تهمهاره بهعهدی آن ار ایه  بهاب 

مه  بهعهنهوان .  مورا س ال قرار گرفتیم، خوا متوجه آن نشهدیهم

سرابیر و مسئول نشریه روتنگر ار همی  جا از آقهای ایهرا 

مرداقی، تما و خوانندگان روتنگر ب اطر اتتباههی کهه ر  

اااه است پوز  می خواهم و تاسب خوا را از چهنهیه  واقهعهه 

ای که اتتباه صرف  و کامال غیر عمدی بواه است اعالم مهی 

ما برای اطالع خوانندگان روتنگر تو یح تما و پاسهخ .  اارم

 .آنرا نیز ار تماره بعدی نشریه هم به چاپ خواهیم رساند

 سیامک ستودهبا تشکر    
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قبیل خواکشی، خواآزاری، ایوانگی و جنون، یا قتل  و اسید 

پاتی و اهها مشکل اجتماعی میشوا که ار کنار عش  های 

معامله گرانه و بازاری رایه  جامعه امروز  مشترکا، یکی از 

زیباتری  جلوه های ا سا  انسانی و طبیعیی تری  نیاز انساِن 

نقش . طبیعی را به غیر انسانی تری  رابطه انسانی تنزل میدهد 

.     فرهنگ و اابیات عرفانی ار ای   آسیب اجتماعی کم نیست  

 :م لو گرایی در قالب  کمال گرایی 

مطله  گرایههی و کمهال گرایههی ب ههش ایگهری از آسههیب فرهنگههی  

. است که از طری   افکارعرفهانی ارجامعهه رسهو  نمهواه اسهت

صرفنظر از اینکه کمال گرایی عرفانی واقعی باتهد یها اتوپیهایی، 

صرفنظر ازاینکه هیچ تعریب روت  و وا دی ازانسان کامهل یها 

کمال انسانی ارعرفان نیست، بها ایه  وجهوا میتهوان گفهت، کمهال 

گرایههی ار ذههه   عرفههانی پدیههده ای فههرای اسههت کههه عههارف و 

صهوفی تههرورمیکند کههه بعههد از گذرانههدن مرا ههل م تلههب بههه آن 

 هال آنکهه انهسان بعنهوان موجهوای اجتمهاعی، ولهو .  اسهت مییابهد

آنکه خوا را ارگوته ای پنهان کند ومشاول ریا هت یها عبهاات 

یا خلسه توا، یا برعک  ارگوته ای به تحقیه  وجهستجوی علهم 

مهههشاول باتهههد، ارنهایهههت نمیتوانهههد خهههوا را از ذات وسرتهههت 

زیرا نیازمندی ههای مهاای ومعنهوی خهوا را .  اجتماعیش جدا کند

بایههد ازطریهه  جامعههه و ارجههاع بههه اجتمههاع وانههسانهای ایگههری 

باهههیراز خهههوا بهههرآوراه سهههازا، ولهههو ایههه  نیهههاز ار هههد محهههدوا 

ازطرفی بایهد نیهاز بهه اانهش وآگهاهی علمهی یها .  وم ترری باتد

 تی خرافه خوا را از طری  جامعه و بها کارکراههای اجتماعهی 

 تی تفکر، تعقل و تکلم او محرول اجتماعهی .  آن برآوراه سازا

است و ار نهایت،   تی اگر عارف بهه  کمهال  مهورا نظهر خهوا 

نیز است یابد، باز نتیجه آن، چه از نگهاه منفهی یها مثبهت، نهریب 

از ای  جههت انهسان چهه عهارف، چهه عهامی و .  جامعه خواهد تد

ولهو .  عاای، راه گریز یا فراری از سرتت اجتماعی خهوا نهدارا

از ایه  جههت انهسان زمهانی بهه کمهال .  زندانی توهتم خهویش باتهد

کمهال فهرای .  میرسد که جامعه او نهیز بهه  هد کمهال رسهیده باتهد

از طرفی انهسان کامهل .  انسان ار گرو کمال هم نوع خویش است

همواره چیزی بهرای بههتر تهدن .  و مطل  مفهومی انتزاعی است

رفتار و افکار انسانها با عوامل و ترای  م تلهب، و .  وجوا اارا

انسانهای م تلب که  ار ارتباط با هم  هستند، بر هم تاثیر متقابهل 

ازهمهههه مهمهههتر، رفتهههار، کهههراار، پنهههدار، اخهههالق، .  میگذارنهههد

زیباتناسی و ا ساسات و عالی  انسانها، ار اوره ههای تاری هی 

و ار میان اقوام م تلب و ترای  جارافیایی گوناگون، متفاوت و 

آنچهه کهه هزارسهال پیهش زیبها و اخالقهی و .   تی متهضاا میباتهد

پسندیده و ار خور کمال و جمال بوا ممک  است امروز زتهت و 

بههرای نمونههه رفتههار و .  تههرم آور و  ههتی جنایههت محههسوب تههوا

مناسههبات خههانوااه و رابطههه زن و مههرا ار طههول تههاریخ همههواره 

اگههر ازاواا فرزنههد بهها .  اسههت و  تایههیر و اگرگونههی بههواه اسههت

والدی ، یا چند همسری و پدرساالری و ازاواا ار سنی  کواکهی 

ار یهه   زمههانی و ار جههایی از ایهه  انیهها بعنههوان کههراار نیهه  و 

پنههدار نیهه  و عههرف جامعههه بههه  ههساب مههی آمههد امههروز چنیهه  

امهروز اگهر .  رفتاری جنایتکارانه، زتت وغله  محهسوب میهشوا

بها "  عهر  اعهالء"انسانی، ولو ار کمال مطل  وارسهتگی کهه ار

همنشی  توا، اگر ب واهد بهه چهشم بهد  بهه "  باری تعالی"خداوند 

کواک تش ساله نگاه کند، روانه زندان خواهد تهد، ایه  کهار ار 

اهها و صهدها مثهال ایگهر .  جامعه امروز جنایت محسوب میشوا

ازایه  جههت انهسان کامهل مفهومهی .  میتوان ازایه  اسهت نهام بهرا

 . انتزاعی است

از سوی ایگر، نتیجه ی کمال گرایی خوا را ار مطل  گرایی 

. ارعرصی اندیشه و عمل و رواب  اجتماعی متبلور می سازا

. هیچ اندیشی ناب و کاملی ار واقعیت زندگی انسانی وجوا ندارا

زندگی انسانها اائما ار  ال اگرگونی است و اامنه آگاهی نیز 

هیچ  د پایانی برای کسب آگاهی و . ار ال گستر  میباتد

اانش وعلم مترور نیست، هر نسلی از انسانها چیزی بر 

آنچه که ار عرفان . اندوخته های اانش و آگاهی بشر می افزایند

  —کمال و زالل و  قیقت مطل  فرض میشوا، که آنهم تنها افراا

ب روصی به آن است می یابند، واقعیت عینی ندارا، و ای  

ار  الیست که تواه های مرام که با کار و عمل خوا، و با 

مبارزه و تال  خوا، تاریخ را میسازند، نه تنها ارای  ایدگاه 

اسیر و براه نف  "جایگاهی ندارند، بلکه به تحقیر، آنها را 

، و زندگی کران و تال  ورزیدن آنان را ماایگرایی و "خوا

ورمیکنند اگرچه ارعالم واقعی . بیگانگی با اصل خویش ترت

چنی  جزم اندیشی و مطل  گرایی توهتمی بیش نیست، و تنها ار 

اما زمانی ای  توهتم ازعالم . م یله ذه  است که ممک  میشوا

ذه  با واقعیت اجتماعی ار گیر میشوا و جماعتی که تشنه 

مطل  ها  بار آمده اند، به انبال پیدا کران انسان کامل می 

تتابند، وبه همراه آنها تواه هایی که به انسانهای کامل باور 

اارند، اختیار سرنوتت خوا را یکسره به مرتدان ، 

از ال ای  . پیشکسوتان، پیشوایان و مراجع تقلید واگذار میکنند

اعتماا مطل  و رابطه مقلد و مرجع است که ناگهان، ار انتهای 

سر ار می آورا که  از " والیت فقیه مطل " پایان قرن بیستم، 

ارجامعه . تمامی جهات به کماِل خباثت و جنایت نائل میشوا

امروز سعاات فرای وجمعی ار گرو عقل و خرا جمعی است 

واتتراک مساعی ار تعیی  سرنوتت اجتماعی و برابری 

.                    ارتمامی عرصه های زندگی  روری میباتد

             

 آسیب شناسی خرافه گرایی در عرفان اسالمی                     

و منط  " کاتب و تهوا" عرفان اسالمی با توسل به اصل

بهمی  . ماوراء الطبیعه، خوا را بی نیاز از استدالل کراه است

سبب ار ااستانها و  کایتها و  دیث ها  آنچنان ار غلو گویی 

و کارهای عجیب و غریب پیشتاز است که واقعا آخوند،رمال، 

.  ج  گیر، جااوگر و کب بی  ارمقابل آنها باید لُنگ بیندازند

عارف با هر نیتی ولو برای سست کران اعتقاا مذهبی و 

چنی  روتی را ... رقابت با معجزات پیامبران یا هرچیز ایگر

پیش میگیرا، و ار نهایت  مبلغ  و مروا فرهنگ خرافه ار 

جامعه میشوا، و بای  ترتیب، رو  وی کمتر از آخوند سبب 

گستر   فرهنگ خرافه گرایی، و علم ستیزی ار جامعه نبواه 

اکنون که سرنوتت جامعه هشتاا میلیونی  ایران ار . است 

است مشتی ج  زاه و ج  گیر ار  ال از هم گسی تگی 

اجتماعی و فرهنگی است، و بنابه گفته های مستقیم مقامات 

ارتد  کومتی که ار رسانه های عمومی باز گو تده است،  

بسیاری از ترمیمات مهم اقتراای و سیاسی جامعه با "

، تا جائیکه ای  رو  ج  گیری و "است اره رقم می خورا

رمالی و سحر و جااو ار باال تری  سطوح مقامات کشوری 

 رایه تده است، خوا ای  امر نشان میدهد که چگونه ای  تباهی 

عرفهان .   فرهنگی عمیقا گریبانگیر جامعهه  ایهران تهده اسهت

چهرا .  نمیتواند نقش خوا را ار ای  فاجعه فرهنگی مهبرا بدانهد

که مستقیمار خوا ار نشو نمای ایه  پدیهدۀ  هد فرهنگهی سههیم 

بواه و اابیات عرفانی پراز اینگونه تفکرات عجیهب وغریهب 

است     آنچه که ارای  نوتته به آن  پرااخته تد، تنها گوتهه 

. هایی ازآسیب تناسی عرفهان ارزنهدگی مهرام ایهران میباتهد

هنههوز میههشوا بههه بههسیاری از مههسائل از جنبههه هههای م تلههب  

و بهمیه  .   پرااخت که بهر رو ار  وصله ایه  نوتهته نیهست

امیدواریم کسانی که اانش و امکان آن را اارنهد .  اکتفا میکنیم

ار نقد وبررسی جامع تهر و علمهی تهر ایه  پدیهده تهال  کننهد                

همچنی  ار پایان باید گفت آنچه ار ای  نوتته بهه آن پرااختهه 

بدون ته  .  تد،  تنها به جنبه های منفی ای  پدیده محدوا تد

عرفان ار زبان و فرهنگ جامعه ایران  تاثیر مثبهت نهیز ایفها 

انسانهای بزرگهی از .   نمواه که ایگران به آن اتاره کراه اند

ای  نحله  فکهری ارعرصهه تهعر و اابیهات و فلهسفه و  تهی  

ار مبارزه علیه خواکامگهان زمهان خهوا ظهاهر تهده انهد، کهه  

نقش فرامو  نشدنی و ماندگاری از خوا بجها گذاتهته انهد  و 

بههدون آنکههه .  چههه بههسیار کههه جههان خههوا برسههر ایهه  راه نهاانههد

بدنبال مطل  گرایی باتیم ، یا قرد برگشت به اوران سهپری 

تده را ااتته باتیم، یها بها نگهاه امهروز گذتهته را بهه محکمهه 

بکشانیم، همه ای  انسانهای توانها و بهزرگ و از جهان گذتهته  

آنچهه .  با همه  عفها و قدرتهایشان عزیز و گرامی می باتهند

برای نگارنهده بیهش از همهه بها ارز  اسهت، روح بهزرگ و 

امیدواریهم .   انسانگرایی و نوع گرایی و تههامت آنهان میباتهد

 . ار قسمت اوم ای  بحث به جایگاه انسان ار عرفان بپراازیم
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طرح   عملیات مسلحانه  کم   یدرخان ار تهران چند رتته  به

