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 نشریه روشنگر متعلق به شماست

با پشتیبانی مالی خود به ادامه انتشار 

 آن یاری رسانید

Tel : (905) 

237-6661 

 

 تلفن روشنگر

 

647/3525/404 

 روشنگر

متعلق به شماست   

 در ادامه این راه

ما را یاری رسانید   

 

 .کمون پاریس. می سالگرد کمون بود 82

 :کمون از چند جهت واقعه ای بزرگ در تاریخ بود 

اول انکه  حکومت کارگری را از عرصه حرف و تئوئوری 

به عرصه واقعیت و عمل آورد و نشان داد که ایده حکومئت 

کارگری صرفا مدینه فاضله ای که ره آورد و بئیئان کئنئنئده 

آرزوها و اندیشه های تخیلی یک فیلسوف و مئفئرئکئر  ئو  

بلکه تحقئ  حئقئیئقئی یئک لئحئنئه از رونئد .  قلب باشد نیست

وقفی که مارکس از سئه کشئب بئزرگ .  تکامل واقعیت است

تکامل اجتتتنتا  "  ود یکی را نه کشب مبارزه طبقاتی، بلکه 

اعالم کرد، بئر اجئفئنئا  "  ناپذیر آن به دیکتاتوری پرولتاریا

 . ناپذیری همین لحنه تاکید داشت

دوم آنکه بر  الف این عقیده رایج و سا فگی که گویا پئیئ  

بینی مارکس در مورد وقئو  انئقئال  کئارگئری در اروپئا، 

پیشرففه ترین منطقه از لحاظ رشد نیروهای مئولئده، درسئت 

از آ  در نیامد، انقال  کمون بعنوان یک انقال  کئارگئری، 

با وقو   ود کذ  این اتهام و صحت حکم مارکس را نشئان 

کمون نه تنها  وِد حکومت کارگری، بلئکئه در ضئمئن،  .داد

بعبارت دیگر، کمئون، ابئبئات .  اعالم اجفنا  ناپذیری آن بود

حکوت کارگری، نه تنها در عمل، بلکه همچنئیئن در سئطئ  

 . ننری بود

 و سرانجام، کمون، بعنوان شکل سیاسی حکومت کارگری 

واقعیتیی بیود .  راه حل از قبل اعالم شده ای نبود که اکنون واقعیت می یافت 

از .  که خود را بصورت یک راه حل در برابر طبقه کارگر اعالم می داشیت

کمون، بعنوان شکل حکومت کارگری، نیه میوعیوح بیحیی نی یری،   اینرو، 

بلکه سوژه ای برای عمل است، نه چیزی نیازمند ثابت شدن، بلکیه حیقیییقیتیی 

چنان ثابت شده که حتی  خود سوسیالیسم هم، بیعینیوان شیکیل .  ثابت شده است

اقتصادی ن امی که کمون شکل سیاسی آنست،  به چنین مرحله ای از تحیقی  

در انقالب سوسیییالیییسیتیی، طیبیقیه .  جای تعجبی هم نیست. عملی نرسیده است

کارگر، بر خالف انقالبات ما قبل خود که در آنها انقالب اقتصادی بر انقالب 

سیاسی پیشی می گیرد، ناچار است ابتدا قدرت سیاسی را بیه چینیو آورده، 

شکل سیاسی سلطه خود را محق  نماید، و آنگاه به تیییییییر شیکیل اقیتیصیادی 

 . بپردازد

و در پایان، همانطور که مارکس تاکید می کند، دسفاورد های تئاریئخئی دیئگئر 

 :کمون

ننامی، این ابزار سرکو  سئرمئایئه   -در هم شکسفن ماشین بوروکراتیک

 . داری، برای اولین بار بود

حکومت طبقه کارگر بود، اینکه شهری را با مزد کارگری اداره میکئرد، 

 . و همه مقامات  انفخابی و قابل عزل بودند

حکومفی با نیروی مسل  کارگری و با  ود مدیریت کئارگئری و آ ئریئن 

فرم سیاسی کشب شده، و همانئطئور کئه گئرئفئه شئد، شئکئل سئیئاسئی 

 .حکومت کارگری بود

 

 com.siamacsotudeh.www        سیامک سفوده  

 شوخی

 شعری از عباس سماکار

 

  هآ
 که چقدر زندگی به شوخی می ماند

حتی زیر شیروانی حجاب و فشار درد و 
  عرق

 زندگی شوخی ست
 

 بازی نیست
 سرنوشتت این است

 
  بچه ها

 زندگی و قانون را به بازی می گیرند
 و آن که پیر است

  اسیر بازی بچه گانۀ دیرینه کثیفی ست
 که به آنش خو داده اند

  بچه ها هم مثل او عادت می کنند
 

 تاریخ
  بازی کثیفی پیش چشمت می گشاید

  و در تالش برای ماندن
 به تقال و عرق کردنت وامی دارد

 
 زیر ستمی دردآور

  چاره ای نمی گذارد تا پس از این
 به آسانی نفس بکشی

 
 مطمئن باش اگر چادرت را برداری

 همین بچه ها سنگسارت می کنند کوچولو
 

  بمان
 نفس بکش کوچولو

 این مبارزه است

 

********** 

 می 31

 سالگرد کمون پاریس  بود
 سیامک ستوده

http://www.siamacsotudeh.com
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برای هرچه پربارتر شدن نشریه با نقدها و پیشنهادهای سازنده خود ما را 
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.ارسال مطالب شما به نشریه لزوما به معنای چاپ آن نمی باشد  
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مانا نیستانی: طرح روی جلد از   

 همکاران این شماره در نوشتن مقاله و ترجمه

 پرتو

 سیامک ستوده

 احمد پرتو

 اعتصاب غذای شاهرخ زمانی و خالد حردانی 
  ٨۱٣٢مه  ٨۲؛ ٣٢۳٨خرداد  ۵کمیته حمایت از شاهرخ زمانی 

اهواز توسط مأمورا ن " آباد شلنگ"  شهروند عر  در محله ٧به دنبال تخریب منزل 

شهرداری با بولدوزر، شاهرخ زمانی و  الد حردانی در جهت حمایت از  انواده های فوق 

 28/2/1392و اعفراض به عملکرد ضد انسانی مأموران جمهوری اسالمی از روز شنبه 

.                                                          دست به اعفصا  غذای تر زده اند  

 واسفه شاهرخ و  الد از نهادها و تشکلهای دا لی و جهانی حمایت از این  انواده ها و 

اعفراض به عملکرد جمعی نهادها و مأموران جمهوری اسالمی است با توجه به اینکه 

تخریب سرپناه این هرت  انواده شهروند اهوازی تنها یک نمونه از کارهای ضد انسانی 

.                                                      جمهوری اسالمی است  

:                                               در  برها آمده است  

اند، که این  ها کرده مأموران شهرداری در حالی با بولدوزر اقدام به تخریب این  انه

  انوار هم  ٧این . هایشان  ارج کنند اند وسایل مورد نیاز  ود را از  انه شهروندان نفوانسفه

از طری  ارسال 

نامه های 

اعفراضی، اعالم 

آکسیونهای     

اعفراضی آتی و 

 بررسانی 

گسفرده حمایت 

.    ود را عملی نماییم  

تر برای فشار  پی  به سوی اتحاد بی 

تر، پی  به سوی اعفراضات گسفرده  بی 

:                       تر با شعار   

کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید 

.   گردد  

سایت اندیشه و پیکار: برداشت  

                                           

اکنون هر کدام با چندین عائله در چادر در نزدیکی 

برند و از هرگونه  ی  ود بسر می شده های تخریب  انه

.              باشند امکاناتی جهت زندگی محروم می  

تخریب منازل این شهروندان عر  از سوی مأموران 

شهرداری حکومت اسالمی ایران در حالی صورت 

اکنون کاندیداهای ریاست جمهوری در  گیرد که هم می

ایران شعار انفخاباتی  ود را عدالت اجفماعی، 

کنی فقر و حل مشکل مسکن برای شهروندان در  ریشه

.                             کنند مناط  فقرنشین عنوان می  

ما ضمن محکوم کردن عملکرد شهرداری اهواز در 

تخریب  انه هرت  انواده اهوازی از تمامی کارگران، 

زنان، دانشجویان، معلمان و جوانان و تشکلها و 

نهادهای اجفماعی دا لی و جهانی می  واهیم در مقابل 

چنین عملکرد ضد انسانی سکوت نکرده و دست به 

.                    اعفراضات عملی بزنند  
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 نوشته هائی به مناسبت صد و هشتاد و پنجمین زادروز مارکس
 ُپل الفاْرگ: نوشته 
 جمشید هادیان: ترجمه 

 نود، مصادف با صد و۳۱۰۲مه  ۵امروز، 

به .  وپنجمین زادروز کارل مارکس است

این مناسبت فکرکردم بیجا نباشد ترجمه 

فصلی از کفا  مارکس و انگلس از دید 

انفشارات پروگرس، )شان  همعصران

ای از  اطرات  که مجموعه(  ۰۷٧۳مسکو، 

نزدیکان مارکس و انگلس از آنهاست را 

اولین .  درا فیار عالقمندان قراردهم

 اطرات در این مجموعه، پس از دو 

بیوگرافی و معرفی کوتاه از لنین درباره 

)مارکس و انگلس، از آِن  پل الفاْرگ 

کمونیست انقالبی، (  ۰۴۸۳-۰۷۰۰

ژورنالیست ومنفقد ادبی فرانسوی، همسر 

. د فر دوم مارکس است (Laura) الرا

 اطرات   -۰:  نوشفه الفارگ سه بخ  دارد

 -۳الفارگ از رابطه  ود او با مارکس؛ 

شرح کوتاهی   -۲زندگی  انوادگی مارکس؛ 

آید  آنچه به دنبال می.   در توصیب زندگی سیاسی مارکس

  در روزهای آینده ترجمه دو بخ .  بخ  اول نوشفه اوست

و بعدها .  دیگر این نوشفه را به دست  وانندگان  واهم رساند

های دیگر کفا ، که از جمله حاوی  اطرات  شاید بخ 

انقالبیون دیگری مانند ویلهلم لیبکنشت، فردریک لسنر و سایر 

فعالین سیاسی همکار مارکس و انگلس، و د فران مارکس، 

است را بفدریج ترجمه و   (Eleanor) و النور (Jenny) ینی

 .منفشر کنم

الفارگ در این بخ  از نوشفه  ود چند بار بر اهمیت 

ترسیر، تعبیر یا نگر     -بزرگفرین کشب مارکس 

و بر عم  تابیری که این ترسیر یا تووری   -ماتریالیسفی تاریخ 

از ننر احساسی و علمی بر او که نخسفین بار آن را از زبان 

حال از آنجا که، .  کند  ود مارکس شنیده است گذاشفه تاکید می

ترین شرح این ننریه را مارکس در  ترین و کامل اوال، روشن

پیشگرفار کفا  در نقد سیاسی بدست داده، و این پیشگرفار فی 

الحال موجود و بعنوان ضمیمه در آ ر جلد اول سرمایه 

، آمده است و، بانیا، مضمون این ۰۲۴۱ترجمه  ود من، نشر 

علمی   –پیشگرفار شامل بخ  مهمی از بیوگرافی سیاسی 

مارکس از زبان  ود اوست، مناسب دیدم این مفن را هم در 

 .کنار  اطرات الفارگ به  وانندگان عرضه کنم

امیدوارم تصاویری که از این دو نوشفه در ذهن  واننده شکل 

ای از رفعت جایگاه علمی و سیاسی  گیرد نمایانگر گوشه می

گران سیاسی تاریخ  ورزان و تال  یکی از بزرگفرین اندیشه

 (جمشید هادیان.)بشر، و یقینا تابیرگذارترین آنها، باشد

 

 خاطرات من از کارل مارکس

 

 نوشفه پُل الفاْرگ

مردی بود که، من حیث المجمو ، دیگر ننئیئر  را بئه چشئم 

 (شکسپیر، هملت)نخواهم دید 

 

 بخ  اول

. بئود 5281نخسفین دیدار و آشنائی من با مارکس در فئوریئه 

ای در تئاالر  در جلئسئه ۰۴۱۸سپفامبر  ۳۴بین الملل اول روز 

سن مارتین لندن تشکیل شده بود، و من از لندن به پاریس رففه 

بودم تا ا بار پیشرفت کار سازماندهی جوانان  را به اطال  او 

سناتئور کئنئونئی  (Tolain) ام را آقای تولن نامه معرفی.  برسانم

 .جمهوری بورژوائی فرانسه نوشفه بود

ام ابئر  تئا وقئفئی زنئده.  در آن زمان بیست و چهار سئال داشئفئم

عمیقی را که این اولین دیدار بر من گذاشت فرامو  نئخئواهئم 

مشئوئول .  مارکس از لحاظ سالمت در وضع  وبئی نئبئود.  کرد

  ۰۴۱٧کار بر جلد اول سرمایه بود، که دو سال بعد در سال 

ناپذیر و بی همتای سوسیالیست بلکه 
این اطا  خود .  مارکس دانشمند بود

مرکزی بود برای مراجعه رفقای حزبی 
آمدند تا  که از همه جای دنیای متمدن می

ن ر استاد مسلم اندیشه سوسیالیستی را 
باید .  های مختلف جویا شوند در زمینه

نخست آن اطا  تاریخی را شناخت تا 
سپس بتوان به کنج خلوت زندگی معنوی 

 .مارکس راه برد
اطا  در طبقه اول بود و با پنجره 
بزرگی که رو به پارک داشت غر  در 

روی دیوار روبروی پنجره .  شد نور می
یک بخاری دیواری در وسط  قرار 

هائی پر  داشت که در دو طرف آن قفسه
های روزنامه و  از کتاب و دسته

در .  دستنوشته که  تا سقف باال رفته بود
دو طرف پنجرۀ دیوار مقابل دو میز بود 

در .  با تلنباری از کاغذ و روزنامه و کتاب روی هر یک
گرفت، یک میز  وسط اطا ، جائی که بیشترین نور را می

تحریر ساده کوچک شصت در نود سانتیمتری و یک 
دار چوبی قرار داشت، و در فاصله میان  صندلی دسته

صندلی و قفسه کتاِب روبروی پنجره کاناپه چرمی بود که 
. کشید مارکس گاه برای رفع خستگی روی آن دراز می

طاقچه باالی بخاری هم پر بود از کتاب و سیگار برگ و 
های سنگین که روی  های توتون و وزنه کبریت و قوطی

های کاغذ می گذارند تا از پراکنده شدن آنها جلوگیری  دسته
]های دختران و همسرش، ویلهلم وولف کنند، همراه با عکس

 .و فردریک انگلس[ 1
کاپیفال پول »یکبار به من گرت .  مارکس سیگاری قهاری بود

هائی که من برای نوشفن  کشیدم را هم در  سیگار برگ

او سیگارک  قهاری و کبریت ک  قهارتری .  «نخواهد آورد

آنقدر سیگار یا پیپ  را فرامو  و بعد دوباره روشن .  بود

کرد که ظرف مدت کوتاهی تعداد باور نکردنی قوطی  می

 .کرد کبریت را  الی می

ها یا کاغذهای  را ننم  داد کسی کفا  هیچوقت اجازه نمی

ننمی آنها  بی.  بدهد، یا بهفر بگویم ننم آنها را برهم بزند

ظاهری بود؛ هر چیزی درواقع درجائی بود که مارکس 

 واهد را  شد بفواند آنچه می  واست باشد، و این باعث می می

کرد  گاه حفی در ضمن یک گرفگو مکث می.  براحفی پیدا کند

تا جمله یا رقمی که نقل کرده بود را در یک کفا  به طرف 

 .گرفگوی  نشان دهد

در چیدن کفابهای  نیازی به مراعات تناسب مرسوم میان 

ها و جزوات را برحسب محفوا  کفا .  ها نداشت اندازه کفا 

ها ابزار ذهن او  کفا .  چید نه برحسب اندازه کنار هم می

اینها بردگان منند و باید »گرت  می.  بودند نه اشیای زینفی

مارکس در بند .  « واهم به من  دمت کنند آنطور که من می

. نبود  اندازه یا صحافی، کیریت کاغذ یا نو  حروفچینی کفا 

زد، در حاشیه صرحات با مداد  گوشه صرحات را تا می

. کشید گذاشت و زیر سطور بسیاری  ط می هائی می عالمت

نوشت، اما بر ی  هیچوقت روی صرحات کفا  چیزی نمی

اوقات که نویسنده دیگر بقول معروف شور  را درآورده 

توانست از گذاشفن عالمت سوال یا تعجبی در حاشیه  بود نمی

سیسفمی که برای  ط کشی زیر  طوط .   ودداری کند

توانست فراز مورد  داشت طوری بود که بعدها براحفی می

عادت داشت هرچند سال .  ننر  را در هر کفابی پیدا کند

های یادداشف  مراجعه کند و سطوری از  یکبار به دففرچه

 -ها که زیر آنها  ط کشیده و بعد در این دفاتر یادداشت  کفا 

 42ادامه در ص 

ترسید نفواند کار  را تئمئام کئنئد و بئنئابئرایئن از  می.  بچاپ رسید

من باید جوانئانئی تئربئیئت » گرت  می.  شد دیدن جوانان  وشحال می

 .«کنم تا کار ترویج کمونیزم را بعد از من ادامه دهند

مارکس از نادر کسانی بود که میفوانند همزمان درعئرصئه دانئ  

این دو جنبه در .  و درعرصه زندگی  اجفماعی هر دو رهبر باشند

وجود او چنان درهم تنیده بود که شنا ت او جز با درنئنئرگئرفئفئن 

هردو جنبه وجود ، یعنی مئارکئس دانشئمئنئد و مئارکئس مئبئارز 

 .سوسیالیست، ممکن نیست

عقیده داشت که دان  را باید برای دان  یعنی مسفقل از اینکه در 

اما در عئیئن حئال .  ای  واهد انجامید دنبال کرد نهایت به چه نفیجه

دانشمندی که از فعالیت اجفماعی دست بکشئد یئا   ئود را مئانئنئد 

عنکبوت در کنج اطاق مطالعه یا آزمایشگاه  محبوس کنئد و از 

زندگی و مبارزه همعصران  ود دوری جوید یقئیئنئا ارج و قئر  

دان  نباید یک ترنن  ود واهانئه » گرت  می.  آورد  ود را پائین می

شئان شئده کئه  کسانی که این سعادت نصئیئب» عقیده داشت .  « باشد

توانند زندگی  ود را وقب جسفجوی دانئ  کئنئنئد بئایئد اولئیئن  می

. « گئذارنئد شئان را در  ئدمئت بشئریئت مئی کسانی باشند که دانئ 

 .ا  بود ؛ این یکی از عبارات مورد عالقه«کار برای بشریت»

مارکس هرچند بئا درد و رنئج طئبئقئات کئارگئر عئمئیئقئا احسئاس 

کرد، آنچه او را به ننرات کمونیسفی رسانده بئود نئه  همدردی می

احساسات سطحی نازک دالنه بئلئکئه مئطئالئعئه تئاریئخ و اقئفئصئاد 

مصرانه براین عقیده بود که هرانسان بیطرفی کئه از .  سیاسی بود

نروذ منافع  صوصی در امان مانده و تعصبات طبقئاتئی کئور ا  

 .نکرده باشد لزوما باید به همان نفایج برسد

اما مارکس درعین حال که مطالعه تکامل سیاسی واقفصادی 

جامعه انسانی رابا بیننری کامل دنبال میکرد، بمننوری جز نشر 

نوشت، و عزم جزم  مفوجه آن  و ترویج نفایج این مطالعات نمی

آلود  بود که برای جنب  سوسیالیسفی که تا آن زمان در دنیای مه

ای  گیج و گول سیر کرده بود پایه [utopianism] پردازی آرمان

قصد او از انفشار ننرات  چیزی جز پیشبرد .  علمی فراهم آورد

طبقه ایکه رسالت تاریخی    -امر پیروزی طبقه کارگر نبود 

دسفیابی به رهبری سیاسی واقفصادی جامعه وبرقراری بیدرنگ 

 ... کمونیزم است و

. مارکس فعالیت های  را به کشور زادگاه  محدود نکرده بود

. «کنم هرجا باشم فعالیت می»و «  من شهروند جهانم»گرت  می

بطور واقعی هم قطع ننر از اینکه در کدام کشور، کدام وقایع و 

فرانسه، بلژیک یا   –کدام پیگرد سیاسی او را به کدام کشور دیگر 

های انقالبی که در این کشورها  رانده بود، در جنب   –انگلسفان 

 .آورده شرکت آنهم شرکفی بارز و برجسفه بود سر بر

 با اینهمه مردی که من اولین بار در اطاق مطالعه ا  در  یابان

Maitland Road Park  دیدم نه مارکس آژیفاتور  سفگی— 
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 عبای تازه رفسنجانی اثر مانا نیستانی

 نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل
 تقی روزبه  

دراولین اقدام، درنشسفی مشفرک  اتئمئی و شئورای .  آورند

هم آهنگی با صدوربیانیه ای به اسفقبال و حمئایئت قئاطئع از 

کاندیداتوری رفسنجانی رفئفئه و عئزم  ئود را در تئقئویئت 

رفسنجئانئی دربئیئانئیئه .  سفادهای انفخاباتی او ابراز داشفه اند

ای پس ازنام نئویسئی بئه  بئیئان دالیئل حضئور ئود مئبئنئی 

بئئرپئئاسئئخ بئئه دعئئوت بئئر ئئی از روحئئانئئیئئون و مئئراجئئع و 

در واست  الیه ها و اقشارگوناگون اجفماعی اشاره کرده و 

با تأکید بر مشی  کلی  ود مبنی براعئفئدال و دولئت وحئدت 

ملی و تن  زائی درمناسبات بین المللئی، از عئزم قئاطئعئ  

برای  روج ننام از بحران سخن گرفه است و همئچئنئیئن بئه 

تال  مخالرین و معاندین در ایجاد ا فالف بین او و رهبئری 

او درسئئخئئنئئانئئی دیئئگئئر بئئا سئئفئئایئئ  از .  اشئئاره کئئرده اسئئت

موضعگیئری جسئورانئه عسئگئراوالدی کئوشئیئده اسئت کئه 

موقعیت  وی  را ازطری  ائفالف و تحکیم رابطئه ا   بئا 

بخ  هائی از اصولگرایانی که منفقد بئر وضئعئیئت کئنئونئی 

بطورکلی حضور رفسئنئجئانئی درصئحئنئه .  هسفند تقویت کند

انفخابات بویژه با توجه به ائفالف بین او و اصئالح طئلئبئان 

ممکن است قطب بندی وآرای  درونئی حئاکئمئیئت را وارد 

فازجدیدی نماید و بئر تئوازن قئوا درسئا ئفئارحئاکئمئیئت بئه 

ضررجناح حاکم و رهبری که در وضعیت سخت پراکنده و 

با بیالن شکست  ورده ای قراردارد و تعرض سیاسی آنئهئا 

درتناسب با توان و واقئعئیئت وجئودی آنئهئا نئیئسئت، تئأبئیئر 

چنین روندی حفی اگئر جئنئاح حئاکئم انئفئخئابئات را . بگذارد

بفواند بروف  مراد  ئویئ  بئه پئیئ  بئرد، دردوره پئس از 

انفخابات اجفنا  ناپذیئر ئواهئد بئود و نئاشئی از تئوئیئیئرکئل 

حوزه اقفصئادی نئیئز از .  موازنه قوا دردرون حاکمیت است

پی آمدهای این شوک بی تأبیئرنئبئوده و سئقئوط ارز  دالر 

دربازار ارز نشانه ای از حساسیت بئازار بئه ایئن تئحئوالت 

 .است

 جنبش تحریم و تغییرآرایش نیرو 

ازنقطه ننرجنب  تحریم، تشدید تضادهای درونی حاکمیئت  

درکل معئادلئه تئوازن نئیئرو بئیئن بئاالئئی هئا و پئائئیئنئی هئا 

حاکمیئت "  نفوانسفن"مؤبربوده و به معنی سبک تر شدن کره 

بئدیئهئی .  مئردم مئی بئاشئد"  نخئواسئفئن" و سنگین ترشدن کره 

است که توییرکلی این معئادلئه بسئود پئائئیئنئی هئا مئی تئوانئد 

فرصت های تازه ای را برای پیشروی جنب   ضداسفبدادی 

ازهمین رو داشئفئن هشئیئاری . تحت فشارسنگین فراهم سازد

و رصد کردن تحوالت و آمادگی برای بهره بئرداری ازایئن 

فرصت ها توسط جنب  های اجفماعی و کنشگران و فعاالن 

و محافل و شبکه های مردمی  برای شکل دادن به آرای  و 

 .مطالبات مسفقل صروف  ود  دارای اهمیت است

جنب  تحریم نمیفواند درپیشبرد اهداف  ود نسبت به  

چگونگی آرای  دشمن و بروزشکاف های آن و پی 

آمدهای  درتحوالت جاری بی اعفنا باشد وگرنه ممکن است 

واقعیت آن است که . دربرابررویدادهای بزرگ غافلگیرشود

اپوزیسیون درونی رژیم اعم ازاصالح طلبان  و رفسنجانی 

و حامیان  که ازقدرت حذف شده اند و یا درحال حذف 

شدن هسفند و اسفراتژی آنها اساسا بازگشت به قدرت است، 

ازیکسو نا واسفه : نق  دوگانه ای درتحوالت بحران دارند

با منازعات و درگیری های  ود آن هم درشرایط سرکو  

و فضای به شدت  بسفه، روزنه ها و فرصت هائی  را 

برای بسیج مردم و سرریزشدن پفانسیل نارضایفی فراهم 

می کنند و ازسوی دیگر درسودای نجات ننام از بحران 

هسفند و دائما این توهم را میپراکنند که گویا با توییرچهره 

  -ها بدون نیازبه دگرگونی کلیت سیسفم، می شود اوضا  را

7ادامه در ص    

ایئم نئگئذاریئم  آییم و تصئمئیئم گئرفئفئه به هیچوجه از عزم  ود کوتاه نمی

 .آنهائیکه با رهبری ننام زاویه دارند امور کشور را به دست بگیرند

روز پایانئی }  با شرایط ا یر بخصوص با اتراقات امروز بعد از ظهر  

آید باید به میدان بیاید و  هر کس که کاری از او بر می{  نام نامزدها ببت

دعوتی ازکرن پوشئان " )  اگر غیر از این باشد  الی کردن صحنه است

 (و سرداران و بسیجی ها برای ورود به میدان

صحنه تا امروز برای مئا .  کنیم همه اتراقات هدایت شده است فکر می" 

کردیم نئیئم سئاعئت آ ئر بئبئت نئام چئنئیئن  کامال روشن نبود و فکر نمی

ما همه باید به انسجام برسیم تا امئکئان اداره ایئن وضئع .  هجومی شود

 ."تحت مدیریت رهبر انقال  را پیدا کنیم

ریزی کنئیئم تئا درمئقئابئل دو طئیئرئی کئه بئه تئمئام  باید طوری برنامه" 

امکانات دا لی و  ارجی مجهزند پیروز شویم و سعی  واهیم کئرد تئا 

   ".شود اصولگرایان را دورهم جمع کنیم  جائیکه می

بیاد داریم که در دوراول مهندسی انفخابات والیفی در قم  گرفه بود کئه  

باید کاندید اصولگرایان درهمان دور اول از صندوق های رأی بیئرون 

آن پئروژه بئراسئاس ورود کئانئدیئداهئای .  بیاید و کار به دور دوم نکشد

حداقلی و بعضا جعلی وابسفه به اصئالح طئلئبئان و کئار نسئبئفئا آسئان 

  .شورای نگهبان در تصریه داوطلبان تننیم شده بود

تا زمان بررسی صالحیت ها توسط ) بی تردید در روزهای آتی 

شاهد ( شورای نگهبان وروزهای باقیمانده  به برگزاری انفخابات

تحرکات و توییر زیادی در آرای  صحنه سیاسی و قطب بندی شدن 

فضای انفخابات پیرامون سه ضلع اصلی، بویژه مقابله با رفسنجانی که 

اکنون درائفالف با اصالح طبان موقعفی  تقویت هم شده است  واهیم 

چنانکه مقاله شریعفمداری درکیهان که صحنه را به جنگ جمل . بود

تشبیه کرده است، طومارنویسی  به شورای نگهبان برای بر ورد 

قاطع و رد صالحیت و تهدید به سرکو  علی وار جنگ جمل،  بر از 

نماینده مجلس از جمله   ۰۵۱طومار. وز  چنین طوفان را میدهد

باامضاء افراد نزدیک به  امنه ای همچون حداد عادل، درانفقاد به 

رفسنجانی و سخنانی که درمورد جنگ با اسرائیل و امت اوضا  

کشور و جایگاه والیت فقیه گرفه است یکی از تازه ترین پاتک های 

انفشاربولفن ها و نوارهای افشاگرانه واحیانا . دورجدید است

کارناوالهای افشاگر، ازپی  اففاده ترین ومفمدنانه ترین اقدامات 

دولت و ) درحوزه سیاسی نیز آرای  دو ضلع دیگر.  واهند بود

احفماال تاحد معینی ( اصول گرایان که دررقابت و تن  باهمدیگرهسفند

تال  . تحت الشعا  ضلع دیگر و عمده شدن آن قرار واهد گرفت

 واهد شد که صالحیت رفسنجانی برای ریاست جمهوری را 

.  بزیرسؤال ببرند و چه بسا سناریوهائی دراین رابطه هم تننیم کنند

اگراو بفواند از این  وان هم  بگذرد، آنگاه  وان های جدیدی را 

البفه این طرف هم، چه  رفسنجانی . دربرابر او بر واهند افراشت

     -وچه اصالح طلبان  به نوبه  ود تحرکات مفقابلی را به عمل می 

 !آ  درالنه مورچگان 

 -۷۱رفسنجانی با آمئدن بئه صئحئنئه انئفئخئابئات دردقئیئقئه  

بسیاری از دست اندرکئاران    -درساعات پایانی اسم نویسی

او قئبئل از آمئدن، درحئالئیئکئه .  حاکمیت را غئافئلئگئیئرکئرد

شمار  معکوس برای اسم نئویسئی آغئازشئده بئود، آمئدن 

 ود را  به عدم مخالرت  امنه ای مشئروط کئرده و بئایئن 

بئا وجئود آنئکئه .  ترتیب  توپ را به زمین  او اندا ئفئه بئود

هیچ قرینه و نشانه ای حاکی  از موافقت ضمنی  امنئه ای 

بدیهی است   امنه ای کئه .  دیده نشد، او وارد صحنه گشت

از حماسه سیاسی هم سخن رانده بود، هیچگاه نمئیئفئوانسئت 

با صراحت مخالرت و نیت باطنی  ود را ابرازکند و پئیئام 

های غیرمسفقیم وی هم که از زبان سایر دولئفئمئردان و بئا 

کنایه های آشکارتر از تصری  ابرازمیشد، مئانئنئد سئخئنئان 

برادربزرگفر  پیرامون آلت دست بودن رفسنجانی توسئط  

آمریکا، یا سخنان وزیراطالعات مبنی بئرمشئارکئت او در 

ففنه و یا رد صالحیت کانئدیئداتئوری مئحئسئن هئاشئمئی در 

شورای شهر و جمع آوری کفاب  از نئمئایشئگئاه و نئنئایئر 

اینگونه سیگنال ها کئه فئراوان هئم بئودنئد، ظئاهئرا بئرای 

حئجئت "  آقئا" رفسنجانی نمی توانسفه است جهت درک ننئر

هرچه که باشد او همیشه ادعاکرده است که شیئاطئیئن .  باشد

درکار بهم زدن مناسبات حسنه بین او و رهبری  معاندینو 

هسفند، و چرا این اقدامات را نباید توطوه هئای آنئان بئرای 

 را  کردن مناسباتی که  مینی در بسفرمرگ به حرظ آن 

 !توصیه کرده است بشمارآورد؟

بهرحال با آمدن او بئه صئحئنئه کئمئابئیئ  مئهئنئدسئی شئده  

، آرای  تاکنونی که بئرپئیئشئرئرض عئدم وجئود " انفخابات" 

نامزدهای مئوسئوم بئه حئداکئزئری از سئوی جئنئاح رقئیئب 

اسفوار بود بهم  ورده و ضرورت بئازتئنئنئیئم سئنئاریئوهئا 

درانطباق با شرایط جدید به فوریت  در دسئفئورکئار اتئاق 

مئهئئنئدسئئی و بئانئئدهئای حئاکئئم قئرارگئئرفئفئئه اسئئت کئئه بئئایئئد 

منفنرماند و دید که چه آشی می پزند و چئگئونئه و بئا چئه 

کیریفی سناریوی های  ود را برای شرایط جئدیئد و بئرای 

مهندسی انفخابئات وبئیئرون کشئیئدن کئارگئزار سئرسئپئرده 

نئبئایئد .  ومطمون مورد ننربارگاه والیت پی   ئواهئنئد بئرد

فرامو  کرد که با حضورکانئدیئد بئاصئطئالح حئداکئزئری، 

گرچه امکان رد صالحیت وی ناممکن نیست، اما مفضمئن 

چرا که معنای رد صئالحئیئت چئنئیئن .  هزینه سنگینی است

کاندیدی توسط  شورای نگهبان و کل ننام، نه فقط اعئفئبئار 

موجود ننام را هئم در دا ئل "  مشروعیت" انفخابات بلکه 

وهم  بویژه درسط  بین المللی سخت به زیرسؤال میبرد و 

حفی میفواند موجب نارضایفی وسیعی درمیان  روحانئیئون 

و پایگاه اجفماعی حاکمیت و بئربئاد رفئفئن شئعئار حئمئاسئه 

 .سیاسی و البفه وسعت دامنه تحریم شود

نکات  زیر دربا  شرایط جدید و بر ی پی آمدهای اولیئه  

 :این شوک است

مهمفرین واکن  ازسوی حئامئیئان  ئامئنئه ای را مئیئفئوان  

این سخنان نه فقط غافلگئیئری آنئهئا .  دید*  درسخنان والیفی

در برابر وضعیت جدید را نشان میدهد بلکه همچنین  شئم 

. و عزم آنها برای مقابله و  نزی کردن آنرا نیزنشان میدهئد

او که بعنوان مشاورسرسپرده  امنئه ای و یئکئی از چئنئد 

چهره مورد اعفماد و ننرکرده او،  ودرا بئرای بئه عئهئده 

هئاشئمئی :  گرففن ریاست جمهوری آمئاده مئیئکئنئد مئیئگئویئد

. رهبری را تنها گذاشت و او را همراهی نکئرد ۴۴درسال 

این همان سخنی است که قالیباف هئم بئا چشئمئانئی گئریئان 

رفسنجانی را مفهم سا ئفئه بئود کئه  وصئیئفئنئامئه  ئمئیئنئی 

از .  پیرامون رابطه ا  با  امنه ای را رعایت نکرده است

قرارمعلوم بی وفائی رفسنجانی به  امنه ای را بئایئد یئکئی 

از اصلئی تئریئن شئعئارهئای والیئت مئداران درایئن دوره 

 :والیفی در ادامه می گوید. دانست
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 پناهجویان در یونان؛ در تنگنا و اجحاف
 دویچه له

بحران مالی یونان، گریبان پناهجویان حاضر در این کشئور 

مفقاضیانی که در صدد آمدن به آلمئان یئا .  را هم گرففه است

هئا  و در  ئانئه  کشورهای اسکاندیناوی بودند، بالتکلیب مانده

هئئائئئی بئئا شئئرایئئط اسئئرئئنئئاک و ابئئفئئدائئئی بئئه  یئئا اردوگئئاه

جزیره یونان، اینک محل  فرنگی شبه مزار  توت. برند سرمی

کار هزاران آفریقایی و آسیایی پناهجو است کئه در چئنئبئره 

هئا و  آنهئا در کئوخ.  اند فشار، بالتکلیری و اجحاف گیر اففاده

کنند که با شئاخ و بئرگ در ئفئان یئا  هایی زندگی می آلونک

 .اند های پالسفیکی سا فه شده سطل

یورو اعئالم شئده امئا آن  ۳۳دسفمزد روزانه این کارگران  

بسئیئاری از .  کئنئنئد را همیشه کمفر و با دیرکرد دریافئت مئی

اند اما اینجا هئم بئیئم جئان  آنان از بنگالد  یا افوانسفان آمده

سه هرفه قبل یکی از کارگران توسئط مئبئاشئر .  ود را دارند

افئفئاده  مزرعه کشفه شد، تنها به این دلیل که  دسفئمئزد عئقئب

رضا جوالنی، یک پناهجوی افئوئان .   ود را طلب کرده بود

مئقئدم : " در گرفگو با مرکزی فرهنئگئی در آتئن گئرئفئه اسئت

پناهجویان پی  از این در یئونئان گئرامئی بئود و مئردم ایئن 

رویئم،  اما االن هر کئجئا کئه مئی.  کشور با آنها مهربان بودند

 ".بینیم تنها  شونت یا رففارهای نژادپرسفانه می

پی  ازبحران مالی در یونان، پناهجویان به سئرعئت کئاری 

اما با شرایط اقفصادی فعلئی، آنئهئا نئه کئاری .  کردند پیدا می

تنها شانس آنها، کار ارزان و سخت در .  دارند، نه سرپناهی

 . مزار  در فصل کشت و برداشت است

یونان برای بسیاری از پناهجویئان، تئوقئرئگئاهئی بئس نئامئطئلئو   

انئد بئه آلئمئان، سئوئئد یئا   واسفه این پناهجویان در اصل می.  است

یئونئان .  انئد انگلسفان بروند اما نا واسفه در یئونئان مئانئدگئار شئده

برای پناهجویان ایرانی، عراقی، افوان و کشورهای شمال آفئریئقئا 

تئوافئقئنئامئه " ورود به اتحادیه اروپا بوده، اما طئبئ    آ رین دروازه

، رسیدگی به در واست پناهجویان بایئد در نئخئسئفئیئن " دوم دابلین

 .کشوری صورت گیرد که وارد آن شده است

 "های مخوف اردوگاه" 

آن دسفه از پناهجویانئی کئه بصئورت غئیئرقئانئونئی وارد یئونئان  

در نزدیکی مرز ترکیه جئای "  اوروس"اند، در اردوگاهی در  شده

دور تا دور ایئن اردوگئاه بئا دیئوار و سئیئم  ئاردار .  اند داده شده

جایی است که هئمئه "  اوروس" گذرگاه مرزی .  محاصره شده است

دولئت .  رسانئنئد ساله هزاران پناهجو  ود را از ترکیه به یونان می

کئنئد،  یونان که اینک با بحران مالی شدیدی دست و پنجئه نئرم مئی

های اجئبئاری بئرای پئنئاهئجئویئان  درهمه جای این کشور، اردوگاه

هئا در  هئزاران نئرئر در ایئن اردوگئاه.  غیرقانونی برپا کرده است

 .انفنار ا راج  ود هسفند

فرانسوا کرپو، همکار نهاد کمک به آوارگان سازمان مئلئل کئه از 

هئئایئئی  اتئئاقئئک» :  گئئویئئد بئئازدیئئد کئئرده اسئئت، مئئی"  ونئئا"   اردوگئئاه 

نئرئر را  ۳۴ها هسفند که نور ندارنئد و  مانند در این اردوگاه سلول

 ئوابئنئد و از  پئنئاهئجئویئان روی بئفئن مئی.  انئد در  ود جئای داده

گئئروهئئی دیئئگئئر از « . کئئنئئنئئد هئئای بسئئیئئارآلئئوده اسئئفئئرئئاده مئئی تئئوالئئت

 . کنند ها زندگی می پناهجویان نیز  ارج از اردوگاه

فرانسوا کرپو مشاهده کرده که تعدادی از پناهجویان  ئردسئال  

افوان در زیر پل بزرگراهی در نزدیکی بندر پئاتئراس زنئدگئی 

: رسئانئد کنند و یک سازمان امدادی تنها کمی غذا به آنها مئی می

آن .   ئوابئنئد هاست زیر پل و بدون هیچ امکاناتئی مئی آنها مدت» 

 .«هم در هوای سرد و مرطو 

 کند دولت یونان خود را تنها حس می 

گویند که تقاضاها و نئیئازهئای پئنئاهئجئویئان،  مقامات یونانی می 

فراتر از توان آنهاست و امکان تامین صدها هزار پئنئاهئجئو را 

کند کئه در مئواجئهئه بئا مئوضئو   دولت یونان تاکید می.  ندارند

پناهندگان، از سوی سایر کشورهای اتحادیه اروپا تنها گئذاشئفئه 

هئا در  همئه انئگئشئت» :  گویند  سیاسفمداران یونانی می.  شده است

رود، امئا  بررسی شرایط بد پناهجویان به سمت یونان نشانه مئی

هیچ کشور دیگر اروپایی نیز حاضر به پذیر  این مئفئقئاضئیئان 

. شمار پناهجویان ایرانی منفنر در یونان نیز کم نئیئسئت« . نیست

بر ی از این پناهجویان چند سال است در انفنار رسئیئدگئی بئه 

چند پناهئجئوی  ۳۱۰۱در سال .  در واست پناهندگی  ود هسفند

یئکئی .  ایرانی در برابر دففر سازمان ملل در آتن تحصن کئردنئد

های  ئود را در اعئفئراض بئه  از آنها به نام حمید صادقی، لب

طوالنی شدن روند در واست پناهندگی و بئالتئکئلئیئرئی، بئه هئم 

 *.دو ت

 در حمله پلیس یونان به پناهندگان 
نفر زخمی شدند 30یک نفر کشته و   

 های بنیادی انسان سازی سلول شبیه
 دویچه له 

گئروهئی از دانشئمئنئدان :  های بئنئیئادی انسئان شئدنئد سازی سلول دانشمندان موف  به شبیه

آنها این دسفئاورد را گئامئی رو بئه . های بنیادی انسان  بر دادند آمریکایی از تولید سلول

بئحئث بئر سئر ا ئالقئی .  انئد های العالج توصیب کرده جلو در درمان شماری از بیماری

)پژوهشگران دانشگاه اورگان در آمریکا روزچهارشنبه .  بودن این اقدام باال گرففه است

سئازی  آوری شئبئیئه اعالم کردند که برای نخسفین بار از طری  فن(  اردیبهشت ۳۵/مه ۰۵

به گرئفئه ایئن پئژوهشئگئران در ایئن .  اند های بنیادی جنینی انسان شده موف  به تولید سلول

سازی شده،  فرایند روشی به کار گرففه شده که پیشفر در تولید دالی، نخسفین گوسرند شبیه

توانند به هئر نئوعئی از  های جدید می از لحاظ عملی، سلول.  مورد اسفراده قرارگرففه بود

ایئن . دیده  بیمار شونئد های آسیب های بدن تبدیل شوند و به این ترتیب جایگزین سلول سلول

گروه از دانشمندان آمریکایی به سرپرسفی دکفر شکرات میئفئالئیئپئوف، ایئن مئوفئقئیئت را 

هئای قئلئبئی و آسئیئب  هایی ننیر پارکینسون، ام اس، بیمئاری گامی به سمت بهبود بیماری

 .اند نخاعی توصیب کرده

تئر کئلئیئه  های پوست، آن را در تخمکی کئه پئیئ  در این رو  آنها با گرففن هسفه سلول 

های الئحئاقئی و تشئکئیئل  پس از رشد و نمو سلول.  مواد ژنفیکی از آن  ارج شده، کاشفند

هئای بئنئیئادی جئنئیئنئی دسئت  توان به سلول می(  ای از مراحل جنینی مرحله)بالسفوسیست 

به نوشئفئه .  اند منفشر کرده "Cell" این دانشمندان جزئیات تحقی   ود را در نشریه. یافت

هئای کئبئدی،  های بنیادی تولید شده قابلیت جایگزینی به جای سئلئول دکفر میفالیپوف سلول

هئا از  او اضافه کرده است که  طر پئس زدن ایئن سئلئول.  عصبی و قلبی را دارا هسفند

 .سوی بدن بیماران بسیار اندک است

 "احترامی به کرامت انسانی شبیه سازی انسان، بی"

هئا در مئورد   بر این دسفاورد علمی بار دیگر به بحث 

سئازی انسئان را دامئن زده  ا القی بودن موضو  شبیه

انئد کئه  پژوهشگران دانشگاه اورگان تئأکئیئد کئرده.  است

سئازی انسئان مئنئاسئب نئیئسئت و  رو  جدید برای شبیه

هئای زیئادی  های ا ئیئر تئال  اند که هرچند در سال گرفه

در این زمینه صورت گرفئفئه امئا دانشئمئنئدان حئفئی در 

، نخسفین  دالی.  اند سازی یک میمون نیز موف  نبوده شبیه

او تنها .  درگذشت ۳۱۱۲سازی شده درسال  گوسرند شبیه

آلئبئرت روپئرشئت و یئنئس اسئپئان، .  سال عئمئر کئرد ۱

سخنگویان فراکسیون مشفرک احزا  دمکرات مسیئحئی 

شئأن " ای با تأکید بئر  و سوسیال مسیحی آلمان، در بیانیه

برای ما احفرام به کرامئت » :  اند نوشفه"  و کرامت انسان

انسانی بی  از آزادی پژوه  و حصئول اطئمئیئنئان از 

 «.توانایی رقابت در این عرصه اهمیت دارد

هئای بئنئیئادیئن  سئازی سئلئول براساس قوانین آلمان شئبئیئه

های دانشمئنئدان  جنینی ممنو  است و از این رو آزمای 

رئئیئس کئمئیئفئه .  آمریکایی در آلمئان قئابئل اجئرا نئیئسئت

 —های آلمان نیز این دسفاور نوین  مرکزی کاتولیک

سازی انسان در آینده دانسفه  پزشکی را نشانی بر امکان شبیه

سازی باروری در جهان شده است و  واسفار ممنوعیت شبیه  

 

 برگرفته از سایت ایران تریبون
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 انتخابات ریاست جمهوری و جامعۀ ایران
 احمد پرتوی

