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مکر  یک کز ا  .  در هفته گذشته دو حادثه دلخراش قلب جهان را تکاکان داد

نفر کارگر ینگالدشی در  یر آوار ساخکتکنکان مکاک  ککار خکهد  و یکه  033

کارگکر مکهکاجکر یکا  هکا بکنکدتکا یکنکگکالدشکی تکهسک    033گلهله یسته شدن 

کارفرمای وحشِی یهنانی خهد که یرای ابتراض یه تعهیق شز ماهه حقهق 

 .شان یه او مراجعه کرده یهدند

هر دو واقعه بل رغا جنبه دلخراش و تاسف انگ ز خکهد یک کانکگکر دو نکاکتکه 

دو ناته ای که اگر خهب یه آنها تهجه شهد هر دو ویژگکی .  قای  تهجه یهدند

بصری ککه در آن ا  یکس سکه  .  بصر کنهنی ما را یه ننایز می گذارند

جان انسان در یرایر سهدجهئی  سرمایه چنان یی ار ش شده است که یرای 

حتی یس آن ها  وقفه در پروسه ار ش افزائی و ما دن خهن قریان ان اش 

چناناه صاحباار طنع کار ینگالدشی یا بلِا .  یرای آن قای  تان  ننی یاشد

یه ماتن  یهدن قریب یه یق ِن فاجعه ی فکروریکزی سکاخکتکنکان و بکلک کرغکا 

هشدار و اصرار کارگران یه تهقف کار  ا  این امر امتناع ور یکده و آنکهکا 

را وادار یاار می نناید  و ا  سهی دیگر  انسان سکرمکایکه دار را نک کز یکه 

چنان ح هان وحشکی و درنکده 

ای مبدل می سا د که یراحتی 

یککه خککهد اجککا ه مککی دهککد یککه 

م کان کسکانکی ککه یکرای مکزد 

ناچ ز  حنت و مشکقکت خکهد 

آمده اند در نکهکایکت یک کرحکنکی 

 .گلهله خالی کند

نککبککایککد گککنککان یککرد کککه ایککن 

یکک ککگککانککگککِی ا  خککهد و ا  

انسککانکک ککت  ویککژگککی فککردی و 

استثنائی این یا آن ککارفکرمکای 

. ینگکالدشکی یکا یکهنکانکی اسکت

چک ککزی کککه جککرایکد و رسککانککه 

های سرمایکه داری یکا تکالش 

 یاد سعی در واننهد ککردنکز 

 . را دارند

هنه این سکهک  انکگکاری هکا و یکی 

تککهجککهککی هککا یککه جککان و سککالمککت 

کارگران  یر نگاه مکلکلکع و سکرد 

سرمایه داران غکریکی و ککنک کانکی 

هککای طککرا قککرارداد انکک ککا  مککی 

هنانها ککه هکر یکار ا  پک  .  گ رد

هر فاجعه ای ریاکارانه خهد را ا  

احتنال وقهع واقعه یی خبکر نشکان 

داده  یا هزار قهل و قرار و وبکده 

و وب د تهخالی سعی می کنند خهد 

در .  را دلسه  و یی گناه جلهه دهند

حال اه  ما دن خهن انسان هکا یکه 

هر ق نتی  حتی یه ق نت یه ن ستکی 

کشکک ککدن جککان هککزاران انسککان یککی 

گناه  نه ویژه  ایکن یکا آن سکرمکایکه 

دار و نه ناشی ا  خصهص ات فردی فالن یا یهنان کارفرما  یکلکاکه نکتک ک که 

 —ناگزیر ی گانه شدن انسان ا  خکهد و ا  انسکان هکای دیکگکر  و آن نک کز

ضکرورتکی ککه .  یرخهاسته ا  ذات سرمایه و ضرورت سهد افکزائکی آنسکت

استثنار شهنده و استثنار کننده هر دو یناهی ا  جنله قریکانک کان آن یشکنکار 

نهایت سادگی و خکهش خک کالکی اسکت چکنکانکاکه تصکهر شکهد ککه . می روند

 . یریریت سرمایه یا این واقعه و وقایع نظ ر آن یه پایان می رسد

ک ا در گذشته در یس کشهر واحد طی شز ماه سه یار جان صدها ککارگکر 

کک کا در گکذشکتکه هکر .   ن و دختر ی گناه جهان طعنه حریق و آوار می شد

رو  انف ار یس ینب جان ده ها انسان یی گناه را قکریکانکی بکلکز دویکاره 

 نده شده ی پهس ده ترین افکاکار و 

یککاورهککای مککتککعککلککق یککه قککرون و 

یکاورهکائکی .  ابصار کهن می ککرد

که صرفا یرای مشروع جلهه دادن 

یی رحنانه ترین استثنار سکرمکایکه 

ک ا در گکذشکتکه در .  نده  شده اند

چن ن مق اس وس عی خ   دخترکان 

معصه   این چنک کن یکی رحکنکانکه  

قککریککانککی سککهدجککهئککی سککرمککایککه در 

و ک ا در .  صنعت سا  می شدند

گذشته انسان هکا در پکی لکقکنکه ای 

نان اینچن ن و در مکقک کاسکی چکنک کن 

بظ ا یصهرت کارگران مهاجر و 

یرای ارضای بکلکز سکهد آوری 

سرمایه آواره مر ها و سکر مک کن 

 .های ی گانه و ناشناخته می شدند

اینها هکنکگکی ویکژگکی هکای بصکر مکا 

بصککر انککبککاشککت حکک ککرت انککگکک ککز .  اسککت

انباشتی که هکر چکه دامکنکه آن .  سرمایه

یکک ککشککتککر گسککتککرش مککی یککایککد  هککنککچککهن 

هک ککه ئکی کککه رو  یککرو  فککریککه تککر و 

گرسنه تر می شهد  یا شکدت یک کشکتکری 

در جست هی قریان کان خکهد و مکاک کدن 

خهن آنها یر می آید  هر چه متنکدن تکر 

می نناید یکا شکدت یک کشکتکری نشکان ا  

یریریت خهد می دهد  و  هر چه ی شتر 

یککر ثککروت خککهد مککی افککزایککد یککا شککدت 

ی شتری مهلدین ثروت را یکه ککا  فکقکر 

تضادی که ح  آن آخریکن .  فرو می یرد

ام دی ککه سکرانک کا   .  ام د یشریت است

یر ویرانه های نظا  سرمایه که هر چکه  

 . * پ شتر می رود یا شتاب ی شتری گهر خهد را می کند  ماقق خهاهد شد
   www.siamacsotudeh.comسیامک ستوده  

 وقتی نظامی، خود گور خود را می کند

 سیامک ستوده
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 روشنگر 

 متعلق به شماست

با پشتیبانی مالی 
 خود

به ادامه انتشار  
 روشنگر

 یاری رسانید 

 روایت اول ماه مه، روز جهانی کارگر
(     در ایران ٣٢۳٢بخشی از مقاله روایت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در سال )برداشت از سایت اندیشه و پیکار   

حاکن ت هنهاره سعی دارد این رو  را ا  مضنهن و ماتها تهی سا د  

های کاپ تال ستی و حافظان  گرایز: شهد طهریاه ا  دو سه مهرد ه ه  واقع می

وضع مهجهد حتی در درون جنبز کارگری  اول ماه مه را صرفاً یه یس 

اند و ا  سهی دیگر   و جههر مبار اتی آن را گرفته  تبدی  کرده«جشن کارگری»

کار  خانه کارگر و شورای اسالمیحاکن ت یا دو یا وی ضدکارگری خهد یعنی 

. شان تبدی  می کنند اول ماه مه را یه رو  تبل غاتی انتخایات پارلنانی و حزیی

رو تاک د یر مضنهن و ماتهای س اسی ـ طبقاتی اول ماه مه و جایگاه آن  ا این

اول ماه مه در درون جنبز کارگری سهس ال ستی امری مها و ضروری است

ميالدی، پليس شيکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران که  ۶۸۸۱سال 

های کارگری برپا شده  برای هشت ساعت کار در روز و حق تشکيل اتحاديه

چند رو  یعد ا  این واقعه دادگاه چند تن ا  بود، آنان را به خاک و خون کشيد

یای ا رهبران کارگران . رهبران کارگران را مااکنه و یه مر  مااه  کرد

اند که  کارگران اینک دریافته»: ابتصایی پ  ا  ابال  رأی در یرایر دادگاه چن ن گفت 

آنان بر . توانند با اتحاد و همبستگی و مبارزه جمعی بر مشکالت خود فائق آیند می

قدرت عظیمی که در اتحادشان نهفته است آگاهند، به همین دلیل کارفرمایان با تمام 

ما کارگران گردها آمدیا تا اندکی ا   کوشند تا اتحاد کارگران را بشکنند؛ توان می

این است معنای . حقهق خهد را یا  پ  گ ریا؛ اما ا  دادگاه و  ندان سر در آوردیا

طلبانه ما را یا گلهله خفه  یرایری و بدالت در جامعه ما؟ امرو  اگر صدای حق

کن د  ملنئن یاش د که این صداها ا  این پ  خامهش شدنی ن ست  یلاه هر رو ی  می

                                           «                              .طن ن آن رساتر خهاهد شد

شان  سال  هاي رهبران کارگران ش ااگه جان یاختند؛ اما حقان ت مبار ه و گفته  

 ۹۹)النللی کارگران در پاری   یا نام دن رو  اول ماه مه م الدی در کنگره ی ن ۹۸۸۱

کنگره مؤس  انترناس هنال . یه بنهان رو  جهانی کارگر اثبات شد( اردیبهشت

ای صادر کرد که در آن تنا  کارگران جهان را یه ابتصاب و تظاهرات  قلعنامهدو  

در این .   فراخهاند۹۸۸۱ماه مه 

رو   کارگران اروپا  آمریاا و ن ز 

چند کشهر آمریاای  ت ن یه این 

در این . فراخهان پاسخ مثبت دادند

رو  فق  در هایدپارک لندن ن ا 

م ل هن کارگر ت نع کرده یهدند که 

فردریز انگل  ن ز در آن حضهر 

ا  آن تاریخ اول ماه مه  یه . داشت

بنهان رو  جهانی کارگر گرامی 

.                             شهد داشته می   

شبکه بی بی سی: تصاویر روی جلد از   
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 وقتی آمارها دروغ می گویند
 زهره اسدپور

« شکدِن یکا ار ککار روند رو یه رشد  نانکه و غک کررسکنکی 

بنکهاِن  گران فراوانی ا  آن یه اصلالحی است که پژوهز

یکه ایکن .  ککنکنکد ی نظا  اقتکصکادی جکهکان  یکاد مکی شاخصه

تکرشکدِن یکخکز غک کررسکنکی  ابتبار که جهان شکاهکد فکریکه

تِر  نان در این یخز  در کنکار  اقتصاد  و حضهر گسترده

شکدن  ایکن  نکانکه.  شدِن یخز رسنی اقکتکصکاد اسکت کهچس

یا اِر کار  یا آنچه که ما ا  آمارهای رسنی اشتغاِل  نکان 

ــ که نشان ا  ثبات نسبی و حکتیکی  در ایران در دست داریا

ـکـک هکنکخکهانکی  گاه کاهز حضهر  نان در یا ار کار دارد

ی چک کسکت؟ آیکا  هنخهانی نشکانکه یاید پرس د این بد .  ندارد

پ ناید؟  روند اقتصاد در ایران مس ری متفاوت یا جهان می

ککه «  هکنکخکهانکی بکد » و یا آنچه ککه یکا آن مکهاجکهک کا نکه 

نادرست یهدِن آمار است؟ پ ز ا  هرچ ز شایسته است تکا 

یه تعریف یا ار کار غ ررسنی  یررسی بل  وجهدی آن 

 .و بهام  مهثیر یر آن ی ردا یا

ها بندتاً یه د ی  مختلف یر روی مشاغ  نظارت  دولت

تهاند ا  اخذ مال ات  تا  ی این نظارت می انگ زه. دارند

رات مریهط یه ما  کار  نظارت یر اجرای قهان ن و مقری

ا  آن سه  در مهارد . و حقهق کارکنان گسترده یاشد

ی  انگ زه. گریزند ها ا  این نظارت می متعدیدی کارفرما

رفتن ا  پرداخت مال ات  یا گریز ا   این گریز  طفره

مشاغلی . ربایت استانداردهای مریهط یه قانهن کار است

ی این نظارت  تهانند خارج ا  مادوده که یه هر طریق می

کسی که شغ  . قرار گ رند  مشاغ  غ ررسنی هستند

غ ررسنی دارد  منان است یرای خهدش کار کند مث  

.  گی فروشی  یا کارفرما داشته یاشد مث  فروشنده دست

ه یا ته یه می ی  تهاند در خانه کار کند مث  پرستاری یچی

تهاند در خارج ا  منزل  مهادِّ غذایی در منزل  یا می

مشاغ  . یرداری ا  م ال  مشغهل یاشد مث  ف لا

هایی ن ست که اساساً غ رقانهنی  غ ررسنی شام  آن

گری   هستند  هنچهن خرید و فروش مهادِّ مخدیر  روس ی

یه ببارت دیگر شغ  غ ررسنی شغلی ... گدایی  د دی 

ا تات نظارت قانهن  است که گرچه غ رقانهنی ن ست  امی

اند که  های جهانی نشان داده پژوهز. ن ز قرار ندارد

متهسی  درآمد اشتغال در یخز غ ررسنی یه مراتب ا  

ا  سهیی دیگر این . درآمد در یخز رسنی کنتر است

ها یر گسترش اشتغال در یخز غ ررسنی صاه  پژوهز

درصد تهل د  20در یهترین حالت حدود . گذارند می

ناخالص ملیی کشهرهای مختلف ا  یخز غ ررسنی 

این م زان در یرخی کشهرها یه ی ز ا  . شهد تأم ن می

60 درصد ن ز می رسد.]1[ پژوهز گران دریاره ی روند 

های اخ ر و هنگا  یا  رو یه رشد این م زان در سال

شاید هن ن ها یزر  . اند القهل سا ی متیفق گسترش جهانی

اقتصاد غ ررسنی است که نه تنها پژوهشگران که 

هایی در  ها را ن ز واداشته است تا دست یه پژوهز دولت

ا در ایران یه شا  اب اب. این  م نه یزنند انگ زی  امی

آمارهای رسنی ایران چ زی . شرای  متفاوت است

دریاره ی م زان اشتغال غ ررسنی ننی گهیند.]2[ حتیی 

اند که  ای تنظ ا شده های ادواری ن ز یه گهنه سرشناری

تهان اشتغال رسنی و غ ررسنی را در آن تفا س  ننی

های بلنِی مستقِ  یس ار اندکی  بالوه یر این پژوهز. کرد

این مهضهع مهجب . در این حه ه صهرت گرفته است

شده است تا درک ایعاد دق ق گستردگی یا ار کار 

تهان در  کشهری که می. غ ررسنی در ایران دشهار یاشد

این مهرد آن را یا ایران مقایسه کرد  روس ه است.]3[ 

ا حتیی در روس ه ن ز که یس ار دیرتر ا  اغلب کشهرها  امی

های رسنی در این حه ه پرداخته است   یه پژوهز

شناختن این یا ار قدمتی ی ز ا  ده  یررسی و یه رسن ت

.                                                           سال دارد  

یه ببارت دیگر وقتی دولت . غ ررسنی تأث ر مستق ا دارد

های  نظارت خهد را کاهز دهد و بالوه یر این م ا ات

گ رانه  قدر سخت شده یرای تخلیی ا  قانهن کار آن تع  ن

نباشد که کارفرما ا  تخلیی ا  قانهن کار یهراسد  یا ار 

بام  دیگری که یر . کند کار غ ررسنی گسترش پ دا می

گسترش یا ار کار غ ررسنی مهثیر است  تفاوت ی ن 

یه این . مزد در یا ار کار رسنی و غ ررسنی است دست

های ناشی ا  ربایت  معنا که تفاوت  یاد م ان هزینه

رات رسنی ابا ا  دست رات مریهط یه  مقری مزد و مقری

...  های ما  کار و سابات کار و ی نه و  ربایت استاندارد

ها در یا ار کار  و فقدان یا مادودیت این هزینه

. ان امد غ ررسنی  یه گسترش یا ار کار غ ررسنی می

بنهاِن مثال در شرایلی که حداق  حقهق و مزایای یس  یه

سابت کار حدود  44ای  کارگر طبق قانهن کار یرای هفته

هزار تهمان است  حداکثر حقهق یرای یس  400

ترین یا ارهای رشت  ی  ن در یای ا  شلهغ فروشنده

سابت ن ز  13سابت کار که گاه تا  11یرای رو ی 

هزار تهمان است یدون ه چ مبلغی یرای  250رسد   می

مزد  رسد تفاوت ی ن دست نظر می در واقع یه. اضافه کاری

یه . در یخز رسنی و غ ررسنی ی ز ا  دو یرایر است

ها ا  قب   حقِّ  این مبلغ ی فزای د دیگر تعهیدات کارفرما

که یر سهدآوری ی شتر ... ی نه  اضافه کاری  مرخصی  

ا  دیگر سه  طبق اصالحات . افزاید یخز غ ررسنی می

های کهچس  قانهن کار  ه چگهنه نظارتی یر کارگاه

ی  گ رد مگر این که خهد کارگر ا  اداره صهرت ننی

متأسفانه احتنال این درخهاست . کاردرخهاست نظارت کند

. خصهص کارگران  ن چندان ن ست ا  سهی کارگران  یه

ای که یا حدود ی ست نفر ا   نان شاغ  در  در مصاحبه

یا ار کار غ ررسنی صهرت گرفت  تنها یس نفر ا  آنان 

مزد و  ا  حقهق قانهنی خهد هنچهن حقِّ ی نه  حداق  دست

کنندگان  ی مصاحبه هنه. ملیلع یهد... سابت کار م ا  و 

و بندتاً . دانستند یایی یه این حقهق را یس ار یع د می دست

شدن یا کارفرمای خهد  ی ی نه هرگز حتیی سخنی دریاره

ی کار و  ی درخهاست یه اداره نگفته یهدند و پ شاپ ز ارائه

تقاضای نظارت یر ما  کار ن ز یرایشان دور ا  ذهن 

در چن ن شرایلی که کارگران خهد اغلب فاقد آگاهی . یهد

یخز خهد در قانهن هستند  و  چندان رضایت ا  حقهِق نه

که چندان ها )احتنال م ا ات یرای تخلیی ا  قانهن 

تر ا   یس ار پای ن است و مها( م ا ات سنگ نی ن ست

ی بهام   هنه  تخلیی ا  قانهن یس ار سهدآور است  هنه

.                 یه سهِد گسترش یا ار کار غ ررسنی است  

اند که  نان ی شترین درصکد  های جهانی نشان داده پژوهز 

. دهکنکد ن روی کار در یا ار کار غ ررسنی را تشکاک ک  مکی

تهض ح این مهضهع ن ز یس ار ساده است؛ ته یع جنس کتکی 

ای اسکت ککه  نکان مشکاغک   در یا ار کار هنهاره یه گهنکه

. انکد درآمدتکر و پکرککارتکر را یکه خکهد اخکتکصکاص داده کا

مشاغ  غ ررسنی ن ز شام  مشکاغکلکی هسکتکنکد ککه اغکلکب 

مکراتکب شکغکلکی سکلکه   رغا سنکگک کنکی ککار در سکلکسکلکه یه

تککری  کککنککنککد و ا  درآمککد کککا تککری را اشککغککال مککی پککایکک ککن

کع  نکان در ایکن مشکاغک  یکه .  یرخهردارند در نت  که تک کنی

ا  این رو اسکت ککه پکژوهشکگکران ا  .  مراتب ی شتر است

ی گسکتکرش یکا ار ککار  یا ار کار در نت ک که«   نانه شدن» 

 .گهیند غ ررسنی سخن می

 12ادامه در ص 

تکهان یکا اسکتکنکتکاج ا  یکرخکی  در فقدان آمارهای رسکنکی در ایکران  مکی

بنهاِن مثال   یه.  ها م زان گستردگی این یا ار را دریافت ها و داده واقع ت

ی یک کاکاری  و پرداخت ی نه.  ایران فاقد نظا  تأم ن اجتنابی بنهمی است

نه تنها بنهم ت ندارد  یکلکاکه یکه واجکدیکن شکرایک  نک کز مکدیت مکاکدودی 

یه هن ن دل   داشتن درآمد شخصکی ضکرورت حک کاتکی .  شهد پرداخت می

های یکزر  شدن یا ار کار رسنی  یا روند اناالل کارخانه کهچس.  دارد

تکر  ها یکه مکراتکب سکخکت های کهچس که نظارت یر آن و رشد کارگاه [ 4] 

هکای دولکتکی و سک کردن  سکا ی یکخکز است  روند رو یه رشد خصکهصکی

هکا  ها یه پ ناناارها در شرایلی ککه نکظکارت ککافکی یکر ککار آن مسئهل ت

وجهد ندارد  کارگران را که یرای گذران  ندگی ناگکزیکر ا  ککار ککردن 

هستند  ا  یا ار کار رسنکی ککه تکاکت نکظکارت دولکت اسکت و قکهانک کن 

کند  یه سهی یا ار کار غک کررسکنکی و  حنایتی حداقلی ا  آنان حنایت می

یاید یه این ی فزای ا ککه یکا .  کشاند تر می دادن یه شرای  یه مراتب سخت تن

ه یه این که م زان حداق  حقهق در تنا  این سال ها کنتر ا  خ  فکقکر  تهجی

اند ن ز گاه یرای تأم ن  ها که در مشاغ  رسنی مشغهل یهده است  حتیی آن

 مکان در یکا ار ککار  هکای  نکدگکی خکهد مک کبکهر یکه اشکتکغکال هکا حداق 

 .غ ررسنی هستند

تهان یه تأث رگذاری دو بامک   ي تأم ن اجتنابی  می بالوه یر پهشز ی نه

نظارت دولت و نهع قهان ن نظارتی یر گسترش یکا ار ککار غک کررسکنکی 

 -کاهز نظارت دولت یر یا ار کار  در گسترش یا ار کار . اشاره کرد
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 نامه سرگشاده تئودوراکیس سازنده آهنگ معروف زوربای یونانی به مردم اروپا

پس از آن در مبارزه با دیکتاتوری حکومت سرهنگ ها . در جوانی از پارتیزانهای ضد فاشیسم هیتلری بود ، که تا لب مرگ نیز پیش رفت 

و اینک در سالهای نزدیک به نود سالگی اش ، باز هم میان مردم در مبارزه علیٔه قدرتهایی که قصد بلعیدن . ، زندان و تبعید را تجربه کرد 

:                                                          او یکسال و نیم قبل در نامه ای سرگشاده به مردم اروپا ، چنین نوشت. کشورشان را دارند   

 

ساله ا  و چندان ماتن  ن ست که دیکگکر شکاهکد نک کات  ۸۸من امرو  

ولی یا وجدانی آرا  چشا ا  جهان فکرو .  م هن دوست داشتنی ا  یاشا 

خهاها یست   یرا تا آخکریکن د  یکه انک کا  وخکائکف خکهد در یکرایکر 

 .آرمانهای آ ادی و بدالت ادامه خهاها داد

تهطئه ای جهانی یرای ویران کردن م هن مکن در ککار اسکت ککه یکه 

. آغکا  شکد ۹۱۸۱ایکن تکهطکئکه در سکال .  پایان خهد نزدیس می شهد

هدا ا  ی ن یردن فرهنگ نهین یهنان یهد  یکعکد یکه تکاکریکف تکاریکخ 

نهین و ههیت ملی ما روی آوردند و اینس می خکهاهکنکد یکا یک کاکاری  

اگر خلق یهنان یا ا .  گرسنگی و فقر یه  ندگی جسنانی ما پایان دهند

آنکچکه ا  مکا .  در هن ن دهسکال آیکنکده .  ی ا نخ زد این تهدید جدی است

یاقی خهاهی ماند خاطره ای خهاهد یهد  خکاطکره ای ا  تکنکدن مکا و 

 .نبرد ما یرای آ ادی 

 خا هکای یکزرگکی ککه .  اقتصاد مسئله ای جدی نداشت ۹۱۱۱تا سال 

یر پ ار اقتصاد ما وارد می آمد هزینه انبهه و نامتناسبی یهد که یکرای 

خرید ایزار جنگ و پرداخت رشهه یه س است و اقتصاد ما تان   مکی 

ولی مسئهل وارد آمدن این هکر دو  خکا یکر پک کاکر اقکتکصکاد مکا .  شد

مثال آلنانها  فرانسکهی هکا  انکگکلک ک  هکا ککه یکا .  خارجی ها ها یهدند

فروش ایزار جنگ یه یهنان م لک کاردهکا یکهرو ا  ثکروت مکلکی مکا را 

این خهنی که یی وقفه ا  تکن .  نص ب خهد می کردند و سهد می یردند

اقتصاد ما می رفت ما را یه  انه در آورد  اجا ه پ شکرفکت را ا  مکا 

مسئله رشکهه خکهاری نک کز . گرفت و ملت های ی گانه را ثروتنند کرد

کنسرن  ینن  آلنان یس یکخکز :  یعنهان مثال یگهیا .  هن ن گهنه یهد

ویژه یرای پرداخت رشهه یه یهنانی های یا نفهذی درسکت ککرده یکهد 

. که ا  طریق آنها یتهاند تهل دات خهد را در یا ار یهنان برضه کنکد 

در این م ان خلق یهنان قریانی هندستی راهزنانه آلنانی ها و یکهنکانکی 

 .هائی یهد که یا پهل این مرد  ک سه خهد را پر می کردند

کامال روشن است که این دو  خا یزر  می تهانست یهجهد ن اید اگر 

آن بناصر فاسد رشهه گ ر و رشهه پردا  مهفق یکه یکلکعکبکدن رهکبکری 

دوحزب یهنانی صاحب قدرت و ههادار آمریاا ننکی شکدنکد  و ایکنکهکا 

م بهر نبهدند یرای پنهان کردن مسک کر ثکروت هکای نکاپکدیکد شکده در 

  راه ( پهلی که حاص  کار مرد  یهنان یهد)  صندوق کشهرهای ی گانه

ن ات را در گرفتن وا  هائی چنان سنگ ن یب نند که یکدهکی دولکتکی یکه 

در صد ا  در آمکد نکاخکالکص مکلکی  ۹۰۱م ل ارد د ر یرسد که  ۰۱۱

 .یهنان است

نخست .  یا این تقلب  رؤسای مهسسات خارجی   دویار سهد می یردند

یا فروش اسلاه و تهل دات خهد یعد ا  طریق یهره ای ککه یکرای وا  

 یرا هنانلهر که می دانک کا .  ها ئی که یه دولت می دادند  نه یه مرد 

یرای قانع کردن شنا فکقک  .  در هر دو مهرد قریانی اصلی مرد  یهدند

ا   ۹۱۸۱آندره آس پاپاندره ئه در سکال .  یس ننهنه را ذکر می کنا 

یکهکره ای .  یس کشهر یزر  اروپائی یس م ل ارد د ر ابتبار گکرفکت

م ل ارد د ر یهد   ککه سکرانک کا   ۱۵که یرای این ابتبار پرداخت شد 

 .…پرداخت گردید ۹۱۹۱در سال 

در صکد  ۵۵حزب سهس ال دمهکرات پاسهک ۹۱۱۱در انتخایات سال 

در صکد  ۱طبق نظرخهاهی های امرو  فق  .  ا  آراء را یدست آورد

 .یه آن رای خهاهند داد

می تهانسکت یکا (  رهبر حزب سهس ال دمهکرات یهنان)  آقای پاپاندرئه

درصد یهره معنهلی یا یکاکران  ۱گرفتن وا  ا  یانس های خارجی یا 

اگر او این کار را می کرد یهنان ه چ مسکئکلکه ای .  اقتصادی مقایله کند

نداشت  حتی یربا  ما می تهانست ا سلح  ندگی خهد را یا تر هکا 

 .یبریا  چهن ما در آن  مان رونق اقتصادی داشت ا 

بل ه یهنان آغکا   ۹۱۱۱ولی آقای پاپاندرئه تهطئه خهد را ا  تایستان 

او مارمانه یا استرواس کان مالقات کرده و قکرار گکذاشکتکه .  کرده یهد

ایکن .  یهد یهنان را  یراست الی صکنکدوق یک کن الکنکلکلکی پکهل در آورد

 .اطالبات را رئ   سایق صندوق ی ن النللی خهد منتشر کرده است

ولی یرای آن که ما یتهان ا یه آن ا یرس ا م بکایسکتکی وضکع اقکتکصکادی 

کشهر ما غ ر ا  آنچه یهد نشان داده می شد تا یانس های خارجکی ا  

 —ترس یهره ابتبار را یرای ما یا  یبرند تا جائی که ما قادر یه 

در صد یا جع  ارقکا   ۱ ۹کسر یهدجه دولت ا  .  پرداخت آن نباش ا

یه دل   این اقدا  تکبکهکاکارانکه .  درصد افزایز داده شد۹۱مصنهبا یه 

رو  پ ز آقای پاپاندرئه و پِ کهنک ک  و یکر اقکتکصکاد را  ۹۱دادستان 

 .یرای رس دگی یه این امر تاهی  مقامات قضائی داد

کار ار س ستنات س آقای پاپاندروئه و و رای اقکتکصکاد کشکهرهکای 

ماه یلهل ان ام د و آنها در این مکدت تکالش مکی ککردنکد  ۱اروپائی 

ثایت کنند که یهنان مانند کشتی تایتان س در آستانه غرق شدن اسکت  

یهنان فاسد است  یهنانی ها تنب  و ناتهان هستنکد و نکنکی تکهانکنکد یکه 

یا هر تهض ای که اینها می دادند مک کزان .  ن ا های کشهر پاسخ دهند

یهره ها یا تر می رفت تا جائی که ما دیگر قادر یه دریافت ابکتکبکار 

نباش ا و وقتی ما تات است الی صندوق ی ن النکلکلکی و یکانکس اروپکا 

قرار گرفت ا چن ن ینظر آید که آنها یرای ن ات ما حاضر شده اند یکه 

 .در حالی که در واقع این آغا  مر  ماست. ما قرض یدهند

فق  یس و یر قرارداد یدنا  مهلکت قکانکهنکی را ککه ۹۱۹۱در ماه مه 

طکبکق قکانکهن .  ینعنی تسل ا مللق ما یه طلباکاران یکهد امضکاء ککرد

یهنان وقتی چن ن قرارداد مکهکنکی مکلکر  اسکت یکایکد سکه پکنک کا ا  

ایکن مکهکلکت .  ننایندگان پارلنان  یر قرارداد را یس یس امضاء کنند

یعنی ننکایکنکدگکان سکه گکانکه صکنکدوق یک کن ”  تروئ اا ” قانهنی و ن ز 

النللی پهل  اتاادیه اروپا و یانس مرکزی اروپا  ککه امکرو  بکنکال 

یرما حاهمت می کنند  طبق قکهانک کن یکهنکان و قکهانک کن اروپکا غکبکر 

 .قانهنی هستند

اگر تعداد پلاانی که ما یرای رس دن یه مرتبه مکر  یکایکد یک ک کنکائک کا 

ی ست یاشد   ما ا  آن  مان تا کنهن ی ز ا ن نی ا  پله هکا را پشکت 

ت سا کن د که ما یا این مهلت قانهنی استکقکالل مکلکی و .  سر نهاده ایا 

یعنی یندر هکا  .  ثروت ملی خهد را در اخت ار خارجی ها می گذاریا

فرودگاهها شباه جاده ها و راهها  شباه یرق  آیرسانکی  ثکروتکهکای 

 یر  م نی و  یر دریائی و غ ره و غ ره و حتی آثار یاستکانکی خکهد 

مانند آکروپهل    دلف ن  الن  ا و غ ره چهن مکا حکرفکی را ککه یکایکد 

 .یزن ا نزده ایا

هزار مغا ه تکعکلک ک   ۸۱. درصد رس د ۹۸تهل د خهای د  ی ااری یه 

. شد هزاران کارگاه و صدها کارخانکه ککارخکهد را مکتکهقکف ککردنکد

دههکا هکزار .  هزار مهسسه دست ا  کار کش ده اند ۵۰۹رویها رفته 

دانشنند جهان کشهری را که رو یکرو  یکه خکلکنکت قکرون وسکلکی 

هکزاران شکهکرونکد ککه در .  ی شتر نزدیس می شهد تکرک مکی ککنکنکد

گذشته  ندگی مرفهی داشته اند امرو  یاید خهراک خهد را در م کان 

 . یاله ها ی هیند و در کنار خ ایان یخهایند

گاه اینلهر تصهر می شهد که ما یه یرکت کنس های سکخکاوتکنکدانکه 

طلبااران خهد  یانس های اروپائی و صندوق ی ن النللی پکهل  نکده 

ولی در واقع هر یسته پهل چند م ل اردی که یه حساب یکهنکان .  هست ا

گذاشته می شهد تا دینار آخر یه هنان ائی یا  می گکرد د ککه ا  آن 

و چکهن .  آمده یهد ولی ما یاید یهره غ ر قای  تکاکنک  آنکرا یک کردا یکا

ضرورت حاا می کند که دولت یرپا یناند  ی نارسکتکانکهکا و مکدارس 

یاار ادامه دهند  گروه سه گانه ا  طبقات متهس  و پائ ن تکر ا  آن 

می خهاهد که مال اتکهکای یک کز ا  حکد سکنکگک کن یک کردا نکد  و خکهد 

ما یکا یکس دوران گکرسکنکگکی بکنکهمکی در آغکا  .  گرسنگی یخهرند

رویرو یکهده ایکا یکا  ۹۱۵۹دوران اشغال یهنان تهس  آلنان در سال 

ه ه ی گرسنگی آن  مان امکرو  .  ماه ۱هزار تلفات طی فق   ۰۱۱

یا  یه سر م ن اندوهگ ن ما  که آمکاجکگکاه افکتکراهکاسکت   یکا  مکی 

 .گردد 

هرگاه در نظر آوریا که اشغال خاک ما تهس  آلنانها یه ق کنکت جکان 

یس م ل هن یهنانی و ویرانی م هن ماتنا  شکد  چکگکهنکه مکی تکهانک کا 

لکقکب )  تهدید خانا مرک  راتان  کن ا که می خهاهد یس باوله تکهکر 

 .جدید یرما تان   کند  ولی این یار یا کراوات( حانران نا ی ها

یرای آن که نشان دها یهنان چه سر م ن ثروتنندی است و یکهنکانکی 

آگاه یر آ ادی خهد و بشق یکه )  چه انسان سخت کهش و آگاهی است

 .اشاره می کنا ۹۱۵۵تا اکتبر  ۹۱۵۹یه سالهای ( م هن

 -هنگامی که اس اس های ه تلری و گرسنگی یس م ل هن شهروند 

یهنانی را ا  پای در آوردند و م هن ما را تعندا و 

یا نقشه ویران کردند  تهل دات کشاور ی و طالی 

مهجهد در یاناهای ما را ریهدند  یهنانی ها یرای 

ن ات خهد ا  گرسنگی جنبز ملی هنبستگی را 

پدید آوردند و یس ارتز چریای صد هزار نفری 

یرپا کردند  که جلهی ی ست لشگر آلنانی را 

.                                                       گرفتند  

هنزمان یا آن  یهنانی ها در پکرتکه سکخکت ککهشکی 

خهد   نه تنها خهد را  نده نگه داشتند  یلاکه یکرغکا 

شرائ  تان لی اشغال هکنکر نکهیکن یکهنکانکی را پکدیکد 

یکهنکان .  آوردند یهیژه در برصه ادی ات و مهسک کقکی

راه ا  خهدگذشتگی یرای آ ادی و ادامه حک کات را 

 .انتخاب کرد

در آنزمان ها یی دلک ک  یکرمکا تکاخکتکنکد و پکاسکخ مکا 

امکرو  .  هنبستگی و ایستادگی یهد و ما  نده مانکدیکا

ها هنان کار را می کن ا و ملنکئکنک کا ککه پک کرو ی 

من که هنه  ها .  نهائی ا  آن خلق یهنان خهاهد یهد

دوست مرد  آلنان هستا ودر آینده ن ز خهاهکا یکهد  

من که ستایشگر نقکز یکزرگکی هسکتکا ککه آنکهکا در 

برصه دانز  فلسفه و هنر  یهیژه هنکر مکهسک کقکی  

ایککن پکک ککا  را یککرای خککانککا مککرککک  ..  ایککفککا کککردنککد

و یکردارائکی )  و آقای شهیبلکه (  صدرابظا آلنان )  

 .می فرستا( آلنان

ما را تهدید می کن د که ا  اروپا اخراجنان خهاهک کد 

اگر یس یار اروپا ما را نکخکهاهکد مکا اروپکای .  کرد

ده یکار (  رئ   جنههر فرانسه )  مرک  وسارکه ی

 .ی شتر یه دور خهاه ا افاند

فهریه است تصنک کا گکرفکتکا  ۹۹من امرو  که رو  

در تکظکاهکرات شکرککت ککنکا  هکنکراه یکا مکانکهلک ک  

گلزوس قهرمان ملی یهنان  مردی که نشان صلک کب 

شاسته ه تلری را ا  آکروپهل   فرو کشک کد  و یکا 

این کار ننادین نه تنها آغا  پ اکار یکهنکانک کان یکلکاکه 

یککا .  آغککا  نککبککرد اروپککا یککا هکک ککتککلککر را ابککال  کککرد

حضهرصدها هزار تن ا  شهروندان یهنان خ ایانها 

و م دانهای شهرها ی ما منله ا  جکنکعک کت خکهاهکد 

شد  مردمی که خشکا خکهد را نسکبکت یکه دولکت و 

 .نشان خهاهند داد( ه ئت سه گانه ) تروئ اا 

دیرو  نخست و یر یانادار یکهنکان در نکلکق خکهد 

مکا تکقکریکبکا یکه نکقکلکه ”  خلاب یه مرد  یهنان گفت 

چه کسانی یهدند آنکهکا ککه مکا را . “صفر رس ده ایا 

طی دوسال یه نقله صفر رسکانکدنکد؟ هکنکان هکا ککه 

ننایندگان م ل  را امرو  ها یا هنکان شک کهه هکای 

قبلی تهدید می کنند که یاید مکهکلکت جکدیکد را ککه ا  

مهلت نخست ن ید تر است ی ذیرند  آنها ککه جکایشکان 

. در  ندان است  آنها ما را یه نقله صفر رسکانکدنکد

چرا؟ چهن صندوق ی ن النللی پکهل و گکروه اروپکا 

این دستهر را صادر کرده اند و مکا را تکهکدیکد مکی 

کنند که اگر حرا شنهائی نداشته یکاشک کا مکا را یکه 
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تنا  آن ماافلی که ا  مکا نکفکرت دارنکد .  را یننایز گذاشته اند

و تنها مسئهل این وضع غا انگ ز هستنکد  (  خارجی و یهنانی)  

آنها این کشهر را یه این ا کشانده اند  آنها تکهکدیکد مکی ککنکنکد و 

 یر فشار می گذارند تا یتهانند یه ابنال ویرانکگکر خکهد ادامکه 

دهند و ما را یه  یر صفر یاشانند تا جائی ککه یکاکلکی نک کسکت 

 .شهیا

یهنانی ها  در طی قرون  ا  یالیای ینکراتکب سکخکت تکر جکان 

یهنانی ها را وقکتکی یکه پکلکه مکاقکبک  آخکر مکر  .  یدر یرده اند

یاشانند  نه تنها جان یدر می یرنکد یکلکاکه خکهد را ا  نکه مکی 

 .سا ند

در این لاظه من تنا  ن روی خهد را در راه اتااد پهیای خکلکق 

می کهشا ثایت کنا که صندوق ی ن النللی .  یهنان یاار می یر 

راه حک  دیکگکر هکا .  و تروئ اا خ ایانهای یس طکرفکه نک کسکتکنکد

و آن این که ما یاید مس ر حرکت ملی را یکاکلکی تکغک ک کر .  هست

ده ا و یرای هنااری اقتصادی کنسرس ه  هائی ای اد کن ا که 

یا شرائ  باد نه   ینا کنس کنند تا ا  ثروت ملی خکهد یکهکره 

 .ور گردیا  یرای این کاریاید روی یسهی روس ه ی اوریا

اما در یارۀ اروپا یاید یه خرید وسائ  جنگی ا  آلنان و فرانسه 

هنچن ن یاید تنا  اماانات را یاار گ ریا تکا آلکنکان .  پایان ده ا

خساراتی را که در اثر جنگ یرما تان   ککرده و یکا ریکح آن 

 .م ل ارد یهرو یالغ گردد  ینا ی ردا د ۱۱۱می تهاند یه 

یگانه قدرتی که یتهاند این تغ  کرات انکقکالیکی را بکنکلکی ککنکد  

قدرت مرد  یهنان است که متاد یا ها یه جبهه وس ع مکقکاومکت 

صندوق ی ن النللکی پکهل و ) =  و هنبستگی ی  هندد تا تروئ اا 

هکنکزمکان یکا آن . را ا  یهنان تار و مار کننکد(  یاناهای اروپائی

ابتبارات  یدهی ها  یکهکره )  یاید تنا  اقدامات غ ر قانهنی آنها 

هندستان یکهنکانکی .  ا  ابتبار ساق  گردد( ها  خرید امهال ملی

آنها که در ذهن خلکق یکهنکان خکائکن شکنکاخکتکه شکده انکد   یکایکد 

 .م ا ات گردند

وحکدت خکلکق در یکس )  من خهد را   یتنا    وقکف ایکن هکدا

کرده ا  و اطن نان دار  که سران ا  حق یا مکن خکهاهکد (  جبهه

. من سال  در دست یا اشغالگران هک کتکلکری جکنکگک کده ا  .  یهد

آلنانها مرا مااه  یه .  دخنه های مخها گشتاپه را شناخته ا  

نخست کن گکروه  ۹۱۱۸.  مر  کردند و مع زه وار ن ات یافتا 

در .  مقاومت در یرایر حاهمکت سکرهکنکگکان را سکا مکان داد 

” دسکتکگک کر شکد  و .  شرائک  غک کرقکانکهنکی مکبکار ه ککرده ا  

را ا  سکر (  حکاکهمکت سکرهکنکگکان)  پل   خهنکتکا ”  قصایخانه 

سکالکه ا  و  ۸۸سران ا  یا  جان یدر یکرد  امکرو  .  گذراند  

چندان ماتن  ن ست که دیگر شاهد ن ات م هن دوست داشتنکی 

ولی یا وجدانی آرا  چشا ا  جهان فرو خهاها یست   . ا  یاشا 

 یرا تا آخرین د  یه ان ا  وخائف خکهد در یکرایکر آرمکانکهکای 

 آ ادی و بدالت ادامه خهاها داد

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

واضح است کهه تهئهودوراکهیهس آههنهگهسهاز پهر شهههرت فهیهلهم 
ایهنهکهه در .  زوربای یونانی هم توهمهات خهاص خهود را دارد

فکر نجات میهن است تا نجهات مهردم و مهانهع الهجهمهع بهودن 
ایندو را درک نمی کند، هنوز دل از کمپانی ها و شرکهت ههای 
سرمایه داری نکنده است و بجای لغو یهکهفهرفهه بهدههی ههای 
یونان بدنبال کنسرسیوم هائی است که مردم یونان را بها نهر  

از ایهنهرو، در سهرخهوردگهی از .  های پائین تری به بند بکشند
امپریالیست های اروپا و آمریکا دل در گرو لفف امپریالهیهسهم 

و بدتر از همهه ایهنهکهه در .  های دیگر مثل روسیه بسته است
پی سرمایه داری درستکار و صالح است و قادر به درک ایهن 
مسئله نیست که تهلهلهب، فسهاد، رشهوه و ههمهه آنه هه را کهه 
بعنوان عامل سلوط یونان به وضعیت اسفناک کهنهونهی مهورد 
محکومیت قرار می دهد، همگی ذاتی نهظهام سهرمهایهه، یهعهنهی 

با همه این ضهعهف هها از .  نظامی است برپایه سود قرار دارد
آنجا که این ملاله حاوی نکات افشاگرانه ی گویایی بهود چها  

 روشنگر. آنرا مفید دانستیم
 

مکارس مکردی  03صبح رو  شنکبکه 

در ضلع شنال غریی مک کدان انکقکالب 

. در تهران دست یکه خکهدسکه ی  د

این فرد یا ریکخکتکن یکنکزیکن یکر روی 

یکه .  خهد  اقدا  یکه خکهدسکه ی ککرد

گککفککتککه شککاهککدان وی کککه یککه شککدت 

م رو  شده یکهد  یکا آمکبکه نک  یکه 

 .ی نارستان منتق  شد

این چندم ن مهرد خهدسه ی در ایران طی مکاهکهکای اخک کر در 

 .ابتراض یه س است های ضد مردمی حاهمت اسالمی است

 

 

