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 پاپ فرانسیس اول کیست؟
 پرتو 

2013مارچ 14برگرفته از روزنامۀ واشنگتن پست مورخ   

، استاد اقتصاد دانشگاه اتاوا با ارائه اسناد " پراو چاسادوِوسکی

 13پاپ جدید که در " جرج ماریو برگگلیو"و مدارک به معرفی 

پاپ فرانسیسکوی  "به وسیلۀ واتیکان با عنوان  2013مارچ 

.                                         انتخاب شد،  می پردازد"  اول  

به عنوان مقام مذهبی استانِی    1973در سال " جرج برگگلیو

جامعۀ مسیحیت آرژانتین برگزیده شد و  در دورۀ دیکتاتوری 

( 1983تا 1976" ) ژرژ رافائل ویدال"نظامی به رهبری ژنرال 

پاپ ژان پل " 2001در سال . باالترین مقام مذهبی آرژانتین بود

.   مقام برگگلیو را  ترفیع داده و عنوان کاردینال به او داد" دوم

و اشاره میکند . آنها هم  به وسیلۀ  مارکسیستها رهبری میشوند

که این دو نیرو برخالف ادعایشان مبنی بر عدم خشونت ، 

امنیتی  -هستند، بنابراین نیروهای اطالعاتی" خرابکار"

دولتهای آمریکای  التین باید در همکاری نزدیک با یکدیگر 

در پیدا کردن و کشتن  " عملیات کرکس"طبق برنامۀ 

در کشورهای خودشان " خرابکارهای کمیتۀ هماهنگی انقالبی"

در حال . و اروپا  همکاری نزدیک با یکدیگر داشته باشند

حاضر برزیل قسمتی از عملیات کشتار را به انجام رسانده 

.{                                                                     است  

:از چپ به راست  

جوزه آلفردو، دیوید راکفلر و ژنرال ژرژ رافائل ویدال   

 

1970هنری کیسینجرو ژنرال ژرژ رافائل ویدال در سالهای   

 

جرج ماریو )کلیسای کاتولیک و باالترین مقام آن        

نقش کلیدی در کمک به ( برگگلیو، پاپ فرانسیس اول کنونی

که نام خود را از " پرونیستها"و " چپ گرایان"سرکوبی 

بنیانگذار  حزب عدالتخواهان  گرفته "  ژان دومینگو پرون"

این حزب مهمترین حزب ناسیونالیست . بودند، داشت

جنگ " محکوم کردن . بود 1940آرژانتین در سالهای 

در کلیساهای کاتولیک یک تابو بود و نباید سخنی در " کثیف

درحالی که مقامهای باالی کلیسای . بارۀ آن به میان می آمد

کاتولیک آرژانتین همدست و حامی دیکتاتورهای نظامی 

بودند، کلیساهایی مردمی منفردی بودند که در برابر 

مریم "  2005درسال . کودتاچیان موضع مخالف داشتند

حقوقدان و وکیل حقوق بشر  دادخواستی علیه  "برگمن

تنظیم کرد (  پاپ  کنونی")جرج ماریو برگگلیو"کاردینال

در ربودن دو کشیش   1976مبنی بر این که او در سال 

اورالندو "و " فرانسیسکو جالیس"آرژانتینی به نامهای 

و شش عضو کلیسای محل آنهاو تحویل آنها به " یوریو

نجات .  با کودتاگران همدست بوده است" جوخۀ مرگ"

نیز آشکارا کاردینال  را در این " جنگ کثیف"یافتگان از 

که در آن زمان " جرج ماریو برگگلیو. "مورد متهم کردند

مقام استانی جامعۀ مسیحیت را داشت این دو کشیش مسیحی 

که مخالف کودتاگران بودند را چپ گرا خوانده و دستوربه 

                 -در آن شرایط به خاطر مواضع. اخراج آنها داد

که دیکتاتوری نظامیان سقوط کرد، طبق دستور  1983در سال  

رئیس جمهور وقت  در پاسخ به تقاضای عموم " رائل آلفونسین"

جنگ "جهت شناسایی عاملین " کمیسیون حقیقت یاب"مردم 

" جنگ کثیف . "تشکیل و بررسی خود را شروع کرد" کثیف

اشاره به  دورۀ تسلط نظامیان در آرژانتین در فاصلۀ سالهای 

ژرژ رافائل "است، که نظامیان به رهبری  1983تا  1976

با نقشه و پشتیبانی کامل سازمان سیا و نقش برجستۀ " ویدال

در این دوره .  با کودتا به قدرت دست یافتند" هنری کیسینجر"

دیکتاتورهای نظامی به شکنجه و کشتار و آدم ربایی و ناپدید 

.  نفراز مخالفین سیاسی دست زدند 03،333کردن حدود 

دادخواهی مردم آرژانتین و دادرسی دادگاه بر طبق شواهد و 

.          مدارک واسناد، چند سالی است که ادامه داشته و دارد

جالب اینجاست که بخش مهمی از سری  دادرسی ها در بوئینس 

آغاز به کار کرد ، درست یک هفته  2013مارچ  5آیرس در 

پاپ "به عنوان " جرج برگگلیو"قبل از اینکه کاردینال 

در طی این دادخواهی ها و . انتخاب شود" فرانسیسکوی اول

  -" عملیات کرکس" بررسی ها،  بسیاری از حقایق پشت پردۀ 

یک کارزار هماهنگ شدۀ سازمان  سیا و حکومتهای دیکتاتور 

" عملیات کرکس . "آمریکای التین و مقامات کلیسا آشکار شد

وظیفۀ شکنخه و کشتار و ناپدید کردن دهها هزار مخالف و فعال 

.                                    اجتماعی سیاسی را به انجام رساند  

وزارت امور  1976یکی از اسناد ارائه شده گزارش ماه جوالی 

خارجۀ ایاالت متحده آمریکا در توضیح و توجیه عملیات کرکس 

.                                                                      میباشد  

حکومتهای نظامی آمریکای جنوبی دو ]در این گزارش آمده که 

. نگرانی و درگیری اصلی دارند که باید از سر راه خود بردارند

از یک سو با  مارکسیستهای تروریست و مروجین  بین المللی  

  -آنها وسوی دیگر با دموکراسی خواهِی جوامع صنعتی شده که

 

دسیسه گران نظامی به رهبری ژنرال ویدال که با پشتیبانی  

حکومت ایزابل پرون را  1976مارچ  24سازمان سیا در 

مسئول ترور و کشتارهای بی شمار از جمله  سرنگون کردند،

ا ز جمله "  ویدال"ژنرال . کشیشها و راهبه های مخالف هستند

به اتهام ناپدید کردن، شکنجه   1985ژنرالهایی بود که در سال 

و قتل و آدم ربایی محاکمه و به جرم جنایت علیه بشریت به 

.                   محکوم شد" مگدالنا"حبس ابد در زندان نظامی 

وزیر اقتصاد کودتاچیان یکی از مهره " جوزه آلفردو مارتینز"

های وال استریت و در خدمت طرح ها و اجرای سیاستهای 

اقتصادی آمریکا در آمریکای جنوبی، و عضو بنیاد بازرگانی و 

مارتینز میباید کپی نسخۀ  . "بود" راکفلر"دوست نزدیک 

اقتصاد نئو لیبرالی را که در شیلی به وسیلۀ پینوشه پس از 

انجام شد را ( 1973سپتامبر  11" )سالوادر آلنده"کودتا علیه 

در پی اجرای این برنامۀ اقتصادی . در آرژانتین   اجرا کند

دستمزدها به وسیلۀ حکم حکومتی ثابت شد، قدرت واقعی خرید 

درصد سقوط  30حدود  1976در طی سه ماه پس از کودتای 

.  کرد و مردم آرژانتین یکباره به فقر و تنگدستی دچار شدند

سیاست پولی بانک "  جوزه آلفردو مارتینز"تحت مدیریت 

مرکزی آرژانتین به وسیلۀ وال استریت و صندوق بین المللی 

. "  پول تعیین می شد و بازار آرژانتین هم انحصاری شده بود

عمداً ارزش گذاری بیشتر شده بود ( واحد پولی آرژانتین" )پزو

وبه همین علت بدهکاری خارجی آرژانتین باال رفته و تمام 

.                        اقتصاد ملی به ورشکستگی کشیده شده بود  

وال استریت و سلسله مقامات کلیسای کاتولیک                    

وال استریت قاطعانه در  پشت صحنۀ به عنوان برنامه ریز، و  

   -حکومتگران  نظامی به عنوان مباشران دیکتاتور، و کلیسای

 
 

وزارت  1976یکی از اسناد ارائه شده گزارش ماه جوالی 

امور خارجۀ ایاالت متحده آمریکا در توضیح و توجیه 

.                                                        عملیات کرکس  

کاتولیک به عنوان پشتیبان، با همدستی و تبانی با یکدیگر 

.                     را به مرحلۀ عمل درآوردند" جنگ کثیف"  

 

10ادامه در ص   
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 چک کمک مالی خود را به نام روشنگر 

 . و به آدرس های زیر ارسال نمائید

و یا از شماره حسابهای زیر برای واریز کمک 

 .مالی خود استفاده نمائید
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با نظرات،انتقادات و پیشنهادات سازنده خود به هرچه پر بار تر شدن آن . نشریه روشنگر، نشریه ای است آگاهی دهنده

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

   

 بیاد رفیق مبارز مجید  مطبوع صالح                                                

در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آلمان فعال بود وپس  57رفیق مجید مطبوع صالح از فعالین و مبارزین جنبش چپ، قبل از انقالب 

از بازگشت به ایران به سازمان چریک های فدایی خلق پیوست و بعد از انشعاب به اقلیت آن سازمان و مدتی بعد هم از سازمان اقلیت  

وی هیچگاه دست از مبارزه برنداشت وهمراه با رفقای دیگر و تشکالت چپ  در سازمندهی اکسیونها ی نیروهای چپ در . جدا شد

مبارزه بر علیه رژیم آدمخوار سرمایه داری جمهوری اسالمی نقش فعالی داشته و آثار پاسیفیسم و آنارکو پاسفیسیم که ویژگی برخی 

او علی رغم بیماری مهلک و جانکاه چند سال اخیرش، دست از مبارزه نکشید و . می باشد در وی مشاهده نشد" منفرد"نیروهای چپ 

چشم از  2013مارس  5دوش بدوش رفقای دیگر در آلمان و بخصوص در شهر فرانکفورت به فعالیت هایش ادمه داد و سرانجام در 

                          .                                                                                                                            جهان فرو بست

.                                                از دست دادن چنین رفیقی برای ما و همسر و همرزمش رفیق هایده بدون شک ساده نخواهد بود  

روشنگر اروپا .  یادش گرامی باد   

 لیست کمک ها و گزارش مالی 

در این ماه   

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

.ارسال مطالب شما به نشریه لزوما به معنای چاپ آن نمی باشد  
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امبورگزدین از دید  رزا لوک  
 

:مقدمه   

رزا  ۵۱۵۱ژانویه  ۵۱در تاریخ 

لوکزامبورگ به همراه کارل لیبکنشت، پس 

از یک دوره شورش خیابانی، توسط گروه 

نظامی  شبه که متعلق به  «فری کوریز»

حکومت وقت آلمان بود دستگیر و تیرباران 

گذار حزب  کارل لیبکنشت پایه. شود می

ی  رزا، دکترای توسعه. کمونیست آلمان بود 

صنعتی خود را از دانشگاه زوریخ و در 

ی اقتصاد سیاسی دریافت کرده بود، در  رشته

سالگی به دلیل گریختن از بازداشت،  ۵۱

. لهستان را به مقصد سوئیس ترک کرده بود

در شهر زاموش  ۵۱۸۵می  ۱وی متولد 

.                       لهستان است  

به حزب  ۵۱۱۱لوکزامبورگ در سال 

سوسیال دموکرات آلمان پیوست و در همین 

دوره کتاب معروف رفرم یا انقالب خود را 

روسیه  ۵۱۹۱نوشت، سپس در زمان انقالب 

برای کمک به انقالبیون به ورشو رفت و در 

وی که در مقابل . جا بازداشت شد همان

کرد در  احزاب منشوویک از لنین حمایت می

ی  نظریه ۵۱۹۱سال   «اعتصاب عمومی»

ی تحریر درآورد و آن را  خود را به رشته

.. ترین سالح انقالبی پرولتاریا نام نهاد مهم  

او پس از آزادی مجددن به برلین بازگشت 

ی حزب سوسیال  وبه تدریس در مدرسه

.                         دموکرات آلمان پرداخت  

 در ۵۱۵۱   کتاب معروف انباشت سرمایه

.       ی تدریس او است محصول همین دوره

رزا لوکزامبورگ در جریان جنگ جهانی  

 —های بسیار تندی که با اول به علت مخالفت

ی آن می کند مجددن به همراه  جنگ و ادامه.

افتد و کتاب  لیبکنشت دستگیر و به زندان می

ی  و جزوه «انقالب روسیه» های   «یونیوس»

.               نویسد را در این دوره در زندان می
                 

 

رزا لوکزامبورگ               :   نوشته ای از*  

کلیسا، برای مبارزه با سوسیا ل دمکراسی، دو 

در جائیکه مانند کشور ما . وسیله در دست دارد

جنبش کارگری شروع به شناساندن ( لهستان)

خود کرده است وطبقات دارنده هنوز امیدوارند 

که آنرا نابود کنند، روحانیت با موعظه های 

تهدید آمیز، تهمت زدن به کارگران و محکوم 

آنان، علیه سوسیالیستها « آزمندی» کردن 

اما در کشورهائی که آزادی های . مبارزه میکند

سیاسی بدست آمده حزب کارگران نیرومند 

است، مانند آلمان، فرانسه و هلند، روحانیت در 

دراین کشورها، . جستجوی وسائل دیگری است

روحاینت مقصود واقعی اش را پنهان می کند و 

دیگر نه مانند یک دشمن آشکار، بلکه همچون 

دوستی مصنوعی، با کارگران روبرو می شود 

بدین ترتیب کشیشانی را مي بینید که کارگران   

را سازمان می دهند و اتحادیه های  مسیحی 

آنها از این راه سعی . بوجود می آورندکارگری 

دارند ماهی را با تور خویش بگیرند، کارگران 

را به درون این اتحادیه های تقلبی بدام 

جائیکه آنان تحقیر را می آموزند، . بیاندازند

برخالف سازمان سوسیا ل دموکراسی که 

مبارزه و دفاع در برابر بد رفتاری را مورد 

.                                     توجه قرارمیدهد  

وقتی سرانجام دولت تزاری زیر فشارهای  

پرولتاریای انقالبی لهستان و روسیه سقوط کند، و 

زمانیکه آزادی سیاسی در کشور ما بوجود آید، 

خواهیم دید که همین سر اسقف وابسته به پاپ و 

همین اداره کنندگان کلیسا که امروز در برابر 

مبارزان به غرش در آمده اند، ناگهان سازمان 

دادن کارگران را بصورت اتحادیه های مسیحی و 

شروع میکنند تا آنان را از مسیرشان  «ملی»

هم اکنون درآغاز این فعالیت .منحرف سازند

هستیم که  «دمکراسی ملی»زیرزمینی با عنوان 

همکاری آینده با کشیشان را تضمین میکند و 

را یاری میدهد تا سوسیا ل دموکرات  امروز آنان 

بنابراین کارگران باید از . ها را بباد تهمت بگیرند

تا آنکه بخود اجازه ندهند  –این خطر آگاه باشند 

در فردای انقالب، مجذوب کلمات شیرین آنهایی 

شوند که امروز از بلندی منبر، جرات می کنند از 

دولت تزاری که کارگران را می کشد، از دستگاه 

سرکوبگر سرمایه، که علت اصلی تنگدستی 

برای کارگران . پرولتاریا است، دفاع کنند

ضرورت دارد که به منظور دفاع از خود در 

برابر مخالفت روحانیت در زمان حاضر و در 

طی انقالب و در برابر دوستی دروغین فردای 

آنان و بعد از انقالب، خود را در حزب سوسیا ل 

و این پاسخی است به . دموکرات سازمان دهند

تمامی حمله های روحانیت به سوسیا ل دمکراسی 

. که به هیچ طریق با عقاید مذهبی مبارزه نمی کند

بعکس خواهان آزادی کامل وجدان برای هر فرد 

و گسترده ترین مدارای ممکن برای ایمان و عقیده 

اما از لحظه ای که کشیشان منبر را بعنوان . است

وسیله ای برای مبارزه سیاسی علیه طبقات 

زحمتکش بکار گیرند، کارگران باید در برابر 

دشمنان حقوق و آزادی شان به نبرد برخیزند چرا 

که آن زمان آنان مدافع استثمارکنندگان هستند و به 

  -طوالنی شدن رژیم فالکت آ ور حاضر یاری می

رسانند، مبارزه کارگران با  دشمنان 

خونین پرولتاریا ، خواه در خرقه کشیش 

تنها واقعیت یافتن و خواه در لباس پلیس 

فعالیت آگاهانه و منظم اجتماعی و 

اقتصادی توده هاست که به نابودی کامل 

هدف . تعصبات مذهبی منجر خواهد شد

دگراندیشان و روشنگران باید که تا جا ی 

ممکن پیوندهای بین طبقات بهره کش و 

سازمان تبلیغات مذهبی را نابود کنند و 

در عین حال، با سازماندهی وسیع 

آموزشی و ضد مذهبی  –تبلیغات علمی 

به توده های زحمتکش کمک کرده تا ذهن 

خود را به راستی از قید تعصبات مذهبی 

با اینهمه، کامال ضروری است . برهانند

که از اهانت کردن به عواطف مذهبی 

افراد، که تنها به تشدید تعصبات مذهبی 

.           منجر می گردد، خودداری شود  

         .      ***************  

             

محسن محمدی       : نویسنده مقدمه 

 المسلمین حمله به دفاتر اخوان
 دویچه له

 

 ۲۲المسلمین در مصر روز جمعه  مخالفان حزب حاکم اخوان

مارس به دفاتر این گروه در چندین شهر از جممملمه قماهمره و 

در درگممیممری مممیممان هممواداران .  اسممکممنممدریممه حممممملممه کممردنممد

به گمزارش .  اند ها نفر زخمی شده المسلمین و مخالفان ده اخوان

ممارس  ۲۲) المللی از قاهره روز جمممعمه  های بین  خبرگزاری

ابتدا در قاهره و سپس در شهر اسمکمنمدریمه همزاران (  ۲۹۵۱

المممسملمیمممن بمه دفماتمر ایمن  نفر از مخالفان  حزب حاکم اخوان

 .گروه حمله کرده و آنها را آتش زدند

خبرگزاری آلمان به نقل از وزارت بهداشت مصر خبمر داده  

خالد علی، یکی .  اند ها زخمی شده که دهها نفر دراین درگیری

از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سمال گمذشمتمه مصمر 

برخمی ممنمابمع خمبمری شمممار .  شدگان است نیز درمیان زخمی

هما زممانمی  درگمیمری.  انمد نفر اعالم کمرده ۲۹۹ها را تا  زخمی

گمرای  آغاز شده که شمممار زیمادی از ممخمالمفمان گمروه اسمالم

قماهمره "  مقطم" المسملین مقابل دفتر این حزب در محله  اخوان

این تجمع اما بالفاصله به صحنۀ درگیری ممیمان .  تجمع کردند

المسلمین و مخالفان تمبمدیمل شمد و دو طمرف  هواداران اخوان

هما  در ایمن درگمیمری.  یکدیگر را با سنمگ همدف قمرار دادنمد

 .دادند چنین علیه محمد مرسی شعار می مخالفان هم

المسممملمیمن همجموم  مخالفان سپس به دفتر اخوان

شود  چنین گفته می هم.  آورده و آن را آتش زدند

المممسملمممیمن    دو دستگاه اتوبوس متعلق به اخموان

اتممفمماق .  تمموسممط مممخممالممفممان بممه آتممش کشممیممده شممد

مشابهی نیز از اسکندریه، دومین شهر بمزرگ 

المسلممیمن  دفتر اخوان.  مصر گزارش شده است

در ایممن شممهممر نممیممز هممدف حممممملممه مممخممالممفممان 

های اخیمر تمظماهمرات  درهفته.  قرارگرفته است

المسلمین از سوی  زیادی در مقابل دفاتر اخوان

. مخالفان مصری این گروه بمرگمزارشمده اسمت

ممممخمممالمممفمممان مشمممروعمممیمممت سمممیممماسمممی گمممروه 

المسلمیمن را کمه در آخمریمن انمتمخمابمات  اخوان

همما را بممه خممود  پممارلمممممانممی اکممثممریممت کممرسممی

 .اند اختصاص داده، زیر پرسش برده

گمویمنمد ایمن گمروه  المسلمین ممی مخالفان اخوان 

هما عملمیمه  در جریان انقالب مصر و اعمتمرا 

رژیم مبارک حضور محمسموسمی نمداشمت، امما 

پس از سقوط مبارک تمام تالش خود را بمرای 

 —تسلط کامل بر ارکان قدرت  به کار گرفته 

" تمویمیمتمر" به گزارش خبرگزاری آلمان، محمد مرسی در شبکمه اجمتممماعمی . است

. آنها را به راه خطا بکشانمد"  شایعات" مردم مصر را فراخوانده است اجازه ندهند 

حسنی مبارک، رئیس جمهور سرنگمون شمده مصمر در ممواقمع بمحمران همممواره 

کرد و اکنون مرسی نمیمز  را مقصر اوضاع معرفی می"  های پنهان خارجی دست" 

کند مردم مصر را دسته دسمتمه کمنمد،  دشمن خارجی تالش می: " گوید همانند او می

 *".اما موفق به این کار نخواهد شد

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86&source=images&cd=&cad=rja&docid=gutXA3bB7StPAM&tbnid=t1z8G-vJP42eAM:&ved=
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 هشت مارس روز بین المللی زن
 تارا  راد

مارس نگاشته شده، ولمی بمدلمیمل  8این مقاله هرچند بمناسبت 

آنکه متاسفانه دیر بدست ما رسید در این شماره به چماپ ممی 

 .رسد

 

مارس از طرف سازمان ملل ممتمحمد بمعمنموان روز حمقموق  8

روز " زنان و صلح به رسمیت شناخته شده و برای زنان دنیا 

 .نام گرفته است "جهانی زن

هرساله وقتمی بمه ایمن روز نمزدیمک ممیمشمویمم همنموز شماهمد 

خشونت ونابمرابمری عملمیمه زنمان هسمتمیمم دردنمیما آممارهمایمی 

متفاوت ازهرآنچه نابرابری و یا ظلم بمه زن نماممیمده ممیمشمود 

وجود دارد چرا که ظلم زنان در دنیمای ممرد سماالرهمنموز پما 

خشونت افسار گسیخته در دنیای زنان آنقدر وسمیمع .  برجاست

است که بازتاب آزار زنان در جوامع بمیمن الممململمی در اکمثمر 

کنفمرانمس همای جمهمانمی حمقموق بشمر دارای اولمویمت بمرای 

 .بررسی است 

زنان در بنگالدش علیمه شمرایمط بمرده داری  ۲۹۵۲در سال 

نوین سرمایه داری دست به اعترا  زدند واز سموی پملمیمس 

 .سرمایه داری کشته و سرکوب شدند

دهها هزار زن در هندوستمان نمیمز در اعمتمرا  بمه تمجماوز 

خمبمرهمایمی از .  جنمسمی وتماممیمن عمدالمت، تمظماهمرات کمردنمد

تجاوزهای جمعی به زنان کنگو در آفریقا نمیمز ممنمتمشمر شمد، 

زنانی که در مقابل چشمممان فمرزنمدان و ممردان خمود ممورد 

 .حمله و تجاوز قرار گرفتند

اغلب زنان بعنوان نیروی کار ارزان استثمارمیشوند چنانمکمه 

در کشور آلمان دو سموم افمرادی کمه شمغمل همای کمم درآممد 

این نابرابری ها و خشونمت هما عملمیمه .  دارند، زنان می باشند

در .  زنان خاص جوامع عقب افتاده یا جوامع ممذهمبمی نمیمسمت

طول تاریخ، در جوامع مخمتملمف بمه جمنمس زن ظملمم شمده و 

ناعدالتی به زنان درهمه کشورهای جمهمان بموده اسمت زیمرا 

 .باشد ریشۀ ظلم به زنان داراي پیشینه تاریخي طوالني مي

گاهی این خود زن است که با سکوت و یا پذیمرفمتمن بمه خمود 

ودیگر زنان ظلم میکند وگاهی نیز مردان دلیل این نماعمدالمتمی 

هستند مذهب و سنت،  نبود قانون، ویا مناسبات طبقاتی حاکمم 

داری نیز هرکدام به نوعی باعم  ممیمشمونمد  در جامعۀ سرمایه

 .زنان نتوانند حقوقشان را برابر با مردان بدست بیاورند

دربسیاری از کشورها نیز با سکوت ممراجمع قضمایمی وعمدم 

پیگیری و مجازات، این ممجمرممان هسمتمنمد کمه غمیمرمسمتمقمیمم 

بهمین دلیل به چالش کشیدن کل نظام سیماسمی .  حمایت میشوند

 .موجود، مرحله ای از روند مبارزاتی زنان است

در حالیکه نابرابری های حاکم بر جامعه و رونمد غمیمرقمابمل 

انکار خشونت علیه زنان پمدیمده ای در تماریمخ و مسمیلمه ای 

جهانی است، اما خوب میدانیم که درجوامع سنتمی و ممذهمبمی 

بسیار ریشه دارتر است زیرا سنت و مذهب باع  شده زنمان 

ساالر دراسارت و بردگی تمحمت یمک  این جوامع در نظام دین

ممذهمب بما قموانمیمن و .   حکومت تئوکراتیمک ممذهمبمی بماشمنمد

آمیز زنان را به بند و زنجیر میکشد حال چمه  مقررات تبعیض

در خصوص نمابمرابمری ارا بماشمد و یما ممقمررات حمجماب 

اجباری، که البته ساده تر است در ایمنمجما بمگمویمیمم زن حمقمی 

برای انتخاب پوشش خود ندارنمد یمعمنمی زنمانمی کمه از سماده 

 .ترین حقوق انسانی بی بهره اند 

زنانی که در طالق یک جانبه حقی برای سرپرستی کمودکمان 

به آنها نمیدهند، تعدد ازدواج مردان و محدودیمت جمنمسمی کمه 

بعنوان افتخار و نتیجۀ مقام باالی زن میباشد امما صمیمغمه زن 

 .که فاحشگی دینی میباشد را قانونی میدانند

  زن در باوری خرافی و قوانینی بمازممانمده از قمرون سمپمری

شدۀ تاریخ سنگسارمیشود سنگساری کمه بمازگشمت آن را بمه 

گاهی نیز پست و حقیر شمممردن زن و یما .  بربریت می دانند

 .کشتن او به جرم دوست داشتن وعشق ورزیدن است

وقتی قانونی نیست که بدرستی از زنان حمایت کند به دلیل 

  جهل و زورگویی مردان زن ستیز که در تفکری پوسیده

زنند سعی دارند موانعی بر سر راه رشد فکری و  وپا می دست

جسمی زنان به وجود آورند آنها که برای قراردادن زن در 

تر از مرد با اعمال انواع گوناگون  جایگاهی به مراتب پایین

زنان در کشورهای اسالمی هیچگاه حمایت .  ستمها در تالشند

رسمی و قانونی نمیشوند وبه دلیل عدم حمایت کافی قانون و 

 .دستگاه اجرایی اعترا  و صدای آنها خفه میشود

و البته سکوت زنان است که پیش پا افتاده ترین حق را از زن 

می گیرد، آزادیش سلب می شود و آنچه رادر تفکر پوسیده شان 

گناه برای مرد میدانند به گردن زنان می آویزند زن را سانسور 

می کنند حق زندگی را از اومیگیرند وبرای شستشو دادن 

مغزها اینها را ارزشمندی زن میشمارند این بردگی است نه 

 .ارزشمندی و مفهوم درستی برای آزاد زیستن نیست 

جدا از جوامع مذهبی، زنان حتی در کشورهای صنعتی 

پیشرفته که الگوی رفاه و برابری حقوق شهروندی در جوامع 

سرمایه داری هستند، آنها نیز بعنوان نیروی کار ارزان تر از 

مردان مورد استثمار قرارمی گیرند و این خشونت سیستماتیک 

علیه زنان نه تنها در عرصۀ کار اجتماعی با پایمال کردن 

حقوق آنان اِعمال می گردد، بلکه تمام ابعاد خصوصی و 

گاهی نیز .  زندگی اجتماعی زنان را تحت تاثیر قرار می دهد

های بیشتری را بر زن اعمال  شاهد قوانینی هستیم که محدودیت

میکند مانند غیر قانونی بودن حق سقط جنین که هزاران زن 

ویا وقتیکه با ایجاد .  جان خود را بخاطرش از دست میدهند

فاصله طبقاتي میان زن و مرد نقش بزرگی در این نابرابری 

ایجاد میکنند اینجاست که زنان نمیتوانند حقوقشان را برابر با 

همین باع  عدم استقالل واقعی زنان .  مردان بدست بیاورند

شده ودر موقعیت اقتصادی و اجتماعی مردان و زنان نابرابری 

در یک نگاه می توان فهمید که چقدر بی قانونی .  ایجاد میکند

 .امکان خشونت و نابرابری علیه زنان را تشدید میکند

مذهب، سنت، نبود قانون وعوامل دیگرهرکدام به شکلی هویت 

انسانی، آزاد و برابر زن را از او میگیرند، اما نباید فراموش 

کنیم که به همین نسبت مردان نیز در این بی عدالتی ها تاثیر 

 .گذارند و نقش اساسی دارند

مردانی که با پول بدن زن را خرید وفروش میکمنمنمد آنمهما کمه بما 

تجارت سکس هزاران زن ودخمتمر را بمرده جمنمسمی کمرده وآن 

آن مردانی کمه در .  زمانیکه بدن زنان توسط مردان اجاره میشود

خانه یا خیابان و حتی در زندان به زن تجاوز میکنند وآن ممردی 

 .ساله را به اسم ناموس به قتل میرساند 61که دختر 

و ظالم به زنان، همان مردانی هستند که با خشونتهمای جمنمسمی و 

فیزیکی و گاه با خشونت پنهانی جسم و روان زنان را می آزارند 

آنجا که هیچ قاضی یا دادگاهی نیست که بمه قضماوت بمنمشمیمنمد و 

روان آزار دیده زن را در جامعه مرد ساالر حمایت کند جسمم یما 

روان آزار دیدۀ زنانی که شاید همه عمر خشمگین از تمجماوز بمه 

 .حقوق فردی شان باشند

درتاریخ زنان همیشه در قالمب تمیسمیمس انمجمممن همای گمونماگمون 

خواهان به دست آوردن حمقموق خمود شمدنمد والمبمتمه بمحم  لمزوم 

ازمیان برداشتن فاصله طبقاتي میان زن و مرد در هشمت ممارس 

نیز همچون سالهایی دیگر باال خواهد گرفت امما انمتمظمار  ۲۹۵۱

که مهمترین ممحمور «  رفع تبعیض جنسى» و «  برابرى»میرود با 

» و «  سرمایه دارى» مطالعات فمینیسم لیبرال بوده و حذف نظام 

که سوسیال هر دو را عامل ظلم به زنان میمشمممارد «  مردساالرى

قدمهایی محکم تر برداشت فمینیسم به دنبال نهضت نفمي طمبمقمات 

اجتماعي در نفي تفاوت طبقاتي میان جاممعمه زنمان بما ممردان بما 

هایی در قالب لیبرال، رادیکال، مارکسیسم، سموسمیمالمیمسمم  گرایش

 .ظهور کرد

اما خوب است ما زنان ایران بدانیم که تاریخچه فمینیسم در دنمیما 

، اولیمن پمادشماه « پوراندخت» رسد، ولی  سال نمی 653به بیش از 

سممال پممیممش اولممیممن سممخممن  6033زن ایممرانممی دوره سمماسممانممی 

و خمود را در لمیمسمت اولمیمن .  ایرانی را بمیمان کمرد«  فمینیستی» 

او را زنمی خمردممنمد، .  پیروان تساوی حقوق زن و مرد قرار داد

 .اند دادگر و نیکو سرشت دانسته

امروز نیززنان ایرانی به حقوق انسانی خود آگاهند، همم صمدا و 

متحد باید به زن ستیزي نه گفت و برای دنیائی رها از هر گمونمه 

تبعیض مبارزه کرد برای رهایی از همۀ نابرابریها باید قمدممهمای 

محکم برداشت تا زمانیکه خود ما زنان به پا نخیزیم در شرایطمی 

 .برابر زندگی نخواهیم کرد

 

 زپشت چادر و برقع برون نما خود را  

 به جمع خلق مبارز درون نما خود را  

 

 گرامی باد روز زن روز مبارزه برای آزادی و برابری
 

 

 

دوباره دوام می آورد.ریسمان پاره را میتوان دوباره گره زد  

 اما هرچه باشد ریسمان پاره ای است

 شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم

 اما در آنجا که ترکم کردی

 هرگزذوباره مرا نخواهی یافت

”برشت ”   

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=%D9%87%D8%B4%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3&source=images&cd=&cad=rja&docid=EWKmBnYZ1ggWdM&tbnid=SsQN0naYbSVdqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.art4peace.blogfa.com%2Fpost-18.aspx&ei=KRFTUd6EDurd0QH-g4Ao&bvm=bv.44
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 اخبار کواته از هر جا
 

مراسم هشت مارس، روز جهانی زن، درحالی در بند سیاسی 

زنان زندان اوین برگزار شد که فعاالن جنبش زنان در ایران، به 

دلیل فشارهای زیاد امکان برگزاری مراسم در مراکز عمومی 

.                                                                    را نیافتند  

، زندانیان سیاسی زن، (سخنرانی و یک  پنل  ۱) در این مراسم 

.              با هر فکر و گرایش سیاسی و عقیدتی شرکت داشتند  

از :شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر زندانی در سخنانی گفت 

که تظاهرات زنان با خشونت حکومت (  ۵۱۱۱) هشت مارس 

سرکوب شد تا امروز، اجازه برپایی مراسم رسمی و تجمع در 

این در حالی . روز هشت مارس به زنان ایرانی داده نشده است

است که قدمت مبارزات زنان ما به بیش از یک صد سال پیش 

.                                                                بازمی گردد  

او گفت که زنان در نهضت مشروطه با فروش النگو و طالهای 

خود به مشروطه یاری رساندند اما حتی پس از پیروزی انقالب 

مشروطه هم به آنها حق رای داده نشد و هنوز وقتی به قوانین و 

جایگاه زن در جامعه ایران نگاه می کنیم، می بینیم که اندر خم 

.                                                               یک کوچه ایم  

پس ازپایان سخنرانی ها، از قدیمی ترین زندانیان سیاسی بند 

مهوش شهریاری، فریبا کمال آبادی، کبری . زنان اوین تقدیر شد

بنازاده امیر خیزی و شبنم مددزاده، چهار تن از قدیمی ترین 

زندانیان سیاسی بند زنان بودند که در این بخش از برنامه مورد 

زندانیان این بند با اهدای لوح تقدیر از این . تقدیر قرار گرفتند

.                                                  زندانیان قدردانی کردند  

مهوش شهریاری و فریبا کمال آبادی پنج سال بدون مرخصی و 

کبری بنازاده و شبنم مددزاده بیش از چهار سال است که در 

وضعیتی مشابه در زندان به سر می برند و قدیمی ترین زندانیان 

.          سیاسی فعلی در بند زنان زندان اوین محسوب می شوند  

 .باشد می" جنسی 

در "  آباد غمرب اسالم" ی گذشته یک دختر دانشجو اهل  طی هفته

پمس از آزادشمدن از "  حنانمه فمرهمادی" استان کرمانشاه، به نام 

ی اطالعات حکومت اسالمی ایران، به زندگی خود  زندان اداره

 .پایان داد

ی ایمن دخمتمر  وزارت اطالعات حکومت اسالمی ایران خانواده

ای  دانشجو را تهدید کرده بودند که نبمایمد ایمن حمادثمه را رسمانمه

 .کنند

ی  ، دانشجوی مقطع کمارشمنماسمی ارشمد رشمتمه" حنانه فرهادی"

ماه در بازداشت نیروهای اطمالعمات  ۲علوم سیاسی که بیش از 

حکومت اسالمی ایران بوده، پس از آزاد شدن از زندان، دسمت 

 .به خودکشی زد

خودکشی این دختر دانشجو اولین حادثه از ایمن دسمت نمیمسمت، 

 .بلکه چندین مورد مشابه طی چند ماه گذشته گزارش شده است

در همین رابطه، روز چهارشنبه یازدهم اسفنمدمماه، دخمتمری بمه 

از "  بمیمسماران" ساله و اهمل روسمتمای  ۲۱"  شادیه باسامی" نام 

در سنندج خود را به آتش کشید و جمان "  ژاورو" ی  توابع منطقه

 .خود را از دست داد

پس از اینمکمه تموسمط یمکمی از اعضمای سمپماه "  شادیه باسامی"

در ایمن "  ج، چماوشمی"  پاسداران حکومت اسالمی ایران به نام 

منطقه مورد تجاوز قرار گرفت خود را به آتمش کشمیمد و جمان 

 .باخت

ممعماون سمابمق "  پمرویمن غمفماری" ی گمذشمتمه  از دیگر سو، هفته

ی  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تهران، پس اینکه با تودیع وثمیمقمه

 .میلیون تومانی آزاد گردید، خود را به آتش کشید 53

نمویسمنمده و شماعمر، در فمروردیمن مماه سمال "  پروین غمفماری"

بما قماضمی "  ی خانواده دادگاه ویژه" در هنگام مراجعه به  6033

بمی احمتمراممی و "  دادگاه دچار مشاجره شده که نهایتاً به اتمهمام 

 .شود بازداشت و زندانی می" ای توهین به خامنه

ی اعترا  به رفتار ناممنماسمب و غمیمرانسمانمی  این زن به نشانه

مسئوالن و سیستم قضایی حکومت اسمالممی ایمران خمود را بمه 

 .آتش کشیده و وضعیت سالمتی وی نامناسب گزارش شده است

الزم به ذکر است که تجاوز جنسی تمنمهما ممحمدود بمه زنمدانمیمان 

 .شود سیاسی زن نبوده بلکه شامل زندانیان سیاسی مرد نیز می

چندین نمونه از این موارد به آژانس ُکردپا گمزارش شمده اسمت 

هایی از گفتمگموی آژانمس بما یمکمی از ایمن  که در اینجا به بخش

اهمل شمهمرسمتمان "  پیمان کاوسی شریمف"زندانیان سیاسی به نام 

 .کنیم کنگاور در استان کرمانشاه اشاره می

یمک همفمتمه پمس از انمتمخمابمات ریماسمت : " پیمان کاوسی شریف

در تهران بازداشت شدم و سمپمس ممن را  6088جمهوری سال 

مورد تجاوز جنسی قرار دادند و گفتند طوری با شممما بمرخمورد 

ایم که برای همیشه در بین مردم سرافکنده شمده و خمودت  کرده

 ."تصمیم به خودکشی بگیری

 

 گفتگو با یکی از فعالین حقوق زنان و یک روانشاس

آژانس ُکردپا، برای بررسی و تحقیق از علل اقدام به خمودکشمی 

یکی از اعضمای فمعمال انمجمممن زنمان "  شهین محمدی" زنان با 

ی عململ  ای ترتیب داده است، نماممبمرده دربماره مریوان مصاحبه

قانون، فرهنگ، آیمیمن و : " افزایش اقدام به خودکشی زنان گفت

حاکم بر جامعه از علل اصلی این نوع از "  آداب و رسوم سنتی

فجایع بوده، به ویژه زنان از کودکی سرکوب شده و همیمن اممر 

سبب شده که اعتماد به نفس و تموانمایمی دفماع از خمود در آنمان 

 .ضعیف شود

همای افمزایمش درصمد  این فعال حقوق زنان، یکی دیگر از علت

: خودکشی در زنان را به عدم آگاهی خود زن نسبت داد و گفمت

تموانمنمد از  زمانی که زنان به حقوق خود آشنا نیستند چطور ممی

 —حقوق خود دفاع کنند، به همین دلیل است که مدام با نقض 

رو شده و خودکشی را بمه عمنموان تمنمهما راه  حقوق خود روبه

اعترا  به وضعیت موجود انتخاب کمرده و در نمهمایمت بمه 

 .آورند خودسوزی و اقدام به خودکشی روی می

ی  روانشناس و استاد دانشمگماه دربماره"  دکتر ناصر سیمایی"

تیثیر تجاوز جنسی به لحاظ روانی بر فردی که مورد تمجماوز 

تممجمماوز جممنممسممی : " قممرار گممرفممتممه، بممه آژانممس ُکممردپمما گممفممت

. شمود ی روانی است که بر فمرد وارد ممی ترین ضربه بزرگ

سال تحقیمق و  ۱۹هایی که طی  همچنین بر اساس آمار و داده

بررسی حاصل شده است ، تیثیرات روانی تجاوز جنمسمی بمر 

 .باشد برابر حوادا ناخوشایند دیگر می ۸افراد، 

این استاد دانشگاه در رابطه با تبعمات ممنمفمی تمجماوز جمنمسمی 

کسی که مورد تجاوز جنسی قرار گمرفمتمه بمایمد ایمن : " افزود 

در واقمع .  مسئله را با فردی مورد اعتماد و دلسوز مطرح کند

با شخصی درد دل کند، این مهمترین قدم است و سبب کاهمش 

این درد و پذیرش این مسئله از طرف فرد مورد تجاوز قمرار 

ی انمکمار و سمرگمردانمی خمارج  گرفته شده، وی را از مرحله

همممزممان بمایمد .  حل دیگمری گمام بمردارد کرده تا به دنبال راه

کمنممد وی را راهمنمممممایمی کمرده و از  فمردی کمه مشمماوره مممی

های مشابه صحبت کند و بگویید این شانس را دارد کمه  نمونه

برای بار دیگر خود را با جامعه سازگار کرده و بمه زنمدگمی 

 ."طبیعی خود ادامه دهد

کارشناسان سیاسی هم بر این باورند که طی چند سال گذشمتمه 

ها تن از سوی نیروهای اطالعات حکومت اسالممی ایمران  ده

اند که بعدها مشخص شمده، شممماری زیمادی از  بازداشت شده

ی اطالعات ممورد تمجماوز جمنمسمی  آنان توسط میموران اداره

 .اند قرار گرفته

غالباً افراد مورد تجاوز قمرار گمرفمتمه پمس از آزاد شمدن از 

ی زندگی نبموده و اقمدام بمه خمودکشمی  زندان حاضر به ادامه

 .اند کرده
 اسفند ماه  72 -آژانس ُکردپا

روز جهانی زن، در بند سیاسی زنان 
 زندان اوین

 بیژن رستگار

 

تجاوز جنسی به دختر دانشجو در زندان و 

 خودکشی وی

 را " سینه برهنه"دختر تونسی عضو جنبش 

 به آسایشگاه روانی سپردند

های این حکوممت  سال حکومت اسالمی ایران در زندان ۱۹طی  

های جسمی و روحمی  های زیادی از آزار و اذیت و شکنجه نمونه

تمجماوز " هما  مشاهده و گزارش شده که یکی از انواع این شکنمجمه

 

ساله تونسی که با پمیموسمتمن بمه جمنمبمش   ۵۱والدین یک دختر 

اوکراینی تصویری نیمه عریمان از خمود "  سینه برهنه" زنان 

بوک منتشر کرده بمود، او را در یمک آسمایشمگماه  را در فیس

بمالگمرهما بمه حمممایمت از ایمن دخمتمر .  روانی بستری کمردنمد

 .اند برخاسته

در " زنان سینه برهنه"مشهور به " فیمن"جنبش فمینیستی 

از ابتدای ماه مارس . در اوکراین شکل گرفت ۲۹۹۱سال 

امسال گروهی از فعاالن حقوق زنان در تونس با راه اندازی 

بوک به این حرکت اعتراضی پیوسته و  ای در فیس صفحه

.               اند دست به انتشار تصاویر نیمه برهنه خود زده . 

