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عنوان روز پررسرترار خروانرده  در آستانه روزی که در ایران به
نفر از پرستاران از نرقراط مرفرترلر   ۰۱۱۱شود، نزدیک به  می

 .کشور در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند

این تجمع در اعرترراض بره افرزایرال اخرترالت پررداخرتری بریرن 
 پزشکان و پرستاران برگزار شد

های مفتل  کشور صبح یکرشرنربره سروم  این پرستاران از استان
اسفند، با تجمع مقابل مجلس نسبت به آنچه تبعیض بین پزشکان 

نرامریردنرد،  و پررسرتراران در اجررای طررل ترحرول سرالمرت مری
 .اعتراض کردند

خبرگزاری ایلنا گزارش داده که پرستاران حراررر در ترجرمرع 
گذاری خردمرات پررسرتراری و  نسبت به عدم اجرای قانون تعرفه

افزایال اختالت پرداختی بین پرزشرکران و پررسرتراران پرس از 
 .بودند  اجرای طرل تحول نظام سالمت معترض

کردند که پس از اجرای طررل ترحرول  تجمع کنندگان عنوان می
و مراکز درمرانری دولرتری   ها سالمت، حقوق پزشکان بیمارستان

چندین برابر شده در حالی که این افزایرال حرقروق شرامرل حرال 
خودشان بعد از اجررای ایرن طررل حرجر    پرستاران که به گفته

 .شان چندین برابر گذشته شده، نشده است فعالیت
رئریرس فرراکسریرون “ عرلریررررا مرحرجروب” بنا بر این گزارش، 
رئیس کمیسیون اجتماعی مرجرلرس “عزیزی” کارگری مجلس و 

وگرو برا  در جمع معترران حارر شدنرد  پررسرتراران در گرفرت
نمایندگان خواستار حضور رئیس کمیسیون بهرداشرت و درمران 
 .مجلس و احضار وزیر بهداشت برای پاسفگویی به آنان شدند

 های پرستاران روزهای پر التهاب؛ اعتراض
جامعه پررسرتراری ایرران در یرک سرال گرذشرتره روزهرای پرر 

ی سررگشراده بره  را سپری کرده است  نوشتن دو نامه  استرسی
های مرترعردد در  جمهوری و طرل شکایت روحانی، رئیس  حسن

مجلس و بررگرزاری ترجرمرعرات اعرتررارری  ۹۱کمیسیون اصل 
از اقردامرات پررسرتراران   متعدد برای پیگیری مطالبات صرنرفری

شان بوده است  یرک مرورد از ایرن  برای اعتراض به ورعیت
ها ه  اثبات شد و به صدور حک  تبعید شغلی برای دبیر  شکایت

 .کل خانه پرستار انجامید
که طرل تعرفه گذاری خدمات پرستاری تربردیرل  ۰۳۸۷از سال 

 .به قانون شده، این طرل هنوز اجرایی نشده است
گذاری خدمات پرسرتراری  موانع اصلی عدم اجرای قانون تعرفه

هنوز مشفص نیست اما فعالین پرستاری معتقدند تسلر  نروعری 
عامل اصلی عدم اجررای ایرن طررل “ پزشک ساالرانه” نگرش 

 .است
اختالت عمیق بریرن دسرترمرزد پرزشرکران و پررسرتراران نریرز بره 

زند  به گفته دبیرکل خانه پرسرترار اگرر  ناررایتی آنها دامن می
ها قبال چند میلیون بود در حال حراررر بره  اختالت در پرداخت

 .رسد چند ده میلیون تومان می

  ۰۳۹۳ -ا۵اسفند 

 ایلنا

اعتراض صنفی کارگران معدن کوشک بافق امروز در حرالری 
روز گرذشرتره هرمرزمران برا  به چهارمین روز متوالی رسریرد کره

سومین روز اعتراض صنفی این کارگران که همچنان با توق  
کرارگرر  ۰۷تولید همراه است، به دسرترور کرارفررمرا از ورود 

 .اخراجی به داخل معدن جلوگیری شده است

یک منبع آگاه در معدن کوشک بافق در این باره به ایلنرا گرفرت  
آذرماه( چهارمین روزی است که کارگرران  ۵امروز )سه شنبه 

شان و همرچرنریرن  در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفی
های مفتل  معدن را مرتروقر   کارگر، کار در بفال ۰۷اخراج 

اند  این درحالریرسرت کره بره گرفرترهن کرارگرران، بره دسرترور  کرده
کارفرما از صبح امروز از ورود کارگران اخراجری بره داخرل 

گرفرترنری اسرت، در ادامره  .معدن ممانعت بره عرمرل آمرده اسرت
اعترارات صنفی سه روز گذشته، از یکشنبه شب )سوم اسفنرد 
ماه(، دستگاه ثربرت ورود و خرروج کرارگرران تروسر  عروامرل 
کارفرما برداشته شده است تا روزهایی که کارگران مرعرتررض 

اند به عنوان غریربرت بررای آنران مرحرسروب  کار را متوق  کرده
 .شود

کارگران نگران این هستند که با توجه بره در اخرتریرار نرداشرترن 
نسفهن سوم قراردادکار که باید در اختیار کارگران باشد، امنیرت 
شغلی سایر کارگران نیز به خطر بیافتد  یکی از کرارگرران در 
این باره گفت  نسفه ی قرارداد اسفندماه به کارگران داده نشرده 
و مشفص نیست ثبت قراردادها در اداره کار انجام شرده اسرت 
یا خیر  این مسئله نگرانی کرارگرران را در خصروع ترعردیرل 

 .نیرو تشدید کرده است

گفتنی است، اعتراض دسته جمعی کارگران معدن کوشک پرس 
نفر از کارگران صورت گرفرت کره ابرتردای مراه  ۰۷از اخراج 

جاری )اسفند مراه( تروسر  کرارفررمرا از کرار اخرراج شردنرد و 
 .قراردادشان تمدید نشده است

نفرراز جرمرلره کرارگررانری  ۰۲نفر،  ۰۷به گفتهن کارگران از این 
بودند که پس از اعترارات صنفی در آذر ماه سال جاری ابتردا 
توس  کارفرما از کار اخراج و مجددا به کار برازگشرتره برودنرد 

کارگر دیگر نیز به همراه  ۵ها  اما همزمان با موج جدید اخراج
 .اند ها اخراج شده آن

هرای  کارگران اخراجی در معادن زیرزمینی و روباز در برفرال
مشغول به کار بودند  کرارفررمرا برا … انتظامات، سنگ شکن و

این بهانه که این کارگران در جریان اعترارات کرارگرری آذر 
و دی ماه دست داشته و فراه  کننده زمینه اغترشراش و نراامرنری 

 .ها را اخراج کرده است اند آن در معدن بوده

، نمایرنرده مرهرریرز و «دخیل عباس زارع زاده” در همین رابطه 
بافق در مجلس شرورای اسرالمری برا اعرالم ایرنرکره در جرریران 
اعررترررارررات کررارگررران ایررن مررعرردن قررراردارد، در خصرروع 
پیگیری ورعریرت مرطرالربرات کرارگرران مرعردن سررب و روی 
کوشک بافق به خبرنگار ایلنا گفت  مطالبرات کرارگرران مرعردن 
کوشک بافق باید از طریق مراجع قانونی پیرگریرری شرود و در 

ترر  تروانریر  سرریرع صورتیکه این کارگران با ما مکاتبه کننرد مری
 .اقدامات الزم را در خصوع پیگیری مطالباتشان انجام دهی 

نماینده مهریز و بافق، با اشاره بره ایرنرکره تراکرنرون هریرچرگرونره 
ای از سوی کرارگرران مرعردن کروشرک برا وی صرورت  مکاتبه

نگرفته است، گفت  متاسفانه هنوز با ما به عنوان نماینرده برافرق 
ای صورت نگرفته ولی اگر کارگران بفواهند پریرگریرری  مکاتبه

مطالبات کارگران از این طریق صورت بگیرد، اقردامرات الزم 
 .انجام خواهد شد

از سوی دیگر، جامعه پرستاری ایران با کمبود نیررو مرواجره 
شود بفشی از دالیل این کمبرود، مرربروط بره  است که گفته می

های گسترده پرستاران و بفشی نراشری از کر  شردن  مهاجرت
های حرفه پرستاری به دلیل نبود ررایت شغلی در بین  جاذبه

 .پرستاران است
در ایران به ازای هر هزار بیمرار، ترنرهرا یرک  :بیشتر بفوانید

 کند پرستار خدمت می
در آستانه روز پرستار در حالی که وزارت برهرداشرت ایرران 

ها و مراس  مفتلفری بررای گررامریرداشرت ایرن  قصد دارد جشن
ترروجررهرری برره  روز برررگررزار کررنررد، پرررسررترراران برره دلرریررل برری

 .اند هایشان امسال روز پرستار را تحری  کرده خواسته

خرواهرنرد  ای مری چندی پیال وزیر بهداشت ایران گفته بود عرده
 .میان پرستاران و پزشکان تفرقه بیاندازند

انررد کرره از مسرروالن  فرعرراالن جررامررعرره پرررسررترراری اعررالم کررده
هرای نرمرایشری، بره  خواهند کره بره جرای بررگرزاری جشرن می

اصالل سیست  معیوبی بپردازند که باعث به وجود آمدن مروج 
 .ها در بین پرستاران شده است ناررایتی

 منبع  رادیو زمانه

 پرستار ایران در مقابل مجلس تجمع کردند0111

 

  کارگر اخراجی 0۱جلوگیری از ورود 

http://www.radiozamaneh.com/206854
http://www.radiozamaneh.com/206854
http://www.radiozamaneh.com/206888
http://www.roshangari.net/1393/12/05/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%b4%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a8/
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 ۹۲گزارش مالی روشنگر  

)خرج چا ݒ( بوده که برا احرترسراب   0331مفارج این شماره 

کسری داشته ای  کره برا احرترسراب  216$کمک مالی  $0043

مری براشرد کره   $0133کسری ماه گذشرتره کرل بردهری  828$

 امیدواری  با همت خوانندگان رفع گردد     

  کانادا دالر

 نوید 02 تورنتو

 سیامک 02 تورنتو

 هما فرید 02 تورنتو

 مسعود  22 لندن

 خسرو 02 تورنتو

 علی 02 تورنتو

 رضا 02 تورنتو

 کوشا 02 تورنتو

 آریناز  02 تورنتو

 شیراوند 22 تورنتو

 روشنک  22 تورنتو

 قدسی 02 تورنتو

 آگهی 22 تورنتو

 آگهی  02 ونکوور

 فریدون 022 تورنتو

 روناک  22 تورنتو

دالر    جمع کانادا   082 

آمریکا  دالر    

 مریم  دنور 022 کلرادو

 صمد بهرنگی  022 کلرادو

 عباس کافر  02 اوهایو

 خوانندگان شمال کالیفرنیا 022 کالیفرنیا

 روزبه 02 ماساچوست

آستین داالس   شاملو 022 

دالر   جمع آمریکا 662 

$0002 دالر  جمع کل کمکها 

ROWSHANGAR0@YAHOO.COM        :ایمیل سر دبیر  

 تلفن سردبیر:                                  2020 - 320 - 606

با نظرات، پیشنهادات و نقدهای خود به  پربار شدن  نشریه 
کمک کنید  شما میتوانید نوشته های خود را برای چاپ در 

نشریه به ایمیل سردبیر بفرستید  لطفا مطالب خود را فق  در   
 ارسال نمائید  HTMLو یا  docفرمت 

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، و ایروینگ، تگزاس: 

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

 +0 -121– 206-1380  نمایندگی دنور، روشن کلرادو

 هالیوود، پالنیشین، النگ وود، و تمپافلوریدا: 

   وینتروپماساچوست

 بالتیمور، گیترزبرگ، و راک ویلمریلند: 

 وینا، استرلینگ، آشبرن و فاالزدیچویرجینیا: 

 تلفن نمایندگان روشنگر: 

 +0- 441-613-0833   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  2111روشنگراز سال 
 انتشار می یابد                        

روشنگر را می توانید از طریق اینترنت در وب سایت                                                                
www.rowshangar.ca                                     نیز بفوانید 
 سردبیر:  سیامک ستوده  
 ویراستار: الماس شعار

 صفحه آرائی : حمید جعفری
8111تیراژ      

روشنگر متعلق به شماست و فق  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.# 13032 114 19163208649 

 ABA (Rout No.): 126119393 

 SWICH CODE: TDOMCATTTOR 

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

ROWSHANGAR  

 PO BOX 33129 FAIRVIEW MALL RPO 

 0811 SHEPPARD AVE EAST 

 WILLOWDALE, ON M2J 3B9 

 CANADA 
 آدرس  پستی روشنگر:

PO Box  33129 Fairview Mall RPO 

0811 Sheppard Ave East 

Willowdale, ON   M2J 3B9, Canada 

کارگران صنایع خودروسازی و عزم و اراده خللناپذیر عرمروم 

کررارگررران برررای برررخررورداری از یررک زنرردگرری مررطررابررق بررا 

استانداردهای امروزی به دولت و صراحربران سررمرایره اعرالم 

میداری  چنانچه به فوریت فاصله سبد هزینه باالی سه میرلریرون 

هزار تومرانری پرر نشرود،  618تومانی با حداقل مزد خفت بار 

روز بر عمق و دامنه اعرترراررات کرارگرران افرزوده  iروزب

خواهد شد و ما با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان لرحرظره 

 .ای در دفاع از معیشت خود درنگ نفواهی  کرد

 0393اسفند  2

 :اسامی امضاء کنندگان بیانیه به ترتیب حروت الفبا

 اتحادیه آزاد کارگران ایران

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری 

 کانون مدافعان حقوق کارگر 

کمیته هرمراهرنرگری بررای کرمرک بره ایرجراد تشرکرل هرای  

 کارگری

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 سندیکای کارگران نقاش استان البرز 

هزاران نفر در آن دست به فروش کلیه بزنند و ترن فرروشری و 

نکبت اعتیاد و استیصال و نا امیدی از زندگی، میلیونها نرفرر از 

مردم آن کشور، از نوجوانان تا جوانران و کرهرنرسراالنرال را در 

 خود فرو برد؟

بی تردید پاسخ همه ما کارگران و عموم مردم شری  ایرران بره 

همه این سواالت منفی است  از همین رو ه  بوده اسرت کره مرا 

کارگران و دیگر زحرمرترکرشران هریرچرگراه در دفراع از شررافرت 

م بگیر و ببند و زنردان و غانسانی خود ساکت ننشستهای  و علیر

مررحرراکررمرره و تررعررقرریررب قضررائرری برره هررر شررکررل و شرریرروه ای از 

طومارنویسی ترا اعرترصراب و ترجرمرع خرواهران پرایران دادن بره 

ورعیت فالکتبار موجود شده ای   اما انگار که در این مرمرلرکرت 

کارگران حق حیات ندارند، طوری که چررخره ترحرمریرلل حرداقرل 

مزدی خفت برارترر از پریرال، هرر سرالره برا خریرمره شرب برازی 

تشکلهای دست ساز دولتی و شورایعالی کار با زیر پرا گرذاشرترن 

قانون کار به ستمگرانهترین شکلری ترکررار مریرشرود و  40ماده 

میلیونها خانواده کارگری در معرض فقر و فالکت روز افرزون 

تری قرار میگیرند  تداوم چنین چرخه توق  ناپذیری از تحمیرل 

ست  معیشتی بر ما کارگران در طول سالها و دهه های گذشته تا 

بدانجا پیرال رفرتره اسرت کره امرروز در حرالریرکره حرداقرل مرزد 

هزار تومان است و بسیاری از آنان حتی هرمریرن  618کارگران 

حداقل را نیز دریرافرت نرمریرکرنرنرد طربرق اذعران کرارشرنراسران و 

نهادهای رسمی حکومتی سبد هزینه یک خانوار چهار نرفرره بره 

بیال از سه میلیون تومان رسیده است و بدین گونه ادامه حریرات 

 .و بقا ما کارگران عمال غیر ممکن شده است

لذا با عنایت به این واقعیت محرز و غیر قابل انکار، مرا امضرا 

کنندگان این بیانیره برا یرادآوری اعرترراررات اخریرر مرعرلرمران و 

 

 ما کارگران با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان 

 لحظه ای در دفاع از معیشت خود درنگ نخواهیم کرد

امروز هر انسان شری  و منصفی بر این واقعیت غیر قابل 

انکار واق  است که میلیونها کارگر و انسان زحمترکرال از 

کارگران صنایع بزرگ و کوچک تا معلمان و پرستراران و 

بازنشستگان در بدترین ورعیت معیشتی ممکرن در تراریرخ 

ساله اخیر کشور قرار دارند، طوری که بنرا برر اذعران  31

کارشناسان و نهادهای رسمی حرکرومرتری در حرال حراررر 

زندگی میلیونها خانواده کارگری به سه برابر زیر خ  فرقرر 

سقوط کرده است و میوه و گوشت و لبنیات در حال برچیرده 

 .شدن از سفره های خالی آنان است

چنین شرای  دهشتناکی در کشوری قحطری زده ر  نرداده، 

بلکه این ورعیرت برر کرارگرران و زحرمرترکرشران کشروری 

تحمیل شده است که دارای نیروی جوان و تحصیل کررده و 

ماهر و باالترین ذخایر ترکیبی نفت و گاز جهران اسرت  آیرا 

شرم آورتر از این وجود دارد که در چنین کشوری معلمران 

به سرویس ایاب و ذهاب دانال آموزان شان تبدیل بشونرد و 

دست به مسافر کشری در خریرابرانرهرا برزنرنرد؟ آیرا در چرنریرن 

کشوری شایسته است که کرارگرران و دیرگرر زحرمرترکرشران 

بازنشسته به دلیل ناچیز بودن حقوق بازنشستگری بره شرکرل 

خردکننده ای دغدغه معیشت داشرتره براشرنرد؟ آیرا در چرنریرن 

سراعرتره و  02کشوری میباید میلیونها کارگر با ساعات کار 

ساعته در مقابل همسر و فرزندانشان شرمنده لرقرمره ای  08

نان باشند؟ آیا در چرنریرن کشروری مریرتروان قربرول کررد کره 

 بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد 
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 خبرنگاران زن و افزایش تهدیدات اینترنتی 

 

سازمان امنیت و همکاری اروپا می گوید تهدید به تجاوز و 

خشونت جنسی به "جزئی از زندگی روزانه" بعضی از 

 خبرنگاران زن تبدیل شده

بنا به گفته یکی از مقامات بلندپایه سازمان امنیت و همکاری 

اروپا، میزان تهدیدات اینترتی علیه زنان خبرنگار رو به 

  .افزایال است

آمبرین زمان خبرنگار ترکی است که به خاطر تهیه گزارش 

 ۲۱۰۳از اعترارات مربوط به پارک گزی استانبول در سال 

 های شدید  هدت حمله

هایی که به او فرستاده  به گفته او پیام  .توییتری قرار گرفت

صدها توییت "  .بار و جنسی بود آمیز، خشونت شده بود توهین

 گرفت  که با زبانی 

گوید  او می  ".کردند مستهجن مرا به مرگ و تجاوز تهدید می

کردند که "مرا به زور روی بطری شکسته  ها تهدید می بعضی

 ."خواهند نشاند

او خبرنگار مجله اکونومیست در ترکیه است و برای 

آمبرین   .نویسد زبان "طرت" ه  مطلب می روزنامه ترک

. گوید نفواهد گذاشت صدایال را با ارعاب خفه کنند  زمان می

که در ماه گذشته کشتار مجله شارلی   خان  زمان بعد از این

های انبوه  ابدو در پاریس را پوشال داد بار دیگر با حمله

انگار که بفواهند شما را بدون محاکمه " .رو شد توییتری روبه

آویز بکنند  باعث شده وقتی از خانه بیرون  در مالء عام حلق

و او تنها   ".روم واقعا نگران امنیت فیزیکی خودم باش  می

دونیا میاتویچ، نماینده سازمان امنیت و همکاری   .نمونه نیست

گوید توهین  ها، می اروپا در امور مربوط به آزادی رسانه

اینترنتی به خبرنگاران زن "یک پدیده جهانی است که دارد با 

گوید هدت قرار گرفتن  او می  ."شود سرعت زیادی فراگیر می

نویسان زن از طرت مهاجمان ناشناس  خبرنگاران و وبالگ

به گفته   .های اجتماعی برایال مایه "نگرانی" است در شبکه

دونیا میاتویچ توهین اینترنتی یک "روند خطرناک جدید" 

ها بیشتر متوجه زنان  گوید  "حمله خان  میاتویچ می.   است

خبرنگاری بوده 

که موروعاتی 

چون جرم، 

سیاست و مسائل 

حساس و بعضا 

دردآور از جمله 

تابوها و 

تعصبات حارر 

در جوامع ما را 

 ."دهند پوشال می

های  این حمله"

اینترنتی معموال 

کاری با محتوای 

ها ندارند  گزارش

و هدفشان خوار 

کردن خبرنگار 

به گفته این سازمان، تهدید به   ".به عنوان یک زن است

 "تجاوز و خشونت جنسی به "جزئی از زندگی روزانه

گوید  بعضی از خبرنگاران زن تبدیل شده  این سازمان می

دیگران ه  هدت "مزاحمت شدید جنسی و ارعاب" قرار 

گوید  "در بعضی از کشورها مثل  خان  میاتویچ می  .گیرند می

بریتانیا، ایاالت متحده و کشورهای منطقه اسکاندیناوی، این 

شود، اما در کشورهای دیگر  مشکل به رسمیت شناخته می

به گفته او توهین کردن "یک   ."دهد کسی به آن اهمیت نمی

 ."روند جدید است که باید تا دیر نشده با آن برخورد شود

رسیو، مجری کانال  تلویزیون سوئد، تغییر  ۴جنی آلول

او در پاسخ ایمیلی که به او   .کند برخوردها را تایید می

سال است که به عنوان خبرنگار کار  ۲۱فرستادم گفت  "من 

به هر   –ام  های دیگران بوده کن  و همیشه هدت صحبت می

 ."حال تا حدودی بفشی از کارم است

تهدید شدن از طرت افراد ناشناس بفشی از خطرات کاری 

اما به گفته ، خبرنگاران، مفصوصا خبرنگاران زن، است

او "اتفاقی که چهار یا پنج سال پیال افتاد این بود که ناگهان 

او حتی به مرگ   ."تر و تهدیدآمیزتر شد لحن ها خیلی تهاجمی

کند  وقتی کسی شما را به مرگ تهدید می"  .ه  تهدید شده

شود  اولین تهدید جدی واقعا وحشتناک  زندگیتان متوق  می

گفت تنها دو هفته از  خواست مرا بکشد می بود  شفصی که می

عمرم باقی مانده  وص  کردن وحشتی که حس کردم کار 

رسیو و آمبرین زمان هر   ".راحتی نیست با این حال جنی آلول

خان    .گویند قصد ندارند تسلی  اوباش اینترنتی شوند دو می

رسیو می ترسید ولی بعدا ترستان تبدیل به  گوید  "اولال می آلول

گونه  هیچ کس حق ندارد با من این"  ."شود عصبانیت می

تواند جلوی کار کردن مرا بگیرد   برخورد کند  هیچ کس نمی

اگر کسی بتواند با ترساندن من صدای مرا خفه کند یعنی 

سازوکار دموکراتیک ما تضعی  شده و من به هیچ عنوان 

 ".خواه  نقشی در این تضعی  شدن بازی کن  نمی

 منبع  سایت خبر افغان

بتوانند به پلیس خبر دهند و از اینکه کارت شنراسرائری نردارنرد 
 «.نترستند

 ۵۱۱خان  پالم می گوید فقر  در شرهرر نریرویرورک بریرال از 
هزار مهاجر غیرقانونی زندگی می کنند  در ماه اولی که ایرن 

هرزار نرفرر   ۰۵۱برنامه در نیویورک شرروع شرد، بریرال از 
 .برای گرفتن کارت شهری ثبت نام کردند

سال است در آمریکا زندگی می  ۲۳آنتونیو، اهل اکوادور که 
کند مدارک اقامت ه  ندارد و بررای دریرافرت کرارت شرهرری 

 .ثبت نام کرده است
کره اجرازه کرار داشرتر ،  ۲۱۱۷مرن ترا سرال ” او می گرویرد  

تمام هزینه هرای مرالریراتری، وام و قربرض  .توانست  خانه بفرم
های ماهیانه ام را پرداخت کرده ام  اما چرون اجرازه کرارم و 
کارت شناسایی  هر دو باطل شدند، این کارت شهری را الزم 

 «.دارم که بتوان  مالیات  را مثل قبل پرداخت کن 
مرفررالررفرران ایررن طرررل امررا مرری گررویررنررد نرریررویررورک تسررهرریررالت 
غیرمنطقی ای برای مهاجران غیرقانونی فراه  کررده و ایرن 
کار باعث می شود ترا افرراد راحرت ترر قروانریرن را زیرر پرا 
بگذارند  اصالل قرانرون مرهراجررت در آمرریرکرا بره یرکری از 
کشمکال های بین دولت باراک اوباما و کنگره آمریکا تربردیرل 
شده و معلوم نیست که این قانون چه زمانی و چگونره ترغریریرر 

 .کند

   ۲۱۰۵ فوریه ۰۸یکشنبه, 

۰۳۹۳۹۰۰۹۰۹  
اصالل قانون مهاجرت در آمریکا یکی از بحث هرای داغ ایرن 

میلیون مهاجر غیرقرانرونری  ۰۱روزها در آمریکا است  بیال از 
در آمریکا زندگی می کنند و هر روز ه  بر این ترعرداد اررافره 
می شود  حاال بعضی از شهرهای آمریکا به جای اینکه منترظرر 
تصویب اصالل قوانین مهاجرت از سروی دولرت براشرنرد، مری 
خواهند بفشی از مشکالت مرربروط بره ایرن مرهراجرران را حرل 

  .کنند
به گزارش دنیل شرایر، خبرنگار صدای آمرریرکرا از یرکری از 

در نریرویرورک، اگرر مرهراجرران “ کارت شهرری” مراکز صدور 
غیرقانونی بتوانند هویت خود را ثابت کنند و مدرکی دارنرد کره 

کرارت ” ثابت می کنرد سراکرن نریرویرورک هسرترنرد، مری تروانرنرد 
دریافت کنند  این کارت به مهاجران غیرقانرونری اجرازه “شهری

می دهد حساب بانکی باز کنند، در مدرسه ثبت نام کنند، و هرر 
 که نیاز به کارت شناسایی داشته باشد انجام دهند   به کاری را 

این کار به سراکرنران ” فته بستی پالم، یکی از حامیان این طرل، 
شهر اجازه می دهد که احساس امنیت بیشتری در امور روزانه 
خود داشته باشند  مثال اگه قربانی یک حادثه جرنرایری شرده انرد، 

ساله انتقام پسرش را از  01پدر   در نیویورک برای کمک به مهاجران غیرقانونی“ کارت شهری”

 داعش گرفت
 
ساله عراق که داعشی ها  61باسیل رمضان"  شهروند "

پسرش را اعدام کرده بودند ، هفت نفر از اعضای این گروه 
تروریستی را با تفنگ کاالشنیکوت، به رگبار گلوله بسته و به 
سزای اعمالشان رساند  این مطلب را رسانه های گروهی 

 .محلی گزارش داده اند
این حادثه در نقطه ایست بازرسی شهر تکریت ر  داد و به 

 .دنبال آن داعشی ها با آتشباری متقابل پدر داغدار را کشتند
احمد رمضان، پسر مرد تیرانداز یکی از هشت مامور پلیسی 
بود که داعال آنها را در ماه ژانویه اعدام کرد  وی به اتهام 

 .جاسوسی برای دولت عراق مجازات شده بود
پیشتر داعشی ها عکس ها و ویدئوی اعدام ماموران پلیس را 

 .در اینترنت منتشر کرده بودند
به گزارش سایت خبری "الوس "، پسر اول باسیل رمضان در 

میالدی توس  تروریست های القاعده کشته شده  2111سال 
 .بود

 

 فوریه3 - رادیو صدای روسیه   
 برای خواندن کامل متن

http://persian.ruvr.ru/news/2103_12_13/282664206 

http://persian.ruvr.ru/news/2015_02_03/282664216
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 اشتفان کایزر -اشپیگل انالین
 ظفردخت خواجه پورمترجم: 

 
بعد از سه هفته مشاجره درمورد یونان تصمیم گیییرش شید   

وزراش  -نوزدهم فورییه -حداقل اولین تصمیم  غروب جمعه

دارائی کشورهاش یورو در مالقاتشان در بروکسل، رسیییدن 

سیازشیی کیه بیه عیمیل  مید   .به یک توافق را اعالم کیردنید

 .نتیجه ِش یک جنگ قدرت نا عادالنه است

وضعیت در هفته هاش پیش اغلب با اصطالح "جوجه بیازش 

" در تئورش هاش بازیهاش اقتصادش به این طیرییق تیوضییی  

داده می شود: دو تیا اتیومیبیییل بیا سیرعیت بیطیر  هیم در 

حرکتند ودر حال ترمز گرفتن  نکه به کنار میی رود بیازش 

را باخته است؛ ولی اگر هیچکیدام کینیار نیرونید، دو طیر  

 .بازنده اند

حاال در بازش در مورد یونان چه کسی کوتاه می  ید؟ مسلمیا  

رئیس جمهور یونان "الکسیس سیپراس" ووزییر دارائیی او 

"جییانییس وروافیاکیییس"   نیهیا بیا تیبیاضیاهیاش بیزرگیی در 

 .مذاکرات شرکت کردند وبا اندکی موفبیت خارج شدند

  یونانیها به چه موفبیتی دست یافتند؟

یونان با کشووهاواح زوویو یووهو اوباوهوا بوا او  کشواو  

گهفانب اا سهانجا  به یک اوافق هسیبنب. گهوو یوهو بوه 

هابهح آلاان خوب ها بهنبو ازساس ا  کنوب. یوونوان بوه 

اییان انبک  ای خواساه اوایور هسویوبو اسوک واواو ون 

 .اسک که بوباهو اشاجهو واباهیو کنب

 توافق در مشاجره با یونان
اس  بارش که در هفته هاش گذشته در جیرییان بیود، رکیودش 

در اندک بهبودش افتصیادش کیه در جیرییان بیود، پیییش  میده 

 .است

دست دولت براش اجراش قولهاش انتیخیابیاتیی نیمیی تیوانید بیاز 

باشد  عالوه بر  ن باید در سال "مازاد اولییه اش" بیه میییزان 

  .چها رونیم در صد را به ثبوت برساند

عده اش از ناظران این دستاوردها را به عنوان موفبیت تفسیر 

می کنند   خر در "جوجه بازش" دو اتومبیل هیمیانینید شیرکیت 

ندارند  "الکسیس سیپراس" در یک اتومبیل کوچک با ماشییین 

بارش روبرو می شود که "مرکل " ن را هدایت می کند  حاال 

این ماشین بارش چند سانتیمترش براش عبور اتومبیل کیوچیک 

باز گذاشته است  کسی چه می داند شاید سیاستمیداران پیونیان 

 .بدون مشاجرات سخت یه همین جاش اندک هم نمی رسیدند

الکسیس سیپراس" با این توافق از اهدا  اولیه مانند "تبسیییم "