تر  انداخت از   مستبدان و سرامداران را به  و اجرا تد که

خوا ت رأ ترکت   که  عال الدوله  اقامتگاه  به  جمله  مله

  عبا  آقا تبریزی و متهم به  ااتت، ترور اتاب  اعظم بوسیله

اعتدالیون ) بهبهانی از رهبران اعتدالیون  ترور سید عبد 

اعضای  زب اجتماعیون و   خواهان واقعی از جمله  مشروطه

(.                عامیون را کافر ، بی ای  و مشرک می خواندند  

ای از همفکرانش استگیر میشوا اما   عده   یدر عمواغلی همراه

مدرکی اال بر اخالت آنها ار   پ  از چهل روز چون هیچگونه

.             نشد از زندان آزاا تدند  ترور آیت   بهبهانی ارائه  

 یدرعمواوغلی غالبأ تحت نظر بوا و او بار نیز مورا سوء  

قرد تروریست های  زب اعتدالیون قرارگرفت و جان سالم 

بدر برا ار ای  مدت بوا که برای را گم کران و فعالیت های 

تهرهای   آگاهی گرایانه با تنی چند از اوستانش، سفرهایی به

مشهد ،اصفهان، قم سنندا و مناط  ایل   م تلب ایران از جمله

.                         .                                  ب تیاری نموا

محمدعلی تاه برای تسل   کومت استبداای خوا سرهنگ   

مجل  تورایملی  ۴۳۱۳لیاخوف را وااار کرا ار تابستان 

.        ایران را به توپ بسته و آزاای واهان را قلع و قمع نماید

محمد علی تاه نه تنها مشروطه مورا موافقت پدر  را از   

لذا . بی  برا بلکه کشور ایران را ، به بیگانگان واگذار نموا 

جهانگیر خان . مرام ایران نسبت بوی نفرت تدیدی ااتتند 

صوراصرافیل، مل  المتکلمی  و سایر آزاای واهان معروف 

.                              و نیکنام ایران بدستور او بقتل رسیدند  

.  یدرعمواوغلی مامور از میان بران محمدعلی تاه گراید

 یدرخان با بمب هائی که خوا ساخته بوا به کالسکه محمد 

بمب به ارتکه چی و بعضی . علی میرزا بمبی پرتاب نموا

ار . ازمحافظی  او اصابت کرا ولی تاه جان سالم بدر برا

نتیجه او بازااتت میشوا و برای اعدام ار اطاق مرگ زندانی 

ولی  یدرعمواغلی با کم  کمیته سری سوسیال . می گراا

.       اموکراتها و رفقای خوا موف  می توا از زندان بگریزا  

پ  ازفراربالفاصله به باداا و اسالمبول و سپ  به اروپا 

مسافرت کرا و بعد از اندک مدتی بنا به ترمیم  زب سوسیال 

ارموقع اقامت اراروپا . اموکرات به ایران باز میگراا

افکارعمومی آزاای واهان اروپا را .  یدرخان بیکارننشست

..            برای پشتیبانی از مجاهدان آزاای ایران جلب کرا     

قرارااا انگلستان با روسیه تزاری ارباره  ۴۳۱۱اوت  ۹۴ار .

. تقسیم ایران و افاانستان ثبت و مناط  نفوذ به امضاء رسید

طب  ای  قرارااا تمال ایران تا اصفهان و یزا و قررتیری  

جزو منطقه نفوذ روسیه تزاری وجنوب ترقی از بیرجند، 

کرمان، بندرعبا  و مرز افاانستان جزو منطقه نفوذ انگلستان 

بی  منطقه تمال وجنوب ی  نا یه و منطقه بی طرف . گراید

 ۴۳۴۱بوا که برای ایران باقی مانده بوا و آنهم بعدا ار سال 

.                    .                           بی  طرفی  تقسیم گراید

 یدرعمواوغلی چنانچه گفته تد افکار عمومی آزاای واهان   

اروپا را برای کم  به انقالبیون ایران جلب کرا و بوسیله 

رفقای خوا اورژنیکیذه و تائومیان و هلنا به کنفران  پراک 

 زب بالشوی  به نزا لنی  از فجایع و تجاوزات اولت روسیه 

ار نیتجه بنا . تزاری نسبت به آزاای واهان ایران تکایت برا

قطعنامه  ۴۳۴۱به پیشنهاا لنی  کنفران  پراک مورخه سال 

:                        :                          زیر را صاار مینماید

 زب سوسیال امکراسی کارگری روسیه علیه روسیه تزاری   

که می واهد بااعمال اا منشانه خوا آزاای را ارایران خفه کند 

کنفران  همدرای کامل خوا را با مبارزه . اعتراض مینماید

خل  ایران از آن جمله با مبارزه  زب سوسیال اموکرات 

ایران که ار نبرا علیه ستمکاری تزاری،  آنهمه قربانی اااه 

. است ابراز میداراجنگ جهانی اول ایران را مرون نگذاتت

اگرچه اولت ایران رسما بیطرفی خوارا اعالم کراه بوا ولی 

اولت . خاک ایران مبدل به اراوگاه نظامی اول مت اصم گراید

ایران قاارنبوا کشور را از تاخت و تاز ارتش مت اصمی  

ار اینموقع میه  پرستان و آزاای واهان به . محفوظ نگاهدارا

 یدرخان ار ای  مبارزات نقش . افاع از میه  خوا برخاستند

به نهضت ملیون مهاجری   ۴۳۴۱او ار سال . مهمی بازی کرا  

که ار آن زمان رل مترقی و میه  پرستانه )و ژاندارمری 

ار  کومت موقت ملی که ار قم و سپ  ار . وارا تد( ااتت

.  کرمانشاهان تشکیل یافته بوا،  یدرخان ترکت فعال ااتت

پ  از جنگهای خونی  با اتاالگران ار قم، قوای ملیون اچار 

 یدرخان اسیر و محکوم به  ب  با اعمال . تکست میگراا

تاقه میشوا ولی پ  از اندک مدتی موف  به فرار ومجداا به 

 یدرعمواوغلی بنا به اعوت سید  س  تقی زااه .اروپا میروا 

که آن زمان ار برل  با عده ای از ایرانیان به نشر مجله کاوه 

به برل  آمد وپ  از مدت کوتاهی  ۴۳۴۱پرااخته بوا ار سال 

.                                                به ایران باز می گراا  

                                      

 زب )به اعوت لنی  از طرف  ۴۳۴۳ یدرخان ار سال    

ار تشکیل اولی  کنگره بی  المللی سوم کمونیستی به ( عدالت

پطروگراا اعوت میشوا و بعدا به نمایندگی ایران ار هیئت 

.              انت اب میگراا( کمینترن)اجرائیه بی  المللی سوم 

ار متینگ بی  المللی کارگران پطروگراا که به مناسبت   

اعیاا بی  المللی کمونیستی تشکیل تده بوا،  یدرخان نط  

مبسوطی از و ع ایران و آمااگی مرام ایران برای مبارزه 

وکم  به ارتش آزاایب ش سر  ایراا نموا و ای  نط  ار 

جرائد پطروگراا ار آن زمان ارا و منتشر گراید  او ار 

:                      :               قسمتی از نط  خوا چنی  گفت

بی  انگلستان و روسیه تزاری  ۴۳۱۱انقالب اکتبر قرارااا   

انقالب اکتبر تمام مقاصد و هدف جهانگیرانه . را از بی  برا

امپریالیسم روسیه را از بی  برا، ارتش روسیه را از ایران 

فرا خواند و بدی  طری  پایه و اسا  انقالب سوسیالیستی 

 جهان را پایه گذاری کرا                                              

! !                                                                     رفقا

امروز پ  از پیروزی انقالب اکتبر ما تما را مانند برااران   

و اوستان خوا  ساب میکنیم برااروار بایستی کم  همدیگر 

نفر ایرانی را  ۴۹۳۱۱ما موف  تدیم تا بحال . باتیم

ما بیش از پیش خوتوقت . ارصفوف ارتش سر  متشکل کنیم

و سعااتمند خواهیم بوا که رابطه بیشتری بی  روسیه امروز و 

به ما امکان بدهید که اوتااو  . ایران انقالبی برقرار کنیم

..                             تما با اتمنان مشترک مبارزه نمائیم   

 گیالن                                                                      

ترکت  یدرخان عمواوغلی که طرفداران زیاای ار انقالب 

مشروطیت ایران به است آوراه بوا، ار انقالب گیالن موجب 

مسرت و خوتحالی آزاای واهان ورون  مجدا انقالب گیالن 

ارعی   ال موجب و شت ونگرانی محافل ارتجاع . گراید

پ  ازتاسی   کومت توروی ار آذربایجان و . وامپریالیسم

رانده تدن ارتش انگلی  از قفقاز و سپ  از گیالن، جنبش 

آزاایب ش ار گیالن اوباره ا یا تد و ار اوائل ژوئ  سال 

رهبری . ن ستی  جمهوری انقالبی ار گیالن اعالم تد ۴۳۱۱

ای  جمهوری جوان را ی  جبهه برعهده ااتت که میرزا 

ا سان   خان و خالوقربان . کوچ  خان ار را  آن بوا

بعنوان ب ش چپ ای  جبهه، همراه با نیروهای مسلح خوا و 

میرزا کوچ  خان نیز همراه با نیروهای مسلح خویش جمعا 

سه نیروی اصلی ای  جبهه را تشکیل می اااند، اما ار ترکیب 

 زب " ای  جبهه وا د، عالوه بر نیروهای فوق، اعضای

که سپ  به  زب کمونیست تبدیل تد نیز  ضورو " عدالت

نقش ااتتند متاسفانه ناهمگونی جبهه وا دی که رهبری ای  

جمهوری را برعهده گرفته بوا بتدریه تاثیرات منفی خوا را 

بروز ااا و جمهوری جوان گیالن نتوانست به وظایفی که ار 

جز عده قلیلی بقیه اهقانان بی . برابر  قرار ااتت عمل کند

زمی  ماندند، و ع کارگران و پیشه وران و  تی تهرنشینان 

بهتر نشد، زیرا کوچ  خان از گستر  پایگاه تواه ای جنبش 

.                     .            انقالبی و جمهوری نوپا بیم ااتت

  

عزیمت به کشور شوراها   

اختالف ار جبهه از همی  جا باال گرفت و عوامل نفوذی 

انگلی  و تاه نیز به آن اام  می زاند تا جبهه  کومتی را از 

.                                 ااخل متالتی کنند و موف  نیز تدند

کوچ  خان رابطه خوا را با ( ۴۳۱۱)اوائل ژوئیه همان سال  

قطع کرا و با نماینده  کومت تاه ار ( عدالت) زب کمونیست 

رتت، یعنی سراار فاخر که خواهان قبول  اکمیت اربار 

. تهران از سوی رهبران جمهوری گیالن بوا وارا گفتگو تد

اما . کوچ  خان ای  مسئله را ار کمیته انقالب نیز مطرح کرا

ا سان   خان هرگونه گفتگو با نمایندگان تاه را را کرا و 

ت  از افراا خوا  ۴۴۱۱کوچ  خان با  ۴۳۱۱ژوئ   ۴۳

پ  از خروا کوچ  خان از رتت . م فیانه راهی فوم  تد

ژوئ  تشکیل تد  ۹۴اولت موقت به رهبری ا سان   خان ار 

.  نیز تاسی  گراید" کمیته ملی آزاای ایران"و همزمان با آن 

اخراا انگلیسها از ایران، سرنگون کران سلسله قاجار، 

مرااره زمی  های مالکان و ی  سلسله ترمیمات مترقی 

ای  برنامه . ایگر ار استور کار اولت جدید قرار گرفت

کوچ  خان برای . آتکارا سمت گیری سوسیالیستی ااتت

ارهم کوبیدن اولت جدید و بازگشت به قدرت، به رتت  مله 

تشکیل " کمیته ملی"کرا ولی نیرو های انقالبی مسلح که با نام 

تده بوا ای   مله را افع نمواه ومیرزا تکست خوراه به 

.                                            جنگل عقب نشینی کرا  

تکست میزراکوچ  خان از ارتش کمیته ملی، مشوقی تد 

ارتش  ۴۳۱۱ار اوت سال . برای چپ روی ها اراولت انقالبی

انقالبی به فرماندهی ا سان   خان به تهران  مله برا تا با 

جمع کران بساط سلطنت قاجاریه ن ستی  جمهوری انقالبی 

ار . ن ستی  یور  ها با موفقیت همراه بوا. ایران را اعالم کند

منجیل ارتش تاه و قوای انگلی  از انقالبیونی که به سمت 

انگلی  ها هنگام عقب . تهران ار رکت بواند تکست خوراند

نشینی پل ها، وسائل ارتباطی، ارزاق و غیره را از بی  می 

منجیل فتح تد و ارتش مشترک تاه و انگلی  ناچار به . براند

عقب نشینی تدند اما هنوز تا تهران راه ارازی ار پیش بوا و 

. نیروی تکست خوراه توان بازسازی خوا را  فظ کراه بواند

هیجان و خو  بینی ناتی از پیروزی ار منجیل، ا سان   

خان اوستار از رهبران چپ نهضت جنگل و فرماندهان نظامی 

تحت امر او را تشوی  به ااامه  مله کرا و ای  ار الی بوا که 

هنوز آمااگی نظامی الزم برای چنی   مله ای وجوا نداتت و 

هیچ همآهنگی و تماسی با ایگر نیروهای انقالبی ار نقاط ایگر 

قوای انقالبی بطرف قزوی  به . کشور صورت نگرفته بوا

 رکت ار آمد اما ار ی  نبرا نابرابر با قوای نظامی انگلی  

ا سان   . و تاه تکست خورا و ناچار به عقب نشینی تد

خان که ی  تنه می خواست فاتح تهران توا، نه تنها منجیل را 

از است ااا، بلکه رتت پایت ت جمهوری نوپای گیالن نیز 

ای  تکست وعقب نشینی، مانند . ارخطر قرارگرفت

کمیته ملی "هرتکستی موجب باال گرفت  اختالفات ار جبهه 

آنها که منتقد چپ روی های ا سان   خان . تد" آزاای ایران

مالکی  و رو انیون مرتجع موف  به .بواند اربرابر او ایستااند

جبهه از هم پاتید و . تحری  پیشه وران و خراه  مالکی  تدند

استه های مسلح . ارتش تاه از قزوی  و منجیل به رتت رسید

میرزاکوچ  خان نیز که نسبت به اولت ا سان   خان کینه 

ااتتند،بجای مقابله با ارتش تاه، با آنها همراه تده و کشتار 

استه جمعی کمونیست ها و کاارهای اولت انقالبی را آغاز 

!                                                                     کراند   

اولی  کنگره  زب ( ۴۳۱۱ژوئ  ۱۱)پیش از ای  تکست 

عدالت ار انزلی تشکیل تد و نام  زب را به  زب کمونیست 

ارای  کنگره ی  سلسله تزهای انقالبی به . ایران تاییر ااا 

کنگره کمیته مرکزی را انت اب کرا و  زب . ترویب رسید

برای ن ستی  بار  زب . وارا انترناسیونال کمونیستی تد

.                   ارایران با برنامه و اساسنامه مدون تشکیل تد  

گروه چپ رو هم ار کنگره و هم ار کمیته مرکزی منت ب  

ارای  کنگره  یدرعمواوغلی نتوانسته . کنگره تدیدا فعال بوا

چپ روی ار بدنه و کمیته مرکزی و تحریکات . بوا ترکت کند

 کومت علیه  زب کمونیست، عمال  زب را فله کراه بوا و 

           —از سوی ایگر اولت نوپای انقالبی ار رتت را با  
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 ،اخوان المسلمین مدعی پیروزی در رفراندوم شد  تحت شرایط امتناع عمومی
 یوهانس اشترن

