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بهمان اندازه که نیروهای جهنمی و سیاهی که در کمین 

بلعیدن انقالب نشسته اند، به مقاصد و منافع خود و 

انچه که در پی بیرون کشیدن اش از دل هر انقالب 

برای خود، واقف و مجهز اند، بهمان اندازه، توده های 

طغیان زده و درگیر این انقالبات، نسبت به انتظارات 

خود و شرایط تحقق آنها در دل یک انقالب، بی اطالع 

و ناآگاهند. اوکراین و آنچه در آن اتفاق افتاد، در پی 

انقالبات عربی، اخیرترین مصداق این حقیقت تلخ در 

 دنیای بی افق کنونی بود. 

مردمی که از فساد و افتضاحات جنجال برانگیز دولت 

های سرمایه دارموجود بجان آمده، برای رهائی خود 

از چنگال آنها دست به هرگونه تالشی زده بودند، حاال 

پس از برکنار کردن و واژگون نمودن این دولت ها، 

در همان صبحدم رویاهای وهم آلود خود برای آزادی 

و رهائی، هنوز چند صباحی نگذشته، خود را در 

چنگال دشمنی بمراتب بیرحم تر می یابند. دشمنی که 

برای به بند کشیدن آنها با قدرت تمام دندان تیز کرده 

 است.

صندوق بین المللی پول، این هیوالی سرمایه داری 

جهانی، برای نجات افتصاد ورشکسته اوکراین در قدم 

( حذف یارانه 1اول سه شرط را پیش نهاده است: 

انرژی برای منازل، و نه کسب و کارهای سرمایه 

 سیامک ستوده 

توسط توده هائی بر  اغلبدر تمام طول تاریخ انقالبات 

پا می شوند که خود از سیر بعدی آن ها بی خبرند. آنها 

تنها وقتی به نتایج واقعی انقالب خود که با امید زیاد به 

آن دست زده اند، پی می برند که باالعینه ثمرات منفی آن 

را تجربه می کنند. این سرنوشت انقالبات در جهانی بی 

افق است. جهان سرگشته ای که سکاندار انقالبی آن 

مدت هاست چشم انداز خود را از دست داده است و در 

تالطم توفان هائی که هر از چند گاه می آیند و می روند، 

جز به سراب ره به جائی نمی برد. جهانی که در آن، 

داری، که به افزایش پنجاه درصدی بهای گاز برای 

( منجمد کردن 2خانواده های منجمله فقیر خواهد شد. 

حداقل مزدها که این نیز با توجه به تورم موجود بر 

فشار روی اقشار مزد بگیر می افزاید. و سرانجام، 

افزایش مالیات که این نیز شامل تنها مردم عادی و 

بخصوص فقیر، و نه ثروتمندان، می شود. این تازه 

منزلگاه اول جهنمی است که مردم کیف، بجای بهشتی 

که رویای آنرا در سر می پروراندند، نصیبشان شده 

است. سرنوشت مردمی که دل به بهشت کاذب دیگران، 

بهشت اروپا، می بندند، و بجای مبارزه با جهنم سرمایه 

داری، راه آسان و فریب آمیز پریدن از روی واقعیت را 

بر می گزینند. تفاوتی ندارد. متوهمین کریمه هم، گیرم 

کمی دیرتر،  سرنوشتی بهتر از این نخواهند داشت. در 

هر دو حال، فشار طاقت فرسای امپراطوری هائی که با 

آویخته شدن قربانیان کنونی و آتی شان به آنها، فقط 

سنگین و سنگین تر می شوند، سرانجام، بر دوش خود 

 همین ها فرود خواهد آمد. 

تاریخ، اما، با همه بیرحمی و سردی اش، بناگزیر پیش 

خواهد رفت، و همچون کودکی که سرانجام، راه رفتن 

را با برخواستن از پس هر زمین خوردن اش یاد خواهد 

گرفت، افق روشن خود را دوباره باز خواهد یافت و 

بهشت گمشده اش را، نه در رویاهای کاذب، بلکه در 

 واقعیت و با دستان خود خواهد ساخت.    

  39فروردین  11   

  دنیای بی افق، و بهشتی که سرانجام بپا خواهد شد

آید در مجادالت میان  انجام گیرد. اما اکنون به نظر می
خواهند تار و پود  رهبران سکوالر و اسالمی که می

ترین فرقه مذهبی عراق را تعریف  اجتماعی بزرگ
که الیحه پیشنهادی آن را   –کنند، مسائل اجتماعی 

 مارتین چوالو / ترجمه شهرزادنیوز,

  ٣١٩١فروردین  ٩ 

ای که به  به گفته مقامات، الیحه
مجلس عراق رفته است تا ازدواج 

سالگی را قانونی  3کودکان در سن 
کند و حقوق زنان در سرپرستی 
کودکان، طالق و ارث را محدود 
سازد، حرکتی سیاسی است تا هویت 
اکثریت شیعه کشور را پیش از 

 انتخابات ماه آینده تعریف کند.

این قانون که دو هفته پیش توسط 
شورای وزاری عراق تصویب شد، 
شش هفته پیش از اولین انتخابات 
ملی از زمان عزیت نیروهای 

ای را در  آمریکایی، بحث گسترده
های  عراق دامن زده است. گروه

المللی آن را  حقوق بشری بین
بار در وضعیت  عقبگردی فاجعه
 اند. زنان توصیف کرده

آوریل قرار است در میان پاتیلی از  93گیری  رأی
مسائل ژئوپولیتیک، نظیر شورش مجدد در استان انبار، 
جنگ شدید در کشور همسایه، سوریه، و کمبود خدمات 

نقشی چشمگیر   –برجسته کرده است 
 یابد. می

الیحه توسط وزیر دادگستری عراق 
طرح شد که رهبر "حزب فضیلت" 
است و در مجلس ملی هفت کرسی 

وزیر، نوری  دارد و متحد نخست
المالکی، است. تصویب آن توسط 

های  شرط شورای وزرا یکی از پیش
نفره عراق  923گیری در مجلس  رأی

است. به گفته شاهدان، رهبران مذهبی 
ای که در  شیعه عراق در باره مسئله

شرع اسالم ریشه دارد، دچار اختالف 
 اند. نظر شده

این الیحه، معروف به قانون خانواده 
جعفری، برگرفته از اسم محمد جعفر 
صادق، تجاوز شوهران را قانونی 

سازد.  کند و مردان را قیم زنان می می
همچنین در صورت طالق، به مردان 
خود به خود حق حضانت کودکان 

برانگیزتر، به  شود. از همه مجادله سال داده می 2باالی 
 –شود  سالگی حق طالق داده می 3دختران از سن 

ها ابتدا باید ازدواج  ای که معنایش این است که آن ماده
 کرده باشند.

های حقوق بشری را برانگیخته است الیحه ازدواج کودکان در عراق خشم گروه  

د.ساز کند و مردان را قیم زنان می این الیحه، معروف به قانون خانواده جعفری، برگرفته از اسم محمد جعفر صادق، تجاوز شوهران را قانونی می   

شود. سال داده می 2همچنین در صورت طالق، به مردان، خود به خود، حق حضانت کودکان باالی     

سودانی / کوربیس تظاهراتی علیه الیحه قانون خانواده؛ نوشته روی پالکارد: "زنان قابل خرید و فروش نیستند"؛ عکس: طایر ال   
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مالکی به حمایت فضیلت نیازمند باشد، این قانون جدی 
 گرفته خواهد شد.

سخنگوی مالکی، علی الموسوی، گفت: "او هرگز 
نگفته است که موافق یا مخالف این قانون است. کاری 

ایم رعایت دمکراسی بوده است. ما آن را به  که ما کرده
گیری خواهد شد.  ایم و بعدا در باره آن رأی بحث گذاشته

 ما از همان اول آن را رد نکردیم."

کنند که عراق  های چنین وانمود می "برخی از رسانه
گرد کرده است، اما این واقعیت ندارد. در غرب  عقب

کنند.  مردم در باره ازدواج همجنسگرایان صحبت می
توانیم در موردش  این چیزی است که ما هرگز نمی

صحبت کنیم و برخالف دین ما و ماهیت ماست، با این 
 اند." ها عقبگرد کرده گوییم که آن حال نمی

یکی از سخنگویان وزارت دادگستری مدافعانه 
گوید: "افرادی هستند که با این قانون مخالفند، ما به  می
اند.  ها مخالف اسالم دهیم؛ زیرا آن ها اهمیتی نمی آن

کنند ما باید قانون را اصالح  افرادی هستند که فکر می
کنیم )که قابل تفسیر مذهبی باشد(، اما برای بقیه این 

دهیم چه  یک کارزار انتخاباتی است و اهمیتی نمی
 گویند." می

"حتا اگر این قانون تصویب شود، شیعیان حق انتخاب 
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شود و  دارند. این قانون فقط در مورد شیعیان اجرا می
ها حق دارند وقتی تصویب شد، آن را اجرا کنند یا  آن

 نکنند."

گوید:  زن مجلس عراق، می 32سهیل، یکی از  صفیه ال
"امیدوارم این قانون در مجلس به رأی گذاشته شود تا 

 توسط اکثریت رد شود."

ها.  "این قانون توهینی است به زنان و به تمام عراقی
این یک فاجعه است نه فقط برای زنان، بلکه برای 
کودکان هم. کودکان نباید در چنین شرایط ناهنجاری 

دهد که ما داریم به عقب  قرار گیرند. این نشان می
گردیم. امیدوارم علی سیستانی ]روحانی بلندمرتبه  بازمی

شیعی[ اگر این قانون به مجلس رفت، نسبت به آن 
 العمل شدیدی نشان دهد." عکس

بان حقوق بشر خاورمیانه و شمال آفریقا، جو  معاون دیده
ستورک، گفت: "تصویب قانون جعفری یک گام 

آمیز برای زنان و کودکان عراق  بار و تبعیض فاجعه
 است."

های عراق را  بندی "این قانون خانواده اختالفات و تقسیم
بخشد، در حالی که دولت مدعی است حامی  تحکیم می

 هاست." حقوق مساوی برای همه عراقی

  برگرفته از سایت گاردین

 

گر سیاسی در دانشگاه  شیمرایی، تحلیل پروفسور حسن ال
ها نشان  کند به عراقی گوید: "فضیلت تالش می بغداد، می
خواهند پیش  کنند و می ها شیعه را نمایندگی می دهد که آن

شان را روشن سازند. هر روز همه  از انتخابات هویت
شان با  چیز در حال تغییر است و خود شیعیان اختالفات

 سازند." یکدیگر را روشن می

شود و خود را  مالکی که برای سومین دوره کاندید می
کند،  ها معرفی می ناجی کشور پس از شورش مجدد سنی

 هنوز نظر خود را در مورد این الیحه اعالم نکرده است.

گران  او پیشنهاد را به کمیته فرستاد، که به گفته تحلیل
هدفش این است که آن را به عنوان یکی از مسائل 

اهمیت جلوه دهد، در عین حال مالکی را قادر  انتخاباتی بی
سازد از درگیری با گوهر اصلی قانون اساسی شیعه  می

 اجتناب کند.

هللا سیستانی، که  از جمله آیت  –رهبران شیعی عراق 
تا کنون در این   –اکثریت شیعیان کشور مقلد او هستند 

 بحث نظری نداده است.

زنی  ها مذاکره و چانه های پس از صدام، پس از هفته دولت
اند و در عراق این نظر وجود دارد که اگر  شکل گرفته
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با این حاال، فارصات انادک حضاور زائاران در مادیاناه 
منوره و مکه مکرمه ایجاب می کند که آنان از این زمان 
ارزشمند به خوبی استفاده کنند و به تنظیم فارصات هاای 

روز در  13مغتنم این سفر بپردازند؛ چرا که آنان، نهایتاً 
دو شهر مقدس حضور دارند و با احتساب زمان رفات و 
آمد، معطلی در پروازها و جابه جایی بین دو شهر مدیناه 

 .روز کاهش می یابد 3و مکه، این زمان گاه به کم تر از 

در چنین شرایطی، حضاور درازمادت زائاران در البای 
هتل ها و وبگردی گسترده آنان، موجی از نگرانی را در 
میان دست اندرکاران بعثه مقام ماعاظام 
رهبری و مدیران فرهاناگای ایان ناهااد 

 ایجاد کرده است. 

مسئوالن فارهاناگای هاتال هاا درصادد 
چاره اندیشی برای موضوعای هساتاناد 
که رفته رفته، بهره مندی از ایام سافار 
عمره را دچار چالش کرده و فارصات 

 .ارزشمند زائران را از بین می برد

عمره گزاران، به ویژه اقشار جاوان و 
نوجوان با تجمع طوالنی مدت در البی 
ها و نقاط زیرپوشش اینترنت هتل هاا، 
بیش تر اوقات خود را به گشت و گذار 

 در جهان مجازی می گذرانند.

طاابااق اعااالم ماادیااران کاااروان هااا و 
مسئوالن فرهنگی هتل ها، گاهی قطع اینترنت یا پاوشاش 
ندادن اتاق ها حتی موجب گالیه شدید زائاران در مادیاناه 

  1939فروردین   3      .منوره و مکه مکرمه می شود

 ! عمرهحج نگرانی از وبگردی زایران در سفر 

وبگردی گسترده زائران به ویژه  -ایرنا -تهران
جوانان و نوجوانان در سفر عمره موجب نگرانی 

 .دست اندرکاران فرهنگی این سفرها شده است

به گزارش ایارناا از اعاالم روز شاناباه تاارناماای حاوزه 
ناامااایااناادگاای ولاای فااقاایااه در امااور حااج و زیااارت، دساات 
اندرکاران فرهنگی این سفرها معتقدند که این کار، ساباب 
اتالف وقت زائران و غفلت آنان از حضور در منااساک، 

 .نمازها و عبادات اسالمی در مسجد الحرام می شود

امروزه استفاده از شبکه جهانی اینترنت به قدری در دنیاا 

فراگیر شده است که اغلب افراد با تهیه گوشی ها، تابالات 
ها و فبلت های جدید و اساتافااده از فانااوری هاای تاازه، 

 .درصدد استفاده گسترده از فضای مجازی برآمده اند

 

دفاع از موجودیات اساالم تاحات لاوای احاتارام باه 

به نظر من بی اعتبار و ریاكااراناه  ،باورهای مردم

است۔  در میاان ماردم بااورهاای ماخاتالافای هسات۔  

بنابراین بحث نه بر سر احترام به بااورهاای ماردم 

بلكه بر سر انتخاب بااورهاای قاابال احاتارام ماردم 

است۔  هر كس هر چاه باگاویاد باه هار حاال هاماه 

دارنااد باااورهااای باااب ماایاال خااودشااان را انااتااخاااب 

تاحات لاوای حارمات باه  ،میكنند۔  و الجرم آنها كه

نقد به اسالم را پس مایازناناد دارناد  ،باورهای مردم

میكنند و بیان فقط انتخاب معنوی و سیاسی خود را 

بس۔  اسالم را به عناوان یاع عاقایاده قاابال احاتارام 

برمیگزینند و فقط برای مشروعیت "خالاقای" دادن 

عااقااایااد خااود را در بسااتااه بااناادی  ،بااه انااتااخااابشااان

"اعتقادات مردم" عرضه  مایاكاناناد۔  مان باه هایا  

حتی اگر همه مردم جهان  ،به هیج ناحقی ،فرقه ای

احاتارام نامایاگاذارم۔  ایان را  ،به آن صحه بگذارند

البته حق هر كس میدانم كه باه هار چاه مایاخاواهاد 

باور داشته باشد۔  اما میان احترام به آزادی عاقایاده 

افراد با احترام به عقیده افراد فرق اسااسای هسات۔  

ما بر فراز جاهاان ناناشاساتاه ایام و داور ایان دنایاا 

 نیستیم۔  بازیگران و شركت كنندگان در آن هستیم۔  

جاهاانای   –هر یع گوشه ای از این جدال تاریخای   

از آغااز تاا باه اماروز بار  ،به نظر من ،هستیم كه

سر آزادی و برابری انسانها در جریان بوده اسات۔  

من به خرافاتی كه با آنها در حاال جاناگام و زجار 

 انسانها را در چنگال آن دیده ام احترام نمیگذارام۔  

 منصور حکمت

 زن در معادن ایران  ۹۷۰۱
 کنند کار می

اطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد  –گروه معادن 
درصد از کل شاغالن در بخش معدن را  ٣.۱، حدود 

 .زنان تشکیل می دهند

فروردین ماین نیوز، آمارگیری در سال 11به گزارش 
شاغل در بخش  323هزار و  34نشان داد از  1933

نفر زن مشغول به کار  73معدن تعداد یک هزار و 
 .بودند

بیشترین تعداد بانوان فعال در بخش معدن ،مربوط به 
نفر  931استخراج از معادن سنگ آهن می شود که تعداد 

مشغول به کار بودند و پس از آن معادن شن و ماسه با 
نفر، استخراج زغال سنگ  123نفر، سنگ مس با  143
 .نفر ثبت شده اند 33نفر و سنگ تزئینی با  33با 

نفر شاغل زن در بخش معدن  73از مجموع یک هزار و 
نفر از شاغالن با مزد و  311تعداد  1933در سال 
نفر نیز شاغالن پیمانکاری و بقیه شیوه  129حقوق و 

 .های دیگری داشتند

 921بانوان معدنکار ایرانی به تعداد 
نفر نیز در  733نفر در بخش تولید و 

 .بخش غیرتولیدی شاغل بوده اند

نفر از  32معادن سنگ مس با جذب 
زنان در بخش تولید بیشترین سهم را 

نفر از بانوان در حوزه  33داشتند و 
استخراج سنگ آهن مشغول به کار 

 .بوده اند

نفر  27در عین حال معادن شن و ماسه 
از بانوان را جذب کرده اند و در زمینه 

نفر و  23استخراج زغال سنگ تعداد 
شمار بانوان در معادن سنگ الشه نیز 

 .نفر قید شده است 13به تعداد 

بیشترین تعداد زنان شاغل در معادن 
نفر،  133نفر، یزد  274مربوط به استانهای کرمان 

نفر،  31نفر، سمنان  33نفر، خراسان رضوی  74گلستان 
 .نفر ذکر شده است 39نفر و اصفهان  33زنجان 

نفر شاغل زن در  13استان کشور کمتر از  11در مجموع 
بخش معدن دارند و تعداد زنان شاغل در بخش معدن در 

 .هیچیک از استانهای کشور صفر نیست

تعداد زنان شاغل در معادن کشور به نسبت مردان 
بسیار کمتر است اما زنانی در این حوزه دارای نام و 
نشان بوده و البته بیشتر نیز در حوزه های مدیریت 

 معدن و تشکلها حضور دارند.

 ایلنا

خواننده گرامی، د ر صورتیکه مایل به دریافت نشریه روشنگر به صورت 

. اینترنتی هستید، لطفا ایمیل خود را به آدرس زیر ارسال نمائید  
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 همبستگی با ریحانه جباری ، هفته تالش برای لغو حکم اعدام

ساله ای است که در  ۱۲ریحانه جباری زن جوان  
ست. ریحانه به اتهام قتل فردی به اسم اخطر اعدام 

مرتضی دستگیر و هفت سال است که در زندان به سر 
 میبرد.

ریحانه طراح دکوراسیون بود. مرتضی زمانیکه 
ریحانه در یک کافی شاپ مشغول مکالمه تلفنی بود، 
تصادفا این مکالمه را شنیده و از شغل ریحانه خبردار 

خواهد که برای انجام کار  میشود. او از ریحانه می
دکوراسیون به دفترش مراجعه کند. چندی بعد آنها با 
هم قرار میگذارند که برای نشان دادن محل و صحبت 

  .شوند دفتر کار مرتضی کردن در مورد کار راهی
پس از اولین مالقات، ریحانه سوار ماشین مرتضی 

در  برای رفتن به محل کار او جهت انجام کار میشود 
مسیر رفتن به سوی محل کار، مرتضی در مقابل یک 

ایستد و اجناسی را از داروخانه میخرد.   داروخانه می
مجددا سوار اتومبیل شده و همراه ریحانه  سپس مرتضی

کنند. پس از اینکه به  حرکت می به سوی دفتر مرتضی
محل میرسند، ریحانه متوجه میشود که آنجا محل کار 
نیست بلکه یک خانه متروکه است. مرتضی دو لیوان 
شربت روی میز گذاشته و فورا در را می بندد و 
دستش را دور کمر ریحانه گره زده و به او میگوید راه 
فرار نداری! در درگیری ریحانه با مرتضی و در 
جریان دفاع از خود، ریحانه با چاقو به کتف مرتضی 
ضربه ای زده و فرار میکند . مرتضی گویا در اثر 

  .خونریزی فوت میکند
آزمایشات نشان داده که آبمیوه روی میز حاوی داروی 

بیهوشی بوده است. ریحانه را دستگیر کرده و بعد از 
شکنجه از او اقرار میگیرند که قتل برنامه ریزی شده بود 
و حتی گفته میشود به او گفته اند قتل سیاسی بوده 
است.مرتضی یکی از همکاران قبلی وزارت اطالعات 

  .بوده است
ریحانه را به اعدام محکوم کرده اند و اکنون با تائید این 
حکم و ابالغ آن به اجرای احکام ممکنست هر لحظه 

  .ریحانه را اعدام کنند

ما با اعالم کمپین نجات ریحانه 
از همگان خواهانیم که هر کس 
هر امکانی دارد بکار گیرد تا 

 ..ریحانه را نجات دهیم
اگر امکان تماس با رسانه ها را 
دارید به همه این خبر را بدهید ، 
اگر امکان تماس با دولتها و 
نهادهای حقوق بشری را دارید، 
با آنها تماس بگیرید، اگر امکان 
سازمان دادن میتینگ و یا 
ارسال نامه اعتراضی را دارید 
این اقدامات را فورا در دستور 

  .بگذارید
مارس تا  ۱٣ما از فردا شنبه 

مارس را هفته  ۱۲شنبه 
همبستگی با ریحانه اعالم 

  .میکنیم
مارس در شهرهای  ۱۲شنبه 

مختلف دنیا میتینگ و اعتراضاتی علیه حکم اعدام او برپا 
  .خواهیم کرد

  .کمک کنید جان این زن جوان را نجات دهیم
  :در قدم اول این طومار اعتراضی را امضا کنید

https://secure.avaaz.org/en/petition/
Catherine_Ashton_Ban_Ki_Moon_Ahmad_Shaheed_Save_
23_year_old_woman_from_being_hanged_in_Iran/?
fgoyhhb 

ساز از  پرتاب نارنجک دست
      ۹سوی جوانان آپوئیست 
 به کافه اینترنتی یشیم

 مارس farat.com  - 01سایت  

از توابع استان آمد شمال  «باغالر«در شهرستان 

کردستان گروه ابتکارعمل جوانان آپوئیست به نام 

شب  20:15در ساعت  «واحد شهید هیرش اندوک«

به منظور مقابله با  «ماوی کوشک«گذشته در محله 

ساز به داخل  گسترش فحشا و قمار نارنجک دست

بر اثر  .پرتاب کردند «کافه اینترنتی یشیم«ساختمان 

ها, آن کافه دچار خسارات مالی  انفجار نارنجک

 .زیادی شد

جوانان پس از این اقدام, اظهار کردند بخاطر اینکه 

یابد, به این اقدام  در آن کافه فحشا و قمار ترویج می

 .اند و این صرفا یک هشدار اولیه بوده است دست زده

جوانان بیان کردند که مبارزات آنها علیه ترویج فحشا 

و موادمخدر ادامه خواهد یافت و اجازه نخواهند داد 

 که افراد سودجو به راحتی کار کنند.

آپو نام دیگر عبدهللا اوجاالن رهبر ناسیونالیست حازب 

کارگران کردستان و آپوئیست ها نام هواداران اوسات 

که برای سوار شدن بر موج عوامفریبی اسالمی دست 

 -به این نوع اعمال ارتجاعی و جناایاتاکااراناه مایازناناد

 روشنگر

جنگ افزارهای ضبط شده ،از جمله قطعات یادکای بارای 
فااناتاوم( و "اف " ( ۴اف " هواپیماهای جنگنده آمریکاایای

کت(، دربرگیرناده ی کااالهاای ناظاامای ماهامای  تام" ( ٣۴
 .است که فروش آنها به ایران ممنوع شده است

باار دیااگاار یااک خااریااد مااهاام جاانااگ افاازار تااوسااط رژیاام 
باه گازارش   !جماهاوری اساالمای از اسارائایال لاو رفات

تارنمای صدای آلمان )دویچه ولاه( ماحاماولاه ی ناظاامای 
ارسالی از اسرائیل به مقصد ایران، که در یونان شناسایی 

ضبط شده، در بر دارنده ی کاالهای نظامی مهمی است  و
محاماولاه ی ضاباط  .است که فروش آنها به ایران ممنوع 

شده شامال قاطاعاات یادکای بارای هاواپایامااهاای جاناگاناده 
کات( باوده  تاام" ( ٣۴فانتاوم( و "اف ) "۴آمریکایی "اف 

ها هواپیمای آمریکایی از ایان  است. ارتش ایران دارای ده
دو مدل است که به علت قدمت طاوالنای آناهاا در نایاروی 

 .هوایی ایران نیازمند قطعات یدکی هستند

شرکت یونانی رابط معامله دارای مشخصااتای جاعالای و  
مجازی بوده و ظاهراً در شهر تسالونیکی یاوناان تاسسایاس 
شده است. اما باه گافاتاه ماقااماات یاوناانای، دساتارسای باه 

ناتایاجاه باوده  مسئوالن واقاعای ایان شارکات تاا کاناون بای
وزارت اماانایاات داخاالای آمااریااکاا در هااماکاااری بااا  .اسات

مسموران یونانی از فروش غیرقااناونای ایان قاطاعاات پارده 
  .برداشته است

های اسارائایالای، خابارهاا در ماورد ایان  به گزارش رسانه 
معامله شدیداً تاحات کاناتارل و ناظاارت ناهاادهاای ناظاامای 
اسرائیل قرار دارد. روزنامه پرتیراژ "یدیعوث آخارناوث" 
مدعی شده که خبر این ماعاامالاه در ایان زماان باه عاناوان 
"هشداری سرپوشیده" از سوی آمریکا به مقامات اسرائیلی 
ارسال شاده تاا ایان کشاور از تاالش بارای "باه شاکاسات 

دالالن تسالایاحااتای   .کشاندن مذاکرات اتمی" دست باردارد
در اسرائیل افرادی شناختاه شاده بارای ناهاادهاای امانایاتای 

گااه از ساوی ناهاادهاای  اند، اما هیا  آمریکا و اسرائیل بوده
اند. به نظر برخی ناظران  قضایی مورد پیگرد قرار نگرفته

تردیدی نیست که این دالالن زیار ناظار ناهاادهاای امانایاتای 
 .اند  ای زده اسرائیل دست به چنین معامله

این نخستین بار نیست کاه ماعاامالاه ی جاناگ افازار مایاان 
اسرائیل  .اسرائیل و رژیم جمهوری اسالمی رسوا می شود

نیز، در پایاوناد باا قضایاه ی ماک فاارلایان  ٣٩۲۲در سال 
)ایران کنترا(، اقدام به فروش جنگ افزار باه ایاران کارده 

اسارائایال در  .سرانجام به رسوایی بزرگی انجامیاد بود که 
به عنوان کاناال ارتابااطای، جاناگ افازار هاای  این ماجرا 
بااه ایااران فااروخاات و پااول حاااصاال شااده بااه  آمااریااکااایاای 

راستی در نیکاراگوئه پارداخات شاد تاا باا  شورشیان دست 
گرای وقت ایان کشاور باجاناگاناد. در آن زماان  دولت چپ

افشای این معامله ی پنهانی از سوی سید ماهادی هااشامای، 
برادر داماد حسینعلی منتظری، سباب اعادام وی باه حاکام 

   .دادگاه ویژه ی روحانیت گردید

 دویچه وله :منبع
 2014فوریه 

 

 لو رفت خرید جنگ افزار از اسرائیل توسط جمهوری اسالمی
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https://secure.avaaz.org/en/petition/Catherine_Ashton_Ban_Ki_Moon_Ahmad_Shaheed_Save_26_year_old_woman_from_being_hanged_in_Iran/?fgoyhhb
https://secure.avaaz.org/en/petition/Catherine_Ashton_Ban_Ki_Moon_Ahmad_Shaheed_Save_26_year_old_woman_from_being_hanged_in_Iran/?fgoyhhb
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  1932اسفند  ویکیلیکس   

سایت انقالب اسالمی: ویکیلیکس مکاتبات وزارت امور 
خارجه امریکا در زمان وزارت خارجه کیسینجر را 

منتشر کرده است. ریچارد ِهلمز سفیر امریکا در ایران 
بود. برای آگاهی خوانندگان بخشهای جالب این اسناد را 

درج می کنیم. همینطور که در این سند مالحظه می کنید، 
زبان و عملکرد استبداد یکی است. اگر در رژیم والیت 

مطلقه فقیه، زندانیان سیاسی وادار به توبه برای نجات از 
اعدام و شکنجه میشوند، در زمان شاه، همین روال بود، 
و زندانیان سیاسی ای که بر مواضع خود می ایستادند، 
اعدام می شدند. الزم به یادآوری است که اوال بنابر 

سعی شد همه «ِهلمز،  1374ژانویه  13گزارش 
مسئولیت روی گلسرخی و سلیمی گذاشته شود که در 

، ثانیا «زمان برمال شدن توطئه در زندان بوده اند

 .پیدا شد 1937قبرشان، بعد از انقالب و در اوایل اسفند 
 

 (ِهلمز0152بهمن  11) 0924فوریه  09گزارش 
شاه مجازات سه نفر از پنج محکوم به اعدام را به حبس 

 ابد تخفیف داد
خالصه: اعلیحضرت پس از بازگشت از تعطیالت 
سوئیس، حکم اعدام سه نفر از پنج متهم به توطئه برای 
ترور شاه و اعضای خانواده سلطنتی، را به حبس ابد 
تبدیل کرد. دو متهم باقی مانده، محکوم به اعدام هستند. 
حکم شش نفردیگر، به گفته ِرفتِل، همانطورباقی مانده 

 .است
 .پایان خالصه

فوریه پس از بازگشت شاه از تعطیالت سن  17در 
موریس، دادستان قاضی النیان تصمیم شاه مبنی بر 
تخفیف حکم اعدام به حبس ابد طیفور بطحایی، عباسعلی 
سماکار و محمد رضا عالمه زاده، متهمان به قصد ترور 
شاه، ملکه فرح و شاهزاده سیروس رضا را اعالم کرد. 
حکم اعدام خسرو گلسرخی )شاعر، نویسنده کتاب، و 
فامیل وزیر سابق کشاورزی و منابع طبیعی( و کرامت 

 .هللا دانشیان )شرکت ساختمانی( پابرجا ماند
توضیح: شاه با تائید حکم اعدام گلسرخی و دانشیان، 
روشی را در ایران در پیش گرفت که تروریستهایی که 
توبه نکرده اند، را نمی بخشند. هر دو محکوم به اعدام 
حاضر نشدند باورهای مارکسیستی را رد کنند و در 

 .انتقاد از رژیم ایران، محکم ایستادند
 .استفاده رسمی محدود -ِهلمز 

برای خواندن اصل این گزارش در سایت ویکیلیکس، 
 .اینجا را کلیک کنید

http://www.wikileaks.org/plusd/
cables/1374TEHRAN31943_b.html 

فرمانده گارد ملی 

 ونزوئال

 ترور شد 

 مجله هفته   
 اسفند  ۶۲

 
شبکه تلویزیونی پرس تی وی اعالم کرد فرمانده  

گارد ملی ونزوئال  در درگیری های این کشور  به 
ضرب گلوله  کشته شد. پرس تی وی به جزییات 

 .این خبر اشاره ای نکرد
ونزوئال از ابتدای فوریه با جنبش اعتراضی 

دانشجویان در کاراکاس روبرو بوده است . تاکنون 
نفردر این درگیری ها  جان خود را از دست  ۱۲

دادند یک نفر کارمند دادستانی بود و سه نفر دیگر 
 .در گارد ملی عضویت داشتند

نفر از  ١۲۳این خشونت ها همچنین به زخمی شدن 
عضو گارد ملی و پلیس ونزوئال منجر  ٣۰٩جمله 
 .شد

 در صورتی که خوانندگان محترم مایل به دریافت شماره های پیشین  روشنگر و یا خرید کتاب های سیامک ستوده باشند، 

.تماس بگیرند  0-441--0811-221می توانند با نمایندگی نشریه در آمریکا، با پویان پویا شماره تلفن     

گلسرخی و کرامت اهلل خسرو چرا شاه حکم اعدام 

 دانشیان را امضاء کرد؟

اکران خصوصی یک فیلم سینمایی 

 برای نجات جوان محکوم به اعدام
 

 ٣۲سااخاتاه مصاطافای کایاایای،  «خط ویژه«فیلم سینمایی 
فروردین ماه در تاالر ایوان شاماس باه طاور خصاوصای 

شود. هدف از نمایش خصاوصای ایان فایالام ایان  اکران می
میلیون تومان به دست بیاید و  ١۰۰است که از این طریق 

به عنوان دیه قتل به اولایاای دم پارداخات شاود و باه ایان 
 .ترتیب یک جوان محکوم به اعدام نجات پیدا کند

 ساخته مصطفی کیایی «خط ویژه«نمایی از فیلم 
مصطفی کیایی، فیلمساز به خبرگزاری مهر گفته است کاه 

گانااه اسات،  به نظر قوه قضائیه جوان محکوم به اعدام بای
بایسات اعادام  اما به این دلیل که شاکی خصوصی دارد می

شود. اکنون به گفته آقای کیایی قوه قضاائایاه باا او تامااس 

خاط «گرفته که از طریق اکران خصوصی فیلم سینمایی 
 .مبلغ دیه را تسمین کند «ویژه

سال دارد و از هفت ساال پایاش  ۱۲محکوم به اعدام 
تاکنون در زندان است. او و دو تن از دوساتااناش در 

شوند. ظاهراً دو دوسات  خیابان با شخصی درگیر می
رسانناد،  او آن شخص را به قتل می
شوند و  اما هر سه نفر بازداشت می

بعد از مدتی با سپاردن وثایاقاه آزاد 
شوند. پیش از برگازاری دادگااه  می

  امااا دو مااتااهاام بااه قااتاال در سااانااحااه
شاوناد و اکاناون  رانندگی کشتاه مای

بایست پاسخگاوی قاتال  نفر سوم می
 .باشد

یااک فاایاالاام کااماادی  «خااط ویااژه«
پسند اسات کاه سااخاتاه شاده تاا  عام

پرفروش باشد. این فیلم جزو اکران 
بود و در گاروه  ٩١نوروزی سال 

 .سینمایی آفریقا به نمایش درآمد
 منبع: رادیو زمانه

 1939فروردین 13
 

http://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974TEHRAN01340_b.html
http://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974TEHRAN01340_b.html
http://www.radiozamaneh.com/133963
http://www.radiozamaneh.com/133963
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فوریه، جنازه دو خواهر به اسامی شلیر و حلیمه در نزدیکی شهر سید صادق پیدا  ۱۲بنا به گزارشها روز پنج شنبه 

گلوله توسط پدرش کشته  ٣۳میشوند. درهمین روز دختر شانزده ساله دیگری به نام ایمان در شهر اربیل با شلکیک 