92خرداد 5   

انئفئخئابئات  85و  86پس از سرکوبها و اعئدامئهئای سئالئهئای 

همواره کم رون  و با بی ترئاوتئی  68جمهوری اسالمی تا سال 

جنئگ و سئرکئو  و  ئرئقئان .  اکزریت جامعه ایران همراه بود

 اکسفر سردی بر هر گونه تمایل  به عکس العمل به انفخابئات 

این سردی و بی تراوتی جامعه در مقابل انفخئابئات .  افشانده بود

گرچه با بی تآبیر بودن شرکت در انفخابات بیئان مئیئشئد، ولئی 

بیانگر سر وردگی و غیر فعال بودن جامعه نسبت به آنچه کئه 

جئنئگ و .  زندگی  و هسفی ا  را تحت تاَبیر قرار میداد  بئود

 بر هرروزۀ  کشفه شدن بسفگان و نزدیکان و هئمئکئاران، و 

هم محله ای ها، و نا توانی در مفوقب کردن جنگ، ر ئوت و 

 مودگی  و از دست دادن امید به آینده را به  جئامئعئه تئحئمئیئل 

جنگی که دولت عراق  در پئس پئان عئربئیئسئم نئو  .  کرده بود

ناصری و جمهوری اسالمی در پس مئلئی گئرائئی اسئالمئی و 

نجات مسفضعرین جهان برای حرظ بقای  وی ،  ود را پنهان 

جنگی که  تمام جناح هئای سئرمئایئه از سئلئطئنئت .  کرده بودند

طلبان تا عمدۀ جریانات سیاسئی آنئرا حئمئایئت و مئردم را بئه 

. شرکت در آن  و دفا  در مقابل دشمن  ارجی دعئوت کئردنئد

جنگی که بجز کشفه شدن کارگران و فرزنئدانشئان در هئر دو 

گرفگوی مئفئعئارف .  کشور نفیجه دیگری نمیفوانست داشفه باشد

و رایج مردم هر دو کشور ایران و عراق در پئرتئو تئبئلئیئوئات 

وسیع رسانه ای هر دو حکومت چئیئزی بئه غئیئر از مئرگ و 

اگر هم بود مانند اعفراض ساکئنئان شئرق .  نیسفی و جنگ نبود

تهران و بسفن بزرگراه بدلیل نداشئفئن آ ، نئه کئامئال آگئاهئانئه 

ولی از انئجئا کئه اسئفئیئصئال مئردم .  بلکه از سراسفیصال بود

میفواند به اعفراض  ودجو   و درگیری مسفئقئیئم بئا عئوامئل 

حکومفی بیانجامد و در این اعفراضات هئمئکئاری مئعئفئرضئان 

آنان را به شنا ت بهفری از توانئائئی  ئویئ  مئیئرسئانئد،و در 

نفیجه امید به د الت  ئود را در بئیئن آحئاد جئامئعئه گسئفئر  

میدهد، هر دو دولت و بخصوص دولت ایئران را مئجئبئور بئه 

فقط به یاد داشفه باشئیئم کئه در طئول .  پذیر  پایان جنگ کرد

 ئوِد  88جنگ در بین سران جمهئوری اسئالمئی تئا تئابسئفئان 

رفسنجانی در مقام جانشین فرمانده کل قوا از بئرجسئفئه تئریئن 

وهئم  او بئود کئه بئدلئیئل تئرس از .  حامیان ادامه جنئگ  بئود

اعفراضات ناشی از اسفیصال جامعه و احفئمئال عئدم تئوانئایئی 

جمهوری اسالمی در کنفرل و سرکو  آن در صدد پایان دادن  

در قامئت یئک سئیئاسئفئمئدار  86و در تابسفان . به جنگ بر آمد

مخالب جنگ، رهبری  ود در سئیئاسئت گئذاری بئرای حئرئظ 

او از برنئامئه .  جمهوری اسالمی را بر پیشانی هیوت حاکمه زد

ریزان جلوگیری از آزادی بئیئان و تئعئطئیئلئی روزنئامئه هئا و 

مطبوعات، تشکیل سفاد انقال  فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها، 

برنامه ریزی آغاز جنگ، پیشئنئهئاد دهئنئده مسئکئوت گئذاشئفئن 

بررسی انرجار دففئر حئز  جئمئهئوری اسئالمئی بئه  ئمئیئنئی، 

جانشین فرماندهی کل قوا در دوران جئنئگ بئا حئرئظ ریئاسئت 

مئجئلئس و از سئیئاسئت گئئذاران بئرقئراری شئکئئنئجئه و اعئئدام 

از بئدو آغئاز انئقئال  و رئئیئس  86بخصوص اعدامهای سال 

و اکئنئون هئم در ریئاسئت مئجئمئع .  مجلس  برگان بوده اسئت

تشخیص مصلحت از افراد صاحب نروذ در جمهوری اسئالمئی 

از مقدار و حجم بروت رفسنئجئانئی اطئال  دقئیئقئی در .  میباشد

دست نیست ولی همین بس که همواره از سوی مخالریئن درون 

حکومفی در مورد سرمایه و بروتئ  دائئم مئورد سئوال قئرار 

 . میگیرد و تاکنون هم هیچ پاسخی به آنها نداده است

با عمی  تر شدن مشکالت معیشفی مزد بگیران و  طر طویان 

اجفماعی علیه شرایط موجود، رفسنجانی با پشفوانه توانایی در 

انحراف و سرکو  جنب  اجفماعی هم اکنئون بئه نئقئطئه امئیئد 

  -—  تمامی جناحهای سرمایه سلطنت طلب و اصالح طلب

آیا دلیلی بئجئز ایئن .  و بخشی از سرمایۀ جهانی  تبدیل شده است

هست که بننر آنان وی بئهئفئریئن گئزیئنئه بئرای حئرئظ سئیئسئفئم 

گئزیئنئه ای کئه هئدفئ  چئیئزی جئز .  سرمایه داری ایران اسئت

و .  تقویت جمهوری اسالمی و عبئور از بئحئران فئعئلئی نئیئسئت

جالب است که این گروه ها در مورد دو کاندید دیگر یکی حسن 

روحانی که از پرور  یاففگان مکفب رفسنجانیئسئت و عئارف 

. که از اصالح طلبان نزدیک به  اتمی است اشاره ای نمیکئنئنئد

و این نشان میدهد که آنان مطرح کردن یکی از این دو کئانئدیئد 

را موکول به نزدیک شدن تاریخ رای گیئری و پئذیئرشئشئان از 

 .   طرف جامعه کرده اند

و .  در جمهوری اسالمی، دولت بخشی از هئیئوئت حئاکئمئه اسئت

جناحهای هیوت حاکمه با حرظ دعئواهئای  ئود بئر سئر تئقئسئیئم  

. بروت جامعه، از کل طبقه سرمایه دار ایران پشفبانی مئیئکئنئنئد

اگر چه اکزریت ترکیب نمئایئنئدگئان مئجئلئس و اعضئای مئجئمئع 

تشخیص مصلحت ننام و مئجئلئس  ئبئرگئان از اصئولئگئرایئان 

. هسفند ولی اصالح طلبان هم در ایئن ارگئانئهئا حضئور دارنئد

وزارت اطالعات دسفگاه عریض و طویلی است که نئنئر  و 

بئر .   تحلیل های  مبنای تصمیم گیری در هئیئوئت حئاکئمئه اسئت

 الف   یلی از ترسیرهای سیئاسئی تصئمئیئمئات در جئمئهئوری 

اسالمی بصورت جمعی گرففه میشود و نه فردی و فقط تئوسئط 

 .  امنه ای

پس باید به دو سوال جوا  داد اول چرا جناحهئای سئرمئایئه در 

ایران بصورت کئامئل و یئا تئلئویئحئی پشئت رفسئنئجئانئی قئرار 

میگیرند و دوم اینکه راه حل برای  الصی از وضعیت موجود 

 . چیست

 

عدم مقبولیت جمهوری اسالمی که با سرکوبهای سالهای گذشفئه 

اقفدار  ود را حرظ کرده بود اکنون به باالترین حد  ود رسئیئده 

 56هم اکنون در ایران سود سپرده ی یکساله بانئکئی از .  است

و به علت وجود .  درصد در سال با پردا ت ماهیانه است 88تا 

تئومئان در مئاه  020666انبوه بیکاران و حداقل حقوق مئاهئی 

تئومئان بئیئن   0166سط  مفوسط دسفمزدها با محاسبۀ هر دالر 

عالوه بر آن با یک حسا  سر .   دالر در ماه است 816تا  516

انگشفی میفوان به برابری قیمت مواد غذائی در ایران و کئانئادا 

بئا ایئن حسئا  جئنئاح هئای .  که گرانفر از امریکاست پئی بئرد

سرمایه،  واهان ببات وضعیت فعلی و جلوگیری از هئر گئونئه 

تالطم اعفراضی احفمالی هسئفئنئد، و بئا ایئن نئیئت و تئرس از 

انقال  که ممئکئن اسئت کئل مئنئافئع آنئان را در  ئطئر انئدازد 

کسئی کئه هئم سئیئاسئت بئاز .   واهان آمدن رفسنجانی شئده انئد

است و هم دست توانایی در سرکو  و نابئودی "  سخفی" دوران 

ولی بهمان دلیلی که  اتمی بئمئنئنئور .   نیروهای اجفماعی دارد

کاندید نشد، هیوت حئاکئمئه "  جلوگیری از تحمیل هزینه به ننام" 

چئون تئوهئم دامئن .  هم مانع پذیر  کاندیداتوری رفسنجانی شئد

زده شده در مورد رفسئنئجئانئی بئه عئلئت  ا ئفئالفئ  بئا دیئگئر 

اصولگرایان که برسر سهم بری بیشفر از بروت کشئور اسئت، 

و تبلیوات طرفداران  این تعئبئیئر را پئیئ  آورده کئه گئویئا او 

 .  واهان توییرات اساسی در جمهوری اسالمی است

در صورتیکه جلوگیری از کاندیداتوری رفسنجانی دقیقا بر 

اساس جلوگیری از گسفردگی جو انفخابات و جلوگیری از 

. طرح  واسفه های بیشفر از سوی جامعه انجام گرففه است

 واسفه هایی که میفواند یکباره به شعله ورشدن اعفراض 

 جامعه تبدیل شده و لوو قانون اساسی و کنار زدن کل جمهوری 

در واقئع تصئمئیئم جئمئهئوری .  اسالمی را مورد هدف قراردهئد

اسالمی مبنی بئر عئدم احئراز صئالحئیئت رفسئنئجئانئی بئنئا بئر 

ضرورت جلوگیری از ایجاد بحران غئیئر قئابئل پئیئ  بئیئنئی و 

 . جلوگیری از بخطر اففادن کل ننام است

عکس العمل جامعه به انتخابات نمیتواند فقط به شرکت یا عتدم 

ا ئفئالف  . شرکت در آن و یا حمایت از یک کاندیدا محدود شود

مهم جناح های سرمایه در هیوت حاکمه بر سر چگونئگئی ادامئه 

حیات حکومت است و هرچه اعفراض جامعئه شئدیئد تئر بئاشئد 

ا فالفات آنها بئیئشئفئر و اتئحئادهئایشئان شئکئسئفئه و در نئفئیئجئه 

اقفدارشان هم پی  روی جامعه فرو مئیئریئزد، و دسئفئگئاه هئای 

.  سرکوبشان کم ابر و جامعه به فضای بازتری دست پیدا میکئنئد

در نفیجه جامعه فرصت نرس کشیدن و طرح  واسفه های  ئود 

جامعه با طرح  واسفه های  میفواند بئه شئکئاف .  را پیدا میکند

درون حاکمیت دامن بزند و اقفئدار و قئدرت سئرکئوبئ  را کئم 

چنین جو نسبفاُ آزادی با آمدن رفسنجانی یا  اتمئی بئدسئت .   کند

نمیآید، بلکه برعکس ارتقاُ  واسفه ها و تبدیل آن  واسفه ها بئه 

موضو  گرفگوی روزانۀ جامعه، حکومت را ناچار به تن دادن 

و آوردن چنین محلل هایی میکند تا بفواند بلکه بئعئداز فئروکئ  

کردن جو اعفراض در جامعه دوباره یکه تازی و دست انئدازی 

 .    به معیشت و حقوق اجفماعی مزدبگیران را تشدید کند

وقفی به جو انفخابات از سوی رسانه های حکومئفئی دامئن زده 

میشود وصحبت درباره انفخابات به گرفگئوی عئمئومئی جئامئعئه 

تبدیل میشود، فضای مناسب برای طرح انفنارات مئزدبئگئیئران 

طرح  ئواسئفئه هئا .  و مشکالتشان و راه حلهای آن بوجود میاید

در سط  جامعه، کاندیداها را محبور به موضعگئیئری و اعئالم 

در پرتو طرح  واسفهای مزد بگیران،  مئوضئو  .  ننر میکند

گرفگوی جامعه از ا فالف بین جناح های حاکم و انئفئخئا  بئیئن 

عئقئب .  بد و بدتر فراتر رففه و کل سیسفم را زیر سئوال مئیئبئرد

نشینی حکومت از قوانین ارث و قصئاص و پئردا ئت یئارانئه 

نقدی نه از سر میل بلکه به اجبار جو عمومی جامعه و با هئدف 

 .  راضی کردن بخشهای نا پیگیر معفرضان بوده است

بنا براین طرح  واسفه ها ی مزدبئگئیئران جئامئعئه  اگئر حئفئی 

یکباره به نفیجئه نئرسئد و بئاعئث  اجئبئار حئکئومئت بئه انئجئام 

زیئرا . رفرمهای کوچک شود، باز هم برای کارگران بهفر اسئت

نفیجه ا  تصریه جنب  مزدبئگئیئران از گئروهئای نئاپئیئگئیئر و 

فراهم آمدن چشم انداز انقال  اجفماعی برای رهائی جامئعئه از 

 .سلطه بازار و سرمایه  واهد بود

 واسفۀ  لوو اعدام و ممنوعیت شکنجه کئه در ایئران بئازتئا   

بسیار بیشفری نسبت به قبل پیدا کرده از مئوارد بسئیئار مئهئمئی 

است که میفواند بصئورت عئلئنئی مئطئرح و  تئنئاقئض عئدالئت 

 واهی ادعایی  کاندیداها را افشا و کل جامعه را نسبت به ضئد 

انسانی بودن اعئدام کئه رژیئم بئرای ایئحئاد تئرس و سئرکئو  

 . مخالران از آن اسفراده میکند حساس کند

جدائی دین از دولت و سیسفم آموزشی، قوانین و مقررات در 

جمهوری اسالمی از شر  گرففه شده و همچون سدی از جمود 

هم اکنون جدائی . و کهنگی راه رشد جامعه را بسفه است

قوانین از شر  و تراسیر روحانیون به امری غیر قابل اجفنا  

ننام آموزشی جمهوری اسالمی بر اساس . تبدیل شده است

شر  اسالم و انباشفه از  رافات و ادبیاتی است که تابعیت و 

. ر وت و دوروئی را در کودکان و نوجوانان پرور  میدهد  

  14ادامه مقاله در ص 
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.                                                      میباشند فراهم آورد  

تامین مالی جبهه فرهنگی سی آی ا توسط بئنئیئاد فئورد بئخئاطئر 

اسفخدام روشنرکران غیر کمونیست کسانیکه در جهت حمله بئه 

تئعئدادی .  مارکسیست و چپ کمونیست تشوی  می شوند مهم بود

از این چپ های غیرکمونیئسئت بئعئدهئا مئدعئی شئدنئد کئه آنئهئا 

، اگر آنها میدانسفند که بنیاد فورد از نئام  ئود " فریب  وردند" 

برای پوش  بدنامی سی آی ا اسفراده میکند، آنها نئام و اعئفئبئار 

ایئن سئر ئوردگئی چئپ هئای .   ود را در گرو آن نمی گذاشفند

 -غیرکمونیست اما بعد از انفشار مدارک همکئاری بئیئنئاد فئورد

آیئئا ایئئن سئئوسئئیئئال .  سئئی آی ا در جئئرایئئد صئئورت گئئرفئئت

دموکراتهای ضدکمونیست واقعا  یلی ساده بودند که باورکردند 

تمام آن کنگره ها در ویالهای لوکس وهفل های پنئج سئفئاره در 

دریاچه کومو، پاریس و ُرم، هئمئه آن نئمئایشئگئاه هئای هئنئری 

گرانقیمت و مجالت براق اَعمال سئاده بشئردوسئفئی دواطئلئبئانئه 

اما  یلی ساده اندی  ها هم بایسفی اینرا می دانسفئنئد .  بود؟ شاید

امئپئریئالئیئسئم " که در تمام کنگره ها و مجالت هدف از انفقاد از 

چئئپ هئئای مئئدافئئع " و "  اسئئفئئبئئداد کئئمئئونئئیئئسئئفئئی" و  "  شئئوروی

علیرغم این واقعیت که آن یئک راز سئر بئاز   -  –"  دیکفاتوری

( ۸) بود که آمریکا برای سرنگونی دولت دمئوکئراتئیئک آربئنئس

در گواتماال و رژیم مصدق در ایران مئدا ئلئه در جئهئت حئرئظ 

منافع  ود میکرد درحالیکه حقوق بشئر تئوسئط دیئکئفئاتئورهئای 

مورد حمایت آمریکا در کوبا، جمهوری دومینیکن، نئیئکئاراگئوا 

 .و سایر جاها بصورت گسفرده نقض میگردید

بسئئیئئاری از "  بئئی گئئنئئاهئئی" و ادعئئای "  عصئئبئئانئئیئئت" ایئئن  

روشنرکران چپ ضدکمونیست نازل شده پس از عضویت آنئهئا 

در جبهه فرهنگی سی آی ا بئایسئفئی بئا مئقئدار زیئادی شئک و 

آندرو ُکپئکئایئنئد، یئک روزنئامئه نئگئار .  تردید بدبینانه تلقی شود

برجسفه، از احسئاس عئمئیئ  سئر ئوردگئی ا ئالقئی از بئنئیئاد 

. تامین کننده مالی جبهه فرهنگی سی آی ا میگئویئد  – صوصی 

 :کپکایند نوشت

فاصله بین شعارهای یک جامعه باز و واقعیت کنفرل بئیئشئفئر "  

هر کسئی کئه بئه  ئارج .  از آنی بود که کسی فکر  را میکرد

برای همکاری با یک سازمان آمریکایی میرفت از یک طریقئی 

شاهد تووری یی بود که جهان را بین کئمئونئیئسئم و دمئوکئراسئی 

تئوهئم .  پاره میکرد و هرچیزی بین این دو را  یانت می دانست

 coldسوسیالیئسئت هئای :  در مورد ا فالف عقیده ادامه داشت

warriors (1  ) سئرئیئد پئوسئت هئای ،cold warriors سئیئاه ،

  coldو فاشیست های  cold warriorsپوست های 

 9ادامه در ص

( اف اف)  تحت ریاست بزیئل، بئنئیئاد فئورد (.  همان کفا 

 . پیشفاز ترکر جنگ سرد می گردد

یکی از اولین پروژه های جنگ سرد بنیاد فورد ایجاد یئک 

 انه چاپ و نشر بود، انفشارات فی مابئیئن فئرهئنئگئی ، و 

هئدف بئنئیئاد .  انفشار مجله چشم انداز اروپا به چئهئار زبئان

مئایئه چئنئدانئی بئرای شئکئسئت  Bissellفورد طب  گئرئفئه 

عین گئرئفئه ) روشنرکران چپ در مبارزه دیالکفیکی نداشت 

که آنها را از دیدگاه ومواضع سیاسی شان دور کئنئد (  بزیل

هویت مدیره  انه چاپ و نشئر (.  همان کفا  ۰۸۱صرحه )

بئا .  کامأل تحت سلطه سربازان جنگ سئرد فئرهئنئگئی بئود

توجه به فرهنگ قوی چپ در اروپا دردوره پس ازجئنئگ، 

مجله چشم انداز اروپا موف  بئه جئذ   ئوانئنئدگئان نشئد و 

 .ورشکست شد

بئه سئردبئیئری  Der Monat(  ۲) یک مجلئه دیئگئر بئنئام 

Melvin Lasky   کئه بصئورت مئحئرمئانئه تئوسئط ارتئ

آمریکا تامین مالی میشد و بنیاد فورد مسولیت کنئفئرل آنئرا 

به عهده گرففه بود، تئا آنئرا بئا ظئاهئری مسئفئقئل ارائئه و 

 (.همان کفا ۰۸۱صرحه )منفشر کند

رئیس جدید بئنئیئاد فئورد  John McCloy ۰۷۵۸در سال 

او قبل از اینکئه .  او تجسم عینی قدرت امپریالیسفی بود. شد

رئیس بیناد فورد شود دسفیار وزیر جنگ، ریئاسئت بئانئک 

 Chaseجهانی، کمیسیار عالی آلمان اشوالی، رئیس بانک 

Manhattan  راکرئلئر، وکئیئل وال اسئفئریئت بئرای هئرئت

بعنوان .  کمپانی عنیم نرت ومدیرعامل شرکفهای مفعدد بود

کمیسیارعالی آلمان اشوالی، جان مئک کئلئوی ازمئامئوران 

سی آی ا درماموریفهای شان حراظت مسئلئحئانئه مئی کئرد

 (.همان کفا  ۰۸۰صرحه ) 

. مک کلوی بنیاد فورد را درعملیات سی آی ا ادغئام کئرد

او یک واحد اداری دردا ل بیناد فورد بطئور ئاص بئرای 

مک کلوی رهبری یئک .  همکاری با سازمان سیا برپا کرد

کمیفه مشاوره سه نرری را به مننئور تسئهئیئل اسئفئرئاده از 

بئا . بنیاد فورد برای پوش  و مجرای بودجه برعهده گرفت

این ارتباط سا فاری بنیاد فورد یکی از سازمان هایی بئود 

که سی آی ا قادر بود آنرا برای جنگ سیاسی برعلیه چئپ 

تئعئداد زیئادی .  های ضدامپریالیست و کمونیست بسیج کئنئد

سی آی ا از بنیاد فورد کئمئکئهئای مئالئی عئمئده "  جبهه"  در

سئی آی ا تئعئداد زیئادی ازسئازمئانئهئای .  دریافت میکردند

فرهنگی، گروه های مدافع حقوق بشئر را "  مسفقل" ظاهرأ 

حمایت مالی میکرد، هنرمندان و روشنرکران کئمئک هئای 

یکی از بزرگفئریئن .  سی ای ا دریافت میکردند/  مالی فورد

کمک های مالئی بئنئیئاد فئورد بئرپئا کئردن کئنئگئره آزادی 

فرهنگی توسط سی آی ا بود کئه تئا دهئه شئصئت مئیئالدی 

سالیانه هرت میلیون دالر آمئریئکئا از بئنئیئاد پئول دریئافئت 

تعداد زیادی از ماموران سی آی ا در بئنئیئاد فئورد .  میکرد

امنیت شولی داشفند ضمن اینکه با آژان  همکاری نزدیک 

 (.همان کفا ۰۸۲صرحه ) داشفند

از همان روز پئیئدایئ  بئیئنئاد فئورد یئک رابئطئه نئزدیئک 

سا فاری و تبادل پرسنل در باالتئریئن سئطئوح بئیئن بئنئیئاد 

این کراوات سئا ئفئاری بئر . فورد و سی آی ای بوجود آمد

اساس منافع مشفرک امپریالیسفی بود که آنها با هم شئریئک 

نفیجه همکاری آنها تکزیر تعدادی مجله و دسئفئرسئی .  بودند

به رسانه های گروهی بود که توسط روشنرکران طئرفئدار 

آمئریئئکئئا بئئرای راه انئدا ئئفئئن جئدل نئئاسئزاگئئویئئی بئرعئئلئئیئئه 

مارکسیست ها و سایر ضدامپریالیسفها مورد اسفراده قئرار 

تئامئیئن مئالئی سئازمئانئهئا و روشئنئرئکئران ضئد .  میگئرفئت

مارکسیست توسط بنیاد فئورد یئک پئوشئ  قئانئونئی بئرای 

( سئی آی ا)  از حمایت مالی دولت"  مسفقل" ادعای آنها که 

سی آی ا، بنیاد های  یریه را موبرترین کانال برای سراریز کردن 

. پول های هنگرت بئه مئنئنئور پئیئاده کئردن پئروژه هئایئ  مئیئدانئد

پولهایی که دریافت کنندگان آنرا از نام ارسئال کئنئنئده مئطئلئع نئمئی 

 .سازد

تئا بئه امئروز کئالن  ۰۷۵۱نروذ سی آی ا در زمینه مالی از اوایل 

فئا  سئا ئت  ۰۷٧۱تحقیقات کنگره آمریکا در سال . بوده  و هست

مورد پول ها در زمینه فئعئالئیئت هئای  ٧۱۱از  ۵۱۵که نزدیک به 

بین المللی بوسیله موسسات اصلی توسط سی آی ا  تئامئیئن بئودجئه 

چه کسئی فئلئوتئ  را کئوک کئرد؟ ( ۰)نقل قول از کفا  )شده است

سی آی ا  و جئنئگ سئرد فئرهئنئگئی، نئوشئفئه فئرانسئیئس اسئفئونئر 

، انفشارات گراناداز، صئرئحئه ۰۷۷۷سواندرز، منفشر شده در سال 

 (کفا  ۰۲۸ – ۰۲۵

بهفرین و باورکردنی تئریئن "سی آی ا بنیادهایی ننیر بیناد فورد را 

در (  همئان کئفئا  ۰۲۵درهمان صرحه " )  نو  برای پوش  بودجه

طب  گرئفئه یئک عئامئل سئابئ  سئی آی ا، هئمئکئاری .  ننر میگیرد

طئبئ  "  بنیادهای محفرم و معفبر به سی آی ا  اجازه تامیئن بئودجئه 

واقعیت هایی که میدانید برای یئک سئلئسئلئه بئرنئامئه هئای پئنئهئانئی 

نامحدود عملی برای تابیرگذاری بر گئروه هئای جئوانئان، اتئحئادیئه 

هئئای کئئارگئئری، دانشئئگئئاه هئئا، چئئاپ و نشئئر، و سئئایئئر نئئهئئادهئئای 

دومئی از دو .  مئیئدهئد (  هئمئان کئفئا  ۰۲۵صرحه " )  صوصی 

، شئرو  از " حئقئوق بشئر"  گروهی که قبأل ذکئر شئد گئروه هئای 

" یئکئی از مئهئمئفئریئن .  تا حال حاضر را در بر مئی گئیئرد ۰۷۵۱

که در طول زمان قابل توجهی در پروژه های "  نهادهای  صوصی

اصلی در جنگ سرد فرهنگی با سی آی ا همئکئاری مئیئکئنئد بئنئیئاد 

 .فورد است

این مقاله نشان میدهد که اتصال بنیاد فورد  با  سی آی ا  یک تال  

مشفرک عمدی، آگاهانه برای تقویت سلطه فرهئنئگئی امئپئراطئوری 

مئا بئا بئررسئی .  آمریکا و تضعیب نروذ سیاسی فرهنئگئی چئپ بئود

در طول جئنئگ (  سی آی ا)روابط تاریخی بیناد فورد و سازمان سیا

سرد ، بررسی روسای بنیاد، پروژه های مشفرک آنها و اهئداف و 

نیز تال  های مشفرک در زمینه های مخفلب فرهنگی بئررسئی را 

 .ادامه میدهیم

 (سی آی ا) بنیاد فورد و سازمان سیا : پیشینه

اوا ر دهه پنجاه میالدی بنیاد فورد صاحب دارائی به مبلئوئی بئیئ  

رهئبئران بئنئیئاد در تئوافئ  کئامئل بئا .  بیلیون دالر آمریکا بئود ۲از 

محاسبات واشنگفن بر سر قدرت جهانی بعد از جئنئگ جئهئانئی دوم 

بعضی اوقات اینطور بئه :  محق  برجسفه این دوره می نویسد.  بودند

ننر میرسید که بنیاد فورد بطور طبیعی گسفر  دولت در محئدوده 

بنیاد دارای یئک سئابئقئه مشئارکئت .  تبلیوات بین المللی فرهنگی بود

در اقدامات پنهان در اروپئا اسئت، هئمئکئاری نئزدیئک بئا بئرنئامئه 

و مئقئامئات رسئمئی سئی آی ا در (  2)(Marshall Plan)مارشال 

این برنامه از ننر گرافئیئکئی بئا (.  ۰۲۷صرحه ) پروژه های  اص

بعنوان رئیئس بئنئیئاد فئورد (  Richard Bissell)نام ریچارد بزیل 

بزیل در این دوسالی که در دففئر  بئود . ترسیم شد ۰۷۵۳در سال 

و سئایئر (  Allen Dulles) اغلب با مدیرعامل سی آی ا، آلئن دلئس

بئرای یئافئفئن "  جسفجوی مفقئابئل"  مقامات سازمان سیا در رابطه با 

بیناد فورد را  ۰۷۵۸بزیل در ژانویه .  ایده های جدید مالقات داشت

 - ۰۲۷صرحه )برای اینکه دسفیار ویژه آلن دلس شود ترک میکند
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warriorsگسئفئرده .  ، مورد حمئایئت سئی آی ا قئرارداشئفئنئد

فکری و انعطاف پذیری درعملیات مزیت های عمده سازمان 

اما آن یک جمع گرائی سا فگی بود که کئامئال در .  سیا بودند

 (همان کفا  ۸۱۴ – ۸۱۷صرحه " ) فساد بود

 Dwightهئئنئئگئئامئئی کئئه روزنئئامئئه نئئگئئار آمئئریئئکئئایئئی 

Macdonald  که ویرایشگر مجلهEncounter    ( یک مجلئه

بئود و از (  بئنئیئاد فئورد  –فرهنگی با نروذ بودجه سئی آی ا 

نزدیک با سی آی ا همکاری داشت، یک مقاله انفقئادآمئیئز از 

فرهنگ و سیاست های آمریکا به مجله فرسئفئاد کئه بئوسئیئلئه 

هئمئان  ۲۰۸  –  ۲۳۰صئرئحئه )  سایر ویئرایشئگئران رد شئد،

در زمینه نقاشی و تواتر، سی آی ا با بنیاد فورد بئرای (.  کفا 

ترویج اکسپرسیونیسم انفزاعی در مقابل هئر بئیئان هئنئری بئا 

محفوای اجفماعی همکاری میکرد، از پردا ت کمک مالی تا 

تئمئئاس بئئرای اطئئال  رسئئانئئی بئئه عئئمئئوم در مئئورد بئئرپئئایئئی 

نمایشگاه ها در اروپئا و تئا نئقئدهئای مئطئلئوبئی کئه بئوسئیئلئه 

در مورد آن نئمئایشئگئاه هئای " حمایت شده"روزنامه نگاران 

اداره بهم پیوسفه بین سی آی ا، بنیاد فورد و .  هنری مینوشفند

موزه هنرهای مدرن نیویورک منجر به ترویج بی  از اندازه 

و بئا نئوشئفئن از یئک   -ی دور از مئردم شئد "  فردگرا" هنر

دیدگاه واقئع گئرای انئفئقئادی حئمئلئه مئذبئوحئانئه بئه نئقئاشئان، 

" اکسپرسیونیسم انفزاعی. "  نویسندگان، و نمایشنامه نویس ها

هر هدفی که هنرمند آن داشت به یک سالح در جئنئگ سئرد 

 (.همان کفا  ۳۱۲صرحه ) مبدل شد

امروز تاریخ همکاری و در هم تنیدن بنیاد فورد با سئی آی ا 

برای بدست آوردن سلطه جهئانئی آمئریئکئا یئک واقئعئیئت بئه 

مسوله ای که بئاقئی مئی مئانئد ایئن .  وبی مسفند شده ای است

در  ۰۷۱۱است که آیا این ارتباط پس از افشاگری های دهئه 

هزاره جدید ادامه پیدا میکند؟ بیناد فئورد تئوئیئیئرات ظئاهئری 

آنها در تامین کردن حمایت های مالی گروه هئای . چندی کرد

حقوق بشری و محققان آکادمیک کسانئی کئه اغئلئب مئخئالئب 

آنئهئا بئه .  سیاست های آمریکا هسفند انعئطئاف پئذیئرتئر شئدنئد

احفمال زیاد ماموران سئی ای ا را بئرای ریئاسئت سئازمئان 

چشمگیرترین موضو  اینکئه آنئهئا احئفئمئال .  اسفخدام نمیکنند

میرود که بیشفر بصورت باز با دولت آمریکا در پروژه های 

فرهنگی و آموزشی، به ویژه با آژان  تئوسئعئه بئیئن الئمئلئلئی 

بنیاد فورد دربر ی موارد شئیئوه هئای .  همکاری داشفه باشند

همکاری  ودرا با تال  های واشنگفن بئرای تئولئیئد سئلئطئه 

جهانی فرهنگی توییر داده، امئا  ئمئیئرمئایئه آن سئیئاسئت را 

برای مزال بنیاد فورد برای حئمئایئت .  محروظ نگه داشفه است

مانئنئد آی .  مالی موسسات آموزشی بسیار انفخابی عمل میکند

بئودن پئرسئنئل "  حئرفئه ای" ام اف، بنیاد فورد شرایطی مانئنئد

ایئن .  را تئحئمئیئل مئیئکئنئد"  باال بردن اسئفئانئداردهئا" دانشگاه و

برگردان ها را برای ترویج کارهای علمی اجفماعی مبنی بر 

مرروضات، ارزشها واهداف امئپئریئالئیئسئم آمئریئکئا اسئفئرئاده 

میکنند تا حرفه ای ها از ارتباط با مبارزه طبقاتی جدا شئده و 

با دانشگاهیان طرفدار آمریکا و کارگزاران موسسه  یریه و 

 . حامیان نوولیبرالیسم مرتبط گردند

بشکل انفخابی از  ۱۱و  ۰۷۵۱امروز بنیاد فورد همانند دهه 

گروه های حقوق بشری ضد چئپ کئه حئمئلئه شئان بئر روی 

نقض حقوق بشئِر دشئمئنئان آمئریئکئا، و فئاصئلئه گئرفئفئن از 

سازمانها و رهبران ضدامئپئریئالئیئسئت اسئت مئفئمئرکئز اسئت 

بنیاد فورد یک اسفراتژی پئیئچئیئده را در .  حمایت مالی میکند

گسفر  (  HRGs)  جهت تامین مالی گروه های حقوق بشری

داده است تا به واشنگفن اعفراض کنند کئه سئیئاسئت  ئود را 

تئوئیئیئر دهئد در حئالئیئکئه دشئمئنئان آمئریئکئا را مئحئکئوم بئه 

بنیاد فورد آن دسفه از گروه هئای .  میکنند"  سیسفماتیک"نقض

حقوق بشری که تروریسم دولفی گسفرده  که تئوسئط آمئریئکئا 

صورت مئیئگئیئرد را بئا عئمئلئیئات افئراطئی فئردی دشئمئنئان 

بئنئیئاد فئورد .  ضدامپریالیسفی برابر میداند حمایت مالی میکند

به گروه های حقوق بشئری کئه درحئرکئفئهئای تئوده ای ضئد 

گلوبالیزاسیون و ضد نوولیبرال شرکت نمیکنند و آنئهئایئی کئه 

قئانئونئی و "  سئازمئان غئیئردولئفئی" از بنیاد فورد بعنوان یک 

 .دست و دلباز دفا  میکنند پول میدهد

 . تاریخ و تجارت جاری ماجرای مفراوتی را به ما میگویند

دریک زمان وقفیکه دولئت بئه فئعئالئیئت هئای فئرهئنئگئی بئیئ  

ازحدمعمول کمک مالی میکند واشنگفن مشکوک میشود، بئنئیئاد 

فورد یک نق  بسیارمهم در طرح ریزی سیاست های فرهنگئی 

آمئئریئئکئئا بئئعئئنئئوان یئئک سئئازمئئان  ئئیئئریئئه غئئیئئرسئئیئئاسئئی 

روابط همکاری مئقئامئات ارشئد .  ایرا میکند"   صوصی" بناهر

یک بررسئی .  بنیاد فورد و دولت آمریکا روشن و مسفمر هسفند

از طرح هایی که ا یرأ تامین مالی شدند فا  میسازند که بنئیئاد 

فورد هرگز روی طرح بزرگی کئه بئا سئیئاسئت هئای آمئریئکئا 

 .تناقض داد سرمایه گذاری نکرده است

ننامی آمریکا، واشنگفن   –در دوره فعلی حمله عنیم سیاسی 

مطرح "  تروریسم یا دموکراسی"  موضو  را به این شکل

کمونیسم یا "میکند، درست مزل دوران جنگ سرد که سوال را  

درهردو نمونه ها و مزال ها .  مطرح میکرد"  دموکراسی

امپریالیسم برای حمله به ضدامپریالیسفهای دشمن  و  نزی 

سازمانهای جلودار، "کردن منفقدان دموکراتیک  ود 

را سربازگیری و تامین مالی "  روشنرکران و روزنامه نگاران

بنیاد فورد شانس  وبی برای ایرای نق   ود .  کرده است

بعنوان همکار جهت پوش  دهی جنگ سرد فرهنگی جدید 

 .دارد

جامعه شناسی (  بازنشسفه)جمیز پفراس پرفسور :  پانوشت مفن

نیویورک و نویسنده کفابهای  Binghamptonدانشگاه 

Globalization Unmasked وImperialism in the 

21st Century  با همکاریHenry Veltmeyer میباشد . 

 Who Paid the:اسم نویسنده و کفا  به زبان انگلیسی   –  ۰

Piper? The CIA and the Cultural Cold War 

Frances Stonor 

Saunders, Granta Books 

8  –  Marshall Plan  مارشال پلن بطور :  طب  لینک زیر

رسمی یک برنامه چهارساله بناهر تحت عنوان برنامه بهبود 

،ظاهرأ در  European Recovery Programاوضا  اروپا 

جهت کمک های اقفصادی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به 

آمریکا این کمک مالی را به این جهت به اروپا .  اروپا بود

 .میکرد تا اروپا از گسفر  کمونیسم جلوگیری کند

http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan 

 طب  اطالعات مندرج در لینک زیر – 0

http://translate.google.com/translate?

hl=en&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/

Der_Monat&prev=/search%3Fq%3Dder%

2Bmonat%26hl%3Den%26biw%3D1280%

26bih%3D709 

یک رسانه بشدت ضدکمونیسفی بود به  Der Monatمجله 

سردبیری ملوین ساسکی بود که در برلین منفشر میشد، و 

بطور  اص باید تبادل افکار لیبرالی، انفقادی اجفماعی و 

را مطرح میکرد   –در زمینه بحث و گرفگو  –روشنرکران چپ 

که به اصطالح کنگره چپ غیرکمونیست برای تولید آزادی 

فرهنگی که روشنرکران ضدآمریکایی یا روشنرکران با 

ترکرات کمونیسفی باید ایزوله می شدند و یا فعالیت علنی  ود 

 .را کاه  میدادند آنرا برپا کرده بود

آربنس رئیس جمهوری انفخابی و قانونی گواتماال که   –  ۸

مفرقی و ضد امپریالیست بود زمینه را برای رهائی کشور  

از زیر سلطۀ امپریالیست های یانکی فراهم می سا ت ولی 

بوسیلۀ کودتای ننامی و حملۀ مسفقیم نیروی دریائی امریکا و 

تجاوز و کودتای ننامی بوسیلۀ سازمان .  مزدوران  ساقط شد

« یونیفد فرویت»به  رج کمپانی (  سی ای ا)جاسوسی امریکا 

که دالس نیز بزرگفرین سهامدار و وکیل مدافع این شرکت و 

این شرکت .  وزیر امور  ارجه امریکا بود، تدارک یاففه بود

انحصاری، ملک منحصر به فرد تقریباً تمام باغ های موز در 

گواتما و نیز مالک بسیاری از مزار  و موسسات در این 

گرففه شده از مطلب درمان اجفماعی سخنرانی چه .)  کشور بود

//:http(  گوارا مندرج در لینک زیر

triboonshoma.wordpress.com/2000/12/12/%

D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86- 

%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%

A7%D8%B9%DB%8C/#more-862 

 طب  مندرجات در لینک زیر – 1

https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_warrior 

به کسانیکه در شکل گیری و اجرای سیاسفهای آمریکا و 

 cold warriorsشوروی در دوران جنگ سرد درگیر بودند 

 .میگرفند

مفن باال از :  توضی  مفرجم در مورد ضرورت ترجمه مفن فوق

 .لینک زیر گرففه شده و از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است

http://globalresearch.ca/articles/PET209A.html 

ترجمه مفن فوق به معنای تایید دیدگاه های سیاسی سایت مئذکئور 

افئراد بئی :  عئلئت تئرجئمئه.  با نویسنده آن جیمز پفراس نمی بئاشئد

هویت و مشکوک در صحنه اینفرنت مامور پخ  نئوشئفئه هئایئی 

کئه شئرح " بئیئنئاد مئعئلئوم الئحئال فئورد" هسفند که موسساتی مانند

مخفصری از آن در مفن ترجمه شده در باال رفت، آنهارا تهیئه و 

مئفئرجئم ویئا ذکئر مئنئبئع " انفشارمیدهد، نوشفه هایی بدون ذکر نام

آفئریئقئای جئنئوبئی " یکی ازاین نوشفه ها تئحئت عئنئوان . آن" مفن

بئخئوان دمئوکئراسئی مئوفئ  بئرای " ) نمئونئه مئوفئ  دمئوکئراسئی

غارتگری و جنایفکاری امپریالیسم یانکی، همان آفریقای جنئوبئی 

و دموکراسی موفق  که سال گذشفه کارگران اعفصابی معدن را 

بود کئه در گئروه ( نرر آنها را قفل عام کرد ۲۸به رگبار بست و 

های ایمیلی پخ  گردید، از فرد بی هویت و مشکئوک فئرسئفئنئده 

نوشفه مذکور  واسفه شد که نام مفرجئم ومئنئبئع مئطئلئب را نئیئز 

را مئی "  بئنئیئاد فئورد"  ارسال کند و از او سوال شده بود که آیئا 

" آموز  های ضئدکئمئونئیئسئفئی"شناسد؟ که او به سبک و سیاق  

عئوض کئردن " در کمال بی مایگی سیاسی سعی مذبئوحئانئه بئه  

پخ  نوشفه هایی از ایئن دسئت سئبئب سئاز ایئن .  کرد" موضو 

ترجمه شد تا کسانیکه اینگونه نئوشئفئه هئای بئی نئام و نشئان را 

میخوانند و در ایران که رژیئم ددمئنئ  سئرمئایئه داری اسئالمئی 

ی کئه "  دمئوکئراسئی دسئت سئاز " زندانی هسفند، دل در گئرو  

گروه های حقوق بشری، کانون های فرهئنئگئی، مئراکئز  ئیئریئه 

حمایت از کودکان کار، موسسات  ئیئریئه مئانئنئد بئنئیئاد فئورد و 

نهادهای دیگری که سی آی ا جنایفکار آنرا تامین مالی و طراحی 

میگذارد، "  دگر اندیشی" میکند و اسم پروژه های  ونین آنرا هم  

نبندند  وهمچنین برای شنا ت هرچه بیشفر از مئاهئیئت ایئن نئو   

که در جهت منافع غارتگران و جئنئایئفئکئاران "  بنیاد های  یریه" 

جهان با سی آی ا کار میکنند برای هر فردی که می شناسنئد ایئن 

ترجمه را ارسال کنند و اگر سایفی دارند آنرا در سایت یا وبالگ 

چنانچه ماهیت پلئیئد و ددمئنئشئی امئپئریئالئیئسئم .  شان منفشر نمایند

آمریکا و شرکای آن بخوبی شنا فه نشئود رژیئم سئرمئایئه داری 

اسالمی نوکر آن و سایر رژیم های دست نشانده امئپئریئالئیئسئم را 

نیز نمیفوان از ریشه نابود کرد تا بئه اسئفئقئالل و آزادی واقئعئی 

با سپاس از شما که این نوشفه را مئطئالئعئه نئمئوده و .  دست یافت

برای هر کسی که می شناسید میررسفید و شما که آنرا در سئایئت 

با احفرامات صمیئمئانئه صئبئا راهئی    .  یا وبالگ تان منفشر میکنید

 ۰۲۷۳اردیبهشت ماه 

 روشنگری

********* 

 اطالعیه

تظاهرات در برابر مسجد الهدا بمناسبت 

اعالم انزجاز از مراسم بزرگداشت 

 خمینی جنایتکار

 2:11ساعت  - 3102جون  3یکشنبه 

 بعدازظهر

 تورنتو  -خیابان کندی  512

"Little Mosque Al-Huda, 

Islamic Center" at 975 

Kennedy Road, Toront 
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 آیا خشونت عنصر الینفك مردانگی است؟
 (استاد فلسفه مدرسه عالي پلي تكنیك پاریس)الیزابت بدانتر

