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یا آن کشور آفریقائی؛ ارتش های تا دندان مسلحل لی کل  

هر از چند گاه بجان هم افتاده، تا آخرین نفر یکدیگر را 

سالخی می کنند، و یا مردم ب  جان آمده و عصیان زده 

را در هم می کوبند؛ مردی ک  بصورت زنی اسید ملی 

پاشد؛ سرهنگی کل  فلرملان زیلر گلرفلتلن و  ل  کلردن 

کارگر در حال فرار از چنگال عمح  و اکره ی ظحلم را 

صادر می کند؛ ملردی کل  او را بلی هلیلل د لیلحلی بل  

آنسوی مرزهای مقدس پرتاب می کنند و وقتی ب  خانل  

و کاشان  خود باز می گردد دو کودک معصوم خود را 

از دست رفت  می یابد؛ زنی کل  بل  جلرم علاشل  شلدن 

دست بست  در گودال سنگسار می شود. دست و پاهائی 

ک  بخاطر تخطی ب  امر مقدس ما لکلیلت یلکلی پل  از 

دیگری قطع می شوند؛ کسانی ک  انسان های دیلگلر را 

دربند کرده، شالق می زنند، شکنج  می کلنلنلد، و ملی 

سوزانند. سی  کارانی ک  بلنلا بل  یلت سلنلت وحشلیلانل  

یکهزار و چهارصد سا   جگر مخا فلیلن خلود را زنلده 

در آورده می خلورنلد. گلروه هلایلی از ملردان کل  بل  

دخترهای جوان تلجلاوز ملی کلنلنلد، و علحلیلر لم هلمل  

اعتراض ها، همچنان بکار خود ادامل  ملی دهلنلد. ایلن 

چ  جهانی است؟ آیا آنچ  در گذشت  با وقوع گلهلگلاهلی 

خود دنیا را تکان می داد، اکنون ب  وقلایلع روزملره و 

نرم جامع  انسانی بدل شده است؟ اینست آن تملدنلی کل  

آنهم  در وصف آن سخن رفت  و گلویلا اکلنلون بل  او  

 

 سیامت ستوده

  2102یکم ژانوی  

 

 

می گذارد ک  بشلریلت  2102جهان در حا ی قدم ب  سال 

و جامع  انسانی با معضالت و مصائب بیشلملاری دسلت 

ب  گریبان است. کشتار خونیلن و بلی املان انسلان هلای 

بیگناه در سوری  ک  س  سال است زندگی آنلهلا  لگلدملال 

روزمره قدرت طحبی نیروهلای رقلیلب ملی شلود. حلجلم 

عظیم فلراریلان از جلنلا و انسلانلهلای ملهلاجلر کل  در 

جستجوی کار و در پی  قم  ای نان، خود و کودکان شان 

را ب  کام سرکش اموا  دریاها و اقیانوس ها می سپرنلد. 

انفجارهایی کل  هلر از چلنلد گلاهلی، ایلنلجلا و آنلجلا در 

چهارگوش  جهلان، بلهلملراه ملتلاللشلی نلملودن بلدن یلت 

انت اری مجنون،  لنلچل  هلای زنلدگلی ده هلا و صلدهلا 

انسان بیگناه دیگر را نیز ب  باد یغما می دهلنلد. ایلن چل  

جهانی است ک  در آن انسان ها اینچنین وحشیان  یکدیگر 

را آگاهان  و ناآگاهان  می درند و قحع و قلملع ملی کلنلنلد  

کشتار در سودان، کنگو و قتل عام های دوره ای در ایلن 

شکوفائی خود رسیده است؟ تمدنی ک  انسان، آنهم  خلود 

را، در مقایس  با حیوانات، مفتخر ب  داشتن اش کلرده و 

ب  آن نازیده است؟ آیا باز هم باید در مورد آینده بشلریلت 

و احتمال افتادن آن ب  ورط  بربریت اعالم خلطلر کلرد؟ 

یا این همان بربریت است ک  دارد آرام آرام بملا نلزدیلت 

می شود و میرود تا سرانجام خود را بر هلمل  هسلتلی ملا 

چیره نماید؟ و اینجا یت سوال بزرگ در بلرابلر ملا، در 

برابر بشریت، قرار دارد  صاحبان این جهان و نلظلاملی 

ک  بر آن حلاکلم اسلت چل  کسلانلی هسلتلنلد؟ چل  کسلانلی 

مدیران و گردانندگان واقعی آنند؟ چ  کسانی با تازیانل  و 

خون در حفظ آن می کوشند؟ آنها ک  در  جنزار آن، شب 

و روز، ناخواست ، مشغول ب  ساختن اش ملی شلونلد؟ یلا 

آنها ک  از ساخت  شدن اش، در ناز و نلعلملتلی کل  از آن 

عاید خود می کنند، سود می برند؟ براستی چ  کسی بلایلد 

این دنیای وارون  را بل  روی پلاهلای انسلانلی خلود بلاز 

بنشاند؟ آیا تمدن، این دوره ننگینی ک  ناخواستل  خلود را 

ب  تاریخ بشریت ت میل کرده و اکنون، در او  تلوانلائلی 

برای خوشبخت کردن انسلان، بشلریلت را بل  حضلیل  

ذ ت نشانده، آرام آرام ب  پایان خود نلزدیلت نلملی شلود؟  

آیللا نللزدیللکللی بلل  حضللیلل  ذ للت و بللربللریللت، در نللفللی 

دیا کتیکی خود، نزدیکی ب  آ از خوشبلخلتلی و سلعلادت 

 بشر نمی باشد؟  

 جهانی ک  ب  بربریت نزدیت می شود

و دارو و درمان و مسکلن و ایلاب و ذهلاب و  خوراک 
شهری  مدارس و هم  سیر تا پیاز زندگی خود را فلراهلم 

تریحیون توملان نلیلروی کلار  88سازند. آن ها باید با این 
خود را بازآفرین کنند تا ب  طور مستمر کلار نلملایلنلد، تلا 

تلریلحلیلون  011در سال بعد رقمی بسلیلار افلزون تلر از 
تومان و سال بعدتر بسیار عظیم از هزار تریحیون توملان 

 011م صول اجتماعی تو ید نمایند اما سرنوشت مابقلی 

کارگران شهرداری ها، ادارات دو تی و خصوصی، ب  
تمامی آحاد طبق  کارگر داده می شود، بسیار کلملتلر از 

تریحیون تومان است. چند ده میحیونی کارگر ک  کلل  88
تریحیون تومان م صول اجتماعی ساالن  را تو یلد  011

تلریلحلیلون تلوملان کلل خلورد و  88می کنند باید با این 

 

دو لت اسلالملی سلرملایل   0101بودج  پیشنهلادی سلال 
داری ایران ارقام مصرح در جدول بلاال را در اخلتلیلار 
دو لتلمللردان، ارتشللیلان، سلپللاهلیلان، بسلیللجلیللان، دسللتلگللاه 
اختاپوسی اطالعات، روحانیون و سایر علملحل  و اکلره، 
بورژوازی قرار می دهد، تا چ  کلنلنلد؟ کلدام کلارهلا را 
انجام دهند؟ و اجرای کدام برنام  و طرح ها را دسلتلور 
کار خویش سازند؟ پاسخ را بسلیلاری از کلارگلران ملی 
دانند. خدم و حشم پلاسلدار قلدرت و حلاکلملیلت سلرملایل  
داری این پول ها را دریافت ملی دارنلد تلا نلظلم چلرخل  
ارزش افزائی سرمای ، نظم استثلملار تلوده هلای کلارگلر 
توسط سرمای  داران را تأمین کنند و ایلن نلظلم سلبلعلانل  

بر کارگران ت میل نمایند. اقلالم بلاال سلهلم  بشرستیز را 
اندکی از کل هزین  ای است ک  دو ت درنده بلورژوازی 
هر سال برای ایفای این نقش، برای مانلدگلاری سلرملایل  
داری و برای ت میل بلخلتلت وار ایلن نلظلام بلر طلبلقل  
کارگر تعیین و تصویب می نماید. این بودج  ها و ارقلام 
نجومی مکمل آن ها جزئی از کلل مل لصلول اجلتلملاعلی 
ساالن  کار و استثمار و رنج کارگران جامع  است. حجم 
عظیم کار و تو ید توده های کارگر در سلال هلای اخلیلر 
مطاب  آمارها از جمح  آملارهلای دسلتلکلاری شلده رژیلم 

تریحیون توملان اسلت. از کلل ایلن  011اسالمی بیش از 
رقم آنچ  ب  شکل دستمزد یا هر اسم و رسلم دیلگلری بل  
کارگران، ب  کل فروشندگان نیروی کلار، بل  کلارگلران 
صنعتی، کشاورزی، نفت و معادن، حمل و نقلل، بلنلادر، 
معحمان، بهیاران، پرستاران، رانندگلان شلهلر و بلیلابلان، 

 آیا کارگران این ارقام را می بینند؟

01ادام   در صف     

http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2013/12/amar.jpg
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برخالف این عقیده  ک  زندگی سیاسی مندال  
را ب  دو دوره، قبل و بعد از بقدرت رسیدن، تقسیم 
و آن دو را در برابر هم قرارمیدهند، من در این 
نوشت  قصد دارم نشان دهم ک  مندال در دوره دوم 
نیز ادام  دهنده همان نقش سازشکاران  و ضد 
انقالبی در دوره اول بود. برای این منظور باید 
مقدمتا ب  بررسی جنبش ضد آپارتاید، طبقات 
شرکت کننده در آن، و نقش هر یت از این طبقات 
در آن پرداخت تا بتوان جایگاه مندال را در رابط  
با اینک  منافع کدامیت از طبقات شرکت کننده در 

 جنبش را نمایندگی می کرد، معحوم نمود. 
واضح است ک  در جنبش ضد آپارتاید نیز، 
همچنانک  در هر جنبش دمکراتیت دیگر، طبقات 
مختحف با اهداف و انگیزه های متفاوت شرکت 
دارند. درضمن مسحم است ک  هدف نهائی 
بورژوازی و طبق  کارگر، هر دو، و در ت حیل 

نهائی، ب  کف آوردن قدرت دو تی و استقرار نظام 
اجتماعی مربوط ب  خود است. منتها، فرق مسئح  در 
اینست ک  درحا یک  طبق  کارگر این هدف را مقدمتا از 
طری  درهم شکستن قدرت دو تی، و برقراری 
دمکراسی انقالبی ب  منظور بسط مبارزه طبقاتی و 
فراهم آوردن شرایط عینی و ذهنی انقالب سوسیا یستی  
دنبال می کند، بورژازی، مسئح  دستیابی ب  قدرت 
دو تی را از طری  سازش  و حفظ دستگاه و ماشین 

 سرکوب دو تی پی می گیرد. 
باین ترتیب، در هر جنبش دمکراتیت چگونگی 
برخورد با قدرت دو تی ب  مسئح  مرکزی جنبش و 
انقالب دمکراتیت تبدیل می گردد. یکی در پی درهم 
شکستن ماشین دو تی و بوروکراسی، و دیگری 

ماشین دو تی )یا سهیم شدن در آن( و  تصرفخواستار 
در بهترین حا ت، انجام اصالحاتی در آن میشود. 
اینجاست ک  در هر انقالب و جنبش دمکراتیت دو 
گرایش سرنگونی طحبی و اصالح طحبی، با دو خصحت 
طبقاتی مختحف، در برابر هم قرار میگیرند. گرایش 

 انقالب یا ضد انقالب
 نقش مندال در جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی

"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 Re-

gime of Iran.  

It is published in Toronto and distributed all over north America and Europe.  
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اول انقالبی و گرایش دوم ضد انقالبی است. چرا ک  
او ی سعی و نفعش در پیشروی انقالب ب  جحو و 
دیگری سعی و نفعش در دهن  زدن ب  اموا  انقالب و 
متوقف کردن آنست. یکی خواستار دا ان کردن ماشین 
سرکوب دو تی برای خحع ید سیاسی از بورژوازی، 
جهت حرکت برای خحع ید بعدی اقتصادی آنست، و 
دیگری خواستار حفظ این ماشین برای کنترل و 
سرکوب طبق  کارگر و جحوگیری از پیشروی بیشتر آن 
و درنهایت حفظ سرمای  داریست. این همان ماشینی 

)و درواقع قبل از آن( بر سر میز  0002است ک  در 
برهبری مندال و مقامات دو ت  ANCمذاکره میان 

سفیدپوست آفریقای جنوبی، بر سر حفظ آن، بین 
بورژوازی سیاه و سفید، برای سرکوب جنبش کارگری 
وجحوگیری از پیشروی بیشتر انقالب، تواف  بعمل آمد، 
و بیش از یت ده  بعد پیشروی کارگران معدن 
ماریکانا را ب  خاک و خون کشید. فریادهای هورای 
بورژازی جهانی برای مندال و انتخابات دمکراتیت! 

، برای همین روز تاریخی و موفقیت حاصل از  0002
آن بود. در این روز بورژوازی سفید و سیاه افریقای 
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 هوشیاری مردم  و رسوایی دولت افغانستان
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شاید بارها برای تان پیش آمده باشد در ص بت ها ، یلا 
در نوشت  ها ک |  " با سنت ها و عقاید علقلب افلتلاده ی 
مردم نمی توان ب  آسانی برخورد کرد و آنها را حلذف 
کرد."  و ب  نوعی،  ملردم بل  کلهلنل  پلرسلتلی ملتلهلم، 
سرزنش و ت قیر شده اند.  واقعیت این اسلت  کل  ایلن 
مردم نیستند ک  اسرار بر عقب افتادگی و وحشلیلگلری 
دارند، بحک   این  حکومت ها هستند ک  برای بقای خود  
عقاید خرافی و عقب افتاده را از زیر خلروارهلا خلاک 
بیرون کشیده و ب  عنوان قانون  ب  ملردم تل لملیلل ملی 
کنند. شاهد گویا و کامل این مدعا،  تالش یت سلا ل  ی 

 حکومت افغانستان است.

بنا ب  دستور حکومت افغانستان، کمیت  ای ب  عنوان    
رئی  عمومی  -۱"کمیت  ی ت قی "  تشکیل شده از  

نماینده دادگاه .۲ انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان
نماینده وزارت عد ی / دادگستری   ۳عا ی افغانستان  

نماینده  .۵)  هیات کمت سازمان محل( نماینده یوناما .۴
دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان محل  

 .۷معاون انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان  .۶
برخی اعضای شورای رهبری و وکالی مدافع 

برای در  مجازات سنگسار  ین زمین ا متخصص در
تا حد مرگ ب  جرم روابط جنسی خار  از ازدوا  و 
ب  جرم برگشت از دین)ارتداد(، قطع عضو و ضرب  
 های شالق، در پیش نوی  قانون مجازات آن کشور.

چرا تالش یت سا  ؟  برای وضع ملجلازات سلنلگلسلار 
وشالق و قطع عضو، این هم  کار الزم نبود؛ هلمل  ی 
این ها در شرعیات  آمده، مدون و آملاده اسلت.   پل  
این هم  کمیت  ی کارشناسی  و تشکلیلالت حلقلوقلی کل  
اتفاقا کارشناسان سازمان محل را هلم شلاملل ملی شلود، 
برای چیست؟    واقعیت این است ک  دو لت هلایلی کل  
اعالمی  ی جهانی حقوق بشر را امضا کرده اند، ملحلزم 
هستند ک  قوانین موضوع  شان با اصول این اعلالملیل  
مغایر نباشد.  از جمح  این اصول، اصل "قانونی بلودن 
جرم و مجازات" است .  بدین معنی ک  ما نمی تلوانلیلم 
د بخواهی عمحی را جرم بشمار بیلاوریلم و د لبلخلواهلی 
هر گون  مجازاتی برایش تعیین کنیم.  هرچند شلکلنلجل  
ها و وحشیگری های حکومتلی  زیلر سلبلیلحلی در ملی 
شود و ی برای همان جنایات هم حکوملت هلا  مل لملل 
قانونی می بافند؛  و ب  همین عحت است ک   ب   ضلرب 
شکنج  و فشار،  متهم را وادار می کننلد کل  بل  انلجلام 
جرم نکرده اعتراف کند.  در هر حال از نظر معیارهلا 
و اصول حقوقی سازمان محل،  مهم این است کل  جلرم 
و مجازات جنب  ی قانونی بر اساس قوانین مصلوبل  ی 

اعالملیل   00ماده ی    2همان کشور داشت  باشد.  ] بند 

هلیلل احلدی بل  حسلب ارتلکلاب جهانی حقلوق بشلر   
هرگون  عمل یا ترک عمحی ک  مطاب  قوانین ممحلکلتلی 

ا مححی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کلیلفلری  یا بین
نباشد، نمیبایست مجرم م سوب گردد. هلملچلنلیلن نلملی 
بایست مجازاتی شدیدتر از آنلچل  کل  در زملان وقلوع 

.[   قابل اعمال بود، بر فرد ت لملیلل گلردد  در قانونم جر
تا این جا  ک  حکومت افغانستان نبلایلد مشلکلحلی داشلتل  
باشد چون "کمیت  ی ت قی " مشغول تهلیل  و تلدویلن و 
تصویب "قانون"  در این مورد است.  حاال می خواهلد 

بلقلیل   ، و این قانون سنگسار تا حد مرگ و قطع عضلو
ی وحشیگری ها  باشد.  و ی ماجرا بل  هلملیلن آسلانلی 
نیست،  چون  نیروهای مردمی و نهلادهلای اجلتلملاعلی 
هم بیکار نشست  اند و نگاه تیزبین و انساندوستانل  شلان 
و افشاگری هایشان خواب راحت را بلر ملتلخلصلصلیلن 

حلوریل  کشتار و آدمکشی  حرام کرده است.  از جملحل  
مصدق پژوهشگر افغانستان در سازمان عفو بین ا محلل 

ملاده  ۲۶،  کمیت  ت قلیل ه است ک   "سی گفت بی ب  بی
جدید را در قانون جزای افغانستان پلیلشلنلهلاد کلرده کل  
شامل حدود، قصاص، قلطلع دسلت و پلا، سلنلگلسلار و 

و افزود دراین قانون دربلاره ا .ضرب  شالق است ۱۱۱
جرایم مانند، زنا، قذف)اتهام ب  زنا(، و ارتلداد از دیلن 
و مذهب نیز مجازات پیشنهاد شده است ک  خالف تلملام 

.  هملچلنلیلن او تعهدات بین ا مححی دو ت افغانستان است
این قلانلون شلایلد یلت حلرکلت اضاف  کرده است ک   "

کلنلد کل  ایلن  سیاسی باشد و دو ت افغانستان کوشش می
یاا مواد را بگنجاند ک  ب  سیاست طا بان  بیت بگوید و 

خواهد به طالبان بگوید که ما با شما تفااوتای  اینکه می
 "    .نداریم

در واقع تالش  این کمیت  ک  ب  دستور کرزای تشلکلیلل 
شده و نماینده های سازملان ملحلل هلم در آن عضلویلت 
دارند، این است ک  چگون  می توانند با ظرافت خلاص 
و ب  دور از چشم مزاحمین، بدون این ک  مدرک خیحلی 
روشنی از این قوانین ضدانسانی در کتاب هلای قلانلون 
ب  جا بگذارند، بتوانند اسباب و موجبات الزم را بلرای 
تدوین و تصویب مجازات  شرعی فراهم آورند.  و چل  
بسا موف  هم بشوند، همان طور ک  دو ت ایران بعلضلا 
مرتکب چنین جنایات "قانونی" شد. ماجرا از این قرار 

است ک  یکی از مبانی استلنلبلاط  در سلیلسلتلم حلقلوقلی 
ایران و افغانستان، عرف و شرع است ، و در بسیاری 
موارد دادگاه با اسلتلنلاد و بلر ملبلنلای علرف و شلرع،  
بدون این ک   نیاز ب   نلص صلریلح در کلتلاب قلانلون 
داشت  باشد، حکم صادر کلنلد. هلملیلن حلکلم در قضلیل   
مجازات هایی ملثلل سلنلگلسلار و املثلال آن ملی تلوانلد 
صادق باشد. با همین دستاویز است ک  احمدی نژاد  در 
پاسخ بل  رسلوایلی حلکلم ملجلازات سلنلگلسلار سلکلیلنل  
م مدی، می گفت  "ما مجازات سنگسلار نلداریلم."  و 

هلملیلن زاده رئلیل    روح هللا قلاریب  همین د یل هم،  
گلفلتل   کمیت  ت قی  جرایم و مجازات شرعی و علرفلی

، کسلی  در قران و حدیث ثلابلت اسلت ک چیزی است  "
وزارت علد لیل   کلنلد.نمی تواند در آن تغییراتی ایلجلاد 

 للزومللی بلل  در  حللدود شللرعللی در قللانللون جللزای 
نمی بیند."   بیراه هم نمی گلویلد چلون اصلل  افغانستان

سوم قانون اساسی توجی  را فلراهلم کلرده   ملاده سلوم 

قانون اساسی افغانستان می گلویلد  "هلیلج قلانلون نلملی 
 تواند مخا ف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشد."  

سازمان محل نیز  ب  شیوه ای دیگر  در این ملورد راه  
داده است.  مطاب  مندرجات دومین کنلفلرانل  جلهلانلی 

(     "......با اهملیلت دادن بل  0001حقوق بشر )وین  
ویژگی های محی و منطق  ای و پیشین  هلای گلونلاگلون 

این وظیف  کشورهاست ک   فرهنگی و مذهبی،تاریخی، 
از کحی  ی حقوق بشر و آزادی های بنیادی پشتیبلانلی و 
م افظت کنند."  کمیت  ی کارشناسان در افغانستان هلم 

را در تلدویلن قلوانلیلن  ویژگی های مذهبیسعی دارند  
کیفری مد نظر قرار دهند!!!! و جزئیات و چلگلونلگلی 
اعمال این شرعیات را با ُکد مشخص و معین در قانون 
کیفری بیاورند تا ب  صورت یکنواخت و هماهلنلا در 
نقاط مختحف افغانستان جلاری شلود.  در واقلع نلوعلی 

م کم کاری و تضمین این کیفرها در میان بلوده اسلت.   
ب  نظر می آید  این کمیت  با مشکل فنی از نظر حقوقلی 
روب  رو نبوده و  تنها تناقضی ک  مراجع سازمان ملحلل 
ب  طور مشخص می توانند ب  آن استناد کنند،  مجازات 
مرگ برای ارتداد )برگشت از دین(  است کل  بلا ملاده 

 8ادام  در صف   ی 
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 گزارشی از مراسم روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی

و رفاه آنها نیز ح  مسحم آنهاست. از سوی دیگر باید 
بگویم شکستن و ویران کردن ساختمان من وس ت ریم 

 .شود ظا مان  هم ح  مسحم ما م سوب می
هیچکدام از سایت های فارسی زبان خار  از کشور 
ب  اصل خبر مربوط ب  اعتراض دانشجویان از قدرت 
نهادهای مذهبی اشاره ای نکردند و فقط اعالم کردند 
دانشجویان خواستار آزادی موسوی و کروبی بودند در 
نیم  های سخنرانی روحانی عده ای از دانشجویان 
معترض شعار دادند حکومت اسالمی نابود باید گردد 
ک  با واکنش تند نیروهای بسیجی و حراست دانشگاه 
روبرو شدند در این زمان یت دختر با صدای بحند 
فریاد زد " آقای روحانی اگر دانشجو گوش دارد پ  

 زبان هم دارد.     
---------------------------- 

آذر مصادف با روز دانشجو  ۱١امروز 
بود روزی ک  هم  چشمها ب  دانشجویان و 
دانشگاه است. امروز هم مثل همیش  
جوانان و دانشجویان آزادی طحب با 
تجمعات خود در دانشگاه اعتراض خود را 
نسبت ب  جمهوری اسالمی ایران اعالم 
کردند مراسم روز دانشجو در دانشگاه 

سال، برگزارشد  ۴نوشیروانی بابل، پ  از 
دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل مراسم 

آذر مٔسو ین دانشگاه را ت ریم کردند و  ۱۶
با آوردن سیم صوتی ب  ص ن دانشگاه، 
مراسم مستقل خود را برگزارکردند! در 
دانشگاه آزاد زنجان در حرکتی خود جوش 
و ناگهانی، تعدادی از دانشجویان در یکی 
از راهروهای اصحی ضمن تجمع ، شعار 
دانشجو می رزمد ذ ت نمی پذیرد ، سر 
دادند ک  با حمحۀ نیروهای حراست و بسیج 
دانشجویی کار ب  درگیری کشید دانشجویان دانشگاه 
امیركبیر تهران درتجمع خود سرود یاردبستانی 
خواندند و شعار سردادند. بسیجی ها تالش کردند تجمع 
دانشجویان را پراکنده کنند اما دانشجویان با آنها درگیر 
شدند. در مقابل درب ورودی دانشگاه صنعتی شریف 
برای جحوگیری از سخنرانی شریعتمداری در دانشگاه 
نوشت  شده است " ورود ممنوع" "دانشگاه زنده است 
" در هنگام ورود شریعتمداری ب  داخل تاالر 
سخنرانی دانشگاه شریف هم  دانشجویان پشت ب  
تریبون رو ب  دیوار ایستاده و شعار مزدور برو گم شو 
دادند و در ادام  شروع ب  هو كردن شریعتمداری 

 نمودند.
  – 2101, 7شنب , دسامبر 

http://iranglobal.info/node/27821 

 از ایران گحوبال
ب  گزارش روابط عمومی کنگره 
دانشجویان ایران ؛ مراسم روز دانشجو 
در دانشگاه شهید بهشتی با حضور حسن 
روحانی رئی  جمهور منتصب جمهوری 
اسالمی ایران و شعارهای اعتراضی 
دانشجویان همراه بود. در بخش هایی از 
سخنرانی حسن روحانی دانشجویان با سر 
دادن شعارهایی چون "دانشجو می میرد، 
ذ ت نمی پذیرد" حکومت اسالمی نابود 
باید گردد"بسیجی دیکتاتور پیوندتان 
مبارک" ، "زندانی سیاسی آزاد باید 
گردد"، خواستار آزادی زندانیان سیاسی  

 .شدند
رسان  های اصو گرا مانند فارس و 
تابناک و همچنین سایت های اصالح 
طحب حکومتی مانند ایسنا و ایرنا سعی 

کردند اعتراضات دانشجویی را صنفی یا ب  حمایت از 
موسوی وکروبی مربوط کنند. دانشجویان بسیجی نیز 

گر  ک  در این مراسم حضور داشتند با شعارهای "فتن 
مناف  اعدام باید گردد"، "مرگ بر آمریکا" و "انرژی 
هست  ای ح  مسحم ماست" ب  رفع حصر و مذاکرات 
ایران با قدرت های جهانی اعتراض خود را نشان 
دادند. آخوند روحانی در واکنش ب  این شعارها با بیان 

هائیک  ب  مردم داده، پایبند  اینک  "دو ت ب  هم  وعده
است"، گفت  ما برای دستیابی ب  اهدافمان نیاز ب  
ایجاد اجماع داخحی داریم. ما نیازمند اجماع و همد ی 

ای بحک   هستیم. روحانی گفت  ن  تنها انرژی هست 
سازی هم ح   آوری حتی  نی آوری و ن  تنها فن فن

مسحم ماست. اما در کنارش پیشرفت و توسع  هم ح  
شود. همچنین بهبود معیشت مردم  مسحم ما م سوب می

 ظهور گاندی در اسرائیل

مقابل کنست یا همان پار مان اسراییل داشت. ت صنی ک  
 .باز هم ب  بازداشت کوتاه مدت او منجر شد

زندان سرهونیم، در کویری ب  فاصح  س  کیحومتری مرز 
 0711اسرائیل و مصر واقع شده است ک  درحال حاضر 

مهاجرافریقایی در آنجا نگهداری میشوند. مهاجرانی ک  

بیشتر آنها از کشور ب ران زده 
اریتره و از طری  ص رای سینا 
بصورت  یرقانونی ب  اسرائیل 
مهاجرت کرده اند. براساس قانونی 

کنست اسراییل ب   2102ک  درسال 
برگزار  «ها طرح تقابل با نفوذی»نام 

کرد این کشور میتواند مهاجران 
 یرقانونی را بدون برگزاری دادگاه 
در این مجموع  زندانی کند. برخی 
از پناهجویان س  سال است ک  پایشان 
را از این زندان بیرون نگذاشت  اند. 
هرچند این قانون توسط دادگاه قانون 
اساسی اسراییل خالف تشخیص داده 
شده، اما تاکنون تغییری در وضعیت 

 .این زندانیان رخ نداده است
این دادگاه تا نیم  ماه دسامبر ب  دو ت 
اسراییل زمان داده تا این مشکل را ب  
ن وی حل کند. گفت  میشود دو ت 

زندان »اسراییل در نظر دارد طرح 
را برای این مهاجران  یرقانونی ب  اجرا  «باز

 .بگذارد
 آقای ناوه و دیگر همفکرانش در مقابل زندان سرهونیم

 
20/00/2101  

 

اعتراض و تحصن در مقابل زندان 
 مهاجران افریقایی در میانه صحرا

 
بار طی س  ماه اخیر  5او پیش از این نیز 

بازداشت شده و امیدوار است بازهم 
بازداشت شود تا بتواند توج  مردم اسرائیل 
را ب  پدیده ای ک  در این کشور تبدیل ب  
یت معضل شده است جحب کند. او همانند 
گاندی در مقابل زندان مهاجران می ایستد 

 .از پحی  میخواهد او را نیز دستگیر کنند
ایدو ناوه یت اسرائیحی جوان است ک  
تالش میکند توج  جامع  اسراییحی را ب  
مشکالت پناهجویان افریقایی ک  ب  
اسرائیل مهاجرت کرده اند جحب کند. 
بسیاری از این مهاجران سا ها ست ک  
بدون برگزاری هیل دادگاهی در مراکز 

 .مخصوصی زندانی هستند
ناوه ب  تنهایی و گاها با چند تن از 

همفکرانش بارها دست ب  اعتراض و ت صن هائی 
در مقابل زندان سرهونیم، ک  م ل نگهداری 
مهاجران  یرقانونی است، زده اند. او از زندانبانان 
خواست  است ک  او را نیز مانند این مهاجران زندانی 
کنند، روز پنجنشنب  گذشت  او همچنین ت صنی در 

http://iranglobal.info/node/27826
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بند کفشهاهایهتهان را  .مثال کباب و خاویار زیاد خورده اید 

ای زندگی کهرده ایهد  خدمتکارتان گره می زده و درخانه

که قاشق وکارد و چنگال ها ودستگیره های درهها و ...  

ازطال ساخته شده اند.    قطهاها قهبهول خهواههیهد کهرد کهه 

هزینه کردن بودجه ی کشور برای ایهن گهونهه تهجهمهالت 

بیمارگونه، در حالهی کهه اکهثهریهت مهردم کشهورزیهرخهط 

فههبههربههوده و هههزاران نههفههراز  نههاهها در حهه ههبههی  بههاد هههای 

ی شهاهرهها زنهدگهی مهیهکهردنهد کهاری بهوده اسهت  حاشیه

بسیاراحمبانه.   این نوع زندگی توام با افراط وتفریط نهه 

افتخار میز است ونه دلی ی برای نبوغ، ذکاوت و کهفهایهت 

 بیشتر شما. 

بنظر من بجای استفاده از ک مه ی شاهزاده باتر است بهه 

رزومه ی خود روجوع کنید و باترین دستهاورد خهود را 

ذکر کنید.  من به صفحه ی ویکی پیدیهای شهمها مهراجهاهه 

کردم
5

.  ازقول رضا بایگان، نویسنهده، مهتهوجهه شهدم کهه 

شما به سفر حج رفته اید و به اسالم شیاه بسیارپهایهبهنهد و 

ماتبد هستید.  یکی از دخترانتان را "نور" و دیهگهری را 

"ایمان" نامیده اید، پس شایسته است که از ک مهه ی حهاج 

ی ویکی پیهدیها  و یا حاجی باره جوئی کنید.  در دانشنامه

همچنین دیدم که مدرک لیسانس مکاتبه ای در رشهتهه ی 

امور سیاسی دریافت داشهتهه ایهد.   مهکهاتهبهه ای چهرا    

مگرشما جزبیکاری کاردیگری هم داریهد   تها دیهرنشهده 

باتراست که  نرا با یک مهدرک دکهتهرا تهاهویه. کهنهیهد.   

بارحال چون دوره ی خ بانی را با موفبیت و حضهوری 

خلبلنلحاج لحاج  لحجتمام کرده اید بهاهتهراسهت از لهبهب " 

"پهبوی " بجای ک مهه ی   حاجخبنحاج  حجپهبوی" و یا 

 بی مانی و نامناسب شاهزاده استفاده کنید.    

اخیرا که همراه مادرتان به تورنتو مده بودید می خواستهم 

$ 177بیایم و شما را ازنزدیک ببینم . ولی حیفم  مد که 

من عالقه ی بخصوصی به شما )رضا پهاه هوی( دارم.  

سال پیش.  در  ن مهوقه   18این عالقه برمیگردد به 

من کالس دوم دبستان بودم.  موقای که از مدرسهه بهه 

خانه می رفتم رادیوی یکی از مغازه ههای سهرراه، بها 

صدای ب ند اعالم کرد کهه "زن شهاه زائهیهد" و مها بهه 

خاطر زائیده شدن شما  یک هفته تاطیل شدیم.  خهیه هی 

ممنون ازاینکه زائیده شدید و ما یک هفتهه از نهوشهتهن 

 مشق درشت و ریز مااف شدیم.

شروع می کنم.  این روزهها ههمهه  شحهزادهاز ک مه ی 

شما را شاهزاده خطاب می کنند وبنظر می  ید که شما 

از شنیدن این صفت بسهیهار خهرسهنهد و خهوشهنهود مهی 

شوید.  بنظر من با قبول این صفت، شما بطور ضمنی 

تایید میکنید که هیچ توانائی دیگری ندارید.   شهاههزاده 

 دارای دو مانی و یا تاریف زیراست:

 معنیجنیولژیکی:

یانی اینکه پدر شما شهاه بهوده اسهت.  مها بهدون  

( قبول مهی paternity Testنیاز به  زمایش ژنتیکی )

ایهن     کنیم که شما فرزند خ ف محمد رضا شاه هستیهد.

برای شما هیپچ افتخاری نمی  ورد چهون ههیهچ نهبهشهی 

در تولد خود نداشته اید.   فبهط نشهان مهیهدههد کهه پهدر 

شما از نظر جسمی توانایی الزم را داشته و تهوانسهتهه 

است صاحب فرزند شود.  اگر شاه فرزند عبب افهتهاده 

ای نیز میداشت، ایشان هم شاهزاده می بهودنهد.  حهال 

اگر فر. کنیم که این فرزند عبب افتهاده تهنهاها وار  

ایشان می بود تک یف ما ایرانیان با این ولیهاهاهد عهبهب 

افتاده چه می بود    یا باید ایشان را بر تخت سه هطهنهت 

 می نشاندیم 

 شمحجد جم یطیجشحهحنهجنز گجشدهجاید:

 حمید فیروزی  

 تورنتو - 0756دسامبر  09 

مدتی است که  شاهزاده رضا پا وی در مبایسه با سابق 

بسیارفاال ترشده انهد.   بها ایسهتهگهاه ههای ته هویهزیهونهی 

خودی بیشترمصاحبه می کهنهنهد و بهرای ایهرانهیهان پهیهام 

 زادی می فرسهتهنهد.  گهه گهاه نهیهزههمهراه مهادرشهان بهه 

شارهای مخهته هف ازجهمه هه تهورنهتهو مسهافهرت کهرده و 

ترتیب میامانی شام داده و از میامانان می خهواههنهد کهه 

$ بابت شام به ایشان بپردازند!  همچنهیهن از 177نفری 

فاال اختالفات مخالفان جماوری اسالمی می خواهند که 

وبرای براندازی حکومت با ایشهان خود را کنار گذاشته 

متحد شوند. درعو. ایشان قول می دههنهد کهه پهس از 

 نکه مردم جهمهاهوری اسهالمهی را سهرنهگهون کهردنهد و 

ایشان را سرجای خامنه ای نشاندند،   ایشان ترتیب یک 

انتخابات  زاد را داده و در یک همه پرسی سراسری از 

مردم خواهند خواست که ایشان را یا باهنهوان شهاه و یها 

بانوان رئیس جماور)ابتدا موقت احتهمهاال بهاهدا دائهمهی( 

انتخاب کنند.  البته ایشان مسیرمتفاوت دیگری را بهرای 

رسیدن به صندلی خامنه ای بهطهورههمهزمهان دنهبهال مهی 

کنهنهد.  درایهن مسهیهرایشهان وبهخهصهون ههوادارانشهان 

امریکا وسایرهم پیمانان غربی را برای حم ه بهه ایهران 

به باانه ی ازبین بهردن تهوانهائهی اتهمهی ایهران ونهاهایهتها 

برچیدن نظام جماوری اسالمی و ببدرت رساندن ایشان 

   همانند چ بی و یا کارزای تشویق می کنند.   

اجازه بدهید که باضی از مطالب باال را بهازتهر کهنهم و 

بانوان یک ایرانی مستبیما با ولیهاهاهد کشهورم صهحهبهت 

 کنم.     

 شاهزادی گدا و بوی کباب
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 حمله پلیس به کارگران اعتصابی در کامبوج
 

 
 
ب  گزارش "خبرگزاری آ مان" در جریان حمح  پحی  ضد شورش ب  کارگران یت  

کارخان  تو ید پوشاک در پایتخت کامبو ، دستکم هفت کارگر مجروح شدند. پ  از حمح  
پحی  ب  تجمع کارگران، هزاران کارگر کارخان  پوشاک ب  رهبری دو ات ادی  بزرگ 
کارگری در این کشور برای بستن جاده های منتهی ب  سمت وزارت کار حرکت کردند. 
گفتنی است ب  دنبال اعالم حداقل دستمزد در روز س  شنب  گذشت ، هزاران تن از کارگران 

  .اعتصابی کارخان  های پوشاک در کامبو  تجمعات اعتراض آمیز برگزار کردند

تجاوز دو گروه در شب کریسمس  

 به یک دختر بیست ویک ساله هندی
 بی بی سی 

 2101دسامبر  27جمع    
در پی تجاوز ب  یت دختر بیست و یکسا   درهند، پحی  این کشور ده مرد را  

  .بازداشت کرده است 
چری رفت  بود ک  س   این دختر شب عیدمیالد مسیح ب  دیدن دوستانش در پوندی

 .کند ربایند و یکی از آنها ب  او تجاوز می مرد او را می
کند اما هنگامی ک  همگی  ب  گفت  پحی  بعد از این حادث  دختر دوستانش را پیدا می

قصد رفتن از آن م ل را داشتند توسط یت گروه دیگر از مردان عافحگیر 
 .شوند می

این گروه ک  ارتباطی ب  گروه قبحی نداشت این دختر را از بین بقی  انتخاب میکنند 
 .کنند برند، هم  افراد گروه ب  او تجاوز می ای می و بعد از اینک  او را ب  گوش 

 .قربانی تجاوز در حال حاضر در بیمارستان بستری است
گوید ک  متهمان ب   آخرین مظنون ب  این تجاوز روز جمع  بازداشت شد و پحی  می

 .گناه خود اقرار کرده اند
 مجرمین پرونده تجاوز گروهی در هند ب  اعدام م کوم شدند.

اتفاقی ک  هند را بهت زده کرد و ی حاال زنان بیشتری در هند خشونت عحی  خود 
 کنند .  را ب  پحی  گزارش می

- 

 ماهنامه روشنگر

Rowshangar 

www.rowshangar.ca 

rowshangar1@yahoo.com 

Tel:  641-952-5414 

دالرتبریبا حهبهوق دو ههفهتهه ی یهک  177هزینه کنم.  

کارگهر اسهت.  جهای تهاهجهب اسهت، شهمها خهانهواده ی 

پا وی، بسهیهار دم از شهاههان قهدیهم مهانهنهد کهوروش و 

داریهههوش ومهههنهههشهههور زادی مهههی زنهههیهههد. پهههدرتهههان 

سههرقههبههرکههوروش گههفههت "کههوروش  سههوده بههخههواب، مهها 

سال اضافه کهرده ایهد.  5077بیداریم"  به تاریخ ایران 

پس چرا مانند  نان )شاهان قدیم( رفتارنمی کنید   شهمها 

دارید بوق را از سر گشادش می دمید.   شهاههان قهدیهم 

سالی چند بار بارعام می دادند.  بارعام بهه ایهن مهاهنهی 

است که در چنینن روزی عموم مهردم، فهبهیهر و غهنهی، 

رعیت و وزیر بر روی یک سفره می نشستند و هرچهه 

که می خواستند و مهی تهوانسهتهنهد مهی خهوردنهد و مهی 

نوشیدند.  شما در بارعام خود سفره ی گدایی پان کرده 

دالر بهرای یهک  177اید و ازما می خواهید که نفری 

وعده شام بپردازیم!   یها کهفهگهیهر بهه تهه دیهگ خهورده 

است   اگر چنین باشد شمها شهایسهتهگهی  نهرا داریهد کهه 

بانوان بهی   Guinness World Recordsنامتان در  

ثبت شود.  تا  نجا کهه بهه   کفایت ترین شاهزاده درتاریخ

خاطردارم روزنامه های زمان انبالب مب غ دزدیده شهده 

)دارائی شاه( را که عمدتا شما وار   ن بوده اید حهدود 

می یارد دالر تخمین زده بهودنهد کهه نهتهیهجهه ی کهار  07

پدرو پدر بزرگ شما بوده است.  پدرم تاریف می کهرد 

که پدربزرگتان رضا شاه، رفتاری خصمانه و قیافه ای 

غضب  لود و ترسناک داشت. هر جها کهه مهی رفهت و 

جای  بادی می دید مستبیم و یا غیرمستبهیهم از صهاحهب 

 بادی می خواست که  ن م هک را بهه ایشهان پهیهشهکهش 

کند. وای به حال مهالهکهی کهه از ایهن دسهتهور نهنهوشهتهه 

سرپیچی می کرد.   ایشان بدین طریق قسمت عهمهده ی 

زمین های  باد منطبه شمال را غصب کهردنهد.  ایشهان 

ی قنهد بادا این زمین ها را در ازای یک حبه
0

بهه پهدر  

شما محمد رضا واگذارکردند.   پدرشمها نهیهزههر جهای 

خوش  ب و هوایی می دیدند ع می روی  ن مهی زدنهد 

که روی  ن نوشته بود "شکارگاه سه هطهنهتهی" .  بهرای 

همیشه دیگرهیچ کس حق ورود بهه چهنهیهن مهحه هی را 

نداشت.  پدرتان با  زاد گذاشتن ایجاد احزاب مهخهته هف، 

سای کردند که خود را دمهکهرات نشهان دههنهد.  الهبهتهه 

ایشان بادا تاداد احزاب را تناا به یک حزب رستاخیز 

محدود کردند.  برای درک بیهشهتهرایهن ابهتهکهار، اجهازه 

بههدهههیههد  نههرا بهها یههک مسههابههبههه ی دو مههبههایسههه کههنههیههم.  