می شود. کردستان عراق از بدو به قدرت رسیدن احزاب ناسیونالیست کرد تا هم اکنون به قتلگاهی برای زنان تبدیل 

شده. در پی پیدا شدن جنازه شلیر و حلیمه تعدادی از آزادیخواهان در اعتراض به این قتلها به شهر سید صادق میروند، 

با مقامات این شهر وارد مذاکره میشوند، در شهر دست به راهپیمائی میزنند و دست آخر به محل کشف جنازه شلیر و 

حلیمه میروند و با گل یاد این قربانیان ناموس پرستی و زندگی در جهنمی که احزاب ناسیونالیست برای زنان به بار 

 !!آورده اند را گرامی می دارند

 !ساله در شهر سید صادق کردستان عراق ۹۱و  ۹۰اعتراض علیه کشتن دو دختر 

 پوش با افکار تندروانه در شمال افغانستان دختران سیاه

 ملیار صادق آزاد
 فوریه 23
 

  

این دختران شنیدن رادیو، دیدن تلویزیون، گرفتن عکس، 
بزرگداشت از روزهای معلم، مادر، سال نو، سالگرد 

تولد و همچنین کارکردن زنان در بیرون از خانه را حرام 
 دانند می

 
دینی  های تندروانه اسالمی در یک مدرسه ترویج اندیشه

هایی را در مورد  دخترانه در شمال افغانستان، نگرانی
گسترش بنیادگرایی در میان زنان جوان افغان ایجاد کرده 

 .است
 

های دینی در  سی، آموزش بی های بی بر اساس یافته
المدارس" قندز آمیخته با سیاست و مغایر با  "اشرف

های رایج در افغانستان است؛ از جمله  فرهنگ و سنت
شاگردان آن شنیدن رادیو، دیدن تلویزیون، گرفتن عکس، 
بزرگداشت روزهایی مانند روز معلم، مادر، سال نو، 
تولد و نیز کارکردن زنان در بیرون از خانه را حرام 

 .دانند می
 

شیوه آموزش، نحوه پوشش و تعبیر شاگردان این مدرسه 
های بسیاری را در بیرون آن برانگیخته  از دین، نگرانی

و این سوال را مطرح کرده که مسئوالن آن چه اهدافی را 
 کنند و مبنای قانونی آن از چه قرار است؟ دنبال می

 
  سی بی بی

ربوده شدن شاعر عرب اهوازی در 

 هلند توسط عوامل جمهوری اسالمی  

سید موسی موسوی شاعر ملی عرب اهوازی مقیم  
مارس سال  ۲کشور هلند شهر "بانینگن "روز پنج شنبه 

جاری میالدی مورد حمله عوامل جمهوری اسالمی 
 .ایران قرار گرفت

بعد از ظهر روز پنج شنبه، ششم  ۲آقای موسوی ساعت 
، در حین بازگشت به منزل خود توسط ۱۰٣۴مارس 

سرنشینان یک اتوموبیل سواری سیاه رنگ ربوده شد. 
مزدوران جمهوری اسالمی ایران این فعال عرب را 
برای مدتی در داخل یک منزل مورد ضرب و شتم قرار 

 .داده، بطوریکه تمام بدن وی کبود شده است
موسوی می گوید؛ ربایندگان ایشان را برهنه و از او 
فیلمبرداری کرده اند و سپس به وسیله سیم برق بشدت 
مورد شکنجه قرار داده اند. ربایندگان در منزلی که او 
را نگهداشته بودند، درباره برخی فعاالن اهوازی وی را 

 .مورد بازجویی قرار داده اند
او افزود که این اشخاص از رفت و آمد من با خبر بودند 
و از من درباره فعاالن سیاسی اهوازی که پیشتر به 

او همچنین   .منزلم آمده بودند، پرس و جو می کردند
گفت: "آنها در ابتدا به من گفتند مگر مدتی پیش تلفنی به 

 تو اخطار ندادیم".
پیشتر سید موسی موسوی در مراسمی در کشور آلمان 
در دانشگاه هامبورگ شرکت کرده و اشعاری را به 
زبان عربی سراییده بود. در آلمان از طریق تلفن به 
زبان فارسی او را تهدید می کنند، اما او به تهدیدات 

 .اهمیت نداده بود
ربوده شدن موسی موسوی و ضرب و شتم وی اولین 
حمله به فعاالن عرب اهوازی نیست و مدتی پیش در 
هلند نیز منزل یک فعال عرب درپی تهدیدات عوامل 

 .اطالعاتی ایران به آتش کشیده شد
فعالیت های موسی موسوی در داخل و خارج از اهواز 
حول محور امور فرهنگی نظیر شعر و موسیقی شکل 
گرفته است. وی یکی از شعرای معروف شعر کالسیک 

 .اهواز است که اشعار ملی و حماسی می سراید
 

 کریم دحیمی فعال حقوق بشر
 اخبار روز
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 تعیین مزد قانونی مقدور نیست

 اسفند 22 –مجله هفته 

 
حکومت نظامی مصر به بهانه ایجاد منطقه حائل دستور 
تخریب منازل مسکونی فلسطینیان در مرز غزه را 

 .صادر کرده است
با تصمیم دولت نظامی مصر، ارتش این کشور تخریب 
منازل فلسطینیان در مرز این کشور با غزه را آغاز 

 .کرده است
نظامیان مصر که پس از سرنگون کردن دولت محمد 
مرسی، تحرکات ضد فلسطینی خود را با تخریب 

های امدادرسانی به غزه و مسدود کردن گذرگاه رفح  تونل
ترین اقدام خود برضد مردم تحت  آغاز کردند، در تازه

ها خانه را به بهانه ایجاد منطقه حائل  محاصره غزه، ده
 .اند در مرز مصر با غزه، تخریب کرده

متری مرز با مصر  ۳۰۰این منطقه حائل که شعاع آن 

ها و  اعالم شده است، با هدف کنترل ارتش بر گذرگاه
های موجود بین مصر و غزه ایجاد شده است تا به  تونل

گفته مقامات مصری، از انتقال سالح و قاچاق از این 
 .طریق جلوگیری شود
تونل و  ٣١۲۰تر اعالم کردند که  نظامیان مصری پیش

 .اند راه زیرزمینی بین مصر و غزه را تخریب کرده
ها برای انتقال اقالم اولیه مورد  فلسطینیان از این تونل

نیاز زندگی به منطقه تحت محاصره غزه استفاده 
کردند و اکنون با همراهی مصر با اسرائیل در تشدید  می

محاصره باریکه غزه، ساکنان این منطقه بیش از گذشته 
 .نگران تسمین نیازهای اولیه خود هستند

تا کنون تحت محاصره کامل  ۱۰۰۲نوار غزه از سال 
 .رژیم اسرائیل قرار دارد

بتوان چنین کرد. کارگران زحمتکش ما مجبورند امور 
زندگی خود را به اضافه کاری و یا دو شغله بودن به 

 .نحوی بگذرانند
های تولیدی  ها و سازمان عطاردیان افزود: مزد در بنگاه

و خدماتی سطوح مختلفی دارد که کمترین آن حداقل 
 دستمزد است

وی ادامه داد: البته این شامل اقتصاد رسمی است زیرا 
اقتصاد غیر رسمی که متاسفانه سهم بزرگی در همه 

ها به خصوص در کشورهای توسعه نیافته و یا در  کشور
کند و شیوه  حال توسعه دارد از قوانین مدون پیروی نمی

 .خود را دارد
ها و  وی در ادامه تصریح کرد: مدیران، صاحبان بنگاه

بطورکلی کارفرمایان بخش خصوصی که تعهد پرداخت 
دستمزد کارگران و تامین حداقل معیشت آنان را دارند 

های فراوانی روبرو  خود نیز با بحران و نابسامانی
هستند از یک طرف زیر فشار اقتصاد دولتی و 

توانند با آن رقابت کنند و از  غیردولتی هستند که نمی
طرفی نادرست بودن و گاهی اوقات متناقض بودن 
قوانین و مقررات و حتی اجرا نشدن بسیاری از قوانین 
مفید و همچنین تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات و 

 .کند ها، آنها را بالتکلیف می تغییرات سریع مدیریت
های صنفی کارفرمایی ایران  دبیر کل کانون عالی انجمن

 بگذرانند« نحوی«کارگران امور خود را به 
 ایران تریبون

 

حداقل دستمزد الزم است به میزانی باشد که معیشت یک 
خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسب تامین 
کند. اما آیا این در کشور ما در زمان کنونی میسر است؟ 

ای  که پاسخ خیر است. زیرا ظرفیت اقتصاد به اندازه
نیست که بتوان چنین کرد. کارگران زحمتکش ما 
مجبورند امور زندگی خود را به اضافه کاری و یا دو 

 .شغله بودن به نحوی بگذرانند
دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران گفت بدلیل آنکه 

ای  توان مزد کارگران را به گونه در شرایط فعلی نمی
شان باشد،  های افزایش داد که تسمین کننده معیشت خانواده

آنان مجبورند امور زندگی خود را با اضافه کاری و یا دو 
 .شغله بودن به نحوی بگذرانند

به گزارش ایلنا، محمد عطاردیان امروز در همایش سه 
های  جانبه مزد و بهره وری که با حضور تشکل

کارگری، کارفرمایی و دولت در سالن تالش برگزارشد، 
قانون کار گفت: حداقل  41با اشاره به بند دوم ماده 

دستمزد الزم است به میزانی باشد که معیشت یک خانواده 
با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسب تامین کند. اما 
آیا این در کشور ما در زمان کنونی میسر است؟ که پاسخ 

ای نیست که  خیر است. زیرا ظرفیت اقتصاد به اندازه

ادامه داد: در چنین حالتی کارگران و دستمزد 
همان حداقل حقوق نامناسب خود را هم   بگیران
وی در ادامه با بیان   .توانند به موقع دریافت کنند نمی

چگونگی پیاده کردن بهره وری تصریح کرد: دستمزد 
کند بدیهی است هر  کمک اندکی به بهره وری می

کارگر با داشتن یک زندگی نسبی بدون دغدغه برای 
تر از کارگر ناراضی  کار و بهره ور بودن بسیار آماده

     .و پر دغدغه است و عامل دیگر انگیزه است
وی مدیریت کار را یکی دیگر از عوامل ایجاد انگیزه 
خواند و در پایان با اشاره به راههای افزایش بهره 
وری گفت: تامین دستمزد و حقوق مناسب برای 
کارگران، آموزش و ایجاد مهارت، ایجاد بستر الزم 
برای پیاده سازی اقتصاد بخش خصوصی، تدوین 
قوانین و مقررات مربوط هر حرفه و صنعت، تامین 

ها و گردش آن با برنامه ریزی دقیق،  نقدینگی کارگاه
ایجاد تسهیالت الزم بانکی با کارمزد و سود کم، اصال 
ح قوانین گمرک، الگوبرداری از کشورهای توسعه 
یافته و برنامه ریزی دقیق با مشارکت سه جانبه از 

 .راههای افزایش بهره وری هستند

 مصر شریک جنایات اسرائیل شد
گزارش یک جاسوس 

پروسی از آپارتمان 

 مارکس
 "(Soho" در سوهو "Dean )در خیابان دین "

 از کتاب "بوهمیا، تبعید و انقالب" نوشته "انزو تراورسو"
 

های لندن  ترین حومه او در یكی از بدترین و ارزان
كند. او دو اطاق را در اشغال دارد. هی  یع  زندگی می

ای كه در وضعیت  نه تمیزاند و نه مجهز به وسیله
پاره  درست و حسابی باشند، همه چیز شكسته و تكه

ها و  ها، كتاب نوشته است، روی همه چیز.... دست
ای از گرد پوشانده است، زنش  ها را الیه روزنامه

های  های بی دسته، حوله درحال خیاطی است، فنجان
ها،  ها، دوات جوهر، لیوان كثیف، چاقوها، چراغ

ها، خاكستر توتون، روی یع میز كنار اسباب  پیپ
شوی  ها قرار دارند. وقتی كه داخل اطاق می بازی بچه

بوی توتون و دود همه جا را گرفته است طوریكه 
كنی كه كورمال كورمال در حال واردشدن  احساس می

در غاری هستی، تا اینكه به آن عادت كنی و با احتیاط 
جا كنی. اینجا  گرفتگی بعضی چیزها را جابه در آن مه

پایه، آنجا صندلی دیگر، كه روی   یع صندلی با سه تا
نظر  اند، به ها در حال بازی با وسایل آشپزخانه آن بچه

كنندگان تعارف  آید. آن صندلی به مالقات خطر می بی
ها هنوز جمع نشده است و  شود، اما غذای بچه می

ریسع لكه شدن شلوار وجود دارد. این اما نه ماركس 
ترین  كند. به دوستانه اش را خجالت زده نمی و نه زن

شوید و با صمیمیت قلب به شما پیپ،  شیوه پذیرائی می
وگویی  شود. سپس گفت چیزها تعارف می توتون و بقیه

شود كه تمامی كمبودهای خانه را جبران و  آغاز می
 .كند پذیر می سختی را تحمل

http://www.hafteh.de/?p=623
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میرزاده «قتل و ضرب و شتم و تهدید کسانی همچون 
دبیر روزنامه  »حسین صبا«، شاعر جوان، »عشقی

نماینده مجلس، تقریباً  »الشعرای بهار ملک«ستاره، 
صدای معترضان را خاموش کرد. سردار سپه در این 
هنگام، به تجدید نفوذ و قدرت حاکمان محلی اقدام نمود 
و شماری از آنان را به مرکز جلب کرد یا ازمیان 
برداشت تا در آینده نیروی مخالفی در داخل کشور 

 .نداشته باشد
شاه برای رفتن  در این اوضاع و احوال، تصمیم احمد

به فرنگ، زمینه ریاست وزرایی سردار سپه را آماده 
( . رضا خان سردار سپه، رئیس 1932کرد )آبان 

الوزرا، که از این پس هیچگونه مقام و قدرتی را مانع 
دید، با اتخاذ ترفندهای خاص و با  پیشرفت خود نمی

استفاده از موقعیت اجتماعی و سیاسی موجود، تحت 
حمایت نامرئی آورندگانش و یاریگری اطرافیان خود، 
پله پله نردبان ترقی را پیمود تا سرانجام به حکمرانی 

 29قاجاریه پایان داد و مقام سلطنت را به دست آورد )
ً بعنوان پادشاه ایران، با رعایت 1934آذر  ( و رسما

(. 1933اردیبهشت  4تشریفات ویژه تاجگذاری کرد )
بدین ترتیب، رضاخان به دوره سوم زندگانی خود گام 

 1923گذاشت. این دوره نسبتاً طوالنی که تا شهریور 
تداوم یافت، در برگیرنده وقایع گوناگونی است که 
آگاهی مشروح از آنها به کتابی مستقل نیازمند است. 
همه اقدامات و رویدادهای مربوط به عصر رضا 

اخالق تندروانه و  های فردی، شاهی، از سیاست
و نیز ستیز او با فرهنگ اسالمی و  دیکتاتوری 

روحانیت او متسثر بوده است؛ ترور مدرس، ضرب و 
شتم شیخ محمدتقی بافقی در حرم حضرت معصومه 
)س( و نیز اجباری کردن خدمت سربازی، در کنار 
اجباری شدن استفاده از کاله پهلوی ولباس متحدالشکل 
فرنگی، به ویژه ماجرای کشف حجاب و تصرف 

های  اوقاف و عدلیه از سوی کارگزاران رژیم، زمینه
چالش روحانیت و شاه را به وجود آورد. درهمه این 
اعمال، فرنگی مآبی، رنگی آشکار داشت و چون با 

گرایی و باستان ستایی همراه بود، به تقلید و  ایران
بینی منجرشد. متسسفانه خلق و  انفعال و خود بزرگ

خوی دیکتاتوری رضا خان، مجال و امکان شکوفایی 
های  علمی و فرهنگی فراخور عصر را هم از مؤسسه

تازه تسسیس گرفت و نهادهای مدنی ـ چون مجلس و 
شان بازداشت. آنچه  دولت ـ را از انجام وظایف قانونی

ای این دوره را از ماقبل آن  تر از هر پدیده چشمگیر
ها بود که  کند، آبادانی شهرها و عمران راه متمایز می

 » داداش بیگ«رضا، پسر عباسعلی، معروف به  

اسفند ماه سال  24افسر قزاق از ایل پاالنی، در 
از توابع سواد کوه   »االشت«ه. ش. در قریه  1233

مازندران به دنیا آمد. چند روز پس از تولد رضا، 
داداش بیگ درگذشت و مادر ـ که از مهاجران 
گرجستان بود ـ به دنبال درگیری و اختالف 
خانوادگی، به همراه نوزادش به تهران رفت و در 

 .خانه برادر خود ساکن شد
رضا دوران کودکی و نوجوانی خود را زیر نظر 

اش ـ که خیاط قزاقخانه بود ـ سپری کرد و به  دایی
سالگی وارد  13، 14در سن   توصیه و وساطت او،

بریگاد قزاق شد و بعنوان نظامی ساده، مشغول به 
کار گردید. نخستین منصب رضا در قزاقخانه، سمت 

بود که بعدها به  «گروهان شصت تیر«وکیل باشی 
 »رضا خان شصت تیر«فرماندهی آن رسید و به 

 .شهرت یافت
بهادرها، با  ها و بزن او در این زمان، به رسم جاهل

کرد و به خودنمایی  کشی می بستن گذرها، قمه
پرداخت. توانایی و تنومندی جسمانی و سختگیری  می

های نظامی اندک  و تحمل شدائد در انجام مسموریت
اندک درنظر برخی صاحب منصبان و متنفذان، او را 
از دیگران متمایز کرد. از جمله، عبدالحسین میرزا 
فرمانفرما ـ که از شاهزادگان بنام و قدرتمند قاجاری 

ـ به او توجه تمام نشان داد و مسئولیت اسلحه  بود
جدیدش ـ مسلسل ماکسیم ـ را به او سپرد. از این رو، 

رضا «رضا خان در میان خانواده فرمانفرما، 
نیز نام گرفت. پس از این، رضا خان به  »ماکسیمی

مرور مراتب ترقی را طی کرد و در انجام 
های مختلف، همچون سرکوب نهضت  مسموریت

آزادیخواهانه میرزا کوچک خان در گیالن، بیش از 
 .پیش مورد توجه قرار گرفت

سوادی گذشت و  زندگی رضا خان تا میانسالی در بی
حتی پس از آنکه خواندن آموخت، در نوشتن کلمات و 

شد. رضا خان  عبارات، دچار اشتباهات فاحش می
ترقی خود را مدیون حمایت صاحبان ثروت و قدرت، 

رحمی خود  انضباط خشک نظامی و قساوت و بی
اما از معلومات شایان و تفکر نظامی چندان  بود؛ 
ای نداشت. با اینهمه، به دالیل متعدد، مورد توجه  بهره

ها قرار گرفت و سرانجام یک ژنرال  انگلیسی
من دیدار و  »ادموند ایرونساید«بریتانیایی به نام 

وگویی که با او داشت، وی را شایسته اجرای  گفت
طرح کودتایی یافت که منافع کشورش در ایران و 

کرد. رضا خان بعدها نزد  شبه قاره هند را تسمین می
ها او را  بعضی از بزرگان اعتراف کرد که انگلیسی

اش را از اقدام به کودتا،  اما او انگیزه سرکار آوردند؛
اسفند  9خواهی؟! خود قلمداد کرد. این کودتا در  وطن 

ه. ش به وقوع پیوست و رضا خان در  1233ماه سال 
منتشر »  کنم حکم می«اعالمیه مشهوری که با عنوان 

کرد، خود را رئیس کل قوا خواند و پس از اندکی، از 
به » سردارسپه «با لقب » احمد شاه قاجار «سوی 

باالترین درجه نظامی )سردار سپهی( دست یافت. 
رضا خان سردار سپه در کابینه کودتا به نخست 

ها ـ  وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی ـ عامل انگلیسی
دار پست وزارت جنگ شد واین منصب را  عهده 

های دیگر نیز در قبضه قدرت خود گرفت و  دردولت
های متفرق نظامی قشون متحدالشکلی به  با ادغام یگان

نفوذ و  وجود آورد و به مرور ازاین طریق، زمینه
استیالی خود را در امورسیاسی و اجرایی کشور 
فراهم ساخت. این جریان موجب اعتراض جناح اقلیت 

نگاران شد اما مخالفت  مجلس وبرخی از روزنامه
اقلیت مجلس )به ویژه شهید مدرس( به جایی نرسید و 

البته این توسعه ظاهری هم فقط به گسترش شهرنشینی 
بلکه  انجامید و نه تنها به صنعت و تجارت رونقی نداد؛

اقتصاد کشاورزی و دامداری سنتی ایران را هم ضایع کرد. 
ساله حکومت رضا خان، بدبینی و خود رأیی  23در دوران 

جویی همراه بود، نه  روز افزون او که معموالً با خشم و کینه
تنها مخالفان را به دام زندان و کام مرگ انداخت؛ که حتی 

فروغی و . . . را ـ که از  کسانی چون داور، تیمورتاش،
نصیب نگذاشت. مجموع این  یاران و یاریگران او بودند ـ بی

اعمال که ناشی از اراده ملوکانه رضا خان بود، به مرور 
تحمل موافق و مخالف را به آخر رساند و به همین دلیل، با 
ورود متفقین به ایران، به اندک مدتی رژیم رضا خانی از هم 

ای دور از ایران، با خوشحالی  پاشید و تبعیدش به جزیره
مردم مواجه شد. دوره چهارم و آخرین مرحله زندگی او، از 
تبعید تا مرگ است. بهانه ظاهری و تا حدی جدی متفقین در 

ها در  حضور پرشمار و چشمگیر آلمانی  ورود به ایران،
 .کشور بود

 
در جریان جنگ جهانی دوم، خوشحالی مردم و دولت ایران 

ها بر روس و انگلیس، به نوعی آلمان  از پیروزی آلمان
آلمان گرایی دولت ایران جلوه کرد و این امر با  دوستی و

ر روز  منافع متفقین سازگار نبود. در نتیجه، در ساعت چها
، سفیران کشور انگلیس و شوروی 1923شهریور سال  9

های  ای، اعالم کردند که ارتش های جداگانه طی یادداشت
اند. رضا شاه  کشورهای متبوعشان وارد خاک ایران شده

دچار هراس شد و برای حفظ ظاهر، ستاد جنگی تشکیل داد. 
جنگی  شهریور، اولین و آخرین اعالمیه 4این ستاد در روز 

خود را که در آن از مردم! خواسته شده بود در مقابل قوای 
شهریور ماه،  3متجاوز ایستادگی کنند، منتشر کرد. روز 

دولت منصور استعفا کرد و فروغی با پشتگرمی و هدایت 
ها، مسمور تشکیل کابینه شد. روز شش شهریور  انگلیسی

  جویانه اعلیحضرت ! دولت بعنوان پیروی از نیات صلح
دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی را صادرکرد. گفتنی 
است که پیش از صدور این دستور، فرماندهان نظامی 

 .واحدهای خود را ترک کرده و به تهران گریخته بودند
ها از سربازان و نظامیان خالی شد و  به این ترتیب، پادگان

ها به دست ایالت و عشایر افتاد و سربازان  بسیاری از سالح
پیاده و پراکنده و گرسنه و تشنه، راهی شهر و دیار خود 
شدند. این سرانجام ارتشی بود که رضا خان به وجود آورد و 

آمد کشور را بلعید. از این  های هنگفتی از در ایجاد آن، بخش
شهریور، ـ یعنی قبل از ورود متفقین به تهران ـ  23روز تا 

وقایع ریز و درشت دیگری به وقوع پیوست تا آنکه رضا 
خان با توصیه و الزام سفارت انگلیس، از سلطنت 

اش را محمدعلی فروغی  گیری کرد و متن استعفانامه کناره
نوشت و به جای او خواند. رضا خان در مسیر خروج از 
ایران در اصفهان همه اموال منقول و غیرمنقول خود را که 

به زور و تهدید از صاحبان آنها گرفته بود، به   سال، 23طی 
مهرماه وارد  3فرزند و جانشین خود بخشید و روز 

بندرعباس شد و به اتفاق خانواده خود، به وسیله یک کشتی 
های ایران را ترک کرد. اما به جای هند،  باری، آب
ها، او و همراهانش را به افریقای جنوبی بردند و در  انگلیسی
  .پیاده کردند «موریس«جزیره 

در این جریان هم موضوع حمل جواهرات سلطنتی به وسیله 
رضا خان به خارج، مورد توجه محافل داخلی و خارجی 
قرارگرفت و برخی نمایندگان مجلس، به این موضوع 
پرداختند. جزیره موریس جای مناسبی برای رضا شاه نبود، 
به همین دلیل، پس ازمدتی در نتیجه اقدامات فراوان پسرش 

تری  به ژوهانسبورگ که موقعیت و آب و هوای مناسب
 1929مرداد ماه  4داشت، انتقال داده شد و سرانجام در روز 

خسته و شکسته، خود را به دست مرگ سپرد و به آنچه کرده 
 .بود، گرفتار گشت

 از سایت نسیم سحر

 رضاخان پاالنی یا رضا ماکسیمی

 



 

2014آوریل           81ماهنامه روشنگر        شماره  13   

 در اوکراین، تندروهای ناسیونالیست
 –غصب احتمالی جنبش توسط راسات افاراطای مای شاود 

حتی اگر پیش از هر چیز پای یک جنبش ماردمای در بایان 

باشاد، ماقااوم در بارابار هار گاوناه اقادام باه دساتاه بانادی 

 .سیاستگرانه

راست افراطی اوکراین بخش بزرگی از ماراجاع خاود را 

 ٣٩۱۰در جنبش ناسیونالیست می جاویاد کاه از ساالاهاای 

هنگامی به شکوفائی می رسد که لاهاساتاان و شاوروی در 

حال تقسیم اغلب مناطق اوکراین کنونی بین خود هستند. از 

همان آغاز در این جنبش نوعی آشفتگی در ارجاعات دیاده 

می شود : فاشیسم ایتالیائی، همکاری بخشی از ناماایانادگاان 

کااه بااه نااظاار باارخاای   –)ماااناانااد باااناادرا( بااا آلاامااان نااازی 

پراگماتیک و به نظر برخی دیگر، ایدئولوژیک بوده اسات 

، شرکت چندین گردان اوکراینی در کشتار غیرناظاامایاان –

 .یهودی و لهستانی در جنگ جهانی دوم، و غیره

بنابر مشاهده کارشناس سیاسی آندرآس اومالاناد، پاروفساور 

هایا  ماطاالاعاه تااریاخای بای » موهایاال،«دانشگاه کی یف  

غرضانه ای اینجا درباره باندرا انجام نپذیارفاتاه اسات. وی 

که تاریخ نگاری روسی او را یک فاشیاسات هام پایاماان باا 

نازی ها توصیف کرده است، تاوساط ماورخایان اوکارایانای 

بدون تعارف مورد تمجید قرار می گیرد. طرفداران او در 

میدان استقالل از او برداشتی سااده لاوحااناه و باا تاعاصاب 

نشان می دهند و این مشاکال باراناگایاز اسات. در ماقاابال، 

فاشیست خواندن او توسط روس ها هم به هاماان انادازه از 

 .روی تعصب و مغرضانه است

جنبش ناسیونالیست که در دوران شوراها در رکود ماوقات 

، تااریاخ ٣٩٩٣به سر می برد، پس از اساتاقاالل در ساال 

 (PSNU) ناسیونالیست اوکرایان  –تشکیل حزب سوسیال 

، ایان حازب ۱۰۰۰از نو پدیدار می شود. تا آغاز سالهاای 

بااه شااکاال یااک سااازمااان حاااشاایااه ای، باایااگااانااه سااتاایااز و 

ناسیونالیست افراطی باقی می ماناد کاه نافاوذ انادک آن باه 

مناطق غربی کشور محدود است. رهبر کاناونای آن، آقاای 

به عنوان  ٣٩٩۲اولگ تیاگنیبوک، برای اولین بار در سال 

 .نماینده پارلمان انتخاب می شود

خوک برای مردانی که کشیک مای دهاناد، مای آورناد. 

بوی غلیظ چای، سوپ کلم و چوب سوختاه. در هافاتاه، 

چندین هزار تن عضو فعال؛ روز یکشنبه، ده ها هازار 

تااان بااارای شااارکااات در 

ساااخااانااارانااای رهاااباااران 

اپوزیسیون ، دعاخوانی و 

خواند ن سارود مالای مای 

 .آیند

این جنبش در اواخار مااه 

نوامبر، در واکنش نسابات 

به تعلیق مذاکرات مرباوط 

به توافقنامه تاجاارت آزاد 

تااوسااط )  ٣بااا بااروکساال )

رئیاس جاماهاور ویاکاتاور 

یانوکوی  شکل گارفات. و 

میدان دستخوش دگردیسی 

شااد. ایاان ماایاادان کااه در 

آغاااز شاااهااد گااردهاامااآیاای 

چااناادیاان هاازار طاارفاادار 

اروپا بود، باا بااالگارفاتان 

سرکوب ها، به سمبل قیام 

اوکراینی ها ی از هر رنگ علیه یک سیاساتام سایااسای 

تاجرمآب و فاسد، تبدیل شد. قیام علیه سیستم ایانووکایا  

اوالً، و همچنین عدم پذیرش احزاب اپوزیسیون کاه در 

 .رویاروئی با بحران ناتوان مانده بودند

درگیری، در اقلیت ولی بسیار مشاهاود، چانادیان گاروه 

ناسیونالیست و سپس پیدایش حرکتهای بسیار تندرو کاه 

از ارزش هااای دمااکااراتاایااک پاایااروی نااماای کااردنااد و 

هیچگونه همنوائی با اروپائی ها نداشتند، واکاناش هاای 

متناقض برمی انگیزد. از یاک ساو، کارمالان باه طاور 

وسیع از حضور آنها استافااده مای کاناد و از جاهااتای، 

رژیم اوکراین نیز، برای بی اعتبار ساختن جاناباش. از 

سوی دیگر، این حضور موجب نگرانی هائی در مورد 

 لوموند دیپلوماتیک -ایمانوئل دریفوس*

 مترجم: شیرین روشارد  

راست های افراطی به پیشروی خود در اروپا اداماه 

می دهند حتی اگر شماری از آناهاا در پای آناناد کاه 

لباسی نو بر تن کنند. پر واضح است که از اینگاوناه 

جنبش ها در اوکراین نیز ایفاگر نقش هستاناد. گاروه  

پاراوی «یا تندروتر از آن،  (Svoboda)اسووبودا  

اماایاادوارنااد از قاایااام (Praviy Sektor)» سااکااتااور

مردمی علیه سیستم فاساد رئایاس جاماهاور ویاکاتاور 

 .یانوکوی  بهره گیری کنند

در میان شهر کی یف، سنگر گروه های داوطلب که 

خود را گرداگرد منقل های سرهم بندی شده گرم می 

کنند. دکاوری آمایاخاتاه از پارچام هاای اوکارایان و 

-٣۲۲٣اروپائی، تصاویر شاعر تاراس شوچاناکاو )

، که به عنوان یکی از پدران معنوی هاویات ) ٣۲٣۴

اوکراینی تلقی می شود، یا تصاویر استپان باانادرا )

، که به نظر باعاضای هاا یاک وطان )٣٩۰٩-٣٩۳٩

پرست است و برای برخی دیگر، کسی که باا ناازی 

هااا هاامااکاااری کاارده اساات. و یااا تصاااویاار آن پاانااج 

شااهااروناادی کااه در پاای زد و خااوردهااای خاایااابااان 

 .گروشوسکی کشته شده وبه قهرمان بدل شدند

اوایل فوریه بود ، دو هافاتاه پایاش از آناکاه مایادان 

استقالل، مرکز اصلی اعتراضات، گرفتار آماده در 

پیچاپی  سارکاوبای بایارحامااناه قادرت و ضادحامالاه 

خشونت بار بخشی از تظاهرکانانادگاان، باه خااک و 

خااون کشاایااده شااود. مااحاالاای اشااغااال شااده تااوسااط 

هوادارانی که از سراسر اوکراین آمده اند : از لویو، 

فاارانااکاایااوسااک، مااراکااز اصاالاای -تاارنااوپاایاال، ایااوانااو

ناسیوناالایاسام، و حاتای از شاهارهاای لاوگاانساک و 

دونتسک، شهرهای بزرگ صنعتی شرق که قلبشاان 

همیشه برای روسیه تپیده است. زنهای در هار سان 

وسال سینی های پر از نان سیاه سبوس دار و چربی 



 

 Rowshangar    No. 81    April 2014 11 روشنگر 

، در طی دومین کنگاره، حازب خاود را ۱۰۰۴در سال 

از شر لباس کهنه های فاشیستی خاالص مای کاناد : ناام 

آزادی( را بار خاود مای گاذارد و نشااناه » ( اسووبودا«

را کاناار مای گاذارد و  (Wolfsangel) نئونازی خاود

، »اولاکاسای لشاناکاو«سمبل خنثی تری را برمی گزیند. 

پژوهشگر انستیتوی تحلیل گاورشانایان، در تافاسایار ایان 

ایان تاغایایارات «تحوالت آرایشی اظاهاار مای دارد کاه 

بیشتر برای ایجاد اطمینان در میان رأی دهانادگاان باوده 

است ولی در عین حال نیز برای ارائه تصاویاری باهاتار 

 »از حزب اسووبودا در خارج از کشور.

در پی کسب احترام و حیثیت، حزب اسووبودا تمااس باا 

دیگر احزاب راست افراطی اروپا را افزایش مای دهاد، 

ماری لوپن، دبایارکال جاباهاه  -نمونه آن نیز حضور ژان

است که وی میهاماان  ۱۰۰۴ملی فرانسه در کنگره سال 

اصلی آن بوده است. در ضمن، حزب به مرور از جناباه 

کاه در   –های ناسیونالیستی خود و ارجاعات به باانادرا 

می  -اوکراین هی  اتفاق نظری در مورد او وجود ندارد 

کاهد و گفتمانی کلی تر را در پایاش مای گایارد، کاه در 

بطن احزاب راست افراطی در اروپا تا حدودی مشترک 

است، و محور آن افشااگاری هاای تانادرو و آتشایان از 

 .است «سیستم«

 مسکوئی –یک مافیای یهودی  

این صافکاری ظاهر ماناع از ایان نامای شاود کاه آقاای 

تیانیبوک با هیاهو ریشه های بیگانه سیتز و ضد یاهاودی 

، در هامایان راساتاا ۱۰۰۴خود را یادآوری کند. در سال 

 مساکاوئای  –یاک ماافایاای یاهاودی «اعالم می دارد که 

شهر کی یف را اداره می کند، اظاهااراتای کاه ماوجاب »

مای شاود.    »اوکارایان ماا«خذف وی از گروه پارلمانی 

، وی نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور ۱۰۰۳در سال 

به فعالیت هاای «می نویسد و در آن از او می خواهد که 

 یهودیان در اوکراین خاتمه دهد. »تبهکارانه

، حزب اسووبودا با از ۱۰٣۱در انتخابات پارلمانی سال 

از آراء و راهای کاردن سای و  ٣۰،۳۱آن خود کردن 

)ماجالاس(، حایارت هاماگاان را  »رادا«هفت نماینده به 

برانگیخت. به این ترتیب، با بایاش از دو مایالایاون رأی 

دهنده به حزبی با اهمیت ملی درمای آیاد و ناتاایاج قاابال 

مالحظه ای در سایر مناطقی که به طور ساناتای، نسابات 

 .به ناسیونالیسم جاذبه بیشتری دارند، بدست می آورد

گفتمان ضد سیستم اسووبودا شدیداً در موفقیت انتخاباتای 

این حزب مؤثر بوده اسات. باه گافاتاه ایاوان اساتاویاکاو، 

ناااماااایاااناااده ماااجااالاااس و عضاااو حااازب اپاااوزیسااایاااون 

خااانااه »  فاارمااانااده«راساات ماایااانااه( و » ( باااتااکاایااوچاایاانااا«

اوکراین، یکی از ساختمان های اشاغاال شاده در مایادان 

رأی دهندگان مسیوس از سیاستمداران ساناتای «استقالل، 

و در انتظار دگرگونی های بنیادی، جذب لفااظای حازب 

اسووبودا شده اند، به خاطر نزدیکی این حزب باا ماردم 

و کارهای بیشمار آناهاا درصاحاناه. یاوری یااکایاماناکاو، 

معاون اتاق فکری مارکاز رازوماکاف، باه ناوباه خاود، 

آرای باه دسات آماده تاوساط  ٣۰۱تخمین می زند که از 

هساتاه اصالای را تشاکایال مای %    ۳«حزب اسووبودا، 

باقیمانده بایاش از هار چایاز بارای نشاان دادن  ۳۱دهد. 