 اخبار کواته از هر جا

 خودسوزی در 

 میدان انقالب 

ینا یکه گکزارش هکای رسک کده یکه ککنک کتکه مکبکار ه یکرای آ ادی 

 ندان ان س اسی  در شهرهای مختلف خه ستان طکی رو هکای 

اخکک ککرتککعککداد  یککادی ا  جککهانککان و فککعککالکک ککن دسککتککگکک ککر و یککه 

یکنکا یکه . یا داشتگاههای مختلف در سلح استان منکتکقک  شکده انکد

فرودیکن  ۹٢گفته فعال ن یا تهجه یه نزدیای سالگرد ابتراضات 

در اسکتکان خکه سکتکان  نک کروهکای امکنک کتکی و  ۹۰۸١ماه سال 

انتظامی این استان در مناطق برب نش ن اقدا  یه دستگ ریکهکا  

یکنکا یکه گکفکتکه خکانکهاده هکای . وس ع در مناطق مختلف ککرده انکد

بکنکلک کات «  دستگ ر شدگان یس اری ا  این افراد یه یکا داشکتکگکاه

که ا  جنله مخهفترین یا داشتگاههای امن تی در شهکر «  کارون

ایکن دسکتکگک کریکهکا ککه . اهها  یه شنارم رود انتقال داده شکده انکد

شبانه و یا یهرش گسترده مامهران انتظکامکی و امکنک کتکی هکنکراه 

است  در شهرهای مختلف استان  تاکنهن من ر یکه دسکتکگک کری 

ینا یه گفته خانکهاده هکای دسکتکگک کر .  نفر شده است ۹۸۱ی ز ا  

شدگان   فر ندان آنها در شرای  یس ار نامکنکاسکبکی یکا داشکت و 

بالوه یر ایکن در .  مهرد ضرب و شتا مامهران قرار گرفته اند

یا داشتگاههای مختلف شهر اهها  یس اری ا  این افکراد تکاکت 

اسکامکی تکعکدادی ا  .  شان ه های جسنی و روحی قکرار دارنکد

افرادی که طی رو های گذشته دستگ ر شده اند یکه شکر   یکر 

 :است

 –صالکح نصک کري   –ن ا یرومي   –یاقر مقد    –بزیز صالاي 

كکاخکا   –ایراهک کا صک کاحکي   –جارهللا هاشني   –ببدهللا مهسهي 

 احند سابدي –بب داوي 

کن ته مبار ه یرا  آ اد   ندان ان س اسی ا  تکنکامکی خکانکهاده 

های این  ندان ان م خهاهد که یا ارسال اطالبات تان کلکی   مکا 

را در حنایت ا  دستگ ر شدگان و گزارش دهی یه ارگان هکای 

مکا هکنکچکنک کن ا  خکانکهاده هکا و مکرد  .  ی ن النللی یاری ککنکنکد

آ ادیخهاه خه ستان م خهاه ا كه یا ت نع در مقای  یا داشکتکگکاه 

و سایر یا داشتگاههاي شهر خه ستان و یکا «  بنل ات كارون« 

ارسال نامه و طهمار حنایتى ا   ندان ان یه سا مانها  جهکانکى 

 .خهاستار آ اد  فهر  این  ندان ان و تهقف دستگ ریها یشهند

حنایت وس ع ا  دستگ ر شدگان رو های اخ ر و کل ه  ندانک کان 

س اسی در خه ستان  كنك م كند تا ا  گسترش فضای سرکهب 

 .تهس  حاهمت اسالمی در ایران جلهگ ری ننائ ا
 (۴١٠٢چهارم آوریل )كمیته مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسى   

 نفر از جوانان و فعالین  ٣٧١دستگیری بیش از 
 در خوزستان

 داستان عایشه
عروس گوش و دماغ بریده افغان  

 همچنان ادامه دارد

ی افغانی  ا دواج نکامکهفکقکی در  ساله ۹۸بایشه   ن خ التی و 

دیکده   ی هنسکرش آ ار مکی سن ن کهدکی داشته و تهس  خانهاده

طکالکبکان رای یکه )!(  کند اما دادگکاه ی شههر فرار می او ا  خانه

های او در قبال گناه یزرگز یخکاطکر نک کات  یریدن ی نی و گهش

یکرادر شکههکر بکایشکه او را !  دهکد اش مکی ار ش  نانه جان یی

ها و س   ی کنکی او را  دارد  شههرش ایتدا گهش مااا نگاه می

 .یرد می

 تجاوز جنسی به زنان سوری

 !یک فاجعه انسانی است 

 

فتهای یس ش خ سلفی اردنی در مهرد جایز یهدن گرفتکن اسک کر 

 کشی جنسی ا  آنان  ا  م ان  نان سهری و یهره

یر اساس ویدیهیی که در سایت های اجتنابی ا  جنله یهتک کهب 

منتشر شده  یس ش خ سلفی اردنی یه نا  یاسر الع لهنی مکدبکی 

  یکه اسکارت در آوردن " فتهای شربکی" شده که یر اساس یس 

 نکان سکهری در جکریکان نکبککردهکای جکاری در ایکن کشکهر و 

 .  جایز است"اس ر"یرداری جنسی ا  این  نان  یهره

ان بکریکی یکا انکتکشکار ایکن خکبکر .  ان.  سایت خبری شبکاکه سکی

ان شاء هللا در یکس » این ش خ سلفی وبده داده است که :  نهشت

فای  ویدیهیی  فتهای جایز یهدن گکرفکتکن ککنک کز ا  مک کان  نکان 

سهری یرای جنگ هیانی که آنها را در نبردهای سکهریکه اسک کر 

آنها می تهانند  نان اس کر سکهری . کرده اند  تشریح خهاها کرد

را یدون مهریه و یدون ا دواج  یه تنلیس خهد در آورند و البتکه 

یاید در مراجع حاهمتی  انتساب فر ندانی که ا  ایکن  نکان یکه 

 .«دن ا می آید یه خهد را ثایت ننایند

*********** 
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مارگارت تاچرُمرد  اما آیا تاچریسا ها ُمرد یا آناه هنچنان یه 

ح ات خهد ادامه م دهد؟ جشن و پایاهیی مردمان فق رو یه خاک 

 2*  شاهفائی هنر ابتراضی1*س اه نشانده شده درانگلستان

وترانه های مردمی درطی این دهه ها یربل ه وی و س است هائی 

که او یه ن ایت ا سرمایه یرجامعه دیاته م ارد و آهنگ های 

ی شناری که درافشاء این یانهی ملقب یه آهن ن سروده و خهانده 

م شد ا یاسه  و ستایز دولتنردان نظا  سرمایه داری  هنچهن 

کامرون نخست و یرفعلی که می گهید رهبریزرگی را ا  دست 

دادیا  و یا ی ان ه کاخ سف د که ا  وی یعنهان یای ا  قهرمانان 

  و آن تندیسی که یه پاس 3*یزر  آ ادی و رهائی نا  م برد

خدماتز  سالهاست در م ل  بها  انگلستان نصب شده  نشان 

م دهند که درپشت  رق ویرق جهان واحد و گلهیال زه شده  ما یا 

جهان سرمایه : دوجهان یالی متفاوت و متضاد سروکارداریا

در اص  )داران و آنهائی که در فقدان این فرشته آ ادی و رهائی 

آ ادی و رهائی سرمایه ا  ق د و یندهائی که یدست و پایز یسته 

یه سه  نشسته اند  و جهاِن مردمان کهچه و یا ار که او ( یهدند

را هنچهن دیهی شاخ دار و خهنخهار و تباه کننده  ندگی شان یه 

تصهیرمی کشند و درکشهری که ابدا  لغهشده است گردنز را 

ناگفته نناند که او . یلهرننادین یه  یرت غ گ هت ن می س ارند

سال مأمهریت تاریخی و خستگی ناپذیر ا  جانب  11یاداشتن 

سرمایه درپست نخست و یری ا  ه چ کهششی یرای سرکهب 

کردن جامعه و اتاادیه ها و تشا  های ر منده کارگری یهیژه 

سرکهب معدنچ ان قهرمان و هرآنچه که  نشانی ا  مبار ه یرای 

منافع جنعی و افزایز سها اجتنابی داشتند  تقهیت یا ار آ اد و 

یی مهار و خصهصی سا ی امهال بنهمی  و  دن چهب حراج 

یه سرمایه های اجتنابی و متعلق یه جامعه  تات کنترل دولت  

کهچس و  غرکردن کارکرداجتنابی دولت  . فروگزاری نارد

کاهز مال ات ثروتنندان  افاندن یارسنگ ن تأم ن هزینه های 

و ا  جنله  وضع مال ات )اجتنابی و دولتی یردوش شهروندان 

  (مهسه  یه پ  تا  که مهجب شهرش مردمی و سرکهب آن شد

تقهیت ورونق یا ارمالی و یهرس انگل   و تقهیت مهقع ت 

وهژمهنی انگلستان دراتااد تنگاتنگ یا دولت آمریاا  دامن  دن 

یه جنگ و م ل تاریسا و ا  جنله جنگ یا آرژانت ن و حنایت فعال 

ا  جنگ افغانستان و م اهدین افغان و حنایت ا  پروژه جنگ 

ستارگان و نژادپرستان آفریقای جنهیی یخز دیگری ا  ی الن 

و نهایتا چنان منفهر . خدمات او یه سرمایه  را تشا   م دهد

اکثریت یزرگی ا  تهده های بادی جامعه شد که ابضاء و 

گردانندگان حزب ماافظه کار انگل   که دراص  ساهی پرش او 

یهد و تا دیرو  حامی اش یهدند  یربل ه او که خاهرا هنه  ها 

مأمهریت خهد را ناتنا  می انگاشت  شهریدند و وادار یه کناره 

کارچرخانان حزب یرای حفظ مهقع ت متزلزل . گ ری اش کردند

شده خهد و حفظ تهان فریب رأی دهندگان  خهاهان تاچریسا یدون 

یاین ترت ب تاچرُمرد  اما تاچریسا دراشاال نهین . تاچرشده یهدند

خهد تداو  یافت وستایز کارگردانان سرمایه ا او  در اص   

او یهنراه . ابال   وفاداری یه هنان س است ها و تداو  آنها است

 1980هنتای آمریاائی خهد رونالد ریگان  درسالهای دهه 

هنچهن دومهره تا ه نف  نئهل برال سا در پاسخ یه یاران سرمایه 

داری و خداحافظی یا دولت های مهسه  یه رفاه  یه صانه س اسی 

آنها شاگردان وفادار ماتب ش ااگه و ش فته یافته های . رانده شدند

طالئی م لتهن فریدمن پ امبریا ار آ اد و دولت کهچس یهدند که 

آمریاا ( گروه ها واتاق های فار)مدتها یهد تب آن ت نس تانس ها 

دولت کهچس ا مهنترین یافته های طالئی او . را تسخ رکرده یهد

درپشت این شعار حذا کارکردهای اجتنابی و تان   شده . یهد

یه دولت ها در یاب هزینه ها و خدمات  اجتنابی وای اد اشتغال 

  -درطی چندین دهه مبار ه  کاهز مال ات ثروتنندان و تبدی  کام 

. نکهکفکتکه یکهد"  یکا ار آ اد" دولت یه اهر  پ شروی سرمایه و تقکهیکت 

معنای واقعی دولت کهچس  دراص  متها ن کردن نقز آن یکه سکهد 

سرمایه داران و بل ه شهروندان معنهلی یهد ومعنای یکا ارآ اد نک کز 

مکاکتکب شک کاکاگکه .  رهائی هرچه ی شتر ا  هرنهع نظارت و ککنکتکرل

یعنهان یدی  کنزیان سا  ی ای تقهیت سرمایه گکذاری هکای اجکتکنکابکی 

دولت یرای  ای اد شغ  وافزایز تقاضا و قدرت خریکد درمکقکایکلکه یکا 

یاران های سرمایه داری  خهاهان بد  مکداخکلکه دولکت در اقکتکصکاد 

یهد  چرا که یزبا آن مهجب تشهیق یکخکز خصکهصکی یکه سکرمکایکه 

در اصک  واگکذاری .  گذاری های ی شتر وای اد رشد و اشتغال مک کشکد

یخز های دولتی اقتصاد و خدمات بنهمی یه یکخکز خصکهصکی  و 

حنایت دولت ا آنها  یخشهائی که یکرای رشکد اجکتکنکابکی و تکهسکعکه 

 یرینائی جامعه ح اتی شنرده م شدند درحاا چکنکگ انکدا ی هکرچکه 

ی شتر یا ارآ اد یر شریان های جامعه و کا ئی ککردن سکایکر حکه ه 

اما ی الن واقعی چند دهه آ مهن نکئکهلک ک کرالک کسکا در .  های  ندگی یهد

 یراتهرهای اجتنابی ینا  کشهرآمریاا وانگل   وسایرنقاط جکهکان  

هنانا گسترش ی سایقه سرمایه های ت اری و مالی و مک کلک کتکاریسکا و 

بل رغا ادباها  و ککاهکز . جنگ و تخریب بظ ا ما    یست  است

گسترده هزینه های اجتنابی وتبدی  کردن آنها یکه دولکت هکای خکاد  

تنا  ب ارسرمایه ها  آنها چنان ح  ا و ن نه ورشاسته یا تریل هن هکا 

یدهاارکردن نس  امرو  و فردای مکرد  .  د ر یدهی یا آورده ماندند

آمریاا و انگل   و حتی سایرنقاط جهان  یهجکهد آمکدن یکس یکاکران 

بظ ا وی سایقه ساختاری که سالهاست ادامه دارد ا  نکتکایکل مکلکنکهس 

مکهرد نکظکر آنکهکا "  کهچس"وشاهدیا که دولت . اینگهنه دولت هاست

نتهانسته اند یا تزریق تریل هن ها د ر ا  یهدجه بنهمی  یه یانس هکا 

و شرکت های ورشاسته و یا ن نه ورشکاکسکتکه و یکه اقکتکصکاد نک کنکه 

ی ااری گسترده  دو قلبی کردن جکامکعکه .  ویران  یریاران غلبه کنند

یا شااا بظ ا طبقاتی  وذوب شکدن آنکچکه ککه طکبکقکه مکتکهسک  مکی 

خهانندش  ا  مها ترین دست آوردهای دیگر حاکن کت لک کبکرالک کسکا و 

س است هکای فکهق دراسکاس یکرای . اقتصاد یا ارآ اد یرجامعه است

پاسخ دادن یه یاران انباشت سرمایه  مقایله یا یا ده نزولی نرخ سکهد 

و رقایت پذیرکردن سرمایه ها در فکا جکدیکد جکهکانکی سکا ی درپک کز 

ینایراین وقتی ا ادامه تاچریسا و ریگانک کسکا یکدون خکهد .  گرفته شدند

آنها سخن یه م ان می آید  سخن ا  م راث ی امانده ا  آنها یعنی یکس 

سرمایه مالی ن رومند  فراملی و دارای هژمهنی غ رقای  کنترل و ا  

ژیسککاککاردسککتککن خککهد یککاککی ا  رئکک کک  .  اسککتککبککداد یککا ارآ اد اسککت 

جنههرهای سایق و ل برال فرانسه است  که مقارن یکا سکالکهکای یکاکه 

او در واکنز یکه .  تا ی یانهی آهن ن یرفرانسه حاهمت م ارده است

مر  تاچر م گهید احتنا  سک کاسکت هکای یسک کارلک کبکرال تکاچکربکلکت 

ها چن ن  یه یاد داریا  ِشاهه فهکهیاما را  نسبکت .  یاران کنهنی است

او که خهد ا  تئکهریسک کن هکای  .  اینِ منهیه شهرشدن ی ز ا  حد

پایان تاریخ  و پ رو ی ل برال سا و یاد غرب یرشرق است  یعد 

ا  خرایی یصره و بالنگ رشکدن گکنکدککاری هکای دولکت یکهش 

پسر  نگران ا  دست رفتن طبقه متهس  و دمهککراسکی لک کبکرال 

شناری ا  قایله ها و  گهئی.  شد و خهاهان مهاریا ارآ اد گشت

معناران یا ارآ اد و سرمایه های مالی و یکی مکهکار  ا هک کبکت 

نکقکز داشکتکه انکد  وحشکت وردنز ه ه ئی که خهد در یهجهد آ

 ده هستند و ناتهان ا  مقایله و ککنکتکرل آن  هکنکچکهن هک که ی 

  !یهدفراناشتاین که ناتهان ا کنترل مخلهق خهد 

 رابفه لیبرالیسم و تاچریسم    

اما دراص  ت ریه تاچریسا را یاید ت ریه ماتب یا ار آ اد و ل برال سا 

خالص و ین ادگرا دانست که در آ مهن های یزر  اجتنابی در طی 

چند دهه اخ ر چهره خشن و ضدانسانی خهد را یه ننایز گذاشته است 

و نشان داده که در ورای ناک اآیاد ل برال سا اقتصادی و شعارهای 

غل  اندا ی چهن آ ادی فردی و یا ارتات کنترل سرمایه های کالن 

که آ ادش م خهانند  چه جهنا سه انی ا  خشهنت و تباهی و نابت 

فلسفه  7891مارگارت تاچر درسخنانی تاریخی  یه سال .  نهفته است

 :مهرد یاور خهدرا چن ن تهص ف کرده است

یه نظر من یرای دوره ای طه نی  یس اری ا  مرد  بادت کرده "     

اگر .  اند چن ن فار کنند که گهیا دولت مسئهل ح  مشاالت آنهاست

کسی مشا  مالی دارد یه این فار م اند که ا  دولت وا  یالبهض 

اگر کسی مشا  مسان دارد فار م اند که دولت یاید یه او .  یگ رد

آنها مشکل خود را روی دوش جامعه می اندازند و این .  خانه یدهد

جامعه واقعا کیست؟ یک چنین چیزی تحت عنوان جامعه وجود 

آن ه که وجود دارد تک تک افراد، زن یا مرد و .  خارجی ندارد

و ه چ حاهمتی نن تهاند کاری یاند مگر ا  طریق  .خانواده ها هستند

و مرد  ن ز در درجه اول یرای ح  مشاالت یاید یه خهد .  هن ن مرد 

این وخ فه ماست که امهر خهدمان را ح  و ".و دیگران متای یاشند

 ندگی یس مشغله دو طرفه .  فص  کن ا و یه دیگران ها کنس کن ا

است ولی متاسفانه مرد  یه شدت یه مسئله حقهق خهد بادت کرده اند 

 4*".یدون آناه یه تعهدات و مسئهل ت های خهد ی اندیشند

هنانلهرکه مالحظه می کن د دراین ل برال سا خالص و ین ادگرا  

جامعه وجهد خارجی ندارد و آنچه که وجهد دارد تس تس افرادهستند 

. که یاید یا اتاای یه ن روی خهد گل ا شان را ا  آب ی رون یاشند

درحق قت چن ن تصهیر وارونه و یت واره شده ای ا  رایله فرد و 

جامعه  یه پشتهانه ایدئهلهژیس دولت های نهین سرمایه داری تبدی  

و این درحالی است که  در واقع ت امر و ت ریه مشههد  .  شده است

تهل د و ثروت  رایله  فرد و جامعه بن ق تر و   هنراه گسترش

تضاد ذاتی و انف اری ل برال سا یا جامعه  .   تنگاتنگ ترها شده است

یه ویژه دراشاال خالص و ین ادگرایانه اش  ا  تعن ق هن ن پ هند 

یاین ترت ب ماه ت .  درب ن ی گانگی و ضدیت یا آن نشأت م گ رد

ارت ابی و انف اری ل برال سا بروج کرده یه حاکن ت  یرخالا 

تصهرمدافعان آن  یا گسترش ح ا ثروت ها و احساس استغنای 

تب و .  خاهری سرمایه داران ا  جامعه  ایعاد تا ه ای یافته است

و هن ن !  گریبان ل برال سا را ن ز گرفته است"  پایان تاریخ"لر های 

و در اص  یه   –شااا ی ن فردیت و جامعه و فرادستی اولی یردومی 

جامعه    -مثایه ایدئهلهژی سلله طبقه کالن سرمایه داران یرجامعه 

ی گانه شده  یا فراورده های خهد  منشأ یرپائی  ابتراضات و خ زش 

هائی شده است یرای بقب راندن سرمایه متعرض و  تصاحب و 

 .  کنترل دست آوردها و ثروت هائی  که  خهد مهلد واقعی آنهاست

یاین ترت ب تضاد فردیت و جامعه و ل  رال سا و دماراسی در دوره 

سلله نئهل برال سا یه اوج خهد م رسد و یت واره ین ادگرائی یا ارآ اد 

یه ی ان دیگربقالن ت مرسه  سرمایه داری  یا .  یه چالز طلب ده م شهد

ترک بی ا  منافع فردی وجنعی  یا تاهین سرمایه داری و ورود آن یه 

فا  جدیدی ا  رشد و گسترش خهد و در پی افسهن یا ارآ اد و تأم ن 

. فرایند مللهب انباشت  یا خلر  وال بقالن ت مهاجه شده است

درطنزی تاریخی   وال بق  و ی ناری آلزاینر که این دو 

تفنگدارسرمایه مهاجا و وفادار یه ماتب ش ااگه درسالهای پایانی 

بنر خهد یه آن دچارگشتند  گهئی ننادی است ا  روند  وال بق  ا  

 ! خهد سرمایه داری
*1- http://persian.euronews.com/2013/04/08/thatcher-s

-legacy-divides-in-life-and-death/ 

*2-  http://www.bbc.co.uk/persian/

arts/2013/04/130410_l41_music_tatcher_era.shtml & 

  http://fararu.com/fa/news/146064 

طب عی است که نئه ل برال های وطنی ما ها او را الگهی دل ذیر   -0*

خانا :  چناناه مهسی غنی نژاد  یه مناسب مر  تاچر می نهیسد.  خهد یدانند
او ا  مرد  .  نظ ر در تاریخ س اسی مدرن است مارگارت تاچر شخص تی کا

//:http دایی کرد     انگلستان دریاره دستاوردهای دولت رفاه تهها

bamdadkhabar.com/2013/04/25162/ 

ا مهضهع "  ضدآم ریال ستی"مبار ه   -حاهمت اسالمی ن زا   اویه دیگری 

در فراها ساختن   -ارت ابی و یهیژه ماجرای گروگانگ ری سفارت آمریاا

یسترمناسب یرای بروج نهل برال سا و ریگان سا  یعنهان مارک خارجی 

 .   نقز مؤثری داشت

*0-   /persian/uk.co.bbc.www://http

shtml.obit_thatcher_margaret_an_110523/04/2013/world   

taghi_roozbeh@yahoo.com 

 مرگ تاچر یا تاچریسم؟ 
 تلی روزبه  

 !مارگارت تاچر به مثابه مشت آهنین سرمایه  و شاگرد وفادارمکتب شیکاگو

 

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2013/04/130410_l41_music_tatcher_era.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2013/04/130410_l41_music_tatcher_era.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/04/110523_an_margaret_thatcher_obit.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/04/110523_an_margaret_thatcher_obit.shtml
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 ا ز   ر و س پ ی   خ ا ن ه   ه ا ی   ب م ب ئ ی   ت ا   پ و ن ا 
 خها نههه   ا ی   ا مههن   بههر ا ی   کهو د کهها ن   ز نهها ن   تهنهفهر و ش   

 م ح بهو بهه   حهسهیهن   ز ا د ه 

در قسنت یزرگی ا  کامات  هرا  رویروی روس ی خانه ها  

اتاقس های سقف ش روانی کهچای قرار گرفته است که 

کارگران فق ر و خانهاده هایشان در آن  ندگی می کنند؛ سها

 

  زنان تنفروش در اتاقک هایشان در انتظار مشتری

 

 فلر و دیگر هیچ

یدیختی و رنل  نانز را یه رهگکذران و مشکتکریکان بکرضکه 

یه هر طرا که سر می چرخانی  خانه های دوسه طبقه .  کند

یس ار قدینی و حتی در آستانه ریزش می ی نی که تراس های 

ی شتر آنها یا نرده هکای مشکبکس آهکنکی مکاکصکهر شکده و ا  

یس اری ا  نرده ها و پن ره هکا  انکبکهه لکبکاس هکای  نکانکه و 

در آستانه در ورودی یک کشکتکر ایکن .  یچگانه آویزان شده است

خانه ها   نانی یرای جلب مشتری یه انتظار ایستکاده انکد؛ ا  

 نان نهجهان تا  نانکی مک کانسکال  ا   نکان آرایکز ککرده یکا 

لباسها و حتی ساری هایی خهشرنگ و تکنک کز تکا  نکانکی ککه 

در چکنکدیکن .  گهیا سالهاست رنگ آب را یکه خکهد نکدیکده انکد

منلقه ا  کامات  هرا  در پ اده روهای خ ایان های فکربکی یکا 

اتاقس هایی چهیی و تقریبا  ههار درفته مهاجه می شهیا ککه 

ایعاد هرکدا  ا  آنها  شاید فق  ن ا متر یزرگتر ا  تخکتکخکهاب 

ایکن اتکاقکس .  های ساده ای است که در آن قرار گرفکتکه اسکت

پکرده ای .  ها  ما  کسب و  ندگی  نان روس ی مستق  است

پارچه ای که جلهی درب هرکدا  ا  اتکاقکس هکا کشک کده شکده 

است  ما  کسب و  ندگی این  نان را ا  پ اده رو جکدا مکی 

 .کند

تصکهیکرهکایکی ککه در مکهرد هکنکد  سکر مک کن : اؤیرن ی سسکی

ب ایب  در ذهن داشتا  یا  ندگی در این کشهر و تاص   در 

رشته جامعه شناسی  رو  یرو  ب  کب تکر  مکتکنکاقک  تکر و 

کشهری یا قانهن تقریبا مترقی ولکی جکامکعکه ای !  پ چ ده تر شد

که هنچنان پایبندی شدیدی خکهد یکه سکنکت هکا را حکفکظ ککرده 

کشهری که در قانهن اساسی آن یه صکراحکت در مکهرد .  است

یرایری جنس تی صابت شده است و انکهاع و اقسکا  قکهانک کن  

سهن ه ها و دستهرالعن  های حنایتی یرای رفع تبع   بکلک که 

های پای کن  تصکهیکب «  کاست» نان یخصهص  نان متعلق یه 

و اجرایی شده است  اما هنچنان  نان این کشهر تات تبع ک  

کشهری که ا  یاسه   نان را می تهان  . های شدید قرار دارند

در یا ترین رده هکای سک کاسکی  مکدیکریکتکی و اجکرایکی دیکد و 

هنزمان آمار یا ی قت  نه ادان دختر و یکا سکقک  جکنک کن هکای 

دختر و یرها خهردن تناسب جنس تی  یه یای ا  دغدغه هکای 

 .مها دولت و گروه های فعال  نان تبدی  شده است

مسلنا یس اری ا  ما یه خاطر اخباری که در مکهرد سکه انکدن 

بروس های جهان یرای نکداشکتکن جکهک کزیکه  خکریکد و فکروش 

 نان  ا دواج کهدکان  و ت او های گروهی یکه  نکان هکنکدی 

خهانده و یا شن ده ایا  تصهیر مبهنی ا  وضع ت  نکان هکنکدی 

اما شاید کنتر در مکهرد جکنکبکز  نکان هکنکد و .  در ذهن داریا

دسکتککاوردهککای آن  سککا مککان هککای غکک کردولککتککی و گککروه هککای 

پ شروی  نان و تکالش آنکهکا یکرای یکهکبکهد وضکعک کت  نکان و 

 .دست ایی یه یرایری جنس تی خهانده یاش ا

م نهبه مصاحبه هایی یا تعدادی ا  سا مان های غک کردولکتکی 

و (  مستقر در پکهنکا و یکا یکنکبکئکی) فعال و پ شرو در حه ه  نان

م نهبه مقا تی که یه یررسی جنبز  نان هند  تبع   بلک که 

 نان و قهان ن حنایتی مرتبک  یکا  نکان در هکنکد مکی پکردا د  

تالشی است یرای ارائه تصهیری درسکت ا  وضکعک کت  نکان 

هندی و انتقال دستاورهای جنبز  نان هکنکد ککه یکه مکرور در 

 .سایت تغ  ر یرای یرایری منتشر می شهد

فق  کاف ست تا ا  خ ایان اصلی که هنانکنکد دیکگکر خک کایکانکهکای 

مرکزی و شلهغ شهر  ترک ب ناهنگهنی اسکت ا  یکرج هکای 

ش س و نهسا  چندده طبقه  خانه هکای قکدیکنکی ککه یکهی نکا و 

کهنگی ا  چندده متری آنها یه راحکتکی اسکتکشکنکا  مکی شکهد و 

تعداد  یادی مغا ه های کهچس و یزر  ببهر ککنکی تکا وارد 

قکدیکنکی تکریکن و دومک کن رد یکت » ماله یزرگی یشهی که نا  

یکعکد ا  پک کاده شکدن ا  .  را یا خهد یدک می کشد«  یزر  آس ا

ماش ن و رهایی ا  تراف س دیهانه کننده ای که حکاصک  بکبکهر 

انهاع و اقسا  ماش ن  ریاشا  مهتکهر  اتکهیکهس  دوچکرخکه و 

حتی گاری های اسب کز است  کنتر ا  پنل دق قه پ اده روی 

کافی است تا ا  شلهغی هن شگی و پایان ناپذیر خ ایان اصکلکی 

و انبهه مردمی که یا سربت در رفت و آمد هستنکد  یکه مکاکلکه 

ای یرسی که ی شتر ا  یس قرن است  ساهنتکگکاه  نکانکی شکده 

است که یا تنفروشی  رو گار می گذراننکد؛  نکانکی ککه حکدود 

درصد آنان  در سن ن نهجهانی ریهده شده و تکهسک  گکروه ۸۱

های قاچاق انسان  سکر ا  روسک کی خکانکه هکای ایکن مکنکلکقکه 

 .درآورده اند

یرخالا ت ارت پرسهد صاحبان روس ی خانه ها و گروه های 

گهیا اصرار دارد تا واقکعک کت تکلکخ «  کامات  هرا»قاچاق انسان  

مکتکر مکریکع هکا نکنکی ۹۱هر خانهاده  اتاقای است که ایعاد آن یه 

داخ  اتاقس ها  آنقدر داغ و تنگ و تاریس است که ی کرون .  رسد

هر اتاقس  تخت فلزی قرار گرفته و ابضکای خکانکهاده ا  آن یکه 

یشاه های یزر  آیکی رنکگ !  بنهان اتاق نش نن استفاده می کنند

یرای نگهداری آب در رویروی هر اتاقس قرار گرفته و لباس هکا 

و وسای  پخت و پز ا  در و دیهار خارجی اتاقس ها آویکزان شکده 

در هر چندصدمتر  کههی ا   یاله های مکتکعکفکن رهکا شکده .  است

در این فضایی که یه سختی می تهان نفک  کشک کد  ککهدککان .  است

 نان روس ی یه هنکراه دیکگکر ککهدککان فکقک کر  مشکغکهل یکا ی و 

 .ش لنت هستند

ح ا سنگ ن و غ رقای  تان  فقر  تبع   و نابکتکی ککه ا  در و 

دیهار این منلقه می یارد  یابث می شهد تا هنانند دوهکفکتکه قکبک   

مکردهکای مکاکلکه یکا .  یا  ها در ماله کامات  هرا سکرگکردان شکهیکا

تع ب یکه مکا نکگکاه مکی ککنکنکد و بکده ای ا  ککهدککان مکاکلکه یکه 

سرکردگی دختر نهجهان جسهری دنبالنان راه افتاده اند تا یکدانکنکد 

یا خره یا کنس هکنک کن یکچکه .  که در قلنرو یا ی آنها چه می کن ا

ها  وارد مدرسه ای دولتی می شهیا تا شاید یکاکنکفکر یکرای یکافکتکن 

مدرسه تعکلک ک  اسکت امکا نکگکهکبکان مکدرسکه .  آدرس  کنانان کند

یا خره یه کنانان می آید و ما را تا ما  مکهرد نکظکر هکنکراهکی 

 .می کند

 تهال ش   بههر ا ی   خههر و خ   کهو د کها ن   ا ز   چهر خهه   ر و سهپهیهگهر ی                 

هن ن که پاینان را داخ  دفتر ان جی ا مکی گکذاریکا  یکا اسکتکقکبکال 

لباسکهکای تکقکریکبکا .  کهدک سه تا نه ساله رویرو می شهیا۹۱حدود 

تن ز و مرتبی یر تن دارند  یعضی ا  آنها خ الکتکی یکه نکظکر مکی 

رسند در حالی که ا  چشنهای یعضی دیگر ا  آنها  یرق ش لنکت 

یالفاصله یه گهشه ای ا  دفتر می روند و سعی می کنند .  می یارد

آرا  و مرتب روی  م ن ینش نند در حالی که  یرچشکنکی مکراقکب 

ناخهدآگاه یا دیدن چکهکره هکای دوسکت داشکتکنکی .  حضهر ما هستند

شان یا ه ه  این فکاکر مکهاجکه مکی شکه  ککه ایکن ککهدککان  چکه 

تصهیری ا  روس گ کری مکادرانشکان دارنکد؟  ن  حکدود یک کسکت 

اسکتکاد .  سالی است که مکدیکریکت ایکن ان جکی ا را یکربکهکده دارد

دانشگاه است  خاهری جدی دارد و مااکا و شکنکرده سکخکن مکی 

پ ز ا  شروع گفتگه  دویاره شرط و شروطی را که تلفکنکی .  گهید

قهل می دها که ه چ وقت در ه کچ ککدا  .  گفته یهد  تارار می کند

ا  گزارشهایا یه اسا ان جی ا و نا  گردانندگان آن و اقدامات آنهکا 

یرای ن ات و یا در حق قت فراری دادن  نان ا  روس ی خانکه هکا 

 .اشاره ای نانا

ما در این سا مان یه  نان روس ی و یکچکه هکای آنکهکا »  : می گهید

خدمات می ده ا و ی شتر تنرکز ما یر روی ارائه خدمات یه  نان 

کهدکان این  نان . روس ی قریانی قاچاق انسان و فر ندان آنهاست

در خهد روس ی خانه ها یا مادرانشان و دیگکر  نکان  نکدگکی مکی 

حتی در یس اری ا  مهارد  وقتی که مادر این یچکه هکا و یکا .  کنند

حتی یس  ن دیگر مشغهل ارائه خدمات جکنکسکی یکه مشکتکریکانکز 

است  این یچه ها در اتاق ها حضهر دارند و شکاهکد هکنکه مکاجکرا 

یه هن ن خاطر مکا تکالش مکی ککنک کا تکا یکا شکنکاسکایکی ایکن .  هستند

کهدکان  آنها را یه این مرکز ی اوریا و آمه شهای     را یه آنها 

ارائه ده ا تا حداق  یچه ها در روس ی خانه ها یزر  نشهند و ا  

این طریق ا  ورود نس  دو  یکه ککار روسک کی گکری جکلکهگک کری 

 .«کن ا
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کهو د کهها نههی   کههه   بهه   آ مهو ز ش   هها ی   مهتهفها و تههی   ا حهتهیها خ   د ا ر نهد       

پروسه آمه ش کهدکانی که در فضای خشهنت روس ی خانه  

»  :او می گهید. ها یزر  می شهند  مشا  و  مان یر است

مددکاران ما یه اطراا روس ی خانه ها سر می  نند و یچه ها 

یعد ا  آن یا مادران این یچه ها صابت . را شناسایی می کنند

ایتدا ا  آنها . می کن ا تا کهدکان خهد را یه این مرکز ی اورند

تست سالمتی می گ ریا  ی شتر این یچه ها دچار کنبهد آهن 

هستند و یا یرخی ا  آنها ا  طریق مادرانشان مبتال یه 

بالوه یر مشاالت جسنی  این یچه ها . وی شده اند.آی.اچ

اغلب خشن هستند یا دیگر . دارای مشاالت رفتاری ها هستند

یچه ها دبها می کنند  الفاخ جنسی رایل در روس ی خانه ها را 

یاار می یرند و حتی یدون ایناه درکی ا  بن  خهد داشته 

یاشند  تظاهر یه ان ا  رایله جنسی می کنند چهن در روس ی 

ولی ما . خانه ها یزر  شده اند و شاهد این یرخهردها یهده اند

تالش می کن ا تا یه مرور این رفتارهایشان را تغ  ر ده ا ولی 

این تغ  ر  پروسه ای است که راجع یه آن فار و یرنامه ریزی 

ایتدا سعی می کن ا ا  طریق یرنامه های آمه شی  . می کن ا

«.نقاشی و شعر  یچه ها را نسبت یه یادگ ری بالقه مند کن ا  

صدای دباخهاندن کهدکان که اوج می گ رد  صکدای او دیکگکر 

یا صدای یلندتر تهض ح مکی دهکد ککه یکه .  یه گهشنان ننی رسد

. یچه ها یاد داده اند قب  ا  غذاخهردن  هنه یا ها دبا یکخکهانکنکد

یچه ها  گرداگرد  ن دیگری نشسته اند تا ا  قایلنه یزرگکی ککه 

 .در دست دارد  درون س نی های کهچاشان غذا یریزد

کهدکان یه مدت دوسال در این مرکز می مانند؛ در هنک کن اتکاق 

کهچس  غذا می خهرند  شبها هن ن جا می خهایند و هن کن جکا 

مادرانشان ها می تکهانکنکد در .  ها تات آمه ش قرار می گ رند

مدیر ان جی ا .  طهل رو  یرای دیدن یچه ها یه این مرکز ی ایند

یچه ها  یای دوسال در ایکن مکرککز مکی مکانکنکد تکا »  : می گهید

سالمت جسنی خهد را یدست ی اورند و ا  لااخ رفتاری تغ ک کر 

ترج ح خهد ما این اسکت ککه .  کنند تا آماده رفتن یه مدرسه شهند

یعد ا  آن  کهدکان یه مدرسه های شبانه رو ی یروند تا شکبکهکا 

ها ا  روس ی خانه ها دور یکاشکنکد ولکی خکب یکایکد مکادرانشکان 

 .«آمادگی این کار را داشته یاشند

مههها د ر ا ن   و   کهههو د کههها ن   بهههد و ن   شهههنهههاهسهههنههها مهههه   و   ههههو یهههت                           

اما این کهدکان یرای ورود یه جامعه یا مشکاک  یکزرگکتکری هکا 

» : مدیر ان جکی ا مکی گکهیکد.  مهاجه هستند یعنی نداشتن ههیت

یرای ثبت نا  ایکن ککهدککان در مکدارس دولکتکی  احکتک کاجکی یکه 

شناسنامه ن ست ولی در هر صهرت یاید این کهدککان هکهیکت و 

شناسنامه دار شهند تا درآینده وارد دانشگاه و ما   های ککاری 

امکا .  شهند و یا حتی یتهاننکد خکانکه ای یکرای خکهد اجکا ه ککنکنکد

مشا  اصلی این است که مادران این ککهدککان هکا شکنکاسکنکامکه 

قکاچکاق +  چهن این  نهکا  د دیکده و تکهسک  گکروه هکای. ندارند

انسان  یه روسک کی خکانکه هکا فکروخکتکه شکده انکد  هک کچ مکدرک 

ا  طرا دیگر چکهن یسک کاری ا  ایکن .  شناسایی یا خهد ندارند

 نها ا  ایا ت دیگر یه این ا قاچاق شکده انکد  نکنکی تکهانکنکد یکه 

 یان مالی این ایالت حرا یزنند و هن ن امر یرقراری ارتبکاط 

ولی در هر صکهرت مکا تکالش .  یا آنها را یس ار مشا  می کند

خهد را می کن ا تا یا اطالباتی که ا  مادران مکی گک کریکا و ا  

طریق هنااری یا ارگان های دولتی  یرای ککهدککانشکان ککارت 

 .«شناسایی و گهاهی ههیت درست کن ا

.  حنات و تالشهای ابضای این مرکز یی نت  ه ننکانکده اسکت  

مدیر ان جی ا  آماری ا  مهفق ت های کهدکان تات پهشز این 

مرکز ارائه می دهکد؛ ا  آنکهکایکی ککه وارد دانشکگکاه شکده انکد؛ 

آنهایی که در مشاغ  خهب استخدا  شده اند؛ آنهایی ککه ا دواج 

در این دو دهکه فکعکالک کت  حکدود »  : کرده اند و یچه دار شده اند

ا  دیسکتکان .  یچه را تات سرپرستی و آمه ش قرار داریا ۱۱۱

البته حدود ده تا ی سکت درصکد .  تا دانشگاه یا آنها هنراه یهده ایا

کهدکان  در م انه راه ا  ما جدا شدند چهن مادرانشان  روس کی 

گری را رها کرده و کار دیگری پ دا کرده اند و ککهدککان خکهد 

یعضی ا  یچه ها ها یه دل   ایتال .  را ها ا  ما تاهی  گرفته اند

«.                              وی دیگر در ی ن ما ن ستند.آی.یه اچ  

او یراینان ا  مراح  شناسایی  یا پروری و فراری دادن  نان 

ا  روس ی خانه ها می گهیکد امکا چکهن ایکن ان جکی  در خکهد 

کامات  هرا واقع شده  این کار کامال مکاکرمکانکه و تکهسک  گکروه 

و البتکه مکا هکا یکه قکهل خکهد )  های مارمانه صهرت می گ رد

ا  او می خهاه ا در مهرد وضع کت  نکان در (.  پایبند می مان ا

 نانی که قاچاق می شهند  یکا »  : روس ی خانه ها یراینان یگهید

ق نت های متفاوتی یه روس ی خانه ها می فروشند؛ ایکن قک کنکت 

یس  ن یاید .  یر حسب سن و یاکرده یهدن این  نان متغ ر است

حداق  دوسال در این روس ی خانه ها یناند تا پهلی را که رئ   

روس ی خانه ها یرای خریدش پرداخت کرده  ا  راه تنفکروشکی 

در این دوسال  ه چ پهلی یه خهد  ن داده ننکی شکهد .  تام ن کند

حتی هر رو  آنکهکا را چکس . و فق  یه او غذا و لباس می دهند

می کنند تا پهلی یا خهد پنهان کرده نباشند چهن گکاهکی مشکتکری 

در این دوسکال  .  های مرد یه خهد  نان جهان ها پهل می دهند

اگر  ن  مری  شهد  او را یه ملب دکتر مکی یکرنکد ولکی در 

غ ر این صهرت اجا ه ننی دهند  ن ا  روسک کی خکانکه خکارج 

البته مشا  دیگر ها این است که چهن ایکن  نکهکا قکاچکاق .  شهد

شده اند  نه تنها  یان یلد ن ستند یلاه ننی دانند که یه ک ا آورده 

اگر  ن جهان  رنگ یاشد و  یان یاد یگ رد و شکلکهغ .  شده اند

مسئهل روسک کی ) کند تا یتهاند ا  روس ی خانه خارج شهد  مادا 

ترج ح می دهد که یگذارد دختر آن ا را ترک ککنکد الکبکتکه (  خانه

اگر دختر یه اندا ه ای که یرای خریدش پرداخت کرده انکد  ا  

یعضی مکهاقکع هکا .  طریق تنفروشی یرایشان پهل درآورده یاشد

مشتری حاضر می شهد که یا  ن ا دواج کند  هکرچکنکد هسکتکنکد 

 نانی که هنچنان یعد ا  ا دواج هکا یکه ایکن شکغک  ادامکه مکی 

 .«دهند

 بهر ا ی   فهعهها لهیهت ،   ههیهن   مهحهد و د یهت   د و لهتههی   نههد ا ر یهم                         

 ندگی و فعال ت در جامعکه ای مکثک  ایکران ککه سکا مکان هکای 

غ ردولتی یرای فعال ت یا مادودیت های یس ار  یکادی مکهاجکه 

هستند و در سالهای اخ ر یس اری ا  آنان بنال اماکان فکعکالک کت 

نداشته اند  یابث می شهد تا ا  مشاالت این ان جی ا یا ارگکان 

مسکلکنکا مکا یکرای »  : مدیر ان جی ا می گهید.  های دولتی ی رس ا

ان ا  فعال ت هاینان یا ه چ مادودیتی ا  طکرا دولکت مکهاجکه 

امکا مشکاک  .  دولت ه چ مشکاکلکی یکا مک که  مکا نکدارد.  نشده ایا

این است که دولت یرای اساان شبانه رو ی ککهدککان در ایکن 

مراکز و یا شلترها  ضهای  و مقررات مشخصی تکعک ک کن ککرده 

است و مثلن ما یاید متراژ و اماانات مشکخکصکی یکرای اسکاکان 

ما ها فاقد ایکن امکاکانکات .  شبانه رو ی این کهدکان داشته یاش ا

هست ا و حتی در طهل شب  م بهر هست ا م ز و صنکدلکی هکای 

دفتر را کناری یگذاریا تا یکرای ککهدککان جکای خکهاب درسکت 

ولی ا  طرفی ننی تهان ا یچه ها را شب نکزد مکادرانشکان .  کن ا

یفرست ا چهن فضای روس ی خانه ها طهری است که سکهکا هکر 

 ن  یس اتاقس قف  مانند یا یس تخت است و مثکلکن یکس اتکاق 

یچه های کهچاتر م بهرند در .   ن تقس ا شده است ۸تا  ۱ی ن 

هن ن اتاق ها ینانند در حالی ککه مکادر و یکا دیکگکر  نکان اتکاق 

خب وقتکی .  مشغهل ارائه خدمات جنسی یه مشتریان خهد هستند

کهدکان دویاره یه این فضا یرگردند  تنا   حنات آمکه شکی مکا 

هدر می رود اما دولتی ها این را درک ننی کنند و فقک  مکتکراژ 

دفتر ما یرای اساان شبانه رو ی ایکن ککهدککان یکرایشکان مکهکا 

است در حالی ککه مکا هکا پکهل خکریکد یکس مکرککز یکزر  را 

 .«نداریا

حا  دیگر کهدکان  غذاهایشان را خهرده انکد و هکرککدا  روی 

مهکتی که در گهشه ای ا  دفتر پهن شده  یه ردیف درا  کش ده 

دوسه نفر ا  آنکهکا  . اند و مریی تالش می کند تا آنها را یخهایاند

اسباب یا ی کهچای در یغ  دارند و  یر لب مشغهل صکاکبکت 

مادران چندنفکر ا  ایکن ککهدککان .  یا اسباب یا ی هایشان هستند

ها آمده اند و در گهشه دیگری ا  مهکت نشسته اند در حالی که 

حکا  دیکگکر .  کهدکانشان روی  وانههایشان یه خهاب رفکتکه انکد

تالش می کنا تا یا تنا  تهص ف هایی که ا  داخ  روس ی خانکه 

ها شکنک کده ا   فضکای  نکدگکی ایکن ککهدککان را تصکهیکر ککنکا؛ 

کهدکانی که مادرانشان قریانی قاچاق انسان شده اند و خکهدشکان 

قریانی جامعه ای که چشنهایز را یر رنل و یکردگکی اجکبکاری 

 .مادران این کهدکان یسته است

 .این گزارش ادامه دارد

 شهتاه ۴۹۲٠۴۲٠٢۶٠ آر.اس.اس خبر

 درسِ تاریخ

 .ست هاِی بسیاری گام* راِه آشویتس به

 شود، گام نخست به گام دوم منتهی می

 .دوم به سوم

 و باز،

 .آید هر یک از پِس دیگری می

 شود، زود دیر می

 .که بدانی چیست پیش از آن

 شوند، ها قفل می دروازه

 .عریان… ای ها ایستاده و تو در پِس آن

ست که در نکهع خکهد    نا  ارودگاهی( Auschwitz)آشهیت *

های ساخته شده تهس  رژیا نا ی یکهد   ترین اردوگاه ا  یزر 

مایلی غرب کراکها  نزدیس یکه مکر  آلکنکان و  ۰۸واقع در 

مک کلک کهن نکفکر جکان خکهد را در ایکن  ۹٫۱تا  ۹٫۹ی ن . لهستان

کشکِی  ایکن اردوگکاه یکه مکنکظکهر نسک .  اردوگاه ا  دسکت دادنکد

 .مند در طهِل جنگِ جهانی ساخته شد هدا

 (George Snedeker)جورج اِسنِِدکِر

 پور برگرداِن بهاره شریف
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ادامه در صفاه         

