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 سیامک ستوده

سؤال اینجاست. چرا باید یک دسته چند صد نفرفره اا اراال 

و اوباش مسلح، در گوشه ای اا جهان، در سومالی، آفریقای 

مرکای، خاورمیانه، مکایک و نقاط دیگری که در یفکفصفد 

سال گذشته در آنها دولت های مدرن بورژوایی برپا و عهفده 

دار اداره امور و تامین امنیت جامعه به شیوه جدید شده انفد، 

بتوانند گرد هم آیند، مردم را در روستاها، مفدار  و مف فل 

های خرید مورد  ملفه رفرار داده، و بفه ایفنفطفریف  اا کفل 

 جامعه سلب امنیت نمایند؟ 

در نظامات فئودالی گفذشفتفه، امفنفیفت مف فلفی بفه نفیفروهفا و 

سرکردگان م لی که در   سلسله مراتفب هفیفرارشفیفک هفرم 

ردرت جایگاه ویژه خود را داشتند سپرده می شد. هر یک اا 

این نیروهای م لی و منطقه ای نیروی مسلح خود را داشفت 

و  باینطری ، شورش ها و ماجراجوئی های مسل انه مف فلفی 

مستقال و بالفاصله توسط ایفن نفیفروهفای خفودمفخفتفار پفاسف  

گرفته و سرکوب می شفد. بفا پفیفدایفش بفورژواای و بفااار 

یکپارچه ملی، دولت مرکای و نیروی مسلح یکپفارچفه مفلفی 

نیا مطرح می شود. نیرویی که با گستراندن خود بفه ارصفی 

نقاط کشور همان وظیره نفیفروهفای مف فلفی و پفراکفنفده خفود 

مختار را توسط شعبات بهم پیوسته یک ارتش ملی انجام مفی 

دهد. اما امرواه، بنظر می آید که این ارتش ها، ت فت فسفاد 

بی سابقه و باور نکردنی کفل بفورژاای کفه در وتفعفیفتفی 

بمراتب پوسیده و انگلی ررار دارند، یارای بفانفجفام رسفانفدن 

 هیچیک اا وظایف تاریخی خود را ندارند. 

در سومالی دستجات خود ساخته بوکو  رام ایفنفجفا و آنفجفا، 

آاادانه، و تو گویی که هیچ نیروی بفاادارنفده ای در بفرابفر 

آنان وجود ندارد، به روستاها  مله می کنند، مردم بفی دففا  

را به رتل میرسانند و دختران آنها را در دسته های چند صفد 

نرره با خود می برند، و ارتش که گویی ابدا وجفود خفارجفی 

ندارد، در هاله ای اا شایعاتی که گویا با خود این دسفتفجفات 

غارتگر اد و بند دارد، دست روی دست گذاشته، هیچفگفونفه 

 عملی برای دفا  اا باصطالح شهروندان خود نمی کند. 

در مکایک وتع  تی اسرناک تر اا اینست. دسفتفگفاه هفای 

دولتی و انتظامی چنان توسط مافیا و کارتل های مواد مخفدر 

خریده و به کنترل آنها در آمده اند که در  الیکفه جفوانفان و 

مردم بی گناه دسفتفه دسفتفه تفوسفط آنفهفا بفه رفتفل رسفیفده در 

گورستان های جمعی دفن می شوند، و هر اا چندگاهی اینجا 

و آنجا این گورهای جفمفعفی کشفف مفی شفونفد، والفدیفن ایفن 

رربانیان به دستگاه های دولتی  تی برای گاارش و پیگیری 

 سرنوشت فراندانشان اعتماد نمی کنند. 

ارتش یکپارچه ملی بجای رفدرت هفای خفودمفخفتفار مف فلفی 

 راظت اا سرمایه و تامین شرایط امن برای گردش ااادانفه 

 و بی دغدغه آن در رلمرو کشور بود.  

 قیقت آنسفت کفه امفرواه بفنفظفر مفی آیفد کفه دولفت هفای 

سرمایه داری عمال رادر به تامین چنین امنیتی نفیفسفتفنفد. آیفا 

این به این معناست که ما به دوران پایان ررارداد اجتفمفاعفی 

و کارائی دولت های مدرن بنا شده بر پایه آن رسیده ایم؟ آیا 

فی المثل پدیده مدیریت خودگردان در کوبانی که نوعی نرفی 

دولت متعارف و متمرکا بورژوایی است، خود شاهفدی بفر 

این مدعا و نتیجه نفاکفارائفی ایفن نفو  دولفت هفا و بفپفایفان 

رسیدن دوران آنها نیست؟  آیا استقبال وسیع افکار عفمفومفی 

اا این شیوه متتاد مدیریت اجتماعی، اجرای روان، را ت 

و بالمانع آن در خود کوبانی، و روی آوری سفهفل و آسفان 

مردم به آن، نتیجه و عک  العمل طبیعی مردم به ناکفارائفی 

دولت های موجود بورژوایی و دل کندن اا ایفن دولفت هفا 

 در امر تامین ابتدائی ترین شرایط امن برای آنان نیست؟ 

آیا همامانی دو وارعیت بشدت متتاد، ناکارائی دولت های  

بورژوایی و کارائی اعجاب انگیفا اشفکفال مفتفقفابفل آن، را 

نباید بمثابه جرت های دیالکتیکی یک وارعیت وا د، وارعیفت 

موجود جهان  اتر، تلقی کرد؟ جرت هائی که تتاد مفیفان 

آنها به شدت تشدید شده و دست بکار نری هم و تفبفدیفل شفدن 

به یکدیگر شده اند؟  این امر را نباید دسفت کفم گفرففت کفه 

برای مثال در عراق هیچ ردرت دولتی بورژوایی  اتر به 

ربول جدی مسئولیت تامین امنیت جامعه و مردم  تی بهمفان 

مرهوم متعارف و تاکنونی بورژوایی آن هم نیست. نفه تفنفهفا 

باریمانده ارتش عراق که هیچگفاه چفنفیفن وظفیفرفه ای را نفه 

بطور جدی بعهده گرفته، و نه تاکنون در عمل نشان داده که 

توانائی بعهده گرفتن آنرا دارا می باشفد، بفلفکفه خفود ارتفش 

آمریکا و نه هیچ ارتش امپریالیفسفتفی دیفگفری نفیفا تفاکفنفون 

 اتر به پیاده کردن نیروی نظامی در خاک عراق نیفسفت. 

راه درمان این خلع ردرت چیست؟ ورتی که یفک آلفتفرنفاتفیفو 

شناخته شده اا عهده انجام وظایف اش بر نفمفی آیفد، آیفا بفه 

خودی خود راه را برای مطرح شدن آلفتفرنفاتفیفوهفای دیفگفر 

هموار نمی کند؟ آیا نمونه های خود مسلح شدن توده ای کفه 

این رواها   در رسانه ها منعک  می شوند که در آنها مفی 

بینیم شکارچیان مسلح در یک روستای سومالی دار و دستفه 

های بوکو  فرام را ففراری مفی دهفنفد، یفا در افف فانسفتفان 

تصویر انان مسلح در یک روستفا بفه نفمفایفش گفذارده مفی 

 شود نشان هایی اا این وارعیت نمی باشند. 

 قیقت آنست که توده های مردم ورتفی کفامفال بفی پفنفاه مفی 

شوند، و ورتی شرایطی بوجود می آید که در آن امفیفد خفود 

را نسبت به اوتا  موجود اا دست می دهند، آنگاه فراست 

الام برای جستجوی راه ها تااه و اراده الام برای به عمل 

 در آوردن آلترناتیوهای نو را بدست می آورند. 

امرواه مردم بدالیل عینی اشاره شده در باال، بفیفش اا هفر 

امان، هم فراست دریفاففتفن و هفم اراده بفکفاربسفتفن اصفل 

مسلح شدن توده ای یفا تسفلفیفح عفمفومفی بفرای  -ردیمی خود

دفا  اا خود را دارا می باشند. این اصل بفارهفا در تفاریف  

ملل آامایش شده و ص ت خود را به اثبات رسانده است. با 

این ال، تا کنون این امر، بدالیل عینی و ذهفنفی، یفعفنفی هفم 

بخاطر آنکه تاکنون مردم جهان تا این  د بی پفنفاه و نفاامفن 

نبوده، و هم بخاطر آنفکفه مفردم  فاففظفه تفاریفخفی چفنفدانفی 

ندارند، جا در موارد خاص، مورد توجه و عمل آنهفا رفرار 

نگرفته. ولی در شرایط کنونی با نمونه ها و تجفربفیفاتفی کفه 

هر رواه اا برابر چشم آنها می گذرد، این برای آنها کامفال 

رابل فهم است که ساده ترین و عملی ترین راه برای مفقفابفلفه 

همین امر در مورد عراق صادق اسفت.  فکفومفت شفیفعفی 

المالکی چنان خود عامل ناامنی های بیشمار برای اکفثفریفت 

اهالی سنی مذهب بوده است که ارتش چند صد هاار نفرفره 

آن که سرتاسر غرق در فساد و بی رو یفه گفی اسفت، در 

برابر یک مشت دستجات مسلح اسالمی بفه را فتفی اا هفم 

می پاشد. در اینجا هم اا اد و بندهای ربلی این ارتش فاسفد 

با دستفجفات اسفالمفی مفابفور بفعفنفوان یفکفی اا عفلفل ایفن 

پاشیدگی ص بت می شود. فسادی کفه سفر بفه آسفمفان مفی 

اند. تاجائی که معلفوم مفی شفود بسفیفاری اا سفربفااان و 

افسران این ارتش مدتها بدون  تور در مف فل کفار خفود 

  قوق های ماهانه خود را دریافت می کرده اند.  

تااه اینها ارتش هائی هستند که توسط آمریفکفائفی هفا و نفه 

عراری ها ساامان داده شده اند. معنای این امر ایفنفسفت کفه 

پوسیدگی جهان سرمایه داری و دولت های آن، نه تنها دول 

تابعه، بلکه خود دولت های سرمایه داری بارگ و به رفول 

خود آنها موف  را نیا فرا گرفته. این دولفت هفا در انفجفام 

رسالت های باصطالح تاریخفی و رهفایفی بفخفش خفود در 

اف انستان، عراق، لیبی و سوریه نیا بالعینه و بکرات نشان 

داده اند که چنان گرفتار پوسیدگی و ناکارایی تاریفخفی شفده 

اند که برای برپائی دمکراسی های ایفده آل خفود، جفا بفه 

رؤسای ربایل و فاسدترین و بدنام ترین عناصر اجتما ، بفه 

ک  دیگری نمی توانند تکیه کنند. در وارع نفیفا ایفن ارتفش 

های فاسد و ناکارا ساخته دست همین عناصر ففاسفد و داد 

و غارتگر و اربابان بمراتفب ففاسفد تفر خفارجفی آنفهفا مفی 

 باشند. 

بنابراین، آیا دولت های بورژاای رسالت و کارایی خود را 

برای  رظ امنیت جامعه اا دست نداده اند؟ و بنفابفرایفن، نفا 

کارایی جامعه مدنی که امان آن به مدت هفا رفبفل بفاا مفی 

گردد، مرا ل نهائی خود را نمی گذراند و به امری عریفان 

 و انکار ناپذیر تبدیل نشده است. 

منشاء دولت های مدرن را باید اا ل اظ نظری در عقاید و 

آراء فالسره روشنگری جستجو کفرد کفه در آن رفرار بفود 

دولفت هفای خففودکفامفه رفرون وسفطفایفی کففه مفامفوریفت و 

مشروعیت خود را اا بارگاه باری تعالی می گرفتند، جفای 

خود را به دولت های مدرن بورژوایی بدهند. دولفت هفائفی 

که طرف  ساب مردم و نتیجه یک رفرارداد اجفتفمفاعفی بفا 

آنها، بجای ررارداد الهی، بودند. در این ررارداد اجتمفاعفی، 

مردم در اااء ترویض بخشی اا ا تیارات و  قوق خود بفه 

 کمروایان، اا امنیتی که این  کمروایان برای آنها بوجود 

می آوردند، برخوردار می شدند. بنابراین، ررار بر این بود 

که اا این پ  دولت های جدید توسط مردم و نه خدایان بفر 

مسند ردرت نشانده شوند و  اکمیت خدا بر امین جای خود 

را به  اکمیت مردم بر مردم بدهد، تنها با این تفبفصفره کفه 

همانطور که بالصرا ه در نوشته های خود این فالسره هفم 

آمده بود، مقصود اا مردم نه توده عوام، بلکه تنها صا بان 

ثروت، یعنی مالکین و سرمایه داران، بفودنفد. بفایفنفطفریف ، 

آنچه که جفایفگفایفن  فکفومفت الفهفی شفاهفان مفی شفد، نفه 

 کومت مردم، بلکه  کومت سرمایه داران، یفعفنفی هفمفان 

طبقه نوپائی که فالسرفه روشفنفگفری ایفدئفولفوگ هفای آنفهفا 

بشمار می رفتند، بود. در وارع هم اا ل اظ تاریخی ررار و 

امکانی جا این نبود. بهمین طری  نیفا مفنفظفور اا تفامفیفن 

امنیت برای مردم، تامین امنیت بفرای صفا فبفان ثفروت و 

بعبارت دری  تر امنیت برای مالفکفیفت خصفوصفی بفود کفه 

وظیره اصلی دولت های جدید بفورژوایفی را تشفکفیفل مفی 

داد. باین ترتیب، هدف اا جفایفگفایفنفی دولفت مفتفمفرکفا و 

 آیا تاریخ برای راه حل های خود آماده نمی شود؟

20ادامه در صفحه   
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روشنگر حق ویرایش و کوتاه کردن  نوشته های ارسالی را  
 برای خود محفوظ می دارد

 مراکز پخش نشریۀ روشنگر:

 کانادا:

 فروشگاهای ایرانی، مونترال، اتاوا و ، تورنتو 

 آمریکا: 

 جورجیا : آتالنتا، راسوول

 داالس، ریچاردسون، هستون و ایروینگ، تگزاس: 

لوس آنجلس: شرکت کتاب؛ ون نوایز: کیو مارکت؛ کالیفرنیا: 
 ساکرامنتو، میشل ویو، و سن خوزه

 +0- 313-343-3293: نمایندگی دنور، روشن کلرادو

 هالیوود، پالنیشین، النگ وود، و تمپافلوریدا: 

 : وینتروپماساچوست

 بالتیمور، گیترزبرگ، و راک ویلمریلند: 

 وینا، استرلینگ، آشبرن و فاالزدیچویرجینیا: 

 نیویورکنیویورک: 

 تلفن نمایندگان روشنگر: 

 +0- 441-633-0833:  پویان پویا  در سراسر آمریکا

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

شروع به کار کرده و اول هرماه  2113روشنگراز سال 
 انتشار می یابد.                       

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

 ویراستار: الماس شعار
 صفحه آرائی : حمید جعفری

8111تیراژ:     

روشنگر متعلق به شماست و فقط با کمکهای مالی شما  

 است میتواند به انتشارش ادامه دهد.                         

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

کانادا                                                   

 TD CANADA TRUST 

 NAME: ROWSHANGAR 

 ACCT.# 13052 114 39165208649 

 ABA (Rout No.): 126119593 

 SWICH CODE: TDOMCATTTOR 

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

ROWSHANGAR  

 PO BOX 55129 FAIRVIEW MALL RPO 

 0811 SHEPPARD AVE EAST 

 WILLOWDALE, ON M2J 5B9 

 CANADA 
 آدرس  پستی روشنگر:

PO Box  55129 Fairview Mall RPO 

0811 Sheppard Ave East 

Willowdale, ON   M2J 5B9, Canada 

کشته و زخمممی  02تهدید می کند.  انفجار این مین ها تا کنون 
در بر داشته است.  "استیمو گموس" ممدیمر سمازممان دیمده بمان 
حقوق بشر و سرپرست کارزار بین المللی برای منم  کماربمرد 
مین می گوید: قربانیانی که به علت حمملمه ی داعمش خمانمه و 
کاشانه و تمام زندگی خود را رهما کمرده و بمه ایمن سمو پمنماه 
آاورده اند سزاوار نیست  که طعمه ی مین های انفجاری شمده 
دست و پا و اعضای بدن و یا جانشان را از دست بدهند."  او 

بمه پمروتمکمل ممنم   2112اضافه می کند که تمرکمیمه در سمال 
 2104استفاده از مین پیوسته و قانونا تعهد دارد کمه تما ممار  

اطراف سرزمینهای مین گذاشته شده را حصار بکشد و محیمط 
را از مین های انفجاری پاک کند و لی ترکیه نه تمنمهما بمه ایمن 

تمقماضمای  2122تعهد عمل نکرده، بلکه برای موعد خود  تما 
تمدید کرده است."  کمربند مین گذاشته شمده در شمممال غمرب 

کیلو متری از این شمهمر قمرار دارد.   9کوبانی و در فاصله ی 
سپتامبر تما  05طبق گزارش دیده بان حقوق بشر در فاصله ی 

مین در این قسمت منفجر شده که  31نوامبرامسال، حداقل  05
منجر به زخمی شدن و مرگ غیرنظامیان و احشمام آنمهما شمده 
است.  او اظهار ممیمکمنمد :" دولمت تمرکمیمه مموظم  اسمت کمه 
غیرنظامیان پناهنده از را از این کمربنمد انمفمجماری بمه ممکمان 
دیگری منتقل کند و یا آن سرزمیمن را از ممیمن هما پماکسمازی 
کند. چون دولت ترکیه کامال ابزار و امکاناتی در اختیار دارد 

 که بتواند تمام مین ها را خنثی کند.

تمام وقای  و شواهد نشان می دهد که دولت ترکیه با تمام نیمرو 
از جوانب مختل  بمر عملمیمه جمنمبمش ممردممی کموبمانمی اسمت.   
نیروهای ائتالف اروپایی و آمریکایی بمه خموبمی از ایمن اممر 
آگاه هستند  و نمقمش دولمت تمرکمیمه آنمچمنمان آشمکمار اسمت کمه 

ان و صمدای آممریمکما نمیمز -ان-خبمرگمزاری همایمی ممثمل سمی
 نمیتوانند این ماجرا را پرده پوشی کنند.  

 برگرفته از: اسوشیتد پرس، سی ان ان و صدای امریکا 

 2104نوامبر  29تاریخ 

در همین رابطه، المعلم،  وزیر امور خمارجمه ی سموریمه    
روز حمعه در مصاحبه ای در تلمویمزیمون المممدائمن بمیمروت 
گفت آیا پس از ظرف دو ماه نیروهای داعش ضمعمیم  شمده 
اند؟ تمام شواهد نشان ممی دهمد کمه پماسمخ ممنمفمی اسمت. او 
اظهار کرد که حمالت  نیروهای ائتالف به رهبری آممریمکما 
نتمیمجمه ی مم دمری در تضمعمیم   داعمش نمداشمتمه اسمت و 
نیروهای ائتالف به جمای بمممبماران بمهمتمر اسمت از تمرکمیمه 

 بخواهند که مرزهای خود را در اختیار داعش نگذارد.

از طرف دیگربه گزارش صمدای آممریمکما، ،صمالح المدیمن 
دیمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق ترکیمه ممی گمویمد:  
باید تحقیق شود که آیا دولت ترکیه در این ماجرا نقش داشتمه 
است.  او اضافه می کند: امما یمک نمکمتمه روشمن اسمت کمه 
نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه که به مرز "سوروک" اعزام 

روز جنگ با نیروهای داعمش  33شده بودند در عرض این 
 همکاری می کرده اند.

فیصل سریلدیز، یکی از اعضای حزب خلق ترکیه و عضمو 
پارلمان از نخست وزیر، احمد داووداغلو خواسته کمه نمقمش 

 آنکارا  را در این قضیه توتضیح بدهد.  

همچنین دیده بان حقوق بشر گزارش داد که ممیمن همایمی کمه 
ترکیه در مرز خود با سوریمه کمار گمذاشمتمه، جمان همزاران 
انسان  که از سوریه به طرف مرز ترکیه فرار می کنمنمد را 

 پرتو

نوامبر، آسوشیتد پرس گزارش می دهد که صبح  29روز شنبه 
روز شنبه دود سیاه و غلیظ و همچنین رگبار آتش مشماهمده شمد 
که از طرف ممرز تمرکمیمه بمه سموی کموبمانمی جمریمان داشمتمه. 
نیروهای داعش که تا کمنمون شمهمر کموبمانمی را از سمه طمرف 
محاصره و مورد حمله قرار داده بودند، اکنون از چهار طمرف 
به حمله های خود ادامه می دهند.  "جمک سمیمممکمیمن" از آسمو 
شیتد پرس گزارش داد: یکی از فعالین کرد می گوید نمیمروهمای 
اسالمی در مرز شمالی  سوریه، تجهیزات نظامی خمود را در  
سیلوهایی که ترکیه در اختیار آنمهما گمذاشمتمه، مسمتمقمر کمرده و 
حمالت جدیدی را علیه کوبانمی از سمر گمرفمتمه انمد.   بمنما بمه 
گزارش دیده بان حقوق بشر و نواخلیل سخنگوی حمزب اتمحماد 
دموکراتیک کرد،  در پی حملمه ی انمتمحماری  یمک خمودروی 
حامل مواد منفجره از مرز ترکیه به سوی کوبانی  صمبمح روز 

نوامبر، نیروهای اسالمی از جانب شمممالمی یمعمنمی از  29شنبه 
طرف ترکیه حمالت خود را دوباره آغاز کرده اند.  در حمالمی 
که دوربین ها به روشنی و آشکارا نشان می دهند که نیمروهمای 
داعش از سیلوهای ترکیه بمرای اسمتمقمرار تمجمهمیمزات نمظماممی 

 استفاده می کنند، دولت ترکیه این امر را انکار می کند.

ان نیز در گزارش روز شنبه خود آورده که  واحدهمای -ان-سی
دفاعی مردمی کوبانی در حلقه ای از درگیری مرگ و زنمدگمی 

 زیر چشم ترکیه محاصره شده اند. 

 حمایت ترکیه از داعش علنی شد
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 متن قانون کانتون جزیره، ویژه حقوق زنان 

 

 برگردان:عزیز ماملی

 
 

اداره مشترک کانتون جزیره در غرب کردستان قانونی در 
خصوص زنان به تصویب رساند، در این قانون حقوق و 

 وظای  اساسی زنان مشخص گردیده است ۔
را  ٢٠٢۴سال  ٢٢اداره مشترک کانتون جزیره قانون شماره  

وض  کرد که محتوای آن اصول و احکام مربوط به زنان 
میباشد و هدیه یوس  و حمیدی دهام العاسی روسای مشترک 
 خود مدیریتی دمکراتیک کانتون جزیره آنرا امضا کرده اند۔

 : متن قانون 
براساس مواد مربوط به ائتالف اجتماعی و تایید وبه رسمیت 
شناختن آن، مجم  قانونگزاری در بیست و هفتمین نشست 

خود اصول اساسی و قانون عمومی ویژه زنان را  ٢٠٢۴سال 
 تصویب نمود ۔

در جامعه مرد ساالرما، زنان با مشکالت سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و روانی روبرو هستند و نتیجه این مشکالت ظلم، به 
حاشیه راندن، عقب ماندگی و محرومیت آنها بوده است۔ به 
رغم آدار منفی سنتهای موجود وقوانین استثمارگرانه که مان  
اصلی بر سر راه پیشرفت زنان و تامین آینده ای سعادتمند 
برای آنان را محدود میکند ، و وجود قوانین و مقررات متعدد 
و عوامل استثمار عمیقا نشان میدهد که مبارزات زنان برای 
رسیدن به حقوق خود ادامه دارد، هر چند تاکنون به جایی 
نرسیده است ۔ اسارت زنان در قید سنن کهن نه تنها به ناکامی 
آنها انجامیده بلکه به واپسگرایی در سطح جامعه نیز منجر 
گردیده است و در این خصوص میتوان به جدائی به اراده یک 
همسر، ازدواج اجباری، چند همسری و مشکالتی متعدد دیگر 
از این قبیل که از ناهنجاریهای جدی جامعه ما بشمار می آیند 

 اشاره کرد۔
با ایمان به اهمیت نقش زن در خانواده که سنگ بنای جامعه 
میباشد، آزادی او شرط اساسی برای ایجاد خانواده و نیز 
جامعه ای دموکراتیک و آزاد میباشد، پیشرفت جوام  بشری 
به مشارکت زنان و اهمیت دادن به نقش آنها در اداره امور 
وابسته است۔ فعالیت و مباررزات زنان برای تامین و تضمین 
آزادی و دفاع از کرامت خود و فرزندانشان در موقعیتی قرار 
گرفته است که زن امروز به حاشیه راندنش گردن نمی نهد۔ 
در جنبشهای آزادیخواه، مبارزه ای پیگیر برای رویارویی با 
واپسگرایی در همه عرصه ها و نیز خشونت و قتل در جریان 

 است۔
درحالیکه وظیفه عمده و اساسی رهبران خودمدیریتی 
دموکراتیک تضمین آزادی وحقوق زن میباشد، آنها بایستی به 
کلیه معضالت حل نشده مربوط به زنان رسیدگی و آنرا بر 
طرف نمایند و جایگاه زن در همه شئون برجسته گردد و 

توضیح مترجم:  ترجمه این متن از کردی و آن نیز از 
عربی گرفته شده است، به همین دلیل نمیتواند کامال با 
اصل نوشته منطبق باشد، تا جاییکه الزم بود سعی شد تا 

 اصل امانت داری نسبت به متن و محتوا رعایت گردد.

امکان تثبیت یک زندگی به دور از خشونت و استثمار را 
برایش فراهم آورد و حقوق اساسی اش تامین گردد۔ برای جا 
افتادن این موارد مجموعه ای از اصول و مبانی مربوط به 
زنان بمنظور دستیابی به برابری و پدید آوردن جامعه ای 

 دموکراتیک و آزادو زیست محیطی تدوین گردیده است۔
 روژاوا

 : اصول اساسی 
۔ مبارزه بر علیه تفکر حاکمیت واپسگرایانه در جامعه ١

وظیفه هر یک از اعضائ نواحی رهبری خود مدیریتی 
 دموکراتیک است ۔

۔ برابری زن و مرد در همه حوزه های عمومی و ٢ 
 خصوصی

۔ زن از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همه مشاغل ٣ 
 برخورداراست

۔ پابندبودن به اصل ریاست مشترک زن و مرد در همه ۴ 
 ادارات

۔ زنان حق تشکیل سازمان سیاسی، مدنی، اقتصادی، ۵ 
فرهنگی، سازمان دفاع مشروع و دیگر تشکالت مربوط به 
خود را دارا می باشند در صورتیکه با تعهدات اجتماعی 

 منافات نداشته باشد۔
۔ حضور نماینده سازمانهای زنان و حقوق بشر در مجمع ۶ 

قانونگزاری بعنوان ناظر، بهنگام وضع قوانین ویژه در 
 شرایط غیر عادی، با دعوت قبلی از طرف مجمع

۔ هنگام تصویب قانون مربوط به زنان باید خواست آنان ٧ 
 در نظر گرفته شود۔

 ۔ برابری زن ۆ مرد در حقوق مربوط به کارو مزد٨ 
۔ برابری زن و مرد در ادای شهادت از لحاظ ارزش ٩ 

 قانونی
 ۔ ممنوعیت ازدواج دختران بر خالف میل شخصی آنان١١ 
۔ مهریه لغو می شود زیرا هدف ازآن تملک بر زن ١١ 

میباشد، مشارکت هردو در تامین یک زندگی مشترک 
 جایگزین آن می گردد

 ۔ تمهید مقدمات ازدواج به شیوه ای متمدنانه١٢ 
 ۔ ممنوعیت چند همسری١٣ 
۔ طرفین میتوانند درخواست جدایی بنمایند و طالق ١۴ 

 نمیتواند تنها به خواست یک طرف صورت گیرد
 ۔ برابری زن و مرد در کلیه امور مربوط به ارث١۵ 
،  ۔ ممنوعیت شیربها، همسر گیری متقابل )زن به زن(١۶ 

 همسرگیری در مقابل پرداخت دیه
۔ قتل ناموسی از نقطه نظر مادی، معنوی و قانونی در ١٧ 

چهارچوب قتل عمد تحت پیگرد و بموجب مقررات مربوط 
 به این مقوله حقوقی مجازات خواهد شد۔

۔ مجازات شدید، بدون تفاوت جنسیتی، در مورد خیانت ١٨ 
 هر یک از همسران در نظرگرفته خواهد شد

۔ بازرگانی کردن با کودکان و زنان با هر اسم و تحت ١٩ 
هر عنوانی ممنوع اعالم می گردد و با اشد مجازات روبرو 
می شود۔ کلیه موارد بازرگانی در این زمینه اعم از استفاده 

‘ جنسی، بکار گیری کودکان و نیز بازرگانی کردن با اعضا
 بدن ممنوع است۔

۔ خشونت و تبعیض برعلیه زنان ممنوع است، تبعیض ٢١ 
جرم تلقی می شود و به موجب قانون مستوجب مجازات 
است، دستگاههای خودمدیریتی دموکراتیک مکلف است 
تبعیض را درهمه اشکال خود بویژه ازنوع خشونت آمیزآن 
ازبین ببرد۔ اینکار از راه مکانیزمهای قانونی و خدمات و 
تأمین حمایت و پیشگیری و مراقبت از قربانیان خشونت 

 انجام میگیرد
۔ تضمین حقوق کودکان بعهده مسئولین خود مدیریتی ٢١ 

دموکراتیک است که دفاع از آنان را درمقابل هرگونه 
 خشونت و استثمار کردنی به عهده خواهد داشت

 : احکام کلی 
۔ حقوق برابر بین زن و مرد بموجب قانون ویژۀ جنسیتی ٢٢

 تامین خواهد شد
۔ تامین بیمه درمانی و اجتماعی برای فرد و خانواده ٢٣ 

بویژه برای کودکان و زنان بر عهده رهبران خودمدیریتی 
دموکراتیک میباشد، این رهبران پایه های حیاتی آزاد و 
آبرومندانه برای حفاظت از بیوه زنان و سالمندان بنیان 

 خواهند نهاد
 سال ممنوع است ١٨۔ ازدواج با دختران کمتر از ٢۴ 
۔ زن حق حضانت فرزندان راتا سن پانزده سالگی دارا ٢۵ 

میباشد حتی در صورت ازدواج مجدد۔ کودکان ازسن ده سا ل 
ببعد حق انتخاب محل نگهداری را بین والدین خواهند داشت 
و برعهده مادر و پدر است که در تمامی مدت سکونت هزینه 

 آنانرا تامین نمایند
۔ مسافرت کودکان کمتر از پانزده سال باید با موافقت ٢۶ 

 مادر و پدر باشد
۔ در پرونده های مربوط به زن و خانواده، نماینده ای از ٢٧ 

مرکز دفاع از حقوق زنان در دادگاهها حاضر خواهد بود و 
اظهار نظر آنها جنبه مشورتی خواهد داشت و الزام آور 

 نیست
۔ زنان در زمان پس از مرخصی پس از زایمان   تا ٢٨ 

سومین فرزند، ازحق استفاده از حقوق ماهانه برخوردار 
 خواهند بود

۔ در صورت جدایی، زن حق نگهداری همه وسایلی را ٢٩ 
که بهنگام ازدواج داده است را خواهد داشت؛ این شامل طال 
و یا هر چیزی میشود که همان ارزش را داشته باشد خواه 

 .نزد خودش باشد ویا همسرش آنرا خرج کرده باشد
۔ اداره خودمدیریتی دموکراتیک موظف خواهد بود ٣١

مرکزی برای زنانی که در موقع بارداری ویا شیردهی 
فرزندان، مجازات گردیده اند دایر نماید، طوریکه آن مکان 

 برای زنان باردار و یا کودکان شیرخوار مناسب باشد
 این قانون پس از انتشار بمورد اجرا خواهد گذاشت۔ 

 روسای مشترک رهبری کانتون جزیره
 حمیدی دهام العاسی  –هدیه علی یوسف 

     ١٣٩٣آبان   ٢٢   

نوامبر در این مورد تصمیم میگیرد.سوئد  28فرانسه نیز 
یک گام جلوتر از سایر دول اروپایی، بتازگی فلسطین را 

 .بعنوان یک کشور برسمیت شناخته است
کشور جهان از جمله شماری از اعضای  002تاکنون 

اتحادیه اروپا، فلسطین را بعنوان کشوری مستقل برسمیت 
 .شناخته اند

 
 برگرفته از ایران تریبون

مشارکت در حصول صلح است. این پیام باید بگونه ای 
تفسیر شود که این تصمیمی است که علیه هیچ چیز یا هیچ 

 “.کس نیست
خوزه مانوئل گارسیا مارگالو، وزیر امور خارجه اسپانیا 
نیز که در صحن پارلمان حاضر بود ضمن تقبیح وقای  چند 
روز اخیر در بیت المقدس، ابراز امیدواری کرد این 
تصمیم پارلمان کشورش بتواند به برچیده شدن موان  صلح 
بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها کمک کند. پیش تر نیز 
پارلمان بریتانیا در یک رای گیری نمادین، کشور مستقل 
فلسطین را با اکثریتی قاط  به رسمیت شناخته بود. پارلمان 

  

رای موافق  309پارلمان اسپانیا روز سه شنبه به اتفاق آرا )
رای مخال ( به طرحی پیشنهادی )غیرالزام آور(  2در برابر 

رای داد که طبق آن از دولت مادرید خواسته می شود نسبت 
به شناسایی کشور فلسطین اقدام کند. جناح اپوزیسیون پارلمان 
اسپانیا به رهبری حزب سوسیالیست بعنوان بانی این پیشنهاد 
از دولت مادرید خواسته در همکاری با اتحادیه اروپا زمینه 
های چنین حرکتی را فراهم کند. ترینیداد خیمنز، از نمایندگان 

پارلمان اسپانیا به ”سوسیالیست در دفاع از این تصمیم گفت: 
اجماع معتقد است که شناسایی کشور فلسطین بهترین شکل 

 اقدام پارلمان اسپانیا در راستای شناسایی کشور فلسطین  
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 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
 

ساله که دچار سرطان خون  85حسن طفاح پیر مرد 
شده است، جهت ادامه مداوا در مرخصی بوده که 

روز قبل به او زنگ زده و  4ماموران اداره اطالعات 
اعالم کردند که مرخصی شما تمام شده و باید به زندان 
برگردید و سه روز قبل او را به زندان رجایی شهر 

آوردند اما با عملکرد غیر انسانی داروها و  02سالن 
لباس های این پیر مرد بیمار را ندادند و او اکنون به 
دلیل نداشتن لباس و دارو  در خطر مرگ بسر میبرد 
این اعمال ضدانسانی توسط ماموران اداره اطالعات 
حکومت جمهوری اسالمی درحالی علیه حسن طفاح 
انجام میشوند که طبق قانون فرد کهنسال و یا بیمار،  

 .معاف از زندان میباشد
حسن طفاح  وکیل پایه یک بین المللی است او عضو 
کانون صنفی وکالی عرب و عضو افتخاری دادگاه الهه 
است. حسن طفاح از اعضای حزب کمونیست عراق 
است وحدود نیمی از عمر خود را در زندانهای مختل  
گذرانده است، حسن طفاح را به اتهام دروغین و کلیشه 
ودائمی جمهوری اسالمی یعنی جاسوسی محکوم به 
زندان کردند، اما واقعیت این بود که ماموران وزارت 
اطالعات میخواستند با استفاده از دفتر وکالت حسن 
طفاح واق  در دوبی معامالت غیرقانونی و پول شویی 
کنند که طفاح قبول نکرده بنابران علیه او پرونده سازی 
کرده  و دستگیر و محاکمه کردند، اکنون که حسن طفاح 

سالگی دچار بیماری  سخت)سرطان( شده  است  85در 
باز هم ماموران اداره اطالعات دست از سر او بر 

 .نمیدارند، از قرار معلوم قصد کشتن او را دارند
بسیاری از زندانیان وضعیتی مانند حسن طفاح دارند، 
از جمله ماموران سازمان زندانها ، اداره اطالعات و 

 

مردم خشمگین و معترض، شهر فرگوسن را به آتش کشیدند و 
جنبش مقاومت علیه خشونت پلیس به اقصی نقاط آمریکا 
گسترش یافته است. حزب کمونیست انقالبی در آمریکا اعالم 

 :کرد
آمریکا باید متوق  شود!  مقاومت حق طلبانه به راه افتاده، 

 !شما نیز باید به آن بپیوندید
افسر پلیسی که  “دارن ویلسون”هیئت منصفه از متهم کردن 

مایکل براوون را در فرگوسن به قتل رساند، پرهیز کرد. 
یکبار دیگر، مزدور مسلح سیستم پس از به قتل رساندن یک 
جوان سیاه تبرئه شد. حکم هیئت منصفه مانند گلوله ای دیگر 
است که به قلبمان شلیک شد. همین عمل به نوبۀ خود بی 
عدالتی دیگری است که برای محکوم کردن این سیستم کافی 
است. یک بار دیگر سیستم اعالم کرد که زندگی سیاهان برای 
آنان که در راس این امپراتوری بی عدالتی نشسته اند، پشیزی 

 .نمی ارزد
 .این وض  را باید متوق  کرد

تاریخ آمریکا با ستم وحشیانه بر سیاهان عجین است. این ستم 
به زمانی بر میگردد که مردم آفریقا را دزدیده و در این کشور 
به زنجیر بردگی کشیدند. این ستم گری وحشیانه پس از الغای 

و وحشت  “جیم کراو”رسمی برده داری در شکل جداسازی 
آفرینی از طریق لینچ کردن سیاهان توسط اوباش سفید ادامه 
یافت. این ستم گری، امروز به شکل دستگیری و حبس توده 
ای و آزادی عمل پلیس در خشونت علیه سیاهان و به قتل 
رساندن آنان درجریان است. همین دو روز پیش یک پسربچه 

ساله در زمین بازی محله ای در شهر کلیولند توسط  02ی 
 .پلیس به قتل رسید

چندین هفته است که مقامات به مردم هشدار میدهند که آرام 

 جان حسن طفاح در خطر است
قوه قضائیه تمامی موارد غیرانسانی واعمال مصداق 

تشدید کردند مثال"  02شکنجه راعلیه زندانیان سالن 
مرخصی های اندک نیز کامال" لغو شده است و افرادی  
که درمرخصی استعالجی بودند به زندان برگردانده 
شده، فروشگاه را به تعطیلی کشانده اند، زندانیان را 
وادار به پرداخت هزینه شیشه های پنجره ها کردند، 
سیستم گرمایش بسیار بد کارمیکند وزندانیان بیشتر 
مواق  درسرما قراردارند، پارازیتها را بشدت افزایش 
داده اند، هنوز بسیاری از زندانیان سیاسی مانند شهرام 
چینیان و تمامی زندانیان سیاسی که از دیگر زندان و 

ندادند بلکه  02بخصوص از اوین آورده اند را به سالن 
آنها را در میان زندانیان خطرناک و معتاد نگهداری 
میکنند ، چهار نفر دیگر غیر از حسن طفاح بیمار هستند 
مانند اسدهللا عادی که قرار بود به بیمارستان اعزام  شود 
که اعزام نمیکنند، یا علی سالمپور که بدون اتمام مداوا 

نفر چنین مشکل  28به زندان برگردانده شد، در واق  
بزرگی دارند مانند امان هللا صمیمی که قرار بود به 
بیمارستان برده شود ، عادل نعیمی، ... ،همه این ها در 
جهت افزایش سرکوب و افزایش اذیت و آزار زندانیان 

 . است
هرروز صبح ماموران گارد ویژه را درمقابل سالن با 
تجهیزات کامل جم  میکنند و شعار مرگ برضد والیت 
فقیه سرمیدهند، اما جرات حمله ندارند، این بدان جهت 
است که روز آزادی  امیرخیزی از زندان، زندانیان 
جهت بدرقه او "  شعار مرگ بر اصل والیت فقیه " را 

 .سر دادند
 در دفاع از زندانیان هشیار باشیم
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 روشنگر متعلق به شماست 
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ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.   
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 پلیسی که در شهر فرگوسن، مایکل براوون را به قتل رساند، تبرئه شد 

بگیرند و بگذارند که سیستم کارش را انجام دهد. چند روز 
است که مردم را تهدید میکنند که پلیس نظامی و گارد ملی 
را به جان معترضین خواهندانداخت. دیدیم که سیستم چگونه 
کارش را انجام داد: یک بار دیگر یکی دیگر از قاتلین مردم 
سیاه را تبرئه کرد و مهر تایید را بر قتل مردم سیاه توسط 

 .پلیس زد
بهمین دلیل مردم باید برخیزند. این امر به شدت درست، 
عادالنه و ضروری است. به فاصله چند ساعت مردم از 
گتوها، از کمپوس های دانشگاه، و نقاط دیگر با عصبانیت به 
حق واعتراضات رزمنده به خیابانها ریختند. در فرگوسن در 
مقابل گاز اشک آور ایستادند. ساعت یک صبح درشهر 
نیویورک هزاران نفر ازمرکز شهر تظاهرات کردند، 
ازمنطقه مانهاتان و هارلم حرکت کردند و پل ترایبرو را 
بستند. تظاهرکنندگان اتوبان های کلیدی را در لس آنجلس و 
اوکلند بستند. صدها تن درمقابل کاخ سفید به حالت اجساد 
کشته شده دست به اعتراض زدند. در بوستون، بالتیمور، 
سیاتل و غیره اعتراضات در اشکال گوناگون برگزار شده 

 .است
 .هیچ کس نمی تواند در حاشیه بماند

اکسیون هایی که نظم روزمره امور را برهم میزند باید ادامه 
یافته و گسترش یابند. باید در خیابان ها بمانیم. بر سر کار 
حاضر نشویم. دانش آموزان باید از مدارس به خیابان ها 
سرازیر شوند یا کالس ها را تبدیل به آموزش در مورد این 
برنامه ی نسل کشی و مبارزه علیه آن کنند. مردم محالتی که 
هر روز بیرحمی و قتل های پلیس را تجربه میکنند باید از 

 .طریق مقاومت سیاسی توده ای خشم خود را نشان دهند
همه باید به جنبش مبارزه علیه قتل سیاهان به دست پلیس 
بپیوندند. ورزشکاران و موزیسین ها باید در این مورد 

موض  گیری کنند. در این نبرد همه باید سمت خود را 
روشن کنند. آیا در کنار پلیسی که جوانان سیاه را به قتل 
میرساند و سیستمی که مهر تایید بر این اعمال 
جنایتکارانه می زند خواهید ایستاد یا در کنار مردمی که 
علیه این وض  به پا خاسته اند و می گویند دیگر آن را 
تحمل نخواهند کرد؟ اگر در دست زدن به عمل غفلت 
کنید، با این سیستم و مهر تایید آن بر قتل جوانان سیاه، 
همراهی کرده اید. اما اگر دست به عمل بزنید می توانید 

 !بخشی از تغییر همه چیز بشوید
این چه جهانی است که در آن زندگی می کنیم. آیا می 
توان جهانی را تحمل کرد که در آن زندگی مردم سیاه 
پشیزی نمی ارزد؟ مساله به همین سادگی است. اگر 
جواب شما منفی است پس آمریکا را متوق  کنید! و تا 
زمانی که عدالت برقرار نشده و قاتل مایکل براون به 

  .زندان نیفتاده است، به این کار ادامه دهید
 نشریه انقالب

 25-00-2104نوامبر  25
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 ای استرالیا های جزیره رحمانه پناهجویان در اردوگاه شرایط بی

به گفته وی، مجازات بانیان خشونت در این  .توجیهی ندارد
های پاپوآ گینه نو است و به همین  اردوگاه بر عهده مقام

 .های محلی شده است منظور، این گزارش تحویل مقام
کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ”کالدیو گروسمن، رئیس 

اما میگوید استرالیا نمیتواند تقصیر شرایط در  “ملل
های پناهندگی در نائورو و پاپوآ گینه نو را به  اردوگاه

این  “کنترل م در”گردن این دوکشور بیندازد، چرا که 
 .ها وتأمین هزینه آنها در دست استرالیا است اردوگاه

 آبان 02 –بی بی سی 
  
 

خطاب به دولت استرالیا  “کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل”
اعالم کرد شرایط پناهجویانی که استرالیا در جزایر مانوس و 

رحمانه، غیرانسانی  و  بی”کند مصداق تنبیه  نائورو مستقر می
 .است “غیرقانونی

 ٢۱این مطلب را روزنامه بریتانیایی گاردین روز دوشنبه، 
 .است آبان، گزارش کرده

بنا بر این گزارش، کمیته یادشده همچنین اعالم کرده که قوانین 
تر شدن بازگرداندن پناهجویان به  جدید استرالیا، مبنی بر آسان

تواند به منزلۀ نقض کنوانسیون مبارزه با  می”کشورهای خود 
 .باشد “شکنجه

امضا  ٢۱۹۱استرالیا کنوانسیون مبارزه با شکنجه را در سال 
 .است و قانوناً ملزم به اجرای آن است کرده

ای الحاقی به قوانین مهاجرت  با اینحال این کشور به تازگی ماده
فرستادن پناهجویان به ”خود افزوده که به گفته سازمان ملل 

