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که ممکن است بعدا با پیچیده تر شدن اوضاع سر باز کنند؛ 

و ده ها درگیری و کشمکش های خرد و ریز دیگر را نیز 

باید به این لیست بلند اضافه کرد. چه کسی می خواهد این 

تضادها را حل نماید؟ کدام نیرو می خواهد صلح و آرامش، 

آنچه که  -حتی صلح و آرامش نسبی زیر یوغ امپریالیستی

همین امروز هم جهان از نکبت آن در رنج و عذاب است 

را در این منطقه از جهان بر قرار کند. من واقعا برای 

سوریه و چه بسا منطقه ای وسیعتر از آن، آینده وحشتناکی 

 را پیش بینی می کنم. 

تجربه عراق نشان می دهد که حتی اگر یک قَدَر قدرت 

امپریالیستی مانند آمریکا هم قدرت حمله نظامی و در هم 

شکستن دولت سوری و برقراری آرامِش از نوع ویژه خود 

مانند انچه را که در عراق در مد نظر داشت، دارا باشد، 

چنین امری بهیچوجه منجر به صلح و حتی اندک بهبودی 

در اوضاع کنونی نخواهد شد. برای فهم این مسئله فقط 

کافی است به اظهارات یکی از سناتورهای دمکرات 

امریکا با خبرنگار بی بی سی در سوم سپتامبر توجه 

نمائیم. "ما باید از اشتباهی که در حمله به عراق مرتکب 

ان شدیم درس بگیریم. زیرا معدوم کردن ارتش و پلیس و 

زیربناهای دولت سوریه فقط به بی ثباتی و رشد القاعده و 

مانند آنچه که در عراق رخ داد، منجر  -نیروهای نامطلوب

 نقل به معنی".  -خواهد شد

 سیامک ستوده

 دوازدهم  شهریور نود و دو

من متاسفانه برای سوریه آینده ی بس اسفناکتری از آنچه را 

که اکنون شاهد آن هستیم پیش بینی می کنم. سوریه به ویران 

ترین ویرانه ها تبدیل خواهد شد. ویرانه ای که خرابی های 

کنونی در مقایسه با آن هیچ بحساب خواهند آمد. گویی سوریه 

به گره گاه همه تضادهای خاورمیانه، کشورهای عربی، 

کشمکش های مذهبی، از اسالم گرفته تا مسیحیت و یهودیان 

در اسرائیل و حتی تضادهای میان فرقه های  داخلی شیعی و 

سنی و سنی تند رو و میانه رو؛ و درگیری میان بلوک های 

قومی و امپریالیستی تبدیل شده: کشمکش دیرینه میان بلوک 

حزب هللا لبنان و روسیه با بلوک  -سوریه -سیاسی ایران

دولتهای کناره خلیج و متحدین  -سیاسی مقابل: عربستان

غربی آنها؛ رویارویی سنی و شیعی در رقابت های میان 

اخوان المسلمین، حمص، سلفی ها، جهادی ها و القاعده؛ و 

حتی تضادهای میان امپریالیسم آمریکا و متحدین اش با 

بلوک امپریالیستی دیگِر چین و شوروی. تازه باید یک سلسله 

تضادها و کشمکش های دیگر مثل درگیری ها و تضاد منافع 

میان مسیحیان مصر و لبنان با مسلمانان، کردهای 

ناسیونالیست عراق، ترکیه و سوریه با دولت های مربوطه 

شان؛ تضادهای بین خود ناسیونایست های کرد و با دیگران 

 قوه قضائیه و احکام سنگین برای کارگران 
 محمود صالحی  

های کارگری؛ کارگران، فعاالن و تشکل  

جنبش کارگری ایران با 

تمام مشکالتی که 

کارفرمایان و دولت حامی 

آنان برایش به وجود آورده 

اند، همواره مبارزات خود 

را علیه هر گونه نابرابری 

و بی حقوقی خود و مردم 

محروم جامعه به پیش می 

برند و در این راه 

مشخصا" دچار هزینه 

 اند. های سنگینی شده

با نگاهی گذرا به اخبار و 

گزارشات منتشره در 

های مختلف، متوجه  رسانه

خواهید شد که قوه قضائیه 

ایران آستین ها را باال زده تا به هر شکل ممکن مبارزات جاری جنبش کارگری و فعاالن این 

جنبش را سرکوب و آنان را خانه نشین کند. ما روزانه شاهد این واقعیت هستیم که نهادهای 

کنند و تمام این فشارها همه و همه  امنیتی و دولتی، کارگران را احضار، بازداشت و زندان می

دستورش از طرف قوه قضائیه صادر می شود و در پرتو آن کارفرمایان به میل خود کارگران 

کنند. هر چند درخواست کننده  کنند و به میل خود دستمزدها را تعیین می را از کار اخراج می

برای احکام دستگیری یا احضارها توسط اداره اطالعات صورت می گیرد، اما با کمال تاسف 

عده ای قاضی نیز که بر سر میز قدرت نشسته اند چشم و گوش بسته و بدون هیچ گونه 

تحقیقی، دستورات اداره اطالعات را مو به مو اجرا و حتی از آنان استعالم می کنند که به 

 فالن متهم چند سال حکم بدهند.

بر کسی پوشیده نیست که همه این فشارها بر کارگران و فعاالن کارگری کامال با هماهنگی 

های که به خورد اذهان عمومی  گیرد اما در شعار و صحبت محافظین سرمایه صورت می

کنند که قوه قضائیه مستقل و هر قضاتی بر اساس مدارک مستند  دهند، چنین وانمود می می

برای من کارگر و هزاران کارگر دیگر این سوال را  کند. این  احکام را علیه متهم صادر می

آورد که قوه محترم قضایی، لطفا به ما کارگران بگوید جرم آن چند کارگری که  بوجود می

در شهر های مهاباد، رشت، بوکان و سنندج دستگیر شدند و هر کدام از آنان را به یک الی 

دو سال یا بیشتر به حبس تعزیری محکوم کردید، چیست!؟ لطفا توضیح دهید که جرم فعالین 

 برند، چیست؟! کارگری که هم اکنون در زندان به سر می

 کارگران، مردم آزادیخواه؛

داری در تمام دنیا با یک بحران عظیم اقتصادی  همانطور که اطالع دارید؛ حاکمیت سرمایه

کنند که بار سنگین این بحران را به دوش طبقه کارگر  دست به گریبان است. آنها سعی می

برای کارگران شاغل و بی حقوقی کامل و  بیندازند. دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر 

عدم ایجاد امکانات ابتدایی برای کارگران بیکار و اخراجی، زندگی را طاقت فرسا و غیر 

های نیروی مادی و  کند و در کنار آن بنگاه قابل تحمل کرده است. فقر و فالکت بیداد می

مافیای اقتصادی، زندگی و معیشت توده کارگر و اقشار ستمدیده جامعه را وارد مخاطره 

داری برای گذر از بحرانی که خود درست کرده است،  جدی کرده است. حاکمیت سرمایه

حاضر است یک بحران انسانی را هم بوجود آورد. نوک تیز حمله به کارگران و فعالین 

کارگری دقیقا به منظور سرکوب مبارزات کارگری و مرعوب کردن حنبش کارگری است 

کارگران و فعالین  تا در مقابل این همه بیحقوقی سکوت کنیم. به این اعتبار امروزما 

دار ان و  های سرمایه ها و نیرنگ کارگری بیشتر از هر زمان دیگری باید ضمن افشای حیله

ایی طبقاتی برداریم و بیشتر از هر  های توده محافظین رنگارنگشان، قدم برای ایجاد تشکل

 زمان دیگری به اتحاد و همبستگی طبقاتی و همدلی و همکاری نیازمندیم.

بدون شک طبقه کارگر ایران ضمن محکوم کردن این احکام سنگین و ناعادالنه علیه فعاالن 

کارگری، خواستار آزادی تمام کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی است. ما کارگران 

حق هر گونه اعتراض را به این احکام ناعادالنه را برای خود محفوظ می دانیم و از کلیه 

رود که در مقابل این همه  های آزادیخواه انتظار می کارگران، تشکل های کارگری و انسان

کارگران ایران سکوت نکنند و از هر راه ممکن اعتراض خود را به قوه قضائیه  فشار علیه 

 برسانند.

04/5/12  

کمک های عظیم مالی و تسلیحاتی عربستان به سلفی ها و 

جهادی ها در سوریه، و کمک های دولت های ایران و 

روسیه به حکومت بشار اسد؛ تحریکات بلوک امپریالیستی 

غرب و منجمله کمک تسلیحات نظامی و مالی آنها به ارتش 

آزاد سوریه که با وضع جنگی جدید آمریکا و حمله نظامی آن 

صد چندان خواهد شد، و مسلم است که دخالت ها و تحریکات 

جناح های رقیب را نیز بهمین اندازه افزایش خواهد داد، 

هیچیک، کوچکترین امیدی برای برقراری هیچ گونه صلح و 

آرامشی برای مردم سوریه باقی نمی گذارد، بلکه آینده بسی 

 تیره و تاری را برای آنها و مردم منطقه وعده می دهد. 

واقعیت این است که انباشت عظیم سرمایه در ده های اخیر، 

بهمراه بحران افتصادی جهانی که منجر به راکد ماندن بخش 

بزرگی از این سرمایه های تلنبار شده در دست بازیگران این 

نمایش تاسف انگیز گشته است، نوید کوچکترین آرامش و راه 

مفری از این اوضاع را بدست نمی دهد. سرمایه هائی که هم 

اکنون با گشاده دستی توسط دارندگان آن، همچون هدایای 

مرگ، میان جنایتکاران جنگی، از بشار اسد گرفته تا جهادی 

ها و ارتش های باصطالح ازاد، در حال توزیع اند، و چیزی 

نخواهد گذشت که با حمله آمریکا به سوریه و فرو رفتن 

منطقه بکام جنگ، به ابعادی وحشتناک افزایش خواهند یافت. 

من واقعا برای مردم سوریه و خاورمیانه نگرانم و آینده 

 03ادامه در صفحه 

 من آینده خوبی را برای سوریه پیش بینی نمی کنم
 سرمقاله

http://www.payam.se/index.php/2012-07-04-11-37-12/10232-2013-08-07-17-42-37
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در اثر استقبال خوانندگان تیراژ 

 روشنگر در این ماه

نسخه  7000نسخه در ماه به  6000از 

 افزایش یافت
"Rowshangar" is a free monthly magazine written in the Persian language, 

enlightening against religion, and on emphasis on issues like human rights 

(specially the women rights), liberty and equality, and serious opposition against Is-

lamic Regime of Iran.  

It is published in Toronto and distributed all over north America and Europe.  

 گزارش مالی

 $ )خرج چاپ( که با توجه به5151مخارج این ماه 

$ کسری داشته 754$  کمک مالی دریافت شده،، 5901

$ کسری از ماه قبل کل بدهی ما 504ایم که با محاسبه  

$ می شود که امیدواریم با همت خوانندگان 457بالغ بر  

 فرهنگ دوست برطرف گردد. 

 احمد پرتوی

2103سپتامبر  0  

از اعتراضات مردم سوریه علیه فقر، بیکاری، و فشارها  

آغاز شد، بیش   2100و سرکوبهای سیاسی، که از فوریه 

از دوسال میگذرد. خواسته های اولیه معترضان بهبود 

وضع معیشت و آزادیهای سیاسی و پایان بخشیدن به 

ساله و آزادی زندانیهای سیاسی  41وضعیت فوق االعاده 

بود. شرایط سوریه تحت تاثیر وقایع تونس و مصر 

بسرعت سیاسی شد و برکناری بشار اسد به خواستِه 

مشترک مخالفان حکومت تبدیل شد. وجود نارضایی شدید 

و جنبش اعتراضی گسترده در سوریه، بدون داشتن 

برنامه و چشم انداز روشنی برای موفقیت، و جایگزینی 

دولت سرکوب گر، زمینه دخالت گروهای ارتجاعی 

اسالمگرا و در نتیجه انحراف جنبش را فراهم آورد.       

            

با دخالت ترکیه، امارات و عربستان و حمایتهای نظظظامظی  

مظذهظب و گظروهظای  -سیاسی آنان از جظنظاح هظای س ظنظی -

تندرو سلفی و القاعده در قالب ارتش آزاد سوریه و نظهظایظتظا بظا 

معلق کردن کرسی  سظوریظه در اتظحظادیظه عظرب در نظوامظبظر 

رودرویی علنی با حظکظومظت بشظار اسظد وارد مظرحظلظه  2100

جدیدی شد. استمداد شورای ملی مخالفان سوریظه وکشظورهظای 

حامی آن، از کشورهای اروپایی و آمظریظکظا بظرای حظمظلظه بظه 

سوریه به شیوه تهاجم نظامی به لیبی نتظوانسظت پظاسظخ مظثظبظتظی 

دریافت کند. دالیل بسظیظار عظامظه پسظنظدتظری الزم بظود تظا ایظن 

کشورها بتوانند دست به اقدام نظامی مستقیمی علیه بشظار اسظد 

بزنند. وقتی اولین بار استفاده از سالح شیمیایی مطرح شد این 

امکان فراهم آمد تا بظا طظرح آن در رسظانظه هظای جظنظاحظهظای 

سرمایه دارای، به آماده کظردن افظکظار عظمظومظی بظرای حظمظلظه 

 نظامی به سوریه اقدام کنند.                                

دولت آمریکا در کمتراز دو هفتظه از حظالظت تظزلظزل بظه اقظدام 

نظامی یکباره به آمادگی کامل حملظه " کظوتظاه مظدت و خظیظلظی 

 هدفمند" برای تنبیه دولت اسد تغییر موضع داد.                  

" وظیفه کارشناسان سازمان ملل این دولت آمریکا میگوید: 

 سوریه به کجا کشانده میشود؟

  کاناد 

 پرویز بخشی 02 تورنتو

 جالل کیچنر 02 تورنتو

تورنتو   نادیا ادمونتون 022 

 روشنک 02 تورنتو

 پرویز شکیبا 02 تورنتو

 مهدی حسینی 02 تورنتو

 علی باغبان 02 تورنتو

 فاطی ومنصور  011 تورنتو

 ناهید 011 تورنتو

 مسعود الوند 02 تورنتو

 هما فرید 00 تورنتو

 طلبه سابق 00 تورنتو

شوکت و حسن  02 تورنتو  

 سیامک 02 تورنتو

  جمع کانادا   092  

آمریکا      

 عباس کافر 02  

 خواننده از ایلینیز 02 

 مهری داالس 022 

 صدیقی لس آنجلس 00 

 غالم مجاهد داالس 022 

 جمع آمریکا 020  

 جمع کل 0115  

ماهنامۀ روشنگر، نشریه ای است که به مسائل اجتماعی،  
 سیاسی و فرهنگی میپردازد.

شروع به کار کرده و اول هرماه  2117روشنگراز سال 
 انتشار می یابد.                       

روشنگر را می توانید از طریق اینترنت در وب سایت  
www.rowshangar.ca نیز  بخوانید.                           

   
 سردبیر:  سیامک ستوده  

 ویراستار: الماس شعار
 صفحه آرائی : حمبد جعفری

7111تیراژ:        

روشنگر متعلق به شماست و فقط با کمکهای مالی شما  

 میتواند به انتشارش ادامه دهد. 

 کمک مالی خود را میتوانید مستقیماً به شماره حساب زیر
واریز کنید:   

کانادا                                                   

      TD CANADA TRUST 

      NAME: ROSHANGAR 

      ACCT.# 13052 114 71165208641 

      ABA (Rout No.): 126111513 

      SWICH CODE: TDOMCATTTOR 

و یا چک کمک مالی خود را به نام روشنگر و به آدرس زیر 
 ارسال نمایید:

         ROSHANGAR 

         PO BOX 55121 FAIRVIEW MALL RPO 

        0811 SHEPPARD AVE EAST 

        WILLOWDALE, ON M2J 5B1 

         CANADA 

 آدرس  پستی روشنگر:

PO Box  55121 Fairview Mall RPO 

0811 Sheppard Ave East 

Willowdale, ON   M2J 5B1, Canada 

  ROWSHANGAR0@YAHOO.COMایمیل سردبیر: 

 تلفن سردبیر:                            000-750 -0525

با نظرات، پیشنهادات و نقدهای خود به  پربار شدن 
 نشریه کمک کنید.

شما میتوانید نوشته های خود را برای چاپ در نشریه به 
 ایمیل سردبیر بفرستید.   

روشنگر حق ویرایش و کوتاه کردن  نوشته های  
 ارسالی را برای خود محفوظ می دارد

 مراکز پخش نشریۀ روشنگر:

 کانادا:

 مونترآل، اتاوا: مغازه های ایرانی، تورنتو 

 614 –467 –7104: اکبر اکبری   ونکوور

لوس آنجلس: شرکت کتاب و شهرهای: آمریکا: 
 شیکاگو، داالس، بالتیمور، مریلند، هالیوود،

 فلوریدا، ایرواین، کالیفرنیا   

 :نمایندۀ روشنگر در آمریکا 

 +  0-441-673-0833پویان پویا  تلفن:  

 ماهنامه روشنگر

Rowshangar 

www.rowshangar.com 

rowshangar1@yahoo.com 

Tel:  750-000-0525 

      1ادامه در  صفحه 
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 تجمع در زنجان دراعتراض به وضعیت آالیندگی کارخانجات سرب و روی 

 مساله انتقال یا تعطیلی کارخانه سرب و روی همکاری کند.

 

امام جمعه زنجان نیز در جمع معترضان حاضر شده و آنهظا 

 را بظظظظظظظه آرامظظظظظظظش دعظظظظظظظوت کظظظظظظظرده اسظظظظظظظت.

 

به گزارش خبرگزاری دانشظجظویظان ایظران،   در همین زمینه

ایسنا یک کارگر بازنشسته کارخانه سظرب و روی زنظجظان 

دو سال است که به دلظیظل  :»در حاشیه این تجمع، گفته است:

استشمام هوای آلوده در کارخانه به بیماری ریوی حاد دچار 

بظار بظرای درمظان در بظیظمظارسظتظان  ام که هر چنظد مظاه یظک شده

 ام. بسظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظتظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظری بظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظوده

آور دارو و  وی افزود: در طول ایظن دو سظال هظزیظنظه سظرسظام

 درمظظظان مظظظن را از ادامظظظه زنظظظدگظظظی نظظظاامظظظیظظظد کظظظرده اسظظظت.

 

ام کظه داری  سظالظه ۱۳پسظر »یک زن زنجانی نیز گظفظتظه اسظت:

مدرک دکترا است، دچار بیماری ریوی شده و بظا مظراجظعظه بظه 

اند که عامل اصلی بیماری وی فضای آلظوده  پزشک اعالم کرده

  «از سرب شهر زنجان است.

گزارش ها حاکی است که صدها نفر از شهظرونظدان زنظجظانظی 

مظردادمظاه بظا تظجظمظع در مظقظابظل اسظتظانظداری  ۰۲روز یکشنبه 

زنجان و همچنین دفظتظر امظام جظمظعظه بظه وضظعظیظت آالیظنظدگظی 

اعظتظراض    کارخانجات سرب و روی اطراف شظهظر زنظجظان

 کظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظرده انظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظد.                   

 

به گزارش خبرگزاری مهر، تجمع کنندگان زنجانظی بظه ویظژه 

 ۳۱به وضعیت آالیندگظی کظارخظانظه سظرب و روی واقظع در 

کیلومتری زنجان اعتراض دارند و خواستار تعطیلی یا انتظقظال 

  ایظظظن کظظظارخظظظانظظظه بظظظه مظظظحظظظل پظظظیظظظش بظظظیظظظنظظظی شظظظده بظظظودنظظظد.

 

سالمظتظی »طبق این گزارش معترضان پالکاردهایی با عناوین 

هظمظشظهظری »، «سرب و زنجان سظرطظان»، «حق مسلم ماست

زنجان بیشتریظن آمظار »، «امروز من بیمارم فردا نوبت توست

 در دسظظظظظظظظظت داشظظظظظظظظظتظظظظظظظظظه انظظظظظظظظظد. «سظظظظظظظظظرطظظظظظظظظظان

 

بظظه دنظظبظظال تظظجظظمظظع چشظظم گظظیظظر مظظعظظتظظرضظظان در مظظقظظابظظل 

استاندار زنجان در جمع معترضان حاضر شده و   استانداری،

با توجه به اینکه امروز خود مردم زنجان به ایظن  »گفته است:

اند، پظس کظارخظانظه سظرب و روی تظعظطظیظل  امر معترض شده

 «خظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظواهظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظد شظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظد.

طبق این گزارش، استاندار زنجان بر نقش صنایع معظدنظی در 

 اقظظظظتظظظظصظظظظادا ایظظظظن اسظظظظتظظظظان تظظظظاکظظظظیظظظظد کظظظظرده اسظظظظت.

                                                             

گزارش ها حاکی است که معترضان از مقابل اسظتظانظداری تظا 

 دسظت بظظه راهظظپظظیظمظظایظظی زده انظظد.  دفظتظظر امظظام جظظمظعظظه زنظظجظظان

 

معترضان از امام جمعه زنظجظان خظواسظتظه انظد در خصظو  

 حسین رستمی کارگر مریوانی در خطر فلج

ماه قبل به علت  ٩کارگر ساده ساختمانی، از  «حسین رستمی»به گزارش خبرگزار مهر، 

سقوط یک فرغون پر از آجر از طبقه سوم و برخورد با او دچار شکستگی از ناحیه لگن 

 گردیده است. 

ماه قبل به علت  ٩کارگر ساده ساختمانی، از  «حسین رستمی»به گزارش خبرگزار مهر، 

سقوط یک فرغون پر از آجر از طبقه سوم و برخورد با او دچار شکستگی از ناحیه لگن 

گردد  گردیده است. این کارگر ساده ساختمانی، پس از مراجعه به بیمارستان مشخص می

ی باال و نداشتن بیمه و حمایت کارفرما  که به عمل جراحی احتیاج دارد، اما به علت هزینه

کنند. نشین شده و همسر و فرزندانش از او مراقبت می و وضعیت نامناسب مالی خانه  

کند و از کمر به  هاست با زخم باز و درد فراوان دست و پنجه نرم می ماه حسین رستمی

 بودن قرار دارد.  حس اعصاب و در حد فلج پایین در وضعیت بی

باشد. وی دارای چهار  از توابع مریوان می «دره کوره»رستمی، متاهل و اهل روستای  

باشد و در منزلی استیجاری با وضعیت نامناسب زندگی  پسر( می ۳دختر و  ۱فرزند )

 کند. می

 http://marivannews.wordpress.com/2103/18/20/   برای اطالع می توانید به

 آدرس اینترنتی فوق مراجع کنید.                                     

( در اثر تهاجم نیروهای نظامی عراق به کمپ اشرف، تعدادی زیادی از اعضای سازمان مجاهدین کشته شده اند. 0312شهریور 01( 2103بنابه گزارش خبرگزاریها، روز یکشنبه اول سپتامبر

ن های بی دفاع در کمپ اشرف را ضد انسانی نساروشنگر علیرغم اینکه بنیان های فکری و سیاسی این سازمان را  قبول نداشته و خط مشی آن ها را رد میکند، حملۀ ارتش عراق به جمعی از ا

  2103، 2و جنایتکارانه شمرده و محکوم می کند.  سپتامبر

 حملۀ نیروهای نظامی عراق به کمپ اشرف محکوم است.

http://marivannews.wordpress.com/2013/08/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%b2%d8%ae%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/attachment/
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کردستان   .داخل اتاقکهایی که با عجله تعبیه شده اند، برپاست
آزاد شده سوریه باید بتواند روی پای خودش بایستد. هیات 
عالی کرد نیز که امور را سرپرستی میکند خود 

  .از همه چیز محروم است
وقتیکه از کسانیکه برای حکومت نوپا کارمیکنند 
یا برایش مبارزه میکنند، در مورد حقوق ماهیانه 
شان میپرسیم، همگی از قاضی گرفته تا مسئول 
اداری یا مهندس، پاسخ میدهند که "فعال هیچ، 
شرایط سخت است و پول کم. فعال باید منتظر 
بمانیم...". از آنجا که به نظر می رسید که همه 
چیز خوب پیش می رود، به این قبیل سواالت 
خاتمه دادیم. کردها از کجا حمایت میشوند؟ 
محرمانه است. انسانها به ویژه آنانکه مدت مدیدی 
شورشی بوده اند و مخفیانه زیسته اند، خوش 

 ....ندارند مسایلشان را برمال کنند
در روزهای آتی، بخش اعظم کردستان را که دو 
برابر جزیره کرس مساحت دارد و جمعیتی دو 
میلیونی را در خود جای داده است، گشتم. برای 
من مشکل بود باورکنم که در داخل سوریه ای 
سرشار از آتش و خون هستم که تلویزیونها هر 
شب نشانش میدهند. صلحی فراگیر بر این منطقه 
حکمفرماست و احساسات میهن پرستانه از هر سویی به چشم 
می خورد. آنها یکشنبه ها را به تفریح و گردش سپری می 
کنند. به ارتفاعات می روند و در این آغاز فصل گرما بستنی 
می خورند و شبها در قهوه خانه ها دور هم جمع می شوند.... 
خالصه، آنان توانسته اند در مناطق تحت کنترل خود مانع 
وقوع جنگ داخلی و گسترش جرم و جنایت بشوند. دراینجا 
هرچیزی در یک مقطع زمانی غیرقابل انتظار از نو سامان 
داده شده است. از پایین به باال؛ و شوراها نیز برای اداره 
زندگی روزانه و حل کمبودهای بیمارستانها و مدارس تالش 

 .می کنند
نکته جالب توجه دیگر آن است که روز به روز بر شمار 
مسیحیانی که به اینجا می آیند، افزوده میشود. همه کسانی که 
تا پیش از جنگ، سریانی، ارمنی، ارتدوکس و یا کاتولیک 
بودند بعالوه کسانی که از ترس انتقامجویی اسالمگراها فرار 
کرده اند و به تنها جایی که امنیت شان تامین می شود و مورد 
حفاظت نیروهای ی پ گ است، پناه آورده اند. وقتی که نظر 
مسیحیان را در این خصو  می پرسیم، پاسخشان کوتاه 
است: "پیشتر فقط آزادی دینی داشتیم اما اکنون از هر نوع 

 "...آزادی ای برخورداریم
سرانجام ما بااحساسی توام با تردید از این سفر بازگشتیم. چه 
کسی چشم دیدن کردها را که تجارب موفق سیاسی ای از سر 
گذارنده اند و درحال گسترش به بیرون وبه ویژه ترکیه 
هستند، دارد؟ هیچ کس. امروز اما کردها تنها جناحی هستند 
که توانسته اند نقش میانجی را در جنگ خونین بین شیعه و 
سنی در سوریه داشته باشند وهمچنین به مانعی محکم در 

 .برابر گسترش اسالم رادیکال درمنطقه تبدیل شده اند
زنان همه جا حضور دارند، به عنوان نمونه در صفوف 

 نیروهای نظامی
مشارکت زنان در ساختار قدرت، پیشه همیشگی کردهای 
سوریه و همزمان یکی از شگفتیها در خاورمیانه ای سراسر 
مذکر است. از جمله اقدامات اولیه کردها پس از بیرون راندن 
نیروهای دمشق، الغای قانون چند همسری و همچین الغای 
کلیه قوانین ضد زن و در کنار آن اعالم برابری زن و مرد 
بود. این ایده از آنجا نشات گرفته است که شایسته نیست یک 
ملت نیمی از نیروی حیاتی خویش را منزوی کند. این مساله 
حساسیت سنتیهای اطراف را برانگیخت. اما جامعه کردها 
آنقدر توسعه یافته است که بتواند این مرحله را با کمترین 
موانع پشت سر بگذارد. از سوی دیگر نیروهای پ ی د از 
سوی زنان فرماندهی میشوند و تعداد زیادی از زنان در هیات 
عالی کرد حضور دارند. بسیاری از آنان قاضی، پلیس، معلم 
و مسئول هستند و جسارت و شجاعت خود را در عرصه 

درباره آنچه که به عربها برمیگردد باید گفت که کردهای 
عراق از ده سال پیش حاکم بر امور خود هستند و از آن 

زمان تاکنون به نوعی از خودمختاری، صلح، ثبات و رفاه 
رسیده اند که در مقایسه با سایر بخشهای این کشور قابل 
ستایش است. آنهم در حالیکه شیعه و سنی مدام از همدیگر 
می کشند. در رابطه با ایران و ترکیه نیز باید گفت که 
هنوز بهایی به کردها نمی دهند. اما آنچه که کردها در 
سوریه در حال تاسیس آن هستند، چیزی شبیه "کمیته دفاع 

در فرانسه  ۳٩۱۱ملی" یا "سی ان آر" است که در سال 
تشکیل شد. کمیته ای که تمامی سازمانها و گروههایی را 
که علیه نازیها مبارزه می کردند گردهم آورده بود. "سی 
ان آر" کردهای سوریه "هیات عالی کرد" نام دارد. این 
شورا هفده حزب سیاسی را علیرغم وجود اختالفات و 
کشمشکهای داخلیشان، کنارهم گرد آورده است. عمده ترین 
جنبش گریالیی، پ ی د، نیز پذیرفته است که نیروهایش 
در چارچوب این هیات منحصر به فرد و درعین حال نادر 

و این آسان به دست نیامده  .و سرنوشت ساز، فعالیت کنند
است. پ ی د خواهر خوانده ایدولوژیک پ ک ک، حزبی 
به معنای واقعی کلمه، انقالبی است. برای سالیان متمادی با 
صبر و حوصله بسیار و بی سر و صدا نفوذ و قدرت خود 
را در میان اقشار مختلف جامعه کردهای سوریه گسترد. 
این حزب توسط هزاران مرد و زن کردی که دوشادوش پ 
ک ک در کوهستانهای ترکیه علیه آنکارا جنگیده اند، 
تاسیس شده است. آنها منتظر چنین روزی بودند. هنگامی 
که بهار عربی به سوریه رسید، آنان نیز برای به دست 

 .گرفتن قدرت آماده شده بودند
احمد، دوست دیرینه ام مرا متقاعد ساخت تا بروم و آنجا را 

 .از نزدیک ببینم
مرز میان کردستان عراق و سوریه از زیبایی خیره کننده 
ای برخوردار است؛ رشته کوههایی با دشت متصل به آن 
که تا چشم کار می کند امتداد دارد. رود اسطوره ای دجله 
با آبهای خروشانش دو طرف مرز را از هم جدا می کند و 
از انظار محو میشود تا به رود فرات و خلیج فارس برسد. 
اینجا قلب مزوپوتامیای کهن است؛ جاییکه انعکاس زالل 

  .آب با رنگهای رنگین کمان در نبرد است
نشانه و سمبول دنیای جدید، پلی است که توسط کردهای دو 
طرف مرز ساخته شده است. اینجا قبال چیزی وجود 
نداشت. این پل هم بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی 
ونشانه خواست کردها برای یافتن سرنوشتی مشترک 
ومتفاوت از کشمشکهای تاریخیشان می باشد. پل می جنبد، 
صف کامیونهایی که از عراق آذوقه و خوراک به سوریه 
میبرند، از روی آن عبور میکنند. در آن باریکه مرزی، 
سنگ بنای گذرگاهی مدرن به وسیله بولدزرها درحال 
تاسیس است و ازهم اکنون هم بساط عوارض گمرکی در 

اگوست  -پاتریس فرانسچی - فرستاده ویژه فیگارو به کردستان سوریه
0200 

 ترجمه از فرانسوی: صالح الدین بایزیدی
 ترجمه از کردی: عارف سلیمی 

 

حدود شش ماه پیش بود. چند صد شبه نظامی جبهه 
 -پیکارجویان وابسته به القاعده در سوریه -النصره 

شبانه از ترکیه وارد کردستان سوریه شدند. آنها 
سالحهای سنگین داشتند و آموزش دیده بودند تا به 
تشکیالت سیاسی و اجتماعی انقالبیون کرد، که به 
دنبال بیرون راندن نیروهای بشار اسد از 
سرزمینشان، به دست آورده بودند، ضربه بزنند؛ به 
تالش آنها برای بنیاد نهادن کیانی خودمختار و 
متکی به اصول دموکراسی، برابری زن و مراد و 

از جامعه مسیحیان  -محافظت از اقلیتهای دینی 
آغاز کردند. چنین تشکیالتی برای آن دسته از 
اسالمگرایانی که از ایدولوژی بن الدن تغذیه می 
کنند و به ویژه در مناطقی که اخیرا به کنترل خود 
درآورده اند، قابل هضم نیست. در آن مناطق 
 .آنارشیسم و قانون جنگل حرف اول را می زند

درگیری سرنوشت ساز در "سریکانی" به وقوع 
پیوست؛ شهری که بر روی دشتهایی عریض و 

طویل واقع شده و به رشته ای از کوهها تکیه داده است. نبرد 
کوتاه و دشوار بود. کردها جسور و با دیسپلین بودند و 
اسالمگراها را که در قالب دسته های نامنظم و پرجمعیت 
حمله میکردند، از بین بردند. درنهایت چند صد کشته دادند و 
در اوج خفت ناچارشدند به مناطق عرب نشین عقب نشینی 
کنند. چون توسط " گریالهای زن" که به شکلی چشمگیر در 
صفوف نیروهای گریال مبارزه میکنند و به یک سمبل تبدیل 

 .شده اند، عقب رانده شده بودند
این رویداد توجه سیاستمداران و زمامداران غربی یا دست 
کم رسانه های بین المللی را به خود جلب نکرد و حق چنین 
نبود. چون آنها ]کردها[ نمونه و نیرویی اند که در ساختار 
موزائیکی سوریه جای گرفته اند. از این پس در حد فاصل 
بین رژیم دمشق و ارتش آزاد سوریه، کردها حضور دارند. 
نمایندگان جبهه ای به نام "خط سوم". این متحد طبیعی 
سوسیال دموکراتها، امروزه تنها عامل ثبات در "رآکتور 
هسته اِی" خاورمیانه است که هر آن خطر انفجار آن به مثابه 

 .سیاسی می رود -یک هیروشیمای نظامی
 .اما غرب کردها را فراموش کرده است

سفر به کردستان سوریه مانند سفر به یک سیاره دیگر و 
بعبارتی همانند سفر به چمنزاری در وسط بیابان است. 
تصویری از آزادی و امید به آینده سه ملیون انسان در 

  . .... محاصره ناامیدی، ترور و
این سفر شگفت انگیز با تلفن "احمد بامرنی"، از دوستان 

در جریان  ۳٩٩۳قدیمی کرد عراقی، آغاز شد. ما در سال 
جنگ اول خلیج فارس با هم آشنا شدیم. برای او روزهای 
سخت مقاومت بود. طی چند سال پس از آن، چند کار 
مشترک برای مردمش انجام دادیم. در نهایت جنگ پیروز 
شد، رهبرش به ریاست جمهوری عراق رسید و بامرنی هم 
مقام سفیری بلندپایه. هنوز هم "سرد" نشده است. از بغداد 
بازگشته و می خواهد در رابطه با آنچه در خاک برادرانش 

 .در سوریه روی می دهد، برایم حرف بزند
پس از صرف ناهاری با هم، گفت: "تو باید به آنجا بروی. 
سراسر کردستان سوریه عمال آزاد شده است. تنها جایی است 
که دموکراسی در آن واقعا مستقر شده است. متاسفانه 
هیچکس درباره آنجا حرف نمی زند و کمکی نمی کند. این 

 "...قابل درک نیست
کیلومتر در امتداد  ٨۲۲کردستان سوریه به طول حدود 

مرزهای جنوبی ترکیه تا عراق واقع است . آنسوتر و در 
بخشهای دیگر این مرزها، تا داخل ایران حدود سی میلیون 
کرد از مدتها پیش در رویای استقالل به سر میبرند. آنها 
توسط سه ملت بزرگتر استثمار شده اند و هنوز هم تحت 

 .سیطره شان هستند: یعنی عربها، فارسها و عثمانیها

 سفر به کردستان سوریه؛ آزاد شده 
 این نوشته صرفا از جهت خبری و نه تایید تمامی مواضع سیاسی آن منتشر می شود

27دامه در صفحه ا  
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انجام می گیرد؟  مگر همه مدارس را ما نمی سازیم؟ مگر 

همه خوراکی ها را ما فراهم نمی کنیم؟  و  ما هستیم که دنیا 

را آباد می کنم ما هستیم که    می توانیم دنیا را آباد کنیم .دیگر 

احتیاج نیست کسی  برای یک لقمه نان درزدی کند دیگر 

احتیاج نیست کسی که نمی تواند  مخارج بیمارستان را 

 بپردازد، کودک بیمارش روی دستش بمیرد. 

درود بر این کارگر،  من به امید روزی هستم که ده ها تن    

از شما کارگران بیایید  وصحبت کنید. مثل کارگری که آمد و 

به بهترین شکل دردها و رنجها و خشم کارگران را بیان کرد. 

کارگرها خیلی حرفهای گفتنی دارند، خیلی خشم ها دارند.    

این درد ها باید بیان شوند ، و وای به زمانی که این دردها سر 

باز کنند.  ما به هزاران سخنران احتیاج داریم ما به هزاران 

نویسنده احتیا ج داریم ما به هزاران برنامه گزار تلویزینی 

احتیاج داریم. تا کی  باید یک مشت  اقلیت مفتخور و انگل این 

همه مشکل برای دنیا درست کنند؟  این جنگ ها برای 

چیست؟ این تجاوزات برای چیست ؟ با این همه ثروتی که 

تولید می شود هنوز  باید   میلیون ها نفر  گرسنه و بدبخت 

 باشند ؟   

هزار کارگر دیگر که او را گوش می دادند سخنرانی کرد 

فریاد زد درد کارگران و  بشریت را بیان کرد از این 

صحبت کرد که ما کارگران اگر  قدرت را به دست بگیریم 

و پراکندگی و چند دسته گی را را کنار بگذلریم و اگر این 

که من تاجیک هستم او پشتو و او چیست و او چیست او 

افغان است را  کنار بگذاریم  و قدرت را به دست بگیریم و 

کار را به دست بگیریم چه ها که نمی توانیم بکنیم.واقعا 

سخنرانی و صحبت خوبی بود. پر قدرت و پرمعنی،  پر 

درد، پررنج، پر احساس و پر حقیقت؛ برای اینکه این 

کارگر در سخنرانی اش گفت که  من اگر رئیس جمهور 

افغانستان بشوم همه زنها و همه  بیکاران را   بیمه می کنم 

برای همه کار تولید می کنم چرا باید جوانی را تیر باران 

کرد؟ مگر او نمی تواند سنگ تراشی کند مگر نمی  تواند 

راه سازی کند؟ چرا باید نیروی پرانرژی و جوان یک 

کارگر در بیکاری به هدر برود مگر نمی تواند کشت کند و 

مگر نمی تواند یک کشور را آباد کند. به درستی گفت که 

اگر درزدها اگر کاسبگرها، اگر زورغارتگران را کنار 

بزنیم وخود  قدرت رابه دست بگیریم می توانیم افغانستان 

که هیچ بلکه دنیار را ظرف مدت کوتاهی آباد کنیم . مگر 

همین اآلن ما کارگران نیستیم که همه آبادی ها به دست ما 

متن زیر صحبت های یک کارگر افغان است که به  برنامۀ  

تلویزیونی "فریاد کارگر" )برنامۀ سیامک ستوده، روز 

آگوست(  تلفن زد  و سخنان او مستقیما پخش می  23جمعه

شد؛ ولی کیفیت صدا روشن و واضح نبود، به همین علت 

سیامک ستوده گفته های این کارگر را برای بینندگان باز گو 

 کرد.   

 صحبت های کارگر افغان)پیام افغان(

شما درد و رنچ میلیونها کارگر افغان را بیان کردید. نه تنها 

کارگر افغان، میلیونها کارگر ایرانی، نه تنها کارگر ایرانی، 

میلیارها کارگری که در سراسر جهان تولید کنندگان همه 

ثروت ها هستند، همه خانه های راحت را می سازند، همه 

مدرسه ها را می سازند همه میوه ها را پرورش می دهند 

همه غالت را کشت می کنند، همه آنچه که مایه زندگی و 

نیاز زندگی است تولید می کنند و خودشان از همه این 

مواهبی که تولید می کنند محروم هستند و از همه این ثروت 

ها و مواهبی که تولید می کنند چیزی جز گرسنگی فقر 

بدبختی، توهین، سرکوب، آوارگی، زندان و شکنجه و مرگ 

عایدشان نمی شود. شما صدای این قشر از بشریت بودید و 

من افتخار می کنم که یک کارگری آمد و در برابر ده ها 

 صحبت های کارگر افغان در برنامه فریاد کارگر 

 

 جیرفت اعالم کرد:فرماندار شهر  ،پور ابراهیم غنچه

 هزار تبعه خارجی از جیرفت صادر شده است ۰۲حکم اخراج 

هزار تبعه  ۰۲در استان کرمان از صدور حکم اخراج  «جیرفت»فرماندار شهر  ،پور ابراهیم غنچه

 خارجی از این شهر خبر داد.