 پاسخ رویال بانک
میلیاردی مالیات دهندگان، 25به کمک بالعوض    

 مصداق عینی نمک خوردن و نمکدان شکستن
 نسترن امانی

در آخر هفته اول آوری  گزارش شد که رویال یانس کارکنان 

قراردادی خارجی را که ا  طریق یس شرکت کاریایی یه نا  

استخدا  می شهند  جایگزین کارمندان کانادایی می " آی گ ت"

رو  یاشنبه  پ  ا  پخز خبر ا  طریق یای ا  کارکنان .  کند

کارمند در قسنت کام  هتر  45اخراجی  رویال یانس تای د کردکه 

یانس اخراج م شهند و کار آنها ا  طریق شرکت کاریایی آی 

س   در .       گ ت یه کارکنان مهقت خارجی واگذار می شهد

یس مصاحبه ملبهباتی  یانس در دفاع ا  بنلارد خهد 

واصال  پاسخ ب ه نه خهد در مصاحبه قبلی  ابال  کرد که 

نفر ن ستند  یرا این  45کارکنان قرار دادی خارجی جایگزین این 

 ی ن . افراد بنال یعنهان کارمند رویال یانس تلقی نن شهند

ه رجی رئ   ک  اداره کار گزینی یانس اخهار کرد که یانس این 

افراد را استخدا  نن اند یلاه اینها فق  سروی  مهرد ن ا  یانس 

.               در این یخز را یه صهرت قراردادی ارائه می دهند

دایان "پ  ا  بنهمی شدن خبر در رسانه های اجتنابی      

و یر تهسعه منایع انسانی رو  یاشنبه ابال  کرد که " ف نلی

"  آی گ ت"جایگزینی کارمندان یا کارکنان قراردادی شرکت 

در یخشهایی که کنبهد متخصص وجهد . غ رقای  پذیرش است

دارد  یه کارگ ری ن روی مهقت خارجی یرای ان ا  آن کار  

هرگز قرار نبهده که ن روی قراردادی خارجی . م ا  خهاهد یهد

.                               جایگزین کارکنان فعلی شرکت ها یاشند  

در پاسخ یه اخهار نظر خانا و یر  رئ   کارگزینی رویال یانس 

می گهید که یا دولت فدرال هنااری     را دارد و یس ار 

مراقبند که در چارچهب قانهن حرکت کنند و ا  شرکت مهرد 

قرارداد یعنی آی گ ت خهاهند خهاست که در تام ن ن روی انسانی 

.                                ملایق مقررات قانهنی کانادا بن  کنند  

ینظر م رسد که یعدا  یرمال شدن این ماجرای کهنه هر ارگانی 

یای ا  کارکنان اخراجی . م خهاهد دیگری را مقصر جلهه دهد

  —یه سی یی سی گفته که آمه ش دادن یه کسی که یخهاهد جای

 

.                         خهدت را یگ رد مث  ننس پاش دن یه یس  خا است  

کن نهمان رئ   کانادایی یزرگترین اتاادیه کارگری ست   ورکر  

 ضنن انتقاد ا  این یرنامه می گهید که این ش هه                               

جایگزینی کارمندان یا کارکنان قراردادی خارجی  قدمی است یرای 

وی اضافه کرد که . کاهز حقهق ها در جهت افزایز سهد کارفرمایان

اگر کارکنان خارجی یه اندا ه کافی یرای این کشهر مف د هستند ینایراین 

وی . یاید شرای      یرای اقامت و مهاجرت را ها یرایشان فراها کرد

ابال  آمادگی کرد که اگر کارکنان رویال یانس مای  یه پ گ ری قانهنی 

.   مهضهع یاشند  اتاادیه حاضر یه هر گهنه هنااری یا آنها خهاهد یهد

هزار کارگر خارجی یه کشهر وارد شد در  213ی ز ا   2012درسال  

هزار نفر یا مهارت های شغلی یعنهان  160حال اه در هنان سال فق  

.                                                                 مهاجر پذیرفته شدند  

افزایز سریع کارگران خارجی نشان م دهدکه کارفرمایان یا یرنامه  

ریزی قبلی ا  کارکنان ار ان خارجی یرای پرکردن خال شغلی استفاده 

.                                                                                می کنند  

در ویانهریای یریت ز کلنب ا ( 230لهکال )اتاادیه کارکنان الاتریای    

ابال  کرده که اگر رویا ل یانس این ش هه بن  خهد را تغ  ر ندهد آنها 

هنه مهجهدی یانای اتاادیه را که رقنی م ل هنی است ا  یانس خارج 

.                                                                           خهاهند کرد  

یاناها دوستان "فدراس هن کارگری یریت ز کلنب ا ها اخهار داشته که 

"                                                                          مرد  ن ستند  

یای ا  دانش هیان دانشگاه مس مستر می گهید که  ی  کن د مرد  ما یه 

اندا ه کافی سختی کش ده اند  دولت کانادا آینده ما را یه شرکت های 

.                                                 یزر  نفتی و یاناها فروخته اند  

پ ا  های مرد  در رسانه های بنهمی ها جالب است ضنن مااه  

کردن یاناها و شرکت های یزر   کامال هش ارانه هدا این حرکتها را 

مسئله مقایله یا کارگر قراردادی ن ست که یه دل   ن ا  . فاش می کنند

مالی حاضر شده یا حداق  دریافتی و یدون ه چ مزایای یا نشستگی و 

امن ت شغلی یه ار انی تخصص خهد را یه این مهسسات یفروشد  یلاه 

مسئله این است که این روند در جهت کاهز دستنزد ها و کسب سهد 

م ل ارد د ر  7.5رقا  2012فق  رویال یانس در سال .  ی شتر است

.                                                                    درآمد داشته است  

یاناها خ لی دور یرداشته اند  "مرد  در پ ا  های خهد می گهیند که  

وقتز است که ثایت کن ا این مائ ا که کشهر را یاید اداره کن ا  مرد  

."                                       پهلهایتان را ا  رویال یانس خارج کن د  

در رویال یانس " آی گ ت"کارمند  500 مان اه فق   2008در سال 

را دریافت " یهترین"کار م اردند  این شرکت ا  رویال یانس جایزه 

م ل ارد د ر ا   25رویال یانس  2008چند ماه یعد ا  یاران سال . کرد

دولت کنس یال بهض گرفت که در واقع ا  ج ب مال ات دهندگان 

درصد ار ش ک   63جالب ایناه این مبلغ معلدل . پرداخت شده یهد

یانس یهد و جالب تر ایناه گهرد ن اسهن مدیر بام  یانس در هنان 

.                             م ل هن د ر حقهق دریافت کرد 10سال ی ز ا    

تاریخچه آی گ ت و روای  تنگاتنگ آن یا رویال یانس و سایر یاناها و 

شرکتهای کانادایی نشان می دهد که سالهاست کارفرمایان کانادایی 

کارکنان خارجی قراردادی را جایگزین کارمندان فعلی خهد می کنند و 

یرنامه ریزی کرده اند که یه تدریل اکثریت قای  تهجهی ا  مشاغ  را یه 

این ترت ب یه کارکنان ار ان ق نت خارجی یا مزد یس ار پائ ن واگذار 

تا کی این نظا  می تهاند یه این ش هه ادامه دهد و تا چه حد مرد  . کنند

تهان تان  ی ااری و نداشتن را خهاهند داشت  این سهال ست که یاید ا  

صاحبان سرمایه های یزر  و ننایندگان آنها در پست های س اسی 

مهرد رویال یانس نه اول ن و نه آخرین خهاهد یهد  ایستادن در .پرس د

مقای  این یی بدالتی ها هش اری  یادی را می طلبد  خهشبختانه مرد  

در رسانه های اجتنابی سریعا در پخز اخبار و آگاهی دادن  هش ارانه 

با  العن  نشان دادند یه طهری که مدیر بام  رویال یانس گهرد 

.                                              ن اسهن ناگزیر ا  بذرخهاهی شد  

ایناه این بذرخهاهی در بن  چگهنه خهاهد یهد یستگی یه اقدا  جنعی  

.     مرد  و م زان حساس ت آنها یه بنلارد یاناها و دولت خهاهد داشت

                                       

********** 

هکای  کردهای سهریه یک کز ا  پک کز در درگک کری

. ککنکنکد نظامی بل ه نک کروهکای دولکتکی شکرککت مکی

ا  هکنکاکاری ککردهکای "  دی ولکت" نشریه آلنانی 

هککای  در مککاککلککه"  ارتککز آ اد سککهریککه" مسککلککح یککا 

آلنانی   نشریه.  دهد کردنش ن شهر حلب گزارش می

/فروردیکن ۹۱) در گزارشی که دوشنبه " ولت دی"

مککنککتککشککر شککد نککهشککت کککه اتککاککادیککه (  آوریکک  ۹۱

دمهکرات س کرد سهریه که ا  آغا  جنگ داخکلکی 

کرد یکا  در این کشهر ا  رژیا یشار اسد حنایت می

یکا نکظکامک کان مکخکالکف "  ای چرخز غک کرمکنکتکظکره" 

 .کند حاهمت هنااری می

اتاادیه دمهکرات س کرد سهریه تشالی است ککه " 

شهد وایسته یه حزب ککارگکران ککردسکتکان  گفته می

یککنککایککرایککن گککزارش  .  اسککت.(  ک. ک. پ) تککرککک ککه 

هکای ککردنشک کن شکهکر  نظام ان ککرد در مکاکلکه شبه

حککلککب  کککه ا  اهککنکک ککت اسککتککراتککژیککس فککراوانککی 

ارتکز " یرخهردارند  راه را یرای ورود ن روهای 

گشهده و هکنکراه آنکهکا یکا نک کروهکای "  آ اد سهریه

ارتز آ اد یزرگتکریکن تشکاک  .  کنند دولتی نبرد می

 .شهد نظامی مخالفان حاهمت اسد ماسهب می

 نبرد شدید در دو محله کردنشین حلب 

  ن روهای دولتی تا کنهن ککنکتکرل نک کنکی ا  مکاکلکه 

و مکاکلکج مک کاور آن "  شک کخ مکقکصکهد" کردنشک کن 

شکنکار ککردهکای .  را در اختک کار داشکتکنکد"  اشرف ه" 

شکهد  هزار نفر یرآورد مکی ۹۱۱ساکن حلب حدود 

هکای سکه  که اغلب آنها  یه ویژه پک  ا  درگک کری

خککهد را تککرک   گککذشککتککه خککانککه و کککاشککانککه  هککفککتککه

ولکککت   گکککزارشکککگکککر دی  یکککه نکککهشکککتکککه. انکککد ککککرده

هکای  ت رانکدا ان ارتکز سکهریکه ا  سکاخکتکنکان تس

های مهکا دو مکاکلکه  ها و تقاطع مشرا یر چهارراه

کنند تا مکانکع  کردنش ن  یه سهی مخالفان شل س می

انکدا هکای   او ا  وجکهد مکهشکس.  تارک آنها شهند

دهکد ککه سکال  نزد مخالفان خکبکر مکی"  آر پی جی" 

است اما کامال نه و کار نکاکرده  ۹۱۸۱ساخت آنها 

در این گزارش احتنکال داده شکده . رسند یه نظر می

ها ککه سکاخکت جکنکهکهری چکس هسکتکنکد  این سال 

یخشی ا  ت ه زاتی یاشنکد ککه ا  ککرواسکی یکرای 

 .مخالفان ارسال شده است

شهد ی ن ماه نهامبر سال گذشته تکا فکهریکه  گفته می 

افکزار  هزار تن ت ه زات و جکنکگ ۰حدود  ۹۱۹۰

که منایع مالی آن را بریستان سعهدی تام ن ککرده 

تهس  ههاپ ناهای ترک ه و اردن و یکا پشکتک کبکانکی 

ل ست ای یریتان ا یه داخک  سکهریکه فکرسکتکاده شکده 

 .است

 22ادامه در ص 

 

 اخبار کواته از هر جا

 کردهای سوریه با تغییر جبهه 
 جنگند علیه حکومت می

 دویچه له
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 تاچر ُمرد 

او بکامک  .  تاچر چا ده ه ستری ضد کنهنک کسکا در قکرن یک کسکتکا یکهد

مستق ا حنله افسار گس کخکتکه یکهرژوا ی یکه طکبکقکه ککارگکر  مسکئکهل 

تکاچکر بصکاره .  سرکهب دهها هزار خانهاده معدنچکی انکگکلک کسکی یکهد

شقاوت یهرژوا ی معاصر  سنب  یا ار آ اد سرمایه  نناینده مالک کات 

سرانه  خصهصی سا ی صنکایکع در سکلکح وسک کع و قکلکع خکدمکات 

. گرو کشی تاچر در تاریکخ نکنکهنکه نکدارد.  رفاهی مرد   حنتاز یهد

رو ی ککه سکران سکرمکایکه  .   نظا  سرمایه داری نظا  تاچرهکا اسکت

یاران و اریایان و هنااران تاچر در پ شگاه طبقه کارگر یه مکاکاککنکه 

آنرو  جهان یر آنچه اینها یا انسکانک کت ککردنکد .  کش ده شهند دیر ن ست

 فواد عبداللهی                …خهاهد گریست 

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

 نگاهی به درگذشت مارگارت تاچر

 

جشن و شادی یرخی ا  مخالفان تاچر در انگلستان یعد ا  ابال  خکبکر 

 درگذشت وی

ای اسکت ککه  این جنله.  کند سا ی می اکنهن احتنا ً جهنا را خصهصی

تکاچکر .  گهیکنکد یعد ا  مر  مارگارت تاچر می«  یانهی آهن ن» مخالفان 

گفت یدیلی وجهد ندارد و چ زی یعنکهان جکامکعکه نکداریکا و تکبکلکهر  می

جکهکان امکرو    هایی یهد که اقتصاددانان نهل برال در هر گکهشکه کل شه

شدت نفکرت   دهنده خهان د نشان یادداشت کهتاهی که می. اند تان   کرده

ای اسکت ککه حکاصکک   یکنکدی شکده ا  نکهلک کبکرالک کسکا در جکامکعکج قکلکب

تکاچکر مکرد  امکا .  هایی است که یانهی آهکنک کن تکبکلکهر آن یکهد س است

هکای ریکاضکتکی در  تاچریسا  نده اسکت و اککنکهن در قکالکب سک کاسکت

 .دهد کشهرهای اروپایی یه ح ات خهد ادامه می

یدون شس در چند رو  آینده س استنداران وست مک کنکسکتکر .  تاچر مرد

ایناه چه شخص یزرگی یهده  چگهنه   کار دریاره وملبهبات ماافظه

و جز آن داد سکخکن خکهاهکنکد «  یانهی آهن ن»   « یریتان ا را ن ات داد» 

او تکبکلکهر .  « ! خکهشکاکالک کا ککه ا ش خکالص شکدیکا» گهی ا  ما می.  داد

ها  یکهرش  سا ی   خصهصی7893  کار در دهه واکنز حزب ماافظه

 دایکی ا  یسک کاری نکقکاط  ها  تعل لی معادن  صنعکت یه حقهق اتاادیه

کشهر  کاهز خدمات بنهمی   دن چهب حراج یر مسان اجتنابی  

جهانان و مکهاردی ا ایکن   ها  ی ااری گسترده کردن ی نارستان تعل  

سکا  یسک کاری ا  حکنکالتکی  های مختلف   م نکه او یه روش.  دست یهد

 .است که دولت کنهنی در دست ان ا  دارد

اش  های طبقاتی کار  ریشه یا ایناه  یرخالا رهبران حزب ماافظه

چ نی یرای کنارگذاشتن ادوارد  گشت  یا دس سه یه ثروتنندان یرننی

وی تا حدود یس ار . کاران را یه دست آورد رهبری ماافظه[ 1]ه ث 

ای که یر حزب  سرمایج مالی یهد   یه  پروردۀ  یادی دست

او هنراه یا رونالد ریگان یه نناد جهانی . کار چ ره شد ماافظه

داری در یرایر دستاوردهای دوران پ  ا  جنگ  ضدانقالب سرمایه

و  1983  1979های  یا ایناه او در سه انتخایات در سال. تبدی  شد  

. من کر یکه شکاکسکت وی شکد[  0] یرنده شد  طر  مال ات سرانه 7891

ککار  چنان فضای بنهمی بل ه این مال ات منفی یهد که حزب مکاکافکظکه

شدت ا  هراس شاست در انتخایات یعدی نکگکران شکد ویکا دسک کسکه  یه

سک ک  جکان .  چ نی در وست م نستر وی را ا  دفترش ی رون انداخکتکنکد

م  ر یه قدرت رس د و در پی کار ار انتخایاتی مفتضح حزب کارگکر  

یکا ایکنکاکال  نکتکهانسکتکنکد .  یکرنکده شکد 7880کنی در انتخایات   یا فاصله

 مانی طه نی در شاست ماته  و  قاطعشان در انتخایات یکه تکأخک کر 

 .سخت شاست خهردند 7881اندا ند و در 

اقدامات دولت او و س ستنی ککه تکاچکر .  ما سهگهار درگذشت او ن ست ا

. کارگر ان ام د  ها نفر ا  طبقه مدافعز یهد  یه فروپاشی  ندگی م ل هن

نکبکرد یکا .  ما یهد که مقاومت کن ا  یربهده(  هنچهن اکنهن)در آن هنگا  

و ککار ار بکلک که [  0] شهرای شهر لک کهرپکهل  شاهه معدنچ ان  مبار ه

نکبکایکد امکرو  در .  شد در یرایر او ایستاد مال ات سرانه نشان داد که می

شایکد تکاچکر رفکتکه  .  وی این را ا  یاد یبریا  کارانه مبار ه یا م راث تبه

تر یکه آن پکایکان  یاید هرچه سریع.  اما س ستا فاسد او هنچنان یاقی است

 [4. ]یخش ا

 

 Socialist Appeal (Britain)  :ای اسکت ا  یادداشت یا  تکرجکنکه

Monday, 08 April 2013. 

[1] – Edward Heath 

 0-   Poll Tax  مال ات ثایت سرانه که یر اساس آن تنامی افراد یکدون

 ارتباط یا سلح درآمد یاید مال ات مشخصی ی ردا ند

هکای  سکال  اشاره یه مبار ات شهرای شهر لک کهرپکهل در فکاصکلکه  [3]

هکای بکنکهمکی و  های کاهکز هکزیکنکه در یرایر س است 7891تا  7890

نشک کنکی دولکت  های نهل برالی دولت تاچر است که یه بقب دیگر س است

 .ها ان ام د در اجرای این س است

های جریان اصلی در اینگهنکه مکهارد  تهجه یه جهت گ ری رسانه  [4]

درحال اه چند هفته پ شتر و درپی مر  ههگکه چکاو   .  یا اهن ت است

کردند اوضاع اجتنابی و اقتصادی ونزوئال را یرخالا  مدا  تالش می

الکنکلکلکی  های نهادهای مکالکی یک کن های مهجهد و حتی آمار و داده واقع ت

چهن یانس جهانی و صندوق ی ن النللی پهل چنان نشان دهند که گهیکی 

هکای اقکتکصکادی و  آمدهای س است اوضاع یدتر ا  گذشته شده است  پی

اجتنابی خانا تکاچکر و تکاچکریسکا و نکهلک کبکرالک کسکا ککه دسکتکاوردهکای 

مبار اتی طبقه کارگر را نه تنها در انگلستان یلاه در سرتاسکر جکهکان 

هکای  مهرد تهاجا قرار داد و آثار مخرب این س است ها یر  ندگی تکهده

« یانهی آهنک کن» شهد که  ه چ اشاره ننی.  شهد ابتنایی می مرد  کامالً یی

هنان کسکی یکهد ککه نکلکسکهن مکانکد  را یکس ککنکهنک کسکت تکروریسکت 

گ ری ضد انسانی او در یرایکر خکهاسکت ایکتکدایکی  ا  مهضع.  دانست می

یایی ساند  و یارانز یرای ایناه آنها را  ندانی س اسی ماسهب کننکد  

 (. )نه تبهااربادی  ه چ صابتی نن شهد و یس اری دیگر 

 

****** 

  26ادامه ملاله کردهای سوریه از ص 
 

 احتمال استفاده از سالح شیمیایی

هکای ککردنشک کن ککه ا  ککنکتکرل  در یخشکی ا  مکاکلکه 

ن روهای دولتکی خکارج شکده ر مکنکدگکان وایسکتکه یکه 

ارتز آ اد سهریکه  و در یکخکز دیکگکری نک کروهکای 

هایی یرای سا مانکدهکی  دمهکرات س کرد پایگاه اتاادیه

نک کروهکای .  اند و هدایت بنل ات نظامی خهد یرپا کرده

دولتی ا  رو های پایانی ماه مارس ا  طریکق  مک کن 

و هها ینباران شدید مناطق کردنش کن حکلکب را آغکا  

یان حقهق یشر سکهریکه مسکتکقکر در لکنکدن  دیده.  کردند

کهیکتکرهکای ارتکز یکه  هلی  ترین حنله گهید در تا ه می

( آوریک  ۹۰/  فروردین ۹۵) این مناطق در رو  شنبه 

یرخکی دیکگکر ا  .  ا  سال  ش ن ایی استفاده شده است

منایع خبری ا  جنله ال زیره و رویکتکر  یکا انکتکشکار 

قکریکانکی  ۵مک کرو  و  ۹۱هکایکی ا   ها و ف کلکا با 

های رو  شنبه  یه نق  ا  شاهدان ب نکی و چکنکد  حنله

کارگ کری سکال  شک کنک کایکی و آثکار آن یکر  پزشس یه

 .اند قریان ان را تای د کرده

 .ک.ک.رابفه کردهای سوریه و   

ترین اقکلک کت  کردها یزرگترین و در ب ن حال مارو  

منایع مختلف درصد جنعک کت .  قهمی در سهریه هستند

. ککنکنکد درصد ابال  مکی ۹۸تا  ۱کرد در سهریه را ا  

های حزب حاکا یعث  یخشی ا  این اختالا یه س است

هکزار  ۰۱۱شهد که تایع ت سهری ی ز ا   مریهط می

 .شناسد رسن ت ننی شهروند کرد را یه

 صفحه ویژه تحوالت سوریه 

اتاادیه دمهکرات س کرد سهریه تشکاکلکی وایسکتکه یکه  

خکهانکده .(  ک. ک. پ) حزب کارگران کردستان ترک که 

 ۹۱۱۱شهد که رهبرش ببکدهللا اوجکا ن ا  سکال  می

نکظکامک کان ککرد در  خالد  فرمانده شبکه.  در  ندان است

ککنکد و  منلقه ش خ مقصهد این وایستگی را تاذیب می

خالد ".ما مستق  هست ا"گهید  ولت می یه گزارشگر دی

کند که اتاادیه دمهکرات س کرد  در ب ن حال تاک د می

مکعکضکالت در " رهبری اوجا ن را قکبکهل دارد امکا 

هایی دارد که فق  افراد مالی ا  بهکده  سهریه ویژگی

یا اینهنه تغ ک کر مکهضکع ککردهکای ". آیند ح  آنها یرمی

سهریه تنها ده رو  پک  ا  آن صکهرت گکرفکتکه ککه 

در پ ا  نهرو ی خهد ابال  آتز ی  .  ک.ک.رهبر پ

 .کرد تا یا دولت ترک ه وارد مذاکرات صلح شهد

 نگرانی از پیامد سلوط کامل حلب 

نظام ان مکاکلکه شک کخ مکقکصکهد هکرگکهنکه  فرمانده شبه 

ارتباط مک کان چکرخکز اتکاکادیکه دمکاکراتک کس ککرد و 

او .  کککنککد مککذاکککرات صککلککح در تککرککک ککه را انککاککار مککی

افزاید این تغ  ر مهضع پک  ا  گکفکتکگکه یکا ارتکز  می

رسن ت شناختکن هکهیکت  آ اد سهریه و تعهد آنها در یه

و حقهق اقل ت کرد پ  ا  سرنگهنکی رژیکا اسکد رخ 

خککاهککرا ارتککز آ اد اطککنکک ککنککان داده کککه پکک  ا  .  داد

سرنگهنی اسد جزی ات شناسایی حقهق کردها یه یاث 

خکالکد .  گذاشته شکهد و طکی قکراردادی رسکنک کت یکایکد

گهید اتاادیه دمهکرات س خهاهان جدایی کردها ا   می

مکن یکس ککرد : " ککنکد خکالکد تکاکک کد مکی.  سهریه ن سکت

ا  و فق  خهاستار حقهق طب عی خهد در  م نه  سهری

ا  دو ". کار  آمه ش و داشتن گذرنامه سهریه هسکتکا

ماله کردنش ن شکنکال حکلکب تکقکریکبکا تکنکا  شکهکر در 

کنترل این منلقه یه معنکای تسکلک  .  ت ررس قرار دارد

های مها ارتباطی یرای انتقال تک کهک کزات نک کز  یر راه

 .هست

یا هنااری کردها و ارتکز آ اد امکاکان در اخکتک کار  

گرفتن کنترل کام  شهر حلب تهس  مخالفان افکزایکز 

رسکد یکنکبکاران شکدیکد مکنکاطکق  یه نظر مکی.  یافته است

ارتکبکاط یکا نکگکرانکی  گذشکتکه یکی  کردنش ن در سه هفته

حککاککهمککت یشککار اسککد ا  پکک ککامککدهککای سککقککهط حککلککب 

تکهانکد  هنااری کردهای مسلح یکا مکخکالکفکان مکی.نباشد

مهقع ت حاهمت سهریه در دیگر شهکرهکای مکهکا را 

مکلکایکق یکرآوردهکای سکا مکان مکلک  . ن ز تضع ف کند

متاد جنگ داخلی در سهریه در دو سال گذشته یک کز 

هزار قریانی گرفته و یه آوارگی چند مک کلک کهن  ۸۱ا  

 .شهروند سهری ان ام ده است
 

************* 
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سا مان بفه ی کن الکنکلک  گکزارش .  نا  یرده اند"  شرای  اسفناک

غا انگ زی را در رایله یا وضع ت اسفناک حقهق یشر در ی ن 

طبق این گزارشات شان ه   ندانی شدن و .  النهرین بلنی ننهد

در فاصله این ده .  مااکنات ناباد نه کاری رو مره یهده است

سال اخ ر ا  سهی ارتز اشغالگر و هنچن ن پل   و نک کروهکای 

 .امن تی براق یلهری س ستنات س یه مرد  آ ار رس ده است

یس دهه خکدشکه دار نکنکهدن "  در تاق ق بفه ی ن النل  یا ت تر  

مثالهائی در رایله یا  ندانهای مخکفکی و شکاکنک که "  حقهق یشر

دربراق آورده شده است و یرای این ف ایع ن روهای اشکغکالکگکر 

 .یهیژه آمریاا و یریتان ای کب ر مسئهل شناخته شده اند

حس به حاج سهروئی رئ   یخز خاورم انه و آفریقای شنالی  

یس اری ا  براقی ها خهشاالند ا  " یه خبرنگار می گهید 

ایناه امرو  آ ادی ی شتری دارند تا  مان صدا  حس ن اما 

 حقهق یشر پایه ای که می یایست تا یه امرو  نهادینه گردد     

اپه یس هن ال مالای قراردارد  و در ترک ه  ندگی م اند  ال 

مالای را متها م اند که یربل ه سنی ها در براق جنگ یراه 

وی در یس مااکنه غ ایی در ماه س تامبر . انداخته است

.                                          یه ابدا  مااه  شد ۹۱۹۹  

در این فاصله افراط گرایان سنی یه غ ر نکظکامک کان شک کعکه در  

مناطق مساهنی و شهرهای مذهبی حنله ور شده و ایکن جکنکگ 

. س اسی در سله  مذهبی خهد را هرچه یک کشکتکر نشکان مک کدهکد

مارک این مسئله در شرای  کنهنی وضع ت جنگ در سکهریکه 

است که در آن گروه های القکابکده بکراق و دیکگکر جکهکادگکران 

سا مان سکنکی دولکت اسکالمکی در بکراق در فکهریکه .  درگ رند

فراخهان داد که مرد  سنی براق یاید اسلاه هکای خکهد  ۹۱۹۰

ایکه مکاکنکهد .  را یر بل ه دولت ش عه براق در یغداد یاارگ رند

ال ادنانی سخنگهی سا مان سنی دولت اسالمکی بکراق اخکهکار 

هشتکاد و دو حکنکلکه  ۹۱۹۹داشته که در فاصله اکتبر و دسامبر 

" وی م گهید .  یربل ه ن روهای امن تی دولت ان ا  پذیرفته است

 ."نامهس و شرا یدون خهنریزی یدست ننی آید

طبق گکزارشکات در مکنکاطکق خکهد مکخکتکار ککردنشک کن بکراق  

درشنال براق یا وجهد ایناه حنالت و قت  های کنتری انک کا  

می پذیرد اما یا این وجهد در آن ا ها وضع ت حقهق یشری یکه 

هر دو قب له ککردی یکا .  ه چهجه یهتر ا  سایر نقاط براق ن ست

نکخکسکت :  دو حزیشان این قلنرو را  یر ککنکتکرل خکهیکز دارنکد

و یر و رئ   جنههر ا  سهی قب له یار انکی و دفکتکر ریکاسکت 

کنترل مکی (  جالل طالبانی)  جنههری ا  سهی خانهاده طالبانی 

هنچن ن گزارش هائی در یاره شانک که و آ ار  نکدانک کان .  شهد

در مناطق خهد مختار کردنش ن ها وجکهد دارد و دولکت خکهد 

مختار هنهاره خبکرنکگکاران و رسکانکه هکائکی را ککه یکه قکبک کلکه 

 .یار انی و س استز نقد دارد را تات فشار قرار می دهد

 چرخه ناامیدانه

کن ته ی ن النللی صل ب سرخ در ابال  مهضع خهد یکنکنکاسکبکت  

مکرد  بکراق  یکر یکار "  دهن ن سال حنله یه براق می نکهیسکد

خدمات بکنکهمکی مکهجکهد .  سنگ ن یس دهه جنگ رنل می یرند

 -ن ست و  یرساختار ها ا  ی ن رفته اند و فقر هنهاره یزرگتر 

 

 بمناسبت دهمین سال حمله نظامی آمریکا به عراق و اشغال این کشور
 برگردان ناهید جعفرپور

جنگ هر آنچه را که در  مان جنگ های قبلی و  مان تاکریکا 

. های سا مان مل  در براق تضع ف ساخته یهد مکنکهکد  نکنکهد

جنگ نه تنها جامعه سالا براق را یی جان نکنکهد یکلکاکه مکلکت 

طکبکق  ۹۱۹۹تکا اوائک   ۹۱۱۰ا  سکال .  براق را نایهد ککرد

گزارشات  کشهربراق در اثر خشهنت های جنگ یس و نک کا 

 .م ل هن قریانی داده است

 ۹۱۱۰مکارس  ۹۱ا   مان حنله آمریاا یه براق در تاریخ  

. در حدود یس و ن ا م ل هن براقی مرگی وحشتناک داشته انکد

یخاطر درگ ری های مذهبی و نایهدی مکاک ک   یسکت  نکدگکی 

 .رو مره تبدی  یه مبار ه ای یرای یقا گشته است

جنال جبار ویسا  در ماه مارس یه خبرنگاری در یکغکداد مکی  

من هن شه رویای این را داشتا که پزشس یا آرشک کتکس :"  گهید

یشه  امکا اوضکاع یک کائکی کشک کد ککه هک کچ چک کزی آنکلکهرککه 

امرو  من تنها کار م انا تا ا  خکانکهاده و پکدر . م خهاستا نشد

 ."چه یرو  من آمده؟. ومادر  سرپرستی کنا

ساله است و قههه خانه ککهچکاکی در مکرککز یکغکداد  ۹۰ویسا   

در این ا مردان چای و قکهکهه و نکهشکایکه مکی خکهرنکد و .  دارد

س گار یای یعد ا  دیگری دود می کنند و یک کلک کارد یکا ی مکی 

 مانی که ده سال پ ز آمریاائی ها و یریکتکانک کائکی هکا یکا .  کنند

یه وطن او حنله ور شدنکد (  آ ادی یرای براق )  آکس هنی ینا  

و این کشهر را اشغال ننهدند  وی دیگر شکانسکی یکرای ادامکه 

انکگکار ککه چک کزی در مکن "  وی می گهید .  تاص   پ دا نارد

 ."شاست و رویاهای من هنه نقز یرآب شدند

ساله کارمند و ارت ور ش و جکهانکان یکه  ۹۱یاسن ن دختر  

تکا  ۹۱نسلی که در  مان اشغال براق ی ن "  خبرنگار می گهید

ساله یهد در این فاصکلکه یکزر  شکد و آگکاهکانکه و پکر ا   ۰۱

کشکهر یکه  ۰۱ترس  جکنکگ و ورود سکریکا ان خکارجکی ا  

او ینب هائی را ککه دوهکفکتکه تکنکا  ".  وطنشان را ت ریه کردند

روی یغداد ریخته م شد خهب یخاطر می آورد و مک کگکهیکد ککه 

وی در آنزمان یکنکبکاران هکا یکهکنکراه پکدر ومکادر وخکهاهکر و 

یرادرانز ا  ترس در اطاقی ا  خانه شان نشسکتکه و دبکا مکی 

خهاندند و هر لاکظکه مکر  خکهد را پک کز روی مک کسکا مکی 

یاسن ن می گهید یعد ا  حنله آمکریکاکائکی هکا یکه یکغکداد .  کردند

ه چ . ه چ قانهن و امن تی وجهد نداشت. دوران سختی آغا  شد

درست مث  این یهد که  نکدگکی .  تنها اشغال حق قت داشت.  چ ز

قکبک  ا  اشکغکال او رویکای .  ا  این کشهر رخت یر یسکتکه یکهد

گذراندن دوره ای را در سر داشت تکا یکتکهانکد یکرای کشکهرش 

 ۹۰او م خهاست در پ کشکرفکت بکراق ککه نکزدیکس .  مف د یاشد

سال تات تاریا های سخت سا مان مل  استقکالل خکهد را ا  

دست داده و ا  هنه سه در سله  ی ن النللی ایزوله شده یکهد  

. اما امرو  تنها آر ویز ترک وطکن اسکت.  سهنی داشته یاشد

آر و دارد ی ائی یرود که امن ت و ثبات را پ دا کنکد و ا  ایکن 

 .وضع ت اسفناک راحت شهد

 شکنجه بجای حلوق بشر 

سا مان های مددکاری ی ن النللی در یس اری ا  گکزارش هکا  

" و ابال  نظر خهد ینناسبت دهن ن سالگرد حنله یه براق ا  

 

 

چکه نک کروهکای اشکغکالکگکر و چکه .  متاسفانه جکایکز خکالکی اسکت

دولتهای رنگارنگ براقی و یا شهراهای مهقکت یکه اسکتکانکدارد 

دقک کقکا ا  هکنکان رو  اول .  های حقهق یشکری پکایکبکنکد نکبکهدنکد

 ندانهائی چهن  ندان .  ن روهای اشغالگر مرد  را شان ه دادند

ایه قریب در تاریخ براق ثبت و در اذهکان مکرد  بکراق حکس 

اوائ  ماه مارس در لندن یکس مکاکاککنکه بکلکنکی یکربکلک که .  شدند

یه آنکهکا اتکهکا  .  وایستگان ن روهای نظامی یریتان ائی آغا  گشت

 نکدانکی بکراقکی  ۹۱حداق   ۹۱۱۵ ده شده است که در ماه مه 

احاا  قت  که درسکت .  را در یصره و ال بناره یقت  رسانده اند

 ۹۱۱۵اجکرا گشکت در سکال  ۹۱۱۰یعد ا  حنله نظامی سکال 

ا  جنکلکه مک کا ات .  ابدا  ها فهرا آغا  شدند.  م ددا تارار شد

صدا  حس ن رئ   جنههر اسبق براق یکعکد ا  یکس مکاکاککنکه 

. نفر  ندانکی یکقکتک  رسک کدنکد  ۵۵۸حداق  ا  آن  مان .  مشاهک

. صد و ی ست و نه نفر یکدار آویکخکتکه شکدنکد ۹۱۹۹تنها در سال 

طارق بزیز و یر امهر خارجه اسبق براق هکا هکنکچکنک کن در 

هنهاره هرچه ی شتر در سکلکهل هکای .  سلهل مر  قرار گرفت

 ندان ابدا   ندان انی که تات شان ه قرار داشکتکه انکد  انک کا  

در رایله یا ابکدا  هکا بکراق مکقکا  چکهکار  را در .  می پذیرند

 .جهان داراست

طبق گفته معاون نخست و یر  حس ن ال شهکرسکتکانکی در حکال 

.  نککدانککی در بککراق وجککهد دارد ۰۱۱۱۱حککاضککر در حککدود 

یس اری ا  آنان افراد اپه یس هن دولت فعلی نهری النالاکی ا  

یه تاریکس افکراط گکرایکان در . حزب دبهت اسالمی می یاشند

" س است های منهد  ککنکنکده" مناطق مختلف براق مرتبا یا اتها  

خکهد .  نخست و یر یر بل ه سنی ها ابتکراضکات یکرقکرار اسکت

مالای یه گروه مذهبی ش عه تعلق دارد اما ی شتر ناس هنکالک کسکت 

یدون شس وی در یکس مکبکار ه قکدرتکی یکا .  است تا افراط گرا

معاون رئ   جنههر طارق ال هکاشکنکی ککه وی را مکتکهکا یکه 

تشا   گروه های شبه نظامی و قت  های س اسی مک کاکنکد  یسکر 

 —ال هاشنی دی ر ک  حزب اسالمی براق که در . م برد

درصکد  ۰۸سال ـ یا وجهد ایناکه  ۹۱یا م انگ ن سنی .  می شهد

سال است ـ جهانان بکراقکی یک کشکتکر ا   ۹۵جنع ت براق  یر 

جنکگ ۹۱۸۸تا  ۹۱۸۱: هنه ق نت دهه ها جنگ را می پردا ند

سکالکه  ۹۰آغا  تکاکریکا هکای  ۹۱۱۹تا  ۹۱۱۱ایران و براق  

 ۹۱۹۹تکا  ۹۱۱۰سا مان مل  یخاطر حنله براق یه کهیت و 

حنله آمریاا یه براق و اشغکال ایکن کشکهر و نکایکهدی تکنکامکی 

دستاورد های بلنی  پکزشکاکی و آمکه شکی را ککه ایکن کشکهر 

یعنهان پن ن ن کشهر یا ذخایکر یکزر  نکفکتکی جکهکان ا   مکان 

 .یدست آورد۹۱۸۹/  ۹۱۱۸دولتی شدن صنایع نفتی 

ی شتر ا  هنه در مناطق روستائی و مناطقی که در آن جنگ  

ان ا  گرفته است  مرد  ه چ دسترسی یه خدمات یهداشتی و 

—خشاسالی وکاهز سلح آب در رودخانه . آب پاک زه ندارند  

13ادامه در ص    

23ادامه در صفاه             
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های فرات و دجله من ر یه کنبهد مزمن آب در ی ن النکهکریکن 

آب دلتای رودخانه در یصره یس ار شهر اسکت و .  گشته است

در مک کن هکای .  یه م نهبه  رابت براق آسک کب مک کرسکانکد

م ل هن مک کن هکای  ۹۱براق طبق تخن ن ها تا کنهن درحدود 

 م نی و دیگر ایزار آس ب  ای جنگ های قکبکلکی یکهیکژه در 

مناطق مر ی ایران و براق یلرا تکرکک که وجکهد دارد ککه 

 . م ن ها را آلهده ساخته است

براق کشهری است که یشدت ا  پ امکدهکای مکهکنکات رادیکه  

این مهنات در جکنکگ .  رنل می یرد(  یا اشعه اوران) آکت هی 

حکتکی در  مکان .  یاار گرفته شکده انکد ۹۱۱۰تا  ۹۱۱۹های 

در اشغال شهکر فکلکهجکه در غکرب  ۹۱۱۵اشغال ها در سال 

پک   ۹۱۱۹سکال .  یغداد ها ا  این مهنات استفاده گشته است

ا  جنگ ایران و براق مقامات براقی یخاطکر تکاکریکا هکای 

سا مان مل  فاقد پهل کافی و ایزار کافی یرای پاکسا ی ایکن 

در اوائک  .  مهاد  یان آور ا  روی  م ن هکای کشکهر یکهدنکد

آمریاا و یریتان ا هنه  ها ا  ایناه  ۹۱۱۰اشغال براق سال 

براقی ها یه خلرات این مهنات پی یبرند سر یا   دند و یکه 

طبکق یکررسکی هکا در حکدود .  پاکسا ی این مناطق ن رداختند

هنه  ها کهدکان ناقکص یکدنک کا . منلقه آلهده وجهد دارد ۰۱۱

مککی آیککنککد درسککت یککنککانککنککد گککزارشککات ا  فککلککهجککه و دیککگککر 

ا  آن ا که ا  مکهکنکات آلکهده یکه .  شهرستانهای جنهیی براق

رادیهآکت ه م ددا استفاده شده است در حالت ککنکهنکی تکنکامکی 

 . م ن های براق آلهده است

یی امنی  مریضی و ی ااری چکرخکه نکاامک کدانکه ای سکاخکتکه  

 مکانک کاکه .  است که براقی ها امرو  یا آن  نکدگکی مک کاکنکنکد

در شنال شهر یصره در منلقه نفتکی  ۹۱۹۰اوائ  ماه مارس 

شهرشی دامنه گرفت  یغداد ارتز را یه آن منلقه روان (  ۹)