تر  کشورهایی که ممکن است در آن شکنجه شوند را آسان
 .المللی است و به این خاطر در مغایرت با قوانین بین “کرده

به نوشته گاردین، براساس این ماده الحاقی، اگر درمورد فردی 
درصد وجودداشته باشد که بازگرداندن او به کشور  ۰٠احتمال 

متبوعش منجر به شکنجه وی شود استرالیا حق دارد او را به 
 .اجبار به آن کشور بازگرداند

اجرایی شد،  ٢۹۱٢طبق قانون مهاجرت استرالیا که تابستان 
پناهجویانی که سوار بر قایق و بصورت غیرقانونی خود را به 

شان و  رسانند، برای بررسی پرونده های استرالیا می خاک یا آب
ها از  گیری درمورد اعطا یا عدم اعطای پناهندگی به آن تصمیم

 .شوند سوی استرالیا، به جزایر مانوس و نائورو منتقل می
ای که اردوگاه پناهندگان به استرالیا در پاپوآ  مانوس، جزیره

گینه نو در آن برپا شده، محل نگهداری صدها پناهجو است که 

های  بازداشتگاه .بسیاری از آنها نیز ایرانی هستند
ای استرالیا، از هنگامی که رضا براتی و حمید  جزیره

ها در این  خزایی، دو پناهجوی ایرانی، بر ادر خشونت
ای بیشتری  ها جان سپردند شاهد توجه رسانه بازداشتگاه

 .اند بوده
در همین حال وزیر مهاجرت استرالیا آن چه را در 

انگیز و  وحشتناک، غم”اردوگاه مانوس رخ داده، 
های صورت  دانسته و گفته است که خشونت“  کننده ناراحت

گرفته در این اردوگاه و آنچه بر سر آقای براتی آمده هیچ 

 سعودی را تهدید کرد؟ چرا خالفت اسالمی، عربستان

  
 

فرانک گاردنر 
خبرنگار امور 
امنیتی شبكه 

 سی  بی بی
 

کشوری که 
زادگاه اسالم و 

ترین  بزرگ
تولیدکننده و 
صادرکننده نفت 
جهان است. البته  
البغدادي از نام 
رسمی 'عربستان 
سعودی' استفاده 

کند، چرا که  نمی
این نام برآمده از نام قبیله حاکم بر عربستان یعنی آل سعود 

اش را به رسمیت  است، که دولت اسالمی حاکمیت
شناسد. در عوض از این سرزمین به عنوان "بالد  نمی

 –کند، یعنی سرزمین دو مکان مقدس  الحرمین" یاد می
 .مکه و مدینه

گوینده از هواداران دولت اسالمی درعربستان سعودی که 
شمارشان رو به افزایش است میخواهد به اهدافی که نام 

برد حمله کنند. اولین هدف، اقلیت شیعه عربستان است  می
های  کنند. سلفی خیز زندگی می که در بخش شرقی و نفت

ای که  های فرقه دانند. اختالف ها را کافر می تندرو، شیعه

ائتالف تحت رهبری آمریکا در صدها حمله علیه مواض  
اقدامی که مردم   –دولت اسالمی در سوریه شرکت داشته 

شدت با آن مخالفند. تا جاییکه گفته میشود یکی  عربستان به
است و  ٢۰-های سعودی که خلبان جنگنده اف از شاهزاده

درعملیات علیه دولت اسالمی شرکت داشته، تهدید به 
 .مرگ شده است
ها، بیش از دوهزار شهروند عربستان به  بنا به تخمین

اند و با خود ایدئولوژی  نیروهای دولت اسالمی پیوسته
ای که  اندیشه  –اند  افراطی موسوم به "تکفیری" را آورده

های بزرگی از جامعه را با  اهل مدارا نیست و بخش
های  مثل دولت  –های سعودی  کند. مقام سوءظن نگاه می

توانند جلوی کمک مالی اتباع  به آسانی نمی  –کویت و قطر 
ها،  کشورشان را به دولت اسالمی بگیرند. عالوه بر این

وضعیت در مزر جنوبی عربستان با یمن هم روز به روز 
شود. جریان از این قرار است که شماری از  تر می وخیم

های بازپروری تعهد داده  تندروهای سعودی که در دوره
بودند سراغ خشونت نروند، پس از آزادی به القاعده 

 .اند پیوسته
بعید است دولت اسالمی مستقیم به عربستان سعودی حمله 
کند، چرا که ارتشی مجهز به میلیاردها دالر سالح 
وارداتی از غرب، از مرزهای شمالی این کشور محافظت 

های پراکنده از درون  کند. درحقیقت خطر خشونت می
گذاری، تیراندازی و  مرزهای کشور است: خطر بمب

ربایی که محکی خواهد بود برای دستگاه اطالعاتی  آدم
 .داخلی عربستان

 
 بی بی سی -فرانک گاردنر

افتاده آنچنان عمیق  های عراق در خاورمیانه راه بعد از شورش
ها دولت اسالمی را نه به چشم  است که بسیاری از سعودی

گر، که بعنوان مداف  دلیر اسالم سنی در  تروریست و غارت
  .کنند اش نگاه می روی ایران و متحدان شیعه برابر پیش

دهند که کشورشان  هاست هشدار می های سعودی مدت مقام
هدف اول دولت اسالمی است. از تابستان امسال که داعش 
نامش را به دولت اسالمی تغییر داد و تأسیس خالفت را اعالم 

ترین و  بینی کرد که دیر یا زود سراغ بزرگ شد پیش کرد، می
دلیل نیست که مفتی اعظم  ترین کشور منطقه برود. بی مهم

ترین دشمن اسالم"  عربستان هم دولت اسالمی را "بزرگ
خوانده بود. اخیرا یک سعودی نزدیک به دولت این کشور در 

ای در نیویورک تایمز نوشته بود: "عربستان سعودی  سرمقاله
تنها قدرت منطقه است که توان و مشروعیت شکست دولت 

 ".اسالمی را دارد
های سعودی را مقصر رشد  ها، مقام این در حالی است که خیلی
خاطر حمایت مالی، هم  دانند، هم به سری  دولت اسالمی می

ای از اسالم که اهل مدارا نیست و سنگ  صادر کردن نسخه
بنای جهاد همراه با خشونت شده است. دولت سعودی البته هر 
تقصیری در ظهور و رشد دولت اسالمی را به شدت تکذیب 

پا شده از جنگ داخلی سوریه و  کند و آن را نتیجه آشوب به می
های آن  آمیز دولت شیعه عراق علیه سنی های تبعیض سیاست

کنند که  های سعودی به این نکته اشاره می داند. مقام کشور می
در خاک خودشان سه سال درگیر جنگی سخت با شورشیان 

اند، جنگی که صدها کشته داده اما در آن پیروز  القاعده بوده
 .اند شده

اما واقعیت این است که امروز دولت سعودی در موقعیتی 
عربستان در قالب  دشوار قرارگرفته است. نیروی هوایی



 

 Rowshangar    No. 89    December 2014 3 روشنگر 

 .جادوگری متهم بود 
دو سال پیش هم وقتی پسری از یک طبقه )کاست( پایین 

ای عاشقانه با دختری از یک طبقه اجتماعی  در رابطه
 .باالتر گریخت، مادرش کتک خورد و برهنه چرخانده شد

گویند هدف از برهنه چرخاندن زنان تنبیه و  خبرنگاران می
 .همچنین شرمسار کردن و تحقیر کردن آنهاست

تنبیه و تحقیر اغلب در مناطق روستایی و دورافتاده برای 
پذیر هستند و  افتد که از طبقات آسیب زنانی اتفاق می

معموال بعد از این تنبیه تحقیرکننده راهی جز زندگی در 
 .همان محل ندارند

 زن هندی برهنه بر خر گردانده شد
 نوامبر 02 -رادیو فردا

  
 

گوید که یک زن متهم به قتل در منطقه  پلیس هند می
راجستان در شمال هند با حکم شورای روستای محل اقامتش 

 .برهنه و سوار بر خر، گرد روستا چرخانده شده است
ساله به دستور کدخدای روستا در این  ۴۰چهره این زن 

این زن بعد از  .نشین با خاکه ذعال سیاه شده بود منطقه قبیله
اش او را به قتل یکی از بستگانش  آن تنبیه شد که خانواده

سی و نه نفر در رابطه با این واقعه بازداشت  .متهم کردند
 .اند شده

احکام شوراهای روستاها که پانچایات نامیده میشوند، 
مشروعیت قانونی ندارند، ولی درمناطق روستایی هند 

 .موردقبول و احترام هستند
سی هندی گفت  بی شواتا دهانخاد، یک افسر ارشد پلیس به بی

ساله از روستای تراواد روز  ۴۰که وردی سینک، یک مرد 
سه روز بعد از مراسم  .دوم نوامبر خود را کشت

خاکسپاری، همسر این مرد و بعضی خویشاوندانش به پلیس 
اش کشته  مراجعه و ادعا کردند که آقای سینک بوسیله عمه

با وجود شکایت به پلیس شنبه شب خانواده مقتول  .شده است
اش  به شورای روستا رفتند که پذیرفته بود قاتل این مرد عمه

به دستور شورای ده سر این زن تراشیده، رویش  .بوده است
با خاکه ذغال سیاه و لباسهایش کنده شد و بعد او را برهنه بر 

 .خر سوار کردند و در روستا چرخاندند
آور است که به دستور شورای  خانم دهانخاد گفت: " این شرم

 ."ده چنین رفتار ناخوشایندی با این زن شده است
ترسید راج  به  این افسر پلیس افزود: "اول این زن حتی می

آنچه برایش اتفاق افتاده بود، صحبت کند. ولی بعد از آنکه 
پلیس و ماموران امداد اجتماعی آمدند او کمی احساس امنیت 

 ."کرد و راج  به دوره سخت خود حرف زد
در سالهای اخیر چندین مورد از گرداندن زنان عریان در 

در یک مورد خانواده یک داماد،  .هند گزارش شده است
عروس را به علت نداشتن جهاز کافی عریان چرخاندند؛ در 

ساله شد که به  ۰٠موردی دیگر همین رفتار با زنی 

 
ای در شمال شرقی شهر آداماوا در  جنگجویان بوکوحرام در دهکده

ها، مردم دهکده  تله شکارچیان افتادند. بعد از به تله افتادن تروریست
 .نفر از آنها را با شلیک گلوله کشتند ۵۰تعداد 

ماهیا، واق  در شمال نیجریه، دهها تن از شورشیان  شکارچیان دهکده
 ۵۰گرای بوکوحرام را از روستای خود فراری داده و  گروه اسالم

 .نفر از آنان را کشتند
آبان( طی نبردی سنگین از  ٢۱نوامبر،  ٢٠این دهکده روز دوشنبه )

نظامیان  کنترل نیروهای دولتی خارج شده و به تصرف شبه
 .بوکوحرام درآمده بود

بر اساس گزارش یک روزنامه محلی که به اظهارات شاهدان عینی 
گرایان بوکوحرام  تکیه کرده، اهالی روستای یادشده موفق شدند اسالم

را در یک تله شکار به دام بیندازند و کنترل روستای خود را از آنها 
 .پس بگیرند

یکی از این شاهدان گفته است که شکارچیان با تعقیب شورشیان 
بوکوحرام توانستند شمار زیادی از اعضای آنها را بکشند. یکی از 

ما باید با این ”شکارچیان ضمن تبریک این پیروزی گفته است: 
اند  نابکاران مقابله کنیم. آنها سرزمین ما را به عذاب و سختی کشانده

 .“اند و افراد بیگناه را به کشتن داده
شورشیان بوکوحرام که قصد پیاده کردن یک حکومت اسالمی در 
شمال نیجریه را دارند، بسیاری از روستاهای این منطقه را تحت 

اند. سال گذشته در ادر حمالت این گروه هزاران  کنترل خود گرفته
نفر کشته شدند. در یکی از این حمالت، انفجار بمب در یک مدرسه 

منجر به کشته شدن دهها کودک شد. این گروه مسلح 
همچنین متهم به شرکت داشتن در حمله مشابهی است 

بسیاری از اهالی  .نفر کشته شدند ۰٠که در ادر آن 

 شورشیان بوکوحرام در دام شکارچیان یک دهکده

جویانه بوکوحرام، فراری شده  دهکده از ترس حمالت تالفی
 .اند و منطقه را ترک کرده

 نوامبر 11 –دویچه وله 
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 حقوق زن یا محدودیت زن در اسالم 
 

 رضا قدسی
 

در مباحث اسالمی بارها مطالبی درخصموص حمقموق زنمان 
دراسالم شنیده و یا در کتب مختل  مثل شریعتی و مطمهمری 
و دیگران خوانده ایم ابتدا آنگونه تصور میشود که اسالم در 
مورد حق زنان بسیار اهمیت قائمل اسمت و آنمان را تمکمریمم 

 کرده.
اما وقتی کمی بیشتر دقت کنیم آن روی سکه را خواهیمم دیمد 
که این چرا بحث از حقوق انسان کمتر بمه ممیمان ممی آیمد و 
چرا این حقوق برای مرد و زن یکسان نیست شاید مهمتریمن 
علت آن باشدکه انسان مورد نظر قرآن مردی است بمنمام آدم 
که خلیفه هللا است و وقتی آفریده شد همه فرشتگان مجبور به 
سجده کردن به او شدند و جالب آنکه حوا کمه نمممود زن در 
قرآن است برای تنها نبودن آدم از قسمتی از بمدن آدم )دنمده 
چپ او( خلق میشود و باز همین زن است که در ادر وسوسه 
های ابلیس باعث تحریک آدم به خوردن میوه ممنوعه میکند 

 پریسا کاله قوچی
 

خشونت علیه زنان موضوعی است انکار ناپذیر و جنایت 
علیه بشریت است. روزی نیست که در این گوشه و آن گوشه 
جهان گوشه ای از اخبار تجاوز، کشتار، خودکشی و 
خودسوزی زنان و دختران منتشرنشود. هیچ گاه از شمار 
واقعی این جنایت ها با خبر نمی شویم. اما آنچه که در رسانه 
ها بازتاب می یابد، نشان دهنده جنایتی گسترده است. در 
ایران اما این جنایت، بیشتر، مستقیم و غیر مستقیم به دست 

 .حاکمیت اسالمی انجام می گیرد
کتاب های دینی، دستورات و ایدئولوژی اسالمی، قانون 
اساسی و جزایی و شرع وغیره، زنان را برده و نیمه بشر و 
کاالیی میشمارد که در تصاحب و مالکیت مرد است و مرد، 
به پشتوانه قوانین شرع و قدرت حاکم، مجاز است هرگونه 
میتواند از بردگان خود استفاده برد. در صورت تن ناسپاری 
زن به قوانین اسالمی، مردان دین، میتوانند زن نافرمان از 
نظر آنان را به هرگونه مجازات کنند؛ از کتک زدن گرفته تا 
قتل و یا به کیفری محکوم سازند، تا عبرت دیگران شود. 
داعش و جنایاتش نسبت به زنان، نمونه یک دولت و اعمال 

 .اسالمی و آن هم نوع اسالم اصیل است
در رابطه با قتل شیدا حاتمي دانشجوی دانشگاه ارومیه در 

غربی  ، رئیس پلیس آگاهی آذربایجان0392اسفند ماه سال 
پور آنچنان به تناقض گویی پرداخت که  سرهنگ رسول النقی

مرحومه هیچ ”نیاز به هیچ تفسیری نیست. او گفت: متاسفانه 
دلیلی از خود برجای نگذاشته، در اکثر مواق  معموال افرادی 

ای در رابطه با  کنند، نامه یا نوشته که اقدام به خودکشی می
گذارند اما او هیچ مدرکی از خود بر  انگیزه خود بر جای می

و بدون هیچ مدرکی اعالم کرد که  “جا نگذاشته است.
خودکشی دانشجوی دختر دانشگاه ارومیه در خوابگاه به ”

ادبات رسید و ادعاهای مطرح شده دال بر قتل تکذیب 
های شیرینی را  شود.مرحومه با طناب ها که قوطی می
کنند خود را خفه کرده بود. قوطی شیرینی های  بندی می بسته

بسته می شوند تا “  طناب ”حکومت اسالمی نه با نخ بل که با 
 .قربانی خوب حلق آویز شود
پور باخبر ازاینکه جنایت کار رژیم  رئیس پلیس آگاهی، النقی

همچنین در رابطه با اخبار منتشر شده در ”است اعالم کرد: 
های بیگانه، گفت: دشمنان نظام اسالمی برای  برخی از رسانه

طلبانه  دار ساختن امنیت موجود در کشور فرصت خدشه
برند، در این راستا نیز هم با  تمامی تالش خود را به کار می

های خود  آبروی مرحومه بازی کردند و هم به فرصت طلبی
دهم که این موارد  ادامه دادند به همه دوستان اطمینان می

 “.مطروحی شایعاتی بیش نیست

که باعث اخمراج آنمهما از بمهمشمت وسمردر آوردن از زممیمن 
 میگردد.

در قرآن نام تنی چند از زنان برده شده اما جالب این است کمه 
هیچ کدام جزو پیامبران نیمسمتمنمد وهمممیمشمه در کمنمار صمحمنمه 
ایستاده اند چرا که از دید قران بدلیمل کماممل نمبمودن زن همیمچ 

 زنی نمیتواند درجایگاه پیامبری قرار بگیرد.
جالبتر آنکه او را نص  یک مرد به شمممار ممی آیمد و بمرای 
ادای سوگند شهادت دو زن را برابر یک مرد بمه حسماب ممی 

 آورد و یک زن هیچگاه نمی تواند در مقام قضاوت بنشیند
از آن سو به مرد اجازه میدهد در صورت نافرمانی زن او را 
تنبیه بدنی کند و یا ایمنمکمه زن اجمازه خمروج از خمانمه بمدون 

 اجازه شوهر را ندارد.
زن در قاموس اسالم بعنوان غنیمت جنگی به حسماب ممی آیمد 
که جزو اموال جنگی بین مردان تقسیم میگردد وایمن جمایمگماه 
زن را تا حمد یمک کماال پمایمیمن ممی آورد ایمن زنمان بمعمنموان 
کنیزهای جنسی دراختیار صاحب خویش هسمتمنمد وممجمبمورنمد 
عالوه بر آن در کارهای سخت شرکت کنند و هرگماه صماحمب 

آنها بخواهد میتموانمد او را بمعمنموان بمخمشمی از دارایمیمش بمه 
 دیگری بفروشد.

زنان اجازه پوشش دلمخمواه خمود را نمدارنمد چمرا کمه بماعمث 
تحریک جنسی مردان میگردد و فقط اجمازه دارد قسمممتمی از 
صورت و دستهایش را تا مچ دست از لباس بمیمرون بمگمذارد. 
او اجازه شنا کردن مختلط در استخر اب و دریا را ندارد. در 
بعضی از کشورهای اسالمی او حتی اجازه بیرون آمدن بدون 

 همراهی یک مرد از محارمش را نیز ندارد.
در قممانممون اره، بممه او نصمم  سممهممم یممک مممرد مممیممرسممد و 
بمرادرانممش دو بممرابمرسممهممم او از اممموال خممواهممنمد بممرد. اگممر 

 شوهرش بمیرد به او فقط یک هشتم ازاموال خواهد رسید
حق زن ایمن اسمت کمه در خمانمه بمنمشمیمنمد وبمچمه داری کمنمد 
اعتراضی هم نداشته باشد و به همین که نانی دارد که بمخمورد 
مردی داردکه هرگاه خواست اورا بزند یا با او ارتباط جنمسمی 

 برقرار کند راضی باشد.

 خوراندن سم به دختران کرد، ادامه جنایت های زنجیره ای حکومت اسالمی است

آشکار بودگی این قتل حکومتی، آنچنان بود که نماینده 
آدمکش ارومیه در مجلس اسالمی به میان آمد و به قرآن 

فتاحي تاکید کرد: طبق شریعت اسالم قسم  ”سوگند خورد: 
یاد میکنم که در رابطه با شیدا حاتمي هیچگونه عالمتي که 

 ÎæÏ وي کشته شده باشد و یا حتي در رابطه با اینکه وي
˜Ôí .او حتی مدعی است که در  “کرده باشد مشاهده نکردم

پزشکی قانونی هم جسد را معاینه کرده و پای مقتول بر 
نشکسته بود و سالم سالم بوده است. وی  “شایعات”خالف 

جسد شیدا ”اما همه بافته های سرهنگ را پنیه میکند: 
حاتمي را معاینه کردم، ادري از جراحت نبود/از طرف 
خانواده وي مسئول رسیدگي به موضوع هستم. طبق 
شریعت اسالم قسم یاد میکنم که در رابطه با شیدا حاتمي 
هیچگونه عالمتي که وي کشته شده باشد و یا حتي در رابطه 
با اینکه وي خود کشي کرده باشد مشاهده نکردم.وي به 
ناراحتي خانواده این دختر درخصوص شایعه پراکني ها 
اشاره کرد و افزود: خانواده این دختر از سایتهایي که 
خودسر گفته... به من گفته بودند که دست و پایش شکسته 
است، خودم جسد وي را معاینه کردم، هیچ گونه از موارد 
مطرح شده در برخي سایت ها دال بر قتل وي را مشاهده 

 .نکردم
 :این نماینده حکومتی افزود

شیدا حاتمي، این دانشجوي کرد، روز یکشنبه در  :”
روستاي نوي در منطقه مرگور بخش سیلواناي ارومیه دفن 

و در پایان در پی از بین بردن مدارک جرم  “شده است.
حکومتی، سرهنگ جنایت پیشه را که نخ دور پاکت شیرینی 
را مدرک خود کشی این دختر کرد آگاه، دست و پا کرده 

 :بود، به اینگونه در تنگنا گذاشت
نه میگویم که کشته شده و نه میگوییم که خود کشی کرده ”  

است، تنها مرگ مشکوکي است که بعد از اینکه مراج  
قانوني اعمال نظر قطعي کردند، آنها را در اختیار رسانه ها 

 “.مي گذاریم
حکومت اسالمی به این گونه تمامی مدارک جرم خویش را 

 .زیر خاک پنهان ساخت
در قتل خواهر و برادار حلق آویزشده در ارومیه دوباره 

هفته  “رئیس پلیس آگاهی رژیم، النقی پور به میدان می آید.
گذشته فوت مشکوک دختر و پسر جوانی در ارومیه به 

ساله اش  ٢۰ساله و خواهر  ٢۱پلیس آگاهی اعلمم شد...پسر 
های نشان  ها حلق آویز بودند....بررسی در یکی از اتاق

داد هیچ آداری از ورود به زور و یا سرقت در خانه  می
شد و خواهر و برادر چند روز قبل از شهرستان  مشاهده نمی

 “...علمدار به ارومیه نقل مکان کرده بودند
محمود خدادوست، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی 

در ”( اعالم کرد: 0393ایران، شهریورماه سال جاری )
مرگ مشکوک به خودکشی  ۰۴٠سال گذشته، سه هزار و 

مرد و  ۰۹٠در کشور روی داد که از این تعداد دو هزار و 
این تنها گوشه ای از  “تن زن بودند. ٢٢٠یک هزار و 
 .فاجعه است

بنا به آمار خودکشی در ایران، حاکمیت اسالمی را در 
ردی  سومین حاکمیت در جهان است نشان میدهد که چین و 

امان هللا قرایي مقدم، “سپس هندوستان را پیش از خود دارد.
گوید: بر  استاد دانشگاه و جامعه شناس، در این باره مي

اساس تحقیقات، خودکشي در میان زنان بیش از مردان 
 وجود دارد.

دل،  ماه در دانشگاه ارومیه، شیالن روشن ۱در کمتر از 
دختر دانشجوی دیگر در این دانشگاه باخوراندن سم به قتل 
میرسد. حراست دانشگاه، خانوادۀ دانشجو را تهدید کردند که 
دل  علت مرگ وی را بیماری معده عنوان کنند. شیالن روشن

فرزند سلیم، دانشجوی رشته علوم سیاسی در دانشگاه ارومیه 
با خوراندن  0393ماه  روز شنبه هفته پیش روز هفدهم آبان

 ..سیانور به قتل رسید
شیالن از اهالی روستای نرزیوه از تواب  شهرستان اشنویه 

 .باشد می
خبرنگار ُکردپا در شهر ارومیه به بیان یکی از نزدیکان 

 ٢٢این دختر دانشجو ”دل خبرداد:  خانواده شیالن روشن
ساله که در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ارومیه مشغول 
تحصیل بوده، روز شنبه هفته جاری هنگامیکه دچار حالت 
تهوع و استفراغ شده توسط بستگانش در ارومیه به 
بیمارستان خمینی انتقال یافته است...به گفته بستگان شیالن 

دل، وی به دلیل تأدیر سم، هر دو کلیه و شش خود را  روشن
از دست داده بود که به دلیل آن تمامی اعضای بدن وی سیاه 

 .و کبود شده بودند
این منب  كه نخواست نامش فاش شود گفت: هنگام 
کالبدشکافی پزشکان معلوم شده که شیالن به دلیل خوراندن 

 “.دوغ با قرص سیانور به قتل رسیده است
این قتل همانند قتل شیدا حاتمی است. با این تفاوت که تا 

کدام از رسانه ها، حتی خبرگزاری های محلی  کنون هیچ
دل را نیافتند. شیدا  اجازه انتشار خبر قتل شیالن روشن

حاتمی و سحر چوینی دو دانشجوی ُکرد دیگر مدتي پیش به 
 طرز مشکوکی در این دانشگاه جان خود را از دست دادند

پاشیدن اسید بر سر و سینه زنان، درهمه جای ایران که ماه 
گذشته اوج آن، در اصفهان به ویژه انعکاس جهانی یافت، 
ادامه همان سیاست های قتل ها و ترورها و اسید پاشی های 
حکومت اسالمی در روزهای اول به قدرت رسیدن باند 
 خمینی است. ادامه همان تیغ کشیدن بر لب ها وگونه های 
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بار  5زنان است، ادامه بازداشت ها، شکنجه ها، و روزی 

شالق زدن به زنان کمونیست در زندان هاست تا مسلمان 
شوند یا بمیرند، ادامه کشتار زنان دگراندیش، ادامه تجاوز 
به زنان در زندان و تجاوز به دختران در خانه های امن و 

، قتل “دگرباش”عفاف اسالمی است. قتل زنان دگراندیش و 
دختران و زنانی که به قوانین رژیم تن نمی سپارند، به 
صورت زنجیره ای، سیاست رژیم حاکم است. این سیاست، 
ستون اصلی حاکمیت را پاسداری میکند. حاکمیت، نیرو 
وقدرت زنان را بارها تجربه کرده است. مقاومت زنان در 
ایران، به ِویژه کردستان که به صورت مسلحانه به صفوف 
پیشمرگه ها پیوستند، و به ویژه اکنون در کوبانی، باردیگر 
مرعوب ساختن و حذف زنانی که میتوانند الگوی سرپیچی 
باشند را بیش از پیش در دستور حکومت قرار داده است. 
دیدیم که سیاست اسیدپاشی درست در روزهای درخشش 

 .زنان کوبانی به اجرا درآمد
دختران به ویژه دختران دانشجوی کرد “  خود کشی”خبر 

در ارومیه که گاهی در رسانه ها زیر نام خود کشی بازتاب 
می یابد، حکایت از کشتار زنان و دختران، به دست 

 .آدمکشان حکومتی دارد
 
 نوامبر 21 -

بازتاب داده و به نهادینه شدن آن یاری رسانده با خوانندگان 
به اشتراک گذاشته شود. خواننده آگاه جای خالی برخی 

هایی که بنا به دالیلی در "شرایط  ها و نوشته شواهد، گفته
حاضر" از حوزه بررسی و نقد خارج است حس خواهد 

 .کرد، امید است روزی این امکان فراهم شود
عدالتی  سراسرتاریخ بشر، تاریخ بردگی و استثمار و بی

ای،  اند. جامعه است اما زنان گرفتار ستمی مضاع  بوده
ای دیگر او را  کشد و جامعه زنان را به بردگی خانگی می

بخشد و به دست صاحبان  از قید بردگی خانگی رهایی می
سپارد تا همپای مردان آزادانه نیروی کار خود  سرمایه می

ای باشند برای تبلیغ انواع  را به فروش برسانند و یا وسیله
کاالهای مصرفی. جوامعی نیز زنان را گرفتار ستمی 

کنند: بردگی خانگی و تحمل رابطه مردساالر  مضاع  می
 .زمان کار در بیرون از خانه در خانواده و هم

پای مردان  تواند پابه اما چه اتفاقی موجب شد تا زنی که می
در مزرعه، در کارخانه، در میدان علم وسیاست، در زمینه 

های دیگر پیش برود، به  هنر و ادبیات و بسیاری زمینه
دست گیرد و در راه آزادی  کرات دیگر سفر کند، اسلحه به

ای  خودش و دیگران بکشد و کشته شود، به ضعیفه
رسد تقسیم کار در جوام   نشین تبدیل شود. به نظر می خانه

گذاری کرد. تغییر شیوه معیشت و  اولیه چنین تفاوتی را پایه
تحول در ابزار تولید نوعی از تقسیم کار اجتماعی را پدید 
آورد که مردان خانه را به قصد کار اقتصادی ترک کردند 

های اقتصادی و  و زنان در خانه ماندند. مردان مهارت
اجتماعی خود را توسعه دادند و کار زنان به آشپزی و 

( با 2پرورش کودک محدود شد. خانم نوال سعداوی )
نویسد: "تمام شواهد نشان  اقتباس از تفکر مارکسیستی می

دهد مرد تنها از طریق تملک بر ابزار تولید و نظارت  می
های اقتصادی توانست سلطه خود را بر  بر مذهب و فعالیت

های اخالقی و مدنی را به نف  خود  زن برقرار کند و نظام
 ".تدریج مردساالری تثبیت و تحکیم شود تفسیر کند و به

هایش از چنین فرایندی  تاریخ ایران نیز با همه فراز و نشیب
جدا نبوده است. براهنی، تاریخ ایران را تاریخی مردانه 
میداند یعنی تاریخی که درآن همیشه مرد، ماجراهای 

های مردانه برآن  ها و عدل و عطوفت مردانه، زور وستم
آفرینی نیافته است. در حقیقت  حاکم بوده و زن اجازه نقش

زن ایرانی نتوانسته در جامعه تجلی پیدا کند، در تاریخ 
داشته  وجود خارجی نداشته و وجود او وجودی عقب نگه

  .زده  بوده است شده و مرد
بندی تاریخ به قبل و بعد از اسالم، قبل و بعد از  تقسیم

مشروطیت و قبل و بعد از انقالب اسالمی نیز تفاوت زیادی 
شود  در ماهیت موضوع ایجاد نخواهد کرد اگر چه می

گرد یا بهتر و بدتر بودن  شواهدی را برای پیشرفت و عقب
وض  زنان ایرانی در هر دوره ارائه کرد اما تاریخ ایران، 

تاریخ ستم طبقاتی بر مردم فاقد زمین و ابزار تولید و تاریخ 
ستم مضاع  بر زنان بوده است و این فرایند در اشکال 

 .جدیدی باز تولید شده و همچنان ادامه دارد
توانسته باشد  فرهنگ و ادبیات برآمده از چنین تاریخی چه می

جز فرهنگی مردساالر که زن را خوار و حقیر شمرده و در 
شعر و نثر خود بازتاب داده است. اگر ادبیات و بویژه شعر 
فارسی را بعد از ورود اسالم به ایران مورد توجه قراردهیم 

شود که در برخی از اشعار، بزرگان شعر و ادب  مالحظه می
ترین وجه زنان را با نیش قلم خود  ایران به بدترین و موهن

اند. نکته جالب توجه این است که بعد از ورود اعراب  گزیده
گیرد و  به ایران ادبیات ایران رنگ و بویی عربی به خود می

های خود را با  کنند نوشته شاعران و نویسندگان تالش می
زبان و فرهنگ عربی بیامیزند. اولین بیت شعر دیوان حافظ 

 :را بخوانید
ااَل یا اَیهاالساقی اَِدر کأساً و ناِولها               که عشق آسان 

 ها نمود اول ولی افتاد مشکل
درمیان این شاعران فردوسی یک استثنا است اما اگر 

سرا در امان  فکرمیکنید که زنان از نیش قلم این شاعر حماسه
 :مانده اشتباه میکنید

زن و اژدها هر دو در خاک به                جهان پاک از این 
 هر دو ناپاک به      )فردوسی(

بعنوان فرزند یک مادر، بعنوان برادر دو خواهر، بعنوان 
همسر یک زن، بعنوان پدر دو دختر و بعنوان یک مرد از 

طلبم اما اجاره بدهید بعنوان مشتی  همه زنان عالم پوزش می
نمونه خروار، چند بیت از اشعار فارسی در مورد زنان را 

 :بخوانیم
به گفتار زنان هرگز مکن کار                زنان را تا توانی 

 انگار مرده
زنان چون ناقصان عقل و دینند            چرا مردان ره ایشان 

 گزینند        )ناصر خسرو(
 

عقل زن ناقص است و دینش نیز            هرگزش کامل 
 اعتماد مکن

گر بَدست از وی اعتبار مگیر                 ور نکو بر وی 
 اعتماد مکن

    ***** 
زن چه باشد ناقصی در عقل و دین          هیچ ناقص نیست 

 در عالم چنین
درجهان از زن وفاداری که دید              غیر مکاری و 

 غداری که دید          )جامی(
 

 بدترین مرد اندر این عالم               به بهینه زنان دریغ بود

رایت قائل شدن برای ادبیات  خصوصی کردن ادبیات جنبش اشتراکی، کپی
هایی که بقصد لغو مالکیت  کمونیستی، ملک خصوصی کردن نوشته

سازی و کسب سود  آورترین نوع خصوصی اند تهوع خصوصی نوشته شده
  .از راه تملّک خصوصی اموال اشتراکی مردم و کارگران دنیا است

های انگلیسی آدار مارکس و انگلس است. کلیات آدار  اینبار نوبت ترجمه
جلد توسط انتشارات پروگرس و  ٠٠مارکس و انگلس که دهها سال پیش در 

به هزینه اتحاد جماهیر شوروی منتشر شده بود و بعداً بخش بزرگی از آن 
ها، به همت کارهای داوطلبانه، از طریق اینترنت در  در سایت مارکسیست

اختیار همگان بود، بخاطر سودپرستی و به اتکاء قوانین بازار آزاد و 
در  Lawrence & Wishartرایت توقی  شده است. ظاهراً انتشارات  کپی

بریتانیا )که قبأل متعلق به حزب کمونیست بریتانیا بوده و اآلن خصوصی و 
های انگلیسی انتشارات پروگرس را صاحب  رایت ترجمه انتفاعی است( کپی

های انگلیسی محصول  شده و سایت مارکسیستها را وادار کرده ترجمه
  .انتشارات پروگرِس آدار مارکس و انگلس را از روی سایتش بردارد

های انگلیسی  لینک به نوشته ٢٠٠٠از سایتی که پیش رو دارید حدود 

وجود دارد که حاال دیگر بخش  سایت مارکسیستهامارکس و انگلس در 
اعظمش از کار افتاده. در صدد هستیم تا همه آنچه را که از روی سایت 
مارکسیستها حذف شده است در محل دیگری در اینترنت منتشر کنیم و 
لینکها را دوباره فعال کنیم. اینکار کمی طول میکشد اما حتماً انجام 

  .میشود

 :شما هم دست بکار بشوید
 Lawrence & Wishart - را افشاء کنید و از همه مارکسیستها و

های دنیا بخواهید که این بنگاه و کتابهایش را تحریم کنند. از  چپی
های اجتماعی و همچنین از سایتها و کانالهای ارتباطی همین بنگاه  شبکه

زدن به یک بایکوت وسی  استفاده   هم میشود برای ابراز تنفر و دامن
  .کرد

مجموعه آدار مارکس و انگلس نشر این بنگاه را که بقصد کسب سود - 
و در سطح وسی  از جمله از طریق  لود کنید داونمنتشر شده است 

  .سایتهایتان پخش کنید

آن ده جلدی که تا قبل از تعرض این بنگاه، در سایت مارکسیستها در - 
و به هر طریق که میتوانید  هم پیاده کنیددسترس همگان بود را 

مگابایت  ٢۹٢بخصوص از هر مجرایی در اینترنت منتشر کنید )
  .(فایل زیپ شده ۹۱٢٠

دعوای سایت مارکسیستها با این بنگاه سودپرست ضدکارگر را دنبال  -
  .کنید و آنها را در این دعوا تنها نگذارید

 

Marxist.org's Response to Law-
rence & Wishart statement on 

Marx & Engels Collected Works 
 

 

سازی آثار مارکس و انگلس اعتراض کنید به خصوصی  

 حسین مدنی
 

تمام نمایی از نوع  تواند آینه تاریخ و ادبیات یک جامعه می
مشخص باشد.  ۀروابط و مناسبات اجتماعی حاکم در هر دور
گیری و تعیین  عوامل متعدد اقتصادی و اجتماعی در شکل

ها، آداب  مسیرحرکت تاریخ یک جامعه و نحوه تفکر، ارزش
و رسوم، نوع و کیفیت روابط بین افراد جامعه م درند و در 

انسانی متفاوتی،    های اجتماعی یک تأدیر و تأدر متقابل، نظام
متناسب با سطح تکامل هر یک از این عناصر شکل 

 .گیرد می
تاریخ و ادبیات ساخته و پرداخته انسان و انسان موضوع 

است و از طرفی، بر  مورد بحث تاریخ و ادبیات هر جامعه
های کهن و حتی قرن بیست و یکمی،  خالف برخی اندیشه

شود؛ بدین  انسان به هر دو جنس زن و مرد اطالق می
ترتیب مطالعه تاریخ بشر، آزادی یا اسارتش، پیشرفت 

اش، بدون در نظرگرفتن هر دو  وتکامل یا سیر قهقرایی
( 0قول براهنی) جنس، قابل مطالعه وشناخت نیست. به

"نبودن زن در صحنه اجتماع، روابط اجتماعی را ناقص 
بینی  جلوه میدهد و از خالل روابط ناقص نمیتوان به جهان

 ".کامل اجتماعی دست یافت
در این نوشته تالش بر این است تا برخی مالحظات تاریخی 
و ادبی که به نوعی ستم و خشونت مضاع  بر زنان را 

26ادامه در صفحه   

http://www.marxists.org/archive/marx/410.htm
http://www.lwbooks.co.uk/index.html
http://ebookcollective.blogspot.mx/2014/07/marx-engels-collected-works-50-volumes.html
http://www.public-archives.com/MarxEngels/mia10.zip
http://marxists.org/admin/legal/lw-response.html
http://marxists.org/admin/legal/lw-response.html
http://marxists.org/admin/legal/lw-response.html
http://marxists.org/admin/legal/lw-response.html
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 خاطرات دوران سپری شده

 خاطرات دوران سپری شده
 اختالف نظر با دیگر زندانیان چپ گرای زندان

نحوۀ زندگی ما از ابتدا معلوم بود. در خوزستان با روزی 
دولایر زندگی می کردیم و کرایه خانه میدادیم. من ماهی 
هشت تومان و بعدأ ده تومان حقوق میگرفتم. هشت تومان 
هم رحیم میگرفت، چکش میزدیم. یعنی بعد از آنکه فارغ 
التحصیل شده بودیم، چکش میزدیم. از صبح تا شب در 
خوزستان کار میکردیم، روابط ما نمیتوانست با اشخاصی 
که دنبال میز و ریاستند خوب باشد. در زندان از اسکندری 
پرسیدم منتهای آرزویت چیست؟ حاال هرکسی باشد برای 
عوامفریبی یک چیزهایی ولو دروغ هم باشد میگفت. ولی 
اسکندری صادقانه گفت: یک میز بزرگی میخواهم که 
ماهوت قرمز رویش کشیده باشد بنشینم اینها را محاکمه 
بکنم. اسکندری نه در فکر طبقۀ زحمتکش، نه در فکر 

 ایران و نه در فکر مملکت بود. 
در زندان هم عده ای از طبقۀ زحمتکش و کارگر زندانی 
بودند. از کارگران خوزستان از کارگران جاهای دیگر که 
به جرایم مختل ، صنفی و فعالیت های سندیکالیستی 
دستگیر شده بودند. آنها دنبال نان بودند و واقعأ دنبال همین 
کانونی بودند که در زندان تشکیل داده بودیم که زندگی ما 
را به یک طریقی تأمین بکند. در فکر ریاست و بلند 
پروازی نبودیم چون از طبقات باال هم که نبودیم تا دنبال 
امثال این قاجارها برویم. بنابراین دسته ای نداشتیم. ما به 
این پنجاه وسه نفری ها اعتنا نمیکردیم. آنها را شناخته 
بودیم. هرکدام همدیگر را گیر داده بودند بعد هم روسیه را 
ندیده از استالین تعری  میکردند خوب ما خودمان آنجا 
بوده ایم و قضایا را دیده بودیم. در بعضی  جلسات که 

اینطور میگویید، استالین فقط  اگفتگو میشد میپرسیدند چر
افراد جنایتکار را مجازات کرده است بنابراین معاملۀ ما با 
اینها نمیگرفت. واال یک دستۀ مخصوصی نبودیم فقط به 
پنجاه و سه نفر که همدیگر را گیر داده بودند ارادتی 
نداشتیم. اینها معموأل به ما برچسب های سیاسی میزدند که 

 مثال یوس  تروتسکیست است و حرف های دیگر.
از تروتسکی همان را میدانستم که میگفتند در زمانیکه با 
لنین تبعید بود اشتباهی داشته که میگفته است باید در دنیا 
انقالب پشت هم راه بیافتد. در زمانیکه در مسکو دانشجو 
بودیم هم تروتسکی و هم بوخارین و هم استالین می آمدند 
و برای ما صحبت میکردند. و صحبتهایشان هم برای ما 
مساوی بود. آن وقت هم که من به ایران آمدم، تروتسکی 
در رأس کار بود وتازه از وزارت جنگ استعفا کرده بود. 
موضوع تروتسکی مطرح نبود و بعد از آن هم در آبادان 
بودم و از آبادان هم به رندان افتادم. اصأل از نظر 
تروتسکی هیچ اطالعی نداشتم. آدمی که نظری را نداند 
چطوری میتواند تروتسکیست یا استالینیست بشود. حاال 
این صحبتها ریشه اش از کجا بود؟ این آرداشس ارمنی 
یک خطایی کرده بود. من اخالقأ نگفتم و حاال هم نمیگویم، 
روی آن اشتباه من در زندان به او توپیدم. کش  این قضیه 
هم از طرف عطاهللا خان آرش شده بود ومطرح کردنش 
هم از طرف قازار سیمونیان. من به او توپیدم و قضیه در 
تشکیالت زندان مطرح شد. بعدأ هم دیگر با او حرفی 
نزدم. حتی وقتیکه ما را به بندرعباس بردند و در یک 
اطاق بودیم هم با او حرف نمیزدم. شایعه از طرف او 

نفر میدیدند ما  53پخش شده و از زندان هم شروع شد. این 
بی اعتنایی میکنیم خوششان می آمد این شایعه را بزرگ 
بکنند که به گوش استالین و روسها برسد. بعد از شهریور 
بیست هم که میترسیدند. من به روسها نزدیک شوم این 
مسئله را بزرگ کردند که مثال من  اعدام شوم. من 
ازهمان ایام اقامت درشوروی مسئله استالین برایم روشن 
شده بود. در شوروی میدیدم که انتخابات استالین چگونه 
است و چطور بازی در میآورد. همه اش را با چشم خودم 
دیدم. از همان موق  برایم مشخص بود. حتی لنین در 
وصیت نامه اش می گوید که این آدم خودپسندی است. این 

را مواظب باشید. بعالوه شایعه بود که دکتر نریمان اوف که 
جانشین لنین شد و نخست وزیر و از رهبران آذربایجان 
شوروی بود، او را هم استالین مسموم کرده است. بنابراین 
من از استالین نفرت داشتم. گفتم که حتی الهوتی گفت که من 
خوشحالم. برای اینکه اگر نرفته بودی استالین تو را 
میکشت. درمورد زندان و زندانی ها، گفتنی زیاد است. یک 
عده ما بودیم از شرکت نفت جنوب و کارگران نفت جنوب و 
وض  ما معلوم بود اعتصاب کرده بودیم اعتصابمان با زمینه 
بود. هیچ دلیل و مدرکی هم که بتوانند گردن ما چیزی 
بیاندازند نبود. چون اگر هم معلوم میشد که ما به سندیکای 
جهانی مربوط بوده ایم، آنجا یک م سسه جهانی است. 
همیشه ما داد میکشیدیم و بعدأ هم با سندیکای جهانی مربوط 
بوده ایم و بعد از زندان هم دعوت میشدیم و در خارج رفتم 
در سندیکای جهانی شرکت کردم. بنابراین آن یک موضوع 
ننگینی نبود یعنی چیزی نبود که به من یک وصله ای 

 بچسباند.
درمورد گروه پنجاه وسه نفر هم باید گفت که درمیان آنها  

دکتر ارانی واقعأ یک آدم خوش اخالق وخوش خلقی بود و 
آلت دست کسی هم نمیشد. عالقه به ملت خودش داشت. اگر 

نفر بیرون میآمد مطمئنأ تحت تأدیر خارجی  53دکترارانی با 
ها واق  نمیشد. او را از بین بردند. بسیاری ازآنها هم 
همینطور، جوانان خوبی بودند. تمامأ تحصیل کرده، بی 
آالیش، بدون غل وغش که به زندان افتاده بودند. آنها را 
کمونیست زورکی میگفتند. نبودند. اکثرشان کمونیست 
نبودند. شاید در بین آنها عده ای کمونیست یا جاسوس بودند. 
مثل کامبخش ولی مخلصین این گروه چنین نبودند. فقط بعد 
از زندان بود که به این راه افتادند و هیچ یکی قدمی 
برنداشتند که به نف  ملت ایران باشد. ولی گروهی نیز بودند 
که به جرم  جاسوسی گرفتار شده بودند. آقابیگ  از 
مأمورین سازمان امنیت شوروی بود که مدتی در ایران 
فعالیت کرده بود و عناصری دروزارتخانه های حساس 
ازقبیل وزارت جنگ ودارایی وادارۀ مخابرات داشت. 
آقابیگ  یک پولی از شوروی ها میخورد و از طریق ایران 
به فرانسه پناهنده میشود. دولت فرانسه به او میگوید بایستی 
که خاطراتت را بنویسی تا ما به شما پناهندگی بدهیم. 
آقابیگ  می آید و حتی کسانی را که اسامیشان از یادش رفته 
بود نشانی میدهد. که مثال در مخابرات با فالنی با این شرایط 
و مشخصات مربوط بودم. چند نفر از اینها را میگیرند و 
همه یکدیگر را گیر میدهند. رئیسشان ایرانیان بود. مأمورین 
شهربانی یک شب عرقی، شرابی و تریاکی به اینها میدهند و 
وعده میدهند که بابا ما دنبال یک چنین اشخاصی میگشتیم 
چرا با خارجه کار میکنید، خودتان رئیس ادارۀ سیاسی 
بشوید و از این حرفها و آنها هم خام شده همه چیز را 
میگویند و دستگیر شدند. دو نفرمان را به اعدام محکوم 
کردند، یکی ایرانیان و یکی خاقانی. اینها را اعدام کردند و 
بقیه را به حبس های مختل  طوالنی محکوم کردند که یکی 
از آنها هم از اقوام امام جمعۀ تهران بود. سید باقر امامی. و 

 به او هم حبس ابد دادند. یک دسته ای هم اینها بودند.
 