 فر  ترجمٔه دكتر افسانه وارسته

 ماهنامه زنان

: در همٔه اَشكال هواداری از عقاید یك مشكل وجود دارد

.        .  واقعیت یكپارچه نیست و رففارهای مفعدد وجود دارد

های ا یر در مورد اِعمال  شونت  انگی بر زنان  گزار    

دهد و  ای را ارائه می در اروپا و فرانسه آمار هشداردهنده

های فراوانی است                                حاكی از مشابهت  

طب  آ رین گزار  شورای اروپا۰، از هر پنج زن در اروپا 

یک نرر قربانی  شونت است و در اکزر موارد مهاجم یکی از 

 شونت  انگی عامل اصلی مرگ و . اعضای  انواده است

ای و حفی  های جاده نقص عضو زنان بعد از سرطان، تصادف

های  هر ماه در فرانسه، ش  زن در ابر  شونت. جنگ است  

در اسپانیا، تقریباً هر . دهند  انگی جان  ود را از دست می

قفل  ا  به دست شوهر یا شریک زندگی هرفه یک زن به

سال گذشفه، تروریسم زناشویی سه . رسد می

.قربانی داده است ۳.آ. ت. قصدهای اُ  برابرتعدادسوء    ... ،

یک میلیون  2001تعداد زنان فرانسوِی قربانی  شونفدرسال 

، و زنان اسپانیولی ۲درصد زنان ۰۱هزار نرر یعنی  ۲۵۱و 

.  است  درصد جمعیت زنان بوده ۰۰دو میلیون نرر یعنی 

زدن و  شونت مردان شده و جزئیات   صحبت از قفل، کفک

کم  اما مرهوم  شونت ـ دست. بیشفری در گزار  نیامده است

گیرد  ها ـ هم  شونت فیزیکی را دربرمی در تحقی  فرانسوی

هم فشارهای روانی را، که البفه این نو  آ ر بیشفرین شکل 

شناسان،  ننر روان به. شود  شونت  انگی را شامل می

های روانی و کالمِی مکرر به همان اندازه مخر    شونت

.                              های فیزیکی هسفند که  شونت  

رسد که با شیو  شکل جدیدی  ننر می با مطالعٔه این آمار، به

از  شونت مردانه مواجه هسفیم، و در این مورد تراوتی بین 

 وانندٔه عجول . توسعه وجود ندارد اروپا و کشورهای درحال

گیرد که مردان  کننده سریعاً نفیجه می یا  وانندٔه پیشداوری

:  آید این است طبیعفاً بدجنس هسفند؛ اما سؤالی که پی  می

که در اکزر کشورهای اروپایی طالق مجاز است، چرا  حالی در

گیرند؟ چرا   یل این زناِن قربانی  شونت روانی طالق نمی

 ۸کنند؟ بندند و  انه را ترک نمی هایشان را نمی چمدان

ویژه  دلیل مشکالت مالی؛ به به: ترین پاسخ این است واض 

. توانند مخارج فرزندانشان را تأمین کنند برای مادرها که نمی

فقر و سط  تحصیالت پایین »اما طب  گزار  شورای اروپا، 

داری در بروز  شونت نیسفند و حفی  شونت  عوامل معنی

 انگی با باال رففن سط  درآمد و سط  تحصیالت افزای  

کند پیدا می شود، که طب   حفی نویسندٔه گزار  یادآور می .«

آمیز  ای در هلند، تقریباً تمام اعمال  شونت شده بررسی انجام

اند که مدرک دانشگاهی  را بر زنان مردانی انجام داده

این بدان این بدان معنی نیست که قربانیان نیز دارای . اند داشفه

( و مردان)اند، اما از انرعال این زنان  مدارک دانشگاهی بوده

توانسفند از دست جالدان  ود فرار کنند و  قربانی که می

شاید پارادوکس در این است که  ۵.شویم اند، مفعجب می نکرده

. ورده پیدا کنیم باید پاسخ این سؤال را در نزد مردان کفک  

هزار  ۵۱از طرف دیگر، با مشاهدٔه این موارد که هر سال به 

هزار  ۸۰، ۳۱۱۰شود؛ که در سال  زن فرانسوی تجاوز می

 ؟اند؛ که در  زن اسپانیولی از همسراِن  شن  ود شکایت کرده

ساله، یک مرد حداقل یک بار  ۲۵تا  ۳۵مرد  ۸یونان، از هر 

آید که  ا  را کفک زده است، این سؤال پی  می شریک زندگی

بهنجارند؟ دگرآزارند؟ پلیدند؟  هایی دارند؟ نا این مردان چه ویژگی

یا باید فکر کنیم که  شونت عنصر الینرک مردانگی است که 

همیشه  واسفار سلطه است؟ به گرفٔه دیگر، آیا  شونت مردانه 

یک آسیب است یا از جا در رففن نیرویی است که مخصوص 

 مردان است؟                                                                 

تصورناپذیر است                                     

های مردانه و زنانه نسبفاً بابت  طب  آمار قضایی، درصد  شونت

هشفادوش  درصد محکومان قفل عمد و ضر  و شفم و . است

در این زمینه تراوت بین  ۱.دهند ها را مردان تشکیل می  شونت

شناسان و  قدر زیاد است که بجز روان مردان و زنان آن

. ندرت کسی به مسولٔه  شونت زنان پردا فه است کاوان به روان

هرچیزی که . ها که این موضو  اصالً تابوست برای فمینیست

اهمیت جلوه دهد،  مرهوم تسلط مردانه و تصویر زنان قربانی را کم

زمانی هم که . کند غیرقابل تصور است و کسی هم به آن فکر نمی

اول اینکه : شود همیشه به این طری  است این مسوله مطرح می

معنی است؛ دوم اینکه پاسخی است به  شونت   شونت زنانه بی

ننر  مزالً به. که این  شونت مشرو  است مردانه؛ و باال ره این

سیلویان آگانیسکی، زنان  شن همیشه زنان یاغی، یا زنان 

 شونت آنها : ها هسفند سرسخت و انقالبی، و گاهی نیز تروریست

بجز این موارد، .  شونت است در مجمو  یک ضد « شناسان  جرم

رساند ـ بیشفر اوقات  قفل می اعفقاد دارند مردی که زنی را به

رود،  همسر  راـ تا انفهای یک جریان تملک دیگری پی  می

که زنی که  حفی اگر همسر  را دوست هم داشفه باشد؛ درحالی

بخ  پی   رساند تا انفهای یک فرایند رهایی و آزادی قفل می به

.  رود می »٧ 

ـ النگِ  یا َدنیل ِولزر ۴همین ترسیر را در تحلیل فرانسواز اِریفیه

ولزرـ النگ به  شم  ود در برابر . یابیم شناِس می جامعه

های کسانی که اسفزمار زنان و رنج کفک  وردن مردان  اسفدالل

نام  ابر جمعی دیگری به. معفرف است ۷... وانند را مفقارن می

دربارٔه  شونت زنان که زیر ننر ِسسیل دوفَن و آرلت فاژ منفشر 

در مقدمٔه این ابر آمده  ۰۱.کند شده زوایای دیگری را آشکار می

ها دردناک است و پردا فن  است که این موضو  برای فمینیست

جانبداری از "معنی است زیرا که  به این مسوله برای بر ی بی

شود  و لزوم افشای  شونفی را که به زنان روا داشفه می" زنان

ای که زنان مورخ و  یک از ده مقاله اما در هیچ.مخدو  می کند

اند به اصل  دانشگاهی فمینیست طراز اول در این کفا  نوشفه

در بر ی مقاالت دیگر،  ۰۰.شود  ود موضو  پردا فه نمی

شود، فقط صحبت از  شونت  اصالً از این موضو  صحبفی نمی

مزالً مقالٔه . شود مردانه است که باعث بروز  شونت زنان می

های  ها و  شم ُدمینیک گودینو باعنوان زنان همشهری، مشعل

از سکوت شرمگین پس از انقال  در این باره یاد  ۰۳گیوتین

نویسد که با مطالعٔه آرشیوهای انقال  از  شونت  کند و می می

اما نویسنده سعی در تخریب بُرد این . شویم شدید زنان مطلع می

نویسد این آرشیوها را  به این ترتیب که می.  شونت دارد

توان تصور کرد  اند، پس می نیروهای پلیس که مرد بودند نوشفه

.                          آمیزباشد آمیز و انحراف مبالوه  که نوشفه ها  

. گوید که  شونت زنان بیشفر کالمی بوده است سپس می  

زنان به .اند یعنی با کالمشان مردانرا به  شونت  برانگیخفه

کشیدن فریادهای  شمگینانه وجیغ و دادهای وحشفناک  در 

اند، اما آیا اینها بازتا   شونت کالمی  مفهم شده ۰٧۷۵سال 

          ؟که  نسبت به زنان روا داشفه اند نیست؟                

ُدمینیک گودینو به مطالعٔه سیاسی  شونت زنان در زمان  

او  واسفه که با تصویر . انقال  کبیر فرانسه پردا فه است

ا   در پایان مقاله. وحشیانٔه زنان این دوره مبارزه کند

ام که تمام  شونت زنان را پاک کنم و  من نخواسفه: نویسد می

زنان . تصویری بی  از حد شیرین و مننم از آنان ارائه دهم

اند، به  آنها فریاد کشیده. اند دورٔه انقال  واقعاً  شن بوده

اند و به  اند، یا حفی آنها را کشفه دشمنانشان وعدٔه مرگ داده

.اند، همانند دیگران آنها ترسانده. اند تماشای مرگ نشسفه  

 یلی جالب است و در مورد  «همانند دیگران»همین عبارت 

.                             شود آن توضیحی داده نمی  

شود راجع به  شونت زنانه فکر  دشواری می در واقع به

دلیل جانبداری از جنس مؤنث ـ شاید  شونت  تنها به کرد، نه

جنس نداشفه باشد ـ بلکه به این دلیل که تصویری را که زنان 

مونیک کانفو ـ اسپِْربِر، . اندازد  طر می اند به  از  ود سا فه

زن فیلسوفی که از  ودکشی داوطلبانٔه زنان فلسطینی 

مفعجب است، برای این عمل آنان چهار دلیل احفمالی ذکر 

آیا به این دلیل است که اگر بدن زنی منرجر شود آن : کند می

رسد؟ یا از آن روست که این عمل  ننر می تر به مرگ مهیب

طلبد؟ که   شونفی نسبت به دیگران و نسبت به  ود را می

یا شاید به این دلیل . چنین تصور کنم توانم زنان را این من نمی

رحمی بیشفری به  است که زنان در مقایسه با مردان دل

های عینی قربانیانشان دارند؟ یا برای این است که زنان  رنج

تر هسفند و تعصب کمفری در جانبداری از عقاید  بین واقع

  ود دارند؟                                                             

تا از فرضیات باال بر تراوت اساسی بین زنان و مردان  سه

دلیل طبیعت یا فرهنگشان با  شونت  زنان به. تأکید دارد

این اصل بر بیشفر تحقیقات جدید دربارٔه . اند مردان بیگانه

های زنان کمفر   شونت مبفنی است، چون تعداد  شونت

اسفرادٔه زنان از  است، پس نباید مسولٔه  شونت زنانه و سوء

اما دقیقاً همین موضو  است که اکنون . قدرت مطرح شود

.●                                          واهیم به آن بپردازیم می  

 خشونت زنان                                                          

سخفی  در طول تاریخ یا در زندگی روزمرٔه امروز به

البفه این به آن معنی . ای از  شونت زنان یافت توان نشانه می

که  نیست که این نو   شونت اصالً وجود ندارد، چنان

آمیز  هایی از چنین اعمال  شونت ها مرتباً گزار  روزنامه

ها بود که این موضو  مطرح  اما مدت. کنند زنان منفشر می

توان از نق   مزالً می. شد اهمیت جلوه داده می شد یا کم نمی

کشی وحشفناک قرن بیسفم، در آلمان نازی  زنان در دو نسل

توان از زنانی که آفرینندٔه  و می ۰۸. و در رواندا، یاد کرد

که ما را بیشفر به تعجب )حوادث سهمناک روزمره هسفند 

.                                   نیز یاد کرد( دارند تا ترکر وامی  
       .                                                                         
               11ادامه در ص  

http://www.akairan.com/maghalat-khaneh-khanavadeh-ravanshenasi/روانشناسی-خشونت
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در بزرگداشت ریفا تالمن، ابر گروهی   

در این كفا  بود كه ما . چشمگیری چاپ شد

كشی  به مسولٔه مشاركت زنان در نسل

در مقدمٔه كفا  با عنوان زنان، . بر وردیم

دنیا  گناه به انسان بی: ها، نازیسم یا فمینیسم

، به قلم لیلیان .شود گناه تربیت می آید، بی نمی

 وانیم كه نزدیك چهل سال نه  كاندل می

های آلمانی مسفقیماً  مور ان و نه فمینیست

: شود او یادآور می. به این مسوله نپردا فند

مور ان زن، محققان زن، طرفداران حقوق 

زنان  در پردا فن به این موضو  دشواری 

تر بگوییم تحت  یا دقی . انكارناپذیری داشفند

این عنوان بررسی كردن موضو  برایشان 

هرحال حدود بیست تن  اما به ۰۱.دشوار بود

از این زنان، فرانسوی و آلمانی، جرئت این را پیدا كردند كه 

مسولٔه دردآور درجٔه طرفداری از همكاران رژیم نازی و 

شرایط مشاركت فعاالنه یا منرعالنه، آشكار یا نهان، مقطعی 

بیشفر تحقیقات قبلی . مطرح كنند ۰٧یا مسفمر با آنها را

ها و  راجع به حضور زنان در نهضت مقاومت علیه نازی

سخن وارد مناط   به كوتاه. زنان قربانی نازیسم بود

.               اكسفری فمینیسم شدند ها، تركر  در این نوشفه 

غالب عدم د الت زنان در رژیم نازی و عدم همكاری با این 

های آریایی  اینكه چگونه فمینیست. رژیم زیر سؤال رفت

پیوند  واهری با دوسفان فمینیست یهودی  ود را گسسفند، 

شرایط مشاركت عینی و آگاهانٔه زنان در  لع تصرف، 

ها بودند،  ها درآلمان كدام محرومیت و  برچینی علیه یهودی

وضوح در ننام  و باال ره مواردی كه زنان مسفقیماً و به

ایدئولوژیكی و مادی سفمگر نازی همكاری كردند، بررسی 

اس، روشنركران و دانشگاهیان زن، از  درمورد زنان اس. شد

شناس كه بدون تردید از ننام هیفلر  جمله آنیِس بلوِم زیست

به گرفٔه دیگر، مجریان پرشور و . دفا  كردند، تحقی  شد

كه در میان آنها تعداد زیادی زن هم یافت  ۰۴شوق هیفلر

گناهی زنان كه  این كفا  به اسطورٔه بی. شد بررسی شدند می

مردان نازی بودند : كند كلودیا كونز آن را چنین  الصه می

.                      دهد گناه، پایان می و زنان بی .  

نیكول گابریل كه با مراجعه به كفا  هلن شوبِر، زنان 

، دربارٔه زنان  برچین تحقی  كرده است، با ارائٔه ۰۷یهودی

بندی جالبی از این زنان، آنها را از هم مفمایز  طبقه

 اطر  دوسفی و به انگیزٔه وطن  زنانی كه به: ۳۱كند می

 اطر  اند، زنانی كه به وفاداری به ننام دیگران را لو داده

نرع   های شخصی به اجرای ننم و برای اینكه از درگیری

اند، و باال ره   ودشان اسفراده كنند دست به این كار زده

زنانی كه برای هیجان و برای اینكه از آزار به دیگران لذت 

دسفٔه سوم بیشفر توجه . اند برند  برچینی كرده غریزی می

كند  ای را مطرح می كند، زیرا انگیزه مارا به  ود جلب می

با برداشفن بر ی . سادیسم: كنیم در زنان نیست كه تصور می

ها، مزل كاربرد  شونت فیزیكی، ناسیونال  ممنوعیت

. سوسیالیسم سرپو  پفانسیل  شونت موجود را برداشت

حالت تهاجمی توانست با احساس لذت از مشاهدٔه  شونت یا 

مزالً با . ۳۰مشاركت عینی در  شونت،  ود را بیان كند

های  آمیزی در  یابان مزل  رد كردن شیشه اعمال  شونت

نیكول گابریل . ها یا مشاهدٔه اِعمال  شونت بر مردم ویفرین

هاست كه  گوید كه  برچینی اسلحٔه ضعیب درسفی می به

تواند بدون هیچ عقوبفی با كالم به قفل رساند و مرری  می

.                             است برای آزادی نیروهای سادیسمی  

اس انجام داده  ای بر روی زنان اس گودرون شوراتز مطالعه  

های آزار،  او در این بررسی به سهم زنان در جریان ۳۳.است

این زنان، چه  .سركو  و انهدام یهودیان پردا فه است

اند، چه از  اس بوده همسران، د فران و  واهران افسران اس

های زندانیان، چه سهمی  اس یا مراقبان بازداشفگاه افسران اس

اند؟ كوبلنز در آرشیو  ود اطالعاتی در  در سركو  داشفه

 ۲۴۰٧تعداد این زناِن مراقب  .مورد مراقبان بازداشفگاه یافت

این . بوده است ۰۷۸۵درصد كل مراقبان در سال  ۰۱نرر یعنی 

ـ بیركنو یا  های زنانه مزل اُشویفز زناِن مراقب در بازداشفگاه

هر بازداشفگاه را یك افسر . اند كرده ـ ِمدانِك  دمت می لوبلین

كرد، اما زنان مراقب اقفدار مسفقیمی بر  اس اداره می مرد اس

اینان عامل ایجاد رنج و عذا  .روی زندانیان داشفند .رنج

روزمره برای زندانیان زن بودند، ح  حمل اسلحه داشفند و 

طور كه  ودشان هم  ها، همان در گزین . تصویر قدرت بودند

در آشوتیز ِمدانك، . كردند قبالً گزین  شده بودند، شركت می

ترسیدند  این زنان كه همه از  شونت و شدت عملشان می

.               مسفقیماً به ننام اسفزمار و مرگ  دمت كردند    

روِزن،  ـ  دوران یکی از بازماندگان بازداشفگاه گروس...درآن 

زنان غیرارتشی آلمانی : به هنگام شهادت در دادگاه، چنین گرت

اس بازداشفگاه مانع آنها  مراقبان زن اس. زدند ما را كفك می

زدند و  توانسفند ما را كفك می آنان تا جایی كه می. شدند نمی

.                           دادند شكنجه می   

گیرد كه تعداد زیاد  ا فصار نفیجه می گودرون شوراتز به

اس، نه در تحقیقات راجع به زنان  های موجود زنان اس پرونده

گاه مسفقالً بررسی  هیچ ۳۲ها اس و نه در تحقیقات مربوط به اس

.                                                                       نشدند  

نرر زن  ۲۵۱۸كشی،  هزار مفهم به نسل120از میان   

 ۰۷۷۸كشی سال  هسفندبررسی سهم زنان رواندایی در نسل

درصد از این  ۵/۲سادگی ممكن نیست البفه این زنان تنها  به

.                                          دهند كشان را تشكیل می نسل  

اما . و هنوز زود است كه مور ان در مورد آنان تحقی  كنند  

تنها یك . آید ننر می ها در مورد آنان عجیب به سكوت رسانه

ای گارولین لوران،  مقالٔه پنج صرحه:  ورد اسفزنا به چشم می

او با زنان قبیلٔه هوتو مصاحبه . ۳۸فرسفادٔه مخصوص مجلٔه اِل

این زناِن  امو  مفهم به غارت،  برچینی، . داشفه است

. شكنجه، تحریك به تجاوز و قفل اعضای قبیلٔه توتسی شدند

اینان شاهدانی . عام آنها را شناسایی كردند یاففگان قفل نجات

های اسلحه، تجاوزها،  های دسفه بودند كه  شونت ضربه

جمعی در كلیساها، و شكار مردان و زنان و  های دسفه عام قفل

زنان قبیلٔه هوتو هم در این عملیات . كودكان را بازگو كردند

    -—زنان  طب  اظهارات رئیس انجمن بیوه. مشاركت داشفند

ـ كه زن همسایه او را لو داده بود و او  ۳۵كشی آوریل نسل

هرگز برنگشت ـ د الت اینان قاطعانه و یكپارچه بوده و 

ریزی كرده  كشی آن را كامالً از پی  برنامه پردازان نسل ننریه

مشاركت زنان در موفقیت این پروژٔه شوم ضروری بوده . بودند

به این ترتیب، روشنركران، پزشكان، اسفادان، دبیران، . است

ها  ك  روحانیون زن، و مادرها و زنان دهقان به صب نسل

. شد قدر نمی بدون مشاركت زنان، تعداد قربانیان این... پیوسفند

ها در گزار  نشریٔه  این گرفه African Rights  كه شهادت

اند آوری كرده تأیید شده یاففگان را جمع نجات عنوان این گزار   .

شوند كمفر از آنچه تصور  زمانی كه زنان قاتل می»: چنین بود

.                      شود بی گناه هسفند می  

گزارشگر كه شهادت افراد زیادی را كه یكی از دیگری 

گری زنانه از  آوری كرده، دربارٔه وحشی تر است جمع دهنده تكان

كشی رواندا  ، كه در مورد نسل۳۱پروفسور ِسربان یونسكو

زا و  او از جّو تن . كند، سؤاالتی كرده است تحقی  می

ها برای مفقاعد كردن هوتوها در مبارزه  ك  آلودی كه نسل رعب

گوید كه زنان  او می. كند وجود آورده بودند یاد می ها به با توتسی

سازی با مهاجم و  های همانندی نیز همانند مردان با مكانیزم

به این ترتیب زنان هم مانند . های گروهی بسیج شده بودند پدیده

پروفسور یونسكو «. انسانیت  ود را از دست دادند»مردان 

چنین  ای این افزاید كه اگر پذیرففن تصور چنین  شونت زنانه می

ای اجفماعی مربوط  برای ما سخت است از آن روست كه كلیشه

آل كردن زن وجود دارد كه این ایده را كه تنها مردان  به ایده

در واقع . بخشد توانند چنین اعمالی را انجام دهند تداوم می می

 شونت نزد زنان نیز وجود دارد و ما شاهد زنانی هسفیم كه 

در . زنند های جنسی می اسفراده كنند یا دست به سوء كشی می كودك

ریزی شده بود  كشی عالمانه برنامه مورد رواندا كه این نسل

                 ۳٧.شركت یكپارچٔه زنان قابل درك است

شاهد محكومیت  ۳۱۱۲شویم كه در سال  و باال ره یادآور می

 ۳٧روز . اولین زن اروپایی برای جنایت علیه انسانیت بودیم

المللی الهه بیل ژانا پالسویك، رئیس ساب   فوریه، دادگاه بین

صر  در بوسنی، را كه زنی هرفادودو ساله بود، به یازده سال 

گذاری  او به اتهام نق  مهمی كه در سیاست. زندان محكوم كرد

های  ها برای پاكسازی قومی در جنگ بوسنی، طی سال صر 

.      *         ، داشفه است به زندان محكوم شد۰۷۷۵تا  ۰۷۷۳

 

ها نوشت پی  

 ۲۰روزنامٔه فیگارو، . ۳۱۱۳سپفامبر  ۳٧، مفن « شونت  انگی نسبت به زنان (۰

، و نشریٔه راه زنان۳۱۱۳دسامبر  . 

طلب اسپانیا گروه تروریسفی باسك اسفقالل (۳ . 

 .Enveff طب  بررسی گروه تحقیقی (۲

بینیم زنانی كه تحت  شونت جسمانی مرد یا حفی زندانی او هسفند  چون مزالً می (۸

توانند منزل را ترك كنند واقعاً نمی . 

Enveff طب  بررسی (۵  ۷درصد دارای مشاغل عالی، ۰۱، در میان زنان قربانی، 

درصد و زنان دانشجو  ٧/۰۲زنان بیكار . اند درصد كارگر بوده ٧/۴درصد كارمند، و 

دادند درصد از جمعیت را تشكیل می ۸/۰۳ . 

۱) "Etudes et Statistiques", Justice , n  ْْ۰۷ . Données ۳۱۱۱ 

provisoires. 

٧) Op.cit.,p.۰۵۳. 

۴) Masculin/ Feminin II, p.۲۱۵. 

۷) Nouvelles Approches des hommes, op.cit.,p.۳۲. 

۰۱) ۰۷۷٧, édition de Poche,۰۷۷۷. 

جهنم و بهشت؟  شونت و »ماری ـ الیزابت هاندمن در مقالٔه  ود باعنوان  (۰۰

درسفی این  او به. كند از  شونت مادرانه یاد می« اسفبداد مالیم در یونان معاصر

داند  شونت را مربوط به  شونت جامعه می . 

۰۳) p.۲۵-۵۲. 

۰۲) Libération, ۳ février ۳۱۱۳. 

۰۸) كشی كامبوج در دست نداریم تا به امروز اطالعی از نق  زنان در نسل . 

۰۵) Féminismes et Nazisme, sous la direction de Liliane Kandel, 

۰۷۷٧. 

۰۱) Ibid., p.۰۲. 

۰٧) Ibid. 

۰۴) Ibid., p. ۰۵ـ  ۰۸ . 

۰۷) ۰۷۷۱. 

۳۱) " Les bouches de pierre et &#۲۰۲;oreille du tyrani&#۴۷۸; des 

femmes et de la délation", p. ۵۸ـ  ۸۳ . 

اگر در آن زمان مشاركت واقعی فقط با مردان »كند كه  نیكول گابریل مشاهده می (۳۰

آمیز د فران جوان در  چنین نیست، چون ما شاهد اعمال  شونت بود، امروزه دیگر 

۵۰، ص «های راست افراطی آلمان هسفیم گروه . 

۳۳) »Les femmes SS, ۰۷۲۷  ۰۷۸۵ـ «, Ibid.,p. ۴۱  ۷۵ـ . 
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تیین از  06صییبیی   9امییروز سییاعییت 
عییلییوم اجییتییمییاعیی   دانشییجییویییان دانشیی ییده

دانشگاه  ابل در مقابل دروازه پیارلیمیان 
افیانسیتیان دسیت بیه اعیتیصیاب غیذایی  

قبل از  یهیر آنیان  16من ساعت .  زدند
را از نزدیك دیدم، چنیین شیعیارهیا  در 

جا و دسیتیان دانشیجیوییان دییده  دیوار آن
نییگییذارییید عییعییف عییلییمیی  در » :  شیید میی 
دانشگاه » و  «   استبداد پنهان گردد سایه

هیاسیت نیه گیورسیتیان  محل رشد انیدیشیه
آنیییان بیییر رو  واژه  « هیییا اسیییتیییعیییداد

عیالمیت درسیت و بیر رو   « عدالت» 
 .واژه تبعیض چلیپا  شیده بودند

دانشجویان به دو گیروه تیقیسیییم شیده و 
صیییف آرا   یییرده بیییودنییید، گیییروه 

گیران،  گیران و گیروه تیحیصین اعتصیاب
جمع دیگر  نیز در اطراف آنیان صیف 

.  یردنید بسته بودند و از آنان حمایت می 
شیونید و  این دانشجویان توسط نیروها  امنیت  محاف ت م 

بیودنید و بیا   ها و خبرنگاران در حال تیهیییه گیزارش رسانه
 . ردند دانشجویان مصاحبه م 

شیان را بیه رسیم  ها  درسی  دانشجویان دو هفته قبل صنف
عیالی   ها  وزیر تحصییالت اعتراض بسته بودند  ه با وعده
اما به اسیاس .  ها برگشته بودند عبیدهللا عبید دوباره به درس

ها   یه بیه آنیان داده  گفته آنان وزیر به هیچ  دام از وعده
 .بود عمل ن رده است

اییین دانشییجییویییان خییواهییان بییر یینییار  رییییییس دانشیی ییده 
اجتماع  آقا  فار  عبدهللا و آقا  فیصل امییین اسیتیاد  علوم

گیویینید افیراد ذ یر شیده،  دانشجوییان می .  این دانش ده است
همیشه به خاطر تعصبات قوم ، مذهیبی  و سیمیتی  حیقیو  
 .آنان را پایمال  رده و آنان را مورد اهانت قرار داده است

سال گذشته نیییز دانشیجیوییان ایین دانشی یده بیه خیاطیر رفیتیار 
نادرست استیادان و اصیالحیات در ایین دانشی یده تصیمیییم بیه 

ها  پارلیمیان  اعتصاب غذا  گرفته بودند  ه با وساطت نماینده
امیا ایین .  شیان آرام شید عال  اعیتیراعیات و وزرات تحصیالت

گویند از سال گذشته تا هنوز هیچ اقدام عمل  از  دانشجویان م 
عال  و مسوولین ذیربط این دانشی یده  طرف وزارت تحصیالت

   .صورت نگرفته است

هاي معصوم و مصمم و جئدي امئا  سئفئه و پئر از  ه دیدن چهر

كند و ایئن   اك د فرها و پسران دانشجو هركسي را غمگین مي

عدالفي وجود داشفه است كئه  شود كه چقدر بي پرس  مطرح مي

هاي گرسنه و لئبئان  اند با شكم هاي معصوم حاضر شده این چهره

تشنه بر روي  اك و زیر آففا  سوزان دست به اعفصئا  غئذا 

 .و تحصن بزنند

 

 قطعنامه دانشجویان

 اصالحات به جای استبداد

ما دانشجویان دانشگاه کابل به  اطر بئهئبئود 

وضعیت تحصیلی و اصالحات در ریئاسئت 

دانشکده علوم اجفماعی مدت سه روز اسئت 

امئا .  که دست به اعئفئصئا  غئدایئی زده ایئم

تاهنوز هیچ گونه توجهی از طرف مئقئامئات 

مسئئوول در وزارت تئئحئئصئئیئئالت صئئورت 

 .نگرففه است

این ویژگی افرادی اسئت کئه بئه ارزشئهئای 

انسئئانئئی و حئئرکئئت هئئای مئئدنئئی و اصئئالح 

طلبانه احفرام ندارند و آماده پذیئر  تئوئیئیئر 

نیسفند برای حرظ قدرت و مئقئام تئا آ ئریئن 

رمئئ  و تئئوان بئئه صئئورت بئئی شئئرمئئانئئه 

امئا بئرای نئهئادیئنئه .  میخواهند باقئی بئمئانئنئد

سازی اصالحات و توئیئیئر هئمئیئشئه جئوامئع 

 انسانی نیاز شدید به 

 

بناء ما دانشجویان دانشکده علوم . مبارزات عدالت  واهانه دارد

اجفماعی تا آ رین رم  حیات مبارزه  واهیم کرد و از  واسفه 

های انسانی و اصالح طلبانه  ود یک قدم عقب نشینی نخواهیم 

.                  های ما رسیدگی شود کرد، تا به  واسفه  

 واست ما از ملت افوانسفان، نهاد هئای مئدنئی، شئخئصئیئت هئای 

سیاسی و افراد که به انسانیت باور دارد این است که بیایئیئد دسئت 

به دست هم داده برای توییر و اصالحات مبارزه کنیم و نئگئذاریئد 

مئبئارزه بئرای بئهئبئود ..  که اسفئبئداد جئای اصئالحئات را بئگئیئرد

تئا .  وضعیت وظیره هر فرد است که در این کشور زندگی می کنئد

مبارزه نکنیم و قربانی ندهیم شاهد افوانسفان آزاد و مئردم سئاالر 

 نخواهیم بود

 مرده باد اسفبداد و زنده باد اصالحات

 اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه کابل
 (0253ثور  21)می  31دوشنبه 

در غوغای ببت نام کاندیداهای ریاسئت جئمئهئوری، 

الیحه ی مئجئازات اسئالمئی بئا سئکئوت کئامئل در 

 ...!مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید

روز شنئبئه ی گئذشئفئه کئه آ ئریئن روز بئبئت نئام  

کاندیداهای ریاست جمهئوری بئود و در حئالئی کئه 

همه ی توجهات به طرف وزارت کشور جلئب شئده 

بود؛ مجلئس شئورای اسئالمئی الیئحئه ی مئجئازات 

اسالمی را در سکوت کامل و بدون انفشار مئواد آن 

به تصویب رسانید و آن را بئرای اجئرا بئه قئوه ی 

قرار است این الیئحئه از تئاریئخ .  قضاییه ابالغ کرد

هئیئچ کئدام از رسئانئه هئا ی .   رداد اجئراشئود 51

من فقئط .  دا لی و  ارجی این  بر را پخ  نکردند

لئطئرئا .  این  بر را در زیر نویس شبکه ی  بر دیدم

کسئانئی کئه بئه .  این  بر را به اطال  همه برسئانئیئد

 انم شیرین عبادی دسفرسی دارند این  ئبئر را بئه 

 . اطال  ایشان برسانند

 دریا رهنما       

 در غوغای ثبت نام کاندیداها
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ها در سوئد وارد سومین شب متوالی شد ناآرامی  
   منتشر شده توسط مجله هفته   در خرداد ۲, ۲۹۳۱ 

اعفراض جوانان سوئدی به حمله پلیس به 

ساله، شب گذشفه با به آت   ۱۷مردی 

مدرسه  ۳کشیده شدن یک مرکز هنری و 

.                        ادامه داشت  

»به گزار   برگزاری  سی ِبی ان ، صدها «

جوان سوئدی شب گذشفه برای سومین 

شب مفوالی با به آت  کشیدن  ودرو و 

 دمات امداد و نجات در حوالی اسفکهلم 

 ۱۷اعفراض  ود را به  شونت با مردی 

.                              ساله اعالم کردند  

این ناآرامی ها بدترین تن  در سوئد در 

یک ایسفگاه . چند سال گذشفه بوده است

در شمال غربی  «یاکوبزبرگ»پلیس در    

مدرسه  ۳. شهر هدف حمله قرار گرفت

ویران شدند و یک مرکز هنری نیز به 

.                                 آت  کشیده شد  

اروپایی باعث شد   ناآرامی در یک پایفخت

تا مقامات این کشور که همواره به 

کند،  برقراری عدالت اجفماعی اففخار می

همچنین موضو  . را شوکه کرده است

    -جوانان بیکار و هجوم مهاجران را به 

.                           دنبال داشفه است  

فردریک رایرلد   وزیر سوئد  نخست 

 مردم این کشور را به آرام  فرا واند

های اسفکهلم از شب یکشنبه  ناآرامی  

در این روز، پلیس مردی . شرو  شد

ساله که  ود  را در آپارتمانی در  ۱۷

منطقه غربی اسفکهلم حبس کرده بود، 

.                    به قفل رساند  

های روز  پلیس سوئد گرفه در درگیری

اند،  فرد جوان دسفگیر شده ۱شنبه  سه

نرر از آنها پس از بازجویی آزاد  ۳اما 

.           اند شده  

پلیس سوئد ادعا کرده به قصد دفا  

شخصی به این مرد مسن شلیک کرده 

ور شده  زیرا وی با چاقو به آنها حمله

.                                           بود  

 

 چرا کودکان پناهنده افغان در ترکیه دست به خودکشی میزنند؟
 برگرفته از سایت جمهوری سکوت

با گذشت ده سال از حضور امریکا در افوانسفان با اشئفئراک ده هئا کشئور 

قدرتمند با مجهزترین ارت  و کماندوها نفوانسفه اند کوچکفریئن تئوئیئیئر در 

همه روزه تعدادی کزیری از هموطئنئان افئوئان .  امنیت کشور بوجود بیاورند

تعدادی زیئادی . در سرتاسر کشور جان های شیرین شان را از دست میدهند

برای زنده ماندن دست و پنجه نرم میکنند و تعدادی دیگری مجبور به تئرک 

 انه و زندگی  وی  گردیده و به کشور های غربئی و هئمئسئایئه پئنئاه مئی 

 .آورند

پناهجویان افوانی مهاجر بدنیا نیئامئده انئد، بئلئکئه مئهئاجئر سئا ئفئه شئده و   

کشورهای مشئخئص بئا د ئالئت طئوالنئی مئدت  ئویئ  در امئور .  میشوند

افوانسفان بیشفر از پی  در مهئاجئر سئا ئفئن و مئجئبئور بئه تئرک  ئانئه و 

 .دیارشان نق  بازی کرده و میکنند

سال ا یر یکی از مشکالت تئوئیئیئرنئاپئذیئر  86مهاجرت برای افوان ها در   

سه دهه جنگ و  ونریزی در افوانسفان شرایط زندگی را سخت . بوده است

این نا امنی ها هزاران افوئان را .  تر سا فه و به آمار مهاجرت افزوده است

به همین دلیل مبئالئغ .  دربدر سا فه و مجبور به ترک کاشانه شان کرده است

زیادی از پول را به قاچاقچیان پردا ت و مرگ را در پئیئ  چشئمئان شئان 

تجسم نموده راه قاچاق را برای رسیئدن بئه یئک کشئور امئن انئفئخئا  مئی 

 .نمایند

افوانهای بسیاری چه قانونی چه غیئرقئانئونئی از فضئای جئنئگئی و نئاامئنئی 

میگریزند و  ود را به کمیساریای عالی معرفی میکنند تا بفوانند بئه حئداقئل 

حقوق اجفماعی برسند، اما دراین مسیر چه اتراقی برای فرد می اففد کئه بئه 

مئطئابئ  .  فردی و اجفماعی  ود فاصله میگیردیکباره از تمامی رابطه های 

قوانین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مفحد، هر پناهجوئئی کئه بئه 

حیث پناهنده و یا پناهجو شنا فه شده باشد، سازمان و دولت که پئنئاهئنئده در 

آن کشور تقاضای پناهندگی کرده است موظب است که امکانات زنئدگئی را 

اما شرایط پناهجویان در ترکیه طوری است که یئک .  برایشان فراهم سازند

پناهجو اجازه کاری ندارند، به  اطر امرار معا   ئانئواده  ئویئ  بئطئور 

غیرقانونی به کارهای شاقه میپردازند اما در صورت شناسایی وی مئجئبئور 

 .         به پردا ت جریمه های سنگین  واهد بود

از طرف دیگر کمیساریای عالی نیز به پناهجویان کمک مالی نشده و دولت 

ترکیه  آنها را  معموال در شهرهای کمفر توسعه یاففه رها می سازند که در 

این عوامل پئنئاهئجئویئان .  این شهرها کار مناسبی برای پناهجویان گیر نمیآید

را جبرا وادار میسازند که دست بدامان سازمان های  یریه شئونئد و بئرای 

 .ادامه زندگی شان گدایی کنند

امروزه بیشفر مئحئقئقئیئن غئربئي  ئودكشئي را پئدیئده 

اجئئفئئمئئاعئئي پئئیئئچئئیئئده اي مئئي دانئئنئئد كئئه بئئا عئئوامئئل 

. روانشنا في، بیولوژیك و اجفماعي در ارتئبئاط اسئت

اعفقاد براینست كئه  ئودكشئي از احسئاس غئیئرقئابئل 

ایئن .  تحمل بودن زندگي توسط فئرد نئاشئي مئي شئود

افراد مرگ را تنها راه گریز از درد و مصیئبئت هئاي 

... فراوان، بیماریهاي العالج، شكست هاي عاطري و

شخصي كه  ودكشي میكند، تنهایي و ناامیدي .  میدانند

این افراد تعارضات دوگئانئه اي .  را تجربه كرده است

دارند بین زندگي همراه بئااسئفئرس بئي پئایئان و عئدم 

. امكان هرگونه توییئر یئا بئهئبئود در شئرایئط زنئدگئي

بطوركلي نمیفوان  ئودكشئي را یئك عئمئل تصئادفئي 

دانست، بلكه  ودكشي نوعي رهئایئي از مشئكئالت و 

بحران هایي است كه رنج بسیار زیادي را بئراي فئرد 

 .ایجاد كرده است

برای بهبود وضعیت روحی پناهجویان افوان درترکیه 

هیچ سازمئانئی  بئرنئامئۀ مشئخئصئی نئداشئفئه و هئمئه 

سازمان ها پروژه های هنگرفی از سازمئان گئرفئفئه و 

درعمل هیچ سودی برای پنئاهئجئویئان افئوئان نئداشئفئه 

در دنیای مجازی، سئازمئان هئای بسئیئاری در .  است

سط  دنیای اینفرنفی فعال هسفند، اما آنچه کئه دنئیئای 

واقعی نشئان مئیئدهئد و پئنئاهئجئو مئی شئنئاسئد کئمئفئر 

سازمانی است که علناً به یئاری پئنئاهئجئویئان شئفئافئفئه 

 .باشد

 ا یر تیم هماهنگ کننده پناهجویان افوان در ترکیه

 49ادامه در ص 

کمیساریای سازمان ملل  در امور پناهندگان در ترکیه سیاست یک بئام و دو 

هوادارد، بر یک مهاجر دو قانون را پیاده می سازد بئرای یئک پئنئاهئجئو از 

سال و بئرای یئک  8یک ملیت  اص مدت بررسی پرونده را بطور معمول 

 .سال را درننر می گیرد 6تا  1پناهجوی دیگر از کشور و ملیت دیگر مدت 

طب  قوانین دولت ترکیه پناهجویان ح  اجازه کار را دارد، امئاایئن قئانئونئی 

برای پناهجویان مهاجران و کارفرمایان بقدری پیچیده و پرمصرف اند که از 

 یر گرففن اجازه کاری برای یک پناهجو و یامهاجر می گذرند و ایئن تئنئهئا 

دلیلی است که همه پناهجویان در ترکیه بصورت غیرقانئونئی در بئازار کئار 

ترکیه مشوولند و دولت ترکیه بخوبی از این موضو  آگاهند و از نیروی کار 

این قوانین بصورت . ارزان مهاجران بیگانه و پناهجویان سود سرشار میبرند

نوشفه باقی مانده و در عمل پناهجوئی وجود ندارد که کار قانونی در تئرکئیئه 

 .انجام دهد

چنین بی قانونئی عئامئل اصئلئی سئوءاسئفئرئاده هئای کئارفئرمئاهئای تئرک از 

پناهجویانی است که مجبورند بار گذران مخارج زندگی را به تنهایی به دو  

بارها پناهجویان در محیط کاری کشفه شده و آسیب دیده اند کئه تئنئهئا .  بکشند

پناهجوی افوان در محیط کاری جانشان را از دسئت داده  50در سال گذشفه 

پناهجو اگر شکایفی هم به فرماندار یا پلیس شهر ارائه دهد باز بئه حئقئ  .  اند

نمیرسد چرا که پلیس، پناهجو را مقصر اصلی دانسفه زیئرا مئدرک قئانئونئی 

به همین دلیل مشخص است که پئنئاه جئویئان شئرایئط .   برای کار کردن ندارد

 .بسیار سخفی را از هر لحاظ تجربه می کنند

با توجه به مواجه شدن با مشکئل بئیئکئاری و عئدم امئرار مئعئا ، مسئائئل   

حقوقی، تا یر در واست پناهندگی، عدم اطمینان از روند اقامت در تئرکئیئه، 

مشکالت مرتبط با زندگی و مدت زمئان طئوالنئی در بئررسئی پئرونئده هئا، 

محدودیت های اجفماعی و فرهنگی دامنگیر شان شئده و بئاعئث مئیئشئود کئه 

اعضای  انواده پناهندگان مبفال به انوا  بیماری  صئوصئا بئیئمئاری روانئی  

 .شده و سر انجام دست به  ودکشی میزنند

ساله در شهر ارضروم ترکیه دست به  ودکشی زد کئه  56ا یرا یک د فر 

چه زندگی که در همئه عئمئر  .   وشبخفانه با تال  دکفرها هنوز زنده است

پدر این د فر نیز یک ماه بعد از .  ناتوان از حرکت باشد و محفاج کسی دیگر

 ودکشی د فر ، در آشپز انه ا  با کاردی رگ  را بئریئده کئه اقئدام بئه 

 انواده وی علت  ودکشی . موقع  انواده ا ، از مرگ فوری نجات داده شد

 .آنها را مشکالت روانی ناشی از بی سرنوشفی آنها در ترکیه می دانند

سال افوان در شهر کارامان ترکئیئه  ئود  را حئلئقئه آویئز  58میالد کودک 

 .نموده و به زندگی ا   اتمه داد

http://www.hafteh.de/?author=3


 

 

 14       2013شماره هفتاد ویک  جون  .ماهنامۀ روشنگر  

 نامه های رسیده از شما 

حبیب جالب : شعری از  
احمد خزاعی: ترجمه  

 

 هندوستان از آن منست

 و پاکستان از آن من

 هر دوی انها اما 

 در چنگال آمریکایند

 

 کمک آمریکا هم گندم برایمان 

 به ارمغان آورد و هم فریب

 مپرس که چه مدت درازی ما 

 از مکرشان رنج بردیم 
 

 هنوزهم سرنیزه ها

 این دره پوشیده از گل را 

 در محاصره دارند

 هندوستان از آن من است 

 و پاکستان از آن من 

 

 خان بهادر دنباله رو انگلیسیها نباش 

 از آنها دوری کن 

 بازهم گریبانت را محکم چسبیده اند 

 هنوز هم شکارشان هستی 

 

 مکمیالن هرگز با تو نبوده است 

 کندی هرگز نمی تواند با تو باشد

 هندوستان از آن من است

 و پاکستان از آن من

 

 این سرزمین راستش را بخواهی ای عزیز

 از آن دهقانان است و کارگران

 این جا دیگر ما سر به فرمان چند رئیس

 غارتگر نخواهیم بود 

 

 سپیده دم آزادی

 بشارت دهنده پایان ستم است

 هندوستان از آن منست

 و پاکستان از آن من

****** 

 5ادامه مقاله نام نویسی رفسنجانی از ص 

مطالباتی ضئمئن -درچنین شرایطی جنب  ضداسفبدادی.  به سامان کرد

آماج قراردادن قلب ننام و کانون اصلی قدرت، یعنی دسفئگئاه والیئت 

فقیه و شخص ولی فقیه، درهمان حال باید به افشاء توهم پراکنی هئای 

اصالح طلبان و سهم  واهی و اسفئراتئژی بئازگشئت آنئهئا بئه قئدرت 

پردا فه و درعین حال از فرصت هائی که بوجود می آید برای شکئل 

دادن به آرای  مسفئقئل و مئفئمئایئزجئنئبئ  ضئداسئفئبئدادی و آزادی و 

برابری سود جسفه و درراسفای تحریم و عریان کردن ماهیت ادعئای 

. حماسه سیاسی رژیم، درتناسب با زیر و بم تحوالت اوضا ، بکئوشئد

درشکل مسخره و مسخ شئده  ئود در بئاال "  مانور بین نان و آزادی" 

اگئراپئوزیسئیئون مئفئرقئی و .  مبنای صب آرائی ها گذشفئه بئوده اسئت

رادیکال بفواند باالئی ها را درمورد بکارگیری این حربئه مسئخ شئده 

 لع سالح نماید بی گمان پیئروزی بئزرگئی درشئکئل دادن بئه صئب 

درهرحال چه با رفسئنئجئانئی و چئه .   مسفقل و نیرومند برداشفه است

بئئدون او، انئئفئئخئئابئئات رژیئئم یئئک انئئفئئخئئابئئات فئئرمئئایشئئی اسئئت و 

شعاررفسنجانی هم همانطور که در بیانیه ا یر ود میگوید دربهفریئن 

حالت چیزی جز جمع و جورکردن  ئانئواده ازهئم گسئیئخئفئه انئقئال  

 .اسالمی و وفاداران به ننام نیست
 http://taghi-roozbeh.blogspot.com /   

 7ادامه مقاله  انتخا  ریاست جمهوری از ص 

بدون  الصی از نروذ مذهب در ننام آموزشئی نئمئیئفئوان 

 .  زندگی سالمفی را برای فرزندانمان پی  بینی کرد 

آزادی بیان و اندیشه از اصول اساسی اسئت کئه رژیئم و 

گسئفئر  .   حامیان  در مقابل آن کالُ  لع سئالح مئیئشئونئد

گرفگو درباره آزادی رسانه های گرئفئاری و نئوشئفئاری و 

نیاز جامعه به داشفن فضای آزاد و بدون ترس برای نقد و 

 . بررسی

آزادی اجفماعات و تشئکئلئهئا و احئزا  و سئنئدیئکئاهئا و 

شوراهای مئحئل کئار و زنئدگئی، ایئن  ئواسئفئهئا زمئیئنئه 

مشارکت احاد افراد را در اداره و کنفئرل جئامئعئه فئراهئم 

 . میاورد

آزادی کلیه زندانیان سیاسئی، و آزادی فئعئالئیئت سئیئاسئی 

 .  افراد

لوو کلیه قوانین تبعئیئض جئنئسئیئفئی بئیئن زن و مئرد، در 

آموز ، اشفوال و مسوولئیئت پئذیئری در تئمئامئی مسئائئل 

 .جامعه

فراهم کردن امکان اشفوال و یا پئردا ئت بئیئمئه بئیئکئاری 

 مفناسب با یک زندگی انسانی        

فئراهئم کئردن بئهئداشئئت و درمئان رایئگئان بئرای هئمئئه، 

ضرورت توسعه وگسفر  امکانات درمانی به تمام نئقئاط 

کشور و سطوح جئامئعئه و دوری از تئمئرکئزگئرائئی در 

 درمان

آموز  رایگان در همه سطوح، ارتئقئا زنئدگئی فئردی و 

اجفماعی مسفلزم فراهم کردن آموز  رایئگئان هئمئراه بئا 

 . تآَمین معیشت برای آموز  پذیران

 