مخالفت خود نسبت به سایر قدرت های سیاسی، باه ایان 

 حزب رأی داده اند.

باه «وانگهی، به گفته آندرآس اوملناد، حازب اساووباودا 

اصلی اش تالش برای گسترش هویت ملی اسات کاه در 

نتیجه پایان نفوذ روسیه را به هماراه خاواهاد داشات. در 

قالب سیاست خارجای، ایان ماباارزه پایاش از هار چایاز 

خالصه می شود در پیوستن کی یف به ساازماان پایاماان 

آتالنتیک شمالی )ناتو(، باز مسلح شدن باه ساالح هساتاه 

ای و خروج از تمامی ساختارهای همکاری با ناهاادهاای 

 .پس از اتحاد جماهیر شوروی

شاوروی «در زمینه سیاسات داخالای، حازب اساووباودا 

زدائی را در صدر اولویت هاای خاود قارار مای دهاد : 

پاکسازی یا کنارگذاشتان کاارمانادان ارشاد سااباق حازب 

کمونیست و مسموران کاگ ب ، تغییر نام خیابان هاا، از 

میان برداشتن مجسمه قهرمانهای شوروی. پیشنهاد دیگر 

حزب همچنین لغو وضعیات جاماهاوری خاودماخاتاار در 

مورد کاریاماه اسات و باه ویاژه تشاویاق ناوعای هاویات 

اوکاارایااناای بااا اتااخاااذ یااک سااری اقاادامااات از تااجاالاایاال 

سیستماتیک جنبش ناسیونالیستی گرفته تاا از سارگایاری 

ذکر تعلقات قومی یا مذهبی شهروندان بر روی مادارک 

 .هویتی آنها

حزب اسووبودا که طرفدار اروپای ملت هاست، از ایان 

پس خود را موافق با پیوستن به اتحادیه اروپا نشاان مای 

دهد. این تغییر موضع واقع بینانه بیشاتار یاک عامالاکارد 

باا ساایار  »اتاحااد ماقادس «موضعی است در قالب یک 

نیروهای اپاوزیسایاون باه هاماراه اهاداف اناتاخاابااتای تاا 

گرایشی واقعی، حتی اگر اتحادیه اروپا به عنوان وسیالاه 

 .ای برای دور کردن روسیه به شمار می آید

با اینکه مهاجرت امروز اماری در درجاه دوم اهامایات 

است، با اینحال حزب اساووباودا تاناهاا حازبای اسات کاه 

مخالفت خود و ماحادود کاردن آن را خاواساتاار اسات : 

محدود کردن دستیابی دانشاجاویاان خاارجای باه سایاساتام 

دانشگاهی، اعطای تابعیت تنها به کسانی که در اوکراین 

هساتاناد، و  »از لحاظ قومی اوکراینی«به دنیا آمده اند یا 

غیره. حزب ادعا می کند بیگانه ستیز نیست اما هر گونه 

آمیزش نژادی را رد می کند. ایوری لوچناکاو، از کاادر 

ماا مادافاع «رهبری حزب اسووبودا، به ما مای گاویاد : 

ارزش های خانواده ، مادافاع اروپاای مالات هاا و عالایاه 

،  »احتمال زیاد در پی توصیه های جبهه مالای فارانساه

حتی یک برنامه اقتصادی با ابعاد اجتماعی نیز تاناظایام 

کرده است. آنچه اساساً در این برنامه پایاش بایانای شاده 

شامل از نو ملی کردن برخی مؤسسات، مالایاات بانادی 

تدریجی بر سود و یا مبارزه علیه سلطه اولیاگاارک هاا 

بر سیستم سیاسی و اقتصاادی اسات. ایان اقاداماات، باه 

همراه وعده یک مبارزه سرسختانه علیه فساد، به شدت 

برخی از رأی دهندگان را به ساوی خاود جاذب کارده، 

از جمله خرده کاارفارمااهاا و طاباقاات ماتاوساط کاه از 

بحران و پارتی بازیها که همچنان از باعاد از اناتاخااب 

یانوکوی  ادامه داشته و شدت نیاز یاافاتاه اسات، بسایاار 

 .رنج برده اند

حاازب اسااووبااودا هاامااچااناایاان از ثاامااره مااوضااع گاایااری 

ناسیونالیستی خود، که هر چند تا حدودی ماتاعاادل شاده 

است ولی همچنان در هویت حزب مرکزیت دارد، بای 

بهره نمانده است. حزب تاوانساتاه اسات باه ایان شاکال 

بخشی از کسانی که به ویاکاتاور یاوشاچاناکاو ، رئایاس 

، رأی داده بودند را به ۱۰٣۰تا  ۱۰۰۳جمهور از سال 

سوی خود بکشاناد. باه گافاتاه ساوفای الماباروساکایانای، 

دوران «پژوهشگر فرانسوی مستقر در شهر کی یف : 

یااوشااچاانااکااو پااربااارتااریاان دوران باارای شااکااوفاااشاادن 

ناسیونالیسم باوده اسات کاه باه آزادی بایاان در درون 

جامعه و سیاست منجر شده است. اما از آناجاا کاه رأی 

دهااناادگااان بااه ناااساایااونااالاایااساام از یااوشااچاانااکااو بااه شاادت 

سرخورده اند، این حزب اسووبوداست که از ایان پاس 

در ضمن، بارخای از » سود ها را نصیب خود می کند.

عملکردهای یاناوکاویا  باخاشای از رأی دهانادگاان کاه 

طرفدار دفاع از زبان و هویت اوکرایانای باودناد را باه 

، قااناون زبااناهاای ماحالای ۱۰٣۱خشم آورده : در سال 

تصویب شد که هدف آن بیشتر این بود که در مانااطاقای 

که مایل بودند، زباان روسای را باه عاناوان زباان دوم 

رسمی تبدیل کنند؛ و کاهش ساهام زباان اوکارایانای در 

آمااوزش چااون بااه قااول وزیاار آمااوزش ماالاای، دماایاارو 

 .است »بی فایده«تاباشنیک، گسترش آن 

باا وجاود جاهات گایاریاهاای جادیااد، ریشاه هاای حاازب 

اسووبودا کماکان در راست افراطی قرار دارد. مباارزه 
12ادامه در صفحه   
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در سراسر کشور است و دست کم تا کاناون، در مایاان 

مردم از یک حمایت واقعی بارخاوردار اسات. اعضااء 

تشکیالت ناسیونالیست افراطی، هولایاگاان هاا و فالاک 

زده هائی که از حازب اساووباودا سارخاورده اناد، در 

 «پراوی سکتور«صف آنها دیده می شوند. افرادی که 

ً بازرگای بارخاوردارناد و  جذب می کند از تنوع نساباتاا

نقطه مشترک آنها اول از همه تمایل به تندروی است و 

بعد گرایش به ایدئولوژی ای که آندره تاراسنکو، چهره 

رهبریت این جنبش، از فاراز ساتااد رهاباری خاود در 

که به شادت از آن ماحاافاظات مای )  ١خانه سندیکاها )

 .شود،عرضه می کند

پراوی سکتور  پیش از هر چیز خود را چنین معارفای  

نه بیاگااناه ساتایاز ناه ضادیاهاود، چاناان کاه «می کند : 

تبلیغات کرملن ادعا می کناناد، نااسایاوناالایاسات، مادافاع 

ارزشهای اروپای سفید و مسیحی علایاه از بایان رفاتان 

ایاان حاازب ناایااز مااخااالااف  .«مااذهااب زدائاای«ماالاات و 

مسئول ناپدیدشدن صالایاب «چندفرهنگی است که آن را 

مای داناد،  »ها و ورود دخترهای با حجاب باه مادارس

از پیوستن به اتحادیه اروپا اساتاقاباال  »پراوی سکتور«

این توتالیتاریسم لیبرال که در آن «نمی کند، پیوستن به 

با حمایات  »خدا ناپدید شده و ارزش ها وارونه شده اند.

نکردن از هیچیک از احزاب اپاوزیسایاون و باه ویاژه 

حزب اسووبودا که  با دعوت به آرامش و مذاکراتش با 

پاراوی «حکومت  ماوجاب سارخاوردگای شاده اسات، 

حتمال دارد به یک حازب تابادیال شاود. ایان ا  »سکتور

دورنما برای تیانیبوک دست وپاگیر باه ناظار مای آیاد. 

گذشته از اینکه تصویر سخنور ضدسیستم او باه دلایال 

دعوت های وی به آرامش و نرمی در حایان درگایاری 

ها، به طوز جدی خدشه دار شاده اسات، شاایاد از ایان 

پس ناگزیر باشد با حزبی سازش کند که در راسات او 

قرار دارد و شجاعت جناگای و قااطاعایات خاود را باه 

 .اثبات رسانده است

موفقیت حزب اسووبودا در طی سالهای اخیر و جایگاه 

در »  پاراوی ساکاتاور«گروههای نئوفاشایاسات مااناناد 

چندفرهنگی هستیم، که به نظر من سیاساتای اسات بارای 

درهم آمیختن فرهنگهای گوناگون، و این ممکان نایاسات. 

این منطقی نیست که در یک شهر فرهنگ های ماخاتالاف 

 ».با هم همزیستی کنند. انجام شدنی نیست

حزب اسووبودا با دعوت به آرامش، بسیاری را ماسیاوس 

 کرد

حزب همچنین کوشیده است خود را از دسات تاماایاالت 

ضدیهودی خود خالص کند، تا آنجا که ژوزف زیازلاس، 

رئیس انجمن اقلیت های یهاودی اوکارایان، باا قااطاعایات 

هیچگونه تهدیدی از جااناب حازب «اعالم کرده است که 

اسووبودا علیه یهودیان وجود ندارد. دشمنان واقعی آنها، 

اگر چه اسووبودا تنها حازب بازرگای  »روس ها هستند.

ارجاع می دهد، امری )  ۱است که به باندرا و شوخوی  )

که قبول دارم اندکی دست و پا گیر است، ولی ایان بادان 

معنا نیست که حزب ضدیهود است  و این البته مااناع از 

، ناماایاناده ۱۰٣۱برخی لغزش ها نمی شود : در نوامبر 

مجلس، ایگور میروشنیچنکو، تبار اوکراینای هانارپایاشاه 

آمریکائی، میال کونیس، را منکر می شود و اعاالم مای 

اسات،  (jidovka)   ”ژیادووکاا“کند که او در واقع یاک 

واژه تحقیرآمایاز در زباان ماحااوره ای باه ماعاناای زن 

 .یهودی مذهب یا یهودی تبار

اگر چه حزب اسووبودا با حضورش در میدان اساتاقاالل 

 ٣۲شهارداری باا اباهات شاهار کای یاف تاا   –درخشیده 

، باا ایاناحاال نافاوذ -فوریه تحت کاناتارل ایان حازب باود

چندانی بر اوضاع نداشته، همانگاوناه کاه ساایار احازاب 

اپوزیسیون نیز نداشته اند. این خالء سیااسای، باه هاماراه 

خشونتی که حکومت در هفته های آخر اعمال می کارد، 

زمینه ساز ظهور تشکالت جدید بود که ساباک و جاهات 

گیری ایدئولوژیک آنها پرسش های بیشمااری را بارمای 

 .انگیزد

) (Praviy Sektor)   (پراوی سکتاور«مهم ترین آنها، 

جناح راست( است که از میان شعله هاای آتاش خایااباان 

گروشسکی بیرون آمده، شامل چندین هزار نفر طارفادار 

میدان استقالل، حاکی از ناخشناودی عامایاق در جااماعاه 

است. نخست، ناخشنودی هویتی در کشوری که در طول 

بیست و دو سال استقالل نتوانسته است تاریخای باناویساد 

بی غرض که به طور مثبت کل مناطق و شاهاروناداناش 

را درباارگاایاارد : هاانااوز امااروز، اوکاارایااناای هااا کااه در 

به چشم آزادکننده به آنها نگاه مای شاود، در   »گالیسی«

فاشیست تلقی می شوند و بارعاکاس. ساپاس،  «دونباس«

ناخشنودی سیاسی. بخشی از اوکراینی ها، سرخورده از 

، بااه یااک رأی افااراطاای روی ) ۴)»انااقااالب نااارنااجاای«

آوردند، بیشتر از روی آزردگی تا پذیرش ایدئولوژیکای. 

اگر چه میدان استقالل احتماالً در تاریخ به عنوان جایگاه 

یک جنبش همگانی و شهروندی باقی خاواهاد مااناد، اماا 

در حال حاضر، دورنمای سیاسای ساازناده ای را پایاش 

 .روی نمی گذارد

 :پی نویس ها

اوکرائین خود را از مادار اروپاا کاناار مای  «مقاله  -٣

//:http .۱۰٣١، لوماوناد دیاپالامااتایاک دساامابار  «کشد

ir.mondediplo.com/article237... 

٣٩۳۰) Roman Choukhevitch رومن شوخوی  -۱

چهره دیگر ناسونالیسم اواکراین، فرمانده یاک  (٣٩۰۲-

 هاانااگ اوکاارایااناای در ارتااش آلاامااان نااازی بااه اساام

Nachtigall (بلبل، هزاردستان). 

ساختمان اصلی میدان که به دنبال یاک آتاش ساوزی  -١

 .تخلیه شد

 .، »هاي ناماایشار در مشارق زمایان انقالب «مقاله  -۴

http://ir.mondediplo.com/article743.html 

ایمانوئل دریفوس فرستاده ویژه لوموند دیاپالامااتایاک  -* 

مشااور روابااط بایاان الاماالال، کااارشانااس دوران پاس از 

 شوروی 

 پیام کانون نویسندگان 

 ایران به مناسبت سال نو

خوش وقت ایم که در آستانه ی پیر شدن سال و فرا 

گذاران -، به شما آزادگان و ارج١٩١٣رسیدن بهار 

آیین نوروزی شادباش بگوییم و سالی پیروز برای 

همه ی مردم آرزو کنیم، باشد که نو شدن طبیعت 

نوید نو شدن جامعه باشد. همچنان که خاطره ها و 

تجربه های تلخ وشیرین مشترک مان را در سال 

گذشته با خود داریم، لحظه ای هم از آرزوی جمعی 

برای آزادی اندیشه و بیان و نیک بختی و 

برخورداری همگانی از زندگی شرافت مندانه و 

انسانی غافل نمی مانیم. هنوز بر سر این پیمان ایم 

که قلم های ما هم برای فردای تابناک به گردش 

درآید و هم برای آشکار ساختن رنج هایی که 

 سزاوار بشریت مدرن و ترقی خواه و متمدن نیست.

 کانون نویسندگان ایران 

٩۱١٣اسفند  ۲۱  
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شاورای اناقاالب جاماهاوری  ٣١۳٩در روز بیستم خرداد 
اسالمی قانونی تک ماده ای تصویب کرد که به اساتاقاالل 

[. ٣ساله ی کانون وکالی دادگستری ایران پایان داد ] ۱۲
بدینگونه یکی از اندک نهاد های پشتیبان حقوق مدنای کاه 
سالها نقش مهمی در سامان بخشیدن به ناظاام دادگساتاری 
ایران ایفا کارده باود، تاوساط رژیام تاباهاکاار جاماهاوری 
اسالمی اشغال شد و بزودی به  شکل زائده ای از دستگاه 
قضایی رژیم در آمد. هامازماان باا آن پااکساازی وکاالی 
ناهمخوان با سیاست والیت فقیه آغاز شد و در اداماه باه 
اعدام ، حبس و ترور  ابن دسته از وکال گسترش یاافات ]

رژیم در ”  نامطلوب”  [. باطل ساختن پروانه ی وکالی ۱
شرایطی  از سوی دادگاه انقالب انجام شد که بنا بر قانون 
استقالل وکال هی  وکیلی را جز با حکم دادگااه اناتاظاامای 
وکالی دادگستری نمی توان از وکالت ماحاروم یاا ماعالاق 

 [ .١نمود ]

شورای عالی قضایای رژیام باا  ٣١۲١اردیبهشت  ٣۲در 
نقاض قااناون اساتاقاالل وکاالی دادگساتاری  یاک وکایال 
سرسپرده ی منفور جامعه ی وکالت به نام گودرز افتخاار 

کااناون وکاال سرپررسرت انرترصرابری جهرمی را به عنوان 

تعیین کرد و به این ترتیب مدیریت کااناون وکاال پاس از 
سااال  از صاورت انااتاخاااب تاوسااط خاود وکااال  بااه  ١۰

صورت انتصاب از سوی رژیام درآماد. گاودرز افاتاخاار 
جهرمی که پیش از این با خاوش خادماتای هاای فارصات 
طلبانه ای چون تسیید قوانین حدود و قصاص ) بار خاالف 
نظر حقوقدانان سرشناس کشور(، هاماکااری باا دساتاگااه 
اطااالعاااتاای رژیاام در شااناااسااایاای و پاااکسااازی وکااالی 
دگراندیش، عضویت در شورای نگهباان و گاواهای عادم 

[ درجه ی چاکری ۴وجود شکنجه در زندان های کشور ]
و سرسپردگی خود را به رژیم به  ناماایاش گاذاشاتاه باود، 

سال ریااسات اناتاصاابای خاود بار  ٣۴اینبار نیز در طول 
و در  پراکسرازی وکرالی مسرترقرلکانون وکال با اداماه ی 

عوض صدور بی ضابطه ی پروانه ی وکالت دادگستاری 

 کارگرانی که به خاطر  کانون وکال و استقالل ! 

 ! میرند جام جهانی می
بنا به گزارشات منتشره،با ادامه سریال مرگ کارگران 

های بین المللای از وضاعایات  خارجی در قطر، نگرانی

خطرناک کارگران و نقض حقوق آناان در ایان کشاور 

 .یابد روز به روز افزایش می

روز سااه شااناابااه در ”  گاااردیاان“ روزنااامااه انااگاالاایااساای 

انتقاد ساازماان بایان الامالالای از “ گزارشی تحت عنوان 

، نوشت: درحالیاکاه ” اوضاع کارگران خارجی در قطر

قطر خودش را برای میازباانای مسااباقاات فاوتاباال جاام 

دهد کاه  کند، آمار نشان می آماده می ۱۰۱۱جهانی سال 

کارگر نپالی و هندی در ماه فوریه گذشته در قاطار  ١۲

 .اند جان سپرده

از ”  الامالالای کاار سازمان بیان“ این روزنامه تسکید کرد: 

های قطر در تعامال باا کاارگاران خاارجای، باه  سیاست

 .دلیل افزایش موارد مرگ آنان، انتقاد کرده است

المللی کار از قاطار  بر اساس این گزارش، سازمان بین

درخواست کرده است قانون کار خود را اصاالح کاناد، 

دهد حقوق کارگاران خاارجای  زیرا این قانون اجازه می

 .پایمال شود

هام ”  اتحادیه تجارت جاهاانای“ گاردین خاطرنشان کرد، 

انتقادهای سازمان بایان الامالالای کاار را کاه بار اسااس 

گزارش کمیته سه جانبه مطرح شده، کامال تاسیایاد کارده 

 .است

این اتحادیه خاطرنشاان کارد، قابال از آغااز ناخاساتایان 

هزار کارگر در  ۴مسابقات جام جهانی در قطر، حدود 

 .گیرند معرض مرگ قرار می

 ٣۱١ساال آتای،  ۴گاردین ادامه داد؛ قطر فقاط بارای 

میلیارد پوند جهت بهبود زیرساخاتاهاا در ناظار گارفاتاه 

اند که تحقیقاتی را  است. مسئوالن قطری نیز تسکید کرده

برای اطالع از دلیل مارگ کاارگاران و ناقاض حاقاوق 

 .اند آنان آغاز کرده

هاای  این روزنامه انگیسی خاطرنشان کرد، سفارتاخااناه

نافار طای  ١۲اند که  نپال و هند در قطر نیز اعالم کرده

اناد. در مااه  ماه فوریه گذشته جان خود را از دست داده

کاارگار هانادی در  ۱۲مارس نیز سفارت هند از مرگ 

 .قطر خبر داد

گاردین تسکید کرد، کمیته سه جانبه متشکال از ناماایاناده 

دولت چین، ناماایاناده کاارگاران از اماارات و ناماایاناده 

کارگران از نپاال، باا تاهایاه گازارشای از دولات قاطار 

خواست در خصاوص ناقاض نشادن حاقاوق کاارگاران 

توسط شرکتاهاای سااخات و سااز و شارکاتاهاای قارداد 

این روزنامه انگلیسای خااطارنشاان کارد،  .اطمینان یابد

ای از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا هفتاه قابال و  کمیته

 .پیش از سفر رئیس فیفا به قطر، به دوحه رفت

این کمیته خاطرنشان کرد که مسائاوالن قاطاری تاسکایاد 

کااردنااد کااه قااانااون کاافااالاات و کااار در قااطاار را مااورد 

 ٩۲بازنگاری قارار خاواهاناد داد. کاارگاران خاارجای 

 درصد از نیروی کار قطر را تشکیل می دهند.

برای انبوهی از مزدوران وابسته و جنایتکاران دستگاه 
های اطالعاتی و قضایی رژیم سیاست ارباباان خاویاش 
را عملی نمود. این در حالی بود که گروهی از وکاالی 
دادگستری، از جمله شماری از اعضای آخاریان هایاست 
مدیره ی انتاخاابای کااناون وکاال، باه دالیال سایااسای و 
دیدگاهی توسط رژیم اعدام، زندانی یا ترور شده، یا از 

 کشور گریخته بودند. 

کایافایات اخاذ پارواناه ی ”  با تصویب قانون موسوم باه 
، رژیم جمهوری اسالمی مقارر کارد کاه تاناهاا ” وکالت

کسانی می توانند وکیل دادگستری شاوناد کاه اعاتاقااد و 
تعهد آنان به رژیم و والیت فقیه اثبات شده و پیشیاناه ی 

[ و افزون بر ایان ۳سیاسی مخالفت آمیز نداشته باشند ]
هر سه سال نیز این اعتقاد و تعهد از نو ساناجایاده شاده، 
در صورت عدم اثبات آن پروانه ی وکیل مربوط تمدیاد 

[   در این پیوناد کااناون ماکالاف شاد ۲نخواهد گردید! ]
برای سنجش عاقایاده و وفااداری سایااسای ماتاقااضایاان 
پروانه از مراجع ذیصالح )وزارت اطالعات( استعاالم 
نمایاد.  پاس وکایال دادگساتاری حاتای پاس از گاذر از 

تهدید عقیدتری و گزینش اطالعاتی همچنان زیر شمشیر 
رژیم باقی می ماند. از سوی دیگر طبق همایان  سیاسی

قانون اناخااب هایاست مادیاره بارای کااناون هاای وکاال 
مشروط به تسیید صالحیت عقیدتی و سیاسای ناامازد هاا 
توسط قوه ی قضائیه )دادگاه انتظامی قضات( گاردیاد ]

ساال پااکساازی بادناه ی  ٣۲[. حاصل آنکه پاس از ۲
جامعه ی وکالت از عنااصار مساتاقال و ساتام ساتایاز و 
تزریق انبوهی از وکایاالن سافاارشای و سارساپارده باه 
درون آن، قوانین ناظر بر وکالت دادگستری نیز بگوناه 
ای تنظیم شاد کاه اماکاانای بارای باروز نشااناه ای از 
آزادگی و استاقاالل در مایاان وکاال پادیاد نایاایاد و اگار 
جوشش و حرکتی هم باشد، منحاصار باه رقاابات مایاان 

 وابستگان به جناح های درونی رژیم گردد. 

در عمل نیز هربار که زمان انتخابات هیاست مادیاره ی 
وکیالن وابسته بره جرنرا  کانون وکال نزدیک می شود، 

، بویژه از ساه گارایاش اصاول گارا، های درونی رژیم
اعتدال گرا و اصاالح طالاب،  باه مایادان آماده، بارای 
عضویت در هیست مدیره و از این راه رسیدن باه نافاوذ 
و امتیازات بیشتر به رقابت مای پاردازناد. ایان وکاالی 
وابسته که با گرفتن پرونده های بزرگ وکالتی از ناهااد 
های ثروتمند جکومتی به مال و قدرت رسیده اناد، مای 
 کوشند تا افزون بر باند همدست خود، توده ی وکالی نا 

http://www.roshangari.net/1392/12/09/%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7/
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وکالی دادگستری که  دلیری نموده، وکاالات بارخای از 
ناراضیان سیاسی را بر عهده گرفته و به دفاع صادقاناه 
از آنان پرداخته بودند در زندان های رژیم باه سار مای 
برند. کانون های وکالی دادگستاری ایاران، بار خاالف 
همتایان خود در دیگر کشورها، نه تنها در برابر ناقاض 
حقوق انسانی مردم ایران در سه دهه ی گذشته خاماوش 
بوده اند، بلکه حتی در پشتیبانی از آن دسته از اعضاای 
خود که به ستم از سوی رژیم مورد حبس و آزار قارار 

 گرفته اند نیز دم بر نیاورده اند. 

از هیست های مدیره و رؤسای فارماایشای ای کاه تاماام 
فااکاار و ذکاارشااان اثاابااات هاارچااه باایااشااتاار چاااکااری و 

[ و دیگر قدرتامانادان ٩سرسپردگی به درگاه ولی فقیه  ]
حاکم  و در مقابل برخوردار شدن از رانت ها و پرونده 
های مایه دارتر از نهاد های حکومتی است، چشمداشت 
تالش در راه حقوق مدنی و سیاسی مردم، ستیز با فسااد 
و بی قانونی و رعایت حقوق و احترام وکیل دادگستاری 

 از سوی حکومت  پنداری خام بیش نیست. 

 کاوه جویا

 خورشیدی ٣١٩۱اسفند  ۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زیر نویس ها: 

الیحه ی قانونی راجع به تصفیه و پااکساازی در کااناون وکاالی [    ٣]  

شورای انقاالب جاماهاوری اساالمای  ۱۰/١/٣١۳٩دادگستری ؛ مصوب 

 ایران

به شورای سرپرستی وزارت دادگساتاری اجاازه داده مای  ماده واحده :

شود به منظور تصفیه و پاکسازی در کانون وکال، هیاتی مرکب از پاناج 

نفر از وکالی دادگستری برای تصویب به شورای انقالب پیشنهاد کند و 

تا تصفیه کامل در کانون وکالی دادگستری، انتخاباات هایاست مادیاره ی 

جدید برگزار نمی شود و هیست مدیره ی فعلی کانون وکالی دادگساتاری 

 کماکان اختیارات قانونی خود را خواهد داشت.

، ترور عابادالارحامان ٣١۲۰از جمله اعدام منوجهر مسعودی در [    ۱[ 

و زندانی شدن عبدالحمید اردالن و محمد  ٣١۲۰برومند در پاریس  در  

تقی دامغانی، اعضای آخرین هیست مادیاره ی اناتاخاابای کااناون وکاالی 

 ٣١۲۰مستقل در 

وکاالی دادگساتاری، اساتاقاالل الیاحاه ی قااناونای  ٣۲ماده ی [   ١]  
 ٣١١١مصوب 

وکیل دادگستری تووسوط دادگواه  ۲۴۲رویهم  پرونده ی  ۲۶۳۱در سال 
 انقالب اسالمی باطل گردید.

[  نتیجه ی تحقیق هیأت رسیدگوی بوه و وع زنودان هوا کوه گوودرز ۴] 
از زبوان  ۲۶۳۳فوروردیون  ۶۳افتخار جهرمی نیز ع و آن بود  در 

 محمد منتظری چنین بیان شد:

نظام حاکم بر بازجویی ها و بازپرسی  ودادگاه ها و زندان های ما به ”  
اتهام وارده به روش  بوازجوویوی و … هیچ وجه مبتنی بر شکنجه نیست

”  بازپرسی از طرف یکی از مقامات کشور به هیچ وجه صحیح نیوسوت.
 ۲۶۳۳فروردین   ۶۳کیهان، 

این در حالی است که در همان هنگام شکنجه و بدرفتاری بوا بوازداشوت 
شدگان سیاسی و عوقویودتوی، بوویومه در موواردی چوون گوروه فورقوان و 

 سازمان های منطقه ای کرد ستان به گستردگی اعمال می شد. 

قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت دادگسوتوری، مصووب  ۱[ ماده ی ۵]  
۲۶۳۳  

 همان  قانون  ۳، تبصره ی ۱[  ماده ی ۲]    

 همان قانون ٣، تبصره ی ۴[ ماده ی ۲] 

      http://www.scoda.ir/?p=4343 [۲   ] 

[   گودرز افتخار جهرمی، رئیس کنونای کااناون وکاالی مارکاز، باه 3] 
پشات قادم هاای رهاباری قادم ”  تازگی مردم را فرا خاواناده اسات کاه: 

 ”.بردارند و به هر چیزی که رهبری فرمود عمل کنند

 

وابسته ی بی بهره از رانت های حکومتی را نایاز، کاه 
داماانااه ی کااارشااان بااه دعااوا هااای کااوچااک مااالاای و 
خانوادگی محدود است و برخی حتی از پرداخت اجااره 
ی دفتر کار نیز ناتوانند، با وعده های بی بنیاد بفریبند و 

 به رأی دادن به سود خویش وادارند.

انتخابات بیست و هشتمین  دوره و تکاپوی جناح هاای   
حکومتی در فضای کنونی که انتخابات بیست و هشتمین 
دوره ی هیست مدیره ی کااناون وکاالی مارکاز در راه 
است، محور گفاتاگاو هاای رایاج اناتاخاابااتای رقاابات و 

مررکرز درگیری میان کانون وکال و نهاد دیگری باه ناام 
  ٣١۲۰قااوه ی قضاائاایاه اسات کاه در سااال  مشراوران

توسط دستگاه قضایی جمهوری اسالمی بر پایه ی مااده 
قانون برنامه ی سوم توسعه  بنیاان گاذارده شاد  ٣۲۲ی 

و جدا از کانون وکاال باه صادور پارواناه ی وکاالات و 
مشاوره ی حقوقی پرداخت و ضمن افازودن بار شاماار 
وکال به صورت رقایابای بارای کااناون درآماد.  مارکاز 
مشاوران مورد پشتیبانی جناح اصول گارای جاماهاوری 
اسالمی است، حال آنکه کانون های وکال، بویژه کااناون 
مرکز،  بیشتر زیر نفوذ جناح های اعاتادالای و اصاالح 
گرا می بااشاناد. قاوه ی قًضاائایاه در ناظار دارد باا باه 

ماوقاعایات ”  الیحاه ی جااماع وکاالات”  تصویب رساندن 
 وکالی مرکز مشاوران را بیش از پیش تثبیت نماید.

هرچند که مرکز مشاوران قوه ی قضائیه ناهاادی رسامااً 
جکومتی است و لذا صدور پروانه ی وکاالات از ساوی 
آن شاهد روشنی بر دخاالات حاکاومات در امار وکاالات 
است، اما با نگاه واقع بینانه تفاوت ماهوی و بانایاادیانای 
میان مرکز مشاوران و کانون وکال  از لحاظ وابساتاگای 
بااه حااکااوماات وجااود ناادارد، چاارا کااه کااانااون وکااالی 
دادگستری نیز، چنانکه گذشت، سالهاست که باه ناهاادی 
حکومتی و زیر کنترل دستگاه های اطالعاتی و قضایی 
رژیم تبدیل شده است. بهمن کشاورز، رئیس اتحادیاه ی 
سراسری کانون های وکاال، کاه خاود از وابساتاگاان و 
بهره وران بزرگ از رانات هاای حاکاوماتای اسات، باه 
تازگی گفته اسات کاه در صاورت تصاویاب الیاحاه ی 
جامع وکالت استقاللی برای کانون وکاال بااقای ناخاواهاد 

[. روشن نیست که وی از کادام اساتاقاالل ساخان ۲ماند ]
می گوید که در خطر از میان رفتن است! کااناون وکاال 

کااه در پاای ماااده ی واحااده ی  ٣١۳٩از هاامااان سااال 
شورای انقالب به تسخیر رژیم درآمد استاقاالل خاود را 
از کف داد و چیزی جز یک نهاد وابساتاه باه حاکاومات 

 نیست. 

