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بنابراین، مسئله اینکه آیا می تووان بوا ااوزا  و تودرتو وا  

سرمایه دار و ضد انقالبی بورا  یوبوشواورد امور مواوار   بوا 

جم ور  اسالمی، بوه رورا ایونوکوه ایون هوموکوار  امور 

سرنگونی را تسریع می کند، اشتراک عومود داشوت یوا نوه، 

  بواشود کوه  تن ا می تواند موضوع بحث و جدل با نبروها

به ماار   با سرمایه دار  بعنووان امور  هوویوتوی و توال  

برا  افظ استقالل طاقاتی طاقه کارگر بعنوان یک وظوبوفوه 

 روتبن اعتقاد داشته و یا  بند می باشند.

اما تاد ا  هر چبز برا  آنکه گورد و بواوارهوا  مو ودو  

کنار  رفته، هسته ارلی جدل و   کنند  در اطراا بحث  

ماااثه برجسته شود، باید چند مسئله را مقدمتا در رابطه بوا 

 استدالالت باال روشن نمود. 

اد ضاول اینکه همه ما عقبد  داریم، همانطور که تشودیود ت

نفع جا ه انقال  بوود ، آنورا   مبان رفوا دشمن همبشه  

تقویت می نماید، طابعی است محکومبت جم ور  اسوالموی 

ارتجواعوی و دسوت راسوتوی ِ  توسط هر دولت  سرمایه دار

نبز مبتواند امر  مثات بود ،  سرنگونی جم ور  اسوالموی 

را تسریع نماید. ب مبن ترتبب تال  برا  وادار ساختن ایون 

دولت ها به موحوکووم نوموودن جومو وور  اسوالموی و بسوتون 

سفارت انه ها  جم ور  اسالمی نه تن ا امر  مفبد، بولوکوه 

یکی ا  وظایف نبروها  مترتی و انقالبی در خارج کشوور 

می باشد. بالعکس، آنچه که برا  امر انوقوال ،  و سوالموت 

ماار   انقالبی بی نو وایوت موور و  یوان بو وش موبواواشود، 

انفعال و سکوت در مورد افشا  انگبز    اازا  و دولوت 

ها  سرمایه دار در اتداماتی است که هرچند بظواهور موردم 

یسندانه می نمایند، ولی در واتع برا  الیوشانی و یوبوشواورد 

 منافع ضد مردمی خویش انجام می دهند. 

بنابراین، مسئله ا  دید یک سوسبالبسوت انوقوالبوی و مواوار  

ضد سرمایه دار  تن ا این نبست کوه آیوا مبووبوه یوارلوموان 

بعنوان جنایوت بور عولوبوه  76کانادا در محکوم کردن کشتار 

بشریت، یا بسته شدن سفارت به توعبف جم ور  اسالموی 

و تسریع سقوطش انجامبد  و لذا باید ا  آن اسوتوقواوال شوود، 

بلکه در اینست که سوسبالبست ما اگر بو وواهود بوه وظوبوفوه 

خود در ماار   وتفه نایذیر بر علبه سرمایوه دار  وفوا دار 

ماند  و برا  یک لحظه هم کوه شود  انورا بوه طواا نسوبوان 

نسپارد، و ا  اینرو نه یک سوسبالبست در ارا، بلکوه در 

عمد، باتی بماند، آیا باید در امر افشا  نبت واتعی دولت و 

یارلمان کانادا سکوت نمود ، همنشبونوی بوبور افشواگورانوه و 

سا شکارانه در مراسم یادمان و هر مراسم مشابه دیگور را 

به افشا  علنی و بی یروا  هوموه جونوای هوا  سورموایوه ا  

محافظه کار و لبواورال گورفوتوه توا سووسوبوالوبوسوت هوا  نوبوو 

دمکرات تر جبح دهد؟ یا ضمن استقاال و شوادموانوی ا  هور 

امله ا  که این یا آن جنای ارتجاعی سرمایه دار  به جنای 

دیگر می کند، بالدرنگ وظبفه خود بداند که تود  موردم را 

 نسات به نبات واتعی آن ا بباگاهاند؟   

اساسا مشوکولوی بوا شورکوت یوک که ما آنقدر درخود نبستبم  

سوسبالبست در این یا آن برنامه، اتی اگر توسط نوبوروهوا  

اموا و تونو وا  داشته باشبم .  ارتجاعی را  اندا   شد  باشد، 

بو وانوه هوا  مو وتولوف موثود   بشرط آنکه سوسبالبست ما  

رد و تاثبر ببشتر برنامه یا جلب جمعبت ببشتور، یوا هور ِ   

دلبد خود فریاوانوه دیوگور ، وظوبوفوه افشواگور  بوبوراوموانوه 

نمایندگان سرمایه دار  را یوک لوحوظوه هوم بوه فورامووشوی 

نسپارد، و ب انه ها  مزبور را وسبله یورد  یووشوی سوا   

خود با نبروها  ارتجاعی تورار نودهود. اگور جوز ایون بوود 

نکاتی در مورد مراسم یادماا  

 در تورنتو 76کشتار 

 سبامک ستود 

تووسوط دولوت هوا  سورموایوه دار  و  76محکومبت کشتار 

دست راستی مثد کانادا امر  مثات است. چرا که جومو وور  

 اسالمی را منزو  و سرنگونی آنرا تسریع مبکند. 

شرکت مقامات لبارال و موحوافوظوه کوار در موراسوم کوموپوبون  

اشکالی ندارد. چرا که بر دامونوه تواثوبور آن  76یادمان کشتار 

 می افزاید. 

دولت کانادا م الف مجا ات اعدام است. ا  اینرو محکومبوت 

توسط  نمایندگان آن امر  طابعی، تابد انوتوظوار و  76کشتار 

 تابد تاول است. 

ما بارها ا  دولت کانادا ن واسته ایم که سوفوارت ایوران  مگر 

را تعطبد کند. ااال که کرد  چرا یشتباانی ا  آنورا گونوا  موی 

 دانبم؟

این ا ب شی ا  دالیلی است که مؤتلفبن با موقواموات لوبواورال و 

محافظه کار رژیم سرمایه دار و امپریالبوسوت کوانوادا بور سور 

در تورنتو، و در تووجوبوه  76برگزار  مراسم یادمان کشتار 

 عمد خود، می آورند.

تاد ا  هر چبز اجا   دهبد این نکته را روشن کنم کوه طورا 

خطا  من در این نوشته ب بچوجه  گرو  هوا و دار و دسوتوه 

بورژوایی مثد سکوالرها  ساز، اقوا بشر و    ها   آشکار

دموکراسی برا  ایران، و امثال م نبست. ائتالا این گرو  هوا 

با اازا  بورژوایی و دست راستی کانوادائوی در مواوار   بوا 

جم ور  اسالمی امر  طابعی بود  و هرگونه انتظار  جوز 

ا  این دار و دسته ها امور  نوادرسوت و بوبور مونوطوقوی ، این

است. اروال جایگزینی یک دولت سرمایه دار هومواهونوگ بوا 

،  نظام امپریالوبوسوم جو وانوی بوجوا  دولوت اسوالموی در ایوران

خواست مشترک این گرو  هوا و دولوت هوا  اموپوریوالوبوسوتوی 

بر  را تشکبد می دهد و تناتوی مبان اهداا و موطوالواوات 

آن ا در مورد ایوران وجوود نودارد. ا  هوموبون رو، خوواسوت 

همدستی با دولت ها و تدرت ها  امپریالبستی بورا  ااوزا  

بورژوائی در ایو یسبون در ماار   با همتوا  اسوالموی شوان 

ِ  ا  موبودان بودر کوردنِ   منطقی ترین و  ممکن توریون را 
با در نظر گرفتن منافع آتی طاقاتوی شوان ،  جم ور  اسالمی

 می باشد و جز این راهی برا  آن ا  متبور نبست. 

شرکت در یارلمان ها  بوورژوایوی کوه نو وادهوا  ارتوجواعوی 

بشمار می روند، به ررا تن ا و تن ا انجام وظبفه افشاگر ، 

 مجا  شمرد  نمی شد. 

سوسبالبست هائی که ب اطر شرکت در مراسم یادمان ا  همه 

طرا مورد انتقاد ترار گرفته اند، می توانستند و می بایسوت، 

بجا  آنکه با سکوت سا شکارانه خود ، موراسوم موزبوور را 

دربست تسلبم تالبغات دبلاا انه نمایونودگوان سورموایوه دار  و 

نمایشات فریاند  آنان  کرد ، به آلت دست آن ا تواودیود گوردنود،  

با افشا  ماهبت ضد مردمی و جنایوتوکوارانوه یوک یوک آنوان، 

مراسم مزبور را به دادگا  یرشور محاکمه این دبلاا ان مادل 

می ساختند. دبلاا انی که ا  یکسو با ژست ها  فوریواونود    

تطع روابط با دولت ها  تروریست و بستن سفارت وانوه هوا  

آن ا مبکوشند خود را، که کمتر ا  دیگران تروریست نبستونود، 

بعنوان ت رمانان ماار   با تروریسم اسالمی جلو  دهند، و در 

همان اال با شرکت در رف اول نوموا  جومواعوت و موراسوم 

 گشایش مساجد تروریست ها، با خود آن ا دست ببعت دهند. 

اقبقت اینست که برا  بعوی سوسبوالوبوسوت هوا آویو وتون بوه 

دامان بورژوا   و شرکت در ائتالفات با نوموایونودگوان آن بوه 

ب انه اتحاد عمد، را  جواورانوی بورا  درموان تونو وائوی و در 

ااشبه بودن شناخته شد  است. اینرو ها کم بوگوو  نوموبورسود 

که کسانی در یاسخ به این سوؤال کوه چورا در بوریوائوی فوالن 

برنامه   یادبود با لبارال ا ائتالا کرد  و تریاوون سو ونورانوی 

را بدست آن ا داد  اید، این دلبد را می آورند که لبارال ها آدم 

می آورند. در االبکه عنارر و نبروها  اینچنبنی چپ بجوا  

توسد به نبروها  ائتالفی بورژوایی بوایود را  درموان را در 

مقابله با علد واتعی ترار گورفوتون خوود در اواشوبوه جسوتوجوو 

نمایند. مجا  بودن یبوستن هر نبروئوی در هور اتوحواد عومود، 

اگر با افشاگر  و نقد وتفوه نوایوذیور گورایوش هوا  ارتوجواعوی 

درون آن اتحاد عمد همرا  نااشد، به چبز  جز دست باال یبدا 

کردن گرایشات ارتجاعی و آلوت دسوت موقوارود آنو وا شودن، 

 ، نمی انجامد. 76همچون نمونه یادمان کشتار 

گرد آور  ببشترین نبرو اول خوواسوت ،  هدا ا  اتحاد عمد

ها  انقالبی و نه هر خواستی است. موفقبت در هور مواوار   

را نه ررفا طول و عرض آن ماار  ، بلکه مو وموتور ا  آن، 

ارالت اهدافی تعببن مبکونود کوه آن مواوار   اوول آن شوکود 

 گرفته و سا مان یافته است.

برا  جناش موسوم به "رژیم چبنج" که جناشی بوورژوایوی و 

رد در رد ارتجاعی است، تن ا طوول و عورض مواوار   و 

جمعبت شرکت کنند  در آن اهمبت دارد. چرا که جوز توغوبوبور 

رژیم که تن ا به نوبورو ااوتوبواج دارد، در یوی هوبو  خوواسوت 

اجتماعی نبست. برا  همبن، برااتی می تواند با ات اذ شوعوار 

"همه با هم" با هر نبرو  ارتجاعی دیگر  که تن ا خواسوتوار 

جایگزینی خود بجا  رژیم موجود باشد، همرا  و متحد شوود. 

ولی برا  نبروها  مترتی و انقالبی، بو وبووی نوبوروهوا  

که تغببر رژیم تن ا ابوزار توحوقود اهوداا  -سوسبالبست واتعی

اجتماعی و انقالبی فراتور  بشوموار موی رود، توغوبوبور رژیوم 

ب ود  خود و بدون آنکه وسبله تحقد این اهداا اجتماعوی و 

یبشرو  ببشتر جناش انقالبی شود، واجد هبچگوونوه ار شوی، 

جز یک جابجائی رور  در تدرت، نبست، و ا  اینرو تونو وا 

می تواند ا  طرید اشتراک عومود بوا نوبوروهوایوی کوه بوا ایون 

اهداا و خواست ها  اجتماعی و سباسی هموههونوگ هسوتونود، 

نووووووحووووووو مووووووطوووووولووووووو  عووووووموووووولووووووی گووووووردد.    

com.siamacsotudeh.www    
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 در اثر استقبال خوانندگان تیراژ روشنگر 

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 Islamic Regime of Iran.  

It is published in Toronto and distributed all over north America 

and Europe.  
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نس ه( که  6777$ )خرج چاپ برا  5152م ارج این ما  

$ کسر  داشته ایم که 396$  کمک مالی، 5551با توجه به  

$ کسر  ا  ما  تاد کد بدهی ما بالغ بر  179با محاساه   

$ می شود که امبدواریم با همت خوانندگان فرهنگ 977

 دوست برطرا گردد.  

  کانادا 

 خسرو تورنتو 01 تورنتو

تورنتو   نجات  01 

 روشنک 01 تورنتو

 فاطی ومنبور  577 تورنتو

 مسعود الوند 01 تورنتو

 هما فرید 01 تورنتو

 طلاه سابد 00 تورنتو

 سبامک 01 تورنتو

دالر    جمع کانادا   090 

آمریکا      

 عااس کافر 01  

 خوانندگان شمال کالبفرنبا 001 

 خوانند  ا  امریکا 01 

 علی بابا نبویورک 01 

 مریم ا  دنور 011 

 عااس فرد شبکاگو 077 

دالر      001  جمع آمریکا 

 جمع کل 5551  

ماهنامۀ روشنگر، نشریه ا  است که به مسائد اجتماعی،  
 سباسی و فرهنگی مبپردا د.

شروع به کار کرد  و اول هرما   2776روشنگرا  سال 
 انتشار می یابد.                       

روشنگر را می توانبد ا  طرید اینترنت در و  سایت  
www.rowshangar.ca نبز  ب وانبد.                           
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یاد جانباختگا  دهه شصت، دربیست وپنجمین  

 .گرامی باد 76تابستا  خونین سال 

با درود به شما عزیزان و سپاس و تشکر ا  کلبه 

دست اندرکار ینجمبن یادمان سراسر   ندانبان که این نشست را برنامه ریز  کردند 

در  ندان ا به دلبد داشتن اعتقاد و آرمان  5376تا یاد  ا  عزیزانی کنبم که در سال 

 .خواهی یکایک آن ا ا  هر گرو  و جریانی جان آنان را گرفتند

رفقا این یادمان که به خاطر عزیزان ا  دست رفته تشکبد شد ، مل می است بر تلب 

مادران و یدران یبر  که تا این لحظه به یاد و خاطر  عزیزان ا  دست رفته خود 

 ند  ماند  اند. من به س م خود ا  همه شما سپاسگذارم و امبدوارم که مثد شما فعاالن 

اجتماعی  یاد  در جا  جا  ج ان باشند تا خانواد  جانااختگان ااساس نکنند که یاد 

  .و خاطر  فر ندان انان در اافظه ها یاک شد  است

دوستان عزیز،بریایی این نوع مراسم و یادمان ها برا  آن خانواد  ها به معنا   ند  

کردن نام و یاد فر ندانشان است که من ش با با چند نفر ا  خانواد  ها رحات کردم 

من را تائبد کردند و می گفتند :" وتتی یاد  ا  عزیزان ما می کنند، ما به این   و همگی این اظ ارات

فکر می کنبم که تعداد  ا  انسان ا  انقالبی که  مانی با بچه ها  ما بودند، هنو   ند  هستند و نظام 

سرمایه دار  نتوانسته این عزیزان را به کاال تادید کند. این انسان ا که فر ندان ما هم جزئی ا  آنان 

بودند، هنو   ند  و برا  رهایی انسان ستم دید  ماار   می کنند. ما ا انجا ئبکه ا  عزیزان ما یاد می 

  ."شود، خبلی به خود می بالبم و دست تک تک این عزیزان را به گرمی می فشاریم

 .یک بار دیگر به همه دست اندرکاران این یادمان خسته نااشبد می گویم

 

  :اوار محترم

به همبن مناسات من می خواهم یک خاطر  مستند ا  مشاهدات ام که تا این تاریخ در اافظه خود آن را 

برا  همه کسانی که به فکر عزیزان ا   .نگ دار  کرد  و هر رو  آن را آببار  کرد  ام تا خشک نشود

دست رفته هستند، تعریف کنم. این خاطر  مستند در جلو چشم من و د  ها  ندانی دیگر اتفاا افتاد  

  .است.آخر من هم یکی ا   ندانبان دهه شبت هستم که جان سالم بدر بردم

هر چند من می خواهم خالره وار این مستند را برا  شما عزیزان بنویسم به این دلبد که وتت برنامه 

 . یاد گرفته نشود. امبد است که مورد تاول واتع گردد

جنگ ایران و عراا بود هر رو  هوایبماها  رژیم بعث عراا بر فرا  ش ر سقز در رفت و آمد بود و 

هر بار با شکستن دیوار روتی مردم را ا  خانه ها  خود به خارج ا  ش ر فرار  می داد. ما که در 

آن  مان  ندان بودیم هب  وتت امکان آن را نداشتبم که ا  اطاا ها  خود خارج و در جا  امنی ینا  

بگبریم. هر رو  هم هوایبماها  بعث بر سر ش رما در اال یروا  بودند و هر  مان که اتدام به شکستن 

 ندانبان یکدیگر را بغد می کردیم و انتظار آن را داشتبم   دیوار روتی می کردند. در آن لحظه ها، ما

که در جا همگی ما  ند  بگور شویم. در نتبجه این بمب باران ها و شکستن روت، هوایبماها  رژیم 

بعث عراا، بند  نان  ندان ش ر سقز مورد ارابت ترار گرفت و 
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 ناموسیبرگزاری کنفرانس دو روزه در مریوان علیه ناموس پرستی و قتل های 

شد و از ضرورت یک آگاهگری جمعی و 
مبارزه و مقابله فعاالنه با ناموس پرستی 
صحبت شد. حاضرین در این سمینار بر 
آگاهگری و عزم جزم عمومی برای مقابله با 

 این فجایع انگشت گذاشتند.
 

بعد از یک جنبش بزرگ زنان سرخپوش 
مریوان که توجه ها را در دنیا بخود جلب 

برگزاری چنین کنفرانسهایی در جنبش  ٬کرد
دفاع از حقوق زنان در ایران بسیار مهم 
است. مریوان مرکز نهادهای متعدد دفاع از 

٬ «اندیش انجمن زنان هم»حقوق زن است. 
انجمن زنان »و  «انجمن زنان مریوان»

کانون علمی_فرهنگی  »«پیشرو
و ..  «صندوق تعاونی زنان مریوان»«رونان

از جمله این نهاد ها هستند. زنان به 
برگزاری گلگشت و برنامه های آموزشی و 
یا کمک به زنان در معرض خشونت 
میپردازند و اخیرا نیز با برگزاری دوره های 

 کامپیوتر و خیاطی و .. به استقالل اقتصادی زنان کمک میکنند.
  

 برگرفته از سایت روزنه
 ۱۰۲٣سپتامبر  ۸

با   دوستانه به انگلستان سفر کرد. اینگونه انتظار 
رفت که این سفر ور شی به نزدیکی ببشتر دو کشور،  می

یعنی بریتانبا و شورو ، که در آن  مان متحد یکدیگر به 
رفتند کمک کند. طاد مدارک تاری ی این با   با  شمار می
به نفع تبم دینامو مسکو خاتمه یافت ولی بر  ۴-۹نتبجه 

رو  دیگر اوادث این با   اتفاا نظر وجود ندارد. 
ظاهرا با   در مه بلبظ برگزار و شرایط بد جو  باعث 
سردرگمی داور و تادید با   به رحنه دعوا شد  بود. 

شود که با یکنی ا  آرسنال به  برا  مثال این گونه ادعا می
دلبد مشت  دن به رورت یک با یکن دینامو مسکو ا  
 مبن اخراج شد  بود ولی به خاطر مه شدید دور ا  
چشمان داور به با   ادامه داد  بود، یا تبم دینامو مسکو 
بدون خارج کردن هب  با یکنی دست به تعویض  د  و 

بان  دوا د  نفر  با   کرد  بود. در انت ا  با   هم دروا  
آرسنال در مه شدید به تبر دروا   خورد  و بب و  شد  
بود و جا  او را یکی ا  هواداران تبم آرسنال گرفته بود. 

 Theاواشی این با   ساب شد تا جورج اورول مقاله )
Sporting Spirit یر را در نقد ور   ت رمانی  )

 بنویسد.  
*** 

 روحیه ورزشی
 5901دسامار  -جورج اورول

اال که سفر کوتا  تبم دینامو به اتمام رسبد  است، امکان 
تکرار ارفی که افراد اهد فکر تاد ا  ورود تبم دینامو 

 دند وجود دارد. اینکه ور   همبشه مساب بدخواهی  می
است، و اینکه اگر اینگونه سفرها تاثبر  هم بر روابط 
انگلستان و شورو  داشته باشد، به ااتمال آن را کمی بدتر 

 کند. می
اند این اقبقت که اداتد دو تا ا   اتی جراید هم موفد نشد 

چ ار مسابقه به برو  ااساسات  شت منجر شد را م فی 
کنند. در مسابقه آرسنال، یک نفر که آنجا بود به من گفت، 

شهر مریوان یکی از مراکز مهم سازمان 
یابی و فعالیت متحدانه زنان است. اخیرا این 
شهر میزبان یک کنفرانس دو روزه مهم 

 علیه 
 ناموس پرستی و خشونت علیه زنان بود.

 
مرداد ماه " کانون علمی  ٣۲و  ٣۰روزهای 

فرهنگی رونان" مبتکر و سازماندهنده یک 
کنفرانس دو روزه بود و در جریان دو روز 
مباحثات فشرده و جالب در مورد جنبه های 
مختلف ناموس و ناموس پرستی و علل و 

به تفصیل صحبت  ٬زمینه های قتل ناموسی 
 شد.

کارگاه آموزشی  ٬در روز دوم این سمینار
مبارزه با خشونت علیه زنان برگزارشد که 
در آن با حضور تعداد زیادی از زنان 
مریوانی در مورد خشونت علیه زنان در 
خانواده و مسائل ناموسی و راههای مقابله با 

 قتل ناموسی صحبت شد.
در این سمینار گفته شد که به تازگی در کمتر از چند ماه در مریوان چهار نفر به دالیل 
ناموسی به قتل رسیده اند و قتل ناموسی در مجموع در کردستان بسیار باال است. در این 
کارگاه در مورد عادی شدن این اپیدمی و عادت کردن افکار عمومی به این اخبار صحبت 

ببن یک با یکن روس و یک با یکن انگلبسی دعوا شد و 
تماشاگران هم داور را هو کردند. مسابفه گالسگو، به گفته 
ش ص دیگر ، ا  همان ابتدا به یک نزاع همگانی تادید 
شد  بود. و در آخر هم آن مشاجر  بر سر ترکبب تبم 
آرسنال، که در این  مانه ناسبونالبستی به امر  عاد  
تادید شد  است. آیا واتعا به گفته روس ا یک تبم منت ب 

ها، یک تبم باشگاهی؟ آیا  انگلستان بود یا، به گفته بریتانبایی
دینامو سفر خود را برا  روبرو نشدن با تبم منت ب 
انگلستان ناتمام رها کرد؟ مثد همبشه همه افراد بنا بر 

دهند. الاته نه  تعلقات سباسی خود به این سوال ا یاسخ می
 Newsکامال همه. با عالته به رفتار نبو  کرونبکد )

Chronicleدوست، بعنوان یک نمونه -(، رو نامه روس
کردم؛  کند، دتت می ا  ااساسات شدید  که فوتاال ایجاد می

اینکه خارنگار ور شی این رو نامه موضعی ضد روسی 
گرفته و مدعی بود که تبم آرسنال منت ب انگلستان ناود. 

شک این مجادله تا سال ا در یاورتی کتاب ا  تاریخ ادامه  بی
خواهد داشت. در این مبان اما نتبجه سفر دینامو، اگر هم 

 ا  داشت، ایجاد خبومت جدید ببن طرفبن بود. نتبجه

 زلمای کاوه
من خود را در شادمانی یبرو   با یگران فوتاال 
افغانستان شریک می دانم و امبد که جشن ها  شادمانی 
وخوشی همبشه نبباشان باشد. اما با   ها  فوتاال 
ا ایدیولوژ  ملی گرایی یبرو  مبکند و یبامد ها  دیگر  
هم دارد که جورژ ارول نویسند  برجسته عبر ما در مقاله 
 یاایی به آن یرداخته است. این نویسند  نامدار یبامد ها  
دیگر  ا  با   ها را مطری مبکند که گذاشتن آن دراینجا 
ممکن است دراین هوا  تب فوتاال مناسب نااشد. اما من 
بعنوان انساني که دناال هماستگی واتعی مردم افغانستان 
وبرابر  اتتباد  وسباسی و اد ش روند  ام مطمئن 
هستم که بردن یک با   فوتاال نمبتواند معوله وادت را 
اد کند. بلکه برا  رسبدن به وادت انسانی ما نبا مند 
ایجاد موتعبت دیگر برا  مردم افغانستان هستبم. لطفا این 

 مقاله را با دتت ب وانبد.
  

 روابه ور شی
، تقریاا شش ما  بعد ا  یایان جنگ ۲۳۴۵در نوامار  

ج انی دوم در ارویا، تبم دینامو مسکو برا  انجام چند 

 

 بمبانسبت پیروزی تیم فوتبال افغانستان
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دیلما روسف، ریبس جم ور بر ید در اعتراض به برنامه جاسوسی امریکا ا  این کشوور سوفور 
 .ما  آیند  تبمی ا  مقامات رسمی این کشور به واشنگتن را لغو کرد

ش ریور( ااکی ا  این است که موقواموات   ۲۴شناه ) ها  خارگزار  رویتر  در رو  ینج گزار 
اند که روسف سفر خود به امریکا را لغو و روابط دوجاناه تجار  بور یود و  بر یلی اعالم کرد 

است. بر ید عذرخواهی واشنگتن برا  جاسوسی گسترد  سا مان امنبت  واشنگتن را کاهش داد 
 .اند ملی امریکا ا  مکالمات و ارتااطات ش بی مقامات ارشد بر ید را خواستار شد 

ها  دیلما روسف، رئوبوس جومو وور  بور یود تووسوط  براساس یکی ا  اسناد در  یبدا کرد  ایمبد
ا  است که برا  با کردن و  برنامه   DNI.مورد تحقبد و تجسس ترار گرفته است DNI برنامه

 .شود الین استفاد  می خواندن ارتااطات آن

چنبن ا  جاسوسی سا مان امنبت ملی امریکا ا  موقواموات موکوزیوکوی خواور داد   اسناد منتشر  هم
 .است

ا  اعالم کرد که یک یادداشت دیوپولومواتوبوک  در رو  دوشناه، و ارت خارجه مکزیک، در ببانبه
  جوانواوه در موورد جواسووسوی ا   انوریوکوه برا  واشنگتن فرستاد  و خواستار انجام تحقبقات همه

تو، رئبس جم ور  مکزیک شد  است. در این نامه بطور تاطعانه هر گونه جاسوسی علوبوه  نبه ینا
 الملد است. ش روندان مکزیک محکوم شد  و نقض اقوا ببن

 پاسخ رییس جمهور برزیل به جاسوسی آمریکا

مهاجرین بازداشتی در 
اعتراض به انتقال به 
خارج از شهر تورنتو، 
 دست به اعتصاب غذا زدند

نفر ا  م اجرین بال تکلبف ا  با داشتگا   595تعداد 

تورنتو به مرکز با داشتگا  "لبند  "  در فارله   دو 

ساعتی ا  تورنتو انتقال داد  شد  اند. این م اجرین ا  

سپتامار در اعتراض به شرایط بد  56رو  سه شناه 

محبط  ندگی شان و محدودیت ها   یاد،  دست به اعتبا  بذا  خشک  دند. "اریک 

آر( خود را دریافت کرد   -کارت اتامت دائم )یی  5997کا  " م اجر  است که در سال 

به یک سال  ندان محکوم شد  بود؛ او نبز  2755ولی به علت جرم تقلب یا جعد، در سال 

اکنون در مرکز لبند   بسر می برد. اریک ا  طرید تلفن به تورنتو استار اوضاع و ااوال 

آن با داشتگا  و خار  اعتبا  بذا را درمبان گذاشته است. او می گوید اداتد چ ار نفر ا  

اعتبا  کنندگان دچار افت تند و فشار خون شد  و ببمار شد  اند؛ ما می خواهبم در محلی 

نزدیک به خانواد  و فامبد مان باشبم تا آن ها بتوانند به دیدار ما ببایند. یکی دیگر ا  م اجرین 

به این  2752ساله ا  است و در معرض اخراج ا  کاناداست  و ا  آگوست  08که  مرد 

با داشتگا  انتقال داد  شد  می گوید  مانی که در با داشتگا  تورنتو بودم خانواد  ام اداتد 

هفته ا  یک بار به دیدن من می امدند ولی االن  آمدن اینجا برایشان امکانپذیر نبست چون آن 

ها توان مالی برا  هزینه    رفت و برگشت به اینجا را ندارند بعالو  محدودیت ها  خبلی 

س ت در این جا نسات به ما اعمال می شود؛ به عنوان مثال ممنو عبت تردد .  م اجرین 

با داشتی خواسته ها  خود را لبست کرد  و  به رسانه ها  م تلف فرستاد  و ا  یکی ا  

مشاورین امور م اجرتی، مک اسکات،  خواسته اند در انتشار  خارها  شان به آن ا کمک 

کند. ا  جمله خواسته ها  آن ا دسترسی به مراتات ها  یزشکی و دارویی، دسترسی به خط 

تلفنی ار ان برا  تماس با خانواد  و نبز  تماس با 

مددکاران اجتماعی، مراجع اقوتی و تانونی و استفاد  ا  

خدمات اجتماعی است. آن ها همچنبن خواستاریایان دادن 

به محدودیت ها  بی شمار  شد  اند که دائما در 

 با داشتگا  اعمال مبگردد. 

در این با داشتگا  ها، م اجرینی که وضعبت اتامت شان 

مش ص نشد  نگ دار  می شوند. در مبان آن ها  

م اجرینی که اتی کارت اتامت دائم دریافت کرد  اند ولی 

به علت ارتکا  جرم محکوم و  ندانی شد  و در وضعبت 

اخراج ا  کانادا  هستند نبز دید  می شوند که با کور سویی 

 ا  امبد ، در بالتکلبفی بسر می برند.   

ادود د  هزار نفر در  2755 -2752طاد گزار  سا مان  کانادایی خدمات مر  ،  در سال   

با داشتگا  ها  م اجرین  ندانی هستند.  دو سوم ا  این افراد در  ندان ها  استانی و بقبه در 

  ندان ها  فدرال نگ دار  می شوند. 

س نگو  سا مان کانادایی خدمات مر  ، آنا یبپ در این مورد اظ ار داشته که: " انتقال این  

افراد  به لبند   بنا بر تبمبم و یر استانی خدمات امنبت و ارالی اجتماعی انجام شد  که به 

علت تعطبد شدن دو  با داشتگا  در تورنتو بود  و با داشتگا  جدید در تورنتو ااتماال تا سال 

آماد  می شود و  هر رو  هفته ا  یکی ا  اعوا  سا مان ما در این با داشتگا  اوور  2750

دارد و این ا مبتوانند  مشکالت شان را  مطری  کنند ، این افراد به وکبد و خط تلفن دسترسی 

دارند و ضمنا ترار شد  که فروشگا   مواد بذایی در با داشتگا  ایجاد شود. اظ ارات س نگو  

سا مان خدمات مر   به گونه ا  است که گویی اعتبا  بذا  با داشتی ها بدون دلبد بود  . 

هرچند اخاار این گرو  و شرایط  ندگی شان در  رسانه ها انعکاس ناچبز  دارد، تابد ذکر 

است که تا کنون  ن ادها  اجتماعی در دفاع ا  اد م اجرین و یناهندگان فعال بود  اند و با 

 ایجاد ارتااط با وکال،  سعی در تأمبن کمک ها  تانونی و اقوتی در این مورد داشته اند. 

    2753سپتامار  21روشنگر :  برگرفته ا  و  سایت تورنتو استار، 

 جنایت آشکار، در پناه "حافظا  صلح و امنیت" در افغانستا  

 در باره ی عکس روی جلد 

در شینوار نینگرهار، روزانه به طور متوسط دو تا ز  و یا دختر خرید و فروش میشود که 

ساله را به حراج گذاشتند ۹یک طفل  اینبار   

این  جنایت ها  آشکار است که این گونه وتبحانه در مقابد چشم ج انبان انجام می گبرد. این 

تا کار  و سباهکار  ست که نسات به کودکان  در کمال امنبت و بدون مزاامت نبروها   

"امنبت و نظم دولتی" و"اافظان رلح و امنبت آمریکایی و ارویایی" در افغانستان رورت 

می گبرد.همان نبرو ها  نظامی که به ب انه   مقابله با طالاان، مردم افغانستان را در مقابد 

طالاان خلع سالی کردند. این است ارمغان "ج ان آ اد و نظم ج انی سرمایه " برا  بشریت. 

در ینا  همبن  " نظم ج ان آ اد" است که  جنایتکاران جم ور  اسالمی ایران در مجالس  

تانونگذار  خود "ا دواج با فر ندخواند " را  تبویب می کنند. این دم و دستگا  ها  مقننه و 

مجریه و توائبه سرمایه آن چنان ضد انسانی و آلود  است که فقط می تواند برا  تا کاران 

و عوام فریاان تابد استفاد  باشد.  جریان ها و نبروهایی که در یی کسب چنبن ابزار و دستگا  

ها هستند یا خود به خوبی می دانند که فقط برا  سرکو  و ب ر  کشی می توان ا  آن ا استفاد  

کرد.  هر چه این دم و دستگا   توا  سه گانه،   ببن جنای ها  سرمایه دست به دست می گردند 

ضد انسانی تر،  کثبف تر و خوناار تر  می شوند.  سرمایه دار  و اکومتگرانش هرچه در 

چنته داشته اند   ا  تفکبک توا و علم سباسی و شمشبر جنگ شان گرفته تا  بمب و دشنه و اسبد 

یاشی و  نجبر و تجاو  و شکنجه و کارگر کشی وامایت ا  بربریت و تواش را به بشریت 

عرضه کرد  اند. اکنون دیگر نوبت مردم است که خود، مدیریت را به ع د  بگبرند. اگر مردم 

نویسند    تانون باشند، هرگز اجا   ن واهند داد چنبن تانونی که اجا   بدهد الدین با فر ند 

خواند  ها  خود ا دواج کنند به تبویب برس؛، اگر مردم، خود نظارت بر  ندان ها و 

با داشتگا  ها را داشته باشند، هرگز اجا   ن واهند  داد که  فر ندانشان در  ندان ها شالا 

ب ورند، مورد تجاو  ترار بگبرند و طنا   اعدام گردن آن ا را تا اد مرگ بفشارد. آر  تن ا 

 خود ما مردم هستبم که رالابت  ادار    جامعه و برترار  نظم ج انی را  داریم.  

 یرتو



 

2013اکتبر          75ماهنامه روشنگر        شماره  7   

در ویدیو  ی ش   –بپذیرید و با عبنکی که این جوان مسلمان 
بر چشم داشت دنبا را نگا  کنبد، مسئله، مسئله مسلمان  -شد 

ضد ببرمسلمان مبشود بنابراین تا موتعی که دشمن نسات به 
شما امتبا ات استراتژیک دارد، هویت او و اینکه کبست، 
اهمبت ندارد. فرامو  نکنبم که تروریسم در با  ، نمایش و 

 «تئاتر خالره مبشود.
یورونبو : سوریه دچار هرج و مرج شد  و ورود و خروج به 
آن ا  هر  مان دیگر  آسان تر. خطر اینکه تسلبحات 

 شبمبایی بدست افراد نامربوط ببفتد چقدر است؟
در مبدان جنگ هر چبز  ممکن است اتفاا »رافائلویانتوچی: 

ببفتد. اگر نگران این هستبم که یا  این مسئله به ورا  
مر ها  سوریه هم کشبد  شود، برخی مسائد فنی هستند که 
موضوع را یبچبد  می کنند. مثال در مورد ماد  سارین که 
نگرانی  یاد  را ببن مردم بوجود آورد ، انتقالش نبا مند 
امکانات خاری است. ف مبدن اینکه آیا گروه ا توانایی و 

 «امکانات چنبن کار  را دارند یا نه، ساد  نبست.
 

یورونبو : اگر ب واهبم یک با ببنی اساسی کنبم و چشمه 
افراط گرایی را ب شکانبم و جلو  این بچه ها  جوانی که می 
خواهند علبه کشورهایشان در ارویا اتدام کنند را بگبریم، چه 

 کار باید بکنبم؟
وتتی شانزد  ساله بودم و انفعال و ناتوانی ارویا »مجبد نوا : 

را در بوسنی دیدیم بسمت افراطگرایان رفتم و جذ  آن ا شدم. 
می دانبد با دیدن کشتار و نسد کشی در سربرنبتسا این 
ااساس در من بوجود آمد که این موضوع برا  دنبا اهمبتی 
ندارد. بنظرم ما ا  درس ایی که در بوسنی گرفته بودیم در 
کو وو و لبای استفاد  کردیم و ببورت موثرمداخله کردیم. 
نه مثد مورد عراا که تجاو   بود ماتنی بر بزرگنمایی و 
اشتاا . بنابراین بنظرم باید ا  وتایع و تجربه ها درس گرفت؛ 
انفعال ما در این مورد فقط به تدرت گرفتن ورشد القاعد  
کمک مبکند. بنظرم ما تا ااال درمحاساات خود اشتاا  کرد  
ایم. دلبد اینکه جا ه الن بر  و القاعد  اینقدر یبشرفت کرد  اند 

که الاته تابد   –و به موثرترین نبرو  مسلح تادید شد  اند 
این است که واکنش ما با تاخبر بسبار همرا  بود.  -بحث است

 .«بنابراین با هم تاکبد می کنم باید ا  گذشته درس بگبریم
به نظرم افراد  که جذ  افکار این گروه ا »رافائلویانتوچی: 

شد  اند تن ا ب اطر این ناود  که دیدگا  مورد نظرشان در 
سباست خارجی را، در منش چنبن گروه ائی دید  اند بلکه 
ااساس ش بی آن ا و اینکه در  ندگی کار  نکرد  اند هم 
بود . اینکه چبز  را ا دست داد  اند و باید اتما در کار  
مشارکت داشته باشند. بنابراین بنظر من تبویر خبلی یبچبد  
ا  شکد گرفته است بکارگبر  درس ا  گذشته، بویژ  دو 
دهه اخبر، برا  دولت ا مشکالت خای خود  را دارد. 
رمزگشایی ا  همه موارد  که موجب ایجاد انگبز  در این 

و متقاعد کردن  -که عمدتا ا  یک گرو  سنی هستند  –جوانان 
 «آن ا به اینکه راهی که در یبش گرفته اند، آسان نبست.

می تواند ب وبی تشدید یبچبدگی اوضاع را نشان دهد. 
شرایط اینگونه است که مبدان جنگی وجود دارد که برا  
مدت طوالنی وضعبت آن به بن بست رسبد ؛ گروه ایی را 
دارید که با القاعد  مرتاطند؛ گروه ایی را دارید که 
مطالااتی شابه القاعد  دارند، شفاها ا  آن امایت می کنند و 
لزوما هم جزو شاکه آن نبستند. وجود چنببن گروه ایی و 
جنگجویان خارجی ا  که جذ  آن ا شد  اند، به این 
معناست که ارتااط مستقبمی ببن این گروه ا و مناطقی که 
در سوریه تحت کنترلشان است، و بر ، اتحادیه ارویا و 
تعداد  ا  کشورها  ارویایی وجود دارد. این جنگجویان 
وسبله ارتااطی هستند و با توجه به درجه ساعبت، استفاد  
ا  تسلبحات شبمبایی و ناتوانی جامعه ببن الملد ا  ات اذ 
تبمبم وااد، مسئله در اال ااضر در کانون توج ات 
ترار گرفته است. بنابراین مبتوان گفت که ا  ج ات 
بسبار ، عنارر ال م برا  به ت قرا بردن اوضاع، یکجا 

   «در کنار هم جمع شد  اند.
یورونبو : با توجه به تجربه ش بی تان، در سر این 
جوانان عمدتا مسلمان، چه چبز  وجود دارد. ارال برا  
چه باید علبه کشور  که در آن  اد  و بزرگ شد  اند 

 ب واهند اتدامی کنند؟
خو ، این مسئله با تغببر کامد هویتی آبا  »مجبد نوا : 

شد. همانطور که در س نان ویدیویی محمد ردید خان تاد 
 -و شما هم ی شش کردید -ا  امالت لندن مش ص است

ل جه بلبظ یورکشایر  او نشان مبدهد که متولد و بزرگ 
شد  اینجاست. او مبگوید مردم شما به مردم من امله 
کردند، اشار  ا  به عراا است که اتی یایش را هم به 
خاک آنجا نگذاشته. اتفاتی که افتاد  این است: تغببر هویت 
تا اد  که افراد به کشور  که در آن متولد و بزرگ شد  
اند هب  ااساس وابستگی و نزدیکی نمبکنند و ببشتر خود 
را متعلد به جوامع ج ان سومی مبدانند که اتی به آن ا 
سفر هم نکرد  اند. اما یبوندها  ایدئولوژیک مشترک برا  
ترببب کردن آن ا به رفتن، اثر ال م را دارد و کفایت می 

 «کند.
لندن، چگونه ال ام  2771یورونبو : بمب گذاری ا  ژوئن 

 ب ش جوانانی بود  که امرو  به سوریه رفته اند؟
با هم تاکبد کنم باید هوشبار باشبم هر کسی »مجبد نوا : 

که به سوریه سفر کرد  لزوما برا  یبوستن به القاعد  
نرفته است. اما من بشدت نگرانم و اگر امله ا  رخ ندهد 
ابرت  د  خواهم شد برا  اینکه ادود هشتبد جنگجو  
خارجی ا  ارویا در سوریه هستند، دویست نفر ا  

خو  اگر رژیم بشاراسد دشمن آن است ارال ….  بریتانبا
چرا باید به بریتانبا امله کنند؟ برا  یاسخ به این سئوال می 
توانبم امالت بوستون را مرور کنبم که عامد آن چچنی 
تاار بود و تاعدتا باید روسبه را دشمن خود مبدانست ولی 
دیدید که آمریکا هم برا  او اکم یک دشمن را داشت و 
عملبات بوستون را ترتبب داد. وتتی ایدئولوژ  خاری را 

  
 یورو نیوز

 

هزاران ج ادگر وارد خاک سوریه شد  اند و بسبار  ا  آن ا 
به گروه ا  افراطی اسالمگرا یبوسته اند. اداتد ششبد 
ارویایی در ببن آن ا هستند که معلوم نبست در با گشت به 
وطنشان در ارویا، چه رویه ا  را در یبش بگبرند. آیا آن ا 
 در با گشت ا  سوریه، ت دید  برا  کشورشان خواهند بود؟
امرو  تفاوت تائد شدن ببن تروریست ها  بالقو  و افراد  
که در با گشت به ارویا، ت دید  برا  کشورشان نبستند، 
 یکی ا  چالش ها  بزرگ یبش رو  مقامات ارویایی است.