 فرهاد فردا :ترجمه
 ۵۰۰۵دسامبر  ۵۲

ار روز یکشنبه اور اوم و پهایهانهی رای گهیهری ار 

 ۴۱مرهر ار   رابطه با پیهش نهویه  قهانهون اسهاسهی

مانده ای  کشور، از جمله ار سومی  تههر   استان باقی

بزرگ مرر الجیزه، ار تهرهای کانال سهوئهز بهنهدر 

سعید، سوئز و اسماعیلیه، اسهتهان مهنهوفهیهه ار الهتهای 

مناط  روستایی به مانند بحیهره، کهفهر الشهیهخ،  و  نیل

. صهورت گهرفهت امیاط، المنیا، بنی سویب و الهفهیهوم،

اار بهه  نهیهش  ای   زب ار وب سایت خوا بهه تهکهلهی

 ۶۱نهتهایهه اولهیهه سهراسهری " بهرای "  همٔه مرریان" 

تهنههها " تبری  گفت و ااعا کرا که "  ́  اری ̀ ارصدی 

ایه  ".  گهفهتهنهد`  نه `  ارصد ظاهرار به قانون اساسی ۹۶

مراان غیور نیروهای مسلهح و پهلهیه  کهه "  بیانیه از 

" را بها مهوفهقهیهت تهامهیه  کهرانهد امنیت روند انت ابات

 .تشکر کرا

مهیهلهیهون  ۱۱بر طب  گزارتات تنها هشت میلیون از 

رای خهوا را  ارصد واجدی  تهرایه ، ۹۱نفر،  دوا 

ارصهد از  ۹۱ار اور اول تنها .  ها ری تند به صندوق

رای اهندگان واجد تهرایه  ار رای گهیهری تهرکهت 

 .کراه بواند

بعد از سرنگونی ایکتاتور اسب   سنی مبارک توسه  

فهوریهه سهال قهبهل، ار  ار مهاه  ی  خهیهز  انهقهالبهی

تری  سطح مشارکت بوا، تنهها  رفراندومی که ار پایی 

ارصد واجدی  ترایه  ار سهراسهر مرهر ار  ۹۴.۱

  ار رفراندوم قانون اسهاسهی.  ترکت کراند  همه پرسی

ارصهد بهوا و  ۱۴میزان مشارکت  ۱۱۴۴مار   ماه

ارصهد از  ۱۳ار انت ابات نهایی ریاست جهمهههوری 

ههای رای  رای اهندگان واجد ترای  به پای صهنهدوق

 .رفتند

ار ااامهه یه  سهلهسهلهه از  ای  سطح مشارکت پهایهیه 

ای بر علیه مهحهمهد مهرسهی و اخهوان  اعترا ات تواه

ای  عدم مشارکت نشانگر تهکهاف .  المسلمی  انجام تد

  طهبهقهه کهارگهر از ا هزاب رسهمهی  فزاینده و جهدایهی

بورژوازی مرهر از ههر جهنهاح، چهه اسهالمهی، چهه 

ههمهٔه ایه  .  بهاتهد  مهی"  چهپ" اپوزیسیون سکوالر و یها 

 .نیروها مرام را به ترکت ار رفراندوم فرا خواندند

اعتنایی و   از رای اهندگان تنها برای ابراز بی  برخی

ایهه   و"  اخهوان الههمهسهلههمهیه  رژیههم"  تهحهقهیههر  هاکههمهان 

. های رای گیری ظاهر تدنهد انت ابات کذایی ار  وزه

  خهانهوااه" از س هنهگهویهان گهروه   ر وان، یکی تامر 

ار سوئز، که براار خوا را ار رونهد انهقهالب " تهدا

از است اااه بوا، بهه االههرام گهفهت کهه او بهر روی 

سهرنهگهون، :"  کاغذ رای خوا ای  عهبهارت را نهوتهت

  ".سرنگون باا  اکمیت اخوان المسلمی 

گههزارتههات، خههبههر از تههقههلههب ار سههطههح وسههیههع را 

 Egypt Independent  وب سایت خبهری . اهند  می

گزار  ااا که  زب آزاای و عدالت، بازوی سیاسهی 

اخوان المسلمی ، ساکنی  روستاهای اور اسهت را بها 

های رای گیری  مل میکرانهد و بهه  اتوبو  به  وزه

طهبه   . رای اهنهد"  اری" آنها آموز  اااه بواند که به 

رسههانههه ههها، فههقههدان جههوهههر فسههفههریهه  ار  گههزار 

هها و پهر  اگاهانه  وزه  های رای گیری، تعطیلی  وزه

ههای از قهبهل تهعهیهیه   های رای بها رای کران صندوق

  .ت لفاتی بواند که میتوان نام برا تده، از جمله

آوریل با انتشهار بهیهانهیهه ای، اخهوان  ۶جنبش جوانان 

ت لفات انت هابهاتهی "  المسلمی  و  امیان آن را متهم به 

بهر .  کهرا"  ار اور اوم همانند ته هلهفهات ار اور اول

اسهالم گهرایهان   اسا  گزار  اهرام آنالی ، ای  بیانیه

ههای  از وروا رای اههنهدگهان گهروه" را متهم کرا که 

 

 

 

و آعضای اپوزیسیون را مورا اذیهت  رقیب به  وزه رای گیری جلوگیری کراه

جدید، طبقهه  هاکهم بهه انهبهال تهحهکهیهم   با قانون اساسی  ". و آزار قرار اااه است

 کومت ایکتاتوری ار مرر، به هدف تشدید  مالت بر علیه طهبهقهه کهارگهر و 

ای  تال  سند ورتکهسهتهگهی کسهانهی .  خفه کران هر گونه م الفت از پایی  است

کنند که طهبهقهه سهرمهایهدار ار مرهر، ههمهگهام بها مهتهحهدیه    استدالل می است که

امپریالیستی آمریکایی و اروپایی خوا به تدریه ی  جامعه امکراتیه  و مهرفهه 

ار واقعیت امر، طبقه  اکمه ار مرر و متحدان امپریالیستی  .  ایجاا خواهد کرا

  تهریه  نهیهروههای سهیهاسهی یهعهنهی آن ار تال  برای استحکام موقعیت سرکوبگهر

با سهتهایهش از نهیهروههای مسهلهح   قانون اساسی.  ارتش و ا زاب اسالم گرا هستند

مهااه .  پهراازا  توا و ار ااامه به تائید قدرت و امتیازات ای  نهیهرو مهی  تروع می

 ۴۳۱اصهل .  اارا که وزیر افاع باید ی  افسر ارتش مرر بهاتهد  بیان می ۴۳۱

ای کهه تهحهت رههبهری  بهدنهه ای  تهورا،.  پراازا  افاع می  به تردی  تورای ملی

مسهئهول مسهائهل "  رئی  جمهور، اما تحت سیهطهره رههبهران ارتهش قهرار اارا،

و امنیت کشهور و بهواجهه نهیهروههای   مربوط به رو   رول اطمینان از ایمنی

خارا از کنترل پهارلهمهانهی قهرار   بدی  ترتیب تورای افاع ملی.  باتد  می"  مسلح

اارا و اارای اقتدار برای اعهالم ایهکهتهاتهوری نهظهامهی 

ای  ارگان بر قوانی  مهربهوط بهه ارتهش نهظهارت .  است

اارا و عالوه بر ای  توانایی اعطا قدرتهای نهامشه هص 

اجههازه  ۴۳۳مههااه .  ایههگههری بههه ارتههش را اارا اسههت

برای جنهایهاتهی کهه بهه "اهد، تهروندان غیر نظامی   می

، ار اااگههاه " زنههنههد  نههیههروهههای مسههلههح صههدمههه مههی

 ۱بها  هفهظ مهااه   قهانهون اسهاسهی. محاکمه تونهد نظامی

، راه را برای اسالمی کهران ۴۳۱۱سال   قانون اساسی

ار ایه  مهااه آمهده .  کهنهد  هر چه بیشتر مرر هموار مهی

  مهنهبهع اصهلهی[  تریعت] مبانی  قوق اسالمی "است که 

نهفهر از  ۳۱ار روز تنبه مهرسهی ".  قانونگذاری است

ایه  مهجهله  .  اعضای جدید مجل  سنا را تهعهیهیه  کهرا

عهده اار قدرت قانهونهگهذاری تها انهته هابهات پهارلهمهانهی 

اکثریت قریب به اتفاق منسوبهیه  از اخهوان . خواهد بوا

ههای  المسلمی  و متحدی  آن، متشکل از ا هزاب سهلهفهی

نور، اصاله،  زب میانهه رو وسه  و جهریهان مهافهوق 

ارتجاعی جماعت اسالمی با بازوی سیاسهی آن،  هزب 

از آعضهای جهدیهد،   یکهی . باتند  و توسعه می   سازند گی

صفوت عبد الانهی، کهه از رههبهران نهظهری جهمهاعهت 

است، متهم به قتل رئی  جمهور اسب ، انور سااات ار 

او همچنی  متهم به صدور  کم قهتهل .  است ۴۳۳۴سال 

از ارون سلول خوا بر علیه نویسنده مشهههور مرهری 

محاسبات اقهتهرهاای . باتد  می ۴۳۳۱ار سال  فرا فواه

برای تقویهت قهدرت  و اجتماعی که ار پشت ای  انگیزه

سرکوبگر اولتی قرار اارند، توس  عمار عهدلهی بهیهان 

کارتهنها  اقهتهرهاای مرهر و  عمار عدلی .  تده است

ابتکار عهمهل " رئی  وا د عدالت اقتراای و اجتماعی 

 Initiatite for " ] ار مرهر  برای  هقهوق ته هرهی

Personal nights  ]وی بههه رویههتههرز گههفههت.  اسههت :

که سیستم   انجام اقدامات ریا ت اقتراای، ار زمانی" 

سههیههاسههی بههاز اسههت و مههیههلههیههونههههها نههفههر از  هه  رای 

نیازمند به اجماع سیاسی ار میان طهبهقهه  برخوراارند، 

ار هفته گذتته آژان  بی  الملل رتهبهه ". باتد  سیاسی می

هشدار ااا که هر گونه تاخیر بیشتر ار "  موای " بندی 

میلیارا االری صندوق بی  المللی پول میتوانهد  ۱.۳وام 

. موجب آسیب رسانی بهه رتهبهه اعهتهبهاری مرهر تهوا

ار اسهرع " ایاالت متحده همچنی  از مرر خواست که 

رژیم مرسی ار  هال مهههیها .  به ی  تواف  برسد"  وقت

کران ترای  برای خرهوصهی سهازی فهراتهر و قهطهع 

ههای  که تهواه  هایی های سوخت و نان است، یارانه یارانه

نهیهروی اپهوزیسهیهون .  فقیر مرری به آن وابسته هستنهد

اتاراتی مبنی بر قبول نتایه رفهرانهدوم   نجات ملی  جبهه

چتر ائهتهالفهی ا هزاب لهیهبهرال و   نجات ملی  جبهه . کرا

ای، مهقهام اتحت رهبری مهحهمهد الهبهر"  چپ" بورژوایی 

اسب  سازمان ملل متحد،  مهدیه  صهبها هی از جهریهان 

ها و عمرو موسی، مقهام رژیهم سهابه  مهبهارک  ناصری

از نکات اعترا ی خوا  بدی  ترتیب ای  جبهه.  باتد  می

مبنی بر اسالمی کران هر چهه بهیهشهتهر اولهت صهرف 

  ار مرا به با سایت االهرام به زبان عهربهی.  نظر کرا

از نظر قهانهونهی، جهبهههه نهتهایهه :" صبا ی اظهار ااتت

پهذیهرا، امها از لهحهاظ  رفراندم را ار ههمهٔه مهوارا مهی

سیاسی نگر  جبهه تناخهتهه تهده اسهت، مها از قهبهول 
که توس  ی  اکثریت اسهالمهگهرا و هع تهده   قانون اساسی

نهظهمهی  بهی" مهدعهی   نجات ملی  جبهه".  کنیم  است، امتناع می

سه هنهگهوی اپهوزیسهیهون عهمهرو .  ار انت هابهات اسهت"  هایی

ما ار  ال ارخواست از کهمهیهسهیهون بهرای :"  مزاوی گفت

بهنها ". هسهتهیهم  قبل از اعالم نتایه رسمی نظمی ها، بررسی بی

 زب آزاای و عدالهت ,  Egypt Independent بر گزار 

قیهد و تهرط   برای گفتگوی جامع و بی"   نجات ملی  از جبهه

ههای  برخهورا بها مشهکهالت مرهر ار مهاه  بر سر چگونگی

مهحهمهد .  اعهوت بهه عهمهل آورا برای تامگاه یکشنهبهه"  آینده

گفت هر او طهرف ار   البراای، از رهبران جبهه نجات ملی

او پیشنهاا کرا که روز . رسند  ماههای آینده به ی  تواف  می

باتد، روزی کهه ههمهه   ملی  ی  روز آتتی" جمعه آینده باید 

 ".*به هم گرل هدیه کنند
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25ادامه مقاله حیدر خان از ص   

