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 به بهانه هشت مارس
" های نوعی"حاج خانوم"مهرانگیر کار با " آشتی  

   

  هالله طاهری

 

این روزها از آمریکا تا اروپا و آسیایا از تیتیسیا سیایاسیب وا ی ی   

افری ای شمالیب هینیسز –زمان لرزه دو ماهه خاورماا ه .  حرف ماز ند

ادامه دارد و شاار های برآمده از آن هیر روز میمیایع و میمیایع تیر 

روز جها ب زن هم کیه در راهتیت و امیکیان , هشت مارس. ماگردد

بتث و جدل را مهاا کرده تا د اای خشن و  ابرابرمیان را بیایشیزیر از 

هر زما ب زیر ذره بان بگاریم و وارو یگیب ایین جیهیان را بیا هیمیه 

هر ز ب که احزرام در میتیای  .  قسا ان غار ا تا ب آن به چالش بکشام

که  ماخساهد مسرد اهیا یت خیا یساده و  یاحیو کیار و ,  کار ماخساهد

کیه ,  که حع ا زخا  در همیه چیایز میایخیساهید,  پاسبان متل قرار گارد

بخساهد در تاریکب شو بدون ترس از تجاوز و طمع جینیتیب تیا دییر 

که بخساهد کارش و دسزمزدش با مرد پیهی یس دسیزیب ,  وقت بارون بما د

که بخساهد همه جا به او بیه چشیم ا تیان ,  اش در کارخا ه برابر باشد

 .روز جها ب زن معنا و مفهسم ویژه ای برای او دارد, برابر بنگر د

در ایران جنبش رادیکال و ماگزیمالاتت ز ان بسیژه از یک دهه قیبیل 

با جان سخزب بتااری رسا بسدن  دا و امیزیراز ز یان را میمیکین 

زما ب این جنبش وقزب در هشت مارسها حجا  را پیرا .  ساخزه است

ماکرد خا ب ها از خارج تا داخل ایران ا گشت به دهان میا یده بیسد ید 

وقزب جنبش ز ان برابری ط و و آزادییخیساه بیه .  که این ممکن  اتت

همراه کمس اتزها قطعنامه های هشت مارس را در م ءمام ماخسا د ید 

خا ب ها از ز ان م ب مذهبب تا لابرال و خارج تتصال کرده ماگفزینید 

امروز دیگر خبر از این حارا و دست بیه دهیان .  که این تسطئه است

به  ظر مارسد که خا ب ها قبسلیش دار ید و دییگیر جیا .  گرفزنها  اتت

این جنبش حرف خیسدش را بیر زمیاین سیخیت  یابیاروی .  افزاده است

بما د بعضب ها هم این تاریخ و جنبش را به  ام خسد ماخساهینید .  کسباد

مهم ایین بیسد کیه ایین .  اما ما این را باز به فال  اک ماگاریم.  بنسیتند

جنبش با این شعارها مزسلد شد و وسعت پادا کیرد وشیعیار هیمیه گیایر 

در هشت مارس باید این را به همه ز یان و .  همه ز ان ومردان گردید

 .مردان آزادیخساه و برابری ط و  ماما ه تبریک گفت

مدتب ست که دربخشب از جنبش ز ان در ایران بیا پیدییده ای بیه  یام  

ایین !  آشزب ماان فماناتم اس مب با ز یان سیکیسیر.  روبرویم"  آشزب" 

د یبیالیه روی و ,  سازش.  البزه در تاریخ جنبشهای اجزمامب تازه  اتت

مهرا یگیایز کیار در .  تمکان  امهای دیگری از همان  سع آشزب هاست

میا ینید سیاییر "  سزایشب از حاج خا سم فاطمیه کیروبیب" م اله ای به  ام 

مفترین گرایش م ب مذهبب و لابرال های بارون و خیارج کشیسر بیر 

و مذهبب  تیه گیذاشیزیه "  سکسیر" ماان ز ان "  آشزب" به این "   ااز" 

دشسار است باور کنام که آ هیا زییر حیجیا  :"  خا م کار ماگسید.  است

سفت و سیخیت بیرظید وی یم و بیایدادی کیه بیرخیاسیزیه از حیکیسمیت 

در   طه ی م ابل این باور، شیاهید .  خسدساخزه شان است قاام کرده ا د

بر حضسر شجاما ه ی آ ها در به چالش کشادن همیان حیکیسمیت شیده 

این آغاز فص ب از ح ا یت و .  دیگر  مب تسا ام چشم بر آ ها ببندیم.  ایم

ایرا اان و بخیصیسز ز یان بیه .  آشزب است که باید آن را سزایش کنام

فصی یب اسیت کیه در آن از تیتی یایر .  ورود به این فصل  یایاز دار ید

یکدیگر به بها ه های دین و آئان و پسشاک درمب گذریم و یکدیگر را 

 ".متزرم مب شماریم

یافزه شده امثیال خیا یم کیار "  ح ا ت" تاز هسشب زیادی یزم  اتت که 

ما سالهاست با این بازی میسش و گیربیه جینیاحیهیای چینید .  را دریابام

 همان دروغ آشنای ر گ شده جنبش سبز است که . ر گ رژیم آشنایام

سم به اممال و رفزار حرکزهای , دو سال است خاک که سهل است

این . آزادیخساها ه ز ان و جنبش خ  ب فرهنگب جسا ان ماز ند

ح ا ت همان سازشب ست که یک دهه است در م ابل حرکاا 

خ ف جریان اما ماگزیمالاتزب و رادیکال جسا ان برای برداشزن 

بابت آن ما اس ها . جنتب ایتزاده ا د  حجا  و از بان بردن آپارتاید

تسمان ایرا ب و  دهها هزار دیر و یسروی اروپایب خرج 

متافرتها و ترتاو ظاافزها و جشنها برای بده بتزان های جسایز 

ماگردد تا به جهان ب بسی ند که حجا  ز ان در ایران و کشسرهای 

, است"  تبب"ح سق ز ان , شخصب ست" ا زخا "اس م زده 

بر " م دم"فرهنگها و مذاهو ", برابرتر د"بعضب از ز ان از ب اه 

.                                                                        ا د" فرد"  

خا م کار در جای دیگری از همان مط و فاطمه کروبب را تابس    

. شکن مانامد و ماگسید که ایران به شکتزن آن سخت متزاج است

بهزر است  گاهب به جامعه امروز ایران باندازد و بباند که تابس 

اینکه جسا ان هر . شکن چه کتا ب ا د و چه تابسی شکتزه است

تا جایب که کاربا   روز به رژیم دهن کجب ماکنند وبدحجابب ماکنند

دادن جریمه   دی فاص ه ماگردد یا تابسی حاج خا م با چاقچسر 

حجابش را " سفت و سخت"سبز؟  خا م کار ماگسید حاج خا سم 

برای خا م کار . ماجنگد" سر گس ب این حکسمت"چتباده و برای 

کتب هتت که  دا د .  فس جنگادن با این حکسمت تابس شکنب است

 دمسای این دو جناح بر سر چاتت؟                                        

حاج خا سم با همان فن مدیریت که خا م کار از او تیعیرییی میایکینید 

دارد خسد را برای مدیریت دولت خسدو شسهرش آماده ماکاند اما بیا 

حاج خا سم روشینیزیر از .  مدل دیگری از اداره اقزصاد سرمایه داری

بیرای .  مهرا گاز کار برای آینده سااسب خسد و جنبشش ممل مایکینید

این کار هیمیه .  ق ع و قمع مخالفان آینده اش از حای بر امه چاده است

دولزهای سرمایه داریتت حال مبیا بیه تین داشیزیه بیاشینید ییا کیت و 

 .ش سار

حاج خا م در فردای حاکمازش مامسر گذاشزن چادر بر سر ز یان بیا  

سر  ازه خساهد شد و یا خا ب چهره م یم به خسد بگارد ما ند زهیرا 

رهنسرد کزابهای تفتار قران در با  اهمیایت حیجیا  و کینیزیرل بیر 

 . ز ان مانسیتد

این دو جناح دو سال است که برای کتو قدرا شیکیم هیمیدییگیر را 

که در جنگیشیان بیر   تابسیب  ماشکنند ب که  شان مادهند.  پاره ماکنند

حال باا و قاظب دمیسای ایینیهیا بشیس و از آ یهیا .  سر قدرا مصر د

 !هم بزراش" ا   بب"

فمانتم اس مب بهزرین مهمل اس م سااسب در د اای امروز است که 

در به ا  ااد کشا دن و کنزرل کردن مبارزاا متز ل ز ان دست کمب 

بیایهیسده  یبیسد کیه .  از رژیمهای حاکم در کشسرهای اس مزده  یدارد

احمدی  ژاد در کنفرا س ز ان مت مان دوآتشه از فماینیایتیم اسی میب 

خا م مهر ا گاز کار از همیاین جینیس اسیت "  حاج خا سم. " دفاع کرد

 .مگر ایشان خ ف آن را ثابت کند

حاج خا سم کروبب اگر سر کار بااید تتفه ای بیهیزیر از چیهیار زن  

او و شسهرش همانکه به .   ماینده مج س در دولت کنس ب  خساهد بسد

قدرا برسند بتاط اس م  ا  میتیمیدی را بیرای ز یان در جیامیعیه 

ماچانند که دمار از روزگار هر زن و مرد آزادیخیساه خیساهیان حیع 

 .آزادی پسشش و از بان بردن آپارتاید جنتب ماگار د

باید ا تان بسیژه در جایگاه یک فعال زن خا ب افت 

کرده باشد که در آسزا ه هشت مارس بعد از آ یهیمیه 

مبارزاا و قیهیرمیا یب هیای هیزاران ا تیان بیرای 

رسادن به آزادی و برابری و مبارزه با قسا یاین زن 

" حیاج خیا یسم سیفیت وسیخیت"  سزایز اسی میب بیه 

چییاقییچییسر بتییر درود بییفییرسییزیید و او را در کیینییار 

 یسع "  سیکیسیریتیم. " مبارزین ح سق زن قرار دهد

مهرا گاز کار ا گار پیر تیای  و الیفیبیای آزادی و 

رهایب را فرامسش کرده است و حاظر اسیت زییر 

مبا و چادر جریا اا اس مب برای جیداییب دیین از 

آزادی در ا زیخیا  ,  لغس امدام,  آزادی پسشش,  دولت

دین؛ آزادی و ا زخا  در آمازش و روابی  جینیتیب 

هم ایشان فکر ماکند که هیمیه ایین "  شاید" یا . بجنگد

خساسزه ها را مازسان در قا سن اسیاسیب جیمیهیسری 

 .اس مب حاج خا سم و شرکا گنجا د

چیه "  آشیزیب" هرچه هتت این سر گاجه هیساداران  

در داخل ایران و چیه در خیارج هیایط ربیطیب بیه 

  .جنبش واقعب سکسیر ز ان  دارد

هیمیه ,  در آسزا ه این روز مهم به همه ز ان ومردان

, جسا ا ب که برای حع آزادی هیای وسیایع سیایاسیب

لغس آپارتاید جنتب و لغس قا سن اسیاسیب زن سیایزیز 

و لغیس حیجیا  میبیارزه کیرده و ,  جمهسری اس مب

به هیمیه فیعیالیاینیب کیه بیرای ایین امیرمیهیم ,  ماکنند

جا شان به خطر افزاده و در کنار جنبش کارگری و 

جنبش جسا ان برای خ  ب فرهنگب و هیمیراه بیا 

به هیمیه ,  کمس اتزها مزتدا ه راهشان را پاش مابر د

فعالانب که به جنبش سبز و سااه و ح ه بازیهای این 

و آن گروه فیکیری در حیکیسمیت و در اپیسزیتیسن 

اس مب  ه متکم گفزه ا د و خیساسیت و میطیالیبیاا 

ز ان را به پرچم وکرسب این وآن دسیزیه  یفیروخیزیه 

 ! ا د درود مافرسزم

بدون شک راه رهایب واقعب برای رسادن بیه ییک 

 !ز دگب بهزر و برابر با این  ی ممکن است

 

 !زنده باد هشت مارس 

 نشریه اکتبر: منبع
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اما بعده ها به دلال .این امناه ساه چرده پدر رظا شاه است که از بادکسبه به ایران مهاجرا کرد و مدتها جزو متاکر قزاق بسد
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ایالت باماان افیغیا تیزیان کیه در میعیادن ایین اییالیت  کسدکان

هیای  ا ید، سیامیت مشغیسل بیه کیار اسیزیخیراج زغیال سینیگ

. کینینید سامت در روز کار میب ۲۱طسی ب و گاهب به مدا 

ساله، که اکثرا ترک تتصال کرده ییا  ۲۱تا  ۲۱این کسدکان 

ا د، برای تخفای درد  یاشیب از کیار  هرگز به مدرسه  رفزه

خیر ید  طاقت فرسای فازیکب از کارفرمایان خسد تریاک میب

  .های اپاسئادی هتزند و اکثرشان معزاد به ظددرد

کسدکان کارگر معادن زغال سنگ باماان، از سسء تغذیه 

های آ ان  از مسرد تعرز جنتب  بر د و گاهب بدن ر ج مب

       ..               گارد ساین متا  اطراف قرار مب بزرگ

                                                      

افغانستاان و  «تلوزیون یک»مستند تولیدشده توسط : منبع

در  1TVNEWSAFمناتاشار شاده در حسااب کاارباری 

 .تارنمای یوتیوب

—————————— 

 کار کردن مشقت بارکودکان کار 
 درمعادن والیت بامیان افغانستان

 

 

بخشی از مقاله فرزاد ادیبی در مورد کودکان کار    

 

 میلیون کودک در دنیا کار می کنند۶۴۲

 میلیون کودک زیر ده سال در جهان کار می کنند ۳۷

دو و نیم میلیون کودک در اقتصادهای توسعه یافته کار مای 

 کنند

دو و نیم میلیون کودک در اقتصادهای در حال گذار کار مای 

 کنند

میلیون کودک در منطقه آسیا و اقیااناوسایاه کاار مای  ۷۶۳

 کنند

 یک میلیون کودک در معادن کوچک کار می کنند

 هزار کودک هر سال در سر کار می میرند ۶۶

 

آمار وحشزناک بای  ه تنها قی یو هیر ا تیان را بیه درد میب 

  .آورد ب که، تمام وجسد ا تان را مب لرزا د
سال، با جتیمیهیای  یتیایفیشیان بیه 01ما اسن کسدک زیر  37

یک ما اسن کسدک در میعیادن .  کارهای سخت مشغسل هتزند
کار معدن جزء سیخیزیریین مشیاغیل جیهیان بیه .  کار مب کنند

سیال دوام  01تیا  01شمار مب رود که بزرگتاین باش از 
 . مب آور د که در معدن کار کنند

خبرگزاری بب بب سب در گیزارشیب از ییک کیسدک، ییک 
سسدا، کسدکب اهل  پال با کار د رییک “  کارگر کسدک دارد

کارگاه سنگ شکنب سهمب در تامان درامد خا ساده خسد ایفیا 
سیالیگیب بیه تیهیایه مصیالی  بیرای  01این دخزر از .  مب کند

 “ احداث جاده در  زدیک خا ه اش کمک کرده است
دسزان  تای و کسچک سسدا، از دل سنگ  یان خیسد را بیا 

 .هزار ت ش بارون مب آورد

دیر در هیفیزیه،  11خا ساده سسدا و او جمیعی  
او در جسا  سؤال خبر یگیار کیه .  درآمد دار د

چرا به ا یجیام ایین کیار خیطیر یاک ادامیه میب 
 .“چاره ای  اتت”: دهب، مب گسید

آیا واقع  چاره ای  اتت؟ آیا واقع  سازمان م ل 
امی م .  م ت ف ر خیا یساده سیسدا را  یمیب دا ید

روز جها ب برای مبارزه بیا کیار کیسدکیان بیه 
خسدی خسد  ه تنها بد  اتت ب که بها ه ای میب 
شسد برای سازما ها و گروههای مدافع حی یسق 
کسدک در جهان که مسظسع کیار کیسدکیان را 
که بتایاری از قیدرا هیای حیاکیم در جیهیان 
حاظر  اتیت، داوطی یبیا یه پیای لیغیس جیدی و 
مم ب آن برود را به  در اخبار بکشا د و بیه 
این ترتاو افکار ممسمب را م اه کار کیسدکیان 

 .بتاج کند
مای یایسن کیسدک  142این گزارش مب گسید که 

اگر فرز کنام که ایین .  در جهان کار مب کنند

آمیار درسییت و هییمییایین رقییم را، رقییم واقییعییب 

بگاریم، به این معنب است که روزا ه  احبا ه 

سیرمییاییه، میایی یاییاردهییا دیر از قییبیل کیار اییین 

اگیر فیرز کینیایم کیه .  کسدکان سسد مب بیر ید

سامت در  8ماا گان ساماا کار این کسدکان، 

 0028111روز بییاشیید، جییمییعیی  اییین کییسدکییان 

و اگر مایا یگیاین .  سامت د ر روز کار مب کنند

در ید  01ح سق این کارگیران خیردسیال را 

روزا ه از .  ح سق یک کارگر بزرگتال بگارم

قبل کار این کسدکان کار، مب غب حیدود بیایتیت 

ما اارد دیر سسد به جاو  احبا ه سرمیاییه و 

اگیر فیرز .  کارفرمایان این کسدکان مب ریزد

کیینییاییم کییه  ییاحییبییان سییرمییایییه حییداقییل حیی ییسق 

کارگران غر  را در حیع ایین کیسدکیان کیار 

روز  121رمایت مب کنند، این کسدکان بیایید 

 1111در سیال کیار کینینید کیه در کیل میبی ی  

بیای یایسن دیر،  1ما اارد و به مبیازتیب حیدود 

سسد به جاو سرمایه داران و  احبیان قیدرا 

ایین فی ی  ییک .  در جیهیان سیرازییر میب شیسد

حتا  و کزا  ت ریبب از سسد بایکیرا یب اسیت 

که کار کسدکان بیرایین د یایای سیرمیاییه داری 

آیا سازمان م ل از این میسظیسع .  تهاه مب کنند

 بب اط ع است؟ 

آیا سازمان م ل  مب دا د که دولت امریکا یکب از کشسرهایب است که بیا بتیایاری 
از مفاد کنسا تاسن ح سق کسدک که  تبت از میمینیسع کیردن کیار کیسدکیان، میب 

 .کند، مخالفت کرده است
به کار میب “  آمار خسد سخن مب گسید”  بعضب وقزها در رابطه با آمار ا ط ح ، 

 .رود که فکر مب کنم درباره این آمار، کامأل به جاست
چه مدا زما ب است که ایین میسظیسع .  یک ما اسن کسدک در معادن کار مب کنند

چه مکس العم ب این سازمان ا یجیام .  م نب است و سازمان م ل از آن با خبر است

بیرای کیار .  یک کارگر بزرگتال به سخزب مب تسا د در معدن کار کینید.  داده است

در معدن، کارگران ح سق اظافه مب گار د، برای بدی متا  کار، کمبسد اکتاژن، 

. متدود بسدن متا  کار که معمسأل سسراخب است که باید در آن خزید و ک نگ زد

بر اساس تمام این شرای  است که کارگران بزرگتال، ح سق فسق العاده مب گار ید 

ا یساع میریضیب هیای .  و همچنان سالهای زیادی  مب تسا ند که در معادن کار کننید

 .تنفتب، آسم، سل، سرا جام کار در معادن به مدا طسی ب است

ساله مب تسا د در همچان متاطب کارکند و به رشد جتمب  0-8چگس ه یک کسدک 

 .و روا ب کسدکا ه اش، آسابب وارد  شسد

 

toloes@hotmail.com 
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ادامه در  فته         

 

 فرمانده کامیال
 زاده اکبر فالح

در اتیاق کیارش .  اما  را همه دوست دار د چسن مبارز و دوست داشیزینیب اسیتک

از اینکه متبس  میردم شیده، خشینیسد .  خسرد مکس بزرگب از مارکس به چشم مب

هیاییب از  ای اش چیهیره سرمایه داری با اسزفاده از ا تصار رسیا یه:  گسید مب. است

 .کند اش را به جسا ان قالو مب فرهنگ مصرفب

خسشتالم که من با زیبایب چهره و از راه مبارزاتم تسا تزه ام چهره متبیسبیب شیسم 

 . و مردم را برای مبارزه بتاج کنم

 ......ا د گسارا بسد، حای آ را به کاما  داده فرما ده، ل و چه

======== 

آلنده سسساالاتت سیال .  شناسام ما شا ب را با  امهای آشنایب ما ند آلنده و پانسشه مب

او .  خیایر  شید بیه اما خسد پانسشه هم میاقیبیت.  به دست  ظاماان سر گسن شد ۲۷۹۱

در همه پرسب شکتت خسرد و  یزیسا تیت بیار دییگیر  یامیزد رییاسیت  ۲۷۱۱سال 

شد به م ت  فرا ممسمب میردم از او جیز  تازه اگر هم  امزد مب  .جمهسری شسد

او را بع ت داشزن مصس ات سااسب به لیتیاو داشیزین .  برد لعن و  فرین  صابب  مب

اما با شجامت یک قاظب اسپیا یایاییب در . تسا تزند دسزگار کنند پتت سناتسری  مب

خارج از شا ب دسزگار و به متاکمیه کشیا یده شید، ولیب ادامیه میتیاکیمیه و حیکیم 

جنجال در مسرد از سیرگیایری .  متکسمازش به م ت کبر سن و باماری مزسقی شد

 .مرد و از مجازاا گریخت ۱۱۱۲متاکمه ادامه داشت تا اینکه او سال 

شا ب بعد از کسدتای پانسشه تاکنسن چند بار بان چپها و راسزها دست به دست شده، 

 .وریس  شده اما اوظامش هنسز راست

پیدر .  کاما  از رهبران جنبش دا شجسییب می یایه هیزیینیه سینیگیاین تیتیصیایل اسیت

خسدش  از کمس اتت است امیا میعیزی ید اسیت کیه .  ومادرش هر دو کمس اتت بسد د

کمس اتزها از اشزباهاا گذشزه باید درس بگار د و دمکراسب و آزادی را فیرامیسش 

 . کنند

شا ب از لتاو سااسب دیگر دیکزاتسری  اتت، امیا اقیزیصیاد لیایبیرالیب کیه بیعید از 

کسدتای پانسشه شروع شد، تا امروز ادامه پیایدا کیرده و پیدر میردم را در آورده 

حای درامزراز به این وظع در شا ب هم ما ند دیگر کشسرهای آمیرییکیای   .است

وجسش افزاده و در بعضب کشسرها  از دولت را هیم در دسیت  یتان، چپها به جنو

ها هم بیا امیزیراظیاا دا شیجیسییب دار ید بیاز جیامیعیه را بیرای  شا اایب.  ا د گرفزه

 .کنند تر بتاج مب امزراظاا گتزرده

در این ماان یک چهره سااسب که همه جا گل کرده دخزرجسا ب است به اسم کاما  

به  سشزه روز امه فرا کفسرتر آلگماینه ساب ه  داشزه  (Camila Vallejo) . والخس

که یک رهبر دا شجسیب ما ند یک سزاره مسسا ب پاپ همه جا مسرد اسز بیال قیرار 

 .گارد

ساله دا شجسی رشزه جغرافاای دا شگاه شای یب بیه دمیسا بینیایاد رزا  ۱۱کاما ی 

یک رهبر دیگر جنبش دا شجسیب و ییکیب از امضیای .  لسگزامبسرگ به آلمان آمده

چیپیگیراییان  .کینینید شاخه جسا ان حز  کمس اتت او را در این سیفیر هیمیراهیب میب

ا د که کاما  و همراها ش با شر و شسری کیه دار ید، بیه  آلما ب از جم ه د بال این

ییکیب از دیییل تیتیرک کیمیزیر  .ها تترک باشزری بیدهینید جنبش دا شجسیب آلما ب

ها در مضای یه  دا شجسیان در آلمان این است که دا شجسیان آلما ب به ا دازه شا اایب

کیامیای  .  شیسد ها همه جا دیده میب با این حال همبتزگب با شا اایب. مالب قرار  دار د

شسد و  سالنهای سخنرا ب او غ غ ه مب.  های چندین شهر سخنرا ب کرده در دا شگاه

 .ا داخزن  اتت جای سسزن 

او سال گذشزه جنبش دا شجسیان شا ب را در مبارزه با گیرا یب هیزیینیه تیتیصیای یب 

فعالات دا شیجیسییب او کیم کیم از .  رهبری کرد و متبس  مردم و دشمن دولت شد

دا شگاه فراتر رفت و به سط  جامعه گتیزیرش پیایدا کیرد و متیزی یایم سیرمیاییه و 

خشس ت پ اس  تیبیت بیه تیظیاهیراا دا شیجیسییان و  .داران را هدف گرفت سرمایه

هیای  کاما  اینک به یکب از چهره.  رهبرشان کاما  باشزر به متبسبات آ ها افزوده

شاخص جنبش سراسری جها ب، از بهیار میربیب گیرفیزیه تیا جینیبیش اشیغیال وال 

 .اسزریت تبدیل شده است

دا شجسیان شا اایب تیاکینیسن هیزیینیه سینیگیاینیب بیرای 

سیالیه بیا  ۲۲یک دا ش آمسز .  ا د مبارزاتشان پرداخزه

گ سله پ اس کشزه شده و به دا شجسیان بیه کیراا گیاز 

 .اشک آور ش اک شده

هیای زییادی بیا کیامیای   گیس و هیای آلیمیان گیفیت رسیا یه

 :خسا ام ای از آ ها را مب ا د که خ  ه کرده

 وگو با کامیال والخو گفت

خا م کاما  والخس، بیگیذاریید بیا :  فرا کفسرته آلگماینه

 شما منجب بشریزاد؟: یک سؤال آتشان آغاز کنام

این منسان متخره اسیت، مین دا شیجیس :  کاما  والخس

 .هتزم

هیا در سیراسیر د یایا شیمیا را  اما همه جیا در رسیا یه

بییعیینییسان چییهییره تییرکییاییبییب از چییه گییسارا، ژا ییدارک، 

… سیزیایینید سالسادور آلنده و سایر میبیارزان چی  میب

خسا ندگان روز امه گاردین شما را به تازگب بیعینیسان 

شیمیا ایینیهیمیه .  ا ید بیرگیزییده«  ۱۱۲۲شخصات سیال »

 باناد؟ تسجه و اقبال را چگس ه مب

درست است، من برای بتااری از مردم می یبیسل شیده 

من .  گارم اما این متبسبات را به شخص خسدم  مب.  ام

ایین .  تابا د ای هتزم که این جنبش را باز مب ف   چهره

هیاییب اسیت کیه در  همه اقبال و تسجه میدییسن جینیبیش

بینیا بیرایین مین سیزیاییش از .  سراسر د اا به راه افزاده

خسدم را سزایش شجامت تمام جسا ان مبارز در هیمیه 

 .کنم جای د اا ارزیابب مب

شسد تسظا  بدهاد که چیطیسر ییک دفیعیه ییک  اما مب

رهبیر جینیبیش دا شیجیسییب شیای یایاییب سیمیبیل جینیبیش 

 امزراظب جها ب شده؟

مردم همه جا خسد را در قیبیال مینیاسیبیاا قیدرا در 

مجالزاً ما در شا ب با معیضیل .  یابند تنگنا و بب پناه مب

پسلب کردن تتصال درگارییم، امیا ایین درگیایری در 

اما همه اینیهیا در .  های دیگر دارد جاهای دیگر، شکل

میدالیزیب  شسد، در احتاس بیب یک پدیده واحد جمع مب

هیا  اجزمامب، در اینکه مده کمب خا ب دار د و خیای یب

این جنبش  ظم  ئس لابرالب حاکم بر د اا .  چازی  دار د

دا م چرا درسیت میرا سیمیبیل  من  مب.  را هدف گرفزه

شاید چسن جنبشهای امزراظیب . شمر د این حرکت مب

در کشسری ما ند شا ب تسجه جهان را بیه خیسد جی یو 

هییای شییایی ییب د ییبییال شییخییصییب کییردن  رسییا ییه .کیینیید مییب

به خسد من هم زییاد .  ا د تا آن را قابل حم ه کنند جنبش

. گسیند زیبایم، زشزم، جسا م، احیمی یم مب.  کنند حم ه مب

یک م ام دولزب مرا سگ ماده  اماد و گفت سیگیهیا را 

 .یابد که بکشب، جنبش خاتمه مب

 در شا ب دمسایزان سر چاتت؟

اییین دمییسا داسییزییا ییش دراز اسییت و بییه سییالییهییای 

شیای یب از آن زمیان .  گردد دیکزاتسری  ظاماان بر مب

تبدیل به مسش آزمایشگاهیب بیدتیریین شیکیل سیرمیاییه 

میای یایسن ۲۹شیای یب .  داری یعنب  ئس لیایبیرالیایتیم شیده

جمعات دارد اما بخش بزرگیب از ثیروا دسیت فی ی  

هیای رسیا یه ای،  هیا کینیتیرن ایین.   د خا یساده اسیت

. ا ید بامارسزا ها، و مراکز آمیسزشیب را قیبیضیه کیرده

 .ها سااست و قا سن را هم در چنگ دار د همان

اما چطسر شد که یک جنبش دا شجسییب چینیاین ابیعیاد 

 وساعب پادا کرد؟

. اول ا  ً قضاه سر کمک هزینه و وام تتصا ب بسد

اما هر چه جنیبیش بیایشیزیر .  است ۱۱۱۲این مال سال 

تیر شید و  هیاییش وسیایع پائاد و گتزرش یافت، خساسزه

ایین جینیبیش  ۱۱۲۲سال .  شامل ح سق اساسب هم شد

 ما دا شجسیان با دا ش . یک جهش کمب و کافب کرد

هییای  یییکییب کییردیییم و خییساسییزییه بییه آمییسزان دسییت

از اینجا به بیعید جینیبیش .  مان را ام م کردیم مشزرک

تتیصیایل ییک حیع   .دا شجسیب ما جنبش سااسب شد

میؤسیتیاا .  شسد کاسبب کرد اساسب است و با آن  مب

ا ید کیه تیکینیسکیراا بیایرون  هایب شیده آمسزشب بنگاه

تکنسکراتهایب که بعد از فارغ الزتصا ب تیا .  دهند مب

در اییین  ییظییام .  ا یید خییرخییره در قییرز فییرو رفییزییه

امزراز ما بیه . شسد آمسزشب تفکر ا ز ادی کشزه مب

هیای آمیسزشیب فی ی  بیه خیسدمیان میربیسط   یارسیاییب

. کشید هایمان را بیه میایان میب شسد و پای خا ساده  مب

هیا  چسن پدران و پدربزرگها به خاطر تتیصیایل بیچیه

ا د و این مشکل یک باره مشکیل  زیر بار قرز رفزه

کل جامعه و همه  ت ها شده است    م زیش ایین بیسده 

که ساتزم آمسزشب در حیکیسمیت پیاینیسشیه تیا ا یدازه 

 … زیادی خصس ب شد

ای دار د در کشسر ما بیا متیئی یه  مده.  همانطسر است

هیا میعیزی ید ید کیه  راسیزیگیرا.  کینینید آمسزش کاسبب مب

امیا .  آمسزش و تتصال باید در جهت بازار آزاد باشد

های دیگر از جم ه ما، مردم مادی، کارگران و  خا ب

اکثریت جامعه معز دییم کیه در ایین  یظیام آمیسزشیب 

شسد و ف   چیایزهیاییب کیه بیه  تفکر ا ز ادی کشزه مب

خیسرد، بیه خیسرد  درد سرمایه داری  ئس لایبیرال میب

شسد و این تیکینیسکیراتیهیای فیارغ  دا شجسیان داده مب

 . الزتصال مجبسر د به ساز دسزگاه برقصند

یعنب مشاجره بر سر این مسظسع، اشزباهاا اساسب 

 ساتزم سااسب را بر م  کرد؟

میدالیزیب در  یظیام آمیسزشیب،  سسدجسیب و بیب.  دقا اً 

درحیال .  درساتزم بهداشت و درمان هم دییده میایشیسد

 .حاظر بامارسزا ها را بخش خصس ب ماتازد

اینها هم د بال پر کردن جاو خسدشا ند و امزنایب بیه 

اینها به متئ ه بامارسیزیان و آمیسزش . دیگران  دار د

کینینید کیه بیه هیر کیاسیبیب و  با همان چشمب  گاه مب

تازه تجارا بیا متیئی یه تیتیصیایل و .  تجارا دیگری

بیهیداشیت و درمیان ایین حتین را هیم بیرای بیخییش 

خصس ب دارد که سسدش از بخشهای دیگر بیایشیزیر 

است، چسن در شا ب کار بخیش خصیس یب در ایین 

 .ها از مالااا معاف است زمانه

شما این جهش  اگها ب جنبشهای امزیراظیب جیهیا یب 

 دهاد؟ را چطسر تسظا  مب

سالها همه امیزیراظیاا جیمیع !  کجایش  اگها ب است

در شیای یب  تیل پیدر و .  شده و یک دفعه بارون زده

مادرهای ما در زمان آلنده در این مسرد خیای یب کیار 

سرمایه داری به جایب رساده که دییگیر قیابیل  .کرد د

بتزه تتی یایم بیازار  تتمل  اتت، ا تا ها خسد را دست

بازارها برای ح سق ا تا ها پشیایزی ارزش .  یابند مب

هیاسیت کیه هیمیه،  میدالیزیب م ایه ایین بیب.  قائل  اتزند

اما دیکزاتسری  ظاماان بعد از   . ا د خاسزه  پا جا به  همه

آ یهیا را سیرکیس  کیرد وآ یهیا  ۲۷۹۱کسدتای سیال 

ما  ختزان  ت ب هتزام که پاه دییکیزیاتیسری .  ترساد د

به همان دلال دلیایرا یه .  ترسام به تنمان  خسرده و  مب

اما اینکه ییکیبیاره در سیراسیر .  وارد مبارزه شده ایم

های امزراظب در گرفزه، میدییسن وسیاییل  د اا جنبش

 .جدید ارتباطب ما ند فاس بسک و تسیازر هم هتت

به  ظر شما چه چازی این امزراظاا جها ب را بیه 

دهد، چسن کشسرهای میخیزی یی بیا پیایش  هم پاس د مب

هیا  های تاریخب گس اگسن در گیایر ایین جینیبیش زمانه

 .ا د شده

 11ادامه مقاله در ص 
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رسد مخاطبان که بیشتر جوانان سفیدپوست از طبقه  به نظر می
منرارا از .  انرد متوسط هستند، از این تجربه جدید سرر وو  ممرد 

گویند که پس از ترک مئین مسیحریرت، حربرز روزهرا   این می
با این حال، تعرداد کرمری از  .اند کرد  یکشنبه  احساس خالء می
 .نامند مناا خود را خداناباور می

هاچسقت  باید از این  ام اسزفاده کنام، چسن خدا اباوری، یک "

بهزراست . ایدئسلسژی  اتت که افراد بزسا ند حسل آن جمع شس د

“                 یا چازی شباه آن' گرایب فرهنگب ا تان'بگسیام   

یک  گرا ب بان برخب خدا اباوران این است که خسد  

خدا اباوری درحال تبدیل شدن به  سمب مذهو، با قسامد 

آقای جس ز تاکاد . هایب خسدخسا ده است اخ قب ثابت و کشاش

کند که او به د بال ایجاد یک مذهو جدید  اتت، ولب برخب  مب

امضای ک اتایش  ظر دیگری دار درابرا هریس که یک 

یافزه  اینهم  تبدیل به یک مذهو سازمان: "معمار است، ماگسید

یک دسزگاه .  اپذیر است  چنان رو دی اجزنا . خساهد شد

م ادتب ایجاد ماشسد و یک  گاه اخ قب خاز به ز دگب، تبدیل 

.                                            به ساخزاری ثابت ماشسد ." 

ک اتای "  دارشدن متبسبات ادامه" او معز د است که در  سرا 

بیه دوش خیساهینید "  متئسلات سینیگیاینیب" کنس ب، جس ز و اوا ز 

این خطر وجسد دارد که مسظسع، حیالیزیب : " گسید او مب .داشت

تسا اد خسد را  مب.  ما ند پادا کند و در یک  فر خ  ه شسد فرقه

این اسیت کیه خیطیر یاک .  به یک وامظ کاریزماتاک تبدیل کناد

 ".است

فیکیرمیایکینیم : " سارا اسپانال، یکیب دییگیر از امضیا، میایگیسیید

سندرسن باید کمب کستاه بااید وخسدرا در جایگاه ییک میایا یجیب 

. قراردهد وف   دیگران را برای سخنرا ب روی  تنه بیایاورد

 ".اتفاقا فکرماکنم که اواسزعدادخسبب دراین زمانه دارد

جس ز ماگسیدکه این تنها روزهیای اول اسیت ومیتیسربیسدن او 

درج تاا آینده، کمزر و  ش امضای دیگروتجربااتشان، باشزیر 

او مخالی این  ظر است که دارد یک فرقه تیاسیایس  .خساهد شد

 .کند مب

  ائتیزم یا خداناباوری                             

اخارا یک ک اتای ویژه خدا اباوران در شمال لندن متیبیسبیایت 

زیادی در ماان افرادی پادا کیرده اسیت کیه بیه هیایط میذهیبیب 

آیا این رو د، به معنای پدیدآمدن یک دیین جیدیید .  امز اد  دار د

هایب با این مضمسن شناد  است؟  درهر ک اتایب  ماشسد خطابه

که همه ما روزی خساهام مرد و ز دگب پیس از میرگ وجیسد 

 . دارد

خساهیایم دربیاره کی یایتیاییب  یتیبیت کینیایم کیه مشیابیه  اما مب

 .ک اتاهای معمسل  اتت

این ک اتا ماه گذشزه و بعنسان مت ب برای تجمیع خیدا یابیاوران 

افززاح شد و سندرسن جس ز، وامظ ا  ب، آن را مت یب بیرای 

پییایییکییسبییب، حضییسر خییدا ییابییاوران و در مییجییمییسع، جشیین " 

 .خسا د مب" بزرگداشت ز دگب

 فیر از پیایروان ایین کی یایتیا در  ۱۱۱ ب  یک روز یکشنبه 

 .ساخزمان یک ک اتای سابع جمع شد د

 برنامه روز یکشنبه کلیسا

 "معجزه"مبحث *

از گیروه کیسئیایین، "  جی یسییم را  یگیاییر" هیای  خیسا یدن تییرا یه*

از  انا سامسن، تیسسی  "   دارم" از اسزاسی وا در و "  خرافاا" 

 امضا

 مایش تصاویری از دکزر برایان کاکیس، دا شیمینیدی کیه در *

 کند ت سیزیسن بر امه اجرا مب

تسظاتاا دکزر هیری کی یایی، کیارشینیاس فیایزییک ذراا، *

 درباره کشی ظدماده

در این ک یایتیا، خیدا یابیاوران بیه جیای آوازهیای میذهیبیب، بیا 

های اسزاسی وا در و گروه کسئان همخسا یب و پیاییکیسبیب  ترا ه

 .ماکنند

هیم بیازخیسا یب "  آلاس در سرزمان مجیاییو" بخشب از داسزان 

شد و بعد  دکزر هری ک ای، کارشناس فازیک ذراا، دربیاره 

 . تبت کرد" ظدماده" ظریه 

( اسیزینیدآپ کیمیدی) بر امه کمب شباه یک بر امه کیمیدی ز یده 

 .است

ار این ک یایتیا  زسندرسن جس ز و پاپا اوا ز،  دیگر مضس بناا گ

شیان  های کمدی ز ده  در ساب یه که هر دو ساب ه اجرای  بر امه

ولیب  .آور ید های خسد سر شسق مب دار د، جمعات را با شسخب

" میعیجیزه" مبتث امروز  .افزد تری هم دراینجا مب اتفاقاا جدی

 .است

به گفزه جس ز، طرح این بتث، پاسخب است به این ا ز اد که 

.                           ا د بهره خدا اباوران از درک معجزه بب  

کنم که یک وامظ کاریزماتاک  من فکر  مب:  سندرسن جس ز   

آورییم     و  باشم، پس سر خسد را برای دو دقا یه پیاییاین میب

 .کنام درباره معجزه ز دگب تامل مب

کند که  درگیذشیت  آقای جس ز  در خطبه آخر خسد  تعریی مب

اش  مادرش  چطسر بر ز دگب معنسی او تاثار گذاشت و مزسجه

بعد .  کرد که ز دگب کستاه است وچاز دیگری در پس آن  اتت

از آن بسد که او مصمم شد از هیر لیتیظیه ز یدگیب بیایشیزیریین 

 .اسزفاده را بکند

 !ها در کلیسای خداناباوران دیدار با المذهب

 

هری کلیف در حال سخنرانی درکلیسای 
 خدا ناباوران 

جس با هام کیه میکیاس 

بیهیا یه : " است، ماگیسیید

خسبب است برای اینکیه 

دورهییم جییمییع شییسیییم و 

های دینیب،  دور از جنبه

از بییاهییم بییسدن لیییذا 

این، یک کی یایتیا .  ببریم

 ییاییتییت، مییتیی ییب بییرای 

تجمع افراد غارمیذهیبیب 

 ".است

گانزاره کاراییت، یکیب 

کنندگان  دیگر از شرکت

کنم که مردم به احتیاس بیاهیم  فکر مب: " گسید در این مراسم مب

 ".ا د بسدن احزااج دار د، چسن این همه خا ب تنها و منفرد شده

هیا در ا یگی یتیزیان و ولیز، تیعیداد  بر اساس آخرین سیرشیمیاری

دا ینید، از سیال   یمیب"  هیایط میذهیبیب" افرادی که خسد را  پارو 

ما دی به این سس، باش از شش میای یایسن  یفیر افیزاییش  ۱۱۱۲

 .هزار  فر رساده است ۲۱۱ما اسن و  ۲۱یافزه  و به 

تیریین  این مسظسع، ا گ تزان و ولز را به بخشب از غارمذهیبیب

 .کند   اط جهان غر  تبدیل مب

 

 

شینیاس  فراد سیرشینیاسیب هیمیچیسن رییچیارد داوکیاینیز، زیتیتا

 سیتنده،  و ریکب جرویس، کمدین، طرح م ینیب و جتیسرا یه 

و ا دیشادن به معنای خدا اباوری را به مید " امز اد مذهبب مدم"

 .ا د روز تبدیل کرده

الن دو باتن،  سیتنده  از از یک ما افتیت بیرای خیدا یابیاوران 

یا چنا یچیه   -فضا ت اخ قب  ۲۱رو مایب کرده است که در آن 

بیرای افیرادی کیه دیینیب   -فیرمیان ۲۱:  ا ید مطبسماا  ام  هیاده

 . دار د، برشمرده شده است

هییای  خییساهیید بییرای فضییایی ییت گییسییید کییه مییب دو بییاتیین مییب

طیبیعیب  پذییری و شیس  ای همچسن مدارا،  ا عطاف شده فرامسش

 .تب ا  کند

به گفزه او، این ایده، پاسخب است به گتزرش ایین احتیاس کیه 

" میجیایو و می ل آور" پاروی از فضایل اخ قب بیه چیایزی 

این مسظسع با شعار ک اتای خدا اباوران  ایز .  تبدیل شده است

بیهیزیر ز یدگیب کینیاید، بیایشیزیربیه : " گسیید همخسا ب دارد که مب

 ".دیگران کمک کناد، باشزر معجزه کناد

" درمیا یگیران غیایرمیذهیبیب"  او طرفدار ایجاد  تل جدیدی از 

هاست و معز ید اسیت کیه خیدا یابیاوران  برای جایگزینب کشاش

 : گسید ولب مب.  باید  ک اتای مخصسز خسد را داشزه باشند

های خود از جمله یک کمپین تبلیغاتی  خداناباوران فعالیت
 اند های لندن را افزایش داده روی اتوبوس

ا د و برخب دیگیر  م قه یافزه بب برخب از آ ان به ادیان سازمان*

 بدبان

 ۱۱و اوایل قرن  ۲۷چند ک اتای خدا اباوران در اواخر قرن *

آگسست کینیت، میزیفیکیر "  گرایب ا تان" ما دی، براساس مذهو 

 فرا تسی، برپا شد

مین .  کنم که یک وامظ کاریزماتاک باشم فکر  مب: " گسید او مب

خساهم دییگیران را هیم در  آیم و مب ف   خا ب زود سر ذوق مب

 ".این احتاس شریک کنم

هیای روز  گسید که از اقیبیال میمیسمیب  تیبیت بیه  شیتیت او مب

یکشنبه جا خسرده است و در حیال بیررسیب امیکیان بیرگیزاری 

 .هایب در سراسر کشسر است چنان  شتت

خساسزم این کار را بکنم، چسن بیه  یظیرم کیار  مب: " گسید او مب

 ".آمد ا گازی مب شگفت

اش، ک اتای ا جا یب سینیت  کار و بار این ک اتا قطعا از همتایه

 فر برای خسا دن ا یجیایل  ۱۱جسد و سنت پاول، بهزر بسد؛ تنها 

 .و آوازهای مذهبب به این ک اتا آمده بسد د

گسید  سال تجربه، مب ۱۱ولب اس ی هریتسن، وامظ متاتب با 

کینید  باینیب میب او پاش .دا د که همتایگان جدیدش را تهدیدی  مب

 .که جتزجسی معنسی آ ها، در  هایت آ ها را به خدا برسا د

 ."*بایخره باید از یک جا شروع کنند: "گسید او مب

خداناباوران 
معتقدند که 
خدا 
ای  افسانه

ساخته دست 
 بشر است
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 چگین ها
 آدمخواران دربار شاه عباس صفوی

 

ز یده ییاد  میی یب اکییبیر سیعییایدی سییایرجییا یب از مییعییدود 

 سیتندگا ب بسد که در زمیاینیه ی آدمیخیساری بیه دیییل 

مذهبب، تسس  س ت ه های حاکم بر ایران در طسل تاریخ 

او شرح داد کیه .  تت ا اتب کرد و به  زایج هسلناکب رساد

چگس ه حکسمت های مذهبب و بتاار پیاییبینید بیه ا یسل 

دینب و مسمن و معز د با  ام دیین میخیالیفیاین خیسد را بیه 

فیجییاییع تییریین شییکییل میمییکیین مییایکییشییزیینیید و در اییین راه 

مت ما زرین و معز دترین و پیابینیدتیریین و میسمین تیریین 

افراد،   ش ج د و آدمیکیش و آدمیخیسار را بیرای ایین 

سارجا ب در م دمه ی کزیا  . حکسمت ها ایفا ماکرده ا د

شیاه میبیاس  یفیسی در :  وقایع ای تفاقاه چنان مانیسیتید

کتا ب که گسشیت خیام ) دربار خسد ج دا ب به  ام چگان

کار آ ها این بسد که متکیسمیان را بیه .  داشت (  ماخسر د

یعنیب چیگیاین هیا بیر سیر .  امر شاه ز ده ز ده ماخسرد د

متکسم ریخزه و با د دان تکه ای از بدن او را ز ده ز ده 

 —به روایت مسلی روظه الصفسیه، . کنده و ماخسرد د

مسر  رسمب دربار  فسی، آن فرقه آلت سااست و 

غضو حکسمت بسد د که گناهکاران واجو الزغدیر رااز 

ایشان را به ( گسش) و اذن ( بانب)یکدیگر ربسده و ا ی

د دان قطع  مسده و ب ع مب فرمسد د و همچنان ب اۀ 

یعنب مب )امضای بدن ایشان را به د دان افصال داده 

ز دگا ب شاه مباس اول تالای .. )و مب خسرد د( کند د

(                       ۲۱۲ صرهللا ف تفب، ج د دوم،  فته   

شاه اسمامال اول پس از آ که بر شابک خان ازبک غ بیه   

جینیازه اش را بیه میایان میسمینیاین و ) کرد و او را کشیت 

و به  سفاان گفت هر که سر مرا (  مزدینان  سفب ا داخت

تییازه اییین ) دوسییت دارد از گییسشییت اییین دشییمیین بییخییسرد 

 سفاان جزو م مای دینب دربار بسد د و ه آن آدمیخیسران 

خساجه متمسد ساغرچب کیه !(.  رسمب که چاگاان ها باشند

در آن معرکه حاظر بسده گفزه است که پس از فرمان شیاه 

ازدحام  سفاان برای خسردن جتد شابک خیان بیه جیاییب 

 -به ( برای خسردن آن جتد)رساد که جمعب تا  کشاد د و 

جان یکدیگر افزاد د و آن مردۀ بیه خیاک و خیسن آغشیزیه را میا ینید یشیه 

 ی یل از روظیه ) خساران از دست یکدیگیر میب ربیسد ید و میب خیسرد ید 

پدر بزرگسار شاه مباس کبار هیم جیمیعیب از رییش سیفیایدان و (.  الصفسیه

 سفاان طسایی را در مج تب جمع  مسده بعید از ذکیر و ذاکیری کیه در 

هر کس خ ف اراده و :  ماا ۀ  سفاان معمسل است، به ایشان خطا  کرد 

میسمین و میزیدیین و ) سخن مرشد ممل  ماید تنباه او چاتت؟ آن جیمیامیت 

و بر این  یایت ..  گسشت بدن او را خام خام خساهام خسرد:  گفزند که (  مزعبد

 .( نقل از خالصه التواریخ)هللا هللا کشاد د 

 