مسائل راستین توده ی عظیم وکالی دادگستاری، کاه از 
پاروناده هااای مایاالایااردی دولااتای و دیاگار راناات هاا و 
امتیازات وکالی حزب اللهی بی بهره اند، فساد گستارده 
ی دستگاه دادگستری، بی قانونی و بی نظمی دادگاه هاا، 

و بای  تبعیض به سود وکیالن نورچشمی حرزب الرلرهری
احترامی به  حقوق و شخصیت وکایال در دادگااه هاا و 
مراجع اداری و انتظامی است. هام اکاناون شامااری از 

   سال جالدان سحرخیز

دالل  ،غم نان  ،کارگر  -سال رکورد  ،سال رکود 

 مست

 ،جنون  ،قلهء عزت  -ایران  -سال شعار مرگ 

 ورشکستگی

 

 سال نان آوران مغموم

 .سالی که چهار راهها به فتح کودکان درآمدند

 سطل زباله ،سال برکت در جوی آب 

 سال حراج تن برای یک وعده شام

 .سالی که سرمایه عضوی از پیکر بود

 .سالی که شیشه پناه بود ،سالی که افیون 

 سال پیش فروش بهشت در مصلی شهر

 سال هزار فامیل کامیاب

 شالق -سال نسیان گلوله  

 بنفش شد به حیلتی -سبز  سالی که

  سال جالدان سحرخیز

 سال ایمان خفته در خاک

 سال شناسایی یک روزنه برای بستن

سالی که آمارها به ماتم نشستند و تباهی به سال سی و 

 پنج رسید

 سال بغض فروخوره

 امید رهایی    

حاضر در  جان باختن یک کارگر

ورزشگاه سائوپائولو واعتصاب 

کارگران ورزشگاه افتتاحیه جام 

 !4۷۹2جهانی

فروردین ایسنا،پس از آنکه هفته گذشته 12به گزارش 
یکی از کارگران حاضر در ورزشگاه سائوپائولو به 
دلیل سقوط از بلندی در گذشت، دیگر کارگران این 
 .ورزشگاه دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند

اند تا  ها خواسته آنها از فیفا و کمیته برگزاری رقابت
امنیت الزم را برای آنها فراهم کنند اما فیفا و کمیته 
برزیل تا به حال به بیانیه کارگران این ورزشگاه 

 .اند پاسخی نداده

ساله در حال انجام کار  29هفته گذشته فایبو همیلتون 
 .سقوط کرد و درگذشت

این ورزشگاه محل برگزاری دیدارهای مهمی از جمله 

های جام جهانی است افتتاحیه رقابت   

http://www.scoda.ir/?p=4048
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های خودکااماه  کرد برخی دولت   ای که حاصل عمل سیاسی
است. دولتی که به خاطر خصلت انحصارطلبش آرام آرام 

اش را با مردم از  غلتد که در نهایت رابطه ای می به ورطه
دهد. چنین حاکاوماتای صارفاا در صادد حافاظ و  دست می

حراست منافع خویش است در نتیجه مردم خصایل نیکوی 
سازندگی و تالش در راه کسب سالمت اخالق و بهزیستای 

دهند و قربانی بالیای سیاسی و اجتماعی و  را از دست می
شوند که آن حکومت برایشان به ارماغاان آورده  بحران می

است. در چنین شرایطی جامعه ممکن است هار از گااهای 
ها و خشمی که از کال وضاع  ها، حرمان کامی   به علت تلخ

موجود در دل خود انباشته سر به شورش بردارد و پس از 
سرکوب وحشیانه دوباره به زندگی روزمرگی خاود اداماه 
دهااد و باارای تااسماایاان مااخااارج زناادگاای خااود بااه کااارهااای 
گوناگون، حاتاا کاارهاایای بسایاار پسات و دور از شائاون 

آمد خود چشام    و   انسانی، دست بزند و دائما در مسیر رفت
به دست این و آن داشته باشد که در زنبیل یاا کایاساه خاود 

 کنند. چه اجناس یا کاالیی حمل می

های صوتای و تصاویاری، باا وجاود  با وجود تسلط رسانه
نقش تالاویازیاون، ویادئاو و مااهاواره و ایاناتارنات، هاناوز 

ش ماهامای در تاحاول قهاا( ن نویسندگان )و الاباتاه کاتااب
کنند و این است علت فشاری کاه باعاضای  اجتماعی ایفا می

. در ماقاام نادسااز ها بر این نوع از آثار وارد مای حکومت
ناویسای در کشاور ماا،    مقایسه با تاریخ صدساالاه داساتاان

های اخیر، کار ماهامای )کااری کاه  ادبیات و هنر، در سال
ی ما باشد( انجام ناداده اسات.  در رابطه با زندگی روزمره

دهانادگای  گویی نویسنده، آن برندگی نیش قلم و قدرت تکاان
اش را از دست داده اسات و چشام بار  و آرامش برهم زنی

 حوادث جاری پیرامون خود بسته است.

دست به ریاکاری زدن به خاطر رسیدن به رفاه اقاتاصاادی 
گری، تازویار و دورویای بارای بادسات آوردن  و اشرافی

 مقام، قدرت و موقعیتی در طبقات باالی اجتماع، محاافاظاه
کاری در برابر وقایع سرنوشت ساز ملی، عدم تاماایال باه  

 اتخاذ تصمیمی در بارابار ایان وقاایاع، حارص، آز، مااده
زدگای، تاکابار و پاوچای    طالابای، مصارف   پرستی، قدرت 

حسااب و    ای که در اثر ناوسااناات بای اخالق قشر نو کیسه
ها مطالابای اسات کاه  اند، این ها به نوایی رسیده کتاب قیمت

بایانایام. هار  ها در ادبیات هنر اماروز مای تر اثری از آن کم
هایی که نشان دهناده  روزه شاهد مناظر، تصاویر و صحنه

احسااسای، خاودخاواهای و    جویای، بای   طلبی، لذت   منفعت
گری در بارابار  پای بند نبودن به اصول اخالقی و نیز ستم

؛  کنند، هستیم کسانی که در برابر عقایدشان اظهار نظر می
گونه اثری که حاکی از نفرت عمیق از اباتاذال و    اما هی 

دیاده  ،توانایی پرشوری که بارای ماحاو ایان اباتاذال بااشاد
هاای بسایااری از آن را در  شود. اباتاذالای کاه ناماوناه نمی

بینیم. این نفرت از اباتاذال باایاد بار روح  اطراف خود می
ای سنگین، فشار بیاورد تا بتواند آن را  نویسنده چون وزنه

در اثر خود به تصویر بکشد. از طرفی هنرمندی که خاود 
به دام ابتذال گرفتار آمده، به عاملی برای شیوع این ابتدال 

زیرا عالقه به جهان پایاراماون  ؛در جامعه تبدیل شده است
امور جاری زندگی را از دسات   خود و توانایی در مشاهده

داده است. او از بسایااری مساایال کاه در جاو سایااسای و 
شناختی دوران ما مطرح است غاافال مااناده و در    زیبایی

اثاار شاایاافااتااگاای ظاااهااری و مااد روز نسااباات بااه ماادرناایااتااه 
اش با پس زمینه زبان و فرهنگ و ادبیات فارسی و  رابطه

 پس زمینه تاریخ دوران ما قطع شاده و نایاز فااقاد تاجارباه
 اندوزی کافی در زندگی و هنر است. 

های ظاهری و توخالی شاهنشاهی و محاو  فروپاشی ارزش
باره آن نظام ستمگر، احساس آزادی شاعاف اناگایازی  یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علی اشرف درویشیان

 
 ای در دلت جای دارم پس اگر ذره

 دمی از شادی کناره کن
 و در این جهان دشخوار، نفس خویش به درد بیاالی

 و داستان مرا حکایت کن
 شکسپیر ،«هاملت«

 
تازگی و بداعت آثار هنری به ویژه ادبیات بدون تردید 
ملهم از زندگی شحصی هنرمند و نویسنده است. رد و 

ئولوژیک و  های ایده ها، درگیری اثر و صبغه تجربه
کند.  زندگی هر نویسنده در آثار او به نحوی بروز می

ها بستگی کامل به  شدت و ضعف نمود این تجربه
اشتیاق نویسنده به استقالل روحی و عشق به آزادی و 

کند،  ای که در آن زندگی می دمکراسی برای جامعه
 دارد.

ای که در کوران زندگی پر حادثه خود در اثر  نویسنده
است که باید  کسب تجارب گوناگون به این نتیجه رسیده 

عدالتی اجتماعی باشد، چگونه می   دشمن سرسخت بی
تواند در این شرایط و در وضع موجود، عمل کند. 

های اجتماعی و  دیدگاه  های هر نویسنده، نماینده نوشته
سیاسی او است. هر چه نویسنده از نظر ادبی هنرمندتر 

های  رچه کردن طرح و پیرنگ، شخصیتپا باشد، یک
تر خواهد  کننده تر و متقاعد داستانی و دیگاهش طبیعی

گیری علنی و   بود و اغلب آثار یک نویسنده از جهت
هایی که حامالن  ی کامال آشکار از شخصیت استفاده

بیند. ممکن است  افکار و عقاید خاصی هستند، لطمه می
ای با تسلطش  ای بتواند این نقایص را تا اندازه نویسنده

گوهای جذاب و   و  دازی و استفاده از گفتپر در روایت
های زنده و با روح  اش در خلق شخصیت گاه با توانایی

و باورکردنی، جبران کند. اما بدترین آثار یک نویسنده 
هایی هستند که تسثیر تعصبات خشک و  بدون شک آن
شود. هر کدام از آثار  ها آشکارا دیده می سخت در آن

باید سندی  ،ای که متعلق به روزگار خود است نویسنده
ای که در  زده  باشد در محکومیت جامعه نابسامان و ستم

 کند.  آن زندگی می

های لطیف و تارد کاودکاان  ای که در آن استخوان جامعه
ها و در  فرسا، در برابر آتش کوره در زیر بارهای طاقت

شاوناد  ها خرد می ی قالی کنار دارهای سر به سقف کشیده
رساد.  ی زنان و مردان ستمکش به گوش کسی نمی و ناله

عادالاتای و    تاواناد فاارغ از بای یک هنرمند حساس نامای
ای کاه از  عدالاتای   سرکوب سیاسی دوران خود باشد. بی

آیاد و سارکاوب  داری پدید مای سرمایه  رحمی فزاینده   بی

ای بر ادبیات داستانی پس از انقالب مقدمه برای مدتی ایجاب کرد. )در مسیر تاریخ جهان تمامی   
های انسانی مدام در سیالن و تاغایایاراناد و ایان  ارزش

شود.( البته این شاعاف را  تر می تغییر با انقالب سریع
های خصوصی که در اثر تهی  داری و شرکت سرمایه

اند، هنوز هم در  شدن جیب مردم زحمتکش، فربه شده
کنند و این البته برای فرهنگ پاویاا و  دهان مزمزه می

هاا و  ناظاری خاواسات آن تاناگ ای کاه مای از بندرسته
رحمانه رژیم گذشته را جاباران کاناد،    سانسورهای بی
 ناامید کننده است.

اماان در    هاا، بای هنرمند پس از سقوط آن شبه ارزش
های جادیاد اسات تاا  ای از ارزش جوی سلسله   و   جست

اما این   اعتبار گذشته کند؛   های بی جایگزین آن ارزش
های تازه را در پیوند با جامعاه، در راباطاه باا  ارزش

گاوی رودرو باا عااشاقاان    و   مردم، در نشست و گفت
توان کسب کرد. از طرفای ناویساناده  ادبیات و هنر می

و هنرمند دگراندیش امروزی از بارخاورداری چانایان 
ارتباطی محروم است و به کاناج انازوا راناده شاده و 
 برای امرار معااش نااچاار اسات باه کاارهاای خساتاه

هاا  ای باه آن ای چون ویرایش متونای کاه عاالقاه کننده 
بایاناد دناائات و  دست بزند و در حاالای کاه مای، ندارد

سنگدلی، طماع و خاودخاواهای روزافازونای صافاحاه 
کاوشاد از واقاعایات زشات  روزگار را تیره کرده، مای

 کاری بگریزد.  کاسب

هنرمند برای کشف قوانایان جادیاد، بادون وحشات از 
 سانسور و ممیزی باید بتواند با نگاهی جدید و بیاگااناه

وار به مسائل پیرامون خود نگاه کند. با همین دید باود  
زیرا او افاتاادن   که نیوتن قوانین جاذبه را کشف کرد؛

 ای بیگانه و جالب دید.  سیب از درخت را پدیده

برتولت برشت در پایان نمایش اساتاثانااء و قااعاده از 
خاواهاد کاه: اماور آشاناا را کاه  تماشاگاران خاود مای

 اید. دهند، دیده همیشه روی می

 کنیم:  اما از شما خواهش می

 آن چه را که بیگانه نیست، نگران کننده بشمارید!

 آن چه را که عادی است، ناموجه محسوب کنید!

ی  آن چه را که ماعاماول اسات چاناان کانایاد کاه ماایاه
 تان شود. حیرت

 آن چه را که به نظر قاعده است، سنت غلط بخوانید!

 هااااای غاااالااااط یااااافااااتاااایااااد، و هاااار جااااا نسااااباااات
 درست را بنشانید.

دردی و خودپسندی برخی جوانان کاه    عدم آگاهی، بی
کاناناد و  نشین و ثروتمند زندگی می های مرفه در بخش

های گاران قایامات  هایی با اتومبیل با برپا کردن مسابقه
باعث به خطر انداختن و گااه نااباودی زنادگای دیاگار 

شوند را فقط با جریمه کاردن  های زحمتکش می انسان
تاوان عاالج کارد. تاناهاا آثاار  و بازداشت موقت نامای

هاا را  تواناد آن هنری افشاگرانه و سازنده است که می
شان بیارون باکاشاد. آثااری  از دنیای محدود و دربسته

ها نشاان بادهاد و باه  که ابعاد مختلف زندگی را به آن
کشای  ها بفهماند که در زیر گوششان جوانان زحمت آن

هاایای باا  کنند که صبح تا شام در کارگاه هم زندگی می
کنند و عاقبت  شرایط محیطی و کاری سخت، جان می

ای  هم همین زحمتکشان، منابع الهام و الگوهاای زناده
هستناد کاه هاناگاام روی آوردن مصایابات و جاناگ، 

وطاناانشاان  کاناناد و باه یااری هام مردانه قاد عالام مای
کاردن خاویاش در راه آرماان و   شتابناد و از فادا می

ورزند. این الگوها را باا داساتاان،  اهدافشان دریغ نمی
های هنرمندانه و با دیدی همه جاناباه  شعر و نمایشنامه

توان زنده کرد و نه با شعارهاای  و دور از تعصب می
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قاطع اظهار نظر کرد. به محاض آن کاه دوران روشان 
ای طلوع کند و رهایی ادبیات داساتاانای از زیار  اندیشانه

تیغ سانسور فراهام شاود، شااهاد پاربااری و شاکاوفاایای 
 ادبیات و هنر خواهیم بود.

 برگرفته از سایت نگاه
  

 

   سوار خواهد آمد. سرای رفت و رو کن
 کلوچه بر سبد نه، شراب در سبو کن
   تر ز شستشوی باران، صفای گل فزون 
 کنار چشمه بنشین، نشاط و شستشو کن

   دان در آور جلیقۀ زری را ز جامه 
 گرش رسیده زخمی، به چیرگی رفو کن

   ز پول زر به گردن ببند طوقی اما
 به سیم تو نیارزد، قیاس با گلو کن

 به هفت رنگ شایان، یکی پری بیارای
 ز چارقد نمایان، دو زلف از دو سو کن

 تار کهنه بر کش ز گوشه خموشی، سه  
 سرودی از جوانی، به پرده جستجو کن
 چه بود آن ترانه؟ بلی، به یادم آمد

  «ز دستم گلی بگیر و بو کن»ترانۀ 
 سکوت سهمگین را از این سرا بتاران

 بخوان، برقص، آری، بخند و های و هو کن 

 سوار چون در آید در آستان خانه
 گلی بچین و با دل نثار پای او کن
 سوار در سرایت شبی به روز آرد

 دهت به هرچه فرمان، سر از ادب فرو کن

 سحر که حکم قا ی رود به سنگسارت 
 نماز عاشقی را به خون دل و و کن

 سیمین بهبهانی

تصویر واقعی از دنیای   برجسته نویسنده برای ارائه
پیرامون اوست و تا زمانی که به ایرن امرتریراز دسرت 

طرور جردی نرگراه  توان به کار و اثر او بره نیابد، نمی
 کرد.

بادون کاماک  »  هاامالات«گونه کاه درد و رناج    به همان
گرفتن از زبان قابل تصویر نیست، رنج و عذاب نویسنده 
نیز باید با کلمات بیان شود تا عمق و سارشااری الزم را 
کسب کند. بدون وساطت زبان کشف معانی و رسیادن باه 

ای که کلمات  اعماق زندگی مردم ممکن نیست. در جامعه
در اسارت باشند، زبان نقش تکاملی و سازندگی خاود را 

دهد. نگاه تازه، بدیع و جامع به تجربه بشری  از دست می
هنگامی میسر است کاه ماا باتاوانایام انساان را در اباعااد 
گوناگونش در زندگی بررسی کانایام و ایان امار جاز در 

ناهاناد، اماکاان پاذیار  جامعه که در آن باه آزادی ارج مای
اش در  یی سایانااوساکای در آخاریان دفااعایاه نیست. آندره

 گوید: دادگاه، قبل از محکومیت می

هاای حاقاوق  من از صمیم دل معتقدم که نباید باا فارماول«
زیرا طبیعت تصاویار هاناری  ؛ درباره ادبیات داوری کرد

چیزی است بغرنج و اغالاب خاود ناویساناده هام قاادر باه 
کنم که اگار جالاو شاخاص  توضیح آن نیست. من خیال می

هملت به چاه ›پرسیدند:  گرفتند و از او می شکسپیر را می
معناست؟ مکبث به چاه ماعانااسات؟ آیاا قصاد و ماناظاور 

کنم کاه شاخاص  مخربی در آن نهفته نیست؟ من خیال نمی
هایی پاساخ دقایاق  توانست به چنین پرسش شکسپیر هم می

خالف اصطالحات حقوقی، دقت معنا و مفهوم   بدهد... بر
تر است که با وسعات و بارد آن  تصویر هنری وقتی بیش
 *           »ارتباط مستقیم داشته باشد.

گاذارد  ای به جای مای برای هر نویسنده، هر حادثه، نشانه
حوادثی که بار  . و هر نشانه جای زخمی است بر پیکر او

ها و  باید آثار، نشانه نویسندگان و هنرمندان ما گذشته، می
هاا باه  تر از ایان تر و وحشتناک هایی عمیق در نتیجه زخم

ای  تار ناویساناده هاای کام گاذاشات. ماا در ناوشاتاه جای مای
هااایاای از انااقااالب، جاانااگ و حااوداث طااباایااعاای و  زخاام

بایانایام. حاوادثای کاه  غیرطبیعی که بر مردم ما گدشته مای
کند تا چاه  خواب و آرامش را از افراد عادی نیز سلب می

رسد به هنرمندان و نویسندگان که چشماان بااز و آگااه و 
های بیدار جاماعاه هساتاناد. تاناهاا هانارمانادانای کاه  وجدان

توانند  می ،صاحب تفکری مستقل و استقالل روحی هستند
این حوادث را بازآفرینی کنند و به یاد کساانای کاه دارای 

ویاژه باه یااد    فراموش کاری تاریخی هستند بایااورناد. باه
کساااناای کااه حااافااظااه تاااریااخاای ناادارنااد و نشاائااه مصاارف 

اند. او باید پاکی و فضیلت و مالطفت انسانی را در  زدگی
برابر ناپاکی و رذالت ددمنشااناه شایاطاانای قارار دهاد تاا 
خواننده بتواند درک صحیحای از دنایاای پایاراماون خاود 

 داشته باشد.

باید گفت هنوز خیلی زود است که بگاویایام کادام یاک از 
ماان باه تصاویار  دنیاهایی کاه هانارمانادان و ناویسانادگاان

اند، همان دنیایی است کاه واقاعاا در  اند و ارائه داده کشیده
پیش آمدهای آینده دارد.    ایم. همه چیز بستگی به آن زیسته

بدون تردید برخای از ناویسانادگاان باا تاماام مشاکاالت و 
هاایای از  های پیدا و ناپیدا ممکن اسات واقاعایات محدودیت

روزگار ما را به درستی بازآفریانای کارده بااشاناد و ایان 
چیزی است که تاریخ ادبیات داساتاانای ماا و در ناهاایات 

 آن نیازمند است. تاریخ اجتماعی ما به

گاه درک کنیم که زندگی دارای یک معنی تک باعادی   هر
نیست و دارای نوعی کثرت ماعاانای اسات، آناگااه اجاازه 
خواهیم داد که نویسندگان و هنرمندان از ابعاد مختالاف و 
با سالیق گوناگون به زندگی نگاه کنند و حق داشته باشناد 
آثار انتزاعی و تجربی خود را در معرض دید داوران و 

تاوان  منتقدان ادبی و هنری قرار دهند. در آن صورت می
طاور  خاصی از حیات ادبی یک جااماعاه باه  دوره  درباره

ای عکس باه  ای که گاه نتیجه تکراری و تابلوهای باسمه
آورند. اگر آثار ما فاقد حقیقت انسانی و واقعیات  بار می 

زندگی باشد، بدون تردید، خاوانانادگاان خاود را فاریاب 
 ،ای که در مورد بارتاولات بارشات آوردم ایم. نمونه داده

دهد هنری که از نظر سیاسی فرماایشای بااشاد  نشان می
چه مشکالت و معضالتی خواهد داشت. حاتاا ناویساناده 

تواند با یاک مافاهاوم  ای چون او نیز نمی بزرگ و نابغه
فرمایشی در ذهن، اثری هاناری   سیاسی حاضر و آماده

 خلق کند که از نظر متقاعد کننده باشد.

های قالبی سیاسی، مانع از بازی  ها و موقعیت شخصیت
شاوناد و در ناتایاجاه باه طاور  تخیل هنرمند مای  آزادانه

هاایای بایاش از حاد  ها و موقعیات ای شخصیت ناخواسته
ی  اماا هاناگاامای کاه اناگایازه  کاناد؛ ساده شده، خلاق مای

سیاسی از نوع غیرمستقیم باشد، هنگامی که بارخااساتاه 
عدالتی و رناجای بااشاد کاه  های هنرمند از بی از تجربه

جهان باعث آن بوده، و در نهایت وقاتای باتاواناد عاناان 
هایش  طوری که شخصیت تخیل خود را آزاد بگذارد، به

ی ابعاد روند رشد طبیعی، تاکاویان پایادا کاناناد،  در همه
تار و  ی کار نه تنها از نظر انسانی تاسثایار عامایاق نتیجه
بلاکاه از لاحااظ اجاتامااعای و  ،تری خواهد داشت عظیم

 تری خواهد گذاشت. سیاسی نیز تسثیر بیش

کنند که آثاارشاان  بدون شک نویسندگان متعهد تالش می
عامل فعالی برای تغییار واقاعای شارایاط اجاتامااعای و 

ها مستقیاماا  فرهنگی انسان بشود. ممکن است این تالش
با تغییر در حساسیت آدمای، جاو اجاتامااعای و ماحایاط 
اخالقی پایاراماون انساان هاماراه بااشاد. در اوضااع و 

بسایااری از  ،احوال بسیار عجیب و غریب روزگار ما
نویسندگان دچار تعارضند و در چنین اوضاعی انتخاب 

ای که بتوان بر آن مضمونی بنا نهاد نیز عاجایاب و  ایده
غریب خواهد بود. ناچار حاصل این انتخاب گاه موهوم 

 و دور از واقعیت خواهد بود.

ای جااماعاه، روشان کاردن  همدلی با رنج مردم حااشایاه
چشم خواننده بر حقایق است تا جامعه رشد کاناد و ایان 
  مستلزم اعتقاد است که نویسنده، متعهد باشد که دربااره

اش باانااویسااد و بااا پاارداخااتاان بااه مسااایاال عااادی  زمااانااه
 اش را تشریح و توصیف کند. روزمره، عصر و زمانه

شانااسای    خواهم زیباایای من می«گوید:  بل می  هاینریش 
 زیبایی«و منظورش از   » انسانی را به تصویر بکشم 

مفهومی مجرد و انتزاعی نیسرت.  «شناسی انسانی 
مردمی کره   یعنی نوشتن درباره  » شناسی   زیبایی«

ایررن کرره   کررنرنررد و دربرراره در جروار مرا زنردگری مری
کرنرنرد، چرگرونره وطرن را  چگونه با هم برخورد می

سررازنررد و چررگررونرره پررول، عشررق و مررذهرر  بررر  مرری
گررذارد. او در یررکرری از  اشرران ترر ثرریررر مرری  زنرردگرری
شناسی خاص خرود را در    هایش، زیبایی سخنرانی

ادبریرات فرقرز چریرزی را «جمله زیر خالصه کررد: 
یه کار خود قرار دهد کره جرامرعره ما تواند دست می

 »  ارزش دانسرتره اسرت.   آن را دور ریختنی و بری
شدگران    فقرا، رانده  ، » دور ریختنی«منظور بل از 

اند. ایرن قرربرانریران مرظرلروم، برر  و رنجبران جامعه
ها را در مهار دارد، نه تسلطی  قدرتی که زندگی آن

کررنررنررد. زنرردگرری آنرران  دارنررد و نرره آن را در  مرری
گررر وضررع بشررری برره صررورت  ترروانررد نررمررایرران مرری

وار باشد. ارائه گرزارشری زنرده از وقرایرع و  نمونه
ی یرک جرامرعره در طرول  مراحلری از تراریرخ زنرده

زندگی نویسنده )بدون قصد و نیت خاص( مرراحرل 
 دهد. گوناگون سازندگی و خالقیت او را نشان می

دور افکرنردن مرعریرارهرای جرزمری فررسروده بررای  
های  های داستانی، یکی از امتیاز ارزیابی شخصیت
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آیاد".  اند "نفاوس باد نازن کاه باد پایاش مای از قدیم گفته
ها آغاز کنیام تاا بادی در  را با امیدواری ٣١٩١نوروز 

پیش نباشد. سیما بینا، خواننده موسیقی سنتی و محلی باا 
  .بیند هایش بهار را همچنان بهاری می امیدواری

دویچه وله: خانم بینا در سال گذشته مرا شراهرد برودیرم 
که خانه سینرمرا برازگشرایری شرد. امریردهرا و نرویردهرای 

برا  .دیگری هم برای بهبود وضع هنرمرنردان داده شرده
این اوصاف به نظر شما وضعیت هنرمندان در سال نو 

 خورشیدی آیا رو به بهبود خواهد بود یا نه؟ 
هاای ناوروزی. هایا  دلام  سیما بینا: با سالم و شاادبااش

خواهد که برای این سئوال شما کلمه نه یا منفای بار  نمی
هرحال در این سال ناو و عایاد ناوروز  زبان بیاورم. به
هاایای خاواهاد  های کوچک و دلخوشای حتما یک گشایش

دانید، مشکالت و مسائل آن قادر  بود. امیدواریم. اما می
کانام باه ایان  گسترده و عمیق اسات کاه مان فاکار نامای

 .ها یا با این فرم سیستم بتواند چیزی حل شود زودی
 پس امید چندانی ندارید؟ 

 .خواهم ناامید باشم هی  وقت نمی
حاال برایتان قابل تصور است که احرترمراالر در سرال نرو 
خررورشرریرردی زنرران برره صررورت تررکررخرروان هررم حررق 
 آوازخررررررررروانررررررررردن داشرررررررررتررررررررره بررررررررراشرررررررررنرررررررررد؟

ر. گفتم، خیلی چیزهرا مری تروانرد انرجرام شرود. ولری  قطعا
ها و شرایطی دارد کره برتروانرد بررای  همیشه محدودیت

 .اجرررررررررررررا مررررررررررررجرررررررررررروز بررررررررررررگرررررررررررریرررررررررررررد
خود شما وقتی نوروز در راه اسرت، کردامریرک از ایرن 

 کنید؟  اختیار زمزمه می تان را بی های ترانه
هاای شااد را دوسات دارم.  هرحال در نوروز آهاناگ به

بیاا بایاا » :تر است. مثل یک کارهایی هست که ریتمیک
دلبروک ما، قربون تو شام/ دنایاا دو روزه آی بایاا کاه 

ساات کااه  باااالخااره ایاان یااک آهاانااگ خااوباای .«نااوروزه
نوستالژی هم از آن دارم. این ماال خایالای خایالای قادیام 

هاای  است. پدرم در خاراساان، در بایارجاناد، آن ماوقاع
اش، این سروده را درست کردند و حااال باعادش  جوانی

هاای دیاگار شااد  من یاد گرفتم و اجرا کاردم. یاا آهاناگ
عید آمد و عید آمد/ آن بخت سعایاد آماد/ بارخایاز »مثل: 

  .«زن/ کان ماه پدید آمد دُهل می
خانم بینا یک خاطره نوروزی دارید که در درازای ایرن 

 تان مانده باشد؟  چند سال همچنان در ذهن
 

 سیما بینا

ها مال دوران  تواند باشد. ولی تمام این خیلی خاطره می
شدیام.  ست که نوروزها و عیدها دورهم جمع می کودکی

گرفتیم و از ایان  پدر و مادر بودند و خالصه عیدی می
چیزها. ولی آن چیزی که بارای مان خااطاره شاده، آن 

 عروسی در اتوبوس مسافربری 
ست که جنگ ایران و عراق هم بود و هاماه خایالای  سالی

خصوص کاه مان  به .دلتنگ و دلشکسته و ناراحت بودیم
هم یکی از عزیازانام زنادانای باود. دوساتای داشاتایام کاه 

ای از ما دوستانی را که با همدیاگار ماسناوس باودیام،  عده
بوس گرفات و  دعوت کرد که به گرگان برویم. یک مینی

هاای ماوجاود و زیار  هرحال با آن هاماه ناگارانای همه به
باران تهران، راه افتادیم رفتیم گرگان. آنجا بارای  موشک

ما جایی گرفته بود که چند وقت نوروز را دورهم بااشایام 
و سااال تااحااویاال را. بااعااد باایاان راه دیاادیاام کااه هاامااان 

های گرگان یک ماشینی را گل زدناد و عاروس  نزدیکی
خالصه گفتیم چه خوب. هاناوز  .بردند. بوق بوق بوق می

 ها هست.  ها هست، عروسی خوشحالی

سایامااجاان راضای هساتای کاه ایان   :دوستم آمد و گافات
شاان کانایام باه  عروس و داماد را خوشحال کنی ، دعاوت

 مان و تو براشان یک قطعه شاد بخوانی؟  بوس مینی

گفتم: با کمال میل. بعد رفتایام و باوق زدیام و جالاو ایان 
ها آن قدر ترسیدند، فکر کاردناد  ماشین را گرفتیم. طفلک

ما پاسداریم. خالصه مجبور شد بگوید سیما بیناا اسات و 
کند به اتاوباوس کاه بارایاتاان باخاواناد.  شما را دعوت می

بوس ما. مان  خالصه این عروس و داماد آمدند توی مینی
ها همه با هامادیاگار الال الی الال الی  ها و دوست و بچه

شاان  الال الالی الی. خنچه بیآرید، اللاه باکااریاد... بارای
شان خاطره شد  خواندیم و دست زدیم و این قدر این برای

ماان کاناناد باه  کاردناد کاه دعاوت ماان نامای که دیاگار ول
 شان.  عروسی

هاای  ای شاد کاه باا هاماه دلاتاناگای این برای مان خااطاره
خودمان، شب نوروز ما یک عروس و دامااد جاوان را 

  شان زدیم و خواندیم. این طور خوشحال کردیم و برای

 منبع: سایت دویچه وله

 1939فروردین 

عاااااکااااااسااااای باااااه 

توضیح، تشریاح و 

ثااابااات زنااادگااای و 

شااااارایاااااط کاااااار 

کااارگااران و کااار 

کودکان در جاماعاۀ 

ساااارمااااایااااه داری 

پرداخت. او بارایان 

باااااور بااااود کااااه 

"دوربین عاکااسای 

را مااااای تاااااوان 

همچون یک ساالح 

 به کار گرفت." 

گرچه لویس هاین، هیچگاه برای تغییر مناساباات سارماایاه 

داری تالش جدی ننمود. اما دوربایاناش را در خادماِت باه 

 تصویر کشیدن کار و زندکی کارگران به کار گرفت. 

خریداری کارد  ٣٩۰١هاین اولین دوربین خود را در سال 

وازهمان ابتدا زاویه های دوربینش هی  گاه شرایط کاار و 

زندگی را همانند تصاویری بی جان "ثبات" ناکارد، بالاکاه 

تصاویرش فریاد اعتراضی علیه شرایط نکبت بار زنادگای 

اجتماعی بروز آن میباشد. چانایان  -و زمینه های اقتصادی 

نگرشی او را بر آن داشت تا به ماحالاه هاای کاارگاری باه 

ی آن شرایط ظالمانه  ها و معادن کشیده شود و همه کارخانه

 و غیرانسانی 

شاد باه  شان تحمیل مای را که بر کارگران مهاجر و کودکان

هاای او باه  عریان ترین شکلی به تصویار باکاشاد. عاکاس

ی سرمایه داری آمریاکاا  مثابه کیفرخواستی بر علیه جامعه

در اوایل قرن بیستم بود. آثار هاین بی تردید تاثیر خاود را 

برافکارعمومی آمریکاگذاشت وجهان سرمایه داری را باا 

عریان کردن استثمار کاودکاان )ماکایادن شایارد جاان( در 

کارخانه های بافندگی و معادن لرزاند، وافکارعاماومای را 

 به واکنش وا داشت. 

هاین تجربه ای عکاسی مستند را ازثبت تصاویر طابایاعات 

ی شارایاط زنادگای کاارگاران و  و اشراف به سمت مطالعه

زحمتکشان سوق داد. زحمات و تصاویر لویس هاایان راه 

را برای اصالح قاوانایان کاار درآماریاکاا و ساایار جاهاان 

هموار کرد و توچه مردم شریف و انسان دوست جهاان را 

کردند  ها مانند برده کار می به کار کودکان، که در کارخانه

معطوف داشت. اگرچه وی از حد یک اصالح گارجااماعاه 

 سرمایه داری فراتر نرفت.   

    روشن  هنر و ادبیات افقمنبع:  

 کارگران و آسمان خراشها
 

 زندگی نامه کوتاه لویس هاینه

معلم نقاشی، منتقد اجتماعی  Lewis Hineلویس هاین 

پا به عارصاه  ٣۲۲۴سپتامبر ۱٢وعکاس آمریکائی در

جهان گاذاشات. لاویاس کاودکای ساخاتای را پشات سار 

 گذاشت.  

در دوران ناوجاوانای و جاوانای باا کاارهاای ساخات و 

گوناگون کارگری دست و پنجه نارم کارد و صااحاباان 

سرمایه شیرد جانش را مکیدند. او همچنایان طاعام تالاخ 

بیکاری و فقر را نیز در زنادگای لاماس کارد. شارایاط 

زندگی ومحیط اطراف وی و همچنین تجربیات زندگای 

تاثیر خود را بروی گذاشت. لاویاس هاایان باا دوربایان 
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...  یک بار كه یكر از قوم و خویش ها از أو پارسایاد 
پس چرا باز به شهر بر مایاگاردداو در ان خااناه هااي 

شد و گافات ماثال   زیباتر زندگر نمیكند .بسیار عصبانی
اینکه حالیتون نیست كه این مانازل خااناه مان اسات و 
مادر پدر باخوشحالی گفته اش را تاکید مر کاردناد ایان 
چه حرفیست اینجا خاناه اش اسات و اتااق خاودش را 
داردو کلید خانه هم در جیبش است . مختار ساالاهااسات 

 كه در این منزل زحمت كشیده است . 

از  ۳۲میشود تمامر تابستان و پائیز ساال  ٣١٣۲سال 
مختارخبري نبود من گاه گاهی حرفهای مادر و پدر را 

زدند میشیندم که نکند سارش باالیار  که با هم حرف می
آمده باشد پدر میگفت ,احتمال دارد مخاتاار کشاتاه شاده 
باشد مادر حرف پدر را رد مایاکارد و مایاگافات ماگار 

که این اواخر بیشتر به زادگاه خود تمایل   متوجه نیستی
داشته که برود و احتماال ماریاض شاده و ماانادگاار ،، 

میکردیم و از او   همگی اهل خانه برای مختار دلتنگی

بیخبر بودیم ، پدر با دلخوري میگفت دیگر ساالاهااسات 
کرده و سار باه هاوا شاده  را گوش نمی  که حرف کسی

بود و آخر عاقابات آناهاا را پاس از ایان هاماه ساال و 
خاطرات گذاشت و ر فت و از نمک نشانااسای ماخاتاار 
داد سخن میداد و لر بالعكس ،مادر همیشه امایاد داشات 

هااا و  کااه روزی باار خااواهااد گشاات ،چااون لااباااس
اسبابش .,هنوز در اطاقش باقیست ،،پدر براي دلاداري 
به خود میگفت كه در منزل او مختار خاوش و راحات 
زندگر كرده و وجدانش راحت است كه ماخاتاار او را 
ترك نكرده اما ان دورانر كه در منازل ماادري ماادرم 
زندگر كرده را از چند و چون ان و جاگاوناه گاذراناده 
خبر ندارد و مادرم از این حرف پادر ًخاوشاشاش نامار 
امد و با فخر همیشكر رو به پدر میگفات تاو چاه فاكار 
میكنر انجا ده كلفت و نوكر بود یكیش هم مختار . جاه 
فشاري یا سختر میتوانست در مانازل اناهاا مار داشاتاه 

 است . ؟

و من میفهمیدم كه این گفتگوي مادر و پدر چرا اناجاام  
میشود و بیشتر به فكر فرو میرفتم و نگاه عمیقتري باه 
خدیجه دختر همسن سال خودم كه مشغول سابازي پااك 
كردن و زلیخا كه لباس ها را اطو میكرد مر انداختم و 
 در سكوت به ادامه حرفهاي مادر و پدرم گوش میدادم.