امرداد( گفته :  با وجود صدور  ۰۳پور روز دوشنبه ) آقای غنچه ،به گزارش خبرگزاری فارس 

از }جانب{ مسئوالن قضایی و اجرایی استان مبنی بر خروج تدریجی آنان همکاری  «این حکم 

  » الزم صورت نگرفته است.

اما به نظرمیرسد منظور  ،ای نکرده به هویت این اتباع خارجی هیچ اشاره » جیرفت«فرماندار  

 وی اتباع افغان ساکن در این شهر باشند.

ها در حال  آمار در جنوب شرقی کرمان واقع شده و براساس برخی هزار نفری جیرفت۰۲۲شهر  

 کنند. هزار افغان در این شهر زندگی می ۰۲حاضر 

هزار  ۰۲۲رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز اعالم کرده که نیمی از جمعیت  ،علی توکلی 

 ها در استان کرمان دارای مجوز اقامت نیستند.       نفره افغان

هزار پناهجوی  ۴۲۱بیش از  ۲۱۴۲که انتشار آمار پناهجویان در آلمان آغاز شد تا پایان سال  ۴۸۹۱شمار پناهندگان ایرانی در آلمان در چند سال اخیر پیوسته افزایش یافته است. از سال 

اند. ایرانی از آلمان تقاضای پناهندگی کرده  

میلیون نفر بیشتر از  ۱۴هزار نفر بوده است. شمار زنان در این کشور با  ۲۸۸میلیون و  ۹۱جمعیت این کشور  ۲۱۴۲بر طبق آخرین آمارهای اداره آمار فدرال آلمان در پایان ماه ژوئن سال 

میلیون نفر است. ۲۸شمار مردان با بیش از   

شوند،  میلیون نفر اعالم شد. در عین حال شمار شهروندانی که اصلیت خارجی دارند اما در آمار این کشور بعنوان خارجی مطرح نمی ۱/ ۵آلمان حدود   در همین تاریخ شمار شهروندان خارجی

دهد.  دویچه وله   درصد جمعیت آلمان را تشکیل می ۴۸/ ۵میلیون نفر اعالم شده است که  ۴۱حدود   

 نگاهی آماری به پناهندگان ایرانی در آلمان
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 متن سخنرانى رمزى کالرک وزیر سابق دادگسترى آمریکا،

در کره شمالى   

به مناسبت اهداى مجدد موزه جنایتکاران  ،شهر سینزون

جوالی ۰۱جنگى در   

رمزى کالرک:   با جنگ 

 تجاوزکارانه آمریکا مبارزه کنید

 مترجم: پیام پرتوى

در طول سفر دومم  •در مقابل چشمان من شما چه زیبا هستید

میخواهم از شما مردم قهرمان این کشور بزرگ بخاطر 

مقاومتتان در برابر جنگ تجاوزکارانه اى که توسط کشور من 

آمریکا، برعلیه شما به اجرا گذاشته شد سپاسگزارى کنم.      

    

شما با پیروزى بر نیروهاى نظامى آمریکا از صلح جهانى 

حمایت و جنگى تجاوزکارانه را متوقف نمودید. شما در مقابل 

تمام راه تا مرز مشترک با چین و  ،تصرف تمامى کشور

امرى که میتوانست در جریان سالهاى پیِش رو  ،روسیه

مشکالت بسیارى را بوجود بیاورد، مانعى ایجاد نمودید.       

                                     

جهان متوجه بهاى وحشتناکى که شما پرداختید هست وبدهى 

مهمترین  ،بزرگى به شما دارد،حتى دائره المعارف بریتانیکا

میگوید که  ،دائره المعارف ما براى کسب اطالعات

چهارملیون و ششصد هزار کره اى در جریان تجاوز مسلحانه 

کشته شدند. جنگ همواره جهنمى  ، ۳٩۱۱تا  ۳٩۱۲ ،آمریکا

بوده است، ما درمقابل آینده اى خطرناک ایستاده ایم. اعتراف 

به این مسئله که ما از طریق سالحهایى که در اختیار داریم 

میتوانیم به وجود حیات در این سیاره زیبا خاتمه دهیم امرى 

ضرورى و الزم است .                                                

   

در آنجا  ،سال گذشته من در دادگاهى در آمریکا شهادت دادم

دولت آمریکا فعاالن صلح را به پاى میز محاکمه کشانده بود. 

ه مسلح به سالح  –موضوع بر سر زیردریائیهاى تریدینت 

در آنجا آمریکائیهاى شجاع به  ،هسته اى در اقیانوس آرام بود

نفوذ  ،پاجت سوند ،پایگاه نیروى دریایى در ایالت واشنگتن

کردند. مدارک ارائه شده توسط فعاالن صلح نشان داد که 

بصورتى مداوم و  ،در زیر آب ،ناوگان اقیانوس آرام در دریا

هشت زیردریایى مسلح به سالح هسته اى راآماده  ،تمام وقت

کالهک هسته اى و موشک  ۱۲۲دارد. آنها در مجموع به 

مسلح هستند.                                                                                                                  

یکى از آنها ده برابر و  ،دو نوع کالهک هسته اى وجود دارد

برابرنیرومندتر از آنیست که بر روى هیروشیما  ۰۲دیگرى 

موشکی  ۱۲۲پرتاب شد و این فقط یک موشک هسته اى از 

است که میتوانند پرتاب شوند.                                        

                                   

اما باید مسابقه هسته اى متوقف و کلیه سالحهاى هسته اى را 

در جهان نابود نماییم. ما به منظور مبارزه با جنگ 

تجاوزکارانه آمریکا و برخى از متحدانش به حمایت از  

نیازمندیم. جنگ  ،از جمله مردم کره ،انسانهای عاشق صلح 

لیبى را قربانى خود  ،افغانستان ،در حال حاضر مردم عراق

نموده در حالیکه بسیارى دیگر در معرض تهدید قرار دارند.  

                                                                

من میدانم که جهان به شما بخاطر خدماتتان مورد ستایش و 

احترام قرار میدهد و شما دوستان بسیارى دارید. ما به این 

نیاز داریم که در مبارزات آینده در کنار هم بایستیم.             

   

متشکرم!                                                                  

                                                                

دهیم که به  گویند که ما به شما تضمین می پناهجویان می

های کشورهای  باره دولت استرالیا خواهید رسید. دراین

ای برای جلوگیری  نامه منطقه باید وارد عمل شوند و تفاهم

 از این روند امضا کنند .

سفیر استرالیا در تهران در این مصاحبه از استقبال دولت 

کشورش از مهاجرت قانونی سخن گفت و افزود که 

نفر ایرانی به استرالیا مهاجرت  ۰۲۲۲ساالنه نزدیک به ”

قانونی دارند و نزدیک به سی هزار نفر ایرانی در استرالیا 

حضور دارند. جمعیت ایرانی در استرالیا بسیار باالست و 

ها با ایرانیان مقیم این کشور  روابط خوبی بین استرالیایی

 “وجود دارد.

 کنند. متهمان جزیره نائورو روند قضایی خود را طی می

ای  وی با اشاره به شورش پناهجویان درکشور جزیره

این »آنها ایرانی بودند گفت:  «بخش اعظم»نائورو که 

افراد بسیاری از بناها و امکانات موجود درجزیره را 

اند. متهمان اکنون در روند قضایی  تخریب کرده

اند وبرای دیگر پناهجویان همان روند گذشته  قرارگرفته

پناهجویان مستقر در اردوگاه پناهندگی جزیره ”ادامه دارد.

اند  نائورو که توسط استرالیا به آن جزیره فرستاده شده

وهشتم تیر، در اعتراض به کندی روند پناهندگی خود  بیست

های اداری مرکز پناهندگی  دست به شورش زده و ساختمان

 را به آتش کشیدند.

در آن تاریخ به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعداد زیادی 

از مردم محلی برای سرکوب این شورش در حالیکه 

در دست داشتند به کمک  «های فوالدی ساطور و لوله»

 نیروهای پلیس آمدند.

دولت استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجو به خاک این 

هایی از پناهجویان را به جزایر دورافتاده  کشور گروه

فرستد و در قبال آن پولی  اقیانوس آرام از جمله نائورو می

 کند.   های این جزایر پرداخت می به حکومت

 منبع
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اعالمیه ” استرالیا از جمله کشورهای امضا کننده 

است ولی  وقتی منافعش ” جهانی حقوق بشر 

اقتضا کند براحتی بر خالف آن عمل میکند) مواد 

 .( روشنگر05و  00

پال ف لی، سفیر استرالیا در تهران، خبر داد که از آغاز ماه 

نفر از ایران با قایق و  ۰۱۲۲»جاری تاکنون  ژانویه سال

های استرالیا شده و خواستار ورود به  راهی آب «بدون ویزا

 ۰٨اند.  وی این مطلب را روز دوشنبه  خاک آن کشور بوده

ای با خبرگزاری ایسنا اعالم کرد و افزود  مرداد در مصاحبه

ها مهاجرت  ایرانیان بیش از همه کشورها حتی افغان»که: 

 «اند. غیرقانونی به استرالیا داشته

از  ”چنین خبر داد که  سفیر استرالیا در تهران در ادامه هم

نفر بدون روادید با قایق به استرالیا  ۳٩٩۲ژوئیه تاکنون  ۳٩

  “ها ایرانی هستند. نفر از آن ۳۲۲۲اند که بیش از  سفر کرده

های مهاجرتی استرالیا  اینک در اردوگاه هم”وی افزود که 

نفر ایرانی حضور دارند که همه این افراد پس از  ۱۱۱۲نیز 

بررسی امور مربوط به سالمت به جزیره پاپوآ گینه نو منتقل 

 ”شوند.  می

توصیف  سفیر استرالیا وضعیت روحی این پناهجویان را بد

ها هستند  کرد و گفت:  در کل افرادی که در این اردوگاه

اند که توسط  ها دریافته بسیار ناامید و ناراحتند. زیرا آن

اند به این خاطر که پناهجویان  برها فریب خورده قاچاق

های خود را پاره  معموالً در راه درخواست پناهندگی گذرنامه

کنند، ممکن است روند بررسی هویت و پناهندگی  می

به گفته آقای  مهاجران مدت زمانی حتی چند سال طول بکشد.

های الزم مشخص شود  فلی، اگر پس از اتمام روند بررسی

که این افراد پناهجوی واقعی هستند در اینصورت کشور 

پاپوآ “پذیرد. وی تاکید کرد:  پاپوآ گینه نو پناهندگی آنها را می

توانند در این  ها می پذیرد و آن گینه نو پناهجویان را می

جزیره مستقر شوند، اما پناهجویانی که بخواهند به کشورشان 

 بازگردند امکان بازگشت دارند.

دولت استرالیا از چند هفته پیش اعالم کرده است که دیگر 

های  پذیرد و پناهجویانی که خود را به آب هیچ پناهجویی نمی

استرالیا برسانند، به پاپوآ گینه نو و سایر جزایر اقیانوس آرام 

شوند. با اینحال جریان انتقال غیرقانونی پناهجویان  منتقل می

های استرالیا همچنان ادامه دارد و در این راه سوانح  به آب

تیرماه  ۰۰افتد؛ در آخرین این سوانح در  زیادی هم اتفاق می

غرق شد  -از جمله از ایران -مهاجر غیرقانونی  ٩۹قایقی با 

 نفر جان خود را از دست دادند. ٩و 

سفیر استرالیا در تهران در بخشی از مصاحبه با ایسنا 

بهترین راه برای ادامه روند مهاجرت »توضیح داد که 

برهای انسان است که  غیرقانونی جلوگیری از فعالیت قاچاق

های بسیاری گفته و به  به این مهاجران به نفع خود دروغ

 سفیر استرالیا: بیشترین مهاجرت غیرقانونی به استرالیا از ایران است 
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کشور را تعیین می کرد. طبقه کارگر ایران باید در کنار 

کوهساران عظیم سرمایه هائی که برای طبقه سرمایه دار 

ایران و جهان تولید می نمود هزینه های نجومی خوراک این 

اختاپوس قهر پلیسی و نظامی دست اندرکار حمام خون هر 

 جنب و جوش اعتراضی خود را هم پرداخت کند. 

رژیم شاه به یمن وجود همین ماشین غول پیکر قهر 

میلیتاریستی و پلیسی بود که توان مهار طوفان مبارزات 

کارگران را پیدا می کرد و از این طریق فشار استثمار آنان را 

روز به روز باالتر می برد. کارگران واحدهای بزرگ 

صنعتی به ویژه در سال های آخر عمر رژیم، در قیاس با 

جمعیت بسیار عظیم تر همزنجیران خویش در صنایع متوسط، 

کوچک، حوزه های کشاورزی یا قلمروهای دیگر دستمزد 

نسبتاً بیشتری دریافت می کردند، نرخ استثمار همین کارگران 

 31% را پشت سر نهاد. از حدود 611در همین سال ها مرز 

میلیون نفوس جمعیتی خانواده های کارگری این سال ها بیش 

% یا در حلبی آبادها زندگی می کردند یا در کومه های 71از 

ویران گلی به سر می بردند و یا بخش مهمی از بهای شبه 

رایگان نیروی کارشان را به صورت اجاره بهای مسکن می 

 0111% ساکنان روستاها با عایدات ساالنه زیر 37پرداختند. 

تومان در جهنم گرسنگی و بیماری و ذلت غوطه می خوردند. 

هزار نفر باالتر نرفت  01شمار پزشکان در سراسر جامعه از 

نفر درخیابانهای شمال شهر تهران  3111و از این میان حدود 

برای تضمین سالمتی صاحبان سرمایه های کالن ایفای وظیفه 

% توده های کارگر و 85بالغ بر  56می نمودند. تا سال 

زحمتکش مناطق روستائی از دسترسی به آب سالم آشامیدنی 

و برق به طور کامل محروم ماندند. در غالب این نواحی کل 

امکانات بهداشت و درمان اهالی به یک بهیار با مقداری پنی 

روستا و چندین هزار  51تا  41سیلین و مرکورکورم برای 

انسان در معرض مدام انواع بیماری ها محدود می شد. رژیم 

با رخ نمائی  51و به ویژه شروع دهه  41اواخر دهه 

طالیگان اعتصابات و خیزش های کارگری درون کارخانه 

ها و مناطق خارج از محدوده شهرها، با ظهور سازمان 

های مسلح زیرزمینی و دورنمای انفجار وسیع قهر توده ای 

صدها بار بدتر و وخیم تر شد. دور جدیدی از زندان سازی 

شروع گردید، موج خفقان، فشار، دستگیری و زندانی 

کردن انسان ها بیش از پیش طغیان کرد. شمار سیاهچالها 

از حوصله شمارش باال رفت. کثرت زندانیان از همه 

مرزهای پیش، گذشت. بازار تولید وسائل شکنجه و شکنجه 

گر رکورد شکست. اعدام ها روزمره شد، ماشین های 

گشت ساواک وجب به وجب خیابان های شهرهای بزرگ 

را زیر چرخ خود گرفت و هزینه های نجومی تمامی این 

سبعیت ها، بربریت ها و جنایت ها بر زندگی توده های 

 کارگر بار گشت. 

سرمایه داری ایران برای اشتعال کوره های گدازان سود، 

برای غرش سیل مذاب اضافه ارزش ها، برای رونق 

طالنی انباشت و برای ایفای نقش مطلوب در چرخه سامان 

پذیری و تقسیم کار بین المللی سرمایه نیازمند این شکل 

دیکتاتوری بود و رژیم سلطنتی بورژوازی به این نیاز 

جواب می گفت. این دیکتاتوری اختاپوسی از یک سوی 

پیش شرط پویه بازتولید سرمایه داری ایران و نرخ اضافه 

ارزش های چند رقمی سرمایه داران داخلی و جهانی بود و 

از سوی دیگر هزینه بازتولیدش باید با افزایش انفجارآسای 

شدت استثمار توده های کارگر تأمین می شد. در سال های 

تنها بخش علنی و غیرمحرمانه بودجه نظامی  41تا  32

برابر افزایش یافت و این  05متضمن ثبات این دیکتاتوری 

سال بعدتر باز هم چهار برابر گردید. در  3اقالم به فاصله 

میلیارد  2111برنامه پنجم عمرانی رقم مذکور از مرز 

درصد کل بودجه ساالنه  31لایر روز گذشت که حدود 

 

 برگرفته از وبسایت سیمای سوسیالیسم

در ادبیات سیاسی چپ به طور معمول از دیکتاتوری شاه 

صحبت شده است اما آثار فاجعه بار این دیکتاتوری بر روی 

سرنوشت زندگی و کار و مبارزه و آینده توده های کارگر 

 هیچ گاه بررسی و کالبدشکافی نگردیده است. 

دیکتاتوری هار سلطنتی سرمایه داری سال های بعد از 

مرداد، فقط با شاخص هائی از جنس زندان،  28کودتای 

شکنجه، اعدام، نبود آزادی بیان، فقدان حق تشکل، تحزب و 

مانند اینها قابل توصیف نیست. آنچه این دیکتاتوری دنبال 

کرد سالخی، جراحی و امحاء هر جوانه اندیشیدن به هر 

شکل اعتراض ضد سرمایه داری یا حتی هر نوع مایه بندی 

آزاداندیشی و آزادیخواهی انسانی بود. وقتی رژیم شاه نسل 

بعد از نسل، جوانان درس خوانده خانواده های کارگری یا 

ماهی  »بعضاً غیرکارگری را به جرم خواندن چند صفحه 

به سیاهچال می انداخت، تنها پیام جنایتش این  «سیاه کوچولو

بود که هر حرکت ذهن هر آدمیزاد به خارج از مدار مصالح 

 سرمایه و سلطنت بورژوازی باید منکوب و منهدم گردد. 

جنایتی که در کارنامه درنده ترین رژیم های تاریخ سرمایه 

داری هم به ندرت می توان مشابه آن را پیدا کرد. ساواک 

شاه دستگاه اختاپوسی تزریق همین شرنگ مرگ به کل 

فضای زندگی و فکر و نگاه اجتماعی طبقه کارگر یا حتی 

غیرکارگران ناراضی بود. کل بگیر و ببندها، شکنجه دادن 

ها، درگیری ها، تعقیب و مراقبت ها، زندان انداختن ها، 

اعدام ها و خونریزی ها فقط بخشی از کار این نهاد جنایت و 

سبعیت را تشکیل می داد، بخش دیگر کارش را خلق فضای 

رعب و کنترل و دهشتی تعیین می کرد که در درون آن هیچ 

نسیم خیال ستیز با سرمایه داری و ساختار قدرت سیاسی 

سلطنتی آن فرصت نطفه بندی وزش پیدا ننماید. شمار زیادی 

از دستگیرشدگان ساواک افرادی بودند که رژیم شاه در 

مورد بی خطر بودنشان یقین کامل داشت اما آن ها سال ها به 

زندان می افتادند تا شاید افق امکان مبارزه و مخالفت با 

منویات دولت سرمایه داری در وجود انسان ها کور گردد. 

در شهر شیراز مثل همه  42خرداد سال  05در روز 

شهرهای دیگر ایران هر جنبده خارج از اماکن مسکونی را 

دستگیر کردند و برای روزها به زندان انداختند. شمار قابل 

توجهی را بدون هیچ پرس و جو محکوم به اعدام نمودند. در 

میان محکومان فردی بود که وقتی وی را برای اعدام بردند، 

معنی واژه اعدام را نمی دانست. از اینکه چیزی به نام دولت 

وجود دارد یا شاه کیست و تظاهرات چیست حتی اگر 

زندانیان برایش توضیح می دادند هم چیزی متوجه نمی شد. 

از یک نقطه دوردست کوهستانی بی خبر از همه جا به طور 

تصادفی روز مذکور برای خرید راهی شیراز شده بود و 

 عوامل رژیم سرنوشتش را آن گونه که گفته شد تعیین کردند.

برگ برگ تاریخ رژیم شاه با انبوه این جنایت ها پر میشد.    

کابوس وحشت ساواک در تمامی هفت پس توهای تاریک 

زندگی خانوادگی آدم ها حتی در عمق دورافتاده ترین 

روستاها شیارهای مغز و ذهن انسان ها را به شالق می 

بست، بر دهن ها قفل می زد، زبان ها را از تکلم باز می 

داشت. مدارس را گورستان می کرد، محیط های کار را 

غرق در سکوت و رعب و هراس می ساخت. این وضع از 

 بخشی از یکی از مقاالت "ناصر پایدار" بنام 

 مغزهای شسته و نفیر جغدهای سلطنت طلب  
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جمهوری اسالمی را پدید آورد. رژیم شاه زیر فشار 

وحشت از کمونیسم طبقه کارگر و به امید بهره گیری از 

نفوذ این بخش بورژوازی علیه کمونیسم یا حتی نیروهای 

پروروس و پروچینی در یک سوی و ناتوانی از درک 

قدرت رقابت این شبکه بورژوازی تمامی راهها را برای 

 57سوار شدن ارتجاع هار دینی بر خیزش سراسری سال 

 هموار کرد. 

 

نکات باال اشاره ای بسیار کوتاه و پاره وار به مواردی 

بسیار جزئی از خطوط کلی کارنامه سیاه رژیم شاه و 

سلطنت سرمایه داری است. فرح پهلوی، اردشیر زاهدی، 

هوشنگ نهاوندی، امیر طاهری، پرویز ثابتی و فراوان 

میراث دار دیگر این رژیم می توانند در سیاهی زار 

برهوت گرسنگی ها، فقر و فاقه و کشتارهای چند هزار، 

چند هزاری که دولت اسالمی سرمایه داری بر طبقه کارگر 

ایران تحمیل کرده است شب پره وار راه افتند و از طریق 

مصاحبه با رسانه های بین المللی بورژوازی یا تریبونهای 

عاریتی وزارت امور خارجه امریکا به عمله و اکره اجیر 

خود، برای اعاده حیثیت از رژیم مذکور تالش کنند. آنها 

شاید بتوانند حتی کسانی را هم فریب دهند، شاید رواج 

گسترده بازار جهانی مسخ سازی همه نوعی بورژوازی 

آنها را به گرفتن نتیجه امیدوار ساخته است و قوت قلب 

بخشیده است، اما آن ها یک چیز را باید بفهند هر چند که 

مغز بورژوازی قادر به فهم این حقیقت نیست. اما حقیقت 

چیست؟ بسیار ساده است. این فقط دولت هار اسالمی نیست 

که در خطر انفجار اعتراض توده های کارگر ایران است. 

هیچ دولت بورژوازی دیگر، دینی یا الئیک، راست یا چپ 

هم با فرض نشستن بر جای رژیم حاضر هیچ سر سوزنی 

وضعیت بهتر نخواهد داشت و کمتر از حاکمان فعلی با 

خطر انفجار مواجه نخواهد بود. مشکل در وجود سرمایه 

داری است، نه دولت ها، تا سرمایه داری هست، انفجار 

اعتراض کارگران در راهست و زمانی که سرمایه داری 

منفجر شود بر سر هر دولتی همان خواهد آمد که جمهوری 

 اسالمی در آستان تحمل آنست. 

توضیح روشنگر: نوشته کامل ناصر پایدار در تاریخ    

انتشار یافته  و روشنگر فقط بخش کوچکی از  ۰۲۳۰اوت 

 آن را برای  خوانندگان  آورده است.

شاه با برپائی چنین جهنم گند و خون و وحشت سرمایه داری 

حجم سرمایه های طبقه سرمایه دار را به اوج برد و در این 

میان طول و عرض مالکیت شخص خود و افراد خاندان 

شاهی بر سرمایه های تولید شده طبقه کارگر را تا چشم کار 

خورشیدی تمام  51کند امتداد داد و عظمت بخشید. در دهه 

سرمایه یا عظیم ترین قسمت سهام بانکهای عمران، 

ایرانشهر، توسعه صنعتی، اعتبارات، ایران و انگلیس، 

صندوق تضمین صنعتی، عمران ترینوال، سرمایه گذاری 

ایرانشهر، فرست نشنال، بیمه ملی، هتل های عظیم هیلتون، 

اوین، ونک، بابلسر، چالوس،رامسر، آبعلی، شاهی، سخت 

سر، گچسر، مجموعه های تفریحی آبرود و رامسر و 

بابلسر، شمار کثیر کازینوها، طرح عمران جزیره کیش، 

رستوران فرودگاه مهرآباد، کارخانه های بزرگ مانند 

اتوموبیل سازی جنرال موتورز، الستیک بی اف گودریچ، 

هپکو، داروپخش، کشتیرانی ایران، سیمان تهران، سیمان 

خوزستان، سیمان فارس، ایرانیت، صنایع تولید مواد نسوز، 

شهریور، چاپ و نشر  25شرکت معدنی سنگواره، چاپخانه 

دانش، نیشکر اهواز، قند کرمانشاه، قند فریمان، قند قهستان، 

گوشت زیاران، زنجیره عظیم مستغالت و برج های 

آسمانخراش و فراوان مؤسسات غول پیکر تولیدی و مالی 

دیگر، همه و همه به شاه و خانواده اش به مثابه بزرگترین 

سرمایه دار تعلق داشتند. ارقام نجومی سرمایه های انباشته 

وی در بانک های سویس، امریکا، هلند، انگلیس و جاهای 

 دیگر نیز به اندازه کافی شهره عام و خا  بود. 

به نکات باال یک نکته دیگر را اضافه کنیم و بحث را خاتمه 

دهیم. دراکوالی خونخوار جمهوری اسالمی سرمایه داری 

ایران به طور واقعی از قعر جهنم بردگی مزدی زیر چتر 

قدرت و حاکمیت رژیم سلطنتی سرمایه سر بیرون آورد. در 

عمق این جهنم بود که هر چه نشان از چپ و کمونیسم و 

جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر داشت یا هر نفس 

کشیدن آزادیخواهانه و حق طلبانه هر معترض ضد سرمایه 

و دیکتاتوری هار سرمایه حتی هر تقالی نیروهای پروروس 

و پروچینی یکراست اسیر قتل عام شد اما همزمان سراسر 

جامعه به حریم کشت و کار هر شکل خرافه بافی نفرت بار 

و مسموم اسالمی در مغز و ذهن توده ها، توسط رمال ترین 

و دجال ترین عوامفریبان معمم و مکالی دینی تبدیل گردید. 

یک بند مهم نانوشته منشور کار رژیم شاه این بود که برای 

قلع و قمع هر چه مطمئن تر هر رویکرد کمونیستی درون 

جامعه بازار فروش توهمات و باورهای گمراهساز اسالمی 

از حداکثر رونق ممکن برخوردار گردد. در تمامی سالهای 

عمر این رژیم بخش عظیمی از حاصل استثمار کارگران در 

دستان نابکار صاحبان سرمایه صرف تأسیس میلیون ها 

مسجد، حسینیه، مهدیه، تکیه، امامزاده، حوزه علمیه و مانند 

این ها شد. صدهزاران روحانی شیاد در هر کوی و برزن از 

همه امکانات الزم برخوردار شدند تا با انباشتن شکم از 

اضافه ارزش های حاصل استثمار کارگران، کوله بار افیون 

شستشوی مغزی دینی را در قفسه های ذهن جوان و پیر و 

زن و مرد جامعه جاسازی کنند و این سموم را به جریان 

 فکر آن ها تزریق نمایند.

تمامی انجمن ها، هیئت ها و دسته ها و باندهای مافیائی  

اسالمی در زیر چتر حمایت ساواک شاه و سرمایه فرصت 

یافتند تا هر چه می خواهند بر سر فکر و شعور نسل های 

مختلف در آورند. رماالن و شیادان روحانی یا غیرروحانی 

از دنیائی فرصت و امکان برخوردار شدند تا ارتجاع هار 

اسالمی را به عنوان بدیل کمونیسم یا جنبش واقعی رهائی 

انسان طرح نمایند و به هر کار دیگری دست یازند. بخشی 

از بورژوازی ایران با اغتنام فرصت از همین وضعیت در 

دست به کار  51و نیمه اول دهه  41سال های نیمه دوم دهه 

ایجاد غیررسمی یک شبکه قدرت سراسری با بیرق شوم 

مذهبی گردید و همین شبکه سازمان یافته غیررسمی بود که 

شالوده اصلی  57بعدها و به گاه خیزش توده ای سال 

بوده که فقط تعین کنند آیا از سالح شیمیایی استفاده شده 

است یا نه، و نه اینکه تعین کنند کدام گروه از سالح 

بنا بر استدالل امریکا شیمیایی استفاده کرده است." 

هرگروهی که از سالح شیمیایی استفاده کرده باز مقصر "

دولت سوریه است و باید تنبیه شود. زیرا دولت سوریه 

مسؤل است که از کاربرد سالح شیمییی در سوریه 

" اوباما در مصاحبه تلویزیونی میگوید: جلوگیری کند.

"استفاده از سالح شیمیایی از طرف هر کس که باشد 

امنیت ملی امریکا را به خطر میاندازد و باید کاری کرد. 

 همه منتظر اند که در اینمورد اقدامی صورت گیرد."        

سیاست مقصر تراشی و تالفی جویانه آمریکا و کشورهای 

سرمایه داری مورد و مسئله تازه ای نیست و در تداوم 

سیاست جهانی آن دولتها برای حفظ سود و منافع باندهای 

سرمایه داری بارها به چنین اقداماتی دست زده اند. آخرین 

نمونه های چنین حمله ای در لیبی اتفاق افتاد. تهاجم به 

عراق و افغانستان هم در همین چارچوب و با همین 

استدالل صورت گرفت. آمریکا حتا اعالم کرده است که 

منتظر اعالم نتیجه بررسی کارشناسان اعزامی سازمان 

ملل هم نمی ماند و خود به تنبیه بشار اسد میپردازد و تاریخ 

 تقریبی حمله را هم در اوائل سپتامبر اعالم کرد.             

رد طرح انگلستان در شورای امنیت، برای حمله نظامی   

به سوریه و پس از آن مخالفت اکثریت جامعه انگلستان و 

به تبع آن مخالفت مجلس عوام انگلیس با حمله نظامی، و 

همچنین مخالفت افکارعمومی آلمان، ایتالیا  و تظاهرات 

سوریهای مقیم اردن علیه حمله نظام، باعث عقب نشینی 

موقت دولت آمریکا شد.  دولت اوباما پس از آن همه آماده 

باش و تهدید، فقط بعلت نگرانی از گسترش نارضایی علیه 

جنگ، یکباره سیاست جنگی خویش را تغییر داد و آن را 

موکول به موافقت مجلس نمایندگان کرد. اوباما نمیتوانست 

بدون کسب موافقت همه جناحهای حاکمیت در آمریکا و 

جلب افکار عمومی دست به اقدام نظامی بزند                 

            

احتمال اینکه دولت سوریه قبالٌ از سالح شیظمظیظایظی اسظتظفظاده 

کرده باشد وجود دارد ولی بسیار دور از منطق است که در 

زمانی که خود دولت سوریه با آمدن بازرسان موافقت کظرده 

و درست در زمانی که بازرسان در سوریظه حضظور دارنظد 

دوباره از سالح شیمیایی استفاده کرده باشد. وقتی بظه دالیظل 

آمریکا برای حمله نظامی به سوریه میپردازیم بظی مظنظطظقظی 

آن بطور روشنی نمایان میظشظود. مظنظطظقظی کظه اصظال مظردم 

سوریه و اینکه چه بالیی بر سر آنها خواهد آمد درآن جظایظی 

ندارد. فقط یک چیز در نظر است و آن اینکه بشار اسد بایظد 

گوشمالی داده شود. هزینه این گظوشظمظالظی را هظم مظردم بظی 

دفاع سوریه که از یکطرف با سالها فقظر و سظرکظوب و هظم 

اکنون نیز بظیظن دو جظنظاح جظنظایظتظکظار دولظت و ارتظش آزاد 

متشکل از باندهظای سظنظی و سظلظفظی گظرفظتظار شظده انظد بظایظد 

 بپردازند. 

آنچه که برای آمریکا و فرانسه و انگلستظان از یظکظطظرف و 

روسیه و چین از طرف دیظگظر، کظالٌ بظرای سظرمظایظه داران 

اهمیت ندارد اینست که چه بالیی بر سر مردم سوریه میآیظد. 

شکی نیست که چنین حملظه ای، چظه بظه سظرنظگظونظی دولظت 

سوریه بیانجامد و یا موقت و کوتاه مظدت بظاشظد، نظتظجظه اش 

فقط کشته  شظدن و فظقظر بظیظشظتظر مظردم سظوریظه و نظابظودی 

تاسیسات زیربنایی که با نیروی کار کارگران سوریه ساخته 

 شده نخواهد داشت.  

هدف جناحهای سرمایه هم هدفی به غیر از تظحظمظیظل فظقظر   

ونابودی هر امیدی در جظهظت تظالش بظرای بظهظبظود شظرایظط 

 زندگی. در میان مردم سوریه ندارند. 

 سوریه به  کجا ....... 3ادامه از  صفحه 



 

2013سپتامبر          74ماهنامه روشنگر        شماره  01   

مردم با سرود و دسته های گل جشن گظرفظتظنظد امظا بظه  ٧۹سال 
 .دست حکومت کنندگان جدید به جوخه های اعدام سپرده شدند

ولی اگر حرکت خانواده ها را در این دو دوره مظقظایسظه کظنظیظم، 
متوجه تغییری در آن می شظویظم. اگظرچظه اخظتظالف زمظانظی دو 
دوره کوتاه بود ولی مظادران عظزادار در جظمظهظوری اسظالمظی 

برمی گشت، به زندانهای 
دوره مظظحظظمظظدرضظظا شظظاه 
پهلوی. در آن زمظان هظم 
مظظادران و خظظانظظواده هظظای 
زنظظظظدانظظظظیظظظظان سظظظظیظظظظاسظظظظی 
گردهمائی هظای خظود را 
داشظظظتظظظنظظظد و دسظظظت بظظظه 

 .اقداماتی زده بودند

از بظظرگظظزاری مظظجظظالظظس 
یادبود برای اعدام شدگظان 
و تجمعات در قم و بظازار 
برای جلوگیری از اعظدام 
فظظرزنظظدان شظظان در سظظال 

، تظظظا اقظظظدامظظظاتظظظی ۳۱٧۲
گسترده تر در اوائل سظال 

بظظرای تظظوجظظه بظظه  ۳۱٧۹
خظظواسظظتظظه هظظای فظظرزنظظدان 
زنظظظدانظظظی شظظظان کظظظه در 
اعتصاب غذا به سظر مظی 
بردند و تحظصظن در کظاخ 
دادگسظظتظظری در دی مظظاه 

کظظظه بظظظا آزادی  ۳۱٧۹
آخرین زندانظیظان سظیظاسظی 

 .پایان یافت

آن تجربه ها و خاطره ها، به ویژه خاطره تحظصظن دی مظاه 
که چه بسا با نقل و روایظت بظه خظاطظره جظمظعظی دیظگظر  ٧۹

خانواده های زندانیان سیاسی تبدیل شده بود، زمینه را برای 
 .فراهم کرد ٠۲گردهم آئی های آنها در دهه 

کم نبودند زندانیان سیاسی دوره پیشتر که آزادی شان را در 

جنبش دادخواهی یکی از عرصه هائی که زنان ایران در آن  
در این نوشته از نقشش مشادران  .حضور فعالی داشته و دارند

 .گره خورده استدادخواهی خاوران می گویم که نامشان با 

و کشظتظار  ٠۲آنها مادران و خانواده های اعدام شدگظان دهظه 
هسظتظنظد. ایظن افظراد در جظلظوی  ٠۹زندانیان سیاسی تابستظان 

کظه مظالقظاتظهظا  ٠۹ها با هم آشنا شده بودند. در تابسظتظان  زندان
قطع شده بود آنها حس کردند که فاجعه ای شظوم در زنظدانظهظا 

 .در حال وقوع است

فظظاجظظعظظه اتظظفظظاق افظظتظظاد. هظظزاران زنظظدانظظی را کشظظتظظنظظد. صظظدای 
اعتراضی برنخاست. مادران تنهائظی شظان را بظا هظم تظقظسظیظم 
کردند. دور هم جمع شدند. گورستانها را جستجو کردنظد و بظا 
اطالعاتی که خود بدست آوردند، مطلع شدند که عظزیظزانشظان 
را در گورستان خاوران دفن کرده اند، در گورهظای جظمظعظی. 
از آن پس آنجا میعادگاهشان شظد، مظکظانظی شظد بظرای سظوگ، 

 .سوگ عزیز خود و سهیم شدن در سوگ عزیز دیگری

اما به مرور زمان آنها از نقش مادران سوگوار فراتظر رفظتظنظد 
و به الگوی سنتی مادر عزادار، که نقشظی مظنظفظعظل دارد، تظن 
ندادند. آنها اساس حرکتشان را بر حق شظهظرونظدی گظذاشظتظنظد، 
حظظق آگظظاهظظی از آنظظچظظه بظظر فظظرزنظظدانشظظان رفظظتظظه بظظود و حظظق 

 .دادخواهی

آنها درد و عزای از دست دادن عظزیظزانشظان را مظحظدود بظه 
حوزه خصظوصظی نظکظردنظد و آن را بظه یظک خظواسظت مظهظم 
اجتماعی و سیاسی و به یک اقدام عظمظومظی تظبظدیظل کظردنظد و 

 .گوئی مسئوالن شدند خواستار روشن شدن حقیقت و پاسخ

این مادران سالها بود که همدیگر را می شناختند و در سختظی 
ها و بی پناهی ها یظار و یظاور هظمظدیظگظر شظده بظودنظد. دردی 

 .مشترک آنها را بهم پیوند می داد

بسیاری از این آشنائی ها حتی به سظالظهظای پظیظش از انظقظالب  

 جنبش دادخواهی مادران خاوران

 چهارشنبه هر  هفته نهاد مادران علیه اعدام ،
 بعد از ظهر در میدان دانداس  0تا  00از ساعت 

بعد از  8تا  6از ساعت  اولین یکشنبه هر ماهو 
بر علیه ترور، ظهر در محل پالزای ایرانیان  
حضور اعتراضی زندان ، شکنجه و اعدام  

 دارند.

البته این ساعات با توجه به ایام ماه ها تغییر 
خواهد نمود که قبل از آن اطالع رسانی خواهد 

 شد .   