 فرار عزت هللا از زندان
یکی از زندانی ها که اسمش عزت هللا بود، جوانی بود فوق 
العاده ساده و خوش اخالق. آدم تحصیل کرده ای هم نبود 
ولی قابل  اعتماد بود. حبس ابد داشت. به عزت هللا گفتیم که 
عزت بیا و فرار کن. گفت چطوری فرار بکنم؟ گفتم این 
حیاط کافه دست ماست )در آنجا ما قند زندان را می 
شکستیم.( من غروب تو را آنجا میگذارم و در را می بندم. 
ناودان را بگیر و فرار کن. عزت هللا خوشحال شد. همین 
کار را کردیم و او هم ناودان را گرفت و فرار کرد. فردا نه 
پس فردا دیدیم عزت هللا را آوردند. او را در بیرون زندان 
گرفته بودند. حاال تمام رؤسای زندان و پاسبان ها آمدذند که 
ببینند و امتحان کنند که این چطوری رفته باال و چطوری 
فرارکرده که بعدأ جلویش را بگیرند. به عزت رساندیم که 
عزت اگر فرار بکنی تیراندازی نخواهند کرد، چون به اینها 
دستور داده اند که امتحانی است. او هم از فرصت استفاده 

 کرد و این بار برای همیشه فرار کرد.
 

 تبعید به زندان بندرعباس
یک روز به اتفاق نه نفر از دیگر رفقای زندانی ما را با هم 
دوتا دوتایی زنجیر بستند، سوار یک اتوبوس کردند. مرا هم 
در یک ماشین سواری وسط خودشان نشاندند. اسم آن افسری 
که ما را میبرد خلعتبری بود. ما نفهمیدیم به کجا میرویم، ولی 
از شاه عبدالعظیم که گذشتیم متوجه شدیم که به طرف جنوب 
میرویم. ما را به اصفهان، شیراز و برازجان بردند.در 
شهربانی بوشهر پیرمردی رئیس شهربانی بود و آمد و 
آغوشش را باز کرد و ما را به آغوش گرفت که بچه های 
خودم، پسرهای خودم آمدند! اینها مردمان پاکی هستند و خیلی 
محبت کرد. دلخوش شدیم که الاقل اگر از زندان ما را بیرون 
کشیدند، هرکجا باشیم تحت نظر یک چنین شخصی هستیم و 
خوش حال بودیم که به شهربانی آمدیم. تقریبأ نزدیک غروب 
بود و رئیس شهربانی پاسبانی را صدا کرد و گفت این 
پسرهای من امشب مهمان ما هستند، برو چلوکباب بیاور. 
پاسبان رفت و نیم ساعتی طول کشید برگشت و آمد گفت: 
قربان چلوکباب تمام شده. گفت برو کباب بیار. پاسبان رفت و 
آمد گفت: قربان کباب تمام شد. گفت برو حاضری بیار. بعد رو 
به ما کرد و گفت: ببینیبد که با چه کسانی کار میکنم.با اینها 
میشود کار کرد؟ پاسبان رفت که حاضری بیاورد و رئیس 
شهربانی گفت من از خدمتتان مرخص میشوم تا او بیاید شما 
استراحت کنید. پاسبان رفت و آمد و گفت قربان حاضری هم 
نبود دیگر دکاکین بسته است. ما را بردند زندان. ده نفر بودیم، 
من بودم و سه نفر آقایان الموتی ) ضیاء، نورالدین و عمادالدین 
الموتی( کامبخش، شورشیان، رحیم همداد )خوبیتی(، علی 
امید، آرداشس ارمنی و یک آذربایجانی به نام فرهیخته. از 
یکی ازبندهای آن زندان که ظاهرأ بند زنانه بوده خانمی صدا 
کرد که نان وچیزی نمیخواهید به شما بدهم؟ گفتیم نه. گفت من 
مطمئنم گرسنه اید، چطور نه؟ گفتیم نه گرسنه نیستیم و از راه 
آمدیم و اصال اشتها نداریم. گفت نه این رئیس شهربانی عادتش 
این است که زندانیش را گرسنه به اینجا میفرستد. معلوم شد آن 
زن روسپی و فاسد به مراتب بهتر از رئیس شهربانی بوده 
است. ما در دست این نوع اشخاص گرفتار بودیم. بعد از چند 
روز ما را قسمت کردند به قسمت های مختل . من، آرداشس، 
شورشیان و فرهیخته را به بندرعباس و بقیه را به جزایر 
فرستادند. ما را سوار کشتی کردند. یک افسر شهربانی با سه 
یا چهار پاسبان آمدند و دستبند آوردند و گفتند باید شما را 
دستبند بزنیم. هر چهار نفر را به هم بستند . اتفاقأ شورشیان را 
که میگفتند سفلیس دارد دستش را به دست من دستبند زدند. من 

 هم جوان بودم و خیلی از این چیزها نفرت داشتم.
آن شب که در کشتی بودیم با خودم فکر کردم که ما از اینها 
عاجزتر که نیستیم، اینجا هم که ایران نیست، وسط دریا و آب 
بین المللی است ما چرا از اینها بخوریم. رفقا را پیدا کردم و 
گفتم بلند شوید اینها حق ندارند به ما دستبند بزنند و ما میتوانیم 
اینها را خل  سالح کنیم و از اینجا برویم. پاسبان است، دو تا 
لگد بزنیم می افتد. موافقت کردند و گفتند که کمک میکنیم. 
صدا کردم و گفتم ما میخواهیم توالت برویم، دست و پای ما را 
باز کردند. افسر را صدا کردم وگفتم مرتیکه شرم نمیکنی؟ 
پدرسگ چرا ما را حبس کردی؟ گفت: نه، نمیدانم. گفتم االن 
اسلحه ات رامیگیریم تا بفهمی. گفت ما چه کردیم؟ گفتم این 
دستبند چیست؟ گفت وهللا به ما دستورداده اند. بهرحال ازاین 
دستبند راحت شدیم. رئیس شهربانی بندرعباس درآن زمان 
عمادی بود که درگذشته مدتی درتهران مدیر زندان بود و 
هروقت قرار بود شورشی در زندان به راه افتد یا کسی را 
میخواستیم فرار بدهیم. در پست او فرار نمیدادیم. او هم در 
مقابل برای ما روزنامۀ قاچاقی می آورد. این رئیس شهربانی 
آنجا شده بود. حاال دلخوشی ما این بود که دوست ما رئیس 
شهربانی است و ما را تحویل او میدادند. در زندان به من و 
آرداشس یک اتاق بادگیر دادند. آن وقت بادگیر خیلی اهمیت 
داشت چون کولر نبود و آن دو نفر )شورشیان و فرهیخته( را 
اتاق عقبی جا دادند. رئیس شهربانی و رئیس زندان آمدند و 
مقدار زیادی میوه آوردند. در صورتیکه آنجا میوه پیدا نمیشد. 
بعد پاسبانها گفتند که این را رئیس برای شما از سیرجان آورده 
چون فهمیده بود که شما می آیید. خوشحال شدیم چون اقأل اینجا 

 ناراحت نبودیم.
دو سال در زندان بندرعباس بودیم. در این دو سال همیشه 

 (0008تا  0088خاطرات یوسف افتخاری )
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 .بازگرداندن آن به دست مسیح فرستاده است
کامالً روشن است که خانم فیشر اهداف نئو کنسرواتیوهای 
حاکم بر آمریکا را دنبال میکند که هرگز طرح ونقشه های 
جنگ افروزانه خود را برای حمایت از بقای رژیم 
صهیونیستی و پیشرفت صهیونیسم در دنیا پنهان نکرده اند. 
از یاد نمیبریم که همین جناب جورج بوش در اوایل حاکمیتش 
بر کاخ سفید، آریل شارون )نخست وزیر پیشین اسرائیل و 
قصاب کشتارهای دسته جمعی فلسطینیان( را پدر روحانی 

 !! خویش خواند
های  خانم بکی فیشر در صحبت هایش، گرایش خود به ایده

کند و آشکارا آن را در سخنانش  جورج بوش را انکار نمی
کند. او با لحنی پرشور وهیجان انگیز حرف میزند تا  تبلیغ می

بتواند کودکان خردسال را تحت تأدیر قرارداده و جذب ایده 
زند و  های سیاسی خود سازد. او از جنگ فرهنگی حرف می

 .دارد کودکان را از نفوذ شیطان بر حذر می
های سمبلیک و ابزارهای ساده مثل  بکی فیشر از روش

بادکنک و عروسک برای مادیت بخشیدن به مفاهیم خیر و 
هایی را که نام  ها با چکش، فنجان کند. بچه شر استفاده می
شکنند و نام مسیح را  ها نوشته شده،  می شیطان روی آن

کننده بکی  های تهییج ها با شنیدن حرف زنند. آن فریاد می
خود شده، در خلسه های کاذب فرو رفته،  فیشر، از خود بی

ها را به سمت آسمان دراز کرده و به نحو هیستریکی  دست
ها و در کنار آنها است،  زنند و دوربین همه جا با آن ضجه می

ها را به خود جلب کند یا مزاحم  ای توجه آن بدون اینکه لحظه
 .ها باشد آن

اردوگاه مسیح، مستندی بدون شرح است. هیچ تفسیر و 
سازان مطلقاً خود را نشان  توضیحی در کار نیست. فیلم

کشند یا نسبت به  دهند و حضور خود را به رخ نمی نمی
کنند. به  گیری نمی شود، موض  هایی که در فیلم زده می حرف

توانند خود را به بکی  جای آن سعی دارند هر چه قدر که می
ها نزدیک ساخته و تأدیر هولناک  فیشر، کودکان و والدین آن

های فیشر و یاران او در کمپ را، روی کودکان  حرف
 .گناه به نمایش گذارند معصوم و بی

اما از سوی دیگر برای به چالش کشیدن سخنان بکی فیشر و 
کمپ او، از مجری یک ایستگاه رادیویی محلی به نام حلقه 

ای را تبلیغ کرده و از  طلبانه های مسیحی صلح آتش که ایده
کنند.  کند، استفاده می طلبانه بوش انتقاد می های جنگ سیاست

مایک پاپانتونیو، مجری رادیو با ترس از قدرت گرفتن 
زند و بر این باور  های بنیادگرای اوانجلیست حرف می دسته

ها قصد دارند از طریق کاخ سفید، کنگره آمریکا  است که آن
و ارتش و متحدان اروپایی خود، دنیا را به جنگ و آشوب 

 .بکشانند
در آغاز فیلم اردوگاه مسیح، دوربین از بزرگ راهی 

در آن کامالً “  خدا آمریکا را حفظ کند”گذرد که تابلوی  می
کند و صدای مایک پاپانتونیو  بر  توجه تماشاگر را جلب می

روی این تصویر  شنیده میشود که میگوید درواق  این مذهب 
صهیونیست های مسیحی است که این کشور را هدایت 

دهند،  کند و حاکمان ادعا دارند که همه آنچه که انجام می می
 .! بنام خدا و برای خداست

گویند که جورج بوش، مرد  گوید که به مردم آمریکا می او می
مقدس و برگزیده خداوند است و آمده است تا جامعه مسیحی 

 .را نه تنها در آمریکا، بلکه در تمام جهان ایجاد کند
های  تزی در برابر حرف های پاپانتونیو که بعنوان آنتی حرف

بکی فیشر و یاران او در کمپ مسیح مطرح میشود، نشان 
میدهد که جامعه آمریکا علیرغم تنوع فکری وسیاسی 
درحوزه عمومی، به شدت دچار ترس است. ترس در هردو 

ها برای  طرف این طی  دیده میشود ومهمترین انگیزه آن
 .عمل سیاسی و احتماالً نظامی است

های زیادی را در فیلم  هایدی اوینگ و راشل گریدی پرسش
ای و چگونه  کنند؛ از جمله اینکه در چه مرحله مطرح می

بعد ازمدتی فرهیخته و آرداشس را خواستند و بردند. از 
پاسبان پرسیدم آنها را کجا بردند؟ گفت: به زندان بردند. یک 
زندان تازه ساخته بودند. بعد هم آمدند مرا پیش عمادی رئیس 
شهربانی بردند. گفت یوس  خان: دیدی چه کار کردی، 
ممکن بود مرا اعدام بکنند. گفتم اعدام بکنند. درزندان بمیرم 
که تو را اعدام میکنند. هرچه من تندتر گفتم دیدم او مالیمتر 
حرف میزند. تعجب کردم. گفت آخر ما با هم رفیق بودیم باز 
هم رفاقت کنیم. گفتم چطور؟ شما سه نفر از رفقای ما را 
برده اید و حاال با هم رفاقت کنیم؟ گفت نه رفقای تو را هم 
می آورند. من تعجبم بیشتر شد. انتظارداشتیم که ماها را 
مسموم کنند وحاال من هرچه تندتر میروم این مالیمترمیشود. 
گفتم رفقایم را هم بیاورید تا ما علیه شما تبلیغ و زندانی ها را 
تحریک نکنیم. گفت: میآورند. و بعد ازمدتی رفقای ما را 
آوردند. حاال چهار نفری نشسته و همه متعجبیم و علتش را 
هم نمی فهمیم. هنوز نمیدانستیم که متفقین وارد ایران شده 
اند. قصد فرار ما با هجوم آنها مصادف شده بود و تصور 
میکردند که ما از این موضوع اطالع داریم. درصورتیکه 
کوچکترین اطالعی نداشتیم. چون اگر اطالع داشتیم دیگر 

 دیوار را نمی شکافتیم. ... ادامه دارد

مریض بودیم. یک خرابه ای را گرفته بودند و یک عده ای 
را آنجا ریخته بودند. ما را هم آنجا بردند. چون آنجا که 
زندانی سیاسی نداشتند.  بیشتر تب ماالریا داشتیم. همه 
مریض بودند. یک عده دزد را گرفته بودند انداخته بودند 
آنجا، دوتا اتاق خوبش را به ما داده بودند. از تهران خبر 
داده بودند که اینها دیگر برگشتنی نیستند و مواظب باشید که 
همینجا بمیرند. عمادی از آن روز رویه اش برگشت. دو 

که متفقین آمدند. کم کم  0321تا  0308سال آنجا بودیم. از 
با بیرون هم ارتباطی پیدا کردیم. چون علی زاده که در 
گذشته با ما در زندان بود به آنجا تبعیدشده بود و در 
شهرداری بندرعباس کار میکرد. لذا از بیرون هم بی خبر 
نبودیم. علی زاده تحصیل کرده بود، فارغ التحصیل از آلمان 
بود. بعد با ما در کوتو تحصیل میکرد بعدأ او را گرفته 
بودند و در تهران حبس بود ولی در تهران کسانی را که به 
اتهام جاسوسی می گرفتند نگه نمی داشتند،  چند سال 
محکوم می شد و بعد از محکومیت او را به شهری تبعید 

 می کردند. علی زاده به بندرعباس تبعید شده بود.
 

 نقشۀ فرار از زندان بندرعباس
در بندرعباس رئیس زندانی داشتیم به اسم مشکین قلم. با او 
رفیق شده بودیم و آدم بدی نبود ولی شهربانی از این قضیه 
با خبرشد و او را عوض کردند و یک عده نادرست را 
مأمور ما کردند. ما دیدیم دیگر اینجا داریم از بین میرویم. با 
دیگران صحبت کردم که ما از زندان بندرعباس 
فرارمیکنیم. قبول کردند. رئیس شهربانی و رئیس زندان به 
اتاق ما رفت و آمد میکردند. پس قرارشد شورشیان با 
فرهیخته، که دیوار اتاقشان خشتی بود را بکنند. به تدریج 
طاقچه نازک که شد، شب در برویم. اینها حدود بیست روز 
با قاشق می کندند. دیوار را آب می زدند خیس میکردند و 
میکندند. یک روز آمدند و گفتند که حاضرشده و میتوانیم 
فرارکنیم. چون جایی را بلد نبودیم. قرارشد که یک نفر از 
زندانی ها را که حاضر به این کار بوده و اهل بندرعباس و 
بلد باشد با خودمان برداریم و ببریم. یک جوانی را پیدا 
کردم که یک چشمش نابینا بود. میگفتند که همه جا را بلد 
است. او را شب آوردیم به اتاق خودمان خواباندیم که از 
آنجا دیوار را بشکافیم و در برویم. آمدیم، من مریض بودم و 
دستم بلند نمیشد. به آرداشس گفتم شما بروید آنجا را سوراخ 
کنید تا فرارکنیم. من قدرت این کار را ندارم. برای راه 
مقداری حلوا پخته بودیم و هرکدام از ما یک بطری آب هم 
برداشته بودیم که در راه اگر تشنه شدیم بخوریم و اگر 
پاسبانی آمد با آن از خودمان دفاع کنیم. اول آن پسر رفت و 
گفت خیلی سخت است یک ذره بیشتر سوراخ نشده است. از 
آنجا روشنایی افتاد و خیلی خطرناک بود. ممکن بود از 
حیاط، پاسبان ببیند. من خیال کردم میترسد و دروغ میگوید. 
او را پایین کشیدم و خودم رفتم. دیدم راست میگوید خیلی 
مشکل است. آن طرف سفت بود. گفتم یک خرده گل بدهید. 
با یک مقدار گل روی سواخ را پوشاندم که روشنایی نیفتد. 
آمدیم و خوابیدیم. آن پسر را هم رد کردیم و گفتیم فردا 
دوباره شروع به کندن میکنیم تا ببینیم چه میشود. فردا باز 
هم شروع به کندن کردند. ولی چون دیوار نازک شده بود 
صدایش به بیرون میرفت و پاسبانی می شنود. نگاه میکند 
می بیند یک گل سیاهی در آنجاست و خبر میکند. دیدیم که 
عده ای از شهربانی آمده اند و اتاقها را می گردند. اول 
حدس نزدند که ممکن است از طرف ما باشد. خیال کردند 
از طرف زندانیان دیگر است. بعد که پیدا نکردند رفتند که 
از پشت بام معین بکنند. از پشت بام معین شد که اتاق 
فرهیخته و شورشیان است. گفتم که خوب رفقا حاال وض  ما 
طوریست که ما را اگر نکشند و خفه نکنند حداقل مسموم 
میکنند. ما که بعدأ می میریم حاال مردانه ایستادگی کنیم. 
عجز و البه و این چیزها نکنیم و آنها هم به عجز و البه و 
این چیزها گوش نخواهند کرد. من آمدم توی حیاط و قدم 
میزدم. دیدم رئیس زندان که اهل مشهد بود آمد و یک کشیده 
به شورشیان زد.چون از اتاق آنها سوراخ شده بود. اتاق ما 
کاری نشده بود من و آرداشس محفوظ بودیم. من هم آمدم 
یک کشیده به رئیس زندان زدم. کشیده را که خورد 
فرارکرد. چرا که ممکن بود زندانی ها به سرش بریزند. بعد 
از مدتی یک پاسبان گفت: شورشیان و شما را میخواهند. 
همراه با شورشیان به حیاط آمدیم و برای زندانی ها شروع 
به صحبت کردیم که دنیا به هم خورده، چرا نشستید، چرا 
 شورش نمیکنید، چرا زندان را نمی شکنید و از این حرفها.

 مترجم مستند : فریدون حسین زاده
 

ساخته هایدی  (Jesus Camp) اردوگاه یا کمپ مسیح 
واسطه و  اوینگ و راشل گریدی مستندی صریح، بی

دهنده در باره تبلیغ تفکر اوانجلیستی در میان کودکان  تکان
آمریکایی است. تفکری که بنیادش بر آموزه های 
صهیونیستی قرار داشته و پیروانش به آخرالزمانی مبتنی بر 
نبرد آرماگدون و در راستای برپایی مملکت اسرائیل و 
ارض موعود ) از نیل تا فرات( معتقدند تا مسیح موعودشان 
که به غیر از مسیح معروف میباشد، پس از آن جنگ مهیب 
و ویران کننده که به قول خودشان طی آن کره زمین تقریبا 
ها  نابود شده و دو سوم اهالی آن به جز یهودیان و اوانجلیست

از بین خواهند رفت نزول اجالل فرموده و یهودیان باقی 
 !گروند را نجات بخشد مانده که به وی می
ها روی آتش در کنار دریاچه شیطان در  کمپ تابستانی بچه

داکوتای شمالی آمریکا، کمپی است که زن واعظ اوانجلیستی 
 6به نام بکی فیشر آن را تاسیس کرده و کودکان را از 

روزی  های شبانه سالگی به آنجا می آورد و با آموزش
خواهد آنها را به سربازانی برای نبرد آرماگدون تبدیل  می

ها  کند. گفتنی است که در فرهنگ سیاسی امروز، اوانجلیست
 .به صهیونیست های مسیحی نیز معروف هستند

هایدی اوینگ و راشل گریدی، سه کودک به نام های لوی، 
ریچل و توری را انتخاب کرده و با دنبال کردن آنها 

های سیاسی  بطورموازی، تماشاگر را با فضای کمپ، ایده
ومذهبی خانم فیشر و سیستم آموزش مذهبی او و مکانیسم 

سازد.  تلقین و شستشوی مغزی کودکان دراین کمپ آشنا می
این کودکان ظاهرا بطور داوطلبانه و با رضایت والدینشان 
در این اردوگاه شرکت کرده و تحت تعالیم اوانجلیستی قرار 

 .گیرند می
گوید که  ها می در فیلم مشاهده می کنیم، خانم فیشر به بچه

وظیفه شان است، جهان را به مسیح موعود بازگردانند و 
هاست. او مأموریت خود را مبارزه  کلید این کار در دست آن

کند کودکان را از نظر فیزیکی  خواند و تالش می معنوی می
اختیار کرده و تحت کنترل تام خود در آورد و به  و ذهنی بی

های صهیونیستی خود  ها را آماده پذیرش ایده این ترتیب آن
 .کند

هدف وی از ایجاد این کمپ، تنها هدایت کودکان در مسیر 
مذهب نیست؛ بلکه او میخواهد از آنها سربازانی برای آینده 
بسازد، سربازانی برای امثال جورج بوش که بکی فیشر 

گوید: خداوند او را برای نجات دنیا و  درباره اش می

فیلم مستند کمپ مسیح، خطر اپیدمی سندروم 

 کریستیانیسم در میان ایرانیان خارج کشور

22ادامه در صفحه   
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کوهی از آزارهای جنسی که روح و تَن دختران کار را 

است. کار در کودکی کافی نیست که آزارهای  زخم زده

 شود. جوراجور سیاه سیاه سیاه هم به آن اضافه می

محمد لطفی، مددکار اجتماعی، درباره انواع آزار جنسی 

اگر آزار کالمی را کنار  ”گوید:  های کار می دختربچه

افتد، با چند دسته آزار  جا اتفاق می بگذاریم که در همه

هاست و دومی  جنسی مواجهیم. اولی آزار جنسی در کارگاه

ها و محل کار نیز به  در خیابان. آزار جنسی در کارگاه

آزار جنسی در محیط کارهای خدماتی و نظافتی و 

نفر که در اغلب موارد کارگاه  01های زیر  کارگاه

 بافی یا تولیدی لباس هستند. جوراب

ای که برای یکی از مددجویانش در  لطفی درباره حادده

است،  جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان اتفاق افتاده

ساله بود که این اتفاق برایش افتاد.  05دختری ”گوید:  می

داد. سن وسال  مادرش در خانه مردی کار نظافتی انجام می

توانست دیگر به کار در آنجا ادامه  مادرش باال بود و نمی

دهد. س جایگزین مادرش شد. ظاهرا در یکی از روزهای 

هفته اول برای کار به خانه آن مرد رفته بوده که مرد با 

دهد. البته پیشنهاد  لمس بدنش به او پیشنهاد رابطه جنسی می

شود. دخترک  نوعی وارد رابطه با زور می که خیر، به

کشیدن  کند، ولی مرد سعی می کند با پیش مقاومت می

پیشنهاد پولی، دخترک را مجاب کند. خوشبختانه او موفق 

شود. اما حقیقتا این فاجعه ادر روحی بدی بر او  به فرار می

 .“داشت

او همچنین درباره ش دختربچه دیگری که در کارگاه 

سالش است و در  02”گوید:  کند، می بافی کار می جوراب

کند. کارگاه کوچک است و  ساله کار می 45کارگاه مردی 

کنند، دخترک مشغول کار بوده  افراد کمی هم در آن کار می

آید  کارش که متاهل هم بوده می و کارگاه هم خلوت. صاحب

هم  گوید. بعد از آن و تمایلش به رابطه جنسی با او را می

گوید. ظاهرا آنقدر از  دخترک موضوع را به مادرش می

اند که مادر دختر از او  نظر اقتصادی تحت فشار بوده

 .“خواهد که سکوت کند تا کارش را از دست ندهد می

گوید که در  ای نیز می ساله 9محمد لطفی از دختربچه 

سالش بود.  9 ”است:  خیابان مورد تجاوز واق  شده

خواست عصر بفروشد در کی   چیزهایی را که می

شد. بعد از مدرسه  گذاشت و راهی مدرسه می اش می مدرسه

فروشی. یک روز وقتی از کوچه  رفت برای دست هم می

کند، پشت یک  گذشته، مردی به او تجاوز می خلوتی می

 .“انگیزی داشت پیکان. دخترک وضعیت واقعا غم

 

 رقیه رضایی 

 های کار  سکوت جامعه دربرابر آزار جنسی دختربچه

 کنند  دختران کار، آزارهای جنسی را دیوار نویسی می

عصر نمناک پاییزی است. سرت را درون  ایسکانیوز -تهران

ای و از روبروی بانک ملت میدان  ات فرو برده باررانی

آی شیاد ”خواند:  انقالب رد می شوی. در گوشت کسی می

 “دهم جزای تو... خوای بمونی تو، اما شب که بره می می

کنی. زنی که همیشه روی لبه سکوی  ای مکث می برای لحظه

هایش را کنار  است. جوراب نشیند، سرجایش نشسته بانک می

نشست، اما نیست.  دستش گذاشته. دختری که کنارش می

ای که آن روزها بود ولی  روی. مردی کنار دکه جلوتر می

زند.  فروش حرف می دیگر نیست، ایستاده. با دختِر زن دست

کنی. دخترک خودش را مدام  صدای درون گوشت را قط  می

کشد. روبروی مسجد دور میدان انقالب است. مرد  کنار می

فهمی  کند: بیا دختر جان. از اشارات دست مرد می اصرار می

ایستی، بر سر  که قصد دارد برود داخل دکه، اما نه تنها. می

کار داری؟ مرد دیگری  کشی که با دختربچه چه مرد فریاد می

شناسد و از  کند که دختر را می آید. مرد ادعا می جلو می

اندازی که چه؟! کاسب هستی  کاسبان محل است. شانه باال می

شناسی. همیشه کنار مادرش  که باش! البته تو هم دختر را می

گیرد. مرد به تو  ات با آن دو مرد باال می نشیند. بحث می

کند که از تو شکایت  گوید که تهمت نزن. تهدیدت می می

فروش و دخترش را به  روی سراغ زن دست کند. می می

روی و با خودت  کشی و می سپاری. راهت را می دستش می

 “.ام؟ فریاد جرم است کجای دنیای ایستاده”کنی:  فکر می

سخن گفتن درباره آزار جنسی دختران کار، امری متداول 

باره و شنیدن و  نیست. شرایط فرهنگی امکان گفتگو در این

های زیسته دختران کار را تقریبا  انتقال مستقیم تجربه

گذارد جز  سازد و راهی برایمان باقی نمی غیرممکن می

های کاری مددکاران اجتماعی. پای صحبت  مراجعه به تجربه

نالند و البته  نشینیم از سکوت جامعه می مددکاران که می

ها و  وقتی از محمد لطفی درباره شیوه مراجعه این دختربچه

معموال حتی ”گوید:  پرسیم، می طرح چنین موضوعاتی می

هایشان هم حرف  راج  به این موضوعات با خانواده

رفتن و  زنند. ما معموال وقتی فرم ظاهری و فرم راه نمی

شان عوض  کند یا وقتی وضعیت رفتاری بدنشان تغییر می

شود، متوجه می شویم. البته، درباره فرم بدنشان فقط  می

شویم. در  وقتی خشونت و آزار خیلی شدید باشد، متوجه می

فهمیم  گذارند می  بعضی موارد هم از القابی که روی هم می

که این بچه به کمک نیاز دارد. البته در مورد دخترها، خیلی 

ها هم به ما  افتد. ضمنا، دیوار نوشته گذاری اتفاق نمی لقب

ای  ایم که وقتی بچه جا خو گرفته کنند. آنقدر به این کمک می

شویم.  نویسد، سری  متوجه می یک جمله روی دیوار می

هایشان را روی دیوار  ها دردها و شادی معموال بچه

 “نویسند. می

زینب آژیراک نیز مددکار اجتماعی است. او درباره مشاهده 

ای که در حال اسفند  شخصی خود از آزار کالمی دختربچه

 03دختر تقریبا  ”گوید:  است، می دود کردن در خیابان بوده

ها شیشه را  کرد، یکی از ماشین ای بود. اسفند دود می ساله

پایین داد و با بدترین کلمات ممکن، او را آزار داد. با این 

مضمون که بیا داخل ماشین، فالن کار را بکن که فالن قدر 

بود.  بهت پول بدهم. مثل اینکه قضیه برای دخترک عادی شده

 “حتی اعتراض هم نکرد. سرش را پایین انداخت و رفت.

ها نیز  آژیراک درباره دختران نوجوان کارگر در کارگاه

وقتی این دخترها مورد تعرض یا تجاوز قرار ”گوید:  می

کار یا  کنند، چون صاحب گیرند، معموال سکوت می می

ترسند که  است و آنها می کار را انجام داده مسئول کارگاه این

کارشان را از دست بدهند. این مسئله بسیار خاموش و گنگ 

های شخصی این دختران  است و کمتر کسی وارد حوزه

 .“شود می

های اصلی  ها و میدان های بسیاری در تقاط  دختربچه

کنند دختران کار، آزارهای جنسی را دیوار نویسی می  

http://www.khamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1937:1393-08-19-01-30-27&catid=11:1389-12-23-23-55-51&Itemid=30
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فروشی و کار هستند. تامین  شهرتهران مشغول دست

ها  های زندگی، از جمله دالیلی است که این دختربچه هزینه

کند. بسیاری از افراد  را وادار به کار در سنین کودکی می

توجه  جامعه نسبت به موضوع آزار جنسی کودکان کار بی

هستند. معموال صحبت از مسائل جنسی در جامعه ایران 

 شود. تقبیح می

  -٢۹۱۹/٠۹/٢٠ -شنبه 

 منب : کمیته هماهنکی برای کمک

 به ایجاد تشکل کارگری

 ”.اند ناممکن کرده

این اندانیان سیاسی در پایان بیانیه تمن اعالم  مفایفت اا 

ما تعدادی اا انفدانفیفان ” اند:  اعتصاب اندانیان سیاسی گرته

سیاسی اندان رجایی شهر کرن، اا تمامی اندانیان سیاسی 

خواهیم که اا این اعتصاب  های ایران می م بو  در اندان

 مایت کرده و با آن همفراه شفونفد. هفمفچفنفیفن مفا اا تفمفام 

های مدافع اندانیان، مدافعین  قوق بشر و نفهفادهفای  سااما

خواهیم با انتشار بیانیه و برداشفتفن  المللی می رسان بین کمک

های عملی و وارعی نسفبفت بفه آاار و اذیفت انفدانفیفان  رذم

سیاسی و تبعیض میان آنفهفا بفا سفایفر انفدانفیفان در ایفران 

اعتراض کرده و خواستار تورف ففوری ایفنفگفونفه ارفدامفات 

 ”.تد بشری شوند

هفای  تمامی اندانیان سیاسی ُكرد در تبفعفیفد وارفع در انفدان

، طفی 5595آذرمفاه  9شنفبفه  جنوب ایران نیا امروا یک

ی تمن  مایت اا اندانیان سیفاسفی ارومفیفه در ایفن  بیانیه

اعتراض عمومی با سایر اندانفیفان سفیفاسفی ایفران هفمفراه 

 .شدند

یکفی اا ” در بیانیه اندانیان تبعیدی جنوب ایران آمده است: 

های مسووالن انفدان، واارت اطفالعفات و دادگفاه   سیاست

فی  اندانیان سفیفاسفی و        داری و تل انقالب رژیم ایران، نگه

سررت، رتل و اا  مدنی با اندانیان دیگر با جرایمی اا جمله

. عفدم اعفتفراف 5و هدف اا ایفن کفار نفیفا  این دست بوده

. برانگیفخفتفن اخفتفالف 2وجود اندانیان سیاسی در ایران  به

. ایفجفاد شفک و گفمفان مفیفان 5در میان اندانیان سفیفاسفی 

. 4هفا  اندانیان سیاسی و کنترل کردن ارتفبفاطفات مفیفان آن

کاهش ا سا  همدردی و دوستی مفیفان انفدانفیفان سفیفاسفی 

های جفنفوب  است. ما اندانیان سیاسی تبعیدی ُکرد در اندان

ایففران، تففمففن مفف ففکففوم کففردن ایففن عففمففل غففیففرانسففانففی 

تفریفن  سخت ی این دردها را به اندانیان در تبعید، همه همه که

ایم، پشتیبانی خود را اا اعتصاب کفنفنفدگفان  کرده تجربه شیوه

الفمفلفلفی  ی مفجفامفع بفیفن و اا هفمفه اعالم داشته اندان ارومیه

مفیفسفر  اا هفر راهفی کفه خواهیم کفه پشتیبان  قوق بشر، می

و اا هر فرصتی جفهفت  است اا این اندانیان پشتیبانی کرده

 ”.ایجاد فشار بر این رژیم استراده کنند

تفر گفاارش  کمپین دفا  اا اندانیان سیاسی و مفدنفی، پفیفش

انفدانفی سفیفاسفی در انفدان  55داده بود کفه نفادیفک بفه 

مفاه سفال  آبفان ٩٢شنبه  مرکای ارومیه )دریا(، اا روا پنج

اندان مرکای ارومیه دست به اعتصاب  ۲٩جاری، در بند 

 .اند غذا اده

گرته شده در دهمین روا اا این اعتصاب غذا،  ال چند تن 

اا این اندانیان رو به وخامفت گفذاشفتفه امفا هفمفچفنفان ایفن 

 .اعتصاب غذا ادامه دارد

یک منبع مطلع درباره دالیل اعتصاب اندانیان بفه کفمفپفیفن 

اندانی متفهفم   ۵۵این اندانیان در اعتراض به انتقال ”گرت: 

چنین انتفقفال  به رتل و راچاق مواد مخدر، به بند سیاسی و هم

اندانی سیاسی به بند اندانیان متهفم بفه رفتفل و رفاچفاق   ۵۵

مفواد مفخففدر و نففیفا ا تففار انفدانفیففان سفیففاسفی بففه دففتففر 

سفاای  اطالعات در اندان، شکنجه و ترتیش عقاید و پرونفده

هفایشفان  برای آنان به خاطر تبلی  در اندان و تهدید خانفواده

ی  ها تاکید کردند خفواسفتفه اند. آن دست به اعتصاب غذا اده

اصلیشان، جداساای بند اندانیان سیاسی اا سایر انفدانفیفان 

است و تا  صول نتفیفجفه بفه اعفتفصفاب غفذای خفود ادامفه 

 ”.دهند می

گرته شده به دنبال این اعتصاب در هرته اخیر، مدیر داخلی و 

انفد. آنفهفا  مراجعه کفرده  ۲٩مسووالن  راظت چند بار به بند 

اند و سفپف   ی رسیدگی داده در ابتدا به اندانیان سیاسی وعده

با اعالم افاایش آمار انتقال اندانیان بفه ایفن بفنفد، انفدانفیفان 

 .اند سیاسی را تهدید کرده و خواهان شکستن اعتصابشان شده

کفنفنفده در  یک منبع مطلع درباره وتعیت اندانیان اعتصفاب

تر شدن امان اعتصفاب غفذا،  فال  با طوالنی” گرته:  52بند 

چند اا تن اا ایفن انفدانفیفان بفدتفر شفده و مسفووالن انفدان 

هفای  كننده، به خواسته ارومیه نیا جا تهدید اندانیان اعتصاب

 ”.اند آنها پاسخی نداده

یكی اا این اندانیان معترض، عفلفی ” این منبع همچنین گرته: 

افشاری است که دو سال اخیر را با انفوا  امفراض جسفمفی 

گذرانده و هیچ اردامی نیا برای درمانش اا سفوی مسفووالن 

اکفنفون در وتفعفیفت  فاد  اندان انجفام نشفده اسفت. وی هفم

 ”.جسمی و در شرایط بسیار خطرناکی است

های سنندن و ااهدان دیروا شنفبفه  اندانیان سیاسی در اندان

، در نهمین روا اا اعتصاب غذای اندانیان ۲۵٢۵آذرماه  6

سیاسی ُکرد در اندان ارومیه، تمن  فمفایفت اا اعفتفصفاب 

هفایفی جفدا اعفالم  غذای اندانیان ارومیه، بفا انفتفشفار بفیفانفیفه

هفای  انفد کفه در صفورت عفدم رسفیفدگفی بفه خفواسفتفه داشته

اعتصاب کنندگان، آنها نیا به اعتصاب غفذا دسفت خفواهفنفد 

 .اد

مفا جفمفعفی اا ” در بخشی اا بیانیه انفدانفیفان سفنفنفدن آمفده: 

اندانیان سیاسی در انفدان مفرکفای سفنفنفدن، اا اعفتفصفاب 

ی اندانیان سیاسی ارومیه در جهت مفقفابفلفه،  غذای رهرمانانه

مففقففاومففت و مففبففاراه بففا ایففن یففورش ددمففنففشففانففه و نففیففل بففه 

های آنان بفه خصفوص وجفود بفنفد مسفتفقفل سفیفاسفی  خواسته

 ”.کنیم  مایت می

تن اا اندانیان سیاسی اندان مرکای ااهدان بفا  ٩٢همچنین 

انتشار نامهای سرگشادە خطاب به برخی اا نهادهفای  فقفوق 

بشری جهان،  مایت خود را اا اعفتفصفاب غفذای انفدانفیفان 

و هشففدار دادەانففد در  سففیففاسففی انففدان ارومففیه اعففالم کففرده

های اندانیان اعتصابی، آنها نفیفا  صورت عدم ت ق  خواسته

 .دست به اعتصاب غذا خواهند اد

اندانی سیاسی ُکرد در اندان مرکفای ارومفیفه  41اکنون  هم

در  ال سپری کردن دوران م کومیت خود هسفتفنفد. مفنفابفع 

نرر اا این اندانیان م بفو  در  55اند که  خبری کمپین گرته

 .ارومیه، م کوم به اعدام هستند

گرته شفده کفه ایفن انفدانفیفان در شفرایفط بسفیفار نفامفنفاسفبفی 

شوند. چند روا پیش ماموران اندان ارومیه بفه  نگهداری می

ی اندانیان را عریان کفرده و ارفدام بفه  ی مالرات، همه بهانه

انفد. بفیفشفتفر انفدانفیفان  باارسی بدنی نفامفتفعفارف آنفهفا کفرده

م بو  در این اندان اا  قوق اولیه انسانی خود در انفدان 

م روم هستند و به صورت مداوم مورد نقض سیفسفتفمفاتفیفک 

 .گیرند  قوق بشر در م یط اندان ررار می

همچنین آخرین آمار کمپین دفا  اا اندانیان سیاسی و مفدنفی 

درصفد انفدانفیفان سفیفاسفی در  ٠٢دهد که بیش اا  نشان می

های ایران، اا فعالین سیاسفی و مفدنفی ُکفرد مف فبفو   اندان

 اعتصاب زندانیان سیاسی در آستانه سراسری شدن

 

هفای  اندانیان سیاسی رجایی شهر، ااهدان، سنندن و انفدان

جنوب ایران به اعتصاب اندانیان ارومیه پیوستند. اا ظفهفر 

هففای انففدان ارومففیففه بففرای جففلففوگففیففری اا  دیففروا تففلففرففن

رسانی درباره اعتصاب غذای اندانیان سیفاسفی رفطفع  اطال 

شده است. امروا نیا با پیوستن تمامی اندانیان سیاسی ُکفرد 

های جنوب ایران و اندانیفان سفیفاسفی رجفایفی  تبعیدی اندان

شهر کرن به اعتصاب اندانیان سیاسی ارومفیفه، اعفتفراض 

این دسته اا اندانیان برای داشتن بند سیاسی مستقل و تورف 

 .ای شد تااه رفتارهای غیرانسانی، وارد مر له

بنابه گاارش کمپین دفا  اا اندانیان سیاسی و مدنی، برخی 

اا اندانیان سیاسی انفدان رجفایفی شفهفر کفرن در ارفدامفی 

ی  ، اا دو خواستفه۲۵٢۵آذرماه   ٢هماهنگ، امروا یکشنبه 

اصلی اندانیان سیاسی ارومیه مبنی بر داشتفن بفنفد سفیفاسفی 

آمیا و غیرانسانی در  ف   مستقل و تورف رفتارهای تبعیض

 .ای  مایت کرده و با آنها همراهی کردند آنها، طی بیانیه

با اینکه ما خواهان رففع ” در بخشی اا این بیانیه آمده است: 

هفا هسفتفیفم، امفا در  اتهام و آاادی اندانیان سیاسی اا اندان

توانیم صدایمان را به جایی  ایم که نه می شرایطی ررار گرفته

گذارند دوران سخت اندان را ت مفل کفنفیفم.  برسانیم و نه می

مسووالن اندان با پراکنده ساختن اندانیان سیاسی و انفتفقفال 

آنها به بندهای غیر سیاسی و همچنین انتقال اندانیان جفرایفم 

خطرناک اا جمله اندانیان شرور و مواد مخدر و معتفاد بفه 

بند اندانیان سیاسی، عمال سعی در به خطر انداختن جان ما 

اند. ماموران و بااجویان، اندانفیفان سفیفاسفی  در اندان کرده

را مورد ترب و شتم ررار داده که اا آن جمله  مله به بند 

اوین به عنفوان نفمفونفه تفرب و شفتفم آرفایفان بفهفنفام  515

ااده و م مد صدیف  کفبفودونفد و در انفدان رجفایفی  ابراهیم

شهر نیا کتک ادن انفدانفیفان بفیفمفار در  فیفن انفتفقفال بفه 

بیمارستان به عنوان مثال ترب و شتفم شفدیفد آرفای لفقفمفان 

مرادی بوده کفه شفرایفط تف فمفل انفدان را بفرای مفا عفمفال 

21ادامه در صفحه   
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هفای جفاری در شفهفرسفتفان جفهفرم  ناامنی