برا  بررسی ببشتر این موضوع در استودیو  یورونبو ، 
همرا  هستبم با مجبد نوا ، اسالمگرا  افراطی در گذشته و 
یکی ا  فعاالن ماار   با افراط گرایی در اال ااضر، و 
رافائلو یانتوچی یژوهشگر ارشد ماار   با تروریسم در 
موسسه خدمات متحد  سلطنتی و مطالعات دفاعی امنبتی 

 بریتانبا.
درجه ا  اوضاع هستبم  377یورونبو : مجبد، شاهد تغببر 

که به نظر می رسد  نگ ا  خطر را ببدا درآورد ، اینطور 
 نبست؟

فکر می کنم دالید خو  و تابد توج ی داریم. »مجبد نوا : 
گرو  ارلی فعال در سوریه را می شناسبم که دراال ااضر 
جا ه الن بر  یکی ا  شاخه ها  القاعد  است. بر این مسئله 
هم واتفبم که اکثر آن ایی که تحت تاثبر تعلبمات مذهای خود 
به سوریه رفته اند به یکی ا  گروه ا  اسالمگرا یبوسته 
اند. بنابراین باید نگران با گشت آن ا به ارویا باشبم، 
ب بوی وتتی س نان این مرد جوان را شنبدیم که گفت: 
ارویا مساب جنگ بود . برا  اینکه چنبن تفکراتی می تواند 

 .«عملبات را به داخد خاک ارویا منتقد کند
یورونبو : اما تاال هم مردم مبگفتند که عراا یایگا  و 
آمو شگا  تروریست ا شد  که واتعا اینگونه ناود. چرا فکر 

 مبکنبد سوریه متفاوت است؟
دو دلبد برا  این تفاوت وجود دارد. در عراا »مجبد نوا : 

هم، درواتع ا  این ج ت اتفاا افتاد که اال می ببنبم آمو   
بسبار  ا  نبروها  القاعد  در سوریه، توسط القاعد  عراا 
انجام مبشود و با هم متحدند. اما دلبد اینکه  مسئله اینقدر 
اهمبت یبدا کرد ، اتی ببشتر ا  افغانستان، این است که 
برا  ن ستبن بار  است که شاهد اوور این تعداد 
جنگجو  ارویایی االرد هستبم که برا  یبوستن به 
ج ادگرایان به خارج می روند. در تاریخ، اوور این تعداد 

   .«ارویایی در گ ردان ا  ج اد  سابقه نداشته است
یورونبو : رافائلو یانتوچی، آیا شاهد ترارگرفتن عوامد 

 بالقو  خطرناک در کنار هم هستبم؟
به انحاء م تلف می توان وضعبت سوریه »رافائلو یانتوچی: 

را به چنبن االتی تشابه کرد. ا  نظر ت دیدات بالقو  
تروریستی یا با گشت ج ادگرایان ا  مبدان جنگ به خانه که 

 تهدید جهادگران اروپایی در بازگشت به خانه، تا چه حد جدیست؟

 توافق کردهای سوریه برای تشکیل دولت موقت

گذاشته است.  این توافق به احتمال زیاد بر توافق اخیر 
شورای ملی کردهای سوریه که با ائتالف مخالفان سوری 
منعقد کرده بود تاثیر منفی خواهد گذاشت.  پیشتر شورای 

بند   ۲۱ملی کردهای سوریه با ائتالف مخالفان توافقی شامل 
امضا کردند که براساس آن کردهای سوریه به صف مخالفان 
دولت سوریه بپیوندند اما درمقابل امتیازاتی به آنها داده شود. 

های کرد سوریه ازجمله  این توافق مورد قبول دیگر گروه
 مجلس کردستان سوریه واقع نشد.

های به دست آمده را به اطالع  کردهای سوریه توافق
اند و برای این توافق با  مسئوالن کردستان عراق نیز رسانده

 آنها نیز مشورت شده است.
   ۲٣۳۱, ۲۸شهریور 

انتخابات سراسری در مناطق کردنشین سوریه را برعهده 
ای بر این  المللی ومنطقه خواهد داشت که ناظران بین

انتخابات نظارت خواهندکرد و پس از آن دولت خودمختار 
شود. کردهای سوریه  کردها در شمال سوریه تشکیل می

همچنین توافق کردند که در مرحله انتقالی مسئولیت امور 
سیاسی٬ اقتصادی٬ اجتماعی٬ امنیتی و حمایت از 
غیرنظامیان در مناطق کردنشین بعهده دولت انتقالی 

 های کرد  در شمال سوریه باشد. متشکل از تمامی گروه
پیشنهاد مذکور از سوی "صالح مسلم" رئیس حزب اتحاد 
دموکراتیک کردهای سوریه مطرح شد که بنا به ادعای 
محافلی از درون این حزب٬ مسلم طرح خود را با مسئوالن 

ای در سفرش به تهران و آنکارا در میان  ایرانی و ترکیه

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(٬ به نقل از 
این توافق میان "مجلس  -چاپ لندن -روزنامه الحیاة 

کردستان سوریه" و "شورای ملی کردهای سوریه" امضا 
آن مناطق کردنشین شمال و شمال شرق  شد که بر اساس 

های کرد  این کشور توسط دولتی موقت متشکل از گروه
 اداره خواهد شد.

بنا به گزارش الحیاة٬ روز یکشنبه مذاکراتی طوالنی میان 
نمایندگان دو گروه مذکور در شهر قامشلی سوریه 
ای  برگزارشد که در پایان دو طرف توافق کردند تا کمیته

برای تدوین قانون اساسی موقت تشکیل شود و پس از آن 
دولتی موقت برای اداره مناطق کردنشین سوریه روی کار 
آید.  بر اساس توافق کردها٬ دولت موقت وظیفه برگزاری 
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کارگرانی که با وجود تحمل مشقت ها و سختی های فراوا  در 
مراحل انجام کار، اساسا دیده نمیشوند و صدایی از آنها به 

 .گوش نمیرسد
هزار کور  آجریز ، گروهی ا  محروم ترین کارگران  37 

کشور را در خود جا  داد  است. شابالن این ب ش با وجود 
تومان دریافت  26ها  فراوان کار برا  هر خشت تن ا  مشقت

تا  67می کنند، نبمی ا  سال ببمه ندارند و برا  با نشسته شدن 
سال باید کار کنند. محرومبت باعث شد  تا خانواد  ها  این  87

کارگران محروم نبز مجاور به اشتغال دسته جمعی باشند و سن 
کودکان کار در این شغد س ت و  یان آور به شدت کاهش 

 .یافته است
هزاران کارگر محروم امرو  در نقاط م تلف کشور، رو  
خود را در کنار کور  ها  داغ آجریز  مبگذرانند و در ابلب 

ساعت کار کنند. با  58تا  57موارد مجاور مبشوند رو انه ببن 
وجود نقص ها و مسائد فراوان در اشتغال به این نوع کار در 
ایران، اوور چشمگبر کودکان در کنار کور  ها  آجریز  

 .خودنمایی می کند
  

 ساعت کار روزانه در کنار کوره داغ 00
کارشناسان با ار کار می گویند سن کودکان شابد در آجریز  

سال نبز رسبد  و ابلب کودکان خانواد  هایی که در این  7به 
نوع کار اشتغال دارند، مجاور مبشوند برا  کمک به خانواد  
در امرار معا ، در جریان آجریز  نقش داشته باشند. بعاارتی 
گروهی ا  کودکان مجاورمبشوند در سنبن بسبار یایبن کار 

 .س ت و  یان آور آجریز  را تجربه کنند
هزار خشت  3یک کارگر آجریز می گوید برا  تحوید رو انه 

هزارتومان  37نفر  مشغول مبشوند که بتوانند  0یک خانوار 
درآمد داشته باشند که آن هم اگر نتوانند به ترارداد رو انه خود 
عمد کنند، ا  مالغ درآمدشان کسر خواهد شد! الاته مدتی یبش 

 5777اعالم شد دریافتی کارگران شابد در این ب ش برا  هر 
 .هزارتومان افزایش یافته است 26خشت به 

یکی ا  مسائد و دبدبه ها  کارگران آجریز ، فبلی بودن 
این شغد است. آن ا تن ا در ما  ها  گرم سال مبتوانند در این 
او   فعالبت داشته باشند و در نبمه سرد سال امکان اشتغال به 
کار آجریز  وجود ندارد و یا دست کم کار در این ب ش 
ببورت نبمه تعطبد در می آید. این مسئله باعث می شود تا 
افراد نتوانند ا  ببمه کامد نبز برخوردار باشند و ببشتر آن ا 

 .نبمی ا  سال را ببمه و نبمی را بدون ببمه سپر  می کنند
  

 ب شی ا یک گزار    -ش ریور 37  -مناع: م ر   

سن کودکان کاردر 

 6آجرپزی ها به 

 !سال رسیده است

 نویسنده مشهور هندی به ضرب گلوله طالبان کشته شد
سوووشوومووبووتووا بوونووبوورجووی، 
نویسند  مش ور هونود   در 
والیت یکتوبوکوا، بوه ضور  

 .گلوله طالاان کشته شد
تایمز آو ایندیا  »به گزار  

خانم سواشوموبوتوا بوانورجوی  «
ساله  که به توا گوی بوه  ۴۳

افووغووانسووتووان و نووزد شوووهوور 
افوغوان خوود بورگشوتوه بوود،  
توسط نبروها  طوالواوان ا  
خانه خود ببرون کشبد  و با 
 .شلبک گلوله به تتد رسبد

فوورار ا  چوونووگ  »کووتووا  
نوووشوووتوووه خوووانوووم  «طووالووواووان

بنبرجی و بر اساس توجوربوه  
و  در اسووارت ایوون گوورو  
بود که با استوقواوال گسوتورد  

 .خوانندگان مواجه شد و بالبودد نبز فبلمی را بر اساس این کتا   ساخت
او با یک تاجر افغان ا دواج کرد  بود و یبش ا   به  تتد رسبدن  توسط طالاان، بعنوان  یک ب ور  در یک مرکز ب داشتی  

 .کرد  است هایی ت به می کرد  و ا   ندگی  نان آن منطقه فبلم در ش ر خرانا، استان یاکبتا کار می
 .هب  خار  مانی بر یبگبر  و تحقبد یبرامون عامالن این ترور توسط مقامات رسمی در دست نبست

 نجات شاه کوه

 تن  یستاان در برابر بلد رها  ت ریب گر  یستاوم ایران در استان کرمان...! ۲۱۱سد انسانی ببش ا  

نفر ا  کوهنوردان کشور به ت ریب تله شا  کو   677گرو  منابع طابعی: در یی اعتراضات دو رو  گذشته ببش ا   -سازیرس 

متر  تله شا  کو  در برابر لودرها  معدن کاوان ،استاندار کورموان ظو ور امورو   3877و تشکبد  نجبر  انسانی درارتفاعات 

 درود و تاریک به مردم ف بم کرمان  دستور توتف موتت عملبات معدن کاو  درکو  شا  را رادر کرد.  

 در ترکیه  قوانین جدید پناهندگی
ترکبه در مسبر یبوستن به اتحادیه ارویا، مدت ا در انتظار تبویب تانون م اجرت و 

 .یناهندگی بود که سرانجام مجلس ترکبه در نوامار امسال آن را بتبویب رساند
هزار  077ترکبه که ید ارتااطی مبان آسبا و ارویا است، این رو ها مبزبان ببش ا  

یناهجو ا  کشورها  م تلف است که در اثر درگبری ا  داخلی و یا مشکالت سباسی و 
اجتماعی ا  کشور خود فرار کرد  اند. ترکبه ا  یک طرا در تال  انجام مذاکرات برا  
یبوستن به اتحادیه ارویا است و ا  یک طرا دیگر افزایش رو  افزون یناهجویان سور  

 .آن ا را سر دوراهی ترار داد  است

را که تاال برا  یناهجویان ”  یناهجویان م مان“تانون تبویب شد  توسط مجلس ترکبه، عنوان 
تغببر داد  است. به این معنی که این ”  یناهجویان مشروط “ببر ارویایی اطالا می شد به 

یناهجویان مشروط، تا مانی در ترکبه باتی مبمانند که برا  آن ا شرایط  ندگی در یک کشور 
ثالث م با شود. بنابراین خطر دیپورت یناهجویانی که یبش ا  این ا  سو  کمبساریا  عالی 
یناهندگان سا مان ملد جوا  رد  گرفته بودند نبز ا  مبان رفته است. ترکبه این تانون خود را 
م بوی یناهجویان ببرارویایی که معموال ا  کشورها  شرتی می آیند محفوظ مبدارد. اما ا  
طرا دیگر توانبن یناهندگی را که ا  امتبا  ببشتر  برخوردار مبااشد، همچنان برا  یناهجویان 
ارویایی م تص ساخته است. طاد این تانون همچنبن به افراد  که به مدت هشت سال در ترکبه 

 .بطورتانونی اتامت داشته باشند، اد اتامت دائم اعطا مبشود
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 ساله اش را به قتل رساند ۷۱شش ماه زندان برای پدری که دختر 

 !پیش به سوی تشکیل گروه های دفاعی متحد ضدّ فاشیستی

شد  او  یک نفر گفت که ف بمه را کشتند.وتتی دیدم ف بمه  خمی
 .«را به ببمارستان رساندیم اما او دوام نباورد و فوت کرد

با اعترافات یدر ف بمه به تتد دختر ، با یرس دادسرا  
جنایی برا  او به ات ام مااشرت در تتد ترار مجرمبت رادر 
کرد که با تایبد ترار مجرمبت و ردور کبفرخواست یروند  
برا  محاکمه به دادگا  کبفر  استان ت ران فرستاد  شد. راح 

دادگا  کبفر  و به ریاست  ۲۴دیرو  مرد جنایتکار در شعاه 
تاضی عادالل ی یا  مبز محاکمه ترارگرفت. در ابتدا  این 
جلسه نمایند  دادگا  با ترائت کبفرخواست برا  مت م تقاضا  
مجا ات تانونی کرد. سپس اولبا  دم ف بمه رضایت خود را 
اعالم کردند. در ادامه مت م در دفاع ا  خود گفت: دخترم با 
یسر  به نام محمود در ارتااط بود.بارها با او برخورد کرد  

ا  با محمود یایان دهد اما ف بمه گوشش  بودم که به رابطه
رو  ا  خانه  ۵بدهکار ناود.تا اد  که یک بار به مدت 

فرارکرد اما دوبار  به خانه برگشت. بعد ا  اینکه ف بمه به 
خانه برگشت با او رحات کردم و تاول کرد ارتااطش را با 
محمود یایان دهد. سه سال ا  این ماجرا گذشت تا اینکه متوجه 
شدم آن ا با هم ارتااط دارند. یبش رامبن رفتم تا با او رحات 
کنم.ا  رامبن خواستم تکلبف  ندگی دخترم را مش ص کند به 
همبن خاطر رامبن تاول کرد که به خواستگار  ف بمه بباید و 
با او ا دواج کند.آن رو  هم رو  خواستگار  ف بمه بود. 
خانواد  محمود با این ا دواج م الف بودند و م الفتشان را به 

دادند. تا جایبکه بحثمان شد و آن ا ا   هرطرید ممکن نشان می
خانه ما رفتند. بعد ا  رفتن آن ا متوجه شدم که دخترم با 
محمود رابطه داشته است. وتتبکه این موضوع را ف مبدم 
عباانی شدم و چاتویی را ا  آشپزخانه برداشتم و یک ضربه 

خواستم او را بکشم اما  به کتف ف بمه وارد کردم. من نمی
عباانی شدم و این کار را کردم. به گزار  خارنگار تانون، 
یس ا  آخرین دفاعبات مت م توات دادگا  وار شور شد  و 

 .ما  ااس محکوم کردند ۶مرد جنایتکار را به 

همچنان باید با این ا دواج م الفت کنم به همبن دلبد وتتی 
خانواد  خواستگار نظرم را یرسبدند من کامال منطقی 
دالیلی را برایشان ذکر کردم و گفتم ا دواج محمود و ف بمه 
به رالی نبست. در این هنگام خواهر خواستگار که ا  

هایم ناراات شد  بود به دخترم توهبن کرد و نساتی  ارا
ناروا را دربار  او به کار برد. این ارا من را به شدت 
 «خشمگبن کرد و مجاور شدم آن ا را ا  خانه ببرون کنم.

بعد ا  رفتن »مرد مت م به تتد در ادامه اظ اراتش گفت: 
آمد  رنجبد  بود و  خواستگاران، دخترم که ا  وضعبت یبش

ا  طرفی به دلبد عالته به محمود همچنان به ا دواج با و  
هایش را یوشبد تا به نشانه اعتراض  اررار داشت لااس

خانه را ترک کند. در این موتع  همسرم به طرا آشپزخانه 
دوید. او چاتویی را برداشت و جلو در را  ف بمه را سد 
کرد و به او گفت اگر یایش را ا  خانه ببرون بگذارد او را 

خواست ا  منزل ببرون برود و  کشد اما دخترم هنو  می می
ا  نداشت. در این اثنا من ا  کور   به  جر و بحث فاید 

دررفتم و در یک لحظه نتوانستم خودم را کنترل کنم  چاتو 
ا  به دخترم  دم. من  را ا  دست همسرم گرفتم و ضربه

خواستم دخترم بمبرد و در آن لحظه ارال متوجه کارم  نمی
 ».ناودم

وتتی «هایش را این طور به یایان رساند:  یدر ف بمه ارا
دخترم دچار خونریز  شد به سرعت او را به ببمارستان 

کردم اتفاتی برا   رساندیم و در طول را  مرتب دعا می
ف بمه نبفتد اما یزشکان نتوانستند کار  برا  نجات او 

عمو  ف بمه نبز  «انجام بدهند و و  جانش را ا  دست داد.
من ماشبنم خرا  بود و »ها به ماموران گفت: در با جویی
شد به همبن خاطر تبمبم گرفتم به خانه برادرم  روشن نمی

ها بود بروم.وتتی به خانه آن ا رسبدم  ن  که همان نزدیکی
برادرم به استقاالم آمد و گفت که برا  ف بمه، خواستگار 
آمد  است.به همبن خاطر ا  من خواست که در مراسم 
شرکت کنم.هنو  وارد خانه نشد  بودم که دیدم 
خواستگارها  ف بمه با نارااتی آنجا را ترک کردند.بعد هم 

 
ا  ا دواج  خواست دختر  با یسر مورد عالته یدر  که نمی

کند، شب خواستگار  با یک ضربه چاتو جان دختر خود را 
 ن و  ۳۱اسفند سال  ۱۱شامگا  دوشناه  ۱۱گرفت. ساعت 

مرد  مبانسال یبکر برا در خون دختر  جوان را به 
ببمارستان یباماران ت ران رساندند و یزشکان در االی 
مداوا  این دختر را آبا  کردند که خون  یاد  ا  او رفته 

 .بود و امبد  به  ند  ماندن او ناود
دتایقی بعد دختر رو  ت ت ببمارستان جان باخت و ا  آنجا 

ا  مش ود بود  که اثر وارد شدن ضربه چاتو به سبنه
ها  یلبسی  مسئوالن ببمارستان در تماس با مرکز فوریت

موضوع را اطالع دادند. به این ترتبب گروهی ا  کارآگاهان 
به دستور با یرس ویژ  تتد به ببمارستان رفتند و تحقبقات 
خود را در این خبوی آبا  کردند. آن ا ف مبدند مقتول، 

ا  به نام ف بمه است که ا  سو  والدینش به  ساله۲۲دختر 
مرکز درمانی انتقال یافته است. وتتی اولبا  این دختر تحت 
با جویی ترار گرفتند یدر او به تتد اترار کرد و گفت 
ناخواسته دختر  را کشته است. مرد مبانسال بعد ا  انتقال 

ها  ت ببی جزئبات  به ادار  دهم یلبس آگاهی در با جویی
ف بمه مدتی تاد به مادر  گفته »تتد را شری داد. او گفت: 

ا  بباید.  بود ترار است یسر  به نام محمود به خواستگار 
وتتی من در جریان موضوع ترار گرفتم یبش خودم فکر 
کردم ب تر است تاد ا  برگزار  مراسم خواستگار  کمی 

وجو  دربار  محمود تحقبد کنم. در این مراله و بعد ا  یرس
شناختند،  ا  را می ا  افراد  که خواستگار دخترم و خانواد 

ف مبدم آن ا ا  نظر فرهنگی تفاوت  یاد  با ما دارند و 
این مرد  «محمود شوهر مناسای برا  ف بمه ن واهد بود.

من همان موتع نظرم را اعالم کردم اما ف بمه بر »ادامه داد: 
این ورلت اررار  یاد  داشت. به ناچار موافقت کردم تا 
مراسم خواستگار  برگزار شود. با این کار موافقت کردم تا 
شاید به نتایج مثاتی برسم اما شب اادثه وتتی با خانواد  

ام درست بود  و  محمود رحات کردم، ف مبدم تبمبم تالی

کارگر  و چپ اکنون هدا ترارگرفته اند. عاجد ترین 
وظبفۀ تمامی اتحادیه ها و اازا  کارگر ، تمامی سا مان 
ها و گرایش ها  چپ، یشتباانی و امایت ا  جناش و هر 

 .فعال آن در برابر خشونت واشبانۀ فاشبست هاست
نبروهوا  »نااید هبچگونه توهمی به نقش دولت بورژوایی، 

داشوتوه بواشوبوم. تواریوخ گوواهوی  «اجرا  تانوون»و  «امنبتی

 -هم مسجود شود  اسوت «طلوع طالیی»و در مورد  -مبدهد

که یلبس هبچگونه مزاامت و آ ار  بورا  فواشوبوسوت هوا 

ندارد، بلکه در عوض نوقوش توأموبون موالوی، سوا موانودهوی، 

عرضۀ تسلبحات و امایت ا  آن ا را ایفا مبکند. افاظت ا  

فعالبن و جناوش  کوارگور  در بورابور خشوونوت واشوبوانوۀ 

فاشبستی، وظبفه ا  است که تن ا به وسبلۀ خود جونواوش بوا 

 .اتکا به نبروها  خویش تابد تحقد و انجام است

خوا  و خبال ها  دمکراتبک و توسد به ن ادها  دولتی 
که همگی یوششی برا  خشونت ارتجاعی و سا مان یافتۀ 
طاقۀ ااکم هستند، جناش را منحرا و فاشبست ها را 
جسورتر مبسا د. اکنون  مان عمد است و برا  آنکه 
عمد ما مؤثر باشد، همکار  و وادت تمامی سا مان ها  

 .چپ و کارگر  ضرور  است
برا  یک یاسخ تاطعانه و کارا به این خشونت ساعانۀ 
فاشبست ها، گرایش کمونبستی سبریزا موارد  یر را 

فاشبست ها یک فعال چپ را به تتد رساند  اند. ابرا  خشم  
و انزجار کافی نبست. اکنون  مان اتحاد عمد تود  ا  بر 
ضدّ فاشبست ها است. هر کسی باید به این گردهمایی ضدّ 

در مبدان آمفبالی  56:37فاشبستی که امرو  رأس ساعت 
برگزار مبشود، بپبوندد. ما در همه جا به تشکبد گرو  هایی 

یک مبلبشبا   -ضدّ فاشبستی برا  دفاع ا  خود نبا  داریم
مرکز  ضدّ فاشبستی. ببانبۀ  یر ا  گرایش کمونبستی 

 .را مطالعه کنبد  (SYRIZA) سبریزا
در »  یواولووس فوبوسوس« سالۀ ضدّ فواشوبوسوت،  30تتد ماار  

طولووع « مبدان آمفبالی به دست یک عوو نئو نا   سا مان 

، نه فقط یک اتدام شنبع سباسی، بلکه  نگ هشدار  » طالیی

است برا  بسبج جناش کارگر  و چپ. تتد این ماوار  ضودّ 

فاشبوسوت کوه بوالفوارولوه یوس ا  اومولوۀ خشوونوت آموبوز بوه 

مبلبشباها  کمونبستی در ش ر یراما رخ داد، اثواوات موبوکونود 

، بعنوان یک گروهوک بوی «طلوع طالیی»که هدا سا مان 

رام ا  جنایتکاران فاشبست در خدمت سرمایۀ کالن، نه فقط 

ارعا ، بلکه هوموچونوبون اوذا فوبوزیوکوی مواوار یون جونواوش 

 .کارگر  و چپ است

در مواج ه با تشدید فعالبت ها  ساعانۀ فاشبست ها تن ا یک 
را  یبش رو است: عمد تود  ا ، متحدانه، سا مان یافته و 
کارا علبه فاشبسم. تمامی سا مان ها و فعالبن جناش 

 :یبشن اد می کند
 ایجاد یک جا ۀ متحد ا  اتحادیه ها  کارگر ، سبریزا

(SYRIZA)از  کمونبست یونان ، (KKE)  و سایر
سا مان ها  چپگرا و ضدّ فاشبست اول یک برنامۀ مش ص 
آکسبون تود  ا  به منظور دفاع ا  خود در برابر فاشبست ها 

 .و مقابله با خشونت فاشبستی
ایجاد گروه ا  دفاعی ضدّ فاشبستی در محالت، مراکزکار و 

ن ادها  آمو شوی بوه وسوبولوۀ تومواموی سوا موان هوا  جونواوش 

 .کارگر ، جوانان و چپ

ایجاد یک مبلبشبا  وااد مرکز  ضدّ فاشبستی با اعوا  
منت ب گرو  ها  دفاعی ضدّ فاشبستی برا  انجام وظبفۀ 
محافظت و دفاع ا  تجمعات جناش کارگر  و جوانان در 
سطح ملی در برابر امالت فاشبست ها و سرکو  رسمی 

 .دولتی
 

 گرایش کمونبستی سبریزا
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معترضان تا ساعت ا به سمت نبروها  یلبس ، سنگ و بطر  ها  آتش  ا یرتا  کردنود.در یوی توتود یوک 

خوانند  عوو از  کمونبست یونان، توسط اعوا  از  فاشبستی شفد  رین ش  رها  یونان به آشو  

ماموران امنبتی نبز با شلبک گا  اشک آور تال  کردند، جمعبت معترضان را متوفورا کونونود.    .کشبد  شد

 .رسانه ها  یونان شدت این درگبر  را درماه ا  اخبر بی سابقه اعالم کردند

همزمان با درگبر  ها  خبابانی؛ اعتبا  کارمندان ، کارگران ومعلمان نبز ادامه دارد.معترضان که در  

ساعته را آبوا  کوردنود ، امورو  هوم   ۴۴م الفت با اجرا  سباست ریاضت اتتباد  ا دیرو  اعتبابی 

دریی این اعتبا ، فعالوبوت مودارس ، وسوایود نوقولوبوه   .ترار است ا  اوور در محد کار خوددار  کنند

   .عمومی ، ببمارستان ها، دانشگا  ها، بانک ها و دیگر ادارات دولتی بوه طوور کوامود موتووتوف شود  اسوت

 ۱۵۱۱بانک ج انی و رندوا ببن المللی یول تبد دارد تا نبمه د  ما   -یونان به درخواست اتحادیه ارویا

دولت یونان دراالی تبد اجرا  سباست ها  اتوحوادیوه ارویوا را    .کارمند را ا  ادارات دولتی اخراج کند

دررود   ۶۱سوال بوه   ۱۴الوی   ۲۴دررد و در موبوان جووان   ۱۴دارد که که نرخ ببکار  به طور کلی به 

 .رسبد  است

 درگیری شدید در یونان پس از قتل یک کمونیست توسط فاشیست ها

چه ی ود  و چه ببر ی ود (، و دولتی است لبارال که در آن 
کثرت گرائی )یلورالبسم( سباسی و فرهنگی اموکوان یوذیور موی 
باشد. کتابی که در دست دارید، ابتدا به  بان عار  منتشر شود 

کتوا  هوا  «   و در اسرائبد با موفقبت روبرو شد  در ف رست
ترار گرفت. درست است که ایون کوتوا  بوا انوتوقواد »  یر فرو 

شدید تاریخ نگار  ر بونبستی روبورو شود، اموا ایون امور نوه 
مانع ا  ی ش آن شد و نه ا  بحث دربار ء آن و نبز ترجمه آن 

 به  بان ها  دیگر جلوگبر  کرد. ]...[

من فکر نمی کنم که ی ودیان اقی تاری ی بر فلوسوطوبون داشوتوه 
باشند، اما همچنبن فکر نمی کنم که در رو گار ما، بتوان اود 
ملی اسرائبلبان را برا   ندگی در این موحود انوکوار کورد. بوه 
یقبن و بدون تردید، فرایند مستعمر  سا   که به را  افوتواد، بوه 
اهالی بومی آسبب ها  وخبمی رسوانود؛ بوا ایون اوال، اموکوان 

و مطوالواوه نوابوود  دولوت اسورائوبود وجوود    با گشت به عقب
ندارد.در این منطقه، ر بونبسم خولود جودیود  ایوجواد کورد  و 
اتی می توان گفت که دو خولود بووجوود آورد  اسوت کوه بوایود 
برابر  اقوا شان به رسمبت شناخته شود. نمی توان توراژد  

را   ک ن را با خلد تراژد  جدید  جاران کرد. بایود اسورائوبود
وادار کرد که سراسر سر مبن ها  اشغالی را تو ولوبوه کورد ، 
دولت فلسطبن کامال مستقد را به رسمبت شناسد و به تربانوبوان 
ببب اموال و  مبن ها  شان خسارت یرداخت کند. همچنبن 
باید اسرائبلی ها را تانع کرد که کمتر نژاد یرست بواشونود. اموا، 
هرگونه ت دید مستقبم   ندگوی یوا اسوتوقوالل آنوان در چوارچوو  

، نتبجه ا  جز به آتش کشبد  شدن شودیود 5976سال   مر ها 
 «سراسر منطقه ن واهد داشت.

شلومو ساند، استاد تاریخ معارر دانشگا  تد آویو، معتقد اسوت 
که اسرائبد، شبت سال یس ا  تاسبس، هنو  اواضور نوبوسوت 
خود را به مثابهء یک جم ور  برا  همهء ش روندانش تولوقوی 
کند. بر اساس تلقی ساند ا  توانبن اسرائوبود، دولوت اسورائوبود، 
خود را متعلد به یک چو وارم اسورائوبولوبوان )کوه بوبور یو وود  
هستند( نمی داند. به ویژ  که اسرائبد خوود را هومووار  دولوت 
کلبه ی ودیان جو وان بوه اسوا  موی آورد، یو وودیوانوی کوه در 
کشورها  خود با آسودگی و با بورخووردار  ا  کولوبوه اوقووا 

 ندگی می کنند و ابلب آنان، تمایلی نبز ندارند کوه   ش روند 
 به اسرائبد کوچ کنند.

تووم گورائوی »ساند این اید  را مورد نکوهش ترار می دهد کوه 
، یس ا  تادید به نظریه اکومتی، مووجوب ا عوموال «بدون مر 

تواوعوبووووات سو ووت بور بوو وشوی ا  شو ورونودان آن دیوار شوود  
عالو  بر این، موجب آوارگی ردها هزاران فلسطوبونوی   است.

 بهروز عارفی

 
September 27, 2753 

اسوت کوه  «مورخان جدیود اسورائوبود»شلومو ساند یکی ا  
سواخوتوهء   در  دودن نادرستی ها و یولوبود  هوا ا  تواریوخ

نوقوش بسوزائوی ایوفوا کورد   «تاریخ نگار  ر بوونوبوسوتوی»
ساند استاد تاریخ معارر در دانشگا  تد آویو اسوت  است. 

و کتا  ها  او نتبجه یژوهش ها  طوالنوی او در موورد 
سر مبنی است که تاریخ آن با اسطور  و افسوانوه، در هوم 

چگونه »، ساند با تالبف کتا  2778آمب ته است. در سال 
، ادعا  تاریخ نوگوار  یو وود  در «خلد ی ود اختراع شد

 «خولود»ترن نو دهم را در مورد چ ار هزار سالگی این 
 «درا  مودت»به چوالوش موی کشود. او ا  ورا  تواریوخ 

ی ودیان ، نشان می دهد که نمی توان بر یایه کتا  مذهاوی 
، ملتی مودرن سواخوت. «کتا  مقدس»و اسطور  ا  چون 

را افشوا موی   او در این کتا ، چ ر  تاریخ نگار  رسمی
کند که ب ودیان را نه به عنوان یبروان دینی که با یوویوائوی 
در دور  ا  ا  تاریخ در یو ونوا  جو وان گسوتورد  شودنود، 

خلقی معرفی می کند که اتی ویژگی ها  ژنوتوبوکوی   بلکه
تووجوبو وی  و با ایون نوظوریوه هوا،  خای خود را هم دارد. 

برا  برنامه ها  استعمار  دو تورن  تاری ی می آفرینند 
اخبر. متاسفانه این کتا  هنوو  بوه فوارسوی تورجوموه نشود  

 است.

بوا موحوموود درویوش ،  78و  76،77او که در سال ها  
شاعر بزرگ فلسطبنی طری دوستی ری ته است، در سال 

با اشار  بوه ایون »  اکونومبا« ، در مباااه با سایت 2779
سربا   که در رویا   ناد سفبود « دوستی ا  شعر  یاا  

س ن می گوید که محمود درویوش بورا  او سورود   «بود
بود. او می گوید که بوبون ایون شوعور و ایون کوتوا ، اوتوموا 

محمود درویش این شعور را بورا  »ارتااطی وجود دارد. 
برمال کردن اقبقتی نوشته بود. و این درست نکته ا  بوود 
که من به عنوان مورخ در جستجویش بودم. اقبقوت یوا آن 
چه که فکر می کنوم اوقوبوقوت اسوت. بوه مووا ات آن، مون 
ینی اخالتی دارم که اارلش ااساس  ااساس می کنم که د 

 «عمبد بی عدالتی است.

چوگوونوه سور موبون »، کوتوا  2752شلومو ساند در سوال 
را نوشت کوه در آن فورایونود تواودیود  «اسرائبد اختراع شد

را بررسی می کونود. او  «مام وطن»به  «سر مبن مقدس»
که به جریان مورخان جدید اسرائبد تعلد دارد کوه خوالا 
جریان شنا می کنند، این تناتض را چنبن توضبح می دهد: 

جامعه اسرائبد عجبب و بریب است و ببر دمووکوراتوبوک.  »
چرا که دیگر  را نفی می کند. اما جواموعوه ا  اسوت بسوبوار 

 «لبارال و تکثر گرا.

ا  اسورار را در خوود   بو وشوی  «سر مبن اسرائبد»کلمات 
جا  داد  است. ا  را  کدام کبمباگر ، سر مبن مقدس کتوا  

تلمرو مب ونوی مودرن، دارا  نو واد هوا    مقدس ، توانست به
سباسی، ش روندان، مر  ها و ارتشی بورا  دفواع ا  آن هوا 

 تادید شود؟

مورخ متع د و اهد جدل، شلومو ساند در کتا  ااضور، کوار 
دولوت اسورائوبود را دچوار   ساختار شکنانه افسانه هوائوی کوه

خفقان مبکند ، دناال کرد ، به سر مبن هوا  اسورار آموبوز و 
مقدسی می یردا د که دولت اسرائبد مدعی تبد  آن اسوت: 

گوویوا   «توم بورگوزیود »  که بر رو  آن «سر مبن موعود»
 اد مالکبتی ببر تابد انتقال دارد.

ا   مان یوبودایوش یو وودیوت ، چوه یوبوونود  بوبون یو وودیوان و 
وجود دارد ؟ آیا مف وم موبو ون در کوتوا   «سر مبن اسرائبد»

مقدس و تلمود آمد  است؟ آیوا یوبوروان دیون مووسوی در هوموه 
دوران مب واستند به خاورمبانه م اجرت کنونود؟ چوگوونوه موی 
توان توضبح داد که اکوثوریوت اخوالا آنوان ، امورو   موایود 
نبستند در آن دیار  ندگی کنند؟ و ساکنوبون بوبور یو وود  ایون 
سر مبن چگونه  ندگی مبکنند: آیا آنان اد  ندگوی در آنوجوا 

 را دارند یا ندارند؟

کتا  یاد شد ، به  بان فارسی ترجمه شد  و ا  ایون یوس در 
اختبار خوانندگان ترار دارد. شلومو ساند در موقودموه ا  کوه 

 برا  فارسی  بانان نوشته، می گوید:

ترجمهء کتا  ااضر به  بوانوی بونوی چوون  بوان شوموا ، « 
برا  من افت ار بزرگی است. اتی با جرئت می گویم کوه بوه 
خاطر مناساات دیپلماتبک بوبون اسورائوبود و ایوران در  موان 

، هبوجوان ویوژ  ا  نوبوز دارم. بوایود دیووار   انتشار این کتا 
بزرگ ترس و نفرت ا  دیگر  و نبزبفلت را کوه نو واوگوان 
سباسی اسرائبد و همچنبن ایران بریا کرد  اند، فورو ریو وت! 
هر س می هر چند ناچبز، برا  نزدیکی دو فرهنگ ما بورا  

 «آیند  مشترک مان اهمبت بسزائی دارد.

من در کنار نوشتن آثار  نظبر این کتوا ،  ...»و می افزاید : 
در دانشگا  تد آویو ، تاریخ تدریس می کونوم. ایون امور نشوان 

ا آن کوه یوک دمووکوراسوی واتوعوی   می دهد که اسرائبد ببش
باشد، یک دولت توم گرا )اسرائبد به خود می بالد کوه دولوت 
ی ودیان ج ان است و نه دولتی متعلد به همهء شو ورونودانوش 

 اسرائیل از نگاه شلومو ساند، مورخ اسرائیلی

  26ادامه در رفحه   
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 25بنا به گزارشات منتشر  درفرانسه، امرو   

کارخانه نساجی بنگالد   27سپتامار،هزاران کارگر 
یورو  60یورو به  28برا  افزایش دستمزدشان ا  

 درما  دست به اعتبا ، تظاهرات و بستن خبابان  دند.
 27دراتدام اعتراضی گسترد  امرو اداتد 

هزارکارگرش رک ها  رنعتی گا یپور، موشاک و 
 آشولبا شرکت داشتند.

این کارگران معترض برا  شرکت در یک تجمع 
 اعتراضی، مشترکا راهی داکا شدند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افزایش دستمزد اعتصاب وتظاهرات هزاران کارگرنساجی بنگالدش برای

گزارش یک فعال علیه اعدام از مقققابقل در زنقدان رجقایق  

 سپتامبر ۱۲شهر        چهارشنبه 

مققابقل زنقدان رجقایق   ٬ساعت چهار نیم صبح به وقت ایران

 !اینجا قیامت است ٬شهر

 !شش نفر و از جمله یک زن را کشتند و گفتند بروید 

هفتصد نفر در مقابل در زنقدان تقجقمقع کقرده انقد و صقدا  

با صقدا  فقحقش بقه خقامقنقه ا  و  ٬گریه و ضجه و زار  

همان مهد تقمقدنق   ٬اینجا ایران است ٬حکومت در هم آمیخته

که روحان  در مورد آن حقرف زد. ایقنقجقا ایقران اسقت. و 

چهارشنبه درست چند سقاعقت بقعقد از سقخقنقرانق  روحقانق  

رئیس جمهور جالدان وقیح اسالم  در سقازمقان مقلقل انقدر 

فواید " عدم خشونت " و راهها  نجات دنقیقا    ااسقلقحقه بقه 

دستان و جالدان این حکومت شقش زنقدانق  را در رجقایق  

 .شهر اعدام کردند

منهم در آنجا هستم. برا  نجات جان نصرهللا فقرامقرز  کقه 

من به همراه چقنقد نقفقر  ٬خانواده اش با ما تماس گرفته بودند

از مخالفین اعدام آنجا هستیم. ما بقا خقانقواده مقققتقول تقمقاس 

گرفته و از آنها خواسته ایم نقگقذارنقد نصقرهللا جقوان اعقدام 

 ٬از دفتر کمیته بین الملل  علیه اعدام تا نیمه ها  شقب ٬شود

دوستان کمیته علیه اعدام از خارج کشور بقا افقراد خقانقواده 

مقتول در حال گفتگو هستند. ما تا چند ساعت قبل از اجقرا  

نا امید نشده و تالش میکنیم. و این اقدامات ما عمال به  ٬حکم

نتیجه نمیرسد. در مقابل در زندان رجای  شقهقر امقا ققیقامقت 

است. در اینجا در مورد جقوانق  حقرف مقیقزنقنقد کقه وققتق  

نقفقر   ۲۲۰ساله بود. اسمش مهد  اسقت و  ۲٣  ٬دستگیر شد

 ٬از خانواده مهد  اینجا هستند. بعد از ده سال زندانق  بقودن

سقالقه را بقکقشقنقد. خقانقواده و  ۱٣امشب میخواهنقد مقهقد  

به هر در  میزنند تا او را  ٬دوستانش عاجز از این همه ظلم

نجات دهند و در نهقایقت وققتق  هقیق  راهق  نقمقانقده صقدا  

اعتراض و نفرین از طرف این خانواده و بقققیقه کسقانق  کقه 

قرار است عزیزان آنها را بکقشقنقد و جسقد ایقن جقوانقان را 

 اینجا قیامت است

بلند میشود. به خامنه ا  بیش از هقمقه فقحقش  ٬تحویل دهند

میدهند و او را مسبب این اوضاع وحشتناک مقیقدانقنقد. امقا 

بیش از هر چیز صدا  گریه است که در این هوا  خقنقک 

و سکوت عجیب و دردناک و هقوایق  کقه مقیقرود روشقن 

میخواهم شقعقار  ٬به گوشم میرسد. میخواهم زار بزنم ٬شود

 میخواهم فریاد بزنم ظلم تا ک  و تا چه حد؟ ٬بدهم

 ٬  ٣بعد خبر میرسد اعقدامشقان کقردنقد. فقرامقرز  از بقنقد

و مقهقد  و   ۲وحید جهرم  از بقنقد   ۱حسین تراب  از بند 

یک نفر دیگر که اسمش را کس  نمیگقویقد و یقک زن در 

این شب سیاه و ترسناک اعدام شدند. میگویقنقد ایقن زن را 

از قرچک ورامین آورده اند کس  نمیداند چرا ایقن زن را 

کشتند و در این هیاهو  عظیم کس  نمیدانقد کقدام خقانقواده 

متعلق به کدام قربان  است. فقط میدانم کقه ایقنقجقا ققیقامقتق  

است که با روشن شدن هوا بغض و درد و نفرت از نقظقام 

تقاکق  ققرار  ٬در آن موج میزند. تا ک  قرار است بقکقشقنقد

 ٬است بپا نخیزیم و تکلیف این همه جنایت را روشن نکنقیقم

مردم سوار ماشین ها میشوند تقعقداد  پقا  پقیقاده راه مق  

افتند شانه ها آویزان است و من در این سکوت  که بعقد از 

فقریقاد  ٬بر ما چند صد نفر مستول  اسقت ٬جنایت وحشیانه 

الاقل مقن ایقن  ٬خشم و یا آرامش قبل از طوفان را م  بینم

 .احساس رادارم

 !ننگ بر اعدام قتل عمد دولت  

 کمیته بین الملل  علیه اعدام 

. 

  :در گزار  سا مان ج انی کار عنوان شد

 ۵/۰۱اشتغال حدود 
میلیو  کودک در 
 مشاغل خانگی

5392-77-37  
 

موبولوبوون  ۲۱۰۵ اودود :اعالم کرد (ILO) سا مان ج انی کار

کودک در سراسر ج ان در وضعوبوت نواموطولووبوی بوه عونووان 

 کارگران خانگی کار مشغول به کار هستند.