پدر هر بار فكر تازه اي به فكرش میرسید كاه غایابات  
مختار را توجیه كند / خانم نکند مختار به دام آدماهاای 
نا باب افتاده باشد و ازاو سواستفاده کارده بااشاناد ماثاال 
باند قاچاقچیان مواد مخدر و احتامااال باه زنادان افاتااده 

است ،،چون یک بار دیاده باودم کاه ماخاتاار 
قبل از ناپدید شدنش در در حایااط خااناه در 
زیرسایه درختر نشسته بود و دسته اسکنااس 
هاي نویر را میشمرده است ،و مان ماتاحایاز 
بودم ان هاماه پاول را از كاجاا اورده اسات 
مااادر حاارف پاادر را در جااا رد ماایااكاارد و 
میگفت نه مختار ابدا دنبال كار خالف نیست 
و در منزل اناهاا درسات تاربایات شاده اسات 
احتماال برنده بلیت بخات ازماائای شاده و از 
آنها پنهان کرده است . پادر كاه هامایاشاه در 
بست همیشه حرف ماادر را مایاپاذیارفات باا 
تاسف مایاگافات اي اگار مایادانساتام كاماكاش 
میكردم كه به سفر زیارت ماكاه بارود بالاكاه 
اخار عااماري ارام و قاارار پایاادا كانااد ..../.. 

ماه بود که از مختار خبري ناباود  ۲قریب به 
 تا آن روز رسید ،،،,,,

،،,,,, من به روال چند ماه گذشته  ٣١۳۲اوایل بهمن ماه  
کتابها را بردا شاتام باه اتااق پادر ماادر رفاتام کاه اجاازه 
بیرون رفتن را بگیرم .پدر گفت آفریان دخاتارم چاه کاار 

حاال که به دلیل ناا ارامایاهاا مادارس بساتاه   میکنی  خوبی
اسِت روزها به كتابخانه میروی و با دوستانت درس مار 
  خونر که از درس عقب نیفتر دخترم ،یادت بااشاد،وقاتای
جمعیت ) ماردم (ایان 
تظااهاراتاهاا را دیادی 
از سااااماااات راساااات 
خیابون را بگیار بارو 
کااه بااا انااهااا مااواجااه 

. ،مااا كاااري بااه  نشاای
این كارها ناداریام ناه 
نوكر كسر میشویم نه 
با اشوب و شورشیاهاا 
همخوانر داریم ./ بلاه 
چشاام پاادر حااتاامااا ،/ 
مادر چشاماکای زد و 
با من از اتاق بایارون 
امد، یواشکی که پادر 
نشنود گافات ماواظاب 
خودت باش امیادوارم 

کاارش، ماا هام   زودتر کلكش را بکنایاد باره پای  هر چی
  زمینهاي خودمون را پس بگیریم شنیدم قول دادناد وقاتای
سلطنت عوض شود و برود امالک ماا پاس داده خاواهاد 

 شد.

ندادم و از اینکه مادر فاکار   لبخند درد آلودی زدم جوابی 
کنم  میکرد با افکار مادر, من هم در تظاهرات شرکت می

رنج هم میبردم اما گفتم بله چشم )ازینا ( را صادا کاردم 
که زودتر راه بیفتد کار هر روزمان همین جاماالتای باود 
که رد و بدل میشد به محض اینکه ازحیاط میاگاذشاتایام و 
به قسمت گاراژ ماشین دم در داخل خانه میرسیدیم کتابهاا 
را زیر ماشین قایم میکردیام و باه سارعات از در خااناه 

رفتیم، ما هر دو ماثال دو پارناده آزاد شاده از  بیرون می
قفس به سمت جمعیت پرواز میکردیم، همیناطاور کاه باه 
پای ساعت رسیدیم چشمم به پیاده رو به مختار افاتااد کاه 
ایستاده وزل زده جمعیت را با ناباوری ناگااه مایاکاناه باه 

عقل   سمتش دویدم گفتم مختار,مختار. تو زنده ای، نگاهی
اندر سفیه به من انداخت گفت زنده ام؟ بااز دخاتار داری 

، گفتم اخه مامان بابا اینجور فکر میکناناد،  پرتو پال میگی
گفت ) اونها همیشه یه جور دیاگاه فاکار مایاکاناناد هاناوز 
ً ش  نفهمیدی،(? این همه مدت کجا بودی؟ ده باودم، ناگااه
کردم از همیشه پیرتر بود صورت استخاونایاش باا ریاش 
سیاه و سفید نتراشیده تاکایاده تار نشاوناش مار داد، وای 
خدای من چقدر چهره اش پیر و رناجادیاده اسات،، گافاتام 
مختار اون زنبیل چیه روی دوشات؟ گافات شانایادم شاهار 
شلوغ شده نانواي ها بسته است به خواهرم گاوهار, گافاتام 

نون درست کنه بیارم برای شما، یک دفعه قایاافاش بارای 
جدی شد و پرسید تو هم با ایاناهاا در   اولین بار در زندگی
؟ دختر مگه دیاواناه شادی خایااباون بااال  شلوغی ها هستی

 کشتند، برو زود خونه ،،نه نمیرم مختار،،.تو چرا؟  یکی

؟ ناکاناه  ؟ نه ،پس چرا با اینها هساتای تو که گرسنه نیستی 
  باز عاشق شدي ?! ا،آره مختار, این دفاعاه عشاقام خایالای
بزرگتره, خیاالت نیست مختار، این باار واقاعای، ماخاتاار 

ام برو خونه برو هوا سارده ماخاتاار بارو باه  باید برم ، تو
  مختار به بابا نگی  خانم بگو برات آاش درست کنه راستی

منو دیدی در تاظااهارات باودم، بااباا فاکار مایاکاناه مایارم 
کاناه  کتابخونه درس بخونم ،، نه نمیگم، آقا همیشه فکر می

تو درس میخونی اونوقت هام کاه عااشاقای مایاکاردی کاه 
 ،، کتابهای دیگه میخوندی فکر میکرد درس میخونی

تورو فقط من همیشه مچتو میگیرم ،، نه مختار تاو ماچام  
مختار.. ازینا صادام   گیری تو منو فقط همیشه شناختی نمی

کرد. رکسانا بیا از مردم دور افتادیم باه صاف تاظااهارت 
بار كانایام ریشاه  برگشتم شعار ها بلندتر بلندتر میشد،،/ تاا ب

استبداد /،، اتحاد ،مبارزه ،پیروزی ،,,,/،,, و من با فاریااد 
هر چه بیشتر شعار خودمو میدادم ،،،، گاهی فریاد میازدم 

کردم ) داد میزدم مختار،... نه ...,شکمام  و گاهی مویه می
گرسنه نیست، مختار، برای تو آمدم ماخاتاار،، بارای اون 
مختار کوچولو که از مادرش جداش کردند مختاار، بارای 

که تاو   مختاری که زندگیشو دزدیدند مختار،، برای رنجی
کشیدی مختار،، برای مختار گوشه اشپز خونه ماخاتاار،.. 
  برای دردهای تو مختار،بارای تاو کاه دامااد نشادی ولای
سرجهاز دیگران بودی مختار، برای تاو کاه بالایاط باخات 

باودی ماخاتاار، بارای   خریدی , بازنده زندگای  آزمای می
پر از تحقیر تاو ماخاتاار، بارای تاو کاه کالایاد   تمام زندگی
خانه نداشتی مختار،، برای تاو کاه در پایاری   داشتر ولی

آواره شدی مختار،، برای تو که تنها انتظارت از خادماتار 
كه در ان خانه سالها کردی تنها یک كاسه آاش ماست بود 
مختار،،، اه مختار،، برای تو که آخار سار ناان آور ایان 
خانه شدي مختار،، برگشتم مختار هنوز آنجا با زنیلر پار 
از نآن بر دوش هاي نحیفش ایستاده بود ،،، ماخاتاار ,بارو 
خونه به آقا بگو. برو بگو رکسانا را دیادم خایااباوناهاا راه 
بندان شده بود به كتابخونه نرفت ... ان راه راسات را كاه 
یادش داده بودي نگرفت بگو از خیابون جپ همراه ماردم 
شد .... دختر, شب باید برگردي ًخونه، الاقل اسام یاع ادم 
شناس و با ابرو را بگو كه به پدرت بگم اونهاا هام باودناد 
دلواپس نشه ،/ باشه, بگو مادري را دیدم از همه جاووناهاا 

تاریان ماادر ایان شاهار,باا  مواظبت میكرد، بگو سر شناس
ابروترین مادر این شهر ،مادر عباس ,مادر اساد,, ماادر 
شریفترین جوونهاي اعدامی این شهر ,مادر مفتاحر ها را 

 بگو در كنار بچه هاست. مواظب همه جوونهاست.

بگو دخترت رکسانا را دیدم به صف عااشاقاان راه ازادي 
 پیوست. بگو با مردم رفت. 

 دنباله از شماره قبل:

من و مختار  سرگذشت زندگی  

۷۵و انقالب بهمن    
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 .گیرند می

البته در هند صورتی رنگی زنانه نیست. سامپات پال 

گوید، این رنگ تنها رنگی بود که توسط هیچ  دوی می

 .های سیاسی  بط نشده بود کدام از گروه

 قدرت تبلیغاتی، بزرگترین سالح باند صورتی

باند صورتی که اکنون نامی شناخته شده در مطبوعات و 

های نامتعارف اما موثر  های هند است، از روش رسانه

 .کند برای رسیدن به اهداف خود استفاده می

، شمار باالی اع ای آن  بزرگترین نقطه قوت این گروه

هایی به  های صورتی و چماق است که وقتی با ساری

شوند تا به  همین رنگ وارد یک پاسگاه پلیس می

بازداشت "غیرقانونی" زنی اعتراض کنند، نادیده 

 .شان ممکن نیست گرفتن

 سامپات پال دوی 

ها یا ح ورشان در  البته کسی از آنها به دلیل چماق

 .ترسد  محل نمی

سالح این زنان که افسران بیکار پلیس، نمایندگان فاسد یا 

آورد، قدرت  رحم را به زانو درمی جنایتکاران بی

 .تبلیغاتی آنهاست

ای با  در مصاحبه ۱۳۲۲سامپات پال دوی خود سال 

وله تأکید کرده است که آنها چماق را تنها برای  دویچه

گیرند و دوست ندارند دست به  دفاع از خود در دست می

شکنی کنند، بلکه تنها حق خود را  خشونت بزنند یا قانون

 .خواهند می

ای که چند سالی را با باند  ه خان، نویسند -آمانا فونتانال

گوید که این زنان با داد و فریاد از  صورتی گذرانده، می

کنند و با سماجت  خود در برابر مردان دفاع می

 .دهند خالفکاران را تحت تعقیب قرار می

های  داستان− او کتابی با عنوان "انقالب ساری صورتی

اش برای زنان هند"  سامپات پال، باند گوالبی و مبارزه

در مورد این باند نوشته که به تازگی به زبان آلمانی 

 .منتشر شده است

دهد که ایده زنان شورشی  او در این کتاب شرح می

چماق به دست که ساختار سنتی حاکم را درهم 

اند، در جامعه و مطبوعات هند حمایت بسیاری   شکسته

هایی  پوشند، چماق رنگ می این زنان ساری صورتی

های پلیس و  گیرند و پاسگاه به رنگ صورتی دست می

کنند تا به فریادشان  های دولتی را اشغال می ن ساختما

رسیدگی شود. زنان "باند صورتی" در هند با 

 .کنند عدالتی علیه زنان مبارزه می بی

اع ای "باند گوالبی" که در زبان هندی به معنای  

"باند صورتی" است، در ایالت اوتار پرداش، یکی از 

های هند با باالترین  ترین و فقیرترین ایاالت پرجمعیت

عدالتی علیه  آمار تبهکاری در سراسر کشور، با بی

 .کنند زنان مبارزه می

سوادی، ازدواج در سن  خشونت جنسی و جسمی، بی

پایین، زورگویی خانواده شوهر و نابرابری اجتماعی، 

 ! اندیشه آزاد افسانه است

29ادامه در صفحه   

 کنراد شوله
 ؟اندیشه های حاکم چگونه اِعمال می شود

 :به نظر کارل مارکس
اندیشه های حاکم بر جامعه سرمایه داری، اندیشه های  

 .هیست حاکمه است
از روزنامه نگاران برجسته  Paul Sethe پاول زته

دهه شصت در کنسرن رسانه ای و محافظه کار 
طی نامه ای که  1333اشپرینگر)آلمان( ، در سال 

بعنوان خواننده برای هفته نامه اشپیگل نوشت بر این 
 :شناخت مارکس تاکید ورزید  و نوشت

ناشری است که اندیشه های خود  233آزادی فکر از آن 
 .را منتشر می کنند

سال از آن تاریخ می گذرد شاید هنوز  43امروز، که 
 .فقط پنج ناشر یا موسسۀ رسانه ای در میدان مانده باشند

) شاعر،    Ensensbergerهانس ماگنوس انسنسبرگر
 : نویسنده و متفکر معاصر آلمانی . م( می گوید

هرچه زمان بیشتر می گذرد روشن تر میشود که اسباب 
حکومت فقط سرمایه، کارخانه و اسلحه نیست، بلکه 
تسلط بر مغزها ست که مشخص میسازد  برده کیست و 

 .برده دار کیست
بر اساس این گفته خانم ها و آقایانی که رسانه ها را در 
اختیار دارند بر ذهنیت عمومی حکومت میکنند و 
معیار اندیشه خود اینها نیزهمان منطق سرمایه داری 
است. از آن بخش از رسانه ها که در مالکیت 
خصوصی نیستند نیز انتظار نمیرود که در مسیری جز 
این حرکت کنند، زیرا اینها خود عمدتا تحت " کنترل " 
احزابی هستند که خود این احزاب وابسته به کمک 

 .های مالی سرمایه بزرگ و ناشر امیال آنها هستند
)جامعه شناس انگلیسی و استاد  Colin Crouch بنظر

کرسی علوم سیاسی. م.(: ما مدت هاست که به مرحلۀ 
گام نهاده    ”Postdemokratie“ پس از دموکراسی

ایم. باین معنی که نمای انتخابات و مجلس ها هنوز بر 
جا و کاراست ولی رسانه ها ذهنیت رای دهندگان را 
بسوی دلخواه سوق میدهند و سیاستمداران نیز روند 
های سیاسی را در جهت خواست های از پیش تعیین 
شده، توسط موسسات فعال در عرصه جهانی هدایت 

 …می کنند

نقطه مشترک سرنوشت بسیاری از زنانی است که در 

 .اند ب اعت هند متولد شده های بی ه خانواد

گوید که در هند  سامپات پال دوی، فعال حقوق زنان، می

طالع کسی که طبقات پایین اجتماعی تعلق دارد نحس 

کم به همین اندازه سخت  است، اما زن بودن هم دست

های بسیاری را در زندگی  است. او که خود سختی

دهد که  ها پیش گروهی تشکیل می تجربه کرده، سال

 .کند برای گرفتن حقوق زنان مبارزه می

این گروه که شمار اع ای آن اکنون، به گفته سامپات 

هزار زن رسیده، به "باند صورتی"  ۲۴۳پال دوی، به 

رنگ  معروف است. اع ای این باند ساری صورتی

هایی به رنگ صورتی در دست  پوشند و چماق می

 عدالتی پوش هند با بی   مبارزه زنان صورتی
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طرح شده، و نحوۀ تأسیس و فعالیت "اتحادیه کارگران و 

، تشریح شده است. اگرچه در 0422برزگران" تا سال 

این مقاالت بیشتر سعی بر آن بوده است که جنبۀ 

عمومی تاریخ تحوالت کارگری در ایران مورد توجه 

قرار گیرد و حتی االمکان از تأکید و توجه بر نقش 

شخص یوسف افتخاری در این وقایع احتراز گردد، 

معهذا رکن عمدۀ مطالب الجرم بر تجارب و خاطرات 

وی استوار است. این بخش با قسمت "خاطرات" او دو 

تفاوت عمده دارد، نخست آن که در بخش "خاطرات" 

سرگذشت یوسف افتخاری از دوران نوجوانی آغاز شده 

و مراحلی چون آموزش در دانشگاه کمونیستی کارگران 

شرق )کوتو( و نحوۀ بازگشت او به ایران را در بر 

 دارد که در بخش "مکتوبات" مکتوم مانده است. 

خاطرات وی از ایام زندان و همچنین جریان فعالیت 

 0422های "اتحادیۀ کارگران و برزگران" پس از سال 

  0440)که به علت قطع مقاالت  افتخاری پس از تیر 

ناتمام ماند.( نیز از دیگر مباحثی است که در 

"مکتوبات" بدان توجه نشده است. به عبارت دیگر 

"خاطرات" از جهت اشتمال بر کل دوران فعالیت های 

سیاسی او کاملتر از "مکتوبات" است، ولی از آنجایی 

که میان تاریخ نگارش مقاله های مزبور و زمان ثبت و 

تدوین خاطرات او حدود چهل سال فاصله افتاده است، 

چنانچه مالحظه می شود بسیاری از دقایق و جزئیات 

کار از خاطر  یوسف افتخاری رخت بربسته است. با 

این حال همین مقدار خاطرات بر جای مانده، از آن رو 

که دوران نانوشته ای را شامل می شود، مغتنم و 

 گرانبها است....

اینک جای آن دارد که در باب دو مرحلۀ مشخص از 

زندگی و فعالیت های یوسف افتخاری، یعنی ایام 

و زندان، و دورۀ  0411تحصیل در مسکو و اعتصاب 

نکاتی چند خاطرنشان  0421-25فعالیت های کارگری 

 گردد.

خاطرات یوسف افتخاری از دوران کودکی اش در 

اردبیل آغاز می شود. این دوره که با اشغال آذربایجان 

به دست نیروهای روسیه تزاری و فعالیت های سیاسی 

و انقالبی تنی چند از برادرانش توأم است تأثیر دیرپایی 

بر یوسف افتخاری برجای می گذارد. با آن که وی در 

سال های پر تب و تاب بعد از جنگ جهانی اول و 

روسیه در قفقاز اقامت  0102مراحل بعدی انقالب 

داشت، ولی در خاطراتش تصویر مشخصی از این 

تحوالت ارائه نشده است.ظاهرأ وی بیشتر گرفتار درس 

و مشق بوده است تا دنبال کردن تغییر و تحوالت 

سیاسی روزگار. در حقیقت بخش اصلی خاطرات او از 

زمانی آغاز می شود که برای ادامۀ تحصیل راهی 

مسکو شده و به دانشگاه کمونیستی کارگران شرق 

)کوتو( راه می یابد. در این بخش گذشته از اطالعاتی 

که دربارۀ نحوۀ تدریس و مسایل خاص این دانشگاه 

ارائه شده است، مطالب جالب توجهی نیز در باب حال 

و روز دیگر ایرانیان دانشجو و اختالف نظر های حاکم 

 بر محافل کمونیستی ایرانیان آن سامان آمده است.

او یاد کرده اند، نقشی جز "خرابکاری و تفرقه 

افکنی" برایش نشمرده اند. مخالفان "رقبا و مخالفین  

اصلی" نیز چون اصوال قصد بازنگری اساسی به 

فعالیت های گذشتۀ خود نداشته و هنوز هم به نحوی 

دلبستۀ آن "فرصت بزرگ از دست رفته" بوده و 

هستند، اگرچه با اکراه و بی میلی کمتری، از یوسف 

افتخاری و فعالیت های او سخن گفته اند، ولی طبیعتأ 

تالش چندانی در روشنتر شدن کم و کیف باورها و 

فعالیت های او نداشته اند. آنچه بیش از هر نکتۀ دیگر 

در باب یوسف افتخاری و "تاریخ نگاری" فعالیت 

های او به چشم می خورد آن است که بیست سال 

ح ور و فعالیت او در صحنۀ کشاکش های سیاسی و 

صنفی کارگران ایران، به تشکیل یک جریان "منسجم 

سیاسی" و خصوصیات خاص آن چون مرید و 

مرادبازی... نیانجامید و شاید بتوان گفت که این "بی 

التفاتی" روزگار از جهتی به نفع وی بوده است. زیرا 

اینک که تب و تاب کشاکش های آن دوره فروکش 

کرده است و معیارهای سیاسی آن روز تا حدودی 

رنگ باخته است، برای آشنایی با این بخش از تاریخ 

معاصر ایران نه با دشواری زدودن زنگ و غبار 

حاصل از افسانه پردازی های مرسوم و معمول 

پیرامون چهره های تاریخی کشورمان روبرو هستیم، 

و نه از آن بیم داریم که طرح و ارائه مو وع نیز به 

افسانه سازی جدیدی میدان دهد. سرگذشت یوسف 

افتخاری، ماجرایی است ناشناخته از یک دوران 

سپری شده که شناسایی و طرح آن در کنار شناسایی 

و طرح بسیاری از دیگر مسائل و حرکت های 

ناشناختۀ مشابه، از جهت درک و فهم تحوالت تاریخ 

 معاصر ایران  روری است.

آنچه در این مجموعه ارائه می شود به سه  

بخش خاطرات، مکتوبات و اسناد تقسیم شده است )که 

ما در روشنگر برای جلوگیری از اطاله کالم تنها به 

 چاپ دو بخش اول مبادرت می کنیم(. 

"خاطرات" حاصل گفتگوهایی است که در پاییز و 

با یوسف افتخاری داشتیم، که پس از  0431زمستان 

استخراج از نوار  بط صوت و پشت سر گذاشتن 

مراحل تنظیم و ویرایش آمادۀ انتشار شده است. 

"مکتوبات" سلسله مقاالتی است که یوسف افتخاری از 

تحت عنوان  0440تا تیر  0421اردیبهشت 

"تاریخچۀ نه ت کارگری در ایران" در روزنامۀ 

 01، سال سوم، 03)شمارۀ  ارادۀ آذربایجان

، سال چهارم، 31شمارۀ   -0441اردیبهشت 

( منتشر  کرده است. در این مقاله ها پس از 0440

اشاراتی به زمینۀ تاریخی فعالیت های کارگری در 

، اصل ماجرا از زمینۀ 0211ایران بعد از کودتای 

( آغاز 0412تأسیس اتحادیۀ کارگری در خوزستان )

شده، در مورد نحوۀ سازماندهی و خواسته های 

اطالعات دقیق و مفصلی  0411کارگران و اعتصاب 

ارائه شده است. سپس چگونگی تجدید فعالیت های 

، تأسیس و فعالیت 0421کارگری پس از شهریور 

 (1221تا  1211خاطرات یوسف افتخاری )

 بکوشش کاوه بیات و مجید تفرشی

 0421خرداد 

 پیشگفتار

نام یوسف افتخاری  در فراز و نشیب های تاریخ 

معاصر ایران و به ویمه مسائل مربوی به تشکیالت 

شمسی،  0422تا  0412کارگری در فاصلۀ سال های 

نام آشنایی است. ولی این آشنایی و آگاهی از پاره ای 

اطالعات جسته و گریخته تجاوز نمی کند، آن که وی 

از رهبران اعتصاب کارگران صنعت نفت در سال 

بود، دوازده سال را در زندانهای ر اشاه  0411

گذراند، اختالف نظرهایی با سایر زندانی های چپ و 

کمونیست آن دوره داشت و در سال های بعد از 

نیز درگیر فعالیت های صنفی و  0421شهریور 

 سیاسی بوده است.

آنچه از نوشته ها و خاطرات مربوط به این دوره و 

اشارات گذرای آنها به یوسف افتخاری بر می آید، 

بیشتر معرف ناهمخوانی او با گرایش های عمدۀ سیاسی 

روزگار است، رقبا و مخالفین اصلی اگر به ناچار از 

  با پشتیبا نی، روشنگر متعلق به شما ست

 ما لی خود

یاری رسانید روشنگر به ادامه انتشا ر    

 خاطرات دوران سپری شده

بیرون کشیدن شخصیت های مبارز و تاثیرگذار از زیر 

آوار فراموشی و تحریفات وظیفه تردید نا پذیر هر یک  از 

ماست. یوسف افتخاری یکی از این شخصیت  هاست. من 

از او با  قطعیت بعنوان یکی از شخصیت های برجسته و 

فراموش نشدنی جنبش کارگری نام می برم. کسی که 

زندگی خود را، حد اقل در مقطعی که درگیر فعالیت های 

کارگری بود، با صداقت و جدیت وقف جنبش کارگری کرد. 

فریب دو دوزه بازی های حزب توده و نظام استالینی را 

نخورد و با مقاومت در برابر خفقان نفس گیرسال های 

دیکتاتوری رضا خان و توطئه گری های رزیالنه حزب 

توده، نه تنها وفاداری اصولی و عملی خود به جنبش 

کارگری را به بهترین شکلی بمعرض نمایش گذارد، بلکه 

مهمتر از آن، با مواضع درست و قاطعی که در مورد آن 

دو اتخاذ نمود، روشن بینی حیرت انگیز سیاسی خود را 

   .در آن مقطع تاریخی نیز به اثبات رساند

با این هدف است که ما از این شماره ببعد خاطرات او را 

از کتاب "خاطرات دوران سپری شده" که در ضمن بخشی 

از تاریخ گویای جنبش کارگری ایران در یک دوره است، 

بطور مسلسل به چاپ می رسانیم. امید است که با اینکار 

دین خود به او و همه کارگرانی که دست در دست او در 

یک دوره از تاریخ برای بهبود زندگی کارگران بر ضد 

نظام ضد انسانی سرمایه مبارزه کردند را، در همین حد 

 اندکی هم که شده، ادا کرده باشیم.     سیامک ستوده
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گورکی به ترجمۀ محمود نوایی و مقاله هایی تحت 

عنوان "دو سال جنگ در اتحاد شوروی" از محب علی 

دبیر سپهری در گیتی منتشر شده است. آخرین شمارۀ 

منتشر شده  2200100422گیتی که مالحظه شد در 

است و از انتشار شماره های بعدی آن اطالعی در دست 

 نیست.

هرچند اتحادیۀ یوسف افتخاری نخستین تشکیالت 

در تهران تشکیل  21کارگری بود که پس از شهریور 

شد، ولی به مرور با نفوذ و حمایت شوروی و همچنین 

در نتیجۀ انتخابات مجلس چهاردهم و راه یابی چند نفر 

از اع ای حزب توده به تشکیالت مزبور، اتحادیۀ 

کارگری آن حزب موفق به جذب بسیاری از یاران 

افتخاری شد. مشکل بزرگ حزب توده در این راه تالش 

برای جذب یوسف افتخاری و رحیم همداد بود که 

 موفقیتی به دنبال نداشت. 

ظاهرأ از همان مراحل نخست کار میان خلیل انقالب آذر 

و دیگر اع ای اتحادیه اختالف هایی پدیدار شد. خلیل 

انقالب در عین حال که چهره پرشور و شوقی بود، 

 0422روحیۀ نامتعادلی نیز داشت. نخست در مهر 

گزارشی مبنی بر ائتالف او با حزب توده مالحظه می 

کنیم. چندی بعد نیز در پی انتشار مطالبی در روزنامۀ 

رعد امروز مشعر بر حمایت خلیل انقالب "رئیس" 

اتحادیه کارگران از سید  یاءالدین طباطبایی یوسف 

افتخاری وادار شد از طرف اتحادیه کارگران ایران، 

تو یح دهد که "صدر" اتحادیه خود او است و نه خلیل 

انقالب. عالوه بر آن در مورد "مزایای حکومتی سید 

 یاءالدین" نیز اظهار داشت "اتحادیه کارگران که به 

مبنای مبارزه اقتصادی تأسیس و تشکیل گردیده، عالوه 

بر این که از مداخله در امور سیاسی خاصه خودداری 

می نماید، نسبت به هر حکومتی که به منظور تحکیم 

اصول استثمار و فشار بر طبقه کارگر برقرار شود 

بدبین می باشد. خواه این حکومت در تحت نظر سید 

 یاءالدین باشد و خواه تحت نظر قوام السلطنه و خواه 

 هر کس دیگر". 

 –با این حال، چندی بعد گروهی از همکاران افتخاری 

از اتحادیه کارگران جدا  -و از جمله خلیل انقالب آذر

شده و با گروه کارگری حزب توده، شورای متحدۀ 

 کارگران و زحمتکشان را تأسیس کردند.

از گروه افتخاری ابراهیم علی زاده، خلیل انقالب، عزت 

هللا عتیقه چی، کریم ممتحن، نادم انصاری، حبیب جلیل 

و اسدهللا قدرتی در این ائتالف شرکت کردند. بدیهی بود 

که در آن روزگار حزب توده تاب تحمل یک اتحادیۀ 

واقعی را در برابر خود نداشت. بویمه آنکه اتحادیه 

افتخاری ماهیتی کارگری تر و مستقل تر از تشکیالت 

حزب توده داشت. بنابر این به دلیل ناامید شدن از 

همکاری یوسف و باقی ماندۀ یارانش، و نیز بر اثر فشار 

مستقیم روسها، در مورد یک کاسه شدن و روشن شدن 

تکلیف اتحادیه های کارگری چپ، رسمأ و علنأ کوشش 

 برای از صحنه خارج کردن اتحادیه کارگران آغاز شد.

اتحادیۀ کارگران در تبریز علنأ  0424در اول پاییز 

توسط عمال حزب توده به رهبری محمد بی ریا )رئیس 

 که محتاج بررسی و تحقیق بیشتر است.

بخش دیگر خاطرات، مربوط به سال های زندان است 

که بخش اعظم آن در زندان قصر تهران سپری شد و 

از آنجایی که یوسف جزو نخستین "مهمانان" این 

تشکیالت بود خاطراتش حوادث و شخصیت هایی را 

در بر دارد که در دیگر خاطرات زندان ایام ر اشاه، 

 مورد توجه قرار نگرفته اند.

* * * 

همۀ زندانیان و  0421به دنبال واقعۀ شهریور 

تبعیدیان سیاسی ایران آزاد شدند و یوسف افتخاری 

نیز که در زندان بندرعباس به سر می برد با اندکی 

تأخیر خود را به تهران رسانید. در همان هنگام حزب 

توده نخستین جلسات خود را جهت اعالم موجودیت 

برگزار می کرد. ر ا روستا از جانب حزب 

مأموریت یافت تا افتخاری را به ع ویت کمیتۀ 

مرکزی حزب دعوت کند. یوسف از طرفی شرایط را 

جهت تشکیل حزب سیاسی در ایران مهیا نمی دید از 

سوی دیگر بنیان گزاران حزب توده را برای  ایجاد 

چنین جریانی صالح نمی دانست. از نظر او سلیمان 

میرزا اسکندری به هیچ وجه صالحیت رهبری حزب 

طبقۀ کارگر را نداشت. چرا که نه از آنان بود و آنان 

را درک می کرد، و نه سابقۀ چندان درخشانی در 

نه ت داشت. افرادی هم چون آرداشس آوانسیان، 

میرزا کام بخش و ر ا روستا نیز به دلیل 

وابستگیهای شدیدشان به سرویسهای اطالعاتی 

شوروی نمی توانستند نمایندۀ واقعی مردم ایران 

باشند. بنابراین، اختالف یوسف افتخاری و بنیان 

گزاران حزب توده در خارج از زندان نیز ادامه 

یافت. یوسف معتقد بود که حزب ایرانی نباید به 

دستور نیروهای شوروی تأسیس یابد و از این رو بود 

به تشکیل "اتحادیه کارگران  0420که در اوایل سال 

و برزگران ایران" دست زد. به جز خود او افراد 

دیگری که در اتحادیه همکاری بیشتری داشتند 

عبارت بودند از: رحیم همداد، خلیل انقالب، عزت هللا 

عتیقه چی، ابراهیم علی زاده، نادم انصاری، نادر 

 کلهری و محمود نوایی.

دست به تأسیس  0422اتحادیه در ابتدای تابستان 

روزنامه گیتی زد که  ارگان رسمی تشکیالت بود و 

 یوسف امتیاز آن را به نام خلیل انقالب گرفته بود.

سرمقاله های روزنامۀ گیتی نیز جالب توجه بود. این 

سرمقاله ها، مشکالت سیاسی و کارگری را مطرح 

می کرد و عالوه بر یوسف و دیگر رهبران اتحادیه، 

نصرت هللا جهانشاهلو، علی نقی حکمی و فریدون منو 

نیز برخی از سرمقاله ها را می نوشتند. عنوان برخی 

 -0از سرمقاله های مهم گیتی چنین بودند: شمارۀ 

آیا  -4مبارزه خواهیم کرد،  -2روزنامۀ گیتی، 

 -5اختناق مطبوعات،  -1انتخابات آزاد خواهد بود؟، 

مردم را  -1اتحادیۀ کارگران،  -3ما چه می خواهیم؟، 

دولت و  -01انتخابات دورۀ چهاردهم،  -1خفه نکنید، 

 دهقان.

از ابراهیم علی زاده مقاالتی تحت عنوان "باستیل 

ایران" و همچنین بخشهایی از کتاب "مادر" مارکسیم 

یوسف افتخاری به علت مخالفت با سیاست حمایت از 

ر اخان، به عنوان یک عنصر مترقی که برای مدتی 

خط مشی نظام شوروی را تشکیل می داد، به 

تاجیکستان اعزام شد. ولی پس از چندی با دگرگونی 

های حاصله در طرز تفکر روسها نسبت به نظام نوین 

ایران، اجازه بازگشت به مسکو یافته و پس از چندی 

برای فعالیت به ایران عزیمت کرد. یوسف افتخاری در 

به خوزستان می رود که در آن زمان با دربر  0412

گرفتن صنایع نفت مهمترین مرکز صنعتی کشور 

 محسوب می شد. 

در پی خاتمۀ جنگ جهانی اول صنعت نفت جنوب و 

بویمه تأسیسات و تشکیالت آن در آبادان با سرعت 

چشمگیری رو به توسعه نهاد ولی سطح ارتقاء و 

توسعۀ شرایط زندگی کارگران چه از لحاظ امکانات 

رفاهی و بهداشتی و چه از لحاظ میزان دستمزدها به 

 1هیچوجه با این توسعه و ترقی تطابق نداشت. در 

نفر از  2111(، حدود 0411)آذر  0121دسامبر 

کارگران هندی پاالیشگاه آبادان دست به اعتصاب زده 

و خواستار افزایش دستمزد شدند. روز بعد نیز 

کارگران ایرانی و عرب پاالیشگاه نیز به تأسی از آنان 

دست به اعتصاب زده و خواسته های مشابهی را 

عنوان کردند. با آن که با این خواسته ها موافقت شد، 

ولی مسایل دیگری چون مسکن و حق بازنشستگی و 

نیازهای بهداشتی کارگران برجای بود و برای رسیدگی 

/ اردیبهشت 0122به آنها اقدامی نشد. چندی بعد در مه 

نیز بار دیگر کارگران هندی دست از کار  0410

درصد ا افۀ دستمزد شدند.  011کشیدند و خواستار 

این بار توافقی حاصل نشد. نیروهای نظامی انگلیسی 

دست به کار شده و بسیاری از سران اعتصاب را 

کارگر هندی نیز از کار  2111دستگیر کردند. حدود 

اخراج و به صورت دسته جمعی به هندوستان 

 بازگردانده شدند.