نففهففایفت دانشففجفویففان اا   بفاعففد شفد کففه در

ها را تفعفطفیفل کفنفنفد.  رواچهارشنبه کال 

درتمامی موارد، تارب با چارو بفه بفاسفن 

دانشجویان دختر اده بفود، امفا درآخفریفن 

مورد دختری همراه با مادرش مورد  مله 

ررار گرفت کفه درایفن  فادثفه، شفکفم ایفن 

دختر جوان نیا مورد اصابت چفارفو رفرار 

گرفته بود. این در  الی بفود کفه دوربفیفن 

مداربسته ساختمانی وارع درخیفابفان شفهفیفد 

مطهری، کوچه نارنجی شهرستان جفهفرم، 

بفرداری کفرده بفود و  اا ایفن وارفعفه ففیففلفم

تارب را به هفمفراه یفک خفودرو سفمفنفد 

 .داد سرید )خودروی پدر متهم( نشان می

های نیروهای انتظامی سرانفجفام  با پیگیری

آذرمفاه   ۶شفنفبفه  فرد تارب در روا پفنفج

سفالفه و   ٩٩دستگیر شد. تارب مف فمفد بفهفشفتفی ففر  ۲۵٢۵

شفود  اا توابع جهرم است. گفرفتفه مفی “ رطب آباد” عتو بسیج 

پدر وی سرهنگ پاسدارجلیل بهشتی ففر )جفلفیفل اسفرفریفای( 

است که در ال  اترفرمانده بسیج رطب آباد )روستایفی در 

 .باشد کیلومتری جهرم( می ۲٢فاصله 

صبح روا گذشته متهم به همراه دادستفان جفهفرم و مفقفامفات 

اطالعات این شهرستان درشهرک انقفالب )مفنفال مسفکفونفی 

خففانففوادگففی مففتففهففم( بففرده شففد و در ففال بففااسففاای صفف ففنففه 

های صورت گرفته مشاهده شده است. وی تفاکفنفون اا  جنایت

دستفانفش بفه مفقفامفات رتفایفی شفهفرسفتفان جفهفرم  معرفی هم

 .خودداری کرده است

انفد کفه  برخی افراد و م افل در دو روا گذشتفه تفالش کفرده

وابسففتففگففی وی بففه بسففیففج را انففکففار کففنففنففد، امففا سففوابفف  و 

گفونفه شفک و  های وی دربسیج رطفب آبفاد جفای هفیفچ فعالیت

 .گذارد ای را در خصوص عملکرد وی باری نمی شبهه

های جفاری در شفهفرسفتفان  بنا به گاارش منابع س ام، ناامنی

نهایت دانشجویفان اا رواچفهفارشفنفبفه   جهرم باعد شد که در

ها را تعطیل کنند. درتمامی موارد، تارب با چارفو بفه  کال 

 .اند کرده باسن دانشجویان دختر اده بود، و با مانتو تردد می

م مد بهشتی فر گفرفتفه کفه ایفن ارفدامفات را پف  اا شفنفیفدن 

ریختن خون بد جفاب را ” های یکی اا رو انیون که  ص بت

اردام عملفی بفرای ” انجام داده و هدف وی  “ مباح شمرده است

 .بوده است “نهی اامنکر

های اولیفه وی هفدف خفود اا ایفن ارفدامفات را  در بااجویی

مباراه با بد جابی ذکر کرده و گرته است اهداف وی انان و 

اند که  جاب کامل با چادر نداشته و بفا مفانفتفو  دخترانی بوده

 .اند بوده

گرتنی است پ  اا شناسایی وی، بالفاصله گاارشی مبنی بفر 

وی تفهفیفه و بفرای تفایفیفد بفه پفاشفکفی  “عدم سالمت روانی” 

رانونی ارسال شده تفا اا هفرگفونفه مفجفااات شفدیفد رتفایفی 

 .جلوگیری به عمل آید

خواسته صریح مردم و دانشجویان و افراد متروب شده در 

شهرستان جهرم، رسیدگی دری  بفه ایفن پفرونفده و مشفخفص 

شدن عامالن ا تمالی همراه یا ت ریک کننفدگفان وی بفه ایفن 

 .اردامات هستند

بففه گففاارش هففرانففا بففه نففقففل اا 

س ام، متعارب این اترارات جفلفسفه 

شورای تامین شفهفرسفتفان جفهفرم 

درفرمانداری این شهر با  تفور 

نمایندگان دانشجویان برگفاار شفد 

و فرماندار این شفهفرسفتفان، رفول 

هفای ایفجفاد  پیگیری جدی نفاامفنفی

هفای  شده درجفهفرم وایفجفاد گشفت

منظم نیروی انتظفامفی دراطفراف 

ها را داد. خبفر  دانشگاه و خوابگاه

مسففمففومففیففت و مففجففروح شففدن 

دانشفففجفففویفففان در بسفففیفففاری اا 

های م لی و کشفوری  خبرگااری

منتشر شد، امفا پف  اا سفاعفاتفی 

هففا خففبففر مففجففرو ففیففت  هففمففه آن

دانشجویان دختر بفا چفارفو را اا 

خبرهای خود  ذف کفرده و صفرففا بفه بف فد مسفمفومفیفت 

 .پرداختند

 نوامبر  55 -ناگره سوره

تارب انان در جهرم یک بسیجی است. . تارب مف فمفد 

اا تفوابفع  “ رفطفب آبفاد” ساله و عتفو بسفیفج   ٩٩بهشتی فر

شود پدر وی سفرهفنفگ پفاسفدارجفلفیفل  جهرم است. گرته می

بهشتی فر )جلیل اسرریای( است که در ال  اترفرمفانفده 

کیلومتری جفهفرم(   ۲٢بسیج رطب آباد )روستایی در فاصله 

 .باشد می

مورد اا  مله بفه انفان و دخفتفران   ۲۲طی هرته گذشته  –

در شهرستان جهرم درجنوب استان ففار  بفاعفد تفر  و 

و شت عمومی دراین شهر شد. اخمی شدن سه دانشجفو و 

هفای  یکی اا کارمندان دانشگاه جهرم و شکسته شدن شفیفشفه

های دختران بفاعفد ایفجفاد تفجفمفع اعفتفراض آمفیفا  خوابگاه

 ۲۵٢۵آذرمفاه   ۴دانشجویان این دانشگاه در روا سه شنبه 

امانی این  مالت با مسمومیت غذایی دراین  شد که البته هم

ای این رتفایفا را مفرتفبفط بفا هفم  دانشگاه باعد شد که عده

 .بدانند

 حمله یک بسیجی با چاقو به زنان و دختران در جهرم

 ناصر فراین فر

multiple_pregnancy ساله  ٢۲پروفسور و نویسنده

که اا سااندگان  Carl Djerassi  امریکایی –اتریشی 

اصلی ررص تد بارداری است در مصا به ایی اعالم 

اکثر انان و مردان فقط برای لذت و  ٩٢۵٢کرد که تا سال 

ترریح سک  خواهند داشت و ماجرای تولید فراند اا 

 .طری  لقاح مصنوعی صورت خواهد گرفت

 ۶٢استاد برجسته شیمی دانشگاه های استنرورد که   دود 

ت قیقاتش برای تولید و توسعه هورمون  ٬سال پیش

پروجسترون به تهیه ررص تد املگی کمک بنیانی کرده 

است در مصا به اش با تلگراف بر اسا  شناختی که اا 

ت ول لقاح مصنوعی دارد به چند پیشبینی در این امینه 

 .میدان داده است

ررم استراده کنندگان کنونی لقاح مصنوعی که در  -۲

میلیون اِن کمابیش نااا است به سرعت در  ۵برگیرنده 

تمام جامعه افاایش خواهد یافت چون سیستم منجمد کردن 

تخمک و اسپرم به سالمترین شکل ممکن رسیده است. نسل 

های بعدی مردان و انان برای تولید مثل ابایی ندارند که 

به بانک های اسپرم و تخمک مراجعه کنند چون خودشان 

اسپرم و تخمک برای آینده  ٬در بهترین سال های باروری

 .شان ذخیره کرده اند

نسل های آینده الام نیست به خاطر پدر  ٬همامان با آن – ٩

و مادر شدن  تما همسری داشته باشند. آنها با اطمینان 

امکان  ٬کامل و بدون هیچ دلهره ایی با یک جرا ی ساده

 .تولید مثل اا طری  سک  را برای همیشه خنثی می کنند

تصمیم انان و مردان آینده برای اا کار انداختن امکان . -۵

به خودی خود باعد می شوند که بارداری  ٬تولیدمثل

 ناخواسته و سقط جنین اا صر ه رواگار  ذف شود

تصمیم به پدر و مادر شدن م دودیت امانی نخواهد   -۴

داشت و به سنین میانسالی و باالتر سپرده خواهد شد. 

نگران ایجاد فراندانی با بیماری های  ٬مردان و انان آینده

ژنتیکی نخواهند بود چون بهترین سهم بارداری را در 

 .فریارهای البراتوارهای پاشکی ذخیره کرده اند

انان دنیا نیا به پایان نگرانی های مربوط به دیر شدن  -۵

ورت اادوان و بارداری می رسند و ساعت بیولوژیکی بی 

معنی می شود. انان اا آن پ  در هر سنی رادر به تولید 

مثل با استراده اا تخمک های منجمد شده و سالِم دوره 

 جوانی خویش خواهند بود

 Carl مهمترین پیشبینی فرهنگی و اخالری که پروفسور -۶

Djerassi  تخمین اده است بیشتر شبیه انقالب جنسی است

که در غرب با آمدن ررص بارداری توسط او و همکارانش 

بوجود آمده بود. انان در دوره ساخته شدن ررص 

با اعتماد و امکانات مطمئن تر رادر به کنترل  ٬تد املگی

و مدیریت نیااهای جنسی خود گشته اند. آنها اا آن پ  

اا  ٬ناگایر نبودند که با سرپوش نهادن بر میل جنسی خود

 ٬٩٢۵٢ریسک  امله شدن دوری بجویند. اما در سال 

رابطه جنسی بشر فقط و فقط برای لذت و ترریح خواهد 

 .بود

 مرد روا -

 رابطه جنسی فقط برای لذت و تفریح خواهد بود 41۰1در سال 
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شمود. آزادی  شاممل چمه ممواردی ممی  اساسی را تعری  کردم که
همای  هما و بمرابمری همای صموری بما آزادی واقعی تطبمیمق آزادی

توانید بمگمویمیمد  اقتصادی است. تنها در آن صورت است که شما می
های فردی و سیاسی متوق  نمانده اسمت.  که دموکراسی، در آزادی

ها را داشمتمه بماشمی. شممما آزادی  یعنی این که فقط این گونه آزادی
ی این مواهب برخوردار باشی، ولمی پمولمش  داشته باشی که از همه

باشی که از ممواهمب آزادی بمرخموردار شموی. تمفماوت   را نداشته
اساسی امثال پوینده و خود پوینده آن طور کمه ممن بمه خماطمر دارم 

 ۵٢هما در سمال  این بود. خوب به یاد دارم در یکی از انمتمشماراتمی
ای کردیم در خصوص خمود مسمئملمه ی دمموکمراسمی،  بحث گسترده

بینمیمم کسمانمی  که االن هم در دنیا می تاکیدش بر این نکات بود. چنان
شان تماماً محدود  های کنند، حرف که در باب حقوق بشر صحبت می

همای صموری همم  صموری اسمت و ایمن آزادی همای  به ایمن آزادی
اش مدام محدود شده  مطمئن باشید دست کم از صد سال گذشته دامنه

همای اسمنمودن و  هایی مثل افشماگمری کنم فضاحت است. من فکر می
دهد دموکراسی چقدر  شود، نشان می شنودهایی که ماجرایش رو می
 اش دائما در حال محدود شدن است. در این صد سال اخیر دامنه

رضایی : در خصوص اعتقاد راسخ پوینده به آزادی بیان صحححبحت 
کردید. در خصوص محوضحع ایشحان در بحرابحر ایحن سحانسحور چحه 

 توان گفت؟ می

پوینده یک روشنفکر، ممتمرجمم و نمویسمنمده بمود. معصوم بیگی : 
بینیم، ترکیب خاصی اسمت. زممانمی کمه  ترکیب کارهایش را که می

 ٢۹۴ی  نماممه” آیمد و آن  پوینده بمه کمانمون نمویسمنمدگمان ایمران ممی
کمنمد کمه  کند، اساسا همان چیزی را عممل ممی را امضا می “ نویسنده

آمده است. یعنی این که مما بمه تمنمهمایمی  “ نویسنده ٢۹۴نامه ی ” در 
مان دست پیدا کنمیمم، بمنمابمرایمن های و خواست  توانیم به منویات نمی

ها به دست بیاوریمم. آن  شویم تا بتوانیم مشترکاً این خواست جم  می
خممواسممت چممیممسممت؟ آن خممواسممت ایممن بممود کممه سممانسممور در 

های بیان و نشر برچیده شود. آزادی بیان محدود بمه  عرصه  ی همه
ی کسمانمی  ی خاصی نشود. آزادی به همممه هیچ گروه و نهاد و فرقه

ً بمه  ها کار می تعلق داشته باشد که در این عرصه کنند. پوینده اساسما
ی اول  گونه سانسوری معتقد نبود و معتقمد نمبمود کمه در درجمه هیچ

ای بکنیم  نشده ی تعری  بیاییم فرهنگ را تاب  یک فرهنگ در گیومه
ایران کشوری است اسالمی و ممطمابمق قموانمیمن ” که فرضا بگوییم 
تواند سانسور شمود،  کران می ، بنابراین تا بی“ شود اسالمی اداره می

کمه پمویمنمده  تواند حتی تا شخص نویسنده هم سانسور شود، چمنمان می
خودش مشمول همین سانسور عظیم شمد. یمعمنمی کشمتمنمدش، یمعمنمی 

ً در آنمچمه کمه پمویمنمده ممی حذف فیزیکی انمدیشمیمد  اش کردند. مطلقا
سانسور وجود نداشت. حمتمی در بسمیماری از نمویسمنمدگمان مما، بمه 

کمنمیمد بمالفماصملمه بمه شممما  که شما صحبت از آزادی ممی محض این
خواهند گفت یعنی آزادی بی حمد و حصمر؟! انمگمار همر کسمی در 

 محمد جعفر پوینده

جهان، چه گفتمان های لیبرال، چه راست، و چمه حمتمی 
ً بمرای آزادی حمد و ممرز  چپ سنتی این بود که اسماسما

شناخت. معتقد به ایمن بمود کمه تمممام همممت مما بمایمد  نمی
صرف گسترش این دامنه شود. یک بحث هم در کمانمون 
نویسنمدگمان ایمران و در جممم  مشمورتمی در آن زممان 

ی اصل اول منشور ما، اصلمی کمه  درگرفته بود درباره
ی  آزادی انمدیشمه و بمیمان و نشمر در همممه” گویمد:  می

همیمچ حصمر و  های حیات فردی و اجتماعی بمی عرصه
استثنا حق همگان است. این حق در انحصار هیمچ فمرد، 

تموان از آن  گروه یا نهادی نیسمت و همیمچمکمس را نمممی
های مشورتمی بمحمثمی  همان موق  در جم  .“ محروم کرد

هیچ حصر و استثمنما ممتموجمه   درگرفته بود که آیا این بی
آزادی است یا متوجه همگان است. پوینده از جمله افراد 
و البته از جمله افراد مهمی بود در آن جم  مشورتی که 

حصر و استثنا را نمه تمنمهما ممتمعملمق بمه همممگمان  این بی
دانسمت.  دانست، بلکه اساساً متعلق به آزادی بیان ممی می

یعنی این که ابتدا نباید آزادی بیان را محدود کرد به هیچ 
ای بود که پوینده داشمت. یمک  شرطی. این تفاوت اساسی

شمنماخمت. نمه  این که اساساً برای آزادی حد و ممرز نمممی
شود همیمن  کرد این بی حد و مرزی را می اینکه فکر می

ای  امروز و همین لحظه به دست آورد. بلکه اسمتمراتمژی
و ممرزی،   حمد بود که برای به دست آوردن کل ایمن بمی

باید به طرفش پیش رفت. دوم اینکه پوینده این آزادی را 
محدود به طبقات خاص و قشرهای خماص و الیمه همای 

دانسمت  خاصی از نویسندگان و هنرمندان و نخبگان نممی
و اساساً دیدش متوجه طبقات فرودست، طبقات کارگر و 
طبقات زحمتکش بود و این که این اصول حقوق بشمری 

 باید تمامی این طبقات را دربرگیرد.

رضایی : با این اوصاف و با توجه به آثار پحویحنحده، آیحا 
توان گفت پوینده، عالوه بر حقوق فردی و سحیحاسحی  می

که در گفتمان غالب دفاع از حقوق بشر نیز مورد تاکحیحد 
است، توجه خاصحی بحه ححقحوق اجحتحمحاعحی و اقصحادی 

تر از ححقحوق فحردی و  اهمیت داشت و این حقوق را، کم
 دانست؟ سیاسی نمی

اول بممه دیممدگمماه پممویممنممده در مممورد مححعححصححوم بححیححگححی :
پردازم. پوینده معتقد بود کمه دمموکمراسمی  دموکراسی می

فقط عبارت از این نیست که شما آزادی سمیماسمی داشمتمه 
باشید، آزادی فردی داشته باشید، آزادی اجتماعی داشمتمه 
باشید، پوینده به عنوان یک سوسیالیست معمتمقمد بمود کمه 

هممای فمردی اجمتمممماعمی و  همما، آزادی ی ایمن آزادی همممه
هایی هسمتمنمد کمه دلمخمواه بشمرانمد، بشمر  سیاسی، آزادی

شان کوشیده و جنگیمده و بمه دسمتمشمان آورده، امما  برای
ها کافی نیست. این آزادی  اساساً معتقد بود که این آزادی

ها و ممطمالمبمات اسماسمِی اقمتمصمادی و  تواند خواست نمی
اجتممماعمی طمبمقمات ممحمروم را تماممیمن کمنمد. بمنمابمرایمن 

اش چمنمان  دموکراسی سیاسی نیاز به این دارد که داممنمه
 گسترده شود که دموکراسی اقتصادی را هم دربربگیرد. 

حقوق بشر مختص کسانی که تحوان خحریحدش را دارنحد 
 نیست

صمورت، دمموکمراسمی و آزادی فمردی و   در غیر این
اجتماعی ازآن کسانی خواهد بمود کمه پمولمش را دارنمد. 
پممولممش را دارنممد کممه از فممرهممنممگ بممرخمموردار بشممونممد. 

توانند از فمرهمنمگ بمرخموردار  بنابراین طبقات پایین نمی
بشوند. کسمانمی کمه پمولمش را دارنمد از آمموزش خموب 

شوند و طمبمقمات پمایمیمن از ایمن آمموزش برخوردار می
مانند. کسانی که پولش را دارند از بمهمداشمت محروم می

کمش  شوند. طبقات پاییمن، زحمممت درست برخوردار می
و کارگر پولش را ندارند. بنابراین همیشه یمک شمکمافمی 

های اساسی وجود  های صوری یا همان آزادی بین آزادی
همای  های اقمتمصمادی یما بمگمویمیمم بمرابمری دارد با آزادی

تواند نه فقط آزادی های سیاسمی، بملمکمه  اقتصادی که می
همای  های واقعی را هم در بمربمگمیمرد. ممن آزادی آزادی

 
مممحمممممد هممای خمماص  دفممتممر کممودکممی در خصمموص ویممژگممی

همای ممخمتملم  در  پوینده و تفاوت نمگماهمش بمه ممقمولمهجعفر
بمیمگمی، نمویسمنمده،  مقایسه با گفتمان غالب، با اکبر ممعمصموم

مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، که از نمزدیمکمان و 
وگو کمرده اسمت.  دوستان پوینده در دوران حیاتش بود، گفت

)ادمر اممیمل  “ شاهکار” هایی چون  بیگی مترجم کتاب معصوم
ی هممگممل )ادممر ریمممممونممد پمملممنممت(،  ی فمملممسممفممه زوال(، دربمماره

)هر دو ادر “  درآمدی بر ایدئولوژی” و  “ مارکس و آزادی” 
 تری ایگلتون( است.

رضایی : پوینده عالوه بر نویسنده و مترجم، فعحال ححقحوق 
هحای ححقحوق بشحری هحم داشحت. در  بشر نیز بود و دغدغه

 “ ی جهانی حقحوق بشحر اعالمیه” واقع اولین کسی بود که 
رسد نگاه ایشحان بحه  را به فارسی برگرداند. اما به نظر می

حقوق بشر، متفاوت با نگاه و گفتمان غالب حقوق بشر در 
 ایران و جهان است. شما به چنین تفاوتی اعتقاد دارید؟

چمه کمه در  واقعیت قضیه این اسمت کمه آنمعصوم بیگی : 
گفتمان غالب حمقموق بشمر در دنمیما و در ایمران هسمت، و 
نگاهی که پوینده به این گفتمان داشت، تمفماوت بمزرگمش در 
این بود که پوینده یک سوسیالیست بود. یمک سموسمیمالمیمسمت 

تردید وقتی بمه  معتقد به مبانی سوسیالیسم علمی. بنابراین بی
ی  حقوق بشر و به خصوص در این جا که تمرکز بر مسئملمه

آزادی بیان و قلم و اندیشه است، وقتی بمه ایمن حموزه نمگماه 
کرد طبیعتاً یک دموکرات پیگیمر بمود. یمعمنمی آزادی را  می

خواست. آزادی را فقط برای طبمقمات خماص  نصفه نیمه نمی
کممرد. آزادی را بمما  خممواسممت. آزادی را مممحممدود نمممممی نمممممی

که در دنیا مرسوم است، و آزادی را  معیارهای دوگانه چنان
که در  کند، چنان با شرط و شروطی که آزادی را محدود می

طمور کمه ممن در دوسمتمی بما  خواسمت . آن چپ سنتی، نمی
اش را  های سوسیالیمسمتمی پوینده دریافتم، پوینده هرگز آرمان

اش  های دموکراتیمک اش و آرمان های حقوق بشری از آرمان
دانست. اعتقاد و باور تام داشت که اگر بخواهیم بمه  جدا نمی

چمه بمه عمنموان  یک دنیای برابر دسمت پمیمدا کمنمیمم، بمایمد آن
شمود، یمعمنمی آزادی بمیمان،  های اساسی شمنماخمتمه ممی آزادی

هما و  آزادی احتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی اتمحمادیمه
هممای آزاد کممارگممری و آزادی احممزاب و دیممگممر  تشممکممل
های اساسی را پاس بداریم و گستمرش دهمیمم. ممعمتمقمد  آزادی

شمود،  خواه، آزادی محدود می نبود با آمدن یک نظام برابری
های ممحمدودی  بلکه معتقد بود در این صورت، همان آزادی

هم که از عصر روشنگری به بعد در غرب، ظهمور کمرده، 
کمنمد. نمه  ها، گسترش پمیمدا ممی ها و محدوده تا بیشترین کرانه

شود، بلکه گسترش پمیمدا ممیمکمنمد. ایمن دیمد بمه  تنها حفظ می
خواهمانمه آزادی در پوینده، به اعتقاد من یک دیدگاه آزادی

ی رادیکال بود. پوینده حقوق بشر را فقط محدود به طبمقمات 
متوسط نمی دانست. به طور واقعی معتقد بود، نمه بمه طمور 
صوری، که باید حقوق کار کامالً رعایت شود، حق داشمتمن 
کممار، حممق داشممتممن مسممکممن، حممق داشممتممن یممک زنممدگممی 

ی  ی آن چیزهایی که مندرج در اعالمیه مندانه و همه شرافت
جهانی حقوق بشر هم هست، باید رعایت بشود. حمق زنمان، 

ها باید رعایت شمود.  ی عرصه در برابری با مردان در همه
 ادامه در صفحه  بعد همای مموجمود سمراسمر  تفاوت گفتمان پوینده با دیگر گفمتمممان

 گفتگوی امید رضایی   با اکبر معصوم بیگی در بارۀ :

 یکی از نویسندگانی که توسط جمهوری اسالمی، در پروژه ی قتلهای زنجیره ای کشته شد.

  امید رضایی

 محمد جعفر پوینده
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ی فرهنگی جزو ملزومات اسمت و از  ندارند. بنابراین توسعه
تر. و این اساساً در چارچوب فرهنگ عمومی  نان شب واجب

شمود گسمتمرش داد و  گنجد. چقدر فرهنگ عمومی را ممی می
آن پروبال داد.   شود به توان پرورده کرد و چقدر می چقدر می

کوشید. یعنی اگر پوینده  اش می این هدفی است که پوینده برای
ً فمقمط و  تفاوتی داشت، تفاوت دید او با نخبگانی بود که اساسا

انمدیشمنمد. او از شمممار  فقط برای نخبگان و بمرگمزیمدگمان ممی
کسانی بود که معتقدند باید در اساس و در ابتدا و بیش و پیمش 

ی فرهمنمگ عممموممی کمممک  از هرچیز به گسترش و توسعه
 کرد.

رضایی : نهایتاً، از نظر شحمحا پحویحنحده چحه ویحژگحی خحاصحی 
ای جحز ححذف فحیحزیحکحی او  داشت که دستگاه سرکوب چحاره

 ندید؟

آن ویژگی را در آغاز سخن گفتم و همرکسمی معصوم بیگی: 
فهممد کمه چمرا  نگاه سطحی هم به آن چه من گفتم بیندازد، می

پوینده را کشتند. پوینده یک دموکرات پیگیر بود. پوینده کسمی 
کشیدن از مبارزه نبود. پویمنمده بما تمهمدیمد و  بود که اهل پا پس

تشر وزارت اطالعات، با بمردن و آوردن و تمهمدیمد کمردن، 
چنانکه این کارها را کرده بودند، )یعنی قبل از اینکه پمویمنمده 
به قتل برسد، این تهدیدها را کرده بمودنمد، بمه دادگماه انمقمالب 
برده بودندش و تهدید کرده بودنمد و حمتمی یمادم اسمت در آن 

در آن جا راجم   .“ شلمچه” آمد به نام  ای درمی موق  روزنامه
و  “ کیهان” و  “ شلمچه”   معموالً به پوینده صحبت کرده بودند. 

آیمد، بمه  هما ممی ها وقتمی اسمم کسمی در آن این قبیل روزنامه
طریقی از مناب  امنیتی راه پیدا کرده و نموعمی هشمدار تملمقمی 
می شود. من خوب یادم است، شاید نزدیک به یمک مماه قمبمل 

ها پوینده را دیدم و همممیمن را  از قتلش، در یکی از انتشاراتی
شود( پمویمنمده  نقل کرد که چطور این تهدیدها دارد، افزون می

بمیمنمم کمه اوالً  زد. علت اساسی قتل پوینده را ایمن ممی جا نمی
تر  ده بود. سوم و مهم فکری بود. دانیا سازمان پوینده آدم خوش

تر این که معتقد بمه  اینکه یک دموکرات پیگیر بود و باز مهم
یابی به آزادی بیان بود. پمویمنمده اهمل  کار متشکل برای دست
بمیمیمنمم در بمیمن  ی آزادی نمبمود. مما ممی سازش درباره مسئملمه

نویسندگان ما یک طی  وجود دارد که با هر تغییمر و تمحمول 
رژیم، مثالً این که یک جناح بمرود، یمک جمنماح بمیمایمد، یمک 

تر باشد، یک جناح لبخند بزند، یک جنماح غضمب  جناح مالیم
شمود،  شود، کند می شان نرم می کند، بر حسب این، ایدئولوژی

شمود،  شمود، گمرم ممی شود، ولرم ممی شود، شیرین می تلخ می
ها نمبمود. یمعمنمی نموع  کدام از این شود. پوینده اهل هیچ داغ می

کمرد.  تفکرش و نوع دیدش به آزادی با این چیزها تغییر نمممی
واقعیت این است که پوینده این میزان از مواض  قوی و قویم 

گمر،  ی نیروهمای سمرکموب ی تیز حمله را داشت. اساساً هم لبه
های پیگیر است. متوجمه کسمانمی اسمت کمه آرممان  متوجه آدم

ی جمنمسمیمتمی. بمه  جنسیت، بُن مبارزه طبقماتمی و بُمن ممبمارزه
هرحال پوینده از کسانی بود که معتمقمد بمه ایمن دو بُمن بمود و 

بمرد  همین گرایش به بُن طبقاتی و بُن جنسیتی بود که او را می
به طرف اینکه که به مآخذ و مناب  مربوط به رهایی و آزادی 

کماران و  کمنمم اگمر نمابمه زنان توجه داشمتمه بماشمد و فمکمر ممی
تمردیمد کمارهمای  گسستنمد، بمی ی عمرش را نمی کاران رشته تبه

 کرد. بیشتری در این زمینه می

ی  رضایی : یکی از محفحاهحیحم محورد تحاکحیحد پحویحنحده، مسحئحلحه
ی  بحود. محقحصحود پحویحنحده از تحوسحعحه“  ی فحرهحنحگحی توسعه” 

فرهنگی چه بود و چه تفاوتی با نگاه غالب نسبت به فرهنگ 
کنید اگحر امحروز پحویحنحده  ی فرهنگی داشت؟ فکر می و توسعه

قحدر روی ایحن محفحهحوم تحاکحیحد  در میان ما بود، همچنان همان
 کرد؟ می

سال پیش را  ٢۰کنم نه تنها تاکید  من فکر میمعصوم بیگی : 
ی فرهنمگمی  کردند. توسعه داشتند، بلکه تاکید را موکدتر هم می

اش درممورد گسمتمرش همرگمونمه  از دید پمویمنمده، از دیمد کملمی
ساختار فرهنگی بمه طمبمقمات ممحمروممی کمه از ایمن ممواهمب 
فرهنگی ممحمروممنمد، جمدا نمبمود. از نمظمر پمویمنمده، گسمتمرش 
فرهنگی به معنی ایجاد جزایر کوچک که یک عده از نخبگمان 

ی مواهب  فرهنگی از همه
فمممرهمممنمممگمممی بمممرخممموردار 
باشند، نبود. نمظمر پمویمنمده 
در تقویت بنیادی فرهمنمگ 
عمومی بود. پوینده معتمقمد 
نبود اگمر ایمران حمافمظ و 
فردوسی و خیام و مولموی 
دارد، یا در عصمر جمدیمد 
نممیممممما و شمماممملممو دارد، 

ی ایمن  دهنمده ها نشان همین
وای ملت ایمران ” است که 

یما  “ انمد چقدر بما فمرهمنمگ
ترین مردم دنیما  بافرهنگ” 

اصال معتمقمد بمه  .“ هستند!
هممای شمماخممدار  ایمن دروغ

حکومتی نبود. معتمقمد بمود 
ی اول فمرهمنمگ  در درجه

باید عموممی شمود. یمعمنمی 
ً بممایممد بممر مممیممزان  اسمماسمما

ی فرهمنمگ  گسترش مسئله
در جامعه و به خصموص 
در میان طبقاتی که پمولمش 
را نممدارنممد فممرهممنممگ بممه 
دسممت بممیمماورنممد، افممزوده 

تموانسمت سمدهما و  شود. تمام هّم و غم خودش را هم، اگمر ممی
بندهایی را که اساساً جلوی نمویسمنمدگمان و همنمرممنمدان ایمران 

کمردکمه بمایمد رفمت و  شود پس بزند، صرف این می ایجاد می
ترین طمبمقمات از لمحماظ فمرهمنمگمی  این گسترش را بین محروم

ایجاد کرد. چرا که به هرحال کسانی که امکانش را دارنمد کمه 
آورنمد. فمقمط  فرهنگ به دست بیاورند، خیلی آسان به دست می

خواهد که معموالً هم خیملمی شمایمد بمه خمرج  همت شخصی می
ندهند. ولی طبقات پایین امکان بمه دسمت آوردن فمرهمنمگ را 

ای برای محدود کمردن آزادی دارد و در  خودش یک جنبه
خممواه بمماشممد،  کممه بممخممواهممد آزادی ی اول قممبممل از ایممن درجممه
جما  شود آزادی را محدود کمرد. آن خواهد ببیند چطور می می

که اشاره کردم به بحث های گسترده در کمانمون کمه پمویمنمده 
بمی همیمچ حصمر و ” دار آن چیزی بود کمه در واقم   طرف
را نه تنها متوجه همگان بمه ایمن ممعمنما کمه بمهمایمی، “  استثنا

بابی، مسلمان، یهودی، مسیحی، کمممونمیمسمت، آنمارشمیمسمت، 
دیمن، همرکسمی بمتموانمد  دار یما بمی دموکرات، دیمن سوسیال

منویاتش را اظهار کند، بلکه به این معنا که نباید هیچ سمدی 
برای کسی وجود داشمتمه بماشمد. ایمن سمدهمای خمودسماخمتمه، 

سماخمتمه نمبمایمد وضم  شمود. بما وضم   دیگرساخته یما دولمت
جما را بمایمد  کردنش بگوید این تکه را باید سانسور کرد، این

چید. چیزی که همین االن در ایران حماکمم اسمت. یمعمنمی آن 
ی  ی کتاب و نشر و هنمر را تما لمبمه سانسور کلی که عرصه

نابودی کامل برده و چیزی تا نمابمودی کماممل نمممانمده اسمت. 
 پوینده با این ساختارها از بیخ مخال  بود.

پحیحکحار بحا ” ای داشحت بحا عحنحوان  رضایی : پوینده ترجحمحه
ی توجه او بحه ححقحوق زن،  دهنده که نشان “ تبعیض جنسی

شحود، و  اشاره به این واقعیت کحه ححقحوق زن پحایحمحال محی
اعتقاد به مبارزه برای احقاق این حقوق است. نگاه پوینحده 

 ی حقوق زنان چگونه بود؟ به مقوله

ی  کتاب پیکار با تمبمعمیمض جمنمسمی نموشمتمهمعصوم بیگی : 
خانم آندره میشل است و شاید خانم میشل در کشمور خمودش 
به آن حقی نرسید که در ایران رسید. چون عالوه بر جعمفمر 

جما  آن  پوینده، کس دیگری هم این کتاب را ترجمه کمرد. تما
که من خبر دارم، در محافلی که زنمان در آن ایمام تشمکمیمل 

کردند، این کتاب بسیار خوب خوانده شد.  دادند و کار می می
های خوش اقبالی بمودنمد  آندره میشل و جعفر از این بابت آدم

همای زنمان بسمیمار خموب  هما و گمروه که کتابشان در ممحمفمل
ً ممحمبموبمیمت داشمت. نمفمس  خوانده شد و کتابی بود که نسمبمتما

ی هفتاد شمممسمی،  ها، یعنی دهه انتخاب این کتاب در آن سال
ی زنان، مهم است. من در این جا  نفس انتخاب کتابی درباره

گرایی در ایمران فماقمد  به دنیای راست کاری ندارم. راست
فرهنگ عینی اسمت و اصمالً بمهمتمر اسمت در خصموصمش 
صحبت نکنیم. من به یاد ندارم که اصالً هیچ گرایش راستی 
اساساً چندان به فرهنگ تمایل داشته باشد. نظر صریحمم را 

تواند دزدی بمکمنمد و غمارت  بخواهم بگویم، راست وقتی می
بکند، چه کار دارد به فرهنگ؟ البته راست بمرای سمرکموب 

یی از همان آغاز بر پا کرد و بما  ودستگاه گسترده زنان دم
ها و بگیر و بمبمنمدهما خمواسمت فمرهمنمگ واپمس نامه بخش
یی را بر زنان تحمیل کمنمد امما بمه راسمت بمایمد در  گرایانه

 جای دیگری پرداخت.

بپردازیم به چپ: در همان ایام هم چون به ندرت کسانمی را 
ی زنان بپردازند، یک چیمزی  شناختیم که اساسا به مسئله می

های پیش وجود داشته کمه  در چپ سنتی ایران از خیلی سال
ی زن را  مسئلمه” بقایای آن هنوز هم وجود دارد و آن اینکه 

علم نکنید. زن مسئله دارد، ولی با حل تضادهای طمبمقماتمی، 
پمویمنمده از ایمن  .“ شمود ی زن هم حل می خود به خود مسئله

تموانمنمد بمرای حمقموق  ی چپ نبود. معتقد بود زنان ممی رگه
خودشان مستقالً بجنگند و متحد با مردها پیش بروند. یمعمنمی 
این که بخواهند مستقالً بمرای حمقموقشمان بمجمنمگمنمد و نمظمر 
مردهای سوسیالیست را جلب کمنمنمد تما بمتموانمنمد در احمقماق 
حقوق خودشان توفیق پیدا کنند، در این هیچ تناقضی نیسمت. 

های پوینده نسبت به زنان بمود کمه بماعمث  تردید حساسیت بی
ی زنمان  شد این کتاب را و کمتماب دیمگمری کمه بمه مسمئملمه

ها در ایران منتمشمر کمنمد.  پرداخت، ترجمه کند و آن سال می
ی  ی همممکماری بما ممجملمه این حساسیت را پوینده در دوره

گاهی که  وگوهای گاه هم به خوبی نشان داد. در گفت“  آدینه” 
آمد، این حسماسمیمت را آشمکمارا در پمویمنمده  مان پیش می بین
دیدم، حال آنکه این حساسیت را در خیلمی افمراد دیمگمر،  می
دیدم. یعنی اساساً مطابق همان گفمتمممان سمابمق چمپ کمه  نمی
دانست، نمه ایمن  ی زنان را از مبارزه طبقاتی جدا نمی مسئله

ی طبقاتی جداست، به مسئله که من بخواهم بگویم از مبارزه
همایمی  داند رگه شد. اما هرکسی می اعتنایی می ی زنان بی 

از فمینیسم وجود دارد، مثل فمینیسم سوسیالیستی، فممیمنمیمسمم 
های آشکاری دارند، امما اسماسما  مارکسیستی که با هم تفاوت

پمردازنمد. بمه  ی طبمقمه و جمنمسمیمت ممی ی رابطه به مسئله
کننمد: بُمن طمبمقمه، بُمن  عبارت دیگر، روی دو مسئله کار می
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پاییز، یادآور آغاز ترور نویسندگان و 

 روشنفکران به دست جمهوری اسالمی  

سیرجاني دستگیر شد، و یكفي   سعیدي    5572اسرند 25در 
مفواد مفخفدر و   تفوایفع"اا روانامه ها رذیالنه جرم او را 

 اعالم كرد "مشروبات الكلي

 .  سعیدي سیرجاني در اندان درگذشت 5575 آذرماه

دوم آبفا در  .آغاا تهدید مستمر نویسندگان بود 1174 سال
، مفتفرجفم آثفار بفورخف  احمد ميیيرييالیي بي جان   پیكر  ن

 گوشه خیاباني در اصرهان

بعدها معلوم شد كه ایست رلفبفي او در اثفر الفكفلفي  .پیدا شد
 .نا یه دست به او تاری  كرده بودند بوده كه اا

بفه  ، نقشه ي ترور جميعي ن نيویسينيدگيان5571 مرداد51 
روا پفیفش اا آن بفیفسفت و یفا نفرفر اا   .شكست انجامفیفد

ات ادیه ي نویسندگان ارمنسفتفان   نویسندگان ایران به دعوت
جفریفان سفرفر، رانفنفده   عاام آن كشور شده بفودنفد كفه، در

ردنفه )گ  اتوبو  سعي كرد نویسندگان را به ژرفاي در ه
هففوشففیففاري بففرخففي اا  .پففرتففاب كففنففد(  آسففتففارا -ي  ففیففران
پف  اا  .تر  راننده مانع اجراي این نقشفه شفد  مسافران و

مهرداد علیخاني اا طرا فان و )   هاشمي  این تالش ناموف ،
م ل  ادثه  تور یفاففت   دری( عامالن رتل هاي انجیره ا

اطالعات در   و نویسندگان را به یكي اا اندا نهاي واارت
  نویسندگفان پف  اا بفااجفویفي مفرفصفل، .آستارا منتقل كرد

خسرو براتي )  راننده ي اتوبو  .ساعت بعد، آااد شدند24
 56  .بفود(  اا متفهفمفان پفرونفده  رفتفل هفاي انفجفیفر هفاي

 ، نشست جمع مشورتي در منال منفصفور كفوشفانشهریور
تأیید و امتاي پیش نوی  منشفور كفانفون تفااه  .تشكیل شد
 55 رسیده بود كه مأمفوران وارد خفانفه شفدنفد و  به انجام

بفراي چفنفد سفاعفت بفااداشفت   عتو  اتر در نشست را
 .پرونده ي كانون نیا تبط شد .كردند

فرن سركوهي هنگام سرر به آلمان دسفتفگفیفر شفد    آبان 55
ادعا شد كه او به مقصد رسیده، اما سفرانفجفام تفلفویف فا    ابتدا

غيفيار   بفانآ 25.   سرر ربوده شده است   پذیرفتند كه هنگام
 24   .مشكوا درگذشت  در خانه ي خود به مرگي حسین 

، استاد دانشفگفاه و پفژوهفش احمد تفضل جان   پیكر بی  دي
برجسته در خیابان پیدا شد كه اا اصابت تربه ي دیلم   گر

رفنفدا 1   .داشفت  بر سفرش  فكفایفت ، ابيراهيیيم زال زاد   سف
پیكر بي جان او یفا   .روانامه نگار و ناشر فعال مرقود شد

تفربفات   ماه بعد در یافت آباد جنوب تهران پیدا شفد كفه بفا
در یفكفي اا نشفسفت  5571 سال   .چارو به رتل رسیده بود

براي ففراخفوان مفجفمفع   هاي جمع مشورتي، كمیته ي تدارا
 عفلفي اشفر ف  م مدجعرر پفویفنفده،  عمومي كانون با انتخاب

درویشیان، م موددولت آبفادي، كفاظفم كفردوانفي، مفنفصفور  
  .كوشان، هوشنگ گلشیري و م مفد مفخفتفاري شفكفل گفرففت

ففراخففوان كفمفیففتفه ي تفدارا بففراي دعفوت اا  1177 سيال
 .انتشار یافت  مردادماه 25  نویسندگان  به مجمع عمومي در

پیش نوی  منشور كانون نفویسفنفدگفان   این فراخوان به همراه
یفكفم    .بفه چفا  رسفیفد  555 مارهایران در مجله ي آدینه ش

 اش  ، و پسير د  سياليه، شاعر كرمانيزاد   حمیدحاج مهر 
شش تفن اا   مهر 1 .، با تربات چارو به رتل رسیدندكارون

جعرر پویفنفده،   م مد)   اعتاي كمیته ي تدارا مجمع عمومي
 علي اشر ف درویشیان، كاظم كردواني، مفنفصفور كفوشفان،

دادگفاه انفقفالب “بفه (   هوشنگ گلشیري و مف فمفد مفخفتفاري

شدند و سه روا بعد نشست مجمع عمومي  ا تار “اسالمي 
پييروانييه و  داریييوش وييروهيير  آبففان 55  .كففانففون لفف ففو شففد

ففعفال سفیفاسفي، كفاردآجفیفن   ، شاعر و نفویسفنفده واسكندري
 .شدند

، نویسفنفده و مفتفرجفم، در پفاشفكفي مجید شریفپیكر   آذر 4
 .  آبفان اا مفنفال خفارن شفده بفود 26 او  شناسایي شفدتهران   رانوني

جفمفهفور    ئفیشخصیت فرهنگي و سیاسي به ر 65 نامه ي همان روا،
پيیيروز جسفد    .انتشار یفاففت پیروز دوان اا مرقود شدن   با ابراا نگراني

سومیفن روا درگفذشفت  فمفیفدمصفدق بفا   آذر 55  .نشد هرگا پیدا دوان 
در ایفن مفراسفم  .شركت انبوهشاعران و نویسندگان و مردم بفرگفاار شفد

 .و م مدجعرر پوینده نیا شركت داشتند م مد مختاري

بفدون اوراق شفنفاسفایفي، پفاي  محمد مخيتياريپیكر ر آذ 55
آباد شهر ري پفیفدا ین در پشت كارخانه سیمان در ام  دیواري

مف فمفد مفخفتفاري روا   .ت ویل داده شد  و به پاشكي رانوني
 آذر 56.  رفففتففه بففود  پففیففش بففراي خففریففد اا خففانففه بففیففرون

 بفعفد اا ظفهفر اا 5 او  والي.  ناپدید شد محمدجعفر پویند 
ر آذ 25  م ل كار خود در خیابان ایرانشهر بیرون رفته بفود

در  نامه سرگشاده ي جمعي اا نویسندگان به رئی  جمهوري
اعففتففراض بففه كشففتففه شففدن مفف ففمففد مففخففتففاري، نففاپففدیففد شففدن 

پوینده و نفبفود امفنفیفت بفراي نفویسفنفدگفان كشفور   م مدجعرر
آگاهي تهران به همسفر پفویفنفده اا   همین روا، .انتشار یافت

مفعفلفوم  .شهریار خفبفر داد  پیداشدن جسد همسرش در باداما
آذرماه در  59 را شد كه پاسگاه انتظامي شهریار جسد پوینده

او   كنار پل راه آهن باداما شهریار پیدا كفرده امفا در جفیفب
نیا مانند مختاري هیچ نشاني اا بفرگفه ي شفنفاسفایفي نفبفوده 

 .است

پیكر م مد مختاري در میان انبوه جمعیت تشییفع و ر آذ 25 
آذر 21 .گورستان امامااده طاهر كرن به خاا سپرده شد  در

در   پیكر م مدجعرر پوینده در میان انبوه جفمفعفیفت تشفیفیفع و
 .گورستان امامااده طاهر كرن به خاا سپرده شد

  
  

 

داران آزادی ¬سیزده آذر امسال هفتمین سالی است کمه دوسمت
بیان به پیشنهاد کانون نویسندگان ایران روز مبارزه با سانسمور 

  .را گرامی می دارند

مایه ی تاس  است که همر گماه کمانمون نمویسمنمدگمان ایمران بمه 
آذر بیانیه ای منتشر می کند نماچمار اسمت از  ٢۹مناسبت روز 

تداوم سیطره ی سانسور دولتی بر جامعه بگویِد. در یمک سمال 
اخیر نیز، به رغم وعده های انمتمخمابماتمی دولمت جمدیمد، ممانمنمد 
سالهای گذشته چه در عرصه ی کتاب و چه در عرصه ی هنر 
و مطبوعات و اینترنت شاهد حضور این پدیمده ی ضمد آزادی 

ممجموز “ بیان بوده ایم. انتشار کتاب همچنان در گمرو دریمافمت 
است. طرفه آن که بمرخمی آدمار نمویسمنمدگمان در خمارج ”  چاپ

کشور ترجمه و ممنمتمشمر شمده  اسمت امما در داخمل بمه آن هما 
نداده اند . این گونه سمانسمور المبمتمه بمه اشمکمال ”  مجوز چاپ“ 

دیگر بر سایر عرصه های هنرو ادبیات حکم رانمی ممی کمنمد؛ 
کاربران ، وبالگ نویسان و فعاالن اینمتمرنمتمی همممچمنمان ممورد 
هجوم ، دستگیری و بازداشت هستند ؛ فیلترینمگ سمایمت هما و 
شبکه های اجتماعی مجازی به قوت خود باقی است و حاکمیت 
بنا دارد در آینده ی نزدیک با راه اندازی فیلترینگ هوشممنمد و 
به کار بردن سانسور نظام مندتر استفاده از فضای ممجمازی را 
برای مردم دشوارتر و پر هزینمه تمر کمنمد؛ روزنماممه نمگماران 
بسیاری در زندان بسر می برند و شغمل روزنماممه نمگماری در 
ایران با خطر مضاع  هممراه اسمت. در تمازه تمریمن نمممونمه، 
عکاس و خبرنگار یک خبرگمزاری رسمممی بمه جمرم بمازتماب 
اخبار اسید پاشمی همای زنمجمیمره ای بمازداشمت شمدنمد. ارسمال 
پارازیت به منظور جلوگیری از فعالیت ماهواره ها نه تنها حق 
مردم برای دیدن و شنیدن آن چه دوست ممی دارنمد را پمایمممال 

 .کرده بلکه سالمت آنها را نیز به خطر انداخته است

از رهگذر اعمال سانسور دولتی بر بیان شمهمرونمدان، همنمر و 
ادبیات آسیب های جدی دیده ، خالقیت های بسیار بمی دمممر یما 
ناشکفته مانده و استعدادهای فراوان تباه شده است. جامعمه نمیمز 
از داشتن ادبیات و هنر شایسته ی انسان مدرن قمرن بمیمسمت و 

 .یکم محروم مانده است

با رشد روزافزون تکنولوژی ارتباطات راه های تازه ای برای 
ابراز وجود انسان ها پیدا شده است و بسمیماری از شمیموه همای 

ی خود را از دسمت داده انمد. بمازتماب ¬سانسور کارایی گذشته
این وضعیت را می تموان در رفمتمار و گمفمتمار گماه ممتمنماقمض 
متولیان سانسور در یک سال اخیر مشاهده کرد. بما وجمود ایمن 
 . سانسور همچنان بر عرصه های رسمی جماممعمه حماکمم اسمت

کانون نویسندگان ایران آزادی بیاِن بی هیچ حصر و استثناء را 
حق همگان می داند و خواهان لغو هر گونه سانسور اسمت. در 
چارچوب همین هدف بود که این تشکِل نویسمنمدگماِن مسمتمقمل و 
آزادی خواِه ایران روز سیزده آذر را به عنوان روز مبارزه بما 
سانسور اعالم کرد. کانون امسال نیز به استقبال ایمن روز ممی 
رود و از همه ی مدافعان آزادی بیان انتمظمار دارد کمه سمیمزده 
آذر را به واکاوی در پدیده ی شوم سانسور و اعتراض بمیمشمتمر 
به آن اختصاص دهند. گرامی داشت چنین روزی معنمایمی جمز 
آن ندارد کمه مموضموع ممبمارزه بما سمانسمور، چمه در فضمای 
مجازی و چه در فضای واقعی، بحث روز جامعمه شمود. اممیمد 
که در سیزدهمم آذر سمال آیمنمده بمیمانمیمه ی ایمن روز شمادبماش 

 پیروزی آزادی بیان باشد.