ساله یکی از همین زنانی بود که تصویمری از خمود  ۵۱ آمنه 

در ایمن .  مارس در این صفحمه ممنمتمشمر کمرد  ۲۹را در روز 

 —نقش " بدن من، ملک من"تصویر بر روی بدن او شعار 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2+%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86&source=images&cd=&cad=rja&docid=B9FszZIb96UPoM&tbnid=ih8FhgNntwg69M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2
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نماینده کارگران یک ممجمتمممع خمدممات (  بهمن البرزی) آتبین کیان 

(  ممحمممد کشماورز) روستا  های خاص  و ایرج یکه حمایتی معلولیت

همای خماص پمرسمنمل در  های کار بما ممعملمولمیمت مربی تعلیم روش

فموریمه بمطمور نماگمهمانمی و بمدون  55شهرک پارتیله،  در تاریخ 

در پمی ارسمال یمک نماممه .  هشدار پیمشمیمن از کمار اخمراج شمدنمد

اعتراضی سمرگشماده بمه ممجملمس ممحملمی شمهمر، رئمیمس پمرسمنمل 

شهرداری شهرک مزبور و مدیر عاممل بمخمش خمدممات حمممایمتمی 

شخصا با حضور غافلگیرانه در محیط کار اقدام به اخراج این دو 

این اقدام رئیس پمرسمنمل شمهمرداری پمارتمیملمه، در پمی رشمد .  کرد

ای و طموممار  اعتراضات در خارج از مجراهای قانونی و اتحادیه

اعمتمراضماتمی کمه .  های مختلف صورت گرفت ها در مجتمع نویسی

گیری یمک انمجمممن مسمتمقمل کمارگمری و  سرانجام  در هیات شکل

 .انتشار شماره اول نشریه این انجمن بازتاب یافت

حقیقت این است کمه اخمراج و انمزوای  فمعمالمیمن ممبمارز جمنمبمش 

کارگری در سوئد، امری متداول است که بطور سمیمسمتممماتمیمک و 

مسمئموالن و .  هما صمورت ممیممگمیمرد اغملمب بما هممممکماری اتمحمادیممه

سیاستمداران محلی که در پس این اخراج ناگهانمی بمودنمد، همرگمز 

گیری یک جمنمبمش اعمتمراضمی خمارج از ممجمراهمای  انتظار شکل

چنین چیزی در جنبش کارگمری تمحمت کمنمتمرل .  قانونی را نداشتند

امروز اما این جنبش کلید خورده و مبمدل .  ها مرسوم نیست اتحادیه

اکنون به یمن سازمانیابی محافل مستمقمل .  به یک واقعیت شده است

کمارگمری تمحمت فشمار اجمتممماعمی   کارگری، کارفرما و اتمحمادیمه

بسیاری از اعضای اتحمادیمه کمارگمری بمه .  اند سنگینی قرار گرفته

سکوت و همکاری غیر رسمی آن بما کمارفمرمما بشمدت ممعمتمر  

های کار گفتگو برای استعفمای جمممعمی از  در برخی محیط.  هستند

حضور شخصی رئیس کل .  های فرمایشی در جریان است اتحادیه

پرسنل شهرداری، در محیط کار و اخراج ناگهانی مربی تمعملمیمممی 

همدف ایمن کمار .  و نماینده پرسنل، عملی کامال غمیمرقمانمونمی اسمت

 .ای وارونه داد ایجاد رعب در میان کارکنان بوده  که نتیجه

های کارگمری، سمکموت   در سایه همکاری ناپاک کارفرما و اتحایه

ایمن سمکموت .  های کار جامعه سوئد حماکمم اسمت سنگینی بر محیط

همای کمار خمواسمت فموری  آزادی بیان در محیط.  باید شکسته شود

های مستقل کارگری و انمتمشمار  تشکیل انجمن.  همه کارگران است

نشریات در محل کار جزئی از همین آزادی بیان است کمه بمطمور 

های مختلف جاممعمه سملمب  غیر رسمی از کارگران و پرسنل بخش

کارکنان بخش خدمات حمایتی و دیگر محافل مبمارز .  گردیده است

کارگری سوئد مبارزه خود بر علیه ایمن سمکموت، بمر عملمیمه ایمن 

بما آنمان .  انمد دیکتاتوری ناپیدای سرمایه، را به میادین شهر کشانمده

هممای کمار،  بممرای  بممر عمملمیمه سمکموت در مممحمیمط.   همممراه شمویمد

ایرج و آتبیمن بمایمد بمالفماصملمه بمه کمار خمود .  دمکراسی کارگری

 .بازگردند
 میدان شیرکوتوری پارتیله           : محل تظاهرات

 60مارس ، ساعت  50شنبه : زمان   

برای اطالعات بیشتمر بمه . بخش فارسی شبکه کارگری حمایت از ایرج و آتبین در سوئد

 .لینک زیر مراجعه نمایید

http://www.facebook.com/pages/Stöd-personalens-kamp-mot-

förtryck-i-PartilleKommun 

 

یک حزب سیاسی طرفدار حکومت آذربایجان برای بریدن 

به . گوش یک نویسنده بح  برانگیز جایزه تعیین کرده است

رادیو آزادی، این نویسنده به نام / گزارش رادیو اروپای آزاد

که در کتاب خود مسایل بسیار حساس  «اکرم ایلیسی  »

مربوط به مناسبات آذربایجان و ارمنستان را بررسی کرده 

است از سوی محافل طرفدار دولت آذربایجان به شدت مورد 

در اعترا  به این کتاب یک هفته . حمله قرار گرفته است

تظاهرات و کتاب سوزان به راه افتاد و حتی بسیاری 

خواستار آن شدند که شهروندی آذربایجان از نویسنده پس 

.                                                            گرفته شود  

تاریخ انتشار    

ناصر جبر ) نشریه روشنگر خبری با عنوان  67درشماره 
و اکنون خبر در گذشت این ( زرگانی شاعر توده ها در کما 

 (روشنگر ) شاعر مبارز عرب 
. نود سال به ما یاد دادند که از اعراب و خودمان متنفمر بماشمیمم

سیستم تحصیلی فارسی به ما یاد داد که دشمن خودممان و نمیمز 

اعراب باشیم اما االن خودمان را شناخته ایم و دریافته ایمم کمه 

دشمن موجویت زبانی و فرهنگی و مملمی مما آذربمایمجمانمی هما 

همان سیستمی بود که ما را با اعراب و خودمان دشمن ساخمتمه 

به عنوان یک آذربایجانی می گویم ممن همیمچ مشمکملمی بما .  بود

 .عرب ها ندارم

این مقدمه را از آن سبب آوردم که خواننده گراممی را بمیمشمتمر 

ایممن واقممعممیممت اگمماه سممازم کممه در حممال حمماضممر مممن تممورک 

آذربایجانی هیچ دشمنی به یک عمرب نمدارم و بمرعمکمس ممن 

 .ترک و عرب از دست دشمن واحدی ظلم می بینیم

شما را با ناصر جبرزرگانی شاعر وممبمارز آزادیمخمواه عمرب 

آشنا میسازم که به جرم سرودن این نموع شمعمر حممماسمی سمال 

پیش خانه بلوکی او با بلدوزر و بیل مکانیکی توسط نمیمروهمای 

امنیتی رژیم ددمنش ایمران ممورد همجموم قمرار گمرفمت، و بما 

ضرب و شتم ماموران وزارت اطالعات به ایمن روز افمتماد و 

 .*درگذشت

 سکوت حاکم بر  محیط کار را بشکنید

 کتاب سوزی در جمهوری آذربایجان

 

 ششصد تن از کارگران صنایع فلزی

  با آتش زدن الستیک تظاهرات کردند 

ششصد تن از کارگران صنایع فلزی شماره یمک و دو روز 

اسفند ماه در اعترا  بمه پمرداخمت نشمدن حمقموق 60یكشنبه 

عقب افتاده خود تظاهرات کردند و با آتش زدن السمتمیمک در 

وسط خیابان صنایع فملمزی در تمهمران خشمم خمود را عملمیمه 

میموران اطالعات، اممنمیمتمی و .  کارگزاران رژیم نشان دادند

انتظماممی در وحشمت از گسمتمرش ایمن حمرکمت اعمتمراضمی 

بالفاصله به این تظاهرات یورش بردند و به مدت دو سماعمت 

 * با آنها درگیر شدند

 

 ما هیچ مشکلی با عرب های عزیز نداریم

 محمود فاطمی

 

 6ادامه از ص 

 .بسته بود

او یممکممی از فممعمماالن حممقمموق زنممان در تممونممس و از جممممملممه 

در ایمن ممیمان .  بموکمی اسمت اندرکاران ایمن صمفمحمه فمیمس دست

شماری از زنان تونسی به این حرکت پیوسته و تصاویری نیممه 

آنمهما بمر روی تمن خمود .  انمد برهنمه از خمود را ممنمتمشمر کمرده

من به خودم تمعملمق دارد و سمرچشمممه نمامموس   بدن» :  اند نوشته

 "!کس نیست هیچ

های منتشره در روزهای اخیمر، آممنمه نماپمدیمد  بر اساس گزارش

گفته شده والدین آمنه پس از اطالع از انتشار عمکمس .  شده است

بموک او را در یمک آسمایشمگماه  نیمه برهنه دخترشان در فمیمس

 .اند روانی بستری کرده

 "قوانین شریعت"در خواست مجازات بر اساس 

آمنه چهار روز پیش از انتشار ایمن عمکمس در یمک گمفمتمگموی 

تلویزیونی حاضر شده و از دالیلمش بمرای حمممایمت از جمنمبمش 

انمدازی ایمن جمنمبمش در  و تالشش بمرای راه"  فیمن" اعتراضی 

البته در این بمرنماممه صمورت آممنمه دیمده .  تونس سخن گفته بود

 *.شد و تنها صدای او قابل شنیدن بود نمی

7 

23/11 /1391  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C&source=images&cd=&cad=rja&docid=IgsG3C6mFace1M&tbnid=yrSNkfOvQ9L2WM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.parsaveh.com%2Ftag%2F%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8-%
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در زندان تکرداق ترکمیمه، تمممام زنمدانمیمان سمیماسمی بمه غمیمر از 

ک، در اعممتممرا  بممه اعمممممال فشممار دولممت بممه . ک. اعضممای پ

زندانیان، از جمله محدود شدِن حق خواندن کتاب، اعتصاب غمذا 

 :منبع .  را آغاز کردند

 http://t24.com.tr/haber/tekirdag-f-tipinde-kitap-

yasagina-karsi-aclik-grevi/226030 

المسلمین صمادر  دستور بازداشت پنج فعال مصری مخالف اخوان

 .شد

 

 مارس   51 -بی بی سی 

  

هممای روزهممای گممذشممتممه در بممرابممر دفممتممر  در پممی درگممیممری

المسلمین مصر، دادستان کل این کشور دسمتمور بمازداشمت  اخوان

المممسملمممیمن را  پنج فعال سیاسی مشهور مصمری ممخمالمف اخموان

 .صادر کرده است

المسلمممیمن  این پنج نفر به تحریک به خشونت علیه اعضای اخوان

 .اند متهم شده

  

همای ممتمعمددی ممیمان طمرفمداران و  های اخمیمر درگمیمری در هفته

المسلمین در شهرهای مختلف مصر روی داده کمه  مخالفان اخوان

 .اند ها نفر کشته و تعداد بسیار بیشتری مجروح شده در اثر آنها ده

دستور بازداشت این پنج نفر یک روز بعد از آن صادر شمده کمه 

همایمی  گمام"  حمفماظمت از مملمت" محمد ممرسمی هشمدار داد بمرای 

در مممورد هممر "  اقممدامممات الزم" بممرخممواهممد داشممت و گممفممت 

سیاستمداری که مشخص شود در خشونت ها دست داشته، انمجمام 

 .خواهد شد

المممسملمممیمن در  گرا و سمکموالر اخموان جمعه گذشته مخالفان چپ

مقابل دفتر مرکزی ایمن حمزب بما طمرفمداران ممحمممد ممرسمی و 

 .نیروهای پلیس درگیر شدند

همای درگمیمر از گماز  پلیس ضدشورش بمرای جمدا کمردن طمرف

آور استفماده کمرد و بمیمش از صمد نمفمر در ایمن درگمیمری  اشک

 .مجروح شدند

پنج فعال سیاسی که دستور بازداشتشان روز دوشنبمه صمادر شمد 

عال فتاح، احمد دومه، کریم شاعر، حمازم عمبمدالمعمظمیمم و احمممد 

 .صحفی نام دارند

های مشهور مصری اسمت کمه در  نویس عال فتاح یکی از وبالگ

خیزش مردمی دو سال پیش که منجر به برکناری حسنی ممبمارک 

 .از قدرت شد، نقش داشت

نفر از جمله رهبران چند حمزب  ۵۱۱المسلمین هم از  خود اخوان

کمنمد در حممملمه بمه دفمتمر ایمن حمزب دسمت  مخالف، که ادعا ممی

 .*اند، رسما شکایت کرده است داشته
 

 !!در ترکیه" صلح"ی  نتایج پروژه

 

 هشت دالر خون بهای یک زن کارگر در مصر
 مارجوری اولستر/ نویسنده

 تهیه و تنظیم از آزاده ارفع

حدود صد کارگر مصری که اکثمر آنمان 5366در ژوئن سال 
زن بودند برای دریافت حقوق و مزایای پرداخت نشمده شمان 

آنها کمارگمران .  مراجعه می کنند)United("یوناتید" به بانک
منصوره " یک کارخانه نساجی بخش خصوصی مصر به نام 

بممودنممد کممه بممه خمماطممر  ) Mansura-Espana("اسممپممانمما
ورشکستگی و تعطیل کارخانه در تملک وام دهنده اصلی آن 

کمارممنمدان بمانمک امما بمه زنمان .  در آمده بود"  یوناتید" بانک
یمکمی از .  تجمع کننده اجازه ورود بمه بمانمک را نمممی دهمنمد
ما نمممی :" کارمندان بانک خطاب به اجتماع کنندگان می گوید

بروید خیابان ها .  توانیم حقوق و مزایای شما را پرداخت کنیم
. زنان همین کار را می کننمد!"  را ببندید تا حق تان را بگیرید

آن ها با تحصن در خیابان مجاور بانک راه عمبمور و ممرور 
 .در خیابان را می بندند و راه بندان ایجاد می کنند

در همین زمان یک راننده کامیون که با راه بندان مواجه شده 
" بود پیاده شده و می بیند که خیابان توسط تحصن زنان کامال

او از پلیس راهنمائی و رانمنمدگمی کمه در آن .  بسته شده است
جا بود می پرسد که چه باید کرد؟ پلیس بمه او ممی گمویمد بما 
کامیون به روی تحص کنندگان براند چرا که خون بهای همر 

. اسمت(  برابر با هشت دالر آمریکائی)  زن حداکثر پنجاه پوند
او کامیون را بما قمدرت .  راننده کامیون همین کار را می کند

بر روی دو کارگر زنی که در صف مقابل تحصن کمنمنمدگمان 
ایمن دو کمارگمر زن عمبمارت بمودنمد .  نشسته بودند ممی رانمد

ساله و ممادر  00زن  )Mariam Hawas("مریم حواس"از
 .)Samah Isa(سمامماح ایسما" سه بچه بود و کارگمر دیمگمر 

" سمامماح" در راه بیمارستان جان می سپارد و"  مریم حواس"
نیز که شدیدا زخمی شمده بمود در بمیمممارسمتمان بسمتمری ممی 

بمعمد  )Taha Kawoud( "طاهما کماوود" راننده کامیون . شود
از یک ماه زندان بدون پرداخت وثیقه آزاد و ممنمتمظمر دادگماه 

پلیس راهنمایی و رانندگی نیز کمه بمرخمی از .  بعدی می شود
کارگران مرد صحبت او را با راننده کماممیمون شمنمیمده بمودنمد 

 .ناپدید می شود
ده روز پس از این حمادثمه دلمخمراش کمه در روزنماممه همای 

تمحم  " یوناتید"  مصر به طور گسترده منعکس می شود بانک
فشار افکار عمومی حق سنوات کارگران را به میزان دومماه 

مبلغی حداکثر بمرابمر بما   -ونیم حقوق برای هرسال سابقه کار
امما آن پمول پمرداخمت شمده .  پراخت می کند  -هزار دالر 15

 .مادر نمی شود" مریم حواس"برای سه فززند 
مممی گممویممد  )Aida Noman(دوسممت حممواس آیممدا نممومممان

. چرخ های خیاطی از کار افمتمادنمد.  همه کارها خوابیده :" که 
مرگ مریم برای همه ما سنگین بوده و هیچ کس نمی خواهمد 

 ".که به کارخانه برود
با سقوط مبارک چه چیزی برای کارگران مصر تغییر کرده 

 است؟
علیرغم سرنگونی مبارک همچنان زندگی کارگران زن 
مصری به میزان یک کاالی ارزان قیمت هشت دالری 

این یک واقعیت تلخی است که در .  بیشتر ارزش ندارد
ولی آن چه .  جامعه مصر دگرگونی صورت نگرفته است

که دگرگون شده این واقعیت است که زنان کارگر پس از 
سقوط مبارک دیگر حاضر نیستند نیروی کار خود را به 

 .ارزانی خون بهای شان به استثمارکنندگان عرضه کنند
زن کارگر بستری در بیمارستان، همممرمار زن "  ساماح ایسا

آیما ارزش :"  ، ممی گمویمد" ممریمم حمواس" کارگر جان باخته 
پوند است ، تا زمانی که حم  خمودم را  65زندگی من فقط 

به عنوان یک انسان به دست نیاورم آیمنمده ای بمرای خمودم 

 ".این است آن چیزی که من می خواهم. نمی بینم
در مصر ضرب المثلی است که می گوید ارزان ترین چیز در 

در رژیم قبلی دسمتمممزد کمارگمران .  این کشور جان انسان است
بخش عمومی بمطمور وحشمتمنماکمی پما میمن بمود و فماصملمه بمیمن 

حداقل دسمتمممزد بمخمش . ثروتمندان و فقرا هر چه بیشترمی شد
بمه (  $   65) پمونمد مصمری  155عمومی ماهیانه چیزی حدود 
بماال رفمتمن قمیمممت هما همممراه بما .  اضافه مزایای مرسموم بمود

گسترش العالج بیرماری ، زنمدگمی اکمثمر دسمتمممزد و حمقمو  
بما مشمرمالتمی کمه .  تحت فشار قرار می دهد"  بگیران را شدیدا

اکنون اقتصاد مصر با آن مواجه است و با ورود ساالنه صدها 
میلیونی بحران  65هزار نفر جوان جویای کار در یک کشور 

 .فقر و بیراری ابعاد گسترده تری به خود می گیرد
حسام ال حماالوی می گمویمد پمس "  یک فعال کارگری مصری

از سقوط مبارک برای کارگران تغییرات خیملمی آرام صمورت 
)پونمد مصمری  361کارگری که حقوقی برابر با . " می گیرد
در ماه دریافت می کند نمی تواند به بچه هایمش بمگمویمد (  $ 13

مما . که تا این یا آن انتخابات صبر کند تا وضمعمیمت بمهمتمر شمود
فرر می کنیم که اگر اکنون دستمزدمان را نگیریم دیگر شانمس 

 ".گرفتن آن را هرگز نخواهیم داشت
. اعتصاب در مصر به یمک پمدیمده روزممره ممبمدل شمده اسمت
اعتصابات به بانک ها، حمل و نقل عمومي، نساجمي، صمنمایم  
. ساختمان و بمخمش بمهمداشمت و درممان گسمتمرش یمافمتمه اسمت
کارگران کانال سو ز که یری از ممنمابم  اصملمی درآممد ارزی 
. مصر است اکنون به صف اعمتمصماب کمنمنمدگمان پمیموسمتمه انمد
مبارزات کارگری با این ابعاد البته موجب گسترش دستمزد ها 
شده است اما واقعیت غیر قابل انرار این است کمه دسمتمممزدهما 

برای مثال حقو  بخش عممموممی . به آرامی افزایش پیدا می کند
. رسیده است هنوز کافی نیمسمت(  $ 336)پوند مصری 755به 

پس از انقالب اتحادیه های کارگری مستقل به سرعت در حال 
رشد بوده و به عامل ممهمممی در تمقمویمت ممبمارزات کمارگمران 

اما کارفریان، سرمایه داران و نیز دستگماه .مصر مبدل شده اند
دولتی باقی مانده از دوره مبمارک نمیمز دسمت بمر روی دسمت 

آن ها تالش ممی کمنمنمد تما از طمریم  سمرکموب و . نگذاشته اند
یرمی از " محسن الشاعر. " اخراج جنبش کارگری را مهار کنند

ده ها کارگرسازمانگری است که به دلیل فعالیت کارگری و به 
اتهام تحریک کارگران به همراه دیگر فعاالن کارگری از کمار 

ما فرر ممی : "  او در همین رابطه می گوید.  اخراج شده است 
امما مما اکمنمون بمرای .  کردیم که دوره جدیدی آغاز شمده اسمت

تمفماوت .  چیزی مبارزه می کنیم که قبال هم مبارزه می کمردیمم 
 ".این است که حاال اخراج می شویم

 32ساعات کمار حمدود .  شرایط کار در مصر وحشتناک است
بمرای همر سماعمت "  ساعت در روز است و کارگران ممعممموال

. کار ده پیاستا یمعمنمی یمک پمنمی دسمتمممزد دریمافمت ممی کمنمنمد
درصورت نیاز کارفرما کارگران در روزهای جمعه کمه روز 

کار کنند در غیر این صمورت "  تعطیل رسمی است باید اجبارا
 16دستمزد ساعت کار در روز تمعمطمیمل .  اخراج خواهند شد

سنت است ولی این دستمزد نیز مانند حقو  پایه ای کمارگمران 
فقط بر روی کاغذ و قول های توخالی معنی دارد در صورتی 
که در زندگی واقعی هرگز پرداخت نمی شود نميمیمر بسمیماری 

کمه تما کمنمون  2533تما  2557از مزایای کارگران از سال 
این شرایط اسنفاک کار و نیز بمی حمقموقمی .پرداخت نشده است

کارگران است که علیرغم همه مشرمالت اعمتمصمابمات و پمدیمد 
آمدن تشرل های مستقل کارگری را به یک پدیده روزممره در 

 .*مصر مبدل ساخته است
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سه زن در مریوان، یک زن در سنندج و دو مرد در پیرانشهر در سمه 

قمتمل نمامموسمی همم در سمال  ۵۱.  ماه گذشته قربانی قتل ناموسی شمدنمد

پمرویمن ذبمیمحمی از روابمط سمنمتمی .  در اهواز روی داده اسمت ۵۱۱۱

 .گوید ها می این قتل" پذیری جامعه"دار و  ریشه

زمان با روز جهانی زن، یمک زن در  و هم(  اسفند ۵۱) مارس  ۱روز 

زعمفمران ممحمممدی از .  شهر مریوان بمه دسمت پمدرش بمه قمتمل رسمیمد

همسرش جدا شده بود و قصد ازدواج بما ممرد دیمگمری را داشمت امما 

 .خانواده او با این موضوع مخالف بودند

کمنمد و بما همم بمه خمانمه او  اش فمرار ممی این زن با مرد ممورد عمالقمه

. دهد که دخمتمرش آنمجماسمت پدر مرد به پدر زعفران خبر می.  روند می

کنمد  جمنمازه  رود و دخترش را با دست خود خفه می پدر به آن خانه می

برد و در ممیمدان روسمتما بمه همممه اعمالم  او را به روستای خودش می

 .«این لکه ننگ را از دامنم پاک کردم»کند که  می

گمویمد کمه    وله ممی  پروین ذبیحی، کنشگر مدنی ساکن مریوان، به دویچه

ها قبل زیر فشمار افمکمار عممموممی بموده و ممردم  پدر زعفران از مدت

گمفمتمنمد دخمتمر تمو بما    کشیدند و ممی  روستا مدام دخترش را به رخ او می

 .فرزند با یک پسر جوان ارتباط دارد ۱وجود داشتن 

همای   قمتمل«  جامعه پمذیمری» به گفته این فعال حقوق زنان، در آن منطقه 

مریوان یمک » :  ناموسی یکی از مشکالت اساسی کنشگران مدنی است

درست است که شهر است، منتها شهر مما .  است  ای کامالً عشیره منطقه 

در مرحله گذر از سنت به مدرنیسم است و فرهنگ بومی منطقه خیملمی 

هما  کمنمنمد بما ایمن قمتمل ها پذیرای این مسئله هست و مردم فمکمر ممی وقت

کمنمنمد و  ها هم خانواده را به قتل تشویق ممی خیلی.  گردد آبرویشان برمی

 «.ها هم نه البته خیلی

کمنمد   هما اشماره ممی پروین ذبیحی به ممورد دیمگمری از ایمن نموع قمتمل

خمانمم .  اش حمامملمه شمده بمود سمالمه ۵۱ساله که از برادر  ۵۲خواهری 

ذبیحی با پدر این دختر حرف زده و به او گفته این دو کمودک همر دو 

اند تا در نماز جمعمه   قربانی هستند اما پدر گفته مردم به من فشار آورده

 .ها باید سنگسار شوند اعالم کنم که هردوی این

 کند  وقتی قانون از قتل ناموسی حمایت می

قمانمون ممجمازات اسمالممی بمه  ۱۱۹کنشگران مدنی و حقوقی بما مماده 

بر اساس این ماده قانونی هرگاه ممردی زنمش را بما .  خوبی آشنا هستند

مرد دیگری در بستر ببیند و علم به عمدم ممخمالمفمت زن داشمتمه بماشمد، 

 .تواند هردوی آنها را بکشد  می

قانون مجازات اسالمی نمیمز تصمریمح کمرده کمه پمدر و جمد  ۲۲۹ماده 

 .شوند  پدری به خاطر کشتن فرزند قصاص نمی

همای نمامموسمی کمه اکمثمرا تموسمط   این دو ماده قانونی راه را برای قمتمل

المبمتمه در کمنمار .  گیرند، باز گذاشتمه اسمت   اعضای خانواده صورت می

قانون، سنت و عرف نیز مجمازات قماتمالن نمامموسمی را دشموار کمرده 

پذیرش اجتماعی قتل ناموسی در ممنماطمقمی کمه بما ایمن ممعمضمل .  است

روبرو هستند، از جمله مشکالت برخورد موثر با این مشکل اجتماعمی 

 .است

پروین ذبیحی با تاکید بر اینکه از مخالفان مجازات اعدام است و معتقمد 

ایمنمجما شماکمی خصموصمی » :  گمویمد   است که قاتل نباید اعمدام شمود، ممی

 اگر مادر رضایت دهد، . معموالً بعد از پدر، مادر است

شود و مادر هم معموال با چشم گمریمان و  قاتل مجازات نمی

خواهد یک قتل دیگمر  دهد چون نمی   دل خونبار رضایت می

اگمر همم .  مدت در خانواده اتفاق بیفمتمد یا یک زندان طوالنی

مثال پدر یا برادر مقتول چند سال در زندان بمانمد، در اثمر 

فشار بیش از حد اطرافیان، مخصوصماً از سموی خمانموادۀ 

در «  . شمود رضمایمت دهمد پدری، باالخره مادر مجبور ممی

گوید شوهمرانمی کمه    مورد نقش شوهران، پروین ذبیحی می

او .  کمنمنمده قماتمل هسمتمنمد  خود قاتل نباشند معممموال تمحمریمک

گوید بسیاری از این شوهران بمعمد از وقموع قمتملمی کمه    می

احتماال به تحریک خودشان انجام شمده، از قماتمل شمکمایمت 

کنند تا با گرفتن دیه او را ببخشند و از این طریق ممالمی    می

 .هم کسب کنند

در اواسممط زمسممتممان گممذشممتممه نممیممز بممرادری در مممریمموان 

کشد به این اتهام که با وجود داشتن شوهمر    خواهرش را می

خمانمم ذبمیمحمی .  و دو فرزند، ارتباطات متعمدد داشمتمه اسمت

گوید این برادر فمعمال در زنمدان اسمت امما قمطمعما آزاد    می

خواهد شد چون شاکی، پدر و مادر خودش هسمتمنمد و اگمر 

 .شود  رضایت ندهند او اعدام می

 های ناموسی در نبود نهادهای مدنی بیشتر شدن قتل

تمنمهما در شمهمر ممریموان و  ۵۱۱۵در سه ماه پایانی سمال 

روستاهای اطراف آن سه مورد قتل ناموسمی رخ داده کمه 

مقتوالن زن بودند  دو مرد نیز در پیرانشهر قمربمانمی قمتمل 

پروین ذبیحی ضمن اعالم این آممار تماکمیمد .   ناموسی شدند

هما ممواردی هسمتمنمد کمه او در جمریمانممش  ممیمکمنمد کممه ایمن

های نامموسمی از   قرارگرفته و ممکن است تعداد واقعی قتل

گوید تا چند سال پمیمش    این فعال مدنی می.  ها بیشتر باشد این

ها در منطقه مریوان کمتر شده بود وعلت این  تعداد این قتل

امر نیز به نظر او فعالیت نهادهای ممدنمی در ایمن ممنمطمقمه 

های زیمادی   ها فعالیت قبالً ما در اعترا  به این قتل» :  بود

ها در  داشتیم و برای اولین بار در اعترا  به این نوع قتل

ها به  حتی خانواده.  روستاهای مریوان جلسه برگزار کردیم

خاطر اینکه از لحاظ اجتماعمی زیمر سم ال نمرونمد، کمممی 

ولی به خاطر شمرایمط ویمژه کمنمونمی کمه .  کردند احتیاط می

هما  دست و بال ما مثل گذشته بماز نمیمسمت، تمعمداد ایمن قمتمل

گمویمد تما چمنمد سمال پمیمش    او ممی.  « افزایش پیدا کرده است

همای زیمادی در ایمن ممنمطمقمه فمعمالمیمت  ها و سمایمت    وبالگ

افتاد، دربماره آن    کردند و به محض اینکه قتلی اتفاق می   می

کمردنمد و اعمتمراضمات ممدنمی را سماممان    رسانی می  اطالع

گمذاشمت    اینها روی افکارعمومی مردم تماثمیمر ممی.  دادند   می

بطوریکه به گفته وی کسانیکه ممکن بود دسمت بمه چمنمیمن 

اعمالی بزنند، از ترس اعتراضات اجتماعی واینکه خود و 

نممممما نشمونممد، ازایمن کممار مممنممصممرف   شممان انممگممشمت  خمانممواده

زدن بما  پمرویمن ذبمیمحمی خمود از طمریمق حمرف.   شدند می

خانواده یک دختر و تماکمیمد بمر ایمنمکمه اگمر قمتمل صمورت 

نممما  بگیرد، خانواده در پی اعتراضات اجمتممماعمی انمگمشمت

 .خواهد شد، توانسته جلوی وقوع قتل را بگیرد

 قتل ناموسی فقط مختص کردستان ایران نیست

از پیرانشهر و بانه و مهاباد و سنندج تا مریوان و اهواز و 

کردستان عراق و ترکیه، زنان قربانی روابط سنتی و 

بر اساس گزارش نیروی انتظامی .  ای هستند قبیله

 ۵۱در شهر اهواز  ۵۱۱۱جمهوری اسالمی، تنها در سال 

بر اساس همین گزارش، در .  زن قربانی قتل ناموسی شدند

زن قربانی قتل ناموسی  ۱۱۹در کل ایران  ۵۱۱۹سال 

ها در مناطق کردستان و خوزستان  بیشتر این قتل.  شدند

 .اتفاق افتاده است

 زنان کرد؛ روآوری به سیاست، گریز از پدرساالری

آمار باالی مشارکت سیاسی زنان در کردستان ترکیه در 

مقابل تبعیض جنسیتی رایج در این منطقه، کارشناسان را 

 متوجه این نکته کرده که این زنان با هدف فرار از محیط 

 .شوند های سیاسی می خانه جذب فعالیت

در  ۲۹۹۵تا  ۵۱۱۲گوید از سال     پروین ذبیحی می

کردستان عراق پنج هزار زن عراقی، کشته شده، 

به گفته این فعال زنان، .  اند  خودسوزی کرده و سنگسار شده

ها نیز به اجبار خانواده صورت     بسیاری از خودسوزی

بعنوان مثال در یک مورد دختری در سنندج با .  گیرد   می

رود  پدر دختر بعد از    پسرش به ساندویچ فروشی می دوست

در .   کند   دیدن این صحنه او را وادار به خودسوزی می

های خانواده، دختر را به سمت   گیری  موارد دیگر نیز سخت

یکی از مواردی که خانم ذبیحی .  دهد خودسوزی سوق می

گوید، مربوط به دختر  در مورد آن با دویچه وله سخن می

وی یک هفته قبل از .   ای به نام پریا رحمتی است  ساله ۵۱

پدر .  قتل زعفران محمدی در مریوان خودسوزی کرده است

او که با .  ساله از هم جدا شده بودند ۵۱و مادر این کودک 

کرده، هیچ گونه آزادی نداشته بطوریکه  پدرش زندگی می

توانسته خودش انتخاب کند و اجازه    حتی لباسش را نمی

نهایت   این دختر در .  دیدار با مادرش را هم نداشته است

: گوید پروین ذبیحی می.   زند دست به خودسوزی می

کسانیکه به محل رفته بودند تعریف میکردند که این دختر »

چندین بار کبریت آتش زده و دوروبرش پر از چوب کبریت 

خواسته کسی بیآید و  بوده  حاال یا میترسیده یا دلش می

ها را آتش زده و خاموش  مدام این کبریت.  جلویش را بگیرد

 .«سوزاند کرده و باالخره هم خودش را می

" ای روابط عشیره"پروین ذبیحی در کنار سایر عوامل، 

های ناموسی  حاکم بر برخی مناطق را علت وقوع قتل

اگر .  زند در این مناطق عشیره حرف اول را می»:  داند   می

. رئیس عشیره گفت این زن باید کشته شود، باید کشته شود

منتها در کردستان ایران رئیس عشیره نیست، اینجا رئیس 

خانواده است  پدر است، پسر است، برادر است، 

پسرعموست و مردهای نزدیک فامیل که فرمان قتل زن را 

 .*«کنند  صادر می

 های ناموسی قتل
 دویچه وله -میترا شجاعی 

 

هدف فلسفه را آزاد کردن بشر از ترس ، 

( خدایان) و بخصوص ترس از خدا   

 می دانم 

من از مذهب بیزارم ،   

زیرا مذهب در جهل پیشرفت می کند آنرا  

 ترویج می دهد و زندگی را

از وحشت جاسوسان آسمانی ،   

وخشم و غضب  بیرحمانه    

.مکافاتهای بی انتها تیره و تار می سازد  

 

Epicurus 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%2B%D9%82%D8%AA%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C&source=images&cd=&cad=rja&docid=LozQBII7ncHgcM&tbnid=oT-z3jqr81naEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fborwall.com%2Fi
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مخالف و موافق با کودتاگران شکاف در جامعۀ مسیحیت ایجاد 

دو کشیش نامبرده پس از پنج ماه حبس و شکنجه . شده بود

شکنجه گاه معروف آن زمان در مدرسۀ .  آزاد شده بودند

. مکانیک نیروی دریایی در نزدیکی بوئینس آیرس قرارداشت 

شش فرد دیگر ربوده شده شامل  چهار معلم و دو تن از  

شرح جزئیات این ماجرا در وب . )همسران آنها ناپدید شدند

مارچ  14سایت جهانی سوسیالیستها و تحقیقات گلوبال مورخ 

پس از آزادی " اورالندو یوریو"کشیش ( آمده است 2013

نقش مهمی در تحویل " جرج ماریو برگگلیو"اظهار کرد که 

"  جالیس"ولی داشته است" جوخۀمرگ"آن شش تن به 

کشیش دیگر به صومعه ای در آلمان به انزوا نشست و از 

درجلسۀ اول   1985در .هرگونه بح  و پیگیری اجتناب کرد

در دادگاه اعالم " اورالندو"محاکمۀ  رهبران کودتای نظامی، 

لیست نام " برگگلیو"من اطالع کامل دارم که خود او : "کرد

در میان ."    تحویل داد" جوخۀمرگ" ما را به نظامیان و

جوخۀ "بوسیلۀ " جنگ کثیف"هزاران انسانی که  در طول 

ماریا مارتا "، "مونیکا کاندالمیگنن"ناپدید شدند " مرگ

چهره های شناخته شدۀ " سزار الگوئز"و شوهرش " وزکوئز

پاپ ")برگگلیو"سوسیالیست بودند که به وسیلۀ همین کشیش 

.                             سپرده شدند" جوخۀ مرگ"به ( کنونی  

دو بار از حق قانونی خود برای عدم " جرج برگگلیو"کشیش

 ..                     حضور رسانی در دادگاه علنی  استفاده کرد

و ژنرال جرج ویدال( چپ)ژرژ ماریو برگگلیو  

 

"سزار الگوئز"و شوهرش " ماریا مارتا وزکوئز"  

 

البته  این جناب کاردینال اگر ریگی به کفش نداشت دلیلی 

در دادگاه .  برای طفره رفتن از حضور در دادگاه نمی دید

مطرح شد که او حد اقل در دو مورد  یعنی  ربوده شدن و 

شکنجه شدن دو کشیش نامبرده از محله های فقیر نشین درگیر 

 بوده  اتهام او این بود که با اخراج آنها و خودداری از حمایت 

ال ماسرا معمار آدمیر

به وسیلۀ " جنگ کثیف"

ژان پاپ پل ششم در 

  واتیکان پذیرایی می شود

 

، را "جنگ کثیف"مغز متفکر کودتاچیان که  " آدمیرال ماسرا"

با همکاری تنگاتنگ مدیران آمریکایی خود معماری کرد، 

مرکز بازجویی و شکنجه در مدرسۀ مکانیک نیروی :  میگوید

دریایی در نزدیکی بوئینس آیرس واقع، که مرکزی چند 

کابردی و دارای اهمیت بسیار حیاتی در نقشۀ نظامی برای 

ماسرا ." هزار از مخالفین حکومت وقت بود 30کشتار 

مقتدرترین مهره در آن زمان، در همکاری با واشنگتن برای 

و هماهنگی با رژیمهای نظامی "  عملیات کرکس"پیشبرد 

آمریکای جنوبی برای کشتار فعالین سیاسی در آن کشورها 

هزاران تن از بازداشتی ها که روانی شده بودند از جمله . بود

دو راهبۀ فرانسوی پس از شکنجه های وحشتناک با 

ریور "هلیکوپترهای نظامی حمل شده و به رودخانه ای به نام 

گزارشها تایید میکنند که ماسرا و . پرتاب می شدند" پالتا

پیوالگی نمایندۀ مذهبی آرژانتین در واتیکان با یکدیگر دوست 

سپتامبر  11گفتنی است که در آغاز کودتای نظامی . بودند

، کاردینال سانتیاگو  برخالف " سیلوا هنریکز"شیلی،   1973

.  کودتای آگوستو پینوشه علیه  آلنده را محکوم کرد" برگگلیو"

را در " سیلوا هنریکز"نویسنده و فعال  سیاسی " سامانتا پاور"

قرار " مرتبۀ باالتر"در "  بی تفاوتها وتماشاگرها"مقایسه با 

حتی یک ( پاپ کنونی)جرج برگگلیو "ولی .  می دهد

هم نبود بلکه همدست " تماشاگر"و یا " بی تفاوت"

.            و پشتیبان و همکار جنایتکاران نظامی بود  
در خبرها و گزارشهای رسانه ها چندین و چند بار گفته شده که 

به خاطر کمک به ( جرج یرگگلیو" )پاپ فرانسیسکوی اول"

ذهنهای !! فقرا ازصرف  هزینه های سفر خودداری می کند

حقیقت جو هم مردم را  ارجاع می دهند به تالشها و همکاری  

حضرت پاپ جدید با دیکتاتورهای نظامی  برای شکار فعالین 

اجتماعی که برای نابودی فقر و برقراری عدالت اجتماعی  

کلیساها وتمام دستگاههای  مذهبی همواره با .  مبارزه میکردند

حکومتگران و صاحبان زر و زور همدست بوده و هستند و 

اساسا رسالت آنها چیزی نیست به جز تحقیر انسانها به خاطر 

و ترساندن آنها از یک قدرت موهوم و !! این که گناهکارند

آموزش خواری و ذلیلی و  تشویق مردم به تحمل زجر و 

.                                      مصیبت با وعده های آن دنیایی   

کلیسا قرنها در خدمت رسانی به " درخشان"تمام این تعلیمات  

آنها سوابق . صاحبان ثروت بسیار کارساز و م ثر بوده است

کثیف تر و هولناک تری نیز از تجاوز به کودکان و افرادی که 

 به کلیسا آمد و شد داشتند نیز در پرونده خود دارند                

مدارس شبانه روزی کلیساهای "فقط یاد آوری یک مورد  

به عنوان نمونه شاید برای این مدعا ( 1982تا  1840)کانادا 

و همچنان هم هرچند ماه و یا چند هفته خبری از . کفایت کند

آزار و تجاوز جنسی عمله و اکرۀ کلیساها در اخبار درز 

به عنوان پاپ فرانسیسکوی " جرج یرگگلیو"انتخاب . میکند

اول بی ارتباط با پروندۀ مجرمیت او در دادگاه جرائم علیه 

بدون شک این امر تالشی است در جهت . بشریت نیست

انحراف افکار عمومی و پیچیده کردن پروسۀ محاکمۀ عاملین 

مباشرت مقدس و جریان " جنگ کثیف"و " عملیات کرکس"

این . عالی جناب پاپ فرانسیسکوی اول در جنایت علیه بشریت

مهره های مذهبی با این سوابق " حضرات"و " عالیجنابان"

خدمتگزاری و وفاداری به دستگاه آدمکشی سرمایه داران باید 

              *.*                                     هم ترفیع مقام بیابند

                                         

2013مارچ  29  

از آنها در مقابل نظامیان  به طور م ثر نقش داشته  و آنها را 

در توجیه اخراج آنها در آن . به جوخۀ مرگ تحویل داده است

دو کشیش را متهم کرده بود که با " جرج برگگلیو"زمان 

چریکها ارتباط داشته و از اطاعت از فرمانهای کلیسا سر  باز 

اسناد ارائه شده در دادگاه به وضوح نشان داد که . زده بودند

جرج "دستگیری این دو نفر بر اساس گزارش و اطالعات 

.                                                   بوده است" یرگگلیو  

و ژنرال ویدال       ( چپ)پیو الگی نمایندۀ کلیسای کاتولیک آرژانتین "

      

 

نقش واتیکان 

در بارۀ " جرج    برگگلیو"اتهام 

دو کشیش و شش نفر دیگر فقط 

در دادخواست . نوک کوه یخ بود

خود " آمده که " مریم برگمن"

اظهارات برگگلیو ثابت می کند 

که مقامات کلیسا در حالی که می 

دانستند که کودتا گران شهروندان 

را شکنجه می کنند و می کشند ، 

او یک مهرۀ مهم در کلیسای . از دیکتاتورها حمایت می کردند

کاتولیک بوده، کودتاگران بدون حمایت کلیسا نمی توانستند 

تمامیت مقامات کلیسا همراه با . عملیات خود را انجام دهند

.  حمایت کنندگان آمریکایی همواره پشتیبان کودتاگران بودند

: "        آمده است 2011در نشریۀ هومانیست مورخ ژانویۀ 

اسقف اعظم آدلفو "ژنرال ویدال و همپالکی هایش  از "   

درست در روز . نامۀ تشکر و قدر دانی دریافت کردند"  ترتلو

کودتا، رهبران نظامی یک مالقات طوالنی و مفصل با مجمع 

سران اسقف ها داشتند وقتی ترتلو اسقف اعظم از سالن 

هرچند کلیسا رسالت خودش را دارد : مالقات خارج شد گفت

ولی شرایطی هست که  کلیسا نمی تواند از مشارکت در آن 

خودداری کند حتی اگر آن شرایط از مسائل دولتی و حکومتی 

سپس او مردم آرژانتین را رهنمون داد وموظف کرد ."  باشند

که با حکومت جدید، یعنی دیکتاتورهای نظامی همکاری 

.                             .                         مثبت داشته باشند

 همدلی مقدس با دیکتاتورها  

ژنرال ویدال : " آمده 2012جوالی  24در آیریش تایمز مورخ 

که اکنون در حبس ابد به جرم جنایت  علیه بشریت به سر می 

برد در مصاحبه ای  تییید کرده که او دائما مقامات کلیسا را در 

جریان سیاست ناپدید کردن مخالفین سیاسی قرار میداده و 

رهبران کلیسا رهنمودهایی به او میداده اند که چگونه این 

ویدال اطهار داشت که او مکالمات . سیاست را مدیریت کند

زیادی با باالترین مقام کلیسای آرژانتین از جمله رائل 

علیه  جناح چپ فعالین " جنگ کثیف" فرانسیسکو در بارۀ 

.                                                      سیاسی داشته است  

 

 

واتیکان تحت امر پاپ پل ششم نقش مهمی در پشتیبانی از 

نمایندۀ کلیساهای " پیوالگی. "کودتاگران در آرژانتین داشت

چشم پوشی بر شکنجه و "آرژانتین در واتیکان سیاست 

را در برخورد با دیکتاتوری نظامی آرژانتین اتخاذ !!" کشتار

او پیوند  و  دوستی شخصی با چند تن از کودتاچیان از . کرد

.           داشت"آدمیرال امیلو ادوارد ماسرا"و " ویدال"جمله   
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 اش حبیب هللا خان و چند تن از زنان
 برپا

نگاهی به وضیعت زنان افغانستان از آغاز قررن بریرسرت بردیرن 

 :سو

 

 5336سپتامبر  66یعنی صد سال قبل از واقعه  6336در سال 

های زنمان افمغمان بمه کمممک جمورج بموش و  که سبب شد برقع

طالبان و رسانه ها شهرت جهانی کسب کمنمنمد و سمپمس آخمریمن 

شاه افغانستان به کابل عودت کند و از طرف دولت دست نشانده 

را کسب کند، حبیب هللا "  بابای ملت" امریکا در افغانستان لقب  

. اش را بر جغرافیا و مردم افغانستان اعمالم نمممود خان پادشاهی

در سال های نخستین، برای اقتدار بخشیدن بمه خمویمش قموانمیمن 

ناب شرعی را به اجرا گذاشت که طبیعتما آن قموانمیمن ضمد زن 

درمورد وضع زنمان در دوران حمکمممروایمی او در .  نیز بودند

جلداول کتاب افغانستان در مسیر تاریخ نوشته میر غالم ممحمممد 

 :ها و سخنان زیر را میخوانیم نقل قول( معاصر آن دوره)غبار 

پمادشماهمان ) رزا یعقوب علی خافی در جلد دوم کمتماب خمود یم"

اممیمر حمبمیمب هللا خمان در اوایمل :  نموشمت(  متاخرین افغانسمتمان

پادشاهی خود امر کرد که زنان برقع سفید ابرک زده نپوشمنمد و 

زنمان .  برقع باید برنگ خاکی و عاری از هرگونه زینمتمی بماشمد

بدون امر ضروری از خانه بدر نشوند و در کوچه و بمازار در 

مولف اضافه میکنمد .  نظر مردم نیایند ورنه مجازات خواهند شد

تما اممروز (   6810-6930) که از وقت امیر دوست محمد خان 

هیچ پادشاهی متوجه این امر نشده بود تنها سردار محمد شریمف 

که در آخمر سملمطمنمت پمدر، (  پسر امیر دوست محمد خان) خان 

بمرخمالف رسمم " حاکم شهر کابل بود، روزی زنی را در بازار 

بدید که قدم میزند، امر کرد تما زن را در جموالمی " ناموسداری

 .635صفحه )!( انداختند و چوب زدند تا بمرد

جمریمده رسمممی ) محمود طرزی در این مورد در سراج االخمبمار

اعلیحضرت زنان شهر کابل را که در : " چنین نوشت(  آن دوره

زیارتگاهها، بازارها و سیرگاهها با برقع پمرچمیمن آهمار داده و 

سفید، گشت و گذار داشتند، از هنگام جلوس خود منع کمردنمد و 

سراینده های ) رنگ چادری را به خاکی تبدیل دادند، و کنچینیها 

مجبور به توبه کردن شدند و کوچه کنچمیمنمیمهما بمدیمگمر (  رقاصه

 6006مورخه ذیحمجمه  0شماره ."  اصناف شهر مسکون گردید

 .سراج االخبار 6365مطابق 

این تنها نبود، امیر امر کرد که هندوهای افغمانسمتمان ممجمبمورنمد 

شان برقع زرد بپوشنمد تما از دیمگمران  دستار زرد ببندند و زنان

همچنین امیر حبیب هللا خان در آغاز سلطنت خود  .متمایز باشند

را بمه گمنماه (  میرمن بنت سردار محمد سرور خمان) زن جوانی 

پدرحبیمب هللا کمه  ) معاشقه و آنهم در عهد امیر عبدالرحمن خان 

حکمران افغانستان بوده و در سال مذکور بمه احمتمممال  6336تا 

بمدسمت ممیمرزا ممحمممد (  زیاد توسط حبیب هللا مسموم شد و ممرد

حسین خان کوتوال کابل، از دو چشم نیشتر زد و آن زن زیمبما 

ممحمممد )خودش را با برادۀ الماس بکشت، در حالیکه محبوب او 

کمه یمکمی از قشمنمگمتمریمن (  ابراهیم پسر استاد احمد نجار بماشمی

 .جوانان کابل بود قبال به دار آویخته شده بود

شماهمی و پمیمغمممبمری :  حبیب هللا علنا در بیانیات خود میگفت که

چون دو نگینند در یک انگشتری و با جدیت این بیمت را شماهمد 

 :میآورد

 آنکه جان بخشد اگر بکشد رواست                 

 نایب است و دست او دست خداست         

امیر با چنین عقیده و ادعا حمرمسمرای ممفمصمل و بما شمکموهمی 

 ".ترتیب داد که بیشتر از صد زن در آن میزیستند

با خواندن نکات زیر و باال در ممورد حمبمیمب هللا همر آزاده ای 

رسد که درک حبمیمب هللا از ممذهمب  بدون شک به این نتیجه می

 .و شاهی کامال دقیق بوده( بخصوص اسالم)

آن حرمسرای مفصل که تعداد نامحدود زنان برای خوش 

زیستند بر اساس فتوای شرعی فقهای  گذرانی شاه درآن می

 —: معاصر شاه ترتیب داده شده بود و براستی  هم با تاریخ و

داد  که طبیعتا همه این اقشار مخالف اصالحات وی  می 

بودند و از سوئی، وی بخاطر اغتشاش والیت پاکتیا که 

توسط روحانیون و دولت انگلیس برپا شده بود، خطر انهدام 

خویش را  حس میکرد و خویش را ناچار به راضی نگه 

هرچند . داشتند قشر روحانی و طبقه مالک و فیودال میدید

های  اش از اروپا و سایر کشور امان هللا پس از برگشت

شرقی از دوباره دست به رفورم هائی زد و تا جائی پیش 

رفت که پوشانیدن برقع را در بعضی بازارهای شهر 

ممنوع و قابل جریمه نقدی قرار داد، ولی دیگر دیرشده بود 

وچون از یک سو خودش کامال خود رای شده بود 

ومشورت با قشر روشنفکر را کنارگذاشته بود و ازسوی 

هایش مسخره بودند، قشر ارتجاعی  بعضی اقدامات و رفرم

باهمکاری غیرمستقیم دولت انگلیس موفق به انهدام وی و 

های مثبت وی شدند وازجمله همه دست  همه رفورم

های مثبت و مترقی در عرصه موقعیت زنان برباد  آورد

شاید برای سلطنت طلبان ایرانی خواندن چند . رفتند

سطرزیر درمورد سفر امان هللا از کتاب افغانستان 

"  افتخار"درمسیرتاریخ خالی ازلطف نباشد وشاید مایه 

.                                                  وغرورشان گردد  

پادشاه افغانستان در شمرق قمریمب بمه صمفمت یمک پمهملموان  

شرقی ضد استعمار غربی و در اروپا بحی  یک فاتح جنگ 

تنها حکومت ایران .  در مقابل امپراتوری بریتانیا استقبال شد

از ابمراز گمرممی و حمرارت خمودداری نمممود زیمرا مملمکمه 

افغانستان و زنان همراهش همه بدون نقاب و ممعمجمر بمودنمد 

بردند و  در حالیکه زنان ایران آنروز در قید حجاب بسر می

ورود ملکه افغانستان را بمدون (  رضا شاه پهلوی)شاه ایران 

 ".شمرد نقاب، مخالف عنعنه کشور خویش می

همای  بمر اثمرتموطمئمه 6353دولت امان هللا در ژانمویمه سمال 

نادرخان و انگلیس ظاهرا به رهبری دزدی بمنمام حمبمیمب هللا 

. منهدم گشمت(  معروف به بچه سقا)    6353 - 6833کلکانی 

هایی با تعداد چشمممگمیمری ممیمان  قابل ذکر است که هنوز آدم

ها وجود دارند که بدالیل قوم و نژاد پرستانه از ایمنمکمه  افغان

حبیب هللا کلکانی دزد و رهزن خوانده شود ناراحت و حمتمی 

افممراد ایمن گممونمه کمموتمه فممکمر مممیممان .  گمردنممد خشممممگممیمن مممی

داران احمد شاه مسعود که خود وی نیز به گواه تاریمخ  طرف

و چشمدید هزاران کابلی معاصر، دزد و مرتجعی بیش نبمود 

ای از ممتمن سمخمنمرانمی   حاال توجه کنید به گموشمه.  بسیاراند

 :حبیب هللا کلکانی

گمری حمکموممت سمابمق را دیمده  دینی و التی من اوضاع بی"

گمری نمجمات  کمر خدمت دین بستم و شما را از کفمر و التمی

دادم، آینده من پول بیت المال را به تمعمممیمر ممدرسمه ضمایمع 

ممالمیمات و .  نکرده، به عسکر و مال خواهم داد که دعا کمنمنمد

عوار  بلدی و گمرک نخواهم گرفت، شما رعمیمت ممنمیمد، 

 ".بروید و به خوشی بگذرانید

ای کمه روحمانمیمون   ای از اعالمیه یا بیعت نامه  همچنان پاره

و مشاورین اطراف حبیب هللا کلکانی بخاطمر بمرانمداخمتمن و 

 :تکفیر امان هللا و برپایی دولت کلکانی نوشتند

ریش تراشی را رواج داده، مکاتب زنانه تاسمیمس کمرده، ..."