پیش ازآنکه برای ای  چپ روی . م اطره روبرو ساخته بوا

چاره اندیشی توا، ارتش های انگلی  وتاه به رتت و 

ار سپتامبر . جمهوری گیالن یور  براه و آن را تکست اااند

ن ستی  پلنوم وسیع  زب کمونیست با هدف جمعبندی  ۴۳۱۱

االئل تکست جمهوری گیالن و خاتمه ب شیدن به چپ روی 

ارای  پلنوم  یدرعمواوغلی که ت را ارآن . ها تشکیل تد

 ضورااتت به ابیراولی  زب انت اب تد و ت ریت هائی 

محمد آخوند "، "سلیمان تاریوریب"، "کریم نی  بی "نظیر 

به ( پیشه وری")میرجعفرجواا زااه  " ،(سیرو  بهرام)زااه

 ۴۳۱۴ار ماه ژانویه . عضویت کمیته مرکزی برگزیده تدند

اقتراای ایران و  -تزهای جدید  زب ار باره و ع اجتماعی

.           تاکتی  های نوی   زب کمونیست ایران انتشار یافت  

 یدرخان برای تحکیم و دت ار  زب و ایجاا جبهه وا د ار 

جنبش آزاای ملی ایران است به تال  های جدید زا و بارها با 

ا سان   خان، خالوقربان و میرزا کوچ  خان و سایر 

چپ روها ار ارون  زب با .رهبران جنگلی ها مالقات کرا

.                          ای  تحرکات جدید  یدرخان مواف  نبواند  

 یدرخان . و بویهه منتقد مالقات های او با کوچ  خان بواند

به سیاست خوا ااامه ااا و برای امضای قرارااا میان 

انقالبیون گیالن و آتتی ااان ا سان   خان با کوچ  خان به 

 ۴۳۱۴ار اوائل ماه مه . گفتگو و مالقات با خالوقربان ااامه ااا

ار فوم  که اقامتگاه کوچ  خان بوا، مالقات بی  ا سان   

خان و کوچ  خان با میانجیگری  یدرعمواوغلی صورت 

.  گرفت و موافقتنامه ای نیز ارباره و دت به امضاء رسید

با ترکت " کمیته انقالب ایران"مطاب  ای  تواف ، 

میرزاکوچ  خان،  یدرخان، ا سان   خان، خالوقربان و 

 کومت )ار گیالن  ۴۳۱۴محمدی تشکیل تد و چهارم اوت 

خوا  یدرخان ار اولت انقالبی جدید (. توراها اعالم تد

وزارت امور خارجه را بعهده گرفت ولی ار  قیقت رهبری 

.                                                  انقالب گیالن با او بوا  

.  کمیته انقالب ار زمینه های م تلب به اصال ات است زا

تقسیم ارا ی فئواالها بی  اهقانان را  یدرعمواوغلی ت را 

از سوی همی  کمیته نمایندگانی برای ارتباط و . رهبری کرا

تما  با انقالبیون او منطقه ایگر، یعنی آذربایجان و خراسان 

انت اب و اعزام تدند تا با تیخ محمد خیابانی ار آذربایجان و 

کلنل محمدتقی خان پسیان ار خراسان مذاکره کنند و برای 

طرح  مله از سه جبهه جهت فتح تهران و اعالم جمهوری ار 

.                                       سراسر ایران را همآهنگ کنند  

نیرو گرفت  کمیته انقالب و تحکیم موقعیت جمهوری توراها 

ار گیالن و آغاز پیوند ای  جمهوری با او خیز  مهم و 

انقالبی ایگر ار خراسان و آذربایجان هرا  بزرگی را برای 

رو انیون مرتجع، ارباری ها و اولت انگلستان به همراه 

آنها متحد ار پی چاره برآمدند و سرکوب انقالب گیالن و . آورا

یور  به او جنبش ملی خراسان و آذربایجان را ار استور 

                             ..                              کار قرار اااند

ر اخان سراارسپه ار را  ارتش تاهنشاهی برای سرکوب  

جمهوری گیالن اعزام تد، اما از ارتش انقالبیون که  یدرخان 

.  و پراکنده تدند  فرماندهی آنرا برعهده ااتت تکست خوراه

پ  از ای  تکست، رخنه ار صفوف انقالبیون و ایجاا اختالف 

و جدائی که سیاست همیشگی انگلستان بواه ار استور قرار 

ارای  مر له موفقیت بزرگ با رخنه ار میان اطرافیان . گرفت

کوچ  خان نریب انگلی  و اربار تاهنشاهی تد و سرانجام 

.                                ت ص میرزا نیز با توطئه همراه تد  

" صومعه سرا"جلسه نوبتی کمیته انقالبی ار  ۴۳۱۴سپتامبر 

ا سان   خان که ارجبهه . اقامتگاه کوچ  خان تشکیل تد

هنگامیکه .رواسر بوا نتوانسته بوا ارجلسه ترکت کند

اعضای کمیته انقالبی ار اتاق جلسه نشسته و منتظر وروا 

کوچ  خان بواند، ناگهان صدای تلی  تفنگ از همه طرف 

خالوقربان، خالو کریم و  یدرعمواغلی از پنجره به . بلند تد

ای  ی  . بیرون پریده و تلی  کنان خوا را به جنگل رساندند

کواتای ااخلی بوا به رهبری کوچ  خان و به تحری  

خالوقربان و خالو کریم خوا را . انگلی  ها و اربار تاهنشاهی  

 به بندر انزلی رساندند ولی  یدرعمواوغلی که زخمی تده بوا 

و با جنگل نیز آتنائی نداتت تنها توانست خوا را به س تی تا 

استه های مسلح میرزا کوچ  .نزای  رتت برساند" پسی ان"

خان او را ارای  محل استگیر و تحویل معی  الرعایا، از 

طرفداران کوچ  خان اااند و او نیز  یدرخان راناجوانمراانه 

بدینسان ن ستی  رهبر  زب کمونیست ایران ار . به قتل رساند 

سالگی و ارجریان ی  کواتای ارون  کومتی ۱۱س  

پ  از ای  جنایت، طرفداران . کشته تد( جمهوری گیالن)

کوچ  خان به رتت  مله ور تده محل کمیته مرکزی  زب 

کمونیست را سوزاندند، اموال آن را غارت و عده ای از فعاالن 

ارتش تاه تحت  ۴۳۱۴اواخر سال .  زب را نیز بقتل رساندند

فرماندهی ر ا خان بعنوان فاتح وارا رتت تد و تکست 

کوچ  خان که خوا آلت است . جمهوری گیالن را اعالم کرا

ای  فاجعه تده و تنها و منزوی مانده بوا از بیم افتاان بدست 

ارتش مرکزی به همراه نفرات خوا به جنگل گری ت و پ  از 

چندی جسد یخ زاه او را ار نزایکی کوه های طالش پیدا 

.                                                                      کراند  

از ت ریت های برجسته و از " افشار" یدرخان عمواوغلی 

وی یکی از بنیاا گزاران نهضت . انقالبیون مبارز میه  ماست

مشروطه و پایه گزاران جنبش کارگری و از پیشاهنگان ترویه 

او هم اهل علم بوا و . اندیشه مارکسیسم لنینیسم ار ایران است 

هم اهل عمل و بدون تراید از تابناکتری  چهره های تاریخ 

ستارخان بازوی نیرومند انقالب مشروطه، که . معاصر است

استه های فدایی تحت رهبری  یدرعمواوغلی را تا آخری  

همیشه می گفته . روزهای مقاومت تبریز ار کنار خوا ااتت

عارف ((  رف همان است که  یدرخان بگویید )) است

 یدرعمواوغلی را چکیدۀ )) قزوینی تاعرو ترانه سرای ایران 

از خون جوانان وط  " و ترنیب معروف (( انقالب نامیده 

.               را به  یدرعمواوغلی هدیه کراه است" الله امیده 

سال از مرگ  یدرعمواوغلی و  ۳۱با گذتت نزای  به  

سرکوب  زب کمونیست ایران جنبش چپ به االیلی نتوانسته 

است رسالت واقعی خوا را ار بسیه و سازماندهی اعترا ات 

.                          میلیونی مرام به پا خواسته ایران ایفا کند  

                          

 منابع و ماخذ

ا مد کسروی -تاریخ هجده ساله آذربایجان   

ر یم رئی  نیا  - یدرعمواوغلی ار گذر از طوفان ها   

صمد بهرنگی -آذربایجان ار جنبش مشروطه   

آرمی  اسکندری -تاریخ ارومیه   

از انتشارات وزارت نیرو -تاریخ صنعت برق ار ایران   

غالمر ا ممتح  میالنی -چگونه برق به ایران آمد؟   

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

الزم به یادآوریست که در مقاله باال هرچند نویسنده به درستهی 

به سابقه درخشان و پر فراز و نشیب حیدر خان و نقش او در 

بسیاری از مبارزات مشروطه خواهی و سهوسهیهال دمهکهراسهی 

ایههران اشههاره کههرده، ولههی مههتههاسههفههانههه گههرایشههات راسههت و 

سازشکارانه او را در جهریهان جهمهههوری گهیهالن و در قهبهال 

 سیامک ستوده  .    گرایش رادیکال سل ان ناگفته گذارده است

                            

 حزب لیبرال

و حق اعتصاب معلمین انتاریو   

 35ابتدایی منطقه یورک در روز پنه  شهنهبهه معممان مدارس 
حهزب » در مقابل دفتر رضا مریدی، نمهایهنهده  4134دسامبر 

 . در مسمس انتاریو تظاهرات کردند« لیبرال انتاریو
این تظاههرات در اعهتهراه بهه خشهونهت دیهکهتهاتهورمهنهشهانهه 

در اسهتهان انهتهاریهو (  حهزب حهاکهم) «  حزب لیبهرال انهتهاریهو» 
بها ههمهکهاری رضها «  حهزب لهیهبهرال انهتهاریهو» .  برگزار شهد

در ریچموند هیل، در «  حزب لیبرال انتاریو» مریدی، نماینده 
را «  333»   -تههالش اسههت کههه الیههحههه غههیههر دمههوکههراتههیهه  

 . بتصویب رساند
مهعهمهمهان «  بهیهمهاری» بر اساس این الیحه، نه تهنههها روزههای 

کاهش می یابد بمکه دستمزد معممان منسمد شهده و عهالوه بهر 
، کهه از حهقهوق دمهکهراتهیه  اتهحهادیهه « حق اعتهصهاب» آن، 

 ·معممان است، از آنان سمب خواهد شد
الزم به ذکر است که رضا مریدی، با ههمهکهاری گهروههی از 

« مهنهشهور» در تهدارک «  حزب لیبرال انتاریو» فعالین ایرانی 
از سمهمهه «  حقوق کارگران» دی ری است، که ادعای دفاع از 

در ایران را دارد؛ اما در استان انتاریهو، بها «  حق اعتصاب» 
همکاری حزب دست راستی اش، ریاکارانه تالش بهه پهایهمهال 

 . معممین دارد« حق اعتصاب»کردن 
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 21ادامه داستان آبیدر از ص 

ههایهش پهیهچهیهده  گیسوی سیاهش را چپه چپه کهنهده و اور مهچ.  بسته

ایه  او !  بهابه » :  زنهد رسد نف  زنان فریهاا مهی به م  که می.  است

 « .ی  مرا سی ساله نباید ای  قدر پیر و تکسته باتد. نیست

: کهنهد بینم که اتاره مهی مرا را می.  کنم برمی گرام و به آینه نگاه می

 « !ی  اانه چای سنگی  بیار»

نهاگهههان وانهت بهار بها تهرمهز .  اوم مهی.  توا هایم تند می اوباره نف 

توا و روی  مرا طناب پیچ تده به جلو پرتاب می.  ایستد تدیدی می

سرباز ایگر خوا را از وانهت بهار پهایهیه  .  افتد ها می یکی از سرباز

سربازی که زیر تهنهه مهرا گهرفهتهار . خواهد بگریزا اندازا و می می

کنم و  از فرصت استفااه می.  کند که خوا را نجات بدهد تده تقال می

. بهوسهم ا  را مهی کشهم و اسهت بهریهده استم را به صورت مرا می

 تما او هم ار برابر خلیفه، است ایهگهر  را .  توا استم خونی می

تا مپهنهدارنهد کهه » : ار خون خوا فرو براه و به صورت مالیده است

 « .ا  از تر  است رنگ پریدگی

گهیهرم و جهلهو مهرا  بشقاب سیاه و ناصاف نیمرو را با اسهتهمهال مهی

بهه خهوام .  گهیهرا تاباند و لقمه مهی ها را به او سو می سبیل.  گذارم می

نه ایهنهکهه بهتهرسهم .  توانم نمی. ا  نگاه کنم آورم که به چهره فشار می

ترسم اما ی  چیزی ار وجوا  خانه کراه کهه نهاچهارم ار  نمی.  نه

تند برمی گهرام و کهنهار پهیهشه هوان .  برابر  سرم را پایی  بیندازم

مهرا کهولهه .  تهوم ایستم و بهه تهکهسهتهگهی وسه  آیهنهه خهیهره مهی می

ههای  صدای جهریهنهگ جهریهنهگ گهلهولهه.  کند ا  را وارسی می پشتی

بهه نهظهرم .  روم تنوم و ناخواآگاه به سوی پنهجهره مهی برنجی را می

های گوتهه پهنهجهره را پهاک کهراه  رسد که از بیرون کسی برف می

ار بیرون فقه  بهرف .  گذارم تیشه پنجره میهراسان چشم به .  است

بهه جهای خهوام .  لهولهد ومهی بهارا توا که کپه کپه ارهم می ایده می

بهه عهکه  .  روا  الی از سماور به سهقهب مهی ب ار بی.  برمی گرام

ِ  آبهی را مهی.  توم خیره می لهرزانهد و بهه ااخهل  باا و طهوفهان، ار

ههای ار، گهراه  ها و تهکهاف از گوته و کنار ارز.  اهد فشار  می

 .                                                                      آید سرا و تو می برف می