ای که فبط یک دونده دارد.  این دونده ههمهیهشهه  مساببه

 نفراول شده و مدال طال خواهد گرفت! 

 احسنت به این همه هوش و درایت!   

در مد عمده ی پدرتان محمدرضاشاه از طریق دریافهت 

رشوه از شرکت های نفتی و اس حه سازی بود.  در مد 

داخ ی نیز قابل تهوجهه بهود.   در داخهل ایهران ایشهان 

 01بهانهک و شهرکهت بهیهمهه،  50مهاهدن،  4صاحب 

شرکت تولید مصالح ساختهمهانهی  57شرکت ف زکاری، 

شهرکهت  86شرکت سهاخهتهمهانهی،  81و تولید سیمان، 

شرکت واردات و صهادرات  03غذایی و تولید شکر، 

ک یه ی هتل ها از جم ه ههتهل ههیه هتهون، ههتهل  07و %

ونک،  هتل دربند و هتل اوین بودنهد.  ههمهانهطهور کهه 

 گههاه هسههتههیههد ایشههان بسههیههار تههرسههو بههودنههد و چههمههدان 

فرارایشان ههمهیهشهه بسهتهه و مهاده دم دربهود.  از ایهن 

نظرایشان مب غ بسیارقابل تهوجهاهی نهیهزدربهانهک هها و 

 شرکت های خارجی سرمایه گذاری کرده بودند.   

حاج خ بان رضا پا وی، پاهن کهردن سهفهره ی گهدایهی 

نیست.  اگر محتهاج   شایسته ی شما و خانواده ی پا وی

پول هستید اصال نگران نباشید.  ما ایهرانهیهان بهیهش از 

می یون نفرهستیهم و بسهیهار سهخهاوتهمهنهد و بهخهشهنهده.    07

نفری یک دالر هم کهه بهرای شهمها جهمه  کهنهیهم بهیهش از 

$ خواهد شد.  یک دالر من  مهاده اسهت.   0707770777

 هرموق  که بفرمایید تبدیم خواهم کرد.  

با توجه به تشدید فاالیت های اجتماعی و سهیهاسهی اخهیهر 

شما، بنظر می  ید کهه بهوی کهبهاب بهه مشهامهتهان خهورده 

است.   شاهزاده، کبابی در کارنیست.  دارند خر داغ می 

کنند!   با این کارنامه ی درخشهان پهدر و پهدر بهزرگهتهان 

 چگونه برای بار سوم به شما اطمینان کنیم   

———————————————- 

5- http://en.wikipedia.org/wiki/Reza_Pahlavi 

0- http://en.wikipedia.org/wiki/
Mohammad_Reza_Pahlavi 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152515007414778&set=a.493577244777.269739.686214777&type
http://en.wikipedia.org/wiki/Reza_Pahlavi
http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Reza_Pahlavi
http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Reza_Pahlavi
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 کریسمس

مى آورى ،عالق  خلانلواده و فلرزنلدان را بلهلانل  قلرار 
میدهند،گر چ  شاد بودن و جشن گرفلتلن در نلفل  خلود 

اما پذیرش آن ب  د لیلل زاد   بسیار زیبا و پذیرفتنى است،
روز مسیح ب  همان میزان  یر قلابلل قلبلول اسلت.  آیلا 
نمى توان روشنگرى را از همین چهار دیوارى خودمان 
آ از كرده، عم  دین و ملذاهلب را بلراى فلرزنلدان و 
خانواده افشا كرده، ریش  خلرافل  و خلرافل  پلرسلتلى را 

 خشكاند؟

هزین  اى كل  هلر خلانلواده بلراى بلر گلزارى جشلن    
كریسم  مى پردازد مى تواند بسیارى از مردم بى پلنلاه 
را پناه دهد و یا هزین  ت صیل دانشجویى را ك  ب  عحت 
بى پو ى قادر ب  ادام  ت صیل نیست تأمین نماید.  همان 

ین اسالم و ب  ویژه در جمهلورى اسلالملى د گون  ك  در
و پلنلهلان و چلپلاول سلرملایل    شاهد تبحیغات كالن آشكار

هاى مادى و معنوى مردم بى دفاع و نیز ساخت مسلجلد 
 .و منبر و بارگاه و امامزاده در شهر و روستا هستیم

چرا در كشورى ك  تلابلعلیلت آن را بل  ملا داده انلد      
چلون   ناچار ب  پذیرش خرافل  هلاى دیلنلى آنلان بلاشلیلم؟

  فرزندانمان پذیرفت  اند؟

جا ب است زماني ك  پاپ بندیكت شانزدهم ب  عحت       
سلا لگلى جلاى خلود را بل  پلاپ ٥٨كهو ت سن در سلن 

 فرانسی  تفوی  مى كند از عمحكرد او ستایلش نلملوده،
اعالم مىكنند ك  این او ین بار است ك  رهبر مسلیل لیلان 

و تازه چ  چیز   جهان از مقام خود كناره گیرى مى كند،
وظیف  اى ك  او و سایر رهبلران   را تفوی  كرده است،

بى دفاع مجریان بى چون و چلراى    دینى آمران و مردم
 آنند،

آیا جز این است ك  رهبر مسی یان جهان همانى را ب     
یهود و ..........بل    عهده دارد ك  رهبر مسحمانان جهان،

عهده گرفت  اند و آیا هزین  هایلى كل  صلرف ملعلملارى 
كحیساها و نصب مجسم  هاى تلملام طلال و سلنلا هلاى 

 صبا  

  2102ژانوی  

كریسم  یا نوئل ،جشنى است در آیین مسیل لیلت كل      
ب  منظور گرامى داشت زاد روز مسلیلح بلر گلزار ملى 
شود،بسیارى از اعضاى كحیساى كاتو یك رم و پلیلروان 

دسامبر جشن ملى ۲٨آیین پروتستان ، كریسم  را روز 
 گیرند.كریسم  همان "عیسى مسیح" است

 تو د مسیح

از انجیل  وقا چنین روایت مىشلود كل  در ملاه شلشلم     
فرشت  اى از جانب خدا ب  شهرى ب  نام نلاصلره نلزد بلا 
كره اى فرستاده میشودك  نامزد مردى ب  نام یلوسلف از 
خللانللدان داود شللود، كلل  نللام آن بللاكللره "مللریللم" بللوده 
است .پ  فرشت  نزد او آمد و گلفلت " سلالم بلر تلو اى 
نعمت رسیده ، خداونلد بلا تلوسلت و تلو از ملیلان زنلان 
مبارك هستى"و ب  او گفت "اى مریم ترسان مباش زیلرا 
ك  نزد خدا نعمت یافت  اى و ایلنلك حلاملحل  شلده پسلرى 
خواهى زایید و او را عیسى خواهى نلاملیلد ، او بلزرگ 
خواهد شد و بر خاندان یعقوب تلا ابلد پلادشلاهلى خلواهلد 

مریم گفت من ك  با مردى نبوده ام ، فرشلتل  گلفلت   كرد"
،، روح ا قدس بر تو خواهد آمد و قوت اعحى بر تو سایل  

 .!!!!!!!!!خواهد افكند،و او پسر خدا خوانده خواهد شد
میدانیم ك  مذاهب در تخدیر توده هلا از یلك ا لگلو ى     

مشاب  استفاده مى كنند و هیچیك را بر دیگرى ،كاستى و 
برترى نیست ، بر این اساس سلئلوال ایلن اسلت كل  ایلن 
هم  بوق و كرنا و جشن و سرور براى زاد روز مسلیلح 
ك  در نوع خود خراف  ترین توجی  را ارائ  میدهد بلراى 

 چیست ؟

جا ب است ك  وقتى از دوسلتلانلى كل  خلود ملخلا لف     
برگزارى این مراسم هستند ملى پلرسلى ، بل  چل  علحلت 

و آیین آن را ب  جا  درخت كریسم  در خان  بر پا كرده 

قیمتى در جاى جاى دنیا مى شود نمى تلوانلد گلرسلنلگلان 
  پیروان مسیح را از رنج گرسنگى و فالكت نجات دهد؟

همین شهر تورنتو شاهد تبحیغ سر سام  down town در
بلدیلهلى   آور دین مسیح ب  موازات ادیلان دیلگلر هسلتلیلم،

است چنانچ  در آگاهى دادن ب  فلرزنلدان و جلوانلانلملان 
مبحغان سودجو راه خرد ورزى را بلر آنلان   تالش نكنیم،

 .بست  روز ب  روز بر توهم دینى اشان دامن میزنند
چندى پیش ب  هنگام بازگشت از مركز شهر در قطلار    

طب  روال سر ص بت بلااو   با خانم هم وطنى آشنا شدم،
متوج  شدم از طری  پذیرش دین مسیح بل    را باز كردم،

از او پلرسلیلدم االن در   كنجكلاو شلدم،  كانادا آمده است،
سال است ك  آمده ام و   ۱۱جواب داد   اینجا چ  مى كند،

با   ن حزن آ ودى ادام  داد و هنوز در خلدملت كلحلیلسلا 
هستم و بیچاره ام كرده اند از من بیگارى مى كشند و تلا 

مى گویند اگر نمى خواهى باید   مى خواهم اعتراض كنم،
و من هم از تلرس ملرگ نلملیلتلوانلم   برگردى ب  وطنت،

گر چ  ص ت و سقم گفت  هاى او را نملى دانلم   برگردم،
املا پلیلداسلت كل  قلدرت كلحلیلسلا كلم از قلدرت سلیلاسللى 
دو تمردان نیست تا آنجا ك  تغیلیلر دیلن و پلذیلرش آیلیلن 

 . مسیح یكى از روشهاى اخذ مهاجرت است

زمانى ك  هر سلال درخلت كلریسلمل  بلا تشلریلفلات     
خاص ب  كاخ ریاست جمهورى آمریكا منتقل مى شود و 
یا سفر روساى جمهور آمریكا ب  واتلیلكلان جلهلت دسلت 
بوسى پاپ و ب  نوعى توجی  مذهبى اعمال امپریا یسلتلى 

)  0( آنان موازن  قدرت سیاست با كحیلسلا و دیلن نلیلسلت؟
همان اتفاقى ك  در ایلران در سلا لهلاى پل  از انلقلالب 
مرسوم است ك  رئی  جمهور پ  از ت حیف ب  خلدملت 

 . رهبر میرسد تا اجازه كار را از او بگیرد

——————————— 

در  July/01/2110 اشاره ب  او ین سلفلر اوبلاملا در-۱
 شهر واتیكان با پاپ بندیكت شانزدهم

اعالمی  ی جلهلانلی حلقلوق بشلر کل  حل  آزادی  08ی 
دگراندیشی و تغلیلیلر ملذهلب را بلرای انسلان هلا اعلالم 
نموده، مغایرت دارد.  و از آن جا کل  دو لت افلغلانسلتلان 
این اعالمی  را امضا کرده است، ممکن است بل  وسلیلحل  

 ی نهادهای سازمان محل مورد سؤال واقع شود.

ی  "سار و صادا"و ی مشکل بزرگ تر بلرای دو لت،  
نللیللروهللای مللتللرقللی و انسللانللدوسللت  اسللت. حللوریلل  در 

دولات مای  " مصاحب  اش بلا بلی بلی سلی ملی گلویلد  
خواست در خفا این مواد را به تصاویاب بارسااناد و در 

کاناناد  پارلمان هم کسانی هستند که به جزئیات توجه نمی
خواهد این موضوع را  و حاال که سرو صدا بلند شده می

جا ب این ک  تل لت فشلار افلکلار علملوملی  "  .انکار کند
جهان، در مصاحب  ها، کرزای می گوید این هلنلوز یلت 

 پیش نوی  است و ما آن را هنوز تصویب نکرده ایم.

کدام یلت بلایلد سلرزنلش و مل لکلوم شلونلد؟ ملردم  یلا 
بل   ناادانایدو تمردان؟  اگر مردم افغانستان گلاه از سلر 

این عقاید منسوخ پای بندی نشان می دهند؛ و ی حاکملیلن 

  دانایی کامل و مأمورین کارشناس و متخصص شان، با  
دست ب  تدوین و تثبیت این عقاید می زنند.   فلحلسلفل  و 
عحت ا عحل چنین قانونلگلذاری هلا ، نل   اعلتلقلادات، نل  
دیوانگی، ن  حماقت، ن  بیماری روانی،  بحکل   بلرنلامل  
ریزی  آگاهان  است  برای تهی  و  تدارک نلیلروی کلار 
زبون و تسحیمی کل  در جلو  رعلب و  وحشلت و بلی 
حقوقی، ب  فروش نیروی کار خود ب  قیمت شب  رایگان  
و حتی رایگلان تلن درهلنلد.   اعلدام و قلطلع عضلو و 
سرکوب شدید، حرب  ای سلت در دسلت دو لتلملردان و 
صاحبان سرمای  تا  نیروی کار را ب  مرگ  بگیلرنلد تلا  

 ب  تب راضی شود.  

و ی  حقیقت این است ک    پیشرفت های عحمی، وسایلل  
ارتباطاتی سریع و آسان،  و پیوند چشلملگلیلر  جلوانلان، 
زنان و مردان در گوش  گوشل  ی جلهلان ودر نلهلایلت، 
سیر این تغییر و ت والت هم  و هم   بل  ملا نشلان ملی 
دهند چگون  انسان ها سد سنت های دس و پاگیر را ملی 
شکنند و دست رد بر سین  ی افکار و عقاید خرافی  زده 
و پیش ملی رونلد.  بلدیلهلی سلت  چلنلانلچل   نلهلادهلای 
مدیریتی و  سیستم قضایی  در کنترل و تل لت نلظلارت 
مردم باشند،  قوانین و مقررات، نیز، این پیشرفلت هلای 

 فکری  را تضمین و تثبیت خواهند کرد 

اکنون در افغانستان ، مردم،  تشن  ی زندگلی و خسلتل    
از کشتار و شالق و سنگسار، دوباره و چند باره بایلد بلا 
درنده خویی ها و وحشیگلری هلای جلملهلوری اسلالملی 
افغانستان دست و پنج  نرم کنند. آری،  ثمره ی بیلش از 
دوازده سال  دخا تگری نیلروهلای نلظلاملی نلاتلو، بلرای  
"دموکراسی" در جامعل  ی افلغلانسلتلان، دسلت دوسلتلی 
دادن با آدمکش های طا لبلانلی و بل  رسلملیلت شلنلاخلتلن 
طا بان است. آن چ  مردم افغانستان با آن روبرو هسلتلنلد 
مسئح  ی خحع ید از نماینلدگلان درو لیلن ملجلحل ، بلدون 
دخا ت خارجی،  و منع هرگون  مماشات با جنایلتلکلاران 

 طا بانی است.   

 2ادام  ی هوشیاری مردم و رسوایی ... از صف   
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دهها مجروح در تظاهرات 

 هامبورگ
درهامبورگ   دسامبر  22تظاهرات خشن روزشنب  

دراعتراض ب  تخحی  ساختمان یت مرکزفرهنگی تعطیل 
مجروح بدنبال داشت. زخمی شدگان شامل   82شده ، 

نیروی پحی  و معترضان بودند. درگیری پ  از دخا ت 
پحی  برای  توقف راهپیمایی  یرمجاز معترضان  

    .شروع شد 

فحورانتن مو ر، سخنگوی فعاالن جناح چپ مستقر در 
این مرکز می گوید  " نمی توانیم فقط صبر کنیم باید 
کاری کنیم. باید از منافعمان دفاع کنیم. امکان 
سازماندهی تظاهرات اعتراضی در آ مان را داریم. 
تجمعات در آ مان آزاد است و ما تا حد امکان از این 

 ".وسیح  برای وارد کردن فشار سیاسی استفاده می کنیم

عده ای از معترضان پ  از تظاهرات بسوی پحی  سنا 
و بطری پرتاب کردند و جمعیتی هزار نفره در پایان ب  
مغازه ها و بانت ها حمح  کردند ک  با حمح  پحی  ب  

 .عقب رانده شدند

مرکز فرهنگی "روت  فحورا" تئاتری بود ک  پ  از 
تعطیحی توسط فعاالن جناح چپ اشغال شد و از آن پ  
ب  م ل تجمع آنان تبدیل شده است. این ساختمان در حال 
حاضر فروخت  شده و خریدار برای اجرای نقش  های 

 .خود تقاضای تخحی  آن را دارد

 خبر /  رادیو کوچ  
 

ساعات پایانی پنجشنب  شب، پنجم 
دسامبر یت روزنام نگار کرد 

کاوه »اقحیم کردستان ب  نام 
در مقابل منز ش در  «گرمیانی

منطق  کالر در استان سحیمانی  
 .ترور شد و جان باخت

 
، با اعالم این «آوین »وب سایت 

کاوه »خبر نوشت  است ک  
آوین  »، گزارشگر «گرمیانی

در  «آوین »و هفت نام   «نیوز
 .گرمیان بوده است

سایت خبری ت حیحی روز نیز در 
آقای «این رابط نوشت  است  

گرمیانی ب  ضرب گحو   کشت  
شده است و یت منبع مطحع در پحی  سحیمانی  نیز این 
خبر را تایید کرده است. او پ  از انتقال ب  

 ».بیمارستان جان سپرد
 

ادعا نموده ک  چندی پیش  «چتر پرس»وب سایت 
وگو با این رسان  از وجود  در گفت «کاوه گرمیانی»
ها سند دربارە فساد ما ی یکی از اعضای بحندپای   ده

 .ات ادی  میهنی کردستان خبر داده بود
 
و »  رای ل«همچنین سردبیر مجح  »  کاوه گرمیانی«

تر چندین بار ب   گزارشگر رادیو آزادی بود. وی پیش
 .هایی دادگاهی شده بود د یل انتشار گزارش

 
این او ین ترور روزنام نگاران در اقحیم کردستان 
نیست. در هجدهم دسامبر سال گذشت  نیز یت 

در شهر قحع   «یعقوب رسول»روزنام نگار ب  نام 
دزه واقع در استان سحیمانی  در برابر دیدگان 

همسرش ترور شد و جان باخت، ک  در آن هنگام گفت  
 .شد انگیزه این ترور مسایل سیاسی نبوده است

 ۲۱روزنام نگار کرد درتاریخ »  سوران مام  حم «
 «سردشت عثمان»ب  قتل رسید و  ۲۱۱٥جوالی 

،در  ۲۱۱۱می  ۴دانشجو و روزنام  نگار، در تاریخ 
مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه صالح ا دین در اربیل 
توسط چند فرد ناشناس ربوده و بعد از دو روز جسد وی 

 .در شهر موصل پیدا شد
 

روزنام نگار  «مو ود افند»عالوه بر این سال گذشت  
اسراییل ک  در -اهل کردستان ایران و سردبیر مجح  کرد

اقحیم کردستان سکونت داشت، ربوده شد و از آن هنگام 
های  تاکنون هیل اطالعی از سرنوشت وی توسط دستگاه

 .رسمی اقحیم کردستان منتشر نشده است
 

-http://koochehcdn.s1.amazonaws.com/wp
content/files/2271.jpg 

عراققتل روزنامه نگاران در کردستان   

شین آبادپارک الله در تهران میزبان یادبود دختران مدرسه    

رسول خضلری نلملایلنلدا پلیلرانشلهلر و سلردشلت در 
مجح  و موسی رسو ی رئی  جدیلد اداره آملوزش و 

درملان   پرورش پیرانشهر هلرگلونل  پلرداخلت هلزیلنل 
 .فرزندان خود را تکذیب کردند

 
بناب  گزارش آژان  خبررسانی ُکلردپلا، 
عصللر روز گللذشللتلل  دانشللجللویللان ُکللرد 

هللای تللهللران، مللراسللم یللادبللود  دانشللگللاه
سلوزی ملدرسلۀ دخلتلرانلۀ  قربانیان آتلش
آباد را در پلارک ال لۀ ایلن  روستای شین

 .شهر برگزار کردند
ساعت هشت و نیم روز پانزدهم آذرملاه 

، سللی وهللفللت دانللش آمللوز دخللتللر ١۱
سللوزی  مللدرسللۀ ابللتللدایللی بلل  د للیللل آتللش

کللالس درسللشللان در مللدرسللۀ روسللتللای 
شلیلن آبلاد از تلوابلع پلیلرانشلهلر، دچللار 
سوختگی شدند و بر اثر ایلن حلادثل  دو 

هلای "سلیلران یلگلانل " و  آموزان ب  نلام تن از این دانش
 ."سارینا رسول زاده" جان باختند

چند روز قبل مركز اطالع رسلانلي و روابلط علملوملي 
وزارت آموزش و پرورش از هزیلنلۀ  سل  ملیلحلیلارد و 

 .آباد خبر داد بود میحیون ریا ی قربانیان شین ٨۱۱
آبلاد در دیلدار بلا  آموزان شلیلن روز گذشت  او یای دانش

کارگر  ۰۴۴۴۴۴بیش از 

نساجی در کامبوج در 

 اعتصاب بسر می برند

کارگر است.  ۶۱۱۱۱۱بخش نساجی در کامبو  دارای 

 ٥۱۸در هفتٔ  گذشت  بر اثلر خلیلزش وسلیلع کلارگلران 

انلد. سلرملایل  داران در  های نساجی بسلتل  شلده کارخان 

ک  انگح  ب   ۱١آنجا ب  همان روشهای متداول در قرن 

انلد و بلا  زیبائی تمام تلوصلیلف کلرده اسلت، دسلت زده

ها و قطع مزد کارگران، درصلدد  تعطیل کردن کارخان 

رویارویی با این خیزش عظیم هستند. در سا های اخلیلر 

ب  عحت پایین بودن سطح مزد در کامبو  حتی نسبت ب  

چین، سرمای  داران تو ید نساجی را ب  کامبلو  ملنلتلقلل 

در این بلخلش در  ۲۱۱۳اند. حجم تو ید برای سال  کرده

میحیارد دالر برآورد شده است. سلرملایل  داران  ۵حدود 

کارگران را با نقل مکان از کامبو  ب  کشورهای دیگلر 

تهدید میکنند. تجرب  کامبو  بار دیگر تاکید این واقعیلت 

است کل  شلکلل ملبلارزه کلارگلران، بلرای حلتلی حلفلظ 

 .ممکن است جهانی کوچکترین دستاوردها تنها در شکحی

http://koochehcdn.s3.amazonaws.com/wp-content/files/2270.jpg
http://koochehcdn.s3.amazonaws.com/wp-content/files/2270.jpg


 

2014ژانویه           78ماهنامه روشنگر        شماره  01   

 ها فروشی و دنیای مامان تن

 ماهنامه روشنگر

Rowshangar 

www.rowshangar.ca 

rowshangar1@yahoo.com 

Tel:  641-952-5414 

 
 برگرفت  از شهرزاد نیوز -گزارشی از ایران 

 

 
 
یت وعده عش  در تهران امروزی حدود پنجاه تا  

خورد. ا بت  نوع و جایگاه  سیصد هزارتومان آب می
تواند در  جن  و شکل ارتباط دو سوی معامح  با هم می

نوساِن رقم پیشنهاد شده تأثیر بگذارد. یت وعده عش  
ای  ماند تا عطش هر عاش  هرزه مثل یت وعده  ذا می

را برآورد و ب  سیرایی او پاسخ گوید. بهرحال آنک  
تواند بپذیرد ک   فروشد همانند هر معتادی نمی عش  می

"فالن کاره" است. چون او در قضاوتی هرچند یکسوی  
حاضرند  یپذیرفت  است ک  هم  دوستش دارند و حت

برای دوست داشتن او از خود مای  بگذارند وپول خر  
کنند. ضمن آنک  در تهران امروزی برخالف گذشت  
بیش از هم  دختران نوجوان و جوان ب  چنین هنجاری 

 .آورند روی می
شوند، ب   اما کارگران جنسِی جوان موقعی ک  پیر می 

افتند. درعین  چی از َحیِز اِنتفاع می قول روحانیان رسا  
با ند تا  اندوزی در شغل خویش می حال آنان ضمن تجرب 

جایگاهی را بعنوان "مامان" برای دختران نوجوان و 
های  کار پر نمایند. درهمین راستا مامان های تازه خانم

زمانۀ ما ک  چندان هم پیر نیستند، آپارتمانی را با متراژ 
کنند تا دختران ویژا  باال و چند اتاق مناسب اجاره می

 .خود را درآنها سرپرستی ومدیریت نمایند
ها ب  واقع همان شخصیت "فاگین" را در داستان  مامان

گذارند. چون هرچند  او یور تویسِت دیکنز ب  نمایش می
مردم عمل ایشان را بنا ب  باوری عمومی خالف اخالق 

شناسند، و ی آنان همچنان بر جایگاه اخالقی و  می
انسانی عمل خویش باور دارند. با این رویکرد چون 

دل واپ  و  ها از آیندا دختران خود درجامع  مامان
ای و  رسند، درنتیج  در کاریابی حرف  نگران ب  نظر می

عش  کاسبکاران  ب  فرزندان خویش یاری میرسانند. 
ضمن آنک  تمامی کارهای گروه در بیرون ازخان  اتفاق 

افتد وکسی ح  ندارد از حریم وفضای خان  و م ل  می
ها و  سکنی بهمین منظور سود جوید. همچنین تماس

نیز همیش  با استفاده از تحفِن همراه و بیشتر  جذب مشتری
 .پذیرد یابی مامان صورت می ب  کارگردانی و مشتری

های اصحی  چهارراه  هم اینت روزان  دخترانی در حاشی 
آمیز خویش ب  هر  شوند ک  با نگاه شیطنت شهر دیده می
باورانند ک  ب  دنبال مشتری عش   ای می عابر سواره

گردند تا شاید بتوانند با  َوندی و جادوی نگاه خویش  می
او را از راه ب  در برند! چ  بسا خودروهایی هم 

های موضوع  ایستند و در خصوص جوانب وحاشی  می
وهمچنین مقدار ومیزان کارمزد با بازاریاِب خانم چان  

کاری   فروش از تجرب  زنند. و ی دختران عش  می

اند  کسانی ک  در کار عاشقان   خویش ب  خوبی آموخت 
زنند، مشتریان خوبی نمی  بر سر مقداِر مزد چان  می

 .توانند باشند
های خود را خوب  ها ک  مشتری با اینهم  مامان

شناسند، بهمین آسانی اجناس )جمع جن ( خود را  می
های شهر ول  ک  چ  بسا بهداشتی نیستند، کف خیابان

دانند ک  هرکدام از  کنند. چون فقط آنان می نمی
های بهداشتی و یر بهداشتی خود را ب  تفکیت  جن 

بازاری عرض  نمایند و ب  چ  کسانی بفروشند.  در چ 
اند  فروشندگی هنری است ک   زیرا ب  تجرب  دریافت 

ای باید  حرف   از هرکسی ساخت  نیست. چون فروشنده
ضمن تجرب  بیاموزد ک  هر جنسی را کجا، چگون  و 

ای و  ای آب کند و ب  مشتری و خریدار حرف  با چ  ُحق 
 !ای بیندازد  یر حرف 

های خود را با  با سودجویی از همین شگرد آنان جن 
ها، ترکی ،  نشین حتی ب  شیخ درایت و مدیریتی ویژه

دهند و بنا ب  دیدگاهی  اوکراین و ... نیز انتقال می
آورند. در  خوبی هم از آن ب  دست می  ان صاری نتیج 
های کشورهای عربی نیز دوستان  ضمن سفارتخان 

آیند. با تمامی این  ها ب  شمار می خوبی برای مامان
های کشورهای عربی هم  احوال وابستگان سفارتخان 

دهند ک   ها سفارش می های خاصی را ب  مامان جن 
ب   های جن  در آنها رناِ چهره، وزن، قد و قواره

اند. پیداست ک  آشنایی و دوستی با  تمامی مشخص شده
ها نان و آب خوبی ب   ها همیش  برای مامان سفارتخان 

 .همراه خواهد داشت
های داخحی و خارجی نیز برخی از  همکاری با گشت

های یت  کند. حتی گشت ها را تأمین می نیازهای مامان
شهری هم تسهیالت خوبی را ب  منظور اجرای   روزه

گذارد. چون درهمین  ها ب  نمایش می خواست مامان
های مناسبی برای آشنایی طرفین )جن  و  فرآیند زمین 

گردد تا پ  از آشنایی مقدماتی در  ناجن ( فراهم می
ای دیگر، بهتر و بیشتر همدیگر را   فرصت و فرج 

 .دریابند
تورهای زیارتی داخل و خار  کشور هم بخشی از 

ها را  گزینی مامان نیازهای بازاریابی و مشتری
آورند. ضمن آنک  با این گزین  دو طرف ماجرا  برمی

با رضایت و پوشش امنیتی بهتری میتوانند خواست 
ها در نهادها و  خود را عمحی نمایند. همچنین مامان

های دو تی و خصوصی از توانمندی و قدرِت  شرکت
جویند. چون آنان همراه با رفع  عمل مناسبی سود می

ها،  ها و شرکت مدیران ارشد این سازمان  نیازهای ویژه
ها ب  کار  بسیاری از دختران خود را نیز درهمین بنگاه

گمارند. درعین حال کاِراداری پوششی برای  می
 .گیرد تر قرار می های م رمان  ارتباط

روحانیان و مداحان حکومتی نیز بنا ب  باورهای دینی 
ها ب   خویش تسهیحگران خوبی برای مشتریان مامان

آیند. پیداست ک  از این پیونِد کاری هر دو  شمار می
جویند. چون در این عرص   سوی معامح  سود می

گیرند و در پوشش صیغ  و  دختران مامان ُمتع  نام می
با سودجویی از حریم روحانیان از خطر یورش و 

 .یابند تعرض باندهای حکومتی نیز نجات می
ها همیش  برایشان جهان پر تنش  با اینهم  دنیای مامان
زند. آنان چ  بسا ب  همراه جمع  و چا شی را رقم می

خویش ب  باندهای مافیایی قاچاق، دزدی و زورگیری 
شوند، در نتیج  بنا ب  ضرورت ب   کشانده می

آورند و همراه با قاچاق  های مصح تی روی می ازدوا 
مواد، قاچاق انسان را هم ب  انجام میرسانند. چون زنان 
برخالف مردان پوشش امنیتی مناسبتری را برای 

بینند و کمتر شت و  اجرای هر جرم وجنایتی فراهم می

انگیزند. با همین رویکرد سرنوشت  ظن پحی  را برمی
های بزهکاران و  ب  راحتی ب  باندها و کحنی ها مامان گروه

خورد، ک  رهیدن از آن م ال  ای گره می و گردان حرف 
ها  ای بربستری از تنش نماید. درچنین سامان  می

ها ب  همراه زنان و دخترانی  های اجتماعی، مامان وچا ش
کنند ضمن گرفتاری و زندان چ  بسا  ک  سرپرستی می

 .شوند ناخواست  ب  اعدام کشانده می
صادق هدایت با نگاهی مردمی ب  اقشار فرودست جامع  

یاد حسن شهیدنورائی، زناِن  های خویش ب  زنده در نام 
نهد.  اندوز ار  می ل تن فروش را بر نیکوکاران ما

درهمین راستا او با دل نهادن ب  درد و رنج مردمان 
زمان ، خطاب ب  فخرا دو   )مادر عحی امینی، دختر 

دکتر م مد مصدق( ب  درستی   شاه و دخترخا   مظفرا دین
نویسد  "خانم ببخشید ب  کار خودتان ننازید چون در  می

شهرنو صدها زن دیگر هستند ک  خیحی بیشتر از شما 
اند و دارائی آنها ب  یت هزارم درآمد روزانۀ  کار کرده
رسد."* اما دیدگاِه روشن هدایت امروزه هم  شما نمی

بیند  نمای دقیقی را برای کنشگران جامع  فراهم می جهت
تا همچنان سمت و سوی درستی را پی گیرند. چنانک  

پناهی برای  ارت  بورژوایی را جان هدایت نیکوکاری
بیند ک  بطور طبیعی تنگدستی و فقر  ثروت عمومی می

 .گذارد را برای مردم ارمغان می
ها را در جامع   چرا ک  هم اینت نیز رشد کحنی مامان

طبیعی تمرکز ثروت در هرم قدرت دانست.   باید نتیج  می
هرمی ک  از آن حکومت والیی حضرات و آقایان سر 

آورد. زیرا رژیم جمهوری اسالمی پ  از انقالب  برمی
های عمومی را  از سِر تظاهر ب  مبانی اخالقی، عشرتکده

تاب نیاورد تا ضمن نمایش چنین رفتاری برچیدن 
ها را وجاهتی برای راستکاری خویش گذاَرد.  عشرتکده

های  ها و نابرابری کاستی  اما ب  زودی با رشد و توسع 
ها ب   زای این عشرتکده اجتماعی، هنجارهای آسیب

تمامی جامع  گسترش یافت. در این فرآیند آنچ  ک  تا 
دیروز در خفا و ب  دور از چشم مردم صورت 

پذیرفت، هم اینت در کوی و برزن ب  آشکارا و بدون  می
پذیرد. پیداست ک   هیل قبح و اکراهی انجام می

کارگزاران حاکمیت هم ب  اتکای جمود ذهنی و جها ت 
های اجتماعی کشور را  خویش همچنان ثروت و سرمای 

سپارند تا از بستر آن فقر و ف شا را ب   ب  تارا  می
  .جامع  ارزانی نمایند

نگاه کنید ب   هشتاد و دو نام  ب  حسن شهیدنورائی  *
صادق هدایت، پیشگفتار بهزاد شهیدنورائی، مقدم  و 

، 0170انداز،  توضی ات ناصر پاکدامن، پاری ، چشم
  ).15ی  )نام 027ص
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در منشورکذائی حقوق شهروندی روحانی و سرو 
صدائی ک  "اصالح طحبان" ساب  و اسب  حول آن ب  
راه انداخت  اند یت "نکت  کوچت" از قحم می افتد  در 
ایران رژیمی حاکم است ک  با هر نوع مدنیت و مفهوم 

 !شهروند و حقوق شهروندی اساسا و هویتا مغایر است

این او ین بار نیست ک  برپاکنندگان وحامیان صریح ویا 

شرمگین نظام قرون وسطائی جمهوری اسالمی بر سر 
مفاهیم ومقوالت سیاسی متعح  ب  عصر حاضر گرد 
 -وخاک میکنند. دوره گفتگوی تمدنها وعرو  پاسدار

و ترهای خاتمی چی هنوز در یادها زنده است. قتحهای 
زنجیره ای راه انداخت  بودند و از تمدن ومدنیت دم 
میزدند. حاالهم حکومتی ک  در کارنام  صد روزه اش 
بطورمتوسط روزی س  نفر ب  چوب  دار سپرده شده 
است ب  یاد حقوق شهروندی افتاده است. اما مشکل، 
خامن  ای وخاتمی و روحانی و این یا آن جناح حکومت 
نیست. خان  از پای بست ویران است. در گفتمان بر سر 
حقوق شهروندی، مدنیت و جامع  مدنی فرض گرفت  
میشود، در حا یک  جمهوری اسالمی ن  بر مدنیت بحک  

 .بر اسالمیت و تبعی  مذهبی مبتنی است

مضمون آنچ  بنام حقوق شهروندی سرهم کرده اند خود 
بهترین گواه ضدیت جمهوری اسالمی با ابتدائی ترین 

ی  ّ  حقوق مردم است. او ین بند منشور میگوید  " کل
اتباع ایران صرفنظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبق  
اجتماعی، نژاد ویا امثال آن از حقوق شهروندي... 
 -برخوردار میباشند!" یعنی اوال کحی  ساکنین  یرتبع  

رسما از حقوق  -ازجمح  میحیونها افغانی ساکن ایران 
شهروندی برخوردارنمیباشند. وثانیا از مذهب اتباع 
ایران صرفنظرنمیشود! دیگر بندها نیز بروشنی نشان 
میدهدک  منظوراز شهروند عبارتست از "امت اسالمی" 

دو ت موظف است ب  حقوق زنان در تمامی جهات با  "
توج  ب  موازین قانونی..". یعنی با توج  ب  موازین دو 

 !زن = یکمرد

زنان بایستی از تمامی امکانات براي بهره مندي از "
ح  انتخاب پوشش مناسب هماهنا با معیارهاي 

ایرانی بهره مند شوند. دو ت موظف است   –اسالمی 
تمهیدات الزم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ 
نماید"! یعنی حجاب اجباری بعالوه گشتهای ارشاد 
  !بعالوه تمهیدانی نظیر بازداشت و شالق زدن بد حجابها

 ... و

سند انقیاد مذهبی جامع  را نوشت  اند و اسمش را گذاشت  
اند منشور حقوق مدنی! این سند تنها تاکید مجددی بر 
این واقعیت است ک  جمهوری اسالمی نظام "امت 
اسالم" و بندگی اسالمی است! نظامی ک  قانون اساسی 
اش، سیستم قضائی اش، جرم و جرم شناسی و قاضی و 
دادگاه و مجازاتهایش، سیستم ت صیحی اش، اخالقیات و 
ارزشهایش، و کل قوانین و نهادها و تمام تار و پودش 

عشیرتی از جامع  و  -بر یت درک مت جر قبیح  ای 
 .مردم مبتنی است

در نظامی ک  نیمی از جامع  رسما و قانونا ضعیف  و 
ت ت قیمومیت مرد م سوب میشود، کاال و برده جنسی 
مردان است و بدون اجازه قیم خود ح  سفر و ازدوا  
وطالق ومسافرت ندارد، ازح  شرکت درفعا یتها 
ورزشی واجتماعی وحتی انتخاب  باس خود م روم 
است و مدام از منبرهای نماز جمع  و رسان  های دو تی 
مورد شنیع ترین توهینها و بی حرمتیها قرارمیگیرد؛ در 
نظامی ک  مسحمانان  یرشیع   نیم  انسان و 
 یرمسحمانها اصال آدم حساب نمیشوند وبی خدایان و 
ترک کنندگان دین اسالم رسما و قانونا باید بقتل برسند؛ 
درنظامی ک  بقول منصورحکمت " رابط  جنسی بدون 
داغ مذهب بر کفل مرتکبینش گناه کبیره است" و ب  
جرم رابط  جنسی افراد را شالق میزنند و سنگسار و 
اعدام میکند؛ در نظامی ک  آزادی اندیش  و قحم و 
فعا یتهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قانونا و رسما 
در مسحخ اسالم و مقدسات اسالمی سر بریده میشود؛ 
درچنین سیستمی ص بت از شهروندی و حقوق 
شهروندان مض ک  وشوخی تحخی بیش نیست. اگر در 
فاشیسم هیتحری آ مان و آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی 
حقوق شهروندی جائی داشت در رژیم فاشیسم مذهبی و 
آپارتاید جنسی در ایران نیز میشود از حقوق شهروندان 
ص بت کرد. جمهوری اسالمی یعنی نفی و سحب 
سیستماتیت ابتدائی ترین حقوق مردم، و سرکوب 
سیستماتیت جامع  ای ک  تن ب  این بندگی اسالمی 
نمیدهد! این نظام را باید با تمامی جناحها و مدافعین و 

اسالمی اش و بهمراه قانون اساسی و  -نیم  مدافعین محی
الی   قصاص و منشور حقوق شهروندی و دیگر قوانین 

 .مت جر ضد انسانی اش ب  زبا   دان تاریخ فرستاد

برای مردم ایران تنها یت راه برای برخورداری از 
حقوق شهروندی وجود دارد  سرنگون کردن جمهوری 
اسالمی! کسی ک  واقعا مدافع حقوق شهروندان است باید 
قبل از هر چیز در برابر کل حکومت بایستد و برای 

 .سرنگونی آن مبارزه کند. راه دیگری وجود ندارد

 

 

در درج   -مردان شیع  -یعنی دردرج  اول شیعیان 
بعد سنیها، و در ردیف سوم کسانیک  ب کم قانون 
اساسی مذهبشان برسمیت شناخت  شده یعنی یهودیها، 
مسی یان و یا زردشتیان. بقی  آدم حساب نمیشوند. مردم 
منسوب ب  مذاهب دیگر و بی خدایان قانونا حقوقی 

 .ندارند

اماب  آنان هم ک  ظاهرا حقی اعطا شده، بالفاصح  با 
یت تبصره "قانونی" و"موازین اسالمی" و یره پ  
گرفت  شده است. منشور اعالم میکند "هیل شهروندی 

را نمیتوان از ح  حیات م روم ساخت مگر براساس 
حکم دادگاهها و برمبنای موازین قانونی"! یعنی ب کم 
و بر مبنای همان موازین قانونی ک  تاکنون دهها 
هزارنفر را ب  قتحگاه فرستاده است، خاوران ها را آباد 
کرده است ومدال بیشترین اعدام سران  دردنیا را 
نصیب جمهوری اسالمی کرده است! این احترام ب  
ح  حیات نیست، برسمیت شناسی ح  سحب حیات 
بوسیح  ماشین آدمکشی شرعی و قانونی جمهوری 

 !اسالمی است

منشور اعالم میکند "دو ت ب  آزادي نشریات 
ومطبوعات، رسان  ها... درصورتیک  مخل  ب  مبانی 
اسالم یا حقوق عمومی نباشند، درچارچوب قانون 
احترام میگذارد". یعنی هررسان  ای ک  نپسندد را 

  !میگیرد و می بندد و توقیف میکند

"با توج  ب  تعا یم دین مبین اسالم، قانون اساسی 
جمهوري اسالمی ایران و مبانی مح ی و دینی و تاریخ 
تمدن این سرزمین، شناسایی، توسع ، اجرا و تضمین 

یعنی   ".حقوق شهروندي مردم ... تکحیف دو ت است
دو ت کماکان ابزارت میل بی قوقی های اسالمی ب  
توده مردم و ماشین "شناسایی و توسع  و اجرا و 
تضمین" سرکوب هر کسی است ک  تن ب  این بی قوقی 

 .ها ندهد

 !مضحکه حقوق شهروندی در جمهوری اسالمی
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 هشداردرباره آینده تیره افغانستان مطلب ویژه

کشههور ادامههه پههیههدا کههنههد.حههامههد کههرزی، 

رئیس جماوری افغانستهان گهفهتهه اسهت 

فبط زمانی این توافق نامه را امضا می 

کههنههد کههه حههمهه ههه ههها بههه مههنههازل مههردم 

غهیههرنههظههامههی مههتهوقههف شههونههد و ایههاالت 

متحده به طهور عه هنهی از رونهد  شهتهی 

دولت افغانستان با طالبان حمایهت کهنهد. 