همانگونه که در بخشهای بعدی خاطرات و نوشته های 

یوسف افتخاری مالحظه می شود، هنگامی که وی و 

دیگر رفقایش دست به کار تشکیالت و سازماندهی 

کارگران خوزستان زدند، پریشانی و ع زندگی 

 کارگران کماکان بر جای و شاید بدتر هم شده بود. 

یکی از دیگر نکاتی که در این مبحث شایستۀ تحقیق و 

بررسی بیشتر است، مسئله مذاکراتی است که گویا 

برای تجدید نظر در مفاد قرارداد دارسی میان دولت 

ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران جریان داشته است 

که هم در بخش خاطرات و هم در بخش مکتوبات، 

سخن از "تمدید قرارداد" و مخالفت تشکیالت کارگری 

با این امر، به عنوان یکی از انگیزه های اعتصاب به 

 میان آمده است. 

، اعتراض به 0411در این که انگیزۀ اصلی اعتصاب 

شرایط ناهنجار کار و زندگی در حول و حوش صنعت 

نفت خوزستان بوده است، تردیدی نیست. در این میان، 

"عنصر سیاسی" ماجرا نیز خود را به صورت نقش 

تعدادی از اع اء تشکیالت کارگری کمینترن و تقارن 

اعتصاب با روز اول ماه مه نشان می دهد. ولی 

ارتباطی که این مو وع می توانسته با مذاکرات دولت 

29ادامه در صفحه ایران و مقامات شرکت نفت داشته باشد مو وعی است   
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جنبش های نژادی ناسیونالیستی به جایی نخواهد رسید، 
جنگ های داخلی وجود نخواهد داشت و دیگر الزم 
نیست مردم شرق برای كشتن یكدیگر از كشورهای 

 خارجی اسلحه بخرند.  
------------------------------------------ 

بنظر من هرچند نویسنده  در نقد ناسیونالیسم نژادی محق 
است و به طرح نکات جالبی می پردازد، ولی در نتیجه 
گیری خود که به طرح اتحادیه مردم شرق منتهی 
میگردد، به خطا، رو بسوی گذشته دارد. گذشته ای که 
محصول شرایط قدیم بوده و با فرارسیدن شرایط جدید که 
مدتهاست آغاز شده است، در حال محو شدن است. جهان 
آتی نه جهان دو پاره ی شرق و غرب، آنطور که 
نویسنده تصور آنرا دارد، بلکه جهان یک پارچه و در هم 
تنیده شده ایست که هم اکنون از آن بعنوان دهکده جهانی 
نام می برند. ظرفی که در آن فرهنگ ها، به مدد 
تکنولوژی و انتگراسیون سرمایه داری، بیش تر میل به 

نزدیکی و یکی شدن دارند تا دوری و جدائی از یکدیگر.    
 سیامک ستوده

 از سایت عصر ایران

مركزی نگاه كنید، مالحظه میكنید كه تعداد زیادی 
كشور به اصطالح مستقل در این منطقه وجود دارند. 
مرزهایی كه این كشورها را از یكدیگر جدامیكنند، 

سال اخیر میشوند و این مرزها  ٣۳۰تا  ٣۰۰مربوط به 
همگی سیاسی و نظامی اند و مرز فرهنگی، هنری، 
دینی یا زبانی نیستند. همگی این مرزها مصنوعی 
هستند و استعمار سرمایه داری آنها را ایجاد كرده است 
و بعد هم یع هویت كاذب سیاسی در این كشورها به 
وجود آمده كه ربطی هم به تاریخ، فرهنگ، زبان و دین 
این مناطق ندارد. بر این اساس یع ناسیونالیسم نژادی 
تبلیغ شده است. این مرزهای كاذب را كامال بطور مدلل 
میتوان نشان داد كه كدامین افراد یا شركت ها و یا 
دولت های خارجی و به چه دالیلی رسم كرده اند تا ما 

 را از یكدیگر جدا كنند.
پس از به وجود آمدن این مرزها، مستشرقانی كه آمدند 
و در مورد شرق كار كردند، این مرزها را به دوران 
باستان منتقل كردند )كه البته كار فوق العاده غلطی 
بود، چون این مرزها در دوران باستان وجود نداشت( 
و بر آن اساس تالش كردند برای هر كدام از این 

سال  ١۰۰۰كشورها تاریخی بنگارند؛ مثال بنویسند 
سال اردن. ما می دانیم پاكستان پس از  ۳۰۰۰پاكستان، 

جنگ دوم جهانی تشكیل شد و تا جنگ اول جهانی هم 
سوریه و اردنی وجود نداشت و همگی جزو حكومت 

 عثمانی بودند.
استعمار پس از ایجاد یع ناسیونالیسم نژادی غلط، 
فرضیه های نژادی را مطرح كرد. مثال میگویند نژاد 
آریا، نژاد سامی و نژاد ترك. اوال ما میدانیم كه از نظر 
زیست شناسی تنها یع نژاد انسانی وجود دارد. ازآن 
گذشته هی  كتیبه ای را نمی یابید كه در آن از قوم 
سامی نامی برده شده باشد. این لفظ از زبان شناسی 
وارد جامعه شناسی شد و اختراعی است كه بعدا معلوم 
شد اصال مبنای غلطی دارد. ولی متاسفانه وارد جامعه 
شناسی و تاریخ نگاری شد و امروزه عده زیادی از 
اقوام سامی صحبت می كنند یا لفظ آریا كه به كار برده 
شده، اصال به نژاد مربوط نمیشود. اگر شما به نوشته 
های هرودوت مراجعه كنید، وقتی راجع به لشكركشی 
خشایارشاه صحبت میكند، از تعدادی از اقوام نام میبرد 
كه یكی از آنها نیز آریاست. بعد این را آورده اند و 
بعنوان یع نژاد مطرح كرده اند، در حالیكه ما اصال 
نژادی با نام آریا نداریم. من در كتاب اخیر خودم از 
اتحادیه مردم شرق صحبت كرده ام، یعنی روی سخنم 

 با مردم شرق است.
سال اخیر دراین كشورهای شرقی،  ٣۳۰زیرا در

دولتهایی بر سر كار آمدند و طبقاتی حاكم شدند كه با 
امپریالیسم همكاری میكنند و خودشان موجب تشدید 
برخوردها هستند. اگر ما بتوانیم احساس تعلق به 
فرهنگ شرق را در این منطقه وسیع بیداركنیم، دیگر 

 

 
 

با سمت  ٣٩٩۲تا سال  ٣٩۲۴شاپور رواسانر از سال 
استاد كرسر اقتصاد اجتماعر كشورهاي در حال رشد 
در دانشگاه الدنبورگ آلمان به تحقیق و تدریس اشتغال 

م.( پس از بازنشستگر با ٣٩٩۲(٣١۲۲داشت؛ در سال 
حفظ عضویت در هیئت علمر دانشگاه الدنبورگ آلمان 

 به منظور اقامت دائم به ایران بازگشت.
پروفسور شاپور رواسانی از روشنفكرانی است كه 
تالش زیادی را برای تبیین جامعه شرقی بعنوان یع 
مفهوم فرهنگی به خرج داده كه حاصل آن انتشار 
مقاالت و كتب متعددی در این زمینه بوده است. وی در 
جدیدترین اثر خود مساله اتحادیه مردم شرق را 
بصورت مشروح توضیح داده است. در گفتگویی كه با 
وی داشتیم و حاصل آن در ذیل خواهد آمد، درباره 
مقوالت مختلفی از جمله ابطال نظریات نژادی، شاخصه 
های تمدن شرقی، نقش استعمار در ایجاد مرزبندیهای 
سیاسی و ایجاد اختالفات قومی، قبیله ای و نژادی به 

 بحث نشستیم.
 

كتاب اتحادیه مردم شرق واكنش های متعددی به همراه 
داشت. چند سال پیش هم شما كتاب جامعه بزرگ شرق 
را منتشر كردید. در این فاصله چه تحوالتی رخ داد كه 

 شما بر آن شدید تا آنها را در كتاب جدیدتان بیان كنید؟
من بر اثر مطالعاتی كه در تاریخ مردم شرق انجام 
میدادم، با این حقیقت مواجه شدم كه یع فرهنگ و تمدن 
مشترك چند هزارساله اقوام خویشاوند شرقی را از 
دوران باستان تا امروز و از شمال آفریقا تا آسیای 

سال  ٣۲مركزی به یكدیگر مرتبط میكند. در كتابی كه 
پیش با عنوان جامعه بزرگ شرق منتشر شد، با توجه به 
آثاری كه باستان شناسان درخصوص كشورهای شرق 
داشتند، تالش شد تا نشان داده شود هماهنگی ها و 
اشتراكات تمدنی بر چه اساسی حركت می كنند. در 

سال گذشته كشفیات فراوانی در زمینه  ٣۲عرض 
باستان شناسی انجام شده كه یكی از این كشفیات فوق 
العاده مهم، كشفیات منطقه جیرفت كرمان است كه 
میتوان گفت تاریخ شرق را به میزان فراوانی تغییر 
میدهد. كشفیات جیرفت در خارج از كشور در محافل 
علمی و دانشگاهی بسیار معروف است، ولی متاسفانه 
در ایران به آن اندازه شهرت پیدا نكرده است.  آثاری كه 
آقای دكتر مجیدزاده )رئیس هیات بررسی در جیرفت( و 
كارهای آقای دكتر شهمیرزادی كه یكی از دیرینه 

 ٣۲شناسان معروف كشورهستند وهمچنین آثاری كه در 
سال اخیر در آسیای مركزی و كشورهای شرقی منتشر 
شده اند، اثبات میكنند كه یع فرهنگ و تمدن چند 
هزارساله از دوران باستان در همه رشته های علوم، 
فنون، هنر، اخالق، ادیان و حتی رسومات اجتماعی، 

 مردم اتحادیه را به یكدیگر مرتبط میكند.
اگر شما به نقشه جغرافیا از شمال آفریقا تا آسیای 

استعمار پس از ایجاد یع ناسیونالیسم نژادی غلط، 
فرضیه های نژادی را مطرح كرد. مثال میگویند نژاد 
آریا، نژاد سامی و نژاد ترك. اوال ما میدانیم كه از نظر 
زیست شناسی تنها یع نژاد انسانی وجود دارد. لفظ آریا 
كه به كار برده شده، اصال به نژاد مربوط نمیشود. اگر 
شما به نوشته های هرودوت مراجعه كنید، وقتی راجع 
به لشكركشی خشایارشاه صحبت میكند، از تعدادی از 
اقوام نام میبرد كه یكی از آنها نیز آریاست. بعد این را 
آورده اند و بعنوان یع نژاد مطرح كرده اند، در حالیكه 
 ما اصال نژادی با نام آریا نداریم.

 

 پروفسور شاپور رواسانی: نژادی به نام آریایی نداریم
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 ، روشنگر متعلق به  شما ست

 ما لی خود با پشتیبا نی

یاری  روشنگر به ادامه انتشا ر 

  رسانید

تشکیالت کارگری حزب توده در تبریز( اشغال و 

 غارت شد.

این قبیل اقدامات تنها به مورد باال محدود نشد و مرتب 

بر تعداد و شدت آن افزوده می شد. تا جایی که در 

، یوسف افتخاری روز روشن توسط 0421بیستم اسفند 

عوامل حزب توده در تهران ربوده شد و به زندان 

شخصی ر ا روستا منتقل شد. جالب آن است که این 

زندان به مراتب بدتر از زندان رمیم ر اشاه بود و 

کوچکترین امکان زیستی برای اسرا در آن فراهم نبود. 

یوسف پس از اعتراض برخی از اع ای حزب و 

مقامات دولتی و بر اثر درز این خبر در جراید پس از 

 چند روز آزاد شد.

یوسف افتخاری به عنوان نمایندۀ  0421در اول مهر 

کارگران به کنفرانس کار در پاریس اعزام شد. از 

جانب حزب توده نیز ایرج اسکندری به فرانسه رفت. 

هیئتی که افتخاری با آنان به پاریس رفت، دیرتر از 

موعد به جلسات کنفرانس رسید و لذا اتحادیه کارگری 

 حزب توده در آنجا به نمایندگی از ایران شناخته شد.

اتهام تروتسکیسم که از دوران زندان به یوسف زده می 

هم ادامه داشت. ولی چون این حربه  0421شد پس از 

کارگر نشد اتهام جدید "جاسوسی شهربانی" را مطرح 

کردند. این اتهام نیز مانند تروتسکیسم بیشتر از جانب 

آرداشس آوانسیان و ر ا روستا مطرح می شد. به قول 

جهانشاهلو "ر ا روستا که پادوی رسمی سفارت 

روس بود، چون مرد نادانی نیز بود،  جاسوسان و 

عاملین رنگارنگ و جور و واجور شرکت نفت چون 

اسکندر سرابی و جاهد و مانند آنها را می دید و نمی 

شناخت، اما به یوسف افتخاری که کارآمدترین پیش 

 کسوت کارگران ایران بود، لکۀ بدنامی می چسباند."

مرحلۀ بعدی فعالیت های کارگری یوسف افتخاری، در 

پی خاتمۀ بحران آذربایجان و افول نفوذ حزب توده 

است. وی در این مرحله سعی می کند که اتحادیه نوینی 

در خوزستان برپا دارد ولی این تالش او نیز با مخالفت 

گروه های توده ای و در مراحل بعدی کارشکنی 

مقامات دولتی مواجه شده و یوسف افتخاری پس از 

بیست سال، به تدریج از عرصۀ فعالیت های صنفی و 

 سیاسی کناره گیری کرد.

در خاتمه بر خود فرض می دانیم نخست از لطف و  

محبت جناب آقای یوسف افتخاری، سپس راهنمایی های 

جناب آقای دکتر مهیار خلیلی و همچنین مساعدت جناب 

آقای رحیم زهتاب فرد که دورۀ ارادۀ آذربایجان را در 

 اختیارمان نهادند، تشکر می کنیم.

 مجید تفرشی                   -کاوه بیات

20ادامه خاطرات سپری شده از صفحه   

 
 اسد گلچینی

 

باب کرو رهبر اتحادیه کارگران راه آهن، ترانسپورت و 
مارس  ٣٣بریتانیا در  ( RMT) حمل و نقل دریایی

سالگی بر اثر سکته قلبی در  ۳۱و در سن  ۱۰٣۴
گذشت. اندوه فراوانی طبقه کارگر انگلستان و بریتانیا 
را در بر گرفت. یک رهبر جسور و آگاه کارگران از 
میان ما رفت. باب کرو دقیقا در همین ابعاد معرف 
همگان بود. باب کرو بخاطر موقعیتش در میان 
کارگران راه آهن و ترانسپورت و بخاطر تصمیم و 
اراده اش، وزن و اعتبار مهمی در میان دشمنان طبقه 
کارگر داشت. باب کرو یک کمونیست و سوسیالیست 
بود. اینطور شهرت پیدا کرده بود. بورژازی و خبرنگار 
و مقاله بنویس اجیر و سربزیر، مارکسیست بودن باب 
کرو را بعنوان نقطه ضعف وی به خوانندگان 
میفروختند. به این دلیل باب کرو رهبر کارگران بود و 
در صف مقدم همه پی  و خم های مبارزه ای که داشتند 
حضور داشت. باب کرو از نسل اسکارگیل بود و 
همرزم وی. به قول خودش هنگامی که کارگران در 
نبردند، او نمیتواند وقتیکه در مرخصی هم هست زیر 
درخت بنشیند و کتاب مارکس بخواند. باب کرو در همه 

سال گذشته بحران  ۲و  ۲دوران های بسیار دشوار 
اقتصادی که طبقه کارگر هزینه زندگیش مرتبا باال 
میرفت سندیکایی که او رهبری میکرد منظما و هر ساله 

دستمزد هایشان افزایش میافت. باب کرو آنطورکه خود 
توصیف میکرد او رهبر و کاپیتانی است که مجری 
تصمیمات اعضایش است. باب کرو میدانست راه حل 
کارگران در ابعادی گسترده تر و حداقل در اروپا شانس 
پیشروی و عقب زدن طبقه سرمایه دار به تعرض بیشتر 
به طبقه کارگر را دارد و به این خاطر خود را برای 

 .عضویت در مجلس اروپا آماده میکرد
باب کرو به همه این دالیل بسیار زود از حزب کارگر 

ار ام “بریتانیا کناره گیری کرد.هنگامی که باب کرو به 
هزار نفر عضو داشت،  ۳۲رفت این اتحادیه ”  تی

امروز و اساسا به یمن این رهبر شایسته و آگاه طبقه 
 !هزار نفر است ۲۰کارگر، اعضای ار ام تی اکنون 

بهنگام مرگ تاچر باب کرو گفت که : یک قطره اشک 
 برای او نمیتواند بریزد، تاچر خدمات بهداشت عمومی

NHS  و صنعت را در این کشور داغان کرد، او میتواند
 !جهنم را هم خراب کند

طبقه کارگر در ایران و همه کشورها برای داشتن یک 
جنبش کارگری که قادر باشد جنبشش را بر پا کند ، حفظ 
کند و حقوقش را از گلوی سرمایه داران و نظامشان 
بیرون بکشد، هرچند هم به پیشرفته ترین تکنولوژیها و 
سالحها و ارتشها مجهز باشند، بحرانها بیافرینند و 
سرنوشت میلیونها نفر را زیر و رو کنند، نیازمند باب 
کرو ها و سازمان های متحد و متشکلی در قلب زندگی 

به همه کارگران ، خانواده و یاران باب  .جامعه میباشند
 .یاد ش گرامی است  .کرو تسلیت میگوییم

 در گذشت( BOB Crowباب کرو )

اند  را جلب کرده است. این زنان از قربانی بودن خسته

خواهند زندگی و سرنوشت خود را در دست  و می

 .بگیرند

شان خشونت اعمال  نه تنها شوهرانی که علیه زنان

اند، بلکه حتی  کنند تحت تأثیر این زنان قرار گرفته می

رتبه نیز  از کارمندان دولتی گرفته تا سیاستمداران عالی

برند. باند صورتی با قدرت تبلیغاتی  از آنها حساب می

تواند نمایندگان پرنفوذ  خود حتی می

 .مجلس هند را هم گرفتار کند

 سواد و "نجس"، اما تأثیرگذار بی

جالب اینجاست که بسیاری از زنان 

سواد هستند. شمار  "باند صورتی" بی

قابل توجهی از اع ای گروه از 

ترین طبقات اجتماعی هستند که  پائین

 .شوند "نجس" خوانده می

 شماری از اع ای باند صورتی

دختران این طبقه هیچ امکانی برای 

 .مدرسه رفتن ندارند

سوادی خود را  اما این زنان  عف بی

پوشانند  با همبستگی و سازماندهی می

و در شرایطی که خشونت علیه زنان در هند حتی در 

المللی نیز به عنوان مع لی جدی مطرح  های بین رسانه

 .کنند است، علیه مردساالری مبارزه می

کنند که در هند، کسانی  ای مبارزه می ه آنها به همان شیو

کنند: آنها که حقوقشان  شده از آن استفاده می حقوق پایمال

ت ییع شده و از دستگاه ق ایی کشورشان انتظار اجرای 

ناگهان دور هم جمع   عدالت ندارند، با برآشفتگی

 .شوند می

کنند، وارد  های پلیس را اشغال می ها پاسگاه این گروه

شوند  ها می ها یا حتی کارخانه ها، دانشگاه ساختمان دادگاه

دهند تا زمانی که یک نفر  کس نمی و اجازه خروج به هیچ

 .به داد آنها برسد

 منبع: دویچه وله 

 0414فروردین 
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 [۳[ ]۴[ ]١[ ]۱کرد. ]
از دید یک مسیحی، نزدیک به شش هزار سال پیش، خدا 
تمامی هستی را در شش روز خلق کرده و روز هفتم به 
استراحت پرداخته و اکنون نیز همانند فرتور مشغول 
محافظت از ایمان داران به مسیح می باشد! البته گویا او 

میلیون کودک زیر پنج  3نقش چندانی در مرگ ساالنه 
سال بر اثر گرسنگی و بیماری ندارد! منطق مذهبی 

 اینگونه است... 
دیگر اینکه کتاب مقدس به قدری آمیخته به افسانه و دین و 
تناقض های گوناگون است که نمیتوان بعنوان یک کتاب 

 ٣٩۰حاوی فاکت های تاریخی بدان نگریست؛ بیش از 
تناقض گوناگون در عهد جدید وجود دارد، حتی درباره 
پدر مسیح دوگانگی گفتاری وجود دارد و برای مثال وقتی 
در اناجیل درباره کودکی عیسی سخن گفته میشود، در 
تمامی آنان به زاده شدنش از مادری باکره اشاره نشده 
است که خود نشان از تناقض و عدم هماهنگی میان 

 [۲نویسندگاِن کتاب مقدس است. ]
به احتمال بسیار زیادی عیسی مسیح هرگز وجود خارجی 
نداشته و اگر هم داشته، به قدری گمنام و ناشناس و بی 
اهمیت بوده که تا چندین دهه پس از مرگش، هی  کس، 
حتی یک خط درباره وی نمی نویسد! پیش از مسیح صد 
ها یهودی دیگری که ادعا می کردند منجی یهودیان 
هستند، به صلیب کشیده شده و از میان رفتند! عیسی 
مسیح نیز در صورت وجود خارجی اش، یکی از آن صد 
ها نفر بوده که امروزه نامش در انبوهی از خرافات، 

 [۲[ ]۲دروغ و افسانه، مسوا گزیده است. ]
 

کنستانتین به دالیل سیاسی و برای کنترل بهتر توده ها، 
مسیحیت را اختراع کرده و آن را دین رسمی کشورش 

 .نامید
 
 :عیسی مسیح یک شخصیت تاریخی نیست -

با توجه به آنچه گفته شد، عیسی مسیح را نمیتوان یک 
شخصیت حقیقی تاریخی دانست، تا دست کم هفتاد سال 
پس از مرگش )بیشتر میگویند تا یک قرن پس از مرگش( 
حتی یک خط درباره وی نوشته نشده است! اگر به راستی 
او فردی بوده که بیماران را شفا می داده، روی آب راه 
می رفته، آب را به شراب تبدیل می کرده و ُمردگان را 

 :افسانه زندگی عیسی َمسیح -
چنانچه افسانه "مرگ عیسی" را از کتاب مقدس 
برداریم، هی  چیز از مسیحیت باقی نمی ماند! چه 
رقت بار است اعتقاد به چیزی که بُنیانش بَر مرگ و 

 .قربانی کردن یک انسان نَهاده شده است
از آنجایی که "عیسی مسیح" یک شخصیت واقعی 
تاریخی نیست و هی  تاریخ نگاری در زمان خودش به 
وی اشاره ای نداشته است و همچنین با توجه به اینکه 
عهد جدید چند دهه پس از مرگ مسیح نوشته و هی  
کدام از نگارندگان کتاب های متی، لوقا، مرقس و 
یوحنا، عیسی مسیح را از نزدیک ندیده بودند، نمیتوان 
آنچه درباره مسیح، زندگی و مرگش می گویند را باور 

 بخش دوم
 افسانه موهوم عیسی مسیح

 
 سیروس پارسا

 :خالصه ای از بخش نُخست -
در نخستین بخش این مقاله به مغلطه مشهور مسیحیان 
مسیحیت دین نیست" پرداخته شد و با استناد به آیات 
کتاب مقدس، ثابت شد که نه تَنها مسیحیت نیز یک دین 
است و َشریعت دارد بلکه حتی عیسی مسیح خود را 
ادامه دهنده راِه فرستادگاِن پیشین دانسته و هیچگاه 
قوانین و شریعِت خونبار عهد عتیق )تورات( را َرد و 

 .باطل نمی داند
 :در بخش نخست مسائل زیر شکافته شدند

مسیحیت به استناد آیات کتاب مقدس دین است و در   -
پیشگاِه منطق و خرد جهانی نیز از مسیحیت بعنوان یکی 
از ادیاِن ابراهیمی نام برده میشود، بنابراین این جمله ای 
که می گوید "مسیحیت دین نیست" یک مغلطه نخ 
نماست که برای متمایز جلوه دادن مسیحیت از سایر 

 .ادیان، اختراع شده و مورد استفاده قرار می گیرد
تاریخی می گویند که  -پژوهشگران و محققان دینی 

دست کم تا هفتاد سال پس از مرگ عیسی حتی یک خط 
درباره وی نوشته نشده! حال چگونه ممکن است چنین 
فرد گمنامی، به جز به دالیل سیاسی، اینچنین با خرافات 

 و افسانه در هم تنیده شده باشد؟   
    

 بخش دوم
مسیحیت برخالف گفتار و ادعای َمسیحیان، شریعت    -

و قوانین دارد و کسی که از دستورات دینی مسیح 
سرپیچی میکند، به گفته شخص عیسی ناصری، یک 
مسیحی با ایمان نیست و در نزد پدر مقدس، جایگاهی 

 .ندارد. شریعِت مسیحیت همانا قوانیِن تورات است
َمسیح به جز چند سخنرانی در باِب اخالق و جامعه، کار 
دیگری انجام نداده و از آنجا که مسیح خداست و تورات 
هم سخناِن خداست، بنابراین مسیح شریعت را در عهد 
عتیق بیان کرده و در عهد جدید به مسائل دیگری به جز 

 1قوانین خشک الهی پرداخته است. 
 

 کَنکاشی بَر مسیحیت
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زنده می ساخته، چگونه امکان دارد که اینچنین به وی 
 بی توجهی شود؟

چرا برای مثال تمامی تاریخ دانان و باستان شناساِن 
بزرگ درباره کوروش و اسکندر و سقراط و افالطون 
و دیگر چهره های نامی تاریخ گفته و نوشته اند ولی 
کمترین شاهدی حاکی از وجود خارجی عیسی مسیح، 
بغیراز کتاب مقدس مسیحیان، وجود ندارد؟ چگونه 
میتوان وجود فردی را که هی  شاهدی برای حضورش 
وجودنداشته وهیچکدام ازنویسندگاِن کتاب مقدس وی را 

 ندیده و از نزدیک نمی شناختند، باورکرد؟
شاید عیسی یکی از َصد ها نفری بوده که در زمان خود 
بعنواِن ُمنجی یهودیان اعالم وجود کرده و مشغول تعالیم 
دینی گشته و سرانجام همانند صد ها نفر دیگر به دستور 
بزرگاِن یهود کشته شده است اما دلیل َجهانی شدن نام 
عیسی مسیح را نه در افسانه زندگانی و دروغ هایی که 
نامش را در بر گرفته، بلکه باید در سیاست های 
حکومت روم به منظور سلطه بر مردمانش، جستجو 

 .کرد
بی تردید اگر ُکنستانتین به منظور کنترل بهتر و یک 
دست کردن جامعه تحت سلطه خود و ایستادگی فرهنگی 
در برابر آیین میترائیسم ایرانی، مسیحیت را بعنوان دیِن 
رسمی کشورش بر نمی گزید و رومیان در سایه نام 
مسیح َشمشیر نمیزدند، امروز خبری از مسیح و 

 ٩مسیحیت و افسانه های دروغین زندگانی وی نبود. 
 

 :ما مسیح را اختراع کردیم  - 
نتایج یک پژوهش از سوی پروفسور اتویل که 
متخصص علوم مذهبی است، نشان میدهد که مطابق 
متون باستانی، شخصیت عیسی مسیح، به کل توسط 
رومیان پرورده شده است. برخالف گزارش های قبلی 
که وجود تاریخی شخصی به نام عیسی ناصری را 
مورد تشکیک قرار می داده اند، اتویل میگوید که 
شواهد غیرقابل انکاری از متون قرن اول مسیحیت به 
دست آورده است که نشان میدهد رومیان برای کنترل 

 .توده ها، مذهبی جدید اختراع کردند
در دوران روم باستان، مشکل قیام های توده ای یک 
معضل مزمن برای امپراطوری بود چون اقوام یهودی 
به منجی جنگجویی باور داشتند که با آمدن اش، خلق ها 
را رها خواهد کرد. آنها که ازسرکوبهای دایمی خسته 
شده بودند، تصمیم گرفتند با مذهب به جنگ مذهب 
بروند و شخصیت عیسی صلح جو را اختراع کردند. از 
معروف ترین جمالت انجیل که با اتکا به آن، پیروزی 

کار «سکوالریسم در مغرب زمین میسر شده یعنی 
در واقع خدعه  «قیصر را به قیصر واگذارید

امپراطوری برای دریافت عوارض و مالیات و کنترل 
 .مردم بوده است

این محقق که نتایج پژوهش اَش را در لندن ارائه خواهد 
کرد میگوید که احتماال این نتایج به معنای پایان یافتن 
مسیحیت نیست ولی برای کسانیکه وجدانی معذب برای 
ترک مذهب دارند دالیلی خوبی ارائه میکند که عیسی 
مسیح، یک اختراع موثر بوده است نه پیام آور ذات 

 .قدسی
او می گوید که شواهد نشان میدهد که رومیان، با اینکه 
نمی خواسته اند همه از خیالی بودن این شخصیت با 
خبر بشوند، اما برای یک رومی تحصیل کرده، شناختن 
اجزای داستان مسیح که بر اساس بیوگرافی یک قیصر 
رومی نوشته شده، دشوار نبوده و اینطور بنظرمیرسد 
که آنها حتی می خواسته اند ما هم بدانیم که این یک 

 ٣۰داستان است. 
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 جعفری

 

 بهار 
 

 میتوان شکوفه شد

 درباد خیزید

 میتوان غنچه شد

 بر نسیم شورید

 میتوان مشت شد

 بر شاخه های نبرد رویید

 میتوان طوفان شد

 بر باد وحشی غرید

 میتوان بهار شد

 و زخزان رهید

 میتوان یکی شد

 زنجیر بردگی از هم برید

 میتوان باران شد

 و به دریا رسید

 میتوان شقایق شد

 در دشت رویید

 می توان از باغچه گذشت

 به کند مزار رسید

 میتوان سرود رهایی شد

 بر لبان ازادی جاری شد

 میتوان ستاره شد

 و به خورشید رسید

 می توان کبوتر ارغوانی شد

 به بام صلح جهانی رسید

 میتوان گل سرخ شد

 در دست کود  کار چرخید

 می توان شادی شد

 غم و غصه خرید

 می توان بابک خرم بین شد

 بر خد اوندان سرمایه شورید

 می توان از مرگ نهراسید

 .کارگری انقالبی شد

 می توان متحد شد

 به برابری رسید

 ...می توان

 ...آری می توان

 منوچهر 

 سایت افق روشن

 احسان یارشاطر
 

میخانه ها یا میکده ها را ُمغان برپا داشته بودند 
چون این نوع مشاغل در نزِد مسلمانان حرام بود. 
غزلسرایان براِی تکریِم این جایگاه ها، میخانه 
داران را پیِر ُمغان می نامیدند که اشاره به پیراِن 
صوفیه داشت. شعرا از براِی اعتراض و چالش، 
پیِر ُمغان را بر فرزانگان وصوفیان برتر می 
شمردند و ُحرمِت میخانه را از اماکِن مقدّسه واالتر 
می دانستند. میخانه کعبِۀ آمال و خانقاِه ُعّشاق بود. 
عاشق از برای عبادت، نه به مسجد، که به میخانه 
می رفت. او نه دامن و دسِت شیخ، بلکه لب 
ُصراحی را می بوسید. نه بر یک صنم چوبین، 

 .بلکه بر پیِر مغان گوش می سپرد
لِی این دوره چهره  تکریِم میخانه که در شعِر تغزُّ
نموده، رمزی از اعتراض آزاد اندیشان بر 
محدودیّت هاِی خشک و بی احساس و قید و 
بندهای ناشی از نظِم اجتماعی ـ مذهبی این دوره 
بود. فریادی بود علیِه ریا و تزویر و تردامنی. 
شاعران پا را فراتر گذاشته و گرایشی خالِف 
ُعرف از خود فرانموده اند و با خرابات پیوند 
خورده اند که اماکن فساد و پر از آشوب و مسمن 
اوباِش جامعه و جایگاِه استعماِل شراب و بنگ و 
چرس بود. خراباِت کعبِۀ عّشاق و جایی شد کو 

را در خود می ٣ولگردان و قلندران و رندان 
پروراند. شاعر در یک حال وهواِی نیست 
انگارانه، اعتراف میکند که ارزشی به نام و نشاِن 
خود نمی نهد، زمان را فراموش میکند و راستی و 
درستِی مستاِن دل باز وروحِ آزاِد خرابات نشینان 
را وصف مینماید. او در سرپیچی از قراردادهاِی 
اجتماعی ـ مذهبی سرود سرمیدهد. او با  نمایندگاِن 
ً احساِس تناقض میکند و با  وضعِ موجود عمیقا
اعماِل ضدِّ فرهنگ و کفر و ناسزاِی خود به مقابله 
با آن بر می خیزد. او خرقه و دستاِر صوفیانِۀ 
خویش را با شراب سودا میکند؛ سجادِد خود را 
آلوده به شراب میسازد و به اصحاِب مدرسه 
توصیه میکند که دفتر و مشق خود را به شراب 
بشویند؛ کماِن ابروِی یار را محراب میکند؛ شراب 
را همواره بر آِب کوثر در بهشت برتر میشمارد و 
آن را نیز به مؤمنان گوشزد میکند؛ شاعر نه کعبه 
را که خرابات را طواف می نماید؛ توصیه میکند 
که در موقعِ مرگ او را با شراب ) که به لحاِظ 
عبادی نجس است ( شستشو کنند؛ خوشی هاِی 
بهشت کمترین ارزشی براِی او ندارد. در مقابِل 
خطِر سرنوشت پناهگاهی جز رحمِت الهی نمی 
شناسد. بدینسان غزِل فارسی گنجینِۀ اندیشه های 
بدبینانه و خالِف ُعرف گردید. در شعِر فارسی 
فضایی از آزاداندیشی کمتر و اندک می توان 

 ٣یافت.
------------- 
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 شکست ایران از روم
 و پیدایش خالء قدرت به نفع محمد در عربستان

شکست ایران از روم، بزرگ ترین تحولی است که به 
نفع محمد رخ میدهد. این شکست چنان خالء قدرتی در 
مناطق جنوبی، مرکزی و شرقی شبه جزیره عربی به 
وجود می آورد که بدون آن پیشروی بیشتر محمد غیر 

 محتمل به نظر می آمد. 
اندکی پس از آنکه محاصره مدینه در جنگ خندق به 

، هراکلیوس در نینوا 322پایان میرسد، یعنی در دسامبر 
ایرانیان را شکست میدهد. این شکست در شرایطی رخ 

 321-  311میدهد که اندکی قبل، طی سال های 
میالدی، رومی ها در یک سلسله از شکست های سخت 

از ایرانیان تا پایتخت شرقی خویش "کنستانتین پل"
  
عقب  

نشسته به محاصره آنان در آمده بودند و تنها با مجاهدت 
های زیاد مردم منجمله با جلوگیری از فرار امپراطور 
از کنستانتین پل میتوانند در مقابل ایرانیان مقاومت 
نموده، با یک سلسله شکست های متقابل آنها را به عقب 

 برگردانند. 
هراکلیوس که پس از خروج از محاصره با جسارت 

در نینوا  322دست به تهاجم زده  ایرانیان را در 
شکست سختی میدهد، به سوی پایتخت ایرانیان تیسفون 
حرکت میکند. نجبا و اشراف ایرانی "خسرو پرویز" را 
که خواستار ادامه جنگ بوده است خلع و به مرگ 
محکوم میکنند و با نشاندن پسرش "قباد شیرویه" به جای 
وی به عقد قرارداد صلح با هراکلیوس مبادرت می 
ورزند. این مصادف با زمانی است که محمد در مکه با 
قریش به صلح ُحدَیبیه دست مییابد. به دنبال جانشینی قباد 
و قرارداد صلح با روم، ایران همه فتوحات خود در 
قلمرو روم را از دست میدهد و شمال و جنوب عربستان 
منجمله سوریه، فلسطین و اورشلیم و حتی مصر از 

 کنترل آن خارج میشود.   
، هراکلیوس ظفرمندانه برای زیارت وارد 341در 

اورشلیم میشود و بار دیگر صلیب مسیحیان را که به 
دست ایرانیان افتاده بود، به آن جا باز می گرداند )همان 
صلیبی که مدعی بوده اند مسیح به آن به صلیب کشیده 
شده بوده است(. این قبل از لشکر کشی به تبوک و 
مصادف با زمانی است که محمد پس از فتح مکه به 

 مدینه باز می گردد.
با شکست ایرانیان به دست روم، قدرت و نفوذ آنها در  

یمن به کلی از میان رفته قبایل یمنِی تحت کنترل آنان بی 
دفاع گشته در پی متحدین جدیدی برای خود برمی آیند. 