و مبارزین علیه اعدام نهاد، از اعضای محترم  
درخواست می شود که به همه ی دوستان و 

 . آشنایان خود اطالع رسانی نمایند

 با امید به موفقیت همه ی مبارزین واقعی

 زنده باد آزادی

 زنده باد زندگی

 زنده باد برابری انسانها

 نهاد مادران علیه اعدام

   1106477688556تلفن 

 N.T.Execution@Gmail.com  ایمیل

 00صفحه ادامه در 
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می کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بظازداشظت و در یظک 
 ".محکمه علنی محاکمه گردند

آن ها بعدا برای محمد خاتمی هم نامه نظوشظتظنظد. امظا هظرگظز 
پاسخی نگرفتند. به سازمانهای بین الملظلظی حظقظوق بشظر هظم 

 ۳۱٠٨متوسل شدند. در سفر گالیندوپل به ایران در بظهظمظن 
جلوی دفتر سازمان ملل تجمع کردند و خواستار مالقظات بظا 
وی شدند. تجمع شان با خشونت مظامظوران مظواجظه شظد. در 

به گزارشگران کمیسیون حقوق بشظر سظازمظان  ۳۱٨۳سال 
 .ملل متحد نامه نوشتند

در این میان به زبان و لحن این نامه ها توجه کنید. در نحوه 
بیان نامه ها نکته مهمی نهفظتظه اسظت؛ زبظان ایظن نظامظه هظا، 
مظلوم نمائی نیظسظت بظلظکظه حظق خظواه و دادخظواه اسظت. و 
حکایت از این دارد که آنها از کلیشه سظنظتظی زنظان عظزادار 

 .قربانی فاصله گرفته اند

این نامه نویسی ها جنبظه دیظگظری هظم دارد؛ مسظتظنظد کظردن 
خواست ها و حرکت مادران از یک طرف و اعالم حضور 

ارائظه  .از طرف دیگر، که البته محدود به نامه نوشتن نمظانظد
نامه ها هر بار به شکل دسته جمعی و با تجمع صورت مظی 

گرفت و مظهظمظتظر از آن تظجظمظع و حضظور در گظورسظتظان 
 .خاوران بود

و نظیظز هظنظگظام نظوروز  ٠۹این تجمع ها در سالگرد کشتار 
وسیع تر می شد و مردم بیشتری را به خود جلب مظی کظرد. 
خاوران تنها یک گورستان معمولی نبود. خیلی از خظانظواده 
هائی که در آنجا جمع می شظدنظد، اصظال نظمظی دانسظتظنظد کظه 
 .فرزند، همسر، خواهر و یا برادرشان در کجا دفن شده اند

خاوران جنبه سمبلیک هم دارد. مکانی است که حظقظیظقظت را 

تجربه جدیدی کسب کردند، تجربه ای بظه مظراتظب تظلظخ تظر و 
 .دردناکتر

ابعاد اعمال حکومت جدید در سرکوب مخالفان چنان گستظرده 
بود که مادران و خانواده های اعدام شدگان را بیش از گذشته 

 .متوجه حقوق بشر کرد

دیظدگظاهظی کظه در مظورد اعظدام  ٧۹در دوره پیش از انقالب 
شدگان وجود داشت بیشتر با آرمظان گظرائظی آمظیظخظتظه بظود تظا 
نگاهی از منظر حقوق بشر. به این معنا که پظیظش از تظجظربظه 
جمهوری اسالمی شخص اعدام شده عمدتا بظه عظنظوان شظهظیظد 
راه آرمانهایش تعریف می شد و حرکت مادران و خانواده هظا 
رابطه تنگاتنگی با سازمانهای سیاسظی داشظت کظه در فضظای 
انقالبی آن سالها اعدام شدگان را با داللت بظر حظقظانظیظت شظان 

 .پیوند می دادند

ایظن نظگظاه تظغظیظیظر کظرد و  ٠۹بعدها به ویژه پس از کشظتظار  
مادران خاوران این پرسش اساسی را برجستظه کظردنظد: چظرا 
فرزندان مان را اعدام کظردیظد؟ در نظامظه آن هظا در دی مظاه 

خطاب به حسن حبیبی، وزیر دادگستری می خظوانظیظم:  ۳۱٠۹
کنیم: کدام قانون اجازه داده است که حکم اعدام  "ما سئوال می

 "دسته جمعی صادر کنند؟

آنها اصل را بر دادخواهی قرار دادند. در همظان نظامظه کظه بظا 
تجمع آنها در مقابل کاخ دادگستری همراه بود، نظوشظتظنظد: "مظا 
خانواده های قربانیان فاجعه اخیر و خظانظواده هظای زنظدانظیظان 
سیاسی خواستار اقدام فوری، جدی و مسئوالنه شما هسظتظیظم." 
آنها نوشتند: "ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعالم جظرم 

در خاکش پنهان کرده است، در استخوانهای زیظر خظاک، در  01ادامه از صفحه 
گورهای جمعی و گظورهظای بظی نظام و نشظان و در حضظور 

 .مادرانی که بر این حقیقت شهادت می دهند

خاوران مکانی است که نبرد بظیظن حظقظیظقظت و انظکظار در آن 
جاری است. ولی این یک نبرد سمبلیک تاریخی نیسظت. یظک 
جنگ واقعی است بین مادران و خظانظواده هظا کظه در بظرابظر 
انکار و برای روش شدن حقیقت و دادخواهی ایسظتظاده انظد و 
نیروهای امنیتی و پلظیظس، کظه انظکظار و مسظئظولظیظت نظپظذیظری 
حکومت را نظمظایظنظدگظی مظی کظنظنظد. مظا گظفظتظمظان و خظواسظت 
دادخواهی را که امروز تا حدودی جای خظود را در جظامظعظه 
 .باز کرده، مدیون این زنان هستیم، مدیون مادران خاوران

آنها بهای سنگینی بابت مقاومتشان پرداخته اند: از ضرب و  
شتم گرفته تا کنترل و تعقیب و بازداشت. ماموران از این هظم 

خظاوران را بظا بظولظدوزر  ۳۱٨۹فراتر رفتند و در زمستظان 
 .خراب کردند و در آن را به روی خانواده ها بستند

بر تعقیب و کنترل خانواده ها افزودند و آنها در خانه هایشظان 
هم در امان نبودند. اما به گفته منظصظوره بظهظکظیظش، یظکظی از 
مادارن خاوران، " آنها هیچ گاه حاضر نشدند کظه از حظقظوق 
خود به عنوان یک انسان دادخواه دست بشویند و ظظلظمظی را 

 ".که در حق شان شده به فراموشی بسپارند

بیست و پنج سال پیظش زمظانظی کظه مظادران و خظانظواده هظای 
اعدام شدگان در ایران به فرمان سکوت مقامات امنیتی که به 
تک تک آنها صادر شده بود، تن ندادند، هرگز نمظی دانسظتظنظد 
که اقدام شان پایه ای می شود بظرای حظرکظت دادخظواهظی در 

 .ایران

آنها سنتی را پایه گذاشتند که بعدها در حرکت مادران پظارک 
که جوانظان مظعظتظرض را  ٨٨در تابستان  .الله شاهد آن بودیم

در خیابان ها مورد ضرب و شتم قرار دادند، در اعتراض به 
این اعمال صدها زن در روزهای شنبه در پارک اللظه جظمظع 

 .شدند

در سایت های اینترنتی آنها، خواسته هاشان را اعالم کردنظد. 
آنها خواسظتظار قظطظع سظزکظوب، آزادی زنظدانظیظان سظیظاسظی و 
محاکمه و مجازات مسببان آن شدند. حرکت آنها بظا اسظتظقظبظال 
ایرانیان تبعیدی مواجه شد و در شهرهای مختظلظف خظارج از 
ایران در حمایت از دادخواهی این زنظان و رسظانظدن صظدای 
آنها تجمع ها و تشکل هائی شکظل گظرفظت کظه تظا امظروز هظم 

 .ادامه دارد

آنها که تا حدی خودجوش بودند ابتدا نام مظادران عظزادار را 
برای خود برگزیدند. یک سال بظعظد از شظروع حظرکظت، نظام 

 .خود را به مادران پارک الله تغییر دادند

و نظظکظظتظظه مظظهظظم تظظر ایظظنظظکظظه، مظظادران خظظاوران بظظزرگظظداشظظت 
فرزندانشان را در آن فضای خفقان با دادخواهی پیوند زدنظد، 

 .که آرمان عزیزانشان هم بوده است

آنها اندوه بی پایان از دست دادن عزیزانشان را از فضظاهظای 
خصوصی فراتر برده و آن را به یک حرکت جمعی تبدیل و 
گرامی داشظت آنظهظا را وارد فضظاهظای عظمظومظی کظردنظد تظا 
خواستی را مطرح کنند که نیاز جظامظعظه مظا اسظت: فظرامظوش 

 .نکردن و عدالت

متظن خظالظصظه شظده مظقظالظه مظنظیظره بظرادران در سظمظپظوزیظوم 
 .در لندن 3102"سازمان عدالت برای ایرانیان" در ژوئن 

 از  وبسایت روزنه

 در روزنامه قوه قضائیه «نویسان خطوط قرمز وب»انتشار 
 

نویسان ایرانی هشدار داده که در  ، به وبالگ«نویسان خط قرمزهای وب»، با انتشار فهرستی از 12شهریور  7شنبه   روزنامه حمایت، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسالمی، در شماره پنج

 صورت عبور از این خطوط قرمز مجازات خواهند شد. 

محتوا علیه عفت و اخالق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسالمی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، »نویسان را به هفت دسته تقسیم کرده است:  روزنامه حمایت در ادامه خطوط قرمز وبالگ

ی، و محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ای، محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنو محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوا مرتبط با جرایم رایانه

 .«کند ارتکاب جرم می

تبلیغ علیه نظام »تا مواردی چون  «هللا خمینی و تحریف آثارش اهانت به آیت»و  «محتوای الحادی و مخالف موازین اسالمی»ها از  این روزنامه وابسته به قوه قضائیه خطوط قرمز محتوای وبالگ

ترسیم کرده و نوشته  «های حکومتی و عمومی نهای فیلترینگ، اهانت، هجو و افترا نسبت به مقامات، نهادها و سازما های عبور از سامانه ها و آموزش روش جمهوری اسالمی، انتشار فیلترشکن

 نویسان را در پی خواهد داشت. در اینترنت هم جرم است و مجازات وبالگ «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر»است که حتی 
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  طلبان، فاشیسم و تلویزیون پارس سلطنت
ها به  هاي بیستون داریوش را منقوش بر پاره سنگ پایه كوه

گونه تمام جالل  نظاره بنشینید و بنگرید كه چه ي عبرت به دیده

یابد كه با فخر  اش در این نمود مي و جبروت پادشاهي

زائدالوصفي پا بر سر گئوماتاي مغ ـ یك شورشي كه پادشاهي 

جا، در حالي كه این  او را برنتافته بود ـ گذاشته است. همان

ي توحش را نظاره گرید از خود بپرسید كه راستي در  منظره

تمامي طول این دوهزار پانصد سال پادشاهي چند وزیر 

اند و نه در اثر غضب پادشاه؟  مرگ طبیعي مرده اند كه به بوده

اگر گوشي شنوا داشته باشید و دلي كه هنوز جایي براي 

ي بیستون را  پایه ها و كوه تان سنگ عاطفه دارد، پژواك پرسش

 دارد كه:  چنین به زمزمه وامي این

 سرتا سر دشت خاوران سنگي نیست 

 كز خون دل ودیده بر آن رنگي نیست

اجازه دهید كه پاسخ مشخص سوال شما را من بدهم: تعداد 

تر از شمار انگشتان دست است. شاید آخرین مورد  ها كم آن

وزیر كشي، كه زمان زیادي هم بر آن نگذشته است، درس 

آموز باشد. وقتي كه محمد رضا شاه، براي منحرف كردن 

وزیري كه سیزده سال  جنبش مردم، هویدا را، نخست

گذار و مجري اوامرش بود، زنداني كرد، و حتا به  خدمت

چنان كه یاد  ـ اگر اصلن یاد او بود هم  هنگام فرار از مملكت 

مهر آریائي خود را از او دریغ نمود و او را در  اش بود ـ سگ

ي حكومت  چنگال زنگیان مست، كه به یمن اختناق پنجاه ساله

 دست گرفته بودند، رها كرد.  ها، قدرت را به پهلوي

ها كوس برابري با  این ناسپاسي از سوي پادشاهي بود كه سال

من  خواند، هل زد، خود را امپراتور مي كورش و داریوش مي

گرفت، در حین چاكري در برابر  گفت، زهرچشم مي مبارز مي

كرد، هر موجودي را  مندان، براي ضعفا رجزخواني مي قدرت

داشت و خود را شاِه شاهان،  اش بود از میان برمي كه سد راه

خواند. هیچ انساني، بجز كساني كه از همین  آریامهر مي

ي عفني احساس احترام  سرشت باشند براي چنین مجمسه

اي خاموش باشند، ممكن است حتا از  كند، ممكن است عده نمي

ترس تظاهر به محبت كنند، ولي هیچ كس، مگر كساني كه با 

ماند، بیاد  باشند، بدون چندش تماشاگر نمي انسانیت وداع كرده 

هاي طالئي را ، بیاد آوریم آن كورش تو  آوریم آن خیمه

ها را، و بیاد آوریم آن فرار را ، بیاد آوریم كودتا را،  خواب به

زاید و زائید.  موجودي از این دست در هر انساني نفرت مي

توانست تحت چنین شرایطي از دل رژیم شاه  چه موجودي مي

ها  زاده شود؟  جمهوري اسالمي فرزند خلف حكومت پهلوي

 ست. 

آقاي مسعود صدر طرح نو شما براي ساختن "وطن" 

ي یك  اي ست كه در لفافه ي دوران سپري شده ي كهنه نسخه

 فاشیسم پنهان پیچیده شده است. 

 0200آبتین مهرآئین   اگوست 

ي  آقاي مسعود صدر در برنامه 2103در چهار آگوست 

اي داشتند كه  خندها، در تلویزیون پارس، برنامه ها و لب اشك

من از سر اتفاق، براي نخستین بار، شانس دیدن آن را پیدا 

از خانم  «ات وطن سازم دوباره مي»كردم. برنامه با شعر 

زهر طرحي نو ز «ي  سمین بهبهاني آغاز شد و با شعرگونه

سازم ۹ زهر سلول زندان اوین ۹  خانه مي ایران ۹ جاودان

جا در ذهن بیننده این  ادامه یافت. تا این «سازم گلخانه مي

شود كه آقاي مسعود صدر بر آن است كه وطن  برجسته مي

را دوباره بسازد. بدون تردید خواستي است مشروع و 

چنان كه هر  گونه اعتراضي را برانگیزد. هم تواند هیچ نمي

ي خود را بسازد او هم حق دارد  اي حق دارد النه پرنده

زادگاه خود را بسازد. اما سوال این جا است كه اگر چه این 

حق مسلم اوست كه وطن را دوباره بسازد، ولي آیا این حق 

فقط در انحصار اوست یا این كه دیگران هم از این حق 

چنان كه از فحواي برنامه او  برخوردارند؟ از قرار معلوم، آن

آید، این حق، در بهترین حالت، اگر هم فقط در  بر مي

اند.  ها از آن محروم انحصار او نباشد، دست كم، كمونیست

ي صدر، از این  ها، با سعه بیائید با این فرض كه كمونیست

حق چشم بپوشند و آن را تمامن به آقاي صدر واگذارند، كمي 

بافي كنیم و به ایران فردایي گام گذاریم كه آقاي مسعود  خیال

ي آن، عنان اختیار در دست گرفته  صدر، شاعر بلندپایه

رود  است. نخستین چیزي كه از ایران فرداي او انتظار مي

اي ساخته شده باشد. این  این است كه زهر سلول اوین گلخانه

ي حسن ظن شاهد آن  اما آن چیزي نیست كه ما به همه

خواهیم بود. همین كه به اولین زندان سرك بكشیم در هر 

بینیم در غل و  سلولي را كه بگشائیم انساني را در آن مي

زنجیر آویخته از هر سقف. و همین كافي است كه از خواب 

مان به همان سفتي  در آییم و زمین را در زیر پاي و خیال به

احساس كني كه هست. طرح نوي آقاي مسعود صدر پاي در 

اي دارد كه هر آن كس كه آن را زیسته است هرگز  گذشته

هاي  اش را از خود بزداید. نسل تواند رعب و وحشت نمي

توانند بفهمند كه در زمان شاه چه ترس و  جدید هرگز نمي

روا بود؛ ترس و وحشتي كه رژیم  اختناقي بر جامعه حكم

هایش، حتا در همان  جمهوري اسالمي با تمام جنایت

كرد، نتواست بر  روزهایي كه روزانه صدها نفر را اعدام مي

جامعه حاكم كند، كه البته دالیل خا  خود را دارد: یكي این 

آفرید  كه رژیم اسالمي از یك طرف باید رعب و وحشت مي

و از طرف دیگر ناگزیر بود، براي تحمیق مردمي كه علیه 

استبداد و اختناق شاه مبارزه كرده بودند، خود را مبرا از آن 

خواهد  گفت هركس كه نمي نشان دهد. اگر شاه مستبدانه مي

عضویت حزب رساخیز را قبول كند كشور را ترك كند، 

خمیني بر این ادعا بود كه ایران اسالمي یكي از آزادترین 

چه كه نه  كشورهاي جهان است. به هر روي، از وحشت آن

وزیون، حي و حاضر، بیداري  ي تله كه بر صفحه در خیال بل

پرسي آیا درست دارم  اي با دهاني باز از خود مي دیده

بینم؟ این سخنان یك انسان بود كه از دهان یك مجري  مي

ویزیوني، آقاي مسعود صدر بیرون زد؟ البته این  ي تله برنامه

اي كه ما در آن زندگي  به آن معنا نیست كه در دنیائي واقعي

كنیم روزانه صدها جنایت بدتر از رویاهاي آقاي مسعود  مي

افتد. اما تفاوت در این است كه جنایتي كه  صدر اتفاق نمي

دهد عریان و مستقیم از  آقاي مسعود صدر حكم بدان مي

شود، در صورتي كه اكثرجنایاتي  طریق یك رسانه ابالغ مي

اش  افتد هیچ كس مسئولیت كه در دنیاي امروزمان اتفاق مي

 گیرد.  گردن نمي را به

هر حال، با گوش سپردن به سخنان آقاي مسعود صدر  به

شود كه طرح او براي ساختن دوباره  این واقعیت برمال مي

ي وطن چندان هم نو نیست. او در اوج احساسات 

اش به یك باره، كف بر دهان و عنان  «پراستانه وطن»

دهد: " بله شاه دزد بود براي این  چنین ادامه مي گسیخته این

ها را با تخم از طاق آویزان نكرد". صرف  كه كمونیست

ي برپائي  نظر از این كه چنین گفتار نغزي شایسته

ي تمام قد او، به عنوان شاعري بزرگ، بر  مجسمه

آلي فرداي او است؛ این سخنان، اما،  هاي ایران ایده دروازه

تصویر  ي "درخشان" ایران فرداي او را نیز به آینده

ي جاهلي كه روي خط  هاي شنونده كشد. او با تائید گفته مي

ي روشنگر، كه سردبیري آن با  آید و از سوزاندن نشریه مي

دهد و در عین حال دیگران را  سیامك ستوده است، خبر مي

كند، در واقع، خطوط طرح  به اعمالي این چنین ترغیب مي

دهد كه با تكیه به چه  نماید و نشان مي نواش را برجسته مي

 را دوباره بسازد. «وطن»گونه قرار است این  كساني و چه

آقاي مسعود صدر! اگر قرار بر سوزاندان كتاب و نشریه، 

شكستن قلم، دوختن دهان و كشتن و بر دار آویختن 

ها باشد، باور بفرمائید كه جمهوري اسالمي و  كمونیست

اند  ها در این باره از چیزي فروگذار نكرده حكومت پهلوي

كه شما بر آن باشید كه آن را تكمیل كنید. هزاران انسان 

كمونیست، فداكارترین فرزندان وطن، فقط در طول چند 

، توسط جمهور اسالمي، با تائید و 67روز، در تابستان 

اطالع كساني كه با وقاحت فریاد حقوق بشرشان گوش فلك 

 را كر كرده است، به دار آویخته شدند. 

دارتان، از ترس قیام  آقاي مسعود صدر! زماني كه پدر تاج

ي مردم، براي بار دوم از وطن گریخت، از هر  پارچه یك

كش  ي موجود علیه رژیم آزادي یك از دو سازمان رزمنده

هاي فدائي خلق و  شاه و امپریالیسم ـ یعني سازمان چریك

تر باقي نمانده بود،  سازمان مجاهدین خلق ـ چند نفري بیش

هاي تیر، و  ها كشته شده بودند یا در میدان همه یا در خیابان

ساخته، از قبیل زندان اوین، زیر  هاي شاه چال بقیه در سیاه

ها  داغ و درفش و شكنجه قرار داشتند. البته مابقي كمونیست

 نیز از این سرنوشت مستثنا نبودند. 

آقاي مسعود صدر! باور به فرمائید كه از تخم آویزان 

آجین كردن، داغ و درفش كردن،  كردن، شقه كردن، شمع

دار آویختن،  زنده زنده سوزاندن، از وسط جر دادن، به

تیرباران كردن و در یك كالم، انواع و اقسام شكنجه و 

كشتار از دیرباز در این "وطن" معمول بوده است و هرگز 

بودي  ها با نقصان و كم هیچ پادشاه و حاكمي در كاربست آن

روبه رو نبوده است. كافي ست به تاریخ دوهزار و پانصد 

ي پادشاهي و سي و پنج سال حكومت جهل و جنایت  ساله

ي اختناق و جنایت  جمهوري اسالمي، این جانشین و ثمره

ام بشوید.  ي عرض ها، عنایت بفرمائید تا متوجه رژیم پهلوي

منظور همان دوهزار پانصد سال تاریخ مدوني است كه 

مشهون از بربرمنشي، جنایت وحكومت رعب و وحشت 

شاهان است؛ همان دوهزارو پانصد سالي است كه بر سر 

تاج و تخت، نه پدر را به پسر و نه پسر را به پدر رحمي 

بود. اگر باور ندارید نگاهي اجمالي به تاریخ بیندازید 

گي وقتي  ي گذران زنده باورتان خواهد شد. حتا اگر مشغله

ي تاریخ برایتان نگذاشته است، اگر روزي  براي مطالعه

دانم ـ  گذرتان به ایران افتاد ـ كه چنین روزي را بعید مي

كیلومتري آن در  سري به كرمانشاه بزنید، در سي

، روشنگر متعلق به شما ست

 ما لی خود با پشتیبا نی

 روشنگر به ادامه انتشا ر 

  یاری رسانید
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تحقیق کرده ام ازاین رو مساله محول شده به کمیسیون 

اوت قرار  21تحقیق که مدتی بطول می انجامد. برای 

حضور در این کمیسیون را دارم که پس از آن روند نوعی 

دادگاه به خود خواهد گرفت و دو سه  ماهی طول خواهد 

کشید. تنها کسی که میتواند این حکم را ملغی کند وزیر 

امورمهاجرت است. یاد آوری کنیم که هنگام ورود به خاک 

کانادا ماموران مرزی پاسپورت مرا ضبط کرده و من باید 

خود را هر چهار شنبه به اداره مهاجرت معرفی کنم         

مبنای فشار به دولت کانادا :                                         

اعتراض به کریمینایزه کردن مبارزه مردم ایران    -0  

 علیه رژیم تروریست جمهوری اسالمی توسط دولت کانادا 

سال پس از سپری شدن ماجرای فرانسه و ملغی  27   -2  

شدن آن، هیچ منطقی برای دولت کانادا در تکرار آن وجود 

 ندارد!                                                                 

دولت کانادا باید از توسل به چنین بهانه هایی برای   - 3

ایجاد تضییقات علیه نیروهای اپوزیسیون و درحمایت از 

 جمهوری اسالمی دست بردارد !                                 

اعتراض به حکم اخراج من از کانادا و لغو آن.        - 4

این مطالب استخوان بندی فعالیت ها را تشکیل میدهد و 

رفقا میتوانند براساس شرایط محل و برای پیشبرد بهتر 

فعالیت ها به ابتکار خود مطالبی را اضافه کنند یا 

فرمولبندی ها را برای موارد معین خود تنظیم کنند. بهر 

رو فعالیت دراین زمینه بنا بر شرایط هر محل و منطقه 

انجام می گیرد و با اعتمادی که به همه رفقا داریم، آنها 

هستند که تشخیص میدهند چگونه و با چه فرمولبندی 

مناسب برای هر ارگان و هر موقعیتی فعالیت ها را پیش 

 ببرند.                                                                   

اعتراضات می توانند به زبان انگلیسی به آدرس زیر 

ارسال شوند                                                           

آدرس وزیر مهاجرت کانادا به قرار زیر است :              

                                   

The Honourable Chris Alexander 

Citizenship and Immigration Canada 

Ottawa(Ontario)K0A 0L0 

CANADA 

Ministre@cic.gc.ca Ministre@cic.gc.ca 

جابر -پروانه  

 چند توضیح برای روشن شدن وضعیت کنونی ما در کانادا:

به  2115ما، پروانه و من همراه با دو دخترمان در سال 

پس از طی مرحله انتخاب  2117کانادا آمدیم و در سال 

سال  6توسط دولت کبک، تقاضای اقامت دائم کردیم. اینک 

است که منتظر دریافت جواب از جانب اداره مهاجرت 

هستیم. بچه های ما یکی در دانشگاه سال آخر جامعه 

شناسی را طی می کند و دیگری سال آینده به دانشگاه 

در کانادا زندگی می کنیم. خواهد رفت. ما تا کنون با اجازه کار 

                                                       

اوت، سرانجام دالیل اخراج از خاک کانادا را به  ۹امروز، 

من اعالم کردند : " ممنوعیت اقامت به دالیل امنیتی برای 

اینکه او باعث یا مسبب اعمالی است که هدفش سرنگون 

ساختن یک دولت از طریق قهرآمیز است."  )گزارش مامور 

 اداره مهاجرت(                                                        

این درواقع دلیل اصلی برای توجیه ممنوعیت اقامت در  

 »کانادا میباشد. ضمناً این گزارش بر این اساس است که :  

دالیل مستند همچنین نشان میدهدکه جابر کلیبی یک فعال چپ 

رادیکال "ضد خمینی" بود که در رابطه با "چریک های 

فدایی خلق ایران" و "جنبش نوین کمونیستی ایران" 

قرارداشت. هدف او سرنگون ساختن قهرآمیزحکومت ایران 

، در فرانسه توسط  0186سپتامبر  21است. جابر کلیبی در 

د. اس. ت. )پلیس سیاسی فرانسه( باتفاق سه همدست 

 )همانجا( «دیگر ... دستگیر و متهم به تروریسم ... شده بود. 

اینها بطور خالصه دالیلی است که برای توجیه ممنوعیت 

اقامت من در کانادا در گزارش مامور اداره مهاجرت آمده 

است.  بنابراین روشن است که مساله بر سر فعالیت من 

برای سرنگونی جمهوری اسالمی و تدارک عملی در این 

زمینه است. بدینسان، طبق نظر دولت کانادا، فعالیت در 

جهت سرنگونی قهرآمیز جمهوری تروریستی اسالمی،  خود 

"تروریسم" است!!                                                      

این نظر دولت کانادا چیزی جز کریمینالیزه )جنایی کردن( 

جنبش انقالبی زحمتکشان ایران برای رهایی از یک رژیم 

سال  27جنایتکار، نیست. استناد دولت کانادا به آنچه که در 

پیش در فرانسه اتفاق افتاد و بمرور زمان روشن شد که 

دولت فرانسه یورش به اپوزیسیون رژیم جمهوری اسالمی 

را دراثر فشار دولت ایران برای اخراج نیروهای اپوزیسیون 

ازاین کشور انجام داده بود، بی اساس است. دراین زمان 

است که مجاهدین خلق از فرانسه اخراج میشوند، بیش از 

پناهنده سیاسی ایرانی را به کشور گابن تبعید میکنند و  011

ما را بعنوان یک جریان انقالبی که علیه رژیم مبارزه میکرد 

 دستگیر و به زندان محکوم نمودند.                                

حال سوال این است که این واقعه که تازه خود فرانسه هم آن 

را از پرونده ما حذف کرده و به من پاسپورت فرانسوی نیز 

داده است چه ربطی به وضعیت کنونی ما در کانادا دارد، که 

سال است در این کشور بطور قانونی اقامت داریم و  8مدت 

مشغول کار هستیم وهیچ موردی یافت نمیشود که این اقدام 

دولت کانادا را توجیه پذیر سازد؟ جز حمایت دولت کانادا از 

انتخاب حسن روحانی که وزیر امورخارجه این کشور ابتدا 

آن را "دروغ و دغلکاری" خواند ولی بالفاصله آن را پس 

گرفت و انتخاب حسن روحانی را  "به مردم ایران تبریک"  

 گفت!!                 

باید یاد آوری کنم که همین چند وقت پیش جمهوری اسالمی 

از جانب مجلس کانادا بعنوان "جنایت علیه بشریت" به 

محکوم شده است.  67مناسبت کشتار زندانیان سیاسی سال 

آنوقت چگونه ممکن و منطقی است که مبارزه انقالبی علیه 

چنین رژیمی، "تروریسم" اعالم شود و معتقدان به آن را از 

 حق اقامت در کانادا محروم کنند؟                            

ً من علیه این اقدام دولت کانادا اعتراض وتقاضای  طبعا

روشنگر متعلق به شما ست با پشتیبا نی ما لی خود به 

 ادامه انتشا رروشنگر یاری رسانید.
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 مبارزه انقالبی برای سرنگونی یک رژیم فاشیستی

از قبیل جمهوری اسالمی، تروریسم نیست!         
 جابر کلیبی

 خوبی را پیش بینی نمی کنم. 

با اینحال، گاه تاریخ دست به شگفتی های اعجاب انگیزی 

می زند. گاه از اوج فالکت، بارقه امید بر می خیزد. گاه 

انسان هنگامی که به حضیض ذلت سقوط میکند، در آخرین 

لحظه و هنگامی که همه چیز ویران شده و بر باد رفته، 

وقتی که دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده، از 

روی ناچاری هم که شده، تمام عزمش را جزم می کند، و با 

تمام قدرت بلند می شود، و آنچه را که در حالت عادی 

تصورش را هم نمی کرده، به انجام می رساند. این تجربه 

ای است که  بارها در تاریخ رخ داده است.  و اینبار هم هیچ 

کس نمی داند که آیا عفریت جنگ، کشتار و فالکت راه را 

برای رستاخیز انسانی و بپا شدن یکی دیگر از شگفتی های 

تاریخ هموار خواهد کرد و یا آنچه را هم که باقی مانده نابود 

 خواهد کرد؟

  2ادامه  سرمقاله از  صفحه 

هزار  077جزئیات بیکاری 

 رشته  00تحصیل کرده در 

به تازگی آماری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی درباره وضعیت بیکاری فارغ التحصیالن 

دانشگاهی در رشته های گوناگون منتشر شده است که استناد 

آن به نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 مرکز آمار ایران است. 11

نفر بیکار فارغ  50هزار و  768بر این اساس، مجموعا 

التحصیل دانشگاهی در کشور وجود دارد که از این تعداد 

هزار  515نفر دارای مدرک فوق دیپلم،  301هزار و  217

نفر فوق  061هزار و  52نفر دارای مدرک لیسانس،  01و 

نفر نیز دارای  388هزار و  3لیسانس و دکترای حرفه ای و 

 مدرک دکترای تخصصی هستند.

 وضعیت بیکاری در رشته های گوناگون

بیشترین تعداد بیکاران در رشته های مهندسی، ساخت و 

نفر وجود دارد و پس از آن نیز  412هزار و  250تولید با 

نفر در رشته های علوم اجتماعی،  002هزار و  222

 768بازرگانی و حقوق قرار دارند. از مجموع بیش از 

هزار و  363هزار نفر بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی، 

 نفر نیز زن است. 300هزار و  414نفر مرد و  741

باالترین تعداد مردان بیکار در رشته مهندسی، ساخت و 

نفر است و بیشترین تعداد زنان  460هزار و  078تولید با 

نفر در رشته علوم  710هزار و  034بیکار نیز با 

اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده اند. مجموعا 

نفر مرد و زن در رشته های علوم  102هزار و  011

نفر نیز در  010هزار و  76انسانی و هنر بیکار هستند و 

 علوم، ریاضی و کامپیوتر جزو بیکاران محسوب می شوند.

نفر در رشته های کشاورزی و  438هزار و  38

نفر در رشته های بهداشت و  117هزار و  25دامپزشکی، 

نیز در رشته خدمات  417هزار و  07رفاه )بهزیستی( و 

هزار بیکار فارغ التحصیل  768بیکار هستند. از کل 

نفر رشته تحصیلی خود را  45هزار و  03دانشگاهی کشور 

 اظهار نکرده اند.
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فعال تر بودند، االن به حدی کم شده اند که گویی دیگر حضور 

ندارند. به تبع آنها نقش زنان نیز در جامعه کم رنگ شده 

است. ان جی او های دولتی و غیر دولتی کار می کنند، اخبار 

را پخش می کنند، تبلیغات می کنند، آگاهی رسانی می کنند اما 

زیر فشار مذهب و سنت کفایت نمی کند. یک گروه تیپ 

اصالح طلب های وطنی ما اما در آنجا فعال بودند که از 

حقوق زنان و آزادی زنان و جامعه مدرن و .. حرف می 

زدند. اما بیشتر به کار سوء استفاده از زنان بودند و حتی 

میزان مدرن بودن زنان، با میزان تمکین به تمایالت جنسی 

این افراد سنجیده می شد. گویی برای اثبات مدرن بودن الزم 

بود که وارد روابطی سودجویانه از طرف مردانی شوند که 

داِد برابری و حقوق زنان سر می دهند. این موضوع برای من 

بسیار ناراحت کننده بود. خیلی از دختران و زنان جوان در آن 

جامعه به ویژه در آینده مجبور به چنین روابطی خواهند شد تا 

در جوامع روشنفکری پذیرفته شوند و این خطر بزرگی است 

که باید نسبت به آن آگاه بود. در مورد تغییر قوانین اطالعی 

ندارم ولی می دانم دولت چون سعی دارد و به نوعی نیز 

مجبور است که به خود جهت مدرنی بدهد در برابر فشارهای 

مذهب هنوز مقاومت می کند. اما مسئله امنیت اجتماعی را 

قبال گفتم. جامعه اصال برای زنان محیط امنی نیست. نه روز 

 و نه شب.

می دونیم که یکی از مهمترین اَشکال خالی کردن پتانسیل   

حرکت های رادیکال، ان جی اوئیسم هست. آیا در عراق دوره 

ی بعد از صدام ان جی اوئیسم رشد کرده یا نه؟ تعدادشون 

چقدر هست؟ بودجه شون از کجا تامین می شه؟ بر سر چه 

 مواردی تبلیغ می کنند؟

برای من هم باعث تعجب بود که در یک شهر کوچک چطور 

چندین موسسه برای زنان وجود داشت. بیشتر این موسسات 

از طریق دولت کمک می شوند. دولت به ویژه حزب اتحاد 

میهنی سکوالرتر است و سعی دارد زنان را در ساخت های 

مختلف فعالیت وارد کند. اما در چند ساله اخیر خیلی زیر 

فشار مذهبیون بوده اند و عقب نشینی هایی نیز کرده اند. 

فعالیت هایشان کمی کمرنگ تر شده، تبلیغاتشان و نیز نقد 

 مذهب را عموما کنار گذاشته اند.

وضعیت آموزش و اشتغال زنان چه تغییراتی کرده؟ وضعیت 

 رفاهی و مالی؟

خوب من خیلی از زنان را دیدم که شاغل بودند خصوصا در 

پست های آموزشی و مدیریتی اما جامعه کردستان زیرساخت 

های الزم اقتصادی را ندارد. یواش یواش در حال تکوین است 

اما هنوز راه درازی در پیش دارد. بییشتر فارغ التحصیل های 

دانشگاه بیکار هستند دختر یا پسر هم فرقی نمی کند. عموما 

وضع اکثریت مردم خوب شده و زنان هم از این سفره نعمت 

زیر سایه دولت یا شوهر یا پدر سهمی می برند. اما باز مذهب 

 زورش بیشتر است.

در ایران، پتانسیل مسئله زنان چنان باالست که همه ی  

نیروها به اون پی بردند بعضی به شکل فرصت طلبانه و 

برخی به عنوان یک بخش همیشگی و الینفک از برنامه شون 

اش و فقدانش را حس کردم. خصوصا چون زن بودم. باید 

بعد از غروب آفتاب بیرون نمی ماندم! باید حدالمقدور 

سوار تاکسی نمی شدم و یا با مردها هم کالم نمی شدم و 

کسی نمی فهمید که من تنها زندگی می کنم و پدر و برادری 

همراهم نیست!! جامعه به شدت مردانه بود. حتی مردهایی 

که کمی متفاوت بودند هم از سوی نگاه های تجاوزگر در 

امان نبودند. یواش یواش با زوایای دیگری از جامعه آشنا 

می شدم. انگار نه انگار که این مردمان روزگاری اهل 

مبارزه بودند. روزگاری می دانستند و چشیده بودند که 

همدلی و همیاری یعنی چه! اصال این چیزها تاریخ 

مصرف اش تمام شده بود. رک بگویم سکس یکی از 

بزرگترین تضادهای همه قشرهای مردم بود. زن و مرد، 

پیر و جوان! پولدار و فقیر...هر تیپی البته توجیه متفاوتی 

برای آن فضا داشت. روشنفکرانش به جامعه ای تعبیر می 

کردند که بین مذهب و مدرنیته در سیالن است و خودش را 

متعادل نکرده برای همین مجبوری بازیگر باشی و تمایالت 

مذهبی و  –واقعی ات را زیر فشارهای نامرئی اجتماعی 

فرهنگی پنهان کنی. جوان ترهایی که دیدم عموما مذهبی و 

محجبه بودند. آنها شدیدا تحت تاثیر قرائت اصالح طلبان 

ایرانی از اسالم بودند. البته کمی متفاوت تر.انگار ایران 

بعد از جنگ بود. دوره اوایل دهه هفتاد خودمان! البته 

بدون پشتوانه اقتصادی سیاسی و اجتماعی فرهنگی پیش از 

سال( بود خیلی  4-3آن. تبلیغات مذهبی چند سالی )فکر کنم 

زیاد شده بود. این را همه می گفتند. حجاب زیادتر شده بود. 

تریبون های مذهبی چون مساجد و ... بیشتر شده بودند و 

قدرت سیاسی بیشتری هم گرفته بودند. سلفی ها در همه 

سطوح جامعه حضور داشتند. البته به قدر دیگر احزاب 

مذهبی قدرت نداشتند اما حضور پر رنگی در جامعه 

داشتند. دختران و پسران جوان هنوز از ساده ترین امکان 

رابطه ای انسانی محروم بودند. به لحاظ فرهنگی بیشتر 

متمایل به ایران و عربستان بودند تا ترکیه! مدل مو، مدل 

مانتو، مدل آرایش همه از تهران می رسید. شنیدم مذهبی 

ها مستعدترین دانشجوها را تحت پوشش حمایتی خود قرار 

می دادند و از آنها کادرهای اجرایی برای حکومت آِینده 

 می سازند.

فضای جامعه خیلی مردانه بود. اصال راحت نمی توانستی 

تصمیم بگیری که کی کجا بروی، بازار رفتن، کافه رفتن 

و ... باید رعایت ساعت ها و مناسبات و آدم ها را هم می 

 کردی... خالصه این کردستانی بود که من دیدم...

وضعیت زنان بعد از صدام چه فرق هایی کرده؟ )میزان  • 

آگاهی دادن به زنان به ویژه در مورد آزادی های فردی 

شون به عنوان یک زن وجود داره؟ ختنه؟ قتل ناموسی، 

تبلیغات در مورد پیشگیری از بارداری و حتی سقط جنین؟ 

تغییراتی که در قانون به نفع یا به ضرر زنان تصویب شده 

 و تغییرات در امنیت اجتماعی(

در این مورد فقط می توانم کلیاتی بگویم چون نه از تاریخ 

دوره صدام آگاهی دارم و نه تغییرات آن دوره و این دوره 

را خیلی دقیق می توانم بررسی کنم. اما آنچه واضح بود 

بدتر شدن وضع زنان در جامعه بود. دوره صدام در دوره 

جنگ سرد و تضاد امپریالیست ها، کمونیست ها در عراق 

آگوست 27 -آسو. م     

تصور ذهنی و اولیه تو از عراق چه بود و اکنون چگونه  

 است؟ و چرا؟

شاید بهتر باشد بگویم برای نسل ما عراق کشوری پر تضاد 

 8است. اولین پیوندهای ذهن کودکی ما با عراقی ها، جنگ 

ساله ای بود که بر مردم و زحمتکشان هر دو سوی مرز 

تحمیل شد. کمی که بزرگتر شدیم، کردستان عراق خانه 

مبارزه و مبارزین بود. خصوصا برای ما که کردهای این 

ور مرز بودیم همیشه مامن تداوم مقاومت و نبرد بود. یکی 

دیگر از جاذبه های کردستان عراق برای من انجمن های 

هنری و فرهنگی مترقی و رادیکالی بود که بسیاری از 

روشنفکرین را حول خود جمع می کرد. عراق اما بعد از 

جنگ آمریکا همواره با اخبار بمب گذاری ها و کشتار و قتل 

و غارت و ... در ذهن ماند. من تصور خاصی از عراق جز 

همین ویرانی و گرسنگی و آوارگی نداشتم. همچنین از 

کردستان عراق و اگر اجازه بدهی سوالت را تنها درباره 

کردستان عراق پاسخ بگویم چون تنها جایی که دیدم، 

کردستان عراق بود و نه عراق! تصور کلی من از آنچه در 

باال گفتم متفاوت نبود. یعنی انتظار داشتم با جامعه ای عقب 

مانده به لحاظ زیر ساخت های اقتصادی و حتی نمادهای 

فرهنگ شهری از جمله سینما، فرهنگ سرا و ... 