توییر قوانین ومقررات برای انفخابی کردن کلیه مئنئاصئب 

اجرائی، مقننه، قضئائئی و نئنئامئی و انئفئنئامئی و اداره 

زندانها، باتوجه به لزوم کنفرل کلیۀ امئور جئامئعئه تئوسئط 

مردم، این امر فقط با انفئخئابئی شئدن و قئبئل عئزل بئودن 

 . تمامی مسوولین تحق  میپذیرد

با طرح مسائل جامعه در دوران تبلیغ انفخابات ، جئامئعئه 

از حالت سکون و بئی تئرئاوتئی  ئارج و بئا نئقئد شئرایئط 

موجود و بدنئبئال یئافئفئن فئرصئفئی بئرای ابئراز وجئود و 

چارجویی برای  ارج شدن از چر ۀ بئانئدهئای سئرمئایئه 

 . *   واهد اففاد

 آقای ستوده، با درود

می  واسفم عقیدۀ  ود را در مورد نامه ای که از طرف یکئی 

چاپ کرده اید بیان نمایئم  66از  وانندگان در روشنگر شماره 

بخصوص که  ود نویسندۀ آن نامه  واسفه اسئت  ئوانئنئدگئان 

 .نشریه قضاوت کنند

البفه بنا ندارم که دربارۀ همه نکات آن نئامئه قضئاوت نئمئایئم، 

بلکه در چند مورد که بیشفر برای من اهمیت داشت ننر  ئود 

 .را ارائه می نمایم

را بدون توییر چاپ کرده اید (  یا افراد) گرچه شما نامه آن فرد 

ولی به ننر من صحی  نیست کلمئات تئوهئیئن آمئیئز بئه مئلئت 

افوانسفان که ما هزاران ارتباط تاریخئی و فئرهئنئگئی بئا آنئهئا 

البفه نویسندۀ نامه با اظهار .  داریم به این صورت چاپ می شد

( و سئایئر مئواردی کئه آورده اسئت) ننرهایی از ایئن دسئت 

نهایت عقب ماندگی و درماندگی  ود را از تبیین علئل مسئائئل 

نویسنده نامه درک نئمئی کئنئد کئه .  و مشکالت بیان کرده است

چند اتراق یا حادبه پراکنده نئمئی تئوانئد چئهئرۀ هئزاران هئزار 

پناهندۀ افوان را که به کارهای سخت در ایران مشوول هسفئنئد 

 .سیاه نماید

در مورد مارکسیسم و سوسیالیسم که ایشان ادعئا مئی کئنئد بئه 

در ) تاریخ پیوسفه است، بحث های زیادی در هئمئه کشئورهئا 

بئوجئود آمئده اسئت، (  سطوح مخفلب دانشگاهی و مردم عئادی

در صئبئ  روز ) ا یرأ در یکی از برنامه هئای رادیئو کئانئادا 

مصاحبئه ای بئا سئه "  مایکل افراید" مجری آن به نام (  یکشنبه

اسفاد دانشگاه از کانادا، آمریکا و انگلیس انجام داده اسئت کئه 

وجئود (  سئی. بئی. سئی) این مصاحئبئه در سئایئت .  شنیدنی است

سئوئوال مئن ایئن .  دارد و همه را به شنیدن آن دعوت مئی کئنئم

است که اگر سوسیالیسم مرده است پئس چئرا در کشئورهئایئی 

مانند  فرانسه، سوئد و بعضی کشورهای دیگر، مئردم احئزا  

اگئر .  سوسیالیست یا مفمایل به سوسیالیسم را انفخا  می کئنئنئد

سوسیالیسم راه حل مشکالت جهان نیست، آیئا سئرمئایئه داری 

کئه هئزاران مشئکئل در سئراسئر جئهئان (  و به تبع آن مذهب)

 بوجود آورده است راه حل مشکالت فعلی است؟

من چندین سال است که نشریه روشنگر را هر ماه مطالعه می 

( سردبیر روشنئگئر) کنم و تا بحال در جایی نخوانده ام که شما 

حز  یا دسفه و گروهی تشکیل داده اید و یا ادعای کمونیئسئت 

 .کردن ملت ایران را داشفه باشید

برداشت من از سالها مطالعه روشنگر این اسئت کئه مئطئالئب 

از دید نویسندگئان مئفئمئایئل (  ادبیات، سیاست، مذهب) فرهنگی 

نمی دانئم ایشئان یئا آنئهئا .  به چپ در این نشریه چاپ می شود

 .چطور به این نفیجه گیری رسیده اند

در  اتمه، بدرسفی مفوجه نشدم که ایشئان وکئیئل و وصئی     

افراد مبارز و نویسندگان کشورمان است که شمئا را از چئاپ 

مطالب در مورد آنها و زنئده نئگئهئداشئفئن یئاد و انئدیشئۀ آنئهئا 

برحذر می دارد؟ راسفی اگر ایشان  یلی آدم مبارز و معفقئدی 

( اگئر دروغ نئگئرئفئه بئاشئد) است  ود  در  ارج از کشئور 

 .چکار می کند

 جوادی –الف . با تشکر 

 

 

 

 

 

هر گونه سر فرود آوردن در مقابل جنب  

 ودبخودی کارگری ، هرگونه کوچک 

کردن نق  عنصر آگاه یعنی نق  سوسیال 

دموکراسی ، در عین حال معنای  اعم از 

این که کوچک کننده بخواهد یا نخواهد، 

تقویت نروذ ایدئولژی بورژوازی در 

 کارگران است

 ” لنین ”  در چه باید کرد
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واپسین اثر مهم داستانی همینگوی این نویسنده آمریکایی بود « پیرمرد و دریا». به چاپ رسید ۲۳۹۱در کوبا نوشته شد و در  ۲۳۹۲این رمان در سال 

های یک ماهیگیر پیر کوبایی است که در دل دریاهای  این داستان،که یکی از مشهورترین آثار اوست، شرح تالش. اش به چاپ رسید که در دوره زندگی

نوشتن این کتا  یکی از دالیل عمده اهدای جایزه ادبی نوبل . ماهی بسیار بزرگ با آن وارد مبارزٔه مرگ و زندگی میگردد دور برای بدام انداختن یک نیزه

                                                           ..                                                                                 است به ارنست همینگوی بوده ۲۳۹۱سال 

ی ارنست همینگوی نوشته“ پیرمرد و دریا“ نقدی از ماریو بارگاس یوسا بر  
 ۶۸۳۱ی تابستان  دهقان؛ سینما و ادبیات، شماره سعید کمالی: ترجمه

 (همینگوی)خورد   شود اما شکست نمی آدمی نابود می

 

ای  داسئفئئان سئئاده«  پئیئرمئئرد و دریئئا» 

پس از گذشت هشفئاد و چئهئار :  دارد

حاصل، ماهیئگئیئر  روز جان کندن بی

شود بعد از دو روز و  پیر موف  می

وقره ماهی بزرگی صئیئد  نیم تال  بی

بئنئدد،  ماهی را به کرجی ا  می.  کند

اما روز بعد در نبردی که چیزی کئم 

از یئئک جئئنئئگ درسئئت و حسئئابئئی 

دهئئد و  نئئدارد، آن را از دسئئت مئئی

ی آرواره هئئای  مئئاهئئی  ئئود طئئعئئمئئه

هئای  گرسنه و حریص کئوسئه مئاهئی

مئردی بئا .  شئود دریای کئارایئیئب مئی

حریب کینه توزی درگیر شئده و در 

پایان چه برنده بئاشئد و چئه بئازنئده، 

احساس منزلت و بئزرگئی بئیئشئفئری 

. شود کند و به آدم بهفری تبدیل می می

هئای کئالئسئیئک  این یکی از مئوتئیئب

امئا ایئن .  های همینگوی اسئت داسفان

هئا و  موتیب در هئیئچ یئک از رمئان

های او که قبل از ایئن نئوشئفئه  داسفان

شده به کاملی این داسفان که در سئال 

در کوبا نوشفه شده نیست، داسفانی که طئرحئی سئاده و  ۰۷۵۰

عیب و نقص دارد و مرهوم و مضمون  قئدرت آن  سا فاری بی

همینئگئوی بئرای .  های او رقابت کند را دارد که با بهفرین رمان

و نئوبئل سئال  ۰۷۵۲ی پولیفزر سئال  نوشفن این داسفان جایزه

 .را از آن  ود کرده است ۰۷۵۸

هایئی  ای دارد، مزل تمزیل ظاهر ساده و فریبنده«  پیرمرد و دریا» 

تئوان  اشان می های آرتور که در ورای سادگی از انجیل یا افسانه

هئای تئاریئخئی و  مراهیم پیچیئده و عئمئیئ  ا ئالقئی یئا واقئعئیئت

این رمئان بئا تئوجئه بئه دیئد .  های روانشنا فی پیدا کرد ظرافت

همینگوی نه تنها داسفانی زیبا و جئذا  دارد، شئرح حئالئی از 

 .وضعیت انسان و تا حدی راه نجاتی است برای نویسنده داسفان

های ادبی همینگوی نوشئفئه  کفا  بعد یکی از بزرگفرین شکست

سئرتئاسئر رود ئانئه و در مئیئان » شئده، یئعئنئی پئس از کئفئا  

های زبانئی  ها و بازی است سرشار از کلیشه که رمانی«  در فان

رسد انگار یک نویسنئده مئفئوسئط آن را از روی  و به ننر می

کئپئی کئرده بئاشئد، نئه تئنئهئا «  دمئد  ورشید همچنان مئی» رمان 

منفقدان آمریکایی بلکه منفقدان سایر کشورهای جئهئان هئم ایئن 

هئا مئزئل  کفا  را به شدت نقد کرده انئد و حئفئی تئعئدادی از آن

آن را نئئقئئطئئه چئئاره نئئاپئئذیئئر سئئقئئوط ادبئئی «  ادمئئونئئد ویئئلئئسئئون» 

البفه ا طار جئدی بئود چئون هئمئیئنئگئوی .  دانسفند همینگوی می

ا   ا  شده بود که نفئیئجئه و  ئالقئیئت ای از زندگی وارد مرحله

کمرنگ تر شده و بیماری و الکل او را فلج کرده بود و انئرژی 

واپسئیئن بئانئگ «  پیرمئرد و دریئا» .  کمفری برای زندگی داشت

ای بزرگ در سراشیبی ادبی بود و همینگوی به واسطئه  نویسنده

نوشفن این رمان  و  به جای آن که با مرور زمان به نویسنئده 

بزرگی تبدیل شود، همانطور که فاکنر این را پی  بئیئنئی کئرده 

بئر «  پئیئرمئرد و دریئا» ی بزرگی شد و  مرتبه نویسنده بود، یک

.  الف کوتاهی و ا فصار  به بهئفئریئن کئفئا  او تئبئدیئل شئد

بسیاری از آبئار هئمئیئنئگئوی کئه در زمئان انئفئشئارشئان گئمئان 

 —رفت کفابی جاویدان باشند، با مرور زمان تازگی و  می

انئد کئه  اند و به آباری تبدیل شئده اشان را از دست داده گیرایی

تئاریئخ مصئرف دارنئد؛ یئا داسئفئان بئا فئلئسئرئه اصئلئی  ئئود 

 واند یا حفی داسفان گاهی ماهیت مصنوعئی پئیئدا کئرده  نمی

و حئفئی «  آیئنئد ها برای که به صئدا در مئی زنگ» است، مزل 

ولئی داسئفئان .  « دمئد  ورشید همچئنئان مئی» رمان فوق العاده 

مانند چندی از داسفان های دیگر همینگئوی «  پیرمرد و دریا»

از بند زمان رهایی یاففه و ز می هم بر نداشفه و هئنئوز کئه 

هنوز است جذابیئفئی تئازه دارد و نئمئادگئرایئی نئیئرومئنئد آن 

 .آید ای مدرن به حسا  می بعنوان اسطوره

ی سانفیگو، پیرمرد تنهای داسفان و نئبئرد   توان اودیسه نمی

های بیرحم  لئیئج سئاحئل  پیکر و کوسه ماهی را با ماهی غول

کوبا  واند و یاد تصویر نبردی نیرفاد که  ود هئمئیئنئگئوی بئا 

هئا دسئت و  زینئد و بئا آن دشمنانی دارد که درون  ود او می

دشمنانی که ابفدا به ذهئن و بئعئد بئه بئدنئ  . کند پنجه نرم می

هئمئیئنئگئوی  ۰۷۱۰هئایئی کئه در سئال  کنند، هئمئان حمله می

ناتوانی که حافنئه و روحئ  را از دسئت داده را مئجئبئور 

ای کئه بسئیئار دوسئت دارد و بئا آن جئان  کنند، با اسلحئه می

حیوانات بسیاری را گرففه، این بار به سراغ  ود  بئرود و 

 . ودکشی کند

آن چیزی که داسفان ماهیگیر کئوبئایئی را در 

آن ناحیه گرمسیر عئجئیئب و شئگئرئت انئگئیئز 

شود  ئوانئنئده تئال   دهد و باعث می جلوه می

 واهئد  سانفیگو را برای نبرد با دشمنی که می

شکسفن  بدهد، چیزی جهانی و ماندنی بئدانئد 

این است که زندگی پیکاری است همیشگئی و 

بئئا شئئجئئا  بئئودن در نئئبئئرد و شئئکئئوهئئی کئئه 

ماهیگیر در داسئفئان دارد،  ئوانئنئده احسئاس 

کند از ننر روحی ارتئقئا یئافئفئه و دلئیئلئی  می

برای بودن در دنیا پئیئدا کئرده، هئر چئنئد کئه 

ایئن .  ممکن اسئت در نئبئرد شئکئسئت بئخئورد

است که وقفی سئانئفئیئگئو  سئفئه و  همان دلیلی

ی کوچکی که  کوففه با دسفان  ونین به دهکده

گئئئردد،  کئئئنئئئد بئئئرمئئئی آن جئئئا زنئئئدگئئئی مئئئی

 اصیت ماهی بزرگ را کئه  های بی اسفخوان

اند بئا  ئود حئمئل  ها آن را  ورده کوسه ماهی

رسئد کئه ایئن فئرد بئر  کند و به ننئرمئان مئی

حئاصئل ا ئیئر ، از نئنئر   الف تجربئه بئی

روحی وضع بهفری پیدا کرده و نسبت به قبل 

جلو اففاده و هم از ننر روحی و هئم جسئمئی 

های محدود یک انسان فئانئی را ارتئقئا  توانایی

 . داده است

بئرعئکئس، .  داسفان همینگوی غم انگیز است اما بدبیئنئانئه نئیئسئت

دهد که همیشه و در همه حال حفی در رنئج و  همینگوی نشان می

تواند شکست را بئه  محنت هم امیدی وجود دارد؛ رففار انسان می

سانفیگو وقئفئی از .  ا  معنا ببخشد پیروزی تبدیل کند و به زندگی

گردد بیشفر از گئذشئفئه الیئ  احئفئرام و ارز   ماهیگیری بر می

است و همین موضو  اسئت کئه مئانئولئیئن کئودک را بئه گئریئه 

سفایشی که برای این پیرمرد مصمم قئائئل اسئت حئفئی :  اندازد می

. ا  قئائئل اسئت است که برای معلم مئاهئیئگئری بیشفر از سفایشی

ایئن هئمئان «   ئورد شود اما هیچ گاه شکست نئمئی آدمی نابود می»

است که از زبان سانفئیئگئو در مئیئان اقئیئانئوس در  جمله معروفی

. آید؛ این جمله شعار و رمز زندگی ارنست هئمئیئنئگئوی اسئت می

های همینگوی؛ از گاوباز و شئکئارچئی  های داسفان تمام شخصیت

و قاچاقچی گرففئه تئا مئاجئراجئویئان دیئگئر  دارای مئهئمئفئریئن 

 .شجاعت: های همینگوی هسفند مشخصه قهرمان

هئای شئجئا   هئم از هئمئیئن آدم«  پیرمرد و دریئا» سانفگوی کفا  

کنئد  ی در  و داغانی زندگی می است؛ در کلبه مرد فروتنی.  است

دهند و توی دهکده اسئم و  ها تشکیل می ا  را روزنامه و تخفوا 

ها پی  همئسئر  را از دسئت  است؛ سال آدم تنهایی.  رسمی دارد

است کئه  ای که برای  باقی مانده؛ یاد شیرهایی داده و تنها  اطره

های شبانه روی عرشه کشفی بخار در سئواحئل  هنگام پیاده روی

کرده؛ دیده است و یئاد بئازیئکئنئان  آفریقا؛ وقفی هنوز آنجا کار می

ای کئه  بیسبال آمریکایی مزل جو دایمگیو و یاد مانولین، پسر بچئه

رففه ماهیگیری و حاال به اصرار پدر و مئادر   زمانی با او می

مئاهئیئگئیئری بئرای .  مجبور است پی  ماهیگیر دیگری کئار کئنئد

سانفیگو آن مرهومی را ندارد که بئرای هئمئیئنئگئوی و  ئیئلئی از 

های دیگر  دارد، یعنی فقط یک ورز  یئا تئرئریئ  یئا  شخصیت

راهی برای بردن جایزه و مقابله با یک نئبئرد درسئت و حسئابئی 

 است حیاتی، کاری که با تال  و مشقت بسیار  نیست؛ بلکه نیازی

 99ادامه در ص 
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 بجان ماتور

از آغاز مبارزات زنان براي رسيدنن بدح ود دسا م دا ي بدا 

مردان تاکنسن تالش هاي  يژه اي صسرت گرفتح با دگرگدسند  
ن ش زنان در جامعح   وضسر چشمگير   قنرتمنن آنان بداددن 

اگر زمان  زندان را بدح . چشم ها را بح ر ی و ي ت باز کنيم

خاطر مبارزه براي بح دست آ ردن وق رأي، فدمديدنديد دت 
ناميننن، اما امر ز وق رأي   وضسر انها در تمام عدرصدح هدا 

خصسصن درادبيات كح بح وسزه هاي  سيع تدري راه يدافدتدح 
است جاي خسشحال  دارد زيرا ظرافت   درگيري عمديدق   

عسالم ر و    و   در زنان باعث خلق آثدار زيدبدادد  در 

اتاق  از آن "  وسزه ادبيات جهان شنه است كح م  تسان بح
  يرجينيا  لف اشاره كرد كح چگسنح از قداعدنه هدا   "  خسد 

قسانين كح بر زن ر ا می شسد سر پيچ  كرده   بدح زن بدح 
عنسان يك مسجسد م ت ل نگاه م  كنن از اين ر  در ادبديدات 

خسد ما پيسننهاي جالب    درد هاي مشتدركد   جدسد دارد 
كح بعن از شعر فر غ در و ي ت اين م ير معبري م  شسد 

تا پيلح اي كح گذشتگان بح د ر زنان تنينه انن با درايت از آن 

رهاي  يابنن   در راه اعتال   شكسفاي  ارزش  كح صرفدا در 
آشپزخانح   رختخساب خالصح نم  شسد بح تر يج   نهاديدندح 

شعر زنان ترك قرابت  يژه اي با .  شنن وضسر زن بح پا خيزنن
ادبيات كشسر ما دارد   در طد  ايدن سدالدهدا درخشدش 

. " شاعران ترك مرا هماره بر آن  ا داشتح كح جني كار كنم 

تحصيالت خسد را در رشدتدح ود دسا بدح پدايدان "  بجان ماتسر
رسانن ا  ساكن كشسر آلمان است   شعرهايش سرشار از 

ظرافت هاي زنانح است   همين م ئلح گساه بزرگد  بدراي 
از خصديدصدح .  يك شاعر بسده كح خسد را جنا از مردان ندناندن

هاي شعر ا  نا بح هنگام    كشف مسقعيت هاي شاعراندح 
 .است ،ماتسر جز  شاعران مسفق ترك بح شمار م  ر د

 

 بجان ماتور
 برگردان حامد رحمتی 

ام صورت  

 کهنه بود

 زمان

نهایت، فراموشکار بی  

ام رختخوا   

قدر عمیق است آن  

 که

 آن همه غرق شدگی

 و

کند غصه را حمل می  

ها کشیش  

 از مرگ گذشتند

 خون

 و طوفان

 صدا

 و سکوت

شاعر بزرگ ومعاصر ” فدوی عبدالفتاح آغا طوقان” 

میالدی در شهر نابلس کرانه  ۰۷۰٧زن عر  درسال 

او در  انواده ای بروتمند . با فری رود اردن مفولد شد 

”  فدوی . “وفرهیخفه فلسطینی به دنیا آمد

دربسفرفعالیفهای ادبی وفرهنگی برادر بزرگفر  ود 

که ازشاعران معاصر وبزرگ عر  ” ابراهیم طوقان “

به شمارمی رفت تلمذ کرد و بسیارآمو ت ، او  ود 

ابراهیم “در انه وبدور ازمکفب ومدرسه وبا آموزشهای 

مطالعات وسیعی در شنا ت شعر معاصر ” طوقان 

عر  وهمچنین ادبیات غر  داشت وتوانست درزمینه 

مطالعات او . ادبیات صاحب ننر ودیدگاه  اص  ودشود

در شعر دوران عباسی واندلسی ازاو شاعری مفکی بر 

شنا ت ریشه وسنت سا ت وبا مطالعه آبار غر  

توانست به اقفضای زمانه وبا حرظ شوونات شعری 

. کالسیک عر  پفانسیلهای تازه ای را وارد شعر  ودکند

سلمی الخضراء ” و” نازک المالئکه “فدوی با همراه 

مزلث بنیانگزارشعر زن معاصر عر  به ” الجیوسی 

.                                                      شمارمی رود  

شعر فدوی شعر نا  عر  با شنا ت عمی  از زیبایی ها 

فدوی شاعری سیاسی ومبارز بود . ی حسی زنانه است 

که هم صدایی او با محمود دروی  وشاعران دیگر 

مبارزه مردم فلسطین قدرت عجیبی به شعر او داده بود 

،قدرتی که دربسفر مبارزات مردم فلسطین حضوری 

روشن بینانه داشفه وهمواره توانسفه شعر را 

درشاعرانگی  ود به وقایع پیرامون پیوندی منطقی بزند، 

در زمانی که جهان معاصردرگیرشکار  ۳۱۱۲او درسال 

بود چشم از جهان فروبست ، فلسطینیان “صدام حسین “

را مادر شعرمبارزه و ایسفادگی می دانسفند ”فدوی“

از او ….ومرگ او را یک ضایعه برای  وی  

آبارمفعددی منفشر شد من جمله سه کفا  تنها با روزها، 

و به ما عش  دمید و  او را یاففم   از آبار معروف این 

شاعراست او نیز مانند بسیاری از شاعران عر  بعداز 

جنگ اعرا  واسرائیل وارد فضایی سر ورده وانزوا 

اما سالهابعد روحیه همراه با ایسفادگی را . طلبانه شد

.                                        درشعر  مفبلور سا ت  

خانه شاعران جهان: از سایت   

                          

    

فدوی طوقان      
  بابک شاکر                                           : ترجمه 

  

 دخترکی آرام بود

 ازکنار رودهای خروشان می گذشت

 زنی شد

 بزرگ وبزرگتر

 دیگر آرامشی نداشت

 ازکنار باغ های خونین می گذشت

 ازکنار شکوفه های سوخته

 عاشق مردی شده بود که صورتش را ندیده بود

 وآن مرد را درون گلوله ها گم کرد

 بازهم بزرگتر شد

 در پیرسالی اش

 دانه های گل می کاشت

 برای فرزندانی که ازاو افتاده بودند نوحه می خواند

 برای رودخانه های خروشان شعر می سرود

 وروز مرگش با گلهای باغ خونین بود

 وبه تنهایی خودش را دفن می کرد

.درون حفره ای که ازکودکی برای خودش ساخته بود   

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

 

این خانم هنرمند، نقاشی های زیبایی با استفاده از شرا  قرمز 

ساله و اهل  ۲۳امیال فایس .خلق میکند که بسیار زیباست

او یک دائم الخمر .نیویورک امریکاست و عاشق شرا  قرمز است

او . نیست بلکه هنرمندی است که با استفاده از شرا  نقاشی میکند

ابتدا سطح بوم را با موم آغشته میکند و سپس با شرا  طرح 

.                                           دلخواه را روی آن پیاده میسازد  

رنه  زیبایی های 

وخالقیت   
 انعکاس

و یخ( پژواک)صدا   

 برای

 فرو رفتن در سیاهی

 سیاهی

 دیده شد

 به

 ساحلی که سکوت است

 موج

.*آید نمی  
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 تاریخچه مختصری در باره نویسنده

 اکئفئبئر ۰۱)         (Dino Buzzati: ایفالیاییبه ) دینو بوتزاتی

 .ایفالیایی نویسنده( ۰۷٧۳ ژانویه ۳۴ - ۰۷۱۱

) بیابان تاتارهامعروففرین کفا  او رمان  Il deserto dei 

Tartari از این کفا  . است که شهرت جهانی یاففه است( 

فیلمی هم سا فه شده که فیلمبرداری آن در ارگ تاریخی 

.                   .           در ایران صورت گرففه است بم

در  ۰۷۱۱دینو بوتزاتی نویسنده نامدار ایفالیایی در سال    

اولین . شهر بلونو از شهرهای اسفان ونیز ایفالیا به دنیا آمد

نام این نویسنده  -«ها بارنابوی کوهسفان» -رمان بوتزاتی

.                                        ها اندا ت را بر سر زبان  

بئوتئزاتئی جئایئزه «  شصئت داسئفئان» کفا   ۰۷۵۴در سال 

آورد و در  را برای نویسنده به ارمئوئان مئی اسفرکامعفبر 

کئه ) رسئد  به چاپ می«  تصویر بزرگ» رمان  ۰۷۱۱سال 

تخیلی در تاریخ ادبیات ایفالیا به حسئا    -اولین رمان علمی

 (.آید می

هئای کئوتئاه  داسفان کولومئبئره در زمئره بئهئفئریئن داسئفئان

هئئای او تئوسئئط  تئعئداد زیئئادی از داسئفئان.  بئوتئزاتئی اسئئت

کارگردانان معاصر ایفالیا به صورت فیلم درآمده که بئرای 

هئئای بئئارنئئابئئوی کئئوهسئئفئئان بئئه  تئئوان از فئئیئئلئئم نئئمئئونئئه مئئی

( اوگئوتئونئیئاتئزی) کارگردانی ماریوبرنفا، یک مورد بالینی 

. و صحرای تاتارها به کارگردانی والریو زورلینی نام بئرد

های فیلم صحرای تئاتئارهئا در ارگ بئم  بسیاری از صحنه

 .فیلمبرداری شده بود

های این نویسنئده در زبئان فئارسئی بئه دهئه  پیشینه ترجمه

تئرجئمئه «  تصویئر بئزرگ» گردد که دو کفا   پنجاه باز می

ترجمه سرو  حبیبی بئه «  بیابان تارتارها» بهمن فرزانه و 

های ا یر نیز آبار این نویسنده به همئت  در سال. چاپ رسید

، مئهئشئیئد ( ۰۲٧۷سئامئر ) مفرجمانی چون رضا قیصئریئه 

برندٔه )   محسن ابراهیم، ( ۰۲۱۵صحرای تاتارها )بهروزی 

شئصئت   -جایزٔه بنیاد بوتزاتی برای ترجمٔه بئیئسئت داسئفئان

( صحرای تاتارهئا  -کولومبره و پنجاه داسفان دیگر -داسفان

 .به چاپ رسیده است

 ۱۱در سئن  ۰۷٧۳سرانجام اینکه دینو بوتزاتی در سئال 

 .درگذشت لوزالمعدهسالگی به علت ابفال به سرطان 

******** 

«  لوچو پره دونفزاني»  lucio predon zzani نقا  مشهور و  

چهل ش  ساله كه از مدتها پی  در  انه یالقي ا  واقع در  

ویمرکاته گوشه گیري ا فیار كرده بود؛ یك روز صب  وقفي 

زیرا در . روزنامه را باز كرد از فرط حیرت سر جای   شك شد

پائین صرحه سوم روزنامه، در قسمت راست با عنوان درشت 

لوچوپره « » هنر ایفالیا سوگوار شد» : چنین چیزي چاپ شده بود

«.                     دونفزاني نقا  مشهور، در گذشت  

وبعد ، در زیر آن یاداشت كوتاهي با حروف ایفالیك چاپ شده 

«  لوچوپره دونفزاني»دو روز پی . فوریه  21ویمركاته، »: بود 

نقا  به دنبال بیماري شدیدي كه از پزشكان در قبال آن هیچ 

مفوفي  ود  واسفه بود كه  بر . كاري سا فه نبود ، در گذشت

بالفاصله « .مرگ  پس از پایان مراسم تشییع جنازه اعالم شود

پس از این اعالن، مقاله بسیار سفای  آمیزي تقریبأ در یك سفون 

در توصیب مفوفي آمده بود كه سرشار از مدح و تحسین بود و  

.   منفقد بزرگ هنري اسفرانی امضاء  ود را زیر آن گذاشفه بود

كه تقریبا مفعل  به « پره دونفزاني »همراه مقاله حفي عكسي از 

.                       بیست سال پی  بود ، چاپ شده بود  

مات و مبهوت مانده بود و نمي توانست آنچه « پره دونفزاني » 

با تب و تا  مقاله راجع به . را كه چشمهای  مي دید باور كند

مرگ  ود را  واند و با وجود عجله اي كه به  رج داد توانست 

در یك چشم بهم زدن طعنه هاي زهر آگین را به كمك دیپلماسي 

زیركانه اي در البالي انبوه صرات سفای  آمیزي كه، اینجا و 

.                                آنجا گنجانده شده بود تشخیص دهد  

به محض اینكه توانست به  ود بیاید با فریاد « پره دونفزاني» 

زن  از اتاق مجاور جوا  ! ماتیلده!ماتیلده: همسر  را صدا زد

! یك دقیقه صبر كن ! چه شده؟ بیا زود با  بیا ماتیلده: داد 

صدای  به قدري آمیخفه به ! گرفم بیا. مشوول اطو كشي ام

اضطرا  بود كه ماتیلده اتو را رها كرد و با شفا   ود  را به 

.                                         . او رساند  

: نقا  روزنامه را به طرف او دراز كرد و ناله كنان گرت

زن روزنامه را گرفت و بال فاصله رنگ از ... بخوان... بگیر

روی  پرید و بعد با بي منطقي شگرفي انگیز زنها به شكل 

همراه با ریز  شدید . نومیدانه اي ه  ه  گریه ا  را سر داد 

لوچوي بیچاره ...! لوچوي من! آه : اشك بریده ، بریده مي گرت

: این صحنه عصبانیت مرد را شدید تر كرد... من ، گنج من

مگر نمي بیني كه من اینجام؟ مگر ! ماتیلده ، مگر دیوانه شده اي؟

 مفوجه نیسفي كه اشفباهي صورت گرففه ، اشفباهي هولناك؟      

ماتیلده بالفاصله شیون و زاري را كنار گذاشت ، به شوهر   

آن وقت ناگهان با همان . نگریست و چهره ا  یك باره آرام شد 

سرعفي كه یك لحنه پی  احساس كرده بود كه بیوه شده است، 

تحت تأبیر جنبه  نده آور وضع، توییر حالت داد و گرففار 

او در حالي كه قاه . بحراني ناگهاني شد و  نده اي شدید سر داد

واي : قاه مي  ندید و به شدت سرو صدا راه اندا فه بود ، گرت

مرا ببخ  ، ! چه ماجرایي!... آه!آه! چقدر  نده دار!...  داي من

در حالي كه تو سالم و ... سوگي براي هنر... لوچو، اما میداني 

مفوجه نیسفي؟ ! كافي است !  یلي  و !... تندرست اینجایي

االن حرفهایم را به مدیر ! آه!وحشفناك است، كامال وحشفناك است

مطمونأ این شو ي برای  گران تمام  واهد ! روزنامه  واهم زد 

.                                                                           شد   

با عجله به شهر رفت و یكراست به دففر « پره دونفزاني»  

    -اسفاد: روزنامه شفافت مدیر با مهرباني و اد  او را پذیرفت

نه نه، این مبل راحت . عزیز،  واه  مي كنم بررمائید بنشینید 

امان از این فندكها كه هیچ وقت ! سیگار میل دارید؟ آه. تر است

بررمائید؛ زیر . درست كار نمي كنند ، آدم را عصبي مي كنند 

چه امر  یري . حاال گوشم به شما است ... سیگاري اینجاست

شما را به این طرفها كشانده است؟ آیا تناهر مي كرد یا به 

راسفي نمي دانست كه روزنامه ا  چه چیزي چاپ كرده است؟ 

 بر مرگ ... در صرحه سوم... در روزنامه امروز... اما...اما

مدیر به سرعت روزنامه تا شده ! مرگ شما؟...! من چاپ شده 

اعالن مرگ را . اي را كه روي میز بود برداشت و باز كرد 

و ظاهرا موضو  را دریافت و یا وانمود كرد كه دریاففه .  واند 

به ننر مي رسید كه براي یك لحنه دچار تردید شده ، اما  -است

فقط براي یك چندم بانیه ، سپس به نحوي شگرت آور بر  ود 

واقعا ... درست است ! آه!آه : مسلط شد، سرفه اي كرد و گرت

در این حالت به ... مخفصر فرقي دارد... اشفباه كوچكي شده 

پدري مي ماند كه فرزند  را در مقابل رهگذري كه از دست 

كاسه . بچه به سفوه آمده است براي حرظ ظاهر سرزن  مي كند

:     لبریز شد ، با حالفي عصبي فریاد زد« پره دونفزاني» صبر

شما مرا كشفه اید، بله، این كاري است كه با ! مخفصر ا فالف؟ 

مننورم این ... بله بله امكان دارد! وحشفناك است! من كرده اید 

بله  بر از آنچه كه مورد ننر ... هوم...كه مفن  بر ... است كه 

از طرفي ، امیدوارم توانسفه باشید ... ما بود تجاوز كرده است 

به ارز  واقعي تجلیل كه روزنامه من از هنر شما به عمل 

.                                              آورده ، پي ببرید  

!... هوم! شما مرا  انه  را  كردید! تجلیل معركه اي است  

! چطور ؟... انكار نمي كنم كه مخفصر اشفباهي صورت گرففه

و ... اینجا شما اعالن داده اید كه من مرده ام در حالي كه زنده ام 

در حالي كه جا ! آن وقت اسم این را مي گذارید مخفصر اشفباه ؟

دارد كه آدم دیوانه شود ؛ شما  یلي ساده مي گویید مخفصر 

من توقع دارم كه تصحیحي شایسفه و بایسفه صورت ! اشفباه؟

بگیرد ، آن هم درست در همینجایي كه این اعالن و مقاله اصلي 

در ضمن من ح  هرگونه تعقیب شما را از ننر . چاپ شده است

!                 ضرر و زیان براي  ودم محروظ مي دارم  

ي « آقا»به « اسفاد» ضرر و زیان؟ آقا در این هنگام از عنوان 

 شك و  الي رسیده بود، و این به هیچ وجه نشانه  وبي نبود 

شما مفوجه نیسفید كه چه شانس  ارق العاده اي به شما رو 

هر نقا  دیگري بود از  وشحالي ده مرتبه به هوا مي ! آورده 

...     پرید  

وقفي كه نقا  مي میرد ! چه شانسي هم! بله شانس! شانس؟

ما بي . قیمت تابلو های  به نحو قابل مالحضه اي باال میرود 

شي به شما ...ز...آنكه  ودمان  واسفه باشیم  دمت بسیار با ار

در این صورت من باید  ودم را مرده قلمداد كنم؟ باید ! كرده ایم

البفه اگر شما ! ناپدید شوم؟ باید دود شوم و به هوا بروم؟ مسلما

... بخواهید از این فرصت هیجان بخ  و اسفزنائي اسفراده كنید

ها؟ شما كه نمي  واهید بگذارید این فرصت از چنگفان فرار كند 

یك نمایشگاه مجلل بعد از مرگ ؛ تبلیوات : ؟ كمي فكر كنید

ما هر كاري كه از دسفمان بر ....  وبي كه هماهنگ شده باشد 

پاي ! اسفاد عزیز من. بیاید براي تبلیغ این نمایشگاه انجام میدهیم 

.                               چندین میلیون در میان است  

 اما در تمام این ماجرا به سر من چه مي آید؟ باید از اننار ناپدید

19ادامه داستان در ص    

 مرده اشتباهي

داستان كوتاه: گروه  

دینو بوتزاتي : نویسنده  
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  یك افغانستان داستان.. ..
 حسین محمدي نوشته محمد« انجیرهاي سرخ مزار»نگاهي به مجموعه داستان 

 (نویسنده و منتقد ایراني)  فرهاد فتوحي

انجیرهاي سرخ مزار، تهران، نشر چشمه، چاپ 

، 9132زمستان :  ؛ چاپ دوم 9131زمستان :  اول

 صفحه910
گوید  ابر هنري سخن مي»اگر این سخن هایدگر را بپذیریم كه 

، این سخن  سازد و در انجام دادن این كار جهاني را بر پا مي

گرفن مانند هر گرفن حقیقي به طور همزمان هم حقیقت را 

زیبایي آن حالفي است كه .  سازد مسفور و هم مسفور مي نا

 « .مسفور رخ مي نماید حقیقت نا

را شاید بفوان زبان «  انجیرهاي سرخ مزار»مجموعه داسفان 

اي دانست كه سخن  به طور همزمان هم حقیقت را  هنري

هاي این مجموعه  سازد و هم مسفور و در داسفان مسفور مي نا

مسفور رخ  با حالفي از زیبایي روبرو هسفیم كه حقیقت نا

به دور از فرآیند نقد و كنكا  فرمي و زباني مفن .  گشاید مي

انجیرهاي سرخ »باید اعفراف كرد كه مجموعه داسفان 

نویسي  تواند سند محكمي براي ادبیات و هنرداسفان مي«  مزار

نویسي زبان  ي  وبي از داسفان افوانسفان باشد و نمونه

هایي كه  انجیرهاي سرخ مزار صرف ننر ازجایزه.   فارسي

به  ]1[ها و بنیادهاي مخفلب ادبي كسب كرده است در كنگره

هاي مقبول و قابل تامل و  اي از داسفان  ودي  ود مجموعه

چه كه انسان مدرن امروز را كه در انزواي  آن.   ننر است

، هنوز به فردیت  فردیت  ود دچار شكست و فروپاشي ست

یاففن راهي براي .  هنر است ،زند ا  پیوند مي افسارگسیخفه

رهایي از  ود به سوي  ود، اما او هنر را نیز سخت 

پذیرد و آن را بدون كم و كاسفي و برتر و نمونه طلب  مي

بنابراین روز به روز و لحنه به لحنه دست به  ل  .   كند مي

آمیزد تا  اي دیگر مي اي را با گونه زند و گونه آفرینشي پویا مي

داسفان یكي از .  بیشفر و بیشفر راضي شود و راضي كند

هاي هنر است كه دسفخو  این تحول شده و  ترین جنبه مهم

. وجود آورده پسند به ي مشكل هایي را براي توییر این ذائقه فرم

، نزدیك و  ي سرخ مزار از سرزمیني دور و آشنا ها انجیر

وقت  گوید از افوانسفاني كه باید گرت هیچ غریبه سخن مي

كه كم و بی  مانند ما  با این.  قدر و  شناسانده نشده بود این

فرهنگ هسفیم اما كم از  آیین و بسیار هم گویند هم سخن مي

ترسانیم و به دفعات  ها مي مان را از آن دانیم، كودكان ها مي آن

.  كنیم شان مي تر محسو  جزو شهروندان درجه دو یا پایین

شاید بفوان .  گي است ي هر مهاجرت و هرپناهنده البفه این بمره

گرت این مجموعه در اولین گام و البفه موبرترین آن  ود به 

همین مقوله پردا فه است، برداشفن پرده از نگاهي آدابفه شده 

اگر این جمله را كه بارها .  جانبه به افوانسفان و افواني و یك

ایم بپذیریم كه هنر براي پاالی  اجفما  هدفمند شده  شنیده

البفه .   است، این مجموعه به  وبي این هدف را دنبال كرده

اي به مخاطب تحمیل  كه این نكفه به صورتي كلیشه بدون این

 . شود، بلكه فقط به او پیشنهاد شده است

دمینانت یا عنصر غالب در این ابر افئوئانسئفئان 

هایي كه  ، افوانسفاني در جنگ و شخصیت است

در .  درگیر با جنگ هسفند  ودآگاه یا نا ودآگاه

هاي این مجموعه یا از نئزدیئك بئا  اكزر داسفان

تمي از  ود جنگ روبرو هسفیم یئا بئا اتئرئاقئي 

شئایئد بئهئفئریئن .  كه برابر جنگ رخ داده اسئت

گئرایئي  شیوه براي نقد این مجموعه نگاه تئاویئل

شنا في بئه  باشد كه با عناصر محیطي و جامعه

البفه باید گرت ایئن .  افكند هنر و داسفان ننر مي

نئویسئي هئم  مجئمئوعئه از لئحئاظ هئنئر داسئفئان

درسط  قابل قبولي قرار دارد، چئه از لئحئاظ 

شگردهاي فرمي و چه شگئردهئاي زبئانئي، بئا 

ي فئارسئي زبئان ایئرانئي  كه براي  ئوانئنئده این

كئنئد، بئه  ئاطئر آوردن  كمي سخت جئلئوه مئي

كلمات افواني یا فارسي دري كه یئادآور مئفئون 

امئا ایئن حئركئت نئیئز .   كهن فارسي نیز هسئت

، قومي و فرهنگي به كئار  نوعي اصالت زباني

بخشیده است و هم نوعي ظرافت و شیریني در 

بیان روایت ایجاد كرده كه در جئاي  ئود بئایئد 

امئا آنئچئه بئایئد گئرئت ایئن اسئت كئه .  مورد بررسي قرار گیئرد

مجموعه از لحاظ زباني، بسیار محكم و در بئعئضئي از مئوارد 

اي  واننئده را  زبان به گونه.  تابیر گذار و تحسین برانگیز است

كئنئد در تئب و  سازد كه حس مئي ي مفن نزدیك مي مایه به درون

ها با شخصیت داسفان شریئك اسئت و ایئن شئیئوه در  تا  اتراق

رود كئه مئا  جا پی  مي هاي این مجموعه تا آن اي از داسفان پاره

داسفان باید ناگزیر » گوید  ي ژوزف كنراد كه مي را به این جمله

 :سازد نزدیك مي« جلوه كند

بی  از هر چیز داسفان باید نوعي احساس حفمیت و نئاگئزیئر »  

افئفئد بئایئد  ؛ آنچئه درآن اتئرئاق مئي بودن را به  واننده منفقل كند

توانسفه اترئاق  طوري جلوه كند كه گویي تنها چیزي است كه مي

 «بیرفد

بئیئ  از پئیئ  بئه «  گئان مرده» این تردسفي ماهرانه در داسفان 

كه ازشگرد فرمي  ئاصئي در  ئلئ  ایئن  با این.  ورد چشم مي

داسفان اسفراده شده كه بسیار به جا و مئوشئكئافئانئه بئوده اسئت، 

بلكه  واننده را در هر سه نئو  از روایئت بئه ایئن نئاگئزیئري 

كشئانئد و كئنئكئا  مئخئاطئب  هاي داسفان مي وناچاري شخصیت

گان  واننده بئا  در داسفان مرده.  شود همان كنكا  شخصیت مي

تعریب یك ماجراي واحد از سئه مئنئنئر روبئه رو اسئت، سئه 

مننر كه درعین تكراري بودن بكر و تازه هسفند، سه منئنئر و 

ي واحد و اتراقي مشفرك و هئر بئار از  سه دید اما حول یك نكفه

یك زاویه دید و از مننر یك راوي كه در هر مئنئنئر،  ئوانئنئده 

یك روایئت بئابئت .  گوید، است ناگزیر به پذیر  آنچه راوي مي

بندي و با تكنیك توئیئیئر زاویئه دیئد كئه بئه سئه  با شرو  و پایان

گئان ذهئن  داسئفئان مئرده.  شئود شكل مجزا به مخاطب ارائئه مئي

مئرگ “ ي داسئفئان  ي آشنا به داسفان را به مرور دوباره  واننده

البفئه .  كشاند ي ژاپني مي ي آكوتاگاوا، نویسنده نوشفه“ در جنگل 

جالب اینجاست كه در بئنئد اول ایئن داسئفئان بئا راوي مئواجئه 

گئویئد و  هسفیم كه كشفه شده است و درعئالئم مئرگ سئخئن مئي

كئئه از حئئركئئفئئي انئئفئئزاعئئي و  بئئرد بئئا ایئئن روایئئت را پئئیئئ  مئئي

اي وارد  واقعي اسفراده شده اما به باور پذیري مئفئن ضئربئه غیر

آورد كه از تسلط نویسنده بر زبان حكایت دارد، با انئفئخئا   نمي

ي داسفئان كئه الئبئفئه در اكئزئر كئارهئاي  زباني در حد درونمایه

، و  ، دشئت لئیئلئي گئان  ئورد مئانئنئد مئرده مجموعه به چشم مئي

 .هاي سرخ مزار انجیر

آمیخفگي عنصر واقعیت و  ئیئال در بئیئان واقئعئي، عئیئنئي و 

. ملموس از این مجموعه، حركفئي مئفئرئاوت ایئجئاد كئرده اسئت

آمئیئخئفئگئي عئنئصئر جئدي و   یال و عنصر پردا ت  یالي در

 . سخفي مانند جنگ، طرحي بكر و قابل تامل بر هم زده است

در میان رویدادهاي دلخرا ، 

بار ناگهان با  مفعصب و  شونت

واقعي روبرو  دنیاي  یالي و فرا

دنیاي مردگان یا ذهن آرام . شویم مي

ربزرگ  انجیر  كودكي كه براي ماد

برد و در همان لحنه هواپیماها  مي

سازند،   یال نازك كودك را آشرفه مي

ر  ل  عناصر  یالي  این توانایي د

.             حركفي موف  داشفه است  

پردازي عنصري مهم و  شخصیت 

گذار در  ل  داسفان است و  تابیر

شاید بفوان گرت داسفان مدرن حول 

ترین عنصر  ود یعني  محوري

در این مجموعه .  چر د شخصیت مي

سعي شده است عنصر غالب جنگ 

باشد و اتراقاتي بر ابر آن و تابیري كه 

ها  جنگ بر روند زندگي شخصیت

اغلب كاراكفرها .  گذارد باقي مي

هایي هسفند  ، شخصیت دراین مجموعه

. گیرند و ا فیاري از  ود ندارند كه  ود براي  ود تصمیم نمي

برند، جبري  كه تیپ باشند اما در جبر محیط به سر مي نه این

در دنیایي پر از  ال .  زند نا واسفه كه سرنوشفشان را رقم مي

ها تصمیم  اند كه جنگ و گردانندگان آن براي شخصیت ایسفاده

ها و  تمام درونیت كاراكفرها و حفي  واسفه.  اند گرففه

شان نیز ارتباطي با این مقوله دارد و حفي پس از  آرزوهاي

 .مرگ نیز با آن روبرو هسفند

هاي زباني و فرمي ابر نگاه بسیار عیني به  یكي از ویژگي

قدر عیني و ملموس به  واننده القا  ذكر رویداد آن. واقعه است

 واننده فكر . ي اتراق حضور دارد شود كه انگار درصحنه مي

ها را  كند پشت لنز دوربیني ایسفاده و لحنه به لحنه اتراق مي

این حركت .  كند و هیچ اتراقي از نگاه  دور نیست مشاهده مي

«  كنچني»،  «انجیرهاي سرخ مزار»هاي  ن توان در داسفا را مي

كه نگاه راوي در  ل  ابر  با این. به  وبي دید« دشت لیلي»و 

ها عنصر غالب ابر  ي داسفان نگاهي یكسویه است و در همه

ي جنگ است اما دید  جنگ و درگیري مردم افوانسفان با مقوله

جانبه است  طرف و غیر یك ها دیدي بي ي داسفان رواي در همه

به دور از هر گونه باید و نباید ذهني و تحمیل درونیت  ود به 

زدگي و رد یا قبول چیزي یا  ، به دور از هر گونه شعار  واننده

اي، فقط و فقط به بیان حركت داسفان و ذكر واقعه بسنده  واقعه

گیرد كه با  الي روایت تصمیم مي به شود و  واننده  ود از ال مي

راوي حفي به نادرست بودن جنگ نیز . مایه چه كند این درون

هاي اففاده  كند بلكه فقط نگاه  را در زوایاي اتراق اشاره نمي

، بیگانگي، درگیري و  این  صومت. كشاند بر ابر جنگ مي

اي  اص فقط به  واننده  توزي را بدون در ننر گرففن ایده كینه

رود كه در دادگاه ذهن  جا پی  مي كند و گاهي تا آن پیشنهاد مي

این نمود در . كند ي طرفین واقعه را تبرئه مي  واننده همه

.   ورد به  وبي به چشم مي« دشت لیلي»و « مردگان»داسفان 

نویسنده در  ل  ابر سعي در اسفراده از شگردهاي مفراوت 

اي بابت در هر  مایه براي جلوه دادن درون. نویسي داشفه داسفان

ي شگردي  اص  ها این جنگ است كه به گونه كدام از داسفان

.              شود و زاویه دیدي منحصر به  ود روایت بیان مي  

انجیرهاي سرخ »زبان و كن  ادبیات در مجموعه داسفان  

نوعي حركت ادبي منحصر به فرد در  ل  روایت « مزار

كه سخن از جنگ و اتراقاتي حول جنگ  ایجاد كرده است با این

است، اما زبان روایت زباني آرام و آهنگ زبان ملودي بي 

.                                                                 تن  دارد  

20ادامه در ص   
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15از ص نقدی از ماریو بارگاس ادامه   
نبرد سانفیگو با . دهد که شکم  را سیرکند برای این انجام می