گروهی از بزرگان افغانستان، ماهروف 

مهاه گهذشهتهه بها مهفهاد  «لویه جرگهه»به 

توافق نامه امنهیهتهی کهابهل و واشهنهگهتهن 

 .موافبت کردند

امضای این توافق نهامهه پهیهش شهرطهی 

برای ارسال میه هیهاردهها دالر کهمهک کشهورههای غهربهی 

برای افغانستان در طی چند سال  ینده خواهد بود.مبامات 

 76ایاالت متحده گفته اند تا زمانی که در.

مورد باقی ماندن هشهت ههزار نهیهروی نهظهامهی ایهاالت  

متحده در افغانستان توافبی حاصهل نشهود، احهتهمهال دارد 

شورشیان طالبان بار دیگر به توان بیشتری به این کشور 

بازگردند و الباعده نیز بار دیگر افغانستان را بهه عهنهوان 

 منب : ایران تریبون  .باشت امنی برای خود ت بی کند

 5690دی  79دوشنبه,  

واشنگتن پست به نبل از یک گزارش اطالعاتی امنهیهتهی 

در مورد افغانستان نوشته است پیش بینی مهی شهود در 

پی خروج نیروهای بین المه ه هی از افهغهانسهتهان و نهفهوذ 

فزاینده طالبان در خاک این کشور دستاوردههای ایهاالت 

از دست   ۷۱۰۲متحده و متحدانش در این کشور تا سال 

خواهند رفت.بنا به گزارش این روزنامه  مریکایهی، در 

خهاطهرنشهان شهده اسهت اگهر  «بر ورد اطالعات مه هی»

واشنگتن و کابل پیمان امهنهیهتهی بهرای حضهور مشهروط 

در افغانستهان   ۷۱۰۲نیروهای نظامی بین الم  ی پس از 

را امضا نکنند، افغانستان به سرعت به کشوری  شهوب 

 .زده و هرج و مرج بدل خواهد شد

این روزنامه از یک مبام  مریهکهایهی  شهنها بها جهزئهیهات 

گزارش نوشته است برپایه ارزیابی ههای اطهالعهاتهی و 

امنیتی، بدون تداوم حضهور حهمهایهت نهظهامهی و مهالهی، 

شرایط )افغانستان( به سرعت رو به وخهامهت خهواههد »

از سویی دیگر، سایر مبامات احساس می کنند .«گذاشت

که این گزارش با بدبینی بسیار نوشته شده و به پیشرفت 

های نیروهای امنیتی افغانستان توجهه نهکهرده اسهت.ایهن 

مبام ایاالت متحده گزارش را بسیار منفی خهوانهده و بهه 

واشنگتن پست گفته است به احتمال بسیار  نچه کهه در 

یههک »افههغههانسههتههان ظههاههور خههواهههد کههرد بههه نههوعههی 

کالیبراسیون مجدد قدرت سیاسی، سرزمهیهن و از ایهن 

دست تحوالت خواهد بود ... اما ظاور مجهدد طهالهبهان 

 .«در این کشور قریب الوقوع نیست

ایههاالت مههتههحههده از کههابههل اجههازه خههواسههتههه تهها حضههور 

نیروهای مبارزه با تروریسم و نیز ماموریهت  مهوزش 

کهمهاکهان در ایهن   ۷۱۰۲نیروهای افغان پهس از سهال 

زمین  های "توافُ  ژنو" فاش ساخت ک  " نظام " بر 
  .سر دوراهی " تسحیم یا جنا " قرار گرفت  بوده است

چنین نمی نماید ک  باند والیت و تفنگچیهای آن 
ضرورتهای ناُگزیری ک  آقای رفسنجانی ب  گون  
مصح ت بینان  فقط ب  بخشی از آن اشاره کرده را 
منکر باشند. ژست دست  جمعی آنها زیر تابحوی " 
نرمش قهرمانان  "، ُکرنش در برابر همین شرایط 
است. از این رو عحت مخا فت خوانی آنها را باید در 

 .نقط  دیگری جستجو کرد
هدف مقدم آنها فرار از تعهدات سپرده شده، گرد کردن 
آن و باجگیری از طری  ایفای نقش "افراطیها" است. 
جنب وجوش اخیر، با برُگزاری او ین دور مذاکرات 
برای اجرایی کردن تفاهم نام  ژنو وطرح خواست  
های مشخص طرفهای خارجی در این راستا، بی 
ارتباط نیست. دسترسی و بازرسی از مراکز و 
تاسیسات نظامی و ت قی  درباره برنام  موشکی رژیم 
مالها، بخش جدایی ناپذیر " برنام  گامهای مشترک" 

 .است
در حا یک  باند والیت برای تخفیف ب ران مناسبات 
خارجی و ت ریمهای فحج کننده بین ا مححی ب  "میان  
رو"ها و دو ت "اعتدال" نیاز دارد، همزمان ب  شدت 
باید مراقب آن باشد ک  عقب نشینی ب  حوزه 
ماجراجویی هست  ای م دود شود و جناح رقیب از این 
فُرصت برای "اصالح" و کوتاه کردن شاخ وبرگ آن 
سود نجوید. ایجاد فشار برای توازن بخشیدن ب  این 
وضعیت، هدف دیگری است ک  باند والیت این بار  با 
ب  جحو ص ن  فرستادن دارو   هایش، ب  گون  عریان 

 .تری بر تعقیب آن تاکید ورزیده است

 منصور امان 
 

نهادها و پایوران وابست  ب  باند و ی فقی  دور تازه ای از 
حمالت و تهدیدها را عحی  دو ت و رقبای خود آ از 
کرده اند ک  توافُ  ژنو را خاستگاه خود قرارداده است. 
یورش باند والیت ب  موازات آن شکل گرفت  ک  مفاد 
اجرایی توافُ  مزبور هرچ  بیشتر ب  صدر دستورکار 
رانده میشود و روند راستی آزمایی عمحی از ماهیت 
پروژه اتُمی جمهوری اسالمی درحال ب  جریان افتادن 

  .است
ویژگی توج  پذیر در تازه ترین یورش ب  مذاکرات 
هست  ای، نقش آفرینی مستقیم سرکردگان سپاه پاسداران 
و چهره های امنیتی است. در این راستا روز ُگذشت  )س  

دی( آقای اسماعیل کوثری، یت سرکرده  باس  1شنب  
شخصی شده سپاه پاسداران، "تیم مذاکره کننده" را متهم 
ب  "مرعوب بودن" و "گستاخ کردن آمریکاییها" کرد. 
وی تاکید کرد  "ُگفت  روحانی مبنی بر خا ی بودن خزان  
و حرفهای ظریف درباره توانایی دفاعی کشور، نشان 

 ".دهنده مرعوب بودن آنها است
پیش از او نیز پاسدار یدهللا جوانی، مشاور عا ی 
نمایندگی و ی فقی  در سپاه پاسداران، هشدار داده بود  
"متن توافُقنام  ب  گون  ای است ک  میتوان برداشتهای 
دوپهحو از آن داشت. اینجا باید خطوط قرمزی ک  آقا 

 ".فرمودند تا آخر رعایت شود
از سوی دیگر سرکرده واحد تروریستی سپاه پاسداران، 
آقای قاسم سحیمانی نیز برای خا ی کردن زیر پای رقبا 
اطمینان داد ک  "ُگزین  نظامی روی میز عحی  ایران 
دروغ است". این اشاره مستقیمی ب  سخنان آقای 
رفسنجانی است ک  ب  تازگی برای روشنگری پیرامون 

و حکایت اسطوره       ما  دو هدف حمله های اخیر پاسداران به توافُق ژنو

 بابا نوئل
 ناصر اصغری

 
سا   ام ازم پرسید  "بابا، آیا بابا نوئل حقیقت  ٨پسر  

دارد؟" من هم بین دو حقیقت تحخ، تركاندن حباب 
كودكی ك  عش  زندگی ام است، و درو هایی ك  این 
سیستم دائم ب  خورد این كودكان میدهد. گفتم این 
سئوال را بهتر است ك  از معحم پیش دبستانی ات 

  .بپرسی
روز بعد ك  رفتیم او را از مدرس  برداریم، معحمش 
با حا تی كمی نگران خواست " دو س  دقیق  درباره 
رفتار امروزش" با ما حرف بزند. نگرانی مان این 
بود ك  این بچ  ای ك  امكان ندارد مشكحی برای كسی 
درست كند، چ  نگرانی میتواند برای این معحم همیش  
مهربان درست كرده باشد. ظاهرا او سر كالش ب  
چند تن از همبازی هایش گفت  بود ك  "بابا نوئل 
حقیقت ندارد!" ب  این معحم نازنین اطمینان خاطر 
دادیم ك  در این باره ابدا چیزی بهش نگفت  ایم. در 
راه خان  ازش پرسیدم قضی  چی ؟ چرا گفت  ك  سانتا 

سانتا نمیتواند در  -ا :حقیقت ندارد؟ گفت ب  س  د یل! 
آهوئی )گوزن شما ی( ك    -۲آن واحد هم  جا باشد. 

سانتا را اینور و آنور میبرد، واقعی نیست چرا ك  
هر كسی می  - ۳هیل آهوئی قدرت پرواز ندارد. و 

تواند  باس مثل سانتا بپوشد و خودش را سانتا معرفی 
  .كند

او ین واكنشم ب  این منط  این بود ك  وضع این 
 !اسطوره ها از هر نوعش چقدر زار است
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پس از سی سال دوری از سینما برای بازی در فی همهی 

گذارش بابک زنجانی بود  وردند و کنهارش  که سرمایه

عکس یادگاری انداختند و باضی از بهازیهگهران نسهل 

جدید هم در کنار بابک زنجانی جای دوست و دشهمهن 

ها برای سرپوش گذاشتن روی  ی این نشان دادند و همه

ها و فساد و جنایت اسهت. سهیهنهمها ابهزاری شهده  دزدی

شهویهی!  شویی هم برای  شهخهصهیهت است هم برای پول

مطیای خهرده گهرفهت او  توان خی ی به ناصر م ک نمی

شناسد و طباا برای او  این مناسبات و اشخان را نمی

سهال از مهاهشهوق خهود  ۵۳که عاشق سیهنهمها سهت و 

جداافتاده است دیهدار مهاهشهوق و حضهور روی پهرده 

انگیز است که به این چیزها توجهه نهکهنهد   نبدر وسوسه

 اما  یا  برای دیگران هم قابل اغما. است 

کهه  «ع ی عطشانهی»به کارگردانی  «نبش نگار»فی م 

است و چند فیه همهی کهه سهاخهت ههمهه بها  ۰۵۳۲متولد 

سازی همراه بوده است،** ک هیهد   فرینی و حاشیه جنجال

ورود بابک زنجانی و موسسه هنر سورینت  به سینمها 

 .ست

اکنون بابک زنجانی بازداشت شده است.  ما وم نیست 

چه سرنوشتی داشته باشد سرنوشتی شبیه ساید امهامهی 

ی واجهبهی سهربهکهشهد یها  انتظارش را بهکهشهد و کهاسهه

ی  سرنوشتی مانند ساید مرتضوی و با مبداری جریمهه

اش امن اسهت  نبدی  زاد شود. به هر حال او االن جای

تهوانهد تهبهاضهای  الهمه هل، ایهنهتهرپهل، نهمهی دیگر پ یس بین

یهی اسهت  استردادش را بدهد. بابک زنجانی ههم مهاهره

شهونهد و  مانند بسیاری دیگر که یک شبه می یهاردر مهی

نشهیهنهان  نشهیهنهنهد تها اریهکهه یک روزه به خاک سیاه مهی

 .قدرت برجای بمانند

ی  دست شدن خانهه به ها و دست اکنون اگر  ن یبه دریدن

شوید که فسهاد  سینما را به یاد بیاورید بیشتر متوجه می

اکنون مانند سرطانی پیهشهرفهتهه تهمهام ابهاهاد کشهور را 

درنوریده است. هنر، ورزش، صنات و تجارت ههمهه 

 مصطفی عزیزی
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ماجرای نهبهش سهاهیهد b بابک زنجانی در سورینت فی م  

امامی در سینمای ایران و ارتباطش با مساود کیهمهیهایهی 

که، اگر اشتباه نکنم، اولین بار توسط سینا مطه هبهی افشها 

شد* و بادها ماجرای سفر کیمیایی بهه ههمهراه گهوگهوش 

برای ساخت دو فی م سینمایی به تورنتو، که البته ههرگهز 

ههای وزارت اطهالعهات  ساخهتهه نشهد، و بها ههمهاههنهگهی

ی  صورت گرفته بود. )مصائب  نا( تناا بخش افشا شهده

امهنهیهتهی -های پیدا و پناان اطالعاتی خواری و نبش رانت

 .در سینمای ایران است

خههواری در سههیههنههمهها سههاده اسههت  روش مههاههمههولههی رانههت

هها حهق دارنهد کهاری را انهجهام دههنهد کهه بهرای  خودی

ههای  ها مجاز نیست. رفتن به سهوی مضهمهون غیرخودی

الهمه ه هی و  ههای بهیهن واره خط قرمزی و شرکت در جشهن

های پیدا و پهنهاهان بهرای بهرنهده کهردن بهرخهی از  البی

،  ههزیهنهه ها، استفاده از تب یغات رایگان، یا بسهیهار کهم فی م

ههای عهادی و روزمهره اسهت  روش…  در صدا و سیما

اما گاه ابااد بسیار بهزرگهتهری دارد مهانهنهد ههمهان نهبهش 

هههای  سههاههیههد امههامههی و حسههیههن شههریههاههتههمههداری در فههیهه ههم

و یا سفر کیمهیهایهی و گهوگهوش  «ضیافت»و  «س طان»

هها و گهاه تهوسهط  که بخشی از  ن در دعوای بیهن جهنها 

نگاران مستبل و اطالعات مهردمهی بهه بهیهرون  روزنامه

ی  کند. ستاره و بازیگران مشاور که اجهازه درز پیدا می

شوند تا موضوع داللهی  بازی ندارند به صحنه  ورده می

قرار بگیرند برای باروز وثوقی هم این نبشه را کشیدند 

و حتا برای عم ی شدنش ههوشهنهگ تهوضهیه  بهه ایهران 

رفت اما به هر حال ماجرا سرنهگهرفهت، ایهنهبهار طهاهمهه 

های قهبهل  نام و باقیماند از ستاره یکی از بازیگران خوش

 .مطیای بود از انبالب ناصر م ک

اش  گهی ی زنهده مطیای را در هشهتهمهیهن دههه ناصر م ک

خهواری و  چیز در اباهادی بهزرگ مهحه هی بهرای رانهت

ههای  شویی شده است. اسثتمار سیستماتیک در نهظهام پول

داری در جماوری اسالمی تبهدیهل شهده  متاارف سرمایه

انهگهیهزی  است به استثماری چپاولی که در ابهاهاد ههراس

دهد. هر نهظهامهی کهه  خود را در تمام جاماه بازتاب می

رسهد دیهگهر  گهی و بهیهمهاری مهی به این مرح ه از گندیده

نتناا با دوا و درمان قابل اصال  و بابودی نهیهسهت کهه 

کهنهد  حتا جراحی و قط  عضو هم دردش را درمان نمهی

اکنون در این مرح ه اسهت، نهه  «جماوری اسالمی»و 

تهوانهد  ن را  یهی نهمهی دارو نه جراحی و نه هیچ ماجهزه

نجات دهد و تناا و تناا یهک سهرنهوشهت انهتهظهارش را 

 !کشد: مرگ می

 پانویس

سههاههیههد امههامههی و حسههیههن شههریههاههتههمههداری نههتههنههاهها سههر  *

رفهتهنهد کهه کهه  مهی «ضیافهت»و  «س طان»برداری  فی م

نامشان به عنوان ساید شریاتمداری و حسین امامی در 

 .تیتراژ هم  مده است

ههای  در بهحهبهوحههج جهنهجهالهاهای مهربهوط بهه اخهبهار قهتهل

، سینا مط بی دستیار مسهاهود ۰۵۲۱ای در سال  زنجیره

کیمیایی در فی م ضیافت، در یادداشتی برای اولهیهن بهار 

ای میان ساید امامی و فی سازانی چهون  از تشکیل ج سه

مساود کیمیهایهی خهبهرداد، اگهرچهه او در  ن یهادداشهت 

اش فهاش نسهاخهت. بهاهدهها ایهن  چیزی از مهنهبه  خهبهری

ها و نوشتارهای مهتهاهدد شهد.  موضوع دستمایهج مصاحبه

ماهنامه فی م بر این ادعای سینا مط بی صهحهه گهذاشهت. 

پههس از  ن، گههزارش کههوتههاهههی از نههحههوه احضههار و 

همکاری سینماگران )از جم ه کیمیایی( با سایهد امهامهی 

در مج ه گزارش فی م چاپ شد. کیمیهایهی ههرگهز رسهمها  

پاسخی در رد یا قبول ادعاهای ذکهر شهده نهنهوشهت امها 

ههای  ههای قهتهل ع یرضها نهوری زاده در کهتهاب نهاگهفهتهه

ای، کیمیایی را قربانی عالقههج سهاهیهد امهامهی بهه  زنجیره

هایش اعالم داشت و او را از داشهتهن ههرگهونهه  ساخته

همکاری با ساید امامی بری دانست. )مساود کیهمهیهایهی 

 را باتر بشناسیم(

ع ی عظشانی اصوال اهل حاشیه و جنجال اسهت و  **

رو بوده است از جم هه  ی کارهای او با حاشیه روبه همه

ته هفهن ههمهراه  قهای « و  » دموکراسی در روز روشهن« 

اکهبهری  گی محهسهن عه هی کننده که با تایه » رئیس جماور

)محسن  قاع ی اکبری( سهاخهتهه شهد. بهرای  شهنهایهی بها 

هها  ی یک که تناا باهضهی فهیه هم خواری نوع شماره رانت

دههنهد خهوب اسهت  ایهن  را به باضی از اشهخهان مهی

اکهههبهههری و عهههطهههشهههانهههی را  مصهههاحهههبهههه بههها عههه هههی

ت فن »نژاد از  اکبری: طبیای بود که احمدی بخوانید:ع ی

   …دلخور شود اما «جماور همراه رییس

 از وبالگ  وزک طالئی

 توضیح سردبیر:

با پوزش از آقای مصطلفلی علزیلزی کل  نلام و وبلالگ 

سهوا ب  عنوان منبلع  87ایشان در نسخ  چاپی روشنگر 

 نیامده است.

 !قبله بابک زنجانی، سینما و نظامی روبه 
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اشرافیت در نظام چپاول بی اندازه از م رومان روزنام  
جمهوری ب  ابعاد نجومی  ارتگری ایادی رژیم، با 
اعتراف ب  تشکیل طبق  جدیدی از اشراف، با ویژگی 

این نوع »دجا گری مذهبی، اعتراف کرده و مینویسد  
زندگی کردن موجب پیدایش طبق  جدیدی از اشراف 
میشود ک  ت ت عنوان دین و ارزشها و اصول، چپاول 
بیت ا مال را توجی  میکنند و برای رسیدن ب  امیال مادی 
خود، توجیهاتی نیز برای بازکردن راه 
عناصری ک  یت شب  ب  آالف و ا وف میرسند 
می بافند. بی جهت نیست ک  فساد س  هزار 
میحیارد تومانی در دو تی ک  خود را پاک ترین 
دو ت نامید پیدامیشود وافرادی همچون بابت 
زنجانی از دل شرایط اقتصاد مقاومتی سر 
برمی آورند...اقدام مهمتر وضروری تر، ک  تا 
کنون صورت نگرفت ، مبارزه با کانون هایی 
است ک  این فسادها را ب  جامع  پمپاژ میکنند. 
پیدایش این  ول های ثروت بهترین نشان  برای 
این است ک  این افراد درمراکز قدرت، حامیان 
گردن کحفتی دارند. . قبول نیست ک  در کنار 
میحیونها بیکار، دهها هزار کارتن خواب و 
صدها هزار خانواده فقیر، مسئوالنی وجود 
داشت  باشند ک  دریافتی هر یت از آنها برابر 
تمام داروندار دهها خانواده از طبق  فقیر باشد. 
این، پذیرفتنی نیست. جامع  ب  انفجار خواهد 

 رسید انفجار بغ  در گحو مانده کوخ نشینان. 
روزنام  جمهوری در انتها وحشت خود را از 
انفجار خشم مردم ابراز کرده و ب  همگنان 

جامع  ب  انفجار »اشرافی اش هشدار میدهد  
خواهد رسید، انفجار بغ  های در گحو مانده کوخ 
نشینانی ک  برای زایل کردن اشرافیت و تبعی  قیام 
کردند و ی اکنون شاهد سربرآوردن اشرافیت جدید 

اعترافهای گسترده باندی ب  گوش  هایی از  .«هستند
 ارتهای نجومی ایادی رژیم را باید ناشی از عمحکرد 
جام زهر اتمی در جسم فرتوت والیت دید. اما این 
اعترافها قبل از هر چیز، گواهی است بر حقانیت خواست  
مردم ایران مبنی بر سرنگونی تمامیت رژیم من وس 

 .والیت فقی 
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در استان، سوء استفاده از سیستم دو تی، از مهمترین 
روزنام  جمهوری هم  .«عحل این شکایات بوده است!

در این دعوای باندی وارد شد و نکات تکان دهنده 
درباره پرداختهای بی »تری را اذعان کرد و نوشت  

حساب و کتاب سازمان تأمین اجتماعی، افرادی ک  
اطالعات بیشتری درباره این قبیل پرداختها داشتند با 
روزنام  تماس گرفتند و ارقامی از دریافتهای 

مسئوالن در دستگاههای مختحف دو تی را مطرح 
کردند ک  بسیار بیش از دریافتهای مدیران سازمان 
تأمین اجتماعی است... شگفت انگیزتر اینک  طب  
اطالعات موجود، هم اکنون نیز در دستگاههای 
مختحف دو تی ب  معنای عام آن ک  شامل قوای مختحف 
میشود، ت ت عناوین گوناگون پرداختها و دریافتهایی 
صورت میگیرد ک  با هیل یت از ضوابط قانونی 

روزنام  جمهوری در ادام  همین  .«منطب  نیست
مطحب بدون اسم آوردن ب  ادام  این چپاو گری در 

قابل تأمل «دو ت حسن روحانی اذعان کرد و نوشت  
این ک  بعضی از افراد ک  مدعی حرکت در چارچوب 
ضوابط هستند و دیگران را ب  خاطر دریافتهای بی 
حساب و کتابشان سرزنش میکنند، خود نیز ب  همان 
مشکل مبتال هستند و حتی بیش از آنان از بیت ا مال ب  
جیب خود سرازیر می نمایند. این افراد، با زیرکی 
خاصی هنگامی ک  درباره خود سخن می گویند، رقم 
قانونی حقوق خود را مطرح میکنند و ی رقم دریافتی 
آنان با توج  ب  حواشی مفصحی ک  دارد بسیار بیش از 
آنچ  عنوان می کنند میباشد. این حواشی عبارتند از ب  
اصطالح ح  مسکن، ح  ایاب و ذهاب، ح  
مأموریت، اضاف  کار، فوق ا عاده شغل، ح  مسئو یت 
و... ک  در مجموع چند برابر حقوق قانونی این افراد 
است. اینها فقط بخش دریافتی های محموس را تشکیل 
میدهند. بخش دیگر ک  دریافتی نیست و ی دریافتنی 
است، استفاده این افراد از امکانات دو تی از قبیل 
خودرو، راننده، خدم ، خان  سازمانی، خدمات و سایر 
محزومات زندگی است ک  اگر ما بازای ریا ی آنها 
م اسب  شود ب  چند برابر حقوق و مزایا و حواشی 
آنها خواهد رسید. عالوه بر اینها، این افراد برای 
همسر و فرزندان خود نیز از امکانات دو تی استفاده 
میکنند ک  درمواردی ارقام ریا ی آن بیش ازامکاناتی 

ریشٔ   .«است ک  خودشان از بیت ا مال میبرند

 
 

 بابک مانی
 

این روزها رو شدن دزدیهای باند و ی فقی  ارتجاع و 
گماشت  مخحوعش احمدی نژاد از گزارش ت قی  و 
تف ص درباره سازمان تأمین اجتماعی شروع شد و 
بالفاصح  تا معاونان رئی  جمهور ساب  پیش رفت و 

تن از  051بعد ب  افتضاح رشوه خواری 
نمایندگان مجح  ارتجاع و بسیاری از وزیران 
قبحی با غ شد. این فضاحت در همین نقط  
متوقف نشد و دامنٔ  آن از سازمان تأمین 
 ،اجتماعی فراتر رفت. رو کردن دزدیها

حاصل جنا و دعوا در رأس نظام است. 
دزدیهای چند میحیارد دالری باند احمدی نژاد 

بدهکاریهای دو ت »و  «تخحفات»ت ت عنوان 
، ابزار دست باند رفسنجانی ـ روحانی «ساب 

شده، هم برای مقابح  با و ی فقی . هم بعنوان 
سوپاپ اطمینان و هم برای نمایش پاک دستی 
خود. رئی  دیوان م اسبات رژیم ب  یت فقره 
دزدی جدید در دو ت احمدی نژاد اشاره کرد 

میحیارد دالری دو ت 02تخحف! »و خبر داد 
را بررسی می کنند )مردم  «احمدی نژاد

آذر( اما همین مقام حکومتی برای 07ساالری 
او ین بار پای دو ت حسن روحانی را هم ب  

ادام  تخحفات »میان کشید و اذعان کرد 
)روزنام  جوان  «هدفمندی در دو ت یازدهم

آذر( منظور از تخحفات هدفمندی، 07
گرانفروشی ارز و تأمین بودج  های جاری رژیم از 
جیب مردم است. اظهارات رئی  دیوان م اسبات یت 

روحانی بود.   –پاتت از باند و ی فقی  ب  باند رفسنجانی 
آذر، آخوند روحانی تالش کرد ب  01هر چند در روز 

طرف مقابل عالمت بدهد ک  اگر دهانشان را نبندند، رو 
کردن سایر فضاحتهای ما ی آنها ادام  خواهد یافت و 

اگر گفت  ام دو ت قبل بدهیهای »در دانشگاه محی گفت  
بزرگی را جا گذاشت  ورفت  است فقط س  رقم آن را 

اما  «گفت  و هنوز بقی  را نگفتم، چرا ناراحت شده اید؟
آذر یت 01باند و ی فقی  متوقف نشد و درهمان روز 

فقره دیگر از چپاو های دو ت حسن روحانی را رو کرد 
آن هم در هنگام  تظاهرات ضدحکومتی دانشجویان 
سراسر کشور عحی  رژیم، ب  جای خواندن روض  های 
وحدت، یوسفیان مال در مجح  ارتجاع گفت  

بازنشست  هایی ک  امروز در دو ت ب  کار گرفت  شده »
میحیون تومان حقوق برای شان در نظر  11تا  25اند، 

رسا ت ارگان باند فاشیستی مؤتحف  ب   «گرفت  شده است
نقل از یوسفیان مال نماینده مجح  ارتجاع نوشت  

رئی  جمهور در تماس با بنده گفتند تعداد این افراد «
زیاد نیست من از ایشان خواستم خودشان آمار بدهند 

ً تعداد بازنشست  های دو ت  نفر 57ایشان گفتند مجموعا
هستند اما ب  ایشان گفتم این ها در حد وزیر، معاون 
وزیر و استاندار هستند شما آنهایی ک  فو  فو  در 
مناط  آزاد تجاری و اقتصادی ب  کار گرفت  شدند را 

میحیون  11تا  25م اسب  نکردید. برای این افراد حقوق 
تومانی در نظر گرفت  است و بیشتر کسانی هستند ک  

 –باند رفسنجانی  .«صنایع بزرگ را در اختیار دارند
مجح  را بی جواب نگذاشت.  «جسارت»روحانی این 

آذر( یت 07روزنام  مردم ساالری در سرمقا   خود )
مختصر داد و با اشاره ب  بررسی پرونده بیش  «نوک»
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 سیمور هرش،
خبرنگار معروف آمریکایی فاش ساخت ک  دو ت  

آمریکا با مردم این کشور صادق نبوده است و اتهامی 
ک  عحی  حکومت سوری  درخصوص حمح  با گاز 

 سارین مطرح شده، دروغ است
ب  نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، جان کری، وزیر 
امورخارج  آمریکا اوایل ماه سپتامبر ادعا کرد ک  این 

دهد حمح  با گاز  کشور مدارکی را دارد ک  نشان می
اعصاب در حوم  شهر دمش  ب  دستور بشار اسد، 

 .رئی  جمهوری سوری  رخ داده است
چند روز پ  از این افشاگری باراک اوباما، رئی  
جمهوری آمریکا در یت سخنرانی برای مردم این 

دانیم ک  حکومت بشار اسد، رئی   کشور گفت  "ما می
جمهوری سوری  مسئول این حمح  بوده است" و ب  گفت  

 .وی بشار اسد خط قرمز را رد کرده است
اما سیمور هرش درمطحبی ک  روز یکشنب  در نشری  
"الندن ریویو آو بوک " منتشر کرده عنوان کرده ک  
دو ت آمریکا اطالعاتی دستچین شده را ب  مردم ارائ  

وی در این زمین  ب  مکا مات با ماموران   .داده است
 .اطالعاتی و مقامات ارتش اشاره کرد

ب  گفت  هرش یت مقام اطالعاتی ساب  بحند پای  گفت  
است ک  دو ت اوباما اطالعات موجود را در زمین  
ترتیب و زمان دستکاری کرده تا رئی  جمهور بتواند ب  
همراه مشاورانش اطالعاتی را ک  چند روز پیش از 

ای جحوه دهد ک  این  حمح  شیمیایی ب  دست آمده ب  گون 
 .اند اطالعات ب  صورت همزمان دریافت و ت حیل شده

ب  گفت  هرش این ت ریف وی را ب  یاد حادث  خحیج 
انداخت  است ک  در آن زمان  ۱١۶۴تونکین در سال 

های آژان  امنیت محی  دو ت جانسون ترتیب رهگیری
های او ی   آمریکا را دستکاری کرد تا یکی از بمباران

 .در شمال ویتنام را توجی  کند
های  همین مقام عنوان داشت  در داخل ارتش و سازمان

گویند  ها می اطالعاتی نارضایتی بزرگی وجود دارد، آن
توانیم ب  اوباما کمت کنیم وقتیک  وی و  ما چطور می

همقطارانش در کاخ سفید ب  د خواه خود اطالعات را 
 .کنند دستکاری می

نویسد  دو ت آمریکا  سیمور هرش در مطحب خود می
اطالعات مربوط ب  گروه افراط گر ا نصرة را پنهان 

ب  گفت  هرش این گروه تا پیش از ماه م  یت تهدید   .کرد
هشدار دهنده بود و آمریکا اطالع پیدا کرده بود ک  

توانند گاز سارین ساخت  و استفاده  اعضای ا نصرة می
با این وجود این گروه ک  همپیمان مخا فان   .کنند

شورشی در سوری  است، هرگز بعنوان متهم حمالت 
 .شیمیایی اعالم نشد

سیمور هرش ب  یت سند مربوط ب  ماه ژوئن اشاره 
کند ک  برای معاون مدیر آژان  اطالعات دفاعی  می

آمریکا فرستاده شده است و گفت  است ک  گروه ا نصرة 
با   .تواند گاز سارین را ب  دست آورده و استفاده کند می

این وجود دفتر مدیر اطالعات محی آمریکا و همچنین 
دفتر آژان  اطالعات دفاعی آمریکا نتوانستند سند مورد 
اشاره را پیدا کنند. حتی با وجود اینک  آنها کدهای 

 .مربوط ب  آن را ارائ  کردند
سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان محل در کنفرانسی 
خبری گفت  بود  این بسیار مهم است ک  توج  کنیم تنها 
حکومت بشار اسد است ک  گاز سارین دارد و ماهیل 
شواهدی نداریم ک  مخا فان سوری گاز سارین داشت  

 .باشند
مشخص نیست ک  آیا دفتر سامانتا پاور نیز گزارش 

ای مربوط ب  تمحت گاز سارین توسط  بسیار م رمان 
گروه ا نصرة را در اختیار داشت  است یا خیر. اما 

اظهارنظر وی بازتاب رفتاری است ک  در دو ت 
آمریکا وجود داشت. دو ت آمریکا تقریبا درهمان زمان 
ازحمح  شیمیایی در سوری  با خبر شد ک  شهروندان آن 

 .را فهمیدند
ب  گفت  سیمور هرش، جحسات روزان  اظهار 

های اطالعاتی در روزهای پیرامون حمح   گزارش
ای ب  سوری  نکردند حتی با وجود  شیمیایی هیل اشاره

های این حمح  در  آنک  تصاویر ویدئویی و عک 
وی افزود ک  یت سیستم ح    .بودند اینترنت منتشر شده

تو ید گاز سارین در  ۲۱۱۲گر در سوری  در دسامبر 
یت انبار تسحی ات شیمیایی ارتش سوری  را فاش 
ساخت  بود. با این وجود مشخص نبود ک  آیا چنین 

ب  گفت  هرش   .چیزی یت شبی  سازی بوده است یا خیر
هایی را از این دست  های دنیا شبی  سازی هم  ارتش
دهند. بالفاصح  اوباما ب  سوری  هشدار داد ک   انجام می

 .استفاده از گاز سارین  یرقابل پذیرش خواهد بود
نویسد  اگر آنچ  ک  سنسورها ماه دسامبر  هرش می

گذشت  مشاهده کردند ب  قدری مهم بوده است ک  رئی  

جمهور مجبورشد دستوردهد ک  باید آن را سرنگون 
کرد چرا رئی  جمهوری آمریکا همین هشدار را س  

 روز پیش از حمح  شیمیایی در ماه اوت نداد؟
ها نیز در پاسخ ب  یت گزارش سازمان  همچنین رسان 

محل درباره این حمح  تسحیم تایید آن شدند. این گزارش 
ک  چندان در زمین  اطالعات خود مطمئن نبود، گفت 
ک  سالح استفاده شده ب  وضوح مطاب  با مختصات 

 .میحیمتر است ۳۳۱ای با کا یبر  گحو   توپخان 
تئودور پوستول، استاد دانشگاه ام آی تی و دیگر 

های مربوط ب  این  کارشناسان مهمات چندی بعد عک 

ها را بررسی کرده و گفتند ک  این گحو   توپ یت  سالح
گحو   دست ساز بوده ک  احتماال بطور م حی ساخت  شده 

ارتش سوری   های زرادخان  است و با هیل یت از سالح
کیحومتر را از پایگاه ارتش  ١توانست   تطاب  ندارد و نمی
ها فرض کرده بودند م ل شحیت آن  سوری  ک  رسان 

پوستول ب  همراه یکی از همکارانش ب    .است، طی کند
 ۲۱نام ریچارد ام.  وید دو هفت  پ  از حمح  شیمیایی 

اوت ت حیحی را منتشر کردند و ب  درستی ارزیابی کردند 
های این حمح  یت کالهت گاز سارین بسیار  ک  موشت

 .بزرگتر از آنچ  ک  برآورد شده بود، داشت  است
روزنام  تایمز ب  تفضیل درباره این ت حیل گزارش داد 
و از پوستول و  وی بعنوان کارشناسان تسحی اتی مهم 

 .یاد کرد
یت مطا ع  دیگر این دو کارشناس ک  چندی بعد از آن 

ها را  انجام شده بود و برد و مسیر پرواز موشت
های قبحی تایمز تناق   بررسی کرده بود با گزارش

داشت و با وجود اینک  ب  این روزنام  ایمیل شد تاکنون 
 .منتشر نشده است

اگرچ  قطعنام  سازمان محل احتمال مداخح  نظامی 
آمریکا را کم کرد اما اگر این اتهامات تایید شوند تاثیر 

ها چشمگیر خواهد بود و یادآور دو ت جور  دبحیو  آن
میراث دو ت بوش ب  د یل اتهامات مربوط   .بوش است

های کشتار جمعی  ب  اینک  آمریکا هیل شواهدی از سالح
در عراق نداشت در حا ی ک  این ادعا را داشت، بسیار 

ب  گفت  هرش اطالعات دست چین شده دو ت   .تیره است
اوباما مشاب  با فرآیند استفاده شده برای توجی  جنا 

   .عراق است

 اثبات دروغگویی دولت اوباما درباره حمله شیمیایی سوریه 
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است. برای   ظ  ای فکر کنید کل  کلارگلران جلهلان کلل 
سرمای  ها و ثروت ها، کل امکانات و رفاه و نعمت هلای 
مادی و هر چ  ک  زندگی و زندگی بخش است تو لیلد ملی 
کنند. آنچ  اینان می آفرینند، سرمای  ملی شلود و بلا نلرخ 

درصدی ب  استثملار کلارگلران  0011اضاف  ارزش های 
یعنی استثمار هملان کسلانلی کل  خلا ل  سلرملایل  انلد ملی 

و شیمیائی و خلوشل    پردازد، توپ، تانت، بمب هست  ای
ای، سالح های میکربی، نلاپلا لم، خلردل و سلاردیلن ملی 
گردد و ب  حکم سرمای ، برای دفاع از سلرملایل  و بلرای 
جاودان  ساختن نظام گند و دهشت سرمای  داری بر سر و 
روی کارگلران و کلودکلان خلردسلا شلان فلرو ملی 
ریللزد. قللانللون، قللرارداد، نللظللم، مللدنللیللت، حللقللوق، 
سیاست و دستگاههای تقنین و تشلریلع و تلرویلج و 
تصویب و اجرای این امور می گردد تا ملانلدگلاری 
سرمای  و جاودان  شدن بردگی ملزدی و اسلتلثلملار 
کارگران را  باس منافع عام پوشاند، تا فکر و ذهلن 
و شعور و اراده توده های کارگر را در سلیلاهلچلال 
قللدرت سللرمللایلل  بلل  زنللجللیللر کشللنللد. در یللت کللالم 
م صول کار و استثمار کارگران در اینجا فلقلط از 
چنا آنان خار  نمی گردد، فقط از قحمرو اخلتلیلار 
و استفاده و نیاز آن هلا بلیلرون نلملی رود. فلاجلعل  
اساسی تلر آن اسلت کل  هلملیلن مل لصلول کلار و 
استثمار، ب  قدرتی فائق ، یکل  تلاز، فلعلال ملایشلاء، 
جبار، بی عنلان، بشلرسلتلیلز، هلو لوکلاسلت سلاالر، 
سلفلاک، بلی رحللم، جلنلا افلروز، فسلاد آفلریلن و 
تباهگر تبدیل می شود و تمامی ظلرفلیلت تلوحلش و 
انسان ستیزی خود را عحلیل  خلا لقلان واقلعلی یلعلنلی 

 همان توده های کارگر ب  کار می گیرد.

دنیای سرمای  داری با این ماهیت و ملخلتلصلات نل  جلای 
زندگی کارگران ک  فقلط ملیلدان جلنلا آنلهلاسلت. جلنلا 
کارگران عحی  سرمای  داری همزاد خود این نلظلام اسلت. 
روز ب  روز و ثانی  ب  ثانی  تلاریلخ نلظلام بلردگلی ملزدی 
  ظات پیوست  پیکار و جلنلا تلوده هلای کلارگلر علحلیل  
استثمار و سبعیتهای هم  نلوعلی سلرملایل  اسلت. مشلکلل 
روز طبق  کارگر جهانی اصالً مشکل نجلنلگلیلدن نلیلسلت. 
مشکل این است ک  هر جنلگلی، هلر جلنلا کلارگلران بلا 
سرمای  داران و دو ت آن ها  زوماً جلنلا واقلعلی قلدرت 
آگاه ضد سرمای  داری تلوده هلای کلارگلر علحلیل  هسلتلی 
سرمای  داری نیست. مشکل مهم انتقال تمامی کارزارهای 
جاری در تمامی قحمروهلای حلیلات اجلتلملاعلی بل  ملیلدان 
پیکار واقعی ضد کار مزدی است. بلایلد قلدرت آگلاه ضلد 
کارمزدی طبق  خویش را سازملان دهلیلم. ایلن قلدرت در 
هیل ساختاری سوای ساختار شورائی ضد سرملایل  داری 
قابل سازمانیابی نیست. باید در این مسیر گام بلرداشلت و 

 ب  پیش شتافت. 