کارگر ه ه  یه تکاسک کسکات نکفکتکی  ۵۱۱در این شهرش . ننهد

آورده و خهاهان کار شده یهدند اما ارتز آنها را بقب نشانکده 

این چاه های نفت که هنه  یه تهل د ن افتاده انکد ا  سکهی .  یهد

شرکت روسی اداره م شهد که در حال حاضر تاس سات جدید 

هنچن ن شرکت کره جنکهیکی سکامسکهنکگ .  را نصب ننهده اند

ببدالاکریکا ال لکهیکایکی و یکر .  ها دراین منلقه حضهر دارد

نفت براق در آخر هفته گذشته ابال  ننهد ککه در پکنکل سکال 

آینده پهل ی شتری در یخز انکرژی سکرمکایکه گکذاری خکهاهکد 

م ل ارد د ر یرای نهسا ی تاس سات تهل کد نکفکت  ۹۸۰یا . شد

مک کلک کهن  ۱هزینه خهاهد شد تا یدین وس له استخراج نفت یکه 

م ل کارد د ر  ۱۱۱یشاه در رو  یا  رود تا یه یهدجه دولت 

 ۹۱ ۰در حکال حکاضکر بکراق رو انکه .  دیگر افکزون شکهد

م ل هن یشاه یعنی یه هنان اندا ه قب  ا  جکنکگ یکعکنکی سکال 

ثکروت نکاشکی ا  نکفکت نصک کب مکرد  .  تهل د می ککنکد ۹۱۱۹

درصد  ۹۱براق ننی شهد و ی ااری رسنی در براق یا ی 

مرکز یای  یرای حقهق یشر و تکهسکعکه مکدنکی ا  ایکن .  است

سکال خکهاهکان  ۰۱درصد مردان  یر  ۸۱حرکت می کند که 

 .ترک براق هستند تا در خارج ا  براق کاری ی ایند

خشهنت و نفهذ رو یه رشد مذهب یر س است  وضع ت  

اگر چه .  نان را در براق یلهر مداو  وخ ا تر ننهد

درصدی سهن ه  نان  ۹۱پارلنان براق ا  یس حد نصاب 

یرای انتخاب نناینده  ن یرخهردار است اما نفهذ واقعی 

"  اونی فا"سا مان .  نان در س است یس ار کا و مادود است

سا مان  نان سا مان مل  متاد  اخ را یه شرای  یس ار ید 

 نان براقی و یه حاش ه رانده شدن آنان در س است  اقتصاد 

آنها دسترسی کافی یه خدمات آمه شی . و جامعه اشاره ننهد

و یهداشتی نداشته و ا  یا ار کار رانده می شهند و خشهنت 

" سا مان اونی فا می گهید. یربل ه  نان رو یه رشد است

مادود ساختن  نان در یا ار کار یخاطر ح  و درک کاذب 

جامعه  . ا  ار ش های سنتی و فرهنگی و اجتنابی است

نهادها و سا مان های دولتی یه حقهق  نان احترا  نگذاشته 

وضع ت  نان در جنگ های . و یرای آن ار شی قائ  ن ستند

مسلاانه  شرکت فعا نه آنان در مذاکرات صلح  م ان  گری 

نادیده ( سا مان مل  متاد ۹۰۹۱قلعنامه ) و یا سا ی 

   -براق یا وجهد ایناه م ثاق ی ن النللی حقهق. گرفته م شهد

مدنی س اسی و کنهانس هن رفع تبعک ک  بکلک که  نکان را امضکا 

ننهده است اما دردهه گذشته یه چهجه ه چادا  ا  دولت ها چه 

هکزاران   .مهقت و چه انتخایی یرای اجرای آن حرکتی ناردنکد

خانهاده طبق گزارش های صل ب سرخ جهانی هنه  ها یدنکبکال 

یس و ن ا مک کلک کهن یک کهه نکنکی .  یستگان مفقهد خهیز می گردند

 .دانند که چگهنه فر اندان خهیز را تغذیه کنند

سب ه بب د حنزه  ن براقی در اوائ  ماه مارس امسال داسکتکان  

 ندگی اش را یرای خبرنگاری در و ارت حقهقق یشکر بکراق 

جکهن  ۹۰شههر او کریا احند باید در تکاریکخ :  تعریف می کند

ا  آن  مان وی .  یه مانهدیه م رود و دیگریا  نن گردد ۹۱۱۱

تنهکا خکدا مک کدانکد "  وی م گهید. فر ندش تنها  ندگی م اند ۸یا 

او یدنبال هنسرش یه تنکا  .  که این مدت چه یر سر او آمده است

ها سر زده اما نهه مهرده و گهرهای دسته جنعی و تنامی سردخانه  

او اميد دارد که وزارت حقوق بشر بهه او کهمه  .  نه زنده او را نيافته است
نهرهر در ايهن اداره  ۶۱۱۱تها کهنهون .  کند اما در آنجا هم راه بجائی نهيهسهت

کهه  ۶۱۱۸تها  ۶۱۱۱مرقود اعالم شده اند که غالب آنها در فاصله سالهای 

. نفر یقت  می رس دنکد  مکفکقکهد گشکتکه انکد ۰۱۱ماهانه در حدود 

ارکان صالح فعال حقهق یشری این اداره که یخز مفقکهدیکن را 

البته آمار واقعی می تهاند ی ز ا  ایکن "  اداره می کند  می گهید

 مان  یادی گذشته است و ما فار مکی ککنک کا .  آمار رسنی یاشد

 ."که غالب این مفقهدین  نده ن ستند

 درگیری های مذهبی 

یتا گی اسناد قای  تهجهی ا  سهی گاردین یریتکانک کا و یکی یکی  

سی بریی افشا گکردیکده اسکت ککه در آن نکقکز جکنکایکتکاکارانکه 

سرهنگ ج نز است   کارشناس ضد ترور آمریاائی در بکراق 

این سرهنگ یا نشسته جانبا  جکنکگ ویکتکنکا  .  نشان داده م شهد

جائ اه او کث ف ترین روش های ضد شهرش را آمهختکه .  است

مکامکهر  ۸۱در ن ااراگهئه و السالهادر وی در سکالکهکای .  است

او جهخه های مر  را در .  مبار ه یا جنبز چریای یهده است

یا تک کریکه هکایکز ا  آمکریکاکای .  ارتز سا ماندهی ننهده است

در  ۹۱۱۱تکا  ۹۱۱۵در سکال "  گزینه السکالکهادر"  مرکزی و 

جائ اه وی یا ننهنکه قکراردادن السکالکهادر .  براق مستقر گردید

در  مان فرماندهی ژنرال داوید پترائهس  مسئهل یکا سکا ی و 

ایکن نک کروهکای شکبکه .  سا ماندهی کناندوهای ویژه پل ک  گشکت

نظامی یخشا ا  یریگاد یدر که شبه نظام ان ش عه آمکه ش دیکده 

جنگ هیان آنان پر ا  نکفکرت .  در ایران می یاشند  یرمی خ زند

حکال آنکهکا تکعکلک کا .  نسبت یه وایستگان دولت صدا  حس ن یهدنکد

داده شده یهدند تا درمقای  کسانی ی نگند که یربکلک که نک کروهکای 

درمدت کهتاهی لشاری ویکژه .  اشغالگر براق مبار ه م اردند

این مامهران ویکژه یکاغکی .  مرد ترسناک تشا   گشت ۹۱۱۱یا 

یا تعل نات ارتز آمریاا براقی ها را ناپدید  شانک که  و یکقکتک  

می رساندند و در  ندانهای سری که در تکنکامکی کشکهر پکخکز 

سرهنگ استله شخصا و مستق کنکا یکرای . یهد  مابهس م ننهدند

و یر دفاع اسبق آمریاا دونالد رامز فلد و دیس چنری و رئ   

وی یا ترین فرمان هکا .  جنههر جرج یهش گزارش می فرستاد

 .را در اخت ار داشت

ماصهل داد آنها  ۹۱۱۱در سال " گزینه السالهادر" دانه های  

 مانی که مس د گنبد طالئی بساریه در سامارا ینباران شد و 

و دق قا در هنان سال در . این یابث شد تا حنا  خهن راه افتاد

تا یه امرو  ها هنه  روشن . انسان قریانی شدند ۹۱۱۱۱حدود 

اما . نشده است که چه کسانی یرای این انف ار ها مسئهل یهدند

این روشن است که این واقعه در یرایر چشنان کناندوی شبه 

  -نظامی که سرهنگ ضد ترور استله در آن ما  سا ماندهی 

جهخه های مر  در منلقه یزرگکی .  ننهده یهد  اتفاق افتاده است

در سامارا قرار داشتند و کتایخانه ما  تبدی  یکه اطکاق شکاکنک که 

پتر ماس ژورنال ست یسک کار مکفکصک   ۹۱۱۱در ماه مه .  شده یهد

 .در این یاره در م له ن هیهرکر تاینز گزارش داده یهد

 یک ملت نابود می شود 

 ۹۱۱۹در ژانهیکه "  ملت "  جرج یهش در سخنرانی اش دریاره  

مکاکهر " ا  کشکهرهکای بکراق  ایکران و ککره شکنکالکی یکعکنکهان 

این کشهرها مسلح م شهنکد تکا "  وی می گهید.  نا  م برد"  شرارت

آنها ا  تکروریسکا پشکتک کبکانکی . صلح جهانی را یه مخاطره اندا ند

یرای ایناه ادبای خهد را اثبات کنکد هکفکتکه هکا و مکاه ".  می کنند

سک کاسکی در رسکانکه هکا بکلکنکی "  مدارک"  های یعد ا  سخنرانی 

گشت که تهس  آن حرکت نظامی ارتز آمریاا یکه سکهی دریکای 

طبق این مکدارک بکراق .  مدیترانه وخل ل فارس را تهج ه م ارد

و .  ا  القابده پشت بانی کرده و تسل کاکات کشکتکارجکنکعکی داراسکت

یدنبال این یکهش ابکال  جکنکگ یکربکلک که تکروریسکا نکنکهد و اول 

یعدا معله  شد . افغانستان ویعد براق را مهرد هدا خهد قرارداد

القکابکده هک کچکگکاه .  که اتها  های یهش یربل ه براق نادرست یهد

 .در براق نبهده است و براق تسل اات کشتار جنعی نداشت

جنگ هرآنچه را که در  مان جنگ های قبکلکی و  مکان تکاکریکا 

. های سا مان مل  در براق تضع ف سکاخکتکه یکهد مکنکهکد  نکنکهد

جنگ نه تنها جامعه سالا براق را یی جان ننهد یلاه ملت براق 

طکبکق گکزارشکات  ۹۱۹۹تا اوائک   ۹۱۱۰ا  سال .  را نایهد کرد

کشهربراق در اثر خشهنت های جنگ یس و ن ا م ل هن قریکانکی 

در تاق قی ا  سهی پزشاان ی کن الکنکلکلکی یکرای جکلکه .  داده است

گ ری ا  جنگ هسته ای آمده است که حداق  دو م ل هن انسان ا  

آژان  پناهندگان سا مان مل  گفتکه اسکت .  براق متهاری شده اند

که یزرگترین مهج متهاری شدن ا  مان مکتکهاری ورانکده شکدن 

یعد ا  تاس   کشهر اسرائ ک   مکهرد  ۹۱۵۸فلسل نی ها درسال 

دق قا هن ن تعداد انسکان درون بکراق خکانکه و .  براق یهده است

امکرو  .  کاشانه خهد را رها کردند و یه مناطق دیگر براق رفتند

ه چ براقی در هنان خانه ای که ده سال پک کز سکاکهنکت داشکتکه 

 .است  ندگی ننی کند

جنگ بل ه براق این کشهر را پناهگاهی یکرای یکرگشکت گکروه  

های جنگ هی اسالمی ننهد که در ل بی و سهریه و مکالکی یکرای 

شکعکارهکای دگکا . اهدافشان یسر می یردند و اکنهن یسر می یردند

یکه .  مذهبی آنها سرپهشی یرای اهداا واقکعکی وجکهدی آنکهکاسکت

واقع ها آنها مزدوران در خدمت ایا ت متاده آمریاا هستنکد ککه 

یه خاطر شرای  مالی و د ئک  سک کاسکی داخکلکی نکنکی تکهانسکتکنکد 

آمکریکاکا و اروپکا ا  ایکن گکروه هکا .  ن روهای خهد را وارد کنند

استفاده می کنند تا در خاورمک کانکه ککه هکدا مکهرد بکالقکه شکان 

گاها ها اجکا ه مکی دهکنکد تکا نک کروهکای .  است  نفهذ داشته یاشند

جنگنده نا منظا یا شرکت های امن تی خصهصی و سروی  هکای 

بنکلک کات ایکن گکروه هکا در .  امن تی این گروه ها را کنترل ننایند

یس جنگ یا  یابث یی ثباتی منلقه می شهد و ا  تکهسکعکه مکلکی 

 .جلهگ ری می کند

قلر و بریستان سعهدی این گروه های شبه نظامی را مسکلکح و  

تام ن مالی می کنند تا یدین وس له خهرده حساب های قدینی خهد 

درسکت یکنکانکنکد .  را یا رقبای س اسی ناخهشایند خهد تسهیکه ککنکنکد

آنها می خهاهند نفهذ جنههری اسکالمکی .  ل بی و اکنهن در سهریه

ا  این رو ا  درگ ری م ان سکنکی و .  در منلقه را متهقف سا ند

ترک ه ا  این مزدوران استفاده می کند تکا .  ش عه صابت می شهد

نقشه های تبدی  شدن خکهد را یکه ایکر قکدرت یکزر  مکنکلکقکه و 

آنکهکا .  یعنهان ن روی رهبری کننده اخهان النسلکنک کن تکثکبک کت ککنکد

سهریه را یی ثبات می کنند تا یدین وسک کلکه /  مناطق مر ی ترک ه

یکر  ۹۱۱۰جنگ . یس پ  دفابی در شنال سهریه یه وجهد آورند

  .بل ه براق خهد را گسترش داده است

 بر گرفته از ایران تریبون 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&source=images&cd=&cad=rja&docid=XMKFhZJ1SNIC4M&tbnid=9bVNOODjKCtxRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2
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 اخبار کواته از هر جا
تکا  ۹۱درصد مراجعه کنندگان یه این کل ن س  کهدککان و یک کن  ۱ی ز ا  

در این ی نارستان  یک کز ا   ۹۱۹۹در سال .  درصد ا  آنان  ن هستند ۹۱

 .ی نار معتاد مهرد مداوا قرار گرفته است ۵۱۱

های  های ترک ابت اد افغانستان  یرنامه ی ز ا  یس سه  ی نارستان 

مدت اقامت معتادان در . اند            ی یرای  نان و کهدکان تنظ ا کرده ویژه

پ  ا  این دوره  این . رو  است ۵۱های ترک ابت اد  در حدود  کل ن س

گ رند تا ا   یه مدت یس سال تات نظر گروه پزشای قرار می" ی ناران"

. .                                                  ابت اد م دد آنان جلهگ ری شهد  

 موفلیت در ترک اعتیاد

ی ماند داوود راتب  در صد مهفق ت  نکان و ککهدککان در تکرک  یه گفته

یه ابتقاد این پزشس یا ت ریه  بلکت ایکن امکر .  ابت اد ی ز ا  مردان است

 نان و کهدکان اغلب در اثکر » :  ها نهفته است ی ابت اد این گروه در انگ زه

ولکی .  انکد انکد یکا مکعکتکاد شکده فشار تا تات تاث ر دیگران یه ابت کاد روآورده

 «.مردان اغلب یا تصن ا خهد

در .  ها یه مهاد مکخکدر اسکت فقر و ی ااری  ا  بهام  اصلی ابت اد افغانی

هکا  یکه ویکژه کسکانکی ککه پک کشکتکر یکه بکنکهان پکنکاهکنکده در  م ان این گروه

هکای دیکگکر یکه دا   انکد  یک کز ا  گکروه کرده های گهناگهن  ندگی  اردوگاه

 .اند ابت اد گرفتار آمده

 کاهش میزان تولید تریاک، افزایش درصد اعتیاد به هروئین

استان یلخ تا چندی پ ز یه بنهان مرکز تهل د تریاک افغانستان شنرده 

ی آمار  یر پایه. در حال حاضر این یرنامه متهقف شده است. شد می

های گهناگهن  سا مان مل   اصه  کشت تریاک در مزارع استان

یا این حال  تعداد . دهد درصد کاهز نشان می ۹۸افغانستان  حدود 

یرایر و یه  ۰در این کشهر  ۹۱۱۱و  ۹۱۱۱های  معتادان هروئ ن ی ن سال

.                                                           هزار تن رس ده است۹۱۱  

 ***  

 .و خهش گذرانی خهد یهره می گ رند

 کشت تریاک در افغانستان

هنان گهنه که می دان د  کشهرهای آمریکاکا و انکگکلک ک  

یرای رویرویی و جنگ یا کنهن ست شهروی و یک کرون 

راندن آنان ا  افغانستان  گکروهکهکای تکروریسکتکی و آد  

گکروهکی ککه .  کز القابده را پرورش و تری کت نکنکهدنکد

رفته رفته یه جان مرد  افغانستان و پکاکسکتکان افکتکاد  ا  

ه چ جنایتی فرو گزار نننهد  و رو  روشن را یر مرد  

ایکن گکروه .  آن سامان یه شب ت ره و تار جایگزین نکنکهد

ضد انسانی آد  کز  کارها و بنل ات خهد را تا تهنک   

ال زیره  سهریه  و حتی مالی در آفریکقکا گسکتکرش داده 

هنر دیگر آمریاا و انگل    آ اد گکذاشکتکن کشکت .  است

تا جایی که یک کشکتکر .  خشخاش در سرتاسر افغانستان یهد

شکایکد دولکت .   م ن های افغانستان یه  یکر کشکت رفکت

های غرب  یه دل   ن کا  مکعکتکادان کشکهرهکای خکهد یکه 

 .چن ن بن  خ انت کارانه دست  ده یاشند

 کشاور ان ورشاسته

دولت افغانستان که کنترین یرش و س استی ا  خکهد در 

جلهگ ری منلقی کشت خشخاش و تشهیق و ککنکس یکه 

کشاور ان یرای کشت های دیگر نداشته است  گهگاهی 

ناآگاهانه یه  کشت خشخاش آنان یهرش آورده  یرداشکت 

یککنککایککرایککن  .  و مککاککصککهل آنککان را یککه آتککز مککی کشککد

کشککاور ی کککه یککرای کشککت خککهد ا  گککروهککی مککانککنککد 

قاچاقچ ان  کنس مالی دریافت ننهده  یا سکهخکتکن و ا  

م ان رفتن یرداشت و نکتک ک که ککارش  ورشکاکسکت مکی 

شهد  و یه قاچاقچی که یاید خریدار ماصکهل او یکاشکد  

 .یدهاار می ماند

 فروختن دختر در یرایر یدهی

ژانکهیکه  ۰۱چهارشنبه  Daily Mailرو نامه دیلی م   

ا  خریکد و قکاچکاق دخکتکران (  ۹۰۱۹یهنن  ۹۹) ۹۱۹۰

خردسال افغانستان یرای سا  و روس  گری یکه ایکران 

ایکن گکزارش یسک کار تکلکخ  .  و پاکستان گزارش می دهکد

دلک ک  فکروش ایکن .  ناراحت کننده  و نفرت انگک کز اسکت

دختران  ناچار یهدن کشاور ان ورشکاکسکتکه در یکرایکر 

تاکنهن شنار  یادی تن یه این کار داده .  قاچاقچ ان است

اند که یی تکردیکد در جکایکی یکه ثکبکت نکرسک کده و دولکت 

افغانستان ها یا در ناآگاهی و یی خبری یه سر می یکرد  

و یککا یککارایککی و تککهانککایککی اقککدا  و بککنککلککاککرد جککدی در 

 .آن ندارد  جلهگ ری

 سر یریدن پدر نافرمان

: ینا یر گزارش این رو نامه  جکریکان ایکن چکنک کن اسکت

کشاور ی ورشاسته ا  سهی گروه قاچاقچی طکلکبکاکار 

آنگاه ف لنی ا  او یکا چشکنکان و .  خهد دستگ ر می شهد

دست های یسته گرفته شده  یرای هنسر او می فرسکتکنکد 

و ا  او می خهاهند که چنانچه آ ادی و آ ار نکرسکانکدن 

ساله خهد را یکه  ۱شههر خهد را می خهاهد  یاید دختر 

ا  آن جا که مادر یکه جکای دادن ککهدک .  آنان تسل ا کند

خهد   انهی غا یغ  می گ رد و حالت خهد کشی یکه او 

دست مکی دهکد  جکنکایکت ککاران قکاچکاقکچکی یکا چکاقکهی 

کهچای خردخرد گردن او را می یرند و او را یا  جکر 

 .و شان ه ای ناگفتنی ا  م ان می یرند

 ناته پایانی

فروش دختران  خردسال و  نان  یه هکردلک ک   جکنکایکت 

یدیختکانکه یکا روی . یزرگی بل ه یشریت یه شنار می آید

کار آمدن رژیکا اسکالمکی در ایکران  و پک  ا  اشکغکال 

افغانستان ا  سهی آمریاا و انکگکلک ک   و یکا  گکذاشکتکن 

دست  گروه آد  کز القابده در جنایت های ی ارانشکان  

یا فاجعه ای یکنکا  قکاچکاق  ککهدککان  یکه ویکژه دخکتکران 

خردسال م ان افغانستان  پاکستان  ایران  و کشکهرهکای 

در این مص کبکت خکانکنکانسکه   .  بریی یرخهرد می کن ا

یی تردید پاسداران  رژیا ایران  قاچاقچ ان مهاد مخکدر  

دولت یی ککفکایکت و دسکت نشکانکده افکغکانسکتکان   گکروه 

القابده  و یا تر ا  هنه کشهرهای آمریکاکا و انکگکلک ک  

 . *گناهاار و مقصرند

کنندگان مهاد مخدر اسکت  یکلکاکه  افغانستان نه تنها یای ا  یزر  ترین تهل د

کارشکنکاسکان .  یخز یزرگی ا  جنع ت این کشهر ن ز یه این مهاد معتاد است

نسککبککت یککه درصککد رو افککزون ابککتکک ککاد کککهدکککان در ایککن کشککهر هشککدار 

پدران و مادران یا خهیشان نزدیس کهدکان اغکلکب مسکئکهل ابکتک کاد . دهند می

هکای  این کهدکان ا  ایتدا در مکاکالت و مکاک ک .  کهدکان در افغانستان هستند

شهند و یه نهبی آن را ا  طریکق اسکتکنکشکاق  آلهده یه دود تریاک  یزر  می

هکا  مکادران و مکادر  ا  سهی دیگر در یکرخکی ا  اسکتکان.  کنند مصرا می

در .  خکهرانکنکد ککردن ککهدک خکهد  یکه او تکریکاک مکی هکا یکرای آرا  یزر 

ککهدککان "  مزاحکنکت" های شنالی کارکنان قال بافی  یرای جلهگ ری ا   ایالت

 .اند هنگا  کار  آنان را یه مصرا تریاک بادت داده

 دهنده آمار تکان

م ل هن جنع ت افغانستان که  ۰۱ی آمار و ارت کشهر آمریاا ا   یرپایه

م ل هن تن یه مهاد  ۰/  ۹در صد هروئ ن جهان است   ۱۱ی  تهل د کننده

. هزار تن ا  آنان  کهدک هستند ۰۱۱ی ز ا  . مخدر معتاد هستند

های این کهدکان اغلب  ا  دوران ش رخهارگی آنان را یه مصرا  خانهاده

ی ماند داوود  یه گفته.اند یخز بادت داده تریاک یه بنهان دارو یا آرا 

  —راتب  پزشس ی نارستان ترک ابت اد در استان یلخ در شنال افغانستان 

 اعتیاد صدها هزار کودک افغان به تریاک 
 دویچه وله 

 

 دختران معصوم افغانی
 که در ازاء بدهی پدرانشان به قاچاقچیان داده می شوند  

 سهراب ارژنگ  

قککاچککاقککچکک ککان چککه کسککانککی 

 هستند؟

آنهایی که کا یی را یه طهر 

غ ر قکانکهنکی و پکنکهکانکی ا  

کشهری یه کشهر دیگر مکی 

یکککرنکککد  قکککاچکککاق چکککی نکککا  

ننهنه یس ار فراوان و . دارند

خککلککرنککاک آنککان یککه قککاچککاق 

مهاد مخدر مانند تریاک و هروی ن م ان افکغکانسکتکان  پکاکسکتکان  ایکران  و 

یرای آن که این قاچاقچ ان یکتکهانکنکد یکه آسکانکی ا  .  ترک ه در رفت و آمدند

 .مر ها گذر کنند  ن ا  یه هنااری و هندستی گروهی دارند

در گذشته  شنار اندکی ا  ژاندار  ها و یا کارمندان مر ی در این ککارهکا 

دست داشتند  ولی امرو ه  در ایکن سکه دهکه ا  یکرککت رژیکا اسکالمکی  

پاسداران  یادی در قاچاق کام هن هکای مکهاد مکخکدر در مکر هکای مک کان 

افغانستان و ایران  ایران و ترک ه  و یا پاکستان یا ایران یا قاچکاقکچک کان آن 

 . سهی مر ها هنااری داشته اند

 شاار دختران خردسال

شکاکار آنکان یک کشکتکر دخکتکران .  گروهی ن ز یه قاچاق انسکان مکی پکردا نکد

قاچاق فر ندان مک کهکنکنکان یکه کشکهرهکای .  خردسال  پسران  و  نان است

بریی و یا پاکستان ا  شاهاارهای رژیا اسالمی است که لکاکه نکنکگکی یکر 

چند .  هرچه آخهند هست  گذاشته شده و هرگز یا ه چ مایعی پاک ننی شهد

سالی است که قاچاق دختران خردسال یه وس له قاچاقچ ان مهاد مخدر  ا  

 .افغانستان یه ایران  و یا پاکستان دیده شده است

در این دوران رژیا اسالمی که یای دو م ل هن  ت چاله مک کدانکی و یکزن 

یهادرها و حاجی یا اری ها تهانستند یه منلات چهب حراج گذاشتکه و آن 

را م ان خهد پخز و تقس کا ککنکنکد  ایکن تکا ه یکه دوران رسک کده هکای یکی 

فرهنگ ا  دخترکان و  نان یی پناه  درمانده  یا فراری ا  خانکهاده خکهد  

 و هنچن ن دخترهای جهانی که قاچاقچ ان یه ایران آورده اند  یرای سا  

 

 !بازگشت رضا شهابی به زندان
  ٣٢۳٨فروردین ماه ٨۲ -کمیته دفاع از رضا شهابی

بصککر رو  :  ۵۱اطکالبکک ککه ی 

 ۹۰۱۹فکروردیکن  ۹۱دوشنبکه 

رضا شهایی یا یدرقه خکانکهاده  

تعدادی ا  رانندگان و ابضکای 

سککنککدیککاککای کککارگککران شککرکککت 

واحککد و هککنککچککنکک ککن جککنککعککی ا  

فککعککا ن جککنککبککز کککارگککری یککه 

یکا گشکت .   ندان اوین یا گشت

رضا در پکی تکنکاس مکأمکهران 

امن تکی مکبکنکی یکر اتکنکا   مکان 

در پکی ایکن .  مرخصکی او یکهد

تناس رضا این مهضهع را یکا 

ابضای سندیاا ملکر  ککرد و 

در نهایت تصن ا جنعی این شد که رضا در مهبد مقرر و یکه هکنکراه 

    یکه .تعدادی ا  رانندگان و ابضای سندیاا تا  نکدان یکدرقکه شکهد

ذکر است یا گشت رضا یه  ندان در حالی است ککه پکزشکس مکعکالکل 

اش ابتقاد دارد که او هنچنان ا  مشاالت در نکاحک که گکردن و ککنکر 

رنل یرده و ن ا  یه ف زیهتراپی مستنر و تخصصی و هنچن ن درمکان 

بالوه یر آن دندان زشس معالل رضا شکهکایکی نک کز .  های تان لی دارد

که دراین مدت تنها تهانسته است تعداد مادودی ا  دنکدانکهکای وی را 

ترم ا کند بنهان کرده است که لثه های رضا ن ا  یه جراحکی دارد و 

ادامه روند ترم ا دندان و لثه های رضا یا یا گشت او یه  ندان دچکار 

کن ته دفاع ا  رضا شهایی ضنن تشار ا  تکنکامکی   .اختالل خهاهد شد

بزیزانی که در این مدت هنبستگی طبقاتی خهد را یکا رضکا شکهکایکی 

ابال  کردند  ادامه حب  این ککارگکر مکبکار  و تکنکامکی ککارگکران و 

 .فعا ن کارگری دریند را مااه  می کند

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&source=images&cd=&cad=rja&docid=onFR_KE3OyxolM&tb


 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 70  MAY 2013  15 

هایی که یرآمدگی ت ره امهاج را دیدند که ا  وس   اول ن یچه

س   . شهد  فار کردند کشتی دشنن است دریا نزدیس می

دیدند که پرچا و دکلی در کار ن ست و فار کردند نهنگ 

ها  اما وقتی آب  آن را روی ساح  شنی آورد و آن. است

های بروس دریایی و یقایای ماهی و تخا  ها  شرایه بلف

صدا را ا  رویز پاک کردند دانستند که مرد غریقی را 

.                                                                  اند یافته  

ها  تهی شن. ا  خهر تا غروب سرگر  یا ی یا او یهدند

تا این که یه . آوردند کردند و یا  ی رونز می دفنز می

ها را دید و مرد  روستا را ا  خلر آگاه  تصادا مردی آن

.                                                                      کرد  

مردهایی که او را یه نزدیس ترین خانه یردند دانستند که او 

تقریباً یه . هایی که دیده یهدند سنگ ن تر است ا  هنج مرده

ها یه ها گفتند که شاید مدتی درا   و ن یس اسب یهد و آن

وقتی . هایز نشست کرده است شناور یهده و آب یه استخهان

هایز هنه جای خانه  او را روی  م ن گذاشتند و تن و اندا 

را گرفت  گفتند که ا  هنج مردها یلند یا تر است  اما پ ز 

ها این یاشد که  های غریق خهد گفتند که شاید یای ا  ویژگی

داد و  هنه جایز یهی دریا می. کنند پ  ا  مر  ها رشد می

چهن  داد که جسد یس آد  است؛  تنها شا  خاهرش نشان می

.               قشری ا  گ  و فل  پهست تنز را پهشانده یهد  

اش را پاک کنند تا روشن شهد که  حتی ن ا ی نبهد چهره

.                                              مرده آدمی غریبه است  

شد که ح اط  روستا تنها ا  ی ست و دو خانج چهیی تشا   می

هایشان سنگی و یدون گ  و گ اه یهد و در انتهای  خانه

یی کا یهد   م ن یه اندا ه. یی ی ایان مانند ینا شده یهد دماغه

هایشان را یبرد  که مادرها ی هسته نگران یهدند مبادا یاد یچه

ها را که مرده یهدند ا   و ناگزیر شده یهدند چندتایی ا  آن

اما دریا آرا  و یخشنده یهد و مردها . ها پای ن ی ندا ند صخره

گرفتند؛ ینایراین وقتی مرد غریق  هنه تهی هفت قایق جا می

را یافتند کافی یهد هندیگر را نگاه کنند تا دریایند کسی ناپدید 

.                                                              نشده است  

مردها یه روستاهای . آن شب یرای کار راهی دریا نشدند

ها اطراا  م اور رفتند تا یب نند کسی گا نشده یاشد و  ن

های تنز را  گ . مراقبت کنند مرد غریق را گرفتند تا ا  او 

های  یرآیی را  که  یه  ی  یه جارو پاک کردند؛ سنگ

مههایز مانده یهد  ی رون آوردند و یا ایزار ماهی پهست 

سرگر  این کارها که . کنی جر  ها را ا  پهستز پاک کردند

هایی که یر تنز نشسته ا   یهدند متهجه شدند گ اه

های دوردست و آیهای ژرفند و لباسز ریز ریز  اق انهس

شده است  گهیی ا   یه  ی هزارتههای مرجانها گذشته 

ن ز متهجه شدند که مر  را یا غرور پذیرا شده است؛ . یهد

های دیگر را که دریا  اش آن حالت افسرده غریق  یرا چهره

کسانی را که  داد نداشت یا آن حالت تا ده و درماندۀ  پ  می

.                                     شدند ها غرق می تهی رودخانه  

اما تنها وقتی کار تن ز کردن او را یه آخر رساندند دریافتند 

هاشان حب   که او چگهنه مردی یهده است و نف  در س نه

او نه تنها ا  هنج مردهایی که در بنر خهد دیده یهدند . شد

یلند یا تر  ن رومندتر  تهاناتر و چارشانه تر یهد یلاه هر 

.   گن  د شان ننی چند جله رویشان یهد اما وجهد او در تخ    

در روستا تختی پ دا ناردند که او را رویز یخهایانند و 

م زی ن ز پ دا نشد که در مراسا شب  نده داری تاب سنگ نی 

اش  نه شلهار مهنانی قد یلندترین مرد اندا ه. او را داشته یاشد

های  ترین مرد و نه کفز های رو  تعل   چاق یهد  نه پ راهن

ها که مساهر   ن. تر یهد مردی که پایز ا  هنه یزر 

یزرگی و  یبایی او شده یهدند تصن ا گرفتند ا  پارچج یس 

        -یادیان یزر  یرایز شلهار یدو ند و یا پ راهن کتان 

ها پ راهن درست کنند تا هنگا  مر  ن ز  بروسی یای ا   ن

 نها که حلقه وار پ رامهن مرده نشسته . وقارش حفظ شهد

یهدند و سرگر  خ اطی یهدند و وسای  دوخت و دو شان را در 

دوسهی مرده ریخته یهدند ح  کردند که ه چ شبی مث  آن 

شب  یاد آن طهر پ اپی نه یده و دریا آنقدر نا آرا  نبهده است 

و پ ز خهد نت  ه گرفتند که تغ  ر ای اد شده ارتباطی یا مرده 

.                                                                        دارد  

فار کردند که اگر آن مرد یاشاهه تهی روستایشان  ندگی   

اش یزرگترین و یلندترین سقف و مااا ترین  کرده یهد  خانه

.                                                         کف هش را داشت  

های آهنی درست  تختخهایز ا  چارچهب دهانج کشتی و مهره

.               شده یهد و هنسرش ا  هنج  نها خهشبخت تر یهد  

های  فار کردند که مرد چنان نفهذی داشته که کافی یهده ماهی

خهاسته است یه چنگ  دریا را صدا یزند تا هر چه ماهی می

ها  کرده که ا  دل سنگ و روی  م ن خهد چنان کار می. ی اورد

.            روی ده ها گ  می جهش ده و روی صخره چشنه ها می  

پ ز خهد او را یا مردهایشان مقایسه کردند و فار کردند که 

اند یه پای کار یس شب  کارهایی که آنها در سراسر بنر کرده

او ننی رسد و دست آخر آنها را که در نظرشان ا  هنه مردها 

.     تر  حق رتر  و ی ااره تر یهدند ا  دل ی رون راندند ضع ف  

ها که یهدند پ رترین  ن  که چهن پ رترین  ن  غرق این خ ال

یهد مرد غریق را ی شتر ا  سر دلسه ی نگاه کرده یهد تا ا  

صهرتز یه کسی یه اسا : سر احساسات  آه کش د و گفت

.                                                        استبان رفته است  

اش را نگاه  کافی یهد ی شترشان یس یار دیگر چهره. راست یهد

.                             کنند تا یب نند که نا  دیگری نداشته است  

تر یهدند  چند  در م انشان جهانترین  نها که ا  هنه ل هج

سابتی را یا این خ ال گذراندند که وقتی لباسز را پهشاندند و 

ها خهایاندند شاید یشهد گفت  های چرمی یراق م ان گ  یا کفز

پارچه کا آمد و . اما خ الی ی ههده یهد. نامز  ئهتارو ست

شلهار  که یرش یدی داشت و دوختی یس ار یدتر  یس ار تنگ 

. های پ راهن را ا  جا کند شد و ن روی پنهانی قلبز دکنه

صف ر یاد پ  ا  ن نه شب فرو نشست و دریا یه خهاب رو  

.                                                     چهارشنبه فرو رفت  

 نهایی که . ها پایان داد؛ او استبان یهد ساهت یه آخرین شس

لباسز را پهشانده یهدند  مههایز را شانه کرده یهدند  

هایز را گرفته یهدند و ریشز را تراش ده یهدند  وقتی  ناخن

ناگزیر شدند تن سنگ ن او را روی  م ن یاشند  نتهانستند جله 

لر ش خهد را یگ رند که در نت  ج احساس دلسه ی یه آنها 

.                                                             دست داده یهد  

آنهقت یهد که پی یردند مرد یا آن تن سنگ ن  که حتی پ  ا  

او را هنگا  . مر  اسباب  حنتز یهد  چقدر یدیخت یهده است

  نده یهدن م سا کردند که ناگزیر یهد ا  پهله ا  درها یگذرد  

ها سرپا یایستد  یا  سرش یه چارچهب درها یخهرد  تهی مهنانی

ماندند  های نر  و سرخ رنگ خهد که یه خهک دریایی می دست

نداند چه کند و یانهی خانه دنبال مااا ترین صندلی خهد یگردد 

و ترسان ا  او خهاهز کند که این ا ینش ن د  استبان  یفرمای د و 

شه   خانا   او تا ه داده یه دیهار  یا لبخند یگهید  مزاحا ننی

هن ن ا که هستا خهب است  و یا پاشنج پاهای کرخت شده و کنر 

درد گرفته ا  تارار کارهایی که تهی هر مهنانی ان ا  داده 

شه   خانا هن ن جا که هستا خهب است  تا  یهد  مزاحا ننی

مبادا صندلی را یشاند و شرمنده شهد و شاید ه چ وقت یه نبرد 

گفتند  تشریف نبرید  استبان  دست کا  که هنان کسانی که می

یس فن ان قههه یخهرید و یروید  هنان کسانی یهدند که یعداً در 

گفتند  یا خره خ س گنده  حنت را کا کرد  چه خهب  گهشی می

      ..                شد  یا خره احنق خهشگ  گهرش را گا کرد

                                                  

این چ زهایی یهد که  نها اندکی پ ز ا  طلهع آفتاب کنار جسد 

.                                                                  فار کردند  

اش را یا دستنالی پهشاندند تا نهر آ ارش  اندکی یعد که چهره

ها را داشت  آن چنان یی دفاع  ندهد  آنچنان حالت هن شگی مرده

که کا کا یغ   ماند  یهد و آن چنان یه مردهای خهدشان می

های جهانتر یهد که  یر  ایتدا یای ا   ن. گلهیشان را گرفت

.                                                                     گریه  د  

خهاست اشس  دیگران ها او را هنراهی کردند ی شتر دلشان می

 یرا مرد غریق هر چه ی شتر استبان آنها می شد و . یریزند

تهانستند اشس ریختند؛ چهن استبان ی چاره ا  هنه  ینایراین تا می

یدین . مردهای روی  م ن ی نهاتر  یی آ ارتر و مهریان تر یهد

ترت ب وقتی مردها یرگشتند و خبر آوردند که مرد غریق اه  

روستاهای اطراا ها نبهده است   ن ها در م ان گریه  اری 

.                                                                   شاد شدند  

:                     آه کش دند و گفتند    «خدا را شار  او ا  ماست»

. گ رد مردها خ ال کردند که ه اهه ا  سباسری  نها مایه می

آنها که پ  ا  پرس و جههای دشهار شبانه خسته شده یهدند تنها 

خهاست این یهد که در آن رو  خشس و  چ زی که دلشان می

یدون یاد  پ ز ا  آناه گرمای آفتاب شدت پ دا کند  یرای هن شه 

.                                      ا  شر این تا ه وارد آسهده شهند  

های کشتی تخت روانی درست کردند و  ها و دیرک یا یقایای دک 

های کشی مااا کردند تا سنگ نی جسد را تان   آن را یا طناب

.                                               کند و یه صخره ها یرساند  

خهاستند لنگر یس کشتی یاری را یه او یبندند تا خ لی راحت  می

ها کهرند و  ترین مهجها فرو رود  جایی که ماهی م ان ژرا

های نامسابد او را مث   م رند و جریان ها ا  غریت می غهاص

.                               گردانند جسدهای دیگر یه ساح  یر ننی  

19دنباله داستان در ص    

 زیباترین غریق جهان
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 شعر 

 گاهی پریدن گنجشکی شادمان است 

 ئی دیگر  که دقیقه

 یی دیگر پرنده

 .خورد او را می

(شعری از لبخوانی های قزل آالی من)شمس لنگرودی   
  

اجتماعي  -گوهایمان در باب شعر سیاسي و در سلسله گفت

گو  و امروز ایران،  این بار با شمس لنگرودي به گفت

.                                                                   نشستیم  

                       

، بهه مهوازات طهرح و « تاریخ تحلیلي شعر نهو» شما در   -س 

تحلیل هر دوره از شعر ایران، حوادث سیاسي و اجتماعي آن 

ایهن .  ایهد دوره را نیز به طور مختصر مورد بررسي قهرار داده

ههاي ههر دوره ادبهي  امر تا چه حد به شناخهت مها از ویهژگهي

دهد و از دیگر سو، پژوهش تحلیلي تاریخ ادبیات تها  یاري مي

گههیههري شههاعههران در قههبههال  تههوانههد بههه مههوضههع چههه انههدازه مههي

 هاي اجتماعي کمک کند؟  رویداد

تهان نگاه و  هر مقهله اجتنابي را ا   وایاي مختلفي مي-ج 

النث  مهضهع مهرد یاث ما  یعني شعر نه  في. یررسي كرد

هاي  شناختي و یا برصه شناختي   یبایي را ا   اویه جامعه

كار من در تاریخ تال لي شعر . دیگر مهرد یررسي قرار داد

شناختي شعر در تاریخ این منلكت  نه در ایران  یررسي جامعه

شناختي در  یعني كسي كه یه دنبال یررسي  یبایي. یهده است

بلت رویكرد من این . این كتاب یاشد  راه یه جایي نخهاهد یرد

است كه در نظر   بلت اصلي هنه اتفاقات اجتنابي در 

یعني اینكه مثال خههر شخصي . مناسبات اقتصادي ریشه دارند

سال پ ز ا  مشروط ت  هنانقدر  50مث  ن نا یهش ل  در 

هاي   م نه! منكن است كه خههر یتههون در افغانستان غ ر

اجتنابي و اقتصادي است كه یابث شكهفایي نهبي ا  هنر  

شهد یا آن را یه نایهدي  هاي هنري مي شناسي و چهره  یبایي

.  استعدادتر ا  ن نا نبهد تر و كا شهر مثال  قاآني كا. كشاند مي

باملي كه یه استعداد ن نا امكان یرو  داد  انقالب مشروط ت 

آني ماصهل روای   قا. یهد كه در دوره قاآني مهجهد است

مانده و پهس ده فئهدال ته رو یه  وال ایران یهد  یه این دل    در

من نخست ن گا  یراي رویكرد یه مقهله شعر نه در ایران را 

شناختي  اقتصادي و متعاقب آن جامعه -یررسي اجتنابي

شناسي  یه نظر من مقهله  یبایي. ا  ا  و یه آن بن  كرده دانسته

گردد یه نهع نگاه هر هنرمند یه  مي امري انتزابي ن ست و یر

شناختي  جامعه و  ندگي كه این دو   یر م نهبه مقهله هستي

دست كا  -هنرمندي كه ه چ شناخت روشني . مند است هنر

شناسي كاركردي و مهثري  ندارد  یه ه چ  یبایي -یراي خهد

اما . نخهاهد رس د كه مخاطب گسترده را تات تاث ر قرار دهد

هنرمندي كه دركي روشن ا  هستي و جامعه دارد  اثرش ها 

چه مهرد قبهل مخاطب یاشد و چه نه  یه بلت هناهنگي 

ننهنه . دروني در اثر  روي مخاطب ن ز تاث ر خهاهد داشت

 -كافكا و یرشت -قرن ی ستاآن را در دو چهره یرجسته 

مخاطب تهان ا یب ن ا كه یا دو دیدگاه متضاد  اثري یكسان یر مي

حتي نهیسندگاني كه اصلالحا نهیسندگان رای  یا . گذارند مي

مث   -شهند مدرن سا خهانده مي واس  ی ن مدرن سا و پست

هاي بن قا  یه سبب مشغله -... یكت  یهنسكه و

. شان  هنان تاث ر را یر مخاطب خهاهند داشت شناختي هستي  

نت  ه برض ینده اینكه هنرمندي حتي ا  اینكه ا  یك رویداد 

اي ارائه دهد   خهن ن اجتنابي تاث ر ی ذیرد یا نه و اثر خالقانه

شناسي  پ ز و ی ز ا  آنكه یه تصن ا او مریهط یاشد  یه هستي

دروني وي ری  دارد و ن ز یستگي دارد یه اینكه دغدغه فردیت 

 و حقهق اجتنابي او در چه حدي است؟                             

 

چه قبول داشته باشیم، چه نپذیریم، همواره در کشور مها   -س 

نهوعهي مسهوولهیهت یها   -خاصه براي شهاعهران  -براي هنرمندان

ایهم كهه  اي داشهتهه حتي بهرههه.  اند رسالت اجتماعي تعریف کرده

مردم بیش از آنكه نگاهشان به دهان سیاسیون باشهد، بهه قهلهم 

تناظر میان این رسهالهت اجهتهمهاعهي را بها .  شاعران دوخته بود

 کنید؟  وقایع تاریخي چفور ارزیابي مي

 

در غ اب احزاب و اصناا مهثر  مسهول ت امهر كارهاي -ج 

افتد  اگر چه این امر یه خهدي  اجتنابي روي دوش هنرمند مي

خهد چندان دل ذیر ن ست  یراي اینكه امري تفهیضي است  اما 

اینكه هنرمند در چن ن جهامعي پذیراي این مسهول ت یاشد یا 

یعني . ا  تر گفته گردد كه پ ز نه  یا  یه هنان نگرش او یر مي

در چن ن جهامعي  مسهول تي ا  این دست یراي كسي چهن 

كه یه هنان د ی   -احند شامله افتخار است و یراي دیگري

اما . بذایي است ال ا -شهد م نهن شنرده مي شناختي  نا هستي

آنچه مسلا است  چن ن مسهول تي در نهایت یابث 

هایي  هایي در خالق ت خهاهد شد  یا اینكه چهره مادودیت

اي یا تر  صرفا یه دل   كاركرد مفههمي هنرشان  در مرتبه

شان ن ست و البته یه مرور  مان  گ رند كه جایگاه قرار مي

.                                                       شهند فرامهش مي  

 

ههاي اخهیهر از پهرداخهتهن بهه  روگرداني شهاعهران در سهال-س 

ههاي شهخهصهي و  موضوعات اجتماعي و تمرکز روي دغهدغهه

 دانید؟  فردي را ناشي از چه مسائلي مي

 

جهامع غریي را جهامعي مه ون و یه اصلال   پ رامهني -ج 

یا جهان سهمي یا هر نامي كه یخهان د را جهامع نامه ون 

یرنده اجتنابي  كا و  در جهامع مه ون  بهام  پ ز. نامند مي

. مه ون اما این بهام  ناسا گارند در جهامع نا. ی ز هناهنگند

مث  آن است كه كسي كت پهش ده و كراوات  ده  اما یا دم ایي 

اي  یك جنبه ا  این  در هر دوره. و پ ژامه یه خ ایان ی اید

هاي پ ز   گرایي سال نت  ه شعار. شهد گانگي یرجسته مي چند

البته بام  . ایا گریزي یهد كه چندي شاهدش یهده هن ن آرمان

پي یهد كه در نت  ه مبار ات  در هاي پي تر  شكست مها

گرایي   یعني آرمان. شان پ دا شده یهد صن نانه مرد  در  ندگي

خهردگي و نایاوري یهد كه  نت  ه نهبي خستگي و جا

بك   شاهد  یه طهري كه امرو ه  یر. معنه دوامي ها ندارد

گرا خهاه ا یهد و ام دوار   شكهفایي اشعار اجتنابي و آرمان

.                                         كه یا  ا  آن سهي یا  ن فت ا  

  