کند به آدمی شگرت انگیز که به سادگی و  ماهی او را تبدیل می نیزه

آنکه الف بزند یا  کند و بی ها رففار می با فروتنی تمام مزل قهرمان

.         دهد که مورور شود؛ تنها به سادگی مسوولیف  را انجام می

ا   همینگوی برای نوشفن این داسفان از تجربیات شخصی   

عالقه وصب ناپذیر  به ماهیگیری و آشنایی با : اسفراده کرده

دهکده و ماهیگیران کوجیمار، کار انه، بار پریکوو، الترزا، که 

کفا  تحت نروذ عالقه و . است برای نوشیدن و گپ زدن پاتقی

آشنایی نویسنده با منطقه ساحلی و مردان و زنان جزیزه کوباست 

.                                    هاست وامدار آن« پیرمرد و دریا»و   

رمان دو نقطه مهم و اساسی دارد که ماجرای سانفیئگئو را تئوئیئیئر 

شئدن بئا کئوسئه  دهد، یکی رویارویی با ماهی و دیگری مئواجئه می

بئرد،  های داروینی پیئ  مئی ها، که داسفان را به سمت اندیشه ماهی

یعنی انسانی برای بقای  مجبور است موجودی را بکشئد و وقئفئی 

گئیئرد تئا  ا  بئهئره مئی منزلف  در  طر اسئت از تئمئام شئجئاعئت

شئود سئانئفئیئگئو در  همین شجاعت است که باعث مئی. مقاومت کند

ا  تال  کند بلئکئه در  نبردی با ماهی نه فقط برای امرار و معا 

 ئود .  آزمایشی قرار بگیرد تا میزان منزلت و مقام  آشکار شئود

کئنئد آگئاه  ماهیگیر هم به جنیه مفافیزیکی و ا القی کئاری کئه مئی

تئوانئد  دهم که انسان چه کارها که نئمئی نشان  می» : گوید است و می

با این دید داسفئان تئنئهئا «  . تواند تحمل کند بکند و چه چیزها که نمی

ماجرای ماهیگیری نیست که به دنبال صید  است؛ بلکه ماجئرای 

ای قرار می گیرد که نه کسئی نئاظئر آن  بشریت است و در اودیسه

ای بدهند، جایی که ایئمئان  است و نه قرار است آ ر  به او جایزه

 .ای دارد هر فرد نق  تعیین کننده

برای رسیدن به ایئن بئرداشئت کئلئی بئا یئک سئری احسئاسئات و 

ها مواجهیم؛ نکاتی که کم کم اف  دید ما را نسبت به داسئفئان  هیجان

نویسئنئده .  دهد کند و دید کاملی به ما ارائه می تر می روشن و روشن

کند و آن را  برای انفقال این برداشت از مهارت  اصی اسفراده می

دانئای کئلئی کئه داسئفئان را .  در نوشفن داسفن  پیئاده کئرده اسئت

کند و کم کم ما را در جئریئان جئزئئیئات داسئفئان قئرار  روایت می

دهد و با آن که  ود پشت تک تک جمالت داسفان پنئهئان شئده؛  می

کند که ماهی غئول پئیئکئری را بئه  داسفان پیرمردی را روایت می

راوی .  ا  بسفه و مضطر  منفنر است تا آن را شکئار کئنئد قای 

کند و ایئن  در نهایت شما را به زیرکی به جزئیات داسفان واقب می

رسئد هئمئان زبئان  ای اسئت کئه بئه نئنئر مئی را مدیون زبان ساده

ماهیگیر پیر و ساده باشد و جئزئئیئات را از سئانئفئیئگئو گئرفئفئه تئا 

نویسنده بئا مئهئارت کئامئل .  کند موجودات زیر اقیانوس تعریب می

رحئمئی کئه  تال  و نبرد سانفیگو و رویارویی او را با نئیئروی بئی

 .کند دهد؛ توصیب می پیرمرد دریانورد و ماهر را شکست می

هئای  دهد تا واقعئیئت جزئیات تکنیکی داسفان به ما این امکان را می

داسفان را بهفر بشناسیم و به نکاتی از داسفان که بیشفر سمبلیک و 

ببریم؛ همان نکاتی که زندگی سانفیگئو را بئه  ای هسفند پی اسطوره

ی شگرئت  های بیسبال و کرانه دهد؛ آن شیرها؛ آن بازی ما نشان می

ای  با وجودی که پیرمرد زنئدگئی سئاده و مئعئمئولئی.  انگیز دیمگیو

سانفیگو که ویئران شئده و .  آورد دارد؛ چیزهای بزرگی بدست می

است از انسان در بهفریئن وضئعئی کئه قئرار  سواد است؛ نمادی بی

گیرد که بر  ود  مسئلئط شئود و بئا  ئدایئان و  دارد؛ تصمیم می

 .های مخفلب نبرد کند اسطوره

مدت زمان کمی پس از آن که این کفا  به چاپ رسید؛ فاکنر گرئت 

این عبارت درست است، هئر «  .  دا را کشب کرده» که همینگوی 

اما فئاکئنئر هئمئچئنئیئن گئرئت کئه .  شود آن را اببات کرد چند که نمی

اسئت؛ و ایئن هئمئان «  احسئاسئات» محور اصلی داسفان همینگوی 

در ایئن داسئفئان شئگئرئت .  ای است که او اشئاره کئرده نکفه اصلی

سانفیئگئو .  کنند گرایی با نبودن  ود؛  ودنمایی می انگیز، احساسات

و .  ها در قای   ود در میئان اقئیئانئوس نشئسئفئه اسئت مزل اسپارتان

نکفه اصلی داسفان که در تک تک عبارات آن نئهئرئفئه اسئت و در 

ها نروذ کرده این است که وقفی سانفیگو پیر  سفه و کوففه است  آن

و غم و غصه دارد و در سراشیبی قرار دارد؛ دیرک قایق  را بئه 

آن چئیئزی کئه .  رود گیرد و در دهکده  وابیئده پئیئ  مئی دست می

هئا  تئوان بئه ایئن سئادگئی کند را نئمئی  واننده در این لحنه حس می

هئای بئزرگ و  تشری  کرد، و ایئن هئمئان رازی اسئت کئه کئفئا 

؛ « شئئرئئقئئت» یئئاددمئئانئئدنئئی هئئمئئراه  ئئود دارنئئد؛ شئئایئئد ایئئن راز  بئئه

باشد اما هر چه که هست بئه احسئاسئات «  انسانیت»یا « دلسوزی»

 شود بشر مربوط می
 

 برداشت از سایت سیب گاززده

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

17ادامه داستان از ص   

شما تصادفا برادري ندارید؟ دارم چرا؟ او در ... شوم؟ ببینم

به شما شباهت ! عالي است. آفریقاي جنوبي زندگي مي كند

دارد؟ تا حدودي بله، اما ری  دارد؟ معركه است شما هم ری  

 یلي ساده است ، . هسفید« لوچو» بگذارید و بگوئید كه برادر

بهفر است بگذارید كارها : به من اعفماد كنید... مزل آ   وردن

گذ شفه از این باید، مفوجه ... جریان عادي  ود را طي كند

معلوم ... تصحیحي از این گونه كه مي گوئید : مننورم بشوید

صداقت مرا ببخشید ، .... نیست كه اصال فایده اي داشفه باشد 

اعفراض فایده اي ...  ودتان قیافه  نده داري پیدا مي كنید 

ندارد ، در این نو  موارد آنهائي كه دوباره زنده شده اند ، 

 ودتان ... همیشه حس همدردي دیگران را تحریك نمي كنند 

هم  و  مي دانید كه در دنیاي هنر چه وضعي پیدا  واهید 

كرد ؛ رسفا یز شما بعد از آن همه مدح و تجلیل كه از شما پس 

از مرگ شده ابر  یلي ناهنجاري مي گذارد و بیشفر وضعیت 

....!                                  مشكوكي ایجاد مي كند  

به  انه . نفوانست كمفرین چیزي بگوید« پره دونفزاني» 

در اتاقي پنهان شد و گذاشت كه ریش  بلند . ییالقی  برگشت 

دوسفاني براي تسلیت به . زن  به سوگ او نشست . شود

كه او هم «  اسكار پراده لي » مالقات او آمدند ، بخصوص 

نام « پره دونفزاني » نقا  بود و همه جا از او به عنوان سایه 

طولي نكشید كه پاي  ریدارها به  انه آنها باز . برده مي شد 

تاجران، كلكسیونرها، كساني كه مشام تیزي دارند و بوي : شد 

تابلوهایي كه قبال قیمت . معامالت پر سود را احساس مي كنند

آنها به زحمت به چهل و پنج هزار لیر مي رسید اكنون به 

پره دونفزاني » و . آساني به بهاي دویست هزار فرو فه مي شد

آنجا، در كنام  ود، پیوسفه كار مي كرد و تابلو پشت سر « 

تابلو مي كشید و البفه فرامو  نمي كرد كه تاریخ جلوتر را 

.                                                          زیر آنها بگذارد  

كه طي این مدت ریش  به « پره دونفزاني» . یك ماه گذشت  

. اندازه كافي انبوه شده بود ،  طر كرد و از كنام  بیرون آمد

است و « لوچو» او به همه چنین وانمود مي كرد كه برادر 

عینكي به چشم زده بود و اداي . دارد از آفریقاي جنوبي مي آید 

كساني كه به او بر  ورد مي . لهجه محلي را در مي آورد 

.          كردند مي گرفند كه او عجب شباهفي به برادر  دارد   

در  الل یكي از گردشهایي كه پس از مدتي زندگي در 

.  مخریگاه در شهر مي كرد ، بر ابر كنجكاوي به گورسفان رفت

در سردابه  انوادگي، روي سنگ زیباي مرمر ، سنگ ترا  

او به سنگفرا  . مشوول حك نام او و تاریخ تولد و مرگ  بود

.                  . مفوفي است« لوچوي» گرت كه برادر   

سپس قرل در كوچك سردابه اي را كه از جنس مررغ بود باز 

كرد و به درون رفت تابوتهاي بسفگان  روي هم چیده شده 

تابوت او هم ! نه نرر: بسفگان مرده ا  چقدر زیاد بودند. بود

روي پالك مسي تابوت نام  ود را ! چه  و  . آنجا بود

سرپو  تابوت با پیچ روي «. لوچو پره دونفزاني» : واند

با انگشفان  میده و با ترسي مبهم، به . تابوت محكم شده بود

از روي تابوت صداي مخصوص . دیواره جعبه ضربه اي زد

!                     بلند شد كه نشان میداد،  وشبخفانه  الي است  

«  اسكار پراده لي»به تدریج كه بر دیدارهاي . عجبیب بود

افزوده مي شد ماتیلده شکرفه تر مي شد، به ننر مي رسید كه 

به ننر میرسید كه عزاداري . روز به روز جوانفر مي شود

با احساس آمیخفه به « پره دونفزاني» . و  به او مي سازد

شبي مفوجه شد كه . لذت و بیم ، اسفحاله او را نناره مي كرد 

در وجود  احساس تازه اي سر بر آورده است كه از سالها 

هوس در بر گرففن همسر بیوه ا  : پی  در وجود  مرده بود 

.                                   را كرده بود  

  -غیر عادي و « پراده لي» اما آیا  و   دمفي و آمدو رفت 

این موضو  را به ماتیلده گرت زن « دونفزاني» نابجا نبود؟ وقفي

حالفي تهاجمي به  ود گرفت و عكس العمل شدیدي از  ود نشان 

. یگانه دوست واقعي ات« اسكار» بیچاره! ترا چه میشود ؟: داد

او . تنها دوسفي كه از مرگ تو صمیمانه احساس تاسب مي كند 

به  ود  زحمت مي دهد كه مرا دلداري و تسلي بدهد و آن 

!      باید از  ودت  جالت بكشي! وقت تو به او سوء ظن داري

ترتیب « لوچو» در این میان نمایشگاه نقاشي كه بعد از مرگ  

فرو  تابلوها با . داده شده بود موفقیت كم ننیري كسب كرد

اما، . كسر كلیه مخارج پنج میلیون ونیم لیر سود در بر داشت

پره » چیزي نگذشت كه فراموشي با سرعت حیرت آوري 

در سفونهاي جراید . و كارهای  را در  ود فرو برد« دونفزاني

و نیز در صرحات مجالت هنري ، دیگر به ندرت نامي از او 

.                              برده مي شد  

» نقا  بینوا با حیرتي آمیخفه به اندوه مي دید كه حفي بدون

هم به دنیا مانند ساب  به گرد   ود ادامه مي « لوچو دونفزاني

 ورشید مزل قبل طلو  و غرو  مي كرد ،  دمفكارها : دهد 

قطارها به سوي مقصد در . صبحها قالیچه ها را تكان مي دادند 

مردم مي  وردند و ترری  مي كردند ، و شبها هم . حركت بودند

پسرها و د فرها ، كماكان، ایسفاده در برابر نرده هاي تیره 

.                                     پارك، یكدیگر را مي بوسیدند  

یك روز مرد مرده ، وقفي از گرد  در دشت و دمن به  انه 

را در كرشكن « اسكار پراده لي»بازگشت باراني دوست عزیز 

 انه به شكلي شگرت آور حالفي آرام و . انه باز شنا ت

و از وراي دیوارها صداهایي  یلي آهسفه، .  ودماني داشت

نجواهائي فرو  ورده ، همراه با آه هایي مهر آمیز به گو  مي 

!.                          اما او مرده بود!!! (  یانت )رسید   

لحنه اي درنگ كرد و بعد پا نوك پا به طرف « پره دونفزاني» 

از  انه به آهسفگي  ارج شد و به سوي گورسفان . در برگشت

.                          شب باراني و مالیمي بود. به راه اففاد   

وقفي  ود را در مقابل سردابه « لوچو پره دونفزاني » 

در حول و حو  .  انوادگي یافت ، با تأني به اطاف  نگاه كرد 

آن وقت لنگه در مررغي سردابه .مقبره جنبنده اي دیده نمي شد 

شب به تدریج تاریكفر مي شد و سایه . را گشود و به درون رفت 

آهسفه و بي « لوچو » . سیاه  را به درون سردابه مي كشاند 

شفا  به كمك چاقو شرو  به باز كردن پیچهایي كرد كه در  

را مي « لوچو پره دونفزاني» تابوت كامال نو ، تابوت او، تابوت

.                                       بست  

در تابوت را گشود و با  ونسردي كامل به پشت، در آن دراز 

در این لحنه حالفي را به  ود گرففه بود كه . كشید و آرام گرفت

این حالت . مي اندیشید شایسفه مردگان در  وا  ابدي شان است

شگرت آور را  یلي راحت تر از آنچه پی  بیني مي كرد به 

و بعد ، بي آنكه كمفرین اضطرابي در درون  . دست آورده بود

وقفي كه . راه یابد ،  یلي آهسفه، سرپو  را روي تابوت كشید 

فقط شكاف كوچكي باز مانده بود چند لحنه به صداهاي بیرون 

ولي كسي او را صدا . گو  داد كه شاید صدای  كرده باشند

.                         نزده بود  

.                       آن وقت سرپو  را كامال روي  ود  كشید  

 *********  
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رسانه های جهان عر  هر روز ایده های انتتقتادی 

خود را درباره مسائل مختلتف متنتطتقته ای و بتیتن 

المللی را در قالب کاریکاتور بیان می کنتنتد کته بته 

مهمترین ایتن کتاریتکتاتتورهتا بتا تتوجته بته وقتایتع 

 . روزدرنشریات سراسر جهان اشاره می شود

مراسم عروسی دموکراسی آمتریتکتایتی در عتراق  

روزنتتتامتتته الشتتترق االوستتتط چتتتاپ لتتتنتتتدن  در 

کاریکاتوری به انفجارهای خونین روزهتای اختیتر 

 . در عراق اشاره دارد

در این کاریکاتور انتقادی ویژه از دمتوکتراستی کته 

آمریکایی ها ادعا می کنند برای عراق بته ارمتغتان 

 .آورده اند شده است 

 کابوس سفر، رویای داستان

 

است؛ نئویسئنئده کئفئا  بئا چئنئیئن 

 ئئواهئئد بئئه طئئور  ادبئئیئئاتئئی مئئی

غیرمسفئقئیئم  صئوصئیئات کئالن 

شهر را برشمارد و هئمئزمئان آن 

 .را به نقد گزنده  ود بسپارد

هر کفا  درباره یکی از  ئطئوط 

مفروست و ناشر در انئفئهئای هئر 

کفا ، بئرای ایئنئکئه  ئوانئنئده بئه 

سهولت بفواند کفئا  مئورد نئنئر 

 ود را پیدا کند، نئقئشئه راه  ئود 

:  ئطئوط پئنئگئوئئن» را با عنئوان 

شبئیئه «  مسیر  ود را انفخا  کنید

نقشه واقعی مفروی ترسئیئم کئرده 

ها در این نقشه دارای  کفا .  است

. هئئای مشئئفئرکئئی هسئئفئئنئئد ایسئفئئگئئاه

عئئئنئئئوان مئئئزئئئال، ایسئئئفئئئگئئئاه  بئئئه

و «  بئئر ئئوردهئئای رومئئانئئفئئیئئک» 

هئای  عاشئقئانئه مئربئوط بئه کئفئا 

و (  سئیئرکئل الیئن) لوسی وادهئام 

( واترلو و سیفی الین) لینه شاتون 

است یا ایسفگاه سئیئاسئت، جئان اُ 

 (.ویکفوریا الین)و کامیال باتمانقیلیچ ( جوبیلی الین)فارل 

گوید که او هم سئرئر بئدی داشئفئه زیئرا یئک  همسر روای می

کئلئمئه بئعئدی کئه .   ود را زیر قطار اندا ئفئه بئود«  مشفری»

دارد، بئه کئار بئردن،  پردازی به آن وامئی نویسنده را به نکفه

رسانی مئفئرو  از بلندگوی اطال (  Customer) واژه مشفری 

آیا واقعا گرفند مشئفئری؟ در لئحئنئات آ ئر او را بئه » .  است

چنین  طا  کردند؟ کسی که  ریدار چیزیست؟  ریدار یک 

 «قدر برای مفرو؟ بلیت بی

بنابراین نویسنده در این کفا ، تجربه و گزندگی  ئود را از 

دهئد، بئیئان  مواجهات، کلمات، و اعمالی که در مفرو رخ مئی

 .کند می

مئا یئکئبئار .  رسانی جوبیلئی الیئن اسئت بار دیگر این اطال » 

 ئواهئیئم، کئه دلئیئل آن،  دیگر از تئا ئیئر قئطئار پئوز  مئی

فروپاشی سیسفم اقفصادی، اجفماعی و سیاسئی روی زمئیئن، 

تال  برای حل مشئکئالت در .  از زمان آغاز این سرر، است

گیرد و ما امیدواریم به محض ایئنئکئه  اسر  وقت صورت می

راه تازه سازماندهی جامعه قرن بیسفم و یکئم رفئع و رجئو  

 «.شود، به مسیر  ود ادامه دهیم

همانطور که گرفه شد هر کفا  از این مجموعه دربئاره یئکئی 

از  طوط مفروست و ناشر در انفهای هر کفا ، برای اینکئه 

 واننده به سهولت بفواند کفا  مورد ننر  ود را پئیئدا کئنئد، 

مسئیئر  ئود را :   طوط پنگئوئئن» نقشه راه  ود را با عنوان 

 .شبیه نقشه واقعی مفروی ترسیم کرده است« انفخا  کنید
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شهر و خصوصا کتالن شتهتر فتقتط 

هتای  ها، خیابان متشکل از ساختمان

پرازدحام یتا تتابتلتوهتای تتبتلتیتغتاتتی 

و یا هر آنتچته کته در بترابتر   عظیم

شود، نیست؛ بتلتکته  چشم پدیدار می

نمایی دیگر از واقعیت کتالن شتهتر 

را باید در شبکه زیرزمینی جستت، 

آنجا که نوعی دیگتر از زنتدگتی در 

 .جریان است

 

شبکه حئمئل و نئقئل زیئرزمئیئنئی یئا 

مفرو چهره پنهانی یک مفروپولئیئس 

گئذارد،  صئوصئا  را به نمایئ  مئی

 .که قدمت زیادی داشفه باشد

مفروی شهر لندن اوایل سال جئاری 

ساله شده و بئه هئمئیئن  ۰۵۱میالدی 

هایی بئرای ایئن  مناسبت بزرگداشت

شهر پنهان در زیئر زمئیئن، گئرفئفئه 

 .شده است

هئا چئئاپ  یئکئی از ایئن بئزرگئداشئت

دوازده کئئفئئا  کئئوچئئک در قئئطئئع 

پالفویی است که دوازه نئویسئنئده بئه 

 .اند سرار  انفشارات پنگوئن نوشفه

ها هر نویسنده درباره یکی از  طوط مئفئروی لئنئدن،  در این کفا 

احساسات، تجربه شخصی یا نگاه انفقادی  ود را گاه با زبان طنز 

در پانزده هزار کلمه بیان کرده است، جز در یک مورد که تئمئامئا 

 .طرح است

ها عموما از افراد شئنئا ئفئه شئده بئا آبئاری پئرفئرو   این نویسنده

های دیئگئر تئرجئمئه شئده  هسفند و بعضی از آنها آبارشان به زبان

 .است

 رویکرد ادبی فلسفی به صنعت حمل و نقل

 

های یادبود برای قطارهای زیئرزمئیئنئی، نئه  های این کفا  نویسنده

تنها تجربه شخصی  ود، بلکه تجربه عمئومئی شئهئرونئدان را از 

 .اند مفرو بیان کرده

فلسری به صئنئعئت   -ها رویکرد ادبی  صوصیت عمومی این کفا 

 .عریض و طویل حمل و نقل انسانی است

 

 :جان اُ فرانک

مئردی کئه هئمئسئر  را » جان اُ فرانک، نویسنده کفا  پرفرو  

ها نگاه انفئقئادی  ئود را بئه  ، در یکی از این کفا « فرامو  کرد

کاپیفالیسمی که کالن شهر لندن از زمان سا فه شدن مفرو، تجربه 

همراه با روایت داسئفئانئی «  جوبیلی الین» کرده است، درباره  ط 

 .بازگو کرده است

تاریخی از کاپیفالیسم بئر اسئاس » او در ابفدای این کفا  با عنوان 

این اطالعات جئوبئیئلئی الیئن » : به طنز نوشفه است« جوبیلی الین

ما تمایئل داریئم کئه عئذر ئواهئی .[  زند که با شما حرف می]است 

ایئن .  ایئم، ابئراز کئنئیئم  ود را به دلیل اینکه در تونل مئعئطئل شئده

ما منفنر چراغ سبز هسئفئیئم .  دلیل بحران کاپیفالیسم است مسوله به

و امیدواریم به محض اینکه صاحبان ابزار تولید، توزیع و مبادله، 

تعارضات ذاتی در ماتریالیسم دیالفیک را رفع و رجو  کردند، به 

 «.مسیر  ود ادامه دهیم

او در چند جای کفا  از لحن اطال  رسانی راننده قطئار اسئفئرئاده 

رانئنئدگئان .  آمیزی بیان کنئد کند تا مننور  ود را به طور طعنه می

قطارها در مئوارد لئزوم از طئریئ  بئلئنئدگئو بئا مسئافئران حئرف 

 .زنند می

کند که سرری سخت در  نویسنده با همسر  سر صحبت را باز می

 .مفروی شلوغ لندن داشفه است

جایی در کالن شهر لندن، سرر است و عموما کابئوس در  هر جابه

 —  هایی حامل انسان اففد؛ واگن های قطار، کپسول مفرو اتراق می

 بخشی از گزارش جشن تولد متروی لندن با ادبیات
 “پژوهشگر فلسفه”سعیده امیری 

 تاچر و مارکس روی جلد کتا  جان اُفارل 

 93ادامه یک افغانستان داستان از ص 

 
شئود كئه بئیئشئفئر بئه ذكئر رویئدادي   هایي اسفئرئاده مئي از واژه

هئاي مئجئمئوعئه  اي از داسئفئان در پئاره.  تراژیك نئزدیئك اسئت

در .  چئربئد هئاي دیئگئر آن مئي ي نوسفالژیك ابر بئه جئنئبئه جنبه

دهد بلكئه فئقئط ذكئر دردي  اي  اص روي نمي ها واقعه داسفان

این حئركئت .  كافي است تا چرت و بست روایت را تكمیل سازد

بئه  ئوبئي بئه «  و باران مئي بئاریئد  .... » نوسفالژیك در داسفان 

ي این مجموعه با تسلط كافي بئر زبئان  نویسنده.   ورد چشم مي

هاي داسفان با دمینئانئفئي مشئفئرك دسئت بئه  ئلئ   مایه و درون

هئاي سئرخ  انئجئیئر» .  هایي جذا  و قابل تامل زده اسئت داسفان

هاي هرفاد و  هاي قابل قبول دهه توان از مجموعه را مي«  مزار

هشفاد دانست كه با نگاه مدرن و روندي جدیئد دسئت بئه  ئلئ  

آنچه پی  روست شناسئانئدن افئوئانسئفئان .   هایي بكر زده روایت

هئا، عئواطئب و  درونیت شخصئیئت.  در میان غبار جنگ است

ها و هر آنچه یك انسان دارد در موجي از یئك انئرئجئار   واسفه

مئانئد امئا در  شود و چیزي جز  اكسفر از آن باقي نمي دود مي

ایئن .  پس این حركت هنوز زندگي با تمام ابعاد  جئریئان دارد

. تئئوان در زوایئئاي ابئئر مشئئاهئئده كئئرد نئئمئئود تئئراژیئئك را مئئي

هاي اندك و پردا ت رو به رشد، این مئجئمئوعئه را بئه  ضعب

حركفي در  ور اسفقبال  وانندگان آشنا به داسفان فارسي بئدل 

 .كرده است 

ي بهتریتن متجتمتوعته داستتتان اول ستال  ي جایزه ـ برنده [1]

ي  ي ستومتیتن دوره برنتده.  از طرف بنیاد گلشیري 9131

ي ادبي اصتفتهتان بته عتنتوان بتهتتتریتن متجتمتوعته  جایزه

تتتقتتدیتتر شتتده از طتترف .  در ایتتران 9131داستتتتتان ستتال 

 .ي ادبي مهگان اد  جایزه

 برداشت از سایت کابل ناته [2]
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!قربانیان ُمد: کمپین جنگ علیه تنگدستی  

 می 01 -فرزاد نازاری:ترجمه 

(  جنگ علیه تنگدسفی ) گزار  زیر که از طرف کمپین 

تهیه گردیده است ، بخ  بسیار کوچک از جهنمی است که 

.  سیسفم سرمایه داری برای طبقه کارگر ایجاد کرده است 

این گزار  به عیان بار دیگر این واقعیت را آشکار میکند 

که سود هیچ سرمایه داری بدون بدبخت کردن  ال  آن 

ممکن نیست و سودهای نجومی ای که این ( طبقه کارگر) 

قبیل کمپانی ها به جیب میزنند فقط از راه  انه  رابی 

کارگرانی میگذرد که با سپری کردن ساعات طوالنی و 

این فقط .طاقت فرسای کار این سود را تولید می کنند 

 داسفان کارگران در بنگالد  نیست                             

هزینه واقعی پوشاک ارزان ، در فروشگاه هیای زنیجیییره  
 اِی پریمارک ، آسدا و ِتسکو

تیعیداد   -  ۰۳۳:  تعداد فروشگاه  -اندی باوند :  مدیرُکل:  آسدا 
 میلیارد پوند ۰۰،۱( ۵۳۳۲)فروش   - ۰۰۰۳۳۳: کارگر

 www.asda.co.uk وب سایت:  

: تیعیداد فیروشیگیاه    -سیر ِتیری لیی هیای :  مدیرکل  :  تسکو
( ۵۳۳۲: ) فییروش    -  ۵۲۵،۰۵۱:  تییعییداد کییارگییر    -  ۵۰۳۲
 میلیارد پوند ۰۰،۵

  ---میییییییییییییلیییییییییییییارد پییییییونیییییید  ۵،۵۰(  ۵۳۳۲: ) سییییییود 
www.tesco.com وب سایت:  

: تیعیداد فیروشیگیاه    -آرتور رایان :  مدیراجرایی:  پریمارک
  -میلیارد پوند  ۰،۰:درآمد  - ۰۵۳۳۳: تعداد کارگر  -۰۶۳
وب  www.primark.co.uk    -یلیییون پیونید  ۰۵۲: سود 
 :سایت

 خیلی ارزان، در حقیقت چقدر ارزان است ؟

 ۰۰لینا بگان ، کار در کارخانه لیبیاس دوزی را در سین  
فیرزنید   ۵او بزرگترین فرزنید در بییین .  سالگی آغاز کرد 

والدین او از زمانی که برادرش مریض شید .  خانواده است 
دیگر قادر نبودن هزینیه تیحیصیییل فیرزنیدانشیان را تی مییین 

لینا روستای محل زندگی خود را به مقصید پیاییتیخیت .  کنند 
بنگالدش ، داکا  برای یافیتین کیارجیهیت کیمیک بیه هیزیینیه 

ساله ، در کارخانه ای   ۵۵لینا اکنون .  خانواده ترک میکند 
که سفارشات شرکتهای پیرامارک ، تسکو و آسدا را تیولییید 

او یکی از آن کارگران خیوش .  میکند مشیول به کار است 
شانسی است که کار با ماشین خیاطی را یاد گرفته است که 

. پوند ماهیانیه درییافیت کینید   ۰۰میتواند دستمزدی برابر با 
 ۱۳تیا   ۶۳برای دریافت این مبلغ لیینیا بیایید درهیفیتیه بییین 

مبلیی کیه لییینیا درییافیت میییکینید حیتیی از .  ساعت کار کند
محاف ه کارترین سط  دستمزد برای ت مین هزیینیه زنیدگیی 

اسیت، بسیییارپیایییین (  پیونید در میاه   ۵۵)  در بنگالدش که 
سیال   ۰شوهر لینا که در کارخانه با او آشنا شید و .  تراست

پیش با هم ازدواج کردند، هم اکنون بیییمیاراسیت وقیادر بیه 
او باید هزینه زندگی خود در داکا وهزیینیه . کارکردن نیست

معالجه شوهرش را ت مین کند و عالوه بر تیمیامیی تیالیشیش 
برای مقتصد بودن بازهم با این وصف قادر نیییسیت کیمیک 
هزینه ای برای خانواده اش که بشدت برای گذران امور به 

او میگوید او خوشحال اسیت از .  آن نیازمند هستند، بفرستد
اینکه هر کاری از دستش بر آمده اسیت را بیرای خیانیواده 

  . اش انجام داده است

اگر شما تکه لباسی را که به تن دارید  و آن رااز ییکیی از 
فروشگاه های پریمارک ، تسکیو و آدسیا خیرییده ایید ، بیه 

اگر این فیروشیگیاه .  احتمال زیاد توسط لینا دوخته شده است
ها در خیابانهای مشهور بریتانیا قادرهستند پوشاک خود را 
با اینچنین قیمت مقبولی بفروشند ، بیه ایین خیاطیراسیت کیه 
کارگرانی مانند لینا مجبور گشته اند که با دستمزدی بسیییار 

پایین تر ازآنچه برای یک زندگی شایسفه نیاز است ، زندگی 

.                                                                         کنند  

کار انه لئبئاس دوزی   ۱کارگری است در بین  ۱۱لینا یکی از  

. در بنگالد  که برای این گزار  با آنها مصاحبه شئده اسئت 

کار انه ، مئقئدار بسئیئار   ۱طب  گرفه این کارگران، تمامی این 

زیادی از پوشاک  برای فروشگاه آسدا تولید میکنند ، و چئهئار 

کار انه برای تسکو و سه کئار ئانئه بئرای پئریئمئارک  تئولئیئد 

گواهی و شهادت کارگران در ایئن گئزار  ، زنئدگئی .  میکنند

مالل آور کارگران  یاط را برای فروشگاهئهئای سئودا گئر بئه 

 . نمای  می گذارد

شرایط بد و نامساعد کار، مانند نمونه هایی که در این گئزار   

شرح آنها آمده است ، مشکالت سیسفماتیکی اسئت کئه در بئیئن 

امئا آسئدا و تسئکئو و .  تمامی صنایع البئسئه دوزی وجئود دارد

پریمارک، مانند نمونه هایی ازاین نو  درمیان ارزان فئروشئان 

بازار، نگرانی های بیشفری را در این مورد نسئبئت بئه رقئبئای 

 . دیگر  ود ، بوجود می آورند

چگونه اینها قادرهسفند لئبئاسئهئایئی بئه :  سوال تقریبا ساده است  

 این ارزانی را به بازار عرضه کنند ؟ 

سیاست  رید پریمارک در یک روایت که در روزنامه ایرلندی 

: گزار  گردیده است ، اینچنین  ئالئصئه شئده اسئت (  پست )  

مئدیئر اجئرائئی آقئای آرتئور ) روایفی ، نقل میکند کئه چئگئونئه 

با مالک یکی از این کار انه ها در رابطه با محصئولئی (  رایان

پئونئد فئرو ئفئه مئیئشئد   ۰۱پوند هزینه بر مئیئداشئت و بئه   ۵که 

بر ورد میکند ، رایان ترجیحا به او گرت که ایشان موافئ  ایئن 

هزینه نیست و تا زمانی که او قئادر نئیئسئت مئحئصئولئی کئه بئا 

پوند فرو فه شئود را   ٧پوند تولید گردیده  و میشود به   ۲هزینه 

فراهم کند، به آنجا برنگردد و ایشان برایشان مهم نیسئت کئه او 

من برایم مهئم نئیئسئت کئه شئمئا .  چگونه این کار را انجام میدهد

  ! چگونه این کار را انجام میدهید ، فقط  آن را انجام دهید

آسدا ، که تابعی از غول  ورده فرو  آمریکایی ، وال مئارت  

است، مدعی اسئت کئه قئیئمئت ارزان آنئهئا بئه  ئاطئر شئرایئط 

نامساعد کاری نیست، بلکه بئرای  ئریئد انئبئوه از کئار ئانئه و 

ایئن گئزار  نشئان مئیئدهئد کئه  .  تخریب در قیمفهئای کئل اسئت

کارگران  یاطی که برای آسدا جورج کار میکنند ، آن کسئانئی 

هسفند که قیمت باالیی برای این لباسهای ارزان ، پردا ئت مئی 

  . کنند

پریمارک ، آسدا و تسکو ساالنه به ارز  میلیونهئا پئونئد لئبئاس 

از بنگالد   ریداری میکنند، و این  یلی آسئان اسئت کئه دیئد 

چرا  دسفمزدهئا درصئنئایئع دوزنئدگئی بئنئگئالد  در سئالئهئای 

به نصب کاه  پیدا کرد و به معنی واقعی، نیروی کئار   ۰۷۷۱

درواقع ایئن .  بنگالدشی ارزانفرین از نو   ود در جهان گردید

ایئئن حئفئئی دربئئاره .  کئئار ئانئئه نئیئئسئئت  ۱گئزار  فئئقئط دربئئاره 

بلکه در باره گرففاری میلیونها کارگئر دوزنئده .  بنگالد  نیست

در سئرتئاسئر جئهئان اسئت و بئخئصئوص آنئئهئایئی کئه اجئنئئاس 

فروشگاههای ارزان فرو  از قبیل پریمارک ، آسدا  و تسئکئو 

کارگرانی که محکوم شده اند بیشفر و بیشئفئر .  را تولید می کنند 

 .کار کنند ، تا  ریدار بریفانیایی بفواند ارزان  رید کند

 هشفاد ساعت کار در هرفه  

آسدا ، تسکو و پریمارک همگی قانون مشابهی را امضئا کئرده  

کارگران نباید بئطئور مئنئنئم مئجئبئور :  اند که در آن آمده است 

ساعت در هرفه کار کنند و باید حئداقئل یئک روز  ۸۴گردند که 

اضئافئه کئاری بئایئد .  تعطیل در هرفه برای آنئهئا تئأمئیئن گئردد 

ساعت در هرئفئه تئجئاوز نئکئنئد ونئبئایئد  ۰۳داوطلبانه باشد و از 

بطور مننم از کارگر در واست گردد و هئمئیئشئه بئایئد شئامئل 

  . بهفرین نرخ پردا فی شود

تحقی  برای این گزار  نشان میدهد که ، در حئقئیئقئت سئاعئفئهئای 

کاری در کار انه هایی که برای این سه فروشگاه تولیئد مئیئکئنئنئد 

در هئمئه ایئن شئ  کئار ئانئه .  بسیار بیشفر از این ماکزیمم است 

سئاعئت  در   ۰۱ساعت تا   ۰۳کارگران به ما گرفند که روزانه از 

حئداقئل سئاعئت .  ساعت در هرفه کار می کئنئنئد   ۴۱روز و مننماً 

مئیئلئی ،کئه .  ساعت و ش  روز در هرفئه اسئت   ۰۱پایه در روز 

 ۰۱برای آسدا و پریمارک لباس میدوزد ، هئر روز نئزدیئک بئه 

  . ساعت کار می کند

عبدل کارگر کار انه ای که برای آسدا و تسکو تولید میکند ، هئر 

ساعت اضافه کاری می کند و هئمئکئار    ٧۱تا   ۱۱ماه بیشفر از 

. ساعت اضئافئه کئاری مئی کئنئد   ۰۱۱تا   ۷۱رحیم هر ماه حدود 

عرت کارگر کار انه ای که این سه فروشگاه را تئأمئیئن مئیئکئنئنئد 

سئاعئت   ۰۸۱حئدود   ۳۱۱۱بطرز باور نکردنی ای در آگئوسئت 

 ۰۰کارگران میگویند کئار تئا سئاعئت .  اضافه کاری داشفه است 

صاحب کار امئیئن ، بئرای پئریئمئارک و .  شب امری عادی است 

او توضی  میدهد که ، برای هر کارگر .  تسکو و آسدا تولید میکند 

سقری تعیین میگردد و قبل از اتمام این سقب کارگئر اجئازه نئدارد 

اگئر کئارگئری قئادر :  او به ما میگویئد .  که کار انه را ترک کند 

نباشد که سقب تعیین شده برای او را سر وقت تمام کند ، او بئایئد  

  . اضافه کار کند تا این سقب تعیین شده را به پایان برساند

فرزانه ، که در همان کار انه ای کار میکند که عئرئت هئم در آن 

بئعئد   ۲کار میکند ، می گوید اگر شیرت شب باشد ما باید تا ساعت 

از نصب شب کار کنیم ، و جمعه هم از قئرار مئعئلئوم بئایئد روز 

تعطیل ما باشد و بیشفر اوقات کارگر باید در روز جمعئه هئم کئار 

 . کند

جمعه ، رسماً ، روز تعطیل کارگران است ،اما عمال اغلب هرئفئه  

رینو ، گئزار  .  ها کارگران هرت روز در هرفه را کار می کنند 

میکند ، در کار انه هایی هم که برای ایئن سئه فئروشئگئاه تئولئیئد 

میکنند ، در سه ماه گذشفه هشت روز درجمعه هم آنها بئاز بئودنئد 

اگئر .  و مشوول تولید ، عبدل  هم عین همین  گرفه را تکرار کئرد 

کسی روز جمعه غایب باشد و سر کار حاضر نشود ، شراهاً به او 

ساعت اضافه کاری از دسفمزد او به مانند   ۴تا   ۱توهین میشود و 

 . جریمه کسر می گردد

اضافه کاری برای این کارگران ، با نو  اضافه کاری ای که مئا  

  ً با آن در بریفانیا  آشنا هسفیم ، مفراوت است ، در اینجا هم رسئمئا

ا فیاری است ، اما واقعیت چیز دیگری است ، همچنئان کئه یئک 

اضئافئه کئاری "  کارگر در کار انه ای بئه مئحئقئقئیئن مئا گئرئت ، 

زمانی که مدیریت تصمیم گئرفئت ، کئارگئران " .  ا فیاری نیست 

باید اضافه کاری کنند ، درغیر ایئن صئورت  شئوئل  ئود را از 

دست می هند و بئدتئر از ایئن ، دسئفئمئزد اضئافئه کئاری ،اغئلئب 

 . پردا ت نمی گردد

کئارگئر در   ۱۱آنطور که محققین ما توضی  میدهند ، تمامی این  

محرومیئت .:  باره دسفمزدی که دریافت می کردند مشکوک بودند 

و گول  وردگی درباره پردا ئت مئزد سئاعئات اضئافئه کئاری ، 

تقلب در شئمئار  سئاعئات اضئافئه .  نوعی احساس عمومی است 

کئارگئران بئایئد نئو  .  کاری امری است که هئمئیئشئه وجئود دارد 

 .  شمار  ساعات اضافه را توسط مدیریت کار انه قبول کنند 

 44ادامه در ص 

به دلیل طوال نی بودن این مقاله ، تنها  بخشی از ان را که گزارشی در مورد وضعیت کارخانه های مورد 
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احساس و عقیده کارگران در باره وجود تقلب ، در ایئن ریشئه 

 ۵شب کار میکئنئنئد و   ۰۱دارد ، درصورتی که آنها تا ساعت 

ساعت اضافه کار را کامال انجام میدهند ، اما دففر رسمی ببت 

سئاعئت اضئافئه   ۳ساعات اضافه کار نشان میدهد که آنها فقئط 

چنین عملی مقاصد چند گانه ای دارد از ایئن .  کاری داشفه اند

همآهنگی با قانون کار محلی و جلب رضایت  ریداران :   قبیل

 ارجی در باره اسفراده مشرو  از اضافه کاری و مهم تئر از 

کارگران و تقلب در دسفمزدی که آنئهئا بئه ایئن زدن همه گول 

  . سخفی برای آن کار می کنند

سانچیفا و لینا که در همان کار انه ای کار میئکئنئنئد کئه بئرای 

آسدا ، تسکو و پریمارک تولید میئکئنئد ، هئردو قئاطئعئانئه مئی 

سئاعئت اضئافئه کئاری مئا را   ۰۵تا   ۰۱گویند که آنها هر ماه 

 . پردا ت نمیکنند وگول می زنند

پیونید در ۰که )  حداقل حقو  یک کارگر دوزنده در بنگالدش 
در .  تا کنون راکید میانیده اسیت  ۰۱۱۰از سال ( ماه می باشد

در .  واقع از آن موقع تاکنون این دستمزد نصف گردیده است 
کارگران در بنگالدش برای اعافه دستمیزد و   ۵۳۳۶تابستان 

شرایط بهترکاری ، دست به اعیتیصیاب زدنید ، امیا فیقیط بیه 
هیئیت میلیی تیعییییین .  قسمتی از خواستهای آنها گوش داده شد 

در میاه (  پیونید۰۵) حداقل دستمزد ،  افزایش حداقل دستمزد تا
این سط  از دستیمیزد هینیوز بیه سیخیتیی .  را پیشنهاد می کند 

نصفی از میانگیِن حداقلی است که برای ت مین زنیدگیی میورد 
  . نیاز است

پریمارک ، آسدا و تسکو ، هیمیگیی تیعیهیدهیای عیلینیی ای در 
رابطه با ت مین دستمزدهای متناسب با زندگیی کیارگیرانیی کیه 