 مقاومت توده ای زنان در برابر تعرض جنسی سازمان یافته: مصر
 جهان حافظ

بییهییار مییربییب، ا یی یی   مصییر یییکییب از مییهییمییزییرییین :  یییادداشییت 

دمل های چرکان قیرن هیا سیر .  دسزاوردهایش را ماان کرده است

باز کرده و آ چه از لجن و گندا  در دل این جامعه طب اتب ا باشزه 

این وظع،  اگزیر م اومت، شیسرش .  شده بسده روی آ  آمده است

و ا     دیگری را در آسزان دارد با ابیزیکیارهیاییش، ا یدیشیه هیا، 

. سازما دهب ها و دلاری های تسده های سزمدیده و بیه وییژه ز یان

میای دی بیه  0071کشسر مصر که در آن، جنبش ز یان در دهیه 

رهبری هدی شعراوی تاثاراا ژرف از خسد به جا گذاشزه و ز ان 

مبارزی ما ند  سال التعداوی و ده ها و  دها تن امثال او پیرورده 

بییسد، در مییایین حییال در دریییای ارتییجییاع ومیی ییو مییا ییدگییب هییای 

اکینیسن بیه بیرکیت .  ایدئسلسژیک و طب اتب غیسطیه ور بیسده اسیت

ا     این زمانه فراهم آمده تا کارگران و زحمزکشان جیامیعیه بیه 

ویژه ز ان امکان یایند که این طسی ه اوژیاس را به  تسی رادیکیال 

 .از پاش پای تکامل جامعه بروبند

ویییدئییسی زیییر بییه حیید کییافییب گییسیییای مییبییارزه متییزیی ییل ز ییان و 

بدون الزماس و دخال بتزن به  هیادهیای .  خسدسازما دهب آن هاست

رسمب داخ ب و خارجب و بدون آویزان شدن به منجاان لیایبیرال ییا 

در این جا برخب پ کاردها و زییر یسییس ا یگی یایتیب .  مدماان چ 

 .ویدئس را به فارسب م حظه مب کناد

 

 (ترجمه برای اندیشه و پیکار) 

 

 گزارش جهان حافظ برای ریال  اسز از قاهره

 : روی پ کاردها از جم ه  سشزه ا د

 تعجو  کن که من دخزر هتزم و ح م را مطالبه مب کنم

 زن مصری حع دارد آزادا ه در خاابان راه برود

 خاابان مزع ع به ا تان هاست بدون هاط فرقب بان ز ان و مردان

 تس حع  داری به من دست بز ب، خاابان مزع ع به همه ماست 

 مدالت، متاواا، آزادی

 سکسا ممنسع است و خشم من مشروع

م اومت ابزکاری ز ان مصر در بیرابیر آزار جینیتیب کیه بیه      -

 . سرا جنایت سازمان یافزه با حمایت دولت ا جام مب شسد

ز ان در دفاع از حع خسیش به سازما دهب پرداخزه، مجهزبه      - 

اسپری، قاچب، سسزن، چاقس و حزب کیارد بیه می یابی یه بیا تیعیرز 

 .گران برآمده ا د

 .این ها جنایت است. آیا تمامب اینها تعرز است؟  ه 

اگر از وسای     اه میمیسمیب .  ما پسل  داریم تاکتب بگاریم..   ه

 .اسزفاده کنام مجبسرم او را کنار پنجره بنشا م

 (دیگری پاسخ مب دهد )مصر !  چنان چازی  اتت!   ه،  ه

 .را اینجسری معرفب  کن

هایچیکیس می ینیا (  جهان فاظل هنر پاشه مصری مب گسید)    -

چرا؟ چیسن قیربیا یب ییک .  م اه تعرز جنتب سخن  مب گسید

زن است؟ چسن زن  باید در  ی اول قرار گارد؟ زن چرا در 

خاابان است؟ فرز شان بر این است که ز یان بیایید در خیا یه 

ایین .  بما ند و آن ها که در خاابان ا د ز ان شایتزه ای  یایتیزینید

سخن باش از آ که جسا  متئ ه بیاشید امیری غیایر قیا یس یب و 

 ادرست است، مردم باش از آ که به این سخنان جسابب بیدهینید 

 .آن را به متخره مب گار د

  هاط مذهبب، هاط آئان ز دگب، هاط پدری به فرز دا یش  یمیب

هاط مابری  اتت که .  گسید که این کارها غ   است و بب رب 

تعرز م اه ز ب را در خاابان بباند و فکر کند که آن زن میب 

تسا تت مادر یا خساهر خسدش باشد و چنان چازی  تبت به او 

 . چنان امزراظب هرگز به ماان  مب آید. ر  دهد

  معمسی مب گسیند این یک کیار فیردی سیت و هیمیه جیامیعیه

یکتره م اه ز ان  اتزند، حال آ که تعرز بیب هیایط تیمیاییزی 

 سرا مب گارد، زن حجا  داشزه بیاشید، سیربیرهینیه بیاشید، 

 . فرقب در ماان  اتت. بزرگ باشد یا کسدک

  من  شتزم و با دخزرم  تبت کردم زیرا تیجیاوز و تیعیرز

به بچه های .  جنتب حزب بان مع مان و دخزران هم ر  مب دهد

البزه او هنسز یک بچه است و از چازی سیر .  هم سن دخزر من

اما من با او  تبت مب کنم و دخزرم هم بیا مین .  در  مب آورد

ما به او مب گسیام همراه با مع مش به تیسالیت .   تبت مب کند

 . رود

  
 

http://www.youtube.com/watch?
fea-
ture=player_embedded&v=PhlFGPfP
dEo  

قبل از ا     هم تعرز و آزار م اه ز ان وجسد داشت ولیب امیروز بیا      -

 . با د تبهکاران روبرو هتزام

. این تعرز  اتیت.  مرد با چاقس حرف مب ز م 11-41-71من از هجسم     -

این ها جینیاییت .  آیا این تعرز است؟  ه. آن ها با چاقس به ز ان حم ه مب کنند

 .است

چرا ز ان در راهپامایب چاقس به دست دار د؟ برای آ که هاچکس  یزیسا ید      -

برای آ که هاچکس  زیسا ید میا را وادارد .  ما را مجبسر کند به خا ه بازگردیم

ما مصمم هتزام برای دفیاع از خیسد .  که از ترس در خا ه هامان پنهان شسیم

اون سگب که جرئت کنه به من  زدیک بشه، تکیه تیکیه اش میب . مت   شسیم

این جنایت ها هماهنگ شده است، این یک باماری اجزمامب سیت و در !  کنم

ولب آ چه در حیال حیاظیر روی میب دهید جینیاییت .  این جامعه واقعات دارد

 .سازمان یافزه است

میا ز یان مصیر .  من از کارزار مبارزه با تعرز جنتب حمایت مب کنیم     -

 !را آزاد خساهام کرد

آن مرد مب گسید که تجاوز و تیعیرز بیه ز یان  یاشیب از طیرز لیبیاس      -

این است که من به مربب و ا گ اتب به او گفیزیم خیجیالیت .  پسشادن شان است

به او گفزم آیا کتب لخت از خا ه بارون مب آید؟ حزب اگیر پیسشیش او !  بکش

آییا ایین !  مناسو  اتت آیا مب خساسزه لخت از خا ه بارون بااید؟ سگ لعنزیب

آن ها این کارها را مب کنند تا ما به خا ه برگردیم، ولیب !  منش برادرا ه است

 !کسر خسا ده ا د

من دیگه ز م را از خا ه بایرون  یمیب آورم، از تیرس (  مردی مب گسید)    -

  ه، . ما یک متار کستاهب را با مزرو پامسدیم و  د بار درگار شدم. تعرز

رقی بین زنان و مردان تو حق نداری به من چ فتعجب نکن که من دختر هستم و حقم را مطالبه می کنم زن مصری حق دارد آزادانه در خیابان راه برود خیابان متعلق به انسان هاست بدون هی

سکوت ممنوع است و خشم من مشروع(  عدالت، مساوات، آزادی)دست بزنی، خیابان متعلق به همه ماست   
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 تئوری های دلبستگی و پیوند از دیدگاه روانشناسی
 

 مگى میلر

 

 (neuroscience)امروزه از طریع مطالعاا  سرو ساینس

یا روا شناسب امصا  و ساخزار شناسب مغز و بیایسشیایمیب  

مغز، روا شناسان و روا پزشکان مزخصص ایین رشیزیه بیه 

این  زاجه رساده ا د که اتفاقاتب که در مغز کسدک  تا مرح ه 

سه سالگب ا جام مب شسد، ارتباط متز ام  با زوج ماطفیب و 

 .یا پرورش دهنده  کسدک دارد

مطالعاا دا ال ساگل، روا شناس آمریکائب  شان مادهید کیه 

ساخزمان، سازمان  و شبکه های ارتباطب مغیز در کیسدکیان 

زیر سه ساله که در بام و هراس و سردی و خشیس یت و بیه 

حال خسدشان رها شده بزرگ شید ید کیامی ً میزیفیاوا هتیت 

 تبت به کسدکا ب کیه بیا والیدیین گیرم، حتیاس و میهیربیان  

  .بزرگ شد د

فرم مغز دسزه اول کسدکان در زیر دسزگاه فا کشنیال ام ار  

بییا کییسدکییان دسییزییه دوم کییامیی ً   ( functional MRI)ای

بعد از بررسب های دقاع، مشیخیص شیده کیه .  مزفاوا است

این تفاوا کام ً ارتباط به متئ ه پیایس ید و و یال میاطیفیب 

مادر و بعد پیدر بیا کیسدک دارد وایینیکیه کیسدک از اولیاین 

روزهای تسلد چ در با مادر خسد و ال ماطفیب را تیجیربیه 

همانطسر زوج ماطفب بال  که مادر و پدر باشند .  کرده است

با این کسدِک گم و غرق در ابهام ولب حس کینینیده قیدرتیمینید 

ولب با حساس تفکاک  شده،  چگس ه بیرخیسرد میب کینینید و 

حال او را چگس ه در مب یابندو این دریافت را چگس ه به او 

منز ل مب کنند که لتظاا کستاهب از و ال میاطیفیب  بیاین 

کسدک و د اای بارون او تجربه شسد و سپس به تیدرییج  بیر 

 .پاچادگب و ب سغ این و ال ماطفب افزوده شسد

یا دلبندی و پاس د ماطفیب بیه   (attachment )به این ترتاو

 :سه طب ه ت تام شده است 

پاس د و دلبندی امن، که بهزرین  سع آن است و کسدک   -    1

بدون بام و هیراس، خیسدش را در اخیزیایار زوج میاطیفیب 

خسیش قرارداده و وقزب از او بیاز خیسرد میب گیایرد، ایین 

 .بازخسرد برای او امنات و آرامش بخش خساهد بسد

 سع دوم پاس د و دلبتزگب و دلبندی دوگا ه و  یا امین و اظیطیرا    -2

آفرین است که کسدک آن و ال ماطفب را تجربه کرده و گیاه می ییسس 

چرا؟ چسن زوج ماطفب او هماشه یکتان  یبیسده .  و را ده شده مب شسد

هماشه یک حالت معان  داشزه و  سمب ت یسن در .  و هماشه آ جا  اتت 

ما ند پدر ومادرا ب که اخز ل حساس داشیزیه ییا .  رفزارش مسجسد است

والدینب که گرفزار افتردگب یا شعی بسده و گیرفیزیاررفیزیاری دوگیا یه 

ماباشند و ییا  یایز پیدران و میادرا یب کیه در واقیع گیرفیزیار حیسادث 

 اخسشایند متا  و اطرافشان هتزند، که حالشان پاسسزه در برخسرد بیا 

 یسع دییگیر والیدیینیب کیه .  کسدکشان دگرگسن، مزغار و دو گیا یه اسیت

اخز یتب مثل اسکازوفر اا دار د،  در این متیای   یاپیاییدار و میزیغیایر 

است که کسدک گاه این و ال را تجربیه کیرده و گیاه گیرفیزیار بیایم و 

هراس و در خسد فرورفزگب مب شسد که رغبت او را بیرای  یزدییک 

 .شدن بعدی تسام با اظطرا  مب  ماید

 سع سسم پاس د و دلبتزگب که در واقع هاچگاه  سرا  یمیب گیایرد   -7

. چرا که از همان ابزدا تسأم با یک  سع گریز و در خیسد رفیزیگیب اسیت

بدین معنب که کسدک تصمام مب گارد خسدش را برهینیه و میرییان در 

اخزاار د اای بارون  گذارد زیرا هر وقیت میمیل را میرتیکیو شیده بیا 

دیساری غار حتاس برخسرد  مسده است و بدین جهت کسدک بیه جیای 

 .رویکرد به د اای بارون به د اای درون خسدش باز  ظر مب افکند

"  ممسماً این  سع کسد کان، کسدکا ب هتزند که بر طبع آزمایشاا خا م 

مت ع و روا پزشک آمریکائب، وقزب مادر از کنارش مب " آیزن وود

رود تس گسئب اتفاقب ر   داده و حزب کسچکزرین واکنشب  شان  مب 

دهند، وقزب هم که مادر باز مب گردد طفل باز هم واکنشب  شان  داده 

و این بدین جهت  بسده که مضطر   اتت، زیرا امساج مغزی، همان 

اظطرابب را  شان مادهد که در بچه های دو گروه قب ب در غابت 

ولب با وجسد اینکه این اظطرا  در دسزگاه مغزی . مادر  شان مادهد

اتفاق مب افزد ولب کسچکزرین اثری از این اظطرا  در رفزار آ ان  

. مشاهده  مب شسد در  زاجه به زبان م ِم امصاِ  امروز، خسد  

.     شافزگب دشمن پاس د بخش های ماطفب مغز با مغز به تمامه هتت

                                                          .  

بنابراین مدم تجربه و ال ماطفب،  امکره راست مغز میا 

را در برابر  امکره چ  که جای یاد گرفزه های ما، منطع 

ما، دلال و برهان ما، ت شهای ما برای مسف ات و پاشرفیت 

ماست تضعای مب کینید و در  یزیایجیه، "  من اجزمامب"یا  

تجربه ماطفب، آن و ال ماطفب و ارتیبیاط کیه وقیزیب در 

مغز اتفاق مب افزد طفل با حتاسات باشزر و وظسح باشزیر 

د اای اطرافش را حس مب کند   ظعای و غارحتاس میب 

  .شسد

تیجیربیه :  روا شناس آمریکائب میب گیسیید"  سسرن ریگارد"

مشع در کسدکب به وحدا و تسلد خسیشزن منجر ماشسد که 

خسد و ارتبیاط بیا هتیزیب میب "  و ال" در  هایت ما را به 

   .کشا د

در پایان این م اله آ چه که ت ش دارم بیه میرز دوسیزیان 

مزیزم  برسا م آن است که جهان و هرچه در آن اسیت بیه 

ارتباط دارد و رابطه سالم منصر پیایس ید بیسده و "  رابطه" 

هر کس که رابطه سالم را تجربه کیرده اسیت در جیهیا یب 

 .آرامزر ز دگب مب کند
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آمار جدیدی از تجاوز جنتب در بریزا اا  شان داده اسیت کیه 

هزار  فر مسرد تجیاوز و آزار جینیتیب  011سای ه بال  بر 

جدی قرار مب گار د، ولب تنها حدود هزار مزجاوز متیکیسم 

این آمار بتثب را که بر سر  ر  پائان متکسمات .  مب شس د

برای جرایم جنتب و همچنان مشک تب که در مز امد کیردن 

قربا اان برای گزارش به پ اس وجسد داشت را دوباره پیایش 

گزارش به پ ایس، حیدود  111در یک سال، از .  کشاده است

ایین رقیم   –یک زن مسرد تجاوز یا حم ه قرار گرفزیه اسیت 

. هزار  فر در سراسر ا گ تزان و ولیز میب بیاشید 81معادل 

مرد  ایز گیفیزیه ا ید کیه قیربیا یب چینیاین  01،111به م وه، 

قربا اان اوهار کرده ا د کیه هیسییت %  01.  جرائمب بسده ا د

 .مهاجم را شناسایب کرده ا د

 411کیه   –هزار بزرگتیال  431ماه گذشزه باش از  01در 

هزار  فر زن بسده ا د، از جیرائیم جینیتیب، از جیمی یه قیرار 

( بدون رظایت فرد) گرفزن در معرز فتاشب و لمس شدن 

مسرد جرائم جنیتیب، از  17،311سال گذشزه .  ر ج برده ا د

تجاوز به پ اس گزارش شده اسیت کیه کیمیب  02،111جم ه 

مسردی که مرتکو جیرم شیده  01باش از یک مسرد از هر 

 . ا د، مب باشد

23ادامه نقد فیلم از ص   

افزند و هم با تمام شدن تاریخ ها مبزبان

رو د و هم این ها مبهای شان زود از یادشان  اممصرف

شسد که با هر که هاط خالع واقعب یک اثر حاظر  مب

اش را دگرگسن کند، پراخت، آغاز یا وس  یا آخر اثر

اش شسد که فرز دهمان طسر که هاط مادری حاظر  مب

ی هر را برای حضسر در متافل مخز ی مطابع س ا ه

.                       متفل زیر تا  جراحب پ سزاک ببرد

   

کتاب : 2و 1  

I is for infidel: From holy war to holy ter-
ror: 18 years inside Afghanistan, Cathy 

Gannon  

A woman among warlords, Malalai Joya 

ها  ماللی جویا و کیتی گننون و همچنان سخنرانی
 موجود رو  انترنت

کتاب را  کن از قندهار میگورد نوشته بحیر نحیبی : 3
و همچنان دیگر مقاالت و  در نشریه و سایت سینما  

 مزاد

 40سور   18تا  13ها   توان میه بطور نمونه می: 4
*قرمن را در نظر گرفت  

 

به  از قربا اان حم ا جدی را به پ اس گزارش داده ا د،%  01تنها 

باش از حد بب "، یا "باش از حد شرم آور"گفزه مت  ان این مسارد 

. بسده است"  خا سادگب/  مسظسمب خصس ب "و یا "  اهمات

تجاوز گزارش شده در سال که منزج به شناسایب  7811بطسرمزسس  

برخب از قربا اان مب .   فر مزهم شده ا د 1011مظنس ان گردیده، تنها 

تجاوزگر متکسم  0131گسیند که مایل  اتزند به دادگاه برو د و تنها 

 .شده ا د که از این بان برخب برای باش از یک حم ه متاکمه شده ا د

به :  این آمار همچنان تاخار در ساتزم رسادگب را برجتزه کرده است

 02طسر مزسس  این مرح ه از زمان وقسع جرم تا متکسمات مجرم، 

 .ماه زمان مب برد

بر اساس پژوهش مشزرک وزارا دادگتزری، وزارا کشسر و دفزر 

سال، حدود یک زن اوهار  60زن زیر  20آمار م ب بریزا با، از هر 

کرده است که در طسل ممر خسد، مسرد تجاوز یا ظر  و شزم قرار 

.      قربا ب مب باشد 811،111این رقم معادل باش از  –گرفزه است 
*.  

 آمار تجاوزجنسی در بریتانیا
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ادامه در  فته         

 پیش به سوی انقالب دوم؟ , تونس
 فوریه  9 -خورخه مارتین

 ی آرش عزیزی ترجمه

فسریه، شکری ب عاد، رهیبیر شیاخیص  ۲در  ب  روز  

. اش در شهِر تس س بیه قیزیل رسیاید چ ، در م ابل خا ه

ا د، به دفاتر حز  حیاکیم،  هزاران  فر به خاابان ریخزه

ا ید و  دا ند، حم ه برده الهنضه، که متئسل این ترور مب

فسریه، فراخسان به امیزیصیا  میمیسمیب  ۱برای فردا، 

ای بیاشید کیه ا ی ی    تسا د حادثه این مب.  داده شده است

شیسد، را دو  دومب که  ااز بتااری به آن احتیاس میب

 .ز د سال پس از سر گس ب رژیم منفسر بن م ب، رقم 

*** 

هیای  حیز  میزیتید دمیسکیراا» شکری ب عاد دبیایر کیل 

بییسد کییه خییسد را  ییاییرویییب (  PUPD) «  پییرسییت مییاییهیین

او در .  کینید میربیایتیت میعیرفیب میب-مارکتاتت و پان

بیسد، «  ی میردمیب جیبیهیه» های رهبیری  ظمن از چهره

)«  حز  کیارگیران»ائز فب از  اروهای چ  از جم ه 

PT  که ساب اPCOT  یا حز  کمس اتت کیارگیران  یام

خا ساده و رف ای ب عاد ت صار تیرور او را بیر (.  داشت

« هیای حیفیاویت از ا ی ی   اتیتیادییه» گردن با ط ح 

هیای اوبیاش  دار و دسیزیه«  هیا اتیتیادییه» ایین .  دا ینید مب

. فاشاتت در ارتباط با حز  حاکیم، الینیهیضیه، هتیزینید

ی مردمب و رهبر ا  یب  حمه الهمامب، سخنگسی جبهه

ی کیل  دولیت بیه میثیابیه» :  حز  کارگران، امی م کیرد

دولت کینیس یب ائیزی فیب     « .متئسل این جرم سااسب است

بییرای   کیینییگییره» گییرا،  ی اسیی م اسییت بییایین الیینییهییضییه

 . سسساال دمسکراا« الزکزلِ »و ( CPR)« جمهسری

اِی  های مینیطی یه فسریه، یکب از کنگره ۱در روز شنبه، 

ی  مسرد حم یه«  پرست های ماهن حز  مزتد دمسکراا»

 یفیر زخیمیب  ۲۲های س فب قرار گرفیت و  دار و دسزه

شکری ب عاد در آن ج ته النهضه را بیه مینیسان .  شد د

این حم ه آخریین  یمیس یه در .  متئسل حم ه متکسم کرد

کارزاری دائمب و روزافزون از ارما  و خشس ت بیه 

 .دست افراطاسن اس مب بسد

با پخش خبر ترور او، هزاران  فر ب فا  ه دسیت بیه 

های امزراظب هم در پایزخت، تس یس، و هیم  تظاهراا

در شهرهای کسچک و بزرگ در سراسر کشیسر زد ید 

از جم ه قفصه، سادی بسزید، باجه، قصرین، بینیزرا، 

در بتیایاری از ایین .  مهدیه، سسسه، س اا یه و میزو یه

  اط، تظاهرکنندگان دسیت بیه غیارا و آتیش کشیایدن 

هزاران  فر در خاابیان .  دفاتر حز  حاکِم الهنضه زد د

حباو بسرقابه در پایزخت و بارون وزارا کشسر گیرد 

الشیعیو ییریید اسی یاط » فیرییادهیای   بیار دییگیر،.  آمید ید

کیه فیرییاد (  خیساهینید مردم س سط  ظیام را میب) «  النظام

 . ا     تس س م اه بن م ب بسد شناده شد

که م ایرغیم میتیکیسمیایت رسیمیب  آور این ی شگفت  کزه

تروِر بی یعیاید تیسسی  دولیت و الینیهیضیه، دولیت می یایه 

تظاهرکنندگان و م اه هائیت هیمیراه آمیبیسی یِس حیاوی 

آور  جتد بی یعیاید، از پی یایس ظیدشیسرش و گیاز اشیک

 .اسزفاده کرد

ها در آن روز و در روز پنجشنیبیه بیه  بعضب تظاهراا

در سیایدی بیسزیید، جیسا یان در .  ا ید ابعاد قیایام رسیایده

سراسر شو با پ اس درگار شد ید و بیه پیادگیان پی یایس 

 شیاینیب  ها را مجبسر به م و حم ه برد د و در  هایت آن

در .  کیرد یید و ارتییش جییایشییان را در خییاییابییان گییرفییت

، . ا. ا. ژ. ی میتی یب او جندوبه، تظاهیراتیب کیه شیاخیه

فییسریییه،  ۹ی کییارگییری، در روز پیینییجییشییبییه،  اتیتییادیییه

دست به اشغال فرما یداری مینیطی یه زد و   سازمان داد،

 طسر در  همان. خساهان ترک منط ه تسس  فرما دار شد

قفصه، که به دست امزصا  ممسمب ف ج شده بسد، تظاهرکنندگان وارد تخا م با 

در س اا ه . کسشاد د ساخزمان فرما داری را اشغال کنند پ اس شد د در حالب که مب

 از خازشب مردمب  ۱۱۲۱این شهر در  سامبر )هم شاهد امزصا  ممسمب بسدیم 

، دفاتر النهضه مسرد حم ه قرار گرفت و ( ابل)در ق اباه (. به خسد دیده بسد

ی امزصابب  در الکاف، که دو هفزه پاش  تنه. ی دولت اخراج شد  ماینده

هایب بزرگ بسدیم و دفاتر النهضه  ای بسد، دیروز و امروز شاهد تظاهراا منط ه

مسرد حم ه قرار گرفت و مردم ام م کرد د هاط یک از  مایندگان دولت حع 

ها به این اشاره کرد که  اروهای  های رسا ه گزارش. ورود به منط ه را  دار د

دست به سازما دهب برای « ی مردمب جبهه»پ اس بالکل غایو بسد د و مبارزیِن 

.                                                     حفاوت از امنات ممسمب زده بسد د  

روشن است که حزب پاش از ترور ب عاد، شاهد بای گیرفیزین  یارظیاییزیب و خشیم  

ثیبیاا کینیس یب هیرگیز  دولیت ائیزی فیب بیب.  ها روی هم ت نبار شده بیسد بسدیم که ماه

در زمان ا زخاباا مجی یس میسسیتیان در اکیزیبیر .  ای و مردمب  داشزه حمایت تسده

در د از کتا ب که در ا زخاباا ثبت  ام کرده بیسد ید،  ۲۱، با شرکت تنها ۱۱۲۲

در ید آرا را گیرفیت و شیرکیای آن در  ۱۹النهضه، حز  ا  ب ائز ف، تنها 

 . در د ۹در د و الزکزل،  ۱/۹، «کنگره برای جمهسری». تر ائز ف حزب کم

حزبب با این واقعات هسیدا بسد که مسج امیزیصیابیاا و  ف دان مشرومات دولت سه

ی  ژا یسییه ۲۱های مت ب که پس از سر گیس یب دولیت بین می یب در روز  خازش

 . امان ادامه پادا کرد، گرچه با افت و خاز درگرفت بب ۱۱۲۲

ها بیه هیایط  دلال بناادین این واقعات این است که شرای  اقزصادی و اجزمامب تسده

پس از سر گس ب رژیم اوظاع حزب بدتر هم .  طریع قابل تسجهب تغار  اافزه است

گذاری خارجب، کیه  در گذشزه، اقزصاد تس س به شدا مزکب به سرمایه.  شده است

رحیمیب کیه  یعینیب رژییم دییکیزیاتیسری بیب)با کار ارزان و مسقعات سااسب باثباا 

شید، گیردشیگیری و  جیذ  میب(  کیرد سرکس  امزراظاا اجزمامب را تضمان مب

داری  با درگرفزن بتران سرماییه.  مهاجرا به اروپا به منسان سسپاپ اطمانان بسد

هیا شیرکیت اروپیاییب  ده.  ا ید بیارییکیه هیمیگیب خشیک شیده در اروپیا، ایین سیه آ 

ا د چیرا کیه  یه تینیهیا دییگیر خیبیری از  هایشان در تس س را تعطال کرده کارخا ه

ای بیرای  تیسا ید بیازار گیرسینیه اجزمیامیب  یایتیت کیه اروپیا دییگیر  یمیب«     » 

 ۱۱۲۲گردشگری هم به دییل مشابه فروپاشاده و در سیال .  شان باشد متصسیا

باید به خاطر داشتره براشریر  کره ایرن .  در دی گردشگران بسدیم ۱۱شاهد کاهش 
بیشتر شرایط اجتماعی و اقتحاد  بود که منجر به خریرزا انرقرالبری شرد کره برا 

 ۵۳براال  ) هرا  مرزمرن بریرکرار  جروانران  نرر .  سرنگونی بن علی خاتمه یافت
ا  ندارنرد از  ها که میند  التححیالن بیکار دانشگا  و هزاران نفر از فارغ    ( درحد

بریرکرار  .  هیچ کدا  از این اوضاع تغییر نیرافرتره.  جمله دالیل احلی جنبا هستند
درحرد پریرا از  ۷۵نسربرت بره ) درحرد اسرت  ۷۱تا  ۷۱در کل جمعیت حدود 

 . درحد ۰۴و برا  جوانان، ( انقالب

خیزا در سلیانه، که اعتحاب عمومی با تقاضا  شغل و پیشرفت اقتحاد  در 
ما  نوامبر به برخورد با پلیس و متا زدن دفاتر الناضه در من کشید و بریرا از 

 فر زخمب شد د، خبر از آغاز مسج جدییدی از  ۱۱۱

در آغیاز میاه دسیامیبیر، دار و .  داد امزیراظیاا میب

که با رظایت دولت سراسری ممیل ) های س فب  دسزه

ا در . ا. ژ. دسیت بیه حیمی یه بیه دفیاتیر او(  کنینید مب

ی  پایزخت در هیمیان روزی زد ید کیه ایین اتیتیادییه

کارگری مشغسل بزرگداشت سالگرد ترور بناا گیذار 

این حم ه منجر به واکنشب خشمگان شید و .  خسد بسد

رهبران اتیتیادییه میجیبیسر شید ید فیراخیسان بیه روز 

دسامبر  ۲۱امزصا  ممسمب سراسری م ب در روز 

حزب پاش از آن روز هم، منیاطی یب کیه  ی یشیب .  دهند

 ۲ک ادی در ا   ِ  م اه بن می یب داشیزینید در روز 

قیفیصیه، سیایدی بیسزیید، :  دسامبیر امیزیصیا  کیرد ید

 .  فاقس و قصرین

دسیامیبیر را هیمیگییان  ۲۱امیزیصیا  میمیسمیب روز 

دا تیزینید کیه تینیهیا هیدف آن  امزصیابیب سیایاسیب میب

فشار مظیایمیب بیر .  تسا تت سر گس ب دولت باشد مب

ها تصمام گرفزنید  ا گذاشزه شد و آن. ا. ژ. رهبران او

این تصمیایم تینیهیا بیا .  را در آخرین لتظه لغس کنند آن

اکثریزب بتیایار کیسچیک گیرفیزیه شید و  یارظیاییزیب 

 .وساعب در ماان  فسف اتتادیه مسجسد بسد

. بییهییرحییال، لییغییس امییزییصییا  چییاییزی را حییل  ییکییرد

هیای میتی یب ادامیه پیایدا کیرد و  ها و جنبش امزصا 

های مخز ی شیامیل  همچنان مسج امزصاباا در بخش

های دبارسزان، اساتاد دا شیگیاه،  افتران گمرک، مع م

دسیامیبیر …  ها و  بامارسزان  افتران تامان اجزمامب،

ای در جندوبه خاتمه ییافیت  با امزصابب منط ه ۱۱۲۱

با امزصا  ممسمب بتاار رادیکالب  ۱۱۲۱و ژا سیه 

هیا هیزار  یفیر در  در الکاف شروع شد با شرکیت ده

. هیا در سیراسیر مینیطی یه ها و بتیزین جیاده تظاهراا

 شانب با تی یاظیای  کنندگان در بتت بعضب از شرکت

شغل، در  شیان از اسیزیایصیال پیایش روی بتیایاری 

باکاران، دست بیه امیزیصیا  غیذا زد ید و تصیمیایم 

 .های خسد را بدوز د گرفزند لو

این فشار مظام از پایان منجر به بتیران در ائیزی ف 

ها برای گتزیرش پیاییگیاه آن،  حاکم شد و ا ساع ت ش

یییعیینییب متییئییسل کییردن احییزا  بییاییشییزییری بییرای 

در سیراسیر میاه .  های اقزصادی آن، ا جام شد سااست

هایب داده شید تیا  یسمیب کیمیایتیایسن  ژا سیه فراخسان

اش ز یجیایر  برپا شسد که هدف ا  ب«  گفزگسی م ب»

ا بیه . ا. ژ. ی کیارگیرِی او کردن رهیبیران اتیتیادییه

هیای   سمب معام ه باشد که مسج امزصاباا و خساسزه

در میاین حیال دولیت .  دهید کارگران را خیاتیمیه میب

مشغسل مذاکره با  ندوق جهیا یب پیسل بیرای وامیب 

شرای  مربسط به ایین .  ما اارد دیری بسده است ۲/۱

وام به خسدی خسد دسزسر پخِت ا یفیجیاری اجیزیمیامیب 

هتزند چرا که خساهان حذف بیایشیزیر قیسا یاین بیازار 

ی کایهای سیاده و کیاهیش شیمیار  کار، کاهش یارا ه

 .کارمندان دولت هتزند

ا، امروز، تیتیت فشیار میظیایم از . ا.ژ.رهبری او

پایان تصمام گرفت فراخسان بیه امیزیصیا  میمیسمیب 

بییرای فییردا، جییمییعییه، دهیید، یییعیینییب هییمییزمییان بییا 

در مییایین حییال، .  ی شییکییری بیی ییعییایید جیینییازه تشییاییع

وزیر، حمادی الجبالب، تصمام گرفت دولت را   ختت

دولییت » مییرخییص کیینیید و فییراخییسان بییه ا ییزییصییا  

 . جدیدی دهد« تکنسکراا
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 اسپانیا علیه ریاضت اقتصادی 
 فوریه  ٨۲ -یورو نیوز 

ده ها هزار  فر از شهرو دان اسپا اا در شهرهای سراسر این کشسر درخاابان ها حاظر شد د تا خشیم 

خسد را از سااست های ریاظت اقزصادی و سااست های متافظه کارا یه میارییا یس راخیسی،  یخیتیت 

میادریید، بیارسی یسن و .  برخب از معزرظان خساهان اسزعفای دولت راخسی شیده ا ید.  وزیر ابراز کنند

سسیل، تعدادی از شهرهایب هتزند که ا زظار مب رود در آ یهیا جیمیعیایت هیای بیزرگ بیه تیظیاهیراا 

سازمان دهندگان با اسزفاده از تیسییایزیر بیه .  ا بسهب که به طغاان شهرو دان معروف شده است بپاس د د

بیتیران اقیزیصیادی و مشیکیل .  معزرظان کمک مب کنند تا قبل از راهپامایب با هم ارتباط برقرار کنند

 باکاری، باتت و شش در دی، اسپا اایب ها را به سزسه آورده است

 

ش تکمیلی تجمع اعتراضی همااهانا  گزار

کنندگان طومار سی هزار نافاری کاارگاران 

نافار از کاارگاران کاارخااناه  21به همراه 

های تهران در محوطه سااخاتاماان وزارت 

 کار
 اتتادیه آزاد کارگران ایران 

 فر از کارگران کارخا ه های مخیزی یی تیهیران کیه در  11حدود 

جمع آوری طسمار سب هزار  فری کارگران همکاری داشزند بیه 

همراه هماهنگ کنندگان این طسمار از سیامیت ده  یبی  امیروز 

سب ام بهمن ماه در متل وزارا کار در خاابان آزادی دسیت بیه 

تجمع امزراظب زد د و خساهان رسیایدگیب بیه خیساسیزیهیای خیسد 

این کارگران در حالب  ب  امروز دست به این اقدام زد د .  شد د

که اسزا داری تهران از  دور مجیسز بیرپیاییب تیجیمیع خیایابیا یب 

بهمن ماه در م ابل وزارا کیار خیسدداری  18کارگری در روز 

کرد و بد بال آن دفزر پاگاری وزارا اط ماا  یایز بیا احضیار 

دو  فر از هماهنگ کنندگان طسمار امزیراظیب میمینیسمیایت میدم 

 .دادن فراخسان تجمع خاابا ب را به آ ان ام م  مسد

بنا بر گزارشهای رسایده بیه اتیتیادییه آزاد کیارگیران اییران، بیا 

شروع این تجمع کیارگیری میامیسریین حیراسیت وزارا کیار از 

کارگران تجمع کننده خساسزند به تجمع خسد پایان دهند اما آ ان بیا 

تاکاد بر خساسزهای خسد ام م کرد د تا دریافیت جیسا  روشینیب 

از شخص آقای مباسب سرپرسیت وزارا کیار بیه تیجیمیع خیسد 

در ادامه این کشمکش از آ جا که آقای میبیاسیب .  ادامه خساهند داد

در وزارتخا ه حضسر  داشت متئسلاین وزارا کیار، کیارگیران 

تجمع کننده را به ج ته ای با حضسر  ظری ج لب معاون وزییر 

در امسر رواب  کار دمسا کرد د و از آ یان خیساسیزینید بیا جیمیع 

آوری پ کارد خسد به تجمع شان پایان دهند اما این کیارگیران بیه 

تجمع خسد پایان  دا د و ام م کرد د تا بازگشت  ماینده هایمیان و 

بیر .  شنادن پاسخ وزارا کار به تیجیمیع خیسد ادامیه خیساهیایم داد

امزراز سب :  روی پ کارد کارگران تجمع کننده  سشزه شده بسد

هزار کیارگیر بیه میدم افیزاییش دسیزیمیزدهیا و ا ی حیاا ظید 

 کارگری در قسا ان کار و تامان اجزمامب

بنا بر این گزارش، در ج ته ای که در ادامه این تجمع کارگیری  

با شرکت جعفر مظام زاده و شاپسر احتا ب راد به  ماینیدگیب از 

کارگران تجمیع کینینیده از ییک سیس و آقیای جی لیب  یظیری بیه 

 مایندگب از سسی وزارا کار برگزار شد ج لیب  یظیری امی م 

کرد  ماینده های شما در شسرایعالب کار حضسر دار د و شما مب 

باید از طریع آ ان خساسزهای خسد را پاگیایری کینیاید امیا جیعیفیر 

مظام زاده با تسظاتب پارامسن اقیدامیاا تیاکینیس یب کیارگیران و 

 -متع بسد شان برای این اقداماا، بر ماهات امزراظب حرکت 

کارگران تاکاد  مسد و ام م کرد کتا ب که در شسرایعالب کار به 

منسان  ماینده های کارگران حضسر دار د به هاط وجه  ماینده 

های آ ان  اتزند و وزارا کار به منسان دولت و مزسلب امسر 

کارگران مب باید پاسخگسی مطالباا طسمار سب هزار  فری آ ان 

باشد در ادامه این ج ته ج لب  ظری بر تسرم زا بسدن افزایش 

دسزمزد کارگران تاکاد  مسد و جعفر مظام زاده و شاپسر احتا ب 

راد  از در پاسخ با اشاره به رو د تسرم در سالهای گذشزه و 

جهش سرسام آور قامزها در سالجاری ام م کرد د کداماک از 

این تسرمها را دسزمزد کارگران بامث شده است که امروز 

افزایش دسزمزدها بامث تسرم شسد مگر مصرف برای یک 

ز دگب مادی و شرافزمندا ه بامث تسرم ماشسد، کجای د اا چنان 

در ادامه این ج ته جعفر . شده است که در کشسر ما چنان بشسد

مظام زاده با تاکاد بر این   طه که هاط جامعه ای برای ب ا خسد 

بر روی پایه ای که امروز ما کارگران ایران در آن قرار داریم 

خسردن،  فس کشادن، مصرف آ  و :  مازسا د دوام  مااورد گفت

ا رژی و هزینه بهداشت و درمان پاشکش، شما با این دسزمزدی 

که در  دد تصسیو آن هتزاد متبت کناد یک منزل متکس ب در 

 جنسبب ترین   طه تهران برای من پادا کناد؟؟                       

سیامیت بیه درازا کشیاید  یظیری  1در پایان این ج ته کیه حیدود 

ج لب ام م کرد ما تا یک هفزه پیاسیخ وزارا کیار را بیه شیمیا 

خساهام داد،  ماینده های کارگران تجمع کننده  یایز در پیاییان ایین 

 40ج ته با تاکاد بر خساست افزایش دسزمیزدهیا بیر اسیاس میاده 

قا سن کار و مزناسو با سبد هزینه یک خا سار چهار  فره و تیسرم 

واقعا مسجسد ام م کرد د دولت به منسان مزسلب جیامیعیه متیئیسل 

معاشت ما کارگران است و چینیا یچیه حیداقیل دسیزیمیزد بیه روال 

سالهای گذشزه تعاان بشسد کارگران به آن تن  خساهند داد و دسیت 

 .به امزراظاا گتزرده تری خساهند زد

 

بنا بر این گزارش پس از پایان این ج ته  ماینده های کارگران بیا 

حضسر در ماان تجمع کنندگان گزارش کامل ج ته را با آ یان در 

ماان گذاشزند و کارگران با پایان دادن به تجمع خسد ظیمین تیاکیاید 

بر تت ع خساسزهایشان ام م کرد د چینیا یچیه وزارا کیار پیاسیخ 

مناسبب برای تتی یع خیساسیزیهیایشیان  یدهید امیزیراظیاا خیسد را 

 .همچنان ادامه خساهند داد

 

1391بهمن ماه   30 –اتتادیه آزاد کارگران ایران    

بهنام ابراهام زاده وب گ  یسییس و فیعیال کیارگیری و از 

امضای جمعات دفاع از کسدکان کار و خیایابیان؛ ومضیس 

شسرای  میایینیدگیان در کیمیایزیه پیایگیایری تشیکی یهیای آزاد 

کارگری، کارگری است که در دفاع از ح سق کارگیران و 

 .کسدکان ز دا ب گردیده است

بهنام در دفاع ازمردم وکارگران وکسدکان حزیب در داخیل 

 .ز دان هم یک لتظه از پای  نشتت

در دفاع ازکارگران و کسدکان و ز ان و ت ش بیرای لیغیس 

امدام هیمیساره در تی ش بیسده و شیهیامیت و می یاومیت و 

پایداری این ز دا ب سااسب وهزینه هایب که خا ساده بیهینیام 

تا به امروز مزتمل شده ا د برای همگان روشن و سزسد یب 

 .است

اکنسن تنها فرز د بیهینیام در بیایمیارسیزیان کیسدکیان میتیک 

 .بتزری شده است

افکار ممسمب و جامعه  باید امروز در می یابیل ایین وظیع 

 پاش آمده برای بهنام بب تفاوا باشد

بهنام کارگری است که مثل بتااری ازشما مردم از طیبی یه 

متروم جامعه بسده و اکنسن فرز د بهنام،  اما ابراهام زاده 

حال وقت آن رساده تیا میا  یایز در .  در بتزر باماری است

کنار خا ساده بهنام ابیراهیایم زاده وتینیهیا فیرز یدش بیاشیایم 

وگامب ب ند در جهت  جاا جان فرز د بهنام  ایمیای میزییز 

 برداریم

ما اکنسن روبه تیمیامیب ا تیا یهیای شیرییی و آزادی خیساه 

ایران وجهان وتشکی یهیای کیارگیری وسیازمیا یهیای میدافیع 

حیی ییسق بشییر آورده ایییم مییا از هییمییه مییردم وکییارگییران و 

وجدا های بادار مب خساهام حمایزهای خسد را از هرطریع 

 .ممکن برای  جاا جان  اما از این خا ساده دری   کننند

 رظا شهابب  

مضس هااا مدیره و خزا ه دار سندیکا کیارگیران شیرکیت 

 واحد اتسبسسرا ب تهران و حسمه

 آدرس تماس:

nejatehamvatan@gmail.com 

 

 

 بهنام ابراهیم زاده 
این کارگر زندانی را 

 دریابیم
 

 فوریه ٨۲ -یکشنبه .رضا شهابی 
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 موج بازداشت فعاالن سندیکایی در ترکیه 
 فوریه  ٨٨. بى بى سى 

 یفیر  ۲۱۱ماجرا چاتت؟ پ اس ترکاه سه روز پاش باشزر از  

جبهه ا ی ی بیب آزادی " را به اتهام ارتباط با گروه غارقا س ب 

مم ااا دسزیگیایری ایین افیراد بیه طیسر .  دسزگار کرد"  خ ع

شهر مخز ی، از جیمی یه شیهیرهیای بیزرگیب  ۱۱زمان در  هم

 .چسن اسزا بسل، ازمار و آ کارا ا جام شد

 ا د؟ چه کتا ب دسزگار شده

شیدگییان از رهییبیران ارشیید و ییا امضییای  بیاییشیزییر بیازداشییت

در .  بیسد ید"  های کارگری بخش ممسمب کنفدراساسن اتتادیه" 

ماان آ ان اقشاری چسن وکال، مع م، پزشک، کارمنید دولیت، 

هاط .  خسرد های روشنفکر به چشم مب فعال سندیکایب و چهره

سندی مبنب بر وجسد س ح یا اقدام به هر شک ب از خشیس یت 

 .ها  اتت مبنای این بازداشت

دا ام؟ چرا غارقا س ب هتزینید؟  درباره این کنفدراساسن چه مب

 ا د؟ شسد که کرده ا د یا گفزه مب آ ها چه کاری کرده

ییافیزیه  های بخش ممسمب یکب از سازمیان کنفدراساسن اتتادیه

در تیرکیایه ایین .  ترین  هادهای کارگران بخش ممسمب اسیت 

ایین .  دا ینید تشکل را از پاشزازان مبارزه برای دمسکراسب مب

سازمان همچنان به خاطر دفامش از خدماا ممیسمیب، چیسن 

ایین تشیکیل . شیده اسیت آمسزش و بهیداشیت راییگیان شینیاخیزیه

همچنان فعای ه برای بیهیبیسد وظیعیایت کیردهیای تیرکیایه بیا 

فعالات این کنفدراسیایسن .  آماز ت ش ماکند های متالمت روش

غارقا س ب  اتت، اما آ ان به ارتباط با جبهه ا ی ی بیب آزادی 

 . شس د گرایب کسچک است، مزهم مب خ ع، که گروه چ 

 .مدالت و تسسعه اسزفاده شده است

های میخیزی یی  در سال گذشزه این کنفدراساسن چهار بار با اتهام

 .مساجه شده و پ اس به آن حم ه کرده است

به منسان  مس ه، بعضب از امضای این کنفدراساسن پاشزیر بیه 

ارتباط با اتتادیه جسامع کردسزان، که به منسان بیازوی مید یب 

 .شسد، مزهم شده بسد د ک شناخزه مب ک پ

 ها وارد خساهد شد؟ آیا مع سم است که چه اتهامب به بازداشزب

ز ند مضسیت در تشکا ا غیایرقیا یس یب  اتهامب که به آ ان مب

جبهه ا   بب آزادی خ ع متئسلات حم ه سه هفزه پاش بیه . است

هنسز روشن .  سفارا آمریکا در آ کارا را به مهده گرفزه است

شدگان مزهم به دست داشیزین در ا یفیجیار   اتت که آیا بازداشت

مضسیت در تشکا ا غارقا س ب اتهیامیب .  سفارا هتزند یا  ه

مبهم است و دسزگاه قضایب ترکاه به خاطر اسزفاده میکیرر از 

 .آن م اه مزهمان، مسرد ا ز اد قرار دارد

 شسد؟ ها مب چه حمایزب از بازداشزب

های اپسزیتاسن، سندیکاهای کارگری دیگر و هیمیچینیاین  چهره

 .فعاین کرد به شدا حامب آ ان هتزند

 ا د؟ هایب به این مسج بازداشت  شان داده چه کتا ب چه واکنش

تر از کنفیدراسیایسن  های ا   بب، که بزرگ کنفدراساسن اتتادیه

های بخش ممسمب است، به همراه فعاین کرد خیساهیان  اتتادیه

هیای  کینیفیدراسیایسن اتیتیادییه.  ها شیده اسیت آزاد شدن بازداشزب

گرای مدالت و تسسعیه قصید دارد  گسید حز  اس م ا   بب مب

 .مخالفان را ساکت کند و اقداماتش خ ف قا سن اساسب است

هیا  حز  مدالت و تسسعه تاکنسن مسظعب درباره این بازداشت

 .* گرفزه است

 