به گزار  ایلنا براساس این گزار  سن ببشتر کوارگوران یواد 

 .هووا  تووانووونووی تووعووبووبوون شوود  کوومووتوور اسووت شوود  ا  اووداتوود

مبلوبوون نوفور ا   ۶۰۵در این گزار  آمد  است: مبانگبن سنی 

دررود  ۲۲سال بود  و ببش ا   ۲۴تا  ۵این کودکان کار ببن 

 .ها دختر هستند ا  آن

بر اساس اطالعات منتشر شد  ا  سو  سا مان بوبون الومولولوی 

ها  اش ای ثالوث یوا کوارفورموا  کار، کودکان یاد شد  در خانه

وظایفی هوموچوون توموبوز کوردن، شوسوت وشوو، یو وت و یوز، 

باباانی، آوردن آ ، نگ دار  ا  کودکان دیگر و مراتاوت ا  

 .دهوووووووونوووووووود سووووووووالووووووووموووووووونوووووووودان را انووووووووجووووووووام مووووووووی

در این گزار  با اشار  به اینکه کودکان کار بوطوور موعومووال 

شوند، آمد  است: این کودکان و نسواوت  ا  خانواد  خود جدا می

به خشونت جسمی، روانی و جسوموی آسوبوب یوذیور هسوتونود و 

 گبرند. برخی اوتات در هنگام کار مورد سوء استفاد  ترار می

نویسند  این گزا  با توربوف شورایوط کوار ایون کوودکوان بوه 

دهد: کودکان کار ا  چشوم عومووم  شرایط برد  دار  ادامه می

دور نگه داشته شد  و به کارفرموایوان خوود بوه شودت وابسوتوه 

ن ایت ممکن است در توجوارت   ها در  شوند و بسبار  ا  آن می

 .کثبف جنسی مورد سوء استفاد  ترار بگبرند
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سکوت اختبار کردند و امرو  دوبار  ب اطر منافوعوشوان بوه 

 .دادخووواهووی دروبووبوون ا  ایوون جوونووایووات مووی یووردا نوود

ما بر این باوریم که م تبات یک خط انقالبوی در اوضواع 

کنونی و مش با در رابطه با دادخواهی برا  دهه خوونوبون 

مستقد ا  تدرت ا  امپریالبستی و ارتجاعی   شبت می باید

باشد. هبچگونه مماشات و سا شکار  با آمرین و عوامولوبون 

این کشتارها نداشته باشد و بطور کلی سوبواسوت شوفوافوی در 

مورد ماهبت ارتجاعی یوسبد  این دو تطب داشوتوه بواشود و 

آگاهانه خالا جریان کشش ها  این دو تطب ارکت کنود . 

در ببر اینبورت دیر یوا  ود خوواسوتوه یوا نواخوواسوتوه بوه 

 . گردا  آن کشبد  خواهند شد

آنچه که خبلت یک دادخواهی را مش ص می کند تعوبوبون  

 76هدا و مسبر رسبدن به آن است مراسم یادمان کشوتوار 

نه یک دادخواهی ا  با مانودگوان ایون جوانواواخوتوگوان بولوکوه 

سپاسگزار  ا  دولت محافظه کار کانادا است که به تا گوی 

را در یووارلوومووان خووود " جوونووایووت عوولووبووه  76کشووتووار 

 اعالم کرد  است إإإإإ  بشریت"

و بوه کوام دولوت  76در واتع مراسمی است به نام تربانبان 

کانادا . ما ا  هب  دولتی در دنبا تقاضا  دادخواهی نداریم . 

دادخواهی و افشا  ایون جونوایوات نوه ا  طوریود دولوتو وا و 

نمایندگانشان بلکه با اتکا به ماار ات انقالبی تود  هوا توابود 

 .دستبابی است

 دادخواهی بر مانا  چه توانوونوی و چوه نووع دادخوواهوی ؟ 

دولت محافظه کار کنونی کانادا که به دادخوواهوی دروبوبون 

برخواسته است ، شوریوک هوموه  76ا  تربانبان کشتار سال

جنایات آمریکا در سرتاسر دنبوا اسوت .او در هوموراهوی بوا 

آمریکا برا  یک دهه در تحریم عراا شرکت نمود که ایون 

تحریم ا منجمله تحریم داروئی که طاد آمار سوا موان مولود 

هزار کودک انجامبد  است . این  677تا  177به کشته شدن 

دولت تمام جنایات اسورائوبود را در فولوسوطوبون )بوز ( اود 

مشروع اسرائبد در دفاع ا  خود توجبه کرد و با ایون هوموه 

رسانه ها  نوشتار  و رووتوی تبوویور  ، بورو  هوموه 

جنایات ابوبریب و گوانتانامو چشم فرو بستند . همبن دولت 

هزار تظاهر کونونود  در موراسوم اووور  07برا  سرکو  

ساله ننگبن رژیم جمو وور  اسوالموی مومولوو ا   31 تاریخ    

هور  77جنایت و خونریز  ا  یبکر مردم است در توابسوتوان 

رو  شاهد اعدام دختران و یسران جووانوی بوودیوم کوه بوجورم 

کمونبست و یا دفاع ا  مونوافوع موردم بوه جووخوه هوا  اعودام 

نقطه اوج این جنایوات اسوت کوه در  76سپرد  شدند. تابستان 

طول چند رو  هزاران نفر ا   ندانبان سباسی را در دادگوا  

 ها  یک دتبقه ا  محاکمه و بالفارله اعدام کردند . 

این کشتار به دستور خمبنی و با موافقت همه جناا ا  رژیوم 

دهه خون و جنون رژیم جومو وور   77رورت گرفت . دهه 

اسالمی بود و الواوتوه دهوه موقواوموت سورافورا انوه انوقوالبوبوون 

یس ا  گذشت سوه دهوه   کمونبست و ماار ان را  آ اد  بود.

موا شواهود توحورکواتوی ا  جوانوب دولوتو وا   77ا  کشتار دهه 

تال  دارند یرچوم دفواع ا  مواوار ات   امپریالبستی هستبم که

" در 76مردم ایران را بلند کنند . برگزار  "یادمان کشوتوار 

در ش ر تورنتو کانادا یکوی ا  ایون  2753سپتامار  27 تاریخ

موارد است. کاو  ش رو  یکی ا  مشاوران دولوت موحوافوظوه 

 کار کانادا و سو ونوگوو  ارولوی و هومواهونوگ کونونود  سوایوت   

   http://www.massacre00.com 

 . رسمی آن ا هدا این برنامه را ررااتا اعالم می کند

ما معتقدیم برا  تعببن ماهبت هر ماار   سباسی ببش ا  هور 

چبز باید خط سباسی و ایودئوولووژیوک آن را بوررسوی کورد . 

اوور نمایندگان اازا  ااکم کانادا بویژ  محافظه کواران ؛ 

بعنوان س نرانان این برنامه خود گووا  عوبونوی اسوت بور ایون 

توسط دولت محافظه کوار  76واتعبت که یروژ  کمپبن کشتار 

کانادا امایت شد  است .آیا این ا نمایندگوان و یوا بوا موانودگوان 

ایون   هستند . نمایندگان دولت ائوی کوه نوه تونو وا بوه 76کشتار 

کشتار اعتراض نکردند و در رسانه ها  به ارطالی آ اد و 

اووقوووا بشووریشووان خوواوور موونووعووکووس نشوود بوولووکووه در رو هووا  

مووحوواکوومووات یووک دتووبووقووه ا  و دار دنوو ووا  کوومووونووبووسووتوو ووا و 

، ا  تمام این جنایات مطلع بوودنود ولوی مونوافوعوشوان   ماار ین

ایجا  می کرد که ا  تثابت رژیم جم ور  اسالموی اوموایوت 

 دنود،  77کنند و با سکوت خود م ر تایبد بور جونوایوات دهوه 

نمی توانند در جایگا  دادخواهی ا  با ماندگان و جانااختوگوان 

این کشتار عظبم بنشبنند آن ا در آن دور  ب واطور مونوافوعوشوان 

 27به اعتوراا خوودشوان  2757در تورنتو در سال  27جی 

دولوت   . هزار یلبس را ا  سراسر کوانوادا گورد آورد  بوودنود

اموکوانوات اجوتومواعوی در کوانوادا فوعوال   محافظه کار درتطوع

) بودجه ها  تحقوبوقواتوی ، یوزشوکوی، بوبوموارسوتوانوی و   است

(بونوابورایون دولوتوی بوا چونوبون   کتاب انه ها  عمومی و ......

   .سوواخووتووار  نوومووی توووانوود بوورا  مووردم مووا دادخووواهووی کوونوود

این تابد یروژ  ها تونو وا بوا هودا موتوحود و موتوشوکود کوردن 

ایو سبون راست ایورانوی بوعونووان بوا وان بووموی بورا  بوه 

"اد مسئله ایران " شکد می گبرد و هبو  ربوطوی   ارطالی

 .به منافع اکثریت مردم ایران ندارد

ما ا  تمام کمونبست ا و دیگر نبروها  آ ادی ووا  و انوقوالبوی 

می خواهبم که در مقابد نبرنگ ا  اینچنبنی که تحوت عونووان 

اتدامات بشردوستانه ا  طرا دولت ا رورت می گبرد ، بوه 

ماار   برخبزند و نگذارند رفوا انقوالبوی دچوار ابوتوشوا  

گردد. و همچنبن اجوا   نودهوبوم کوه موبودان خولود افوکوار در 

انحبار کسانی باشد که موردم را فوریوب داد  و دشومونوان و 

ستمگران آنان را  یاا و مقاول جلو  دهونود . بوایود ایون یورد  

ها  عوامفریای را بدون هبچگونه مبلحت جویی یار  کنوبوم 

 .و اقبقت را برا  همگان روشن کنبم

که ااو  اطالعاتی در مورد   در یایبن آدرس کبنک هایی
:این کمببن است آورد  شد  است  

http://www.shahrvand.com/archives/35175  
 http://www.massacre88.com/ 
http://www.shahrvand.com/archives/39127 
http://ir.voanews.com/content/
canadaparliament-
iranmassacrecrimeagainsthumani-
ty/5761879.html 
  
 http://www.youtube.com/watch?
v=XGc2afOepDc (Preview)  

 مونا روشن  ندانی سباسی دهه شبت
نارر  ندانی سباسی دهه شبت و ا  جانادبردگان 

 76کشتار
ابراهبم عالسوند   ندانی سباسی دهه شبت و ا  

 76جانادربردگان کشتار 
 کریم عقبقی  ندانی سباسی دهه شبت

 2753سپتامار  59

 یا سپاسگزاران دولت کانادا 6۱کمپین کشتار  "

 

 26-77-5392 :سازما  جهانی کار
 

ترین گزار  خود ا   المللی کار در تا   سا مان ببن

مبلبون کودک کار در ج ان خار داد که نبمی ا   ۱۲۵وجود 

 اند آنان در اال کار اجاار 

 (iILO) بر اساس گزار  دریافتی ایلنا، سا مان ج انی کار.
موبولوبوون  ۱۲۵اعالم کرد: اکنوون در سوراسور جو وان اودود 

ها تمام وتت مشغوول  کودک کار وجود دارند که بسبار  ا  آن
روند و وتتی برا  با   کوردن  ها به مدرسه نمی آن به کارند.

ها توغوذیوه و  بسبار  ا  آن ندارند، یا این وتت بسبار کم است.

ها شانس کوودک بوودن  کنند، آن مراتات ال م را دریافت نمی
 .اند را ا  دست داد 

ها مجاور به کوار  بر اساس این گزار ، ببش ا  نبمی ا  آن
تریون اشوکوال کوار کوودک موانونود بوبوگوار  در  کردن در بد

هووا  خووطوورنوواک، بوورد  دار  یووا انووواع دیووگوور کووار  مووحووبووط
ها  ببر تانونی همانند تاچاا مواد م در و  اجاار ، فعالبت

 .شوند ها  نظامی می فحشا و همچنبن شرکت در درگبر 

سوا موان جو وانوی  ۲۴۱و  ۲۹۴ها   گفتنی است، کنوانسبون
 .کنند یایان ب شی بر کار کودک فعالبت می کار به تبد

 بیگاری کودکان     
 کنند میلیو  کودک کار جها ، بیگاری می ۵۵۱نیمی از 

http://www.massacre88.com/
http://www.shahrvand.com/archives/31501
http://www.massacre88.com/
http://www.shahrvand.com/archives/39526
http://ir.voanews.com/content/canadaparliament-iranmassacrecrimeagainsthumanity/1675809.html
http://ir.voanews.com/content/canadaparliament-iranmassacrecrimeagainsthumanity/1675809.html
http://ir.voanews.com/content/canadaparliament-iranmassacrecrimeagainsthumanity/1675809.html
http://ir.voanews.com/content/canadaparliament-iranmassacrecrimeagainsthumanity/1675809.html
http://www.youtube.com/watch?v=XGc2afOepDc
http://www.youtube.com/watch?v=XGc2afOepDc
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 به محکومين هاي خانواده  از نفر ٠١١ 
   .زد خواهند تحصن به دست اعدام

بنابر اخاار رسبد  ا  سوى كمبته ببن المللى علبه اعدام رژیم 

نفر ا   ندانبان سباسي كه به  ندانبان اهد  ۱٢تبد اعدام 

سنت شناخته شد  اند را دارد. خانواد   ندانبان محكوم به 

اعدام در چند رو  اخبر در مقابد  ندان اى تزل ابار و 

رجایى ش ر تجمع كرد  و خواستار رسبدگى به وضعبت 

فر ندانشان شد  اند.                                                   

در االى كه دول بر  چشمان خود را بر جنایات رژیم 

جم ورى اسالمى بسته اند, فر  ترمز براى اسن رواانى 

ی ن كرد  و با آ  و تا  در رسانه هایشان در مورد 

یبشرفت رابطه با دولت ایران رحات مبكنند, ده ا نفر در 

 ۱٢معرض خطر اعدام ترار دارند . رو  چ ارشناه 

سپتامار بنابر گزار  یكى ا  فعالبن علبه اعدام در ایران 

هفبد نفر كه عمدتا خانواد   ندانبان بودند در مقابد  ندان 

 رجایى ش ر تجمع كردند.

سپتامار  ندانبان ا   ندان رجایى ش ر با كمبتوه   ۱۳امرو  

علبه اعدام تماس گرفته و گفته اند " رداي مظلومبت ما را 

نگذارید ما را بوکوشونود! موحومود موردانوي ریوبوس  ،ی ش کنبد

سپتامار راح سواعوت   ۱۳ ندان رجایي ش ر امرو یکشناه 

هشت به وتت ایران به بند  ندانبان اهد سنت رفوتوه و بوه آنو وا 

گفته است بنا به دستور تاضي مقبسه باید هوموه موحوکووموبون بوه 

اعدام اهد سنت به سلول انفرادي منتقد شوند. او اسامي بوبوسوت 

نفري را خواند  است که اکنون در بند هستنود. موردانوي رئوبوس 

 ندان رجایي ش ر  ندانبان را ت دید کرد  و گفته اگر بوا  بوان 

با دست و یاي شکسته شما را خواهبم برد" . در  ،خو  نروید 

تماسى دیگر ا   ندان با این كمبته آمود  اسوت: " امورو  چونود 

اوتوي  ،رد نفرنبرو ي نظامي به همرا  رئبس و معاون  نودان

یور  بردنود.  نودانوبوان   ۲۱همه و همه به بند  ،رئبس ب داري 

بوه هومورا   ،کوال  خوود ،این ا مج ز به گا  اشک آور ،مبگویند

 ۲۱شووش سووگ واشووي وارد بوونوود 

 صداى زندانیان محکوم به اعدام را به گوش جهانیان برسانید

21ادامه در رفحه     

ج ان خود و خود را در ا  هم یاشبدگی و نو به نو شدن، 
در س تی و تشویش و در اب ام و تواد ابد  یافتن."(. 

می خواند [  ۴برمن خود را یک "مارکسبست انسان گرا"]
 .و تال  مبکرد درکی جدید ا  مارکس ارائه دهد

  
دوست و همکار برمن او را اینگونه توربف [  ۳تاد گبتلبن]

تغزلی، وتایع  -مبکند:"استاد بزرگ و مارکسبست  تحلبلی
نگار ماار  ش رها، فعال  سباسی، فرد  فر انه و دوستی 

یکی دیگر ا همکاران برمن در [  ۲۱عزیز". کور  راببن]
دانشگا  سبتی نبویورک نبز یس درگذشت و  این گونه به 
او ادا  ااترام کرد: "مارشال سقراط من تن بود؛ او نه فقط 
منطد دانی با یگو ، بلکه فبلسوفی در خبابان و فبلسوا 
خبابان بود. نه فقط یرسند    جسور یرسش ها بلکه یرسه 

[ ۲۲ ن بلوار بود. مرد  که در جستجو  خرد در آگورا]
نبویورک[ بود. مرد  که [ ]۲۱و در مکالمات مبدان تایمز]

یرسه  ن ش ر بود؛ مرد  که در مبان دوستانش 
 درگذشت".

در نبویورک ["  ۲۹برمن در منطقه "آیر وست ساید]
 ندگی مبکرد و رو  یا دهم سپتامار در رستورانی در 
همبن منطقه و هنگام خوردن راحانه بر اثر سکته تلای 
درگذشت. اارد ا دواج و  با شلی اسکالن دو فر ند 

 .یسر به نام هایدنی و الی بود
  

 برمن و مدرنیته
برمن یکی ا  روشنفکران عمومی بود که هم به شکلی 
جد  آثار ویرانگر مدرنبته را نقد مبکرد و هم نگاهی 
خوشابنانه و امبدوارانه به وضعبت مدرنبته داشت. و  
معتقد بود که مدرنبته فررت هایی را برا  شکد ها  
نوآورانه مقاومت در  ندگی رو مر  فراهم مبکند. این 
خو  ببنی را مبتوان در یاسخ برمن به نقد یر  اندرسون]

 :بر کتا  تجربه مدرنبته دید[ ۲۴
"فکر مبکنم یکی ا  م اطرات ارفه ا  روشنفکران، 
ررفنظر ا  اندیشه سباسی شان، عدم تماسشان با چبزها 
وجریان  ندگی رو مر  باشد. امااین مشکد ویژ  
روشنفکران چپ است، چراکه درمبان جناش ا  سباسی، 
این ما هستبم که بطورخای به اهمبت دادن  به مردم افت ار 
مبکنبم، به آن ا ااترام می گذاریم، به ردایشان گو  
 فرامبدهبم، به نبا هایشان اهمبت مبدهبم، آن ا را گردهم می 

 

مارشال برمن، فبلسوا، نویسند ، نظریه یردا  سباسی و  
 ۲۱در سن  ۱۱۲۹رو  یا دهم سپتامار ،استاد دانشگا 

سالگی در نبویورک درگذشت. برمن شبفته دو چبز بود: 
مارکس و نبویورک؛ و سراسر  ندگی روشنفکر  ا  متاثر 

 ا  این دو بود.
در منطقه  ۲۳۴۱نوامار سال  ۱۴مارشال هاورد برمن در 

برانکس نبویورک متولد شد. و  تمام عمر خود را در 
نبویورک سپر  کرد و این ش ر و مسائد مربوط به آن 
هموار  ب شی ا  دبدبه هایش بود. برمن یس ا  یایان 
تحببالت خود در مقطع دکترا در دانشگا  هاروارد در سال 

، فررت ها  موجود برا  تدریس در دانشگا  ها  ۲۳۶۴
را رد کرد و ترجبح داد در ["  ۲موسوم به "گرو  آ  و ]

[ ۱نبویورک باتی بماند و در دانشگا  سبتی نبویورک]
تدریس کند. برمن عوو دیارتمان علوم سباسی این دانشگا  
[ ۹بود. او یکی ا  یایه گزاران "مرکز آمو   کارگران" ]

در مان اتن بود. برمن عوو شورا  سردببر  مجله 
بود. و  همچنبن به شکد متناو  با [  ۴چپگرا  "دیسنت"]

همکار  می [  ۵نشریاتی همچون نبویورک تایمز و نبشن]
 .کرد

اولبن کتا  و  با عنوان "اندیشه سباسی ارالت: فردگرایی 
منتشر  ۲۳۲۱در سال ["  ۶رادیکال و ظ ور جامعه مدرن]

شد. اما ااتماال معروا ترین کتا  و  "تجربه   مدرنبته: 
رود] شود و به هوا می هر آنچه س ت و استوار است دود می

 .منتشر شد ۲۳۴۱بود که در سال [" ۲
برمن یکی ا  نقاط عطف  ندگی خود را آشنا شدن با 

مبداند. درآن   مان برمن  ۲۳۵۱مارکس در اواخر دهه 
دانشجو  علوم سباسی در دانشگا  کلمابا بود و در یک 

 "۲۴۴کتابفروشی با "دست نوشته ها  اتتباد  و فلسفی 
مارکس روبرو شد. مطالعه این کتا  تاثبر عمبقی بر 
مارشال جوان گذاشت. شبفتگی او به مارکس به اد  بود که 
)شاید به شکلی ناخودآگا ( موجب شد  بود خود  هم 
ظاهر  شابه به مارکس داشته باشد. ااتماال دانشجویان و 

با موهایی آشفته و »دوستدارانش تبویر آشنا و رمبمی و  
 .را همبشه به یاد خواهند آورد «ریش هایی بلند

برمن شبفته مارکس بود و مانبفست و  را "ن ستبن اثر 
مدرنبستی هنر " مب واند  و مارکس را "یکی ا  اولبن و 
بزرگ ترین مدرنبست ها" مبدانست. برمن منظور خود ا  
مدرنبست را اینگونه شری مبدهد:"همه تال  ها  مردان و 
 نان مدرن برا  تادید شدن به سوژ  ها و ابژ  ها  
مدرنبزاسبون، برا  درک ج ان مدرن و ااساس رااتی 

 کردن در آن"
برمن هموار  به دلبد ساک ونثر شاعرانه ا  در یرداختن 
به موضوعات فلسفی، فرهنگی، ادبی واجتماعی م تلف 

تجربه …  مورد ستایش دوست ودشمن بود )"مدرن بودن 
کردن  ندگی ش بی و اجتماعی به مثابه یک گردا  است؛ 

مارشال برمن، فیلسوف خیابان،          

 اامد اامد               درگذشت  

 
آوریم و برا  آ اد  و خوشا تی آن ا ماار   مبکنبم )این وجه 

با طاقات ااکم    –یا تال  ما برا  متمایز شدن   –تمایز ما 
گوناگون ج ان و ایدئولوگ ها  آن است، کسانبکه با مردمی که 
بر آن ا ااکم هستند مانند ابوانات یا ماشبن ها یا اعداد یا م ر  
ها  شطرنج رفتار مبکنند، یا هستی آن ا را به کلی نادید  
مبگبرند، یا با برانگب تن آن ا برعلبه یکدیگر بر ایشان مسلط 
مبشوند و به آن ا می آمو ند که فقط به این طرید مبتوانند به 

 آ اد  و خوشا تی برسند(.
روشنفکران مبتوانند س م ویژ  ا  در این یروژ  در اال تکوین 
داشته باشند. اگر سال ا مطالعه چبز  به ما آموخته باشد، ما باید 
بتوانبم با افراد ببشتر  ارتااط برترارکنبم، دتبد تر بابنبم و 
بشنویم، الیه ها   یرین را بابنبم و لمس کنبم، هم سنجی ها را 
در دامنه وسبع تر  ا   مان و فوا انجام دهبم، الگوها و 
نبروها و ارتااطات ین ان را درک کنبم؛ برا  اینکه به مردم 
نشان دهبم که دیدن، س ن گفتن، ااساس کردن و فکر کردنشان 

که نسات به همدیگر بی تفاوت هستند و   –با هم متفاوت است 
و اینکه ببش ا  آنچه که فکر مبکنند نقاط   –ا  همدیگر مبترسند 

اشتراک دارند. ما مبتوانبم اید  ها و یندارهایی را ارائه کنبم که 
شناخت مردم را متحول کند، شناخت خودشان و شناخت 
یکدیگر، ]شناختی[ که  ندگی شان را به هم نزدیک خواهد 
کرد. آنچه که ما مبتوانبم برا  یکپارچگی و آگاهی طاقاتی 
انجام دهبم این ها هستند. اما اگر تماس خود را با  ندگی مردم 
ا  دست بدهبم نمبتوانبم این کارها را بکنبم، نمبتوانبم اید  هایی 
در مورد نزدیک کردن  ندگی افراد به هم تولبد کنبم. اگر ندانبم 
که چگونه مردم را بشناسبم، آنگونه که آن ا ااساس مبکنند و 
می ببنند و ج ان را تجربه مبکنند، هبچگا  نمبتوانبم به مردم 
کمک کنبم که خودشان را بشناسند یا ج ان را تغببر دهند. اگر  
ندانبم چطور مبتوان نشانه ها  درون خبابان را خواند، خواندن 

 [۲۵"سرمایه" کمکی به ما نمبکند."]
  

 کتابشناسی مارشال برمن
 

The Politics of Authenticity: Radical 

Individualism and the Emergence of Modern 

Society (5967) Reissued 2779 by Verso Press 

 All That Is Solid Melts Into Air: The Experience 

of Modernity (5982) 

Adventures in Marxism (5999)   

On the Town: One Hundred Years of Spectacle 

in Times Square (2777) 

  

New York Calling: From Blackout to Bloomberg 

(2776), edited by Marshall Berman and Brian 

Berger 

“Introduction” to “The Communist Manifesto” 

by Karl Marx, Penguin Books (2757) 

http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html
http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/3288-صداى-زندانيان-محكوم-به-اعدام-را-به-گوش-جهانيان-برسانيد-١٠٠-نفر-از-خانواده-هاي-محکومين-به-اعدام-دست-به-تحصن-خواهند-زد.html


 

 Rowshangar    No. 75    October 2013 53 

در ادامه با انتقاد ا  فارله  یاد مدارس مقاطع ابوتودایوی و  
کونود: ایون مسوبور  ها بوبوان موی تا کور  یزخانه

طوالنی، رفوت و آمود را بورا  موحوبوالن 
هوا  کووچوکوی  کند. بچوه تر مشکد می کوچک

کنند بورا   ها تحببد می که در کور  یزخانه
کوبولووموتور  ۹الوی  ۱رسبدن به مدرسه بوایود 

هوا واتوعوا  مسبر را طوی کونونود کوه بورا  آن
 .مشکد است

شووایوود اگوور موودرسووه ا ، اووداتوود در مووقووطووع 
ابتدایی در منطقه ا  که کور  یزخانه هوا در 
آنووجووا واتووع شوود  انوود توواسووبووس شووود شوورایووط 
تووحووبووبوود بوورا  فوور نوودان کووارگووران کووور  

 .یزخانه اندکی آسان تر شود

 

 لزوم تعریف سبد کاالی تحصیلی

کارگران کوور  یوزخوانوه بوه دلوبود آنوکوه در 
ش رستان محد سکونتشان،  مبن کشاور   

انود در  مناسب ندارند یا شغلی با درآمد اداتلوی یوبودا نوکورد 
اند. تن دادن بوه کووچ  ها  آجریز  مشغول به کار شد  کور 

ساالنه و کار کردن  یر آفتا  داغ دو فبد ابوتودایوی سوال، 
 گبرد. ا  نبا ها  معبشتی این کارگران سرچشمه می

ا  طرفی، این کارگران به علت یایبن بودن سطوح تووسوعوه .
انوود مووعووموووال  ا  کووه در آن توورار گوورفووتووه اجووتووموواعووی طوواووقووه

هوا بوه درآمود  ها  یورجوموعوبوتوی دارنود کوه نوبوا  آن خانواد 

 دهد ایلنا گزار  می

5392-77-28, 50:06 
 571687کد خار: 
  کارگر  :سرویس

هوا  ها  کوچکی کوه در کوور  یوزخوانوه بچه»  چکبد :
الوی  ۱کنند برا  رسبدن به مدرسه بوایود  تحببد می

کبلومتر مسوبور را طوی کونونود.۰ظورفوبوت مودارس  ۹
ها در اکثر مواتع تکموبود اسوت  اطراا کور  یزخانه

و امکان ثات نام بورا  ایون دسوتوه ا  کوارگوران بوه 
  «.شود س تی و با خواهش و التماس فراهم می

هوا  اوواشوی   کوچ ساالنه کوارگوران کوور  یوزخوانوه
در روسوتواهوا   ها ا  محد سکونتشان  مراکز استان

هوا  محروم، در کبفبت تحببد فر ندان ایون خوانوواد 
تاثبر گذار است و اکثر آنو وا را نسواوت بوه درس و 

 .کند مدرسه دلسرد می

به گزار  خارنگار ایولونوا، آن دسوتوه ا  کوارگوران 
مشغول بوه  «تالب  نی»ها که در ب ش   کور  یزخانه

کارند در شش ماهه ابتدایی سال که به دلبود گورموا  
هوا  توالوب  د   هوا شرایط برا  خشک شدن خشوت

هوا   شد  مساعد است، برا  کار در کوور  یوزخوانوه
ها به ناچار کوچ می کننود و  ها  مراکز استان ااشبه

در شش ماهه دوم سال به ش رستان محد سکونتشان 
گردند که این مساله طاعاً موجب سورگوردانوی  با  می

 .شود و افت تحببلی فر ندانشان می

گوروهووی ا  ایوون کوارگووران، فور نوودان خوود را در 
ش رستان محد سکونتشان نزد یکی ا  اتوام نزدیک 

سپارند تا بعد ا  یایان سال تحببلی و در فبود  می
شان به ت ران ببوایونود  تابستان، برا  کمک به خانواد 

 .ها مشغول به کار شوند و در کور  یزخانه

هوا  رونوفوی کوارگوران کوور   دببور کوانوون انوجومون
ها  استان ت ران در تشریح مشکالت ترببتی  یزخانه

آیود بوه ایولونوا  که برا  فر ندان این کارگران یدید می
گوید: فر ندانی که برا  تحببد در شو ورسوتوان  می

شان دچار افوت  مانند به دلبد دور  والدین محد سکونتشان می
د. و  اضافه مبوکونود شون تحببلی، مشکالت اخالتی و... می

ا  نزد عموه، عوموو یوا  ا  که در هنگام م اجرت والدین بچه" 
گبرد که ایون  ماند چندان مورد نظارت ترار نمی دایی خود می

 ".گذارد مساله در ترببت او تاثبرات بسبار منفی بر جا  می

اما گروهی دیگر ا  کارگران کوه چونوبون اموکوانوی نودارنود یوا 
خواهند ا  آن استفاد  کنند، فر ندانشان را همرا  خود بوه  نمی

آورند و در االت خوشابنانه این بچه اگور  کور  یزخانه ها می
 .فرستند مجاور به کار کردن نااشد در آنجا به مدرسه می

رئبس انجمن رنفی کارگوران کوور   «یور علبرضا رموان»
ها  شمس آباد با اشار  به مشوکوالت یوبوش رو  ایون  یزخانه
ها، هنگوام ثواوت نوام فور نودانشوان در مودرسوه جودیود  خانواد 

هوا در  کند: ظرفبت مدارس اطراا کور  یوزخوانوه تبریح می
اکثر مواتع تکمبد است و امکان ثات نام برا  ایون دسوتوه ا  

 .شود کارگران به س تی و با خواهش و التماس فراهم می

، روشنگر متعلق به شما ست

 ما لی خود با پشتیبا نی

 روشنگر به ادامه انتشا ر 

  یاری رسانید

کند. این مسوالوه، لوزوم ارائوه  مواعف را تشدید می
ها  امایتی ا  جمله ساد کاال  تحوبوبولوی بوه  بسته

 کند کارگران کور  یزخانه را ببش ا  یبش عبان می

هوا  رونوفوی کوارگوران کوور   دببر کانون انوجومون.
هوا  آن  ها  استان ت ران در تشریح هوزیونوه یزخانه

فور نود  ۹یوا  ۱ها  کارگور  کوه  دسته ا  خانواد 
هوا بورا  هوموه  گوید: این خوانوواد  محبد دارند می
شووان بووایوود شوورایووط و امووکووانووات  فوور نوودان مووحووبوود

تحببد ا  جمله کبف، کفش، لااس، نووشوت افوزار 
و... فراهم کنند کوه در شورایوط اتوتوبواد  فوعولوی، 

 .کونود ها توحوموبود موی ها  کمر شکنی را به آن هزینه
 

اسبنبان با تاکبد بر نبا  مارم کارگوران شوابود در 
ها بوه کوموک هوزیونوه بورا  توحوبوبود  کور  یزخانه

کونود: بورا  کوارفورموایوان  فر ندانشان تبوریوح موی
ا  به نام ساد کاال چوه ا   ها  آجر یز  مساله کور 

نوع معبشتی و چه ا  نوع تحببلوی نوعوریوف نشود  
ها فوقوط بوه فوکور بو ور  کشوی بوبوشوتور ا   آن .است

 .شان هستند کارگران

 
همچنبن، رئوبوس انوجومون رونوفوی کوارگوران کوور  

ها  شمس آباد معتقد است: اروال هب  سواود  یزخانه
هوا   اموایوتوی ا  سوو  دولوت یوا روااواوان کوور 
 .گوووبووورد آجوووریوووز  بوووه کوووارگوووران توووعووولووود نوووموووی

 
دهد: در شورایوطوی کوه اکوثور  یور ادامه می رموان
ها  نوشت افزار وطنی بوه دلوبود سوبواسوت  کارخانه
اند و  ها  نامناسب دولت تالی ورشکسته شد  گذار 

ابلب اجناس مووجوود در بوا ار وارداتوی هسوتونود، 
هایی که محبود دارنود بوایود بوایوت نووشوت  خانواد 

 .افووزار، هوووزیووونوووه گوووزافوووی را یووورداخوووت کووونووونووود
 

چنبن شرایطوی بواعوث شود  اسوت اکوثور کوارگوران 
شابد در کور  یزخانه ترجبح دهند فر ندانشان ا  

هوا کوموک  یک سنی به بعد به جا  توحوبوبود بوه آن
کنند. این ترجبح نه ا  سر ناآگاهی نسات به اهمبوت 
تحببد بلکه ا  رو  نواچوار  بورا  تواموبون امورار موعوا  

ا  در تالب ساد کاال  تحببولوی  است. شاید اگر کمک هزینه

در اختبار کارگران کور  یزخانه ترار بگبرد، ترک تحببود 
شوان کواهوش  ها به دلبد نبا ها  معبشتی خوانوواد  فر ندان آن

 کند.یبدا 

روشنگر: این نمایندگان خانه کارگر جومو وور  اسوالموی ا  
ذکر اینکه بسبار  ا  کارگران افغان در کوور  یوزخوانوه هوا 
کارمبکنند و ب مبن دلبد دولت اهمبتی بوه وضوعوبوت آموو   

 کودکان نمبدهد، خود دار  مبکنند.

 پزخانه آموزان کوره دانش

http://ilna.ir/news/services.cfm?id=4
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 نامه اداری سوئدی خانم آندرسو  به فارسی ترجمه شده است. 

 مترجم رسمی الکترولوکس. اسبن اسد 

Nr: 1385 

Date: 2753-79-23 

 راح بوتت ارویا 9دوشناه ساعت 

آتا  سبامک ستود  نویسند  و مت بص امور فرهنگی و روابط جنسی ادیان ج ان و ایران ساکون 

 کانادا

یبرو مذاکرات تلفنی با فبرو  نادر  مدیر کد اجرائی کمپانی الکترولوکس سوئد در مورد هودایوا  

این شرکت به نویسندگان امور فرهنگی کشورها  م تلف ج ان در تاعبود در سوال یوکواوار انوجوام 

 مبدهند.

به دو نفر ا  نویسونودگوان  2753به یبشن اد یرفسور ببژن داور  و هبئت مدیر  ترار شد هدیه سال 

رئوبوس کوموپوانوی  Lorna Davisایرانبان در تاعبد اختباس یابد با موفوقوت خوانوم لوورنوا دیوویوس 

هزار یوورو و بونوا بو وواسوتوه یورفسوور  537الکترولوکس سوئد به نفر دوم به شما سبامک ستود  

داور  و دکتر نادر  با تایبد دکتر مارکوس والبن بورگ مدیر کد لکترولووکوس ایون هودایوا نوقود  

ارسال می شود. این هدایا ببورت کاالست ا  تولبدات این شرکت بوه بو وش بوا رگوانوی سوفوارت 

)به آنجوا  -سوئد در کشورها  آلمان، بلژیک و انگلبس ارسال می شود و تادید به ااسن خواهد شد

 فروخته شد ( و وجه آن که نقد  است در اختبار شما یا نمایند  تان ترار خواهد گرفت.

هزینه سفر که ا  طرا شما به کشورها  باال در ارویا برا  دریافت هدایا فرستاد  شود کوموپوانوی 

ما یرداخت می کند و هزینه ها  مالبات کاال هدیه شد  خروجی سوئد را الکترولوکس موی یوردا د 

بع د  خودتان است. ا  تاریخ ارسال ایون نواموه  -و کشور گبرند  اگر هزینه و عوارض داشته باشد

هفت رو  م لت دارید که نمایند  تان در کشور یاد شد  که انت ا  مبفرمائبد اوور داشته باشود و 

با آتا  نادر  مدیر کد اجرائی که فارسی بلد هستند برا  دریافت هدایا نقد  هماهنگوی کونوبود. در 

 پیشنهاد ساختگی الکترولوکس 

 امبد  ارعبان، 
 ن ی ود  اسرائبلی به نام ها  النا هامرمن, نبتزا  52ژوئبه  23رو  جمعه   

کادشاهی، رامات  -آمبنف و ایریت گال ا  اورشلبم، ایلبن کبش، رونبت ماریان
لبت و روتی  -تسرون و استی تسال ا  یافا، دافنه بنایی، کلبد سبساید، افرا یشوعا

کانتور ا  تد آویو، مشائبله یونداک ساگی، رونی ایالت و کافار ساور ود   ن 
فلسطبنی با یک نو اد و سه کودک فلسطبنی با شش اتومابد ش بی یک گرد  
یک رو   را در سااد بربی در اسرائبد انجام دادند. آن ها ا  مراکز کنترل 

گذشتند و به تد آویو رفتند. در یافا در رستورانی بذا خوردند. در سااد اسرائبد 
با   کردند و سفرشان را در اورشلبم به یایان بردند. این سفر شکستن سماولبک 
تانون اسرائبد برا  ممنوعبت عاور فلسطبنی ها ا  مر ها  اسرائبد بود. در 

رلح ” ب ش آلمانی سا مان  EJJP گزارشی که ا ین سفر در سایت ردا  ی ود
ی ودیان ارویایی آمد  و در آن خواهان ی ش گسترد  گزار  و تداوام این ” اکنون

” عاور ا  مر  اسرائبد“ارکت هستند می خوانبم: ما می توانبم مشروعبت تانون 
را تایبد نکنبم. تانونی که به هر اسرائبلی اجا   می دهد که بتواند در تمام طول 
سااد تا اردن بدون مانع و آ ادنه ارکت کند در االی که فلسطبنی ها را ا ین 
اد محروم می کند. آن ها اجا   ندارند داخد مناطد اشغالی سفر کنند و در 

 .ش رها  واتع در خط ساز به دیدار اتوام خود بروند
آن ها و ما ش روندان معمولی هستبم. به همبن دلبد یک رو   یاا را باهم 

سرکردیم. ا  همسایه ها  فلسطبنی مان دیدار کردیم. با هم دوست شدیم. ماهب  
تروریست یا دشمنی همرا  نداشتبم بلکه انسان هایی بودیم که دولت اسرائبد با 

 .ایجاد موانع، منطقه عاور ممنوع و تانون و تاعد  ما را ا  هم جدا می کند
ما تانون را  یر یا نمی گذاریم بلکه دولت اسرائبد است که طی ده ا سال آن را 
 یریا گذاشته است. ما  نان نبستبم که ا  تانون عاور می کنبم بلکه دولت اسرائبد 

 .این کار را انجام می دهد…. است که با مر ها و 
” آن ها با آوردن یک یارگراا ا  مقاله   معروا هنر  داوید تورئو 

اگر یک ششم جمعبتی ا  ” ، به گزار  سفر خود یایان دادند. 1845 ”نافرمانی
یک ملت که خواهان یناهی در آ اد  اند، برد  باشند و کد یک سر مبن ا  
طرید ارتشی ببگانه بارت و تس بر و تحت یک تانون نظامی مغلو  شود، 
فکر می کنم که برا   نان و مردان شریف  ود نبست که دست به شور  

بزنند. چبز  که این وظبفه را ناگزیر می کند و مساله ارلی، این است که این 
 ”.سر مبن مال ما نبست اما ارتش درگبر شد  مال ماست

آن ها اضافه می کنند که به این کلمات گو  فرادهبد، به شرایطی که در آن 
هستبم نگا  کنبد و همبن اکنون آن را توضبح دهبد و کار  را بکنبد که ما کرد  

 .ایم
 برگرفته ا  سایت: سبما  سوسبالبسم

 www.juedische-stimme.de :مناع

 داستان یک سفر یک روزه ی ممنوعه در ساحل غربی

رورت عدم هماهنگی و دخالت گرو  ها  سباسی طاد دسوتوور ایون هودایوا بوه نوویسونود  

کشور دیگر  در تاعبد ارسال خواهد شد. کمپانی الکترولوکس سوئد وابسته به هب  گورو  

 سباسی نبست.

مستقر در گووتونواورگ         لونوا  -معاونت کد ادار  مرکز  کمپانی الکترولوکس سوئد

 آندرسون

————————————— 

نوشته باال متن نامه ایست که ماه گذشته از جاناب شارکات 

مای فارساتااده الکترولوکس سوئد بارای سایااماک ساتاوده 

شود. البته چند روز قبل از آ  نیز فردی بنام فیروز ناادری 

تلفنا از جانب شرکت مزبور وی را از این اناتاخااب ماطالاع 

می سازد. بالفاصله در تماس با مسئاولایان الاکاتارولاوکاس 

معلوم می شود که نامه مزبور بکلی جعلی و از جانب آنهاا 

صادر نشده است. در ضمن قضیه تاوساط آناهاا باه پالایاس 

سوئد برای تحقیقات گزارش می شود. از آنجائی که مطالاع 

نگاه داشتان افاکاار عاماومای از تاوطائاه هاای جاماهاوری 

اسالمی برای بدام انداختن یا بدنام کارد  ماخاالافایان اماری  

ضروری است، خبر رسانی در این مورد را الزم دانساتایام.  