 فعالین جنبش لغو کار مزدی 

  2109دسامبر 

تریحیون م صول کار کلارگلران چل  ملی شلود؟ جلواب 
ساده است. قبل از هر چیز و مقدم بر هر کاری سلرملایل  
و سرمای  و باز هم سرمای  طبق  سلرملایل  دار و دو لت 
سرمای  داری می گلردد. هلر سلال چلنلد صلد تلریلحلیلون 
تللومللانللش بلل  حسللاب سللرمللایلل  مللردارخللواران بللدسللگللال 
سرمای  دار واریلز ملی گلردد. کلارخلانل ، تلجلارتلخلانل ، 
بانت، بنگاه ما ی، شبک  حمل و نقل و تجارت، کشلت و 
صنعت، معدن و مؤسسات صنعتی و ما ی افلزون تلر و 

باز هم افزون تر از سال پیش، حقوق های کالن چلنلدیلن 
میحیاردی، کاخ های افسان  ای، ویالهلای رییلائلی، بلر  
میالدها، حساب های بانکی ماوراء نجلوملی، تلفلریل لات 
دور دنیا، خوشگذرانی ها و عیاشی های سلرملایل  داران 

ملیلحلیلارد دالرش  05دو تی و خصوصی می گردد. فقط 
سرمای  شخصی والیت فقی  ملی شلود. بل  سلراغ 

 50ارتللش جللمللهللوری اسللالمللی  مللابللقللی بللرویللم. 
تریحیون ریا ش را دریافت ملی کلنلد، تلا ایلن رقلم 
نجومی م صول کار ما را در سرکوب ملبلارزات 
و اعتراضات ما ب  کار گیرد. تا پاسدار حلاکلملیلت 
سرمای  و طبق  سرمای  دار باشد، تا در کلردسلتلان 
و بحوچستان و خوزستان و ترکملن صل لرا و هلر 
کجای دیگر سین  همزنجیران ما را نشان  گیرد. تا 
در جنگهای ارتجاعی جنایتکاران  میان دو ت هار 
اسالمی سرمای  و دو ت های درنده دیگر سرملایل  
داری، هزار، هزار همزنجیران کارگر ما را قلتلل 
عام کند و با کشتار آن ها جوی خلون راه انلدازد. 
تا در منطق  و در سطح دنیا زبان عربده اقلتلدار و 

تریحیون تلوملان  25  تجاوزگری بورژوازی باشد،
هللم نصللیللب نللیللروی انللتللظللامللی مللی شللود. مللیللدان 
مصرف این بخش بودج  را تت تت کارگران بل  

تریحیون  25اندازه کافی تجرب  کرده اند. نیروی انتظامی 
را ملی بلحلعلد تلا هلر نلفل    تومان از حاصل استثمار ما

کشیدن اعتراضی ما عحی  شدت استثمار و م روملیلت و 
سی  روزی هایمان را در گحو خف  کند. تا هلر اعلتلصلاب 
ما را در هم کوبد، هر تجمع ما را در هر کجا عحلیل  هلر 
جنایت سرمای  ب  خون کشد، تا کشتار خاتون آباد را راه 
اندازد. در خیابانهای تهران بر روی اجسلاد انسلان هلای 
ناراضی ماشین راند. تلا زنلدانلهلای اویلن، گلوهلردشلت، 
عادل آباد، وکیل آباد و هلزاران هلزار زنلدان دیلگلر در 
هر شهر و روستا و دشت و بیابان جهنلم سلرملایل  داری 

 را از کارگران پر سازد.

تریحلیلون  52ب  سپاه پاسداران و سازمان بسیج رژیم نیز 
لایر از م صول کار و استلثلملار سلاالنل  طلبلقل  کلارگلر 
اختصاص یافت  است. سپاهیان و بسلیلجلیلان ایلن رقلم را 
می گیرند تا بر کوه سرمای  های دیگری ک  از استلثلملار 
جنایتکاران  کارگران در کارخان  ها و مراکز صلنلعلتلی، 
تجاری، مؤسسات بی شمار  ول آسلای اقلتلصلادی خلود 
اندوخت  اند، بیأفزایند. تا با افزایش این سهم بلر سلرملایل  
های کوه پیکر دیگلر خلود،ملوحلش تلر و درنلده تلر بل  
استثمار فروشلنلدگلان نلیلروی کلار پلردازنلد، تلا کشلتلار 

را راه انلدازنلد. تلا سلا لیلان ملتلملادی  11وحشیان  دهل  
سراسر جامع  را برهوت وحشت، هو وکلاسلت و کلوره 

سلللوزانلللدن کلللارگلللران ملللعلللتلللرض 
گردانند. تا خیابان های هم  شلهلرهلا 
را قرقگاه توحش گشت هلای زیلنلب 
و کحثوم و ثارهللا کنند، تا پلروژه زن 
آزاری و زن کشی و سحب هلر نلوع 
آرامش و امنیلت از سلاکلنلان دوزخ 
سرمای  داری را تکمیل و تکمیل تلر 

تریحیون نیز سهلم  02نمایند. بیش از 
وزارت اطالعلات گلردیلده اسلت تلا 
قتل هلای زنلجلیلره ای را سلازملان 
دهللد، تللا در سللراسللر جللهللان بسللاط 
ترور و کشتار پهن نماید. تا هر چنلد 
ساعت یت بار جمعلیلتلی از سلکلنل  
نللفللریللن شللده ایللن دیللار را زیللر نللام 
اخال گلر و ملقلدملیلن علحلیل  املنلیلت 
سرمای  داری دستگلیلر، شلکلنلجل  و 

راهی سیاهچال ها سازد. تا کارخان  هلا، ملراکلز کلار و 
تو ید، م ح  های مسکونی و هر م ل تلجلملع تلوده هلای 

 کارگر را زندان و م یط اختناق و سرکوب سازد.

در مللورد ایللنللکلل  مللجللحلل  اسللالمللی، شللورای تشللخللیللص 
مصح ت، نهاد خبرگان، اخلتلاپلوس شلورای نلگلهلبلان و 
مابقی با ارقام کالن دریافتی چ  می کنند نیاز ب  توضیلح 
نیست. همگی همدل و همراز و هماهنا فاجع  وجود و 
بقای سرمای  داری را بر زندگی کلارگلران تل لملیلل ملی 
نمایند و برای همین کار سهم عظیم خویش را از حاصلل 
استثمار توده های کارگر برداشت می کنند. هم  ایلن هلا 

نهادهای دو ت سرمایل  داری هسلتلنلد. سلاخلتلار قلدرت، 
نظم، برنام  ریزی و اعمال قهر میحیتاریسلتلی، پلحلیلسلی، 
فرهنگی، فکری و ایدئو وژیلت سلرملایل  کل  در هلملان 
حال چاه ویحی بدون هیل مرز و مل لدوده بلرای بلحلع بلی 
پللایللان حللاصللل اسللتللثللمللار و کللار و رنللج طللبللقلل  کللارگللر 

در جللدول بللاال، در کللنللار سللهللم سللازمللان هللا و  اسللت. 
نهادهای مختحف دو تی از مل لصلول کلارسلاالنل  طلبلقل  

میحیلارد  111کارگر شاهد اختصاص رقم یت تریحیون و 
لایر ب  حوزه های عحمی  سراسر کشور هسلتلیلم. ارتلش، 
سللپللاه، وزارت اطللالعللات، بسللیللج و نللیللروی انللتللظللامللی 
تریحیون ها تومان می گیرند تا وظیف  سرکوب و کشلتلار 
فیزیکی کارگران را ب  دوش کشند. حلوزه هلای علحلملیل  
نیز حص  ویژه خود را دریافت می دارنلد تلا از طلریل  
تبحیغ خراف  و جهل و اوهام، نقش کثیف شستشوی مغزی 
و سرکوب جنایتکاران  فکری توده های کارگر را ایلفلاء 

 نمایند.

هیل کدام این حرف ها هیل تازگی ندارند، هلیلل کشلف   
تازه ای نیستند، قرار نیست هیل اعجابی برانلگلیلزنلد. از 
زمانی ک  نظام بردگی ملزدی بلر بسلتلر تلاریلخ روئلیلده 
است با کارگران همین کرده است. آنچ  سرمای  با انسان 
مللی کللنللد، جللهللان بللی انللتللهللائللی از پللیللچللیللده تللریللن، 
اسرارآمیزترین و  یرقابل تلوصلیلف تلریلن جلنلایلت هلا 

                2ادام  از صف                       



 

 Rowshangar    No. 78    January 2014 07 روشنگر 

فیحمی با فیحمنامۀ ساعدی باشد ب  داخل برگردانده شود 
ودر عوض آنها ژیال را آزاد کنند. بح  ژیال ب  ظاهر آزاد 
شد، اودر زندان چ  کشیده بود؟ آیا آنها ک  همسرش را با 
شقاوت تیرباران کرده بودند با او در زندان چگون  
رفتارکردند؟ ژیالی خست ، ژیالی ناامید ، ژیالئی ک  هم  

هایش بر باد رفت  بود، ژیالئی ک  مدام ت قیر شده  آرزو
بود، ژیالئی ک  همسرش را جحوی چشمانش تیرباران 
کرده بودند، دیگر چ  داشت؟ بح  جسمش را ب  زندان 
بزرگتر ب  اسم ایران منتقل کرده بودند. او حتی در حد 
دیگر زنان اسیر داخل، ح  نداشت چرا ک  مهر مخا فت 

اش حت شده بود، من دیگر ژیال  با نظام مقدس بر پیشانی
های  را ندیدم ک  هیل تماسی هم با او نداشتم گاهی از بچ 

سینمای آزاد داخل خبری از او میگرفتم .او طراح ص ن  
شده بود، طراحی ص ن  هم کاری در سینماست ک  مهم 
هم هست اما ژیال فیحمساز بود برای فیحمسازی هم مای  و 
توان داشت. حد س من این است ک  او ممنوع ا شغل 

بی سی اضاف  می کند او  اعالم نشده بود، گزارش بی
سناریو هم می نوشت وکتاب هم ترجم  میکرد . این 

ها نام نداشت؟ چ  فیحم هایی در جمهوری اسالمی  سناریو
ها چی؟ چ   ساخت  شده ک  ِژیال سناریو نویسش بود؟ کتاب

کتاب هایی با ترجمۀ ژیال چاپ ومنتشر شد؟ تمام این 
بی سی و چند سایت  های چند خطی بی مسایل در گزارش

دیگر در پرده ابهام است پ  می شود حدس زد ک  او 
فقط مجاز بوده طراحی ص ن  بکند و یا دستیار و منشی 
ص ن  باشد. یت انسان مگر چقدر ت مل رنج ، توهین و 
ت قیر را دارد. آنها ک  ژیال را از قبل می شناختند میدانند 
ک  او دختر شوخ طبع و همیش  خندانی بود اما ژیال با 
بار سنگین درد و می ک  سا ها بر قحب حساسش سنگینی 

های بسیاری در  میکرد چقدر دوام می آورد؟ ژیال
شان تباه شد،  های جمهوری اسالمی زندگی و آینده زندان

ژیال مهرجویی یار وهمراه ما و یکی از بنیانگزاران 
ها بود، ژیالمهرجویی  جنبش سینمای آزاد یکی از آن ژیال

 !!را  . اسالمی کشت  بود
 

داریوش مهرجویی در مجح  یاد بودژیال، درگذشت  *
ناگهانی او را بعد از عمل قحب ب  آ ودگی هوای تهران 

ای ک  باید مقامات  .ا را مجبور ب   پیوند زد مسئح 
پیگیری آن کرد. و گرن  برای  . اسالمی، جان انسانها 
کوچکترین ارزشی ندارد. آقای مهرجویی خود این 
واقعیت را بهتر هر ک  میداند داریوش اضاف  میکند این 

 …ها قربانی می گیرد هوای آ وده دارد روزان  ده
cdn.com/-http://arman0.sepidedam0.netdna

content/uploads/2101/02/71001.jpg-wp 
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سیروس ا وند گزارش سینمایی می نوشت مدتی با 
های ما کار می کرد و ی وقتی اختالف پیدا کرد  بچ 

هرهفت  عحی  ما مطحب تندی در فردوسی می نوشت 
من ب  دیگر اعضای هیئت موس  پیشنهاد دادم 
جوابشان را بدهیم تا تصور نکند از مقابح  میهراسیم ، 
اما بقی  همکاران نظر میدادند ک  بهتر است پا روی 
دمشان نگذاریم اما من جوابی نوشتم وبرای فردوسی 
فرستادم ک  فقط ژیال مواف  عک  ا عمل ما بود 
همکاران دیگر ما وقتی دانستند ک  من و ژیال 
میخواهیم نمایش فیحمهایی ک  نویسنده فردوسی ب  آنها 

ای ک  شکل  ناسزا گفت  تکرارکنیم از حضور در جحس 
ای بود طفره رفتند تنها ژیال  اعتراض داشت بهر بهان 

بود ک  همراه من ماند تا ما آن جحس  
ک  خیحی هم موف  بود را برگزار 

 . کنیم
ِژیال دختری آزاد وآزاده ومردم گرا 

ای  بود ، خانواده ژیال هم خانواده
امروزی بودند و  یرمذهبی، ژیال 
در مدرس  تحویزیون وسینما رشت  
کارگردانی راانتخاب کرد، فیحم 

ای  ژیال با عنوان  مستند مدرس 
ها  کاری اجتماعی بود  بازار مسگر

ک  نشان از حساسیت او نسبت ب  
مسایل اجتماعی داشت سینمای آزاد 
وقتی شکل گرفت بخشی از 

های سینمای آزاد درجنوب  فعا یت
تهران متمرکز بود او همیش  پیشقدم 

ها سهیم  بود تا دراین بخش از فعا یت
اش در  باشد. کار دیگر ژیال ک  پایان نام  ت صیحی

مدرس  سینما وتحویزیون بود یت کار نو ومتفاوت بود 
ایده را از فیحمهای کالسیت زمان صامت گرفت  بود ب  
نوعی از سینمای زمان صامت با ستایش یاد کرده بود 

 .ونمایشش درچند جحس  سینمای آزاد خیحی موف  بود
دو س  سا ی از فعا یت ما نگذشت  بود ک  ژیال ب  
فرانس  رفت تا ت صیالتش را در رشت  سینما ادام  
بدهد، او در دانشگاه اوت اتور پاری  در رشت  جامع  
شناسی سینما ت صیالتش را تمام کرد. با شناختی ک  
از تفکر ژیال داشتم نزدیت شدن او ب  کنفدراسیون 
دانشجویی ک  آن سا ها فعال بود یت انتخاب دور از 
ذهن نبود. ژیال ، همسرش را هم از میان همان دوستان 
کنفدراسیونی انتخاب کرد. م مود بزرگمهر از 
اعضای شناخت  شده کنفدراسیون شریت زندگیش نیز 
شد. من در سفری ب  پاری  ب  دعوت ژیال شبی را 
میهمان آنها بودم م مود فقط یت فعال سیاسی نبود او 
ب  سینما، وموسیقی عالف  داشت وعکاس هم بود همین 
خصوصیات هم شاید باعث نزدیت شدن بیشتر ژیال ب  
او شد. اما انقالب ایران ب  وقوع پیوست ژیال وم مود 
هم با کحی امید و آرزو ب  مانند اکثر اعضای 
کنفدراسیون دانشجویی ب  ایران برگشتند در این اندیش  
بودند ک  سرزمین رها شده از استبداد را بسازند . 
ماجرای بازگشت اعضای کنفدراسیون ب  ایران 
وسرنوشت احزاب مخا ف شاه خود مسئح  است ک  باید 
جداگان  بررسی شود این مسئح  مهم از م دودا 
اطالعات من فراتر است. اما تا آنجا ک  ب  من گفت  اند 

های چپ  وقتی  . اسالمی شروع ب  قحع وقمع گروه
میکند، م مود و ژیال را هم دستگیر میکنند آنها فرزند 
خردسا ی) مینا اسم دختر ژیال وم مود است( داشتند 
ک  با ژیال در زندان بود. م مود را خیحی سریع تیر 
باران میکنند. ژیال هم سرنوشتی چون همسرش را 
انتظارمیکشید.  . اسالمی می پذیرد ک  داریوش 
مهرجویی ک  در تبعید بود وقصد داشت کارگردان 

 

  بصیر نصیبی
 زاربروکن / آ مان /۲۱۱۳سوم دسامبر 

داریوش مهرجویی با اندوه و تاثر فراوان از درگذشت 
خواهرش )ژیال مهرجویی طراح ص ن  و  باس سینمای 

کند و آن این  ایران( گفت  یت چیزی مرا ُکفری می
 !است ک  چ  چیزی ژیال را کشت؟

ژیال مهرجویی یکی از بنیانگذاران سینمای آزاد روز 
در بیمارستانی در تهران قحب ۲۱۱۳نوامبر  ۲١جمع  

بیمارش از حرکت ایستاد*و ب  خواب ابدی فرورفت . 
سی درخبری کوتاه ودرچند سطر این خبر را  بی بی

منتشرکرد چند سایت دیگر هم همین خبر ناقص را با 
 .بی سی کپی کردند مختصری دستکاری از بی

ا بت  اگر ژیال خواهر داریوش مهرجویی نبود شاید 
بی سی منعک  نمی شد. نام  همین چند سطر هم در بی

ژیال در کارنام  سینمای آزاد با عنوان یکی از 
آ ازگران جنبش سینمای آزاد ثبت شده است. خیحی 

نخستین جحسۀ  ۱۳۴٥مهر  ۱۱خالص  بگویم در 
سینمای آزاد در کودکستانی با عنوان کاخ کودک ک  
 ئونید سروریان در اختیارمان گذاشت برگذار شد. ژیال 
مهرجویی، ابراهیم وحیدزاده ، ابراهیم فروزش، سعید 
م مدی و من این کحوب سینمایی را راه اندازی کردیم 
وخیحی زود، ما کار فیحم سازی را شروع کردیم و جنبش 
سینمای آزاد برپا شد و کحوب سینمایی مکانی شد برای 
نمایش آثاری ک  ما خود تو ید کرده بودیم ویا آثار 

 .برجست  سینمای معاصر جهان
بعد از مدتی ژیال برای تکمیل ت صیالتش در رشت  
سینما ب  فرانس  رفت، سعید م مدی مقیم انگحستان شد، 
فروزش کارمند کانون پرورش فکری و ابراهیم وحید 
زاده هم ب  خدمت نظام وظیف  اعزام شد. من ک  از انجام 

ها  وظیف  میهنی سرباز زده بودم ومدتها از ترس دژبان
جرات نمی کردم از خان  بیرون بیایم سرانجام معافی 
گرفتم و سینمای آزاد را باید ب  تنهایی اداره می کردم 
در اوایل کار چندانی هم نبود و بعد یاران بسیاری همراه 
سینمای آزاد شدند ک  بهتر است  ینت کارنامۀ سینمای 
آزاد را منتشر کنیم تا هر ک  دوست داشت خودش 
اطالعات الزم را ب  دست بیاورد. سهیل سوزنی، رضا 
عدل. دوست مدرسۀ من ایر  ت ویحی ، نسرین بهجو 

 …و
معاشرت من با آنان ک  با هم سینمای آزاد را آ از کردیم 
در حد وحدود کار مشترکمان بود اما ژیال جدا از وظیف  

ترین دوست من بود.  مشترکمان در سینمای آزاد نزدیت
دوست دیگر ژیال سیمین هم درجمع ما بود ما اکثرا با 

 .هم بودیم
نخستین بار ک  سینمای آزاد از طری  تحویزیون معرفی 

ای بود با عنوان فانوس خیال، من و ژیال  شد در برنام 
در این برنام  شرکت کردیم وسینمای آزاد واهداف آنرا 
شکافتیم. درهمان اوایل کار ما باید با م ا فین راهمان 
هم می جنگیدیم . در مجح  هفتگی فردوسی جوانی با نام 

 !ژیال مهرجویی را جمهوری اسالمی سالها قبل کشته بود
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ـ بیست و پنج قای  برای شما الزم است.    
 اسباب نجات چند تا دارید؟

 
 .ـ هیل   

 
ـ دو هزار اسباب نجات برای شما الزم    

 کشد؟ است. مسافرت شما چقدر طول می
 

 .ـ یازده یا دوازده ماه   
 

طوالنی است  ـ یازده یا دوازده ماه کمی   
 .اما باز ب  نمایشگاه خواهید رسید

 
 ـ کشتی شما با م  آستر شده است؟   

 
 .ـ تن  کشتی با چیزی آستر نشده   

 
ـ خوب آقا جان، حیوانات دریایی ک     

جوند کشتی شما را مثل  ربال  چوب را می
سوراخ خواهند کرد و تا س  ماه دیگر آن 

کنند. با این ترتیب حرکت  را  رق می
 .توان کرد، باید آن را آستر کنید نمی

 
ـ باز یت سؤال دیگر  آیا فکر کرده اید    

ک  شیکاگو یت شهر داخحی است و کشتی 
 تواند ب  آنجا وارد شود؟ مثل این نمی

 
ـ شیکاگو؟ شیکاگو چیست؟ من ب     

 .روم شیکاگو نمی
 

توانم سؤال  ـ عجب؟ در این صورت می   
خواهید چ   کنم ک  با این هم  حیوانات می

 کار کنید؟
 

 .خواهم زاد و و د کنند ـ می   
 

ـ اوه! مگر ب  اندازا کافی از اینها    
 ندارید؟

 
ـ ا بت  برای احتیاجات کنونی تمدن کافی    

هستند اما چون همۀ حیوانات دیگر بوسیح  
طوفان  رق خواهند شد، از اینها برای 

 .ادام  نسل استفاده خواهد شد
 

 ـ بوسیح  طوفان؟   
 

 .ـ بح ، آقا   
 

 ـ شما مطمئن هستید؟   
 

ـ مطحقاً مطمئن. چهل شبان  روز بارندگی    
 .خواهد شد

 
ـ آقا جان، از این موضوع وحشت نکنید،    

 ا باً در اینجا از این بارندگی ها اتفاق 
 ـ و ی ن  این جور بارندگی.    .افتد می

این بارندگی کوهها را تا قح  در آب خواهد 
 .پوشاند و دیگر زمین دیده نخواهد شد

پیش خودمان بماند من متأسفم ک  شما چنین 
خبری ب  من دادید و مجبورم ک  انتخاب 

بین بادبان و بخار را ب  عهده شما نگذارم 
و بخار را ب  شما ت میل کنم. کشتی شما 
یت صدم آبی ک  برای حیوانات در مدت 

تواند ت مل کند.  یازده ماه الزم است نمی
 .برای شما یت ماشین تقطیر آب الزم است

 
 ـ چطور شما افرادی ب  این پیری؟   

 
 .ـ بحی آقا   

 
ـ این هم برای حیوانات و هم برای    

اشخاص خطرناک است. باید این ت ت 
مراقبت اشخاص قوی ا بنی  باشند. چند 

 تا حیوان دارید؟
 

ـ از حیوانات بزرگ هفت هزار و از    
بزرگ و کوچت، مجموعاً نود و هشت 

 .هزار
 

ـ شما هزار و دویست نگهبان الزم    
دارید. کشتی از چند سوراخ نور 

 گیرد؟ می
 

 .ـ از دو پنجره   
 

 ـ در کجا قرار گرفت  اند؟   
 

 .ـ زیر  ب  های سقف   
 

ـ دو پنجره برای یت تونل ب  طول    
 شصت پا و عم  هفتاد و پنج پا؟

 
باید برای چراغ برق و المپ کمانی و 

 .چراغ مهتابی نصب کنید 0511
 

چند تحمب  
در کشتی 

نصب 
 شده؟

 
ـ هیل    

تحمب  
 .ندارد، آقا

 
ـ برای    

کشتی 
تحمب  الزم 
است برای 
مسافرین و 

حیوانات 
چطور آب 

تهی  
 کنید؟ می

 
ـ ب     

وسیح  
سطل از 

 .پنجره
 

ـ این قابل قبول نیست. نیروی    
 م رک  کشتی چیست؟

 
 ـ نیروی...چی؟   

 
ـ نیروی م رک . کشتی خود را با چ     

 اندازید؟ راه می
 

 .ـ با هیل   
 

ـ برای شما بادبان یا بخار الزم است.    
 سکان کشتی شما چطور درست شده؟

 
 .ـ کشتی ما سکان ندارد   

 
ـ پ  کشتی را چگون  هدایت    
 کنید؟ می

 
 .کنیم ـ ما آن را هدایت نمی   

 
ـ یت سکان برای شما الزم است.    

 چند  نگر دارید؟
 

 .ـ حتی یکی هم نداریم   
 

ـ برای شما شش  نگر الزم است.    
دادن اجازا حرکت ب  یت کشتی با این 
ابعاد بدون  نگر ممنوع است. چند قای  

 نجات همراه دارید؟
 

 .ـ هیل آقا   
 

روید. فکر  ـ اوه! شما ب  شیکاگو می   
 خوبی است. اسم پزشت کشتی؟

 
 .ـ پزشت ندارد   

 
ـ باید یت پزشت برای شما تهی  کرد    

و همین طور یت جنازه کش مطحقاً برای 
شما ضروری است. اشخاصی ک  این 

قدر مسن هستند باید تمام مای تا  زندگی 
 را برایشان فراهم کرد. تعداد سرنشین؟

 
 .ـ همان هشت نفر   

 
 ـ همان هشت نفر؟   

 
 .ـ بح ، آقا   

 
 ـ و در بین آنها چهار زن است؟   

 
 .ـ بح  آقا   

 
 ـ تا حاال در ب ری  کار کرده اند؟   

 
 .ـ خیر آقا   

 
 ـ مردها چطور؟   

 
 .ـ آنها هم خیر   

 
ـ از شما تاکنون کسی دریانوردی کرده    

 است؟
 

 .ـ خیر آقا   
 

 ـ پ  شما کجا تربیت شده اید؟   
 

 .ـ هم  در یت دهکده   
 

ـ این کشتی چون بخاری نیست بایستی    
هشتصد نفر سرنشین داشت  باشد و باید 
این تعداد را تهی  کنید. و هم چنین باید 

چهار معاون ناخدا و ن  نفر آشپز داشت  
 باشید. ناخدای کشتی کیست؟

 
 .ـ خودم ، آقا   

 
یت ناخدا و عده ای  ،آقا، ـ باید شما   

پرستار برای اشخاص من داشت  باشید. 
 طرح این کشتی را کی طرح کرده؟

 
 .ـ خودم آقا   

 
 ـ در این کار مبتدی بودید؟   

 
 .ـ بحی آقا   

 
تردید داشتم. بار شما  ـ خودم هم کمی   

 چیست؟
 

 .ـ حیوانات   
 

 ـ از چ  نوع؟   
 

 .ـ از هم  نوع   
 

 ـ اهحی هستند یا وحشی؟   
 

 .ـ مخصوصاً وحشی   
 

 هستند یا خارجی؟ ـ بومی   
 

 .ـ مخصوصاً خارجی   
 

 ـ حیوانات وحشی اصحی تان کدامند؟   
 

ـ فیل، کرگدن، شیر، ببر، مار، و هم     
نوع حیوانات وحشی از تمام اقا یم و از 

 .هر کدام یت جفت
 

 هایشان م کم است؟ ـ قف    
 

 .ـ اصالً قف  ندارند   
 

ـ باید قف  های آهنی داشت  باشند. ب     
 دهد؟ این حیوانات کی  ذا می

 
 .ـ خودمان   

 
 

مارک 
 توین

 
 
 
 
 
 

برگردان  
کاظم 
 عمادی

 
ترقیاتی ک  در فن کشتی سازی از زمان    

نوح ب  بعد حاصل شده، شایان بسی توج  
 .است

 
باید اذعان کرد ک  در زمان نوح قوانین    

شد و برعک   دریانوردی درست رعایت نمی
در زمان ما این قوانین ب  شدت مراعات 

توانست ب  کاری ک   شود. بیچاره نوح نمی می
در آن وقت انجام داد مبادرت ورزد زیرا 
تجرب  ب  ما یاد داده است ک  با کمال دقت 

مواظب حفظ  حیات هم نوع خود باشیم. در 
دید ک  اجازا خرو  از  حال حاضر نوح می

بندر برم ب  او داده نخواهد شد. بازرسانی از 
کشتی او بازدید نموده و هم  نوع ایراد از او 

گرفتند کسی ک  ب  اوضاع و احوال آ مان  می
تواند این ص ن  و  آشنا است ب  سهو ت می

جزئیات ص بت هایی ک  رد و بدل خواهد شد  
تصور کند. مثالً بازرس را با اونیفورم را 

ک  آثار عظمت و نظم از آن  فاخر نظامی
پیداست و در اجرای مقررات سخت گیر و 
تأثرناپذیر است نزد خود مجسم کنیم ک  نوح 
را مجبور کند م ل تو د، سن، فرقۀ مذهبی 
ک  ب  آن تعح  دراد، میزان درآمد، درج  و 

مقام اجتماعی و نوع اشتغاالت و تعداد زوج  
ها و فرزندان و همچنین نام و جن  و سن 

هریت از آنها را ب  او بگوید و بعد از اینک  
کرد ب  کشتی  از او مطا ب  گذرنام  می

 :پرسید پرداخت و از او می می
 

 ـ طول کشتی چقدر است؟   
 

 .ـ ششصد پا   
 

 رود؟ ـ چقدر در آب فرو می   
 

 .ـ شصت و پنج پا   
 

 ـ در کجا ساخت  شده؟   
 

 .ـ در جنگل   
 

 ـ از چ  چوبی؟   
 

 .ـ سدر و اقاقیا   
 

 ـ تزئینات داخحی و خارجی آن چیست؟   
 

 .ـ از خار  و داخل قیر اندوه شده   
 

 ـ تعداد مسافرین؟   
 

 .ـ هشت نفر   
 

 ـ جن  آنها؟   
 

 .ـ چهار نر و چهار ماده   
 

 ـ سن شان؟   
 

 .ـ جوانتر از هم  صد سال است   
 

 ـ پیرتر از هم ؟   
 

 .ـ ششصد سال   
 

 کشتی نوح 
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ـ و ی ب  شما عرض کردم ک  من آب را از پنجره با    

 .سطل خواهم کشید
 

ـ چ  جواب قشنگی! پیش از اینک  طوفان قح  کوهها    
را فرا گیرد، آب شیرین ب  واسط  نفوذ آب دریا شور 

خواهد شد و برای تقطیر آب شما احتیا  ب  بخار دارید. 
کنم آقا. آیا  من احترامات خود را ب  شما تقدیم می

درست فهمیده ام ک  این او ین آزمایش کشتی سازی 
 شماست؟

 
دهم ک  این او ین آزمایش من است  ـ قول شرف می   

آقا. من این کشتی را ساخت  ام بدون آنک  کوچکترین 
 .اطالعی از فن کشتی سازی داشت  باشم

 
ـ و این یت م صول خیحی جا ب توجهی است آقا و    

در روی دریا یت چنین کشتی عجیب و بدیعی هرگز 
 .شود دیده نمی

 
فرمایید آقا و باور  ـ شما مرا بسیار خجا ت زده می   

بفرمایید ک  من از مالقات شما یت خاطرا فراموش 
نشدنی حفظ خواهم کرد. آقا باز هم بسیار تشکر 

 !کنم...خدانگهدار می
 

خدانگهدار؟خیر! مفتش آ مانی با یت ادب خستگی    
ناپذیر هم  قسم ایرادات دوستان  از کشتی نوح 

گرفت اما هرگز اجازا حرکت در دریا را ب  او  می
 .داد نمی

 
 برگرفت  از سایت دیباچ   

 جهنمی هجاگو: عبيد زاکانی 

پرده، گستاخان  و جنا آشتی ناپذیر او با شاه، با خحیف ، 
با شیخ، با قاضی، با حاکم با گزم  و با تمام مظاهر 
استبداد و استثمار ـ و مو ود آن، فساد ـ در جامع  ی 

 ت ت فشار ایران. 
ت ریم کنندگان عبید، حتی ب  جحوگیری از آشنائی توده 

با آثار او بسنده نکرده اند، و ب  دست تذکره نویسان 
مزدورشان نیز هر جا ک  مجا ی یافت  اند، نیشی 

ناجوانمردان  ب  این مبارز جسور و تند زبان تمام 
 ادبیات کالسیت ایران زده اند. 

 
 زندگی عبید یدرباره 

با این مقدم ، بیهوده نیست ک  تذکره نویسان ب  ب  گو، 
ک  گاه ب  ذکر جزئیات بی ارزش زندگی پادشاهان و 

رجال و معاریف آن زمان پرداخت  اند، آن چنان عبید را 
فراموش می کنند ک  اسناد مکتوب درباره این متفکر ، 
تقریبأ من صر ب  یکی دو سطر مطحبی است ک  حمدهللا 

مستوفی، همشهری معاصر عبید، در تاریخ گزیده 
نوشت  و پ  از او هیل اطالعات با ارزشی اضاف  بر 

آن دو خط، در تاریخ ها و تذکره ها نیامده؛ بحک  کوشیده 
شده است تا با دادن نسبت های ناروا و چسباندن مطا ب 

افسان  ای ب  این بزرگ، آیندگان را از دانستن 
رویدادهای زندگی و حتی تاریخ و جا و چگونگی مرگ 

 او م روم کنند. 
تنها مدرکی ک  برای روشن کردن زندگی و حوادث 
دوران زندگی عبید در دست است، همانا آثار خود 

اوست ک  نشان می دهد این شاعر و نویسنده ی چیره 
دست، سی چهل سا ی پ  از مرگ سعدی و در دوران 
کودکی حافظ شهرتی بسزا داشت  و پاره ای از رسایل 

انتقادی خود را در همین زمان نوشت  است. آخرین آثار 
 718بازمانده از عبید نیز نشان می دهد ک  او تا سال 

دیگر  772و  770هجری می زیست  و در سال های 
زنده نبوده است. حتی مزاری از او ب  جا نیست و کسی 
نمی داند ک  چگون  و در کجا درگذشت  و یا ب  احتمال 

ــال پیرو واعظان  زیاد ب  دست عمال حاکمان و جه 
 کشت  شده است. 

تنها ذکر خبری )!( نیز ک  ازعبید دردیوان های دیگر 
شاعران می بینیم، قطع  ای است منسوب ب  سحمان 

 ساوجی ک  عبید را ندیده درباره اش می گوید 
می هجا گو" ـ  عبید زاکانی مقرر است ب  بی ،  جهنـ

اگر چ  نیست ز قزوین و روستا زاده .دو تی و بی دینی

 این گفتار در دو بخش ارائ  میشود.] روشنگر[

 بخش اول

 منوچهر م جوبی

عبید زاکانی، تت چهره ی طنز مردمی در ادبیات 
کالسیت ایران، بیش از هر شاعر و نویسنده ی 

دیگری، ن  تنها در دوره ی زندگانی، ک  پ  از مرگ 
نیز، مورد آزار طبق  ی حاکم و قشر متعصب مذهبی 

قرار گرفت  و این ظحم بزرگ، تا آن جا پیش رفت  است 
ک  داشتن و خواندن آثار او برای خانواده ها ممنوع 
اعالم شده و حتی پدران پاکدل، بی آن ک  توج  ب  

نیـت مخا  فان عبید داشت  باشند، خواندن  طایف عبید 
را برای فرزندان خود ممنوع کرده اند. و اگر در خان  
ای، ب  احتمال، نسخ  ای از دیوان عبید وجود داشت ، 

 آن را ازدسترس خانواده دور نگ  داشت  اند. 
این کودکان  خواهد بود اگر ت ریم عبید را معحول بی 
پروا بودن زبان و رکیت بودن کحمات او بدانیم. چرا 
ک  فراوان است از این گون  کحمات رکیت در آثار 
دیگر شاعران و نویسندگان زبان فارسی. تنها در 

مثنوی مو وی بارها ب  کحمات رکیکی برمی خوریم 
ک  تفاوتی با کحمات عبید ندارند و تصادفأ گاه نیز پاره 

ای از تمثیل های مو وی با همان کحمات در  طایف 
عبید آمده است. حال آن ک  در کمتر خان  ی ایرانی 

است ک  مثنوی وجود نداشت  باشد و در دسترس هم  
 ی اهل خان  نباشد.

تنها باید دریافت ک  چیزی ورای این بهان ، راه ورود 
عبید ب  خان  ها، و ب  تبع آن ب  مدارس، را بست  است 
و این گرانمای  نویسنده ی گستاخ و جسور ایرانی را 
ک  بقول "فرت " حتی در ادبیات اروپا بی همتاست، 
ظا مان  ب  کنج فراموشی می کشد و تنها یت اثر او 
)موش و گرب ( را، آن هم برای کودکان و در حد 

قص  ای کودکان  و ن  طنزی تاریخی، اجازه ی انتشار 
 می دهد.

با یت نگاه ب  مجموع  ی رسایل بازمانده از عبید، 
عحت ب  روشنی جحوه می کند؛ مبارزه ی قاطع، بی 

 تدریس طراحي و نقاشي

فارغ التحصیل ارشد نقاشي  توسط
 از هنرهاي زیباي تهران

٦١٠٢٠٧٧٧٤٦ 

 است." است و یت می شود اندر حدیث قزوینی
ک  زندگی اشرافی و با دبدب  و کبکب   ،از دیدگاه سحمان

ای در بغداد دارد، و بهشت آن جهانی را نیز از آن خود 
می داند، عبید ب  عحت مخا فت با مذهب، جهنمی است؛ ب  

سبب جسارت  یراشرافی یا بهتر بگوییم ضد اشرافی 
اش، هجا گوست؛ بی دینی و بی نوایی از ازل بر او 
مقرر گشت  است. روستا زاده بودن او نیز، از دیدگاه 
صاحبان تنعُم، ف ش است. و قزوینی بودنش نشان  ی 

 بالهت. 
از مقدم  و متن رسا   ی اخالق االشراف برمی آید ک  

عبید فحسف  را آموخت  و با آثار فالسف  ی یونان، تا آن جا 
ک  ب  زبان های فارسی و عربی ترجم  شده، آشنا بوده و 

در بسیاری از زمین  های فکری ت ت تاثیر فحسف  ی 
 افالطون بوده است. 

عبید سفرهای بسیار کرده و دربدری های بسیار کشیده 
است ک  مشهورترین آنها بودنش در شیراز، اصفهان، 

کرمان و بغداد است. از یت رباعی عبید نیز بر می آید 
ک  روزگاری را بسختی در جزیره هرمز می گذرانیده و 
با شکایتی ک  از این دوره می کند، بعید نیست ک  ب ا ت 

 تبعید یا فرار ب  هرمز رفت  باشد 
در هرمزم افتاده چنان با  م و درد                                                                    

 ازص بت دوستان و مخلدوملان فلرد                           
 "  هندوم ب  نرخ ترک می باید "دید

 تنبول ب  جای باده می باید خلورد                               
عبید در دیوان خود بارها و بلارهلا ازتلنلگلی ملعلیلشلت و 
فزونی قرض شکایت کرده و گاه نیلز، بل  اشلاره ای، از 
 آزارهللللللللللا سللللللللللخللللللللللن مللللللللللی گللللللللللویللللللللللد 

 درخان  ی من زنیت و بد چیزی نیست 

 جـــز بـنگی و پاره ای نمد چیزی نلیلسلت                     
 از هر چ  پزند نیست  یر از سودا   

 وز هر چ  خورند، جز  گد چیزی نیست                    
این شاعر و نویسنده ی شجاع، اگر ن  درهم  ی عمر، 

در بخش بزرگی از دوران حیات، در فقر می زیست  و ب  
عحت داشتن زبان تـند، ب  ا  اد و دهری گری مشهور 

بوده است. شاید بی خبری تذکره نویسان از زندگی عبید، 
ب دربار  معحول این عحت نیز باشد ک  با شاعران مقــر 

حشر و نشر زیاد نداشت  و مانند آنان جذب زندگی 
اشرافی )ک  بقول خود او، نمون  ی فساد بوده( نشده 

است. دفاع عبید از طبق  ی م روم و زحمتکش، ک  در 
سراسر آثار او جحوه دارد، نشان  ی بارز درک او از 

 زندگی مردم و اشتراک درد او با آنان است  
"شخصی  المی ب  اجاره می گرفت ب  مزد سیری شکم. 