قرضها" )که براساس  ن بخشی یا همة بدهی هیا در شیراییط 

م( وپیاییان بیرنیامیه -ورشکیسیتیگیی قیابیل چشیم پیوشیی اسیت 

ریاضت اقتصادش، خیلی دور شده است  "ولفگانگ شوییبیلیه" 

می گوید که:" دولت یونان در توضی  این سازش به انیتیخیاب 

 ".کنندگانش با مشکل زیادش روبرو خواهد شد

ولی در روزها وهفته هاش  ینده همه جزئیات روشنتر خواهید 

شد بعد از ایین کیه حیکیومیت ییونیان هیمیراه بیا سیازمیانیهیاش 

  .تروئیکا همة  نها را بررسی کنند و توضی  دهند

امکان زیادش است که این مذاکرات به سرعت به یک بحیران 

 .دامن زند

 نها ببیه پول از برنامه کمکی جارش ، حدود هیجده میلییون  -

یورو را بدست  وردند  هرچنید تیا  خیر  ورییل و بیه شیرط 

اجراش برنامه رفورمی مناسب  بعد از  ن هیم بیایید در بیاره 

برنامه رفورمی جدید مذاکره شود  قبال هیم بیدون ایین هیمیه 

 .دنگ وفنگ امکان دستیابی به این نتیجه بود

تروئیکا متشکل از بانک مرکزش اروپا، کیمیییسیییون اروپیا  -

وصندوق بین المللی پول که این همه در یونان میورد نیفیرت 

است، حاال به عنوان "مؤسسات"  نیبیش کینیتیرلیچیی وطیر  

 .مذاکرات را بازش می کند

مفاهیمی مانند"برنامه" و "تفاهم نامه" که در یونان متراد   -

با "برنامه ریاضت اقتصادش "اسِت دییگیر بیکیار بیرده نیمیی 

شوند بلکه صحبت از "توافق" اسیت کیه مشیخیصیات هیمیان 

مفاهیم را دارد  بدون مجوز وام دهندگیان، هیییو میوردش از 

برنامه از قبل تعهد شده ِش ریاضت اقتصادش به تعوییق نیمیی 

افتد دولت یونان موظ  است که تا روز دوشنبیه لیییسیتیی از 

رفورمهاش  برنامه ریاضت اقتصادش که با اجراش  نها بتوان 

به اهدا  مورد نظر رسید را به تیروئیییکیا ارائیه دهید  اگیر 

کمیسیون اروپا، بانک مرکزش اروپا وصنیدوق بییین الیمیلیلیی 

پول اجازه دهند، یونان میی تیوانید تیا  خیر  ورییل بیر روش 

  .رفورمها کار کند

دست دولت ییونیان در سیال جیارش بیراش بیرنیامیه رییزش  -

بودجه، کمی باز می شود در برنامه رفورم قبیلیی میییزان بیه 

 -بدون در نظر گرفتن پرداخت بیهیره-اصطالح "مازاد اولیه"

باید به حدود سه در صد برسد  این رقم با توجه به وضعیییت 

اقتصادش می تواند کمی کمتر باشد  چرا که در اثر مذاکیرات 

نبود“ فامیلی”این روز برای همه روز   

 پرتو

فوریه 23  

فوریه، "روز فامیلی"،  در حالی که ما    06دوشنبه 

درجه زیر صفر را  در جمع خانواده و  21سرمای بیال از 

دوستان  به گرما تبدیل کرده بودی ،  گروهی از مردم یک 

مسئولیت اجتماعی را به دوش گرقته بودند   آن ها از 

تورنتو و حتی از اطرات تورنتو ، از شهرهای پیتربورو و 

گل  ، همگی در مقابل بازداشتگاه بزرگ لیندزی جمع 

شدند تا اعتراض و انزجار خود را نسبت به بازداشت های 

نامحدود و بدون محاکمه ی برخی مهاجرین به اصطالل 

 "غیر قانونی" اعالم کنند                                          

بازداشتگاه لیندزی یکی از بزرگترین مراکزی است که  

مهاجرینل بالتکلی  در شرای   شدید امنیتی در بازداشت به 

سر می برند  روزها و شبها ی آنها در اصطراب و 

نگرانی می گذرد؛ نگرانی از اخراج و بازگشت داده شدن 

ساله  13ماهه تا  09به کشورشان  زندانی ها از گروه سنی 

فوریه در وب  06هستند   طبق گزارش منتشر شده تاریخ 

سایت  سازمان اجتماعی به نام "هیچ کس غیر قانونی 

نیست" در  طول هشت سال گذشته، این عملکرد دولت 

کانادا، بیال از صدهزارنفر را دچار تنال و بحران کرده، 

به خصوع خانواده هایی که یکی از اعضایشان در 

بازداشت و بالتکلی  است،  برای درخواست مالقات،و 

پرس و جو، مسافتهای طوالنی به ارافه 

ی مفارج سفررا  بارها و بارها تحمل  

کرده اند، اما همچنان  از حق پیوستن به 

همدیگر محروم شده اند  در بین تظاهر 

ساله خواهان  03کننده ها، ملیکا مجرب، 

ساله  06آزادی پدرش بود، همچنین برایا، 

تقارای آزادی برادرش را داشت   از آنجا 

که بیشتر بازداشتی ها فاقد امکانات مالی 

بوده و حتی دسترسی به وکالیی که 

داوطلبانه حارر به حمایت هستند  نیز 

برای آنها دشوار است، در نتیجه، مبنای 

حقوقی و قانونی برای محدودیت زمانی 

بازداشت ها و جریان دادرسی علنی، مبه  

و همچنان زیر سؤال است  به همین  

روزه برای  91سبب، محدودیت زمانی 

بازداشت ، و رفع محدودیت های شدید 

حاک  بر فضای زندان، از جمله مطالبات تظاهرکنندگان بوده 

 است                                                                        

یکی از سازماندهندگان جمعیت"به بازداشت مهاجرین خاتمه 

دهید" می گوید  "به علت بازداشتهای نامحدود و پایان ناپذیر، 

یک تراژدی انسانی در این خانواده ها در جریان است و 

رنجها و مصائب آنها پایان ناپذیر می نماید "  او  به 

خبرنگاران می گوید  "در این هوای سرد، ما با نفس ها و قلب 

های گرم مان ایجا جمع شده ای  تا به این بازداشتها، جدایی ها 

و طردکردن ها خاتمه بدهی  "   او می گوید  "در مقابل 

بازداشتگاه، صدای اعتراض ما "نه به زندان" نه به مرز" و 

"نه به بازداشت" بلند بود و می دیدی  که بازداشتی ها از پشت 

پنجره ها و از پشت میله ها، هیجان زده برای ما دست تکان 

می دادند؛ آنها فریاد اعتراض و صدای موزیک ما را می 

شنیدند   پلیس سعی می کرد ما را از آنجا دور کند، ما صدای 

مان را بلندتر می کردی  و در آخر فریادمان را رساتر کردی   

"تا زمانی که این دیوارها فرو بریزند ما خاموش نفواهی  

 شد "                                                                     

01برگرفته از روزنامه تورنتو استار، فوریه   
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 شد براى حمله روسیه“مدرکى”تصاویر کاذب اوکراین 

 ۲۱۰۵فوریه  ۲۰ -نویسنده  پاتریک پائولوت

 مترج   پیام پرتوى

سناتور جیمز اینهوت در برابر همکاران سناتورش روسریره را  

او بعنوان مدرک تصاویرى را ·  به تجاوز به اوکراین مته  نمود

سرالره برودنرد و بره   ۷اما نشان داده شد که تصراویرر ·  ارائه کرد

   ·دوران اوستیای جنوبی* تعلق داشتند

هدت هئیت اوکراینى با ارائه تصاویر بره سرنراترور آمرریرکرایرى  

امرا ·  جیمز اینهوت نشان دادن حمرلره روسریره بره اوکررایرن برود

هفت ساله و متعلق به مراشریرنرهراى جرنرگرى روسرى در “ مدرک” 

 ·اوستیای جنوبی بود

سرنراترور جریرمرز ·  اسرت  ۲۱۰۵فوریه  ۰۰روز چهارشنبه  ٬روز

اینهوت در مجلس سنا در واشنرگرترن بره پشرت کررسرى خرطرابره 

بره حرقرایرق  -و بقیه جهان  –اکنون همشهریان آمریکایى ·  میرود

جرمرهرورى ·  آنچه که در شرق اوکراین میگذرد پى خواهنرد بررد

خواه اهل اوکالهما هنگام حمله به پوتین و رفقاى وى در خراک 

 ·اوکراین کوتاه نمیاید

ما روسیه را در مناطقى داری  که همراه با جردایرى طرلربران بره ”

اعرمرالرى بررابرر برا اعرمرال  ٬انجام کارهاى وحشتناکى مشغولرنرد

جیمز اینهوت تشریح میکند و از یرکرى از هرمرکراران  ٬«داعال

 ·طلب یارى مینماید“مدرک”خود بمنظور نشان دادن 

یک صفحه کاغذى بزرگ با سه تصویر از ماشریرنرهراى جرنرگرى 

نیروهاى نظامى روسى به منراطرق اوکررایرنرى ” روسى و نوشته 

جیمز اینهوت به صفحه اشراره ·  به نمایال درمیاید“وارد میشوند

 :کرده و میگوید

ایرن مرا  ٬پوتین به گفتن اینکه با جدایرى طرلربران کرارى نرداریر ”

آنهرا ایرنرجرا  ٬اما نگاه کنید ٬ادامه میدهد ٬ما انجام نمیدهی  ٬نیستی 

 «·هستند

سناتور بعنوان مٽالى بر اقدامات جنایتکارانه روسریره و جردایرى 

طلبان صفحه جدیردى برا تصراویرر بردنرهراى سرر برریرده شرده و 

 یا اینها مدارکى بودنرد کره دخرالرت ·  شکنجه شده را نشان میدهد

مدارکى که جهان در انرترظرار  ٬نظامى روسى را اٽبات مینمودند

 ·آنها بود؟ نه

مدت کوتاهى پس از انتشار تصاویر در وب سایت حقریرقرت 

 ٬آشکار بود که این روزنرامره نریرویرورک ترایرمرز·  افشاء شد

در  ٬بعنوان بفشى از تبلیغات رسانه اى برر عرلریره روسریره

  ·مورد افشاگرى نوشت که بعنوان جعلى افشاء شد

یکى از تصاویر در پاییز گذشته گرفته شده بود و نیروهاى 

جدایى طلب اوکراینى را نشان میداد در حالیکه دو تصویرر 

امرا نره در خراک ·  دیگر نیروهاى روسرى را نشران مریرداد

آنها نریرروهراى روسرى برودنرد در جرمرهرورى  ٬نه·  اوکراین

   ·۲۱۱۸جدایى طلب گرجستانى اوستیای جنوبی 

نمایال جیمز آینهوت را میشد ابتکار یک سناتور ارتجاعرى 

اما این یک کلک شفصى از جانب آیرنرهروت ·  تصور نمود

او تصاویر را از هئیترى نرظرامرى و سریراسرى هرنرگرام ·  نبود

بازدید از واشنگتن در نوامبر سال گذشرتره دریرافرت نرمروده 

 ·بود

به عبارت دیگر هنگامىکه اوکراینیها مریرفرواسرترنرد رفرقراى 

دال بر حمله ى در جرریران “مدارکى”آمریکایى خود را با 

روسها مجهز نمایند این بهترین هدیه اى بود که میتوانسترنرد 

 ·ارائه دهند

اینکه نماینده گان اوکراینى بمنظور متقاعد نمودن جهان در 

· مورد دیو بودن روسیه دروغ میگویند چیز جدیدى نریرسرت

با داستانهایرى ترالش  ٬پتروشنکو ٬حتى رئیس جمهور کودتا

نموده است که نماینده گان آمریکا بعنوان حقریرقرت قرادر بره 

   ·تایید آنها نیستند

الزم به ذکر است که یکى از تصاویر هفت ساله سناتور از 

اوستیای جنوبی بره ترازگرى در اوت سرال گرذشرتره تروسر  

دال برر “ مردرکرى” وزارت امور خارجه اوکرایرن برعرنروان 

اینکه تبلیغات افشاء مریرشرونرد ·  تهاج  روسى منتشر شده بود

مسرئرلره ایرنرجراسرت کره در مرقرایسره برا اکراذیرب ·  مه  اسرت

سیاستمداران و رسانه هاى خبرى نظرات مفال  بسیار ک  

  ·و رعی  هستند

بییراب بسیییییارب از مییردم سییوئیید و بییبیییییه جییهییان غییرب 

 ·بودن این اکاذیب همچنان ادامه خواهد داشت“حبیبى”

اهلل  همکاری استانداری فارس و حزب

 لبنان در موضوعات کارگری 

مشاور عالی اسیتیانیدار " 
فارس در دیدار با رییس 
اتحادیه کارگیران حیزب 
هللا لییبیینییان، از  مییادگییی 
اسیییتیییان فیییارس بیییراش 

هللا در  همکارش با حیزب
زمینه مسیائیل کیارگیرش 

  ".خبر داد

مشاور عیالیی اسیتیانیدار 
رییس  فارس در دیدار با

اتحادیه کارگیران حیزب 
هللا لییبیینییان، از  مییادگییی 
اسیییتیییان فیییارس بیییراش 

هللا در  همکارش با حیزب
 .زمینه مسائل کارگرش خبر داد

به گزارش ایلنا، سید میحیمیود میوسیوش، عصیر جیمیعیه در 
دیدار با رییس اتحادیه کارگران حزب هللا لبنیان در شیییراز 
افزود: همه ما تحیت فیرمیان رهیبیر میعیظیم انیبیالب شیاهید 

تر شدن  ن هسیتیییم و بیه  پیشرفت هر روز کشور و قدرتمند
اش در منطبیه  همین دلیل نیز جایگاه ویژه و نبش تعیین کننده

 .ایم و جهان پیدا کرده

رییس اتحادیه کارگران حزب هللا لیبینیان نیییز ضیمین ابیراز 
خوشحالی از حضور در شهر شیراز گیفیت: سیوابیق شیهیر 

دهد که این شهر و شهروندان  ن در  مذهبی شیراز نشان می
هاش انبالب اسالمی و دفاع مبدس نبش تاثرگذار  تمام صحنه

 .مشارکت جدش داشته است

ادامیه داد: میا نیییز عیالقیمینید هسیتیییم تیا در  هاشم سیهیلیب
هاش مربوط به مسائل کارگرش بییین اسیتیان فیارس و  حوزه

اتحادیه کارگران حزب هللا لبنان همکارش و تیفیاهیم بیرقیرار 
 .شود

 13-10-1393 -ایلنا 

————— 
آیا جاهوهح اسال  به اثه اهس ای خییشهاح  -هوشنگه 

اعاهاض  کاهگهح، ااچنان ه به سوهیه عال ایشوب، 
طهح اسافابو ای زیب الئه لبنان ها بهاح سهکوب کاهگهان 

    به ایهان ها پیر بین  ای نب؟

وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند،    

  در دستشان کتاب مقدس داشتند و ما  

پنجاه سال بعد،  در دست زمینهایمان را داشتیم،   

مقدس داشتیم   ما در دست کتاب های   

را داشتند.   و آنها در دست زمین های ما  

 " جومو کیانتا" 
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سی در مورد او به  بی منتشر کرد و نیز اطالعات دیگرش که بی

دهید کیه او در گیذشیتیه از دوسیتیان ابیو  دست  ورد، نشان میی

 .مصعب زرقاوش رهبر شبکه الباعده در عراق بوده است

پرچمدار داعش در افغانستان اخیرا به عراق سفرش کرده بیوده 

و در  نجا با فرماندهان گروه دولت اسالمی دییدارهیاییی داشیتیه 

 .است

در افغانستان افزون بر مخالفت مسلحانیه گیروه هیاش شیورشیی 

گاهی راهپیمایی هایی صل   مییزش کیه در  ن بیا دمیوکیراسیی 

 مخالفت شده نیز، دیده شده است

هیاش جیاغیورش و گیییالن والییت  شاهدان عینی در ولسیوالیی-۳

غزنی در تماس با من گفتند که شمارش از محاسن سفیییدان ایین 

دو ولسوالی اخیرا باهم جلسه اش داشته اند و گفتند که طالبان به 

روند و کسانی دیگرش بیجیاش   نها گفته اند که بهار از گیالن می

 نها خواهند  مد  محاسن سفیدان محل ایین "کسیانیی دییگیر" را 

جنگجویان داعش معنی کرده و براش ییافیتین راه چیاره گیردهیم 

 . مده بودند

این شاهدان عینی همچنان گفتند که  نها اخییرا دییده انید کیه در 

هایی ایجاد شده که بجز افراد متعلق بیه  مناطبی از گیالن، پایگاه

 ن پایگاه که مسل  اند، کسی از اهالی محل حیق نیزدییک شیدن 

 .ها را ندارد به  ن پایگاه

 یازده سپتامبر دیگر؟

اخیرا کتابی از رابرت گرش، مامور پیشین سیا در افغانستیان و 

روز تیا قینیدهیار   ۸۸پاکستان منتشر شده است  نام ایین کیتیاب 

است  نکات جالب این کتاب تنها روایت او از گیذشیتیه نیییسیت، 

هاش این کیتیاب  بلکه هشدار او نسبت به  ینده از مهم ترین بخش

 .است

 قاش گرش معتبد است که فشار روز افیزونیی کیه گیروه دولیت 

اسالمی در عراق و سوریه با  ن مواجه است، بخیشیی از  نیهیا 

را به افغانستان متوارش خواهد کرد و اگر چنین اتفاقی بیافتید و 

 نها پایگاهی در افغانستان بیابند، خطرش که  مریکا و غرب را 

تهدید خواهد کرد، بزرگ تر از  ن چیزش است که در ییازدهیم 

 .اتفاق افتاد ۱۰۰۲سپتامر 

به اعتباد  قاش گرش، منطق طالبان، منطق سیاده سیییاه و سیفییید 

هیاش تینیدرو اسیالمیی،  کردن قضایا است و  نها مثل دیگر گروه

مسایل را با یک تبسیم بندش ساده اسالمی و غیر اسالمی کیردن 

 مرز داعش و طالبان کجا است؟    

 داوود ناجی 

 فوریه 11 –سی  بی بی

شود گفت که نگرانی از  اگر بشود حر   خر را اول زد، می

روبرو شدن افغانستان با یک خطر دیگر، روز به روز جدش 

رسد این بار، هم افیغیانسیتیان و هیم  شود اما به نظر می تر می

المللی این کشور، خطر را بوضوح دیده اند و ایین  متحدان بین

شاید تنها شانسی باشد که افغانستان براش "عالج واقعه قبل از 

 .قوع" دارد

 خطر چیست؟

خطر این است که گروه موسوم به دولیت اسیالمیی )داعیش(، 

براش جلوگیرش از فشار فزاینده غرب در عیراق و سیورییه، 

بیاز کینید و  جبهات تازه اش را در دییگیر کشیورهیاش اسیالمیی

 .دامنه جنگ را گسترش دهد

ها می تواند افیغیانسیتیان بیاشید،  در این صورت یکی از گزینه

جایی که سالها است تنور نبرد علیییه ائیتیالفیی از کشیورهیاش 

 .غربی به رهبرش  مریکا در  ن گرم بوده است

گوشه چشم داشتن داعش به افغانستان، اگر تا چینید میاه پیییش 

شد، حاال عالمیت هیاش بسیییارش را  فبط یک فرضیه تلبی می

دهد که این ظاهرا یک برنامه است  توان یافت که نشان می می

 .نه صرفا یک فرضیه

 نشانه هاش نفوذ داعش

حدود دوماه پیش بود که شمارش از مبام هیاش میحیلیی در  -۲

والیت هاش غزنی، زابل و هلمند گیفیتینید، خیانیواده هیاییی در 

مناطبی از این والیات مسیتیبیر شیده انید کیه زن و میردشیان 

 .مسل  اند و عضو گروه طالبان هم نیستند

کمی بعدتر از  ن نوار ویدیویی منتشر شد که میال رئیو   -۱

خادم از فرماندهان پیییشییین طیالیبیان، را در حیال بیییعیت بیا 

 .داد ابوبکرالبغدادش رهبر گروه دولت اسالمی نشان می

فوریه( در اثیر حیمیلیه ییک   ۲۰مال رئو  خادم روزگذشته )

 .هواپیماش بدون سرنشین در هلمند کشته شد

اطالعاتی که امنیت ملی افغانستیان پیس از میرگ میال خیادم 

  بهمن 71 -بی بی سی

زن در این کشور به قتل رسیدند و به   ۳۰۰سال گذشته حدود 

 .زن تجاوز شده است ۲۰۰بیش از 

ها در ترکیه در پی کش  جسد سوخته 'ییک  افزایش اعتراض

ها در تیرکیییه بیه  زمان با افزایش اعتراض قربانی تجاوز': هم

خشونت علیه زنان، دادگاهی در ایین کشیور قیرار بیازداشیت 

سه نفر را به ظن کشتن و سیوزانیدن ییک زن جیوان تیمیدیید 

جان اصالن بیست ساله به دلیل  شود اُزگه کرده است  گفته می

بوس که قصد تجاوز بیه او  مباومت در برابر یک راننده مینی

را داشته، کشته شده است معترضان و فیعیاالن حیبیوق زنیان 

انید  اند و از همه زنان خواسیتیه امروز را "دوشنبه سیاه" نامیده

جان اصالن و در اعیتیراض بیه خشیونیت  که در عزاش ازگه

هاش اجتیمیاعیی هیم  علیه زنان لباس سیاه به تن کنند  در شبکه

این موضوع بازتاب زیادش داشته و زنان عالوه بر اعتیراض 

ها خود از تجربه  زار جینیسیی و  به قتل خانم اصالن، روایت

 .اند خشونت را منتشر کرده

هیا هیزار نیفیر در شیهیرهیاش  فوریه هم ده ۲۱دیروز یکشنبه 

مختل  ترکیه به نشانه اعیتیراض تیظیاهیرات کیردنید  امیروز 

دوشنبه دادگاهی در شهر طرسوس در جنوب استیان میرسییین 

ترکیه قرار بازداشت فرد مظنون بیه قیتیل و دو میظینیون بیه 

 .همدستی در جنایت را تا زمان برگزارش دادگاه تمدید کرد

 قتل و سوزاندن جسد

جان اصالن روز چهارشنبیه گیذشیتیه در  ازگه

شیود او تینیهیا  طرسوس ناپدید شید  گیفیتیه میی

بوسی بوده که رانینیده  ن بیعید از  مسافر مینی

پیاده شدن ببیه مسافران مسیرش را بیه قصید 

تجاوز به خانم اصالن تغییر داده است  بنا بر 

ها، خانم اصالن با اسپرش فلفل تیالش  گزارش

کرده از خود دفاع کند، اما راننده به او چیاقیو 

زده و او را تیا حید میرگ کیتیک زده اسیت  

شود مظینیون بیعید از قیتیل بیه شیهیر  گفته می

برگشته تا براش پنهان کردن جسید از پیدر و 

دوسییتییش کییمییک بییگیییییرد   نییهییا جسیید را در 

انید تیا میدرکیی از  اش جنگلیی سیوزانیده منطبه

جنایت باقی نماند، اما پلیس بیبیاییاش جسید را 

 .پیدا کرده است

عایشه نور اسالم، تنها وزیر زن دولت ترکیه 

هیاییی  خواهان از سرگیرش مجازات اعدام براش چنین جینیاییت

شده است  یک گزارش رسمی که هفته گذشته توسیط وزارت 

زن،   ۲۰خانواده ترکیه منتشیر شید حیاکیی اسیت کیه از هیر 

شیونید  بیه  چهار نفر قربانی بدرفتارش جنسی ییا خشیونیت میی

 ها به خشونت علیه زنان  اعتراض“ دوشنبه سیاه”

زن در   ۳۰۰هاش ترکیه، سال گیذشیتیه حیدود  گزارش رسانه

زن تجیاوز شیده   ۲۰۰این کشور به قتل رسیدند و به بیش از 

  .است

 .کنند ها، تحلیل می پدیده

از این نظر به باور رابرت گرش، طیالیبیان بیه گیروه دولیت 

اسالمی که یک گروه اسیالمیی و طیرفیدار تشیکیییل خیالفیت 

الدن نیه  اسالمی است، نه نخواهند گفت همانگونه کیه بیه بین

 .نگفتند

این مامور پیشین سیا، جنگ  مریکا در افغانستیان را بیه دو 

کند، مرحله اول جنگی براش سبیوط امیارت  مرحله تبسیم می

اسالمی که به باور نویسنده  مریکا  ن را برد و مرحله دوم، 

مهار شورشگرش، که نویسنده از تعبیر "نمی توان گیفیت  ن 

 .را برد" استفاده کرده است

از سوش دیگر رابرت گرش بیاور چینیدانیی بیه نیتیییجیه دادن 

هیاش صیلی  میحیمیید اشیر  غینیی، رئیییس جیمیهییورش  تیالش

افغانستان، ندارد  او معتبد است که جنگجویان طالبان هینیوز 

 .کنند به ساقط کردن دولت فکر می

 تردید واشنگتن؟

در همین حال روزنامه واشنگیتین پسیت خیبیر داده کیه کیا  

سفید، در حال بررسی تغییر احتمالی برنامه خروج کامل از 

 .افغانستان است

به نوشته این روزنامه به احتمال زیاد کا  سفید تصمیم دارد 

قبل از سفر رئیس جمهور غنی بیه  میرییکیا در میاه میارس 

مشخص کند که به درخواست او میبینیی بیر تیغیییییر بیرنیامیه 

 خروج کامل پاسخ مثبت خواهد داد یانه؟

رئیس جمهور غنی قبال گفته بود اوضاع افغانستان نیییازمینید 

اعیالم   ۱۰۲۲این است که برنامه خروج کامل که پایان سال 

دهید کیه  شده، تغییر کند   نچه واشنگتن پست نوشته نشان می

تر خواهد شد اما احیتیمیال تیغیییییر  احتماال روند خروج  هسته

 .رسد زمان هنوز محتمل به نظر نمی

 اظهارات رئیس جمهور غنی در مونیخ

محمد اشر  غنی در اجالس امنیتی مونیخ که اخیرا برگزار 

 :شد،به سه نکته مهم اشاره داشت

اکثر مردم و اکثر روحانیون از دولت افغیانسیتیان، پیییمیان -۲

 منیتی با  مریکیا و نیییروهیاش امینیییتیی افیغیانسیتیان حیمیاییت 

 .کنند می

داعش یک مشکل جهانی است مانند دییگیر شیبیکیه هیاش  -۱

  ۹ادامه در صفحه 
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 شود قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست و انتخابات خرج می  بخشی از پول 
  :وزیر کشور

ها،  ها، تبعیض ها، شکات  نابرابری
ها  ها و اعمال قدرت نظر اعمال

های کثی   بفشی از لطمات این پول
وارد شده است و شاید حتی در 

ها  سازی های انتفاباتی و تصمی  بحث
  .نیز وارد شوند

وزیر کشور درباره لزوم توجه و 
اهمیت مبارزه با مواد مفدر گفت  
موروع مواد مفدر عالوه بر حوزه 
اجتماعی، حتی به حوزه اقتصادی 

زند و  ناپذیری می لطمات جبران
های کثی  در مسیر اقتصادی و انتقال قدرت  موجب واردشدن پول

 .شود که لطمات ویرانگری برای کشور دارد می

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ عبدالررا رحمانی فضلی در همایال 
سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مفدر با بیان اینکه اعتیاد به 

های اجتماعی مطرل است، گفت   ترین آسیب عنوان یکی از مه 
روی  و  ترین مباحث است و هر چه جلو می موروع امنیت جزو اساسی

شود از این رو هر  تر می تر را شاهد هستی ، شرای  پیچیده تحوالت سریع
 .گیرد ای که امنیت را تقویت کند، در اولویت قرار می مسئله

با اشاره به اینکه یکی از بحثهای مه  امنیت ادامه داد  رحمانی فضلی 
موروع امنیت اجتماعی است، گفت  مردم موروع امنیت اجتماعی را 

کنند و با آن درگیر هستند، هر چقدر منظر عمومی مردم  لمس می
های امنیت اجتماعی را بیشتر نشان دهد آرامال روحی مردم بیشتر  جلوه
 .دهند های خود ادامه می شود و با خیال راحت به فعالیت می