برقع را برانداخته، متعلمات  در خارج فرستاده، بما عملمممای 

ها را مموقموف  ها و موذن معاش مال امام... دین مخالفت داشته

لهذا بیعت خمود را ... ها را منع کرده امر معروف مال... کرده

بمیمعمت (  کملمکمانمی) به او ساقط نموده و بمه اممیمر حمبمیمب هللا 

  ".نمودیم

پس طرفداران احمدشاه مسعود مرتجع براستی حق دارند که 

ترجیح دهند حبیب هللا کلکانمی را رهمزن و دزد نمه، بملمکمه 

خادم دین رسول هللا بدانند و با نظر داشت رهزنی و غمارت 

 —کاروان ها توسط رسول هللا ، ما هم حق داریم که تفاوت 

فقها . شریعت و حرمسرای خود محمد مطابقت کامل داشته است

.                             در مورد حرمسرای حبیب هللا گفته بودند  

تملک زن از دارالحرب غیر معمدود و آزاد اسمت و چمون اممیمر 

قبل از آنمکمه ممردم ) عبدالرحمن خان پدر شاه موجود در نورستان 

آنجا بزور شمممشمیمر مسملمممان شمونمد، آن ممنمطمقمه را کمافمرسمتمان 

جمهماد کمرده بمود، (  نامیدند و نام قدیمی آنجا، بلور یا بلوار بوده می

تموانمد  آن والیت مسلمان شده، منزلت دارالحرب را دارد و شاه می

نقل از جلد دوم افمغمانسمتمان ."  از آنان هر قدری بخواهد زن بگیرد

 .در مسیر تاریخ

هما  امیر حبیب هللا خان مانند یک مسلمان واقعی و مقتدر بمه بمهمانمه

پسمنمدیمد بمه حمرمسمرا و  های گوناگون هر زنمی را کمه ممی وحیله

 .کشاند بسترش می

دانیم که به تعداد نامحدود کنیز گرفتن از دارالمحمرب  و البته ما می

کاممال شمرعمی و (  از میدان جنگ میان مسلمانان و غیرمسلمانان) 

باشد و در تاریخ اسالم نکمتمه انمکمارنماپمذیمرسمت و همم  اسالمی می

دانیم که نخستین فردی که لقب حبیب هللا را داشته  کمی بموده و  می

ها کرده و چند زن را همممزممان تممملمک کمرده بموده و همنمگمام  چه

 .مرگش چند زن از او مانده

اممان هللا خمان پسمر حمبمیمب هللا خمان کمه  6363در فوریه سمال 

های ترقیخواهانه داشت و با قشر روشنفکر افمغمانسمتمان در  گرایش

ارتباط بود موفق شد پدرش را از میان بردارد و خمویمش را شماه 

شود که ازدواج او بما ثمریما طمرزی  گفته می. افغانستان اعالم کند

بهرحال امان هللا .  دختر محمود طرزی ازدواج عاشقانه بوده است

با یاری وهمکاری ثریا و دیگر روشنفکران دست به یک سملمسملمه 

اقدامات و وضع قوانمیمن ممتمرقمی زد کمه ممن ایمنمجما تمنمهما از آن 

این قوانین و .  نمایم بخشهائی که به موقیعت زنان ربط دارد یاد می

 :رفورم تحت اجرا قرار گرفتند  اقدامات در دو مرحله

ازدواج یک مرد با بیش از یک زن ممنوع شد و همچنان نکاح بما 

روشن نیست که تا چند سالگی دخمتمر را صمغمیمره ) دختر صغیره 

بمرای اولمیمن بمار اممکمان تمحمصمیمالت .  ممنوع گردیمد(  دانستند می

هما  شمفماخمانمه.  فمراهمم شمد(  ممدارس) دختران و زنمان در ممکماتمب 

انجممن حمممایمت نسموان .  برای  زنان تاسیس گردید( ها بیمارستان)

نماممه  همفمتمه.  زیر اداره دوازده  وکالی زن شهر کابمل تشمکمیمل شمد

ارشادالنسوان با محرری روح افزا خانم انتشار یمافمت وهمممچمنمان 

یمک .  آزادی کشف حجاب برای اولین بار درهمین دوره اعالم شمد

عده از دختران بدون برقع به قصد تحصمیمل بمه تمرکمیمه فمرسمتماده 

شدند وهمچنان تاسیس مکاتمب زنمانمه در تمممام والیمت کشمور را 

گفتنی است که دولمت اممان .  دولت جزو برنامه خویش اعالم نمود

ها را با موفقیت بمه اجمرا  هللا در گام نخست توانسته بود این رفورم

جملمسمه ) شماه کمه در پمغمممان جمرگمه  6350درآورد، اما  درسال 

اش را  تشکیل داده بود ناگزیر شد بسیاری از اصالحات(  مشورتی

دلیل عقب نشینی این بود که وی احزاب سیاسی را اجازه .  لغو کند

موجودیت علنی و قانونی نداده بود و در جلسه مشورتی بیشمتمریمن 
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میان رهزن و دزد و متجاوز حقوق و آزادی زنان  و المقماب 

دیگر حبیب هللا پدر امان هللا و حبیب هللا کلکانی و رسول هللا 

 .قایل نشویم

سمپمهمسماالر نمادرخمان مموفمق بمه  6353بهرحال در اکمتمبمر 

اش خالف وعمده  سرنگونی دولت حبیب هللا شد و او و یاران

وضمیمعمت زنمان را در .  عفو که به آنها داده بود اعدام نممود

بمما خمموانممدن بممخممشممی از  6300-6353دوره نممادر شمماهممی 

 .توانیم تصور کنیم مرامنامه  دولت نادر شاه به سادگی می

 :دولت او درج است  در فقره اول مرامنامه

حکومت موجوده موافق با حکام دین مقدس اسالم و مذهمب "

برای این کمه . مهذب حنفی امور مملکت را اجرا خواهد کرد

شریعت غزای محمدی در امور مملکتی قایمم و دایمم بماشمد، 

حمجماب ... باشد ریاست شورای ملی وزارت عدلیه مسئول می

قمایمم خمواهمد ... در افغانستان موافق به دین و شریعت ممحمممد

 ".بود

به قول  تاریخ غبار، نخستین کاری که  سلطنت نمادرشماهمی 

  نمود، انسداد مدارس زنانه، انجمممن نسموان کمابمل و جمریمده

افمغمانمی را  از (  دانشمجمویمان) شماگمردان .  ارشاد نسوان بود

کشور ترکیه اجبمارا رجمعمت داد و در زیمر بمرقمع و دالق 

  .مستور نمود

  در یک گردهمایی رسمی جوان همفمده سمالمه 6300در سال 

اش بمنمام  اش را روی شانه همرزم ای بنام عبدالخالق، تفنگچه

محمود خان میگذارد و سه گلوله در قلب نادر شاه آتمش ممی 

امما ایمن اقمدام سمبمب .  شمود کند و سبب کشمتمه شمدن وی ممی

بهروزی مردم نگردیده و بسیار زود سملمطمنمت پسمر جموان 

نمادر شمماه، ظماهممر شمماه اعمالم گمردیمد و او همم خممط مشممی 

 :اش را با این جمالت آغاز و نشر کرد حکومت

خط مشی حکومت جدیده ما مقرارت شرع ممطمهمر وتمرویمج 

بر وفمق خمط مشمی اعملمیمحمضمرت ... اوامردین مبین محمدی

 "...شهید والد مرحوم ماست

صدرات این حکومت را عموی شاه، ممحمممد هماشمم خمان تما 

پیش می برد و تا این سال ها هنوز شمولیت زنان از  6301

سوی حکمرانان در همان معارف بسیار عمقمب نمگمه داشمتمه 

 .شدند شده هم کفر و زندقه محسوب می

در دوران جنگ جهانی کشور افغانستان که بی طرف ممانمده 

وضمع نماگموار .  بود به بمحمران اقمتمصمادی ممواجمه ممیمگمردد

اقتصادی توام با اختناق سیاسمی بماعم  نمارضمایمتمی عمممیمق 

دسمت بمه  6301و  6305های  مردم گردیده و مردم در سال

این اوضاع داخملمی .  های مسلح دهقانی و قبایلی می زنند قیام

و همچنان تعادل قوای ناشی از وجود بلوک شمرق و آزادی 

همای  های مسمتمعمممره بما پمیمروزی جمنمبمش روز افزون کشور

های زیادی و همزمان  دموکراتیک و آزادیخواهانه در کشور

ممتمکمای ) تضعیف ممالک استعماری بشمول دولت انمگملمیمس 

سازد که در سیاست داخلی و  سلطنت را ناگزیر می(  سلطنت

از جمله آن .  اش دست به یک سلسله اصالحات بزند خارجی

همچنان مموسمسمه .  باشد اصالحات تاسیس مکاتب دختران می

واژه پشتو به ) به وجود آمد و مجله میرمن  6301نسوان در 

منمتمشمر گمردیمد و همممچمنمان زایشمگماه و (  معنی بانو یا خانم

مممعمملمممممه همما و .  اعمممممار شممد(  مممامممایممی) قممابمملممگممی   آممموزشممگمماه

های این آموزشگاه برای بار اول رفمع حمجماب را از  متعلمه

دولمت کمه بمر اثمر .  جانب خود زنان تبلیغ و تمقماضما کمردنمد

واقممعممات و اتممفمماقممات داخمملممی و خممارجممی و هممم مممبممارزات 

روشنفکران هر روز بیش از روز پیمش نماگمزیمری پمذیمرش 

تسملمیمم  6353رفع حجاب را حس می کرد، باالخره در سال 

این خواست جامعه شد و گرچه اعالمیه مشمخمصمی در ایمن 

بابت نداد، اما با ظاهر ساختن ملکه و زنمان صمدراعمظمم و 

وزیر خارجه بدون روبند در محل گردهمایی مردم بمخماطمر 

اش را بمه رفمع  جشن استقالل، بطورغمیمرمسمتمقمیمم رضمایمت

از آن پس و بعد از سقوط سلطنت در سمال .  حجاب بیان کرد

به دست پسرعموی شاه، محمد داود و اعمالن دولمت  6390

جمهوری و در دوره ریاسمت جمممهموری ممحمممد داود اقمدام 

همرچمنمد .  خاصی در مورد حقوق زنان از سموی دولمت نشمد

ورزیمدنمد تما بمه آزادی  زنان خود هر روز بیشتر تمالش ممی

از جمله در هممیمن دوره اسمت کمه .  های بیشتری دست یابند

 به رهبری مینا کشور ( راوا)جمیعت انقالبی زنان افغانستان 

این سازمان تا امروز . کمال و چند زن مبارز دیگر بوجود میاید

اش برای کسب حقوق انسانی و مساوی زنان  به تالش و مبارزه

در جامعه افغانستان پیگیرانه دوام داده است و برای دست یافتن 

به این آرمان،  باال بردن سطح سواد و آگاهی جامعه را از طریق 

و تاسیس مکاتب هدف خویش قرار داده ( پیام زن)نشر جریده 

گذار این سازمان، مینا کشور  گفتنی است که متاسفانه اساس. است

به نقل قول این سازمان به وسیله حزب  1987کمال، در سال 

اسالمی گلبدین حکمتیار و همکاری سازمان جاسوسی دولت 

همچنان قابل ذکراست که . دست نشانده شوروی وقت ترور شد

یکی از سرسخت ترین  مبارزان آزادی و ترقیخواه و شناخته شده 

ترین مدافعان امروزی حقوق زنان در افغانستان، ماللی جویا، 

.  های همین سازمان درس خوانده است زمانی در یکی از مدرسه  

بردیرن  8720گپهای پیرامون وضیعت زنان افغرانسرتران از سرال .

 :سو

از سموی طمرفمداران اتمحماد جممماهمیمر  6398پس از کودتای سال 

شوروی دولت جدید فرامینی را صمادر کمرد کمه ممطمابمق فمرممان 

( شیربمهمای زن) شماره هفت آن حقوق مساوی زنان و لغو طویانه 

 .اعالم گردید

های طرفدار حکومت اتحاد جماهیر شموروی کمه تموانسمتمنمد  گروه

چهارده سال حکومت مرکزی را در دست داشته باشند با تبلیغماتمی 

کردند و با نظمرداشمت ایمنمکمه  که در مورد حقوق مساوی زنان می

ها و  ها نخستین دولتی در افغانستان بودند که امکان نشر برنامه آن

تبلیغات تلویزیونی را داشتند موفقیت همای جمزیمی در ایمن راسمتما 

اما چون از یک سو اکثریت شان به عمقمایمدی کمه از . کسب کردند

آن نمایندگی میکردند یعنی عقاید کمممونمیمسمتمی ازجممملمه ممراعمات 

شمان     حقوق مساوی زنان صادق و پابند نبودند و هم از سویی نمفموذ

های مرتجع اسالمی که بر علیه دولت کمابمل  بر اثر مبارزات گروه

اعالم جهاد داده بودند و از پشتمیمبمانمی کماممل اممریمکما بمرخموردار 

بودند روز به روز در بیرون از کابل کاسته می شد، نه تنهما روز 

همای  بهتری نصیب زنان نساختند، بملمکمه درشمهمرهمائمی کمه گمروه

جهادی درآنها نفوذ بیشتری داشتند تبلیغات  ضد زن اسالمی شدت 

تموانسمت  گفتنی است که هممان تملمویمزیمون کمه ممی. بیشتری گرفت

وسیلۀ موثری برای بهبودی بخشیدن به وضیعت زنان باشد، تحمت 

خموان، اکمثمرا نمتمایمج  اداره و گردانندگی مارکسیست نممایمان نممماز

دلیل آن ازجمله یکی این بود که دولمت .  معکوسی را در پی داشت

بیشتر متوجه تبلیغ ظواهر آزادی زنان بود و آقمایمان گمردانمنمده و 

همای رسمممی  مسئولین رادیو و تلویزیون هم با سوءاستفاده از ممقمام

خویش وهداف شخصی وشهوانی خویش تقریبا تنها زنمانمی را در 

رادیو و تلویزیون بعنوان آوازخوان و هنرپیشه راه می دادند که با 

کمال ذلت و بی بندوباری اخالقی آماده تسلیم اجسام خویش به همر 

میل و خواهش گردانندگمان تملمویمزیمون و دیمگمر ممقماممات دولمتمی 

این روش خود به خود سبب انزجار مردم از دنیای رادیو .  میبودند

شد و همچنان سبب برداشت نادرست و کج جاممعمه  و تلویزیون می

زیممرا ایممن زنممان از یممک سممو .  گممردیممد ازحممقمموق زن وآزادی مممی

ی دولتی بمعمنموان زنمان آزاده و نمممونمه تمبملمیمغ  ها  ازطرف رسانه

بند وباری های اخمالقمی  آن  شدند و ازسوئی دیگر بی ومعرفی می

ای که از آنها تموسمط   های مردساالرانه زنان در برابر سوءاستفاده

قدرتمندان صورت میگرفت، که المبمتمه همیمج ربمطمی بمه آزادی و 

خودکفایی و استقالل و حقوق مساوی زنان و عقاید ممارکسمیمسمتمی 

ای از ممردم   ماند و متاسفانه عمده نداشت، از دیده مردم پنهان نمی

المبمتمه .  دادنمد های مارکسیستی ربط ممی آن حالت را به غلط به باور

های اسالمی و جمهمادی  در شکل دادن این باور غلط تبلیغات گروه

باالخره این گروه ها که بیش از چهارده سال با .  نقش مهمی داشت

حمایت کامل امریکا وهمچنان کمکهای دول عمربمی و جمممهموری 

اسالمی ایران در کنار مبارزه مسلحانمه قموانمیمن ضمد زن و نماب 

محمدی را تبلیغ نموده بودند و در مناطق تمحمت اداره خمویمش بمه 

، یعنی چندسال بعدتر از اخمراج 6335اجرا گذاشته بودند درسال 

نیروی متجاوز شوروی ازخاک افغانستان، به سرنگونی رژیم کمه 

سال کاریکاتوری از کمونیستی را در افمغمانسمتمان بمه نمممایمش  60

گذاشته بود موفق شدند و حکومت جمهموری اسمالممی خمویمش را 

. اعالم کردند که نخستین اقدام شان زیر حمجماب بمردن زنمان بمود

وقانمون اسماسمی ایمن جمممهموری اسمالممی کماممال گرچه مرامنامه 
مطاب  شریعت اسالمی بود و در نتیمجمه همیما تمفماوتمی ممیمان آن 

روی کار آممد  3115وقوانین امارت اسالمی طالبان که در سال 
همای  همای شمدیمد ممیمان گمروه وجود نداشت، امما  چمون درگمیمری

مختلف جهادی ازجمله جنگ میان گروه ر یس جمهوراسالممی و 

وزاری دولتش درگرفت، دولت قادر به اجرای همۀ برنامه 

های جهادی ها که  گفتنی است که در این جنگ. هایش نشد

ها  ها هزار انسان تنها در کابل شد وصد سبب کشته شدن ده

هزاردیگر معیوب و بی خانمان شدند و میلیون های انسان 

شان بطور  آواره شد، زنان ازهمه بیشتر ضربه خورد و حقو 

ترین  دختران و زنان بسیار به فجی . ای پایمال شد  بیسابقه

این . های توسط مجاهدین مورد تجاوزجنسی قرارگرفتند روش

ها ادامه داشت تا اینره  ها و ویرانگری ها و بی حرمتی تجاوز

های جهادی را که  طالبان قرون وسطایی به کمک القاعده گروه

به کمک امریرا سر کار آمده بودند از صحنه راندند و قوانین 

ناب محمدی را که برادران مجاهدشان فرصت نیافته بودند 

  . *        دبطور کامل اجرا کنند، بطور دقی  به اجرا گذاشتن
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 خمینی و مالعمر

مشغول رانندگی تاکسی در فرودگاه آمستردام می باشند   
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مارس به قصد پخش آخرین شماره روشنمگمر ممیمان رانمنمدگمان ایمرانمی و  55عصر دوشنبه 

این دومین بار بود که برای این هدف به .  افغانی تبار، روانه فرودگاه اسخیپول آمستردام شدم

تمعمدادی از .   18روشنگر و این بار بخاطر شممماره  19بار نخست بابت شماره .  آنجا میرفتم

رانندگان که با بعضی شان آشنایی دورا دوری هم داشتم بما اظمهمار سمپماس و خموش رویمی 

اما ناگهان روح امام خمممیمنمی .  ماهنامه ها را می گرفتند و مشتاقانه سرگرم خواندن می شدند

در تن یکی از رانندگان حلول فرمودند و با داد و فریاد و فحش های رکیک سوی من همجموم 

آوردند و تعدادی از ماهنامه ها را از میان دستانم کشیدند و در جا ریز ریز کردند و از الی 

این ماهنامه ضمد اسمالم اسمت : " چرندیات و دشنام های بی شرمانه شان شنیدم که داد میزدند

نظر به ظاهر ایمن ممرد بمی ادب و بمی شمرم ."  حق نداری این را میان مسلمانان پخش کنی

. گمان می برم امام خمینی تن یک مرد جاهل از مردم هزاره افغانی را انتخاب نمموده بمودنمد

. بدون شک شیعه بودن این مرد و جاهلیت اش دلیل انتخاب اممام بموده نمه همزاره بمودن وی

زیرا همه میدانیم که انسانهای شریف و آگاه و آزادی دوست به تعداد فراوان میان همرقموم و 

نژاد وملیتی به تعداد فراوان وجود دارند و صد البتمه ایمن مسمئملمه بمه ممردم سمتمم دیمده و بما 

از افتمخمارات بمزرگ همزاره همای آزاده وسمخمت .  شهامت و کوشای هزاره هم صدق میکند

بملمی .  کوش حمایت و پشتیبانی بی قید وشرط شان از اصالحات مترقی امان هللا خان میمبماشمد

یگمر گمروه آزادگان اینها حتی در آخرین روزهای امان هللا خان، روز هائی که روحانیت و د

های مرتجع توانسته بودند با حیله و مکر، ریا و دروغ اکثریمت ممردم افمغمانسمتمان را عملمیمه 

اصالحات امان هللا خان بشورانند، آزادگان هزاره با هوشیاری و دلیری تا آخرین لمحمظمه از 

آرمان های مترقی امان هللا خان حمایت نمودند و برای رسیدن به آن آرمان هما سمرسمخمتمانمه 

اما متاسفانه جهالت هم هیچ تبعیضی قایل نمیشود و میان هر قوم و همر نمژاد، .  مبارزه کردند

بلمی .  تنی مناسب برای حلول روح امام و محمد یا دیگر ارواح ضد انسانی دست و پا می کند

روح امام به این مردک نادان و پست فطرت جرات داده بود کمه در کشموری کمه دسمت کمم 

آزادی بیان حق قانونی هر شهروند  آن میباشد هوس جاری سماخمتمن شمرعمیمت ممحمممدی را 

جالب این است که فقط یکی از دوستان وی از میان همه افغان ها و ایرانی های شماهمد .  بکند

صحنه به داد و فریاد های او توجه کرده بود و کنارش آمده بود و در جار زدن سخمنمان دور 

تا مردک دید که چند راننده مراکشی همم از .  از منطق و شرف انسانی او را همراهی میکرد

کمفمر !  نشریه علیه محمد و علیه اسالم!  نشریه یهود: " روی کنجکاوی نزدیک آمده اند داد زد

بعضی از جوانان مراکشی مستقیما از خودم جویا قضیه شدنمد و ممن گمفمتمم بملمی ایمن !"  کفر

نشریه علیه همۀ مذاهب است  لیکن این مردک بی تربیت کامال دروغگو اسمت کمه ممیمگمویمد 

امما .  بمود صهیونمیمسمماتفاقا شماره قبلی حاوی مطلب رسایی بر ضد .  این نشریه یهودی است

هرچه هم باشد مگر نه اینجا آزادی بیان داریم؟ چندتای شان گفتند چرا درست میگویی و بمه 

یکی شمان همم .  نمی خواهی خوب نخواه و نخوان.  او گفتند حق نداری نشریه ها را پاره کنی

از امام پرسیدم اسمم تمن بمرگمزیمده .  گفت اما چرا اینجا آورده ای اینجا که اکثریت مسلمان اند

شان چیست که پاسخ مشخصی ندادند که آن پاسخ ندادن را میشود چنین تمعمبمیمر کمرد کمه تمن 

عاری از شرافت واحترام انسانی، شخصیتی مملو از تعصب و جهالت، چه اسمی می تموانمد 

داشته باشد؟ خوب خواستم برگردم ولی دوباره به راننده جوانی بنام نبی کمه سمال هماسمت از 

داشتم از او در مورد تن نمویمن اممام .  او را می شناسم برخوردم( مدرسه)طریق کار و مکتب

می پرسیدم  و از برخورد زشت وی حکایه میکردم و نبمی و چمنمد تمن از دوسمتمان اش کمه 

همانجا حضور داشتند برخورد و نعره ها و توهین های وی را نکوهش کردند و تایید کمردنمد 

اما ناگهان حواری اممام بما بمی .  که هر کسی حق دارد هر چه می خواهد بنویسد و پخش کند

. ادبی خاصی سر رسید و با بهانه جویی و سخنان بی مورد و بیجا نبی را ممخماطمب قمرارداد

در حالیکه نبی و دوستان اش با جار بلند و جسورانه به وی گفتند چرا در قدم نخست ممیمایمی 

بیجا در صحبت و گفت و گوی میان ما دخالت میکنی و در قمدم دوم شممما حمق نمداریمد کمه 

بخاطر پخش نشریه  به کسی برخورد خشونت آمیز داشته باشید و هم حق نداشتید که نشمریمه 

اگر مخالف محتوای نشریه هستی خوب از وی آن را نگیر و نخموان، داد و .  ها را پاره کنید

 بیداد برای چیست؟ 

در این لحظه تن امام از دوباره سر و کله پوکش پیدا شد و همان طور که با درک این مسملمه 

که جوانان مراکشی در مورد یهودیت حساسیت دارند جلو آنها نشریه را بمه ممذهمب خمرافمی 

ایمن نشمریمه بمه : " یهودیت ربط داد حاال که گمان برد جمع سنی مذهب اسمت زود فمریماد زد

 من نشریه ها را بخاطر پاره کردم که دروغ . با خبر باشید. حضرت عمر بی احترامی کرده

شما : از ایشان پرسیدم." قانون تبلیغات حکم می کند که هر چه تبلیغ می کنیم باید حقیقت باشد. نوشته

با کدام دلیل و منطق به خویش اجازه میدهید که تعیین کننده این باشید که کدام سخن حقیفت است و 

کدام سخن حقیقت نیست؟ می بینیم که وقتی اشخاص مرتجع دلیل منطقی نمی یابند بخاطر تخریب 

حاال امام شیعه ی مان نگران حرمت . مخالفان خویش از هیچ گونه ریاکاری و حیله سرباز نمی زنند

بهرحال از دوباره دشنام های امام و . عمر بن خطاب شده اند و از قانون یاد کردن را هم یاد دارند

خب  بنام آزادی بیان و آزادی پس : "حواری امام بیشرمانه اظهار نمودند که. حواری اش آغاز شد

گفتم البته اگر من کشش به هم جنسم داشته ." برو گوش هایت را هم سوراخ کن و همجنس گرا شو

باشم یا پیدا کنم این کار را با کمال افتخار خواهم کرد و هیچ فردی حق ندارد که برای من یا کسی 

در میان این سر و صدا ناگهان . دیگری تعیین کند که با کی و چه جنسی رابطه جنسی داشته باشم

توهین ها و دشنام های حواری امام اینبار مستقیما متوجه آقای نبی هم شد و درنتیجه آقای نبی 

خشمگین شدند واگر دوستان آقای نبی جلو وی را نمیگرفتند درگیری فیزیکی آغاز میشد که 

.                                                                                             دخوشبختانه جلوگیری ش  

. مرد مسئول نظم و امنیت  پارکینگ تاکسی ها به محل ماجرا رسید و همه سمرو صمدا پمایمان یمافمت 

چون جویای ماجرا شد به وی گفتند که این بدون اجازه رسمی آمده نشریات را پمخمش کمرده و سمبمب 

بهرحال من به کارمند امنیتی گفتم ما از اینکه بمرای پمخمش نشمریمه رایمگمان بمایمد .  جار و جنجال شده

اجازه نامه رسمی داشته باشیم  آگاهی نداشتیم ولی برای بار دیگر حتما پی گیری میکنیم کمه آیما بمایمد 

 چنین جوازی داشته باشیم یا نه

واقعا متاسفم بخاطر نبی گرامی که مانند من وی نیز بیجا و بمی جمهمت و خمارج از همر گمونمه نمرم  

همچنان از نبی گرامی و همه دوستان وی که آنجما جضمور داشمتمنمد .  اخالقی مورد دشنام قرار گرفت

 .بخاطر حمایت و پشتیبانی جسورانه و آزادمنشانه شان صمیمانه سپاس گذار هستم

چون این ماجرا یاد آور ماجرای حاج آقا مصباح، امام جمعه مسجد امام علی در شمهمر تمورنمتمو ممی 

باشد خوانندگان ارجمند را دعوت می کنم به خواندن جریان آن ماجرا در نخستین شماره روشنگر که 

مانند همه شماره های روشنگر از طریق وب سایمت روشمنمگمر بصمورت دیمجمیمتمال قمابمل دسمتمرسمی 

مطمئنم خوانندگان آزادمنش از خواندن آن ماجرا و عقب نشینی حاج آقما مصمبماح در شممماره .  مییاشد

دوم روشنگر لذت خواهند برد و اگر آن دو فرد جاهل در فرودگاه آمستردام را از سرگذشمت نمنمگمیمن 

همکار و همفکر تورنتویی شان آگاه بسازند شاید ایشان درس عبرت گرفته دیگر روح خمینی و همیمچ 

 سرکوبگری را اجازه ندهند که در تن هایشان حلول کند

: همانطور که آقای ستوده آن زمان به شهروندان تورنتو خیلی بجا بانگ بیداری و هشداری دادنمد کمه

من نیز به شهرونمدان افمغمان تمبمار و ایمرانمی .  به سراغ آنها برویم قبل از اینکه آنها به سراغ ما بیایند

بدون شک ممنمظمور از بمه .  تبار هلند می گویم به سراغ آنها برویم قبل از اینکه آنها به سراغ ما بیایند

سراغ شان رفتن روشنگری و تالش در راه روشنگری می باشد و تالش در راه حفم  و بمهمبمود حمق 

اگر جلو اینگونه رفتارها گرفته نشود بدون شک این اشخاص جرات بمیمشمتمر ممیمیمابمنمد و .  آزادی بیان

فردا به خویش اجازه میدهند که مانند طالبان و رژیم پلید جمممهموری اسمالممی ایمران بمه همر کمار مما 

کارداشته باشند و حتی بخویش اجازه خواهند داد که نوع لباسهای خانمان ایرانی وافغانی در محافل و 

 .بیرون ازخانه را تعیین کنند

بدون شک بیجا نیست که این گونه اشخاص بی ادب و زورگو را ممرتمبمط بمه تمروریسمتمان و جمنمگ 

مگر چمنمدی پمیمش تمعمدادی از همممیمن .  ساالران افغانستان و رژیم پلید جمهوری اسالمی ایران بدانیم

تاکسی رانان آمستردام دست به سینه از جنگ ساالر منفوری چون محقق استقبال و پذیرایی نکمردنمد؟ 

شکی نیست که شاید تعدادی از ایشان از روی سادگی و هم قومی  از آن ممرد جمنمایمتمکمار اسمتمقمبمال 

کردند، اما نباید شک کرد که تعدادی از آنها هم آگاهانه از تمام جنایت وی با همدستی و همپیممانمی بما 

 .وی  و خائنانی چون ضیا مسعود و دوستم به پذیرایی از وی پرداخته بودند

آخر کدام افغان آزاده و آگاه و با وجدانی، چه از قوم هزاره باشد چه از قموممی دیمگمری، ممنمکمر ایمن 

واقعیت شده میتواند که محقق و حزب وحدت وی و شورای نظار احمد شاه مسعود و حمزب اسمالممی 

گلبدین و حزب اتحاد سیاف همه و همه از جنایتکاران و تجاوزکاران تشکیمل شمده بمودنمد و بمخماطمر 

جنگ های خانمان سوزی که راه انداختند سبب کشتار مردم شریف و بیگناه افشار و بقیه مردم کمابمل 

شدند؟ اصال کدام راننده زحمت کش افغان این واقیعت را فراموش کرده میتواند که مسمئمول دربمدری 

و فرار وی از زادگاهش دول خائن ظاهرشاهی، داودی، خلمقمی و پمرچمممی، جمهمادی و طمالمبمانمی و 

پس چطور امکان دارد انسان آزاده ای بمخماطمر همم قموممی یما همر دلمیمل .  کرزیی بوده اند و میباشند

اسمتمقمبمال و ...  دیگری برود و از جنگ ساالر چون محقق یا مسعود یا سیاف یا گلمبمدیمن یما دوسمتمم و

پذیرایی از قاتلین و متجاوزین برادران و خواهران خویش؟ چنین فرومایگی تنها از تمن .  پذیرائی کند

هائی ساخته است که در آنها روح خمینی یا مال عمر یا مسعود یا مزاری یا نجیب حلول کرده باشد و 

آیا نباید حتی در اینجا که از آزادی نسبی برخوردار هستیم بمر عملمیمه ایمن نموع افمراد و افمکمار .  بس

 مبارزه کنیم؟ آیا منتظر بنشینم تا اینجا را هم به گند بکشند و آنگاه فرار را به قرار ترجیح بدهیم؟

 

********* 



 

 

 14       2013شماره شصت و نه آپریل  . ماهنامۀ روشنگر  

 پروین غفارخانی ؛ بانویی که دو راه بیشتر نداشت 

 و او راه سوم یعنی سخت ترین راه را انتخاب کرد

بانو پروین غفارخانی معاون آموزش دانشگاه عملموم پمزشمکمی 

بمرای شمکمایمت  6033در اردیبهشت ماه سال ( قلهک)زرگنده 

از یک مزاحم تلفنی به دادگاه در خیابان خارک ممراجمعمه کمرد 

مواجه (  قاضی خاکپور) که با پیشنهاد بی شرمانه قاضی دادگاه 

شد که به او گفت در قبال با او بودن به این پمرونمده رسمیمدگمی 

 .خواهد کرد 

خانم پروین غفارخانی در مقابل این بی شرمی ساکت نمممانمد و 

قاضی خاکپور پرونده ای بر علیه خانم غفارخانی با اتمهمامماتمی 

اتمهمام بمه ” اغتشاش در امماکمن دولمتمی” توهین به رهبری) چون 

 درست کرد و او را روانه زندان اوین کرد..( …نظام مقدس

بانو غفار خانی که از بیماری ام اس خمفمیمف رنمج ممیمبمرد از 

استرس زیاد در عر  یک هفته در زنمدان اویمن فملمج شمد و 

میلیونی موفق بمه  03نهایتا در هنگام آزادی با ویلچر وبا وثیقه 

 خروج از زندان شد

دوبماره بمه دادگماه  6033دی مماه  53او بعد از ممعمالمجمه در 

مراجعه کرد و از قاضی خماکمپمور خمواسمت تما از پمرونمده او 

صرف نظر کند که قاضی خاکپور دوباره پیشنمهماد بمیمشمرممانمه 

 خود را تکرار کرد

بانو غفارخانی دو راه بیشتر نداشت یا باید پیشنهاد قاضی 

خاکپور را قبول میکرد و یا به زندانی که در عر  یک هفته 

” فلج شده بود بر میگشت و او سخترین راه را انتخاب کرد 

بنزین خرید و به دادگاه رفت به قاضی خاکپور گفت یا مشکلی 

که برایم ساختی را درست کن یا خودم را آتش خواهم زد ولی 

باز هم قاضی خاکپور قبول نکرد و گفت تنها راه رهایی 

پیشنهاد بی شرمانه اش است و بانو غفارخانی خود را اتش زد 

بار عمل  13چهارده ماه است که او در این حال زندگی میکند 

میلیون هزینه برای خانواده  18جراحی شده که نزدیک به 

از حافظه خود % 50داشته است و در بیهوشی های پی درپی 

را از دست داده و از سخن گفتن محروم شده و هر دو دست او 

از کار افتاده است و بعد از این همه اتفاق هنوز هم وزارت 

اطالعات سند وثیقه او را ازاد نمیکند تا این خانواده بتواند با 

این است عدل . فروش این ملک به درمان این بانو ادامه دهد

 اسالمی جمهوری اسالمی                                               

https://www.facebook.com/supportparvin  
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 11ادامه مقاله مذاکرات دولت ترکیه از ص 

برای خودمختاری مناط  کردنشین ترکیه، دسمت بمه ممبمارزه 

 .مسلحانه علیه دولت ترکیه برده است

ک که از کمک های کشورهایمی چمون . ک. پ  ۸۹۹۱در سال 

ایران، یونان، ارمنسمتمان و سموریمه نمیمز بمرخموردار بمود بما 

دستور اوجاالن آتش بس یک طرفه اعالم کرد و بمعمدهما نمیمز 

این آتش بس چند بار تررار شد اما دولت ترکیه اهمیتی به آن 

نداد و هم چنان نيامی خود در کردستان و حممملمه بمه پمایمگماه 

ک در کوه های قندیل و حتی در خماک کمردسمتمان . ک.های پ

 .عرا  ادامه داد

دولت ها و ارتش تمرکمیمه در تماریمخ ایمن کشمور، طمرح همای 

جنایت کارانه و هولناکی را علیه مردم کمرد بمه ممرحملمه اجمرا 

درآورده انممد و حممتمی آگمماهممانممه و عممامممدانممه کممردسممتممان را در 

محاصره اقتصادی قرار داده و عامل کوچ، بمی کماری و فمقمر 

در جنمگ نمابمرابمر بمیمن چمریمک .  روزافزون در منطقه هستند

ک و نیروهای دولت ترکیه در سه دهه اخیر، بیمش   . ک  . های پ

هزار نفر جان خود را از دست داده اند که بمیمش تمریمن   ۱۹از 

آن ها مردم عادی بوده اند که در اثر بمباران ها همواپمیممماهمای 

جنگی ترکیه و یا حمالت ارتش و نیروهای ویژه دولمتمی جمان 

ک نیز کارنامه چندان مثبتمی . ک. اما در این میان، پ.  باخته اند

 .ندارد

، عمبمد  ۵۱۱۱سال قبل در ماه مارس سمال   ۵۱دولت ترکیه، 

اوجاالن را طی عملیاتی که بیش تر شبیه راهمزنمی سمیماسمی و 

. آدم ربایی بود با یک هواپیمای ویژه از کنمیما بمه تمرکمیمه آورد

بعدها مشخص گردید این آدم ربایی به ویژه با همکاری پملمیمس 

 صورت گرفته است« موساد»مخفی اسرائیل 

بعدهما .  اوجاالن پس از محاکمه، نخست به اعدام محکوم گردید

به دلیل مخالفت های دادگاه حقوق بشر اروپا و حممایمت اغملمب 

چهره های سرشناس ترکیه و هم چنین بین المللی و لعمو اعمدام 

بنابمرایمن، از تماریمخ .  در این کشور، اعدام اوجاالن لغو گردید

دستگیری اوجاالن تاکنون تمام ارتباطات وی با رهبران فمعملمی 

ک در کوه های قندیل در نزدیکی مرز عمراق و ایمران . ک. پ

از این رو، نممی تموان حمدس زد . مستقر هستند قطع شده است

که مذاکرات و توافقات اوجاالن در زندان با دولت تمرکمیمه، تما 

 .چند اندازه برای آن ها مورد قبول واقع خواهد شد

تا زمانی که اوجاالن در زندان ایمرالی به سر می برد این 

زیرا مذاکره در . مذاکرات را نمی توان مذاکره واقعی خواند

ادبیات دیپلماتیک به گفتگویی در شرایط داوطلبانه و بدون 

حال آن که رهبر . پیش شرط و امن و علنی گفته می شود

ک زندانی و طرف مذاکره کننده با وی نیز سازمان .ک.پ

فضایی که بیش تر فشار روانی . است( میت)امنیت ملی ترکیه 

  !بر زندانی و بازجویی را تداعی می کند تا مذاکره

bahram.rehmani@gmail.com 

  

 نشریه روشنگر متعلق به شماست

 با پشتیبانی مالی خود به ادامه انتشار آن یاری رسانید

Tel : (905) 237-6661 
 تلفن روشنگر

905/237/6661 
 روشنگر متعلق به شماست

 در ادامه این راه ما را یاری رسانید

https://www.facebook.com/supportparvin
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 ژیال ضیایی 

شصترش را . صفربیل سنگین از ماسه را توی فرغون خالی کرد

و لرزج طررف دیرگرر را برا   یک طرف بینی گذاشت و مایع سبرز

مروال کرنرار شرلرترگ آب .  فینی محکرم روی ترلرنربرارمراسره پررانرد

کشید و سفریردی خراش نشرسرتره  خیسش را روی سر می دستهای

... هری  -فرریراد زد .  کررد برد و مررتربرشران مری می  ها را روی مو

صرفرر برا خرود   -تاریک شرد کره .  تمومش کن بریم دیگه.. صفر

برارون » نگاهی به آسمون کررد «  ! شه وامونده تموم نمی» غرید 

شه، فردا از خرجرالرت مرهرنردس براهراس  ضایع می اش بگیره همه

 « .سرمو بکنم تو خشتکم

 . تر به حرکت در آورد خم شد و بیل را سریع

 ... مش صفر! هی صفر -

 ! جانم مهندس -

 . بذار زمین بیلتو. شه کنی؟ داره غروب می چیکار می -

 ... مهندس هوا ابریه حیفه مصالح -

مگه نباس برری .  تو برو به زندگیت برس.  کنه موال جمعش می  -

 . ات؟ البد چش براهته پیش ننه

بریرل .  تر شرد هایش عمیق صورت صفر تا گردن سرخ و گره ابرو

و سرو تنش را تکاند و به سمرت   ها را محکم فرو کرد الی ماسه

 موال تفی پررانرد روی مراشریرن مرهرنردس و رنرگ.  شیر آب رفت

ریدم دهن تو و ننه » اش را خال انداخت و زیر لب نق زد،  یشمی

 « .صفر

هوای اتاق مادر از بوی ترش عرق تن و تند پیاز پخته سنرگریرن 

صفرکیسه برنج خارجیرا گذاشت دم دیوار و کت نریرمردارش .  بود

 . را کند

 . بیداری؟ پاشو پاشو تا آب سرد نشده! آبا -

ترسی آل  اد از اون آکله جدا شی نه؟ می دلت نمی..  ای؟ حاال می -

.. دکت کرده بدبخت قرمسراق..  ات کرده روونه  ببردش؟ االنم اون

. رسره افتادم گوشه این اتاق خرابه ولی همه خبرا به گروشرم مری

شنیدم چه جور خودشو آالگارسون درست .  اهل محل کور نیستن

 .کنه می

 . صفر دیگ آب جوش را ازروی والور پایین گذاشت.