.                    دا ینید میب"  تیروریتیزیب" ترکایه و اییایا میزیتیده ایین گیروه را 

گسید مم ااتب کیه می یایه  های بخش ممسمب مب کنفدراساسن اتتادیه

اسیت و "  اپیسزیتیایسن دمیسکیراتیایک" امضایش ا یجیام شیده ظید 

شان هیدف  های سندیکایب شده تنها به دلال فعالات امضای بازداشت

بیسده "  پیسشیشیب" شده م اه آ ها  رفا  ا د؛ اتهاماا طرح  گرفزه شده

 —های حز  حاکم  که برای برخسرد با مخالفت آ ان با سااست

 

اجتاد پنج افغان که به جرم قاچاق میساد میخیدر در اییران  

اسفند در منط ه ک فگیان /حسا ۲امدام شده ا د، روز شنبه، 

وییت تخار در شمال افغا تزان منز ل و بیه خیاک سیپیرده 

 .شد د

شماری از امضیای خیا یساده هیای ایین افیراد در میراسیم 

سب گفیزینید  بب خاکتپاری آ ها به مبان غفسری گزارشگر بب

 فر از ساکنان این منط ه در شش ماه گیذشیزیه  ۱۱که حدود 

 .ا د در ایران امدام شده

 فر از امدام شدگان  ۲۱ساکنان ک فگان مب گسیند جتدهای 

بییه اییین میینییطیی ییه میینییزیی ییل شییده و اجتییاد بیی ییاییه هیینییسز در 

 .شس د های ایران  گهداری مب سردخا ه

ا د کیه بیه دلیایل  امضای خا ساده های افراد امدام شده گفزه

ا د اجتاد افراد وابتزه به خسد   داشزن هزینه ا ز ال  زسا تزه

 .را به افغا تزان ا ز ال دهند

 ۹۱۱ا د که اکنیسن در حیدود  روسزائاان ک فگان ادما کرده

 یفیر  ۱۲۱ فر از ساکنان این ولتسالب در ایران ز دا ب که 

 .ا د آ ان به امدام متکسم شده

براساس گفزه روسزائاان، این ز دا اان تیسسی  قیاچیاقیچیایان 

مساد مخدر اسزخدام و بعد از جاسازی مساد مخدر در معیده 

تعدادی از این افراد تسسی  .  شس د آ ان به ایران فرسزاده مب

 .پ اس ایران شناسایب و ز دا ب شده ا د

روسزائاان از دولت افغا تزان خساسزه ا ید کیه بیه مینیظیسر 

 -کار به جسا ان این ولتسالب بدون تایاد  ج سگاری از این

زی سخنگسی وزارا امسرخارجه افغا تزان  جا ان مسسب

میا :"   از درباره ز دا اان امدام شده افغان در ایران گیفیت

ایم و دولت افغا تزان ایین رو ید  ها شناده خبر را از رسا ه

کند تا بیبیاینید ایین  را از طریع مجاری دپا ماتاک د بال مب

 ."گزارشها تا چه حد  تت دارد

ما در تمیاسیهیای  یزدییک بیا می یامیاا اییران " او گفت که 

وقزب که اتباع افغا تزان بازداشت و یا متیکیسم بیه .  هتزام

شس د، م اماا افغا تزیان دولیت را در جیرییان  جرمب مب

قرار مادهد تا حمایت های کنتسلب یزم از آ یان  یسرا 

 ."گارد

زی با اشاره به اینکه تامان امینیایت، حیفیظ جیان و  مسسب

هیای دولیت افیغیا تیزیان  مصس ات اتباع ییکیب از اولیسییت

باشد، تاکاد کرد که تماسها جریان دارد تا هم اسیزی ی ل  مب

قسه اجرائاه و قضائاه ایران لطمه  باند و هم ما بزسا ایم از 

 .اتباع خسد دفاع کنام

ها درواکنش به امضیاء قیرارداد  او درباره اینکه این امدام

با تیسجیه بیه : " باشد، گفت امنازب ماان افغان و آمریکا  مب

مشک ا که جمهسری اس مب ایران با کشسرهیای جیهیان 

دارد، رواب  ماان دو کشسر افغا تیزیان و اییران هیمیساره 

 ."دوسزا ه و با حتن همتایگب بسده است

. امدام ییک میسظیسع جیرمیب اسیت"  مسسب زی گفت که

ایران شهرو دان خسد و سیاییر کشیسرهیا را کیه میرتیکیو 

ا د امدام کرده و تنها اتیبیاع افیغیان  جرم در این کشسر شده

ها یک مسظسع  مسظسع امدام.  شامل امدام شدگان  اتزند

باشد و  باید به این قضاه سااسب فکر شسد و ییا  قضای مب

 ."چهره سااسب داده شسد

اطی میب کیرد و  او درباره تعداد امدام شیدگیان ابیراز بیب

ما از طریع سیفیارا اییران در کیابیل و سیفیارا :"  گفت

کینیایم تیا میسارد  افغا تزان در تهران مسظسع را د بال مب

 ."*مشابه در آینده اتفاق  افزد

.                            بزرگان قسمب و  زدیکا شان پاسپسرا داده  شسد  

بیرد،  متمد  سرزی ز دا ب افغان که اکنسن در ز دا های ایران به سر مب 

 یفیر از  ۱۱در ییک هیفیزیه گیذشیزیه :"  سب گیفیت بب   در تماس ت فنب به بب

 یفیر آ یان از  ۲ا د که  شهرو دان افغان در ز دا ب که من هتزم امدام شده

 ."وییت تخار افغا تزان بسد د

این ز دا ب افغان از دولت افغا تزان خساست که به پیرو یده او رسیایدگیب 

 .کند و در  سرا اثباا جرمش، در داخل افغا تزان متاکمه شسد

گسید هاط ییک از می یامیاا سیفیارا  ز دا ب دیگر افغان  ازدر تهران مب

شیسد،  افغا تزان از ز دا اان افغان در ز دا ب که او در آن  یگیهیداری میب

حدود یک سال قبل افغا تزان و ایران قا سن اسزیرداد .  خبری  گرفزه است

 .مجرمان را امضا کرد د

 واکنش دولت افغا تزان

 انتقال اجساد افغانهای اعدام شده در ایران به افغانستان
 فوریه  21شنبه  -بی بی سی
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را (  طی قینیامیه) برای هر  سع تس سری زدن و تت ار و تجاوزی، ایشان ورقه  نگان اسیارا میرییم 

امضا  کرده ا د و اکنسن با اتکا به همان قسا ان و فرهنگ مازسا ند این چنان در و ی دو ا تیان و 

 .دو همتنگر ساب ش حرف بز د

در اینجا یزم است ما هم بعنسان  ا ی ی بیایسن کیمیس یایتیزیب کیه سیالیهیای زییادی اسیت در دفیاع از 

همچسن مریم ظاا و اقای اسا  س که اتفاقیا سیابی یه میبیارزاتیب و ز یدگیب و میتیرومیایت "  شااطانب" 

بعنسان کتا ب که  ه تنها کیل دم و .  هایشان برای ما ماان است، باشزر آسزان های مان را بای بز ام

دسزگاه حکسمت جنایزکار اس مب و قسا ان جاری ظد زن آن را بیه میبیارزه ای هیمیه جیا یبیه در 

ز دگب خسد تبدیل کردیم، ب که بعنسان کتا ب با تجربه باش از ده سال  جاا هر روزه جان ز یان و 

فرز دا شان از ازدواج های اجباری و اجتافاا مردان و خا ساده هایشان و سنت های ارتیجیامیب و 

کثای بر زن،  مما ا خسد را در کنار مریم ظاا و اسا  س قرار بدهام و چنان افکاری را باشزر افشیا 

 .کرده و در م اب ش ایتزادگب کنام

هااا مدیره سندیکا در برابر گفزه هایب که به او منزتو ماشسد  مازسا د سکسا کند چرا که اویهیار  

اینده سندیکا و کافات فعالیایزیش در .   ظر امضا و سازمان سندیکا دراین مسرد اخار بتاار مهم است

در آخر امی م : "  اقای حااا غابب در همان  امه خسد به سازمان م ل ادما ماکند.  گرو این ها است

مب کنم بنا به تصمام هائت مدیره سندیکا منصسر اسا  س هاچگس ه سمت و متئسلازب در ایین تشیکیل 

 "متز ل  دارد و ایشان به دلال تخ فاا اشاره شده از سندیکا اخراج شده است

هااا مدیره سندیکا در رابطه با این ادمای حااا غابب چه ماگسید؟  اینجا حااا غیایبیب بیر  یکیزیه  

. بیسده اسیت"  دلیایل تیخی یفیاا اشیاره شیده" بتاار مهمب تاکاد دارد و ماگسید که برکناری اسا  س بیه 

هیایاا .  تخ فاا اشاره شده منظسر همان تخ فاا اشاره شده در  امه حااا غابب به سازمان م ل است

 مدیره سندیکا چه جسابب به این متاله دارد؟

باش از یک ماه است مباحثاا بتاار زیادی حسل متاله تصمام هااا میدییره سینیدییکیای واحید در  

"  تیخی یفیاا" بتااری آگاها ه ت ش کرد د از تصمام ام م برکینیاری اسیا ی یس بیه دلیایل .  جریان است

کشی کنند و امروز با  امه حیایاا غیایبیب بیایشیزیر میعی یسم "  حرکزب رو به ج س در جنبش کارگری"

شایید  یامیه حیایاا غیایبیب و ! ماشسد که چه پاشروی بزرگب  صاو طرفداران این  ظریه شده است

تیعیدادی از " قب  هم مع سم بسد که  امه ! دیگر اقداماتش در سایه این پاشرویها دارد  سرا ماگارد

" تعدادی از فعالان سندییکیا"  امه .  را فراهم کرده بسد"  پاشروی"چگس ه ماتریال این " فعالان سندیکا

که اکنسن دیگر رب  آن به اقای حااا غابب و  ظراتشان در مسرد اسا  س و مریم ظاا اکنیسن دییگیر  

کام  واظ  است،  شان داد که چه ا دازه تسا تت بر تصمام هااا مدیره در امی م چینیاین  یظیری 

متافل و فرقه های مخز ی هم در پب کشی مبارزه طب اتب تمام میایار در اوج دوری . تاثار بگذارد

دارای یک جهت و سااست های مشزرکب در این قضاه شید ید و ایین هیم "  اتفاق" از هم و بر حتو 

اینک تع او مریم ظاا و اسا  س با اتکا به دادگاه و احکام جیزاییب .  تجربه جالبب در فعالات اینها بسد

اقای منصسر حااا غابب، ممنسع الخروج کردن بچه هیای "  رشادا و پاگاری"حکسمت اس مب و 

مسرد  ظر اقای غابب قرار اسیت "  تخ فاا" مریم ظاا و بایخره رب  متز ام تصمام هااا مدیره به 

هااا مدیره سندیکای واحد چگس ه هیر گیس یه رابیطیه میسرد ادمیای اقیای .  د باله این مسظسع باشد

غابب را مازسا د تسظا  بدهد و مهمزر اینکه تسقع این است این افکار و  ظیراا مضیس سیابی یش را 

مسرد   د قرار بدهد و حداقل ا ها را از خسد و سندیکا دور کند و دور بریزد و اجازه  دهد این چنان 

بیه ایین سینیدییکیا و "  مضس سابع سندییکیای واحید"  چر دیاا ظد کارگری و ظد زن تتت منسان 

اسیت "  میعی یسم" سر سشت اقای حااا غابب با چنان اممال و  ظراتیب بتیایار .  امزبارش مرتب  شسد

 .آ چه که  ا مع سم است  ظر سندیکا در مسرد این ادما های منصسر حااا غابب است
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مضس سابع هیایاا میدییرییه سینیدییکیای واحید تیهیران و )  امه سرگشاده  منصسر حااا غابب 

روی  کاتیب از ایین  یامیه .  ، به سازمان م ل در ترکاه دارای  کاا بتاار مهمب هتزند( حسمه

یزم است مکث کرد  و اسزنزاجاا مم ب این  ظر و مم کرد اقای غیایبیب را بیایشیزیر میزیسجیه 

در واقع  مهم است که هااا مدیره سندیکای واحد و امضیای ایین سینیدییکیا در میسرد .  بشسیم

فیکیر میایکینیایم ایین .  اوهار  ظر این مضس سابع هااا مدیره و رفا شان پاسخ و قضاوا کنند

تسقع بتاار ابزدایب باشد از یک سندیکای کارگری که سراپای وجسد خسد و امضایش بر م ایه 

 .و م و بب مدالزب و قسا ان ارتجامب است

شخصب بیه  یام مینیصیسر : " آقای منصسر حااا غابب به سازمان م ل در ترکاه مانسیتند که  

اسا  س با اغفال و فریو همترم مریم ظاا او را از مرز های غار قا س ب جیمیهیسری اسی میب 

این  امه در پایان  فته ظمایمیه   -از  امه آقای حااا غابب به سازمان م ل..." )  مبسر داده و

 (است

. را دارد به سازمان م ل معرفب ماکینید" آدم ربا"و یک " جنایزکار"منصسر حااا غابب یک  

اقای حااا غابب  منصسر اسا  س که ز دگب اش بعنسان یک کارگر ر ج کشیایده و بیه مینیسان 

او .  یک مبارز و یک رهبر کارگری  برای دوست و دشمن شناخزه شده است، معرفب میایکینید

این واقعات  دارد و این ادمیا قیبیل از هیر چیایز .  ا زظار دارد به این منسان با وی رفزار شسد

منصسر حااا غابب را در کنار دادگاه های شرمب در ایران قرار مادهد که البزه و میزیاسیفیا یه 

قب  متاله در این است که در کنار این ادمیا، میرییم .  با افزخار چنان مسقعازب را پذیرفزه است

ایشان و بعنیسان "  همتر" ظاا  ه به منسان یک فرد، یک ا تان متز ل و یک زن ب که بعنسان 

در .  دارایب و م ک و مال ایشان که دزدیده شده و اغفال شده و فریو داده شده معرفب میایشیسد

این یکب هم ذره ای از واقعات وجسد  دارد و یک خروار تسهان و تفکیراا ظید زن بیایرون 

مریم ظاا ما ند همه ز ان و بتیایاری از ز یان آگیاه و پیایشیرو در میبیارزاا .  زده شده است

کارگران و ز ان برای اح اق ح سقش مبارزه کرده است، شناخزیه شیده اسیت و بیعینیسان ییک 

مادر افزخاری که بر اثر این مبارزاتش  صابش شده است را خا ب ها  دار د، مریم ظیایا یبید 

ما ند بتااری از ز ان جامعه ما و خا ب از جسامع دیگر در د اا تا هیم اکینیسن شیا یس ز یدگیب 

ازاد و برابر را پادا  کرد، این ا زخا  را بهر دلا ب  داشت و مدتب را هم در ز یدا یب بیه اسیم 

 !خا ساده با فردی بنام حااا غابب گذرا ده است

آیا زن فمناتت در جامعه لابرالب و "  حااا غابب در جای دیگری در وب گشان  سشزه ا د که 

بب جان سرمایه داری مب خساهد آزاد شسد ؟  م عبه و اسبا  بازی جامعه مرد سایری شسد ؟ 

 "آزادی زن در چنان جسامعب شعاری باش  اتت

همان اوهار  ظر ایشان را در کنار اغفال شدن و فریو خسردن مریم ظاا بگذارید واقعا چه   

که ایشان معرفب "  لابرالب و بب جان سرمایه داری" زاجه ای از این گرفزه ماشسد؟ ایا جامعه  

ماکنند و در سنت ارتجامب مردسایر و مذهبب به زن رایج است،  گاهش به زن ما ند حیایاا 

را به جامعه "  جامعه لابرال و بب جان سرمایه داری" غابب است؟ ایا واقعا  باید هزار بار این 

جان دار و دادگاه های شرع اقای حااا غابب و کاهان شریعزمداری تیرجیای  داد؟  اویهیاراا 

شکر السد اقای حااا غابب در مسرد یک زن که مدتب را هم در اسیارا چینیاین میردی بیسده 

است   باید از متا  کارگران و ازادیخساهان طرد کرد؟ کتب که ابزدا بیه سیاکین ییک زن را 

ایین تصیسییری کیه .  ا تان متتس   ماکند مما ا مردسایر، مما ا برده و مما ا ظد زن است

اقای حااا غابب از جامعه غربب مادهد که زن اسبا  بازی دست مرد و  جیامیعیه اسیت چیه 

ا دازه مصداق  ظر و مم کرد خسد اقای حااا غابیب و میردان مشیابیه ایشیان هتیزینید کیه  یا 

س مزب در پب رها کردن ز ان و مردان جامعه از بردگب و اسزثمار سرمایه داری و فرهنیگ 

این تصسر ظد زن درماان میبیارزیین !  ارتجامب اش زما ب ادما داشزه ا د و یا مدمب هتزند؟

و ا   باسن و در ماان تشک ب که بناادش بر ظد و م و  ابرابری اسزسار شده است  باید امکان 

هااا مدیره سندیکای واحد و امضیا آن و امضیای .  رشد بااید و هر لتظه باید خشکا ده شسد

 .سندیکا یزم است از این خزمب ا ظد زن فا  ه شان را  شان بدهند

حااا غابب این گس ه اقداماا تکما ب خسد را به سازمان م ل گزارش میایدهید تیا ا یهیا را بیه  

: ا ط ح در م ابل  ه تنها شکایت یک فرد ب که ادمای دادگاه و اداراا این کشسر قرار دهید

اینجا و از طریع قا یس یب اقیدامیاا یزم را ا یجیام داده ام ،در دادگیاه خیا یساده تیهیران و            "  

همچنان دادسرای ا      و دادگاه ارشاد شکایاتب را تنظام  مسده ام که امادوارم بیا رسیایدگیب 

 "مادی ه اقداماا یزم جهت پاگاری قا س ب مسظسع ا جام شسد

که قصد فراری دادن فرز دان مشزرک ایشیان و میرییم "  شااطانب" از  ظر حااا غابب چنان  

میسرد "  آدم ربیاییب" ظاا را هم دار د باید افشا و مسرد تعا و قرار بگار د و به جرم بیاز هیم 

حااا غابب به این ترتاو هر گس ه ت ش یک مادر و فرز دا ش را بیرای .  تع او قرار بگار د

تکمال شسد و مس یا و فیاطیمیه هیم "  همترش" م تع شدن به هم متدود ماکند تا ح  ه ا ز ام از 

" اقیدامیاا" ممنسع الخروج باشند و هر اقدامب برای م تع کردن این فرز دان و میادرشیان بیا 

اما متاله این است که مریم ظاا و حااا غابب باش از دو سال .  اقای حااا غابب روبرو شسد

است که مم  ز دگب جدایب داشزه ا د و دقا ا با اتکا به جامعه مسرد  ظر اقیای حیایاا غیایبیب 

 برای دفاع کثای و ارتجامب از مرد در برابر زن و تبدیل زن به برده در جامعه و ابزاری 
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هیای اداره میتی یب مینیاطیع   اساس الاتت کیرد در میر یه

کرد شاین و فیرهینیگ و زبیان، و بیهیبیسد شیرایی  ز یدان 

واظ  اسیت کیه ایین .  اوج ن به جای آزاد کردن او است

مثل هر مذاکره دیگری،  اگزیر دو طرف دارد، «  مذاکره» 

احزا  سااسب  اساس الیایتیت کیرد در تیرکیایه بیخیشیب از 

بسرژوازی ترکاه هتزند و مینیافیع و اهیدافیب کیه تیعی یایو 

کنند در ایین می یطیع بیا اهیداف اردوغیان و حیز  او  مب

جنبیش  یاسیایس یالیایتیم کیرد در .  همخسان و همراسزا هتزند

پیکیک کیه هیم متی ی  .  ترکاه احزا  سااسب مخز یی دارد

است و هم از  ظر سااسب بر اتمتفر ممسمب  اساس یالیایتیم 

کییرد در آن کشییسر هییژمییس ییب دارد، در اوائییل دهییه  ییسد 

ای در پیایش گیرفیت تیا  اسزراتژی و خ  مشب راسیزیروا یه

ای آمیرییکیا و بیا مینیافیع  بزسا د خسد را با اسزراتژی منط ه

بناادی دولت ترکاه، مزتد اسزیراتیژییک آمیرییکیا، ا یطیبیاق 

دو سال پس از جنگ اول آمریکیا   ۲۷۷۱اوجاین در .  دهد

و مزتدا ش م اه مراق و برقراری منط یه پیرواز میمینیسع 

در کردسزان مراق، به ک انزسن پرزید ت وقت آمریکا  امیه 

 سشت و درخساست کرد که اجازه دهنید او و حیزبیش هیم 

امریکا شیس ید و در سیاییه «   ظم  سین جها ب» سسار قطار 

سااست آمریکا در منط ه، به  یمیایینیدگیب بیسرژوازی کیرد 

آن وقت آن درخساست رد شید .  ترکاه در قدرا سهام گردد

و تا همان امروز هم آمریکا و اروپا به حیمیاییت از دولیت 

  .ا د ترکاه پکک را در لاتت جریا اا تروریتت جا داده

اما ورف باتت سال گذشزه و بخصیسز در تیتیسیا دو 

سال اخار شمال آفری ا و خاورماا ه، میسقیعیایت تیرکیایه در 

منط ه در ابعاد اقزصادی و سیایاسیب پیایشیرفیت چشیمیگیایر 

اردوغیان و .  تیر گشیزیه اسیت تر و متیزی یر داشزه و  ارومند

حزبش بر پایه سهمیب کیه در دوازده سیال اخیایر در ایین 

ا د، اکنسن مدمب تجدید تعیرییی میخیزیصیاا  پاشرفت داشزه

سااسب و ژئسپسلازاک ترکاه هم در داخل ترکیایه و هیم در 

شعار کنیگیره چینید میاه .  ای و جها ب هتزند معادیا منط ه

بیرای .  « ۱۱۱۱بیه سیسی » :  پاش ایین حیز ، چینیاین بیسد

آشنایان به تاریخ ترکاه، این شعار یعنب بر امه ایین حیز  

این است که تا  دمان سیالیگیرد جیمیهیسری تیرکیایه و بیه 

قدرا رسادن کمال آتاتسرک، مهر میخیزیصیاا سیایاسیب و 

ایدئسلسژیک مسرد  ظر خسد را بر  ظام دولزب و بر جامعه 

ترکاه بز د و ورق را به زیان ماراث سااسب ایدئسلیسژییک 

«  اساس الایتیم تیرک»کمالاتم برگردا دو این تجدید تعریی 

با ر گ اس مب معانیب در تیرکیایه اسیت کیه اهیداف جیاه 

اش را در خیارج  ط با ه و تسسعه ط با ه اقزصادی و سااسب

مرزهای کشسری در ممع شرقب تا قف از و آساا ه میایا یه، 

در ممع جنسبب تا خاورماا ه و شمال آفری ا و در غر  تیا 

ایین .  کنید سط  مضس کامل الت سق اتتادیه اروپا تع او مب

امپیرییالیایتیت هیایاا حیاکیمیه -اسزراتژی یک جناح بسرژوا

ترکاه است که در  دد است مسقعات خسد را در رقابت با 

امپریالاتت کمالاتزب در داخل ترکیایه و در -جناح بسرژوا

رقابت با دولزهای ایران و مربتزان و مصر در خاورماا ه 

 »میذاکیره«  یسرا متیالیه .و شمال آفری ا متزتکیم کینید

جاری دولت ترکاه با اوج ن این است که برخسرد امیروز 

به متاله کرد از طیرف اردوغیان و حیز  او کیه دولیت 

هیا آن را در  خساهید تیا سیال ترکاه را در دست دارد و مب

  ،دست خسد  گه دارد

26ادامه در ص                               

 

 برای پایان جن   ،آمادگی عبدهللا اوجاالن
  دویچه له

آمادگب رهبر کیردهیای تیرکیایه بیرای پیاییان جینیگ بیا دولیت 

مبدهللا اوجیاین، رهیبیر حیز  کیارگیران کیردسیزیان :  مرکزی

خیساهید طیرفیداران متی ی  ایین گیروه را بیه پیاییان  ترکاه میب

او اخیایرا در .  درگاری  ظامب با دولیت میرکیزی فیرابیخیسا ید

های کرد تیرکیایه  ه درون ز دان با هااتب از  مایندگان سایر گرو

چیاپ «  رادییکیال» بیه گیزارش روز یامیه . مذاکراتب ا یجیام داد

ییا هیمیان حیز  «  پ ک ک» ترکاه، مبیدهللا اوجیاین رهیبیر 

خساهد به چند دهه جنگ مت تا یه  کارگران کردسزان ترکاه مب

زمیان فیراخیسان بیرای چینیاین .  با دولیت میرکیزی پیاییان دهید

زمان با آغاز سال  یس  ای روز اول فروردین، یعنب هم مصالته

 از با اشاره به ایین «  حریت» روز امه . شمتب تعاان شده است

تصمام  سشزه است که اوجاین قصد دارد شخصا این فراخسان 

او که از باش از ده سیال پیایش در .  را به هساداران خسد بدهد

ز دان جزیره ایمرالب در دریای مرمره در حبس اسیت اخیایرا 

. مذاکراتب را با امضای سازمان امینیایت تیرکیایه شیروع کیرد

گسی سه  ماینیده  یکب از  زایج این مذاکراا اجازه دیدار و گفت

)این دیدار در روز شینیبیه .  کرد پارلمان ترکاه با اوج ن بسد

سه  ماینده پارلمان ترکاه رهیبیران حیز  .ا جام شد( فسریه ۱۱

خییساهیید  اوجییاین مییب.  هتییزیینیید"  آزادی و دمییسکییراسییب" کییردی 

در «  پ ک ک» ای به رهیبیری  جزیااا مذاکراتش را در  امه

، بیه امضیای ایین ( هیای قینیدییل کیسه) شمال کیردسیزیان میراق 

آزادی و " سازمیان در اروپیای غیربیب و بیه حیز  قیا یس یب 

کناره گرفزن از جنگ مت یتیا یه اولیاین . مطرح کند" دمسکراسب

بیرای قیدم «  پ ک ک» هایب است که تاکنیسن  مرح ه از ت ش

 .گذاشزن در متار یک مبارزه بدون خشس ت برداشزه است

 پایان جنگ به  فع دوطرف درگار

پ ک »  شانیب میبیارزان  اوجاین م و«  رادیکال» به گزارش 

از ترکاه را برای ماه مه یا ژوئن آیینیده در  یظیر گیرفیزیه «  ک

رجو طاو اردوغان،  ختت وزیر ترکاه از ایین اقیدام .  است

تمجاد کیرده و قیسل داده کیه ارتیش تیرکیایه میبیارزان حیز  

کارگران کردسزان ترکاه به خاک مراق را مسرد حیمی یه قیرار 

م رهای خسد در شمال میراق را «  پ ک ک» قرار است . دهد

اردوغیان آخیر هیفیزیه گیذشیزیه امی م کیرد کیه روز . حفظ کند

در یک سیخینیرا یب دربیاره میذاکیراا بیا (  فسریه  ۱۲) شنبه  سه

مبارزه حز  کارگیران کیردسیزیان . اوجاین تسظا  خساهد داد

 ۱۱تیاکینیسن بیایش از   ۲۷۱۱ترکاه با دولت مرکزی از سیال 

بتااری  اوران این مذاکراا . هزار کشزه برجای گذاشزه است

. کنینید دو طرف برای پایان دادن به جنگ را مثبت ارزیابب مب

ها بر این باور د که ترکاه باید برای ادامیه تیسسیعیه خیسد و  آن

چنان ورود به اتتادیه اروپا ثیابیت کینید کیه از حیداقی یب از  هم

هیا و سیاییر میسازیین  پاشرفت در زمانه رمایت حی یسق اقی یایت

ظیرورا ا ی حیاا در . ح سق بشیر بیرخیسردار شیده اسیت

ها،  قسا ان ترکاه، چه در زمانه ح سق کردها و چه سایر آزادی

از جم ه آزادی مطبسماا و حع باان، یکب از مطالباا دائمیب 

ا  حاتب که تاکنسن تنهیا ومیده داده .  از حکسمت ترکاه است

بیرای . های  اچازی در راه آن بیرداشیزیه شیده اسیت شده و قدم

 —کردها هم بهزر است که به جای جنگ با حکسمت مرکزی 

برای به دست گرفزن سرزمانب ف ار، در رو د تسسعه اقزصادی 

از ثروا این کشسر برای پاشرفت خسد . پرشزا  ترکاه سهام شس د

کاری برای تسسعه  بهره بر د وبه جای ظربه زدن به فکر راه

هایب که تاکنسن از رشد اقزصادی  بخش. های کرد شان باشند بخش

.                                       ا د غر  ترکاه  صاو چندا ب  برده  

 مذاکره دولت ترکیه با عبدهللا اوجالن
 مصاحبه  شریه اکزبر با فات  شاخ 

 فسریه  12.

دسامبر گذشزه با دیدار م ام اطی میاتیب تیرکیایه هیاکیان :   شریه اکزبر

در پارلمان تیرکیایه از «      و دمکراسب»  فادان و دو مضس حز 

اوج ن در ایمرالب، پروسه مذاکره دولت ترکاه و اوج ن آغاز شید 

آیا سااست دولت تیرکیایه .  ای گرفزه است ها پاشرفت تازه که این روز

 در مسرد متاله کرد تغاار کرده است؟ 

خا ب روشن است که  ه سااست دولیت تیرکیایه در میسرد :  فات  شاخ

متاله کرد تغاار کرده و  ه این مذاکره هم شیروع تی ش بیرای حیل 

اردوغان و حزبش با این اقدام، اهداف دییگیری را . متاله کرد است

جیزئیب از «  متیالیه کیرد» ها بیه  کنند و برخسرد کنس ب آن تع او مب

ا د از کیا یال  خسد اینکه ترجا  داده.  م زوماا تع او آن اهداف است

شس د ساگنال منفب آشکاری اسیت کیه قصید « مذاکره»اوج ن وارد 

حل متاله کرد در ماان  اتت، قصد دار د از جائب وارد شس د که بیا 

کمزرین امزااز، باشزرین همراهب اوج ن و پکک و کل  اساس الایتیم 

  .کرد با اهداف مشخص خسد را تامان کنند

ییک .  حزب یک ز یدا یب سیایاسیب  یایتیت.  اوج ن یک گروگان است

او  ه در جنگ اسار شده  ه مثل هزاران ز یدا یب .  اسار جنگب  اتت

دولت ترکاه او را بیا کیمیک .  سااسب تسس  دولت دسزگار شده است

ساای آمریکا در یک آدمربائب آشکار در کشسر دیگر قیاره دییگیری 

سال در ا فرادی  گه داشیزیه، تیا هیمیاین   ۲۱ربسده، (  کاناا در آفری ا) 

اواخر هجده ماه ممنسع الم قاا کرده حزب به وکای یش اجیازه دییدار 

ا یزیخیا  «  میذاکیره» چه شده گروگان را به منیسان طیرف .   داده بسد

 ا د؟  کرده

فیسرییه، ییک روز پیس از   ۱۱اوهاراا اردوغان در روز یکشنبه 

در پیارلیمیان تیرکیایه بیا «      و دمکراسب» دیدار سه مضس حز  

اردوغیان در .  کینید اوج ن، هدف از ا زخا  اوج ن را روشین میب

پکیک اول سی ح را زمیاین :  سخنرا ب ز ده ت سیزیس ب یکشنبه گفت

از دید اردوغان آ چه در دو دییدار بیا !  بگذارد بعد وارد مذاکره شسد

اوج ن گذشزه هنسز مذاکره  اتت، ت ش است برای وادار کردن او 

اول خ ع س ح پیکیک، بیعید :  کند به امضای آ چه اردوغان دیکزه مب

قرار است اوج ن، گروگیا یب کیه از حی یسق ییک ز یدا یب !  مذاکره

سااسب هم متروم است و زیر فشیارهیاییب اسیت کیه د یایای بیایرون 

ز دان ایمرالب از آن خبر  دارد، فرمان اردوغیان را امضیا کینید و 

  .برای پکک بفرسزد

بنا به روایت روز امه التااا لندن هااتب که شنبه بیا اوجی ن دییدار 

ا ید تیا بیا  بیرده«  هیدییه» داشزه، یک خسد سیس و یک تتبای  بیراییش 

خسد سیس سه  امه بنسیتد یکب به جناح مت   پیکیک در قینیدییل کیه 

س ح را زمان بگذارد، دیگری به جناح سااسب پیکیک در اروپیا و 

این اسزبداد اردوغا ب دقا یا !  در ترکاه« افکار ممسمب»سسمب برای 

از رفزار متزبدا ه س طان مثما ب با ز دا اان جزیره ایمرالب تی ی یاید 

ا ید  ها از قیسل هیایاتیب کیه بیا اوجی ن دییدار کیرده رسا ه.  شده است

خیسا یده و از «  گیامیب تیارییخیب» ا د که او اقدام اردوغیان را   سشزه

احزا  سااسب کرد خساسزه که در بیرخیسرد بیه آن دقیت بیه خیرج 

  .دهند، اما از پکک  خساسزه که س ح بر زمان بگذارد

در یک ک م آ چه مد  ظر اردوغان و دولت ترکاه است حیل متیالیه 

کرد  اتت، همراه کردن  اساس الاتم کرد با اهدافب است که در ایین 

دوره در  فبندیهای درون بسرژوازی ترکاه، در ارتباط با مسقعایت 

جدید ترکاه در منط ه و جهان و در ارتباط بیا مضیسییت تیرکیایه در 

چیارچیس  اقیدامیاتیب کیه اردوغیان و .  کینینید اتتادیه اروپا تع او مب

در برابر خ ع سی ح پیکیک و تیبیعیاید «  مذاکره»دولت ترکاه در این 

 سران آن، در  ظر دار د، دادن امزاازاا معانب به احزا  بسرژوا 
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روز پنجشنبه، باتت و هشزم اسفندماه   

سااوش شام س ز گ زد و خبر داد  ۲۱۱۱

که فردا یعنب جمعه آخر سال قصد دارد 

یاد احمد شام س را که   سنگ مزار ز ده

ای  شکتزه است، برداشزه و سنگ تازه

 صو کند و از من هم خساست که در این 

پذیرفزم و چه از این .  مراسم حاظر باشم

بهزر که آخرین ساماا سال کهنه را به 

ق مب باشب که دلت سخت   کنار یاران هم

فردا، بر سر مزار ...  تنگ است برای آ ان

 .یاران شدیم

م ب »و «  جمال پاامب»از دوسزا م، 

پسر که سانماگر  هم بسد د و م ب «پسرمزع م

است قرار بسد فا مب هم از مراسم تعسیض 

آیدا با شاخه گ ب آمده بسد .  سنگ تهاه کند

و با  گاه پرمهرش ا بسه آمدگان را 

به هنگام تعسیض سنگ، .   گریتت مب

م ادیری از گل و خاک مزار شام س، روی 

هایش  آیدا با دست.  مزار همجسار ریخزه شد

زدود و وقزب به او  این خاک و گل را مب

جا رفت و رو   گفزند که در پایان کار همه

ما :  ای گفت لبخند مهربا ا ه  خساهد شد با

 .حع  داریم مزاحم همتایه شام س باشام

*** 

بعد از پایان مراسم هم، این او بسد که 

های  ثار شده بر مزار شام س را  تمامب گل

با دقت تمام و به تتاوی بر گسرهای 

من کناری ایتزاده بسدم و .  همجسار  هاد

فضای مزارسزان مرا .   گاهم بر خاک بسد

تر که به  هایب دور پرتا  کرد به سال

ج ل »ام  همراه دوست از دست رفزه

، در دل تاریکب شو بهشت «فرشب احمدی

 ام   زهرا، برای تعسیض سنگ مزار ز ده 

رفزه بسدیم و من اینک «  خترو گ ترخب»

بعد از :  کنم تا تس بدا ب آن را گزارش مب

دفزر اول «  ای سرزمان من»چاپ  ختزان 

از شعرهای خترو، م ارظا ریاس دا ایب 

مدیر ا زشاراا  گاه، مب غب را بابت 

الزالای پرداخت و من ما ده بسدم با این  حع

در دیداری که با فرهاد .  مب   چه کنم

گ ترخب، برادر خترو در رشت داشزم و 

آن زمان هنسز مادر خترو هم ز ده بسد، 

پاشنهاد کردم که این مب   را برای تهاه 

مادر .  سنگ مزار جدیدی  رف کنام

خترو این پاشنهاد را پتندید، اما برادرش 

اوایل ا    ، سنگ  فاتب را :  فرهاد گفت

برای خترو فراهم کرده بسدیم که امکان 

اکنسن در   صبش فراهم  شد و این سنگ هم

منزل یکب از دوسزان خترو است که 

شناسم اما  اش را هم  مب   اش است و خا ه

تسا ب از طریع دوسزان اهل ق م او  تس مب

را پادا کنب و سنگ را از او بگاری، به 

با  .تر خساهام بسد اینگس ه ما هم راظب

حارا پرسادم مگر دوست خترو گم شده 

آری تا آ جا :  تا او را پادا کنم؟ فرهاد گفت

 دا م همترش از او جدا شده و به  که من مب

خارج از کشسر رفزه و دخزرش هم بامار است و 

کس هم از او  وظع مالب خسبب هم  دارد و هاط

 .  خبری  دارد

*** 

وجیسی آن   در بازگشت از رشت، پاگارا ه بیه جتیت

دوست   اش برآمدم و سرا جام در دیداری بیا دوسیت 

دا تیزیم کیه دوسیت  ی یاش «  خشایار دیهایمیب» فرزا ه 

آدرس و ت فن ثابزب  دارد و هر از گاهب به دفزیر کیار 

از خشایار خساسزم تا در  سرا .  ز د خشایار سر مب

آمدن دوست   اش شماره ت فن مرا به او دهد و تیاکیاید 

پس از گیذشیت حیدود ییک . کند که با من تماس بگارد

. ماه، روزی ت فن خا ه من در ز جان بیه  یدا درآمید

آری دوست   اش بسد که پاغام مرا از خشایار گیرفیزیه 

چند روز بعد من در تهران بسدم و کینیار دوسیت .  بسد

  اش و پشت ماز رسزسرا ب و پیس از گی  و گیفیت 

گشییزییب؟  آغییازییین او گییفییت بییرای چییه د ییبییال میین مییب

و تصییمییاییم بییه «  ای سییرزمییایین میین» مییاجییرای چییاپ 

کیزیا  را دییده .  تعسیض سنگ مزار خترو را گیفیزیم

به او گفزم سنیگیب را کیه  یزد تیس امیا یت اسیت، . بسد

مرا، فرهاد برادر خترو مامسر ییافیزین تیس .  خساهم مب

با  گاهب شرمگانا ه از اوظاع بد ز دگیب .  کرده است

و باماری دخزرش گفت و اینکه چسن قادر به پرداخت 

هاست به آ جا سیری هیم  اجاره آپارتما ش  اتت، مدا

اش  از هما جاست و بیعید   زده است و اسبا  و اثاثاه

اش یک سرهنگ بیاز شیتیزیه قیبیل از  گفت  احبخا ه

هیای میعیسقیه و  ا     است و سخت به د یبیال اجیاره

همان خا ه به پشت افزاده است و    سنگ هم در زیر پ ه

بیه او گیفیزیم .  ا ید رویش یسزاک متزعمل و آجر چیایده

الزالای حا ل از چیاپ   گران پسل  باشد چرا که حع

بیهیای  اول کزا   زد مین اسیت و بیا پیرداخیت اجیاره

. کنایم و هیم سینیگ را معسقه، هم اثاثاه او را آزاد مب

قراری برای سه روز بعد گذاشزام تا آن دوست بااید و 

 گران سنگ بیسدم میبیادا کیه .  خا ه سرهنگ را بنماید

آساو دیده باشد یا اینکه سرهنگ بد ق  ب کند و سینیگ 

 .را تتسیل  دهد

ای هتزام که خا یه  اکنسن در کسچه.  روز مسمسد رساد

گیسیید مین  دوست   اش میب.  سرهنگ درآن واقع است

از سیرکیسچیه خیا یه را .  روی دیدن سرهنگ را  دارم

حتیا  و .  میا یم دهم و پشت همان دییسار میب  شان مب

کزا  سرهنگ را که دادی و سنگ را تتسیل گرفزیب، 

پذیرفزم و با دلهره از او جیدا .  کنام همدیگر را پادا مب

 احبخا ه .  شدم و ز گ در خا ه را به  دا درآوردم

اا را  یداده  باشب و سرهنگ شاهنشاهب و اجاره خا ه

 چه شسد؟... و در رفزه باشند

*** 

مردی ب ندقد با سیر و .  در آپارتمان ت ب کرد و باز شد

با چیه کتیب :  رویب آراسزه پادا شد و مهربا ا ه پرساد

آلیسد میاجیرای  کار دارید؟ بیا  یداییب لیرزان و شیرم

ام  دوست   اش و سنگ اما زب را بازگفزم و اینکه آمیده

حتا  و کزا  معسقه را  اف کنم و سنگ را تتسیل 

 .بگارم

بیه تینیدی دسیت میرا .  آتشب مجاو در  گیاهیش دویید

خیس  :  گرفت و به راهرو کشاد و به  دای ب ند گفیت

 گاه کناد، این سنگ شماست،  تا  و سالم زیر ایین 

ایین (  ۹۱تیا  ۲۱از سال)سال است ۲۲هاست  یسزاک

سنگ همچسن اما زب در ایینیجیا خیفیزیه اسیت مین ایین 

 .تا دوست   اشت خسدش باایدسنگ را  خساهم داد 

بباناد جنا  سرهنیگ، تیمیام :  آماز گفزم با لتنب الزماس

 —اجاره به اظافه دیرکرد آن  زد من است و ت دیم 

. خساهد شد؛ ف   سنگ را بدهاد تا رفع زحمت کنایم

میگیر مین از :  جنا  سرهنگ برافروخزه فریاد زد

خیساهیم بیه آن دوسیت  شما پسل خیساسیزیم؟ مین میب

وجیدان  هنرمند شما بگسیم که ییعینیب مین آ ی یدر بیب

مین اگیر از او .  بسدم که وظع او را درک  یکینیم

او بیه   خساسزم که ایین هیمیه میدا اجیاره اجاره مب

خیساهیم بیه او بیگیسییم بیا  مین میب.  افیزیاد تعسیع  مب

این سنگ را گیرو  یگیه داشیزیم تیا روزی !  معرفت

 .ای باایب و به تس بگسیم که مرا هرگز  شناخزه

دا تزم چه باید بگسیم؟ اشک در چشمیا یم حی ی یه   مب

بتزه بسد و از پشت آن چهره سرهنگ شاهینیشیاهیب 

میرا در آغیسش کشیاید و گیفییت .  تیار و درهیم بیسد

ام  ام شما را  شسخب کردم، من کزا  خترو را دیده

خساهیاید  کناد که مب چه کار خسبب مب.  شناسم هم مب

اش  ها این سنگ را بیه جیاییگیاه ا ی یب پس از سال

 .ببرید

تسا م  یادق  یبیاشیم،  در برابر این مهر او دیدم  مب

گفزم راسزش این دوست   اش درهماین پیایط کیسچیه 

ایتزاده و منزظر من است اما شرم ما یع شید کیه بیا 

کینیم از مین  شینیایده  خساهش میب.رو شسد شما روبه

 .بگارید

ها پایان دویید و طیسل کیسچیه  این را که شناد از پ ه

. را پامسد و در خم کسچه دوست   اش ما را گیرفیت

جینیا  سیرهینیگ در .    اش زبا ش را گم کرده بسد

 .بارا ش کرد  آغسشش گرفت و بسسه

وای این جهان هنسز زیباست وماشسد درآن ز دگیب 

ها هتزند و تا شی یاییع هتیت  کرد، تا این قبال ا تان

 .ز دگب باید کرد

*** 

بعد وا زب گرفزام و به یاری همدیگیر سینیگ را از 

جنا  سرهنگ شی ینیگ آ  .  پ ه به کسچه آوردیم راه

اش را بارون کشاد و غیبیار از سینیگ زدود،  خا ه

بعد آن را پشیت وا یت گیذاشیزیایم و پیزیسییب روییش 

 .کشادیم

جنیا  سیرهینیگ دیینیاری بیابیت کیراییه گیذشیزیه و 

سیال بیه  ۲۲دیرکرد آن  گرفت و سنگ را پس از 

خسشتال بسدم که هم دوست   اش بیه .  ما تتسیل داد

اش پب برده و هیم مین  منشب  مظمت روح و بزرگ

سنگ مزار خترو را که التع سنگ  یفیایتیب بیسد، 

ام و همان امشو بیایید بیه فیرهیاد در  به دست آورده

رشت ز گ بز م و خبر تتسیل سینیگ را بیدهیم و 

 .بعد قراری بگذاریم برای  صو آن در متل مزار

*** 

ا دیشم که آن شو  دای میرا بیا  هایب مب به سام ...