کانون نویسندگان ایران سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور را 
گرامی می دارد و آن را به همه ی سانسمور سمتمیمزان تمبمریمک 

 .می گوید

 کانون نویسندگان ایران

 ٢۹۱۹آذر ۱

 آذر،  0۱

روز مبارزه با سانسور 

 را گرامی بداریم

کمه بمرای  شان جدی اسمت. آرممان آزادی چمنمان آزادی برای
معدودی اینطور است، قابل معامله نیمسمت. آزادی بمرای او 

تموانمیمد  پاره نیست. آزادی یک امر واحد هست. شما نممی تکه
اش را  بگویید این میزان از آزادی را قبول دارم، ایمن تمکمه

طور نیمسمت. حمقمیمقمت نصمفمه بمدتمر از همر  قبول ندارم. این
زیر سمایمه یمک   ای که دروغی است. آزادی نصفه و آزادی

جناح می آید، آزادی نیست، یک مشت اداهای آزادی اسمت، 
اصال در روح پوینده نبود. پوینده حاضر نبود برای ایمن کمه 

اش به دست کسی برسمد، روی و ریما بمه خمرج  مثال نوشته
دهد. پوینده حاضر نبود آزادی را مشروط بکنمد بمه اوضماع 

کمنمیمم،  و احوال ما و این که ما داریم در ایمنمجما زنمدگمی ممی
ها در کار پوینده نبمود و ایمن از پمویمنمده  اصال از این توجیه

یک دموکرات پیگیر ساخت. یک دموکرات پمیمگمیمر بمه ایمن 
هیمچ حصمر و اسمتمثمنما بمرای همممگمان  معنا که آزادی را بی

ای بود کمه آن سمرنموشمت را بمرای  خواست. این ویژگی می
 پوینده رقم زد و باعث قتل او شد.
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ساعته و بمدون درنمگ، كماري شماق  24ادامه دارد. كاري 
نممایمد  اي شكسته، پیر مي ها را با چهره كه در سن جواني آن

شمان را  شان با درخشندگمي، زیمبمایمي جموانمي هاي ولي چشم
 زنند. فریاد مي

"تمماج ممماه"، صمماحممب بممز گممم شممده، و دو زن دیممگممر 
همما را بممرداشممتممنممد و دوان دوان خممود را بممه  دسممتممي چمموب
بماز" رسمانمدنمد. شمب ، در "زرد كموه" بمه تمنمهمایمي  "علي

پرخطر است. خرس و گرگ ، خطرهاي جدي شب هستند. 
ها "علي باز" را تنها نگذاشتنمد. جسمت وجمو  از این رو زن

 در تاریكي ادامه یافت. ولي از این تالش سودي نبردند.

هق شروع شده بود. او یم  كمارخمانمه  ماه" با هق گریه "تاج 
تولید شیرش را از دسمت داده بمود و ایمن بمراي گمذرانمدن 

شان ی  مصیبت بود. در مسیمر بمازگشمت بما سمر و  زندگي
هماي  مانمده صدا و دعواي كفتارها مواجه شدند كه روي باقي

هما بما  كمردنمد. زن پوست و استخوان بز به یكدیگر حمله مي
ي كفتارها حمله كردند، ولي دیگر از بمز جمز   فریاد به دسته

هاي جویده شده چمیمزي  چند تكه پوست پاره پاره و استخوان
 باقي نمانده بود. گریه آرام "تاج ماه" به شمیمون تمبمدیمل شمد:

 هي بوووووم )پدرم( -

زد، ولمي بمه  كشید و به صورتش چنگ ممي موهایش را مي
ي صورتمش ممنمقمبمض شمد خشمم و نمفمرت از   ی  باره همه

اش را  چوپان سر به هوا جاي شیون را گرفت. چوب دستي
 به حالت حمله بلند كرد و به سوي "علي باز" هجوم برد.

گیر شد. چوب دستي "تاج مماه" بما قمدرت  "علي باز" غافل 
 هاي "علي باز" نشست. و نفرت ی  مادر دردمند بر كت 

چوپان فریادي زد و بمه زممیمن افمتماد و زن بمدون تمرحمم  
دومین ضربه را با همه توان بر ران چوپان نشاند. چموپمان 

ي وجودش فریادي جیغ ماننمد كشمیمد. دو زن دیمگمر   با همه
مان  شدند ضربه سوم كه سر چوپان را همدف گمرفمتمه بمود 

اي مسمخ شمده از خشمم، بما مموهماي  فرود آید. زن با چهره
دستي را دو دسمتمي گمرفمتمه و آمماده بمود بمه  پریشان چوب

شمدنمد و او  ها ممانم  ممي مجازات "علي باز" ادامه دهد. زن
 ها را نثار "علي باز" كرد. ترین توهین دریده

اش،  روز بعد، "علي باز" لنگان با كم  چوبدستي چموپمانمي
ها كار چوپاني بمه دسمت  بدون این كه بتواند چیزي بابت ماه

بیاورد، از راه "الرسبز" و "سد كموهمرنمگ" راهمي "چملمه 
هایش رفت كمه  ي عموزاده  ِگرد" شد. در "چله ِگرد" به خانه

ها  ها قبل، زندگي كو  نشیني را رها كرده و در پروژه سال
ي عممموزاده بمابمت   ي خمانمواده  جوشكمار شمده بمودنمد. همممه

هایي كه از دست تاج ماه خمورده بمود او را ریشمخمنمد  كت 
گفتند: دست "تاج ماه" درد نكنمد و بما  كردند و مرتب مي مي

ي كمتم  خمورده و   خندید و به قیافه سر وصدا و بلند بلند مي
كممردنممد و بمماز بممه خممنممده  غممممگممیممن "عمملممي بمماز" اشمماره مممي

 افتادند. مي

نشین و روستماهما، راهمي  ي بي چیزان و گرسنگان كوه  همه

دنممممممممبممممممممال 
گمموسممفممنممدان 
 بمممممممممممممممممممود.
همموا گممرگ 
و میش شده 
و نمممور و 
روشمممنمممایمممي 
در مممقممابممل 
تمماریممكممي و 
سممیمماهممي پمما 
پممممممممممممممممممممس 

گذاشمت.  مي
بممموي نمممان 
گمممرم تمممازه 
كممه تممرشممي 
خمیرش را 

تممممموان  ممممممي
حس كرد و 

دود 
هممماي  اجممماق

ممال كمه از 
چممنممد قمملمموه 
سنگ سمیماه 

هما پمیمچمیمده بمود. بما  تشكیل شده بود در فضماي اطمراف چمادر
هایشان را به  رسیدن اولین گوسفندان به مال با صدایي بلند بره

ها و گموسمفمنمدان و پمارس  خواندند. تركیب صداي بره خود مي
 ها سمفوني غروب سیاه چادرها را تشكیل داده بود. سگ

رفمتمنمد و  ها با سر و صدا و با شتاب به پیش باز گملمه ممي زن 
، “ قمماش“  همما را بممه  اعممتممنمما بممه سممر و صممداهمما، آن بممي

ها  ها و بره هایي كه گوسفندان و بزها را از بزغاله چیني )سنگ
ي بمزهما و   هماي ممال همممه كمردنمد. زن كند( هدایت مي جدا مي

هما  ي آن  گوسفندان را دقیق از روي رنمگ و خمطموط چمهمره
شناختند. بدیمن جمهمت بمه سمرعمت ممتموجمه نمبمود یمكمي از  مي

ماه كه دید از بزش در گله خبري نیست با  بزهایشان شدند. تاج
 فممریممادي بمملممنممد همممممه را از نممبممود بممزش بمما خممبممر كممرد.

همان  هي "علي باز" ، پدر سمگ پَمه بمزممونَمه چمه ِكمردي،   –
 "علي باز"...؟

داد تما  ي سنگ چیمن تمكمیمه ممي  "علي باز" كه داشت به دیواره
سممیممگمماري چمماق كممنممد ، بمما وحشممت از جمماي پممریممد بمما خممود 

شود  اندیشید ... كه اگر باز هم حیوان كم بیاورد، بیچاره مي مي
شناخت بمایمد  و "مال" را تنها جایي كه در آن راحت بود و مي

ترك كنمد، چمون 
هیچ كس دیمگمر 
حاضر نمخمواهمد 

اش  بممود دارایممي
را به او بسپمارد 
تمممما طممممعمممممممممه 

همما بشممود.  گممرگ
فممممممریمممممماد زن 
مممموهممماي بمممدن 
"عمملممي بمماز" را 

 سیخ كرد.

سیگارش را بمه  
كنماري انمداخمت 
و بمما وحشممت و 
تممرس گمملممه را 
 ورانداز نمود.

دو دسممتممي بممر  
 سرش زد.

اش  دسمتمي چوب 
را برداشت و بما 
شتاب بمه سموي 

هایي روان شد كه از آن آمده بمود. ممردان ممال بمراي  كوه پایه
كممار عممممملممگممي بممه شممهممرهمماي اطممراف رفممتممه بممودنممد، چممون 
گوسفندداري آن درآمد را نداشت كه بتواند نمیمازهماي خمانمواده 

ها در مال بمودنمد.  ها و زن را تامین كند. تنها چند پیرمرد، بچه
كشیمدنمد.  ي بار زندگي مال را به دوش مي  ها به تنهایي همه زن

هاي شب كمه شمیمرهماي دوشمیمده  خوان تا نیمه از بامداد خروس
كنمنمد، كمارشمان  جوشانند و ماست و پنیر درست مي شده را مي

  يل  بازداستان       

 یاور

 
خورد. هیچ گوسفمنمد داري  "علي باز" به درد چوپاني هم نمي 

و هیچ مالي )مال، چند خانواده كوچ  ایل كه معموال" فماممیمل 
كمنمنمد ممال  خیلي نزدی  هستند و بما همم یمیمالق و قشمالق ممي

شان را بمراي چمرا بمه او  شوند( حاضر نبودند گله خوانده مي
ي كوچ  كه پسرخاله و دایمي یما   بسپارند. جز این چند خانواده

بماز" بمه  هایش هستند، آن هم از روي اكمراه. "عملمي عموزاده
هما پمرواز  زعم اهل مالسر به هوا بود. مانند اسمش در آسمممان

هنجار موجود، هممان  هاي سرسخت و نابه كرد و با واقعیت مي
ي   ي قماعمده  تمریمن ممرتمبمه شرایطي كه او را اجبارا" در پمایمیمن

 ي خوبي نداشت.  ساختاري طبقاتي قرار داده است، رابطه

آرزوي دروتمند شدن و عواقب بعدي چمنمیمن رویمایمي ممانمنمد  
خوره به جانش افتاده و هر روز با این توهمات و آرزوهما بمه 

ي رویماهمایمش   رفت. در زمان چراي گله، ذوب شده خواب مي
ي امكانات بر او كه بچه یتیم مال بود بسته بمود، جمز   بود. همه

چراي گوسفندان. با همین چوپانمي نمان و دوغمي بمه زحمممت 
 شد. جفت و جور مي

قرار داد كارش با ایل ی  ساله بود كه طي ی  سال، ی  جمفمت 
یمم  دسممت لممبمماس  -گممیمموه مممخممصمموص چموپممانممي -"جموراب" 

"دویت" و ی  "چوقا" )لباس ویژه بختیاري( و ممقمداري پمول 
توافق شده ، آن هم در صورت ی  سال كار شایسمتمه و ممورد 

شمد. خمورد و  تایید صاحبان گوسفندها ، بمه او پمرداخمت ممي
خوراكش هم مثل همه مردم مال بود. تنمهما یم  راه دمروتمممنمد 
شدن براي او و رویاها و تصورات "علي باز" با تعدادي اگمر 

هماي  هاي پیمرزن كرد: "زیرخاكي". قصه و شاید خودنمایي مي
هماي طمال  مال ، شب كنار اجاق "سیاه چادر" ، كش  اشمرفمي

ي تموهمم ایمن اممكمان ممحمال را ،   و ... براي كودكان ، زمینه
براي "علي باز" فراهم نموده بود. او سرگردان این اگمرهما و 
شایدهما ، گمنمج ، طمال ، دمروت و ... او را از كمارش بماز 

شد گموسمفمنمد یما  داشت. بعضي مواق  این تخیالت باعث مي مي
ها هم این چوپان سر به هموا  بزي را در كوه جا بگذارد. گرگ

زدند  را شناخته بودند از این رو همیشه دور و بر او پرسه مي
هماي ممال  تا در ی  فرصت مناسب به كام خود برسند. خانواده

ي نان حقیرشان به پشم و شمیمر و   هستي و زندگي شان و لقمه
مو و پوست این حیوانات وابسته است. هر گوسفند یا بز براي 
این زندگي در حكم ی  كارخانه تولید شیر و متعلقات آن اسمت 

 هما بمرایشمان عمزیمز و بسمیمار ممهمم اسمت. ت  ت  ایمن دمروت
هماي غمنمي  هاي غروب گوسفندان سمیمر شمده از چمراگماه دم دم

همایشمان، بمدون  هاي پر شمیمر بمه یماد بمره "زرد كوه" با پستان
هدایت چوپان خود راهي مال شدند. "علي باز" در رویماهما و 

هاي خود آن چنان اسیر بود كه اطمراف خمود را  پردازي خیال
ي   فراموش كرده بود. او براي گله تنها ی  متمرسم  بمود. گملمه

كشمیمدنمد. یمكمي از  گوسفندان و بزها او را به دنمبمال خمود ممي
بزهاي پر جنب و جوش از گله باز مانده بود. "علمي بماز" بما 

هماي اشمرفمي ، كمه بما یم  اگمر  دنیاي رویمایمي گمنمج و سمكمه
  28ادامه در صفحه خبر از بز جا مانده، غمیمرارادي بمه  توانست مال  شود، بي مي
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ششماً، اگر حضرت رسول واقعا از سوی خدای قادر متعال 
آمده بود، اصال چه احتیاجی داشت که اینهمه زن بگیرد تا 

شکمی حفظ کند؟  -پیامش را از طریق روابط خونی و زیر
شکم، راه  -یعنی خدای قادر متعال، غیر از شمشیر و زیر

 دیگری برای هدایت مردم نداشت؟
هفتماً، اگر این کارهایی که حضرت رسول کرده بخشی از 

بوده، پس پیغمبر برای چه آمده  “عرب جاهلیت”فرهنگ 
را عوض  “فرهنگ جاهلی”بود؟ مگر ایشان نیامده بود آن 

کند؟ پس چی شد؟ خودش که همۀ آن کارهای جاهلی را انجام 
 داد؛ نداد؟ پس تقدس این آدم در چیست؟

 
هشتماً، اگر پیغمبر چندین سال با خدیجه سر کرد و ازدواج 
نکرد، نه اینکه نمیخواست ازدواج کند؛ بلکه جرات این کار 
را نداشت. چرا؟ چون تمام دارایی اش از خدیجه بود، و 
ایشان راهی جز اطاعت از فرمان خدیجه نداشت. اگر غیر از 
این است، از آخوندها بپرسید که چرا برای خدیجه، که تقریبا 
تمام سرمایۀ اولیۀ اسالم از اوست، احترام زیادی قایل نیستند. 
چون خدیجه به محمد سواری نمیداد! زن بزرگ و آزاده ای 
بود و زیر بار حرفهای مفت محمد نمیرفت. در زمان حیات 
خدیجه، محمد جرات نمیکرد آن آیات مربوط به زن و کنیز 

 .را نازل کند
 

نهماً، دختر نه ساله، بالغه؟ مرد حسابی؟! دختر نه ساله اصال 
میفهمه ازدواج یعنی چی که حاال رضایت داشته باشه یا 
نداشته باشه؟ تو خجالت نمیکشی؟ تا صد سال پیش، همه این 

 !کار رو میکردند؟ دروغگو؟
دهماً، اگر ازدواج فامیلی رایج بود و همه این کار را 

هشت ساله را از -میکردند، پس چرا وقتی محمد، عایشۀ هفت
ابوبکر خواستگاری کرد، ابوبکر به محمد گفت که تو جای 
برادر من هستی؟ )یعنی ما پیوند برادری داریم و نمیشود که 
با برادرزاده ات ازدواج کنی(. گفت یا نگفت؟ ولی محمد چه 
گفت؟ محمد گفت: من و تو برادران ایمانی هستیم، نه خونی 

یعنی دخترت بر من حالل است. و به ابوبکر اطمینان داد   –
که نگران سن عایشه هم نباشد، چون ایشان حاضر شدند یکی 

سن ”دو سال صبر کنند تا عایشه، به اعتقاد آقای بازرگان، به 
 .یعنی نه سالگی –برسد  “بلوغ

یازدهماً،  نه! آقای بازرگان! اشتباه میکنید! چی تعطیل شده 
بود؟! شما چون احتماال ماشین لباسشویی خودتان در شصت 
سالگی تعطیل شده و از کار افتاده فکرمیکنید ماشین 
لباسشویی همه در شصت سالگی از کار می افتد! نه خیر 

نود  -عزیز دل برادر! اینطور نیست! بعضی ماشینها تا هشتاد
سالگی هم جواب میده، مخصوصا ماشینهای ساخت 

 عربستان!

 عبدالعلی بازرگان : به جز عایشه تمام زنان پیامبر پیر و پاتال بودند.!!!!
در مصاحبه ای با عبدالعلی بازرگان در برنامه پرتو نور 
در یکی از تلویزیون های ماهواره ای، مصطفی خادم، 
مصاحبه کننده، ضمن طرح س ال یکی از بینندگان می 

 پرسد: 
بیننده ای اشاره کرده اند به ازدواج پیامبر با دختران کم   

  0411  -0311سن و سال و شاید ائمه و مقامات دینی در 
 سال پیش. داستان به چه صورت بوده؟

عبدالعلی بازرگان: پیامبر از همسرانی که داشتند که هر 
کدام دالیل تاریخی خاص خودش را دارد فقط یک نفر 
باکره بوده. همسران پیامبرتمامأ همه پیر و پاتال بودند. 
تمامأ همسر چندمشان بوده. یعنی اولین ازدواجی که پیامبر 

سال از پیامبر  21تا  05داشتند با خدیجه بوده که بین 
سال پیامبر با  28سالگی هم یعنی  33بزرگتربوده. تا سن 

خدیجه ازدواج میکنند وهیچ همسری دیگر نداشتند 
وازدواجهای پیامبر همه در دوران کهولت در مدینه بوده. 
یعنی آنطور که فکر میکنند دلیل سکسی داشته نبوده، بلکه 
منطق اجتماعی خود را داشته. فقط یک نفر درواق  عایشه 

 08سال که خیلی ها میگفتند  9بوده که سنش کم بوده. سن 
سال. ولی اینها همه یک جنبه فرهنگی دارد. حاال اگر یک 

سالگی هم ازدواج بکند ممکن است بگویند چرا  21نفر 
اینقدر زود ازدواج کرده. در جامعه خودمان  خانواده های 

سال پیش همه سنین  ازدواج بهمین  61  -51ایرانی در 
صورت بود. سنین ازدواج همین بود. یعنی کاری نبود که 
دخترها بروند سرکار یا درسی بخوانند. معقول نبود وقتی 
به سن بلوغ می رسیدند ازدواج میکردند در آن جامعه 
قبیله ای گذشته هم طبیعی بوده که در آن سنی که دختر 
میرسیده البته عایشه هم دو ویا سه سال در خانه پیامبر 
بوده و بعد پیامبر با عایشه ازدواج میکند یعنی هدف 
ازدواج با او هم تحکیم پیوند با ابوبکر که یکی از یاران 
نزدیک پیامبر بوده یعنی یک منطقی درآن دوران بود 
وقتی پیوند خونی انجام میشد یعنی  دو تا خانواده با هم 
ازدواج میکردند مادام العمر دیگر جانشان را هم برای هم 
میدادند  در دوران ما این رسمی نیست و ما نمی فهمیم 
اینها را یعنی در یک نظام قبیله ای که نه دولتی وجود 
دارد ما اآلن  صدها نوع دلیل وجود دارد که با هم دوست 
باشیم در کلوب های ورزشی ، هنری گل  هزاران 
موضوع است که انسانها را کنار هم بیاورد در سینما در 
سیاست و حزب ولی در آن جامعه فقط ازدواج بوده،  
پیوند های خونی بوده که قوی ترین کانکشن ها را بوجود 
میآورده و ما چون نمیدانیم و ما دور هستیم ازنظام قدیمی 

سال پیش با معیار های امروز میخواهیم قضاوت  0411
بکنیم  به یک پدیده ای که دالیل خاص خودش را داشته 
درآن دوران  بنابراین این اگر یک چیز تحمیلی و زور 

بوده زیر سئوال میرفته ولی وقتی خانواده دو طرفین با کامل 
میل و رغبت و با افتخار این کارها را انجام میدادند و برای 
ارزش های فکری آن جامعه هم یک کار مطلوب و مطبوعی 

سال چرا اینچنین شده  0411بوده ما حاال  طلبکاریم بعد از 
شاید که آیندگان از ما ایراد بگیرند که چه حقی داشتند که 
ازدواج کنند ازدواج یعنی اسیر کردن یک کسی  تعهداتی که 

سال  011یا  51ما داریم زن و شوهر نسبت به هم  چه بسا 
آینده  ما را مسخره کنند و ما را محکوم بکنند آیا آنها هم حق 

سال آینده اگر ما  منحنی آنها را  211ندارند که با معیارهای 
بکشیم به جایی برسد که ازدواجی نباشد خب حق دارند چنین 
قضاوتی را بکنند و یا باید طبق نظم و فرهنگ جامعه 

 خودمان  باید عمل بکنیم نه آنچه که در آینده می خواهند 
--------------------------- 

پاسخ یکی از کاربران فیسبوک به سخنان بازرگان با  
 اضافات و اصالحاتی توسط روشنگر

  
 “پیر و پاتال”اوال، همسران پیامبر، همه، بقول این آقا، 

نبودند. مثال در یک مورد، حضرت رسول، در جریان فتح 
قلعه های خیبر وقتی کنانة بن ربی  را زیر شکنجه به قتل 
میرساند، زن جوان و بسیار زیبای او صفیه را شامگاه همان 
روزی که شوهر و دو برادر این زن را کشته بود، برای 
همبستری به چادر خود می فرستد. )تاریخ طبری انگلیسی، 

 ).505و ابن عشاق انگلیسی، ص  022ص 
دوماً، حضرت رسول فقط با غریبه ها اینگونه تا نمیکرد و 
زنانشان را به غنیمت نمیگرفت؛ ایشان به فامیل خودش هم 
امان نمیداد! حضرت رسول با زینب زن پسرخواندۀ خود 

هم نبود و بسیار زیبا  “پیر و پاتال”که اصال   –ازدواج کرد 
 بود!  

سوماً، عالوه براین همه زن، حضرت رسول، به کنیزگان 
بسیاری هم افتخار همبستری میدادند، که ماریۀ قبطیه از آن 

 .جمله است
چهارماً، حضرت رسول عالوه بر اینهمه زن و کنیز، به 
دختر خاله، دختر دایی، دختر عمه و دختر عموهای خودش 

 !ای پیامبر :هم رحم نمیکرد! قرآن میفرماید
ما همسرانی را که مهرشان را پرداخته ای و کنیزانی را که 
خدا به غنیمت نصیبت کرده است، و دختر عمو، دختر عمه، 
دختر دایی و دختر خاله هایت را که با تو مهاجرت کرده اند 
برای تو حالل کردیم، و همچنین هر زن با ایمانی که خود را 
به پیامبر ببخشد به شرط آن که پیامبر بخواهد با او ازدواج 

 51احزاب:   .کند
پنجماً، عالوه بر زنان و کنیزکان و فامیل عربزبان، حضرت 
رسول از سر کنیزکانی که از سرزمین های دیگر برایش می 

 فرستادند نمی گذشت. 

 ۲٩نرر اا اندانیان سیاسی اعتصاب کننده بفنفد   ٩٢اسامی 

 :اندان مركای ارومیه

عففلففی افشففاری، جففعففرففر افشففاری، ولففی افشففاری،  ففبففیففب 

افشففاری، مففنففصففور آرونففد، کففیففهففان درویشففی، شففیففرکففو 

راد، سامان نسفیفم،  پور، م مد عبداللهی، خار رسولی  سن

امیر مالدوست، سیروان نژاوی، جعرر میراایی، ابفراهفیفم 

رتاپور، م مد عفبفدالفبفخفت، عفبفد، اصف فری، عفرففات 

اص ری، عبدالر مان سلیمان، سیدسامی  سیفنفی، عفبفد، 

پفور، بفهفروا  م مودی، ا مد تفمفویفی، عفثفمفان مصفطفرفی

مفمفی، سفیفدجفمفال  آلخانی، مصطری الر مان، یوسف کفاکفه

م مدی، علیرتفا رسفولفی، شفورش افشفاری، مصفطفرفی 

 داوودی

اندانی سیاسی انفدان  5اندانی سیاسی در نوبت اول و  ٢

 :شهر کرن در نوبت دوم رجایی

های گسترده دسفتفگفیفری  های دولت در اپراسیون هستند و اردام

هفایفی هفمفچفون عتفویفت در ا فااب  فعالین سیاسی به اتفهفام

اپواسیون ُکرد، م اربه، اردام علیه امنیت ملی، تفبفلفیف  عفلفیفه 

 .نظام و ایجاد اغتشاش و... کماکان ادامه دارد

یک منبع مطلع درباره آخفریفن وتفعفیفت انفدان ارومفیفه بفه 

، ۲٩ها  دود ساعت  دیروا پ  اا پایان مالرات” کمپین گرت: 

ها را  گارد ویژه اندان وارد هواخوری بند سیاسی شده و تلرن

رطع کفرده و شفرایفط امفنفیفتفی شفدیفدی را در انفدان  فاکفم 

 ”.اند کرده

اعتصاب غذای انفدانفیفان سفیفاسفی ُکفرد مف فبفو  در انفدان 

مرکای ارومیه کماکان در جریان است و هنوا مسووالن این 

اندان اردامی عملی جا تهدید آنها بفرای تف فقف  مفطفالفبفاتشفان 

 .اند انجام نداده

صففالففح کففهففنففدل، شففاهففره امففانففی، اسففد، هففادی، رتففا  11ايتصاب زندانیان سیاسی ... از صفحه ادامه 

منررد، ابوالقاسم ففوالدونفد، عفلفیفرتفا ففراهفانفی، ایفرن  اکبری

  اتمی، افشین  یرتیان، فرید آاموده

 ااده، لقمان مرادی اانیار مرادی، بهنام ابراهیم

 :اسامی اندانیان سیاسی اندان مرکای ااهدان

مف فمفد نفقفشفبفنفدی، مف فمفدامفیفن  اهفی، خفطفیفب م مد بلوچ شی 

آگوشی، ایفرن مف فمفدی، ایفوب ریفگفی، عفبفدالف فنفی ریفگفی، 

الفدیفن  م مد آبادیان، جواد آبفادیفان، هفادی آبفادیفان، نفظفام ملک

ایلی، عبدال رار نقشفبفنفدی،  م مد بلیل مالاادە، جابر آبادیان، گل

مف فمفد بفلفوچ، ابفیفر  م مد بری، غفالم الدینی ، جان پرویا این

 م مد نوری، مسعود نارویی م مد شهری، دوست هود، الل

جمعی اا اندانیان سیاسی انفدان مفرکفای سفنفنفدن و تفمفامفی 

 .های جنوب ایران اندانیان سیاسی ُکرد تبعیدی در اندان
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برنامه وهدف ما که سازماندهی مردم مسلح ومستقل 
ازاحزاب ودولت بود را ازآغاز ضعی  نشان میداد. یعنی 

 .ما احساس ضع  کردیم
با وجود این ما شروع کردیم به دخالت در مسایل مربوط به 
جنگ. ازجمله یک فراخوان برای اهدای خون دادیم که با 
استقبال مردم روبرو شد. این شروع خوبی بود. ما با یک 
سری اقدامات عاجل و فوری روبرو بودیم. هیچ اتالف 
وقتی جایز نبود. شرایط به ما این را تحمیل کرده بودکه 
عجله کنیم. ازجمله با مساله آوارگان مواجه شدیم. آوارگان 
به سرپناه وچادر وآب ونان نیازداشتند. بچه ها لخت وعور 
کنار جاده ها پخش وپال بودند. دست بکار شدیم و در یکی 
از روستاهای نزدیک  خانقین برای اولین بار یک کمپ 
آوارگان ایجاد کردیم. ما ازعهده مخارج مسکن و زندگی 
آوارگان بر نمی آمدیم. همانطوریکه در همه جا دست به 
دامان کمکهای بین المللی میشدند. اکنون در خانقین حدود 
هفتادهزار آواره وجوددارد. این از توان ما خارج بود و ما 
هراندازه که میتوانستیم انجام دادیم. از این گذشته ما زخمی 
های جنگ هم داشتیم. و میدیدم که بیمارستان ها مدام 
مشکل کمبود خون داشتند. حتی نیروهای مسلح جبهه با 
وجود اینکه وابسته به احزاب حاکم و دولت مرکزی بودند 
اما مشکل کمبود خوراکی حتی آب و نان داشتند. ما در 
میدان شهر مردم را دعوت به کمک کردیم و در فاصله 
کمی چند کامیون کوچک آب و خوراکی جم  آوری شد که 
در جبهه ها توزی  گردید. ما تصمیم گرفتیم که خود 
خوراکی ها را در جبهه توزی  کنیم. جنگ است دیگر 
تدارکات و پشت جبهه هم بخشی از جنگ و دفاع از خود 
مردم بود.  بعالوه حضور ما در جبهه ها روحیه نیروهای 
جبهه را تقویت میکرد. برای آوارگان هم همین اقدام را 
بعمل آوردیم چرا که سازمانهای بین المللی کمک به 
آوارگان هنوز نرسیده اند. دست کمک بطرف تشکلهای 
مدنی "غیردولتی" دراز کردیم زیاد مودر نبود. ناچار در 
مرکز و داخل شهر شروع به جم  آوری کمک مالی برای 
آوارگان جنگی کردیم. اما در این کار ما تنها نبودیم. یعنی 
تنها ما نبودیم که به کمک آوارگان اقدام کردیم. برای مثال 
اهالی "آلیاوا" در این رابطه اقدام کم نظیری کردند.این را 
باید به همه مردم جهان گفت.  مدرسه "آلیاوا" مملو از 
آوارگان جنگ بود. مردم روستا فورا از هرچه در بساط 
داشتند و توانستند دریغ نکردند و نان و آب و خوراکی 
رساندند. چیزی که اهمیت داشت این بود که در رساندن 
کمک به زنان و مردان و کودکان آواره هیچ آداری از قوم 
پرستی یا تبعیض بر اساس قومیت ومذهب  و اینکه که 
عرب است و که کرد یا ترکمن یا شیعه و سنی،  نبود. همه 
اهالی روستا کرد زبانند و برخالف تبلیغات کثی  و مدام 
طرفین جنگ و اینکه این جنگ سنی و شیعه و یا کرد و 
عرب و غیره است، این مردم  از صمیم قلب به همه کمک 

 ...رساندند
اینها اولین اقدامات عاجلی بود که ما انجام دادیم. اما بحران 
و جنگ کماکان ادامه داشته و دارد. ما تالش کردیم نیروی 
دفاع مسلح و مستقل را درحد امکان سازمان دهیم. از آنجا 
که خانقین به جبهه جنگ و به جلوال که اکنون در تصرف 
داعش است، خیلی نزدیک است. مردم شهر مدام در ترس 
ودلهره بسر میبرند. برای مقابله با این نگرانی که واقعی 
بود، ما به سازماندهی نیروی محافظت از شهر و نگهبانی 
شهر و محالت اقدام کردیم. ما خود و اهالی داوطلب 
حفاظت از شهر را و نگهبانی شبانه روز را شروع کردیم. 
در این رابطه با نهادهای احزاب حاکم در شهر ارتباط 
گرفتیم و این کار را خبر دادیم. چرا که نمی شد مردم مسلح 
غیرنظامی در شهر حضور یابند و نیروهای مسلح احزاب 
بی خبر باشند و احتمال برخورد و درگیری بوجودمیآمد. 
در نتیجه آنها میبایست مطل  باشند و ما اداره پلیس شهر را 
با خبر کردیم که ما مردم میخواهیم در حفاظت از شهر 
شرکت می کنیم. پلیس شهر مخالفت کرد و گفت به ما 
دستور داده اند که بجز نیروهای ما کسی نباید در شهر 
مسلحانه ظاهر شود. اما ما به مخالفتشان توجه نکردیم چرا 
که آنها اهمیت و ضرورت دفاع توده ای از شهر را 

 جنگ داعش و نیروی دفاع توده ای

نمیدانستند و یا اساسا با چنین پدیده ای بیگانه بودند. ما اعالم 
کردیم که ما مردم ضرورت و حیاتی بودن این وظیفه را می 
فهمیم و کسی نمیتواند جلو ما را بگیرد. من شخصا پیش 
مسئول حزبی اتحادیه میهنی رفتم وگفتم که مطل  باشند که 
مردم  میخواهند در حفاظت از شهر، خود مسلحانه و با 
هروسیله ممکن ولو با دست خالی در نگهبانی و حفاظت از 
شهر شرکت کنند. او درمقابل جدیت و تصمیم ما نتوانست 

این باعث شد که خود  .بایستد و ما کار را شروع کردیم
احزاب موجود در شهر و پیشمرگان قدیمی هم دسته دسته در 
مدخل شهرها و سر پل ها و جاده ها به نگهبانی ایستادند. 

به این ترتیب   !میتوانم بگویم تمام شهر پر شد از نیروی دفاع
اقدام ما ولو با تعداد نه چندان زیاد اعضای انجمن، باعث یک 
تحرک بزرگ اجتماعی شد. تصمیمی بسیار مودر ومیتوان 
گفت انقالبی که قبل از هرچیز عزم و اراده مردم را نشان 
داده واعتماد بخودرا زیاد کرده وروحیه اهالی شهررا درمقابل 

 .تبلیغات جنگی و ارعاب داعش باال برد وتقویت کرد
ما تصمیم گرفتیم این نیروی دفاع را بهم وصل کنیم و 
صرفنظر از وابستگی حزبی یا این و آن گرایش و تفاوت 
میان مردم، متحدشان کنیم. در نتیجه ما میان گروه های 
نگهبان شهر پخش شدیم و سر زدیم و با آنها صحبت کردیم و 
انجمن و فعالین دفاع را معرفی کردیم و تالش کردیم در 
مرکز شهر یک تجم  یا مجم  عمومی  "کوبوونه وه ی 
گشتی"  تشکیل بدهیم. اما متاسفانه فقط بخشی از این نیروهای 
دفاع مردمی از فراخوان ما استقبال کردند و افراد وابسته به 
احزاب حاکم و یا پیشمرگان قدیمی به حکم وابستگی حزبی 
 اجازه نیافتند شرکت کنند. اوامر حزب مان  شرکت آنها شد    

قبل از اینکه به ادامه بحث در رابطه با مسایل کنونی - 
بپردازیم، مختصری درباره انجمن دفاع از مناف  مردم " لجنه 
ی به رگری کردن له به رژوه ندیه گشتیه کان" که شما 

 .بوجود آوردید و سابقه کارش توضیح دهید
سالم عبدهللا: ما چهارسال پیش این انجمن را تشکیل دادیم، 

میالدی. علت تشکیل چنین هیئتی از  ٢٠٢٠یعنی قبل از سال 
جانب ما در آن سال، بر سر مسئله " آب" بود. حدود چهار یا 
پنج سال میشد که جمهوری اسالمی ایران اقدام به مسدود 
کردن مسیر رودخانه الوند کرده بود که این مسئله ضایعات 
سنگینی را به زندگی مردم شهر خانقین تحمیل کرده بود، همه 
چیز در مخاطره قرار داشت و کشاورزان و باغداران 

 ٢٢خسارت زیادی متحمل شدند. به همین خاطر ما که حدود 
نفری میشدیم چند روز جاده بین بغداد و ایران را به کنترل 
خود درآوردیم و آن را بستیم که این اتفاق انعکاسی زیادی در 
سطح تمام رسانه ها و میدیاهای عربی و جهانی  داشت. از 
همان روز، نیاز به یک هئیت یا یک نیروی ملی را برای 
ممانعت از تحمیل مصائبی که هم از طرف دولت بغداد و هم 

 .از طرف حکومت اقلیم کردستان  ضروری دانستیم
منطقه ما یعنی خانقین هنوز در بالتکلیفی بسرمیبرد، نه  

حکومت بغداد و نه حکومت اقلیم در قبال این منطقه هیچگونه 
احساس مسولیتی ندارند بدلیل اینکه از لحاظ اداری و قانونی 
ما تحت قوانین حکومت مرکزی هستیم، و از لحاظ جغرافیای 
و استانی جزو شهرهای کردنشین میباشیم و هیچکدام به ما 
رسیدگی نمیکنند. ما تقریبا فعالیت خود را از همان دوره 
شروع کرده ایم و فعالیت و تحرکهای زیادی در عرصه های 
مختل  داشته ایم. مردم نیز برای حل مشکالتی که دارند به ما 
مراجعه میکنند و به احزاب حاکم در قدرت دیگر باوری 
ندارند. خوشبختانه ما نیروی انسانی زیادی داریم و با 

 .جریانات دیگر در کردستان نیز در ارتباط میباشیم
در ابتدای صحبتتان گفتید که برای جنگ علیه داعش تصمیم - 

گرفتید یک نیروی دفاع سازمان دهید. و برای این کار کمبود 
سالح مشکل جدی شما بود. آیا موفق به سازماندهی این نیرو 

 مستقل از احزاب و دولت شدید؟
سالم عبدهللا:  همان روزی که داعش به جلوال نزدیک شد، 
مردم خانقین در حال گریختن از شهر بودند، ما یک واحد 
مسلح  را تشکیل دادیم و حدود هشت نفر بودیم. ازجمله ایاز 
علی، خالد رشید، کارزان عبدالرحمان، نسرین مراد، سیروان 
نوروز و... که بالفاصله به طرف جاده حرکت کردیم و 

بخشی از گفتگوی با فعالین نیروی مستقل توده ای برای دفاع در 
 خانقین

 :مقدمه
ما )مظفر محمدی و محمد راستی( با تعدادی ازدوستانی که 
درشهرخانقین ومنطقه مشغول بسیج وسازماندهی مردم برای 
مقابله با جریان اسالمی موسوم به داعش هستند، دراین شهر 
دیدار وگفتگویی داشتیم. بخشهایی ازاین گفتگو کتبی شده و 

 .بصورت زیر منتشر میگردد
دوستانی که  این گفتگو با آنها انجام شد عبارتند از: سالم 

 عبدهللا، ایاد علی، محمود بستانچی و خالد باجالن
این رفقا به بسیج و سازماندهی نیروی مردم، مستقل از 
نیروهای احزاب حاکم و دولت مرکزی برای دفاع از خود 
برخاسته اند. این یک حرکت  اجتماعی و توده ای و اراده 
مستقیم مردم است  که شاید تنها حرکت مستقل مردم در این 
دوره در کردستان عراق و منطقه و یک الگوی خوب و 

 .مودر برای تکثیر شدن است
نمونه های تسلیح توده ای درعراق و کردستان عراق و 
سوریه در این دوره جنگ علیه داعش، کم نیست. مردم 
کوبانی از زن و مرد، پیر و جوان مسلح اند و ماه ها است 
از شهر و مسکن وزندگی شان درمقابل حمالت داعش دفاع 
میکنند. این یکی از بهترین نمونه های ارادۀ مستقیم مردم 
است. حرکتی توده ای و فراگیر در کردستان سوریه، اما 
تحت نفوذ و رهبری احزاب ناسیونالیست کرد در کردستان 
سوریه  قراردارد و این احزاب تالش میکنند در رقابت با 
همدیگر، نهایتا این جنبش مسلحانه توده ای دفاع ازخود 
وفوق العاده انسانی را  در چنبرۀ ناسیونالیسم و قومگرایی 

 .نگه دارند و نگذارند پر و بال بکشد
همچنین بخشی از مردم آواره شنگال  و مردمان دیگری  