روبروشوم. اما خیال می کردم جامعه ای است که تاریخ سال 

ها مبارزات حتما رد محکمی بر روابط اجتماعی و سیاسی 

اش بر جای گذاشته است. مردمانی که میزبان مبارزین 

کشورهای اطراف نیز بوده اند و سال ها در برابر 

دیکتاتوری، ارتجاع و سرمایه داری به انحاء مختلف 

مقاومت کرده اند. راحت بگویم انتظار دیدن هر چیزی را 

شاید داشتم جز، اسالم گرایان از رنگ و لعاب های مختلف. 

کردستانی که .«سلفی اش»تا  «مدل ترکیه ای اش گرفته»از 

تصور می کردم با آن چیزی که دیدم زمین تا آسمان متفاوت 

بود. به جای کمونیست های سرزنده و مبارز، اسالم گرایان 

مرتجعی دیدم با صد من ریش و پشم و کیف سامسونت! به 

جای همیاری های توده ای در مسیر مبارزه و مقاومت تنها 

جامعه ای دیدم پر از اسباب بازی های رنگارنگی که 

سِرمردمان را گرم نگه داشته بود. به جای دانشگاهی 

رادیکال و پر خروش، جزیره ای بریده شده از همه دنیا دیدم 

که دختر و پسرش ساده ترین تضادها را غولی در برابر 

خود می دیدند، حتی ارتباط های ساده کالمی دختر و پسر به 

عنوان دو فرد عادی در اجتماع برایشان تضاد بود چه برسد 

به روابط عاطفی. من پیش از این وارد کردستان عراق نشده 

بودم و تنها آنچه دیدم را با خاطرات دیگران و تصورات 

خودم از منطقه مقایسه می کنم. کردها اسباب بازی گران 

قیمتی مثل نفت یافته بودند. خانه های ویالیی، امکانات 

ارتباط جمعی عالی!! اما روابط فئودالی و عشیره ای... 

هنوز البته جامعه تا رسیدن به نقطه ای که بتواند بر اقتصاد 

خود تکیه کند راه زیادی دارد، هنوز دولت کردی خیلی راه 

دارد تا اولیه ترین مناسبات یک دولت و نظام اداری را تنظیم 

کند. اما تضاد بر سر تضاد، سوار بود. مثل افغانستان، مثل 

 هند، شاید حتی مثل ایران!

امنیت، یکی از مهمترین مسائلی بود که از بدو ورود اهمیت 

 عشیره و پنتاگون علیه زنانگی

 درباره وضعیت زنان در کردستان عراق   

   31ادامه در صفحه 
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 یک شاهکار
آنتوان چخوفاثر   

 ترجمه: احمد شاملو

ساشینکا، بسته یی را که لفاف روزنامه داشت زیر بغل خود  

جابه جا کرد و در اتاق دکتر را گشود. دلش مثل ساعت      

 می زد.                                                                    

دکتر کاشلخوف، همین که چشمش به مریض سابق خود بچه  

ی یکی یک دانه ی مادام اسمیرنووای عتیقه فروش افتاد گل 

 از گل اش شکفت:                                                       

اوه، فرزندم... حالت که خوب است ها؟ -  

ساشا که  از دست پاچگی و خجالت یکریز مژه می زد و این 

 پا و آن پا می کرد، تته پته کنان گفت:

مامانم خیلی سالم رساند و گفت تا عمر داریم ممنون محبت  -

می دانید دیگر حاال  مامانم فقط من یکی را –های شماییم. آخر 

دارد، و اگر شما نبودید حاال دیگر مرا هم نداشت... هم من و 

هم مامانم هر دوتایی مان خجالت زده ی محبت های شماییم 

 دکتر.                                                                       

 دکتر تو حرف ساشا دویدو با لحن پ ر از محبتی گفت:

اوه، نه نه، کوچولوی عزیزم، اصالً این چه حرفیه؟ چه من و 

چه دکتر دیگر، فرقی نمی کند. وظیفه ی ما دکتر ها همین 

است. چیز فوق العاده یی که نیست... حاال چرا ایستاده ای 

 پسرم؟ چرا نمی نشینی؟                                                

 ساشا همانطور به حرف خود ادامه داد و گفت:

باشد. باالخره مامانم فقط من یکی را دارد، و وظیفه ی خود  -

می داند که زحمت ها و محبت های شما را یک جوری جبران 

کند. حیف که دست و بال مان تنگ است و نمی توانیم آنطور 

که باید از زیر بار خجالت تان درآییم. خدا خودش شاهد است 

که از این بابت چه قدر ناراحتیم. این است که باالخره این... 

این چیز ناقابل را آورده ام خدمت تان... یک مجسمه ی 

می گویند یک "شاهکار هنری"  –مفرغی ست که نمی دانم 

 است... درست نمی دانم...                                             

دکتر که دست هایش را به دو طرف باز کرده بود ولشان کرد 

که از دو طرف بدنش به ران هایش خورد و از روی عدم 

 رضایت گفت:                                                            

 اوووه ه ه!

و در مدتی که ساشا سرگرم باز کردن مجسمه بود ادامه داد 

 که:                                                                         

آخر این کارها یعنی چه؟ مگر من چه کار فوق العاده یی  -

انجام داده ام که شما این جور خودتان را توی زحمت می 

 اندازید؟                                                                    

و ساشا  اسمیرنوف هم، به عنوان جلوگیری از تعارف و 

 استنکاف دکتر گفت:                                                    

نه خیر دکتر، بی گفت و گو باید قبولش بفرمایید، وگرنه مامانم 

سخت دلخور می شود... ببینید: یک چیز عتیقه است از آن 

 روشنگر متعلق به شماست! 

 با پشتیبانی مالی خود به ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید. 

اجتناب از درگیری فیزیکی از چادر بیرون آمدم.             

سوگنامۀ شعرگونۀ  شیرکو برای زنده یاد دکتر جعفر  

شفیعی هم مورد دیگریست که به یاد دارم. آنهم به وساطت 

ناسیونالیسم مستتر در رادیو کومه له از آن رادیو پخش شد. 

من در جلسۀ رادیو انتقاد کردم که این شعر نه در شأن دکتر 

جعفر کمونیست، که وصف حال کسی مثل صالح الدین 

ایوبی یا یک عشایر ناسیونالیست است و نمیبایست از 

رادیو کومه له پخش میشد. یکی از رفقای حاضر در جلسه 

گفت: ولی شعر زیبایی است؛ که من گفتم راستش من حالم 

به هم میخورد از این شعر! پیداست که جلسه به هیچ توافقی 

نینجامید و این همزمان بود با شروع سلسله بحثهای درونی 

چپ و راست که بعدها به بحث کمونیسم کارگری و 

 اختالفات بعدی هم کشیده شد.                                     

در جلسۀ فوق الذکر، من اعالم کردم که یک جلسۀ عمومی 

خواهم گذاشت در بارۀ زیبایی شناسی از جمله در این شعر. 

این جلسه برگزار شد و با استقبال هم روبه رو شد که نتیجۀ 

آن نوشتن چند مقاله بود به همین قلم که در نشریات پیشه 

نگ، ارگان کانون هنر کارگری آنزمان و در نشریۀ هانا، 

به زبان کردی منتشر شدند. از جملۀ انها مقاله ای بود تحت 

عنوان ناسیونالیسم درپیشه نگ چه میکند که در ضمیمه 

و مطلب دیگری در دو  ۳٩٩۳پیشه نگ بهار ۳۰شماره 

، در ۳٩٩۰شماره اول و دوم نشریه هنری هانا در سال

سوئد، چاپ شد تحت عنوان زیبایی شناسی در شعر 

 معاصر کردی.                                                       

در آثار بعدی ایشان هم، نه خود دیده نه از دیگران چیزی 

شنیده ام که تحول امید بخشی را نوید دهد. شعر و نثر 

مسجع و شعرگونه اش شامل انتقادات سیاسی و سمبولیک 

مطنطن است علیه قدرت و فساد؛ چیزی که نظایرش را در 

ادبیات جنبش سبز ایران هم میبینیم. وقتی از حلبچه یاد 

میکند، خدای متعالش عرب از کار در میاید؛ و اسارت زن 

 را در تسبیح مرد میبیند، نه سلطۀ سرمایه.                     

ضمن تسلیت صمیمانه، به خانواده و دوستان شیرکو بیکه 

س؛ میخواهم عجالتا، چند کلمه ئی راجع به دیدارهایی که با 

او داشته ام بنویسم و چنانچه الزم آید، در فرصتهای آتی 

 بیشتر توضیح بدهم.                                                   

شیرکو را از نزدیک شناخته ام. اگر همۀ اشعارش را 

نخوانده ام، به این علت بوده که، بر خالف خیلیها، ذوق و 

زیبایی شناسی مشترکی با ایشان نداشته ام!  برعکس، با 

اشعار ایشان و با دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک ایشان که در 

شعرهایش به شدت انعکاس یافته، درگیریهای فراوان داشته 

که او به اردوگاههای کومه له میامد و  ۳٩٨۲ام. در دهۀ 

شعر دکلمه میکرد و من در رادیو کومه له کار میکردم، 

منتقد شعرهایش بودم که نه تنها پیام و مضمون شعرها را 

ارتجاعی میدیدم که زیبایی شناسیش راهم کهنه و دهاتی 

میدیدم؛ آنها را، با مشی کمونیستی کومه له، نه تنها در 

تناقض، که گاهی حتی در جهت دفاع از کمونیست کشی 

 حزب دمکرات میدیدم.                                               

ازآنجمله، شعری بود برای " بیان" دخترجوان کمونیست 

پیشمرگ کومه له، که به دست اوباش ضد کمونیست حزب 

دمکرات کشته شد. شیرکو، در آن شعر، قاتالن او را به 

دست راست خودش تشبیه کرد!! انگار ما و حزب دمکرات، 

دو بازوی یک جانور خیالی باشیم! ما، آنوقت، آن جنگ را 

که ناسیونالیستها برادرکشی میخواندند، جنگی طبقاتی 

میخواندیم و در این باره قطعنامۀ روشنی هم داده بودیم. اما 

رادیو کومه له که به ناسیونالیسم آلوده بود، این شعر را پخش 

 کرد.                                                                      

مورد دیگر، برسر یک مطلب انتقادی بود که از رادیو کومه 

له علیه جمهوری مهاباد و سرکوب دهقانان معترض در آن 

زمان بود که شیرکو انتقاد متعرضانه ای به من کرد که: 

و من در جواب … شما، به بزرگان کرد، بی احترامی میکنید

گفتم: ما آمده ایم که پوزۀ بزرگان کرد و فارس و عرب را به 

خاک بمالیم! شیرکو چنان رنگ به رنگ شد که من به خاطر 

 

تسلیت مرگ 

 شیرکو بیکه س
 مصلح ریبوار
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نکر...دنی ست! از کجا توانستی همچین گنجی را به تور 

 بزنی!                                                                  

اما، اندک اندک، به همان آهستگی که هیجانات نخستین فرو  -

لختی در  –می کشید، دلواپسِی آشکاری جانشین آن می شد. 

سکوت نوبت به نوبت به مجسمه و به کاشلخوف نگریست. 

دست آخر، نگاهی هم دزدانه به طرف در انداخت و آن گاه 

 زیر لب گفت:                                                           

اما... کاشلخوف جان... منظورم این است که... یعنی  -

منظورم این نیست که خدای نکرده اثر بی ارزشی ست... 

 منتها...                                                                

 دکتر که دردسر را حس کرده بود، مظطرب پرسید:             

 منتها چه؟                                                                

منتها... مادرم... متوجه هستی؟ که؟... اغلب می آید اینجا...  -

موکل هایم می آیند... و آدم هایی می آیند که احتیاج به مشاوره 

ی حقوقی و این جور چیزها دارند... از آن  گذشته، پیش 

نوکرها... می فهمی؟... منظورم این است که... یعنی البته 

 منظورم این نیست که...                                               

دکتر که حاال قضیه را تا ته خوانده بود، دست هایش را مثل 

 بال اردک در دو طرف بدنش حرکت داد و گفت:                

بی این حرف ها، ئوخف عزیزم! خجالت دارد، این یک اثر  -

هنری ست یعنی می خواهی به این بهانه دست مرا پس بزنی؟ 

کورخوانده ای جانم! اگر نپذیری جداً ازت خواهم رنجید... چه 

حرف های صدتا یک قازی. "مادرم می آید"... خب مادرت 

بیاید!... این یک شاهکار بی نظیر ذوق و هنر است، ناموس 

تمدن و روح عالم بشریت است... خالصه ی مطلب: اگر قبول 

 نکنی دیگر اسم مرا هم نباید بیاری!                                 

                                                               

ئوخف در حالی که خودش هم ذره یی به این حرِف خود 

 اعتقاد نداشت ِمن ِمن کنان گفت:                                      

باز اگر آن جا را... باز اگر با یک برگ انجیر یا یک چیز  -

 دیگر...                                                                    

کاشلخوف  که خرش را از پل گذرانده بود، دیگر منتظر  

انتقادات هنری وکیل دعاوی نشد. همین قدر که توانسته بود 

مجسمه  را به ئوخف قالب کند و گریبان خود را از چنگ 

مالکیت آن شاهکاِر شیطانِی هنر نجات دهد برایش کافی بود 

                    

و چون چشمش به لب و لوچه ی آویزان ساشا افتاد، مطلب 

 اش را این جور تمام کرد:                                         

با وجود این، چه می شود کرد دیگر... بگذارش... بگذار  -

 باشد.                                                                   

 ساشا، شاد و راضی گفت:                                         

ممنونم دکتر. هزار دفعه ازتان ممنونم... می گذارمش این  -

 جا، نگاه کنید: این طرف گلدان...                                

آخ! کاش می شد لنگه اش را هم پیدا کنیم!... خب خداحافظ 

 شما دکتر. باز هم ممنونم. لطف کردید.                          

 و در را پشت سر خودش بست.                                  

دکتر، مدت درازی با چشم های گرسنه به زوایای زنده و 

برجسته ی مجسمه نگاه کرد. سر طاس اش را ناخن کشید 

 و فکر کرد:                                                          

واه واه واه واه! شاهکاِر شاهکارهاست! آدم از نگاه  -

کردنش سیر نمی شود چه رسد به این که دلش بیاید آن را 

دور... ولی... آخر چه جوری می توانم نگه اش دارم؟... 

اووه فهمیدم: به یکی هدیه ش می کنم! و به یاد دوستش 

 ئوخف افتاد.                                                           

ئوخف وکیل عدلیه بود، و دکتر کاشلخوف از بابت مشاوره 

 های حقوقی، خود را مدیون او می دانست.                    

عالی ست او که به خاطر رفاقت چندین  -با خود گفت: " 

ساله مان هیچ وقت از من پولی قبول نکرده، پس چه بهتر 

که این شاهکاِر شیطانی را به رسم هدیه تقدیمش کنم. از 

قضا چه قدر هم باب دندانش است: چه بهتر از این برای 

 یک یالقوز عزب اوغلی و اهل حال؟"                          

                                   *   *   * 

داداش ئوخف صبحت به خیر! با تشکر از دنیا دنیا  -

محبتی که همیشه در مورد کارهای حقوقِی من به خرج داده 

ای، این شاهکار بی بدیل را برایت آورده ام که به رسم  

یادگار از رفیق چندین و چند ساله ات قبول کنی... درست 

زیر و باالیش را نگاه کن ببین چه آیتی ست از ذوق و 

 حال!                                                                   

ئوخف، چشمش که به مجسمه افتاد، از خوشِی تصاحب آن 

 وا رفت:                                                               

عج... جب!... ش ش ش شاهکار است! با... ور...  -

شاهکارهای هنری ست که لنگه ش پیدا نمی شود. البته قابل 

یادگای ست که از خدابیامرز  -خب دیگر –شما را ندارد اما 

پدرم مانده... هر چه خاک اوست، عمر شما باشد! شغلش 

خرید و فروش آثار هنری مفرغی به اصطالح "عتیقه" بود. 

 همین کاری که حاال من و مامانم می کنیم.                        

بسته باز شد و ساشا مجسمه را روی میز، جلو دکتر گذاشت: 

یک اثر هنری، یک شاهکار، یک چیز بی نظیر، یک چیز 

فوق العاده، خارق العاده، که ریزه کاری های آن در دایره ی 

وصف و بیان نمی گنجد. نه ریزه کاری های هنریش، نه 

ریزه کاری های فکریش چون که )البته گمان نمی کنم موفق 

بشوم، ولی تا حد امکان می کوشم تا جایی که "بشود گفت" 

 در بیان جزییاتش پیشروی کنم:(                                    

این مجسمه، درواقع "مجسمه" نبود. یک شمعدان سه شاخه 

بود که دو زن، دو زن مظهر جذابیت و زیبایی و کشش 

غریزی، آن را برپا داشته بودند اما مجسمه ساز چرب دست 

چموش نخواسته بود که علت وجودی این دو زن، فقط همان 

باال نگه داشتن شاخه های شمعدان باشد و رسالت شان تنها 

در همین مرحله پایان پذیرد. ناقالی رند، بلند کردن پایه ی 

شمعدان را بهانه قرار داده چنان آتشی در زوایای تن آن ها 

برافروخته بود که چیزهای دیگر را هم... )اوه خواننده ی 

من! نه، نه، و هزار بار نه! من حتا از یادآوری ذهنی این 

مسأله نیز پریشان می شوم، دست و پایم را گم می کنم و 

 احساس گناه در رگ هایم می دود(.                                

چه  –نخیر...  گفت و گو ندارد... اثر بی نظیری ست منتها  -

جوری بگویم؟ منظورم این است که... البته منظورم این 

نیست که... نمی خواهم بگویم چیز بی اهمیتی ست. نه خیر، 

 –به هیچ وجه... چیزی که هست... منظورم فقط این است که 

یک کمی... یعنی خیلی زیاد... می خواهم بگویم  -می دانی؟ 

که، راستش دیگر شورش را درآورده است. همچین نیست؟ 

هر که آن را از این جا ببیند... البد می فهمی که چی می 

 خواهم بگویم...                                                         

هر که آن را ببیند! چی؟                -ساشا با تعجب پرسید: 

       

هر که آن را ببیند... آخر شیطان لعین هم نمی تواند یک  -

"چیز" را این طور زنده و جوندار تراش بدهد... منظورم 

 این است که هر که ببیند آبروی آدم...                             

 ساشا که هنوز از تعجب در نیامده بود فریاد زد:                

عجب فکری! این یک شاهکار مجسمه سازی ست دکتر،  -

آخر خوب نگاهش کنید... یک مجسمه ی عتیقه است، کسی با 

 چیزش چه کار دارد.

اصأل وقتی آدم تراش هم آهنگ خطوطش را ببیند دیگر فکر 

چیز از یادش می رود... عجب داستانی ست! آخر شما  

 خوب نگاهش کنید.                                                    

بچه جان. می فهمم.  -دکتر میان حرف ساشا دوید و گفت: "

حرف هایت همه ش درست و منطقی ست. اما آخر فکرش 

را بکن من زن و بچه دارم. زنم می آید این جا و می رود. 

بچه هایم می آیند و می روند... از این گذشته این خانم ها... 

اغلب خانم ها می آیند این جا که معاینه شان کنم. فکرش را 

 بکن..."                                                                  

 و ساشا اسمیرنوف هم دوید میان حرف دکتر و گفت:          

بیایند و بروند و معاینه شان کنید. به این چه ربطی دارد؟  -

این یک شاهکار هنری ست... به خدا اگر بخواهید با این 

بهانه ها آن را از ما قبول نکنید مامانم از بی لطفی تان پاک 

هم مامانم هم من... شما مرا از دهن مرگ  –دلخور می شود 

نجات داده اید ما وظیفه مان است گرامی ترین یادگار خانوده 

گی مان را به عنوان تشکر تقدیم تان کنیم... همه اش تأسف 

می خورم که چرا این شمعدان  "جفت" نیست. اگر جفت بود 

 که، دیگر هیچ چی با آن قابل مقایسه نبود.                        

ً متشکرم.  - بسیار خب، باشد... از تو و خانم مادرت قلبا

نگاه کن ساشا تو  -سالمم را خدمت شان عرض کن و... اما 

رو به خدا! منظورم این است که بچه ها این جا می آیند و 

 این خانم ها اغلب برای معاینه پیش من میایند!    –می روند 
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 بهت بدم. 

چى هست؟  -  

نامه فریده. آنرا قبل از اینکه براى اعدام برود به کسى داده  -

 که به تو برساند. 

شویم  زود باش، بریم تو دستشویى که بهم بدى. از هم جدا مى -

بینم. چیزى در  و بعد از چند لحظه او را توى دستشویى مى

کند. داخل یکى از  گذارد و شروع به شستن دستش مى جیبم مى

کنم و یک نامه  شوم. بسته را باز مى هاى دستشویى مى کابین

پرواز عزیزم دلم  -خوانم:  لرزند، مى بینم، دستانم مى مى

زدیم ولى از هم جدا هستیم. فکر  خواست که حرف مى مى

کنم که از وضعیتم خبر داشته باشى. خیلى تنها هستم براى  نمى

همین دوست دارم برایت بنویسم. این نامه را تا زمانى که 

براى اعدام صدایم کنند نگاه خواهم داشت و آنگاه به کسى 

دهم که به تو برساند. هرچند از اینکه اعدامم نکنند وحشت  مى

 ۰٢دارم. وقتى دستگیر شدم مرا خیلى زدند و من براى 

ساعت اطالعات ندادم. بعد از آن، شکنجه غیر قابل تحمل 

مردم ولى ممکن نبود. اگر براى نیم  خواست مى بود، دلم مى

کشتم. اگر وسیله  گذاشتند خودم را مى ساعت هم تنهایم مى

توانستم رگ دستم را  کردم مى خودکشى در دسترس پیدا نمى

آنقدر بجوم که تمام خون بدنم جارى شود. ولى تنهایم نگذاشتند 

و مدام به تمام بدنم شالق زدند. صداى شالق که با فریاد آنها 

ام  شد دیوانه کردند مخلوط مى که محمد و فاطمه را صدا مى

ساعت مقاومت فکر کردم که همه دوستانم  ۰٢کرد. بعد از  مى

توانم آدرسى را که  ام. پس من مى دانند که دستگیر شده حاال مى

خواهند بدهم و راحت شوم. براى مدتى زیر شکنجه با  مى

کردم که اگر  جنگیدم که بگویم یا نگویم. فکر مى خودم مى

دوستم را در خانه پیدا کنند آنوقت چه خواهم کرد؟ دوستانم در 

موردم چه فکرى خواهند کرد؟ ولى نتوانستم دیگر شکنجه را 

تحمل کنم و آدرس را دادم. من به خودم خیانت کردم، چون 

خواستم چنین کارى کنم. وقتى آدرس را دادم مرا از اتاق  نمى

شکنجه به اتاق بازجویى بردند. هنوز در آن اتاق بودم که 

دوستم را براى بازجویى به همان اتاق آوردند و من نتوانستم 

کردم با  اشکم را نگه دارم. احساس غمگینى و بدبختى مى

مردم. فهمیدم که  خواست مى گریستم، دلم مى صداى بلند مى

دادم. دوستم جایى  بایست آدرس را مى ام و نمى اشتباه کرده

نداشت که برود و در خانه مانده بود، به امید اینکه من آدرسش 

ام، درونم مرده است، کاش اعدامم  دهم. حاال من مرده را نمى

کردند. هرگز قادر نخواهم بود که با آرامش زندگى کنم.  مى

یک روز توى راهروى کمیته مشترک تو را دیدم و حالم بد 

شد. فکر کردم یک نفر هم به تو خیانت کرده است همانطور 

که من به دوستم خیانت کردم. تو شکنجه شده بودى و آرزو 

دانم که حکمت اعدام  کردم که اطالعاتت را نداده باشى. مى مى

است، امیدوارم که تغییرش بدهند. وقتى که به این بند آمدم مرا 

به دادگاه بردند. در دادگاه گفتم که کمونیست هستم و در مورد 

خواستم که اعدامم  دانستند گفتم. چون مى تمام فعالیتهایم که نمى

توانم با این سرافکندگى زندگى کنم. مال گفت که اگر  کنند، نمى

از مارکسیسم دفاع نکنم اعدامم نخواهند کرد و من گفتم که 

هایم گفتم که  کنم. وقتى به این بند آمدم به هم اتاقى حتما دفاع مى

به دوستم خیانت کردم. اینکه موجب دستگیرى انسان دیگرى 

ام. بعد از آن هیچ کس با من حرف نزد، کسى به من  شده

کنند که من جاسوس هستم. وقتى  اعتماد ندارد. آنها فکر مى

زنند اگر من نزدیک شوم حرفشان را قطع  دارند حرف مى

مانند تا من دور شوم و بعد دوباره به حرف  کنند. ساکت مى مى

کنم، خیلى تنها هستم.  دهند. احساس تنهایى مى زدن ادامه مى

دانند که من هرگز خودم را بخاطر کارى که  هم اتاقى هایم نمى

ام نخواهم بخشید و هرگز آنرا تکرار نخواهم کرد حتى  کرده

دانند که وقتى دوستم را  اگر بدنم را در آتش بسوزانند. آنها نمى

بند وارد اتاق شد چه احساسى بهم دست داد.  دیدم که با چشم

چند روز پیش بازجو باهام حرف زد و گفت که اگر دست از 

دفاع از مارکسیسم بکشم و مخالف رژیم حرف نزنم حکم 

 نسرین پرواز

آخرین بوسه    
در حال ناهار خوردن هستیم که بلندگو نام تعدادى را 

خواند که به بازجویى بروند. پنجشنبه است و نام پرى از  مى

بند ما و فریده از بند باال هم در بین آنهاست. احساس 

ام  توانم لقمه گیرد، نمى وحشتناکى تمام وجودم را در بر مى

دانم  را قورت دهم. مثل سنگ در گلویم گیر کرده است. نمى

توانم تکان بخورم.  ام. نمى چه کنم. خودم هم مثل سنگ شده

دانم با سنگى که در گلو دارم چه کنم. به سختى از جایم  نمى

روم تا او را ببینم، آماده  خورم. از اتاق بیرون مى تکان مى

توانم حرف بزنم،  کنم و نمى است که برود. نگاهش مى

خواهد که براى  ترکاند. دلم نمى بغض دارد گلویم را مى

خواهم.  آخرین بار ببوسمش، این آخرین بوسه را نمى

بوسد و در آخر به سراغ  کنم که دیگران را مى نگاهش مى

گوید:  بوسدم مى آید و در حالى که مى من مى  

توانم  امیدوارم زنده بمونى، خیلى دوستت دارم. نمى -

اى به زبان بیاورم، زبانم خشک شده و اگر دهانم را  کلمه

خندد، موهایش را به  شوند. مى باز کنم اشکهایم جارى مى

شکل زیبایى بافته است، بهترین لباسش را پوشیده است و 

رسد. در حالیکه نگاهش  زیباتر از همیشه به نظر مى

کنیم با سرى بلند، با غرور، شادى و اعتماد بنفس به  مى

گردد نگاهمان  ها بر مى رود. باالى پله سوى میدان تیر مى

دهد و  خندد برایمان دست تکان مى کند و در حالیکه مى مى

شود. گویى به زندگى لبخند زد و براى دنیا دست  ناپدید مى

رود تا با مرگش رژیم را در تسلیم کردنش  تکان داد. مى

رود تا با مرگش شاهد مقاومت و پایدارى  شکست دهد. مى

روم تا بى  و به هیچ گرفتن مرگ باشد. به هواخورى مى

دانند که هر روز  صدا و بدون اشک گریه کنم. آیا مردم مى

دانستند  کنند؟ نمى کنند؟ چرا کارى نمى اینجا دارند اعدام مى

که رژیم اسالمى مردم را بخاطر نظرشان اعدام خواهد 

کرد؟ پس چرا به چنین رژیمى راى آرى دادند؟ شاید به 

روش  همان دلیلى که مردم آلمان به هیتلر راى دادند و دنباله

بودند، مردم ایران هم به این رژیم راى دادند. احساس 

کنم که دوستانم را دارند  کنم، احساس مى ضعیف بودن مى

توانم بکنم. چقدر سخت  کنند و من هیچ کار نمى سالخى مى

برند و ما باید  است وقتى که دوستانمان را براى اعدام مى

اى نشان ندهیم. براى اینکه ضعفى نشان نداده  ناراحتى

باشیم، براى اینکه زندانبانان را خوشحال نکرده باشیم باید 

تفاوت از کنارشان بگذریم. براى از دست دادن  بى

عزیزانمان نباید اشکى بریزیم چرا که اشک نشانه ضعف 

است. بخاطر مبارزه با احساساتم و متفاوت جلوه دادن آن 

توانستم گریه کنم. آیا  توانم بکنم، کاش مى دیگر گریه هم نمى

فریده هم براى اعدام رفته است؟ چرا؟ ولى مگر قرار 

نیست که همه ما اعدام شویم؟ احساس غمى تمام وجودم را 

آید. دوست دارم  برد. آناهید به سراغم مى در خود فرو مى

گویم ممکن است ناراحت  تنها باشم ولى چیزى به او نمى

گوید:  شود، خیلى جوان است. مى  

چیزى برایت دارم، ولى بهتره که به دستشویى برى تا  -

رفت و در را هم پشت سر خود بست.                             

  

ئوخف تنها که ماند، شمعدان را برداشت و خوب تماشایش 

کرد: تماشایی که هرگز نمی خواست پایانی داشته باشد. و در 

عین حال با خود می گفت:                                           

   

خدا لعنت شان کند، ذلیل مرده ها، این هنرمندها چه کلک  -

هایی هستند! به اسم هنر، هر اسبی که بخواهند می تازند!... 

افسوس که نمی توانم پیش خودم نگهش دارم... ها، گیر 

 –آوردم: همین امشب می روم تئآتر و آن را به شوشکین 

هدیه می کنم  این ترتیب هم شرش را از  -هنرپیشه ی کمدی

سر خودم کم کرده ام، هم چیز به این نابی را دور نینداخته 

ام، و هم هنر شناسِی خودم را به رخ دیگران کشیده ام!... 

هنرپیشه ها آدم های عیاش و ول انگاری هستند و از داشتن 

این جور چیزها عار و ننگی ندارند... عالی ست! نبوغ 

 آساست!                                                                  

ئوخف همان شب، شمعدان را برداشت و بسته بندی کرد. به 

تئآتر رفت و در میان دو پرده، هنگامی که گریمور داشت 

گریم هنرپیشه ی بزرگ کمدی را مرتب می کرد و او را 

برای  پرده ی بعد آماده می ساخت، هدیه را به ضمیمه ی 

نامه یی در ستایش هنر و خالقه ی شوشکین، به اتاِق او 

 فرستاد.                                                                  

 اکنون دیگر بال گریبانگیر هنرپیشه ی کمدی شده بود:         

خدایا! حاال من با این وامانده چه بکنم؟ الاقل چیز  -

کوچولویی هم نیست که بشود توی جیب گذاشت یا توی 

سوراخی پنهانش کرد... این زن های بازیگر برای تمرین 

می آیند خانه ام، آن را می بینند و برایم دست می گیرند... تو 

 چه مخمصه یی گرفتار شده ام!                                    

گریمور همچنان که به صورت او ور می رفت و ریش 

 قالبیش را پس و پیش می کرد، گفت:                             

این که ناراحتی ندارد داداش: بفروشش. من پیرزنی را  -

سراغ دارم که کارش همین خرید و فروش عتیقه جات 

مفرغی ست. اسمش هم... اسمش هم چیز است... این... سر 

زبانم است وامانده... ِد بگو... اس... اسمیر... آها: 

اسمیرنووا... سری به ش بزن و این را نشانش بده حتمأ 

 خریدارش است. کارش همین است.                                

*   *   * 

ساشا کوچولو، پس فردای روزی که مطب دکتر را با تأسف 

از این که لنگه آن شمعدان پیدا نمی شود ترک گفته بود، 

مجدداً نفس زنان تو مطب کاشلخوف پیدایش شد و در حالی 

که از شادی با دم خود گردو می شکست بسته یی را که توی 

روزنامه لفاف شده بود روی میز دکتر گذاشت و نفس نفس 

 زنان گفت:                                                              

آخ، آقای دکتر! به خدا که سعادت از این باالتر نمی شود.  -

مامانم که دیگر از خوشحالی نزدیک بود پس بیفتد... می 

دانید؟ لنگه ی دیگر آن شمعدان را هم برای تان پیدا کردیم... 

حاال می شود جفت!... آخر مامانم  فقط همین من یکی را 

 دارد، و اگر شما نبودید کلکم کنده بود!                           

با شوق و ذوق لفافه ی روزنامه را وا کرد و شمعدان را  

 روی میز جلِو دکتر کاشلخوف گذاشت.                           

دکتر دهن وا کرد که چیزی بگوید اما همان طور ساکت ماند 

همه ی کلمات از ذهنش گریخته بود.                              

   

 پایان 
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دانیم که  کنیم از هواخورى لذت ببریم. مى شویم. سعى مى مى

گردند که کتاب، یادداشت، کار دستى،  نگهبانان دارند مى

سوزن، قلم، کاغذ و هر چیزى که بخواهد به ما کمک کند 

مان را فراموش کنیم، پیدا کنند و با خود  که زندگى روزمره

ببرند. خیالم راحت است که وسایل مرا پیدا نخواهند کرد. 

ام. جاهایى  چون آنها را در سوراخ و درز دیوار پنهان کرده

بیند، کسى  که جلوى چشم همه هستند ولى کسى آنها را نمى

کند که چیزى در آنجاها جاسازى شده باشد. این  فکر نمى

هاى پیش وسایل  گردند و دفعه دفعه چندم است که بند را مى

را که براى نینا درست   مرا پیدا نکردند. امیدوارم جاکتابى

ام، با خود نبرند. این تنها چیزى است که نگرانم  کرده

ببرند، چون چیز غیرقانونى نبوده و نینا همیشه آنرا در 

داد، در قفسه  حالیکه وسایلش را درونش قرار مى

گذاشت. جاکتابى خیلى قشنگى است، با چرم سبز تیره  مى

اى که مال یکى از زندانیان  درست کردم. آنرا از ساک پاره

خواست آنرا در سطل آشغال بیندازد درست کردم.  بود و مى

ساک پاره و کهنه و زشتى بود. من قسمتهایى از آنرا که 

پاره نبود بریدم و با آنها یک جاکتابى درست کردم. نینا 

گذرد در  نگران است که آنرا ببرند.سه ساعت مى

کنند. و این به این معناست که گشت  هواخورى را باز مى

شوم،  توانیم بداخل بند برویم. داخل اتاق مى تمام شده و مى

اى بهم ریخته است. همه چیز را روى  بطور باور نکردنى

اند و وسایل درون آنها  ها را گشته اند. همه ساک زمین ریخته

کشد تا همه چیز  اند. ساعتها طول مى را روى زمین ریخته

اى است. نینا  را سر جایش بگذاریم. کار خسته کننده

اند.  گوید که جاکتابى را برده آید و مى ناراحت به سراغم مى  

گویند که همه براى بازجویى از بند بیرون  نگهبانان مى

رویم ما را  بیرون مى ۰۳٠برویم. وقتى از بند و ساختمان 

ام.  برند. این اولین بار است که به حسینیه آمده به حسینیه مى

حاال با جمع کردن پاهایم و گذاشتن سرم روى آنها سعى 

کنندگان را  کنم بخوابم. الجوردى رئیس زندان مصاحبه مى

شنوم. سرم را  زاده را مى کند. اسم طاهر احمد معرفى مى

ام.  کنم ببینم درست شنیده کنم و به دقت نگاه مى بلند مى

زند و نفسم به تنگ آمده. یکى  کنم قلبم تندتر مى احساس مى

کنندگان پدر مجتبى است که دو سال پیش  از مصاحبه

اعدامش کردند. حاال پدرش که تجربه زندان شاه را هم 

اش ابراز پشیمانى  خواهد از گذشته داشت در مقابل ما مى

کند. کدام گذشته؟ فعالیتهاى زمان شاه و یا همین دو سه 

سالى که جمهورى اسالمى سر کار است؟ دو تا از پسرانش 

را شاه اعدام کرد و مجتبى را اسالمیون اعدام کردند. یاد 

کنم حواسم را به روى سن متمرکز  افتم، سعى مى مجتبى مى

کند:  کنم. پدر مجتبى حرفهایش را با این جمله شروع مى  

ام توسط خدا و خمینى پذیرفته شود. با او  امیدوارم توبه -

اند که حاضر به تعریف کردن از رژیم و خمینى  چه کرده

افتم که با مجتبى و  شده است؟ به یاد یکى از روزهایى مى

گشتیم که  اى بر مى گشتیم. از جلسه مصطفى از جلسه بر مى

یکى از دوستان اتحاد مبارزان برایمان حرف زده بود. 

 مجتبى از من پرسید: 

بحثهایش چطور بود.  پاسخ دادم:  -  

خیلى لذت بردم.  -  

مصطفى که در صندلى عقب نشسته بود یکدفعه برگشت 

 گفت: 

زنى؟ آدم براى بحث سیاسى هم  این چه حرفیه که مى -

بره؟من که غافلگیر شده بودم و  واژه لذت را بکار مى

زند و یا مثل اکثر  دانستم که او جدى دارد حرف مى نمى

کند، هاج و واج مجتبى را نگاه  اوقات دارد شوخى مى

کردم. قبل از اینکه حرفى بزنم مجتبى به او گفت:  مى  

اى که چیزى یاد بگیرى  اذیت نکن. تو هم از بحث سیاسى -

برى؟  برى، نمى لذت مى  

 ٭ ٭ ٭ 

نوشته نسرین پرواز“  زیربوته های الله عباسی”برگرفته از کتاب   

اعدام را به حکم ابد تخفیف خواهند داد. به او گفتم که این 

خواهى اعدام شوى؟ و  کنم. بازجو پرسید، چرا مى کار را نمى

خواهم همسرم را ببینم و  من جوابى به او ندادم. پرسید آیا مى

گفتم آره. او را دیدم، به خاطر شکنجه خیلى الغر شده بود، 

نصف وزن سابقش را داشت. به او گفتم از اینکه اطالعاتى 

زیر شکنجه نداده است خوشحالم. او گفت که اعدام خواهد شد 

خواهد که من بخاطر دختر کوچکمان زنده بمانم.  و دلش مى

خواستیم یکدیگر را  به او گفتم که من هم اعدام خواهم شد. مى

بغل کنیم ولى نگذاشتند گفتند که اینجا جاى زنا نیست. به من 

گفت که مثل قبل دوستم دارد. یعنى او مرا بخشیده است. 

وقتى از بازجویى و مالقات همسرم برگشتم براى هم 

هایم همه گفتگوها را گفتم ولى آنها فقط گوش دادند.  اتاقى

گردم و شاید  کنند که من دنبال همدردى مى شاید آنها فکر مى

شوند عادت دارند. به هر  هم به دیدن آدمهایى که اعدام مى

حال در چند روز آینده مرا صدا خواهند کرد و در کنار 

عشقم اعدام خواهم شد، توى بازوى او خواهم مرد. امیدوارم 

 دختر نازنینم ما را درک کند. دوستت دارم، فریده. 