ترو .  نرخرواسرترم حرمرومرم کرنری برذار ترنرم کررم برذاره. نخواستم -

گن یه پسرر گرردن کرلرفرت  می.  من  ره نه غسالخونه آبروی تو می

 ! داشته و عروس ساغ و سالم و اینجور کرم تو جونش افتاده

سطل بزرگ، کراسره .  نصف زیلوی کف اتاق شیبدار را جمع کرد

کرنرار سروراخری کره از کرف زمریرن   پالستیکی و لیف چرلروار را

سروراخ   خشتی به حیاط راه داشت چید و توده نایلونی راکه توی

 . چپانده بود بیرون کشید

خاش برسرتو که با این یال وکوپال اسیر زنیکه   -

چار چنگولی   خاش برسر من که اینجور.  قحبه شدی

 .... چشم و رو شدم زمینگیر و محتاج توی بی

تنکه، پیراهن کودری، چارقد .  سر بقچه مادرش رفت

دور به یاد   و ژاکت دست بافی که صفر از سالهای

صابون مراغه و حنا را هم از .  داشت، بیرون آورد

های دیگر کشید  پرت  کیسه برنج البالی خرت و

نخیزه کشاند به سمت زمین .آبا خودش را ش.  بیرون

ها را تنگ کرد  ها را به هم فشرد، چشم صفرلب.  لخت

هلش .  و پیراهن مادر را باال کشید و از سردرآورد

اش را  داد سمت چپ و کش شلوار چیت زانو رفته

طرف راست و   کشید پایین و بعد هم کجش کرد

پوست شکم شل و چروکیده تا وسط .  لختش کرد

خودش راهم در آورد   شلوار.  ها یش آویزان بود ران

 . و پاچه زیرشلواری را چند ال تا زد

حاال معصیتش گردن هر دومونه، خدا زنت رو به   -

ن لخت تو همین .دیروز ش  تا.  زمین گرم بکوبه

کنه یه  حاال افاده می.  یادش رفته.  زد ها وول می خاکی

ذاره بیایی  اگه تورو هم می..  این اتاق  سر بیاد در

 ....... کالتو... اینجا، پی خلوت خونه اس

صدای سوت قطار و گردش چرخ آهنی آن روی ریل 

مادر   اش سمجتراز کلمات و لق لق کشداروفرسوده

آب را توی سطل سرد و .  گوش صفر را با خود برد

های  شانه.  ریخت  گرم کرد و یک کاسه روی سر مادر

 . آبا لرزید

گیسات سفید شه و حسرت بچه به دلت بمونه که   -

الهی به .  گذاشتی زن  حسرت یه حموم گرم به دلم

آخه تو دلت به چی این عفریته .  روز من بشینی

 ... خوشه پسر؟

دستش را توی لیف بزرگ چلوار کرد صابون را 

. مادر  مالید رویش و کف آورد و کشید به سرو تن

زدو عرق از نوش بینی  می  رنگ صورتش به کبودی

چکید روی دستهایی که تند و تند در  اش می و چانه

 . حرکت بود

های آن  کاسه آب را که ریخت روی سر مادر پشنگه

سیاهش بیصدا   لبهای کلفت و.  تر کرد پیراهنش را

 . جنبید

از کار که . ها بیشتر این روز. حواسش پی زنش بود

دیدش روی فرش خرسک  رسید و می به خونه می

  --اتاق لمیده و صورت رنگ و لعاب دار تو قاب سیاه

 -اومدی؟ خسته نباشی   -کند که  ها را از روی بازوش بلند می مو

 . رفت می دلش برایش

اد آب گرم  حیفت می.  یخ کردم.  کوفت به جوونیت بیافته الهی  -

خاره  یه دست دیگه پشتم رو بکش، می.  بشکنه  بریزی؟ دستت

تر بری؟ گه شورم  زود  هولی که.  کمرم شکست..  یواش...  هنوز

 ،ری، تا کی عایشه خانم از خونه درت کنه به بهونه من کنی و می می

 . خواد حناشو می.. خاره هنوز سرم می

 حنا را توی کاسه خیساند و هم زد و به سرتنک مادر 

تا رنگ .  ها و پاهاش مالید دست  شد تارهاش را شمرد و کف که می

پوسیده و زرد   های بدهد کتری را پرکرد و تا چای را تیار کند مالفه

تر ولی سفید که از کیسه  ای پوسیده شده رختخواب ننه را با مالفه

مانده آب داغ را فراهم و کاسه .  خارجی بیرون کشید عوض کرد  برنج

بوی حنا در بخار اتاق نفس .  را درآورد  اش کاسه ریخت سر مادرو ته

ای دور  جا وصله شده  مالفه تمیز و از چند.  کرد را گرم و سنگین می

 مادر پیچید و دستش را انداخت زیر بغل و کشاندش روی زیلو کنار

تر  حاالدستهاش تند.  اش داد والور روشن و به بقچه رختخواب تکیه

ها را به تنش پوشاند و سر  خشکش کرد، یکی یکی لباس.  کرد می  کار

سوراخ را با توده .  روی زمین و خشکش کرد  آخر مالفه تن را کشید

های پخته را  زمینی سیب.  نایلونی پوشاند و زیلو را باز کرد کف اتاق

لعابی   هم که زنش فرستاده بود، از کیسه بیرون آورد ودر بشقاب

سبز لب پر شده گذاشت دم دست مادر و رختهای چرش را چپاند جای 

این روزا  »:  مادرش ایستاد شلوار و کتش را تن کرد  رو به.  ها آن

« ...تونستی زبونتو کاش می...  کنه ببرمت پیش خودمون التماس می

تاریکی، .  ها از اتاق بیرون زد تر از پا دلش جلو.  حرفش را قورت داد

را به نور چراغ ماشینهای گذری خیابان خاکی   قدمهای خسته صفر

هنوز .  شان پا تند کرد خالف جهت ماشین رو به سمت محله.  کشاند

 .کشاند مانده به خانه گذر تند پژوی یشمی، نگاهش را به دنبال خود

   89پاییز –تهران 

Jila.ziaee@yahoo.com 
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ادامه در صفحه         

 ی آدینه با شاملو بخشی ازمصاحبه مجله
 

احمد شاملو  یرکری از بررجسرتره ترریرن وارررگرذارترریرن  -

شاعر معاصر زبان فارسی است و نیز  یرکری  از چرهرره 

 . های متفکر با اندیشة ترقی خواهانه و نوگرا می باشد

گفت وگرویری را کره مری خروانریرد برخرشری اسرت از یرک 

مصاحبه بلند احمد شاملو که قرار است به صورت کتابری 

چاپ این بخش از گفتگوی احمد شامرلرو بره .  منتشر شود

ویژه در آن سال ها که بسیاری از روشرن فرکرران قصرد 

شاملو در این .   مهاجرت داشتند با تأریر بسیار همراه شد

مصاحبه به بحث دربارة ادبیات معاصر، شعر، مروسریرقری 

 .پرداخته است … و

 ۸/۳۱//۶۲۹۹در تاریخ  teekany: توسط

در دهه ی چهل تا پنجاه از نرظرر فررهرنرگری و ادبری .  س

آراری به وجود آمده که در تاریخ ادبیات معاصر بی نظیر 

حاال شما که شاعر، نویسنده و مرحرقرق پریرش .  بوده است

رو همة این سال ها بوده اید ممرکرن اسرت وضرع ترولریرد 

هنری و ادبی آن موقع را با نرمرونره هرای مرلرمروس ایرن 

 روزگار مقایسه کنید؟

برم و آن را بمه ایمن شمکمل جمواب  من در سوأل شما دست می 

 : دهم می

 ۵۱۹۵)   ی قرن هجری شمسمی حماضمر از اواخر نخستین دهه

، آثماری در شمعمر و ۱۹تما  ۱۹ی  و نه تنمهما دهمه(    ۵۱۵۹تا 

ادبیات فارسی به وجود آمده که در سمرتماسمر جمهمان نمظمیمری 

نه تعارفی در کمار اسمت نمه قمرار اسمت ممبمنما را بمر .  نداشته

لجاجت یا رجزخوانی سطحی و خودگنده بینی فدرال بمگمذاریمم

میگویم فدرال، چرا که شعر و ادبیات فارسی حماصمل تمالش )  

ی جغمرافمیمایمی  فدراتیو ملیتهای مختلفی است که در این محدوده

ساکنند، و دستکم در این سالیان اخیر از نمیمممای ممازنمدرانمی و 

های کجایی و کجاهایمی بسمیماری  ساعدی آذربایجانی و که و که

اوایل فروردیمن (.  اند اند و چهره کرده در آن به پایمردی کوشیده

ای پمیمش، از خموانمدن  در رم، آلبرتو موراویا که همفمتمه ۵۱۱۵

ی بوف کور هدایت به ایتالیایی فارغ شده  ی ترجمه چندمین باره

پس از چندبمار خموانمدن !  ی غریبی چه حادثه» :  بود به من گفت

. هنوز گرفتار گیجی نخستین باری هستم که کتاب را تمام کردم

ی بار ایمن اثمر بمه  تواند برای حمل همه کنم ترجمه نمی حس می

چمه قمدر دلمم ممیمخمواسمت آن را بمه .  دار باشمد قدر کافی امانت

ی دوم ایمن  و این اثمری اسمت کمه در دهمه  –«  !فارسی بخوانم

نوشته شده و آنچه نقل (  ۵۱۲۹تا  ۵۱۵۵های  سال)قرن شمسی 

ی ممحمتمرم بسمیمار  کردم سخنی است که از دهان ممرد فمهمممیمده

تاریخ نگارش بوف کور مقارن .  ای بیرون آمده خوانده و نوشته

ایامی است که نیما هم نوشتن نخستین اشعار مکتب خمودش را 

ها همه از نتایج سحمر بمود حمتمی اگمر  یعنی این.  آغاز کرده بود

( ۸۹تما  ۱۵)  ی هفتمم بدبینانه ادعا کنیم که هنوز هم در این دهه

ایمم  کمه ادعمایمی اسمت  به انتظار رسیدن صمبمح دولمتمش ممانمده

گیملمه ممرد را داریمم از (    ۱۹تا  ۲۵)  ی سوم در دهه. نادرست

(   ۱۹تما  ۱۵)  ی پمنمجمم  های دهه بزرگ علوی و بعد، در سال

ی مممن  کمه بمه عمقممیمده)  عمزاداران بمیممل را داریمم از سمماعمدی 

و تمرس و لمرز را (  کسوت گابریل گارسیما ممارکمز اسمت پیش

بمعمد ممعمصموم .  داریم و توپ را و آثار کوتاه و بلند دیگرش را

دوم و شازده احتجاب هوشنگ گلشیری از راه میرسد و پس از 

انمگمیمز  ی جای خالی سلوچ و داستان بملمنمد و رشمک آن سروکله

ها در نمظمر ممن کمه  این.  شود کلیدر محمود دولت آبادی پیدا می

ای  ی آزاردهمنمده ی اخمیمر حمافمظمه متیسفانه در این دو سه مسیله

المبمتمه .  هایی را دارد که از مه بیرون است ام، حکم قله ه پیدا کرد

. حتی احتمال دارد چمیمزهمای ممهمممتمری را جما انمداخمتمه بماشمم

منمتمهما .  منظورم یک نظر کلی است نه تنظیم یک فهرست دقیق

 مشکل زبان « ادبیات و شعر فدراتیو»یک مشکل اساسی این 

غمالمبما    -یعنمی زبمان  -در این گونه تولید، اسباب کار.  است که آن را نباید نادیده گرفت

شناسد یا بسیار دیر  ی آن قلقش را نمی کاربرنده ی انتقال عاریتی است که به یک وسیله

ی  ی نمقملمیمه مثل وقتی که آدم برای کاری وسمیملمه. کند به شناسایی آن توفیق حاصل می

در جوانترها، حتی هنگامی که خود اهمل زبمان بماشمنمد، .  رفیقش را به امانت میگیرد

باز وسیله کار چیزی است ناآشنا و عاریتی و بدقلق و سرکش  چمه رسمد بمه آن کمه 

ی جموان  نمویسمنمده.  برای نوشتن از زبان دیگری جز زبان اصلی خمود اسمتمفماده کمنمد

های آن هیمچ جمور دممخموری  داند و با گوشه ایرانی معموال  زبان فارسی روز را نمی

در دبیرسمتمانمهما و دانشمگماهمهما ایمن (    ۱۹تا  ۱۵)  ی ششم دستکم تا اواسط دهه.  ندارد

دانم و از جریان امروزی اطالع زیمادی  زبان بد و آموخته نمیشد، بعد از آنش را نمی

خب، چنین جوانی وقتی که نیروی آفرینش ادبی یا شعریش بیدار شود ناگمزیمر .  ندارم

شمود  نهایت کمارش ایمن ممی.  کار گیرد که قدرت سواری دادن ندارد است زبانی را به

که نمودن و ساختن را به جای کردن، گردیدن را به جای شدن، و باشیدن و هستن را 

( به مثابه مشت نمونه خمروار) به جای بودن به کار ببرد و در حقیقت این پنج فعل را 

از معانی اصلی خود خالی کند و زبان را بلنگاند، یا با به هم ریختن روابط عمنماصمر 

آلمود کمنمد تما خموانمنمده  قاموسی و دستوری زبان، آب تفاهم نویسنده با خواننده را گمل

این مشکل طبعا  در کار نویسندگمانمی کمه فمارسمی زبمان .  مایگی نویسنده را درنیابد کم

شمود در یمک  حتمی لمهمجمه همم دیمده ممیدر کار اینان  .  دوم آنها است مشهودتر است

گدا آمد در خمانمه نمان بمرایمش »  : خوریم ای برمی ی کوتاه ساعدی به چنین جمله قصه

بمی ایمنمکمه کموچمکمتمریمن   -! « آورد آید دخلت را در ممی می» :  ، و در جایی دیگر« دادم

وگوها بمه دلمیمل  بینیم که گفت خرده ای بر ساعدی بتوان گرفت در آثار او به عیان می

کند که کل اثمر را بمه خمطمر ممیمانمدازد بمرای  کمبودهای زبانی ناگهان چنان افتی می

بمرد،  وگوها، نه فقط محتوا را پیش نمممی نمونه نگاه کنید به همان ترس و لرز که گفت

گناه ساعدی نمیمسمت کمه پمیمش از روشمن کمردن . کند بلکه عمال  در کار آن اخالل می

ی  اگمر شماه بمه راسمتمی شمیموه.  شمود تفکیک زبان خود، گرفتار آفرینش جوشانش می

خالقیت او را در زندان اوین نخشکانده بود فرصت بسیاری در پیش داشت که از این 

از تمام این پرحرفی دسمت و پما شمکمسمتمه .  بابت نگاه دوباره ای به آثار خود بیاندازد

منظورم گفتن این نکته بود تولد شاهکارهای ادبیات نوین ما بسی پیش از دهمه چمهمل 

شمود گمممان  تا پنجاه آغاز شده است و اگرچه امروز آثاری از آن دست عمرضمه نمممی

تموانمم جموابمی  اما به موضوع اصلی این سوأل نمی.  رود همچنان زنده و پویا باشد می

ام و ممطملمقما   بدهم، چرا که فقط چند برنامه شعری از تولیدات هنری این روزگار دیده

ام همرچمنمد کمه  جا به چاپ میرسد نداشته جا و آن ی آثاری که این فرصتی برای مطالعه

ی خودش را از در بسته و پنجمره  اگر اثر درخشانی جایی چاپ شود راه نفوذ و ارائه

کمه تما   -ام که تولیدات هنری و ادبی مما در عو  به اجمال شنیده.  کند کور هم پیدا می

ها و شهادت بمه وهمنمی کمه بمر انسمان  ی گذشته در جهت شناختن موقعیت اواسط دهه

امروزه بی هیچ تعارف و اما و اگری  -رفت و زدودن این وهن حرکت کرده است می

هدف چنین توصیفی بدون شک چمیمزی .  شود توصیف می(  ؟) « آمریکایی»  غربزده و

بایست جایی یکی از مخاطبان آگماه  وگرنه می«  . ها نیست سوءاستفاده از ناآگاهی» جز 

المبمتمه .  این احتجاج بی استدالل گریمبمان ممدعمی را بمگمیمرد و بمپمرسمد بمه کمدام دری

. « ! مواظب باشید، این مایه کشنمده اسمت» شود برچسبی روی شیر زد  عنداالقتضا می

تواند برای ممانعت کودک از افراط در خوردن شمکمالت، آن را بما  و هر مادری می

ی ممخماطمبمان یمک جماممعمه را کمودک پمنمداشمتمن  اما همه.  وصف کند«  اخی» ی  کلمه

است، غمربمزده و «  تبلیغ لزوم بازگشت ادبی» اگر منظوراین معرفان .  آور است خنده

انگمیمزتمر از آن  های گذشته بسیار حیرت خصوص آمریکایی عنوان کردن آثار دهه به

هما را بمار  ما باید سنت شعری محتشم کماشمانمی» که مثال  یک کالم بگویند.  خواهد بود

 —وگرنه من خود بارها، و از آن جمله در (. چنان که گفتند هم) «دیگر زنده کنیم

انتها به این حمقمیمقمت اعمتمراف  ای بی ی همچون کوچه مقدمه

ام که شعر ناب را نخسمتمیمن بمار از شماعمران غمربمی  ه کرد

ممگمر .  اسم این غربزدگی و فالن و بهمان نیسمت.  ام آموخته

اینکه قرار باشد دور صنایع نساجی و نمفمت و اسمتمفماده از 

آسانسور و ماشین و هواپیما را هم قلم بگیریمم و از ابمزار 

جنگ هم به نیزه و شمشیر بسنده کمنمیمم و از پمزشمکمی بمه 

ی عناب و سپستان اکتفا کنیم که خوشا طمب  همان جوشانده

ایمن، جمدا کمردن جماممعمه از کمل !  سنتی عبدهللا خان حکیم

بشریت است که از تولیدات فرهنگی نیز همچون تمولمیمدات 

کند و همممپما و  صنعتی و دستاوردهای علمی داد و ستد می

                               . .                                 رود همممممممگمممام پمممیمممش ممممی

های هولناش آن در پریرکرر  جنگ دوم جهانی و ضربه  -س

هرای  جامعه بشریت، آرار ادبی بسیاری آفرید و بره چرهرره

خریرلری از .  فراوانی در ادبریرات جرهران تشرخرص برخرشریرد

نویسندگان هم با توجره بره ترجرربریرات شرخرصری خرود از 

آیرا .  جنگ، نتوانستند خود را از تأریر آن دور نرگره دارنرد

اید، شرایط  شما که در هفده سالگی به زندان متفقین افتاده

طور کلی هنرمند را  زمانی و مکانی شاعر و نویسنده و به

 دانید؟ در تأریرپذیری از جنگ مؤرر می

امما .  شرایط اجتماعی و طبقاتیاش را بملمه، مم ثمر ممیمدانمم  -

دانمم چمرا یممکمهمو از جمنمگ دوم شمروع کمردیمد، در  نمممی

 . صورتی که جنگ اول هم سر دیگر همین کرباس بود

های گوناگون آفرینش هنری مموضموع  به ناگزیر در شاخه 

طور غیر مستقیم هم آثمار  آثار فراوانی قرار گرفت بلکه به

شمود بمه  بسیاری به جا گذاشت که مثال  به عنوان نمونه ممی

. ایجاد مکتب داداییسم در شعر و ادبیات فرانسه اشاره کمرد

مثال  جنگ اول در همسایگمی خمودممان تمرکمیمه کموهمی از 

چممه  تممرانممه در آثممار فممولممکمملمموریممک بممه جممای نممهمماد کممه آن

 -روحمی سمو  -ی بزرگ ملی ترک شناس و خواننده موسیقی

بردن به عظمت  ها ضبط و اجرا کرده برای پی از این ترانه

های بیگمنماه خملمق تمرک گمذشمتمه  ای است که بر توده فاجعه

در مورد من قضیه به کملمی .  های بسیار گویایی است نمونه

ممتمفمقمیمن بمودم، و «  بازداشت سیاسی» من در .  کند فرق می

کشمورممان .  فمرق دارد«  زندانی جمنمگمی»  این با وضع یک

های سیاه جنگ دوم دچمار لمطمممات جمنمگمی و  هم در سال

ی  بما وجمود همممه.  طیفی جنگ بود نه زیر آوار مستقیمم آن

ها وضع اسفناک من در آن شرایط سخت قابل بمررسمی  این

است  چرا کمه بمه تمممام ممعمنمی پمیمازی شمده بمودم قماطمی 

بیرون بماغ »  موجودی بودم به اصطالح معروف.  مرکبات

پسربچه  ای را در نظر بمگمیمریمد کمه پمانمزده سمال اول .  «

عمرش را در خانوادهای نظماممی، در خمفمقمان سمیماسمی و 

سکون تربیتی و رکود فکری دوره رضاخانی طی کرده و 

آنوقت ناگهان در نهایت گیجی، بی هیچ درک و شمنماخمتمی، 

در ممیمان  ۲۹همای  های اجتماعی سمیماسمی سمال در بحران

دریایی از عمالممت سموأل از خمواب پمریمده و بما شموری 

ور و بینشی در حد صفر مطلق، با تفنگ حسنموسایی  شعله

که نه گلوله دارد و نمه مماشمه، یماالنمچمی پمهملموان گمروهمی 

دشمممن دشمممن مما » ابلهتر از خود شده است که بما شمعمار 

میکموشمنمد   -گرچه از سر صدق  -ناآگاهانه«  دوست ما است

مثال  با ایجاد اشکال در امور پشت جمبمهمه ممتمفمقمیمن آب بمه 

المبمتمه آن !  ی اوبماش همیمتملمر بمریمزنمد آسیماب دار و دسمتمه

فریب بمخمورم و «  کمتر» گرفتاری، از این لحاظ که بعدها 

بمخمش بمه حسماب نمیماورم  یا هر یاوهای را شعاری رهمایمی

ای بود  که این، خب، البتمه جمواب  برای من درس آموزنده

ای ندارم که ارائه  من در آن زمینه تجربه.  سوأل شما نیست

اما روشن است که هر نویسنده یا شاعری جنگ را بما .  کنم

کمنمد، و همممیمن  های خودش ترجممه ممی معیارها و برداشت

 زند یک جا  بینیم یک جا با حماسه پهلو می است که مثال  می

 78ادامه در ص 
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 پرواز کن برو

  مهبگریز از این 

 بگریز از دهان مردم

 !ها تابیده است ی ماه تلخی که بر پنجره بگریز از دایره

 

 دیروز قسمتی از آسمان بودی

ای از خاش امروز ذره  

!ها دچار شدی دوست من به سرنوشت آدم  

 کوچک شدی

ی این تیرگی به پهنه  

!مواظب باش گم نشوی  

.ها نیست طبیعی آبی  که تیرگی ادامه  

 هی کایابای

 !عقاب خانگی همسایه

 ها زندگی در اعماق عادت

 هیچ فرقی با مرگ ندارد

 ای تو مرده

 !دانی فقط معنای مرگ را نمی

........... 

"مرده ای به کشتن ما می آید"از کتاب   

  گزیده شعرهای رسول یونان به انتخاب احمد پوری

  تو نمرده ای

  بهار که بیاید

  دوباره از خاش سر در می آوری

  دوباره می خندی

  و می گویی سر در نمی آورم

  چطور می توانستم این همه آرزو را

 !با خود به خاش ببرم 

 

**** 

 

  من ریشه هایم جایی پیش تو بود

 

 دنیای کوچکی ست

  تو روز هایت را برمی داری

  با تکه هایی از من

  که ریخته است روی خاش

  من مرزها را

  خط می زنم از کتاب

 !از موهایم که عاشق بود 

  پدر گفت کوتاهش کن

  اصالً ببر صدای این اسب های لعنتی را

 ما مال این سرزمین نیستیم ، می فهمی ؟

 

  من تکه ای از زمین را جابجا کردم

  کمی از خاش های پدر را آوردم

  و ریختم پای شمعدانی ها

 و ریختم روی آسفالت بدقواره ی این شهر

  و ریختم توی صورت بچه هایی که

 به مادر بزرگ گفتند ارمنی

  و می خندیدند

 

  پدر گفت وقتی ریشه هایت جای دیگری باشد

  و بعد ادامه نداد

 

  من ریشه هایم جایی پیش تو بود

 و شیهه هایم را

  تنها اسب های غریبه دوست داشتند

  اسب هایی که مال هیچ سرزمینی نبودند

  من به ریشه هایم فکر می کردم توی مدرسه

  توی مقنعه

  وقتی که بوی خون

  توی سرود ملی و مارش های پیروزی

 دیوانه ام می کرد

  من فکر می کردم زمین چه قدر ابله است

  که می گذارد تکه تکه اش کنند

  و سیاستمدارها

  که نمی گذارند سربازهای عاشق

  شجاع نباشند در مقابل مرگ

  من حتا پیش خودم فکر می کردم

  حتماً توی کله ی خانم مدیر

  گچ ریخته اند

  که می گوید

  جنگ غنیمت است

 !و موهای ما به دشمن کمک می کند

 من دم اسبی ام را باز می کردم توی کالس

  و اسب ها شیهه می کشیدند

  پدر می گفت

 وقتی ریشه هایت جای دیگری باشد

 

 من به تو فکر می کردم که جای دیگری بودی

  و از خون بدت می آمد

  و از سیاستمدارها

  که نمی گذاشتند سربازهای عاشق از جنگ بترسند

*** 

یانوس: از سایت شعر   

 

  رسول یونان

 .است ایرانی شاعر، نویسنده و مترجم( ۶۲۳۹ زاده)

اکنون  هم. ای در کنار دریاچه ارومیه به دنیا آمد او در دهکده

او تاکنون چند دفتر شعر به چاپ رسانده . ساکن تهران است

رودی »ای از دو دفتر شعر رسول یونان با عنوان  گزیده. است

زبان  به واهه آرمن توسط« که از تابلوهای نقاشی می گذشت

 .[۶]ترجمه شده و در تهران به چاپ رسیده است ارمنی

به کردی سورانی  ای مریوان حلبچه آراری از او نیز توسط

 .است ترجمه شده

 .بوده است جایزه ادبی والس او از داوران

 (مجموعه شعر) روز بخیر محبوب من

 (مجموعه داستان) ای در مزرعه برفی کلبه

 (گزینه شعر جهان/ ترجمه) روزهای چوبی

 (نامه مجموعه نمایش) گندمزار دور

 (مجموعه شعر) کنسرت در جهنم

شعر  –رمان / ترجمه)  بنرجی چرا خودکشی کرد؟

 (ناظم حکمت از

 (ناظم حکمت گزینه شعر/ ترجمه)  یک کاسه عسل

 (های مینی مال مجموعه داستان)  فرشته ها

ناظم  گزینه شعر/ ترجمه)  تلگرافی که شبانه رسید

 (حکمت

 (گزینه شعر آذربایجان/ ترجمه) بوی خوش تو

 (مجموعه شعر) من یک پسر بد بودم

 (نامه نمایش) ۲تخم مرغی برای پیشانی مرد شماره 

 
 تکه هایی از شعر بلند

حرف هایی با عقاب خانگی همسایه   
رسول یونان                   

 

"!کایابای"پاییز در راه است   

ات دوباره قصه  

  کند و مردان کافه را دور هم جمع می

بخشد ها درازا می به شب  

 و ما باز باید هر صبح

 پرهای تو را از روی میز جمع کنیم

 

!کمی به فکر خودت باش  

ها آشیانه مکن ها و استعاره این قدر در کنایه  

بینی آسیب می  

 همیشه گلوله از سرب نیست

ست آلوده به تحقیر گاه لبخندی  

آنکه بفهمی بی  

شوی در خون خود غرق می  

 

 

 

 دو شعر از ناهید عرجونی
 

  تو نمرده ای

 

  تو نمرده ای

حتی اگر تمام دیوارها سیاه پوش 

 شده باشند

 و کالغ ها خبرت را بچسبانند به عریانی تیرهای برق

 

  تو نمرده ای

  حتی اگر موهایت را خاش خورده باشد

 و جوانی ات داستانی شده باشد برای زن های همسایه

 

  اینجا پشت مرگ

 جایی هست که ما باهم قرار می گذاریم

  جایی که تند تند برایت از خیابان می گویم

  از نفس های مان که بند آمده بود

  از تو که از پا افتادی

  از دست های خودم که رو به باال بود

  می خواستم برایت امان بگیرم

  برای نفس های جوانت

   که ندادند

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86#cite_note-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8_%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%B1%D8%AC%DB%8C_%DA%86%D8%B1%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D8%B9%D8%B3%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%
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 پاسخ فرزانه عرب راویزی
 عباس معروفی یک سونات و سه مهتاب  به

  

چندین دهه پیش کتاب ژان کریستف به ترجممه ی شمیموا و  

زیبای به آذین از سرنوشت تراژیک کریستف برایمان ممی 

گفت که وقتی درهم کوفته و شکسته و پریشان بود پمزشمک 

مهربانی او را در خانه ی خود پناه داد، نگمهمش داشمت، و 

این دو اندکی بمعمد .  زنش آنا را به پرستاری او تشویق کرد

دلباخته ی یکدیگر شدند و به این تمرتمیمب بمه اعمتممماد ممرد 

درد و رنجی که این دو دلمبماخمتمه در اثمر .  کردند" خیانت"

این حادثه دستخوش آن شدند و لمذت غمریمبمی کمه از گمنماه 

هولناکشان می بردند تناقضی است که به سمادگمی در ذهمن 

. حل شدنی نمبمود(  آن هم خواننده ی بینوای ایرانی) خواننده 

آنا پیشنهاد خودکشی به کریستف می دهد تا با هم در عشمق 

شان بمممیمرنمد و کمریسمتمف پمس از آزممودن نمامموفمق ایمن 

او می گمریمزد . دیوانگی راه حل نهایی را در فرار می بیند

و زن با پشتی خمیده از بار گناه کبیمره و روحمی ممرده تما 

پایان عمر بین کلیسا و خانه ی شوهر سرگردان می رود و 

نویسنده ی این رمان بزرگ کسی را محکموم نمممی . می آید

کند قضایا را بیش اخالقی نمی کند بلکه آنچه انسانمی اسمت 

را به همان نحو انسانی توصیف می کند و زنمدگمی انسمان 

ها را با تجویز حکم های مذهبی و اخالقی از ریخت نمممی 

. انمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدازد                .  

قصد من دفاع از راه حلی نیست که این دو انسان برگزیدند 

و در ضمن اصال از فرایند این ماجرا خبر ندارم و اتمفماقما 

بر خالف آقای معروفی حدس و گمان هم نمی زنم که چمرا 

این دو انسان چنین راه حلی را بمرای مشمکملمی کمه بما آن 

احساسات همسر زخمم خمورده ی .  روبرو بودند، برگزیدند

این زن را هم می توانم تما حمدودی درک کمنمم ولمی آنمچمه 

کنم این است که این مرد در وبالگ خود به نمام -درک نمی

همر چمه از دهمانمش (  اگر واقعا وبالگ او بماشمد" ) زخمی" 

درآمده نثار زن و خانواده ی او کرده است و زن را هم بنما 

حاکم بر این سرزمین نفرین شده به اعدام "  شرع" به قانون 

به نظر می رسد زیر پوست ایمن .  غیابی محکوم کرده است

مرد کارگر و عضو سندیکا نه یک ممرد روشمن انمدیمش و 

با این خشونت کمالم .  عقالنی بلکه دقیقا یک مال پنهان است

و این تعر  خطرناک در گفتار گمان نمممی کمنمم زن ممی 

توانسته است بدون ترس از مجازات و تنبیه شدید جسمانمی 

  . و روحمممممممممی بممممممممما او روبمممممممممرو شمممممممممود

در پایان می خواهم بگویم آقای هنرمند عزیز لطفما زن را 

همچون شیئی بازیچه ی دست خودتان مردها قلمداد نکمنمیمد 

زن را موجودی منفعل و فمریمبمنمده و بمدون عمقمل و ممرام 

این زن فکر دارد جسم و جان دارد انمدیشمه .  تصویر نکنید

دارد در مبارزات کمارگمری فمعمال بموده اسمت پمس او را 

موجودی منفعل و بازیچه ی دسمت ممرد ممهمممان تصمویمر 

     .            نممممممممممممممممممممکممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممیممممممممممممممممممممد
 اخبار روز

 ۳/۶۲مارس  ۳  - ۶۲۸۶اسفند  ۶۳  شنبه :
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  !مردساالرهای خاورمیانه متحد شوید
 پاسخی به آقای عباس معروفی

 فرزانه عرب راویزی

می خواهم بگویم آقای هنرمند عزیز لطمفما زن را همممچمون شمیمئمی  

بازیچه ی دست خودتان مردها قلمداد نکنید زن را موجودی ممنمفمعمل 

این زن فکر دارد جسمم .  و فریبنده و بدون عقل و مرام تصویر نکنید

و جان دارد اندیشه دارد در مبارزات کارگری فعال بموده اسمت پمس 

او را موجودی ممنمفمعمل و بمازیمچمه ی دسمت ممرد ممهمممان تصمویمر 

 ...نکنید 

بح  پیرامون فعال کارگری و زن کارگری که همممراه او از ایمران 

یکی از موارد جالبی که در ایمن .  خارج شد هنوز هم بح  می آفریند

باره دیدم نوشته ای از عباس ممعمروفمی بمه نمام یمک سمونمات و سمه 

عمبماس (  6. ) مهتاب است که روی تریبون زمانه هم منتشر شده است

: در ایمن بماره چمنمیمن ممی نمویسمد"  هنرمند و رمان نویمس"معروفی 

چهره ی مشهور کارگری وقتی از زندان بیرون می آید تصمیم ممی " 

رفیق و همکارش وقتی سمرگمردانمی او را .  گیرد ایران را ترک کند

« . خونه ی خمودتمه.  بیا خونه ی من عزیزم» :  می بیند بهش می گوید

و خودش، این کارگر بیچاره صبح می رفته سر کار، شب بما نمان و 

گوشت و میوه و سبزی و شیریمنمی و لمبمخمنمد ممی آممده خمانمه تما از 

  .رفیقش پذیرایی کند

چهره ی مشهور کارگری قبل از فرار به ترکیه حمدود چمهمل روزی 

و از آنجا برای فرار از ایمران .  در خانه ی رفیق جان جانی اش بوده

به مسئوالن سازمان ملل گفته با زنی که همکمارش اسمت .  اقدام کرده

و دچار مشکل شده دارد کشور را ترک می کند، اما وقتی به تمرکمیمه 

می رسد در بهت و ناباوری معلوم می شود که آن زن کسمی نمیمسمت 

  !جز همسر رفیق و همکار پناه دهنده اش

برای من اصالً مهم نیست که آن زن با داشتن شوهر و دو فرزند 

شاید خارج رفتن مهمترین انگیزه اش بوده، .  چرا این کار را کرده

مرام و .  شاید خانه ای در حومه برایش مهم بوده، یا هر چیزی

شده .  مثل شهاب سوخته و از چرخه افتاده بیرون.  معرفت نداشته

حتا این هم که شوهرش خانه .  مهم نیست.  اختری با شرکای سوخته

را به اسم او خریده بوده و حاال نمی داند چه خاکی به سرش بریزد 

  .مهم نیست

بیش از سه و نیم میلیارد زن توی این دنیا هست، :  من می گویم

آنوقت تو به عنوان چهره ی کارگری زندانی کشیده باید صاف می 

رفتی عاشق زن رفیقت می شدی که به تو پناه داده و تو را به خانه 

اش برده و نان و نمکش را با تو قسمت کرده؟ خجالت نکشیدی از 

خودت؟ چرا با رفیقت این کار را کردی آقای چهره ی کارگری 

  ".زندانی کشیده مشهور؟

اگر برای این هنرمند ایرانمی اصمال ممهمم نمیمسمت کمه چمرا زن ایمن 

انتخاب را کرده و همراه مرد دیگری رفته اسمت پمس بمرای چمه بمه 

حدس و گمان پیرامون انگیزه های احتمالی زن می پردازد که شمایمد 

برایش داشتن خانه ای در حومه و یا خارج رفتن مهم بوده اسمت؟ و 

یا چرا به کندوکاو در شخصیت او می پردازد کمه ممثمال شمایمد ممرام 

نداشته یا شهابی سوخته است و نظایر آن؟ معلوم است که دل هنرمند 

ما غنچ می زند برای فهمیدن انگیزه ی ترک همسر قانونی از سموی 

هنرمند ما پمس از ایمن حمدس .  این زن و همراهی اش با مرد مهمان

های انگیزه شناسانه البته رو بمه سموی چمهمره ی شمنماخمتمه شمده ی 

او را هم البته سرزنش می کمنمد کمه "  بی مرامی" کارگری می کند و 

چندین میلیارد زن روی این کره ی خاکی است چرا باید صماف ممی 

رفممممتممممی عمممماشممممق زن رفممممیممممق ات مممممی شممممدی؟ خممممجممممالممممت 

             نمممکمممشمممیمممدی؟                           

راست می گویند که پوست هر مرد ایرانی را خراش بدهی 

دوست ما چنان در باره ی این . زیرش یک مال ظاهر می شود

زن حرف می زند که انگار شیئی است که مردها بر سرش 

از این زن همچون موجودی حرف زده می . دعوا می کنند

شود که انگار احساس و غریزه و اراده و میل و تصمیمی از 

انگار حتما باید مرد مهمان دست روی او . آن خویش ندارد

گذاشته باشد و او را از راه به در کرده باشد و در تصور او 

نمی گنجد که شاید زن، مرد مهمان را فریفته ی خویش ساخته 

اصال در تصورش نمی گنجد که اگر کسی را دوست . است

شاید هم )دوست داریم  -دست کم تا مدتی –داریم فقط او را 

ی بزرگ آمریکایی همینگوی بتوان سر به -همچون نویسنده

سوی آسمان باال برد و آهی از ته دل کشید و گفت خدایا چرا 

و ( نمی شود هم زمان دو نفر یا حتی بیشتر را دوست داشت؟

توانیم به سه میلیارد آدم دیگر بیندیشیم که شاید قابلیتی -نمی

انگار داریم . برای برانگیختن حس دلدادگی ما داشته باشند

خب این یکی هزینه اش . شلوار یا پیراهن انتخاب می کنیم

زیاد می شود بهتر است یکی دیگر را بردارم که ارزان تر 

خب فرقی نمی کند رنگ آبی بپوشم یا رنگ قرمز هر . است

زن هم . دارند-دو شلوارند یک کارکرد دارند مرا گرم نگه می

از نظر آقای معروفی همین کارکرد را دارد باالخره زن زن 

کنی فرقی نمی کند این " رفع حاجت"است قرار است با آن 

قدیم ترها پیرزن های دنیادیده ی بینوای . نشد یکی دیگر

ایرانی که از فرودستی ابدی جنسیت خود خبر داشتند آن را 

درونی هم کرده بودند و به نسل های بعدی هم انتقال می دادند 

هایشان بزنند می گفتند دخترم -برای این که توی سر عروس

زیر هر سنگ هزار ! چه فکر کردی مثل تو زیاد پیدا می شود

تا زن است کافی است پسرم دست ببرد و یکی را بر حسب 

حاال دوست هنرمند ما می گوید آقای . قرعه بیرون بکشد

کارگر سرشناس، دنیا پر از زن است حاال چرا همین یکی که 

شوهر دارد و تازه دو تا هم بچه ی ترگل و ورگل هم روی 

دستش است؟ چرا کانون خانواده ی رفیقت را به هم ریختی؟ 

چرا زن او را از دستش درآوردی؟ چرا او را دزدیدی؟ زن 

موجودی منفعل بی مرام و بی رحم و احتماال نادان ! بیچاره

است که حتی قدرشناس مهربانی و گذشت همسرش نیست 

از این . همان که حتی خانه را هم به نام او کرده بوده است

جا، از این دست قضاوت ها، تا فضاوت های مالیان چقدر 

  .                                         راه است؟ حقیقتا نمی دانم

 یادداشتی از عباس معروفی

چهره ی مشهور کارگری وقتی از زندان  –( مهتاب یکم)

رفیق و . بیرون می آید تصمیم می گیرد ایران را ترک کند

:  همکارش وقتی سرگردانی او را می بیند بهش می گوید

و خودش، این « .خونه ی خودته. بیا خونه ی من عزیزم»

    —کارگر بیچاره صبح می رفته سر کار، شب با نان و
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گوشت و میوه و سبزی و شیرینی و لبخند می آمده خانه تا از 

.                                رفیقش پذیرایی کند . 

چهره ی مشهور کارگری قبل از فرار به ترکیه حدود چهل 

و از آنجا برای . روزی در خانه ی رفیق جان جانی اش بوده

به مسئوالن سازمان ملل گفته با . فرار از ایران اقدام کرده

زنی که همکارش است و دچار مشکل شده دارد کشور را 

ترک می کند، اما وقتی به ترکیه می رسد در بهت و ناباوری 

معلوم می شود که آن زن کسی نیست جز همسر رفیق و 

!                       همکار پناه دهنده اش  

برای من اصالً مهم نیست که آن زن با داشتن شوهر و دو 

شاید خارج رفتن مهمترین انگیزه . فرزند چرا این کار را کرده

اش بوده، شاید خانه ای در حومه برایش مهم بوده، یا هر 

مثل شهاب سوخته و از چرخه . مرام و معرفت نداشته. چیزی

حتا . مهم نیست. شده اختری با شرکای سوخته. افتاده بیرون

این هم که شوهرش خانه را به اسم او خریده بوده و حاال نمی 

.                         داند چه خاکی به سرش بریزد مهم نیست . 

بیش از سه و نیم میلیارد زن توی این دنیا : من می گویم

هست، آنوقت تو به عنوان چهره ی کارگری زندانی کشیده 

باید صاف می رفتی عاشق زن رفیقت می شدی که به تو پناه 

داده و تو را به خانه اش برده و نان و نمکش را با تو قسمت 

کرده؟ خجالت نکشیدی از خودت؟ چرا با رفیقت این کار را 

 کردی آقای چهره ی کارگری زندانی کشیده مشهور؟         

                                                            ———— 

که در واشینگتن به ایمن عمنموان ) آقای خالی بند   -( مهتاب دوم) 

درسمت .(  مشهور است و این حکایت همانجا سر زبمان هماسمت

در هنگامی که همسرش در بیمارستان با سرطان پنجه نرم می 

را بمه اروپما (  ا.  ک.  و.  از دانشجویان ت) کرده، دختر جوانی 

بمراش غمذا و .  می آورد و در خانه مجردی اش مستقر می کند

کیک می پزد، دورش پرپر می زنمد، و سمرانمجمام شمبمی یمک 

ممن « :جفت کفش پمرادا بمراش ممی خمرد و بمهمش ممی گمویمد

حالم خوب نیست، و فمکمر ممی کمنمم بمدون تمو .  عاشقت شده ام

  .                                .دیممگممر نمممممی تمموانممم زنممدگممی کممنممم

دختر می گوید از تفاوت سنی بسیمارممان کمه بمگمذریمم تمو زن 

 ..                                           داری، و نمممممممی شمممود

خالی بند حرفه ای بدو بدو می رود بیمارستان به همسرش ممی 

زن نگاهش می کند، لبخندی بهمش ممی .  گوید من عاشق شده ام

 »: زند و می گوید

.                            بیا برویم جدا شویم  «.خالصم کن …

همه ی عمر همین »: زنش که نازنین انسانی ست به من گفت

بود، چقدر با آن رفیق اتریشی اش فاحشه خبر می کردند و در 

چقدر با آن رفیق . خانه مجردی اش بساط درست می کردند

اسپانیایی اش هفته به هفته می رفت خوشگذرانی و مرا تنها 

چقدر در فاحشه خانه ها لولید و بعدها خبرش به . گذاشتمی  

همان بهتر که … اینهمه بازیها سر من درآورد. گوشم رسید

   ..                       طالقش می دهد و بیرونش می کند.رفت

خالی بند مشهور بدو بدو برمی گردد خانه مجردی و باز با  

مشکل »: یک جفت کفش و یک کیف پرادا، به دختر می گوید

زنم را به خاطر عشق تو طالق . حاال مجردم. حل شد عزیزم

.                         دادم  

من کی گفتم برو ! بیخود طالق دادی»: دختر بهش می گوید

حتا کفش پرادا . و آنجا را ترک می کند« زنت را طالق بده؟

 .هم نمی تواند کاری صورت دهد، و عشقش را نگه دارد

خالی بند حرفه ای برای این که از عذاب وجدانش بکاهد مدام 

عکسی با دخترش منتشر می کند، و یا عکسی با نوه اش می 

گذارد تا همه ببینند که این آقا پسر چقدر شبیه پدربزرگ ریش 

و بدین طریق از روابط مستحکم عاطفی و ! سفیدش شده

.                    خانوادگی اش برای دیگران حکایتها می کند  

خالی بند مشهور که با آن طبل آویخته بیشتر بهش می آید یک 

 طبال دوره گرد باشد تا خبرفروش، مدتی پیلی پیلی می خورد، 

تا این که قربانی دیگری را می برد به خانه مجردی اش، دو 

این یکی هم می . ماه هم برای او قورمه می پزد، اما بی فایده

خالی بند چون به جان مامانش قسم خورده که . خورد به طاق

هرجور شده امسال باید عاشق شود و به زندگی سگی اش 

خاتمه دهد، مثل سگ دست و پا سوخته راه می افتد این شهر به 

تا این که می رود خانه ی رفیقش، عاشق زن جوان . آن شهر

رفیقش می شود، پرهایش را مثل طاووس آنجا باز می کند، 

هزار تمهید به جا می آورد، تا سرانجام زن و عشق رفیقش را 

.                             از چنگش در می آورد  

دیدم که چگونه قلبش را . من این رفیق مغبونم را پارسال دیدم

توی مشتش می فشرد، تا این که همسر و عشقش مثل یک 

بعد . مشت ماسه از میان انگشت هایش بیرون رفت تا تمام شد

هم بار دیگر باز او را در واشینگتن دیدم که از خوشحالی در 

        ..                                                پوست نمی گنجید

زنی که می رود، با این نرود با دیگری می رود، به هر بهانه 

اصالً مهم نیست، یا . و دلیلی زیر تعهدش می زند و می رود

مهم این است که مردی چنین نامردی . موضوع بح  من نیست

ای با زنش بکند و چنین بالیی سر رفیقش بیاورد و وجود او را 

.  پر از نفرت کند، و کسی هم این قباحت را نکوهیده نداند

هرچه فکر می کنم می بینم هیچ حیوانی بجز خوک اینگونه 

این پرنسیپ طویله ی خوک . زشت جفتش را انتخاب نمی کند

.    هاست  

                                                          —————  

مرد، آن مرد نازنین روزانه چهار پاکت سیگار  –( مهتاب سوم

بهش گفتم چرا اینجوری خودتون رو هالک می . می کشید

ولی   . کنید؟ اول نمی گفت، خودش را الیه الیه پنهان می کرد

:                                 سرانجام دهنش باز شد    

بعد از شانزده سال زندگی مشترک و سه فرزند، تازه یک 

زنم زمانی شاگرد پدرم بود، . سالی است که از زنم جدا شده ام

در این رفت و آمدها با هم آشنا شدیم دختر سربه زیر و  

عاشقش شدم، و ما با . آن روزها ازش خوشم می آمد…! آرام

.                                             هم ازدواج کردیم . 

تمام شانزده سال زندگی مان تغزلی و عاشقانه بود، تا این که 

مدتی که در . دو سال پیش پدرم بیمار شد و فوت کرد

بیمارستان بود زنم مدام بهش سر می زد و من می گفتم این زن 

 .یک فرشته است، بیشتر از ماها به پدرمان رسیدگی می کند

بعد از فوت پدرم متوجه شدم زنم روز به روز افسرده تر می 

بارها به پزشک و روانشناس مراجعه کردیم، نتیجه ای . شود

نداد تا سرانجام ازم خواست شبی با هم برویم یک رستوران 

آن شب . غذا و شرابی بخوریم و بعد کنار رودخانه قدمی بزنیم

.      او به من گفت که می خواهد یک چیز مهم را اعتراف کند

تمام مدتی که زن من بوده با پدرم رابطه ی عاشقانه : گفت 

 .داشته و تقریباً هفته ای دو سه بار وقتش را با او می گذرانده

این که مدام می رفت پیش پدرم و من خیال می کردم ! عجب

رابطه پدر فرزندی اش را نگه داشته، می رفته با پدرم معاشقه 

زندگی دور سرم . کند؟ یکباره دنیای من تاریک شد و مرد

 .چرخید، و بعد خودم سوت شدم به یک فضای پوچ و بی معنا

همه ی زیبایی ها جلوه . همه ی غذاها مزه اش را از دست داد

حاال سه فرزند روی دستم مانده که نمی دانم . اش خاموش شد

اینها برادرهای من اند یا فرزندانم؟ شما چی فکر می کنید آقای 

    ؟نویسنده؟                                

باورهایم به هم . من هم سوت شدم. هیچ… من؟ هیچی»: گفتم

سیگار من تمام شده، سیگار دارید؟. نمی دانم چی بگویم. ریخته   

.                                                    بله بفرمایید . 

.                                 و خودش هم یکی دیگر روشن کرد                             

اولش سعی کردم به دلتنگی و عشق و عادتم دهنه : می گفت که

. برای صداش، راه رفتنش، شیطنت هاش دلم تنگ می شد. بزنم  

ولی بیش از .  شبها از بی خوابی مچاله می شدم.  گریه می کردم

نمی توانستم نمفمرتمم را .  این دلتنگی نفرت از پدرم اذیتم می کرد

تا این که یک شب رفمتمم قمبمرسمتمان، .  از پدرم در خودم چال کنم

درست باالی سر قبر ایستادم و تا دلت بخواهد روی کملمه ی آن 

                                                                                                                           ..                                                        مردکمه شماشمیمدم
. 