بیییییشییتییر .  بییرای آنییهییا تییولییییید میییییکیینیینیید، را اعییالم کییرده انیید 
متخصصین در باره وععیت کاری در بنگالدش و حیتیی در 
تسکو مواف  هستند که رقم دستمزد برای بینیگیالدش بیایید در 

هینیوز دسیتیمیزد شیروح بیه .  پوند باشید   ۵۵ماه مبلیی معادل 
کار، در این شش کارخانه که در باره آنها گزارش میییشیود ، 

. پوند در ماه تیییر کرده اسیت   43//پوند به  7/45تنها از  
کارگران در همه این کارخانه ها  به سختی تالش میکنینید کیه 

  . پوندی زنده بمانند  43//با این دستمزد

ن یره که در کارخانه ای که برای آسدا و تسکو تولید میکند ، 
پیونید در میاه   43//مشیول بکار است ، دسیتیمیزدی میعیادل 

ما هیچ آینده ای با کار کیردن در کیارخیانیه .  دریافت می کند 
های دوزندگی نداریم ، این را هیمیکیار نی یییره ، عیبیدل میی 

رونا که کارخانۀ محل کارش برای آسدا تولییید میییکینید .  گفت 
 ۰،۳۰پوند در ماه دریافت میکند به مبلغ   9745مبلیی معادل 

او به میا گیفیت ، .  پوند اعافه کاری به آن عمیمه می گردد 
اگیر قیادر بیاشیم پیول "  ، "  این درآمد برای من کافی نییسیت" 

". بیشتری بدست بیاورم ، میتوانم  زندگی بهتری داشتیه بیاشیم
موهوا گارگر کارخانه ای که برای آسدا و تسکو تولید مییکینید 

مزدی که دریافت میکنم ، کیفیاف هیزیینیه غیذا و :  ، می گوید 
همکار او همایون هیمیچینییین .  اجاره خانه و دارو را نمی کند 

میگوید که با مزدی که من دریافت میکنم خیلی مشیکیل اسیت 
موهوا و همایون تیازه .  که بشود مخارج زندگی را ت مین کرد 

از قبیل کارگران دوزنده ای هستند که به خیاطیر میهیارت در 
 ۰۶استفاده از ماشینهای دوزندگی ، مزد بهتیری نیزدییک بیه 

  . پوند در ماه  را دریافت می کنند

پنس در ساعت برای اعافه کاری  ۲هنوز این مزد برابر 
ساعت کار هفتگی باید انجام  ۵۳است که آنها عالوه بر 

برای صنایع دوزندگی در بنگالدش ،  ۵۳۳۶سال . دهند 
همانطور که فعالین حقوق کارگری . پر همهمه ای بود سال

برای سالها هشدار داده اند ، دهه ها تقلیل در سرمایه گذاری و 

تخریب سط  دسفمزد و شرایط کاری ، نفایج تراژیکی را به 

.                                                              وجود آورد  

، واژگونی و حریقهای ناگهانی در  ۳۱۱۱در فوریه و مارس  

کارگر و تعدادی بیشفر ز می می  ۰۱۱کار انه باعث مرگ 

این کار انه ها مورد حسابرسی  ریداران پوشاک . شود 

قرار گرففه اند ، اما با این وصب کارگرانی که برای این 

گزار  با آنها مصاحبه شده است ، اعالم میکنند که  روجی 

.  های اضطراری در این کارگاه ها هنوز اغلب قرل می شوند  

در ماه مه ناامیدی نسبت به دسفمزد و شرایط کاری آنها ، از  

 —جمله محبوس کردنشان در پشت درهای قرل شده در زمان 

شیرت کاری در سا ئفئمئانئهئای نئاامئن ، در قئالئب امئواجئی از 

در یکی از کار انه هایی که برای تسکو .  تناهراتها بجو  آمد

تولید میکند ، به عنوان مزال یک افت ناگهانی دسفمزد کارگران 

که برای هر قطعه لباس به آنها پردا ت میشود ، باعئث گئردیئد 

که آنها از کار انه  ارج گردند و بالفاصله به دنبال ایئن ، در 

نفیجه درگیری با پلیس یک نرر از این کارگران کشفه میشئود و 

دسفمزد مکرئی بئرای .  تعداد صدها نرر دیگر مجروح می شوند 

زندگی ، حئ  تشئکئل یئابئی ، و حئ  مئادرانئه از مئواردی از 

  .  واسفهای دهگانه آنان بود

انرجار این اعفراضات ،محصول تن  و فشئار روحئی ای بئود 

 ۳۱۱۵در سئال .  که برای مدتی طوالنی در اعماق می جوشید 

صدها کارگر در کار انه های بنگئالد  کئه بئرای پئریئمئارک 

تولید میکردند، به  اطر درگیری با مدیریئت کئه بئرای اهئانئت 

فیزیکی به سه کارگر به دلیل اشفئبئاه آنئهئا در کئار، شئعئلئه ور 

عضئو   ۳۳و در سال قبل از ایئن ، .  گشفه بود ا راج گردیدند 

اتحادیه در کار انه ای که برای آسدا تولید میکند و در ئواسئت 

دسفمزد قانونی اضافه کاری  ود را کرده بودند ،بنا به گرفه ای 

کفک کاری شده و با اتهامات جعلی از کار انه ا راج گئردیئده 

سئاعئفئه را   ۰۷به گرفه کارگران ، کار انه ها  شیرفهای .  بودند 

الزامی کئرده ، دسئفئمئزد سئاعئات اضئافئه را نئمئیئپئردازد ، و 

  . مر صی و ح  مادرانه را انکار می کند

چرا شرایط کار آنچنان بد گردیئد کئه کئارگئران آمئاده بئودنئد ،  

شول و زندگی و لنگیدن در امور  ود را ریسک کنند ؟ زمئانئی 

که سیاسفهای نادرست حکئومئت و رفئفئار صئاحئبئان کئار ئانئه 

بخ  بسیار مهمی از این دلیل است ، تاکفیک کاه  قئیئمئفئهئای 

پوشاک از طرف این فروشگاه ها ، که منابع آنان در بنئگئالد  

تأمین میشود ، نیرویی است که این موقعیئت را بئه جئلئو رانئده 

  . است

همه این سه شرکت فرو  پوشاک که در این گئزار  بئه آنئهئا 

اشاره گردیده اسئت ، مئفئعئهئد بئه حئرئاظئت از حئقئوق بئنئیئادی 

کارگران برای ایجاد و پیوسفن به اتحادیه ها و دیگر بدنئه هئای 

نمایندگی کننده ای که  ود انفخا  کرده اند و مذاکره جمئعئی بئا 

.  اما در عمل وضعیت  یلی مئفئرئاوت اسئت .  مدیریت ، شده اند

بنا به گرفه کارگران کار انه ای که برای پئریئمئارک و آسئدا و 

تسکو تولید میکنند ، کارگری به اسم کمال که تئال  کئرده بئود 

. فعالیفهای اتحادیه ای را سازمان دهئد ، ا ئراج گئردیئده بئود 

اگرچه رسما دلیل ا راج  اتهام دزدی بود ، امئا دلئیئل واقئعئی 

او را کئفئک .  ا راج او ، سازمان دادن اتحادیه کئارگئری بئود 

  . زده و از کار ا راج کرده بودند

یکی از کارگران که برای پریمئارک و آسئدا  لئبئاس مئیئدوزد، 

بیشفر کارگران به حقوق  ود آگاه نیسفند و مدیریت به " میگوید 

جئو ".  آنها اجازه نمیدهد که اتحادیه ای در کار انه درست کنند 

ارعا  این معنی را دارد که ، هیچئکئس در ایئن کئار ئانئه هئا 

  . جرأت پردا فن به اتحادیه را ندارد

کارگر دیگری  که برای این سه کمپانی تولید  میکند ، میگئویئد  

اگر کسی سعی کند که اتحادیه ای را تشکیل بئدهئد ، از کئار " ،

مئا بئدلئیئل  تئرس از دسئت دادن شئوئلئمئان .  ا راج می گئردد 

عبدل که " .   هیچوقت تال  نکردیم که اتحادیه ای تشکیل دهیم 

کار انه محل کار  برای آسدا و تسکو تولید میکند ، مئیئگئویئد 

کارگران از اینکه مدیریت از فعالیت اتئحئادیئه ای آنئان بئا ئبئر 

 . شود و آنها را ا راج کند در هراسند

  ...پنی در ساعت ۵برای 

 مشکالت جنسیفی

اکزریت کارگران دوزنده بنگالدشی ، مئؤنئث هسئفئنئد و درایئن  

کار انه ها ما مفوجه شدیم که دوسوم تا سه چهارم کارگران در 

مانند لینا که در ابئفئدای ایئن گئزار  از او .  حقیقت زن هسفند 

اسم برده شد ، آنها احفمال دارد د فران روسفایی ای باشئنئد کئه 

برای بدست آوردن پولی و کمک به مخارج  ئانئواده بئه شئهئر 

آنها همچنین میفواننئد مئادرانئی بئاشئنئد کئه بئایئد . روی آورده اند

آنچنانکه تحقی  ایئن گئزار  . مخارج فرزندانشان را تأمین کنند

معلوم میکند ، جنسیت باعث میشود که زنان در بئیئن کئارگئران 

اولئویئت ویئژه بئرای . دوزنده با مشکالت مرکبی روبرو شئونئد 

 -زنان کارگر و مخصوصاً زنان کارگر جوان ، دراین واقعیت 

ریشه دارد که آسیب پذیر ترین آنها ، سهل ترین آنها برای 

زنان بخاطر داغ ننگ  وردگی اجفماعی آنها و .اسفزمار است 

اغلب محروم بودنشان از تحصیل برعکس رفقای مذکر  ود ، 

از حرف زدن در باره مشکالتی که در دا ل و بیرون محل 

پس تبعیض و . کار با آن روبرو هسفند ، هراس دارند 

زنان و . پیشداوری رسمی در قبال آنها نباید مایه تعجب باشد 

مردان کارگری  که با آنها برای این تحقی  مصاحبه گردیده 

است تصدی  میکنند که ، مننماً به زنان برای  همان کاری  که 

.  کارگران مرد انجام میدادند مزد کمفری پردا ت می گردید 

مر صی های مادرانه ، که در تووری مورد قبول واقع شده 

است ، بسیار نادر است ، و ساعت های طوالنی کار به این 

معنی است که آنها هنگام شب است که دست از کار میکشند و 

در راِه قدم زدن به  انه بسیار محفمل است که با  طر روبرو 

بیشفر کارگرانی که با آنها در این کار انه ها مصاحبه . گردند 

زنان و مردان .گردیده است ، شاهد آزارهای جنسی بوده اند 

کارگری که با آنها مصاحبه شده ، می گویند که زنان کارگر 

اغلب مشمول آزارهای جنسی و اشارات و پیشنهادات ناپسند و 

.           کریه جنسی از طرف کارمندان میانی کار انه هسفند  

ما فقط یک نرر را در این کار انه پیدا کردیم کئه بئودن  ئود    

با یک اتحادیه را بئه مئا گئرئت ولئو ایئنئکئه اتئحئادیئه از طئرف 

ایشئان بئه مئا گئرئت اگئر .  کارفرما به رسمیت شنا فه نشده بود 

کارفرما در باره  تدا ل من با اتحادیه بویی بئبئرد ، مئن را از 

محققین ایئن گئزار  شئاهئد بئوده انئد کئه .  کار ا راج می کند 

کار انه دارها مسفقیماً بئه کئارگئران رهئنئمئود داده انئد کئه بئا 

اتحادیه ها تدا ل نکنند و اغلب کارگران برای ملئحئ  شئدن بئه 

کار انه دارها تمام کارهای الزم .  اتحادیه ها ا راج گردیده اند 

را برای ممناعت افراد از تشکیل اتحادیه در کار انه انجام مئی 

نماینده های اتحادیه ها اجازه ندارند که با هئیئچئکئس در .   دهند 

کار انه ها ارتباط برقرار کنند و کارگران برای از دسئت دادن 

شول  ود ، در صورتی که کارفرما از عضو بودن آنها در هئر 

با وجود حمایفهای شراهئی .  اتحادیه ای با  بر شود ، درهراسند 

فروشگاههای آسدا و تسکو و پریمارک در باره اهمئیئت حئقئوق 

اتحادیه ای ، آنها هیچ کار بسنده ای برای حمایت این حقوق در 

کار انه ها نمیکنند و در واقع سیاست این کمئپئانئیئهئا در جئهئت 

فروشگاه های وال مارت در ایاالت مفحئده  .  مخالب با این است 

هسئفئنئد "  واکن  سریع برای ُ رد کردن اتئحئادیئه" مجهز به تیم 

که دارای هواپیما ا فئصئاصئی  بئرای جئلئوگئیئری از تشئکئیئل 

آنچنان که سخنگئوی وال .   اتحادیه در فروشگاههای  ود است 

مارت اعالم میکند ، زمانی که ممکن است اتحادیه چیز درسفی 

برای کمپانی های دیگر بئاشئد ، امئا وال مئارت مئحئلئی بئرای 

آسدا توسط دادگاه   ۳۱۱۱در ضمن در فوریه . وجود آنها نیست 

کارفرمایی به  اطر تال  برای وادار کردن کارفرمئاهئا بئرای 

پوند   ۴۵۱۱۱۱صرف ننر از حقوق معامله جمعی  ود ، مبلغ 

هنگامی که تسکو آگهئی مئدیئریئت شئعئبئه جئدیئد . جریمه گردید 

را بئه عئمئوم اعئالم کئرد ، در   ۳۱۱۱آمریکایی  ود در مئه 

مشخصات شولی آن ، حراظت از وضعیت نئداشئفئن اتئحئادیئه و 

شعبه تسکئو در .   جلوگیری ازفعالیفهای اتحادیه ای موجود بود 

سال کار مجئبئور بئه تئحئمئل  ۵تایلند ، تسکو لوتوس فقط بعد از 

اتحادیه گردید و از آن زمان تا کنون این اتحادیه تحت فشارهای 

 برداشت ازسایت ایران تریبون*. عنیمی بوده است
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1945بمباران الجزایر به دست فرانسویان     

 1962 –1954جنگ استقالل در الجزایر   

پریروز هشفم ماه مه شصت و هشفمین سالگرد پایان 

جنگ جهانی دوم، تسلیم آلمان نازی و پیروزی مفرقین 

در فرانسه از زمان میفران این روز . بود 1945در 

بدین مناسبت مراسم رسمی در بزرگداشت . تعطیل است

پیروزی بر فاشیسم بر پا شد و بسیار سخن ها گرفند، اما 

از این کشفار دسفجمعی که در زیر می آوریم کمفر 

:                                           سخنی به میان آمد  

الجزایر در آن زمان مسفعمره فرانسه بود و هزاران نرر 

. از اهالی آن در جنگ های فرانسه جان با فه بودند

پیروزی فرانسه بر فاشیسم برای الجزایری ها فرصفی 

بود تا آزادی و اسفقالل  ود را از کسانی مطالبه کنند 

که  وی  را دولت آزاد فرانسه می نامیدند و پیروزی 

بدین  یال، ده ها هزار . بر فاشیسم را جشن می گرففند

نرر از مردم الجزایر تناهرات کردند ولی در سرکو  

شدیدی که با بمباران در شهرهای کنسفانفین، و سفیب 

واقعه . هزار نرر به قفل رسیدند 50رخ داد به گرفه ای 

ای که سرآغازی تعیین کننده برای جنگ اسفقالل 

به ( 1954اول نوامبر )سال بعد در گرفت  9الجزایر که 

ارت  آزاد فرانسه به رهبری دوگل علیه . شمار می رود

فاشیسم جنگیده بود اما اسفقالل مسفعمرات را برنمی 

همین ارت  در سوریه سقب پارلمان را بر سر . تافت

دوالتر دو "نمایندگان مردم فرو ریخت و ژنرال 

بالفاصله پس از جنگ با فاشیسیم راهی " تاسینی

. هندوچین شد تا آزادیخواهان آن سامان را سرکو  کند

کسانی که شعارهای آزادیخواهانه بورژوازی را جدی 

تلقی می کنند و بدان دل می بندند به این حقای  تاریخی 

.                                         نگاه نمی کنند  

فاجعه سفیب در الجزایر، سال ها در فرانسه پنهان 

 1962پس از اسفقالل الجزایر در سال . نگاهداشفه شد

شکست فرانسه و از دست رففن سرزمینی که بی  از 

یک قرن، بخ  جدایی ناپذیری از  اک فرانسه تلقی 

میگردید، کشفار سفیب بایسفی به فراموشی سپرده می 

سال در فرانسه مجاز نبود که فیلمی در  40بی  از . شد

که " نبرد الجزیره"باره جنگ الجزایر پخ  شود و فیلم 

آن را بی بی سی نشان داده بود مدت ها طول کشید تا 

در فرانسه پذیرففند که آن را در ساعات نخسفین صب  

در باره . که کمفر کسی پای تلویزیون بود نمای  دهند

کشفار سفیب نیز سال های درازی به انفنار گذشت تا 

-،"هوبر وردیر"از زبان سریر فرانسه  2005در سال 

این تراژدی پوز  ناپذیر به رسمیت شنا فه 

گرفنی ست که در فوریه همین سال، . شد

پارلمان فرانسه قانونی را به تصویب رساند 

که در آن به دسفاوردهای مفمدنانه اسفعماری 

در الجزایر اشاره داشت؛ امری که اعفراضات 

سر . مفعددی در الجزایر و فرانسه بر انگیخت

سخفی الجزایری ها در تاکید بر حافنه 

تاریخی  ود و منافعی که فرانسه در بهبود 

روابط اقفصادی و سیاسی با الجزایر دارد 

سرانجام باعث شد که فرانسوا هوالند رییس 

کشفار  2012جمهور جدید فرانسه در دسامبر 

.                              را محکوم کند 1945  

با استفاده از نوشته بنیامین استورا، ) 

(        نویسنده و مورخ در سایت مدیا پارت  

        

سطور فوق  را با این دو خط از شعر ژاله 

 اصفهانی به پایان می بریم                       

           

بهر ابد به / باور نمی کنم که سیاهی و تیرگی

..                        تخت خدایی نشسته است  

باور نمی / صد بار اگر بگویی باور نمی کنم 

.                       کنم که امید و نبرد نیست  

اتنظیم برای اندیشه و پیکار                        

٨۱٣٢مه  ٣٣؛ ٣٢۳٨اردیبهشت  ٨٣شنبه ،   

BDSسال هاست که کارزار   علیه ( بایکوت،  ودداری از سرمایه گذاری، مجازات) 

رژیم اشوالگر و نژادپرست اسرائیل در کشورهای مخفلب غربی در جریان است و به 

رغم مقاومفی که مقامات رسمی و انجمن های صهیونیسفی در برابر این کارزار از 

 ود نشان داده اند و گاه پای فعالین این کارزار را به دادگاه ها کشانده اند وجدان های 

بیدار در عرصه جهانی هر چه بیشفر مفقاعد می شوند که تجاوز، اشوال و توسعه 

 بری که طی . طلبی و نژاد پرسفی اسرائیل را حدی نیست و باید در برابر آن ایسفاد

چند روز گذشفه در بسیاری از رسانه ها بازتا  یافت حمایت فیزیکدان معروف 

شیمون پرز رئیس جمهور و رسانه . انگلیسی اسفران هاوکینگ از این کارزار بود

های گروهی اسرائیل در بوق و کرنا دمیده بودند که هاوکینگ در کنررانسی به 

اصطالح علمی در اسرائیل شرکت  واهد کرد ولی او از طری  روزنامه گاردین 

اطال  داد که در آن کنررانس شرکت نخواهد کرد با این توضی  که این تصمیمی ست 

که مسفقال و بر اساس اطالعی که از اوضا  فلسطین دارد و مشورتی که با افراد 

پیوسفن هاوکینگ به کارزار تحریم آکادمیک و . مورد اعفماد  کرده گرففه است

دانشگاهی اسرائیل حادبه مهمی در گسفر  این کارزاراست و باعث شده که محافل 

صهیونیسفی انوا  دشنام ها را روی سایت های اینفرنفی  ود نزار او کنند و فلج 

باید یادآوری کرد که . جسمانی ا  را وسیله ای برای مسخره کردن او قرار دهند

وی در  2006در سال . موضع هاوکینگ در برابر اسرائیل توییر کرده است

چارچو  یک برنامه دولفی انگلیس به منطقه سرر کرد و با همکاران دانشگاهی 

 -2008اما کشفارهایی که اسرائیل در سال .  ود مالقات کرد( و فلسطینی)اسرائیلی 

این "علیه مردم فلسیطن در غزه مرتکب شد او را به این نفیجه رساند که  2009

است؛ وضعی که نمی تواند  1990وضعیت برای من یادآور آفریقای جنوبی قبل از 

(                                          برگرفته از بی بی سی و گاردین". )ادامه یابد  

The Guardian http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/08/

s t e p h e n - h a w k i n g - i s r a e l - a c a d e m i c - b o y c o t t / p r i n t         

.  برای اطال  بیشفر از کارزار بایکوت اسرائیل به سایت اورو فلسطین مراجعه شود

اکنون به دو ویدئوی زیر توجه کنید                                                        

 شکار کودکان                                  

رففه اند و زنان از ( هبرون)سربازان اسرائیلی به شکار کودکان در شهر الخلیل 

:                                              کودکان  ود دفا  می کنند  

http://www.europalestine.com/spip.php?article8274             

 مقاومت جسورانه                                    

:            مقاومت جسورانه نوجوانان فلسطینی علیه سربازان تا دندان مسل  اسرائیل  

h t t p : / / w w w . eu r o p a l e s t i n e . co m / s p i p . p hp? a r t i c l e8 2 7 7 

:                  مقاومت زنان فلسطینی در دفا  از حقوق ملی و انسانی  وی   

http://www.youtube.com/watch?            fea-

ture=fvwp&NR=1&v=toxHmsWO4to                

کارزار بایکوت اسرائیل هر چه  جنایت استعمار در روز آزادی از فاشیسم

  گسترده تر می شود
 البه الی سطور خبرها

منظور نویسنده از سطور فوق اشاره به )

همین دو مقاله در مورد جنایات دولتهای 

فرانسه و اسرائیل می باشد که در این صفحه 

روشنگر (.                   از نشریه می خوانید 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7aC6jaC0s7dFLM&tbnid=tI8YdGrMrX9qSM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Finn.ir%2FNSite%2FFullStory%2F%
http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/08/stephen-hawking-israel-academic-boycott/print
http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/08/stephen-hawking-israel-academic-boycott/print
http://www.europalestine.com/spip.php?article8274
http://www.europalestine.com/spip.php?article8277
http://www.europalestine.com/spip.php?article8277
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=toxHmsWO4to
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=toxHmsWO4to
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4ادامه مقاله مارکس از ص   

. کرده بود را مرور کند تا آنها را در حئافئنئه زنئده نئگئاهئدارد

حافنه فوق العاده قابل اتکائی داشت کئه آن را از جئوانئی بئا 

پیروی از توصیه هگل بئا از بئر کئردن شئعئر بئه یئک زبئان 

 .دانست پرور  داده بود  ارجی که نمی

هاینری  هاینه و گوته را از بر بود و در گرفگوهای  غالبا از 

 واننئدۀ جئدی شئعئر بئه هئمئه زبئانئهئای .  کرد آنها نقل قول می

را بئه زبئان اصئلئی یئونئان [  8] آبار اسئخئیئلئوس.  اروپائی بود

اسخیلوس و شکسپیر را بئزرگئفئریئن .  واند باسفان هر سال می

. دانسئت نوابغ درام نویسی کئه جئهئان بئه  ئود دیئده اسئت مئی

آبار او را تئمئامئا .  احفرام  برای شکسپیر حد و اندازه نداشت

هئئای  تئئریئئن شئئخئئصئئیئئت و بئئا دقئئت  ئئوانئئده و کئئم اهئئمئئیئئت

شئکئسئپئیئرپئرسئفئی کئیئ  هئمئه .  شنئا ئت های  را می نمایشنامه

سه د فر  بسیئاری از آبئار او .  مارکس بود  اعضای  انواده

و پئئنئاهئئنئده شئدن بئئه ]   ۰۴۸۴پئس از سئئال .  را از بئر بئودنئئد

ا ، که در هئمئان زمئان  برای تکمیل زبان انگلیسی[  انگلسفان

دانست، همه کلمات قصار بدیع  شکسپئیئر  هم  واندن آن را می

بئا بئخئشئی از آبئار جئدلئی .  بندی کرده بود را اسفخراج و دسفه

که ارج فراوانی برای  قائل بود هم همین کئار [  0]ویلیام کابت

از جئمئلئه شئاعئران [  0] دانئفئه و رابئرت بئرنئز.  را کئرده بئود

از گو  سپردن بئه د ئفئرانئ  کئه طئنئزهئای .  محبوب  بودند

کردند  های این شاعر اسکاتلندی را دکلمه می سیاسی یا تصنیب

 .برد  واندند لذت فراوان می یا با آواز می

فعال  سفگی ناپذیر و اسفاد بئزرگ عئلئوم،   [Cuvier]کوویه

در موزه پاریس که مدیریت آن را بر عهده داشئت چئنئد اطئاق 

هئر اطئاق .  را به اسفراده شخئصئی  ئود ا ئفئصئاص داده بئود

کرد بود و در آن  های علوم که دنبال می مخفص یکی از رشفه

اطاق همه کفب، ابزار و آالت، وسئائئل کئمئکئی و غئیئرۀ الزم 

وقئفئی از یئک .  برای مطالعه در آن رشفه گردآوری شئده بئود

رفئت و بئه کئار  شد بئه اطئاق دیئگئری مئی نو  کار  سفه می

گویند این توییئر مشئوئولئیئت ذهئنئی  می. دیگری مشوول می شد

 .ساده برای او اسفراحفی بوده است

مارکس هم به اندازه کوویه فعال و  سفئگئی نئاپئذیئر بئود، امئا 

بنابراین بئرای .  رسید چند اطاق مطالعه داشفه باشد وسع  نمی

به این ترتئیئب .  زد اسفراحت از این سر به آن سر اطاق قدم می

به مرور زمان روی کب اطاق رد پائی بجا مئانئده کئه درسئت 

ای در میان مرغزار کامال مشئخئص  مانند راه باریکۀ پا  ورده

بر ی اوقئات هئم بئرای اسئفئراحئت روی کئانئاپئه دراز .   بود

گئاه  ئوانئدن دو یئا سئه رمئان را .   وانئد کشید و رمان می می

 وان کبیئری بئود،  مانند داروین رمان.  برد همزمان به پی  می

هئئای قئئرن هئئیئئجئئدهئئم و  ا  رمئئان هئئای مئئورد عئئالقئئه و رمئئان

در مئیئان .  بئود [Fielding] بخصوص تام جونز ابر فیلدیئنئگ

تری که آبارشان بنئنئر  بسئیئار جئالئب  های مدرن نویس رمان

 چارلز لئور   [Paul de Cock]آمد میفوان از پل دو کاک می

[Charles Lever]  الکساندر دوما پدر و والئفئر اسئکئات نئام

. دانسئئت ا ئئالقئئیئئات قئئدیئئم اسئئکئئات را شئئاهئئکئئاری مئئی.  بئئرد

های ماجرائی و فئکئاهئی هئم جئایئگئاه  ئاصئی نئزد او  داسفان

برای سروانفس و بالزاک باالترین مئرتئبئه را درمئیئان .  داشت

 در دون کیشوت حماسه سلحشوریِ .  نویسان قائل بود همه رمان

دید کئه فضئائئلئ  در جئهئان نئوپئای  در حال احفضاری را می

بئالئزاک را .  گئیئرد بورژوائی مورد تمسخر و تحقیر قئرار مئی

سفود که آرزو داشت پس از اتئمئام کئار اقئفئصئادیئ   چندان می

بالزاک را نه تنئهئا مئورخ .  مروری بر کمدی انسانی او بنویسد

دانسئت  هائی می کنندۀ پیامبرگونۀ شخصیت زمان  ود بلکه  ل 

کئئه در زمئئان لئئوئئئی فئئیئئلئئیئئپ هئئنئئوز دوران جئئنئئیئئنئئی  ئئود را 

گذراندند و تا زمان ناپلوون سوم یعنی پس از مرگ نویسنئده  می

 .به بلوغ کامل نرسیدند

های اروپائی بخوانئد و بئه سئه  مارکس میفوانست به همه زبان

زبان آلمانی، فرانسه و انگلیسی تئا حئد بئرانئگئیئخئفئن سئفئایئ  

بئرد  از تکرار این گرفه لئذت مئی.   برگان این سه زبان بنویسد

. « هر زبان  ئارجئی سئالحئی در مئبئارزۀ زنئدگئی اسئت» که 

اسفعداد شگرفی در یادگیری زبان داشت، که د فران  هئم از 

آمو فن زبان روسی را در سئن پئنئجئاه .  او به ارث برده بودند

سالگی شئرو  کئرد، و اگئر چئه ایئن زبئان هئیئچ قئرابئفئی بئا 

 -دانست نداشت، بعد از ش   های مدرن یا باسفانی که می زبان

دانست که از  واندن آبار ننم و نزر  ماه آنقدر روسی می

شاعران و نویسندگان روس بخصوص پوشکین، گوگل و 

زبان روسی را برای این آمو ت که بفواند . شچدرین لذت ببرد

اسناد رسمی تحقیقات دولفی روسیه که حاوی نکات منری 

سیاسی بود و به همین دلیل دولت روسیه بر آنها سرپو  

این اسناد را دوسفان صمیمی  برای او . گذاشت را بخواند می

آوردند، و او یقینا تنها عالم اقفصاد سیاسی در اروپای  بدست می

.                       غربی بود که از چنین اسنادی اطال  داشت  

نئویسئان وسئیئلئه  مارکس عالوه بر  واندن آبار شاعران و رمان

ریئاضئیئات، کئه :  دیگری هم برای اسفراحت فکئری یئافئفئه بئود

جئبئر حئفئی مئوجئب تسئالی .  کش   ئاصئی هئم بئه آن داشئت

تئریئن لئحئنئات  ای بود کئه در هئولئنئاک روحی  می شد، وسیله

در زمئان بئیئمئاری آ ئر .  برد ا  به آن پناه می زندگی پر حادبه

همسر  که قادر نئبئود  ئود را بئه شئیئوه مئعئمئول وقئب کئار 

توانست بار سنگین اندوهی کئه از  علمی  کند تنها راهی که می

های او بر دل داشت را سبئک کئنئد غئرق شئدن در  درد کشیدن

ای در بئا   طی همین دوران زجر روحی مقالئه.  ریاضیات بود

محاسبه مقادیر بسیار کوچک نوشت که به ننر صاحبننران از 

ارز  علمی باالئی بر وردار بود، و در مجموعئه آبئار او بئه 

تئریئن و  مارکس درریاضیات عالی مئنئطئقئی. چاپ  واهد رسید

عقیئده .  دید ترین شکل حرکت دیالکفیکی را می درعین حال ساده

داشت هیچ علمی بدون آنکه در کار  ود اسفراده از ریئاضئیئات 

 .را بیاموزد به رشد کامل نخواهد رسید

کفابخانه شخصی مارکس بی  از یک هزار جئلئد کئفئا  داشئت 

اما اینها .  که طی یک عمر کار تحقیقی به دقت دسفچین شده بود

های سال بطورمننم به کفابخانئه مئوزه  برای  کافی نبود و سال

برای مجئمئوعئه وسئیئع .  رفت می (British Museum)بریفانیا

حفئی مئخئالئرئیئن .  های این کفابخانه ارز  فراوان قائل بود کفا 

مارکس  ود را ناگزیر از اذعان به وسعت وعم  فضل او، نئه 

ا  یعنئی  اقئفئصئاد سئیئاسئی بئلئکئه در  تنها در رشفه تخصصی

 .دیدند تاریخ، فلسره و ادبیات همۀ کشورها، می

رفئت هئمئیئشئه بئیئن سئاعئت  با آنکه بسیار دیر به ر فخوا  مئی

شئد، فئنئجئان قئهئوۀ بئدون شئیئری  هشت و نه صئبئ  بئیئدار مئی

ا    ئوانئد، بئه اطئاق مئطئالئعئه های  را مئی  ورد، روزنامه می

کار  را تئنئهئا .  کرد رفت، و تا ساعت دو، سه صب  کار می می

برای  وردن غذا و وقفی هوا  و  بود برای مئدتئی قئدم زدن 

در طئول روز گئاه یئکئی دو .  کئرد قطع می[  1] در همسفد هیث

در جوانی در تمام طول شب کار .   وابید ساعت روی کاناپه می

شئد کئه  چنان غرق کئار  مئی.  عاش  کار کردن بود.  کرده بود

اغلب اوقات بئرای صئرف غئذا . رفت غذا  وردن از یاد  می

زدند تئا بئه اطئاق نئهئار ئوری کئه در  باید چند بار صدای  می

طبقه پائین بود بیاید، و هنوز لقمه آ ر را فئرو نئداده بئه اطئاق 

 .کار  بازگشفه بود

اشئفئهئائئی دسئت بئه  مارکس بسیار کم غذا و کئال بئا مشئکئل بئی

کرد غذاهای شور یئا  برای حل این مشکل سعی می.  گریبان بود

ترِ  تحریک کننئده اشئفئهئا مئانئنئد گئوشئت  ئوک دود داده یئا 

گوئی .  ، ماهی دودی،  اویار یا ترشی بخورد[ham] سود نمک

تئمئام .  باید تقاص فعالیت عنیم موز  را پئس دهئد ا  می معده

فکر کردن برای  بئزرگئفئریئن .  بدن  را فدای موز  کرده بود

اغلب این گرفه هگل اسفاد فلسرئۀ دوران جئوانئیئ  را .  لذت بود

کئار  حفی تئرئکئر جئنئایئفئکئارانئه یئک  ئالف» کرد که  تکرار می

 .«عنمت و اصالفی بی  از عجایب کل کائنات دارد

ای قئوی  این شیوه غیرمعمول و سنگین زندگی و کار فکری بنیه

مارکس مئردی قئوی هئیئکئل، بئا قئدی بئلئنئدتئر از .  الرم داشت

و پاهای    ها اندازه دست.  مفوسط، چهار شانه و سینۀ برآمده بود

ا  مانند اغلب یهودیان به نسئبئت  مفناسب بود؛ هرچند که باالتنه

اگر در جوانی به ژیمناسفیک پردا فه بود مئرد .  پاها بلندتر بود

شد، اما تنها ورزشی که در طئول عئمئر   بسیار نیرومندی می

تئوانسئت  مئی.  روی بئود کئرد، پئیئاده کرده بئود، و هئمئچئنئان مئی

کشئیئد پئرسئه  کرد و سیگئار مئی ها در حالیکه صحبت می ساعت

. ها باال برود بدون آنکه ابدا احساس  سفئگئی کئنئد بزند یا از تپه

تئوان گئرئت کئار  را در حئال راه رفئفئن در اطئاق  حفی مئی

کرد  فکرهای  را در حال راه رففن می.  داد ا  انجام می مطالعه

نشست تا آنچه فکر کرده اسئت را روی  و بعد مدت کوتاهی می

دوست داشت هنگام صحبت راه برود، و فقط . کاغذ بیاورد

داد یا بحث  گهگاه که توضیحات  جاندارتری به مخاطب  می

.                         ایسفاد شد از راه رففن بازمی تر می جانانه  

های عصرانه در همئسئفئد هئیئث  روی های سال در پیاده من سال 

ها در میان چمنزارها  همراه مارکس بودم، و طی همین قدم زدن

مارکس بی آنئکئه مئفئوجئه .  گرففم بود که از او درس اقفصاد می

باشد تمام مضمون جلد اول کئفئا  سئرمئایئه را هئمئانئگئونئه کئه 

هئمئیئشئه در بئازگشئت بئه  ئانئه .  داد نوشفه بود برایم شرح مئی

در ابفئدا .  کردم هایم را تا آنجا که در توانم بود یادداشت می شنیده

های عمی  و پیچیده مارکئس بئرایئم  درک و دنبال کردن اسفدالل

بئهئا از دسئفئم رفئفئه  های گئران مفاسرانه آن یادداشت.  مشکل بود

ام در   در پی شکست کمون، پلیس در شئبئیئخئون بئه  ئانئه.  است

دلم ازهمه بیشفئر .  پاریس و بوردو همه اوراقم را برد و سوزاند

سوزد که مارکس، با توضئیئحئات  های آن شب می برای یادداشت

بسیار و ادله فراوان که شیوه معمول  بود، تووری بئرجسئفئه و 

انگار .  ا  را برایم تشری  کرد ذکاوتمندانه تکامل جامعه انسانی

بئرای اولئیئن بئار مئنئطئ  .  رفت ها از جلوی چشمم کنارمی پرده

هئای  تئوانسئفئم پئدیئده دیئدم و مئی تاریخ جهان را به روشئنئی مئی

بناهر مفناقض در پروسه تکامل جامعه و انئدیشئه را تئا مئنئشئأ 

و ایئن تئابئیئر اولئیئه .  بهئت زده شئده بئودم.  آنها دنبال کنم   مادی

هئم وقئفئی [  8] های مادریئد سوسیالیست.  ها در من باقی ماند سال

بوایت داهیانه مارکس را، کئه بئیئشئک یئکئی از   من این تووری

هائی است که موز بشر تا کنون سا فه و  ترین تووری هوشمندانه

پردا فه، با بضاعت ناچیز  ود برایشان شرح دادم همئیئن حئال 

 .را پیدا کردند

هئای تئاریئخ  وعئلئوم  ای از فئاکئت موز مارکس به  زانه غئنئی

مئهئارت شئایئانئی در .  های فلئسئرئی مسئلئ  بئود طبیعی و تووری

ها کئارفئکئری  اسفراده از این  زانۀ دان  و مشاهده که طی سال

توانسفی درباره هرموضوعئی  می.  درموز  گردآمده بود داشت

تئریئن جئوابئی کئه  ئیئالئ  را هئم  از او سوال کئنئی و مئرئصئل

هئای عئام نئاشئی از  کردی، و همواره همراه با فرمئولئبئنئدی نمی

موز او مانئنئد کشئفئی .  تأمل در وجه فلسری قضیه، از او بگیری

جنگی با دیگ بخار بجو  آمده هر لحطه آماده به آ  زدن در 

    .های فکری بود تمام عرصه

شک نیست که کفا  سرمایه نمئایئانئگئر ذهئنئی اسئت بئا قئدرت 

اما برای من، همچنان که برای همه .  انگیز و دان  برتر اعجا 

شئنئا ئفئنئد، نئه سئرمئایئه و نئه  آنها که مارکس را از نزدیک می

. هیچیک از دیگر آبار او نشانگر درجه باالی نئبئوغ او نئیئسئت

 .مارکس  ود بسیار برتر از آبار  بود

امئا کئاتئبئی بئیئ  نئبئودم؛ مئارکئس .  کردم من با مارکس کار می

داد از  لیکن این به من امکان مئی.  نوشفم کرد و من می تقریر می

نئوشئفئن بئرایئ  .  نزدیک شاهد نحوه فکرکردن ونوشفن او باشم

سهل بود زیئرا ذهئنئ  در گئردآوردن . کاری سهل و ممفنع بود

ها و تحلیل جوانب مخفلب یک موضو  با هئیئچ  کامل همه فاکت

ممفنع بود به این معنا که همین کامل بئودِن .  مشکلی روبرو نبود

گئیئر  ها کار عرضۀ افکار  را بئه کئاری شئاق و وقئت دانسفه

 .کرد تبدیل می

مارکس نه تنها سط  ظاهر بلکه الیه زیرین و ناپیدای هر چئیئز 

همه اجزای یک چیز را در ارتباط با هم یعنی در .  دید را هم می

پئروسئه تئکئامئل .  کئرد شئان بئررسئی مئی کن  و واکن  مفئقئابئل

سپس بئه بئررسئی .  کرد تاریخی هر جزء را جداگانه ردیابی می

پردا ت و به تحلیل فئعئل  آن در ارتباط با عوامل پیرامونی  می

او به این ترتیئب مئنئشئأ و نئیئز .  پردا ت و انرعاالت بین آنها می

گئذرانئد  توییرات و تطورات و انقالباتی که هر چیز از سئر مئی

کرد، و تا بررسی دورتئریئن ابئرات آن بئه  را ردیابی و پیدا می

هیچ چیز را به تنهائی و در انئزوا از چئیئزهئای .  رفت پی  می

دید جهانی بود بوایت پیچیئده و در  آنچه می.  دید پیرامون آن نمی

هدف مارکس اینست که کل این جهان و فئعئل و .  حرکت مداوم

. انرعاالت مفنو  و مدام در حال تئوئیئیئر  را بئر مئا بئازنئمئایئد

کئنئنئد  شئکئوه مئی[  2] و فلوبر[  6] ادیبان مکفب برادران گونکُور

بیند کار بسئیئارسئخئفئی  که توصیب دقی  آنچه انسان به چشم می

است و تازه آنچه ایشئان قصئد بئیئانئ  را دارنئد سئطئ  ظئاهئر 

 کار ادبی . چیزها یعنی تابر حواس ایشان از مشاهدۀ چیزهاست

29ادامه در ص   
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 سیامک ستوده

همان و سال پس از فف  مئکئه، مئحئمئد نئیئروهئایئی را بئه در 

اطراف مکه می فرسفد تا قبایل پیرامونی را به اسالم دعئوت 

یکی از این دسفجات، گروه  الد بن ولید بوده اسئت کئه .  کنند

. اعئزام مئی شئود"  بنی َجئذیئَمئه" به پایین تهامه، به سوی قوم 

لیکن شهرت محمئد و .  مردم بنی جذیمه قصد مقاومت نداشفند

به  صوص سردار او  الد بن ولید به درنده  وئی و قئفئل و 

غارت  قبایل به حدی بود که با رسیدن دشئمئن بئه سئرزمئیئن 

شان، همگی اسلحه به دست گرفئفئه آمئاده جئنئگ و دفئا  از 

 .  ود می شوند

پس  الد، چون ایشان را دیئد کئه سئالح : " ابن هشام می گوید

مئا :  پوشیده اند و سر جنگ دارند، آواز داد و بئا ایشئان گئرئت

. جنگ نمی کنیم و به جنگ شما نیامده ایم و سالح هئا بئنئهئیئد

ایشان  واسفند که سالح بنهند، و یکی در میان ایشان بود کئه 

او را َجحَدم گرفندی و  الد بن ولید را می شنا ت، قئوم  ئود 

شما به قول  الد غّره مشوید و ایمن مباشئیئد، کئه : را گرت که

به  دای که شما چون سالح ها نهاده باشید، با شمئا نئکئنئد اال 

و این .  آن که دست های شما بر بندد و شما راهمه گردن بزند

. جحدم مردی مردانه بود و البفه سئالح از  ئود نئمئی گشئود

 الد دیگر بار پیوام فرسفاد که ما با شما سر جنگ نئداریئم و 

از بهر قفال نیامده ایم، اگر شما سالح می نهید و جئنئگ فئرو 

، و اگر نه تا مرد به مکه فرسفم و لشئکئر [ فخیره] می گذارید 

پئس   ". مکه بخواهم و آن گاه آنچه که سزای شمئا بئاشئد بئدهئم

چون قوم بنی جذیمه دیئگئر سئخئن  ئالئد بشئنئیئدنئد، هئمئه بئه 

 :                  صومت جحدم در آمدند و او را گرفند

تو مى  واهى  ون ما را بریزند، مردم مسلمان شئده انئد و " 

و اصرار كئردنئد .  جنگ از میان رففه و كسان ایمنى یاففه اند

تا سالح بنهاد و قوم نیز به گرفه  ئالئد سئالح فئرو گئذاشئفئنئد، 

آنگاه  الد بگرت تا دست هایشان را ببسفنئد و آنئهئا را از دم 

 ."   بكشت  شمشیر گذرانید و بسیار كس

البفه هرچند محمد  ود در گذشفه بیشفر از اینها دست به ایئن 

جالدى ها زده بود که نئمئونئۀ آن را در مئورد بئنئی قئریئنئه 

دیدیم، با اینحال، اکنون که مردم عر  از روی تئرس دسئفئه 

دسفه به او روی می آوردند، برای آن کئه مئانئع روی آوری 

آن ها به سوی  ود نشود، با چنین سیاسفى مواف  نئبئود و آن 

بئرای .  را مضر به حال سرتاسری شدن قدرت  ود میدانسئت

همین، با ابراز نارضایفی از کار  الد، بئعئداً عئلئی را بئرای 

. دلجوئی و پردا ت  ون بها نئزد بئنئی جئزیئمئه مئی فئرسئفئد

 :می گوید" عبدهللا  بن ابى حدرد اسلمى"همینطور 

من جزو سپاه  الد بودم، یكى از جوانان بنى جذیمه كه "

با ریسمان به گردن بسفه بود   جزو اسیران بود و دست های 

مى : و زنانى نه چندان دور از او فراهم بودند به من گرت

این زنان ببرى كه   توانى این ریسمان را بكشى و مرا پی 

".  كارى دارم آنگاه بازم آرى كه هرچه  واهید با من كنید

پس همچنان او را دست بسفه پی  ". این كار آسان است: گرفم

و روی در یکی از ایشان آورد که معشوقه "آن زنان بردم، 

و اشعار عاشقانه  واند،        " وی بود و نام وی ُحبَی  بود  

 ." را بزدند  آوردم و گردن   آنگاه او را پس

وقفئى او را گئردن زدنئد :  بن ابو سنبله اسلمى گوید   ابوفراس

 .  جان داد  زن بر او اففاد و او را همى بوسید تا بر كشفه ا 

  