دچار خلل شود، احساس ناامنی بیشتر  امنیتوی با بیان اینکه هر چه 

 مریم حنیفی
 

کند   سیروان حدود دو سال است که در اربیل زندگی می
کارش تجارت بین ایران و کردستان عراق است  او و 
دوستان ایرانی اش، معموال در پاتوق های شبانه همدیگر را 
می بینند، پاتوق هایی که میهمانان و مشتریان دیگری ه  

ها پاتوق  چند خیابان در اربیل وجود دارد که  شب”دارد  
دختران ایرانی هستند  بیشتر آنها جوان هستند و دنبال 

 .«مشتری
کارگران جنسی  تجارت سکس در کردستان غیرقانونی است و

  .کنند در شهر اربیل معموال به طور غیرقانونی کار می
اینجا  ”سیروان تجربه رابطه جنسی با آنها را داشته است  

دالر باید پرداخت  البته این  011مشتری زیاد دارند،  حدود 
قیمت متفاوت است و بستگی به عوامل زیادی دارد  مثال سن 
و محل که از خود فروشنده سکس باشد یا شما  البته این 

 41یا  31هاست و مردان ایرانی  ها برای غیر ایرانی قیمت
ها دم خور  دالر میدهند   دختران ترجیح میدهند با ایرانی

 «.ها اغلب در پرداخت پول تقلب میکنند نشوند، زیرا ایرانی
روند، تنها اجازه اقامت  ایرانیان که برای سفر به کردستان می

کنند  اگر کسی بفواهد مدت بیشتری  روزه دریافت می 03
بماند، باید به ایران برگردد و پاسپورت خود را تمدید کند  

گیرند، بستگی به نوع کار و  کسانی که مجوز کار می
گیرند   ماه تا یکسال برگه اقامت می 6درخواست کارفرما بین 

اقامت نیز تنها با رمانت یکی از شهروندان کرد ساکن در 
  .پذیر است اقلی  امکان

روز  03اغلب کارگران جنسی که از ایران می آیند نیز 
اقامت دارند و پس از اتمام این مدت چند روزی را به ایران 

 .آیند برگشته و دوباره به کردستان می
در این “خاله”مشهور به  عالوه بر این دختران، زنان واسطه

  .تجارت فعال هستند
ساله و اهل اصفهان، از جمله این زنان است   41محبوبه،  

سه گروه داری ، اول دختران ژیگول و جوان هستند که با ”
هماهنگی کردهای اینجا و به واسطه تجار ایرانی از ایران 

خواهد شد، افزود  در چندین نظر سنجی در چند سال متوالی بحث اعتیاد 
ترین دغدغه مردم مطرل شده است؛ هر چند وقتی به مسئله  به عنوان مه 

کنی ، تعداد معتادان را یک و نی  درصد جامعه عنوان  اعتیاد نگاه می
درصد جامعه ما پاکند اما با این وجود این مسئله به ۹۸.  ۵کنند و  می

 .عنوان دغدغه اصلی مردم مطرل است

سرقت، زورگیری، خالت   گفت  به تناسب افزایال اعتیاد؛ فضلی  رحمانی
های ما ناشی از  درصد زندانی ۴۵تا  ۴۱و شرارت ایجاد خواهد شد 

 .روند اعتیاد است که یک معضل بزرگ برای کشور بشمار می

وی با اشاره به اینکه عالوه براینکه مبارزه با مواد مفدر در مباحث  
های دیگر اجتماعی نیز تاثیر گذار  اجتماعی مورد اهمیت است بر آسیب

است، افزود  موروع مواد مفدر حتی به حوزه اقتصاد لطمات 
های کثی  در مسیر  زند و موجب وارد شدن پول ناپذیری می جبران

 .شود که لطمات ویرانگری برای کشور دارد اقتصادی و انتقال قدرت می

وزیر کشور خاطر نشان کرد  بحث اعتیاد به حوزه اقتصادی نیز لطمات 
های کثی  که وارد  زند، گرچه ما تعیین دقیقی از پول جبران ناپذیری می

 .اند، نداری  اما این مسئله ویرانگر است اقتصاد شده

تاکید کرد  ظرت دو سال گذشته در باندی که متالشی شده  فضلی رحمانی
 هزار میلیارد تومان ۲است، فردی وجود داشته که گردش مالی حسابال 

بوده است اگر فق  در حوزه  روشنگر( -میلیون دالر 611)معادل 
 -میلیارد دالر 3)معادل  مصرت مواد مفدر ده هزار میلیارد تومان

گردش مالی و در بحث ترانزیت مواد مفدر نیز همین مبلغ را  روشنگر(
 -میلیارد دالر 6)جمعا میشود  شاهد باشی  با رق  باالیی مواجه هستی 

 .روشنگر(

ها و اعمال  نظر ها، اعمال ها، تبعیض ها، شکات وی تاکید کرد  نابرابری
است و شاید حتی   های کثی  وارد شده ها بفشی از لطمات این پول قدرت

 .ها نیز وارد شوند سازی های انتفاباتی و تصمی  در بحث

های کثی  وارد فضای انتفاباتی  گفت  وقتی این پول فضلی رحمانی 
شود، وارد فضای قدرت ه  خواهد شد و وقتی وارد فضای قدرت  می

های کثی  در مسیر انتقال  شود، کنترلال مشکل خواهد شد  اگر این پول
گیرد و فردی کاندیدا  قدرت در حوزه سیاسی قرار بگیرد که قرار می

 .شود، شاهد مشکالت جبران ناپذیری خواهی  بود

میلیارد پول خرج  ۲وی تصریح کرد  مثال فردی کاندیدای شورا شده، 
پرسی  که این مبلغ را از کجا تامین کرده بیان  کند و وقتی از او می می
مگر دوست و آشنایان  .اند کند، دوست و آشنایان این مبلغ را به من داده می

های  ها را بدهند اگر کنترل نکنی ، دامنه پول اند که این پول نذر داشته
 .گذارد کند و تاثیر خود را می کثی  و قاچاق به همه جا نفوذ می

ها،  رحمانی فضلی گفت  در دنیا شاهد این هستی  که برخی حکومت
شوند ما باید از این موروع  چیان اداره می ها و مجالس توس  قاچاق دولت

 .درک روشنی داشته باشی 

با بیان اینکه اگر بفواهی  قدرت را از آلودگی پاک نگه داری ، باید   وی
شود؛  های کثی  وارد قدرت نشود، افزود  وقتی بیان می تالش کنی  پول

ها، ریشه در اعتیاد دارد باید مواظب این  درصد از طالق ۵۳
های اجتماعی زیادی را به  موروع باشی   بحث طالق، آسیب

 .همراه دارد

با اشاره به اینکه در هر مجلسی که وارد  فضلی  رحمانی
دهند،  شوم بحث اعتیاد و سرقت را مورد تاکید قرار می می

هر دوی این موروع باید با یکدیگر کنترل شود چرا : گفت
معتادان باید از محلی تامین  .که به یکدیگر مرتب  هستند

 .ها سرقت است ترین کار برای آن شوند و راحت

 اقتجارت سکس دختران ایرانی در کردستان عر

مانند، با مقامات رفت و آمد  های آنچنانی می آیند  در هتل می
کنند و درآمد باالیی ه  دارند  فضولی در کار آنها عاقبت  می

کن  زیاد پیگیر اینها  خوبی ندارد  به شما ه  توصیه می
نباشید  دوم؛ دختران جوان و میانسال که توس  افرادی مثل 

اند یا کرد هستند که  آیند  اینها دو دسته من به اینجا می
بیشترشان دارای اقامت کاری بوده و توس  خود نیروهای 

شوند  دسته دوم  آسایال و یا کارفرمایانشان سازماندهی می
گیرند   روزه می 03غیر کردها هستند که بیشتر اقامت 

دالر است   3111روز حدود  03میانگین درآمد آنها در 
البته بستگی به خود دختران ه  دارد که عالوه بر قیمت طی 

  .شده چقدر بتوانند انعام بگیرند
سوم؛ زنان مسن هستند که عموما ساکن اینجا هستند و با 

 “.کارگران ایرانی و یا اقشار ک  درآمد در ارتباط هستند
محبوبه با اشاره به مشکالت تجارت سکس در اقلی  

بزرگترین مشکل ما در اینجا فرهنگ ”گوید   کردستان می
استفاده نکردن از وسایل پیشگیری از بارداری است  مثال 
خیلی از مردان در اینجا اعتقادی به استفاده از کاندوم 

پذیری را باال میبرد  دومین مورد ه   ندارند  این خیلی آسیب
برخوردهای گاه به گاه دولت با دختران است  البته گاهی 
کارمندان دولتی در ازای سکس و یا پورسانت، همکاری 

 “.کنند  بدون همکاری آنها، کار ممکن نیست می
ساله است و از شمال غرب ایران آمده، اقامت  28روژین، 

وقتی به اینجا  ”ساله دارد و تازه کارش را شروع کرده   یک
آمدم باکره بودم  پس از اصرارهای بسیار یک مدیر دولتی، 
برای امنیت خود به این کار تن دادم  روز خوبی نبود، 

دالر  3111هرچند درآمد خوبی نصیب  شد  به خاطر بکارت  
هدیه به من داد  از آن پس برای چند ماه با این فرد ارتباط 

کرد  به مرور  داشت  و ماهانه کمک قابل توجهی به من می
دالر درآمد دارم   3111وارد این بازار شدم  االن ماهی 

تصمی  دارم مدتی دیگر به آمریکا بروم و زندگی را از نو 
شروع کن   اینجا برای زندگی طوالنی مدت خوب نیست  
جامعه سنتی است و هیچ حقی برای زنان قائل نیستند، 

 “.همچنین کار ما قانونی نیست و امنیت نداری 

در تجارت کنونی، گروه های دیگری ه  فعال هستند  
های خ  حاجی عمران  رییس انجمن راننده“محمود چومانی”

گفته است  “لک خه”ـ اربیل در همین خصوع به تارنمای 
در حال حارر میزان قابل توجهی از زنان تن فروش ”

های این خ   آیند  راننده تاکسی ایرانی به اقلی  کردستان می
ها و مهر خوردن پاسپورتشان، آنها  ه  بعد از ورود این زن

 «.برند های درخواستی می را به مکان
رسد، چندان ه   ورود این زنان به اقلی  آنطور که به نظر می

ساده نیست  نیروهای امنیتی تاکنون چند راننده و مسافرانی 
اند را  شود تحت عنوان گردشگر وارد اقلی  شده که گفته می

اند  درواقع این رانندگان کار جابه جایی زنان  بازداشت کرده
  .فروش را به عهده داشتند تن

بازار شایعه نیز به موازات گسترش تجارت سکس رونق 
 .گرفته است

زاگرس یکی از پناهندگان کرد ایران که در یکی از احزاب 
فروشی در کردستان  اپوزیسیون ه  عضو است، ماجرای تن

تر از یک معضل اجتماعی و درآمدزایی  را بسیار پیچیده
 .داند می

او معتقد است نهادهای امنیتی ایران در ورود دختران 
در مواردی شاهد ”فروش به کردستان نقال اساسی دارند   تن

های واگیر  ای  بعضی از این زنان که دارای بیماری بوده
اند، به داخل برخی از احزاب اپوزیسیون کرد ایران  بوده

نفوذ کرده و مشکالتی را بوجود آوردند  در برخی موارد 
عکس این قضیه ه  صادق است  یعنی این زنان جذب سیست  

 “.اند اطالعات کردستان شده
تایید چنین روایت هایی دشوار است ولی تایید روایت هایی 
از سرنوشت دختران ایرانی فروشنده سکس چندان دشوار 
نیست، کافی است به اربیل بروید و گشتی در خیابان های 
شلوغ شهر بزنید، آنها آنجا هستند، مانند دبی، کواالالمپور، 
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 برای لودادن کارگران افغان بدون مجوز جایزه تعیین می شود
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن همکاری کند به 

شود  در این طرل به فردی که  نتایج مطلوبی خت  می
درصد از مبلغ  ۳۱کارفرمای متفل  را کش  کرده است، 

گیرد که باعث خود  جریمه کارفرمای متفل  تعلق می
 .کنترلی خواهد شد

این نماینده مجلس در ادامه سفنانال با اعالم مفالفت درباره 
حضور اتباع خارجی فاقد مجوز کار در کشور، در توریح 
دالیل این مفالفت گفت  من با حضور اتباع غیرقانونی 
افغانستان و دیگر اتباع خارجی مفالف  زیرا نه مالیات 

شوند و نیز عامل بسیاری از  نه دیده می ٬کنند پرداخت می
 .ها در کشور هستند بزهکاری

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد  کارفرمایانی که 
کنند در صورت  از کارگران ساختمانی افغان استفاده می

کنند چرا که اگر یکی از این  بروز حادثه ررر می
کارگران در ماه حرام هنگام کار کشته شود کارفرما مجبور 

 .میلیون تومان بابت دیه او پرداخت کند ۲۱۱است 
عزیزی افزود  از طرفی کارفرمایان متفل  به تحمل دو تا 

هزار تومان جریمه به  ۰۲۱شال ماه زندان و پرداخت 
ازای هر روز استفاده از کارگر غیر قانونی افغان محکوم 

 .شوند می
در ادامه این نشست علیررا محجوب رییس فراکسیون 
مجلس نیز با طرل این پرسال که چرا باید افاغنه بدون 
پاسپورت در ایران حضور داشته باشند، بر لزوم 
پاسفگویی وزارت امور خارجه در این رابطه تاکید کرد و 

وزارت کشور نیز باید پاسفگو باشد که چرا صدور  گفت  
ها به این آسانی است و با  پاسپورت و گذرنامه برای افغان

دهد و بدین  ها را به کشور راه می صدور یک برگه کاغذ آن

ها را فراه   ترتیب زمینه سرپوش گذاشتن بر تفلفات آن
 .کند می

محجوب در ادامه از طرل خود برای سوال پرسیدن در این 
زمینه از وزارت کشور، وزارت امورخارجه و وزارت کار 

ها  خبرداد و افزود  اگر بناست در کشورمان برای خارجی
گذرنامه نداشته باشی ، باید گذرنامه همه را لغو کنی   مدیران 

ها در حال حارر از سفت گیری به خاطر ویزا گالیه  هتل
اند  از این  گویند مشتریان خود را از دست داده کنند و می می

آید بلکه داعال از مرزهای کشورهای  ها که داعال نمی کشور
 .شود همجوار وارد ایران می

های خود ابراز کرد  اگر  نماینده مردم تهران در پایان صحبت
نمایندگان مجلس در این زمینه کوتاهی کردند کارگران 

های  توانند با حضور در مقابل مجلس خواسته ساختمانی می
 .قانونی خود را پیگیری کنند

در پایان این نشست نیز اقبالی مدیرکل اتباع خارجی وزارت 
کار گزارشی از عملکرد این وزارتفانه در زمینه برخورد با 

 .کارگران غیر قانونی خارجی ارایه داد
 

ماهیت ضد انسانی و کارگری علیرضا محجوب  -روشنگر 
همواره باعث انتصابش در مجلس شورای اسالمی بوده 
است. او حتی با حضور قانونی کارگران افغان در ایران 
مخالف است. کارگران مهاجر ایرانی خوب درک میکنند که 
چرا کارگر مهاجر افغان در ایران با وجود شرایطی سخت و 
 همراه با نگرانی برای لقمه ای نان باید دنبال کار بگردد.   

REUTERS/Michael 
Dalder 

  ناصه اعااابحنوشاۀ 
فدریکا مگرینی*، 

نمایندۀ سیاست خارجی 
اتحادیۀ اروپا، در 

نشست امنیتی مونیخ 
نسبت به خطر انفجار 
و تالشی لیبی هشدار 

داد و از این احتمال به 
عنوان خطر و تهدیدی 
بزرگ علیه اروپا یاد 

 .کرد

خان  موگرینی گفت که 
های اروپا شباهت  لیبی امروز به مفلوطی انفجاری، در نزدیکی دروازه

  .دارد
ترکیب عناصر در لیبی، برای اروپا و امنیت منطقه ”او تأکید کرد که 

 . “شدیداً خطرناک است
پیال از این، دولت فرانسه نیز نسبت به ورعیت خطرناک لیبی هشدار 

ایو لودریان، وزیر دفاع فرانسه، در اوایل ژانویه گذشته -داده بود  ژان
گفته بود که کشور لیبی در نزدیکی اروپا به مأمن تروریست ها تبدیل 

 .شده است
با تشکیل دو حکومت رقیب در لیبی، این کشور در آشوبی فزاینده فرو 

فجر " رفته است  اکنون ائتالفی از شبه نظامیان اسالمگرا تحت عنوان
لیبی"، طرابلس را به تصرت و کنترل خود در آورده است، در حالی 

المللی به رسمیت شناخته می شود  که گروه دیگر که از سوی جامعه بین
 .در شرق لیبی مستقر شده است

همزمان گروه تروریستی "دولت اسالمی"، در هفت شهر لیبی مستقر 
 .زند شده و دست به عملیات نظامی در دوازده ناحیه این کشور می

های  اسالمگرایانی از یمن، تونس، الجزایر و چچنی برای انجام آموزش
 .نظامی وارد پایگاه های "دولت اسالمی" در لیبی می شوند

ica Mogherini * 

تروریستی سرعت عمل دارد اما واکنال جهرانری نسربرت 

 .به آن کند است

اگر افغانستان باردیگر فراموش شود و تنها گرذاشرتره  -۳

هرای  شود، استعداد تربردیرل شردن بره مرحرل ترالقری گرروه

 .تروریستی در منطقه را دارد

حاال اگر هشدار آقای گری، آنرچره واشرنرگرترن پسرت در 

مورد کند شدن احتمالی خروج کامل نریرروهرای آمرریرکرا 

از افغانستان نوشته و اظهارات آقرای غرنری در اجرالس 

شود به این نتیرجره رسریرد  مونیخ را کنار ه  بگذاری ، می

کرنرد بروررول از  که خطری که افغانستان را تهردیرد مری

سوی دولتمردان افغانستان و جرهران دیرده شرده و جردی 

 .گرفته شده است

اگر این بررسی درست باشد، افغانستان دیگر با ترجرربره 

تلخ دهه نود روبرو نرفرواهرد شرد  سرالرهرایری کره پریرامرد 

کرد دیده نشرد  خطری که افغانستان و منطقه را تهدید می

ک  گرفته شد و دود آن سررانرجرام بره چشر  هرمره  یا دست

 .جهان رفت

 یک نگاه دیگر

هرای جردی کره در مریران شرمرار قرابرل  در کنار نگررانری

هرای مرحرلری و  مالحظه ای از افغانها، شمراری از مرقرام

های غیر افغان چون رابرت گری از احتمال نرفروذ  چهره

داعال در افغانستان وجود دارد، شماری از مرقرام هرای 

امنیتی و کارشناسان افغان تهدید داعال در افغانستان را 

 .جدی نمی دانند

اساس استدالل کسانی که این نگاه را دارند این است کره 

طالبان به رغ  هرمرفروانری فرکرری کره برا گرروه دولرت 

اسالمی دارد، این گروه را نه متحد بلکه رقیب خرود در 

داند و حارر نیست به نرفرع داعرال جرا خرالری  منطقه می

 .کند

وحید مژده که سالها از نزدیک با رهبران و فرمانردهران 

سری گرفرت  "از  بری طالبان در تماس بروده اسرت، بره بری

افراد مه  گروه طالبان شنریرده کره پرس از ایرن کره مرال 

عبدالرئوت با گروه داعال بریرعرت کررد، هریراتری از سروی 

رهبری گروه طالبان به والیت هلمند فرستاده شد تا برا مرال 

عبدالرئوت صحبت کنند و او را متقاعد کنرنرد کره خرود را 

از گروه داعال دور برگریررد و دوبراره بره صر  طرالربران 

 ".بازگردد که "جواب مال عبدالرئوت سکوت بود

به باور این کارشناسان، طالبان نفستین گروهی اسرت کره 

داعیه تشکیل امارت اسالمی را بلند کردند، حدود شررعری 

را در قلمرو خود اجرا کردند و سریرزده سرال اسرت کره برا 

نیروهای غربی و آمریکایی کره مردافرع ارزشرهرایری چرون 

 .جنگد دموکراسی و حقوق بشر هستند، می

از سوی دیگر طالبان رابطره عرمریرقری برا الرقراعرده دارنرد، 

رهبران این گروه با مال عمرر بره عرنروان امریررالرمرومرنریرن 

بیعت کرده اند و طالبان هرنروز تشرکریرل و اداره سره سرال 

 ."امارت اسالمی" )افغانستان( را در حافظه خود دارند

بر اساس این دیدگاه، طالبان نه تنها بسرترری بررای داعرال 

فراه  نفواهد کرد بلکه خرود نریرز رو در روی آن قررار 

 .خواهد گرفت

اما آنچه از دید این گروه ممکن است دور مانده براشرد ایرن 

است که طالبان دیگر یک گروه منسج  تحت رهبری واحد 

نیستند  از این رو بسیار محتمل است که نیروهای پراکرنرده 

شورشی که زمانی تحت رهبری طالبان بودنرد، داعرال را 

 .موثرتر بدانند و جذب آن شوند

مفصوصا با توجه به اینکه دامنه تبلیعات این گروه که در 

رقریرب  بری -در میان گروه های مشرابره-شبکه های اینترنتی

است، هزاران نفر را حتی از کشورهای غرربری بره دامرن 

 .این گروه انداخته است

رسد که هرچند ممکن است مرز  ظاهرا به نظر می

همفکری طالبان و داعال از یک طرت و رقابت سیاسی 

آنها از طرت دیگر برای رهبران این دو گروه روشن 

باشد، اما این مرز در میان جوانان و نیروهایی که ممکن 

  .ها شوند خیلی مشفص نیست است جذب این گروه

  کند آشوب و تالشی لیبی امنیت اروپا را تهدید می

 
 

تهدید اتباع بیگانه برای بازار ”نشست   –خبرگزاری هرانا 
عصر روز یکشنبه با حضور “کار کارگران ساختمانی

علیررا محجوب رییس فراکسیون کارگری مجلس، عزیزی 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و اقبالی مدیرکل اتباع 

 .خارجه وزارت کار برگزار شد
به گزارش هرانا به نقل از ایلنا؛ عبدالررا عزیزی طی 
سفنانی در این نشست که عصر روز یکشنبه در سالن 
اجتماعات دانشگاه علمی کاربردی کار برگزار شد، از 
طرحی خبر داد که در صورت تصویب مجلس، بفشی از 
جریمه کارفرمایانی که از کارگر خارجی فاقد مجوز کار 

کنند به فردی که این تفل  را گزارش کرده است  استفاده می
 .گیرد تعلق می

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در اجتماع کارگران 
ساختمانی گفت  مجلس طرحی را در نظر دارد که اگر 

فدریکا مگرینی، نمایندۀ سیاست 
خارجی اتحادیۀ اروپا، در نشست 

۷ادامه  مرز داعال و طالبان   از صفحه    
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 خاطرات دوران سپری شده

 قسمت دوازدهم
 قدرت گرفتن حزب توده و انشعاب در اتحادیه

 
مشکلتر شدن اوراع و موفقیت های حزب توده در 
اتحادیه ما ه  تأثیر کرد  یکی از کسانیکه سر ما بازی 
درآورد خلیل انقالب بود  خلیل با پلیس واینها رابطه ای 
نداشت منتها آدم شلی بود  یک روز در تبریز خواستند 
اورا بگیرند  به من خبررسیدکه خلیل را گرفته اند  به 
شهربانی رفت   ریایی رئیس شهربانی بود  قس  خورد که 
ما نگرفته ای   تحقیقات کردم گفتند فرار کرده در 
کنسولگری شوروی بست نشسته است  به کنسولگری 
رفت ، دیدم درحیاط دارد قدم میزند  صدایال کردم وگفت  
احمق این چه ننگی است که تو به دامن ما میگذاری  آدم 
را میگیرند و حتی اگر واقعأ ه  بفواهی به کارت ادامه 
دهی شاید اعدام کنند  او را بیرون آوردم  یک کمی دیوانه 
و خل بود  خیلی زیاد مایل بود وکیل مجلس بشود  آمد با 
من صحبت کرد که اگر ما وکیل نشوی  نابود میشوی   گفت  
نه خیر این حرت بیفودی است برای اینکه ما وقتیکه 
شروع به کار کردی  نه وکیل بودی  و نه وزیر وسازمان را 
به اینجا رسانده ای   که در شمال و جنوب و شرق و غرب 
و همه جا تشکیالت داری   ولی وقتی که وکیل نشد خواست 
خودش را به روس ها نزدیک کند  حتی به من گفت من 
خیال میکردم شما با شوروی ها مربوطید و حاال معلوم 
میشود نه تنها مربوط نیستید، بلکه از استالین ه  خوشتان 
نمی آید  یا اینکه از پنجاه و سه نفر بود و توده ای ها او را 
خوب می شناختند که آدم ماجراجو و بی عقیده ای است، 
خودش را به آنها نزدیک کرد  خلیل عشق داشت که وکیل 

 .بشود  این ایدۀ او بود
جهانشاهلو ه  عضو اتحادیۀ ما بود  جهانشاهلو از من 
رنجشی داشت  یک روز من از تبریز آمده بودم دیدم در 
غیبت من او را سفنگوی شعبۀ اتحادیۀ ما در خیابان 
مفتاری کرده اند  )به جز در الله زار که دفتر اتحادیه بود 
در سایر نقاط مثل خیابان استفر و مفتاری ه  شعبه 
داشتی  ( درهیئت صحبت کردم که چه کار میکنید این 
جهانشاهلو فئودال است خودش ه  آدم پولداری است  برود 
برای کارگر چه صحبتی بکند؟ کارگر از حرفهای او چه 
می فهمد؟ چگونه میفواهد رشد کارگر را باال ببرد؟ او را 
بردارید  از آن پس رنجید و به طرت توده ای ها رفت و 
علیه من شروع به هوچیگری کرد که این یوس  

  .تروتسکیست است
ناراری دیگر علیزاده بود  علیزاده عشقال به پول بود  
آنها بطور محرمانه توطئه کردند که بروند به حزب توده و 
من ه  از این توطئه باخبر بودم؛ یک روز علیزاده تلفن 
کرده بود و عتیقه چی را میفواست  من تلفن را برداشت  و 
احوالال را پرسیدم  گفت  چه احوالی؟ آخر شما نمیگذارید 
که ما زندگی بکنی   گفت  من به زندگی شما چه کار دارم؟ 
قرار شد همدیگر را ببینی   در یک قنادی قرار گذاشتی  و 
یک بستنی سفارش دادی   گفت تو که مرا نمیفواهی به 
بهشت ببری  نه مجتهدی، نه امامی  ما میفواهی  زندگی 
کنی   زندگی خوب  خودت ه  میدانی که بین ما ٌخلتر از 
ررا روستا کسی نبود  در حزب توده ه  جیکال را 
میفورد و ه  پوکال را  چرا ما نروی ؟ گفتی  آقای علیزاده 
من هیچ مانع نیست  و نمیفواه  جلوی ترقی و پیشرفت 
کسی را بگیرم  شما بروید و دوستی ما ه  همینطور 
هست  گفت نه اگر شما آن جا نیایید ما پیشرفتی نفواهی  
داشت و به ما به آن نظری که باید نگاه بکنند نگاه نمیکنند  
گفت  نه، از من بگذرید  من آبروی  را بیشتر ازاینها دوست 
دارم  آن تشکیالت ه  تشکیالت آبرومندی نیست وآبرومند 
نفواهدبود  چون اراده ای ازخودش ندارد  بعدأ بطور 
محرمانه علیزاده وخلیل انقالب و مهندس عتیقه چی و با 
یک نفر انصاری نام از کارگران تسلیحات از ما جدا شدند 

 .و به تشکیالت کارگری حزب توده ملحق شدند
 اتهامات مفالفان

موقعی که خلیل انقالب با ما بود برای بیان نظریات  

اتحادیه از روزنامۀ گیتی استفاده میکردی   ولی بعد از 
جدایی او، هرگاه بیانیه هایی منتشر میکردی  در بعضی 
جراید دیگر منتشر میشد  توده ای ها به ما اتهامات یادی 
میزدند  یک روز در تبریز بودم، ظهر آمدم به خانه  خان  
گفت پول نداری  چیزی بفری   من ه  پول در جیب  نبود  
رفت  از دوستان  قرض کردم و چیزی تهیه کردم و ناهار 
خوردی   بعد از ظهر به خان  گفت  بلندشو به باغ گلستان 
بروی   بچۀ کوچکمان را ه  در کالسکه گذاشتی  که به باغ 
گلستان بروی   بین منزل و باغ گلستان یک بستنی فروشی 
بود و به آنجا رفتی   صاحب مغازه به زبان ترکی با یک نفر 
صحبت میکرد و یکی از صحبت هایال این بود که یوس  
افتفاری از انگلیسی ها پول میگیرد و در کافه ها خرج 
میکند  خان  پرسید تو را می گوید؟ گفت   بله، مرا میگوبد  
گفت تو که قرض کردی  گفت  البد از انگلیسی ها قرض 
کردم! خوب این زیاد مه  نبود  دشمن برای آدم همه چیز 
مینویسد و تهمت میزند  دشمن که تعری  نمیکند، بد میگوید  
ولی آنجه مرا متأس  کرد این بود که یک روز برادرم از 
بندر انزلی نوشته بود که یوس  خیلی پول گیرش میآید و 
سفارش کرده بود که این  را بیفود خرج نکن   آنها آنقدر 
تبلیغات کرده بودند که حتی برادرم که میدانست من با پول 

 .ناپاک کاری ندارم نوشته بود این پول را بیفود خرج نکن
 استفدام در وزارت پیشه و هنر

دراین میان برای پیداکردن کاره  اقدام کردم  وقتیکه 
اززندان بیرون آمدم به راه آهن رفت  وبرای استفدام امتحان 
دادم  چون به امور فنی واردبودم و دوسال ه  در شرکت 
نفت کار کرده بودم، قبول شدم، ولی دولت  اجازه استفدام 