تقریباً بیشتر صبح همای زنمدگمی .  می دانید؟ من عاشق زنم بودم

تمام سمالمهمای زنمدگمی .  مان براش صبحانه بردم توی رختخواب

همین اواخر یک شمب .  کارم این بود که نگاهش کنم و لذت ببرم

بمغملمش کمردم .  وحشتزده از خواب پریده بود و نفس نفس می زد

اگمر .  نمه» :  گمفمت«  عزیزم چمی شمده؟ خمواب بمد دیمدی؟» :  گفتم

ممن عماشمقمتمم، » :  گمفمتمم«  یکوقت مرا ترک کنی من چیکار کمنمم؟

اگر ترکم کنی و تمنمهمام بمگمذاری » :  گفت«  یعنی چی این حرف؟

و حاال ممدام دارم .  بوسیدمش، بغلش کردم«  . خودسوزی می کنم

چرا این حرف ها را می زد؟ و بعمد .  به این حرفش فکر می کنم

ممی دانمیمد .  چرا این کار را با من کرد؟ اصالً بماورم نمممی شمود

نمممی دانمم .  آقای نویسنده؟ این روزها فقط شکسپمیمر ممی خموانمم

 ..                                      چممممممممممممممممممرا

——— 

وقتی آدم نباشی فرقی نمی کمنمد پمدربمزرگ بماشمی یما   –سونات 

فعال کارگری زندانی کشیده یا کله پز یا خبرنگار یا قصاب و یا 

اینجوری است که می بینی جامعه منحمط شمده، سمقموط .  نویسنده

کرده، به تعهد و وجدان و حرفی کمه از دهمنمش زده پشمت ممی 

کند، جامعه ای که حمتما تموسمط روشمنمفمکمرهمایمش ارزش هما و 

دستاوردهای انسانی را می گذارد توی جیب پایمیمن تمنمه اش، و 

جامعه ای که به پسرش به رفیقش بمه .  کسی او را تقبیح نمی کند

و آیما همر کسمی ایمن اجمازه را دارد بما .  دوستش رحم نمی کند

    ؟شاخش زندگی را بر سر دیگری فرو بریزد؟                   

اینجا من دیده ام کمه بمخماطمر شمرایمط زنمدگمی در اروپما دخمتمر 

جوانی به خرس تن داده، و دیده ام که انسانی فرهیختمه چمگمونمه 

این سه زن همم چماره ای  .به موجودی پرریخته تبدیل شده است

. نداشته اند البد، بی چاره بوده اند شاید، مجبور بموده انمد حمتممماً 

من به انتخاب و کردار آنها کاری ندارم و مموضموع بمحم  ممن 

چون اگر به این هم بپردازم به من خرده می گیرند که به  .نیست

تو چه مربوط؟ آدم که مالک کسمی نمیمسمت  زنمی نمخمواسمتمه بما 

شوهرش یا مردش زندگی کند، خواسته جور دیگری انتمخماب و 

؟                                               ! تممو را سممنممه نممه.  زنممدگممی کممنممد، و بممه خممودش مممربمموط اسممت
       ؟  

اما برای من رفیق، ممعمنما .  به این موضوع وارد نمی شوم. باشد

اگمر از .  اعتماد و احترام معنا و مفهوممی دارد .و مفهومی دارد

دزد بدمان می آید بخاطر ماِل باخته نیست، بخاطر توهینی است 

که به ما شده رنجیده ایم، وگرنه در این طویله ممی تموان جمیمب 

همدیگر را زد و باز مثل قبایل صحرانشمیمن همرشمب در کمممال 

قدرت به همدیگر حمله کرد و هرروز در کمممال وقماحمت شمعمر 

حمتما ممی تموان بما تمممام رذالمت تماریمخ فمتمح و !  حماسی سرود

ایمن مموضموع .  پیروزی هر خواستن و هر توانستنی را نموشمت

.بمممحممم  ممممن نمممیمممسمممت    .                                                                                                                 . 

من می خواهم به آسیب شناسی یک مسئله ی معرفتی و وجدانی 

و اخالقی اشاره کنم و بگویم چرا فمروپماشمیمده ایمم؟ چمرا سمنمگ 

روی سنگ بند نمی شود؟ چمون ممالطمی نمیمسمت؟ چمون یمکمی، 

دیگری را نردبانی تصور کرده که تا آخرین پله اش بماال بمرود 

   ؟ و بمممعممد واژگمممونممش کمممنممد؟                     

وقتی پیکر اخالقی و معرفتمی جماممعمه ی روشمنمفمکمری سمسمت 

باشد، نباید توقع داشت که در جامعه ی عادی برادرکشی و قمممه 

کشی و ناکسی و دروغ و دزدی و دودره بمازی وجمود نمداشمتمه 

آدمی که نتوانسته مشکل پایین تنه ی خود را حل کند، چمه .  باشد

 جوری می خواهد در مورد مسمائمل ممهمم جماممعمه نمظمر بمدهمد؟                  

جریمه و مجازاتمی وجمود .  برای این معضل قانونی وجود ندارد

ولی آیا باالخره جایی، چیزی، وجمدانمی، ممرگمی خمواهمد .  ندارد

بود که درد و رنج آدم ها را از چنین اهانتی تسکین دهد؟ یما آن 

دونفر باید انتظار بکشند تا آرزویشمان جماممه ی عمممل بمپموشمد، 

 شبی نیم شبی بروند گورستان قدم بزنند و کمی آرام بگیرند؟
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16ادامه مطلب مصاحبه با شاملو از ص   

با فاجعه، و یک جای دیگر محکی از آب درآید برای سمنمجمش 

کمنمم بمه اثمر  بمرای نمممونمه اشماره ممی.  شیرمردیها یا بیغیرتیمهما

کمه راسمت از   -زنمد ناقوس عزای که را می  -مشهور همینگوی

هنگامی که تغییر و تحول مهممی در .  گذرد مرکز این طیف می

ی  افتد یا در شرف اتفاق افتادن است برای هممه جامعه اتفاق می

افراد و بخصوص آنهایی که نقش جدیتر و حسماسمتمری در آن 

تمر و  شود که به درک وسیمع جامعه دارند این وظیفه مطرح می

. همای خمود بمرسمنمد تری از مضمون و محتموای فمعمالمیمت عمیق

سوألم این است که آیا ضرورت ایجماد یمک خمط مشمخمص در 

بمبمیمنمیمد، مما .  دهم توضیح بیشتر می  –شود؟  ادبیات احساس نمی

کنمیمم  وقتی نگاه می.  روییم امروز با ادبیات آمریکای التین روبه

زده اما  اند که به نوعی جن بینیم که انگار همه از دنیایی آمده می

زنند اما غنای  های مختلف حرف می از مقوله. کامال  عینی است

زبانی مشترکی دارند که طعم متعارف اروپا و دیگر کشمورهما 

کمار .  اما در کشور ما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده اسمت.  را ندارد

هما اسمت در حمالمی  ها و آمریکایی ما حداکثر شبیه آثار اروپایی

که آسیا و آمریکای التین به مثابه کشورهای جهان سومی بمایمد 

عملمتمش چمیمسمت کمه .  ها وجوه مشترک داشته باشنمد بیش از این

آمریکای التمیمن بمیمخ ریمش ممممالمک ممتمحمد آممریمکما ادبمیماتمی 

کوشمیمم  کند، ولی ما هنوز که هنوز است می دیگرگونه تولید می

واقعا  علتش چیست؟ زبمان .  وار بنویسیم نه مارکزوار همینگوی

 –متفاوت؟ جغرافیای سیاسی متفاوت؟ آب و هموای ممتمفماوت؟ 

کشورهای آمریکای التین، به جز برزیل که زبمانمش پمرتمغمالمی 

از زبانمهمای . ) نویسند گویند و می است، مشترکا  به اسپانیایی می

پس کامال  طبیعی اسمت کمه (  دیگر، مثل کچوآ و آیمارا میگذریم

تولیدات ادبی و شعریشان به صورت جریانی حاد در یکمدیمگمر 

اثر خالقه بگذارد برای یک شیلیایی یا کوبایی مواجهه بما آثمار 

انگیز نیست، چرا که ممارکمز اداممه یما  مارکز به قدر ما حیرت

ی یک سرباالیی طوالنی است که از فراسوهای قرون آغاز  قله

و «  کنمیمم تصادف می» ولی ما، ناگهان با آثار مارکز .  شده است

همای  آییم  چنانکمه انمگمار یمکمهمو زیمر چشمم طبعا  به شگفت می

. ناباورمان غولی عجیب از اعماق ظلمت بیرون جمهمیمده اسمت

زدگی ناشی از آن است که غول را ابتدا بمه  گمان این شگفت بی

ایم و از ممحمیمط زنمدگمی و  طور نامنتظر کشف کرده ساکن و به

اما حقمیمقمت ایمن .  خبریم تولید و شرایط نشو و نمایش یکسره بی

آیمد و ابمعماد  ای بمه وجمود ممی است که دایناسور همم از نمطمفمه

مما از ادبمیمات ممعماصمر .  بمالمد عظیمش در شرایط مساعد برمی

ایم و از سوابق آن آگاهی چمنمدانمی  دنیای التین چیز زیادی ندیده

کند، چون کمه شمعمر  شعر اکتاویوپاز برایمان غریبی می.  نداریم

المبمتمه بسمیمار .  ها را نمخموانمدهمایمم روبن داریو و نیکالس گویلن

محتمل است که اکتاویوپاز به نسبت اسالفمش نماگمهمان جمهمشمی 

عظیم کرده باشد، چنان که مثال  نیما در قیاس با بهار  اما نمبمایمد 

فراموش کرد که به هر حمال جمهمش فمقمط در طمریمق تمکماممل 

ی صفر آغاز  هیچ خیزابی سر خود و از نقطه.  بندد صورت می

اول نسیمکی برمیخیزد و موجکی بر دریا به حرکمت .  شود نمی

. آورد آیمد، و همر مموج بملمنمدتمری را بمه حمرکمت درممی درمی

هما  جوشش امواج است کمه در نمهمایمت بمه بمرخماسمتمن خمیمزاب

همای آب  انجامد و در آن هنگمام اسمت کمه پمرواز کموهمواره می

ایمن ادبمیمات از .  پروازی پس از، پرواز دیگر.  شود ناگزیر می

همایمش در  فرهنگی بسیار عمیق نشیت گمرفمتمه اسمت کمه ریشمه

های پیچیده و بسمیمار زیمبمای اقموام  دوردست تاریخ از اسطوره

طبیعی اسمت اگمر ایمن .  شود مایا و تولتک و آزتک سیراب می

فرهنگ طعم و رنگی دیگر داشته باشد برای فرهنگ اروپما و 

آمریکا، سوای فرهنگ ایران یا چین یا ژاپن، چطور ممتموقمعمیمد 

بمه عمنموان کشمورهمای جمهمان » آسیا و آمریکای التین، آن همم 

جمهمان »  ، وجوه مشترک ادبی یا فرهنگی داشته باشنمد؟ «  سوم

یک ترم اقتصادی سیاسی موقت است  فرهمنمگ و همنمر « سوم

جمهمان »  هند و مصر و گواتماال را چگونه میتوان زیر شموالی

یک کاسه کمرد؟ همر کمدام از ایمن فمرهمنمگمهما صمنمدوق «  سوم

شمود و بمه  ی بی کلیدی است که به هیچ وردی باز نمممی دربسته

 هر اندازه که میانشان تعاطی و بده بستان صورت بگیرد محال 

برای مثال موسیقی بموممی همممیمن . شان حلیم واحدی بسازد است آب و دانه

همای جمداجمدای  منطقه خودمان را در نظر بگیریم که یمک مشمت دسمتمگماه

توان در چند ساعت همه آنها را نمواخمت و بمه پمایمان  می.  کامال  بسته است

ماهوری هم که شما بنوازید از اول تا آخر همان مماهموری اسمت کمه .  برد

مرحوم شهنازی نواخته با تار، یما ده سمال  ۵۱۲۱نوازم یا در سال  من می

درآممدی  پیمش:  همه یکی است. بعد از آن صبای خدابیامرز نواخته با ویولن

و قول و غزلی و چهارمضرابی و تصنیفی و رنمگمی  جمز ایمن کمه آقمای 

زند و به تکنیک نوازندگی روانتری دست پیمدا کمرده یما  عبادی خوشتر می

امما .  خموانمد انگیزتر و جمممع و جمورتمر از دیمگمران ممی آقای شجریان دل

همای  انگیز اسمت  اگمر همممیمن کمنمسمرت خواندن او فقط برای شما و من دل

موفقش را در پاراگوئه یا ژاپن اجرا کند بعید میدانم با سر و دست شکسمتمه 

این موسیقی از محاالت است که بتواند زیر تیثیر موسیقی همنمدی . برنگردد

یا چینی قرار بگیرد یا بتواند مثل موسیقی اروپا به خلق آثاری بما آن همممه 

آثار آقای امیروف آذربایجانی را بمیمنمداز جملمو .  گون توفیق یابد وجوه گونه

اممکمان نمدارد بمتموان .  تار خوشتر ی سه بچه ها  که شور، همان در زمزمه

چمنمان کمه ممحمال  همم.  مثال  در دستگاه شور سنفونی یا اپرایی تصنیف کمرد

. است موسیقیدان آلمانی به نحوی تمحمت تمیثمیمر مموسمیمقمی مما قمرار گمیمرد

مموسمیمقمی مما همممه .  کلیمدی کمه گمفمتمم ایمن اسمت ی بی ی دربسته صندوقچه

. های خود به سمنمگمواره ممبمدل شمده اسمت هایش را گفته و در ردیف حرف

تمو بمیما بمنمدر .  پذیمرد ها اصوال  هر محیطی هر ادبیاتی را نمی گذشته از این

جمان را  بی عمممه ، بی« صد سال تنهایی» چمخاله را بگذار جای ماکوندوی 

بگذار جای رمدیوس خوشگله، سرهنگ سهراب خمان را جمای سمرهمنمگ 

آقای دعانویس را جای ملکوئیادس کولمی، و بمبمیمن  آئورهلیانو، مشتی کاس

در آن محیط صمد سمال تمنمهمایمی جما .  آید قلمکاری از آب درمی چه آش شله

از این لحاظ و در ایمن اثمر، : در این محیط عزاداران بیل، که گفتم. افتد می

ضرورت ایجاد یک خط مشمخمص »  و اما از . ساعدی پیشقدم مارکز است

بدون این که بپرسم منظورتان از ایمن خمط مشمخمص .  پرسیدید«  در ادبیات

. کمنمنمد کنم که ادبیات را کارگران ادبی منفمرد تمولمیمد ممی چیست عر  می

ایمن .  کمرد«  ایجماد»برای ادبیات « خط مشخص»توان یک  یعنی هرگز نمی

ممانمد و تمنمهما از کسمانمی نمظمیمر  ی حزبی می کار به صادر کردن بخشنامه

ضرورت اجتماعی چیزی است مثل ناگزیر .  استالین و ژدانف ساخته است

همر چمیمزی کمه بمه .  بودن تولد کودکی که مادرش پا به نه ماهگی گمذاشمتمه

به دخالت دیگران نیازی . ی ضرورت رسید تولدش امری حتمی است نقطه

خموب .  شود کند نه مانع پیدایشش می دخالت دیگران نه تسریعش می.  نیست

 .گردیم حاال به قسمت پایانی همان پاسخ قبلی برمی

: گفتید. ی استالین و نقش ژدانف شما اشاره کردید به ادبیات دوره —س 

و هر چیرزی کره بره …  کنند ادبیات را کارگران ادبی منفرد تولید می»…  

بره دخرالرت دیرگرران .  ی ضرورت رسید تولدش امری حرترمری اسرت نقطه

کرنرد نره مرانرع پریردایشرش  نیازی نیست و دخالت دیگران نه سریرعرش مری

با توجه به فررایرنرد ادبریرات شروروی و دوره :  سوأل این است« . شود می

بینید؟  را چگونه می« دخالت دیگران»های بعد از استالین رکود آن در دهه

تان به خشکاندن خالقیرت  همچنین در مورد سوأل یک متوجه نشدم اشاره

 .ای بوده است هنری آقای ساعدی در رژیم شاه از چه مقوله

ی آن یک موضوع  من میگویم خل  اثر یک موضوع است، عرضه -
مرشد و مارگریتا آقای . شود دخالت دیگران مان  خل  اثر نمی. دیگر

 ۸۹۹۲صفحه از متن آن به سال  ۵۲بولگاکف که اولین بار با حذف 
دخالت آقای استالین این . سال قبل از آن نوشته شده بود ۵۲منتشر شد، 

کنید در  فرر می. قدر بود که جلو نشرش دیوار برشد نه جلو آفرینشش
نویسد؟ در مورد ساعدی باید  یک دوره الکتاب جامعه هیچرس کتاب نمی

.  تر نبود ی نیمجانی بیش بگویم آنچه از او زندان شاه را ترک گفت جنازه
های جسمی و بیشتر روحی  آن مرد با آن خالقیت جوشانش پس از شرنجه

زندان اوین دیگر مطلقاَ زندگی نررد، آهسته آهسته در خود تپید و تپید تا 
کردیم و من و همسرم شهود عینی این  ما در لندن با هم زندگی می. مرد

دخالت »توانیم بگذاریم  البته اسم این کار را نمی. مرگ دردناک بودیم
ی کارش نیاز  ساعدی برای ادامه«. ساواک در موضوع خالقیت ساعدی

درختی دارد . به روحیات خود داشت و این روحیات را از او گرفتند
شما با این کار در نیروی . کنید آیید و آن را اره می بالد و شما می می

اگر این قتل «. اید او را کشته»اید بلره خیلی ساده بالندگی او دست نبرده
وقتی . توانست جلو بالیدن آن را بگیرد شد، هیا چیز نمی عمد انجام نمی

«.  نابود کرد»بالد، و شاه ساعدی را خیلی ساده  نابود شد البته دیگر نمی
کوشید  کرد و می مسا ل را درک می. های او بودم من شاهد کوشش

.       او را اره کرده بودند. توانست بدهد، اما دیگر نمیالعمل نشان  عرس

                             

 -آیا شما شعر و ادبیات امروز خودمان را با شعر و ادبیات دیگر    -س 

دانید؟ اگر جواب مثبت است لطفرا  برفررمرایریرد  نقاط جهان همسطح می

، « های جرهرانری رسانه» صرفنظر از بعد مکانی، یعنی مسافت زیاد با 

چه چیز باعث شده است شعرر و ادبریرات مرا، مرثرال  در مرقرایسره برا 

آمریکای التین، در سراسر دنیا غریب و ناشناخته باقی مانده باشرد؟ 

کرنریرد؟ چراره چریرسرت؟ مرثرال  آیرا  آیا زبان را عامل اصلی تصور نمری

شود با ترجمه آرار توسط شاعران و مترجمین خوبری مرثرل خرود  می

شود به طریقی به قلب جهان زد و  شما این مهم را حل کرد؟ یعنی می

احیانا  کنار نرودا، آلن گینزبرگ، دنیس لورتا یا آن سرکرسرترن قررار 

 گرفت؟

تمر از آن کمه تصمور  افمراخمتمه ما میتوانیم شعر و ادبیاتمان را گمردن 

کم در  شنوید که دست این را از زبان کسی می.  کنید به میدان ببریم می

. ای و جهانی شعر حضور فمعمال داشمتمه اسمت دو فستیوال خاورمیانه

اگممر آثممار ممما در سممطممح جممهممان عممرضممه نشممده عمملممتممش را مممطمملممقمما  

شمایمد ادبمیماتمممان بمه قمدر کمافمی .  نمبمایمد جسمت«  نامرغوبی جنس» در

اما لنگی نفموذ شمعمرممان ممعملمول .  دلسوزانه به دنیا عرضه نشده باشد

شعر ما ذاتا  چنان است که در بافت زبان عرضمه .  عامل دیگری است

نزد ما کمتر شعر موفقی میتوان یافت که فقط بر سطح زبمان .  شود می

چنین اشعاری معموال  .  لغزیده آن را کامال  به خدمت خود نگرفته باشد

های دیگر جا افمتمد، و فمقمط بمه  ی زبان به ندرت ممکن است در جامه

درواقمع حمال .  یمابمد طرزی گزارشگرانه به زبان دیگمران انمتمقمال ممی

کند که از رادیو گزارش شود یا فیلمی کمه  ی فوتبالی را پیدا می مسابقه

گماهمی شمعمر از دخمالمت شماعمر در .  کسی برای دیگری تعریف کمنمد

ما بی چرا زندگانیمم آنمان بمه چمرا ممرگ :  یابد دستور زبان فعلیت می

حاال اگر مثال  زبان آلمانی یا انگلیسی به چنیمن دخمالمتمی .  خود آگاهانند

راه ندهد و بافت زبانی این سطور در ترجمه از ممیمان بمرود حماصمل 

در !  اند دانند چرا مرده ها می ایم آن کار چه خواهد شد؟ ما بی دلیل زنده

های دیگر در پیشگفتماری بمر  ی شعر ما به زبان باب اشکاالت ترجمه

البته مترجمممان .  کنم ام و مکرر نمی ه کتاب هایکو نکاتی را عنوان کرد

توانند مشکل را حل کنمنمد، ممنمتمهما تما  اگر خودشان شاعر هم باشند می

اما راستی راستمی فمایمده ایمن .  یی شعرها حدودی و فقط در مورد پاره

خواهیم بکنیم  حاال گیرم همممسمایمه همم  کار چیست؟ خودنمایی که نمی

 !دانست که گلدان روی میز من یا شما چقدر زیبا است

کنم هر شاعر و هنرمندی دوست دارد مخاطبانرش  من تصور می  -س

شما گفرتریرد، در دو فسرتریروال .  محدود نباشد و این خودنمایی نیست

این براعرث مربراهرات .  اید ای و جهانی حضوری فعال داشته خاورمیانه

کنید یکی از دستاوردهای شرکت شرمرا در چرنریرن  آیا فکر نمی.  است

هایی نشان دادن زیبایی همان گلدان بوده است؟ و دیگر این  فستیوال

ترأرریرر  که چگونه ممکن است آگاهی همسایه از گلدان زیبای شما بری

هرای مرترفراوت  ما در طول تاریخ با چنین تأریرهایی در زمریرنره.  باشد

 .ایم روبرو شده

درواقمع .  ما غم شعر و ادبیات خودمان را داریمم.  زیاد سخت نگیرید-

ی گلدان زیبای همسایه چیمزهمایمی  البته مشاهده.  ی خودمان را غم خانه

به ما خواهد آموخت و میز ما را زیمبماتمر خمواهمد کمرد  امما ایمن کمه 

همسایه نتواند زیبایی گلدان ما را ببیند باید مشکل او باشمد نمه مشمکمل 

همای دوگمانمه همم ممن بمرای نشمان دادن زیمبمایمی  در آن فسمتمیموال.  ما

گلدانمان تالشی نکردم، بلکه فقط گلدان را گذاشتم وسمط، و جممماعمت 

کسانی چون البیاتی و آدونیس و یک شماعمر سمرشمنماس .  از رو رفتند

و سمال بمعمد آن شماعمر (  در پریمنمسمتمون) آدونیس .  جا بودند روسی آن

کنده گفتند بمعمد از شمامملمو شمعمر  صاف و پوست(  در تکزاس؟)  روس

من فمقمط پمریما .  ی ترجمه شعر خود بسنده کردند خوانیم و به ارائه نمی

را به فارسی خوانده بودم که قبال  موضوع آن را دکتر کریمی حکماک 

و گمفمتمه بمود «  تمعمریمف کمرده بمود»  برای حاضمران در چمنمد سمطمر

توانید آن را در آهنمگ شمعمر  دهیم و خودتان می ی شعر را نمی ترجمه

هما  ی آثارمان چه تیثیری در کمار آن به ما چه که ترجمه. پیگیری کنید

 کنیم؟ خواهد گذاشت؟ مگر ما برای این هدف کار می

 ی شعرهای خودتان چه خبر؟ از ترجمه —س

جا که اطالع دارم به طور پراکنده به  از شعرهای من تا آن-

    —اسپانیایی، روسی، ارمنی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، هلندی،
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ابراهیم در آتش در . رومانیایی و ترکی ترجمه شده

ده سال پیش منتخبی به زبان .  ژاپن زیر چاپ است

پارسال قرار بود . چاپ شد( زاگربی) صربی

یی از پنجاه شعر منتخب در آمریکا درآید اما  مجموعه

ی مفصلی بر آن نوشته است  چون به مترجم که مقدمه

نکاتی را یادآوری کردم چاپش به تعویق افتاد، ضمنا  

این شعرها در یک درس پنج واحدی در دانشگاه 

                . .           شود سالتلیک سیتی تدریس می

ی فرهنگی آلمان پیش من آمد برای  امسال وابسته  

. ی منتخبی از من به آلمانی ی انتشار مجموعه اجازه

قصدشان این است که به کمک یک مترجم ایرانی و 

ی دولت آلمان  برگردان  یک شاعر آلمانی به سرمایه

دولت . پدر مادرداری از این اشعار بیرون بدهند

پردازد هم پس از  آلمان، هم مخارج ترجمه را می

گیرد  ای صورت می چاپ کتاب که توسط ناشر عمده

های عمومی  ی آن را برای کتابخانه سه هزار نسخه

..        باید خوابنما شده باشند. کند خود خریداری می  

از تعهد اجتماعی و ترعرهرد هرنرری سرخرن بره   —س 

ی  خواهم بپرسم که به عرقریرده من می.  اند خروار گفته

 شما کدامیک از این دو در اولویت قرار دارد؟

آخر وقتی میگویمیمم :  این دو، سطوح یک سکه است  -

گمویمیمم کمه  بالطبع از کسی سخن ممی«  هنرمند متعهد» 

کسمان .  ابتدا باید هنرمنمدیمش بمه ثمبموت رسمیمده بماشمد

ی  کوشمنمد همنمری را وسمیملمه اند یا می بسیاری کوشیده

ی  جا که مایمه انجام تعهد اجتماعی خود کنند، اما از آن

ی حسمن  رغمم همممه هنری کافی ندارند آثارشمان عملمی

یمک .  دهمد کمنمنمد، فمروغمی نمممی نیتی کمه در کمار ممی

کموشمد رسمالمتمی  نویس را در نظر بگیرید که می بازی

اجتماعی را در لباس تئاتر عمرضمه کمنمد امما آثمارش 

بمر آثمار چمنمیمن .  سست و فاقد انسجام و گیرایی اسمت

یی ممتمرتمب خمواهمد بمود؟ کمه بمه قمول  کسی چه فایده

گر تو قرآن بدین نمممط خموانمی بمبمری رونمق :  سعدی

 !مسلمانی

سالتان  ۱۳دانم شما حدود  تا جایی که من می —س 

ممکن است بپرسم چند سال از عمرتان را در .  است

: اید؟ سوأل دیگرم این است خارج کشور به سر برده

ی اخیر جمعی از شاعران و نویسندگران  در چند ساله

شرمرا چره احسراسری .  انرد ما به خارج کشور کروچریرده

 اید؟ اید که مانده داشته

در مجموع شمایمد سمه سمالمی را در خمارج کشمور   -

همما را جممزو عمممممرم بممه حسمماب  ام، اممما آن سممال بمموده

تمر از  دانید؟ راستش بار غربت سنمگمیمن می.  آورم نمی

های ممن کمه جمز  ی ریشه همه.  توان و تحمل من است

توانم از آن جدا بشوم، و خود نگفته  به ضرب تبر نمی

پیدا است که پس از قطع ریشه به بار و بر چه امیمدی 

شکفتن در این باغچه میسر اسمت و .  باقی خواهد ماند

وطمن ممن .  آورد ققنوس تنها در این اجاق جموجمه ممی

کنم اما فقط از روی این  به جهان نگاه می. جا است این

دانمنمد کمه چمرا  دیگران خمود بمهمتمر ممی.  تخت پوست

چمراغمم در .  جایی هسمتمم من این. اند جالی وطن کرده

خمورد و  سوزد، آبم در این کوزه ایاز می این خانه می

جا به ممن بما زبمان خمودم  این.  نانم در این سفره است

کنند و من ناگزیر نیستم در جوابشان بُمنمژور  سالم می

 .و گودُمرنینگ بگویم

   shamlou.org/?p=1001 

25ادامه مطلب چنگیز از ص   

خواجه نظام الملک از قول والی هرات دربمارۀ قمیمام کمنمنمدگمان 

از هر طبقه ای مردم بر او گرد آممده : " پیرو ابوبالل می نویسد

. و خلقی بسیار از روسمتمای همرات روی بمدو نمهماده انمد...  اند

 ".بیشتر ایشان شبانان و کشاورزان اند

فردوسی درباره این که تهیدستان نیروی اصلمی ممزدک بمودنمد 

 :می سراید

 همی گشت درویش با او یکی       اگر پیر بود و اگر کودکی

 :درباره شرکت کنندگان در قیام زنگی یاران نیز آمده است که

غالمان بصره را دعوت کرد و بسیار کس از ایشان به خاطر " 

نیروی اصلی قمرممطمیمان "  رهایی از سختی بردگی بدو پیوستند

بمودنمد را نمیمر (  قمیمام مسملمحمانمه) را که معتقد به قیام به سمیمف 

روستاییان، پیشه وران و تهی دستان شهر و روستا تشکیل ممی 

اکثریت اهالی دهات پیرو مکتب ممقمنمع : " به قول نزشخی. دادند

بیم آن بود کمه اسمالم تمبماه : " و به قول تاریخ بخارا".  می شوند

و بمه نمقمل از مم لمف ."   گردد و ابن مقنع همه جهان را بگیمرد

بطور کلی جنبش مقنع، جمنمبمش قشمرهمای : "  تاریخ تاجیکستان

زحمتکش بود و نقش اساسی را در بین قیام کنندگان بمرزگمران 

 ".داشتند

بلعمی درباره ترکیمب قمیمام کمنمنمدگمان بمابمک و سمرخ عملمم از 

 .نام می برد" مردمان جوان و دهقانان"

طمبمقمه " بیشتر عیاران که حامیان ضعفا و بمیمنموایمان بمودنمد از 

تعداد آنها در برخی بمالد  گماه " بودند و "  متوسط و عوام الناس

 ".به چند هزار می رسید

و درباره ترکیب نیروهای شرکت کننمده در قمیمام سمبمزوار در 

یمکمی از ممراکمز سمنمت ... سبزوار: "حبیب السیر آمده است که

چمیمزی نمگمذشمت  کمه اکمثمر ...  های وطن پرسمتمی کشمور بمود

 ".روستاییان آن حول و حوش مرید شیخ خلیفه گشتند

در آخرین سمال : " پطروشفسکی درباره قیام سربداران مینویسد

های حکومت ایلخان ابوسعید نارضایی و غلیاٍن افکار قشرهای 

پایین مردم روستا و شهر درخراسان به حد اعال رسیمده بمود و 

هم درآن زمان واعظی پدید آمد که کوشید نهضت ناراضیان را 

 ."سامان دهد وازلحاظ فکری رهبری کند

نمیممز بممایممد از شمرکممت وسمیممع روشممنممفمکممران بممویممژه شمماعممران، 

نویسندگان، عارفان و فالسفه در صفوف و در کمادر رهمبمری 

چمنمانمکمه ابمن یمممیمن شماعمر و سمتمایشمگمر .  جنبش ها یماد کمرد

المقمنمع .  سربداران بود و در مدح سربداران اشعار بسیار سرود

ممحمممدعملمی .  رهبر قیام عظیم خراسان، عمالمم و دانشمممنمد بمود

ابرکوهی رهبر قیام بزرگ زنگیان دانشمند و شماعمر بمرجسمتمه 

شعرا و عارفان برجسته ای چون حسین .  ای به شمار می رفت

از رهبران طمراز ...  منصور حالج، شلمقانی، نعیمی، نسیمی و

 .اول این جنبش ها محسوب می گردند

در مجموع، منابع اعتقادی این جنبش ها را می تموان ایمنمگمونمه 

 :دسته بندی کرد

 .افکارعدالت جویانه و برابری طلبانه مزدکیان و خرمدینان

 .آرمان خواهی قرمطیان که ملهم از اندیشه های مزدک بود

 .عدالت و برابری طلبی مهدی موعود

 .زهد صوفیانه

 .استفاده از تشکل های خانقاهی و سلسله ها

 .استقالل طلبی و داشتن جنبه های ضد بیگانه

 .مبارزه با زمینداری و مالکان بزرگ

 .نبرد با مذاهب حاکم

در حقیقت همه  این مسائل را می توان حول سمه ممحمور جمممع 

 :بندی نمود

 .عدالت خواهی اجتماعی

 .ستیز با  ایدئولوژی و مذهب حاکم

 .تالش در جهت تغییر در مناسبات تولیدی

علل این قیام ها را باید در تضادهای  حاکم بر جاممعمه و صمف 

ایمن تضمادهما و صمف .  آرایی نیروهای سیاسی جسمتمجمو نمممود

 :آرایی ها بدین ترتیب بود

تضاد بین اربابان مغول و توده های مردم اعم از مغول و غمیمر 

 .مغول، عرب و غیر عرب

 .تضاد بین اربابان و توده های مردم

 .تضاد بین اربابان خارجی و زمینداران داخلی
 

هرج و مرج، ویرانی، فساد، قحطی و گرسنمگمی حماکمم بمر کشمور، طمبمقمات 

متوسط، پیشه وران، دهقانان، صنعمتمگمران و روشمنمفمکمران را بمه صمفموف 

ستم مغوالن و عرب ها، فئودال های محلمی و بمار سمنمگمیمن . مخالف می راند

مالیات ها توده های وسیع روستایی و تهیدستان شهری را به مبارزه بمر ممی 

خان خانی، جنگهای مداوم و تهیدستی، فقیرترین توده همای ممردم و . انگیخت

فساد دستگاه . پیشه وران را در شکست و در معر  افالس دائم قرار می داد

روحانیت و همپایی آن با حکومت، ظلم، ستم و تموهمیمن اربمابمان و حماکمممان 

عرب و مغول اربابان داخلی را علیه آنها برمی انگیمخمت و از سموی دیمگمر 

اندیشه نمو در رونمد . زمینه را برای رشد افکار نو و مترقی فراهم می ساخت

تکامل اجتماعی برای آنکه بر کهنه غلبه نماید، احتیاج به نمبمرد یمکمپمارچمه و 

بسیاری از ایمن جمنمبمش .  متحد نیروها و تشکیالت خاص و شرایط ویژه دارد

ها نتوانستند اتحاد الزم را حتی با سایر جنبش همای همممزممان خمویمش ایمجماد 

جنبش دراویش در قرون هفتم و هشمتمم کموشمیمد تما تشمکمیمالت خماص .  نمایند

خویش را به کار گیرد و یکی از علل پیروزی های آن نیز در همممیمن مسمیلمه 

نهفته است، آن تشکیالت و سازماندهی که در بین توده های مردم نیز پمایمگماه 

از سوی دیگر پاره ای از این جنبش ها نتوانستند از نمظمر .  گسترده ای داشت

ایدئولوژیکی مناسبات نوین تری نسبت به مناسبات موجود آن زممان ارائمه و 

بمرخمی .  پیشنهاد نمایند و شرایط برای استقرار این مناسبات نیمز فمراهمم نمبمود

یمک .  نیز همواره چشم به گذشته داشتند و از ارائه تزهای نوین عماج ممانمدنمد

جامعه اشتراکی مانند آنچه که مزدک پیشنهاد کرده بود، جامعمه ایمده آل آنمان 

محسوب میگردید، درحالیکه شمرایمط جمدیمد احمتمیماج بمه انمدیشمه همای نمو و 

راز .  برخورد قاطع با گذشته و درس گیری و آموختن تجربه از گذشته داشت

پیروزی و دوام این جنبش ها را باید در نیاز وسیع تموده هما بمه عمدالمت، بمه 

تنگ آمدن خلق از ظلم و ستم حاکم و اندیشه همای پمویما و صمداقمت انمقمالبمی 

پایگاه وسیع توده ای قیام ها نمیمز در ایمن  اممر .  رهبران جنبش جستجو نمود

رهبری جنبش تا زمانی توانست به پیش برود که .  نقش بس مهمی داشته است

بر اراده توده ها تکیه داشت و رهبران مانند توده ها می زیستند و در صمف 

نمونه های برجسته این روش را بمایمد در زنمدگمی ممقمفمع، .  اول می رزمیدند

بابک و محمد  ابرکوهی جستجو نمود که کلیه مورخین بمر آن تمیکمیمد بسمیمار 

 .نموده  اند
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23ادامه در صفحه             

 اخوان المسلمین« کاپیتالیسم غائی»
 استاد دانشگاه پاریس  -گیلبرت آچکار 

 :آخرین آثار منتشر شده 
 (٨٠٠٤چاپ مجدد ) و جدال دو توحش (  ٨٠٠٢) شرق ملتهب 

 منوچهر مرزبانیان: برگردان

 

در مصر اخوان المسلمینی که به زمامداری رسمیمده انمد دیمگمر 

. ، خشمنمود بماشمنمد« اسالم چماره کمار اسمت» نمیتوانند به شعار 

زیرا بیم آنست که سیاست لیبرال آنها مخالفت های شمدیمدی را 

 .برانگیزد

آقای خیرت الشاطر دومین مقام اخوان الممسملمممیمن و نمممایمنمده  

آن دیگمری حسمن ممالمک نمام .  محافظه کارترین جناح آن است

دارد با ثروتی سرشار کمه پمس از آنمکمه درشمراکمت بما آقمای 

الشاطر به کسب و کمار آغمازیمد، اممروزهمممراه پسمرش ممدیمر 

شبکه ای از بنگاه های نساجی، وسائل خانگی و تجماری اسمت 

ایمن دو ممرد بمه .  که بیش از چهارصد نفر را به کار گممماشمتمه

خوبی تجسم اصول اعتقادی آئین اقتصادی اخوان المسلمین بمه 

نفع آزادی کسب و کارند که بمیمشمتمر بما آمموزه نمئمولمیمبمرالمیمسمم 

سازگاری دارد تما شمکملمی از سمرممایمه داری کمه در دوران 

 .زمامداری آقای حسنی مبارک توسعه یافته بود

 Bloomberg Business سیمائی از آقای مالک کمه ممجملمه 

week  ترسیم کرده است آنقدر بمه بمازنمویسمی اثمر کمالمسمیمک

ماکس وبر جامعه شناس میممانمد کمه بمه سمادگمی ممی تموانسمت 

. نام گرفته باشمد«  اصول اخالقی اخوان و روح سرمایه داری» 

جمزو نسملمی از ممحمافمظمه " این مجله شرح داده که ممالمک هما 

کاران مذهبی بالنده در آفاق مسلمانان اند که ایمان آنها، انگیمزه 

چنانمکمه .  اراده موفقیت هم در سوداگری و هم در سیاست است

من درزنمدگمی جمز کمار وخمانمواده چمیمز : "خود مالک میگوید

این اسالمگرایان، نه فقمط بمه سمبمب ممحمافمظمه ."  دیگری ندارم

کاری، بلکه همچنین به دلیل اخالق کار وعمزم آشمکمار گمریمز 

ازگناه کاهلی، فرمانروائی عرفی درکشورهائی مانند مصر را 

سامح البرقی، عضمو . )...(  به مبارزه ای مهیب فرا می خوانند

جوهر بینش اقتصادی اخوان را اگمر : " پیشین این فرقه میگفت

بخواهیم به شیوه ای کالسیک تمعمریمف کمنمیمم، غمایمت قصموای 

 ۵". سرمایه داری است

در گزینمش کمارشمنماسمان اقمتمصمادی «  کاپیتالیسم افراطی» این  

میمور تدوین طرح قانون اساسی در مجلمس مم سمسمانمی نمممود 

یافته است که اخوان المسلمین و سلفی ها چیرگمی گسمتمرده ای 

بر آن دارند، و مخالفان لیبرال و چپگرایان آنمرا تمحمریمم کمرده 

آقمای طمارق المدسموقمی سموداگمری نمممایمنمده حمزب نمور » .  اند

او کمیسمیمون اقمتمصمادی ممجملمس تمازه را اداره .  است[  سلفی] 

میکند و حل و فصل ستیزه های احتممالمی بما سمرممایمه گمذاران 

آقای حسیمن حماممد .  سعودی در مصر را به او واگذار کرده اند

ساله، خبره ای در امور ممالمیمه اسمالممی اسمت کمه  ۱۹حسان، 

بمنمک دبمی » ، « البنک الدولی اإلسالممی» مقام های اجرائی در 

االتمحماد » و «  بنک الشارقمه الموطمنمی اإلسمالممی» ، « اإلسالمی

آقمای ممعمبمد عملمی .  بر عمهمده داشمتمه«  الدولی للبنوک اإلسالمیه

. اسمت«  الجمعیه الدولیه لالقتصماد اإلسمالممی» الجارحی رئیس 

او همچنین مقام های بلند پایه ای را در بانک اسالمی امارات ] 

آقای ابراهیم العربی، سموداگمری .[  و بورس دبی بر عهده دارد

. نزدیک به اخوان المسلمین، عضو اتاق بازرگانی مصر اسمت

آقای حسین القزاز، که بنگاهی مشورتی را بمه قصمد رایمزنمی 

محافل کسب و کار اداره میکند، رفیق خیرات الشماطمر نماممزد 

بمرعمکمس، درممیمان صمد (  ۲) مقام ریماسمت جمممهموری اسمت 

عضوی که اخوان برای مجلس م سسان پیمشمنمهماده کمرده انمد، 

 ۱. فقط سه نماینده کارگران حضور دارند

 Bloomberg عضو پیشین اخوان المسلمین که مجله

Business week  با وی مصاحبه کرده، نکته درخوری را

در پیوستن اخوان به سرمایه داری دوران : پیش کشیده است

 مبارک شکی نیست، بلکه تردید در توان و ظرفیت این فرقه 

آنچه بمایمد » .  در گسستن از بدترین عیب ها و نقیصه های آن است

دید، آنست که آیا با رهبران هوادار اقتصاد بازار چمون ممالمک و 

الشاطر که سکان کشور را در دسمت گمرفمتمه انمد، چمیمزی در آن 

سرمایه داری رفیق بازی که تبلور سرشت روزگار رژیم ممبمارک 

گرچه سنت اخوان بر دستگیمری از .  بود عو  خواهد شد یا خیر

بمه دلمیمل ایمن طمبمقمه جمدیمد " فقرا بوده، اما آقای البرقی می گمویمد 

. سوداگر، کارگران و کشاورزان به رنج و سختمی خمواهمنمد افمتماد

کمه مشمکمل حمزب   –یکی از دشواری های بزرگ کمنمونمی فمرقمه 

 ۱" ، آمیختن قدرت با سرمایه است–سیاسی مبارک نیز بود

مانع اصلی همکاری فرقه با سرمایه داری مصر، یعنی سرکوبمی  

که در دوران فرمانروائی آقای مبارک رنجشان می داد، اینمک از 

اخوان المسلمین کمر همت بسته اند تما بما تمیسمیمس .  میان برخاسته

انجمن توسعه کسب و کار مصر، مرکب از سموداگمران بمه ویمژه 

در رویکردی به بنگاه های کوچک و متوسط، تمجمربمه تمرکمیمه را 

مانند حزب عدالمت و تموسمعمه و دولمت (.  ۱) سرمشق خود سازند 

رجب طیب اردوغان، اخوان و آقای محمد مرسمی بما ایمنمحمال بمر 

این باورند که منافع سرمایه داری مصر و همه وابسمتمگمان بمه آن 

را نمایندگی می کنند بدون آنکه اغلب همکاران رژیم پیمشمیمنمی را 

طرد کنند که ناگزیر بخش بزرگی از آنان بمه خصموص در رأس 

 .کشور جاخوش کرده اند

بدینگونه هیئتی مرکب از هشتاد تمن از سموداگمران در مماه اوت  

رئمیمس .  در سفری به چین آقای مرسی را همراهی کمردنمد ۲۹۵۲

جمهور جدید که میل داشت به شیموه رسسمای دولمت همای غمربمی 

نقش دالل دوره گرد سرممایمه داری مملمی را بمرعمهمده گمیمرد، از 

چندین رئیس بنگاه های اقتصادی دعوت کرده بود که در این سفر 

اقای محمد فرید خمممیمس رئمیمس .  بخشی از هیئت همراه وی باشند

بنگاه ریسندگان شرقی در میان آنها بود، همو که به خود ممی بمالمد 

. که بزرگترین سازنده فرش و موکت های مماشمیمنمی جمهمان اسمت

آقای خمیس به دفتر سیاسی حزب ملی دموکراتیک، تشکمل سمابمق 

زمامدار در دوران آقای مبارک وابسته و آنوقت نمممایمنمده ممجملمس 

عضو دیگر دفتر سیاسی حمزب کمه شمهمرت دارد بمه جمممال .  بود

مبارک پسر رئیس جمهور پیشین نزدیک است نمیمز جمزو همئمیمت 

آقممای شممریممف الممجممبمملممی، عضممو شممورای اداری :  نمممممایممنممدگممی بممود

اسمت، گمروهمی  Polyderve فدراسیون صنایمع مصمر و رئمیمس

 ۱. متخصص کودهای شیمیائی

همانند آقای اردوغان، آقای مرسی نیز در پیوستمگماه جمنماح همای  

مختلف سرمایه داری کشورش و در راستای تداوم مسیر کملمی آن 

 –فرق اصلی اخوان المسلمین و حزب عدالت و توسعه.  جای دارد

نه چندان در وزنه نسبی   –و ناگزیر میان آقایان مرسی و اردوغان

خرده بورژوازی و الیه های میانه حال دو سازممان اسمت، بملمکمه 

مورد تمرک :  در ماهیت رژیمی جای دارد که ایندو نمود منافع آنند

است، با وجه غمالمب  « نوخاسته» ها نمودار سرمایه داری کشوری 

صنعتی و صادر کننده  اما مصر، کشوری رانت خوار و سرمایمه 

دار است که سیمای بارز آن تجاری و سوداگرانه بوده، و دهه هما 

 .خویشاوند ساالری نقش پررنگی بر آن برجای نهاده

سفر به چین ترویج صمادرات مصمر را در نمظمر داشمت، تما از  

. میلیارد دالری مبادالت دوجانبه میان دو کشمور بمکماهمد ۸کسری 

هدف دیگر آن قانع کردن رهبران چینمی بمه سمرممایمه گمذاری در 

بما ایمن .  که موفقیت چشمگیری هم در پی نمیماورد  –مصر نیز بود 

وجممود وابسممتممگممی مصممر بممه سممرمممایممه هممای کشممورهممای شممورای 

تمداوم راه و رسمم آقمای ممبمارک را در [  فمارس] همکاری خلیج 

سلوک آقای مرسی نمایان گردانیده، با یگانه فرقی که قمطمر جمای 

پادشاهی سعمودی را در فمراهمم آوردن وجموه بمرای رژیمم تمازه 

گرفته، که این خود با مناسبات اخوان المسلمین و امارات سازگمار 

 میلیارد دالر به قاهره داده و تعهد  ۲قطر وامی به مبلغ (. ۸)است 

میلیارد دالر طی پنج سال در طرح های  ۵۱کرده است که 

پتروشیمی، صنعتی، گردشگری یا ساختمان، و نیز برای 

از دیگر . بازخرید بانک های مصری سرمایه گذاری کند

 ۱/ ۱سو، دولت آقای مرسی برای دریافت وامی به مبلغ 

میلیارد دالر دست به دامان صندوق بین المللی پول شده، و 

مشخص ساخته که آماده است خود را با شرایط صندوق که 

.  تدوین بودجه ای ریاضتی را در بر داشته باشد تطبیق دهد  

 به چالش خواهی آزادی سندیکائی.   