 روشنگر
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 اجرای سمفونی جنین

 
ها   ا  ناود و م الفت ساخت یک سبنما در جنبن کار ساد 

فراوانی را اتی ا  سو  فلسطبنبان به همرا  داشت اما در 
   سا  این اعتراضات خود دستمایه چشم تبزببن یک مستند

ساخت فبلم دیگر  شدند؛ فبلمی که داستانش به را  انداختن 
ا  ا  ذهن و سا   یک سبنما در جنبن است و طنبن موسبقی

  .آید   معروا ایرانی، کب ان کل ر بر می نوا ند 

سبنما  ش ر جنبن در ارکتی مشترک با همکار  نوجوانان 
  آلمان و فلسطبنی با سا   شد

م ر( کب ان کل ر همرا  با نوا ندگان  ۳رو  شناه )اول اکتار۰
ارکستر سمفونی ش ر درسدن آلمان و چ ار تک نوا  ا  

سنتور، ایران(، سعد محمد ) کشورها  م تلف، علی ب رامی
اسن )ویولون عربی، مبر(، )شبن شاناهان، آمریکا( و 
کامد شجراو  )عود، اسرائبد( برا  ن ستبن بار "سبنما 

 .یک سمفونی" را رو  رحنه اجرا خواهند کرد−جنبن
 

هایی ا  این فبلم نبز همرا  با موسبقی به نمایش در  رحنه
کالم   خواهند آمد. کب ان کل ر همچنبن در این برنامه تطعه بی

کند. این تطعه ا  آلاومی به همبن  "ش ر خامو " را اجرا می
ضاط و به کودکان الاچه تقدیم  ۱۱۱۴نام است که در سال 

 .شد  است
 

ارکتی مشترک با همکار  نوجوانان   سبنما  ش ر جنبن در
اینک  آلمان و فلسطبنی با سا   شد. سالن این سبنما هم

توانند به  هزار نفر می ۱تماشاگر را دارد و تا  ۴۱۱ظرفبت 
 .هنگام نمایش یک فبلم در فوا  با  در این سبنما گرد هم آیند

 
 

در این مکان ساالی شنی با یک است ر هم ساخته شد  تا شاید 
ببنند اما به دلبد  می بتواند دل کودکانی که دریا را به چشم 

 .موانع، راهی به ساالش ندارند، به دست آورد

 مناع: دویچه وله فارسی

 لبنک اجرا  کنسرت:

http://www.youtube.com/watch?
v=AbNQeNR65OQ 

اامد همرا  با گروهی ا  دوستانش در اال با   بود و 
با   در دست داشت که همبن امر باعث شد  تفنگی اساا 

تا سربا  اسرائبلی او را به اشتاا  یک یبکارجو تبور کند 
  .ا  یایان دهد و با شلبک دو گلوله به  ندگی

 
یدر و مادر اامد یس ا  مرگ مغز  فر ندشان تبمبم 

گرفتند اعوا  بدن او را به چند اسرائبلی نبا مند به یبوند 
عوو اهدا کنند؛ ارکتی داوطلاانه که منجر به نجات جان 

 .ینج اسرائبلی ا  جمله چند کودک شد
 

نام اامد خطبب یس ا  این اادثه، سمالی برا  رلح 
ا  در تباویر فبلم مستند  با  شناخته شد و داستان  ندگی
ا  گرفت.  جان تا   ۱۱۱۴نام "تلب جنبن" در سال 

مارکوس فتر، مستندسا  آلمانی تبمبم داشت تا این فبلم را 
در جنبن هم به نمایش بگذارد، اما سبنما چبز  ناود که 

سراغ آن را  ۲۳۴۲بتوان ا  آبا  ن ستبن انتفاضه در سال 
 د  گرفت. تن ا سبنما  این  در هب  کجا  این ش ر جنگ

ها   یاد  بسته  ش ر، سالنی متروکه بود که درهایش سال
 .ماند  بود

 
، یدر اامد به همرا  مارکوس فتر بر آن  اسماعبد خطبب

شوند تا سبنمایی را در جنبن به را  ببندا ند و به این  می
ترتبب دو سال بعد "تلب جنبن" در جنبن به نمایش در 

  .آید می

ش ر جنبن در کرانه باختر  رود اردن 
ها محد درگبر  اسرائبد و  سال

فلسطبن بود. تن ا سبنما  جنبن خاک 
گرفت، اما مرگ کودکی فلسطبنی ش ر 
را رااب سبنما  دیگر  کرد و ال ام 
ب ش سمفونی کب ان کل ر شد که اکنون 

  .شود در آلمان اجرا می
 

طنبن موسبقی فبلم ا  ذهن و سا  
  معروا ایرانی، کب ان کل ر  نوا ند 
 آید بر می

نام ش ر جنبن در کرانه باختر  رود 
ها با جنگ و خونریز  یبوند  اردن سال

خورد  بود و بسبار  ا  یبکارجویانی 
که تبد شرکت در عملبات انتحار  را 

  .گرفتند هایش ینا  می کوچه داشتند، در کوچه یس
 

ها  وتوع یک تراژد  در ش ر جنبن نگا  ۱۱۱۵اما در سال 
انگبز ا   ا  بم را بار دیگر به خود معطوا کرد؛ اادثه

  .جنس مرگ اما این بار با چاشنی عطوفت و آ ادگی
 

در یی یک درگبر  و تاادل آتش مبان گروهی ا  سربا ان 
اسرائبلی و جنگجویان فلسطبنی، اامد خطبب، کودک یا د  

  فلسطبنی با شلبک گلوله یک سربا  اسرائبلی جان  ساله
  .باخت

  کیهان کلهر با نماد صلح فلسطین و سمفونی "سینما جنین" در آلمان

 -نژادپرستی، ز  هنرمند ایرانی
 برد دانمارکی را به زندا  می

 
 دانمارکی -فیروزه بذرافکن، هنرمند ایرانی 

 محمد رضا یزدا  پناه -رادیو فردا
 
گوید ااضر است ینج شب را در  ندان سپر  کند اما  می

 .ینج هزار کرون جریمه را نپردا د
دانمارکی به رادیو فردا   –فبرو   بذرافکن، هنرمند ایرانی 

گوید نژادیرست نبست اما با توانبن ضد انسانی و م الف  می
 .اقوا  نان در همه جا  ج ان م الف است

خانم بذرافکن توسط دادگا  ش ر محد سکونتش در دانمارک 
به جرم نژادیرستی محکوم شد  است. او مت م بود که در ما  

در وبالگ ش بی خود ا  الفاظ   ۱۱۲۲دسامار سال 
 .نژادیرستانه علبه مسلمانان استفاد  کرد  است

ام که مردان مسلمان درسرتاسرج ان به  من متقاعد شد »
دختران خود تجاو مبکنند، ا آن ا سوءاستفاد  کرد  ودختران 

این نتایج یک فرهنگ معبو  وضد » «کشند. خود را می
الاته اگر شما بتوانبد آن را اتی یک فرهنگ   –انسانی است 

معبو  و ضد انسانی است که کتا  مقدسش، ترآن، ببر اما من فکرمبکنم شما مبتوانبد بگوئبد این یک دین   –بنامبد 
برانگبزتر ا  هر دو دین ج انی  تر و رتت تر، اامقانه اخالتی

 «.دیگر است
این ا عااراتی هستند که فبرو   
بذرافکن در وبالگ ش بی خود 

ها   نوشت و یکی ا  رو نامه
دانمارکی هم آن را منتشر کرد  
بود. ااال دادگا  دانمارک آن ا را 
نژادیرستانه تش بص داد  است. 
خانم بذرافکن به رو نامه 
کپن اگ یست دانمارک گفته که 
دادگا  این کشور او را به 

دربار  مردان  »گرایی تعمبم«
مسلمان و اسالم مت م کرد  و 

  .نبست »منبفانه«افزود  که این 
به گفته او، اسالم توانبن بسبار  
دارد که به مردان مسلمان اجا   

آمبز خود  دهد اعمال خشونت می
علبه  نان و کودکان را توجبه 

 .کنند
فبرو   بذرافکن در عبن اال 
گفته که همه مردان مسلمان را 

29ادامه در رفحه     
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  برای حمایت از کودکان کار؛

« با صادای چای » نمایش 
 رود روی صحنه می

تر بعد ا  با    ایلنا: مرتوی ریحانی؛ کارگردان ارف انی تئا.
تر ش ر  در نمایش یلکان به کارگردانی هاد  مر بان که در تئا

را بوه »  با ردا  چوی؟« ت ران به اجرا درآمد، این بار نمایش 
 .برد رو  رحنه می

به گزار  خارنگار ایلنا، به گفته این کوارگوردان ایون کوار در 
ج ت امایت ا  کودکان کار و خوبوابوان و در فووایوی کومود  

 .آید تراژیک برا  تماشاگران به اجرا در می

ها  کوموبوک ایون نوموایوش یوررنوگ  و  با اشار  به اینکه جناه
است، اما با این وجود م اطب بعد ا  دیدن این نمایش به فوکور 

رود اظ ار داشت: این نمایش ابتدا برا  دانشگا  علووم  فرو می
کورد آمواد   ا  که ا  این کودکان امایوت موی یزشکی و موسسه

شد اما به این دلبد که کار  تو  ا  آ  درآمد ترجبح داد  شود 
 .که در معرض نمایش برا  عموم ترار گبرد

تور در ایوام  ریحانی با اشار  به اینکه همزمانی نمایش ایون توئوا
تابستان که تعداد این کودکان در سطح ش ر گستر  بوبوشوتور  

یابد، توفبقی برا  تواثوبورگوذار  بوبوشوتور بوود بوبوان داشوت:  می
خوشا تانه ارتااطی که این نمایش بوا مو واطواوان و تومواشواگور 

ها  م تولوف آن  کند چشمگبر است و به نوعی جناه برترار می
با تاثبرگذار  خوبی همورا  اسوت و اموبودوارم ایون اتوفواا در 

 .ارف ان هم ببافتد

و  این کار را به نوعی یرداختن به یک آسبب اجتماعی جود  
دهوم  ام که کارهایی که ارائه می سعی کرد  :معرفی کرد و گفت

ام کوه  برا  مثال کار تالوی .در راستا  موامبن اجتماعی باشد
دایی مرتوی نام داشت در ج ت امایت ا  ببمارانی بود که با 

 .کردند افسردگی شدید دست و ینجه نرم می

تر با تاکبد بر اینکه هنر باید با ماااث انسانوی  این کارگردان تئا
همرا  باشد و ا  شعار به دور باشد تبریح کرد: اگر هنورمونود 

ها  شعار  اهمبت ببشتر  بدهد نه تن ا نتوانستوه یوک  به جناه
تووانود   ند و نمی تالب هنر  را ارائه دهد بلکه به آن ضربه می

 .تاثبر  که مدنظر است را بگذارد

ریحانی افزود: من معتقدم که کار باید در دل خود اجتماع باشد 
و من به نوبه خود بوه مواوااوث و آسوبوب هوا  اجوتومواعوی کوه 
هموار  گریاان ما را گورفوتوه اسوت و موموکون اسوت در آیونود  

 .یردا م تر شود می جد 

شوویوم کوه بوا ورود  و  گفت: هر رو  با مسائولوی روبورو موی
تکنولوژ   ندگبمان را تحت تاثبر ترار داد  و به همبن خاطور 

 .باید سعی کنبم به گذشته خوبی که داشتبم نگاهی بباندا یم

تر با اشار  به اینوکوه کوار بوعودیوش در موورد  این کارگردان تئا
رله رام با عنوان رویا  یودربوزرگ اسوت، اظو وار داشوت: 

ها فقط برا  مورگ  متاسفانه در اال ااضر بسبار  ا  خانواد 
شوند و یادشان رفته که در گذشته رلوه  و مبر دور هم جمع می

رام ا  واجاات بود و این م م در  موان اوال بوه فورامووشوی 
 .سپرد  شد  است

نمایش با ردا  چی؟ در اولبون جشونووار  طونوز اروفو وان ا  
لحاظ کارگردانی، نویسندگی، با یگر  مرد و  ن اائوز رتواوه 

توبورموا  در خوانوه کوودک و  ۲۶الوی  ۲۱شد. این نموایوش ا  
تبرما  نبز در هنرسرا  خورشبد بوه  ۱۲الی  ۲۲نوجوان و ا  

 .معرض نمایش عمومی درمی آید

این نمایش به کارگردانی مرتوی ریحانی و هنرنمایوی مواهوان 
دهقان، م تا  دهقان، یبمان موبورعوالیوی، جوواد نوور ، اموبود 

 .رود اجاتی و مرتوی ریحانی به رو  رحنه می

آهنگسا  این نوموایوش اوامود تولوموزن اسوت و ا  دیوگور دسوت 
اندرکاران این نمایش امبد دهقوان، اسوبون یوبوراواجوی، الو وام 

 د.محزونی و نگبن دهقان هستن

 57/0/92مناع: خارگزار  ایلنا                             

اگر چه یبلما ، سال ها  جوانی را در  ندان گذراند، اما ا  

ها  یلما ،   یشت مبله ها   ندان نبز به نوشتن یرداخت. فبلم

نویس، با یگر و کارگردان   عنوان فبلم نامه  ها به که در آن 

ظاهر شد، به دلبد امایت کردها و دانش جویان، کمونبست ها 

و کارگران، اازا  در تدرت ترکبه را نگران کرد به طور  

ها    ، به ات ام تالبغ نظام5967که یس ا  کودتا  نظامی 

، به دوا د  سال  ندان محکوم شد. در »کمونبسم«اشتراکی 

ها را به   هایش ادامه داد و آن  نامه  نوشتن فبلم  ندان نبز به

 -رمه «دستبارانش در خارج ا   ندان ت به کرد.   وسبله

Rame» « یول- Yol»  شاهکارها  یس ا   ندان و ،

هستند که نگاهی بر ظلم ااکمبت سباسی و ک نه گرایی 

 اجتماعی و وضعبت  نان کرد و ترک دارند.

ها و فبلم هایش به ببش ا   ، به خاطر نوشته ۲۳۴۱ا  سال 

  رد سال  ندان محکوم شد و برا  اولبن بار در  ندگی هنر 

ا  دچار ممنوعبت کار سبنمایی شد. اکومت ترکبه، کپی 

برد. هم چنبن   فبلم هایش را ممنوع کرد و آن ها را ا  ببن 

  را با دنبا  خارج ا   ندان تطع کردند. یبلما ، تن ا  ارتااط

 ندانی جزیر  ایمرالی بود که هم اکنون عادهللا اوجاالن، تن ا 

بار تال  یی دریی   ندانی این جزیر  است. اما یس ا  چندین 

، ا  را  دریا فرار کند، ۲۳۴۲باالخر  موفد شد تا در یایبز 

 خود  را به فرانسه برساند و در آن جا یناهند  شود.

تونجد کورتبز، برند  جوایز بسبار  ا  جشنوار  ها  م تلف 

 شد  است که یار  ا  آن ها به ترار  یر است:

، جایز  ب ترین نمایش نامه ا  جشنوار  فبلم 5985سال  -

 آنتالبا

 جایز  ب ترین با یگر ا  سی و ششمبن جشنوار  فبلم برلبن -

، جایز  ب ترین با یگر نقش مکمد ا  جشنوار  5990سال  -

 فبلم آنتالبا

جایز  ب ترین با یگر ا  هفتمبن مراسم اهدا  جوایز  -

 «ردر  آلبشبک»

 ، جایز  ب ترین با یگر نقش مکمد ا  جشنوار 2776سال  -

( و 2779(، ا ل )سال )2752سریال اریم سلطان )سال 

 ( آخرین کارها  تلویزیونی تونجد هستند.  2778عاری )سال

با یگر سریال ا ل که با نقش دایی به ش رت بزرگی رسبد 

اتی دلبد تو  مش ور شدن و آمار باال  ببنند  سریال ا ل 

بود ، تونجد کورتبز بود. رامز کارا اسکی )تونجد کورتبز(، 

یدرخواند  مافبا، الگو و سرمشد سزال معروا ا ل بود. 

سریال ا ل محبول کشور ترکبه است و این سریال یکی ا  

ها  یر طرفدار است که در شاکه شوتی و  ترکبه و  سریال

  است. سریال ا ل جوایز ها  آمریکا ی ش شد  بعوی ا  شاکه

 ۱۴و در  ۱۱۱۳ یاد  هم گرفته. این سریال، در سال 

ها  ترکبه ی ش شد. در این سریال   سپتامار در شاکه

اند. سریال ا ل در  معروا ترین با یگران ترکبه با   کرد  

 است.  ا  ت به شد  دتبقه  ۳۱تسمت  ۲۲

نبز با   کرد  » اریم سلطان«تونجد، هم چنبن در سریال 

اعتراضاتی را در کشور  است. ی ش این سریال، انتقادات و

ترکبه برانگب ت. برخی ا  ببنندگان به آن چه ارائه تبویر  

ا  ش ببت » خو  گذران«، و »شرم آور«، »نامحترمانه«

سلبمان می خواندند واکنش نشان دادند.  تاری ی سلطان

شورا  عالی رادیو و تلویزیون ترکبه، 

ادعا کرد که ببش ا  هفتاد هزار 

تونجل کورتیز، 
کارگردا ، 

تهیه کننده و 
سناریست، 

هنرپیشه سینما 
و تلویزیو ، 

بازیگر تئاتر    
معروف 

 ،               ترکیه

، در منزل خود مرده 0102سپتامبر  06متاسفانه ظهر روز  
علت مرگ این هنرمند فرامو  نشدنی، ضربه یافته شد. 

 .مغز  به علت افتادن به  مبن اعالم شد

راح در خانه تن ا بود. وتتی همسر  به  57تونجد، ساعت 

منزل برمی گردد بدن او را بر رو   مبن می ببند. با 

فریادها  او، همسایگان و سپس آماوالنس می آید و خار فوت 

 او اعالم می گردد. 

ساله، ا   مان مدرسه شروع به با   در تئاتر  66تونجد، 

کرد  بود. و ،  ندگی بسبار ساد  ا  داشت به طور  که 

و » ا ل«و ، اتی برا  با   در سریال ها  معروا 

 با اتوبوس به سر فبلم بردار  می رفت. «اریم سلطان»

در کوجائلی متولد شد و بعد ا   ۲۳۹٢و ، در سال 

تحببالت اقوا، فلسفه، روانشناسی و اقوا خواند و در 

، با یگر  در تئاتر دورمن را آبا  کرد. و ، ۲۳٢۳سال 

ایفا  نقش » گله«در فبلم ها  سبنمایی بسبار  چون فبلم 

 کرد.

ها  تئاتر   ، در بسبار  ا  رحنه۲۳۵۴کورتبز، ا  سال 

خبوری و دولتی استاناول به ایفا  نقش یرداخت. و ، هم 

ها  تئاتر ش رها  گوتنارگ، تئاتر سلطنتی   چنبن در رحنه

برلبن،  Schaubühneاستک لم و تئاتر سوئد  در سوئد، 

تئاتر ش ر فرانکفورت و تئاتر ش ر هاماورگ در آلمان و 

تئاتر سلطنتی یبتر بروک شکسپبر در انگلستان برو  رحنه 

 رفت.

 -، کارگردانی یروژ  نمایشنامه آلمانی ۲۳۲۱و  در اواخر 

برع د  داشت. کورتبز،  «Türkisches Ensemble»ترکی 

ها  دانشگا  خود و بعد ا  دور  خدمت   در طول سال

سربا  ، یبوند دوستی عمبقی با فبلم سا  مش ور یبلما  

ایجاد کرد و تعداد  فبلم با  (Yılmaz Güneyگونی )

که توسط این دو  Umutهمکار  همدیگر ارائه دادند. فبلم 

ساخته شد اجا   اکران در ترکبه را نبافت  ۲۳۲۱نفر در سال 

و نس ه کپی ببرتانونی فبلم در جشنوار  کن به نمایش درآمد. 

در   Şeytanın Uşaklarıاولبن رل سبنمایی و  در فبلم 

بود. ا  آن  مان به بعد، و  در بسبار  ا  فبلم ها   ۲۳۶۴

المللی چون سوئد ، آلمانی، هلند ، ایتالبایی، فرانسو ،  ببن 

ها   ها  هند  و برنامه   بریتانبایی، اسرائبلی و فبلم

 تلویزیونی ایفا  نقش یرداخته است.

یبلما  گونی، که تحول بزرگی در سبنما ترکبه یدید آورد 

افکار کمونبستی داشت و در مبان، فقبران و کارگران بزرگ 

، به اوج رسبد.  یرا ۲۳۶۲شد  بود. ش رت و  در سال 

ما   58یبلما ، به خاطر انتشار یک رمان کمونبستی، به 

 ندان محکوم شد. این اولبن القه ا   ندانی شدن ها  این 

فبلم سا  بود که به خاطر امایت ا  سباست ها  چپ و 

اقوا مردم کرد، ا  سو  اکومت نظامی ترکبه محکوم می 

 شد.

، کمپانی فبلم سا   خود را تحت عنوان ۲۳۶۴یبلما  در 

 ۲۱تاسبس کرد. فبلم هایش در دهه ها  » گونی فبلمچبلبک«

، با ااساسات مردم («درد»و  «امبد»فبلم هایی مثد ( ۴۱و 

 ترکبه علبه اکومت ستمگر و سرکوبگر آن کشور بود. 

 بهرام رحمانی
September 09, 0102 

58ادامه در رفحه    
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 بود گفت:

 خو . لطفا بر  دار ببار  این جا یبش من. -

باید با شبد تربان، ممکن نبست بتوانوم توکوانوش بودهوم. کولوی  -
 و نش است، تلم که نبست. 

 با وجود این امتحانی بکن! -

بابا روواتا رفت  ور  را  د، ولی ا  اول هم یبدا بود: سنگ 
 ا  جایش تکان ن ورد. 

، شوموا هوم راسایالایخب. ااال شما هم برویود کوموکوش، بوابوا  -
و همبن طور بقبه   شما، بروید کوموکوش  ایلی یههمبنطور بابا 

 کنبد.

دهقان ها رفتند دست بوه دسوت هوم دادنود،  ورشوان را جوموع 
کردند، سنگ را برداشتند، کوول کوردنود آوردنود یوبوش بووایوار 

 گذاشتند  مبن.

خب، جوانمردها، برادران، عقبد  تان چبست؟ بابا ئبون که به -
تن ایی سعی کرد سنگ را بردارد موفد نشد اما همه با هوم کوه 
 یر بالش را گرفتبد آسان شد و توانستبد. به تول معروا یوک 
دست ردا نداشت..."اتحاد"  برا  همبن است دوستان: موتوحود 
که شدیم دیگر دشمنی جرأت ن واهد کورد بوه روموانوی تواخوت 
بباورد. اتحاد تدرت می آورد!..خوب. اواال دیوگور گوموان کونوم 

 االی تان شد  است و اسابی هم االی تان شد  است.

 اما بابا ئبون روواتا با  هم گفت:

 نه. الاته می ب شبد تربان، اما من با  هم االبم نشد. -

آخر چه طور همچه چبز  ممکن است بابا ئبون؟ مون چونوان  -
توبه را مو به مو برا  تان شری داد  ام که اگر م اطب یوک 

 بچه   شبرخوار  هم بود االبش شد  بود.

 الاته. الاته اد با شماست تربان. -دهاتی ها همه با هم گفتند: 

 بوایار خسته و ا  رو  رفته گفت: 

بابا ئبون، شما یک بار به  بان خودتان، هورچوه توا اواال ا   -
این موضوع دستگبرتان شد  بورا  موا بوگوویوبود توا مون بواوبونوم 

 اشکال کار کجاست.

چشم تربان. خدا شاهد است منظورم این نبوسوت کوه شوموا را  -
ناراات کنم. چبز  که هست، مبان گفتار و کوردار شوموا یوک 
چبز ناجور  هست که من ا   سر در نمی آورم. شموا، موثود 
همه   بوایارها، به مان فرمودید ایون سونوگ  گوت و گونود  را 
بباوریم اوورتان، اما خودتان هب  کمکی نکردید. گو این کوه 
همبن یک دتبقه یبش می گفتبد که بعد ا  این ا  شاهزاد  تا گودا 
باید بجناند و کار بکنند. آخ اگر راستی راستی این جوور بشوود 
چه تدر عالی ست! چون ایون جوور  کوه اواال هسوت، یوعونوی 
"تو  جنگ یشت سر همه، تو  جشن جلوتر ا  هموه" چونودان 
عادالنه نبست...ا  بابت توبه سنگ هم چبز  کوه مون اوالوبوم 
شد این است که: تا ااال موا دهواتوی هوا هور کودام سونوگوی موی 

خب دیگر آنقدر که شانه مان توحومولوش را داشوت،  -آوردیم که 
اما ا  این به بعد باید دست به دست هم بدهبم، و الاوتوه بوا  هوم 
فقط ما دهاتی ها، و این بار دیوگور سونوگ نوه، بولوکوه رو ور  

 بباوریم. 

با این کلمات، دهاتی ها که به خبال خودشان "االی شوان شود  
بود" شروع کردند به سر جنواوانودن. نوگواهوی دور و درا  بوه 

 ری ت و توار    هم دیگر کردند و به هم گفتند:

 این بابا روواتا  ما هم بد ارا نمی  ندها! -

 اما بوایار...خب، البد این بار نوبت او بود که بگوید:

 با همه   این ارا ها االبم نشد!  -

که هم دیگر را روشن کنبم و خوداونود عوالوم هوم بوا مشوبوت 
 ربانی ا  همه   ما را روشن کند. 

 چندتا ا  دهاتی ها که خجالتی تر بودند گفتند:

االی مان شد تربان، البد همبن جور اسوت کوه شوموا موی  -
است که گفتن ندارد، اما، اگر شما نودانوبود توو درست فرمایبد. 

دنبا چه می گذرد دیگر ما دهاتی ها که را ستش را ب واهبد 
فقط به درد یشت گاو آهن ایستادن می خوریوم ا  کوجوا موی 

 توانبم بدانبم چی خو  است چی بد است؟

"، ئایاو  روواتاامعروا است که یکی ا  دهاتی ها به نام "
 مثد شبر درآمد که: 

نه،  تربان. راستش را ب واهبد مون نوفو وموبودم...گوبورم بوه  -
فرض در  به ت ته ب ورد و یکی ا  ما هوا، ا  ایون ور و 
آن ور، چبز  بف مد و ا  مطلای سر دربباورد. خوب، توا   
کی می آید  واایستد ارا او را گو  بدهد؟...دور ا  جان، 
دور ا  جان، بال نسات، البد این ضر  المثد را شنوبود  ایود 
که که می گوید: "دهاتی، را  می ر  یوه ور ، اورا موی 
 نه کله خر ؟"...اگر ا  من بپرسبد می گویوم ایون کوار را 
موان  بی ما هم ا  یبش می بردید. چون که ما، کوار  کوه ا ا
برمی آید ببد  دن و ش م کردن و خورمون بواد دادن اسوت. 
شمایبد که مال و مبر ایبد و تلم دست تان اسوت، و ویورتوان 
که گرفت می توانبد سفبود را سوبوا  کونوبود، سوبوا  را سوفوبود. 
خداوند عالم با مشبت ربانی ا  شما را روشون فورموود  توا 
را  و چار  را به ما دهاتی ها  بی نوا  بی خواور ا  هوموه 

 چبز هم نشان بدهبد. 

ا  برادرها! هوم شو ور  هوا! جووانوموردهوا! ایون جوور   -
نبست.  مانه  مانه   دیگر  ست. گوذشوت آن رو گوار  
که بوایارها به تن ایی سباست مملکت را را  می بردند و بوه 
نفع خودشان و بوه موبود خوودشوان شوبور    مولوت را موی 
کشبدند. امرو   رو  ما باید همه گی ا  رودر توا ذیود، ا  
شاهزاد  تا گدا، تو  شاد  و تو  رنج مملکت س بم باشبوم. 

 امرو  شعار کشور این است:

 کار و سود، وظبفه و اد برا  همه، به تساو !

و آن وتت بوایار برا  آن ها ا  ارد و تاار رومانبایوی هوا 
ارا  د و برایشان به تفببد شری داد کوه چوطوور و بوه 
وسبله   کی به این چراگا  ها  سر ساز هدایت شدند. رنوج 
ها و محنت هاشان را اکایت کرد که چطور یس ا  آن بوه 
اتبا  ارویا متفرا شدند. تبه ها  م تلف گفوت و موثوال 
ها  بی شمار آورد. خالره هزار و یک  اوموت بوه خوود 
دادتا محاسن "اتحاد" را به آن ها االی کند. اتا متوذکورشوان 
کرد کلبسا  تدیس هم ببشتر ا  هزار و هشوتوبود و یونوجوا  
سال است که در دعاها  رو انه ا  به درگا  بار  توعوالوی 

 برا  "اتحاد و اتفاا مؤمنان" دعا می کند.

خب، برادرها، گمان می کنم این بار دیگر االی توان شود   -
 باشد.

 ببشتر دهقانان گفتند:

االی مان شد تربان، خبلی خو  اوالوی موان شود. خودا   -
 بندگانش خبر برسانبد!به عالم یارتان باشد که همبشه 

 اما مرغ بابا ئبون روواتا یک یا داشت. با  درآمد که:

 ها من هب  االبم نشد!ارا نه. با همه   این  -

خدا ا  سر تقببرات من یگذرد، بوابوا ئوبوون، گوموان کونوم  -
باالخانه را اجار  داد  باشی!... خوب، بورویوم توو  بواغ توا 
ب تر توبه را به تان بف مانم. بابا ئبوون، آن جوا، گووشوه   

  مبن، آن تکه سنگ را می ببنی؟

 می ببنمش تربان، بله. -

بوایار که در این مبان، وسط دهاتی ها رو  رندلی نشستوه 

ئاایااونااکااره آنااگااااثوور: 
) نویسند  روموانوبوانوی 

5836 - 5889( 
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آ  اتحواد )اتوحواد دوک نشوبون  "یاسی"که در  5861به سال 
)لقب نوجواوا  روسوبوه و "بواریا"ها  رومانی( را می ی تند، 

توورانسووبوولوووانووی و والیووات اووو     دانووو (  هووا  لووبوواوورال 
به فکر افتادند چندتایی دهاتی  با فو وم و شوعوور  "مولداوی"

به مجلس مشورتی بفرستند توا آن  -ا  هر استان یکی  -را هم
ها هم بتوانند در این اتدام م م و اربد ملی شورکوت مسوتوقوبوم 
داشته باشند. به مجرد  کوه یوا  دهواتوی بوه "یواسوی" رسوبود 
"بواریار"ها به شتا  یولی رو  هم گذاشتند و آن هوا را بوه 
تااها  سفبد تبطان دو   شد  و کال  یایاخ ها  نو آراسوتونود. 
چنان که دهاتی ها س ت ا  این عزیز شودن هوا  بوی جو وت 
هاج و واج ماندند. بار ، معروا است بعد ا  آن که  ری وت 
و رو  دهاتی ها عوض شد و با تی تبش مواموانوی هوا  توا   
تبافه   آدموبوزاد یوبودا کوردنود، سوپوردنودشوان دسوت یوکوی ا  
بواریاها که، سر فررت، علت آوردن آن ها به یواسوی را بوه 

 شان شبرف م کند.

بوایار  مسئول با تبافه   م ربان و لحن م وربوان تور  بوه آن 
 ها کفت:

خب، هم ش ر  ها، جوانمردها، البد می دانبد که چرا شوموا  -
 را آورد  اند اینجا، مبان ما.

یکی ا  دهاتی ها که ماشواال عومور  هوم ا   گوذشوتوه بوود، 
 محجوبانه یس کله ا  را خاراند و گفت:

 الاته اگر برایمان بفرمایبد، ما هم خواهبم دانست تربان. -

توبه این است: ا  چند ترن یبش، دو ممولوکوت مسوبوحوی و  -
)کوه البود اسوموش را واالشی ما و  مولداویبرادر و همسایه، 

شنبد  اید( همبن طور یکریز به هم چنگ و دنودان نشوان موی 
دهند، همدیگر را یار  می کنند، همدیگر را می درنود. و ایون 
کار به ضرر خلد رومانی ست. اگر گفتم "دو کشور مسبحوی 
و برادر"، جوانمردها برا  ایون اسوت کوه موا موولوداوهوا هوم 

مان رلوبوب موی کشوبوم. تود و  درست مثد برادرها  واالشی
تامت مان و  بان ما، خورد و خوراک مان و لااس تن مان و 

مان یک   همه   رسم و رسومات مان با برادرها  واالشبایی  
جور است...و اگر گفتم "دو کشوور هوموسوایوه" جووانوموردهوا، 

موی فوکشانای برا  این است که فقط ن ر مبلکوا که ا  بغد 
گذرد ما را ا  هم جدا کرد ...خب، برادرها! آ  این نو ور را 

باال بکشبم، خشکش کنبم و "اتحاد مقدس" را بوه هورت به یک 
وجود بباوریم. همان اتحاد برادرانه یی که یدران موا خووابوش 
را می دیدند اما با شرایط س ت و اوضاع و ااوال ناجور آن 
دور  ها نتوانستند به آن عمد کنند.....برادرها! جووانوموردهوا! 
وظبفه   مسبحی و مشکلی که ما را به ایون جوا کشوانود  ایون 
اسوت ...خوداونوود یووارموان بواشوود و کومووک مووان کوونود!...خووب، 
دوستان، انشاالء دیگر کامال االی تان شد  است کوه چورا موا 
شما را به این جا خواند  ایم!... اگر ارفی دارید رودرواسوی 
نکنبد، راا و یوست کند  با ما مولداوهوا کوه بورا  توان ا  
برادر دلسو تریم در مبان بگذارید. ما برا  هموبون اسوت کوه 
این جا دور هم جمع شد  ایم دیگر، برا  همبن جمع شود  ایوم 

 بابا "ئیون روواتا" و مسئله ی اتحاد
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را چنبن ببان می  «تن ایی»نبز مطری می کند. برا  مثال 
 :کند

 من در این رنج آشنا تنها، تنها آینه 

 با که گویم گر نگویم درد دل با آینه  
طوطی ها هم در تفس خود به آینه دل خو  می کنند که 
تبویر  ا  همجنس شان را در برابرشان می گذارد. آیا 

ژاله بدان ادّ ا  تن ایی رسبد  بود که همزبانی در آینه جست 
 و جو کند؟

در شعر  دیگر ا  مف وم  ندگی س ن می گوید و هدا ا  
 ندگی را  یر عالمت سوآل می گذارد و در این تفکر با 

 :بسبار  ا  فالسفه همدل و همزبان می شود

 آ  بلند اختر سپهر و این تَبه گوهر زمین   

 هیچ در هیچ و خیال اندر خیال آمیخته 

 ( چیست  0کیست ز   ای وای، این بازیچه ]بی قدر[ ) 

 گوهری بی مایه با خاک شغال آمیخته  

 سال عمرش دیرپوی و شاخ عقلش دیر خیز  

 حسرت آینده را با نقش حال آمیخته  

 آتشی سوزنده در اشک فریب افروخته  

 عفتی با شهوتی بی اعتدال آمیخته  

 صورتی مصنوع از سرخاب و ُسرمک ساخته  

 خلقتی مکروه با َغنج و دالل آمیخته  

 زشت خویی را فرو پوشانده با رنگ جمال  

 ... ضعف روحی را به روی احتمال آمیخته 
در برابر ا دواج اجاار  و نبا مود  و  عالم تاجمی ببنبم که 

نباگا   ن و مرد ا  هویت یکدیگر چقدر جسورانه س ن می 
گوید. مگر نه این است که  ن و مرد، تاد ا  ا دواج، 

کوچک ترین اطالعی ا  ااوال ظاهر و باطن خود نداشتند 
و با خواندن یک خطاه مجاور و محکوم به یک  ندگی 

اتفاتی و ناخواسته می شدند. این گونه تفکر در  مان  ندگی 
عالم تاج تائم مقامی واتعا نبا مند جرأتی بود که تن ا ا   ن 

 .شاعر  چون او بر می آمد
فرا مبان  ن و مرد و تحقبر  نان را در دو ببت ا   ژاله

 :چنبن ببان می کند «نکوهش شوهر»تببد    بلند 

 گر نام وجود و عدم نهند  ... 

 بر مرد و به ز  نام در خوری ست  

 ز  ننگ وجودست از آ  سبب  

 پیچیده به قیرینه چادری ست 
ا در همبن دو ببت، نفرت خود را ا  اجا  به وضوی  ضمنا

نه تن ا در شعر  به شری  عالم تاج .ابرا  می کند
کماودها   ندگی  نان اشارت دارد بد که ا  بسبار  ا  

مقوالت فلسفی و علمی نبز به  بان شعر س ن می گوید. در 
اشار  یی به جناش و گرد   «گفت و گو با چرخ خباطی»

 :  مبن دارد

 چو  بخنبی، با فلک در گردش آری قطب را  

 ... عقل را زین داوری، مبهوت و شیدا می کنی 
ا  علوم و اکتشافات جدید  ژالهدر ادببات دیگر این شعر، 

مانند برا و تلگراا و تلفن س ن می گوید و ا  اکمایی 
وا ! کا   .(2چون را   و بوعلی سبنا یاد می کند... )

چشمم ببش تر یار  می کرد تا مثال ها  دیگر  ا  مقوالت 
و مفاهبم و استعار  ها  شعر او را، به عنوان نمونه، ببرون 
می کشبدم. با این همه، همبن م تبر بر توانایی فوا العاد  
  ژاله در سرودن تببد  و بزل با درون مایه ها   نانه و 
 ندگی او گوا  است. درود بر روانش که ناآرامی درون او 
ساب ببدار  بسبار  ا   نان شد. آرامش روان یاکش را 

 .آر ومندم

 ـ ت ران 3131ش ریور  13سبمبن ب ا انی،  
 برگرفته ا  سایت ج ان  ن

 از خویشتن خویش چه می خواهم من  

 درویش چه می خواهم من   »من  «از این  

 بازیچه ی آرزوی دل ساختمش  

 آفرین بیش چه می خواهم من  »هیچ«زا   

ا   نان شاعر  ژاله، با نام شعر   عالم تاج قائم مقامی
برگزید    کشور ما است که نامش همرا  با شعر  به 

تبادا باتی ماند  است و اگر یسر  ، یژمان ب تبار  ـ که 
خود ا  شاعران خو  معارر بود ـ در کتا  ها  باتی ماند  

ا  مادر جست و جو نمی کرد، در نمی یافت که مادر  
 .شاعر  خو  ذوا و توانمند بود  است

سرود  و ا  ببم جاهالن  «برا  دل خود»شعرها را  ژاله
 مانه، آن ها را به گو  ها نرساند  و بسبار  را به آتش 
سپرد  است  یرا مردم  مانه را کم اورله تر و نای ته تر 
ا  آن دانسته که اقاید  ندگی  نان و کماودها  واشتناک 

 .عاطفی آنان را آشکار کند
انسته که اقاید  ندگی  نان و کماودها  واشتناک عاطفی 

 .آنان را آشکار کند
، این بانو  فرهب ته، باتی  عالم تاجبه هر رو ، آن چه ا  

 :ماند  است ا  دو ج ت ار شمند است
ن ست ا  ج ت شناخت جامعه    ن ستبز و مظالمی که بر 
 نان روا می بود، و دوم ا  بابت  یاایی و روانی و خو  

 .ساختی شعرهایی که به تشریح این مظالم یرداخته است
خورشبد  بود  و  5272متولد اسفند  عالم تاج قائم مقامی

سال  73به مرگ  تن یبوسته است. یس  5321در ینجم م ر 
ببش نزیسته است، شبت و سه سالی که نبم ببش تر آن، 

دوران ناآگاهی  نان ا  اقوا خود بود  و در نبمه دیگر کم 
خورشبد  به  5377 کم این آگاهی در  نان یدیدار شد  و ا 

بعد کماببش جرته هایی ا  آ اد  خواهی و اد طلای به 
 . ندگی  نان روشنی ب شبد  است

را ا  یبشوایان دوران ببدار   ژاله با این اسا ، می توان
 نان و ن ستبن شاعر    جسور و بی یروا و خو  ذوا 

دانست که هنر خود را وتف روشن کردن افکار  نان 
 .همزمان خود کرد  است

فخری ارغو  ــ )  ندگی او ا  ج اتی به  ندگی مادر من
شااهت دارد، با این تفاوت که مادر من  (فخرعادل خلعتبری

یانزد  ، شانزد  سالی بعد ا  عالم تاج تائم مقامی به فکر 
یا اواید  5301آ اد   نان می افتد. شعرها  ژاله در اواخر 

خورشبد  منتشر شد و تا آن  مان ا  وجود چنبن  5307
 .شاعر  بی خار ماند  بودیم

 ژالهبرا  نمونه من یک ببت را ا  مبان یکی ا  بزل ها  
انت ا  می کنم که واتعا یک تومار شکو  و شکایت ا  

 : نابرابر  اقوتی  ن و مرد در آن ن فته است

 قید عفّت، قید سنّت، قید شرع و قید ُعرف   

 !زینت پای ز  است، از بهر پای مرد نیست 
با چه  بانی و در چند رفحه می شد این همه آ ار و شکنجه 

و تاعبض را که بار  ن روا می دارند و برا  مرد کامال 
نارواست به این خوبی و اختبار، تعریف کرد و به چشم 

 کشبد؟
تن ا اندیشبدن به وضع ناهنجار  نان نبست، او در  ژاله هنر

شعر خود بسبار  ا  مسائد و جناه ها  گوناگون  ندگی را 

 زنی با زبانی چو شمشير 

شکایت دربار  

این سریال 

دریافت کرد  است و به شو تی و  اخطار داد تا به خاطر نمایش 

به رورت » تاری ی اریم خبوری یک ش ببت«نادرست 

عمومی عذرخواهی کند. رجب طبب اردوبان، ن ست و یر 

بد جلو  دادن تاریخ ترکبه «نمایش این سریال را به دلبد  ترکبه،

محکوم کرد. گرو  ها  کوچک اسالم گرا  کشور» به نسد جوان

و ملی گرا به نشانه اعتراض مقابد استودیو  شو تی و  تجمع 

 کردند اما سریال هم چنان م اطاان و عالته مندان فراوانی دارد.

نمایندگان اسالم گرا  وابسته به از  عدالت و توسعه بسبار  

عبر «ا  نبروها  ملی گرا نبز با ممنوع شدن سریال 

موافد هستند،  یرا عقبد  دارند که این )اریم سلطان( » یرشکو 

سریال تبویر  م دو  ا  سلطان عثمانی ارائه داد  است. 

یارلمان ترکبه، طی الیحه ا  رسبدگی کرد که هدا آن توتف 

است.  ۱۱۲۹در سال » عبر یرشکو «ادامه ی ش سریال 

طرفداران یرشمار سریال می گویند که سریال با فبلم مستند 

تفاوت دارد و ال م نبست عبن واتعبات تاری ی در سریال 

با سا   شود و هدا سریال درس تاریخ نبست، بلکه سرگرم 

کردن مردم با مومونی تاری ی است. ا  سویی دیگر، برخی ا  

منتقدان مرال اوکا ، نویسند  فبلم نامه سریال را مت م می کنند 

که برا  جذا  کردن اثر خود ا  به کار بردن تحریفات تاری ی 

 است.   هب  ابایی نداشته

 -یارک گز  «تونجد کورتبز، به دلبد امایت ا  تظاهرکنندگان 

کاران نبز شد   ، باعث خشم دولت و یلبس و محافظه»استاناول

بود. با یگران،در یبغام خود به مناسات درگذشت کورتبز، نوشته 

و  یک افسانه ا  بزرگ بود! با یگر تئاتر با کارنامه ا  «اند: 

شعرهایی که ا  مولو  در سریال ا ل می خواند  طوالنی که با

 «دلبد آمار باال  این سریال شد!

Kurtiz در گفتگویی با رو نامه جم وریت، که ا  و  سئوال ،

، چنبن وربت »چگونه ا  شما یاد شود؟ می خواهبد«کرد  بود: 

گویند... در ترکبه،  برا  من م م نبست، چه می«کرد  است: 

مرد  را سریعا دفن می کنند. من به مرگ باور ندارم. شاید مرگ 

دروا   ورود به ج ان ب ار است. همه ما ا  این دروا   عاور 

می کنبم. این ج ان چبست؟ اما کسی یاسخ نمی دهد؛ ما فقط می 

دانبم که مرگ انقراض است؟ در یادمان درگذشت من بطر  

 «شرا ، فبلم ها و کتا  هایی که من کامد ن واند  ام ترار دهبد!