مرا سر  را پایی  انداخته و آخهریه  لهقهمهه را از بشهقهاب بهرمهی  

« . یه  چهای سهنهگهیه » :  کهنهد باز با ی  انگهشهت، اتهاره مهی.  اارا

صدای چهنهد گهلهولهه ار تهوفهان بهه گهو  .  ریزم روم و چای می می

از گوته چشم مسیر ار چوبی را تا پشهت سهر مهرا نهگهاه .  رسد می

های برف لگد ن وراه کنهار ار  تواه.  ار همچنان بسته است.  کنم می

پا ایهده  ری ته و تا جلوی میز ی که مرا پشت آن نشسته، اثری از رات

  .توا نمی

بهر .  بهیهنهم تند برمی گرام و بقیه مسیر را ار تکستگی وس  آینه می

آرام نشسته و بدون توجه بهه .  سر و روی مرا اثری از برف نیست

  .کاوا ا  را می های پیچیده ار توفان، کوله پشتی صدای گلوله

اارا نهارنهجهکهی را ار کهولهه بهار  جهای .  تهوم به او نزای  مهی

گرمایی مثل گرمای زیر .  هایش را    میکنم گرمای است.  اهد می

آمهدی  وقتهی مهی» :  پرسم می.  کند گرما جراتم را زیاا می.  بال ماارم

 « راه ام  و امان بوا؟

 : اهد بدون آنکه نگاهم کند با صدای آتنایی پاسخ می

  .هیچ جا ام  نیست

 « پاسگا»

 « .بدون ارگیری از کنار  گذتتم»

 « روی؟ کجا می... ار ای  بوران و برف»

 « !توا مرا هرچه بیشتر بدانی اراسرت بیشتر می»

برمی گرام کهه بهه سهوی پهیهشه هوان .  توا سرام می.  لرزا پشتم می

افتد که پای مرا و زمی  را سهر   چشمم به باریکه خونی می.  بروم

 . کراه است

ا  بهیهنهدازم و  خهواههم خهوام را تهوی بهاهل مهی.  زنهد الم پهرپهر مهی

ههایهش خهونهی اسهت و او  هایش را بکشم و به او بگویم که پها گو 

های سفید بیدمشهکهی بهه  ا  نقل بدون توجه به زخمش از کوله پشتی

ایهگهر » :  هایش را میبوسهم های چسبناکم گونه اهد و م  با لب م  می

 « !نرو بابا

ذوق زاه بهه سهوی کهتهه فهریهاا .  تهنهوا مرا صدای مرا نهمهی

 « !برگشته... بابا... بابا... ماار»: زنم می

ِ  زیهر  را بهرمهی .  کند پیرزن سرفه می کوله بار و پهیهرهه 

صهدایهش .  رسهانهد اارا و لنگ لنگان، خهوا  را بهه مه  مهی

اانسهتهم  مهی.  اانستم زنده اسهت می» :  جوان و نازنی  تده است

 « .برمی گراا

به گوته و کنهار نهگهاه .  مالد چشمان گیالسی ارخشانش را می

 « پ  کجاست ای  پدر ار به ارت؟... پ »: کند می

گیرم تا به سهوی مهیهز  ا  را می روم و زیر بال به سویش می

: زنهد اسهتهم را کهنهار مهی.  بدنش پر رارت و ااغ اسهت.  ببرم

 « .توانم راه بروم خوام می»

ههمهیه  جها » :  صندلی خالی است. رسیم به وس  قهوه خانه می

 « .به خدا همی  جا بوا.. بوا ماار

کهولهه .  کهنهد سرفه محکمهی مهی.  اارا قامتش را راست نگه می

بهرو بهنهشهیه  روی صهنهدلهی، » :  اههد ا  را به استم می پشتی

 « !باب 

. روا بهه سهوی پهیهشه هوان مهی.  گهیهرم کوله پشتی را از او می

 : زند تالل موهای سفید  را کنار می

 « چه برایت بیاورم؟»

 : کنم ام را بلند می انگشت اتاره

و بعد هم یه  چهای ...  ی  اانه ت م مرغ برایم نیمرو ک  و» 

 * «.سنگی 

10ادامه مصر از ص   

االسوانی .  اوستان خانوااه او قبطی ها و مسیحیان مرری بواه اند

او البی را ترک میکند و جهلهوی .  می گوید که او به خدا نیاز اارا

کلیسای یوهان  که ارمهقهابهل ههتهل قهرار اارا سهیهگهاری روته  

م  می توانم از همی  خیابان گوتنبرگ، پهایهیه  : " او میگوید.  میکند

بهرای رسهیهدن بهه خهدا .  بروم و از راه ایگهری بهه ههتهل بهرگهرام

 ".راههای گوناگونی هست

بر اسا  قانون اساسی اسالمی مورسی، تهاات قبطی ها برعهلهیهه 

یها ایهنهکهه مهجهازات .  مسلمهانهان ار مهحهاکهم قضهایهی بهی ارزتهنهد

 هربهه تهالق  ۳۱مسیحیانی که ار مرر مشروبات الکلی بنوتند 

قهانهونهی کهه مهراعهات مرهالهح : " االسوانی تویترمی فرسهتهد.  است

قبطی ها را نکند، چگونه قانونی است؟ آیا آنها برای آزاای مبارزه 

یکی از مهومهنهان جهواب ".  نکراه اند؟ آیا آنها مالیات نمی پراازند؟

خهدا ههم .  او سوم مرری ها پشت رئی  جهمهههور هسهتهنهد"میدهد 

 ".پشت رئی  جمهور است

آیا لحظه تگفت انگیز انقالب  د مبارک که کشور را برای مدت 

کوتاهی متحد کرا تایسته آن نیست که رمانی اربهاره ا  نهوتهتهه 

البته که هست ولی ااستان نویسی مثل عات  تدن ی  امر " توا؟ 

م  نمی توانم بگهویهم خهوب  هاال مه  یه  کهتهاب .  ارگانی  است

همانطور که نمی توانم بگویم خهوب مه  .  ارباره انقالب می نویسم

 ".ای  هفته عات  ای  زن می توم

کهتهاب کهه .  االسوانی، ارعوض، ی  کتاب تاری هی نهوتهتهه اسهت

نهام "  اتهومهبهیهل کهلهوپ مرهر" بهار سال آینده به بازار خواهد آمهد 

زمانیکه اتهومهبهیهل  ۴۳۱۱ااستان مربوط می توا به سالهای .  اارا

ولی ار فرل اول کتاب ترح میدههد کهه چهگهونهه .  وارا مرر تد

کارل و برتا بنز ی  زمانی ارآلمان میبایست با مه هالهفهان مهوتهور 

کسانی بواند که نسبت به اسب تعرب ااتتند و . " مبارزه میکراند

ای  متعربان خیلی . خدا اسب را آفریده است نه موتور را: میگفتند

 ".مرا به یاا اخوان المسلمی  خوامان می اندازند

ار «  ی  تهههرونهد مهأیهو  مرهری» برگرفته از مقاله ای به نام  

 ار سایت ایران تریبون" زوا اویچه سایتونگ"روزنامه آلمانی 
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4ادامه م لب احمدی نژاد از ص   