 ٭ ٭ ٭ 

انسانى، آدم را خشن  زندگى در یک فضاى خشن و غیر

کند که مردم  کند. رژیم خشونت و توحش اسالمى سعى مى مى

احساس کند. با خواستن از مردم  را تا حد امکان خشن و بى

هایشان را لو بدهند، یا آنها را به جبهه بفرستند که  که بچه

کشند، وقتى مردم  کشته شوند، وقتى مردم را توى خیابان مى

احساس کردن  زنند، همه اینها براى بى را در میدانها دار مى

شان را از  مردم است. براى این است که خصایل انسانى

اى است که در آن  دست بدهند. این پروسه تغییر تدریجى

فهمد که چقدر و یا چرا تغییر کرده است. ما را هم  کسى نمى

اند. با نشان دادن آنهایى که  احساس کرده در اینجا خشن و بى

زنند که رژیم  اند و حرفهایى مى بوسیله شکنجه تغییر کرده

خواهد، اخبارى مثل این که کسانى از مجاهدین حتى در  مى

کنند و غیره، ما را هم  ها با رژیم همکارى مى اعدام زندانى

کنند از احساسات انسانى خالى کنند. آرى ما را هم  سعى مى

بینیم.  اند، حاال فقط سیاه و سفید را مى از انسانیت دور کرده

کنم براى من هم تا چندى پیش مبارز ماندن و  احساس مى

نماندن در زندان و حتى زیر شکنجه مسائلى بودند که 

توانستم به درستى به آن برخورد کنم. من هم کسى را که  نمى

زیر شکنجه اطالعات داده بود تنها به واسطه همان عملش 

کردم. ضعفى که نشان داده بود، برایم هویتش  قضاوت مى

دیدم. حتى در کسانى که به  شد. مسائل را سفید و سیاه مى مى

اى عقب  خاطر شوک دستگیرى و شکنجه دیگر براى دوره

دیدم. شاید هنوز هم نتوانم با  نشستند، ارزش دوستى نمى مى

این مسائل درست برخورد کنم، چرا که فرهنگ حاکم بر 

مان هم همین است. دیدن بعضى از واقعیتها در زندان  روابط

مثل دیدن پرى و فریده که زیر شکنجه اطالعات دادند ولى 

شان را و مبارزه را  حاضر نشدند براى زنده ماندن گذشته

دانم عمق  محکوم کنند، مرا تا حدودى بیدار کرد. هرچند نمى

نظرى ما در برخورد به این جور مسائل چیست و تا چه  تنگ

تواند منجر به برخوردهاى ناآگاهانه غیر انسانى شود.  حد مى

کنم که باید سعى کنم که انسانیت را فداى  ولى فکر مى

 سیاست نکنم، بلکه سیاست را در خدمت انسانیت بگیرم. 

دانیم آنهایى را که با وعده اینکه اعدام نخواهند شد به  حاال مى

اند. یعنى رژیم  مصاحبه تلویزیونى کشیده بودند، اعدام کرده

شان  به آنها دروغ گفت که به مردم بگویند که از گذشته

پشیمان هستند. اینکارشان سرنوشتشان را تغییر نداد. تعدادى 

اند  از آنها قبل از اینکه اعدام شوند به هم سلولى هایشان گفته

که شرکتشان در مصاحبه اشتباه بوده است. آنها به عنوان 

یک تاکتیک به آن نگاه کرده بودند که جانشان را نجات دهند. 

دانستند رژیم اجازه نخواهد داد که زنده بمانند.  نمى  

گویند  اند و مى یکباره نگهبانان زیادى داخل بند و اتاقها شده

که به هواخورى برویم. مراقبند که چیزى با خود نبریم. دم 

در هواخورى قبل از اینکه از بند بیرون برویم بازدید بدنى 

 به یاد کسانی برای زندگی بهتر جنگیدند، 
 

 جنگیدند،
 یاد ها 

 
 گرچه خواهد بارید 

 برف سنگین فراموشی ها 
 روی دل ها،  چشم ها

 در زمستان سیاهی که در آن 
 وسعت حنجرۀ بلبل ها یخ زده است

 گرچه خم خواهد شد، قامت نارَون  عاطفه ها
 زیر سنگینِی این ساکِت سرد

 
 یاِد شیرین شقایق اما

 هرگز از ذهن زمین پاک نخواهد شد
 رنگ های پَِر طاووس
 نغمۀ یک دِو ناقوس
 کور سوی فانوس

 زنده در ذهن زمان خواهد ماند
 بذر ها زیر زمین می مانند
 بذر ها زیر زمین می مانند

 
 ای نوازشگِر اندوهگسار!

 ای صمیمی تر، از بوی بهار!
 از دل برف 
 از دل خاک

 که مدفون شده در جارِی برف
 اللۀ یاد تو خواهد رویید

 
 روی مژگان درختان اقاقی، هرسال

 خوشۀ یاد خواهد آویخت
 شرم آلود و سر افکنده به پیش 

 پیش زیبایِی جاِن تو 
 ای ابر سپید!

 باز خواهد رویید 
 دسته های نرگس

 
 ای نگاه تو فراوان زیبا! 
 اختِر یاِد تو خواهد تابید
 تا فراسوی شباِن یلدا

 
 مجید میرزایی

مجید میرزایی در هفده سالگی در جریان انقالب فرهنگی 

وبستن دانشگاه ها بدست رژیم جمهوری اسالمی در سال 

دستگیر و در محاکمۀ چند دقیقه ای محکوم و  مدت  0351

 پنج سال در زندان جمهوری اسالمی  اسیر شد.  
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قدرتمندانی است که گرفتار کاستی های خلق و خوی شخصی اند و ترکیبی 

از غریزه ها، آرزوها و خواست های متضاد؛ دست به گریبان با وسوسه 

ها، تردیدها، توهمات ، معما ها، جاسوس ها، بی وفایی ها و ناسازگاری 

 .ها

اینگونه نگرش به تاریخ میتواند شم و شهود تاریخی خواننده را بیفزاید اما 

اغلب بیشتر به سرگرمی و برانگیختن احساس ها می انجامد تا فراخواندن 

به تامل. خواننده هشیار خواهان آن است که بر دامنه درک خود از رابطه 

قدرت و مسئولیت بیفزاید و بیاموزد که رهبران سیاسی چقدر می توانند از 

 . تنگنای خوی و سرشت خود فراتر روند و رفتاری دیگر داشته باشند

کاوش نویسنده در تجربه زندگی شخصی و خصوصی شاه بر پیوند 

مشروعیت قدرت سیاسی و مشروطیت تاکید نمیکند و زمینه گسترده تالش 

های مشروطه خواهانه و مبارزات اجتماعی و مدنی برای جامعه ای بهتر 

را نمی کاود. واقعیت کوبنده و تلخی که می بایست در محور این بررسی 

قرارداشته باشد این است که مردی در رأس کارها قرارگرفت که، به رغم 

توانایی ها یا ناتوانی ها، نمی بایست در چنان موقعیتی باشد. بنا نبود 

سرنوشت ملت ایران با سرشت یک شخص در آمیزد. تالش های مشروطه 

خواهانه هدفی مهم تر ازجلوگیری از این در آمیختگی نداشت. اما نویسنده 

اغلب به گونه ای مینویسد که گویی این تالش ها بیش از حاشیه ای بر 

متنی نبوده است؛ گفت وگویی نبوده است که باید چندان جدی گرفته شود؛ 

 .معیاری نبوده است که بر اساس آن می بایست رفتارهایی سنجیده شود

مشروطیت که مهم ترین زمینه بحث در باره پادشاهی مشروطه و طبعا 

پادشاه "مشروطه " است در نوشته میالنی بی رنگ است. شاید نمودار 

نمادین گویایی از بی توجهی او به مشروطیت همین باشد که تاریخ تدوین 

نوشته است. زمینه گسترده تر قدرت شاه،  ۳٩۲۱قانون اساسی را همه جا 

نهاد سلطنت، طبقه فرادست، و آن پدیده های ساختاری که او را توانا 

به چنان قدرتی دست یابد، نیز  -به رغم ضعف های شخصی -کردند 

موضوع اصلی توجه او نیست. او به چگونگی زیست شاه بسیار بیشتر از 

چرایی های آن توجه دارد و میداند که خواننده متعارف چه چیزهایی را 

 .بیشتر می پسندد

هیچ کتابی نیست که، به رغم تالش های مولف آن، از سهو و خطا یکسره 

برکنار باشد؛ چیزی که زبان را به شکوه می گشاید دامنه اینگونه کاستی 

هاست. اشتباه اگر حاصل دسترسی نداشتن به اطالعات یا آسان گیری 

نباشد پی آمد بی دقتی است و بی دقتی در تاریخ نگاری چیزی نیست که 

بتوان آن را سهل انگارانه نادیده گرفت. بازتولید بی دقتی ها در حوزه 

تاریخ، پدیده ای را که فریدون آدمیت "آشفتگی در فکر تاریخی" نامید 

دامنه دارتر و سهمگین تر میکند و حافظه تاریخی جمعی را آسیب پذیر تر 

 .می سازد

اشتباهات یک اثر اعتماد خواننده آگاه را سلب میکند و خواننده بی خبر را 

گمراه. خطا های یک کتاب، حتی اگر محدود به ثبت درست اسم ها یا 

جزئیات رویدادها و کارنامه های افراد هم باشد، درست خوانی سندها، 

رعایت امانت در نقل آنها، صحت استنباط ها، و موجه بودن نتیجه گیری 

ها را هم مشکوک میکند. میالنی نویسنده باذوق و سخت کوشی است که به 

پشتوانه آموخته ها و تجربه ها سخنی برای گفتن دارد. این سخن در حوزه 

تاریخ نگاری نمیبایست تااین میزان از خدشه آسان گیری آسیب ببیند. 

بیگمان اگر او در بررسی منابع و تحقیقات موجود شکیبایی بیشتری نشان 

داده بود و هوشمندی خوانندگانش را هم دست کم نگرفته بود میتوانست از 

 .بوته ورود به جرگه تاریخ پژوهان سرفرازتر بیرون آید

ایران سرزمینی است که مرده ریگ تاریخ بر دوش مردم آن سنگینی 

محسوس تری دارد در حالیکه دانش تاریخی در بسیاری حوزه ها همچنان 

ناچیز مانده است. در این شرایط بررسی درست واقعیت های گذشته، 

بازتاب هرچه روشمندتر و دقیق تر و تحلیلی تر آنها، و ارزیابی 

سنجشگرانه حاصل کار اهمیتی سترگ دارد. این کار هم بازشناخت 

مسٔولیت در برابر گذشتگان است و هم در برابر مردم حال و آینده. 

اندیشیدن بر پایه دانسته های نادرست یا مخدوش درباره گذشته راهیابی 

برای آینده را دشوار میکند. اندیشیدن مدرن چیزی جز تاریخی اندیشی 

نیست و تاریخی اندیشی در گرو آگاهی درست است از آنچه رخ داده 

 .است
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از این گونه، که در بایگانی های گوناگون در ایران پراکنده اند، 

دسترسی نداشته است و به ناگزیر تا حد زیادی به اسناد دولتی بریتانیا 

و آمریکا تکیه کرده است. او همچنین کوشیده است دسترسی نداشتن به 

منابع ایرانی را تا حدی با گفتگوهایش با اهل سیاست و آگاهان جبران 

کند و میگوید با بیش از پانصد نفر مصاحبه کرده است اما تنها نام 

 .حدود پنجاه نفر را میتوان در زیرنویس ها یافت

از سوی دیگر شمار زیادی از نوشته های سودمند و منابع دست اول را 

که طی سی سال گذشته در ایران و بیرون منتشر شده است یا ندیده یا 

به آنها ارجاع نداده است. مهمتر از این از تک نگاری ها و تحقیقات 

دیگر در زمینه تاریخ ایران سده بیستم که به زندگی و زمانه شاه 

مربوط اند بهره چندان نبرده است. توجه درست و استفاده بجا از نوشته 

های تحقیقی موجود سبب میشد از بازگفت برخی روایت ها پرهیز شود 

 .و نتیجه گیری ها نکته سنجانه تر باشد

میالنی، برخالف منقبت سرایان متعارف شاهان، می داند که شاه را در 

پیشگاه تاریخ باید آزمود نه تاریخ را در پیشگاه شاه. او نیز با توجه به 

هنجارهای متعارف پژوهشگری کوشیده است خود را از احساساتی که 

در جرگه شیفتگان، یا صف بیزاران شاه غالب است برکنار نگاه دارد. 

نگاه او به شاه همدالنه است اما خرده گیرانه هم هست؛ این از دامنه 

خشکی نوشته او میکاهد و برگیرایی های آن می افزاید. او در عین 

حال با آمیخته ای از زبان آوری و اشارات ادبی و تاکید براینکه نیک و 

بد هردو را مینویسد میخواهد خود را فراتر از درگیری های سیاسی 

 .نشان دهد

اما گزینش آنچه در زندگی و زمانه شاه درخور تاکید است و آنچه 

نیست از مالحظاتی سیاسی برکنار نیست. با اینکه این زندگینامه به 

مسائل شخصی و خصوصی فراوان پرداخته است اما در اساس 

زندگینامه ای سیاسی است و خواه ناخواه به بازگفت بخش های مهمی 

از تاریخ ایران پرداخته است. اما این بخش ها، یا جنبه های زیادی از 

آن را دیگران نیز بررسی کرده اند و میالنی کمتر کوشیده است دانسته 

ها و یافته های تحلیلی موجود را بازتاب دهد و نکته های درخور تاملی 

را بر آنها بیفزاید. آمیختگی مباحث مربوط به قلمروهای خصوصی و 

سیاسی زندگی شاه نیز به شیوه ای انجام شده که نه پیوند رویدادها 

همیشه آشکار است و نه نتیجه گیری ها همیشه بر داده ها تکیه دارد. 

پیوند داستان ها با روایت های پیش و پس و با طرح کلی زندگینامه نیز 

 .در همه موارد روشن نیست

معیار اهمیت مباحث هم در این کتاب چندان مشخص نیست. میهمانی و 

عروسی و لباس و آرایش همان اندازه محل توجه اند که برخورد و 

رقابت و تالش و ترفند. جریان رویدادها کمابیش در نوعی تسلسل 

ادامه می یابد ولی هدف اصلی ارائه تحلیل هایی نیست که ذهن های 

باریک اندیش و ژرفا نگر را سیراب کند. کتاب برای اهل فن نوشته 

نشده ولی از اهل تفنن غافل نمانده است. شاید این کتاب بیش از همه 

کسانی را در نظر داشته است که کنجکاو زندگی های مجلل شهریارانه 

و هالیوودی اند و دل نگران شور و شرها یا سختی ها و تراژدی های 

 .کاخ نشینان

میالنی نویسنده باذوق و سخت کوشی است که به پشتوانه آموخته ها و "

 ".تجربه ها سخنی برای گفتن دارد

کنجکاوی درباره زیر و بم زندگی شاهان و شاهزادگان و هنرپیشگان 

همه جا میان توده های مردم هوادار دارد. در مورد ایران توجه به این 

گونه موضوع ها با حسرت ها و نوستالژی های برخی غربت زدگان 

در می آمیزد و آنها را دامن هم میزند. نویسنده در برشمردن 

رویدادهای زندگی خصوصی زبردست است. میتواند همانند یک 

روزنامه نگارحرفه ای توجه و احساس و هیجان خوانندگان را دامن 

زند. هر وقت در این زمینه مینویسد میتواند خواننده را با خود همراه 

کند ولی هنگامیکه به سراغ تبیین و تحلیل میرود خوانندگان نکته سنج 

 .از او فاصله می گیرند؛ کیفیت نثرش هم افت می کند

ترفندهای داستان سرایانه و هنر نویسنده در شرح گوشه های زندگی 

خصوصی شاه و الیه های خوی او، و سبک او در روایت پردازی 

های شبه ادبی توده پسند، از توانایی او در تبیین مسائل و بررسی 

جامعه شناختی فراتر است. بیش  -پویای درگیری ها و تحلیل تاریخی

از آنکه در بند اینگونه تحلیل ها، و گشودن افقی به سوی درک 

استداللی و تفسیرروشنگرانه باشد، در پی شرح هایی است که با 

چاشنی هایی کنجکاوی انگیز در می آمیزد و خواننده را بر می 

تاریخ از دیدگاه نویسنده آوردگاه سرنوشت و .انگیزاند یا سرگرم میکند

کاستی ها و انتخاب های تراژیک است؛ ساخته افراد و پی آمد مقاصد 

وغرض ها وبازی ها و بازیگری ها وتصورات و واهمه های آنهاست. 

او به این سبب به بخت و کم و کاست اراده و تصمیم بسیار بیشتر توجه 

دارد تا به ساختارها و نهادها، و پدیده هایی فراتر از روابط شخصی 

انسانی؛ یا به تنش میان کنشگری و ساختارها، و آرمان ها و منافع. 

نگرش او تاریخ نگاری را به زندگی نامه نویسی فرو می کاهد؛ درخت 

یا درخت ها را نشان میدهد اما نه جنگل را. توجه او به نقش 

 نگاهی به کتاب 'شاه' نوشته عباس میالنی

 فخرالدین عظیمی استاد تاریخ در دانشگاه کانتیکت

 0200شاه" نوشته عباس میالنی، انتشارات پلگریو مک میالن، "  

کتاب "شاه" عباس میالنی چه جایگاهی در نوشته های پژوهشگرانه 

مربوط به ایران خواهد یافت و آیا انتظاراتی که این کتاب دامن زده بود، 

 برآورده شده است؟

به گمان من از دیدگاهی تحلیلی می توانیم این کتاب را داری دو جنبه 

بدانیم: یکی به شرح ابعاد خصوصی و حریم خلوت زندگی شاه می 

کودکی و مدرسه، رابطه با اعضای دیگر خانواده، ازدواج ها،  -پردازد 

حاالت شخصی، کفش و پوشاک، رانندگی و خلبانی، تندرستی و بیماری، 

سفرها، عشق و عواطف، باورها، توهمات و شایعه ها، و موضوعاتی از 

 .این قبیل

مؤلف در گزارش اینگونه موضوعات، و بررسی ویژگی های خلق و 

خوی شاه، ورزیدگی نشان میدهد و دراین حوزه ها نکته هایی را در 

کتاب می گنجاند که برخی ازآنها را پیشتر، یا به این صورت، نشنیده 

بودم و برایم تازگی داشت. درباره این ابعاد از زندگی شاه و دیگر 

سیاستگران ایران دانسته های چندانی در دست نیست. اینگونه آگاهی ها 

شاید زمانی در پی دسترسی به اسناد موجود در ایران افزوده شود. 

داوری درباره اطالعات فراهم آمده در این موارد آسان نیست و مهم 

 .پنداشتن یا نپنداشتن آنها هم به دیدگاه ها و پسندهای افراد بستگی دارد

جنبه دیگر کتاب، که بخش عمده یا اصلی آن است، بررسی نقش و 

زیست سیاسی شاه و زمینه تاریخی گسترده تر زندگی اوست؛ چون خود 

نیز در این زمینه ها پژوهش هایی کرده ام می توانم آسان تر در باره آنها 

 .داوری کنم

به باور من کسانی که خواستار درک ژرفانگرانه زندگی سیاسی شاه و 

زمینه های تاریخی آنند این کتاب را به اندازه کسانی که در پی دانسته 

هایی درباره زندگی خصوصی او هستند سودمند نخواهند یافت. برای 

آنکه گام ناچیزی در روشنگری تاریخی برداشته باشم به بررسی این 

کتاب ) یا جنبه اصلی آن به معنایی که توضیح دادم( دست یازیده ام و به 

 .چیزی جز حقیقت پژوهی وسنجشگری بی پرده و پروا نیندیشیده ام

تنها در سایه نقد است که دانشوری به پیش میرود و هنجارهای 

پژوهشگری استوار میگردد. نخستین موضوعی که در خواندن 

سنجشگرانه این کتاب جلب نظر میکند این است که متاسفانه اشتباهات 

فراوانی به آن راه یافته اند؛ موارد گوناگونی را نیز میتوان یافت که 

واقعیت ها، نکته ها و ظرافت هایی نادیده گرفته شده اند یا به گونه ای 

 .ناسازگار با دانسته های تاریخی بازتاب یافته اند

در شکل مفصلی از این بررسی که  -برای اینکه این سخن بی پایه نباشد 

برخی )نه همه( این گونه موارد را بر  -در جای دیگری منتشر میشود 

شمرده ام تا ارزیابی کلی تری را که در میان نهاده ام ناموجه به نظر 

نیاید. تالش در بازشناخت حقیقت و درست از نادرست، و احساس 

مسٔوولیت در برابر نسل جوان و کسانی که مجال جستجوگری تاریخی را 

ندارند، باید بر همه مالحظات دیگر سایه افکن شود. امیدوارم مولف نیز 

با همین انگیزه زمانی فرصت بازنگری اساسی در این کتاب را پیدا کند 

و نکته هایی را که این نگارنده برشمرده است، یا پژوهشگران دیگر 

 .یادآوری خواهند کرد، مد نظر قراردهد

نامه ها،   –زندگینامه نویسی نیازمند دستیبابی به منابع دست اول است

یادداشت ها، پیشینه پزشکی، اسناد و مدارکی که در بایگانی های دولتی 

یا خصوصی یافت میشود. در مورد این کتاب نویسنده به اسناد و مدارکی 
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حاکمان جدید ارتش در حیطۀ اقتصاد چیزی غیر از نسخۀ 
دیگری از سرمایه داری نولیبرال برای ارائه ندارند. بنابراین، 
همانطورکه اقتصاد به سقوط آزاد ادامه میدهد، ظرف مدت 

 2102چند ماه ژنرال السیسی به همان شکلی که اسکاف در 
بی اعتبار شده بود، بدنام خواهد شد. حتی اگر ریزش 
هواداری از ارتش درست هم باشد تا آن موقع ارتش به 
نحوی استحکام یافته است که در کوتاه مدت، آسیب 
ناپذیر باشد. اگر ارتش به سرعت بی اعتبار شود امکان 
دیگر این است که این احساسات عمومی چه بسا به نفع 
بنیادگراها تغییرکند. حتی اگر هیچکدام از این تحوالت 
پیش نیاید سرکوب کنونی میتواند به ایجاد یک شاخۀ 
خشن و سازش ناپذیر از جنبش بنیادگراها منجربشود، 

پیش آمد. درهرحال  0111   چیزیکه درسالهای دهه
جنبش انقالبی و دموکراتیک به حاشیه رفته است و این 

است. همانطورکه در  2103تراژدی واقعی مصر در
مصر با توجه به اندازه و تاریخ خود پیشآهنگ  2100

اوت بعید نیست  04انقالبهای عربی شد، امروز کشتار 
تتمۀ روحیۀ انقالبی دیگر کشورها را از بین ببرد. 
ً بر سوریه تاثیر منفی خواهد داشت  حوادث مصر حتما
و حتی بر روی تونس که در آن چپ سکوالر از خود 
در مبارزه ای مداوم علیه حزب بنیادگرای النهضه دفاع 
میکند. در سطحی جهانی، وقایع اخیر در مصر به 

 تضعیف ایدۀ انقالب کمک خواهند کرد. 
 
یک نظر: با اینحال، اگر چپ جهانی و مصر از وقایع  

ً هم مستلزم  تراژیک اخیر درس بگیرند ) که خصوصا
اجتناب از فرصت طلبی است، خواه در قبال ارتش و خواه در 
قبال نیروهای اسالمگرا، و هم مستلزم اینکه به جای اینکه 
بگویند با چی مخالف اند به وضوح روشن کنند که خودشان 
کی هستند( در آینده قویتر ظاهر خواهیم شد. نظر به بحران 
کنونی جامعۀ مصر، محتمل تر است که، به زودی زود، 
شانس دیگری برای بسیج توده ای در حمایت از جنبش 
دموکراتیک و انقالبی پدید آید. اما دست کم در آینده نزدیک 

 دورۀ انحطاط آغاز شده است. 
 

 کوین اندرسن
 
  www.internationalmarxisthumanist.org -منبع   

داشت زیرا به بی اعتبارساختن خوِد ایدۀ دموکراسی 
وهمچنین انقالب درمعنای مثبت و اومانیستی کلمه کمک 
میکند. مصری ها به خوبی میدانند که ایاالت متحده پشتوانۀ 
مالی نظامیان مصر است وبسیاری از سالحهایی را که در 
سرکوبها استفاده شدند به نظامیان و پلیس میدهد. ماهیت 

اوت  05بسیار محدود انتقاد اوباما از کشتار در تیتر 
حاال که اوباما »گاردین منچستر چنین عنوان شده بود: 

محکومیت بین المللی مالیم را رهبری میکند شمار کشته 
این امر برای لیبرالهایی که  «شدگان مصر افزایش می یابد.

اکنون حامی ارتش هستند، آنهم در کشور و منطقه ای که 
ً امپریالیسم آمریکا منفور است، مشکل ساز  مخصوصا

 خواهد بود. 
 

با وجود این، یک امتیاز مثبت کوچک عبارت بود از 
موضع اصولی بعضی از اعضای جنبش دموکراتیک و 
انقالبی. معاون موقت رئیس جمهور لیبرال، محمد 

اوت استعفا داد. جنبش  04البرادعی در اعتراض به کشتار 
ششم آوریل، عنصر اساسی در بسیج توده ای جوانان 

چهره های اصلی اخوان »و پس ازآن اعالم داشت:  2100
و دولت موقت مواجهۀ خونین را در جهت تحقق اهداف 
شان ترجیح میدهند؛ رژیم میخواست حاکمیت خود را تنفیذ 
کند و اخوان میخواست از خون قربانیان برای کسب 

تنها »این جنبش اضافه کرد:  «امتیازات سیاسی استفاده کند.
راه پایان دادن به بحران کنونی و بازگرداندن کشور به 
مسیر دموکراتیک از خالل راه حلی سیاسی میّسر است که 
تحقق اهداف انقالب را امکان پذیر میسازد، همان راه حلی 
که معاون مستعفی رییس جمهور محمد البرادعی بیان 

( در واکنش به 2103اوت  05)االهرام آنالین،  «کرد.
تمرین »اوت را  04کشتار، سوسیالیستهای انقالبی مصر 

نامیدند با این  «خونبار در جهت نابودسازی انقالب مصر
، در ارادۀ با ایجاد شرایط رعب و وحشتهدف که، »

انقالبی تمامی مصریانی که حقوقشان را مطالبه میکنند، چه 
 «کارگران، فقرا یا جوانان انقالبی، خلل وارد کنند.

(. این دال بر امکانی 2103اوت  05)االهرام آنالین، 
ً علیه  حقیقتی است مبنی براینکه ژنرالها به زودی مستقیما
نیروهای دموکراتیک و انقالبی خواهند چرخید، درست 
همانطورکه علیه اخوانی ها به میدان آمدند. از هم اکنون به 
نظر میرسد که ارتش،آنطورکه ازاحساسات ملی گرایانه 
سواستفاده میکند، از وزنۀ اساسی پشتیبانی مردمی برای 
اقدامات سرکوبگرانه اش برخوردار باشد، آنهم ضمن دامن 

ی از «تروریسم»زدن به شایعات ماجراجویانه درمورد 
جانب اخوان المسلمین. ولی حاال که ابعاد سرکوب با تمام 

اش آشکارمیشود، مطمئناً -پی آمدهای ضدانسانی خوفناک
حمایت مردمی از ارتش کاهش مییابد. عالوه براین، 

 ترجمه مهرداد امامی  -کوین اندرسون  

  
، دستگاه پلیسی ـ نظامی مصر به دو 2103اوت  04درتاریخ 

تظاهرات نشستۀ عمدتاً مسالمت آمیز اخوان المسلمین یورش 
برد و مهمات جنگی و بولدوزرهای مسلح را به کارگرفت تا 

هزاران تن را بکشد و هزاران تن دیگر را مصدوم 
 کند.

که در -  درآن روز فاجعه بار، تمام فرایند انقالبی 
آغازشد، به نقطۀ بحرانی رسید، نقطه ای که  2100

بعید نیست انقالب در مواجهه با ضدانقالِب علنی 
نابود شود. تمایل ارتش به بازگرداندن کشور به 
دوران دیکتاتوری آهنین مبارک چنانکه باید و شاید 

اوت در  04مشکل ساز بود، اما چیزی که از 
عمیقترین معنا یک تراژدی ساخت، این بود که به 
نظرمیرسید ارتش، دست کم عجالتاً، نه تنها از 
حمایت وفاداران به مبارک بلکه از پشتیبانی بسیاری 
ازعناصر انقالبی و جنبشهای دموکراتیک که منشأ 

 2100خود را در جناحهای غیراسالمگرای انقالب 
ً در  می یافتند، برخوردار است. این امر خصوصا

 مورد لیبرالهای مصری صادق است. 
فردای کشتار اخوانی ها، فرمانده ارتش،عبدالفتاح 
السیسی اجازه داد دولتش نه فقط حکومت نظامی 
بلکه وضعیت اضطراری نیز اعالم کند، چیزیکه 

به مدت سه دهه  2100رژیم مبارک درست تا سال 
از آن بهره جسته بود. عالوه براین، یک روز قبل از 
 25آن، السیسی هنگامی دست خود را رو کرد که 

فرماندار ایالتی را که تقریباً همگی شان یا طرفدار دوآتشۀ 
ارتش مبارک بودند یا سوابق پلیسی داشتند منصوب کرد. 
اخوان المسلمین به نوبۀ خود کماکان بازگشت به قدرت را 
مطالبه میکرد و در مأل عام شعله های نابردباری و فرقه 
گرایی را برانگیخت، آنهم با وانمود مخالفانش بعنوان 

مصری. در »  خوب«مسیحیان وصهیونیست ها، نه مسلمانان 
نتیجه، وقتی جمعیت طرفدار اخوانی های مسلمان به خیابانها 

تنها  اوت اعتراض کنند، نه 04ریختند تا به کشتار 
ساختمانهای دولتی و دفاتر پلیس بلکه صومعه ها و کلیساهای 
متعلق به اقلیت محاصرشدۀ مسیحی قبطی را نیز هدف حملۀ 

 خویش قراردادند. 
 

همۀ این رویدادها جنبش توده اِی انقالبی ـ دموکراتیِک 
ژوئن که  31چندوجهی را به کجا میبرند که به تظاهرات 

اخوانی ها را از قدرت پایین کشید انجامید؟ در آن روز، دهها 
میلیون نفر در خیابانها از ارتش خواستند که کشور را ازآنچه 
استقرار دولت بنیادگرای آمرانه جلوه میکرد نجات دهد، اما 
خواهان بازگشت به حکومت نظامی نبودند. موفقیت آن 
جنبش در پائین کشیدن دولت آمرانۀ اخوان المسلمین، نه فقط 
برای نیروهای دموکراتیک و انقالبی  بلکه برای ارتش نیز 
گشایشی ایجاد کرد. متأسفانه، ارتش بود که سررشتۀ اموررا 

ژوئن، جنبش دموکراتیک و  31به دست گرفت. پس از 
انقالبی با وجود افرادی که هم اکنون نه خریدار دموکراسی، 
که خواهان نجات به دست نیروهای نظامی، آن هم از باال 
هستند، متالشی شد. این امر در مورد جناح غالب و عمدتاً 
 31لیبرال جنبش تمرد، یعنی گروه جوانانی که تظاهرات 

 ژوئن را سازمان دادند، صدق میکند. 
 

تمرد که اکنون تماماً به انتخاب ارتش است کماکان حتی پس 
اوت در حمایت از ارتش به تظاهرات دعوت میکرد.  04از 

مثال دیگر حمدین صباحی، ناصریست چپگرا، است که در 
آرای بسیاری به دست آورد اما اخیراً اعالم  2102انتخابات 

مرگ بر «کرد که انقالبیون اشتباه کرده بودند که آهنگ 
را در طول رژیم شورای عالی نیروهای »  حکومت نظامی

سردادند. اما بزرگترین  2100-02مسلح )اسکاف( در 
متخلفان شمار بسیاری از سیاستمداران لیبرال بودند که پست 
ها در دولت دست نشاندۀ ارتش درابتدای ماه ژوئیه را 
کماکان پر میکردند. این نوع فرصت طلبی پیامدهای 

مدت خواهد  تراژیکی برای آیندۀ مصر و نه تنها در کوتاه

 ارتش مصر در پی فرونشاندن انقالب است

باند تولید موسیقي زیرزمیني براي خوانندگان 

آنجلسي متالشي شد لس  

معاون اجتماعي پلیس امنیت عمومي نیروي انتظامي از 

نفر که در زمینه تهیه و تولید موسیقي غیرمجاز  ۱دستگیري 

هاي  آنجلسي و شبکه و زیرزمیني براي خوانندگان لس

کردند؛ خبر   داد. سرهنگ صادق  اي فعالیت مي ماهواره

وگو با ایسنا گفت: ماموران پلیس سه  رضا دوست در گفت

شنبه با هماهنگي مقام قضایي، اعضاي باند تهیه و تولید 

 ۱موسیقي غیرمجاز را دستگیر کردند. وي با بیان اینکه این 

نفر به اتهام فعالیت زیرزمیني و تهیه و تولید موسیقي 

آنجلسي و مرتبط با  غیرمجاز براي خوانندگان لس

اي معاند نظام دستگیر شدند، گفت: این  هاي ماهواره شبکه

افراد به همراه آالت و ادوات جرم، پس از دستگیري به 

 مراجع قضایي معرفي شدند.

شماره انتشار  0310/01/20شنبه  مورخ پنج -خراسان 
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و در آوردن نان شب مردم روسیه از دست آنها بود كه با 
احتكار و سرپیچی از تصمیمات دولت در آن برهۀ حساس 
تاریخی، زندگی را بر مردم سیاه كرده بودند. الرس در آخر 
هم به تصمیم حیاتی "نپ" می پردازد و چرا لنین این سیاست 
را پیش گرفت و چه اندازه با اتخاذ این تصمیم و سیاست 

 متأسف شد!

باالتر اشاره كردم كه الرس به دنبال پیدا كردن جوابی به 
چرائی ناكام ماندن انقالب روسیه بوده و برای یافتن آن 
زندگی سیاسی لنین را بدقت مورد مطالعه و تحقیق 
قرارمیدهد. او فراز و نشیبهای زندگی سیاسی لنین را با 
مبارزه طبقاتی توضیح میدهد ونقاط ظاهرا منفصل را در 
بستر مبارزه طبقاتی به هم وصل میكند. او هر لحظه از تالش 
لنین را، چه آنجا كه در اوج قدرت شوراها قرار دارد و چه 
آنجا كه در حزب تنها می ماند و به نظر میرسد از لحاظ 
سیاسی برای همیشه طرد و ایزوله شده است، با مبارزه 
طبقاتی حادی كه راهنمای لنین است و آن سناریویی كه 
عصای دستش است توضیح میدهد. او در نتیجه گیری اش ـ 
به نظر من ـ به نتیجه درستی نمیرسد و نتیجه میگیرد كه به 

آماده سوسیالیسم نبود؛ و این را نه  ۳٩۳۹نظر او روسیه 
خطای لنین، كه در محدودیتهای زمانی و شرایط آن دوره می 
بیند. این نكته ای است كه باید بیشتر مورد مشاجره قرار 

 بگیرد.

 حزب و كارگر

در خواندن "لنین" دو نكته بطور بسیار برجسته ای نظرم را 
به خود جلب كردند. جایگاه رهبر كارگری و جایگاه حزب 
نزد لنین. اهمیتی كه لنین برای تحزب قائل بود، شاید برای 
کسانی که لنین را می شناسند روشن باشد و لزومی به گفتن 
نداشته باشد. بسیاری از مورخین به دادن وزنه ای بیش از حد 
از جانب لنین به ساختن و نگه داشتن حزب اشار كرده اند. پر  
بیراهه هم نرفته اند. اما ما این تأكید لنین را بر حزب در دوره 
قبل از تصرف قدرت سیاسی شنیده بودیم. الرس لی با زیر 
ذره بین گذاشتن مدارك و شواهد به این حقیقت اشاره میكند كه 
لنین برای عبور از بحرانهائی كه حكومت نوپای كارگری و 
بخصو  با هجوم بوروكراتها به سازمانهای دولتی، بر این 
نكته تأكید دارد كه سكان قدرت از دست حزب خارج شده و 
از آن گالیه دارد. او تالش و تأكید میكند كه حزب بلشویك 
)كمونیست( باید سازمان دولتی را بچرخاند و نه برعكس. از 
نظر لنین حزب همان حزبی بود كه انقالب كرد و دنیا را به 
سمت انقالب سوسیالیستی می برد، اما بوروكراتهای هجوم 
آورده به سازمانهای دولتی، از موقعیت به دست آمده استفاده 
ای ناروا میكردند و این موقعیت دولت نوپای كارگری را در 

 معرض خطری هولناك قرار داده بود.

همزمان با مطالعه "لنین"، كتاب دیگری را نیز به نام "انقالب 
روسیه" از سالومان شوارز مطالعه میكردم. سالومان  ۳٩۲٧

شوارز یك منشویك است و در این كتاب به اصطالح به 
جدائی بلشویكها و منشویكها و به جنبش كارگری طی آن 

ها می پردازد. شوارز هم مثل بقیه تاریخنگارانی كه در  سال
سنت سوسیال دمكراسی اروپائی و كائوتسكیسم قرار دارند، 
منشویكها را صاحب جنبش كارگری روسیه می داند. در این 
تاریخنگاری در همه جا منشویكها برجسته هستند و 

هم تحت رهبری این  ۳٩۲۹ـ  ۳٩۲۱اعتراضات كارگری 
جناح از سوسیال دمكراسی قراردارد. الرس این تاریخنگاری 
را به چالش میكشد وبقول معروف، آن تصویر وارونه را 

های پلیس مخفی  سرجای درستش می گذارد. با هجوم جاسوس
در لباس عضو به حوزه های حزبی، و با عقب نشینی انقالب 
های  و فروكش كردن شرایط انقالبی، بحث انحالل سازمان

حزبی و عقب نشینی از مبارزه و همچنین استعفای نمایندگان 
سوسیال دمكرات در دوما در بین منشویكها و بلشویكها هم 
قوت می گیرد. شرایط سیاسی معروف به ارتجاع استولیپینی 

تمام را درکنار پرولتاریای  پرلتاریای روسیهسرنگون و 
انقالب ، درمسیر مستقیم مبارزه عریان سیاسی به کشورها

." الرس میگوید كه کمونیستی پیروزمند منتهی خواهد کرد
كروپسكایا و زینویوف بعد از پیروزی انقالب اكتبر به 
گذشته نگریسته و میگویند كه انگار لنین موقع نوشتن آن 

 سطور، امروز را از پیش می دید.

لنین برای پیگیری این سناریو احتیاج به سازمان دارد. 
احتیاج به فعالین پیگیر دارد و به دنبال آنها در میان خود 
صفوف جنبش كارگری می گردد. الرس جایگاه 
سازماندهی حزبی و پلمیك لنین با ناردونیكها، سوسیال 
رولوسیونرها، منشویكها، و بعدها پلمیك با احزاب سوسیال 
دمكرات انترناسیونال دوم را نشان میدهد. به نقش سازمان 
و حزب كارگری اشاره میكند كه چگونه لنین ازهمان 
روزی كه وارد دنیای سیاست شد، بیشترین انرژی را 
صرف ساختن آن كرد. به نقش و جایگاه "ایسكرا" می 
پردازد و جایگاه نشریات و روزنامه های حزبی و همچنین 
محدودیتها و مشكالت پیش روی لنین می پرازد. به تالشی 
كه لنین برای ایجاد نشریات حزبی میكرد می پردازد. او 
جایگاه اهمیت آزادی بیان را در دستگاه فكری لنین نشان 
میدهد و میگوید كه چگونه بدون كارگران، "قهرمانان" 

بخود گرفت و آزادیهائی که  ۳٩۲٧لنین، ابعادی که انقالب 
به همراه آورد قابل تصور نبود. در همین رابطه جایگاه 
سازمانی كه هر لحظه در فكر و تالش برای سازماندهی 
این "قهرمانان" بود را یادآوری می كند كه لنین در مركز 

 ثقل آن بود.

الرس زندگی سیاسی لنین را به سه دوره تقسیم میکند: 
ـ  ۳٩۲٢)سوسیال دمكرات(، دوره  ۳٩۲٢ـ  ۳٨٩٢دوره 
)كمونیست(  ۳٩۰٢ـ  ۳٩۳٢)بلشویك(، و دوره  ۳٩۳٢

تقسیم میكند. لنین در هر دوره ای با مشكالت و معضالت 
خا  خود و كشمكشهای درون حزبی و اردوی چپ 
خا  آن دوره روبروست، اما سناریوی یاد شده راهنمای 

 راهش است.