با اخوی از خیابان نادری رد میشدی    0324نداد  در سال 
دیدم روی تابلویی نوشته وزارت پیشه وهنر  گفت  خوب 
پیشه و هنر خوب است  همان وارت صنایع است  چرا ما ه  
یک حقوقی نگیری  و درمیان کارگران نباشی ؟ بری  و 
تقارای استفدام کنی   آمدی   دیدی  در سرسرا نوشته اند که 
استفدام قدغن است و مزاح  کارگزینی نشوید  رفت  پیال 
گلشائیان که وزیر بود  گلشائیان مرا میشناخت  برادرم 
بیرون ماند و من با گلشائیان صحبت میکردم  پرسید آقای 
افتفاری چه کار میکنید؟ گفت  شما که به ما کار نمیدهید  
میگویید مفالفند  دیگر برای چه میپرسی چه کار میکنی؟ 
گفت تو چه کار میفواستی که ما ندادی ؟ برداشت  یک 
یادداشتی بعنوان تقارای کار نوشت   گلشائیان زیرش نوشت 
کارگزینی فورأ اقدام کنید  آمدم کارگزینی  گفتند فردا بیا  از 
گلشائیان میترسیدند  گفت  نه، اآلن میفواه  استفدام بشوم 
نوشتند و کارش را تمام کردند  آوردم دادم گلشائیان امضا 
کرد و حک  را ه  گرفت  گذاشت  جیب   بیرون که آمدم اخوی 

 .گفت دیدی گفت  بیفود نرو  من ه  حک  را نشانال دادم
در شعبه اداره کار واردشدم درادارۀ کار یک ادارۀ کار یک 
اداره ای بود که مهندس نفیسی رئیسال بود  من ه  در آنجا 
به سمت بازرس کارخانجات منصوب شدم  چون برای من 
این مناسبتی بود که بعنوان بازرس وارد کارخانجات بشوم  
درهمین اداره بودم که بنا شد وزارت کار تشکیل بشود  من، 
مهندس نفیسی، مهندس همایون و چند نفر دیگر آمدی  این 
اداره را تأسسیس کردی   درواقع یکی از مؤسسین وزارت 
کار من بودم  پس از تأسیس وزارت کار من اداره مشاغل 
کارگری را برداشت  که با کارگران در تماس باش   بعد از 
چندی دکتر بفتیار آمد آنجا را از من تحویل گرفت  دکتر 
بفتیار شد رئیس آن اداره  من ه  بهرحال در وزارت کار 

 ).بودم )گمان میکن  به قسمت حقوقی و تحقیقات منتقل شدم
شکایت ررا روستا و کامبفال از فعالیت های من به 

 فرمانداری نظامی
بود که فرمانداری نظامی تهران  0342یک روز در سال 

)فکرمیکن  تیمسارمقدم( مرا احضارکرد  رفت  ودیدم ررا 
روستا که سندیکای حزب توده را داشت، با کامبفال آنجا 
نشسته اند  دو نفر دیگر ه  آنجا بودند  یکی محرم نامی بود 
از چاقوکال های حزب توده و یکی ه  صادقیان نامی که در 
شهرداری کار میکرد  دیدم این چهار نفر نشسته اند  به 
فرماندار گفت  مرا احضار فرمودید؟ گفت  بله  آقایان 
میگویند ما کارخانه ای را خریدی  و افتفاری نمیگذارد 

سار ما به امور ادارۀ هیچ مبروی  آنجا را اداره کنی   گفت  تی
کارخانه ای تا امروز مداخله نکردی  و نمیکنی   اگر اتحادیه 

در کارخانجات تشکیل شده برای این است که حقوقی از 
کارگران تضییع نشود  ما به مدیریت کارخانه اشکالی نداری   
اینها خریده اند بیایند بروند اداره بکنند  کامبفال گفت ما 
میروی  ولی کارگران ما را میزنند  گفت  تیمسار اینها اسناد 
مالکیتشان را به شما نشان بدهند، اگر کارگرها زدند من 
مسئول هست  و مرا تعقیب بکنید و ما با مدیریت کارخانه هیج 
کار نداری   کامبفال گفت عیسایوت گفته که این کارخانه را به 
شما میدهی   عیسایوت یکی از روس های سفید بود که در 
اروپا کالهبرداری و به ایران فرار کرده بود  قضیه اش این 
طوری بوده این با یک عده از روس ها به اروپا فرار میکنند  
در اروپا یک عده از ارامنه را که پولدار بودند جمع میکند 
ومیگوید ما هرچه داشته باشی  اینجا خرج میشود، بهتر است 
شما یک پولی جمع بکنید و یک بانکی تأسیس کنید و از منافع 
آن بانک استفاده کنید  بعد مبالغی را برمیدارد و به ایران فرار 
میکند  در ایران ه  بیشتر با بانک سپه مربوط بود  کارخانۀ 
آبجوسازی بازکرده بود وبعضی شرکتهای دیگر ه  داشت  
شوروی ها با او قرار گذاشته بودند که ادارۀ آن را به کامبفال 
واگذار کند  گفتند عیسایوت شفاهی گفته، هنوز سند نداده است  
گفت  تیمسار اینها که شکایت کردند به اسنادشان نگاه نکردید و 
مرا احضار فرمودید حاال یک خرده دقیقأ به قضیه رسیدگی 
بفرمایید  گفت چگونه رسیدگی کن ؟ گفت  این محرم مهاجر 
است تازه از روسیه آمده و یک آدم الت چاقوکال و آدمکال 
است شما چطور روی حرت او مرا که یک ایرانی هست  

 .احضار کردید؟ به همین مسئله رسیدگی کنید
از محرم پرسید شما مهاجرید؟ گفت بله  گفت چه کاره ای؟ 
گفت کارگرم  پرسید  کجا کار میکنی؟ گفت هیچ کجا فق  از 
حزب توده یک پولی میگیرم  تیمسار مقدم یک آدم کوتاه قد 
وعصبانی بود  سرش را جنباند و گفت برو بیرون و محرم را 
بیرون کرد  آن یکی را که اسمال صادقیان بود نشان دادم و 
گفت  تیمسار بپرسید او چکاره است؟ او ه  از نسل مهاجر 
است  گفت مهاجری؟ گفت بله  او را ه  بیرون کرد  گفت  
خوب حاال شما میفرمایید که من مانع آمدن آنها به کارخانه 
شدم  کارخانه ای خریدند من راهشان نمیده   از این آقای 
روستا بپرسید قدی  چرا محکوم شده بود و محکومیت او چه 
بوده است؟ مقدم پرسید  شما محکومیتتان چی بوده؟ گفت هیچ 
چیز، مفتاری برای من پرونده سازی کرده بود  گفت نه  
میپرس  جرمتان ومحکومیتتان چی بوده است  گفت جرم 
نداشت   گفت  تو جاسوسی، محکومت ه  کرده اند  مقدم بیرونال 
کرد  کامبفال بسیار آدم ترسویی بود، از من ه  از زمان 
زندان میترسید  شروع کردم به گفتن سوابقال که این آقا 
طهماسبی نام که از محصلین کوتو بود در مشهد لو داد که زیر 
شکنجه مرد    تازه به شرل سوابقال شروع کرده بودم که  
گفت من مرخص میشوم  از اینکه تنها مانده بود ترسیده بود  

 .خالصه این اقدام آنها ه  به نتیجه نرسید
در آن سال با وجود تمام این بازی هایی که سر ما درآوردند 
همچنان تشکیالتمان را برقرار نگه داشته بودی   اگر یکی از 
اعضا را تبعید میکردند فورأ یکی دیگر را به جای او 
میفرستادی   در همان سال لویی سایان رئیس سندیکای جهانی 
کارگران تلگرافی به من کرد و از من خواست که در کنگرۀ 
سندیکای جهانی شرکت کن   البته به اس  خودم دعوت کرده 
بود و نه به نام تشکیالت اتحادیه  ولی قبل ازاینکه به این قضیه 
اشاره کن   الزم است از مالقاتی که با  پیشه وری داشت  

 .بگوی 
 مالقات با پیشه وری

پیشه وری را از قدی  و ایام زندان می شناخت  ولی پس از 
حوادث شهریور بیست، دیگر اورا ندیدم تا اینکه آن روز به 
دفتر روزنامه اش در خیابان فردوسی رفت   به او گفت  آقای 
پیشه وری دنبال من آمدند که در یک نقطه ای یک شورشی 
برپا کنی  و من آن شفص را نشناخت   اما میگفتند که بیا 
استالین تضمین کرده است  من برای شرکت در سندیکای 
جهانی عازم پاریس هست  و حتمأ دنبال شما و رفقای دیگرتان 
که میشناس  خواهند آمد  دیدی که درگیالن وقتیکه پشت آدم را 
خالی میکنند  نتیجه اش شکست است  ما درجایی میتوانی  دست 
به اسلحه ببری  که اقأل شصت درصد مردم پشت سر ما باشند  
پیشه وری گفت آقای افتفاری یعنی من اینقدر ناشی هست ، 
یعنی این سن و سال را بیفود گذرانده ام و این موها را بیفود 
سفید کرده ام  حاال می آی  و یک چنین اشتباهی میکن ؟ اتفاقأ تا 
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یک عده از نمایندگان اعزامی ایران رد می شدند، دیگر هیچ 
یک از سایر نمایندگان حق رأی نداشتند  فق  بعنوان ناظر 
میتوانستند شرکت کنند  بنابراین رد شدن به نام فاشیس  برای 
ما ننگ آور بود  علی الفصوع که نمایندگان آرژانتین را 
ه  به همین اتهام رد کرده بودند و نمایندگانال را به کنفرانس 
بین الملل کار راه نداده بودند  چرا که آنها عضو اتحادیه های 
پرونیستی بودند  کار دست "لومباردو تولودانو" بود  
لومباردو تولودانو از کمونیست های مکزیک و رئیس تفتیال 
کنفرانس بین المللی کار بود  از قاری که میگفتند، دست 
راست استالین محسوب می شد  پس بنابراین یک چیزی ه  
باید به او تلفیق بشود و او قبول بکند  مشکل صحبت کردن با 
لومباردو تولو این بود که بجز اسپانیولی زبان دیگری 
نمیدانست  من به او حالی کردم که یک کاری با شما دارم  
چون در یک هتل بودی   گفت تحقیق میکن  و مترج  پیدا 
میکن   بعد اسمی از یکی از شاهزاده های قاجار که با ایرج 
بود برد که من او را بعنوان مترج  بیاورم  قبول نکردم  یک 
روز درهتل نشسته بودم دیدم تلفن زنگ میزند و خانمی به 
زبان روسی با من حرت میزد  او گفت لومباردو میفواهد با 
شما مالقات بکند میتوانید بیایید؟ من قبول کردم و به محل 
اقامت لومباردو رفت   خانمی که با تلفن صحبت کرده بود در 
آنجا بود و گفت  من در سفارت شوروی کار میکن  و کارمند 
سفارت شوروی هست  و لومباردو میپرسد آیا اطمینان دارید 
که من مترج  بشوم و بوسیلۀ من صحبت کنید یا نه؟ گفت  من 
صحبت محرمانه با لومباردو ندارم  صحبت من علنی است 
اینکه میگفت  آنها را قبول ندارم میترسیدم خوب ترجمه نکنند 
و مطابق خواست خودشان ترجمه بکنند  بنابراین به شما که 
از نژاد اسالو هستید کامال اطمینان دارم که درست ترجمه 
خواهید کرد و حاررم مطالب را بگوی   لومباردو مسئله را 
پرسید  موروع سندیکای جهانی را مطرل کردم و گفت  یک 
عده سرمایه دار، پولدار، شاهزاده و تاجر به اینجا آمده اند و 
به عضویت پذیرفته شدند و ما آن را معوق گذاشتی   آنها به 
شما گزارش کرده اند که از ایران یک عده فاشیست آمده اند  
این سابقۀ من است که تازه بعد از سیزده سال از زندان 
بیرون آمدم و اآلن ه  بعد از چهارسال درخدمت شما هست    
یکی از فاشیست ها من   اینها دروغگو و فریبکار و خائن 
هستند  لومباردو گفت  میگویند اینها وزیر و وکیل هستند، 
رأی آورده و انتفاب شده اند  شما چطور میگویید که مردمان 
عوام فریب و حقه بازی هستند  من ورع انتفابات ایران را 
آنطور که بود بطور مفصل شرل دادم  لومباردو شروع به 
خندیدن کرد  چیزی که برای ما عادی بود برای او خنده آور 

 بود 
بعد گفت که آقای افتفاری من از تو یک خواهشی دارم  گفت  
چه خواهشی، بفرمایید  گفت من زن و بچه ام درآن اتاق 
هستند، بگذارید به اینجا بیایند یکدفعه ه  خودت این ماجرا را 
برایشان بگو  زن و بچه اش آمدند و برای آنها ه  شرل دادم 
که چه طور یکی میآید و میگوید رأی میفرم  یکی میگوید 
رأی میفروش   کارگران شهرداری را میگیرند ومیآورند 
رأی میدهند  ازوقتیکه من به دنیا آمدم تا امروز ندیدم که یک 
کسی با رأی درست انتفاب بشود بنابراین اینها که انتفاب 
شده اند وکالتشان قانونی نیست  خانودۀ لومباردو ه  شروع 
به خندیدن کردند  لومباردو بعد ازاین صحبت گفت  شما 
بروید وخاطرجمع باشید  هرگز کسی شما را رد نفواهد 
کرد  تمام هیئت ایران را ما قبول میکنی   شرل دادم و گفت  
دولت فاشیستی نیست  اینها البته در میانشان اشفاع مستبدی 
هستند ولی فاشیست نیستند  سرمایه دارانی که آمده اند 
فاشیست نیستند  استثمارگرند  کارگرانی که آمده اند ه  
فاشیست نیستند  داستان کورکردن کیوان کارگر نمونۀ 
کارخانۀ پارچه بافی را ه  برایال تعری  کردم که چگونه 
یک عده از اوباش حزب توده به کارخانه ریفته بودند و 
چشمال را کور کردند  )اآلن ه  گمان میکن  زنده باشد ( 
لومباردو دوباره قول داد که هیچ از این لحاظ نگران نباشید 
هیچ اقدامی ه  نکن و با کسی ه  کاری نداشته باش و ما ه  
چنین اقدامی را نفواهی  کرد  هیئتی که از ایران آمده پذیرفته 
میشود  البته این دو اقدام برای ایران بسیار مفید بود  یکی 
خنثی کردن تالش توده ای ها و معوق گذاشتن موروع 
عضویتشان و دوم آن که میفواستند ایرانی ها را بعنوان 
فاشیست رد بکنند  علی الفصوع آنکه متفقین ه  هنوز در 
ایران بودند و این صد در صد به نفع اراذل اوباشی تمام شد 

 که حزب توده را تشکیل داده بودند 
چهل روز در فرانسه بودم  در ظرت این چهل روز به 

گفت چطور انگلیسی ها نگذاشتند؟ گفت  توده ای ها آمدند به 
نفع کافتارادزه تظاهراتی به راه انداختند  انگلیسی ها همیشه 
عده ای را درمیان این گروهها دارند  مثال مرتضی یزدی با 
شوروی ها مربوط است ولی محمد یزدی با انگلیسی ها 
ارتباط دارد، ایرج اسکندری که این جا ایستاده است با 
شوروی ها مربوط است ولی عمویال عباس اسکندری با 
انگلیسی هاست  تشکیالتی ه  که در ایران داده اند هر دو با 
ه  دادند و با ه  موافق بودند  انگلیسی ها برای مفتضح 
کردن روس ها توده ای ها را وادار کردند که در تظاهرات 
خود از ارتال سر  استفاده کنند، یکی وقتی دیدی  ارتال 
شوروی در خیابان ها تظاهر میکند  در جلو ارتال شوروی 
است و پشت سرش توده ای ها  لهذا قرارشد که امتیاز نفت 
را به هیچ کس ندهند  موروع این بوده نه اینکه یک کیوانی 
بیاید و نفت را به  بزند و نفت بدهد و نفت بگیرد  هرچه که 
بود بین خودشان بود  این عمویال با آنها است  اآلن خودش 
ه  آمده این جا و متأثری  که شما سه نفر سرمایه دار را قبول 

 کردید 
سایان اظهار داشت شما این مسایل را یکی یکی شرل بدهید 
که چه کاره اند؟ گفت   این آقای مهندس عتیقه چی است این 
کارفرمای من بوده و من از او حقوق و مزد گرفته ام  با 
آمریکایی ها قرارداشت که در تهران هیزم تحویل آنها بدهد  
حمل هیزم از مازندران با من بود  من این حقوق را برای 
سندیکا خرج میکردم واال اگر کار نمیکردم  با این سندیکایی 
که تازه تأسیس شده بود پولی نداشتی  که بفوری   اگر منکر 
بشود اسناد آن را دارم  کارفرمای مرا به عضوت درآوردید 
و خود من را رد کردید؟ سپس ایرج اسکندری را نشان  داد 
و گفت این آقا چه کاره بود؟ گفت  این آقا از ایل قاجار است  
اینها شاهزاده هستند  بی نیازند  این شاهزاده ها را در ایران 
جزو هزار فامیل میگویند  هرکجا که یک سوراخی پیدا 
میشود آنها ه  آنجا هستند هر کجا که یک تشکیالتی باشد 
آنها ه  در آن هستند و در رأس ه  قرار میگیرند  حاال آمده 
اند در ایران یک مفتصر آزادی پیدا شده، آزادی ظاهری، 
حاال ه  آمده جای ما را گرفته اند  ایرج گفت این با من 
غرض شفصی دارد و این حرفها را میزند  سایان پرسید با 
او غرض شفصی داری؟ گفت  بله  سایان باز ه  عصبانی 
شد که چرا اغراض شفصی را با امور اجتماعی قاطی 
میکنید؟ گفت  چرا نپرسیدید غرض شفصی ما چه بوده؟ گفت 
چی بوده؟ گفت  آن پسر ناصرالدین شاه است  پدر من میرزا 
ررای کرمانی، پدرش را کشته از آن موقع غرض شفصی 
داری ، پدرکشی است دیگر  بعد شرل دادم که بابا، موروع، 
موروع طبقاتی است  طبقۀ کارگر میفواهد از زیر بار 
اینها بیرون بیاید اینها دوباره بوسیلۀ شما سوار گردۀ ما 
میشوند  بی ریا ه  با آنها آمده بود  سایان پرسید این آقا چه 
کاره است؟ گفت   من این را به فارسی میتوان  شرل ده  نه 
به روسی  برای آنکه اگر بگوی  این چه کاره است شما 
میگویید مرد شریفی است  گفت چطور؟ گفت  اگر بگوی  این 
کارش چی هست خیال میکنید آرتیست است  میگویید خوب 
است، آرتیست است به نفع زحمتکشان  گفت  بچۀ بی مو در 
ایران مرسوم است  این ه  روی کول آنها می رقصید و 
بازی میکرد و آنها ه  یک پولی جمع میکردند  آدم رذلی 
هست  بعد رسیدی  به دکتر حکمی  گفت  این از رفقای ماست 
که به آنها پیوسته، حکمی آدم خوبی است و من خانه ای 
نزدیک منزل اینها داشت   یک اطاقی اجاره کرده بودم و 
حیاطال پر از مرغ و جوجه، و متعفن بود  او می آمد از من 
دعوت میکرد به ییالق آنها در شمیران بروم و گاهی از 
ییالقشان در شمیران استفاده میکردم  اینها ورع مالیشان 
خوب است و احتیاجی ه  به طبقۀ زحمتکال ندارند  من 
وقتیکه گفت  انگلیسسی ها سبب شدند که ما عقب نشینی 
بکنی   یک مرتبه دیدم یک عده از پشت میز به روسی گفتند  
دا، دا، ادامه بده  متوجه شدم که یک هیئتی ه  از روسها در 

 جلسه حضور دارند 
روسها متوجه این قضیه میشوند و موقعیکه ایرج اسکندری 
از راه روسیه به ایران برمیگردد او را توقی  میکنند  ولی 
الهوتی نجاتال میدهد  خالصه روسها متوجه میشوند که 
توده ای ها در این قضیۀ نفت حسن نیت نداشته و سوء نیت 
داشتند  برای اینکه تظاهرات با ارتال شوروی یک ملت را 
ناراحت میکند  حاررنمیشوند نفت خود را به کسی بدهندکه 
هنوز نگرفته ارتشال در خیابان ها رژه میرود  قرار شد 
عضویت آنها را معوق بگذارند و بعدأ به ایران بیایند و 
تحقیقاتی بکنند و ببینند چه کسانی را بپذیرند و  چه کسانی را 

 نپذیرند 
مشکل دوم ما کنفرانس بین المللی کار بود  برای این که اگر 

به پاریس رسیدی ، روزنامه ها نوشتند که پیشه وری به 
 .آذربایجان رفته و تشکیالتی درست کرده است

 سفر پاریس و اجالس سندیکاهای کارگری
قرارشد از جانب ایران نمایندگانی به اجالس سندیکاهای 
کارگری بروند  از سندیکای ایران من بودم  از سندیکای 
اصفهان دو نفر به اس  شمس وکیوان بودند که اول 
ازاعضای حزب توده بودند و بعدأ جدا شده بودند و 
دراصفهان تحت رهبری فداکار یک سندیکا درست کرده 
بودند  ازتشکیالت کارگری سید ریاءالدین، مهندس تاج 
بفال  از مطبوعات مرحوم حسین فاطمی  از کارفرمایان 
مهندس غیور و از طرت دولت، مهندس نفیسی بود  یک 
عده زیادی بودی   رفتی  که به آنجا بروی   دو هفته ای یک 
هواپیما در اختیار ما می گذاشتند که ما بروی   حزب توده 
رفت ومأموران شوروی را دید وآنها ه  نفست وزیر 
صدراالشرات، یا به قول خودشان "جالد باغ شاه" را دیدند 
که رفتن ما را به کنفرانس بین المللی کار به تأخیر بیاندازند  
گفتند که این پاسپورت دولتی ندارد، باید تبدیل بشود  رفقا و 
دوستان همه رفتند و ما ماندی   بعد از دوهفته هواپیما در 
اختیار ما گذاشتند  من بودم و آقای ماجدی و خانمال و دکتر 
رروی  آنها از طرت شرکت بیمه آمده بودند  وقتیکه 
رسیدی  کنگره سندیکای جهانی تمام شده بود و نمایندگان 
حزب توده را به عضویت پذیرفته بودند  عدۀ کثیری از 
ایران به کنفرانس بین المللی کار رفته بودند  حتی بعضی از 
سرمایه داران بعنوان نمایندۀ کارگران رفته بودند  یکی از 
آنها آقای دیبا بود که از طرت گارسون ها نماینده شد و به 
فرانسه آمده بود  به او گفته بودند که  افتفاری این قضیه را 
در قسمت بازرسی بین الملل کار مطرل خواهد کرد  دیبا 
پیال من آمد  و گفت  شما چنین خیالی دارید؟ گفت  بله  قس  
خورد که من در این نمایندگی نظری نداشته ام  فق  از این 
موقعیت استفاده کردم که از بلی  مجانی هواپیما استفاده کن  

 و نظری به شرکت در کنفرانس ندارم 
حزب توده در سندیکای جهانی کارگران عضویت پیدا کرده 
بود و از طرت ما کسی در آن جا عضویت نداشت  شرحی 
به آقای لویی سایان رئیس سندیکای جهانی کارگران نوشت  
و تقارا کردم که به این قضیه رسیدگی بشود  در آن نامه 
تذکر دادم که شما چند نفر سرمایه دار و استثمارگر را 
بعنوان نماینده کارگر و این برای ما قابل قبول نیست  مسئله 
دیگری که مطرل کردم آن بود که حزب توده که به وسیله و 
کمک خارجی تأسیس شده بود، ادعا کرده بود که این هایی 
که آمده اند فاشیست هستند  درصورتیکه در میان ما 
اشفاصی که مشکوک به فاشیست بودن باشند، نبود  نه در 
میان کارفرمایان این طور آدمی پیدا میشد، نه در میان 
نمایندگان دولت و چنین چیزی وجود نداشت  قرارشد به 
شکایت ما رسیدگی بشود  از تمام نمایندگان کارگران که از 
ایران آمده بودند و همچنین نمایندگان حزب توده دعوت شد 
که در جلسۀ رسیدگی حارر شوند  رفقایی که باید با ما 
همکاری میکردند وارد نبودند یک چیزهایی میگفتند که 
سبب میشد به نفع حزب توده تمام بشود  مثأل یکی از 
نمایندگان اصفهان آقای کیوان پرسید شما که قبأل عضو 
اتحادیه بودید، چرا بعدأ جدا شدید؟ او پاسخ داد آنها 
میفواستند نفت ما را به شوروی ها بدهند و برای همین جدا 
شدی   سایان با تأس  زیادی شروع به تملق کرد که بله اینها 
بایستی نفت میگرفتند و با فاششیس  مبارزه میکردند و از 

 این گونه حرت ها 
ایرج اسکندری ه  دنبالۀ موروع را گرفت و اظهار داشت 
بله آقا اینها اینطورند، عناصری هستند که علیه ما هستند  
منشی سایان خانمی بود که روسی بلد بود  خان  برادر حکی  
الملک که در بین الملل کار، شغلی داشت و خان  محترمی 
بود از یهودیان روسیه، مترج  ما بود  صحبت که میکردم 
متوجه بودم درست ترجمه میکند  البته که با سایان بودی  

ی صحبت میکردم و خان  ترجمه میکرد  گفت  آقای زرو
سایان شما به حرت دو نفری که میگویند ما روی نفت جدا 
شدی  عصبانی نشوید و فورأ نتیجه گیری نکنید  آن وقتیکه 
اینها با دادن امتیاز نفت مفالفت کردند و شوروی از ما نفت 
میفواست، ارتال سر  پشت دیوار برلن بود  دیگر 
فاشیستی نبود که این بگیرد و آن بدهد  وقتیکه کافتارادزه 
آمد این موروع در بین نبود  ما موافق بودی  که نفت به 
شوروی ها داده بشود  من خودم ه  موافق بودم که نفت به 
شوروی ها داده بشود ولی با شرای  خیلی بهتری که مشابه 
این شرای  را ه  در شرکت نفت انگلیس تحمیل کنی  که یا 
قبول کند و یا برود پی کارش  ما برای منافع خودمان 
22ادامه در صفحه میفواستی  این کار را انجام بدهی   اما انگلیسی ها نگذاشتند    
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وی همچنین با بیان روایتی میگوید  روزی زنی فرزندش را گ  