طلیعه این الزام ها را در یادداشتی باز می یابیم که صمنمدوق  

بین المللی پول برای گردهمائی سران گروه هشت در ماه ممه 

هرسال نزدیک به هفتصمدهمزار تمن » :  آماده کرده بود ۲۹۵۵

جذب این افراد و کاهش شمار .  وارد بازار کار مصر میشوند

کسانی که هم اکنون بیکارند مستلزم اقتصادی پویا تمر اسمت  

چنین کاری متضمن اقداماتی دلیرانه است که بسیاری از آنها 

را دولتی می باید به کار بندد که در انتمخمابماتمی عممموممی کمه 

اصالحات . قرار است امسال برگزارشود برسرکارخواهد آمد

اصلی عبارتنداز تقویت رقابت، تا بازارها دروازه های خمود 

را بیشتر به روی سرمایه گذاران محلی و خارجی بگمشمایمنمد  

ایجاد محیطی اقتصادی که سرمایه گذاری های خصوصی را 

بسوی خویش کشمنمد، نمگمهمدارنمد و از بمنمگماه همای کموچمک 

اقتصادی حمایت کنند  اصالح بازار کمار  و کماهمش کسمری 

بودجه، از جمله با کاهیدن از اسراف های ناشی از پمرداخمت 

تما چمنمدیمن سمال همنموز دعموت از سمرممایمه . )...(  یارانه هما

 ۱. خارجی از جمله بخش خصوصی همچنان مطلوب است

اما این وام های تازه با رقم بهره های آن کمه همم ایمنمک همم  

یک چهارم هزینه های بمودجمه دولمت اسمت، نماگمزیمر وزنمه 

 ۱۱۳ بممدهممی همما را وخممیممم تممر خممواهممنممد کممرد، کممه خممود از 

از اینرو افمزایمش بمدهمی هما بما . درآمدهای دولت افزون ترند

نگهداری خویش در منطقی نئولیبرال بمدان ممعمنمی اسمت کمه 

دولت باید از دستمزد کارمندان، پرداخت یارانه به تهیمدسمتمان 

 ۲۹۵۲وانگهی در ماه سپتامبمر .  و حقوق بازنشستگان بکاهد

آقای مرسی به هیئتی از سوداگران آمریکائی وعده داد که از 

اصالحات ساختاری شاق پا پس نمخمواهمد کشمیمد تما اقمتمصماد 

از البالی این سمت گیمریمهما (.  ۱) کشور را سر و سامان دهد 

از هم اکنون زمینه سازی سرکوب آتی ممبمارزات اجمتممماعمی 

عمزم دولمت تمازه در المغماء آزادی .  وکارگری را میتوان دید

های سندیکائی که به لطف قیام مردم به دست آمده و فمزونمی 

 .اخراج اتحادیه گروان، بدین سوست

آقای مرسی، حکومت وی و اخوان المسلمیمن، مصمر را بمه  

دسمتمورالمعممملمهمای .  سمت فاجعه اقتصادی واجتماعی ممیمبمرنمد

نئولیبرال هم اکنون هم عجز خویش را دربیرون بردن کشور 

بمر .  از حلقه معیوب عقب ماندگی ووابسمتمگمی نشمان داده انمد

. این شمگمرد هما بمرعمکمس پمافشماری بمیمشمتمری همم ممیمکمنمنمد

ناپایداری سیاسی و اجتماعی پدید آمده از شورش فمقمط چشمم 

انداز رشدی برانگیخته از سرمایه گذاری های خصوصی را 

و باید ساده لوح بمود تما بماور کمرد کمه قمطمر .  تیره می سازد

 .جانشین نارسائی سرمایه گذاری های دولتی تواند شد

در دوران آقای مبارک، برای تهیدستان تنها چاره آویختن به  

اخموان –بماقمی ممانمده بمود «  افیون خملمق» صدقه ای آمیخته با 

چماره اسمالم » المسلمین از دهه ها پیش وعمده ممی دادنمد کمه 

، و بدینگونه در پس این شعار پوک و توخالی نماتموانمی « است

 خویش را در تدوین برنامه ای اقتصادی که به نحو بنیادینی 

 77ادامه در ص 
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 اغیبت طالبانی و برهم خوردن توازن قو
 برگرفته از ایران تریبون -رویترز  -ایزابل کولس 

 

تصاویر دو رهبر بر دیوار ادارات دولمتمی در کمردسمتمان عمراق  

و "  مسعمود بمارزانمی" یکی رئیس اقلیم کردستان .  نصب شده است

  کسی که پس از " جالل طالبانی" دیگری رقیب و متحد وی یعنی 

 .سکته مغزی در یکی از بیمارستانهای آلمان بستری شده است

ساله ممیمگمویمد کمه وضمعمیمت  ۸۱پزشک مخصوص آقای طالبانی 

جسمی او رو به بهبود است، اما بسمیماری از همم اکمنمون بمر ایمن 

باورند که دیگر دوران این سیاستمدار کهمنمه کمار بمه سمر رسمیمده 

 .است

این درحالی است که سرسخت ترین مخالفان وی نیز متفق القولمنمد 

که پُر کردن خالء او در پست ریاست جمهوری عراق و رهمبمری 

که نیمی از قدرت حمکموممت ممحماصمره  –اتحادیه میهنی کردستان 

 .ممکن نیست -شده اقلیم کردستان را نیز در دست دارد

قدرت کامال برخاسته از سابقه ای مسلحانه، فقدان سیاستی روشمن 

برای جایگزینی رئیس جمهور و حضور چندین سیاستمممدار آمماده 

و نیمز [ برای مثال همسر طالبانی و یا برهم صالح]برای جانشینی 

رقابت بر سر قدرت، اتحادیه میهنی کردستان را بما پمرسمشمهمایمی 

 .جدی در خصوص آینده این حزب روبرو ساخته است

این آینده نامعلوم، مسعود بمارزانمی وحمزب دمموکمرات کمردسمتمان 

 -که نیم دیگر قدرت در اقلیم کردسمتمان را دردسمت دارد  –عراق 

نگران کرده است  خصوصا وقتمی کمه جمنمگ داخملمی در کشمور 

در حال برهم زدن تمعمادل شمکمنمنمده و حسماس [  سوریه ]  همسایه 

 .اتنیکی در عراق است -مذهبی

یک منبع نزدیک به مسئوالن بلنمدپمایمه اتمحمادیمه ممیمهمنمی و حمزب 

بارزانی از غیبت مام جمالل : " دموکرات در این خصوص میگوید

او از آن بیم دارد که جانشمیمن .  درعرصه سیاست جداً نگران است

طالبانی سیاستهایی در پیش گمیمرد کمه ثمبمات و اممنمیمت و اقملمیمم، 

 ."همچنین توافقنامه ها و همکاریهای دو حزب را بر هم بزند

همکاری اتحادیه میهنی وحزب دموکرات، کردستان عراق را از 

سرزمینی توسعه نیافته و کوهستانی به اقلمیمممی درحمال پمیمشمرفمت 

اقلیمی که شرکتهای بین الممململمی و نمفمتمی را بمه .  مبدل کرده است

حضور درآن ترغیب کرده تا سرمایه های خود را در پروژه های 

 .ساختمان سازی در هولیر پایتخت فعال سازند

چرخشی پُر سود که درنتیجه تقسیم دوستانه منمافمع ممیمان اتمحمادیمه 

میهنی و حزب دموکرات پمدیمد آممده اسمت  تموافمق ممیمان ایمن دو 

نیرویی که در دهه نود قرن گذشته میالدی کردستان را بما جمنمگ 

از سوی دیمگمر نمیمز، تمقمسمیمم قمدرت ممیمان .  داخلی روبرو ساختند

اتحادیه میهنی و حزب دموکرات، جبهه ای گسترده را برای دفماع 

بغدادی کمه بمه .  از منافع مشترکشان در بغداد به وجود آورده است

درازای تاریخ با رویکردی خصمانه تمالش کمرده تما بمه ممنمظمور 

کنترل تمایالت خودمختاری خواهانۀ کردها، جریانمی را بمر ضمد 

 .دیگر جریانها به کار گیرد

بدون اتحاد تمام و کمال حمزب دمموکمرات و اتمحمادیمه ممیمهمنمی،  "

" عمدنمان ممفمتمی" ایمن گمفمتمه ".  ماندنمان در بغداد غیرممکمن اسمت

وی در اداممه .  عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان میباشمد

بمنمابمرایمن مما [  از جانمب سموریمه] طوفان در راه است " می افزاید 

 ."ُکردها باید با هم همراه باشیم

در زیر ظاهر حکومت ائتالفی اقلیم کردستمان، رقمابمت دو حمزب 

دموکرات و اتحادیه میهنی تا بحال نیز تداوم داشته و همر یمک از 

 .این دو جریان، حوزه نفوذ مختص به خود را دارند

سنگر و حوزه نفوذ حزب دموکرات در هولیر و مناطق شمالی هم 

مرز با ترکیه و سوریه واقع شده است و پرچم سبز اتحادیه میهنمی 

نیز در سلیمانیه، که پایتخت غمیمر رسمممی اش ممیمبماشمد تما عمممق 

مناطق جنوبی کردستان عراق و و ممرزهمای ایمران بمر افمراشمتمه 

این دو جریان به اندازه کافی در مناطق تحت نفموذ خمود از  .است

پایگاه مردمی برخوردار هستند که جریان رقیب به آسانمی نمتموانمد 

 .این مناطق را از دستش خارج کند

اتحادیه میهنی درسال های اخیر بخشی از قمدرت را در ممنمطمقمه 

" گموران" تحت نفوذ خود به جنبشی تحت عنوان جنبش تغمیمیمر یما 

 -از طالبانی جدا شده و با  ۲۹۹۱جنبش تغییر درسال . باخته است

مبارزه با "و " مبارزه با فساد"سردادن شعارهایی چون 

نظر بسیاری از حامیان اتحادیه میهنی را " انحصار و تکروی

.                                                       به خود جلب کرد  

ما خارج از دایره حکومت اقلیمم کمردسمتمان ممی بماشمیمم، در  ".

همین حال ما قویترین حزب در منطقه ای هستیم کمه ممنمطمقمه و 

ایمن ".  حوزه نفوذ و تحت کنترل اتحادیه میهمنمی ممی خموانمنمدش

 .سخنگوی جنبش تغییر می باشند" محمد توفیق"اظهارات 

این جنبش مجموعه اعتمراضمهمائمی را بمر ضمد  ۲۹۵۵در سال 

تمن جمان  ۵۹حکومت سازماندهی کرد که در نتیجه آن حمداقمل 

درحممال حمماضممر طممالممبممانممی درخممارج  .خممود را از دسممت دادنممد

ازچهارچوب تعریف شده فوق است، تحلیملمگمران و دیمپملممماتمهما 

کمه   -پیش بینی میکنند که افراد بمیمشمتمری از اتمحمادیمه ممیمهمنمی 

جنمبمشمی کمه از همم .  به جنبش تغییر بپیوندند -ضعیف شده است

اکنون با گفتن اینکه ریماسمت اقملمیمم بمایمد از طمریمق انمتمخمابمات 

پارلمانی انتخاب شود دست به رقابتی جسورانه با بارزانمی زده 

 .است

یکی ازافراد بلندپایه حزب دموکرات است که بدلمیمل حسماسمیمت 

سممال : " وضمع مموجمود نممخمواسمت نمامممش فماش شمود، ممیمگمویمد

 ."پُرچالشی پیش رو داریم

از زمانی که طالبانی بر بستر بمیممماری افمتماده اسمت، اتمحمادیمه 

میهنی و حزب دموکرات تاکنون چندین بار بمر تمعمهمد خمود بمه 

این درحالی اسمت .  توافقنامه استراتژیک میانشان تاکید کرده اند

که ناظران معتقدند توافقنامه میان این دو حزب نیاز به بازبمیمنمی 

 .امری که ممکن است بارزانی را برنجاند. دوباره دارد

کمه "  بنیاد تحقیقات اسمتمراتمژیمک عمراق" از "  رمزی ماردینی "

فمرممول قمدرت نمزد " مرکز آن در لبنان است، معتقد اسمت کمه 

بارزانی این است که حزب دموکرات همچون قمویمتمریمن حمزب 

به گونه ای که هیچ نهاد یما جمریمان سمیماسمی .  سیاسی باقی بماند

". مخالفی نتواند این حزب را از اریکه قدرت بمه پمایمیمن بمکمشمد

بارزانی پس از انمعمقماد تموافمقمنماممه " وی در ادامه می افزاید که 

حزب دموکرات و اتمحمادیمه ممیمهمنمی و رضمایمت از اسمتمقمرار 

طالبانی در بغداد، شمروع بمه پمیماده کمردن اسمتمراتمژی خمود و 

امضای پیمانهای اقتصادی با ترکها وهمرچمه قمویمتمرکمردن پمایمه 

 ."های قدرت خود در هولیر کرده است

طالبانی بعنوان رئیس جمهور عراق، از ارتباطات گسترده خود 

استفاده کرد تا مشکالت میان جریانهای مختلف عراقی را پایمان 

وی بسمیمار تمالش .  بخشد و یا دست کم از میزان بحرانها بکاهد

که از   –کرد تا اختالفات میان کردها و حکومت مرکزی عراق 

خصوصا مسائلی چون نمفمت و   -سوی شیعیان رهبری می شود

 .را حل کند[ مناطق مورد منازعه]خاک 

پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق طی یک سال گذشتمه 

بر میزان اختالفات ملی و مذهمبمی در ایمن کشمور افمزوده شمده 

 .است

معاون رئیس جمهور ایاالت متحده در ناممه ای "  جوزف بایدن"

که در آن برای بهبودی هرچه سریعتر طالبانی ابراز امیمدواری 

عراق به بازگشت شما به ریاست جمهموری : " کرده نوشته است

شما بزرگترین میهن پرست عراق و دوستی حمقمیمقمی . نیاز دارد

 ."برای ایاالت متحده می باشید

مام جالل در کنار روابط گرم خود بما ایمران، در بمغمداِد تمحمت 

محممود احمممدی .  تاثیِر تهران نیز قدرتی بالقوه به حساب می آید

نژاد رئیس جمهور ایران نیز دسته گلی برای ایمن سمیماسمتمممدار 

ُکرد ارسال کرده بود و قبل از اینکه طالبانی را در ماه دساممبمر 

به آلمان منتقل کنند، تیمی متشکل از پزشکان ایرانمی را روانمه 

 .بغداد کرد

، دیپلمماتمهمای آممریمکمایمی " ویکی لیکس" بنا به اسناد منتشر شده 

اظهار داشته اند که بارزانی نگمران ارتمبماطمات  ۲۹۹۱در سال 

در یکی از این اسمنماد آممده .  بغداد و تهران پس از طالبانی است

  -مسعود بارزانی، بسیار از این مساله بیمناک است که :" است

بدون مام جالل هیچ کس توان آن را نمدارد کمه همممزممان بما 

به همین دلمیمل مسمعمود بمارزانمی   ."ایرانی ها و مالکی باشد

ارتباطات گسترده ای با رقیب ایران شمیمعمه در ممنمطمقمه کمه 

جمریمان   .همان ترکیه سنی مذهب است برقمرار کمرده اسمت

های کردی دربسیاری از بمحمران همای داخملمی گمذشمتمه بمه 

انمدکمی پمس از .  همسایه های قمدرتمممنمدشمان اتمکما کمرده انمد

بیماری طالبانی، اتحادیه میهنی کردستان هیاتی بلمنمدپمایمه را 

 .روانه تهران و آنکارا کرد

ایمران ممممکمن اسمت " ماردینی در این خصوص ممی گمویمد 

تالش خود را بیشتر صرف نزدیکتر ساختن جنبش تغیمیمر و 

اتحادیه میهنی کند تا توازن قدرت در مقابل حزب دموکمرات 

دچار خدشه نشود و همزممان از نمفموذ بمیمشمتمر تمرکمیمه نمیمز 

 ."جلوگیری کند

شورش در کشورهای عربی، رقابتهای دیرینه میان ایران و 

ترکیه را احیا کرده و این مساله نمیمز بمه نموبمه خمود بماعم  

تشدید اختالفات مذهبمی در عمراق و کمل خماورممیمانمه شمده 

 .است

یکی از مسئوالن اتحادیه میهنی کردستمان بمه شمرط ممخمفمی 

ایرانی هما از همممکماری :" ماندن نامش، به رویترز می گوید

کردها و شیعیان پشتیبانی می کنند و این درحمالمی اسمت کمه 

ترکیه نیز از سیاستمداران سنی مذهب عرب پشتمیمبمانمی ممی 

کند و امیدوار است که کردها نیز به این بلوک ملحمق شمونمد 

 *."که این نیز غیرممکن است

 

 اگر آشتی طبقات ممکن بود 

 دولت نه پدید می آمد 

نه می توانست پدید آید   

 و نه پایدار بماند

“کارل مارکس  “ 
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تاریخ این فالت را اگر تمنمهما .  تاریخ تبار مرا با خون نوشته اند

ورق بزنی، بیگمان بارها و بارها و بیشتر از هر جملمه ای بما 

آمدند، سوزانمدنمد، کشمتمنمد، : " این جمالت برخورد خواهی کرد

از کله های بریده منمارهما " ، " فرمان به قتل عام دادند" ، " بردند

از آن " ، " جمله رعیت را بر طشت خمون نشمانمدنمد" ، " ساختند

چشمممان جمهمان بمیمن همممه " ، " آبادی نشانی درجهان باقی نماند

 ".ساکنان شهر را از حدقه برآوردند

براستی این غارت شدگان، ستم کشمان کمه از سمرهمای بمریمده 

شان طاق نصرتها برافراشتند و پیکرهایشان را درالی دیموار 

با گچ و ساروج پوشانیدند، چه کرده بودند؟ جرمشان چمه بمود؟ 

کدام یاسا و یرلیغی چنین وحشیانه وغیرانسانی حکم به جور و 

چپاول میداد؟ آنچه مورخین فئودال و درباری نوشته انمد همممه 

مشتمی : " را میتوان بدینگونه خالصه کرد که این غارت زدگان

راهزن " ، " رنود و اوباش" ، " عوام کاالنعام" ، " اراذل و اوباش

بوده اند و همان بهتر که تیغ خونفمشمان فمالن خمان و "  و یاغی

بهمان امیر بر گردن سربملمنمدشمان فمرود آممده و خمانمممان ایمن 

رعایای ناشکر و بیکاره را در آتمش قمهمر خمویمش سموزانمیمده 

 .است

از این قضاوت ها که کم نیستند و همه جا رهبران این نهضتهما 

و "  ممزدکمی" ، " مملمحمد" و قیامهای ممردممی را تمحمت عمنموان 

اما چنین بود که الزم آمد تما .  متهم کرده اند، بگذریم"  رافضی" 

بار دیگر پژوهشگرانی کمر همت بربندند، آسمتمیمن بماال زنمنمد، 

قلم برگیرند و از البالی نسخه های خطی و آثار تاریخ نویسان 

درباری و اندک آثمار ممورخمیمن پماک نمهماد و راسمت کمردار 

 .واقعیت های تاریخی را نشان دهند

نخست شرق شناسان بدین مهم اقدام کمردنمد و المبمتمه بما دیمدی 

علمی تر و امکاناتی گسترده تر پای به میدان نمهمادنمد وبمرخمی 

امما .  ازآنان دراین راستا گام های مهم و ارزشمندی بمرداشمتمنمد

بسیاری دراین میان واقعیت های تاریخمی .  این تمام مطلب نبود

را یا درنیافتند، یا مطابق میل و تفسیر خویمش آن را تمحمریمف 

نمودند و گاه نیز با همان مورخان دربماری دمسماز و همم قملمم 

شدند وتالش کردند تا چهره غیرواقعی رویدادها و قانمونمممنمدی 

چنیمن .  های تاریخی را با بزک تحریف، واقعی جلوه گر سازند

شد که انوشیروان هما عمادل و دادگمر و ممزدک هما یماغمی و 

بیدادگرشدند و بدینگونه بود که شرقیان شمایسمتمه سمتمم کشمی و 

استعمار وعقب ماندگی و غریبان بمایسمتمه سمروری و سمیمادت 

اما این نیز نتوانست بیش از چند صمبماحمی دیمگمران را .  گشتند

بفریبد، تاریخ نویسان شوروی خدمات بزرگی درایمن عمرصمه 

ممتماسمفمانمه ایمن .  برای به کرسی نشاندن واقعیت ها انجام دادنمد

تالش سترگ و گرانقدر در یک برهه از زمان با دگمم انمدیشمی 

ها، کوته  اندیشی ها و تالش در انطباق واقعیت ها بر تمئموری 

های پیش ساخته و گاه نوعی فرمالیسم آلوده گردید و ضمربمت 

تردید نیسمت کمه تماریمخ .  جدی به این کوشش مقدس وارد آورد

ایمن کمار .  میهن ما را تنها و حتماً تنها ایمرانمیمان نمممی نمویسمنمد

عظیم حاصل تالش و نبرد جمعی از اندیشه ورزان عماشمق و 

 خوشبختانه مدتی است که هر کس که توش . مشتاق خواهد بود

 سیر تکاملی جنبش ها

 

 مزدک" مال بخشیدنی است میان خالیق"

بر سر آنیم که نگاهی داشته باشیم به جنبش های عظیم زحمتکشان و 

تهی دستان شهر و روستا در قرن های هفتم و هشمتمتمم همجمری، آن 

. گروه از قیامهای طبقاتی که تحت رهبری درویشان بوقوع پمیموسمت

اما به ناگزیر نخست سیر تکاملی این گونمه جمنمبمش هما را از نمظمر 

 .گذرانیده و سپس به اصل موضوع وارد خواهیم شد

پس از سرکوب جنبش مزدک توسط انموشمیمروان دادگمر ، فمعمالمیمت 

در "  ابمرزی" شمورش .  پیروان و رهروان آئین مقدس او ادامه یمافمت

، قمیمام " که مردم فقیر و تنگدست را تکیمه گماه خمود قمرارداد" بخارا 

دارایی ثروتمندان را تمقمسمیمم و : " که بنا به نوشته طبری"  خورزاد" 

و فمهمرسمت طموالنمی "  رسوم و مقررات حرم داری را بمر انمداخمت

: چمون "  ممزدک" از فرقمه همای پمیمرو "  ملل و نحل" شهرستانی در 

، " ابممومسمملممم" کممودکممیممان در خمموزسممتممان، فممارس، زور و پممیممروان 

" بمابمک" و پمیمروان "  بمه آفمریمد" سپیدجامگان، ماهانیان، طرفداران 

همه نشان دهنده آن است که ایمن انمدیشمه در بمیمن اقشمار و طمبمقمات 

تهیدست و بی چیز ادامه یافته و پرچم فکری و ایدئولوژیک ممبمارزه 

 .فقیرترین اقشار جامعه قرار گرفته است

از همان ابتدا کلیه جنبشهای طبقاتی که از سویی با تسلمط بمیمگمانمه و 

مذهب حاکم و از سوی دیگر با بی عدالتی، نابرابری، فئمودالمیمسمم و 

اشراف به مبارزه برخاسته، مهر مزدکی، قرمطی، ملحد، خمورده و 

شرکت کنندگان و نیروهای محرکه آن به نام همای اراذل، اوبماش و 

 .رنود خوانده شده اند

اول کسی که در جهان این ممذهمب ممعمطملمه : "بنا به نوشته سیاستنامه

آورد، مردی بود که اندر زمین عجم بیرون آمد و او را موبد موبدان 

بمن پمیمروز   نام او مزدک بن بامدادان به روزگار ملک قمبماد.  گفتندی

مال بخشیمدنمی اسمت ممیمان : " و این مزدک می گفت(  6") انوشیروان

بمهمرچمه حماجمتمممنمد .  خالیق، همه بندگان خدای اند و فرزندان آدم انمد

باشند، باید که از مال یکدیگر خرج کنمنمد تما همیمچمکمس را در همیمچ 

 (.5")معنی بی برگی و درماندگی نباشد و متساوی الحال باشند

این تزها، مبنای اعتقادات و ایدئولوژی جنبش های طبقاتی در ایران 

، بمه ( سماسمانمی) لمذا حمکموممت وقمت .  را تا قرنها بعد تشکیل ممیمدهمد

شدیدترین شکلی با این اندیشه های نو به مقابله بمر ممی خمیمزد و بما 

هر بیست بیسمت را کمه : " توطئه وحشتناک به قتل عام انها میپردازد

از مجلس در سرای می فرستم، شما از آن سمرای در سمراچمه ممی 

برید و از سراچه به میدان و هر یک را برهنه کنید و سرش در چماه 

کنید تا ناف و پای ها در هوا و خاک چاه گردشان فرو ریمزیمد و بمه 

تا همه را بمدیمن عمالممت همالک ...  لگد بزنید تا در چاه استوار شوند

چون همه را در چاه گرفمتمنمد، آنمگماه انموشمیمروان پمدر را و .  کردند

همه را خلعت پوشانیدند و آراسته در میدان ایسمتماده :  مزدک را گفت

برخیزید و چشمی برافکنید تا هرگز زمینی ازاین نمیمکموتمر دیمده .  اند

قباد و مزدک هردو برخاستند و درآن سمرای شمدنمد و پمس در .  اید

مزدک چندانکه نگاه کرد همممه روی ممیمدان، .  سراچه و میدان شدند

انوشیروان روی سموی ممزدک .  پاها سربه سر برپای ها دید در هوا

لشگری که پیشرو ایشان چون تویی باشد، خلعت ایشمان :  کرد و گفت

تو آمده ای که مال و خواسته و زن ممردممان بمه .  به از این نتوان داد

دوکانی بلند کمرده بمودنمد در .  زیان آری و پادشاهی از خانه ما ببری

فرمودند تا ممزدک را بمگمرفمتمنمد و بمر آن .  پیش میدان و چاهی کنده

دوکان بردند تا سینه در چاه کردندش، چنانکه سرش بمر بماال بمود و 

آنگاه گرد بر گردش گچ فرو ریختند تا در میان گمچ .  پایهایش در چاه

 (0.")فسرده بماند
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و توانی داشته، قلم برداشته و بدین مهم همت گماشته اسمت 

و در میان این تالشها شاهد آثار تحقیقی و ارزشمنمدی نمیمز 

 .می باشیم

نگارنده کوشیده است تا گوشه ای تاریک از تماریمخ ممیمهمن 

ما را در پرتو ردیابی و کنکاش در آثار ممورخمیمن گمذشمتمه 

 .روشنی بیفکند

از حممملمه چمنمگمیمز بمه ایمران تما ممرگ تمیمممور، یمکمی از 

وحشتناکترین، سیاهترین و هولبارترین دوران تاریخ میهمن 

از آن !  دوران کشتارها، ویرانگری هما و بمیمدادهما.  ماست

زمان که چنگیز با شمشیر و شالق آنچمه را کمه انسمان هما 

ساخته و آفریده بودند به همراه خود آن انسانها نابود کرد و 

به خاک و خون و آتش و خاکستر کشانید تا آن روزگار کمه 

تیمور گورکان کوشید تا آنچه را که چمنمگمیمز ویمران کمرده 

اما وی نیز با شمممشمیمر و شمالق و بمه بمهمای :  بود، بسازد

در طی این دوران، . نابودی و مرگ آنچه که باقی مانده بود

مردم طاعون زده، بالکشیده، غارت و تمجماوز شمده، آتمش 

گرفته، آواره و گرسنه، که کارد بمه اسمتمخموانشمان رسمیمده 

بود، آنها که دیگر جز زنجیرهای خونیمن دسمت و پمایشمان 

چیزی را نداشتند تا از دست بدهند، دست در دست یگدیگر 

نهاده و با دست های تهی، و سینه های برهنه، بمه نمبمرد بما 

این رساله، تاریخ این قمیمام هما، .  شمشیر و شالق برخاستند

تالش شمده اسمت . نبردهای گستاخانه و انفجارآمیز می باشد

تا بطورعمده از متون اصلی و منابع و م اخذ تاریخمی کمه 

تا حد امکان به زمان واقعه نزدیمک تمر بموده انمد اسمتمفماده 

همراه با نظر نگارنمده پمیمراممون همر رویمداد و همر .  شود

انسانی که در آن میان نقشی داشته است، نظر آن مورخ یما 

المبمتمه بمه نمظمر .  نویسنده و هنرمنمد نمیمز آورده شمده اسمت

هنرمندان و روشنفکران آن زمان توجهی خاص بوده است 

آنمچمه . و آن نیز به دلیل ویژگمی همای آن دوران ممی بماشمد

دراین میان باید به آن اشاره کرد این است کمه بسمیماری از 

پژوهشگران، و گاه حتی با دید علمی، جمریمان تصموف را 

بطورکلی، جریانی ارتجاعی قلمداد کمرده انمد و صموفمیمان 

بزرگی چون حالج و عارفانی چون نعمیمممی را از جمرگمه 

آنان خارج کرده و این چنین پنداشته اند که ایمنمان تمنمهما از 

نگارنده بر این باور نیسمت و .  لفافه تصوف بهره گرفته اند

در این رساله تالش نموده ام تا به اثبات برسانم، که جریان 

ایدئولوژیکی عرفان و جنبه پراکتیکی آن یمعمنمی تصموف، 

مانند هر جریان و مقوله دیگر تماریمخمی و اجمتممماعمی گماه 

جنبه مبارزه جویانه و ترقی طلبانه داشته و گاه در زمان یا 

درسمت بمه .  مکانی دیگر جنبه ای ارتمجماعمی یمافمتمه اسمت

همانگونه که مسجد و حظیره، قملمعمه و دژ روزگماری بمه 

پایگاه مبارزه در راه تبلیغ و ترویج اندیشه های ارتجاعمی، 

تسلیم و تعظیم تبدیل شده بودند  و خانقاه و گوشمه و زاویمه 

نیز چنین بوده است، بی گمان روزگار دیمگمری بمه ممرکمز 

 .تبلیغ و تشویق عقاید انقالبی و مترقی تبدیل شده

صاحبان این دو نظر هر کدام برای خمود دالیمل، اسمنماد و 

بمگمذاریمم تما قضماوت نمهمایمی را .  مدارکی را ارائه میدهند

از گمفمتمن ایمن مسمائمل .  تاریخ و خوانندگان آن انجمام دهمنمد

چنانچه بر مبنای واقعیت ها و اسناد و مدارک انکار ناپذیر 

ایمن تمالش هما اگمرچمه .  باشد، نباید هراسی به خود راه داد

همراه با تناقضات، اختالف نظرها و گماه اشمتمبماهمات، بمه 

نکتمه دیمگمر آنمکمه در . سوی روشنی و نور راه خواهد برد

این غربت ناخواسته، دسترسی به ممنمابمع و مم اخمذ اممری 

این امر از غمنمای کمار .  بس دشوار و گاه غیر ممکن است

کاسته است، بدان امید که این رساله و دیگر رسالمه هما در 

این عرصه، تنها مدخلی باشند برای آنکه به گونه ای دیگر 

 .با تاریخ میهن مان برخورد کنیم
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ایمن آتمش "  عمادل" اما با اینهمه قساوت از جمانمب انموشمیمروان 

مقدس خاموشی نمی گیرد و هنوز دیری نگذشته است که سنباد 

در نیشابور خروج میکند و توده های وسیع مردم به حمایت از 

و دانست که مردمان کوهستان و عمراق از . " او بر می خیزند

سنباد بر دست جمممهمور ...  درمی نیم درم رافضی و مزدکی اند

و مذهب خرمدینی با گبری ...  کشته شد و آن جمع پراکنده شدند

... و تشیع آمیخته شد و بعد از آن در سر با یکدیگر می گفتنمدی

و جمهور چون سندباد را بکشت در ری شد و هرچه از گبمران 

یافت همه را بکشت و خانه های ایشمان غمارت کمرد و زن و 

بدین ترتیب پس از قیامهای چنمدی ".  زاده ایشان به بردگی ببرد

این طایقه حالت مخفی پیدا می کنند و روی به ایجاد تشمکمیمالت 

مخفی می آورند و پس از آنکه موفق به ایجاد تشکیالتی وسمیمع 

سمپمس : " و آهنین می شمونمد، پمرچمم قمیمام را بمر ممی افمرازنمد

اسماعیلیه پیدا شدند که تحت فشار و پیمگمرد در سمر اتمفماق هما 

میکردند تا قرار این مذهب بر دو کس گرفت و عبمدالممملمک بمه 

گرده کوه نشستی و سرانجام به محمد نخشبی رسید و او یمکمی 

از جمله فالسفه خراسان بود و مردی متکلم بود و خلمق بسمیمار 

و آن روزگمار ...  از مردم خراسان دعوت او را اجابت کمردنمد

پس عالممان .  هر که در این مذهب شده او را قرمطی خواندندی

و قاضیان شهر و نواحی گرد آمدند و جمله پمیمش سمپماه سماالر 

دریاب که مسلمانی در ماوراءالنهر خراب  :  لشکر شدند و گفتند

شد و این مزدک نخشبی پادشاه را از راه ببرد و قرممطمی کمرد 

و مردمان را بیراه کرد و اینک کار او به جایگاهمی رسمیمد کمه 

آنگاه با توطئه فقها و شیخ االسمالممهما، ."  آشکار دعوت می کند

پمس لشمکمر را بمگمویمیمم تما بما : " چنین فتوا داده ممی شمود کمه

شمشیرهای کشیده در شهر و روستا افتند و هر که را یمابمنمد از 

قرمطیان پاک بکشند و بسوزنمد و خمان و ممان ایشمان غمارت 

و عاقبت این توطئه شوم و وحشت بار بمه اممر نموح بمن "  کنند

خیزید تا به غمزا مشمغمول شمویمم، : " نصر چنین عملی می شود

هرچه در ماوراءالنهر و خمراسمان مملمحمد گشمتمه اسمت و ایمن 

مذهب گرفته است که پدرم گرفت همه را بکشید و خمواسمتمه و 

در وقمت بمتماخمتمنمد و ممحمممد ...  نعمت ایشان همه شممما راسمت

پمس همفمت ...  نخشبی را که داعی بود بیاوردند و گمردن بمزدنمد

شبانه روز در بخارا و ناحیت می گشتند و غارت ممی کمردنمد، 

تا چنان شد که در همه ماوراءالنهر و خراسان از ایشمان یمکمی 

 ".نماند و آن که ماند آشکار نیارست آمد

بار دیگر انبوه زحمتکشان سالح خویش را در کوره های زیمر 

والی هرات محمد  535زمینی آبدیده می کنند، تا اینکه در سال 

: بن هرثمه به امیر عادل اسماعیل ساممانمی خمبمر ممی دهمد کمه

او را .  مردی در کوهپایه غور و غمرچمه خمروج کمرده اسمت" 

ابوبالل می گویند و مذهب قرامطه آشکارا کرده است و ازهمر 

طبقه ای مردم براو گرد آمده اند و سرای خویشتن را دارالعمدل 

نام نهاده است وخلقی بسیار ازروستای هرات روی بمدو نمهماده 

. اند و بیعت می کنند و عدد ایشان فزون از ده هزار مرد اسمت

اگر در کار او تغافل کنید، اضمعماف ایمن ممردم بمر روی گمرد 

سلطان سراسیمه و به وحشت افتاده از تمرکمیمب طمبمقماتمی ".  آیند

به کموهمپمایمه : " قیام کنندگان، خطاب به سرداران خود می گوید

های هرات خارجی بیرون آمده است و مذهب قرامطمه آشمکمار 

، آنگماه اعمیمان، " کرده، بیشتر از ایشان شبانان و کشاورزان اند

شمممشمیمر انمدر " اشراف، خودفروختگان، فقها و علمای اسمالم 

نهادند و همه را بکشتند و ابوبالل را و حمدان را و توزکا را و 

 ".ده تن دیگر از رئیسان ایشان بگرفتند

اما خشونت و کشتار و فتواهای بی رحمانه نمی تواند مانع سیمر 

تحولی تاریخ گمردد، انمدیشمه نمو و پمویما کمه بما واقمعمیمت همای 

اجتماعی انطباق داشته باشد از میان شمشیر و تاریکی نمیمز راه 

می گشاید و خراسان باز همم پمهمنمه گسمتمرده قمیمام ممی شمود و 

کوشند تا انتقام آن همه خون هایمی کمه بمه نماحمق زحمتکشان می 

خراسان دیگر باره داعیان در : " ریخته شده از ستمگران بگیرند

و بخارا دعوت کردن گرفتند و مردمان را از راه می بردند و بیمشمتمر 

ان کس ها اجابت می کردند که پدران و جدان ایشان را به سمبمب ایمن 

و تا آن اندازه قدرت یافتند که مزدوری به قاضمی "  مذهب کشته بودند

و "  قرمطیان زور گرفتند و خمروج ممی کمنمنمد: " بخارا و فقها نوشت

بعضی را بمر : " داستان این قیام نیز با کشتاری سبعانه پایان می گیرد

 ".دار کردند و بعضی را در زندان بداشتند تا بمردند

محمد برقعی یا ابرکوهی در رأس عمظمیمم تمریمن  555در سال 

بسممیمماری از مممردم .  قمیممام بممردگممان در تماریممخ قمرار ممی گممیمرد

خوزستان و بصره نیز به بردگان می پیوندنمد و ممدت چمهمارده 

قمیمام .  سال قدرت سیاسی را در خموزسمتمان بمدسمت ممی گمیمرنمد

زنگی یاران نیز به علت نداشتن بمرنماممه ممنمطمبمق بما تمحموالت 

اجتماعی و عدم ارتباط گسترده با سایر قیامهای کشور در سمال 

در آخمر مماه صمفمر سمال : " بیرحمانه سرکوب ممی گمردد 593

ابن محمد برقعی را به بغداد آوردند و بکشتند و مذهمب او  593

چون مذهب مزدک و بمابمک و ابموزکمریمان و یما خمرم دیمن و 

 ".قرامطه بود در همه معانی

آنگاه آتش قیام به بحرین و لحاسا می رسد و قیام کنندگان نوعمی 

حکومت شورایی و اشتراکی که از نظر ایدئولوژی آته ئمیمسمتمی 

نیز بود در لحاسا ایجاد می نمایند و دامنمه آن تما خمراسمان نمیمز 

و هم به روزگار معتضد ابوسمعمیمد بمن المحمسمن بمن . " کشیده شد

و ...  خروج کرد در بحریمن و لمحماسما(  گناوه ای)بهرام الجنابی 

چمون :  مکه را فتح کردند و ناودان خانه خدا بکندند و می گفتمنمد

خدای شما به آسمان شود و خانه را بر زممیمن ضمایمع بمگمذارد، 

و حمجمراالسمود را دو ...  خانه اش به غارت برند و ویران کنند

نیم کرد و بر دو کرانه چاه آبخانه نهاد، چون بر سر چاه نشستی 

یک پای بر این نیمه سنگ نهمادی و یمک پمای بمر آن نمیمممه و 

و مقنع مرغمزی در ...  فرمود تا بر پیغامبران آشکارا لعنت کنند

بالد ماوراءالنهر هم در این تاریخ خمروج کمرد و شمریمعمت بمه 

یکبار از قوم خویش برداشت و مقنع و هر دو ابوسعید در یمک 

و به هر شهری و ...  روزگار بودند و به یکدیگر مکاتبت داشتند

والیتی بدین جهت ایشان را به نامی دیمگمر خموانمنمد ولمیمکمن بمه 

معنی همه یکی اند و به حلب و مصر اسماعیلی خوانند و به قمم 

و کاشان و طبرستان و سبزوار سمبمعمی خموانمنمد و بمه بمغمداد و 

ماوراءالنهر و غزنین قرمطی و به کوفه مبمارکمی و بمه بصمره 

روندی و برقعی و بری خلفی و به گمرگمان ممحمممره و بمه شمام 

مبیضه و به مغرب سعیدی و به لحاسا و بمحمریمن جمنمابمی و بمه 

و بدین تمرتمیمب شمعملمه همای سمرکمش انمقمالب ".  اصفهان باطنی

تهیدستان، روستاییان، بردگان و سایر زحمتکشان پهنه زمین را 

 .در بر می گیرد

در گرگان با پرچم های سمرخ قمیمام ممی کمنمنمد و  615در سال 

خلقی بی حد از ایشان کشتار می شود و زن و فمرزنمدانشمان بمه 

آنمگماه قمیمام .  بردگی در بمازارهمای بمغمداد فمروخمتمه ممی شمونمد

پرشکوه بابک کاخ های سیاه ستم را به لرزه می اندازد و ممدت 

بیست سال خواب بر چشم خلیفه و فقیه حرام می کمنمد، بمدانسمان 

که پس از درهم شکستن توطئه آمیز و همممراه بما خمیمانمت قمیمام 

انچه در این یک جنگ کشته آمد از " دست به کشتار می زنند و 

صدهزار مرد در آمد و از سه جانب ایشمان .  خرمدینان بشمردند

در آمدند و ایشان را بکشتند و زنان و فرزندان ایشمان را بمرده 

کردند و به شهر آوردند و به بندگی ممی داشمتمنمد، همرچمه بمالمغ 

 ."بودند از پسران گردن بزدند و به چاه ها  انداختند

تا اینکه این موج و رستاخیز در ایام واثق بمار دیمگمر اوج ممی 

ایام واثق دیگر بار خمروج کمردنمد خمرممدیمنمان در " گیرد و در 

و باز یمزد شماه خمروج کمرد و در کموه همای ... ناحیت سپاهان

سی و اند سال فتنۀ او برداشت و لشکرهما ...  سپاهان میوا گرفت

عاجز آمدند که کوه همای ممحمکمم .  با او هیچ نمی توانستند کردن

به دست آورده بود، تا آخر گرفتار شد و سرش در صفاهمان در 

 (0".)آویختند

قیام وسیع المقنع، استاز سپس بمه آفمریمد و بسمیماری قمیمام همای 

دیگر رستاخیز انسان های بمزرگمی چمون روزبمه پسمر دادویمه 

و حسین بن منصور حمالج را نمیمز بمایمد بمه  (  ابن مقفع)فارسی 

 .این  تاریخ سراسر رزم و قهرمانی افزود

آنچه همه مورخین درباره این قیامهما و در زممیمنمه اعمتمقمادات، 

برنامه و ایدئولوژی قیام کمنمنمدگمان آورده انمد، بسمیمار نمزدیمک 

حتی در سرزمینهای خارجی از ایمران نمیمز ایمن وحمدت .  است

، " دوکمی" ممورخ یمونمانمی بمه نمام .  ایدئولوژیکی دیده ممی شمود

برنامه قیام شیخ بدرالدین سماوی که  ترکان و یونانیان نمیمز در 

همه چی را اعم از غمذا : " آن شرکت داشتند را چنین می نویسد

مشمتمرک   -بجز زنان  –و لباس و لگام و ستام ستوران و مزارع 

من وارد خانه تو می شوم مانند خمانمه : "او می گفت" اعالم کرد

خودم و تو داخل خانه من شو مانند خمانمه خمودت بمه اسمتمثمنمای 

همه روستاییان شمورشمی لمبماسمی همممانمنمد و ".  بخش زنان خانه

 .ساده می پوشیدند و سفره عام می گستردند

ابن ندیم در کتاب الفهرست در بابمت اعمتمقمادات خمرممدیمنمان و 

. او را پادشاهی روی زمین مسلم خواهد شمد: " بابک می نویسد

. دین مزدکی را باز خواهد گردانمد.  گردنکشان را خواهد کشت

خواران شما را به ارجمندان، افتادگان شما به بملمنمد ممرتمبمگمان 

 ."مبدل خواهند شد

: همین ابن اثیر در بماب اعمتمقمادات زنمگمی یماران ممی نمویسمد

غالمان بصره را دعموت کمرد و بسمیمار کمس از ایشمان بمه " 

خاطر رهایی از سختی بردگی بدو پیوستنمد و صماحمب المزنمج 

برای آنان خطبه خواند و وعده داد که ایشان را خداوند ممال و 

غالمان را بمفمرممود همر یمک از ممالیمان ...  زمین خواهد کرد

خویش یا وکالی آنان را پانصد تازیانه بزدند و پمس ایشمان را 

 ".رها ساخت

خواجه نظام الملک نیز درباره اعتقمادات اسممماعمیملمیمان چمنمیمن 

هیچ گروهی شوم تر و بد فمعمل تمر از ایمن قموم : " نوشته است

و فسماد .  نیست که از پس دیوارها بدی این مملکت می سگالمنمد

دین می جویند و گوش به آواز بد نهاده و چشم به چشم زدگمی، 

اگر نعوذ با  دولت قاهره را آسیبی آسمانی رسید، ایمن سمگمان 

از بیغوله ها بیرون آیند و بر این دولت خروج کمنمنمد و دعموی 

شیمعمیمت کمنمنمد و ممدد و قموت ایشمان بمیمشمتمر از روافمض و 

خرمدینان باشد و هرچه ممکن بود از شر و فساد و بدعت هیچ 

دین محمد را هیچ دشمنی بتر از ایشان نمیمسمت ...  باقی نگذارند

. و ملک خداوند را همیمچ خصمممی از ایشمان شموم تمر نمیمسمت

ابوریحان بیرونی در زمینه اعتقادات و برنامه مقنع چنمیمن ممی 

او اموال و زنان را مباح کرد، کلیه قوانمیمن و احمکمام : " نویسد

مذهب ایشان آن بود کمه نممماز نمممی ...  مزدک را واجب شمرد

گذاردند و روزه نمی داشتند و غسل را از جنابت نمیمکمردنمد و 

: و دربماره خمود ممقمنمع ممی نمویسمد"  لیکن به امانت می بودنمد

مردی بود از روستای مرو، وی نخست گازری می کرد پمس " 

بمه غمایمت .  از آن به علم آموختن پرداخت و از دانش بهره بمرد

 ."زیرک بود و کتب بسیار از علوم پیشینیان خوانده بود

اکثمریمت اهمالمی دهمات پمیمرو : " بطوری که نزشخی می نویسد

 ."مکتب مقنع می شوند و از اسالم روی می گردانند

هندو شاه م لف تجارب السلف نیز درباره ممحمممد ابمر کموهمی 

او مردی عاقل و فماضمل و بملمیمغ و : " می نویسد"  زنگی یار"