 -بها مهروري بهر تهاریهخ شهعهر سهیهاسهي!  آقاي لنهگهرودي-س  

نهخهسهت :  رسهیهم اجتماعي معاصرمان به دو رویکرد عهمهده مهي

از قههبههیههل ) رویههکههردي اسههت کههه عههمههدتهها شههاعههران مشههروطههه 

کهنهنهد و  دنهبهال مهي...(  الدین حسیني، میرزاده عشهلهي و اشرف

کنند و دیگهر  دار تولید مي  نوعي شعر مناسبتي و تاریخ مصرف

کهوشهنهد  که مهي...  رویکرد شاعراني است چون نیما و شاملو و

علهل وجهود ایهن . شعري بسرایند که مشمول مرور زمان نشود

 دانید؟  دو رویکرد را در چه مسائلي مي

 

هکاي  هنر اساسا قرار است که در واقع یه خهاسته و دغکدغکه-ج 

ایکن قکابکده هکنکر .  ناشناخته آدمي پاسخ دهد و آنها را یک کان ککنکد

 —تر شهد  ا   تر و تعندي ها آگاهانه هر چه این دغدغه. است

ها و   ندگي  حرا. شهد تر مي کرد هنري دور حه ه کار

مره ما مبناي بقالني دارد و در حه ه آگاهي  هاي رو  خهاسته

یعني . در حالي که هنر هنانند خهاب است. گ رد ذهن جاي مي

فرق هنر و خهاب در این است که یر . دهد آگاه رخ مي خهد در نا

خهاب ه چ ساختاري حاکا ن ست  اما هنر خهایي است که یر 

آگاه  خهد اگر خهاب اساسا در حه ه نا. آن ساختاري حاکا است

.  آگاهي ما  و آگاهي قرار دارد خهد گ رد  هنر ی ن نا قرار مي

.  تري خهاهد یافت مره تر شهد  کارکرد رو  هر چه هنر ارادي

.  نهیسد خهاند و بق  مي در شعر  جنهن مي: یه قهل آندره ژید

یلاه مقصهدش . طب عتا منظهر او ا  جنهن  دیهانگي ن ست

این حالت هر چه یا تخ   . آگاهي است خهد کشي و نا سر

حتي یاید دید که . تر است مندانه فره خته هنراه شهد  هنر

اش  هاي فردي پذیر و دغدغه آگاهي هنرمند تا چه حد تعن ا خهد نا

هر چه دغدغه . تا چه حد نزدیس یه دغدغه بنهمي است

تر  تري داشته یاشد  پایدار کرد بنهمي خصهصي هنرمند  کار

مندي که آگاهانه تصن ا  اي  هر هنر این در هر دوره یر ینا. است

کردن هنرش و آگاهي را ی ز ا   گ رد یه ایزاري مي

کند  هنان ار شي را دارد  آگاهي در خالق تز دخ   مي خهد نا

فرق حافظ و مهلهي یا نس ا شنال و . که رو نامه و ایزار دیگر

هاي ین ادي  در این است که دغدغه 40ایرج م ر ا و شعر دهه 

در . شناختي و تاریخي و انساني یهده آنها یس دغدغه هستي

حالي که دغدغه نس ا شنال و ایرج  تنها مختص هنان 

م ر ا  شناختي ایرج هاي هستي یعني دغدغه. ست رو ها

گ رند  اما در مهرد  م نهبه مسائ  رو مره قرار مي  یر

خاطر وقتي حافظ  یه هن ن. افتد حافظ  با  این مساله اتفاق مي

 ند  انگار دارد یاي ا   ا  مسائ  رو  ها حرا مي

مثال وقتي در . کند هاي هن شگي یشر را ملر  مي دغدغه

گشته یا  آید یه کنعان غا  یهسف گا: گهید ش اع مي مهرد شاه

هایي که رو ي  یهسفاي اشاره دارد یه تنا   مخهر؛ یه گهنه

گشتگي تهجه دارد  نه فق  یه  یعني یه ک  مقهله گا. گردند مي یر

  40در حالي که شابران مشروطه و یا دهه . ش اع شخص شاه

شهد یه فرد یا جنعي که شابر یا  شان مادود مي شناسي هستي

.                                                        سر جنگ دارد آن  

 

بهها ایههن حههال انههگههار بههه مههرور زمههان رویههکههرد نههخههسههت -س 

 ... شود تر مي کمرنگ

 

یه خاطر  57یعد ا  سال . شهد این رویارد کنتر نني. نه -ج 

رویگرداني بظ ني که مهقتا ا  آرمانخهاهي در م ان بنه  

پ دا شده یهد  مهقتا این شعرها ها ناپدید شدند  اما در 

هاي اجتنابي  معنه  سر و کله این هنرمندان   مانالتهاب

ها یا مثال فروغ  در این  فرق دهه چهلي. شهد دویاره پ دا مي

یهده که فروغ یدون ایناه تال   روشن ایدئهلهژیاي در ذهن 

کرد که انقالب نزدیس است و در شعر  داشته یاشد  ح  مي

« ...ا  من خهاب دیده آسایي حتي یه مبار ه  طهر نبهغ یه «

شناس ها تال لي بالي  کند  و تراب حق مسلاانه ها اشاره مي

اما آن شابران مهرد یاث ما یدون یه . روي این شعر دارد

شان  شان؛ یر اساس تال   ایدئهلهژیس خهدآگاه گ ري ح  نا کار

شابران . وار شعر یگهیند گرفتند که اینلهر مقاله تصن ا مي

.  دانستند که این مقا ت دوامي نخهاهند داشت ی ن مي روشن

شعر ماندگار  نه یر اساس تال   تعقلي  که ناشي ا  یس 

     ..                      آگاهي بن ق یاشد خهد رویارد حسي و نا

                                                 
| 8:45ساعت 1388نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم مرداد   

گفتگو با شمس لنگرودی درباره شعرسیاسي ـ اجتماعي امروز ایران 
 

 اميدوارم از آن سوي بام نيفتيم 

 نیا علي مسعودي -رسول رخشا 

 

http://shamselangeroodi.blogfa.com/post-274.aspx
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 بخشی از زندگی ماریو بورگاس یوسا

آرک  ای پرو  ۹۱۰۱مارس سال  ۹۸ماریه یارگاس یهسا  در 

یه دن ا آمد  وی تنها فر ند پدر و مادرش یهد  والدینز پنل ماه 

سال اول  ندگ ز را در  ۹۱. یعد ا  ا دواج ا  ها جدا شدند

پ  ا  ایناه پدریزرگز مقا  . یهل هی و یا مادرش گذراند

دولتی مهنی در پرو یه دست آورد  هنراه مادرش در سال 

دوران کهدکی او یا تلخی س ری . یه سر م نز یا گشت ۹۱۵۱

سالگی پدرش وی را یه دی رستان نظا  فرستاد که  ۹۵در . شد

تأث ری ژرا و ماندگار یر او نهاد و ایده نخست ن رمانز را در 

گرایانه او نسبت یه  ندگی  نگرش درون . ذهنز پروراند

یارگاس یهسا در رشته . حاص  ت ریه هن ن دو سال است

التاص   شد و س   ا  دانشگاه  هنرهای آ اد دانشگاه ل نا فارغ

یهسا در سال . مادرید در رشته ادی ات درجه دکترا گرفت

یه پاری  مهاجرت کرد و یه بنهان معلا و رو نامه  ۹۱۱۱

نگار خبرگزاری فرانسه و هنچن ن تلهیزیهن ملی فرانسه 

ها در اروپا  یه ویژه در پاری  و  وی سال. مشغهل یه کار شد

.           لندن و مادرید  یست و یه کارهای گهناگهن پرداخت  

ماریه یارگاس یهسا ی ست ساله یهد که اول ن داستانز منتشر 

که در یای ا  « سر دسته ها»شد؛ داستان کهتاهی یهد یه اسا 

اما راه درا ی را در پ ز . نشریات پایتخت یه چاپ رس د

داشت و شاید خهدش ها آن قدر جاه طلبی نداشت که رو گاری 

.  نامز را در م ان سه نهیسنده یزر  آمریاایی جنهیی یب ند

امرو  اما ادی ات پر رونق آمریاای  ت ن مدیهن مارکز  

یهساا  هنان سن ن نهجهانی یا نشریه . فهئنت  و یهسا است

یا چاپ نخست ن شعرهایز و .  کرون اا هنااری داشت

های دانشگاه   سا ماندهی ابتصایات دانش هیی نخست ن سال

یه کارهای . چهرٔه یس روشنفار تنا  ب ار را یه خهد گرفت

اما در کنار . مختلفی رو آورد که چ زی جز تالش معاش نبهد

سال . کرد این کارها ادی ات و حقهق را یا بالقه دنبال می

یهد که مهفق یه دریافت یس فرصت تاص لی در  ۹۱۱۸

های کهتاهز در  سال یعد م نهبه داستان. دانشگاه مادرید شد

سران ا  مث  خ لی دیگر ا  هنرمندان . یارسلهن یه چاپ رس د

جالب آن . و روشنفاران آمریاای  ت ن ا  پاری  سر در آورد

که در هن ن شهر یهد که یا یهرخ   فهئنت  و تعدادی دیگر 

اول ن  ۹۱۱۰در سال . ا  نهیسندگان اس ان هلی  یان آشنا شد

رمانز منتشر شد؛ دوران قهرمان ماجرای دخالت نظام ان در 

برصه س است و تبعات شه  اجتنابی  اقتصادی و فرهنگی 

های جهان  چ زی که یه تقدیر ماته  یس اری ا  ملت. آن است

این رمان یه شدت . سه  و یه خصهص آمریاای  ت ن یدل شد

هن ن تأث ر . یا استقبال منتقدان و خهانندگان رویه رو شد

گسترده کافی یهد تا نا  نهیسنده یه بنهان یس منتقد رادیاال 

ملر  شهد و تعدادی ا  نسخ کتایز یه بنهان کتاب ضاله طی 

اما این مانع ا  دریافت . مراسنی رسنی یه آتز کش ده شهد

پ  ا   ۹۱۱۱در سال . شهد جایزه منتقدان ا  طرا یهسا ننی

رود و  ا  پاری  یه لندن می« خانه سبز»چاپ دوم ن رمانز 

سال . ور د آمریاایی اشتغال می –یه تدری  ادی ات اس ان ایی 

اش را  شهد و نهیسنده یعد دوم ن م نهبه داستانز منتشر می

وقتی یرای دریافت جایزه منتقدین . کند یرنده دو جایزه ادیی می

های دریاره سرنهشت و  رود  خلایه اس ان ایی یه کاراکاس می

مهنتر ا  آن دیدار یا . کند مسئهل ت نهیسندٔه پرویی ایراد می

گایری  گارس ا مارکز است که یعدها یه هنااری ادیی و انتشار 

گفتگه »سهم ن رمانز . ان امد می« رمان در آمریاای  ت ن»

یس سال یعد یه . شهد منتشر می ۹۱۱۱در « در کاتدرال

رود تا نهشتن یای ا  معتبرترین نقدها یر آثار  یارسلهن می

.       شهد منتشر می ۹۱۸۹این کتاب در . مارکز را آغا  کند  

نهی  یزر  کلنب ایی ا  دوستان    رمانگایری  گارس ا مارکز  .

  در ننایشگاه کتاب ۹۱۱۰اما در سال . نزدیس و صن نی یهسا یهد

خهاندن او  این « چاپلهس کهیا»یهگهتا  در تهاجا یهسا یه مارکز و 

این تهاجا  یانی یه بلت دوستی نزدیس . دوستی یه ت رگی گرای د

العن  شدید  آن رو  یهسا  یه بلت با . مارکز یا ف دل کاسترو یهد

داران مارکز  که یه قهرمان مابهیشان اهانت شده یهد  ناگزیر  دوست

.                                  شد ا  در پشتی سالن ننایشگاه خارج شهد  

  یه بنهان بضه آکادمی اس ان ا یرگزیده  ۹۱۱۵یهسا در سال

های آمریاا   های گذشته در یس اری ا  دانشگاه شد و در سال

 .است آمریاای جنهیی و اروپا تدری  کرده

  جایزه سروانت    ۹۱۱۱این نهیسنده ادیی تهانست در سال

مهنترین جایزه ادیی نهیسندگان اس ان ایی  یان  را ا  آن 

یرنده جایزه صلح آلنان  ۹۱۱۱خهد کند و هنچن ن در سال 

 .شد

 2010و سران ا   خهرخه ماریه پدرو یارگاس یهسا در سال 

.                          تهانست  جایزه ی ادیی نهی  را ا  آن خهد کند  

ویکی پدیا: منبع  

———————-  

 

 رد پای اسفوره در اکنون
اثري است كه ا   وایکاي  ماریه یارگاس یهسا نهشته »سهر یز« رمان

گهناگهن قای  ملالعه است  این اثر كه  وال دیكتاتهر مخها دومن كن 

یعني تروخ ه را یه تصهیر كش ده بالوه یر دارا یکهدن اسکتکانکداردهکاي 

شناسي و وجهه مختلف تاریخکي      یه بنهان یك رمان ا   اویه مرد 

 .هایي یراي گفتن دارد ها حرا

یکر اسکاس یکك «  سکهر یکز» كل ت رمان (:  ایبنا) خبرگزاري كتاب ایران

اي كه در كشهرهاي آمریکكکاي  ریزي شده است  اسلهره اسلهره طر 

  .                                 ..اي چندین هکزار سکالکه دارد  ت ن ریشه

نکا  دارد حکكکایکت مکردمکانکي اسکت كکه یکه «  كاپکاكکهچکا» این افسانه كه 

هستند  یکعکنکي مکردمکانکي كکه «  اینكا» هاي  هایي سا ندگان اسلهره گهنه

پناه را یراي اثکبکات یکكک کارچکگکي اقکها  مکخکتکلکف  هایي یي سال انه انسان

 ..                                                   كکککردنکککد قکککریکککانکککي مکککي

هکاي  یا روایتي معکكکهس یکه لکاکظکه«  سهر یز» ماریه یارگاس یهسا در 

هائي كه او دیکگکر آن  پرداخته است  لاظه پایاني حكهمت یك دیكتاتهر

اش را ندارد و افرادي كه یه طکرق مکخکتکلکف در  قدرت و صالیت اول ه

اند حا  در انتظار رس دن ماش کن حکامک   قب  قدرت او را یاري  كرده

داراي چند  یه مسکتکاکكکا «  سهریز» رمان  .اند تا نایهدش كنند او نشسته

اند   یه اول حكکایکت  داستاني است كه یه  یبائي هندیگر را كام  كرده

كند و  هاي قدرت یك دیكتاتهر را روایت مي شكسته شدن تدری ي ستهن

اي كکه  اي نکظکر دارد یکعکنکي سکهیکه  یه یعد یکه هکنکان وجکه اسکلکهره

آور قریانک کان  كند   ني كه یاد خههر مي«  اوران ا»شخص ت  ني یه نا  

                                               ..                                            اسککت«  كککاپککاكککهچککا» اسککلککهره 

شهد و در گ کر و  قریاني حقارت پدرش مي«  سهریز» اوران ا در رمان 

« كکاپکاكکهچکا» دار رانده شدن پدرش ا  س ستا قدرت درست مانکنکد یکك 

شهد و  هاي حكهمت مي قریاني آر وي كسب م دد مابهی ت او در  یه

                      گکردد جان یه ماضر تروخ ه تقدیا مي مانند ش ئي یي

آگکهسکتک کن » یکعکنکي دخکتکر چکهکارده سکالکه «  اوران ا كکایکرال» شخص ت 

  دیکكکتکاتکهرتکریکن نک کروهکاي دریکار  پکایکه كه  ماني یكي ا  یلنکد«  كایرال

آمده و ها اكنکهن یکه بکنکهان یکك مکهکره سکهخکتکه  تروخ ه یه حساب مي

دانسکت  چکهن «  سهر یکز» تهان ستهن فقرات رمان  ملر  است را مي

  .                                  شکهد بنده این اثر ا  دیکد او روایکت مکي

و شر  مه یه مکهي مکاجکراهکایکي «  اوران ا» تاك د نهیسنده یر شخص ت 

كه یر او گذشته نشان دهنده این واقع ت است كه یهسا این شخص ت را 

فراتر ا  یك بنصر قریاني شده در نظر داشته و سعي كکرده ا  او یکه 

بنهان ننادي یراي نشان دادن معصهم ت ا  دست رفته یك كشکهر هکا 

  .                                                            اسکککتکککفکککاده كکککنکککد

یا تنا  جراحات روحي یکه  بکا نکهیسکنکده یکا هکا «  اوران ا» شخص ت 

یخشي ا  وجدان ی دار وطن است  او كه اكنهن یعد ا  گذشت یک کز ا  

                                                      .-سي سال دویاره یه كشهرش یرگشته و در مقای  پدر ماتضرش هنه 

اي است كه  كند گهیي سایه خاطرات تلخ را واگهیه مي

دیگر یه جز هن ن خاطرات چ ز دیگري یرایز یاقي 

.                                                     ننانده است  

خاهرا تنا  « سهریز»ماریه یارگاس یهسا در رمان 

در آثار دیگرش را یه كار گرفته  شگردهاي ت ریه شده

.                             تا كاري در خهر ارائه دهد   

ای اد فضاهایي آكنده ا  تعل ق و رجعت مداو  یه 

اي  گذشته و پ هند آن یا  مان حال در این اثر یه گهنه

یس ار  یبا رخ ننایانده است  نهیسنده در این اثر یه 

هایي دست  ده كه در نگاه اول  خلق خرده روایت

رسند اما در كنار ها قرار دادن  پراكنده یه نظر مي

ها كه البته كني ها دشهار است پ كره كلي رمان را  آن

.             سا د مي  

در قالب « سهریز»ماریه یارگاس یهسا در رمان 

تر تالش كرده است  هایي آشفته هاي آشفته ا  آد  روایت

تا وضع ت نایسامان كشهر دومن كن را هر چه ی شتر 

اي یس ار  او در این كار گاهي ا   اویه. افكني كند یرون

ها را در ننایي  پردا د و شخص ت دور یه روایت مي

دهد و گاه در بنق ذهن ت آنها نفهذ  كلي ارائه مي

  . ند كند و ا  درون یه تال   وقایع دست مي مي

این است كه « سهریز»نكته قای  تهجه در رمان 

اند یه  افرادي كه ها اكنهن یه فكر نایهدي تروخ ه افتاده

اند   اشكال مختلف در یه قدرت رس دن او نقز داشته

كهشند  اي مي ها در هنهار كردن جاده یعني این كه آن

.                كه یه دست خهدشان مسدود شده است   

اي كه پ شتر یه آن اشاره شد و  تك ه نهیسنده یر اسلهره

هایي آن قدر یه   ي اثر در لاظه گن اندن آن در  یه

شهد كه خهاننده هر چه ی شتر یا  پ كره رمان نزدیك مي

شهد نزدیك مي« كاپاكهچا»مایه و پ ا  ذهن ت  درون .  

اش یقبه ند  نهیسنده گهیي یا این كار خهاسته یه خهاننده

اي  قریاني شهنده و قریاني  كه در این یاور اسلهره

كننده هر دو یه یك اندا ه قای  ترحنند و یه تعب ر 

گ رند  اي در یك ردیف قرار مي تر هر دو یه گهنه روان

.                                      شهند و هر دو فنا مي   

این است كه « سهر یز»یكي ا  مشخصات مثبت رمان

نهیسنده یر خالا آثاري ا  این دست یه تروخ ه یه 

بنهان یك آد  معنهلي نگاه كرده  آدمي كه در كنال 

نایاوري تهس  سهدجهیاني كه فق  یه منافع خهد 

اي قریاني شده  اندیشند یه قدرت رس ده یا یه گهنه مي

.                است   

اثر « پائ ز پدر سا ر»یهسا یر خالا آثاري چهن 

«  آقاي ری   جنههر»یا « گایری  گارس ا ماركز»

سعي نكرده كه شخص تي تك « آستهریاس»نهشته 

یعدي و خشن ا  تروخ ه ارائه دهد  یلكه یر آن یهده تا 

شكلي واقعي ا  روند یه قدرت رس دن یك دیكتاتهر را 

یه ننایز یگذارد و خشهنت یر آمده ا  بنصر قدرت 

.                       را در ذهن هنه بهام  رمان یكارد  
                        

در ایران توسط عبدهللا كوثري ترجمه « سوربز»رمان 
.                           شده و به چا  دوم رسیده است  

پرتو خورشید          :از سایت                             

 ردپاي اسطوره در اكنون 
 (نوشته ماریو بارگاس یوسا « سوربز»رمان ) 
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 شعرهای پنهان 

 عباس سماکار
 

 شعرهائی دارم که می ترسم بگویم شان
 شعرهائی که شب های دیرهنگام

 انگشت به شانه ام می زنند و از خواب بیدارم می کنند
 شعرهائی که چنان به دلم چنگ می زنند 
 «کالبد بی جان کلمه به درد می آید»که 

 
 شعرهای ناگفتنی

 شعرهای گیج
 گول

 ترس آور
 شعرهای اعماق وجود رفقایم که دیگر نیستند

 
 شعرهای اعماق تنم را می گویم

 شعرهائی که بهتر است به زبان شان نیاورم
 و اشک را از فشار درونی شان پنهان کنم

 
 شعرهائی که تنها می شود با سکوت بیان شان کرد

 شعرهائی که نبایدشان گفت
 نباید

 شعر هائی 
 که خود 
 شعر اند 

 بی آن که گفته شوند
 

 شعرهائی که به جای تو گریه می کنند 
 آه می کشند

 خواب زده می شوند
 نگرانی ِ کسانی را دارند که گرسنه اند

 
 شعرهائی که شعر ناب اند

 ناِب ناب
 

 شعرهای پنهانم 
 بی ارادۀ من
 با فروتنی

 لب از سخن فروبسته اند تا گفته نشوند
 

 و شایسته تر آن که من نیز
 لب از سخن فروبندم و خاموش بمانم

 
*************** 
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0) 

 گاه
 هاراه

 کنندمان مییاری
 .دور شویم

 چهآن
 از پیش 

 خواندما را فرا می
 به بازگشت 

 آوردهجوم می

 منبع گروه پروسه

 

 «م.نيلوفر»سه شعر و طرح از 
 
 
 
 
 
 

 

4) 
 به سراشیبی 
 کوبیده شدم
 م نگاه نکنیدابه سرعت
 رومبه قعر می

 .شومگم می
 میخ هم

 حرکت دارد
 دسِت کم 
  .در زمان

 

  2) 

 باد
 خود
 دانستمی

 باور پنجره را

 که همیشه

 به َنَوزیدنِ 

 .باز بود
 پنجره 

 از روییدِن من درد کشید

 .باد مرا با خود برد

 

"طرح"  
 

 فلزبان

 ارزش ِافزوده

 آن دان ي ست

–كه من   

 پاشیده ام

 میوه ي آبدار این دانه

–ولي   

.*از آن ِ كیست  
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23ادامه در صفاه             

کردند   نها ی شتر کارهایی  اما هر چه ی شتر ب له می

.                                             کردند تا وقت تلف شهد می  

کردند   انها مث  مرغهای وحشت  ده نهک در هرجا فرو می

گرفتند  این جا دنبال  اش ای یا ار ش دریایی را در یغ  می

گشتند و آن ا دنبال قلب ننای مچی  تا روی مرده  یادسنل می

.                                                                    یگذارند  

پ  ا  آناه یارها تارار کردند  ا  آن ا کنار یرو   ن  ا  سر 

راه کنار یرو  مهاخب یاش  نزدیس یهد مرا روی مرده 

ی ندا ی  کا کا یدگنان شدند و ینای غرغر کردن را گذاشتند 

دهد؟        که این هنه تزی ن یرای دفن یس غریبه چه معنی می  

 یرا یا وجهد آن هنه م خ و تنگ آب مقدس  کهسه ها او را 

اما  نها هنچنان اش ای بت ق ین   را روی ها . خهردند می

دویدند  ساندری  کردند  این طرا و آن طرا می تلنبار می

خهردند و در آن حال آنچه را نتهانسته یهدند یا اشس نشان  می

یه طهری که دست آخر . دادند های خهد یرو  می یدهند یا آه

مردها ا  کهره در رفتند که چه کسی تا حا  این هنه ه اهه یر 

نا  و  ای دیده که دریا پ  داده  یر سر یس غریق یی سر مرده

 نشان  یر سر یس تاه گهشت سرد رو  چهارشنبه؟              

ابتنایی آ رده شده یهد   یای ا   نها  که ا  این هنه یی

دستنال را ا  روی چهرۀ مرد پ   د و در این وقت یهد که 

.                           هایشان حب  شد مردها ها  نف  در س نه  

ن ا ی نبهد اسنز را در حضهر آنها یبرند تا او . او استبان یهد

یردند و  اگر نا  سروالتر رالی را ها پ ز آنها می. را یشناسند

او را یا آن له ج ی گانه و طهطی د  شنش ری نهک یرگشتج 

دیدند تا  روی شانه و تفنگ لهله کهتاه و قلهر آدمخهارکز می

.                                         کردند این اندا ه یق ن پ دا ننی  

دن ا وجهد داشت که جله چشنان چهن تنها یس استبان در هنه 

آنها درا  یه درا  افتاده یهد  مث  نهنگی درا  سر  یدون کفز  

هایی یه سختی  ای کهچس تر ا  معنهل یه پا و ناخن شلهار یچه

  .                        شان کرد شد کهتاه سنگ که تنها یا چاقه می

 دند تا یب نند  اش پ  می یاید دستنال را ا  روی چهره تنها می

که او شرمنده است  که گناه او ن ست که آنقدر یزر  یا آنقدر 

سنگ ن یا آنقدر  یباست  و اگر خبر داشت که این اتفاقها روی 

دهد  یرای غرق شدن دنبال جایی دنل تر گشته یهد  راستز  می

را یگهیا  اگر دست خهد  یهد لنگر یس کشتی یادیانی را یه 

  -خهد رایستا و مث  آدمی که ا  جانز س ر شده یاشد  گردنا می

کرد  و حال این مرد  را  ای پرتاب می ا  روی صخره

اند  یه  که یه گفتج شنا گرفتار جسد رو  چهارشنبه شده

 د   و یا این تاه گهشت سرد پل د که ه چ  ها ننی

شدمرفتارش چنان  ارتباطی یا من ندارد مزاحا کسی ننی

ترین مردها  یعنی کسانی که  صادقانه یهد که یدگنان

تلخی شبهای تنا  نشدنی را در کنار دریا احساس کرده 

یهدند تا مبادا  نهایشان ا  دست آنها خسته شهند و کا 

کا خهاب مرد غریق را یب نند  حتی انها و ن ز مردهای 

.     سرسخت تر  ا  دیدن صن ن ت استبان خشاشان  د

ای که یرای  این چن ن یهد که یاشاهه ترین تش  ع جنا ه 

رس د ترت ب  مردی غریق و رها شده یه فارشان می

.                                                              دادند  

چند  نی که یرای آوردن گ  یه روستاهای اطراا رفته 

یهدند  هنراه  نهایی که حرفها را یاور نارده یهدند 

یرگشتند و آن  نها ن ز پ  ا  دیدن مرده  رفتند و گ  

آورند و آنها ن ز رفتند و  نهای دیگر را آوردند تا ایناه 

آنقدر گ  و آنقدر آد  جنع شد که دیگر جای سه ن اندا  

شان آمد که او را مث  آدمی  در لاظه آخر دریغ. نبهد

یت ا یه آیها پ  یدهند و ا  م ان یهترین آدمها  پدر و 

مادری یرایز انتخاب کردند و ن ز بنه و خاله و بنه و 

دایی و بنه  اده و خاله  اده و بنه اده و دایی  اده  

یه طهری که یه واسلج او ساکنان روستا هنه یا ها 

یعضی ا  دریانهردها که صدای گریه  .نسبت پ دا کردند

را ا  راه دور شن دند راهشان را گا کردند و مرد  

های قدینی پریان  شن دند که یای ا  آنها یه یاد قصه

مردها و . دریایی خهدش را یه دک  اصلی یسته است

 نها یر سر حن  او یر دوش خهد در طهل پرتگاه 

ها  یه کشناز پرداختند و در این  سراش ب کنار صخره

وقت یهد که یا دیدن شاهه و  یبایی مرد غریق خهد  

شان  یرای اول ن یار  یه صرافت افتادند که کهچه های

شان  شان خشس و رویاهای های دورافتاده  ح اط خانه

.                                                        حق ر است  

او را یدون لنگر روانه دریا کردند تا اگر خهاست و هر 

وقت دلز خهاست  یرگردد و آنها هنه یرای کسری ا  

قرنها سال نف  در س نه نگه داشتندتا جسد در دریا فرو 

.                                                               رفت  

ن ا ی نبهد هندیگر را نگاه کنند تا دریایند که هنه آنها 

دیگر حضهر ندارند  که هرگز حضهر نخهاهند داشتاما 

هنچن ن دریافتند که ا  آن لاظه یه یعد هنه چ ز فرق 

هایشان یزرگتر خهاهد یهد   خهاهد کرد  ردهای خانه

هایشان مااا تر  تا  هایشان یلندتر و کف اتاق سقف

خاطره استبان یدون آناه یه چارچهب درها یخهرد ا  

هر جا سر در ی اورد و در آینده کسی ه چگاه جرئت 

ناند در گهشی یگهید  یا خره خ س گنده مرد  ح ف 

.                             شد  یا خره احنق خهشگ  مرد  

های شاد  هایشان را یا رنگ خهاستند جله خانه چهن می 

خهاستند  رنگ یزنند تا خاطرۀ استبان ماندگار شهد و می

آن قدر چشنه ا  دل سنگ ها ی رون ی اورند و روی 

ها گ  یرویانند تا دیگر کنرشان راست نشهد  تا  صخره

های آینده در طلهع صبح  مسافران  آن ا که در سال

های  های یزر  یخاری  مست ا  یهی یاغچه کشتی

دریاهای آ اد  ا  خهاب ی دار شهند و ناخدا یا لباس 

ناخدایی یه ناگزیر ا  ساهی برشه پای ن ی اید و 

اسلر ب یه دست و ردیف مدالهای جنگی یر س نه  یه 

راهننایی ستارۀ قلبی  در دور دست افق یه دماغج یلند 

های سرخ اشاره کند و یه چهارده  یان یگهید  آن ا  گ 

را نگاه کن د  آن ا  آن ا که آفتاب آنقدر درخشان است 

دانند یه کدا  سنت  های آفتایگردان ننی که گ 

  .  .        رویگردانند  آری  آن جا روستای اسبتان است

             

                

خانه ادبیات داستانی                     –بوطیلا : سایت  

                                               *****  

ذهن ت مرد  امریاای جنهیی تا حدود  یادی یا فرهنگ اسلهره ای 

آنان اسلهره های یهمی و یاور های خهد را دارند؛یاور .ب  ن است

هایی که یاواقع ت های رو مره و امرو ی ادغا  شده و جهانی 

نهیسنده ای یرآمده "  گایری  گارس ا مارکز. "دگرگهن رارقا  ده است

جهانی داستانی او را ب ایبی شا  داده اند که .  ا  این فرهنگ است

ب ایبی که جهان .رنگ حق قت یه خهد گرفته و یاور پذیر شده است

اصه   یانی قصه گه "  مارکز."غ ب و ب ن را یای کرده است

این روش می .  نهشتن داستان یرای او یه مثایه گفتن آن است.دارد

تهاند ریشه در سنت فاری وفلسفی او ومرد  امریاای  ت ن داشته 

یاشدکه هنهاره گفتار را ا نهشتار یرتر دانسته اند و ذهن تی قصه گه 

 .دارند

                                * * 

    مرد اسفوره ای در ژانر جادوئی   

  

 *آشنایی با نویسنده *

ذهن ت مرد  امریاای جنهیی تا حدود  یادی یا فرهنگ اسلهره ای 

آنان اسلهره های یهمی و یاور های خهد را دارند؛یاور .ب  ن است

هایی که یاواقع ت های رو مره و امرو ی ادغا  شده و جهانی 

نهیسنده ای یرآمده "  گایری  گارس ا مارکز. "دگرگهن رارقا  ده است

جهانی داستانی او را ب ایبی شا  داده اند که .  ا  این فرهنگ است

ب ایبی که جهان .رنگ حق قت یه خهد گرفته و یاور پذیر شده است

اصه   یانی قصه گه "  مارکز."غ ب و ب ن را یای کرده است

این روش می .  نهشتن داستان یرای او یه مثایه گفتن آن است.دارد

تهاند ریشه در سنت فاری وفلسفی او ومرد  امریاای  ت ن داشته 

یاشدکه هنهاره گفتار را ا نهشتار یرتر دانسته اند و ذهن تی قصه گه 

 .دارند

 *مقدمه
یا ژانر رئال سا جادوئی ا  "   یباترین مرد مغروق جهان "  داستان 

نهع داستان های اسلهره ای است که شخص ت اصلی داستانی اش 

داستان یا دیدگاه دانای ک  .  را یرتر ا  انسان های دیگر قرارمی دهد

 دید گاهی که در ش هه ی قصه گهیی مرسه  است ؛ی ان می 

کانهن روایت متن ی شتر ی رونی ست و خهاننده کنتر ا  انگ زه .شهد

داستان ی شتر گفتار ماهر .ها و دغدغه های شخص ت ها یاخبراست

 مان تاریخی داستان مشخص .  است و یه ش هه ی نقالی ی ان می شهد

ن ست ؛ مان تقهینی و جاری داستان حدودا یس شبانه رو  را  

داستان دارای مقدمه یس ار کهتاهی ست و نهیسنده .دریرمی گ رد

سریع یه بد  تعادل داستانی که هنان پ دا شدن مرد مغروق است  

مارکز یه وس له .بنصراصلی اثر مضنهن آن است.اشاره می کند

ژانر رئال سا جادوئی یا کنس ساختار شانی اصهل کالس س  دست 

یه تقدس  دایی می  ند و یه گهنه ای یه خهاننده می فهناند که 

 .اساط ر  تنها  اده ی بق  ناقص و یی منلق آدمی ست

 *خالصه داستان*
اول ن کسانی هستند که جنا ه ی یادکرده و پهش ده ا  جلبس را که 

 —آنان . امهاج یه ساح  رسانده است  پ دا می کنند؛یچه ها هستند

 16ادامه در ص 
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 نقد داستان کوتاه 
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مشغهل یا ی یا جنا ه می شهند  تا آن که یزرگکتکر هکا سکر مکی 

رسند و در می یایند جنا ه غریبه  یکزرگکتکر و درا تکر ا  مکرد 

مرد های دهاده درسدد کشف هکهیکت جسکد یکه . های دهاده است

درایکن حک کن  نکان یکرای یکه آب . دهاده های م اور مکی رونکد

مشغهل تن ز کردن او مکی شکهنکد و ( دفن م دداو) انداختن جنا ه

درمی یاینکد ککه اوقکدیکلکنکدتکریکن چکهکارشکانکه تکریکن آرامکتکریکن و 

او مردی ست ککه مکر  .  یباترین مردی ست که تا حال دیده اند

مردی ککه نکاخکن هکایکی چکنکان سکخکت . را یا غرور پذیرفته است

 نان صن ن تی خکاص یکا . دارد که می یایست یا چاقه کهتاه شهد

مکرد مکغککروق یکرقککرار مککی ککنککنککد آنکان هکریککس درذهکن اورایککا 

شههرخهد مقایسه می کنند و هریس یه گکهنکه ای جکذب او مکی 

گکهیکد ککه قک کافکه ی او یه دیگر  نان م ک  پ رترین  نان ده.شهند 

 نان یا کنس پارچه های یادیان یرای استکبکان .  شب ه استبان است

مرد های ده یعد ا  یا گشکت . شلهار می دو ند و او را می آرایند

 ا سباسری  نان ی ز ا  حد متع ب مکی شکهنکد و در مکراسکا 

 نان ده یه هنراه دیگر  نکان اسکتکبکان . خاکس اری ب له می کنند

را غرق گ  می کنند و یرای او پدر مادر و خانهاده تکعک ک کن مکی 

ننایند؛یدین گهنه مرد  دهکاکده یکا یکاکدیکگکر قکه  و خکهیکز مکی 

آنان وقتی می خهاهند استبان را یه دریا ی نکدا نکد  مکتکهجکه . شهند

می شهند که خ ایان هایشان بری  نک کسکت و گکلکی در دهکاکده 

یعد آن که استبان را یه آب می سک کارنکد؛مکرد  خکانکه . وجهد ندارد

هایی یا دروا ه های یزر   سقف های یکلکنکد و اتکاق هکایکی ککه 

کفشان مااا است می سا ند ؛در  یه  ی صکخکره هکا گک  مکی 

 .کارندو اسا دهاده را استبان می گذارند

 *مضنهن یا درون مایه* 

حرا اصلی و پ امی که مارکز می خهاسته یدهد این ناته اسکت 

. که اصه  تفار و دیدگاه مرد  امریاای  ت ن اسلهره ای سکت

اسلهره  تفار مرد  یر مسائلی ست که ننی تهانند منلق و بق  

مرد  معنه  ا آن چه ککه .  گرایی یر پدیده غریب راتهج ه ننایند

سر در ننی آورند   یه آن جنبه ی اسلهره ای واسکاطک کری مکی 

دهند و این اسلهره ها چنان در تار و پهدشان رخنه می کنکد ککه 

درداسکتکان . شکان مکی شکهد  یانی تغ  رات فاری و ش هه  نکدگکی

مرد  چهن یا غریبه ای آشنکا مکی "   یباترین مرد مغروق جهان" 

شهند که در حد و قهاره ی خهدشان ن ست و یکرایشکان نکامکانکهس 

یرای او نامی اتکخکاذ مکی . است  یه او جنبه ی اساط ری می دهند

و او را تبدی  یه (  است ان نامی روسی ست) کنند که مرسه  ن ست

اسکلککهره ای مککی کککنککنکد ککه حککتکی پککریکان دریکایککی خکهاهککان او 

این یرتری شخص ت ا  نهع یرتری ا  انسان های دیکگکر . هستند

در واقکع مکی تکهانکد مک ک  ککنکال یکایکی انسکانکی را نک کز مکلکر  

یکه طکهر خکالکصکه . انسانی که مدا  یه دنبال ایده آل ها اسکت. کند 

 :درون مایه را می تهان یدین گهنه ت تر یندی کرد

اسکلکهره   مرد  یه آن چه که در فها شان ننی گن د جنبه ای-  7

 .ای می یخشند

می افتند  که یرتکر ا    مرد   مانی یه فار یهبهد  ندگی شان-0

 (و تغ  ر در ساخت خانه ها  گ  کاری معایر.)خهد را می ی نند

 .اساط ر در ش هه ی  ندگی مرد  اثرگذار است -0

ذهن ت مرد  امریاای  ت ن یا سنت ها و اسلهره ها ب ک کن   -4 

 .شده است

 *  شخص ت پردا ی*  

شککخککصکک ککت اصککلککی  مککرد مککغککروق اسککت؛مککردی چککهککارشککانککه  

درمانده جذاب آرا   یا قد و قکهاره ای نکامکعکنکهل؛ککه در حک کن 

ح ات یه بلت هن ن ه ا  درشت مهرد شناتت قرار می گکرفکتکه 

آن چه که خهاننده ا  شخص ت اصلی می داند  هن ن است .  است

درواقع خهاننده نه ا  پ ش نه ی او  نه ا سن او ا شغ  و .  و ی 

خکهانکنکده حکتکی ا  . مهقع ت اجتنابی او وغ ره چ زی نکنکی دانکد

تنها در پکانکهیک  .  چگهنگی یه دریا افتادن او اطالع دق قی ندارد

اشاره یه پریان دریایی می شهد  که مردان را یه سهی خهد فکرا 

 :می خهانند  در جای دیگر ا  داستان ن ز می خهان ا

شاید اگر می دانستا این طهرمی شهد لنگر کشکتکی یکادیکانکی یکه » 

 787ص« ....خهد می یستا 

گهیی استبان  مرد یهنانی و اساط ری؛ فردی ست که پریان 

شخص تی .دریایی او را یه خهد خهانده و مهجب غرق او شده اند

شخص تی که نه تنها . شده است  که ا  لااخ شا  یرجسته

   -مرد .) خهاننده یلاه افراد ده ن ز ا  پ ش نه ی او یی اطالع اند

یرای چ ز هایی که ننی تهانند  جهاب منلقی ی ایند و یکرایشکان 

 .(نا آشنا ست   یه اسلهره ها پناه می یرند

ا سککهی دیککگککر خککهانککنککده یککا تککاککهل  نککان و مککردان رویککه 

شخص ت هایی فربی داستان که استبان را می یایکنکد و . روست

ایکن . ) در سدد درست کردن خاندان و خانهاده یرای او هسکتکنکد

                                      کککککنککککز یککککاککککی ا تککککفککککاککککرات اسککککلککککهره ای مککککرد  

آنان یه تقدس و اجداد خک کلکی اهکنک کت مکی . امریاای  ت ن است

دهند ؛یه هکنک کن دلک ک  یکرای غکریکق خکانکهاده دسکت و پکا مکی 

مارکز در این جا ن ز یا طنز خهد یه گهنه ای این رسکا را . کنند

شخصک کت فکربکی   اهالی دهاده گرچه(. ن ز  یر سهال می یرد

داسکتکانکی را انک کا  مکی   یه نظر می رسند  ولی ی شترین کنز

تکاکهلکی ککه تکهجک که پکذیکر . دهند و در انتها مکتکاکهل مکی شکهنکد

درحالی که دانای ک  خ لی راحتر می تهانست یه ذهن کت . ن ست

ها رسهخ یافته و ا  انگ زه ها و دغدغه های افراد سخن یگهید 

 .تا این کنز و تاهل یاورپذیرتر گردد

  

 *پ رنگ *

شخص ت اصلی داستان مرد مغروق است که یکه بکلکت مکر   

در نت  ه او در ح  گره و گکره .  فردی منفع  یه حساب می آید

گشایی اول ه   که در واقع هنان یه آب س ردن مک کدد ش اسکت 

پ  می تهان گکفکت  گکره ایکن داسکتکان  .  ؛بنلی ان ا  ننی دهد

آن چه که در این داستان رخ . مخصهص شخص ت اصلی ن ست

گره ی اصلی در واقکع یکرای .  می دهد تاهل افراد دهاده است

مرد  ده ای اد می شهد ؛وآن یه آب س کاری و مشکاک  آراسکتکن 

یزرگترین مرد است؛که البته این گره در اواسک  داسکتکان گکره 

پ  می ی ن ا که پ رنکگ دارای گکره خکاص و . گشایی می شهد

گره گشایی مشکخکصکی نک کسکت و ا  ایکن یکایکت دچکار مشکاک  

در نگاه ساده و ایتدایی  گره شایدهنان کهچس یکهدن سکر . است

در ها و کهتاه یهدن سقف یاشد که در انتها ح  می شهد؛ اما یکا 

تهجه یه بنق مللب می تهان دریافت که درون مایه ی داستان 

درواقع ایکن ژانکر یکا دسکت انکداخکتکن . حرفی فراتر ا  این دارد

اصهل اول ه کالس س یه نهبی می خهاهد این اصهل را ن ز یه 

شاید ا  هن ن روست که گره ی خاصی در متکن . چا لز یاشاند

 .دیده ننی شهد

در قسنت پ رنگ یه غ ر ا  یافتن گره و چگهنگی گره گشایی  

 نکان ده در . می یایدیه مسئله ی بلت و معلهل ها تهجکه داشکت

اول ن دیدار صن ن تی خاص یه مرد مکغکروق درخکهد احسکاس 

می کنند؛آنان خ لی سریع حرا پ ر ن را مکی پکذیکرنکد و مکرد 

ایکن ککنکز گکرچکه تکهجک که پکذیکر و . مغروق را استبان می نامند

منلقی نگشته امکا یکا  مکی گکردد یکه تکفکاکر و پکذیکرش سکنکت 

اسلهره ای مرد  امریاای  ت ن که یس ار سه   هرچه را ککه 

 .پ ر ن می گهید  قبهل می کنند

ا  سهی دیگر متن چگهنه گی تاهل بظ ا در مکرد  ده راککه 

یانی تغ  ر نگرش درآنان می شهد؛ یکدون داشکتکن یکعکد  مکانکی 

.     و ی ان انگ زه های مشخص و بلت مند ؛ روایت می کند 

تاهل می شهدو می تهاند یکاکی   این بن  مهجب یاور ناپذیری

هنانلهر که لکئکهنکاردو یک کشکاب مکی .  ا  ب هب متن قرار گ رد

گهید  هر تاهل احت اج یه پ ز  م کنکه هکای     دارد ککه یکه 

ابتقاد نگارنده این پ کز  مک کنکه ی سکبکبکی و  مکانکی در مکتکن 

ناگفته نناند که شاید مارکز یدین ترت ب مکی .) حاص  نشده است

خهاسته تاث ر پذیری غ ر منلقی را نشان دهد و سنت ها را یکه 

 (سخره یگ رد

تنها کشناشی که در . کشنز های داستان یس ار اندک است

که آن ن ز .متن دیده می شهد ؛ی ن  نان و مردان دهاده است 

شخص ت اصلی ه چ گهنه کشناشی . در حد یس جنله است

یاقهاره ی یزر  و ن رومند ش نداشته وشاید در  مان ح ات   

درواقع می تهان گفت . هنه چ ز را یه راحتی می پذیرفته است

اصلی  دارای کشناز خاصی   این داستان یه دل   نداشتن گره

 یرا .ن ست و در نت  ه تعل ق خاصی را ن ز ای اد ننی کند 

". یعد چه خهاد شد؟" خهاننده درههل وو ی این ن ست که یداند

شاید یتهان گفت چهن داستان در درژانررئال و کالس س قرار 

.  ننی گ رد ؛ننی تهان آن را یا نقد یه ش هه ی کالس س سن  د

شاید یاید این نهع متهن را تنها یرحسب آن که در ژانر رئال سا 

 جادوئی قرار می گ رند ؛یراساس شاخصه های این ژانر مهرد 

درآن صهرت نبهد گره کشناز و حکتکی .  یررسی قرار داد 

این نهع نقد .) کنز های غ ر منلقی شاید جهاب پذیر تر یاشد

 (در انتها یررسی خهاهد شد

  