هیا بیرد و بیه فیرهیاد  ها و جینیگیل خسد از فراز کسه

 .گ ترخب رسا د که  گران همتر بامارش بسد

تیسا یب  فرهاد جان من سنگ خترو را یافزم، کب مب

به تهران باایب تیا میراسیم  صیو سینیگ را ا یجیام 

 .دهام؟

فیرهیاد را .   دای ختزه فیرهیاد میرا  یگیران کیرد

او در برابر هر سیخیزیب آ یچینیان می یاوم .  شناسم مب

هیای  او سیخیزیب.  است که باورکرد ش مشکیل اسیت

فیراوا ییب را تییجییربیه کییرده و سییربی یینیید از کییسران 

کینیم کیه  حسادث بارون آمده، اما اکنسن احتاس میب

 .ای است سرریز تا  و تتم ش همچسن کاسه

... سرطیان...  کاوه مزیز، همترم سخت بامار است

دا یم بیه   یمیب.  دا م که او را از دست خیساهیم داد مب

اگیر ...  دخزر کسچکم مرییم بیایید چیه جیسابیب بیدهیم

 -ای کار  صو سنگ را به تعسیع  تسا ب دوهفزه مب

. بانداز تا من هم بزسا م کینیارا بیاشیم

سیالیگیرد ختیرو هینیسز   بهمن ۱۷تا 

زمان داریم و تا آن وقت من میجیالیب 

بیرای .  خساهم یافت تا به تهران بایاییم

پاگاری معالجه همترم هیم کیه شیده 

 .بییاییید از رشییت بییه تییهییران بییاییایییم

 .خساهشم این است کمب  بر کنب

رویم  شد که به فرهاد بگسیم در ایین 

خیساسیت،  دو هفزه مه زیب کیه او میب

در ...  من سنگ را کجا  گهداری کنم

آن سال من بیه دیییل شیغی یب سیاکین 

خساسیزیم حیزیب از  ز جان بسدم و  مب

دوست یا فامال ت اظا کنم کیه سینیگ 

قبری را بیه امیا یت در مینیزل خیسد 

 . گهداری کنند

یاد دوسزب افزادم کیه خیسد را خیای یب 

آ یی یدر چی  کییه فییکییر .  دا یید چی  میب

از .  کنب پترخاله اسیزیالیاین اسیت مب

هنسز هیم ... هایش که دیگر  گس سبال

هایب که از گند آن حیز   از پس سال

التال گذشزه است به حضراتیب  مع سم

خییطییا  «  رفییاییع» هییمییچییسن خییسدش 

طیاق ابیروی پیرپشیت  کینید و بیه مب

و ...  خیسرد بیرژ یی کیذاییب قتیم میب

ک ب برای آزادی باان و ا یدیشیه یی یه 

؟ ... پس دییگیر چیه بیاک.  دهد جر مب

دارم و شیمیاره  گسشب ت فن را بیرمیب

در !  گییاییرم و  ییدای رفییاییع را مییب

بییییا کیییی ییییب .  پییییاییییچیییید گییییسشییییم مییییب

خیییساهیییب و شیییرمییینیییدگیییب  میییعیییذرا

دا یم کیه  میب.  گیسییم ام را میب خساسزیه

همتر و فیرز یدان او سیاکین کشیسر 

آلمان هتزند و خسد رفاع هم شهرو د 

آلما ب است و در سیال چیهیارمیاه را 

گذرا د و مبالیغیب  اش مب کنار خا ساده

را کییه دولییت آلییمییان بییه حتییا  

اش واریییز کییرده بییرداشییت  بییا ییکییب

کند وهشت ماه ب ایه را در اییران  مب

اش هیم  کند و خا ه دوطب ه ز دگب مب

هماشه خیالیب اسیت و در حیایاط آن 

حزما جایب برای این سنگ هتت کیه 

به پشت باینیدازییمیش تیا کتیب حیزیب 

 .  زسا د سطرهایب از آن را بخسا د

کاوه جان راسیزیش را بیخیساهیب مین 

ا سی سیری .  دردسر  دارم  حس  ه

کینید میگیر دسیزیمیال  را که درد  یمیب

 ؟ ...بند د مب
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در این روزها به ا یزیخیابیاا رییاسیت جیمیهیسری 

این درحالب اسیت کیه .  اس مب  زدیک مب شسیم

تضادهای درون هیایئیت حیاکیمیه اییران هیرروز 

در حی یای یت، .  شدا و حدا باشیزیری میب گیایرد

اخز ف اینها  بر سر چگس گیب تی یتیایم غینیائیمیب 

اسیت کیه از غیارا مینییابیع می یب و دسیت ر ییج 

حجم این غیارا را .  زحمزکشان بدست آمده است

مب تسان از اخز س های  جسمب که اینجا و آ جیا 

بیا یدهیای میافیایائیب .  بعضاً لس مب رود حیدس زد

هائت حاکمه چنان بر سر ت تام این غنائم باهم به 

جنگ و جدال مشغسل هتزند کیه  یاویران را بیه 

این اشزباه مب ا دازد که ممکن است من یرییو در 

اثر این تصادماا هائت حاکمه  اییران میزی یشیب 

ولب روی دیگر سیکیه ایین اسیت کیه آ یهیا .  شسد

. درمان اخز ف، باهم وحدا مینیافیع  یایز دار ید

مبارزاا آ ها با یکدیگر در ییک پیسسیزیه ا ی یب 

هنگامب که  سرکس  و جنبش .  سازش قرار دارد

امزراظب مردم پاش مب آید، تمام هائیت حیاکیمیه 

در این راسزا فسراً مزتد مب گرد د و بیه می یابی یه 

ولیب زمیا یب کیه .  جدی با میردم بیر میب خیایز ید

مسظسع ت تام غنائم غارا شده ازمردم پاش مب 

 .آید، با هم بر سر ت تام آن درگار مب شس د

در پب شکتت مسقت با یدهیای میافیایائیب ا ی ح 

ط و، درحالاکه آ ها چند ین سال میزیمیادی حیاکیم 

ب منازع در جمهسری اسی میب بیسد ید، و بیا بیه 

حصر کشا دن و ز دا ب کردن بعضیب از میهیره 

های مهم این با د، ایینیطیسر وا یمیسد میب شید کیه 

قضاه اخز ف درون هائت حاکمه ت  ال پادا کرده 

است و با دهای شیکیتیت خیسرده سیرجیای خیسد 

ولب واهراً جناح احمدی  ژاد با تمایل .   شتزه ا د

تمامات خساهب خسد،  تنه بازی را هر از چنید 

البزه  اگفزه  ما د که جینیاح .  گاهب به هم مب ریزد

یریجا ب ها  از ساکت  مب تسا ند بنشانینید، آ یهیا 

خامنه ای که .   از باج و سهم باشزری مب خساهند

را بیازی کینید، رفیزیه پادرخاواناده قرار بسد   ش 

 . رفزه   شش کم ر گ تر مب گردد

در طییسل تییارییخ  یکییبیزییبییار سییب و چیهییار سییالییه 

جمهسری اس مب، همساره این با دهای میافیایائیب 

بسده ا د که با خشس ت تمام حکسمت کیرده ا ید و 

رقبای خسدشان را بب رحیمیا یه سیرکیس   یمیسده 

از امدام قطو زاده تا واجبب خیسردن سیعیاید .  ا د

امامب و حصر  یخیتیت وزییر دوران قیزیل میام 

همه دال بر این است که بعد از .  ز دا اان سااسب

سب و چهار سال هنسز امپریالاتزها  یمیب تیسا ینید 

 .  به این رژیم امزماد کامل داشزه باشند

امپریالاتزها ظمن تتتان جمهسری اس میب در  

که از این زاویه از )  مسف ازش در سرکس  مردم 

دید آ ها بهزرین آلزر اتایس و بیدییل میسجیسد بیرای 

حکسمت ایران، خسد جمهسری اسی میب اسیت و 

گاج و مردد هتزند که (  مب تسا ند به آن تکاه کنند

با کدام جناح از هائت حاکمه مب تسا ند کینیار بیای  

این ب  تک افب دست سرمایه های جهیا یب را .  یند

آ ان در ایران یک رژیم تا حد ممیکین .  بتزه است

یکدست و با ثباا مب خساهند، تا با خایال راحیت 

 ظایر قیرار )  بزسا ند با آن قرار دادهای سسد آور 

دادی که اخاراً دولت جمهسری اس مب اییران بیا 

چان به امضاء رسا د و به قرارداد ترکیمین چیای 

بیبینید ید و راه را (   ارزی با چان معروف گشیت

برای  دور سرمایه های مالب همسار  یمیایینید و 

شرای  را برای بایرون کشیایدن میافیسق سیسد از 

از ایین .  ح  سم زحمزیکیشیان اییران آمیاده سیاز ید

زاویه تا به حال جمهسری اس مب حکسمت زییاد 

تنها غارا منابع می یب بیرای .  مناسبب  بسده است

امپریالاتزها  مب تسا د کافب بیاشید، آ یهیا بیه ایین 

قا ع  اتزند ، زیرا کل بازار اییران را بیب کیم و 

 —بازار فروش کای ها از . کاست مب خساهند

زحمزکشان را در مبارزه رهبری کند تا بزسا ند 

بتاط کل  ظام را برچاند، قادر  خساهند بسد 

مزشکل و سراسری وارد مبارزاا بب امان 

خسد گرد د و مهر طب اتب خسد را بر جنبش 

.                                                    بز ند  

در این برهه از زمان، وظعات مسجیسد کیامی ً  

آماده آن چازی است که یک جنبیش رادییکیال و 

ا   بب مب تسا ید از تضیاد و تیکیه تیکیه بیسدن 

بیا .  هائت حاکمه اسزفاده کنید و آ یرا بیزییر کشید

 بسد چنان جنبشب، آلزر اتاس سازی طب اا مت   

چینیدی اسیت کیه .  کار آمدی خسد را پادا مب کند

از طرف جنبش سبز،  دای آزادی مار حتاین و 

کییروبییب سییر داده شییده اسییت، تییا اگییر جیینییبییش 

امزراظب احاا اً در گرفت فسراً این دو  یفیر را 

ایین در حیالیب .  به منسان آلزر اتاس مطرح  ماینید

است که بزرگزرین خدمزب که جنبش سبیز و در 

رأس آن مسسسی و کیروبیب بیه تیتیکیایم هیایئیت 

حاکمه ایران  میسد، هیمیا یا سیر بیرییدن جینیبیش 

امزراظب مردم و ج سگاری از رادیکالازه شدن 

همه ما شاهد بسدیم که چطسر در جنیبیش .  آن بسد

بیه  88های امزراظب خاابا یب میردم در سیال 

میتییض اییینییکییه خییطییر آن مییب رفییت کییه مییردم 

رادیکالازه بشس د فسراً سرو ک ه سبزالهیب هیا و 

لباس شخصب های سازمان اط میاا پیایدا میب 

شد و مردم را به آرامش و سیکیسا دمیسا میب 

 .                                                                                                 مسد د

بسی کبا  به مشام س طنت ط بیان و میجیاهیدیین 

هییم رسییاییده اسییت و هییرکییدام بییرای  ییسکییری 

امپریالاتزهیا میب خیساهینید گیسی سیبی یت را از 

در کیینییفییرا ییس بییایین الییمیی یی ییب .  دیییگییری بییربییاییینیید

مجاهدین خ ع ایران در فرا ته از آقیای رودی 

جسلاا ب شهردار سابع  اسیسرک دمسا به ممل 

مب آید تا سخنرا ب  ماید او  یایز بیا تیعیرییی و 

تمجاد از مجاهدین و خا م میرییم رجیسی خی  و 

خطسط امپریالاتم آمرییکیا را بیه خیا یم رجیسی 

رظا پیهی یسی هیم خیسدش را از .  دیکزه مب کند

تیک و تیا  یایا ییداخیزیه و پیرکیار ایینیجیا و آ یجییا 

آن  دسزه از مردم که .  مصاحبه ترتاو داده است

حافظه تاریخب شان آ  در ظعای است کیه قیزیل 

مام های مسسسی و شیرکیا را در دهیه شیصیت 

بییاییاد  ییمییب آور یید بییه هییرحییال کشییزییارهییا و 

سرسپردگب های متمد رظیا شیاه را فیرامیسش 

                                                                                                                                                                   ..                                           کییرده ا یید

این باان گر این است که در  یبیسد ییک جینیبیش 

رادیکال کارگری این سیرمیاییه داری اسیت کیه 

آلزر اتاس های ریز و درشزش را به خسرد میردم 

بیا  یگیاهیب بیه میبیارزاا میردم در .  خساهد داد

مصر و تس س ایین درس قیدییمیب را میب تیسان 

گرفت که  با  بسد یک حز  کمس یایتیت واقیعیب 

طب ه کارگر که بزسا د آ ان را در  یتینیه هیای 

مبارزاتب میزیشیکیل و رهیبیری کینید، دسیزیاورد 

 . خساهد بسد مرسی جنبش، چازی جز

اجناس بنجل و ارزان چانب بازار را برای رقاو . طرف چان و روساه قبضه شده است

ظمن اینکه اتتادیه اروپا سهمب از این بازار را در اخزاار دارد . بتاار تنگ کرده است

کافب  بسده و آ ها   ولب هما طسر که گفزه شد  دور کای به هاط منسان برای امپریالاتزها

ولب سرمایه گذاری برای بارون کشادن مافسق سسد در . غارا همه چاز را مد  ظر دار د

 ..                                                  ایران با این شرای   ریتک زیادی را در پب دارد

در این اوظاع و احسال آمریکا که هنسز خسد را سرکرده امپریالاتزها مب دا د وا مسد مب  

کند سرش بب ک ه ما ده است و هراز چند گاهب شا  وشا ه ای برای ایران مب کشد و سگ 

تتریم های اقزصادی چازی  اتت . دست آمسزش اسرائال را به پارس کردن وا مب دارد

جز قدر قدرتب غر  برای بزا س در آوردن ارتجاع حاکم برای تغاار   طه اتکااش از شرق 

با این همه آمریکا  از از این پز ظد آمریکائب و اسرائا ب حکسمت ایران بب بهره . به غر 

 ما ده است و با فروش ما ااردها دیر اس ته در منط ه به بها ه م اب ه با خطر ایران از این 

ظمن اینکه به این بها ه پایگاههای . آشفزه بازار سهم به سزائب  تاو خسیش گردا اده است

 ظامب خسد را در منط ه ت سیت  مسده که این مساز ه قسا را به ظرر رقاو و به  فع آمریکا 

ولب با این همه حضسر چان و روساه در ایران برای آمریکا تتمل  اپذیر . برهم زده است

.                      چه از دیر باز ایران در ت تاماا جها ب به امریکا تع ع داشزه است. است  

. روساه، با فروپاشب اقزصادی اش در دهه هشزاد به قعر جیدول امیپیرییالیایتیزیهیا  یزول کیرد

بتااری از متزعمراا و  امه متزعمراا خسد را از دست داد و مجبسر به تتمل فشار کشنده 

اما اکینیسن کیه .  ای بسد که بر سرمایه های مزمرکز شده و ورشکتزه دولزب اش وارد مب آمد

غر  در بترا های اقزصادی خسد روز به روز باشزر فرو مب رود، روساه همیراه بیا چیاین 

 اتس، بخشب از بالکان و لابب را با زور اس تیه .  سهم باشزری از بازار جها ب را مب خساهند

. از چنگ روساه درآورد، حال دیگر روساه بر سر ایران و سسریه  مب خساهد کیستیاه بیای یید

رئاس شسرای .  کستاه آمدن روساه به منزله از دست دادن منافع اسزراتژیکش در منط ه است

مرکزی قرار گاه ممار مهدی طائو در یک سخنرا ب در جیمیع بتیایجیایان میزیذکیر شید کیه 

این حرف ظمن اینکه باان کننده وحشیت . اهمات حفظ سسریه از حفظ خسزسزان باشزر است

حکسمت اس مب از آلزر اتاس سازی امپریالاتزهای غربب است در ظمن دم تکان دادن بیرای 

سپاه پاسداران مب خساهد اربا  بسدن روساه در اییران بیه هیرقیایمیزیب .  روساه  از مب باشد

چه مب دا د با بر داشزه شدن دست روساه از پشت هیایئیت حیاکیمیه اییران امیکیان .  حفظ شسد

 .دارد تسس  امپریالاتزهای غربب ب عاده شسد

میبیارزاتشیان ییا در حید بدون داشتن تشکیالت ماناساجام و ساراساری، زحمزکشان ایران، 

هما طسر که در امیزیراظیاا .  مبارزاا اقزصادی مب ما د و یا متکسم به شکتت خساهد بسد

 زسا تزند به طسر چشمگاری در مبارزاا شرکت کنند و مهر خسد را برآن بز نید و  88سال 

اگر چه جنبشهای امزراظب به طسر کیل کیم .    ش آ ان در جنبشهای امزراظب کم ر گ بسد

ر گ شده است، ولب همساره جای رادیکالاتم در این جنبش ها به منسان یک کمبسد  هیرچیه 

رادیکالاتم جنبش یعنب هدف قرار دادن ریشیه .  زمان مب گذرد خسد را باشزر  شان مب دهد

واین در ایران یعنب برچاده شدن کیل  یظیام .  همه آن چازی که آ ان را به بردگب کشاده است

 .و سازکارهای طب اتب مسجسد

کارگران اینجا و آ جا دست به امزصاباا، امزراظاا و تظاهراا هرچند غار منتجم مب 

جنبش های امزراظب کارگران اکنسن در ظمن بتع بسدن، از  بسد رایکالاتم ر ج . ز ند

،  ه برای  جاا از ...مب برد، خساسزهائب مثل حع تشکا ا متز ل و یا اظافه دسزمزد و

لذا از این منظر . ز دگب  کبزبارکنس ب خسیش ب که برای تتمل پذیرتر شدن این ز دگب است

کارگران بدون حز  .  جنبشهای کارگری مسجسد در ایران  سید ا     را  مب دهند

.    خسدشان، بدون داشزن یک حز  کمس اتت واقعب، یعنب آن حزبب که بزسا د کارگران و 

 

من . رفقا گویند در دنیا ملل مختلفی وجود دارد

با این نظریه موافق نیستم ، به نظر من تنها دو 

 ملت در جهان وجود دارد  ، دو طبقه

ثروتمندان و فقرا: آشتی نا پذیر و متضاد    

 ماکسیم گورکی
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تبار ساز افغانعفت کالم و زمان گریزی عتیق رحیمی، فلم

 مقیم فرانسه

 

ما . خساهم در مسرد جنگ در افغا تزان بگسیممن ف   چند گپب را مب"

پس از اسزا ی  92درباره این خشس ت و جنگ داخ ب افغا تزان در سال 

کردم که چگس ه و در آن زمان من تماشا مب. کردیمروسب  تبت مب

کند؟ چرا آ ها چرا امریکا کاری برای افغا تزان  مب" زد د همه داد مب

. زد دها را مبهمه این حرف" فرسزند؟شان را به افغا تزان  مبسربازان

ها را برای شما این کار:" گفزندآ ها مب. از مردم مادی تا روشنفکران

و همان که " چرا برای افغا تزان  ه؟. کنادمردم یسگسس وی مب

چرا آ ها در افغا تزان " ها به افغا تزان آمد د، همه گفزند، امریکایب

هاط . گاه اینها خسشنسد  اتزندهاط(. خنده به آواز ب ند" )؟!حضسر دار د

این جنگب است ماان ا تا ات و . ها  اتتاین جنگ برای افغان. گاه

."                                                       هایب بناادگرابعضب جنبش  

شان به م ل مزتد در  خار آقای رحامب مردم افغا تزان با خسشباوری

های  ختت جنگ باور داشزند و گ ه از م ل مزتد داشزند و اگر هم از روز

امریکا درخساست کمک داشزند بجا بسد زیرا این امریکا بسد که مجاهدین 

را آمسزش و پرورش داد و حزب اذهان کسدکان مهاجر افغان را با کزو 

شما خنده . 1درسب آلسده با تب اغاا بناادگرایا ه و جهادی زهرآگان ساخت

به آواز ب ند را سر بدهاد، اما هاط افغان این را  خساسزه بسد که امریکا 

سال  12ترین ابزار جنگب بااید و بنام جنگ با طالبان و ال امده با پاشرفزه

اش را معاس  سازد یا بکشد و هم روسزاهای او را بامو باران کند و مردم

.                           اش را در آغسش خسد احاطه کندویرا گران پایزخت  

این که چرا آقای رحامب سااف، خ ا ب، مت ع، مبدهللا، قا س ب، دوسزم، 

های احمد شاه متعسد را بناادگرا  مب دا د که فهام، ربا ب و دیگر بازما ده

آقای رحامب هم جبهه و هم سنگر هتزند باید " ا تا ات"با  اتس و غر  

و این هم سسال . برای هر دلتسز مردم افغا تزان پرسش برا گاز باشد

پرسد تفاوا ماان گر از متاس رحامب  مببرا گازتر که چرا مصاحبه

قسا ان طالبان با قسا ان دولت ربا ب و احمد شاه متعسد در چب و در کجا 

بسد؟ آیا این واقاعت  اتت که دولت ربا ب، متعسد و گ بدین دقا ا همان 

قسا ان شرمب و اس مب طالبان قرون وسطایب را وظع کرده بسد د ولب 

هایب که در کابل راه ا داخزند و سبو  رف بخاطر جنگ و ویرا گری

دست و پا و ببها هزار کاب ب را ببها هزار ا تان شد د و  دکشزار ده

خا مان ساخزند، فر ت  اافزند آن قسا ان ظد ا تا ب  ا  متمدی را بب

بطسر کامل به اجرا درآر د؟ پس چرا امروز آ ها از منظر بر ده گنکسر 

بناادگرا  اتزند و مسرد حمایت فرا ته و  اتس قرار دار د و به قسل ایشان 

ی ال امده! جنگند؟امروز در جهبه ا تا ات در م ابل طالبان و ال امده مب

که سااف خسد یکب از مازبا ان درجه اول آن در افغا تزان بسده است و 

حزب بناادگرایب سااف الهام بخش بناادگرایان ف اپان شده است و آ ها به 

2.                               ا دشان را ابس سااف  امادهیسزایش از او گروه  

   اما فل  سنگ حبور:

ی که در جهبه جنگ ف م و رمان آن داسزان زن جسا ب است که در خا ه

اش هسشرسد، شسهر بباش مبواقع شده همزمان که به دو دخزر خردسال

شسهر زن جنگجسیب بسده که بر اثر ا ابت گ سله در . کندرا پرسزاری مب

های در یب ی پرسزاری زن راز. هسش در بتزر افزادهاش ف ج و ببگردن

.                          کنداش فاش مبهسشی خسیش را به شسهر بب اگفزه  

آغاز ف م با آغاز رمان یک تفاوا بزرگب دارد و آن این که رمان با 

شروع شده و ف م با حرکت ( جایب در افغا تزان یا هر جایب دیگر)ی جم ه

ی پشت پنجره که روی آن پرده پر دگان مهاجر روی پرده( دوربان)کمره 

شسد و همزمان با این حرکت کمره،  داهایب از   ش شده شروع مب

های ا د اما از زمانها متزنداین  دا. شس درادیس افغا تزان پخش مب

با این . های کستاهب ماایندا د و از پب هم با مکثمخز ی ا زخا  شده

اش بر جغرافاایب ها هر بار دولت جدیدی مسجسدیت و حاکمات دا

 ختزان  دا از فروپاشب رژیم شاهب و آغاز . کندافغا تزان را ام م مب

های بعدی این گس ه روی کار آمدن دولت. دهددولت جمهسری خبر مب

کند و شسد و آخرین  دا، حاکمات و دولت طالبان را ام م مبمرور مب

.           آن  تنه و  دا با آواز مهاو وتکان دهنده ا فجاری پایان ماابد

شسد و همچنان با روشن است که اینجا مسقعات ف م به باننده معرفب مب 

زمان وقسع حسادث بعدی ف م را ام م " زمان گریز"این شگرد ف م ساز 

خبراست ی اخار افغا تزان ببی که از جزیااا تاریخ چند دههباننده.کندمب

زیرا آ ها ممدا از )خبران است و  تل جدید افغا تزان هم از جم ه همان بب

شس د و حزب دولت مردان امروز افغا تزان خبر  گه داشزه مبآن تاریخ بب

به سادگب ( ها در کزو درسب شد دهایب آن دههما ع درج و ثبت جنگ

های بعدی ف م به تصسیر ی حسادث و جنایاتب که در  تنهپذیرد که همهمب

.                                  ا د مربسط به دوره سااه طالبان استکشاده شده  

ی جنایاا  شان داده شده در ف م و جنایاا بس بتاار شرم در حالاکه همه 

های مجاهدین در سال تر از آن مربسط به دوره سااه گروهتر و  نگانآور

بسده که اکثریت آ ها هنسز با کمک و پشزابا ب غر  در  96تا  92های 

دولت امروزی افغا تزان و یا به منسان اپسزیتاسن از قدرا و ثروا 

شاید . کنندشان حکم روایب مببرخسردار هتزند و سر بازما دگان قربا اان

ها از آن بتاار با راز زمان گریزی مزاع رحامب که در گفت و گس

کنند در همان  کزه  هفزه باشد  ه در سااسب های هنرمندا ه یاد مبژست

زما ب که ایشان از آن به دلخساه مجاهدین، که امروز . تت ال  کردن ایشان

کنند، با خاک پاشادن به چشمان  تل جدید خسیش را دمکراا ق مداد مب

ترین جنایاا بر مردم کابل تسس  ا د زما ب است که در آن فجاعگریز زده

.                                                             مجاهدین روا داشزه شده  

چسن دول امریکا و  اتس از  ختزان روز تجاوز شان بر افغا تزان،          

با مجاهدین یا همان گروه های سمت شمال همکاری را آغاز کرد د، برای 

های های خسد مسرد پرسش قرار  گار د که چرا با گروهاین که تسس  م ت

کنند، همساره در پنهان کردن جرایم آ ها کار مجاهدین همکاری مبجنایت

در . ا د که طالبان را بناادگرا  شان دهندا د و تنها خساسزهسعب ورزیده

حزب احمد . ا دحالاکه بناادگرایا ب چسن سااف و ربا ب را در آغسش گرفزه

شاه متعسد را که در دوره اقزدارش سانمای مکروریان کابل را به متجد 

های های سالمبدل ساخت و یکب از بناادگرایان و بازی گران ا  ب کشزار

مردم کابل بسد، تسس  همکار مزاع رحامب، یعنب  دیع  96الب  92

ساز ده پشت پرده آن ف م متتن  -ساز ده مشزرک ف م اسامه)برمک 

دوسزدار سانما به جهان ( جمهسری اس مب ایران بسد 3مخم باف تسا  ساز

!!                                          معرفب کرد د و وی را قهرمان خسا د د  

ی دیگری که هم در رمان و هم در ف م برایم قابل تسجه بسد بازی  کزه

آن  ام یا  فت . باشدها یا  فاا هللا مب مسدن مزاع رحامب با یکب از  ام

دهد اما ال هار که هم معنب چاره دست و غالو شس ده را مب. است( ال هار)

.                       همچنان به معنب خشم کننده، ا ز ام جس و کانه ورز است  

های مردم بدرسزب ماان تسده 4این اسم هللا با  ظر داشت مزن خشمگان قرآن

اما . افغا تان همان ا ز ام جس و خشم کننده و کانه ورز ترجمه و پنداشزه شده

:                               :بااید بابانام مزاع رحامب چرا به این اسم پرداخزه  

بر اساس تس اه م  برای ( کندگ شافزه فراها ب   ش او را بازی مب)زن 

های هللا اش مشغسل ذکر  امهسشبهبسد بخشادن به وظع شسهر زخمب و بب

.               ها تکرار کندهای هللا را بارهر روز باید یکب از اسم. باشدمب  

و زن جسا  " زدی؟مادر با کب حرف مب:" پرسندکسدکان از زن مب 

آ ها چسن  دای مادرشان را هنگام ال هار ال هار گفزن ." با پدرتان:" دهدمب

خسا ب، آیا او قهر چرا پدرمان را ال هار مب:" پرسندشناده ا د از او مب

است؟                                                                        ( خشمگان)  

اش  شان داده های قب ببه باور من این جا مزاع رحامب که همچنان با رمان

ی به تر و ابرومندا هخساهد چهره  رمگری دارد، مبکه گرایش به  سفب

ی مردم است که اس م دست و پا کند و بگسید که این برداشت کسدکا ه

را ( ال هار) خسد رحامب. ا درا کانه ورز و خشمگان ترجمه کرده( ال هار)

از این کار . اش ف   چاره دست ترجمه کردهبا تاکاد برای خسا ندگان غربب

که ) مث  بناادگرایان حاکم بر افغا تزان. شس داو چندین گروه خسشنسد مب

ی جهبه"آ ها را در (( د منزال))مزاع رحامب در مصاحبه اش با  شریه 

همچنان (. در کنار  اتس در برابر طالبان و ال امده قرار داده" ا تا ات

جمهسری اس مب ایران و مربتزان سعسدی از این که اس م به شک ب از 

. گری، در غر  رخنه کند خرسند خساهند شداشکال، حای چرا  ه با  سفب

برای بنای مراکز ( هایارا ه)هاو هم با  رم ج سه دادن اس م گرفزن سسبتادی

شسد و هم دول غربب که تر مبهای اروپایب آسانو متاجد اس مب در شهر

ا د از بند ک اتا خسیش را رها شان حای که تسا تزهآید که مردمبدشان  مب

گری باافزند تا به خسا  خسش فرو رو د و از جنایاا ساز د، در بند  سفب

رو ع روز . هایب چسن افغا تزان و مراق بازخساست  کنندآ ها در کشسر

تسا د که خسد بخسدی باشد و گری در غر   مبگری و  سفبافزون بسدایب

.                                                            دلال باشدتسا د بب ه هم مب  

در رمان و فلم رحیمی بلند گوی مسجد را به سینما و رمان راه داده و از 

کند که موی پوشانیدن زنان در  یمیهم بندی کردن افسانهآن طریق با سر

                                                                           23ادامه در ص 

ف م سنگ  بسر که بر اساس رمان به همان  ام تسس   

خسد  سیتنده آن، مزاع رحامب، ساخزه شده و مزاع 

رحامب بخاطر  سشزن این رمان جایزه ادبب گنکسر را 

کتو کرد، از طرف دولت افغا تزان به جشنساره 

.                                      اسکار امتال معرفب شد  

خسا م پاش از این که به این ف م بپردازم شما را فرا مب

هایب از مزاع رحامب در یب ی به خسا دن گفزه

.                                     اشهای گس اگسنمصاحبه  

 گفت و گس با رادیس سسیدن:

تت ا ب سااسب . پردازممن به متایل بتاار سااسب  مب"

."                                       دارم در کار های خسد  

 گفت و گس با بخش فارسب رادیسی فرا ته:

زمان هماشه مع ع است . گریزممن هماشه از زمان مب"

هایم، آن چازی که برایم مهم است مسقاعت در داسزان

."                                                             است  

در مسرد این که چرا رمان سنگ  بسر را به زبان 

 فرا تسی  سشزه ایشان چنان اوهار  مسد د:

داسزان سنگ  بسر بخصسز بسد چسن که متای ب "

ام سازم زبان مادریبتاار بخصس ب را مطرح مب

کنم داد اما فکر مباجازه مب. داداجازه  مب

کند در ذهن از لتاو روا ب که هایب ایجاد مبمتدودیت

وقزب که آدم متایل جنتب را . تسا د بهش بپردازدآدم  مب

کند، سازد، متایل بتاار درو ب را مطرح مبمطرح مب

 سیتد به  ظر آدم وقزب که آدم به زبان مادری خسد مب

باباناد فرهنگ ما در ذهن ما یک . بتاار مجاو مااید

وقزب به زبان فرا تسی . چازی گذاشزه بنام مفت ک م

. فهمم مب. چرا.  سیتم همان خسد سا تسری را  دارممب

."                                        بتاار باید روا ب باشد  

در مسرد  گرا بهای فرا تسیها  تبت به امنات 

 سربازانشان در افغا تزان:

ها کشزه این که سرباز. شسددر جنگ ح سا بخش  مب"

این را بعضب . شان استشس د ت ریبا حرفهمب

فهمند اما کنند و باور دار د و مبها درک مبفرا تسی

شان این طسر تت ال ها گاهب خسدبعضب فرا تسی

شان در افغا تزان گسیا یک تهاجم کنند که حضسرمب

برای همه روشن است که . در حالاکه  ه. شسدت  ب مب

این جنگ بان جامعه بان الم ب و گروه تروریتزب 

.                                                           باشدمب  

کرد د ها از مجاهدین پشزابا ب مبدر گذشزه که فرا تسی

جنگ برای م اومت در برابر قشسن اتتاد شسروی بسد 

و فرامسش  کنام که آن زمان جنگ جنگ سرد بسد اما 

جنگ در برابر . امروز ماهات این جنگ تغاار خسرده

قسای خارجب  اتت که آمده باشد افغا تزان را تتخار 

ها جنگب است در برابر ها و فرا تسیجنگ غربب. کند

کنم اینها هنسز هم فکر مب. یب بنام طالبان و ال امدهگروه

کنند از همان مجاهدین که همکاری و پشزابا ب مب

های شمال ها همکاری کرد ا د، از گروههماشه با این

."                                          کنندتر دفاع مبزیاد  

 گفت وگو به زبان انگلیسی با با جی کی فاولر از 

 The Mantleنشریه      
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 علیه جن  امپریالیستی
 رونو : نویسنده

 
 ترجمه ی تراب حق شناس

٨۰۰۲نوامبر    

رو س شامر و خسا نده ی معروف فرا ته است و یکب از متبس  ترین 

مبارزه ی او در کنار کارگران مهاجر، م اه . هنرمندان این کشسر

 ژادپرسزب، م اه خا م تاچر و تاچریتم و در حمایت از مبارزه ی 

ف تطانب ها و مردم آمریکای یتان و آفری ای جنسبب و  از به  فع 

او در . سااست چ  در فرا ته در سال های اخار بتاار بارز بسده است

همراه با چند تن دیگر از همفکرا ش، به مناسبت تشکال  ۲۷۱۷سال 

کنفرا س کشسرهای ثروتمند در پاریس همزمان با دویتزمان سالگرد 

در . ا     فرا ته، مازانگ امزراظب و تسده ای وساعب به راه ا داخت

وی بر ظد ( ۲۷۷۲)جریان جنگ خ اج به ا ط ح برای آزادی کسیت 

رو س شعر زیر را در مخالفت با این جنگ سروده . جنگ مسظع داشت

:                                                                        و خسا ده است  

 جنگ کثیف

 آقای رئاس جمهسر

 این  امه را به شما مب  سیتم

 ف   برای اینکه به شما بگسیم

.من به کسیت  خساهم رفت  

(۲)منطع جنگ تس   

 منطع من  اتت

 منطع من     است

.با همه ی مردم روی زمان  

 و اگر فردا اس ته بردوش

 یا  ار جک به دست، در یک باریکاد بایتزم

 مت ماً جز برای دفاع از خسدم،

 دفاع از آ ها که دوسزشان دارم

 و جز برای دفاع از فرز دا م

 و حزب از فرز دان همتایه ام

. خساهد بسد  

 در راه طرد ج دان

 حاظرم در سا زااگس کشزه شسم

 حاظرم در مادرید بمارم

.حاظرم تکه تکه شسم  

 اما هرگز جا م را

  ه در راه کازینسها

 و  ه برای  فزکش ها

. مب دهم  

 مردن در راه یک پرچم

 «شل»وقزب بر آن آرِم 

   ش بتزه« تکزاکس»یا 

 (۱! )چه حماقزب ست

 رئاس جمهسر، اگر مب خساهب

 واقعا  امت در تاریخ بما د

 و دست کم دوهزار سال

 شایتزه ی افزخار باشب

 سپاهت را

 برای آزادی ف تطان بفرست

 .که در آ جا هرروز بچه ها را مب کشند

 بمو افکن ها را بفرست

 تا کا  سفاد را با خاک یکتان کنند

 !اینتت ا ز ام همه ی سزمدیدگان

 . امه ام اینطسر تمام شد

 تردید دارم و در فکر آ م

 که آیا باید دو ک مه حرف دیگر هم

 به منسان آخرین حرفم اظافه کنم؟
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ـ فرا تسا مازران رئاس جمهسری فرا ته در جریان ۲

تسجاه د باله روی خسد از سااست جنگ ط با ه ی جرج 

 .را به کار برده بسد" منطع جنگ"، ا ط ح (پدر)بسش 

ـ اشاره است به گفزه ی ژاک پره ور، شامربزرگ ۱

فرا ته، که در دوران جنگ جها ب دوم به  سرا شعار 

 .«!جنگ، چه حماقزب»: درآمده بسد
 سایت اندیشه و پیکار

 

 فرصت طلب
 ژاک دوترون : نویسنده

  
 ترانه ی فرانسوی با آواز ژاک دوترون

  ٨۰۰۲نوامبر  ٨۲

 

 من طرفدار کمس اتم ام

 من طرفدار سسساالاتم ام

 و هم طرفدار سرمایه داری

 .چسن فر ت ط و ام

 هتزند کتا ب که در اپسزیتاسن ا د

 مطالباتب دار د، معزرز ا د

 من ف   یک کار مب کنم

 (۲)کزم را پشت و رو مب کنم 

 !هماشه طرف مناسو اش

 از سسء اسزفاده چب ها  مب ترسم

 از هسچب ها  مب ترسم

 به رأی دهندگا م امزماد مب کنم

 و از آ ها برای پر کردن جابم اسزفاده مب کنم

 هتزند کتا ب که در اپسزیتاسن ا د

 مطالباتب دار د، معزرز ا د

 من ف   یک کار مب کنم

 کزم را پشت و رو مب کنم

 !هماشه طرف مناسو اش

 من مضس همه ی حزبهایم

 من تبعه ی همه ی کشسرهایم

 من از مؤمنان ام

 من سرکرده ی م تدین ام

 هتزند کتا ب که در اپسزیتاسن ا د

 مطالباتب دار د، معزرز ا د

 من ف   یک کار مب کنم

 کزم را پشت و رو مب کنم

 !هماشه طرف مناسو اش

 ز ده باد ا    : من داد مب کشم

 ز ده باد قا سن: داد مب کشم

 ز ده باد تظاهراا: داد مب کشم

 .ز ده باد همکاری با دشمن: داد مب کشم

 من هرگز  ه مخالفت مب کنم

 . ه مطالبه ای مب کنم و  ه امزراز

 من ف   یک کار ب دم

 که کزم را پشت و رو کنم

 کزم را پشت و رو کنم

 !اما هماشه طرف مناسو اش

 آ  در کزم را پشت و رو کرده ام

 که از هر طرفش چاک خسرده است

 در ا     آینده

 .ش سارم را پشت و رو مب کنم
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 .رنگ عوض می کنم: ـ در فارسی معادل۷

 سایت اندیشه و پیکار
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ادامه در  فته         

  

 بهاران خجسته باد

             

 هـــــاران خجســــته بــــادب

 ٣٢۲۲نوروز  -زندان گوهردشت

 2131فوریه  ٨۰ -قاسم خاکسار

 خ آب می شود در روح من،ی

 .در اندیشه هایم

 بهار،

 .حضور توست

  .بودِن توست

  

با بیازجیسئیب   ۲۱شکنجه و کشزار سال های اول دهه   

های مزکب بر کابل و قپا ب، متاکمیه هیای چینید ثیا یایه 

ای، تار باران های دسزه جمعب، و آن مصیاحیبیه هیای 

 مایشب بعضب از رهبران گروه های سااسب، با پاهیای 

با د پاچب شده و مط های زخمب و  کزی هیای از کیار 

حاج داوود رحما ب، رئاس .  افزاده شان، سپری شده بسد

ز دان قزل حصار و گیروه تیسابیاین اش بیرکینیار شیده 

حال پس از سیپیری شیدن .  است  ۲۲اواخر سال .  بسد د

در راه است و من به همیراه   ۲۲شش سال در بند، بهار 

مبارزین باشمار همچنان در بندیم و چشم ا دازی بیرای 

ولیب .  همه جا دیسار است و آهین.  آزادی مزصسر  اتت

حال در ز دان مب شیسد .   اتت  ۲۱دیگر سال  ۲۲سال 

 فس کشیاید و بیرای ز یدگیب در اسیارِا رژییم قیرون 

وسطائب به اسز بال بهار رفت، تا ادامه ز دگب در ماان 

 .دیسار و آهن را ماتر گردا اد

از اوین به قزل حصار و از قیزل حصیار بیه آخیر     

 .، ز دان گسهردشت۲۲د اا، زمتزان 

ز دا ب سااسب دیگر، در بینید ییک   ۱۱۱من و حدود    

ز دان گسهر دشت، با از دست دادن ییاران فیراوان در 

 .این متار شش ساله، بشدا متزاج بهار، در ا زظاریم

بعد از گ  و گفزگس با سایر رف ا، قرار گذاشزام برای    

در .  را در ز دان جشین بیگیایرییم  ۲۲اولان بار،  سروز 

سالهای قبل امکان چناین میمی یب هیرگیز فیراهیم  یبیسد، 

هرچند  در گذشزه  از میخیزیصیر و پینیهیان، هیرگیز از 

بیه پیاس .  رسادن بهار و  سروز بب تسجه  مب گیذشیزیایم

ایتزادگب همه مان در این متیایرخیسن و شیکینیجیه، بیه 

طسر جمعب تصمام به برپیائیب جشینیب میفیصیل و شیاد 

تیعیدادی از رفی یا بییرای اجیرای اییین میراسییم .  گیرفیزیاییم

اگر بخساهیم میتیدوده کیارهیای .  خجتزه، داوط و شد د

اجرائب جشن  سروزی را خ  ه کنم، میب شیسد آ یهیا 

ــ تبرییک میاید و گی  و   ۲:  را به سه قتمت بر شمرد

ــ تهاه شایریینیب و   ۱.  گفزگسی  سروزی و اداره بر امه

ـیـی گیروه میسزییک،   ۱سایر مساد غذائب مناسو جشین 

 .ترا ه و بر امه های شاد

همان جا اشاره کنم، هر سال که در ز یدان امیکیا یش    

بسد، خسدم قبل از فرا رسادن  سروز بیه شیکیل میخیفیب 

 یایز   ۲۲سبزه سبز مب کردم و این کار را بیرای بیهیار 

سبزه ای بتاار دید ب، تاب سئیب از پیارچیه .  تدارک دیدم

سیا یزیب میزیر   ۱۱و مرز   ۲۱به ر گ قرمز به طسل 

در مرکز، قتمت بایی تاب س، سزاره ای میب . مب ساخزم

بهــــــیاران " کشادم و زیر آن با خ   تزع اع مب  سشزم 

سزاره و  سشزه را با خاکشایر پیر ".  خجتـــــزه بــــــــاد

روز طیسل میب کشیاید تیا سیبیزی   ۲۲حدود .  مب کردم

، هر باننیده ای را  " بهاران خجتزه باد"سزاره و  سشزه 

من هم زمان با مخفب  گهداشزن این تاب یس .  به وجد آورد

از چشم پاسداران، مب بایتت ظمن حفظ رطیسبیت آن، 

برای خسش ر گ شدن سبزی اش، بیاز هیم بیه شیکیل 

مخفاا ه و در زمان هساخسری، آن را در معرز ا سار 

 .جا بخش خسرشاد قرار مب دادم

سیبیزه هیر .  روزها در بند به کندی سپری مب شد ید   

روز مخفاا ه به هساخیسری بیرده میب شید تیا بیا  یسر 

تخزه ها چند روزی .  آفزا  خسش ر گ و شادا  شسد

باید در آ  خاس مب خسرد د، سپس با سنگ پا سائاده 

بعد از آ که به ا داره کافب  یازک و  یاف .  مب شد د

گردید د برای حالت دادن به شیکیل گیایزیار آمیاده میب 

من و سایر رف ای بند با دقیت و می قیه و یی .  شد د

 اپذیر این کار را با مشسرا رفاع ارمنب به پاش میب 

بردیم تا حزب ایمکان حا ل کار از  ظر فینیب چینیان 

شسد که از آن  دایب  یزدییک بیه  یسای ییک گیایزیار 

 .واقعب در آید

یک ماه تمام روی این پروژه به  سرا میخیفیایا یه    

چس  ها بعد از سائادن بتیایار بیا سینیگ پیا، .  کار شد

همچسن کاغذ  ازک شد د و بعد از حالت دادن، بیا  یخ 

. پنج روز طسل کشاد تا کام  خشک شس د.  بتزه شد د

بعد از آن  خ ها را بیاز کیردییم و بیا خیمیایر  یان کیه 

م داری شکیر بیه آن اظیافیه شیده بیسد و روز یامیه، 

تمامب سط  آن را پسشا دیم تا منفذی  یداشیزیه بیاشید و 

مرح ه بیعیدی خشیک شیدن .  طنان  دای آن ب ند شسد

روز امه و خمار ان بسد و در مرحی یه آخیر، سیاخیزین 

سام گازار بسد که بسسا ه تابا دن  خ جسرا  فراهم مب 

 خ پ سزاکب جسرا  را با تابا دن بتاار در  سیه .  شد

ایین رشیزیه بیهیم .  رشزه، بار دیگر با هم میب تیابیا یدییم

پاسسزه بتاار متکم کشاده شده و به دسزه و بد ه سیاز 

بتزه مب شد تا از آن  دای  یزدییک بیه سیایم گیایزیار 

 .درآید

به مسازاا فیعیالیایت میا، گیروه دییگیر بیرای تیهیایه    

شارینب و کاک، کارشان را به بهزرین شکل پاش میب 

شارین ترین قتمت این فعالات  سروزی، برای .  برد د

من بر این اسزسار بسد که افراد بند  یه بیر بتیزیر ییک 

سازما دهب دقاع، ب که مزناسو با تسا ایب فردی خسد، 

هر کس گسشه ای از کار را بعهده مب گرفیت و خیسد 

را بیا سیاییریین، بیهیمیراه مشیع سیرشیار از درییافیت 

 .ظرورا مسجسد، شادی و  شاط هم هنگ مب کرد

تصمام براین بسد که گیایزیار زودتیر آمیاده گیردد تیا   

رفاع ارمنب ما فر ت تمرین داشزه باشد و با  ساخزن 

آن در بعضب از پا زده س سل بند، هنرمینیدان دییگیری 

او چه زیبا میب  یساخیت، قیطیعیاتیب از .  به او بپاس د د

برای اولان بیار .  مسسا ب امریکای یتان را اجرا کرد

با شنادن چنان  یساییب در بینید، احتیاس آرامیش میب 

این  دا، روح ختزه همه ما را که شیش سیال .  کردیم

زیر وحشایا یه تیریین فشیارهیای رژییم اسی میب تیا  

 .آوردیم ج  مب داد

ا تان وارسزه دیگری به  ام رظیا ـیـی ک  یایز هیم    

او ماشع ترا ه سرائب و شعر بیسد و بیه .  بندی ما بسد

. همان دلال هم دسزگار شده بسد و مزتمل و م باشیمیار

اما چه باک ، که در بند والم هم ،باز ماشع بسد و باز 

- 

در بند، هم س سلب ای ارمنب داشزم که رابطه ای  مامب و دوسیزیا یه بیاین میا    

ایین رفیایع .  او م قمند به مسزیک بسد و تسا مند در  ساخزن گیایزیار.  وجسد داشت

. ارمنب من بسد که ایده برگزاری یک  سروز شاد را مثل خسره به جا م ا یداخیت

من و او روزهای باشمار در بند قدم مب زدیم و بتث و گفیزیگیسی بتیایار بیا هیم 

ولب دو پروژه مهم را با هم و همراه با سایر رف ای بند بیه طیسر جیمیعیب . داشزام

 .ا جام دادیم که آ ها را باید شاهکارهای ز دان  اماد

قبل از اینکه وارد روایت شارین ساخت گازار در ز یدان جیمیهیسری اسی میب    

شسم، یزم مب دا م همانجا یادی کنم از دومان پروژه جمعب که در همان زما یهیا 

اثر اما سئل کیا یت "  سنجش خرد  ا " در بند ما ا جام شد، و آن کپب کردن کزا  

رفیایع ارمینیب مین میب .   فته به  سرا دسزنسیس بیسد  ۲۱۱مشزمل بر حدود 

اگر مب خساهب مارکس را بفهمب باید آثار هگل را بخسا ب و اگر بخساهب :  گفت

این کزا  ف تفب از بند دیگیری بشیکیل .  هگل را بفهمب باید آثار کا ت را بخسا ب

رف ای بند تصیمیایم گیرفیزینید .  روز قرز داده شده بسد  ۱۱مخفاا ه به بندما برای 

 یفیره   ۲۲یک گروه، حدود .  کزا  را رو  سیتب کنند تا آن را در بند داشزه باشام

داوط و  سشزن این کزا  حجام شد د و من در میاین  یسشیزین سیطیسری از آن، 

ایین کیزیا   یفیایس از دسیت خی  هیای .  متئسلات  تافب اش را قیبیسل کیردم

گس اگس ب آزین شده بسد، که فکسرترین مبارزین بند ما بیه  یسشیزین آن میبیادرا 

، تسس  رژیم قیداره بینید ۲۹تعدادی از آن ها در کشزار تابتزان سال . کرده بسد د

حتاین حیاج میتیتین، ) اس مب به دار آوریخزه شد د و امروز در ماان ما  اتزند 

 .یاد شان گرامب باد...(. متمد م ب پژمان و 

، متئسلات هیاییب را ۲۲من و رفاع ارمنب در تدارک برگزاری جشن  سروز    

به مهده گرفزام؛ ساخزن گازار از من با کمک گرفزن از دا ش فنب  و میسسیای یاییب 

آن هم گازاری که بد ه اش از تخزه جعبه .  او، و  ساخزن گازار که تخصص او بسد

چه مهارتیب .  های ماسه و روز امه و خمار  ان بسد و سام های آن از  خ جسرا 

مب خساست تا از چنان سازی  سایب آن چنان مسزون و دلنشان برآورد کیه جیان 

 . های سزم دیده سالاان دراز را مشسق برپایب شادترین  سروز پاش روی شسد

هر از چندگاه به بند میا میایسه میب .  البزه تهاه تخزه در ز دان کار ساده ای  بسد   

قرار شد هر بیار .  فروخزند و ما مجبسر به پس دادن جعبه ها  به زیر هشت بسدیم

یک تکه تخزه از دیساره بزرگزر یک جعبه برداشزه شسد و فا  ه ب اه تیخیزیه هیا 

را طسری جابجا کنام که جای خالب تخزه برداشزه شده به چشم  ااید تیا ز یدا یبیان 

 .مزسجه  شسد
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23ادامه در  فته             

 