جلدی "تاریخ  ۱الرس هم مانند متد تروتسكی در شاهكار 
فاكتور  ۱انقالب روسیه" شكست انقالب روسیه را حاصل 

( ویرانی روسیه بر اثر جنگ امپریالیستی ۳می داند: 
جهانی اول كه با پافشاری و كوبیدن بر طبل جنگ جنگ 
جنگ تا ویرانی، هم توسط تزار و هم توسط دولت موقت تا 

( فروپاشی اقتصادی ۰ویرانی كامل آن ادامه داشت، 
روسیه در دوره قبل از انقالب، كه چنان ابعادی گرفته بود 
كه حتی با خاتمه جنگ و پیروزی انقالب هم پس لرزه 
هایش احساس می شد. این فروپاشی هم عمدتا حاصل همان 

دولت  ۳٢( جنگ داخلی و حمله سفیدها و ۱جنگ بود، 
بورژوائی از هرطرف به حكومت نوپای كارگری. الرس 
اینجا به روزهای آخر زندگی لنین اشاره میكند كه چگونه 
حتی در مالقات با كمونیستهای انگلیسی مثل آرتور رانسوم 
و برتراند راسل چشم و امید به همان سناریو دارد و آن را 
مطرح میكند و راه انقالب سوسیالیستی دركشورهای غربی 
مثل انگلیس را با آنها درمیان میگذارد. الرس میگوید كه 
لنین درمالقات دومش با برتراندراسل امیدوارنبود كه 
سناریویش به وقوع بپیوندد. لنین قهرمانانه برای عبور از 
معضالتی كه شورش دهقانان برای حكومت نوپای 
كارگری ایجاد كرده بود تالش میكند و الرس اینجا با دقت 
بی نظیر و شرافتمندانه، نه همانند بقول لنین "بی مایه های 
كله پوك"، به برخورد لنین در نامه هایش به مقامات محلی 
در برخورد به دهقانان شورشی و محتكرین اشاره میكند. 
الرس نشان میدهد که تا چه اندازه برای رسیدن به یك 
نتیجه درست تالش كرده و تنها به خواندن اسناد و تاریخ 
دستكاری شده اكتفا نكرده است. الرس به مقایسه برخورد 
ارتش سفید در قتل عام همین دهقانان شورشی و برخورد 
لنین می پردازد و این دو برخورد را در متن زمان و 
شرایط توضیح میدهد. نتیجه میگیرد كه هدف لنین از آن 
برخورد با  كوالكها عمدتا ادامه جنگ طبقاتی در روستاها 

 آن دوره سیاه

ای آمد )و رفت( كه دفاع كردن و  در سالهای اخیر دوره
ای نبود. كاسه كوزه تمام  مثبت گفتن از لنین كار چندان ساده

معضالتی كه بر سر كارگران در چین می آمد، بن بست 
سرمایه داری دولتی در بلوك شرق، دفاع چاوز و دوستان 
تروتسكیست طرفدار اسالم سیاسی وی از احمدی نژاد و 
انقالبات مخملی در كشورهای بلوك شرق و تمام حقایق 
بعضا دستكاری شده و بسیاری هم نشده دوران استالین و 
غیره را بر سر لنین شكستند. با فروكش كردن گرد و غبار، 
وقتی كه توده های كشورهای بلوك شرق راحت شده از 
حكومتهای توتالیتر استالینستی، مأیوسانه متوجه شدند كه از 
درخت جلوی در خانه شان پولی سبز و آویزان نشده است، 
حركت بسوی رهایی را، كه با یك وقفه كوتاهی روبرو شده 
بود، از سر گرفته شد. اما همان دوره بسیار كوتاهی كه "آمد 
و رفت" بعنوان یكی از سیاهترین دوره های تاریخ بشر به 
ثبت خواهد رسید. آرمانخواهی نه تنها توسط مخالفین ایده 
های سوسیالیستی به سخره گرفته میشد، بلكه حتی رفقای 
دیروزت هم این ایده ها را مسخره می كردند. آبژكتویسم 
)عینیت گرائی( ـ كه نام دیگر و پرطمطراقی است برای 
خودپرستی ـ جای فلسفه ماركسیسم را گرفته بود! بازار 

های سخیفی چون "سرچشمه" و "اطلس شانه باال  رمان
انداخته" گرم شد، كه قهرمانان آنها آدمهای خودخواه و بدون 

های رایج  احساس نسبت به درد و نیاز دیگرانند. بیوگرافی
لنین دیگر كتابهای تونی كلیف، تروتسكی، كروپسكایا، 
ویكتور سرژ و ای اچ كار نبودند؛ بلكه شرح زندگی این 
مهمترین شخصیت تاریخ از زبان ضدكمونیست ترین 
دیپلوماتها ـ رابرت سرویس، رابرت پین و دیوید شاب ـ 
بازار گرمی پیدا كرده بود. شرح تاریخ انقالب فرانسه را نه 
از قول جورجس لبفیور و تامس پین، كه از زبان ـ بقول 
ماركس ـ ادموند برك مجیزگوی سلطنت انگلیس رایج كرده 

 بودند. این آن دوره ای بود كه "آمد و رفت".

درهمین دوره نویسنده شریفی به نام الرس لی به خواندن 
(. مهمترین كار وی كتابی است ۳دقیق لنین روی آورد)

( لنین. الرس در این كتاب ۰قطور درباره "چه باید كرد؟")
كه منتقدین آن میگویند در نوع خود یكی از بهترین 

صفحه  ٨٧۲كتابهاست، از زوایای مختلفی و در بیش از 
نظرات لنین و شرایط سیاسی ای كه منجر به نوشتن "چه 
باید كرد؟" شد را مورد بررسی موشكافانه قرار داده است. 
من هنوز این كتاب را نخوانده ام؛ اما اینجا می خواهم كتاب 
دیگری از الرس را تحت عنوان "لنین" به خوانندگان این 

 نوشته معرفی كنم.

 سناریوئی كه رهبری طبقه كارگر در مركز ثقل آن است

صفحه، كه یك  ۰۳۰"لنین" كتابی است نه چندان قطور، در 
كتابخوان می تواند در یك بعدازظهر تابستانی به راحتی كل 
آن را مطالعه كند. خواننده با خواندن فصل پایانی كتاب، 

، می تواند حدس بزند كه خود الرس هم به دنبال ٧فصل 
جوابی است برای توضیح شكست انقالب روسیه؛ اما او به 
عقب برمی گردد و از دوران اولیه زندگی سیاسی لنین 
شروع می كند و بقول خودش "سناریوی قهرمانانه" لنین را 
در آخرین جمالت كتاب "دوستان مردم كیانند و چگونه با 
سوسیال دمكراتها می جنگند؟" پیدا كرده و نشان می دهد و 
یا بقول منتقدین كتابش، این "سناریو" را در تمام دوران 
بعدی زندگی سیاسی لنین تعبیر می كند و تا آخرین روزهای 
زندگی لنین، او را درگیر تالش برای پیاده كردن این سناریو 
می بیند. و آن آخرین جمله هم این است: "وقتی که نمایندگان 
پیشرو طبقه کارگر به سوسیالیسم علمی مسلط شدند، آن 
موقع كه ایده نقش تاریخی کارگر روس شكل گرفت، زمانی 
که این ایده ها گسترش یافتند، و زمانی که سازمانهای باثبات 
در میان کارگران برای تحول جنگهای پراکنده اقتصادی به 

روس به  کارگر -یک مبارزه طبقاتی خودآگاه شكل گرفتند 
راس عناصر دموکراتیک صعود خواهد كرد، استبداد را 

 لنین: معرفی یک کتاب
 ناصر اصغری

 27ادامه در صفحه 
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 اخوانی ها محکوم به شکست بودند
س: عدم موفقیت نیروهای چپ و مترقی مصر در انتخابات  

سال پیش درمقایسه با برد اخوان المسلمین در دو انتخابات 
گردد؟ با  پارلمان و ریاست جمهوری به چه عاملی باز می
ای در سامان  توجه به اینکه اینک نیروهای مترقی سهم عمده

 .دادن به این تظاهرات اخیر داشتند

ژیلبر آشکار:  در آن زمان گروه های چپ به اندازه کافی 
قوی نبودند و سازماندهی آنها نیز بسیارضعیف بود. در 
دوران مبارک، با اخوان المسلمین مدارا میشد و یادمان نرود 
که اخوان المسلمین تشکیالتی قوی داشته و دارد و به دلیل 
اینکه رژیم مبارک هم با آنها مدارا میکرد آنها این فرصت را 
داشتند تا با بدنه جامعه در ارتباط باشند و اثرگذاری خود را 
حفظ کنند. این قضیه بازمیگردد به دورانی که سادات قدرت 
را در دست داشت. وقتی سادات بر سرکار بود تعداد زیادی از 
اعضای اخوان المسلمین را از زندان آزاد کرد و به آنها برای 
برخورد هرچه بیشتر با جریان ناصریسم و ملی گرایی اتکا 

 .کرد

بعد از سقوط مبارک شورای نظامی و نیروهای سیاسی در 
این فضای عمومی مبارزه کردند. همانطورکه دیدید انتخابات 
مجلس و انتخابات ریاست جمهوری خیلی سریع بعد از سقوط 
مبارک برگزار شد. تمام نیروهای سیاسی ثروتمند و قدرتمند 
در این انتخابات حضور پررنگ داشتند از اخوان المسلمین 

گرفتند. در  گرفته تا سلفی ها که از عربستان کمک مالی می
انتخابات مجلس اخوان المسلمین برنده شدند اما روز به روز 
از محبوبیت آنها کاسته شد. نتایج دور اول انتخابات ریاست 
جمهوری برای بسیاری تعجب آور بود. درست است که 
نیروهای چپ و ملی گرا انتخابات پارلمان را از دست دادند 
اما اخوان المسلمین در بسیاری از مناطق در دور اول 
انتخابات شکست خوردند. نامزدی که بعد از مرسی و احمد 
شفیق با اختالف بسیارکم در جایگاه سوم قرارگرفت، نمایندۀ 
چپ ها و نیروهای مترقی، حمدین صباحی بود که درواقع 
پشتوانه مالی وی بسیار ضعیف است و با یک سازماندهی 
 .حداقلی توانست آرایی نزدیک به دو رقیب دیگر کسب کند

جای شگفتی داشت که صباحی توانست در قاهره و اسکندریه 
که شهرهای مهم مصر هستند و جمعیت شهری قابل توجهی 
دارند نفر اول دور اول انتخابات در این دو شهر شود. در 
های  واقع میشود گفت که تعداد زیادی به کاندیدای ناسیونالیست

چپ رای دادند. جوانانی که انقالب جدید را شروع کردند 
های چپ هستند که بعد از سقوط مبارک  همین ناسیونالیست

های کارگری ملی را شکل دادند که رئیس آنها در  اتحادیه
 .دولت موقت نقش مهمی داشت

از اینجاست که متوجه میشوید باوجود امکانات محدودمالی و 
وجود کمترین میزان سازماندهی درمقایسه با تشکیالت 
عظیمی که اخوان المسلمین دارد این پتانسیل در مصر وجود 
 ۱۲دارد که نیروهای مترقی بر سرکار بیایند. در واقع بعد از 

سال بگیر و ببندهای دوران سادات و مبارک و فشارهایی که 
بر نیروهای چپ و مترقی وجود داشت، این نیروها دوباره 

کنم که اگر نیروهای چپ و  توانستند برخیزند. من فکر می
مشخص و روشنی برای معضالت اجتماعی و   مترقی برنامه

اقتصادی داشته باشد این پتانسیل در مصر وجود دارد که این 
  .نیروها بتوانند بخش زیادی از مردم را با خود همراه کنند

س :  با توجه به اینکه اخوان نخستین گروه اپوزیسیون بود که 
بالفاصله بعد از برکناری مبارک با ارتش همکاری خود را 
شروع کرد، تضاد منافع ارتش و اخوان المسلمین از کجا 

 شروع شد؟

ژیلبر آشکار : اخوان المسلمین با ارتش بطور کامل در سال 
همکاری کرد و هنگامیکه شورای عالی نیروهای  ۰۲۳۰

مسلح زمام امور را بطور کامل در دست گرفت، اخوان 
المسلمین با این شورا علیه بقیه اپوزیسیون چه نیروهای چپ و 
چه نیروهای لیبرال همکاری کرد. وقتیکه اخوان المسلمین 
پیروز انتخابات شد، تنش بین ارتش و اخوان افزایش پیدا کرد 
چرا که اخوان المسلمین بعد از پیروزی مرسی در انتخابات 
ریاست جمهوری، جاه طلبی اش افزایش پیدا کرد. درواقع در 

عمل شود تعداد بیشماری از مردم خواهان استعفای مرسی 
شده بودند و در واقع ریاست جمهوری مرسی قبل از 
مداخله ارتش، توسط مردم نفی شده بود. اما ما االن با یک 
کودتای نظامی روبرو هستیم که مرسی را برکنار کرده 
است. این برای اولین بار نیست که کودتای نظامی در 

گیرد. در واقع در سال های اخیر این  مصر صورت می
برای بار دوم است که ارتش اقدام به چنین عملی میکند 

، مبارک هم اینگونه از قدرت ۰۲۳۳چرا که در سال 
برکنار شد. برخی معتقدند که این یک کودتا بود و من نیز 
این را تائید میکنم این چیزی جز کودتای نظامی همانند 

نیست. این کودتا بر سابقه قبلی  ۰۲۳۳کودتای سال 
برکناری حکومت در مصر توسط ارتش استوار است. البته 
ارتش تالش میکند که اساس و ساختار حکومت قبلی را 

رژیم بطورکامل سرنگون  ۰۲۳۳حفظ کند چرا که در سال 
نشد و تنها مبارک از راس قدرت برداشته شد اما باقی افراد 
دولت قبلی همچنان بر سر کار باقی ماندند و در نتیجه هیچ 
 .تغییر اساسی و ریشه ای در ساختار حکومت رخ نداد

ارتش مصر همین االن هم در حال تالش است که هسته 
اصلی حکومت سابق را حفظ کند. توهمی که االن بین 

تواند قابل  برخی از مردم وجود دارد این است که ارتش می
اتکا باشد اما متاسفانه بسیاری از مردمی که برای 

اند فراموش کرده اند مردم علیه  تظاهرات به خیابان ها آمده
اند و  تظاهرات کرده ۰۲۳۰و  ۰۲۳۳ارتش نیز در سال 

ارتش در واقع اصرار بر حفظ ساختارهای قبلی حکومت 
ای است که  دارد. ارتش مسلما قابل اتکا نیست این نکته

متاسفانه فراموش شده است. مسائل مصر حل نخواهد شد 
مگر اینکه تغییر ریشه ای در ساختار حکومت و سیاست 

 .های اقتصادی آنجا رخ دهد

امروز ما با دو گروه از افراد در خیابان های مصر مواجه 
هستیم؛ گروهی که خواهان به عقب راندن اخوان هستند و 
برکناری مرسی را تایید می کنند و دیگری معترضان به 

اجتماعی  برکناری مرسی. این دو طیف متعلق به چه پایگاه
هستند؟ بخش عظیمی از مردم از مناطق مختلف مصر و 

های اجتماعی متفاوت درحال حاضر علیه  همچنین پایگاه
اند. وقتی با این تعداد زیاد معترض  ها آمده مرسی به خیابان

روبرو می شویم باید پذیرفت که مسلما طیف عظیمی از 
های طبقاتی مختلف در این جنبش شرکت  مردم با خواستگاه

 ۳۱بیش از  اند. مطابق با آنچه که تخمین زده اند  کرده
اند. مسلم است  ها آمده میلیون نفر از مردم مصر به خیابان

توان این برداشت را داشت که  که با توجه به تعداد افراد می
از اقشار تهی دست جامعه تا طبقه متوسط در این تظاهرات 
حضور دارند. طبقه کارگر هم با اعتصابات و دیگر 
اقدامات اعتراضی به این تظاهرات پیوسته است. علیرغم 
اقدامات مرسی برای مقابله با اعتراضات و ترساندن مردم 

 .تظاهرات علیه وی افزایش پیدا کرد

اما کسانی که به حمایت از مرسی و علیه کودتا برخواسته 
اند تنها طرفداران اخوان المسلمین هستند. مطابق با آخرین 
 ۹۲نظرسنجی عمومی که صورت گرفته است بیش از 

درصد مردم مصر از تظاهرات علیه مرسی حمایت میکنند 
که این کامال با درصد افرادی که از مرسی حمایت میکنند 

درصد از مردم احساس  ۱۲متفاوت است، درواقع تنها 
همدلی با اخوان المسلمین دارند. این آمار نشان دهنده این 

درصد جمعیت مصر را  ۱۲است که اخوان المسلمین تنها 
نمایندگی میکند. اخوان المسلمین مدیریت خیلی ضعیفی 
برای متحد کردن مردم علیه کودتا داشتند وسیاست آنها 
برای مقابله با خیزش مردم با توجه به اینکه درحکومت 
بودند بسیارسطحی بود. بعالوه بعد از اینکه مرسی هم 
برکنار شد بازهم سیاست اخوان المسلمین خوب نبود چرا 
که اینها از تشکیالت قوی برخوردارهستند و در بدنه 
جامعه حضور دارند اما نتوانستند به اعتراضات خود علیه 
 ۳٨برکنار مرسی شکل درستی ببخشند. اما درمقابل ما در 

جوالی جوانانی را دیدیم که با حداقلی از امکانات توانستند 
جنبشی بزرگ علیه مرسی را آغازکنند و امضای هزاران 
هزار مصری را علیه مرسی جمع آوری کنند که در نهایت 

 .جوالی شد ۱۲اقدام این جوانان منجر به تظاهرات 

گفتگوی اختصاصی الله رشیدی با "ژیلبر آشکار"، استاد شرق شناسی 
 دانشگاه لندن

   

الله رشیدی: از زمان برکناری "حسنی مبارک" در سال 
تا کنون مصر درگیر تالش برای ایجاد تغییر در  ۰۲۳۳

ساختارهای پیشین است. پیشی گرفتن اخوان المسلمین در 
نمایندۀ این گروه  ۀانتخابات مجلس و پس از آن برتری شکنند

"محمد مرسی" در انتخابات ریاست جمهوری، این گروه 
سیاسی منسجم را که از قضا در سرنگونی مبارک کمترین 
نقش ممکن را در میان گروه های اپوزیسیون داشت، به 
قدرت برتر در مصر تبدیل کرد. اقبال بلند اخوانی ها اما 
چندان پایدارنماند ومحمد مرسی ویاران اخوانی اش، اولین 
سالگرد پیروزی شان را در انتخابات ریاست جمهوری، در 
مجاورت حسنی مبارک در زندان گذراندند. این اتفاق با 
حضور جنبش تمرد در خیابان و حمایت مردمی از آنها آغاز 
و با دخالت ارتش و برکناری دولت مرسی وارد مرحله ای 

  .جدی تر شد

مصر کنونی عرصه درگیری دو نیروی مهم و عمده با 
یکدیگر است. اخوان المسلمین برای و ارتش. از یک سو 
اخوان المسلمین نتوانست در دورۀ زمامداری اش، برای 
پایان دادن به معضالت اقتصادی کشور قدمی جدی وموثر 
بردارد وهمچنان به الگوهای اقتصادی حکومت قبلی پایبند 
ماند و بر بسط قدرت اش در همه عرصه ها متمرکز شد. از 
دیگر سو ارتش قراردارد که پس از دورۀ کوتاهی عقب 
نشینی از دخالت مستقیم در سیاست مصر پس از سقوط 
مبارک، دوباره پایش به صف مقدم سیاست در مصر گشوده 

استاد  «ژیلبر آشکار»شده است. در گفتگوی اختصاصی با 
شرق شناسی دانشگاه لندن و فعال ضد جنگ لبنانی تبار به 
بررسی چند و چون رویدادهای اخیر مصر و چرایی وجود 

پردازیم. گفتنی است که پیش از این  ارتش می -دوگانۀ اخوان 
کتاب "جدال دو توحش" از ژیلبر آشکار با ترجمه "حسن 

  .مرتضوی" منتشر شده است

شما سال قبل در مصاحبه ای اعالم کردید که از به قدرت 
رسیدن اخوان المسلمین در مصر خوشحال هستید چرا که این 
پیروزی فرصتی خواهد بود تا اخوان المسلمین ماهیت حقیقی 
خود را نشان دهد. واکنش شما بعد از شنیدن خبر سقوط 

 مرسی توسط ارتش چه بود؟

ژیلبر آشکار: بله این مطلب را گفته بودم چرا که بر این باور 
بودم که اخوان المسلمین در دورانی که قدرت را در اختیار 
دارد، نقاط ضعف خود را نشان خواهد داد. به دلیل اینکه به 
نظر من مشکل اصلی مصر مشکل اقتصادی است و از آن 
جایی که سیاست های اقتصادی اخوان المسلمین تفاوتی با 
رژیم قبلی نداشت من مطمئن بودم که این دولت سرانجامی 
جز شکست نخواهد داشت و اخوانی ها نیز نمی توانند 
مشکالت اقتصادی مردم مصر را حل کنند. این مسئله خیلی 

های نفتی درآمد  واضح بود چرا که مصر به مانند دولت
  .مازدای از فروش نفت ندارد که بتواند به مردم سوبسید بدهد

وضعیت بد اقتصادی موجی از نارضایتی را در کشور ایجاد 
کرد. این وضعیت بد اقتصادی با این مساله گره خورد که 
دولت حاکم )دولت مرسی( به جای حل مشکالت اقتصادی، 

کرد که حاکمیت و کنترل خود را بر تمام  صرفا تالش می
های مختلف کشور اعمال کند. ما با یک جنبش عظیم  بخش

در مصر روبروشدیم که طوماری را تنظیم کردند که توسط 
میلیون ها مصری امضا شد. تعداد امضاها برای برکناری 
مرسی خیلی بیشتر از آرایی بود که مرسی در انتخابات 
ریاست جمهوری کسب کرده بود. پیش از آنکه ارتش وارد 

هر چند مصاحبه شونده هنگامیکه صحبت از نیروی سوم و 
راه حل آن مصر میکند، قادر به تمایز بین راه حل رادیکال 

رفرمیستی نیست وهمانطور که -و راه حل های سوسیال
خود نیز اقرار میکند دیدگاه های جناح چپ ناسیونالیزم را 
نمایندگی می نماید، با اینحال بخاطر تحلیل واقعی و روشن 
وی از تحوالت کنونی مصر چاپ این مصاحبه را مفید 

 تشخیص دادیم.          روشنگر 

21ادامه در صفحه    
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شما بپرسد چه زبانهای دیگری بجز انگلیسی میتوانید به 
  . صورت روان بخوانید و بنویسید

 آیا شما به جائی بدهکار هستید ؟  - ۹
                                                          .  

کارفرما باید قبل از طرح چنین سوالی اجازه شما را داشته 
باشد تا بتواند جویای سابقه بدهکاری شما باشد                    

.     
مشابه مورد پس زمینه جنایی، آنها 
نمیتوانند شما را از اشتغال رد صالحیت 
کنند مگر اینکه بطورمستقیم تاثیر بر 
توانائی شما برای کار مربوطه داشته 
باشد. عالوه بر این ، آنها نمیتوانند بپرسند 
به چه میزانی توانائی در تعادل امور مالی 
و مالکیت خصوصی را دارید ، ویا پرس 

  . و جو در مورد داشتن اموال
آیا شما در مجالس و اجتماع الکل می  - ٨

 نوشید یا نه؟   
                                                            

. 
کارفرما نمیتواند مورد عادات آشامیدن 
الکل شما را بپرسید چرا که نقض حقوق 

 . انسانیست
اعتیاد   بعنوان مثال، اگر شما تحت درمان

قانون ناتوانائی   به الکل تحت پوشش
محافظت شده و کامال محفوظ و سری 
است و شما الزم نیست که هرگونه 
اطالعات ناتوانی قبل از پیشنهاد رسمی 

  . کار را افشا کنید
آخرین باری که از مواد مخدر  - ٩

 کرده اید کی بوده ؟    استفاده
                                                                  

.   
این غیرقانونیست که کارفرما ازشما سابقه واستفاده 

مخدر درگذشته را بپرسد اما میتواند از شما بپرسد اگر  ازمواد
                   . درحال حاضر مواد مخدر استفاده میکنید یا نه

                                                              .  
شخصی که در حال حاضر مواد مخدر مصرف میکند تحت 

قانون حفاظت ناتوان   ADR  پوشش حفاظتی
                     .قرارنمیگیرند                      ها

برای مثال، یک کارفرما ممکن است از شما بپرسد که : آیا 
شما درحال حاضر از مواد مخدر استفاده میکنید ؟ چه مواد 

 در شش ماه گذشته استفاده کرده اید ؟  مخدری
از کی تابحال شما کار میکنید ؟ طرح این سوال به   -۳۲

کارفرما میدان میدهد تا سن شما را حدس بزند که کاری 
غیرقانونیست . به همین ترتیب آنها نمیتوانند از شما تاریخ 
فارغ التحصل از دبیرستان یا دانشگاه یا تولد شما را بپرسند . 

چه مدت شما   با اینحال، آنها میتوانند از شما بپرسند به
  . مشغول به کار در یک صنعت خا  هستید

نوع عزل یا خلع، از ارتش خارج شده اید؟ این   به چه  - ۳۳
چنین سوالی قانونی نیست اما میتوانند از شما درمورد 

و تجربه کاری شما   آموزشهای که در ارتش دریافت کرده اید
 در ارتش سوال کنند . 

محکوم شده اید و شما تقاضای کار آموزشی میکنید ، شما 
 . احتماال موافق به دریافت چنین کاری نخواهید شد

 آیا متاهل هستید ؟  -۰
اگر چه مصاحبه کننده ممکن است از شما این را بپرسد تا 
ببیند به چه میزانی متعهد به انجام کار خواهید بود و تا چه 
اندازه وقت شما آزاد است اما غیرقانونیست بدلیل اینکه با 
جواب دادن به این سوال شما موقعیت تاهلی و جنسیتیتان را 

  . برایشان افشا میکنید
چه تعطیالت مذهبی را در زندگیتان به اجرا میگذارید   -۱
 ؟

کارفرمایان ممکن است بخواهنداز شما این را بپرسند تا 
ببینند که اگر برنامه زندگیتان تداخلی برنامه کاری دارد یا 
نه ، اما این سوال باور دینی شما را برای ایشان افشا میکند 
که غیرقانونیست. سوال درست و مناسب این است که اگر 

 .روزهای یکشنبه در دسترس هستید برای کار یا نه ؟
 شما صاحب بچه هستید یا نه ؟   -۱

                                                                                          
.          

انکار اشتغال کسی که بچه دارد یا در فکر بچه دار شدن 
 است نا مشروع و غیرقانونی است

اگر کارفرما میخواهد بداند تا چه حد متعهد به کار هستید 
باید سواالت مربوط به کار را از شما بپرسد . بعنوان 
نمونه: چه ساعت هایی حاضر به کار هستید، یا اینکه آیا 
مسئولیتی خارج از کار دارید که با الزامات شغلی کار 

 .مانند مسافرت تداخلی داشته باشد ؟
 متولد یا متعلق به کدام کشور هستید ؟       - 5

                                                                 .  
اگر شما لهجه خاصی دارید، این ممکن است مانند یک 
سوال بی منظور محسوب شود ولی در نظر داشته باشید که 
غیرقانونی است به دلیل اینکه موقیت ملی و اصلیت شما را 

                                                           . افشا میکند
            

کارفرما نمیتواند از نظرقانونی درمورد ملیت شما پرس 
وجو کند، اما میتواند بپرسد اگر شما مجاز به کار در یک 

 . کشور خا  هستید یا نه
 زبان انگلیسی زبان مادری شما است یا نه ؟   - ۰

                                                          . 
کارفرما شرعا حق این سوال را ندارد بجز اینکه در 
صورت الزام مهارت زبان برای کار مربوطه کار فرما از 
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سوال غیرقانونی از جانب  ۳۳در هنگام مصاحبه شغلی، 
 کارفرمایان متداول است که کامال غیرقانونیست 
در طول مصاحبه شغلی، کارفرما سعی 
میکند در حد امکان بیشترین اطالعات را 
در مورد شما کسب و جمع آوری کند. 
کسب اطالعات بیشتر از طریق پرسشهای 
کامال قانونی، اما گاهی از طریق طرح 
سواالت بسیارساده اما غیرقانونی، تهیه و 
جمع آوری میشوند .این به مصاحبه شونده 
بستگی دارد که بتواند سواالت غیرقانونی 
را تشخیص و دلیل پرسش آنها را بداند . 
هرگونه سوالی که جواب آنها افشا کننده 
سن، نژاد، جنسیت وموقعیت تاهلی و 
گرایش جنسی شما باشد، غیرقانونی و 
خارج از محدوده است. قوانین فدرالی و 
ایالتی از طریق برخی دسته بندیهای 
محافظت شده، بانی و مسبب اصلی تبعیض 
و نابرابری درجامعه اند . این دسته بندی 

ملیت ، تابعیت، : ها شامل مسائلی همچون
سن، وضعیت تأهل، معلولیت، دستگیری 

انجام خدمت   وسابقه محکومیت، وضعیت
نظام، نژاد، جنسیت، یا وضعیت بارداری 

است که همگی غیرقانونی میباشند                                                                                
. 

براساس گفته لری ادلسن ، وکیل کار و 
اشتغال و شریک کمپانی حقوقی ارنستین و 
لهر " هر سوالی که از نامزد شغلی پرسیده 

شود که هدف از ان جمع آوری اطالعات غیرقانونی که 
درباال ذکر شده اند، درصورت بیربطی به کارمربوطه، 

                         قانونهای ضد تبعیض فدرالی و ایالتی را زیر پا میگذارد                                                                          
         .د

بهرحال اگر کارفرما سواالتی رامطرح کندکه بطورمستقیم 
ربطی به شرایط کاری واشتغال داشته باشد، آنگاه طرح 
اینگونه سواالت مشروع و قانونی اند. چیزی که روشن است 
بررسی و بازرسی قصد و هدف از طرح اینگونه سواالت 
 .است                      
به قول لری ادلسن اگر از شما اینچنین سواالت نامناسبی 
پرسیده شد دروغ نگوئید ولی از جواب دادن خود داری کنید. 
اینکه آیا میتوانند شما را به دلیل پاسخ ندادن به اینگونه 
سواالت نامناسب در مصاحبه رد کنند ؟ بله ممکنه ولی این 
  . دقیقا کاریست که از لحاظ قانونی نباید بکنند

در اینجا ما یک سری سواالت مصاحبه ای را به شرح زیر 
که عموما با سواالت مناسب به اشتباه گرفته میشوند به شرح 
زیر جمع آوری کرده ایم. این سواالت از طریق ادلسن و 
جوان ک . و آستان و همکاران اوکه متعلق به یک شرکت 
مشاوری و متخصص در منابع انسانی و توسعه 

 سازمان،است تهیه کرده ایم
                                                                 

 آیا شما تا به حال دستگیر شده اید ؟ -۳
                                                                                       
درواقع کارفرما از لحاظ قانونی حق ندارد سابقه دستگیری 
شما را بپرسد اما میتوانند بپرسند که تابحال محکوم به جرم 

  جنائی شده اید یا نه
. 

بسته به قوانین دولتی، یک فقره سابقه محکومیت کیفری نباید 
بطورخودکار شما را رد صالحیت برای اشتغال کند 
 بجزاینکه ربط قابل مالحظه ای به شغل مربوطه داشته باشد

.  
بعنوان مثال، اگر شما طبق قانون اساسی به تجاوز شخصی 

 سواالت غیر قانونی هنگام استخدام
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مینویسد که بیانگر وضعی بود که در پی سرکوب شعرا و 
 آزادی بیان توسط محمد بر عربستان حاکم شده بود: 

"ای برادر، بدان که پیغمبر علیه السالم، جماعتی از شعرا که 
در مکه بودند و او را رنجانیده بودند و هجِو وی گفته بودند، 
همه را برداشت و ایشان را هالک گردانید، و از شعرا که 
بَعری" است و "ه بَیَرة بن أبی َوَهب" و ایشان  مانده اند "ابن الز 
نیز هم گریخته اند و روی در عالم نهاده اند. اکنون اگر تو 
رستگاری خود می خواهی، بشتاب و خدمت پیغمبر علیه 
السالم، در یاب و مسلمان شو و توبه کن، که پیغمبر علیه 
السالم، هر کس که پیش وی آید و توبه کند و مسلمان شود او 
را زینهار دهد، اگر چه آن کس کارهای بد کرده باشد؛ و اگر 
سر آن نداری که به اسالم در آئی، آن جا که هستی منشین و 

 روی در عالم نه و آواره می شو."  
واضح است که کعب نیز مانند دیگران در شرایطی که تهدید 
شمشیر اسالم بر خشکی و دریا پرتو افکنده بود، ناچار میشود 
پس از کمی  مقاومت به نزد محمد آمده توبه نموده برای حفظ 

 جان خود اشعاری در مدح وی بسراید. 
بهرحال، با فتح مکه به دست محمد، دمکراسی بدوی در 
آزادترین شهر جهان به زیر چکمه دیکتاتوری محمد افتاده 
برای همیشه از میان می رود و خفقان و سرکوب جایگزین آن 
میشود. همانطورکه قبایل مسلمان شده یا بعبارت بهتر به 
اطاعت درآمدۀ عرب، استقالل خود را از دست داده و مردم 
آن حق تصمیم گیری جمعی در مورد سرنوشت خویش را از 
دست میدهند، شهر مکه نیز همانند همۀ شهرهای مسخر شده 

 به دست محمد، دچار همین سرنوشت می گردد. 
برای همین است که محمد هنگام ترک مکه "عتاب بن اسید"  
را بعنوان جانشین خود، و در واقع نماینده دولت جدید التاسیس 
اسالمی، باقی گذارده، به مدینه میرود. اکنون، این عتاب بن 
اسید است که در تبعیت مستقیم از محمد در مورد زندگی مردم 

 مکه به جای آن ها تصمیم می گیرد. 
همچنین به تدریج قدرت مرکزی اسالمی که در مدینه به وجود 
آمده و گام به گام سلطه و اتوریتۀ خود را بر مناطق بیشتری 
از شبه جزیره عربستان می گستراند، نه تنها با وضع مالیات 
های عمومی مانند زکات و جزیه و غیره، و ارسال ماموران 
مالیاتی به مناطق مختلف برای جمع آوری مالیات، بلکه 
همچنین با گماردن عوامل، مامورین و جانشینان خود بر سر 
قبایل و شهرها، و تعیین مستمری ثابت برای آنها، هرچه 
بیشتر شکل یک دولت را به خود می گیرد؛ چیزی که تا کنون 
در عربستان مرکزی سابقه نداشت. با اینحال، نباید فراموش 
کرد که آن عنصری که اساس دولت و مناسبات دیکتاتور 
منشانه آن را تشکیل میداد و در همه جا میدهد، نه مامورین و 
مقررات مالیاتی، بلکه نیروی مسلحی بود که در پشت سر آن 
قرارداشت. نیروی مسلحی که بدون آن نه هیچ فرمان و آیه ای 
اعتبار عملی و قانونی می یافت و نه حکم هیچ مامور و 
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در حالی که شعر مردۀ پس از آن، با مرگ، با زندگی 
خیالی و غیرواقعِی پس از آن سر و کار داشت. این شعر، 
برعکِس شعر بدوی، اجازه نداشت از زندگی بگوید. لذت و 
شادی در آن قدغن بود. زیرا که شعِر شهر مرده بود. شعِر 
شهری که روحش را تسلیم دشمن کرده بود. شهری که زیر 
پای گزمه ها ی مرگ، گزمه های تیرگی و جهل، دیگر در 
آن، نه مسابقات پر شوِر شعر خوانی ساالنه در بازار 
عکاظ* برگزار می شد و نه در چادر زنان مشهور 
ندَب"، مسابقات مشهور آواز  موسیقیدانش چون "ا م ج 

 خوانی.*  به نمونه ای از این شعر توجه کنید:
ای پیغمبر خدای، اگر زبان من در حق تو بدی بگفته  

 است،
 بهر بدی که گفتم صد مدح و ثنا باز گفتم،

 و در آن ]وقت[ که من چنان سخن ها می گفتم،
 کافر بودم و با شیطان هم ندیم بودم،
 و ضرورت هر که کافر باشد،

 و با شیطان هم ندیم و همراه باشد،
 و به هوای شیطان و به هوای نفس خود سخن گوید، 

 از جمله هالکان و بدبختان باشد، 
لکن این ساعت که گوشت و استخوان من به خداوند َعزَّ  و 

 َجل،
 و تو که پیغمبر وی ای،

 ایمان بیاورد،
 خیرها و مدح های وی بتواند گفتن.   

 در عربستان بدوی آن طور که ماکسیم رادینسون می گوید:
"اعراب فصاحت كالم را تمجید مى كردند، و به كسى كه 
مي توانست فى الفور به سئوال دشوار و نابجائى پاسخ دهد 

را در شوراى قبیله یا كالن بقبوالند، به دیدۀ    و یا نظرش
تحسین می نگریستند. از این رو حكما و سخنوران عرب 
  بسیار مورد توجه بودند*. با این حال شاعرى از ارزش

مهمى بود كه از او    باالترى برخوردار بود. شاعر شخص
مي ترسیدند، زیرا فكر مى كردند كه در تصرف روحى 
است كه همه جا نغمه گر عشق و اندوه، شادى و غم و 
زیبائى وحشى سرزمین وى مى باشد. در عربستان هنر 
كامل شاعرى، منجمله فرم هاى هنرى شعرى وجود مي 

از همه از شاعر به عنوان یك مبلغ    داشت ... ولى بیش
استفاده مى شد. او یك روزنامه نگار صحرا بود. مسابقات 
خطابه برگزار مى شد. اغلب در مناسبت های بزرگ كه 

قبیله    در آن هر یك از رقبا در تمجید از قبیله خودش،
مخالف را طنز و افشا مى كرد. حمالت و ضد حمله ها مي 

 بایست هم اندازه و هم قافیه باشند." 
اکنون درنظام دیکتاتوری اسالمی شاعر به  فرد  بی اراده   

و مجیزگویی  تبدیل شده بود که باید میان سِر خود و حقیقت 
گویی یکی را انتخاب می کرد. پس از فتح مکه و محاصره 
طائف، وقتی که محمد به مدینه باز می گردد، "ب َجیر بن 
َهیر" که برعلیه محمد شعر  َهیر"  به برادرش "َکعب بن ز  ز 
گفته بود و از این رو مجبور به فرار شده بود، نامه ای 

 

 شعر بدوی  و سرنوشت آن در نظام اسالمی
 

در مکه شعر و موسیقی در اوج کمال بود. شعر کالم روزانه 
مردم، زبان عامه و رایج ترین شکل ابراز هنری، سیاسی و 
اجتماعی عقاید و نظرات آنان  بود. همه شعرمی گفتند. شاید 
 تنها کسی که شعر نمی گفت و شعر نمی دانست* محمد بود.
او مخالف شعر بود و تنها شعر مرده، شعر خاموش، بی جان 
و چاپلوسانه و ثناگویانه از قدرت خود و خدا، مانند حسان بن 

 ثابت را، تایید می کرد. 
شعر زنده و جاندار عرب با مرگ آزادی و ماتریالیسم بدوی  

در شبه جزیرۀ عربستان تمام میشود و می میرد. شعر بدوی 
عرب با زندگی واقعی مردم، یعنی هم غم ها و هم شادی 
هایشان سر و کار داشت. همچون خود ماتریالیسم بدوی لذت 
های زندگی را می ستود و بر گذرا بودن و کاستی های آن 
نیز اشک می ریخت. از این رو خصلتی کامال رئالیستی، 
باروح و حساس داشت. ما این موضوع را به خوبی در یکی 
از اشعار زیبای َعبد االَبَر  به عنوان نمونه ای از شعر 

 بدوی قبل از اسالم می بینیم:
، قومى كه در ملحوب ساكن است   در اندیشه هاى قوم خویش

 فرو رفتم،
 دلم بر آن ها كه سرشار از غم و اندوه اند سوخت،  

 و چون وجودم از خاطره آن ها لبریز گشت،
اشك همچون جویبارى كه مزرعه كسى را كه رو به نابودى 

 است آبیارى كند، 
 بى امان بر رخسارم جارى گشت،  

آرى، به چه خیمه ها، كه از درون آن ها بوى م شك بر مى 
 خاست، 

 گاه پنهان و گاه آشكار، براى عشق بازى وارد نشده ام،  
و چه بسیار به آواز نغمه خوانان كه صداي شان از مستى 

 شراب گرفته بود،
و به آهنگِ  تارهایى كه بر چنگِ خمیده و میان تهى كشیده 

 شده بود نغمه سر  مى دادند،
  با یاران خویش،

آن مردان نژاده اى كه خویشتن را به دستگیرى از همه یارى 
 خواهندگان، 

 بى هیچ خست و تنگ نظرى مقید مى دانستند،  
 فراداده ام،  گوش

 اكنون همه این ها سپرى گشته است، 
 و من باقى مانده ام تا بر از دست رفتن شان ندبه سر دهم، 
  نقش   نه من تنها، بلكه آن كیست كه بر روى زمین امیدهایش

 بر آب نشده باشد؟
تو آدمى را مى بینى كه پیوسته در آرزو و اشتیاق عمر دراز 

 است، 
 اما حاصل عمر دراز چیست جز تحمل اندوه و رنج؟"   

تاریخ گفته 

 نشده اسالم

 تاریخ اسالم
 سیامک ستوده

http://www.siamacsotudeh.com/
http://www.siamacsotudeh.com/
http://www.siamacsotudeh.com/
http://www.siamacsotudeh.com/
http://www.siamacsotudeh.com/
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اسالمی نمیتوانند هیچگونه آزادی را تحمل کنند، اتفاق تازه ای 

نیست ولی مهم این است که علیرغم تمام این بگیر و ببندها و 

 تهدیدها اعتراض جامعه اصال  متوقف نمیشود. 