تونجد کورتبز، همی چنبن در یکی ا  س نرانی هایش گفته 

من و ما کمونبست هستبم، هر کس هر چی می خواهد »است: 

و ، با خند  ا  ا  » بگوید. آیا کمونبست چبست؟ یک رویاست؟

نمی کنم. آن  من یک رویا می ببنم. تظاهر«ته دل، می گوید: 

رویا  من است. آن باغ ب شت من است. آن جا انسان ها برابرند 

و آ ادند. امرو  در ج ان، یک مبلبارد انسان ا  گرسنگی می 

مبرند. مدنبت و کایبتالبسم و امپریالبسم، انسان ها را به این رو  

انداخته اند. اگر رو  ، گا  و نفت به بر  تطع شود نگرانم چه 

اتفاتی می افتد؟ اما خاورمبانه در مبان دریایی ا  خون است. در 

عراا یک مبلبون انسان کشته شد  است. در افغانستان چه فاجعه 

 )لبنک این س ن رانی:» ا  در جریان است کسی نمی داند...

)https://www.youtube.com/watch?

 JczDs-feature=player_embedded&v=NUhLs 

57ادامه  تونجد هنریبشه ترکبه ا  رفحه   

http://www.feministschool.org/spip.php?article5811
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NUhLs-JczDs
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NUhLs-JczDs
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محض این که شعر برایش  سیشهشششه ششه   بشه 
  هد. خه فرسشی تن  ر می

نهیسنده به ههچ سجه کارهای خشه  را سیشهشششه 
 اند. کارهای  هدفی  ر خه ند. اس آثشار   نمی

را برای خه  س  یگران تا بدان حد از سیشهشششه  سر 
 اند که  ر صهرت لزسم  مهجه یت خهیش  را  می

کند س ایشن  هم برای سجه  کارهای  قربانی می
ای به کشی  البته به شههه -یخن ساعظ  ینی را 

 هشد   ی کار خهی  قرار مشی یرلهحه  - متفاست
هشا. خشه   از خداسند اطاعت کشن نشه از انسشان

هشا ایشت  بشا  نهیسنده نشهشز جشزس ایشن انسشان
نهازهای بشری س امشهشاب بششری خشهیش   ...  
نخستهن آزا ی مطبهعات آن ایشت کشه حشرفشه 

ای که مشطشبشهعشات را تشا حشد  نباشد. نهیسنده
آسر   یشزاسار آن  ای ما ی پشایشهشن مشی سیهشه

ایت که این بر گی  رسنی اس با بر گی بهشرسنشی 
یا یانسهر  مجشازات ششه . بشه عشبشارت   یشگشر 

 مجازات اس همانا یانسهر ایت.

  

 باز نهیسی  رحمت خهشکدامن

 بر گرفته ا  کانون یشوهشی نگا 

  http://www.negah5.com/clasic/marx52.htm 

 

گشهیشد  فشفشو فشرسمشایشگشان  فشرستشن  گهته می
خهاهشهشد بشر یشر  هشن  هستند. س شما می

همهن بال را بهاسرید؟  ...  فرستنی عشام  هشن  
مندی جهشان گسشتشری  عفل ایت. این آزا ی

که  ر هر طبهعتی  یرشت  اتی را پاس مشی
  Anck do la 1843 MEW I. P. 5 sq. ار 

آزا ی   ات انسان ایت تا بدان حد کشه حشتشا 
بخشند. البشتشه   شمنان  نهز آن را تحفق می

خشهاهشنشد   ر عهن پهکار با ساقعهت آن  آنان مشی
چهزی را که به عنهان زیهر طبهعت بششری بشه 

مندترین زیشهر از  اند   ر مفام ارز   سر افکنده
 آن خه  یازند. 

ههچ کس با آزا ی  به طهرکشی  پهکشار نشمشی
کند  افرا  حداکثر با آزا ی  یگران پهشکشار مشی

ی انشها  آزا ی هشمشهاره  کنند. بنابراین  همشه
سجه   اشته ایت  ففشو گشاهشی بشه صشهرت 

 امتهازی خاص س گاهی به صهرت حق عام. 

 ...  مساله این نهست که آیا آزا ی مطبهعشات 
باید سجه   اشته باششد  چشرا کشه ایشن آزا ی 
همهاره سجه   ار   مساله این ایشت کشه آیشا 
آزا ی مطبهعات  امتهاز خاص چند فر  ایت یشا 
امتهاز  هن بشر  به طهر عشام . مسشالشه ایشن 

ای نا حق ایت   ایت که آیا آن چه برای عده
ممکن ایت برای  یگران حق به حساب آیشد؟

  )...( 

یانسهر  رسنی حفهفتی آزا ی مشطشبشهعشات  
انتفا  ایت. انتفا  آگشاهشی ایشت کشه آزا ی 

  ار . مطبهعات  خه   برپا می

خه  یانسهرهم قبهب  ار  که هدفی  ر خشه  
نهست س فی نفسه ههچ چهز خهبی ندار  س  ر 

هدف سیهشه را تهجشهشه مشی»نتهجه  بر اصل 
  ایتهار ایت. اما هدفی که به سیشایشل «کند

 نا ریت نهاز  ار   هدفی  ریت نهست. ... 

ای  س نهز برای  برای  فا  از آزا ی  ر هر عرصه
 رک آن  باید یرشت  اتی آزا ی را بی تهجشه 

ا   ر نظر گرفشت. سلشی  به منایبات خارجی
آیا مطبهعاتی که خه  را به یطح یش  حشرفشه 

آسر   به یرشت خه  سفا ار ایت س  پایهن می
کند س  بر ایاس شرافت طبهعت خه  عمل می

آزا  ایت؟ البته تر یدی نهست که نشهیسشنشده 
باید برای زیستشن س نشهششتشن  پشهب س  رآمشد 
 اشته باشد  اما به ههچ سجه نبایشد بشرای بشه 

  یت آسر ن پهب  زندگی کند س بنهیسد. 

 -٠٨٧١خهن فشرانسشهی   پرانژه  شاعر س آسازه
 خهاند  های خه  می   ر یکی از ترانه٠٧۵٨

 کنم من برای ترانه یرایی زندگی نمی

 حضرت آقا اگر شما جایم را بگهرید 

 یرایم  برای زیستن ترانه می

ی  ی باال   ر بشرگشهشرنشده تهدید نهفته  ر ترانه
این اقرار ریشخندآمهشز ایشت کشه ششاعشر بشه 

 کارل مارکس 

 برگردان: محمد پوینده

  

ی جهیندگان حشفشهشفشت ایشن آیا نخستهن سظهفه
رایت بشی آن کشه بشه چش  س  نهست که ی 

رایت نظر افکنند  به یهی خه  حفهفت پشهش  
بتازند؟ آیا گفتن حفهفت  ر قالب فشرمشایششی س 
تحمهشی   ر حکشم از یشا  بشر ن آن نشهشسشت؟ 
حفهفت چهنان نهر  از فرستنی به  سریت؛ س تازه 
 ر برابر چه کسی باید فرستشن بشاششد؟  ربشرابشر 
خه ؟ حفهفت   رسغ س نا ریتی را ریشها مشی

 یاز . پس آیا نباید بر ضد  رسغ باشد؟ 

تشر  اگر فرستنی خصشت پژسهش  بشاششد  بشهش 
نشان ترس از حفهفت ایشت تشا تشرس از ضشد 

 ارم  حفهفت. فرستنی  ر هر گامی که من برمی
گر فرمان  کند س به پژسه  مانند ترمز عمل می

ی پشژسهش  بشر خشه    هد  ر برابر نتهشجشه می
یشابشی بشه حشفشهشفشت  بشرز . فرستنی مانع  یت

 ایت. 

گسشتشر  افزسن بر این  حفهشفشت  عشام س جشهشان
ایت  به من تعشق ندار   از آن همگشان ایشت. 

کند  من اس را تصشاحشب  حفهفت مرا تصاحب می
کنم.  ارایی من عبشارت ایشت از صشهرت  نمی

 بهان حفهفت   صهرت  فرم   فر یت معنهی من 
ایت. یب  همان انسان ایت. عجبا! قشانشهن 

 ار    هد  اما مفرر مشی حق نهشتن به من می
که به یبکی غهر از یب  خه  بشنشهیسشم! مشن 

تهانم یهمای  هن خهی  را نشان  هشم   می
هشای مشجشاز س  اما باید نخست چهن س ششکشن

ی کشدام  فرمایشی را برآن تحمهل کنم! چشهشره
مندی از این الزام یشر  نشمشی انسان شرافت

 هد که یهمای خه  را زیشر  شه  س ترجهح نمی
تشهانشد صشهرت  کم می ر ا پنهان کند؟ ر ا  یت

کسی مانند ژسپهتر را پهشهده بدار ؛ تن  ا ن به 
های مجاز س فشرمشایششی  چشهشزی  چهن س شکن

نهست مگر با یهشی صهرت خه  را یشر  نشگشاه 
  اشتن.

گهنی شهرانگهز س غنای پایان نشاپشریشر  شما گهنه
یتایهد. شما تهقع ندارید که ُگشل  طبهعت را می

خشهاهشهشد  یر  عطر ُگل بنفشه بدهد  اما مشی
ففشو بشه   - یعنی  هن -ها  ترین پدیده که غنی

ی  شههه سجه   اشته باشد؟ من آ می ششه  
کند که بشا سقشار  طبع هستم  اما قانهن امر می

بنهیسم. من بی پرسا هستم  اما قانشهن فشرمشان 
 هد که قشششم مشن بشایشد فشرستشن بشاششد؛  می

خاکستری بر رسی خاکستری  تشنشهشا رنشگشی از 
 هد آن را بشه  آزا ی که قانهن به من اجازه می

ی ششبشنشم  ر زیشر تشابش   کار برم. هر قشطشره
 رخششد   های بی پایشان مشی خهرشهد به رنگ

اما خهرشهد  هن  ر فر  چهزی که بازتشاب بشایشد 
نهابد جز ی  رنگ  آن هم رنگ ریمی س مجاز را 
بهافریند! گههر  هن همهاره  ات حفهفت ایشت 

کشنشهشد؟ فشرستشنشی؟  س شما با این گههر چه مشی

 ماهنامه روشنگر

Rowshangar 

www.rowshangar.com 

rowshangar1@yahoo.com 

Tel:  706-200-0010 

 در ستایش مطبوعات آزاد 
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سندیکا در تانون تعریف شد  و جایگا  تدرتمند  دارد.  
سندیکا در محبط ها  بزرگ کار دفتر دارد. نمایندگان سندیکا 
بر محبط کار نظارت دارند و اعتبا  تانونی است و به 
رسمبت شناخته می شود. سندیکا اد دارد اعتبا  و 

 اعتراضات را سا مان دهد.
مطابد تانون یک دررد ا  اقوا کارگران به رندوا  

 سندیکا و نبم در رد به رندوا فدراسبون واریز می گردد.
در رابطه باارتقا  شغلی کارفرمایان تا اد ممکن مقاومت  

می کنند و ا   یر بار ارتقا  شغلی در می روند و اساسا 
ترار دادها  سه ماهه، را  دور  دن این تانون است. ب ش 
تابد توج ی ا  کارگران با یایان ترار داد سه ماهه و یا شش 
ماهه ببکار مبشوند و جا  آن ا را کارگران جدید مبگبرند و یا 
یبمانکاران جزء خود مبدانند که چگونه با کارگران و سندیکا 
کنار ببایند و این تانون را دور بزنند و در واتع دستمزد واتعی 
آن ا با دستمزد نامی آن ا متفاوت است. عموما کارفرمایان 
کارگران خود را هرچند ما  یکاار عوض مبکنند  تا ارتقاء 
شغلی ندهند و در ن ایت وتتی کارگران موتت و دور  ا  
داشته باشند سنوات  یاد  هم یرداخت نمبکنند. چون کارگران 
هرچه ارتقاء شغلی ببشتر  داشته باشند و ا  موتعبت 

باشند، سنوات ببشتر  مبگبرند. برخوردار ت ببی تر  
بدینوسبله کارگران نه تن ا ا  این توانبن نفع  یاد  نمبارند، 
بلکه هموار  در معرض ببکار  هستند و همبشه جمعبت 
 یاد  ا  ببکاران وجود دارند. بنا براین هرچند آن توانبن 
برا  کارگران امتبا اتی در بر دارد، اما عمال اکثریت 
 کارگران ا  سنوات و اد و اقوا تانونی برخوردار نبستند.

و یا مثال همان لااس کار و وسائد ایمنی هرچند ا  جمله  
دست آوردها  کارگران است، و در تانون وجود دارد و عمال 
هم در برخی محبط ها  کار رعایت مبشود، اما به دلبد فقر 
شدید کارگران ب ش تابد توج ی ا  همان لااس کار و کفش 
و ... را ا  سر ناچار  و برا  بدست آوردن نقدینگی ناچبز  

 در با ار آ اد توسط کارگران فروخته می شود. 
اساسا مناساات کار و سرمایه هر چند در آنجا تحت تاثبر 
توانبن امایتی برا  کارگران است، اما این توانبن امایتی 
ب ش بسبار ناچبز  ا  واتعبت این رابطه است. با وجود تمام 
این توانبن نه تن ا ب ش تابد توج ی ا  آن ا اجرا نمی شود، 
بلکه فارله طاقاتی دائما افزایش می یابد. وتتی کارگران در 
معرض ببکار  و سقوط به درۀ فقر مطلد ترار دارند، ا  
بسبار  ا  دست آوردها و امتبا ات برا  افظ شغلشان و یا 
برا  اینکه کارفرما سه ما  بعد و یا شش ما  بعد مجددا 
است دامشان کند ا  امتبا اتشان چشم یوشی مبکنند. بسبار  
ا  کارگران معترض و ماار  در دور  ها  بعد  است دام 
نمی شدند و یا کارفرما  ودتر ا  دیگران خود را ا  

 "شرشان" راات می کرد.
آنچه واضح است اینکه کارفرمایان اتی یک رو  اگر محبط  

کار برایشان سود آور نااشد آن را تحمد نمبکنند و ونزوئال 
نبز ا  این تاعد  مستثنی ناود. مبلبون ها کارگر استثمار می 
شدند تا جبب سرمایه داران یر شود. ب شی ا  اتتباد ونزوئال 
در دست ب ش خبوری است. آن ا در همبن دوران چاو  ا  
تااد استثمار کارگران تادید به بول ها  سرمایه دار شدند. و 
همه  آن ا یا در دولت یست و مقامی دارند و یا اینکه روابط 

 اسنه و نزدیکی با دولتمردان دارند.
 
 سندیکاها و محیط کار 
هر جا کارگر و محبط کار هست سندیکا نبز وجود دارد.  

وجود سندیکا  درمحبط کار طاد تانون ضرور  است و 
کارفرما نمبتواند ا  یذیر  آن سربا   ند. همانطورکه تاال 
گفته شد سندیکا ها ا  تدرت اجرایی نسای برخوردارند و بر 
روند اجرا  تانون کار نظارت دارند.  برخی ونزوئال را 

 کشور سندیکاها می نامبدند.
سندیکاها در ونزوئال ساختار  بوروکراتبک دارند. بدین  

شکد که آن ا تشکد هایی هستند که ببرون ا  محبط کار، دفتر 
و تشکبالت دارند و ممکن است برخی ا  مسئولبن و 
گردانندگان آن سال ا ادار  کنندۀ آن سندیکاها بود  باشند.  
کارگران در یک کارخانه ویا محبط کار مبتوانند ا  ببن 

داد کارفرما مبتواند مجددا ترار داد اموا کند یا نه. 
کارگران همانند ایران همبشه نگران آیند  خود هستند. با 
نزدیک شدن  مان ترار داد با نگرانی ا  مسئولبن می 
یرسبدند آیا ترار داد من تمدید خواهد شد؟ همۀ شرکت ها 
وکال و اقوا دانانی دارند تا بتوانند تانون را دور  د  و یا 
توجبه تانونی برا  اخراج، جلوگبر  ا  ارتقا  شغلی، کم 
کردن دستمزد و ... را انجام دهند، که در اکثر موارد هم 

 موفد بودند.
ایمنی در محبط کار به مراتب ب تر ا  ایران بود. مطابد  

تانون نمایندگانی ا  کارفرما و سندیکا باید بر ایمنی محبط 
ا  وجود  -ا س -کار نظارت داشته باشند و ب شی به نام اچ

داشت که بطور دائم موارد ایمنی کار را بررسی مبکرد و 
در رورت خطرناک بودن بالفارله کارفرما را در 
جریان ترار می داد تا نسات به رفع آن اتدام نماید. سندیکا 
نبز که مطابد تانون نمایندگانی در محبط کار داشت، یکی 
ا  موارد  را که مورد با رسی و نظارت ترارمی داد 
ایمنی محبط کار بود آن ا در موارد  که کارفرما ایمنی را 
فراهم نکرد  بود تذکر می دادند و در رورت عدم رفع آن 
می توانستند آن ب ش یا تسمت را تعطبد نمایند تا کارفرما 

محبط کار ا  ایمنی ناچار به رفع مشکد شود. در واتع 
استاندارد نساتا خوبی برخوردار بود. کارفرما موظف بود 
هر شش ما  یکاار به کارگران دو دست لااس کار و کفش 
ایمنی بدهد و در هفته دو بار دستکش کار تو یع می 
گردید. که الاته به دلبد فقر کارگران اکثر آن ا توسط 
کارگران در با ار آ اد فروخته مبشد. همبشه در این 
رابطه کشمکشی ببن کارفرما و کارگران وجود داشت. 
کارگران در تال  برا  گرفتن لااس کار و یا کفش و کار 

که الاته عموما برا  فرو  در با ار بود  -اضافه بودند
و ا  سو   -چون لااس کار و کفش داد  شد  مکفی بود

دیگر کارفرما به اشکال م تلف تال  داشت تا لااس و 
کفش کار و دستکش ها در محبط کار استفاد  شود. مثال به 
یاد دارم که هرچند وتت یکاار در رو   که دستکش داد  
مبشد، با رسی در هنگام خروج می گذاشتند که کپه ا  ا  
دستکش جمع مبشد و کارگران اعتراض داشتند که این اد 
ما است و کارفرما مبگفت که باید در محبط کار استفاد  
شود. الاته بسبار  ا  با رسی ها در ارتااط با سرتت ها 

 هم بود که به آن خواهم یرداخت.
استفاد  ا  کفش وکال  ایمنی در محبط کار اجاار  بود و  

الاته در بسبار  ا  محبط ها  کار کارفرمایان کوچک و 
متوسط این موضوع رعایت نمی شد و با رشو  و یارتی 
با   این مسئله به اجرا گذاشته نمبشد و یا کمتر ا  شرایط 

 درج شد  در تانون به آن یرداخته مبشد.
کارگران تا ادود  یاد  اقوا رنفی خود را می شناسند  

و یا اد اتد سندیکایشان  -و تا ادود  ا  تانون کار مطلعند
و در موارد  که در چارچو  تانون اقوتشان  -مطلع است

ا  جانب کارفرما  یر یا گذاشته مبشود، متوسد به 
اعتراض و اعتبا  مبشوند و بطورکلی روابه اعتراض 
جمعی در کارگران و مردم ب بوی در محبط کار  یاد 

 است. الاته فقط در چار چو  رنفی.
در تانون کار ونزوئال نکات  یاد  در امایت ا  منافع  

کارگران وجود دارد. که به اختبار موارد  ا  آن را می 
گویم. مطابد تانون هر کارگر   یس ا  سه ما  باید 
مشمول ارتقا  شغلی شود مگر خالا آن ثابت گردد. مثال 
کارگر ساد  در یک محبط کار عمرانی به کارگر ماهر 
وسپس کمک بنا و ... می تواند تادید شود و یا بناها ا  
بنا  درجه سه به درجه دو و یک می توانند ارتقا یابند و 
سرکارگر و ...  الاته هر یک ا  این ا نام ها و تعاریف 
دتبقتر  دارند و طابعتا ارتقاء شغلی بر دستمزد دریافتی 

 کارگران تاثبر دارد.
مورد دیگر سنوات تابد توجه کارگران است که سالی سه  

ما  است و کارگرانی که سابقه  یاد  دارند، یس ا  اخراج 
و یا یایان کار مالغ تا ادود  تابد مالاظه می گبرند که 
در دور  ببکار  مبتواند مکفی باشد و یا کار و کاسای 

 کوچکی را  ببندا ند.

 تجربه ی سه سال کار و زندگی در ونزوئال
 محمد حسین مهرزاد

 
 
ونزوئال کشور  است با ادود ببست و هشت مبلبون  

جمعبت. کشور  سر ساز و  یاا و با هوایی گرم و شرجی. 
به دلبد وجود نفت، این کشور ا  دیر با  تا ادود  رنعتی 

برا  کار  -ب بوی کلمابا -شد واتی ا  کشورها  مجاور
به ونزوئال می آمدند. درآمد نفت در اتتباد این کشور تعببن 
کنند  است و در چند سال اخبر با توجه به افزایش رادرات 
نفت، این کشور به یکی ا  اعوا  م م ا یک با س مبه ا  

نفت این کشور در دور  ها  م تلف رادرات باال تادید شد. 
متفاوت بود ، اما در طی چند سال گذشته تقریاا بطور 
متوسط چ ارمبلبون بشکه نفت در رو  تولبد داشته است و 
با توجه با باال بودن تبمت نفت، در د  سال گذشته به نسات 
گذشته درآمد اارد ا  آن رتم باالیی برا  کشور  با این 
جمعبت است. بعلت بارندگی  یاد و گرما  تمام طول سال، 

  مبن ها  مستعد  برا  کشاور   و دامپرور  دارد.
ا  جمله ش رها  بزرگ ونزوئال : کاراکاس، ماراکایاو،  

 والنسبا، ماراکا  و ماتورین هستند.
 محیط کار-۲ 
کار کردم  -سه مرکز استان -من در سه استان و در سه ش ر 

و بطور مبانگبن در هریک به مدت یک سال مشغول بکار 
بودم. تعداد یرسند ایرانی به نسات ونزوئالیی ها ادود یک 
به د  بود. یعنی در دور  ا  که ونزوئالیی ها هزار و یانبد 
نفر بودند ایرانی ها رد و ینجا  نفر بودند. و یا اگر هزارنفر 
بودند درمقابد آن یکبد ایرانی وجود داشت. هزینه ها  
 ندگی دراد ایران بود وفقط درچند موردکمتر بود. است دام 
کارگران ا  طرید یبمان جمعی است. بدین شکد که کارفرما 
نبا  ها  نبرو  انسانی خود را به سندیکا  مربوطه اطالع 
می دهد و سپس آن ا بر اساس متقاضبان کار که نام نویسی 
کرد  اند، نبرو  کار را برا  کارفرما  تامبن مبکنند. الاته با 
هر یک ا  کارگران جداگانه ترارداد اموا مبشود. به جز 
کارگرانی که مستقبما کارفرما ا طرید سندیکا است دام 
مبکند، کارفرما مجا  است ا  یبمانکاران نبز استفاد  کند. 
ب ش  یاد  ا  نبرو  کار ا  طرید یبمانکاران دست دوم 
تامبن مبشود. یبمانکاران جزء خود با سندیکا کنار می آیند به 
این شکد که یا کارگرانشان می یذیرند و عوو سندیکا  
محد کار می شوند و یا سندیکا  مستقلی را انت ا  می 
کنند. معموال کارفرمایانی که به تعداد کارگر  یاد  ااتباج 
دارند، ترجبح مبدهند هرچه ببشتر ا  یبمانکاران جزء 
استفاد  کنند.  یرا هزینه و" دردسر" کمتر  برا  
کارفرمایان دارد. یبمانکاران جزء هرچند ظاهرا تابع تانون 
عمومی کار هستند، اما ب رشکد بر اساس توافقات یشت 
یرد  که به کارگران در نتبجه ببکار  شدید تحمبد مبشود، 
دستمزد کمتر  مبگبرند و رااتتر اخراج مبشوند و یراکند  
ترند. در نتبجه کارفرمایان ب ش تابد توج ی ا  نبرو  
کارشان را ا  طرید یبمانکاران تامبن مبکنند. شرکت ا  
ایرانی نبز برهمبن اساس ب ش تابد توج ی ا  کارگرانشان 

 را ا  طرید یبمانکاران تامبن مبکنند.
شرکت ا  ایرانی و بسبار  دیگر ا  شرکت ها و کارخانه 
ها  بزرگ که کارگران  یاد  دارند با کارگران 
تراردادها  موتت اموا مبکنند. اداتد  مان اینگونه ترار 
دادها سه ماهه است و ببشتر کارفرمایان با کارگران ترار 
دادها  سه ماهه و یا شش ماهه منعقد می کنند. با یایان ترار 

 
مطالب ذکر شد  در این نوشته ررفوا نوظورات و توجوربوبوات 
ش بی مون اسوت و بوه هوبو  گورایوش و گوروهوی موربووط 
نمبااشد. و ضمنا نقد نظرات مطری شد  تا کنونی  نبسوت،هور 

 چند خود ا  جایگا  سباسی مش بی برخوردار است.
من ادود سه سال کار و  نودگوی در دوران "سووسوبوالوبوسوم  

بولبوار " را تجوربوه کوردم و در ایونوجوا توال  دارم توا بوا 
توضبح واتعباتی که دیدم چه در محبط کار و چه در جاموعوه، 

 را در مورد سوسبالبسم بولبوار  و چاویسم بگویم.

 ونزوئال و چاویسم 
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و یا بی تفاوت بودند. الاته من شاهد اعتراضات و م الفت 
نسات به سندیکا بودم و در مقابد کارگران ها  بسبار  ا  این 

نبز یایو  دو   سندیکا و کارفرما با هم را برا  اخراج 
 کارگران ماار  ضد سندیکایی را نبز دید  ام.

دسته سوم سندیکاهایی بودند که یروبربی بودند و با  
ایو یسبون که عمدتا ناسبونالبست و یرو بربی بود رابطه 
داشتند و ا  سو  دیگر ا  ن ادهایی مثد سولبداریته سنتر و یا 
دیگر ن ادها  امپریالبستی یول می گرفتند و علنا روابط اسنه 
ا  با آن ا داشتند و در واتع به شکد دیگر  فاسد بودند. آن ا 
ببش ا  آنکه دبدبه کارگر  داشته باشند تال  داشتند بر ضد 
چاو  و دولتش تالبغ کنند و یا برعلبه شرکت ها  ایرانی و ...  
بباد دارم در استان موناگاس در یکی ا  یروژ  ها، یکی ا  
این سندیکاها که مدتی سندیکا  کارگران بود و سپس تغببر 
کرد، بلند گویی آورد  بودند و علبه شرکت ها  ایرانی و 
دولت چاو  که ا  آن ا امایت می کند و یول مردم و کارگران 
ونزوئال را به این شرکت ها می دهد تالبغ می کردند. در 
رورتبکه همبن ها مثال با آمدن شرکت ها  بربی موافد 
بودند و به دناال تامبن منافع بر  بودند. طابعتا این دسته ا  
سندیکاها اعتراضات کارگر  را هم سا مان می دادند و 
سعی داشتند بر موج اعتراضات سوار شوند. و الاته با توجه 
به اینکه دیگر سندیکاها تو  تر بودند معموال را  این 

 سندیکاها را می بستند و یا م ار و محدودشان می کردند.
دسته   چ ارم  سندیکاهایی بودند که بدناال یر کردن  

جباشان ناودند و مطالاات اتتباد  کارگران را یبگبر  کرد  
و اعتراضات را سا ماندهی مبکردند. این تابد سندیکاها 
اعتبابات و اعتراضات تابد توج ی را سا ماندهی مبکردند 
و با تمام نواتبشان در جا ه کارگران ترار داشتند. هرچند 
این سندیکاها نبز به دلبد ساختارشان ا  بوروکراسی بی 
نببب ناودند اما ب رشکد به دلبد سالمتشان همرا  کارگران 
برا  ب اود  ندگی و شرایط کار فعالبت و ماار   مبکردند. 
این دسته اتلبتی ا  سندیکاها را تشکبد می دادند اما اتلبتی 
تابد توجه.  سندیکاها  فاسد ا  دو نوع چاویستی و خنثی، 

 اکثریت سندیکاها  ونزوئال را تشکبد می دهند.
 
   ۱۱۲۹آورید  ۴
 

اما موضوع به همبن جا خاتمه نمی یافت. ا  سو  دیگر  
کارفرما را تبغ می  دند. بدین شکد که ماهانه و " یر 
مبز " ماالغ و امکانات تابد توج ی می گرفتند تا 
اعتراض و اعتبا  برا  نبندا ند و یا اینکه اعتبا  و 
اعتراضات را کنترل کنند. در برخی موارد که مالغ باج 
خواهی را می خواستند باال بارند و کارفرما م الفت مبکرد 
با برا  انداختن اعتبا  و یا اعتراضی ضر  شستی به 
کارفرما نشان می دادند و الاته کارفرما نبز مکانبزم ها  

 خود  را برا  م ار، چانه  نی و کنار آمدن داشت.
اما فساد به همبنجا نبز خالره نمبشد. سندیکا یبمانکاران  

جزء را تحت فشار ترارمبداد و آن ا نبز باید باج خود به  
سندیکا را بطورمرتب مبدادند و درببراینبورت 
نمبتوانستند درمحبط کار بمانند. سندیکا هررو  برایشان 
یک دردسر  درست مبکرد ومثال به ب انه ا  کارگرانشان 
را به اعتبا  می کشاند و یا ناکارآمد ترین کارگران را 

 به آن ا می دادند و ...
سندیکاها  چاویستی فقط جبب خود را یر نمی کردند و  

من اطالعات دتبقی داشتم که آن ا با ریبس ها  خود در 
فدراسبون شریکند و در مقابد آن ا نبز ا  این سندیکاها 
امایت مبکردند و برخی امکانات دولتی می گرفتند و یا با 
ترتبب دادن س نرانی هایی در تقویت آن ا و تالبغات 

 چاویستی فعال بودند.
سندیکاها  ررفا فاسد نبز همبن مش بات فساد مالی  

سندیکاها  چاویستی  را داشتند و در واتع وجه مشترک 
هر دو فساد شدید اتتباد  آن ا بود و تفاوتشان این بود که 
گرو  دوم چاویستی ناودند و تالبغاتی برا  دولت نمبکردند 
و تقریاا در این رابطه ببناببنی و یا متماید به م الفت و یا 
موافقت کمرنگ داشتند، و در راستا  فسادشان "مستقد" 
عمد مبکردند. آن ا ررفا به دناال یر کردن جبب خود 
بودند به همان رو  هایی که توضبح داد  شد و الاته با 

 توجه به هر محبط کار تفاوت هایی نبز وجود داشت.
الاته هر دو گرو  سندیکاها  فاسد برا  اینکه بتوانند در  

دور دیگر نبز انت ا  شوند و ب رشکد یرستبژ خود را نزد 
کارگران افظ کنند، سعی داشتند خود را مدافع کارگران 
نشان دهند و گا  اعتراضات کم مایه و محدود  را انجام 
دهند. هر چند کارگران می دانستند که این ا فاسدند اما فکر 
می کردند ضمن فسادشان مدافع اقوا آن ا نبز هستند و یا 
ب راال در مقابد کارفرما بودنشان ب تر ا  ناودنشان است 

مربوط به رشته کار  و منطقه جغرافبایی موجود سندیکاها  
الاته مبتوانند خود نبز اتدام به  -خود یکی را انت ا  کنند

 -ایجاد سندیکا نمایند اما کمتر بدین شکد ماجرا یبش مبرود
بنا براین ریبس ها و گردانندگان ثابت سندیکاها ببشتر به 
شکد کارمندان و بوروکرات هایی هستند که ا  این طرید 
امرار معا  مبکنند. آن ا در جریان انت ابات رتابت مبکنند 
و هرسال یک بار نبز انت ابات تجدید مبشود. یس ا  انت ا  
سندیکا آن ا وارد محبط کار مبشوند و الاته کارگرانی را نبز 
ا  محبط کار بعنوان نمایندگان سندیکا که دیگر کار نمی کنند 

 انت ا  می کنند.
سندیکاها را در ونزوئال مبتوان به چ ار دسته تقسبم کرد.  
 - ۹سندیکاها  ررفا فاسد  - ۱سندیکاها  چاویستی  -۲

 سندیکاها  کارگر . - ۴سندیکاها  یرو بربی  
سندیکاها  چاویستی دو ویژگی دارند. اول اینکه فاسدند و  

دوم اینکه برا  دولت و از  ااکم تالبغ مبکنند و در 
مناسات ها  م تلف جشن ملی مبگبرند و با فدراسبون ها  
بزرگ چاویستی همسو هستند. سندیکاها  چاویستی به 
یشتوانه امکانات و امایت ها  دولتی تدرت ببشتر  دارند و 
ا  موضع باالتر  ارکت مبکنند. فساد آن ا به چند شکد 
است. جدا  ا اینکه ا  یولی که  سندیکا ا  دستمزد کارگران 
دریافت مبکند و باید در را  منافع کارگران ررا شود، 
 ب ر  می برند اما ببشتر فساد مالی آن ا ا  این طرید نبست.

بباد دارم در یروژۀ ساخت هفت هزار وااد آیارتمان ش ر  
سندیکایی چاویستی  -نزدیک ش ر بزرگ ماراکایاو  –ا هدا 

در محبط کار وجود داشت. تانونا مطابد نام نویسی ببکاران 
و به تقاضا  کارفرما کارگران به ترتبب باید است دام می 

که ببشتر آن ا در  -شدند. اما با یول گرفتن ا  کارگران ببکار
شرایط وخبم اتتباد  بودند و در بسبار  ا  موارد اتی 
 -اتدام به ترض گرفتن برا  رشو  دادن به سندیکا می کردند
برا  اشتغال آن ا با توجه به ت بص و یا عدم ت بص آن ا 

من اتی رتم ها  آن  -اتدام به گرفتن م فبانه یول مبکردند
را مبدانم و با توجه به روابط اسنه ا  که با کارگران داشتم 
به من می گفتند که مثال یک بنا چقدر باید یول بدهد و یا یک 

به هر شکد  -آرماتور بند و یا تالب بند و کارگر ساد  و ...
آن ا بدین شکد اسامی را جابجا مبکردند و ماالغ تابد توج ی 

مبزدند. و الاته همۀ این ا " یر مبز " و ببر تانونی جبب به 
 انجام مبشد.

 

دو تن از خبرنگارا  اروپائی گروگا  گرفته شده که تازه 
 آزاد شده اند: 
 مجله هفته

نگار ایتالبایی و یک محقد بلژیکی، که یبش ا   یک رو نامه
بردند اما به  نظامبان سوریه به سر می این در اسارت شاه

ربایان  خود را،  گویند: س نان آدم تا گی آ اد شدند، می
هنگامی که دربارۀ  برنامه ریز  و مداخله در امله شبمبایی 

 اند. کردند، شنبد  ما  گذشته رحات می
 

دومنبکو کریکو، خارنگار ایتالبایی و یبر یبسبنی، محقد 
اند اسبرکنندگانشان دربار  نقش  بلژیکی اعالم کردند که شنبد 

اوت در  ۱۲نظامبان در امله شبمبایی که در تاریخ  شاه
ا   اند؛ همان امله کرد  سوریه به وتوع یبوست رحات می

که امریکا به ساب آن دولت سوریه را مقبر دانسته و 
این کشور عربی، به آن  «مجا ات»تبمبم گرفته است برا  

 امله کند.
سپتامار وارد  ۳این دو تن یس ا  ینج ما  اسارت در تاریخ 

رم شدند.  یبسبنی طی مباااه با شاکه رادیویی بلژیک 
گفتن این مساله یک وظبفه اخالتی است. دولت بشار «گفت : 

اسد ا  گا  سارین و یا هب  گا  دیگر  در اومه دمشد 
یبسبنی گفت آن ا که در  مان  «استفاد  نکرد  است.

اند، مکالمه انگلبسی  خار بود  شان ا  دنبا  ببرون بی اسارت
نظامبان  اند. و  افزود شاه سه تن در اسکایپ را شنبد 

امله شبمبایی »ناشناسی که در اال مکالمه بودند، گفتند که 

نظامبان و به  در اومه دمشد اتدامی ا  سو  شاه
  «منظور تحریک بر  برا  مداخله نظامی بود  است.

این خارنگار و محقد همچنبن ت دیدها  اخبر امریکا بر 
 ۱۲ضد سوریه به ات ام انجام امله شبمبایی در تاریخ 

اوت را مورد انتقاد ترار دادند.  کریکو تبریح کرد که 
نظامبان هر رو  و  و یبسبنی را مورد ضر  و  شاه

ها   دادند و اتی دو بار آنان را با اعدام شتم ترار می
ساختگی شکنجه دادند.  این خارنگار ایتالبایی در تاریخ 
ششم آورید ا  لانان وارد سوریه شد و سه رو  یس ا  
ورود، در االبکه به مقبد ش ر امص در ارکت بود 

 ربود  شد.
طلاانه امریکا علبه سوریه یس ا  آن  ها  جنگ لفاظی

شدت یافت که نبروها  م الف مورد امایت خارجبان دولت 
بشار اسد را به استفاد  ا  امله شبمبایی علبه مواضع 

اوت و کشتار ببش ا  یک  ۱۲شورشبان در اومه دمشد در 
هزار نفر مت م کردند. این دراالبست که دولت سوریه این 

اساس را به شدت رد کرد  و آن را عملبات  ادعاها  بی
انحرافی یرچم دروببن ا  سو  شورشبان خواند  است.  با 
وجود این، شمار  ا  کشورها  بربی، به رهار  امریکا 

 سریعا کمپبنی برا  امله به سوریه را  انداختند.
 

اوت اعالم  ۹۲جم ور امریکا در تاریخ  باراک اوباما، رئبس
کرد که یبش ا  امله ااتمالی به سوریه در یی مجو  کنگر  

ها ااکی ا  آن است که  خواهد بود. با وجود این، گزار 

اعوا  کنگر  یا با طری امله به سوریه م الف هستند و یا 
اند. این در االبست که  هنو  دربار  آن تبمبمی نگرفته

گبر  دربار  طری یبشن اد  دولت امریکا  مجلس سنا را 
 برا  امله به سوریه را به تعوید انداخته است.

رسد جّو کنونی کنگر  نظر اذهان عمومی امریکا  به نظر می
ها  اخبر مردم  کند، بر اساس نظرسنجی را منعکس می

امریکا ببش ا  همبشه به طری واشنگتن برا  امله به 
سوریه بدببن هستند. این در االی است که رئبس دفتر باراک 

محک »اوباما، گفته است که ادعاها  واشنگتن بر اساس 
 «انکار نایذیر.»بود  است و نه شواهد  «عقد سلبم

سا مان ملد، ایران، روسبه و چبن تویا م الفت خود را با 
 اند. برنامه امریکا برا  امله به سوریه اعالم کرد 

 نظامیان مسئول بمباران شیمیائی اند شبه
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 "نداشته و ندارم

علی خاتونی همبشه می خندید و بچه ها به او می گفتند"  )

دندان ا  علی همبشه نمایان است ( این گرو  همگی ا  فعاالن 

کومه له بودند و رئبس  ندان به آنان گفت " شما ها را در 

خرداد اعدام خواهبم کرد، ناراات  35رو  خودتان یعی 

 "نااشبد

گرو  سوم محمد اامد نژاد) امه الت(، علی ملکی و چند نفر 

دیگر بودند که من اسامی آنان را به خاطر ندارم چون بند ین  

نفر جمعبت داشت و ا  بندها  دیگر هم کسانی را ج ت  527

اعدام برد  بودند. ات ام این گرو  از  دمکرات کردستان 

 .ایران بود

وتتی رئبس  ندان امه الت را دید و دارد وساید خود را جمع 

امه گفت" امه   آور  می کند رفت یبش او و خطا  به

متوجه شدید که چطور شما را به اعدام محکوم کردیم و اال 

شما را برا  اعدام می بریم" امه جوا  داد" جنا  رئبس 

 ندان من ا  اعدام هراسی ندارم من باید چند سال یبش کشته 

 "...می شدم اال شما می خواهبد من را ا  مرگ بترسانبد و

گرو  چ ارم محمود جعفر  و داود که هب  وتت اسم و 

ش رت خود را نگفته بود و ما همگی او را داود ردا می 

کردیم، این افراد ات امشان مجاهدین خلد ایران بودند. من 

ما  در بند شش یعنی همان بند اعدامی با داود  3خودم مدت 

بودم که اهد تاریز و ترک بود. داود یک انسان باسواد و 

ماار  بود که هب  وتت در مقابد آن همه فشار تسلبم نشد تا ان 

لحظه که  ند  بود، اسم خود را به با جویان نگفته بود.) به 

گفته خود داود، که می گفت" آنقدر من را شکنجه دادند که 

اتدام به خود کشی کردم." داود بر اثر این خود کشی دست 

راست خود را ا  دست داد  بود، یعنی دست راست او فلج 

 (.شد  بود

در آن  مان همه  ندانبان اتی نمی توانستند نان هم ب ورند 

چون معد  همه ما با ااوار این همه انسان برا  اعدام آچمز 

یک نفر ا  رفقا   ندانی ما به اسم محمود اسبن   شد  بود.

سال آن را یشت سر  1سال ااس داشت و  57 علی که مدت

گذاشته بود، در مبان اعدامبان ااوار شد و او را ج ت اعدام 

اعزام کردند. به این دلبد همه  ندانبان نگران بودند که چرا 

محمود اسبن علی را بردند. بنابر این همه ما انتظار داشتبم 

که در آن رو ها اعدام شویم و هب  کسی انتظار نداشت که 

 .جان سالم بدر بارد

همه  ندانبان فکر می کردند که اعدام این رفقا یک اعدام 

رور  است، چون هب  کدام ا  آنان اکم اعدام نداشتند و در 

این افراد همگی  .هب  دادگاهی به اعدام محکوم نشد  بودند

بالتکلبف بودند و هر کدام ا  انان سال ا عمر خود را در یشت 

 .مبله ها   ندان سپر  کرد  بودند

یک، دو ما  ا  ااوار رفقا   ندانی ج ت اعدام گذشته بود 

که یوا  یوا  جو داخد  ندان عوض شد و همگی به رو  

ها  عاد  برگشتبم چون هب  اثر  ا  اعدام این رفقا نه در 

جامعه و نه در مبان خانواد  ها دید  نشد. بنابراین ما فکر می 

  .کردیم که آنان را به  ندان ها  دیگر تاعبد کردند

یک رو  بعد ا  شام یک مرتاه ردا  خند  و کف  دن بچه 

ها، بلند شد وتتی دلبد را سئوال کردیم که چرا یک مرتاه بچه 

ها خوشحال شدند ؟همگی یک ردا اعالم کردند: که رفقا  ما 

محمود اسبن علی وارد بند  .را آوردند. وتتی در  بند با  شد

شد. اما محمود اسبن علی دیگر همان محمود تالی ناود که 

همبشه با ردا  دلنوا  خود برا  بچه ها ترانه می خواند، 

بلکه یک درخت خشک شد  بود که ارکت می کرد. همه ما 

دور محمود اسبن علی جمع شدیم و هر کسی رو به ایشان 

سئوالی می کرد. یکی می گفت:" شما ها را به کجا بردند؟، 

یکی می گفت: علی خاتونی کجاست؟، یکی می گفت: اسن 

آخر خو  کجاست؟، یکی می گفت: علی ملکی کجاست و شما 

را چرا با آنان بردند شما که ااس دارید وده ا سئوال 

 "...دیگر

ترتبب ما  فروردین و اردیا شت گذشت و یا به خرداد ما 

خرداد مبادا بود با رو  یبشمرگ کومه له  35گذاشتبم. 