همایش ها و جلسات متعدا برای نشان ااان آمااگی ار .  گرفت

اما ار چند سال اخیر و .  بی  صفوف ای  نیروها تکل گرفت

بدنبال ناکامی هایی که اخالت های خارجی و نظامی برای 

جهان سرمایه ااری و آمریکا را به بار آورا، تکرار سناریوی 

عراق و افاانستان ار مورا ایران به ته لیست گزینه های 

آمریکا رفت و اوره ای طوالنی به صورت فشار و تشدید 

تحریم های اقتراای بر ایران به موازات تال  های 

. ایپلماتیکی برای کنارآمدن با ای  رژیم ار استور قرار گرفت

اوا تحریم ها بیشتر از هر کسی به چشم تواه های مرام فرو 

رژیم اسالمی .  رفت و رژیم اسالمی را هم سرنگون نکرا

نشسته بر اریایی از ثروت و پول و نفت و  واقب بر 

محضوریت ها و محدویت های غرب با گفتمان سنتی خوا با 

م الفان جهانی ا  ااامه ااا و سعی کرا نر  معامله ا  را 

.                             باال ببرا و ای  روندی است که اکنون هم ااامه اارا

اصولگرایان ار عرصه ایپلماتی  و مذاکره با آمریکا و 

اتحاایه اروپا مدتهاست ای   ربه را، که مهمتری  اسلحه 

اصالح طلبان ار سطح جهانی بوا، خوا ار است گرفته اند و 

، آنها "سبز"جهان غرب هم بویهه بعد از به  اتیه رفت  سران 

را به الیل اینکه  رف اول را ار جمهوری اسالمی می زنند و 

روند .   قابلیت سرکوبگریشان هم باالتر است، جدی تر گرفتند

ای  او اع امیدهای اپوزیسیون راست و لیبرال را به یا  

تبدیل کراه و تشتت و پراکندگی و سرخوراگی بیشتری 

اظهاراتی از قبیل آنچه ار آغاز ای  .  برایشان ببار آوراه است

نوتته از یکی از صا بنظران ای  طیب نقل تد، آیینه تمام 

اپوزیسیون لیبرال ایران بی اورنماتر .  نمای ای  استیرال است

تان  آنها برای استفااه از تکاف ها و .  از هر زمانی است

کشمکش های ارونی رژیم که اساسا به الیل تشدید بحران های 

عمی  اقتراای و اجتماعی و رتد بی سابقه ناهنجارهای 

.  اجتماعی ار جامعه ایران است، کمتر از ساب  تده است

مهمتر از هر چیز ای  اپوزیسیون، هیچ برنامه اقتراای و 

ساختاری فراتر از برنامه خوا رژیم جمهوری اسالمی برای 

بحران های فزاینده جامعه ایران ندارا، همه چشم  امید  به 

کم  از باال بوا و همچنانکه می بینیم  باالیی ها یعنی آمریکا 

و متحدینش ار مورا رابطه تان با جمهوری اسالمی بعد از 

تجارب عراق و افاانستان و کشورهای عربی تمال آفریقا و 

می خاورمیانه، پراگماتیست تر و است به عرا تر  رکت 

علیرغم همه سرکشی ها و اخالت های منفی جمهوری اسالمی .  کنند

ار مسائل کشورهای منطقه، هنوز راه آمدن و به سر عقل آوران و 

. معامله و مذاکره با ای  رژیم گزینه اصلی آمریکا و متحدینش است

آنها طر ی برای ایجاا آلترناتیو رنگارنگ جمهوری خواه و لیبرال و 

ناسیونالیست به منظور ایجاا آلترناتیو سازی  کومتی برای ایران 

ندارند و ای  ریشه بحران استراتهیکی است که اپوزیسیون 

نقل قول آوراه تده .  رنگارنگ بورژوایی ایران با آن روبرو است

اما .   ار آغاز ای  سطور  ار پرتو ای  بی افقی قابل تو یح است

اگر اپوزیسیون لیبرال مرتبا روی اسب بازنده ترط بندی می کند و 

ار پی یافت  راه هایی به تکل ال سپران به ا مدی نهاا است، چپ 

جامعه ایران به ارک روند او اعی که ار اعماق تکاف های 

طبقاتی و سیاسی ار جامعه ایران می روا بیشتر و بیشتر خوا را 

بیابد و با روتنی و ارک او اع خطیر کنونی  رورت متحد 

کران صفوف خوا را ار استور قرار اااه و می روا توان خوا را 

بیشتر از گذتته ار خدمت رتد و گستر  و تعمی  جنبش های 

قطع امید از ناجیان اتاالگر و لیبرال .   اجتماعی ار ایران قرار اهد

های مستاصل ار میان ب ش های مراا مرام ستمدیده ایران، هر 

روز بیشتر خوا را می نمایاند و ار ای  ترای  آنچه مبرم تر از 

همیشه به آن ا تیاا هست، کار برای استیابی به اعتماا به نف  

بیشتر و کوتش برای جمع تدن نیروی مستقل و سازمان یافته تواه 

.  های کارگر و ز متکش ای  جامعه برای ایفای نقش تان است

طبقه کارگر ایران نقش تعیی  کننده ای ار استمرار و به سرانجام 

رساندن جنبش های تواه ای اارا و همه تال  های نیروهای چپ و 

کمونیست ای  جامعه باید روی ایفای ای  نقش  تاری ی و  یاتی 

پاسخ به ای   رورت سیاسی و اجتماعی بیش از هر .  متمرکز گراا

زمانی بر او  نیروهای چپ و کمونیست جامعه ایران سنگینی می 

کند و تقویت قطب چپ ای  جامعه و تال  برای رتد زمینه های 

آلترناتیو سوسیالیستی  هر چه بیشتر راهکارهای بورژوایی را به 

 .   اتیه می راند

 دسامبر ۰۱

21ادامه از ص   

ار بی  اوره های زمی  تناسی  ااثه ای ب  عظیم تر از 

انفجارهای آتشفشانی، زلزله های عظیم و  تی تاییرات آب و 

هوایی روی میداا و آن انقراض های گروهی بوا که باعث می 

به الیل )  تد چندی  گونه از جانداران بطور کلی منقرض توند 

و جانداران جدیدی که سازگارتر بواند (  عدم مطابقت با محی 

ازجملی ای  انقراض ها انقراض نسل اایناسور ها . به وجوا آیند

پ  از اوران زمی  تناسی پالئوزوئی  که اوران بی .   بوا

مهرگان نامیده می تد افزایش فسیل های خزندگان عظیم الجثه 

ار رسوبات  فاری تده و هم چنی  فسیل های گیاهان عالی که 

بسیار متفاوت تر از اجداا خوا بواند ایری  تناسان را بر آن 

ااتت که اوران جدیدی را به نام اوران مزوزویی  که به نام 

ای  اوران .   اوران خزندگان مشهور است به ثبت برسانند

 ۱۱۱ژوراسی  و کرتاسه بوا که از   -اورۀ تریا   ۹تامل 

میلیون سال پیش با  ۶۱میلیون سال پیش آغاز تد و ار 

ترای  زمی  تناسی که .   انقراض اایناسورها به پایان رسید

اوران پالئوزوئی  را به پایان برا تامل چی  خوراگی های 

عظیم پوسته زمی  و بوجوا آمدن مرااب های عظیمی بوا که 

باعث اف  گیاهان ار ای  مرااب ها و انباتت آنها و ار نهایت 

به وجوا آمدن منابع بسیار عظیم ذغال سنگ است که هنوز هم 

  .از آنها استفااه می کنیم

 ۱۱۱تشکیل اولی  رسوبهای سا ل ژوراسیکی به بیش از 

انقرا ی وسیع که برای .   میلیون سال پیش باز می کراا

اایناسورها ترایطی مساعد برای رتد و نمو فراهم کراه بوا، 

میلیون سال قبل  ۶۱تازه تری  رسوب به  دوا .   روی اااه بوا

باز می کراا زمانی که اایناسورها منقرض گشته و راه را 

برای  یات پستانداران ایگر برای گرفت  جای آنها بعنوان 

اولی  رویدااهای تکامل ار .   قدرتمندتری  موجوا هموار کراند

میلیون سال ار میان او انقراض جمعی روی  ۴۳۱ای  اوره 

مثل اایره های تنه ارختان رسوبها ار امتداا سا ل .   اااه است

ژوراسیکی، به اانشمندان امکان مطالعه و فهم بیشتر از ای  

اوره، تامل آغاز و پایان موجواات عظیم الجثه، انقرا های 

گستراه، تطاب  با تاییرات آب و هوا، از بی  رفت  بعضی از 

  .گونه ها و بوجوا آمدن گونه های ایگر را فراهم می آورا

  "آنینگ های امروزی"

تکارچیان "بایراز مور، هفت نفر ایگر که به اصطالح 

نامیده میشوند، با پیدا کران ای  موجواات ما قبل تاریخ "  فسیل

امرارمعا  میکنند، اگرچه همه انها به اندازه تونی جیل خو  

زمانیکه  او فسیل ماهی عظیم الجثه ای را ار .  تان  نیستند

پارکینگ  مقابل فروتگاهش یافت،  ار محل به ت ص 

متری که با  ۴۱خرطوم ای  موجوا .   مشهوری تبدیل تد

اندانهای تیزی پوتیده تده بوا به اندازه پای ی  انسان است و 

 . فره های چشمش به اندازه استهایی بزرگ می باتد

هر ساله اهها توریست به چارموث برای یافت  بقایای  

کالی  ااو  که بیولوژیست .   جانوران ماقبل تاریخ می آیند

است هر هفته از میان قبرستان فسیلها صدها ایری  تنا  

به وسیله کم  او  تی بچه ها هم .  آماتور را راهنمایی می کند

قاار به پیداکران فسیل هستند و ای  تاید به اندازه پیدا کران 

مرای بدخل  که مانند ایندیانا جونز .   ی  صدف طول نکشد

لبا  پوتیده است برای بچه ها ار مورا ااروی  و پروسه 

گزینش طبیعی و اینکه چگونه گزینش طبیعی بعنوان نیروئی 

که باعث بوجوا آوران گونه های جدیدی تده است، ااستان 

بعضی از مواقع ااوسون با پرخاتگری اولیای بچه .   می گوید

ها روبرو می توا زیرا آنها ترجیح می اهند که فرزندتان 

تعالیم انجیل را ارباره پیدایش و نه نس ه علمی آن فرا گیرند   

 "یافته های علمی و مرگ خدا

امروز سا ل ژوراسیکی اارای کنار اریا، تپه های سبز و  

اما ار خالل میلیونها سال .  روستاهای زیبای کوچکی می باتد

چهره ای  منطقه از صحرا به گرمسیری و به منظره طبیعی 

بسیاری از اایناسورها که زمانی .  امروزی آن تاییر یافته است

ار جزیره بریتانیا زندگی می کراند راپا هایی آتکار ار میان 

ای  منطقه زمانی میهماندار .  ص ره ها بر جای گذاتته اند

 یوانات آبزی مانند تمساح و اایناسورهای گران اراز و ماهی 

مرام همواره فسیلهای ما قبل تاریخ را ار ای .  مانند بواه است

منطقه یافته اند، اما اهمیت یافته های آنها اغلب برای آنها روت  

برای آنها غیر قابل باور است که انیای بسیار متفاوتی .   نیست

ار بعضی جا ها فسیلهای  لزون مانند را .   وجوا ااتته است

مارهای ص ره ای نامیده بواند زیرا مرام بر ای  باور بواند که 

آنها فکر .   پروسه فسیل تدن بمعنای پیچانده تدن مارها می باتد

میکراند که فسیلها خواص ارمانی برای ارمان مار گزیدگی و 

و ار الیکه بعضیها پیدایش فسیلها را کار .   ناتوانی جنسی اارند

مسیحیان .   تیطان می اانستند، برای بیشتر مرام، ای  کار خدا بوا

معتقد بواند کسانی که قاار به وروا به کشتی نوح نشده بواند به 

   .سنگ تبدیل تده بواند

ای که به بحث ارباره آفرینش جانداران پرااخته  تری  نوتته قدیمی

برای قرنها مسیحیان .   ار کتاب مذهبی یهوایان، تورات آمده است

بر ای  باور بواند که تورات واقعیت را ارباره پیدایش  یات 

برطب  آموزه های تورات، خداوند جهان و .  توصیب کراه است

جانداران ساک  آن را ار تش روز آفریده و انسان آخری  آفریده او 

اما مذهبیون، کشب فسیلها را تاییدی بر اعتقاا مذهبی آنها .  است

ارباره پیدایش  یات میدانستند و ای  تنها بر راسخ تر تدن آنها ار 

ار  قیقت یافت  فسیلها .   ایمانشان به خدا و مذهب منجر می گراید

ار ارتفاعات بلند تنها بعنوان تاییدی بر باورتان بوا و آنها بر ای  

باور بواند که طوفانی که ار زمان نوح ر  ااا باید اینقدر تدید 

   .بواه باتد که توانسته است فسیلها را به باالی کوهها ببرا

اما بر سر باقیمانده های فسیلی طوفان نوح چه آمد؟ چرا فسیل 

پستانداران همیشه بسیار پایی  تر از خزندگان یافت میشد؟ آیا امکان 

نداتت که بعضی گونه های جانوری منقرض گشته بواند ار الیکه 

برخی ایگر به  یات خویش ااامه اااند؟ آیا بیشتراز ی  بار 

 پیدایش رو اااه است؟

اسقب اعظم ایرلندی جیمز آتر با استفااه از تحقی   ۴۶۱۱ار سال  

از کتابهای مذهبی، قرد ااتت که تاریخ اصلی طوفان نوح و  تی 

تاریخ خلقت را تعیی  کند، یا بعبارتی گاهشماری برای پیدا   یات 

 ۱۱۱۴بر طب  محاسبات آتر، خدا سیل را ار سال .   تعریب کند

قبل از میالا جاری کراه و خلقت بهشت، زمی  و تمامی موجواات 

سال قبلتر انجام اااه  ۴۱۱۹ار آن، تمامی  یوانات و سیاره ها اقیقا 

 ۱۹صبح روز یکشنبه  ۳اولی  روز کاری خدا ار ساعت .   بوا

سال قبل از مسیح بواه است و بر طب  گاهنامه آتر  ۱۱۱۱اکتبر 

 .قبل از ای  روز هیچ نوع  یات ایگری وجوا نداتته است

مسئله زمان ار پیدایش  یات همواره یکی از مسایل مورا اختالف  

.  و بحث برانگیز بی  باورهای مذهبی و مشاهدات علمی بواه است

اما پیشرفتهای اانش زمی  تناسی و یافت  فسیلهای موجواات ما قبل 

تاریخ سنگینی وزنه را بنفع علم تاییر اااه و باعث عقب نشینی 

مذهبیون ار ای  مورا تده است و افراا برجسته مذهبی که بر 

اسا  باورهای مذهبی بر ای  اعتقاا هستند که خداوند بهشت و 

زمی  را ار تش روز خل  کراه است بر ای  نکته تاکید می کنند که 

اما با .   پیدایش  یات ار زمی  ار طی تش روز غیر ممک  است

ای  وجوا مذهبیون ار تالتی برای جبران ای  تکست تفسیر خوا 

از "  وا دی"تاییر اااه  و با تاکید بر اینکه تش روز "  روز"را از 

زمان است و هر روز می تواند چند میلیون سال طول بکشد سعی 

ار واقع ای  تناقضات .   ار کوچ  کران یافته های علمی کراه اند

 ربات جدی به باورهای مذهبی وارا نمواه و باعث گرایده است 

ار  قیقت ار طی .   تا مرام زیاای از رفت  به کلیسا خواااری کنند

تاریخ ای  عقب نشینی های بسیاری ار برابر علم ااتته است اما 

 .همواره سعی ار توجیه و تحریب ای  تکست ها ااتته است

یافته های آننیگ تاثیر جدی ار مرگ خدا ار میان اقشار زیاای  

تواهد انکار ناپذیری که بر اسا  ای  یافته .   ارجامعه ااتته است

ها فراهم گرایده بوا اتمنان تکامل را مجبور کرا که به ای  نکته 

اعتراف کنند که بعضی از گونه های جانوری منقرض گرایده اند، 

.  اگرچه ای  اعتراف با باورهای مذهبی آنها بشدت ار تضاا بوا

تئوریهایی مانند تئوری آتر برای قرنها بعنوان  قیقت ار نظر 

ب وا آتر بعنوان آامی نورانی مینگریستند و تحلیلهای .   گرفته تدند

اگرچه بسیار مشکل بوا که ترح .   او به انجیل الحاق می گراید

اینی پیدایش  یات را با واقعیتها ار طبیعت تطبی  نموا اما ای  

  .پدیده مو وعی بی تراید و غیر قابل بحث تده بوا

تواهد انکار ناپذیری که توس  اانش زمی  تناسی و کشب فسیلها 

فراهم تده است منجر به ارائه نظریه تکامل توس  چارلز ااروی  

نظریه علمی تکامل بر انت اب طبیعی به عنوان نیروی .   گراید

محرک  یات ار زمی  تاکید می کند و ار تعارض آتکار با وجوا 

 .خدا، باورهای مذهبی و تفسیر کتب اینی ارباره  یات است

میان  باور به نظریه تکامل که مستند بر یافته های علمی است و  

اعتقاا به خدا و مذهب که کامال ار تناقض با علم است هرگز 

ظهور نظریه تکامل بر انحرار خدا ار تو یح .   نمیتوان آتتی ااا

پیدایش  یات پایان ب شیده  و ار واقع به مرگ خدا منجر گرایده 

 !است
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فرانکفورت/  آلمان   

 نامه های رسیده از شما 

 استاد ستوده ی گرانمایه درود بر شما، 

ساله از همدان، بر آشهفهتهه از فهرمهانهفهرمهایهی  41دختری هستم 

سراسر سور و فسهاد ایهن دژخهیهمهان، بهنها بهه سسهارت و ذوق 

شخصی با اندک مطالعاتی که داشهتهه ام تهوانسهتهه ام گهره ههای 

با وسود این، چندی پیش بها .  بیابم!!  بسیاری در  این دین رحمت

زنی از طالب حوزه ی عممیه که ید طهوالئهی -فردی مواسه شدم

گمانم می کنم بسیاری از اسهتهداللهههای .  در بحث و مناظره دارد

ایشان سفسطه آمیز است، اما من راه غمبه کردن بر این مغهمهطهه 

خهواههش . دوستی آدرس ایمیل شما را به من داد. ها را نمی دانم

می کنم این مناظره را که به پیوست می فرستم اگر مهی تهوانهیهد 

مطالعه نمایید و لطف فرمایید منابعی در اختیارم نهید یا مکتوبی 

بن ارید تا اندکی از سهل من بهکهاههد، مهی دانهم کهه درخهواسهت 

گستاخانه ای می نمایم، اما امیدم ههمهاره بهه احسهاس مسهئهولهیهت 

با پیشکش سپاسهای بهزرگ و .  روشنرایانه ی همانندان شماست

 آرزوی بهروزی و دیر  

 .زیوی شما

تقدیر از حس سستسوگری شما، مطالبی که کهاسهبهکهاران دیهن  با
برای توسیه عقاید کهنه و پوسیده خود بکار می برند چیزهای نها 

سهال  1400 اینها اسهتهدالالتهی هسهتهنهد کهه طهی.  آشنائی نیستند
من  .ریسیده و بافته شده اند برای فریب و شستشوی مغزی مردم