 جنگ ُحنَین

 و مقاومت طائف در برابر محمد

هر چند بسیاری از قبایل کوچک و بزرگ تسلیم محمد می 

  -شوند، ولی هنوز قبایلی بودند که حاضر به تسلیم به محمد و

گردن گذاردن به دیکفاتوری وی و بئه چئیئزی کئه بئه آن عئقئیئده 

از این قبایل میفوان از کنردراسیون هوازن نام بئرد .  نداشفند نبودند

که شامل قبایل بین مکه و طائب مانند بنی نصر، بنی ُجَشم، و بنی 

َسعد بن بکر و عده ای از بنی ِهالل بود و بئا قئبئیئلئۀ بئزرگ بئنئی 

مئایئلئی  86بقیره نیز که موطن اصلی ا  شئهئر طئائئب واقئع در 

اینها که همگی از رقئبئای .  جنو  شرقی مکه بود عقد اتحاد داشت

جدی قری  بودند و از شکست مکه به دست محمد میدان را برای 

 ود  الی میدیدند، برای مقاومت دربرابر محئمئد وشئکئسئت وی، 

اتحادیۀ قدرتمندی را برعلیه وی تشکیئل داده بئودنئد و درجئریئان 

لشکرکشی محمد به مکه، ازآنجاکه وی قصد  ود را آشکارنکرده 

بود، به گمان اینكه قصد حمله به آنان را دارد، ازقبل براى جئنئگ 

با وی آماده شده بودند واکنون که محمد پس از فف  مئکئه آنئان را 

نشانه گرففه بود، عزم  ود را در مقاومت دربئرابئر وی ازدسئت 

کئه پئر از "  ُحنَئیئن" نداده بودند و به مقابله با او شفاففه و در وادی 

 . گردنه ها و کمینگاه های  طرناک بود به انفنار او نشسفه بودند

محمد نیز با ده هزار تنى كه به مكه حمله كرده بودنئد، بئه اضئافئۀ 

سئركئرده .  دوهزار تن از قریشیان مكه، به مقابئلئه بئا آنئان مئیئرود

بود كه همۀ زنان و كئودكئان و "  مالِك بن َعوِف النَّصرى" هوازن 

اموال قبیله را بئا  ئود آورده و آنئهئا را در پشئت جئنئگئجئویئان 

قرارداده بود كه افراد قبیله به  اطر زن و بچه هاى  ئود نئهئایئت 

کئه "  درید بئن صئمئه" البفه .  رشادت و جنگجوئى را به  رج دهند

او پئیئری فئرتئوت . " ساالر ُجَشمیان بود با این امر مخالرت میکئنئد

، و " بود که از رأی وی تبرک می جسفند و به کار جنگ دانا بئود

او را به  اطر تجربیات جنگی ا  برای مشاوره و راهنمئائئی بئه 

چون بسیار ضعیب و قادر به راه رفئفئن .  میدان جنگ آورده بودند

نبود، او را درهودج که ویژۀ زنان بوده، منفها بدون قبّه، بر روی 

با این حال فرماندهی جنگ با مالک بئود کئه بئه .  شفر نهاده بودند

هئنئگئامئي كئه بئا دشئمئن روبئرو شئدیئد نئیئام : " مي گئویئد   افراد 

 ". شمشیرها را بشكنید و یكباره حمله برید

در ابفدای این جنگ، مسلمانان با وجئود بئرتئرى اعئجئا  انئگئیئز 

نررات شان، به  اطر اینکه در کمین می اففند، زیر حملۀ دلئیئرانئه 

در .  مالك، به شدت دچار هزیمت می شوند و پا به فرار میگئذارنئد

این میان، محمد که با چند تن از اطرافیان  ود تنها مئانئده و بئقئیئه 

درحال فرار بودند، برای آنکه آنان را از فرار بازدارد مدام فریاد 

ای مردم، سوی من آیید، من پیومبر  دایم، مئن مئحئمئد " می زده، 

گوید شفران در هم اففاده بودند و مئردم بئرفئفئنئد و ".  بن عبدهللا ام

تنی چند از مهاجر و انصار و  اندان پیامئبئر بئا وی بئمئانئدنئد از 

      ..."ابوبکر و عمر و علی و ... جمله

تئن بئه    جالب اینكه قریشیان و آنئان كئه از روی اجئبئار و تئرس

ایئنئكئه مئى    اطاعت از محمد داده و به او پیوسفه بودند، به محئض

بینند ممكن است وی به هزیمت رود، بنای مخالب  وانى با او را 

و چئون مئردم فئرارى شئدنئد و نئو : " طبرى مىگئویئد.  می گذارند

مسلمانان مكه كه همراه پیمبر بودند ایئن بئدیئدنئد آنئچئه را در دل 

 :ابوسریان گرت ." داشفند به زبان آوردند

این بار آن بار است که اصحا  محمد به هزیمت تا به کنار دریئا " 

بئرادر مئادرى "  كلَدة بن ُحنئبَئل" و .  میروند و هیچ جای باز نایسفند

 امروز آن : صروان بن امیه که هنوز به اسالم نیامده بود، گرت

بانگ ."  روز است که افسون و سحر محمد کار نکند

َشیبَة بن ُعزمان نیز که پدر  در ."  اكنون جادو باطل شد:"زد

با  ودم گرفم كه امروز : جنگ احد كشفه شده بود، می گوید

و سوى پیمبر  دا . امروز محمد را مي كشم. انفقام مى گیرم

رففم كه او را بكشم و چیزى بیامد و دلم را برفت و طاقت این 

.“                                                           كار نیاوردم  

هرچند در ابفدا نیروی هوازن و مفحدیئن آن سئپئاه مئحئمئد را  

وادار به فرارمیكنند ولئی بئه هئمئت صئد تئن ازگئروه انصئار 

واطرافیان محمد که پایداری میکنند و به جنگ ادامه مئیئدهئنئد، 

بقیه نیز باز گشفه جنگ سخفی میان آنان و اتحادیه هئوازن در 

محمد، طب  معمول، دور از صحنۀ جنگ بر تپه ای .  می گیرد

می ایسفد و با محافنان  ود صحنۀ جنگ را تماشا و رهئبئری 

سرانجام، مسلمانان به علت فزونی بئی انئدازه نئرئرات .   میکند

كشئفئه  66 ود، دشمن را شکست داده آنها را با به جا گذاردن 

وادار به عقب نشینی بئه شئهئر طئائئب کئه از بئرج و بئاروی 

آنئگئاه مئحئمئد شئهئر را بئه .  محکمی بر وردار بوده، میئکئنئنئد

محاصره در آورده، به هر طریقی می کوشد آن را به تصئرف 

 .  ود در آورد

و  را  کرده بئاغ هئای آن "  رزهای طائب" محمد، از بریدن 

حفی به تقلید از مدافعان شهر که بر سر هر .  نیز دریغ نمی کند

کنگره ای از حصار شهر منجنی  نهاده بودند، دسئفئور مئیئدهئد 

. که مسلمانان نیز منجنی  گذارده، شهر را سئنئگ بئاران کئنئنئد

سرانجام، پس از بئیئسئت .  ولی باز هم موف  به تصرف نمیشود

تئن از  6تن از قئریئ  و  1) کشفه  58روز، با به جا گذاشفن 

 . ، دست از محاصره شهر برداشفه عقب می نشیند(انصار

جنگ های پراکنده ای نیز میان مسئلئمئانئان و گئروه هئایئی از 

دشمن که به اطراف پراکنده شده بودند در میگیئرد کئه درآنئهئا 

از جمله، یکی از مسلمئانئان .  کسانی از دو طرف کشفه میشوند

به شفری که درید را حمل میکئرد مئی "  ربیعة بن رفیع" به نام 

طئبئری داسئفئئان .  رسئد و پئیئرمئئرد را درون هئودج مئی یئابئد

 :بر ورد آن دو را اینطور تعریب می کند

 "چه  واهی کرد؟: "درید گرت

 ."ترا می کشم: "گرت

 "تو کیسفی؟:"درید گرت

این بئگئرئت و بئا شئمئشئیئر  ئود "  ربیعة بن رفیع سلمی: " گرت

 .ضربفی به او زد که کاری نسا ت

شمشیر مرا کئه .  مادرت چه بد ُمَسلَّحت کرده است: " درید گرت

در هودج است برگیر و باالتر از اسفخوان ها و پئائئیئن تئر از 

سر ضربت بزن که من کسان را چنین مئی کشئفئم و چئون بئه 

نزد مادرت رففی به او بگوی که درید بن صمه را کشفه ای و 

وقفی ربیعه .  چه بسیار روزها که از زنان قوم تو دفا  کرده ام

: پی  مادر  ود بازگشت و کشفن درید را به  او   بر داد گرت

  كئس * ." به  ئدا  سئه  تئا از مئادران تئو را آزاد کئرده بئود" 

 ."   بكشت
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 فدائیان اسالم        
 سیر مشروعه طلبی در ایران

هئا بئرای  و فرار دیكفئاتئور، مئبئارزۀ تئوده ۳۱پس از شهریور 

های دموكراتیك و ضد امپریالیسفئی كئم كئم اوج  تحق   واست

هئا حئفئی در زمئان  ویژه كمونئیئسئت نیروهای مفرقی به.  گرفت

دیكفاتوری رضا ان نیز تن به سكوت نداده بودند ولی در جئو 

، نیروهای واپسگرا، كم كئم پئس ۳۱نسبفاً آزاد بعد از شهریور 

( غیر از مدرس به) و سكوت مطل  "  تقیه" های طوالنی  از سال

آقای  مینی، كئفئا  فئوق ارتئجئاعئی .  ای یاففند جان تازه(  ۱۱)

الئه نئوری را  را نوشت و ننریات شیخ فضئل"  االسرار كشب" 

، جمعیت ( ۰۲۳۸در سال ) كمی بعد (  ۱۰. ) تننیم و تدوین كرد

ا   فدائیان اسالم توسط نوا  صروی و سئه تئن از هئمئرئكئران

ای، كه مئا امئروز  این رویدادهای كوچك و حاشیه.  وجود آمد به

كئنئیئم در آن  آنها توجه مئی   اطر جریانات كنونی جامعه، به به

قطرۀ نئاچئیئزی بئود در مئقئابئل دریئای تئوفئنئده و   مزابه ایام به

 . . .ها روندۀ مبارزات توده پی 

، حز  توده، پس از فرار دیكئفئاتئور و رهئایئی ۳۱در مهرماه 

شاگردان  لب و نا لب ارانی از زندان، تشكیل شئد و كئم كئم 

دهی  ، به سازمان( ۱۳) اسفزنای  وزسفان  در سراسر كشور، به

 .ها پردا ت توده

، دولت ایران مخریانه برای دادن امفیاز نرت شمئال ۳۳در سال 

دكئفئر رادمئنئ ، .  به امریكا، با ایئن كشئور وارد مئذاكئره شئد

، ۳۲مئرداد  ۰۷نمایندۀ فراكسیون حز  توده در مجئلئس، در 

این مذاكرات و قول و قرارها را در مجلس شورای مئلئی افشئا 

 :كرد و گرت

هئای  ئارجئی  و رفئقئایئم بئا دادن امئفئیئازات بئه دولئت"  بنئده" 

آهئن  همانطوری كه ملت ایران تئوانسئت راه.  بطوركلی مخالریم

 ود را  ود  احداث كند، بنده یقین دارم كه با كئمئك مئردم و 

توانیم تمام منابع و بئروت ایئن كشئور را  سرمایۀ دا لی ما می

موضو  بدبخئفئی ایئن مئمئلئكئت  اسفخراج كنیم و شاید بفوانیم به

 ."بهبودی دهیم

دو سه ماه بعد، وقفی كه تقاضای امفیاز نرت شئمئال از طئرف 

اسفالین پی  آمد، همین دكفر رادمن  سخنان پئرسئوز و گئداز 

ویئژه مئخئالئرئت بئا  و به"  بدبخفی این مملكت"  ود را در مورد 

. فئرامئو  كئرد"  های  ارجی بطوركلئی دادن امفیاز به دولت" 

وقفی این تناقض از طرف دكفر مصدق به او تئذكئر داده شئد، 

 :باكمال شهامت جوا  داد

من گرفم كه عقیده دارم كه تمام منابع بئروت ایئران بئایئد ". . .  

دست ایرانی اسفخراج شئود و در ایئن جئمئلئه اسئم نئرئت را  به

منری در مئجئلئس چئهئاردهئم،   كفا  سیاست موازنه." ) نیاوردم

 (۳۱۸ص 

درواقئع ) درهمان ایام، این تز ضد ملی و ضد كمونیسفی حز  

 :یعنی حز  توده انفشار یافت( ازهمان آغاز  ائن

همان ترتیب كه برای انگلسفان در ایران منافعی قائلیم و  ما به" 

كئنئیئم بئایئد مئعئفئرف بئاشئیئم كئه  برعلیه این منافع صحبت نئمئی

این حئقئیئقئت پئی  باید به.  شوروی هم در ایران منافع جدی دارد

برد كه مناط  شمالی ایران در حئكئم حئریئم امئنئیئت شئوروی 

« حئز  تئوده» ای كه من در آن هسئفئم  و عریدۀ دسفه. . .  است

فوری برای دادن امفیاز نرت شمال به  این است كه دولت باید به

 —های انگلیسی و امریكایی   ها و نرت جنو  به كمپانی روس

احسان طبری، مئردم بئرای "  نرت  مساله." )"  وارد مذاكره شود

 (۰۷/۴/۳۲ -۰۳  روشنركران، شماره

كشمك  امفیاز نرت در مئجئلئس چئهئاردهئم بئاال گئرفئفئه، دكئفئر 

ها، از تز ندادن هرگئونئه امئفئیئاز  مصدق با حمایت همگانی توده

، ۳۲كئرد و بئاال ئره، در آذر  های  ارجی دفئا  مئی به دولت

پیشنهادی در این زمینه به مجلس ارائئه داد كئه پئس از جئر و 

هئای  دلیل مخالرت.   تصویت رسید های فراوان در مجلس به بحث

  های اكزریت سئرسئپئرده وابسفگان به سیاست شوروی و موافقت

ای كئه  سیاست انگلیس در مجلس هرچه بود، و با هئر مئحئاسئبئه

صورت گرففه باشد، حقیقت این است كه تصویئب طئرح دكئفئر 

كردن  ای برای ملی جلو بود و مقدمه مصدق در آن ایام یك گام به

آمئیئز  اشفباهئات عئنئیئم و فئاجئعئه.  های بعد صنعت نرت در سال

 ۳۴ویژه قبل از كودتای  دكفر مصدق در اوا ر حكومت  ود به

مرداد، چیزی نیست كه بفوان از آن گذشت و ما درجئای دیئگئر 

كه از  صلت طبقئاتئی او ) موقع  ود، به این اشفباهات عنیم  به

 واهیئم پئردا ئت ولئی در (  گرفت ا  سرچشمه می و همراهان

اینجا باید بگوییم كه سرسخفی دكفر مصدق در مجلس چهاردهئم 

تصویب رساندن آن طرح، از صرحات در شان كارنئامئۀ   در به

 .رود شمار می سیاسی او به

هئای  هنگام بررسئی پئرونئدۀ دزدی ، مصدق به۳۲اسرند  ۰۲در 

: سهیلی و تدین و ماسفمالی شدن این پرونده در مجلس، با گرئفئن

 .، از مجلس بیرون آمد"جا مجلس نیست، دزدگاه است این"

اسرند، دانشجویان دانشگاه تهران در حمایت از مصئدق  ۰۵در 

بئازاریئان بئازار را تئعئطئیئل .  زدنئد به تناهرات  یابانئی دسئت

طئرف مئجئلئس  مردم تهران به دانشجویان پیوسفنئد و بئه.  كردند

حركت كردند، یك دانشجو كشفه شد و تعدادی ز می شدند ولئی 

 .با اینهمه موف  شدند كه مصدق را به مجلس برسانند

وران و روشنركئران بئا  ، كارگران و دهقانان و پیشه۳۸در سال 

های كارگری در اكئزئر  اتحادیه.  جدال بر اسفند هیات حاكمه به 

آغئازگئر اعئفئراضئات كئارگئئری .  نئقئاط كشئور گسئفئر  یئافئئت

شهرهای صنعفی ننیر تهران و اصرهان و بعضی از شهرهئای 

جنب  دهقانی در گیالن و آذربایجان و بسئیئاری .  مازندران بود

دانشجویان از مبئارزات ضئد .  های كشور نضج گرفت از اسفان

هایی  روزنامه.  كردند ها حمایت می اسفعماری و دموكراتیك توده

هئا  شد به ارتقای آگئاهئی تئوده كه در آن جو نسبفا آزاد منفشر می

در سایۀ این مبارزات، دكفر مصدق كئه در آغئاز .  داد یاری می

بئا )  چهاردهم در مجلس تقریبا به تنهایی مئبئارزه مئیئكئرد   دوره

، ( گئاه فئراكسئیئون حئز  تئوده های گاه و بئی توجه به لگدپرانی

دور  ئود  درپایان این دوره توانست یك جمع سئی نئرئری را بئه

 .جمع كند

مبارزات ضد فوودالی و دموكراتیك آذربایجئان و كئردسئفئان بئا 

وحشئت  آور  ئود، هئیئات حئاكئمئه را بئه ابعاد گسفرده و شگرئت

هئا و  ئنئجئر از  اگر اشئفئبئاهئات رهئبئری ایئن جئنئبئ .  اندا ت

های اسفالین نبود، میرفت كه نه تنها در آذربئایئجئان و  زدن پشت

مئنئرئور و   كردسفان بلكه در سراسر كشور، بساط هیات حاكئمئه

 .فاسد و حامیان امپریالیست آن را درهم بریزد

های سیاسی بئه حئز   ، سال اعطای آزادی فعالیت۳۸در بهمن 

 ، ارگان حز  "رهبر"  قول روزنامه و یا به)توده از طرف قوام 

، سال به وزارت رسیدن "(السلطنه جنا  اشرف قوام: "توده

های  رهبران حز  توده، سال سركو   ونین جنب 

ها هزار تن از  دموكراتیك آذربایجان و كردسفان و كشفار ده

یمن زدوبندهای دا لی و جهانی  زحمفكشان ترك و كرد، به

!                                                             رفی  اسفالین  

السئئلئئطئئنئئه، حسئئا   هئئا، قئئوام پئئس از شئئكئئسئئت ایئئن جئئنئئبئئ 

. ا  گئذاشئت هئای حئز  تئوده را نئیئز كئب دسئت  وشرقصی

ها و افراد مئفئرقئی  حمالت وحشیانۀ قوام به مطبوعات، سازمان

وقفیكه  یال قوام  از آذربایجان راحت شد، پئس از . شدت یافت

پانزدهم آمئاده   ماهه،  ود را برای انفخابات دوره ۰۸یك ففرت 

در آسفانۀ این انفخابات، حز  دموكرات ایران را با عجله .  كرد

 واست كئه حئز  او اكئزئریئت مئجئلئس را  قوام می.  تشكیل داد

دست آورد و قرارداد الحاقی گس ـ گلشائیئان را بئه تصئویئب  به

دكفر مصدق با حمایت مردم علیه انفئخئابئات سئا ئفئگئی .  برساند

قوام دست به افشاگری زد كه از جملئه سئخئنئرانئی او، قئبئل از 

ایئن .  انفخابات، در مقابل چند هزار تن در صحن مسجد شاه بود

ها و نیز سابقۀ مبارزات او در مجلس چهاردهئم سئبئب  افشاگری

اول تئهئران در دورۀ پئیئ    شد تا از انئفئخئا  مئجئدد نئمئایئنئده

حال با اقئلئیئفئی بئه مئجئلئس راه  عمل آید، ولی با این جلوگیری به

ا  تصئویئب قئرارداد  تئریئن وظئیئرئه این مجلس كه عئمئده.  یافت

   ئاطئر مئبئارزات سئرسئخئفئانئه الحاقی گس ـ گلشائئیئان بئود، بئه

پشفگرمی افكار عئمئومئی وعئنئاصئر مئلئی و  نمایندگان اقلیت به

گئان  ای از نئمئایئنئد كئه عئده) تضادهای شدید امریكا و انئگئلئیئس 

. ، در این كئار تئوفئیئ  نئیئافئت( مجلس را تحت تابیر  ود داشت

بئا نئطئ   ۳۴/ ۱/۵وآ رین جلسۀ مجلس پانردهم درنئیئمئه شئب 

بر اسئاس اسئنئاد و مئداركئی كئه مئهئنئدس ) طوالنی حسن مكی 

، بدون ا ذ نفیجه مورد ننر ( حسیبی در ا فیار  قرار داده بود

 .امپریالیسم انگلیس،  اتمه یافت

مئهئم و   قبل از پردا فن به انفخابات مجلس شانزدهم، دو واقئعئه

 :هم مرتبط قابل ذكر است  به

در بخ  قبل دیئدیئم كئه .   ۳٧بهمن  ۰۵سوءقصد به شاه در ( ۰

آرا و بئانئد مئخئرئی  مشفئرك سئپئهئبئد رزم  این سوء قصد، توطوه

ء قصئد،  دنئبئال ایئن سئو بئه.  تروریسفی كامبخ  ـ كیانوری بئود

حز  توده غیئر قئانئونئی اعئالم شئد، مئراكئز آن مئورد حئمئلئه 

. قرارگرفت، رهبران و اعضای آن دسفگیئر و سئركئو  شئدنئد

اله كاشانی، روحانی با نروذ و مخالب سرسخت انئگئلئیئس و  آیت

بهانۀ دروغین شركت در این سوء قصئد، بئا  ایادی دا لی آن، به

االفالك فرسفاده شئد و  آرا، همان شب به فلك توطوۀ هژیر و رزم

 .چند روز بعد، به لبنان تبعید گردید

وجئود آمئد  دنبال ا فناقی كه بعد از سوء قصئد بئه شئاه بئه به(  ۳

مئنئنئور  مجلس موسسان ـ در زیر سرنیزۀ حكومت ننامی ـئ بئه

ای از اصول قانون اساسی ساب ، تشكیل  ایجاد توییراتی در پاره

ایئنئگئونئه تئوئیئیئر  بود كه بئه ۸۴از جملۀ این اصول اصل .  یافت

 :یافت 

توانند هئر یئك از مئجئلئس  اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می" 

شورا و سنا را جداگانه و یئا هئر دو مئجئلئس را در آن واحئد، 

 ."  منحل كنند

 47ادامه در ص 



 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 71  JN 2013  27 

26ادامه مقاله فداییان اسالم از ص   

ای بود برای تصویب قرارداد الحاقی گئس  این دو ر داد، مقدمه

ـ گلشائیان درمجلس شانزدهم، امپریالیسم انگلیس وعمال دا لئی 

آن تصور میكردند آن بئالیئی كئه در مئجئلئس بئر سئر قئرارداد 

 .جدید، منفری  واهد بود ۸۴الحاقی آمد با وجود مفرسك اصل 

دكفر منوچهئر اقئبئال، وزیئر كشئور، قئبئل از انئفئخئابئات دورۀ 

 :شانزدهم، طی یك مصاحبۀ مطبوعاتی اعالم كرده بود كه 

های وكئالئت  ئریئد و  عناوین مخفلب كرسی در ادوار ساب  به" 

شد ولی در زمان من نه از كسی پول گرففئه شئد ه و  فرو  می

 ." نه  واهد شد

 ورده بئود كئه انئفئخئابئات آزاد "  به ناموس مادر  سوگند" او 

بئایسئت  با ایئن حئال، انئفئخئابئات دورۀ شئانئزدهئم كئه مئی.  است

توانست آزاد باشئد و  سرنوشت قرارداد الحاقی را تعیین كند نمی

ایئن  .  در واقع، یكی از رسواترین انفخئابئات ادوار مئجئلئس بئود

انفخابات مورد اعفراض شدید مئردم در سئراسئر كشئور قئرار 

در تهران دكفئر مصئدق رهئبئری مئخئالئرئت بئا تئقئلئبئات . گرفت

نئگئاران و  ای از روزنئامئه او عئده.  انفخاباتی را برعهده گرفت

. ا  جئمئع كئرد مخالران سیاست اسفعماری انگلیس را در  ئانئه

، ۳۴مهر  ۳۳در این جلسه تصمیم گرففه شد كه در روز جمعه 

بعنوان اعفراض به انفخابات و در واست ابطال آن در دربئار 

ای  ئطئا  بئه مئردم  دكفر مصدق طی اعالمئیئه.  مفحصن شوند

." كئس نئگئذاریئد ای مردم در آنئجئا مئا را تئنئهئا و بئی: " نوشت

ای صئادر كئرد  سرتیپ صراری، رئیس شهربانی وقت، اعالمیه

بئا ایئن حئال، .  و هر نو  تجمع مردم را مئمئنئو  اعئالم داشئت

عئمئل  ها اسفقبال پئرشئوری از فئرا ئوان دكئفئر مصئدق بئه توده

تئوانسئت دور دربئار  اینكه آن همه جمعیئت نئمئی ننر به.  آوردند

نرر برای این امئر انئفئحئا  شئدنئد، مئنئطئقئه  ۳۱مفحصن شود، 

توسط نیروهای ارتشی محاصره شد و ارتئبئاط مئفئحئصئنئیئن بئا 

 . ارج حفی برای دریافت آذوقه، قطع گردید

، ۳۴/ ۰/۴نرر انفخا  شده برای تحصئن، در تئاریئخ  ۳۱همان 

و جبهه ملی در این روز رسئمئاً .  ملی شدند  عضو موسس جبهه

اعالم موجودیت كرد و چهار تن از آن افئراد، مئامئور نئوشئفئن 

و مفن اساسنامۀ شئ  .  ملی شدند  های جبهه اساسنامه و آئین نامه

سئفئاره   روزنامئه ۳٧۲  ای در شماره ای و آئین نامۀ سه ماده ماده

 (۱۲. )به چاپ رسید ۰۱/۸/۳۷به تاریخ 

رغم تقلبات رسوای انفخابات شانزدهم در تهران وسایر نئقئاط  به

ملی بئر ابئر   كشور، دكفر مصدق و چند تن از كاندیداهای جبهه

حمایت پرشور و گسفردۀ مردم به مجلس راه یئافئفئنئد، درایئنئجئا 

برای اینكه پوچ و مسخره بودن نئقئ  مئزئبئت تئرور هئژیئر در 

انئفئخئابئات بئعئدی تئهئران و سئایئر   ابطال انفخابات و درنفئیئجئه

 زعبالتی كه در این روزها در ایئن زمئیئنئه عئنئوان مئیئشئود، 

روشن گردد ارائۀ چند نمونه از نفایج انفخابات و تئذكئر نئكئاتئی 

 :چند الزم است

، ش  تن از حائزین اكزریت تهران عئبئارت ۴/۴/۳۴در تاریخ  

 :بودند از

 -۸حسئیئن مئكئی     -۲دكفر بئقئایئی     -۳دكفر مصدق        -5

 .دكفر مفین دففری -۱سید ابوالقاسم كاشانی    -۵حائری زاده   

، هژیر وزیر دربار، در مسجد سپئهئسئاال تئوسئط ۳۴/ ۰۲/۴در  

 .رسد قفل می فدائیان اسالم به

۰۸/۴این ترور، اعالم حكومت ننامی در  (  منری) اولین نفیجۀ 

، ایجاد ّجو فشار و ا فنئاق، تئوقئیئب دكئفئر بئقئایئی، مئكئی، ۳۴/ 

مئلئی و   زاده، و تنی چند از دیگر رهبران آن زمان جبهه حائری

 .فرسفادن دكفر مصدق برای مدتی به احمدآباد

/۰٧/۴این ترور، در نفیجۀ شمار  آرا در(  منری)  دومین نفیجه

نه فقط مكی :  منعكس است(  چهار روز پس از تروز هژیر)   ۳۴

اله كاشانی نیز در میان ش  تئن  چنین آیت زاده بلكه هم و حائری

 :شوند اولیۀ حائزین اكزریت دیده نمی

 -۲مئئحئئمئئد صئئادق طئئبئئاطئئبئئائئئی     -۳دكئئفئئر مصئئدق         -5

دكئفئربئقئایئی     -۵جواد مسعودی     -۸آبادی       الدین دولت حسام

 جمال امامی -۱

، از ایئن هئم بئدتئر ۳۴/ ۰۴/۴حفی نفایج شمار  آرا در روز 

 :شود می

دكئفئر   -۲آبئادی    دولئت  -۳محمد صادق طئبئاطئبئایئی         -5

 دكفر بقایی -۱جمال امامی    -۵جواد مسعودی    -۸مصدق   

 —، سید حسین امامی، قاتل هژیر،  ۰۴/۴/۳۴در همین روز 

 (۱۸. )شود ، اعدام می(ش  روز پس از دسفگیری)عجوالنه 

دنبال اعئفئراضئات شئدیئد  ابرات منری تروز هژیر در جامعه، به

شود و حفئی ایئن حئركئات اعئفئراضئی گسئفئردۀ  مردم  نزی می

هئای  ها و افشای تقلبات رسوای انفخاباتئی تئوسئط روزنئامئه توده

ای جئز ابئطئال  گیرد كه دولئت چئاره چنان اوج می آزادیخواه آن

ای  و به اینگونه مبارزه.  بیند ، نمی۳۴/ ۰۷/۴انفخابات تهران در 

كه برای تامین آزادی انفخابات با پشفیبانی افكار عمومی شرو  

 .یابد ملی پایان می  نرع جبهه شده بود در تهران به

طول  روز به ۵۱آبان، شاه به امریكا رفت و این سرر قریب  ۳۸

 .انجامید

بهمن، دولت اعالم كئرد كئه مئجئلئس شئورای مئلئی و سئنئا  ۰۵

بئهئمئن ، افئفئفئاح  ۳۱در روز (  گان تهران  بدون حضور نمایند) 

 . واهد شد

بئهئمئن، دكئفئر مصئدق در مئیئفئیئنئگ عئنئیئمئی در مئیئدان  ۰٧

شمار در انئفئخئابئات مئجئلئس  بهارسفان، ضمن افشای تقلبات بی

، به افففاح ( كه فقط انفخابات تهران قبال باطل شده بود) شانزدهم 

 .مجلس بدون حضور نمایندگان تهران، اعفراض كرد

، نفایج قطعی انئفئخئابئات تئهئران اعئالم شئد و ۳۷در فروردین 

مصئدق، ) مئلئی   هشت تن از كاندیداهای مئورد حئمئایئت جئبئهئه

( زاده، كاشانی، شایگان، نریئمئان و صئالئ  بقایی، مكی، حائری

و این موفقیت نسبئی، مئنئحئصئرا در سئایئۀ .  به مجلس راه یاففند

دسئت آمئد و تئرور هئژیئر،  حمایت گسفرده و پرشور مئردم بئه

 .ترین تابیر مزبفی در آن نداشت كوچك

جالب اینكه پنج نرر اول حائزین اكزئریئت در نئفئایئج اعئالم   نكفه

و در نئفئایئج قئطئعئی (  قبل از تئرور هئژیئر)   ۳۴/ ۴/۴شده در  

هئمئان تئرتئیئب  ، دقیقئا هئمئان افئراد و بئه۳۷/ ۳۳/۰انفخابات در

 :باشند می
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 سید ابوالقاسم كاشانی -۵زاده    حائری

شئمئاری كئه  بی  شرمانه و ادعاهای ابلهانه های بی علیرغم دروغ

و ما چند نمونئه از آنئهئا را از قئول ) این روزها عنوان میشود 

شئهئیئد " كئفئا    عبداله كرباسچیان، حاج مهدی عراقی، نویسنئده

، " برنامۀ انقالبی فئدائئیئان اسئالم" كفا    و مقدمه"  نوا  صروی

، و بئا تئوجئه بئه آنئچئه گئذشئت، ( ایئم در صرحات قبل نقل كئرده

 : الصه كنیم

ترور هژیر توسط فدائیان اسالم فقئط در رابئطئه بئا دشئمئنئی ( 5

ها و سرسپردگان آنهئا  اله كاشانی با انگلیسی  ونین و قدیمی آیت

السلطنه و غیره قابل تبین اسئت و نئه  آرا، قوام ننیر هژیر، رزم

تئر  در بخ  قبل در ایئن زمئیئنئه بئیئ )  ی دیگر  در هیچ رابطه

 .(ایم سخن گرفه

ترور هژیر نه تنها هیچ تابیر مزبت نداشت بلكه با ایئجئاد جئو ( 8

دنبال آن، بطئوریئكئه   فشار و حرقان و با اعالم حكومت ننامی به

نئحئوی كئه پئس از تئرور،  ایم ابر منری هم باقی گذاشئت بئه دیده

. اله كاشانی از لیست حئائئزیئن اكئزئریئت حئذف شئد حفی نام آیت

 ئاطئر  دلئیئل تئرور هئژیئر بئلئكئه بئه ابطال انفخابات تهران نه به

و (.  ۱۵) هئا صئورت گئرفئت  تئوده  اعفراضات شدید و گسفئرده

ابئبئات رسئیئد كئه نئه تئرور  یکبار دیگر، این حكم كمونیسفی بئه

تئوانئد سئیئر جئریئانئات را  ای مئی ها بلكه حركات تئوده شخصیت

 .توییر دهد

انفخابات مجدد تهران قریب شئ  مئاه پئس از تئرور هئژیئر ( 0

  انجام شد و دراین فاصئلئه، وقئایئع بسئیئاری رخ داد و مئبئارزه

ها برای تامین آزادی انفخابات، در این فاصئلئه هئر لئحئنئه  توده

 .اوج گرفت

مئلئی در مئجئلئس شئانئزدهئم در   موفقیت نسبی كاندیداهای جبهه

 انفخابات تهران چه ربطی دارد به یك ترور ش  ماه قبل آن؟

ملی درمجلئس شئانئزدهئم   جریاناتی كه به موفقیت نسبی جبهه( 0

درانفخابات تهران منئجئرشئد، بئطئوریئكئه دیئدیئم، از مئبئارزات 

و نئیئز ازمئبئارزات  ۳۷تئا فئروردیئن  ۳۱ها از شهریئور  توده

. نمایندگان اقلیت ادوار چهارده و پانزده، سرچشمه گرففئه اسئت

را بئایئد درمئبئارزات  ۵٧های قیام بهمن مئاه  همانطوركه ریشه

صئد سئال  هئا درطئی یئك ضد امپریالیئسئفئی ودمئوكئراتئیئك تئوده

ملئی در   بنا براین، سرآغاز موفقیت جبهه.  وجو كرد  ا یرجست

دانسئفئن (  روز تئرور هئژیئر)   ۳۴/ ۰۲/۴مجلئس شئانئزدهئم را 

 ۰۵را  ۵٧همانقدر مسخره است كه امروز سرآغاز بهمن مئاه 

 .قلمداد كردن ۸۳ رداد 

" رهئایئی" از ادعاهای مضحك در رابئطئۀ تئرور هئژیئر بئا ( 1

و "  از شئكئسئت انئفئخئابئاتئی دوره شئانئزده"  مصدق و یئارانئ 

و  ئزعئبئالت مشئابئه كئه "  كمك فدائیان اسالم به"  ها انفخا  آن

الئه كئاشئانئی بئه نئمئایئنئدگئی  بگذریم، این ترور در انفخا  آیئت

ایئم كئه در نئفئایئج  دیئده.  مجلس نیز كوچكفرین تابئیئری نئداشئت

اله كئاشئانئی نئرئر  ، آیت( قبل از ترور هژیر)   ۳۴/ ۴/۴انفخابات 

چنان نرر پنجئم بئاقئی  تیز هم ۳۳/۰/۳۷پنجم بود و در انفخابات 

 .تر آمد نه باالتر رفت و نه پائین. ماند

اله كاشانی و نئرئوذ  بدون اینكه بخواهیم سواب  مبارزات آیت( 8

او در آن زمان در بین مردم را كئم اهئمئیئت جئلئوه دهئیئم ولئی 

اله كاشانی در لیست كاندیئداهئای مئورد  حقیت این است كه آیت

رهبری دكفر مصدق به نمایندگی انئفئخئا   ملی به  حمایت جبهه

الئه كئاشئانئی و  شد، و نه دكفر مصدق و دیگران در لیست آیئت

 !فدائیان اسالم

اله كئاشئانئی  ترور هژیر كوچكفرین كمكی به پایان تبعید آیت( 6

یعنی قریب هشئت مئاه پئس  ۳۷/ ۳۱/۲اله در تاریخ  آیت) نكرد 

 (.از این ترور به تهران بازگشت

مئجئلئس، تئنئهئا  دلئیئل   اله كاشانی بعنوان نماینده انفحا  آیت( 2

اله كاشانی در دورۀ چهاردهم  آیت.  ماهۀ او نبود ۰۴پایان تبعید 

زمئانئیئكئه در ) بعنوان نمایندۀ چهارم تهران انئفئخئا  شئده بئود 

ولئی دولئت سئهئیئلئی از اعئالم آن (  هئا بئود بازداشت انگلیسئی

  گئی، بئر ئالف دوره نئمئایئنئد  ودداری كئرد و آن انئفئخئا  بئه

چئرا؟ بئه دو .  شانزدهم، موجب رهایی او از زنئدان نئگئردیئد

 :دلیل

، تراوت فئاحئ  ۳۲ -۳۳های  با سال ۳۷-۳۴های  نخست ـ سال

ها و حضور فعال و پرشور در  ارتقاء سط  آگاهی توده: داشت

صحنۀ مبارزات سیاسی و نیز وجود اقلیفی نسبفا قوی و مئوبئر 

داد كئه مئانئنئد  در مجلس شانزدهم به هیات حاكمئه اجئازه نئمئی

 .اله كاشانی را نادیده بگیرد چهاردهم نمایندگی آیت  دوره

این دلئیئل دوم را از انئفئشئارات اسئالمئی و طئرفئدار )   –دوم 

 !(:آوریم كه جای بحث و تردید نداشفه باشد روحانیت می

ای هست كه از زبان یكی از سررا در تهئران  در اینجا ننریه"  

الئه  شود بئه بئرگشئت آیئت مربوط می" سر"شنیدم و این ننر یا 

مئقئامئات سئرئارت امئریئكئا در :  گرت سریر می.  كاشانی از لبنان

الئه مئوافئقئت  تهران د الت نمودند تا اینكه شاه با بازگشئت آیئت

كند و این مقامات بودند كه از نفایج فعالیت حز  تئوده نئگئران 

درنفیجه مفوسل شدند به احساسات مئذهئبئی و اعئفئقئادی .  بودند

مردم، درعین حال مرد نیرومئنئد مئذهئب وسئیئاسئت و دشئمئن 

این سبب سرارت امریكا رسئمئا  به. اله كاشانی بود كمونیسم، آیت

 (۱۱!" )اله موافقت نماید به شاه توصیه نمود تا با بازگشت آیت

، علی منصور، نخست وزیر وقئت، تئلئگئرام ۳۷در اردیبهشت 

 :اله كاشانی فرسفاد زیر را به لبنان، به تبعیدگاه آیت

چئون مئدت .  اله كاشانی دامت بركاتئه االسالم آیت جنا  حجت" 

مسافرت جنا  مسفطا  عالی طوالنی شده است اكنون مراتب 

عطوفت و مالطرت اعلیحضرت همایون شاهنشاهئی را ابئالغ 

و با تجدید ارادت  ود، مراجعت جنابعالی را انفنار و الفمئاس 

 .دعا دارم

                                                                                                 

 ( ۱٧" )نخست وزیر ـ علی منصور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های اصلی مبئارزات  ـ برای شنا ت ماهیت واقعی و انگیزه86

مدرس با رضا ان و نیز حمایت او از مرتجعینی نئنئیئر شئیئخ 

و (  ۰۷۰۷عاقئد قئرارداد اسئارت بئار )  زعل و وبوق الدوله 

ای گئیئالن و آذربئایئجئان  هئای تئوده های او بئا جئنئبئ  مخالرت

و غیره مراجئعئه کئنئیئد بئه (  جنب  جنگل و قیام شیخ  یابانی)  

جئایئگئاه مئبئارزات " کئفئا   ۷۱تئا  ۴۸زیر نویئس صئرئحئات 

 .و اسناد ارائه شده در آنجا" روحانیون ایران

ـ بعد از نوشفن این کفا ، آیت هللا  ئمئیئنئی در پشئت پئرده 85

رفت و دیگر نامی و  بری از وی در هیچ جئا دیئده و شئنئیئده 

 .، همچنان در پشت پرده باقی ماند ۸۰نشد، و تا بهمن 

نه تنها از هرگونه  ۰۲۳۱ـ  ۳۸های  ـ حز  توده در سال88

ها بویژه کارگران نرت  وزسفان،  سازماندهی و تشکیالت توده

های   ودداری کرد بلکه حفی در مقابل اعفراضات و جنب 

 ود بخودی کارگران در جهت  واست اقفصادی آنها، 

 بعنوان نمونه بهنگام اعفصا  بزرگ کارگران نرت . ایسفاد می
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آبادان و اعفراض آنان علیه اسفزمار شرکت نرت انگلیس، حز  توده، دکفر رادمن  و دکفر جئودت را بئرای 

البفه بهانۀ رسمی حئز  تئوده، جئلئوگئیئری از .   امو  کردن صدای اعفراض کارگران به  وزسفان فرسفاد

ولی دلیل واقعی این امر را باید تصمیم .  مفحد شوروی و انگلیس علیه فاشیسم آلمان بود  ایجاد شکاف در جبهه

به نرت  ۳۲  بویژه اینکه اسفالین از سال.  ها در جنو  دانست ها و بخطر نیندا فن منافع آن به نرنجاندن انگلیس

 .شمال ایران چشم دو فه بود

 وانی سیاست شوروی و انگلسفان در مورد ایران بنوعی پی  در آمد کنررانس یالفا و نیز بئنئوعئی تئجئدیئد  هم

نئرئوذ روسئیئه و   تزاری و انگلسفان در مورد تقسیم ایران  بئه دو مئنئطئقئه  بین روسیه ۰۷۱٧  قرارداد  ائنانه

بئا سئیئاسئت .(  قراردادهای اسفعماری علیه ایران پس از انقال  اکفبر توسط لنین لوئو شئده بئود) انگلسفان بود 

، همچنئان ۲۳های بعد، و حداقل تا اوایل سال  های جنگ نبود بلکه تا سال انگلیس در ایران فقط مربوط به سال

های حز  توده در راه ملی شدن صئنئعئت  ها و سنگ انداری جاست تمام گربه رقصانی واز همین.  ادامه داشت

 .نرت

شئانئزدهئم، کئوچئکئفئریئن نئقئشئی   ـ در اینجا باید مفذکر شد که حز  توده در مبارزۀ ابطال انفخئابئات دوره80

 ۱که قریئب ) بین ابطال انفخابات، و برگزاری مجدد آن   حفی در فاصله.  نداشت و کالً  ود را کنار کشیده بود

حز  تئوده عئدم شئرکئت  ئود را در یئکئی از .  در مبارزات انفخاباتی مطلقاً درگیر نشد(.  ماه بطول انجامید

 :با این اسفدالل مضحک توجیه کرده بود ( ۳/۰۱/۳۴ــ ۸  نیسان، شماره)روزنامه های  

فعلی که بر سر انفخابات در گرففه است در حقیقت مبارزۀ مخالرین آزادی انئفئخئابئات بئا طئرفئداران   مبارزه" 

 واهد دیگری را بیرون کنئد و  واقعی انفخابات نیست بلکه دو گروه مربوط به دوسیاست است که هر کدام می

 ."ها بنشیند  ود  بجای آن

انفقاد " ، کیانوری بعنوان ( مرداد ۳۴سال بعد از کودتای  ۴سال بعد از آن جریان و  ۰۳یعنی ) ۰۲۸۱در سال 

(. هئا ها و  یانت ها در توطوه به روایت حز  توده یعنی بهفرین راه فرار از مسوولیت" انفقاد از ود" )"از ود

 :در یکی از نشریات بقایای حز  توده در  ارج از کشور چنین نوشت 

ما نسئبئت بئه .  عدم شرکت حز  توده و نیروهای تحت ا فیار آن در انفخابات شانزدهم، اشفباهات مهمی بود" 

ملی علیه عمال اسفعمار انگلیس برپایۀ این حسا  غلط که این ا فالفات دو جناح امئپئریئالئیئسئفئی   مبارزه جبهه

مشئفئرک   طرف و برکنار ماندیم، از شرکت فعال در انفخابات، فعالیت برای ایجاد جبهئه هیات حاکمه است بی

 ."ملی در این مبارزه، امفنا  کردیم  انفخاباتی و در صورت لزوم، تقویت جبهه

چه بسا که کیانوری پس از  یانت کنونی به آرمان زحمفکشان و پس از فرار مجدد از مرزهای شئمئالئی، از  

رهئبئر "  ئوانئدن "  ضد امیریالیئسئت" و نوکر صرفی درمقابل عمله و اکره والیت فقیه و "   ط امام" دریوزگی 

های جمهوری اسالمی و پاسداران سرمایه، با عباراتی کم و بی  ننیئر عئبئارات فئوق بئه  و فاشیست"  انقال 

چرا که برای این  ائنین به اسفورار و توبۀ اسالمی است که تیمساران آریامهئری و . بپردازند" انفقاد از  ود"

های دیروزی، در یک چشم بهم زدن، مکفبی بشوند و در  ط امام، برای نئوشئیئدن شئربئت شئهئادت،  ساواکی

 .بصب بایسفند

در "  انئفئقئاد از  ئود" نیز گئمئان کئرده بئود کئه گئویئا بئا  ۲۱حز  توده، چهارسال پس از کودتا، در تیرماه  

، " ملی شدن صنایئع نئرئت  رو  حز  در مورد مساله  ایران درباره  وسیع کمیفه مرکزی حز  توده  قطعنامه"

در حالیکه دسفهای آلئوده .  ها و بویژه به طبقه کارگر، زدودنی است ابعاد مخوف  یانت رهبران حز  به توده

 .به  ون کارگران و ننامیان و روشنرکران انقالبی، نه با تمامی عطرهای عربسفان، پاک شدنی نیست

" انئفئقئاد از  ئود" پلنوم چهارم و سایر   البفه الزم به تذکر است که عباراتی ننیر عبارات کیانوری و قطنامه 

هایی، بیشرمانه و سئپئری درمئقئابئل حئمئالت  بقایای حز  توده، جز دروغ"  مهاجرت" های مشابه در دوران 

حز  توده بعد از قیام بهمن ماه تا کنون، دقیقاً همان سیاست  ائنئانئۀ : به این دلیل که. مداوم، چیز دیگری نبود

 .های بیست و سی را ادامه داده است و میدهد سال

ای  مفکی به اسئرار زیئر پئرده(( ۰۱/۲/۳۷مخبر  برگزاری رویفر در ))این گزار  مسفر هرمان "... ـ 80

بشئرکئت نئرئت ((  بعنئوان وزیئر دارائئی))  هژیر .  بود که بین شرکت نرت انگلیس و هیات حاکمه وجود داشت

انگلیس مراصا حسا  داده بود و از کار شرکت نرت اظهار رضایت کرده بود، زمئانئی وزیئر دربئار شئد کئه 

نرت بود و از این رو با کشفه شدن وی اسراری از میان رففئه اسئت زیئرا شئاه   پیک طرح یا اسراری درباره

ایران بی جهت کسی را که تا این اندازه مورد تئنئرئر عئمئومئی بئود بئطئور اسئفئزئنئائئی بئه وزارت دربئار بئر 

ای کئرد  طرحی که دکفر بقایی در مجلئس اشئاره  بهر حال، ترور وی از هر سوی که باشد یا همان.  گزیند نمی

مئنئنئور ))  هئای مشئابئهئی در جئیئب داشئفئنئد  از جانب رقبایی باشد که  یال نخست وزیری در سئر و طئرح

آرا،  شرکت نرت ایران و انگلئیئس اسئت کئه پئس از تئرور رزم ۵۱ـ  ۵۱آرا و طرح پیشنهادی  نویسنده، رزم

  آرا، دو روایت مفراوت وجود دارد یکی به قلم نئویسئنئده این طرح و رابطه آن با ترور رزم  در باره.  افشاء شد

، ۸۱۵ی  بقلم مصطری فاتئ ، صئرئحئه" پنجاه سال نرت ایران"و دیگری در کفا   ۰۲۷  همین کفا  در صرحه

، و از آن (( آرا توسط فدائیان اسالم به آن اشاراتی  ئواهئیئم کئرد که ما در بخ  آینده در رابطه با ترور رزم

این نئکئفئه آشئکئار شئد کئه جئنئگ .  روی در نابودی قاتل هژیر سرعت بکار بردند تا پرونده قفل بایگانی شود

چرا و چگونه نرت ملی شد؟ احمد  ئلئیئل هللا مئقئدم ." ) سخفی در نهان برای تصویب نرت در جریان بوده است

 (۸٧ی  صرحه

های اسئالمئی دانشئجئویئان  انجمن  اتحادیه" انفشارات "  مصدق و نهضت ملی ایران" ـ حفی نویسندگان کفا  81

انفئشئار یئافئفئه اسئت، در مئورد  ۰۲۵٧که در  رداد "  اروپا  و انجمن اسالمی دانشجویان در امریکا و کانادا

 :نویسند دلیل ابطال انفخابات تهران چنین می

سبب شد که انفخئابئات تئهئران و حئومئه بئاطئل  ۰۲۳۴دوم آبان   گزار  انجمن ننارت بر انفخابات در نیمه" 

 (۱۳صرحه ." )گردد

هیچ ذکری از تابیر ترور هژیرها توسط فدائئیئان اسئالم "!(  صد درصد اسالمی" درآسفانه انقال  )  و دراینجا 

 .آید در ابطال انفخابات تهران بعمل نمی

ـ ٧۸، صئرئحئات  ۰۲۵۴، ۳۱۷قم، صندوق پسفی "  عادیات" ، حسنین هیکل، نشر "ایران، کوه آتشرشان"ـ 88

٧۲. 