و اصرار بدان داشت ک   الم هم اندکی مسام   کند. 
 الم گفت  ای خواج  روز دوشنب  و پنجشنب  هم روزه 

 می دارم."
عبید در دوره ای زندگی می کند ک  ایحخانان مغول، 
دستگاه  ارتگر خود را بر ایران حاکم کرده اند و ب  

تدریج ک  ب  پایان زندگی عبید می رسیم، زوال حکومت 
ایحخانان آ از می شود. و در جنا های بی حاصحی ک  
حکومت های گماشت  ی مغول بر سر توسع  ی مناط  
قدرت م حی خود با یکدیگر می کنند، طبق  ی م روم و 
زحمتکش است ک  بدون آگاهی از عحت جنا، و بی آن 
ک  دراین میان  نفعی داشت  باشد، کشت  می دهد و شهید 

 می شود 
"سربازی را گفتند چرا به جنگ نروی؟ گفت بخدا 

سوگند که من یک تن از دشمنان را نشناسم و ایشان نیز 
 مرا نشناسند. پس دشمنی میان ما چون صورت بندد؟"
مغوالن، ک  قومی فاتح و ضد ایرانی هستند، برای ادام  

ی سحط  ی خود، چون بسیاری از متجاوزان وسحط  
جویاِن دیگر، محیت ایرانی را سرکوب می کنند و با آن 

ک  خود مسحمان نیستند، ب  اشاع  ی مذهب و بویژه 
خرافات و بعد تقدیرگرایان  ی آن می پردازند. اما چون 

 ب  خود می رسند، مذهب مختارشان حکم می کند ک  

tel:%D9%A6%D9%A4%D9%A7%D9%A9%D9%A7%D9%A0%D9%A2%D9%A2%D9%A1%D9%A6
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  نحجپشتینحجنی،ج وشنگ جمتعبقجنهجشمحجست

 محجلیجخود

یح یج سحنید  وشنگ  نهجادامهجانتشحج     

سنا مرا نابود کردند، احساسم را نادیده گرفتند و  دل
جسمم را ب  بنده آ ودگی کشیدند. آری آری آری من زنم، 
همان ک  سا هاست خشونت را دید، تجرب  کرد،  م  

دید،  را در مرگ تدریجی گ  زندگی کرد، طعم تحخ و 
 .تجربۀ گرانی ک  برایم رقم زدند

آنان ک  دم از شریعت زدند، آنان ک  اسالم آوردند، 
همان اسالمی ک  مرا ب  جرم زن بودن م کوم کرد، 
همان اسالمی ک  حتی ح  بر جسم و جانم را از من 
گرفت، همانی ک  ح  طالق را از من گرفت، همانی ک  

ارزشی کرد، همان هایی ک  مرا  مرا جن  دوم و بی
ناقص عقل خطاب کردند، هر چ  بود و نبود را از من 
گرفتند و ب  من چ  بخشیدند؟ نفق ، مهری  ؟ ک  در 
ازایش تنم را ب  شوهرم بفروشم، تمکین کنم؟ مهری  
آری مهری ، مهری  ک  در ازای فروخت  شدنم تعیین شد 

ک  عمال زندگیش سقوط کرد توانست  اما واقعا آیا کسی
از این ح  منتفع گردد؟ آری در "شریعت" من در 

 ."دین" من، من ی  م کومم، من یت زنم
از همان کودکی مهر داغ سکوت را بر دهانمان زدند، 

های  های کودکانمان هم دستخوش این آ ودگی حتى بازی
ک  من  این دین پر از خراف  و فاسد شده بود. بازی

همیش  موش بودم و تو شیر. من زن بودم و تو مرد 
قوی، من ضج  میزدم و تو بر من میخندیدی. آری تو 
یت مرد شدی، مردی ک  ب  روح و جسمم تجاوز کرد، 
مردی ک  برای من هدی  ی تحخ و  م انگیزی ب  یادگار 

 .گذاشت
آری آری من یت مادرم، مادر. فرزندم، من مادر 

شکست  ی توام، مادری ک  عاش  ثمره تجاوز ب   دل
خویش است. کودکم تو با آمدنت مادرت را ب  تیره 
روزی پیوند زدی. تو مرا م کوم ب  بودن در این شب 
سیاه کردی. تو تک  تک  وجودم شدی، هدی  ای تحخ ک  

انستم چگون  ب  تو عش  بورزم. تو با آمدنت  حتى نمید
مرا از هرچ  آرزویش را کردم، دورم کردی. دیگر من 

ک   ک  آسمان آبی را نقش میزد نیستم، دیگر زنی زنی
ک   ها میدید نیستم، زنی فردای آبی را از پشت حصار

های سوخت  را داشت،  و باور قصد رهایی از این زندگی
 .نیستم

آری کودکم، تو مرا ب  دنیای کهن  و پوسیده جامعۀ 
رم گره زدی. من حتى ح  داشتن ات را  بیمارگونۀ مت ج 
ندارم، طب  آئین و دین خدا. دینی ک  ممحو است از 
حماقت، حماقتی ک  ح  داشتن ات را از من گرفت و 
مرا بازیچۀ دست روزگار کرد و آزادیم را گرفت، 
روحم را کشت. اما فارغ از جنسیت ات بزرگت خواهم 
کرد، باشد! من تو را با عش  و آزادی پرورش خواهم 
داد. روح تو را از هر تبعی  و قدرت احمقان  ک  تو ب  

خوانند و طعم  ، فردایی ک  مر ان می فردای آبی برسی
شیرین برابری و آزادی را بدون مذهب، بدون هیل 
گرایش خرافی، بدون ترس از بهشت و جهنم خیا ی و 
بدون خواندن و شنیدن آیات کثیفی ک  بند بندش بوی 
تعفن، خیانت، اسارت، قتل و  ارت، فتن ، آ ودگی و زن 
ستیزی مى دهد و آیاتی ک  زندگی هزاران هزار زن 
مانند مادرت را ب  باد فنا سپرد و نابود کرد را بچشی، 
بحک  روزی برسد ک  تو مادرت را من رِف، کافر، 

 .هرجائی نخوانی
ک   از جن  باران. زنی فرزندم من یت زن هستم. زنی
ترین  غات و ا فاظ در  وصف مظحومیت اش با ساده

 .  مفهوم انسانیت گم شد. من یت زنم، زن
 ۲۲مندر  در نشری  زن آزاد شماره 

گفت  هللا نیستی؛ جبرائیل نیستی؛ پ  چرا بر آن باال تنها 
نشست  ای؟ تو نیز در زیر آی و در میان مردمان 

 بنشین."
دامن  ی موضوعی انتقادهای هزل آمیز عبید وسیع 

است، اما هرگز مسائل اصحی را فراموش نمی کند و در 
دام پرداختن ب  چند تیپ یا گروه اجتماعی زمان خویش 
نمی افتد. آن چنان ک  در رسا   ی اخالق االشراف می 
بینیم، با ذکر ویژگی های اشراف، ک  شمول آن ب  هم  

ی زمان ها و سرزمین های شناخت  ی اوست، و در 
برگیرنده ی هم  ی قشرهای این طبق  از شاه تا بازاری 

و از خحیف  تاپیش نماز مسجد است، تفکر ناشی از 
شناخت روابط ظا مان  ی طبقاتی را بیان می کند، و با 

نثر زیبا و م کم و موجز خود، ب  زبانی ساده ک  در حد 
فهم توده ها باشد، ب  تفهیم عحل توزیع  یرعادالن  ی 

 ثروت می پردازد و می گوید 
"جمع کردن مال، بی رنجاندن مردم و ظحم و بهتان و 
 زبان در عرض دیگران دراز کردن، م ا ل است."

این چنین است ک  در حکایات عبید، هیل ثروتمندی را 
نمی یابیم ک  بی منظوری و از روی ترحم و کمت، 

پشیزی ب  بینوائی ببخشد. بحک  ویژگی طبقاتی اشراف را 
چنان می شناسد ک  در بخشش نیز همواره ظا م و 

 استثمارگراند 
"هم از بزرگان عصر، یکی با  الم خود گفت ک   از 

مال خود، پاره ای گوشت بستان و از آن طعامی بساز، 
تا بخورم و ترا آزاد کنم.  الم شاد شد. بریانی ساخت و 

پیش او آورد. خواج  بخورد و گوشت ب   الم سپرد. 
دیگر روز گفت  بدان گوشت نخود آبی مَزعفر بساز، تا 
بخورم و ترا آزاد کنم.  الم فرمان برد و بساخت و پیش 
آورد. خواج  زهرمار کرد و گوشت ب   الم سپرد. روز 
دیگر گوشت مضم ل شده بود و از کار افتاده. گفت  این 
گوشت بفروش و پاره ای رو ن بستان و از آن طعامی 
بساز، تا بخورم و ترا آزاد کنم. گفت  ای خواج  حسب 
هللا، بگذار تا من ب  گردن خود، هم چنان  الم تو باشم. 
اگر هر آین  خیری در خاطر مبارک می گذرد، ب  نیت 

 خدا، این گوشت پاره را آزاد کن." 
عبید زاکانی ح  دارد ک  از زیر آوار توطئ  ی سکوتی 

ک  در طی قرن ها بر تفکر مردمی او ریخت  شده، 
بیرون آید و سالحی در دست طبق  ی مظحوم برای جنا 

 ادامه در شماره آیندهبا ظا مان باشد. ....
 برگرفت  از سایت نگاه  

"روح ناطق  اعتباری ندارد و بقای آن ب  بقای بدن 
متعح  است. و فنای آن ب  فنای جسم موقوف... آن چ  
انبیاء فرموده اند ک  او را کمال و نقصانی هست، و 
بعـِد فراق بدن، ب  ذات خود قائم و باقی خواهد بود، 
م ال است. و حشر و نشر، امری باطل... آن چ  

عبارت از  ذات بهشت و عقاب دوزخ است، هم در 
 این جهان می توان بود. چنان ک  شاعر گفت  

آن را ک  داده اند، همین جاش داده اند و آن را ک  
 نیست، وعده ب  فرداش داده اند." 

و این کافران حامی اسالم، تا آن جا پیش می روند ک  
تعدادی ازآْنان را " ازی" می نامند. و کشتارهاشان 
را جهاد در راه اسالم نام می دهند. نمون  ی پیش از 

مغول این گون  پادشاهان " ازی" سحطان م مود 
است و کشتارهایش در هندوستان " زا" در راه 

اسالم. و نمون  ی معاصر عبید، امیر مبارزا دین، ک  
ن  تنها نام مبارز در راه دین دارد، ک   قب  ازی را 

 هم یدک می کشد. 
ناگفت  پیداست ک  این باصطالح مدافعان دین، ب  شیخ 
و زاهد و مال و م تسب میدان می دهند تا ازطری  
اعمال خفقان مذهبی، حکومت را بر آنان آسان تر 

کنند. درست بهمین د یل، عبید ک  بنیاد رنج مردم را 
می شناسد، تازیان  ی هزل خود را بر مجموع  ای 
می کوبد ک  از بنیادهای تسحیم گرایان  ی مذهبی تا 
خحفا و پادشاهان، و ازحکام وشیوخ تا ثروتمندان و 

اشراف را در بر می گیرد. و در این راه، ن  تنها از 
انا "بی دین و مح د ودهری" نمی هراسد، بحک  

 خود فریاد می زند ک   
وقت آن شد ک  عزم کار کنیم           رسم ا  اد 

 آشکار کنیم
و با شهامتی بی نظیر، هم  ی مظاهر استثمار و 

عوام فریبی و عوامل نگهداشتن توده ها در ناآرامی 
را ب  زیر ضربات تازیان  ی هزل خود می گیرد. از 
دیدگاه عبید، ظحم همان قدر م کوم است ک  جهل. و 

عبید جدا بودن   این هردو را با یت تازیان  می زند.
از مردم را درمورد خحفا و پادشاهان، همان قدر 
 م کوم می کند ک  در مورد خدا و فرشتگانش 

"اعرابی را پیش خحیف  بردند. او را دید بر تخت 
 نشست  و دیگران در زیر ایستاده.

 گفت  ا سالم عحیت یا هللا.
 گفت  من هللا نیستم.
 گفت  یا جبرائیل.

 گفت  من جبرائیل نیستم.

ام پر از عش ، اما هیهات ک  مرا در سیاهی  خست 
ظحمت شب گرفتار کردند. مرا ب  بند کشیدند، مرا 

ی کردند، امجبور ب  ازدوا ، پیوند اجباری کثیف آ وده 
آیاتی ک  تمام روح پاکم را تسخیر کردند، کحماتی ک  با 
گفتنشان آزادیم را ب  سخره گرفتند، مرا مجبور بگفتن و 

 .تکرار دوباره آن کردند
آری... روح سرکش و امیدوارم را از بهشتی ب  جهنم 

هایم را سخت  سوزان بردند، مرا ب  بند کشیدند و دست
گی میخکوب کردند.  ب  عم  تاریت زندان سرد زند

آری آری من ناباوران  سوختن آروزهایم، امیدهایم، 
 .فردای آبی آسمان، نجوای مر ان را در دیدگانم دیدم

من زنم، همان زنی ک  اسیر شد، در روح و جسمش 
ک  مجبور ب  تمکین  شد، بند بند آیات اسالمی. همان زنی

و سکوت در زمان تجاوز، بر روی سیاهی خیا ش 
ک  مردمان  کشید. آری من زنم، زنی آسمان آبی می

 نام من زن است، زن

 
 سهیال شهباز نژاد

 
 

نام من زن است. 
از جن  بحور،  زنی
از جن  ترنم،  زنی
از جن  نور،  زنی
آزاد اما درون  زنی

ذهن، خست  و تنها. 
دیدگان پر امیدم درون 
سیاه چال آ ودگی تن 

از  اسیر است. زنی
 .از منتهای سختى مو  ترحم، زنی

نام من زن، نام مقدس زن، مادر فردای تو، درون 
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درآمد برخوردارند. حداقل حقوق کارگری 
دالر در  251برای کارهای خدماتی حدود 

ماه و برای کارهای ساختمانی و صنعتی 
دالر بود و با توج  ب  تورم و گرانی،  151

قدرت خرید روز بروز کاهش می یافت. 
فقرا فقیرتر و شرایط زندگی سختتر می شد. 
ما ک  خود پو ی برای خورد و خوراک 
میگرفتیم اوایل مکفی بود اما بعدها با وجود 
اینک  تا حدودی آن را افزایش دادند ناچار ب  

  .گرفتن مساعده بودیم
نیروی کار در ونزوئال ارزان است و 
همواره میحیون ها نفر بیکار و نیم  بیکارند. 
ارتش ذخیره کار در پشت درب شرکت ها 
و پروژه ها صف می کشند تا شاید کاری 
بدست آورند. مردم و کارگران کمترین 
ما کیتی بر وسائل تو یدی ندارند و تنها یا 
نیروی کارشان را ب  قیمت ناچیزی می 

  .مشغو ند -عموما -فروشند و یا ب  کسب و کار م قری
ا بت  قشر خرده بورژوای مرف  هم کم نیستند. صاحبان 
رستوران های بزرگ، ما کان کارگاه های کوچت، 
ما کان دستگاه های سنگین راه سازی، ما کان چند 
دستگاه آپارتمان یا ویال، ما کان دامداری های صنعتی، 
ما کان تریحی و کامیون ها، ما کان فروشگاه های بزرگ 

 ... و
چاوز و دو تش با وجود اینک  "ضدامپریا یست" بود، اما 
بیشترین روابط اقتصادی و تجاری را با آمریکا و  رب 
داشت. تمام کمپانی های آمریکایی در ونزوئال فعال 

جیپ،  -بودند. کمپانی های اتومبیل با نمایشگاه های مجحل
بیشتر اتومبیل های ونزوئال  -فورد، شورو ت و..

آمریکایی است. صنعت نفت بیش از هم  وابست  ب  
دستگاه ها و قطعات آمریکایی است و تالشی برای قطع 
این وابستگی صورت نگرفت  است، کمپانی های تجاری 

 .آمریکایی و اروپایی زیادی در ونزوئال فعا یت می کنند
اما این یت روی اقتصاد ونزوئال بود. یعنی روی  ا ب 
و تعیین کننده روابط و مناسبات جامع . روی دیگر آن 

  .فعا یت های رفرمیستی چاوز و دو تش بود
ساخت خان  جهت مردمی ک  در ححبی آبادها زندگی می 
کنند و یا خان  هایی مخروب  دارند از جمح  فعا یت های 
دو ت چاوز بوده است. خان  ها ک  عمدتا توسط شرکت 
های خارجی ساخت  می شود با قیمت کم و قسطی ب  آنها 
واگذار میشود. ا بت  پرداخت همان پول او ی  و قسط نیز 
خود برای مردم مسئح  است اما بهرشکل خان  سازی 
بسیاری از مردم را صاحب خان  کرده. ا بت  همانطور ک  
خود چاوز نیز میگفت هنوز ب  خان  های بسیار دیگری 
نیاز است تا مشکل مسکن حل شود. هنوز میحیون ها نفر 
در ححبی آبادها ویا ا ونت ها و خان  های م قر و کوچت 
زندگی میکنند. ساخت مسکن در ونزوئال هرچند منافعش 
ب  مردم میرسید، اما در حاشی  آن نیز مسائل زیادی 
وجود داشت. ب  د یل همان فساد ذکر شده در سیستم، 
برخی از دو تمردان و مسئو ین نیز از خان  های ساخت  
شده بدست می آوردند و آنها را اجاره میدادند و یا می 

کردن نوبت ها پول های زیر  جابجافروختند. و یا با 
میزی می گرفتند. اما بهرشکل مهمترین اقدام رفرمیستی 
چاوز ساخت مسکن بود. اینک  چرا این خان  ها ب  
شرکت های خارجی واگذار میشد را چاوز اینگون  
توضیح میداد ک  باصرف  ترند. و در این جمح  حقیقتی 
وجود داشت.  با وجود اینک  شرکت های خارجی ک  با 
دالر کار میکردند و هزین  های باالیی داشتند، برای 
دو ت باصرف  تر بودند. ماجرا از این قرار بود ک  

روکراتیت دو تی ب  شدت روا  دارد. ودستگاه ب
رشوه دهی و رشوه خواری در تمام نهادهای دو تی 
وجود دارد و در مقیاس کالن سرمای  داران یا باید 
خود دست اندر کار امور حکومتی باشند و یا دم آنها 
را ببینند. و در مقیاس کوچت مردمی ک  سروکارشان 
با نهادهای و ادارات دو تی است باید، برای راه افتادن 
کارشان رشوه بدهند. مثال در آن دوره و در شهر 
ماراکایبو با ششصد بو یوار گواهینام  رانندگی می 
خریدیم و دیگر نیازی ب  امت ان نبود. یت فرد پحی  
پول را میگرفت و مخفیان  کارها را انجام میداد و 
دیگر نیاز ب  چند بار امت ان دادن و ... نبود. و یا بیاد 
دارم ک  س  نفر از کارگران آرماتوربند و قا ب بند 
ایرانی ک  در فرودگاه و درحال بازگشت در ارتباط با 
مواد مخدر دستگیر شده بودند و در دادگاه بدوی 
م کوم شده بودند، شرکت با رشوه ب  مقامات قضایی 
آنها را آزاد کرد. و یا دزدهایی بودند ک  با پحی  
همدست بودند و سهم آنها را می دادند و خالص  از 

 .این قبیل موارد بسیار فراوان و عادی است
برادر چاوز یکی از بزرگترین کمپانی های نفتی را 
دارد ک  با وزارت نفت قرار دادهای کالن می بندد. 
رانت خواری در دستگاه دو تی ب  شدت وجود دارد و 
مسئو ین رده باالی دو ت از جمحۀ ثروتمند ترین افراد 
هستند ک  در م الت مرف  نشین زندگی میکنند و از 

 .امکانات دو تی وسیعا استفاده شخصی می کنند
اما بهرشکل ونزوئال ب  د یل صادرات نفت قابل توج  
و جمعیت حدودا بیست و هشت میحیونی، از امکانات 
ما ی قابل توجهی برخوردار است.  با وجود افزایش 
قیمت نفت در ده سال گذشت  و افزایش میزان 
صادرات، زندگی مردم بهبود نیافت  است. در دورانی 

بو یوار یت دالر بود و س  ک  من ب  ونزوئال رفتم هر 
بو یوار یت دالر بود.  8.7پ  از حدود س  سال هر 

افزایش نقدینگی بدون پشتوان  و رانت خواری ها و 
اقتصاد بیمار، چنین شرایطی را ایجاد کرده بود. تقریبا 
تمام مسئو ین شرکت نفت، چاویستی و از حزب حاکم 
اند و ازامکانات و درآمد باالیی برخوردار می باشند. 
بودند بسیار کسانی ک  سابقا در شرکت نفت بودند اما 
ب  د یل اینک  از چاویستی ها نبودند بازخرید و بیکار 

  .شده بودند
ب  د یل اقتصاد تت پای  ای بخش زیادی از درآمد 
کشور صرف واردات میشود. و با وجود اینک  
ونزوئال دارای منابع  نی است و کشاورزی نیز ب  
د یل آب و هوای مساعد می تواند رون  زیادی داشت  
باشد، بخش زیادی از مواد خوراکی ازخار  وارد 
میشود. کارگران و بیشتر مردم از کمترین امکانات و 

سه سال کار و زندگی در ونزوئال ۀتجرب  
 بخش سوم

 
 محمد حسین مهرزاد

  

 
 

 ئالواوضاع اقتصادی ونز

شرایط اقتصادی در ونزوئال، از یکسو نابرابری شدید 
طبقاتی، افزایش فاصح  طبقاتی، بیکاری شدید، تورم، و 
افزایش واردات است و از سوی دیگر ساخت مسکن ک  
با قیمت های نازل واگذار میشود، سوبسید ب  چهار قحم 

 .از کاالی اساسی پرداخت می شود
برخی از کارخان  ها و زمین های بزرگ متعح  ب  
حکومت ساب  و یا افراد آن حکومت "مصادره" شده و 
ب  شکل دو تی اداره می شود و یا ب  بخش خصوصی 
واگذار شده است. بنابراین بخشی از اقتصاد در دست 
دو ت است اما بخش قابل توجهی نیز در دست بخش 
خصوصی است ک  عموما از سرمای  داران دوران 

  .حکومت چاوز هستند و یا خود در حکومت می باشند
اقتصاد بخش دو تی ب  د یل فساد شدید، ناکارآمد است و 
حتی تعدادی از کارخان  ها و شرکت های ساب  ب  د یل 
ناکارآمدی و ضرر دهی تعطیل می باشند. بانت ها و 
دانشگاه ها نیز ب  دو بخش تقسیم می شوند. خصوصی و 

  .دو تی
در همان دوران ک  من در ونزوئال بودم یکی از بانت 

های دو تی ب  د یل اختالس و ضرر دهی تعطیل شد. 
دانشگاه های دو تی نیز از امکانات ب  مراتب کمتری 
نسبت ب  دانشگاه های خصوصی برخوردارند و در این 
رابط  هر ک  امکان ما ی بیشتری دارد فرزندانش را 

  .ب  دانشگاه های خصوصی می فرستد
سرمای  داران نو کیس  درعرص  های صنعت، بانت 
داری وتجارت فعا یت دارند. اما ب  هر شکل فساد در 

مطا ب ذکر شده در این نوشت  صرفا نظرات و 
تجربیات شخصی من است و ب  هیل گرایش و 
گروهی مربوط نمی باشد. و ضمنا نقد نظرات مطرح 
شده تا کنونی  نیست، هر چند خود از جایگاه سیاسی 

 .مشخصی برخوردار است
من حدود س  سال کار و زندگی در دوران 
"سوسیا یسم بو یواری" را تجرب  کردم و در اینجا 
تالش دارم تا با توضیح واقعیاتی ک  دیدم چ  در 
م یط کار و چ  در جامع ، را در مورد سوسیا یسم 

 بو یواری و چاویسم بگویم.

 تجربه ی سه سال کار و زندگی در ونزوئال

10ادام  در صف   ی   
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مبارز  ذربایجان بگیرند. عبدهللا مستوفي اسهتهانهدار وقهت 

نامید   ذربایجان سرشماري در تبریز را "خر شماري" مي

و محسني رئیس فرهنگ این استان براي كسي كه تهركهي 

حرف مي زند مجازات سنگیني تایین كرده بهود. گهرچهه 

 ذربههایههجههان خههود بههه غهه ههه نههیههاز مههبههرمههي داشههت ، امهها 

محصوالت غهذایهي تهولهیهد شهده در ایهن اسهتهان بهه زور 

شمشیر با نازلترین قیمت خریداري و به اسهتهان مهركهزي 

ارسال مي گشت. فئودال ها، تحت حمایت دولت مركهزي 

ب: احباق حبوق م ي و مدنی مهردم  ذربهایهجهان و بهه 

 .عبارتی حل مسئ ه م ی در قالب فدرالیسم

 .ج: دارا بودن خص ت ضد فئودالي و عدالت جویی

براي اولین بار در ایران رهبران روشن بهیهن انهبهالب 

مشروطیت كه به طور عمده در انجمن ایالتي تبریز و 

نیز مج س اول )شوراي م ي( جم  شده بودند با توجهه 

به م یت هاي گوناگون ساكن در ایران بهه حهل مسهالهه 

م ي براي پایدار نمودن امر دمكراسهي اههتهمهام 

جدي ورزیده و با تهنهظهیهم مهوادي بهه صهورت 

متمم قانون اساسي و تصهویهب  ن در مهجه هس 

اول شوراي م ي، گام ب ند و ارزشمندي را در 

جات احهبهاق حهبهوق مه هیهت ههاي تهحهت سهتهم 

 ٢۰  -  ٢۱  -  ۷٢برداشتند. بدین ترتیب اصهول 

قانون اساسي به تصهویهب مهجه هس  ٢۵و  ٢۷  -

رسید كه متاسفانه از مج س دوم به باد به بوته 

فراموشي سپرده شد. گرچه اصطال  فدرالیسهم 

در  ن دوره مورد استفاده قرار نگرفهت و ایهن 

امر به یك مانا طبیاي نیز بود، زیرا رهبهران انهبهالب 

مشروطه به شاه مشروطه اعتباد داشتهنهد نهه بهه شهیهوه 

دیگر اداره جاماه. اما اگر این پنج اصل مهتهمهم قهانهون 

اساسي به دقت مهورد مهطهالهاهه قهرار گهیهرد، مهتهوجهه 

خواهیم شد كه رهبران انبهالب در  ن دوره عهمهال از 

مشروطیت ، مضمون یك جهامهاهه فهدرالهیهسهتهي را در 

نظر داشته اند. بي فایده نخواهد بود اگر سه اصول از 

 :اصل را نبل نماییم ٥این 

متمم قانون اساسي: منهافه  مهخهصهوصهه ههر  ۷٢اصل 

ایالت و والیت و ب وك به تصویب انجمن هاي ایالتي و 

والیتي به مهوجهب قهوانهیهن مهخهصهوصهه  ن مهرتهب و 

 .تسویه مي شود

: اعضههاي انههجههمههن هههاي ایههالههتههي و والیههتههي ٢۰اصههل 

بالواسطه از طرف اهالي انتخاب مهي شهونهد مهطهابهق 

 .نظام نامه انجمن هاي ایالتي و والیتي

: انجمن هاي ایالتي و والیتي اختیار نهظهارت ٢۷اصل 

تامه در اصهالحهات راجه  بهه مهنهافه  عهامهه دارنهد بها 

 .رعایت قوانین

متاسفانه سرنوشت این اصهول نهیهز مهانهنهد سهرنهوشهت 

انبالب مشروطیت گشت. مباومت نیروي ماند جهامهاهه 

تحت هدایت محمدع ي میرزا و دیكتاتوري رضا شاه ، 

 .مان  از اجرای اصول فوق گشت

در دوره رضا شاه نه تناا اصول فهوق و نهیهز سهایهر  

اصول قانون اساسي به فهرامهوشهي سهپهرده شهد، به هكهه 

سیاستي درست ضد  ن اصول در پیش گرفتهه شهد كهه 

حاص ي جز ایجاد تفهرقهه در بهیهن مه هیهت ههاي سهاكهن 

ایران نداشت. رضا خان و دار و دسته اش در زمهیهنهه 

سركوب خواست هاي مناطق م ي و بویژه  ذربهایهجهان 

هر چه در توان داشتند انجام دادند، گو ایهن كهه  ن هها 

مههي خههواسههتههنههد انههتههبههام سههرنههگههونههي خههانههدان قههاجههار و 

بخصون محمهدعه هي مهیهرزا را از مهردم مهتهفهكهر و 

 امین موحدی

شصت و هفهت  سهال     

قهبهل ارتهش شهاههنهشهاههي 

دولههت نههوپهها ،مسههتههبههل و 

کامال قانوني  ذربهایهجهان 

،که بر مبهنهاي فهدرالهیهزم  

شکل گهرفهتهه بهود را بها 

قتل عام وحشهیهانهه مه هت 

 ذربههایههجههان، سههرنههگههون 

وسراسر  ذربایجان را به قت گاههي مهخهوف بهدل نهمهود. 

جنایات فرماندهان ارتش شاه  نچنان فجی  بود کهه حهتهی 

قهاضهی ”  -فرستاده ی ویهژه دولهت  مهریهکها در ایهران 

نیز تحت تاثیر  ن قرار گرفته و در گهزارش   -“ داگالس

ارتش ایهران در ”  خود از سفرش به  ذربایجان نوشت : 

مسیر خود  ثهار بسهیهار بهرجهای گهذاشهتهه اسهت . ریهش 

دهبانان را  تش زدند، به ناموس زنهان و دخهتهران  نهان 

تجاوز کردند، خانه ها را به غارت بهردنهد ، دام هها را 

دزدیدند... زندان ها مم و از  ذربایجانی ههای بهی گهنهاه 

است. چوبه های دار و اعدام فراوان است ....  ثار ایهن 

حواد  جگر سهوز ههرگهز از خهاطهر  ذربهایهجهانهی هها 

 .زدوده نخواهد شد

فرقه دموکرات  ذربایجان کهه سهاهی در اسهتهبهرار یهک 

دولت مح ی بر مبنای فدرالیسم و در چارچوب تمهامهیهت 

ارضی ایران داشت، یک سال باد از تشکیل یهاهنهی در 

به دست دژخیمان رژیم پا وی قتل عام    ۰۵۷۳ ذر   ۷۰

، ارتهش دولهت   ۰۵۷۳شد. در  خهریهن روزههای پهایهیهز

مرکزی از طریق توپخانه های زمینی و هوایی زمستان 

سیاهی را برای مردم  ذربایجهان بهه ارمهغهان  ورد. بهه 

روایت اسناد تاریهخهی، در چهنهیهن روزههایهی کهوههاهای 

مغرور قافالنکوه و کوچه های دل انگیز تهبهریهز پهر از 

جسد مردانی بود که یک سال پیهشهتهر بها تشهکهیهل فهرقهه 

دموکرات  ذربایجان به ایرانیان گفتند: " ... امید مها بهر 

خواه در داخهل -این است که هر  ذربایجانی وطن پرست

در راه رسهیهدن بهه ایهن  -و خواه در خارج  ذربهایهجهان

مباصد مبدس با ما همصدا و همراه خواهد بود. طبیهاهی 

است که اگر انسان خانه خهود را اصهال  نهکهنهد، نهمهی 

تواند برای اصهال  مهحه هه، شهاهر و یها مهمه هکهت خهود 

بکوشد. ما ابتدا از  ذربایجان که خانه ماست شروع مهی 

کنیم و ایمان داریم که اصال  و ترقی  ذربایجان موجب 

ترقی ایران خواهد شد و بدیهن وسهیه هه مهیهاهن از دسهت 

 .ق درها و مرتجاین نجات خواهد یافت

 ذربهایهجهان   ۰۵۷۳ ذر  ۷۰به گواه تاریخ، جنبش مردمي

تحت رهبري فرقه دموكرات  ذربایجان از درون جاماه 

 ذربایجان جوشیده و بسهتهر سهیهاسهی و اجهتهمهاعهی ایهن 

جنبش نه از  ن سوی مرزها, ب که از شرایط نهابسهامهان 

و ظهه ههم هههای روا شههده بههه مههردم ایههن خههطههه در دوره 

رضاخان و پسرش، فراهم شد. مامتهریهن ویهژگهی ههای 

 :این جنبش را مي توان به صورت زیر برشمرد

الف: تداوم راه مبارزه ناتمام مردم ایهران و  ذربهایهجهان 

 .در راه  زادي و دموکراسی

 بایجان به گواهی تاریخ ذرآذر و مظلومیت ملت آ ۱۲حقایق 

 پرچم جمهوری خودمختار آذربایجان با طرح و رنا پرچم ایران

دهبانان را به بیگاري كشیده و از تجاوز به مهال و جهان 

و ناموس مردم این خطه كوچكترین ابایي نداشتند. تهحهت 

چنین زمینه هاي عیني و ذهني بود كه اشغال ایهران ر  

داد و دیكتاتوري رضا خان از هم پاشید و  زادي نسهبهي 

در كشور بهرقهرار گشهت. فهرقهه دمهوكهرات  ذربهایهجهان 

محصول این شرایط عیني و ذهني بهود، و خهواسهتهه اي 

جز تحبق خواست دیرین مردم خطه  ذربایجان و ساادت 

تمامي ایرانیان نداشت. فرقه دموكرات  ذربایجان از بهدو 

تاسیس خود بر اجراي اصول قهانهون اسهاسهي در مهورد 

انجمن ههاي ایهالهتهي و والیهتهي تهاكهیهد داشهت. روزنهامهه 

 ذربایجان تحت عنوان "نخستین كنگره فهرقهه دمهوكهرات 

 ذربههایههجههان" چههنههیههن نههوشههت: "... ایههران وقههتههي  بههاد و 

خوشبخت و داراي وحدت م هي حهبهیهبهي خهواههد شهد كهه 

انجمن هاي ایالتي و والیتي مطابق نهن صهریهح قهانهون 

اسههاسههي تشههكههیههل یههابههد و مههردم اخههتههیههاردار خههانههه خههود 

 (۰۲/١/۰۵۷١مورخه  ۷گردند" ) ذربایجان شماره 

متاسفانه گهرچهه از تصهویهب اصهول مهورد درخهواسهت 

مردم  ذربایجان و حزب  ن بهیهش ازیهك صهد سهال مهي 

گذرد، ما هنوز در اول راه هستیم و صد افسهوس ههنهوز 

هم كه هنوز است بسیاري از روشهنهفهكهران جهامهاهه مها، 

داراي مواض  شووینیستي بوده و عمال با سهركهوبهگهران 

هم نوا مي گردند. ازاین گونه باصطال  روشنفكران باید 

خواست: تا به بازنهگهري در  مهوزه ههاي اخهالقهي خهود 

بپردازند.واز سیاسهت ،تهاریهخ نسهازنهد،وتهاریهخ سهیهاسهي   

را بدون تاهصهبهات سهیهاسهي خهوانهده وبهه ۰۵۷۳ ذر   ۷۰

تههحههریههف ایههن جههنههایههت تههاریههخههي ویههکههي از بههارزتههریههن 

مصداقااي جنایت ع یه بشریت ونسل کشي،بنف  مهبهاصهد 

 .سیاسي خود نپردازند
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وجود ندارد. در ایران اوضاع جنگى با دشمنلان خلارجلى 

موجود نیست ك  در نتیج  یلك شلكلسلت نلظلاملى ارتلجلاع 

تضعیف شود و باعث ب لران گلردد. تلا ملدتلى كل  قلواى 

شوروى در ایران بودند شما فرصت دامن زدن ب  مبارزه 

در آذربایجان و سازماندهى یك نهضت گسترده دمكراتیلك 

با خواست هاى هم  جانب  را دارا بودید. اما نیروهلاى ملا 

میبایست ایران را ترك میكردند و چنین هم كلردنلد. آنلچل  

در ایران میبینیم چیست؟ ما در اینجلا شلاهلد نلزاعلى بلیلن 

حكومت قوام و دوایر طرفدار انگحیل  ایلران هسلتلیلم كل  

نماینده ارتجاعى تریلن علنلاصلر ایلران هسلتلنلد. قلوام در 

گذشت  هر قدر هم ك  ارتجاعى بوده بلاشلد، بلایلد املروزه 

براى حفظ خود و حكومتش بعضى اصالحات دملكلراتلیلك 

را انجام داده و حمایت نیروهاى دمكراتیك ایران را جلحلب 

كند. تاكتیك ما در چنین شرایطى چ  باید باشد؟ بنلظلر ملن 

ما باید از این نزاع استفاده كنیم تا ایلنلكل  از قلوام املتلیلاز 

بگیریم، از او حمایت كنیم تا نیروهاى طرفدار انگحی  را 

منزوى نمائیم و زمین  اى براى ادامل  دملكلراتلیلزه كلردن 

ایران را مهیا كنیم. تمام توصی  هاى ما ب  شما مبتلنلى بلر 

این تشخیص است. ا بت  در پیش گرفتن تاكتیك دیگرى هم 

ممكن بود  تف كردن ب  هم  چیز، قطع رابط  بلا قلوام و 

با این ترتیب تضمین پیروزى مرتجعین طرفدار انگحلیل . 

اما این دیگر ن  یك تاكتیك بحك  حماقت میبود. این درواقلع 

 .خیانت ب  امر خح  آذربایجان و دمكراسى ایرانى میبود

رابعا  طورى ك  شنیده ام شما میگوئید ك  ما شما را ابتلدا 

ب  عرش اعال بردیم و سپ  ب  قعر ادنلى پلرت كلرده بل  

شما بى احترامى نمودیم. اگر این شنیده هایم درست باشد، 

براى ما جاى تعجب است. واقعا چ  اتفلاقلى افلتلاده اسلت؟ 

در اینجا ما تكنیكى را بكار برده ایم ك  هر انقلالبلى بلا آن 

آشناست. در هر شرایطى ك  شبی  شلرایلط املروز ایلران 

باشد، اگر كسى بخواهد حد اقل معینى از طلحلب هلائلى را 

از حكومت بدست آورد، در آنصورت جنبش بلایلد بل  راه 

خود ادام  دهد، از خواسلت هلاى حلد اقلل فلراتلر رود و 

مترجم( براى حلكلوملت ایلجلاد كلنلد تلا -خطرى )فشارى، 

اینك  دادن امتیاز از سوى حكومت تامین گردد. اگلر شلملا 

خیحى پیش نمیرفتید در شرایط كنونى ایران نمیتوانستید بل  

مترجم( نائل شوید ك  حلكلوملت قلوام -اهدافى )امتیازاتى، 

امروزه ناچار ب  تامین آن اسلت. قلانلون جلنلبلش انلقلالبلى 

ناموف  بلا ژاپلن و در سلال 

هنگام جنا نلاملوفل   ۱١۱۷

با آ مان ملوجلود بلود. ایلنلجلا 

شللمللا مللیللخللواهللیللد از  للنللیللن 

پللیللروى كللنللیللد. ایللن، چللیللزى 

بسیار خوب و قابل تل لسلیلن 

 .است

اما وضع كنونى ایران كاملال 

فرق میكنلد. در ایلران هلیلل 

وضع عمیقا انقالبى ملوجلود نلیلسلت. در ایلران تلعلداد 

كارگران كم است و آنهلا سلازملانلدهلى خلوبلى نلدارنلد. 

دهللقللانللان ایللران هللنللوز فللعللا للیللت جللدى از خللود نشللان 

نمیدهند. ایران در حال جنگى بر عحی  دشلملن خلارجلى 

نیست ك  باعث تضعیف دایره هاى انقالبى )حكوملتلى؟ 

مترجم( از طری  یك شكست نظامى شود. نتلیلجلتلا در -

ایران شرایطى ك  كارآمد بودن تاكتیك هاى سلال هلاى 

 .را تائید كند موجود نیست ۱١۱۷و  ۱١۱٨

ثانیا  مطمئنا اگر قواى شوروى در ایران باقى میماندنلد 

شما میتوانستید روى ملوفلقلیلت در املر خلواسلت هلاى 

انقالبى خحل  آذربلایلجلان حسلاب كلنلیلد. املا ملا دیلگلر 

نمیتوانستیم نیروهاى شوروى رادر ایران نگلهلداریلم و 

آن هم در وهح  نخست بدین سبب ك  ادام  حضور آنلهلا 

در ایران بنیاد سیاست هاى آزادسازان  ملا در اروپلا و 

آسیا را مختل میكرد. بریتانیائى ها و آمریكائى ها ب  ما 

گفتند اگر نیروهاى شوروى میتوانند در ایلران بلملانلنلد 

در آنصورت چرا نیروهاى بریتانیا در مصر، سوریل ، 

اندونزى، یونان و بهمین ترتیب نیرو هلاى آملریلكلا در 

چین، ایسحند و دانمارك نتوانند بمانند. از این جلهلت ملا 

تصمیم گرفتیم نیروهارا از ایران و چین بیلرون بلبلریلم 

تا اینك  این بهان  را از دست بریتانیائى ها و آمریكائیها 

بگیریم، جنبش آزادیبخش در مستعمرات را دامن بزنیلم 

و بدین ترتیب سیاست آزاد سازى خود را حل  بلجلانلب 

 .تر و موثر تر نمائیم

ثا ثا  با این تفاسیر در رابط  بلا وضلع ایلران ملیلتلوان 

چنین نتیج  گیرى كرد  در ایران ب ران عمی  انقلالبلى 

آنچ  ك  در زیر میخوانید ترجمل  كلاملل   –عباس جوادی 

و فارسى نام  تاریخى یوزف و. اسلتلا لیلن رهلبلر حلزب 

كمونیست شوروى ب  سید جعفر پیش  ورى رئیل  فلرقل  

دمكرات آذربایجان )ایران( و براى مدت یك سال نخست 

وزیر حكومت این فرق  در تبریز بود ك  چهار سال بلعلد 

از اشغلال شلملال ایلران تلوسلط ارتلش سلرخ  در سلال 

تاسلیل  و پل   ۱۳۲٩آذر سال  ۲۱( در ۱١٩۱( ۱۳۲۱

از یك سال متالشى شد كل  در نلتلیلجل  صلد هلا نلفلر از 

كادرهاى فرقل  ازجلملحل  خلود پلیلشل  ورى بل  شلوروى 

پناهنده شده و صد ها نفر دیگر فرارى شده و یلا بل  قلتلل 

 .رسیدند

( یعنى حدود پنلج ۱۳۲١( ۱١٩۷تاریخ نام  هشتم ماه م  

ماه بعد از سلقلوط حلكلوملت فلرقل  و فلرار رهلبلران بل  

شوروى است یعنلى هلنلگلاملیلكل  اسلتلا لیلن ایلن نلامل  را 

 .مینوشت پیش  ورى در باكو بود

در این نام ، استا ین عحل خرو  نلیلروهلاى شلوروى از 

ایران را ب  پیش  ورى توضیح میدهد. باور علملوملى بلر 

آنست كل  فلرقل  دملكلرات زیلر سلایل  ارتلش اشلغلا لگلر 

شوروى بر سر كار آمده بود و با خرو  آنلهلا از ایلران 

 .قدرت ایستادگى را ازدست داده متالشى شده است

حلزب  «فلوق ا لعلاده مل لرملانل »این نام  ك  جزو اسناد 

كملونلیلسلت بلود پل  از فلروپلاشلى اتل لاد شلوروى در 

دسترس عموم قرار گرفت. نسلخل  اى از ایلن نلامل  كل  

ملطلا لعلات »اصحش ب  روسى اسلت در اخلتلیلار ملركلز 

واشنگلتلن قلرار  «وودرو ویحسون»موسس   «جنا سرد

گرفت و از سلوى والدیسلالو م. زوبلوك بل  انلگلحلیلسلى 

ترجم  و آنگاه از سوى عباس جوادى ب  فارسى تلرجلمل  

منتشر ملیلشلود.  «چشم انداز»شد ك  هم اكنون در سایت 

مشخصات اصل روسی سند درآرشلیلو وزارت خلارجل  

 :روسی 

 ب  رفی  پیش  ورى

بنظر ملیلرسلد شلملا دربلررسلى وضلع داخلحلى ایلران و 

 .همچنین بُعد بین ا مححى مسئح  دچار اشتباه شده اید

اوال  شما میخواهید تلملام خلواسلت هلاى انلقلالبلى خلحل  

آذربایجان فورا برآورده شوند. و  لیلكلن شلرایلط فلعلحلى، 

ت ق  این برنام  را  یر ممكن ملیلسلازد.  لنلیلن خلواسلت 

تلكلرار   –هاى انقالبى را بصورت خواست هاى علملحلى 

میكنم  بصورت خواست هاى عمحى مطرح میكرد و ایلن 

كار را زمانى انجام میلداد كل  كشلور در حلال گلذار از 

تجرب  یك ب ران انقالبى در اثر جنگى ناموف  با دشمنى 

هلنلگلام جلنلا  ۱١۱٨خارجى باشد. این وضع در سلال 

 نامه تاریخی استالین به پیشه وری
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( در یلت تصلادف ملاشلیلن 0027استا ین )یازدهم ژوئن 

سواری در آذربایجان شوروی ب  قتل رسید. اگرچل  هلیلل 

د یل کافی و مشخصی در باره سوء قصد بودن این حادثل  

در دست نیست اما بعضی ها بر آنند ک  دستگاه اطالعاتی 

شوروی از تصادف های رانندگی بخصوص در ایلن راه 

 .برای قتل مخا فین خود استفاده میکرده است

 

 در ضمن بخوانید 

نللاملل  رهللبللران فللرقلل  دمللکللرات آذربللایللجللان بلل  رهللبللران 

 شوروی

در آخرین روزهای حکومت فرق  دملکلرات در تلبلریلز،  

رهبران فرق  پیش  وری، پادگان، شبستری، دکلتلر جلاویلد 

و  الم دانشیان بعنلوان آخلریلن تلالش بلرای اخلذ کلملت 

مستقیم و فوری از شلوروی نلامل  مل لرملانل  زیلر را بل  

 :استا ین و رهبران ات اد شوروی فرستادند

  0125هفدهم آذر 

از طری  آقای کراسنیلخ سلرکلنلسلول اتل لاد شلوروی در 

 …تبریز ب  دو ت شوروی

شما خود بسلیلار خلوب ملی دانلیلد کل  پل  از بلازگشلت 

نمایندگلان ملا از تلهلران ، ملطلبلوعلات دسلت راسلتلی و 

ارتللجللاعللی آنللجللا، بللرای نللابللودی آزادی و مللجللمللوعلل  

دستاوردهای نهضت دموکراتیت ما، با   نی بسیار جلدی 

و پر حرارت ضرورت حمح  نلظلاملی بل  آذربلایلجلان را 

تبحیغ می کردند. قوام ا سحطن  نیز ک  قبال از اعلزام نلیلرو 

برای تامین آزادی انتخابات سخن می گفت، در تحگلرافلات 

و بیانی  های خود عحنا و رسما اعالم کرد ک  برای خاتلمل  

دادن ب  نهضت و نابودی سران آن بل  آذربلایلجلان حلملحل  

خواهد کرد. سرانجام این مسئح  در حرف و نوشت  م دود 

نماند و ساعت هفت قبل از ظهر روز سیزدهم هلملیلن ملاه 

 ۱۲]آذر[، نیروهای مسحح اعزامی او ، در منطق  رجعین 

ساعت تمام پستهای فدایی مارا زیر آتش تفنا، مسلحلسلل، 

توپ و تانت گرفتند و کوشیدند وارد اراضلی ملا شلونلد. 