کرده بود و خیلی برای یافتنال تکاپو کرد و پس از اینکه وی را 

یافت گریه کنان وی را در آغوش کشید  مرحرمرد و یرارانرال کره 

شاهد ماجرا بودند، محمد خطاب به صحابه اش میگوید ایرن زن 

را میبیند چقدر فرزندش را دوست میدارد؟ خداوند بیال از مهرر 

این زن به فرزندش، بندگان خود را دوست مریردارد  وی ادامره 

میدهد اگر چنین است پس چرا خردا دسرترور قرترل برنردگرانرال را 

میدهد؟ و گفته است اقتلوا، اقتلوا،وی میگوید مرادر خرود مرن برا 

وجودی که نماز صبحال قضا نمیشود و با وجود اینرکره مرن بره 

این افکار رسیده ام میگوید طاقت ندارم دقیقه ای دسرتربرنرد روی 

 دستان تو ببین  اما چرا اسالم حک  به دستگیری من می دهد؟ 

وی میگوید گفته شده که خدا گفته از قران محافظت مریرکرنر  در 

ایه از قران را  2صورتیکه روایتی از زبان عایشه نقل شده که 

روی چیزی نوشته بودم  ولی بزی ان را بلعید  نگراه کرنریرد خردا 

 .نتوانست از کالم خو در برابر یک بز محافظت کند

آقای یوس  محمد علی قصه تاریفی دیگری را نیز بیان میکرنرد 

و میگوید قریال قویترین و محتش  ترریرن قشرر طربرقراتری دوران 

پیال از اسالم بود و این شفصری کره ابروجرهرل نرامریرده مریرشرود 

ابوالحک  است  بفاطر هوش باالی خود در جروانری، بره درجره 

حکمیت در بین قبیله رسریرد و چرون برا دعروت پریرامربرر اسرالم 

روبرو شد ، پیامبر را مرورد سرواالت مرترعرددی قررار مریرداد و 

پیامبر چون عاجز از جواب بود ،از روی لج، وی را ابوالجهرل 

 نامید و این اس  رواج یافت 

از وی سوال میکن  تا بحرال شرفرصریرت سریراسری از کرردسرتران 

عراق با شما بره برحرث نشرسرتره اسرت؟جرواب مریردهرد  برا آقرای 

اسماعیل سوسویی که نمرایرنرده پرارلرمران مرلری عرراق از حرزب 

کومل اسالمی)جامعه اسالمری( کرردسرتران عرراق هسرت برحرث 

کرده ام  مثال در مورد انتقادات از اسالم در مرورد زن  وی برا 

اشاره به سوره مائده میگوید  اسرالم احرتررام زیرادی بررای زن 

قایل شده تا انجا که اس  سوره ای از قران را نام زن نهاده اسرت 

ومن در جواب گفته ام، این دلیل نمی شود، اسر  یرک سروره از 

 قران ه  بقره)گاو( است 

وی همچنین بیان میدارد در کتاب روایرت صرحریرح مسرلر  امرده 

است حضرت شعیب زمانیکه در شک  مرادرش برود ایرمران دار 

بود ولی فرعون درشک  مادرش کافر بود  در مورد این روایرت 

شک وجود دارد  چرا که فرزند هویتال برعرد از ایرن کره بردنریرا 

میاید شکل میگیرد و کرد و ترک وعرب و مسلمان ومسیحی و 

یهودی و    میشود  یعنی خرانرواده و جرامرعره بره اوهرویرترال را 

 میدهد  دین ،امری اکتسابی است 

از او سوال میکن  چه کسانی تا کنون شما را تهدید به قتل کررده 

اند؟ وابسته به چه گروهی میباشند؟ میگوید کسی به اسر  ، سریرد 

هه لو اهل دربندیفان وآقای سیدباقرربراقرالنری از هرولریرر فرتروی 

کشتن من را داده اند وهمچنین از طرریرق فربریرسربروک پریرامرهرای 

تهدیدآمیز دریافت کرده ام، شفصی به نرام عربردب ابرراهریر  از 

منطقه چمچمال پیام داده ،تو را خواهی  کشت و اکثرر کسرانریرکره 

مرا تهدید نمود ه اند وابسته به فرقه درویشرهرا و گرروه مرذهربری 

 .سلفیها بوده اند

از وی سوال مریرکرنر  در حرال حراررر ترمرایرل بره هریرچ دیرنری 

ندارید؟وی میگوید تا اندازه ای دوستدار زردتشت برعرنروان یرک 

فیلسوت هست  و زردتشت هیچ وقت نگفته که او پیامبر هست و 

دینال اسمانی هست و به عقیده من یک فیلسوت اسرت و پرنردار 

نیک،گفتار نیک،کردار نیک عالیترین پیام زردتشت هست ولری 

از طرفی گفته مارکس را نیز قبرول دارم کره دیرن افریرون تروده 

 هاست 

سواالتی بکنی حق نداری به این جلسات بریرایری ومررا ترحرریر  

کرد وی همچنین میگوید بارها ،با یک مرالی دیرگرر برنرام مرال 

دلیر قرار گذاشتی  که با ه  مناظره کنی  و سر کار نررفرتر  ولری 

او هیچوقت سر قرار نیامرد و مرن چرنردیرن روز کراری را از 

 .دست دادم

آقای یوس  محمد علی در برفرال دیرگرری از سرفرنرانرال مری 

افزاید اسرالم انسران را بره خراطرر مشرروب و زنرا بره جرهرنر  

میفرستد ولی شگفتا که در بهشت مروعرود، مشرروب و زنرا و 

لواط ازاد است وی همچنین با توجه به سریرره عرمرلری پریرامربرر 

اسررالم و اصررحررابررال نررکرراترری را خرراطررر نشرران مرریررکررنررد و 

میگوید عمربن خطاب کنیزکی را که به شیوه زنران پریرامربرر و 

اصحاب وی لباس پوشیده، کتک میزند و بره وی مریرگرویرد ترو 

حق نداری به مانند زنان مسلمین لبراس برپروشری و برایرد مرانرنرد 

کنیزکان سینه و نی  تنه ات ناپوشیده باشد  یوس  مرحرمرد عرلری 

میگوید کنیزی که مسلمان شده چه فرقی با سایر مسلمیرن دارد  

اگر دین اسالم طبقاتی نباشد و یا اینکه چرا اصال برده داری و 

غالم و کنیزک در اسالم باشد؟ و دوم اینکه برهنه نرگرهرداشرترن 

کنیزکان از روی هوسرانی صاحبان انان بوده و محجبه کرردن 

زنان مسلمین از روی حس مالکیت در اسالم بروده اسرت  وی 

در ادامه با اشاره به سوره نساء به انتقاد از نگاه اسرالم بره زن 

میپردازد و میگوید در اسالم گفته شده که پس از سکس با زن، 

پولال را به وی پرداخت کنید و ایرن عریرن رواج ترن فرروشری 

است و یا با اشاره به نکال مرترعره در اسرالم مریرگرویرد ایرن در 

دوران عمر ممنوع شد ولی همچنان نزد شیعیان رواج دارد  یرا 

اینکه به مردان مسلمان گفته شده اگر بتوانید عدالت را رعایرت 

زن اختیار کنید و اگر نمیرتروانریرد مرجراز  4کنید مفتار هستید تا 

 .هستید از کنیزکان استفاده کنید

آقای یوس  محمدعلی در جای دیگری برا اشراره بره فررهرنرگ 

مردم کردستان عراق میگوید همین سنت برات که به آن جشرن 

برات گفته میشود وشعر  امشو شو براته۹شرو خروشری وخرالتره

)امشب شب برات هست شب خوشی و خلعت هست( مریرگرویرد 

در حقیقت این برات نیست بلکه برائت است و داستان انررا هره 

در مورد عایشه همسر پیامبر است بیان میکنرد کره عرایشره در 

سفری از دست محمد فرار میکرنرد و در مریرانره راه بره جروان 

رعنایی به اس  صفوان بر میفورد و ساعاتی با ه  بودند  ولری 

محمد او را پیدا می کند ویکماه عایشه را زندانی می نماید  بعد 

از یکماه، این ایه برائت نازل میشود که داللت بر پاکی عرایشره 

دارد! وی ادامه میدهد عایشه بسیار جوان و زیبا بوده و محرمرد 

پیر و طبیعتا از نطر جسمی مطابقتی با ه  نداشرترنرد و چرطرور 

سالگری او را  9ساله را عقد کرد و در سن  6میشود دختربچه 

زن نمود و این چه دینی است که اجازه میدهد حتی با بچه های 

چند ساله دست ک  بصورت لمسی ،انسان بالرغ خرود را ارررا 

 کند 

اقای یوس  در گرفرترار دیرگرری سرازمران ترروریسرتری داعرال 

راعین اسالم میداند و با اشاره به پایگراهرای ایرنرتررنرتری داعرال 

میگوید داعال در توجیه جنایت خویال در مقابل کسانیکه کافرر 

میپندارد روایتی را به شرل ذیل اورده اسرت زمرانریرکره قرترل و 

عام ایرانیان بدست خالد بن ولید صورت گرفت و خالد بن ولید 

هزار ایرانی را سر برید ،وقتی خبر به  11طی سه شبانه روز 

گوش خلیفه وقت مسلمین رسید،خلریرفره گرفرت برهرترریرن کرار را 

کرده است  وی اعمال داعال در برابر ایزدی هرای عرراق را 

 .درست مانند رفتار سپاه اسالم در برابر ایرانیان میداند

همچنین رفتار پیامبر را در مقابل بنری قرریرظره پرس از زمریرن 

گذاشتن سالل توس  ان عشریرره و ایرنرکره آنران را گرردن زد 

یاداور میشود و میگوید اگر این دین رحمت و صلح هست ایرن 

 همه سر بریدن برای چیست؟

سف محمد علی منتقد اسالم در کردستان عراق که قبببال از یو

 00سوی دادگاه دربندیخان زندانی شده بود از روز یکشنبببه 

فوریه به مدت یک هفته مقابل دفتر نمایندگی پارلمان مبحبلبی 

کردستان در شهر سلیمانه دست به اعتصاب زد. نامبببرده در 

ماههای اخیر مطالب بسیاری در فبیبس ببوک در نبقبد اسبالم 

سیاسی و تناقضات اسالم انتشار داده است. در ایبن دو روز 

بسیاری از شخصیتهای چپ و آزادیخواه به دیدار وی رفبتبنبد 

و دیدارها روزانه ادامبه دارنبد.اصبلبیبتبریبن خبواسبت وی از 

 :اینقرار است

 نباید به خاطر بیان عقایدم دادگاهی شوم

 0161از قانون مجازات عراق مصوب  360حذف ماده 

در ماده مزبور انتقاد از دین اسالم ممنوع است و مجازات از 

سال را در پی خبواهبد داشبت و هبمبطبنبیبن طبببق  3ماه تا  6

قانون اساسی  فدرال عراق دین اسبالم ببعبنبوان دیبن اصبلبی 

 .مردم عراق قلمداد شده است

آقای یوس  محمدعلی که به جرم توهین به مقدسات اسرالم از 

در زنردان بروده و چرنرد 01/02/2104تا  6/02/2104تاریخ 

روز اول در زندان انرفررادی دربرنردیرفران وسرپرس بره زنردان 

عمومی شهر سلیمانه انرترقرال یرافرتره برود، هر  اکرنرون بره قریرد 

هزار دینار عراقری  311رمانت شفصی)خواهرش( و وثیقه 

 .دالر بصورت موقت ازاد شده است 411معادل 

از وی ماجرا را جویا میشوم  وی در پاسخ میگوید کسی مررا 

تهدید به قتل کرد، من از او شکایت کردم ولی او و دوسترانرال 

رفتند و علیه من به جرم توهیرن بره اسرالم از اهرالری امضراء 

جمع هردند وپلیس شهر دربنردیرفران مررا برازداشرت کررد،وی 

سالگی در حال تحقیق درباره اسالم و  02ادامه میدهد  من از 

دین هست   قبال من چندین سال طلبه دینی نزد مالیان کردستان 

از جمله، مال احمد در شهر دربندیفان بودم وبعد وارد حرزب 

یک گرتو اسالمی)اتحاد اسالمی کرردسرتران( و سرپرس حرزب 

کومل اسالمی)جامعره اسرالمری( و نریرز بروزترنره وه اسرالمری

)جنبال اسالمی( کردستان شدم و در نهایت روی بره تصروت 

و درویشی نهادم ولی هیچ کدام از اینان نتوانتستند مررا اقرنراع 

کنند و در مورد اسرالم دچرار شرک و ترردیرد شردم وی ادامره 

میدهد و میگوید اساس گرفتاری من،فق  در مورد مطلبی برود 

از سوره انبیا نوشتر  و گرفرتر  ایرن  32و  31که در مورد ایات

ایات با عل  سازگاری ندارد و میگوید من خرودم عرالقرمرنرد بره 

فیزیک هست  و در این باره تحقیرق کرردم واز خربررگران عرلر  

فیزیک بارها پرسال کرده ام و به ایرن نرتریرجره رسریردم و مرن 

قصد توهین به کسی یا دینی یا اسالم را ندارم و بدنبال جرواب 

 .برای پرسشهای  هست 

آقای یوس  محمد با اشاره به اینکره خرودش برنرای سراخرترمران 

)گچ و کاشی و سنگ( است، مریرگرویرد هرمریرن االن بره مربرلرغ 

)یکهزا ویکصد( دالر کتب دینی خریرده ام و مشرغرول  0011

مطالعه هست  در جلسات دینی سلفی ها در شهر دربندیفان در 

منزل ماموستا)مال( طه بارها شرکت کردم و در انجا طلبه هرا 

در مقابل مال، مثل ربات مریرنرشرسرترنرد و جررات سروال کرردن 

نداشتند  ولی من مال را به چالال میکشاندم در مورد مرردن و 

زنده شدن در قیامت و بره زبران امردن جسر  و اعضرای بردن 

انسان بحث کردی  و گفت  که من دست  را قطع میرکرنر  و پررت 

میکن  از نظر علمی صد میلیون براکرترری دارد و انررا نرابرود 

میکند رول دست من کجاست؟یا ایرنرکره اسرالم مریرگرویرد قرلرب 

انسان مرکز تصمی  گیری هست پس چررا کسرانریرکره در اثرر 

 بیماری قلب خود را عوض کرده اند فکر انها تغییر نمیکند؟

وی میگوید که صاحبفانه به من گفرت  اگرر برفرواهری چرنریرن 

 اعتصاب غذای یوسف محمد علی در اعتراض به ممنوعیت انتقاد از اسالم در قانون اساسی عراق

   ۲۰ادامه در صفحه 
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عدالتی ادامره داشرتره  در منطقه برقرار نشده و تا زمانی که ظل  و بی
 ".باشد، برقرار نفواهد شد

 بی بی سی فارسیمنبع  

  پیروزی اسرائیل در جنگ شش روزه  صداهای ممنوع: وجه ناگفته

هرا بروده  تسل  اسرائیل، در عمل، ظلمی در حق فلرسرطریرنری
 ".است

 شبو باییاب  نواهااح فهااور
آموس اوز و ابراهام شاپیرا قصد داشتند نروارهرایری را کره 

وگو با سربازان فراه  کرده بودند، در کتابی به نرام  از گفت
"روز هفت " منتشر کنند، امرا برا مرفرالرفرت اداره سرانسرور 
ارتال روبرو شدند  نوارها توقی  شدند و تنها مقدار اندکی 

 .از آنها انتشار بیرونی پیدا کرد

مور لوشی، مستندساز جوان اسرائیلی، با استفاده از دهرهرا 
کنندگان نوارهرا، فریرلرمری  ساعت نوار و جلب همکاری تهیه

ساخته است که روایت اسرائیلی از جرنرگ را زیرر سرؤال 
 .برد می

خان  لوشی پفال نروارهرای صردا را برا مرجرمروعره ای از 
تصاویر جنگ شال روزه همراه کرده است که بسیاری از 
آنها از آرشیوهای بریتانیا و امریکرا و اسررائریرل بره دسرت 

 .شوند آمده و برای نفستین بار منتشر می

هایی از عملیات نرظرامری  های خبری و مستند صحنه در فیل 
ارتال اسرائیل به ویژه در بررخرورد خشرن برا شرهررونردان 
فلسطینی، حمالت به روستاها و کشتار اسیران جنگی دیرده 

 .شود می

ها و اجساد پرراکرنرده برر  هایی از مردم آواره در جاده عکس
زمین، تصویرری واقرعرگررایرانره ترر از عرمرلریرات نرظرامری 

دهند و به قول یکی از سربازان راوی  اسرائیل را نشان می
در فیل ، یادآور "هولوکاست و تعرقریرب یرهرودیران بره دسرت 

 .مأموران آلمان نازی" است

گویرد اگرر اعرراب بررنرده ایرن جرنرگ برودنرد،  سربازی می
دادنرد، امرا  تردید آنها ه  چنین قساوتی از خود نشان مری بی

عردالرتری"  تواند وجدان انسانی را آرام و "بری این دیدگاه نمی
 .را توجیه کند

کند، همان چیزی است که آمروس اوز  پیامی که فیل  القا می
به صراحت به زبان آورده است  "رسیدن به پریرروزی برر 

عدالتی و سرتر  بره دیرگرران دروغری بریرال نریرسرت   پایه بی
نزدیک نی  قرن پس از پایان جنگ، هنوز صرلرحری پرایردار 

 علی امینی نجفی  
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مسررتررنررد بررلررنررد "صررداهررای سررانسررورشررده" یررا 
"صررداهررای مررمررنرروع" وجرره پررنررهرران پرریررروزی 

اش برا  نظامی اسرائیل را در جنگ شال روزه
 .دهد اعراب نشان می

ای بره کرارگرردانری مرور  دقریرقره ۸۴این فیرلر  
المرلرلری فریرلر   لوشی به تازگی در جشنواره بین

 .به نمایال در آمد ۲۱۰۵برلین 
ای از حلرقره  فیل  برای نفستین بار از مجموعه

دارد کره سرالریران  نوارهای صردا پررده بررمری
دراز دسترس به آنها ناممکن بوده اسرت  ایرن 

وگو با گروهی از سرربرازان  نوارها طی گفت
اند که در "جنگ شال روزه" سرال  ارتال اسرائیل رب  شده

 .شرکت کرده بودند ۰۹۶۷
تنها چند روز پس از پایان سومین جنگ اعراب و اسررائریرل، 
آموس اوز، نویسنرده نرامری اسررائریرلری، و ابرراهرام شراپریررا، 

نگار، در چرنرد کریربروترس )شرهررک کرار و زنردگری  روزنامه
اشتراکی( پای صحبت سربازان نشرسرترنرد  هردت آنرهرا ثربرت 
برداشت و واکنال نظامیان اسرائیلی نسبرت بره پریرروزی ای 

 .بود که ارتال کشورشان بدان دست یافت
 ۰۹۶۷روز از مرراه ژوئررن سررال  ۶ارتررال اسرررائرریررل طرری 

های مصر و اردن و سوریه را شرکرسرت داد و شرمرار  ارتال
زیادی از سربازان سه کشور عربی را کشت یا اسریرر کررد  
در این جنگ اسرائیل بر صحرای سینا، کرانه باخترری رود 

هرای جروالن چریرره شرد و وسرعرت  اردن، نوار غزه و بلنردی
 .خاک خود را به سه برابر رساند

هرای اسررائریرل  در نفستین روزهای پس از جنگ در خیرابران
غروغرای شرور و شرادی بررپرا برود و مرردم ایرن کشررور برره 

کردند  این تصویر تا  قهرمانی و دالوری سربازان افتفار می
هرای جرمرعری و  امروز در اسرائیل رواج دارد و در رسرانره

شرود کره  شود  گفرتره مری های درسی این کشور تبلیغ می کتاب
اسرائیل در دفاع از حق موجودیت خود دالورانه جنگید و به 

 .پیروزی بزرگی دست یافت

اندنس و برلین به نرمرایرال درآمرده   صداهای سانسورشده' در'
 است 

دهرد و  اما فیل  "صداهای ممنوع" تصویری متفاوت نشان می
گوید که برخالت تصور، این جنگ برای اسررائریرل ترنرهرا  می

پیروزی و افترفرار در برر نرداشرت، برلرکره وجرهری زشرت و 
تاریک نیز داشت  برخی 
از سربازانی که تبلیرغرات 
دولتی از آنها بره عرنروان 
"قرررهررررمررران مرررلررری" نرررام 

برررررد، جررررنررررگ را  مرررری
"عررمررلرریررات وحشرریررانرره و 

خوانرنرد کره ترا  کثی " می
امروز از رربه روحری 

 .اند آن رهایی نیافته

این سربازان برا وجردانری 
دیرده بره  ناراحت و عرذاب

نرگررنرد  آنرهرا  گذشرتره مری
گویند که اسرائیل پرس  می

از جررنررگ برره "نرریرررویرری 
شرد، بره  اشغرالرگرر" بردل 

سرکوب قروم "مرغرلروب" 
پرداخت و "مرردم را از 

زادوبومشان بیرون راند، هرچند آنها هیچ نرقرشری در جرنرگ 
هرای خرود کرار و زنردگری  نداشتند و برا مسرالرمرت در زمریرن

 ".کردند می

بررخرری از سررربرازان کره در فریررلر  صرردای دیررروز خررود را 
گرویرنرد کره بره ویرژه پرس از  شنوند، گریه می کنند و مری می

خاتمه عملیات نظامی بود که آنها بره "سررشرت وحشریرانره و 
گرویرد کره در  کثی  جنگ" پی بردند  یکی از سرربرازان مری

جریان عملیات به او ثابت شد "هر گامی در جهت برترری و 

کارگردان اسرائیلی 'صداهای   مور لوشی، 

  سربازان اسرائیلی پس از پیروزی در جنگ، در حالت استراحت پای دیوار ندبه

 پروانه وحیدمنال 
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که با مرجرمروعره  (۰۳۴۵بهمن  ۲۴-۰۳۰۳دی ماه  ۸فروغ فرخزاد )
اشعارش در کشاکال سالهای دهه سی به شرهررتری هرمرطرراز مرردان 
شاعر آن روزگار رسیده بود، بعد از مرگ برا فراصرلره کروتراهری بره 

 .جهانیان معرفی شد
ترجمه های متعدد از اشرعرار فرروغ بره زبران انرگرلریرسری سرر آغراز 
جریانی بود که این زن ایرانی به جهان بشناساند  بعدها به زبانرهرایری 

شرعرر …  عربی، چینی ، فرانسروی، ژاپرنری، آلرمرانری و  نظیر ترکی،
های فروغ بارها ترجمه شد  به نحوی که برای مثال در دنیای عرب 
شاعری چون غاده السمان که در ورای مرزهای سوریه تعرلرق دارد 
به فروغ دنیای عرب معروت شده است و خود نیز مرعرترقرد اسرت از 

 .فروغ در اشعارش الهام گرفته است
با وجود تمامی ترجمه هایری کره از فرروغ بره زبرانرهرای زنرده دنریرا 
صورت گرفت جای ترجمه آثرار او در دنریرای عربرری و در مریران 
اسرائیلی ها خالی برود  اگررچره روشرنرفرکرران و ادبریران او را مری 
شناختند و گاه اشعاری از او در مجالت تررجرمره شرده برود امرا کرار 

عمرلری نشرد  سریروان برالسرالب کره در  ۲۱۰۲ترجمه آثارش تا سال 
دانشگاه تل آویو رشته مطالعات تاریخ خاورمیرانره را مری خروانرد و 
اخیرا اشعار فروغ را ترجمره کررده، دلریرل ایرن تراخریرر را گسرسرت 

 .فرهنگی میان دو کشور ایران و اسرائیل می داند

 
 فروغ فرخزاد در اسرائیل

ترجمه اشعار فروغ به عبری امرا برا تراخریرری دراز مردت صرورت 
گرفت  اگرچه نویسندگان و شرعررای اسررائریرلری فرروغ را از روی 
ترجمه اشعارش به زبانهایی نظیر انگلیسی و عربی می شناختند امرا 

دانشجوی رشته مطالعات تراریرخ  ۰۹۸۲اخیرا سیوان بالسالب متولد 
خاورمیانه از دانشگاه تل آویو دومین مجموعه از اشعار فروغ به نام 

را روانه بازار کرده است؛ او که چند سالی اسرت در ” تولدی دیگر“ 
کنار دروس دانشگاهری اش زبران فرارسری مری خروانرد بره انرترفراب 

 .را ترجمه کرد” پرنده مردنی است“معلمال 
این اولین تجربه او برای ترجمه اشعار فروغ بود  موفرقریرت در ایرن 

را متقاعد کرد ترا مرجرمروعره ای ” کشاب“ترجمه، سردبیر انتشارات 
اولریرن  ۲۱۰۲از اشعار فروغ به عبری منتشر کنرد  در مررداد مراه 

ترجمه از اشعار فروغ وارد بازار اسرائیل شد  تولدی دیرگرر سرریرع 
و یرکری از   ۲۱۰۲به فروش رسید و به عنوان کتاب برگزیرده سرال 

پرفروش ترین کتب سال معرفی شد  روزنامه اسررائریرلری هراآرترص 
از این مجموعه را بازنشر داد  همین بازنشر سبب شرد ”  غزل“ شعر

ناشران دیگری با سیوان تماس بگیرند و خواسرترار انرترشرار تررجرمره 
 .اشعار فروغ شوند

قردرت “ بالسرالب دربراره کرار تررجرمره ایرن مرجرمروعره مری گرویرد  
احساسات نهفته در اشعار فروغ ابتدا مرا تررسرانرد  فرکرر مری کرردم 
چطور می شود با اینهمه حس آشکار و نهان و غرلریران مردام کره در 
میان کلمات و واژگانال وجود دارد ترجمه ای شیوا و بدون ایراد از 
کارهای او داشته باش   روزهای سفت اما سرشار از حس فروغ را 

 ”. گذراندم تا بتوان  ترجمه ای خوب روانه بازار کن 

 وقتی فروغ به زبان عبری حرف می زند

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2015/02/150219_l41_cinema_6days_war_documentary#share-tools
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بیگی را که از نزدیک دیدم، تاثیر گذشت زمبان و  اکبر معصوم
هایش را بر چهره داشت، کالمبش قباطبع، جبدی و  روشنگری

  زد، ادامببه البببببتببه آرام بببود. هببنببوز هببم پببرشببور حببرف مببی
هایش تا داخل هبال خبانبه هبم آمبده ببود، کبه مبدام مبرا  کتاب

کرد که یک نبگباهبی ببه ایبن حبجبم عبظبیبم کبتباب  وسوسه می
بیندازم. کمی حرف زدیم پیش از مصاحبه که در وصف نیایبد  

اسبت   اکبر معصوم بیگی مترجم پرکار و البته خوش انتبخباببی
های خوب را به لطف تالش او مبا راحبت  که بسیاری از کتاب

وگو، تبجبدیبد چباا کبتباب  این گفت  بهانه .خوانیم به فارسی می
تری ایگلتون، منبتبقبد  مارکسیسم و نقد ادبی  ارزشمند و موجز 

نشببر ”   ۲۸اسببت کببه نببخببسببت در سببال   ادببی شببنبباخببتببه شببده
سبال آن  ۱۱بعد از “ انتشارات بوتیمار” منتشر کرد و “دیگر

  .را تجدید چاا کرده است

به عنوان اولین سوال، شما جایگاه نقد مبارکسبیبسبتبی را در  
  کنید؟ مقایسه با سایر جریانات نقد ادبی چگونه ارزیابی می

ادبیرات نرقرد مرارکسریرسرتری   به نظر من ابتدا در مقایسه عرصه 
های نقد ادبی مرترمرایرز اسرت،  اساسا از یک جنبه با دیگرجریان

آن ه  این است که نقد ادبی مارکسیستی اسراس کرارش را برر 
مند است  یعنی هرچیزی را در زمیرنره  گذارد که زمینه نقدی می

کرنرد  ایرنرجرا مرمرکرن  و بافت اجتماعی و تاریفی آن بررسی می
است این سوال پیال بیاید که آیا این سفن به این مرعرنراسرت کره 

ای را قرائرل نریرسرترنرد؟ برایرد برگرویر   ها این چنین زمینه دیگر نقد
درست است که فرراً نقد روانکاوانه، نقد روانشرنراسرانره، نرقرد 

های نرقرد ادبری بره  شناسانه و دیگر نحله هرمنوتیکی، نقد جامعه
ها پایبندی دارند؛ اما از این بابت نقرد  ها و بافتار نحوی به زمینه

شود که اثر ادبی را اسراسرا مرحراط  مارکسیستی آنجا متمایز می
در یک محریر  تراریرفری، اقرترصرادی، اجرترمراعری، سریراسری و 

داند  اساس این نقد بر ایرن اسرت کره بریرایرد  فرهنگی خاع می
ای مورد غفلت واقرع شرده اسرت  آنچه را در تاریخل نقد در دوره

پردازی چون ایگلتون را  گرداند  به فرض نظریه به کار نقد باز
   در نظر بگیرید  تمام کوشال ایگلتون بر این است که نقد را بره

مرتروسر  در   های اصلی آن ببرد، یعنی ظهور طربرقره همان پایه
اروپا و همزمان با آن ظهور نقد ادبی و آنچه نرقرد ادبری در آن 

اجتماعی گرذاشرترن   داند و آن در زمینه دوره کارکردل خودش می
  نشینرد و ایرن گرونره اثرادبی است و آنچه بعداً غباری بر آن می

شود  به این مناسبت است که امثال ایگلتون  نقد کنار گذاشته می
نررقررد ” دانررنررد کرره بررر آن نررام  خررودشرران را پرریرررول نررقرردی مرری

گذارند  در میان آنرچره امرروزه انرواع نرقرد خروانرده  می“ سیاسی
نرقرد ادبری  -اشراره کرردم  آن  که مرن بره چرنرد نرمرونره -شود می

ها و تکیه بر آنرهرا  ها و بافتار مارکسیستی همچنان بر این زمینه
فشارد، فرض بگیرید در کار امثال لوکاچ به بعد، گلدمن،  پا می

آلتوسر، پیرماشری و دیگرانی که این نقد را رشد دادنرد ترا بره 
انرد؛ کرار نرقرد  پردازان امروز نقد مرارکسریرسرتری رسرانرده نظریه

مارکسیستی در مقابل نقردهرای دیرگرر در واقرع تراکریرد برر ایرن 
های تاریفی و اجتماعی است  آیا این به این معنراسرت کره  جنبه

پرردازد؟ نره،  ادبی و هنری کرار نرمری  نقد مارکسیستی به زمینه
شناس برزرگری چرون  هرگز چنین نیست  کافی است به کار هنر

ماکس رافائل یا تی  جی  کالرک نگاه کنید تا ببینیرد کره چرنریرن 
هرمران    اصلی نقد ادبی و هنری مارکسیستی  نیست  منتها زمینه

 .است که گفت 

های مخبتبلبف نبقبد مبارکسبیبسبتبی در ارتببباط ببا نبقبد  رهیافت 
آلتبوسبر، سباخبتبارگبرایبی تبکبویبنبی   مارکسیستی مانند: نظریه

نقد پاسخی قانع کننبده   تا چه حد توانسته در حوزه… گلدمن و
 به مسائل موجود ارائه کنند؟

شرود و  به نظر من آنچه به عنوان نقد پسا لوکاچی شناختره مری 
امثال آلتوسر، گلدمن، ایگلتون و ماشری پیرول آن هسرترنرد، در 
واقع، یک گسست عمیق با نوع نقدی است که تجلری آن را در 

داشته باشی  سفت می شود و کر  کر  ایرن زبران هرای مرادری و 
 ”.پدری ما فراموش مان می گردد

اما عکس العمل جامعه یهودی نسبت به اشعار فروغ شگفت آور 
و بیانگر میل این جامعه به شناخت ادبیرات فرارسری برود  اورلری 
سابان دانشجوی فرهنگ و زبان ملل خراورمریرانره ایرن کرتراب را 

براور ایرنرکره زنری از کشروری  “ خیره کننده توصی  مری کرنرد  
مسلمان و مرحرافرظره کرار چرون ایرران ایرن طرور بری پرروا از 

بی عدالتی ها را با رندی خراع یرک زن   معشوقال حرت بزند،
از خاورمیانه به خواننده گروشرزد کرنرد و در بررابرر دیردگران مرا 
عریان شود تا زیبایی را ببینی  برای  سفرت برود امرا برا کرنرکراش 
بیشتر در آثار معاصر فارسی فهمیدم درک ما از ایران به شردت 

 ”.مبتنی بر رسانه است تا واقعیت
اورلی سابان بعد از این ترجمه در صدد اسرت آثرار دیرگرری از 
فارسی را که به عربی وجود دارد به دلیل تسلطال به ایرن زبران 

امیدوارم مترجمان، کتب بیشتری از ادبیات فرارسری بره  “ بفواند  
ویژه ادبیات ایرانی ترجمه کنند تا خواننده عبری، جامعه ای کره 
هر روز در عرصه سریراسرت برا آن درگریرر اسرت را از ورای 
ادبیات ببیند و بشناسد  کار سیوان بری نرظریرر برود  او برا وجرود 
اینکه اخیرا زبان فارسی را فراگرفته تقریبا توانسته حس شراعرر 