 .۰۴۲ی  ، صرحه ۰۲۵۴، ۳۱۷قم، صندوق پسفی " عادیات"، حسنین هیکل، نشر "ایران، کوه آتشرشان"ـ 86

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

25ادامه تاریخ اسالم از ص   

ما در گذشفه گرفیم که بنا بر یک سنت بدوی در قبایل اشفراکی ماقبل تئاریئخ هئمئه زنئان .  مننور سه تن از زنان قبیله بوده است) 

  .(قبیله مادران و  واهران مردان محسو  می شدند

—————————— 
  . 068ابن هشام، جلد دوم، ص  -

  .5501طبری، جلد سوم، فارسی، ص  -

 .  5508همان جا، ص  -

  . 056ابن هشام، جلد دوم، فارسی، ص  -

 طبری، جلد س -

  . 5508وم، فارسی، ص 

 .5500همان جا، ص  -

  . 052ابن هشام، جلد دوم، فارسی، ص .    5865طبری، جلد سوم، ص  -

  . 5865همان جا، ص  -

  . 052ابن هشام، جلد دوم، فارسی، ص  -

  . 5861طبری، جلد سوم، فارسی، ص  -

  .5501طبری، جلد سوم، فارسی، ص  -

 .  5508همان جا، ص  -

  . 056ابن هشام، جلد دوم، فارسی، ص  -

  . 5508طبری، جلد سوم، فارسی، ص  -
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 42ادامه مقاله مارکس از ص 

کار او مسفلزم .  اینها در مقایسه با کار مارکس بازیچه ئیست

ای است که بفواند واقعیت را عمیقا  العاده توان فکری  ارق

 واهد دیگران ببینند  بیند و می دریابد و آنچه به این ترتیب می

با اینحال مارکس هیچگاه از کار  ود .  را به کالم درآورد

همواره درحال حک واصالح آبار  بود و آنچه .  راضی نبود

تر از  بروی کاغذ آورده بود را همیشه در سطحی پائین

 .دانست که قصد القای  به مخاطبین را داشت ای می اندیشه

مارکس هر دو کیریت یک نابوه را داشت؛ هم اسفعداد غیرقابل 

آن  داشت، و هم   وصری در تجزیه یک چیز به اجزای مفشکله

اسفاد مسلم بازسازی یک چیز از اجزای مجزای آن، همراه با 

نشان دادن همه اشکال تطور آن و بازنمودن رابطه مفقابل این 

های  مفشکل از یک سلسله انفزاعات نبود  اسفدالل.  اشکال بود

. گرففند  ایرادی که اقفصاددانان ناتوان از ترکر بر او می  –

دانی نبود که تعاریر  را از دنیای  رو  او رو  هندسه

های  بر واقعیت کال چشم  گیری گیرد اما در نفیجه اطراف  می

هائی جدا از  مارکس در سرمایه  تعاریب یا فرمول.  پوشد می

های بسیار  دهد، بلکه یک رشفه تحلیل واقعیت بدست نمی

های بسیار ظریب با  دهد که سایه روشن موشکافانه بدست می

 .کنند های بوایت ناچیز را روشن می تراوت

کند که بروت  او در سرمایه از بیان این واقعیت ساده شرو  می

ای که تحت سیطره شیوه تولید کاپیفالیسفی است  ود را  جامعه

بنابراین کاال، که .  دهد بصورت پشفه عنیمی از کاال نشان می

شیوی است عینی و نه یک انفزا  ریاضی، شکل تک تک 

مارکس .  های بروت جامعه کاپیفالیسفی است عناصر یا سلول

گیرد، زیر و باال و  پشت و روی آن را  سپس کاال را بدست می

کند، و از این کند و کاو یک سلسه اسرار را یکی  بررسی می

اسراری که اقفصاددانان   -کشد   پس از دیگری بیرون می

کوچکفرین آگاهی از آنها ندارند، [  با دید غیرنقاد  ود]رسمی 

تر از  بنیانی  شان هرچند که شمار این اسرار بیشفر و هر یک

حال پس از بررسی همه جانبه .  کل رموز مذهب کاتولیک است

یک تک کاال، مارکس آن را در رابطه یعنی در مبادله با یک 

سپس به .  شود دهد و دراین رابطه دقی  می کاالی دیگر قرارمی

او اشکالی .  پردازد های تاریخی تولید کاال می تولید و پی  شرط

دهد که  کند و نشان می گیرند را بررسی می که کاالها بخود می

آیند، چگونه یک شکل  چگونه از یک شکل به شکل دیگر درمی

. آورد ها آن شکل دیگر را بوجود می کاال زیر فشار ضرورت

ها را چنان هنرمندانه مطرح  مارکس سیر منطقی تطور پدیده

کند که انسان ممکن است فکرکند این سیر منطقی زائیده  می

حال آنکه این سیر محصول واقعیت است، .  تخیل اوست

بازسازی دیالکفیکی است که بطورواقعی در  ود کاال وجود 

 .دارد

هرگز .  مارکس در کار  ود همواره بینهایت صادق و امین بود

ترین مراجع آن  کرد مگر آنکه موب  فاکت یا رقمی را نقل نمی

اطالعات دست دوم هیچگاه راضی  .  را تایید کرده باشند

کرد، و برای  مهم  کرد؛ همیشه به ما ذ اصلی مراجعه می نمی

. آور باشد تواند پرزحمت و کسالت نبود که این روند چقدر می

برای آنکه از صحت یک فاکت کوچک مطمون شود به موزه 

. کرد رفت و به کفب کفابخانۀ آن مراجعه می بریفانیا می

هائی را  منفقدین  هرگز نفوانسفند نشان دهند که مارکس فاکت

هائی  نادیده گرففه و یا مباحزی که مطرح کرده را بر پایه فاکت

 .بنا کرده که صحت آنها به دقت تایید نشده است

داشت تا آبار  عادت مراجعه به منبع اصلی او را وامی

نویسندگانی را بخواند که بسیار کم شنا فه شده بودند، و او در 

کفا  سرمایه حاوی چنان .  واقع تنها نقل کننده اقوال آنان بود

تعداد زیادی نقل قول از چنین نویسندگانی است که انسان ممکن 

است فکر کند مارکس قصد  ودنمائی و به رخ کشیدن وسعت 

من »گرت  مارکس می.  ابدا چنین نبود.  مطالعات  را داشفه است

 ود را .  «کنم ام، ح  هر کس را ادا می مجری عدالت تاریخی

دانست که برای نخسفین بار  ملزم به ذکر نام نویسندگانی می

اند؛ و در  ترین نحو فرموله کرده ای را بیان یا به صحی  اندیشه

چنین نویسندگانی بهیچوجه   این موارد درجه اهمیت یا شهرت

 .برای  مطرح نبود

مارکس از لحاظ علمی هم همانقدر پایبند وجدان بود که از     

نه هیچگاه سخنی بر اساس فاکفی که صد درصد از . لحاظ ادبی

  —آورد و نه هیچگاه چیزی را که  آن مطمون نبود بر زبان می

هیچیک .  کرد کامال مورد مطالعه قرار نداده بود مطرح می

های  را بدون آنکه بارها آن را مرور و بهفرین  از نوشفه

برای  قابل .  کرد شکل را برای  پیدا کرده باشد منفشر نمی

. تصور نبود که بدون آمادگی کامل جلوی مردم ظاهرشود

های  را پی   این برای  حکم شکنجه را داشت که دسفنویس

. از حک و اصالح و پردا ت کامل به کسی نشان دهد

احساس  در این باره آنقدر قوی بود که یکبار به من گرت 

هایم را بسوزانم تا آنها را ناتمام باقی  دهم دسفنویس ترجی  می

 .گذارم

این شیوه کار در اغلب موارد چنان وظیره پرزحمفی برعهده 

گذاشت که  وانندۀ آبار  مشکل بفواند تصوری از  او می

بعنوان مزال برای .  ابعاد عنیم آن در ذهن  ود شکل دهد

نوشفن حدود بیست صرحه در سرمایه پیرامون قوانین 

کار انه در انگلسفان به اندازه یک کفابخانه کفا  آبی حاوی 

ها و بازرسان کار انه انگلیسی و  گزارشات کمیسیون

چنانکه از   -اسکاتلندی را صرحه به صرحه 

ها پیداست  ا  در صرحات این کفا  های مدادی گذاری عالمت

مارکس این گزارشات را مهمفرین و .  از ابفدا تا انفها  واند -

ترین اسناد برای مطالعه شیوه تولیدی کاپیفالیسفی  گویا

برای دست اندرکاران این گزارشات چنان ارز  .  دانست می

کند که بفوان درهیچ  و احفرامی قائل بود که اظهار شک می

مردانی به قابلیت، بیطرفی و »کشور دیگری در اروپا 

اندیشی بازرسان كار انه، گزارشگران وضع بهداشت  آزاد

عمومی، ماموران ویژۀ تحقی  در زمینه اسفزمار زنان و 

؛ با این «یافت  كودكان، وضع مسكن، توذیه، و غیرۀ انگلیسی 

جمله است که چنین تقدیر شایانی در پیشگرفار کفا  سرمایه 

 .آورد از آنان بعمل می

مارکس از این کفابهای آبی که در میان نمایندگان پارلمان 

. ای از اطالعات دست اول بیرون کشید شد گنجینه توزیع می

بسیاری از این نمایندگان از آنها بعنوان هدف در تیراندازی 

کردند و از روی تعداد صرحات سوراخ شده  اسفراده می

بر ی دیگر این کفب را .  سنجیدند شان را می قدرت ترنگ

ترین کاری  فرو فند، که شاید عاقالنه بصورت کیلوئی می

توانسفند با آنها بکنند، زیرا به این ترتیب مارکس  بود که می

توانست آنها را به قیمت  یلی ارزان از فروشندگان کفب  می

که برای  [Long Acre] و اوراق کهنه در محله النگ ایکر

پروفسور .  زد بخرد به آنها سر می   رید کفب و اوراق قدیمی

گرفه است مارکس کسی است که با مطلع  [Beesley] بیزلی

کردن مردم جهان از محفوای این گزارشات بهفرین اسفراده 

پروفسور بیزلی  بر نداشت که .   را از آنها کرده است

اسناد  ۰۴۸۵فردریک انگلس پی  از مارکس در سال 

مفعددی از این کفب بیرون کشیده و از آنها در نوشفن کفا  

     .وضع طبقه کارگر در انگلسفان اسفراده کرده است

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

9[1]  - Wilhelm Wolff  (۲۰۸۳-۴۱) -   پرولتر انقالبی آلمانی، دوست و

همکار مارکس و انگلس، و کسی که  مارکس کتا  سرمایه را به او تقدیم کرده 

 .است

[2]  - Aeschylus -  ( م.  ق ۱۴۹-۹۱۹)اسخیلوس، آشیلوس یا ائیسخلوس.

نویسنده هفت تراژدی معروف ایرانیان یا .  نویس شهیر یونان باستان نمایشنامه

، پرومته در زنجیر، هفت (داستان لشکرکشی خشایار شاه به یونان)پارسیان 

 .های انتقام، و اورسیتا تن علیه تبس، استغاثه کنندگان، آگامنون، الهه

[3]  - William Cobbett  (۲۰۹۹-۲۶۴۹) –  سیاستمدار، نویسنده

دار انگلیسی که برای دموکراتیزه کردن  جزوات سیاسی، ژورنالیست و مزرعه

نظام سیاسی بریتانیا، لغو تعرفه حمایتی بر واردات غله از اروپا، و بهبود وضع 

  .مترجم فارسی –کرد  کارگران کشاورزی فعالیت می

[4]  - Robert Burns  (۳۴-۲۶۹۹) – سرای اسکاتلندی  شاعر و تصنیف

پرسی که از  در همه ۱۸۸۳در سال .  شود که شاعر ملی اسکاتلند محسو  می

بعمل آمد مردم او را بعنوان بزرگترین (  اس تی وی)جانب تلویزیون اسکاتلند 

او را پیشتاز جنبش رمانتیک در .  اسکاتلندی تاریخ سرزمین خود انتخا  کردند

پس از مرگ آثارش منبع الهام بنیانگذاران سوسیالیزم و .  شناسد ادبیات می

 .مترجم فارسی –لیبرالیزم هر دو گردید 

[5]  - Hampstead Heath – (مرغزار هیث  ) پارک باستانی و تپه ماهوری

هکتار در شمال غربی این شهر واقع شده است  ۹۱۸لندن که با مساحتی برابر 

 .مترجم فارسی  –

پس از شکست کمون پاریس الفارگ از جانب مارکس و شورای مرکزی  -  [6] 

های طرفدار باکونین شد و به  انترناسیونال اول مامور مبارزه با آنارشیست

 اسپانیا مهاجرت کرد

ادموند و ژول گونکُور دو برادر نویسنده ناتورالیست قرن نوزدهم که    [7]  .

 .مترجم فارسی –در کار ادبی همواره با یکدیگر مشارکت داشتند 

[8]  - Gustave Flaubert (۰۸-۲۰۱۲) های ادبیات  از بزرگترین چهره

کوشی  ، و  به سخت های معروفش مادام بُواری و مکاتب غر  که به رمان

مترجم    –اش در کار ادبی و حفظ سبک نگارشش معروف است  خالصانه

  .فارسی

 91ادامه مقاله پناهندگان افغان از ص 
 

اقدام به اجرای برنامه های مخفلب نموده که مفاسرانه با مخئالئرئت 

به این معنی که یئک .  های مقامات امنیفی ترکیه روبرو شده است

پناهجو در ترکیه باید از تمام حقوق اساسی ا  صئرف نئنئر و 

ح  اشفراک در هیچگونه فعالیت های فرهنگی و اجئفئمئاعئی را 

 .نداشفه باشد

این تیم در سال جاری دو بار برای یک اعفراض مسالمئت آمئیئز  

و یک بار برای اجرای جشنواره کئودکئانئه از مئقئامئات امئنئیئفئی 

ترکیه اجازه  واسفه است که نه تنها اجازه برگئزاری را نئیئافئفئه 

است بلکه اعضای این تیم را نئیئز تئهئدیئد بئه دیئپئورت کئرده و 

بعالوه در هرفه اعفراض، سرر تمامی پناهجویان افوان  ئارج از 

 .شهرها را ممنو  اعالن کرده است

کمیساریای پناهئنئدگئان : پناهجویان افوان در ترکیه ادعا دارند که  

سازمان ملل باید  قدم های قاطعی برای رفع مشکالت پناهجویئان 

در ترکیه بردارد یا پناهجویان افوان مقیم ترکیه که بطور قانئونئی 

در دفاتر کمیساریا بئبئت نئام کئرده انئد، بئه کشئور امئن سئومئی 

فرسفاده شوند یا پرونده های مهئاجئران را بئه سئرعئت بئررسئی 

کنند، یا برای مهاجران اجازه کئاری داده شئود کئه درایئن مئدت 

طوالنی دوره پناهجویی بفوانند مشکالت  وی  را حل سئازنئد و 

برای  انواده  ود مایحفاج زندگی را فراهم سئازنئد و امئکئانئات 

تحصیلی فرزندان  را مهیا سازند، و یئا ایئنئکئه دفئاتئر شئان را 

برای پناهجویان افوان در ترکیه ببندند تا پناهجویان افئوئان بئرای 

 *.آینده شان شخصا تصمیم بگیرند
 



 

 

 30     2013شماره هفتاد ویک  جون  .ماهنامۀ روشنگر  

 جلوگیری محافظه کاران از تصویب قانون منع خشونت با زنان در افغانستان
BBC – 01 3102می  

مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه عمومی روز شنبه، موفق 

 .نشد طرح قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کند

دلیییل تصییوییب نشیدن ایین طییرخ، بیروز اخییتیالف نی ییر مییییان 
شماری از نمایندگان محاف یه . نمایندگان در باره جزئیات آن بود

کار مجلس این قانون را مخالف احکام شریعت اسالم دانسیتیه و 
 .از تصویب آن جلوگیری کردند

فرمان تقنینی حامد کرزی، رئیس جمهوری افیانستان، در مورد 
منع خشونت علیه زنان که از چهار سال پیش در حال اجرا بوده 

اسییت، اخیییییرا بییرای حییل نییقییاط 
اخییتییالفییی و تصییویییب در جییلییسییه 
عمومی مجلس نمایندگیان بیه بیحیی 
گذاشتیه شید امیا بیه دلیییل اخیتیالف 

 .ن رها، به تصویب نرسید

آن دسته از نمایندگانی کیه خیواهیان 
تصییویییب اییین فییرمییان تییقیینییییینییی در 
مجلس بودند، بر ایین بیاور انید کیه 
اگر این طرخ از تصیوییب میجیلیس 
نگذرد، رئیس جمهور بعدی ممیکین 

امیا بیرخیی .  تیییر دهیدرا است آن 
هم با این استدالل که مجلس ممیکین 
است هیمییین قیانیون میوجیود را بیه 
عرر زنیان تیعیدییل کینید، میخیالیف 

 .آوردن آن به صحن مجلس بودند

موافقان و مخالفان طرخ قیانیون در 
مجلس میوارد اخیتیالف میجیلیس بیا 
طیرخ قیانییون مینییع خشیونیت عیلییییه 

 ۰۰در میاده :  زنتعیین سین ازدواج
طرخ قانون منع خشونت علیه زن، 
عقد قبل از تکمیل سن قانونی جیرم 
دانسته شده اما بیرخیی از اععیای 
مجلس گفته اند که نییاز نیییسیت کیه 
بییییرای ازدواج دخییییتییییران سیییین 

  .مشخصی پی  بینی شود

 اجازه والدین

هر گاه شخص مانع ازدواج زن گردد " آمده است که   ۳٧در ماده 

به حبس کوتئاه مئحئکئوم "  یا ح  انفخا  زوج را از وی سلب کند

اند کئه نئیئاز بئه  شود، تعدادی از نماندگان اما گرفه به مجازات می

  .عقد د فر توسط قاضی حل شود/حبس ولی نیست و نکاح 

 تعدد زوجات

آمده است که هرگاه یئک مئرد بئدون رعئایئت مئواد   ۲٧در ماده 

قانون مدنی با بی  از یک زن ازدواج کند به حبس بیشفر از سئه 

ماه محکوم به مجازات می شود اما تعئدادی از اعضئای مئجئلئس 

  .گرفه اند که این ماده  الف شریعت است

 های امن خانه

در ماده ششم آمده است در صورتی که زنان مورد  شونت قرار 

" مراکز حمایفی یا  ئانئه هئای امئن" توانند به  گیرند، زنان می می

دسفرسی داشفه باشند، اما بر ی از نمایندگان  انه هئای امئن را 

  .اند عامل ترویج فساد دانسفه

ماده هردهم در مورد تجاوز جنسی صراحت دارد :  تجاوز جنسی

ارتکا  فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکئراه یئا " که 

" ارتکا  آن با زن نا بالغ و یئا تئجئاوز بئه عئرئت و نئامئوس زن

ولی تعدادی از نمایندگان مجلس گرفه انئد کئه .  تجاوز جنسی است

تجاوز جنسی در صورت اجبار و یا رضایت زن، زنا است 

.                           و  شونت علیه زن محسو  می شود  

شخصی که زن را مئورد " آمده که   ۳۲در ماده :  لت و کو   

لت و کو  قرار دهد اما منجر به جئراحئت یئا مئعئلئولئیئت او 

ننر به وضعیت، بئه حئبئس کئوتئاه حئداکئزئر سئه مئاه "  نشود

شود، اما بئر ئی از اعضئای مئجئلئس  محکوم به مجازات می

گرفه اند که تنها در مواردی که لت و کو  منجر به جئراحئت 

  .زن شود باید عامل  شونت محکوم به حبس شود

 .نرع دیدگاه های مرد ساالر توییر یابد

سرانجام عبئدالئرئئوف ابئراهئیئمئی، رئئیئس مئجئلئس نئمئایئنئدگئان 

افوانسفان، به کمیسیون ا فصاصی امور زنان مئجئلئس دسئفئور 

داد تا طرح قانون منع  شونت علیه زنان را در کمیسیون هئای 

هجده گانه مجلس، به بحئث بئگئذارد و پئس از اصئالح تئوسئط 

جلسه روسای کمیسیون های مجلس، وارد دسفور کار عئمئومئی 

 .شود

طئئرح قئئانئئون مئئنئئع  شئئونئئت عئئلئئیئئه زنئئان، نئئیئئازمئئنئئد تئئعئئدیئئل '

وزارت امور زنان افئوئانسئفئان مئی ' نیست

گوید که نیازی به بئحئث و تئعئدیئل طئرح 

 .قانون منع  شونت علیه زنان نیست

مژگان مصطروی، مئعئاون وزارت امئور 

سی گرت کئه ایئن طئرح از  بی زنان به بی

سه سئال قئبئل یئعئنئی زمئان تصئویئب آن 

توسط رییس جمهور به اجرا گذاشفه شئده 

و تمام دادگاه های افوانسفان در  صئوص 

پئرونئئده هئئای  شئئونئت عئلئئیئه زن از آن 

 .کنند پیروی می

 انم مصطروی همچنین گرت که نیازی به 

تعدیل طرح قانون منع  شونت علیه زنان 

نیست زیرا به گرفه او نئهئادهئای اجئرائئی 

 .هیچ مشکلی در تطبی  این طرح ندارند

مئئعئئاون وزارت امئئور زنئئان افئئوئئانسئئفئئان 

طب  طرح قئانئون مئنئع  شئونئت : " افزود

های عالی منع  شونئت  علیه زن کمیسیون

والیئت فئعئال اسئت و   ۲۱علیه زنان در 

دادسفانی های ویژه منع  شونت علیه زن 

به اساس این قانون در پنئج والیئت ایئجئاد 

 ".شده است

کلیک قانون اساسی افئوئانسئفئان، تئوشئیئ  

هئئای تئئقئئنئئیئئنئئی را جئئز  قئئوانئئیئئن و فئئرمئئان

صالحیت ها و وظئایئب رئئیئس جئمئهئور 

دانسفه اسئت و تصئریئ  کئرده اسئت کئه 

تواند در صئورت ضئرورت  حکومت می

هئای تئقئنئیئنئی  فوری هنگام تعطیالت مجلس نمایئنئدگئان، فئرمئان

های تقنینی بعد از تئوشئیئ  رئئیئس جئمئهئوری  فرمان.  طرح کند

  .گیرد حکم قانون را به  ود می

هئای  در قانون اساسی افوانسفان همچنین آمئده اسئت کئه فئرمئان

تقنینی در سی روز اول آغاز بئه کئار مئجئلئس بئایئد بئه جئلئسئه 

عمومی فرسفاده شود و در صورتی که از سئوی شئورای مئلئی 

 .شود رد شود، بی اعفبار دانسفه می

/طرح قانون منع خشونت علیه زنان در بیست و نهتم سترطتان

های تقنینتی حتامتد کترزی در  به اساس فرمان  ۲۹۰۰تیر سال 

 ماده، توشیح شد ۱۱چهار فصل و 

 

عبدالسفار  واصی، عضو مجلس نمایندگان افوانسئفئان گئرئت 

که طرح این قانون باید بئه عئنئوان مئوضئو  اصئلئی جئلئسئه 

عمومی مجلئس بئه بئحئث گئذاشئفئه شئود و در مئواردی کئه 

 .ا فالف وجود دارد بحث شود

آقای  واصی گرت که باید روشن شود که رئئیئس جئمئهئوری 

افوانسفان چرا قانونی که بر  الف شئریئعئت اسئت را امضئا 

من تعجب می کنم که رئیس جمهوری : " او افزود.  کرده است

افوانسفان چطور فرمانی بر  ئالف شئریئعئت و دیئن صئادر 

قئانئون اسئاسئی را امضئا (  حامد کئرزی) کرده است،  ود  

کند که در ش  مئورد  ئالف  کند و بعد فرمانی صادر می می

 ".کالم  داست

فر نده زهرا نادری، از آن دسفه نمایندگانی است که مخئالئب 

این نماینئده کئابئل گئرئت .  آوردن قانون موجود به مجلس است

که شماری از نمایندگان برای  ارج سا فئن طئرح تصئویئب 

قانون منع  شونت علیه زنان از دسفئور کئار مئجئلئس امضئا 

 .جمع آوری کردند، اما نفیجه نداد

 انم نادری گرت هرچند شماری از نماینده ها با وارد کئردن 

طرح تصویب این قانون در دسفور کار جلسه عمومی مجلس 

مخالرت بودند، اما طوری برنامه ریزی شئده بئود کئه طئرح 

 -توسط زنان وارد دسفور کار شود و ماده های این قانون به 
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"کنیم کشتزارهای عمومی را دو باره ایجاد"  
  2013می  22پرتو، 

(   ، ماه می و جون31شمارۀ )، تورنتو"بیسیک نیوز"، نشریۀ"مگان کینچ و ماری"برگرفته از نوشتۀ   

و  سایت آنها در نشریه و و  سایت  

و امور .( موجود است" بیسیک نیوز"

بهداشفی را  ود در دست بگیرند و وسایل 

مورد نیاز  ود را مسفقل از دولت تأمین کنند 

دیگر مجبور به فرو  نیروی کار  ود 

دولفمردان که بازوی قدرت سرمایه . نیسفند

داران و صاحبان وسایل تولید هسفند باید 

چنین امکانی را از صحنۀ زندگی مزدبگیران 

بنا براین بدیهی است که باید . حذف کنند

.  دسفور به ویرانی باغهای مردمی بدهند

بعالوه، مردم از این طری  چگونگی ایجاد و 

ادارۀ تشکالت اجفماعی را بدون نیاز به دففر 

با . و دسفک های دولفی تجربه می کنند

یکدیگر همرکری کرده و از اوضا  و احوال 

و مشکالت زندگی هم با  بر می شوند، در 

بسفر یک تال  و همکاری جمعی ارتباطات 

رو در رو بیشفر شده و تا اندازه ای از 

چنین تجربه های . فردگرایی فاصله می گیرند

اجفماعی برای صاحبان وسایل تولید  طرناک 

بوده و به همین علت دولفمردان بسیج میشوند 

تا تصور چنین فضاهای انسانی را از اذهان 

هدف صاحبان قدرت از . عمومی پاک کنند

ویران کردن باغهای عمومی نه فقط نابودی 

درختان و محصوالت بلکه هدف مهتر آنها 

تضعیف و نابودی توان فکری و مادی طبقۀ 

.                                     مزد بگیر است  

———————                              

       

زمانی که در ایران نیز وضعیفی بسیار و یم 

تر جریان دارد و اقشار کم درآمد مجبور به 

 ریداری محصوالت غذایی و دارویی 

 طرناک و ناشنا فه هسفند، زمانی که کار به 

جایی می رسد که رفسنجانی ، از عاملین 

مصائب اجفماعی، در دیدار با اعضای سفاد انفخاباتی  ود 

می گوید سموم ( اردیبهشت 31چاپ شده در سهام نیوز )

دفع آفات که از کشور چین وارد شده باعث از بین رففن 

کشاورزی ما در سال گذشفه و امسال شده، زمانی که 

معصومه ابفکار، عامل دیگر حکومفی، به  انواده ها 

هشدار می دهد که برنج وارداتی از هند و پاکسفان دارای 

بوده و آن را مصرف نکنند، آیا زمان آن " ارسنیک"سم 

نرسیده که مردم،  ود با ایجاد کشفزارهاِی عمومِی محلی 

اقدام به تولید محصوالت غذایی و رفع نیازهای روزانۀ 

          ؟ ود مسفقل از دولت شوند؟                            

قیمت مواد غذایی باال میرود ولی دستمزدها 

پایین میاید، پولدارها غذاهایی با کیفیت بهتر و 

سالمتر را خریداری میکنند ولی طبقۀ پایین 

مطرود شده عقب تر میروند و غذاهای ارزان با 

اول ماه می سال . کیفیت پایین تر میخرند

گذشفه، سازمان دهندگاِن محلِی تأمین مواد 

 طر " ایجاد کشفزارهای عمومی" غذایی با نام 

بازداشت را به جان  ریده و با آگاهی از  طر 

بازداشت شدن بوسیلۀ پلیس ، یک کشفزارمحلی 

با همکاری و کار . عمومی را بنا گذاشفند 

داوطلبانه، گروهی از مردم یک باغ عمومی 

کوچک بنا کردند تا بفوانند از محصوالت 

رایگان وسالم آن اسفراده کنند و توجه عموم را 

سیسفم کنونی تولید : به این مسوله جلب کنند که 

و توزیع مواد غذایی سود را مقدم بر نیاز مردم 

قرار میدهد و  انواده های طبقۀ مزدبگیر 

مجبورند مواد غذایی با کیریت پایین تر و قیمت 

باالتر  ریداری کنند و این وضعیت سال به سال 

شدیدتر می شودطب  گزارِ  سال گذشفۀ  هیوت 

فرسفادۀ سازمان ملل پس از تحقی  و بررسی در 

مورد وضعیت غذایی مردم کانادا ، از هر ده 

سال،  6 انوادۀ کانادایِی دارای یک فرزند زیر 

یک  انواده نمیفواند مواد غذایی روزانۀ  ود را 

این چنین شرایطی برای کشور . تأمین کند

. بروتمندی مزل کانادا غیر قابل پذیر  است

اکنون زمان آن رسیده که روشی اتخاذ شود که 

ح  تأمین غذا برای همگان فراهم شود نه فقط 

عکس العمل دولت کانادا به . برای توانمندان

جای بررسی و احیانا اقدامی در رفع این مشکل 

هیوت فرسفادۀ سازمان ملل : " چنین بود

اطالعات اشفباه دریافت داشفه اند و موضو  

ضعیب و کوچک جلوه دادن کانادا در میان بوده 

به عنوان یک اعالن به ."                است

جامعه مبنی بر غیر عادالنه بودن سیاست دولت 

در تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم، 

ایجاد "سازماندهندگان حرکت اجفماعِی 

، اولین باغ یا "کشفزارهای مواد غذایی رایگان

که " کوئینز پارک"کشفزار عمومی را در زمین 

.  مفعل  به پارلمان انفاریو است ایجاد کردند 

سازماندهندگان این حرکت اجفماعی امیدوارند که این ابفکار 

برای مردم انگیزه ای باشد تا  ود ، حل مسولۀ تأمین مواد 

غذایی را در دست بگیرند و  ودشان برای رفع این مشکل 

.   و تحت ننارت مردم غذاهای سالم تری تولید شود.اقدام کنند

در ماه سپفامبر . بمر داد" کوئینز پارک"باغ ایجاد شده در   

درست زمان برداشت محصول، شهرداری تورنفو دسفور 

مقام مدیریت " ریچارد اوبنز. " را  کردن باغ را صادر کرد

پارکهای تورنفو در مصاحبه ای گرت که ما دسفور ویران 

کردن باغ را صادر کردیم چون بدون اطال  ادارۀ مربوطه بنا 

شده است و موقع  را  کردن باغ، ما نمی دانسفیم با چه کسی 

یکی از " کیدی برگر"جالب این که . باید تماس بگیریم 

در زمانی که : "سازماندهندگان این حرکت اظهار داشت 

مأمورین باغ را  را  می کردند تابلویی که شماره تلرن های 

ما روی آن نوشفه شده بود در دست یکی از مأمورین بود و 

هنوز ." اکنون به دروغ میگویند که هیج نشانی از ما نداشفند

معلوم نیست که چرا شهرداری برای پنج ماه اقدامی نکرد و 

گیاهان را به حال  ود گذاشت تا رشد کنند و به بمر برسند اما 

درست زمان برداشت محصوالت، قبل از اینکه مردم با شور 

و شوق نفیجۀ زحمات  ود را برداشت کنند، باغ و محصوالت 

یکی دیگر از سازمان " ژاکو  کری مورلند. آن را ویران کرد

وقفی صب : " دهندگان ضمن ابراز تأسب از چنین موقعیفی گرت

طوالنی تر میشود وقفی ( مراکز توزیع غذای رایگان")فود بانک"

لیست انفنار برای دریافت رایگان محصوالت باغهای عمومی 

بیشفر میشود وقفی قیمت مواد غذایی روزبه روز باال می رود، این 

نشان می دهد که ما بحران غذایی را در محله های مخفلب داریم، 

. به این موضو  اهمیفی نمیدهند!!!!( رهبران)و سیاسفمداران 

بلکه آنها پشت میزهایشان قایم شده و دسفور به ویرانی 

.                                                کشفزارهای مردمی میدهند  

مزدبگیران برای تهیۀ وسایل مورد نیاز زندگی  ود مجبورند  

صاحبان وسایل )نیروی کار  ود را به هر قیمفی که  ریدار 

اما زمانی که کارگران، وسایل . تعیین می کند، برروشند( تولید

تولید را در دست گرففه و تولید مواد غذایی و تأمین و مدیریت 

نطرۀ ایجاد مهد کودکهای ) سرویسهای اجفماعی مزل مهد کودک 

 محلی در بعضی محالت تورنفو در حال شکل گیری است و آدرس 

.مردم با کار داوطلبانه و همکاری با یکدیگر کشفزار را ایجاد می کنند  

 به دستور مقامات باغ و محصوالت آن ویران می شود
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سال عمر کرد و اما  ۲۴اوتنها 

 ۰۷۱۸از زمان مرگ  در سال 

تاکنون، هر روز بر آوازه ا  

افزوده شده، کفابهای شعر  

بیشفر به چاپ رسیده و مقام او 

به عنوان پایه گذار اصلی جنب  

نوگرایی در شعر معاصر عر  

.              باالتر رففه است  

در میان پایه گذاران شعر نوی 

عر ، پی  از همه از سه 

:  شاعر عراقی نام برده می شود

نازک المالئکه، عبدالوها  

    ..   البیاتی و بدر شاکر السیا 

                  

به شکسفن قالب های کهن شعر عر  دست زدند و  ۰۷۸۱این سه شاعر از نیمه دهه 

زبان شعری را از آئین های سخت و  شک عروض سنفی، که پشفوانه ای دیرین و 

.                                                   نیرومند داشت، رهایی بخشیدند  

(  شامل بحور و اوزان قدیم)سه گوینده جوان و نوجو، عروض و قواعد شعری کهن 

را به دور افکندند و زیر تأبیر شعر غربی جریانی پدید آوردند که به نام شعر آزاد 

.شنا فه شد و طی چند سال سیمای شعر عر  را دگرگون کرد( شعر الحر)  

رادیکال ترین نماینده جریان شعری مدرن بدر شاکر سیا  بود که نه تنها در شکل و 

قالب های پیشین، شامل تصاویر و عناصر شعری، بلکه در گوهر و حس شعری نیز 

او با دید مدرن شخصی، بیان . یکسره با سنت ادبی گرانبار گذشفه قطع رابطه کرد

اساطیری ژرف و نمادگرایی بدیع  بر شعر امروز عر  و کار شاعران نسل بعد 

شعر سیا  زبانی غنی، رمزآلود، چندپهلو و روی هم . تأبیر فراوانی به جا گذاشت

.                                                پیچیده دارد  

در روسفای جیکور در نزدیکی شهر بصره در جنو   ۰۷۳۱سیا  در اوایل سال 

در ش  سالگی مادر  را از دست داد، و داغ دوری از آغو  . عراق تولد یافت

عش  به دهکده زادگاه  مضمونی . مادر تا دم مرگ زندگی و شعر او را دنبال کرد

.                             است که در بسیاری از شعرهای او بازتا  یاففه است  

سیا  در نوجوانی برای تحصیل به بوداد رفت و در دانشکده تربیت معلم در رشفه 

در این زمان شعرسرایی در قالبهای سنفی را شرو  کرده . زبان انگلیسی درس  واند

تسلط بر زبان انگلیسی . اولین شعرهای آزاد  را منفشر کرد ۰۷۸٧از سال . بود

اشعاری از لویی آراگون، ناظم حکمت، . دروازه شعر جهانی را به روی او باز کرد

فدریکو گارسیا لورکا و پابلو نرودا را به عربی ترجمه کرد و از تی اس الیوت، ادیت 

.                                                   سیفول و ازرا پاند تأبیر گرفت  

سیا  در جوانی به تأبیر از مبارزات سیاسی جامعه، که جانمایه آن اعفراض به 

دسفگاه اسفبداد و اسفعمار بود، مانند بیشفر روشنرکران و هنرمندان هم روزگار  به 

چند بار به . اندیشه های چپ گرای  یافت و از سوی حکومت تحت پیگرد قرار گرفت

در زمان نخست وزیری دکفر محمد مصدق به  ۰۷۵۳زندان اففاد و سرانجام در سال 

.ایران گریخت و پس از یک اقامت هرفاد روزه در ایران، به کویت و سپس لبنان رفت  

که فصل تازه ای در تاریخ عراق گشود، به  ۰۷۵۴ژوئیه  ۰۸سیا  پس از انقال  

میهن  ود برگشت و در مفن مبارزات مردم قرار گرفت که نیروهای چپگرا نیروی 

.                                                  اصلی آن به شمار می رففند  

را انفشار داد که معروف ترین " سرود باران"مهمفرین شعر  ود  ۰۷۱۱او در سال 

شعر اوست و امروزه یکی از بهفرین نمونه های شعر معاصر عر  به شمار می 

.     رود  

امروزه شاعران نوگرای عر  مانند محمود دروی  و آدونیس، آبار بدر شاکر السیا  

.                                          را واالترین دسفاورد شعر معاصر عر  می دانند  

بیشفر منفقدان جانمایه . درباره این شعر مقاالت و ترسیرهای فراوان نوشفه شده است

عش  به . دانسفه اند، با تمام ابعاد و معانی حقیقی و مجازی آن" رسفا یز"این شعر را 

سرزمین مادری و مردم زحمفک  و سفمدیده آن، که به  اطر جهل و اسفبداد از 

بروت ها و مواهب بیکران میهن  ود جز زجر و محنت سهمی ندارند، از درونمایه 

.                                                              های همیشگی شعر سیا  است  

او که از آشو  های سیاسی دوران تازه . سیا ، هنرمندی حساس و سخت ناشکیبا بود

بس نا شنود، و از نق  نا روشن و غیرفعا ل نیروهای سیاسی چپ در مقابله با 

بیگانگان، به شدت دلسرد شده بود، به هواداری از نیروهای ناسیونالیست افراطی 

.   پردا ت  

در سال های پی  از . سیا  از جوانی به بیماری اسفخوانی درمان ناپذیری گرففار بود

گرفه می شود . دیگر به کلی فلج شده بود( در کویت روی داد ۰۷۱۸که به سال )مرگ 

که تنهایی و بیماری برای نخسفین بار به شعر او بارقه ای از تأمل درونی و جذبه 

امروزه شاعران نوگرای عر  مانند محمود دروی  و آدونیس، . روحانی بخشیده است

.        آبار بدر شاکر السیا  را واالترین دسفاورد شعر معاصر عر  می دانند  

سرود باران   

(متن کامل)  

 

 چشمانت دو نخلستان است در سپیده مان

 یا دو مهتابی که ماه از آن بر می دمد

 وقتی چشمانت برق می زند، از تاک برگ می روید

مثل نقش ماه در آب... و نورها می رقصند  

 وقتی از تکان پارو به لرزه می افتد

.گویی نبض ستارگان است که در ژرفای آن می تپد  

 و در مهی از اندوه شفاف فرو می روند

 همچو دریایی که شب روی آن دست می کشد

 گرمای زمستان و لرزش پائیز را با خود دارد

 و مرگ، و تولد، و تاریکی، و روشنایی؛

 پس رعشه ی گریه اعماق جانم را می لرزاند

 و شوری غریب آسمان را در بر می گیرد

.مثل بچه ای که از ماه به وحشت افتد  

 رنگین کمان ابرها را می نوشد

....و قطره قطره ذوب می شود در باران  

 مثل قهقهه پسربچه ها الی چوب بست تاکها

.و همهمه سکوت گنجشک ها بر درختان  

 سرود باران

...باران  

...باران  

...باران  

 شب خمیازه می کشد اما

 ابرها همچنان اشکهای سنگینشان را فرو می بارند

 مثل بچه ای که قبل از خواب بهانه مادرش را می گیرد

–یک سالی هست که جای مادرش خالی است  -  

 و چون از سماجت او به ستوه می آیند

..."او پس فردا می آید: "به او می گویند  

...باید حتما بیاید  

 اما بچه های دیگر توی گوشش می گویند

 مادرت آنجا در دامان تپه خفته است

 خوراکش خاک است و آبش باران

 مثل ماهیگیر مأیوسی که تورش را بر می چیند

 بر آب و بر بخت خفته خویش نفرین می فرستد

 و با فرو رفتن ماه ترانه می خواند

...باران  

...باران  

 هیچ می دانی که این باران چه اندوهی بر می انگیزد؟

 و چه ناله ای از ناودانها بلند می کند؟

 و مرد تنها را چه حسی از گمشدگی فرا می گیرد؟

مثل خون جاری، مثل گرسنگی... بی انتها  

چنین است باران... مثل عشق، مثل بچه ها، مرده ها  

 و چشمانت همراه من است در باران

 و برق هایی که بر فراز خلیج می درخشند

 سواحل عراق را با ستاره ها و صدف جال می دهند

 گویی شفق در تب و تاب رهایی است

.اما شب روی آن پرده ای می کشد از خون  

:و من به سوی خلیج فریاد می زنم  

ای خلیج"  

!"ای بخشنده مروارید و صدف و مرگ  

 و صدا برمی گردد

:چون ناله ای سنگین  

ای خلیج،"  

!"ای بخشنده صدف و مرگ  

 گاه چنین می پندارم که عراق

 تندر ذخیره می کند
 و برق ها را در دشتها و کوه هایش انبار می کند

 تا وقتی مردان قد افراشتند
 .بادها دیگر هیچ نشانی از قبیله ثمود باقی نگذارند

 انگار می شنوم که نخلها باران را می نوشند
 و می شنوم که روستاها صیحه می کشند

 و مهاجران با بادبانها و پاروها
 به جنگ توفان و تندر خلیج می روند

 :سرودخوان
 ...باران
 ...باران
 ...باران

 و در عراق همه جا گرسنگی است
 در فصل درو کومه های خرمن پراکنده می شود

 تا فربه شوند کالغ ها و ملخ ها
 تنها توده ای سنگ و کاه به آسیا می رود

 و انسانها بر گردشان... در کشتزارها آسیاب ها می چرخند
 ...باران
 ...باران
 ...باران

 چه اشکها ریختیم در شب عزیمت
 ....و از ترس غرورمان، بارانش خواندیم

 ...باران
 ...باران

 از وقتی کوچک بودیم
 همیشه خدا آسمان را

 در زمستان ابر می پوشاند
 و باران می بارید

 و هر سال زمین سبز می شد، اما ما گرسنگی می کشیدیم
 و سالی نگذشت در عراق که ما گرسنه نباشیم

 ...باران
 ...باران
 ...باران

 در هر قطره باران
 غنچه ایست قرمز و زرد از شکوفه گلها
 و هر قطره اشک گرسنگان و برهنگان
 و هر قطره برجوشیده از خون بردگان

 لبخندیست در اشتیاق آینده
 پستانی ست که در دهان طفلی گل می اندازد

 !در دنیای جوان فردایی که زندگی ست
 ...باران
 ...باران
 ...باران

 .روزی عراق از باران سرسبز می شود
 :من به سوی خلیج نعره می زنم

 ای خلیج"
 !"ای بخشنده مروارید و صدف و مرگ

 و صدا بر میگردد
 :چون ناله ای سنگین

 ای خلیج،"
 !"ای بخشنده صدف و مرگ

 و خلیج از برکات بیشمارش
 به شنها تنها کف شور می دهد و پوسته پوک صدف

 و خرده استخوان درماندگان مغروق
 آن مهاجرانی که مرگ نوشیدند

 در لجه اعماق خلیج
 و در عراق هزار افعی هست که می نوشند

 .افشره ی گلهایی که فرات از شبنم به بار آورده
 و می شنوم آوایی را

 :که در خلیج طنین می اندازد
 ...باران
 ...باران
 ...باران

 و در هرقطره باران
 غنچه ایست قرمز و زرد از شکوفه گلها
 و هر قطره اشک گرسنگان و برهنگان
 و هر قطره برجوشیده از خون بردگان

 لبخندیست در اشتیاق آینده
 پستانی ست که در دهان طفلی گل می کند

 !در دنیای جوان فردایی که زندگی ست
 !و باران جاری می شود

 برداشت از سایت اندیشه و پیکار

 گام بلند نوگرایی در شعر معاصر
 “ بدر شاکر السیاب” معرفی شاعر عرب 

علی امینی نجفی : نویسنده  

 