خنثی میگردد. بهمین دلیل مسئله گذار عربستان 
مرکزی به نظام تمدن به تعویق افتاده شهرهای این 
منطقه مصون از شکل گیری قدرت سرکوبگر دولتی 
در آنها، بعنوان دمکرات ترین شهرهای شناخته شده 

 آن زمان باقی می مانند.   
با نفوذ رومی ها در شمال و جنوب و مسیحی شدن  

بعدی این امپراطوری، نفوذ مسیحیت در این مناطق 
که قبالً صاحب مذاهب خاص خود بودند، از طریق 
زور و اجبار افزایش مییابد. در حالیکه  روم و متحد 
مسیحی اش پادشاه حبشه حامی مسیحیت بوده اند، 
امپراطوری ایران نیز در رقابت با رومی ها معموال 
در یمن و نقاط دیگر از جماعت های یهودی حمایت 

 می کرده اند. 
در عربستان جنوبی نیز، پادشاهی سبا که مانند همه 
پادشاهی های باستانی دیگر، کم وبیش در قرن هشتم 
ق. م.، بر ویرانه های نظام بدوی و اشتراکی این 
منطقه شکل می گیرد، با کشف بادهای مانسون در 
اوائل قرن دوم ق. م. و حمله نظامی رومی ها در 
اواخر قرن اول ق. م. به شهر مآریب، تضعیف و رو 

 433به زوال میرود. پس ازآن، شکستن سد مآریب در 
میالدی ضربه مهلکی به اقتصاد کشاورزی یمن وارد 

میالدی پادشاهی حبشه که مسیحی و  323میسازد.  در 
متحد روم بوده است آن را مورد حمله واشغال خود 
قرار داده، پادشاهی یهودی مستقر در آن را که 
مسیحیان را تحت آزار و اذیت خود قرار می داده است 

 برکنار می سازد. 
سد مآریب برای بار دوم ویران شده، با  333در سال 

خرابی هائی که به بار می آورد اقتصاد کشاورزی یمن 
را بیش از پیش  به نابودی می کشاند. در نتیجه، یمن 
که زمانی یکی از مناطق پیشرفته شبه جزیره 
عربستان به شمار می رفته، زیر ضربات اقتصادی و 
نظامی پی در پی ای که به آن وارد میشود به کلی 
تضعیف شده و سرانجام زیر حمالت اعراب بدوی 
پاگان، که از قرن ها قبل بطور مداوم به مناطق آباد آن 
دست اندازی میکرده اند، از پا درآمده، تحت سلطه 
کامل آنان در می آید و به این ترتیب، با یک پس 

به قدرت های قبیله ای و حکمرانی های   نشینی تاریخی
 کوچک و محلی آنان تجزیه می شود. 

تحت چنین شرایطی است که ایرانیان با ناوگان خود، 
میالدی، یمن را به تصرف خود در آورده،  372در 

 -327حبشیان را از آن بیرون می ریزند و تا سال
با قدرت آن را  -سالی که محمد درگیر جنگ خندق بود

 تحت کنترل خود نگه می دارند. 

 موانع پیشروی بیشتر محمد  در عربستان
 سیامک ستوده

 

تاکنون محمد توانسته بود سلطۀ خود را بر قسمت های 
مهمی ازشبه جزیره عربستان منهای یمن در جنوب، 
مناطق مرکزی و شرقی، مناطق تحت کنترل روم در 
شمال )شام و فلسطین( و تحت کنترل ایران در شمال 
شرقی )عراق( بگستراند. بنابراین، قلمرو دولت 
اسالمی، از نوار غربی شبه جزیره عربستان، منطقه 
ای که ازمرزهای روم در شمال شروع شده، به 
موازات دریای سرخ، از مدینه، مکه و طائف گذشته به 
نجران دروازه یمن در جنوب میرسید. بنابراین، 
گسترش بعدی آن به سوی شمال )سوریه و فلسطین(، یا 
شمال شرقی )عراق( و یا عربستان جنوبی )نجران و 

 یمن( و مرکزی )یمامه( باشد. 
ما قبالً دیدیم که چگونه محمد، در دو لشکرکشی قبلی 
خود به شمال که تحت کنترل رومی ها بود، در یکی 
)جنگ مؤته( به سختی شکست خورده و در دومی 
)تبوک(، بی آنکه جرات درگیرشدن با نیروهای دشمن 
و حتی نزدیک شدن به مرزهای آن را داشته باشد، جز 
آنکه چند تائی از حکام و جماعت های مسیحی نشین 
در خارج از قلمرو روم را تابع و خراج گذار خود 
نماید، کاری از پیش نبرده و دست خالی به مدینه باز 

 گشته بود. 
در شمال شرقی نیز امپراطوری قدرتمند ایران 
قرارداشت که به تازگی از روم شکست خورده بود و 
در کوران کشمکش های داخلی می سوخت. ولی با 
اینحال محمد هنوز یارای درگیر شدن با آن را در خود 

 نمی دید. 
یمن نیز در عربستان جنوبی، تا قبل از شکست ایرانیان 

 -که به تازگی رخ داده بود -از روم و خروج از آن
تحت کنترل ایرانیان بود. بنابراین، این منطقه نیز جائی 
نبود که محمد با قدرت موجودش بتواند حتی فکر حمله 
به آنجا را در سر داشته باشد. ولی اکنون با خالء 
قدرتی که در اثر عقب نشینی ایران از آن به وجود آمده 
بود، تنها محل مناسب بعدی برای پیشروی محمد را 

 تشکیل می داد. 
همانطورکه قبالً دیدیم این منطقه و منطقه شمال که در 
گذشته سرزمین های ثروتمند و پیشرفته ای را تشکیل 
داده و جایگاه تمدن های قدیمی بودند، از مدتها قبل 
پروسه تشکیل دولت و ورود به عصر تمدن را از سر 
گذرانده بودند. پادشاهی های سبائیان در جنوب و 
نَبَطیون در شمال از برجسته ترین این موارد بودند. 
آنچه که این دولت ها قادر و یا به فکر انجام آن نبودند، 
گسترش قدرت خود به سراسر شبه جزیره عربستان و 
ایجاد یک دولت سراسری برای تمام شبه جزیره بود. 

 چیزی که بعداً به دست محمد انجام می گیرد. 
حتی رومی ها که در اواخر قرن اول ق. م. به یمن 
لشکر کشی میکنند و در قرنهای بعدی )قرن سوم 
میالدی( پادشاهی نبطیون را  میمه خود می نمایند و 
بعد ایرانیان که درقرن ششم میالدی ناوگان خود را 
برای تصرف یمن روانه این منطقه کرده آن را به یکی 
از استان های خود تبدیل می نمایند، حرکت جدی برای 
تصرف عربستان مرکزی و گسترش قدرت دولتی خود 

 به مکه و مدینه انجام  نداده بودند.  
حتی یک بار قبل از محمد، هنگامی که فردی به نام 
عثمان طی یک توطئه سعی در روی کار آوردن یک 
دولت تحت حمایت و کنترل امپراطوری روم در مکه 
می نماید، دسیسه اش  توسط شورای "ملعه" که شورای 
قبایل قریش ساکن مکه بوده است به شدت محکوم و 
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روزنامه گاردین نیز در گزارش خود از این پژوهش 
نویسد که این پژوهش جدید با استفاده از یک مدل  می

تحقیقاتی جدید که ترکیبی از عناصرعلوم انسانی وعلوم 
 .طبیعی است انجام شده است

سقوط «در بخشی از توضیحات این پژوهش آمده است: 
هایی نظیر روم، هان، مائوریا و گوپتا و  پادشاهی

النهرین  های پیشرفته بین فروپاشی تمدن و پادشاهی
شواهد غیر قابل انکاری هستند که نشان می دهد 

توانند بسیار  های پیشرفته، پیچیده و خالق می تمدن
 ».پذیر و دارای عمری کوتاه باشند آسیب

پژوهشگران با به کارگیری روش تحلیلی جدیدی که آن 
نامند، دالیل سقوط  می» دینامیسم انسان و طبیعت«را 

های باستانی را بررسی کرده و از آنها برای  این تمدن
ترین  اند. مهم بررسی آینده تمدن امروزی بهره جسته
ها جمعیت،  عوامل موثر در روند سقوط این تمدن

شرایط آب و هوا و محیط زیست، آب، کشاورزی و 
 .منابع انرژی هستند

در صورت ترکیب این عوامل و پدید آمدن دو خصیصه 
ها فراهم  اجتماعی شاخص زمینه برای سقوط تمدن

شود. این دو خصیصه اجتماعی عبارتند از  می
برداری بیش ازحد از منابع طبیعی به شکلی که  بهره

روند طبیعی بازتولید نتواند این منابع را جبران کند و 
تقسیم شدن جامعه به اقلیت ثروتمند و توده وسیعی که از 

گیری  پژوهشگران در نتیجه  .ثروت برخوردار نیستند
ها  طی پنج هزار سال گذشته این پدیده«نویسند:  خود می

ها  های اجتماعی در تمام موارد از سقوط تمدن یا شاخص
در حال حاضر .» اند نقش اصلی و محوری را ایفا کرده

های اجتماعی بر اساس موقعیت  بندی الیه نیز تقسیم
اقتصادی هر قشر مستقیما به استفاده و مصرف بیش از 
حد از منابع طبیعی ارتباط دارد و اقلیت ثروتمند ساکن 

 

رومیان نیز که بطور اعجاب انگیزی بر ارتش ایرانیان  
پیروز شده اند، بخاطر اشتغال در رتق و فتق امور در 
متصرفات جدید و درگیری در مرزهای خود در مناطق 
دیگر قادر به ارسال نیرو به یمن و پر کردن جای خالی 

 ایرانیان نمی باشند.  
تاثیرات شکست ایرانیان و خروج نیروهای آنها از 
عربستان، تنها به یمن محدود نمی ماند. در تمام شبه 
جزیره عربی، در شرق، مرکز و حتی شمال شرقی نیز 
هرجا که ایرانیان ح ور و نفوذ داشته اند، خالء قدرت 
ناشی از این شکست و تاثیرات ناشی از آن به چشم می 
خورد. درواقع نیز، شکست مزبور بزرگ ترین تحولی 
است که در این زمان در جهان و به تبع آن در 
عربستان رخ میدهد. تحولی که بطور عجیبی به نفع 
محمد تمام میشود. به این معنا که در عربستان شرقی و 
مرکزی برای او متحدینی به بار آورده، راه را برای 

 پیشروی بعدی وی به یمن باز میکند.

 

از خرابى سيستم آبيارى    بارور سازى مصنوعى زمين كه بالفاصله پس  -

، نشان دهنده اين حقيقت است كه تمام گستره اى   متوقف شد، به طريق عكس

زير كشت بوده است اكنون بى حاصل و لم يزرع افتاده    كه زمانى با درخشش

است .پالميرا، پترا، خرابه هاى يمن ، مناطقى در مصر، ايران و هندوستان؛ 

همگی گوياى اين حقيقت اند كه چگونه يك جنگ نابود كننده يك كشور را 

 . براى قرن ها خالى از سكنه كرده و آن را از تمدن لخت  و خالى ميكرده است

"  
Marx and engels ،On Religion ،Schocken Book ،New 
York  ،1343 , pp. 421-32 . 

- Rodinson Maxime, in English, Muhammad ,p. 233. 

 .کشورهای غنی جهان مسئول هر دو این شرایط هستند
شود نه تنها به  مازاد ثروتی که در این روند تولید می
شود، بلکه در  طور مساوی در سطح جامعه تقسیم نمی

کنترل یک اقلیت کوچک قرار دارد. در مقابل اکثریت 
جمعیت که در حقیقت تولیدکننده این ثروت است، فقط از 

دهد  سهم کمی که اقلیت صاحب قدرت به آنها می
شود که کمی بیشتر از سطح نیازهای اولیه  برخوردار می

 .یا امرار معاش مردم است
به نوشته روزنامه گاردین، مسئوالن این پژوهش جدید 

اگر «نویسند:  گیری و پیشنهادهای خود می در بخش نتیجه
برداری و میزان اضمحالل منابع طبیعی به  حجم بهره

نسبت هر فرد از جمعیت جهان به حدی که قابل بازتولید 
و احیا باشد کاهش یابد، و اگر منابع و ثروت به شکلی 

توان از سقوط تمدن  تر تقسیم شوند می منطقی و مساوی
 » جلوگیری کرد.

سازمان ناسا معتقد است که نتایج این پژوهش یک 
های  ها، شرکت هشدار جدی و معتبر به تمام دولت

کنندگان در سطح جهان است. همه  اقتصادی و مصرف
باید متوجه شوند که شرایط و وضعیت امروزی را 

توان برای همیشه ادامه داد و به سرعت باید  نمی
تغییرات مهمی را در سیاست و ساختارهای مربوط به 

 .اداره این تمدن ایجاد کرد
کارشناس علمی روزنامه گاردین در پایان یادآوری 

کند که هر چند این پژوهش اساسا مبتنی بر فرضیات  می
علمی است، ولی تحقیقات میدانی و عملی که در 

های اخیر توسط اداره علوم و تحقیقات دولت بریتانیا  سال
دهد که ترکیب عواملی مثل بحران  انجام شده نشان می

تواند طی پانزده سال آینده  آب، مواد غذایی و انرژی می
 .شرایط طوفانی و خطرناکی را به وجود بیاورد

 تمدن پیشرفته امروزی به سوی نابودی؟
  

پژوهش جدیدی که اخیرا به درخواست ناسا، موسسه 
فضایی آمریکا، انجام شده هشدار می دهد که در صورت 

رویه از منابع طبیعی و  برداری بی تداوم روند فعلی بهره
تشدید نابرابری در تقسیم ثروت میان مردم، جامعه 
مدرن و صنعتی و آنچه که تمدن امروزی تلقی میشود 

 .رو خواهد شد تنها در چند دهه با خطرفروپاشی روبه
ها  پندنت، ریاضیدان به گزارش روزنامه بریتانیایی ایندی

بینی آنچه  های فرضی برای پیش با محاسبه از روی مدل
ها یا یک قرن آینده اتفاق خواهد افتاد، به این  در دهه

ترین  اند که حتی بر اساس محتاطانه نتیجه رسیده
ها وضعیت جهان در آینده نزدیک بسیار وخیم  بینی پیش

 .خواهد شد
های پیشرفته در  این پژوهش با اشاره به سقوط تمدن

تاریخ بشر، مثل تمدن هان در چین یا تمدن روم و هند 
دهد که در اکثر این موارد رهبران و  باستان هشدار می

های این جوامع به هشدارهای مربوط به احتمال  نخبه
اند تا اینکه دیگر دیر شده  فروپاشی آن تمدن توجه نکرده

 .و دیگر راه عالجی وجود نداشته است
صفا متشرعی، از پژوهشگران دانشگاه مریلند آمریکا 
که هدایت این تحقیقات را برعهده داشته، در بخشی از 

روند صعود و «نویسد:  توضیحات خود در این باره می
ای است که مرتب در تاریخ تکرار  ها چرخه افول تمدن
 .»شده است

این پژوهش که گروهی از پژوهشگران علوم اجتماعی 
اند به سفارش مراکز  و علوم طبیعی در آن شرکت داشته

پروازهای فضایی گودار وابسته به سازمان ناسا انجام 
شناسی منتشر  شده و قرار است در مجله اقتصاد بوم

 .شود

 پژوهش جدید ناسا

درصدی قیمت گاز طبیعی مشترکان  23پس از افزایش 
خانگی، بهای سه فرآورده اصلی نفتی هم از ابتدای 

فروردین ماه افزایش یافت به طوری که قیمت گازمایع 
 .به بیش از دو برابر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش قیمت برق و 
آب در اسفند ماه سال گذشته، از ابتدای فروردین ماه 
سال جاری بهای هر متر مکعب گاز طبیعی مشترکان 

درصد توسط دولت تدبیر و امید  23خانگی هم حدود 
 .افزایش یافت

 
عالوه بر این هیات دولت تدبیر و امید با صدور مصوبه 
ای قیمت سه فرآورده اصلی نفتی شامل نفت کوره، نفت 
سفید و گاز مایع "ال.پی.جی" را هم از ابتدای فروردین 

 .ماه سال جاری افزایش داد
 

در این بین گاز مایع بیشترین افزایش قیمت را نسبت به 
اسفند ماه سال گذشته تجربه کرده است به طوری که 

بهای هر کیلوگرم گاز مایع با افزایش بیش از دو 
 .برابری روبرو شده است

 
بر اساس مصوبه دولت از ابتدای فروردین ماه سال 

 ٣٣به صورت سیلندر  ( LPG ) جاری قیمت گاز مایع

لایر و در سیلندرهای  ۱٣۰۰کیلویی در ازای هر کیلو 
لایر  ٢٣۰۰کیلو و مخازن بالک هر کیلو  ٣٣بیش از 

 .تعیین شده است
 

تومان سال گذشته به  133از این رو قیمت گاز مایع از 
 213درصدی به  133یک باره با افزایش بیش از 

تومان از ابتدای فروردین ماه سال جاری افزایش یافته 
 .است

 
ه مورخ  ٣۰٣٣۰/ت ١٩٩مطابق با تصویب نامه شماره 

هیئت وزیران، از ابتدای امسال قیمت هر  ۰٢/۰٣/٩١
لیتر نفت سفید حرارتی ویژه مصارف خانگی با کاال 

لایر و قیمت هر لیتر نفت کوره سوخت  ٣٣۰۰برگ 
 .لایر اعالم شد ۱٣۰۰حرارتی نیز 

 
بر این اساس بهای هر لیتر نفت سفید در مقایسه با اسفند 

تومان و قیمت هر لیتر نفت کوره با  33ماه سال گذشته 
 .تومانی روبرو شده است 33افزایشی 

 
شود تا اردیبهشت ماه سال جاری دولت  پیش بینی می

تدبیر و امید قیمت بنزین، سی.ان.جی و گازوئیل را هم 
 .افزایش دهد

 موج جدید  گرانی تصویب هیات دولت کلید خورد؛  با

 برابر شد 4قیمت انواع سوخت/ بهای گازمایع 
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پوارلوموان «اخیرا دوستی از طریق ایمیول، خوبور تشوکویول 

در کپنهاک را بورایوم » موقت در تبعید آزربایجان جنوبی

فرستاده بود. طبق این خبر، موسسین این تشکل، بیوانویوه  

، در 2101مواه موارس  05اعالم موجودیت خوود  را 

سایت اینترنوتوی روزنواموه جوموهووری آذربوایوجوان بوه نوام 

مووسوسوان ایون پوارلوموان  .، منتوشور کورده انود»مساوات«

 :موقت در تبعید، عبارتند از

 -نور الدین قروی -عبدهللا امیر هاشم  -فریدون پرویز نیا 

 -ائلودار قواراداغولوی -محمود علی چهرگانی -احمد اوبالی

 صمد فرتاش -ستار سئوگین -محمد مشتاق

اما من به دلیل مشغله های زیاد، توجهی خواصوی بوه ایون 

خبر نکرده بودم. تا این که در روزهای اخیر، از طوریوق 

دوستان و رفقایم در شهرهای مختلف آذریوایوجوان کوه در 

عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فوعوالونود 

و همواره به مناسبات های مختلف با همدیگر تبادل نوظور 

می کنیوم، موطولوع شودم کوه دو گوروه اغولوب در موحوافول 

پارلمان موقت در «خودشان، بر سر تاسیس به اصطالح 

، گرد و خاک بوه پوا کورده انود: »تبعید آزربایجان جنوبی

یکی خود موسسین و طرفداران پان تورکویوسوت آن هوا و 

دیگری پان ایرانیست ها. در واقع دو گروهوی کوه گواه و 

سونوگور موی  »مردم«بی گاه پشت خواسته ها و گرایشات 

گیرند و ف ای آن چنانی به وجود می آورند که رنوگ و 

بوی خشونت و درگیری می دهد و تداعوی کونونوده جونوگ 

 .داخلی یوگسالوی سابق و ...، است

را  »آذربوایوجوان«از این که چرا موسسین ایون پوارلوموان 

را  » جونووبوی«می نویسند و یا این که چرا  ن»آذربایجا«

آخر اسم خود ا افه کرده اند، می گذرم. اموا آن چوه کوه 

برای من به عنوان یک انسان و فعال سیاسی و فرهنگی، 

اهمیت دارد این است که چگونه گروهی بوه خوود اجوازه 

می دهد از سوی میلیون ها آذربایجانی ساکن ایران و در 

اتاقی در کپنهاک، پارلمان درست کنند و خود را نوموایونوده 

مردم آذربایجان معرفی نمایند. در این که هر جوموعوی در 

هر گوشه ای از کره خاکی، دور هم جمع شوند توا دسوت 

به فعالیت متشکل بزنند و اهداف و سیاست های خوود را 

به جامعه اعالم نمایند ایرادی وارد نیست و حق طبیعی و 

مسلم شان است. اما به لحاظ سیاسی و تاریوخوی، تواسویوس 

پارلمان، حتی در تبوعویود هوم، پویوش شورط هوای خوود را 

دارد. سازمان دهندگان چنین سیاستی، نوخوسوت اهوداف و 

برنامه ها و کاندیداهای خود را تبلویوغ و تورویوج کورده و 

سپس در همان سطح نیز آرای عالقه مندان و طورفوداران 

خود را جمع موی کونونود. یوعونوی از دل ایون توبولویوغوات و 

سمینارها و گردهمایی ها، نمایندگان پارلموان فور وی بوا 

آرای عالقه منودانوش انوتوخواب موی شوونود. در حوالوی کوه 

پارلموان مووقوت در توبوعویود «تصاویری که آقایان موسس 

منتشر کرده اند غیر از خودشان کس » آزربایجان جنوبی

دیگری نیست و حتی برای نمونه یک زن هم در میان آن 

ها دیده نمی شود؛ در واقع یک تشوکول کواموال موردانوه و 

مووردسوواالرانووه اسووت. آن هووا، هووم چوونوویوون بوویووانوویووه اعووالم 

موجودیت خود را نیز از طریق یوک نشوریوه جوموهووری 

آذربایجان، منتشر کرده اند به سادگی وابستگی شان را 

 .به محافلی در این کشور، به نمایش گذاشته اند

از سوی دیگر، پان ایرانیست ها، با هر صودای آزادی 

خواهی و برابری طلبی در جوهوت رفوع سوتوم مولوی در 

ایران، خصومت و دشمنی می ورزند و منکر ستم ملی 

در ایران می شوند. در حالی که در جواموعوه موا، هوموه 

زبان ها غیر از زبان فارسی، ممنوع است و فوعوالویوت 

آزادی این عرصه نیز مانند عرصه هوای دیوگور توحوت 

تعقیب پلیسی قرار گرفته و شکنجه و حوتوی اعودام موی 

گردند. همین مساله به سوادگوی نشوان موی دهود کوه در 

 .ایران، ستم ملی، ابعاد گسترده و تاریخی دارد

عالوه بر این، حتی برخی روشنفکران جامعوه موا، کوه 

 »مولوی«سابقه چپ هم دارنود از بوه کوار بوردن وامه 

 »قومی«سخت ناراحت می شوند و خودشان نیز وامه 

را به کار می برند. در حالی که وامه قوم به گذشوتوه و 

به دوران فئودالی برمی گوردد. اموا در دوره مودرن و 

 »مولوت«عصر سرمایه داری و جامعه طبقاتوی، وامه 

عمومیت دارد. جامعه ایران نه یک جواموعوه فوئوودالوی، 

بلکه جامعه سرمایه داری اسوت. در عویون حوال، اگور 

وامه ملت را در جایی مانند ملت ایران بوه کوار بوبوریود 

همین روشنفکران ما نه تنها مخالفتی نمی کنونود، بولوکوه 

خودشان هم به کار می برند و تایید می کنند. بنابرایون، 

رد و تورک و عورب »  مولوت«آن ها با به کار بوردن 

مخالف دارند و این هم آشکارا مو ع پان ایورانویوسوتوی 

را تقویت می کند. من شخوصوا بوا بوه کوار بوردن وامه 

مخالفم. زیرا این وامه، معنوی ایون را دارد کوه  »قوم«

مردموی کوه قووم نوامویوده موی شوونود هونووز در دوران 

فئودالی گیر کرده و هنووز زنودگوی قوبوایولوی دارنود. در 

را هم نوه گورایشوات سویواسوی  »ماقوا«نتیجه سرنوشت 

مختلف، سازمان ها و احوزاب سویواسوی و اجوتومواعوی، 

 -نهادهای دمکراتیک و فرهنگی، جنبش های سویواسوی 

اجتماعی، بلکه روسای قبایل رقم می زننود؟  امویودوارم 

این بخش از روشفنکران جامعه ما، کمی در این موورد 

تعمق کنند شاید در این مورد توجودیودنوظور نوموایونود. هوم 

چنین روشنفکران موا، بوه جوای سورپووش گوذاشوتون بوه 

مساله ستم ملی در ایران و بازی با وامه ها، در رابطه 

با فجایع تاکنونی و عواقب آتی سویواسوی، اجوتومواعوی و 

فرهنگی ناشی از ستم ملوی، بوه خصووص مومونووعویوت 

زبان های مادری در ایران، روشنگری کنونود توا موردم 

عادی به دام و تله ناسیونوالویوسوت هوا، شووونویوسوت هوا، 

فاشیست ها و تبلیغات تفرقه افکنان و خشوونوت طولوبوان 

 .گرفتار نشوند

در تاریخ ایران، حکووموت هوای نواسویوونوال فواشویوسوتوی 

پهلوی و هوم حوکووموت اسوالموی فواشویوسوی جوموهووری 

اسالمی، نه تنها زبان های مادری غیر از زبان فارسی 

را در سراسر ایران ممنوع کرده اند، بولوکوه هور کسوی 

هووم خووواهووان آزادی زبووان مووادری اش در ادارات، 

سازمان ها، احزاب، نوهوادهوای دموکوراتویوک، رادیوو و 

تلویزیون، روزنامه و مجله، مدرسه و دانشگاه شده، به 

خطر انوداخوتون توموامویوت «و به  »تجزیه طلب«عنوان 

، به وحشیوانوه توریون شوکولوی سورکووب و » ار ی کشور

 .زندانی و شکنجه و حتی اعدام شده اند

این ر اشاه بود که با سرکوب بی رحمانه دسوتواوردهوای 

انقالب مشروطیت، زبان هوای موادری مونواطوق موخوتولوف 

ایران غیر از زبان فارسی را ممنوع کرد بودون ایون کوه 

حتی به آرای مردم مراجعه کونود. بونوابورایون، در موو وع 

گیری های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار مهم اسوت 

که مردم فارس زبان مورد خطاب و نقود قورار نوگویورنود. 

چرا که آن ها در ممنوعیوت زبوان هوای موادری مونواطوق 

مختلف ایران، نقشی نداشته اند و تنها حاکمیت ها هسوتونود 

که این جنایوت بوزرگ را در حوق اکوثوریوت شوهورونودان 

ایرانی مرتکب شده اند. به عوبوارت دیوگور، موردم فوارس 

زبان هم مانند همه مردمی که با زبان هوای دیوگور توکولوم 

می کنند متشکل از گرایشات مختلف سیاسی و اجتومواعوی 

است. هوموان طوور کوه موا در جواموعوه ایوران گورایشوات 

سیاسی پان فارسیسم داریم گرایشات پان تورکویوسوم و پوان 

 .عربیسم و غیره هم داریم

موردم ایوران تواکونوون بویوش توریون  0452پس از انقالب 

قدرت در حاکمیت جوموهووری اسوالموی، در دسوت آذری 

زبان هاست. اما این مساله چه ربطی به میلیون ها موردم 

آذری دارد. آیا این ها از آذری ها کم کشتوه انود؟ آیوا ایون 

حکومت جانی، حقوق و آزادی هوای موردم آذری را بوه 

رسمیت شناخته است؟ بنابراین، نیروهای آزادی خوواه و 

برابری طلب مخوالوف کولویوت حوکووموت اسوالموی ایوران، 

جنگ شان با حکومت اسالمی است نه بوا موردم فوارسوی 

زبان  پس ستم ملی و ممنووعویوت زبوان هوای موادری در 

ایران، یک واقعیت تلخ غیرقابل انکار است و این مسوالوه 

را به فارس زبان ها نسبت دادن، نه تنها غیر از ایون کوه 

به همبستگوی انسوانوی و موبوارزه موتوحودانوه عولویوه کولویوت 

حکومت اسالمی لطمه می زند، بولوکوه تواریوخ و توجوربوه 

مردم کشورهای دیگر مانند یوگسالوی سوابوق، روانودا و 

غوویووره نشووان داده انوود کووه تووحووریووک احسوواسووات موولووی و 

برخوردهای خصمانه با مسوالوه مولوی، بسویوار خوطورنواک 

است و نهایتا به درگیری داخلی و نسل کشی مونوجور موی 

 .گردد

پارلمان مووقوت آزربوایوجوان «اما تا آن جا که به موسسین 

برمی گردد آن ها تواکونوون ده هوا تشوکول بوه  ،»در تبعید

وجود آورده اند و هر بار با تغییر سیاست هوا در بورخوی 

کشورها، به خصوص جمهوری آذربوایوجوان و تورکویوه و 

حتی البی هایی در حاکمیت آمریکا، از هم پاشویوده انود و 

تشکل جدیدی را منطبق با سویواسوت هوای روز سورموایوه 

  .داری این کشورها به وجود آورده اند

اوبوالوی «معروف به » احمد یوسفی سادات«برای نمونه، 

، اقودام بوه »داک«پس از ناامیدی از سازمانی بوه نوام  »

نمود کوه آن  «گاماج«تشکیل یک سازمان دیگری به نام 

 .نیز شکست خورد

بوه هوموراه حسون  0421در سوال  «فریدون پرویوزنویوا«

احسنگر، امدر تقی زاده و بیوک رسولوند تشکلی بوه نوام 

یولوچوی ا « را توحوت حوموایوت »باب یا آذربایوجوان واحود«

 !و مواضع پان ترکیست ها و پان ایرانیست ها» پارلمان موقت در تبعید آزربایجان جنوب«
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و وعویوت سویواسوی «او، در پاسخ به پرسشی در خصوص 

من از و وعویوت «نیز گفت:  »قومیت گراها در آذربایجان

فعلی حرکت مان را ی هستم. اما متاسفانه آذربایجوان در 

کانون توجهات قدرت های بزرگ نیست. به نظر می رسود 

قدرت های جهانی ما را از پرومه هوا کونوار گوذاشوتوه انود. 

مثال در پرومه خاورمیانوه بوزرگ حسواسویوت و تووجوه بوه 

برخی قومیت هوا )کوردهوا( بسویوار بواال اسوت. اموا چونویون 

توجهی نسبت به ما وجود ندارد. نه آمریکا نه اروپا بوه موا 

 ».توجه نمی کنند

، با انتقواد از VOA azari چهرگانی، در ادامه مصاحبه با

در حالی که مقواموات عوالوی رتوبوه «دولت ترکیه نیز گفت: 

دولت ترکیه در کشورهایی مثل مقدونیه به سرنوشت یازده 

هزار ترک تبار دقت نظر دارند، اموا از سورنووشوت چوهول 

 ».میلیون ترک در ایران صحبتی نمی کنند

او، هم چنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری صدای آمریوکوا 

دانوا روربواکور «در خصوص اظهارات سوال گوذشوتوه کوه 

کنگرسمن آمریکایوی در خصووص لوزوم اسوتوفواده ایواالت 

متحده از نیروهای تجزیه طولوب در آذربوایوجوان شورقوی و 

 :، گفت»اردبیل برای فشار به حکومت ایران

 21موون شووخووصووا در ایوون پووانووزده سووال بووا نووزدیووک بووه «

کنگرسمن آمریکایی دیدار داشته ام و این اظهارات نوتویوجوه 

فعالیت های ما است. موا گوزارش هوای شوفواهوی و کوتوبوی 

زیادی به این کنگرسمن ها از جملوه روربواکور داده ایوم و 

من از او تشکر می کنم و ما بوه تومواس هوایوموان بوا ایشوان 

  ».ادامه خواهیم داد

چووهوورگووانووی، هووم چوونوویوون نوواخوورسوونوودی خووود را از حوووزه 

در نامه خود بورای آذربوایوجوان  »رورباکر«جغرافیایی که 

تعریف کرده بود را ابراز کرد. این سخنان چهرگانوی، هوم 

اکنون در سایت های اینترنتی به خصوص در سایوت هوای 

 .آذری زبان، قابل دسترسی هستند

اما در سال های اخیر، نیروهای جوان و موثور تشوکویوالت 

، چهرگانی را وادار کردند توا از رهوبوری ایون  »گاموح«

جریان کنار برود. نیروهای جدید این سازمان، شایود بویوش 

از این اعتمادی بوه چوهورگوانوی نودارنود و یوا شوایود هوم بوه 

نظریات جدید رسیده اند که با افکار پوان تورکویوسوتوی و بوه 

 .غایت راست و کاریسماتیک چهرگانی مغایرت دارد

میالدی ایران  ۱۳۳۱محمود علی چهرگانی، در اوایل سال 

را به قصد سخنرانی در اروپا، ترک نمود و اولیون جولوسوه 

او در استکهلم برگزار شد. پس از پایان این جلسه و انتوقواد 

من به او که چرا به ح ار اجازه ندادند بوه طوور شوفواهوی 

سئواالت خود مطرح کنند؛ هم چنین صحبت هوایوش جونوگ 

طلبانه و علیه ارمنی ها بود، به عالوه مطلبی را کوه قوبوال 

در نقد سیاست های او نوشته و منتشر کرده بودم خوواسوتوم 

به وی دهم؛ نخست با عکس العمل هیستریک او و سوپوس 

عقب نشینی و معدزت خواهی اش روبرو شودم. سورانوجوام 

این مساله، به رادیو همبستگی کشید. در میزگردی کوه در 

رادیو همبستگی تشکیل شد من و آقای علیر ا اردبیلی از 

برگزار کنندگان جلسه چهرگانی و هوم چونویون آقوای حسون 

بهگر روزنامه نگار مستقل کوه آقوای سوعویود افشوار آن را 

اداره می کرد، شرکت داشتیم. من در این میزگرد از جمله 

به فوراخووان خشوونوت طولوبوی و جونوگ طولوبوی او کوه در 

سخنرانی اش با مشت بر روی میز می کوبید و می گوفوت: 

اند بایود  هیج مشکلی نیست و گرنه همان طور که آمده 

 «.بروند

او و گروهش بوارهوا خوواسوتوار اشوغوال شوموال عوراق 

اند و کورکووک و مووصول را   توسط ارتش ترکیه شده

ای کورد  هوا کوه بودسوت عوده سرزمین تاریخی تورک «

اند. آن ها، شدیودا کشوتوار ارامونوه   خوانده » اشغال شده

کونونود و در   های عثموانوی را انوکوار موی  توسط ترک

هوای نومادپورسوتوانوه بسویوار  سایت او، مطالب و پویوونود

  زیادی در مورد ارامنه وجود دارد. او، در مصواحوبوه

هوای   سوگ«ان تورکوی، بوارهوا از لوفوظ  ان ای بوا سوی

 .استفاده کرده است «فارس

حتی گفته می شود هنگامی که چهرگانی در آذربایجان 

معلم بود از مو ع یک حزب الهی، بوا آن بوخوش از 

شاگرانش که حس می کرد مذهوبوی نویوسوتونود بوه شودت 

بوودرفووتوواری مووی کوورد. هووم چوونوویوون او، گووروه گووروه 

شاگردانش به جبهه های جنگ ایران و عراق بورده و 

قربانی اهداف غیرانسانی حکوموت شوان کورده اسوت. 