و هر سال به یاد و خاطر  این رو  مراسم ها  هر چند 

م فبانه در داخد  ندان توسط  ندانبانی که خود را با کومه 

 ندانبان با ی ش  .له تداعی می کردند برگزار می شد

شبرینی ها  که در مدت یک سال ان را نگ دار  کرد  

بودند، آن شبرینی ها را در مبان افراد مورد اعتماد خود 

ی ش می کردند و این رو  را به همدیگر تاریک می گفتند. 

هر چند برگزار  چنبن مراسم ها  ا  دید توابان م فی 

نمی شد و برا  آن اش اری که به فکرمراسم بودند، 

  .مشکالتی به وجود می آمد

یک رو   اهد و برادر  که اسم آن در خاطرم نبست تمام 

اعوا  بدن خود را مثد آینه سفبد کرد  بودند و من نزد 

آنان رفتم و سئوال کردم که چرا واجای را به تمام بدن خود 

 دید ا  جمله سر، رورت، ابرو و ....؟  اهد گفت:" کاک 

محمود من خوا  دیدم که این رو ها ما را اعدام می کنند. 

به خاطر این، تمام بدن خود را با واجای یاک کردیم که یک 

 مان به ما ات ام نزنند که ما ا  مرگ می ترسبم و در 

ضمن ما می دانبم که وتتی ما اعدام شدیم با همان لااس و 

بدون اینکه ما را بشورند به داخد یک چاله می اندا ند." 

این گفته ها   اهد برا  من یک معما شد  بود که چرا باید 

این رفقا خوا  اعدام را بابنند و خوا  آ اد  را نمی 

ببنند.؟) اهد و برادر  اهد منطقه بانه بودند که مدت 

  (. یاد  در  ندان سقز بالتکلبف بودند

بچه ها  که خود را با کومه له تداعی می کردند در تدارک 

رو  کومه له بودند و همگی خوشحال و سرمست ا  ان 

بودند که یک سال دیگر به تاریخ ماار اتی کومه له افزود  

 .شد

خرداد رئبس  ندان و چند نفر ا  کادرها   26شب  

آمدند و اسامی چند نفر ا   ندانبان را  1 نداناان به بند 

ترائت کردند که وساید خود را جمع آور  و همرا  آنان 

  .بروند

خرداد ما  کسانی که اعدامی بودند به  26 یعنی ا  شب

ترتبب آنان را ااوار کردند و انان را با خود می بردند. 

اولبن شب تعداد  ا  یبشمرگان سا مان خاات را ااوار 

کردند که در جنگ دستگبر شد  بودند. من اسامی چند نفر 

ا  انان را به یاد دارم. اسن، خلبد،  اهد، توفبد 

  ....و  همز 

رئبس  ندان رو به خلبد وهمز  کرد و اظ ار داشت" خلبد 

شما چه اسی دارید که ااال شما ها را برا  اعدام   و همز 

می بریم"؟ خلبد و همز  جوا  دادند" ما اگر ا  اعدام می 

ترسبدیم هب  وتت علبه شما ماار   نمی کردیم و ما انقدر 

ا  شما ها را کشتبم که هب  وتت شما نمی توانبد به آن 

  "اندا   ا  ما را بکشبد

لبتر آ  جو   57رورت رئبس  ندان مثد آن شد که 

رو  ایشان ری ته باشبد سرخ شد و تمام اعوا  بدن او به 

لر   افتاد و با نبش خند   ندانبان را با خود برد. این اولبن 

گرو  ا   ندنبان سباسی بود که در ش ر سقز ج ت اعدام 

  .رفتند

گرو  دوم که من اسامی چند نفر را به خاطر دارم مثد،علی 

خاتونی، اسن آخرخو ، خالد تا  ، رالی فبوی، خالد 

اامد ، عطا خالد ، سعبد شمسی،  اهد برا ند ، رالی 

 1رجای. هر چند رالی رجای و  اهد برا ند  در بند 

ناودند ولی بعدا" متوجه شدیم که آن دو نفر هم با این اسامی 

 .انتقال دادند

رئبس  ندان اسامی افراد اعدامی را ااوار کرد تا وساید 

خود را جمع آور  کنند و در همان جا به رف شوند، 

علی خاتونی را گرفت و گفت" علی   رئبس  ندان دست

شما هنو  می خندید" علی جوا  داد " بلی من هنو  می 

خندم مگر اعدام می تواند من را ا  خند  با  بدارد، اعدام 

در برابر من تسلبم شد  و من هب  وتت ا  اعدام هراسی 

چند نفر ا   نان کشته و تعداد  یاد  نبز  خمی شدند که 

 خمی ها را ج ت مداوا به ببمارستان م اباد انتقال دادند. ما 

 ندانبان اسبر که هر لحظه انتظار آن را داشتبم که بمای بر 

سر همه ما فرود بباید و همگی ما کشته شویم با روابه رد 

دررد باال به هوا یبماها می خندیدیم و  مانی که بر فرا  

 ندان ارکت می کردند، ما فریاد می  دیم که " ما اینجا 

 ...هستبم" و

دولت برا  اینکه در نتبجه بمااران رژیم بعث عراا 

، ندانبان فرار نکنند عد  ا  را به ش رها  دیگر تاعبد 

کردند و عد  ا  که من هم جز آنان بودم به ساختمان 

  .دخانبات انتقال دادند

، ببست  5376دوستان ا  ب ار و تابستان خونبن سال 

سال می گذرد ولی هنو  خاطر   ندانبان سباسی در   وینج

ذهن هر انسانی که سر  به تنش ار   داشته باشد یاک 

 .نشد  است

نگا  کنبد،   این رو  ها به هر سایت و یا تلویزیونی که

مشاهد  می کنبد که هر کسی در مورد این واتعه دل را  

مطلای را نوشته و هر کسی ا  نگا  خود به این کشتارها 

 .توجه ویژ  ا  داشته است

من به عنوان یک شاهد که در آن  مان در  ندان بودم، برا  

اولبن بار این خاطر  را می نویسم تا آن را تقدیم کنم به 

خانواد  ها  آن عزیزانی که دختران ویسران ، همسران یا 

یدران خود را ا  دست داد  اند. هر چند تن ا جسم این 

عزیزان را ا  ما گرفتند ولی یاد و خاطر  این دوستان همبشه 

در ذهن و روی ما  ند  است و هر رو  به یاد و خاطر  این 

 .عزیزان راح خود را شروع می کنبم

ما  ندانبان که در  ندان دادسرا  انقال  و سلول ها  ادار  

به  یر  مبن شرکت دخانبات منطقه   اطالعات سقز بودیم

سقز که در ابتدا  مسبر سقز بوکان است انتقال دادند، این 

نقد و انتقال به دلبد آن بود که چند بار  ندان سقز ا  طرا 

 ) هوایبماها  رژیم بعث عراا مورد امله ترار گرفته بود

ساختمان دخانبات منطقه سقز با در نظر گرفتن تمام استاندار 

ها  موجود در مورد ساختمان سا   در اول جاد  بوکان 

سقز که امرو  در وسط ش ر ترار گرفته، بنا شد  است. این 

ساختمان ا  هر نظر مستحکم و هب  گونه بمب و یا راکتی 

که ا  طرا هوایبما ها رژیم بعث بر سر مردم ش ر سقز 

فرود می آمد، رو  این ساختمان تاثبر  نداشت و هب  وتت 

 (.به آن آسبای نرسبد

ما  ندانبان را به  یر  مبن آن ساختمان انتقال دادند و  یر 

آن  یر    مبن به شکلی ساخته بودند که اتی امواج رادیو به

در  . مبن نمی رسبد یعنی آن تدر ا  سطح  مبن یائبن بود

عرض چند رو  این  یر  مبن به یک  ندان بزرگ تادید 

 – 1 – 0 – 3 – 2 – 5شد و سریع توسط خود  ندانبان بند 

سلول هم در اول ورود  بند ها ساخته شد. بند  1ساخته شد و 

 نان هم جنب سلول ها ساخته شد و یک بند دیگر هم جدا ا  

 7بند ها  عمومی ساخته شد انتقال می دادند ظرفبت این بند 

  .نفر بود 8الی 

شروع شد و اسم آن بند را، بند اعدامبان  5376سال 

یعنی هر کسی که اعدام می شد چند رو   .نامگذار  کردند

تاد  ندانی را به آن بند و هر کسی که ااس سنگبن داشت 

یک عالمت به دفتر خاطرات خود می  د که یک سال را 

یشت سرگذاشته و سال جدید آبا  شد  است. آنانی که ااس 

کوتا  مدت داشتند با ما  و یا رو  ااس خود را خط می 

 نند. همه  ندانبان خوشحال بودند که توسط بمب ها  ردام 

ابسن کشته نشدند و شاید یک رو  آ اد شوند و مثد یک 

انسان آ اد در مبان جامعه  ندگی کنند. عد  ا  ا   ندانبان 

که اکم اعدام داشتند هر لحظه به فکر ان بودند که کی و 

کجا اعدام می شوند. عد  ا  ا   ندانبان بالتکلبف بودند و 

هر چه رو  می گذشت آنان ببشتر ناامبد می شدند و هب  

وتت انتظار نداشتند که یک رو  آ اد خواهند شد. به این 

  2ادامه ی پیام محمود صالحی  از صفحه ی 
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خود و هم یبمانانش با جم ور  اسالموی موورد اسوتوفواد  تورار 
دهد. باید ا  تمامی اش ای و نبروهایی که با این اتودام دولوت 
امپریالبستی کانادا عنان ا  کف داد  و کوشبد  اند تا این دولوت 
را یک دولت "دمکورات" و "آ ادیو ووا " و ایون اتودام را بوه 
مثابه یک "یبرو  " برا  مردم  جر دید  ما جا بوزنونود، یوک 
سوال ساد  کرد: آیا این دولتمردان "دمکرات" و "آ ادیو ووا " 
کانادا در تطعنامه مزبور اتی به رو  خود آورد  اند که چورا 
در بحاواه تتد عام ماار ین و نسود کشوی کوموونوبوسوت هوا و 

این جنایت آشکار بور عولوبوه  ۶۱انقالببون در آن  مان در دهه 
بشریت را محکوم نکردند و برا  آن تطعنامه رادر نونوموودنود 
و ا  آن بدتر، دولتشان با سباست ها  فریاکارانه و در واتع با 
سکوت و امایت، دست دژخبموان جومو وور  اسوالموی در آن 

و دلبد چنبن تغببر سباستی در برهوه ، گذاشتنسد کشی را با  
 کنونی چبست؟  

عدم درک این واتعبت و ا  آن بدتر کتموان آن و توال  بورا  
کوانوادا دولوتوی بوا  توجبه آن با توسد به توجب اتوی موثود ایونوکوه

بوه نوام رضوا  کوه ا  توول فورد "سابقه آ اد  خواهی" است 
بنائی در نشریه ش روند آمد  و یا بدتور ا  آن ادعوا  ایون کوه 

بوه فورموان آموریوکوا کانادا یک تدرت امپریالبستی نبست و فقط 
عمد می کند که ا  سو  بورخوی ا  طورفوداران دو آتشوه ایون 
اتدام اشاعه داد  می شود امر  است که ا  خود اتودام موزبوور 
کم خطر تر نبست. به همبن دلبد هم یرداختن به انوگوبوز  هوا  
دولت کانادا در این  مبنه و توجب ات طورفوداران ایورانوی ایون 
امر خالی ا  فاید  نبست. چرا که تدرت ها  امپریالوبوسوتوی کوه 

هوا  ایوران، جومو وور   به عنوان عمد  تریون دشومونوان خولود
در کونوفورانوس  ۵۲اسالمی را برا  به شکست کشاندن انقال  

گوادالوپ بر مسند تدرت نشاندند، تاکنون هب  عمد آگاهانه ا  
به نفع مردم ما نداشته و ن واهند هوم داشوت. در نوتوبوجوه، هور 
تالشی برا  جلو  دادن این اتدام ریاکارانه به مثابه اتوداموی بوا 
انگبز  امایت ا  مردم رنجدید  ما کامو  بوی نوتوبوجوه و تووهوم 
یراکنی ا  ببش نبست. ژست دلسو   امپریالبسم کانوادا بورا  

نوبوز، فوقوط در چو وارچوو  مونوافوع و  ۶۲تربانبان کشتار سال 
مبالح امپریالبست ها تابد ف م و بوررسوی بوود  و رورفوأ در 
همبن راستا باید مورد توجه ترار گبورد. در شورایوطوی کوه بوه 
ب انه یروژ  هسته ا  جومو وور  اسوالموی، اموپوریوالوبوسوت هوا 
خطوط خای خود را در ایران و منطقه یبش می بورنود و هور 

افکار عمومی را ج ت دخوالوت هوا  بوبوشوتور آمواد  موی رو  
سا ند، ریاکار  محض خواهد بود که چونوبون اتودامواتوی را بوا 

داد و بوه  انگبز  دفاع ا  مردم ایران و به نفع مردم ایران جلو 
این وسبله خاک به چشم مردم یاشبود  و اجوا   نوداد کوه موردم 

 ستمدید  دشمنان خود را در همه چ ر  ها بشناسند. 

نگاهی به لبست ایرانبانی که برا  طری این الیحه در موجولوس 
کانادا فعالبت و در اقبقت یادوئی کردند هر چه ببشتر مواهوبوت 
این ادعاها و چنبن سباسی را آشکار می سوا د. یوکوی ا  آنو وا 
فرد  به نام "رضا مرید " می بواشود کوه و یور توحوقوبوقوات و 
نوآور  در دولت استان اونتاریو کانادا می باشد. ایون فورد در 

ژوئن "رضا ی لو " یسر شا  جنایتکار را بوه عونووان  ۹رو  
"مالغ دمکراسی، اقوا بشور و توانوون" بوه موجولوس ا نوتواریوو 
معرفی کرد. رضا مرید  خطا  به مجلس ا نتاریو در وروف 
واالاورت خود، گفت که "... با افت وار، واالاوورت رضوا 
ی لو  ولبع د سابد ایران را معرفی می کنم. آتوا  سو ونوران، 
واالاورت مدافع توانمند دمکراسی، اوقووا بشور، اواکوموبوت 
تانون در مب ن خود ایران می باشند. لوطوفوأ بوه هومورا  مون بوه 

 واالاورت خو  آمد بگوئبم."

با توجه به این س نان رضا مرید ، می توان بوه روشونوی دیود 
که او ا  مریدان واالاورت ها و اربابان امپریالبست آن ها و 
ا  موواولووغوبوون اوبوولوه گور  هووا  امووپوریووالوبووسووتوی توحووت عوونوووان 
"دمکراسی" و "اقوا بشر" که ب انه ها  را  انودا   جونوگ 
ها  امپریالبستی در عراا و افغانستان هم بود  اند، می بواشود. 
برعکس دیدگا  ها و مواضع رضا مریود  هوا و واالاوورت 

توسط رژیم وابسته  ۶۱هایشان، جوانان انقالبی ا  که در دهه 
به امپریالبسم جمو وور  اسوالموی بوه توتود رسوبودنود، دشومونوان 

امپریالبست ها بودند و جان خوود را در 

 به نقد ا  : یبام فدائی ، ارگان چریک ا  فدائی خلد

  5392ما    تبر،   579شمار  

 بابک آ اد 

الیحه ا  که بر اسواس آن کشوتوار   ۱۱۲۹  ژوئن ۵در رو  
توسوط جومو وور  اسوالموی  ۶۲ ندانبان سباسی در تابستان 

"جنایت علبه بشریت" خواند  می شود در مجلس کوانوادا بوه 
تبویب رسبد. این الیجه با همکار  عود  ا  ا  سولوطونوت 

ه موجولوس کوانوادا هوم سونوخ آن هوا بو  طلب ها و دیگر افوراد
که در ببست و ینجمبون سوالوگورد توتود عوام  یبشن اد شد  بود

در چ ار چو  سبواسوت  ۲۹۶۲ ندانبان سباسی در تابستان 
ها  اخبر کانادا که به تطع رابطه دیپلماتبک بوا جومو وور  

. درواتوع، ا  نوظور اسالمی انجامبد ، امکان تبویب یوافوت
دیپلماسی و توانبن و موقوررات موبوان دولوت هوا، ایون نووع 

تأثبر  به نفع مردم تحت ستم نودارد. عم  محکوم کردن ها 
محکوم کردن جم ور  اسالمی توسط دولوت کوانوادا، تونو وا 
اکم اهرم فشار  در  د و بندها  مبان جم ور  اسوالموی 
و اربابان امپریالبست ا  را دارد. این بار مأمور ت بوه ایون 
اهرم فشار و دادن آن بوه دسوت کود اموپوریوالوبوسوت هوا بوه 
خبوی امپریالبسم آمریکا، دولت کانادا و عمال آن بودنود. 
یعنی افراد  مانند کاو  ش رو ، یاول دوئر، رضوا موریود  

و "مرکز اسناد اقوا بشور ایوران" کوه  و دیگر افراد مشابه
در خوط در چ ارچو  منافع ش بی و طاقاتی خود، عم  

کانادا در این فریاکار  انوجوام وظوبوفوه  امپریالبسم آمریکا و
 کردند. 

در سال ها  اخبر در شرایطی که تداوم انااشت نفرت توود  
ا  بر علبه جمو وور  اسوالموی در جواموعوه موتوالطوم موا و 
ااتمال انفجار آن در شکد شور  هوا  توود  ا ، در هور 
لحظه یک خطر دائمی برا  نوظوام اواکوم اسوت، موا شواهود 
تشدید تال  ها  ضد انقالبی تدرت ها  امپریالبستی بورا  
نفوذ آن ها در این جناش ها  اجتماعی و تود  ا  بوا هودا 
منحرا کردن آن ها بود  ایم. تال  برا  نفوذ و به کونوتورل 
درآوردن مسأله " ندانبان سباسی" یوکوی ا  عورروه هوا  
فعالبت ضد انقالبی امپریالبست ها و یادوها  مرتجع آن هوا 
بود  است و یکی ا  تجلبات برجسته این سباست ضد خلوقوی 
را نبروها  ماوار  و انوقوالبوی و خوانوواد  هوا   نودانوبوان 
سباسی در جریان "کار ار ایران تریاونال" به عبنه دیودنود. 
ردور تطعنامه و "جنایت علبوه بشوریوت" خووانودن کشوتوار 

بدون شک گام دیگر  در ج ت یبشارد آن سباست  ۶۲سال 
عوامفریاانه و ضدانقالبی یعنی "دوست" جلو  دادن تودرت 
ها  امپریالبستی با تود  ها  ستمدید  ما و به ویژ  خوانوواد  
ها  دابدار  ندانبان سباسی و تربانبان فاجعه تتد عام دهوه 

 .  می باشد ۶۱

بدون شک تا آن جا که بوه امور افشوا  سوبواسوت هوا  ضود 
خلقی و محکومبت جنایات و تا کار  ها  رژیم جم وور  

در افوکوار  -در اود توود  هوا  توحوت سوتوم موا  -اسالمی 
عمومی ببن المللی  و به ویژ  در مبان نبروهوا  موتورتوی و 
آ ادی وا  و دمکرات با  می گردد، این امر ب شوی جودایوی 
نایذیر ا  وظایف ماوار اتوی نوبوروهوا  انوقوالبوی در ایوران 
است. در یاسخ به این ضورورت بوود  اسوت کوه نوبوروهوا  
ماار  و اتشار آگا  جامعه ایرانی و چپ انوقوالبوی در طوول 
سه دهه گذشته ا  هر موتعبتی استفاد  کورد  و در شورایوط 
بایکوت خار  و سکوت ببشرمانه هموبون موحوافود و دولوت 
ها  امپریالبستی نظبر کانادا در اد امکانات خود به افشوا  
جنایات جم ور  اسالمی در سطح افکار عمومی جو وان و 
تال  برا  محکوم کردن آن یورداخوتوه انود. اموا توموام کونوه 

فوریوب سوبواسوت  مسأله در این است که در این  مبنه نواوایود
ها  ریاکارانه امپریالبست ها را خورد و متووجوه نواوود کوه 
هدا دولت امپریالبستی کانادا ا  تبوویوب الیوحوه موزبوور 

 ۶۲ررفأ این است که خون جوانان ماار   را که در سال 
توسط جم ور  اسالمی و در مقابد چشم همه امپریوالوبوسوت 

را بوه نوفوع  ها به تتد رسبدند و ردا  آن ها هوم در نوبوامود
مقارد ضد خلقی خویش و ا  جمله در چانه  نی ها  مبان 

محمود اسبن علی در جوا  همه ما یک کلمه گفت: " همه 

بچه ها را اعدام کردند" وتتی به یروند  من نگا  کردند من 

را به سلول برگرداندند و بعد ا  اینکه بچه ها را اعدام کردند 

 .من را به اینجا آوردند

با اظ ارات محمود اسبن علی دیگر برا  همه ما مش ص 

شد که همه دوستان  ندانی ما را اعدام کردند و کسی ا  آنان 

 .در تاعبد نمی باشد

بعد ا  اینکه بچه ها را اعدام کردند یک شایعه توسط توا  

ها ی ش شد که همه  ندانبانی که تا امرو  اعدام نشدند، آ اد 

 .خواهند شد

به گفته توابان و تعداد  ا  مسئوالن  ندان ترار بود تمام 

  .نفر کاهش یبدا کرد 12 ندانبان آ اد شودند. این تعداد به 

نفر ا   ندانبان  12اسامی   ۰5376 ب من 22در تاریخ  

سباسی را که هر کدام به یایان ااس خود نزدیک شد  بودند 

ترائت کردند. وتتی موضع را یبگبر  کردیم به ما گفتند: که 

این اسامی آ اد هستند و بعدا" هم تعداد دیگر  آ اد خواهند 

نفر بود که ج ت آ اد  اسامی ما  12من هم در مبان آن  .شد

   .را خواند  بودند

وتتی همگی ما به داخد اباط  ندان رفتبم به هر کدام ا  ما 

مرگ   یک یالکارت دادند که رو  آن نوشته ها ،ا  جمله

 .برامریکا، اسرائبد، مجاهدین، کومه له، دمکرات و ردام

ما را به خط کردند و رئبس  ندان اظ ار کرد که هر کدام  

ا  ما یک یالکارت برداریم و به شکد راهپبمایی به طرا 

مبدان آ اد  ش ر برویم. مردم  یاد  در مبدان آ اد  جمع 

شد  بودند و انتظار آن را داشتند که همه  ندانبان آ اد شوند. 

نفر هستبم. وتتی مسئولبن  ندان  12بی خار ا  اینکه تن ا 

یالکارت ها را در مبان  ندانبان تقسبم می کردند نوبت به 

من رسبد که یک یالکارت را به من دادند. من هم روبه 

رئبس  ندان کردم و گفتم :" آتا  رئبس  ندان من آماد  

نبستم تا یالکارت بر دارم". رئبس  ندان وتتی اظ ارت من 

را شنبد به مسئوالن گفت: "که ایشان را به  ندان برگردانبد، 

این یسر  نمی خواهد آ اد شود". من تاد ا  اینکه مسئوالن 

مربوطه گفته رئبس  ندان را اجرا کنند، خودم سریع به 

داخد بند برگشتم.  ندانبان داخد بند ا  من سئوال کردند که 

چرا برگشتبد؟ در جوا  گفتم: "به دلبد اینکه من آماد  نبستم 

تا یالکارت را امد کنم. من  ندانی هستم و دارم ااس خودم 

را سپر  می کنم. چرا باید به نبرو  آنان تادید شوم و برا  

آ اد  خود علبه دیگران شعار دهم". دوستان  ندانی دور 

  .من القه  دند و هر کسی ا  مواضع خود ارفی می  د

بعد ا  اینکه همه  ندانبان را به مبدان آ اد  بردند و انان را 

آ اد کردند، مسئوالن  ندان به  ندان برگشتند و من را 

ااوار کردند. وتتی به داخد اباط آمدم رئبس  ندان در  

خارج  ندان را با  کرد و به من گفت:" برو آ اد هستبد". به 

ما  ا   33بعد ا   ۰5376 ب من 22این ترتبب من در تاریخ 

  . ندان آ اد شدم

 :رفقا  شرکت کنند  در یادمان  ندانبان سباسی دهه شبت

این خاطرات را تعریف کردم که همه شما و خانواد  عزیزان 

ا  دست رفته بدانند که یاد و خاطر  این رو  ها  تلخ و 

رحات ها  عزیزان اعدامی هب  وتت ا  یاد ن واهد رفت. 

سال ا  آن رو  ها  شوم می گذرد. هنو   21امرو  که 

وتتی دوستان دور هم جمع می شویم و هر کسی چبز  را ا  

ان دوران تعریف می کند. وتتی بچه ها دور هم جمع می 

شوند و خاطرات فرامو  نشدنی دهه شبت را تعریف می 

کنند هر شنوند  ا  ااساس می کند این خاطرات مربوط به 

  .دیرو  است. یعنی این عزیزان همبشه نزد ما  ند  هستند

من نبز ا  را  دور با شما هم ردایم : نه می توان فرامو  

  !کرد و نه می توان آمران و عامال ن این واتعه را ب شبد

  . ند  باشبد

  محمود رالحی –ش رستان سقز  -کردستان -ایران

   27/7/92 ند  باشبد 

 توسط دولت کانادا!  6۱پیرامون محکومیت کشتار سال 
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ایشان دیده ایم و همچون آفتاب یقین می دانیم که هر کی برود 
 از لشکر شما٬ سر باز پس نیاورد."

خود او هم این را م  دانست و قصد واقعی او از لشکر کشی 
به سوی سوریه نه جنگ با رومی ها بلکه صرفا مانور 
تبلیغاتی و نمایش قدرت به قبایل عرب شمال و جلب آنان به 
خود بود. کما اینکه در تبوك جرات حتی نزدیك شدن به 
رومیان را هم نکرد و بدون آنکه به مقابله با آنها تن در دهد 

 به مدینه باز گشت. 
بنابراین علیرغم اتهام محمد که گویا مناققین " در صدد فتنه 
گری و انهدام اسالم بودند و کارها را به تو برعکس می 
نمودند"٬ آنها نه تنها در مورد جنگ تبوک ارزیابی درستی 
داشتند٬ بلکه در مورد جنگ های دیگری نیز که در آن 
شرکت ننمودند٬ مانند جنگ احد٬ چندان غیر محق نبودند. در 
حالیکه  برعکس٬ محمد٬ به جای آنکه صادقانه آنها را در 
جریان اهداف واقعی خود بگذارد٬ با وارونه جلوه دادن 
واقعیت اهداف خود٬ آنها را متهم به وارونه جلوه دادن 
واقعیات و فتنه گری در میان مسلمانان می کرد. این نشان 
میدهد که دیکتاتوری محمد حتی تحمل این را که مسلمانان در 
مورد جنگ ابراز نظر نموده درستی آن را از لحاظ امکان 
پیروزی و شکست در آن مورد بحث قرار دهند٬ نداشته 

 است.  
کما اینکه هنگامیکه عده ای از مسلمانان که در مخالفت با 
جنگ٬ هر روز در خانه "سَُویِلم" یهودی جمع شده دیگران را 
از جنگ منع میکردند٬ محمد که تحمل هیچگونه مخالفتی را 
با تصمیمات خود نداشت٬ "َطلحة بن عُبَیدهللا را با جماعتی از 
صحابه بفرستاد که خانه آن یهودی را خراب کنند و 
بسوزانند". آنها با کمال قساوت٬ خانه را با مردم داخل آن بی 
اطالع آنان آتش می زنند و مردم بی گناه داخل خانه که جرم 
شان تنها مخالفت با جنگ بود٬ ناگهان خود را در محاصره 
آتش دیده عده ای به روی بام فرار کرده خود را از آن به 
پائین می اندازند که پایشان می شکند و بقیه نیز موفق به 
فرار از در خانه می شوند. آنگاه محمد برای عبرت کسی که 

 از فرمان او سرپیچی کند این آیه را می آورد:  
"آنهائی که خوشحالند که از حکم جهاد در رکاب رسول خدا 
تخلف ورزیدند و مجاهده به جان و مالشان در راه خدا بر 
آنان سخت ناگوار بود و مومنان را از جهاد منع کرده و به 
آنها می گفتند شما در این هوای سوزان از وطن خود بیرون 
نروید آنان را بگو آتش دوزخ بسیار سوزان تر از این 
هواست اگر می فهمید. اکنون آنها باید خنده کم و گریه بسیار 

 کنند که به مجازات سخت اعمال خود خواهند رسید."
به این ترتیب محمد برای مجازات مخالفین٬ کمی از طعم آتش 
جهنم را به آنها تقدیم میکند تا آن را با هوای گرم عربستان 
که برای نرفتن به جنگ بهانه کرده بودند مقایسه کنند. 
بعالوه٬ آنچه که در این مجازات اهمیت دارد آن است که او 
به این ترتیب٬ لغو قانون دمکراتیک بدوی را مبنی بر آزادی 
افراد به رفتن به جنگ با آیه قرآن مورد تاکید قرارمیدهد٬ و 
به این ترتیب٬ ضربه  دیگری در جهت استقرار نظام 
دیکتاتوری فردی به نظام قبیله ای موجود در عربستان وارد 
می سازد و آن را از یکی از مهم ترین آزادی های مندرج در 

 آن تهی می سازد. 
محمد به هنگام جنگ بدر٬ یعنی هنگامی که هنوز فاقد قدرت 
بود این آزادی را کامال به رسمیت می شناخت. چنانکه ابن 
هشام می گوید در جنگ بدر"هی  معاتبتی نبود از ِقبَِل خدای 
و رسول علیه السالم و هر کی خواست می رفت و هر کی 
نمی خواست نمی رفت" ولی اکنون که قدرت دیکتاتوری وی 
افزایش یافته کسانی را که به جنگ نمی روند به سختی 

 مجازات می کند. 
عبدهللا بن اُبَّی رهبر جناح لیبرال مسلمانان نیز٬ ابتدا لشکر 
خود را برای شرکت در جنگ به حرکت در آورده٬ همراه 
محمد از مدینه خارج می سازد٬ ولی بعد٬ از ادامه حرکت 
منصرف شده با لشکر خود به مدینه بازمیگردد. البته٬ باید 

آنها را کافر دانسته )و دوزخ همانا به آن کافران احاطه 
خواهد داشت( و مستحق آتش جهنم میداند. این دقیقا همان 
چیزی است که در قبل خاطرنشان کردیم. اینکه مقصود 
محمد از یکتاپرستی چیزی جز دیکتاتوری شخصی خود 
نبود و عقیده به خدای یکتا معنایش عقیده به سلطه مطلق 
خودش بعنوان نماینده خدا بوده است. بنابراین٬ وقتیکه او 
میگفت کافر کسی است که به خدا عقیده ندارد منظور 
واقعی اش همانطورکه در این آیه می بینیم کسی بود که به 
فرامین او تن در نمی داد. بنابراین٬ در اینجا نیز می بینیم 
که چگونه کلمه توحید٬ نام رمزی بود که همانطور که 
بارها خاطر نشان کردیم٬ در  پشت آن دیکتاتوری شخصی 

 محمد خوابیده بود. 
دوم اینکه اینها مردمی هستند که نمیخواهند در جنگ  

شرکت کنند و به دست محمد در آتش جنگ و جدال با 
دیگران بیافتند. این حق آنهاست. این حق هر فردی است 
که به جنگ برود یا نرود. حد اقل در قبایل عرب قبل از 
محمد رسم چنین بوده که افراد بنا به میل خود به جنگ 
میرفته اند. ولی اکنون محمد میخواهد این حق را از آنها 
بگیرد و آنها را به جرم عدم شرکت در جنگ کافر قلمداد 

 نموده گرفتار آتش جهنم نماید. 
بنابراین٬ در این جا می بینیم مسلمانانی که با جنگ طلبی 
بیش از حد محمد مخالفند٬ چگونه به خاطر سرپیچی از 
فرمان وی مستوجب آتش جهنم شده و منافق محسوب 
میشوند. آنها که در ابتدا با نیت خاتمه دادن به جنگهای 
خانمان برانداز اوس و َخزَرج در مدینه با محمد همراه 
شده بودند٬ اکنون از این رو از نظر محمد به منافق تبدیل 
شده اند که به مقاصد واقعی وی پی برده و متوجه شده اند 
که او نه تنها برای آنها صلح و آرامشی فراهم نکرده٬ بلکه 
با حمله به قبایل دیگر و حتی کشورهای همسایه٬ تمام 
عربستان و شبه جزیره عربی را بطور بی سابقه ای دچار 
جنگ و کشتار نموده  و میخواهد آنان را نیز در این آتش 
افروزی و فتنه بیاندازد. از این رو٬ از راه او جدا شده و 
با او به مخالفت برخاسته اند و با مخالفت خود به زعم او 
می خواهند در دیکتاتوری یک پارچه و یک دست او 
شکاف انداخته و نفاق و دو دستگی ایجاد نمایند. بنابراین٬ 
خود کلمه منافق و به کار بردن آن در مورد مخالفین نیز 
عالمت تمایل شدید محمد به حفظ دیکتاتوری شخصی 
خویش و هرچه تنگ تر کردن دایره آن است. به عالوه٬ 
این خود نشان فقدان کمترین احترام از جانب وی به آراء 

 و عقاید سایر مسلمانان است.   
سوم این که منافقین از این جهت به جنگ تبوک مایل 
نبودند که معتقد بودند محمد یارای مقاومت در برابر 
رومی ها را ندارد. آنها به مردم می گفتند: "به کجا می 
روید به این گرمای گرم که حساب لشکر روم با لشکر 
قریش و دیگر عرب راست نباشد٬ و ما کثرت و شوکت 

 لشکر کشی به تبوک

محمد پس از تسلیم هوازن و قطع امید از محاصره بنی 
ثقیف در طائف به مکه و از آن جا به مدینه بازگشته٬ ماه 
های ذی الحجه تا رجب از سال نهم را در آنجا می ماند. و 

مایلی مدینه در  052آنگاه اعالم م  كند كه  به تبوك٬ در 
شمال٬ به جنگ هرقل یا هراکلیس م  رود. با آنکه محمد با 

 -هزار سوارکار 02هزار نفره ) 02گردآوری یک ارتش 
هزار  ٬8 و -احتماال شترسوار -هزار سوار 00اسب سوار٬ 

پیاده( دست به یکی از بزرگترین لشکرکشی های تا کنونی 
خود میزند٬ با این حال٬ بسیارى با اقدام او به مخالفت م  
پردازند چرا كه یاراى حتی نزدیک شدن به ارتش روم را 
در وی نمی دیدند؛ ارتشی که به تازگی در جنگ با 
ایرانیان٬ آنها را شکست داده بود. برای همین٬ بسیاری از 
مسلمانان با این حرکت مخالفت کرده حاضر به شرکت در 
آن نمیشوند. چنانکه بنا بر یک روایت تعداد آنها حتی بیش 
از کسانی بوده است که به جنگ میروند. از جمله مخالفین 
"َجدَّ بن قَیس" بوده که در جواب محمد در مورد اینکه آیا در 

 جنگ شرکت می کند می گوید:
"یا رسول هللا٬ مرا در فتنه میفکن و دستوری ده تا در خانه 
خود بنشینم که همه قوم من می دانند که هی  کس حریص تر 
و ُمولع تر از من نیست بر زنان٬ و من می ترسم که چون 
زنان رومیان ببینم٬ خود را باز نتوانم گرفت و در فتنه افتم 

 و از مسلمانی بر آیم."  
 و محمد در جواب او این آیه را می آورد.

"از این پیش در جنگ خندق و احد هم آنان در صدد فتنه 
گری و انهدام اسالم بودند و کارها را به تو برعکس می 
نمودند تا آنگاه که حق روی آورد و امر خدا آشکار گردید 
)اسالم را فتح نصیب فرمود( در صورتیکه آنها )از 
فتوحات( کمال کراهت داشتند و برخی از آن مردم منافق با 
تو گویند که به ما در جهاد اجازه معافی ده و ما را در آتش 
جنگ و جدال میفکن. آگاه باش که آنها خود به فتنه و 
امتحان در افتادند و دوزخ همانا به آن کافران احاطه خواهد 
داشت. آگر تو را حادثه خوش نصیب شود سخت بر آنها 
ناگوار آید و اگر تو را از جهاد زحمت و رنجی پیش آید 
)خوشحال شده( گویند ما در کار خود نیک پیش بینی کردیم  
)که به جنگ نرفتیم(  و  آنها از دین روگردانند در حالیکه 

 شادمانند."    
در این آیه چند نکته بسیارجالب و مهم وجود دارد که 
نمیتوان به سادگی از آنها گذشت. اول آنکه در نظر محمد٬ 
علیرغم  آن چیزی که وانمود میکند٬ کفار فقط منکران 
وجود خدای یکتا را در بر نمیگیرد٬ بلکه هرکسی را که با 
فرامین و دیکتاتوری محمد مخالفت نماید شامل میشود. چرا 
که منافقین مسلمان بوده اند٬ ولی در این آیه چون از رفتن 
به جنگ تبوک امتناع نموده و مخالف این جنگ اند٬ محمد 
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. شوود  مبوادر   بورژوائی  مسلط  جریانات  توسط  نسلشان  تاریخ  و
 بوه  چوپوشوان  گوذشوتوۀ  اعتاار  به  برلبن  مراسم  کنندۀ  برگزار  دوستان

 را  اعتاوار  این  آن ا  اما.  اند یافته دسترسی ما کوچک سمال ا   این
 دوسوتوان  تنو وا  این. کنند می خود جدید معامالت با ارگرمی  وثبقۀ
 ا   بسوبوار .  دارند  دسترسی  مبراثی  چنبن  به  که  نبستند  ما  برلبنی
 ا   ب وشو وائوی  به  چپ  یوشش  در و گذشته سال ا  در دیگر  کسان
 ایون  کوه  کسوانوی  هوموۀ به متقابال هم من. اند یافته دست مبراث  این

! دهوم  موی  هشودار  گرفوت  خواهند  یا  و اند گرفته یبش در را  رو 
 هوا،  مباااوه  ها،  نگار   وتایع  ،۶۱  دهه  در   ندان  ها   گزار 
 سوال  چونودیون  طوی  کوه  روابوطوی  و  هوا  کاردستوی  شعرها،  ها،  نامه

 روااواوانوش  چه-  گبرد  می  یا  و  گرفته  ترار  شما  اختبار در  گذشته
 در  اسوت  بوود   اموانوتوی  -بواشونود  رفتوه  ما  مبان  ا   چه  و  باشند   ند 
 بوه  را  آن  و  بگوبوریود  مباااه  چپ  نام  به  ندارید  اجا  .  شما  دست
 جوا  بوه  شورافوت  و  ابثبوت  ا   ب شی  ندارید اجا  . بفروشبد  راست
 را  اسوت  بشوریوت  موبوراث  ا   جوزیوی  کوه  انوقوالبوی؛  نسلوی  ا   ماند 
. دهوبود  تورار  اسوتوفواد   سووء  موورد  هایتوان یروژ  مالی تامبن  برا 
 بو وس  ثومون  بوه  را  آن  اموانوت،  بوه  دستورسوی  ررا  به ندارید  اد
 بوا ار  در  آیونود   سوبواسوی  هوا   ائوتوالا  امبد  به  و  گر   البی  برا 
 !بگذارید اراج به مکار 
 !/۰ دهه زندانیا  وبستگا  دوستا  رفقا،

 

 نسلای  مقاومت  های  سمبل  دهه  آ   های  زندا  از مانده باقی  آثار
 مانااساباات  شاکاساتان  هام  در  و  طاباقااتای  ماباارزه  آرماا   که  است

 خاویاش  مار   با  و  زیست  خود  زندگی  لحظه  لحظه  با  را  سرمایه
 اساتاخاوانای  یاا  ساکاه  بار  که  خراشی  هر  در  نسل  آ . داد  شهادت
 افازود،  مای  خارماایای  هسته  به  که  فرمی  هر در و نمود می  حک
 ماقااومات  هاای  سامابال  ایان.  کارد  مای  ثابات را خود زندگی  معنای
 نشاده  خالاق  باورژوایای  محافال  دیوار  و  در  بر  شد   آویزا   برای
 هاایای  ساایات  و  محافل  تصاحب  به  نیز  ها سمبل این نگذاریم. اند

 ناگاذاریام.  است  آثار  آ   انسانی  معنای زدود  هدفشا  که  درآیند
 مقااومات  آ   از  مانده  باقی  های  سمبل با را خود انحطاط  دیگرا 
 ماعاامالاه   ِ    جاوشاکاارا   و  سارماایاه  ِ    دالال   نگذاریم.  بیارایند
 نسال  آ   و  آرمااناخاواه  ِ    نسل  آ   از  بازمانده  های  نشانه  آخرین

 فروشای  آدم  ِ   بساط و آرمانفروشی بازار در را شده عام قتل  ِ  
 !  کنند عرضه
 0020 م رما  دوم

 بورد  یوبوش  در  توریواوونوال  ایوران  و  بورومونود  بنباد  نقش  به
 به  مربوط  اقوتی  معوالت  بر  دادخواهی،  یروژ   روند
 تونو وا  یوس  ایون  ا   ظواهورا.  اسوت  نمود   تاکبد  یروسه  این

 دانوان  اوقووا  و  اخووان  یوبوام  رودر،  خوانوم  موانونود  کسانی
 در  ج انوی  سرمایه  مسلط  ب ش  ها   یارلمان  کنسرواتبو

 بوبون  راستوی  دست ن ادها  و خوار جبر  بنبادها   کنار
 کوار     اداموه  و  هودایوت  بورا   ال م  رالابت  ا   المللی

. بورخووردارنود  ۶۲  توابسوتوان  شودگوان  عام  تتد  دادخواهی
 هوا   دادگوا   تشکوبود تا لزوم رورت در باید که  روند 
. یوابود  توداوم  بشوردوسوتوانوه  مداخوالت  اابانا  و  المللی  ببن
 در  دالل  یا  و  دکور  عنوان  به  یا  باید  نبز  دخالتگران  بقبه

 .باشند محافد این خدمت
 روشون  بورایوم  یوبوش  ا   کوه  دالیود  ایون  جموبوع  به  توجه  با

 خوووددار   بوورلووبوون  یووادمووان  مووراسووم  در  اوووور  ا   بووود،
 اشووار   یوادداشووت  ابووتوودا   در  کوه  طووور  هومووان  امووا.  کوردم
 در  گووزارشووی  کووه  شوودم  بوواخوواوور  رو   چوونوود  ا   یووس  کووردم
 توتود   نودانوبوان  بوزرگوداشوت  مراسم  ا   فردا  رادیو  سایت
 و  مون  ا   آن  در  کوه  شود   درج  ۶۲  تابستوان  در  شد   عام

 جو وت  ظواهورا  کوه  شوالوگوونوی  اکار  و  من  دستی  کارها 
 را  گوزار   و  بورد   نوام بود گرفته ترار سالن در  نمایش

 مبودانسوتوم.  است  نمود   مزین  آثار  این  ا  هایی عکس  به
 عرروه  ج ان  و وتایع تحریف رحنه هموار  تاریخ  که

 مبوادر   اموا. است بود  انسان مقاومت مبراث  تبااب
 هوم  آن  دوران،  آن  ا   موانود   بواتوی  آثوار  تریون  ظریف   

 خوارج  توحومود  اود  ا   دیوگور  سا ندگانوش  مبد  ربم  علی
 سوعوی  موراسوموی  چونوبون  در  شرکتوم  عدم  با  که  من.  است
 و  نوام  یوکواوار   بوه  کونوم،  بوبوان  را  خود  اعتراض  تا  داشتم
 هوموچوون  سوایوتوی  آرا   روحونوه  را  خود  دستی  ها   کار

 آنووکووه  ا   یووس  کووه  مووبووکوونووم  اذعووان.  دیوودم  مووی  فووردا  رادیووو
 بورا   را  دسوتوی  کارهوا   این  بستگانم  ا   یکی  که  شنبدم
 بوه  اسوت،  گرفوتوه  عاریه  به  همسرم  ا   مراسم  در  نمایش
 ا   اسوتوفواد   سوء  چه  که  نکرد  خطور  ذهنم به وجه  هب 
 .است شکلگبر  اال در
 بواشود  هشودار   بوایود  افوتواد،  اتفواا  برلبن  مراسم  در  آنچه
 شوان   نودگوی  تاریوخ  نبستند  ااضر  که  کسانی  همۀ  برا 

 رمد  وابد 
 

 اووور  بورلوبون  در  ۶۲  توابسوتوان  سوالوگورد  موراسوم  در  امسال
 یوادموان  بوه  مربووط  فردا  رادیو  سایت  در گزارشی اما. نداشتم
 موی.  بود  کرد   اشار   هم  من  نام  به  که  شد ارسال برایم  برلبن
 مون  نوظورات  بوا  خوبوی  به  مراسم  این  کنندگان  برگزار  که  دانم
 کوه  دانونود  موی  آن ا.  هستند  آشنا  دادخواهی  مسئله  با  ارتااط  در
 و  جولوسوات  ا   بسبوار   در  شرکت  به  دادن  تن  ا   هموار   من

 کوه  دانونود  موی.  ام  کورد   خووددار   وابستوه  محافد  با  مباااه
 شودیودا  محوافولوی  چنبن  برا  شدن دکور و با، همکار  ا   من

 ایون  کوه  دانوم  موی  خووبوی  بوه  هوم  مون  الواوتوه  و.  کنوم  می  یرهبز
 خبوووی  بووه  و  گوذشووتوه  سووال  چوونود  مووراسوم  چوبوودموان  دوسوتووان
 انوود،  نووداد   رووورت  نوواچووار   و  تبووادا  رو   ا   را  امسووال
 اداموه  بورا   را  خوود  تبمبم  جزم  عزم  و  کامد  آگاهی با  بلکه
 گرفوتوه  معبن  محافد  و  عنارر  با  یبوند  در  خود سباسی  ابات
 بورا   ال م  موالط  تو وبوه  و  من  نام  ا   استفاد   این  وجود با. اند

 بورایوم  دوسوتوان  ایون  توسط فردا رادیو همچون سایتی  گزار 
 .نبست ف م تابد
 بوه  ایوران  انوقوالبوبوون  ا   نسولوی  موقواوموت  موبوراث  تادیود  روند
 جوریوان  در  کوه  هواسوت  مودت  سرمایوه  محافد  دست  در  کاالیی
 کشوتوار  کمپوبون تا گرفته اخوان ویبام تریاونال ایران ا . است
 یوارلوموان  ” بشور  اوقووا  مودافوع“   کوار  محافظوه  اعوا   و  ۶۲
 توووسووط  هوا  یووروژ   هوزیوونوه  یورداخووت  ا   ارویووا،  و  کووانوادا  هوا 
 یسور  جوایز سبد تا گرفته ارویا و کانادا و آمریکا ها   دولت
 ایوون  خووارجووه  امووور  و یووران  توووسووط  شووجوواع  دخووتوور  و  شووجوواع
 ا   دفواع  عونووان  توحوت  رودر  شواد   مانند  کسانی  به  کشورها
 ایون  مبوادر   بورا   جوزم  عوزم  بور  دال  هوموگوی  بشور،  اقووا
 موحوافود  توریون  راستی  دست  توسط  انسانبت  و مقاومت  مبراث

 یوادموان  موراسوم. اسوت  جو وان  بور  مسلوط   سرمایه ن ادها   و
 بوا مووانودگووان  ا   یوکوی  سو وونورانوی  بووا  بورلووبون  در  گووذشوتوه  سوال

 مودرنوبوسوم  هوا   توئوور   آموو    کوالس  بوه  تواودیود  مبکونوس
 دار   موبودان  بوا  موراسوم  این ظاهراً  نبز امسال. شد  بورژوایی

 موحوافود  بوه  نوزدیوکوی  سوو   بوه  تور  عومولوی  گاموی  ردر  شاد 
 ا   کوه  و .  اسوت  بورداشوتوه  آنان  برا   داللی  و  ج انی  راست
 اشوار   بوا  داد ،  اختبوای خود به را جلسه ارلی وتت  ترار

 سمبلهای مقاومت  انقالبیون ، ابزار سیاست  ارتجاعی نیستند! 