 *دیدگاه یا  اویه دید *

 

دانای ک  یه .  نظرگاه داستان دانای ک  است                

بلت سنت فرهنگی نقالی و قصه گهیی در کشهر امریاای 

دچار تخلی شده  787این دیدگاه در ص.   ت ن مرسه  است

 .می شهد  و تبدی  من راوی

یه ابتقاد نگارنده این تخلی دیدگاهی درصهرتی درمتن 

مهجه می شد که نهیسنده سخنان مرد مغروق را داخ  

درآن صهرت چهن راوی دانای ک  .  گ همه می گذاشت

ا ذهن ت هنه آگاه است این تغ  ر دیدگاهی  یاد یه چشا ننی 

 .آمد 

حال جا دارد که این داستان کهتاه رایراساس مشخصات  

ا  .داستان های رئال سا جادوئی مهرد یررسی قرار ده ا

 :بناصر رئال سا جادوئی می تهان یه این ناات اشاره داشت

: ی ان امر نامنان یه صهرت منان و یاورپذیر        -7

مرد مغروق و یزر  ایتدا تهس  کهدکان یه یا ی گرفته می 

 .شهد ؛ نان و مردان ن ز او را راحت می پذیرند

استفاده ا  صفات :  اغراق و غله در تهص فات        -0

آرامترین -جذاب ترین-یرتری چهن  چهارشانه ترین

؛وجهد  م ن اندکی که یاو ش یاد اماان یردن ....مرد

 !(کهدکان و غرق شان را مه ا می کند

 دیدار دسته جنعی مرد  یر اتفاق نامعنهل و غریب        -0

استفاده ا  سنت ها و یه گهنه ای که آن را یه طنز         -4

 .کش ده و ساختارشانی کند

استفاده ا  ی ان جزئ ات یرای یاور پذیری رخداد         -5

 شر  جزئ ات یدنی مرد: نامعنهل

استفاده ا  بناصر ماورائ اللب عه در         -6

وجهد پریانی که مالحان و مرد را یه خهد فرا می :داستان 

 .خهانند

وجهد بنصر قصه گهیی و روایت و نق  کردن که         -1

 .در این اثر چشنگ ر است

مارکز یا ای اد " یباترین مرد مغروق جهان"  در داستان 

بد  تعادل ی رونی و حادثه ای غریب که شخص ت های 

داستانی دریهجهد آمدن آن نقشی ندارند یه امر نامنانی می 

جسد مردی که یس ار یلند .پردا د که بادی و منان می شهد

یه ساح  (  ی رونی  ن روی)و چهارشانه است یه وس له امهاج

مارکزیا اغراق در خصهص ات مرد .  آورده می شهد

مغروق و دیدار دسته جنعی اهالی دهاده و س   ح  

پذیری غ ر منلقی ک   نان یه این مرد ؛ها چن ن ی ان 

( حتی ناخنی که می یایست یا چاقه گرفته شهد)جزئ ات مرد

یه سنت ها و افاار اسلهره ایی می تا د که بلت مند 

مارکز در این راه ا  طنز خاص خهد یهره می .ن ست 

جهید؛اواین نهع اسلهره ها را که جایگزین ذهن ت ها شده 

می کشاند؛و یا استفاده ا اسلهره ی یهنانی پریان   یه چالز

دریایی نه تنها یه امر ماورایی اشاره می کند؛یلاه یه گهنه 

 .ای این نهع اساط ر را یه چالز می کشد

  

مارکز،گابریل گارسیا؛ زیبا ترین مرد مغروق جهان   :  منبع

 .داستان ونلد

                                                    

دریچه ای به داستان ونقد: از وبالگ  -فرحناز علیزاده   



 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 70  MAY 2013    21 

4ادامه ملاله آمارها از ص   

ا آمارها در ایران هنچنان ا  اشتکغکال نکاچک کز  نکان سکخکن  امی

در یهترین حالت درصد مشارکت  نکان در یکا ار .  گهیند می

پکرسکز ایکن اسکت  آیکا .  درصد فراتر نرفته است 74کار ا  

در !  تهان یه این آمارها ابتنکاد ککرد؟ یکه یکاور مکن خک کر می

ک  نکگکارنکده در شکهکر رشکت  پژوهز اککتکشکافکی ای ککه تکهسی

هی ا   نانی که در یا ار ککار  صهرت گرفت  تعداد قای  تهجی

انکد اسکاسکاً خکهد را شکاغک   غ ررسنی مشغهل یکه ککار یکهده

شناسایی  یکه ذات  ها یرای این بد  دل   آن.  کردند معرفی ننی

چککهن یکک ککنککه نککبککهدنککد و » .  گشککت مشککاغکک  غکک ککررسککنککی یککرمککی

اگر ی ذیریا که شکرایک  «  .کردند مزد ناچ زی دریافت می دست

شکدِن یککا ار کککار و  سککهی غکک ککررسککنککی جکهککانککی و داخکلککی یککه

رود  و ا  سهیی دیکگکر درصکد  شدن این یا ار پ ز می  نانه

هی ا  این  نکان دقک کقکاً یکه دلک ک  اشکتکغکال در یکخکز  قای  تهجی

تکهان ایکن  ککنکنکد  مکی غ ررسنی خهد را شاغ  مکعکرفکی نکنکی

ی یکررسکی در نکظکر گکرفکت ککه درصکد  احتنال را شکایسکتکه

اشتغال  نان در یا ار کار ایران یس کار یکا تکر ا  آمکارهکای 

هی ا   نان شاغک    نکانکی  رسنی است  یرا درصد قای  تهجی

انکد و خکهد را شکاغک   هستند که در یخز غ ررسنی مشغکهل

ی  نکان شکاغک   کنند؛  نانی که در مک کان جکامکعکه معرفی ننی

هکای    نانی که نکه تکنکهکا ا  حکداقک .  پذیراند ی ز ا  هنه آس ب

قانهنی یرخهردار ن ستند که حتیی فاقد حداق  آگاهی ا  حقکهق 

 نانی ککه فکراتکر ا  ایکن یکی خکبکری ا  .  قانهنی خهد هستند

 نکانکی ککه در .  دانکنکد حقهق قانهنی  حتیی خهد را شاغ  نکنکی

 دنی  گاه حتیکی  ای مثال کهشی ترین شرای  یا سخت ناام دکننده

یککی هکک ککچ کککهرسککهی امکک ککدی  راه خککهد را یککه سککهی آیککنککده 

 .گشایند می

هکای  نکان در  جنبز  نان اگر در صدد پ هند ی شتر یکا تکهده

ی گشکهدن  تهاند فق  دغدغه ایران است  در یاث اشتغال ننی

کصکی و دارای  درهای یسته یه روی  نان در مشاغک  تکخکصی

های  نکان یکا آن  آنچه تهده. سلح یا ی منزلت را داشته یاشد

مهاجهند نه تنها درهکای یسکتکه یکرای اشکتکغکال نک کسکت یکلکاکه 

استقبال ا  اشتغال  نان در یخز غ ررسنی است  یخشی ککه 

تقریباً ه چ یس ا   نکانکی .  یا ی شترین استثنار در آن مهاجهند

هکا مصکاحکبکه ککرده اسکت  که نگارنده در پژوهز خهد یکا آن

ای تکهضک کح   ن فکروشکنکده.  اند مدیت  یادی یه دنبال کار نبهده

ل که داد که یه ما  کهتاه می ای ککه  آمدن ا  م زان دستنزد اوی

هزار تهمان یرای فروشندگکی نک کنکه  703ا  ) در نظر داشت 

یکه بکبکارت .  کار پک کدا ککرده اسکت(  هزار تهمان 63وقت یه 

ی این  نان نه ورود یه یا ار کار  که چگهنگکی  دیگر  مسأله

اینان در فقدان هرگهنه امن ت .  حضهر و شرای  اشتغال است

شغلی در هراس دائنی ا  دست دادن شغ   اغلب یکا شکرایک  

 .آیند ناگهار ما  کار کنار می

شکدن دارد و  ای ی تکهده یخشی ا  جکنکبکز  نکان ککه دغکدغکه

ک  خکارج ککنکد   خهاهد جنبز را ا  اناصار طبقه می ی متکهسی

ای جز رفتن یه م ان این  نان و آمهختن ا  خکهد ایکنکان  چاره

. گک کرد شناخت مسائ  اجتنابی در خالء صهرت نکنکی.  ندارد

هکای مکاکدود نشکسکت و  تهان در ککتکایکخکانکه یکا در حکلکقکه ننی

یاید سنیت ار شنند چهره .  های  نان را دریافت مشاالت تهده

یه چهره یه گفتگه نشستن و آمهختن و آمه انکدن و پکراککنکدن 

آگاهی را در مق اسی وس ع اح ا کرد تکا شکایکد در تکعکامک  یکا 

 .حلی جنبشی یرای یهبهد شرای  دست یای ا ها یه راه تهده
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************ 

چرا سراسر خبرگزاریهای آمریکا و کانادا، به مدت یک هفتۀ تمام واقعۀ انفجار بمب و کشته شدن دو نفر دربوستن را،  مهمترین 

یدون تردید احساسات انسانی  جریاه دار می شهد و قتی  رگهای پاره شده و دست و پای قلع  عنوان اخبار خود قرار داده بودند؟  

یه خصهص که این وقایع نه  در اثر تصادا یا حهادث طب عی . شده و خهنهای پاش ده شده یر در و دیهاِر هننهبان خهد را می ی ند

اما چرا این واقعه  یاید  مهنتر و درشت تر ا  یق ج وقایعی ا  این دست یاشد؟ .  یلاه ناشی ا  تصن ا آگاهانج یس فرد یا افرادی یاشد  

                       آیا به خاطر نگرانی از خشونت است؟                                                                                              

فق   هفتج .   امرو ه ما شاهد حهادثی ا  این نهع یس ار ههلناک تر و وخ ا تر در یس اری کشهرهای دیگر و حتی در آمریاا هست ا 

آیا این خ ر نگران کننده ای یرای رسانه های آمریاایی نبهده؟ اگر . نفر در آمریاا یا گلهله کشته و  خنی شده اند 2000گذشته 

.                             واقعا مرد  آمریاا نگران چن ن خشهنتهایی یهدند پ  تا کنهن یاید قانهن کنترل اسلاه یه تصهیب رس ده یهد  

                        آیا به خاطر ترس از تروریسم است؟                                                                                              

اما کشتار انسانها در پاکستان و سهمالی و ینن یهس لج . ینب گذاری یهستن را یه بنهان یس حنلج تروریستی مااه  کرد" اویاما"

.                                                              حنله های تروریستِی ههاپ ناهای یدون سرنش ن  در این مااهم ت  جایی ندارند  

چگهنه است که تروریسا در خاک آمریاا وحشت انگ ز و نگران کننده است  اما خبر کشتارانسانها و ت  اجساد  نان و کهدکان و 

         مردان در آن کشهرها یس خبر معنهلی و چند دق قه یا چند ثان ه ای را در یر می گ رد؟                                               

 خنی یرجای گذاشت و تعدادی ا   خنی ها در شرای  وخ نی  200اپری  انف ار ینب در یهستن سه  کشته و  15رو  دوشنبه  

تهرنته استار ها این . تن شد 300نفر و م رو  شدن  50درست در هنان رو  انف ار ینب در براق مهجب مر  . یسر می یرند

خبر را در م ان یق ج خبرهای خهد منتشر کرد ولی هرگزاین واقعج ههلناک و ضد انسانی در صدر خبر ها قرار نگرفت و قریب یه 

هر هفته در جهان سه  دهها هزار انسان در اثر فقر و آوارگی  و ی ناری ا  . اتفاق رسانه ها آن را نگران کننده و مها جلهه ندادند

چه تعداد ا  یهمی های کانادا در هفتج گذشته . پای درم ایند   نان مهرد تخاو   ضرب و شتا  قرار م گ رند و یه قت  می رسند

خهدکشی کردند؟ هر هفته کرۀ خاکی ما در اثر پروژه های سهدآور سرمایه داران  ی شتر یه مخاطرات جبران ناپذیر  یست 

          .                                                                                                                            ما لی نزدیس می شهد

    این تراژدی ها که هنزمان یا واقعج یهستن در جریان یهدند  آیا هرگز در صدر اخبار جای گرفتند؟                                      

 

 **********  

 ارزش جان انسان
در بوستن،عراق، افغانسان، پاکستان، سومالی و یمن    

اپریل 22دوشنبه " کوین فارمر"تورنتو استار،   

پرتو : ترجمه    

 



 

 

 22     2013شماره هفتاد  می  . ماهنامۀ روشنگر  

می خواستم براِی روز کارگر 
 شعری بگویم

 
 

 
 
 

 جمشید پیمان
 

 می خواستم ،
 می خواستم شعری بگویم

 که پیشانیش در حلقه هاِی تودرتوِی َعـَرق و ِگـره ،
 .گم نباشد

 
 می خواستم شعری بگویم

 که پینه ِی کهنه ِی دستانش 
 با هیوالِی سراپا آهن و پوالد ،

 .نجنگد 
 

 می خواستم شعری بگویم
 که دخترکاِن نابالغش

 از گوژهاِی ُزُمخِت نورسته شان
 بر دارهاِی رنگین قالی ،

 .آونگ نباشند 
 

 می خواستم شعری بگویم
 که پسرکاِن دستمال به دستش 

 در ازدحام خیابان هاِی بی شفقت
 طهارت را به ماشین هاِی توبه کار ،

 .هدیه نکنند 
 

 می خواستم شعری بگویم 
 که معصوم ترین واژه هایش

 سهم زنانی باشد که تن هاشان را
 با لقمه هاِی اندِک نانشان

 در شب هاِی سرِد خیابان خوابی ،
 .تاخت می زنند

 
 می خواستم شعری بگویم

 که بر تخته ِی سیاِه دبستانش 
 الفباِی زنده ماندن را 

 بر رخساره ِی بی خوِن گرسنگی ، 
 .َحک نسازند 

 
 می خواستم شعری بگویم

 که رگ هاِی متبسم دوست داشتنش
 در زیر دشنه ِی تحریم ،

 .آبی چکان نشود 
 

 می خواستم شعری بگویم
 که از َماذ نه هاِی صبحگاهش،

 ترانه هاِی تیر باران،
 .جاری نباشد 

 
 

 می خواستم شعری بگویم

که انگشِت جامانده در هزارالِی چرخ ها و 

 دنده ها ،

.بر َمطلَـَعش ننشیند   

 

 می خواستم شعری بگویم

 که در بیت بیِت کارخانه اش ،

 بیکار نباشد ،

 در ایواِن صاحب کارش ،

.اعتصاب نباشد   

 

 می خواستم شعری بگویم 

 که کارگرش ، بی بهار نباشد ،

 شعری بگویم که

 کساد ترین بازارش ،

.زندان باشد   

 

 می خواستم شعری بگویم 

. که شعار نباشد   

  !می خواستم 

 رفتار غیر انسانی دولت استرالیا با بومیان این مناطق

 

که آنها را در رده حک کهانکات و نکه انسکان طکبکقکه (   Flora and Fauna)یهم ان استرال ا  یر پهشز قانهن فلهرا و فائهنا  63تا اواس  ده 

. تا  مان حاضر استرال ا هنه قهان ن کنهانس هن ژنه در رایله یا یهم ان و حقهق انسانی آنها نق  ککرده اسکت.  یندی می کرد قرار داشتند

خانه هائی که در اخت ار انها قرار داده است خرایه های یس خهایه ایست که نه آب لهله کشی دارد   نکه یکرق و نکه گکا   و تکنکامکی یکس 

مناطقی که نکه .  این خرایه ها در مناطقی کامال دور افتاده و تا حد منان دور ا  مراکز تندن قرار دارند.  خانهاده م بهر یه  ندگی در آنند

 . یه چشا و نه یه فار کسی م رسد

******* 

 ساله در شهرکرد ٧٧خودکشی یک کارگر بازنشسته 

 11ینا یه گزارش دریافتی  صبح امرو  یس پ رمکرد 

ساله یه نا  حس ن دهقانی کارگر یا نشسته کهره یکلکنکد 

ذوب آهککن اصککفککهککان خککهد را ا  پککنکک ککره کککانککهن 

 .یا نشستگان فه د شهرکرد یه پای ن پرتاب کرد

گفته می شهد وی ککه یکرای دهکنک کن یکار یکه ککانکهن  

یا نشستگان مراجعه می کرد تا بلت پکرداخکت نشکدن 

حقهقز را ی رسد وقتی یا پاسخ رد مسکئکه ن مکهاجکه 

شد  یه سنت یالان رفت  در را یا  کرد و خهد را یه 

 .پای ن پرتاب کرد و جان س رد

****** 

 آیا خودکشی برای کارگر تنها راه چاره است؟ مبارزه یا خودکشی کدام راه؟ 

http://www.hambastegimeli.com/images/stories/persons/shoraeeeha/peymanjam.jpg
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یکخکهانک کد مکرا تکا (.   سهره مهمن ۱۹آیه ...)ادبهنی است ب لاا

این آیه یه  یبا ترین شا  مناکن دوسکتکی و .  اجایت کنا شنا را

مهر ورحنت هللا را نسبت یه یندگانز ی ان مک کاکنکد وتصکهیکری 

کام  ا  یس رایله بن ق و معنهی را در هر ذهنی پدیدار مکی 

ننایاند البته  یبا و دلنش ن است وآرا  یخکز امکا یکراسکتکی تکنکا  

مللب هن ن است و رحنت درهن ن چکنکد ککلکنکه خکالکصکه شکده 

وتنا  م شهد ؟ ه چگاه ا  رادیه و تلهیزیکهن وهک کچ رسکانکه ای 

در حاهمت اسالمی ایران ادامه این آیه شکنک کده نشکده اسکت در 

حال اه این آیه یای ا  آیاتی است که یه ککرات و دایکا قکبک  ا  

چرا ادامه ایکن . پخز اذان ا  رسانه های حاهمتی پخز م گردد

آیه را کسی نن داند وجائی قرائت نن شهد؟ این آیه ننکاد رحکنکت 

و دوستی و الفت هللا است یا انسانها اما چرا ایکن آیکج یکااهکنک کت 

وتاث رگذار که هن شکه قکبک  ا  اذان پکخکز مک کگکردد یصکهرت 

 ناقص و ناتنا  خهاننده م شهد؟

تنامی مستبدین وستنگران وقکدرتکنکدارن یکرای تکاکنک کق مکرد  

ا سخنان وی انات  یبا و گنراه کننده استفاده کرده و مک کاکنکنکد و 

هنهاره سعی شان در فکریکب مکخکاطکب اسکت و جکالکب ایکنکاکه 

 ورمدارن وقدرت طلبان هن شه تکهکدیکد و اربکاب واجکبکار را 

درمکقکا  و مکرتککبکه وجککایکگکاه دو  مککلکلکب خکهد قککرار مک ککدهکنککد 

وایزاراصلی پ شبکرد اهکداا وقکدرتشکان اهکر  تکهکدیکد واجکبکار 

وارباب م باشد و هللا کعبه ن ز ا  این مهرد مستکثکنکی نک کسکت و 

یعا  می ی ن ا که ی شترین استفاده ا  روش تکرس و ربکب و 

 .تهدید در کال  هللا یصهرتی واضح نهادینه شده

یخهان د مرا تا اجایت کنا شکنکارا یکدرسکتک کاکه :  ۱۹سهره مهمن 

آناناه سرکشی کنند ا ببادت من  ود یاشد که داخک  شکهنکد در 

 .دو خ ذل   شده

چگهنه م شهد که رحنت و مهدت چن ن ناگهانی ویسربت جای 

خهد را یه بذاب و اجبار و خشهنت یدهد فق  یه این دل   و این 

گناه که ا  ببادت و اطابت ما  سرپ چی شده آیا ایکن روش 

و استد ل در سخن گفتن وای اد ارتباط یه ایکن شکاک  مکخکتکص 

حاکنان مستبد و  یعق  ن سکت وکک کای حکاکنکت و مکعکرفکت و 

فض لت چن ن منز و ارتباط وگفتگه را یرایر یکا بکقک  و خکرد 

م داند که پادشاهی یا حاکا مللق قدرتنند و فرا نک کرویکی یکرای 

ارتباط یا  یر دستان خهد آنها ا  روی رحنت و معرفت وتعل ا 

وفض لت ا  چن ن واژه ها وراهااری خشهنت یار استفاده نناید 

اگر هدا ای اد ارتباطی قلبی وسالا ومابت آم ز و یکر مکبکنکای 

تعل ا وحانت است و جایگاه ارباب و تکهکدیکد در ایکن ارتکبکاط 

چ ست ؟ وچگهنه قای  تهض ح است ککه جکهکانکی ا  رحکنکت و 

کرامت یرای ای اد ارتباطی سالا ومابت آم ز متهسک  یکه  ور 

و تهدید گردد آیا این نشانه ضعف درسله  مختلف ارککان ایکن 

خدایی و پادشاهی ن ست؟ اینگهنه تهدیدها و ارباب ها در ککال  

هللا و در قرآن فراوان است و ادی ات هللا کعکبکه اصکه  ادیک کاتکی 

 .خشهنت آم ز و یر منلق ارباب و اجبار ینا شده است  

کسی که روی گرداند ا  ذکر هللا می گناریا :  ۰۱سهره  خرا 

ایکن آیکه اگکر .   یر او ش لان را پ  ش لان اسکت او را رفک کق

تهدید وارباب و ای اد فضای اجبار تکها  یکا تکرس نک کسکت چکه 

معنایی دیگر م تهاند داشته یاشکد صکریکاکا هللا کسکی را ککه ا  

ببادت او سر یا  ند را اینگهنه مااه  یه هننش نی یا شک کلکان 

ننهده واین حاا را ن ز ا  طرا خهد و یا اخت ار خکهد تکعک ک کن 

ننهده و اینگهنه قدرت خهد را یکه رخ  کشک کده امکا سکهال ایکن 

است که آیا کسی که مدبی حانت و مکعکرفکت و ککنکال مکلکلکق 

 است می تهاند چن ن ادی اتی داشته یاشد؟

و یرای هللا است پادشاهی آسنانها و  م ن و :   ۵۸سهره شهری 

اگر پادشاهی در چن ن بظنت و .....  می آفریند آنچه می خهاهد

قدرت و وسعت اخت ارات اینگهنه ا  ناحک که ضکعکف وخشکهنکت 

وتندی یا مخالف خهد یرخهرد می کند آیا نباید معانکی و مکبکانکی 

جدیدی یرای حانت و کنال و اخالق یهجهد آورد؟  اگر پادشکاه 

 —جهان ان که قدرت مللق و کنال مللق ها هست اینگهنه 

معرفت و اخالق و فض لت را چن ن معرا است پ  چه جکایکی 

یرای مدارا و مالحظات ی ن ما انسانها م ناند اگر منلق هللا ککه 

منلق مللق است چن ن یاشد چه جای شاهه و شاایت اسکت ا  

 .ستنااران

پ  چهن سریا   دند ا  آنچه نکهکی شکدنکد :  ۹۱۱سهره ابراا 

 . گفت ا ایشان را یشهید یه ینه های رانده شده

این آیه گهاه خشهنت طلبی و ارباب و ای کاد تکرس و وحشکت  

است     یه ذکر ن ست که یگهئ ا اخکالق مکداری ودوسکتکی و 

احترا  وکنال جایی یرای ی کان چکنک کن اخکهکاراتکی نکنکی گکذارد 

یخصهص در مقامی که حانت و معرفت وخردور ی شکالکهده 

 .ماتب و ایدئهلهژی یاشد و مبنای تعل ا و تعلا یاشد و فض لت

 

رحنتی که در قرآن ی ان شده سراسر آکنده ا  ترس و خشکهنکت 

و اجبار است و در این مهرد آیات ی شنار است که یک کان ککنکنکده 

ذات خشهنت گرا و یی منلق هللا است که یا کنی دقکت درقکرآن 

م تهان یه واقع ت حانت و رحنت ککعکبکه پکی یکرد آیکات قکرآن 

خهد ی ان کننده افاار و افعال و شکخکصک کت هللا ککعکبکه اسکت و 

ن ا ی یه چ دل   و یرهان اضافه یرای اثبات خلنت و تکاریکاکی 

این شخص ت ساختگی ن ست و کال  قرآن خکهد گکهیکا تکریکن و 

مستند ترین گهاه یر شکقکاوت و سک کاهکی ایکن مکاکتکب اسکت یکی 

خردی و یی حانتی هللا و سلح معرفت او ا  این آیات یکخکهیکی 

 .ههیدا و مشخص می یاشد

رحنت در سایه ارباب و اجکبکار وخشکهنکت سکبکاکی اسکت ککه 

دراین ماتب الهی یه وضه  قای  مشاهده است وسعی شکده ککه 

یار خشهنت طلبی و جبر و تکاکاکا را یکا رنکگ ولکعکاب تکرحکا 

پهشز دهند وههائی رحنت گهنه در آن یدمند تا قایل ت برضکه 

 .یهتری یاید

 

**** 

یکرد رونکد آشکتکی یکا ککردهکا  دولکت  یرای پ ز ر ادامه تالش د

 یکان مکادری   ترک ه یکا انک کا  مکراسکا سکهگکهاری ککردهکا یکه

روند آشتی م ان دولت و کردهای ترکک که در پکی .  مهافقت کرد

 . ابال  آتز ی  ببدهللا اوجا ن در  ندان آغا  شده است

دولت ترک ه در پاسخ یه طر  سئهال فراکس هن حکزب ککردی 

در پارلنان این کشهر ابال  کرد ککه در "  آشتی و دمهکراسی" 

تکهانکنکد ا  ایکن یکه یکعکد  مناطق کردنش ن  کردهای تکرکک که مکی

مراسا سهگهاری مردگان خکهد را یکه  یکان مکادری یکرگکزار 

های ننا جنعه یکه  یکان ککردی  تر ن ز یا ایراد خلبه پ ز.  کنند

 ..                                              مککهافککقککت شککده اسککت

ک یکرطکرا ککردن  ک احزاب کردی آشتی و دمهکراسی و پ

ها یرای اسکتکفکاده ا   یکان ککردی را یکاکی ا   هنه مننهب ت

 ..                           انکد های اصکلکی خکهد ابکال  ککرده هدا

ببدهللا اوجا ن رهبکر حکزب ککارگکران ککردسکتکان تکرکک که ا  

گذشته م الدی یرای پایان دادن یه تنز م ان کردها  اواخر سال 

و دولت ترک ه  در  ندان سکرگکر  مکذاککره یکا مکقکامکات تکرک 

هکزار  ۵۱ا   تاکنهن ی ز ۹۱۸۵این تنز خهن ن ا  سال . است

یک   اوجا ن نهرو  امسال  فراخهان آتکز.  قریانی گرفته است

 .ک و ارتز ترک ه را صادر کرد ک م ان پ

*** 

 قرآن کالم رحمت ومحبت
 شادان

 

 اخبار کواته از هر جا
 انجام مراسم سوگواری کردهای ترکیه

 !زبان مادری آزاد شد به 

 ها در برابر کنسولگری ایران اعتراض کردند هراتی
 آوریل 48 -بی بی سی

ی شتر ا  دو صکد 

نککفکککر ا  اهکککالکککی 

ولسهالی ککهکسکان 

و یککککت هککککرات 

امرو  پکنک کشکنکبکه 

/آوریکککککککک  ۹۸

اردیککبککهککشککت در 

یرایر کنسهلگری ایران در شهکر هکرات دسکت یکه تکظکاهکرات 

 . دند

این معترضان که اجساد نه نفر ا  یستگانشان را یا خهد حکنک  

گهیند که ن روهای امکنک کتکی ایکران ایکن افکراد را  کردند  می می

 .سال پ ز در داخ  خاک ایران ت ریاران کردند

گهیند س زده نفر ا  اهالی ولسهالی کهسان در آگهسکت  آنها می 

 .سال گذشته یرای کار یه ایران رفتند و یعد ا  آن ناپدید شدند

نکفکر ا  یکاشکنکدگکان  ۹۱۱آذر سال گذشته حدود / در ماه دسامبر

شهرک اسال  قلعه یه کنسکهلکگکری ایکران در هکرات (  ساکنان) 

حنله کردند و مدبی شدنکد ککه نک کروهکای امکنک کتکی ایکران ایکن 

 .س زده نفر را در داخ  خاک این کشهر ت ریاران کرده اند

آنها گفتند که در این مهرد مدارک در دست دارنکد و خکهاهکان 

های ایکن سک کزده نکفکر ا  دولکت ایکران شکده  دهی جنا ه تاهی 

 .یهدند

اما مقامات ایرانی در آن  مکان ادبکاهکای مکعکتکرضکان را رد 

 .کردند

گکهنکه مکدرککی در دسکت  های مالی گفتند که ه چ آنها یه رسانه

 .نفر وارد خاک ایران شده یاشند ۹۰ن ست که نشان دهد این 
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 تاریخ گفته نشده اسالم

سیامک ستوده: نوشته   

 تاریخ اسالم

 فتح مكه

  یک نلفه عفف تاریخی

 سیامک ستوده

 فتح مکه

 

فتح مكه یك نقله بلف تاریخی در قدرت یایی مانکد و در 

 یرا مب ن خزیدن اشراف کت قکریکز یکه .  تاریخ بریستان یهد

یا پ هستن مکاکه و .   یر قدرت ماند و یای شدنز یا آن یهد

اشراف ت قریز یه ماند  تعادل قدرت یه نفع مکاکنکد یکه هکا 

م خهرد و درنت  ه پ هستن یکاقک کنکانکدۀ قکبکایک  بکرب یکه وی 

این چ زی است که این هشکا  نک کز .  تسه   و آغا  می گردد

 : یه صراحت یر آن تاک د می کند

قبای  برب در کار اسال  و ملاوبت پ غنبر بل ه السکال   " 

منتظر قریز می یهدند  تا ایشان خهد چه خهاهکنکد ککردن و 

کاِر س د بل ه السال   یا ایشان یه چه خهاهد رس دن  ا  یهکر 

آن که قریز اه  َحَر  یهدند و فرِع خالِص اسناب   یهدند و 

برب در جنله احهال ایشان را پ شکها و مکقکتکدای خکهد مکی 

دانستند و ا  أمر و حاا ایشان بدول نننهدندی و دین ایشان 

یر هنه واجب یهدی و طریق ایشکان جکنکلکه را شکرع ُمکتَکبکع 

و دیگر آناه اول ایشان یعداوت پ غنبر بکلک که السکال  .  یهدی

یرخهاسته یهدند و مخالفت و مااریت یا وی در پ ز گرفکتکه 

یهدند و می شن دند که در جنله أحهال قریز را وی معانکدنکد 

و شب و رو  در خل  کار وی اند و در یند ُخبث و مااید یکا 

پ  چهن یشن دند که پ غنبر بکلک که السکال  مکاکه را .  وی اند

ر و ُمنقاد خهد گردان د و بکرب ککه  یگشهد و قریز را ُمَسخَّ

در طرِا ح ا  مقا  داشتند هنه را در ِریقکه طکابکت  خکهد 

آورد  جنله اصناا برب را معله  و ماقق شکد ککه ایشکان 

را یه ضرورت متایعت دین وی می یاید کردن و ُمکلکاوبکت 

و اگر یه اخت ار نروند که مسلنان شهند  یکه .  امر و ُحاا وی

آنگاه ا  هر طرفی گروهی .  یباید آمدن[  را] اضلرار ایشان 

روی در نهادند و ا  هر گهشه ای قهمی یه مدینه می آمکدنکد 

 ." یه خدمت پ غنبر بل ه السال  و مسلنان می شدند

البته هنانلهر که خهد این هشا  ن زخاطر نشان مکی سکا د  

ا  این گفته نباید نت  ه گرفت که پ  ا  فکتکح مکاکه ابکراب 

واقعا داوطلبانه و ا  روی م   یه اسال  مکی گکرونکد  یکلکاکه 

چکرا ککه .  پ هستن آنان یه اسال  در اص  ا  روی اجبار یکهد

آنها می دانستند که اگر خکهد یکا پکای خکهد یکه سکهی اسکال  

 ". یه اضلرار ایشان را یباید آمدن"ن ایند  

فتح ماه ا  این جهت در پ هستن دیگر قبای  برب یه اسکال  

واجد اهن ت یهد که نشان دهندۀ پ رو ی و یرتری ماند یکر 

سهره فتح ن ز که در هن ن رایلکه .  قریز و اشراف ت آن یهد

 :ا  طرا ماند آورده می شهد یه این ناته اشاره دارد

 

ای محمد چون نصرت حق تعالی به تو رسید و فتح مهکهه " 

ر و ُمنلهاد تهو شهدنهد و  ههل  تو را حاصل شد و قریش ُمَسخَّ

حجاز جملگی در طاعت تو درآمدند و احهکهام شهرو تهو را 

ملتزم شدند؛ پس شکر نعمتی چهنهیهن خهداونهِد خهود را مهی 

 ..." کن

پ ز ا  این  اشراف ت قریز ا  طکریکق تکهسکعکج اقکتکصکادی 

ولی اکنهن یکا .  خزنده و تدری ی در پی یس  قدرت خهد یهد

فتح ماه یه دست ماند  این هدا خهد را اجباراً یا نشکسکتکن 

یر مرکب قدرت مکاکنکد  یکعکنکی ا  طکریکق سکرککهب و یکه 

اطابت در آوردن قهری قبای  برب یه دست وی دنبال مکی 

کرد و یه هن ن خاطر در اول ن لشار کشکی یکزر  مکاکنکد 

پ  ا  فتح ماه  دو هزار ن روی مسکلکح خکهد را ضکنک کنکج 

 .قدرت او می نناید

 ویرانی بت ها

 پایان دمکراسی بدوی

 

ا  فتح مکكکه  مکاکنکد سکرداران خکهد را یکه اطکراا    پ  

یکنکایکرایکن فکتکح .  فرستاد و هنج یت ها را ا  م ان یکرداشکت

مكه  پایان یت پرستى در بریستان و یكکسکره شکدن قکدرت 

یت ُبزی  در نَخله یهد و قکه  قکریکز  .  در دست ماند یهد

این یکت یکه دسکت . ِكنانه و ُمَضر یه آن احترا  مى گذاردند

هنگا   ویران کردن این یکت   ن .  خالد ین ول د ویران شد

س اه حبشی بریانی که احکتکنکا  ا  ککاهکنکان و یکا  یکارت 

کنندگان آن یهده  ولکهلکه ککنکان ا  آن یک کرون مکی آیکد ککه 

 . ی رحنانه یه دست خالد کشته می شهد

ی  وی  یهر آ ت و هکدایکایکی را  پ  ا  ویران کردن ُبزی

 .که یه آن تقدیا شده یهد تصاحب کرده نزد ماند می آورد

ی ا  این قرار یهده است که رئ    جریان ویران کردن ُبزی

نخله که قدرت رویارویی یا ول د را نداشت  هکنک کن ککه ا  

ی مللع می شهد شنش کر  ورود وی یرای خراب کردن ُبزی

ی می آویزد و این ای ات را گفته یه ککهه  خهد را یر دِر ُبزی

 .بقب می نش ند

ی که معبهد مائی و ما ته را می پرست ا   ای ُبزی

می دانی که خالد و لشار اسال  روی یر در ته نهاده اند تکا 

 ته را ویران کنند 

و مرا طاقت مقاومت یا ایشان نک کسکت ککه یکر سکر تکه یکا  

 ایست ا و یا ایشان جنگ کن ا 

اکنهن شنش ر خهد ی اورد  و یر در تهآویختا تا چهن خالکد 

 را در آید 

حنله سخت یه وی یری و او را ا  خهد یکا داری ککه اگکر 

 ته او را یه قت  ن اوری و یگذاری تا ته را ویران کند 

 جر  ا  ته یهده یاشد که رفع ا  دشننان نارده یاشی 

 و چهن ته را ویران کرده یاشند 

ما ن ز ا  پرست دن ته ی زار شهیا و یرویا و دین تکرسکایکان 

 ." اخت ار کن ا

س   خالد یه نزد ماند یا گشته گزارش کار خکهد را مکی 

ی " آیا ملنئکنکی ککه :  ماند ا  او سئهال می کند.  دهد ایلکُعکزی

: آن گاه مکاکنکد مکی گکهیکد.  و او جهاب می دهد آری"  یهد؟

ی را دیگر هرگز کسی پرستز نخهاهد کرد"  ." آیلُعزی

جالب است که یدویان ن ز ماننکد مکاکنکد بکلکت پک کرو ی و 

شاست خهد را در جنگها  هنانلهرکه در قب  نک کز گکفکتکه 

شد و دراین ا ن ز مشاهده می کن ا  یه خدایان شکان نسکبکت 

اول  هنانلهرکه :  منتها تفاوت آنها در دو چ ز یهد.  م دادند

می ی ن ا در حالک کاکه بکقک کدۀ یکدویکان یکه یکت هکا ا  روی 

ناآگاهی یهد ولی  آنکهکا صکادقکانکه یکه قکدرت خکدایکان شکان 

ابتقاد داشتند  اما ماند ککه حکداقک  خکهدش ا  سکاخکتکگکی 

 -یککهدن خککدا و وحککی و تککنککاس یککا او خککبککر داشککتککه اسککت

هنانلهرکه ما این را در داستان پ ا  و ید آمدن جبرئ   ا  

این صداقت را   -یهی آن و ننهنه های یی شنار دیگر دیدیا

و این ننهنه ای ا  تفاوت روح ه پاک و سکادۀ .  نداشته است

انسان یدوی و اخالق دو رو و ح له گکرانکج انسکان مکتکنکدن 

 . یهده است

دو  ایناه  در حال اه یرای انسان یدوی  خدا وس لج دسکت او و یکرای 

حنایت ا  وی یهده است  و ا  این رو  یه هنگا  دیدن یی ل اقتی ا  او 

آن را رها کرده یه دور می انداخته  خدای ماند دیاتاتهر مللقی یکهده 

است که شاست ها و یی ل اقتی های خهد را ن ز  چکنکانکاکه در جکنکگ 

هنانلهر که قکبکالً نک کز .  احد دیدیا  یه پای یندگان خهد می گذارده است

گفت ا این مهضهع انعااسی یهده است ا  نظا  س اسی یدوی و اسالمی 

که در اولی وقتی رئ   قب له ا  خهد یی لک کاقکتکی نشکان مک کداده تکهسک  

ابضای قب لج بزل م شده است ولکی در دومکی هک کچ کک  حکق بکزل 

 .   ماند و خل فه را نداشته است

یت یعدی َمنات یهد که قبای  َخزَرج و اوس ن ز آن را می پرسکتک کدنکد و 

" سکعکد یکن  یکد اشکهکلکی" این یت ن ز یه دست . قرار داشت" مشل "در 

یت ضنار یت دیکگکری یکهد ککه قکه  ُسکلَک کا آن را مکی .  ویران م شهد

  وقتی چکاره ای جکز " بباس ین َمرداس" رئ   این قه  یعنی .  پرست د

پ هستن یه اسال  ننی ی ند  یا یس داستان ساختگی  اه  قب کلکه را قکانکع 

 . یه ترک آن کرده خهد آن را آتز می  ند

داستان ساختگی وی این یهده که رو ی ا  درون یت صکدائکی یک کرون 

می آید که یه شعر م گهید اکنهن که ماند آمده است پرستز مرا تکرک 

واضح است که قه  ُسل ا ن ز داستان َمرداس را .  گفته یه دین او در آی د

نه ا  روی یاور و بق ده یه آن یلاه ا  آن رو می پذیرد ککه تشکخک کص 

 . می دهد  یر شنش ر خهنریز ماند یهتر است که آن را قبهل کند

ایکن یکت كکه یصکهرت یکك قکلکعکه .  م کرسکد" سهاع"آنگاه نهیت یه یت 

بکنکرویکن " یکهد ککه یکه دسکت "  هُکَذیک " سنگ یهده مهرد پرستز قکه  

 .  شكسته می شهد"  باص

یت ها نشان گهناگهنی و آ ادی مذهبی  هنزیسکتکی خکدایکان و تکاکنک   

آ ادی .  مذهبی  و نشانی ا  دماراسی یدوی در جکامکعکج بکرب یکهدنکد

مذهب  یخشی ا  آ ادی ی ان در جامعکه یکدوی یکهد و هکنکانکگکهنکه ککه 

خدایان برب یادیگر را تان  کرده در کنارها  ندگی م اردند  مرد  

برب ن ز نظرات مذهبی و س اسی یادیگر را تکاکنک  نکنکهده  یکه حکق 

 . ایرا  آن احترا  می گذاردند

. ماه سنب  آ ادی ی ان  آ ادی مذاهب و هنزیستی آنان یا یادیگر یکهد

در ماه نه تنها یس اری ا  یت های گهناگهن در یس جا و در کنار هکا 

نگه داشته می شدند  یلاه پ روان گهناگهن آنان ن ز ا  نکقکاط مکخکتکلکف 

شبه جزیره یه ماه آمده در کنال صلح و صفا مراسا خهد را در ککنکار 

یت های ابراب ا  قهل این هشکا  ا  ایکن قکرار .  آنان اجرا می ننهدند

 : یهدند

إساا  ُذوالَخلَکَصکه  ذوالکَاکَعکبکات  ذوالکَاکفَّک کن  ِرئکا   ُرضکاء  ُسکهاع  

ی  ُبن انِ   فَل    ت  َمنات  نائِله  نَسکر  هَکبَک    َضنار  طاِغ َه  ُبزی

 .َود  یَُعهق و یَُغهث

مخالفت ما ان یا مذهب ماند  یر سکر ایکن یکهد  ککه مکذهکب وی  یکه 

خاطر جههر یاتاپرستی اش  مکذاهکب دیکگکر را تکاکنک  نکنکی ککرد و 

ینایراین بد  تان  ما ان نسبت یه مکذهکب .  خهاستار نایهدی آن ها یهد

مانکد  در واقکع بکد  تکاکنک  دیکاکتکاتکهری مکذهکبکی و در یکس ککال  

 . دیاتاتهری خهد ماند یهد

قریش ان در  مان اه ماند در ماه متعرض خدایکان آنکهکا یکهد  یکارهکا  

ابال  کرده یهدند که در صهرت اه وی  یه خدایان آنهکا ککاری نکداشکتکه 

ولی مذهب مانکد در ذات .  یاشد  او را در تبل غ مذهبز آ اد م گذارند

خهد یاتاپرست و ا این رو ت او گر یهد و نکنک کتکهانسکت هک کچ خکدا و 

 -یهن ن دل   ها مذهب او مذهبی مناسب . مذهب دیگری را تان  کند

 12ادامه مفلب در ص 
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 ا  کران تا یه کران لشار خلا است ولی 

  "حافظ "    ا  ا ل تا یه اید فرصت درویشان است 

و  (سند؟)  ا بهد ساسان ان ریشه گرفتهتفاربرفانی درایران  
در (    کی دقیلا و بنا به کدام سند، داده یا حدس)  ا هنان ایتدا

 مترقی و ارت ابی : دوَسنت و سه جریان یافته است

یهیژه دربرضه   -برفان هنهاره یعنهان یس جریان فاری

مسائل وحدةالوجودی متصوفه )شاخص گردیده  -مسائ  فلسفی
و عرفا که مبتنی بر اشراق، الهام، مکاشفه، واقعه یعنی 
رؤیاهای بیاد مانده ازخواب و نیزرؤیا های متصوره درحالت 
بیداری هستند، هیچ ربفی بمسائل فلسفی که برجهان بینی 

اما هردو  ،(استداللی،منفلی و اغلب تجربی متکی است ندارد 

شاخه تفار مخالف ن ایدئهلهژی حاکا را درخهد داشت  حال این 

جریان مخالف یا شا  انفعال یخهد گرفته و یا شا  

 . پ اارجهیانه داشته است

  

نه )مذهب وبرفان یصهرت دو ایدئهلهژی یا ها درگ ریهدند
در عالم تسنن موازی هم بود نه مثل شیعه ملابل :  همه جا