 ”.را به خواننده منتقل کند
اورلی معتقد است در اشعار فروغ مرگ در کنار زندگی ، امریرد 
در کنار یاس، شفافیت در کنار ابهام چنان در ه  تنیده شده اند که 

باید بگوی  من دچار فروغ شرده “ خواننده دچار این زن می شود  
ام و او را از وقتی شناخت  زندگی می کن   روایرت ازدواج او و 
سپس طالقال، دوری اش از پسرش کامیار، عشق نافرجامال برا 
ابراهی  گلستان برای  یک داستان عادی چون رمان هایی کره هرر 
روز می خوانی  نیست؛ زنی است که در ایرن مسریرر برفرشری از 

 ”.تاریخ معاصر ایران و به نحوی جهان را می سازد
 

 برگرفته از بی بی سی فارسی

تولدی دیرگرر “ سیوان بالسالب کمتر از دوسال بعد از ترجمه 
را در سرال “ ایمان بیاوری  به آغاز فصل سرد  “ ، مجموعه”  

ترجمه و روانه بازار کتاب اسرائیل کرد  او کره ایرن  ۲۱۰۴
بار تجربه تولدی دیگر را با خود داشت، توانست از نرظررات 
و کمک های ایرانیان ساکن اسرائیل و نیز چرنرد اسرتراد زبران 
فارسی در تل آویو بهره ببرد  رونمایی کتاب او در دی مراه 

 .جاری و به مناسبت تولد فروغ با استقبال خوبی روبرو شد
در این مراس  که در شهر کرفررسربرا بررگرزار شرد عرالوه برر 
بالسالب، رافی ریچرت، ناشر کتابهای فروغ در اسرائیل در 
خصوع استقبال مردم از این اشرعرار و انرترشرار آثرار زبران 
فارسی برای خواننردگران عربرری سرفرنررانری کررد   در ایرن 
مراس  همچنین تعدادی از آثار نمایشگاهی با موروع فرروغ 
فرخزاد که دی ماه سال گذشته در گالری ویستای ترهرران بره 
معرض نمایال در آمده بودند برای بینندگان اسرائیلی نمرایرال 

 .داده شدند
 ادبیات فارسی در اسرائیل

سیوان بالسالب معتقد است ادبیات فارسی با وجود گستردگری 
و غنایی که دارد هرگز نتوانستره در تررجرمره آثرارش مروفرق 
باشد و سه  کمی از ادبیات جهانی به ادبیات مرعراصرر ایرران 

اثر ایرج پزشرکرزاد و  دایی جان ناپلئوناختصاع دارد  جز 
محمود دولت آبادی کتاب دیگری قبل از اشرعرار فرروغ کلنل 

 .از ادبیات معاصر فارسی به عبری ترجمه نشده اند
هر چند در دهه های گذشته از ادبیات کالسیک ایران، حافر  
، فردوسی و خیام به عبری ترجمه شردنرد امرا ترولردی دیرگرر 
فروغ اولین اثرر مردرن شرعرر فرارسری اسرت کره بره عربرری 

آذر  لولیتبا خبوانبیبرگردانده شده است   هرچند کتابهایی چون
مرجان ساتراپی از زبران انرگرلریرسری بره  پرسپولیسنفیسی و 

عبری ترجمه شده اند و سهر  بسریراری در شرنراخرت جرامرعره 
ایران برای اسرائیلیان ایفا می کنند هرگز نمری تروانرنرد جرای 
آثاری را بگیرند که به فرارسری و در مرحردوده جرغررافریرایری 

 .ایران منتشر می شوند
این در حالی است که یهودیان ایرانی بسریراری در اسررائریرل 
زندگی می کنند و کرسی های شرق شرنراسری در ایرن کشرور 
رونق خوبی دارد  فرهاد مرادیان استاد دانشگاه در ترل آویرو 
معتقد است به دلیل گسست سیاسی مریران دو کشرور ایرران و 
اسرائیل و عدم مراودات حتی عادی بریرن ایرن دو سررزمریرن 
انتقال ادبیات و فرهنگ ایرانی به این کشور در سالهرای پرس 
از انقالب تقریبا متوق  شد و تنهرا در سرالرهرای اخریرر و بره 
برکت اینترنت یهودیان ایرانی تروانسرتره انرد برا مرحرصروالت 
فرهنگی، کتب جدید و هموطنانشان در ایران ارتباط بررقررار 
کنند  ترجمه آثار ادبی ه  در سالهای اخیر با توجه جهانی بره 
ایران روندی تصاعردی پریردا کررده و انرترظرار مری رود در 
سالهای آینده شاهد یک جنبال ترجمه از فرارسری بره عربرری 

 ”. باشی 
هارون ایالت از یهودیانی که مدتی در اسرائیل زندگی کررده 
معتقد است نسل یهودیان ایرانی در اسررائریرل فرارسری را بره 
کودکانشان آموزش نمی دهند و یا در تررویرج نروشرتراری آن 
کوششی نمی کنند این مسالره عرالوه برر مرهراجررت و ترالش 
برای یادگیری زبانی کامال جدید، به دلیل ازدواج های مرردم 
کشورهای مفتل  در اسرائیل و چند زبانی در خرانره هرا پرر 

پدر من لهستانی است و مرادرم ایررانری  “ رنگ تر می شود   
است  اینکه عالوه بر عبری بفواهی  به این دو زبران تسرلر  

اکبر معصوم گفتگو با  

بیگی، مترجم کتاب 

“ مارکسیسم و نقد ادبی”  
 علی اکبر معصوم بیگی
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آورد  آنچه مرا بره عرنروان رمران  و آنها را رمان به حساب نمی
سرمرک ” شناسی  در ادبیات فارسی وجود نداشته است  امثال  می

های ماقبلل رمان را بررای مرا  همان رمانس   در واقع حک “ عیار
 .دارند

از رمان ارائه “ لوکاچ” ست که  آن تعریفی ا  تحلیل شما بر پایه 
 کرده است؟

اثرر مردرن اسرت و   دقیقا، چون رمان از نظر لوکراچ حرمراسره 
زدایی شده است  رمان اساسرا  است که حماسه  ای متعلق به دوره

هرای رمران را،  ترریرن جرلروه یک امر تراژیک است، شما عالری
  عصرر ترراژیرک را در سرده  های این حرمراسره ترین جلوه عالی

، دوس  بیست  در کافکا، موزل و توماسمران، پرروسرت، جرویرس
بریرنریرد  ایرن در ادبریرات فرارسری  پاسوس و این گونه کسران مری

سابقه بود، ما چنین فُرم ادبی نداشتیر ، چرنران کره فُررم ادبری  بی
ای در اوج  شعر مدرن ه  نداشتی   ما در شرعرر در یرک دوره

بری  و شاعران بزرگی چرون حرافر ، مرولروی،  خود به سر می
های تباهی و سقوط هر  داریر   داری   دوره …سعدی، نظامی و

رسی  به شرعرر  رسی   بعد می که در اواخر آن به امثال قاآنی می
دوران مشروطه که بیشتر سفن منظوم است و چندان یا اصرال 

رسی  به نیما، و ایرن یرک انرقرالب برزرگ  شعریت ندارد  تا می
ادبی است، بسیار بزرگ  کار نریرمرا ایرن اسرت کره بریرن سرنرت 
شعری گذشته و نوآوری، به معنی ذهن و زبان مردرن ترلرفریرق، 

سرابرقره  کند  کار نیمرا بری تنیدگیل دیالکتیکی ایجاد می نوعی دره 
الساعه پدید آمده باشد  است اما نه به این معنا که یک شاعر خلق

بلکه تکیه دارد به یک میراث ادبی بزرگ با نگاهری ژرت بره 
خرواهرد،  جهان، جهانی مدرن است، پرس یرک نرگراه مردرن مری

یعنی که مانند قهرمان سروانرترس از خرانره بریررون آمرده اسرت 
برای کش ، برای از خود بیرون رفتن، بره خرود و بره زمریرن 

های موجرود و  چیز  اتکا داشتن، برای کنجکاوی و شکافتن همه
جو  خرودش برایرد بره  و های حاصل از جست نهراسیدن از نتیجه

انسان مدرن، انسران  .امر خودش برسد، نگاهی به آسمان ندارد
عصر برورژوایری اسرت  بره ایرن   است  رمان حماسه“ وانهاده” 

معناست که در ذات خود تراژیک است، نه حماسری  بررگرردیر  
اسرت برر آن   ای مرقردمره“ افسرانره” نیمرای  .به شعرمدرن فارسی

دراز آهنگی که شاعران فارسی طی کردند تا رسیدند به   سلسله
امثال فروغ، شاملو، سپهرری، اخروان، آتشری، رویرایری و جرز 

خواه  زیراد اسر   من نمی…  اینها و تا برسی  به امثال براهنی و
 .ها را فراموش کن  بیاورم چون ممکن است بعضی اس 

آنچه بعد از انقالب اتفاق افتاد اساسا نوعی تقابل برا امررل مردرن 
چه سنتی و مترعرلرق بره گرذشرتره برود  روی  است و اعتماد به آن

دسرت  آوردن به شاعرانی که از نظر محتوای کرار بسریرار ترهری
بودند مثل خاقانی کره بره قرول مرولروی صردای مرحرض اسرت  

خاقانی صداست۹ منطق الطیرل سلیمانی کجاست”  .«منطق الطیرل
پرردازی  یا شعر شبه فرمالیستی سبک هندی کره فرقر  مضرمرون

دارد و شعری است که هیچ چیزش با دنریرا و مرافریرهرای انسران 
هرا و  مدرن، با ذهن و زبان مدرن سنفیتی ندارد  پرستال شیروه

که به خاطر قالبال حرتری در “ غزل” ای مثل  های کهنه شده قالب
تواند مفررب براشرد، دردی  ترین شاعران معاصر ه  می پیشرو

سررای  کند  در مریران شراعرران غرزل از انسان معاصر دوا نمی
نرداریر   امرا “ برهربرهرانری” و“ منرزوی” و “ سایه”معاصر بهتر از 

واقعا این قالب چه مناسبت و سنفیتی با حساسیت مردرن دارد؟ 
کند؟ به نظرر مرن، نره  راسرترال،  آیا حق انسان مدرن را ادا می

هرای  ها و مدارس و پشرتریربرانری این پرستال غزل و ایجاد مکتب
هرا، در واقرع  مالی و تبلیغاتی برای ستایال این سرنرت  جانبه همه

شعر فارسی را دچار چندپارگی کرد و آن قوت و بیان شفصی 
 .شعر مدرن را از شعر گرفت

در تفکر مارکسیستبی کبل هبنبر و ادببیبات ببه عبنبوان اببزار  
شود. در دنیای معباصبر و ببعبد از  مبارزه با سلطه استفاده می

فروپاشی بلوک شرق، چه پتانسیلی وجود دارد برای اجبتبنباب 
از اینکه همین هنر و ادبیات به اببزار سبلبطبه از نبوع دیبگبر 

 تبدیل نشود؟

بیایید برای روشن شدن بحث ابتدا به تعریرفری از هرژمرونری و  
پررداز  سلطه بر اساس نظر ریموند ویلیامز، مرترفرکرر و نرظرریره

انگلیسی بپردازی   اگر بفواه  بره صرورت خرالرصره برگرویر ، 
سلطه اساسا امریست که از بریررون برر شرمرا، برر هرنررمرنرد و 

اسرت کرامرال   شود  هژمونری امرری مفاطبل هنرپذیر تحمیل می
درونی، به معنای اینکه شما بر اساسل پسند و انترفراب خرودتران 

در  کنید  آنچه  بین این امر، آن امر و این یکی امر، انتفاب می

  رومن گاری
 برگردان  ابوالحسن نجفی

یافت در شرهرر  که آدول  هیتلر پیشوا در آلمان قدرت می هنگامی
برود کره بره حرکر  “ کرارل لروی ” مونریرخ مرردی یرهرودی بره نرام

خلق و خروشربریرن  ساخت، مردی خوش اش اسباب بازی می حرفه
که به طبیعت بشری و بره  سریرگرارهرای خروب و دمروکرراسری 
اعتقاد وافر داشت و گرچه از خون آریایی کرمرترر نصریرب بررده 

صدراعظ  جدید را ه  خیلی بره جرد   های رد سامی بود اعالمیه
گرفت  یقین داشت که عقل و اعتدال و نوعری حرس فرطرری  نمی

عدالت را که به هر حال در قلوب بشری به ودیعرت نرهراده شرده 
هرا غرلربره  روی زود گرذرآن است سرانجام بر کور ذهرنری و کرج

 .خواهد کرد
نرژادش کره از او  آقای لوی در مقابل هشدارهرای بررادران هر  

ها به مهاجرت برود خرنردۀ خروشری  کردند تا همراه آن دعوت می
کره سریرگرار بره لرب در کرنرج صرنردلری  داد و همچنران تحویل می

هرایری را  کره در  اش لمریرده برود پریرمران مروثرق دوسرتری راحتی
شد و اطرمریرنران  بسته بود یادآور می0904  -08سنگرهای جنگ 

داد که بعضی از آن دوستان که در این زمان مصدر مقامرات  می
شده بودند در صورت لزوم به نفع او عمل خرواهرنرد کررد   مهمی

کررد و  به میهمانان نگرانال لیوانی شرراب مشرهری ترعرارت مری
گرفرت  بررد و مری باال مری“ انسانیت به شادکامی ” لیوان خودش را 

هرا یرا  نرازی که به طبیعت نیک بشری، خرواه در لربراس نرظرامری
یرا “ تریررولری ” هرای  ها و خواه در زیر کاله نمدی دهرقران پروسی

کاله کپی کارگری باشد، در بست اعتقاد دارد  و راستری را هر  
نره “ رفریرق کرارل ” های حرکرومرت نرازی بررای  که نفستین سال

هرا و  چندان خطرناک و نه چندان دشوار گذشت  الربرتره رنرجرال
ً  آزارهررایرری در کررار بررود، ولرری یررا آن هررای  دوسررترری ” کرره واقررعررا

کره بشراشرت  کررد یرا آن در خرفرا بره نرفرع او عرمرل مری“ سنگری
اش و ظاهر مطمئن و مرعرترمردش برازرسری را  مفصوع آلمانی

که کلیه کسرانری کره  انداخت، و حال آن در مورد او به تعویق می
شان ک  و کسری داشت رهسپار دیرار تربرعریرد  رونوشت شناسنامه

شده بودند  به هر صورت، رفیق ما به اتکرای خروشربریرنری خرلرل 
ناپذیرش و اعتمادی که به جنرس بشرر دوسرت داشرت هرمرچرنران 

اش، میان سیگارهای بررگ و سرردابرۀ  میان کارخانه و کتابفانه
 .پر شرابال به زندگی آرامال ادامه داد

 
سپس جنگ آمد و ورق انردکری بررگشرت  روزی از روزهرای 

اش به صرورت خشرنری برر او مرمرنروع شرد و  ورود به کارخانه
فردای آن روز جوانانی سیاه جامه با او در آویفتند و او را بره 
سفتی آزردند  آقای کرارل چرنرد ترلرفرن بره ایرن و آن کررد، امرا 

دادنرد  ایرن برار انردکری احسراس  دوستان جبهه جنگ جواب نمری
اش رفت و نگاهی طوالنی به کتابهرایری  نگرانی کرد  به کتابفانه

که دیوارها را پوشانده بودند افکند  زمانی دراز با وقاری بسیار 
های انبراشرتره هرمره بره لره آدمریران  ها نگریست  این گنجینه به آن

خاستند، به نفرع آنران رأی  گفتند، به دفاع از آنان بر می سفن می
کردند که خرود را نربرازد و  دادند و به آقای کارل التماس می می

نومید نشود  افالطون، مونتنی، اراسموس، دکارت، هاینه    باید 
بر این پیال کسوتان نامدار اعتماد کرد، باید صربرر و حروصرلره 
نمود و به طبیعت بشری فرصت ظهور و بروز داد تا از مریران 
آشوب و سوء تفاه  راه خود را بجوید و دوباره بر اوراع فائرق 

 ” گرویرد  شود  فرانسویان حتی مثلی در این مورد دارند کره مری
و جروانرمرردی و  .«رود از در ولی باز آید از روزن طبیعت می

عقل و انصات این بار نیز پیروز خواهد شد، اما بی شک خطرر 
این هست که این ورع چند زمانی بپاید  پس نباید اعرترمراد خرود 
را از دست بدهد  با این همه، به هر حال بهترر اسرت کره شررط 
احتیاط را به جا آورد  آقای کارل روی صرنردلری نشرسرت و بره 

  .فکر فرو رفت
 
مردی گرد و تپل و سر  و سفید بود، با چشمانی شو  و لبهایری 

هایی را که گفته بود با خود  ها گویی اثر همۀ لطیفه که انحنای آن
هرای سریرگرارش، بره  هایال، به جعربره داشت  مدتی دراز به کتاب

های شرابال، به اشیای آشنای اطاقرال نرگرریسرت، انرگرار  بطری
طرلربریرد، و انردک انردک نرگراهرال جران  ها را به مشورت مری آن

اش نشرسرت، و لریروان شرراب  گرفت، لبفندی مکارانه بر چهره
اش بلند کرد تا گویری  خانه اش را به سوی هزاران جلد کتاب کهنه
 .ها را از وفاداری خود مطمئن سازد آن

 

ترریرن مرنرترقرد(  بیست  )اگر نگویی  برزرگ  یکی از منتقدان سده
بینی ، یعنی لوکاچ  آن گسست این است که لروکراچ اسراسرا  می

دیرد، یرک  اثر هنری را مانند خود حقیقت عیرنری برازتراب مری
دید؛ تئوریال این بود که اثر ادبری برازتراب آن  رفلکسیون می

گرذرد  ایرن را هر  در مرورد  چیزی است که در جامرعره مری
دانست و ه  در مورد اثرر  بازتاب حقیقت عینی در آگاهی می

در واقع، اثر ادبی یک بازتاب بود و طبیعترا هررچرقردر  .ادبی
کردید بر دیالکتیکل بین اثر هنری و هنرمنرد  ه  شما تاکید می

)چنان که لوکاچ این تاکید را به تمامی داشت(، بازه  نروعری 
از تفکر مکانیکی را در پی داشت یعنی شما اثر ادبری را بره 
نوعی بازتاب منفعالنه در ذهن هنرمند وسرپرس بریررون دادن 

در گسستی که بین لوکاچ و ایگلرترون،  .دیدید آن در جامعه می
ها بالیبار و دیگران پیال آمد شرمرا اثرر  گلدمن و ماشری و بعد

بینید  اثرر ادبری برازتراب  ادبی و هنری را دیگر این گونه نمی
هایی نیست که منفعل فرض شود، اثرر ادبری  شرای  و واکنال

ها سه  دارد، تراثریرر دارد، نرقرال  گیری ساختار خود در شکل
دارد  این بار، دیگر با یک امر منفعل که ترنرهرا برازترابری در 

شود سر و کار ندارید  ایرن برار، شرمرا کرامرال  جامعه تلقی می
فعال هستید، پرر ترکراپرو هسرتریرد و خرودتران در سراخرترن آن 

هرا کردام اسرت؟ از نرظرر  ها دخیل هستید  این ساخترار ساختار
سرت، از  ست، از نظر گلدمن جرهران بریرنری التوسر ایدئولوژی

نظر خود ایگلتون سیاست است  اکنون، شما در ساخرترن ایرن 
ها فعال هستید و تنها یک امر منفعل یا بازتابی نیستیرد  ساختار

که نشسته باشید و هرمرچرنران کره حرقریرقرت را برازتراب شریء 
بینید و ذهن انگار کامال مرنرفرعرل اسرت و   بیرونی در ذهن می

شرود، اثرر هرنرری هر   تطبیق واقعیت با ذهن حقیقت تلقی مری
گرذارد و شرمرا  ببیند که بر شما اثر مری“ ابژه”شما را در حک  

پذیرید  در واقع، اینجرا کسری کره  ه  خیلی ساده فق  تاثیر می
حرقریرقرت   کند منفعل نیرسرت و بره انردازه اندیشد و تفیل می می

بیرونی فعال است  اینجاست که دیالکتیک سراخرتراری امرثرال 
کرنرد و اثرر  آلتوسر در مورد ساخت اثر هنری معنی پیردا مری

هنرری حراصرل آن تراثریرری اسرت کره هرنررمرنرد در سراخرت 
 .گذارد بینی در جامعه می جهان

جبببدال   ادببببیبببات صبببحبببنببه” مببارکبببس اعبببتبببقبباد دارد کببه  
  ، اگر بخواهیم ادبیات در ایران را ببر پبایبه«است اجتماعی 

همین سخن مارکس مورد بررسی قرار بدهیم تحلیل شما در 
 مورد این دو چیست؟

شرود  چره در ایرن مرورد مری واقعیت قضیه این اسرت کره آن 
هرایری در مرقرطرع صرد سرالره  عنوان کرد این است که کوشال

اجتماعری آن   اخیر انجام گرفته که ادبیات را در متن و زمینه
های مروفرقری هر  داشرتره  به کار بگیرند و تا حدودی ه  نمونه

 .است

 شود با مصداق بحث را ادامه بدهید؟ می  

بریرنریر ، آنرچره در کرار  فرض کنید آنچه ما در کار هدایت می 
هرای  آبرادی )داسرتران دولرت  بینیر ، کرارهرای اولریره ساعدی می

مرفرصروصرا در داسرتران ) کوتاهال(، کارهای بزرگ عرلروی
، کرارهرای برهررام صرادقری، هروشرنرگ («گیرلره مررد” زیبای 

های بالنسبه موفقی در مورد آنچه  ها بازتاب این…  گلشیری و
ادبریرات   هرای اجرترمراعری در پرهرنره ما برآن نام بازتاب جردال

آیرنرد  در ایرنرجرا برا ادبریراتری سرر و  گذاری ، به شمرار مری می
اجرترمراعری دارد    کارداری  که به نحوی سرهرمری در مربرارزه

، «هرا هرمرسرایره” بعضی از کارهای احمد محمود، مفصوصرا 
گنجد، اینکه چقردر ایرن ادبریرات مروفرق  دقیقا در این مقوله می

شده از عناصری که در خود ادبیات جریان دارد بهره گریررد 
هرایری  دهری و کمتر به تاثیرات بیرونی توجه کند یرا بره جرهرت

شرود، بره  اعتنا باشد که به امر خودجوش ادبی مربوط نمری بی
  نظر من تعیین این حدود در ادبیات ما کراری اسرت بررعرهرده
مور  ادبی تا بگوید تا چه حدی این مسئله با تروفریرق هرمرراه 
بود و تا چه حدی برا شرکرسرت  فررض برگریرریرد کسری چرون 

جی  کالرک  هنوز داوری درباره آنچه  .آرنولد هاوزر یا تی
بینی  و بد یا خوب، ادبیراتل برعرد از انرقرالب  بعد از انقالب می

دانیر  کره مرا در تراریرخ  شود کمی زود است  ما می نامیده می
ادبرریرراتررمرران سرراخررتررار داسررتررانرری برره مررعررنررای رمرران در ایررران 

ای ، الربرتره رمران بره مرعرنرای مردرن و نره بره مرعرنرای  نداشته
نویسی بلکه به عنوان فُرمی مدرن در نقل سرگذشرت،  حکایت

دُن ” برره مررعررنررای آنررچرره مررا اسرراس و خرراسررتررگرراهررال را 
  نرمرونره“ دُن کریرشروت” گویی   دانی  و می سروانتس می“ کیشوتل 

دُن ” آرمانیل رمان است و تاریخ ادبیات را به ماقبل و مابرعرد 
های گرذشرتره  کند، یعنی از رمانس تقسی  و متمایز می“ کیشوت

    بشر دوست      
 داستان
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 .خصوع نباید نومید شد

 

آقای کارل گرچه خیلی تحلیل رفرتره اسرت در عروض خروش 
بینی خود را حف  کرده است و ایمانال به انسرانریرت کرامرل و 

که آقرای شروترز بره زیرر زمریرن  شامل است  هرروز هنگامی
بره خصروع خربرر  -آورد آید و خبرهای برد را مری فرود می

تصرت انگلستان به دست هیتلر رربرۀ سرفرتری بره او وارد 
دهرد و برا گرفرترن  آقای کارل است که به او دلداری مری -آورد
ها را روی دیروارهرا بره  های او را باز کند  کتاب ای اخ  لطیفه

شود که انسانریرت عراقربرت غرلربره  دهد و یادآور می او نشان می
خواهد کرد و چنین است که بزرگترین شراهرکرارهرا، در ایرن 

اند  آقای شوترز هرمریرشره برا  اعتماد و این ایمان، به وجود آمده
 .آید قوت قلب و آرامال خیال از زیر زمین بیرون می

 

سرازد   کند و اسبراب برازی مری کارخانه به نحو احسن کار می
، آقای شوتز توانست آن را توسعه دهد و رقر  0931در سال 

فروش را به دو برابر برساند  او با صالحیت کامل از عرهردۀ 
آید  هر صبح، بانرو شروترز یرک دسرتره گرل  ادارۀ امور بر می

گرذارد،  برد و در بالین آقرای کرارل مری تازه به زیر زمین می
کرنرد و او را از ایرن دنرده بره آن دنرده  ها را مرتب مری بالال
دهد، زیرا آقای کارل دیگرر  غلتاند و با قاشق به او غذا می می

یارای آن نردارد کره خرودش غرذا برفرورد  حراال برا زحرمرت 
هرایرال از اشرک پرر  تواند حررت برزنرد، امرا گراهری چشر  می
شود و با نگاهی پر از حق شرنراسری بره چرهررۀ ایرن زوج  می

ها و بر کل بشریت پا بر  نازنین که نیروی اعتماد او را بر آن
نگرد  معلوم است که خوشبفت خواهرد مررد،  اند می جا داشته

در حالی که دست هر کدام از این دوستان وفادار را در یرک 
که در اعتقاد خود به خطا نررفرتره  دست خواهد گرفت و از این

  .است احساس ررایت خواهد کرد

جمله حقوق بشر، مدارا و مروت، ابدیت و رول، فواید مرطرالرعره 
و تربیت گفتگو کنند و فضای کوچک زیر زمریرن در پررترو ایرن 

 .گرفت آرا جمیل درخشیدن می

 

خواند و به رادیو کوچکی  ها را می در آغاز، آقای کارل روزنامه
داد  اما پس از شال مراه، چرون  که در کنار خود داشت گوش می
گویی حرقریرقرتراً   شد و جهان تر می اخبار روز به روز مأیوس کننده

جا ببرند تا  رفت، دستور داد که رادیو را از آن به سوی تباهی می
دیگر هیچ صدایی از وقایع گذران جهان به پناهگراه او نررسرد و 
اعتماد خلل ناپذیری را کره هرمرواره بره طربریرعرت بشرری داشرت 

کررد و  هایال را برر سریرنره حرلرقره مری گاه دست مفدوش نکند  آن
راند و در کنج زیرزمینال در پنراه مرعرترقرداترال  لبفندی بر لب می

نشست و از هر تماسی با واقعت عراررری و نراپرایردار  محک  می
های یرأس آور  ورزید  عاقبت حتی از خواندن روزنامه امتناع می

اش اکتفا کرد ترا  خانه چش  پوشید و باز خواندن شاهکارهای کتاب
نیرویی را که برای حف  ایمانال الزم داشت در تقاصی که براقری 

 .گرفت به دست آورد از فانی می

 

آقای شوتز با زنال در خانه مسرترقرر شرد و خرانره مرعرجرزآسرا از 
ها مصون ماند  در کارخانه نفست با مشرکرالتری رو بره  بمباران

کررد  رو شد، اما اسنادی که در دست داشت به درستی ثرابرت مری
که پس از فرار آقای کارل به خارجه او مالک قانونی آن دستگاه 

 .است

 

زندگی در نور مصنوعی و کمبود هوای تازه براز هر  برر قرطرر 
هرایرال برا گرذشرت سرالریران،  شک  آقای کارل افزوده است و گونره

انررد، امررا  مرردتررهرراسررت کرره آب و رنررگ خررود را از دسررت داده
انرد  در کرنرج  اش و اعتمادش بره بشرریرت سرالر  مرانرده بینی خوش

زیرزمینال محک  نشسته و منتظر است تا جوانمرردی و عردالرت 
در زمین بر قرار شود و گرچه خبرهایی که رفیق شوتز از عال  

آورد بسیار بد است لیکن او زیر بار نرومریردی  خارج برای او می
 ن 

                                         ***   

چند سالی پس از سقوط حکومت هیترلرری، دوسرتری از دوسرتران 
آقای کارل که از مهاجرت بازگشته بود به در خانۀ شرفرصری او 

 .در خیابان شیلر آمد

و پشرتری انردک خرمریرده و  مردی بلند باال با موهایی جو گرنردمری 
ای جدی و ساعی در را گشود  هنوز کتابی از آثار گوته در  قیافه

دست داشت  نفیر، آقای کارل لوی دیگر ساکن این خانه نیستنرد  
اند  نفیرر، هریرچ اثرری  اند و چه شده نفیر، معلوم نیست کجا رفته

اند و کلیه تحقیقاتی که بعد از جنگ به عمل آمرده  از خود نگذاشته
بی نتیجه مانده است  خدا حاف ! در خانه بسته شد  آقای شوتز به 
اندرون برگشت و به کتابفانه رفت  زنال سیرنری را آمراده کررده 

یاقت او هر   بود  اکنون که آلمان دوباره به وفور نعمت دست می
پرورید و لذیذتریرن غرذاهرا را بررای او  آقای کارل را به ناز می

پفت  قالی پس رفت و آجر از ک  اطاق برداشتره شرد  آقرای  می
 .شوتز دیوان گوته را روی میز گذاشت و با سینی پایین رفت

 

آقای کارل حاال دیگر خیلی رعی  شده است و به بیرمراری ورم 
کند  به پزشک احرتریراج  ورید مبتالست  قلبال ه  درست کار نمی