او شامر و ترا ه سرای مردمب بسد کیه بتیایاری از .   شامر

از .  ترا ه های شاد کیسچیه بیازاری مشیهیسر را سیروده بیسد

همان روی،  در ز دان  ایز دفیزیری از آواز و تیرا یه جیمیع 

او برای تهاه چنان دفزر بب  ظاری، زحمیت .  آوری کرده بسد

به بتااری از افراد بند برای تیکیمیایل ایین دفیزیر .  بتاار کشاد

رجسع کرد و ترا ه ها را از سیاینیه ییک ییک ز یدا یایان بینید 

مزی یاظیایان بتیایاری در .  بارون کشاد و در دفزرش ثبت کرد

بند، بسیژه در روزهای پنجشنبه و جمعه به ا زظار در اخزایار 

داشزن دفزر ترا ه در  ی بسد د، تا سیامیاا خیسشیب، کینیار 

شیادی و .  دیگران در س سل به آواز خسا ب و رقص بپرداز ید

تفری  در ز دان از ظرورتیهیای بیب بیدییل ز یدا یب بیسد، تیا 

. ز دگب را آن گس ه که او مب خساهد  ه ز دا بان، ادامیه دهید

به همان دلال این کار هماشه در ز دان رژیم اس مب میمینیسع 

ولب هماشه ز دا ب مزناسو با شرایطب کیه در آن قیرار .  بسد

روزی باان اتفاقیاا شیعیبیه .  داشت از این امر سسد مب جتت

بازجسئب به زبان طنز، زما ب تمتخیر دادگیاه سیربیداران بیا 

رواییت هیر چیایز دییگیری بییا ...   قیاظیب شیرع گیای  ییب و 

تسا مندی فرد راوی در ماان ز دا اان در حد هنرپاشیه، هیمیه 

، درسی یسل ۲۱بخاطر دارم در سال . را شاد و شارژ مب کرد

اوین، زما ب کیه وحشیت از هیمیه جیا میب "  آمسزشگاه"   ۱۱

بارید، در غروبب بارا ب که  دای قطیراا بیاران بیر  یرده 

های آهنان س سل، ما را در غم باکران یاران کشیزیه شیده در 

سکستب حزن ا گاز فرو برده بسد، چس ان که ف   بیه قیزی یگیاه 

رفزن خسد را ا زظار مب کشادیم،  اگیهیان هیم سی یسلیب خیسش 

بیارون بیارو یه، " ذوقب، بدون م دمه شروع بخسا یدن تیرا یه 

در سکسا و تیر یم بیاران، ایین آواز .  را کرد"  زمانا ترماشه

. دلنشان، دل مب خراشاد و همان جا بسد کیه سیفیر آغیاز شید

 فر افراد س سل، فیرامیسش کیرد ید در   ۱۱لتظاتب بعد حدود 

 فر بعد .  قرار دار د  ۲۱ز دان اوین و در سال خسن و کشزار 

سیر اومید "  تیا رسیایدییم بیه تیرا یه ...   خسا د،  فر بیعیدی و 

در  سی یسل چیهیار ".  جنیگیل سیزیاره داره" و یک "  زمتزسن

بیا چیس  و "  لشگر میغیسل" طاق باز شد و پاسداران همچسن 

همه را برای ظیر  و .   فر ز دا ب افزاد د  ۱۱چماق به جان 

با ما ه های آهنب به .  شزم در آن  امه شو به هساخسری برد د

اکثر افراد زخمب شد د و واهرا ییکیب از میا .  جان ما افزاد د

 زسا تت یا شاید  خساست خسدش را  یگیهیدارد و دسیت آخیر 

در آن تیارییکیب !!   هما جا در متسطه خیسد را خیالیب کیرد 

پاسداران بر آن پا گذاشزند و زمیا یب کیه وارد سیالین و زییر 

هشت ز دان شد د آثارش بهمراه بسی تعفن همه جیا را آلیسده 

و آ گاه مزسجه شد د که دیگر همه مان را با سیر و .  کرده بسد

. دست زخمب، خس ان و مالان به داخل س سل فرسیزیاده بیسد ید

وقزب  دای آه و فغان پاسداران از پشیت در سی یسل بیگیسش 

مب رساد، ما، هر چند با سیر و روییب خیس یاین، امیا ا یگیار 

ظر  و شزم و زخم ها را فرامسش کرده و هیمیگیب فی ی  بیه 

 .حال و روز پاسداران مب خندیدیم

دفزر ترا ه های رظا، یکب از ارزشمند ترین وسایل بندما     

 .بسد و پر واظ  که در جشن  سروزی از آن سسد مب جتزام

سه روز ما ده به ماد، زما ب که در هیساخیسری بیاز شید،    

را که دیگر مالب ترین دوران "  بهاران حجتزه باد" من سبزه 

رشد خسد را سپری مب کرد و به زیبائب ج سه گیر شیده بیسد، 

معمسی پاسداری که در  .  برای  سر گاری به حااا بند بردم

هساخسری را باز مب کرد بعد از ده دقا ه که همه جای حایاط 

را با دقت بازرسب مب کرد تا مطمئن شسد که  ز دا یایان بینید 

قب ب در  سبت هساخسری خسد چازی برای بند میا جیا سیازی 

ایین بیار پیاسیدار از .   کرده بیاشینید، از بینید خیارج میب شید

در  .  هساخسری خارج  شد و به تماشای بازی ز دا اان ایتیزیاد

این شرای  تشخاص دادن او در یبی ی ز یدا یایان کیه بیرای 

 .هساخسری در حااط بند جمع شده بسد د مشکل بسد

برای  سر گیایری بیه "  بهاران خجتزه باد" هر بار که سبزه    

حااط بند آورده مب شد، تعداد باشماری از ز یدا یایان دور آن 

ح  ه مب زد د و مب خساسزند با رشد آن همراه شیس ید و لیذا 

. من و سایرین مدتها به خطر این تجمع پب برده بیسدییم.  ببر د

ولب از طرف دیگر هدف از تهاه این سبزه چه میب تیسا تیت 

 .باشد غار از لذا  دیدار هر روزه ز دا اان با آن

پاسدار تسجه اش به تجمع ز دا اان در گسشه دیگر هساخسری    

برخسرد او در  یگیاه اول ایین .  به گرد سبزه  سروزی ج و شد

ولب زما ب که میزیسجیه شید بیا لیذا .  چه تاب س زیبائب است:  بسد

بردن ز دا اا ب که در گرد سبزه تجمع کرده ا د، هم رای شیده، 

 یظیر "  بیهیاران خیجیتیزیه بیاد" با دقت باشزر به سزاره و  سشیزیه 

ا داخت، آ گاه ا گار که  اگهان با سئسال بب پاسخب مساجه شیده 

باشد، به  ظر مب آمد که از خسدش مب پرساد که آیا بیرای ییک 

ز دا ب در ز دان جمهسری اس مب چنان کاری ا   مب تسا ید 

او .  دیگر حالت چهره اش ما ند لتظاا قیبیل  یبیسد!  مجاز باشد؟

بتییرمییت .   ییمییب دا تییت بییاییید چییه مییکییس الییعییمیی ییب  شییان دهیید

بد بال او من هم رفزم و لباس مینیاسیو .  هساخسری را ترک کرد

بیعید از ده .  و یزم را پسشادم و آماده بیازگشیت میجیدد او شیدم

سبزه و ساز یده :  دقا ه همان پاسدار در  بند را باز کرد و گفت

 .اش باان بارون

. از در  بند مرا با چشیم بینید بیه زییر هشیت ز یدان بیرد ید   

 : ا ریان دادیار ز دان از من بازجسئب کرد

  ا ریان ــ تاب سئب که درست کردی چاتت؟

مگر شما ایام ماد سبزه سبیز  یمیب .  قاسم ــ سبزه  سروزی است

 .کناد

هنسز جم ه من تمام  شده بسد کیه  یا یزییان مشیت و لیگیدی    

 . ثارم کرد

!!  ا ریان ــ ظدا     کمس اتت کثای، فکر کردی ما خیرییم

 !چرا جای سزاره ش غم  گذاشزب؟! آن سزاره چاتت؟

 .قاسم ــ ش غم که زیبا  اتت، سزاره زیباست

 .باز هم مشت و لگد، سا ب و ک ماا  اسزا     

 ا ریان ــ ظد ا     سیر میسظیعیب، حیای تیرا میب فیرسیزیم 

ا فرادی تا در ایام ماد، آ  خنک بخسری تا حالت جیا بیایاد، تیا 

 !!بفهمب  ش غم زیباست یا سزاره

برای اولان بار بعد از شش سال،  یدای دلینیشینیاین ز یان و    

دخزران ز دا ب از هساخسری مشرف به ا فرادی کیه در طیبی یه 

مرا برای یک ماه تنیبیایهیب .  سسم قرار داشت به گسشم مب رساد

این خسد متخره به  ظر مب آیید کیه .  به س سل ا فرادی فرسزاد د

بعد از شش سال ز دا ب بسدن، تس را از درون ز یدان دو بیاره 

ولب چه سعادتب  صایو مین شیده بیسد کیه .  به ز دان تهدید کنند

. شاید بعضب دیگر از هم بندی هایم  از آرزوی آن را داشیزینید

دیگر کم کم طراوا و دلنشانب   ش ز ان، داشت از ذهنیم پیاک 

اکنسن س سل ا یفیرادی مین جیائیب قیرار داشیت کیه در .  مب شد

 یدای خینیده و .  طب اا زیرین آن ز ان سااسب در بینید بیسد ید

بازی دخزرکا ب که من  مب تسا تزم بدرسیزیب بیبیاینیم شیان، امیا 

شسق دیدار و ای بتا ارتباطب از پشیت ایین پینیجیره سیرتیاسیر 

فسیدی، زمان یک ماهه پاش رو را خا یب کیستیاه تیر از میدا 

. یک ماه ا فرادی کشادن در سکسا متض مزصسر مب سیاخیت

در همان شیش و بیش بیسدم کیه چینید .  پس باید کاری مب کردم

روز بعد پاسداری در  س سل را بیاز کیرد و می یداری وسیاییل 

اولاه، چسن متساک، لباس زیر و بهمراه آن شارینب و مایسه را 

بمن داد و گ ت این وسایل را دوسزان اا از بند برایت فرسیزیاده 

در ز دا های جمهیسری اسی میب، در ایین شیش سیالیب کیه .  ا د

بیسدم، هیرگیز   ۱۱۷گذشت، دو سال آن به تنیاو  در ا یفیرادی 

اولیاین جیمی یه ای کیه بیه ذهینیم .  چنان لطفب  صاو ام  شده بسد

در ماان وسایل دریافزیب، .  خطسر کرد این بسد که دم رف ایم گرم

 .شارینب، آجال، پرت ال و  ار گب بسد

سزارۀ ای که در سبزۀ بهاران خجتزه باد، میرا بیه ایین گیسشیه    

س سل ا فرادی از باشمار  س سل هیای ز یدا یهیای رژییم اسی میب 

از پسست پرت ال هیا و .  کشا د، همچنان ذهن من را رها  مب کرد

 ار گب ها سزاره های بتااری ساخزم تا در زمان هساخسری بینید 

ز ان، شسق پرواز را که مثل پزک بر روح و جا م مب کسبیاید از 

شکاف  رده های آهنان س سل ا فرادی ام،  ااز سرکشم را بیا ایین 

ت شب سرشار از اماد و شسق بیرای .  سزاره ها به پائان پرا کنم

 .ایجاد ارتباط با ز ان هم سر سشت در بند

باتت روز از ا فرادی گذشزه بسد که  ا رییان بیرای بیازدیید     

س سل ا فردای، در س سل ام را بیاز کیرد، ا یزیظیار داشیت بیه او 

. از من پرساد چه گس یه میب گیذرد.  الزماس کنم مرا به بند بفرسزد

 .من هم جسا  دادم هنسز در ز دان هتزم

چرا من برای زیتزن آزادا ه مب بیایتیت بیه ایین قیداره بینیدان    

مرتجع الزماس مب کردم؟ منب که تمامب روح و جا م با آزادی و 

چرا بایید در ایین متیایر . طباعت همزادم بسد د پرورش یافزه بسد

 هرچند  اهمسار، از خساست های به حع ا تا ام کستاه باایم؟

در خا ساده ای مزسس  در شمیال کشیسرم بیه د یایا آمیدم، کینیار   

مینیب کیه هیر .  رودی که کمب آ تستر به دریای خزر مب پاسست

روز، از یک سس جاری بیسدن رود و سیر سیبیزی و اسیزیساری 

درخزان باد امزداد آن را، سر ب ند  ظیاره میب کیردم و در سیسی 

دیگر، ق ه دماو د، راست قامت، شکسه اسز امت را بیه مین  یسیید 

منب که در دوران  سجسا ب، تمام تابتزان هیا، هیمیراه بیا .  مب داد

شادی و ه ه ه مردمان بتاار در کنار ساحل دریا، روزها پ ژها 

بر مب افراشزام، و شو ها به جشن و پایکسبب، چینیدان کیه شیسر 

مسسا ب و ترا ه و گرمای ماسه های داغ بتزر ساحل، گذر زمان 

ک م آخر، منب کیه هیر روز ...  را از من و چسن من مب ربسد و

 :که از خسا  بر مب خساسزم، این جم ه شام س

 مب خساهم آ  شسم،" 

 در گتزره افع، 

 آ جا که دریا به آخر مب رسد، 

 "و آسمان آغاز مب شسد 

بر بتزر زیل آبب دریا و ا تناء افع که آرامش  بتگاهب میرا  

به تمامب در آغسش مب گرفت به تماشا مب  شیتیزیم تیا ییگیا یگیب 

خسد و طباعت، که برایم پاامب جیز آزادگیب  یداشیت را بیا تیمیام 

وجسد ز دگب کنم، مگر مب شسد با یک سال، شیش سیال ز یدان، 

ا فرادی و شکنجه از من و چسن مین درخیساسیت تتی یایم کیرد و 

این  هایت  ا تسا ب مزتجران و بید !.  دمسا به زیتزن در مردا 

سگاین کژا دیش است که اما این بار در پسسزه میذهیو، ا تیا یب 

را که با شادی و مشع،  سروز مب کارد تا بهار درو کند را  میب 

 .تسا د بشناسد

با سپری شدن زمان ا فرادی، به بند برگشزم و رفا ب این گیس یه   

 :برای من تعریی کرد

از بند، تغاار قابل تسجهب در برگزاری ( قاسم)با بردن تس  "

م ارغم اینکه پاسداران، بند و . مراسم  سروزی ایجاد  شد

ظمن . را زیر و رو کرد د ولب چازی مایدشان  شد"   حتاناه"

اینکه بچه های دست ا در کار مراسم  سروزی از امکا اا فراهم 

یک . شده جهت جشن  سروز، مراقبت های یزم را کرده بسد د

با ( ک -رظا)مسرد جالو دیگر هم این بسد که یکب از بچه ها؛ 

یبه " حتاناه"اسزفاده از خرما، شرا  درست کرده بسد و در 

از آ جا که تعدادی از . یی وسایل ز دا اان  گهداری مب کرد

بچه ها در جریان این کار بسد د، بعد از ماجرای تس، یک چند 

 فری به رظا فشار مب آورد د که شرا  را دور بریزد ولب او 

زیر بار  رفت و به کمک و مراقبت چند تن از دوسزان اون را 

 گهداری کرد تا اینکه در  سروز، ما چند تا رف ای  زدیکزر و 

همه او هایب که در جریان کار بسد د، در س سل حتان حاج 

 متتن، شرا  دست ساز رظا را تس فنجان های پ سزاکب،     

21ادامه در ص        



 

 

 20     2013شماره  شصت و هشت  مارچ  . ماهنامۀ روشنگر  

 

 در یونان کارگران  کارخانه را تصرف می کنند
 2131فوریه  32پرتو، 

( 00بیهیمین  14)    1107فیسرییه  01 ب  روز سه شینیبیه ، 

در یس ان بیا کینیزیرل و میدییرییت " ویسمب"کارگران  کارخا ۀ 

" وییسمیب" کارگیران .   خسد، رسماً پروسۀ تسلاد را آغاز کرد د

مادا ند که  این اولان تجربه و آزمسن آ ها در اداره  و کینیزیرل 

 . یک کارخا ۀ  نعزب است

تسلاد کنندۀ مصیالی  سیاخیزیمیا یب در شیهیر "  ویس مب"کارخا ۀ 

 یاحیبیان ایین کیارخیا یه .   در کشسر ییس یان اسیت"  تتالانکب" 

پیرداخیت  یکیرده و  1100ح سق کیارگیران را از میاه میب  

کیارگیران پیس از ییک سیال .  کارخا ه را تعطال کیرده بیسد ید

ت ش و همفکری در میجیمیع میمیسمیب هیای خیسد و بیا جی یو 

حمایت بخشهای دیگر جنبش اجزمامب یس ان تصیمیایم گیرفیزینید 

کارخا ه را به دست خسد و با مدیرییت شیسراییب خیسد دوبیاره  

 . راه ا دازی کنند

این حرکت اجزمامب با پشزابا یب و حیمیاییت میادی و میعینیسی 

غیرو  .   بتااری از کارگران و فعالان اجزیمیامیب هیمیراه شید

فسریه جمعات  بزرگب مزشکل از سازما هیا و 01روز یکشنبه 

فعالان کارگری  در اسزادیسمب در مرکز تئاتر شیهیر گیرد هیم 

در این گردهمایب در بیارۀ میسظیسع و هیدف  جینیبیش .  آمد د

 تبت شد، هرفردی مازسا تت ماکرفن را در اخزیایار داشیزیه 

بتاری از مردم  زسا تیزینید .  و  ظرش را در این مسرد باان کند

به  جمع بپاس د د چیسن اسیزیادییسم پیر شیده و دییگیر ویرفیایت 

 .  داشت

درخشان ترین بخش این گردهمایب لتظاتب بسد کیه کیارگیران 

ماکرفسن را در دست گرفزه و  ظر خسد را در میسرد جیامیعیه 

ای مبنب بر مدالت و همبتزیگیب و میدییرییت اجیزیمیامیب بیایان 

آ یهیا را تشیسییع (  حدود پنج هزار  یفیر)  و حاظرین .  ماداشزند

کرده و شعارهایب در حمایت از تصمام کارگران را فریاد میب 

مسج  یک حس جمعب خبر میایداد کیه تی یشیهیا دارد بیه .  زد د

 .مسف ات  زدیک ماشسد

هزینۀ تسلاد بتیایار بیایسیت، .   هنسز راه  درازی در پاش است

دسزرسب به امزباراا غارممکن است و بدست آوردن بازار در 

ولیب کیارگیران هیمیچینیان .  شرای  افت اقزصادی  امعی یسم اسیت

کمکهیای میالیب و فیکیری سیازمیا یهیا و گیروهیهیای .  امادوار د

حمایت کننده برای بیراه افیزیادن کیارخیا یه در چینید میاه اول ، 

 .  همچنان برای تسزیع متصسیا مازسا د کافب باشد

هما طسر که اشاره شد این کارخا ه مساد و مصال  سیاخیزیمیا یب 

تسلاد ماکند که در ساخزن خا ه ها مسرد اسزفاده قرار میایگیایر ید  

. مثل گط، بزس ه ، و چتو مسزائاک و دیگر مصال  ساخزما ب 

کارگران این کیارخیا یه  بیه خیسبیب میایدا ینید چیگیس یه کیایفیایت 

متصسیا را بهبسد ببخشند آ ها تت ا اتب را شروع کرده بسد ید 

هیمیچینیاین .   برای تسلاد متصسیتب که دارای مساد سمب  اتزنید

در  ظر دار د هزینه های تسلاید را پیاییاین آورده و در  یزیایجیه 

از آ یجیا کیه ایین .   متصسیا را با قامت پایان تر مرظه کنند

متصسیا حجم زییادی دار ید ، حیمیل و  ی یل آ یهیا بیه  ی یاط 

دوردست  و یافزن بازارباشزر برای فروش ییکیب از مشیکی ا 

و بازار فروش متدود ماشسد به داخل و کشسرهیای .  خساهد بسد

 .حسزۀ بالکان

این سؤال مطارح مایاشاود کاه آیاا تاجارباۀ کاارگاران یاوناان ، 

آرژانتین، آمریکا و آلمان که برای جلوگیری از فقر و بیاکااری 

در مواردی  کارخانه را با ارادۀ خود به صورت شورایی اداره 

میکنند، تجربۀ قابال اساتافااده بارای کاارگاران ایاران نایاسات   

تجربه ای که به کارگران نشان میدهد برای ادارۀ ماحال کاار و 

زندگی نیازی به سیاستاماداران حارفاه ای و سالاسالاه ماراتاب 

 .اداری نیست

ماالحاظاه org .viome.wwwویدیوی مربوطه را در سایت  

 نمائید

 

همچنان غرو  روز دو شنبه راهپیایمیاییب بیزرگیب در میرکیز 

خیسا ینیدگیان و گیروهیهیای میسسیای یب میعیروف . شهر بر پاشد 

یس ا ب با برپایب کنترا بیه  یفیع کیارگیران حیمیاییت میادی و 

تیا یاسیایس " در میایان آ یهیا .   معنسی  خسد را به  مایش گذاشزند

یکب از معروفزرین و میهیمیزیریین تیرا یه سیراییان " پاپاکنتزا اس

او هماشه  جنبشهای برابری ط با یه .  یس ان حضسر فعال داشت

جامعۀ خیسدگیردان  ازرا پشزابا ب  و با ترا ه هایش در حمایت 

 .ت ش کرده  است 

کیارگیران بیه سیسی (  فسرییه 01سه شنبه )  بِ  زوِد روِز بعد 

کارگران در جاهای خسد قرار گرفیزینید .  کارخا ه حرکت کرد د

و خ  تسلاد  در م ابیل دوربیاینیهیای خیبیر یگیاران و روز یامیه 

کیارگیران ییک تیسر .  ، تاوساط کاارگاران کالایاد خاورد گیاران

راهنمایب در کارخا ه گذاشزند و همۀ جزئااا پروسۀ تسلیاید را 

برای جمعازب که به پشزابا ب و همبتزگب با کارگران در آ یجیا 

 .حضسر داشزند ، تسظا  داد د

 

 

سه روز را در میایان میسجیب از "  ویسمب" کارگرا ن کارخا ۀ 

حمایزها و همبتزگب های اجزمامب برای بیاز گشیاییب کیارخیا یه 

این سه روز فی ی   یمیایشیب بیسد از  یزیایجیۀ .  شان تجربه کرد د

روزها و ماهها و دو سال ت ش و همفکری برای اینکه بیه ایین 

که برای رهایب از مصابت باکاری و فی یر بیایید :    زاجه برسند

و .  خسد را از چنگ س طۀ اقزصادی سرمیاییه داران رهیا کینینید

هرگز به قسلها، ومده ومادها و دروغهای دولیزیمیردان امیزیمیاد 

آ ها به خسبب مادا ند که  این شروع یک راه طسی یب و .   کنند 

 .  دشسار است

نکته ای که در اینجا میتوان یاد آور شد این است که در ایران  

نیز بسیاری از صاحبان سرمایاه و دولات صادهاا کاارخااناه و 

 الکتریک " کارگاههای بزرگ و کوچک از جمله  کارخانه های

" نساجی مازندران" "نیشکر هفت تپه" "ایران رشت

را به دلیل کاهش سود مورد نظرشان به " نساجی کاشان"

در موارد .  تعطیلی کشانده و یا درحال تعطیل کردن هستند

معلوم ( مانند مورد کارخانۀ الکتریک ایران رشت) متعددی 

شده که مالکان با فروش زمین کارخانه،  چندین برابر ضرر 

ادعایی شان پول به جیب زده و کارگران را بیکار در کف 

.                                                  خیابانها رها میسازند  

 

اعتراض و درگیری کشاورزان 

 شرق اصفهان بر سر آب

امزراز کشاورزان ا فهان که از جمعه چهارم اسفندماه اوج 

گرفزه، همچنان ادامه دارد و در برخب مناطع به درگیایری بیا 

چیهیار شینیبیه . های ویژه  اروی ا زظامب منجر شده اسیت یگان

مردم ورز ه ا فهان با  اروهای ویژه سرکیس  فسریه  13

مردم سه دسزگاه اتسبسس حامل  یایروی وییژه . درگارشد د 

کشاورزان ورز ه و تسابع روز جیمیعیه . را به آتش کشاد د 

امیروز ایین . گذشزه لسله ا ز ال آ  یزد را شیکیتیزیه بیسد ید 

طیب .  اروها برای تعمارو و ل کردن آ  یزد آمده بسد ید 

 این درگاری چندین  فر از مردم زخمب شد د
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 11ادامه بهاران خجسته باد از ص 

بایخره  سروز فرا رساد و بچه ها، سفره هیفیت سیاین کیه .   ار جب ر گ معروف ز دان، به س مزب هم  سشادیم

با تسجه به اینکه از مدتب پاش فروشگاه ز دان به بند ماسه و سیبیزی .  پهن شده بسد را ر گان کرد د"  حتاناه"در 

همه اینیهیا در .  به ساو و سار  از مزین گردید....  مافروخت، سفره هفت سان م وه بر سکه و سنگ و سامت و

و ترا ه خسا ب بچه ها، حال و هسای دیگیری بیه (  البزه در سکا تب  ه چندان ب ند) کنار  سای گازار دوست ارمنب 

با خا ب از بچه ها که  تبت ماکردم احتاس ماکرد د  سروز در این سیسی دییسار چیایزی .  داده بسد  ۲۲ سروز 

 . کمزر از آن سسی دیسار  دارد

برای اولان بار در طسل ز دان حس ماکردم  سروز را  ه با مرور خاطراا گذشزه، ب که به واقع و با همان حیال 

بیر (  دوران ز دگب مخفب و به ویژه دورتر از آن دوران کیسدکیب و  یس جیسا یب) و هسای دوران قبل از اسارا 

امیا تیر یم .  تجربه کردییم"  بهاران خجتزه باد" این همه شادی را بدون حضسر قاسم و لسح سبزه     .گزار کرده ایم

به یاد ما د ب بر لبان تک تک ز دا اان، حضیسر قیاسیم و سیبیزه اش را درآن بیهیار " بهاران خجتزه باد"سرود 

دریغا که شارینب خاطره چنان بهاری به کام ز دا اان در بهارا ب دگر ت خ گردید و برای بتایاری .  یادآور مب شد

 *".از رف ا هرگز تکرار  گردید

 

5ادامه مقاله فرمانده کاملیا از ص   

. مسظسع بر سر حع آزادی است، بر سر حع تتصال و درمان است، بیر سیر کیار و دسیزیمیزد میادی یه اسیت

 .بازارها برای ح سق ا تا ها پشازی ارزش قائل  اتزند. بازارها تمام هم و غمشان سسد است

 کمس اتم امروزه به چه معنب است؟. دا اد شما خسدتان را کمس اتت مب

ما امز اد  داریم که کمس یایتیم در هیمیه کشیسرهیا ییکیتیان .  ما هنسز معز د به برپایب یک ساتزم کمس اتزب هتزام

این امیر میا .   تل ما بر خ ف  تل گذشزه از یک رو د دمکراتاک مبسر کرده که سخت بر ما مؤثر افزاده.  است

کیمیس یایتیت .  ما معز دیم که ساتزم ا زخاباتب باید دمیکیراتیایک شیسد  .کند را از کمس اتزهای دیگر  ت ها مزمایز مب

 ظیرا یه و خشیک  تیبیت بیه  ما از آن کمس اتزهایب که دید تنگ.  پرداز باگا ه با د اا  اتت امروز دیگر یک رؤیا

 .ایم ما از اشزباهاا این ساتزم ها آمسخزه. ساتزم شسروی یا کسبا داشزند،  اتزام

 گارید؟ ها مب شما چه درسب از این شکتت. های کمس اتزب به م ت تستالازر بسدن شکتت خسرد د اکثر ساتزم

میا کشیسری .  ها قابل ت  اد یا ا ز یال بیه دییگیران  یایتیت این مدل.  ی باید مدل سااسب خسدش را پادا کند هر کشسر

ما معز دیم که هر رو د تکام ب فی ی  بیطیسر گیروهیب و اشیزیراکیب .  خساهام با یک  ظام مادی ه و دمکراتاک مب

 .مازسا د پاش برود، برای این کار یه یک سازمان اشزراکب  ااز هتت

. خیساهید شسد و هماشه پای جمعب در ماان است که این رو د را میب هاط تغاار و تتسلب به دییل فردی ا جام  مب

 .ای قرار دارد شا ب در حال حاظر در چنان مرح ه

 ای با کمس اتم باور دارید؟ شما به آینده

تیسا یایم بیه میهیده  کنم که ما کمس اتزها حای باشزر از هروقت دیگری سهم مهمب درتغاار جهیا یب میب من فکر مب

این ایده کمس اتزب .   ه به دمکراسب بسرژوایب، ب که به دمکراسب مترومان.  ما به دمکراسب باور داریم.  بگاریم

بهرحال ایین جینیبیش .  شما در کشسر خسدتان باید کمس اتم را مطابع متائل و شرای  خسدتان تعریی کناد.  ماست

 .دمسا بر سر یک درک  سین از مدالت در جامعه ماست.  سردد جها ب مرزها را در مب

 کناد که شخص خسدتان چ در برای این جنبش اهمات دارد؟ فکر مب

خطر اینجاست که فکر کنام جنیبیش بیه ایین ییا آن .  هر جنبشب به  مایندگان و رهبرا ب مسرد قبسل مام  ااز دارد

چنان چیایزهیاییب  .فرد وابتزه است، یا اینکه بعضب اشخاز یکباره به سرشان بز د رهبری  امتدود داشزه باشند

  .کس حع  دارد خسد را سسار جیمیع کینید  باید اتفاق باافزد، اینجا ما با رو دهای اشزراکب سر و کار داریم و هاط

دهد که قدرا حاکم وقزب تهدید شسد و در تینیگینیا  بهرحال این هم کار و کاسبب رسا ه هاست، اینها همه  شان مب

 .دهد قرار گارد، چه واکنشب  شان مب

9از ص ..... ادامه مقاله تونس پیش به سوی  

ی  های طیبی یه تترکاا و معام ا از بای خبر از دشساری.  این پاشنهاد را رد کرده است    ( وزیر حزِ  آقای  ختت) النهضه 

هیا  های ظدکارگری که از   طه  یظیر آن دهد که مشرومات کافب برای اجرای سااست حاکم تس س در پادا کردن دولزب مب

 . این ا عکاسب است از قدرا جنبش کارگران. باید پااده شسد، داشزه باشد

کیرد  داری که از آن دفیاع میب بن م ب سر گسن شد اما رژیم او و  ظام سرمایه.  در تس س به اتمام  رساد ۱۱۲۱-۲۲ا     

هیای  تیسا تینید جینیبیش را فیراتیر از میتیدوده های ا   بب که میب در زمان ا     هاط یک از سازمان.  هنسز پابرجا هتزند

کل جنبش متدود   در آن شرای ،. دمسکراسب بسرژوایب و به سمت تتسل اجزمامب واقعب برو د بدیل روشنب پاش  گذاشزند

 . شد و روی خطسط بسرژوا دمسکراتاک منترف شد

تنها راه حیل .  های ا     قب ب را مطالعه کنام و باامسزیم  کستاهب ِدارد درس شسد یزم مب ا     جدیدی که اکنسن آماده مب

هیای  دار و شیرکیت هیای سیرمیاییه ی تعیداد ا یدک خیا یساده ی کارگران و ف اران تس س از طریع مصادره مشک ا حاد تسده

ی دمسکراتاک تیسلیاید  بزسا د تتت بر امه(  مادی و ا تا ب) کنند تا منابع کشسر  چندم ازب است که اقزصاد کشسر را کنزرل مب

 .ها شسد قرار داده شسد و شروع به پاسخ به  اازهای تسده

 اخسرده باقب بیمیا ید، هیایط  ی مالکات خصس ب ابزار تسلاد، دست داری، بر پایه باید به روشنب گفت مادام که  ظام سرمایه

هیای  ها دقا ا درس این.  تسا د حل شسد ها  فر از مردم تس س  مب یک از مشک ا ف ر، باکاری و سرکس  پاش روی ما اسن

 .دو سال گذشزه هتزند

ها آماده و حاظر  ّآن.  ا د داری در تس س را دیده سرمایه«  دمسکراسب»التال برکاا  ها هزار  فر از کارگران و جسا ان فب ده

ها را  ای که بزسا د تسده است، مت   به بر امه  چه به آن احزااج داریم رهبری ا   بب آن.  به مبارزه برای آزادی ح ا ب هتزند

خازش ا ی ی بیب جیدیید در .  در سایر کشسرهای مر ، بخصسز مصر، هم شاهد رو دی مشابه هتزام.  به پاروزی برسا د

 .تری از سر گس ب بن م ب در دو سال پاش بر سراسر جهان مر  خساهد داشت تس س تاثار وساع

 ۶۲ی  فوریه ۳المللی مارکسیستی،  سایت گرایش بین مارکسیست دات کام، وب: منبع

 

ای بیه  سال پدیده 01های زیر  پاامد ازدواج

هاست و هیر چیه آمیار «  باسه کسدک» ام 

هیای کیسدکییا یه در کشیسر بییایشیزییر  ازدواج

ها  یایز افیزاییش  شسد، تعداد باسه کسدک مب

 .مب یابد

به گزارش قا سن، آمیارهیای ثیبیت احیسال 

دهد کیه در سیه میاهیه اول سیال   شان مب

 فر با سن کمزر از  88هزار و  01جاری 

ا یید؛ بییه مییبییارتییب  سییال ازدواج کییرده 11

دخیزیر و پتیری کیه بیا هیم  0827دیگر 

سیال سین  01ا ید کیمیزیر از  ازدواج کرده

 10، 0701طبع آمارهیا در سیال .  دار د

 .سال در کشسر با ازدواج کرده ا د 01دخزر و پتر کمزر از  870هزار و 

سیال بیایش از  01در گزارش قا سن، همچنان آمده است که دخزران کیمیزیر از 

در بتیایاری .  شس ید های خسد مب پتران قربا ب ف ر فرهنگب و ف ر مالب خا ساده

ها و شهرهای خسزسزان و ساتزان و ب سچتزیان، والیدیین دخیزیران را  از روسزا

هزینه و بار اظافب بر دوش خا سار متتس  کرده و با ازدواج آ ان  ه تنها بار 

تیسا ینید بیه  تیر میب گاه با ازدواج دخزرشان با افراد متین کاهند، ب که هزینه را مب

 .ز دگب اقزصادی و اجزمامب دخزر و حزب خسدشان  از سامان بهزری دهند

در د از ز ا ب که اقدام به فرار از خیا یه  31دهد که  آمارهای کشسر  شان مب

و  80هیای  های اجزمامب بهزیتزب اسزان تیهیران در سیال کرده و در اورژا س

مرجریرد ابرارر ، .سال داشزینید 03تا  00مسرد پذیرش قرار گرفزه بسد د، بان  81
هرنروز :  گرویرد مری « قانرون » گو با  و شناس اجتماعی، در گفت شناس و مسیب کار

بسیار  از افراد در جامعه ما بلوغ جسمی را تناا مالک ازدواج قلرمرداد کررد  
یعنب ا سی برایشان میهیم  یایتیت .  و توجای به بلوغ فکر  و اجتماعی ندارند

شناسان اجزمامب با اشیاره بیه ایین کیه  که فرد تسا ایب ازدواج را دارد یا  ه کار

سیال،  01های زودرس، به ویژه در سناین زییر  در د قابل تسجهب از ازدواج

هیا،  گسینید کیه ایین پیدییده بیایسه کیسدک شسد، مب منجر به ط ق زودرس  از مب

براساس کنروانسریرون معض ا اجزمامب و فرهنگب خا ب با خسد به همراه دارد

شونرد، امرا حرداقرل سرن  سال کودک محسوب می 81جاانی حقو  کودک، افراد زیر 
 .سال است 81سال و برا  پسران  81ازدواج در جماور  اسالمی برا  دختران 

هیزار  11حیدود  81های دست و پا شکتزه ثیبیت احیسال، در سیال  طبع آمار

هزار در   اط روسزایب و میابی یب در  01کسدک مط  ه داشزام که از این مازان 

 .  اط شهری بسده ا د

هزار کسدک  از در این سال همترشان فسا کرده کیه آمیار  01همچنان حدود 

این که سر سشت کیسدکیان میطی ی یه و بیایسه چیه .  آن در   اط شهری باشزر است

های روحب و اجزمامب چه  شسد و در ابزدای دوره تازه ز دگب خسد با بتران مب

 .پاسخ کنند، مسظسمب است همچنان بب مب

 

 برگرفته از سایت شهرزاد نیوز

 ٣٢٣٣بهمن  ٣٢ 

 
 .ها چطسر تا کناد اما شما که خس  ب دید با رسا ه

ام از آ ها اسزفاده کنم و اما به بیازی گیرفیزیه  شیسم و  همان طسر است، یاد گرفزه

 .حم ه به شخص خسدم را  ادیده بگارم

 ا د؟ شما را گسیا به مرگ هم تهدید کرده

ییک  یفیر در .  ویژه به خا ساده ام زییاد فشیار آورده این مسظسع به.  ب ه مزاسفا ه

به خا ه .  اینزر ت مشخصاا شخصب مرا منزشر کرده، شماره ت فنم، آدرس منزلم

پدر و مادرم حم ه کرد د و به خسدم هم ت فن تهدید آماز کرد د، پی ینیگ وقیزیب در 

 .ترسند قدرتمندان مب. کند تنگنا باافزد، حم ه مب

 از شما؟

متئ ه اینتزکه چرا یک جنبش چ  اجیزیمیامیب .  کنم ازجنبشب که من  مایندگب مب

جنبش ما امروز طب ه حاکم بر کشسرمان را بطسر جدی .  مسردحم ه قرارماگارد

 .مسرد تهدید قرار داده

رئاس جمهسری شا یب  (Sebastián Piñera) شما را رقاو جدی سباسزان پانرا

 دا ند، قصد ریاست جمهسری دارید؟ مب

ام میمیل  کنم به ووایی سااسب من ت ش مب.  زود است در این مسرد حرف بز ام

 *.شاید یک سال دیگر بشسد در این مسرد حرف زد. کنم

 گزارشی تکان دهنده 

 ها در ایران« بیوه کودک»از افزایش 
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به باان اهداف مشخص خسد پاامبر، مبنب بر حکمروایب بب قاد و 

شرط او بایی ز ا ش چسن غنامت مهاا گردد که ا   اینگس ه 

تهدیداا بایی ز ان باشمار داخل حرم او فر ت افزایش ز ان 

.           دیگر را مب دهد که مم  به آن هدف  ام دس  از رساد  

بگس ای : ) تسجه فرمایاد به ا ل داسزان هدفمند متمد در این آیاا

پاامبر به  ز ان خسد اگیر ز یدگیب د یایا و آراییش زمیا یه را میب 

خساهاد پس باایاد تا مزٌعه کنم شما را یعنب رها کینیم شیمیا را، امیا 

 .اگر خدا و رسسل او را مب خساهاد، مزد آخرا خساهاد یافت

هر کدام از شما اگر فتاشب و بیدکیاری کینید .  ای ز ان پاامبر الی

جزای او دوچندان از ز ان دیگر خیساهید بیسد ایین کیار  یزد خیدا 

و اگر از پیایامیبیر فیرمیا یبیرداری  یمیاییاید او و .  بتاار آسان است

خدایش مترور خساهند بسد و مزد زیادی به شما خساهند داد ز یان 

پاامبر ما ند ز ان مادی دیگر  اتزند پس به هاط  سرا با مردان 

دیگر با م یمت و  زاکت سخن  گسیاد که آ ها بر شما دل بتیزیه و 

طمع ماش ا ه  مایند و حزب هرگز از خا ه بارون  روید تیا ویاهیر 

کناد تجمل خسیش را ما ند ز ان قبل از اس م،  یمیاز بیرپیا داریید، 

ذکاا بدهاد، و خدا و رسسل او را اطامت کناد تا  اپیاکیب از اهیل 

 ی ی  از آییاا (  بات ما دور گردد و در مینیزلیزیان قیرآن بیخیسا یاید

این بسد باان م دماتب در رابطه با حکمروایب مردان بیا .    18_ 74

ز ان، بخصسز متکم کاری های خسد پایامیبیر میبینیب بیر تتی ی  

کامل وی از ز ان داخل حرم، و همچنان در ازدیاد ز یان دییگیری 

اما اینکه این مرد خداپرست به .  که ف   چندی بعد به آ ها مب رسد

ف ر و فاقهب که به وی  تبت داده ا د همراه با گ ه ای از ز یان بیه 

سر مب برد کدام اهمات به وی  داشت زییرا اگیر ز یا یش از وی 

ت اظای  ف ه و لسازم آرایش مب کرد د ط ق دادن به آ ها را خیسد 

 .قرآن به او اجازه داده است

آیاا بعدی قیرآن ظیمین ایینیکیه ز یان و میردان را بیه  یبیر و 

اسز امت در برابر ز دگب مرگبار در زیر س طه میردان امیر میب 

فرمایند که منظسر ا  ب از  ظر  سیتنده ز ان خیسد میتیمید بیسده 

است که تا در برابر ازدیاد ز ان دییگیر در حیرمتیرای ایین میرد 

مر   بسر و بردبار باشند و مم  چنان کار را چنید روز و ییا 

تسجه فرمایاد به امزراف خسد قرآن در ایین .  چند ماه بعد ا جام داد

به یاد آور روزی را ای متمد که به کتب احتان کردی و ) مسرد 

به وی گفزب زن خسد را  گهدار و  از خدا بزرس اما آ چه که خیسد 

. در دل داشزب  تبت به آن زن آن را پنهان کردی از شیرم میردم

ولب  باید از مردم شرم و ترس داشزه باشب ف ی  خیداییت سیزاوار 

 .احزا  78    از ترجمه آیه (. ترس است تا  از وی بزرسب

باریکب های قرآن در این مسرد بیا بتیایار سیادگیب و ا تیان آگیاه 

واظ  مب گردد که همه ساخزه و بافزه خسد این مرد میر  اسیت 

و در .  البزه با اسزفاده از داسزان های کزو قب ب تیسراا و ا یجیایل

این آیه طسری که قب   تبت شید بیه ا یل هیدف  یزدییک شیده 

است بنابراین از جا و خدایش به وی اطمانان داده میب شیسد کیه 

 باید در مسرد آن زن یعنب زینو ابن اماه دخزر مبدالمط یو میمیه 

زاده این مرد خداست که سالهای دراز مشیع آن زن در دل وی 

. رخنه کرده بسد اما از شر مردم آن را اوهار کرده  میب تیسا تیت

 سیتنده با اطمانان کامل گفزه مب تسا د که این آیاا قرآن  ه تفتار 

این کار دار د و  ه تعبار که م مای اس م بزسا ینید آ یهیا را بیه  یام 

البیزیه بیه جیز .  به  فع متمد تعبار  مایند...  اراده خدا و یا معجزه و

از یک راه گریز و آن اینیکیه گیسییا هللا میهیربیان در ایین ازدواج 

شسهر در حال حایاا "  زید" باشرما ه متمد با زن پترخسا ده اش 

. زینو را با چنان ازدواج ها و دیگر مت ما ان تشنه لیو بیاز کینید

در حالب که از  ظر  سیتنده قرآن شناس ا   چنان  یبیسده بی یکیه 

این مرد ماشع خسد را از این طریع به آرزوی دیرینش  تبت بیه 

زینو مب رسا د که خسد خدا به این  ظر بینیده میسافی یت داشیزیه و 

خطا  به متمد مب فرماید که این آرزو را از شرم میردم اویهیار 

در غار آن خیطیا  بیه .  از قرآن.   مب کردی ای متمد رسسل خدا

 -م مای اس م ام م مب دارم که اگر کدام تعبار و تعبار دیگری 

23ادامه در ص   

ادامه در  فته         

 ( چه خدای مهربا ب)

آیاا بعدی قرآن ظیمین ایینیکیه در آییاا فیسق تیعیرز را کیه 

تعرز جنتب در اینجا مطرح است و پتر خسا ده گیان، دخیزیر 

خسا ده ها ولب ممداً هم باشد گناه  مب دا د و حزب خیسد پیایامیبیر 

را به تصرف  فس و مال مؤمنیان کیه هیر دو شیامیل آ یهیاسیت 

پیایغیمیبیر : ) تسجه فرمایاد به این باان قرآن.  اخزاار کامل مب دهد

در تصرف  فس و مال مؤمنان اخزااری  کامل دارد زیرا  یاییو 

خداست اما در مسارد ز ان خسد پاغمبر این گیس یه میادرخیسا یده 

گب و پدرخسا ده گب جساز  دارد زیرا آ ها میا ینید میادران شیمیا 

 .احزا  1    از آیه ( هتزند

از اینجا که قرآن به طسر مجمسع در خدمت چند  یفیر متی یمیان 

ا گشت شمار  تبت به ما اسن ها ا تان آزاد از قاد وی یمیت فیرا 

مب گارد و ثا ااً پاامبرشان را منتاث  ائل خدا مت   بیه میال و 

اما ز ان خدا تتت  ام مادران .   فس آن ا تان بب دفاع مب سازد

مت مان از حع آزادی چه در زمان حااا متمید و هیم بیعید از 

مرگ او متروم مب ساز د و اما خسد پاامبر در ازدواج با ز ان 

و کنازان و حزب با ز ان شسهردار چسن زینو همتیر بیر حیال 

پس سبسط اینگیس یه (  آفرین به این مدالت) دست باز دارد "  زید" 