درمناطق مختل  کردستان  تحت عنوان نیروهای داوطلب و 
فدایی علیه داعش میجنگند. درشهرها ومناطق دیگرعراق هم 
گروههای داوطلب برای دفاع ازخود مسلح شده اند. این 
اخبارواطالعات را شایدهمه میدانند. اما آنچه که کمتر آشنا 
است و کمتر درباره اش گفته میشود، تحرکی تا حدودی 
متفاوت با بقیه، در شهر خانقین است. یک حرکت مستقل از 
احزاب ناسیونالیست، یک حرکت مستقل از دولت مرکزی 
ومذاهب وفرقه ها. آشنایی به این تحرک اجتماعی وانسانی و 

 .آزادیخواهانه را از زبان خود فعالین آن بشنویم
ابتدا از سالم عبدهللا پرسیدیم که او و دوستانش بعنوان    -

رهبران وفعالین یک حرکت اجتماعی و توده ای در 
شهرخانقین، درمورد آغاز کار و اقداماتی که شروع کرده 

 :اند برای ما بگوید
سالم عبدهللا: مدتی میگذشت که از کانالهای تلویزیون عربی 
از قبیل شرقیه، الجزیره، رافدین و چند مدیای دیگر بعنوان 
جنگ روانی تعرض ها وحمالت داعش را به مناطق مختل  
عراق پخش میکردند که دربعضی ازآنها حمایت از داعش  
مشخص بود. ازجمله در این مدیا مرتب اعالم میشد که 
جلوال دست داعش است. ما که میدانستیم که این یک 
پروپاگاند دروغ است و تصمیم گرفتیم که کاری کنیم که این 
شایعات هدفمند را خنثی کنیم. بهمراه تعدادی از دوستان از 
خانقین به جلوال رفتیم. نمونه هایی از پرچم و شعار داعش 
را هم با خود بردیم. در جلو اداره مرکزی  ناحیه جلوال جم  
شدیم. واعالم کردیم که جلوال دست مردم است و دست 
نیروهای مسلح مردمی است و شایعه تصرف جلوال دروغ 
است. همانجا جلوچشم مردم و تعدادی خبرنگار دیگر که 
آماده بودند پرچم داعش را سوزاندیم و فیلم تهیه کردیم تا در 
مدیا منتشر کنیم. این ظاهرا کار آسانی بود اما علیه شایعات 
داعش و مدیای حامی شان تادیر خوبی داشت. چرا که  
داعش اساسا برای ارعاب مردم، مدام شایعه پراکنی میکند و 

 .نمایش کشتار و سربریدن میدهد. این اولین اقدام ما بود
این را بگویم که ما از دو سال پیش یک انجمن به نام  انجمن 
دفاع از مناف  مردم " لجنه ی به رگری کردن له به رژوه 
ندیه گشتیه کان" داریم. ما نشستیم وتصمیم گرفتیم که یک 
نیروی دفاع سازمان دهیم. مشکل اسلحه داشتیم اما گفتیم 
بهروسیله ممکن باید ازخود دفاع کرد. طبیعی است که اگر 
ازهمان آغاز شمارزیادی ازمردم اسلحه میداشتند ما نقش 
بسیارسازنده وتعیین کننده ای بازی میکردیم. کمبود سالح، 
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توانستیم خود را درآنجا مستقر کنیم، مردم همچنان درحال فرار 
از شهر بودند، من بطرف یکی از ماشین ها رفتم و ایاز هم به 
طرف یک ماشین دیگر، از آنها پرسیدیم چرا فرار میکنید؟ چه 
اتفاقی افتاده؟ ما هنوز در شهر هستیم و میخواهیم از خودمان و 
شهر دفاع کنیم. ما  از خود شمایم. بدین ترتیب توانستیم عده ای 
از مردم را راضی کنیم که در شهر بمانند و برگردند، مردم 
میترسیدند و طبیعی هم بود و حق داشتند، چونکه زن و بچه 

 .داشتند و با یک گروه بی رحم و جانی طرف بودند
همان شب توانستیم "خانقین" را کمی کنترل کنیم و خود را 
سروسامان دهیم. مردمی که ما را میدیدند احساس شرمندگی 
میکردند، بعضی از آنها میگفتند که خجالت میکشیم شما را تنها 
بگذاریم. ما هم به شهر برمیگردیم، حتی اگر داعش هم بیاید باز 
برمیگردیم. این یک اقدام خیلی بزرگی بود هرچند که زیاد به 
چشم نمی آمد ولی این احساس را داشتیم که کار تادیرگذاری 
انجام داده ایم، بعد آن شب شروع به کنترل شهر و ایجاد پست 
های نگهبانی در جاده ها کردیم و هرکسی اسلحه خود را همراه 

نگهبانی میدایم،  ٤و ۹می آورد و تا پاسی از شب حدود ساعت 
به تدریج مردمی که ما را میدیدند به صورت خودجوش اقدام به 
تشکیل واحد و یا گروهای کوچکی در محالت شهر کردند و 

 .توانست به صورت وسیعی در اکثر محالت مستقر گردند
در رابطه با اهداء خون نیز، با اتحادیه معلمان) ماموستا محمد( 
صحبت کردیم، ایشان گفتند که امروز عصر جلسه داریم و 
پیشنهاد شما را در اختیار اتحادیه معلمان قرار میدهیم که ما هم 
بتوانیم در این طرح شرکت داشته باشیم و خون اهداء کنیم. بعد 

 .از آن  روز قضیه اهداء خون وارد فاز گسترده تری گردید
بعد ازحمله داعش ونگرانی ازاینکه داعش به خانقین نیز حمله 
کند، مردم ما را خطاب قراردادند که در این شرایط میبایست چه 
اقداماتی کرد؟ مردم قبل از مراجعه به حزب حاکم در کردستان 
به ما مراجعه کردند. واقعیت این بود که حکومت در این قضیه 
خیلی به کندی اقدام کرد و دیر عکس العمل نشان داد. در نهایت 
ما اولین گروه دفاع را تشکیل دادیم. از همه تقاضا کردیم که هر 
کسی که اسلحه دارد به ما بپیوندد تا از خود دفاع کنیم، بدون 
اینکه منتظر باشیم نیروی کمکی از حکومت اقلیم یا عراق بیاید. 
این اقدام از طرف ما نتیجه مثبتی داشت و با استقبال خوبی 
مواجه شد و تا این لحظه نیز شبها در سطح شهر حضور پیدا 
میکنیم و بعضا کسانی هم که اسلحه ندارند ولی باز با ما همراه 

 .میشوند و نگهبانی میدهیم
این هیئت در کردستان کامال مستقل عمل میکند و هیچ رابطه ای 
با حزب حاکم در کردستان و حکومت مرکزی ندارد، برای 
تامین مایحتاج خود نیز کامال مستقل میباشیم و خودمان آن را 
فراهم میکنیم. یک مسئله دیگر که ما را برجسته میکند این است 
که مرد ساالری در میان ما جایگاهی ندارد و هیئت و گروه ما 
تنها مردان را در بر نمیگیرد و زنان نیز در این امر دوش به 
دوش ما مشارکت و فعالیت دارند و این الگوی خوبی برای 
دیگران است. همزمان ما با نهادها و تشکل های دیگر در بغداد 
در رابطه هستیم و بنا بر نیاز از همدیگر درخواست همکاری 

 .میکنیم و همکاری نیز داشته ایم
 آیا ان گروه ها و تشکل های بغداد، کرد هستند یا عرب زبان؟ -

سالم عبدهللا: آنها عرب هستند و در اکثر شهرهای عراق نیز 
فعالیت دارند مانند بصره، بعقوبه و... بطور مثال در رابطه با 
قط  آب از طرف جمهوری اسالمی، که تحرکات اعتراضی را 
سازمان دادیم، این گروه به حمایت از ما به اینجا آمدند و با ما 
همکاری خوبی داشتند و تا االن نیز ادامه دارد. درواق  ما برای 
هر خواست و مطالبه ای داریم، بصورت مستقل دست به 
تحصن، اعتصاب و اعتراض میزنیم و تنها مختص به کردستان 
نیز نمیباشد و جنبه کردستانی ندارد. برای ما فقط بحث انسانی 
مسئله اهمیت دارد و فرقی نمیکند در کجا رخ خواهد داد، پس ما 
موضعگیری خود را آشکارا اعالم میکنیم، برای ما شخصیتی 

سال از عمر خود را  ٢۹چون نلسون ماندال میتواند الگو باشد که 
در زندان برای اهداف خود که آزادی انسانی تحت ستم نژادی 

 .بود را فدا کرد و این برای ما جایگاه باالیی دارد
جلوال در نزدیکی خانقین قرار دارد، شایعاتی زیادی درباره  -

سقوط این شهر و تصرف آن از طرف داعش وجود دارد، چه 
 شد که چنین اتفاقی افتاد ؟
کیلومتر از خانقین فاصله دارد، ما  ۹٠سالم عبدهللا: جلوال حدود 

از همان روز اول شاهد اتفاقات جلوال بودیم و خودمان در آنجا 
حضور داشتیم واز اولین درگیرهای آنجا فیلمبرداری نیز کرده 
ایم. واقعیت مسلم این بود که تمام شهر جلوال غیر از یک محله 
به نام "تژنید"  در کنترل نیروهای پیشمرگه قرارداشت. درگیری 

دراین منطقه حدود دوماه طول کشید وتبدیل به یک معضل 
بزرگ برای کل منطقه شد. درحالیکه بهیچوجه نیازی نبود 
اینچنین طوالنی ادامه پیدا کند و دو ماه را صرف درگیری 
دراین منطقه برای آزادسازی آن کنند. این در حالی است 
که  نیروی های پیشمرگه توپ دارند، سالح سنگین دارند و 
یک نیروی وسی  در کل منطقه مستقر شده است. حتی 
یگانهای ضد ترور با امکانات کامال مدرن  نیز آمدند. مردم 
کم کم این احساس را پیدا کردند که این یک بازی بیش 
نیست و دلیل آزاد نشدن  این منطقه تعمدی میباشد 
وغیرعادی است. بدالیل نامعلوم ویا سیاستهای حزب حاکم 
درکردستان، هربار با جوابهای مختلفی مواجه میشدیم. 
زمانیکه آنها را مورد خطاب قرارمیدادیم و پیگیر قضیه 
میشدیم، بعضا میگفتند که هنوز حکمی برای پیشروی از 
مقام های باال به ما ابالغ نشده است و دستور پیشروی، 
دفاع یا عقب نشینی تنها با حکمی که به ما ابالغ میگردد 
قابل اجرا است. در واق  مفهوم حکم از مقامات باال یعنی 
در موقعیت دفاع ایستادن و پیشروی نکردن بود. این 
بزرگترین اشتباه بود. سیاست دفاع درمقابل داعش مفهومی 
ندارد. متاسفانه این سیاست منجر به عقب نشینی نیروی 
پیشمرگه در مقابل داعش گردید که این یک فاجعه بزرگ 
در این منطقه بود. تا همین لحظه نیز، که ما برای نیروهای 
پیشمرگه کمک های مردمی را میبریم و موادخوراکی شان 
تامین میکنیم، دور تا دور جلوال را نیروهای پیشمرگه 
محاصره کرده اند. اما قصد پیشروی ندارند و اینبار 
میگویند که منطقه توسط داعش مین گذاری شده است. 
نیروی های پیشمرگه ادوات و تسلیحات زیادی برای خنثی 

 .سازی مین ها در اختیار دارند اما قصد پیشروی ندارند
به نظر میرسد نیروی شما هنوز در حدی نیست که بتواند  -

مستقال در جنگ علیه داعش شرکت داشته باشد، آیا این 
 مسئله واقعیت دارد؟

سالم عبدهللا: این درست است. اما " نیروی دفاع" به جلوال 
میرفت و گاها به میان پیشمرگه ها میرفتند و نگهبانی 
میداند یا اینکه خود مستقال کنترل چند منطقه را به دست 

تمام تالش ما این است  .میگرفتند و در آنجا مستقر میشدند
که بتوانیم چنین نیروهای دفاعی را سازمان دهیم ولی 
متاسفانه تنها دو منطقه از ما حمایت کردند و دیگر مناطق 
به دلیل وابستگی به حزب حاکم چندان استقبالی از این 

 .حرکت ما نکردند
شما میگوید ما، این ما به غیر از این تعداد زن و مردی  -

که خود را سازمان داده اید شامل چه کسانی یا چه 
گروههای دیگری از مردم میشود؟ اگر زمانی داعش 
بخواهد به خانقین حمله کند، به نظر شما چه تعداد افراد به 
فراخوان شما اسلحه برمیدارند و از خود وشهرشان دفاع 

 میکنند؟
سالم عبدهللا:  روز اول که ما فرخوان را درسطح شهر 
پخش کردیم و از طریق تلفن نیز به این کار مبادرت 
ورزیدیم، حدود سی یا چهل نفر که لیست آنها را هم داریم 
با ما ارتباط گرفتند. در شهر نیز مردم از ما درخواست 
اسلحه میکردند ولی تنها مشکل اصلی که ما داریم همین 
مشکل اسلحه میباشد که ما متاسفانه اسلحه زیادی 
دراختیارنداریم، آنهاییکه اسلحه دارند با ما همکاری میکنند 
و یا در منزل گذاشته اند برای دفاع از خانواده هایشان. اما 
همانطورکه قبال هم گفتم، مشکل اصلی ما همان دراختیار 

سوال را -.      .نداشتن اسلحه باندازه کافی میباشد
طوردیگری مطرح میکنم، آیا شما به مردم ابالغ کرده اید 
که ما برایتان اسلحه تامین میکنیم و مسلحتان میکنیم یااینکه 
گفته اید هر کسی با هر اسلحه و ابزاری که در اختیار دارد 
به شما بپیوندند تا یک نیروی بزرگ مردمی را تشکیل 

 .دهید
سالم عبدهللا: ما هر دو کار را می کنیم. اما در هر دو حالت 
این مسئله یک مسئولیت بی نهایت خطیراست. ما مسئله 
امنیتی را نیز در نظر داریم.  به این خاطر نیاز به حداقل 
شناخت در مورد کسانی که از ما اسلحه میخواهند  یا خود 
اسلحه دارند داریم. تصمیم گرفتن در این مورد  و تشخیص 
به موق ، خیلی دشوار است.  به همین دلیل با مشکالتی در 

 .این رابطه مواجه شده ایم  متاسفانه
در شرایط امروزعراق و کردستان، ما شاهد دو جبهه  -

مقاومت و دفاع از خود هستیم. جبهه ای در حال درگیری 
هستند یا در آستانه شروع درگیری میباشند و هرآن نگرانی 
در اینباره بیشتر وبیشترمیشود که میبایست درگیرشوند و 

از زندگی وجان ومال شان دفاع کنند. بخش دیگر پشت 
جبهه است و نگرانی از وقوع انفجارات و ترور و 
تحرکاتی از این دست. در هر دو جبهه، مردم بصورت 
خودجوش به تحرک افتاده اند تا بتوانند از خود دفاع کنند. 
بعنوان نمونه، هم اکنون کرکوک جایی است که به 
نظرمیرسد مردم  بی اختیار و مایوس و زیر ضرب کشت 
و کشتار و ترور قراردارند. ظاهرا در شهر جنگی در کار 
نیست. اما هیچکس امنیت ندارد. فکر نمی کنید اگر کسی 
از منطقه ای در کرکوک شروع به جم  آوری نیرو کند و 
اعالم دارد که برای جلوگیری از بمب گذاری و وقوع 
درگیری و خانه خرابی و آوارگی نیرو میخواهد حتما 
مردمان زیادی آماده اند سازمان یابند؟ آیا شما به غیر از 
خانقین و محل زندگی خودتان، از جاهای دیگر خبر دارید 

 که در چه وضعیتی هستند؟
سالم عبدهللا: مدتی پیش جمعی از سلیمانیه به اسم " نیروی 
دفاع مردمی"  به اینجا آمدند و با هم مالقات داشتیم، با هم 
تبادل نظر کردیم، آنها بیانیه ای همراه آورده بودند که اگر 
ما زمانی بخواهیم بیانیه ای بنویسم در مطابقت و با همان 
مضمون خواهیم نوشت. مستقل از حزب حاکم، جنبشی 
مردمی باشیم و در این رابطه به توافق رسیدیم که با هم 
همکاری داشته باشیم اما متاسفانه از لحاظ زمانی آنها 
چندان وقت نداشتند و نتوانستند اینجا بمانند. بجز این مورد 

 .درباره کرکوک زیاد باخبر نیستیم
ما االن مشکل جدی آوارگان را هم داریم. ما  به این 
مناطق برویم تا از اوضاع آواره ها از نزدیک آشنا شویم. 
خوشبختانه تا آنجایی که امکانات اجازه داده باشد به این 
آواره ها خدمت رسانی شده بعنوان مثال در گرمای سوزان 
این مناطق اسکان دادن و استقرار بسیار مشکل و سخت 
میباشد. هنوز در جاهایی با کمبود زیاد مواجهیم و عده ای 

 .از گرفتن کمک بی بهره اند
شما از بیانیه ای صحبت کردید که جمعی به نام نیری    - 

دفاع مردمی تهیه کرده بودند، آیا خود شما در مورد 
فعالیت ها و تحرکاتی که داشته اید، بیانیه ای رو به مردم 

 داده اید یا نه؟
سالم عبدهللا: ما برای اکثر فعالیت هائی که داشته ایم 
فراخوان و بیانیه و اطالعیه داده ایم. برای اهداء خون، 
جم  آوری کمک برای آواره ها و در خالل این چند سال 
که مدام در فعالیت و جنب و جوش بوده ایم از بیانیه و 
فراخوان استفاده کرده ایم. بعضی موارد کارهای مهمی با 
حضور صدها نفر انجام داده ایم و گاهی هم با حضور فقط 

 چندین نفر توانسته ایم کارهای خود را پیش ببریم.
اجازه بدهید گفتگومان را در اینجا خاتمه دهیم، جا دارد  -

که از تک تک شما تشکر کنم ، شما کارهای ارزنده بی 
شماری را تابه امروز انجام داده اید و این جنبش باید 
گسترده تر شود، کارها و اقدمات شما باید به گوش دیگران 
در نقاط مختل  برسد و ما نیز در نشر این تجربیات و 
رساندن صدای شما به دیگر شهرهای کردستان و عراق 
تالش خواهیم کرد. تا جایی که امکان داشته باشیم صدای 
شما را به گوش میدیای ایرانی نیز خواهیم رساند. اقداماتی 
که شما انجام داده اید متاسفانه خیلی ها از آن بی خبرند در 
حالیکه بسیار ارزشمند و مهم میباشند.برایتان آرزوی 

 ...  .موفقیت و سربلندی داریم
 

 ٢٠٢٤اوت  -۱۹مرداد 

با دار و دسته های سیاه، مسلح شدن خفودشفان اسفت. چفه 

کسی می توانفد انفکفار کفنفد کفه اگفر مفردم روسفتفاهفا در 

سومالی، کنیا، مکایک، افف فانسفتفان، عفراق و سفوریفه و 

آفریقای مرکای، مناطقی که دار و دسته های اسفالمفی بفه 

را تی و با دست باا مردم را رتل عام می کفنفنفد و دولفت 

رادر به هیچ  مایتی اا آنها نیست، خود را مسلح کفرده اا 

روستاها و م الت خود دفا  نمایند، این دار و دستفه هفای 

سیاه مانند آنچه که در کوبانی ره داد، فلج شفده و عفاجفا 

اا هر گونه تعرتی به جان و مال مفردم مفی شفونفد؟ آیفا 

تاری  برای به کرسی نشاندن راه  ل های جدید آماده نمی 

 www.siamacsotudeh.comشود؟    

  2... اا صر ه  آیا تاریخ برای راه حل های خود
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موقت تعطیل شود؛ اما چند ماه بعد، بکی فیشر در سایت 
 .رسمی کمپ اعالم کرد که کار آن ادامه دارد

فیلم خانم اوینگ و خانم گریدی هشداری به موق  درباره 
خطر سوءاستفاده از مذهب از کودکان و برای اهداف سیاسی 

ای از  و ایدئولوژیک در جامعه مدرن آمریکاست. درصحنه
فیلم، مادر یکی ازکودکان میگوید که ازنظر او مردم دو 

ها که مخال   اند. آنها که مسیح را دوست دارند و  آن دسته
اند.)عین سخنان جورج بوش که گفت هرکه با ما  مسیح

انگارانه و دوالیستی  نیست، علیه ماست!!!( همین تلقی ساده
است که به رفتارهای فاشیستی، مستبدانه و غیر دمکراتیک 
درجهان منجر شده و خاورمیانه را به جنگی پایان ناپذیر 

 .کشانده است
در صحنه دیگری از فیلم، لوی به همراه والدینش برای 
شرکت در مجلس وعظ  تد هاگارت از رهبران اوانجلیست و 

گوید که او  میلیون آمریکایی اوانجلیست )فیلم می ۹٠نماینده 
شنبه هر هفته با جورج بوش  کسی است که روزهای پنج

رود. تد  زند( به کلیسایی در منطقه کلرادو می حرف می
گوید که ما حق نداریم درباره  اش می هاگارت در موعظه

های انجیل بحث کنیم، وقتی که انجیل با همجنسگرایی  گفته
مخالفت نموده، ما نیز با آن مخال  بوده و الزم نیست در 

 .مورد آن و با بحث کردن، بخودمان تردید راه دهیم
به  های این فیلم تد هاگارت تنها کسی بود که به کارگردان

شده و نادرست از او و  خاطر ارائه تصویری تحری 
های م من اعتراض کرد وگفت این فیلم تصویری  اوانجلیست

ها  شیطانی از آنها نشان داده است و روش مستندسازی آن
آمیز است. وی گفت که کار  همانند روش مایکل مور، تحری 

دوربین در این فیلم بسیار شبیه کار دوربین در پروژه 

تواند به نوعی شستشوی مغزی  آموزش های اوانجلیستی می
 .تبدیل شود

فیشر رو به دوربین میگوید: ما نباید درمقابل جنبشی که در 
جهان اسالم بوجود آمده، ساکت بمانیم. او در تمام 

زند، اما صراحتاً  های خود از دشمن حرف می موعظه
گوید منظور او از دشمن کیست. اگر چه با ارجاعاتی که  نمی

دهد، چندان سخت نیست که  به اعمال و رفتار مسلمانان می
 .اند بفهمیم منظور او از دشمن چه کسانی

ها حرف  ساله است که مانند کشیش ٢٢لوی، نوجوانی 
زند و قصد دارد در آینده کشیش شود. او در یکی از  می

گوید که نسل او، نسلی است که  وعظ های خود در کمپ می
 .تواند مسیح را بازگرداند می

ساله یک افسر آمریکایی است که  ۱توری نیز دختر 
متال و راک اند رول مسیحی  موسیقی مورد عالقه او هوی

ای از فیلم یکی از خدمتگزاران اردوگاه،  است. در صحنه
ها  شمایل مقوایی ُگنده ای از جورج بوش را درمقابل بچه

ها نیز  قرارمیدهد و از آنها میخواهد اورا دعا کنند. بچه
هایشان را به سمت بوش دراز کرده و برای او دعا  دست
 .خوانند؛ حرکتی که بیشتر به پرستش شبیه است تا دعا می

در فیلم گفته میشود، این کودکان، ارتش مسیحی 
هستند وباید برای نجات آمریکا از شر دشمن  جمهوریخواهان

ونیروهای ضدمسیح آماده شوند. واعظان کمپ مسیح در 
سخنان خود آشکارا از تجهیز نظامی این ارتش ایدئولوژیک 

 .صهیونیستی در قدم بعدی سخن می رانند
طور  نمایش فیلم کمپ مسیح اگر چه باعث شد این مدرسه به

 ! جادوگر بلر است
دو ماه بعد از نمایش این فیلم، تد هاگارت به جرم اعمال 

مخدر و ارتکاب به  آمیزی چون نگهداری مواد رسوایی
 .گرایانه از سمت خود برکنار شد جنس فحشای هم

شوند بین مایک  در پایان فیلم، فیلمسازان موفق می
پاپانتونیو گوینده رادیوی محلی و بکی فیشر ارتباط تلفنی 

ها  ها ؟ چرا آن پرسد: چرا بچه برقرار کنند. مایک از او می
گوید: تو  ارتش جدید خداوندهستند ؟ و بکی در پاسخ می

توانی این کار را شستشوی مغزی بنامی ولی من  می
 .های مسئول بار بیاورم ها را مسیحی خواهم بچه می

دهد که علیرغم ادعای جدایی مذهب و  کمپ مسیح نشان می
سیاست در قانون اساسی آمریکا و سکوالریسم کذایی 
یانکی ها، چگونه صهیونیست های مسیحی سعی دارند 
تحت لوای مذهب، برای موجودیت اسرائیل در نظام 
سیاسی این کشور، مشروعیت ارائه کنند حمایت بی چون و 
چرای آمریکا از رژیم صهیونیستی و اهداف نژادپرستانه 
آن را تکلیفی دینی قلمداد نموده و برای به راه انداختن 
جنگ های ویرانگر آینده، توجیه ایدئولوژیک بتراشند. 
ایدئولوژی ای که در دوران کنونی و باتوجه به بن بست 
فلسفی حاکم شده بر جامعه بشری و بنجل از آب در آمدن 
فرضیه هایی مثل داروینیسم و تکامل و همچنین ازدیاد و 
گسترش وحشتناک فقر، بیکاری، شکاف های طبقاتی، 
اعتیاد، فحشا، رباتیسم انسانی و ازخودبیگانگی اش، 
حرفهای زیادی برای گفتن پیدا نموده و تزریق میلیاردها 
پول به دامان آن، نقش یک کاتالیزور تسری  کننده را برای 

 ... .اپیدمیک شدن آن فراهم نموده است
 برای تماشای فیلم به لینک زیر رجوع کنید:

http://youtu.be/LACyLTsH4ac 

آپریل  6را به جنبش مردمی نشان می دهد.  احمد عبدهللا یکی از رهبران جنبش 
می گوید: "شرم آور است، من خون های ریخته شده بر زمین را در اعتراضات 

شاهد بوده ام. شرم بر دولت و سیستم قضایی مصر باد."  2100  

در تظاهراتی که مردم مصر در اعتراض به حکم دادگاه داشتند پلیس  با شلیک 
نفر زخمی شدند.   9گاز اشک آور به مردم حمله کرد و در نتیجه دو نفر کشته و 

بعضی از معترضین به خبرنگاران می گویند: "این حکومت ادامه ی همان 
حکومت مبارک است و با همان شیوه سرکوب و کشتاربا مردم سخن می گوید بنا 
براین باید هم حسنی مبارک را تبرئه کند."  محمد مرسی در این مدت با کمال 
آرامش در محل هتل مانندی به نام بیمارستان ارتش بسر برده.  در طول چهار 
سال پس از سرنگونی حسنی مبارک در پی ناآرامی ها و مشکالتی که محمد 

مرسی و اسالمی ها و سپس سران نظامی  به مردم تحمیل کردند، اکنون با تبرئه 
ی حسنی مبارک و دار و دسته و پسرانش از تمام جنایت ها و جرائم مالی و 

ضرر وزیانی که به جامعه ی مصر وارد کرده اند،  جنبش مردمی مصر شاید با 
این پرسش بزرگ روبروست که آیا سرنگونی یک دیکتاتور می تواند به تنهایی 

 هدف و انگیزه ی نهایی یک جنبش باشد.

نوامبر 29برگرفته از گاردین،   

 پرتو

دادگاه تجدید نظر در قاهره، حسنی مبارک رئیس جمهور حکومت 
دیکتاتوری مصر را که به جرم دستور به کشتن صدها تن از 

مخالفین خود وبه جرم فساد مالی به حبس ابد محکوم شده بود را 
رد  و او را تبرئه کرد.  همچنین وزیر کشور او حبیب العدلی و 

چند تن از سران نظامی و امنیتی مبارک و پسران حسنی مبارک، 
جمال و عال نیز که قبال به علت فساد مالی مجرم شناخته شده بودند 

 نیز بوسیله ی این دادگاه تبرئه شدند. 

ساله اش )احمد خلیفه( که به وسیله ی پلیس  09پدر ی که جوان 
کشته شده  2100حکومت حسنی مبارک  در جریان اعتراضات 

بود گفت: این یک حکم سیاسی است نه حکم قضایی، محاکمه و 
تعیین تکلی  حسنی مبارک را  چهار سال طول دادند تا امیدها از 
بین برود و اکنون این حکم مانند گلوله ای بر جان ماست و انگار 

 پسرم امروز کشته شده است." 

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر، خود در رأس 
سازمان اطالعات نظامی حکومت مبارک بوده، و در نگاه مردم 
مصر این حکومت با چنین تصمیمی در واق ، دندانهای تیز خود  

 جرائم حسنی مبارک، و سیستم قضایی کنونی مصر 

00فیلم مستند کمپ مسیح، ... از صفحه ادامه ی   

http://youtu.be/LACyLTsH4ac
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 رونوشت از یک گفتار تلویزیونی
 سیامک ستوده

 بخش سوم
 

دیدیم که چرا در حالی که تقریبا تمام نقاط در بخش های قبلی 
و ممالک دیگر با گذاراز نظام بدوی به نظام دیکتاتوری 
مطلقه فردی گرفتار دوران تاریک و سیاه یکتاپرستی شدند، 
یونان و بخصوص آتن تنها جایی بود که راه دیگری را طی 
کرد، راه دمکراسی را، و نتیجتأ  اگر می بینیم که تفکر تعقلی 
و فلسفی در یونان به اوج خودش رسید و یک چنان 
شاهکارهای فراموش نشدنی را به دست داد، مسئول آن، 
دمکراسی یونان بود که اجازه می داد تا افکار بطور آزادانه 

 مطرح، تکامل و پرورش پیدا کنند. 
در مقابل، دیکتاتوری های مطلقه در شرق بودند که هر نوع 
نظریات تعقلی و ضد دینی را، مثل آنچه که ما در مورد 
کشتار زنادقه در امپراطوری اسالمی دیدیم، محکوم و معدوم 
می کردند و به آنها اجازه رشد که هیچ، اجازه حتی 

 کوچکترین ابراز وجود و بقا را هم نمی دادند.  
 پاسخ به چند سؤال

اما در ادامه بحث سئوالی که مطرح میشود اینست که اوال، 
اگر بین دمکراسی و نفی مذهب و دین، آنطوریکه ما گفتیم، 
یک رابطه مستقیم وجود دارد، پس چرا در دمکراسی های 
غربی ما هنوز شاهد بقای دین هستیم و حتی درسالهای اخیر 
تقویت آن را شاهدیم و دوم اینکه چرا در ماقبل تاریخ که بنا به  
گفته ما یک دمکراسی کامل قبیله ای وجود داشته، همچنان 
شاهد اعتقاد به خدایان و مذاهب اسطوره ای و چند خدایی 
میباشیم. چرا این دمکراسی باعث از بین رفتن مذاهب نشده 
است و سوم اینکه چرا در خوِد جامعه عربِی قبل از اسالم، 
در زمان عروج اسالم، با وجود آنکه در مکه و مدینه نظام 
کامل دمکراتیک برقرار بود، باز هم نظام یکتاپرستی پا 
گرفت و این دمکراسی مثل یونان منتهی به نفی نظام 
یکتاپرستی و کال االهیات نشد، بلکه اسالم عروج کرد و 
دیکتاتوری سیاه خودش را برقرار نمود. اینها س االتی است 

 که من مایلم به طور فشرده به آنها پاسخ دهم.
در مورد اینکه چرا در دمکراسی های غربی ما همچنان شاهد 
حضور مذهب هستیم باید بگویم علت آن این است که این 
دمکراسی به شکل کامل وجود ندارد. این دمکراسی دم بریده 
است. فی المثل، ما در غرب هم شاهد این هستیم که رسانه 
های جمعی، بخصوص تلویزیون که قویترین رسانه است، در 
کنترل سرمایه داران بزرگ است که ارتباط نزدیکی با کلیسا 
و مناب  مذهبی دارند و به هیچ وجه اجازه افشاگری اساسی بر 

 علیه مسیحیت را نمی دهند. 
همانطور که من گفتم اگر در جامعه کنونی یعنی در قرن 
بیست و یک، دمکراسی واقعی برقرار شود که در آن همه 
بتوانند راج  به هر مسئله ای آزادانه صحبت کنند ، آنوقت 
خواهیم دید که ادری از مذهب یکتاپرستی، یعنی مذهب کهنه 
خرافی و سنتی باقی نمی ماند. این بحثی بود که من قبال هم 

 کرده بودم. 
توجه داشته باشید که من هیچگاه نگفتم که در ادر دموکراسی 
مذهب بطور کلی از میان میرود. آنچه که من اظهار کرده ام 
اینست که مذهب در شکل کنونی اش، در شکل یکتاپرستی و 
خرافی اش، در شکلی که متناسب با سطح تفکر و عقالنیت 
بشر در پنج الی شش هزارسال قبل بوده است، با این همه 
اطالعات علمی که در قرن بیست و یکم در اختیار همه است، 
نمیتواند باقی بماند، بلکه اگر رادیو و تلویزیون ها درسطح 
جهانی دراختیار عموم باشند، این مذاهبی که ما می شناسیم، 
مثل مذاهب سامی که برپایه خرافات شش هزار سال قبل، 
مانند خلق هستی در شش یا هفت روز، قرار دارند، یک شبه 

 رخت بر می بندند و از بین میروند. 
ولی باید توجه داشت که این امر منجر به از بین رفتن مذهب 
بطورکلی نمیشود، بلکه مذهب خودش را به شکل جدیدی 
دوباره عرضه میکند. به شکلی که متناسب با سطح تفکرات، 
آگاهی ها و در واق  ناآگاهی های انسان در قرن بیست و یکم 
باشد. مثل آنچه که امروز کسانی می آیند مسئله انرژی را 
مطرح میکنند، طرح هوشمند را مطرح میکنند، خدایی که به 
قول خودشان به شکل انرژی است، یعنی همان خرافه مذهبی 

 قبلی را در شکل مدرن آن مطرح می نمایند. 
بنابراین من هیچ وقت نگفتم که دمکراسی باعث از میان 
رفتن مذهب میشود. گفتم دمکراسی، میدان به مذهب 
یکتاپرستی، به آن شکل خرافی از مذهب که استدالالتش 
مربوط به شش هزارسال قبل است، نمیدهد و اگر این نوع 
مذاهب چه اسالم، چه مسحیت و چه یهودیت هنوز در 
قرن بیست و یک حفظ شده اند، به خاطر زر و زور 
است، به خاطر تهدید و تکفیر است، به خاطر ترور است، 
به خاطر پول است، به خاطر ناآگاه نگاه داشتن عمدی 
مردم از مدعیات واقعی وعقب افتاده آنست، و بخاطر 

 جلوگیری از آزادی نقد است. 
ولی اصوال مذهب یک دلیل روحی و روانی دیگری هم 
دارد که ناشی از ازخود بیگانگی انسان است. یعنی وقتی 
انسان زیر فشار سرکوب های اجتماعی ذلیل میشود و 
اتکا به نیروی خود را از دست میدهد، برای جبران 
ضع  اش متوسل به نیروهای ماوراء الطبیعه و در نتیجه 
از خود بیگانه میشود. یعنی برای حل مشکالت اش به 
جای تکیه به نیروی انسانی خودش متوسل به یک موجود 
خود ساخته خیالی و متافیزیکی میشود، نیروئی که آن را 
خارج از خودش آفریده است و به جای توسل به خودش، 
از خود و نیروی خودش بیگانه شده، به غیر خودش که 
همان خدا باشد متوسل میشود و تازمانیکه این از خود 
بیگانگی که در قرن بیست و یک ناشی از مناسبات 
سرمایه داری و محرومیت های ناشی از آن است وجود 
دارد، توسل به یک نیروی  متافیزیکی و نوعی خدا، 
برای ملیونها انسانی که خود را مقهور قدرتهای اجتماعی 
و اقتصادی حس میکنند، امری اجتناب ناپذیر است، و فقط 
وقتیکه این مناسبات از بین برود، و انسان به معنی واقعی 
کلمه آزاد شود، نیازش به توسل به خدا و به نیروهای  
ماوراء الطبیعه از بین رفته و تنها آنگاه میتواند گریبان 

 خود را از مذهب بمعنی واقعی آن رها کند. 
بنابراین من هیچ وقت نگفتم که دمکراسی باعث از میان 
رفتن مذهب میشود، بلکه گفتم هرجا که دمکراسی وجود 
داشته مذهب یکتاپرستی که بسیار کهنه و هزاران سال از 
علم و آگاهی زمان عقب تر بوده، نمیتوانسته پا بگیرد و 

 نمونه آن در یونان بوده که دیدیم نتوانست پا بگیرد. 
ولی حاال شما ممکن است این سئوال را مطرح کنید که 
اگر مذهب تنها با محو جامعه طبقاتی و از خودبیگانگی 
انسان از بین می رود، پس چگونه است که من در 
صحبت هایم گفتم که در یونان به هر حال نقد فلسفی 
وقتیکه به اپیکور و قبل از او دمکریت رسید خدا و مذهب 
را تقریبا بطور کامل نفی کرد. پاسخ اینست که بله، این 
اتفاق رخ داد، ولی این آنچه بود که در میان فالسفه رخ 
داد. یعنی فالسفه، آنهم بخشی از آنان بودند که خدا را 
تقریبا بطورکامل نفی کردند. درحالیکه مردم یونان هنوز 
همچنان خدایان گوناگون را می پرستیدند و به آنها اعتقاد 
داشتند. ما نمیتوانیم آنچه را که در مورد تفکر فلسفی و 
اندیشه علمی بوقوع می پیوندد، به حساب کل جامعه 

 بگذاریم. 
و اما در مورد این س ال که چرا در ماقبل تاریخ که 
دمکراسی وجود داشت، همچنان ما مذاهب چند خدایی را 
داشتیم، فکر میکنم پاسخ آنرا دادم و گفتم که دمکراسی 
باعث از میان رفتن مذهب نمیشود، بلکه حدااقل پا به 
مذهب یکتاپرستی که مبین و مبلغ دیکتاتوری مطلقه 
فردیست نمیدهد. بنابراین، در دمکراسی بدوی ما شاهد 
وجود مذاهبی که با طرز تفکر آن زمان و سطح دانش آن 
زمان منطبق بوده، یعنی خدایان طبیعی و اسطوره ها 
مواجه ایم که البته امروزه آن مذاهب از بین رفته اند. 
علت اینکه آنها از بین رفته، ولی مذاهب یکتاپرست هنوز 
باقی مانده اند هم اینست که مذاهب چند خدایی متعلق به 
دمکراسی بدوی بودند. وقتی که نظام تمدن دمکراسی 
بدوی را از میان برد، نظام دینی متعلق به آن یعنی 

 مذاهب چند خدایی را نیز از میان برداشت. 
مثال در رم،  وقتی کنستانتین مسیحیت را بعنوان دین 

میالدی(، قبل از آن،  381رسمی رم پذیرفت )در 

 چرا در یونان فلسفه بر یکتاپرستی پیروز شد  

جمهوری دمکراتیک رم، در زمان سزار وبعد اکتاویوس، 
جای خودرا به امپراطوری و درواق  دیکتاتوری رم داده بود 
واز اینرو نیاز به یک روبنای مذهبی متناسب با خودش 

، یعنی همزمان با 529داشت. برای همین، جالب است که در 
سلطه مسیحیت بر رم،  فرمانی صادر میشود که در آن، همه 
مراسم دینی متعلق به مذاهب چندخدایی و همچنین تدریس 

 فلسفه در مدارس یونانی و رومی قدغن می گردد.  
اما در مورد  اینکه چرا در دمکراسی مکه و مدینه که به 
قول شما دمکراسی کامل بود، مذهب اسالم که یکتاپرستی 
بود پا گرفت؟ باید بگویم که اتفاقا اسالم نه در دمکراسی مکه 
و مدینه، بلکه در جریان سرکوب این دمکراسی ها و 
خصوصا در مدینه بود که بر پا شد. این دمکراسی ها اجازه 
پاگرفتن به اسالم را ندادند. در مکه تا زمانی که محمد 
مجبور بود طبق قواعد دمکراتیک عمل نماید، یعنی عقاید 
خرافی و پو  و بی پایه اش را بدون امکان بکاربردن زور 
و خشونت  تبلیغ کند، نتوانست در اندیشه اعراب نفوذ نماید. 
چون اعراب بدوی با استدالالت  ماتریالیستی او را تمسخر 

 می کردند و می گفتند که دیوانه است. 
در حالیکه محمد مدعی بود که روز قیامتی خواهد بود که در 
آن مرده ها زنده و به پیشگاه خدا خواهند رفت، اعراب بدوی 
به شکل کامال رئالیستی مطرح میکردند که  بعد از مرگ، 
دنیای دیگری وجود ندارد و ما هم مثل اجزای دیگر دهر از 
بین رفته و به خاک تبدیل میشویم و باین ترتیب او را مسخره 
میکردند و درست بخاطر همین که در دمکراسی مکه امکان 
پاگیری خرافات یکتاپرستانه  وی وجود نداشت، بود که 
محمد ناچار به مهاجرت به مدینه شد و در آنجا نیز به جای 
تبلیغ، تاکتیک سرکوب و تحمیل مسلحانه ی دین را در پیش 
گرفت. با گروه های مسلحی که تشکیل داد بجان مردم افتاد. 
به کاروان های آنها حمله کرد و با اموال بدست آمده، نیروی 
مسلح و سرکوبش را گسترش داد. سپس با ترور شعرا و 
مخالفین و برقراری دیکتاتوری فردی اش در مدینه و کشت 
و کشتار قبایل، مذهب یکتاپرستی خود را با خون و شمشیر 

 به مردم اعرب تحمیل نمود.
بنابراین، نمونه اسالم خود نمونه ایست دال بر صحت بحثی 
که داشتیم و اینکه مذاهب یکتاپرست همه جا به زور و به 
نیروی سرکوب خودشان  را به بشریت تحمیل کردند. بنظر 
من بشریت هیچ وقت مذهب یکتاپرست را نپذیرفت و هنوز 
 هم نپذیرفته، قبول نکرده، و سر در برابر آن خم نکرده است. 
این داستان اسالم در مکه و مدینه بود و همانطور که قبال هم 
گفتم این آیه ی "ال اکراه فی الدین" را که اسالمی ها دائم بر 
سرشان گذاشته و حلوا حلوا میکنند و با حقه بازی سعی 
دارند به کمک آن آبرویی برای دین خشونت طلب و 
جنایتکار خود بتراشند از آیات مکی است. یعنی توسط محمد 
در مکه و به این دلیل بیان شد که در آنجا محمد قدرت بکار 
بردن زور را نداشت، فاقد نیروی مسلح بود و اگر برخالف 
قواعد دمکراتیک عمل میکرد، قریش خرد و خمیرش 
میکردند.  ولی وقتیکه به مدینه آمد و درآنجا صاحب نیروی 
مسلح، و به قدرت غالبی تبدیل شد، چهره واقعی اش را نشان 
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چرا که به زعم وی این امر شانس رسیدن خالفمت بمه خمانمواده 
او را نزدیک تر میکرده است. به همین خاطر است که پمس از 
بیعت انصار و مهاجرین با ابوبکر نزد عملمی رفمتمه بمه او ممی 

 گوید:
"چرا این کار در کوچک ترین طایفه قریش باشد، به خمدا اگمر 
خواهی مدینه را بر ضد وی از اسمب و ممرد پمر کمنمم ... ای 

 ابوالحسن دست پیش آر تا با تو بیعت کنم."
با اینحال به نظر میرسد که خود علی در برابر ابوبکر و عمممر 
شانس چندانی برای خالفت خود نممی بمیمنمد، بمه خصموص کمه 
اکنون عمر و ابوبکر با حرکت سری  و بمه مموقم  خمود بمرای 
جلب نظر انصار همه را غافلگیر کرده، او و دیمگمران را در 
برابر یک عمل انجام شده قرار داده اند. از این رو، رقمابمت بما 
آنها را کنار گذارده، نه تنها تقاضای ابوسفمیمان را رد ممیمکمنمد، 
بلکه طلحه و زبیر را نیز وادار به بیعت با ابوبکمر ممی نمممایمد. 
ولی بر سمِر مسمئملمه دیمگمری کمه ُزَهمری مما را از آن ممطملم  
میسازد، همچنان از بمیمعمت بما ابموبمکمر خمودداری ممی ورزد. 