اندر گا  شدند و گفتند شما را به سلول انفرادي مباریم. اوتوي 

مرداني ریبس  ندان گفت امام خون را  موي انودا م و شوموا 

 را انتقال مبدهم."

دول بربى و رسانه هایشان, طرفداران اروالی جومو وورى  

اسالمى كه ا  دروب اى رواانى به عنوان تغببور موحوسووس 

در وضعبت ایران رحات مبكنند این رداى موظولووموبوت را 

نمب واهند بشنوند و در هب  رسانه اى مطراش نمبكنونود. در 

شرایطى كه رژیم كامال هدفمند تعدادى ا   ندانوبوان سوبواسوي 

را آ اد كرد  و طرفداران بقاى رژیم وتبحانه تالبغات مبكنونود 

كه همه  ندانبان سباسي آ اد مبشونود, اعودامو وا لوغوو شود  و 

رواانى به مردم آ ادى خواهد داد, وظبفه ما مردم آ ادی وا  

این تالبغات را خنثى كرد  و رداى این  ندانوبوان را بوه گوو  است كه 

 ج انبان برسانبم.

امشوب در  ،نفر ا  خانواد  هاي محکووموبون بوه اعودام ۲۱۱ 
یارک ش ر , فردا دوشناه در مقابد دفتر رواانوي سوه شونواوه 
در مقابد ببت رهاري ترار اسوت دسوت بوه توحوبون بوزنونود. 
كمبته ماار   براي آ ادى  ندانبان سوبواسوي ا  شوموا دعووت 
مبكند با خانواد  هاى  ندانبان همرا  شد  و در ایون توحوبون 
شركت كنند, به سا مان ا و مقامات ببن المولولوى نواموه ارسوال 
كرد  و ا  آن ا ب واهند سریعا به رژیوم اسوالموى جو وت لوغوو 

 ااكام اعدام رادر  فشار بباورند.
 
 سپتامار   29 -شبوا محاوبى 

 س نگوى كمبته ماار   براي آ ادى  ندانبان سباسي

 

فعال عقب نشیني  ،روحاني و دولتش  

 کردند!

یک  ،زنداني ۵۰اجراي حکم اعدام 

 ماه به تعویق افتاد!

آخرین اخبار از اعتراض و تحصن 

 محکوم به اعدام ۵۰خانواده هاي 

رو  یکشناه ادود رد نفر ا  خانواد  هاي  

محکومبن به اعدام در یارک ش ر در ت ران 

تبد چادر  دن و تحبن داشتنود کوه لواواس 

ش بب اي رژیم به این محد یور  برد  و 

 مانع تحبن خانواد  ها مبشوند. 

خانواد  ها به ترمبنال بر  رفته و در مسجد این ترمبنوال 

اطراا مبکونونود. نوبوموه شوب یوکوشونواوه بوا  هوم موزدوران 

اکومت اسالمي به این خانواد  ها یور  برد  و هوموه را 

 ا  مسجد ببرون مبکنند. 

آن ا تا راح در سالن ترمبنال ماند  و راح امرو  دوشناه 

ادود ساعت نه راح در مقابد دفتر کار رواوانوي توجوموع 

کرد  و اعالم تحبن مبکنند.  یکي ا  موعواونوان رواوانوي 

به جمع تحبن کنندگان آمد  و با آن ا گفتگو مبکونود. و در 

ن ایت تول یبگبري خواست اي آنان را مبدهد. معاون رواوانوي بوه 

خانواد  ها تول داد  است یک ما  اجراي اکم اعدام این ببسوت و 

شش نفر را به تعوید مي اندا ند. او به خانواد  ها گفتوه اسوت کوه 

اژ  اي دستور توتف اعدام ا را داد  و هوموه یورونود  هوا موجوددا 

بررسي مبشوند. آن ا تول داد  اند که شش نفر  نداني موحوکووم بوه 

اعدام را ا  انفرادي و تزل ابار به رجایي ش ر منتقود کونونود و 

دو نفر  نداني محکوم به اعدام را کوه رو  یوکوشونواوه بوا یوور  

واشبانه و با چند رد نفر نبروي مسلح به سلول انفورادي مونوتوقود 

 مجددا به بند عمومي بباورند. ،کردند

52ادامه  ندانبان ...  ا  رفحه     
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اول آذرـ دكتربقایي براساس اطالعاتي كه ا منابع امریكایي 
" شاهد " اعالم كرد كه   کرد، در رو نامه  دریافت مي

آرا با سفبرانگلبس را انتشارخواهد داد.  مكاتاات محرمانۀ ر م 
آوري  هاي اول آذرجمع آرا بالفارله دستور داد كه شمار  ر م

 شود و رو نامه نبزتوتبف گردید.
ببست ون م آذرـ كمبسبون نفت مجلس اعالم كرد: " ترار داد 

گلشائبان كافي براي استبفاي اقوا ایران  -الحاتي گس
 نبست ." 

  آرا، مؤدبانه الیحه  ینجم د  ما ، ـ فروهر، و یر دارایي ر م
مذكوردرفوا را، ا مجلس یس گرفت واعالم داشت كه: " 

  ( به ۲۹۱۶م ر   ۱۳اي طاد تانون )   دولت الیحه
ً به مجلس تقدیم  منظوراستبفاي اقوا ایران، ت به ومتعاتاا

 خواهد كرد".
( ـ ترارداد كمپاني نفتي امریكایي  ۲۳۵۱دسامار  ۹۱ن م دي ) 

كو وعربستان سعودي براساس نبف کردن عواید به   آرام
  منظورسنگ  اموا رسبد. چند رو  بعد، گریدي سفبرامریكا به

آرا وشركت نفت، درت ران اعالم   اندا ي دررا  مذاكرات ر م
داشت: " براي من اهمبت دارد كه اعالم كنم شركت امریكایي 

دررد ا درآمد خود را به   ۵۱كو درعربستان سعودي،  آرام 
ل ك عادالعزیز آل سعود مي  یردا د ". ما

ببست و یكم دي ـ براساس یبشن اد چ د تن ا نمایندگان 
مجلس، كمبسبون نفت ملزم گردید كه وظایف دولت را ظرا 

 دو ما  در مورد نفت تعببن كند.
( ـ باالخر  مذاكرات  ۲۳۵۲   فوریه  ۱۹چ ارم اسفند ) 

آرا با شركت نفت وسفبرانگلبس به  محرمانه وطوالني ر م 
اي  نتبجه رسبد. شپرد، سفبر انگلبس، طي نامۀ محرمانه 

( را  ۵۱-۵۱درهمبن رو ، موافقت دولت خود با ترارداد ) 
 ).99اعالم داشت )

آرا "، " شپرد " و "  دوا دهم اسفند ـ درمالتات " ر م 
تورنكرافت " ) مدیر كد شركت نفت انگلبس ( درت ران، مفاد  

مورخ  چ ارم اسفند مورد  تائبد وتأكبد ترارگرفت. و به   نامۀ
هاي نفتي امریكا ری ته  اینگونه آ  یاكي روي دست كمپاني 

 )577شد. )
هللا  آرا به هنگام شركت درمجلس ختم آیت شانزد  اسفند ـ ر م 

فبض، ا  رواانبون درجه اول كشور، درمسجد شا ، به تتد 
 رسبد.

ها،  گبري ماار ات ضد امپریالبستي ودموكراتبك تود  اوج -۱
محمدرضاشا  را واداشت كه علبربم وتوا به تلدري وجا  

  و یري اورضایت دهد. درست به  آرا، به ن ست طلاي ر م  
(، براي توام  سلطنت و  ۲۹۱۴همان دلبلي كه شا  درب من) 

آذربایجان و كردستان " با وجود ترس   برا  اد  " بائله
لباتت اكبمي، به   جاي دولت بي  السلطنه، او را به ا توام 
( نبز براي  ۲۹۱۳و یري منبو  كرد، درتبرما  )  ن ست 

خواهد شد و ا  یشتبااني امریكا برخوردارخواهد گردید. 
ا ایران بعنوان یایگاهي برضد مراكزاساس شوروي 
استفاد  خواهد شد... یس ا ابول اطمبنان ا دولت ایران، 

 امریكا اسلحه و یول براي ایران خواهد فرستاد ".
رو نامۀ نبویورك تایمز ررااتاً  درهمان ایام، م ار 

 نوشت:
" درت ران بركسي یوشبد  نبست كه دكتر گریدي 
همانطوریكه دریونان وظبفه داشت مراتب اوضاع باشد، 

 این نقش را درت ران باید ادامه دهد".
ا " یبشگویي " دكترگریدي كه با اختالفي ناچبز درست 

هاي نفتي و  ( كه بگذریم، باتي امبدهاي كمپاني98درآمد)
آرا نه تن ا تحقد نبافت  محافد امریكایي، با  مامداري ر م 

 بلكه باگذشت  مان، كم كم به یأس مادل گردید.
دالیلي كه درب ش تاد متذكرشدیم، ا همان   آرا، به ر م 

آبا ، سباست دوري ا امریكا ونزدیكي به شوروي را در 
ویژ  امتبا ات مش بي كه ر م   ها و به یبش گرفت. وعد 

ایم (،  آرا به شوروي داد ) كه درب ش تالي به آن ا یرداخته 
  مف وم م الفت آشكاربا امریكا ناود، بلكه اتی جناۀ  فقط به
هاي نفتي  جویي داشت. امپریالبسم امریكا، كمپاني  ستبز 

جویي  توانستند درمقابد این ستبز   ودكتر گریدي نمي 
اعتنا باشند ولي آنچه در واتع برایشان اهمبت سباسي  بي

لندن   نامه یا  دن امپریالبسم انگلبس به موافقت   داشت یشت
آرا   هاي امریكا ) یس ا توافد ر م و ا ببن بردن تمام امبد

(  ۵۱  -۵۱با شركت نفت انگلبس درمورد ترارداد 
هاي نفتي این كشور، براي مشاركت دربارت  وكمپاني

 منابع نفتي ایران بود.
(، سبر وتایع درج ت خالا  منافع  ۲۹۱۳در اسفند ) 

خود گرفت، كه امپریالبسم امریكا   امریكا چنان شتابي به
  بایست، در فررت بسبار كمي كه دریبش داشت، به مي

العمد فوري وتاطع امریكا،  بكارشود. عكس سرعت دست 
هاي  گذشت مكانبسم  اي مي هاي ا یبش آماد  بااینكه ا كانال

دانست دتبقا ا كجا  ظریفي نبزداشت، تاجائبكه اریف نمي 
ماندند.  و واج مي   ضربه خورد  است، ودیگران هاج

آرا به  " ترور ر م   درست است كه افسانه
منظوراستقراراكومت اسالمي واجراي ااكام اسالم " و 
خزعاالتي مشابه را، هر آدمي كه نبمچه شعوري داشته 

تواند كنار بزند ولي آیا دشمني دیریا و  سادگي مي باشد به 
آرا، به تن ایي نمبتواند  هللا كاشاني با ر م  كبنۀ عمبد آیت

ظاهر چنبن باشد،   براي توجبه این تروركافي باشد؟ اگر به
 درواتع چنبن نبست. درست اینكه، دتبقا چنبن نبست.

آوریم  تاد ا یرداختن به این ا به چند تاری ي كه در  یر مي 
 بدتت توجه كنبد:

مدتي بعد ا  اینكه دكترمبدا و چند تن ا نمایندگان مجلس 
(  ۲۹۱۳م ر۱۲آرا را درمورد نفت ) در دولت ر م 

 استبوای كردند، سفبر انگلبس وارد مذاكر  شد.

 آرا:  بیاري خدا و امپریالیسم آمریكا ترور رزم
 

ها و  بافي  هاي یبشبن این سلسله مقاالت به دروغ ر ب شد
وتایع   ها در رژیم جم وري اسالمي در  مبنه نویسي وارونه 

تاری ي، به ماجراي ترور كسروي و رابطۀ آن با كشف 
هللا  االسرار خمبني، به فرمانارداري فدائبان اسالم ا آیت 

هاي  كاشاني تا تاد ا   مامداري مبدا، علد و انگبز 
ترورهژیر و نعد وارونه   اختالفات بعدي آن ا، به توبه

شانزدهم درت ران   ها در مورد علد ابطال انت ابات دور   دن
  و موفقبت دكترمبدا و سایركاندیداهاي مورد امایت جا ه

هللا كاشاني ( درانت ابات بعدي، س ن گفته  ملي ) ا  جمله آیت
 ایم. 

آرا، درآبا چند نمونه  دردوب ش یبش، درمورد ترورر م
هللا كاشاني،  ) نظبرفرمایشات عادهللا كرباسچبان ـ مرید آیت

یادوي سرلشگر اهدي، مزدور)بعد ( ساواك ومدیر" 
"   انقال  اسالمي ایران" یعني جریدۀ شریفه  ن ستبن نشریه

نارد ملت " ـ و " ببانات یرشور"آخوند  نبمچه فاشبست یعني 
كشتبم نفتي  آرا را نمي  االسالم عظبمي كه: " اگرما ر م اجت

ملي نمي شد "، وببر  ( را بعنوان مشتي ا  الطائالت رایج 
اي   خالره  دناال ارائه درجم وري اسالمي، نقد كردیم. به 

گبر  فشرد  ا  رویدادهاي تاری ي، ماار ات یي 
( و  ۱۱ها یس ا  ش ریور ) ضداستعماري و دموكراتبك تود 

هاي چ اردهم، یانزدهم و  هاي نمایندگان اتلبت دور  تال 
شانزدهم مجلس ) به یشتگرمي ا  امایت مردم (، نتبجه 

توانست ـ درنگرشي ) نه  گرفتبم كه این یروسه نمي
  متافبزیكي بلكه ( دیالكتبكي به تاریخ ـ با یا بدون ترورر م

 آرا، به ملي شدن منت ي نشود.
ً دریستوي تاریخ رها  درب ش تاد، فدائبان اسالم را موتتا

آرا را ا  وایۀ دیگري مورد   كردیم تامسالۀ ترورر م
آرا   بررسي تراردهبم: معرفي دوستان و دشمنان ر م

آرا  در مان ترور. در آنجا دوستان و طرفداران ر م 
) انگلستان، شوروي و از  تود  ( را معرفي كردیم و دیدیم 
كه چرا ا این طرا  معادله، كمترین خطري نمي توانست 

آرا را  هاي تتد ر م  آرا باشد. بنابراین، انگبز  ر م   متوجه
 و جو کرد.   باید درجاي دیگري جست

یا   آرا كي، كجا و توسط چه كسي كشته شد؟ سوال یبش  ر م
یمن   اي است كه به افتاد  و موضوع كامالً شناخته شد 

بلندگوهاي تالبغاتي رژیم جم وري اسالمي كمتر كسي است 
(، درمسجد  ۲۹۱۳اسفند   ۲۶كه جوا  آن را نداند: " در ) 

)شا  سابد( وامام خمبني )کنوني(، توسط ش بد 
بزرگواراسالم، اورت استادخلبد ط ماساي، ا اعواي 
فداكارفدائبان اسالم." اما سئوال اساسي این است: واتعاً چرا 

آرا به تتد رسبد؟ براي رسبدن به یاسخ  مش ص، ال م  ر م 
جاي  جاي روي رحنه به یشت یرد  توجه كنبم، به   است به

ها ا چه  ها، ب تراست بابنبم كه سرنخ یرداختن به آدمك
شد. دراین رابطه ال م است كه دشمنان  جاهایي كشبد  مي

آرا را درلحظۀ ترور بشناسبم وبابنبم  اجااري یا واتعي ر م 
خاطر چه منافعي ا كشته شدن او   چه افراد یا نبروها و به
كوشبم درمورد  (. دراین ب ش، مي97واتعاً خوشحال شدند)

 هایي ارائه دهبم. این " چرا "    سباسي، جوا 
اران ر م  هنگام معرفي دوستان وطرفد درب ش تاد، به -۲

آرا، اشار  كردیم كه امپریالبسم امریكا تحت چه محظوراتي  
دركنفرانس لندن، با  امپریالبسم انگلبس برسر مامداري 

آرا به توافد رسبد. درهمانجا، چند نمونه   سپ اد ر م
ا خشنودي محافد امریكائي درمورد روي كارآمدن یك " 

 دولت مقتدر" در ایران ارائه دادیم.
كمي بعد ا توافد دودولت امپریالبستي امریكا وانگلبس، 

(،) یعني ببست رو تاد  ۲۵/۹/۱۳درتاریخ ) 
آرا (، دكترگریدي بعنوان  و یري ر م ا ردورفرمان ن ست 

(. اوبالفارله یس 96سفبرجدید امریكا درایران منبو  شد)
مطاوعاتي باخارنگاران   ا این انتبا ، طي یك مباااه

( رو   ۱۱و یري كه )   ها درآتن، درمورد ن ست رو نامه
بایست درایران روي كاربباید چنبن " یبشگویي "   بعد مي
 كرد:

" ...  باید دولتي كه مورد اطمبنان باشد درآنجا روي   
كاربباید. این دولت بعد ا  ورود من به ایران،  مامدار 

 فدائیان اسالم
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و یري  م اركردن "هرج و مرج سراسر كشور"، به ن ست 
نام علي   جاي " مترسكي " به " مرد مقتدر ایران " به

 منبور رضایت داد.
امریكا وشا  با دو" تحلبد " متفاوت، درآبا ، ا اكومت  

لندن   آرا امایت كردند. یكي به موافقتنامه ر م 
اندا ي، وشركت دربارت منابع نفتي ایران چشم  وچنگ

توي مشاوران خود دریافته   دوخته بود، و دیگري با شامه
تواند به  رود نمي یبش مي  بود كه جناش با چنان شتابي كه به

ماند. ا همان    مامداري مبدا و ملي شدن نفت، محدود به
آرا، امریكا وشا  دریافتند كه   رو هاي اول اكومت ر م

ها و درمحاساات خود دچاراشتااهات بزرگ  در" تحلبد "
(، هرگونه  ۲۹۱۳اند. باالخر  چ ارم ودوا دهم اسفند )  شد 

امبدي را به یأس تادید كرد. بدتر ا آن، اطالعات منابع 
دربار، وتاادل اطالعات  جاسوسي امریكا و وابستگان به 

داد كه : این یكي باید  هاي ارتااطي نشان مي  ا طرید  شاكه
یوشي كند، و آن   ا " اد " خود درمنافع نفتي ایران چشم

دیگري ا مقام شامخ سلطنت. وچند رو بعد، مرد خدا 
ارواانافدا، اورت استاد خلبد ط ماساي، گویا براي 

هللا  دستور آیت  استقراراكومت واجراي ااكام اسالم، به
ها ) آن طرا  نایذیردكتربقائي هاي خستگي كاشاني، با تال 

تر، دریشت دیوار، با جنب و جو  درسفارت امریكا (، با 
آرا، درمالتات خود با  تجویز تلویحي شا  به كشتن ر م 

  نوا  رفوي، با یشتكارو فداكاري اسدهللا علم ) * (، ر م
  آرا را درمسجد شا  تروركرد. و دانسته یا ندانسته ) وبه

امبدي در مقابد   (، رو نه575تر ندانسته ( ) گمان ما ببش
امپریالبسم امریكا گشود و سلطنت محمدرضا شا  را 

 ا سقوط نجات داد.
----------------------------------------------- 

  یر نویس :
ها  آن  ببنبم که به الکی خو  ـ در این مقاله لزومی نمی 97

ً توجه کنبم،  یرا که جوا  ها   رو   و امرو   مستقبما
ارائه شد  درمورد این "چرا"، گویاترین یاسخ به خروارها 

 رود. ائالت متداول درجم ور  اسالمی بشمارمی  الط
ـ اسناد ومدارک مندرج درکتا 96 ها  اشار  شد   

(، دراین ب ش ا مقاله نبز مورد  ۲۱درتوضبح  شمار  )

جا،  استفاد  ما ترارگرفته است که بدلبد اشار  شد  درهمان

  جز درموارد ضرور ، ا  ارجاع به آن ا خوددار  می

کنبم. بدی ی است درخبوی منابع دیگر  مورد استفاد  

ها اشار  خواهبم  دراین ب ش، درمتن یا در توضبحات به آن

 کرد.

( ن ست و یر شد  و گرید   ۵/۴/۲۹۱۳ـ ر م آرا در) 98
 ( وارد ت ران گردید.  ۲۹۱۳/ ۴/۴در) 
ـ متن این نامه برا  اولبن بار در کتا  " آبادان " نوشته 99

نورمان کمپ، خارنگار" تایمز " و " نبو  کرانبکد " در 
( انتشار یافت، ترجمه فارسی آن در کتا  "  ۲۳۵۹سال ) 

ـ   ۴۱۲ینجا  سال نفت " بقلم مبطفی فاتح، رفحات ) 
 ( بچاپ رسبد  است. ۴۱۵
ا  رابعداًمبدهبم (  جا اضافه کنبم ) و توضبح  ـ همبن577

بایست توسط ر م آرا انجام  کودتایی که چند رو  بعد می 
شود، به نفع شرکت نفت انگلبس و کامال برضد کمپانب ا  

 نفتی امریکا بود.
ـ الاته ما به امپریالبسم امریکا، محمد رضا شا ، 575

دکتربقائی، آیت هللا کاشانی، اسدهللا علم و اتی به نوا  
کنبم که ندانسته وارد مبدان شدند! ببژن   رفو  توهبن نمی

(  ۳۲جزنی درکتا  " تاریخ سی ساله ") دفتر اول، ی
ً مرد  رادا ویرهبزکار ناود ".  مبنویسد: " نوا  ش با
به این گفتۀ جزنی، بایداضافه کنبم که نوا  رفو  به تمام 
معنا یک شارالتان بود وا این نظر، ا سردمداران رژیم 

ها،  ها، رفسنجانی ها، خل الی ا   جم ور  اسالمی ا خامنه
ها، وهرچه بروید باال و یک  ها، ب شتی موسو  اردببلی

مقداریائبن، چبز  کم نداشت. اما خلبد طم اسای، الاتد در 
(، یک از  ال ی رادا ولی نا آگا   ۱۳ـ   ۹۱ها  )  سال

کنبم که یس ا  رهائی ا  ندان درمباااه  بود. گمان می 
( راست  ۹۲آبان   ۹۱خود بامجلۀ" ت ران مبور" ) مورخ 

گفت که " درهب  دسته و جمعبتی عوو" نبست و " با  می 
کند،  همه مسلمانان فداکار و وطن دوست همکار " می

ومانند بسبار  ا جوانان ونوجوانان رادا و ناآگا  
کرد که " دررا  دین وملت مسلمان   امرو  ، خبال می

 

 ااشبه نویسی یک خوانند  روشنگر  
نکتۀ تابد توجه و سئوال برانگبز درماجرا  تتد سپ اد ر م آرا، 
این است که اسدهللا علم، ا م ر  ها  ثابت ومسلم انگلستان بود، 
که ر م آرا را به تتد گا  ب رد، دردربارهم سبد ضباء طااطاائی، 
م رۀ دیگربریتانبا، با شا ، منتظرخارماارک تتد ر م آرا بودند. 
سئوال این است که این اذا فبزیکی دشمن ا طرا کسانی که 
ببک درگا  خدمت مبکردند، چگونه توجبه یذیراست: ش بی 
ا نزدیکان ر م آرا چنبن جوا  داد: " دعوا  دو جنای رتبب 
بود". درضمن محمدمبدا درمجلس، بعد ا  ورود ر م آرا، یس 
ا تظاهر به بب وشی، گفت: " ایشان را امریکائی ها به 
اعلبحورت تحمبد کردند ". درضمن مبدا با اولبن الیحۀ ر م 

والیتی "، م الفت  -آرا، درمورد ااباء توانبن معوا ماندۀ "ایالتی
 نمود، وآنرا باعث تجزیۀ ایران تلمداد کرد!

و دور شدن آنان ا  خانه و کاشوانوه شوان گشوتوه اسوت. او بوا 
نگاهی تاری ی به گوذشوتوهء ایون سور موبون و بوا نشوان دادن 
راستی و کژ  ها  تحلبد ها  تاریخ نگاران رسمی هووادار 

مطری مبسا د کوه نوموی تووان بوا   ر بونبسم، این نظریه را
گرد هم آئی دوبوار ء یو وودیوان  «ملت ابد »تکبه به اسطور  

، دولتی ایجواد کورد کوه نوه فوقوط اداموه «سر مبن نباکان»در 
را بوه مو واطور  موی »  مولوت«  ندگی اجتماعی و سباسی این 

 بر هم می  ند.  اندا د، بلکه آرامش کد منطقه را نبز

شلومو ساند، با نگاهی واتع گرایانه و دور ا  تونوگ نوظور  
ها  رایج در مبان گروهی ا  مورخان، با اسوتونواد بوه موتوون 
مذهای و منشاء یبدایش نظریه ها  ر وبوونوبوسوتوی در موورد 

، سبر تاری ی رشد دیدگا  هوا  نوادرسوت «سر مبن موعود»
بر یوک سور موبون را موورد بوحوث  «اد تاری ی»در مورد 

را در تواریوخ بوا نوویسوی  «مب ن»ترار داد  و مسئله یبدایش 
 می کند.

شلومو ساند، چون دیگر روشنفکران اسرائبلی طرفدار رلوح 
واتعی، هموار  برا  ااقاا اقوا فلسطبنبان توال  کورد  و 
یکی ا  هدا ها  او در تالبف آثار ، به رسموبوت شونواخوتوه 
شدن اقوا سلب شد  مردم فلسطبن و جاران ستمی اسوت کوه 

 بر آنان رفته است.

این ن ستبن کتابی است که ا  شلومو ساند به فارسی تورجوموه 
خووانونودگوان فوارسوی   شد  و به ربم انتشار چند مقاله ا  او ،

 بان، آشنائی کاملی با روایت ها  او و ماار  ء فرهنگی او 
امور بسوبوار  «شنا بر خالا جریوان بوالوب»در جامعه ا  که 

 دشوار  است، ندارند.

شالاوماو نوشته »  چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد»کتا  
و ویوراسوتوار  توقوی توام ا    ، با ترجمه ب رو  عارفویساند

 اواید ما  اکتار جار  در دسترس خوانندگان ترار دارد.

کسب اطالع در موورد چوگوونوگوی یو وش کوتوا  موی   برا  
 توانبد با مترجم تماس بگبرید.

arefibeh@yahoo.fr 
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دهد که  هه   عنکبوت اعمالى انجام مى

اعمال یک هافنده شباهت دارد و زنهبهور 

های مهومهى خهویه   ها ساختن حجره

زده  چ  هسا معماران آدمیزاد را خجلت 

کند. اما امتیاز هدتریهن مهعهمهار ههر  مى 

ههترین زنبور این است ک  معمار حجره 

را پی  از آنک  در موم هنا کنهد در سهر 

 مارکس. کاپیتال)«کند. خود هنا مى 

کند. همانطوریکه محمد م د   ایران فداکار "می 
( یک  ۲۹۹۱خدائی، ضار  دکتر اسبن  فاطمی، در)  عاد

 نوجوان رادا و ناآگا  بود. بقول خود :
" درآن موتع من خبلی جوان بودم و یانزد  ساله بودم 
وهنو  موئی دررورتم انااشته ناود" ) مجله یبام انقال ، 

مورخ  ۱۱ارگان سپا  یاسداران انقال  اسالمی، شمارۀ: 
 ). ۵۳آذر  ۱۳

 گوید: در جا  دیگر، در همان مجله همان شمار  می
" من به مالتات ش بد نوا  رفو  در ندان رفتم...)او( 
مرا خواست و یبشانی مرا بوسبد و گفت: " به تومأموریتی 

 داد  خواهدشد که انجام بدهی. من اطالعی نداشتم".
"مرد شمار  یک " در  ندان است و " ش بد سبد 

فدائبان اسالم " او را  ۱عادالحسبن وااد ، مرد شمار  
 برا  انجام ماموریت فرامی خواند:

رو   مستان که هوا هم سرد بود آتا  شالچی نامی  " یک 
که ا متحبنبن بود دناال من آمد ) ااتماال اکنون در خبابان 

 ار مغا   عبنک فروشی دارد ( و ش بد وااد    الله
ها، که درمبدان اعدام بود م فی بود. او مرا  درمنزل یدرآن

به نزد ش بد وااد  ب رد، درمنزل یدرآتا  شالچی ش بد 
وااد  بود. وتتی مرا دید یبشانی مرا بوسبد به من گفت: آیا 
آماد  هستی بجانب ش ادت تدم بردار ؟ گفتم: بلی. گفت: 

ببنی که اکومت مبدا به اریم اسالم تجاو کرد ،  می
شود... وهررو  فحشا  ببنی که ااکام اسالم اجرا نمی  ومی

نکرات گستر  ببشتر  یبدا می کند...می  ببنی به اریم  و م 
گوید باید ااکام اسالم اجرا شود،  نوا  رفو  که فقط می 

کنند. گفتم: بلی. گفت: باید به بستر ش ادت  چگونه تجاو می
برو ، باید بمبر . اگرآماد  مرگی ببا و به مبدان برو 

 جا (. " ) همان
بدینگونه، ا  یک نوجوان نا آگا  ولی رادا، یک 

شود که ) درآن مقطع ( بی آنکه بداند،  جنایتکارساخته می 
 کند.  درخدمت امپریالبسم انگلبس و شا  عمد می

ا  ا یارانش، ا  همان رو ها  اول  ) نوا  رفو  وعد 
گبرند و به   اکومت مبدا، ا  آیت هللا کاشانی کنار  می

مزدور امپریالبسم انگلبس و درباریا بقول رو نامه " داد 
  " به آیت هللا ب ا انی متماید " می - ۹۱/۱/۹۱مورخ  -"

شوند.(. و امرو ، سی سال یس ا  آن ایام، همان نوجوانان 
  ۲۲یانزد  ساله، دیگر نه رادا است و نه ناآگا . مرد  

کند. " مورخ " ویکی ا "   ساله ایست و مبداند چه می
ها  فدائبان اسالم )ب ش بالب و بانفوذ آن یعنی  تئوریسبن"

" وفاداران به ش بد نوا  رفو  " ( و یاسداران سرمایه 
است. دردروغ بافی، یشت هم اندا  ، وارونه نویسی، 
دبلکار  وشارالتانبسم، ا رهاران و نویسندگان و 
گویندگان جم ور  اسالمی هب  دست کم ندارد. امرو  او 

ا  را برع د  دارد که سی  ) ب مرا  دیگران ( همان وظبفه
سال تاد، عادالحسبن وااد  و نوا  رفو  درمورد خود 

دادند: ااساسات مذهای نوجوانان و جوانان  اوانجام می
اند ( به   رادا و نا آگا  را ) که اکثرا طاقه محروم جامعه

سخ شد  و بدون  با   گرفتن، ا این عنارر، موجودات ما
ها را علبه منافع  طاقه ) دکالسه: لومپن ( ساختن، و آن

طاقاتی خود وهمر مان محرم شان بسبج کردن، ا انسان و 
ا  بدست  انسانبت و عدالت اجتماعی، مفاهبم مشمئز کنند 

ها  فداکار به یلبدترین،  دادن، ا رداتت و نا آگاهی تود 
ترین و دل راشترین شکلی، سوء استفاد   ناجوانمردانه 

کردن و باالخر ، ماار ات  امتکسان علبه نظام یوسبد  و 
دار  را به انحراا کشاندن، و به کور   گندیدۀ سرمایه 

ها  ناکجاآباد سوا دادن، و با ماسک جدید سرمایه،  را 
جامع ۀ طاقاتی واستثمار انسان ا انسان را تداوم ب شبدن، 
و اقانبت آنرا به کمک آیات آسمانی و روایات  مبنی 

 ادامه دارد  توجبه کردن.... 
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شود. مردم خواهان دیدن  توانبن با   بطور کامد فرامو  می
یبرو   یک طرا و تحقبر طرا مقابد هستند، و فرامو  

کنند که کسب یبرو   ا  را  تقلب و دخالت تماشاگران  می
معنی است. اتی هنگامی که تماشاگران دست به دخالت  بی

 نند هم با تشوید تبم خود  و هو کردن و توهبن  فبزیکی نمی
به طرا مقابد سعی در تعببن سرنوشت با   دارند. ور   
جد  ربطی به جوانمرد  ندارد. به تنفر، اسادت، الا  دن، 
عدم توجه به توانبن و لذت بردن ا  خشونت گر  خورد  است: 

 به معنی دیگر جنگ است من ا  تبراندا  .
به جا  بلغور کردن چرندیات دربار  رتابت سالم و یاک در 
 مبن فوتاال و نقش هنگفت با ی ا  المپبک در نزدیک کردن 

ها  فرته ور   تحقبد کنبم.  ملت ا، ب تر است دربار  ریشه
ا  باستانی  ببشتر با ی ایی که امرو   رایج هستند ریشه

رسد ور   ا   مان رومب ا تا ترن  دارند، ولی به نظر نمی
نو دهم برا  کسی م م بود  باشد. اتی در مدارس خبوری 
انگلستان هم فرته ور   در اواخر ترن گذشته  اد  شد. دکتر 
آرنولد، که عموما بعنوان یدر مدرسه خبوری شناخته 

کرد. ابلب در  شود، به ور   بعنوان اتالا وتت نگا  می می
انگلستان و ایاالت متحد  بود که با ی ا تادید به فعالبتی با 

گذار  باال، توانا در جذ  جمعبت ا  بزرگ و  سرمایه
برانگب تن ااساسات شدند، و عفونت ا  کشور به کشور 

ترین و خشنترین ور ش ا، بوکس و  سرایت کرد. یرمجادله
اند. با کمترین شک و شاه  فوتاال، ببشتر ا  همه ی ش شد 

توان گفت که این اتفاا مربوط است به ظ ور ناسبونالبسم،  می
یعنی گرایش اامقانه و مدرن اش ای به ورد کردن خود به 

اعتاار  به همه -مراکز تدرت بزرگ و داشتن نگاهی رتابتی
چبز. همچنبن، با ی ا  متشکد ب ت ببشتر  برا  رشد در 
مراکز ش ر  دارند، جائبکه  ندگی یک فرد نوعی ثابت و یا 
اداتد محدود و امکان کار خالتانه نبز کم است. در یک 
جامعه روستایی، یک یسر یا مرد جوان ببشتر انرژ  اضافه 

با  ، باال رفتن ا   رو ، شنا، برا خود را ررا یباد 
سوار  و ور ش ا  م تلف که شامد آ ار  درخت، اسب

گبر ، جنگبدن خروس ا و شکار مو   ابوانات مانند ماهی
کند. در یک ش ر بزرگ، باید برا  رها کردن  هستند می

توانایی فبزیکی و یبدا کردن 
ها  سادیستی  سوژ  برا  انگبز 

وارد فعالبت ا  گروهی شد. 
ور ش ا  م تلف در لندن و 

شوند، و  نبویورک جد  گرفته می
در روم و امپراطور  ببزانس هم 

شدند: در ترون  جد  گرفته می
وسطی امر  معمول بودند و 
ااتماال هم با خشونت  یاد  
همرا  بودند، ولی ربطی به 

ا  هم  سباست نداشته و انگبز 
 برا  تنفر گروهی ناودند.

اگر ب واهبد به دشمنی فراوانی 
که در دنبا وجود دارد اضافه 

توانبد  کنبد، ب ترین کار  که می
انجام دهبد برگزار  یک سر  
مسابقه فوتاال ببن عرب ا و 

ها و یوگسالوها،  ی ودی ا، ایتالبایی
آلمانب ا و چک ا، هندی ا و 

ها، و روس ا و ل ستانب ا در اوور یکی ا  دالید  بریتانبایی
تماشاگر    577777المللی است؛ ور    ارلی رتابت ببن

کنم که ور    در مقباس  م تلط است. الاته من ادعا نمی
بزرگ به تن ایی، به نظر من، فقط یکی دیگر ا  نتایج دالیلی 

اند. با این اال، فرستادن  است که ناسبونالبسم را تولبد کرد 
یک تبم یا د  نفر  بعنوان ت رمانان ملی به جنگ تبمی ا  
کشور  دیگر و با این ادعا که "آبرو " ملت با ند  خواهد 

 تواند وضع را بدتر کند. رفت، فقط می
به همبن دلبد من امبدوارم که ما سفر تبم دینامو را با فرستادن 
یک تبم بریتانبایی به شورو  دناال نکنبم. اگر هم باید بکنبم، 
ب تر است تبمی درجه دو اعزام کنبم، تبمی که اتما خواهد 

توان به هب  عنوان آن را نمایند  بریتانبا نامبد. به  باخت و نمی
اندا   کافی دلبد برا  نگرانی وجود دارد، بگذارید وضع را 
با ترببب مردان جوان به لگد  دن به هم در مبان بریو 

 تماشاگران خشمگبن بدتر نکنبم.
  

 ۲۳۴۵دسامار 

تماشاگرانی م تلط است. اما تماشاگران بوکس همبشه  نند  
ا  است که  هستند، و رفتار  نان، ب بوی، به گونه

دانم، ا  اوورشان در مسابقات  ارتش، تا آنجا که من می
کند. به هر اال، دو یا سه سال یبش، وتتی  جلوگبر  می

مسابقاتی ببن گارد داخلی و ارتش رسمی برگزار شد، ا  
من، که نگ اان در ورود  بودم، خواسته شد  بود که ا  

 ورود  نان جلوگبر  کنم.
در انگلستان، برخورد متعباانه با ور   به اندا   کافی 
بد است، ولی در کشورها  جوان که ور   و ااساسات 
وطنپرستانه هر دو ا  مساید جدید هستند، ااساساتی به 

کند. در کشورهایی مانند هند و  مراتب تندخوتر برو  می
برمه، وجود دیوار  ا  یلبس برا  جلوگبر  ا  ورود 

ام که در برمه،  تماشاگران به  مبن الزامی است. خود دید 
و در   طرفداران یکی ا  تبم ا ا  دیوار یلبس عاور کرد 

اند.  بان تبم مقابد را ا  کار انداخته ا  اساس دروا   لحظه
اولبن مسابقه بزرگ فوتاال در اسپانبا، که در ادود یانزد  
سال یبش برگزار شد، به شورشی ببر تابد م ار تادید 
گشت. به محض فوران ااساس رتابت، اعتقاد به رعایت 

توانست طور دیگر  باشد؟ من همبشه ا  این ادعا که  آیا می
شوم، که اگر  شود شوکه می ور   باعث نزدیکی ملت ا می

ت با هم دیدار کنند،  مردم عاد  دنبا در  مبن فوتاال یا کریک 
دیگر تمایلی به رودررویی در مبدان جنگ ن واهند داشت. 