اسزفاده گاری های این مرد برگزیده خدا از ز ان خیسد و ز یان 

دیگر مت ما ان تازه به ایمان رسایده اسیت و چشیم بتیزیه اسیت 

امیا قیبیل از .  همان اکنسن در آیاا بعدی خسد قرآن مب خیسا یاید

رسادن به باان این آیاا هدفمند مبنب بر دسزاابب این مرد مر  

در حکمروایب با ز ان خسد و رسیایدن او بیه ز یان دییگیر در 

حضسر ز ان حرم خسد بپردازم تسجه شما مزیزان را به پیخیزیه 

کاری های قب ب این مرد بیه مینیظیسر رسیایدن بیه وحیب بیه آن 

. همان سسره جی یو میب دارییم 13اهداف معان در آیاا دهم تا 

مؤمنان واقعب در جنگ با کیفیار میدیینیه از آزمیسن بیر آمید ید ) 

گرچه مناف ان با ما فریبکاری  مسده ا د و حزب گفزند پاامیبیر در 

این جنگ  اکام است و تصمایم گیرفیزیه ا ید تیا از جینیگ فیرار 

با اینکه همه این مناف ان در جنگ احد با میا میهید بتیزیه .   مایند

بسد د پس بگس برایشان ای متمد که  فس  دهد به شما این فیرار 

 .  أل از قرآن( و هاط یاری جز هللا  خساهاد یافت

همان سسره گسییا از آگیاهیب هللا از ایین  10-08در آیاا بعدی 

فریبکاری های کتا ب که ا   دل به آیان جدید متمد و رفزیار 

و کردار او  مب بتزند باان میب گیردد امیا بیا آن هیم قیرآن از 

مسامل ا  ب فرار و روگردا دن مردمان آگاه مدینیه از میتیمید 

چازی  مب گسید ب که به خاطر اممال س طه متیمید اویی آ یهیا 

زبان مب گشاید و تمام این شکتت ها را در حم ه پاروزمینیدا یه 

مخالفان بر مدینه  اشب از مدم تسجه و سپاه متمد و تیعی یایمیاا 

هر آیانیه بیرای شیمیا در تیعی یایم  یایک ) این مرد مر  مب دا د 

رسسل هللا مسف ات ها است البزه به کتا ب که امیایدوار ثیسا  و 

روز آخرا ا د پس در معام ه روزمره و حیرکیاا و سیکینیاا 

از .    10    از آیه (  خسیش از رسسلزان پاروی و اطامت  مایاد

اینجا است که متمد را در تیمیام میر یه هیای ز یدگیب اش بیه 

اهداف دینب و د اایب او رسا ده و هرآ چه کیه در قیرآ یش آمیده 

ولیس ز یهیایشیان را در .  باشد  زد مت ما ان مسرد قبسل باید بیسد

 .زن پترخسا ده اش تصاحو  ماید" زینو"هان حااتشان چسن 

در رابطه به ایمان راسخ مت میا یان  11_ 13باان آیاا بعدی از 

در آن جنگ، و از بب ایما ب کتا ب که هسشیایارا یه بیه خیاطیر 

حفظ جا شیان از جینیگ فیرار  یمیسده ا ید میب بیاشید و جیزای 

خردمندان و بب خردان را قرآن به منسان مناف یاین و  یادقیاین 

 13و  12در این رویارویب تعاان مب  ماید و ظمنیا در آییاا 

حزب از اشزراک جبرئال در این جنگ که در سیر و  یسرتیش 

طیسری کیه خیمیاینیب از . ) آثار خاک دیده مب شد باان مب گردد

همان فریبکاری در جنگ ایران و مراق اسزفاده  مسده گفزه بسد 

 (. که امام در این جنگ با شما همراهب دارد

قرآن از جریان ت تاماا زمان های غنامت که جز تجاوز چایز  

دیگری  بسد در  ساحب مدینه تسس  پاامبر اسی م و متی یمیا یان 

 تازه به ایمان رساده با گردن ب ند باان مب  ماید با اینکه فر ت 

قرآن متمد، منتاث ک م بر حیع خیدا از طیرییع میتیمید و 

، 000مت ما ان مرظه شیده اسیت، کی یمیه میرظیه از آییه 

 یفیس " سسره تسبه گرفزه شده است و در قرآن آمده است کیه 

و مال مت ما ان را خداو د در بدن بیهیشیت میسمیسد از آ یهیا 

که اماد اسیت شیمیشیایر کشیان اسی م " خریداری  مسده است

 .شمشارشان را با اداء این ک مه در برابر من ج سس  ماید

درجاا د اسی و اخروی مؤمنان اس م در قرآ شان ییکیتیان 

 بسده است و هر کس به تناسیو امیمیال خیسییش درجیه میب 

و مت ما در این ت تاماا اولان شخصب که مرتبه بی ینید .  بر د

. دارد خسد پاامبر اس م، متمد پترمبدهللا بشمار رفزیه اسیت

 .پس قرآن  از ح   که در خدمت وی باید قرار داشت

آیاا مربسط به درجاا مالب و باشمار این میرد میر  اوأل 

سسره آل ممران بیسده اسیت  024در رابطه بعثت او در آیه 

و به همان ترتاو مشروحات تعداد باشمار ذوجاا در آییاا 

سسره احیزا  بیر خی ف داشیزین چیهیار زن بیر  10و  11

مت ما ان مادی در آیه سسم سسره  تاء، دمسا جبیری اهیل 

میائیده،  1کزا  و قبسل آیان اس م و رسالت میتیمید در آییه 

سیسره  0_ 7دلجسیب و تت ات به ایین میرد میر  در آییاا 

امرا ، امطا ز یان زییبیا و غیذاهیای لیذییذ بیر متی یمیا یان 

 تل و ده ها جیای دییگیر  31بخصسز پاامبر اس م در آیه 

از قرآن به  فیس پیاک و غیرییزه جینیتیب پیایامیبیر اسی م و 

مت ما ان تسجه خا ب  سرا گرفزه است که شایید هیم از 

همان جهت دین اس م بنا بر باان آیه سسم سسره مائده کیامیل 

ترین دین بسده باشد که در ادیان دیگر چنان امیزیایازاا فیسق 

 .العاده وجسد  داشزه و  دار د

احکام خاز و ارزشمندی که در رابطه به ز دگب شخیصیب 

و ارظاء جنتب متمد در قرآن کریم  دور یافزه ا د اکیثیرأ 

در سسره احزا  دیده مب شس ید، احیزا  ا ی   یام جینیگ 

احزا  و یا خندق بسده که بایی این سسره گذاشزه شده است 

اما مز سفا ه به جای یاد از شهدای آن جنگ به جیز از چینید 

آیه مربسط به  هب از هیمیکیاری بیا کیافیران و چینید وقیاییع 

کسچک از جنگ احزا ، دیگر تمام ایین سیسره بیه ز یدگیب 

شخصب متمد آن هم در رابطه با ز یان او و مشیع آتشیاین 

اخزصاز داده شده اسیت "  زینو" خداداد این مرد   تبت به 

که این دلال دیگری است از  ظر  سیتنده در جید و جیهید و 

 .رسادن ارظاء جنتب اش

 سیتنده مالم دین و آگاه از قرآن هاط  سع تیعیصیبیب در ایین 

مسارد  دارد زیرا مب دا م که بنابر بیایان قیرآن خیسدسیاخیزیه 

متمد،که خدای مت ما ان دراین گس ه داد وگرفت های ح ل 

پیس چیگیس یه . قیرآن: احیزا . وحرام به آ یهیا دسیت بیاز دارد

ازتصماماا مادی ه خدا که به من هیایط چیایز  یداده شیاکیب 

باشم؟  اما آ چه که ووافه و رسالت خیسد میب دا یم بیایان از 

ح ایع  اگفزه های قرآن است که مت میا یان میزییز شیایید در 

طسل هزار و چهار د سال  شناده باشند و یا کیمیزیر شینیایده 

 .باشند  پس تسجه فرمایاد و باان  اگفزه قرآن در این مسارد

اولان باان قرآن منتاث تدابار ابزدایب به منظسر رسیایدن بیه 

یک هدف معان و مشخص که سالها در ق یو پیایامیبیر اسی م 

پیس .  سسره احزا  بسده اسیت 4_0رخنه کرده بسد در آیاا 

در قدم اول تسجه فرمایاد و ابزدای این داسزان ماش ا ه متمد 

خداو د به هاط ا تان دو دل  یداده اسیت تیا بیه ) در این آیاا 

غار پتر ا  ب پتران دیگیران را پتیر خیسد بیدا ینید و ییا 

دخزران دیگران را، پس پترخسا ده گا زان را بیه پیدرا شیان 

منتس  بدارید و اگر آ ها را پتر خسا ده  مب دا اد بیرادران 

و خساهران دینب و مؤمن شما خساهند بسد و اگر گینیاهیب را 

بطسر خطا  تبت به برادرخسا ده ها و خساهرخسا ده ها و ییا 

برادران مؤمناا مرتکو شده اید کدام الزامب بر شما  ایتیت 

یعنب مرتکو خطا در همبتزر شدن و حزب اگر ممدأ  تیبیت 

( به آ ها گناه ورزید، در آن  سرا  از خیدا میهیربیان اسیت

 .احزا  4_0    از ترجمه آیاا 

 قرآن حامی نفس و مال مردان مسلمان
 الف.م: از
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22از ص .... ادامه مطلب قرآن  

پس بنابر ثبسا این  ظر  سیتنده به . در این مسرد دارم بفرمایند

 صاتت پدرخسا ده " زید"وقزب )ادامه باان قرآن تسجه فرمایاد 

اش متمد را پذیرفت که به وی گفزه بسد ز ت را  گه دار و از 

خدا بزرس از او این  صاتت را به ا جام رسا د و زن خسد را 

ط ق داد و بعدا ما او را به  کاح تس در آورده ایم متمد تا به 

مؤمنان دیگر در این مسرد حرجب  باشد یعنب تنگ دسزب و 

و این حکم . گناه  باشد در  کاح کردن ز ان پترخسا ده گا شان

.                     احزا  37    از آیه ( خدا کام  به جا است  

قبل از اینکه به باان بعدی کام  از قبل ماار شده در این مسرد  

بپردازم یزم مب دا م  ظر مفتر، این کپب بردار قرآن را چیسن 

 .دیگر م مای اس م به شما مزیزان آگاه ارائه  مایم

تسافع مزاج بان زیینیو و زیید از هیمیان ابیزیدا وجیسد :  تفتار) 

 داشت زیرا هماشه در بان هم در جنگ و دمسا بسد د و در ایین 

مسرد چسن زید شسهر زینو تصمام ط ق داشت  یزد حضیرا 

آمد و از وی مشسرا خساست اما با ایینیکیه پیایامیبیر ( ز)متمد

 فریین ) خدا بدان مساف ت  داشت ولب زید زن خسد را ط ق داد 

گرچه خدا از همان آغاز مب دا تت که این  یکیاح ( به دورغ گس

اما با آن امر پاامبر گیفیزیه بیسد کیه .  بان زید و زینو دوام  دارد

زینو را به  کاح تس در مب آورم و بیدان سیبیو آییه ای  یازل 

فرمسد که این گس ه ط ق ها مسا عب را از سر مسمنان بردار و 

در ازدواج با ز ان پترخسا ده گا شان دست باز داشزه باشنید از 

وقزب که زید زینو را ط ق داد و بعدا هللا و تعالب زینو را بیه 

 .    از آیه فسق(. آن حضرا تزویج  مسد

مط و مهمب که در رابطه با این ازدواج که قب  باان شده اسیت 

تسس  متمد از قدرا هللا  یاگیفیزیه میا یده اسیت در آییاا بیعیدی 

باان گردیده است و مدافعان پاامبیر میاشیع پیایشیه ایین  78_ 41

مط و را ظمن اینکه منتاث سپر کند و ز گ زده به زبان میب 

آور د این  کاح  اروا را حع مشروع متمد مب دا ینید کیه گیسییا 

در برابر خدماا او مبنب بر رسا دن پاغام خدا و ترسا دن مردم 

در حالب که  ا     شه قب  میایار شیده .  از خدا به او داده شده

بسد هاط گس ه شرطب در آن مطرح  بسد و ف   مشع درو ب او 

حیال تیسجیه .   تبت به زینو بسد که ال هش وی را به آن رسیا ید

پاامبر  بایید در ایین داد : ) فرمایاد به باان قرآن در همان مسارد

خدا  رفه جسیب  مسده این حکم خداست کیه تینیهیا بیه او یزم 

 اتت متمید پیدر کتیب از میردان .  دیده تا با زینو ازدواج کند

خدا مب دا د این همه را از آییاا . شما ب که تنها پاامبر خدا است

 .فسق

از متار ا  ب دور شده است میؤمینیاین بیه  40_ 48آیاا بعدی 

قرآن را به سیسی ییاد هللا دمیسا  یمیسده اسیت تیا هیمیایشیه در 

معاشرا با ز ان مصروف  باشند که این خسد راه دیگری است 

به سسی هدف مشخص که فسقا باان گردید و راسزب هم زیر  ام 

کناره گاری و مبادا است که مت ما ان در تاریکب بیه  یفیس و 

تسجه فرمایاد به باان قیرآن در ایین .  مال رساده ا د و مب رسند

ای مئسمنان اس م خدا را به پاکب یاد کینیاید در  یبی  و ) مسرد 

شام اوست که بر شما رحمت و  عمت مب فیرسیزید، شیمیا را از 

اما قرآن  گفزیه اسیت کیه (. ) تاریکب به سسی روشنب مب کشا د

به سسی کدام روشنب؟ روشنب قبل، روشنیب جیهیل و حتیادا، 

روشنب کشزار و قزال م دس، روشنب آزادی و رهیاییب از قیاید 

 .... و یا و( بنده گب خدا و بنده گان سرمایه دارش؟

به هر حال این آیاا با چنان روشنگری های کاذ  میب خیساهید 

تسجه فیرمیاییاید .  پاامبر اس م را به این  عماا بب حتا  برسا د

ای مؤمنان وقزب شما ز ان مسمنیه را بیه  یکیاح ) به ا ل هدف 

گارید و آ ها را قبل از همبتزر شدن ط ق دهاد مدا بیا ایشیان 

و ای پاغمبر بر تس  از حی ل کیردییم .   اتت، بگذارید که برو د

ز ا ب را که مهریه آ ها را پرداخزه ای و حی ل اسیت تیمیام آن 

و بیعی وه ایینیهیا دخیزیران خیالیه، .  کنازا ب که در اخزاار داری

دخزران ممه، دخزران دایب، و آ ا ب که  فس های خسیش را بیه 

تس بخشاده ا د همه ح ل ا د به تس که  کاح کنیب بیه آ یهیا تیا در 

 .احزا  قرآن 11و  40از آیاا ( این مسارد تنگدست  باشب

در آیاا بعدی چسن خدا مب دا ید کیه اگیر میؤمینیاین و پیایامیبیر 

مؤمنان با مدم تنگدسزب از ز ان فراوان چیایزی بیگیسییایم، پیس 

اق   ام سامت اگر وقت خسیش را با آن ز یان بیایشیمیار سیپیری 

 — مایند که مر  های تشنه لو  از به شمسل خسد پاامبر 

سرسپرده معاشرا با ز ان ا د پس فر ت مبادا با خیدا 

چگس ه خساهند داشت بنیابیر آن چینیاین حیکیم  یادر میب 

فرماید که هاط متئسلات مبنب بر ظااع وقت در میبیادا 

هیرکیدام از ایین ز یا یت را کیه دلیت . ) خدا  داشزه باشنید

بخساهد در هر وقت و زمیان شیو و ییا روز  یزد خیسد 

خساسزه مب تسا ب به منظسر هیمیبیتیزیر شیدن تیس اخیزیایار 

کامل داری و هاط گناهب بر تس  اتت ای متمد و در بنیده 

و در .  گب و رسالت تس  از هاط کیدام  یدمیه  یمیب رسید

مسرد دیگری که  سبت همبتزر را بان آ ها مراماا  کنب 

و اگر از امر شما سرپاچب کرد ید .   از اخزاار کامل داری

در این مسرد و یا  اراظب باشند تس مب تسا ب آن تعداد را 

ط ق بدهب، اما  اگفزه  ما د که با ز یان بیایگیا یه آ یهیا را 

تبادله کرده  مب تسا ب گرچه حتن و زیبایب آن ز یان تیس 

را به حارا ا دازد، مگر به اسزثنای کنازا ت به  ام هیای 

آ ها از این امیر جیداا ید آ یهیا را "  ماریه قبطاه و ریتا ه" 

مب تسا ب به جای یکدیگر تبدیل  مایب در همبیتیزیر شیدن 

و  17و همزمان در آیاا بعدی  11و  10از آیاا .( خسد

چسن پاامبر اس م وقت کافب در این گار و گیرفیت بیا  14

ای . ) ز ا ش ظرورا دارد چنان چاره جسیب مب فرمایند

مگر که خسد او .  مؤمنان به خا ه پاامبر گاه و باگاه  روید

شما را بخسا د و در آن زمان  از به سرمت از خیا یه وی 

بارون شسید زیرا این ظااع وقت است از جیا یو شیمیا و 

و اگر روزی بخساهاد چازی را از .  پاامبر را مب ر جا د

قبال لسازم کاری در آن  سرا از بیایرون حیایاط  یدا 

قرآن در همان آیاا بیه ادامیه میب فیرمیایید . و    .( ز اد

ظمن اینکه پاامبر را در منزلش با ز ان مزاحمت  یبیایید ) 

کرد ز ان وی را بعد از مرگ او هرگز به  یکیاح گیرفیزیه 

 مب تسا اد این کار  زد خدا گناه است و اماد آن اسیت کیه 

اگر با ز ان پاغمبر چه از راه  کاح رابطه جنتب برقیرار 

کناد و ر جا دن متمد به هر طری ب که باشد گنیاه دارد و 

 .   (. خداو د شما را لعنت مب کند

حییجییا  اسیی مییب ز ییان در آیییاا بییعییدی اییین سییسره راه 

دیگریتت در رابطه بیه  ی یو حی یسق ز یدگیب فیردی و 

حزب در منازل شخصب شان بان امضیاء .  اجزمامب ز ان

فامال، که این خسد یک ز دان سیربتیزیه دییگیر اسیت بیر 

 .ز ان مت مان تسجه فرمایاد

وقزب پاامبر اس م از مکه به مدینه فرار مب کند و قیرآن ) 

آن را هجرا مب  امد  یه تینیهیا ایینیکیه تیعیداد زییادی از 

مت ما ان همراه بیا وی لیرزان و هیراسیان بیسد ید اکیثیر 

ساکنان مدینه  از ورود آ ها را  مب پذیرفزند و بدین هیدف 

که تازیان جای پایب در مدینه  داشیزیه بیاشینید هیمیساره از 

 اکامب و شکتت آن تازه واردین به مدینه خبر پخش میب 

این داسزان مدینه چسن دیگر داسزان هیا در سیسره .  کرد د

قیرار  77به ردیی  04های  امرتو قرآن به جای ردیی 

گرفزه است که حزب خارج از تعداد سسره هیای بیایتیت و 

هشت گا ه مد ب قرآن بسده ا د و در آن باان مب کرده ا ید 

من ریو دشمنان شما مت ما ان را در آ جا تار و میار : ) که

خساهام کرد و حد آ ها را از همتایگب تس ای میتیمید دور 

خساهام ساخت بتااری از آ ها از مدینه فرار خساهند کیرد 

ایینیجیا بیه هیمیان .   ی ی .(  و تعداد زیادشان کشزه مب شس د

ادمای دروغان مت ما یان اسیت کیه گیفیزیه و میب گیسیینید 

پاامبر اس م با همتران یهسد خسد مهربان بسده اسیت چیه 

 .رسد به همتایه گان مت ما ش

تیا اخیایر ایین  27مطالو جالو و خسا د ب در آیاا بعدی 

سسره باان گردیده و حال اینکه با تمامب این امیزیایازاا و 

برتری پاامبر اس م گسیا در م م و حراست، معیجیزاا و 

به ساده ترین سئسال آگاهان آن زمان جیسا  ...  کراماا و

داده  مب تسا د، زیرا ا   چنان وقاییعیب کیه قیرآن و او 

تسجه فیرمیاییاید بیه .  مدمب آ هاست  سرا  خساهد گرفت

ای متمد از تس مب پرسند وقسع قیایامیت . ) باان خسد قرآن

( یک  ه و  د آسان) را، بگس برایشان که  مب دا م آن را 

 .   .( بگس خدایم مب دا د آن را من  مب دا م

این بسد باان قرآن که چگس ه اهیداف میتیمید را بیرآورده 

ساخزیه اسیت و حیکیمیرواییب اش را بیا ز یان و میردان 

مت مان جاری ساخزه است ولس اگر ز هایشان را تصاحو 

 .* کند

                                                           16ادامه نقد فیلم ازص 

.                   اسالم از روی احترام گذاری به زنان است   
یب های بزرگ ز جارهمجاو  اتت که امروزه در کشسر ه ند مغازه

.                     سری مخصسز دخزران مت مان را مرظه مب دار درو  

تر از همه اما شاید این باشد که چنان که در بای خسا دید او در مضتک

پاسخ به این سسال که چرا رمان سنگ  بسر را به زبان فرا تسی  سشت 

مفت ک م در زبان مادری را بها ه آورده بسد و زبان مادری و فارسب را 

ی من گاط شدم که اگر این ووافه.  اتسان از باان متایل جنتب خسا د

 اتت که اگر هم ( بخصسز  سیتندگان م ام پاریس)شامران و  سیتندگان 

های در زبان مسجسد است، به رفع آن بپرداز د، این کار به فرز  اتسا ایب

 را پس کب باید به دوش بگارد و ا   پس  سیتنده و هنرمند چکاره است؟ 

هایب از داسزان قب ب او را که بزبان فارسب و ب  م خسیش بااید تکه

 –هزار خا ه خسا  و اخزناق، چاپ ا زشاراا خاوران )ا د بنام  سشزه

دوباره بخسا ام تا بابانام که او تا چب حد پای بند مفت ک م بسده و ( فرا ته

:تا چب حد براسزب از زمان گریخزه  

:20 فته   

.قسما دان  نه اا را خساهد گایاد" -  

:منصبدار غضو آلسد به من  گاه کرده و باز هم فریاد زده است  

.قسما دان خساهرا را خساهد گایاد -  

:45 فته   

. فرز د مارداد. من  امم فرهاد است.  ه، من مب دا م کب هتزم

. پدر ک  م مرید دا م  ساد مصطفب بسد...1337مزسلد سال   

مدا دو سال است که پدرم زن دوم، جسا زر از مادرم، گرفزه و 

. فرار کرده و رفزه است پاکتزان( اردیبهشت)بعد از هفت ثسر  

 -چندی پاش حفاظ هللا امان. است 1358( مهر)مازان  24امشو 

اسزاد گرا  درش را به قزل رسا ده و خسدش قدرا  –کب شاگرد وفادار تره

..."را گرفزه است  

  89و  71, 26, 17: همچنان در همان کزا   فتاا

ا د مب بانام که مزاع جان  ه تنها از ذکر دقاع زمان فرار  کرده

ا د و مفت ک م را که از ب که از اسزفاده زبان اوباش هم خسد داری  کرده

خس  شاید در آن ایام . کنند در آن رمان کام  از یاد برده بسد دآن یاد مب

ا د های پاریس و کابل زیاد  شتت و برخاست داشزهمتاس رحامب با هرزه

و یا هم داسزان زیبای سنگ  بسر  ادق چسبک تتت تاثار قرار شان 

به هر حال، حای که دیدیم مزاع جان که از اسزفاده واژه گایادن . داده بسده

ا د، جالو است هم بدا ام ایشان آن هم به گسیش تجاوزکارا ه باکب  داشزه

شنس از تربات و حرفهای باهنگام  سشزن رمان سنگ  بسر ما ند پترک

در زبان " مفت ک م"ا د و  سشزن چب متای ب به زبان مادری سرباز زده

تسا ند جم ا ب ب ایشان بتاار به روا ب مب. شان ساخزهمادری گنگ

تجاوزآماز را بفارسب بنسیتند اما از  سشزن سخنان بتاار ا تا ب و لطای 

.                                                ا دیک زن بزبان فارسب ماجز شده  

اما باز  فهمادم که این مفت ک م آقای مفای چب شد و کجا رفت که ایشان 

یکباره ف م سنگ  بسر را بر اساس همان رمان به زبان مادری خسیش 

ی فراها ب اسزفاده کرده باشد با ساخزند و برای این که از شهرا گ شافزه

شاید هم . او همکار شد به این بها ه که گسیا هنرپاشه افغان سراغ  داشزه

ا د که ا د و فکر کردهمتاس رحامب بانندگان و خسا ندگان را احمع پنداشزه

ها ماشمار د که هنگام ساخت مردم گ شافزه را  سیتنده و ساز ده آن دی سگ

ی که با آن همه گ شافزه. ا درا فرامسش کرده" مفت ک م"ف م از دوباره 

وسساس و دقت که به زیبا  شان دادن وی شده هاط هم به ز ب ر ج و سزم 

کرد شباهت  دارد و در سراسر ف م شادا  و دیده که باید رول بازی مب

سرحال بنظر مااید و از بس خسیش را ک فه کرده که به لهجه افغا ب 

ها را اش رفزه و هم دیالسگهایش را اجرا کند هم بازی از دستدی سگ

این که از بازی و افغا ب گ  زدن وی در .  اشاا ه و  امفهسم اجرا کرده

های های چسن بب بب سب تمجاد به ممل آمده، رازیتت از گس ه رازرسا ه

( جدایب  ادر از سامان)های ما ند ف م که سبو شهکار ج سه دادن ف م

.                                                                                  شس دمب  

رسب  سشت، دستاش را به زبان فارسب مباگر رحامب کزا 

شا س و امکان باشزری , ی دخزران و ز ان افغان به آن کزا مخفاا ه

های ماان دخزران داشت و شاید هم سبو بتث و گفت و گس و ا دیشهمب

های شدید شد، اما با  ظر داشت متدودیتها مبافغان در مکاتو و خا ه

رسب دخزران افغان به این ف م بعاد و حاکم در جامعه افغا تزان دست

جاست که  سیتنده و رسد و به همان خاطر هم بب اممکن به  ظر مب

.                                 ساز آن بنام خدمت به ز ان ج سه فروشب کندف م  

شاید مزاع رحامب برای آن تتریی و دسزبرد تاریخب آغاز ف م، پس از 

اما من . اش را جابجا کرد، ساخزار سانمایب را بها ه بااوردگگآ که ک ه

سازان ما ند او، خالد حتانب،  دیع کنم که  سیتندگان و ف مفکر مب

، به ...برمک، متتن مخم باف تسا  ساز سبز پاریتب و بهمن قبادی و

هایشان بارون ماایند  اتزند و  کاا اساسب تنهایب خالع اثار که تتت  ام

دلا ب که برای این باورم دارم . شس ددر اثارشان دیکزه و گنجا اده مب

ما ند سر          ( بادکنک)های ماان تهب پسقا ه اینتت که اینها با شهرا  
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14ادامه مطلب از ص   

تسا د  ما م با پاشا ب مرق کرده و دسزا ب لرزان که  مب و من مب

ز د و حاظر  به همان راحزب رفاع جا مب...  دارد  گسشب را  گه

شسد که یک سنگ مزار را برای دو هفزه کنار دیسار حااط   مب

اما یک سرهنگ آن هم از  سع ...  اش بگذارد خا ه خالب

آپارتما ش   پ ه سال تمام این سنگ را در راه ۲۲اش  شاهنشاهب

معرفت  اتت و  کند تا به دوست   اش ما ثابت کند که بب حفظ مب

 .دارد ها را پاس مب  دوسزب

*** 

 اامادا ه به یکب از دوسزان که با پدر و مادر و برادرش در یک 

ز م و ماجرای سنگ را  کند ز گ مب خا ه ز دگب مب

او که  ه ادمای پترخالگب اسزالان را دارد و  ه .  گسیم بازمب

باان و ا دیشه است و  ه دمسی شامری و  سیتندگب   فعال آزادی

پذیرد که سنگ را برای دو  دارد با  فایب غارقابل تس ای مب

هاط :  گسید برای دلداری من مب.  اش  گهداری کند هفزه درخا ه

حزب روزی که .  کاری از دسزم بر  ااید کار سامان و ماله را ب دم

هایش را ا جام  آیم و کار قصد  صو آن را داری خسدم مب

... اش یک کاته سامان و یک کاته ماسه است مایه.  دهم مب

 . گران  باش بگذار ما هم در این کار سهمب داشزه باشام

*** 

باماری .  رسد گذرد و کار فرهاد به سامان  مب دو هفزه مب

در این مدا چند بار به دفزر . شسد تر مب همترش هر روز سخت

زهرا مراجعه کردم تا بزسا م مجسزی بگارم و به  سرا   بهشت

ای دست به  هر بار به شاسه.  قا س ب اجازه  صو سنگ را بگارم

دا م چندمان مراجعه به  در  مب.  سرشدم و پاسخ روشنب  شنادم

: دفزر جسا کب که متئسل قتمزب بسد مرا به کناری کشاد و گفت

ببان برادر  دور مجسز کزبب برای تغاارسنگ، دراین قطعه 

شما بروید در یک روز خ سا یا شو ...  برای ما م دور  اتت

گاریم  ما هم قضاه را  دید مب...  تاریک سنگزان را  صو کناد

 .پس دیگر وقت خسدتان و ما را ت ی  کناد

تصمام گرفزم ...  حرفش به دلم  شتت و  داقزش را آفرین گفزم

که چه فرهاد بزسا د بااید یا  زسا د در یک شو تاریک کار را 

دوست داشزم امتال که دوسزداران خترو بر سر مزار .  تمام کنم

سنگ .  روشس د آیند با این سنگ زیبا روبه او و کرامت گرد مب

کرامت دا شاان سالم و خسا ا بسد اما سنگ خترو شکتزه و از 

 .بان رفزه بسد

*** 

ها و  ها  دای مرا از فراز کسه باز هم سام.  دو هفزه سپری شد

ها به رشت برد و فرهاد ختزه این بار رظایت داد که  جنگل

برای او م دور  بسد که به تهران .  او کار  صو را ا جام دهام بب

به او اطمانان خاطر دادم که کار را در  هایت دقت و ...  بااید

 .تمازی ا جام دهام

*** 

. زد مشهدی حرف مب  وا ت مردی ماا تال بسد که با لهجه  را نده

خساهام سنگب را ببریم و در  من و ج ل به او گفزه بسدیم که مب

... زهرا  صو کنام، اما  گفزه بسدیم سنگ چه کتب را بهشت 

سامان و ماسه و ابزار کار   کاته.  وا ت به در خا ه ج ل رساد

وا ت آ  در د ده م و آمد تا .  را ج ل از پاش تدارک دیده بسد

اینکه بزسا ام سنگ مرمر سفاد سنگان را سه  فری و آن هم به 

مصر یک روز سرد هفزم .  سخزب در قتمت بار وا ت قرار دهام

 .بهمن ماه

خساین برین  چرا این وقت مب:  را نده با لهجه مشهدی پرساد

 .تا بخساین بجنبام شو شده... بهشت زهرا

اا را تمام و  ایم و تس کرایه برادر، ما با تس طب کرده:  ج ل گفت

 . گران شو و روزش  باش.گاری کمال مب

من و .  را نده سری به رظایت تکان داد و پشت فرمان  شتت

زهرا برسام و هسا  تر به بهشت  برای اینکه دیر.  ج ل هم کنارش

... شسد کمب آهتزه برو تر شده باشد به را نده گفزم اگر مب تاریک

سر به راه   ترسم بشکند و را نده آخر این سنگ قامزب است مب

 .پذیرفزه بسد

های  خاابان.  زهرا، مثل روز روشن است  در شو هم بهشت

های فراوان و درخزا ب که سر به آسمان  آسفالزه با چراغ

 .سهمب  برده است ۱۱اما از این روشنب قطعه . ا د کشاده

تا سر مزار خترو و کرامت راه .  وا ت کنار قطعه ایتزاد  را نده

 زیادی بسد وامکان  داشت که ما سه  فر بزسا ام سنگ را تا مکان 

مب غب اظافه بگار و با همان :  به را نده گفزم.  ا  ب حمل کنام

 .وا ت برو تا سر خاک

گذشت و گاهب  ها مب را نده دودل بسد، با مهارا از ماان قبر

در آن .  شد گرفت اما رد مب چرخش به ب ندی گسری مب

ای  را به گس ه ۱۱های ماشان قطعه  و ماا،  سر چراغ

 .وهمناک روشن کرده بسد

به را نده گفزام وا ت را جسری پارک کنید کیه .  سرا جام رسادیم

ایین .  بزسا ام سنگ را با لاز دادن روی سنگ قبی یب قیرار دهیایم

کار هم به خسبب ا جام شد و ج ل با پایان آوردن کاته سیایمیان 

 .های آ ، مشغسل فراهم کردن م ا شد و ماسه و دبه

 . در ذهنم این شعر خترو جاری شد

 تو رفتی

 شهر در تو سوخت

 باغ در تو سوخت 

 اما دو دست جوانت 

 بشارت فردا

 .  شود هر سال سبز می

 .گر در تمام خاک های زمزمه و با شاخه

 .دهد گل می

 ... گلی به سرخی خون

وا ت، مشغسل هم زدن سامان و ماسه بیسد ید کیه   ج ل و را نده

ای در دست و شیسیییب بیر  قسه  از ماان تاریکب مردی با چراغ

... کنیاید چکار مب...  آهای... آهای. زد دوش پادا شد که فریاد مب

 .آهای

 ؟...گردیم کرد داریم به د بال گنج مب شاید فکر مب

بیرخیاسیزیم و ...  بسدیم  ر ج به دست  ااورده ما هم این گنج را بب

 .به سسیش رفزم

 سر چراغ قسه، متزی یایم تیسی چشیمیا یم بیسد، دسیزیم را جی یسی 

را «   اما» چشما م گرفزم مرد با شسییش یک لتظه این مصرع 

خیسد   به کجای این شو تاره بااویزم قبای ژ یده» :  به ذهنم آورد

 ؟...را

به ج ل و را نده وا ت گفزم که کارشان را د بال کنند و بیعید بیا 

زهیرا هتیزیاید؟  شما گشت بهشت .  ختزه  باشب : دای ب ند گفزم

هیا کیه گشیت   یه بیابیا، میرده:  در پاسخ خنده ت خب کرد و گیفیت

ایین وقیت شیو چیراغ .  مین از کیارگیرای ایینیجیام...  خسان  مب

 ؟...را دیدم آمدم ببانم که چه خبره ماشان شما

خیساسیزیم سینیگ  میب.  ایم ما از شهرسزان آمده:  با خس تردی گفزم

تیس راه میاشیاین .  قبر این مزیزمس س که شیکیتیزیه میسز کینیایم

گفزام تس  سر ماشان کارمس س ...  خرا  شد و خسردیم به تاریکب

 .تمام کنام و برگردیم شهرسزان

دا تت که  مب .یک لتظه چشمان را نده وا ت تسی چشما م افزاد

 .خساهم آن مرد را دست به سر کنم گسیم و مب دروغ مب

کشاد اما به آن  ج ل ساگار  مب.  پاکت ساگارم را بارون آوردم

. هر دو برداشزند.  مرد شسیبردوش و را نده وا ت تعارف کردم

های وا ت، همچسن مهب غی یایظ  دود ساگار در برابر  سر چراغ

 .رفت با باد مب

اش را خیامیسش کیرده بیسد، زمیزمیه  قیسه دوش که چراغ شسیبه

 یه بیرادر، دسیزیت درد :  خساین باام کمک؟ ج ل گفت مب: کرد

دسیزیامیس یس کیه بشیسرییم حیرکیت .  کار ما هیم تیمیسم شیده.   کنه

 .کنام مب

ای را در آن سسی قطعه  شان داد و  دوش با اشاره گسشه شسیبه

بیعید .  تس اد دسزاتیس یس بشیسریید او جا یه شار آ  هتت مب:  گفت

امیا  یسر چیراغ .  خداحافظب کرد و در ماان تاریکب  اپیدیید شید

اش که به روی زمان افزیاده بیسد تیا لیتیظیاتیب روی سینیگ  قسه

  .زد ها چر  مب مزار

را نده وا یت هیم در سیکیسا . ج ل از کار خسدش راظب بسد

های خالب آ  و بال و ک نیگ و میالیه را پشیت وا یت  کامل دبه

باید چند روز دیگه که سایمیان خیسدش رو :  ج ل گفت. ا داخت

آ که دست و بیالیمیان را  بعد بب .گرفت یه آ  حتابب بهش بدیم

بشسیام سسار شدیم و را نده راه بازگشیت را در پیایش گیرفیت، 

همان که وارد خاابان آسفالت شدیم، میبی ی  میسرد تیسافیع را بیه 

اظافه دو هزار تسمان دیگر روی داشیبیسرد وا یت گیذاشیزیم و 

 .ممنسن... درد  کنه خا ب زحمت کشادی  دسزت: گفزم

هیا را شیمیرد و  کرد اسیکینیاس طسر که را ندگب مب را نده همان

آقیا میا از سیامیت دو و :  دوباره روی داشبسرد گذاشت و گفیت

 ، آخه ... ام، سه با شما هتزام، این سامت  زدیک  ه و  ام شبه

 .ها گذاشزیایم ؟ هزار تسمان دیگر روی اسکناس... این ا صافه

گیردی  خیای یب د یدون:  ج ل گیفیت.  باز هم را نده راظب  شد

کنب، سه هزار تسمان باشزر از مب غب که با هم طب کردیم  مب

آقا به خدا ما زن :  خسای؟ را نده گفت بهت دادیم دیگه چب مب

شیه امیا  تر تمسم میب من فکر کردم کارمسن زود.  و بچه داریم

مین .  تازه ما قرار کارگری  داشیزیایم...  چند سامت طسل کشاد

ا صیافیا تیس ایین ...  مثه یک کارگر پا به پای شمیا کیار کیردم

زهیرا   وقت شو با این پسل ا   یه  فر رو از وس  بیهیشیت

دو هیزار تیسمیان دییگیه بیدیین دمیاگیس ...  برن اش مب تا خس ه

 .شم مب

جی ل بیه پیاییم زد کیه .  دست بردم که از جابم پسلیب درآورم

بابا این پسل خیسد ختیرو هتیت و  :در گسشش گفزم.  یعنب  ه

... تیازه ایینیم ییک کیارگیره.  دییم ما که از جاو خسدمسن  یمیب

 .خترو برای اینا رفت ج سی گ سله

کینیه و  گردی مب قبسل ولب اینم دیگه خا ب د دون:  ج ل گفت

هیای  بعد خسدش یک اسکناس هزار تیسمیا یب روی اسیکینیاس

... دیگه  ع  زن و بگس بیرکیت:  روی داشبسرد گذاشت و گفت

ها را برداشت و در جیایو بیغی یش  را نده در سکسا اسکناس

در حالب که تبتمیب . آشکار بسد که راظب شده است. گذاشت

آقا شما که به مراد دلزسن رسادیید و :  هایش بسد گفت روی لو

تس این سرما و تاریکب این سنگ قبرو سر جیاش گیذاشیزیاین، 

و .  حیرفیت را بیزن.  شه من یک سسال بکنیم؟ گیفیزیم بیگیس مب

شه به من بگان  مب:  همان لهجه مشهدی گرمش گفت   را نده با

 احو این سنگ چه  تبزب بیا شیمیا داشیت و چیرا بیه اون 

 زهرا دروغ گفزان؟ کارگر بهشت 

ج ل باز هم به پایم زد که یعنب مبادا چایزی بیگیسییب و مین 

باز هم کنار گسشش  جسا کردم که اگه این کارگر  یدو یه پیس 

و  ۲۱۲۱شیمیا سیال :  کب باید بدو ه و بعد از را نده پرسیایدم

آد؟ و او  دادگاه خترو گ ترخب و کرامت دا شاان ییادا میب

خیدابیایامیرزدشیسن میجیو ...  ب یه...  ها  : سری تکان داد و گفت

 !مردایب بسدن

 .این سنگ همسن خترو گ ترخب بسد: ج ل با خنده گفت

با شنادن این جم ه مرد را ینیده، چینیان پیاییش را روی پیدال 

ترمز کسباد که  زدیک بسد من و ج ل با سر از شاشه م ابیل 

 ج ل فریاد زد چب شد؟. اتسمبال به بارون پرتا  شسیم

را نده وا ت، در را گشسد و چمباتمه روی زمیاین  شیتیت و 

مین بیرای :  زد گفت کرد و به سرش مب در حالب که گریه مب

مگه مین  یامیردم؟ بیعید ...  سنگ گ ترخب از شما پسل بگارم

مین و .  ها را بارون آورد داخل اتاقک وا ت ا داخیت اسکناس

دا تیزیایم چیه   گریتزام و  مب زده به این  تنه مب ج ل بهت

باید بگسیام؟ ج ل پااده شد و سر را نده را در آغسش گیرفیت 

دار، این پسل رو  ببان برادر تس کارگری و زن و بچه:  و گفت

را ینیده ...  دیم تس فکرا راحت بیاشیه جاو خسدمسن  مب  ما از

خساین ثسا  این کیارو تینیهیاییب  شما مب:  این بار با غاظ گفت

 !گارم من از شما پسل  مب. دارین ببرین،  ه، پسیتسن رو ور

هر چه ا رار کردیم که آقا مزیز، تس کارگری، زحیمیزیکیش 

و ماالساری، این پسل حع تسست، زیر بار  رفت که  رفت و 

 .تا پسل را پس  گرفزام پشت فرمان  نشتت

دم در منزل ج ل که رسادیم باز هم ت ش کردیم پسل را بیه 

اگیه اجیازه :  او بازگردا ام ولب  زسا تزام، میرد را ینیده گیفیت

. بدین باام داخل منزل ییک اسیزیکیان چیاییب بیا شیمیا بیخیسرم

خسام به خا ساده و فامال بگیم کیه بیا دوسیزیای گی یتیرخیب   مب

ام رو سر خیاک  چایب خسردم و اگه اجازه بدین گاهب خا ساده

دو تیزیایم بیه ایین کیارگیر و  ما  یمیب... خترو و کرامت ببرم

. مگر خترو مال میا بیسد...  را نده ماالسار چه بایتزب بگسیام

مزیز جان تس امشو معرفت را در حیع میا تیمیام :  به او گفزم

بعد از ایین هیمیه زحیمیت و میرارا و  صیی روز .  کردی

کیردی و تیا   دویدن، پسل که  گرفزب هاط ما را شیرمینیده هیم

 .چایب و شام را در خدمزت هتزام. اینجا رسس دی

گاه خداحافظب، این ا تان شریی و را نده زحمزکش دست  به 

تیا خیم .  هاییش را بیسسیایدییم ما هم شا ه.  ما را به گرمب فشرد

آمید و  های اشک فرود مب پرده...  کسچه به د بال وا زش رفزام

کیسبید  آیید و میب شو که میب:   دای خترو در گسشم بسد که 

من همان فردا کیاری خیساهیم :   گسیم پشت در را به خسدم مب

 *کرد  کاری کارسزان
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ادامه در  فته         

، ارگان سازمان "رهائی"سلسله مقاالتی که تحت این عنوان در این شماره و شماره های قبل روشنگر به نظر شما میرسد قبال در نشریه 

 روشنگر.  دیموحدت کمونیستی، به چاپ رسیده اند و از آنجا که حاوی نکات افشاکننده قابل توجهی هستند، ما چاپ مجدد آنها را در اینجا مفید تشخیص دا

 

 فدائیان اسالم        
 سیر مشروعه طلبی در ایران

 فدائیان اسالم و آیت هللا کاشانی
 د سیال  های قبل، در بارۀ متخ وقایع تاریخب یك در بخش   

اخار در رژیم جمهسری اسی میب، در ابیعیاد بیاور ی یرد یب، 

اشاراتب كردیم و در رابطه با فدائاان اس م گفزام كه امیروزه 

را  ۲۱۱۱هیای  فدائاان اس م دیگر آن میفیهیسم میتیدود سیال

 دارد كه تسس  چند تروریتت قشری و مزعصو تش ال شیده 

 یام رژییم  امروز فدائاان اس م یعنب همان بخز ب كه بیه.  باشد

جمهسری اس مب بر ك اۀ شیئیسن جیامیعیه چینیگ ا یداخیزیه و 

و  ه ف   ) آماز و ظدبشری های فاجعه ها هر روز با جنبه تسده

شاخ فضل هللا یا  سا  .  شس د تر آشنا مب آن باش(  ظدكارگری

. هللا خمانب یعنب خساجه م ب ییا می یب خیساجیه   فسی یا آیت

" حی یسمیت اسی میب" هللا ،   ی شاخ فضل" ح سمت مشرومه" 

هللا خمیاینیب، از ییك   آیت"  جمهسری اس مب" فدائاان اس م و

سیاز فی یری كشیسر میا، در می یابیل  كننده و تیارییخ منبع تعاان

ها واهر شد ید و بیا  جنبش دمسكراتاك و ظدامپریالاتزب تسده

و )  شی یتیت كشیا ید ید  منترف كردن متار جنبیش آن را بیه

ای  گس یه همان امر در جنبش تنباكس، در شرایطب مزفاوا و به

 (.ا جام رساد دیگر به

این چه معمائب است كه از  د سال پاش تاكنسن، هرگاه كیه  

با امپریالاتیم   های دمسكراتاك و مبارزه خاطر آزادی ها به تسده

امپریالاتم ا گ اس ـ امپریالاتم روساۀ تزاری ـ امیپیرییالیایتیم )

پا خاسزند، ب فا ی یه پیس از میدتیب، میایرزاحتین  به(  امری ا

هللا   هللا كیاشیا یب و آییت  هللا  سری، آییت  آشزاا ب، شاخ فضل

هیا  گیری رغم تمام هیسچیب م ب.  خمانب را در م ابل خسد یافزند

چییه .  ایین سیسال مشیخییص پیاسیخ داده شیسد بیایخیره بیاییید بیه

هییا  ای در اییین تیی ییابییل مییداوم روحییا ییاییت بییا خییساسییت رابییطییه

 ها وجسد دارد؟ دمسكراتاك و ظدامپریالاتزب تسده

" و"  آغاز  برد"  در بخش قبل دیدیم كه ترور احمد كتروی   

ترین بخیش آن می یالیه  ممده.  است"  آغاز ا     فدائاان اس م

غارمتز ام بیاین تیرور كتیروی و ( یاقل)وجسد رابطۀ  را به

هیدف در آن می یالیه، بیا .  آیت هللا خیمیاینیب اخیزیصیاز دادییم

هایب در زمیاینیۀ پیایس ید  بررسب قزل كتروی، ف   دادن سر خ

هللا خمانب با فدائاان اس م از سیب وپینیج سیال پیایش بیه   آیت

تیر ایین بیسد كیه بیا ارائیۀ  اینطرف  بیسد، بی ی یه هیدف میمیده

كیه قیرییو چیهیل سیال " ) اسرار كشی" های مزعددی از   مس ه

كینینیدۀ  ویاهیر گیایج هیای بیه جینیبیه ، پاسخب بیه( پاش  سشزه شده

هایب كیه هینیسز میمی ین "  چرا" های دو سالۀ اخار و به رویداد

از این دیدگاه باید میمیدتیاً .  است وجسد داشزه باشد، ارائه شسد

م الۀ پاش  گریتت، و  ه ف   در رابطه با   ش ـ متیزی یایم   به

دسیت  هللا خمانب در قیزیل كتیروی كیه بیه  ـ آیت یا غارمتز ام 

 .فدائاان اس م ا جام گرفت

هللا خمانب بیا فیدائیایان اسی م،   ف ری آیت قب  گفزام كه در هم 

یعنب حزب قبل از تیاسیایس فیدائیایان ) یاقل در چهل سال اخار 

لا ن اگر اثباا .  ترین   طۀ ابهامب وجسد  دارد ، كسچك( اس م

هللا خمانب و فدائاان اس م، از سب و پنج سال پیایش   پاس د آیت

تر و دسزرسب بیه اسینیاد تیازه  به اینطرف، متزاج تت اع باش

چرا كه فدائاان اس م، خمانب و طرفداران او، در ایین ) است 

، ولب در وجسد رابطه باین آییت ( ا د زمانه مط  ا س سا كرده

بیه بیعید، تیردییدی  ۲۱۱۲هللا كاشا ب و فدائاان اسی م، ازسیال 

چه طرفداران آیت هللا كاشا ب و چه فدائایان اسی م . وجسد  دارد

شدا در ایین زمیاینیه  و طرفداران آ ها در این دو سال اخار، به

 .ا د تب ا  كرده و اسناد معزبری ارائه داده

هللا خمانیب،   جا است كه فدائاان اس م و آیت  کزۀ مجاو در این 

خیساهینید و از  یظیر  ا ید و میب از دیرباز، یك چاز را خیساسیزیه

ترین تفاوتیب  داری، با هم كسچك قشریت و تف راا ماقبل سرمایه

بطسری ه دربخیش قیبیل اشیاره شید و درایین )  دار د، حال آ  ه 

هللا كاشا ب را  میایزیسان   ، آیت( آن خساهام پرداخت م اله باشزر به

گیب تیارییخیب  یه بیا شیایخ فضیل هللا  ما یده از  طر تتجر وم و

گیفیزیایم .  م ایته كرد و  ه با  سا   فسی و  ه با آیت هللا خمانیب

 یسمیب از بیاینیش سیایاسیب بیسرژوائیب  هللا كیاشیا یب بیه  كه آییت

در هما جا اشیاره كیردییم كیه فیعیالیایت فیدائیایان .  برخسردار بسد

هللا كاشا ب گیره    تسی با  ام آیت اس م، پس از قزل كتروی، به

خسرده است كه  مازسان در بارۀ فدائاان اس م بیتیث كیرد و از 

كسشام كیه  در این م اله مب.  ماان  ااورد هللا كاشا ب سخن به  آیت

های میخیزی یی  رابطۀ آیت هللا كاشا ب و فدائاان اس م را از جنبه

 .اخزصار مسرد بررسب قرار دهام به

قبال الز  است برا  روشن شدن موضوع به نكاتی چند اشار   
 .كنی 

ها و مقاالت بسیار فراوانی در همیرن دو سرال از عرمرر  كتاب 
منظرور وارونره جرلرو  دادن وقرایر   رژی  جماور  اسالمی، به