توان زندگی خانوادۀ شوترز را بره چرنریرن خرطرری  دارد، اما نمی
ها یک یهودی بشر دوسرت را از  بیفکند  اگر دانسته شود که این

اند نابرود خرواهرنرد شرد   ها پیال در زیر زمینشان مففی کرده سال
باید صبر و حوصله کرد و شک را به خود راه نداد  انصرات و 
عقل و جوانمردی طربریرعری بره زودی پریرروز خرواهرنرد شرد  بره 

یک زوج نازنین اهل مونیخ از پانزده سال پریرال نرزد آقرای 
کررد و  کردند  زن کدبانویی و آشرپرزی مری کارل خدمت می

ساخت و مرد رانرنردگری و  غذاهای باب طبع او را آماده می
 ” باغبانری و نرگرهربرانری خرانره را برر عرهرده داشرت  آقرای

ورزید  مطالعه  اغلب پس  فق  به یک چیز عشق می“ شوتز
اش، در حرالری کره زنرال مشرغرول  از انجام کارهای روزانه

ها روی کتابی که آقای کارل به او امرانرت  بافتن بود، ساعت
شررد   کرررد و مشررغررول خرروانرردن مرری داده بررود سررر خرر  مرری

نویسندگان محبوب او گوته، شیلر، هانیه، اراسموس برودنرد  
در خانۀ کوچکی که در آن سوی باغ داشتند، آقای شوتز برا 

های کتاب را با صدای بلند  ترین جمله ترین و شاعرانه شکوه
کره آقرای کرارل قردری  خواند  غالباً هنگرامری برای زنال می

خرانرۀ خرود    کرد، رفیق شوتز را به کتاب احساس تنهایی می
ها دربارۀ فنا نراپرذیرری  جا، سیگارکشان، مدت طلبید و آن می

رول، وجود خدا، انسانیت، آزادی و همرۀ مرطرالرب شریروای 
هررای  هررا را گرررفررترره بررود و نررگرراه هررایرری کرره گرررد آن کررترراب

شررد برره گررفررتررگررو  هررا رد مرری سررپرراسررگررزار آن دو از روی آن
 .پرداختند می

 

پس در آن لحظۀ خطر، آقای کارل به رفیق شوتز و زنال رو 
آورد  یک جعبه سیگار برگ و یک بطر آبجو برداشرت و بره 

اش را بررای دوسرتران  خانۀ کوچک آن سوی باغ رفت و نقشه
مطرل کرد  از فردا صبح، آقا و بانوی شوترز دسرت بره کرار 

 .شدند

 

خانه را لوله کردند و سوراخی در ک  اطاق کنردنرد  قالی کتاب
و نردبانی در آن قرار دادند تا از آن به زیر زمین فرو رونرد  
مدخل سابق زیر زمین با دیرواری مسردود شرد  قسرمرت مرهر  

جرا  هرای سریرگرار بررگ بره آن خانه و به دنبال آن، جعربره کتاب
جرا  ها ه  از پیرال در آن منتقل گردید  شراب و دیگر نوشیدنی

مهیا بود  بانو شوتز هرمرۀ وسرایرل راحرتری مرمرکرن را در آن 

مففیگاه فراه  آورد و در عرض چند روز، به کمک آن حس 
نظ  و ترتیب معروت آلمانی، زیررزمریرن بره صرورت اطراق 

خانه برا  ای در آمد  سورا  ک  کتاب کوچک مطبوع و آراسته
یک آجر نسبتاً بزرگ متناسب کامالً پوشده شده و روی آن را 

 .قالی گرفت

 

سپس آقای کارل به همراهی آقای شوتز برای آخریرن برار از 
خانه بیرون رفت و اوراق و اسرنراد  الزم را نروشرت و یرک 

اش را از  قباله فروش جعلی تنظی  کرد ترا خرانره و کرارخرانره
مصادره محفوظ بدارد  رمناً آقای شوتز اصررار ورزیرد کره 
اسناد و اوراق متقابلی تنظی  کند و به او بسپارد ترا برر اسراس 

ها در موقع مقتضی مالرک اصرلری برتروانرد امروال خرود را  آن
گاه دو شریک جرم به خانه باز آمردنرد  دوباره تصاحب کند  آن
ای زیرکانه بر لب، بره مرفرفریرگراه خرود  و آقای کارل، با خنده

فرو رفت و دور از خطر در انتظار برازگشرت فصرل مسراعرد 
 .نشست

روزی دو بار، ظهر و ساعت هفت شب، آقای شوتز قالری را 
داشرت ترا زنرال سریرنری غرذاهرای  زد و آجر را بر مری پس می

خوشمزه و خوش طبخ را به هرمرراه یرک برطرر شرراب نراب 
ً مری آمرد ترا برا  پایین ببرد و هر شب خود آقای شوتز نیز مرتبا

کار فرما و دوستال دربارۀ مطلب ففی  و مفراهریر  جرلریرل، از 

 نوروزان
 زندگی گاهی بهاری می کند

 دل کبوتر می شود
 .هی بی قراری می کند

 بوسه بر باد برهنه می زند
 .گیالس مست

 ابرکی زرینه کاکل
 خفته در آغوش کوه

 بیشه خوشبو می شود
 از نفس های دو تا آهوی هو

 .هدهدی، می نوشد از لب های برکه،عطر او
دارکوبی نغمه های زندگی را می زند مستانه بر طبل 

 .درخت
 شاه جنگل، جغد،

 .می نشیند بر فراز کنده ای بر روی تفت
 دست های آدمی،

 چون شاخه های کاج باغ
 .النه می بندد برای جوجه های یک کالغ

 نرگسی، عاشق شده بر زل  چوپانی جوان
 سیب سر  عشق

 .می چرخد میان آسمان

 آدمی، چون رود، جاری می شود
 گل گل جانال، بهاری می شود
 آدمی، شادی کنان، چون آبشار
 .شرشر جانال، فشاند بر بهار

 زندگی سبز بهاران می شود
 آدمی رقصان چو نور
 آدمی خندان چو رنگ

 شاد شادان
 شاد شادان

 شاد شادان می شود
 قطره ای،

 .از قطره های مست باران می شود

 محمود کویر

  ۰۳۹۱فروردین  



 

 Rowshangar    No. 92    March 2015 01 روشنگر 

گذاشتن  نها از سرنوشت فرزندانشان و یا محل نگهدارش  نهیا 

و همچنین امتناع از دادن پیکرهاش  نان زیر پا گذاشتن قوانین 

 .و  یین نامه هاش خود جمهورش اسالمی است

امتناع نهادهاش قضایی و امنیتی از مطلع ساختن خیانیواده هیا 

از محل دفن پییکیر فیرزنیدان و عیزییزانشیان، اقیدامیی کیامیال 

متناقض با تعهدات بین المللی ایران و بر خال  شرع، عیر  

 .و قوانین داخلی و بین المللی است

کمیته حبوق بشر سازمان ملل با اشیاره بیه "ابیهیام در اعیالم 

تاریخ دقیق اعدام و محل دفن وهمیچینییین امیتینیاع از اعیطیاش 

پیکر جهت دفن"  ن را مصداق "ارعاب و تنبیه خیانیواده هیا" 

دانسیتیه و در ادامیه افیزوده اسیت: "بیه واسیطیه رهیا کییردن 

خانواده ها در وضعیت ابهام ،  نیهیا دچیار فشیار روانیی میی 

 ".شوند

کمیته حبوق بشر سازمان ملل اینگونه رفتارها را "غیرانسانی 

و تحبیر  میز با اعضاش خانیواده هیا" و نیاقیض فصیل هیفیتیم 

 .میثاق بین المللی حبوق مدنی و سیاسی می داند

 جمهورش اسالمی و انکار مخفی بودن اعدام ها

با وجود شواهد و نمونه هاش فراوان از اعدامهاش مخفیییانیه و 

گروهی در مناطق از جمله اعدمهاش کردستان، بیلیوچسیتیان و 

خوزستان مبیامیات رسیمیی جیمیهیورش اسیالمیی رونید "غیییر 

انسانی" در اعدامهاش میخیفیییانیه و گیروهیی میورد اشیاره در 

قطعنامه کمیته حبوق بشر سازمان ملل متحد را منکیر شیده و 

 .در سخنان خود این گونه اعدامها را تکذیب کرده اند

براش نمونه صادق  ملی الریجانی، رئیس قوه قضیاییییه اییران 

 ۳۰در جلسه مسئولین قضایی که در تارنماش ایسنا در تارییخ 

منتشر شده است، در واکنش به قطعینیامیه شیوراش  ۲۳٣۰ ذر 

حبوق بشر سازمان ملل متحد گیفیتیه اسیت" اعیدامیهیاش دسیتیه 

 ".جمعی و مخفیانه کذب محض است

گیزارش داد کیه میحیمید جیواد  ۲۳٣۲ ذر سیال  ٧ایسنا در 

اردشیرالریجانى رئیس ستاد حبوق بشر قوه قضائیه ، "اعیدام 

مخفیانه در جمهورب اسالمى ایران" را تکذیب کرده و گیفیتیه 

است که "ما مجازتهاب اعدام را اعالم مى کنیم، چون قانیونیى 

 ".هستند

وب که در حضور رسانه ها در یک کنفرانس خبرش سیخینیان 

باال را بیان کرده در ادامه تیاکییید داشیتیه اسیت کیه در اییران 

 .""حتى یک نفر وجود ندارد که پنهانى اعدام شده باشد

حاال هم اگر واقعا این فعاالن اعدام شده باشند که شیواهید دال 

بر اعدام  نهاست ،یک بار دیگر این حکومت نشیان میی دهید 

که مجازات خانواده هاش قربانییان اخیییر، شیاهید دییگیرش بیر 

اعدامهاش گروهی و مخفیانه و جنبه هاش غیر قانونی رفتار با 

 .گروههاش اتنیکی در ایران است

 هوشنگه ااعلق به شااسک 

 با پشایبان  اا ل  خوب به 

 ابااه اناشاه هوشنگه یاهح هسانیب   

rowshangar0@yahoo.com 

   ها بعد از اعدام مجازات خانواده
 فوریه 77 -پناهی امجد حسین

فعال حبوق بشر:جنگ روانی حکومت  -پناهی  مجد حسین  

شیدگیان از  هاش زندانیییان سیییاسیی و اعیدام ایران با خانواده

خبرش کیامیل امیرش  ها در نگرانی و بی طریق نگهداشتن  ن

دار است  جیمیهیورش اسیالمیی بیه جیز اجیراش حیکیم  ساببه

کند  امیرش کیه  هاش  نها را نیز مجازات می متهمین، خانواده

 .رسد در اتفاقات اخیر هم تکرار شده است به نظر می

نمونه روشن  ن، هاشم شعبانی و هادش راشدش دو نیفیر از 

پنج فعال فرهنگی عرب محیکیوم بیه اعیدام شیهیر رامشیییر 

از زندان کارون به مکانیی  ۲۳٣۱ ذر ماه  ۲١بودند که در 

 .نامعلوم منتبل شدند

روز از سیرنیوشیت فیرزنیدان  ٠۰خانواده هاش  نها بیش از 

 .خود بی خبر بودند

  هد  چی بود؟

خانواده ها در بی خبرش کامل از سرنوشت این دو زنیدانیی 

نگاه داشته شده اند تا از طرفی با رسانه ها تماس نگیرند و 

یا پاسخی به سواالت روزنیامیه نیگیاران و فیعیالییین حیبیوق 

بشرش ندهند و از طر  دیگر خود در بالتکلییفیی و خیو  

 .و رجاش حاصل از  ن نگاه داشته شوند

از طرفی دیگر سانسور، پیشگیییرش از نشیر خیبیر و عیدم 

پوشش اخبار این زندانیان هزیینیه اعیدام در خیوزسیتیان را 

پایین  ورد و به جمهورش اسیالمیی در اجیراش ایین احیکیام 

 .جسارت و اعتماد به نفس داد

 :در مورد شش زندانی سیاسی ارومیه

ماه زندانیییان سیییاسیی  شنبه بیست و هفتم بهمن ظهر روز سه

بند دوازده زندان میرکیزش اورمیییه شیش زنیدانیی سیییاسیی 

به اعدام را که در  ن لحظه مشخص نبود قرار است  محکوم

 .به کجا منتبل شوند بدرقه کردند

سامان نسیییم، عیلیی و حیبیییب افشیارش، سیییروان نیژاوش، 

پور و یونس  قایان از  ن لحظه تاکنون دییگیر  ابراهیم عیسی

 .اند دیده نشده

منابع غیررسمی تا روز پنجشنبه بیست و نهم بهمین میاه از 

دادنید کیه قیرار بیود  احتمال اعیدام سیامیان نسیییم خیبیر میی

سحرگاه چهارشنبه بیست و هشتم بهمین در زنیدان اورمیییه 

 .اجرا شود

اکنون نیز هیو اطیالعیی  مبامات قضایی و زندان اورمیه تا 

هایشان ارائه نیکیرده  از وضعیت این شش زندانی به خانواده

انید  تینیهیا عصیر روزگیذشیتیه  و سکوت کامل اختییار کیرده

عزیز مژدهی وکیل سامان نسیم که چند مورد باهش تیمیاس 

شنبه خیانیواده  گرفتم در همین رابطه اعالم کرد که روز پنج

هیا  سامان نسیم به زنیدان اورمیییه میراجیعیه کیرده و بیه  ن

شده  درسی براش دریافت وسایل شخصی سیامیان نسیییم  گفته

تحویل دهند و براش اقدامات بعدش ازجمیلیه تیحیوییل جینیازه 

ها تماس گرفتیه خیواهید شید  کیه هیر چینید در  متعاقبا  با  ن

تماسهاش بعدیم با خانواده سامان نسیم ایین خیبیر بیه نیوعیی 

 .دیگرش تکذیب شد

در تماسهاش که در این چند روز با خانواده افشارش داشتم : 

هیا   نها می گویند که مبامات امنیتی در تماسی تلفنیی، بیه  ن

تیوانینید  شیده و میی اند که علی و حیبیییب افشیارش اعیدام گفته

هیا  مراسم سوگوارش بی سروصدا و بدون حاشیه را براش  ن

 .برگزار کنند

امروز طی  خرین تماسی که با برادر علی و حبییب افشیارش 

ش  دو زندانی اعدام شده داشتم، میی گیویید سیتیادخیبیرش اداره

اطالعات ارومیه، به  نها هشدار داده است که به هییو وجیه، 

حبیب و علی افشیارش را در  ش برگزارش مراسم سوگ اجازه

ش برگزارش میراسیم سیوگ  مساجد مهاباد نداشته و تنها اجازه

 .دارند” اوسوکندش“را در روستاش خود 

هر چند این خبر هم ازسوش به طور رسمی از سوش مبامات 

 .قضایی و یا امنیتی تایید نشده است

مبامات قضایی و امنیتی تیاکینیون از وضیعیییت سیه زنیدانیی 

انید و  هایشیان نیداده گونه اطالعی به خانواده سیاسی دیگر هیو

مشخص نیست که  یا این زندانیییان سیییاسیی نیییز بیه هیمیراه 

 .شوند شده یا در مکان دیگرش نگهدارش می دیگران اعدام

هیاش زنیدانیییان  این جنگ روانی به شیکیل وییژه بیر خیانیواده

اش کییه اتیهییام هیمییکیارش یییا عضیویییت در احییزاب  شیده اعیدام

شیود و میعیمیوال  حیکیومیت از  کردستانی را دارند اعمال میی

شده به خانواده نیز خوددارش کرده و حیتیی  تحویل پیکر اعدام

طور مثال  دهد  به ها اطالع نمی سپارش را هم به  ن محل خاک

شیدگیان دییگیر از  خانواده فرزاد کمانگر و بسیارش از اعیدام

 .اند سپارش فرزندانشان مطلع نشده محل خاک

روند غیرقانونی برخورد با خانواده ها در ارتیبیاط بیا اعیدام 

 :شامل چهار مورد حبوقی زیر است

؛ اعیدامیهیا بصیورت «بی خبرش در اجراش احکام اعیدام”-۲

مخفیانه و بدون اطالع وکیل و خانواده زنیدانیییان انیجیام شیده 

 .است

؛ پیکر هیو کدام از زندانیان به خیانیواده «ندادن جنازه ها”-۱

 .هاش  نها تحویل داده نشده است

؛ تهدید خانواده هیا و «منع برگزارش مراسم ختم و تعزیه”-۳

منع  نان از برگزارش مراسم ختم و تعزیه براش اعدام شدگان 

 .در اماکن عمومی مانند مسجد و سالن

منع خبر رسانی و تهدید خانواده ها براش جیلیوگیییرش از ”-٤

؛ تهدید و ممنوعیت از تیمیاس «اطالع رسانی درباره اعدامها

با رسانه ها و پاسخ به سیواالت  نیهیا و ییا نیهیادهیاش حیبیوق 

 .بشرش

عبیییدتیی چینید -این روندش است که درهمه اعدامهاش سیاسی 

 .سال اخیر در مورد فعاالن سیاسی اجرا شده است

 اما  ئین نامه، قانون داخلی و بین المللی

براساس  یین نامه نحوه اجراش احکام اعدام، مبامات قضیاییی 

سیاعیت قیبیل از  ٤۸موظ  هستند که خبر اجراش حکم را "

 .اجراش حکم، به وکیل و خانواده فرد محکوم" خبر دهند

همچنین محکوم به اعدام حق دارد با اشخاصی که می خواهد 

از جمله اعضاش خانواده خود، بیه عینیوان  خیریین میالقیات، 

 .دیدار کند

هیچیک از مفاد این  یین نامه در مورد زندانیان سیاسی اجرا 

 .نشده است

ندادن اطالعات قانونی به خانواده هاش زندانییان و بیی خیبیر 
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درصد  06ماهه گذشته  02انرژی های پاکیزه و بادوام طی 
مریرلریرارد  301 رشد کرده و طی این مدت به مبلغ چش  گریرر

 .دالر رسیده است

سلطان الجابر همچنین اعالم کرد که طی این مدت، ظرفیت 
در صد افرزایرال  26تولید انرژی بادی و انرژی خورشیدی 

 .هزار مگا وات عبور کرده است 011یافته و از مرز 

وزیر کشور امارات متحده عربی تأکید کرد که انرژی های 
ً برر  پاکیزه و تجدید پذیر از مرحله انترفراب انررژی، صررفرا
مبنای انتفاب سیاسی و محی  زیستی عربرور کررده و وارد 

 .مرحله کامالً رقابتی در بازار انرژی جهان شده است

دو روز پیال از اظرهرارات سرلرطران الرجرابرر وزیرر کشرور 
امارات متحده در این هرمرایرال، مرورروع ترأثریررات سرقروط 
جهانی نفت خام بر روی گسترش انرژی های پراکریرزه و برا 
دوام در مجمع عمومی آژانس بین الرمرلرلری انررژی هرای برا 
دوام که در ابوظبی برگزار گردیده بود، مرطررل گرردیرده و 
برخی از نمایندگان کشورهای عضو این آژانس بین المرلرلری 

 .در این باره اظهار نگرانی کرده بودند

سال  الحجاج نماینده کویت در آژانرس بریرن الرمرلرلری انررژی 
های با دوام اظهار نگرانی کرد که سقوط قیمت نفت میتواند 
در راه توسعه انرژل های پاکیزه مانع بزرگی باشد  او گرفرت 

یکی از مروانرع اصرلری  0986که سقوط قیمت نفت در سال 
در راه گسترش انرژی های برا دوام بروده اسرت  "کرلرودیرو 
وینچنتی" معاون وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نریرز در ایرن 
باره اظهار نگرانی کرده بود او تأکید کرده بود که گسرتررش 
انرژی های بادوام بررای کراهرال گراز هرای گرلرفرانره ای و 

کشور جهان در این  093رسیدن به اهدات معین شده توس  
 .جهت الزام آور است

با وجود ابراز این نگرانی ها، کرارشرنراسران برفرال انررژی 
های نو و مالی بلومبرگ که در این زمینه در جرهران جرنربره 
مأخذ داشته و بسیار معتبرمیباشد در باره عدم تأثیرر پرذیرری 
کنونی انرژی های پاکیزه از سقوط قیمت نفت خوش بیرن و 

 .واقعیت گرا هستند

به رغ  نگرانی های موجود در باره تأثیرات مرنرفری کراهرال 
ی هرای برادوام، "  قیمت نفت خام برر رونرد گسرتررش انررژل
مایکل الیبریچ" مدیرر برفرال مرالری و انررژی هرای نرو در 
بلومبرگ گفته کره "قریرمرت نرفرت خرام در زمریرنره گسرتررش 
انرژی های بادوام نقال حاشیه ای و فرعی دارد و نمیتروانرد 

 ".تعیین کننده باشد

در صدی سرمایره گرذاری  06مایکل الیبریچ" به افزایال  "
کره بره رقر   2104در بفال انرژی های برا دوام در سرال 

میلیارد دالر بالغ میگردد، اشاره کرده و تحلریرل کررده  301
ی هرای  است "این پویایی در زمینه سرمایه گذاری در انرژل

مریرالدی بسریراری  2104پاکیرزه و ترجردیرد پرذیرر در سرال 
ازناظران اقتصادی و مالی جهان را غافلگریرر کررده اسرت  
آنان بر این باور بودند که سقوط قیمت نفت خرام کره از مراه 
ژوئن گذشته آغاز گردیده است، ترأثریرر شردیردی برر مریرزان 

 ".سرمایه گذاری در انرژی های بادوام خواهد داشت

مایکل الیبریچ" تصریح میکرنرد  " هرنروز زود اسرت کره  "
تأثیر سقوط قیمت نفت خام را بر روی سرمرایره گرذاری در 

ولری واررع و  .انرژل های بادوام به دقت اندازه گیری کرنریر 
مبرهن است که تأثیر نوسانات قریرمرت نرفرت خرام در برفرال 
حمل و نقل بسیار محسوس است اما در بفال تولریرد انررژی 

 ".الکتریک بسیار ک  و فرعی میباشد

او گفته که در تولید برق، نفت خام نقرال کرامرالً حراشریره ای 
دارد وبرای تولید الکتریسته ، انررژی هرای فسریرلری دیرگرر 

 ".مانند گاز و ذغال سنگ نقال مه  تری دارند

در همین حال، نتایج آخرریرن گرزارش آژانرس بریرن الرمرلرلری 
انرژی های با دوام تحت عنوان  " قیمت تمرام شرده انررژی 

قریرمرت ترمرام " :" نشان میدهد کره2104های بادوام در سال 
شده تولید انرژی هرای برادوام، برادی، خرورشریردی، آبری و 
گرمایی در بفال های زیادی از جرهران بره سرطرح کرمرترری 
ی های فسیلی رسیده اسرت  برا  نسبت به قیمت تمام شده انرژل

 ".درصدی قیمت نفت خام در جهان 31احتساب سقوط 

این گزارش همچنین صراحت دارد  " قیمت انرژی های برا 
دوام در رقابت تنگانگ با قیمت تمام شده همه انواع انررژی 

  رقابت تنگاتنگ قیمت انرژی های پایدار با انرژی های فسیلی

های فسیلی، از جمله ذغال سنگ، تولید برق از گراز، و نرفرت 
قرار گرفته است  این شرای  رقابتری قریرمرت، بردون در نرظرر 
ی هرای پراکریرزه و  گرفتن حمایت های مالی از گسرتررش انررژل

 ".تجدید پذیر میباشد

ی  درایررن گررزارش هررمررچررنرریررن اعررالم گررردیررده اسررت کرره انرررژل
خورشیدی در رأس کاهال قریرمرت انررژی هرای برادوام قررار 

میالدی قریرمرت ترمرام شرده سراخرت  2119گرفته است  از سال 
ی خورشیدی  در صد کراهرال یرافرتره  13مجموعه قطعات انرژل

ی خورشیدی ظررت مردت  .است همچنین، قیمت تمام شده انرژل
در صرد  31مریرالدی بریرال از  2101سال، یعنی از سرال  4

 .کاهال یافته است

در چنین شرایطی است که آخرین داده هرای آمراری در براره 
سرمایه گذاری جهانی در زمیرنره انررژیل هرای برادوام، نشران 
میدهند که اسرترراترژی کشرور چریرن برا چررخشری تراریرفری و 
غافلگیر کننده به سوی تولید انرژی های بادوام جرهرت گریرری 

 .شده است

میلیارد دالر سرمایره گرذاری در  89.3چین با  2104در سال 
 32این زمینه با فاصله بسریرار زیرادی نسربرت بره آمرریرکرا برا 

میلیارد دالر، به مقام نفست جهانی دسرت یرافرتره اسرت   ایرن 
 323ساله آینده بیرال از  3کشور در نظر دارد طی یک مدت 

میلیارد دالر دیگر در زمینه توسعه و گسرتررش انررژی هرای 
 .بادوام و پاکیزه سرمایه گذاری کند

سرمایه گذاری در چین در این برفرال از  2104فق  طی سال 
ی   .در صد رشد داشته است 32انرژل

این چرخال در استراتژل چین همگان را غافلگیرر کررده اسرت  
همرانرطرور کره مریردانریر  چریرن در سرال هرای پریرشریرن ترأخریرر 
چشمگیری به نسبت آمریکا و اتحادیه اروپا در زمینه سرمرایره 
ی هررررای بررررادوام داشررررترررره اسررررت  .گررررذاری در انرررررژل

ی کمتر  2114سرمایه گذاری چین در سال  در این بفال انرژل
در صرد  31میلیارد دالر بوده است  این سرمایه ذاری  2.4از 

برابر کمتر از اتحادیه اروپرا بروده اسرت   9کمتر از آمریکا و 
طی ده سال گذشته جمع سررمرایره گرذاری هرای چریرن در ایرن 

میلیارد در برابرر  388بفال انرژل بیشتر از آمریکا بوده است  
 .میلیارد برای آمریکا 346

در زمینه ظرفیت تولید انرژل های پاکیزه پویرایری چریرن بسریرار 
 .قابل توجه است

اکنون چین از تأسیسات انرژی خورشیدی و برادی خرود بریرال 
گیگا وات انرژی تولید میکند  آمریکا و اتحادیه اروپرا  019از 

ی خورشیدی.گیگا وات 211گیگا وات و  18 به ترتیب  انرژل

ایررررررررن 

ی در مقیاس جهانی بیال از نیمی از کل سرمرایره گرذاری  انرژل
جهانی در زمینه انرژل های اکیزه را به خرود اخرترصراع داده 
 .اسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت

کاهال بسیار زیاد هزینه تولید با توجه به گسترش شبرکره هرای 
ی  هوشمندانه تولید انرژی و تکنیک هرای جردیرد ذخریرره انررژل
میسر گردیده و به این انرژی شرایطی بسیار رقابتی نسبت بره 

 .سایر انرژی ها داده است

کشور در  01در زمینه سرمایه گذاری در انرژی های بادوام 
جهان پیشرو هستند  تابلوی زیر میزان سرمایه گذاری ایرن ده 
کشور در این زمینه و رشد سرمایه گذاری در آنرهرا را نشران 
 .مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررریررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد

 سرمایه گذاری در انرژی های بادوام -0تابلو   

  نوشتۀ شاهر  بهزادی 

هررمررایررال   درآسررتررانرره گشررایررال
جهانری در براره انررژی هرای 
بادوام، موروع سقروط قریرمرت 
جهانی نفت اذهان بسریراری را 

اسرت    به خود مشغول ساخرتره
بسیاری از ناظران این پرسرال را مرطررل کررده انرد کره برا 

در صدی قیمت نفت خام، آیا گسترش انرژی هرای  31سقوط 
 پاکیزه و تجدید پذیر با مشکل روبرو نفواهد شد

رمن   های بادوام  آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی 
ی هررای  تررأکرریررد بررر کرراهررال شرردیررد قرریررمررت تررمررام شررده انرررژل

ی های برادوام را برا   پاکیزه موروع رقابتی شدن کامل انرژل
ی هرای  ی های فسیلی اعالم میرکرنرد  نرظرر برفرال انررژل انرژل
بادوام و سرمایه گذاری بلرومربررگ نریرز عردم ترأثریرر پرذیرری 
ی ها را از سقوط قیمت جرهرانری نرفرت اعرالم  کنونی این انرژل

 .میکند

ابوظبری پرایرترفرت امرارات مرترحرده عرربری ایرن هرفرتره مرحرل 
برگزاری هشتمین اجالس جهانی انرژی های آینرده مریربراشرد  

هرزار ترن از نرمرایرنردگران  31در این همایال جهانی بیال از 
دولت ها و سازمان های غیر حکومتی، شرکت هرای برزرگ 
جهان درزمینه انرژی های های نو و پاکیزه ول کرارشرنراسران، 

کشرور جرهران در ایرن زمریرنره حضرور  011متفصصان از 
 .دارند

این اجالس، بزرگترین همایال جهانی در براره انررژی هرای 
آینده است، انرژی های پایدار، پاکریرزه و ترجردیرد پرذیرر  ایرن 
همایال همچنین فرصتری اسرت بررای برحرث و گرفرترگرو بریرن 
کارشرنراسران و مرترفرصرصران انررژی هرای پرایردار و ارائره 

 .نوآوری های تکنولوژی در این زمینه

به مناسبت بر گزاری این همایال بزرگ جهانی در ابوظبری، 
در مجله امروز دنیای اقرترصراد مرا ترالش مریرکرنریر  ترا ابرعراد 
اقتصادی انرژی هرای پرایردار را اجرمراالً مرورد برررسری و 

 .مطالعه قرار دهی 

در صدی قریرمرت نرفرت خرام در جرهران، آیرا رونرد  31سقوط 
سرمایه گذاری و توسعه انرژی های پایدار و پراکریرزه را برا 

 مشکل روبرو خواهد ساخت، یا نه؟

این پرسشی است که در این جا ما تالش میکنی  برا تروجره بره 
اظهارات سلطان الجابر وزیر کشور امارات مترحرده عرربری، 
تحلیل بفال انرژی بلومبرگ و آخرین گرزارش آژانرس بریرن 