 زهری میگوید:
ابموبمكمر آممدنمد و    پمیمش   از مرگ محمد، فاطمه و عمبماس   " پس

میراه پیمبر را از او طلب كردند كه زمین فدك و سمهمم خمیمبمر 
را مى خواستند، ابوبكر به آنها گفت: از پیمبمر خمدا شمنمیمدم كمه 
گفت : ما اره نمى گذاریم و هرچه از ما بمممانمد صمدقمه اسمت، 
خاندان محمد فقط از این مال مى خورند. من كارى را كه پیمبر 

    میكرد تغییر نمى دهم."
به این ترتیب فاطمه از ابوبکر دوری میکند و هرگمز بما او در 
این باب صحبت نمی نماید. در نتیجه علی تا شش مماه بمعمد کمه 
 فاطمه فوت میکند با ابوبکر بیعت نمی نماید. زهری میگوید: 

"نه علی بیعت کرده بود و نه هیچ یک از بنی هاشم بیعت کمرده 
بودند و چون علی دید که مردم از دور وی پمراکمنمده شمدنمد بما 
ابوبکر از در صلح در آمد و کس فرستاد که پیش ما بیا و همیمچ 
کس با تو نیاید که خوش نداشت عمر بیمایمد و خشمونمت وی را 

 می دانست."
علیرغم توصیه عمر که به ابوبکر میگوید تنها نزد علی نمرود، 
او به خانه علی میرود. در آن جا "... بنی هاشمیان به نمزد وی 
فراهم بودند، علی برخاست و چنآنکه باید حمد و دنای خدا کمرد 
آنگاه گفت: باز ماندن ما از بیعت تو از این رو نیست که فضمل 
تو را انکار می کنیم یا خیری را که خدا سوی تو رانده به دیمده 
حسد می نگریم، ولی ما را در این کار حقی بود که ما را ندیمده 
گرفتید." و از خویشاوندی خود با محمد و حمق بمنمی هماشمم آن 
قدر میگوید که ابوبکر به گریه می افتد. و وقمتمی عملمی سماکمت 

 میشود میگوید: 
"به خدا خویشاوندان پیمممبمر خمدا را از رعمایمت خمویشماونمدان 
خودم بیشتر دوست دارم. دربارۀ این اموال كه میان من و شممما 
اختالف است نیت خیر داشتم و شنیدم كه پیمبر خدا میمگمفمت از 
ما اره نمیبرند، هرچه به جا گذاریم صدقه است، خاندان محمد 
فقط از این مال مى خورند و ممن در پمنماه خمدا همر كمارى كمه 

 محمد پیمبر خدا كرده باشد همان مى كنم ."
پس از آن على میگوید: "وعده مما و تمو بمراى بمیمعمت امشمب  

در این زمان یکی از یاران وی فریاد میزند: "مراقب سمعمد 
باشید و پایمالش نکنید." و عمر میگوید: "بکشیدش کمه خمدا 
او را بکشد"، آن گماه بماالی سمر سمعمد ایسمتماده ممیمگمویمد: 
"میخواستم پایمالت کنم تا بازویت درهم بشکند". سعد ریمش 
عمر را در دست گرفته میگوید: "به خدا اگر ممویمی از آن 
می کندی دندان در دهانت نمی ماند." سرانجمام ابموبمکمر پما 
در میانی کرده عمر را آرام میکند. با این حال سعمد کمه بمه 
طور غیر منتظره ای قافیه را باخته است، با خشم میگمویمد: 
"اگر نیروی برخاستن داشتم در اقطار و کوچه های ممدیمنمه 
چنان بانگی از من می شنیدید که تو و یارانت گمم شمویمد و 
تو را پیش کسانی میفرستادم که در میمان ایشمان بمه ممطمبم  

 بودی نه مطاع، مرا از این جا ببرید."
که َخزَرجیان او را به خانۀ خود میبرند و او دیگر هیمچمگماه 
نه در نماز جماعت شرکت میکند و نه با ابوبکر بیعمت ممی 

 نماید. 

به این ترتیب، انصار با این استدالل ابموبمکمر کمه جمانشمیمن 
محمد باید از خاندان او یعنی از قریش باشد موافقت میکنمنمد 
و چون میان عمر و ابوبکر نیز بر سر پیغممبمری اخمتمالفمی 

 نبوده، روی خالفت ابوبکر توافق می شود. 
ولی مشکل دیگر این بوده که بعضی از انصمار ممیمگمویمنمد:  
"ما جز با علی بیعت نمیکنیم". در ضمن طلحه و زبیر نمیمز 
به گفته زیاد بن كلیب خواستار بیعت با عملمى بموده انمد. در 
نتیجه عمر به خانه على رفته، او طلحه و زبیر و جمعی از 
مهاجرین را که آن جا بوده اند تهدید کمرده ممیمگمویمد: "اگمر 

ممیمزنمم." زبمیمر بما شمممشمیمر    براى بیعت نیایید خانه را آتش
مي لغمزد و    كشیده به طرف او مي آید كه شمشیر از دستش
بیایند و او را    به زمین مي افتد و این باعث میشود كه پیش

 بگیرند. 
با اینحال، علی همچنان حاضر به بیعت با ابوبکر نممیمشمود. 
طلحه و زبیر نیز خواستار بیعت با علی میباشند. تا جائیمکمه 
زبیر میگوید: "شمشیر را در نمیمام نمگمذارم تما بمرای عملمی 

 بیعت گیرم."    
همه این موضوعات بیش از پیش پوشالی بمودن اعمتمقمادات 
اطرافیان محمد را برمال میکند و نشان دهندۀ این اسمت کمه 
آنها نیز مانند اطرافیان هر دیکتاتوری جز در پی قمدرت و 
دروت  نبوده اند و زهد و پارسائی شان ظاهری، و صمرفماً 

 از روی ریا بوده است.  
عمر روز بعد به مسجد آمده، پس از آنکه جریان گفتمگمو بما 
انصار و بیعت با ابوبکر را برای مسلمانان نقل میکنمد، بمی 
آنکه از علی نامی ببرد همه را دعوت به بیعت بما ابموبمکمر 

 .می نماید و کسی با او مخالفت نمیکند
در این میان ابوسفیان نیز بیمکمار نمممی نشمیمنمد. او همرچمنمد 
میداند کمه درحمال حماضمر بمرای او و خمانمواده اش همیمچ 
شانسی برای خالفت وجود ندارد و برای این منظور بیشتمر 
باید صبر کند، با ایمنمحمال، خمالفمت عملمی را کمه از لمحماظ 
خویشاوندی نزدیک تر از ابوبکر به او بوده ترجیح میدهمد. 

 سیامک ستوده
 مرگ محمد  و اختالف میان اصحاب وی

با مرگ محمد، نه تنها شورش و ارتداد کل قلمرو اسالمی را 
در برمیگیرد بلکه در خود مدینه نیز روحیه ها پائین رفته، بما 
رسیدن اخمبمار ممربموط بمه شمورش هما داممنمه تمزلمزل ممیمان 
مسلمانان باال میگیرد. برای هممیمن، بمالفماصملمه پمس از دفمن 
محمد، عمر به میان مسلمانان رفته با کممال شمقماوت آنمهما را 

 تهدید به قط  دست و پا کرده می گوید: 
"کسانی از منافقان پنداشته اند پیممبمر ممرده، بمه خمدا نمممرده، 
بلکه پیش خدای خود رفته... به خدا پمیمغمممبمر بمازممیمگمردد و 
دست و پای کسانی را که پنداشته اند پیمممبمر خمدا ممرده قمطم  

 میکند."  
این نشان میدهد که قدرت حکومت اسالمی چقمدر پموشمالمی و 
صرفا بر پایه زور و بی عدالتی بوده که با مرگ ممحمممد ایمن 
چنین سری  هوادارانش روحیه خود را باخته از خشم و انتقمام 

 مردم دچار وحشت می شوند. 
عمر حتی تا آنجا پیش میرود که طبری میمگمویمد همرکمس کمه 

 میگفته محمد مرده، او را تهدید به کشتن میکرده است.   
حتی ابوبکر نیز که سیاستمدارتر از عمر بوده، سعی ممیمکمنمد 
تا مردم را به زوِر تهدید خدا آرام سازد. او نیمز بما اشماره بمه 
اینکه اگر پیغمبر خدا ممرده ولمی خمدای او نمممرده، درعمیمن 
اینکه آنان را از این طریق، هرچند با لحن مالیم تری ازعمر 
تهدید میکند، سعی ممیمنمممایمد آنمان را تشمویمق بمه پمایمداری و 
احتراز از عقب گرد کمنمد. ابموبمکمر در سمخمنمان خمود بمرای 

 مسلمانان می گوید:
"محمد جز فرستاده ای نیست که پیش از او فمرسمتمادگمان در 
گذشته اند، آیا اگر بمیرد یا کشته شود عقب گرد میکنید و همر 
که عقب گرد کند ضرری به خدا نمیزند و خمدا سمپماس داران 

 را پاداش خواهد داد." 
تحت چنین شرایطی، اصحاب ممحمممد در عمیمن نمگمرانمی از 
اوضمماع و تممالش بممرای آرام کممردن اوضمماع از رقممابممت بمما 
یکدیگر برای چنگ انداختن بر میراه قدرت محمد نمیمز بماز 

 نمی مانند. 
 

انصار که از طوای  اوس و َخزَرج بودنمد در "سمقمیمفمه بمنمى 
فمردى از  -ساعده" گرد هم می آیند تما بما "سمعمد بمن عمبماده"

براى خالفت بیعت كنند. سعد بن عبماده بمرای آنمهما  -خودشان
سخنرانی میکند که قوم محمممد او را از خمود رانمدنمد و ایمن 
انصار بودند که به او پناه داده برایش جنمگمیمدنمد تما سمرانمجمام 
اعراب را مطی  او ساختند و بنابراین آنها تنها کسانی هسمتمنمد 

 که شایسته خالفت و ادامه کار محمداند. 
سعد حتی با گروهی از هوادارانش که میگویند اگر مهاجریمن 
نپذیرند به آنها پیشنهاد "یک امیر از ما و یک امیمر از شممما" 
 را میدهیم، مخالفت نموده و آن را "نخستین سستی" می نامد. 
در این میان ابوبكر و عمممر وقمتمی از ادعمای خمالفمت سمعمد 
خبردار میشوند به همراه "ابو عبیدة بن جراح" و برای خنثمی 
کردن تالش انصار  با عجله راهى آنجا میشمونمد. ابموبمکمر بما 
 -سخنرانی خود مبنی بر اینکه خالفت بمایمد در ممیمان قمریمش

و مهاجرین که اولیمن کسمان در پمیموسمتمن بمه او  -قبیله محمد
بودند باقی بماند، از انصار میپرسد: "چه میخواهید؟" و آنمهما 
جواب میدهند: "یک امیر از ما و یک اممیمر از شممما" بماشمد. 
ابوبکر پیشنهاد میکند "اممیمران از مما بماشمنمد و وزیمران از 
شما"، "ما امیران میشویم و شما وزیران که با شممما مشمورت 

 کنیم و بی رای شما کاری را به سر نبریم". 
با این پیشنهاد و با رقابتی که همیشه ممیمان دو قمبمیملمۀ اوس و 
َخزَرج بوده، اوسیان دچار تردید میشوند که مبمادا بما خمالفمت 
سعد، َخزَرجیان بر آنها مسلمط شمونمد، همممه بمرای بمیمعمت بما 
ابوبکر به سوی او روی آور میشوند، بطوریکه نزدیک بموده 
سعد بن عباده را که مریض و در پتویی پیچیده شده بود، زیمر 

 دست و پای خود لگد مال کنند.  

 قیام سرتاسری اعراب

 علیه اسالم 
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 ناراضی پیشین چک، اکنون علیه غرب

باشد." به این ترتیب علی نیز با ابوبکر بمیمعمت ممیمکمنمد. 
در همین سمال اسمت کمه یمزدگمرد بمه پمادشماهمی ایمران 

 میرسد.
 
   .7231طبری، جلد چهارم، فارسی، ص  

  همان جا. -

  .7231همان جا، ص  -

به روایت "ضحاک بن خلیفه" وقتی که حباب  بن منذر در دفاع از سعد بنن   -

عباده شمشیر می کشد و به انصار می گوید که به حرف عمر گوش نندهننند، 

عمر به او حمله نموده و  شمشیر وی را که از دستش میافتد، بنرداشنتنه بنه 

سعد حمله میکند. پس ازآن انصار و خود سعد با ابوبکر بیعت میکنند. طبری، 

 .7231ص 

   .7231-7231همان جا، صص  -
 
   .7231-7231همان جا، صص  -

   .311سال، ص  32دشتی علی،  -

  .7221طبری، جلد چهارم، فارسی، ص -ضض   

  . 7221همان جا، ص  

  .7221همان جا، ص  -

 
 برگردان : هاتف رحمانی –آندره ولچک 

میالن کوهوت متفکر، مجری و استاد دانشگاه است. او 
در چکسلواکی متولد شد وتا قبل از امضا "منشور 

در آنجا زندگی میکرد و سپس به ایاالت متحده "  ۵۵
مهاجرت، و شهروندی امریکا را کسب کرد. آقای 
  .کوهوت از سرمایه داری، و رژیم غربی ناامید است

او سال ها و دهه ها در سراسر جهان در حال نمایش 
مقابله با امپریالیسم، نژاد پرستی، سرمایه داری و تمام 

  .مذهب های جهان به ویژه مسیحیت بوده است
 در کلیکارو ٢٠٢۴اکتبر  ٢٢گفتگو در 

(Klikarov) دهکده ای کوچک درغرب بوهمیا انجام
شد. ولچک برای ایراد سخنرانی سیاسی در دانشکده 

، جاییکه کوهوت در (Pilsen) فلسفه وهنر شهر پیلسن
آن جا تدریس میکند، به جمهوری چک آمده بود. هر 
دو به دهکده کوچک و دورافتاده کیلکارو، درغرب 
بوهمیا رفتند و درآنجا درکنارحوض پرورش ماهی به 
گفتگو درباره مسمومیت امپریایسم غربی، سرمایه 

  .داری و تبلیغات اروپایی/ امریکایی پرداختند
آندره ولچک: شما از معدود هنرمندها در غرب هستید 
که علیه امپریالیسم غربی، علیه سرمایه داری افسار 
گسیخته، و علیه مذهب ها مستقیم عمل میکنند. چگونه 

 و کی این شکل خاص هنر را انتخاب کردید؟ 
میالن کوهوت: آن انتخاب دقیقا از روزهایی شروع شد 
که من بخشی از به اصطالح "فرهنگ دوم"، تاتر 
زیرزمینی چک بودم، دوره ای که از سوی غرب 
"سامانه توتالیتر" خوانده میشد یا سامانه سوسیالیستی 
چکسلواکی. "فرهنگ دوم" جنبشی بود که خالقیت و 
نیز معنی هنر خود را شکل داد. در آن روزها ما از 
فرهنگ رسمی، یا "فرهنگ نخست" تبعید شده بودیم. 
خوب ما شورش کردیم. آن جنبشی عمیقا آشکارا 

     .سیاسی بود و هنر سیاسی خود را تولید کرد
آ.و: شما اغلب به درستی میگویید که آن هایی از بین 

را امضا کردند و آن هایی که در "  ۵۵شما که "منشور 
طی جنگ سرد درگیر جنبش زیر زمینی / مخال  
بودند، عمال سوسیالیست بودند، برخی حتی 
مارکسیست بودند. آن شامل شما هم میشود. شما بعنوان 
یک روشنفکر قطعا یک روشنفکر چپگرا هستید. این 
یک پارادوکس آشکار است: غرب شما را بعنوان 
گروهی کمونیست ستیز "می فروخت"، و ترویج 
میکرد. آیا می توانید در باره این پارادوکس صحبت 

 کنید؟ 

کوهوت: البته چنین پارادوکسی وجود داشته است، 
پارادوکسی عظیم، چون بسیاری از افراد جنبش زیر 
زمینی، از "فرهنگ دوم" عمال بطورعمیقی حامی 
ارزش های چپ بودند. مانند تقسیم کردن همه چیز، به 
جای جم  کردن چیزها. ما به مالکیت خصوصی 
دارایی و ابزار تولید اعتقاد داشتیم. اما هرگز از زاویه 

ما نمیدانستیم که ارزش   –نظری به آن فکر نمیکردیم 
ها عمال، از نظر فلسفی چپگرایانه بودند. از این رو 
در عین حالی که علیه به اصطالح دولت کمونیست 

اما   !می جنگیدیم، عمال کمونیست های حقیقی بودیم
خود که "  ۵۵وقتیکه من این را به رفقای "منشور 

هرگز این کشور را ترک نکردند میگویم، آن ها اغلب 
  .نمی خواهند آن را بپذیرند –شاش بند میشوند 

آ. و: شما عمال گفتید که واسالو هاول، که در برخی 
نکته ها کامال فریب خورد و حمایت از امپریالیسم 

به واشنگتن رفت و در ازای   –غربی را آغاز کرد 
ستایش نماینده های رژیم )امریکا( سخنرانی 

که حتی هاول، زمانی که   –چاپلوسانه ای ایراد کرد 
عضو جنبش شما بود، عمال همین ایده آل های چپ 

  .گرایانه را مطرح می کرد
کوهوت: ابله البته! برخی از این دید گاه های فلسفی 

  !عمال مارکسیستی بودند
آ.و: پس چه اتفاقی افتاد؟ چگونه افرادی مانند او عمال 

 تغییر کردند؟ 
کوهوت: پس از انقالب من خیلی به واسالو هاول 
افتخار میکردم، چون او آشکارا اعالم کرد که تصمیم 
ندارد برای زندگی به قصر ریاست جمهوری برود. او 
در یک آپارتمان متوسط زندگی کرد، ماشین شخصی 

برد ... من احساس می می خود را هر روز به اداره  
  ... کردم که او به یک نمونه جالبی تبدیل میشود

آ.و: او حتی دوچرخه شخصی خود را در قصر 
  ... ریاست جمهوری راند

کوهوت: بله... او به نوعی به "قهرمان ملت"، یا 
"رئیس جمهور مردم" تبدیل شد. سپس چیزهایی فکر 
او را تغییر دادند... شاید بخشی به خاطر آن بود که او 

  .از نظر تاریخی از خانواده ای بورژوا بود
  ...آ.و: یکی از دروتمندترین ها در پراگ

کوهوت: بله، از یک خانواده بورژوای بسیاربسیار 
دروتمند... و او البته عادت داشت بگوید که من 
نمیخواهم دارایی و موقعیت اجتماعی خانواده سابق 
خود را پس بگیرم، اما بعضی چیزها باید تغییر کنند. 
من فکر میکنم که مشاورها، پس از آنکه رئیس 
جمهور شد، وارد کردن فشار ایده هایی را آغازکردند 
که اگر او به این نوع "سبک زندگی چپ گرایانه" 
ادامه دهد، ممکن است برای جهت سرمایه داری که 
کشور در آن جهت حرکت میکند مزاحمت ایجاد نماید. 
آن ها احتماال به او میگفتند که او ممکن است بعنوان 
خراب کننده "آزادی" و "رشد اقتصادی"... و نیز 
احتماال، بزرگترین مخال  سیاسی فاسدها به نظر 
برسد... و او این گونه تغییر را آغاز کرد، به آهستگی 
اما دائمی. او عمال دارایی های سابق خانواده خود را 
در به اصطالح "استردادها" جم  آوری کرد. او 
حمایت از سیاست خارجی امپریالیستی امریکا را 
آغاز نمود، واقعیتی که من به شدت از آن شرمسار 
شدم... و بعد از آن حتی چیزهای شگفت آورتری رخ 
داد: او ارتباط با زندگی واقعی را از دست داد: او 
زندگی در گلخانه افراد برگزیده، یا چیزی مانند آن را 

  .آغاز نمود
آ.و: آنچه مرا به این موضوع کشاند آن بود که ما    

قبال گفتگو کرده بودیم: صرف نظر از آن مشکل هایی 
که چکسلواکی در دوران شوروی با آن مواجه بود، 
کشور به صورت قطعی در سمت مردم ستم دیده، در 
سراسر جهان بود. مهندس ها، دکترها، آموزگارهای 

برای انسانیت، برای مردم در   –چک واسلواکی 
  .افریقا، آسیا... کارهای افسانه ای انجام دادند

  ...کوهوت: آن چنان که کوبایی ها انجام داده بودند

آ. و: بله. اما اکنون، با نگاهی به پشت سر، بنظرمیرسد که درصد 
عظیمی از افرادی که در دوران کمونیسم بودند، عمال رویای پیوستن 
مستقیم یا غیرمستقیم به غرب، تبدیل شدن به بخشی از ماشین سرکوب 
جهانی را میدیدند. اکنون وقتی که بسیاری از مخال  های ترقی خواه 
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ترس از مجازات به نظامات قرون وسطائی که همه چیز بر 
پایه زور و قلدری قرارداشت تعلق دارد. اتفاقا من مطلبی را 

سال پیش در همین مورد  211از کانت برای شما دارم که وی 
 صحبت می کند. او می گوید:

"این تفکر دینی که سعی کند یک لولو خرخره ای بسازد و 
انسان ها را با ترساندن از آن لولوخرخره و مجازات، و از 
هیبت او وادار به رعایت اخالق بکند آن هم روش دیکتاتوری 
است که ما در سطح سیاسی هم می بینیم و هیچ دوامی ندارد و 

 www.siamacsotudeh.comگذرا است."     

انسان از لحاظ مادی و معنوی متداوما در حال پیشروی بوده 
است که من قبال در این مورد مکررا نوشته و صحبت کرده 
ام. ولی وقتیکه ما به نظام تمدن میرسیم، وقتیکه برای اولین 
بار در تاریخ بشر مالکیت خصوصی بوجود می آید و 
طبقات دارا و ندار و نظام بردگی برقرار میشود، انسان 
برای اولین بار، از لحاظ آزادی و شخصیت و اخالقیات 
انسانی، گرفتار یک سقوط عظیم شده و به این معنی واقعا به 
عقب میرود. این واقعیت است، این چیزی نیست که کسی 

 بتواند آن را انکار کند. 
ما اگر میخواهیم مفهوم درستی از تاریخ بدست دهیم این 
مفهوم باید بر اساس واقعیات تاریخی بنا شود، نه اینکه از 
قبل یک مفهومی در ذهنمان بسازیم و بعد برویم   دست و 

 پای واقعیت را برای انطباق با آن کوتاه کنیم. 
آنچه که درتاریخ بشر رخ میدهد این است که شش هزارسال 
پیش، نه از لحاظ مادی، بلکه از لحاظ آزادی و اخالقیات 
انسانی، بشریت گرفتار سقوط عظیمی میشود که ساده ترین 
نمونه اش این است که انسان، برده هم نوع خودش میشود. 
زنان برده مردان میشوند. فحشا، زندان، اعتیاد، سرکوب 
همه اینها درهمین لحظه تاریخی است که بوجود می آید. 
اینها همه نشان دهنده وحشی گری و عقب افتادگی معنوی و 

 اخالقی انسان است. 
منتها از همین زمان هم، این انسان شکست خورده، برده و 
ذلیل شده، دوباره شروع به مبارزه و بلند شدن بر روی 
پاهای خودش میکند. شش هزارسال جلو می آید، و دوباره 
آزادی های خودش را تا به درجه امروزی گسترش میدهد. 
با اینحال، باید توجه داشت که آزادی های امروز انسان 
هنوز به سطح آزادی های وی در نظام ماقبل تاریخ نرسیده 
 است، هرچند روزی به آن و حتی فراتر از آن خواهد رسید. 
حرکت تاریخ هیچوقت به شکل خط مستقیم نبوده و نیست. 
باال وپایین دارد. شاید در مجموع  رو به جلو و رو به اعتال 
باشد. ولی نه در یک خط مستقیم.  تازه امروزه بحث بر سر 
این است که آینده بشر به چه چیزی منتهی خواهد شد. به 
یک نظام واقعا انسانی یا به بربریت؟ آیا انسان زیر ویرانی 
ناشی از جنگهای مخرب اتمی، یا خسران های محیط 
زیستی، دوباره به غارنشینی و عصر بربریت باز خواهد 
گشت یا نه؟ شما نمیتوانید تاریخ را غیب گویانه پیش بینی 
 کنید. هرچند میتوانید روندهای اساسی آن را توضیح دهید. 

و اما در مورد ماکس وبر و اینکه وی عاملی جز عامل 
اقتصادی را برای تغییر و تحوالت جامعه مطرح میکرد، 
خب، البته او  یک فیلسوف ایده آلیست است و بینشش با 
بینش من و بسیاری از دیگرانی که ماتریالیستی فکر میکنند 
و تحوالت اجتماعی را در اساس ناشی از تحوالت اقتصادی 
میدانند، فرق دارد. طبیعتا او نظر خودش را دارد که 

 موضوع بحث من در اینجا  نمی باشد.
اما  در مورد اینکه چرا یونان پیشرفته در حال حاضر عقب 
افتاده است باید بگویم، برای اینکه تاریخ تکامل اجتماعی 
یک تکامل ناموزون را عرضه میکند. یعنی در هر مقطعی 
ملت خاصی پرچمدار فرهنگ و تمدن میشود و بعنوان ملت 
پیشرو عمل و بعد هم سقوط میکند و بدنبال آن ملت دیگری 
پرچم پیشرفت و ترقی را که اغلب با سرکوب و وحشیگری 
متمدنانه همراه است، به دست میگیرد. در تمام طول تاریخ 
اینچنین بوده است. زمانی یونانیان این نقش را داشتند، قبل 
از آن مصری ها، و سومریان. بعد اعراب  درزمان 
امپراطوری اسالمی. سپس، اروپائیان پیش آمدند و در ص  
اول قرارگرفتند. در میان خود کشورهای اروپائی هم این 
نقش دست بدست میگشته است. آخرین نقش را ایاالت متحده 
آمریکا دارد ایفا میکند که امروزه موقعیت برتر آن نیز 
توسط چین تهدید میشود. ممکن است یکی دو دهه دیگر شما 
آمریکا را درمقابل چین یا یک نیروی عروج یافته دیگر 
درهمان وضعیتی ببینید که انگلستان از مدتی قبل در برابر 
آمریکا دچار آن شد. بنابراین، می بینیم  که چرا یونان 

 موقعیت قدیمی خودش را از دست داده است. 
و اما درمورد اینکه آیا عقیده به خدا برای حفظ اخالق الزم 
است، باید بگویم که این بحث بیهوده و عقب افتاده ایست. با 
روانشناسی و علم جور در نمی آید. شما بچه های خودتان را 
اگر از ترس مجازات وادار به اعمال و رفتارخوب بکنید با 
اینکاِر خود، فی النقد  صدمات روحی و روانی زیادی برآنها 
وارد آورده اید. از نظرعلمی کال آن اخالقیاتی که براساس 
زور وترس از مکافات باشد یک اخالقیات ضدانسانی است. 
اخالقیات انسانی اخالقیاتی است که انسان آن را داوطلبانه 
براساس شعور وآگاهی بپذیرد. حفظ اخالقیات جامعه بر پایه 

داد. درست مثل خمینی که قبل از به قدرت رسیدن دم از 
آزادی زنان، تحمل کمونیست ها و رعایت دمکراسی میزد، 
ولی همین که به قدرت رسید همه را از دم  تیغ 

 سرکوبگرش گذراند.
س ال دیگری که مطرح میشود اینست که اگر در غرب 
دمکراسی حامی مذهب است، ولی چرا در اروپای شرقی 
که برای یک دورۀ طوالنی نظام ظاهرا کمونیستی 
برقراربود و برعلیه مذهب مبارزه میکرد، پس از سقوط 
"کمونیسم" ما همچنان شاهد رواج اعتقادات مذهبی آنهم در 

 سطحی چنین وسی  می باشیم؟ 
در پاسخ به این س ال باید بگویم که چنین چیزی نیست و 
این ادعا واقعیت ندارد. آمارگیری های متعددی که به 
منظور مقایسه بی خدایان در کشورهای اروپای شرقی و 
غربی بعمل آمده است، همگی نشان میدهند که معتقدین به 
مذهب در کشورهای دسته اول بمراتب کمتر از کشورهای 
دسته دوم اند. جدول زیر که یکی از این تحقیقات را نشان 

 میدهد، بروشنی گویای این مطلب است. 
   کشورهای اروپای غربی              

 کشور                                درصد بیخدایان
 %25.61اسرائیل                                 
 %24.01هلند                                     
 %  04.91نروژ                                   
 %04.11انگلستان                               
 %02.01آلمان غربی                           

 کشورهای اروپای شرقی                     
 %88.21آلمان شرقی                           
 %29.81اسلووانیا                              
 %23.31روسیه                                
 %  23.31مجارستان                            

بنابر این می بینید این تبلیغاتی که  میکنند که گویا مردم 
اروپای شرقی پس از سقوط دولت های ضد مذهب 
"کمونیستی" وسیعا به کلیسا بازگشته اند، همگی دروغ و 
تبلیغات پو  است و با واقعیت نمیخواند. بالعکس، این آمار 
صحت بحث مرا نشان میدهد. اینکه اگر امکانات رسانه ای 
و بخصوص دولتی، مثل آنچه کما بیش در کشورهای بلوک 
شرق رایج بود، در خدمت نقد واقعی مذهب گذاشته شود، 
مذهب به شکل خرافی و قدیمی اش در یک آن خل  سالح 
شده، از میدان به در میشود. همین برنامه ها را شما نگاه 
کنید. کجا هستند این آیت اله ها و حجت السالم ها که بیایند 
و نشان دهند که میتوانند در برابر حتی یکی از دالیل ما 

 ایستادگی کنند. 
این تازه بدون در نظر گرفتن اینست که اگر این دولت های 
فاسد و ظاهرا کمونیستی واقعا کمونیستی و در خدمت مردم 
بودند، نه تنها با مذهب با قاطعیت و عمق بیشتری به 
مبارزه بر میخواستند، بلکه با تامین زندگی و امنیت برای 
مردم، بیش از اینها مذهب را به امری منفی و 

 غیرضروری برای جامعه بشری تبدیل می ساختند.
مذاهب یکتاپرست در طول تاریخ، با دروغ و حقه بازی، 
سرکوب و ترور توانسته اند خود را حفظ کنند. هرجاییکه 
این سق  سرکوب و ترور برداشته شود این مذاهب هم 
بسرعت از میان برداشته میشوند. شما انقالبات قرن هجده 
و نوزده اروپا را مطالعه کنید. می ببینید که  درجامعه به 
شدت مذهبی، همین که قدرت سلطنت و سرکوب کلیسا از 
سر آن برداشته شد، چه نهضت عظیم ضد مذهبی براه افتاد 
و این خوِد بورژوازی لیبرال بود که با سازش با آن، جلوی 
نابودی کامل مذهب به معنایی که گفتم، به معنای کهنه آن، 
را گرفت و آن را تحت این عنوان که امری خصوصی 
است، برای خودش حفظ کرد تا بتواند بعدا از آن برای 
شست و شوی مغزی و بمثابه افیون توده ها استفاده کند که 

 می بینیم در حال استفاده کردن از آن نیز هست.  
اینکه چگونه امکان دارد با تبدیل دمکراسی بدوی به 
دیکتاتوری مطلقه، جامعه به عقب برود، باید بگویم، آنچه 
که فالسفه  تاریخ در مورد حرکت رو به جلوی جامعه بیان 
میکنند بیشتر حرکت مادی و تکنولوژی جامعه و در یک 
کالم شکل اجتماعی تولید است و بیشتر صحبت آنها 
معطوف به دوره تمدن است. یعنی وقتیکه ما تاریخ بشر را 
که یک میلیون سال از آن میگذرد، نگاه میکنیم می بینیم که 
در یک میلیون سال اولیه که نظام بدوی برقراربوده است، 

هرکه دل نهد به مهر زنان             گردن او سزای تیغ بود                        
 )انوری(

 
کار                     زنی تازه کن تو به وقت بهار          که پاالن دیرینه ناید به

 )سعدی(
 

پس از "دوقرن سکوت" )دو قرن اول پس از حمله اعراب به 
( آن را در کتابی با 3کوب ) گونه که عبدالحسین زرین ایران( آن

شود و چنین  کند، نطق شاعران ما باز می همین نام توصی  می
سرایند. در کنار اشعار و نثرهای خوب و  اشعار ناپسندی را می

اند وجود چنین  زیبایی که همین شاعران و نویسندگان سروده
اشعاری قابل پذیرش نیست. تنها تاریخی مذکر و مردساالر 

پذیر  کند و آن را توجیه است که چنین ادبیاتی از آن تراوش می
سازد. حتی تغزل در شعر فارسی که با حافظ به اوج خود  می
رسد تغزلی است یک سویه که در آن مرد حکمران و فاعل  می

و زن فقط شنونده و منفعل است. زن حق ندارد احساسات خود 
 .را بیان کند و فقط باید بازیچه هوس مرد باشد
شناسی نیز همین راه  نه تنها شعر و ادبیات بلکه فلسفه و انسان

(، در کالمی بدتر از شعر 4پیماید. غزالی فیلسوف) را می
نویسد: "زنان را از ضع  و  شاعران در وص  زنان چنین می

اند، داروی ضع  ایشان خاموش بودن است و  عورت آفریده
داروی عورت ایشان خانه برایشان زندان کردن است". 
تصورنکنید که چنین تفکری نسبت به زنان ویژه تاریخ و 
فرهنگ ایران است. افالطون خدا را شکر میکند که یونانی 

دنیا آمده و نه برده، و مرد  آفریده شده و نه غیر یونانی، آزاد به
آفریده شده و نه زن، و ارسطو معتقد است که "نسبت زن به 

(. و فکر نکنید که نظام 5مرد مثل نسبت بدن به روح است" )
داری در جوام  صنعتی زنان را از تحقیر و توهین  سرمایه

رهانیده است. نگاه کنید به آمار تجارت جنسی وسوء استفاده از 
شرمی با  زنان دراین جوام  ونگاه کنید به نهایت پستی و بی

گرایی از طریق نوشتن منوی غذا و  زدن به مصرف دامن
  .کاالهای مصرفی بر روی بدن برهنه زنان

چنین تصویری از زن در سایر شئون زندگی اجتماعی ما 
بازتاب داشته و کل روابط اجتماعی وفرهنگی ما را تحت تأدیر 
قرارداده است. رفتار و گفتار روزمره ما همین روابط و 

کند. اما جوام  انسانی شکل  مناسبات اجتماعی را بازنمایی می
اند. جوام  انسانی  دابتی ندارند و پیوسته در حال تغییر و تحول

ای است که مردان با استفاده از زور  درحال گذر از دوره
بازوی خویش تسلط خود را بر زنان اعمال میکردند و زنان 

روز درحال پیشرفت و پس زدن این روابط  به روز
قول آلوین تافلر ) ای فرابرسد که به اند. شاید دوره مردساالرانه

( نوعی عشق بعالوه آگاهی، عشق بعالوه احساس مسئولیت و 6
ها در رابطه با کار  انضباط نفس یا عشق بعالوه دیگر فضیلت

قول او بشنویم که از این پس  در پیش داشته باشیم و شاید به
 :گونه بسرایند شاعران شعر خود را این

 ات را  های آلبالویی دارم و لب من چشمان تو را دوست  می
 دارد و عشقی که پیوسته مرا در تب و تاب می

 و شیوه تو را در بازی با کلمات و عالیم راداری
 .گیرد و انگشتان ظریفت را که ماهرانه کامپیوتر را به کار می

تر است و افرادی چون تافلر آن را نادیده  اما آنچه از همه مهم
ای طبقاتی،  گیرند این است که چگونه امکان دارد در جامعه می

عشق واقعی پدیدار شود. آزادی و رهایی زن و مرد از هرگونه 
شود که نظام تولیدی و اقتصادی  ستم و تبعیض زمانی محقق می

و مناسبات اجتماعی برآمده از آن فارغ از هرگونه ستم و 
کشی باشد. همچنین، پناه بردن به فمینیسم ضدمرد، برای  بهره

 8چهره زن در تاریخ و ادبیات ایران    از صفحه ادامه 

00ادامه ی  فلسفه در یونان از صفحه   

http://www.siamacsotudeh.com
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کوهوت: چیزها را قطعی تلقی کردند. حتی درک نکردند که 
چیزهای بزرگی بودند که زندگی های بزرگی داشتند. 
ناگهان، وقتیکه از دست دادن آنها را آغازکردند، دریافتند که 
چیزهایی بصورت وحشتناکی نادرست اتفاق میافتد. برخی 

 از مردم اکنون بسیار ناامید شده اند 
من یک سال همراه همسرم در موراویا بودم. موراویا 
باالترین نرخ بیکاری را درکشوردارد ومیتوانید شکایتهای 

  .بزرگ را آنجا بشنوید
خیلی جالب است: این تغییر از یک سامانه سوسیالیستی به 
یک سامانه سرمایه داری. در حاکمیت سوسیالیسم، 
چکسلواکی همه چیز تولید میکرد، به اصطالح از سوزن تا 

  .لوکوموتیو
آ. و: راکتور های هسته ای، هواپیما، قایق های بزرگ 

  ...رودخانه ای
کوهوت: بله! همه چیز... از راکتورهای هسته ای تا پارچه: 
همه چیز اینجا تولید میشد. غذا اینجا تولید میشد. کشوری 

  .متکی به خود بود
اکنون همه چیز تغییر کرده است! تمام صنعت های ملی 

  ...نابود شده است. از سوی آن ها فروخته یا دزدیده شده
آ.و: ... یا تنزل یافته. صنعت هواپیماسازی نابود است، 
کارخانه هایی که به صادرات لوکوموتیو به سراسر جهان 
عادت داشتند توسط چند ملیتی های غربی خریداری شدند و 

  ... اکنون واگن قطار تولید می کنند
کوهوت: آری ... همه چیز نوعی از دست رفته است، و به 
محض خصوصی شدن، تولید به شرق رفت و به اصطالح " 
سرمایه گذاری" غربی به داخل کشور نقل مکان کرد، سالن 

کارگر" آن ها بنا کرد،   –های عظیم تولید خود را با "برده 
که افراد مانند فیلم های چارلی چاپلین، مانند فیلم "عصر 

     .جدید" در آن جا کار می کنند
واقعا جای تاس  است که مردم بطور کلی کلمه "آزادی" را 

  .درک نمی کنند
سال پیش تر آزادی  ۹٠آ.و: ایا شما اظهار می کنید که تقریبا 

 بیشتری نسبت به اکنون در اینجا وجود داشت؟ 
کوهوت: بستگی دارد برای کی. اما من عادت داشتم به 
دانشجویانم در دانشگاه تفتز بوستون زمانی که از من می 
پرسند "کی احساس آزادی بیشتری می کردم" بگویم... من 
همیشه به آن ها می گفتم: "در دوران سامانه دیکتاتوری؛ در 

  "!چکسلواکی
 آ.و: یا صریح تر، در دوران به اصطالح سامانه دیکتاتوری

...  
ما درست هم اکنون شاهد همان چیز در چین هستیم. شما در 
چین نمایش دادید، و کارهای من هم اغلب در آنجا نمایش 

  . داده می شود
به شیوه های بسیاری، هنرمند ها در آنجا آزادتر از غرب 
هستند. در پکن، هنرمندها از موضوع های بسیار مهم تری 
صحبت میکنند، و نسبت به آنهایی که در لندن یا در 
نیویورک کار می کنند تادیر عظیم تری بر جامعه می 

  .گذارند
سال ۴کوهوت: بله، من آنرا از تجربه خودم میدانم. من حدود 

پیش فستیوال بزرگی از هنرهای نمایشی خودرا در پکن برپا 

کردم. من از مشاهده برخی از کارهای عمیقا انتقادی آنها در 
آنجا شگفت زده شدم. درحالیکه درتبلیغات رسانه های غربی 
میخواندم که چین کمونیست سانسور میکند، افراد را به دلیل 
صدای انتقادی آنها به زندان میفرستد وغیره. آن تبلیغات 

  .کامال با انچه من شاهد آن بودم تفاوت داشت
آ.و: و نیز، از تجربه خود ما درچکسلواکی... من سعی میکنم 
این نقطه ها را به هم وصل کنم... در چکسلواکی، 
همانطورکه پیش از این خاطرنشان کردید، مردم شکایت 
داشتند که نوعی ازاطالعات به راحتی در دسترس نبود. اما، 
در آن زمان نیز، اطالعات در چکسلواکی کمونیست، مسئله 
بود. امروزه، در جمهوری چک هوادار غرب و سرمایه 
داری، اطالعات معنی اندکی دارد، و افراد عمال می توانند 
خیلی اندک تغییر کنند، حتی اگر به اطالعات دسترسی داشته 

  .باشند
کوهوت: تحت حاکمیت سوسیالیسم، آنچه که غرب آن را 
"سامانه دیکتاتوری" می نامید، افراد شکایت داشتند... ما 
شاکی بودیم... اما همیشه راهی برای دست یابی به اطالعاتی 

  .که به دنبال آن بودیم پیدا می کردیم
ا.و: بعضی وقت ها حتی در محل کار، چون به نظر می 

  .رسید که هیچ کس واقعا خیلی سخت کار نمی کرد
 )خنده هر دو( 

کوهوت: خوب، معنی زندگی نوعی از کار برده نیست. 
هست؟ در نظریه، آن عمال بخشی از آن سامانه سوسیالیستی 

افزایش کیفیت زندگی. بنا براین،  -یا کمونیستی بود
سوسیالیسم همه درباره کیفیتی از زندگی، اما نه ضرورتا  

  .کمیت چیزهای مصرفی بود
بعبارت دیگر، سامانه اقتصادی سرمایه داری بر "بازارها" 
بنا شده است. نظریه پردازهای آن میگویند که چنین سامانه 
ای کاالهای بسیار بیشتری تولید میکند. "کاال" میدانید ... بله، 
اما به قیمتی که کیفیت زندگی به شکل فاجعه آمیزی کاهش 

  .می یابد
تلفن دارید، اما واقعا به آن  ۰آ.و: شما آن زمان سه اتوموبیل، 

  .ها نیاز ندارید
کوهوت: به آنها نیاز ندارید، وزمانی برای زندگی ندارید. 
شما همیشه دروحشت از دست دادن شغل خود، یا خیلی 

  .چیزهای دیگر هستید
آ.و: پس شما با همه این می جنگید، و از هنر خود، نمایش 
های خود برای حمله به حماقت زندگی تحت حاکمیت سرمایه 
داری استفاده میکنید. شما به دگم های مذهبی هم حمله 

با   –میکنید، که رابطه بسیار نزدیکی با همه اینها دارد 
قدرت، بهره کشی، سرکوب ...و شما به امپریالیسم حمله 
میکنید. چه واکنشی از سراسر جهان گرفته اید، چون شما نه 
فقط در اینجا بلکه در امریکا، سراسر اروپا، در چین، 
اسرائیل و در بسیاری جاهای دیگر نمایش اجرا میکنید. 
آیاشما شکاف را پرمیکنید؟ آیا احساس میکنید که مردم به 
 چنین هنری، چنین نمایش سیاسی و متعهد عالقه ای دارند؟ 

کوهوت: من اینطور فکرمیکنم. من واکنشهای بسیار مثبتی 
دریافت کرده ام، واقعیتی که عمال مرا وادار به ادامه 
کارمیکند. گاهی اوقات مردم در خیابان به من رو میکنند 
ومیگویند: "هنر شما عالی است. آگاهی ما را در باره این 
وآن حماقت افزایش میدهد!" من حتی نمیدانم چه تعدادی تحت 

  ... تادیر نمایش های من قرار گرفته اند
نمایشهای من، هنر من نیز ناشی از به اصطالح "فرهنگ 
دوم" است. آن یک شکل هنری است، که مستلزم سرمایه 
گذاری زیادی نیست. مستلزم فضاهای دائمی، مانند تاتر 
نیست که بتواند به نمایش درآید. یک شکل هنری است، که 
اساسا از بدن خود شما استفاده میکند و شما همیشه بدن خود 
را دردسترس دارید. در متن خود زندگی به نمایش درمیآید: 
در خیابانها، یا ایستگاه های راه آهن. بنا براین شما بخشی از 
این زندگی هستید، ومیتوانید موقعیت ها را خلق کنید، آگاهی 
ها درباره برخی چیزها را باال ببرید، بعضی چیزها را مورد 
انتقاد قراردهید...و بعد افراد واقعی واکنش 
راآغازمیکنند...افراد دوروبر شما به همکارتبدیل میشوند...از
)جایگاه( شنونده ها، میتوانند به همکارها تبدیل شوند... 
درحالیکه در تاتر واقعی، هنرپیشه وجود دارد، و شنونده ها 
وجوددارند، و آن چنانکه آن را مینامند در آنجا "دیوار پنجم" 
وجوددارد. در طی نمایشهای من، هیچ دیواری وجودندارد. 