تاریخی، در بارۀ ناضت ملی كردن حنعت نفرت نروشرتره شرد  
قیا  ملت مسلرمران "  ها و مقاالت، از جمله كتاب این كتاب.  است

فررزنرد  ۵۳كه تروسرط یركری از (  ۷۱" ) ۷۵۵۷تیر  ۵۴ایران، 
جا، پس از وكر مرفرحرل  نوشته شد ، همه(  ۰۴) هللا كاشانی   میت

 ۷۵۵۷تریرر  ۵۴هللا كاشانی به جنبا، در   خدمات ارزندۀ میت
 .شود متوقف می

و نرره )  گررویرری كسرری در مررورد خرردمررات میررت هللا كرراشررانرری  
تردید داشرتره و  ۷۵۵۷تیر  ۵۴ویژ   تیر و به ۵۴تا ( روحانیت

هررچرنرد كره )  ارزا جرلرو  دهرد  یا كوشید  است كه مناا را بی
ها  مشخص ـ و ناخالص ـ شركت او درایرن جرنربرا  انگیز  به

هرا و  مرا حررتری چروب ال  چرر  گررواشرترن(  تروجره نرریرسرتریرر  بری
( و غالبا مشكار و مخررب)  شمار، پناان و مشكار  ها  بی توطئه

 ۰۳تریرر ترا  ۵۴هرا برعرد از  هللا كاشانی علیه جنربرا ترود   میت
و )  هللا كاشانی   خیانت میت.  خوانی  مرداد، را هنوز خیانت نمی

 ۰۱تا  ۰۳جانبۀ كلمه، از  معنا  همه ، به(روحانیت در مجموع 
ترریرن لرحرظرات  ترریرن و حسراس كنرنرد  یعنی در تعیین ۵۰مرداد 

تاریخ كشورمان و در اوج مبارزات ضدامپریرالریرسرتری و ضرد 
و روحرانریرت در )  دنبال همكرار  مرو رر او  ها به سلطنتی تود 

با امپریالیس  امریكا و انگلیس و مرزدوران داخرلری و (  مجموع
و عرمرال "  سریرا" دربار پالو  و عروامرل منرارا، )  خارجی مناا 

 .حورت گرفت( داخلی من و غیر 
مرداد، تما   ۰۳از (  و میت هللا كاشانی)  روحانیت در مجموع  

هرا   كرار گررفرت، ترمرا  شربركره دهی خرود را بره قدرت سازمان
را  انرداخرت و ترمرا   تبلیغاتی خود را در سررتراسرر كشرور بره

نیروها  قابل بسیج خود را در خردمرت كرودتراچریران و عرمرال 
 —امپریالیس  امریكا و انگلیس قرار داد تا تاج و تخت محمد 

رظا شاه را، كه احدی در از دست رفیزین آن تیردییدی  یداشیت، 

او بیازگیردا ید و در  یزیایجیه،  بیه    "  جاا دین و میمی ی یت" بها ۀ  به

هیای حیاكیمیایت  درست ما ند دو جنبش تنباكس و مشروطایت، پیاییه

 .مجدد اسزبداد شاه و غارا امپریالاتم را متزت م كند

هیای آ یهیا  در رژیم جمهسری اس مب، حاكمان جدید و پامینیبیری 

ا ید كیه  درسیزیب گیفیزیه روی این   زه ا گشت گذاشزه و بیه بارها به

م ب و دكزر مصدق، خساهان سر گس ب رژییم   اكثر رهبران جبهه

. خساسزند كه شاه س طنت كینید  یه حی یسمیت ا د، ب  ه مب شاه  بسده

گسیند و  یایمیۀ  البزه آ ها با باان این   زه ف    امب از ح ا ت را مب

كینینید ایین  دیگر آن را، كه در یی مبا و یا در جاو قبا پنهان میب

است كه در آن ایام، كل روحا ایت، هیم بیا سی یطینیت كیردن شیاه 

 ه تینیهیا :  تر از آن این ه مهم. مسافع بسد و هم با ح سمت كردن او

وییژه از میایان  بیه) روحا ات در مجمسع، ب  ه حزب یك روحیا یب 

ویاهیر گیس یاگیسن آ یهیا كیه امیروز  حاكمان جدید و طرفداران بیه

" ظیدطیاغیسا"  مدمب هتزند همساره دشیمین رژییم سی یطینیزیب و

ما  شیان دهینید كیه در آن اییام بیا رژییم  تسا ند به را  مب(  ا د بسده

پس از ش تیت :  ، ب  ه برم س( ۱۲) س طنزب مخالفت كرده باشند 

الیبیزیه ) مرداد و فیرار شیاه، روحیا یایت درمیجیمیسع  ۱۲كسدتای 

م اده داشزند كیه (  حاكمان جدید و طرفداران آ ها جزو شان بسد د

دیین و "  برای  جاا اس م، شاه بیایید بیه اییران بیرگیردد وگیر یه

و بیرای رسیایدن بیه (  ۱۱" ) مم  ت هر دو از دست خساهد رفت

هیا  این هدف، با امپریالاتم امری ا و ا گ اس و میمیال داخی یب آن

هیا  بار دیگر به جنبش ظدامیپیرییالیایتیزیب تیسده همدست شد د و یك

 .خاا ت كرد د

در تیمیام :  دراینجا یزم است كه به یك   زیه دییگیر اشیاره كینیایم 

هایب كه در این دو سیال اخیایر در بیارۀ  م ایا، جزواا و كزا 

چیاپ  كردن  نعیت  یفیت بیه   ش آیت هللا كاشا ب در  هضت م ب

 : خسرد چشم مب رساده است، دو خ   مبتث ممده به

را  ۲۱۱۲تیایر  ۱۱مبارزاا و خدماا آیت هللا كاشا ب تیا   -۲   

 یفیع كیل روحیا یایت  كل روحا یایت تیعیمیایم دادن و از آ یهیا بیه به

ایین سیسال مشیخیص  كردن، در حالای یه هیایچیگیاه بیه برادری بهره

شسد كه حزب درهمان م طع چند تن از روحا ایسن  جسا  داده  مب

ا د؟ آیا بیای و پیائیاین  هللا كاشا ب همراه بسده  در این مبارزه با آیت

" مینیدرج در كیزیا  ۲۱و  ۲۲و  ۲۱  شماره "  اسناد"قضاه همان

در بیارۀ ) اسیت؟ "  كیردن  ینیعیت  یفیت روحا ات و  هضت م یب

جای خسد، در بیارۀ كیم  البزه حرف بتااراست و ما به"  اسزاد" این

آیا برای مثال آقای خمانب كه در (  و كای آ ها سخن خساهام گفت

گیذشیت و از میدرسیاین  آن ایام باش از پنجاه سال از ممرش میب

" وییژه پیس از  یسشیزین كیزیا  بیه) سرشناس حسزۀ م ماۀ قم بیسد 

حزب درهمان م طع چه   ش میثیبیزیب در جینیبیش "(  ایسرار كشی

هللا   آییت" مبارزاا " داشت؟ آقایا ب كه درهمان دو ساله، در بارۀ 

ا ید  تا امروز، هزاران  فته سااه كرده ۱۱خرداد  ۲۲خمانب از 

مبارزاا و   ش مثبت ایشیان در   لطفا ی ب دو  فته هم در باره

كیردن  ینیعیت  یفیت می یایه امیپیرییالیایتیم ا یگی یتیزیان  زمان می یب

. یك  مس ه، ف   یك  مس ه ارائه دهینید(  ۱۱. )بنسیتند" طاغسا" و

هللا خمانب در تمامب آن ایام  د در  د منفیب و   و اگر   ش آیت

 .ها بسد  های دمسكراتاك و ظدامپریالاتزب تسده مغایر با خساست

 11ادامه در ص 
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جزء  یاگیزییر اسیزیراتیژی و سیایاسیت او در تیعی یایو اهیداف 

بیه ایین میعینیب سیایاسیت .  ماکروتری است که در بر امه دار د

دولت ترکاه در قبال متاله کرد تیغیایایر  یکیرده، آ یچیه تیغیایایر 

کرده، مسقعات ترکاه در چارچیس  اوظیاع و احیسال تیغیایایر 

کنید روش و بیرخیسرد  یافزه جهان و منط ه است که ایجا  مب

دیگری به متاله کرد در ترکایه و کشیسرهیای میجیاور داشیزیه 

از آن طرف هم مسقعات و منافع جنبش  اساس الاتم کرد .  باشند

به منسان یکب از جینیبیشیهیای بیسرژوازی تیرکیایه هیم اییجیا  

کند که دراین م طع با اهداف اردوغان و حزبیش هیمیراهیب  مب

کند و گامب در راه سهام شدن در قدرا سایاسیب و در ثیروا 

ا باشزه از حا ل اسزثمار طب ه کارگر ترکیایه بیردارد، گیامیب 

که با تسجه به کل تتسیا منط ه و ارتباط تیرکیایه بیا آمیرییکیا 

واروپا، امروز بر خ ف بایتیت سیال پیایش میمیکین بیه  یظیر 

  .رسد مب

اهداف ماکروتری که اردوغان وحز  او بیا ایین :   شریه اکزبر

 کند چاتت؟  اقدام تع او مب

تیر بیه تیرتیایو اهیمیایت بیرای  ایین اهیداف میاکیرو:  فات  شیایخ

  :ها هتزند اردوغان این

تصسیو تغااراا قا سن اساسب تیرکیایه در راسیزیای تیجیدیید -۲

تعریی مشخصاا سااسب  ظام دولزب ترکاه در ییک رفیرا یدم 

اردوغیان .  ازجم ه در مسرد افزایش اخزااراا رئایس جیمیهیسر

آ یکیه از قیدرا  قصد دارد خسد را کیا یدیید ایین پتیت کینید بیب

اش در  خساهد سی یطیه او مب.  اش در راس دولت کم بشسد کنس ب

راس دولت ترکاه را برای دوره طیسی یب دییگیری ادامیه دهید 

: دسزکم تا م طعب که در شعار کنگره حزبش تعااین شیده بیسد) 

برای پاس کیردن ایین تیغیایایراا، او بیه (.  « ۱۱۱۱به سسی «

  .سازش معانب با جنبش  اساس الاتم کرد در ترکاه  ااز دارد

کتو مضسیت در اتتادیه اروپا که مذاکره درباره آن پس -۱

در این مذاکراا که . شسد ها تسقی دارد مجددا باز مب از سال

 حزما هم طسل خساهد کشاد اتتادیه اروپا برای قبسل مضسیت 

  .دولت ترکاه از سر خساهند گرفت

در تتسیا دو سال گذشزه شمال آفری ا و خاورماا ه، دولت   –۱

ای  ارومندتری پاداکرده است و در قیایاس  ترکاه مسقعات منط ه

و رقابت با دولزهای ایران و مربتزان و مصر دسیت بیای پیایدا 

با حرکت از این مسقعات متامد برای دولت ترکیایه .  کرده است

مط سبات دارد که با متاله کیرد در کشیسر خیسد و کشیسرهیای 

 . مجاور کنار بااید تا با آن در بافزد

مسقعات دولت ترکاه اکنسن طیسری اسیت کیه بیه جیای ایینیکیه 

جمهسری اس مب از متاله کرد به منسان اهرم فشار م اه آن و 

که در سیالیهیای اخیایر کیرده ) مسظسع معام ه با آن اسزفاده کند 

تسا د م ایه جیمیهیسری اسی میب  ورق را در این مسرد مب(  است

منافع سرشار اقزصادی دولیت و بیسرژوازی تیرکیایه .  برگردا د

در کیردسیزیان میراق و (  شامل بسرژوازی مناطیع کیرد شیاین) 

  .رقابت با جمهسری اس مب در این منط ه آشکار است

و بایخره در بعد طب اتب، اردوغان و حزبش برای م اب ه بیا -۱

تترکاا گتزرده و فزاینده جنبش طب ه کارگر در ترکاه به جمع 

و جسر کردن  فسف بسرژوازی ترکاه زیر پیرچیم خیسد  یایاز 

 اساس الاتم کرد در ترکاه ورف ده باتیت .  جدی و حااتب دار د

سال اخار آشکارا در جناح راست بسرژوازی ترکاه بسده اسیت 

و همان مسقعات سااسب تاکزاکب یکب از وجسه مشزرک احیزا  

 . سااسب این جنبش با حز  اردوغان است

حم ه پ اس سااسب دولت ترکاه به فعالان کارگری و دسزیگیایری 

، ییادآور »مذاکیره«ها تن از آ ان درست در گرماگرم همان   د

این واقعات است که حز  اردوغان در مر ه مبارزه طب اتیب 

م اه کارگران به حمایت جنیاحیهیای دییگیر بیسرژوازی تیرکیایه 

 . ازجم ه جناح  اساس الاتم کرد  ااز و اتکا دارد

 

 برگرفته از سایت ایران تریبون
 

کسشد شرای  خسدش را به دولیت تیرکیایه بی یبیسی ید و  ترکاه مب

و آزادییهیای مید یب  »ح سق بشر«طبع معمسل مسظسع رمایت 

در مسرد متاله کیرد، بیرای اتیتیادییه اروپیا .  گارد را بدست مب

رمایت ح سق شهرو دی و ح سق مید یب اهیالیب کیردزبیان ییک 

اردوغیان هیم .  م ک و یک شرط قبسل مضسیت تیرکیایه اسیت

کسشد در جهت پاشبرد شرای  خسدش با اتتادیه اروپا چیا یه  مب

خیساهید  بز د و با اقداماا معانب در ارتباط بیا متیالیه کیرد، میب

جنبش  اساس الاتم کرد در ترکاه را در این مر ه، از میسظیع 

بهره برداری کننده از شکاف اتتادیه اروپا و ترکاه بیه میسظیع 

میسظیع دولیت فیرا تیه کیه از .  د باله رو دولت ترکاه بیاینیدازد

تران تا سارکسزی بیا مضیسییت تیرکیایه میخیالیی بیسد  زمان مب

اکنسن مسز شیده و فیرا تیسا اوی ید بیا ازسیرگیایری میذاکیره 

همچنان ا گ  مرکل هیفیزیه گیذشیزیه .  مضسیت تسافع کرده است

پس از دیدار از ترکیایه گیفیت هیرچینید هینیسز  تیبیت بیه قیبیسل 

از .  مضسیت ترکاه مردد است اما با تجدید مذاکره مسافع اسیت

ورود ترکاه به «:  طرف دیگر اردوغان اخارا هم تاکاد کرده که

اتتادیه اروپا یک هدییه بیر سیاینیب طی  بیرای اروپیا از  یظیر 

اگر اتتادیه اروپا مضسیت ترکیایه را .  اقزصادی و سااسب است

 .»کینید رد کند خسد را از یک منبع بزرگ اقزصادی متروم مب

منظسر اردوغان  اروی کار طب ه کیارگیر تیرکیایه و امیکیا یاا 

ها ما اسن  اروی کیار ارزان  سرمایه گذاری اروپا و اسزثمار ده

و ) واظ  است که بخشب از این  یایروی کیار ارزان . آن است

جنبش  یاسیایس یالیایتیم کیرد . ساکن مناطع کرد شان است( باکار

بخشب از بسرژوازی ترکاه است کیه مشیزیاقیا یه مینیزیظیر اسیت 

هیا  ترکاه وارد اروپا شسد و در اشزراک با سرمایه اروپا ما ایسن

 اساس الاتیم .   اروی کار ارزان مناطع کرد شان را اسزثمار کند

کرد در ترکاه هماشه ت ش کرده کارگران مناطع کرد شاین را 

ایین ییک وجیه مشیزیرک .  از پاکره طب ه کارگر ترکاه جدا کینید

 اساس الیایتیزیب آن اساسب بان حز  اردوغان و جنبش اس مب  

متیالیه آزادییهیای .  با احزا  بسرژوایب  اسایس یالتیم کیرد اسیت

مد ب و ح سق شیهیرو یدی اهیالیب کیردزبیان بیرای کشیسرهیای 

 اروپایب اهرم فشاری است در مذاکراتب که در آینده  زدیک با 

 

 آموزش رایگان، خواست دانشجویان رادیکال در کبک
 1128121812: سیامک ستوده 

درست ا دکب پس از آ که  رئاس دولت اییالیزیب کیبیک در پیاییان 

دوره " کنفرا س دو روزه آمسزش مالب با اطیمیاینیان امی م کیرد 

،  ی پاکارجسی دهها هزار "  اآرامب ها در کبک به سر رساده

دا شجسی کبکب که با پ اس درگار شده بسد ید، شیهیادا بیه چیایز 

اینکه  ا آرامب و مبارزه برای آمیسزش راییگیان :  دیگری مب داد

 . تازه شروع شده است

 12دور جدید مبارزاا پرشیکیسه دا شیجیسییان کیبیک سیه شینیبیه 

در  دی شهریه دا شجسیب تسس   7فسریه، بد بال ام م افزایش 

دولت تازه به قدرا رساده  اساس الاتت کبیک از حیز  جیدائیب 

سیال گیذشیزیه در اواسی  فیسرییه بیسد کیه .  ط و کبکسا آغاز شید

دا شجسیان کبک در برابر مصسبه دولت ایالزب لابرال میبینیب بیر 

سال بعدی با قدرا ایتزاد ید  1دیری شهریه طب  0211افزایش 

و با ج و همدردی مردم قادر شد د تا با در آماخزن خساست هیای 

 نفب خسد با خساست ها و مطالباا اقشار دیگر، جنبش خسد را 

به یک جنبش اجزمامب پر قدرا تبدیل  میسده، دولیت اییالیزیب را 

م ارغم سرسخزب بب  ظاری که از خسد  شان ماداد، بطسر خفت 

باری به م و را ده، حزب مسجو شکتت آن در ا زخابیاا بیعیدی 

اکنسن هر چند دولت کنس ب به رهبری خا م پسلیاین میاروا .  بشس د

دیری در سال، چازی معادل ییک پینیجیم افیزاییش  31با افزایش 

مسرد درخساست دولت قب ب، مساف ت کرده است، با اینتیال، ایین 

درجه از افزایش سالاا ه شهریه  از میسرد میسافی یت دا شیجیسییان 

دا شجسیان کبک که در سال گذشزه با رادیکالیایتیم، .  قرار  گرفزه

م اومت و مبارزه پاگایرا یه در راه تیتی یع خیساسیت هیای خیسد 

تسا تزند طب مبارزاا پرشکسه خسد دولت لیایبیرال را بیه می یو 

بنشا ند، ا زظار مب رود که با درس گیایری از تیجیربیه گیذشیزیه، 

اینبار، حزب پاگارا ه تر از پاش به مبارزه در راه خیساسیت هیای 

 —هم اکنسن، حزب مارتان دو ژاردین، رهبر پر . خسد بپرداز د

جمعات ترین فدراساسن دا شجسیب کبک که در کنفرا یس دو روزه 

دیری دولیت را کیه  31امسزش مالب شرکت کرده بسد، افزاییش 

رقمب بتاار کمزر از افزایش دولت قب ب مب باشید بیا قیاطیعیایت رد 

 .  مسده، آ را غار قابل قبسل ام م کرده است

فسریه که بد بال ام م ییک امیزیصیا   12تظاهراا روز سه شنبه 

ای، رادیکالزرین سیازمیان .  اس.  آ. ممسمب دا شجسیب به دمسا ای

دا شجسئب کبک، برپا و در آن دهها هزار  فر شرکت کرده بیسد ید، 

تین از  07منجر به زد و خسرد های سخت با پ اس و دسیزیگیایری 

 .دا شجسیان و مجروح شدن چندین پ اس شد

در این تظاهراا غار قا س ب که در آن دا شجسیان اقدام بیه بتیزین  

خاابان ها و تغاار متار اتسبسس ها  مسد د، حزب در آن بگفزه پ اس 

 .دو تن که کسکزل مسلستی در دست داشزه ا د، دسزگار شده ا د

اماد مب رود در دور جدید مبارزاا دا شجسیب در سال تتیصیای یب  

جدید  از، دا شجسیان کبک، همچسن سال گذشزه، حزب با پاگاری و 

بیخیصیسز .  رادیکالاتم باشزری خساست های خسد را د بال  میایینید

که بتران اقزصاد جها ب که کا ادا و کبک  از، هیر چینید بیدرجیاا 

کمزر، ولب بهاچسجه از آن بب  صاو  ما ده ا د، بیه فیراهیم آوردن 

زمانه برای تبدیل این جنبش به یک جنبش همگا ب و بیرخیسرداری 

 .دا شجسیان از حمایت تسده ای کمک خساهد کرد

ای در تیظیاهیراا روز سیه .  اس.  اس. جرمب ببادوین سخنگسی آ 

 :شنبه ام م کرد

ما دست از بتیایج تیسده ای بیر  یخیساهیایم داشیت، میا دسیت از " 

تظاهراا بر  خساهام داشت، ما بیه میمی یایاا خیسد ادامیه خیساهیایم 

 ..."ما دوباره به خاابا ها باز خساهام گشت... داد

هزار دا شجس  11این اتتادیه رادیکال که بگفزه سخنگسیش مساف ت 

 را برای امزصا  یکروزه سه شنبه پشت سر خسد داشت،  ه تنها 

شرکت در کنفرا س دولزب آمسزش مالب برای حل متئ ه 

شهریه را بایکسا کرده بسد، همچنان خساسزار  ه کاهش 

*. شهریه، ب که قطع کامل آن و  آمسزش رایگان شده است

 



 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 68   MARCH   2013  27 

 

 تاریخ اسالم
 حمله به قبایل کوچک ادامه می یابد

 سیامک ستوده

 تاریخ گفته نشده اسالم

سیامک ستوده: نوشته   

متمد پس از باز گشت از مکه ب اۀ ذی التیجیه و چیهیار میاه 

در .  بعد از سال هشزم را تا ماه جمادی ایول در میدیینیه میا ید

را به همراه بیایش از ده  یفیر بیه "  غالو بن مبدهللا" این ماه، 

ح" سسی قسم کسچک  فرسزاد که مت ما یان پیس از "  بنب اَلُم َسَّ

تا گ ه بایامید و چیسن " رسادن به م صد در جائب کمان کرد د 

شار بدوشاد د و بنسشیاید ید و آرام گیرفیزیه و پیاسیب از شیو 

گذشت به آ ها حم ه بردیم و کتیان  بیکیشیزیایم و گیسسیفینیدان 

برا دیم و باز گشزام و با گ زن بیه طی یو کیمیک سیسی قیسم 

 ". رفت و ما شزابان باامدیم

مینیذربین سیاوی " را به سسی "  س م م ء بن حضرمب" سپس 

جیزییه .  مافرسزد که آ ها قبسل ماکنند جزییه بیپیرداز ید"  مبدی

مالااتب بسد که اهل کیزیا  در  یسرا متی یمیان  شیدن میب 

این اولان جزیه بسد، چازی که در مسرد ییهیسد کیه .  پرداخزند

چیرا کیه میتیمید از .  آ ان  از اهل کزا  بسد د به کیار  یرفیت

همان ابزدا، پس از  یاامیایدی از متی یمیان شیدن آ یان، طیرح 

شاید متمد هنسز آمادگب درگیایری بیا .   ابسدی شان را ریخت

روم را در خسد  مب دید و از ایین رو بیا متیایتیایان رفیزیار 

 .احزااط آمازتری داشت

را سیسی جیایفیر و "  َممرو بن میاز" متمد در همان سال، 

که تصدیع پاغیمیبیرکیرد ید و بیه "  مباد پتران ج ندی فرسزاد 

دین وی گیرویید ید و میمیرو بین میاز زکیاا امیسال شیان 

 ". بگرفت

به  ظر مب آید که از این تاریخ به بعد، قبایل کیسچیک کیه از 

تاخت و تازها و قزل و غارا های متیمید بیه وحشیت افیزیاده 

. ا د، شیروع بیه تتی یایم شیدن و پیرداخیت میالیایاا میایکینینید

درظمن، زکاا که امری داوط با ه بسد اجباری شیده بیسد و 

بهمراه جزیه که از اهل کزا  ماگرفزنید، شیکی یب از میالیایاا 

دولزب را به خسد مب گارد که  ایروی متی ی  میرکیزی جیمیع 

 . آوری آن را ظما ت مب کند

به این ترتاو  اروی مت   اولاه ای که متمید اییجیاد میایکینید 

یک گام دیگر به شکل ارگا ب دولزب  زدیک ماشیسد؛ دولیزیب 

که به اتکاء  اروی مت   خسد، قباییل و میردم تیتیت قی یمیرو 

خسد را به رمو مب ا دازد، قیسا یاین خیسد مینیجیمی یه قیسا یاین 

مالااتب اش را به آ ها تتمال  مسده، آ هارا به اطامت خسد در 

با اینتال، ایین دولیت هینیسز بیایشیزیر شیکیل  یایروی .  ما ورد

غارتگری را دارد که به قبایل حیمی یه میایکینید، از آ یهیا بیاج 

ماگارد و در سرا م اومت، آ هارا به قزل رسیا یده، امیسال 

بیعیبیارا دییگیر ایین دولیت، هینیسز .  شان را به غارا مابرد

بصسرا دولزب که ق مرو معانب داشزه باشد و درآن میتیدوده 

مردم را به تبعات خسد در آورده و قسا انش  فسذ داشزه باشید، 

. مزجاوزین از آن را سرکس  و مجازاا کند، در  اامده اسیت

البزه چنان دولزب در مدینه که اکنسن کام ً تتت کنزرل متیمید 

و قسا ان اس مب و بعبارا دیگر دیکیزیاتیسری شیخیصیب وی 

ولب آ یچیه کیه .  قرارگرفزه تا حدود زیادی به وجسد آمده است

درخارج ازق مرو مدینه جریان دارد، تی ش بیرای گتیزیرش 

وبت  این قدرا به   اط پارامیس یب ودرتیتی یایل  یهیائیب، کیل 

 . مربتزان ماباشد

 فر به بنب مامر  14با "  شجاع بن وهو" در ماه رباع ایول، 

حم ه ماکنند و شزر و گسسفندان آ ها را به غارا مب بر د که 

درظیمین، در ایین سیال .  شیزیر میایرسید 01بهر یک از آ ها 

بینیب " از"  ذاا اطی ع" را به سسی "  ممرو بن کعو غفاری" 

در  زدیکب شام مافرسزد و جیمیامیت آن جیا را کیه "  قضامه

به اس م شان خسا د که  پذیرفزند و همیه ییاران "  بتاار بسد د 

َممرو را بکشزند و او با زحمت بتایار بیه سیسی میدیینیه بیاز 

 ".  گشت

را سسی س سل مافرسزد " ممرو بن ماز"در جمادی اآلخر

تن به کمک آ ها  200را با " اَبب مبادة بن جراح"و سپس 

در شعبان همان سال  از متمد گروه دیگری . امزام مادارد

به مامسریت دیگری مافرسزد که " ابس قزاده"را به فرما دهب 

  -اسار زن، 4با گسسفندان و شزران غارتب بتاار، به همراه 

درهمان سال، متمد برای بار دوم ابسقزیاده را بیه  .  باز ماگرد د

 . مب فرسزد" اظم"دره 

دراینجا واقعه ای ر  مادهد که هرچند بب اهیمیایت اسیت ولیب  

 شان مادهد که با   شۀ متمد، سرکس  و میطیایع کیردن قیبیاییل 

، بیا ( هرچند که این قبایل همگب قبایل کسچکب بیسده ا ید) مر  

چنان سرمت و شدا مم ب پیایش میایرود کیه وز یۀ قیدرا را 

الیبیزیه ایین بیرای .  بزدریج در ظر امرا ، بتسی وی ماچرخا ید

متمد لتظه مهمب است چرا که  باا گر چرخش تدریجب قیدرا 

َمیمیرو " داسزان از این قرار بسده  اسیت کیه .  به طرف او است

پس از جنگ خندق گروهب از دوسزان قیریشیب اش "  بن ماز

 : را گرد آورده به آن ها مب گسید

به خدا مب بانم که کار متمد بای ماگارد و مرا رای و  یظیری " 

رای [:  گیفیت] رای تس چاتت؟ :  گفزند"  هتت، شما چه ماگسئاد؟

من این است که پاش  جاشب رویم و آ جا باشام، اگر میتیمید بیر 

قسم ما غ به یافت پارو او باشام که زیر تت   او باشام بهزرازآن 

 ". است که زیر تت   متمد باشام

َممرو پس از گذشزن چینید سیالیب کیه .  آ ها  زد  جاشب مب رو د

قدرا متمد با حم ه و غارا قباییل دییگیر بیای میب گیایرد، بیه 

او در راه میدیینیه خیالیدبین . مدینه بازماگردد و مت مان مب شسد

ولاد و مثمان بن ط ته را  از مب باند که برای همان منظسر به 

 *.سسی مدینه مب رفزند

 جنگ ُمؤتِه

متمد که از پاروزی های مکرر خسد با قبایل کسچک غّره شیده 

است، دوباره بیا خیامیب تیمیام تصیمیایم بیه تیعیرز بیه قی یمیرو 

امپراطسری بازا س ماگارد و دو میاه بیعید در جیمیادی ایول، 

یک  اروی سه هزار  فری از قبایل بدوی را به سرکردگب زیید 

( سیسرییه) بن حارثه، غ م سابع و  اپتری خسد، به سسی شیام 

راویان اس مب از جنگ مت ما یان بیا هیرقیل در ایین . مافرسزد

هیرقیل هیمیان هیراکی یایسس سیردار .  لشکر کشب سخن ماگسیینید

بزرگ رومب است که اکینیسن پیس از شیکیتیت اییران و فیزی  

مزصرفاا آن در آسیایای  یغیایر در آ یجیا متیزی یرشیده اسیت  

. ومت ما ان برای بزرگ  مائب، از رویارویب با او دم مب ز ینید

در حالاکه متزم  منظسرشان یکب از قبایل مر  دست  شیا یده 

روم که از مرزهای آن در برابر حم ا اقسام بدوی  یگیهیبیا یب 

مب کرده ا د و یا یکب از لژیسن های کمکب رومیب بیسده اسیت 

که از گروه های بدوی مر  و متاتب تشکال ماشده و وویایفیۀ 

حفظ سرحداا امپراطسری روم را در برابر حم ا بب وقفه و 

این  ارو از .  غارتگرا ۀ قبایل بدوی پارامس ب بعهده داشزه است

مدا ها قبل تیسسی  رومیایان، ازخیسِد بیدوییان میر  کیه زییر 

از ایین رو، در .  آمسزش رومب ها قرار داشزند تشکال شده بسد

 ظر هراک اسس، حم ۀ مت ما ان  از از جیمی یۀ ییکیب از هیمیاین 

حم ا رایج بدویان بسده است که طبع معمسل غارا شهرهای 

 .ثروتمند منط ه را در  ظر داشزه ا د

آغاز مب شسد و مت ما ان به " ُمؤتَه"جنگ در   طه ای به  ام 

سرمت در م ابل لژیسن و قسای منظم و تع ام دیدۀ رومب 

در جریان جنگ، ابزدا . شکتت خسرده پا به فرار مب گذار د

  -آ گاه  . زید که فرما ده و م مدار مت ما ان بسده به قزل مارسد

که به دسزسر متمد جا شان او بسده م م را بیه "  جعفر ابب طالو"

میبیدهللا " سپس .  ولب ب فا  ه او  از به قزل مارسد. دست ماگارد

 از که فرما ده مت ما ان پیس از جیعیفیر بیسده کشیزیه "  بن رواحه

ماشسد و به د بال آن، مت ما ان بطسر کامل به هزیمت مایرو ید و 

خالد بن ولاد، فرما ده سابع قریش در جنگ احد که به تازگیب بیه 

مت ما ان پاسسزه بسد، مسفع به جمیع آوری  یایروی بیه هیزییمیت 

او باقب ما دۀ سپاه را جمع کرده، به مدیینیه .  رفزۀ مت ما ان ماشسد

 .باز مب گردا د

جنگ ُمؤتَه به متمد  شان مادهد که قدرا او، هیر چینید آ یرا بیه 

تمامب به کار  گرفزه بسد، ولب هنسز برای روییاروئیب بیا قیدرا 

البزه جنگ با هیرقیل، آ یطیسر کیه .  های بزرگ ابدا کفایت  ماکند

مسرخان اس مب به منظسر بزرگنمائب از خسد وا مسد مب کینینید، 

این جنگ همیا یطیسرکیه گیفیزیه .  جنگ با امپراطسری بازا س  بسد

تصیمیایم بیه .  شد، جنگ با یکب از ممال آن درمنط ۀ مرزی بیسد

چنان جنگ  ابیرابیری را، اگیر بیه پیای خیامیب وبی ینید پیروازی 

سبکترا ۀ متمد  گذاریم، باید قبسل کنام کیه در بیهیزیریین حیالیت 

برای آزمسدن  اروی هراک اسس برای تدارک حمی ا میجیهیزتیر 

با اینتال، ایین جینیگ، بیا هیر ا یگیایزه ای کیه .  بعدی بسده است

درپشت آن بسد، متمد را واداشت تا دوباره مزسجه رقبای داخی یب 

میتیمید کیه هیمیساره از .  مهمزرین رقاو او مکیه بیسد.  خسد گردد

قریش و رو در رویب بیا آ یهیا وحشیت داشیت و از آن احیزیراز 

مانمسد اکنسن از پب غارا یهسد، حم ا وقزل و غارا بب امیان 

و بدون وقفه قبایل کسچک و مطاع ساخزن آ ها، خسد را برای رو 

باین ترتاو بیسد کیه در دهیم میاه .  در رویب با قریش آماده مادید

رمضان، بد بال درگاری ماان بنب خزامه و بنب بکر و به بیهیا یۀ 

حمایت از اولب که مزتد او بسد، با ییک  یایروی ده هیزار یفیری 

 . مازم مکه ماگردد

داسزان ازاین قراربسد که یکب ازافراد مزتِد بنب بکر، هنگامایکیه 

با بار تجاری از سرزمان بنب خزامه مبیسر میایکیرده اسیت، بیه 

به د بال ایین واقیعیه، .  دست آ ها کشزه و مالش به غارا مب رود

. یکب از افراد خزامه  از بیه دسیت بینیب بیکیر کشیزیه میب شیسد

هنگاماکه بنب خزامه برای ا ز ام گاری مجدد، تعیدادی از افیراد 

سرشناس بنب بکر را به قزل مب رسا د، ماان آ یهیا و بینیب بیکیر 

بنا به گفزه مسرخیاین اسی میب، قیرییش، بیر .  جنگ به پا مب شسد

خ ف قرارداد حدیباه، به بنب بکر اس تیه داده کیمیک شیان میب 

بنب خزامه  از به د بیال کیمیک قیرییش بیه بینیب بیکیر، بیه .  کنند

متمد، مزتد خسد روی آورده از او قسل کمک میب گیایر ید و بیه 

 .این ترتاو، مکه و متمد دوباره در برابر هم قرار مب گار د

 

 فتح مكه

متمد از پب ثروتب که از غارا قیبیاییل ییهیسد و قیدرتیب کیه از 

طریع مطاع کردن قبایل دیگر به دسیت آورده بیسد، بیرای خیسد 

یاراى می یاومیت در بیرابیر وى را    قدر قدرتى شده و کمزر كتب

براى همان اخز ف طسایی خیزامیه و بینیى بی یر را كیه .  داشت

هم پامان بسد د بهیا یه كیرده و    اولى با مت ما ان و دومى با قریش

با زیر پا گذاردن یك طرفه قرارداد     حدیباه با ده هیزار  یفیر 

 . مرد مت   به سسى  م ه حركت مب کند
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واظ  است که متمد آشکارا خساسزار بیه هیم خیسردن قیرارداد 

    و آغاز جنگ بسد و روایت مت ما ان مبنب بر ایین کیه ایین 

قریش بسده ا د که قرارداد     را به هم زده ا د، سراپا دروغ و 

زیرا ابسسفاان که  ماینده جناح سازشکار و می ل .  ریاکارا ه است

ا دیش قریش بسد برای رفع سسء تفاهم و آشزیب و جی یسگیایری از 

شکتزه شدن قرار داد حدیباه بیه میدیینیه سیفیر  یمیسده، تی یاظیای 

م قاا با متمد را ماکند ولب متمد ابزدا حاظر به مذاکره بیا او 

 ماشسد و بعد، با آ که او در کمال فروتنب و با حالت درخیساسیت 

و الزماس به  زد ابسبکر و سپس ممر و بعد م ب رفزه و برای پیا 

در ماا ب، به آ ها و حزب فرز د خردسال می یب و فیاطیمیه دخیزیر 

متمد مزسسل ماشسد، هاچاک از آ ها، بنا به سفارش قب ب متیمید، 

حاظر به کاری در این مسرد  مب شس د و در  زاجیه ابیسسیفیایان، 

بنابراین، شکب بیاقیب .  مایسس و سر شکتزه به مکه باز مب گردد

 مب ما د که متمد از قبل، برای اجیرای بیخیش دوم  ی یشیه خیسد 

آماده بسده و تنها به د بال فر ت و بها ه ای برای حم ه به میکیه 

چرا که اگر غاراز این بسد، هاط گاه دست رد بیه .  مب گشزه است

سانه  ابسسفاان  مب زد و این چنان او را مسرد بب امزنائب و بیب 

 .مهری قرار  مب داد

متمد پس از یکب دو ماه آماده سازی وجمع وری یک  اروی ده 

هزار فری از مهاجرین و ا صار وقبایل مخز فب که اکنسن به 

اطامت وی درآمده بسد د، درحالاکه تظاهر به تدارک  ارو برای 

حم ه مجدد به شمال ماکرد، مم  خسدرا برای حم ه به مکه، با 

 . حد اکثر  اروی ممکن آماده ماکند

چهار  د کس از بنب غفار، "طبری مب گسید  اروی متمد  

چهار  د کس از اس م، هزار و سه کس از مزینه، و هفزصد 

کس از بنب س ام و هزار و چهار  د کس از جهانه و باقب ما ده 

از قریشاان مهاجر و ا صار و هم مهدان شان از بنب تامب و 

 ."قاس بسد د

جالو است كه هنگامي كه متمد به سسى م ه حركت مب کند،  

به هاچسجه  مب گذارد كتى از قصد او مط ع گردد و ما ند 

او برای این منظسر، .  هماشه، سعب در غاف گاری مکه مب  ماید

، چند منزلب مکه، "َمّر اَلظّهران"بب خبر و پنها ب، یک  فس تا 

مب را د و حزب از مط ع کردن قبایل و گروه های هسادار و به 

 . اطامت در آمده در راه که به او مب پاس د د، خسدداری مب کند

تسس  "  حاطو بن ابب ب زعه"حزب وقزب که متمد از  امه ای که 

برای مط ع کردن مکاان از حرکت متمد "  مزینه"یکب از ز ان 

برای آ ها مافرسزد مط ع مب گردد، برای ج سگاری از اط ع 

. مکاان از قصد خسد، م ب را برای دسزگاری آن زن مب فرسزد

جالو است که .  آن زن دسزگار و  امه از او بازسزا ده مب شسد

ممر دوباره در اینجا به خاطر خسی خسن آشامب که داشزه است، 

"خساسزار قزل زن ماشسد و به متمد ماگسید ای پاغمبر خدا : 

، که متمد به "بگذار که گرد ش بز م که مناف ب کرده است

 . خساست او تن در  مب دهد

به هرحال، متمد بدون آ که اجازه دهد کتب از قصد او مط ع 

در آن جا اطراق ماکند "  َمّر اَلظّهران"گردد، پس از رسادن به 

و برای ایجاد هراس در دل دشمن و  شان دادن مظمت لشکر 

خسد دسزسر مادهد که هر  فر به ا دازه دو آتش به پا کند که تعداد 

 .  فراا او باش از آ چه که بسد به  ظر برسد

از طرفب مباس، ممسی خسد را که مخفاا ه و با ا کاِر مت یمیا یب 

خسد، در ماان قریش مب زیتزه و به تازگب و طیبیع قیرارقیبی یب، 

مکه را ترک کرده در راه مدینه به متمد می یتیع شیده اسیت، بیه 

 زد قریش مب فرسزد که به ابیزیکیار خیسد، آ یهیا و بیه خصیسز 

 . ابسسفاان را دچار وحشت  مسده، وادار به تت ام  ماید

به این ترتاو ابسسفاان به همراه مباس که او را در پناه خسد میب 

وقزب که به  زد متمد .  گارد، به اردوگاه مت ما ان آورده مب شسد

. مب رسند، ماان مباس و ممر اخز ف و مشیاجیره روی میایدهید

ممر که طبع معمسل درمطِش گردن زدن دییگیران میایتیسخیزیه، 

بدون اینکه از خسد دورا دیشب سااسب  شان دهد بیه میتیمید میب 

 : گسید

ای پاغمبر خدا، اینک ابسسفاان دشمن خداست که بب قرارداد و "

و در این مسرد ." پامان به دست تس افزاده بگذار تا گرد ش بز م

ا رار ماکند و مباس که ابسسفاان در زینهار او بسده است، به 

تا جائاکه متمد از مباس مب . سخزب در برابر او مب ایتزد

  -خساهد تا برای رفع مرافعه ابسسفاان را به چادر خسد برده روز

.                                                    بعد به  زد او بااورد  

روز بعد هنگامب که آ ها دوباره پاش متمد ما یند، متمد رو  

َویَتَک یا ابس سفاان، هنسز : "به ابسسفاان کرده از او ماپرسد

و ابسسفاان " وقت آن  اامد که ک مه ی اله ای هللا را بگسئب؟

پدرم و مادرم فدای تس باد، ح م و کرم تس باش : "جسا  مب دهد

از آن است و ی ان دا تزم که اگر با خدای تعالب خدائب دیگر 

آن گاه متمد به او ". بسدی، اینهمه ر ج و ب  بر سِر ما  اامدی

َویَتَک ای ابسسفاان وقت آن  رساد که بگسئب من : "مب گسید

مادرم و پدرم : "و ابس سفاان جسا  مب دهد" پاغمبر خدایم؟

".      فدای تس باد، تا اکنسن شکب بسد و مرا آن شک برخاست

سال است؛ زما اکه متمد همان  17این سؤاِل متمد یادآور   

سؤال را از اشراف قریش کرده بسد و از آن ها خساسزه بسد از 

او و خدای او اطامت کنند تا او مر  را به اطامت آن ها و 

.                                مجم را به مزابعت  مر  در آورد  

منزها این بار، متمد که تاریخ را در جیهیت خیساسیت خیسد در 

بعبارا دییگیر، .  آورده با پاسخ مثبت سران قریش مساجه ماشسد

سیال قیبیل  یزیسا تیزیه بیسد از طیرییع  03آ چه را که متمد در 

اسزدیل و منطع به اشرافات میکیه بی یبیسی ید، اکینیسن بیه زور 

 . شمشار به باور آن ها در مب آورد

یا رسسل هللا، ابسسفاان میردی : " آن گاه مباس به متمد مب گسید

است که منصو دوست مب دارد و جیاه میب ورزد، اکینیسن در 

: و میتیمید میب گیسیید".  حع وی به تخصاص منصبب بیفیرمیای

هر کب پناه به سیرای ابیسسیفیایان : " بعد از آن گفت". چنان کنم"

 ."برد ایمن باشد

متمد، بعداً برای افراد سپاه خسد کیه در اثیر سیازش میتیمید و 

قریش از غارا مکیه میتیروم شیده ا ید میبی ی  زییادی پیسل از 

اشراف قریش قرز ماگارد و ماان دو هزار تن از افراد خیسد 

ما  مب دا ام این که آیا این  از جیزئیب از تیسافیع .  ت تام مب کند

ماان متمد و ابسسفاان بسده و یا بعداً و جدا از این تسافع اولیایه، 

همان در مع سم است که ایین بیاجیب .  متمد به آن دست مب یازد،

بسد که قریش در قبال جان به در بردن از غارا شدن به دسیت 

از ایین رو بیه هیر ییک از .  جندهللا به  ماینده خدا مب پیرداز ید

به این ترتیایو ابیسسیفیایان در قیبیال .  درهم مب رسد 01مت مان 

او .  گردن  هادن به قدرا متمد وارد دسزگاه قدرا او مب شیسد

. برای ام م کردن این سازش به قریش، راهب میکیه میب شیسد

 :در مکه مردم به گرد او جمع مب شس د و او به آن ها مب گسید

طیاقیت [  را] ای قسم، اینک متمد آمد با لشکری که هیایط کیس " 