شا  تعبد :  و این درگ ری درهنه  م نه ها وجهد داشت (هم 

ا یاسه و تردید و اناار ا سهی دیگر  یه شا  مساجد فقها و 

گروه اول هنهاره درجانب حاهمت قرارداشته .  خانقاه اقلاب

وا آن سهنی ویهره ای م برده و گروه دو  دریس اری مهارد 

 .(در تسنن فرق داشت)جانب مرد  را داشته است

این جنبه پ اارگری و ست زه جهیانه برفاَ  یه ویژه پ  ا  

استقرار وتسل  اسال  یرایران یابار اوج یافته و درچهرۀ حالج 

و شلنغانی ت لی یافت و یاردیگر پ  ا حنله مغهل و 

ت نهررشد وگسترش ی سایقه یافت و سران ا  در قرن دها 

. ه ری یا یه حاهمت رس دن درویشان صفهی پایان گرفت

ته دستان شهر و روستا در لباس درویشان یه این آئ ن گرویده 

و جنبشهای وس عی را یهیژه در قرون هفتا و هشتا سا مان 

 .داده و این آی ن را پرچا ایدئهلهژیس خهیز قرار دادند

صهف ه را یه (  تبصرة العها  فی معرفة ا نا )صاحب کتاب 

 :شز حزب مختلف تقس ا می کند

 .فرقه اتاادیه که رهبر ایشان حس ن ین منصهر حالج است  -1

 فرقه بشاق ه  -2

 فرقه نهریه  -3

 فرقه واصل ه  -4

حلهل ه  تناسخ ه  وحدت ه   اق ه ن ز ا  فرقه های دیگر 

 .است  آن

نا  این احزاب و یا سلسله ها ینا یر نهشته مل  و نا  ببارتند 

 .کن ل ه  ادهن ه  ذوالنهن  ک سان ه  معروف ه  :ا 

سهروردیه  نهریخش ه  :  معروف ه ن زچهارده انشعاب دارد

مهلهیه  صفهیه  یاتاش ه  نعنت الله ه  رفاب ه  قادریه  

 ...شاذل ه  پ رحاجات  یهنس ه و

یلهرکلی دراویز یرای ق ا  دارای یس تشا الت بالی 

خانقاه  "آنها مهقتأ در خانه مشترک فقرا .  وگسترده یهدند

  ساهنت داشتند و پ روان خهیز " اویه  گهشه  ح ره  لنگر

ش خ یا پ ر رهبری این مرکز .  را در این مقرها گرد می آوردند

مرید یاید تات رهننهدها و ارشادات ش خ .  را یر بهده داشت

هر مرید پ  ا  .  و مشاهده حرکت کند(  تمرکز)تفاردر راه 

دوره آ مایشی یه جرگه اخهت درویشان راه می یافت و خرقه 

 .می پهش د

گسترش یکافکت و (  ها)در آستانه قرون چهار  و پن ا این خانقاه 

بکالوه یکر آن .  رس د(  عدد) تنها در خراسان یه ی ز ا  دویست 

 -درویشان جهانگرد یا قلندران  پ ا  حزب را یه هنه نقاط می 

: ش خ سری السقلی خلاب یه صهف ان می گهید.  رسان دند

یر  یر تن کردند و (  جامۀ)  جامعیهار آمد و درختان "

 ".یاید یه س ر جهان پردا ید شنا 

مشلع  طامات  سناع و حال  م نه های ه  انی و باطفی و 

یرو  نارضایتی ها را فراها می کرد  درب ن حال لزو  چشا 

 م نه گذشت و فداکاری در راه خلق را آماده "  من"پهشی ا  

یی سبب نبهد که شعرای یزرگی چهن نظامی  حافظ   .م ساخت

در حنایت ا  ...  سعدی  بلار  سنایی  ام ر خسرو دهلهی و

 .آن ها حرکت کرده و اشعار یس اری سرودند

در فاصله قرون پن ا تا نها نفهذ دراویز رو یه گسترش نهاد  

لففا فلط یک نمونه )ویرانی کشهر پ  ا  است الی سل هق ان
یعنی بیهلی نشان (غزنوی)با توجه به نوشتۀ مور  دشمن 

در قرن  (پیشکشتان   راحةالصدور، تاریخ ابن بی بی:  دهید

پن ا  تهاجنات گسترده غزان در قرن ششا  حنالت ویرانگر 

و وحش انه مغه ن درقرن هفتا و تهاجا و تاراج ت نهر درقرن 

خانقاه ها در این دوره .  هشتا یه رواج کار درویشان کنس کرد

. ا  شا  پراکنده یه شا  سلسله های یزر  اخهت درآمدند

سلسله قادریه در گ الن  ط فهریه و چشت ه که ام ر :  مانند

شابر  (ربفی به ایران ندارد:  در هند گورکانی)خسرو دهلهی

در این دوره یر روی ها و در    .یزر  وایسته یه آنها یهد

 :م نهع دو نهع تشا الت ای اد شده یهد

دراویز در خانقاه ها که دارای رهبری ایدئهلهژیس   -1

پرقدرت و ابضاء و ههاداران یس ار در ی ن تهده های مرد  

یهدند وسران ا  یصهرت لشاری مسلح یه حرکت در آمدند و 

 .پرچا ق ا  را یرافراشتند

جنابتی ا  درویشان  سا مان اجتنابی وس عی مانند   -2

ها "  فتهت نامه"احزاب تشا   دادند که بقاید و نظرات آنها در 

ماهر اصلی شعارهای آنها سخا  و صفا و وفا .  درج شده است

آنها لباسهای مخصهص می پهش دنند و درواقع یا وی .  یهد

 .نظامی ق ا  ها را تشا   می دادند

"ایهالفرج جه ی می گهید این جنابت که فت ان خهانده می : 

شهند  مال مرد  را م گ رند وم گهیند فتی کسی است که 

مرتاب  نا و دروغ نشهد و در حفظ حرمت یاهشد  هتس 

 "...ستر  نان ناند

یر طبق اسناد تاریخی فتهت ی شتر در ی ن پ شروان و 

اه  فتهت  ابضا و رهبران .  صنعتگران نفهذ داشته است

آنها  آنقدر مابهی ت یافتند که امرو ه یخز وس عی ا  ادی ات 

داستانهای سنس ب ار و .  خلق را یه خهد اختصاص می دهند

در این داستانها یه پ شه وران  .  داراب نامه ا  آن جنله است

یر .  حنا ن  دکانداران و صنعتگران اشارات یس ار رفته است

طبق داستان سنس ب ار   نان ن ز در م ان آنها گاه یه 

ب ن "چناناه در داراب نامه .  رهبری ن ز می رس ده اند

دختری  یبا  جنگاور  یی یاک  ت راندا  و "  الا ات

 .کننداندا ی نا  آور است

ش خ بلار دارای یس فتهت نامج منظه  است که در آن یه 

تشا الت مخفی و اصهل و مبانی فاری اه  فتهت اشاره می 

 :کند

 ا  ای ههشنند خهب کردار

 چه دانز داری و هستی خردمند

 ی امه  ا  فتهت ناته ای چند

 که تا در راه مردان ره دهندت

 کاله سروری یر سر نهندت

 اگر خهاهی شن دن  گهش کن یا 

  مانی یاش یا ما مار  را 

"در فتهت نامه سللانی آمده است که  یدان که بلا فتهت : 

 ."بلنی شریف است و شعبه ای است یه بلا تصها

دراین فتهت نامه که  ندگی فت ان را در قرن هفتا نشان  

م دهد  یاب مخصهصی یرای اه  قبضه وجهد دارد و ا  اه  

قبضه ت غ  قبضه س ر  گر   کنان  تبر  داس و پتس یاد می 

و : "در جایی در ستایز ر   آوران راه خلق می نهیسد   .شهد

ت غ آئ نه حرب است و حرمت یس ار دارد و پشت و پناه 

 ."صاحب خهد است

وابظ کاشفی سبزواری دریاره ق اسی در فتهت نامه می نهیسد 

اللائع هللا اتفاق افتاد و در طی آن فت ان یه قصر    که در  مان

آتز فتنه افروخته شد و مالها یه "شاهی حنله یرده و یار دیگر 

(عجایب)ا  اب ایب ...  تاراج رفت و یغداد یه خرایی گرای د

یرده ای یهد که یر سر (  رهبر ق ا )رو گار ایناه  اسهد الزید 

... پ   ید مسان داشت و هسته خرما ا   م ن یر می چ د

خهش سخن یهد و اندامی ن اه داشت و بشق می ور ید و یه 

وقتی اسهد پ شها شد و گروهی مردان ...  او بشق می ور یدند

فرمانبرداری او را گردن نهادند  دست یه یذل و یخشز 

 ".گشهد

فت ان در قرن پن ا ن ز یارها شهرش کردند  در این  مان 

مرد  آشهب کنان یه .  رهبر آنها در یغداد ایهبلی یرجنی یهد

مس د رفته و خل ب را ا  خهاندن خلبه ینا  ام رالنؤمن ن و 

پادشاهان منع کردند و او را واداشتند تا خلبه یه نا  یرجنی 

 .یخهاند

"این اث ر م نهیسد یااینهنه دراو .  داستانهای وی یس اراست: 

فتهت ومروتی یهدکه معترض  نان وکسان اه یدو تسل ا و 

 ."پناهنده م شدند  نن شد

در بهد سل هق ان  آنان یکه شکدت سکرککهب شکدنکد ککه آشکهب 

او نماینده و فرمانده فاطمیان اسمهعهیهلهی مصهر بهود )یساس ری
چه ربفی به فتیان داشته است کهه آنهزمهان اکهثهر شهان سهنهی 

در نت  ه آنها مخفی شده و یکا یکه فکرقکه .  ننهنه آن است ( بودند

در . ) های فدائ ان اسناب لی پ هستند و گاه یه ترور دست  دنکد

 مان ملاشاه که سی سال سللنکت ککرد اسکنکابک کلک کان الکنکهت 

 این رسهلی شابر و !( شروع شد و نه آلب ارسالن و طغرل

 12ادامه در ص 

 از چنگیز تا تیمور جنبش های درویشان
 آیین درویشان : بخش دوم
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 فدائیان اسالم        
 سیر مشروعه طلبی در ایران

 فرمان كاشانی كوماندوهای گوش به

ایا كه مسخ وقایع تاریکخکی در  های پ ش ن اشاره كرده در یخز 

خکهد گکرفکتکه  جنههری اسالمی  ایعاد ههلناك و پ کچک کده ای یکه

" مکهرخک کن" آن هزار یکار روی "  مهرخ ن"ناهی كه   است یه

شکاه " دورۀ "  نکگکاران وقایع" اند و حتی  آریامهری را سف د كرده

قکلکا .  اند نهیسی ن رداخته ن ز تا این حد وق اانه یه وارونه"  شه د

كه غالبا در ) خهدفروختج آریامهری "  روشنفكران" یه مزدها و 

یافته و ا  رهبری آن درس خک کانکت  دامان حزب تهده پرورش

انکد و مکهکارتکی در     اق  دانز و سهادی داشته( آمهخته یهدند

سهاد و یت فق ه   بنله و اكرۀ ههچی و یی.  سرها كردن وقایع

داننکد و درسکت هکنکان     یان فارسی را ننی" نهیسنده" یعنهان 

در یکك .  گکفکت اله خکنک کنکی سکخکن مکی نهیسند كه آیت طهری می

ای  صفاه  یك مللب را چندین یار تكرارم كنند وهک کچ واهکنکه

. ندارندكه دریك صفاکه  چکنکد مکلکلکب مکتکنکاقک  ارائکه دهکنکد

جا  منایع ادباهای دروغ ن و ی شرمانکج خکهد را ارائکه  دره چ

شکان بکنکهمکا "  منایع...( "م دان ا...ایا شن ده...گهیند می)نن دهند 

دلکخکهاه مسکخ  وقکایکع درایکن ذهکن  یکه.  ذهن مغشهش آنها است

. م شهند و تصاویر مسخ شده یه روی كکاغکذ روان مک کگکردنکد

آنچه ارائه م شهد حتی ف لا این تصاویر مسخ شده ن سکت یکلکكکه 

الکعکاده اسکتکثکنکایکی  اگککر  در مکهارد فککهق.  آن اسکت"  نکگکاتک کف" 

خکهد  اصک  "  د ی "سخن یگهیند یرای تائ د " مستند"یخهاهند 

دهند ولکی اصک  سکنکد  سند و ترجنج فارسی آن را ها ارائه می

ای را  یناهی چاپ م شهد كه خهانا نبکاشکد و اگکر چکنکد جکنکلکه

. ) حنت خهاند  چ زی است مغایر یا ترجنج فکارسکی یتهان یه

وقتی كتایی را یا انکگک کزۀ مشکخکص یکه فکارسکی تکرجکنکه (  ۱۹

آیندشان نباشد یا گذاشتن سه نقلکه  كنند  هرجا ببارتی خهش می

شکهد  كنند و كتاب پکر مکی   مللب نهیسنده را سانسهر می) ...( 

شکان ایکن اسکت كکه  وگر نکه شک کهۀ رایکل(  ۱۰. ) ها ا  سه نقله

كکنکنکد   را حتی یدون سه نقکلکه  حکذا مکی"  نامللهب" ببارت 

وله اینكه آن مللب ترجنج مغشهش سندی یاشد كه قبال تکهسک  

 (۱۵. )شان یه فارسی انتشار یافته یاشد فكران ها

یککنککدی و  اش سککرهککا اش دروغ  هککنککه خککالککصککه ایککنککكککه  هککنککه

شکهد در "  ثکایکت" اش دو  و كلك كه چه یشهد؟  یا ی  هنه دغ 

خکاطکر  یك صد سال اخ ر هر جنبشی در ایران یکهجکهد آمکد یکه

: گکفکتکنکد خاطر این یکهد كکه مکی و اگر یه.  روحان ت و اسال  یهد

شکهد كکه قک کا  مسکلکاکانکج "  ثایکت ". " روحان ت و اسال  نباشد"

مکبکدا تکاریکخ "   كکه " خاطر اسال  یکهد فق  یه" ها  یهنن ماه تهده

. اسکت"  و ه رت امکا  امکت ۵۹انقالب اسالمی  پانزده خرداد 

شهد؟ در این حال   شد  یعد چه می"  ثایت" ها  گ ریا كه هنج این

 .خهاهد شد" اثبات"و یت فق ه " حقان ت"

تهانست چک کزی را  تنهایی می هفده ساله اگر یه"  اثبات حقان ت" 

خهدفروختکه "  روشنفكران" مزدهای استاد و  كند  قلا یه"  ثایت" 

دوهکزار و پکانصکد سکالکج (  نه فق  هفده سالکه یکلکكکه" ) حقان ت" 

 ....كرده یهدند" تایت"رژیا آریامهری را 

آغکا  " های قکبک   مکاجکرای تکرور كسکروی یکعکنکهان  در یخز

در ایکن .  را مکهرد یکررسکی قکرار دادیکا"  انقالب فدائ ان اسال 

" ا سکرار كشکف" های متعکدد ا  كکتکاب  یررسی  یا ارائج ننهنه

 —  (كه قب  ا  ترور كسروی انتشار یافته یهد)اله خن نی  آیت

ایا كه وجهد حداق  رایلج غ رمستق ا  ا  دیکریکا   یک کن  كهش ده

اله خن نی و فدائ ان اسال  و ن ز ت هیز شربی كشتن فكر و  آیت

ها و صدها ننکهنکج  كه امرو ه یا ده)   ش هۀ اسالمی یریدن  یان یه

تر رساندن ایکن  و هدا مها.  را نشان ده ا( ایا ب نی آن آشنا شده

های حركات ضدمردمی و وحشک کانکج رهکبکران  پ ا  یهد كه ریشه

جنههری اسالمی و پاسداران سرمایه را نه تکنکهکا در بکنکلک کات 

تروریستی فدائ ان اسال  یلكه ی شتر یاید در تزهای ضکد یشکری 

خکهاهککی مککرتکک کع كککثکک ککف  خککنکک ککنکی ومشککروبککه"  ا سککرار كشکف" 

. اله نکهری جسکتک که كکرد خهارمعروفی نظ ر ش خ فض  ورشهه

یراستی یا نگاه یه گذشته است كه م تهان ماه ت حکامک کان جکدیکد 

 .ها را یهتر شناخت سرمایه و دشننان تاریخی آگاهی تهده

الکه كکاشکانکی  های قبک  هکنکچکنک کن دریکارۀ روایک  آیکت در یخز 

ضکنکن یکررسکی .  ایکا سخن گفته(  درطی دویخز)وفدائ ان اسال  

هکای شکخکصکی احسکاسکات  اله كاشانی  ریشج انکگک کزه گذشتج آیت

و نکه ایکدا ابکتکقکاد آگکاهکانکج )  ته انه و شدیدا ضدانگلک کسکی  ك نه

ایکا كکه  دیکده.  ایکا او را مهرد یررسی قرار داده(  ضدام ریال ستی

اله  آنچنان شدید یکهد كکه در  این احساسات ضدانگل سی در آیت

 مان جنگ جهانی دو  او را یصهرت ستهن پن ا آلکنکان نکا ی 

الککبککتککه فککزون یککراحسککاسککات ضککدانککگککلکک ککسککی  ) درایکران درآورد 

ولی (  تاث ر نبهد اله كاشانی دراین امر یی خصهمت فاش ستی آیت

این احساسات ضدانگل سی آنچنان ژرا نبهد كه در یرخهرد یکا 

الکه در  رنگ شهد و مانع ا  آن گردد كکه آیکت منافع طبقاتی  یی

مرداد شکركکت مکهثکر و فکعکال  ۹۸كهدتای امریكایی ـ انگل سی 

سکالکگکی یکا  ۹۵قکهل خکهدش ا   اله كاشانی یه آیت.  نداشته یاشد

ایکا كکه مکبکار ۀ  قکبکال اشکاره كکرده.  ها مبار ه كرده یهد انگل سی

هکا   ها و سرس ردگکان آن نکظک کر قکها  اله كاشانی یا انگل سی آیت

آراها و یالعك   هنچنان ادامه داشت تا جکایک کكکه  هژیرها و ر  

سکال را در  ۱اله كاشانکی     آیت۹۱تا خرداد  ۹۱ی ن شهریهر 

بامل کن .  های داخ  و خارج ا  كشهر گذراند گاه ها و تبع د  ندان

هکا یکهدنکد و یکا  ها و تبع کدهکا یکا مسکتکقک کنکا انکگکلک کسکی این  ندان

ایکا  الکبکتکه  آرا  و یلهریكه قبال گکفکتکه السللنه  هژیر و ر   قها 

ولکی .  هکا گکرفکت اله كاشانی انکتکقکا  خکهد را ا  هکر سکج آن آیت

مکرداد  ۹۱  -۹۸ها  ام ریال سا انگکلک ک   در  درمقای  اریاب آن

 .  سر فرود آورد۰۹

ایکا كکه فکدائک کان اسکال   در  های پ ش ن ها چکنک کن دیکده در یخز

اراده و كکنکانکدوهکای    چکهنکان بکنکال یکی۹۰۹۱ -۰۱های  سال

ولی آغا حكهمکت دكکتکر مصکدق  .  اند اله كاشانی بن  كرده آیت

تصکنک کا یکه .  اله كاشانی وفدائ ان اسال  است آغا  اختالفات آیت

اش یکه  ترور دكترمصدق فق  ده رو  پک  ا  مکعکرفکی كکایک کنکه

م ل  وسهء قصد یه دكترحس ن فاطنی  چند ماه پک  ا  روی 

دهکنکدۀ ایکن اسکت كکه فکدائک کان اسکال    كارآمکدن مصکدق  نشکان

اله كاشانی و یک کنکز سک کاسکی  درهنان ا  یا نگاهی یه گذشتج آیت

های اصلی اختکالفکات فکدائک کان اسکال  و  ایا كه ریشه او  كهش ده

تکقکایک  قشکریکت وتکفکكکر مکاقکبک  :  اله كاشانی را نشکان دهک کا آیت

یکا (  و ن زرهبران جنههری اسالمی) داری فدائ ان اسال   سرمایه

 .اله كاشانی نهبی ی نز یهرژوایی آیت

های قب  ا  این اختالفات یعنی یه  مان  گردیا یه سال اینك یرمی

 —  مثایه ای ا  فدائ ان اسال  یه آرا  یه دوره ترور هژیر و ر  

"   قکهل رو نکامکه اله كکاشکانکی یکه فرمان آیت كناندوهای گهش یه

یهد و ا  ابتبار یزرگی در "  پاپ ش ع ان"  در آن ایا   " لهمهند

  ۰۹مرداد  ۹۸و هنه  مانند یعد ا  .  ها یرخهردار یهد ی ن تهده

كه )  ای كه حسن ن ه ك   پشا كالهز كامالً نریخته یهد  یه دوره

آرا یه تهران آمده یهد و تات تاثک کر آن جکه  در  مان ترو  ر  

 :      آن را چن ن تهص ف كرده است( هذیانی قرار داشت

الکه كکاشکانکی هکنکان جکنکعک کت  چن ن آخرین بام  نفهذ آیکت ها"  

اله ا  نفهذ معنهی بکاجکز شکهد  یکه  فدائ ان اسال  است اگر آیت

نفهذ ملی خهد یعنی  یان خلبا و ائنج جنابت متهس  م شهد و 

اگر ا آن ن ز مایهس شهد یه نفهذ س اسی خهد در مک کلک  مکلکی 

ای نگ رد یه قدرت مادی خکهد  كند و اگر ا  آن ها نت  ه اتكا می

شهد و اگر آن ن ز مهثر نکبکاشکد  هکنکج  متهس  می"  خن " یعنی 

ها را یه كناری گذاشته و رشتج سکخکن را یکه فکدائک کان  آن قدرت

    تکرجکنکه" فشکان ایران  كهه آتز( ) "  ۱۱..." )س ارد  اسال  می

 (۸۱  فارسی  صفاه

كهش ا قت  هژیر تهسک  فکدائک کان اسکال  را در  در این یخز می

كکه ایکن ) رایله یا ایلال انتخایات م ل  شانکزدهکا در تکهکران 

هکا در یکارۀ آن  رو ها در جنههری اسالمی  نع  وارونکه  دن

 .  مهرد یررسی قرار ده ا(فراوان است 

 :  گهید می( ۱۱)جاج مهدی براقی 

سنب  فدائ ان اسال  ا  یك جهت مرحه  نهاب صکفکهی یکهد و " 

اش  ولی درهرحال كاشانی سکنکت سک کاسکی.  ا  یك جهت كاشانی

اش خک کلکی  خ لی  یاد یهد در حال كه مرحه  نهاب سنت مذهکبکی

ا  اوایک  «  كاشانی و فدائ ان اسکال » و این هنكاری ...  یاد یهد 

السکلکلکنکه  تقریبا شروع شده یهد كه مبار ات بل ه قکها  ۹۱سال 

اش مکبکار اتکی یکهدكکه یکچکه  ایکنکهکا هکنکه...  وبلک که هکژیکر یکهد 

جکنکهکهری   خکرداد  رو نکامکه ۹۱  نامه ویژه. ) ها داشتند مسلنان

خکرداد  ۹۰  " مصاحبه یا شکهک کد بکراقکی" اسالمی  قسنت دو  

۱۱) 

نهشته شده چنک کن "  یرای كهدكان و نهجهانان" هایی كه  در كتاب

 :خهان ا می

یکهد "  ها طرفدار یهائی" نهاب صفهی  ببدالاس ن هژیر را كه " 

تهدید یه قت  م كند و سران ا  وی را در دوا دها مکاکر  هکنکان 

. قت  م رسکانکد   یه دست س دحس ن امامی یه« ۹۸آیان  ۹۰» سال 

. یا كشته شدن و یر دریار  اوضاع انتخایات دگکرگکهن مک کشکهد

شکهنکد  و  اله كاشانی  دكتر مصدق و افراد ملی انتخکاب مکی آیت

  " شکهک کد نکهاب صکفکهی."   " گ رد این ترت ب نهضت اوج می یه

سرگذشت شهدای اسال  ا  روحان ت ش کعکه یکرای كکهدكکان و " 

 .(تاك د ا  ما است ۹۱انتشارات ابلنی  ص " نهجهانان 

( ۱۸" ) یرنامج انقالیکی فکدائک کان اسکال " در مقدمه یر چاپ سه  

 :آمده است

  بام  انگل   ببدالاس ن هژیر  و یردریکار « اسال » فدائ ان " 

وس لج  را تهدید یه قت  م كند وباقبت در رو  دوا دها مار   یه

 ۹۸آیکان  ۸رسکد و در رو   قت  مکی  آقای س د حس ن امامی یه

رسد و در انکتکخکایکات مک کدد  یکه  شهادت می س د حس ن امامی یه

كنك فدائ ان اسال   كاشانی و یکارانکز انکتکخکاب شکده و كکا كکا 

  تکاكک کد ا  مکا ۹مکقکدمکه  ص ." ) گک کرد نهضت مرد  نضل می

 12ادامه در ص .(                  است
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26ادامه ملاله فدائیان اسالم از ص   

 :نهیسد می" نبرد ملت"مدیر ( ۱۸)چ ان   ببداله كریاس

كه احکتکنکا  ا  ...  یرای آن دسته ا  معدود خهانندگان "...  

  جبهکه.  كنا اطالبند یه اختصار آن را ی ان می حقایق امر یی

ملی یه ق کنکت جکانکبکا ی د ورانکج نکخکسکتک کن شکهک کد نکبکرد 

مسلاانج ملت اسال  بل ه استعنار اجانب و كفکر و فسکاد و 

استبداد  شه د یزرگهار سک کد حسک کن امکامکی  ا  شکكکسکت 

شککانککزدهککا رهککایککی و یککه مکک ککلکک  راه   انککتککخککایککاتککی دوره

بکلک که !  مکلکی!  جزوی  بل  تهطئج مكکارانکج ارشکاد." )یافت

  بکبکدالکه " نبرد ملت  نخست ن نشریج انقالیی اسالمی ایران

 .(  تاك د ا  ما است۹۸  ص ۹۰۱۱كریاسچ ان  

ای اسکت كکه ا  دو  ها نکنکهنکه  ها چند ننهنه ا  م ان ده این

هکا  در  سال پ ز یه این طکرا  در رو نکامکه  در كکتکاب

های رادیه تلکهیکزیکهن جکنکهکهری اسکالمکی در یکارۀ  یرنامه

تاث ربظ ا قت  هکژیکر تکهسک  فکدائک کان اسکال  در ایکلکال " 

انتخایات تهران و در انتخاب مصدق و سکایکر كکانکدیکداهکای 

نقلکج " و "  اله كاشانی ا  تبع د ملی و در یا گشت آیت  جبهه

و غک کره و غک کره بکنکهان "  آغا  ملی شدن صکنکعکت نکفکت

 (۱۱. )شهد می

تکهان گکفکت؟ در شکرایک   درمقای  خزببالت فهق چکه مکی 

. ها  یهترین پاسخ سكهت اسکت گهیی بادی  در مقای  هذیان

ولی در جنههری اسالمی  درشرایلی كه تنا  یلندگکههکای 

هکای  اند كه تاریخ مبار ات تهده تبل غاتی یك رژیا یس ل شده

تکهان سکكکهت كکرد   این سر م ن را مسخ كنند  چگهنه می

خکاطکر اسکال   مکرد  فکقک  یکه: "  امرو  وقت كه گفته م کشکهد

  این ببارت حتی افکراد نکاآگکاه را نک کز یکه " انقالب كردند

م دارد  ولی وقکتک کكکه یکك رژیکا تکنکا  امکكکانکات  په خند وا

هکا  جهننی خهد را یرای وارونه جلهه دادن مکبکار ات تکهده

وشکهی مکغکزی  كکنکد  ایکن شکسکت در سی سال قب  یس ل می

آگکاه ـ  ش هۀ اسالمی  منكن است حتی بناصر ن نکه مداو  یه

كه یا وقایع تاریخی چند دهج قب  آشنایی چندانی ندارند ـ را 

 .ن ز فریب دهد

ترور هژیر چه تاث ری در ایلال انتکخکایکات تکهکران و در  

ا  (  اله كاشکانکی ا  جنله آیت) ملی   انتخاب كاندیداهای جبهه

هکا  كکنکهنک کسکت:  تهران داشت؟ جهاب در یك جنله این است

دانند كه ترورهای كهر  در جریان تاه ت اجتنابی و  می

ا صهل كنکتکریکن تکاثک کری  ای  بلی در روند مبار ات تهده

ندارد و در مهرد خاص ترور هژیر ن ز یاید گفکت كکه ایکن 

ترور  در ایلال انتخایات دورۀ شانزدها تهران و انکتکخکاب 

  كهچكترین ( اله كاشانی و حتی آیت)  ملی   كاندیداهای جبهه

تاث ری نداشت  و یرای اینكه یه این حكا یرس ا   نکاچکاریکا 

ای ا   بقب یرگردیا و در نهایت اختصار  یه پکاره قدری یه

تکا پکایکان انکتکخکایکات مک کلک   ۹۱جریانات یعد ا  شهریهر 

 .  نظری ی فكن ا۹۱شانزدها تهران در فروردین 
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 12ادامه تاریخ اسالم از ص 

نظا  دیاتاتهری فردی یهد که درآن ه چ قدرت رق بی تان  نکنکی 

و چناناه دیدیا  شرک و ارتداد  یعنی بق ده یه خدایان دیکگکر .  شد

و حرکت ا  یس مذهب یه مذهب دیکگکر ا  جکنکلکه یکزر  تکریکن 

 . معاصی در اسال  یهد که هر دو یا مر  پاسخ داده می شد

ا  این نظر فتح ماه  پایان دماراسی یدوی  س ستا کثکرت گکرای 

یا فتح ماه  دیاتاتهری فکردی .  آن و آ ادی ی ان در بریستان یهد

آ ادی ی ان جکای .  یرای هن شه جایگزین دماراسی یدوی می شهد

نسک  آ اده  خکهشکگکذران و .  خهد را یه خفقان و سانسهر می دهد

گردن فرا  برب یدوی یه انسان سرکهب شده  مکلک کع  افسکرده  

دل مرده  و دل ترِس ا  قدرت خدا و خل فه تبدی  مکی شکهد و یکه 

دنبال آن  اخالق ات سرافرا انکه و شکعکر و ادب خکالق و یکالکنکدۀ 

برب یدوی ن ز یه اخالق ات و شعر و ادی ات مرده  چاپلهسکانکه و 

 . ثناگهی دیاتاتهری مذهبی و قدرت های مهجهد تبدی  می گردد

هر چند که ماه یا ماند سا ش می کند و ماند یا مسکالکنکت وارد 

آن می شهد ولی رو  آن ا  هنان لاظج ورود ماند   یر خفکقکان 

مکاکه یکرای جکلکهگک کری ا  نکایکهدی .  دیاتاتهری وی  مکی مک کرد

جکان .  ف زیای خهد  یه مر  روحی و فاکری خکهد تکن مکی دهکد

ماه آ ادی  اندیشه را یرای .  خهد را م دهد تا جسنز را حفظ کند

 . حفظ مهجهدیت خهد می فروشد

یه این ترت ب ماه  تاج آ ادی و غرور بریستان  یکه سکر مک کنکی 

مرده تبدی  می گردد که روحز  یکرسکنکگک کنکی سک کاه سکرککهیکگکر 

 . ماند جان می دهد و می م رد

    *** 
فکروردیکن جکنکعکی ا  ککارگکران و فکعکالک کن  79رو  یس شنبکه 

کارگری یار دیگر در ابکتکراض یکه یکا داشکت ابضکای ککنک کتکه 

هناهنگی یرای کنس یه ای اد تشاک  هکای ککارگکری در مکقکایک  

 .دادگستری استان کردستان در سنندج ت نع کردند

یه گزارش تارننای کن ته ی هنکاهکنکگکی یکرای ککنکس یکه ایک کاد 

تشا  های کارگری  حاضرین یا نشستن در مکقکایک  دادگسکتکری 

خهاهان پاسخگهیی فهری مسئهل ن قضایی استکان در رایکلکه یکا 

در ادامه یای ا  مامهرین امنک کتکی .  پرونده یا داشت شدگان شدند

حاضر در ما  دادگستری وارد جنع حاضریکن شکده و ا  آنکهکا 

خهاست تا یای ا  ابضای خانهاده یا داشت شکدگکان یکه بکنکهان 

 .نناینده یا دادستان ک  آقای جههری دیدار کند

*** 

 اخبار کواته از هر جا

 سخت است آزاد کردن آنانی

 که خود را به زنجیر می کشند  

 و سپس زنجیر های خود را می پرستند

 

 ادامه تجمع در اعتراض

به بازداشت فعالین کارگری در سنندج    

 

دفن مرده های مهاجرین افغانستانی در بعضی 

 !شهرستانهای ایران ممنوع شد

 77/7/7080یککر اسککاس گککزارش رسکک ککده ا  ایککران در تککاریککخ 

مقامات شهرستان ن ریز ا  دفن جنکا ه یکس  ن مکهکاجکر یکه نکا  

در این شهر جلهگک کری نکنکهنکد و سکر انک کا  «  فاطنه نهرو ی» 

وایستگان متهفی م بهر شدند جنا ه را یکه شکهکرسکتکان اسکتکهکبکان 

فرمانداری و مقامات ن ریز یکه . انتقال داده و در آن جا دفن ننایند

این دل   ا  دفن جنا ه یس  ن مسکلکنکان در شکهکرسکتکان نک کریکز 

جلهگ ری کردند که ساهنت مهاجرین افغانستکانکی در ایکن شکهکر 

مقامات شهرستان ن ریز ا  دفکن جکنکا ه !  مننهع ابال  شده است

در این شهر جلکهگک کری «  فاطنه نهرو ی» یس  ن مهاجر یه نا  

ننهند و سر ان ا  وایستگان متهفی مک کبکهر شکدنکد جکنکا ه را یکه 

فکرمکانکداری .  شهرستان استهبان انتقال داده و در آن جا دفن ننایند

و مقامات ن ریز یه این دل   ا  دفن جنا ه یکس  ن مسکلکنکان در 

شهرسکتکان نک کریکز جکلکهگک کری ککردنکد ککه سکاکهنکت مکهکاجکریکن 

 !افغانستانی در این شهر مننهع ابال  شده است

این منانعت  در حالی است که در اسال   دفن جنا ه مرد و  ن  

مسلنان یر هنه مسلنکانکهکا واجکب ککفکایکی اسکت و تکنکا  قکهانک کن 

الکبکتکه .  ابتباری و حقهقی  مریهط  نده ها می شهد  نه مکرده هکا

تنها غ ر مسلنانان را گفته اند نباید در قبرستان مسلکنکان هکا دفکن 

ا  سهیی در اسال   امهات مسلن کن ا  احکتکرا  و [  0و  7. ] شهد

جایگاه وا ی یرخهردار است  اما چن ن یکرخکهردهکای ا  سکهی 

مسئهل ن جنههری اسالمی ککه ادبکای دیکنکداری فکراوان دارنکد  

 !               ******یس ار جای تأم  است
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  25ادامه ملاله درویشان از ص

در دوران .  خلاط یرجسته وببدالقادرهاشنی یزا  ا  رهبران آنها در این  مان هستند

در  مان ناصر وی تالش کرد تا سامان مخفی .  النقتدی ن ز یه فتهای فقها سرکهب گردیدند

در گلستان سعدی در یاب فض لت قنابت ا  فت ان .  آنها را تات کنترل و نفهذ خهد درآورد

 :یاد شده و هنچن ن در اشعار بلار  سعدی  بنصری و فردوسی ستایز شده اند

 فردوسی        هنه ن اهیی اندر اندیشه کن             جهاننردی و راستی پ شه کن

 سعدی         دو گ تی یهد یر جهاننرد راست      جهاننرد یاشی دو گ تی ته راست

وسه اص  را مبنای فتهت .  یاب چه  وچهار  قایهسنامه درمهرد فت ان یا جهاننردان است

یای آناه هرچه گهیی یانی و دیگر آناه خالا راستی نگهیی و : "یاجهاننردی قرارم دهد

   1". سه  آناه شا ب را کاریندی

دریرنامه آنها  .   ورخانه ها ن زیعنهان مراکزتعل نات نظامی مهرداستفاده آنان قرارم گرفت

ب اران ن ز یه صفها آنها .  ورودهنج طبقات مارو  وستندیده یه جرگه  تهص ه شده است

یدین ترت ب فت ان دارای .  پ هسته  ن روی چایس وچریای و نظامی آنها را تشا   می دادند

درچه معنی عیاران )مراکزروشنفاریتشا الت گسترده جبهه ای یهده وخانقاه ها یعنهان 
و رهبری دراین ا  (اغلب بیسواد، روشنفکری بود و آثار فکری روشن آن ها کدام است؟

 .یها پ هسته و یس تشا الت حزیی پرقدرت را ای اد می ننهدند

آداب الفتهت  بهارا النعارا  مرصاد العباد  حدیقة الاق قه و تذکرة الهل اء :  آثاری چهن

 :می گهید (ایرانی  نه) دهلهیخسرو . درمهرد فتهت ملالب یس ار نهشته اند

 کار چه یاجان فتد آن جاست کار          هست جهاننرد در  صدهزار

در این ا یاید ا  قلندران و پهلهانان دیارخراسان که در این جنبز ها نقز مهنی داشتند ن ز 

 .کرد  یاد

دریاره قلندران و پهلهانان داستان های یس ار نهشته اند  ا جنله نهیسنده یدایع الهقایع 

این پهلهانان .  م نهیسد که پهلهان ماند دریاره آنان کتایی نهشته که تاکنهن نظ ر نداشته است

در جنبز های قرون هفتا و هشتا تا مقا  رهبری ن ز ارتقاء یافتند و درپ رو ی های س اه 

آن گر ی که پهلهان دارد : "در کتاب یدایع الهقایع آمده است که.  بظ ا رن بران سه ا یهدند

آن یه و ن هفده من یهد یه ...  یای ا  آن یر سر ف   می  ند  مغزهای وی پریشان می شهد

 9." سنگ خراسان و آن را هرگز یس نف  ا  خهد جدا ننی ساخت

دریاره اهن ت .  هنچن ن نهیسنده ا  پهلهانان و  نان ب ار مانند تاج النسب هروی نا  م برد

: ا جنله ایناه.  نقز قلندران و پهلهانان در خراسان آن رو گار داستان ها روایت کرده اند

درویز احند سله کز که لنگردار و طلب کز مفردان خراسان یهد ا  سفر ح ا  آمد و "

قلندری ا  یغداد مفرد نا  هنراه آورد و مفردان خراسان می گفتند که ما هرگز یه ش رینی 

طاق ه ای ا  نند یه شا  دیلغه یه سر داشت و نند آژده .  اندا  و  یبندگی مفرد کسی ندیده ایا

مغریی گرفته در یر و چهیی س ا پ چ ده سه من یه و ن شرع یر دست  یر سر خ ایان 

پهلهانان ویت نان ونهنگان پنل دروا ه و نه یلهک هرات را :  خراسان آوا  یرآورد که

صالیت یه هن ن چهب  هرکه اید اگر رستا دستان و سا  نرینان واسفندیار روئ ن تن یاشد یا 

مفرد و پسر بلندار مث  دو ش ر ژیان یا دو ف   دمان در م ان معرکه و ...  وی جنگ کنا

مفرد او را م ال نداد و چهب خهد را یه گرد سر یگردان د و یر ...  م دان یا ها در آویختند

 8." فغان و غلغله ا   خالیق یر آمد. یناگهش او رسان د که یه مثبه بلا یر  م ن غلل د

آنگهنه که ا  این کتاب وسایر آثار این دوره یر می آید  پهلهانان و قلندران خراسان دارای 

 .جایگاه ویژه ای در جامعه یهده اند  فرهنگ  مقا  و

ش خ .  آئ ن درویشی  ب اری و قلندری را شابران و مبار ین یزرگی یه ستایز یرخاسته اند

 (سند؟)بلار که در حنله مغه ن جان یر سر آرمان خهد نهاد و یه دفاع ا  م هن یرخاست 
 :و می گهید

 .نعره  ن و جان فشان ما یاش        مردانه یه کهی ما فرود آی

: نیست قادر به فهم مفالب و تفکیک موضوعات) درویشانوی در اشعارش مرد  را یه سهی 

به درویشی که به خراباتی گری که در دربرابر تصوف است فرا میخواند مثل پیش کسوتش خیام و   نه  عفار

 :دبهت می کند(  پیروش حافظ

کافر شه هان تا نشهی :  ور گفت که             قالش و قلندر شه  مست ا  می دلبر شه

 .سرکز

 :بلار خهد ا  درویشان است و درویشی را چن ن تهص ف می کنند

  

 نعره  نان  رقص کنان  ُدرد نهش                     مست شد  تا یه خرایات دوش

   آتز بشقز دلا آمد یه جهش                    جهش دلا چهن یه لِب ُخا رس د

 ای پسر خرقه پهش! در آی: گفت                          پ رخرایات چه یانگا شن د

   خهد ه چ مگه  شه خنهش: گفت                    چه دانی مرا؟! ای پ ر: گفتنز

 خ ز و ی ندا  مصلی   دوش                            مذهب رندان خرایات گ ر

 در صف اویاش یر آور خروش                      کا  ن و قالش و قلندر یباش

 ُدردی بشاق یه شادی ینهش               یه خهاری یریز( ُ هیاد)صافی هاد

را چن ن می  جانبا ی در راه آ ادی مرد این شابر پاکباخته ورود یه جرگه درویشان و  

از کی درویشی با آزادی مربوط بوده است؟ درویشی دعوت به آزادگی درمعنی ):سراید
کشتن غرایزکرده و می کند و نه به آزادی که محصول تمدن سرمایه داری صنعتی است و 

درویشی و عرفان، مثل دین و ایدئولوژی، انحصار طلب ، مفلق گرا و .  نه جامعۀ سنتی
آزادی ُکش است، ولی تصوف کمتر از دین و ایدئولژی، بسبب دعوت به مدارا، برابری 
ستیز بوده است،هرچند وقتی شمشیر دردست داشت همراه مذهب حاکم قلۀ آدمکشی 

 (بدستور مرشد کامل شاه اسماعیل صفوی : دگراندیشی را فتح کرد

 پای کهیان که ه ُدردی یه دست                   بز  آن دار  که امشب ن ا مست

 پ  یه یس سابت یبا   هر چه هست                           سر یه یا ار قلندر یر نها

 تا کی ا  پندار یاشا خهدپرست                     یاشا رهننای  تا کی ا  تزویر

 تهیه تزویر می یاید شاست                              پرده پندار می یاید درید

 دور گردون ن ز پا آریا پست                     ته مگردان دور  تا ما مرد وار

  هره را تا حشر گردان ا مست                     مشتری را خرقه ا  یر یرکش ا

را در رقایت (  خدای خدایان)خرقج درویشی مشتری:   ن وار شدنی ن ست این هذیان شابرانه 

 را ها تا حشر مست م اند ( الهج بشق)خرایات گری می کندو  هره 

  

 : سعدی شابریزر  این سر م ن ن ز یهرحال آشاار وناپ دا ا  درویشان وقلندران ستایز کرده است

  !راستی یاشد  خالا رأی درویشان(  خالف)  خراا

 نب نی در هنه بالا مگر س نای درویشان                 گرت آئ نه ای یاید که نهر حق در آن ی نی

 هر آن معنی که آید در دل دانای درویشان          که حق ی نند وحق گهیند وحق جهیند وحق یاشد

 :و در جای دیگر ن ز در ستایز ا  قدرت و ر   آنان می سراید

 که این خلقان گرد آلهده را یا ی درویشان                        قبا یر قد سللانان چنان  یبا ننی افتد

   دیگر ن نه ی  یاشد تن تنهای درویشان             گر ا  یس ن نه شر آرد س اه مشرق و مغرب

هنچن ن در گلستان و در یاب جدال یا مدبی اگرچه ا  ثروتنندان دفاع می کند  درویشان را ن ز می 

 .ستاید

در ی ن شعرای ایرانی یزرگترین شابری است که یه جنبشهای درویشان نظرداشته و ا آنان    حافظ 

 :ستهده استدفاع ننهده وبز  و ر   آنان را 

 غ رت ن اورد که جهان پر یال کند                                ساقی   جا  بدل یده یاده تا گدا

 

مؤلف برای فهمیدن خفای نظرشد مورد حافظ، حد اقل سه کتاب موافق و مخالف راجع به حافظ را 
مکتب حافظ، ۲  حداقل به حافظ دکترمحمود هومن:اگر می دید به طرح این ادعای خفا نمی پرداخت

این شعر ربفی به دورۀ .  رجوو میکرد۲  حافظ چه میگوید احمد کسروی۲علیللی بختیاری و 
صوفیگری حافظ ندارد و متعلق به دورۀ بعدی یعنی خراباتیگری اواست که به می خوردن دعوت 

در هیچ خانلاهی شراب :  میکند ودر رقابت با تصوف که دورۀ پیش از آن بوده است قرار دارد
اگرسیرتحول فکری حافظ در نظر گرفته .  نمیدهند که حفظ دعوت میکند که عدالت را رعایت کنند

 .نشود کار به گمراهی و خفای معرفتشناسی میکشد

 

حافظ در یس اری ا  اشعار خهیز ق ا  های درویشان در طهل تاریخ یه ویژه در قرون هفتا و هشتا 

 :را ستایز ننهده است

 ا  ا ل تا یه اید فرصت درویشان است                       کران تا یه کران لشگر خلا است ولی

 سر و  ر در کنف هنت درویشان است                ای تهانگر مفروش این هنه نخهت که ته را 

 .خهانده یاشی که ها ا  غ رت درویشان است                  گنل قارون فرو می رود ا  قهر هنه 

 

از کجا چنین استنباط کرده معلوم (  سربداران)این شعر ربفی با قیام درویشان در خراسان ندارد
 نیست 

 
 :و در جای دیگری می سراید

 پشن ن کاله خهیز یه صد تاج خسروی                              درویشا و گدا و یرایر ننی کنا

  

بب د  اکانی  طنزپردا  و ه هگهی یزر  و اندیشنند وارسته ن ز  خهیز را ا   ههاداران س اه 

 :بظ ا درویشان و قلندران می شنارد

 یهد و وجهد ما را یاک ا  بد  نباشد                               قلندران ا یر ما قلا نباشد (جوق)جهقی