گذشت  از این، برخالف موافقلتلنلامل  امضلا شلده، نلیلروی 

مسحح ب  زنجان اعلزام نلملوده و بلرخلالف نلامل  رسلملی 

معاونش ملظلفلر فلیلروز، فلئلودال مشلهلور ذوا لفلقلاری و 

بیرون بردن نیلرو هلایلش از ایلران 

بار ها ت حیل و مطرح شلده املا  تلا 

جللائللیللکلل  اطللالع داریللم از سللوی 

مقامات بحند پای  شوروی هرگز تائید 

 .نشده بود

دوم  استا ین مکررا تاکید میکنلد کل  

ک  حکومت قوام را باید بهرحال در 

 «دایره های طرفدار انگحی »مقابل 

در ایران حمایت کرد تا امتیلازات و 

کل  قلرار اسلت قلوام »  اصالحاتلی« 

 .انجام دهد واقعا عمحی شود

سوم  استا ین تائید میکلنلد کل  پلیلشل  

وری از رفلللتلللار رهلللبلللری حلللزب 

کمونیست شوروی ناراضی و شاکی 

بللوده و  بللنللظللرش روسللهللا او را 

ب  عرش اعال برده بعد ب  قعلر »ابتدا

اما ضمن تکذیب ایلن نلگلرانلی  .«ادنی پرتاب کرده اند

پیش  وری، استا ین میگوید برعک  کوشش های پیلشل  

وری و فرق  از این جهت نتیج  داده کل  در سلایل  ایلن 

فلعلا لیلت هلای فلرقل  و پلیلشل  وری، االن ملیلتلوان از 

حکومت قوام خواست اهداف و امتیلازاتلی را کل  قلول 

داده است عمحی کند. مدت ها ناظرین و تلاریلخلنلویسلان 

گوناگون گفت  بودند ک  یت انگیلزه ملهلم روس هلا در 

رها کردن پیش  وری و حکلوملت فلرقل  وعلده املتلیلاز 

استخرا  نفت در شمال ایران از سلوی قلوام ا سلحلطلنل  

بللود امللا ایللن نللکللتلل  هللم 

پیوستل  از طلرف روس 

ها تکذیب ملیلشلد اگلرچل  

روس ها بالفلاصلحل  بلعلد 

از اشغال شمال ایلران و 

چند سال قبل از حکومت 

پلللیلللشللل  وری سلللیلللصلللد 

کارشناس نفلتلی خلود را 

بللدون اطللالع حللکللومللت 

ایللران بلل  شللمللال ایللران 

فرستاده بودنلد. در علیلن 

حال ایلن نلامل  اسلتلا لیلن 

رسملا تلائلیلد ملیلکلنلد کل  

مسکو ب  حکوملت فلرقل  

بعنوان وسیلحل  ای بلرای 

گلللرفلللتلللن املللتلللیلللازات و 

رسیلدن بل  اهلداف خلود 

 .مینگریست  است

الزم ب  توضیح است کل  

سیدجعفر پیش  وری تنها حدود یت ماه بعد از این نامل  

همین است. بى حرمتى ب  شما اصال 

و ابدا مطرح نیسلت. بسلیلار علجلیلب 

است ك  شما تصور میكنلیلد ملا شلملا 

را آ وده ب   ك  ننا و بى احلتلراملى 

كرده ایم. بر عك ، اگر شما عاقالنل  

رفتار كنید و با حلملایلت ملعلنلوى ملا 

خواهان قانونى شدن وضع واقعلى و 

فللعللحللى در آذربللایللجللان شللویللد در 

آنصورت هم آذرى ها و هم ایران ب  

شما بعنوان پیشاهنا جنبش ملتلرقلى 

و دمكراتیك در خلاورملیلانل  احلتلرام 

 ى. استا ین .خواهد گذاشت

توضیح اینك  انشلاء و تلعلابلیلرى از 

، » اصلالحلات« ، «دملكلراتلیلك»قبیل 

، » نللیللروهللاى پللیللشللرو« ، » ارتللجللاع« 

آزاد سللازى مللحللل و كشللورهللا از « 

كل   «جنبش هاى آزادیبخلش ملحلل»و یا »  طرف شوروى

در این نام  از سوى استا ین بكار میرود در ملقلایسل  بلا 

فجایع و جنلایلات دوره اسلتلا لیلن كل  هلم خلود او و هلم 

اطرافیانش مانند الورنتی بریا و ملیلر جلعلفلر بلاقلراوف 

شخصا و یا من  یر مستقیم نسبت ب  ملیلحلیلونلهلا نلفلر از 

مردم خود ات اد شوروى روا داشت  اند، نل  فلقلط بلطلور 

حیرت انگیزى ریاكاران  بحك  حلتلى بلیلملار گلونل  جلحلوه 

 .میكند

صرفنظر از این ادبیات و تعابیر فریبكاران  ك  حلتلى تلا 

بعد از مرگ استا ین عموما بر ادبیات كمونیستلى جلهلان 

حاكم بود، ظاهرا نام  استا ین نكات ملهلم زیلر را بلراى 

 :او ین بار از زبان خود استا ین رسما تائید میكند

یكم  استلا لیلن در علیلن حلال کل  ملیلگلویلد بلاقلی ملانلدن 

نیروهای شوروی میلتلوانسلت بلقلای حلکلوملت فلرقل  را 

تامین کند، اضاف  میکند ک  نیروهاى شلوروى از ایلران 

بیرون رفتند زیرا  رب تهدید كرده بود كل  در  لیلر آن 

صورت آنها هم میتوانند در كشور هائى نظلیلر مصلر و 

اندونزى بمانند. عنصر فشار  لرب بلر اسلتلا لیلن بلرای 

روشنگر: اگر در چند پاراگراف باال عبارت 

"امپریالیزم شوروی" جایگزین عبارات "دولت 

شوروی" و "استالین" شود، درک روشن تر و 

بهتری از نهضت پیشه وری و چگونگی بازیچه 

قرار گرفتن و پایمال شدن آرزوهای مردم آذربایجان 

بدست سیاست های تجاوزکارانه رژیم استالین، 

همچنین از سادگی و حماقت پیشه وری در دل بستن 

به دولت شوروی و عدم فهم  ماهیت امپریالیستی 

 این دولت بدست داده می شود. روشنگر
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مسئح  نفت هنگامی می تلوانلد بسلود اتل لاد شلوروی حلل 

شود ک  نیروهای اجتماعی پشت آن باشند. همیلن نلیلروهلا 

اکنون در نقاط دیگر ایران بشکل فوق ا عاده ای در حلال 

سرکوب شدن و از بین رفتن اند. و ی ]هلنلوز[ کلاملال از 

بین نرفت  اند. نیروی ما در آذربلایلجلان، نلیلروی ملهلملی 

است. ما دارای امکانات جدی برای وارد آوردن فشار بل  

حکومت تهران هستیم. این امکانات ما می تواند نیروهلای 

آزادیخواه و دموکراتیت دیگر نقاط ایران را تقویلت کلنلد. 

متاسفان  اگر کار ب  این منوال پیش رود، نیلروی ملا نلیلز 

بسرعت از دست خواهد رفت. آن هلنلگلام قلوام و دیلگلر 

مرتجعین هر چ  را ک  بخواهند ـ بی آنک  مانعلی بلر سلر 

راه باشد ـ انجام خواهند داد. در کل باید اعتراف کلرد کل  

در سیاست، حساب باز کردن روی حسن نیلت قلوام و یلا 

است. طرفلدار  [«بیهوده»یت کارمند دیگر دو تی کاری ]

جدی سیاست شوروی، بخش ملتلرقلی و آزادیلخلواه خلحل  

است و همین نیرو است ک  باید تلقلویلت و حلملایلت شلود. 

بهمین خاطر است ک  باید نهضت آذربایجان را حفظ کلرد 

 .و از آن مراقبت نمود

ایلن نلکلتل  را نلیلز بلایلد در نلظلر داشلت کل  در ایللران، 

سیاست، هلرگلز نلفلوذ  [«دخیل در  »]کشورهای خارجی 

و نیروی خود را از دست نداده اند. بویژه انگحیسلی هلا بلا 

های خویش، اعتماد آنلهلا  [«طرفدار»]نیرومند نگهداشتن 

را جحب کرده و در موقع  لزوم اسلتلفلاده کلرده انلد. ملثلال 

حادث  قشقای را در نظر بگیریم. شما خوب می دانلیلد کل  

در آنجا چندین بار شورشهای بزرگی عحی  دو ت بلپلا شلد. 

با اینهم  انگحیسی ها تا املروز املکلان ضلبلط حلتلی یلت 

قبض  تفنا از آنها را ]ب  دو ت ایران[ نداده اند. آنلجلا و 

یا بختیاری ]ها[ و دیگر طوایف جنوب همچنان در حلکلم 

دست  جات فدائی را ب  سازمان نگهبان مبدل سلاخلتلیلم؛ 

آماده سپردن اختیار و فرماندهی قشون محی مان ب  آنان 

شدیم و شروع ب  ت ویل هم  علایلدات خلود بل  خلزانل  

آنها یعنی بانت محی کردیم. اینهم  ب  این خاطر بود ک  

دستاویزی ب  دست آنها داده نشود. قوام با مشلاهلده ایلن 

کللوتللاه آمللدنللهللای مللا هللر روز بللر 

خواستهای خود افزود و سلر انلجلام 

کار را ب  آنجا رسانیده است ک  ملی 

خواهد با یلت حلملحل ، بلیلکلبلاره بل  

آزادی خاتم  دهد. او مسئح  نلفلت را 

با این قصلد پلیلش کشلیلده اسلت کل  

خللرو  ارتللش سللرخ را از ایللران 

تامین کند و نهضت محی آذربلایلجلان 

را در هم بکوبد. تردیدی نیلسلت کل  

او ایللن کللارهللا را بللا دسللتللورات 

انگحی  و املریلکلا ـل کل  بل  ثلروت 

ایران چشم دوخت  انلد ـل انلجلام ملی 

دهللد. او خللیللال مللی کللنللد کلل  قللادر 

خواهد بود همواره کلار خلود را بلا 

فریب و دروغ از پیش ببرد. او فکر 

می کند همانطور ک  آذربایجانیها را 

فریفت، می تواند دو ت شلوروی را 

نیز ا فال کنلد و مسلئلحل  نلفلت را نلیلز بلا نلیلرنلگلهلای 

گوناگون خاتم  دهد. ما آذربایجانی ها بسیار خوب ملی 

دانیم ک  انگحیسی ها و امریکایی ها می کوشلنلد مسلئلحل  

نفت را بهر قیمتی بسود خود حل کلنلنلد. و قلوام نلوکلر 

آنهاست. اوال همانگون  ک  می بینید او حلاضلر نلیلسلت 

حتی یت نفر آزادیخواه ب  مجح  راه پیدا کند. این خود 

اقللدامللی مسللتللقللیللم عللحللیلل  کشللور 

شللوراهللاسللت. مللجللحللسللی کلل  از 

مرتجعین تشکیل شود قطعا راضلی 

ب  داده شدن نفت ب  کشور شوروی 

نخواهد بود. قوام نیلز یلا بل  بلهلانل  

]مخا فت[ مجح ، قول خود را زیر 

پا خواهد نهاد و یا با استعفا گریبلان 

خود را رها خواهد کرد. حلکلوملت 

شوروی نیلز نلخلواهلد تلوانسلت از 

وعده های قوام بعنوان یت سلنلد و 

یت ملدرک رسلملی اسلتلفلاده کلنلد. 

چنین حوادثی در تاریخ ایران زیلاد 

اتفاق افلتلاده اسلت. پل  از جلنلا 

جهانی اول وثوق ا دو   برادر قوام 

ا سحطن  قراردادی با انلگلحلیلسلی هلا 

بست. پ  از آنک  ایلن قلرارداد از 

طرف شاه و مجلحل  رد شلد، آنلهلا 

]حتی[ نتوانسلتلنلد پلو لی را کل  بل  

وزرای دو ت ـ مثال نصرت ا لدو ل  

پدر مظفر فیروزـ داده بلودنلد، پل  

بگیرند. بنابرین مسئح  نفلت مسلئلحل  

بسللیللار نسللیلل  ای اسللت کلل  دو للت 

شوروی بدون داشلتلن طلرفلدارانلی 

در مللجللحلل  و جللامللعلل  مللوفلل  بلل  

حسلن  »دستیابی ب  آن نخواهلد شلد.

قوام ا سحطن  نیز نلملی تلوانلد  «نیت

تضمین م کمی ب ساب آیلد. زیلرا 

او در مسئح  آذربایجان نشان داد ک  

 .حسن نیت چیست

دیگران را ن  تنها از زنلجلان دور نلکلرده، حلتلی بل  او 

درج  سرهنگلی داده ، مسلحلح نلملوده بل  ملقلابلحل  بلا ملا 

 .فرستاده است

اینها هم  نشان می دهند ک  قوام ـ هنوز مرکب امضایش 

پای موافقتنام  با ما و زیر نام  هایش ب  دکلتلر جلاویلد ـ 

استاندار آذربایجان ـ خشت نشده ـ بلا بلیلشلرملی آنلهلا را 

نق  کرده و نیت پحید خود را عحنی ساخت  است. روشلن 

است ک  او در اندیش  اجرای تعهدات رسملی ای کل  در 

باره حل مسا مت آمیز مسئح  آذربلایلجلان بل  نلملایلنلدگلان 

شوروی ـ ک  خود آنها را واسط  سازش با ما قلرار داده 

ـ نیست. در چنین حا تی تلنلهلا یلت راه در بلرابلر خلحل  

آذربایجان باقی ملی ملانلد و آن راه، دفلاع از آزادی بلا 

 .نیروی سالح خود و قهرمانی جوانان خویش است

خح  ما ب  خوبی دریافت  است ک  ضلاملن آزادی او، نل  

تواف  ها، نوشت  ها، موافقتنام  ها و تحگرافها، بحک  فلقلط 

نیروی بازو و قدرت سرنیزه اش خلواهلد بلود. خلحل  ملا 

نمی تواند قشون و قوای مسح ی را ـ ک  بدنبال نام  هلای 

ب  آذربلایلجلان  [«جاوید  »]مسا مت جویان  قوام ب  دکتر 

فرستاده می شوند ـ نبیند. قوام قادر است این کار را هلر 

دقیق  ک  بخواهد انجام دهد و هیل سند و ملوافلقلتلنلامل  ای 

 .نمی تواند از این حرکت خائنان  او جحوگیری کند

ما هشت ماه تمام است ک  برخالف احساسات ملردم ملا، 

بر خالف آرزوها و تمایالت اعضا و فعاالن فرقل  ملان؛ 

بخاطر پیشرفت امور و حل مسا مت آمیز اخلتلالفلات؛ بلا 

در نظرداشت سیاست جلهلانلی دوسلت بلزرگلملان اتل لاد 

شوروی و بلا تلوجل  بل  ملیلانلجلیلگلری دو لت شلوروی، 

کوشیده ایم سیمای قوام را دموکراتیت و ملتلرقلی جلحلوه 

دهیم و حتی در مواقعی برخالف فکر و اعلتلقلاد خلویلش 

از او تعریف و تمجید نیز نموده ایم. هدف این بوده اسلت 

ک  کار از جانب ما مختل نشود. حتی زمانی ک  فلدائلیلان 

ما امکان تسخیر قزوین، رشت و تهران را نیز داشلتلنلد، 

ما از نفوذ و احترام خویش استفاده کرده و جحوی آنها را 

گرفت  ایم تا بهان  بدست او نیفتلد. ایلن گلذشلتلهلای ملا را 

 .جهانیان می دانند و شما بهتر از هم  می دانید

ما در اجرای این موافقتنام ، حکومت محی خود را محغی 

کردیم، مجح  محی مان را ب  انجمن ایا تی تبدیل نمودیم، 
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ات اد شلوروی در نلتلیلجل  سلا لهلای طلوالنلی کلوشلش و 

زحمت بدست آورده اسلت. در نلتلیلجل  ایلران بلا لکلل بل  

آ وش انگحی  و امریکا می افتد، دسپوتیسمی شدیدتلر از 

دوره رضاخان در ایران پیش می آید و سیاسلت شلوروی 

بهیل عنوان امکان حرکت نمی یابد. در چنین دوره و در 

ملی ……..  چنین شرایطی سخن گفتن از نفت در ایلران 

شود و دو ت شوروی در ]موضوع[ نفت کامال می بازد. 

 .در این هیل تردیدی نیست

شکست سیاست شوروی در مسلئلحل  نلفلت در ایلران، بل  

معنی شکست سیاست ترقیخواهانل  در ایلران اسلت. ایلن 

شکست ضرب  بزرگی ب  جنبشهای دموکراتیت در خاور 

زمین خواهد زد. زیرا همانگونل  کل  جلنلبلش آذربلایلجلان 

تاثیر عظیم و مثبتی بر جای نهاده است، شکسلت آن نلیلز 

 .تاثیر منفی عظیمی برجای خواهد نهاد

ما باز هم تکرار می کنیم  کار از آن گذشتل  اسلت کل  بلا 

مذاکرات و تلوافل  هلا حلل شلود. هلر انلدازه کل  دو لت 

شوروی برای صحح و مسا مت تالش می کلنلد، دو لتلهلای 

انگحی  و امریکا ، دو ت ایران را صد چندان ب  جنا و 

خونریزی ت ریت ملی کلنلنلد و املکلانلات ایلن جلنلا و 

خونریزی را فراهم می نمایند. دریافت مبلا لغلی کلالن از 

امریکا توسط قوام یت افسلانل  نلیلسلت. سلیلل اسلحل ل  از 

انگحسلتلان و سلایلر کشلورهلای ارتلجلاعلی بسلوی ایلران 

تلوسللط …….  سلرازیلر شلده اسلت. سللالحلهللایلی کلل  از 

واگونها بارگیری شده اند، مستقیما در زنجان تلخلحلیل  ملی 

شوند و عحی  ما مورد استفاده قرار می گیرند. ما از دو ت 

شوروی کمت زیادی نمی خواهیم. ما می گوییم بهان  بل  

دست سیاست خائنان  ضد شوروی داده نشود، حتی دو ت 

شوروی می تواند چنین وانمود کند ک  دیگر بما عالقلملنلد 

نیز نیسلت. املا حلاال کل  دو لت تلهلران نلملی خلواهلد بلا 

میانجیگری دو ت شوروی مسئح  با مسلا لملت حلل شلود، 

]ما میخواهیم[ دو ت شوروی هم بما املکلان دهلد کل  ملا 

نیز با دو ت تهران با همان روشی ک  او در پیلش گلرفلتل  

 .است، رفتار کنیم

حال ک  قوام، انگحیسی ها و امریکاییها می گوینلد مسلئلحل  

آذربایجان مسئح  ای داخحی است، ما اینرا بفال نلیلت ملی 

گیریم و ما نیز می گوییم چنین است. بگذار هنلگلاملی کل  

ب  آذربایجان حمح  می کنند، فدائیان آذربایجان سر آنها را 

ب  سنا بکوبند. ما نیز می گوییم مسئح  آذربایجان مسئحل  

ای داخحی است. ما این مسئح  داخحی را خودمان حلل ملی 

کنیم. کسی ح  نلدارد در شلورای املنلیلت و یلا در یلت 

 .کشور خارجی عحی  ات اد شوروی هیاهو بپا کند

شد. ما بلراحلتلی قلادریلم ایلن 

سالحهلا را چلنلان ملخلفلیلانل  

بدست قوای محی برسانیم کل  

نیروی مخا ف از آن ملطلحلع 

نشود. پ  از شروع و شلدت 

درگیری انجام این کار بسیار 

سخت خواهد بلود. ملا سلالح 

زیادی نمی خواهیم. ملنلظلور 

مللا انللدک مللقللداری اسللت تللا 

فللدائللیللان نللاگللزیللر نشللونللد بللا 

دسللت خللا للی جللحللوی دشللمللن 

 .بروند

ثانیا حاال ک  قلوام جلنلا را 

شروع کرده و ب  ریختن خلون 

برادران ما پرداخت  است، اجازه داده شلود ملا نلیلز از 

هر سو او را در تنگنا قلرار دهلیلم، تلا از ایلن طلریل  

امکان قیام آزادیلخلواهلان هلمل  جلای ایلران را فلراهلم 

کرده، نهضت بزرگی در سراسر ایران آ از نملایلیلم و 

با سرنگون ساختن حکومت ارتجاعی تهران، حکومتی 

 .دموکراتیت بجای آن مستقر سازیم

اگر این کار ب  صالح نیست، بگذارید از تهران کلاملال 

قطع رابط  کنیم و حلکلوملت ملحلی خلویلش را بلوجلود 

آوریم.) ]مردم ما[ ب  راه حل اخیر بیشتر تمایل دارد.(. 

سیاست شوروی هر کدام از این دو راه را ک  انلتلخلاب 

کند، ما می توانیم آنرا شرافتمندان  اجرا کنلیلم و ملوفل  

 .گردیم

قوام قبل از آنک  فرماندهی نیروهلای مسلحلح ملا را در 

اختیار بگیرد، سیمای حقیقی خود را نشلان داد. ایلن ، 

خوش ال کننده است. او اگر این کلار را بلعلد ] از در 

دست گرفتن فرماندهی نیروهای مسحح ملا[ انلجلام ملی 

داد، ما را یکسره نابود می کلرد. ملردم آذربلایلجلان از 

حمح  امروز او احساس خلوشلبلخلتلی ملی کلنلد. او ملی 

توانست اینکار را زمانی انجام دهلد کل  ملا فلاقلد تلوان 

دفاعی باشیم. حال آنک  امروز این امکان دفاعی وجلود 

دارد. اگر از این توان درست استفاده شود ما قادریم بل  

خواست  هایمان دست یابیم. ن ، اگر اندکی تاخیر شود و 

یا تردید بخود راه دهیم، این امکان از بین خواهد رفت. 

چنانک  در باال گفتیم مردم می ترسند، مایوس می شوند 

و ارتجاع قوای آزادی را منهدم و نابود می سلازد. ایلن 

نیز ب  معنی از دست رفلتلن نلفلوذ و قلدرتلی اسلت کل  

دژهای انگحیسی ها هستند. آنها ]یعنی انگلحلیل  هلا[ نلیلز 

 .روز بروز بر این نیروها می افزایند

شما خود خوب می دانید ک  توده را همیش  نملیلتلوان بلپلا 

خیزاند. و ]نهضت[ را هملیلشل  نلملیلتلوان بلوجلود آورد. 

زمین  برای نهضت عظیم توده ای هم  وقت فراهم نلملی 

گردد. در نتیج  عحتهای بسیار و فداکاریهای عظیم، یلت 

نیروهای ترقیخواه اجتماعلی در ایلران و یلت نلهلضلت 

بزرگ در آذربایجان شلکلل گلرفلتل  اسلت. ایلن نلهلضلت 

حامی مستقیم دو ت شوروی و پشتیبان سیاسلت شلوروی 

در ایران است. این نیرو سالح برنده ای بلرای سلیلاسلت 

شوروی است ک  از طری  آن ات اد شوروی نلیلز ملانلنلد 

خحقهای ایران قادر بل  انلجلام کلارهلای بلزرگ خلواهلنلد 

گشت. این نیرو نیرویی است ک  آماده فداکاریهای عظلیلم 

در راه منافع عمومی ]مردم و جاملعل [ اسلت و اگلر از 

دست داده شود، بل  ایلن زودی قلدرت جلدیلدی نلخلواهلد 

 .توانست بوجود آید

ما نمی دانیم ک  چرا خحقهای ستمدیده یونان و اندونزی و 

یا نقاط دیگر می توانند مسح لانل  در راه آزادی خلویلش 

مبارزه کنند، و ی ما باید با دسلت خلود، خلود را تسلحلیلم 

جالدان کنیم. این ن  فقط حرف ملا، بلحلکل  گلفلتل  آشلکلار 

مردم ما و اعضای برجست  فرق  ماست. فرق  ما و خلحل  

ما بما می گویند ک  با اینهم  دالیل و مدارکی کل  در در 

دست داریم، دیگر نمی توانیم حلرف و نلوشلتل  را بلاور 

کنیم و ب  قوام ا سحطن  و دیگران اعتماد نماییم. قوام ملی 

رود و دیگری بجای او می آید. اگر ما با نلیلروی مسلحلح 

خود ارتجاع را در هم نکوبیم، سیاست هرگز ب  سود ملا 

نخواهد چرخید. هیل تضمینی برای ما وجود ندارد و ملا 

نمی توانیم خود را گول بزنیم. امکان املروزی را نلبلایلد 

از دست داد. ما اگر چنلیلن کلنلیلم تلاریلخ هلملواره ملا را 

مذمت خواهد کرد. در جلهلان هلیلل ملحلتلی خلود بلدسلت 

خویش قدرت خود را نابود نکلرده اسلت. ملا نلیلز نلبلایلد 

 .چنین کنیم

حمح  خائنان  نیروی اعزامی قوام ب  ما، هیلجلان شلدیلدی 

در میان مردم ما بوجود آورده است.مردم گروه گروه بل  

فرق  مراجع  می کنند و برای دفاع از آزادی سلالح ملی 

خواهند. این نلیلز بلیلانلگلر جلدی روحلیل  ملردم ملاسلت. 

روحی  چند فئودال و یا چند عنصر ارتجاعی دیگر ماننلد 

امیرنصرت اسکندری، جمال امامی، سر شلکلر ملقلدم و 

ذوا فقاریها ، نمی تواند بیانگر روحی  خح  باشد. روحلیل  

آنها ـ ک  آقلایلی و زملیلنلهلایشلان را از دسلت داده انلد ـ 

روشن است ک  چگون  می تواند بلاشلد. و لی تلوده هلای 

شهری و روستایی ک  آزادی و زمین بلدسلت آورده انلد، 

آماده هرگون  فداکاری در راه دست آوردهایشان هستلنلد. 

اگر ما امروز امکان دهیم ک  آزادی آنان از بلیلن بلرود، 

دیگر بپا خیزاندن آنان ممکن نخواهد گشت. آنها دیگر ب  

کسی اعتماد نخواهند کرد. توده ن  فقط از ملا، بلحلکل  از 

هم  نیروهایی ک  با شعار آزادی بمیدان می آیند نلا املیلد 

و مایوس خواهد گشت. نیرو و قلدرت ملا نلیلز در گلرو 

 .اعتماد و ایمان مردم ب  ماست

رهبر آن فرق  دموکرات و سلران فلرقل      خح  آذربایجان،

 :دو انتظار از دو ت شوروی دارند

اوال مادام ک  مرزهایمان باز هستند و قلدرت ملحلی ملان 

پابرجاست مقدار کمی ب  ما سالح داده شلود. زیلرا اگلر 

کار ب  این روال پیش رود، این کار دیگر ممکن نخواهلد 

 هیئت اعزامی دو ت ایران ب  مسکو ب  ریاست قوام نخست وزیر وقت )نفر وسط با عینت تیره(

شمسی در سراب  ۱۲٥۵( )سمت راست( دانشیان  الم ی یی  ·
در باکو( سیاستمدار و نظامی ایرانی و فرمانده  ۱۳۶۳ -آذربایجان 

 ارتش محی آذربایجان و سازمان فداییان فرق  دموکرات آذربایجان بود.
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   سحنید

چنانک  در باال گفتیم اگر کمت ات اد شلوروی ملخلفلیلانل  

انجام گیرد، انگاه در صورت مراجلعل  دو لت ایلران بل  

 .شورای امنیت، سندی در دست نخواهد داشت

در خاتم  بار دیگر تکرار می کلنلیلم. دیلگلر تلوافلقلات و 

مذاکرات سودی نخواهند بخشید. چشم امید هلمل  خلحل  ، 

فرق  و رهبران آن ب  ]یاری کشور شماست[ و نجات را 

در ]کمت آن[ می بینند. آنچ  شما باید بکنلیلد تلنلهلا دادن 

 مقدار کمی سالح ] ب  ماست[

اکنون دهها هزار دهقان فقط سالح میخواهنلد. اگلر شلملا 

این کمت را بلملا بلکلنلیلد هلم آزادی ملردم ایلران و هلم 

سیاست شوروی از خطر خلواهلد رسلت. وگلرنل  خلطلر 

 .بسیار نزدیت و بسیار عظیم است

مجددا تاکید می کنیم. امکان دارد قلوام حلملحل  را بلرای 

مدت کوتاهی متوقلف سلازد، نلبلایلد فلریلب ایلن کلار را 

خورد. اینکار مانووری بیلش نلخلواهلد بلود. ملا ذره ای 

تردید نداریم ک  او خود را قاطعان  برای نابودی نهضلت 

آذربایجان آماده می کند و ]بنابرین[ راه دیگری برای ملا 

 .نمانده است

خطر بالتکحیفی و وضعیت مبهم بیشتر از حلملحل  اسلت. 

این وضع ما را ب  تلدریلج خلواهلد فلرسلود، ]تضلعلیلف[ 

 .خواهد نمود و نابود خواهد کرد

 .بی صبران  در انتظار کمت مختصر شما هستیم

 –شلبلسلتلری   –پادگان   –با احترام صمیمان   پیش  وری 

  الم دانشیان –دکتر جاوید 

 ترجم  نام  از  سیروس مددی

 برگرفت  از سایت چشم انداز 

ندینوسیبهجازجهمکح ااج وشنگ جوجهمهجدوستحاجوج

آشنحیحنیجکهجم اجد جغمجازجدستجداداجن اد جعزیزمج

عبی  حجف ید،جهم اهیجوجنحجمحجهمد دیجنمودند،ج

تشک جوجن ایجهمهجسآلمتیجآ زوجمیجکنم.ججججججججججججججججججججججججججج

 همحجف ید
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 قایان محمد و بازاد محمدیان،  فوت برادر  

و عموی گرامیتان را به شما و خانواده 
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  ."زکات برای مومنان فقیر وب  راه ماندگان است
ا بت  ما میدانیم ک  قبالً سهم مومنان فقیر و در راه 
ماندگان، از خم  ک  سهم م مد از اموال  ارتی، دارائی 
فرماندهان و شاهان شکست خورده و زمین ها و باغ های 
 صبی مردم بی گناه در جنا ها بود تامین می گردید. 
و ی اکنون ک  زکات از صورت اختیاری در آمده و ب  
همراه جزی  اجباری شده است، ب  منبع تامین این نوع 

  .مخار ، یعنی مخار  دو تی تبدیل گشت  است
همانطورک  در هم  نظام های ضد مردمی رخ میدهد، 
جز بخش بسیار کوچکی از این پول های ب  زور گرفت  
شده ک  ب  معدودی مردم فقیر و از راه مانده، آن هم ب  
خاطر نمایش و تزویر، داده میشده است، قسمت اعظم 
آنها صرف دادن مستمری و با  ب  مفت خوران پو دار و 
مدعی قدرتی میشده است ک  حکومت ها و خحفای اسالمی 
برای گرفتن بیعت وهمراه کردن آنها با خالفت و دستگاه 
چپاو گری خود صرف میکرده اند. چنانک  تمام اص اب 
م مد مانند عحی، عثمان، معاوی ، زبیر، طح   و  یره 
هرکدام در زمان خالفت دیگران از م ل بیت ا مال 
مسحمین بطور ماهان  مستمری های کالنی دریافت 
میداشت  اند ک  بعنوان با  برای بیعت با خحیف  و حفظ 
دستگاه خالفت ب  آنان داده میشده است. با این ال باید 
توج  داشت ک  در اینجا نیز مثل همیش  منظور از 
مؤمنان، هواداران سرسخت و متعصب نظام اسالمی بوده 
ک  با شرکت در جنایات آن، ایمان خود ب  خدا و پیغمبر 
آن را ب  اثبات می رساندند، و ی ب  خاطر آنک  هنوز از 
چپاول گری های آن، بقدرکافی سهم نبرده و متمکن نشده 

  .اند، فقیر تحقی شده و نیاز ب  کمت دارند
ب  این ترتیب مالحظ  میگردد ک  چگون  قدرت اسالمی  

بتدریج و ب  مرور زمان، همراه با گسترش قحمرو، 
مخار  و وظایفش، با احکام و قوانین دقی  تری خود را 
سازمان داده، هرچ  بیشتر بصورت یت دو ت تمام عیار 

     .در می آمده است
دوم اینک ، آزادی و برابری مذاهب در مدین  و مک  و 
سایر نقاط عربستان، بعنوان جزئی از دمکراسی بدوی، 
با آمدن اسالم از میان رفت و ان صار و تبعی  مذهبی، 
چیزی ک  جامع  بدوی با آن بیگان  بود، شکل قانونی و 
رسمی پیدا میکند. در نظام جدید، ن  تنها مشرک و کافر 
ح  حیات و موجودیت نداشتد، بحک  اهل کتاب نیز از 
حقوق کمتری از مسحمانان برخوردار بوده، ب  خاطر تن 
ندادن ب  اسالم، باید ب  دو ت اسالمی جزی  و بعبارت 

 .صی یح تر با  می داده اند
سوم اینک ، در این نام  وظایف و تکا یف مسحمانان و 
اهل کتاب در قِبال دیکتاتوری م مد و دو ت اسالمی با 
وضوح بیشتری معین می گردد. این تکا یف برای 
مسحمانان پرداخت خم  و زکات و کشتن مشرکین یعنی 
جنا با دشمنان نظام اسالمی بوده و برای اهل کتاب 
پرداخت جزی  و عدم ات اد با دشمنان آن بوده است ک  
این آخری در اینجا قید نشده و ی همانطورک  بعداً خواهیم 

    .دید، جزو شرایط وی بوده است
چهارم اینک  دو ت اسالمی، خود را در مقابل تابعینش 
موظف ب  حمایت سیاسی و نظامی از آنها میکند و اعالم 
میدارد ک  هرک  ک  از این دو ت تبعیت نموده ب  آن 
ما یات و درواقع با  بپردازد، در پناه خدا و پیغمبر او 
قرارخواهد گرفت، یعنی مورد حمح  وی قرار نمی گیرد 
و دو ت اسالمی در برابر دشمنانش او را مورد حمایت 

 .خود قرارمیدهد
محمد یوغ دیکتاتوری خود بر گردن مردم راتنگتر می 

 کند
م مد پ  از بازگشت از جنا تبوک و در ماه ذیقعده 
همان سال، ابوبکر را مامور انجام مراسم سا یانۀ حج می 

آیۀ جدید از   21نماید و عحی را نیز ب  دنبال او، همراه با 
سوره برائت یا توب ، راهی مک  می کند تا  فرامین جدید 

را از دینش نگردانند و باید جزی  دهد ک  برای زن و 
مرد با غ یت دینار کامل یا معادل آن است و هر ک  
بدهد در پناه خدا و پیغمبر است و هر ک  ندهد دشمن 
خدا وپیغمبر است... جزی  و صدق  والیت خویش را 
فراهم کنید و ب  فرستادگان من تسحیم کنید. ساالر 
فرستادگان من معاذبن جبل است و باید راضی 

 )تاکیدات از من اند(بازگردد "  
نکات جا ب توج  دراین نام  یکی این است ک  م مد 
در قوانین ما یاتی خود ازهمان رسوم ستمگران  ای 
پیروی میکند ک  شاهان و گردن کشان دیگر در دوران 
وی دنبال می کرده اند. این رسوم عبارت از این بوده 
است ک  آنها از دسترنج مردم، بی آنک  خود در تو ید 
آن نقشی داشت  باشند، بعنوان ما یات زکات، با  
وخرا  میگرفت  اند واین با  وخرا  هارا صرف 
نگهداری از دستگاه دیکتاتوری وستمگران  خود 
میکرده اند. حاکم هرمنطق  باید این ما یات ها و با  
وخرا  ها را از مردم می ستانده و ب  فرستاده پادشاه 
ت ویل میداده و یا خود آن را نزد شاه میبرده است. 
تمام نظامات برده داری و فئودا ی در زمان م مد از 
این شیوه برای  ارت مردم و تامین مخار  شخصی و 
دو تی مستبدان و دستگاه استبدادی خود استفاده میکرده 
اند. در اینجا نیز م مد همین کار را میکند. او در نام  
خود ب  شاهان ِحمیَر میگوید ک  جزی  و صدقات والیت 
خویش را جمع آوری و ب  فرستاده او ت ویل دهند تا 

  .مورد حمح  وی قرار نگرفت  از آنها حمایت شود
این همان نظامی بوده است ک  قبل از م مد درنقاط 
مختحف دنیا مانند ایران و روم وجاهای دیگر بدون 
کمت خدا وپیامبرش توسط خود انسانهای جبار وظا م 
برقرارشده بوده است. بنابراین معحوم نیست چرا فقط 
دراین نقطۀ جهان، یعنی عربستان، این کار باید توسط 

  .خدای یکتا وفرستاده اش م مد انجام  بگیرد
بهرحال، اگر هم چنین بوده باشد باید گفت ک  خدای 
م مد ب  جای راهبری انسان ها، مقحد آن ها، و آن هم 
مقحدی بسیار دیر فهم و عقب افتاده از خود آنها بوده 
است. بعالوه، معحوم نیست او ک  برای هدایت انسان ها 
و کل بشریت آمده است چرا از جباران و ظا مان عا م 
و ن  انسان های شریف آن پیروی و تقحید می کرده 

واقعیت امر این بود ک  م مد از نظر تاریخی،   .است
جز تعمیم نظام جباریت و دیکتاتوری فردی ک  از چند 
هزار سال قبل از او در سایر نقاط جهان متداول شده 
بود، کاری نمیکند. برای همین هم عقاید او، 
همانطورک  درگذشت  نشان دادیم، عقاید انسان خرافی 

 .در چند هزارسال قبل از وی بوده است
درجای دیگری ازنام ، اوخاطرنشان میسازد 
ک "زکات  برم مد وخاندان وی حالل نیست، این 

 نفوذ محمد  در نجران و یمن
 سیامک ستوده

 
با خرو  ایرانیان از یمن، بخش هائی از قبایل یمن نیز 
ب  سوی قدرت  م مد جحب می شوند. ب  این ترتیب 

یعنی در زمانیک   -سال پ  از شکست ایران 2درست 
م مد با فتح مک  و تکمیل فتوحات خود در نوار  ربی 
عربستان، و پ  از ناکامی اش در نفوذ ب  شمال، آماده 

حاکم نشینان پراکنده یمن  -گسترش در جنوب میشود
موسوم ب  "قَیل"* نیز ک  تکی  گاه ایرانی خود را از 
دست داده اند، در پی عقد قرارداد با مت دین جدید 