آن  باشد، خسد را دریاباد یا به طامت وی در آئاد و اگیر  یه بیه 

سرای من شزاباد که مرا این تسقاع و ترفیایع داده اسیت کیه هیر 

آن ".  کب در خا ه خسد بنشاند و در از پاش خسد ببندد ایمن باشد

سرای تس کجیا کیثیرا میا را جیای : " گاه قریش به او مب گسیند

این یک تسقایع دییگیر داده : " و ابسسفاان مب گسید". تسا د داشت

است که هر کب در خا ه خسد بنشاند و در از پیایش خیسد بیبینیدد 

 ". ایمن باشد

چسن سخن ابسسفاان بشنفزنید، بیعیضیب بیه سیرای " سپس قریش 

ابسسفاان دوید د و بعضب در سراهای خسیشزن دوید د و در از 

پاش خسد در بتیزینید و بیعیضیب بیه متیجید حیَرم گیرییخیزینید و 

 ". بنشتزند

به د بال آن، سپاه متمد از چهارطرف وارد میکیه میب شیسد و 

َ یفیسان بین " تنها م اومزب که در برابر وی مب شسد از جا یو 

، از مهزیران " ُسهال بن َممرو" و "  ِمکَرَمة بن اَبب جهل" ، " اَُماه

قریش بسده است که با گروهب به یکب از کسه های میکیه رفیزیه 

راه را بر یکب از دسزجاا چهارگا ه ارتش متمد مب بنید ید کیه 

م اومت شان در پب جنگب سخت با خالدبن ولاید و سیپیاه تیتیت 

فرما دهب او در هم شکتزه مب شس د و با به جا ما دن کشزگا ب 

باین تیرتیایو میتیمید در .  به هزیمت مب رو د* از هر دو طرف 

درمیایان ا یبیسه .  م 271ژا یسییه  00باتزم رمضان مصادف بیا 

لشکریان خسد، پیایروزمینیدا یه وارد میکیه میایشیسد و درمی یابیل 

چشمان مردمب که بر روی بام های خا ه های خسد وحشت زده 

او و ا بسه پر هااهاسی سربازان وی را در خیایابیان هیای تینیگ 

مکه  ظاره مب کنند، در حالب که بر شزر خسد  شتزه، به سیسی 

 .                 *خا ه کعبه روا ه مب شسد
 

در آ جا در حالاکه مصای خسد را به حجر ایسسد میب میالید 

به د بال او غیرییس تیکیرار هللا .  فریاد هللا اکبر را سر مب دهد

اکبر از ح  سم ده هیزار سیربیاز متی یتیب کیه اطیراف او را 

گرفزه ا د، بر مب خازد و دیسارهای مکه را به لرزه در میب 

به این ترتاو، آ ها ام م ماکنند که حاظر د با  یایروی .  آورد

تازه ای که یافزه ا د، تتت فرما دهب متمد و اشرافات قرییش 

که اکنسن به آ ها پاسسزه است، ب اۀ مربتیزیان و بتیایاری از 

سرزمان های دیگر جهان را برای فرو شا دن مطش سیایری 

 .  اپذیر هللا، به خاک و خسن بکشند

متمد پس از چند روز به زیارا خا ه کعبه مب رود و سیسار 

، هفت بار طساف مب دهد و هر بار بیه " راح ه" بر شزر خسد 

هنگام گذشزن از کنار حجرایسسد  ایزه ای را کیه در دسیت 

مثمیان بین " سپس ک اد خا ه کعبه را از .  داشت به آن مب مالد

در را بیاز .  که ک اد دار خا ۀ کعبه بسد ط و میب کینید"  طَ ته

از " کرده، به درون کعبه مب رود و  یسرا هیائیب را کیه 

چس  پرداخزه بسد د بر مثال کبستر و در میایان خیا یه کیعیبیه 

و به دست خسد از خیا یه [  مب کند]همه را خرد ...  هاده بسد د

همچنیاین دسیزیسر میب دهید کیه تصیاوییر .  مب ا دازد"  بارون

ابراهام و خدایان و بت های دیگر را که در کعبه و در کینیار 

 :یکدیگر بسد د پاک  مایند و به د بال آن این آیه را مب آورد

و لاکن به دین حناِی .  آئان یهسد و  صارا  بسد  ابراهام به"

تسحاد و اس م بسد و هرگز از آ ان که به خدا شرک آر د 

 ." بسد

آن گاه با چسبب که در دست داشت، در حالاکه به بت هایب  

که در اطراف کعبه قرار داشزند اشاره  مسده آ ها را به زمان 

حع آمد و باطل : "مب ا داخت، آیه ای را که در آن مب گسید

سپس در برابر سران .  *به زبان مب آورد..."   از ماان رفت

قریش و مردم مکه، به مناسبت فز  مکه دست به سخنرا ب 

 . مب ز د

او در این سخنرا ب، پس از آن که خساست خدا را در  

پاروزی اش بر کفار خاطر شان مب سازد، ام م مب کند 

هر دمسی که کتب را در جاه ات بر کتب بسد از خسن و "

به حکم اس م آن دمسی  باطل شد و همه را زیر قدم ...  مال

 ".  هادم و از سر آن برخاسزم

سپس از قریش ماخساهد از تفاخر به ا ل و  تو قبا ه ای 

و بعبارا  تا  تر، ترس و ]دست شتزه ترس از خدا 

را مبنای برتری و فضل خسد بر [  فرما برداری از خسد او

بروید که شما را آزاد : "آن وقت ماگسید.  دیگری قراردهند

چسن بنا به قا سن متمد، همۀ مکاان که در جنگ ]کردم 

تت ام او شده بسد د اکنسن برده و اسار جنگب او متتس  

و هر جرمب و خطائب که شما در حع من کرده [  ماشد د

". بسدید ق م َمفس و َ ف  برآن کشادم و از سر آن برخاسزم

حکم قصاز در آن روز واهرکرد و باان بفرمسد که "آ گاه 

 ".  ِدیَت قزِل خطا چند باشد و قزِل َممد چه باشد

بیسدن "  ییکیب" در ظیمین او در ایین خیطیبیه از بیرابیری و 

مت ما ان و مردم در برابر خدا سخن مب گسید که البزیه کتیب 

جراا این را  دارد که برخازد و از  ابرابیری هیای میسجیسد 

از برده های خسد او، ز ان و :  در  ظام اس مب سخنب بگسید

کسدکا ب کیه بیه اسیارا وی در آمیده بیرده وی شیده و از 

کسچک ترین ح سق ا تا ب متروم گشزه بسد د؛ از ز یان کیه 

بطسرک ب و طبع قسا ان اس مب برده جنتب مردان متتیس  

ماشد د؛ ازسسرۀ النتاء که  ریتیاً  از بیرتیری و یگیهیبیا یب 

مردان بر ز ان سخن ماگسید؛ از متاتاان و زرتشیزیایان کیه 

ِ رف مدم پاسسزن شان به متیمید میایبیایتیت بیعینیسان اتیبیاع 

درجه دوم، به زور جزیه بپرداز د؛ از یهسدیان خابر و فیدک 

که همچسن سرف مجبسر بسد د به متمد، بیدون هیایط دلیای یب 

بهیرۀ فیئیسدالیب بیپیرداز ید؛ و میهیمیزیرازهیمیه، از  یابیرابیری 

اقزصادی ماان مردم مادی و ف ارمر  که به دست میتیمید و 

اطرافاا ش غارا شده و وسائل معاشت شان، ما ند گسسفند و 

شزر، مایۀ ثروا ا دوزی متمد و یاران او گشیزیه بیسد؛ و از 

تفاوا ماان خسد اشراف قریش و مردم ف ار مکه کیه بیا فیزی  

آن تسس  متمد، دست  خسرده باقب ما ده و در پب غارا هیا 

و فزسحاا بعدی مت ما ان به چند برابر افزایش ییافیزیه بیسد و 

 . سر به آسمان مب زد
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در واقع آ چه که متمد از برابری مت ما ان و مردم در ایین خیطیبیه 

در ظر دارد، چازی  اتت به جز بردگب و اطامت برابرا ه و بیدون 

اسزثناء همۀ افراد از دارا و  دار، زن و مرد و برده و بیرده دار در 

برابر خسد او؛ بیرابیرِی اجیزاء ییک  یظیام  یابیرابیر در اطیامیت و 

فرما بری از رهبری خسد او؛ یعنب از مسجیسدی بیا قیدرا میطی یع؛ 

برابری خاالب ماان اجزاء  ظامب که در اسیاس و بینیایان و قیسا یاین 

 .خسد،  ظامب سااه و  ابرابر بسد

   

طبق روایات دیگر خالد بن ولید پس از ازدواج محمد با  خواهر ش 

 .میمونه و به روایتی قبل از آن مسلمان می شود

به گفته مورخین اسالمی که ماماکان اسات در رقام کشاتاه شادگاان 

 18نفر و از مکیاان  2تا  1دشمن اغراق کرده باشند، از مسلمانان 

 .تن کشته می شوند 18الی 

 .ابن هشام رفتن به کعبه را به چند روز بعد نسبت می دهد

، هاناگاام 75این جمله یاد آور جمله مشابهی اسات کاه در اناقاالب 

دیاو چاو بایارون رود : " ورود خمینی به ایران، برای او می گفتاناد

 فرشته در آید
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 .به آن خساهام پرداخت

طیرف  فدائاان اس م را بیه ۲۱۱۲هللا كاشا ب از سال   آیت   

اهداف خسد كشا د و از آن تاریخ تیا زمیان روی كیار آمیدن 

هللا كییاشییا ییب و   هییا بییعیینییسان مییمییال آیییت دكییزییر مصییدق، آن

بیعید،  ولیب از ایین تیارییخ بیه.  كیرد ید كما دوهای او ممل مب

می یب   هیای بیرخیب از رهیبیران جیبیهیه وقزب كه دید د ومیده

و آییت هللا كیاشیا یب، (  هایب كه بعداً از مصدق برید د همان)  

در مسرد اسز رار ح سمت اسی میب، میمی یب  شید، بیا حیفیظ 

آماز و حزب  مامیا یۀ خیسد بیا آییت هللا  رواب  بتاار احزرام

هیا آغیاز  ای  افرما ب ، اخز فاا و احزمای پاره( ۱۱) كاشا ب 

كم این ه بعید از روی كیار آمیدن دكیزیر مصیدق،   دست.  شد

(  هللا كیاشیا یب  آییت) فدائاان اس م، دیگر ف   از ییك میرجیع 

شیهیاید  یسا   یفیسی "  چرا؟ زییرا كیه .  گرفزند دسزسر  مب

و چیسن چینییایین (  ۱۷" ) خیساسییزیار حی ییسمیت اسی مییب اسییت

 ۲۱۱۱مرحسم  سا   فسی در باتزم اردیبهشیت " شسد،  مب

اش را میعیرفیب   دكزر مصدق كابانه«  یك هفزه پس از این ه»  

 :كند كه كند، ام م مب مب

هللا كاشا ب را   م ب و آیت  من مصدق و سایر امضای جبهه" 

 (۱۱." )كنم به متاكمۀ اخ قب دمسا مب

 :مرغ آقای  سا   فسی یك پا دارد

خساه  اخساه شهاد  سا   فسی خساهان ح یسمیت اسی میب " 

دهنید  شهاد  سا  ومده مب  م ب به  رهبران جبهه...  بسده است

كنند و از  كه اگر بر روی كار باایند ح سمت را اس مب مب

دهند خسد شیخیص دكیزیر مصیدق  كتا ب كه این ومده را مب

 (۱۲." )است

رغم این خزمب ا، دكزیر مصیدق  یه  خساهام دید كه م ب   

آرا قرار  داشت ب  ه در  ترور رزم  تنها در جریان تصمام به

امزنایب خبر ترور و كشزه  كماتاسن  فت مج س بسد كه با بب

و بر خ ف چر دییاا . آرا را از دكزر كاسمب شناد شدن رزم

ترین قسلیب بیه فیدائیایان اسی م  گاه كم فسق، دكزر مصدق هاط

كه امروز بعنسان یك )  بچه آخس دی ما ند  سا   فسی .   داد

، ح ارتر از آن بیسد كیه ییك ( شسد قهرمان بزرگ معرفب مب

او تیسجیه داشیزیه  الم  ب  ظار دكیزیر مصیدق بیه شخصات بان

باشد تا چه رسد كه قسل اسز رار ح سمت اس میب را بیه او 

وقزا یه (  های  سا   فسی بر اساس گفزه)  خساهام دید .  بدهد

، سپهبد آزمسده  سا   فسی را با دكیزیر مصیدق ۱۱درسال 

شناخت و هیرگیز  دهد، مصدق او را به قاافه  مب مساجهه مب

اسز یرار »  از كتا ب كه این ومده را "  پس چطسر.  دیده بسد

دهید خیسد شیخیص دكیزیر  میب«  ح سمت اس مب را به  یسا 

 ...؟"مصدق است

" هیای  " ومیده"   هیای میسهیسم در بیاره بهرحال، از داسزیان   

 ام او كیه  و یاران  دیع و خسش"  خسد شخص دكزر مصدق

های آیت هللا كیاشیا یب و بیرخیب از رهیبیران  بگذریم، ومده

و .  م ب به فدائاان اس م البزه دروغ  اتت  ط و جبهه فر ت

. میا تیت های سیرخیرمین میب تر به ومده ها  از باش این ومده

هیای  هللا كاشا ب و فدائاان اس م ف   بیه ومیده  اخز فاا آیت

  مربسط بیه اسیزی یرار حی یسمیت اسی میب  یبیسد بی ی یه ریشیه

برای  شان دادن ریشۀ این اخز فاا، بیاز .  تری داشت مماع

 .هللا كاشا ب و به گذشزۀ او برگردیم   اچاریم به آیت

 ادامه دارد

25ادامه مطلب فدائیان اسالم از ص   

حزب )جمهسری اس مب "  سیتان تاریخ"چرا جم گب

متایل  قبسی ند كه با باطرفب به ما به خساهند به كه مب كتا ب

هللا   ، كم و كای این بخش از ز دگب آیت( گر د تاریخب مب

دار د؟  های  امترم مخفب  گه مب خمانب را حتسدا ه از چشم  

چرا همساره پس از شرح مفصل در بارۀ مبارزاا آیت   -۱   

تیا  ۱۲تار  ۱۱وقایع بعد از  تار همان كه به ۱۱هللا كاشا ب تا 

تیفیصیایل "  ، " تینیگیب وقیت" بها ۀ  رسند، به مب ۱۱مرداد  ۱۱

در خیسر امی یا یاا "، " سشزن چند ج د كزا  احزااج به"،"ك م

 شس د؟ و غاره، مزسقی مب( ؟) بسدن " فع ب ما

هللا كاشا ب، مسظسع جدل ما، ابداً تا   در بارۀ مبارزاا آیت   

تار  اتت و ا رار شما در تاكاید  یرف بیر آن،  ۱۱م طع 

هللا   شما م طیعیب از میبیارزاا آییت.  دهد چازی را تغاار  مب

م ارغم جای بتث داشیزین ) كناد كه ما  كاشا ب را برجتزه مب

تمیام .  آن امزراظب  داریم ، به( های این مبارزه ا الت ا گازه

"  یظیری بیب"  كه در بهزرین حالت یعنب در  یسرا)جدل ما 

بعد و   به ۲۱۱۲تار  ۱۱، از ( شسید هاچگاه در آن درگار  مب

 .است ۲۱۱۱مرداد  ۱۱مرداد تا  ۱۲ویژه از  به

بیا تیرور كتیروی در "  آغاز ا     فدائاان اس م" دیدیم كه 

معنای ام م مسجسدیت و تارییخ تیاسیایس فیدائیایان  ، به۲۱۱۱

پیریشیان كیردن میغیز " هدف اولاۀ تاساس گروه، .  اس م است

راحت كردن د ایا " و "  اس م و به م دساا دینب سرایان به یاوه

 .افرادی  ظار كتروی بسده است" های از شرارا

هللا كاشا ب رهبری سااسیب گیروه   كه آیت ۲۱۱۲اما از سال  

دست گرفت، ترورهای بعدی فدائاان اس م جنبۀ سااسب  را به

 ظار كتروی، مسرد  ظیر "  دشمنان دین"  دارد و دیگر كشزن

میمی یایاا بیعیدی فیدائیایان اسی م، پیس از ییك وقیفیۀ .   ایتیت

)آرا  ، ترور رزم( ۲۱۱۱)چهارساله، مبارتنداز ترور هژیر 

و تصمایم (  ۲۱۱۱)دكزر حتان فاطمب  ، سسء قصد به(۲۱۱۷

و  یه "  بیسدن هیژییر بیهیائیب"   یه(  ۱۱.)  ترور دكزر مصدق به 

دكیزیر فیاطیمیب، (  ۱۲) شدن "  ی بار متاتب"و " غتل تعماد"

بار از چهیار فیرد  ا گازۀ ترور و سسء قصد به آ ها  بسد، هاط

" دشیمینیب بیا دیین"  مذكسر در فیسق، بیرخی ف كتیروی، بیه

مضافاً آ  ه پس از ترور كتروی، وقزیب .  ا د معروفات  داشزه

هللا كیاشیا یب را پیذییرفیزیه و   كه فدائاان اسی م رهیبیری آییت

" تتسل ف ری"  درجه ۱۲۱بصسرا كما دوهای او در آمد د، 

متمد مهدی مبدخدائب، ظار  دكزر حتاین فیاطیمیب، .  یافزند

 :ماگسید

« یعنب غتل تعماد و ی بیار متیایتیب شیدن» البزه این متایل " 

در برخسرد فدائاان اس م با مرحسم دكزر فاطمب مطرح  بیسد 

 امۀ شخصب افراد میطیرح  یایتیت، بی ی یه  و بطسرك ب ز دگب

حركت آ ها در جریان اجزمامب و جرییان میبیارزاا میطیرح 

 (۱۲." )بسد

هللا كاشا ب   خساهام دید كه ترور هژیر در جهت خساست آیت 

و (  هللا كاشا ب در لبنان تیبیعیاید بیسد  در زمان این ترور، آیت) 

ولیب آییا فیدائیایان .  دسزسر او  سرا گرفت آرا به  ترور رزم

ء قصید بیه  اس م، در تصمام به كشزن دكزر مصدق و در سیس

ا ید؟  كاشا ب میمیل كیرده  هللا   دكزر حتان فاطمب، با  ظر آیت

در تائاد این دو مسرد اخار هیایط میدر  و سینیدی در دسیت 

اردیبیهیشیت  ۲۹ویژه این ه تسجه كنام كه مصدق در  به.   اتت

اردییبیهیشیت  ۲۱وزیری ا یزیخیا  شید، در  به  ختت ۲۱۱۱

اردییبیهیشیت،  ۱۱كابانۀ خسد را به مج س معرفب كرد و در 

خبر تصمام فدائاان اس م به كشزن خسد را در میجی یس امی م 

 ۲۱۱۱قصد بیه دكیزیر فیاطیمیب در آبیان میاه   داشت، و سسء

  این هر دو مسرد زما ب است كه رواب  آییت.   سرا گرفت

می یب بتیایار حتینیه بیسد و هینیسز بیا   هللا كیاشیا یب بیا جیبیهیه

ایین .  هیا فیا ی یه دارییم میاه ۲۱۱۲تار  ۱۱رویدادهای بعد از 

امزیبیار  دهد؟ قبل از هر چاز بب مسظسع چه چاز را  شان مب

 :هللا كاشا ب را كه  بسدن این ادمای پتر آیت

هیایط حیز  و گیروهیب جیز  به«  فدائاان اس م»  ك اۀ افراد " 

 (۱۹." )هللا كاشا ب وابتزه  بسد د  شخص آیت

دهد كه رواب  آییت هللا كیاشیا یب و  ویژه این امر  شان مب به  

هللا كیاشیا یب و   فدائاان اس م، برخ ف آ چه طرفیداران آییت

. كنند همساره حتنه  بسده اسیت فدائاان اس م، امروز ادما مب

تیر  ایم و در این م اله دقاع در مسرد چرای آن قب  اشاره كرده
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بسمب های کا ادا از هزاران سال پاش در این سرزمان 

اقامت داشزه ،سالها با روشب منطبع با شرای  متاطب و 

در قرن پا زدهم ، با .  جغرافاایب روزگار مب گذرا اد د

ورود اروپایب ها و تشکال ُک ُنب ها،  دست ا دازی و 

تهاجم به سرزمانها و منابع طباعب مسجسد در آن شروع 

تجار و شرکزهای بازرگا ب  15در اواخر قرن .    شد

اروپایب به د بال معام ۀ پسست و به د بال اسزخراج 

معادن و دسزاابب به  منابع طباعب،  با ا ساع و اقتام 

روشها از جنگ و کشزار تا م د قراردادهای مخز ی و 

خرید زمان ، به تدریج بسماان را از سر راهشان کنار 

زده و آ  ها را با مصائو و مشک ا زیادی روبرو 

در طسل باش از دو قرن  اروهایب از کشسرهای .  کرد د

 تبزا پاشرفزۀ اروپایب ا گ اس و فرا ته با امکا اا  و 

.  تت اتاا مجهز،ک نب های خسد را ایجاد کرد د

در . همزمان، بسماها هم قبایل و اخزااراا خسد را داشزند

در سال   .  زاجه، م اومزها و درگاریها  از ادامه داشت

، به "قا سن امسر بسماها "طبع ام ماۀ س طنزب   1867

ماان آمد که مطایع آن، تصمام و تصسیو هر امری 

مربسط به بسماها منتصرا در اخزااِر حکسمت  ا گ تزان 

کماتاسن س طنزب ام م کرده بسد که .  قرار گرفت

اخزااراا  بسماها  ف   مربسط ماشسد به امسر داخ ب و 

.                                       رواب   بان قبا ه ایب خسد  

اقامت اروپایاها در کا ادا و اشغال زمانها به خصسز  

در شمال غر  خالب از درگاری و جنگ  با بسماان 

 -70رودخا ۀسر   " )ِرد ریسر"شسرش .  بسده است

از آن جم ه ( 1885)و شسرش شمال غربب (  1860

به این معنب، بعضب از مرزها و ق مروها با خسن . است

.  .                                                       ترسام شد  

تعداد یازده قرارداد  1921تا  1871در طسل سالهای   

منط ه در کا ادا از جم ه اسزا های  11بان بسمب های 

آلبرتا، بریزاش ک مباا، ما ازسبا، ساسکاچسان و ا زاریس، و 

تمام بندها و شرای  . حکسمت س طنزب کا ادا بتزه شد

.  قراردادها به وسا ۀ حکسمت ا گ تزان تهاه و تدوین ماشد

حکسمزگران کا ادا  به بعضب از این قراردادها پایبندی 

که بان " هالدیمند"از جم ه قرارداد .   شان  داده ا د

گروه از بسماهای ا زاریس  6سااسزمداران ا گ اتب و

در  زدیکب شهر برا ت فسرد در سال ( شش م ت) 

اکنسن این گروهها در  احاه ای به . بتزه شد 1784

%  5کا سمزر مربع ز دگب مب کنند، این ف    195وسعت 

وسعت زمانب است که طبع قرارداد باید به آ ها واگذار 

.                                                              مب شد  

در زمان اولان  ختت وزیر کا ادا،مک دو الد، پروژۀ 

رؤیای "ساخت راه آهن سراسری،  با منسان و تب اغاا 

برای این کار  مب باید  قتمزهایب در . آغاز شد"  م ب

مناطع آلبرتا و ما ب تسبا  و ساسکاچسان به ساخت وساز 

و اقامت اروپایاان و کارگران و کارکنان اخزصاز 

اما ما ع ا  ب  حضسر مردمب بسد که در این . مااافت 

مناطع سکس ت داشزند و به  شکار و ماهاگاری و 

کشاورزی مشغسل بسد د و  زمان به آ ان تع ع داشت و 

قبل از ک نب های اروپایب، حع قا س ب در این زمانها 

در  زاجه حع قا س ب قاد شده در ام ماه ی .  داشزند

به این . باید از بسماان گرفزه ماشد 1867س طنزب 

منظسر، سااسزمداران و کارشناسان خبره وارد مادان شده 

به م اب ه، مذاکره ومعام ه با بسماان پرداخزه و به آ ها 

قسل داد د قتمزهای متدودی در دست بسماان باقب ما ده 

 ا گفزه .  ودر م ابل،  سالاا ه مب غب به آ ها پرداخت شسد

 ما د که وجسد بسماها در این سرزمانها، برای اشغالگران 

اروپایب بتاار با  ارزش بسد  به این م ت که این مردم   

خسدشان باگا ه کرده و آ ها  از  ظر فازیکب، روا ب ،   

همۀ این . فکری و ماطفب و فرهنگب خ ع س ح  شده بسد د

مسامل بامث ماشد بسماان به معام ا و قراردادهای 

پاشنهادی حکسمت کا ادا تن در داده تا سفادها به آ ها غذا و 

در واقع حکسمت کا ادا . کمک  و ابزار کشاورزی برسا ند

در . در م ابل تضمان غذا ، قرارداد زمان با بسماان مب بتت

چنان شرای  ف کت باری بسماان اغ و  تسان م اومت و 

آ ها تشنۀ کمکهای غذایب بسد د و م اب ه را از دست ماداد د   

بسماان در . حکسمت کا ادا در م ابل ، زمان ماخساست

در  زاجه ، تت ام ماشد د . بدهند"  ه"شرایطب  بسد د که پاسخ 

بتااری از منز دیِن . و شرای  قراردادها  را ماپذیرفزند

یاد " تت ام یا قتطب"تاریخ، از این   قراردادها  با منسان 

، حکسمت کا ادا کمکهای مالب و  1879در سال .  کرده ا د

غذایب به بسماان را به منظسر کاهش هزینه های حکسمزب 

 زدیک به  1885تا  1880قطع کرد و  در فا  ۀ سالهای 

به همان م ت  .  بسمب دچار قتطب و مرگ شد د 3000

رؤسای قبایل مناطع شمال غربب  که  قراردادهای پاشنهادی 

را  پذیرفزه و م اومت ماکرد د، مجبسر شد د برای پایان 

دادن  به مرگ و مار مردمشان  به امضای قرارداد ششم  از 

.   سری یازده قرارداد با حکسمت کا ادا تن در  دهند

قراردادها  بر اساس همان  ااز برای گذران ز دگب و ترس 

از  ظر . از گرسنگب و بب خا ما ب بتزه مب شده است

ح سقب، قرارداد دو طرف داشزه و هر دو طرف با رظایت 

از  ظر قا سن قراردادها جای .  کامل به پای امضا مارو د

هاچگس ه شک و شبهه ای در  تت  این م سد و این 

اما یک طرف قرارداد در حالاکه پایش به . امضاها   اتت

این همان . ز جار  اازبتزه شده قرارداد را امضا مب کند

امم از سفاد و سااه  و )ز جاری است که مزد بگاران کنس ب 

را به بسماان پاس د داده و   طه ( مهاجر و غار مهاجر

.          مزیمت جنبش از همان جاست که مازسا د آغاز شسد

قبا ۀ خسدگردان  630در حال حاظر بسماان کا ادا  در   

زبان بسمب باقب ما ده در  30امروزه حدود . ز دگب ماکنند

بان این قبایل شناخزه شده که به آن تک م مب کنند و این تعداد 

گروههای بسمب در .  رو به کاسزب و فرامسشب مب رود

مناطع مخز ی کا ادا پراکنده ا د و همۀ آ ها مسقعات یکتا ب 

کنگرۀ یا شسرای " رؤسای قبایل  در  1968از سال .  دار د

این کنگره به منسان قدرتب . گرد آمده ا د" رهبران بسماان

متز ل از دولت کا ادا واهراً منافع و خساسزه های بسماان را 

" "  کنگرۀ رهبران قبایل بسماان"رئاس .   مایندگب مب کند

.                                                        است" شاو آت س  

متائل بسماها  و ارتباط آ ها با دولزهای  فدرال و اسزا ب     

امسر بسماها و تسسعۀ مناطع "کا ادا به مهدۀ  وزارتخا ۀ 

در هفزۀ گذشزه، " جان دو کن"در پب اسزعفای . است" شمالب

یکب از معاو ان ") بر ارد والکسرا"پتت وزارا به 

مذاکراا، .  واگذار شد(  1987 -89مالرو ب در سالهای 

قراردادها، تصمام گاریها، بسدجه اخزصاز داد ها و دمساها 

این م اماا در .  بر سر ت تام بسدجه  با همان م اماا است

سالنها و ادراه های دولزب و پارلما ب به دمسی و معام ه و 

رهبران و رؤسای گروههای بسمب از . مذاکره مب پرداز د

سب بب "خبرگزاری .   ح سق  مزایای باییب برخسردار د

، گزارشب را  2010 سامبر 22مسر  " ما ب تسبا"در "سب

بر  .  منزشر کرد"  فدراساسن کا ادایب مالااا دهندگان "از 

 فر رؤسا و مشاوران  222اساس این گزارش رسمب ،  

گرد آمده ا د ح سق " کنگرۀ بسماان کا ادا"قبایل بسمب که در 

 فر از  82و مزایایب برابر با وزیران اسزا ب دار د و حزب 

ران . "آ ها ح سقب در سط   ختت وزیر دریافت مب کنند

گفزه است وقزب او رهبر  قبا ۀ ما ب تسبای شمالب " ایسا س
در سال داشت و زما ب که رئاس مجمع رهبران $ 78000بسد

معاف                 $ 115000قبایل ما ب تسبا شده ، درآمدش به   

به  چگس گب تامان غذا ، روش کشاورزی و شکار  و شاسۀ ز دگب 

درچنان شرای  آ  و هسایب دشسار آشنایب کامل داشزه و منبع 

م وه براین،  بعضب از تجار . اط ماتب مهمب به شمار مارفزند

. با ز های بسمب ازدواج کرد د 19و  18پسست  و  خِز در قر های 

بنابراین ، . بتااری از این تجار اسکات ندی و فرا تسی کاتسلاک بسد د

بچه های آ ها تتت ت ثار هردو  هم مذهو کاتسلاک و هم  فرهنگ 

این همتران و فرز دان خ  اتصالب بان این دو فرهنگ . بسمب بسد د

آ ها مهارتهایشان را به تازه واردین منز ل مب کرد د، تسا ایب .  بسد د

ترجمه داشزند و در  سرتب که متائل فرهنگب پاش مب آمد 

شرکزهای تجاری  اروپایب در این سرزمانهای  .   مازسا تزند حل کنند

تصرفب به شکار گاوماش پرداخزه به طسری که  تل این حاسان که 

همچنان با ایجاد راه آهن، .  منبع ا  ب غذای بسماان بسد، من رز شد

تعدادباشزری از ساکنان اروپایب با  هادهایب مثل پ اس و دادگاه و  

در م ابل،  بسماان از .  تشکا ا اداری تت   خسد را متزتکم کرد د

یک سس در قبا ه ها و گروههای کسچک بدون ارتباط با یکدیگر و فاقد 

تشکا ا و سازما های اجزمامب واداری بسد د و از طرف دیگر منبع 

ا  ب غذای خسد یعنب شکار گاوماش را از دست داده، از زمانهای 

مرغس  و متزعد کشاورزی خسد بارون را ده شده دچار گرسنگب و 

م وه بر این ، ُک ُنب های اروپایب با ایجاد مدارس .  قتطب شده بسد د

شبا ه روزی  برای کسدکان و  سجسا ان بسمب با مضمسن وهدف ذو  

کسدکان را با . بسماان در فرهنگ ا گ اتب دست به فرهنگ ُکشب زد د

زور و اجبار از پدر و مادر جدا کرده به مدارس شبا ه روزی مب  

این % 60. )  والدین و فرز دان  حع  دیدار همدیگر را   داشزند. برد د

مدارس به وسا ۀ ک اتاهای رومن کاتسلاک و ب اه به وسا ۀ ک اتاهای 

تمام این مسامل ت ثار .( ا گ اکن و ک اتاهای مزتد کا ادا اداره مب شد د

مما ب در ز دگب بسماان گذاشت به خصسز مردمب که ف   مزکب به 

شکار گاوماش بسد د دائم  با کابسس قتطب و بب غذایب دست و پنجه 

             —چنان وظعازب بسمب ها را با روش ز دگب.  رم ماکرد د
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این فدراساسن از رهبران بسمب . از مالااا رساده 

خساسزه که اط ماا در مسرد ح سق و مزایای 

متئ ۀ م نب . خسد را در دسزرس همگان بگذار د

سسی ژ . " بسدن این اط ماا به پارلمان کشاده شد

زن بسمب ساکن ما ب تسبای شمالب " گرسسن

.   ماگسید ما ماخساهام بدا ام این پسلها کجا مب رود

در این گزارش آمده در حالاکه باشزر این رؤسا در 

خارج از زمانهای بسمب ز دگب مب کنند  ولب  

معافات مالااتب دار د حال آ که  معافات مالااتب 

برای مردم بسمب بتاار متدود بسده و شرط و 

شروطهای ریز و درشت قا س ب بتااری دارد که 

"  معافات مالااتِب بسماها"متئ ۀ . به آن اشاره ماشسد

معمسی تسجه افرادی که بب خبر از جزئااا 

مردمب "ماجراهتزند را ج و ماکند و شاید قصۀ 

را " که  ماخساهند کار کنند و مالااا هم  ماپرداز د

اوی، حزب  خسد .  در مسرد بسماها شناده باشاد

اشخا ب که چنان ادماهایب دار د مادا ند که همۀ 

افراد  کار و شغل را هسیت اجزمامب خسد مادا ند و 

از ف دان آن شدیدا  ر ج مب بر د و احتاس ح ارا 

و باهسدگب مب کنند هاچکس خساهان باکاری 

پرداخزن به این ح ا ت و پرداخزن به .   اتت

سؤالهایب مثل اینکه چرا ک اتاها معاف از مالااا 

، ولب روی  .هتزند ، فر ت دیگری مب ط بد 

داسزان مالااتها و معافات بسماها  یزم است کمب 

جالو . مکث، وبه طسر خ  ه به آن اشاره شسد

، تعداد بسماها  2006است  بدا ام طبع آمار سال 

و ( اخز ط بسمب و فرا تسی)امم از مزاس ها

(                   اخز ط بسمب و ا گ اتب)اینسیت ها

 فر رسما  623780بسده، از این تعداد،  1172790

باز از این تعداد . به منسان بسمب ثبت  ام شده ا د

 فر در مناطع حفاوزب بسماها ز دگب مب  299970

اگر از این تعداد . کنند که معافات مالااتب دار د

سال را کم کنام، به  14 از،  تعداد بچه های زیر 

 فر بسمب  310 198این  زاجه مب رسام که تعداد 

این ارقام . معافات مالب آن هم بتاار متدود دار د

در حال  زول هم هتزند زیرا بعضب گروهها و 

قبایل بسمب از معافات  رفنظر کرده آن را در 

ازای بدست آوردن خسد مخزاری یا خسد گردا ب 

معاوظه ماکنند به منسان مثال در منط ۀ یسکان 

گروه بسمب ، دیگر معافات مالب  14گروه از  11

شرای  معافات مالااتب  مخزصرا از این .  دار د

کای و خدماا و درآمِد  مردمب که :  قراراست

درمناطع بسمب ز دگب مب کنند از مالااا معاف 

هتزند اما اگر در خارج ( هم اسزا ب و هم فدرالب) 

از مناطع حفاوزب بسماها ز دگب کنند اگرچه بسمب 

همچنان . باشند از معافات برخسردار  اتزند

بسماا ب که ثبت  ام  شده ا د و کارا شناسایب 

مخصسز  دار د  ازمعافات  دار د مگر اینکه در 

مناطع مخصسز بسماها  اسزخدام شده و یا کای و 

اگر یک بسمِب . خدماا را در آ جا خریداری کنند

دارای کارا مخصسز، از مسامل رسمب 

شرکزها، کاییب را به قصد ا ز ال به مناطع 

حفاوزب بخرد معافات دارد  ولب اق مب که 

 مازسا ند به مناطع حفاوزب برده شس د مثل ب ا  

.   سانما و خسراک معافب مالااتب  دار د

سرویتهایب که در خارج از مناطع حفاوزب  فراهم 

ماشس د معافات مالااتب  دار د مگر اینکه طبع 

        —"پسل بسماها"با "  قا سن بسماها" 90ا ل 

وقزب  تبت از بب اف ب، رفرماتت بسدن، و 

 داشزن  ی بندی طب اتب در جنبشب مسسسم به 

"   ه  به  بازفاوتب" یا جنبش " جنبش بسماان"

ماشسد، به هاط وجه قصد شعار دادن و یا  ا گ 

زدن به این جنبش در ماان  اتت ب که قصد، باان 

ح ا ت  یک سؤال ساده است و آن اینکه جای  

افراد بسمب متروم و ف ار و باکار و گرسنه در 

این مذاکراا  کجاست؟  آیا آ ها در جریان 

مذاکراا و تصمام گاریها قرار ماگار د؟ هما ها 

که سر  و  وظع مرتو و تماز  دار د، هما ها که 

و فصا  حرف بز ند؟ آیا " مؤدبا ه"ب د  اتزند 

اهداف و ا زظاراا این گروه تت ار شده و بب 

که " ح سق با اهداف و  ااا رؤسای کنگرۀ یسماان

خساهان حکسمت خسدگردان بسده و حزب بعضب 

از آ ان به منسان یک قدرا دولزب،  فرسزادگا ب 

را به ایران و و زوئ  برای مذاکراا اقزصادی و 

و " اوپک"بررسب در مسرد مضسیت در سازمان 

اسزخراج  فت مب فرسزند، یکب است؟  در واقع 

دمسی و مشکل اساسب رهبران بسماها این است 

که چگس ه بزسا ند در چهار چس   ظام سرمایه 

داری به رقابت با سرمایه داری کا ادا بپرداز د و 

حمایزهای مردمب را  از به همان منظسر  ااز 

.                                                     دار د  

 ه  به " باشزربناا گذاران ا  ِب و حاماان جنبش  

،  روشنفکران و م امهای بایی مجمع "بازفاوتب 

همان شکاف طب اتب جامعه . ممسمب بسماان هتزند

در .  سرمایه داری در این جنبش  از وجسد  دارد

گذشزه،   مازان تسلاد  در قبایل کم و ابزار تسلاد 

بتاار ساده و از  و حمل و   ل و ارتباطاا خبری 

هر مازان مساد غذایب چه شکار و یا تسلاد .   بسد

مب شد در اخزاار کل قبا ه قرار مب گرفت و در 

چنان شرایطب بسد که بسماان در قبایل به شکل 

حال .  جمعب مشسرا و تصمام گاری مب کرد د

آ که در شرای  کنس ب تمام این مسامل در 

چهارچس   ظام سرمایه داری ممل مب کنند و در 

 زاجه مازان درآمد و برخسرداری افراد از درآمد 

و مسقعات اجزمامب  افراد مزفاوا بسده و فا  ۀ 

یکب از .  طب اتب بان بسماان  از وجسد دارد

، اسزادیار "پم پالماتر"سخنگسیان این جنبش  

دا شگاه رایرسسن ، مدیر متئسِل قراردادهای 

زمان بان دولت کا ادا و حکسمزهای خسدگردان 

بسمب و برگزارکنندۀ ا زخاباِا رهبری مجمع 

او سال . است 2012ممسمب بسماان در سال 

رهبر فع ب " شاو آت س" گذشزه کارزاری م اه

بر سر متئ ۀ ا زخاباا " مجمع ممسمب بسماان"

این افراد به منابع مالب، . مجمع راه ا داخت

ارتباطب و حمل و   ل و  رسا ه های جمعب 

دسزرسب وساعزری دار د و در  زاجه مازسا ند 

تمام . م اید خسدشان را به جنبش تتمال کنند

خبرها و سر و  داها حسل این  کزه مب چرخد 

که دولت کا ادا مطابع ام ماۀ س طنزب ، باید به 

بسماها به منسان یک دولت متز ل   گاه کند و در 

مسرد پروژه ها با آ ها مشسرا کند، به آ ها احزرام 

"  ترزا اسپنس"بگذارد، همان خساسزه ای بسد که 

ح ا زب که از زبان و . برای آن امزصا  غذا کرد

سخنرا اهای هاچکدام از حاماان و بناا گذاران  

به گسش  مب رسد و ا زظار هم  مب " این جنبش 

رود که به گسش برسد، سر سشت بسمب های  

متئ ه رهبران بسمب ها این است .  تتت سزم است

که ماخساهند از طریع رقابت بان دولزب امزاازاتب 

رقابت بان رؤسای قبایل که .  بدست بااور د

 احو زمان هتزند و سرمایه داری کا ادا که 

.                        احو ما ااردها سرمایه است  

   

******* 

البزه پسلهای رسمِب قبا ه ای برای مساردی اسزفاده ماشس د مثل هزینۀ . خریداری شس د

سرویتهایب که . وکال و حتابدار  که امضای معمسلب قبایل چنان مخارجب  دار د

افراد معمسلب قبایل اسزفاده مب کنند  از قماش دیگر است و بنابراین باید مالااا آن را 

اگر یک بسمب در خارج از مناطع حفاوزب اسزخدام شسد باید مالااا بر .  بپرداز د

درآمد بپردازد حزب اگر کارفرما در منط ه  باشد ولب جنس کار طسری باشد که  جز 

.  در خارج از منط ۀ حفاوزب  زسا د ا جام شسد باز هم باید مالااا بر درآمد بپردازد

درآمد شخصب افراد بسمب در منط ۀ حفاوزب  معاف از " قا سن بسماان" 87طبع ا ل 

معاف از مالااا  اتزند به این این شرکزها مالااا است اما اگر شرکت ت ساس کنند، 

.  اسزناد که این شرکت ها شخصات ح سقب هتزند  و هسیت بسمب  مازسا ند داشزه باشند

هما طسر که اشاره شد همۀ بسماان شرای  یکتان و به تبع آن مطالباا و ا زظاراا  

،  افع روشنب از "جنبش بسمب ها"بسدِن " بسمب"بنابراین  ویژگب . یکتا ب  از  دار د

داشزن " بسمب"و ل و . خساسزه های اقزصادی و اجزمامب را برای ما روشن  مب کند

 مایندۀ س طنزب در اسزان ا زاریس " جامس  بارت من.  "هم هاط ح ا ازب به افراد  مب دهد

.                                     هم  یک بسمب بسد"پل مارتان"در زمان  ختت وزیری    

هما طسر که مادا ام در ماههای اخار به خصسز شاهد تترکاا و امزراظاا 

 دها راهپامایب از .  بسدیم"*  ه  به بازفاوتب" اجزمامب از جا و جنبشب مسسسم به 

شعار متسری این امزراظاا، . برگزارشد 2012طرف این سازمان در ماه ژا سیه 

( روشنگر در مسرد آن تسظا  داده شده66در شمارۀ ) 45الغای مصسبۀ  ییتۀ سب 

این امزراز  اور  بر پروژه های  نعزب در مناطع حفاوزب بسماها بسد که با . بسد

برداشزن چزر حفاوزب از روی دریاچه ها و رودخا ه ها   ظارا و کنزرل م رراا 

جنبه های منفب این جنبش در درجۀ اول این است .  زیتت متاطب را بب اثر مب کرد

که  سازما دهندگان  آن ، باشزر  از روشنفکران و دا شگاهاان هتزند و ت کاد دار د 

روی متالمت آماز بسدن امزراظاا و خساهان مذاکره برسر مازهای پارلما ب و 

ولب جنبۀ .  آن است" دوره ای بسدن "دولزب و کنگرۀ رؤسا هتزند، و  از کستاه بسدن و 

این جنبش  ااز دارد به اتتاد و . مثبت این جنبش، وساع  و  همه گار بسدن آن است 

همکاری، زیرا متائل زیتت متاطب را هم به ماان آورده،   که مربسط به مسظسع 

کنگرۀ "افع طب اتب  داشزه، "  ه  به  بازفاوتب"جنبش .  س مزب ممسم مردم است

و  وزیر و کال  در آن   ش شدیداً باز دار ده ا ی  دار د به طسری که "  رؤسای بسماان

دست به  45 -یکب از رهبران بسمب که در امزراز به ییتۀ سب" ترزا اسپنس"

حرکاا خسدجسش و "امزصا  غذا زده بسد،  زما ب که به سران قبایل سفارش کرد که 

اما  کزۀ بتاار مهم این است .  ، قصد و  ات خسد را افشا کرد"مردمب را کنزرل کنند

که هر جنبش و تترک امزراظب ، مسجو جنو و جسش در اجزماع شده و این 

.   جسشش، دا ه های ریز ح ا ت  رسس  شده در امماق   را بای و در سط  مب آورد

این دا ه ها،  تسجه و کنجکاوی افراد ی  که هماشه در حاشاه  گه داشزه مب شس د را 

حد اقل به طسر اتفاقب هم که شده بعضب  گاهها به سسی  جزئااا . ج و  مب کند

ماجرا مارود،  از  مایندگان و رهبران و مم کرد آ ها سؤال مب شسد،  ظریاا و 

و در پب تبادل  ظرها و بتث و جدلها ، افراد به جتت و جسی . تت ا ها ارائه ماشس د

.                                                                                     راه حل مب رو د  

کماتاسن س طنزب  "  برایان مارو ب"، ذر زمان دولت متافظه کار 1991در سال      

ام م کرد بسماها متئسل امسر خسد بسده و از این پس دولت کا ادا با کنگرۀ بسماها به 

 2مثابۀ یک قدرا یا دولت متز ل از دولت کا ادا معام ه مب کند و بسدجه ای به مب   

به منسان کمک به بسماان به منظسر  2010ما اارد دیر  از پاش بانب شد که تا سال 

به این ترتاو .  پسشا دن فا  ه بان بسماان و دیگر شهر و دان کا ادایب پرداخت شسد

حکسمت کا ادا رسماً سر سشت مردم بسمب را به کارگزاران و مم ه و اکرۀ خسد، یعنب 

.  بهزر از این  مازسان یک گروه اجزمامب را به  ابسدی کشا د. سپرد" کنگرۀ بسماان"

سر سشت مردمب که زبان، رسسم، شاسۀ ز دگب و هسیت اجزمامب خسد را از دست 

داده و هاط امکان سازما دهب و تشکا ا اجزمامب  دار د را بتپاری به جمع متدودی 

. که با دولزمردان و پارلما اها حشر و  شر دار د و به باشزر به منافع خسد مب ا دیشند  

 رف  ظر از اخز فاتب که رؤسای قبایل در مجمع ممسمب رهبران یا در کنگرۀ 

در مسرد ا جام پروژه های : بسماان با یکدیگر دار د، خساسزۀ ا  ب آ ان این بسده که

 نعزب و اسزخراج معادن و بهره برداری از منابع، کنگره  به منسان یک قدرا 

.                                                            متز ل باید مسرد مشسرا قرار بگارد  
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 "برای شما که عشق تان زندگی ست " 

 احمد شاملو

 شما که عشق تان زندگی ست

 شما که خشم تان مرگ است، 

 شما که تابانده اید در یاءس آسمان ها 

 .امید ستارگان را

 شما که به وجود آورده اید

 سالیان را  

 قرون را 

 و مردانی زاده اید 

 که نوشته اند برچوبه های دارها، یادگارها

 و تاریخ بزرگ آینده را با امید 

 در بطن کوچک خود پرورده اید

 و شما که پرورده اید فتح را 

 . در زهدان شکست

 شما که عشق تان زندگی ست 

 شما که خشم تان مرگ است

 شما که برق ِ ستاره ی عشقید

 در ظلمت بی حرارت قلب ها 

 شما که سوزانده اید 

 جرقه ی بوسه را 

 بر خاکستر تشنه ی لب ها

 و به ما آموخته اید 

 تحمل و قدرت را 

 در شکنجه ها و در تعب ها

 و پاهای آبله گون  

 با کفش های گران

 در جستجوی عشق شما می کند عبور

 بر راه های دور 

 و در اندیشه ی شماست

 مردی که زورقش را می راند

 .بر آب ِ دور دست

 شما که عشق تان زندگی ست

 !شما که خشم تان مرگ است 

 شما که زیبایید تا مردان

 زیبایی را بستایند 

 و هر مرد که به راهی می شتابد 

 جادوئی لبخندی از شماست

 و هر مرد در آزادگی خویش

 .به زنجیر زرین عشقی ست پای بست

 شما که روح زندگی هستید 

 و زندگی بی شما اجاقیست خاموش

 شما که نغمه ی آغوش روح تان 

 در گوش جان مرد فرح زاست،

 شما که در سفر پرهراس زندگی، 

 مردان را در آغوش خویش

 آرامش بخشیده اید

 و شما را پرستیده است هر مرد خودپرست،

 عشق تان را به ما دهید

 شما که عشق تان زندگی ست

 و خشم تان را به دشمنان ما

 .شما که خشم تان مرگ است
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