 (5.")شاعر فایق بود

 :حکیم ابوالقاسم فردوسی در ستایش از مزدک می سراید

بیامد یکی مرد مزدک به نام        سخنگوی و با دانش و رای 

 و کام

کلیه مورخین عرب روزبه فمرزنمد دادویمه را از بمزرگمتمریمن 

شمممرده "  بلمغماء عشمره نماس" و  از "  نقله حکمت" مترجمین و 

جمواممع  المحمکمایمات و لمواممع " همچنین محمد عموفمی در . اند

او ممردی : " از قول خلیفه درباره بابک ممی نمویسمد"  الروایات

جلد و قوی است و در کارهای جمنمگ و لشمکمر کشمی نمظمیمر 

درباره قمتمل بمابمک ممی " مروج الذهب"و مسعودی در " ندارد

سپس سر او را به خراسان بردند و در هر شمهمری و : " نویسد

هر قصبه ای از خراسان گردانیدند زیرا که در دل های ممردم 

جای بزرگ داشت و کار وی باال گرفته بود و چمیمزی نمممانمده 

 ".بود که خالفت را از میان ببرد و مردم را منقلب سازد

در مزارات تبریز درباره فضل هللا نعیمی رهبر حروفمیمه آممده 

آخر علماء هجموم .  مردم بسیار به این قوم گرویده بودند: "است

... کرده، فتواها نوشتند که شرعی خون این قوم را بمایمد ریمخمت

گویند قریب به پانصد کس کشتند و سوختند و اهل حمقمیمقمت بمر 

این  اند که در فضل هللا نعیمی فتوری نبود و در کمممال تمزهمد 

بود و نان کسی نمممی خمورد و بمه طماقمیمه دوزی اوقمات ممی 

مجموعه این گفته ها و اعتقادات، برناممه و نمقمش و ".  گذرانید

همچمنمیمن ممی تموان .  مقام رهبری این جنبش ها را نشان میدهد

دریافت که ترکیب طبمقماتمی شمرکمت کمنمنمدگمان در قمیمام هما و 

نیروهای محرکه آن را کدام اقشار و طبقات اجتماعمی تشمکمیمل 

کلیه مورخین بر شرکت وسیع روستاییان، تهیدستان .  میداده اند

شهری، شبانان، بردگان، صنعتگران و روشمنمفمکمران در ایمن 

 .قیام ها اشاره نموده اند

بردگان همممه : " ابن بطوطه درباره قیام زنگی یاران می نویسد

نواحی از پیش خواجگان خود می گریختند و به جمع آنان ممی 

هر غالمی که پمیمش آنمان ممی آممد صماحمب اسمب و .  پیوستند

 ".خواسته می شد
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بمر بماالی آن .  آنگاه محمد، از کعبه راهی سنگ صفا میمشمود

می نشیند و  از مردم مکه می خواهد که برای بیعت و اعمالم 

صمف طموالنمی ممردان از .  تبعیت از وی بمه نمزد او بمرونمد

برابر او می گذرند و  یکی یکی به عمر که کمی دورتر زیمر 

سنگ نشسته بود، به عالمت بیعت با مردی که زمانمی او را 

تمسخر کرده خاک و خاشاک بر سمرش ممی پماشمیمدنمد دسمت 

محممد رو بسموی زنمان .  آنگاه، نوبت به زنان میرسد.  میدهند

فرزنمدان تمان را ....  شما با من بیعت می کنید: " کرده میگوید

تمو آن : " و زنی از میان زنان جواب می دهمد."  هرگز نکشید

تو بهتر از مما از کشمتمن .  ما بزرگ شان کردیم.  ها را کشتی

و عمر به شدت از سمخمنمان زن خمنمده اش ."   آنها خبر داری

   .می گیرد

با زنان دست نمی داد، مگر زنمی کمه " طبری می گوید محمد 

ظمرف آبمی " از ایمن رو، ".  بر او حالل باشد یا محمرم بماشمد

پیش روی پیغمبر نهادند و چون شرایمط بمیمعمت را بمگمفمت و 

زنان پذیرفتند دست در آب فرو برد و در آورد و زنمان نمیمز 

دست در آب فرو بردند ولی پس از آن چنان شد کمه پمیمغمممبمر 

بمرویمد :  شرایط بیعت را می گفت و چون می پذیرفتند میگفمت

   ."که با شما بیعت کردم و چیزی بیش از این نبود

واضح است که مردم مکه به زور و از روی ترس با ممحمممد 

درهمان روز طواف مکمه، شمخمصمی بمه نمام .  بیعت میکردند

یر ا لَّیثی"  قصد ترور محمد  را میمکمنمد کمه در "  ف ضالة بن ُعم 

البته راویان اسالمی بما دروغ پمردازی .  کارخود ناکام میماند

های خود، علت ناکامی او را زیمر کموهمی از افسمانمه همای 

منجمله اظهار می دارند وقتیکمه او .  خودساخته مدفون میکنند

خودرا به محمد میرساند، قبل از آنکمه نمیمت خمود را ممحمقمق 

کند، محمد که با عالم غیب ارتباط داشت، به اومیگوید که چه 

درنتیجه، او به پیمغمممبمری ممحمممد ایمممان آورده .  قصدی دارد

درحالیکه حقیقت امر مسلما ایمن بموده کمه او .  مسلمان میشود

به هر دلیلی قبل از ترور محمد دستگیر میشود و هنگامی کمه 

قصمد زدن گمردنمش را داشمتمه انمد، بمرای نمجمات از مممرگ 

   .مسلمان میشود

بهمین دلیل درمراسم بیعت که پس از آن رخ ممیمدهمد، ممحمممد 

برای جلوگیری ازنزدیک شدن افراد به خود، دسمت دادن بما 

واضح است .  عمر را بجای دست دادن با خود مقرر می دارد

که اگر محمد با عالم غیب رابطه داشت، نیمازی بمه ایمن کمار 

       .نبود و خودش با مردم دست می داد

همچنین در روز طواف کعبه، وقتی که بالل به دستور محممد 

ممهمتمران " برای دعوت به نماز بر بام کعبه اذان ممی گمویمد، 

مهمل،  تّاب بمن ا سمیمد، و بمرادر ابموج  قریش، چون ابوسفیان، ع 

و ] حارا بن ِهشام، هر سه با هم در فِنای کعبه نشسته بمودنمد 

تّاب و حارا هنوز مسلمان نشده بودند، پمس چمون ایشمان [ ع 

شمکمر خمدای بمود کمه : " ، عتاب می گویمد" بانگ نماز شنیدند

پدرم مرده بود پیش از آنکه این آواز به گموش وی رسمیمدی، 

اگر دانستمی کمه وی : " حارا نیز میگوید".  یعنی بانگ نماز

، یعنی بیعتش اجمبماری بمود " برحق است متابعت وی نمودمی

آنگاه از ابوسفیان ممیمپمرسمنمد کمه .  و به محمد عقیده ای نداشت

اگر من چیزی گویمم، : " چرا تو چیزی نمیگوئی؟ و او میگوید

  ."ترسم که این ریگ که در مسجد است محمد را خبر دهد

البته مورخین اسالمی در این جا نیز برای محمد معجمزه ممی 

تراشند و می گویند که اندکی بعد محمد از کنار آنها می گذرد 

و سخنانی را که آنها در خفا گفته بودند برای شان تکرار ممی 

تّاب و حارا مسلمان می شوند   .کند و به این علت ع 

این داستان نیزبعنوان مشتی ازخروار نه تنها نشان ممیمدهمدکمه 

چگونه مکیان علمیمرغمم ممیمل خمود وازروی تمرس مسملمممان 

شدند، بلکه از محیط سانسور و خفقانی حکایت میکمنمد کمه بما 

ورود محمد بر مکه مستولی میشود و تفاوت آن را با ممحمیمط 

آزاد و بدون ترس قبل از آن و از آزادی بیانی که پیش از آن 

  .در مکه رایج بود بیان می کند

همین عامل است که به تدریج اخالق و فرهنگ بمرجسمتمۀ بمدویمان 

که درمحیط آزاِد عربستان قبل از اسالم،  نظمرات خمود را بمدون 

هراس و ترس از کسی ابراز می داشتنمد، بمه اخمالق و فمرهمنمگ 

پسِت دو روئی و دروغگوئی، مخفی کمردن نمظمرات و تمرس از 

ابراز آن، تقیه و خالصه چاپلموسمی و دورنمگمی همای سمیماسمی و 

اخالقی که ویژه نظام سرکوبگرانه عصر تمدن و منجملمه جماممعمه 

  .اسالمی بود، تغییر می دهد

مورد دیگری که ورود این تباهی و فساد اخالقی تموسمط اسمالم و 

نظام سیاسی محمد را درجامعه عرب نشان میدهد، داستان  شاعمر 

است که در اشعارش محمممد را همجمو "  عبدهللا بن ا لزَّ ب عری" مکه 

 .می کرد و به هنگام فتح مکه از ترس وی به نجران فرار می کند

ّسان بن ثابت، شاعر چماپملموس و خمیمانمتمکمار عمرب کمه اکمنمون  ح 

همچون شاعران دربماری کمارش تمممامما ممدح و ثمنمای ممحمممد و 

مسلمانان بود، این شعر را برای عبدهللا می فرستد و او را تشویمق 

 .به ابراز ندامت و بازگشت به مکه می کند
چرا تجاوز می نما ی از حرم مردی که خشم او تو را به نجران فرود آورده 

 است،

 و از این سبب عیش بر تو ُمن غَّص شده است،

ل و ه وان بر تو راه یافته است،  و زُّ

 اکنون برخیز و بیا و خود را چندان مرنجان،

 که چون بیامدی وی ترا زینهار دهد،

    .و از قلِم عفو درکشد

او نیز به مکه می آید و شعر زیر را در ندامت از عممل گمذشمتمۀ   

خود و برای صدور جواز زندگی برای خود، در مدح ممحمممد ممی 

سراید و به این ترتیب، با تسلیم یک تن دیمگمر از شمعمرای عصمر 

آزادی، و پیوستن یک شاعر دیگر بمه ثمنماگمویمان چماپملموِس نمظمام 

سانسور، خفقان و ریاکاری، ضربه دیگری بر آزادی بیان و شعر 

آزاد عصر بدویت یا به قول مسلمانان دوران جماهملمیمت وارد ممی 

 .آید

 ای پیغمبر خدای، اگر زبان من در حق تو بدی بگفته است،

 به هر بدی که گفتم صد مدح و ثنا باز گفتم،

 که من چنان سخن ها می گفتم،[ وقت]و در آن 

 کافر بودم و با شیطان هم ندیم بودم،

 و ضرورت هر که کافر باشد،

 و با شیطان هم ندیم و همراه باشد،

 و به هوای شیطان و به هوای نفس خود سخن گوید، 

 از جمله هالکان و بدبختان باشد، 

ل، زَّ  و ج   لکن این ساعت که گوشت و استخوان من به خداوند ع 

 و تو که پیغمبر وی ای، ایمان بیاورد،

   .خیرها و مدح های وی بتواند گفتن

آیا این خدای محمد بود که آن قمدر خمودخمواه  بمود کمه نمیمازممنمد 

چاپلوسی و حمد و ثنای دیگران بود یا خود محمد که مانند شماهمان 

و دیکتاتورها برای تحکیم قدرت جمبمارانمه اش نمیماز بمه تمایمیمد و 

 مجیزگوئی شاعران داشت ؟

البته شاعران شرافتمندی نیز بودند که تسلیم ابمن جمو خمفمقمان زده 

هب ا لم خزومی" نشدند مانند  ة بن ا بی و  او نیز که به نمجمران ".  هُب ر 

گریخته بود، تا پایان عمر کمافمر ممانمده، از آزادی دفماع کمرده و 

  .حاضر به فروش شرافت و عقیده خود به محمد نشد

 ازدواج های جدید محمد

ساله بمود، بما آنمکمه بمه جمز  13در همین سال محمد که حدودا 

معشوقه های کنیزی که در اختیار داشت صاحب ده زن دیمگمر 

نیز بود، با این حال، از پمای نمنمشمسمتمه بما دو زن دیمگمر نمیمز 

البته هیچ یک از این دو زن، از فمرط نمفمرتمی .  ازدواج می کند

که نسبت به محمد داشتند، به او اجازۀ دسمت زدن بمه خمود را 

بنابرایمن ممحمممد نماچمار ممیمشمود همر دوی آنمهما را .  نمی دهند

، زن جموان و " ملیک" یکی از این زنان .  بالفاصله طالق دهد

در جریان فتمح ممکمه بمه "  داوود لیثی" زیبایی بود که شوهرش 

وی هنگامی که محمد بمه سموی .  دست مسلمانان کشته شده بود

از "  از دست تو به خدا پناه ممی بمرم" او می رود با گفتن اینکه 

نزدیکی با محمد امتناع می کند و محمد ناچار به طالق او ممی 

  .شود

این نمونه و نمونه های دیگر نشان میدهند که در زمان محمممد، 

همچنان که در دوران قمبمل از اسمالم، ازدواج بما زنمی بمدون 

به جز در موارد خرید یما اسمیمرکمردن )رضایت او ممکن نبود 

، هنوز زنان می توانستند ازدواج با مردی را که دوسمت ( زنان

نداشتند رد نمایند و مدت هما طمول ممی کشمد کمه نمظمام جمدیمد 

بتوانند زنان را از کلیه حقوق خود محروم نممموده، در جمریمان 

 .ازدواج آن ها را به عامل کامالً بی اراده ای تبدیل نماید

زن دیگری نیز که توسط محمد طالق داده می شود سوده بموده 

سالگی بنا بر سنن مردساالرانه عرب پیمر  03است که در سن 

محمد . قلمداد می شده و خاصیت لذت دهی چندانی نداشته است

ولی سموده کمه از عملمت .  نیز به همین دلیل او را طالق میدهد

این کار محمد آگاه بوده به او می گوید که ممحمممد اجمبماری در 

خوابیدن با او ندارد و حاضر است که نموبمتمش را بمه خمدیمجمه 

محمد نیز با درخواست عمقمد ممجمدد وی مموافمقمت نممموده .  دهد

  .دوباره او را به زنی  در می آورد

 داستان ماریه

واقعۀ دیگری که حکایت از اشتهای باالی فرستاده خمدا نسمبمت 

به زنان دارد، داستان ماریه کنیز قبطی زیبا و سفید پموسمت بما 

موهای فرفری بود که همراه با کنیز دیگری از جانب ممقموقمس 

پادشاه اسکندریه به او هدیه شده بود و او نیز وی را به زیمنمب 

ماریه تنهما کسمی بمود کمه بمعمداً بمرای .  زن خویش بخشیده بود

از ایمن رو، نمه تمنمهما بمه .  محمد پسری به نام ابراهیم می آورد

خاطر زیبائیش، بلکه از این جمهمت نمیمز ممورد حسمادت زنمان 

  .دیگر محمد قرار می گیرد

محمد هر روز را به یکی از زنانش اختصاص داده بود چمنمان 

در یکی از .  که آن روز را با او می گذراند و نزد وی می ماند

روزها که نوبت حفصه بود، محمد در غیبت وی کمه بمه خمانمۀ 

حفصمه .  پدرش عمر رفته بود، با ماریه کنیز او همبستر میشود

که نا بهنگام بر سر آنان فرود می آید، در حالیکه خشممگمیمنمانمه 

در نوبت ممن؟، در خمانمه ممن؟، و در بسمتمر : " فریاد می زند

ممحمممد کمه .  از این عمل محمد بسیار برآشفته می شمود"    من؟

نگران افشا شدن مسئله بوده است، بهر ترتیبی کمه شمده او را 

در .  راضی می کند که این مسئله را با کسی در ممیمان نمگمذارد

بما .  مقابل قول می دهد که دیگر هرگز با ماریه همبسمتمر نشمود

 -او نیز . اینحال حفصه داستان را با عایشه در میان می گذارد
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برای انتقام از محمد، با علنی کردن قضیه، زنان دیگر محمد 

محمد خشمگین از عهد شکنی . را برعلیه وی می شوراند

حفصه، به تالفی اعالم می کند که تا یک ماه همۀ زنان خود را 

این خبر به . ترک میکند و تمام ماه را با ماریه می گذراند

عمر . سرعت در بیرون پخش میشود و به گوش عمر میرسد

که هر یک روز در میان به نزد محمد می رفته است، برای 

اطمینان از درستی خبر به سوی مسجدی که خانۀ محمد و زنان 

ماکسیم . وی نیز بخشی از ساختمان آن بوده است می شتابد

.   رادینسون بقیۀ داستان را از قول عمر اینطور نقل می کند  

. لباس هایم را مرتب کردم و برای ادای نماز سحر عازم شدم

بعد از نماز، پیغمبر به اطاق باالئی مسجد، روی بام رفته بود 

من با عجله نزد حفصه که اشک می ریخت .  که با خود باشد

چرا گریه می کنی؟ مگرمن به تو نگفته "رفتم و از او پرسیدم، 

جواب "  بودم؟ باالخره، پیغمبر خدا دست رد به سینه ات زد؟

او را ترک کرده، ".  نمیدانم، او االن در اطاق باالئی است"داد، 

آنجا در اطراف منبر چند نفری از .  به طرف منبر مسجد رفتم

لحظه ای نزد .  مردان بودند که بعضی شان در حال گریه بودند

ولی تحمل نیاوردم و به اطاق باالیی، جایی که او .  آنها نشستم

بگو عمر :  در آنجا، به غالم سیاه جوانش گفتم.  در آن بود رفتم

او به درون اطاق رفت و با .  اجازه می خواهد که وارد شود

به او گفتم ولی : "پیغمبر صحبت کرد و سپس بازگشت و گفت

دوباره به پائین رفتم و کنار همان مردانی که دور ".  حرفی نزد

ولی باز پس از لحظه ای تحمل نیاوردم و .  منبر بودند نشستم

همان وضع تکرار .  دوباره به باال رفتم و اجازه ورود خواستم

دوباره به .  دوباره به پائین رفتم و باز نتوانستم تحمل بیاورم. شد

بگو که عمر اجازه ورود می :  باال باز گشتم و به غالم گفتم

وقتیکه داشتم آنجا را ترک .  مثل گذشته بی نتیجه بود.  خواهد

پیغمبر می خواهد تو "می کردم، غالم مرا صدا زد و گفت که 

او روی پهلویش بر روی .  من نزد او به داخل رفتم".  را ببیند

حصیری بی آنکه حتی پتویی روی آن کشیده شده باشد، دراز 

آرنجش را بر روی بالش چرمی که از الیاف نخل ...  کشیده بود

سالم کردم و در حالیکه هنوز سر پا . پر شده بود، تکیه داده بود

نگاهی به باال به طرف "  زنانت را کنار گذاشته ای؟"بودم گفتم

در حالیکه هنوز ایستاده بودم و سعی ."  نه"من کرد و گفت، 

یا رسول هللا، اگر "می کردم او را دلداری بدهم، به او گفتم، 

فقط به من نگاه کرده بودی می دیدی که ما قریشی ها می دانیم 

اما ما میان مردم مدینه آمده .  چگونه زنان خود را کنترل کنیم

او ."  ایم، جائیکه این زنان اند که کنترل را به دست دارند

شروع به شرح مشکالت خودش با زنانش کرد که چگونه با 

سرمشق گرفتن از زنان مدینه به گمراهی کشیده شده اند و 

اگر مرا دیده بودی پیش حفصه رفتم و به او "گفتم، .  لبخندی زد

تو وقتیکه می بینی در نظر پیغمبر همسایه ات تمیزتر و : "گفتم

که .")دوست داشتنی تر از توست، نباید به گمراهی بیفتی

وقتی خندۀ او را دیدیم .  او دوباره خندید(.  منظورش عایشه بود

آن گاه نگاهی به اطراف اطاق انداختم و .  به زمین نشستم

درحالیکه قسم به خدا هیچ چیز قابل نگاه کردن به جز چند چرم 

خدا را بطلب که کمی راحتی "دباغی نشده در آنجا ندیدم، گفتم، 

او به ایرانیان و بیزانسی ها این همه فراوانی !  به مردمت بدهد

داده است و دنیا بهشان بخشیده شده است بی آنکه هللا را 

تو ای ابن "گفت، .  او هنوز روی آرنجش لم داده بود!"  بپرستند

خطّاب آیا دچار شک شده ای؟ آنها مردمی هستند که اگر در 

این دنیا چیزهای خوبی دارند در عو  در آن دنیا هیچ چیز 

"گفتم."  نخواهند داشت پیغمبر خدا، ازخدا بخواه که مرا : 

    ".ببخشد

محمد که گفته بود تا یک ماه نزد زنانش نخواهد رفت، روز 

قسم "عایشه به او می گوید، .  بیست و نهم نزد عایشه می رود

خورده بودی که تا یک ماه نزد ما نیایی و امروز روز بیست و 

و محمد جواب می دهد، ."  نهم است، من روزها را شمرده ام

و واقعاً هم محمد از عایشه بی !"  روز است 53اما این ماه "

    .چون آن ماه بیست و نه روزه بود. تاب تر بود

محمد که نمی تواند به قول خود وفادار مانده، دست از ماریه 

بشوید، با آوردن آیه ای، البته به توصیۀ خدا، نه تنها در این 

مورد از خود رفع مانع میکند، بلکه با تهدید مستقیم زنانش، به 

اینکه در صورت سرکشی، زنان بهتری درانتظار اویند، از 

حربۀ طالق برای تهدید زنان خود و واداشتن آنان به سکوت و 

تسلیم بی قید و شرط نسبت به اعمال خود نهایت استفاده را می 

  .نماید

ای پیغمبر گرامی برای چه آن را که خدا به تمو حمالل فمرممود "

حرام کردی تا زنانت را از خود خشنود سازی در صمورتمیمکمه 

(. از ممن  -البته فقط نسبت به ممردان) خدا آمرزنده مهربان است 

( بمه کمفماره) خدا حکم کرد برای شما کمه سموگمنمدهمای خمود را 

یعنی زیر قول خود بزنید و با پرداخت کفاره از خمود )  بگشائید 

وقتی پیغمممبمر بما بمعمضمی از زنمان (. از من-رفع مسئولیت کنید

فصه) خود  ، آن زن ( و بمه او سمپمرد) سخن به راز گمفمت (  با ح 

مر پمیماممبمر آگمه (  عمایشمه) چون خیانت کمرده دیمگمری  را بمر سر

ساخت، خدا به رسولمش خمبمر داد و او بمر آن زن بمرخمی را 

و بمرخمی را از کمرم در پمرده (  و به رویش آورد) اظهار کرد 

نهاد و اظهار نکرد و آن زن گفت رسوال تو را که واقف ساخت 

رسول گفت مرا خمدای (   که من سرر تو به کسی فاش نکرده ام ) 

خبر داد اینک اگر همر دو زن (  از همه اسرار عالم) دانای آگاه 

خمالف ) شمممابه درگاه خدا توبه کنید رواست که المبمتمه دل همای 
میل کرده است و اگر با هم بر آزار او اتمفما  (  رضای پیغمبر 

خدا یار و نگهبان اوسمت (  باز هرگز بر او غلبه نرنید که) کنید 
و جبر یل امین و مردان صالح و با ایمان و فرشتگاِن ح ، یار 

امید است که اگر پیغمبر، شمما را طمال  داد .  و مدد کار اویند
خدا زنان بهتر از شما به جای تان با او همسر کند که همممه بما 
مقام تسلیم و ایمان و خضوع و اطاعت و اهل توبمه و عمبمادت 

باشند چمه (  طری  معرفت) رهسپار ( از من-یعنی بردگی کامل)
  ".بکر و غیر بکر

خدا در این آیه ها به محمد می گوید که اوال چرا برای رضایمت 

اگمرهمم درایمن ممورد سموگمنمدی .  زنانت خود را محمدود کمردی

خورده ای، خدا راه زیمر پما گمذاشمتمن آن را از طمریمق کمفماره 

سپس، محمد در ایمنمجما .  برایت باز گذارده است(  پرداخت پول) 

از خیانت حفصمه (  یعنی خدا) ادعا میکند که ازطریق عالم غیب 

در حمالمیمکمه .  و فاش کردن سّر او نزد عایشه مطملمع شمده اسمت

واضح است که محمد از زبان دیگران و نه توسط خدا از فماش 

. شدن سرش مطلع شده بود و در اینجا صریحاً  دروغ می گمفمت

ثانیا حفصه و عایشه را تشویق ممیمکمنمد کمه خمود را گمنماهمکمار 

دانسته، توبه کنند و به آنها اعالم میکند که نمممی تموانمنمد بما همم 

متحد شده برعلیه میل او عمل نمایند، چون خمدا یماور اوسمت و 

و سرانجام آنها را تمهمدیمد بمه طمالق کمرده .  بر آنها غلبه می کند

می گوید که زنان باکره و غیر باکرۀ بهتر و مطیمع تمر از آنمهما 

  .برای او وجود دارند

به این ترتیب، خدای محمد، در اینمجما نمیمز ممانمنمد همممیمشمه، از 

هیچگونه مساعدتمی بمه وی بمرای رفمع مموانمع جمنمسمی اش و 

  .همچنین به اطاعت در آوردن زنانش کوتاهی نمی کند

باید توجه داشت که هر چند در اینجا محمد صرفا در پی حمل و 

فصل مسمائمل شمخمصمی و فمراهمم آوردن آزادی همای جمنمسمی 

بیشتری برای شخص خودش می باشد ولی امتیازاتی که در این 

چون در آنها خماطمرنشمان ممی ) آیه ها برای خود قائل می شود 

شود که این امتیازات ویژۀ پیغمبر بوده و از جانب خدا تنمهما بمه 

، عمال به معیارها و ممیمزان همای جماممعمه ( او اهدا گردیده است

اسالمی در مورد حقوق زنان تبدیل می شود که نتیجتا به تحکیم 

هرچه بیشتر نظام مردساالری و کنترل بیشتر ممردان بمر زنمان 

  .و بی حقوقی هرچه بیشتر آنان در این نظام منجر می گردد

نمونۀ دیگر در این باره، آیۀ صریح و روشن زیر است کمه در 

آن زنان محمد صریحاً  تشویق می شوند که نسبت بمه او ممانمنمد 

یک بردۀ مطیع و سر به راه رفتار کنند و بدتر از همه اینکه بمه 

آنها قول داده می شود که در صورتیکه چنین کنند و در بمرابمر 

خطاهای جنسی او و کال اعمال وی سکوت نمایند، به آنهما غمذا 

  .و معیشت بیشتری داده خواهد شد

و هر که از شما مطیع فرمان خدا و رسول باشد نیکوکار باشد "

پاداشش دو بار عطا کنیم و برای او روزی بسیار نیمکمو فمراهمم 

... ای زنان پیغمبر شما مانند یکی دیگر از زنان نیمسمتمیمد.  سازیم

پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگوئید مبادا آن که دلمش 

و در خانه هاتان بنشینید و آرام گیرید ...  بیمار است به طمع افتد

و از ...  و مانند دورۀ جاهلیت پیشین آرایش و خود آرائی نکمنمیمد

  ".امر خدا و رسول اطاعت کنید

البته علت واقعی اینکه محمد این امتیازات را ازجانب خدا تمنمهما 

 —به خود اختصاص میدهد این است که درشرایط موجود 

عربستان، کار برده سازی زنان در آن حدی که بعداً و طی 

یکی دو قرن در نظام اسالمی انجام میگیرد، یک شبه ممکن 

.                                                              نبوده است  

هرچند که زنان عرب در زمان محمد، حمتمی در بمخمش همای  

مردساالر جامعه، تحت کنترل مردان بودند، با ایمن وجمود، از 

آنجائیکه نظام مردساالری و مالکیت خصوصی همنموز بمطمور 

کامل برقرار نشده بود، زنان هنوز از بعضی حقوق باقی مانده 

بنابراین گرفتن همۀ این حمقموق از .  از گذشته برخوردار بودند

آنان، به فوریت امکان پذیر نبود و با مقاومت آنمهما رو بمه رو 

از این رو مسائلی مانند حجاب و پوشاندن سر وسینۀ .  میگردید

زن و عدم استفاده اش از زیور آالت، ممنوعیت خروج وی از 

خانه و پرسه زدن در خارج، ممنوعیت نرم و نمازک صمحمبمت 

کردن زن با مردان برای جلوگیری از تحریک جنسی آنمان، و 

از پشممت پممرده بممه مممنممظممور (  غممیممر مممحممرم) تممممماس بمما مممردان 

جلوگیری از تماس بدنی میان زن و مرد به همنمگمام رد کمردن 

غذا و آب آشامیدنی، همگی در ابتدا تنها برای زنان پیغمممبمر و 

علت این امر المبمتمه .  بعنوان امتیازات خاص او صادر میگردند

در درجه اول این بوده که پشمت آنمهما انمگمیمزه همای شمخمصمی 

به این معنا که محمد واقعاً این امتیمازات را تمنمهما .  خوابیده بود

برای خود میخواسته و از این رو دلیلی نداشته که با اعالم آنها 

 .برای دیگران، برای خود دردسر و مزاحمت ایجاد نماید

بعالوه، تعمیم این محدودیت هما بمه همممۀ زنمان عمرب بماعم  

مخالفت آنها میشد و میتوانست شمورش ومشمکمالت زیمادی را 

این امتیازات برای آن زمان آنچنان زورگویانه و . بوجود آورد

غیر قابل قبول بودند که محمد با هیمچ ممنمطمقمی نمممی تموانسمت 

حقانیت آنها را برای زنان عرب توضیح داده آن هما را قمانمع 

درحالیکه محدود کردن این امتیازات بمه شمخمِص خمود، .  سازد

این حسن را داشت که مانمنمد همممۀ خمواسمت همای بمی پمایمه و 

غیرقابل قبول دیگر، بتواند آنها را به خواست خدا نسمبمت داده 

  .از خود سلب مسئولیت نماید

بهرحال همانطور که در این آیمه دیمدیمم، ممحمممد تمنمهما بما ایمن 

استدالل که اختصاص این امتیازات بمه او خمواسمت خمداسمت، 

. اعترا  زنان خود و هرکس دیگر را در گلو خفه ممی سمازد

وگرنه محمد واقعاً مخالفتی با ایمن نمداشمت کمه ایمن اممتمیمازات 

مردانه، همۀ مردان مسلمان را در برگرفته، همان دم به قانمون 

کما اینکه ما می بینیم در طمی صمد .  جامعه اسالمی تبدیل شود

سال بعدی که به تدریج قدرت دولت مردساالر اسالمی افزایش 

می یابد، مقاومت های زنان در برابر آن ممنمکموب شمده، همممۀ 

این محدودیت ها، مانند قانون حجاب، ماندن در خمانمه و قمطمع 

تماس با دنیای خارج، نمایش زیور آالت تنها به شوهر خمود و 

سرانجام عدم حق اعترا  به رفتار جنسی شوهر، هممگمی بمه 

قوانین  تخلف ناپذیر  جامعه  اسمالممی  و بمعمنموان اممتمیمازاتمی 

   .برای همۀ مردان مسلمان تبدیل می گردند

بهرحال، محمد پس از این پیروزی  برعلیه  زنانش، نه  تمنمهما 

رابطۀ خود با ماریه را قطع نمی کند، بلکه برای آنمکمه بمتموانمد 

این کار را با خیال راحت و به دور از ممداخملمه و ممزاحمممت 

های زنانش انجام دهد، او را به ممحملمی دورافمتماده در قسمممت 

شمالی مدینه و کامالً دور از دسترس زنانش، منتقل نموده یمک 

غالم قبطی را نیز برای آوردن آب و هیزم برای او در خدممت 

با اینحال مقاومت و لمجماجمت زنمان وی در  .وی قرار می دهد

. مورد این زیاده روی ها و اجحافات محمد متوقمف نمممی شمود

به زودی شایع می شود که غالم قبطی و ماریه در ممحمل دور 

افتاده ای که در آن سکمونمت دارنمد، در خملموت، بما یمکمدیمگمر 

محمد که این شایعات او را آزار ممی داده .  رابطه جنسی دارند

عملمی نمیمز کمه .  است، علی را برای بررسی قضیه می فمرسمتمد

مشکل محمد را درک می کند به تنهائی و بدون شاهد بمه آنمجما 

کمه مما نمممی   -می رود و برای رفع شبهۀ دیگران، با داسمتمانمی

داستان ایمن بموده کمه .  باز می گردد  -دانیم از خود ساخته یا نه

هنگامی که علی بی خبر به آنجا می رسد، غالم بدبخت قمبمطمی 

که در حال باال رفتن از درخت خرمائی بوده با مشاهمده قمیمافمه 

عبوس و خشمگین علی دست و پایش را گم کرده از درخت به 

پائین می افتد و با افتادن جامه از تنش، اختمه بمودن او ممعملموم 

ایمنمکمه  .می گردد و به این ترتیب از ماریه رفع شبهه می شمود

چرا محمد به جای فرستادن علی به نزد غالم، خوِد او را صدا 

نزده تا در برابر چشم دیگران توانائی جمنمسمی او را آزممایمش 

*.  کند، تنها بر ظن ما به ساختگی بودن داستان علی می افزایمد
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 فدائیان اسالم        
 سیر مشروعه طلبی در ایران

 آیت هللا کاشانی
 

صمد سمال  های قبل، در بارۀ مسخ وقایع تاریخی یم  در بخش

اخیر در رژیم جمهوری اسالممی، در ابمعماد بماورنمكمردنمی، 

اشاراتی كردیم و در رابطه با فدائیان اسالم گفتیم كه امروزه 

را  ۵۱۲۹همای  فدائیان اسالم دیگر آن مفمهموم ممحمدود سمال

ندارد كه توسط چند تروریست قشری و متعصب تشكیل شده 

نام رژیمم  امروز فدائیان اسالم یعنی همان بختكی كه به.  باشد

جمهوری اسالمی بر كلیۀ شئون جماممعمه چمنمگ انمداخمتمه و 

و نمه ) آممیمز و ضمدبشمری های فاجعمه ها هر روز با جنبه توده

شیخ فضل هللا یما . شوند تر آشنا می آن بیش( فقط ضدكارگری

هللا خمینی یعنی خمواجمه عملمی یما عملمی   نواب صفوی یا آیت

حمكموممت " هللا ،   ی شیخ فضمل" حكومت مشروعه. " خواجه

هللا   آیمت"  جمممهموری اسمالممی"  فمدائمیمان اسمالم و"  اسمالممی

ساز فكری كشور مما،  كننده و تاریخ خمینی، از ی  منبع تعیین

ها ظماهمر  در مقابل جنبش دموكراتی  و ضدامپریالیستی توده

شمكمسمت  شدند و با منحرف كردن مسمیمر جمنمبمش، آن را بمه

و هممیمن اممر در جمنمبمش تمنمبماكمو، در شمرایمطمی ) كشاندند 

 (.انجام رسید ای دیگر به گونه متفاوت و به

این چه معمائی است كه از صد سال پیش تا كنمون، همر گماه 

بما   همای دمموكمراتمیم  و ممبمارزه خماطمر آزادی ها بمه كه توده

امپریالیسم انگلیس ـ امپریالیسم روسیۀ تمزاری ـ ) امپریالیسم 

پا خاستنمد، بمالفماصملمه پمس از ممدتمی،  به(  امپریالیسم امریكا

هللا كاشانی و   هللا نوری، آیت  میرزاحسن آشتیانی، شیخ فضل

رغمم تمممام  عملمی.  هللا خمینی را در ممقمابمل خمود یمافمتمنمد  آیت

این سموال مشمخمص پماسمخ داده  ها باالخره باید به هوچیگری

ای در ایممن تممقممابممل مممداوم روحممانممیممت بمما  چممه رابممطممه.  شممود

 ها وجود دارد؟ ها دموكراتی  و ضدامپریالیستی توده خواست

* 

" آغماز نمبمرد"  در بخش قبل دیدیم كه ترور احمد كسمروی   

تمریمن بمخمش آن  عمممده.  اسمت" آغاز انقالب فدائیان اسالم" و

غمیمر مسمتمقمیمم بمیمن تمرور (  الاقمل) وجود رابمطمۀ  مقاله را به

همدف در آن .  كسروی و آیت هللا خممیمنمی اخمتمصماص دادیمم

همایمی در  مقاله، با بررسی قتل كسمروی، فمقمط دادن سمرنمخ

هللا خمینی با فدائیان اسالم از سی وپنج سال   زمینۀ پیوند آیت

تمر ایمن بمود كمه بما  پیش به این طرف نبود، بلكه هدف عممده

كه قمریمب چمهمل " ) اسرار كشف" های متعددی از  ارائۀ نمونه

كنمنمدۀ  ظاهر گیج های به جنبه ، پاسخی به( سال پیش نوشته شده

هایی كه همنموز ممممكمن "  چرا" های دو سالۀ اخیر و به رویداد

از این دیدگاه باید عممدتما .  است وجود داشته باشد، ارائه شود

مقالۀ پیش نگریست، و نه فقط در رابطه با نقش ـ مستمقمیمم   به

دسمت  هللا خمینی در قتل كسمروی كمه بمه  ـ آیت یا غیرمستقیم 

 .فدائیان اسالم انجام گرفت

هللا خمینی بما فمدائمیمان اسمالم،   قبال گفتیم كه در همفكری آیت

یعنی حتی قبل از تاسیمس فمدائمیمان ) الاقل در چهل سال اخیر 

لیكن اگر اثبات .  ترین نقطّۀ ابهامی وجود ندارد كوچ (  اسالم

هللا خمینی و فدائیان اسمالم، از سمی و پمنمج سمال   پیوند آیت

 —تر و دسترسی به  پیش به این طرف، محتاج تحقیق بیش

چرا كه فدائیان اسالم، خمینمی و طمرفمداران او، ) اسناد تازه است 

، ولی در وجمود رابمطمه بمیمن ( اند در این زمینه مطلقا سكوت كرده

به بمعمد، تمردیمدی  ۵۱۲۱آیت هللا كاشانی و فدائیان اسالم، از سال 

چه طرفداران آیت هللا كاشانی و چه فدائیان اسمالم و .  وجود ندارد

شدت در این زمینه تبملمیمغ  ها در این دو سال اخیر، به طرفداران آن

 .اند كرده و اسناد معتبری ارائه داده

هللا خمممیمنمی،   ی عجیب در اینجا است كه فدائیان اسالم و آیت نکته

خواهند و از نظر قشمریمت  اند و می از دیرباز، ی  چیز را خواسته

تمریمن تمفماوت نمدارنمد،  داری، با هم كوچ  و تفكرات ماقبل سرمایه

طوری كه در بخش قبل اشاره شد و در ایمن ممقمالمه  به) كه  حال آن

هللا كاشانی را نمیتوان ازنمطمر   ، آیت( آن خواهیم پرداخت تر به بیش

ماندگی تاریخی نه با شیخ فضل هللا مقایسمه كمردو نمه  تحجر وعقب

هللا كماشمانمی   گفتیم كه آیمت. با نواب صفوی و نه با آیت هللا خمینی

درهمممانمجما .  نوعی از بینش سیماسمی بمورژوائمی بمرخمورداربمود به

اشاره كردیم كه فعمالمیمت فمدائمیمان اسمالم، پمس از قمتمل كسمروی، 

هللا كاشانی گره خورده اسمت كمه نمممیمتموان در   نحوی با نام آیت به

ممیمان  هللا كماشمانمی سمخمن بمه  بارۀ فدائیان اسالم بح  كردو از آیت

كوشیم كه رابطۀ آیت هللا كاشانی و فدائیان  در این مقاله می.  نیاورد

 .اختصار مورد بررسی قرار دهیم های مختلف به اسالم را از جنبه

* 

قبال الزم است برای روشن شدن موضوع به نكاتی چمنمد اشماره    

 .كنیم

ها و مقاالت بسیار فراوانی در همین دو سال از عمممر رژیمم  كتاب

منظور وارونه جلوه دادن وقایع تاریخی، در  جمهوری اسالمی، به

هما  این كتماب.  بارۀ نهضت ملی كردن صنعت نفت نوشته شده است

تمیمر  ۱۹قمیمام مملمت مسملمممان ایمران، "  و مقاالت، از جمله كمتماب

)هللا كماشمانمی   فرزند   آیمت ۱۱كه توسط یكی از ( ۵۱" )۵۱۱۵

  جا، پس از ذكر مفصل خدمات ارزنمدۀ آیمت نوشته شده، همه(  ۲۹

 .شود متوقف می ۵۱۱۵تیر  ۱۹هللا كاشانی به جنبش، در 

تما (  و نه روحانمیمت)  گویی كسی در مورد خدمات آیت هللا كاشانی 

تردید داشته و یما كموشمیمده اسمت  ۵۱۱۵تیر  ۱۹ویژه  تیر و به ۱۹

های مشمخمص  انگیزه هرچند كه به) ارزش جلوه دهد  ها را بی كه آن

مما حمتمی (  توجه نیمسمتمیمم ـ و ناخالص ـ شركت او در این جنبش بی

شمار، پنهان و آشمكمار  های بی ها و توطئه چوب الی چرخ گذاشتن

ها بمعمد  هللا كاشانی علیه جنبش توده  آیت(  و غالبا آشكار و مخرب)  

  خیمانمت آیمت.  خوانیم مرداد، را هنوز خیانت نمی ۲۱تیر تا  ۱۹از 

جانبۀ كملمممه،  معنای همه ، به( و روحانیت در مجموع )  هللا كاشانی 

تمریمن  تمریمن وحسماس كمنمنمده یعنی در تعیین ۱۲مرداد  ۲۱تا  ۲۱از 

لحظات تاریخ كشورمان و در اوج مبارزات ضداممپمریمالمیمسمتمی و 

و روحمانمیمت در )  دنبال هممكماری مموثمر او ها به ضدسلطنتی توده

با امپریالیسم امریكما و انمگملمیمس و ممزدوران داخملمی و (  مجموع

و عمال داخملمی "  سیا"ها،  دربار پهلوی و عوامل آن) خارجی آنها 

 .صورت گرفت( آن و غیره

ممرداد، تمممام  ۲۱از (  و آیت هللا كماشمانمی)  روحانیت در مجموع 

های تبلمیمغماتمی  كار گرفت، تمام شبكه دهی خود را به قدرت سازمان

راه انداخت و تمممام نمیمروهمای قمابمل  خود را در سرتاسر كشور به

بسیج خود را در خدمت كودتاچیان و عمال امپریالیمسمم اممریمكما و 

 انگلیس قرار داد تا تاج و تخت محمد رضا شاه را، كه احدی در 

  " نجات دین و مملكت" بهانۀ از دست رفتن آن تردیدی نداشت، به

او بازگرداند و در نتیجه، درست مانند دو جمنمبمش تمنمبماكمو و  به

های حماكمممیمت ممجمدد اسمتمبمداد شماه و غمارت  مشروطیت، پایه

 .امپریالیسم را مستحكم كند

همای آنمهما  در رژیم جمهوری اسالمی، حاكمان جدید و پامنمبمری

انمد كمه  درستمی گمفمتمه روی این نكته انگشت گذاشته و به بارها به

اكثر رهبران جبهۀ ملی و دكتمر مصمدق، خمواهمان سمرنمگمونمی 

خواستند كمه شماه سملمطمنمت كمنمد نمه  اند، بلكه می رژیم شاه نبوده

البته آنها با بیان این نكتمه فمقمط نمیمممی از حمقمیمقمت را .  حكومت

دیگر آن را، كه در الی عبا و یا در جمیمب قمبما    گویند و نیمه می

كنند این است كه در آن ایمام، كمل روحمانمیمت، همم بما  پنهان می

تمر  ممهمم.  سلطنت كردن شاه موافق بود و هم با حكومت كردن او

نه تنمهما روحمانمیمت در ممجممموع، بملمكمه حمتمی یم  :  از آن اینكه

ظماهمر  ویژه از میان حاكمان جدید و طمرفمداران بمه به) روحانی 

گوناگون آنها كه امروز ممدعمی هسمتمنمد همممواره دشمممن رژیمم 

ما نشان دهمنمد  توانند به را نمی(  اند بوده"  ضدطاغوت" سلطنتی و

، بملمكمه ( ۲۵) كه در آن ایام با رژیم سلطنتی محالفت كرده باشند 

ممرداد و فمرار شماه،  ۲۱پمس از شمكمسمت كمودتمای :  برعكمس

البته حاكمان جدید و طرفداران آنها جمزء ) روحانیت درمجموع 

عقیده داشتند كه بمرای نمجمات اسمالم، شماه بمایمد بمه (  شان بودند

دیممن ومممممملممكممت هممردو ازدسممت "  ایممران بممرگممردد وگممرنممه

وبرای رسیدن به این هدف، با اممپمریمالمیمسمم (  ۲۲" ) خواهدرفت

امریكا وانگلیس وعمال داخلی آنها همدست شدند و یكبار دیمگمر 

 .ها خیانت كردند به جنبش ضدامپریالیستی توده

در تمممام :  در اینجا الزم است كه به ی  نكته دیگمر اشماره كمنمیمم

هایی كه در این دو سال اخیمر در بمارۀ  مقاالت، جزوات و كتاب

چماپ  كردن صنعت نفمت بمه نقش آیت هللا كاشانی در نهضت ملی

 : خورد چشم می رسیده است، دو خلط مبح  عمده به

را  ۵۱۱۵تیمر  ۱۹مبارزات و خدمات آیت هللا كاشانی تا   -۵   

نمفمع كمل روحمانمیمت  كل روحانیت تعمممیمم دادن و از آنمهما بمه به

ایمن سموال مشمخمص  كردن، درحالیكه همیمچمگماه بمه برداری بهره

جواب داده نمیشود كه حتی درهمان مقطع چند تن از روحانیون 

اند؟ آیا باال و پمائمیمن  هللا كاشانی همراه بوده  دراین مبارزه با آیت

" ممنمدرج در كمتماب ۵۲و  ۵۵و  ۵۹  شماره " اسناد"قضیه همان

  در بماره) اسمت؟ "  كردن صنمعمت نمفمت روحانیت و نهضت ملی

جای خود، دربارۀ كمم  البته حرف بسیار است و ما به"  استاد" این

آیا برای مثال آقای خمممیمنمی كمه (  و كیف آنها سخن خواهیم گفت

گذشت و از مدرسین  درآن ایام بیش از پنجاه سال از عمرش می

" ویمژه پمس از نموشمتمن كمتماب به) علمیۀ قم بود   سرشناس حوزه

حتی در همان مقطع چه نقش مثبتی در جمنمبمش "(  االسرار كشف

هللا   آیت" مبارزات "  داشت؟ آقایانی كه درهمین دو ساله، در باره

تما اممروز، همزاران صمفمحمه سمیماه  ۱۲خمرداد  ۵۱خمینی از 

اند لطفا یكی دو صفحه هم در بارۀ مبارزات و نقش ممثمبمت  كرده

كردن صنعت نفت علیه امپریالیسم انگلستان  ایشان در زمان ملی

ی  نمونه، فقط ی  نمونه ارائه دهنمد (  ۲۱. ) بنویسند" طاغوت" و

هللا خمینی در تمامی آن ایام صد در صد ممنمفمی   و اگر نقش آیت

 -ها  های دموكراتی  و ضدامپریالیستی توده و مغایر با خواست
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حمتمی ) جمممهموری اسمالممی "  نمویسمان تماریمخ" بود چرا جممملمگمی