  .منجمح  م مد بر می آیند
ت ت چنین شرایطی و حتی قبل از آنک  خود م مد، 
برای پر کردن خالء قدرتی ک  در این منطق  ب  وجود 
آمده دست ب  اقدام جنگی بزند، بعضی از قبایل و قدرت 
های م حی در یمن برای عقد قرارداد دوستی و ات اد با 

ک  با فتح مک  و شکست بنی ثقیف اکنون دارای  -وی
نماینده ب  سویش می فرستند.  -قدرتی بزرگ شده است

این دومین شان  بزرگی است ک  پ  از مورد مدین  و 
پذیرفت  شدن سهل و راحت وی توسط قبایل اوس و 
َخزَر ، این بار در مورد یمن نصیب م مد می شود و 

  .راه را برای قدرت یابی بیشتر وی هموار می نماید
از بازگشت از تبوك فرستادگان بعضی از    از جمح  پ 

سرکردگان ِحمیَر در یمن نیز ک  چهار تن ب  نام های 
"حاِرث بن َعبد َکالل"، "نُعَیم بن عبد ُکالل"، "نُعمان 
شاه قَیل ذی ُرَعین"و "معافر" بوده اند، نزد او مى آیند و 
پیوستن خود را ب  او اعالم می كنند. م مد در پاسخ ب  
نام  آنان مقررات ما یاتی نظام اسالمی را با جزئیات 
بیشتری شرح و مقرر نموده، یت گام بیشتر ب  قدرت 
دیکتاتوری خود شکل رسمی و دو تی میدهد. او در این 

 :نام  می نویسد
اما بعد هنگام بازگشت از سرزمین روم فرستاده شما "

در مدین  ما را بدید و نام  شما را رسانید و خبر شما را 
بگفت و اعالم کرد ک  اسالم آورده اید و مشرکان را 
کشت  اید و خدا شما را هدایت کرده ب  شرط آنک  
پارسائی کنید و مطیع خدا و پیغمبر باشید و نماز کنید و 
زکات دهید و خم  خدا و سهم پیمبر وی را در  نیمت 
ادا کنید، و زکات مقرر بر مؤمنان را بدهید. از حاصحی 
ک  با چشم  یا باران آبیاری شود ده یت و از آنچ  با 

ی شود نیم ده یت، از چهل شتر یت بچ  شتر رچاه آبیا
شیری ماده و از سی شتر یت بچ  شتر شیری نر و از 
هر پنج شتر یت بز و از هر ده شتر دو بز و از چهل 
گاو یت گاو و از سی گاو گوسا   ای نر یا ماده و از 
چهل گوسفند یت بز. این زکاتی است ک  خدا بر مؤمنان 
مقرر داشت ... و هر ک  بر دین یهود و نصارا بماند وی 
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صفر( در گذشت، آنگاه مشرکین را هرجا یابید ب  
قتل رسانید و آنها را دستگیر و م اصره کنید و از 

  ".هر سو در کمین آن ها باشید
در ضمن عحی از جانب م مد اعالم میکند ک  دیگر 
مشرکین از سال آینده ب  بعد ح  زیارت خان  کعب  
را نداشت  و رسم بدوی برهنگی ب  هنگام طواف 
کعب  را نیز  غو میکند. باید توج  داشت ک  تا آن 
زمان عالوه بر قبایحی ک  هنوز ب  عقاید بدوی خود 
باقی مانده بودند، بسیاری از قبایل و کسانی نیز ک  
با م مد بیعت کرده یا ب  زور تسحیم وی شده بودند، 
منجمح  بسیاری از مکیان، هنوز اسالم نیاورده 
بودند. بعضی از قبایل عرب دیگر نیز بودند ک  از 
قبل با م مد، قراردادهای صحح جداگان  بست  بودند 
ک  ب  یکدیگر تعرض ننموده ب  دشمنان هم کمت 

 .نرسانند
م مد ب  تمام مشرکین ب  استثنای کسانیک  با آنها 

و در مورد آنها هم تا ب  سر  -قرارداد صحح داشت
چهار ماه فرصت میدهد ک  ب   -آمدن زمان قرارداد

اسالم بپیوندند و از کحی  مسحمانان میخواهد ک  پ  
از چهار ماه، در شب  جزیره عربستان، هر جا 
پاگان یا عرب کافری را یافتند ک  هنوز مسحمان 

   * .نشده، بی درنا ب  قتل برسانند
ب  این ترتیب، م مد ک  اکنون از قدرت مطحق  و 
 یر قابل چا شی برخوردار است، ححقۀ استبداد 

وی را در مراسم حج برای مسحمانان و کفار قرائت کند. 
این سوره ک  آخرین سورا ابداعی م مد است در ابتدا 
از "نق  عهد کفار" و سپ  از مذمت مسحمانان مخا ف 
م مد یا منافقان و در آخر از جنا تبوک سخن می 
گوید. مهمترین بخش این فرمان، دادن او تیماتوم چهار 
ماه  ب  همۀ مش/رکین برای توب  و پیوستن ب  اسالم 
است. بر اساس این فرمان، مسحمانان موظف میشوند 
پ  از چهارماه، هرجا ک  مشرکین را یافتند، اگر هنوز 
مسحمان نشده اند، بدون استثناء دستگیرکنند وبالفاصح  ب  

 قتل برسانند
پ  ب  شما مشرکان تا چهارماه دیگر مهحت داده میشود "

ک  در زمین گردش و آسایش کنید... و در بزرگترین 
روز حج )روز عرف  یا روز عید ک  هم  درمک  جمعند 
یا آن روز ک  مومنان و مشرکان هم  ب  مک  حاضرند( 
خدا و رسو ش ب  مردم اعالم میدارند ک  بعد از این خدا 
و رسو ش بیزارند از مشرکین. پ  هرگاه شما مشرکان 
از شرک توب  کرده )ب  اسالم گرویدید( برایتان در دنیا 
و ُعقبی بهتر خواهد بود... و چنانچ  ایمان نیاورند مژده 
عذاب دردناک )عذاب شمشیر در دنیا و آتش دوزخ در 
آخرت( ب  آن کافران برسان، مگرآن گروه از مشرکان 
ک  با آنها عهد بست  اید و هیل عهد شما نشکستند و هیل 
یت از دشمنان شما را یاری نکرده باشند. پ  با آنها 
عهد را تا مدتی ک  مقرر داشت  اید نگاه دارید... پ  از 
آنک  ماه های حرام )ذی ا قعده، ذی ا  ج ، م رم و 

خود را ب  دور گردن اعراب بدوی تنا تر کرده، 
دیکتاتوری سیاه و تئوکراتیکی را ک  ب  پا کرده ب  خصوص 
برعحی  مشرکین و ناگروندگان ب  خویش ب  او  خود 
میرساند و فرمان قتل عام همۀ مشرکین یعنی عناصر 
آزادیخواه و روشنفکر باقی مانده از جامع  بدوی را اعالم 
میکند. او ظاهرا هدف مسحمان کردن تمام جامع  عربی را 
دنبال مینماید، و ی در پشت این اسالمی کردن، ریش  کن 
کردن بقایای هم  قوانین انسانی و آزادیخواهان  بدوی و 
جایگزین کردن کامل آنها با نظام دیکتاتور مآبان  و ضد 
انسانی خود را دنبال میکند. درواقع، م مد سعی در 
یکپارچ  کردن جامع  عربی ب  دور از حشو و زوائد بدوی 
و انسانی آن و استقرار یت جامع  کامال هیرارشیت و 
مبتنی بر قدرت مطحق  شخصی ب  جای آن را دارد. مشرکان 
حاضر در مراسم حج پ  از شنیدن او تیماتوم م مد توسط 

 :عحی بر آشفت  شده می گویند
ما از پیمان تو و پسر عمویت بیزاریم و جز  طعن   و "

ضربت  چیزی  در  میان  نیست  و چون برفتند همدیگر را 
مالمت کردند و گفتند اکنون ک  قریشیان مسحمان شده اند شما 

  ".چ  میکنید و هم  مسحمان شدند
فرستادگان طایف  بهرا،   -سال نهم هجرت -درهمین سال

فرستادگان طایف  بنى بكا، براى مسحمان شدن ب  نزد م مد 
می آیند. همینطور، طایف  "سعد هذیم" نیز مانند بقی  از روی 

 .ترس مسحمان میشوند

 مصلح ریبوار
 

مرگ ماندال بهان  شد ک  رسان  های جهان سرمای  
داری، باردیگر، در ت می  مخاطبان سنا تمام بگذارند 
و اورا قهرمان  غو آپارتاید بنامند. دراین چند روزه، 
مشغحۀ من شد ک  با مروری ب  اسناد آن دوره، واقعیت 
ماجرا را، آنگون  ک  طی چند ده سال برایم روشن شده 
بود بازگو کنم. دسترسی ب  اسناد موث ، با توج  ب  
ان صارات رسان  ئی جهان امپریا یستی، کاری 
دشوارتر از امکانات فعحی من بنظرمیاید. در آرزوی 
روزی ک  آسانژها و اسنودن هایی اسناد بند و بستهای 
کنگرا محی افریقا و دژخیمان آنوقت افریقای جنوبی و 
امپریا یستها را برمال کنند، فکرکردم میتوان رئوس 
نظرات و خالصۀ ماجرا را با خوانندگان در میان 
بگذارم تا هنگامیک  اسناد م رمانۀ دژخیمان از پرده 

 .برون افتد، باز ب  سراغ مسا   بیائیم
جنبش ضد آپارتاید، در واقع، بردوش حزب کمونیست 
افریقای جنوبی بود. من اینرا از مطبوعات آن دوره ب  
یاددارم. در ویکی پیدیا هم اشاره شده ک  چهارنفر از 
پنج نفر کمیتۀ  آ ان سی )آفریکان ناشنال گنگرس یا 
کنگرا محی افریقا( از حزب کمونیست بودند. بخش 
اعظم و رزمندا کنگره از این حزب بود. اینک  این 
حزب، با همۀ رادیکا یسمش، از یت خروشچفیسم 
خانمان برانداز رنج میبرد، اینک  ب  جای سازماندهی 
مستقل طبق  کارگر، گرفتار دنبا   روی از بورژوازی 
اپوزیسیون  یبرال "خودی" بود، داستان مشترک هم  
احزاب ریویزیونیستی است ک  یت رادیکا یسم 
"انقالبی" آنرا چاره نمیکند. این استراتژی ک  از 

دیکت  میشد، ن   81و بخصوص  71و  11شوروی ده   
تنها این احزاب، ک  خود شوروی را هم ب  فنا داد. این 
حزب، اما رزمنده و رادیکال بود و این را از منش 
رهبر حزب، کری  هانی، ک  در همان هیر و ویر 
"خمینی درست کردن" از ماندال بطرز مرموزی کشت  
شد، میتوان دریافت.  گور کری  هانی در کنار گور 
مارک ، در هایگ  یت  ندن است. انگشتهای اتهام قتل 
کری  هانی، آنوقت، بطرف وینی ماندال، همسر نحسون 

ماندال، ک  در رهبری یت سازمان مخوف کشتار 
و فساد در ذیل آ ان سی ب  کشتار و دسیس  و 
اختالس مشغول بود، نشان  میرفت. بعدها دو نفر 
دیگر ب  اتهام این قتل م اکم  شدند اما وینی ماندال 
هم، ک  گند کارهایش طوری درآمده بود ک  
بورژوازی مصح ت دید اورا از ص ن  دورکند، 
ب  م اکم  کشیده شد؛ م اکم  ای ک  با وجود 
اتهامات سنگین قتل و اختالس، طی ص ن  
سازیهایی، منجر ب  خرو  او از کشور، ا بت  با 
میحیونها دالر پول و یت طالقنام ، گردید و نحسون 

 .ماندالی "مقدس" از شر او خالص شد
جنبش ضد آپارتاید ک  یت جنبش آزادیخواهان  و 
برابری طحبان  ای با  حظت کمونیستی بود ب  یت 
جنبش بی آزار، دست راستی و تت سوا ی تنزل 
داده شد ک  جز برابری نژادی، از ساده ترین 
دستاورد کارگری هم تهی شده بود. این پروس  
ا بت ، خح  ا ساع  نبود بحک  از یکی دو دهۀ پیش 
از آن، بخصوص پ  از آنک  بورژوازی جهانی 
انقالب ایران را برای خمینی مصادره کرده بود، و 
با دردست داشتن این فاسیت روی نحسون ماندال در 
زندان کارمیکرد، در جریان بود. سازشهای ماندال 
در زندان، مقاومت قهرمان  قحمداد شد؛ داد و فریاد 
رهبران آ ان سی و حزب کمونیست شنیده نشد؛ و 
ا بت  حزب کمونیست رادیکال افریقای جنوبی هم ، 
چنانک  باالتر اشاره شد، عالوه بر ریویزیونیسم 
خروشچفی، سازشکاری و گیج سری 
گورباچفیستی هم دست و با ش را بست  بود و 
نمیتوانست ب  سازماندهی مستقل طبق  کارگر 
افریقای جنوبی همت بگمارد. رادیکا یسم انقالبی و 
خواست قیام مسح ان  ک  بطور خودجوش و بعد از 

جحو آمده بود با  01آزادی ماندال در اوائل ده  ی 
ترفند ماندال و طرح شعار انتخابات آزاد زود 
هنگام ب  بیراه  رفت، بخصوص ک  قتل کری  
هانی، رهبر حزب، ک  ب  احتمال قوی بخشی از 
همین ترفند بود، جنبش را بیش از پیش از رهبری 

 .انقالبی م روم کرد

سرمای  از "شر" جنبش ضد آپارتاید با کمترین تحفات، 
راحت شد. ماندال ب  دیدار جالدانی چون رفسنجانی و خامن  
ای رفت و ب  تقدیر از خمینی پرداخت و ا بت  خودرا 
بدهکار حتی یت تشکر خشت و خا ی از کارگران نفت هم 
ندید ک  نفت را، وقتیک  او در زندان با جالدان نژاد پرست 
چان  میزد، ب  روی اسرائیل و آفریقای جنوبی بستند و کمر 
حکومت پهحوی را شکستند. در هردو کشور )و در سراسر 
جهان( سرمای ، ب  بیرحمان  ترین شیوه هایی ک  از سرمای  

و تاکنون انتظار  01داری امپریا یستی و بیشرم ده   
میرفت، ب  استثمار و ب  خاک سیاه نشاندن کارگران 
پرداخت. آمار باالی آیدز و بیکاری، در کشور ا ماس خیز 
افریقای جنوبی، در کنار فساد آشکار و وقی انۀ آ ان سی )ی 
بعد از کری  هانی و پ  از رادیکا یسمش( کم کم چشم 
کارگران و توده های م روم را ب  جهنمی ک  گرفتارش آمده 
بودند باز میکرد اما مبارزا کارگران با تیرباران کارگران 
اعتصابی درپائیز سال گذشت  جواب گرفت. پائیز امسال نیز 
دهها هزار کارگر دست ب  اعتصاب زدند.... و این داستان 

 .ادام  دارد
آنچ  از این ماجراها بر میآید اهمیت یت حزب کمونیستی 
کارگری است ک  مبارزات پر زحمت و گرانبهای کارگران 
و مردم ستمدیده را از بیراه  رفتن و هرز نیرو و دور 
زدنهای مصیبت بار حفظ کند و این مبارزات شکوهمند را 
ب  سرانجام مطحوب برساند؛ چیزیک  در فقدان چینی حزب و 
احزابی، در این چند دهۀ گذشت ، اهمیتش آشکارتر میشود. 
ضرر فقدان چنین احزابی وب  تبع آن یت انترناسیونال 
کمونیستی و ضعف همبسگی بین ا مححی کارگران، از یت 
طرف وهمچنین ظرفیت تخریبی احزاب ریویزیونیستی، 
ازطرف دیگر، همزمان، درتجرب  های ایران و افریقای 

 .جنوبی قابل مشاهده است
ب  قول عزیز از دست رفت  ئی  بدون خواست سوسیا یسم؛ 

 .بدون "خطر" سوسیا یسم، دنیا ب  چ  منجالبی تبدیل میشود
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با  «بالفاصح  بعد از کودتا»زندان نگ  داشتند ک  
سقوط مصدق ایشان از زندان آزاد شدند و وقتی هم 
ک  در زندان بودند و ب  مصدق مراجع  میشد می 

گفت ک  دربار در این دستگیری دست دارد و مربوط 
ب  من نیست و وقتی ک  ب  دربار مراجع  میشد می 

گفتند ک  مصدق دستگیر کرده و ما کاره ای نیستیم، ما 
نمیتوانیم کسی را زندانی کنیم. وقتی ک  مصدق از بین 
رفت، نواب صفوی از زندان بیرون آمد بدون این ک  
تعهدی گرفت  باشند حتی چهار ماه از زندان او باقی 
 «ب  پاس خدماتش ب  شاه، بخشوده شد»مانده بود ک  
بعد ایشان را بدون هیل تعهدی آزادکردند. پ  کامالَ 

مشخص بود ک  زندانی ایشان زیر نظر مصدق 
و دربار ـ استغفرهللا! ـ نمی خواست ک   (010) «بود

یکی از مهره هایش ب  ویژه در آن روزها زندانی 
 شود."                                                 

ب  شکرانۀ این مراحم "طا وت" و ب  منظور خوش 
آیند نوکران امپریا یسم امریکا و انگحی ، حضرت 

، اعالمی  ای صادر می ۲/۶/۳۲نواب در تاریخ 
فرمایند و پ  از مقداری پرت و پالگوئی افتخارات 
 خود را برمی شمرد                           
«من»" با دو ت مصدق بشدت مخا ف بودم و او در  
نظیر شاهرخ »تمام حکومتش از ترس من و برادرانم 
 «و سید ضیاء ا دین و سایر عمال امپریا یسم انگحی 

(" و ادام  می 012در گوشۀ خان  مت صن بود..." )
دهد  " بزرگ ترین جنایت مصدق تقویت عمال 
شوروی در ایران بود  ـ ن  تنها با روح ایمان و عالقۀ 
خحل ناپذیر مردم این سر زمین و افسران و سربازان 
پاکزاد و مسحمان ما ب  ناموس و دیانت بود ک  ب  
، او و «و امپریا یسم انگحی  و امریکا»یاری خدا 
 عمال رذل بیگان  را شکست داد     
شاه هنوز " طا وت" نبود بحک  " حامی دین مبین و 
بیضۀ اسالم " بود. امپریا یسم امریکا نیزهنوز 
"شیطان بزرگ" نشده بود، بحک  فرشت  نجات اسالم 
از چنگال کفر ب  شمارمیرفت. و امپریا یسم انگحی  
نیز بی نیاز از توصیف است، چرا ک  در یکی دو 

مبارزات ضد امپریا یستی توده ها( همچنان ادادم  
داده شد. باند طرفدار کاشانی ک  امروز معروف 
ترین فرد آن مزدوری بنام  عبدهللا کرباسچیان،  
مدیر نشری  "نبرد محت" است، در روز کودتا و 

روزهای بعد از آن، " گارد جهاد مقدس "  او، ک  
در بخش های قبل اشاراتی ب  آن کرده ایم،  دست 

ب  جنایتهای وحشیان  ای میزنند. او در همان 
روزهای بعد از کودتا " حزب خح  را ب  وجود 
آورد و روزنام  نبرد محت را ارگان آن کرد و با 
وجوه بسیار کالنی ک  از دربار گرفت تالش کرد 
ک  طرفداران نهضت محی وحزب توده را ک  پ  

مرداد، مانع فعا یت شان شده بودند ب  سوی  ۲٥از 
).020حزب خح  بکشاند" )  

اما نواب صفوی، مهندس عزت هللا س ابی در 
/۲۷"یادواره ی شهید نواب صفوی" )اطالعات، 

(، از پاپ کاتو یت تر میشود. و درمقا ۀ ۱۱/۵١
( " فدائیان اسالم، 011خائفان  و مجیزگویانۀ  )

نویسد        گارد ضربۀ نهضت محی شدن نفت" می
               

مرداد ک  نواب ایران  ۲٥"من شنیده ام ک  روز 
نبود، واحدی و دیگران ک  تهران بودند ب  مصدق 
اطالع دادند ک  ما حاضریم از شما حمایت کنیم".  
              
آنچ  گویا مهندس س ابی از اطالع "واحدی و 
دیگران" ب  مصدق شنیده است ا بت  دروغ وقی ان  
ای بیش نیست، و ی آن قسمت دیگر از بیانات 
ایشان ک  "نواب ایران نبود"، دروغ دیگری ست. 
نواب در روز کودتا در ایران و در زندان بود و 
بعد از کودتا از زندان آزاد شد وبالفاصح  دردفاع 
ازکودتا موضع گرفت. حجت اسالم  واسانی، مدیر 
نشری  " منشور برادری"، "ارگان فدائیان اسالم، 

"از وفاداران ب  شهید نواب صفوی" می گوید       
                                                                 

   
را ب  دو  «یعنی نواب»"در زمان مصدق، ایشان 

ماه در  ۲۱سال زندان م کوم کرده بودند ... و 

 
در بخش های قبل گفتیم ک  نواب صفوی از همان 
آ از حکومت دکتر مصدق، از آیت هللا کاشانی 

رید.  اکثریت قریب ب  اتفاق فدائیان اسالم ب  ُّ ب
آیت هللا کاشانی پیوستند، نواب صفوی و تنی چند از 

همدستانش ت ت حمایت آیت هللا بهبهانی، آخوند 
درباری و سرسپردا معروف انگحی ، قرار گرفتند.  
طرفداران آیت هللا کاشانی طی اعالمیۀ شدیدا ح نی " 

تنفر و انزجار شدید خود را از اعمال بی روی  و بی  
شرمانۀ باند نواب صفوی اعالم داشتند. و توهین او 

ب   " حضرت آیت هللا کاشانی، مجاهد فداکار عا یقدر 
عا م اسالم" و "مردان بزرگ دینی و محی" را " ب  

)025منز ۀ م ارب  با امام زمان )ص("  دانستند. )  
شاهرخ گویندا پر شور فارسی در رادیوی آ مان 
هیتحری )ک  بعدها بعنوان مشهورترین جاسوسان و 
نوکران امپریا یسم انگحی  در ایران درآمد( وسید 
ضیاءا دین، مهرا معروف امپریا یسم انگحی ، ب  
نواب وعده داده بود ک  در صورت زمامداری )پ  
از قتل مصدق(، درجهت استقرارحکومت اسالمی 

( و ازهمان 021واجرای احکام اسالم گام بردارد)
 آ از، حجاب رااجباری کند.

شاهرخ تصادفا ازمیان تمام پیغمبران جرجی  را 
انتخاب کرد و بجای تمام آیت هللا ها و بویژه آیت هللا 
ای متخصص در آن ایام برای شناساندن دین مبین 

اسالم ) نظیر آیت هللا عالم  نوری در روزگار ما (، 
برای گرائیدن ب  اسالم ب  حضرت نواب صفوی 
مراجع  کرد.  شاهرخ پ  از موعظ  یت ساعتۀ 
نواب صفوی ب  حقانیت  دین اسالم و شیعۀ اثنی 

عشری  پی می برد، مسحمان میشود و نام حسن بر 
خود میگذارد. اعالمی  ای پر از دشنام های رکیت 

ب  مصدق ب   قحم همین فرد تازه مسحمان و ب   
امضاء فدائیان اسالم، منتشر میشود و او "برای 
و م رم راز آنها  «اسالم»همیش  دوست فدائیان 

گردید. سالم خا صان  می کرد و خود را حامی دین 
معرفی مینمود و ب  ا فال مردم و ا قاء شبه  ب  افراد 

میپرداخت. کراوات را از گردن خود بازکرده وبا 
دان  های درشت تسبیح ک  بهم میخورد خوب صدا 

میکرد، رشتۀ ان  وا فت بست...مگر دو ت 
بریتانیای کبری وصاحب آبهای دورافتادا ایسحند، از 
شاهرخ چ  میخواست؟ آیا  یراز این آرزو داشت ک  

تپانچ  های ورندل و کارابین های کوتاه وسفری 
فدائیان اسالم، نقش  های آخر طرفداران )حسن ا بنا( 

).027را در مصر بازی کند" )  
در همین روز هاست ک   نواب صفوی تصمیم ب  
ترور دکتر مصدق میگیرد، چندماه بعد، ب  جان 

دکترحسین فاطمی سوء قصد میشود. روزها وماه ها 
راپشت سرمیگذاریم...دو باند تروریست وابست  ب  

آیت هللا بهبهانی وآیت ا   کاشانی ک  درآ ازحکومت 
دکترمصدق، بطوریک  اشاره کردیم، نسبت ب  هم 

تیر وآ از  ۳۱رفتارخصمان  ای داشتند، پ  از 
مخا فت های آیت هللا کاشانی با دکتر مصدق، ب  هم 

نزدیت شدند و در توطئ  عحی  جنبش ضد 
امپریا یستی توده ها ب  وحدت عمل رسیدند.  باز تمام 
روزها و ماه های پرحادث  و سرنوشت ساز را رها 
 ١کنیم و بعنوان نمون  فقط اشاره کنیم ک  در توطئۀ 

، عالوه بر آیت هللا بهبهانی و مزدوران ۳۱اسفند  
او، آیت هللا کاشانی و باند او نیز نقش فعا ی ایفا 

)028کردند. )  
*** 

 ۲٥این نزدیکی و وحدت عمل  دو باند، تا کودتای 
مرداد ) در کنار وحدت عمل کل روحانیت عحی   

 فدائیان اسالم
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حتی یت کحم  هم افاضۀ کالم نمیفرمایند.در واقع، 
چ  توقع نابجائی! مگر حضرت ایشان می توانستند 

ب  خودشان و ب  امثال خودشان توهین بفرمایند!    
                                                                 

                                                  
 زیرنویس:

 
ــ باختر امروز، مورخ هفده اردیبهشت و 025

)ب  نقل ۱۳۳۱اطالعات مورخ شانزده اردیبهشت 
های  از کتاب "اطالعاتی در بارا تشنجات، درگیری

های دوران حکومت دکتر م مد  خیابانی و توطئ 
مصدق"، گرد آورنده م مد ـ ت، انتشارات 

، ۱۳۵١"موسس  خدمات فرهنگی رسا" اسفند 
.٥۴صف     

ک  در باره  ــ م مد مهدی عبدخدائی وقتی 021
حکومت مصدق حرف میزند، سهواَ نکتۀ درستی 

رود      از زبان قحمش در می  
های باال،  "ا بت  من نمیتوانم بگویم ک  در ارگان

نظر امپریا یسم این بوده است ک  اصوال ب ث 
 حکومت اسالمی مطرح نشود."
)"پیام انقالب" ارگان سپاه پاسداران انقالب 

). ۱۲/١/۵١مورخ  ۲۱اسالمی، شماره   
قیام بهمن ماه   توانیم بگوئیم ک  در آستان  ا بت  ما می

، "در ارگانهای باال" از جمح  در کنفران  ۵۷
گوادو وپ، "نظر امپریا یسم این بوده است" ک  
چرا نباید "اصوال ب ث حکومت اسالمی مطرح" 
شود؟ مگر اصول امپریا یسم نیز دشمنی با 

کمونیسم و تقدی  سرمای  نیست!                       
                                                                 

                                            
/۲٥/۲"سیاست جهان" مورخ   ــ روزنام  027

ــ ب  نقل از کتاب "اطالعاتی در بارا  ۱۳۳۱

قرن اخیر، درخاورمیان  و درایران، همواره درراه 
خدمت ب  اسالم پیش قدم بود وهروقت ک  اسالم ب  
خطرمیافتاد با فداکاری تمام دست ب  کار میشد و 
حتی از خودگذشتگی و خحوص نیت را تا ب  جایی 
میرساند ک  دوستان خوب خود نظیر شاهرخ )پسر 
ارباب کیخسرو( را ک  درآرزوی هدایت ب  راه 
راست پر پر میزد ب  جای سپردن ب  دست مبحغین 
مسی ی، برای مسحمان شدن ب  م ضر حضرت 
نواب میفرستاد. باری حضرت نواب، درهمان 
اعالمی ، در ادام  فرمایشات خود، نتیج  می گیرد  
            

اگر دو روز دیگر حکومت مصدق باقی مانده و  
رجا   بازی بیگان  پرستان ادام  پیدا میکرد، عقده 
های درونی مردم مسحمان ایران شدیدتر منفجر می 

گردید".                                                       
                                                               
روحانیت در مجموع )ن  فقط عناصری مانند آیت 
هللا کاشانی( ک  تمامی قدرت و امکانات خود را 
"برای نجات اسالم از چنگال کفر" در اختیار 
کودتاچیان قرارداد وعالوه بر خادم همیشگی اسالم 
)امپریا یسم انگحی ( ب  امپریا یسم امریکا و ب  شاه 
فراری، پناه برده بودند، نعوذباهلل! اصالَ "بیگان  
پرست" نبودند. اگر امروز رژیم جمهوری اسالمی 
برای باوراندن شعار توخا ی "ن  شرقی، ن   ربی" 
ب  توده های ناآگاه همواره در کنار "کاخ کرمحین" 
حتما " کاخ  ندن" و " کاخ واشنگتن" را نیز ردیف 
می کنند، آن روز ب  این عوام فریبی ها نیازی نبود. 
درهمان اعالمی  حضرت نواب، فقط و فقط از "کاخ 
کرمحین" و "عمال رذل" شان ص بت میشود و 
ایشان در مورد خوش ا ی زایدا وصف کاخ نشینان 
 ندن و واشگتن و نوکران و مزدوران داخحی آنها 

 

واقع در موقعیت و شرایط نزدیت ب  فقر مطح  
قراردارند. ب  د یل بیکاری شدید، مشا ل کاذب و 
 یرمتعارف بسیاری وجود دارند. فروش ارز قاچاق، 
دست فروشی، فروش اسح  ، تن فروشی، صنایع دستی 

در واقع اقتصاد چاوز ن  تنها نتوانست  ... خانگی و
فاصح  طبقاتی را کاهش دهد بحک  آن را افزایش داد.  
فعا یت های رفرمیستی تنها مسکنی برای دردهای 

  .کارگران و مردم بود و ن  درمانی
بطورکحی روابط کار وسرمای  در ونزوئال حاکم است و 
چ  شرکت ها و کمپانی های خصوصی و چ  دو تی 
صاحبان سرمای  هستند و کارگران از کمترین ما کیتی 
برخوردار نیستند. فاصح  طبقاتی زیاد است و با وجود 
اقدامات رفرمیستی کاهش نیافت  است. و اساسا اقدامات 
رفرمیستی هیل خححی در ما کیت خصوصی بر وسائل 
تو ید بوجود نیاورده اند. بخش زیادی از مردم برای 
گذران زندگی ناچارند ب  دنبال مشا ل دوم و حاشی  ای 
باشند. حدود دو سال پیش حداقل دستمزد کارگران 
خدماتی حدود دویست و پنجاه بو یوار درهفت  ک  در ماه 
کمی بیشتر از هزار بو یوار میشد و حداقل دستمزد 
کارگران ساختمانی و صنعتی حدود سیصدو پنجاه 
بو یوار در هفت  ک  در ماه هزار و پانصد بو یوار 
میشد،بود. در همان دوره در مقایس  با پول ایران حداقل 
دستمزد کارگران خدماتی حدود یکصد و بیست هزار 
تومان بود و دستمزد کارگران ساده دیگر رشت  ها 
نزدیت ب  دویست هزار تومان بود. در همان زمان 
حداقل دستمزد کارگران ایران دویست و شانزده هزار 
تومان بود. سطح هزین  های زندگی در هر دو کشور 
نزدیت است و در ونزوئال کمی قیمت ها در بعضی 
مواردی ک  ذکر شد پایینتر است. بهرشکل با چنین 
دستمزدهایی فقط یت زندگی بخور و نمیر و سخت 

  .برای کارگران ممکن بود

 .فاقد کار و در آمد بودند و  ذا مهمتر از مسکن بود
از جمح  دیگر فعا یت های رفرمیستی دو ت چاوز، 
سوبسید ب  س   چهار قحم کاالی مصرفی و با اهمیت 
بود. بنزین، رو ن خوراکی و آبجو. قیمت گوشت نیز 
تا حدودی ت ت کنترل بود و نمیدانم ک  آیا سوبسید 
داشت یا ن ؟ بنزین در ونزوئال ارزانترین قیمت در 
دنیا را دارد. و ب  همین د یل هنوز اتومبیل های هشت 

عمدتا  -سیحندر قدیمی آمریکایی در آنجا کار میکنند
بعنوان تاکسی های ارزان قیمت. ا بت  اتومبیل ها و 
تاکسی های مدرن زیادی نیز در ونزوئال وجود دارند. 
ا بت  عموم مردم نمیتوانند از تاکسی استفاده کنند و 
بیشتر با اتوبوس و مینی بوس رفت و آمد می کنند. ک  

  .بخش زیادی از آنها فرسوده هستند
رو ن خوراکی نیزک  ب  قیمت دو تی توزیع میشود 
ارزان است. ا بت  همیش  در دسترس نیست و در 

 .مواردی مردم ناچارند رو ن با قیمت آزاد بخرند
و سوم آبجو است. با توج  ب  هوای گرم ونزوئال و 
فرهنا مردم در مصرف قابل توج  آبجو. این 
نوشیدنی ک  عمدتا در ونزوئال تو ید می شود ارزان 

 .است و دو ت ب  آن سوبسید پرداخت می کند
کاالی چهارم ک  ا بت  برای مردم زحمتکش و کارگر 
زیاد هم ارزان نیست و ی از جمح  کاال های گران ب  
حساب نمی آید، گوشت است. گوشت شامل گوشت گاو 

 .دالر است 5تا  2و خوک بطور تقریبی هر کیحو 
با وجود مجموع این مسائل اکثریت مردم زیر خط فقر 
زندگی می کنند و زندگی سختی دارند. دیگر کاالها 
گران هستند و دائم ب  د یل تورم قیمت آنها افزایش می 
یابد. قدرت خرید کارگران و مردم بسیار پایین است و 
فاصحۀ طبقاتی زیاد است. بخش زیادی از کارگران و 
مردم بیکار و یا نیم  بیکار هستند، و حتی نمی توانند 
ب  همان کاالهای ارزان نیز دسترسی داشت  باشند و در 

های دوران  های خیابانی و توطئ  تشنجات، در گیری
حکومت دکتر م مد مصدق"، دفتر اول، صف ات 

.۱۱۲ـ ۱۱۵  
اسفند را  ١ــ تا مدتها، کارگردان اصحی توطئ   028

آیت هللا بهبهانی )با همکاری عناصری نظیر 
زاهدی، شعبان جعفری، سرهنا رحیمی ـ سرتیپ 
رحیمی امروز و فرمانده ساب  دژبان در جمهوری 

دانستند، و ی امروز با اسنادی  اسالمی ـ و  یره( می
ک  در دست است از جمح  سند مهمی ب  خط و 
امضاء آیت هللا کاشانی ب  "اعحی ضرت همایون 

های آقای مصطفی بدستور  شاهنشاهی" و ماموریت
های او ب  دربار و نقش نزدیکان  پدر و آمد و رفت

آیت هللا کاشانی )نظیر شم  قنات آبادی و دکتر 
بقائی( در این ماجرا و  یره، در شرکت فعال آیت 

توان داشت و  هللا کاشانی در این  توطئ ، تردیدی نمی
ما بجای خود )در نوشتۀ "نقش خائنان  روحانیت در 
نهضت محی شدن صنعت نفت"(، این مطحب را باز 
 خواهیم کرد.                     

ــ "تاریخ مبارزات ضد امپریا یستی مردم  020
برهبری دکتر م مد مصدق"، "نفت چرا و چگون   

.۱۷٥محی شد؟"، جحد اول، احمد خحیل هللا مقدم، ص   
ــ نوشت  همین مقا   سبب شد ک   مهندس عزت  011

هللا س ابی "  یبرال" از طرف  پادوی سر شکر 
زاهدی و مزدور ساواک یعنی جناب عبدهللا 
کرباسچیان ب  ا قاب "بیغرض"، "صادق" و 

)۵١"جوانمرد" مفتخر گردد )نبرد محت، دوم اسفند   
ــ "پیام انقالب، "ویژه نام  شهید نواب صفوی  010

.۲۷/۱۱/۵١، مورخ ۲۴و همرزمانش"، شماره   
ــ روزنام  کیهان، ویژه "سا گشت شهادت  012

/۲۷/۱۱نواب صفوی، رهبر گروه فدائیان اسالم"، 
۵١.  

شرکت های ونزوئالیی ب  د یل همان فساد حکومتی 
بیشتر از آنک  اقدام ب  ساخت و ساز بکنند با تبانی اقدام 
ب   ارت و رانت خواری میکردند. بیاد دارم ب  یکی 
از پروژه های ساخت مسکن توسط شرکت های 

حدود هزار واحد مسکونی  -ونزوئالیی رفت  بودم
ک  شش سال بود پروژه درحال  -نزدیت شهر مریدا

فعا یت بود و پیشرفت فیزیکی حدود پنجاه تا شصت 
درصد بود. شش سال برای چنین پروژه ای بسیار 
طوالنی است و مقرون ب  صرف  نیست . وقتی از یکی 
از مهندسین آنجا عحت را پرسیدم، شرح داد ک  تا کنون 
چندین شرکت در اینجا مشغول بکار شده و رفت  اند و 
هر بار با مقادیر قابل توجهی اختالص پروژه را ترک 
کرده اند و در نهایت نیز هنوز پروژه نیم  تمام است و 
با کندی پیش می رود و شرکت موجود نیز درگیر 

 .اختالفات ما ی با کارفرما است
بنا براین حضور شرکت های خارجی در ونزوئال در 
این رابط  مقرون ب  صرف  بود. و ا بت  در ارتباط با 
شرکت های ایرانی و واگذاری بخش زیادی از فعا یت 
های ساخت مسکن ب  این شرکت ها عحت سیاسی نیز 
داشت. و از این طری  و بقول معروف "ب  هم نان 

 ."قرض می دادند
موضوع ساخت مسکن در ونزوئال از مهمترین فعا یت 
های اقتصادی دو ت چاوز بود ک  در این مورد نیز 
تبحیغات زیادی صورت می گرفت و بیشترین تاثیر را 
بر طرفدارن دو ت چاوز داشت و در این رابط  بودج  

  .زیادی اختصاص داده شده بود
ا بت  بودند مواردی ک  پ  از واگذاری مسکن ب  مردم، 
ک  ب  د یل فقر شدید ناچار بودند مسکن تازه بدست 
آورده را بفروشند تا شکم خود را سیر کنند، چون آنها 

20سال کار وزندگی...  از صفحه  9ادامه ی تجربه ی   
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است(، ن  از نظر آزادی ها )شاهد این مدعا، زیر پا 

گذاشتن قانون مربوط ب  ح  تظاهرات است ک  مصری 

ها با هزین  گزاف کسب کرده اند(، هیئت حاکم  

 نیست.  2100فوری  -پاسخگوی مطا بات انقالب ژانوی 

براساس چنین مشاهده تحخی، می توان چنین نتیج  گرفت 

ک  آن چ  در کشورهای عربی رخ داده ، یت انقالب 

برای بی ثباتی منطق   «توطئ ء  ربی»نیست، بحک  حتی 

، نشان ء  خیزش خح  های 2100است. در واقع، سال 

عرب در ص ن  سیاسی است ، نشان ء خود آگاهی ژرف 

ب  این ک  نظم کهن قادر ب  دوام نیست.  نشان از این دارد 

ک  کشورهای عربی نمی توانند در حاشی  جهان بمانند، 

ک  دو ت ها باید ب  شهروندانشان احترام بگذارند و حقوق 

 یر قابل انتقال آن ها را بپذیرند. فراتر از پیشروی ها و 

 پ  رفت ها، این دگرگونی مهمی است.

چپ روی، »والدیمیر ایحیل  نین، در اثر مشهورش 

فقط »می نویسد   (0021) «بیماری کودکی کمونیسم

هنگامی انقالب می تواند پیروز شود  ک  "پائینی ها" 

دیگر نمی خواهند، و "باالئی ها"نمی توانند ب  سبت ُکَهن 

اگر ب  این معیار، دل ببندیم، شرایط جهان  «زندگی کنند.

 عرب انقالبی مانده است.

*** 

Alain Gresh, Que Sont les révolutions arabes 

devenues ?, Le Monde-Diplomatique. 

-Que-22-02-http://blog.mondediplo.net/2101

devenues-arabes-revolutions-les-sont 

0- http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/
arabemonde 
 2- http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/tunisie 
 1- http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/egypte 
 2- http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/syrie 
 5-  http://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/
coupdetat 

اعتصاب های کارگری در هر دو کشور تون  و 

مصر را(، نیاز ب  استراتژی کوتاه و میان مدت داشت. 

در حا ی ک ، ن  فقط نیروهای مخا ف از ارائ ء برنام  

فراتر از استمداد از   –ای واقع بینان  عاجز بودند 

جاذب ء مدل ناصری در مصر  ک  ت ق  آن در شرایط 

کنونی  یر ممکن است،  )در هر حال، هیچکدام از 

نیروهای موجود توضیح ندادند  ک  چگون  در اوضاع 

، بحک  -کنونی، می خواستند این مدل را پیاده کنند( 

همچنین نتوانستند استراتِژی  ای برای دگرگونی 

تدریجی دستگاه دو تی ارائ  دهند ک  در عین حال ک  

مسئوالن اصحی  رژیم پیشین را تصفی  می کردد، بقی  

می شدند. این یکی از نقاط قدرت و ضعف «عفو»

بود  این جنبش برنام   2100فوری -جنبش ژانوی 

 مدون نداشت.