ابتدا یکی دو کتاب از آثار خودم را که شما را مسهز به مبهاحهثهه 
با فرد مزبور می کند به شهمها مهعهرفهی و ههمهراه ایهن ای مهیهل 
برایتان ارسال می دارم و بعد پس از مطالعه اگر باز هم احتیها  
به کم  داشتید و کتابهای دی ری خواستهیهد بشهمها مهعهرفهی مهی 

خوشحال خواهم شد مرا از نتیسه مطالعه انههها و بهحهثهههای .  کنم

 سیامک ستودهبا سپاس . خود با شخص مزبور مطمع کنید

——————————————— 

 سالم براستادگرانقدروپیغمبرآشتی ناپذیر آقای ستوده

برااربزرگ ازارسال ای  گونه مطالب بی نهایت ممنونم 

همانگونه که مستحضر          ,برااربزرگ.وچشمانت رامیبوسم

یکی ازمدار  اخترانه ی 17/9/1391هستید ارمورخه  

تهرستانمان که مدرسه روستای تیناباامی باتدطعمه عری  

ای  ار الی است که روستای تی  آباا بعلت نزایکی زیاابه .تد

به محدواه ی تهرالحاق تده و تی 91تهر از ابتدای سال

وهمانطورکه .افترچه روستایی ای  محله هم باطل تده است

ای  ,ارخبرهاهم مال ظه فرموایدوزیر آموز  وپرور  گفتند

ولی ,مدرسه ازکلیه ی استانداراهای ی  مدرسه برخورااراست

بعلت کهنه بوان و کلنگی بوان ای  مدرسه اااره گاز از اعطای 

استاا جان همه ای  اراها .امتیاز گازبه آن خواااری کراه است

س ت تری  واراناکتری  قضیه ای  بوا که ,بماند

وقتی جنازه ی یکی از ای  اختربچه ها بنام 20/9/1391امروز

سیران یگانه فرزند لقمان رابرای به خاک سپاران به پیرانشهر 

میاوراند ماموران اطالعاتی وانتظامی ممنوعیت کراندوجنازه 

را به یکی از روستاهای اورترکه بیست کیلومترباپیرانشهر 

فاصله اارابنام روستای پسوه انتقال اااندوارآنجا به خاکش 

ازای  نارا ت کننده ترهم ای  بوا که سیران خانم .سپاراند

ماچون پدر  اوزن گرفته بواو زن اولی که ماار سیران 

بواتاای  لحظه نتوانسته که اختر  راببیندوامروزازبدوتولد  

ساله ا  راباای  او اع  10تازه توانسته که جنازه اخترکوچ 

که به آامهای ایهنهگهونهه , ببیند که ای  هم از برکات اسالم است

 .ای  اجازه هارامیدهد

آری براار ما مرام ایران بجهای مهدرسهه وفضهای آمهوزتهی 

وبهداتت وارمان مناسب واریافت  هقهوقهههای مهعهوقهه خهوا 

وگهرانههیههههای کههمهرتههکهه  وجههااه هههای مههنههاسهب ومهاتههیهنهههههای 

اسههتههانههداراوتههکههنههولههوژی مههدرن وآزاایهههههای بههی قههیههدوتههرط 

اتهههم مهههی : آری, آری, آری, وبهههرابهههریهههههههاوانسهههان سهههاالریههههههها

انهرزی هسهتهه ای  ه  مسهلهم , بمب اتم مهی خهواههیهم, خواهیم

مهیهلهیهاراتهومهان 6655ما برای ساخت گنبهدامهام  سهیه , ماست

برااربزرگوار ایگر سهرت رابهه . ازخییری  اریافت کراه ایم

ارا نههمههی آورم وازت رخرههت مههی طههلههبههم وتههمههارابههه 

 اهورامزاای ایران میسپارم

—————- 

با تشکر فراوان و همدرای بیشتر با تما که ار ترای  س ت 

و طاقت فرسای ااخل بسر می برید، باید بگویم که 

سرازیری هم  دی اارا که سرانجام بنا به قانون طبیعت 

.                 سرباالئی به همت مرام ایران تروع می توا  

از اینکه غمت را که غم مشترک همه است، با م  ار میان  

فق  از ای  و شت اارم که ما را که از . گذاتتی متشکرم

.  است خدای   فرار کراه ایم به است خدای ایگری سپراید

.                                                  تاا و برقرار باتید  

سیامک ستوده                                                         

 20ادامه مقاله از ص 

را "  اجتماع بیهش از چهنهد نهفهر"  تی تقا ای ممنوعیت .  کراه

تها کهنهون اه هها نهفهر ارمهحهل تهظهاههرات . خواستار تهده اسهت

استگیر تده اند و تلویزیون مهلهی از مهرام خهواسهتهه کهه وارا 

تظاهر کهنهنهدگهان از اولهت خهواسهتهه انهد کهه . تظاهرات نشوند

سریعا پرونده یکرد هزار مورا تجاوز را رسهیهدگهی کهراه و 

پلی  هم موظب باتد که همه موارا تهجهاوزی را کهه گهزار  

می توا سریعا ثبت نماید و پارلمان نیز سریعا قوانی  تهنهبهیهههی 

تجاوز به زنان و کواک آزاری را ترویهب نهمهایهد وههمهچهنهیه  

خواستار اخراا فوری رئی  پلی  به خاطر برخورا خشهونهت 

 . آمیز با تظاهرکنندگان تده اند

باالخره پ  از ی  هفته اعتراض، اولت هند استور تحقهیه  و 

بههررسههی مهه ههرههوص ار مههورا ایهه  تههجههاوز را صههاار 

س نگوی اولت اعالم کرا که عملکرا پلی  و هر کوتاهی . کرا

و لازتی ار ای  قوانی  و اینکه آیا ت ص یا مقهامهی ار وقهوع 

چنی   وااثی اخالت یا مسئولیتی ااتهتهه مهورا بهررسهی قهرار 

خواهد گرفت نیز اطمینان ااا که ههمهه کهوتهاههی هها ار انهجهام 

وظایب اصالح خواهد تهد و ار  همه  گهروه ایهگهری بهرای 

تاییر قانون ار جهت و ع قوانی  تنهبهیهههی بهرای چهنهیه  جهرم 

روز به  35هایی تشکیل می گراا و نتیجه بررسی ها ارظرف 

 . اطالع عموم خواهد رسید

ار ارگیری های پلی  و مرام ار ی  هفته گهذتهتهه، نهگهههبهان 

یکی از بنا های ایدنی تهر،پ  از او روز بسهتهری تهدن ار 

نفر ار ارتباط با ای  اتفاق استگیر تهده  0.  بیمارستان ارگذتت

جنازه نهگهههبهان بها ااای ا هتهرام وطهی تشهریهفهات رسهمهی .  اند

  . سوزانده تد

گروه جامعه مدنی اعالم کرا که مرگ نگهبهان ار اثهر سهکهتهه 

قلبی بواه است هر چند که علت مرگ هنوز رسما اعهالم نشهده 

 .          ***   است
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 اعتصاب غذا برای کسب حقوق قانونی 
 پرتو
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خبر ای  است که ترزا اسپن ،  رئی  یکی از قبایل بومی 

اسامبر به عنوان اعتراض به ترویب  11تمال انتاریواز 

به وسیلی اولت فدرال کانااا است به  45 -الیحی سی

او ار ال  ا ر ار ی  خانی .  اعتراب غذا زاه است

ار جزیره ای ار  روا اتاوا نزای  پارلمان ( تی پی)بومی

کانااا به سر میبرا و میگوید تا پارلمان ای  مروبه را لاو 

نکند، به اعتراب غذا تا از است ااان جان خوا ااامه 

.                                                              خواهد ااا  

تاید  تا کنون هری  ما است کم یکبار هم تده مسئلی ا قاق 

ا تماال  از ماجرای .  قوق بومیان کانااایی را تنیده باتیم

برنامه ریزی  کومتهای انگلی  و کانااا برای اجبار بومیان 

همرنگ تدن با، یا )به اختالط و پذیر  فرهنگ انگلیسی

با خبر باتیم که چگونه ( ذوب تدن ار فرهنگ انکلیسی

کلیسا نقش اصلی را ار طرح و اجرای ای  برنامه ریزی 

نیروهای اولتی فرزندان بومیان را  با .  بازی کراه است

زور از پدر و ماارانشان جدا کراه  آنها را ار مدار  تبانه 

ای  مراکز آموزتی  به وسیله کلیساها .  روزی جای  میدااند

کواکان را مجبور میکراند به زبان انگلیسی .  اااره میشد 

اگر بچه ها  به زبان بومی خوا با یکدیگر .  صحبت کنند

 رف میزاند  تنبیه بدنی میشدند، یکی از ای  تنبیه ها  

ار ای  مراکز تبانه روزی، .پاتیدن فلفل روی  زبانشان  بوا

. کشیشها کواکان را مورا سوء استفااۀ جنسی قرار میدااند

اایر بواه  1982جالب اینکه ای  مدار  تبانه روزی تا سال 

اسناا  و مدارک و تکایات از طرف . و کار میکراه اند

خانوااه های کواکان و انسانهای آزااۀ غیربومی بارها طرح 

.تده  و مو وع جبران خسارت مطرح بواه است             

مسئلی است ارازی کمپانیهای بزرگ ار سرزمینها و آبهای  

متعل   به بومیان با پشتیبانی اولت کانااا و بی نتیجه ماندن 

به .  تکایات بومی ها نیز مسئلی مزم  و مفرلی است

، ار "سان پی "، کمپانی 2005عنوان نمونه  ار سال 

منطقی  فاظتی بومیاِن استان بریتیش کلمبیا اقدام به بر پایی 

وقتی بومیان . پروژۀ تفریحی و ساخت پیست اسکی می کند

 -ام-سی-آر) راه  را بر ای  کمپانی می بندند پلی  کشوری

وارا ماجرا تده و  معتر ی  از چند روز تا چند ماه ( پی

ار میان ای  زندانیان مااران اارای . محکوم به زندان تدند

مسئلی بومیان و جنگ و . فرزندان خراسال ایده تده است

ستیز آنان برای کسب  داقل  قوق قانونی و الزام اولت 

. کانااا به پایبندی به قراراااهای منعقده سابقی طوالنی اارا

برای استیابی به  نمونه های مستند و ثبت تده ار ای  مورا، 

ائتالف علیه فقر ار " ) اوکپ"میتوان به  وب سایتهای 

.                  مراجعه کرا"  سوتیال پروجکت"و ( انتاریو  

و اکنون باز مسئلی ایگری ر  اااه که ای  روزها با  

توجه افکار عمومی را به " ترزا اسپن "اعتراب غذای 

.                                               خوا جلب کراه است  

از  دوا  او  هفته پیش ار خبرها آمده است که ترزا اسپن   

،  رئی  یکی از قبایل بومی کانااا، به عنوان اعتراض به 

یکی از مروبات اخیر اولت محافظه کار هارپر است به 

    —اسامبر همچنان به  27اعتراب غذا زاه و تا امروز ، 

 

. میرسد(  د اقل به نظر نگارنده)سایر جنبشهای اجتماعی ایگر ار کانااا 

 امیان "ترویری که از بومیان ، تا کنون ار اذهان عمومی و  تی بعضی از 

"  مظلوم و ستم کش"ای  جنبش نقش بسته ای  است که ای  گروه از انسانها " 

و .  بواه و باید مورا تر م و مهر و عطوفت سایر اعضای جامعه قرار گیرند

بیشتر نیرو پتانسیل ای  جنبش صرف مبارزه بر سر چانه زنی با ای  اولت و 

گویا تحمیل . آن اولت ای  ت ریت و آن ت ریت سیاسی و پارلمانی تده

گرسنگی و فقر و  قارت  بر بومیان و است اندازی به مایمل  آنان نه ساز و 

.     کار اعمال قدرت سرمایه بلکه نتیجی رو  ای  یا آن  زب و پارلمان است  

بدیهی است که اعتراض به بی  قوقی، فقر،  بیکاری، بی آموزتی  قانیت 

ااتته و بومیان نیز مانند سایر اقشار تحت ستم ای  اعترا ات را نه از سر 

ولی مبارزه . ماجراجویی بلکه مجبور به انجامش هستند برای کسب  داقل ها

آن .  با هر ی  از وجوه ای  ستم بدون مبارزه علیه سرمایه ااری ممک  نیست

 لقه ای که ار ای  جنبش به  نمایش گذاتته نمیشوا  لقی پیوستگی  زنجیروار 

ای  ستمها و جنایات ار تمامی جنبه های  یات  اجتماعی انسانها تحت نظام 

سرمایه برای  . سرمایه و سوا ار کانااا و ار تمام کشورهای ایگر است

تررف منابع و معاان و ذخائر طبیعی هیچ  د و مرزی نشناخته و تا اورتری  

مناط  جهان برای کسب  داکثر سوا خونبارتری  و بی ر مانه تری  جنگ 

ای  تو ش و اتاال ترط الزم . افروزی ها را ار پروندۀ خوا ااتته و اارا

فقدان اف   د سرمایه ااری و ار  تیر ر  .  سرمایه برای ماندگاری است

قرار نداان نظام اجتماعی سرمایه   ار جنبش بومیان ، کشتزار مستعدی برای 

توهم پراکنی چه ار میان بومیان و چه ار میان غیر بومیان کانااا فراهم کراه  

ار نوتته ها، س نرانیها ، بر طبل کوبیدن ها، فریاا زانها و هورا . است

کشیدنهای  امیان غیر بومی ، جای خالی اتاره به ریشه واقعی ازایها و مظالم 

به میزانی که جنبش بومی ها ای  جهت را انبال کند ولو اینکه ار .    میشوا

 ای  مبارزه چیزی به است آورا به همان اندازه پیش نرفته بلکه فرو می روا. 
 