  .هنری مستقیم است.مانند هم جوشی هنر وزندگی است
من همیشه میگویم در تاتر، هنرپیشه وانمود میکند که درد 
میکشد، درحالیکه نمایشی مانند نمایش من عمال بصورت 

هنر نمایشی واقعا شگفت انگیز  .واقعی درد را تجربه میکند

پیشین روی بر میگردانند، کاری که هاول کرد، اکنون 
زمانی که کشور تقسیم شد و هر دو بخش قاطعانه به ساختار 
امپریالیستی و اقتصادی غرب پیوسته اند، آشکاراست که 
جمهوری های چک و اسلواک بطور قطعی دیگر کار مثبتی 

  .برای بقیه جهان انجام نمیدهند
آیا مردم خوشحالند؟ این همان چیزی است که واقعا می 

 خواستند؟ 
کوهوت: حتی در اینجا، مردم از سوی "سرمایه گذاری 

  .خارجی" استثمار میشوند
من واقعا سر در نمی آورم در فکر مردم اینجا، در جمهوری 

  .چک چه می گذرد
البته، پاره ای "بخش های برگزیده جامعه"، آن هایی که 
چیزی دارند، آن هایی که به اصطالح در تجارت موفقند، آن 
هایی که خیلی دروتمند شده اند، آن ها بطور طبیعی از مسیر 
خیلی خوشحالند. و افرادی که مالکیت رسانه ها را دارند و 
ان هایی که این سامانه دست راستی را ترویج می کنند 
خوشحالند. اما من فکر می کنم افراد فقیر بیداری از رویای 
خود را آغاز کرده اند، که "اگر بتوانند خود را از سامانه 
حکومت استبدادی رها کنند" می توانند "زندگی آزاد"، " 

  .تجربه ای لذت بخش" را آغاز کنند
هیچ یک از رویاها واقعا تحقق نیافته اند. برای اکثر مردم، 

  .زندگی اکنون بسیار ترسناک تر از زمان سوسیالیسم است
آ. و: وقتی شما میگویید ترسناک، ما باید به یاد بیاوریم که 
جمهوری چک هنوز کشور بسیاردروتمندی است. و حداقل 
برای شهروندهای خود، نوعی از بستر سوسیال دموکراتیک 
عرضه میکند، یک بالشت ... مراقبت های پزشکی رایگان 
با کیفیت نسبتا باال، آموزش و پرورش مجانی، فرهنگ با 
سوبسید و حمل ونقل عمومی عالی و ارزان در سراسر 

 کشور وجود دارد. چه چیزی به بدتر تغییر کرد؟ 
کوهوت: پیش از به اصطالح "انقالب مخملی"، مردم از 
عدم دسترسی به نوع معینی از اطالعات، یا تولیدات 
فرهنگی معینی، از جمله فیلم های معینی شکایت داشتند. آن 
ها اجازه سفر به خارج، هر جایی که میخواستند والی آخر را 
نداشتند. اما درک نمیکردند که جایگاه زندگی آن ها بسیار 
باالتر بود، بسیار بهتر، بهتر از آن چه امروزه دارند. آن ها 
درک نمیکردند که وقتی سرمایه داری وارد میشود، ممکن 
است احساس شوق، شوقی عمیقا قلبی را آغاز کنند... اما 
وحشت نمیکردند که ممکن است شغل هایشان را از دست 

  .بدهند
آن ها امروز مجبورند شرف انسانی خود را برای حفظ شغل 

  .هایشان معامله کنند
اکنون آن ها مجبورند کون رئیس هایشان را بسیار بیشتر از 

  .آن چه شاید در حاکمیت کمونیسم می بوسیدند ببوسند
بسیارجالب است، چون مردم به برخورداری از مزایای 
معینی، که البته ازسوی جنبش های سوسیالیست درطی 
تاریخ ایجاد وبنا شده اند عادت کردند. و به نوعی بر 

  ....خورداری از ارزش ها ومزایایی را فراموش کردند که
 آ.و: چیزها را قطعی تلقی کردند؟ 

مثابه سکتاریسمی  گریز از ستم مضاع  بر زنان جامعه، به
است که موجب تداوم ستم بر زن و مرد خواهد شد. و نیز 
یادآوری این نکته ضروری است که تأکید این نوشتار بر 
"ساختار" به معنی نادیده گرفتن "عاملیت" نیست. حضور 

های مختل  مبارزه ونمونه بارز آن این  زنان درعرصه
روزها در کوبانی بیانگر اهمیت عاملیت است، ولی اهمیت 

توان تا حد برداشتی اگزیستانسیالیستی باال برد؛  آن را نمی
سازند،  شان را مي ها تاریخ بلی، بنا به گفته مارکس: "انسان

ها تاریخ را  چنان كه خودشان دوست دارند؛ آن ولي نه آن
سازند، بلكه تحت شرایطي این  شان نمي تحت شرایط دلخواه
ها وجود داشته  دهند كه مستقیماً در برابر آن كار را انجام مي
(. و تاریخ دیگری 3ها انتقال یافته است" ) و از گذشته به آن

ساخته خواهد شد با حضور آگاهانه و آزادانه زن و مرد و 
فارغ از هرگونه ستم و تبعیض، و اشعاری از نوعی دیگر 
سروده خواهد شد؛ آنچنان که تا کنون برخی از شاعران مانند 

  .اند شاملو و فروغ سروده
 فهرست مناب 
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 .آذر
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 كار، كالباس هم ایدن، نوشابه هم ایدن. بیو، بیو ایچو كویته.

ي خمالف   باز" طي مدتي كه در پروژه بود، متوجه همممه "علي
ي كارگران مورد نیاز آشپزخانمه را از   ها شده بود. همه كاري

شمان  هما همم كمه در ذهمن ها استمخمدام كمرد. آن میان هم والیتي
چیزي به نام تامین اجتماعي و بمیمممه و بمازنشمسمتمگمي وجمود 
خارجي نداشت، زیرا اكثر اوقات در شهرهما روزممزدي كمار 
داد  كرده بودند، با همان حداقمل حمقموقمي كمه "عملمي بماز" ممي

راضي بودند. به خصوص كه سه وعده غذا و هم جایي به نمام 
دادنمد. دیمگمه ممجمبمور نمبمودنمد نمان دوغ  هما ممي خوابگاه به آن

دادنمد،  بخورند. همیشه مقداري برنج و خورشتي كه بما آن ممي
 وجود داشت كه این براي اهل مال ی  نعمت بود.

شراكت "علي باز" با مدیر پروژه، حساب بانكي "عملمي بماز" 
را باال و باالتر برد. او فقط در دفترش زیر كولر نشمسمتمه بمود 

داد. مدتی بعد اولین ماشمیمن بماالي صمد ممیملمیمون  و دستور مي
نشست و چون راننمدگمي  توماني را خرید و با غرور در آن مي

را یاد نگرفته بود ی  راننده همم اسمتمخمدام كمرد. آشمپمز، بمقمیمه 
كمرد  كارگرهاي آشپزخانه را براي تقاضاي بیمه شدن آگاه ممي

ی  ي گمفمتمگموهمایمش شمب همنمگمام بمه وسمیملمه  دانست همه و نمي
دهند. "عملمي  كارگران ایلیاتي به "رییس علي باز" گزارش مي

خواست آشپز را اخراج كند ولي در این صورت كمار  باز" مي
شد، زیرا در این جهنمم گمرم و  خوابید و دچار مشكل مي او مي

شرجي و سراسر آلمودگمي گماز، آشمپمز بما ایمن حمقموق كمه او 
 شد. داد، پیدا نمي مي

فكر دیگري به ذهنش رسید. "علي بماز" لمیمسمت بمیمممه را بمه 
انمد و  امضاء كارگرها رساند همه خوشحال بودند كه بیمه شمده

گرفت بمراي صمدور دفمتمرچمه و  ها را مي هاي بیمه آن دفترچه
برد. او با یمكمي از  تمدید اعتبار به سازمان تامین اجتماعي مي

كارمندان تاممیمن اجمتممماعمي وارد یم  بمده بسمتمان ممالمي شمد. 
 شد. شد و حتي دفترچه جدید هم صادر مي ها مهر مي دفترچه

اي در كار نبود. در ساختار اقتصادي و داللمي همممه  ولي بیمه
مشكالت با پول حل شمدنمي اسمت. "عملمي بماز" همم از خمرج 

گري دریمغ نمداشمت. آري "عملمي بماز"  هاي واسطه كردن پول
رسید. ولي نه با خمالقمیمت و دانمش و  داشت به آرزوهایش مي

پشتكار بلكه با فریمب و دروغ و رشموه و ریما. او ایمنم  یم  
سمازي شمده  پیمانكار موفق نظام تعدیل ساختاري و خصموصمي

دانند او همان بمچمه یمتمیمم ممال  هاي ایل با این كه مي است. بچه
ماه با تحقیر و كت  از مال بیرونش انمداخمتمه ولمي  است كه تاج
كمردنمد  زاده است و افتخار ممي باز" خان گفتند "علي همه جا مي

 كنند. كه در كنار او كار مي

نوپیمانكار ساختاِر داللي شنیده بود كه با مبلغي چند ممیملمیمونمي 
همایمش  توان مدرک لیسانس و باالتر را خمریمد. او كمه پمول مي

تمموانسممت از ایممن  كشممیممد، مممي دیممگممر داشممت سممر بممه فمملمم  مممي
هاي وطني دكترا هم بخرد، آن همم دكمتمرایمي كمه اگمر  دانشگاه

استعالم شود، از دانشگاه مربوطه تاییدیه هم بفرستند. آري در 
توان  كند و همه چیز را مي ساختار بازار آزاد، پول معجزه مي

با آن مبادله كرد. این  آقاي دكمتمر "عملمي بماز" دارد خمود را 
كند ولي قبل از آن قصد دارد با  ي كاندیداتوري مجلس مي  آماده

ی  تغییر جزیي در نامش براي همیشه "علي باز" را بمه دیمار 
 گزین كند . فراموشي بسپارد و امیرعلي را جاي

22/3/0392  

 منب : کانون مدافعان حقوق کارگر 

سوزاند و  هاي داغ مي ها نمود. پاهایش را سیب زمیني زمیني
هما را لمگمد  كرد و باز سمیمب او را وادار به پریدن به هوا مي

كرد. گرماي جنوب و گرماي آشپزخانه و تالش در ممیمان  مي
هاي داغ او را خیمسِ عمرق كمرده بمود. از همممه  زمیني سیب

ها به درون دیگ جاري شمده بمود. بما ایمن  سوي بدنش عرق
ها را هم آنمقمدر بما  شیوه كار سری  به پایان رسید و تخم مرغ

ریخت كمه نمتموانسمت  شكست و به درون دیگ مي سرعت مي
از افتادن چند تخم مرغ گندیده به درون دیگ جلوگیري كنمد. 
با خود فكر كرد اي بابا این همه سیب زمیني با این چند تمخمم 

كند. درها را باز كرده بمود كمه  مرغ گندیده مشكلي ایجاد نمي
موق  وارد شد. وقمتمي دیمد همممه  سرآشپز خسته از خواب بي

چیز تقریبما" آمماده اسمت "عملمي بماز" را تشمویمق كمرد. بمه 
هرحال ساالد الویه به سب  "علي باز" بین كارگمران تموزیم  
شد. فرداي آن روز سیصد نفر دچار مسمومیت شدید شدند و 
كارگاه به كلي تعطیل شد. ی  نفر در گذشت و بقیه سمه روز 
اعتصاب كردند و در نهایت "علي باز" و سر آشمپمز اخمراج 

 شدند.

كیلومتر در كمنمار  91دانست كه پارس جنوبي  "علي باز" مي
ها پروژه است. در پروژه بعمدي  ساحل كشیده شده و شامل ده

باید با مدیر پمروژه  خود را آشپز معرفي كرد. براي استخدام 
 كرد. گفتگو مي

 ي كار در آشپز خانه داري؟  چند سال سابقه –

 ده سال

 خوره كه ده سال كار كرده باشي؟ ات نمي به سن و قیافه

 هر چه شما بفرمایید، همان قدر

ببین در آشپزخانه، آشپزي یكي از كارهاي توست. تو بایمد   –
كنند و به غمذا  بتوني ... نفر كارگر را كه مرتب اعتراض مي

 گو باشي. گیرند پاسخ ایراد مي

 آقا اون با مو.

 چطور؟

هماشمون غمذاي  راه داره آقا ، به یكي دو تما از گمردن كملمفمت
ها  اندازم. آن وقت آن ها دودستگي مي دُم و بین آن بیشتري مي

 زنند. توي سر هم مي

تموانمد  ي گفتگو مدیر پروژه متوجه شد ایمن فمرد ممي  در ادامه
براي اهدافش مفید واق  شود. از این رو در ذهنش پمیمشمنمهماد 
پممیمممممانممكمماري آشممپممزخممانممه شممكممل گممرفممت. او از ایممن طممریممق 

ي كمممبمودهما را بمه گمردن "عملمي بماز"   توانست گناه همه مي
بیندازد، تازه او خودش باید بیمه و حقوق كارگرانمش را همم 

سموادي او  كاري و بي تواند از تازه بپردازد. در عین حال مي
استفاده كند و سهم بیشتر را خود صاحب شود و حمداقملمي بمه 

 بماز" را نمااممیمد كمرد: باز" بدهد. از این رو ابتدا "علي "علي
توانیم آشپز استخدام كنیم. ما قصمد داریمم كمه كمار  ما نمي  – 

آشممپممزخممانممه را بممه یمم  فممرد وارد و كمماركممرده بممه صممورت 
ي زیمادي   پیمانكاري واگذار كنیم. ولي تو مثل این كمه سمابمقمه

 نداري و این كار تو نیست.

 نه آقا مو ... –

 گمممفمممت وگمممو اداممممه یمممافمممت و قمممرار داد بسمممتمممه شمممد.
ها  كرد. براي كمكي "علي باز" باید فقط ی  آشپز استخدام مي

مشكلي نداشت " مال " پر بود از جوانان بیكمار و آرزوممنمد 
اش را حمل  ی  شكم سیر. موبایل همه مشمكمالت اسمتمخمداممي

 كرد. مي

الو، الو هي روح ا.... بیو بیو تي خوم )پمیمش خمودم( سمر   –

شمونمد و بمه ممرور  هاي صنای  نفت و پتمروشمیمممي ممي پروژه
شوند، چون نمیماز بمه دانسمتمن ریماضمیمات نمدارد.  جوشكار مي

 شوند. ها نیز به فیتر تبدیل مي دیپلمه

هایي كه بي حالش كرده بمود ، رو كمرد  پسرعمو پس از خنده
 به "علي باز":

خواي آدم بشي؟ مال رو ول كمن  هي "علي باز" تو كي مي  –
با مو بیو بریم پروژه. خوم كار یادت ایدوم مو صبا ایروم، تمو 

 ایویي؟

 ها اي یام. -

اي جدي شروع كرد شمرایمط دشموار ولمي  و پسر عمو با قیافه
تمر را بمراي  تمر و ممنماسمب نسبت به زندگمي در ممال، راحمت

 باز" توضیح دادن: علي"

شمي  دار ممي اگر بخواي جوشكار بشي خوبه چون خمیملمي پمول
 خواد. ولي خیلي پشتكار مي

یادگیري كار دشوار و حساس و فني جوشمكماري صمنمعمتمي بما 
گماز آرگمون و یما المكمتمرود ، تمممریمن و آمموزش زیمادي را 

طلبد. ی  جوان روستایي براي این كه جوشكمار بمه او یماد  مي
ها شیوه حركت دست و  بدهد و یا از پشت عین  بگذارد كه ماه

روز ماننمد یم  خمدممتمكمار بمه  تور  جوشكاري را ببیند، شبانه
اش  هایش تا پادویي دهد. از شستن جوراب جوشكار خدمات مي

بمایمد بمه  دهد. ولي پس از دیمدن آمموزش نمظمري  را انجام مي
هاي پیمانكاران چه ایراني و چه خارجي او  اي كه فورمن گونه

ي خملموت یما در یم    را در زمان تمرین نبینند در یم  گموشمه
آیمد، ممقمدممات  ارتفاع خیلي بلند كه كسي به ندرت به آن جا مي

كمنمد و بما تمرس و لمرز در سماعمات  همایمش را آمماده  تمریمن
استراحت به یادگیري بپردازد. اگر دیده شود از پروژه اخراج 

شود. یادگیري را در حقیقت باید با زیركي از پیمانمكمار بمه  مي
كمنمد كمه  دست آورد. پس از تسلط به كار به پیمانكار اعالم ممي

آمادگي تست جوشكاري را دارد. چون تست فروم قبلي ندارد، 
كند كمه پمس  پیمانكار در صورتي او را براي تست معرفي مي

ِ یم  كمممكمي  از موفقیت در تست جوشكاري ی  سال با حمقموق
اش را بمه او  براي پیمانكار كار كند و پس از آن تسمت فمروم

عنوان جوشكار هر جایمي بمراي كمار  تواند به دهند و او مي مي
 مراجعه كند.

ولي "علي باز" انتخاب دیگري داشت. رویماهمایمش او را بمه 
تری كشاند. چند روز بعد، "عملمي بماز" در  دنبال كاري راحت

ي دیگري پیدا كرد او كمكي آشپمز شمده   لباس كاِری  تكه، قیافه
بود تا تالفي گمرسمنمگمي ممزممن در ممال را جمبمران كمنمد. بمه 
سرعت ابعاد بدنش دچار تغییرات اساسي شمد. كمممي شمكمممش 

زد. بما ایمن  جلو آمده بود و صورتش از پوستي چرب برق مي
وجود حتي كار هم نتوانسته بود رویاهما را از او بمگمیمرد بمه 

كرد. سمت و سوي تصوراتش حمول  زیرخاكي و گنج فكر نمي
 زد. و حوش پیمانكاري و از این راه دروتممنمد شمدن، دور ممي

بایست براي چند صد نفر ساالد الویه را آماده كند.  آن روز مي
گیري و لمه  ي پوست  پز شده و آماده هاي زیادي آب سیب زمیني

شدن بودند. همكارش امروز نیامده بود. دست تنها بمود و اگمر 
داد.  كرد، كارش را از دسمت ممي به موق  كارش را آماده نمي

همماي داغ را در یمم  دیممگ ریممخممت و درهمماي  زمممیممنممي سممیممب
اش را  هماي فمرسموده آشپزخانه را بست. لمبماس كمار و پموتمیمن

بیرون آورد و وارد دیگ شد و با پا شروع به له كردن سمیمب 

09داستان  علی باز از صفحه  ادامه   

 حمله مرگبار گروه اسالمگرای الشباب به کارگران معدنی در مرز میان کنیا و سومالی

 

شبه نظامیان مسلح وابسته به گروه اسالمگرای الشباب 
مسئولیت حمله به معدنی در مرز میان کنیا و سومالی را به 

دسامبریورونیوز،این حمله که 2به گزارش .عهده گرفتند
کیلومتری شهر ماندرا  ٢۰شامگاه گذشته و به معدنی واق  در 

 ۹۰در نزدیکی مرز کنیا و سومالی و در محلی رخ داد مرگ 
 .کارگر را در پی داشت

اکثر حمالت این گروه اسالمگرا به مناطقی در شمال شرق 

کنیا صورت می گیرد که اغلب ساکنان آن غیر 
این گروه هفته گذشته نیز پس از حمله  .مسلمانان هستند

 ٢۹به اتوبوسی که سرنشینان آن غیر مسلمان بودند، 
الشباب پس از این حمله  .تن از آنها را به گلوله بستند

گفته بود که این اقدام را به تالفی تفتیش مساجد 
 مسلمانان توسط پلیس انجام داده است.

 0393یازدهم آذرماه

akhbarkargari2468@gmail.com 
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  .است. از زمان آغاز نژاد انسان در اینجا وجود داشته است
آ.و: میالن، شما در بخش های زیادی از جهان نقش مستقیم 
ایفا میکنید. شما به اسرائیل به خاطر رفتار آن با فلسطینی ها 
حمله میکنید. شما به چک ها به خاطر آنکه چگونه افراد روما 
)کولی ها( را تهدید میکنند حمله کرده بودید. شما تقریبا به 
تنهایی به از میان برداشتن دیوار شرمی که در اوستی ناد 
البم، در راستای جدا کردن چک های سفید و کولی ها / روما 
برپا شده بود کمک کردید ... شما به کشیش های کلیساها، 
برای برجسته کردن جنایت های انجام گرفته از سوی 
مسیحیت علیه بشریت گوشت خام پرتاب میکنید. شما مراکز 
خرید و بازارها را با دعای مسخره برای خدای دروت مورد 
حمله قرار میدهید. کارهای زیادی انجام میدهید که افراد دیگر 
هرگز جرات انجام آن را ندارند. آیا هرگز دستگیر، مرعوب 

 یا حتی مورد حمله قرار گرفته اید؟ 
کوهوت: آه بله، بارها! من بارها دستگیر شده ام. زمانیکه من 
آن نمایش معروف را در بوستون، در آغاز رسوایی وام 
مسکن اجرا کردم با دادگاه مواجه شدم. زمانیکه بانک ها وام 
های خود را به افراد فقیر میفروختند وآن افراد نمیتوانستند وام 
های مسکن را پرداخت نمایند و پس از آن با خودکشی به 
زدگی خود پایان میدادند، از این رو من تصمیم گرفتم در جلو 
دفترمرکزی بانک امریکا نمایشی اجرا کنم، که یکی از 
ترسناک ترین نمایش های منزجرکننده سازمان ها در آن 
زمان بود، کالهبرداری از مردم ... از این رو من رشته ای 
از طناب های دار را در جلو بانک به نمایش گذاشتم، و روی 
تخته اعالمی نوشتم که "حراج طناب دار". پیام من این بود: 
اگر برای دبت نام وامی به اینجا می آیید، یک طناب دار هم 

  .بخرید
 آ.و: محض احتیاط 

کوهوت: محض احتیاط! اما پلیس آمد، مرا دستگیر کردند، 
نمایش را بصورت مرگباری جدی تلقی کردند. شهر با اتهام 
جنایی علیه من پرشد، و من ماه ها در انتظار شنیدن رای 
دادگاه بودم. موضوع: "شهر بوستون علیه میالن کوهوت" 

ساله استناد کردند  ٢۰٠بود. و آنها سرانجام به قانونی حدودا 
که اظهار میداشت کسی نمیتواند در مقابل دفتر بانک کاال 

سال تنها یک بار ٢۰٠بفروشد. آن قانون ظاهرا در طی 
مورد استناد قرارگرفت. اما روشن بود که آنها سعی داشتند 
چیزی علیه من پیدا کنند ... در پایان من تبرئه شدم. مورد 
  .من توجه عظیم رسانه ها از جمله رادیو ملی را جلب کرد

آ.و: میالن، هر دو ما پیوسته به همه جای جهان سفر 
میکنیم. شما خطری را که از سوی امپریالیسم غربی می آید 
آشکارا می بینید. آیا تو تهدید را جدی می بینی؟ آیا موافقی 
که امپریالیسم غربی بصورت فزاینده ای کره زمین را 
کنترل میکند، واقعیتی که میتواند منجر به نتایچ فاجعه بار 

 شدیدی گردد؟ 
سال در امریکا زندگی کرده ام، از  ٢۰کوهوت: قطعا! من 

این رو شاهد دورانی که امریکا به قدرتی بسیار سلطه جو 
تبدیل شد بودم. و دریافتم که )آن سلطه جویی( خیلی منطقی 
است و به تجزیه بلوک شرق ربط دارد. پس از فروپاشی 
بلوک کمونیستی، غرب بصورت غیرمنتظره ای بی مخال  
بود. خالء غیرمنتظره ای بی هیچ مخالفی وجود داشت، و 
آنها آن )خال( را به سرعت با مناف  تجاری سلطه جوی خود 
پر کردند، برای این که آشکار است که در راس "مخروط" 
یک دیکتاتوری اقتصادی قراردارد. یک فرصت عظیم 
ناگهانی برای برده کردن صدها وصدها میلیون نفر وجود 

  .داشت. وآنها چنان کردند
جاییکه ما هم اکنون   –جمهوری چک   –آ.و: و این کشور 

درحال مورد بحث قراردادن جهان هستیم، بصورت 
غیرمنتظره ای بخشی از رژیم غرب ... دو باره در حال هم 

  .دستی با غرب است
  ... کوهوت: قطعا

آ.و: چک، آنطورکه در گذشته میخواست بنظر برسد به 
هیچوجه قربانی نیست... بخشی از باشگاه سرکوب است، آیا 
مردم این را درک میکنند؟ آیا هیچ بحثی، هیچ گفتگویی در 

 این باره وجود دارد؟ 
کوهوت: من خوشحالم بگویم که برخی افراد، از جمله 
آکادمیسین ها، درک آن را آغاز کرده اند. اما این امر رخداد 
بسیار نو ظهوری است. درضمن، این رژیم متجاوز سرمایه 
داری تقریبا تمام ابزار تولید، و نیز رسانه های جمعی را 
قبضه میکند. و بزرگسال ها، و نیز نوجوان ها را شستشوی 
مغزی میدهد. بطورپیوسته ای آنها را با دروغ های در هم 

 در مأموریتی برای اثبات علمی قدرت ذهن “مرد یخی”

پیچیده ای درباره دوران کمونیست ها میترسانند، و البته 
مغزهای جوان آنچه را به آنها گفته میشود باور میکنند، 
چون اطالعاتی است که به آنها داده میشود. و آن نوجوان ها 
به شدت مغزشویی میشوند، که تقریبا غیرقابل باور است! 
تبلیغات برخی دگم های اورولی ایجاد کرده است، که در 
روزهای حاکمیت کمونیستی تمام مردم لباس خاکستری 
میپوشیدند و مانند ارواح به آرامی درخیابانها قدم میزدند ... 
کامال بی معنی! اصال چنین چیزی وجود نداشت! چون 
عرصه های بسیاری از زندگی تحت حاکمیت کمونیسم 

  .بسیار آزادتر از اکنون بودند
  ... آ.و: و بسیار با صفاتر

کوهوت: بسیار با صفاتر! کیفیت زندگی، همانطور که 
گفتیم، به ویژه در مقایسه با این بردگی سرمایه داری بسیار 

  !باالتر بود
آ.و: اما اکنون یک مخالفت جهانی وجود دارد، ائتالفی از 
کشورهایی که درمقابل تحکم )دیکتات( غرب مقاومت 
میکنند: امریکای التین، روسیه، چین، افریقای جنوبی، 
ایران، حتی کشورهای کوچکی مانند اریتره وجود دارند. 
واین مخالفت درحال تبدیل شدن به قدرتی بسیار بزرگ 
است، چون )غرب( با مغزهای بزرگ، و با رسانه عمومی 
بصورت فزاینده ای قدرتمند مخال  است. هر دو ما به آن 
مقاومت تعلق داریم. آیا در اینجا، جمهوری چک، و همچنین 
در لهستان که شما اغلب در آنجا تدریس میکنید، مردم درک 
میکنند که با پیوستن به غرب به سمت غلط تاریخ تبدیل شده 

 اند؟
کوهوت: برخی از مردم شاید پیش از این مخالفت می 

  .کردند، اما هنوز اکثریت نه
اما بر گردیم به هنرها: وظیفه بزرگ هنر عمل هنرمندها 
برای ایجاد چنین آگاهی هایی است. هنرمندها باید به مردم 
آموزش دهند. بشاش به تمام آن نمودارهای هنری زیبایی، 
شناختی و مفهومی! وبازگرد به تعهد، هنر سیاسی، چون 
امروزه نیازی باورنکردنی به آن وجود دارد. هنوز این امید 

ساله گذشته حاکم  ۹٠وجود دارد که مصیبتی که در طی 
شده است واژگون شود. جنگیدن برای ما اکنون جنگیدن 

 !برای بقای بیشتر روی این زمین است
  

00ناراضی پیشین چک، اکنون ... از صفحه   ادامه  

جهان مملو از اسراری است که دانش کنونی ما را به چالش   
هایی از  کشد. اپک تایمز در بخش ماوراء دانش، داستان می
العاده را گرد آورده است تا به تصورات ما  های خارق پدیده

بال و پر دهد و راه را برای مسائل ممکنی که قبالً انکار 
شدند باز کند. آیا آنها واقعی هستند؟ تصمیم با خودتان  می
 .است

در جهانی منجمد متولد شد. او تولدی سخت را  “ویم هاف”
تجربه کرد؛ در تالش برای حفظ زندگی در راهروی سرد 

دنیا آمد. تقریباً درحال خفه شدن بود که  بیمارستانی در هلند به
مادر ساده و وفادارش با خدا عهد بست که اگر فرزندش زنده 
 .بماند، او را برای یک مبلغ مذهبی شدن، تربیت خواهد کرد

هاف، در زمان نوجوانی این ضایعه را دوباره تجربه 
ً زندگی کرد. اما این اش  بار تنگی نفس خود را که تقریبا

را از او گرفته بود، در مسیر درستی قرار داد؛ او 
مسیری را آغاز کرد که به عهد مادرش جامه عمل 

توانست آن  وقت نمی پوشاند؛ مسیری که مادرش هیچ   می
 .را تصور کند

هاف به خواندن متون بودایی، انجام یوگا و چندین هنر 
هایی  دنبال چیز ها به رزمی یا مدیتیشن پرداخت و درآن

گشت. او زمان زیادی را در طبیعت گذراند و  تر می بیش
سالگی، درون  ٢۵مناب  الهام زیادی در آن یافت. در 

ی نازکی از یخ پوشانده بود،  آبگیری که سطح آن را الیه
 .افتاد

احساس خیلی خوبی بود! سرما باعث ”گوید:  هاف می
سرما باعث شد او با  “تر در آب فرو روید. شود بیش می

مشکلی که از زمان تولد با او همراه بود، ارتباط 
برقرارکند. احساس کرد که خون در بدنش به شکلی 
غیرطبیعی در حرکت است و نحوۀ تنفسش تغییر کرد. 
متوجه شد که تنفس به شکلی خاص، به او این اجازه را 

 .دهد تا در آب بسیار سرد احساس راحتی کند می
تغییراتی که در آن هنگام تجربه کرد، باعث شد که او بتواند 

 .دست گیرد کنترل فرآیندهای خودکار بدنش را به
 “آن یک وحی فیزیکی و عرفانی بود.”وی اظهار داشت: 

کند خوبی طبیعت دوگانۀ درک وی را منتقل می این بیانیه، به
 .درک معنوی و علمی قابل ادبات 

ور  کننده غوطه سال بطور منظم در آب احیا ٢۰مدت  وی به

کس  هیچ”گفتۀ وی:  میشد بدون آنکه کسی متوجه آن شود. به
خواستم لقبی  شناخت. نمی من را با عنوان مرد یخی نمی

 .“نظر بیایم داشته باشم و دیوانه به
نگار محلی، متوجه تمرین عجیب  در نهایت، یک روزنامه

ها من را تبدیل به نوعی اَبرمرد  آن”گوید:  هاف شد. هاف می
آمیز  با وجود تواض ، آرامش و صلح “کردند. -مرد یخی  –

وجود اجراهای نمایشی تبلیغاتی )که  اش حتی با بودن زندگی
دبت رسیده است(، در  برخی در کتاب رکوردهای گینس به

درجۀ اول از این شهرتش برای کمک به دیگران استفاده 
 .کند می

بخش او به دیگران این است که همه قادر هستند هر  پیام الهام
طور قابل توجهی  چه که بخواهند انجام دهند و بدین نحو به آن

 سالم بمانند.
 عهدی که تحقق یافت

از نیویورک،  “ِکن کاملر”یک تلفن از طرف دکتر 
از  ای برای هاف شد تا به ادبات علمی چیزی که پیش انگیزه

 .دانست، دست بزند این خود می
توجه دکتر کاملر به توانایی کنترل هاف بر روی سیستم 

توانست این توانایی را  ایمن بدنش جلب شد. اگر هاف می خود
های التهابی مثل فلج  به دیگران نیز آموزش دهد، بیماری

چندگانه، آرترید روماتوئید و بیماری کرون میتواند بدون 
استفاده از دارو یا جراحی بهبود یابد. )البته هاف اشاره کرد 

 کنند(. های داروسازی، از این ایدۀ وی حمایت نمی که شرکت

02ادامه در صفحه   
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مظفرالدین شاه نیز تا اعالن مشروطیت جرایمد آزاد انمتمقمادی 
 نمی توانست در ایران منتشر شود.

برای درک این مطلب که در کار جراید و کمتمب تما چمه حمد 
سختگیری می شده، سطور ذیل را از کتاب "المأدر و اآلدار" 

( می آوریمم: 008تألی  اعتمادالسلطنه )باب هشتم، صفحه ی 
"در اوایل طلوع نیر این دولت مقرر گردیده که هیچ کتابی و 
جریده و اعالنی و امثال ذالک در همر کمارخمانمه از ممطمابم  
جمی  ممالک محروسه ی ایمران ممطمبموع نمیمفمتمد اال پمس از 
مالحظه ی ممدیمر ایمن اداره و امضمای وی.  از وقمتمی کمه 
مسئولیت انطباعات با نمگمارنمده شمده اسمت، نشمان امضما را 

، و صمورت مالحظه شحدُمهری قرار داده مشتمل بر عبارِت 
 شیری خفته و خورشید."

حتی چند روزنامه ی فارسی که در قفقاز و استانبول و مصر 
و لندن به چاپ می رسید و در باره ی اوضاع ایمران آزادانمه 
سخن می راند، به آسانی به دسمت خموانمنمدگمان ایمرانمی نمممی 

( بماز ممی خموانمیمم:  " 003رسید.  در همان کتاب )صفحمه 
چون بعضی از مطبوعات بعضی از ممالک، که مشتمممل بمر 
طعن طریقی و یا قدح فریقی و یا همجماء شمخمص و یما همزل 
فاحش بود، به لحاظ مبارک این پادشاه قدس اکتمنماه قممقمصمود 
ناصرالدین شاه است[، از انتشار آن ها همواره آدمار کمراهمت 
بر جبین همایون هویدا بود تا وقتی که رساله ی همجمو سماللمه 
ی شیخ هاشم شیرازی، مطبوعه ی بمممبمئمی، را بمه طمهمران 
آوردند و نسخه ای به حضور مهر ظهور بردند از مشاهده ی 
آن اشعار ناسزاوار در حق آن دانشوران بزرگوار، نعوذ بما  
من غضب هللا، شعله ی خشم شاهنشاهی زبانه زدن گمرفمت و 
در وقت، به تحجیر و اعدام تمام آن نسخ فرمان رفمت.  بمنمده 
ی نگارنده قیمعمنمی اعمتممماد السملمطمنمه[ حماضمر درگماه بمود، 
معروض نمود که دردولت های اروپیه سد راه ایمن عمیمب را 
قیعنی برای سد راه این عیب[ از ممممالمک خمویمش دایمره ی 
تفتیش ایجاد کرده اند و اسم آن سانسور است و چون شمرطمی 
از شئون و شرایط آن براندم، بر خاطر مبارک بسی پسمنمدیمده 
آمد و فرمان رفت تا هم در تحت نظر این خانه زاد در حمدود 
ایران سانسور ایجاد شود و از آن وقت راه ایمن عمیمب بسمتمه 

 است و رشته ی این تجارت گسسته."

برگرفته از کتاب "از صبا تا نیما"،یحیی آرین پور، جلمد اول، 
 249-251ص

 

 سانسور مطبوعات

 

حتمی روزنماممه ای کمه ظماهمرا  -روزنامه های عهد ناصری  

همممه دولمتمی بمودنمد و مما از دوره ی  -عنوان ملمتمی داشمت 
ناصرالدین شاه روزنامه ای که دولتی نبوده و در خمود ایمران 
منتشر شده باشد، نمممی شمنماسمیمم و در عمهمد سملمطمنمت کموتماه 

 
های جدی  تر برروی روش هاف، بیماری با مطالعۀ بیش

ها را  دیگری نیز ممکن است درمان شوند. اگر این آزمایش
تواند تبدیل به یک  بتوان برای بار دیگر تکرار کرد، می

 .جهش رو به جلو برای بشر شود
آن لحظه مرا به مبلغی آگاه تبدیل خواهد ”گوید:  هاف می

پذیر با  عهدی که مادرش در زمان تولد نوزادی آسیب“  کرد.
خدا بست، با تبدیل شدن به چنین مردی بااراده تحقق یافت. 
هاف یک مبلغ مسیحی نشد، اما تبدیل به مبلغی برای قدرت 
روح در بسیاری افراد شد.  وی شروع به آموزش دیگران 
کرد و توانست از طریق علم، تأدیر قدرت ذهن را بر درمان 

 .ها و سالمت بدن ادبات کند بیماری
مادرم ”تایمز داشت گفت:  تلفنی که با اپک وی در مصاحبه

دانم که  اما خوبی بود. می  دختر یک کشاورز بود. زنی ساده
ً از او  هایم گوش می اکنون به حرف او هم دهد؛ واقعا
هاف در زمان مصاحبه در لهستان بود و به “  گزارم. سپاس

داد تا بتوانند در آب بسیار سرد  نفره آموزش می ٢٠گروهی 
های تنفس بتوانند احساسات  حمام کنند و از طریق تمرین

های مختل  بدن خود را به مدت  خود را رشد دهند و بخش
 .طوالنی با چیزی فراتر از قدرت ارادۀ انسان کنترل کنند

 این علم است
دست گرفتن  وی توانست با موفقیت افراد زیادی را برای به

طور که خودش توانست، آموزش دهد  کنترل بدن خود همان
و این دستاورد در مجالت علمی کارشناسی شده به دبت 

 .رسید
ای که توسط آکادمی ملی علوم ایاالت متحده در  در مطالعه

تاکنون، هر دو سیستم ”ماه می منتشر شد، آمده است: 
هایی که  خودکار عصبی و سیستم ایمنی ذاتی بعنوان سیستم

نظر گرفته  خواسته  تحت تأدیر قرارنمیگیرند، در بطور خود
طریق آموزش  شد. در مطالعۀ اخیر دابت شد که از می

مدت، سیستم  های آموزشی کوتاه های تمرینی در برنامه روش
توانند به خواست  عصبی سمپاتیک و سیستم ایمنی بدن می

 .خود تحت تأدیر قرار گیرند
، عضو مرکز “ماتیز کاکس”نویسندۀ ارشد این مطالعه، 

این نتایج ”گوید:  می “نثرلند”در  “رادبود”پزشکی دانشگاه 
ابتدایی هستند اما جای امیدواری است. هاف برای این 

مورد  ٢٢نفر و  ٢٢نفر را آموزش داد. به این  ٢٢مطالعه 
کنترل شده، سمی باکتریایی تزریق شد تا باعث تب، سردرد 

های بیماری شود. هاف و افراد تحت آموزشش  ودیگر نشانه
 .های بیماری را از خود نشان دادند توانایی توق  نشانه

دانشجویان هاف  قادربودند تا با ارادۀ خود آدرنالین تولید 
تواند  ها با ذهن می کنند. هاف اظهارداشت، کنترل هورمون
سادگی باعث میشود  به درمان افسردگی کمک کند و به

نظر  انسان احساس خوبی داشته باشد؛ و البته با اینکه به
 .برند نظر میرسد، افراد از حمام آب یخ لذت می وحشتناک به
 شادی ناب

یک منتقد فیزیک که تالش کرد تا روش هاف را بصورت 
در ”الین فراگیرد در ویدئویی در یوتیوب اظهار داشت:  آن
اول حمام آب سرد، تنها چیزی که در کسب این تجربه   هفته

آن در ذهنم آمد، فقط احساس درد بود؛   و البته نوشتن درباره
دوم این درد   دردی کامل و جهنمی واقعی. اما در پایان هفته

آور، لذتی خالص و در یک  حسی شگفت  –تبدیل به لذت شد 
 .کلمه: اوه

شور و اشتیاق هاف، مسری شد. روش او در اعجاب و 
اش با  برگشت به طبیعت ریشه دواند. در طول مصاحبه

که روی  اوه! از این”تایمز، اغلب به بیان جمالتی مثل:  اپک
 .کرد استفاده می“ حالم. ام بسیار خوش این سیاره

هاف همچنین در صعود از اورست درمدت زمان کوتاه و 
کیلیمانجارو بهمراه گروهی از دانشجویانش درمدت زمانی 

ها، افرادی بیمار و پیر نیز  دبت شده مشهور شد. در میان آن
به  ٢٠٢۰حضورداشتند. هدف او دبت رکورد جدید در سال 
 .اش نیست همراه دانشجویانش است. اما این تمرکز اصلی

چالش بعدی من، علم و پژوهش است؛ این ”گوید:  وی می
 “.هدف، کوه اورست من است

دهد و روشش را در  هایش ادامه می وی به آموزش
برد. وی قدرت مدیتیشن و خود  کار می های علمی به پژوهش

این ”ی وی،  داند و به گفته درمانی را جریان غالب می
 “.روش، جایگزین دیگری ندارد

 نوامبر 00 -اپک تایمز

 08در مأموریتی ... از صفحه  “مرد یخی”ادامه 

 آغاز سانسور دولتی در دورۀ ناصرالدین شاه

در صورتی که خوانندگان محترم مایل به دریافت 

شماره های پیشین  روشنگر باشند،  می توانند با 

 نمایندگی نشریه در آمریکا،  پویان پویا  شماره تلفن 

  1833-673-440-1    

 و در کانادا با شماره تلفن 

0-700-020-2020 

.تماس بگیرند      
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 صنوبران شرقی 

 

 دو صنوبر اخمي شرري

  یكي كشته در خاا هاي تِف جنوب

 یكي افتاده بر خاا هاي سبا شمال

 یكي بیست وچهارساله و تُرد

 وهشت ساله و سترگ لهدیگري چ

 یكي بي باا تر اا رودخانه

 دیگري پر اا مون هاي بارگ

 دو صنوبر اخمي شرري

 خرامیدند رو به آفتاب مي

 یكي دیگري بود

 و دیگري فصل بود

 فصلي اا بهار، فصلي اا عش ، فصلي اا اندگي

 فانو  بهادروند

 

 

 واز خدای شما و ننظام و رهبرتان

 چون روح مرگ

 بی زارم

 اینجا

 براین سراچۀ تیعید

 امروز

 مثل هر روز

 منتظر

 همدست موج

 موج

 مردم در اوج

 با عشق و کینه

 می رانم

 تا این فالت سوخته و خونین

 مثل بهار تازه نفس

 سبز و

 تر و

 جوان بشود

 چون باغ عاشقان بشود

   ### 

 دریا هوای طوفان دارد

 می دانم

 می دانم

 می دانم

 من با شما دلیران

 بیدار مردمان

 انبوه بی شمار یاران

 برموج سرنوشت

 می رانم

 می رانم

 می رانم

 سه دفتر شعر –ازکتاب گوزن و صخره 

 

 من کافرم
 

 شعری از حسن حسام

برگرفته از نشریه بانگ نشریه کانون نویسندگان در تبعید 
 در فیس بوک

برای بچه های خونین جامعه ما و اسیران اردوگاه های 
 حکومت اسالمی ایران

 

 

 من کافرم

 برکفر خویشتن

 ایمان دارم

 واز خدای شما و امام و رهبرتان

 چون روح مرگ

 بی زارم

 بر باد

 باد

 جان جهانتان

 در گرد باد بر ت  توفان مردمان

 برچیده باد خیمه بی داد

 در شعله شکفته فریاد

 وگر گرفتن عمامه ها و عبا ها

 و ریش ها و قبا ها

 ایران ما

 جهنم تان باد

 بی دالن

   ### 

 روزی اگر که)غصه سراید(

 برگور آن امام جماران

 سردسته تمام جباران

 خواهم نوشت

 با ت  و تحقیر:

 نفرت به تو

 ودودمانت باد

 ای سید اسیر کش جالد

 نفرت به جانشیننانت

 نفرت به زاد و رودت باد

   ### 

 من کافرم

 بر کفر خویشتن

 ایمان دارم
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کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 01:31تا  8:31 به وقت ایران:  

صبح 00تا  9به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 8تا  6به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 0:31به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 00به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 9:31تا  8:31به وقت ایران:   

صبح  01تا  9به وقت لوس آنجلس:      

بعد از ظهر 3تا  6به وقت اروپا:            

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 3:31به وقت ایران:   

بامداد 4به وقت لوس آنجلس:   

بعدازظهر  0به وقت اروپا:   

برنامه های 

تلویزیونی 

 سیامک ستوده

 در صورتی که خوانندگان محترم مایل به دریافت شماره های پیشین  روشنگر باشند

، 0-002-700-0900می توانند باپویان پویا، نمایندگی نشریه در آمریکا شماره تلفن    

.تماس بگیرند 0-700-020-2020و یا در کانادا با شماره تلفن   

 وقتی که کودکان

 چون ماهیان له شده در طوفان

 قی می شوند به ساحل؛

 بیزارم                              

 من ازدهان ِ باز فرزندان

 و دست های

 خسته،              

 پُر از خالی                      

 و تن فروشی ِگلها

   به گرگهای بیابانی                    

 بیزارم                                            

 از چشمهای خودم هم

 بیزارم                             

 وقتی که چشمهای جوانت

  در کینه زار شب ِهول

 با آب ِآتشین ِمقدس

 می سوزند                          

 های جنگلی ِتار من از تمامی ِ این لحظه

 خوی ِدد ِپلشت ُِگرازان

 در این گدازه گردان

    بیزارم                             

  بیزارم                                    

 روم من می

 !نگارا                  

 چون داد ِ بی صدایی

   سنگ و تفنگ                      

بر                                       

                   دارم

 حسن حسام
 2104نوامبر 24 

 من از تفنگ بیزارم 

 من  

 از تفنگ و سنگ     

 بیزارم                          

 از خون منتشر شده بر اسفالت

 و قلب عاشق خاموش                     

 از زخم ِ سرِد مرگ

 و کینه سترون ِخونخواه                     

  ی کور از ازدحام عاطفه

  و خشکسالی گلزار عاشقی                     

  از انفجار ِآتش نفرت

 ی کبود خشونت و لحظه                    

 از زندگانی کوتاه را

 به دارکشیدن                      

  از چشم در برابر چشم

     و دندان برابر دندان،

  بیزارم                       

 من

 از تالشی رَویا 

 و بال های سوخته ی پرواز،

 از هایهای ِنفسگیر مادران

 

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

 ادامه انتشا رروشنگر یری رسانید.

ROWSHANGAR0@YAHOO.COM 

 