مسمایمل  قبوالنند كمه بما بمیمطمرفمی بمه ما به خواهند به كه می كسانی

هللا   ، كم و كیف ایمن بمخمش از زنمدگمی آیمت( نگرند تاریخی می

 دارند؟ های نامحرم مخفی نگه می خمینی را حسودانه از چشم

چرا همواره پس از شرح مفصل در بمارۀ ممبمارزات آیمت   -۲   

تما  ۱۵تمیمر  ۱۹وقایع بعد از  تیر همین كه به ۱۹هللا كاشانی تا 

تمفمصمیمل "  ، " تمنمگمی وقمت" بمهمانمۀ رسمنمد، بمه ممی ۱۲مرداد  ۲۱

در خمور اممكمانمات " ، " نوشتن چند جلد كمتماب احتیاج به" ،" كالم

 شوند؟ و غیره، متوقف می( ؟)نبودن " فعلی ما

هللا كاشانی، موضوع جدل مما، ابمداً تما   در بارۀ مبارزات آیت   

تیر نیست و اصرار شممما در تماكمیمد صمرف بمر آن،  ۱۹مقطع 

هللا   شممما ممقمطمعمی از ممبمارزات آیمت.  چیزی را تغییر نممیمدهمد

رغم جای بمحم  داشمتمن  علی) كنید كه ما  كاشانی را برجسته می

تمممام .  آن اعتمراضمی نمداریمم ، به( های این مبارزه اصالت انگیزه

" نمظمری بمی"  كه در بهترین حالت یمعمنمی در صمورت) جدل ما 

بمعمد و   بمه ۵۱۱۵تیمر  ۱۹، از (شوید گاه در آن درگیر نمی هیچ

 .است ۵۱۱۲مرداد  ۲۱مرداد تا  ۲۱ویژه از  به

بما تمرور كسمروی در "  آغاز انقمالب فمدائمیمان اسمالم"  دیدیم كه

معنای اعالم موجودیت و تاریخ تاسیس فدائیان اسالم  ، به۵۱۲۱

پممریشممان كممردن مممغممز "  هممدف اولممیممۀ تمماسممیممس گممروه،.  اسممت

راحمت كمردن دنمیما " و "  اسالم و به مقدسات دینی سرایان به یاوه

 .افرادی نظیر كسروی بوده است" های از شرارت

هللا كاشانی رهبری سیاسی گمروه را   كه آیت ۵۱۲۱اما از سال 

دست گرفت، ترورهای بعدی فدائیان اسالم جنبۀ سیاسی دارد  به

. نظیر كسروی، موردنظر نمیمسمت"  دشمنان دین"  و دیگر كشتن

عملیات بعدی فمدائمیمان اسمالم، پمس از یم  وقمفمۀ چمهمارسمالمه، 

، سموء ( ۵۱۲۱) آرا  ، ترور رزم( ۵۱۲۱)عبارتنداز ترور هژیر 

تمرور دكمتمر  و تصمیمم بمه (  ۵۱۱۹)دكتر حسین فاطمی  قصد به

و "  غسمل تمعمممیمد"  و نمه"  بودن همژیمر بهائی"  نه(  ۲۱.)  مصدق

دكتر فاطمی، انگیزۀ ترور و سموء (  ۲۱) شدن "  بار مسیحی ی " 

یمک از چمهمار فمرد ممذكمور در فموق،   قصد به آنها نبود، هیمچ

. انمد ممعمروفمیمت نمداشمتمه"  دشمنی با دیمن"  برخالف كسروی، به

مضافاً آن كه پس از ترور كسروی، وقمتمی كمه فمدائمیمان اسمالم 

هللا كاشانی راپذیرفته و بصمورت كمممانمدوهمای او   رهبری آیت

ممحمممد ممهمدی .  یمافمتمنمد"  تمحمول فمكمری"  درجمه ۱۱۹درآمدند، 

 :عبدخدائی، ضارب دكتر حسین فاطمی، میگوید

در «  یعنی غسل تعمید و یكبار مسیمحمی شمدن» البته این مسایل " 

برخورد فدائیان اسالم با مرحوم دكتر فماطمممی ممطمرح نمبمود و 

نامۀ شخصی افراد مطرح نیست، بلكه حمركمت  بطوركلی زندگی

." )ها در جریان اجتماعی و جریمان ممبمارزات ممطمرح بمود آن

۲۱) 

هللا كماشمانمی   خواهیم دید كه ترور هژیر درجهت خمواسمت آیمت

و (  هللا كاشانی در لمبمنمان تمبمعمیمد بمود  در زمان این ترور، آیت) 

ولمی آیما فمدائمیمان .  دسمتمور او صمورت گمرفمت آرا به ترور رزم

ء قصمد بمه  اسالم، در تصمیم به كشتن دكتمر مصمدق و در سمو

انمد؟ در  كاشانی عمل كمرده  هللا   دكتر حسین فاطمی، با نظر آیت

. تائید این دو مورد اخیر هیچ مدرك و سمنمدی در دسمت نمیمسمت

بمه  ۵۱۱۹اردیبهشت  ۵۸ویژه اینكه توجه كنیم كه مصدق در  به

اردیبهشت كابینۀ خود را بمه  ۵۲وزیری انتخاب شد، در  نخست

اردیبهشت، خبر تصمممیمم فمدائمیمان  ۲۲مجلس معرفی كرد و در 

قصد بمه   اسالم به كشتن خود را در مجلس اعالم داشت، و سوء

ایمن همر دو .  صمورت گمرفمت ۵۱۱۹دكتر فاطمی در آبان ماه 

ملی بسیمار   هللا كاشانی با جبهه  مورد زمانی است كه روابط آیت

هما  مماه ۵۱۱۵تمیمر  ۱۹حسنه بود و هنوز با رویدادهای بعد از 

دهد؟ قبل از هر  این موضوع چه چیز را نشان می.  فاصله داریم

 :هللا كاشانی را كه  اعتبار بودن این ادعای پسر آیت چیز بی

همیمچ حمزب و گمروهمی جمز  بمه«  فدائمیمان اسمالم»  كلیۀ افراد "  

 (۲۸." )هللا كاشانی وابسته نبودند  شخص آیت

دهمد كمه روابمط آیمت هللا كماشمانمی و  ویژه این امر نشان ممی به 

هللا كماشمانمی و   فدائیان اسالم، برخمالف آنمچمه طمرفمداران آیمت

. كنند همواره حسمنمه نمبموده اسمت فدائیان اسالم، امروز ادعا می

تر به  ایم و در این مقاله دقیق در مورد چرای آن قبالً اشاره كرده

 .آن خواهیم پرداخت

طمرف  فمدائمیمان اسمالم را بمه ۵۱۲۱هللا كاشانمی از سمال   آیت 

اهداف خود كشاند و از آن تاریخ تا زمان روی كار آمدن دكمتمر 

هللا كماشمانمی و كمممانمدوهمای او   مصدق، آنها بعنوان عمال آیمت

همای  ولی ازاین تاریخ ببعد، وقتیمكمه دیمدنمد وعمده.  عمل میكردند

همایمی كمه بمعمداً از مصمدق  همان)  برخی از رهبران جبهه ملی 

و آیت هللا كاشانی، در مورد استقرار حكومت اسمالممی، (  بریدند

آمیز و حتمی صمممیمممانمۀ  عملی نشد، با حف  روابط بسیار احترام

ای  ، اخمتمالفمات و احمتممماالً پماره( ۲۱) خود با آیت هللا كماشمانمی 

كم اینكه بعد از روی كار آمدن دكتر   دست.  ها آغاز شد نافرمانی

هللا   آیمت) مصدق، فدائمیمان اسمالم، دیمگمر فمقمط از یم  ممرجمع 

شهید نواب صفوی "  چرا؟  زیرا كه.  گرفتند دستور نمی(  كاشانی

و چمون چمنمیممن (  ۲۱" ) خمواسمتمار حمكموممت    اسمالممی اسمت

»   ۵۱۱۹مرحوم نواب صفوی در بیستم اردیبمهمشمت " شود، نمی

اش را ممعمرفمی   دكمتمر مصمدق كمابمیمنمه«  ی  هفته پس از ایمنمكمه

 :كند كه كند، اعالم می می

هللا كاشانی را بمه   ملی و آیت  من مصدق و سایر اعضای جبهه"

 (۱۹." )كنم محاكمۀ اخالقی دعوت می

 :مرغ آقای نواب صفوی ی  پا دارد

خواه ناخواه شهید نواب صفوی خواهان حكومت اسالمی بموده " 

دهند كمه اگمر  شهید نواب وعده می  ملی به  رهبران جبهه...  است

كنند و از كسمانمی كمه  بر روی كار بیایند حكومت را اسالمی می

 (۱۵." )دهند خود شخص دكتر مصدق است این وعده را می

رغم این خزعبالت، دكتر مصدق نه تنها در  خواهیم دید كه علی

آرا قرار نداشت بلكه در كممیمسمیمون  ترور رزم  جریان تصمیم به

اعمتمنمایمی خمبمر تمرور و كشمتمه شمدن  نفت مجلس بود كه بما بمی

و بمرخمالف چمرنمدیمات فموق، .  آرا را از دكتر كاسمی شنید رزم

بمچمه .  دكتر مصدق هیچگاه كمترین قولی به فدائیمان اسمالم نمداد

كه اممروز بمعمنموان یم  قمهمرممان )  آخوندی مانند نواب صفوی 

، حقیرتمر از آن بمود كمه یم  شمخمصمیمت ( شود بزرگ معرفی م

او توجه داشته باشد تا چمه رسمد  المللی نظیر دكتر مصدق به بین

خمواهمیمم دیمد .  كه قول استقرار حكومت اسالمی را بمه او بمدهمد

، سمپمهمبمد ۱۱وقتیكه در سال (  های نواب صفوی بر اساس گفته) 

دهمد،  آزموده نواب صمفموی را بما دكمتمر مصمدق ممواجمهمه ممی

پمس .  شمنماخمت و همرگمز نمدیمده بمود مصدق او را به قیافمه نمممی

استقرار حكومت اسالمی را »  از كسانیكه این وعده را "  چطور

 ...؟"میدهد خود شخص دكتر مصدق است« به نواب

خمود "  همای  " وعمده"  همای مموهموم در بمارۀ بهرحال، از داسمتمان

و یاران صدیق و خوشنام او كه بگمذریمم، "  شخص دكتر مصدق

طملمب  های آیت هللا كاشانی و بمرخمی از رهمبمران فمرصمت وعده

ها نیمز  و این وعده.  ملی به فدائیان اسالم البته دروغ نیست  جبهه

هللا   اخمتمالفمات آیمت.  ممانسمت های سمرخمرممن ممی بیشتر به وعده

همای ممربموط بمه اسمتمقمرار  كاشانی و فدائیان اسالم فقط به وعده

بمرای نشمان .  تری داشمت حكومت اسالمی نبود بلكه ریشۀ عمیق

هللا كاشمانمی و بمه   دادن ریشۀ این اختالفات، باز ناچاریم به آیت

 .*گذشتۀ او برگردیم
 

 77ادامه مقاله اخوان المسلمین از ص 

 .از برنامه دولت زمامدار متفاوت باشد پنهان می ساختند

چنانکه خالد الحمروب .  زمان روبرو شدن با حقیقت فرا رسیده است 

در برهه ای کمه از راه ممی رسمد » پژوهشگر، خاطرنشان ساخته، 

و گفتمان بمه نمام ممذهمب، بما تمجمربمه "  اسالم چاره کار است"شعار 

. اندوزی عموم در بوته آزمایش آگاهی توده ها سنجیده خمواهمنمد شمد

این گفتارها و باورها شاید دیری بپایند و زندگی نسملمی تمممام را در 

خویش تحلیل برند  اما ناگزیر می نماید که خلق های عرب بمایمد از 

این مقطع تاریخی بگذرند تا وجدان آنها رفته رفته از وسواس هویت 

خواهی به سوی واقعیت های سیاسی، اجتماعی و اقمتمصمادی تمحمول 

یابد  تا آگاهی خلق ها و افکار عمومی از آرمان شهمری ممتمکمی بمر 

شعارهای رویائی به رو یا روئی با واقمعمیمت و سمنمجمش احمزاب و 

 ۵۹. جنبش ها بر پایه برنامه واقعی آنها برسد

تمکمیمه بمر .  اکنون به قدرت رسیده انمد« افیون خلق»باری قاچاقچیان 

. مسند قدرت لزوما از شین نشئه آور وعده همای آنمان کماسمتمه اسمت

بیش از ربع قرن پیش ماکسمیمم رودنسمون یمکمی از بمهمتمریمن شمرق 

اصول گمرائمی » :  شناسان فرانسوی مسئله را به خوبی بیان کرده بود

شاید بتموانمد سمی   –نمی دانم–اسالمی جنبشی موقتی و گذراست، اما 

در جائیکه در مسند قدرت .  یا پنجاه سال دیگر هم همچنان دوام آورد

نیست، تا زمانیکه همچون آرمانی بازتاب سمرخموردگمی و دلسمردی 

خلق، همان ناخشنودی باشد که انسان ها را به افراط و تند روی می 

دورانی دراز از سلمطمه روحمانمیمان الزم .  راند، بر جای خواهد ماند

در اروپما ایمن سملمطمه کمم همم بمه :  است تا مردم از آن روی برتابند

بر این دوران نیز اصول گرایان اسالمی دیری چمیمره !  درازا نکشید

چنانچه یک رژیم اصول گرای اسالمی با شکست هائی .  خواهند بود

نمایان روبرو شود، ازجمله در بافت ناسیونالمیمسمم، و بمه جمبماریمتمی 

آشکار بیانجامد، میتواند بسیاری از مردم را به روی آوردن به چاره 

اما راه حملمی .  بدیلی بکشاند که این وضع معیوب را نکوهش می کند

که این خود نمه چمنمان   –معتبر، شور انگیز و بسیج کننده الزم است 

 ۵۵. سهل خواهد بود
 :پی نوشت ها 
 ۸. «The economic vision of Egypt’s Muslim Brotherhood 
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.                                                                        کرد  

با راه یافتن گولر به کابینه اردوغان، شمار وزرای کرد کمابمیمنمه 

در همین حال با توجه به رونمد آرام .  اردوغان به پنج نفر رسید

وزیر ترکیه ایمن  الحاق و پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، نخست

ها را داده که حزب عدالت و توسمعمه ممذاکمرات دربماره  تضمین

اجمممن » :  گمیمرد و افمزود پیوستن به اتحادیه اروپا را نادیده نمممی

نماینده ترکیه در مذاکرات اتحادیه اروپا در هر نشمسمت «  باقیس

 .کابینه اظهارات خود را درباره این مساله مطرح کرده است

معمر گولر استاندار سابق استانبول و نماینده مردم مماردیمن در 

همایمی ممانمنمد   او پیش تمر در مموقمعمیمت.  مجلس ملی ترکیه است

رییس پلیس استانبول، مشاور امنیت داخلی و مشماور اردوغمان 

فعالیت کرده است و در حال حاضر در کمنمار احمممد تمرک، بمه 

. شمود عنوان یکی از شش نماینده استان مماردیمن شمنماخمتمه ممی 

شناسمد و از آن  مداری را به خوبی می   معمر گولر آداب دولت

جا که زمانی رییس پلیس استانبول بوده است در اممور اممنمیمتمی 

 .نیز تجربه خوبی دارد

از سوی دیگر، در حالی که مذاکرات دولت ترکمیمه بما اوجماالن 

ادامه دارد، وزیر دادگستری ترکیه گفمت کمه دولمت تمرکمیمه بمه 

نیروهای نظامی این حزب عفو عمومی نمی دهد و آنان بایمد تما 

 .خاک ترکیه را ترک کنند ۲۹۵۱پایان سال 

سعدهللا ارگین، وزیر دادگستری ترکیه، در سخنان شب دوشنمبمه 

بمس و بمر زممیمن  خود، تاکید کمرد کمه آتمش   ۲۹۵۱مارس  ۵۱

او، .  گذاشتن سالح باید بمه صمورت همم زممان صمورت پمذیمرد

« ک. ک. پ» تلویحا گفت که پارلمان ترکیه به خروج رزمندگان 

و استقرار آنان در شمال کردستان عراق با تصویب یک مجموز 

 .استثنایی، شکل قانونی خواهد داد

ک در . ک. چممریمک پ  ۲۹۹۹حمدس زده مممی شمود کممه حمدود 

اگمر آن .  مناطق کوهستانی جنوب شرقی ترکیه مخمفمی شمده انمد

ها، توافقات دولت و اوجماالن را بمپمذیمرنمد بمایمد تما پمایمان سمال 

 .میالدی جاری خاک ترکیه را ترک کنند

در «  ممیمت» چندی پیش یک عامل نفوذی پلیمس ممخمفمی تمرکمیمه 

ک، از جممملمه سمکمیمنمه . ک. پاریس، سه تن از کادرهمای زن پ

ک را تمرور کمرد  رویمکمرد . ک. جانسیز، از بنیمان گمذاران پ

 .جنایت کارانه دولت ترکیه را نیز به نمایش می گذارد

به این ترتیب، حزب عدالت و توسعه به رهمبمری رجمب طمیمب 

اردوغان در حل مساله کرد در ترکیه راهبردهای متضاد مبمنمی 

بر گفتگو و روش های قهر آمیز را به طور هم زمان در پمیمش 

یعنی از یک طرف دم از شناسایی حقوق فرهنمگمی .  گرفته است

مردم کرد می زند و از طرف دیگر، همواره رویکرد نظامی و 

. امنیتی را در برخورد با مساله کرد در دستور کمار خمود دارد

حتی این دولت، آمار بیش ترین زندانی کرد را نسبت بمه دولمت 

 .های قبلی در کارنامه خود ثبت کرده است

، ممبمنمی بمر بمه »AKP« سیاست های حزب عدالت و تموسمعمه
رسمیت شناختن حقو  سیاسی، اجمتممماعمی و فمرهمنمگمی ممردم 

اردوغمان، بما دنمبمال کمردن .  کرد، نوعی نمگماه ابمزاری اسمت
سیاست های باز در مورد مساله کردها، در تالش اسمت آرای 
. بیش تری را پای صندو  های رای به خود اخمتمصماه دهمد
واقعیتی که می توان آن را در رفمتمارهمای انمتمخمابماتمی کمردهما 

به حمزب   ۵۱۱۷و  ۵۱۱۵کردهایی که در انتخابات . شاهد بود
، به ایمن حمزب ۵۱۸۸اما در سال .  عدالت و توسعه رای دادند

رای ندادند و آرای خود را به صندو  احزاب دیمگمر بمه ویمژه 
روندی که تما انمدازه ای .  ریختند » حزب صلح و دموکراسی« 

ناامیدی مردم کرد، وعده ها و سیاست همای حمزب عمدالمت و 
 .توسعه در راستای حل مساله کردها را نشان می دهد

حقیقت این است که حزب عدالمت و تموسمعمه، بمرای تصمویمب 
طرح قانون اساسی خود در پارلمان، تعداد کمرسمی همای الزم 

برای انجام چمنمیمن کماری، ایمن حمزب بمه .  را در اختیار ندارد
کرسی پارلمان نیازمند اسمت  در حمالمی   ۲۲۱کرسی از   ۳۳۱

 .کرسی در اختیار دارد ۳۵۹که تنها 

بر اساس گزارشات، شماری از اعضای خود حزب عمدالمت و 
توسعه نیز با رویررد اردوغان مواف  نیستند و بر این اسماس، 
وی به بیش از چهار کرسی برای کسب اکثریت ممورد تمممایمل 

در چنین شمرایمطمی، تمنمهما راه بماقمی ممانمده . خود نیازمند است
برای اردوغان، همراری با نمایندگمان کمرد زبمان حماضمر در 

 .پارلمان ترکیه است

اگر ما بتوانیم بما حمزب صملمح و « :  اردوغان، هفته گذشته گفت
دموکراسی برای برگزاری رفراندوم قمانمون اسماسمی بمه تموافم  

یمک .  » برسیم، می توانیم قدم های مشترکمی بما آن هما بمرداریمم
، از رهبران حزب صلمح و » صالح الدین دمیرتاش« روز بعد، 

حزبی که ما نزدیری بیمش تمری بمه آن « : دموکراسی تأکید کرد
 «.داریم، عدالت و توسعه است

در حقیقت، یری از بخش هایی که در طرح قانون اساسی جمدیمد 
ترکیه مورد توجه قرار گرفته، تالش برای تامین برخی خواسته 
های کردها و پیگیری برنامه ای است که با عنوان ابترار صلح 

با این حال، دلیل اصلی عمجملمه .  با جنبش کردی خوانده می شود
اردوغان برای به نتیجه رسیدن این برنامه، تممایمل بمه تصمویمب 
هرچه سری  تر قانمون اسماسمی ممدنميمر خمود و کسمب عمنموان 

 .است ۵۱۸۲ریاست جمهوری در انتخابات سال 

عالوه بر این، اردوغمان ممی خمواهمد در انمتمخمابمات پمارلمممانمی 
، به عنوان رهبری مموفم  کمه تموانسمتمه مسمالمه دیمرپمای ۵۱۸۴

 .منازعه با کردها را حل و فصل کند، ياهر شود

به هر حال، مسا ل مطرح شده فو  به خوبی نشان می دهمد کمه 
هدف واقعی دولت اردوغمان از طمرح مموضموع حمل و فصمل 
مسا ل با کردها چیست و وی در عمل چه اهدافمی را از طمرح 
. این موضوع و به نتیجه رسیمدن احمتمممالمی آن دنمبمال ممی کمنمد
بنابراین، بخش عمده تمالش همای دولمت تمرکمیمه در رابمطمه بما 
تحریم و بقای حاکمیت خویش است و ربط مستقیمممی بمه مسمالمه 

 .ک و حل مساله ای پایه ای مردم کرد ندارد.ک.پ

از دیممگممر سممو، ممممممرممن اسممت بممر خممالف اوجمماالن، رهممبممری 
یعنی بخش نيامی و مراد کاریالن و جمممیمل بمایمک، .  ک. ک. پ

دو نمفمر آخمر سموری و از ) باهوز اردل و صموفمی نمورالمدیمن 
بر استمرار جنگ بما (  هستند.  ک.ک.رهبران بلند پایه نيامی پ

در ایمن صمورت .  ترکیه تا رسیدن به خواسته هایشان تاکید کنند
شمرماف و تمفمرقمه ای روی خمواهمد داد و .  ک. ک. عمال در پ

به شدت ضعیف خواهد شد و حتی احتمممال درگمیمری .  ک.ک.پ
 .نيامی درون سازمانی را هم می توان متصور بود

من در مقابله قبلی خود، حتی به سریالنمرمایمی شمدن سمرنموشمت 
یعنی جنایتی که ارتش سریالنرا بر علیه رزمندگان .  منجر گردد

یمعمنمی حمرموممت سمریمرمالنمرما، نمخمسمت بما .  تامیلی مرترب شد
رهبران ببرهای تامیل مذاکره کرد و آن هما اسملمحمه را زممیمن 
گذاشتند اما بعد ارتش در اقدامی جنایت کارانه همگی کادرهما و 
رهبران آن ها را همراه با بیمسمت و پمنما همزار نمفمر از ممردم 

ممممرمن .  عادی و چریک های ببرهای تامیمل را قمتمل عمام کمرد
ک در قندیل هم بما حممملمه نميماممی ارتمش . ک.است نیروهای پ

البته ناگفته نماند کمه وضمعمیمت قمنمدیمل و .  ترکیه، قتل عام شوند
کردهای ترکیه، با وضعیت ببرهای تامیمل تمفماوت همای ممهمممی 

 .دارد

، فرممانمده نميماممی حمزب » مراد کاراییالن« اما در حال حاضر 
کارگران کردستان ترکیه، اعالم کرده که حزب شمان آتمش بمس 
را رعایت می کند و نیروهای نيامی به فرمان عبمد  اوجماالن 

 .احترام خواهند گذاشت

همممه « :  این فرمانده نيامی، در بخشی دیگر از سخنمانمش گمفمت
 ». ک صلح را به جنگ تمرجمیمح ممی دهمنمد. ک.باید بدانند که پ

ک وجود دارد که ممرمن . ک. اگرچه شاید گرایشاتی در درون پ
 .است به فرمان اوجاالن تن در ندهند

ک در سمال همای اخمیمر بمارهما . ک. الزم به یادآوری است که پ

آتش بس یک طرفه اعالم کرده اما هر بار جواب دولت و ارتمش 

 .ک جز ادامه جنگ چیز دیگری نبوده است.ک.ترکیه به پ

مردم کرد، عالوه در بخش همایمی از تمرکمیمه، عمراق، سموریمه، 

ارمنستان و جمهوری آذربایجان و بخش هایی از قمفمقماز و حمتمی 

جمممعمیمت کمردهمای .  بخش هایی از آسیای میانه پمراکمنمده هسمتمنمد

درصد جمممعمیمت   ۵۱تا   ۵۹سوریه، بنابر تخمین های موجود بین 

بیست و یک میلیونی این کشور را مرد ممردم کمرد تشمکمیمل ممی 

 .دهند

رقابت های سوریه و ترکیه، سمبمب شمد کمه حمافم  اسمد بمعمد از 

از آن ها حمایت کمرد و .  ک. ک. تاسیس حزب کارگران ترکیه پ

امکان آموزش نیرو و نیز تسلیح آنان را در سوریه و بخش هایی 

از لبنان، که آن روزها نیروهای سوری حضور نظامی داشمتمنمد، 

ک یعنی عبدهللا اوجماالن، . ک. مقر فرماندهی رهبری پ. داده بود

، این وضعیت مموجمب ۵۱۱۱در سال . در بقاع لبنان قرار داشت

ایجاد تنش جدی بین سوریه و ترکیه شد و آن ها تا مرز 

رویارویی نظامی پیش رفتند و نهایتا با خروج اوجاالن از 

سوریه و لبنان و سفر به روسیه و ایتالیا موضوع تا حدی 

.                                                                حل شد  

کردهای ترکیمه، در اسمتمان همای زیمادی از شمرق، جمنموب 

بمه نمظمر ممی رسمد .  شرقی و حتی مرکز ترکیه مستقر هستند

حدود بیست و پنج استان ترکیه کردنشین باشد و المبمتمه بمخمش 

زیادی از کردهای مهاجر در استان های دیمگمر و از جممملمه 

شماخمص همای تموسمعمه ایمن ممنماطمق .  استانبول ساکن هستمنمد

نمرخ رشمد .  وضعیت بسیار نامناسبی را به تصویر ممی کشمد

جمعیت در این استان ها بسیار باال است  نرخ ممهماجمرت بمه 

نرخ بی کاری در .  خارج از محل زندگی نیز بسیار باال است

این مناطق بیش از دیمگمر ممنماطمق کشمور اسمت و در سمال 

بخش صنعت و حمتمی تموریسمم .  درصد بود  ۵۹باالی  ۲۹۵۹

شاخص توسمعمه .  در این استان ها از رونقی برخوردار نیست

انسانی و نیز فقر عمومی در ایمن ممنماطمق بماالتمر از ممعمدل 

با وجود تاکیدی که بر دگرگونی فضای ترکیمه .  کشوری است

بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه می شود اما در 

حال حاضر، ترکیه بیمش از هشمت همزار نمفمر از کمردهمای 

یما سمایمر جمریمان همای .  ک. ک. معتر  اعم از اعضمای پ

تنها در ماه گذشته بیمش از چمهمار .  سیاسی کرد زندانی هستند

بسیاری از ایمن زنمدانمیمان اعضمای .  صد کرد زندانی شده اند

شورای شهرها یا شخصیت های فرهنگی، شهرداران، اساتید 

بمه .  هسمتمنمد.  ک. ک. دانشگاه و نویسندگان و نمه نمیمروهمای پ

عبارت دیگر، هر چمنمد بما سمر کمار آممدن حمزب عمدالمت و 

توسعه فضای سیاسی به تدریج گشوده تر شمد امما در همممان 

بمرخمی .  حال تعداد زندانیان کرد هم روند شتابانی داشته است

 Dicleاصالحات هم چون گسترش فعالیت های دانشگاه دجله

Universitesi  یما (  آِممد) در کناره رود دجملمه در دیماربمکمر

تشدید فعالیت های راه سازی و غمیمره نمیمز نمتموانسمتمه اسمت 

یعنی همم زممان .  رضایت تام و تمام فعاالن کرد را مهیا سازد

با رشد نسبی فعالیت های توسعه ای و حتی باز شمدن فضمای 

باز سیاسی در همان حال هزینه رفتار های سیماسمی و کمنمش 

نمفموذ گسمتمرده .  های سمیماسمی نمیمز بمه شمّدت بماالرفمتمه اسمت

هم در برخی مناطق موجب بمروز درگمیمری همای .  ک. ک. پ

خیمابمانمی دایمم در دیماربمکمر و بمرخمی از شمهمرهمای دیمگمر 

البته بمایمد افمزود کمه تمعمداد قمابمل .  کردنشین ترکیه شده است

توجهی از کردهای ترکیه به خصوص تحصیل کردگان جذب 

حزب عدالت و توسعه شده و حتی به رده های بماالی حمزبمی 

دست یافته اند  اما هیچ یک از این اصالحات نتوانستمه اسمت 

تنها در سال گذشمتمه .  تا از موج رو به رشد خشونت ها بکاهد

نفر در درگیری های نظماممی ارتمش   ۵۹۹۹میالدی، بیش از 

کشته شده و عده بسیار زیادی نیمز زخمممی شمده .  ک. ک. با پ

تاکنون به لحاظ اقتصادی میلیاردها دالر نیز خرج ارتمش .  اند

 .در کردستان شده است

حممزب کممارگممران کممردسممتممان، کممه افممرممار و سممیمماسممت هممای 

سمازممانمدهمی اولمیمه .  ناسیونالیستی و شبه سوسیالیسمتمی دارد

حزب کارگران کردستان که اعضای آن  عمممدتما از دانمش 

به رهبری عبد  اوجاالن و بما   ۸۹۷۳جویان بود، در سال 

ک . ک. تا ایمن کمه پ.  صورت گرفته است»  آپو« نام کردی 

در » لیجه«شهرستان » فیس«، در روستای ۸۹۷۱در پا یز 

ترکیه توسط اوجاالن و یارانمش تماسمیمس »  دیار برر«استان 

شد از آن تاریخ تاکنمون، فمراز و نشمیمب همای فمراوانمی را 

 -تاکنون،  ۸۹۱۴این حزب، از سال . پشت سر گذاشته است

14ادامه مقاله در ص    
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 !مذاکره تاکتیکی دولت ترکیه با اوجاالن و آتش بس یک طرفه توسط وی 
 مارس ٨٢  -بهرام رحمانی

  

بر مبنای بند سوم، عبمدهللا اوجماالن سوریه فرستاده خواهند شد 

ک خمواهمد نموشمت، . ک  . در نامه ای کمه خمطماب بمه سمران پ

را ذکمر خمواهمد «  دارممن به حکومت ترکیه اعتمماد » عبارت 

ک بما . ک  . کرد و در نهایت، اوایل تابستان، یازدهمین کنگره پ

در قندیل برگمزار شمده و «  پایان دائمی فعالیت مسلحانه»شعار 

تصمیمات خود را درباره مذاکمرات صملمح بمیمان خمواهمد کمرد 

  انتشار این گزارش بازار بح  پیرامون این مساله را در کانال

یک از مسئوالن حکموممت و  اما هیچ . های تلویزیونی داغ کرد

ک تاکنون درباره میزان صحت این تموافمقمات . ک  . نیز سران پ

هما، رجمب  فقط براساس آخرین گزارش .  اند  اظهارنظر نکرده

وزیر ترکمیمه در یمک مصماحمبمه زنمده  طیب اردوغان، نخست 

تلویزیونی اعالم کرده است که دولت آنکمارا آممادگمی دارد از 

ای که در اختیار دارد استفاده کند تا بمه حمل مسمالمه  هر وسیله 

 .کردها بپردازد

اگر اعضای حمزب کمارگمران کمردسمتمان :  اردوغان گفته است

سالح خود را بر زمین بگمذارنمد، ایمن اممر «  ک. ک  . پ» ترکیه 

از نظر او، کمردهما .  به معنای پایان عملیات نظامی خواهد بود

 .نباید احساس کنند که هدف عملیات نظامی هستند

وزیر ترکیه بما  ها حاکی از آن است که نخست  آخرین گزارش 

ایجاد اصالحات در کابینه خود، یک سمیماسمتمممدار کمرد را بمه 

اردوغمان، در .  سممت وزارت کشمور تمرکمیمه ممنمصموب کمرد

اقدامی ناگهانی رسما اعالم کمرد کمه چمهمار نمفمر از اعضمای 

براساس این گزارش، اردوغان .  کابینه خود را تغییر داده است

ادریمس نمعممیمم شماهممیمن، وزیمر کشمور تمرکممیمه و نممیمز وزرای 

. بهداشت، گردشگری و آموزش را از سمت خود برکنمار کمرد

شاهین در چند سال اخیر به دلیل اظهارات تند و تحریک کننمده 

های پلیس ترکیه  نگاران، خشونت  علیه دانش جویان، روزنامه 

ای رفتارهای نامناسب دیگمر همممواره ممورد انمتمقمادات  و پاره 

 .گسترده قرار داشت

اردوغان، به جای ادریس نعیم شاهین، معمر گول ر، سیاستمدار 

کرد ماردینی و استاندار پیشین استانبمول را بمه عمنموان وزیمر 

اردوغمان، همم چمنمیمن .  کشور جدید کابینمه خمود انمتمخماب کمرد

معاون سیاست خارجی حزب عمدالمت و تموسمعمه یمعمنمی عمممر 

چلیک را به عنوان وزیر فرهنگ و جهانگردی معرفی کرد و 

سکان وزارت بهداشت ملی را نمیمز بمه ممهمممت مموذن اوغملمو 

 —سپرده و نبی آوجی را به عنوان وزیر آموزش ملی معرفی 

 68ادامه در ص 

مذاکره جدی و استراتژیک نیست، بلکه به دالیل روشنی 

اولین دلیل این که دولت . کامال تاکیتکی و موقتی است

ترکیه، برای قطعی شدن عضویتش در اتحادیه اروپا به این 

مذاکرات نیاز دارد  دوم این که در رابطه با تحوالت سوریه 

و نقش مهم دولت ترکیه در سازمان دهی و مسلح کردن 

اپوزیسیون سوریه و به سقوط کشاندن حکومت سوریه، به 

ک، نیاز دارد  سوم این که .ک.خاموش کردن سالح های پ

انتخابات پارلمانی ترکیه برگزار شود  ۲۹۵۱قرار است سال 

حزب حاکم توسعه عدالت به آرای مردم کردستان نیز نیاز 

بنابراین، دولت ترکیه ریاکارنه و مزورانه با ... و. دارد

اوجاالن گفتگو می کند اما با این وجود، باید از منظر پروژه 

چرا . ای کالن به مذاکرات دولت ترکیه با اوجاالن نگاه کرد

که دولت ترکیه، بدون حل مساله کرد، نه می تواند صلح و 

آرامش را در داخل کشور بر قرار کند و نه در سطح 

. اروپایی می تواند به عضویت قطعی اتحادیه اروپا دربیاید

ک، .ک.به عالوه در صورت تداوم مبارزه مسلحانه توسط پ

نه تنها موقعیت حالت فوق العاده نظامی در جنوب شرق 

ترکیه ادامه خواهد یافت، بلکه چون گذشته ارتش ترکیه به 

لشکرکشی های گاه و بیگاه خود به کردستان عراق و کوه 

در حال حاضر این . های قندیل را نیز ادامه خواهد داد

مسایل، به ضرر حزب حاکم عدالت و توسعه اسالمی 

به عالوه سران دولت ترکیه، بر این تصورند تا با بهره .است

ک، قدرت خود را در انتخابات .ک.گیری از مذاکره با پ

پیش رو هم چنان حف  کند و زمینه مناسبی نیز برای تغییر 

در این .قانون اساسی ترکیه به نفع اهداف خود، فراهم آورد

میان، حزب عدالت و توسعه رقبای سرسختی نیز چون 

اوکتای »برای مثال، . احزاب کمالیستی و ناسیونالیستی دارد

معاون رهبر حزب حرکت ملی در یک کنفرانس « وورال

مطبوعاتی در مجلس ملی ترکیه خطاب به دولت اردوغان 

شما در حال خیانت به این »: نخست وزیر ترکیه، گفته است

کشور هستید تا دیروز می گفتید نمایندگان حزب صلح و 

دموکراسی نباید با تروریست ها عکس یادگاری بگیرند اما 

با این . امروز آنان را به مهمانی دیدار با اوجاالن می برید

اوصاف نگاه احزاب مخالف و اپوزسیون به نوع مذاکرات 

از «دولت ترکیه با اوجاالن را چگونه ارزیابی می کنید؟

حدود سه ماه پیش که بح  مذاکره دولت ترکیه با عبدهللا 

اوجاالن، مطرح شده، تحرکات زیادی در این خصوص 

 ۱دولت ترکیه بر سر یک توافق نامه . صورت گرفته است

ای با اوجاالن به تفاهم رسیده استاما آن چه که از توافق  ماده 

است فقط تامین  ای دولت ترکیه و اوجاالن علنی شده  ماده  ۱

قطعا تصمیم گیری برای . است کننده نظرات دولت ترکیه 

اوجاالن در زندان و زیر فشارهای روانی، کار چندان آسانی 

البته چندی پیش روزنامه حریت ترکیه، طی گزارشی .نیست

نوشته بود براساس این توافق قرار است عبدهللا اوجاالن، 

ک طی روزهای آتی برای خلع سالح .ک  رهبر پ

در این گزارش، آمده که . کاقدامات اولیه را انجام دهد.ک  پ

اوجاالن و دولت ترکیه در چهار مورد با یکدیگر به توافق 

حریت چهار توافق صورت گرفته بین اوجاالن و . رسیدند

دولت ترکیه را چنین برشمرده است، بند اول توافق میان 

ک را .ک  طرفین آن است که اوجاالن با نوشتن یک نامه، پ

این حالت به مثابه به متوقف کردن حمالت فراخواهد خواند

ای، نیروهای  بس نیست و براساس چنین خواسته  اعالم آتش 

طبق بند . خواهند کردک فقط حمالت خود را متوقف .ک  پ

ک با فرارسیدن فصل بهار از .ک  دوم، تمامی نیروهای پ

نشینی کرده و به  همه مناطق داخلی و مرزی ترکیه عقب 

نه تنها شمال عراق، بلکه . سوی شمال عراق خواهند رفت

مناطق کردنشین شمال سوریه نیز یکی از نقاط استقرار 

    -مورد توافق دولت و اوجاالن بوده و بخشی از نیروها به

ک در پیامی کمه در تماریمخ   . ک  . عبدهللا اوجاالن، رهبر زندانی پ 

، بمه ۵۱۱۲فمروردیمن   ۵بمرابمر بما   ۲۹۵۱ممارس   ۲۵پنج شنبمه 

ک و دولمت   . ک  . جمانمبمه بمیمن پ مناسبت نوروز داده به طور یک 

 .بس اعالم کرده است ترکیه آتش 

در پیام اوجاالن، که از زندان فرستاده شده و در دیاربکر، بمزرگ 

زممان آن » :  ترین شهر کردنشین ترکمیمه خموانمده شمد، آممده اسمت

ممتمن ) «  . رسیده که تفنگ ها خاموش شوند و سیاست سخن بمگمویمد

 (.کامل پیام اوجاالن در زیر همین مطلب درج شده است

وزیر تمرکمیمه، از ایمن پمیمام عمبمدهللا  رجب طیب اردوغان، نخست 

خوانده و گفته در صمورت «  مثبت» اوجاالن استقبال کرده و آن را 

بس، نیروهای ترکیمه دسمت بمه عممملمیمات تمازه عملمیمه  اعمال آتش 

 .ک نخواهند زد .ک .پ

این پیام، نخست به زبان کردی و سپس به زبان ترکی و توسط دو 

: اوجماالن، گمفمتمه اسمت.  تن از نمایندگان مجلس ترکیه خوانمده شمد

ای جمدیمد  این آغاز مبمارزه.  این سرآغازی است نو، نه یک پایان» 

 ».برای اقلیت های قومی است

در ممورد ممذاکممره دولمت تممرکمیمه بمما اوجماالن در زنمدان و زیممر 

نمخمسمت ایمن کمه .  فشارهای امنیتی، سئواالت متعددی مطرح است

پیام اوجاالن که از زندان فوق امنیتی و توسط واسطه های دولمتمی 

ک در کوه همای قمنمدیمل .ک.فرستاده شده است آیا برای رهبری پ

، ۵۱۱۱به خصموص اوجماالن از سمال !  قابل پذیرش است یا نه؟

در زندانی در جزیره ایمرالی خالی از سکنه زنمدانمی اسمت و کمم 

ترین تغییری در بهبود زنمدان وی بمه عمممل نمیماممده اسمت واقمعما 

مذاکرات نمایندگان دولت با وی را، آن هم بدون حضمور نماظمران 

بی طرف داخلی و بین المللی و رسانه ها، می توان مذاکره نماممیمد 

و به توافقات آن نیز اعتماد کرد؟ هم چنین ایمن تموافمقمات پمنمهمانمی 

 اوجاالن، چه قدر می تواند مورد قبول حزب کارگران کمردسمتمان

»PKKL« اصوال تصمممیمممات جمدی همر حمزبمی در .  قرار گیرد

دفتر سیاسی، کمیته مرکزی، کمیته اجرایی، پلنوم ها و کنگمره هما 

سمال اسمت همیمچ ارتمبماط   ۵۱گرفته می شود آیا کسمی کمه حمدود 

سیاسی و تشکیالت با حزب خود ندارد عمال چگونه می تموانمد از 

تصمممیمممی کمه .  سوی کلیت آن حزب، حرف و اول و آخر را بزند

 !سرنوشت یک حزب سیاسی و آینده آن را رقم می زند

در چنین وضعیتی، به نظر می رسد دولت تمرکمیمه در ممذاکمره بما 

اوجاالن، اهداف دیگری را غیر از حل پایه مساله کرد در تمرکمیمه 

مهم ترین مساله این است دولتی که با یمک زنمدانمی .  دنبال می کند

مذاکره می کند اگر ذره ای صداقت داشته باشد در اولین گمام بمایمد 

مثال او را از .  تغییری مثبتی در موقعیت آن زندانی به وجود آورد

یک زندان فوق امنیتی در جزیره ای به یک زندانی عادی انمتمقمال 

دهد  یا وضعیت او به بازداشت خانگی تغیمیمر پمیمدا کمنمد  بمه وی 

اجازه دهد تا مستقیما با رسانه ها گفتگو کند  عالوه بر نممایمنمدگمان 

ک و ناظران بمی . ک. دولت و اوجاالن، نمایندگانی نیز از حزب پ

در حمالمی کمه دولمت .  طرف در این مذاکرات شرکت داشته باشنمد

 .ترکیه به هیچ کدام از این بدیهیات اهمیتی نداده است

 به این ترتیب، به نظرم مذاکره دولت ترکیه با اوجاالن یک و 
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 ترانه خاطره انگیز فرانسوى   : موسم گیالس ها

 ژان باتیست كلمان : نویسنده

 ترجمه پریسا نصرآبادى

(ژان باتیست كلمان  Jean-Baptiste Clément)  شاعر انقالبى و كمونار

موسم "ترانه زیباى  ۵۱۱۱ترانه سرای برجسته اى است كه در سال  

اكنون بیشتر ترانه هاى او از بین رفته و . را سروده است"گیالس ها 

او در تمام مّدت كمون پاریس در . معدودى از آن ها برجاى مانده است

در باریكادهاى " هفته خونین"كنار رفقاى هم رزم اش جنگید و در طول 

سرانجام موفق شد . كمونارها علیه سركوب وحشیانه كمون مقاومت كرد

.  از پاریس بگریزد و مبارزه اش را در بلژی  و سپس لندن ادامه دهد

آرامگاه او اكنون در كنار دیگر رفقاى هم رزم اش در گورستان پِرالِشز 

.  است  

مضمون این ترانه اگرچه عاشقانه است، اما پس از سركوب خونین كمون 

پاریس، یكى از مردمى ترین ترانه هایى بوده است كه بارها اجرا و توسط 

مردم زمزمه مى شده است و یادآور اتوپیا و روزهاى پرخاطره كمون 

نظیر این ترانه را در فرهنگ مبارزاتى و مردمى مان در . پاریس است

مرا "در ترانه هایى نظیر  ۵۱۱۲مرداد  ۲۱سال هاى سیاه پس از كودتاى 

در این ترانه كوتاه بودن فصل گیالس با . مى توان سراغ گرفت" ببوس

دوران كوتاه كمون همانند شده است و سرخى گیالس ها یادآور خون 

.                           كمونارهاى رزمنده است  

روایتى تییید نشده حاكى از آن است كه ژان باتیست كلمان در دوره كمون 

عاشق پرستارى مى شود كه براى كمونارها جانفشانى مى كرده است و 

كشته مى " هفته خونین"سرانجام هم در جنگ و مقاومت خونین كمون در 

شود، و ژان باتیست كلمان این ترانه را همواره به یاد او زمزمه مى كرده 

آهنگساز این ترانه آنتوان رنارد است و هنرمندان . و به او تقدیم كرده است

.                      آن را اجرا نموده اند" ایومونتان"متعّددى از جمله   

كمون در تاریخ، در شعرها و ترانه هاى ما جاودانه مى ماند، زیرا كه نام 

. آن، به مقاومت، به اتوپى و به حیات شایسته انسان گره خورده است

كمون پاریس به ما نشان مى دهد كه چگونه دست جاّلدان حاكم گلوى 

مبارزین و انسان هایى كه خواهان تغییر در زندگى شان هستند را مى 

فشارد و به خونین ترین شكل ممكن، آنان را از ادامه راه گریز ناپذیر 

.                                      آزادى خواهى و عدالت جویى باز مى دارد  

:     اما    

!آرى  

 من از روزهایى سرود مى خوانم

 كه گردبادهاى آن هنوز مى پیچد

 بر فراز جهان

 و آفتاب سرخ اش

...مى درخشد بر سینه هاى خونین كارگران  

(سرتوك)  

 

!زنده باد كمون پاریس  

 گوشواره هاى آویخته را مى چیند

 آن گیالس هاى عشِق همسان را

كه چونان قطره اى خون، بر روى برگ ها مى 

...افتند   

 اما چه كوتاه است موسم گیالس ها

آن آویزه هاى مرجانى كه به هنگام رویا مى 

!چینیم  

 آن دم كه موسِم گیالس ها فرا رسد

 اگر از عاشقانه هاى غم آلود هراسانى،

!از زیبارویان دورى بجو  

اما براى چونان منى كه، ابایى از اندوِه بى محابا 

 ندارم

یك روز زندگى نیز نمى بایست بى رنج سپرى 

 شود 

 آن دم كه موسم گیالس ها فرا رسد

تو نیز آن عاشقانه هاى اندوهناك را درخواهى 

!یافت  

من موسم گیالس ها را همواره دوست خواهم 

 داشت،

و هم از آن ایام است كه زخمى گشوده در قلب 

.خویش دارم  

 تو گویى اگر بانوى بخت نیز چهره بنماید

 هرگز درد مرا التیامى نخواهد بود

من موسم گیالس ها را همواره دوست خواهم 

 داشت

...و خا طره آن را در قلب خویش خواهم داشت  

http://www.youtube.com/watch?

v=8OPPrCebr1Y  

"موسم گیالس ها"  

ژان باتیست كلمان: متن ترانه  

پریسانصرآبادى:برگردان  

 

 آن دم كه ما آواز موسم گیال س ها را سر مى دهیم

 بلبل شادان و مرغ مقلّد

 در جشن و پایكوبى خواهند بود

 زیبارویان دیوانه وار در خویش نمى گنجند

 و گویى خورشیدى در قلب عاشقان طلوع مى كند 

 آن دم كه ما آواز موسم گیال س ها را سر مى دهیم 

.مرغ مقلّد نغمه اى خوش تر سر خواهد داد  

 

 اما موسم گیالس ها بسیار كوتاه است

 آنجا كه یكى از عاشقان به گاِه غوطه خوردن در رویا 

 

رح ازط  

 مانا نیستانی
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