( ۲۳۹۶هایی واتعی )مانند با ی ا  المپبک  اتی اگر نمونه
ا  توانایی ور   در ایجاد تنفر در دست نداشته باشبم، باید 

 بتوان آن را ا  ارول کلی استنااط کرد.
  

امرو   تقریاا تمام ور ش ا رتابتی هستند. شما برا  بردن 
معنی  کنبد، و با   بدون تال  برا  بردن تقریاا بی با   می

است. رو   مبن با   دهکد ، جایی که تبم ا کشبد  
ا  وجود ندارد،  شوند و اثر  ا  ناسبونالبسم منطقه می
توان تن ا برا  سرگرمی و تمرین با   کرد: اما به  می

آید، به محض  محض اینکه رحات ا  اعتاار به مبان می
کنبد آبرو  شما و گرو  بزرگتر  که آن را  اینکه ااساس می
کنبد در رورت باخت خواهد ری ت،  نمایندگی می

اید. هر کسی  ها  جنگجویانه را ببدار کرد  واشبترین بریز 
ا  هم شرکت کرد   که اتی در یک مسابقه فوتاال مدرسه

المللی  داند. رادتانه بگویم، در بعد ببن باشد این را می
ور   مانند جنگ است. ولی چبز م م نه رفتار با کنان 
بلکه برخورد تماشگران است: و، در یشت تماشاگران، 
اکومت ایی که خود را بر سر این رتابت ا  موحک به آ  

اداتد برا  مدت   – نند، و جدا باور دارند  و آتش می
که دویدن، یریدن و شوت کردن یک توپ امتحانی   –کوتاهی 

 برا  محاسن ملی است.
اتی با   مفرای مانند کریکت که ببشتر ا  تدرت محتاج 
ظرافت است هم توانایی تولبد ااساسات  شت را دارد، 
همانطور که ا  مشاجرات به وجود آمد  بر سر تاکتبک ا  

به انگلستان  ۲۳۱۲خشن و ببر اخالتی تبم استرالبا در سفر 
تابد مشاهد  است. فوتاال، ور شی که در آن همه ردمه 

ببنند و هر کشور ساک با   خود که به نظر دیگر ملت ا  می
ناجوانمردانه است را دارد، بسبار بدتر است. بدتر ا  همه 

ها در دنبا ماار   یک  بوکس است. یکی ا   شتترین رحنه
یوست در مقابد  بوکسر سفبدیوست با یک بوکسر رنگبن

 بیانیه

0ادامه ی فوتبال افغانستا  از صفحه ی   

 ایرانیان عزیز 

ن نمودن فروش مواد غذائی و استفاده از غدقاخیرا جمهوری جنایتکار و بواقع اسالمی ایران٬ ضمن 
وسائل نقلیه عمومی مانند اتوبوس برای کارگران زحمتکش افغان و خانواده های آنها در استان فارس٬ در 

ضمن از مردم خواسته است تا در کوچه و خیابان٬ بجای مامورین انتظامی٬ کار بازرسی برگ اقامت 
 کارگران افغان و معرفی آنان به مقامات دولتی را بعهده بگیرند.

 
این اولین بار نیست که جمهوری اسالمی می کوشد وظیفه ننگین جاسوسی و کنترل دیگران را که برازنده 
تنها وجود ننگین خودش است٬ به مردم معمولی نیز تسری دهد٬ و باین ترتیب با قرار دادن بخشی از مردم 
در برابر بخش دیگر به اهداف شنیع و ضد انسانی خود جامه عمل بپوشاند. این اقدام در پی تصمیم اخیر 

 05هزار تومان برای هر روز اقامت در ایران از  02دولت مبنی بر جریمه کردن کارگران افغان بمبلغ 
شهریور ببعد٬ و بخشی از تالش چندین ساله جمهوری اسالمی برای تنگ کردن عرصه بروی یک و نیم 

کارگرانی که در ٬ لیون کارگر بیگناه افغان و خانواده های آنان برای واداشتن شان به ترک ایران استیم
پی یک زندگی شرافتمندانه و تنها برای تامین معیشت خود و فرزندان خویش خانه و کاشانه خود را ترک و 

 راهی ایران شده اند.

النه از جانب جمهوری اسالمی اتخاذ و در نتیجه ی رذیدر گذشته نیز مانند نمونه یزد این گونه تالشهای  
 پاسخ منفی از جانب مردم با شکست مواجه شده است.

اینبار نیز باید با تبلیغات وسیع این خدعه شرم آور جمهوری اسالمی را نقش بر آب کرد و در همه جا٬ از 
رسانه های مجازی گرفته تا رادیو و تلویزیون ها و مجامع عمومی و خصوصی٬ به این یورش ضد 

کارگری و ضد انسانی جمهوری اسالمی اعتراض کرد و اجازه نداد تا جمهوری اسالمی در کاری که در 
 و آنرا به عرصه های دیگر سرایت دهد. شود پیش گرفته اندکی هم موفق
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یواد مواوار یون انوقوالبوی؛  بنا بر آن چه که گفته شد، بزرگداشت
تن ا با درک واتعی ا  باورها و اعوتوقوادات انوقوالبوی آن هوا و 
شناخت چ ر  واتعی همه دشمنان و شکنجه گوران و عوامولوبون 

افوراد و نوبوروهوا  انوقوالبوی و کشتار آن ها امکان یذیر است. 
اتشار آگا  جاموعوه هور سوال در سوالوگورد جونوایوت جومو وور  

، بر این واتعبت یافشار  کرد  انود کوه ۶۲اسالمی در تابستان 
عالو  بر عمال جم ور  اسالمی؛ تدرت ها  امپریالبستی نبز 

بوه تودرت رسوانودنود و  ۵۲که جم ور  اسالمی را در سوال 
 ۶۱تاکنون نبز در افظ آن کوشبد  اند، عاملبون جونوایوات دهوه 

محسو  می شوند. نبروها  انقالبی و تود  ها  آگا  ایران کوه 
و یایان دادن بوه  ۶۲خواهان به مجا ات رسبدن عاملبن جنایت 

هر نوع ظلم و ستم و جنایت در ایران هستند، به روشونوی موی 
دانند که این امر جز با سرنگونی انقالبی جم ور  اسوالموی و 
تطع دست امپریالبست ها ا  ایران امکان یذیر نبسوت. اورکوت 

انقالبی طاقه کارگر و توود  هوا  توحوت سوتوم  -ها  ماار اتی 
دارا  استدالل و تانونمند  ها  خای خودشان هسوتونود. توود  
ها  تحت ستم و طاقه کارگر آگا  ایران به خوبی می دانند کوه 
دست یابی به آ اد  و دمکراسی واتعی و یایان دادن به فقور و 
فالکت و بدب تی، تن ا ا  طرید ماار   مستقد و انقالبوی خوود 
آن ها برا  نابود  کامد سبستم سرمایه دار  وابسته و خلع ید 
ا  تدرت ها  امپریالبستی امکان یذیر است. تن ا را  الوی کوه 
برا  رسبدن به آ اد  واتعی ا  ظلم و سوتوم هوا  جومو وور  

تدرت ها  امپریالبستی، یبش یا  طواوقوه کوارگور و اسالمی و 
تود  ها  تحت ستم آگا  ایران وجود دارد، مواوار   تو ورآموبوز 
طوالنی و مستقد، برا  نابود  کامد جم ور  اسالمی اسوت. 
برا  نبد به این هدا، یبکار با تمامی تجلوبوات سوبواسوت هوا  
ضد انقالبی امپریالبست ها و مرتجعوبون بوه مونوظوور نوفووذ در 
رفوا کارگران و خلد هوا  توحوت سوتوم و مونوحورا کوردن 
جناش آنان ا  یک مسبر انوقوالبوی، جوزئوی جودایوی نوایوذیور ا  

 ماار   برا  آ اد  و رهایی واتعی است. 

دولت ها و مجلس ها  امپریالبستوی یورداخوتوه انود توا شوایود 
بتوانند معامالتی به نفع خود با امپریالبست ها انجام بودهونود. 
در واتع این افراد و گرو  ها به نقش امپریالبست هوا در بوه 
تدرت رساندن جم ور  اسالمی و شوکوسوت دادن انوقوال  
مردم ایران کام  واتف هستند، و اال همه تقاضا  شان ا  
تدرت ها  امپریالبستی این است کوه آن هوا را جوایوگوزیون 
جم ور  اسالمی کنند. مسلمأ چنبن افراد و نبروهایی بورا  
متقاعد کردن تدرت ها  امپریالبستوی و نشوان دادن درجوه 
وفادار  خود به آن ها، به هر عمد کثبف و ضودخولوقوی ا  

 نبز دست خواهند  د.  

توجه به واتعبت ها  موجود و در نظر گورفوتون انوگوبوز  و 
منافع طاقاتی با یگران رحنه تبویوب ایون الیوحوه، نشوان 

تبویب الیحه مزبور در مجلس کانادا، به هوبو  می دهد که 
امپریالبسم کوانوادا ار شوی بورا   وجه به این معنا نبست که

آرمان ها و اهداا و خون جوانان ماار  و انوقوالبوی ایوران 
تائد است. ماار ین انقالبی و ضد امپریالبوسوتوی کوه تووسوط 
جم ور  اسالمی به تتد رسبدند، ا  نظر اموپوریوالوبوسوت هوا 
اقانبت نداشته و دتبقأ به خاطر آگاهی و اعتقوادات انوقوالبوی 
اشان؛ ا  نظر تدرت ها  اموپوریوالوبوسوتوی مسوتوحود نوابوود  
بودند. اساسأ هدا تدرت ها  امپوریوالوبوسوتوی ا  بوه تودرت 
رساندن جم ور  اسالمی، سرکو  همان جوانان انقالبی و 
آ ادی واهی بود که امرو  دولت کانادا بورا  آن هوا اشوک 
تمسای می ریزد. و یادو ها  ایرانی ا  این اشک ها را بوه 

طرفدار  ا  اقوا بشر و دموکوراسوی اموپوریوالوبوسوم اسا  
 کانادا و دوستی ا  با مردم ایران جا می  نند. 

موحک تر و مشمئز کنند  تر این که مدعی موی شوونود کوه 
به فرمان آمریکوا کانادا یک تدرت امپریالبستی نبست و فقط 

عمد می کند. این که کانادا متحد آمریکا اسوت و در هوموان 
خط عمد می کند کامال درست است، اما این واتعبت بوه آن 
معنا نبست که کانادا فقط دنااله رو اسوت. بولوکوه ایون نشوان 
دهند  نقوش خواروی اسوت کوه کوانوادا بوه عونووان یوکوی ا  
نبروها  تشکبد دهند  مجموعه تدرت ها  امپریالبستی در 
ج ان بر ع د  گرفته که در ج ت منافع امپریالوبوسوتوی خوود  

هست. بنابراین، فریاکار  آشکار است کوه بوا  آن دولت نبز
کانادا خود امپریوالوبوسوم نوبوسوت، سوبواسوت هوا   این ادعا که

تجاو گرانه و امپریالبستی آن را توجبه نمود  و را  یادوئوی 
برا  کانادا را راا نمود. تن ا نگاهی به نوقوش ارتوش ایون 
کشور در افوغوانسوتوان خوود موویود ریواکوارانوه بوودن چونوبون 
استداللی می باشد. و به همبن دلبد هم بوایود بسوتون سوفوارت 

به عنووان  ۶۲کانادا در ایران و شناختن کشتار تابستان سال 
جنایت علبه بشریوت را هوم در هوموبون چو وارچوو  دیود و 

 ۹۹عالو  بر این، در تاریخ روابط دیپلماتبوک توضبح داد. 
ساله اخبر امپریالبست ها با جم ور  اسوالموی، ایون اولوبون 
بار نبست که تدرت ها  امپوریوالوبوسوتوی و مونوجومولوه کوانوادا 
روابط مستقبم و علنی خود با رژیم جومو وور  اسوالموی را 
کاهش داد  و اتی موتتأ به ارطوالی توطوع کورد  انود و یوا 
سفارت انه ها  خود را در ایران بسته انود )بوه طوور موثوال 
یس ا  ردور فرمان تتد سلمان رشود  تووسوط جومو وور  
اسالمی( و یا د  ها تطعنامه در محکومبت این رژیم وابسته 
به خاطر نقض اقوا بشر و .. تووسوط هوموبون تودرت هوا  
امپریالبستی در سا مان ملد و یا کمبسبون ها  تابع آن و یا 
اتی در یارلمان ها  این کشورها تبویب شود  اسوت. اموا 
تجربه نشان داد  که تمامی این "محکومبوت" هوا و "توطوع" 
رابطه ها و ... نه به خاطر دفاع امپریالبست هوا  تواو وکوار 
ا  اقوا یایمال شد  مردم ایران، بلکه به خاطر تأمبن ب تور 
و وسبع تر اهداا ضد انقالبی امپریالوبوسوت هوا و سورموایوه 
داران ببن المللی بر علبه تود  ها  محروم، و فریاکوار  و 
انووحووراا مسووبوور جوونوواووش انووقووالبووی مووردم ایووران بوور عوولووبووه 

 دشمنانشان بود  است.  

عوامفریاان در توجبه یادویی خود بورا  کوانوادا، ادعوا موی 
کنند که دولت کانادا رلح طلب بود  و فوقوط ا   موانوی کوه 
تحت تأثبر دولت آمریکا ترار گورفوت، بوه دنواوالوه رو  ا  
آمریکا به دخالت نظامی در کشورها  وابسوتوه دسوت  د . 
دراالبکه واتعبت این است که ارتش کوانوادا هوموبوشوه نوقوش 
م می در تحاو ات امپریالبستی ج ت گستر  سرمایه ها  
طاقه امپریالبست ااکم بر کانادا داشته است. واتوعوبوت هوا  
تاری ی )مانند شرکت کوانوادا در جونوگ ویوتونوام و دخوالوت 

 نظامی در سومالی( موید این امر می باشد. 

را  موواووار   بووا سوورمووایووه دار  
وابسته و اموپوریوالوبوسوت هوا فودا 
کردند. یعنی همبن تدرت هائی که رؤسا  مرید  ها و اموثوال 
آن ها می باشند. بنابراین می بوبونوبوم کوه رضوا موریود  هوا و 
واالاورت هایش و رؤسایش در دولت امپریالبوسوتوی کوانوادا 
ا  نظر منافع طاقاتی به هوم نوزدیوک بوود  و درواتوع موتوحود 
هستند و نه تن ا دوست و یار مردم و جوانوان انوقوالبوی ایوران 
محسو  نمی شوند، بلکه جزئی ا  دشومونوان طواوقواتوی آن هوا 

 محسو  می شوند.

یکی دیگر ا  یادوها  امپریوالوبوسوم کوانوادا در یوروژ  الیوحوه 
مزبور، فرد  به نام "کاو  ش رو " است. او در موقوام البوی 
گر  دولت اسرائبد برا  تبویب الیحه مزبور بورا  توحوت 
فشار ترار دادن جم ور  اسالمی فعالبت کرد  کوه الواوتوه بوه 
دروغ ادعا می کند که برا  دفاع ا  اوقووا بشور در ایوران 
فعالبت می کند. کاو  ش رو  وکبد سرمایه دارانی نبز هسوت 
که در معادن آفریقا به نقض اقوا بشر و تتد عام معدنوچوبوان 
معترض و ماار  مشغولند و الاته به مثابه یک وکبد موجواوور 
است ا  اقوا این  الورفتان در مقابد کارگران دفاع کورد   

 و این کار را هم به اسا  دفاع ا  "اقوا بشر" بگذارد. 

نگاهی به ماهبت امپریالبسم کانادا و نوقوش آن در توجواو ات 
امپریالبستی و سرکو  توود  هوا  توحوت سوتوم در هوائوبوتوی، 
افغانستان، کلماوبوا و اوموایوت فوعوال آن ا  دولوت اشوغوالوگور 
اسرائبد و یا امایت مالی، سباسی و نظامی ا  کوودتوا  سوال 

در هندوراس و د  ها فاکت دیگر نبز نشوان موی دهود  ۱۱۱۳
که دولت امپریالبستی کانادا نمی تواند دلسو  جوانان انقوالبوی 

توسط جم ور  اسالموی  ۶۱ضدامپریالبستی باشد که در دهه 
به تتد رسبدند. این واتعبت را  برخورد سرکوبوگورانوه دولوت 
کانادا با طاقه کارگر و ساکنبون اولوبوه ایون کشوور کوه شودیودأ 
تحت ستم ترار دارند نبز نشان موی دهود. و ارت خوارجوه و 
دولت کانادا هبچوتت ااضر نشد  که تانونی را تبویب کونود 
که سرمایه داران کانادایی را به رعایت اقوا کارگرانوی کوه 
در خارج ا  خاک کانادا برا  آن ها کار می کنند، وادار کند. 
برعکس، دولت کانادا همبشه و با همه امکوانوات توال  کورد  
که را  سورموایوه گوذار  هوا  سورموایوه داران کوانوادایوی در 
کشورها  دیگر و چپاول دسوتورنوج توود  هوا  سوتومودیود  را 

مددکارشان باشد. چرا که ابات و بوقوا  هموار نمود  و یار و 
این دولت امپریالبستی ب وشوأ وابسوتوه بوه اوفوظ موافووا سوود 
امپریالبستی ا  می باشد که سرمایه داران  الو رفوت اواکوم 
بر این کشور ا  بابت بارت و چپاول طاقوه کوارگور و خولود 
ها  تحت ستم در کشورها  وابسته ا  نوظوبور ایوران ا  آن 

 ب ر  مند می گردند. 

می توان با مثال ها  بی شمار خشونت و تو ور اموپوریوالوبوسوم 
کانادا در داخد و خارج ا  این کشور را هر چه ببشتور شوری 
داد. اما همبن مثال هایی که ذکر شد نبز کوافوی هسوتونود بورا  
نشان دادن این واتعبت که دولت کانادا نبرو  اموپوریوالوبوسوتوی 
خو  خبوم و بوی آ ار و رولوح طولواوی )کوه موریود  هوا و 
 ش رو ها تال  می کنند به مردم ایران جلو  دهند( نبست. 

همکار  چنبن افراد و عنارر  با سباست ها  امپریالبسوتوی 
کانادا، جزء الیتجزا  نبا ها و ضرورت ها  تحکبم سباست 
ها  این تدرت می باشد. طاقه ااکم بر کانادا بوه خووبوی موی 
داند که امایت ها  این افراد و گرو  ها  ایرانی ضودخولوقوی 
چه نقش مو وموی در توأموبون یووشوش "اوقووا بشور " بورا  
سباست ها  امپریالبستی ا  داشته و دارنود. افوراد و گورو  
ها  به ارطالی ایوو یسوبوون ایورانوی، ا  نوظور ایون دولوت 
وظبفه شان اعتاار ب شبدن به برنامه ها  امپریالبستی )اوتوی 
تا اد ترویج جنگی امپریالبوسوتوی عولوبوه موردم ایوران( توحوت 

 عنوان خواست و تماید مردم ستمدید  ایران می باشد.

افوراد و گوورو  هووائووی کووه نوقووش یووادویووی بوورا  توودرت هووا  
امبدشان به س وبوم امپریالبستی ایفا می کنند نبز هدفشان و همه 

شودن در اوکووموتوی اسوت کوه ا  نوظوور آن هوا تودرت هووا  
امپریالبستی جایگزین جم ور  اسالمی خواهنود کورد. ا  آن 
جا که موتعبت جم ور  اسالمی تحت تأثبر عوامود مو وتولوف 

تود  هوا، دسوتو وو  توحووالت و  منجمله خبز  ها  انقالبی
بحران ها  عمبد شد ، نبروها  ضدانقال  و فررت طولوب 

الیوحوه نبز در یروژ  ها  م وتولوف اموپوریوالوبوسوتوی مونوجومولوه 
ورمالبته مزبور به خدمت گذار  مشغول شد ، در جولوسواتوی ف

با نمایندگان امپریالبست ها شرکت کرد ، و به البی گور  در 

روشنگر متعلق به شما ست با 

پشتیبا نی ما لی خود به ادامه 

 انتشا ر روشنگر یری رسانید.
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آن  مانی بود که اامد آتاکان جوان ببست و دو ساله در 
درگبر  ببن معترضان و نبروها  یلبس در استان هاتا  
در جنو  شرتی ترکبه کشته شد. تظاهرات تابستان امسال 
بزرگترین چالش سباسی برا  از  عدالت و توسعه ترکبه 

 ا   مان به تدرت رسبدن در یک دهه تاد است.
دراالی ترکبه رحنه تظاهرات است که ترار است شش 
ما  دیگر انت ابات محلی در این کشور برگزار شود. 
انت ابات یارلمانی ترکبه نبز در سال دو هزار و یانزد  

 برگزار خواهد شد.

  27تظاهرکنندگان ینجشناه شب   
سپتامار در ش رها  آنکارا ؛ استاناول ؛ 
هاتا ، با به آتش کشبدن سطد ها   باله 
و الستبک، برخی ا  راه ا  موارالتی 
درون ش ر  را بسته و با سنگ و 

 فشفشه با یلبس درگبر شدند.
دانشجویان ترک در اعتراض به 
طرا ا  دولت در ساخت و سا هایی 
در ش ر آنکارا ا جمله محوطه دانشگا  
آنکارا این تظاهرات را بریاکردند. 
معترضان با ایجاد موانعی در خبابان ا و 
یرتا  سنگ به سمت نبروها  یلبس 
ضدشور  به مقابله با آن ا یرداختند. 
یلبس هم با ماشبن ا  آ  یا  و گلوله 
ها  یالستبکی و نارنجک ا  دود ا به 

 این اتدامات واکنش نشان داد.
براساس طری ش ردار  آنکارا، 
تراراست خبابانی در این ش ر ااداث 
شود که ا  وسط محوطه دانشگا  فنی 
خاورمبانه در آنکارا مبگذرد و شمار 

  یاد  ا  درختان واتع در این منطقه را ریشه کن می کند.
سه ما  یبش نبز اعتراض هایی که در ابتدا آرام و مسالمت 
آمبز بود و در اعتراض به ت ریب ب شی ا  یارک گز  
در ش ر استاناول بود که به تظاهرات گسترد  و رحنه 
ابرا  اعتراض به سباست ا و عملکرد دولت رجب طبب 
اردوبان ن ست و یر ترکبه تادید شد. دراین تظاهرات، 
چ ار نفر کشته وهفت هزار و یانبد نفر  خمی شدند. در 
ن ایت هم تظاهرات ما  ژوئن با ورود یلبس به محد 
 تحبن معترضان و برچبدن چادرها  آن ا ، یایان یافت.

خشم معترضان ترک هفته گذشته بار دیگر اوج گرفت و 
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ها   ندانبان سابد  ا  آنجا که در این ما ، ش ریور نوشته
و یبشن اد  را به   شود، دوست دارم تجربه ببشتر خواند  می

  .هایشان منتقد کنم  ندانبان سابد و خانواد 

 
من در  ندان و یس ا  آ اد  همبشه مشکالت جسمی مانند 

داشتم و متاسفانه دکترم در انگلبس نتوانست آن ا را   سردرد
در کنار یکدیگر گذاشته و بطور سبستمبک آن ا را بررسی 

کند. در نتبجه هر مشکلی را در خود بررسی کرد و با 
دانست  ندان بودم و شکنجه شدم، مرا برا   اینکه می

  .عکس گرفتن ا  سرم به ببمارستان نفرستاد
هوشی چند  در یی یک بی 2752در هر رورت در سال 

ساعته، به ببمارستان مراجعه کردم. آن ا بالفارله ا  سرم 
عکس گرفتند و گفتند که تومور مغز  دارم. یک سال است 

  .ام که عمد کرد 
تبد من ا  این نوشته تن ا این است که به  ندانبان سابد 

شوید و یا مشکالتی دارید که  بگویم که اگر دچار سردرد می
کنبد، ا  آن ا نگذرید. اتما ا  دکتر  دلبلی برایشان یبدا نمی

خود ب واهبد که شما را برا  عکس گرفتن ا  سرتان به 
ا  که  ببمارستان بفرستد. بعوی ا  تومورها ا  جمله نمونه

گبرند و رشد  در سر من بود، بر اثر ضربه به سر شکد می
کند  دارند. این تومورها اساسا سرطانی نبستند و رو  

کنند و گاهی وارد  ا  که مغز را یوشاند  رشد می الیه
شوند. که در  مان عمد آنرا  است وان جمجمه هم می

تراشند. این تومورها با ورم کردن و یا بزرگ شدن به  می
آورند و بستگی به اینکه در کدام تسمت سر  مغز فشار می

آورند. سر درد یکی  هستند، برا  فرد مشکالتی بوجود می
شود. اگر این  ا  مشکالتی است که فرد دچار  می

تواند کمک  تومورها  ود شناسایی شوند، خبلی به فرد می
  .کنند  باشد

دانم چندین نفر ا   ندانبان سابد به علت  تا آنجایی که می
ضربه خوردن به سرشان توسط با جویان، تومور مغز  
در سرشان رشد کرد  که مجاور به عمد جراای و خارج 

  .اند کردن تومور شد 
  

تر ا  آن چبز  است که  تاعات  ندان مسلما بسبار گسترد 
تاعاتی که امرو   .شود رسد و به چشم دید  می به نظر می

ها همه ابعاد آن شناخته نشد  است. شاید  اتی با گذشت سال
کنند به شناخته شدن برخی ا   یکی ا  کارهایی که کمک می

 وایا  ناشناخته تاثبرات روای و جسمی  ندان ا  ایران 
تاادل تجربباتمان باشد. اداتد فاید  در مبان گذاشتن این 
تجرببات گردآور  آمار  نه کامد، بلکه نسای ا  کسانی 

گاه ا  جم ور  اسالمی دچار ضایعاتی  که در شکنجه
اند یا با آن  ندگی  مانند تومور مغز  و مجاور به عمد شد 

  .کنند می
ا  مشابه دارید و ماید به تاادل آن هستبد با ایمبد  اگر تجربه

من تماس بگبرید. این آمارها مسلما ب شی ا  یروند  
جنایات رژیم جم ور  اسالمی ایران است و باید به ثات 

   .برسند

 نسرین یروا 
  2753ش ریور 

nasrin.parvaz@gmail.com 

 

 پیشنهادی به زندانیان سابق 

 

 چه باید کرد

باید در مبارزه نظری با جریانات ارتجاعی یک 

دم هم  به آنها اما  ندهیم. جمهوری اسالمی یک 

واقعیت افشا شده است. باید تمرکز را بر افشای 

افشا نشده گانی که پس از سرنگونی جمهوری 

اسالمی می خواهند عنا  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 دارد، 

ما برای فریب  ئجمهوری اسالمی است. لذا دا

ما، از ما می خواهند که تنها روی افشا و مبارزه 

با جمهوری اسالمی تمرکز کنیم و اختالفاتما  را 

بگذاریم برای بعد. ولی کیست که نداند آنها بعد با 

د. هما   چوبه دار و گلوله به سراغ ما می آی

    .اتفاق افتاد 06چیزی که پس از سال 

 سیامک ستوده 

 پنج شهریور نود و دو

mailto:nasrin.parvaz@gmail.com
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اکسبد کربن به  ها  ساد  مانند آ  و یخ د  توان ا  ترکبای ا  مولکول می
تر  مانند آمبنواسبد رسبد. این ن ستبن گام به سمت ابات  مولکول یبچبد 

تر  ا   ها  یبچبد  یافتن ا  یک آمبنواسبد به مولکول است؛ گام بعد  تکامد
هاست. فراوانی یخ بر رو  سطوی انسدالوس و ارویا که به  جمله یروتئبن

توانند  ترتبب تمرها  مدارگرد  اد و مشتر  هستند، می
کنند،  ها برخورد می ها با سطح آن سنگ  مانی که ش ا 

 .گبر  آمبنواسبدها ارائه دهند محبط عالی برا  شکد

دار  به یک سبار   به گفته محققان، هنگامی که دنااله
کند که این موج،  کند، موج شوکی را ایجاد می برخورد می

سا ند.  کند که آمبنواسبدها را می هایی را تولبد می مولکول
کند که این  اثر موج شوک همچنبن گرمایی ایجاد می

کند. تبم علمی کشف  ها را به آمبنواسبدها متحول می ل مولکو
کردن  دار و با شلبک خود را با با سا   اثر دنااله

هایی ا  طرید یک تفنگ با سرعت بسبار باال  موشک
رورت داد. این تفنگ که در دانشگا  کنت ترار دارد، ا  

کبلومتر  6.51گا  فشرد  برا  جلوبردن موشک با سرعت 
که دارا  ترکبب ) در ثانبه به سمت اهداا ترکباات ی ی

دار هستند( استفاد  کرد. اثر اارد  مشابه دنااله
را  D-and L-alanine و glycine آمبنواسبدهایی مانند

 Nature Geoscience ایجاد کرد. جزئبات این موفقبت در
 .منتشر شد

Read More : http://www.dailygalaxy.com/
my_weblog/2753/79/-comet-impacts-

discovered-to-produce-amino-acids-the-
building-blocks-of-life.html 

توانند در هر جایی  دهد عناررسا ند  ابات می مطالعه جدید نشان می
ها به شرایط  در منظومه شمسی و فراتر ا  آن مونتاژ شوند، اما آن

ها   دادن ابات نبا  دارند. تحقبد جدید دامنه مکان مناسب برا  شکد
 .کند گبر  این اجزا  م م را در منظومه شمسی گسترد  می شکد

دهد که توسط آن  ا  را نشان می این مطالعه همچنبن مکانبسم ساد 

 77:38 5392ش ریور  28ینج شناه, 

http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2753/79/-
comet-impacts-discovered-to-produce-amino-acids-the-

building-blocks-of-life.html 

 

ببگ بنگ: دانشمندان به یک تطعه دیگر ا  یا ل 
فرایند شکد گبر  ابات دست یافتند، به گفته محققان 

توانند در هر جایی در  عنارر سا ند  ابات می
ها  منظومه شمسی و فراتر ا  آن مونتاژ شوند، اما آن

دادن ابات نبا  دارند،  به شرایط مناسب برا  شکد
 عنارر سا ند  ابات )آمبنواسبدها( فرایند موجود در

 .کارخانه کب انی" می باشند"

DNA  به گزار  ایسنا، تبمی ا  محققان امپریال
کالج لندن، دانشگا  کنت و آ مایشگا  ملی الرنس 

دارها  ی ی با  لبورمور دریافتند هنگامی که دنااله
توانند  کنند، آمبنواسبدها می یک سبار  تبادم یبدا می

تولبد شوند. این عنارر سا ند  چنانچه یک 
ا  به یک سبار  با سطح ی ی  سنگ ر ر  ش ا 

 .شوند برخورد کند، تولبد می

محققان بر این باورند این فرایند ب شی ا  معما  
کند که ابات چگونه یس ا  یک  موجود را اد می
مبلبارد سال یبش و  مانی که  مبن توسط  3.8و  0.1با    مانی ببن 

ها بمااران شد، بر رو  این سبار  شکد گرفت.  سنگ دارها و ش ا  دنااله

 کشف منابع جدید عناصر سازنده حیات 

تقریبا همزمان با ورود روحانی بقه نقیقویقورک٬مقن بقهقمقراه  

تعدادی ازایرانیان مقیم کانادا تصمیم گرفتیم در اعتقراض بقه 

حضور او در سازمان مللل٬ به نیویورک سقفقر کقرده و در 

نزدیکی دفتر سازمان ملل دست بقه تقظقاهقرات بقزنقیقم.  مقا 

سقپقتقامقبقر وارد نقیقویقورک شقدیقم.  00عصر روز یکشنبقه 

تعدادی از دوستان توانستند هتل محل اقامت روحانی را پیقدا 

کنند. حدود ساعت ده شب روز دوشنبه در مقققابقل ایقن هقتقل 

جمع شدیم و حدود یک ساعت با شعارهایی مانند:" مرگ بر 

جمهوری اسالمی"  و "مرگ بر روحانی"  بقه اسقتقققبقال او 

رفتیم. روز سه شنبه٬ از حدود ساعت ده صبح در یقکقی از 

خیابانهای منتهی به دفتر سازمان ملل جمع شدیم و عالوه بقر 

دادن  شعار بر علیه جمهوری اسالمی٬ به تبلقیقغ نقظقراتقمقان 

پرداختیم. از آنجا که جمع ما متشکل از افراد با گرایشقات و 

نظرات متفاوتی بود٬ فعالیتهای تبلیغی مان نیز متفقاوت بقود. 

برای نمونه٬ من و  تقعقدادی از دوسقتقان بقه تقوزیقع نشقریقه 

روشنگر اقدام کردیم. تعدادی از دوستان پالکاردهای مادران 

علیه اعدام را حمل میکردند و ضمن تبلقیقغ نقظقراتشقان٬ تقی 

شرتهای این گروه را تقوزیقع مقیقکقردنقد. حقزب کقمقونقیقسقت 

کارگری و حزب کمونیست ایران هم  پالکقاردهقای خقود را 

حمل میکردند. سکوالرهای سبز و سلطنت طلبان هقم پقرچقم 

شیر و خورشید را با خود آورده بقودنقد. مقتقاسقفقانقه٬ وجقود 

نظرات و گرایشات متفاوت باعث شد که شعارها کامال جنبقه 

عمومی به خود بگیرد و صرفا به شعار بر علیقه جقمقهقوری 

اسالمی خالصه شود. مقجقاهقدیقن خقلقق بقه صقورت بسقیقار 

گسترده تری در تظقاهقرات شقرکقت کقرده بقودنقد. یقکقی از 

اقدامات کامال ضداخالقی مجاهدین٬ به کار گیری تعدادی از 

اهالی عمدتا سیاه پوست نقیقویقورک در تقظقاهقرات بقود. در 

در  -میان این اهالی٬ تعداد زیادی کقودکقان کقم سقن و سقال

وجود دشت. یکی از دوستان بقه حضقور  -حدود هشت  ساله

کودکان خردسال در این تظاهرات اعتراض کقرد. یقکقی از 

مجاهدین در توجیه این اقدام گفت که آنها با کلیسقاهقا رابقطقه 

خوبی دارند و کلیساها این کودکان را آورده انقد. بقه نقظقر 

بقخقصقوص –من بسیار بقعقیقد اسقت کقه ایقن تقعقداد افقراد 

که کوچکترین شناختی از سیاست بقطقور کقلقی و  -کودکان

مجاهدین بطور خاص٬ ندارند بدون دریافت پول به چقنقیقن 

تظاهراتی پیوسته باشند. به نظر میرسد مجاهقدیقن بقا سقوء 

استفاده از فقر این انسانها و با پرداخت مبلغی پول از آنقهقا 

بهره برداری سیاسی میکنند. یکی از دیگقر اققدامقات ضقد 

آزادی و نسبتا فاشیستی مجاهدین ممانعت از پخقش نشقریقه 

روشنگر در میان جمعیت بود. زمانیکه من در حال پقخقش 

نشریه روشنگر در میان جمعیت بودم٬ یکی از مسقئقولقیقن 

برنامه مجاهدین به من گفت که من حقق پقخقش نشقریقه را 

ندارم. وقتکه علتش را پرسیدم٬ گفت که این نشریه متقعقلقق 

به جمهوری اسالمی است چون مخالف حمقلقه امقریقکقا بقه 

سوریه است   الزم به توضیح است که عکس صفحقه اول 

شماره قبلی  نشقریقه روشقنقگقر تصقویقری از تقظقاهقرات 

مخالفان جنگ در سوریه بود.  من هم ضمن ایقنقکقه سقعقی      

می کردم از درگیری مستقیم با این شخص خودداری کنقم٬ 

به توزیع نشریه ادامه دادم. حدود ساعت پنج بعد از ظقهقر 

هم  یک گروه کوچک از ایقرانقیقان سقعقی کقردنقد بقه نقفقع 

روحانی دست به تظاهرات بزنند. ضمن صحبت باتقعقدادی 

از افراد این گروه متوجه شدم که بجز دو و یا سه نفقر کقه 

سعی داشتند آگاهانه به نفع جمهوری اسالمی تبقلقیقغ کقنقنقد٬ 

اکثر این جوانان مخالفین جمهقوری اسقالمقی هسقتقنقد ولقی 

امیدوارنقد بقا جقابقجقا کقردن مقهقره هقای حقکقومقت٬ آنقرا 

سرنگون کننقد. حقدود سقاعقت شقش بقعقد از ظقهقر مقحقل 

 تظاهرات را ترک کردیم.    

    0200سپتامبر  

                                                                                                                               مسعود الوند                                                                                                                   

اامقانه است اگر کسی چنبن اعتقاد   »داند:  نمی »متجاو «

 «.داشته باشد
سال دارد و متولد   ۹۲این هنرمند دانمارکی با ریشه ایرانی 

شبرا  است. خانم بذرافکن ا  یدر و مادر  مسلمان به دنبا 
آمد  و در االی که ینج سال داشت، به دانمارک م اجرت کرد.  

برانگبز در این کشور شمال  او بعنوان یک هنرمند جنجال
ها   ها و نوشته ها، عکس شود که نقاشی ارویا شناخته می

 . یاد  دربار  هنر، سکس و اقوا  نان و کودکان دارد
یس ا  آنکه انتشار تباویر برهنه عالبه مجدا الم د ، 

، جنجالی را ۱۱۲۲فمبنبست مبر  در اینترنت و در سال 
المللی بریا کرد، فبرو    ها  ببن در ج ان اسالم و رسانه

ها   بذرافکن یکی ا   نانی بود که در امایت ا  عالبه، عکس
بسبار  در دانمارک و خارج ا    .برهنه خود را منتشر کرد

آن، خانم بذرافکن را به دلبد انتقادات تند  ا  دین اسالم و 

دانند اما او به رادیو فردا  می »ضد اسالم«مسلمانان، یک 
 .گوید این ات ام را به هب  عنوان تاول ندارد می

دار است. من فقط  من ضد اسالم نبستم، این یک ات ام خند »
خواهم توجه  نان مسلمان را به توانبن ضد انسانی درون  می

این دین جلب کنم. همانطور که در رژیم جم ور  اسالمی 
دهد دختر و فر ند  توانبنی وجود دارد که به یدران اجا   می

 «.خود را به تتد برسانند بدون اینکه با مجا اتی مواجه باشند
کشورها  ارویایی توانبن س تی علبه نژادیرستی دارند اما 
این کشورها بزرگترین مدافعان اقوا بشر ا  جمله آ اد  

 .ببان در ج ان نبز هستند
المللی اقوا  عادالکریم الهبجی، رئبس فدراسبون جوامع ببن

المللی اقوا مدنی  گوید که در مبثاا ببن بشر به رادیو فردا می
و سباسی، ادود آ اد  ببان مش ص شد  و آ اد  ببان 

تواند باعث توهبن به اعتقادات مذهای مردم باشد. آتا   نمی
المللی رفع هر  کند که در کنوانسبون ببن الهبجی اضافه می

نوع تاعبض نژاد ، عدم مدارا  مذهای بعنوان یکی ا  
 .مبادید نژادیرستی شناخته شد  است

اینکه »گوید:  المللی اقوا بشر می رئبس فدراسبون جوامع ببن
کسی بگوید تمام مردان مسلمان به دختران خود تجاو  مبکنند 
بی شک ا  منظر اقوا بشر محکوم است اما این مسئله فارغ 
ا  جرم بودن یا ناودن این تابد اظ ارات در کشورها  

ها   م تلف است. کشورها  ج ان هر یک، توانبن و رویه

 «.توایی خای خود را دارند
گوید ا  دادگا  تقاضا  تجدیدنظر در اکم  فبرو   بذرافکن می
 رادر  را کرد  است.

 00نژادپرستی، ز  هنرمند...   از صفحه ی ادامه ی     

 گزارش سفر نیویورک:  اعتراض به حضور روحانی در سازمان ملل 

http://www.rowzane.com/html/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C/2925-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA.ht


 

2013اکتبر          75ماهنامه روشنگر        شماره  32   

کانال پیام افغا  -جمعه ها   

“صدای کارگر”   

شب 9:37تا  8:71 به وتت ایران:  

راح 57تا  8:31به وتت لوس آنجلس:   

بعدا  ظ ر 6تا  1:31به وتت ارویا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ا ظ ر 5:37به وتت ایران   

راح 2به وتت لوس آنجلس:   

راح 55به وتت ارویا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 9:37تا  8:37به وتت ایران:   

راح                   57تا  9به وتت لوس آنجلس:    
بعد ا  ظ ر 6تا  7به وتت ارویا:     

دوشنبه ها :تکرار  

بعد ا  ظ ر 3:37به وتت ایران:   

بامداد 0به وتت لوس آنجلس:   

  بعدا ظ ر 5به وتت ارویا: 

 

کانال پیام افغا  -یکشنبه ها   

”صدای کارگر ”   

شب    8:57تا  6به وتت ایران:   

راح 8:07تا  6:37به وتت لوس آنجلس:   

بعد ا  ظ ر 1:07تا  0:37به وتت ارویا:   

: جمعه هاتکرار  

بعد ا  ظ ر 2:37به وتت ایران:   

بامداد 3به وتت لوس آنجلس:   

  ظ ر  52به وتت ارویا 

  

برنامه های 

تلویزیونی سیامک 

 ستوده
 !یعنی: یبمان دو عشد

 دست در دست كسی دار  اگر،

 دانی، دست، 

چه س ن ها كه ببان می كند ا  

 دوست به دوست،

 لحظه ا  چند كه ا  دست طابب،

 گرمی م ر به یبشانی ببمار رسد،

 !نوشدارو  شفاب ش تر ا  دارو  اوست

 چون به رتص آیی و سرمست برافشانی دست،

 !یرچم شاد  و شوا است كه افراشته ا 

 !لشكر بم خورد ا  یرچم دست تو شكست

 :دست، گنجبنه   م ر و هنر است

 خوا  بر یرد    سا ، 

 خوا  در گردن دوست، 

 خوا  بر چ ر    نقش،

 خوا  بر دند    چرخ

 خوا  بر دسته   داس، 

 خوا  در یار  ناببنایی

 !خوا  در ساختن فردایی

 آنچه آتش به دلم می  ند، اینك، هردم سرنوشت بشرست،

 !داد  با تل ی بم ا  دگر دست به هم

 بار این درد و دریغ است كه ما،

 تبرهامان به هدا نبك رسبدست،ولی

 !!!دست هامان، نرسبدست به هم

 "فریدون مشبر "

 

 

 ا  دل و دید ،گرامی تر هم آیا هست؟

 دست،

 !آر ،   دل و دید  گرامی تر : دست

 ین همه گوهر یبدا و ن ان در تن و 

 جان،

 .بی گمان دست گران تدرتر است

 !هرچه اارد كنی ا  دنبا، دستاوردست

 هرچه اساا  ج ان باشد، در رو   مبن،

 !دست دارد همه را  یر نگبن

 !سلطنت را كه شنبدست چنبن؟

 !شرا دست همبن بس كه نوشتن با اوست

 .خو  ترین مایه   دلاستگی من با اوست

 در فروبسته ترین دشوار ، در گراناارترین نومبد ،

 بارها بر سر خود بانگ  دم: هبچت ار نبست م ور خون 

 جگر،

 !دست كه هست

 ببستون را یاد آور، دست ایت را بسپار به كار،

 !كو  را چون یر  كا  ا  سر راهت بردار

 و  چه نبرو  شگفت انگبزیست،

 !دست هایی كه به هم یبوسته ست

 به یقبن، هركه به هر جا  در آید ا  یا 

 !دست هایش بسته ست

 دست در دست كسی،

 !یعنی: یبوند دو جان

 دست در دست كسی،

فریدون مشيري -از دل   