بنابراین، چهرگانی موانونود هور سویواسوتومودار راسوت و 

نمادپرست، نان را به نرخ روز می خوورد و هور از 

چند گاهی رنگ عوض می کند تا از قافله هم فکرانش 

عقب نماند. در ادامه بحث مان، به ح ور داوطولوبوانوه 

چهرگانی در جبهه های جنگ ایارن و عوراق، آن هوم 

 .از زبان خودش برمی گردم

در واقع محمودعلی چهرگانوی، یوکوی از چوهوره هوای 

مذهبی نمادپرست است که سال ها در خدمت حکومت 

بوارگواه خولویوفوه «اسالموی بوود؛ اموا هونوگواموی کوه از 

بوودن  »تورک«رانده شد ناگهان بوه فوکور    »مسلمین

خود افتاد و اعالم کرد که آذری هوا در ایوران، توحوت 

ستم هستند؟  گویا هنگامی کوه او و هوم فوکورانوش در 

خدمت حکومت جهل و جنایت اسالمی و بسیج جنوگوی 

 آن بودند این ستم وجود نداشت؟

او، از زمانی که از ایران خارج شده تاکنون به دنوبوال 

قوودرت هووای جووهووانووی اسووت. او، حووتووی در دوره دوم 

انتخاب بوش به ریاست جمهوری آموریوکوا، بوا ارسوال 

پیام شادباش به او، از جومولوه از او درخوواسوت کورده 

 »کردهای عراق «که شامل حال را »مهری«بود که 

نموده چرا شامل حال آذری هوای ایوران نوموی کونونود. 

چهرگانی، جزو کسانی است که حدود یک دهوه اخویور 

در البی های آمریکایی جا خوش کرده و منتظر حملوه 

انقوالب «آمریکا و متحدانش به ایران و یا راه انداختن 

 .در این کشور بود »نارنجی و رنگی

اما با تغییر ریاست جمهوری در آموریوکوا و بوا آغواز 

مذاکره غیرمستقیم و مستقیم حکومت اسالمی ایوران و 

آمریکا، عناصری هم چون چهرگانی سرخورده شودنود 

به طوری که از سیاست های تازه حواکومویوت آموریوکوا 

انتقاد می کنند. برای نمونه، چهرگانی در مصاحبه ای 

داشوت، گوفوت  «VOA azari»  ، بوا2104که فوریه 

به نظر می رسد قدرت های جهانی ما را از پورومه «

های بزرگی نظیر خاورمیانه بزرگ کنار گذاشوتوه انود 

و آن توجهوی کوه بوه کوردهوا دارنود را نسوبوت بوه موا 

 ».ندارند

 

لین رییس جمهور پوان تورکویوسوت جوموهووری او  »بیک

آذربووایووجووان، پووس از شوووروی سووابووق بووود. آن هووا، بووه 

ماموریت دادند توا شوعوبوه ای  ،»محمودعلی چهرگانی«

 .از آن را در تبریز تاسیس نماید

گاموح یا )جنبش بیداری ملی آذربایجان جونووبوی(، یوک 

گروه سیاسی راست و پان ترکیست اسوت کوه در سوال 

گوذاری شود   ، توسط محمودعلی چهرگانی بونویوان۲۹۹۵

اما فعالیتش در ایران ممونووع اعوالم شود. موحومود عولوی 

 .چهرگانی، بعدها از این سازمان جدا شد

نویووز یووک تشوکوول سوویواسووی از طوورف  0422در سووال 

ناسیونالیسوت هوای تورکویوه بورای موقوابولوه بوا حوکووموت 

اسالمی ایران، تاسیس شود کوه در آن دوره، حوکووموت 

حمایت می کرد. این تشکل کوه » پ.ک.ک«اسالمی از 

در  0422نام داشت در روز اول مهر  » میللی شورا«

استانبول و با مدیریت بیوک رسولوند برگوزار شود. در 

نوورالودیون «)آراز( و  »فریدون پرویز نیوا«این جلسه، 

)آذر( از آلمان شرکت داشتند. قروی در آلمان،  »قروی

 .را منتشر می کرد » آنادیل، یا زبان مادری«

، که برخی ها حتی او را عوامول پولویوس »محمد مشتاق«

، 0452مخفی ترکیه )میت( می دانند پیوش از انوقوالب 

ساکن ترکیه بود و مدتوی قوبول سوردبویور بوخوش فوارسوی 

بود. او، در دومین نشست این تشوکول در  »تی.آر.تی«

 .، به آن پیوست0421آبان 

کنگره اول داک )کنگره به اصطالح آذربوایوجوانوی هوای 

تشوکویول شود و  »لوس آنوجولوس«در  0112جهان(، در 

نورالدین قروی، فریدون پرویز نیا و...، در ان ح ور 

 .داشتند

در این کنگره، گرایشات مت ادی وجود داشوت اموا در 

کنگره دوم احمد اوبالی و محمد مشتاق نیز به این جوموع 

ا افوه شودنود و توقوریوبوا یوک گورایوش یوک دسوت پوان 

 .ترکیست رهبری آن را به دست گرفت

، کوانودیود 0425چهرگانی در انتخابات پارلموانوی سوال 

تبریز بود که رای آورد اما در رقابت ها جونواحوی و بوا 

 .فشار وزارت اطالعات، مجبور به استعفا شد

 ۲۶۳۳خرداد  ۲۵نفری بود که در  ۳۴چهرگانی، جزو 

ای بوه موحومود خواتوموی ریویوس جوموهوور وقوت  طی نامه 

و »  زاد و ولوود«حووکووومووت اسووالمووی، نسووبووت بووه 

هوا در آذربوایوجوان غوربوی  رویوه کورد بوی  »مهاجرت«

اظهار نگرانی کرده بوودنود و طوی آن نواموه خوواسوتوار 

 .تمهیداتی برای جلوگیری از آن شده بود

در ایون گووشوه از  ...«بخشی از آن نامه، چنین است: 

خاک عزیز کشورمان نحوست و شومی چندین دهه قبل 

پدرانشان را تکرار نمایند، کوه زادوولودهوای بوی حود و 

حصر و مهاجرت های بی رویه و نیز ادعاهای کذب و 

بی پایه و اسواس یوکوی از نوموایونودگوان موجولوس و چونود 

نویسنده دیگر که دولت باید برای آن تدابیوری را اتوخواذ 

 »...نمایند شاهد این ادعای ماست

را فوقوط موهوموانوان آذربوایوجوان   او، بعدها نیز مردم کرد

اش گفتوه  خوانده و طی اظهار نظری در سایت شخصی 

هزار کرد در آذربوایوجوان  ۵۳۳در حال حا ر «است:  

  کنند که اگر رفتار عادی داشته باشند، غربی زندگی می 
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اعوم از  »پوان تورکویوسوت«شکی نویوسوت کوه جوریوانوات 

، »هوای خواکسوتوری  گورگ«، »آتواتوورک«طرفداران 

 »چوهورگوانوی«، و طورفوداران » الچی بیک«طرفداران 

و ...، اهوداف و سویوواسوت هووای خووود را بووا اهووداف و 

سیاست های خود را با البی هایی در حاکمیوت تورکویوه، 

آمریکا، جمهوری آذربایجان و...، هماهونوگ موی کونونود 

جوایوگوواه چوونودانووی در نوزد مووردم آذربووایوجووان، بووه ویوومه 

نیروهای آگاه جامعه نودارنود. چورا کوه چونویون سویواسوت 

طولوب و   هایی، نه تنها ربطی و نفعی برای موردم حوق

آذربایجان ندارد، بلکه بسیار هوم م ور و   آزادی خواه

  !خطرناکند

هوا و بوه طوور کولوی هوموه  اما کارگران و کمونویوسوت 

طلب و عودالوت جوو،  خواه و برابری  نیروهای آزادی 

با مبارزه پیگیر و دایمی طبقاتی و اجتماعی و فرهنگوی 

خود، تاکنون به این گرایشات راست و افوراطوی مویودان 

 .نداده و بعد از این هم نخواهند داد

امروز حکومت اسالمی حامی سرموایوه، عوامول اصولوی 

های اقتصادی، سیاسی،  ها و محرومیت  همه بدبختی

درصود موردم ایوران  11اجتماعی و فرهنگی بیوش از 

است. بونوابورایون، تونوهوا از طوریوق ح وور پویوگویور در 

مبارزات موحولوی و سوراسوری موی تووانویوم کولویوت ایون 

حکومت جانی را سرنگون کنیوم و یوک جواموعوه نوویون 

  .انسانی، آزاد و برابر به وجود آوریم

در چنین شرایطی، باید نخست با صراحت و بودون اموا 

و اگر حق تعیین سرنوشت همه ملل تحت ستم ایران را 

تا سر حد جدایوی بوه رسومویوت شونواخوت و سوپوس هوموه 

شهروندان ساکن کشور را به زندگی مسوالوموت آمویوز و 

مشتورک و بورابور تشوویوق کورد. موردم ایوران، تواریوخ 

انود و صودهوا عوامول  طوالنی در کنار هم زندگی کرده 

هوا را بوه   اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنوگوی آن

هووای  هووم پوویووونوود داده اسووت. امووا، هوومووواره حووکووومووت 

دیکتاتوری و ارتجاعی ملی و مذهبی، از دامن زدن بوه 

تفرقه و دشمنی بین مردم، به عناوین مختلف برای بقای 

اند. از این رو، بوایود هووشویوار   حاکمیت خود سود برده

بود و به برابری و آزادی همه شهروندان ساکن ایوران، 

و به این که همه مردم تحت سوتوم حوق دارنود بوه زبوان 

هوا، رسوانوه هوا و هوم   مادری شان احزاب و سوازموان

های خود را داشوتوه بواشونود و  چنین مدارس و دانشگاه 

 .مستقیما بر سرنوشت خویش حاکم باشند تاکید کرد

ها و مساوات طلبان جوهوان، کوه   کارگران و کمونیست

کوارگوران «سال است برای تحقق شوعوار  051بیش از 

و پایان دادن به استوثوموار انسوان از  »جهان متحد شوید 

هوا و   کنند، بر خالف ناسیوونوالویوسوت انسان مبارزه می

فاشیست ها، شدیدا مخالف تبعیض، نابرابری، توفورقوه و 

 .جدایی، جنگ و استثمار انسان از انسان هستند

نهایتا حرکت آزادی خواهوانوه فوعولوی در مونواطوق آذری 

نشین ایران، رهبری واحد و حتی یک سازمان و حوزب 

منسجمی که حقوق و مطالبات آزادی خواهانه، بورابوری 

طلبانه و عدالت جویوانوه اکوثوریوت موردم آذربوایوجوان را 

نمایندگی کند، ندارد، بلکه ما شاهد فعوالویوت گوروه هوای 

متزلزل راست با رهبران ناپیگیوری هسوتویوم کوه مونوافوع 

شخصی و گروهی برایشان برتر و مقودم تور از مونوافوع 

  عمومی مردم است. هم چنین با وجوود ایون کوه انودیشوه

اگر این بار بین آذری ها و ارمونوی هوا جونوگ دیوگوری 

آغوواز شووود دولووت مووا )جوومووهوووری اسووالمووی(، بووایوود ار 

برادران مسولوموان آذری موان دفواع کونود در غویور ایون 

صورت، ما ارس را موی شوکوافویوم و اگور اسولوحوه هوم 

نداشته باشیم با سنگ به کله ارمنی ها موی کووبویوم و... 

او، هم چنین در این جلسه ادعاهای بی اساسوی کورده و 

کارنامه دیگری از خود ارائه داد... این سخونوان مون بوا 

مخالفت علیر ا اردبیلی روبرو شد. برای ایون کوه مون 

مستند جواب اردبیلی را بدهم نشریه شماره پنج تریویوون 

را که خود او نیز ع و هیات تحریه سه نوفوره آن بوود 

از کیفم درآوردم و گوشه هایی از گفتگوی چهرگانی بوا 

یک نشریه که در تریبون نیز چاپ شده بود را خووانودم: 

تمام تالشم این بود که آن را در چارچوب قووانویون  ...«

و احکام الهی بگنجام و با قوانین اسوالموی و قورآنوی آن 

را تطبیق بکنم. این حس در من با شروع جنگ تحمیلی 

به اوج خود رسیده بود و بنده جهت ار ای آن توقوریوبوا 

در طول جنگ تقریبا هر سال یک بار به جوبوهوه اعوزام 

می شدم و در وظوایوف سواده ای موثول توک تویورانوداز، 

آرپیچی زن، راننده آمبوالنس کار موی کوردم و دو بوار 

نیز توسط خمپاره و تک تیرانداز عراق مجروح و یوک 

میلیون جوموعویوت  02بار نیز مصدوم شیمایی شدم... از 

میلیون آذربایجانی هستند که قوریوب  1تهران نزدیک به 

میلیون آن ها بی سرمایه و بودون اموکوانوات موالوی  2به 

است. بنده به این نتیجه رسیوده ام کوه و وع اقوتوصوادی 

آذربایجان وخیم است باید در چارچووب ایوران و نوظوام 

اسالمی و قانون از آن دفواع نوموود و حوتوی دسوت ایون 

سرمایه داران را بوسید و به آذربایجان برگردانود... در 

مناطقی که ناظران بوودنود اعوالم کوردنود کوه شوب رای 

شمرده شد شما دارای سه هزار رای بودیود ولوی صوبوح 

یوا  200می دیدیم که رای خیلی شده و ایون عودد حودود 

بووه فوورمووانووداری اعووالم شووده اسووت. در هوور حووال  400

)مونوبوع: »شکایت هایی کردیم ولی گوش شنوایی نبوود...

دکتر چهرگانی در گفتگویی صریح و بی پورده، تونوظویوم 

 -، سوولونوا 0111، تابستان 5از: آلتای؛ تریبون شماره 

 )سوئد، به نقل از هفته نامه مبین

او، در ادامووه اعووتووراض بووه دسووت کوواری آرای خووود، 

دستگیر و مدت کوتاهی زندانی شد. سپس او، به خوارج 

کشور آمد و فعالیت سیاسی خود را در بوده و بسوتوان و 

آمریکا، پیش برده و هونووز  -معامله با البی های ترک 

 .هم می برد

بنابراین، چهرگانی هم مذهبی و متعهد به نظام اسالمی، 

حکووموت  »محرم«عاشق جنگ و کشتار و هم به حدی 

اسالمی بود که به او اجازه داده بوودنود کوانودیود موجولوس 

شورا اسالمی شود. به گفتوه خوودش، حوس خشوونوت و 

جنگ طلبی و انتقام جویی در وجودش به حودی فووران 

می کرد که او، برای کم کردن جوش و خروش آن، هر 

سال داوطلبانه به جبهه هوا جونوگ ایوران و عوراق موی 

رفت تا با آدم کشی، این حس خود را کموی موهوار کونود. 

در مجموع می توان گفت بیوش توریون اسواموی کوه پوای 

پوارلوموان مووقوت در توبوعویود «بیانیوه اعوالم مووجوودیوت 

آمده است سوابق سویواسوی موبوهوم و  »آزربایجان جنوبی

معامله گر و خشونت طلب دارند. امیدوارم انسان هایوی 

که دور و بر چهورگوانوی هوا هسوتونود در سویواسوت هوای 

تاکنونی خود، تجدیدنظر کنند و افکار آزادی خوواهوی و 

 .برابری طلبی را در پیش گیرند

های سیواسوی، تشوکویوالتوی آزادی خوواهوانوه و بورابوری 

طلبانه و سوسیوالویوسوتوی در بویون آذری هوا قووی تور و 

تاریخی تر است اما این گرایشات نیز متشکول و موتوحود 

نیستند. بنابراین،  روری است که فعالین جنوبوش هوای 

اجتماعی حق طلب و عودالوت جوو و بورابوری طولوب و 

کمونیست آذربایجان، خود را متحد و متشکل سوازنود و 

در همبستگی و اتحاد با جنبش هوای هوم فوکور خوود در 

سراسر ایران، در جوهوت سورنوگوونوی کولویوت حوکووموت 

اسالمی و برپایی یک جامعوه آزاد و بورابور و انسوانوی 

بکوشند. فراموش نکنیم که آذربایجان تاکنون در رشد و 

گسترش جنبش های مترقی و پیشرو جامعه ایران، نقش 

مهم تاریخی ایفا کرده است و ایون نوقوش را نویوز نوبوایود 

نادیده گرفت. هم چونویون تواریوخ طووالنوی اسوت کوه در 

برخی مناطق آذربایجان، کردها، ارمنی ها، آسوری هوا 

و ...، با همدیگر زندگی مسالمت آمویوزی داشوتوه انود و 

بعد از این نیز باید داشته باشند. آن ها، برای مهمانی به 

آذربایجان نیامده اند که با فرمان چهرگانوی هوا خوانوه و 

کاشانه خود را ترک کنند. فراموش نکنیوم کوه اگور ایون 

نظر و سیاست در جامعوه موا غوالوب شوود روزگوار موا 

مویولویوون  05سیاه خواهد شد و ابوتودا توهوران بوا حودود 

جمعیت که بسیاری از آن ها از خوزستان، سویوسوتوان و 

بلوچستان، آذربایجان، لرستان، کردستان، شوموال ایوران 

و غیره از نقاط مختلف کشور به آن جا نقل مکان کورده 

اند و با مردم فارس زبان این کالن شهر ادغام شوده انود 

دچار جنگ داخلی و خونریزی و ویرانی قورار خوواهود 

گرفت تا ارومیوه، زاهودان، توبوریوز، اهوواز، خوراسوان، 

 ...رشت و

به این ترتیب، ما، باید جواموعوه ای بسوازیوم کوه در آن، 

همه شهروندان و ساکنان ایران، بدون در نظور گورفوتون 

جنسیت، ملیت و باورهای سیاسی و مذهبی و غویوره از 

آزادی، برابری و حقوق یک سان برخوردار باشند. هوم 

چنین همه زبان ها رایج در جامعوه موان نویوز بوه طوور 

برابر در همه سطوح سیاسی، اجتماعی و فرهونوگوی از 

آزادی کوواموول و بوورابوور بوورخوووردار گووردنوود. در چوونوویوون 

روندی، زبان فارسی نویوز بوه عونووان زبوان سوراسوری 

کشور در همه مدارس و دانشگاه و در مناطقی که زبان 

محلی مردم فارسی نیست به عنووان زبوان دوم تودریوس 

شود و زبان مشترک همه ساکنان جامعه ایران محسوب 

گردد. بی تردید در چنویون جواموعوه ای، خوالقویوت هوا و 

ابتکارات اقتصوادی، سویواسوی، اجوتومواعوی و فورهونوگوی 

شهروندان شکوفا می شود و همبستگی انسانی نوهوادیونوه 

  .می گردد
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و یه پامون پای کهاناه گارفاتان باچاه هاا و شاساتان ان و 

گوهشونه و یه پای دیگه دانشگاه ، یاادم رفات تاا بارات 

بگم که مادرت این وظیفه ان و گوه شستن و کهنه گرفتن 

را در دانشگاه هام باعاهاده داشات، ماادری کاه عشاق باه 

 .فرزند و عشق به هنر داشت

تارا دخترم هنوز یادش می یاد که وقتی بارای تاماریان و 

صحبت برای نمایش، خونه ی شما جمع می شادیام تاو و 

تارا که آن موقع یکسال ازت کوچکتر باود باه پشات باام 

می رفتید یا ساعتها پشت در قایم می شدید تاا جاادوگاری 

را که فکر می کردید روی پشت بام خااناه شاماا زنادگای 

می کنه، گیر بندازین، چه کسی فکر می کرد ریحااناه باا 

هاوش و خاوشاباخاات آنازماان ناوه ارشاد پادر بازرگ و 

مادربزرگ فرهنگی، گل سر سبد دایی و خاله، امروز نا 

 .امید اسیر سیاهچال دیو شده باشد

ریحانه جان آناروزهاا مان خایالای غاماگایان باودم و ایان 

مادرت بود که به من قادرت و جساارت باازی کاردن و 

روی صحنه رفتن را می داد، این مادرت بود کاه غصاه 

ی من، فاطی حامله و افسرده را می خورد، ایان ماادرت 

بود که از خاله مهربانش که ماما بود خاواسات تاا بارایام 

بیمارستان برای زایمان ردیف کاناه و خاودش پسارم را 

علی گویان به دنیا بیاورد، پسری که بند ناف چند دور به 

گردنش گره خورده بود و اگر مادرت نبود و خاالاه اش، 

 .شاید پسر رعنا و رشید بیست ساله ام هم االن نبود

اما امروز که تو، ریحانه جباری، دختر شعلاه پااکاروان، 

بازیگر و کارگردان، محقق و مدرس تئاتر در پشت میلاه 

های زندان در نوبت مرگ کفتار اعادام نشاساتاه ای چاه 

می توانم به مادرت بگویم ، جز بغضی در گلو و اشاکای 

 .حلقه زده در چشمانم

روی سخنم با توست ، ریحانه جابااری هانارماناد، دخاتار 

بازیگر و بازیگوش! دختر کوچولوی دانشکده هانارهاای 

سالگی بر روی صحنه رفت  ٩زیبا، دختربچه ای که در 

تا نقش اصلای ناماایاش عاروساکای "رویاای شابااناه" را 

درفستیوال بین المللی نمایش عروسکی تهران بازی کند. 

سخنم با بازیگر نقش دخترکی است که از تنهایی و شاب 

می ترسید و در یکی از شبهایی که تنها بود و وحشتزده، 

ماه و ستاره ها به دیدنش می ایند و با رقص و سارود و 

صحبت به دخترک ثاابات مای کاناناد کاه شاب تارسانااک 

ناایااساات. ریااحااانااه جااان ایاان ناامااایااش بااه کااارگاارداناای 

مادرهنارمانادت شاعالاه پااکاروان باود و ماناهام یاکای از 

عروسک گردان ها، وقتی شعله گفت کاه باازیاگار ناقاش 

دخترک نمایش تو هستی، من تاعاجاب کاردم، ماگار مای 

شود از کودکی نه ساله انتظار بازی در چانایان ناقاش پار 

تحرک و سختی را داشت، تمرین ها بیشتر تاو خاوناه ی 

 شما بود، همه گروه جمع می شدیم،

و این تو بودی که با جدیت و دیسپلین یک هنرمند حارفاه 

ای بازی می کردی، می خواندی و باا مااه و ساتااره هاا 

حرف می زدی و در نهایت اجرای موفقیت آمیز ناماایاش 

در فستیوال عروسکی با هنرنمایی تو و کارگردانی مادر 

 نازنینت،

ریحانه جان حاال شب تو چگونه می گذرد، آیاا در پشات 

ان مایالاه هاای خااکساتاری، آیاا در ایان باازی تایاره و 

تارزندگی هم ماه و ستارگان به خوابت می آیندتا تاو را 

 از وحشت تیرگی شبانه برهانند،

روی سخنم با توست ریحانه جباری، بازیگر خاردساال 

سریال های اقای اصغر فرهادی، بارناده ی سارشانااس 

اسکار، آیا آقای فرهادی که دل بر پیرمردی الازایاماری 

می سوزاند، با خبر است که غاناچاه نااشاکافاتاه ساریاال 

 .هایش باز نشده در حال خشکیدن است

ریااحااانااه جااان، چااطااور، قاااضاای هااای باای انصاااف و 

دادستان های بیدادگر دلشان آمد که خانواده شاریاف تاو 

را خااانااواده ای الابااالاای بااداناانااد، تااویاای کااه باایااشااتاار 

افرادخانواده ات تا سه نسال دارای تاحاصایاالت عاالایاه 

بودند، تویی که مادرت فقط به دلیل حاملاه باودناش، باه 

دلیل شرم از شکم بزرگش، بر عکس من بی شرم هفت 

ماااه حاااماالااه باار روی صااحاانااه بااازی کااردم و سااماااع 

رقصیدم، هفت ماه تماریان ناماایاش بالابال سارگشاتاه را 

 .تعطیل کرد

بعضی وقتها از غصه خنده ام می گایارد کاه تاو را در 

دادگاه سگ باز خواندند، تویی که در کوچه و محل مای 

گشتی تا حیوانات زخمی را پیادا کانای ، باه درمااناگااه 

ببری و در خانه از آنها مراقبت کنی، کاری که اگر در 

مملکت اینور آبی می کردی،شاید به پاس دوست دار و 

 .حامی حیوانات بودن مدالی هم می گرفتی

ریحانه جان، اما آن مرد، همان که با کانادوم و زور و 

داروی بیهوشی و پول آمد، هیچوقت نفهمید که دخاتاری 

مثل تو افقی بسیار وسیعتر از همه خیال هاای او دارد، 

 .کاش آتش به رویاهایت نمی زد با خیال های باطلش

ریحانه جان، شاید ندانی کاه آدم هاای زیاادی در دنایاا 

 هستند که دل نگران تو و دنبال نجات تو هستند

 برگرفته از اخبار روز 

مدافعین حقوق بشر و مخالفین اعدام، ایان روزهاا تاالش  

ساله ای به نام ریاحااناه  ۱۲می کنند مانع اعدام زن جوان 

جباری بشوند. ریحانه ی جباری ماتاهام اسات ماردی را، 

همسن پدرش و مامور سابق وزارت اطالعات، که قصاد 

داشته با نقشه ی قبلی به او تجاوز کند، با ضربه ی کاارد 

مجروح کرده و گریاخاتاه اسات. ایان مارد بار اثار خاون 

ریزی درگذشته است. عبدالصمد خرمشاهی وکیل مادافاع 

ریحانه جباری گفته است، حکم اعادام قاطاعای شاده و باه 

دایره ی اجرای احکام رفته اسات. ماتان زیار ناوشاتاه ی 

خانم فاطی حمیدی، دوست خانوادگی و هام دانشاکاده ای 

 .مادر ریحانه ی جباری است

آنروزها تو دانشکده به فکر هی  دانشجو و اساتاادی نامای 

رسید که تو دختر کوچولوی باهوش ماوفارفاری، هاماانای 

که الی یونولیت ها و اسفنج های کارگاه عروساکای وول 

می خورد، همانی که با شیرین زبانی کودکانه خود قدرت 

خنداندن همکالسی و استادی جدی را داشت، دخاتاری باا 

پیشانی بلند ی که نشان زندگی بلند و بخاتای ساپایاد اسات، 

امروز چنان سیاه بخت است و اسیر کابوس زندگی، شاب 

های سیاه خود را در کااباوس باا وحشات باه صاباح مای 

رسانی، ودر هر انتظار تا رسیدن آن سپیده شوم، هزاران 

 .بار می میرد و دوباره زنده می شود

بود من و مادرت شعله هر دو درگیر پایان نااماه  ۲١سال 

دانشجویی بودیم، قرار ما بر این بود که پایان نامه عمالای 

را مشترکا اناجاام دهایام، پاروزه کاارگاردانای ماادرت و 

پروژه بازیگری من، نمایشی کاه ماادرت اناتاخااب کارده 

بود نمایش بلبل سرگشته از علی نصیریان بود، ما هر دو 

مادر بودیم و کودکانی در راه و کودکانی در بغل داشتیام، 

روزی در حالی که خسته بودم و غر مای زدم باه شاعالاه 

گفتم " نگاه کن این دانشجوهای دیگه چه زود پایاان نااماه 

هایشان را کار می کنند و فارغ التحصیل می شاوناد ولای 

واحدهای ما دیر به دیر پااس مای شاه و پاایاان نااماه ماا 

سخت کار می شه" خندید و گفت آخه فاطی جان اینها کاه 

مثل ما بچه ندارند تا مشکلی داشته باشند، این ما هستیم تا 

از در خونه بیرون می ایم بچه هامون جیششون می گیاره 

 ریحانه جباری، هنرمند سینما و تاتر را اعدام نکنید

 توسط دولت محافظه کار کانادا:    

 -عق  گرد در آیین دادرسی کیفری کانادا

 بازگشت به دوران حاکمیت مذه 

پیتر مکی وزیر دادگستری کانادا اعالم کرد که از 

سوی دولت الیحه ای را در مجلس طرح خواهد کرد 

که، حضور بستگان قربانیان را از آغاز تا پایان در 

هدف ”دادرسی و صدور حکم تضمین کند. او میگوید 

ما حضور صدای موثر بستگان قربانیان است و نه 

 “.قضاوت آنان

در واقع قصد دولت کانادا جنبه شخصی دادن به جرائم 

عمومی کیفری است، تا مسئولیت دولت  را که از 

طرف جامعه در قالب قانون تنظیم شده است را کم کم 

به طرفین شخصی واگذار ونقش دولت سرمایه  را  

درایجاد مشکالت و بحرانهای سرمایه داری که منجر 

به ناحنجاریهای اجتماعی میشود را کم رنگ جلوه 

دهد. حقوق دانان این الیحه را بازگشت به دوران 

 تشبیه کرده اند.  “ چشم برابر چشم”
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کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 3:93تا  3:33 به وقت ایران:  

صبح 13تا  3:93به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 7تا  3:93به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 1:93به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 11به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 3:93تا  3:93به وقت ایران:   

صبح            13تا  3به وقت لوس آنجلس:    
بعد از ظهر 7تا  3به وقت اروپا:            

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 9:93به وقت ایران:   

بامداد 4به وقت لوس آنجلس:   

  بعدازظهر 1به وقت اروپا: 

 

کانال پیام افغان -یکشنبه ها   

”فریاد کارگر ”   

شب    3:13تا  7به وقت ایران:   

صبح 3:43تا  7:93به وقت لوس آنجلس:   

بعد از ظهر 3:43تا  4:93به وقت اروپا:   

: جمعه هاتکرار  

بعد از ظهر 2:93به وقت ایران:   

بامداد 9به وقت لوس آنجلس:   

  ظهر  12به وقت اروپا 

  

برنامه های 

تلویزیونی 

 سیامک ستوده

 بخوان

به نام   

گل سرخ   

 

 

 

 

 

 بخوان به نام گل سرخ، در صحاريِ ش ، 
 كه باغ ها همه بیدار و بارور گردند.

 بخوان، دوباره بخوان، تا كبوتران سپید 
 به آشیانۀ خونین دوباره برگردند.

 
 بخوان به نام گل سرخ، در رواق سكوت
 كه موج و اوجِ طنینش ز دشت ها گذرد؛ 

 پیام روشِن باران، 
 زبام نیلي ش ، 

 كه رهگذِر نسیمش به هر كرانه برد.
 

 ز خشكسال چه ترسي؟ ـ كه سد، بستي بستند:
 نه در برابر آب، 
 كه در برابر نور 

 و در برابر آواز و در برابر شور...
 

 در این زمانۀ عسرت، 
 به شاعران زمان برگ رخصتي دادند
 كه از معاشقۀ سرو و قمري و الله 
 سرودها بسرایند ژرف تر از خواب،

 زالل تر از آب.

 
 تو خامشي، كه بخواند؟ 
 تو مي روي، كه بماند؟ 

 كه بر نهالِك بي برگ ما ترانه بخواند؟

 
 از این گریوه به دور، 
 در آن كرانه، ببین:

 بهار آمده، از سیم خادار گذشته.
 حریق شعلۀ گوگردی بنفشه چه زیباست!

 
 هزار آینه جاري ست.

 هزار آینه

 اینك

 به همسرایيِ قل  تو مي تپد با شوق.
 زمین تهي ست ز رندان؛

 همین تویي تنها 
 كه عاشقانه ترین نغمه را دوباره بخواني.
 بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان:

 *.«حدیث عشق بیان كن بدان زبان كه تو داني«

 ـــــــــــــــــــــــــــ

   از حافظ است

 محمدرضا شفیعی 

خواند آزادی ی اسیر می پرنده  
 

 ی آزاد ندهپر

 وزد می

 ی باد بر ُگرده          

 شناور بر معبر رود

 اش تا سرمنزل همواره                           

 ی آفتاب و هایش در تُرنجه خورد بال موج می

 هراس  بی

 داند. ــ آن خود می آسمان را از            

 ی دیگر اما پرنده

 قفسِی حصر تنگ ُو تارش

 ها بیند جز مات میله هی  نمی

  هایش را چیده بال

   بسته پاهایش را

 .گشاید به آواز از این روست که گلْوش می

 خواند می

 ی اسیر پرنده

 .چه نشناخته آوازش هراسان، از آن

 همه آرزوست اما

 شود آواز دورش را می

 از روی آن ماهور شنید

 زیرا که او 

 خواند. ــ آزادی را به آواز می              

 ی نسیمی دیگر است ی آزاد در اندیشه پرنده

که از راه آِه درختان   ی بادهای شرطه در اندیشه

 وزند می

های چلّه که در روشنای مرغزاراِن سپیده  و کرم

 منتظرند

 آسمان را 

 خواند او. ــ به نام خود می            

 ماند ها می ی اسیر اما بر مزار آرزو پرنده

 کند را فریاد می  ی کابوس اش نعره سایه

 ،  هایش را چیده بال

   بسته پاهایش را

 .گشاید به آواز می  از این روست که حنجره

 خواند  می

 ی اسیر پرنده

 .چه نشناخته آوازش هراسان، از آن

 همه آرزوست اما

 شود آواز دورش را می

 از روی آن ماهور شنید

 زیرا که او 

 خواند آزادی به آواز می              

       

مایا آنجلواثری از:آزاد عندلیبی,   
 سایت دیباچه