ماجرا از .اعتراب غذای خوا  ااامه اااه است

ای  قرار است که اولت هارپر الیحه ای را 

ترویب کراه مبنی بر اینکه ترکتها و کمپانیها 

و صا بان ویالها برای بسیاری از پروژه های 

صنعتی و بازرگانی و ساخت  بزرگ راهها ، 

پرور  ماکیان و ایجاا مراکز تفریحی ار 

سرزمینهای بومیان که  قبال مشمول 

محدوایتهای قوانی  محی  زیستی بواه اند،      

نیازی به اجازه و تأییدیی نهااهای محی  زیستی 

همچنی  بر اسا  همی  اصال یه، پروژۀ . ندارند

ساخت پل بر روی رواخانی ایترویت از تأییدیی 

نکتی اصلی . قانون محی  زیست معاف است

اعتراض بومیان ار  ال  ا ر بیشتر ناظر بر 

قانون اساسی  35ای  است که بر اسا  ب ش 

،  و بر اسا   پیمان 1982کانااا مروبی سال 

نامی بی   اولت کانااا و بومیان، ای  اقوام ار 

سرزمینهای خوا    اقامت، ماهیگیری، 

تکارااتته و هرگونه ترمیم گیری ار مورا 

 پروژ های اقتراای و هرگونه تاییر و اصال یه

 

او نمیتواند ما را از صحنه  ذف . پیمان نامه هستیم و باید  با ما  مشورت میشد

،  وزیر امور بومیان کانااا ، همچنی  یکی از "جان اونک . "   "کند 

سناتورهای محافظه کار خواستار مالقات با ترزا تده اند، ولی ترزا اسرار 

مذاکره ااتته باتداعتراض ( نمایندۀ ملکه)اارا که با هارپر و فرماندار کل

نه  به " ترزا انگیزه ای تد برای  برپایی سلسله ای از اعترا اِت جنبش 

ای  جنبش را بومیان کانااا و  امیان آنها براه انداخته ".  عطالت و بیکاری

ای  جنبش عک  العملی است به تعدی ها و است اندازی های همیشگی . اند 

اولت کانااا به سرزمینها و آبها و منابع و ذخائر طبیعی مناط  بومیان که 

بو میان .  تازگی نداتته و از زمان ایجاا کلنی ها تا به امروز ااامه اارا
میگویند که  با ای  سلسله اعترا ات می واهند به بی تفاوتی و  نقش نداتت  ار 

               جنبش اقوام بومی کانااا ظاهرا  رکتی جدا از .ترمیم گیری ها پایان اهند 

ار ترای  ای  قرارااا  باید با مشورت و اخالت  

 ال  آنکه اولت هارپر بدون .  او طرف باتد

مشورت  با نمایندگان و رؤسای قبایل بومیان، و 

را از  45-یه صورت  یکطرفه  الیحی سی

: ترزا میگوید . ترویب گذرانده است

ارخواست م  فق  ای  است که هارپر با م  بر "

سر میز مذاکره بنشیند ومتوجه باتد و قبول کند 

که پیمان نامه او طرفه است ،ما ی  طرف ای  
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، ار اهکده البرَوه، ار فلسطی  ۴۳۱۱محموا ارویش ار ساِل 

هنگاِم تأسیِ  اولِت اسرائیل، تش ساله بوا و مجبور . زااه تد

آنان ی  سال بعد، . تد همراِه خانوااه به لُبنان پناهنده توا

تان با خاک یکسان و  م فیانه به فلسطی  بازگشتند، اما اهکده

جاِی آن، اولِت اسرائیل ی   از نقشه  ذف تده بوا؛ به

معنِی تبعید  ای  براِی او به. پا کراه بوا بر( کولونی)ُمستعمره 

.  چشید از آوارگی می ای تلخ که پ  ار قلِب میه  بوا و تجربه

بار، ار تهِر  یفا، به زندان  چهاراه ساله بوا که برای ن ستی 

 دی به  توانست تا آن زمان، تنها تشکلی که می ار. افتاا

توانستند اراها و  ها می ها بپراازا و آن سرنوتِت فلسطینی

آرزوهاِی خوا را ار نشریاِت آن آزااانه بیان کنند،  زِب 

ای   زب پیوست و به  لذا محموا ارویش به. کمونیست بوا

آن  که وابسته به« الجدید»و « االتحاا»نوتت  ار او نشریه 

بارها به زندان یا به خارا نشدن از  وزه . بواند، پرااخت

روز، خوا را به  قضائِی تهر محکوم تد و ناُگزیر بوا هر

.                                کالنتری معرفی کند  

گذاراِن موجی اابی است که َغسان  محموا ارویش از بُنیان

[ .۴]نامیده است « اابیاِت مقاومت»َکنفانی آن را   

میالای، وی با هیأتی از نویسندگاِن  ۶۱هاِی اهه  ار سال

یاا  نگارنده به. اسرائیلی، به کشورهاِی بلوِک ترق سفر کرا

ای  سفر، مورِا انتقاِا برخی از  اارا که ترکِت وی ار

مبارزاِن انقالبِی عرب قرار گرفت که چرا با هیأِت اسرائیلی 

به افاع « ب ِش فلسطی  سازماِن آزاای»اما . همراه تده است

از وی پرااخت و گفت که وظیفه هنرمندی مثِل محموا، نه 

ِِ تفنگ، بلکه معرفِی اابیات و هنِر فلسطی  به  به او  گرفتِ 

.                                         جهانیان است  

محموا ارویش که برای ااامه تحریل به مسکو رفته بوا، ار 

، ناگهان اانشگاه را رها کرا و به قاهره رفت و ۴۳۱۴ساِل 

مستقیمار به جنبِش مراِم میهنش پیوست و ار جهاِن عرب، 

.                      تور و استقباِل فراوانی برانگی ت  

آن پ ، زندگی و اماکِ  اقامِت او با فراز و فُرواها و  از

طلبانه فلسطی  همراه بواه و ار بیروت  تحوالِت جنبِش استقالل

.سر بُراه است   به و تون  و پاری  و اران و رام  

«  ب ِش فلسطی  سازماِن آزاای»چند سال عضِو ُکمیته اجرائِی 

آن  امضا تد، از« قرارااِا اُسلو»که  ۴۳۳۹بوا و ار ساِل 

رو  هیچ نقِد وی از امضاِی ای  قرارااا به. سازمان کناره گرفت

گراان توا و  باعث نشد که از جنبش و تحوالِت آن روی

ای  قرارااا، ار انتقاِا از یاسر عرفات  َرغِم تعری که پ  از به

.-نامید و « سلطاِن ا تضار»همی  مناسبت  ُسروا و او را به   

، هرگز از (عرُتَ  نعُش َ « )ست تاا و ت تت جسِد تو»گفت 

که عرفات ار  اایره ی  بحِث اُمکراتی  خارا نشد و زمانی

  ار محاصره نیروهاِی اسرائیلی بوا، به افاعی  رام

اتحاایه »ترافتمندانه از او برخاست  محموا ارویش رئیِ  

تری   گذاِر یکی از وزی  ، بُنیان«نویسندگاِن فلسطینی

و از « الکرمل»ناِم  هاِی اابی و ُمدرِن عرب به نامه فرل

با ژاک  همراه« )المللِی نویسندگان پارلماِن بی »گذاراِن  بُنیان

.است...( یر بورایو و اریدا، سلمان رتدی، پی  

.  هاِی گوناگوِن بسیاری ترجمه تده است تعرهاِی او به زبان

نویسنده  ۴۱که ار معرفِی « کانوِن ملِی کتاب»ار بولتِ  

منتشر  ۴۳۳۱فلسطینی توسِ  وزارِت فرهنِگ فرانسه ار ساِل 

:                                            خوانیم تده، چنی  می  

ای است ار گوهِر خوا تراژی ،  پروژه تعرِی او پروژه»

گفته او، چنان  زیرا ارک و آگاهِی فلسطینی از تراژای، به

ای را، از یوناِن باستان گرفته  تواند هر تراژای فرابالیده که می

واقع، پروژه  اما ای  پروژه، ار. خوا ببیند تا امروز، ار

کوتد زباِن تاعرانه را ار  او می. ای است تازلی  ماسه

جا که تاریخ فضایی است  آَوَرا، آن هاِی  ماسی به پرواز ار اُف 

روِی  تان باز است به هاِی ُگستراه تاعرانه، که آغو  از اقلیم

ها و بر  ها و فرهنگ ها، تمدن کراِن ملت هاِی بی خطر کران

ها،  اهنده هویِت ذهنی ار تقاطِع آمیز  ُجستاِر عناصِر تشکیل

«                       .هاِی هویتی ها و همزیستی کشمکش  

فعاِل »باره او جنبه از ت ریِت خوا،  محموا ارویش ار

:                             گوید می« تاعر»و « سیاسی  

قدر با یکدیگر  سازند، آن ای  او هستی که وجوِا مرا می»

تر  واقع، امری است نسبی و بیش اند که ای  تمایز ار عجی 

ی  زباِن  ای  او هستی هر. ست تا واقعیت  ِد ی  آرزو ار

خاِص خوا را اارند و براِی ُجدا کراِن ای  او زبان و او نحوه 

اانم  ها از فلسطی  است که خوا را بسیار ُمقید می برااتِت آن

م  ... که ار وجوِا خویش، تاعر را از فعاِل سیاسی ُمتمایز کنم

[۱« ].ام نیازمندم به تفکیِ  بیِ  ای  او جنبه از هستی  

نظیری  محموا ارویش ار جهاِن عرب، از محبوبیِت کم

.                                    برخوراار است  

نیز گفتنی است که ترجمه آثاِر او ار بیش از اه کتاب، به زباِن 

هاِی  که به زباِن انگلیسی هم ترجمه فرانسه منتشر تده؛ چنان

به فارسی نیز تعرهاِی وی ار . ُمتعدای از او موجوا است

طوِر پراکنده یا مستقل، ترجمه تده  ها و افترهاِی اابی، به کتاب

.       است  

ار « اابیاِت فلسطی »عنواِن  ای با به ترجمه مقاله. ـ رک۴

.، تهران، از همی  مترجم۴۹۱۳، تهریوِر «جهاِن نو»نشریه   

ای از محموا ارویش ار نشریه  به ترجمه مرا به. ـ رک۱

   ..         ، از همی  مترجم۴۹۱۱، تابستاِن ۱، تماره «نقطه»

:هاِی دیگری بود احتمال  

رسید پایان می شاید اِشغال به  

آَورد، یاد نمی و آن شیرخواره زماِن ُمحاصره را به  

رسید شد و به جوانی می گاه چون کودکی سالم بزرگ می آن  

 و با یکی از دخترانت در یک کالس،

خواند درِس تاریِخ باستاِن آسیا را می  

افتادند، شاید هم به توِر عشِو یکدیگر می  

[.شد که یهودی زاده می]شدند  شاید صاحِب دختری می  

ای؟ پس ببین چه کرده  

 حاال دخترت بیوه شده

.ات یتیم و نوه  

ای درت چه آورده سِر خانواده دربه ببین بر  

ای؟ و چگونه با یک تیر، سه کبوتر زده  

*** 

!اگر باران نیستی، محبوِب من»  

 درخت باش،

!درخت باش... سرشار از بارَوری  

!و اگردرخت نیستی، محبوِب من  

 سنگ باش،

!سنگ باش... سرشار از رطوبت  

!و اگر سنگ نیستی، محبوِب من  

 ماه باش

«!ماه باش... در رویاِی عروَست  

گفت زنی چنین می]  

.[در تشییع جنازه فرزندش  

*** 

.جا همیشه همین. جا ایم همین نشسته. جا ایم همین ایستاده  

.جا جاودانه همین  

:تنها یک هدف داریم، یک هدف  

.بودن  

:چیِز دیگر اختالف داریم این، سِر هر ُجز  

.حتی شکِل پرچِم ملی  

اگر شکِل ساده ااُلغی را ! ست، ای ملِت زنده کاِر درستی]

.[برُگزینی  

.هاِی ُسروِد ملِی جدید نیز اختالف داریم سِر واژه  

.[ای برُگزینی از عروسِی کبوتران ست اگر ترانه کاِر درستی]  

.که سِر وظایِف زنان نیز اختالف داریم همچنان  

.[ست اگر زنی را به ریاسِت اداره پُلیس بُگماری کاِر درستی]  

سِر عام و خاص، صد،  اختالف داریم سِر در  

:ما را تنها یک هدف است. چیز اختالف داریم سِر هر  

...بودن  

آن، هر فرد فرصِت کافی خواهد یافت براِی ُگزینِش  پس از

.هدِف خود  

  سایت پیکار و اندیشه

 

محمود درویش در شهر رام هللا به سر 2002در ماه ژانویه 

.       می برد،که ارتش اسرائیل آن شهر را محاصره می کند  

محود درویش در واکنش به تهاجم ارتش اسرائیل این شعر را 

 سروده است خ اب به سرباز اسرائیلی                             

 

 [به یک قاتل]:  

  

کردی ـ اگر در چهره قربانی دقت می  

اندیشیدی، و بدان می  

ِِ گاز یاد می به آوردی مادرت را در اتاِق  

شدی از فلسفه تفنگ و رها می  

توان هویّت را  چنین نمی این: دادی و نظرت را تغییر می

!بازیافت  

*** 

 [ ●به قاتلی دیگر]:  

 ـ اگر جنین را سی روز ُمهلت داده بودی،
: 

 

 اگر باران نیستی نازنین

 درخت باش
 محمود درویش
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