 لشگر کشان ما را طب  و بلا نباشد                          سللان وقت خهیشا گرچه   روی خاهر

  

هنهاره ا  :  مبار ات درویشان پ هسته یهداین ین ن شابر یرجسته ن ز که خهد یه صفها 

 :درویشان مبار  ستایز ننهده و فئهدال ها و شاهان را یا ک نه و نفرت یاد م اند

 یای ام ر و یای را و یر نا  کنی                    اگر دو گاو یه دست آوری و مزربه ای

 جههد وا  کنی  روی و شا  شبی ا                         وگر کفاا معاشت ننی شهد حاص 

 کنر یبندی و یر چهن خهدی سال  کنی                          هزار یار ا  آن یه که یامداد پگاه

 

درعصر :  نظامی، با نظام حاکم ندارد  -این همان استغنای تصوف است و ربفی به مبارزۀ سیاسی 
را (  بلول مولف فئودالی)عدالت طلبانه نیز همان سیستم ارباب و رعیتی   سنت فاتحین قیام های

 ناچار بودند باز تولید کنند
  

مهلهی یلخی که خهد دل در گرو شن  تبریزی  آن قلندر پر آوا ه و آن جهانگرد آواره  مبلغ 

 :و مترقی نهاده یهد  درویشان را چن ن ستایز می کند (پویا) پهیانیزر  اندیشه های 

 سهی درویشان یه منگر سست سست                             کار درویشان  ورای فها تهست

 ا  هنه یردند درویشان سبق (نیستي چون هست باالیین طبق)  هست درویشی چه یا ی ن طبق 
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این نامه خفاب به سیامک ستوده و بلیه همکاران و دست 

.                                 اندرکاران ماهنامه روشنگر میباشد  

روشنگر صفاه چهار  گزارش ب نی ا     60در شناره  : اوال

کف خانه ا  کارگران و : اینلهر نهشته اید.......یا داشت

فعا ن کارگری فرش شده است و مامهران روی کنرهایشان 

.!!!   و صدای استخهانهایشان یه گهش م رسد.!! راه می روند

صدای استخهانهایشان یه گهش م رسد؟ کدا  ش ر ! ج  الخالق

پاک خهرده ای چن ن دروغ یزرگی را یاور می کند؟ وهللا شر  

    یه یادآوری است که مهرد . و ح ا ها حدی دارد آخر

دروغ یا  فق  یس ننهنه خ لی کهچس ا  دروغ هایی است که 

        ..                   مرتبا در روشنگر چاپ و پخز می شهد

و غ ره را ی ز   —کنهن سا —لن ن سا —مارکس سا:  دوما 

و در آن . ا  دو دهه است که درون صندوق تاریخ گذاشته اند

و کل دش را ها یه قعر اق انهس .را ها مهرو مه  و قف  کرده اند

یا یه ببارتی یهتر و رساتر یه  یاله دان تاریخ .انداخته اند

اگر قرار یهد ایسا های مذکهر ناجی یشریت و طبقه .انداخته اند

و م ب ن ا که این اتفاق . کارگر یاشد این اتفاق تا ا ن افتاده یهد

(  شنا یخهان رفقا تا خهش خهشانتان شهد) و یعد آقایهن .ن فتاد

آن ها ا  !! ج  الخالق!! می خهاهند ایران را کنهن ستی کنند

هزاران ک لهمتر فاصله ا  ایران منظهر  ا  جاهایی مث  

حتنا ها هفتادو پنل م ل هن !! ج  الخالق!! کانادا اروپا وآمریاا

ایرانی یرای شرف اب شدن آقایهن نشسته اند و دارند ی تایی می  

!!     ج  الخالق! پ  چه شد این کنهن سا ناجی یشریت؟: کنند  

ا  افالطهن نق    25صفاه      63در روشنگر شناره  : سوما

کسانی که خهدشان را ا  س است دور نگه می :“ قهل آوردیدکه

او  که فاکت آوردن ا  “ دارند تهس  احنق ها اداره می شهند

یس ف لسها مریهط یه ی ز ا  دو هزار سال پ ز آن ها راجع 

ثان ا . یه س است خهد کاری یس ار یس ار احنقانه و ایلهانه است

کسانی که خهدشان را ا  س است دور نگه می دارند خهدشان ”

این هری انگار خ لی .“ را ا  احنق ها دور نگه می دارند

.     حتنا شنا ها مهافق د.درست تر و یه واقع ت نزدیاتر است  

یا جنله ای    14روشنگر صفاه   63در شناره  : چهارما

و ...اما بنهما یه د ی  یی ریشگی . ”اینلهر شروع می کن د

و یسته شدن فضای .....“هنان جنله اینلهر پایان می پذیرد

خهدتان این جنله چند خلی .“ داخلی ش هع ی شتری یافته است

را حتنا چند یار یخهان د و اگر چ زی دستگ رتان شد حتنا 

ناگفته .ترجنه اش را یه  یان ش های فارسی دویاره چاپ کن د

نناند که تنا  شناره های روشنگر یال استثنا پر است ا  

جنالتی که ها ا  لااخ فر  و جنله یندی و ها ا  لااخ ماتهی 

       ..                       در قهطی ه چ بلاری یافت ننی شهد

این هنه و یه استنرار ا  افغانی های پناهنده ننا در :  پنجما 

. ایران می نهیس د و ا  ایشان حنایت یی چهن و چرا می کن د

یا ننی .ولی ا  مسای  خ لی مهنتر کهچاترین حرفی ننی  ن د

قت   -ضرب وشتا-ا  جنله دستگ ری . خهاه د یزن د

خبرنگاران در ایران حتی یس کلنه ها ننهشت د  یع د می دانا 

ولی افغانی هایی که سایقه . که اینگهنه اخبار یه گهشتان نرسد

 —د دی—شان در ایران یه هزاران جهر کثافت کاری

قت  و ت او  یه  نان ایرانی خالصه می شهد حا   —غارت

یرایتان بزیز شده اند؟ وهللا شر  و ح ا ها خهب چ زی است 

                                ..                        انسان داشته یاشد

ا  چاپ با  و مقاله ا  کسانی مث  صادق : ششما   

حتنا خهد داری  —شن  لنگرودی —احند مانهد —هدایت

یرای ایناه این هر شخص ت ها یزرگتر ا  آنند که . کن د

نامشان و یادشان یه من الب متعفن س است و س است یا ی 

.                                                                کش ده شهد  

ا  چاپ با  و مقاله ا  کسانی مث  خسرو : هفتما

یرای . گلسرخی و کرامت هللا دانش ان ها جدا خهدداری کن د

می گهی د چرا؟ . ایناه حساب کار آنها یا شناها کامال جداست

یعضی ها یرای تاقق رس دن : حتنا یرایتان می گهیا چرا

آرمان هایشان یا خلهص ن ت و صداقت تنا  می ایستند و 

بده ای دیگر . و ا  جان خهد ها می گذرند. مبار ه می کنند

ها هن ن ادبا را می کنند ولی یخاطر نداشتن اینان و ن ز 

یخاطر نداشتن جریزه یا یس تق و تهق کهچ س فلنگ را می 

یعنی می گهیند ما مبار ه مان . یندند و راهی ددر می شهند

را کردیا و خسته شدیا حا  یریا خارج ا  کشهر ا  آن ا ها 

!!                                 می شهد مبار ه کرد ج  الخالق  

جنله ای که  یر آن خ  کش د  را خهدتان چند یار : هشتما

متهالی خهب یخهان د: ” ایران انی که یا پهل نفت  ندگی را 

سر می کنند و رو ی که دیگر این نفت نباشد احتنا  یاید یه 

 ت ارت سههان قا ی ردا ند!!!“                                    

شاید متهجه شدید که چن ن شخصی نه ا  ه چ روشنفاری و 

نه ا  ه چ روشنفار ننایی و ا  ه چ احنقی ها گفته ننی 

ایران انی که نا  یرده اید هنان ایران انی هستند که شنا  . شهد

اسا خلق روی آن می گذارید و مثال ا  حق آنها دفاع می 

کن د؟ وهللا شر  وح ا ها خهب چ زی است آد  یس ار ن 

.                                                             داشته یاشد  

ا  هنه حرفهای یا  حا  می تهان ا چند نت  ه اخالقی و 

:                                                         انسانی یگ ریا  

دروغ گفتن کار یس ار ید و  شتی است یخصهص اگر : یک

کسی یه کرات دروغ یگهید و یدتر ا  هنه آناه دروغ هایز 

.                                                 را چاپ و پخز کند  

ادبای مبار ه س اسی و د  ا  خلق  دن ا  جاهایی مث  : دو

و آمریاا ها خهدش یس دروغ یس ار —کانادا—اروپا

سللنت طلب ها ها که سالهاست دارند ا  . ) یزر  است

....(                                آمریاا مبار ه س اسی می کنند  

تا ه یر جای یزرگان نتهان  د یه گزاا                :    سه  

 مگر اسباب یزرگی هنه آماده کنی                         

هلند:  آزاده تیرزاد   

راستی اگر د  ا  آ ادی ی ان می  ن د هنه این نامه را یدون 

سانسهر در روشنگرتان چاپ کن د واهنه ای نداشته یاش د 

.                     خهانندگان خهدشان می تهانند قضاوت کنند  

********** 

 جناب آقای شجره

خکهاهکا ککه ا   حکنکات  یا درود فراوان و تبریکس نکهرو ی مکی

  . جنایعالی یرای ایران و ایران ان س اسگزاری ننایا

شنا یرای من یابث تع ب اسکت ککه یکه   یا تهجه یه وطن دوستی

ده د که ا  تلهیکزیکهن  یس کنهن ست ینا  س امس ستهده اجا ه می

یا مغلله ایران ان مکاکلکی  یکان را یکرای تک کزیکه ایکران    پارس

 تاریس کند

های اخ ر ایشکان را مکالحکظکه یکفکرمکایک کد ککه ایشکان  للفا یرنامه

ا  مناطکق   م گهید که یه دل   آناه حاکنان فارس یه مرد  یعضی

کنند آنها حق دارنکد ککه  ایران مثال خه ستان و آذریای ان خلا می

این در حال ست که ما م دان کا .  تقاضای جدایی ا  ایران را یننایند

ساله گذشته حاکنان ایران بریها  مغهلها   افغانکهکا  ۹۵۱۱که در 

یهدند و ها اکنهن ها حاکنکان ضکالکا ایکران ا  تکرک      و ترکها

ایناه مرد  ایران در نکهاحکی مکخکتکلکف یکه  یکان .  هستند     یانان

شهد که این افراد مالاک کت  مالی خهد صابت م انند دل   آن ننی

ها را ا   ها را داشته یاشند و یتهانند آن قسنت انهصاری آن قسنت

 . ایران جدا کنند

این آقای ستهده یا نادان است و یکا مکقکر یسکت و خکهدش را یکه 

اگر استد ل ایشان درست یاشد یایستی تکهکران .  نادانی  ده است 

درصکد ۱۱تکرک  یکان و   ایکرانکی   درصکد۵۱را که ساکنکان آن 

 . یه چند قسنت ت زیه ننائ ا  دارای  یانهای دیگر هستند

ککنکد و چکنکانکاکه در آمکریکاکا  مکی  دانا این آقا ک ا  ندگکی من ننی

کند که یاید یداند که ساکنان آمریاا ا  ن اتهای مختلکف  می   ندگی

و یا  یانهای مختلف هستنکد و مکلکایکق اسکتکد ل ایشکان یکایسکتکی 

فرامهش نانک کا ککه تکا .  آمریاا یه چند کشهر مختلف ت زیه شهد 

سکفک کد پسکت یکهدنکد و یکه    اخ را تنا  رئ   جنههرهای امکریکاکا

نظر آقای ستهده در مکهرد   راستی.  اقل تها خلنه  یادی شده است 

آیا  نها یایستی تقاضکای کشکهر مسکتکقک  .  ها چ ست  خلا یه خانه 

  . خهد را یننایند

آقای ستهده تشخ ص نن دهند ککه ایکرانک کان تکرک  یکان و بکرب 

در ککلک که    یان یه یهمن آمه ش  یان فارسی قادرند که یه راحتی

خککاک ایککران  افککغککانسککتککان  تککاجکک ککاککسککتککان و سککایککر کشککهرهککای 

 یککان مشککغککهل تککاککصکک کک  و هککنککچککنکک ککن مشککغککهل کککار    فککارسککی

چنانچه آنها ا  این مههبت یرخهردار نبهدند ا  اماکانکات    . شهند 

 . شدند و ا  فرهنگ غنی ایران مارو  می   یاد

ام دوار  که جنایعالی آقای ستهده را یه راه راست هدایت فرمهده 

 . و جلهی فعال ت ت زیه طلبانه ایشان را یگ رید

ا  یس جهکت .  یرای این کنهن ستها یس یا  و دو هها وجهد دارد 

شکهروی )  م خهاهند که هنه مرد  جهان را  یکر پکرچکا روسک که 

یه ایران م رسند خهاهان ت زیکه آن     و چ ن یبرند و وقتی(  سایق 

 . خ انت و خ انتاار یزرگتر ا  این سراغ دارید  .هستند 

 جلیلی  ارادتمند شما

 

برای اطالو خوانندگان محترم نشریه این نامه به همان صورت 

 روشنگر.    فرستاده شده چا  گردیده یعنی ادیت نشده است

پاسخ دادند که ما نشریه تاب کر را هکا .  رایگان ما را ننی خهاهند نامه های رسیده از شما 

ا  ماه جنهری یدین سه دیگر ننی پذیریا و یخاطر صرفه جهیکی 

در مصارا حاخر ن ست ا ایهنکنکنکت جکدیکد را یکا کسکی قکرارداد 

 یبندیا

ا  دویاره یرایشان روشن ساختا که ماهنامه مان ککامکال رایکگکان 

این یار نامه داده اند که یاشد ما روشنگر را امتاانی مکی .  م باشد

پذیریا اما ا  آن ا که ما یخاطکر یکخکز ککتکب فکارسکی ککه داریکا 

متهجه شده ایا که جامعه ایران ان هلند خک کلکی مکخکتکلکف و ا  هکا 

گس خته اند و ما ننی خهاه ا پاینان وارد درگ ری های آنان شکهد 

پ  اگر یعد ا  جکای دادن روشکنکگکر کسکانکی آمکدنکد یکرای مکان 

دردسر ای اد کردند ما حق این را داریکا ککه نشکریکه شکنکا را ا  

نهشتا که ا  این یه یعد هر ماه شنکاره .  یخز نشریات ی رون کن ا

 جدید را شخصا یرایشان م بر 

 برزیستگر

 ******* 

 نامه ای از طرف نماینده روشنگر در هلند                     

 معنی ازادی بیان را هم فهمیدیم

پس از چند بار نامه نگاری با کتابهخهانهه مهرکهزی آمسهتهردام 
پس از اين که نخست درخواستم مبنی بر ايهن کهه روشهنهگهر 
را ميان نشريات ديگری که دارند جا دهند بهدون دلهيهلهی رد 

از ايشان درخواست دليل اين کار را کردم و بهههشهان .  کردند
گوشزد کردم که مهايهه ته هجهب مهاسهت کهه نشهريهات شهديهدا 
ارتجاعی و مذهبی از جمله اسالمی مانند نشريه اردو زبهان

 —را قشنگ پذيرفته اند ولی نشريه روشنگری و ( تکبير)
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ای  در نککتکک کک ککه جککنککبککِز  نککاِن تککرککک ککه چککهککره.  اسککالمککی شککد

گرایکی یکهده و  مدرن ستی یه خهد گرفت که طرفداِر کثرت پست

 .یرد س اسِت خهد را یا خهرده ههیت ها یه پ ز می

تهان ا  جکنکبکِز مسکتکقکِ   طهر؟ آیا می در مهرِد  ناِن ُکرد چه* 

  ناِن ُکرد سخن گفت؟

گک کرِی اوجکا ن رهکبکِر  یکا دسکت ۹۱۱۱جنکبکِز ُککرد پک  ا  

ئهلهژی خهد را تغ  ر داد و اککنکهن نکه  ک س است و ایده. ک. پ

ی مکلکی نک کز  تنها در رایله یا فن ن سا یلاه در رایله یا مسکالکه

در حکالکی ککه  نکاِن ککرد نکقکِز .  مدرن کسکا دارد دیدگاهی پست

ای ها در جنبِز کرد و ها در جنبِز فن ن ستی دارند  کننده تع  ن

ی ککرد در  های جنبز و جامعکه و تغ  راِت یس اری در س است

تهان ا  جنبِز مستکقکِ   نکاِن  ی  نان ای اد کردند اما ننی  م نه

 ۸هکای  پک کنکایکی ترین راه یه بنهاِن مثال یزر .  کرد سخن گفت

مارس در شهرهای کردنشک کن اسکت امکا شکعکاری ککه در ایکن 

 .است« درود یر اوجا ن که  ن را آفریده»تظارات می دهند 

 

 نلاِط ضعِف جنبِش زنان ترکیه کدامند؟ 

 

شهرها ماننِد آناارا  استانبهل  مادود یهدِن فعال ت ها یه کالن  -

اکتفا یه آکادمی و ارتباط یا قشِر یا  که یا آکادمی در .  و ا م ر

 .ها ارتباط است درنت  ه جدایی ا  تهده

ککنکنکد و  هایی رادیاال را دنکبکال نکنکی در ملالباِت خهد خهاسته

ها ن ز که اغکلکب آککادمک کسک کن و  حتی در ی ِن سهس ال فن ن ست

ی طبقه را درنکظکر نکگکرفکتکه و  نکان را  یهرژوا هستند مساله

سکه یککا  سک کاسکِت کککلکی در ایکن جکنکبکز هکا.  یک کنکنکد یکاکسکان مکی

 .مدرن سا و یر ضِد مارکس سا است پست

ها و بد  شناخت ا  جامعکه درِک  ی جدا یهدن ا  تهده درنت  ه

ی ستا یکر  نکان مکانکنکِد قکدرت گک کرِی اسکالِ   درستی ا  ریشه

سکک ککاسککی  فککقککر و سککاخککتککاِر طککبککقککاتککِی جککامککعککه نککدارنککد و در 

خ زند ککه  ننی شان نه تنها یا این مسائ  یه مقایله یر های س است

گک کرِی اسکالِ  سک کاسکی  گرایی یکه قکدرت بنال یا استد ِل کثرت

 AKPککه  ۹۱۱۸یکه بکنکهاِن مکثکال در سکاِل .  کنکس ککردنکد

 ۱گک کری یکهد  ی اسالِ  س اسی در ترک ه در حاِل قکدرت نناینده

ی فن ن سِت سرشناس باِ  یا ح کاِب خکهد را یکه   ِن نهیسنده

گی یا خکهاهکراِن مکاک کبکه بکلک که تکبکعک ک  در یکس  یسته ناِ  ها

هکا  ی این فن نک کسکت ا  جنله. گرا منتشر کردند ی اسال  رو نامه

ی  تکریکن نشکریکه صاحب امت اِ  معروا«  اولاه او آک ن» خانِا 

« پک کنکار ِسکلِکس» و خکانکِا «  آمکارگکی» فن نستِی تکرکک که یکه نکاِ  

شناسی که این رو ها یا حکاکِا حکبکِ  ایکد  التاص ِ  جامعه فارغ

 .معروا شده است

 

  ی  ی اعتراضاِت اخیِر زنان در مهورِد مسهالهه نظرتان درباره

 سلِط جنین و خشونت چیست؟ 

 

بکلک که سکخکنکان  ۹۱۹۹ها و تظاهراتکی ککه در سکاِل  پ نایی راه

های تغ  ر قکانکهن سکقکِ  جکنک کن  و یر و مسئهل ن و طر  نخست

هکا سکال یکرای اولک کن  صهرت گرفت ا  این نظر که پ  ا  ده

گکی ککرده و یکه  یسکتکه یار تکعکداِد  یکادی ا   نکان احسکاِس هکا

هکای  ها آمدند اهن ت داشت اما ماننِد یس کاری ا  جکنکبکز خ ایان

ای  جهیکی شکعکلکه س اسِی ترک ه یه ویژه ابتراضاِت جنبِز دانز

یهد که یا احساسات یرافروخته شد  یا آگاهی تها  نگشت و یکه 

نکتک ک که  این ابتراضات نه تنها یکی.  سربت رو یه خامهش رفت

ی خهد مبنی یر یه دن کا  اش یر گفته ماند یلاه اردوان در سخنان

یکار یک کان ککرد ککه  نکان یکایکد  یچه تاک د کرده و ایکن ۰آوردِن 

یعدها مشخص شد که سقِ  جنک کن . فر ند یه دن ا آورند ۵حداق  

یس ار دشهار شده است و اغلکب پکزشکاکان ایکن ککار را یکدوِن 

در نت  ه ایکن ابکتکراضکات یکه یکهکبکهِد .  دهند حسی ان ا  می یی

وضع ِت سقِ  جن ن در ترک ه کنای نارد و حاهمکت نک کز ا  

یکه .  ئهلهژیس و تاککتک کاکِی جکنکبکِز سکهد جسکت این ضعِف ایده

نت  ه مانکدِن آن  بالوه شرکت در این ابتراضاِت گسترده و یی

 .گردد گِی س اسی می سبِب سرخهده

ی خشهنت بکلک که  نکان  تر اشاره کرد  مساله گهنه که پ ز هنان

. تا کنهن یای ا  فاکتهرهای اصلی مبار ه در جنبِز  نان یهد

خشهنت بل ه  نان در ترک ه یس ار رایل اسکت  در حکاککنک کِت 

AKP ۹۵  یرایر افزایز یافته است و انهاع ت او   خشهنِت- 

در .  انکد هکاِی یکارِ  آن کشی ا  نکنکهنکه لفظی خشهنِت دولتی   ن

این شرای   ناِن ترک ه یه طهِر گسترده ا  کن  ِن یرخاسکِن یکس 

جا اسکت ککه  نکان حکتکی در  جالب این.  م ل هنی استقبال ننهدند

های کهچس که جنبِز  نان در آن فعال ن ست ن کز یکا  شهرستان

مسکالکه ایکن .  رقِص خهد در خ ایان در این کن  ن شرکت کردنکد

ای یراِی مبار ه ن کا  یکه هکزیکنکه  است که رقص یه بنهاِن ش هه

ئهلهژیِس مشکخکصکی نکدارد و در فضکاِی  دادن و چارچهِب ایده

گک کری  تهاند سبِب دست کنهنِی ترک ه که حتی یس شعار دادن می

و مهاجهه شدن یا خشهنِت پل ک  شکهد  در بک کِن حکال جکامکعکه 

خصهصا  نان ا  شرایِ  کنهنی ناراضی هستند؛ جکای تکعک کب 

رقِص وککالی  ن .  گهنه استقبال شهد ندارد که ا  این کن  ن این

دهد  در م ل  یراِی نشان دادِن حنایِت خهد یه وضه  نشان می

که این کن  ن چقدر ا  واقع ِت س اسِی کشهر دور است و یکراِی 

اکنهن در تکرکک که  نکان درحکالکی در .  یاشد خلر می حاکن ت یی

 ن یکه قکتک   ۱رقصنکد ککه رو انکه  ها بل ه خشهنت می خ ایان

 . رسد می

 

  با وجوِد تماِم این نلدها آیا تشکیالتی هستند که در مسهیهِر

 رهایِی زنان قدم بردارند؟

 

هکای  جنبِز فن نک کسکت

تککرککک ککه فککر نککِد یککس 

گکککککککِی  سکککککککرخکککککککهرده

تکککاریکککخکککی یکککه نکککاِ  

 ۸۱ی  کککهدتککای دهککه

اسککت درحککالککی کککه 

رهایِی  نان آرمکانکی 

اسکککککککککککت ککککککککککککه 

هککککای  کککککنککککهنکککک ککککسککککت

انکقکالیکِی تکرکک که نک کز 

یکککراِی آن اهکککنککک کککِت 

هکا  آن.  انکد یس ار قکائک 

درحککالککی کککه جککنککبککِز 

فن ن ستی را ا  نکظکِر 

طبکقکاتکی  یکهرژوایکی 

کککنکنککد امککا  قکلککنککداد مککی

رهکایککِی  ن را تککنکهککا 

راِه رسکککک ککککدن یککککه 

هکای  مکارس یکا پکرچکا ۸یرایرِی اجتنابی دانسته و هر سال در 

هکاِی انکقکالیکی  البته تعداِد مارکسک کسکت. کنند سرِخ خهد شرکت می

مدرن و ل بکرال  های پست ها و چپ مارکس ست در مقایسه یا پُست

های مارکس کسکت اخ را چند بضِه یای ا  گروه.  یس ار کا است

ی دبکهت یکه  در حاِل پخِز ابالم ه پرچِا سرخلن ن ستی یه ناِ  -

کنفرانِ   ناِن انکقکالیکی در یک کِن ککارگکراِن  ِن یکس ککارخکانکه 

ها یکراِی فکعکالک کِت  این درحالی است که فن ن ست.  گ ر شدند دست

گ ر نشکده و خکلکری یکرای حکاکهمکت تکلکقکی  گاه دست خهد ه چ

ککرِد  ی تکفکاوِت سک کاسکت و بکنک  دهنده این اتفاق نشان.  شهند ننی

هایی است که ککارشکان یکه آککادمکی و  ها یا فن ن ست مارکس ست

یککه نککظککِر مککن فککعککالکک ککتککی کککه .  قشککِر یککهرژوایککی مککاککدود اسککت

ها ی ِن کارگراِن  ن ان ا  داده و یکراِی آن هکزیکنکه  مارکس ست

ای در جکهکِت  تهاند تبدی  یه آلترنات ِه امک کدوارککنکنکده دهند می می

 .رهایی  نان شهد

 

سپاس از شما رفیق سولماز گرامی که وقتتان را در اخهتهیهار * 

 .ما گذاشتید

 فوریه  ۴٢

 گابریل پری

پل الووار: شعری از   

احمد خزاعی -ترجمه   

  

 مردی مرده است که سپری دیگر نداشت 

 جز آغوشی گشوده بر زندگی 

 مردی مرده است که راهی دیگر نداشت 

 جز راهی که تفنگها در آن منفورند

 مردی مرده است که هنوز می رزمد 

 بر ضد مرگ بر ضد فراموشی

 

 چرا که همه آنچه را که او می خواست

 ما نیز می خواستیم 

 می خواهیمشان همین امروز 

 خوشبختی نوری باشد 

 در دلها در چشمها وعدالت بر زمین

 واژه ها ای هستند که یاری بخش زیستنند

ای ساده اند اینها  واژه ها    

 واژه گرما واژه اعتماد واژه عدالت و واژه آزادی 

 واژه کودک و واژه مهربانی

 نام برخی گل ها و نام برخی میوه ها 

 واژه دالوری و واژه کشف

 واژه برادر و واژه رفیق 

 نام برخی سرزمینها و دهکده ها 

 نامهای زنان و دوستان

 حاال بیا اسم پری را هم اضافه کن 

 پری مرده است برای هر آنچه که به ما زندگی می بخشد

 بیا دوست بخوانیمش سینه اش تیر باران است

 اما به موهبت او ما همدیگر را بهتر می شناسیم

 بیا همدیگر را دوست بخوانیم 

 آرزویش زنده می ماند

***** 

 

 
 کمونیستها عمال با عزم ترین

بخش احزاب کارگری همه کشورها   

وهمیشه محرک جنبش به پیشند   

 نزدیکترین هدف کمونیستها همان است که

:دیگر احزاب پرولتری در پی آنند    

 یعنی متشکل ساختن پرولتاریا به صورت یک طبقه

 سرنگون ساختن بورژوازی

 و احراز قدرت سیاسی پرولتاریا
 

(مانیفست حزب کمونیست )   

فردریش انگلس —کارل مارکس   

http://newprocess2010.files.wordpress.com/2013/03/okadinlardunyasi13291911.jpg
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ادامه در صفاه       

 جنبِش زناِن در ترکیه بر سِر دو راهِی فمینیسِم بورژوایی یا رهایِی انقالبِی زنان
 وگو با سولماز بهرنگ گفت

  پریسا یگانه: به کوششِ 

شروِو جنبِش زنهان در تهرکهیهه بهه چهه تهاریهخهی *  

 گردد؟  می باز

ی جکنکبکِز  نکاِن تکرکک که یکه اواخکِر بکثکنکانکی  ریشه

فکاکر و  هکای روشکن  نانکی ا  خکانکهاده. گردد می یا 

گککی  نککگکاری و نککهیسکنککده یکهرژوا ایکتککدا یککا رو نککامکه

یککه طککهِر ککک  . فککعککالکک ککِت خککهد را آغککا  نککنککهدنککد

فاکران سکعکی  نگاری فعال تی یهد که روشن رو نامه

ی  کردند ا  این طریق صکداِی خکهد را یکه تکهده می

هکای  آغا  یه کاِر نشریات و رو نامکه. مرد  یرسانند

 .ی بلفی در جنبِز س اسی است غ ِررسنی نقله

ی  اول ن یار  نان صداِی خهد را ا  طریِق رو نامه

هکاِی خکهد  ها نکامکه یه گهِش جامعه رساندند؛آن ترقی

را که اغلب شامِ  نقد اجتنابی یهد یه این رو نامکه 

هکا  نکی ککه  در یای ا  ایکن نکامکه. کردند ارسال می

گهید که یه کنِس کسی  خهاندن و نهشتن یلد نبهد می

این نامه را نهشته است و ا  قکانکهِن چکنکدهکنکسکری 

 . کند انتقاد می

در واقع جکنکبکِز  نکان در آن  مکان شکامکِ  یکخکِز 

مککلککبککهبککاتککی و قسککنککِت مککتککشککاککِ  جککنککبککز ابککا ا  

ی  نکان  اول ن نشکریکه.  شد ها می ها و ان نن سا مان

ی ترقی یه ناِ  ترقِی مقدرات منتکشکر  تهس  رو نامه

در این نشریه راجع یه جنکبکِز فکنک کنک کسکتکی در .  شد

غرب اطالع رسانی و یر لزوِ  آمه ِش  نان تاکک کد 

ی دو  در  پ  ا  تشا   حاهمِت مشروطکه.  شد می

هکاِی  ها و نکهیسکنکده بثنانی شناِر نشریات  رو نامه

مکدافکِع حکقکهِق نسکهاِن » انک کنکِن .   ن افزایز یکافکت

هایی یهد که در سکاِل  ترین سا مان ا  مها«  بثنانی

ها و مذاهِب مخکتکلکف  تهس   نانی ا  قهم ت ۹۱۹۰

ی حکق طکالق  این انک کنکن در  مک کنکه.  شا  گرفت

یرای  نان  لغِه چندهنسری  نقِد نهاِد خانکهاده حکِق 

یکعکد .  کرد ی پهشِز  نان فعال ت می تاص   و ناهه

ی دو  حقهِق س اسِی  نان در نشکریکات  ا  مشروطه

پ  ا  جنگِ جهانی اول .  و ابتراضات ملر  یهد

. ملِت ترک ه تشکاک ک  شکد-و فروپاشِی بثنانی دولت

 ۹۱۹۰ملر  شد و در سال  ۹۱۹۱حقِرای ا  ساِل 

یا هدا یهبهِد شرایِ   نکان در «  حزِب خلِق  نان» 

های اقتصادی سک کاسکی و اجکتکنکابکی تشکاک ک   ساحه

اما پ  ا  تشا ِ  دولِت جدیکد ایکن حکزب یکه .  دادند

رسن ت شناخته نشد و در قالِب ان نن یه ککاِر خکهد 

تکاکت فشکار  ۹۱۹۸این ان نن در سکاِل .  ادامه داد

هاِی دولت و افااِر بنهمی م بهر یه بقب نشک کنکی 

تکا  ۹۱۰۱هکای  طکِی سکال.  ا  ملالباِت خکهد گشکت

 نکان یکرخکی حکقکهِق سک کاسکِی خکهد نکظک کر  ۹۱۰۵

. شرکت در انتخایات و حق رای را یه دست آوردند

در هنان .  نناینده داشتند ۹۸ نان  ۹۱۰۱در م لِ  

 -در ترک ه تشا   ها  ی جهانی فن ن ست سال کنگره

سکه ِن » کن  نی تکاکِت نکاِ   ۹۱۸۱در .  چاپ رس د

ابضکاِی ایکن .  ضِد آ اِر جنسی تشا ک  شکد«  ینفز

هکا  هایی یا پاپ هِن ینفز را در خک کایکان کن  ن سه ن

که مکهرِد آ اِر  کردند تا هنگامی ی ِن  نان پخز می

ایکن ککنک ک کن . جنسی قرار گرفتند ا  آن استفاده کنند

در تاریِخ جنبِز فن ن ستِی ترک ه تنها کن  نکی اسکت 

 .که در شهرهاِی یزر  تاث رگذار یهد

هکا  و ارِت  نان تشا   شکد و سکا مکان ۹۱۱۱در 

را تشهیق ننهد که تاِت نکاِ  ایکن و ارت فکعکالک کت 

این امر سبب شکد تکا حکِد  یکادی تشکاک کالِت . ننایند

 نان استقالِل خهد را ا  دسکت داده و یکه سکنکِت 

 .فن ن سِا ل برال گرایز یایند

یا روی کار آمدِن حزِب بکدالکت و  ۹۱۱۹در ساِل 

ئهلهژی خهد را یه صکهرِت  که ایده(  AKP) تهسعه

هککاِی  کککنککد و در سکک ککاسککت اسککالِ  مککعککتککدل یکک ککان مککی

ی جکدیکدی یکراِی  اقتصادی نئهل برال است مکرحکلکه

های س اسِی ترک که ا  جکنکلکه جکنکبکِز  ی جنبز هنه

آمارهای رسنی دولِت ترکک که . فن ن ستی آغا  گشت

دهد خشهنت بل ه  نکان و قکتک  نکامکهسکی  نشان می

شدیدا افزایز یافته است اما در هنان سال جکنکبکز 

فن ن ستِی ترک ه که بنال ل برال اسکت تکهانسکت یکه 

آوردهای ماکدوِد قکانکهنکی یکرسکد و ایکن امکر  دست

یکه بکنکهاِن مکثکال در . سبکب پسک که شکدِن آن گشکت

سکا مکاِن  نکان  ۹۸فرمی که  ی فعال ِت پالت نت  ه

تشا   داده یهدند قهان کنکی ککه ریک کِ  خکانکهاده را 

ککرد پک   ننهد و  ن را م کبکهر مکی مرد ابال  می

. ا  ا دواج فام ِ  شههِر خهد را یگ رد تغ  ر ککرد

ا  طکریکِق  AKPکه  ۹۱۹۹پرسِی  اما پ  ا  هنه

آن اقتداِر خهد را تقهیت ننهد و ارِت  نان تعل ک  

شککده و جککاِی خککهد را یککه و ارِت خککانککهاده و 

 .های اجتنابی داد س است

تا کنهن جنبِز  نان یکه طکهِر  ۸۱ی  ا  اواخِر دهه

 : مهضهع متنرکز است ۰ک  یر 

 

ی ملالعاِت  نکان  کاِر تئهریس و ای اِد رشته.  الف

 ها  گاه در دانز

که این ملالبات در مکهرِد .  هاِی امن ای اِد خانه.  ب

 .ک ف ت و کن ِت این خانه ها ادامه دارد

 .تغ  ِر قهان ن. ج

 

  مسههائههل مههوثههر بههر مسههیههر فههعههالههیههِت سههیههاسههِی

 ها کدامند؟ فمینیست

 

هکاِی تکرکک که  تاث رگذارترین مساله یر تنامِی جنبکز

یکه ویکژه .  ی ُکرد و جنگ در کردستان اسکت مساله

ی ککردسکتکان یکر بکلک که  ت او هایی که در مکنکلکقکه

صهرت گکرفکت  ۱۱ی   ندان اِن س اسِی  ن در دهه

یا درنظر گرفتِن جنع ِت  یاِد کردها در استانبکهل ) 

ی  نکاِن ککرد  مسالکه(  که مرکِز س اسی ترک ه است

هکای  ای تع  ن ککنکنکده در سک کاسکت را تبدی  یه نقله

در هکنکان دهکه .  جنکبکِز فکنک کنک کسکتکِی تکرکک که ککرد

گرا و فعالک کِت  نکاِن  گ رِی شدیِد جنبِز اسال  قدرت

ها و  گاه گرا یرای گرفتِن حِق ح اب در دانز اسال 

این حکق  AKPکه پ  ا  حاکن ِت )اداراِت دولتی 

 —سبِب ملر  شدِن فن ن سِا ( را یه دست آوردند

 

 06ادامه ملاله در ص 

ی م ل  در اول ن یاث مهضهِع صلح  در این کنگره جنبِز  ناِن ترک یدوِن اجا ه. شد

دست  پ  ا  این اتفاق یه این یهانه که  ناِن ترک حقهِق خهد را یه. را ملر  کرد

اواخر . یعد ا  این تاریخ جنبِز  نان خامهش گشت.آوردند این ان نن را تعل   کردند

جهیی و کنهن ستی ملر  شد و  نان نقز فعالی در آن ایفا  جنبِز دانز ۱۱ی  دهه

 ۸۱ی  ها صهرت گرفت اما در اواس  دهه کهدتایی بل ه کنهن ست ۹۱۸۹در .کردند

ی کارگر و خلِق ُکرد قدرت گرفت و آغا  یه  یار یا پ هستِن طبقه جنبِز کنهن ستی این

در جنبِز کنهن ستِی این دهه  ناِن مبارِ  چپ یا ههیِت مستقِ  . ی مسلاانه ننهد مبار ه

هاِی  ناِن  و تشا ِ  ان نن ۹۱۸۱گ رِی ان نِن  ناِن مترقی در  شا . خهد متشا  شدند

های  ای ا  این فعال ت ننهنه ۹۱۸۸انقالیی در مناطِق مختلِف ترک ه در سال 

ی کارگر و دهقان   اهداِا این ان نن ها متشا  کردِن  ناِن طبقه. یافته هستند سا مان

مزِد یرایر یرای کاِر یاسان   گرایی  ام ریال سا  دست مبار ه ضِد فاش ز   اسال 

در ساِل . های کاری یهد یرایری در قهان ن  تسه   دسترسی یه آمه ش و فرصت

کهدتایی یا حنایت کشهرهای ام ریال ستی صهرت گرفت  جامعه را در  ۹۱۸۱

.  سرکهب و خفقان فرویرد و جنبِز کنهن ستی تاِت شان ه و کشتاِر شدید ا  ی ن رفت

ی طبقاتی نه تنها در ترک ه یلاه در کِ  دن ا رو  یعد ا  کهتا جنبِز کنهن ستی و مبار ه

هاِی ههیتی وارِد گفتناِن  یه اضناالل رفت و در تناِ  دن ا ا  جنله ترک ه س است

یعنی  ۹۱۸۱س تامبِر  ۹۹جنبِز فن ن ستی یالفاصله پ  ا  کهدتاِی . س اسی ملر  شد

شد   مانی که چپ کامال سرکهب شده و یه ه چ جنبِز رادیاال فرصِت فعال ت داده ننی

ئهلهژی و پرات ِس  جا که این جنبز در چن ن فضایی یا نقِد ایده ا  آن. آغا  یه کار کرد

کنهن سا فعال ِت خهد را شروع کرده یهد و قشِر متهس  و یا ِی جامعه در آن حضهر 

این جنبِز . مهاجهه گشت ۸۱ی  گاِن کنهن سِت دهه داشتند یا انتقاِد شدیِد یا مانده

هاِی جنعی ماننِد  ن یا  النللی یهد که ههیت ی یس مهِج ی ن فن ن ستِی جدید نت  ه

کرد و تا کنهن تاث ری فزاینده در گفتناِن  گرایی را جایگزیِن مفههِ  طبقه می جن  ها

                            ..                                  س اسی فن ن سا در ترک ه داشته است

                                    

                                                              

 هایی که این جنبِش فمینیستی تا کنون داشته در چه راستایی بوده است؟ فعالیت*  

 

تنرکِز جنبِز فن ن ستِی ترک ه یر اصالِ  قانکهِن  ۱۱ی  تا آخِر دهه ۹۱۸۱یه طهِر ک  ا  

اول ن فعال ِت جنبِز فن ن ستی یکه رهکبکری  نکاِن آککادمک کسک کن و کسکانکی ککه .  مدنی یهد

ِی خارج ا  کشهر یهدند شروع شد که کنفران  هایی در مکهرد مشکاکالِت  کرده تاص  

فکعکالک کت  ۹۱۸۱تا ساِل .کردند های آکادم س تاِت نظارِت پل   یرگزار می  نان یا یاث

یکه  ۹۱۸۱ا  .  گی در نشریات مادود یکهد ی آثار نظرِی غرب و نهیسنده تنها یه ترجنه

 نکان .  هکا رفکت یعد جنبِز فن ن ستی هنراه یا کاِر تئهریس یه سنِت فعالک کت در ککنک ک کن

امضا دولِت ترک ه را م کبکهر یکه اجکراِی  ۵۱۱۱آورِی  کن  نی را ای اد کردند تا یا جنع

ککه مکهرِد پکذیکرِش )   CEDAW«  ی اشااِل تبع   بل ه  نکان کنهانس هِن امااِی کل ه» 

سکا مکاِن غک کِر ۹۱۸۸پ  ا  این کنک ک کن در .  ننایند( سا ماِن ملِ  متاد قرار گرفته یهد

هکا بکلک که خشکهنکِت  پک کنکایکی تشا   شد و در هن ن سکال راه«   نان بل ه تبع  » دولتی 

های امن در استامبهل آغا  شد و در نهایت مهفق یه تشکاک کِ   گی یا هدِا ای اِد خانه خانه

 . ها ن ز شدند این خانه

مکریکهط یکه «  فکنک کنک کسکت» هاِی فن ن کسکتکی مکانکنکِد  اول ن نشریه ۹۱۸۸و  ۹۱۸۸در ساِل 

 - ای سهس ال فن ن سا یهد یه که نشریه« کاکتهس»ها و دیگری یه نا   فن ن ست رادیاال

 

http://newprocess2010.files.wordpress.com/2013/03/ikd_stand_sb.jpg
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 ادنا سنت وینسنت میلی 

  Edna St. Vincent  Milly   

 ادنا سنت وینسنت میلی 

  Edna St. Vincent  Milly   

یه او تعلق (   واسار)یهرس تاص لی کالل (  1892  -1950. )  اده شد( م ن)در راکلند  ایالت 

م لی که .را یه چاپ س رد(رنسان )یعد ا  فرغ التاص   شدن کتاب شعری یه نا  .گرفت

دوستانز او را ونسان می خهاندند س   یه دهاده ی گرینهیچ ن هیهرک رفت و  ندگی کهلی 

او در اتاق  یر ش روانی یس ار کهچای می  یست و مرتب می .واری را در پ ز گرفت

او و دیگر نهیسندگان دهاده ی گرن هیچ طبق اخهار نظر م لی یه شدت فق ر و در ب ن . نهشت 

سالگی کتاب دو  شعرش را منتشر کرد که یه خاطر  28در .حال یه شدت خهشاال یهدند

را ( پهل تزر )سالگی جایزه ی  31در .گرایز های اشاار فن ن ستی  یس ار جن ال یر انگ ز یهد

که طرفدار جدی فن ن سا یهد ا دواج ( اوژن یهیسهین)او یا .یرای چهارم ن کتاب شعرش یرد

یا یر گزاری شعر خهانی . کرد( وینسنت)او هنه ی انرژی خهد را وقف فعال ت های ادیی . کرد

هنه ی بنر ( وینسنت)آن دو ینا یر گفته ی. های وس ع یر شهرت رو  افزون او دامن  د

پ هند آن ها یا مر  شههرش . هنچهن دو م رد می  یستند یا آ ادی کام  در  ندگی  ناشهیی

        ..          یر اثر حنله ی قلبی در گذ شت( وینسنت)وسال یعد . پایان گرفت 1949در سال 
                 .                                                                         

باشقانه هایی یرای  صلح وآ ادی:ا کتاب   

ادنا سنت ویسنت م لی    

(مصلفهی)گزیده و ترجنه ی فریده حسن  اده   

 

سرباز معترض   

 

 خواهم مرد من

.و جز این کاری از من ساخته نیست برای مرگ  

 

 می شنوم صدای بیرون آوردن اسبش را از آخور

. و خش خش گام هایش را بر کف اصفبل  

 او شتابان است،بس کار دارد امروز در کوبا،

. در بالکان و بسیاری مناطق دیگر  

 بگذار زین اسبش را تنگ ببندد،

 من اما عنان به دست نخواهم گرفت

.و اورا یاری نخواهم کرد  

.می باید که خود به تنهایی پای در رکاب نهد  

 

 حتی اگر تازیانه اش را بر شانه ام فرود آورد

 نشان نخواهم داد راهی را که مرد سرخپوست به آن سو گریخته است 

 

  حتی اگر با سمضربه هاش سینه ام را بشکافد،

 نشان نخواهم داد مخفی گاه پسرک سیاهپوست را

.      که در مرداب پناه گرفته است    

                 

.خواهم مرد من، و جز این کاری از من ساخته نیست برای مرگ  

 من هرگز مزدور او نخواهم شد

 واز دوست ودشمن،کسی را تسلیم او نخواهم کرد،

 حتی اگر وعده ی عمر جاویدم دهد؛ 

 هرگز هیچ انسانی را به او نخواهم فروخت

 آیا در قلمرو زندگان،جاسوسم من

 که انسان ها را به دست مردگان بسپارم؟

 

!برادران  

 نام شب را پاس می دارم

. و همه ی اسرار نظامی شهر را  

 مرگ برای دست یافتن به شما 

.می باید که از جسد من بگذرد  

*** 

 

 

 

 