 آقای ستوده

با درود بر شما اگر امکان دارد خالصه ای از کتابهای 

تالیفی خود را در اختیار قرار دهید و نیز در مورد 

چگونگی دسترسی به این منابع راهنمایی کنید. من کتاب 

زن و سکس در تاریخ... که از طریق یکی از رفقا به 

دستم رسید،را مطالعه کردم،منبعی بی نظیر بود در مورد 

فرایند به بردگی کشیده شدن انسانها در گذر زمان که 

بسیار شفاف و عریان چهره استثمار و مالکیت 

خصوصی را در آن افشا کردید ،از منابع ارزشمندی نیز 

بهره گرفتید که جای تحسین دارد،به احتمال زیاد تالیفات 

دیگرتان نیز همان شور و حقیقت پراکنی و روشنگری 

 را دنبال می کنند .....

 پیروز باشید

 دوست گرامی

برای تهیه کتابهای من راحت ترین کار تایپ نام من به 

فارسی در گوگل و دانلود انها از بخش کتابهای ممنوعه 

است. اما برای نسخه چاپی می توانید به کتابفروشی های 

اروپا و امریکای شمالی مراجعه یا از طریق ایمیل، فیس 

سفارش دهید. 0-647-352-5414بوک یا تلفن روشنگر 

در داخل ایران هم معموال کتابفروشی ها اگر به شما 

اعتماد کنند نسخه های چاپ زیز زمینی آنها را زیر 

میزی به شما پیشنهاد می کنند.  

info@siamacsotudeh.com   

www.facebook.com/siamacsotudeh   اما لیست

 کتابها از اینقرارند:

تروریسم اسالمی، اهداف و انگیزه ها  - 0  

زن و سکس در تاریخ  -2  

دو جلد -تاریخ گفته نشده اسالم - 3  

راهکارهای تاریخ - 4  

بیراه های انقالب، تحلیل هائی در مورد بهار عربی و -5

 انقالب ایران

بازیگران عصر تمدن، کورش، محمد، چنگیز -6  

 آقای ستوده

اکنون کتاب "بازیگران عصر تمدن، کورش، محمد، چنگیز" 

را پیدا کردم. اتفاقا من هم به داستان کوروش سخت مشکوک 

بودم.مطمئنا این کتابتان نیز نو و رازگشا خواهد بود. آنچه 

در  کتاب "زن و سکس در تاریخ" برایم بسیار جالب و تازه 

بود اینست که برای نخستین بار کتابی را دیدم که به نظامهای 

مادر تبار پرداخته چیزی که همیشه جامعه شناسان بورژوا 

آنرا پنهان می داشتند و طوری وا مینمودند که گویا از نخست 

داستان زن و مرد به گونه ی کنونی می بوده.پس از مطالعه 

ی کتابتان مالکیت خصوصی بسیار بیشتر از پیش به چشمم 

نفرت انگیز می آید.کتاِب خواندنیتان ناخودآگاه عشق به 

سوسیالیسم را که در من به خاموشی گراییده بود دیگر بار 

شعله ور ساخت.به هنگام خواندن این کتاب بارها لذتی که از 

پی کشف حقیقتی در عمق جان آدمی پدید می آید را تجربه 

کردم. گاه بود که کتاب را می بستم و تامل کنان ، غرق در 

نوشته هاتان، از این سوی اتاق به آن سو ی اتاق قدم 

میزدم...یک نکته ی مثبت دیگر در این کتاب اینکه به زبانی 

ساده و روان،به دور از تکلف و عاری از خودنمایی های 

فضل فروشانه نوشته شده که البته این خود هنریست..سال 

گذشته با پسر جوانی که به تازگی مغازه ی کتابفروشی راه 

انداخته بود آشنایی به هم زدم.روزی به قصد گفتگو نزد وی 

رفتم.بهنگام جدایی به او گفتم کتاب جدیدی نیاورده ای؟ دو 

سه کتاب را که کتاب شما نیز در میان آنها بود پیشم گزارد و 

مخصوصا اصرار کرد کتاب شما را ببرم. تا پیش از آن من 

شما را نمی شناختم.کتاب را بخانه آوردم. در هفته ی نخست 

صد صفحه ی اول آنرا خواندم و لذت بسیار بردم.اما پس از 

آن مسافرتی طوالنی برایم پیش آمد و بدنبال آن در دانشگاه 

پذیرفته شدم و گرم درس خواندن تا اینکه در ماه گذشته باز 

به یاد آن کار نیمه تمام افتادم و ادامه ی آنرا خواندم. اکنون 

نیز با شوق در حال خواندن کتاب بازیگران عصر تمدن شما 

می باشم. بسیار جذاب است و افق هایی تازه در برابر 

دیدگانمان می گشاید، خاصه در این موقعیت کنونی من که با 

برخی اطرافیان کوتاه بیِن پان ایرانسیتم به جدال برخاسته 

ام... به امید خاتمه یافتن فقر و نابرابری... من سالها پیشتر 

پس از آنکه چندی از نوشته های زرین کوب را خواندم چنین 

دریافتم که یک مورخ ناسیونالیست و سلطنتیست و شاید 

نوشته هایش سفارشی می بوده... در این کتابتان دیدم که 

یکجا مغرضانه گویی او را بر مال کرده اید. بسیاردوست 

دارم نظر شما را درباره ی وی بدانم.ممنون میشوم. بدرود   

کاوه از ایران   

 دوست گرامی 

بی نهایت خوشحالم که این کتاب توانسته است چنین شور و 

لذتی در شما بر انگیزد. این بهترین پاداش برای منست. 

امیدوارم از کتابی که  در دست مطالعه دارید نیز بهمین 

اندازه لذت ببرید. و اما در مورد آقای زرین کوب باید بگویم 

که متاسفانه افکار اکثر روشنفکران و مورخین ما بدرجات 

مختلف آلوده به ناسیونالیسم و مذهب است و بخصو  

مورخین ما اکثرا فاقد دید علمی نسبت به تاریخ اند و علیرغم 

اینکه تا چه حد اطالعات تاریخی داشته باشند، ولی بیشتر با 

پیش داوری های ناسیونالیستی و یا مذهبی به سراغ وقایع و 

رخدادهای تاریخی می روند. متاسفانه آقای عبدالحسین زرین 

 کوب هم از ان قاعده مستثنی نیستند. 

 نامه های رسیده 

به  “ نگین کرمان” نشریه محلی  

مقدسات ” به  “توهین” اتهام 

 “ علیه نظام  تبلیغ” و  “اسالم

 توقیف شد.

خبرگزاری فارس روز شنبه )دوم شهریور( به نقل از یک 

منبع آگاه در دستگاه قضائی استان کرمان این خبر را 

 اعالم کرده است.

مرداد ماه خود  ۰۱شماره روز   در « نگین کرمان»نشریه 

منتشر کرده که  «کشور خارج کجاست؟»مطلبی با عنوان 

کاران این استان مواجه شده  این مطلب با خشم محافظه

 است.

 «فعال»روز جمعه )اول شهریور( نیز گروهی که خود را 

خواندند با تجمع مقابل دفتر این  فرهنگی و مذهبی می

 خواستار برخورد با مسئوالن آن شدند. ،نشریه

 

های این  امام جمعه کرمان نیز در خطبه ،محمد صباحی

هفته نماز جمعه با اظهار تاسف از انتشار چنین مطلبی از 

خود  «حرکت ناشایست»مسئوالن این نشریه خواسته بود 

 را جبران کنند. 
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خود را به   پرداخت. و این اولین بار بود كه پراودا كه سرمقاله
داد. چنین امری نه  وزیر خارجی اختصا  می قتل یك نخست

قبل و نه بعد از آن ) حتی در مورد ترور كندی هرگز دید 
 )13نشد(. )

و با آنچه گذشت، نگفته پیدا است كه حزب توده و باند مخفی 
تروریستی كامبخش ـ كیانوری نیز مطلقا در این ترور نقشی 

توانست داشته باشد. خالصه اینكه: هیچ دلیلی  نداشت و نمی
آرا  دوستان و طرفداران رزم  وجود ندارد كه از طرف جبهه

)انگلستان و شوروی و حزب توده( كمترین خطری او را 
 تهدید كرده باشد.

* 
آرا  در بخش بعدی، با معرفی دشمنان اجباری یا واقعی رزم

یعنی امپریالیسم امریكا، محمد رضا شاه، بخشی از رهبران 
هللا كاشانی  ها( و آیت ها، حائری زاده ملی )نظیر بقائی  جبهه

آرا  خواهیم دید كه هریك از آنها چه منافعی از نابودی رزم
چه دلیل( از  اند. خواهیم دید چه افرادی یا نیروهایی )و به داشته

های  خوش آرا خوشحال شدند. در آنجا به الكی كشته شدن رزم
آن روزی و امروزی موقتا زیاد توجه نخواهیم كرد. و این 

توجه باشیم. "از هرچه  این معنا نیست كه به آنها بی  حرف به
بگذریم سخن دوست خوشتر است"! چرا كه یك لحظه 

  كنیم كه بحث ما در این سلسله مقاالت درباره فراموش نمی
كنیم كه در دوران  فدائیان اسالم است، یك لحظه فراموش نمی

با سعادت جمهوری اسالمی و در سایۀ پر خیر و بركت والیت 
كنیم كه  ( و یك لحظه فراموش نمی14كنیم ) فقیه زندگانی می
آرا، بزرگترین سند افتخار فدائیان اسالم و یكی از  ترور رزم

های تبلیغاتی رژیم جمهوری  ها برای دستگاه عالیترین مائده
 اسالمی است.

 محمد مهدی عبد خدائی، ضارب دكتر حسین فاطمی میگوید:
آگاه شد »  آرا بعد از ترور رزم«زمان  " استعمار انگلیس در آن
ها بلكه به  خلقی  اما نه به شیوه  مسلحانه  كه در ایران مبارزه

الكفر" جریان پیدا كرده است و تداوم  "و قاتلوائمه  شیوه
 )15دار..."( )

بنا براین، در بخش آینده ضمن معرفی دشمنان اجباری یا 
های دشمنی آنها، همچنین به  آرا، به بررسی انگیزه واقعی رزم

الكفر" )در آن مقطع(  قاتلین "ائمه  مسلحانه  اینكه سرنخ مبارزه
گردید خواهیم  شد و از كدامین آخور تغذیه می از كجا كشیده می

 پرداخت.
----------------------------------- 

 زیر نویس ها
ـ چند ماه بعد، در زمان حکومت دکتر مصدق، در اسنادی  86

که از "خانه سدان" بدست آمد معلوم شد که کاغذ و هزینه 
های حزب توده توسط شرکت نفت  ای از روزنامه چاپ پاره

شد. در یکی از این اسناد، استاکیل از ایران  انگلیس تامین می

قول همان  های حزب بیاید وحی منزل است و به روزنامه
دكتر فاطمی، گویا "كارل ماركس یا لنین "تعالیم عالیۀ خود 

دهند"، در صفحاتی كه  سوی آینده نشر می را در صفحات به
چاپ آن را شركت نفت انگلیس به   تهیۀ كاغذ و هزینه

منظور استقرار سوسیالیسم در ایران، خیرخواهانه متقبل 
میشود و احسان طبری )همین احسان طبری امروزی( 
مبالغ پرداختی از طرف شركت نفت انگلیس برای مطبعۀ 

  دلیل باال رفتن" تیراژ "روزنامه سری در آبادان "را به
تواند كلمات را بخواند  دانست. چه كسی می رزم" ناكافی می

 خود نلرزد و بغض گلویش را نفشارد. و به
* 
آرا، امپریالیسم انگلستان  تردید نیست كه در ترور رزم

آرا بهترین و  كمترین نقشی نداشت، چرا كه رزم
آرا امپریالیسم  ترین مهره آن بود. ترور رزم مطمئن

انگلستان را سراسیمه كرد، چرا كه آخرین تیر تركش خود 
را از دست داده بود. رادیو لندن گفت: "در انگستان آگاهان 
به امور ایران این فاجعه را با انزجار و نگرانی تلقی 

 كردند."
آرا شوروی را بشدت خشمگین كرد، رادیو  ترور رزم

مسكو با نقل مقالۀ ارگان ارتش سرخ ) كه در صفحات قبل 
ایم( خشم و  سطوری از آن را به مناسبت دیگر آورده

 ناراحتی خود را بیان داشت:
آرا در نظر نداشت  آرا افسر با كفایتی بود... رزم "رزم 

حكومت دیكتاتوری در ایران برقرارسازد.... 
نزدیكی «ها  های امریكا مانع از این نقشه امپریالیست
كردند كه  شدند و او را تهدید می می»  آرا به شوروی رزم

ها نزدیك شود دولت امریكا نه تنها  اگر بیش از این به روس
وی نخواهد داد بلكه موجبات از بین  هیچگونه كمكی به

رفتن او را نیز فراهم خواهند ساخت... بدیهی است اگر 
دشمنان دوستی شوروی و ایران كه همان اربابان 

بردند  آرا را از بین نمی باشند، رزم استریت" می "وال
هیچگاه در تاریخ ایران دوستی شوروی و ایران به پای 

 رسید." فعلی یا آینده نمی
ایوانف، مورخ رسمی شوروی، پس از ذكر اقدامات مثبت 

 نویسد: آرا در جهت نزدیكی با شوروی، می رزم
آرا در راه اجرای  "اعمال چنین سیاستی از جانب رزم

وجود آورد.  ها در ایران موانع جدی به ئی های امریكا نقشه
ها به روشی كه معموال  این امر باعث شد كه امپریالیست

شد یعنی  های خود از آن استفاده می برای رسیدن به هدف
 »۳٩۱۳«  ۳٩۱۲مارس   ۹تروز متوسل شدند. در تاریخ 

آرا را در یكی از مراسم مذهبی ترور كردند.") ها رزم آن
12( 

آرا  برای اینكه خشم و ناراحتی شدید شوروی از ترور رزم
پراودا پس   بیشتر نمایان گردد باید اضافه كنیم كه روزنامه

آرا  ای به تجلیل از رزم از كشته شدن رزم آرا در سرمقاله

 
همانطور که در بخش های قبل گفته شد، جزء مكمل سیاست 

آرا سیاست داخلی او بود: در جبهۀ داخلی، برای  خارجی رزم
ها امتیازاتی به  های ضد استعماری توده درهم كوبیدن خواست
داد تا از این طریق یك جبهۀ قوی ضد مصدق  حزب توده می

 بسازد.
ملی را توقیف   های طرفدار جبهه آرا، روزنامه حكومت رزم 

و مدیران آن از جمله دكتر فاطمی را دستگیر میكرد و 
های آنها یورش  ها به چاپخانه ماموران مخفی شهربانی شب

جایی رسید كه دكتر مصدق به نمایندگان  بردند. كار به می
ملی دستور داد كه )با استفاده از حق مصونیت   جبهه

های خود اعالم كنند و  ها را خانه خانه پارلمانی( این چاپ
حتی تهدید كرد كه در صورت ادامۀ اختناق خود او و سایر 

های  ها به فروش روزنامه ملی در خیابان  نمایندگان جبهه
آرا، در مقابل این  ملی خواهند پرداخت. رزم  طرفدار جبهه

ملی، به نشریات   های جبهه ها نسبت به روزنامه ب سركو
هایی نظیر  داد. روزنامه حزب توده هرچه بیشتر میدان می
راحتی و بدون  سوی آینده، به مصلحت، نیسان، پیك صلح، به

 ).86یافت ) گرفتاری انتشار می
(، در میدان 87با آنكه حزب توده رسما غیرقانونی بود)

های علنی آن  داشت و سازمان بهارستان میتینگ برپا می
 كردند.  نظیر سازمان هواداران صلح، آزادانه فعالیت می

، ده تن از رهبران حزب توده از زندان ۰٩آذر   ۰۱در 
انگیز بود كه سناریوی استادانۀ  فراركردند. این آنچنان اعجاب

ساخته و پرداخته واعالم شده درهمان ایام توسط حزب توده، 
توانست همگان را قانع كند  درمورد چگونگی این فرار، نمی

وحتی برای اعضا وهواداران حزب سوال برانگیز نباشد. 
ای مدتی قبل از انجام  فرار پیشتازان توده  ویژه اینكه نقشه به

 )88آن توسط دكتر فاطمی در باختر امروز افشا شده بود. )
های  آنچه در مجلس توسط نمایندگان اقلیت و در روزنامه

چگونگی این فرار و دست   ملی در زمینه  طرفدار جبهه
صورت "تهمت" و   آرا درآن عنوان شد به داشتن رزم

و "احتمال"   "دشنام" و در بهترین حالت بصورت "حدس"
های میدان، مدارك  در گونی باقی ماند تا اینكه شش ماه بعد،

 جرم بیرون آمد:
( از طرف دولت، ٩/۱/۱۲ی مطبوعاتی ) " در مصاحبه

اوراق و اسناد و مداركی در اختیار مخبرین گذاشته شد كه 
های مبادله شده بین روسای انگلیسی شركت سابق  عموما نامه

ها همانطور كه اشاره شد حكایت از  نفت بود. یكی از این نامه
فرار رهبران حزب توده توسط شركت نفت انگلیس و با كمك 

آرا داشت و باید به اطالع برسد كه رهبران  مرحوم رزم
های شهرهای دوردست )پراكنده( بودند  حزب توده در زندان

جای بهتر  ها را به كردند كه زندان و هرچه درخواست می
آنها را در   شد تا اینكه ناگهان همه انتقال دهند، موافقت نمی

 ) 81زندان قصر گردآوردند و فراری دادند. )
بینیم كه  ایم، می ای كه بخشی از آن را قبال نقل كرده در نامه

آرا( نه تنها رهبران حزب  شركت نفت انگلیس )به كمك رزم
ها مخفیگاه هم فراهم  داد بلكه برای آن توده را فراری می

 كرد: می
"یزدی به منزلۀ پدر روحانی این حزب، پس از مرگ 
سلیمان میرزای اسكندری مشهوراست. او یكی از رهبران 

آرا آزاد  ما از طرف رزم  ای میباشد كه به توصیه جمع توده
شدند. مشارالیه اكنون در محلی بنام شهریار نزدیك تهران 

های سربسته شركت نفت  باشد. او با یكی از ماشین مخفی می
انگلیس و ایران، به تهران آمد بطوریكه كسی سوء ظن در 
بودن او در تهران نبرد درآینده قرار است كه ما به مالقات او 
برویم زیرا كه احتمال قوی میرود كه افراد حزب او را 
ببینند. افراد حزب او عقیده دارند كه نامبرده یا در روسیه یا 
در فرانسه هست ولی همین كه یك مرتبه مشارالیه دیده شد 

 )11توانیم جلوگیری از انتشار خبر را بنماییم." ) نمی
اما " افراد حزب" یعنی اعضا پرشور و صادق و فداكاری 

خاطر تحقق آرمانی بزرگ به حزب توده پیوسته بودند  كه به
دام  ذهن خود راه دهند كه به توانستند حتی به در آن ایام نمی

قول  نام رهبران حزب گرفتار آمده و به جانوران مخوفی به
( 10دكتر فاطمی، بازیچه "جناح انقالبی شركت نفت" )

ای كه در  كردند هر شعار خائنانه اند و خیال می شده

 فدائیان اسالم
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مبارزه به اثبات رسانده اند. درحال حاضر زنان یک نیروی 
نظامی مخصو  به خوددارند که "ی پ ژ" نام دارد و 

 .ازسوی خود آنان فرماندهی میشود
 رهبران سه میلیون کرد سوریه

کسی در غرب آنها را نمی شناسد. با وجود این فردا در 
صحنه سیاسی خاورمیانه بر روی رهبران کردستان سوریه، 
حساب باز خواهد شد. صالح مسلم مرد قدرتمند این بخش از 
کردستان، روشنفکری آگاه است که از سالها پیش برای 
حقوق کردها مبارزه میکند. وی اکنون به همراه آسیه عبدهللا، 
زنی با شخصیت ویژه که تمامی مراحل مبارزه زیرزمینی 
را تجربه کرده، رئیس پ ی د است. از دیگر رهبران عمده، 
در میان زنان "صنم محمد" و "الهام احمد" و درمیان مردان 

که یک دستش را در  -نیز "احمد السالم" و "آلدار خلیل"
هستند. سه میلیون کرد برای  -جنگ از دست داده است

گسترش نهادهای دموکراتیک و آزادی های بنیادین؛ همچنین 
برای تشکیل سوریه ای فدرال که در ان فرهنگ آنها تضمین 

 .شده باشد، چشم به این افراد دوخته اند

 5سفر به کردستان سوریه از صفحه  ادامه ی 

)۰  (Lenin Rediscovered: What Is to Be Done? 
In Context 

======== 

 اسامی و ترمهای انگلیسی:

 The Fountainheadسرچشمه ـ 

 Atlas Shruggedاطلس شانه باال انداخته ـ 

 Lars T. Lihالرس لی ـ 

 Georges Lefebvreجورجس لفبیور ـ 

 philistine"بی مایه های كله پوك" ـ 

 NEPنپ ـ 

 ۰۲۳۱اوت  ۳۳

"سالهای سیاه" نام میگیرد. كسی مطمئن نیست با چند 
جاسوس در یك حوزه حزبی در تماس است؟ چنین شرایطی 
جو شک و بی اعتمادی را درمیان فعالین وسازمانهای 
سیاسی دامن میزند. همه را حتی به خود هم مشكوك میكند. 
رومن ملیناوسكی، یكی از نمایندگان سوسیال دمكرات در 
دوما ناگهان و بدون هیچگونه دلیل موجهی به خارج می 

یكی از فعالین با نفوذ جنبش  ۳٩۲٧گریزد. او طی سالهای 
كارگری میشود. همین موضوع او را به یك سوسیال 
دمكرات ارتقاء میدهد. همه شواهد و البته جو آن زمان هم، 
بر این نكته اشاره دارد كه رومن ملیناوسكی مشكوك است و 
باید حزب با احتیاط با او برخورد كند. لنین این شبهه را با 
سرسختی رد می كند و بر این نكته تأكید میكند كه او یك 
رهبر كارگری است و رهبر كارگری ای كه امروزه در 
روسیه تا سطح آگوست ببل آلمان، كه او هم یكی از رهبران 
حزب سوسیال دمكرات آلمان و از صفوف جنبش كارگری 
برخاسته بود، ارتقاء یافته را نباید این چنین ارزان خراب 
كرد. الرس می نویسد كه رومن ملیناوسكی عضو كمیته 
مركزی حزب بلشویك بود و تنها بعد از انقالب اكتبر معلوم 

 میشود كه او یك جاسوس پلیس مخفی بوده است.  

 چه زیباست شادی برای كسی كه پیام آور شادیست!

، جایگاه ویژه ای در كتاب "لنین" ٧فصل آخر كتاب، فصل 
الرس دارد. او به برخوردها و سیاستهایی از طرف لنین که 

های خطرناک عبوردهند، به حق  جامعه انقالبی را از تند پیچ
توجه ویژه ای دارد. این فصل خواننده را تماما در خود فرو 
میبرد چرا كه تصویری كه الرس از لنین و تالشهای او 
دارد، با تصویر رایج و بازاری تفاوتی فاحش دارد. او به 
گرو گرفتن غذای مردم شهر توسط كوالكها، دهقانان 
بزرگ، را نمی تواند تحمل كند، اما در صدور دستور 
سركوب آنها هم شك و تردید دارد. برخورد لنین برای عبور 

 از این بحران را فقط باید از زبان الرس شنید. 

لنین هر لحظه از زندگی كردن در یك روسیه خال  شده از 
دست تزاریسم را می ستاید و سرافرازانه در اولین سالگرد 
انقالب می گوید: "ما در زمانه ای شاد زندگی می كنیم!" و 

چه زیباست شادی برای ابرمردی كه شادی را برای دنیا 
میخواست و بهترین و زیباترین زندگی را صرف شاد 

 كردن دیگران كرد!

تالشی كه لنین برای رهایی بشریت كرد، اهمیتی كه برای 
مبارزه كارگری قائل بود، جایگاهی كه او به تحزب 
كمونیستی طبقه كارگر داد، نفرتی كه او از بورژوازی 
داشت و نفرتی كه به كائوتسكی بعد از خیانت وی به 
آرمانهای سوسیالسیتی، پیدا میكند و برای همه اینها الرس 
توضیحات تاریخی و فاكتی می آورد، آدم شریف را به 
 ۰۳معنای واقعی كلمه عاشق لنین میكند. لنین باالخره در 

آخرین نفسش را كشید؛ اما با خواندن كتاب  ۳٩۰٢ژانویه 
"لنین" و دنبال كردن سرنوشت سیاسی این استوارترین 
شخصیت سیاسی دنیای معاصر، احساس كردم كه خبر 
مرگ عزیزترین دوست، رفیق، رهبر و راهنمای خود را 
شنیدم. فقط "بی مایه های كله پوك"، تكیه كالم لنین در 
اشاره به مخالفین سیاسی، با خبرمرگ او شادی كردند و 
برای شناختش به اسناد دست ساز بورژوازی مراجعه 
 كردند. برای شناخت لنین باید به الرس لی هم مراجعه كرد.

 توضیحا

======= 

ای به كاری از الرس، با  ( من اخیرا متأسفانه در اشاره۳(
بی دقتی از او بعنوان یك "آكادمیسین" اسم بردم كه قبل از 
هر چیز از خود الرس صمیمانه پوزش می خواهم. الرس 
گرچه استاد دانشگاه مك گیل در مونتریال كاناداست اما 
موضوع درسش ربطی به تاریخ شوروی و لنین و اشاره 
ای كه من به او كرده بودم، ندارد. یك كار "آكادمیك" و یا 
كار یك آكادمیسین كاری است كه نویسنده، موضوع مورد 
تحقیق خود را در برابر دریافت اجر و مزد از مؤسسه ای 
كه در آن كارمیكند انجام میدهد،  و حاصل كار خود را به 
آن مؤسسه و بعدا هم به بیرون ارائه میدهد. الرس در كنار 
كار روزمره خود، مطالعه وسیعی روی زندگی سیاسی 
لنین و تاریخ روسیه شوروی انجام داده است كه در نوع 
خود كم نظیر است. به همین دلیل تحقیقات الرس لی 
تحقیقاتی آكادمیك نیستند، گرچه شیوه ارائه و تحقیق آن در 

 سطح بهترین كارهای آكادمیك ارائه شده اند.

 20ادامه ی لنین: معرفی یک کتاب از صفحه 

باور کند. وقتی "حزب طراز نوین طبقه کارگر" درمقابل 
شعار "ملی کردن صنعت نفت درسراسر کشور"، شعار 

گذارد، چه عنوان  را می  ۳٩۱۱"تجدید نظر در قرارداد" 
اش باشد؟ در اینجا بی آنکه )با  رساتر دیگری میتواند زیبنده
ای قصد مزاح داشته باشیم باید  توجه به عمق فاجعه( ذره

بگونیم که قوام الساطنه، هژیر، ساعدی، منصور، رزم آرا و 
حتی مستر گس نیز الزاما و عمال جزء "جناح انقالبی شرکت 

اند، چرا که الیحه الحاقی قرارداد گس ـ گلشائیان،  نفت" بوده
که نخست وزیران قبلی و شرکت نفت انگیس مجبور به تهیه و 

اش تالش کردند  دفاع از آن شدند و آن همه برای تصویب
نبود )برای اطالع   ۳٩۱۱چیزی جز "تجدید نظر در قرارداد 

بیشتر در زمینه شعار "تجدید نظردر قرارداد"، مراجعه کنید 
های بسیار جالبی از روزنامه نیسان، ارگان علنی  به نقل قول

کتاب "کارنامه مصدق و   ٨٨ـ٩۲حزب توده، در صفحات 
 حزب توده"(

 . ۰۱۰ـ تاریخ نوین ایران،   10
 .۳۱۳ـ نفت و قدرت در ایران، )بفرانسه(،    12
 ـ همانجا.13
ـ حجت االسالم لواسانی، مدیر روزنامه "منشور برادری" 14

ارگان "فدائیان اسالم، وفادار به شهید نواب صفوی" ــ یکی 
ای که از  های کنونی فدائیان اسالم )دار و دسته از  دارو دسته
های دیگر فدائیان اسالم درحال حاضر به  دار و دسته

هبران جمهوری اسالمی و دستگاه سرکوب آن نزدیکتر Aر
ای که اخیرا  توانست رقیب قدیمی خود یعنی  است. دارو دسته
ای با  "نبرد ملت" را عقب براند( ـ طی مصاحبه  دار و دسته

 ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت:
"فدائیان اسالم لیکن موفق در زمان خودشان نشدند بلکه  پایه 
یک نهضت را بنا نهادند. هدفشان امروز پیاده شده 

 .۰۹/۳۲/۱٩مورخ  ۰۱بحمدهللا" )مجله پیام انقالب( شماره 
 .۰۱/۱/۱٩مورخ   ۳۱ـ مجله پیام انقالب، شماره 15

)) منتخب(( مقاالت دکتر حسین فاطمی شهید نهضت ملی 
ایران در باختر امروز" از انتشارات مشترک "نشر امل" و 

 )۱۱ـ  ۱٩،  ۱۹"انتشارات مدرس" دیماه 
است یک نکته مهم را تذکر دهیم: ما با تمام  در اینجا الزم

 ۰٨تا   ۰۱احترامی که برای خاطره حسین فاطمی در 
مرداد و روزهای بعد از آن قائلیم، ولی بعنوان یک واقعیت 
تاریخی و نیز برای اینکه در تکیه به خیانت رهبری حزب 
توده، مرزهای دو بینش مارکسیستی و بورژوایی مخدوش 

ایم و الزمست مجددا تاکید  نگردد و القاء شبهه نشود، گفته
های رهبران حزب توده، هدف  کنیم که از تکیه به خیانت

ابدا چشم پوشی یا ناچیز جلوه دادن اشتباهات بزرگ 
ترین آنها نظیر مصدق و  رهبری جبهه ملی )و حتی خوشنام

المثل اگر در اینجا به مقاله مذکور در  فاطمی( نیست. فی
کنیم منظور  فوق دکتر فاطمی در باختر امروز استناد می

ابدا تائید گذشته سیاسی و حتی مواضع او در همین مقاله 
نیست. چرا مثال دکتر فاطمی در همین مقاله کشورهائی 

داری و  نظیر آلمان و آمریکا )بطور لی کشورهای سرمایه
دهد و  های بورژوایی( را بعنوان نمونه ارائه می دمکراسی
 ۰٩آذر ماه   ۰۳ای پنج روز قبل از آن یعنی در  یا در مقاله

ضمن ابراز شادمانی شدید از "نجات آذربایجان" از "تدابیر 
و قوت فکری" مزدوری نظیر قوام السلطنه برای  درهم 

 کند. شکستن "قیام خائنانه" آذربایجان با تحسین یاد می
 .٩۱ـ همانجا،   81
ـ امروز با توجه به اسنادی که درست است و با توجه به 11

روشن شدن ماهیت کثیف رهبران حرب توده برای نسلی 
مرداد یکبار برای همیشه او را بیدار   ۰٨که شالق کودتای 

جای اعتماد مطلق خوش باورانه و اطاعت  کرد و به
کورکورانه از رهبری به تفکر عادت داد. اطالق "جناح 
انقالبی شرکت نفت" به رهبری حزب توده ابدا جنبه توهین 
یا تهمت ندارد بلکه بیان یک واقعیت دردناک است، 
واقعیتی که هرقدر انسان نخواهد باور کند، مجبور است که 

(( ۳۱۰٩)) مرداد  51ای تاریخ اگوست  طی نامه محرمانه
برای ماریس اسکور، عضو هیات مدیره شرکت در لندن 

 نویسد: )پس از شرح کمبود کاغذ در ایران( چنین می
"... کاغذ را لطفا از سوئد یا آلمان خریداری کنید و بعنوان  
هایک گالستیان. بطوریکه قبال تذکر داده شد، ارسال فرمائید. 
فعال پنج تن کاغذ بین جراید طلوع، صدای مردم، صدای 
وطن، صبا، مصلحت )روزنامه حزب توده( پخش شده. نتایج 

شود. بمراتب  رو که بوسیله دوستان ما منتشر می جراید چپ
های شخصی جنابعالی  توانم از راهنمائی بهتر است. البته نمی

 در این باره تشکر نکنم".
در نامه دیگر همان شخص از ایران به همان فرد در لندن 

 نویسد: می
"مطالب شما را در موضوع روزنامه مردم و رزم در 

)احسان طبری( و یزدی صورت گرفته   E.Tمالقاتی که با 
شناسید.  مورد مذاکره قرار دادم. شما البته ا . ط را می

مشارالیه یک از نویسندگان مبرز حزب توده است.... ا . ط 
اظهار داشت این مبلغی که برای مطبعه سری در آبادان داده 

نماید زیرا که تیراژ روزنامه )ارگان  شود کفایت نمی می
سازمان جوانان حزب توده( در ازدیاد است..." )تاریخ 
مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران برهبری دکتر مصدق 
ــ نفت چرا و چگونه ملی شد؟ جلد ا.ل، احمد خلیل هللا مقدم، 

 ها از ماست(. . تاکید٩۱ـ  ٩۱صفحات 
توده پس از  ایم، حزب های قبلی گفته ـ بطوریکه در بخش87

غیرقانونی اعالم شده بود. رزم آرا   ۳۱۰۹بهمن   ۳۱واقعه  
پس از نخست وزیری به رهبران حزب توده وعده قانونی 

 شدن حزب را داده بود.
ای  ـ مراجعه شود به مقاله: بعد از فرار "پیشتازان" توده88

چرا "دولت بیدار" رزم آرا استعفا نداد؟ باختر امروز شماره 
)به نقل از "مجموعه  ۳۱۰٩آذر   ۰۰مورخ   ۱۲٨
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را نظاعظادالنظه   هظا های صظادره تظوسظط ایظن دادگظاه داریم و حکم
 ها هستیم. دانسته و خواستار تجدیدنظر و ابطال آن

های کارگری و کارگظرانظی  ما همچنین ضمن قدردانی از تشکل
اند، از همه شظمظا  که در این مدت از ما حمایت و پشتیبانی کرده

خواهیم که به صفوف اعتراضی ما بپیوندید و از هر طریق  می
ممکن مظا را در جظهظت پظایظان دادن بظه ایظن قظبظیظل اعظمظال و 
برخوردهای پلیسی و امنیتی که علظیظه اعضظای ایظن کظمظیظتظه و 

یاری رسانیظد.   شود کارگری، دنبال می  دیگر کارگران و فعالین
اعتراض ما، بخشی از مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و 
کارگران زندانی است که به دلیل باورها و اعتقادات خظود، از 
هظای  جمله برخورداری از حق اعتصاب و حظق ایظجظاد تشظکظل

مستقل و متکی به اراده و تظوان خظود کظارگظران و هظمظچظنظیظن 
هظظا و  بظرخظظورداری از حظظق اعظظتظظراض بظظه انظظواع بظظی حظقظظوقظظی

های تحمیلی سرمظایظه مظحظکظوم شظده و در مظعظرض  محرومیت
 اند. محاکمه و زندان قرار گرفته

 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

گان: اعضای کمیته هماهنگی بظرای کظمظک ایظجظاد  امضاء کننده
 های کارگری تشکل

حظامظد  -4وفظا قظادری  -3غظالظب حسظیظنظی -2خالد حسینظی  -0
مظحظمظد  -7الظهظی  بظهظزاد فظرج -6علظی آزادی -5نژاد  محمودی
ابظراهظیظم  -01یظوسظف آبظخظرابظات  -1واحد سیظده  -8موالنایی 
 -03هظادی تظنظومظنظد  -02جمال مینظاشظیظری  -00پور  مصطفی

 -06فرامرز فطرت نظژاد -05مجید حمیدي  -04محمد کریمی 
مظظازیظظار  -08سظظعظظیظظد مظظرزبظظان مظظقظظدم  -07سظظیظظروس فظظتظظحظظی 

پظدرام  -20میترا هظمظایظونظی  -21پور  مسعود سلیم -01مهرپور
 نصراللهی

 031مرداد  08

است و هیچ کس را نباید جهظت پظیظگظیظری و مظبظارزه بظرای 
تحصیل آن ها مورد پیگرد و تهدید و بازداشت قظرار داد و 

 محاکمه و زندانی کرد.

ایم که بظه تظعظویظق انظداخظتظن  ما کارگریم و بارها اعالم کرده 
داران جرم است و عظامظلظیظن  دستمزد کارگران توسط سرمایه

این اقدام باید به همین اتهام و اتهظام ضظرر و زیظان بظه ایظن 
های آنان و تحمیل فقر و فالکت  بخش از کارگران و خانواده

روزافزون به آحاد این طبقه، به دادگاه فظرا خظوانظده شظده و 
ایم که قراردادهظای مظوقظت و نظنظگظیظن  محاکمه شوند. ما گفته

کار باید لغو گردد؛ به اخراج و بیکارسازی کارگران پظایظان 
ایم کظه: تظا آن  داده شود؛ ما همچنین باور داریم و بارها گفته

داری مسظظقظظر و پظظابظظرجظظاسظظت،  زمظظان کظظه نظظظظظام سظظرمظظایظظه
دستمزدهای کارگران باید، متناسب با تورم واقظعظی مظوجظود 

ما بر این باوریم که داشتن کظار و  در جامعه پرداخت گردد.
مسظکظظن مظظنظظاسظظب، خظظوراک، پظوشظظاک، بظظهظظداشظظت و درمظظان 
تحصیل رایگان، مسافرت و تفریح و ... از حقظوق مسظلظم و 

های آنظهظاسظت و هظیظچ فظردی از  طبیعی کارگران و خانواده
افراد کارگر و زحمتکش جظامظعظه را نظبظایظد از ایظن نظعظمظت 

 بشری محروم کرد.

ما کارگریم و همواره خود را در کنار اعظتظراض کظارگظران 
هظای بظرحظق آنظان، در سظرتظاسظر  برای دستیابی به خظواسظتظه

ایران، از شرکت واحد گرفته تا کیظان تظایظر و زاگظرس؛ از 
 پتروشیمی ماهشهر تا نیشکر هفت تپه و ... می دانیم.