اگر رویدادهای جهان عرب را با انقالب های بزرگ 

تاریخ در قرن بیستم مقایس  کنیم،  باید دقت کنیم ک  در 

جهان عرب، ن  حزبی سیاسی وجود داشت )ک  هنوز 

هم وجود ندارد(، و ن  ایدئو وِژِی قادر ب  بسیج توده ها 

در  0078-70در روسی  یا  0007)نظیر انقالب 

ایران( تا دستگاه دو تی پیشین را درهم شکست  و نظام 

جدیدی بر افکند تا گذشت  را پشت سر گذارد. این امر 

بدیهی است. برخی  از این اوضاع متاسف اند و 

گروهی شادان، اما این واقعیتی است  ک  در سال های 

آینده تغییر نخواهد کرد. انقالب های عرب، بیشتر 

روندی خواهند بود با نشیب و فراز ها تا یت 

 از آن. «بعد»و  «پیش »دگرگونی عمده با 

در این فرایندها، اخوان ا مسحمین مصر ک  در 

شرکت داشتند، در  2100فوری  -تظاهرات ژانوی 

اساس ب  عنوان نیروی م افظ  کاری عمل کرده ک  

در پی سازش با  رژیم قبحی  بود از جمح  با روسای 

ارتش و پحی . این ب  طنزی می ماند ک  بر حسب 

اتفاق،  وزیر کشوری ک  خود م مد مرسی، رئی  

جمهور مخحوع منصوب کرده بود، سرکوب بی 

رحمان  عحی  اخوان ا مسحمین را رهبری می کند. 

مرسی هنگامی ک  ب  ریاست جمهوری رسید، ب  ر م 

وعده هائی ک  برای کسب پیروزی در دور دوم 

انتخابات ب  نیروهای انقالبی  داده بود، همان راه را 

ادام  داد، هر چند تردیدها و مسام   های مخا فانی ک  

نماینده شان جبه  نجات محی بود، و نیز نزدیکی میان 

این جبه  و نیروهای نظام پیشین مشوق او در این راه 

بود. سرانجام، در اثر اشتباهات و سکتاریسم )فرق  

گرائی( آنان، اخوان ا مسحمین حتی موف  شد تا از 

رژیم پیشین در نظر بسیاری از مصری ها اعاده 

حیثیت کند و این کار منجر ب  توجی  کودتای سوم 

 . ژوئی  از سوی این گروه از مردم شد

اما، ب  ر م حمایتی ک  نظامیان  از آن برخوردار 

شدند، با وجود سرکوب )یا در اثر آن(، روشن است 

ک  دو ت جدید، ب  عنوان ویترین حکومت نظامیان، ب  

سختی خواهد توانست پای ء مست کمی برای خود 

بسازد. ب  ویژه ک  ، ن  در زمین ء اقتصادی و 

اجتماعی )اکنون و زین پ ، کشور برای تداوم ب  

کمت سعودی ها و حکومت های خحیج ]فارس[ متکی 

 2101دسامبر  21 وموند دیپحماتیت، آ ن گرش، 

 ترجم  بهروز عارفی

س  سال پیش، در میان شگفتی همگانی، هم در میان 

روشنفکران عرب گرفتار در بر  عا  خود، و هم در 

میان کارشناسان  ربی ک  در مورد  بی عمحی توده های 

عرب اظهار فضل کرده و  ادعا داشتند ک  آنان از 

آرمان دگرگونی و دموکراسی بهرهء چندانی نبرده اند، 

مردم مصر ب  دنبال خح  تون  ب  خیابان ها ریختند و 

در مدت پانزده روز، دیکتاتوری ب  ظاهر تز زل 

ناپذیری را از هم  پاشیدند. ویژگی مسا مت آمیز این 

دگرگونی ها، جهان را ب  ت یر واداشت، ک  هرچند با 

 کشتارهای بزرگ روبرو نبود، اما قربانیان بسیاری داد.

س  سال بعد، بدبینی و نومیدی هم  جا را گرفت  است، 

بسیاری از روشنفکران عرب و شماری از کارشناسان 

و  «زمستان اسالم گرائی»اروپائی و آمریکائی از 

پسَگرد توده ها سخن می گویند. برای مثال در مصر، 

گروهی ب  طور بسیار جدی طرح می کنند ک  آیا باید ب  

 «توطئ ء  ربی»بیسوادان ح  رای داد؟ برخی از 

سخن گفت  و تغییرات در جهان عرب را  یر ممکن می 

 دانند.

با نگاهی ب  گذشت ، چگون  می توان رویدادهای تون  و 
مصر را ت حیل کرد؟ آیا انقالب بودند؟ سقوط آسان بن 
عحی و مبارک هم  را دچار توهم کرد. ب  این معنی ک  
آیا سقوط آنان، مرحح ء نخست بود. حتی می توان افزود 
ک  اگر این دو رئی  جمهور چنان راحت سقوط کردند، 
ب  این د یل بود ک  ... رژیم ها سر جایشان ماندند. ب  
عبارت دیگر، بخش اساسی طبق ء حاکم در مصر و در 
را فدا کنند  «رئی »تون  متوج  شدند ک  می توانند دو 
بدون این ک  امتیازات شان را ب  خطر بیاندازند. ثروت 
دو ت سنگین »های کالن و بازرگاناِن ا حب فاسد، 
، بوروکراسی وابست  ب  طبقات باال، هم  ب  این «پای
نتیج  رسیدند  ک  بهتر است برای حفظ  پول های مفت 
شان، سقوط دیکتاتور های مزاحم را بپذیرند تا از 
 انقالبی گسترده تر پیشگیری کنند.
این نکت  ما را ب  تعم  بر روی شرایط این دو کشور و 

نیز سوری  دعوت می کند. در سوری ، بشار اسد موف  

شد، بخش اساسی طبق ء حاکم را قانع کند ک  سقوط وی، 

ن  فقط موجب از دست رفتن امتیازات آن ها خواهد شد، 

بحک  همچنین نابودی آن ها را نیز ب  دنبال خواهد داشت. 

ب  کدام د یل، در موقعیتی ک  بن عحی و مبارک شکست 

خوردند، اسد توانست موف  شود؟ عوامل چندی در این 

زمین  دخا ت داشتند. ابتدا، ارادهء سنگدالن ء حاکمیت 

ک  پ  از تردید هائی چند، حول  رئی  شان انسجام 

یافتند .  اما، نظامی شدن قیام، ورود جنگجویان جهادی 

بیگان ، ناتوانی اپوزیسیون )مخا فان( در ارائ ء 

ب  اقحیت ها و بخشی از نخبگان، ترفند های  «تضمینی»

اسد را ممکن ساخت و ب  او امکان داد ک   باس کهن ء 

 را بر تن کند. «مبارزه با جهادیست ها»

در کشور رود نیل،  سرنگونی مبارک نشان ء نابودی 

دو ت پیشین نبود. دگرگونی عمی  این دو ت، و در 

مرحح ء نخست، وزارت کشور، پاسخ مثبت ب  آزمان 

های عدا ت اجتماعی مردم )ب  یاد بیاوریم نقش 

 بر سر انقالب های عربی چه آمده؟

 وشنگ جمتعبقجنهجشمحستجنحجپشتینحنیجمحجلیجخودجنهج

 ادامهجانتشح ج وشنگ جیح یج سحنید.

roshangar0@yahoo.com 
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 .است

می یارد یورو مهاهادل   ۱۲الامل پولشویی  شود حق گفته می
درصد  ن یانی چاار می یارد یورو بوده است که عایهد   ۳

مافیای بانکی ایران، یا به گفته برخی از منتهبهدان داخه هی 
 .بابک زنجانی، شده است

ههزار مهیه هیهارد ۰۷چاار می یارد یهورو مهاهادل اسهت بها 
تومان و این چاار برابر اخهتهالس سهه ههزار مهیه هیهاردی 
تومانی است که دادگاه  ن در ایران چندین سال بهه طهول 

ای از اباام مهانهده  انجامید و سرنوشت  ن تا کنون در هاله
 .است

بیشتر بخوانید: نامه نمایندگان مجه هس بهه سهه قهوه بهرای 
 تابیب قضایی بابک زنجانی

به گزارش همشاری، از چاارشنبه هفته گذشته به بهاهانهه 
دستگیری مدیرعامل هالهک بهانهک تهرکهیهه کهه یهکهی از 

های انتبال ارز به ایران است، باای دالر بها افهزایهش  راه
وزیهر   ۰۱مواجه شد. رخدادی که در تهرکهیهه بهه تهغهیهیهر 

تأثیر قرار داده  کابینه منجر شده، بازار ایران را نیز تحت
 .است

بابک زنجانی سند جا ی رسید دو میه هیهاردی بهه مهجه هس 
 دهد می

وگو با خهبهرگهزاری  ساید حیدری، نماینده مج س در گفت
سندی که بهابهک زنهجهانهی مهبهنهی بهر »فارس گفته است: 

پرداخت بدهی خود به وزارت نفت بهه کهمهیهسهیهون اصهل 
های انجام شده جهاه هی  ارائه کرده است، طبق بررسی  ٢۱

 «.از  ب در مد

ههای انهجهام شهده از سهوی  بها پهیهگهیهری»حیدری افزود: 
مج س و برخی دیگر، این سند و گهواههی کهه ظهاههرا  از 

 «.بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده، جا ی بوده است

مهیه هیهون   ۰۱می هیهارد و   ۷شود از کل رقم حدود  گفته می
که بابک زنجانی مدعی پرداخت  ن به دولت شده  یورویی

بود، تاکنون هیچ رقمی پرداخت نشهده و ههیهچ پهولهی بهه 
 .حساب دولت واریز نشده است

مهیه هیهارد   ۰۱گوید فهبهط  بیشتر بخوانید: بابک زنجانی می
 دالر بدهکار است

 .ندارد

متأسفانه، طهی یهک دههه »خوانیم:  در این سرمباله می
اخیر فسادهای مالی متاددی در بهدنهه اجهرائهی کشهور 

سهابهبهه بهود. از  ر  داد که در طول تهاریهخ ایهران بهی
ماجرای شارام جزایری تا فساد سه ههزار مهیه هیهاردی 
در نظام بانکی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سهازمهان 
تأمین اجتماعی، ماجرای بابک زنهجهانهی و... ههمهگهی 

هها  فسادهای بزرگی هستند که نه تناها از ر  دادن  ن
ها هیچ تغییهری در  ج وگیری نشد، ب که برمال شدن  ن

های مرتبط اجهرائهی کشهور پهدیهد نهیهاورد! نهه  مدیریت
جهمهاهور اسهتهاهفها داد، نهه  وزیر عو. شد، نهه رئهیهس

ها تسویه شدند، نه وکال تکان خوردند و نه تغییر  دولت
و تحولی در سازوکارهای موجود برای محهکهم کهاری 

 «.پیش  مد

امروز فساد مالی و اقتصادی جماوری اسالمی ایهران 
به کشور همسایه ترکیه نیز رسیده است؛ یک نهمهایهنهده 

گوید که سر اص ی فساد اقهتهصهادی تهرکهیهه،  مج س می
 .در ایران است

هها  بیشتر بخوانید: نبش سه ایرانی در دور زدن تحهریهم
 "و "فساد مالی ترکیه

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا تابش، نماینده 
در »گهویهد:  مردم اردکان در مج س در این رابطه مهی

نهفهر از وزرا در ارتهبهاط بها ایهن پهرونهده   ۰۱ترکیهه 
هها نهیهز  مستافی یا برکنار شدند و برخی وابستگهان  ن

اند، مردم هم تظهاههرات کهرده و  بازداشت شده
کهه  خواستار برکناری دولت هسهتهنهد در حهالهی

سر اص ی قضیه در ایران است اما هیهچ مهبهام 
رسمهی و مسهئهولهی در داخهل کشهور بهه ایهن 
موضوع واکنش نشان نداده است. ما که منادی 
اسالم ناب محمدی هستیم و دیگران را سه هفهی 

مهان  دانیم، باید نسبت به ادعاههای و تکفیری می
ههها و  گههیههری صههادق بههاشههیههم و مههالک تصههمههیههم

مان تاالیم منهبهاه  از اسهالم نهاب  برخوردهای

 «.باشد

الهاهمهل پهولشهویهی  چاهار مهیه هیهارد یهورو حهق"
 "مافیای بانکی ایران

ترین عامالن فسهاد مهالهی  رضا ضراب از مام
در ترکیه پهس از دسهتهگهیهری اعهتهراف کهرده 

است که رئیس او بابک زنجانی است. از قرار ماه هوم 
ها و  رضا ضراب و بابک زنجانی در دور زدن تحریم

 .اند پولشویی در ترکیه نبش اص ی را داشته

به گزارش سایت  ینده، اطالعات تازه از ایهن پهرونهده 
دهد که مافیای بانکی ایهران بهرای پهولشهویهی  نشان می

 .الامل دریافت کرده است چاار می یارد یورو حق

دستگیری رضا ضراب در ترکیه و در پهی  ن مهتهاهم 
شدن بسیاری از فرزندان مبامهات و مسهئهوالن دولهتهی 

ای سهیهاسهی  ترکیه به دریافت رشوه و پولشویی، زلزلهه
اقتصادی در ترکیه پدید  ورده است که تا کنون ده تهن 

 .از وزیران دولت ترکیه را قربانی خود کرده است

در این مهیهان وضهاهیهت طهرف »نویسد  سایت  ینده می
بهه  «ای از اباام وسکوت اسهت. ایرانی ماجرا در هاله

 یهد مهنهظهور "طهرف ایهرانهی" ههمهان بهابهک  نظهر مهی
کهرده  زنجانی است که رضا ضراب برای او کهار مهی

 5690دی  79وشنبه, د -ایران تریبون

به گفته یک نماینده مج س "سر اص ی فسهاد اقهتهصهادی  
سال پیش جماوری اسالمهی   ۵۳ترکیه در ایران است". 

ههای نهظهام  با شاار عدالت اجتهمهاعهی بسهیهاری از مهبهام
پیشین را محاکمه و اعدام کهرد، امها ایهن نهظهام امهروز 

 .خود گرفتار فساد اقتصادی شده است

های فساد مالی در جماوری اسالمی ایران یهکهی  پرونده
هها و افهکهار عهمهومهی مهطهر   پس از دیگری در رسانه

ها در تاریکهی و  شوند، ولی سرنوشت هر یک از  ن می
اباام فرو رفتهه و پهس از چهنهدی بهه دسهت فهرامهوشهی 

 .شود سپرده می

جماور وقت  اختالس در بیمه ایران و نبش مااون رئیس
ههزار   ۵محمدرضا رحیمهی در  ن، اخهتهالس مشهاهور 

نهژاد در ایهن  می یارد تومانی و حضور نزدیکان احهمهدی
ههای سهاهیهد مهرتضهوی در سهازمهان  بخشی پرونده، حاتم

ههای مهیه هیهونهی وی بهه  تأمین اجتماعی در نهمهونهه ههدیهه
نهژاد، و یها افهرادی جهوان مهانهنهد  کارکنان دولت احمدی

شارام جزایری و امروز بابک زنجانی که از قبل نظهام 
های نجومی و   مدت به ثروت جماوری اسالمی در کوتاه

 یهد حهکهایهت از  می یارد دالری دست یافتند، به نظهر مهی
 .ی نظام جماوری اسالمی دارد رسو  فساد در پیکره

شدگان را به مس خ  بیشتر بخوانید: "مرتضوی اموال بیمه
 "برد

ها به طور جهدی پهیهگهیهری  نه در قوه قضائیه این پرونده
 ید که پای بسهیهاری  شوند و در قوه مبننه. به نظر می می

ها گیهر  از سیاستمداران جماوری اسالمی در این پرونده
 .است

روزنامه جماوری اسالمی در سرمهبهالهه خهود در روز 
نهویسهد کهه در جهمهاهوری  دسامبر( مهی  ۷۱دی/  ۲شنبه )

اسالمی "حساسیتی" برای مباب ه با فساد اقتصادی وجود 

 جمهوری اسالمی به کشورهای منطقه  صدور فساد مالی

12ادام  در صف   ی   
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براسهاس ایهن گهزارش، چهنهدی پهیهش بهابهک زنهجهانهی 
مهبهنهی  گواهی از بانک مرکزی تاجیکستان ارائهه کهرد، 

بر اینکه تمامی بدهی خود به دولت ایهران را در ایهن 
کشور به حسهاب بهانهک مهرکهزی ایهران واریهز کهرده 

های مج س مشخن شهد نهه تهنهاها  است، اما با پیگیری
پولی به حساب دولت ایران واریز نشده، ب که گهواههی 
صادر شده نیز ظاهرا  یا جا ی بوده و یها بها پهرداخهت 

 .است یک می یون دالر از سوی وی صادر شده 

بهیهنهی لشهکهر فهبهرا  مسئوالن از طغیان غیرقابهل پهیهش"
 "بترسند

سال پیش نظام شاهنشاهی پا وی برانداخته شهد بها   ۵۳
این ادعا که فساد مالی و اقتصادی، کل نظام حهاکهم را 
دربرگرفته است. در پهی  ن بسهیهاری از مسهئهوالن و 

هها سه هب  داران محاکمه و اعدام شدنهد و از  ن سرمایه
 .مالکیت شد

یهکهی از ” ی محمدرضا تابش نمایهنهده مهجه هس،  به گفته
دالیل عمده گرایش مردم بهه سهمهت انهبهالب اسهالمهی، 
شاار تحبق عدالت در جاماه و رف  تهبهاهیه.، فهبهر و 

 “.محرومیت بود

سال مردم ایران شاهد فساد مالهی و   ۵۳امروز پس از 
 .ای در نظام جماوری اسالمی هستند اقتصادی گسترده

پهرسهد  روزنامه جماوری اسالمی در سرمباله خود مهی
چرا حساسیتی در نظام حاکم وجود ندارد و بهه هشهدار 

هها، بهرای بهاهضهی از مهردم،  این کوتهاههی“ نویسد:  می

افریقای جنوبی از آزادی برای احقاق حقوق خود در 
برابر سرمای  داران م رومند، بهمان اندازه دست 
سرمای  داران این کشور در استثمار وحشیان  
کارگران و سرکوب آنها باز است. بهمان اندازه ک  
اینان م تا  یت  قم  نان اند، آنها سرشار از عیش و 
نوش و بهره مندی از ثروت تو ید شده توسط سپاه 
گرسنگان اند. فقر، سرکوب، بی قانونی و بی عدا تی 
در افریقای جنوبی بیداد می کند. هنوز ان صار قدرت 
اقتصادی در دست سفیدهاست. هنوز کارگران برای 
افزایش اندکی مزد باید کشت  بدهند. اینست دست آورد 
مندال برای مردم آفریقای جنوبی. او مبارزه بر عحی  
آپارتاید را ک  میتوانست در ادام  خود ب  رهائی نهائی 
مردم و کارگران افریقای جنوبی از هر نوع بی 
عدا تی و نابرابری اقتصادی و سیاسی منجر شود ب  
هرز داد و ب  بیراه  کشاند. او امتیاز رفع تبعیضات 
نژادی را گیرم ک  ب  زور از خوکهای سرمای  دار 
سفید گرفت تا با آرام کردن توده های مردم با آن، 
تبعی  دردآورتر اقتصادی را بنفع آنها حفظ کند. 
برای این معامح  شیرین است ک  جهان سرمای  داری 
امروز این چنین ب  سوک او نشست  و برای او هورا 
می کشد. او در نیم  راه مبارزه برای رهائی از هر 
نوع تبعی ، با سازش با سرمای  داران، ب  توده ها 
خیانت کرد. نتیج  این معامح  شیرین و خیانت آمیز ب  
جیب سرمای  داران افریقای جنونی و سرمای  داران 
جهانی رفت. باور ندارید؟ چشمانتان را باز کنید و 
ببینید پ  از معجزا رفع آپارتاید، در آفریقای جنوبی 
چ  کسانی از این معامح  شیرین ثروتمندتر و چ  

 کسانی فقیرتر شدند.  
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 سیامک ستوده

 
نحسون ماندال ب  توده ها تکی  نکرد، بحک  ب  آنها 
خیانت ورزید. تکی  گاه او ن  توده ها بحک  سرمای  
داری افریقای جنوبی بود. او انقالب توده های 
آفریقائی را ب  سرمای  داران سیاه و سفید افریقای 
جنوبی فروخت. او تنها بورژوازی سیاه را در ح  
ضد انسانی استثمار کارگران افریقای جنوبی ک  کما 
بیش در ان صار سفیدها بود، سهیم نمود. او تا آخرین 
  ظ  حیاتش با آنک  شاهد استثمار وحشیان  کارگران 
افریقای جنوبی بدست سرمای  داران افریقائی و  یر 
افریقائی بود جبونان  و خائنان  چشم اش را بروی این 
حقیقت بست. حتی حاضر نشد کشتار وحشیان  و 
خونین چندی پیش کارگران معدن بدست پحی  را 
م کوم کند. او، قهرمان ن  توده های گرسن  و فقیر 
افریقای جنوبی، قهرمان بورژوازی سیاه و سفید بود. 
بی د یل نیست ک  امروز مرتجع ترین رهبران 
جنایتکار جهان مانند بوش پدر و پسر، ما رونی، و 
نخست وزیر انگحی  و همۀ مدیای سرمای  داری 
جهانی از او تقدیر و ستایش بعمل می آورند. ماندال 
قهرمان نبود. ضد قهرمان بود. او اعتماد توده های 
آفریقای جنوبی ب  خود و نیروی مبارزاتی آنها را ب  
سرمای  داران سفید فروخت و درعوض مدال قهرمانی 
را ب  دست آنان ب  سین  خود زد. او درحا یک  ب  
کارگران ومردم فقیر کشورش وعده خوشبختی و 
آزادی را داده بود، با آشتی با سرمای  داران سفید، 
موافقت کرد ک  آزادی و خوشبختی همچنان در 
ان صار آنها و سرمای  داران سیاه باقی بماند. امروز 
دنیا شاهد است ک  ب  درج  ای ک  کارگران معادن 

ب ستوده عهزیهز ایهن چهپهاول بهی مهانهنهد از تهامهیهن جنا

اجههتههمههاعههی کههه تههمههام دارایههیههش از کسههورات دریههافههتههی 

کارکران است رقم های بسیار بزرکی دزدیده شهده مهن 

چندین روزه منتظر واکنش رفبای عدالت ط ب بودم که 

در دفاع از حبوق کارکران کهه مهن ههم یهکهی از انهاها 

هستم واکنشی صورت کیرد ولی افسوس اسهتهدعها دارم 

 یاری فرمایید.   از ایران

دوست گرامی منکه ت فن تمام برنامه های ت ویزیونی    

ام بروی کارگران باز است که بیهایهنهد از مسهائهل خهود 

صحبت کنند. ولی جز کارگران افغان کسی ایهنهکهار را 

نمی کند. چرا خودتان نمی  یید از حبوق خودتهان دفهاع 

کنید. باور کنید این ارزش و اثرش بیشتهر اسهت. گهویها 

کارگران ما عادت کرده اند که خودشان ساکت بنشیهنهنهد 

و روشنفکران بیایند از حبوق  ناا دفاع کنند. تها وقهتهی 

که شما به امید اینکه دیگران بیایند و از شهمها حهمهایهت 

کنند بنشینید و کاری نکنید هیچ چیز تغهیهیهر نهمهی کهنهد. 

مگر اینکه خودتان حرکت کنید.  نوقت مها ههم بها تهمهام 

قوا در خدمت شما خواههیهم بهود. یهادتهان بهاشهد، طهبهبهه 

 .کارگر تناا به نیروی خودش است که  زاد می شود

 نام  های رسیده  آیا ماندال در مبارزه برعلیه آپارتاید به توده ها تکیه کرد؟

  قای ستوده محترم ، 

خوبست که هستید ، صدای که دم از انسانیت میزند در 

  جم  نا انسان ها

وقتی که خطاب میکند به کارگران دگر افغانی وایرانهی 

  اش مام نیست

وقتی برای عریانی زنی به تشویش می افتد برای جانم 

و دوز  نیست ب که ترسش از مبادایی زنجیهر پهرسهتهی 

  است

وقتی حبیبت وارونه سپید ماندال را میهکهاود و سهیهاههی 

  اش را نیز  شکار میکند

درود که بودنتان ستودنیست و من میخواهم کهاری کهنهم 

 اما نمیدانم چه کار    

وقتی  دم شما را میبیند که بی هیچ طهمهطهراق و دبهدبهه 

تکراری از چیستی انسان بودن را مشق میکنید و مهثهل 

پتک کارگر یکدم و یکریز فرود می  یهد فهکهر مهیهکهنهم 

  قارمان های کتاب های خوب جان گرفته اند

 دانکوی گورگی یا قارمان خرمگس    

  بمانید و همین گونه بمانید

گرامی عزیز، چه زیبها نهوشهتهه ایهد ههرچهنهد مهن الیهق 

اینامه نیستم. ولی ههرچهه هسهت مهایهه قهوت قه هب مهن 

به امید روزی که نه پتک های پهراکهنهده، به هکهه   است. 

  بیکباره بر سر سیاهی ها فرود  ید.  هزاران هزار پتک

گویند وقتهی در  ها می های خطرناکی دارد.  ن بد موزی
بهازی  تواند با توسل به پارتهی نفر می نظام اسالمی، یک

و ابزارهای مخهته هف، ظهرف مهدت کهوتهاههی بهه یهک 
ثروتمند عمده تبدیل شود، چرا ما فشارههای اقهتهصهادی 
سخت را تحمل کنیم و برای حل مشکهالت زنهدگهی بهه 

 ”کارهای خالف متوسل نشویم 

در این سرمباله ضمن تأکید بر عمل به وعده، پایبهنهدی 
بر قانون و بهرخهورد قهاطه  بها مهتهخه هفهان  مهده اسهت: 

مسئوالن این نظام باید درصورت کوتاههی از انهجهام »
بهیهنهی لشهکهر فهبهر  این وظیفه از طغیان غیرقهابهل پهیهش

 «.بترسند

الم  هی"، فسهاد  بر اساس اطالعات موسسه "شفافیت بین
مالی در ایران در دوره دولت احمدی نهژاد نسهبهت بهه 

کههه رتههبههه  طههوری سههایههر کشههورههها افههزایههش یههافههت، بههه
جماوری اسالمی ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه 

در میهان فهاسهدتهریهن   ۰۵۵به رتبه   ۷۱۱۳در سال  ۱۱
 .رسید ۷۱۰۷کشورهای جاان در سال 

99ادامه ی صدور فساد مالی .... از صفحه   
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دادن بعضی امتیازات ب  توده های عصیان زده برای 
آرام کردن آنانست. اشتباه بزرگیست ک  ما دادن این 
امتیازات را، بدون توج  ب  اینک  این امتیازات در ازاء 
دریافت کدام امتیاز بزرگتری داده شده اند، بسادگی، ب  
حساب بذل و بخشش یا انقالبی گری طبقات باال بگذاریم. 
در هر جنبش محی سازش اپوزیسیون بورژوا و 
سازشکار منجر ب  اخذ بعضی امتیازات میشود ک  ا زاما 
توده مردم نیز بطور گریزناپذیری از این امتیازات 
برخوردار می شوند. با این ال، قضاوت ما نسبت ب  
عمحکرد و نقش  بورژوازی سازشکار در انقالب محی 
نمی تواند بر پای  صرفا مفید بودن این خرده امتیازها 

 انجام گیرد.
بنابراین می بینیم ک  مندال درهر دو دوره زندگی 
سیاسی اش، بعنوان نماینده منافع بورژوازی یا بخشی از 
آن، نقشی از   اظ طبقاتی واحدی را ایفا کرد. اگر در 
مرحح  اول برای رفع م دودیت های نژادی از سرمای  
داری در آفریقای جنوبی ک  الزم  سهیم شدن بورژوازی 
مورد اتکای او در قدرت و بازگرداندن توده های 
عصیان زده ب  خان  های خود بود، مبارزه کرد، در 
مرحح  دوم، همراه با بورژوازی سفید، وظیف  حفظ این 
سرمای  داری  سل تعمید یافت  را وجه  همت خویش 
قرار داد. در هیچیت از این دو دوره، او ن  نمایندگی 
واقعی منافع توده های سیاه و ن  هدف پیشروی آنها در 
مبارزه با بورژوازی را مد نظر داشت. با عک ، او 
نماینده منافع بورژوازی بومی و پیشروی این بورژوازی 
در مبارزه اش با بورژوازی سفید بر سر قدرت بود. 
بید یل نیست ک  پ  از دست یابی ب  قدرت، توده های 
کارگر و مردم ستمدیده آفریقای جنوبی را در چنگال تیز 
سرمای  داری سیاه و سفید و سرمای  داری جهانی ب ال 
     .خود رها کرد *                          
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باید توج  داشت ک  اهمیت این ب ث بخاطر اهمیت 
مسئح  ی برخورد کمونیست ها ب  جنبش های دمکراتیت 
)از هر نوع آن، نوع محی، زنان، ضد آپارتاید، 
سکوالریسم و ...( و مهمتر از آن چگونگی برخورد با  
بورژوازی در این جنبش هاست. برخورد با مندال نیز از 
همین زاوی  است ک  برای ما  اهمیت می یابد. این همان 
ب ثی است ک  در " دو تاکتیت سوسیال دمکراسی در 
انقالب دمکراتیت(  نین ب  آن پرداخت  میشود، و یا 
مضمون اصحی تزهای مربوط ب  مسئح  محی و 
مستعمراتی مصوب کنگره دو کمینترن را تشکیل میدهد، 
و یا حتی داد و قال های مارک  در نوشت  های 
درخشانش در روزنام  "رن جدید" در م کوم کردن 

ب   0828بورژازی  یبرال و سازشکاری آن در انقالب 
آن مربوط است، و در یت کالم، همواره بی توجهی ب  
آن، شکست های هو ناکی را چ  در جنبش کمونیستی و 

 چ   در جنبش های دمکراتیت در پی داشت  است. 

تغییراتی هر اندازه اندک را 
بوجود آورده یا خواهند آورد. در 
حا یک  فرق است میان رفرمیست 
هائی مثل مندال ک  از آن رو دست 
ب  اصالحات میزنند ک  جحوی 
گسترش انقالب را بگیرند و 
انقالبیونی مثل من و شما ک  از 
اصالحات بعنوان اهرمی برای 
ت کیم موقعیت طبق  کارگر برای 
پیشروی بیشترش پشتیبانی می 

 کنند. 
همچنین گفت  میشود ک  او در  

یت دوره طرفدار سرنگونی و 
خود بنیانگزار شاخ  نظامی 
کنگره محی بود. در اینمورد هم 

باید بگویم ک  اینرا میدانیم ک  هر نوع دست ب  اسح   
بردنی بمعنای سرنگونی طحبی نیست وگرن  حزب 
دمکرات و شاخ  هائی از سحطنت طحبان و مجاهدین 
هم باید جزء نیروهای سرنگون طحب و انقالبی 
م سوب شوند. در نزد مارکسیست ها منظور از 
سرنگونی، سرنگونی انقالبی، یعنی آن نوع سرنگونی 
است ک  هدفش در هم شکستن ماشین و بوروکراسی 
دو تی و جایگزینی آن با قدرت مسحح توده ای باشد. 
از نظر آنها تصرف ماشین دو تی و بکاربردن آن 
ت ت عناوینی دیگر، مثل آنچ  ک  کما بیش در انقالب 

رخ داد، با درهم شکستن آن، مانند آنچ  در انقالب  57
روسی  رخ داد، فرق ماهوی وجود دارد. بنابراین، 
تاسی  یت شاخ  نظامی و یکی دو عمل چریکی 

 نمیتواند بمعنای سرنگونی طحبی تحقی گردد.
و سر انجام ممکن است گفت  شود بهرحال مندال 
و جنبشی ک  او ب  آن تعح  داشت، با  غو آپارتاید، 
تغییرات بزرگی را در زندگی مردم آفریقای جنوبی 
بوجود آورد. در اینمورد هم باید بگویم ک  این مندال 
و کنگره محی نبودند ک  موجب این تغییرات شدند. 
این تغییرات نتیج  مبارزه توده های مردم و 
طبق  کارگر آفریقای جنوبی بود ک  ن  تنها می 
توانست در همان چهارچوب دمکراتیت و 
سرمای  داری هم ب  مراتب فراتر از آنچ  ک  
توسط مندال و شرکا مهندسی شد برود، بحک  
در عمل، توسط آنها، حتی از دامن  آن کاست  
شد.  بح  من قبول می کنم ک  مندال هم 
خواستار  غو تبعیضات نژادی بود و برای 
ت ق  آن مبارزه کرد. و ی آنچ  ک  باید ب  آن 
توج  داشت و من در باال هم آنرا توضیح 
دادم، اینست ک  او این کار را ن  با نیت 
تقویت موقعیت کارگران و توده مردم در 
مبارزه با فاشیست های سرمای  دار سفید، 
بحک  ب  منظور تقویت موقعیت بورژوازی 
سیاه در برابر بورژوازی سفید کرد. بعبارت 
دیگر، هدف او از  غو آپارتاید وج  ا مصا    
قراردادن آن برای ورود بورژوازی سیاه ب  قدرت، 
و همراه با بورژوازی سفید  توقف انقالب در نیم  

 راه بود. 
من در باال شرح دادم ک  از نظر مارکسیستی هر 
پدیده اجتماعی منجمح  هر اصالحاتی را باید ن  بطور 
مجزا، بحک  در رابط  با سیر کحی ت ول اجتماعی و 
سیاسی در هر مقطع مورد ارزیابی و قضاوت قرار 
داد. اینک  ما برای هر اصالحی صرف اینک  تغییر 
مثبتی در زندگی مردم ببار آورده، و بی توج  ب  
تاثیرات مثبت و منفی آن در کل ت ول سیاسی و 
اجتماعی، هورا بکشیم و کف بزنیم، نوعی عامیگری 
در برخورد با مسئح  اصالحات است ک  مسحما هیل 

 یت از ما در پی آن نمی باشیم. 
واضح است ک  مضمون هر سازش طبقاتی، یا هر 
سازشی بطور اعم، یکی هم انجام اصالحات، یعنی 

جنوبی برای سد کردن جنبش کارگری، و برای رفع 
خطر از سرمای  داری آفریقای جنوبی، پ  از چند 
ده   جاجت و کشمکش، ب  یت تواف  تاریخی دست 

 یافتند. 
بنابراین، اگر خوب دقت شود، در جنبش دمکراتیت 
و ضد آپارتاید آفریقای جنوبی مندال نماینده گرایش 
سازشکار و ضدانقالبی دراین جنبش بود ک  عحیر م 
اینک  خود آگاه باشد یا نباشد، منافع بورژازی سیاه را 
باالخص، و کل بورژازی آقریقای جنوبی و حتی جهانی 
را باالعم دنبال میکرد. برای همین بود ک  قبل از این 
تاریخ، تا زمانیک  این دو بخش بورژوازی سیاه و سفید 
در مبارزه و کشمکش با یکدیگر برای کسب امتیاز از 
هم بوده و هنوز ب  تواف  نرسیده بودند، مندال از طرف 
مقامات  ربی و سفید آفریقای جنوبی بعنوان یت 
تروریست شناخت  میشد، و ی همینک  بر سر میز مذاکره 
ب  تواف  رسیدند، ناگهان ب  یت قهرمان تبدیل شد. این 
ساده انگاری خنده آوری است ک  کسی ادعا کرده بود، 
م بوبیت مندال ب دی بود ک  حتی محک  انگحی  و رئی  
جمهور آمریکا جر  دبحیو بوش نیز ناچار ب  دادن نشان 
سنت جان و نشان آزادی ریاست جمهوری ب  این 
چریت ساب  شدند. نکت  باال بنظر من باید اساس 
برخورد ما ب  مندال و نقش او در جنبش ضد آپارتاید 
قرارگیرد. و اکنون بپردازیم ب  نکات در درج  دوم 

 اهمیت.
اینک  بعضی رفقا می گویند او ب  جنبش خودش 
تعح  داشت و قهرمان جنبش خودش بود و از اینرو نباید 
از او بیش از حد انتظار داشت، کامال درست است. بح  
او ب  جنبش خودش تعح  داشت و ب   هم برای جنبش 
خودش مبارزه میکرد و برای آن یت قهرمان بود. و ی 
مسئح  اینست ک  جنبشی ک  او قهرمانش بود یت جنبش 
بورژوایی و تاکید می کنم یت گرایش اگر هم نگوئیم 
ضد انقالبی و ی مسحما سازشکاران  در جنبش ضد 

آپارتاید بود. آیا مگر موسوی و کروبی هم با هم  
پایداری هائی ک  در برابر جناح خامن  ای کرده اند 
قهرمان جنبش سبز و سازشکاران  خودشان م سوب 
نمیشوند؟ و یا مگر خمینی و بن الدن قهرمانان جنبش 
ارتجاعی خودشان نیستند؟ آیا ما ب  اعتبار قهرمانان 
جنبش هاست ک  ب  آنها برخورد میکنیم، یا با عک ، بنا 
ب  خود جنبش ها و خصحت طبقاتی آنهاست ک  قهرمانان 

 آنها را مورد قضاوت و ارزیابی قرار می دهیم. 
همینطور بعضی میگویند  "برای کمونیستها و هر 
انسان آزاده ای هر ذره تغییر در زندگی مردم باید مورد 
استقبال قرار گیرد و اتفاقا اگر از این زاوی  نگریست  
شود، مندال بیشترین تغییر را در زندگی سیاهان آفریقای 
جنوبی بعمل آورد...". باید بگویم ک  متاسفان  اینطور 
نیست و گرن  ما باید از خاتمی، جنبش دو خرداد و هم  
رهبران جنبش اصالحات هم حمایت بعمل آوریم. هم  
اینها، بهرحال  با رسیدن ب  قدرت، اصالحات و 

 ....انقالب یا ضد  انقالب نقش مندال  1ادام  از صف   
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کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 0:11تا  8:15 ب  وقت ایران   

صبح 01تا  8:15ب  وقت  وس آنجح     

بعداز ظهر 7تا  5:15ب  وقت اروپا    

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 0:11ب  وقت ایران   

صبح 2ب  وقت  وس آنجح     

صبح 00ب  وقت اروپا    

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 0:11تا  8:11ب  وقت ایران    

صبح                   01تا  0ب  وقت  وس آنجح      
بعد از ظهر 7تا  1ب  وقت اروپا      

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 1:11ب  وقت ایران    

بامداد 2ب  وقت  وس آنجح     

  بعدازظهر 0ب  وقت اروپا  

 

کانال پیام افغان -یکشنبه ها   

”فریاد کارگر ”   

شب    8:01تا  7ب  وقت ایران    

صبح 8:21تا  7:11ب  وقت  وس آنجح     

بعد از ظهر 5:21تا  2:11ب  وقت اروپا    

: جمعه هاتکرار  

بعد از ظهر 2:11ب  وقت ایران    

بامداد 1ب  وقت  وس آنجح     

  ظهر  02ب  وقت اروپا 

  

برنامه های 

تلویزیونی سیامک 

 ستوده

  

 خوانم: آزادی! من نام ترا می              

 

 شود  ای که پیگرد می برای عقیده

 هابرای کتک خوردن

 کند  که مقاومت می  برای آن

   کنند برای آنان که خود را مخفی می

 برای آن ترسی که آنان از تو دارند 

 کنند  اش میهای تو که تعقیب برای گام

 کنند  ای که به تو حمله می برای شیوه

 کشند برای پسرانی که از تو می

 خوانم: آزادی! من نام ترا می              

 

 های تصرف شده برای سرزمین 

 هایی که به اسارت در آمدند برای خلق

 شوند  هایی که استثمار میبرای انسان

 شوند  برای آنانی که تحقیر می

 برای مرگ بر آتش 

 خواهان  برای محکومیت عدالت

 برای قهرمانان شهید 

 برای آن آتش خاموش

 خوانم: آزادی! من نام ترا می

  

 خوانم، به جای همه  من ترا می

 به خاطر نام حقیقی تو

 شود گی چیره می خوانم زمانی که تیره من ترا می

 بیند، و زمانی که کسی مرا نمی

 نویسم نام ترا بر دیوار شهرم می

 نام حقیقی ترا

 ها را نام ترا و دیگر نام

 آورم  که از ترس هرگز بر زبان نمی

  

 خوانم: آزادی! من نام ترا می

 

 ن گ داا:جمجتنحجکولیوند

( شلاعلر و نلویسلنلده ی 0007-  0005(   اشتفان هرملایان
آ مانی از یت خانواده ی یهودی مهاجر بود.  اشتفلان در 

سا گی بل  سلازملان جلوانلان کلملونلیلسلت آ لملان  01سن 
در  0025تلا  0011پیوست. اودر فاصح  ی سال هلای 

فحسطین، فرانس  و سوئلیل  یسلر بلرد و پل  از جلنلا 
جهانی دوم ب  آ مان شرقی بازگشت. اشتفان در آکلادملی 
های فرهنگی و هنری آ مان شرقی فعا لیلت داشلت و بل  
جوایز ادبی و هنری متعددی دست یلافلت. از سلال هلای 

)ب  سبب نقش آ مان شرقی در کودتای پراگ( ب    0018
بعد اشتفان یکی از ملنلتلقلدیلن دو لت آ لملان شلرقلی بلود.

 ]روشنگر[ 

این شعر را اشتفان هرمحین، شاعر آ مانی، کل  توضیح: 
در دوران جنا جهانی دوم در حا ت تبعلیلد در فلرانسل  
اقامت داشت و از دوستان پل ا وار بود، ت ت تاثیر شعر 

 .و ب  عنوان برداشتی آزاد از آن سرود ،او "آزادی»

 برگرفت  از سایت نگاه

 خوانم: آزادی! من نام ترا می

 ی در بندبرای پرنده

 برای ماهی در تُنگ بلور آب 

 برای رفیقم که زندانی است 

 .راند اندیشد را بر زبان می زیرا، آن چه می

 های قطع شده برای ُگل

 برای علف لگدمال شده 

 برای درختان مقطوع

 برای پیکرهایی که شکنجه شدند

 خوانم: آزادی! من نام ترا می               

  

   فشرده  های به همبرای دندان

 خشم فرو خورده   برای

   برای استخوان در گلو

 خوانند  هایی که نمیبرا ی دهان

 گاه برای بوسه در مخفی

 برا ی مصرع سانسور شده 

 برای نامی که ممنوع است

 خوانم: آزادی! من نام ترا می