 زنجیران! های کارگری! هم کارگران! تشکل

گان این بیانیه نسبت به احضار، بازجویی و  ما امضاء کننده
محاکمه کارگران و فعاالن کارگری، ار جمله اعضظای ایظن 

های امنیتی و قضظایظی شظهظرهظای  تشکل که از سوی دستگاه
شظود، اعظتظراض  سنندج، رشت، مهاباد و بظوکظان دنظبظال مظی

  | ۰۲:۱٨ساعت  ۳۱٩۰مرداد  ۳٩شنبه 

هظظای کظظارگظظری و  خظظطظظاب بظظه کظظارگظظران، تشظظکظظل
 طلب جامعه های بیدار و عدالت وجدان

 ها و فعاالن کارگری  کارگران!، تشکل

گان این بیانیه، جمعی از اعضظای  ما امضاء کننده
هظای  کمیته هماهنگی برای کمک به ایظجظاد تشظکظل

کارگری هستیم که بیش از یک سظال اسظت تظحظت 
پیگرد نیروهای امنیتی و مقام های قضایظی دولظت 
جمهوری اسالمی ایران قرار داریم. اگر چظه دور 
جدید تعرض به کمیته هماهنگی از جمله با هظجظوم 
گسترده به مجمع عمومی این تشکل کظارگظری در 

در شهر کرج آغاز گردید، اما  10خرداد سال  26
پس از آن نیز بازداشت و محاکمه بسیظاری از مظا 
کارگران هم چنان ادامه یافته است. در ایظن مظدت 
بارها اعضای ایظن کظمظیظتظه در شظهظرهظای رشظت، 
سنندج، بوکان، مهاباد، سظقظز و ... مظورد پظیظگظرد 
قرار گرفته، احضار و یا دستگیر شدند و بظعظضظن 
مورد ضرب و شتم و توهین و اهظانظت مظامظوریظن 

ی آن، تظاکظنظون  اند که در نتیجظه امنیتی قرار گرفته
تعدادی از دوستان و اعضای این کمیته بظه زنظدان 

اند و بظقظیظه نظیظز در انظتظظظار  تعزیری محکوم شده
  .باشند های قضایی می ابالغ احکام مقام

 !ها ای کارگران! هم طبقه

مظا بظه عظظنظوان جظظمظعظظی از کظظارگظظران و فظظعظالظظیظظن  
کارگری که در چند ماه گذشته مدام تحت پیگرد و 

ایم، بار دیگر  فشار نیروهای امنیتی و قضایی بوده
کنیم که کمیته هماهنگی به مثابه تشظکظلظی  اعالم می

کارگری اسظت کظه در سظال   از کارگران و فعالین
های مستقل کظارگظری  فقدان تشکل ، در شرایط 84

العمظوم کظارگظرانظی  ایجاد گردید و اعضای آن علی
گظظونظظه کظظه در  هظظمظظان  –شظظان  هسظظتظظنظظد کظظه هظظدف

کظمظک   -ی این تشکل نیز قید شده اسظت  اساسنامه
هظا از  پذیری کارگران و آگظاه شظدن آن به سازمانیابی و تشکل
شان، به مثابه یک طبظقظه اسظت. کظمظیظتظه  حقوق و منافع طبقاتی

هماهنگی در عین حال، تشکلی است علنی و مسظتظقظل کظه در 
ها و مظطظالظبظات کظارگظران و احظقظاق  راستای پیگیری خواسته
ی ایظن طظبظقظه، تظالش و فظعظالظیظت  حقوق مسلم و شناختظه شظده

گان ایظن بظیظانظیظه در واقظع بظه عظنظوان  کند. لذا امضاء کننده می
کظظه بظظارهظظا در  -تظظعظظدادی از اعضظظا و فظظعظظالظظیظظن ایظظن تشظظکظظل 

ها، متهم به تبلیغ عظلظیظه نظظظام و ارتظبظاط بظا احظزاب  بازجویی
هظا را واهظی و  ایظن اتظهظام -انظد  اپوزیسیون دولت ایظران شظده

کنظنظد. مظا کظارگظریظم و  ها را رد می اساس دانسته و اکیداً آن بی
هظای  خظانظواده ها کارگر و مزدبگیر، همراه بظا  همچون میلیون
ها و مشقات بسیار و از طریق فظروش نظیظروی  مان، با سختی

کنیم. ما کارگظریظم و هظر  کار خود، امرار معاش و زندگی می
یک از ما مانند هزاران مزد بگیر دیگر، روزانه در مظراکظز 

ای بظرای گظذران مظعظاش  مختلف تولیدی، خدماتی و یا پظروژه
  کار می کنیم.

 !دوستان کارگر

کمیته هماهنگظی   جرم ما این است که کارگریم و تحت عنوان 
هظای  ایم که کارگران بظایظد تشظکظل ایم و اعالم کرده متشکل شده

طبقاتی و مستقل خود را داشته باشند. مگر نظه ایظن اسظت کظه 
های مختلظف و جظور  داران از انواع نهادها و سازمان سرمایه

گظیظرنظد؟  واجور برای انباشت و محافظت از سرمایه بهره مظی
های خود را داشظتظه بظاشظیظم؟  پس چرا ما کارگران، نباید تشکل

هظای فظرمظایشظی  حرف ما این است که کارگران نیاز به تشکظل
ندارند که در نهادهای دولتی، رای به بی حقوقی بیظشظتظر آنظهظا 

و اعظتظصظاب، حظق   گوئیم که حظق آزادی تشظکظل بدهند. ما می
 آزادی بیان و اندیشه، تجمع و تحصن، 

ی شهظرونظدی  بع و نشر و ... از حقوق به رسمیت شناخته شده

های کارگری  بیانیه جمعی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل  

http://www.khamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1509:1392-05-19-21-30-43&catid=14:1389-12-23-23-57-18&Itemid=27
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ریاست جمهوری گزینه سومی وجود داشت. مردم میتوانستند 
به حمد بن صیاحی که یک نیروی ملی گرا است هم رای 
دهند. اتفاقا وی توانست رای زیادی را کسب کند. اما در دور 
دوم انتخابات مردم باید بین دو کاندیدایی که یکی متعلق بود به 
رژیم سابق و دیگری به بنیادگراهای اسالمی، یکی را 

گزیدند. در دور اول کاندیدایی وجود داشت که متعلق به  برمی
گرا بود. خوب این یک گزینه خوب بود. اما  چریان چپ ملی

در دور دوم رقابت بین دو نیرویی بود که هیچ کدام به نظر 
من تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند. من اگر در مصر بودم 
حتما در دور دوم به هیچ کدام رای نمی دادم. اگر نیروهای 
چپ و ملی به اندازه کافی باهوش باشند و شهامت داشته باشند 

های مشخص نامزد آلترناتیوی داشته  توانند با برنامه ریزی می
باشند و کاندیدای خود را به مردم بشناسانند و درواقع در این 
راه اگر درست عمل کنند بدون اینکه نیاز باشد که اتکایی به 
نیروهای راست و یا نیروهای به جا مانده از رژیم سابق داشته 
باشند و یا وهمی نسبت به این نیروها داشته باشند، موفق 

توانند مردم را متقاعد کنند و  خواهد شد. نیروهای رادیکال می
برای آنها چرایی شکست اخوان المسلمین را تشریح کنند. در 

های مترقی بود. مشکل اصلی  حل واقع باید مدام به دنبال راه
در واقع این است که ما باید برای ارائه یک گزینه آلترناتیو در 

  .این شرایط سازماندهی داشته باشیم

در خاورمیانه همیشه با این واقعیت روبرو هستیم که باید بین 
دو قطب نامطلوب یکی را انتخاب کرد. درواقع گویی مردم 
همواره در یک دو راهی قرارگرفته اند که باید بین دو گزینه 
بد و بدتر یکی را برگزینند. بعنوان مثال وضعیت امروز 
مصر که نیروهای مترقی نه خواهان مرسی هستند و نه 
مداخله ارتش را تاب میآورند. یا همین وضعیت را در لیبی 
داشتیم که از یک سو دیکتاتوری قذافی بود و در سمت دیگر 
دخالت نظامی ناتو. در برابر این دوگانه ی نامطلوب چه می 

 توان کرد

من فکرمیکنم که باید به دنبال راه سومی بود که پاسخگوی 
مردمی باشد که دموکراسی خواه و پیشرو اند. در مصر ما در 
وضعیتی قرارداریم که از یک سو مخالف مرسی هستیم اما با 
دخالت ارتش نیز مخالفیم. برخی از نیروهای مترقی دچار این 
اشتباه شدند که به ارتش خوش آمد گفتند من کامال با این 
استقبال مخالف هستم چرا که معتقدم که این اعتراضاتی که 
توسط جوانان علیه مرسی به راه اندخته شده بود میتوانست 
ادامه یابد. درواقع به نظر من جنبش تمرد این توان را داشت 
که مرسی را از قدرت ساقط کند بی آنکه نیازی به کمک 
ارتش و کودتا داشته باشد. این حرکت ارتش کامال اقدامی ضد 

 .انقالبی است

یا  دربرخی موارد دربعضی کشورها حکومتهایی وجود دارند 
که دیکتاتوری هستند ولی نیرویی که در مقابل آن قرارگرفته 
نیرویی است که به مراتب بدتر از حکومت فعلی است به مانند 
سلفیون که مسلما مورد قبل هیچ نیروی پیشرویی نیست. من 
معتقد هستم که نیروهای پیشرو باید یک مبارزه سه جانبه 
داشته باشند به این معنی که درعین نفی آن دو نیرو، راه خود 
را معرفی کنند. برای نمونه ما اکنون وضعیت جدیدی را در 
لییی می بینیم که مردم از بنیادگرایی اسالمی ناراضی هستند 
و دلیل آن اینست که چنین حکومتهایی خیلی زود ماهیت 

 .ناکارآمدشان را عیان میکنند

س :  نیروهای سیاسی پیشرو در چنین شرایطی چه کار باید 
بکنند آیا باید ایستاد تا مردم ثمره یک حکومت بنیادگرا را 

 ببینند و بعد دخالت کرد؟

ژیلبر آشکار : باید سازماندهی و دخالت گری کرد و این یک 
پروسه طوالنی مدت است. همانطورکه قبال هم گفتم پتانسیل 
خوبی در مصر وجود دارد اما سازماندهی حداقلی است. باید 
احزاب ملی گرا و چپ سازماندهی را گسترش دهند تا بتوانند 
از این پتانسیل بهره الزم را ببرند. در واقع رهبران نیروهای 
رادیکال باید درعین اینکه با رژیم سابق مبارزه میکنند 

  .آلترناتیو خود را هم معرفی کنند

 س :  آینده مصر را چگونه می بینید؟

کنم اخوان المسلمین با ارتش توافق  ژیلبر آشکار : من فکرمی
کند اما نتیجه  خواهد کرد و در انتخابات بعدی شرکت می

انتخابات به این مسئله وابسته خواهدبود که نیروهای چپ و 
ملی در این مدت چه اقداماتی انجام دهند. این نیروها باید 
تالش کنند که راه حلی برای حل و کنترل معضالت اقتصادی 

رسد که درنهایت یک دولت  و اجتماعی ارائه دهند. به نظر می
 ائتالفی تشکیل شود.

تظاهرات را سرکوب نکند و در عین حال سعی کرد که از 
توان گفت که واکنش  مبارک فاصله بگیرد. در واقع می

آمریکا به تظاهرات مردم علیه مبارک، چیزی جز قمار بر 
  .روی اخوان المسلمین نبود

رابطه خوبی با اخوان المسلمین  ۳٩٩۲آمریکا تا سال 
که  ۰۲و  ۱۲داشت. به ویژه در دوران ناصر در دهه 

میتوان گفت این دو متحدان یکدیگر بودند. آمریکا از 
اقدامات و موضع گیری های اخوان المسلمین علیه ناصر 
که ملی گرا و سوسیالیست بود حمایت میکرد. برای همین 
دشمنی با ناصر، آمریکا اخوان را سالهای سال متحد خود 
میدانست. این همکاری و اتحاد تا اولین جنگ خلیج فارس 

ادامه داشت. با شروع جنگ، آمریکا  ۳٩٩۳یعنی تا سال 
تصمیم گرفت به این اتحاد خاتمه دهد. قطر هم به تبعیت از 
آمریکا همین رویه را در برابر اخوان المسلمین درپیش 
گرفت. اما با شروع اعتراضات در خاورمیانه، آمریکا 
دوباره خواست که بر روی اخوان المسلمین نه تنها در 

 .مصر بلکه در کل منطقه قمار کند

در حقیقت در ماجرای اخیر هم، وقتی آمریکا با تظاهرات 
شود، دوباره با موقعیتی  عظیم مردم علیه مرسی روبرو می

مواجه شد مشابه با آنچه که بر سر مبارک، یار قدیمی اش 
آمد. به نظر من آمریکا در برابر آنچه که در مصر 

 .گذرد بسیار سردرگم است می

س : آیا شما فکر میکنید با توجه به اتفاقاتی که در مصر در 
اند،  جریان است و مردم در برابر اخوان المسلمین ایستاده

ممکن است که برای مدت زمانی بنیادگرایی اسالمی در 
منطقه به عقب رانده شود. با توجه به اینکه هم اکنون حزب 
اسالمگرای عدالت و توسعه در ترکیه نیز با چالش جدی 

  .بعنوان یک حزب اسالمی مدرن روبرو است

کنم که مبارزه با بنیادگرایی اسالمی در دهه  من فکر می
های نیروهای ملی و  آغاز شده است. به دلیل کوتاهی ۹۲

های گذشته انواعی از بنیادگرایی اسالمی در  چپ در دهه
منطقه به منصه ظهور رسید. بنیادگرایی اسالمی همواره به 

هایی از اوج و فرود را از سر گذارنده  لحاظ تاریخی دوره
است. ممکنست که بصورت مقطعی بنیادگرایی اسالمی رو 
به افول رود ولی این روند افت و خیز بصورت تاریخی 
همواره وجود داشته است. به قدرت رسیدن اخوان بعد از 

بسیار طبیعی است چرا که در  ۰۲۳۳خیزش مردم درسال 
های گذشته اخوان نیروی بسیاری را گرد خود  طی دهه

جمع کرده است در حالیکه دیگر گروه های اپوزیسیون 
یعنی چپ ها ولیبرال ها، سازماندهی قابل توجهی نداشتند. 

بینیم که اخوانی ها با وجود تشکیالت قوی که  اما ما می
داشتند خیلی زود شکست خوردند چرا که راه حلی برای 

 .اجتماعی نداشتند –برون رفت از بحران اقتصادی 

وضعیت اردوغان با وضعیتی که اخوان در مصر دارد 
شود در  کنم که اردوغان را نمی متفاوت است. من فکر می

ای  یک رده با اخوان المسلمین قرارداد. اردوغان برنامه 
برمبنای شریعت ندارد. وقتی که اردوغان به مصر آمد و 
سخنرانی ای در حمایت از سکوالریزم انجام داد، اخوانی 
های مصر از وی به شدت عصبانی شدند. البته اردوغان 
هم متعلق به یک حزب محافظه کار اسالمی است اما آک 
پارتی )حزب عدالت و توسعه(، به لحاظ ماهیتی بیشتر 
شبیه احزاب محافظه کار مسیحی در آلمان و ایتالیا است. 
این خیلی متفاوت است با اخوان المسلمین که به دنبال 

 .اجرای شریعت است

ترکیه به لحاظ اقتصادی هم از دیگر کشورهای عربی 
رشد بسیار باالی  ۰۲۲۳متمایز است. ترکیه از سال 

اقتصادی داشته است. ماهیت تظاهرات در ترکیه با مصر 
بسیار متفاوت است و به لحاظ تعداد افراد هم، جمعیتی که 
امروز در مصر هستند بسیار بیشتر از معترضین در ترکیه 
هستند. دلیل این امر این است که اردوغان در مدیریت 
اقتصادی موفق بوده است و این خیلی با وضعیت 
کشورهای عربی متفاوت است به ویژه وضعیت مصر که 

 .رشد اقتصاد چندانی نداشته است

س :  با توجه به پیچیدگی اوضاع سیاسی در مصر و 
ناکارآمدی ارتش و اخوان المسلمین در پاسخ به خواسته 
های مردم معترض، راه سومی برای خروج از بن بست 

 فعلی وجود دارد؟

ژیلبر آشکار : بله به نظرمن راه سوم وجود دارد. 
همانطورکه در مصر دیده میشود، در دور اول انتخابات 

بعد از اینکه اخوان برنده نهایی انتخابات  ۰۲۳۰آغاز سال 
های انتخاباتی  مجلس و ریاست جمهوری شد مرسی وعده

خود را یکی پس از دیگری پس گرفت. تنش بین اخوان و 
ارتش باال گرفت چرا که اخوان مصمم بود که کل قدرت را 
در دست بگیرد. اگرچه ارتش در به قدرت رسیدن مرسی 
سهم عمده ای داشت اما مرسی خواهان عقب راندن ارتش 

 .بود

اما فارغ از نارضایتی ارتش از مرسی، ارتش به این دلیل 
در تظاهرات اخیر علیه مرسی دخالت کرد که جمعیت 
مخالفان علیه مرسی را چشم گیر یافت. من فکر میکنم اگر 

ها نمی آمد ارتش اقدام به کودتا  چنین جمعیتی به خیابان
ای دارد و در این مدت  نمیکرد. ارتش ماهیت محافظه کارانه

هم مایل بوده است که رژیم را حفظ کند اما وقتی متوجه شد 
که مرسی قصد دارد خود را قدرت اول کشور کند و بعد از 

ها آمدند، فرصت را مناسب دید و اقدام  اینکه مردم به خیابان
به کودتا کرد که در نهایت بتواند در شکل گیری حکومت 

 .بعدی هم نقش داشته باشد

های اخیر مصر تا چه حد در ظرف دعوای  س :  تظاهرات
 قدیمی بین سکوالریسم و اسالم گرایی می گنجد؟

ای است. چرا که در  ژیلبر آشکار : خیلی وضعیت پیچیده
های سلفی همچون النور را  تظاهرات علیه مرسی شما گروه

بینید. حزب النور یکی از مهمترین احزاب سلفی در  هم می
اش را عربستان تامین میکند. اینها  مصر است که منابع مالی

نیز برکناری مرسی را تایید کردند. حتی پادشاه عربستان 
سعودی جزء اولین کسانی بود که برکناری مرسی را به 
ارتش تبریک گفت. حکومت اخوان المسلمین از نظر رژیم 
سعودی و قطر قابل اعتماد نبود. با اینحال بخش زیادی از 

ها آمده بودند نگران حاکم شدن  مردمی که به خیابان
بنیادگرایی اسالمی توسط اخوان المسلمین و تحمیل آن به 
ای  جامعه مصر هم بودند. اما باید این را گفت که دلیل عمده

ها کشاند و انگیزه اصلی که جمعیت را  که مردم را به خیابان
اجتماعی بود. در دوره  -به خیابانها کشاند معضل اقتصادی

ها افزایش پیدا کرد و هزینه زندگی بسیار باال  مرسی قیمت
رفت و بعالوه مردم مصر با کمبود جدی سوخت 

اجتماعی بسیاری وجود دارد  -روبروهستند. دالیل اقتصادی 
های مرسی ناراضی باشند و  که سبب شده مردم از سیاست

برکناری اورا خواستارشوند. من فکرمیکنم که اگر مرسی 
میتوانست پاسخی به این معضالت اقتصادی بدهد مردم 

 .خواهان برکناری وی نمیشدند

ای که دانستن آن بسیار مهم است اینست که همانطورکه  نکته
در اول صحبتم هم اشاره کردم مصر یک دولت نفتی 

شود که این امکان برای دولت فراهم باشد که  محسوب نمی
بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را برای تامین 

 .نیازهای اولیه مردم اختصا  دهد

س :  نقش آمریکا را در تحوالت اخیر چگونه می بینید؟ به 
نظر شما در آینده نزدیک آمریکا چه نقشی در این منطقه 

 خواهد داشت؟

ژیلبر آشکار : من فکرمیکنم که درحال حاضر آمریکا نقش 
کمرنگی در منطقه ایفا میکند. به ویژه در نتیجه شکست 
آمریکا در عراق با توجه به موقعیت کنونی عراق در منطقه، 
نفوذ آمریکا در منطقه کاهش شدیدی داشته است. به نظر من 
آمریکا کنترل عراق را از دست داد. آنها مجبور شدند که 
چند سال در عراق بمانند بدون اینکه بتوانند کنترلی بر 
های  اوضاع سیاسی عراق داشته باشند و در نتیجه هزینه

زیادی به آنها تحمیل شد. بعالوه وضعیتی که آمریکا در 
افغانستان دارد هم بر کاهش تاثیرگذاری آمریکا در منطقه 
اثر گذاشته است. آمریکا نتوانست طالبان را که یک گروه 

 .قرون وسطایی است، شکست دهد

این مشکالتی که آمریکا در منطقه با آن روبرو است با 
بحران جهانی اقتصادی هم پیوند خورده و سبب شده که نهایتا 
نفوذ آمریکا در منطقه بسیار کمرنگ شود. به همین دلیل به 

های عربی در منطقه شروع شد که  نظر من در حالی خیزش
آمریکا از قدرت سابقش کاسته شده بود و نمی توانست کاری 
انجام دهد. وقتی که خیزش مردم عرب به مبارک رسید که 
متحد آمریکا در منطقه بود، واشنگتن دیگر نمیتوانست 
اوضاع را مدیریت کند برای همین به ارتش توصیه کرد که 

00اخوانی ها محکوم به شکست بودند از صفحه ی ادامه ی    
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است. و صحبت از این است که دستهایی در داخل و 

خارج تونس علیه انقالب و اتحاد مردم تونس و مخالفین 

 .دولت اسالمگرا در کارند

مردم در تونس نمیخواهند که انقالبشان را یک عده 

مرتجع، جنایتکار و تروریست به سرقت ببرند. دوباره به 

خیابانها آمده اند تا در تعیین سرنوشت خود نقشی داشته 

باشند. تونس در یک نارضایتی عمومی بسر می برد و 

تالش برای مقابله و مبارزه با شرایط حاکم، روحیه اصلی 

 .مردم معترض است

البته که از تجربه مردم مصر هم الهام گرفته اند و یک 

نیروی دلگرم کننده که میگوید زمین زدن دولت اسالمگرا 

توسط نیروی مردم امکان پذیر است در راهی شدن آنان 

  .به خیابانها تاثیر زیادی داشته

 بر گرفته از سایت روزنه 

 شیرین شمس 

   5901شهریور  91  

شخصا به عنوان یک زن فکر میکنم آزادی ام را از دست "

دادم. به اسم اسالم میخواهند زنان حجاب بر سرشان کنند، 

حقوق کمتری داشته باشند و بعضی چیزها را برای آنان 

ممنوع کنند." این اظهارات یک دختر جوان بی حجاب 

درمیدان پایتخت تونس است که در تظاهرات چند ده هزار 

نفری علیه دولت تونس که اسالمگراها در آن دست باال 

دارند شرکت کرده است و با گزارشگران تلویزیونی 

 .صحبت میکند

زن بی حجاب دیگری میگوید: "حکومت حزب اسالمگرای 

"نهضت" کلی فاجعه به بار آورده است. تروریسم، تجاوز 

در جایی ." وضعیت بد اقتصادی و ناامنی در سراسر تونس

دیگر مردی میانسال خواستار استعفای دولت و انحالل 

مجلس موسسان و برقراری یک انتخابات مستقل و آزاد 

 از میدان پایتخت تونس چه خبر؟

 
روزنامه انگلیسی گاردین در یک افشاگری 
به مجموعه ایمیل های سری آمریکایی که 
از روابط عراق و همسایگانش در سال 

 .سخن می گوید، پرداخته است 2111
کریستوفر »سفیر سابق آمریکا در عراق 

به مجموعه ایمیل های سری که به  «هیل
وزارت خارجۀ آمریکا فرستاده و روزنامه 
گاردین آن را منتشر کرده اشاره میکند و 
میگوید: سعودی، مسئله پیچیده تری برای 
سیاستمداران عراقی است، سیاستمدارانی 
که قصد تشکیل حکومتی واحد را دارند، 
دلیل این امر اموال سعودی و مواضع 
خصمانه وی نسبت به کشورهای همسایه 

 است.
این ایمیل ها فاش میکند که سعودی مرتبا به 
دنبال تحریکات فرقه ای است و به مفتی 
هایش اجازه صدور فتواهایی تحریک آمیز 
مبنی بر قتل فرقه ها و طوایف دیگر را داده 

 است.
که  2111سپتامبر  24هیل به ایمیل مورخه 

مربوط به روابط عراق با دولت های همسایه اش مانند 
سعودی، کویت، سوریه و ترکیه است استناد میکند و از 
زبان مسئوالن عراقی میگوید: پیچیده ترین مشکل ما 

 اسناد گاردین از نقش سعودی در ناآرامی عراق

روابط با سعودی است، منابع اطالعاتی موثق گزارش داده 
اند سعودی تمام تالش خود را برای برکناری حکومت 
نوری مالکی به کارگرفته همانطورکه با بودجه های 
 وحشتناک حمالت القاعده در عراق را پشتیبانی میکند.

و یک تفکر رهایی بخش، به اون می پردارند. این پتانسیل 

 در عراق وجود داره؟ در کردستان یا در تمام عراق؟

من در مورد عراق به صورت کلی نمی تونم نظر بدهم اما 

در کردستان فکر می کنم چنین امکانی خیلی زود خود را 

نشان ندهد. البته جامعه به جهت بهبود شرایط اقتصادی به 

زودی شکاف های جدیدی را فعال خواهد کرد. مثال طالق 

آمارش خیلی زیاد شده بود هر چد در کنار این موضوع 

هنوز ختنه زنان و چند همسری و ... هم وجود دارد. ولی 

االن کردستان عراق در حال دگردیسی عجیبیست و من 

فکر می کنم با اینکه زنان آگاه می توانند جزو حلقه هایی 

باشند که نیروی آگاهی شان بتواند وزنه وضعیت را به 

سوی جهت گیری های مترقی تغییر دهد اما اکنون این 

دگردیسی باید طی شود و تضادهای خطرناک جدیدش را 

نیز در دل بپروراند. جامعه آینده کردستان آبستن روزهای 

است که امید و یاس را در کنار هم دارد و قطعا نقش 

نیروهای آگاه و مترقی در تعیین سرنوشت آن تاثیرگذار 

 است.

به چشم تو به عنوان یک زن، مردهای عراقی با مردهای  

ایرانی چه فرقی دارند و حتی مردهای کرد اونها با 

 کردهای ما؟

هیچ فرقی نمی کردند. مسئله ملیت های متفاوت نیست. به 

نظر من در جامعه ای با تضادهایی کمابیش یکسان )زنان، 

مسئله ملی، سرکوب و جنگ و..( تصاویر خیلی متفاوتی 

هم نمی شود پیدا کرد. خیلی شبیه ایران بودند اما ایران 

ایران بعد از جنگ...با این تفاوت که پول در  71اوایل ده 

دست و بال زیاد بود و مردم عموما مشکل مالی و تامین 

 احتیاجاتشان را نداشتند.

 چه چیزی برات توی این مدت خیلی عجیب بود؟

عجیب ترین همانی بود که گفتم؛ یعنی رشد باورنکردنی 

مذهب آن هم نه با زور و چماق بلکه با تبلیغات نرم و 

کمک های مالی! دومین چیز، عالقه فوق العاده مردم به 

ایران بود، فرهنگ ایرانی، موسیقی ایرانی، سینمای ایران، 

شعر و ادب و ... و سوم اینکه زنان و دخترانی که من دیدم 

اساسا هیچ عالقه ای به مسائل مربوط به زنان و ... نداشتند 

و وضعیت خودشان را در جامعه کامال پذیرفته بودند. با 

بهتر شدن اوضاع اقتصادی در این چند ساله اخیر هم، به 

اندازه ای دلخوشی و تفریح و امکانات ایجاد شده بود که 

گوششان به حرف بدهکار نبود. چهارم این بود که انجمن 

های زنان حتی می گفتند که در میان فعالین ما نیز مذهب 

 نفوذ زیادی پیدا کرده و خیلی ها محجبه شده اند.

 ۰۱گرفته از نشریه عصیان شماره بر

 عشیره و پنتگون...... 04ادامه از صفحه  

 



 

 Rowshangar    No. 74    September 2013 30 

تا از انظار عمومی پوشیده نگه داشته  شود اعتراضات وسظیظع 
به دستگیری برادلی و حمایظت از او بظه عظنظوان کسظی کظه بظا 
انتشار اطالعات، سبب شده تظا مظاهظیظت  ضظدبشظری جظنظگ و 
جنگ افروزان افشا شود. تا کنون  تظاهظرات اعظتظراض آمظیظز 
زیادی در مقابل کاخ سفید صورت گرفته است.  فعالظیظن "ضظد 
جنگ" در آمریکا  افشا گری برادلی را به عنظوان تظالظشظی در 
جهت محکومیت جنگ دانسظتظه انظد.  نظهظاد "خظبظرنظگظاران بظی 
مرز" دستگیری و محکومیت برادلی را خطرناک تلظقظی کظرده 
وگفته است: "وقتی رساندن اطالعات به مردم  به عنوان جظرم 
"کمک به دشمن" تعریف شود، در واقع "دشمن" هظمظان مظردم 
هستند. همچنیظن نظهظاد "آزادی بظیظان" اظظهظار کظرده اسظت کظه 

سال زنظدان بظرای بظرادلظی  35حکومت آمریکا با صدور حکم 
یک پیغام به  خبرنگظاران مظیظرسظانظد. پظیظغظام ایظن اسظت: "اگظر 
افشاگری کنید به شدید ترین عقوبتها دچارخواهید شد." کظمظیظتظۀ 
جایزۀ نوبل اعالن کرده است که تا کظنظون بظیظش از صظدهظزار 
امضا  مبنی بر تقاضای اعطای جایزه صلح به برادلی دریافت 
کرده است. البته نیازی به توضیح نظیظسظت کظه اعظتظبظار جظایظزۀ 
صلح نوبل با توجه به سابقه اش در اعظطظای جظایظزۀ صظلظح بظه 
سیاستمداران و حکومتگران، مخدوش و کامال بی اعتبظار شظده 
است. ولی ارزش و اهمیت ماجرا، حمایت و پشتیبانی افظراد و 
گروه های اجتماعی از حق یک فرد در مقابل دستگاه عظریظض 

امنیتی حکومت ، و دفاع  از حق جامعه بظرای -و طویل ارتشی
دسترسی به اطالعاتی که مربوط بظه سظرنظوشظت عظمظوم مظردم 
است. این عکس العمل ها و حمایتها نشان می دهد که بسظیظاری 
از انسان ها نسبت به مسائل اجتظمظاعظی حسظاس هسظتظنظد و مظی 
دانند که واقعیات ضد انسانی حملۀ نظامی و جنگ بظا واقظعظیظت 

 زندگی خود و فرزندانشان درهم تنیده است.        

بظه روسظتظای "گظرانظی" در  2111ارتش آمریکا در سظال  
جنوب هرات در استان "فراه" افغانستان بود که در آن  قتظل 

نفر از اهالی آن روستا که بظیظشظتظر زنظهظا و  047تا  86عام 
کودکان بودند را نشان می داد.  فیلم دیگر مربظوط اسظت بظه 

بظه مظنظطظقظه ای از  2117حملۀ هوایی  ارتش آمظریظکظا در 
بغدادکه نشان میداد چند تن از نیروهای ارتش آمریکا  یظک  
گروه از مردم از جمله سه کودک  را بظه رگظبظار آتظش مظی 
بندند. عالوه بر آن، برادلی متهم شناخظتظه شظد بظرای بظرمظال 

بظی" کظه در  -کردن اطالعاتی در مورد زندان "گوانتانظامظو
به وسیلۀ ویکی لظیظکظس دریظافظت شظده بظود. از  2101سال 

دیگر اتهامات برادلی  افشای بیش از دویست و پنجاه هظزار 
تظا فظوریظه   0166اسناد دیپلماتیک  که در فاصلۀ دسظامظبظر 

به وسیلۀ دویست و هفتاد و یک سفارت آمظریظکظایظی   2101
بین صد و هشتاد کشور  رد و بدل شظده بظود؛ و بظه وسظیظلظۀ 
ویکی لیکس منتشر شد.  پظس از  سظه سظال  تظوقظیظف، در 

برادلی به سی و پنج سال زندان محکوم شظد.  2103جوالی 
جرم های منتسب به برادلی خیانت به مظیظهظن،  جظاسظوسظی، 
کمک به دشمن )بعدا او از جرم "کمک به دشمن تبرئه شظد(   

 و افشای اسناد محرمانۀ دولتی و ارتش بوده است. 

این اشارۀ مختصری از مظاجظرای ایظن سظربظاز آمظریظکظایظی  
است . صرف نظر از اینکه برادلی چه اظهاراتی در دفظاع 
از خود در مورد انظگظیظزه و هظدف خظود داشظتظه اسظت،  و 
صرف نظر از این کظه بسظیظاری از رسظانظه هظا بظه مسظائظل 
حاشیه ای مثل جنسیت برادلی مننیگ  مظی پظردازنظد، آنظچظه 
اهمیت دارد دفاع از حق او برای آزادی بیان و دفاع از حق 
 مردم برای دانستن حقایق زندگی اجتماعی شان است.  

آنچه در اخبار رسانه ها آورده نمی شود و سعی مظی شظود  

2013آگوست  30پرتو،    

جملۀ باال عنوان شعری است که "فظردریظک شظیظلظلظر" شظاعظر 
سرود.)این شعر به نام "سرود شظادی"  0785آلمانی در سال 

نیز ترجمه شده است.(  مضمون شعر بیانگر زیبایِی بظرادری 
و دوستی است، و  "بتهوون"، موسیقیدان و آهنگساز آلظمظانظی 

را  کظه   1قسمتی از سمفونی  معروف خود، سمفونی شماره 
یکی از  زیبا ترین و خوش آواترین آثار اوست  با  این شظعظر 
در هم آمیخت.  در این اثر شعر و موسیقی با هم ترکیب شظده 
اند تا  بیانگر آرمان ها و آرزوهظای انسظان هظا بظرای دوسظت 

 داشتن همدیگرباشند.

از آنجا که سرچشمه ذوق وخالقیت هنرمند  واقعظیظت زنظدگظی 
است و از آنجا که زندگی صحنۀ نبرد انسان ها با ظلظم و بظی 
عدالتی  و غلبه بر سختی ها و تالش و امید  برای یظافظتظن راه 
حل است، آرزوی هنرمند نیز بیانگر همین واقظعظیظات اسظت .  
امیدها و آرزوهایی که اساس و پایه در زندگی واقعظی دارنظد.  
شاید همدلی میلیونها نفر در حمایت از "بظرادلظی مظنظیظنظگ" و 
اعتراضات گسترده به توقیف و محکومیت او ، نمونظه ای از 

بظتظهظون  1پیوند و دوستی باشد که آوای آن در سمفونی شماره 
 به گوش می رسد.

برادلی منینگ، سرباز آمریکایی  به جرم افشاگری مظدت سظه 
 2111سال است که در بازداشت بسر می برد. او در  سظال 

به عنوان تحلیلگر اطالعات در ارتش آمریکا استخدام شظد؛ و 
به جرم اینکه اطظالعظات را ثظبظت کظرده و بظه  2101در می 

"ویکی لیکس" فرستاده بود، دستگیر شد. آنچه  برادلی بدست 
آورده و افشا کرده بود فیلم ویظدئظویظی بظود از حظمظلظۀ هظوایظی 

 همدیگر را در آغوش بگیرید ای میلیونها انسان

 خشم و بهت گروههای حقوق بشری از تصمیم مقامات یک شهر در سوییس
نهم اگوست –یورو نیوز   

 

 .مقامات برخی از شهرهای سویس در نظر دارند تا حقوق پناهجویان را محدود کنند
ا به برخی مکان های عمومی از جمله ی راز این جمله میتوان به اقدام یکی از شهرهای نزدیک به زوریخ اشاره کرد که در آن مقامات شهر ورود پناهجویان مقیم در اردوگاه پناهندگ

 .مدارس، استخرها، کتابخانه ها و حتی کلیسا ممنوع کرده اند. اقدامی که موجب خشم و بهت گروههای حقوق بشری شده است

این اقدام جهت جلوگیری از تنش با ساکنان، بویژه دانشجویان انجام شده. این برای امنیت خود آنهاست، می خواهیم مطمئن »در مقابل شهردار این شهر برای توجیه تصمیم خود میگوید: 

 «.باشیم که مورد مزاحمت قرار نمی گیرند
 .شهروندان آزاد باشندیر سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان نیز ضمن انتقاد از این اقدام تاکید کرد که پناهندگان باید در رفت و آمد مانند سا

این کار مرا یاد آپارتاید میاندازد: دو طبقه اجتماعی، یکی میتواند هرجایی بخواهد برود و دیگری که تنها به دلیل نوع اقامتش »سیلویا شنکر، نماینده سوسیالیست پارلمان سویس میگوید: 

 «.نمی تواند
وشگاه لوکس در سویس داشته، فر در برنامه تلویزیونی مشهور اپرا نیز، یکی از مصاحبه شوندگان که اتفاقا زن ثروتمندی هم هست، ادعا کرد هنگامی که قصد خرید کیف از یک

 .از ارائه کاال به او خودداری کرده است »برای او خیلی گران است«فروشنده با گفتن این جمله که این کیف 
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 به تماشاگه پرواز ببر

 آه بشتاب كه هم پروازان

 نگران غم هم پروازند

 ارغوان بیرق گلگون بهار

 تو برافراشته باش

 شعر خونبار مني

 یاد رنگین رفیقانم را

 بر زبان داشته باش

 تو بخوان نغمه ناخوانده من

 ارغوان شاخه همخون جدا مانده من

 ه . الف 

 شعر  از هوشنگ ابتهاج  

 ارغوان
 ارغوان شاخه همخون جدا مانده من

 آسمان تو چه رنگ است امروز؟

 آفتابي ست هوا؟

 یا گرفته است هنوز ؟

 من در این گوشه كه از دنیا بیرون است

 آفتابي به سرم نیست

 از بهاران خبرم نیست

 آنچه مي بینم دیوار است

 آه این سخت سیاه

 آن چنان نزدیك است

 كه چو بر مي كشم از سینه نفس

 نفسم را بر مي گرداند

 ره چنان بسته كه پرواز نگه

 در همین یك قدمي مي ماند

 كورسویي ز چراغي رنجور

 قصه پرداز شب ظلماني ست

 نفسم مي گیرد

 كه هوا هم اینجا زنداني ست

 هر چه با من اینجاست

 رنگ رخ باخته است

 آفتابي هرگز

 گوشه چشمي هم

 بر فراموشي این دخمه نینداخته است

 اندر این گوشه خاموش فراموش شده

                                                                 

كز دم سردش هر شمعي خاموش شده               

 یاد رنگیني در خاطرمن

 گریه مي انگیزد

 ارغوانم آنجاست

 ارغوانم تنهاست

 ارغوانم دارد مي گرید

آلود چون دل من كه چنین خون   

 هر دم از دیده فرو مي ریزد

 ارغوان

 این چه راز ي است كه هر بار بهار

 با عزاي دل ما مي آید ؟

 كه زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است

 وین چنین بر جگر سوختگان

 داغ بر داغ مي افزاید ؟

 ارغوان پنجه خونین زمین

 دامن صبح بگیر

 وز سواران خرامنده خورشید بپرس

 كي بر این درد غم مي گذرند ؟

 ارغوان خوشه خون

 بامدادان كه كبوترها

 بر لب پنجره باز سحر غلغله مي آغازند

 جان گل رنگ مرا

 بر سر دست بگیر

 چه باید کرد

باید در مبارزه نظری با جریانات ارتجاعی یک دم هم  

به آنها امان ندهیم. جمهوری اسالمی یک واقعیت 

افشا شده است. باید تمرکز را بر افشای افشا نشده 

گانی که پس از سرنگونی جمهوری اسالمی می 

خواهند عنان جامعه را در اختیار بگیرند، یعنی 

ناسیونالیسم و نظام سکوالر پارلمانی، بگذاریم. 

نیروهای غیر مردمی عالقه ای به این عمل ما ندارند. 

زیرا در اول صف برای گرفتن قدرت پس از 

سرنگونی جمهوری اسالمی ایستاده اند و در واقع هم 

تنها مانعی که بین آنها و رویای قدرت دولتی وجود 

ما برای فریِب ئدارد، جمهوری اسالمی است. لذا دا

ما، از ما می خواهند که تنها روی افشا و مبارزه با 

جمهوری اسالمی تمرکز کنیم و اختالفاتمان را 

بگذاریم برای بعد. ولی کیست که نداند آنها بعد با 

د. همان چیزی نچوبه دار و گلوله به سراغ ما می آی

    .اتفاق افتاد 00که پس از سال 

 سیامک ستوده 

 پنج شهریور نود و دو

کانال پیام افغان -جمعه ها   

“صدای کارگر”   

شب 1:31تا  8:15 به وقت ایران:  

صبح 01تا  8:35به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 7تا  5:35به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 0:31به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 00به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 1:31تا  8:31به وقت ایران:   

صبح                   01تا  1به وقت لوس آنجلس:    
بعد از ظهر 7تا  6به وقت اروپا:     

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 3:31به وقت ایران:   

بامداد 4به وقت لوس آنجلس:   

  بعدازظهر 0به وقت اروپا: 

 

کانال پیام افغان -یکشنبه ها   

”صدای کارگر ”   

شب    8:01تا  7به وقت ایران:   

صبح 8:41تا  7:31به وقت لوس آنجلس:   

بعد از ظهر 5:41تا  4:31به وقت اروپا:   

: جمعه هاتکرار  

بعد از ظهر 2:31به وقت ایران:   

بامداد 3به وقت لوس آنجلس:   

  ظهر  02به وقت اروپا 

  

برنامه های 

تلویزیونی سیامک 

 ستوده

 