 .المللی انرژی های پایدار،بدان پاسخ دهی 

در این مجله رادیویی ، همچنین سه  انرژی هرای پرایردار در 
کل انرژی های تولیدی و مصررفری جرهران و رونرد تروسرعره 
سرمایه گذاری و گسترش ایرن انررژی هرا در جرهران مرورد 

 .بررسی قرار خواهد گرفت

کشورهایی از جهان که بیال از دیرگرران در جرهرت تروسرعره 
انرژی های های پاکیزه و پایدار سرمایه گذاری می کرنرنرد و 
ی توسعه انرژی هرای پرایردار  نقال این انرژی ها در استراتژل

 .این کشورها نیز مورد بررسی قرار میگیرد

آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی های پایدار در براره 
قیمت تمام شده تولید انرژی های پاکیزه و رقرابرتری شردن ایرن 
ی های فسریرلری و آلروده را نریرز  انرژی ها در مقایسه با انرژل

 .ارائه خواهی  کرد

درآستانه گشایال این همایال جرهرانری در براره انررژی هرای  
بادوام، موروع سقوط قیمت جهانی نفت اذهران بسریراری را 
به خود مشغول ساخته بود  بسیاری از ناظران این پرسال را 

در صدی قیمت نفت خام، آیا  31مطرل کرده اند که با سقوط 
گسترش انرژی های پاکیزه و تجدید پذیرر برا مشرکرل روبررو 

 نفواهد شد؟

سلطان الجابر وزیر کشور امارات متحده عرربری دیرروز در 
نفستین روز این همایال جهانی طی سفنانی اعرالم کررد کره 
بفال انرژی هرای برادوام از نرقرطره برحررانری انرترفراب نروع 

درصدی قیرمرت نرفرت خرام  31تکنولوژی گذر کرده و سقوط 
نمیتواند مانع از پیشرفت و گسرتررش ایرن انررژی در جرهران 

 .گردد

او اعالم کرد که در مرقریراس جرهرانری، سررمرایره گرذاری در 

سرمایه گذاری  نام کشور
 2104میلیارد درالر 

در صد رشد سرمایه 
 2103گذاری نسبت به 

 میلیارد دالر

 32 89.3 چین

 8 30.8 آمریکا

 02 40.3 ژاپن

 3 03.3 آلمان

 3 03.2 بریتانیا

 26 9 کانادا

 88 1.9 برزیل

 04 1.9 هند

 26 1 فرانسه

 232 6.1 هلند
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 Marcus لکی خاطر نشان می کند که از مرگ مارکوس آرلریروس

Aurelius   در اواخرر قررن دوم، کره مسریرحریران از نرفروذی قرابرل
مررالحررظرره در امررپررراطرروری روم برررخرروردار شرردنررد، ارررمررحررالل 
امپراطوری شتابان و بی وقفه ادامه یافت  آیا این فرایند اررمرحرالل 
معنایی جز این می تواند داشته باتشد که مسیحیت به آن کمرک کررده 
است؟ مسیحیت نه بالفعل، بلکه به گرونره ای اسرترعراری، مرردان را 
تبدیل به افراد مفنثی کرد که بدرد قلمرو مرلرکروت مری خروردنرد، و 
نیرویری کره مری برایسرت صررت پرس رانردن وحشریران و دفراع از 
امپراطوری شود، صرت جر و بحثهای تعصب آمیز فقهی و یرا پری 
 گیری بلندپروازیهای کشیرشرانره مری شرد  حرتری در زمران ژولریران

Julian کوششهایی پیگیر می  توانست جلو فروپاشی امرپرراطروری ،
، پایانی پیال از هنگام یافرت ” مرتدان“را بگیرد؛ اما دوران پرشکوه 

و نیزه پارسی آنچنان به خونریزیال انداخت کره رمرقری بررایرال در 
  .دفاع از خود در برابر وحشیان باقی نگذاشت

اکنون به تعیین کننده ترین دوران تاریخ مسیحیت میرسی  که طی آن 
به یمن پشتیبانی کنستانتین، وسائل الزم برای تحمیل خود به بشریرت 
را به دست آورد   سه قرن به طول انجامید کره مسریرحریرت تروانسرت 
یک بیست  اهرالری امرپرراتروری روم را از طرریرق اقرنراع کرردن بره 

مسیحیت بگرروانرنرد؛ 
اما نوزده بیست  باقی 
مانده را در کمتر از 
یک قرن با اسرترفراده 
بررری شررررمرررانررره از 
رشرررروه، زنرررردانرررری 
کردن ، شرکرنرجره و 
کشتار به مسریرحریرت  
بگرواند  کنستانرتریرن 
معابد غیر مسیحریران 
را ویران کرد و در 
عرررصرره عررمررومرری،  
تررنررهررا برره مسرریررحرریررت 
اجررازه ابررراز وجررود 
داد  ترمرامری شراهران 
مسرریررحرری از هررمرریررن 
الرگرو پریرروی کررده 

 اند 
کنستانرتریرن کره مری  

توان اورا بنیانرگرذار 
واقعی مسیحیت دانست، از یک طرت مورد ستایال مسیحریران بروده 
و ازسوی دیگر مورد نکوهال مشرکرانری کره برر انرهرا  سرتر  کررده  

و  Gibbon است  پیال از توسل جستن به نویسندگانی چون گریربرون
، خوبست که خالصه ای از بدترین خصیصه های Schlegel شلگل

 :داشته باشی  Voltaire کنستانتین را با قل  استادانه ولتر
او پدر زنی داشرت کره بره  او فررمران داد خرودش را دار برزنرد  “ 

برادرزاده ای دوازده یا سیزده ساله داشت که دستور داد گلرویرال را 
ببرند  فرمان داد که پسر بزرکترش گردن زده شود  همسری داشرت 

 ”که فرمان  داد در حمام خفه اش کنند   
کنستانتین پس از گرویدن به  مسیحیت بود که مرتکب این شرقراوترهرا 
شد  پیال از ان شفصیتال این چنین کثی  نبود و تروانرایری ارترکراب 
چنین ددمنشی هایی را نداشت  گیبون کنرسرترانرتریرن را در ایرن دوره 

 :چنین تعری  می کند
کنستانتین، جسمن و روحن، از واالترین خصوصیرات بررخروردار “ 

بود  قدی کشیده، چهره ای شاهرانره، رفرتراری شرکروهرمرنرد داشرت و 
قدرت و تحرکال در هر ورزش مردانه ای مشرهرود برود و از اوان 
جوانی تا سالمندی، قدرت جسمانیال را با رعایت دقیق پراکردامرنری و 

ادب و سفاوتال از تمام آنهایی که بره …. پرهیزگاری حف  کرده بود
در مریردانرهرای رزم رول …. حضورش می رسریردنرد دل مری ربرود

دالوری و بیباکی را که خود به کمال داشت در سپاهیانال می دمریرد، 
 ”و آنان را همچون سپه ساالری زبردست فرماندهی میکرد 

اکنون اجازه فرمایید به تصویری بنگری  که گیبون بره هرنرگرام افرول 
این  قهرمان پس از این که او ریاست شوراهای کلیسا را بره عرهرده 

 :گرفته بود و الوهیت مسیح را پرستال کرده بود، ترسی  می کند

در زندگی اوگوستوس، تصویرر فررمرانرروای مسرتربردی را “ 
مشاهده می کنی  که به تدریج به  پدر مرلرت خرود و بشرریرت 
تبدیل می شود در زندگی کنستانتین قهرمانی را مورد مرداقره 
قرار می دهی  که مدتها مدید در اتباع خود عشق می دمیرد و 
در دل  دشمنانال هراس می انداخت، فاسد و تبدیل می شرود 
به شاهی بری رحر  و هررزه، و مروفرقریرت او را فراسرد، یرا 
فتوحاتال او را بری نریراز از دوروئری کررده اسرت  آرامرال 
عمومی ای کره او در طری چرهرارده سرال آخرر حرکرومرترال 

زرق و بررقری ظراهرری برود و نره   توانسته بود برقرارکنرد،
رفاهی واقعی و دوران پریرری کرنرسرترانرتریرن آلروده بره نرنرگ 
آزمندی بیحد از یک سو و اصرات از سوی دیگرر برود  در 

 Maxentius گنج های انبوهی که در قصرهای ماکسنتیوس
برره نررحرروی اصرررات آمرریررز  Licinius fnsj و لرریررسررنرریرروس

مصرت شدند؛ ساختمانها، دربار، جشنها و میهمانیها آنچنران 
پر هزینه بود که تنها راه برای تأمین مالی آن سرتر  هرر چره 
بیشتر بر توده های مردم بود  فساد و غارتگری اطرافریرانرال 
را نیز، حدی نبود  تباهی و انحطاطی فراگیر امرا نرامشرهرود 
تمام بفشهای حکومت را فرا گرفته بود  امپراتور دیگرر در 
میان مردم از احترامی برخوردار نبود  زندگی پرر از زرق 
و برق سبکسرانه و پر خرج در رفتار، در پوشراک، هرمرراه 
با اعردامرهرا  و کشرترارهرا، مشرفرصره عصرر رو بره زوال 

شرکری نریرسرت کره مسریرحریرت در تربراهری ”  کنستانرتریرن برود 
شفصیت کنستانتریرن مرؤثرر بروده اسرت  برزرگرترریرن اسرتراد 

 :طنزپرداز ما می گوید
او هدت بزرگ جاه طلبرانره خرود را دراز مسریرر تریرره و “ 

خونین سیراسرت برازی و جرنرگ دنربرال مری کررد   پرس از 
پیروزی خود را به سوء استفاده از یاری های برفرت سرپررد  
دوران میانسالی و پیری کنستانتین، شاهرد دوری گرزیردن او 
از نام نیکی بود که در جوانی بدست آورده برود  هرر انردازه 
که به تدریج به شناخت حقیقت نائل می آمد به هرمران نسربرت 
از عمل کردن به آن اهمال می ورزید  در هرمران سرالری کره  

را تشکیل داد پسر بزرگال را اعردام یرا، برهرترر  Nice  نیس
 ”.بگوئی  به قتل رساند

به این ترتیب گیبون می گوید که؛ کنستانتریرن هرر چرقردر کره 
مسیحی بهتری می شد به همان اندازه جنایتکار بردترری مری 

  .شد
خواننده احتماآلآ  بیصبرانه منتظر است که  از جرزئریرات ایرن 
جنایات مطلع  شود   پدر زنی که کنستانرتریرن خرفره اش کررد 
امپراتور ماکزیمیلیان بود، که کرنرسرترانرتریرن  او را در سرال 

پس از میالد در مارسی شکست داد و بره اسرارت در  ۳۰۱
آورد  برادر زنی که او به همین شیوه مجازاتال کرد رقیبرال 

بود که پس از محاصره  بیرزانرتریرن در  Licinius لیسینیوس
میالدی به اسرارت او در آمرد و پرس از ایرن کره در  ۳۲۴

حضور جمع او را بفشید و بعد مففیرانره بره قرترلرال رسرانرد  
مرگ این خویشاوندان را می توان با توجه به رررورترهرای 
اداره کشور توجیه کرد  اما در مرورد دیرگرر قرربرانریران بری 
رحمی کنستانتین چنین عذری را نمی تروان بره مریران آورد   

 مسریررحری، او پسرر برزرگررال کررریسرپرروس ۳۲۵در ژوالی 
Crispus  را در عرصه اجتماع بی آبرو کرد و او را، بری

هیچ جرمی و تنها به خاطر خوش نامی و فضائلال، مففیانره 

بررادرزاده  Caesar Licinius بقتل رساند  سزار لیسینیوس
کنستانتین در تفریب کریسپوس مشارکت  داشت و بره رغر  
جوانی و رفتار دلپسندش و گریه و زاری مادرش، به هرمران 
سرنوشت دچار شد  نفستیرن امرپرراترور مسریرحری در کروتراه 
زمانی  پس از آن فهرست قتل های خانوادگیال را، با به قتل 

به اتهام زنا تکرمریرل کررد   Fausta رساندن همسرش فائوستا
جای شگفتی ندارد که پس از ارتکاب این جنایات فجیع مردم 
از او نا راری شردنرد و برر دروازه قصررش اشرعرار طرنرز 
آمیزی می آویفتند که در آنها او را برا نررون خرونرفروار و 

  .درنده خو مقایسه می کردند
اگر برای ترسی  چهره کنستانتین عمدتآ به گیبون متکی شدی  
از این رو نیز هست کره، ایرن برزرگرترریرن مرور  هر  یرک 
هنرمند بود و ه  یک دانشمند  تصویری که او از کنستانتریرن 
بدست می دهد، با این که خود به مسیرحریرت مرعرترقرد نریرسرت، 

 یررا نرری آنرردر Niebuhr نسرربررت برره تصررویررری کرره نرریرربررور
Neander  از این اولین امپراتور مسیحی بردسرت مری دهرنرد

ه   دقیق و ه  بسیار عادالنه است  نرگراهری بره قروانریرن بری 
رحمانه و شقاوت آمیزی که کنستانین بره مرجرمروعره قروانریرن 
روم افزود ثابت می کند که، نفستین امپراتور مسیحی، پا بره 
پای تعصب مذهبیال، انزجاری ننگ آور نسبرت بره بشرریرت 
از خود نشان داده است  کنستانتین قانونی بر رد نمرایشرهرای 
گالدیاتوری ورع کرد  امرا در ایرن مرورد هر  مریرتروان بره 
صداقت او کامالً شک کرد چرا کره  پرس از  پریرروزی برر 
فرررانررک هررا چررنرردیررن تررن از شرراهررزادگرران آنررهررا را در یررک  

 .تئاتر جلو حیوانات وحشی انداخت آمفی
او هرمرچررنریرن تررنربریرره 
بیرحمرانره شرکرسرترن 
قل  پای مرجررمران و 
داغ گرررذاشرررترررن برررر 
صورت آنها را ملغا 
و به صلیب کشریردن 
را مررمررنرروع  کرررد  
احرترمراال بره احرتررام 
احسرراسررات رعررایررای 
مسرریررحرریررال؛ امررا او 
دستور داد که زبران 
خرربرررچرریررنرران بررریررده 
شود و سرب گداخته 
در حررلررقرروم آنررهررایرری 

ریفته شود که در ربودن دوشیزگان شریک جررم بروده انرد  
بزه کار اصلی یا جلو حیوانات انرداخرتره مری شرد و یرا زنرده 

او “ مری گرویرد   Jortin زنده به آتال کشیده می شد  جورتین
این شیوه مجازات را برای جرای  زیادی مرقررر داشرتره برود  
زنده زنده سوزاندن از آن بربرعرد بره عرنروان مرجرازات بررای 
خیلی از جرای  بسیار متداول شد، که خود مایه ننگ مسحیت 
است  سرانجام برای خیانت، قتل و غیره خریرلری بریررحرمرانره 

 ”.دانسته شد و فق  برای تنبیه کافرها مناسب دانسته شد
چنین تنبیهی اهریمن گونه ای، در تاریخ انسرانرهرای مرترمردن، 
پیال از کنستانتین هرگز به عنروان ابرزاری بررای مرجرازات 
قانونی مورد اسرترفراده قررار نرگررفرتره برود  روایرترهرایری کره 
ممکنست افسانه باشد، حاکی از این است که کره فراالریرس )  

Phalaris  حررکررمررران مررطررق الررعررنرران آکررراگرراس کرره اکررنررون
اگریجنتینو نام دارد و در سیسیل واقع است، م ( آدمها را در 
یک دیگ برنجی بزرگ سر  می کرد، اما این عرمرلری برود 
که از یک حکمران خون آشرام سرر مری زد، کره آدمرهرا را 
برای تفریح شکنجه می  کرد  این رسالت بر دوش نفرسرتریرن 
امپراتور مسیحی افتاد که سنجیده و آگاهانره ایرن شرقراوت را 
وارد مجموعه قوانین روم کند کلیسا در دورانهرای برعردی ترا 
توانست از این فرصت که آفریده کنستانتین بود استفراده کررد 
و با کمال سنگدلی و بی آن که ذره ای پشریرمرانری بره دل راه 
دهد مشرکان و کافران را در راه جالل و جبروت خداوند بره 

  .شعله های آتال می سپرد
در باره گرویدن کنستانتین به مسیحیت تاریرفرهرای مرترفراوتری 
ذکر شده و به افسانه نیز آمیفته شده است  مثلن گفته شده کره 
 در هررنررگررام حررمررلرره اش برره روم بررر عررلرریرره مرراکسررنررترریرروس

Maxentius   مسیحی صلیبی نرورانری برر او ۲ ۳۰در سال
ظاهر شد و این تجلی و پیروزیال بر مراکسرنرتریروس مروجرب 
گرویدن او به مسحیت شد  اما این افسانه ای بیال نیست، کره 

سرپرس او بره “ او درستیال را به قید سوگند تایید کرده است  
خواب رفت و در خواب دید که مسریرح برر او ظراهرر شرد و 

 جنایات مسیحیت 
 )قسمت دوم( 

۲۷ادامه در صفحه   

Jullian Constantine 

constantine liunius 

Friedrich Schlgel  
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حزب کمونیست میکشیدند  کسی که بیرق دستال بود فرمان 
داد و آنها نشستند و دستور داد به آنها نوشابه ای بدهند  اینها 
مشغول خوردن بودند، دیدم صدای خیلی زیادتری ه  از آن 
طرت نزدیک میشد  این گروه ه  نزدیک شد و دیدی  اینها 
ه  یک جوانهایی هستند و بیرق دستشان هست و زنده باد 
دوگل میگویند  فکرکردم که اینها حاال زد و خورد میکنند و 
من درآن ته مثل هر آدم بی طرت بیشتر کتک خواه  خورد  
جایی ه  نبود که بروم یا رد بشوم  دیدم آنها ه  نشستند و مثل 
گروه قبلی نوشابۀ خود را خوردند و رفتند  دعوا ه  نشد  
فرانسوی ها واقعأ دمکرات بودند نه اینکه فق  حزبی به نام 

 دمکرات تشکیل دهند 
از فرانسه از طریق عربستان و مصر به ایران برگشت   
ورع اعراب از ما ه  بدتر بود  ورع ما از لحاظ کار و 
آذوقه و زندگی بهتر بود  پس از بازگشت به تهران یکی از 
کارهایی که شد مسئله نوشتن قانون کار بود  در کنفرانس بین 
الملل کار، انگلیسی ها به ما حمله کردند که در ایران 

کارخانجات میرفت   ورعشان را دیدم، خیلی خوش  آمد  
چون تا آن روز من مملکت دمکراسی ندیده بودم  در کشور 
ما هیچ وقت دمکراسی نبوده  چون یک ملت اخالقأ باید 
دمکرات باشند، دو موروع نظر مرا خیلی جلب کرد، یکی 
سندیکای کارگران بود  در یک کارخانه دو سه گروه بودند  
بعضی ها وابسته به کمونیست ها بودند، بعضی از 
سوسیالیست ها بودند، بعضی ها ملی بودند و اینها در اصل 
اختالفی با ه  نداشتند  در انتفابات البته به کسانی که 
خودشان میفواستند رأی میدادند ولی در خود کارخانه اصال 
مثل اینکه اینها یک سندیکای واحدی بودند  یک روز من به 
محوطه ای خیلی بزرگ رفت  که یک نوشابه بفورم  دیدم 
صدای عدۀ زیادی می آید  صدا نزدیک شد و من ه  ته کافه 
بودم  دیدم یک عده جوان هستند و بیرقی دستشان هست  به 
محوطه ای که من در آن بودم وارد شدند و فریاد زنده باد 

سندیکاها عقب مانده اند و تهمت میزدند که ایرانی ها عقب 
مانده اند  من این موروع را به دولت گزارش کردم  آن 
وقت وزارت کار نبود، وزارت پیشه و هنر بود  بعد از آن 
قوام السلطنه تصمی  گرفت که قانون کاری نوشته بشود  
قانون کار را من و مهدی شری  امامی )برادر مهندس 
شری  امامی، که بعدأ ه  معاون وزارت کار شد( و 
مهندس همایون با ه  نوشتی   این قانون برای تصویب داده 
شد ولی گفتند بزرگترین کارفرما شرکت نفت انگلیس و 
ایران است بنابراین رفت آنجا و اصالل شد  یعنی درواقع 

تصویب شد قانون  0323این قانون کاری که در سال 
نیست که ما نوشتی   قانون  کار شرکت نفت بود  قانون ما 

                                                 را تصویب نکردند 
                                         

                        ادامه در شماره آینده …

مته  شد اما بازرسری از ”  چرانی چش “ او ابتدا به شال مورد 
هایی دیگر را در پی آورد کره برر  محل سکونتال، افشای فیل 

 .ابزار دیجیتال ذخیره شده بود

رونرالرد مراکررن دادسرتران ایررن پررونرده گرفرتره اسررت کره برررای 
منرعرکرس “ کند تا  فرویندل، حک  زندانی سنگین درخواست می

کننده سنگینی جرم او در نقض حری  خصروصری و کررامرت 
 ”.قربانیان باشد

  ۰۳۹۳ -۰اسفند 

زنران بررهرنره از ”  دیردزدن“ مرورد  ۵۲یک خاخام مشهور آمریکایری بره 
طریق فیلمبرداری از آنها در حمام کرنریرسره اش اقررار کررد و گرنراهرکرار 

  شناخته شد 

ساله، خراخرام  ۶۳گوید بری فرویندل،  دادستان این پرونده می
 ۰۵۱کنیسه یهودیان ارتدکس در شهر واشنگترن احرترمراال از 

مرورد  ۵۲زن برهنه فیل  گرفته است اما این خاخام به دستک  
 .اعترات کرده است

زنانی که هدت فیلمبرداری مففیانه این خاخام قرار گرفته اند 
برای انجام مناسک مذهبی غسل )میکوه( در کرنریرسره بررهرنره 

۰۰از صفحه  خاطرات دوران سپری شده،    

 .شده بودند

آقای فرویرنردل ترا پریرال از 
 ۲۱۰۴آنررکرره در اکررترربررر 

 ۲۵برازداشررت شرود برررای 
کشرر “ سال خاخام کرنریرسره 

در مرررحرررلررره ”  اسررررائررریرررل
تراون در  نشین جورج اعیان

 .واشنگتن بود

 

این خاخام یرهرودی پرس از 
آن بازداشت شرد کره یرکری 
از افراد مسئول بفال حمام 

شده را در  کنیسه، دوربین مففی جاسازی
 .این محل پیدا کرد

در پی این کش ، آقرای فررویرنردل از عضرویرت در کرنریرسره 
اخراج شد  از جمله اعضای مشهور عضو این کنیسه، جرک 
لو وزیر خزانه داری آمریکا و جو لیبرمرن سرنراترور پریرشریرن 

 .هستند

دهد که فرویندل ابزار فریرلرمربررداری را  اسناد دادگاه نشان می
در ساعت دیجیتالی مففی کرده بود که در محوطره ترعرویرض 

 .لباس و استحمام قرار داشت

ها برای حل مسئله اعتیاد  وی با تاکید بر اینکه باید همه بفال
کمک کنند، گفت  در بحث اعتیاد مسائل فرهنگی، پیشگیری، 
درمان و حتی بعد از درمان را باید مورد توجه قرار دهی  و 

ها از جمله وزارت بهداشت، بهزیستی،  همه ارگان
صداوسیما، نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید تعامل داشته 

 .باشند

وزیر کشور د رادامه سفنان خود در همایال سراسری 
روسای پلیس مبارزه با مواد مفدر گام اول در مبارزه با 
مواد مفدر را مقابله با عرره و تقارای مواد مفدر دانست 
و گفت  باید برخورد متوازن در عرره و تقارای مواد 

 .مفدر صورت بگیرد

رحمانی فضلی تاکید کرد  عرره مواد مفدر مه  است به 
این دلیل که در دسترس بودن و سهولت در تهیه، گرایال 

 .دهد مواد مفدر را افزایال می

وی با اشاره به اینکه حوزه مقابله نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد، گفت  حوزه مقابله در سال آینده باید اولویت داشته 

 .های اجتماعی موثر است باشد چرا که بر کاهال آسیب

وی افزود  پیشنهاد من این است که بررسی مناسبی صورت 
بگیرد و نیازهای لجستیکی اعالم شود تا از بودجه ستاد 

 .بحران برای تامین این نیاز استفاده شود

فضلی گفت  باید تالش شود تا انگیزه نیروها در  رحمانی
مبارزه افزایال پیدا کند، از این رو ما آمادگی داری  کسانی را 
که بیشترین فعالیت در این حوزه را داشتند از طریق معنوی، 

 .مادی و اجرایی تقویت کنی  تا انگیزه نیروها بیشتر شود

وی درباره بحث امکانات و فضای نیروی انتظامی برای 
آوری معتادان گفت  در برخی از استانها این اقدامات  جمع

ها تغییر کاربری داده شده است و با  انجام شده و برخی سوله
هماهنگی شهرداری، بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مفدر 

 .طرل هایی که از قبل شروع شده در حال جریان است

با اشاره به اینکه مردم در بحث مواد مفدر  فضلی رحمانی 
صنعتی اطالعات کافی ندارند، گفت  من ه  به عنوان یک 
مسئول، اطالعات مناسبی در این زمینه ندارم چرا که آنقدر 

ها شاهد  تنوع این مواد زیاد است که هر روز در گزارش

 .معرفی ماده جدیدی هستی 

وی تصریح کرد  روش برخورد با این مواد به مردم 
ها کاری درباره این موروع  آموزش داده نشده است، رسانه

 .ریزی شود کنند  باید هوشمندانه برنامه نمی

وی تاکید کرد  ما باید مردم را مسئول و متعهد در مبارزه 
مواد و کنترل مواد مفدر بکنی ، در این صورت بسیاری از 

 .مشکالت ما حل خواهد شد

در پایان با اشاره به نقال علما و روحانیون  فضلی رحمانی
در بحث مبارزه با مواد مفدر گفت  وقتی کالمی از زبان 
علما و روحانیون بیان می شود اعتقاد مردم بیشتر شده و 
انگیزه برای مقابله و مسئولیت در بین مردم بیشتر نیز 

)مسئله مواد مفدر از نظر آیت ب ها علی السویه  شود می
 .روشنگر(  –است 

 برگرفته از ایلنا

0393-02-12 

  ۸قاچاق مواد مخدر      از صفحه   ادامه بخشی از پول 

 

 ینان بهانه ای طهیق فیلابهباهح اعاهاف کهب ” بیبیبن“اوهب  52خاخا  آاهی ای  به 
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عموهای پیامبر اسالم ابولهب یکی از 
اصلی او عبدالعزی بوده است  نام 
از بتهای خانه کعبه بوده است، عزی 
او نشان میدهد که بوده است و این نام 
از اسالم بر خالت خانواده محمد پیال 
بت پرست بوده اند نه ادعای مسلمانان 
برای همین است که خداپرست  شاید 
تاریخ اسالم با این نام ابولهب را در 

نام اصلی او مینامند تا 
این نام را پیامبر دیده نشود  
او انتفاب کرده اسالم برای 
پدر «معنی است و به 

گویا حمزه تنها است   «آتال
محمد بوده است عموی 

او را قبول کرده که پیامبری 
عبدالمطلب پدر است، 
عموی دیگر علی، 

اخر عمرخود محمد که تا 
را نپذیرفت و پیامبری وی 
دنیا رفت مشرک از 

عبدالمطلب «طوریکه دکتر علی شریعتی در کتاب اسالم و سیاست خود مینویسد  
هرچند مردی است مهربان، محترم و شری  ولی نمیتوان انکار کرد که پرده دار کعبه 

پرستان و پاسدار و متولی رسمی بتفانه بود اما قهرمان سازان تشیوع  و ساقی بت
در مورد ابولهب و رابطه بدی او با  .«میفواهند تا دامن وی را از شرک پاک کنند

 .محمد گزارش های زیادی آمده است
 04ع  2تاریخ یعقوبى جلد 

اى «روزى پیغمبر درحالیكه جبه سرخى پوشیده بود در بازار عكاظ ایستاد و فرمود 
 «مردم! بگوئید خدائى جز خداى یكتا نیست تا رستگار شوید و هارتان به سامان برسد

در آن حال دیدند مردى زردنبو او را دنبال هرد و گفت  اى مردم! این برادر زاده من 
است  او دروغگو است از وى پرهیز هنید  در آن میان ناشناسى پرسید این شفص 

 .هیست؟ گفتند  او محمد بن عبدب و آن مرد زردنبو ه  عمویال ابولهب است
محمد در قرآن نیز به ابولهب توهین کرده است و دشمنی خود با او را از زبان ب 

 :آورده است
 سوره المسد

 تَبَّْت یَدا أَبلي لََهٍب َو تَبَّ  -0
 ما أَْغنى َعْنهُ مالُهُ َو ما َهَسبَ  -2
 َسیَْصلى ناراً ذاَت لََهبٍ  -3
الَةَ اْلَحَطبل  -4  َو اْمَرأَتُهُ َحمَّ
ْن َمَسدٍ  -3 ها َحْبٌل مل یدل  فلي جل

 .بریده باد هر دو دست ابولهب -0ترجمه 
 .هرگز مال و ثروت او و آنچه را به دست آورد به حالال سودي نبفشید -2ترجمه 
  .و به زودي وارد آتشي میشود هه داراي شعله فروزان است -3ترجمه 
 .و همچنین همسرش هیزم کال است -4ترجمه 
 !و در گردنال طنابي از لی  خرما است -3ترجمه 

همینکه خالق کائنات بفواهد تا این حد از شفصی عصبانی شود خود بسیار مضحک 
است، کدام خدای عالفی بفاطر رفتار عموی محمد اینقدر کنترل خود را از دست 
میدهد که نه تنها به خود او فحال میدهد بلکه به زن او نیز فحال میدهد  اما مسئله مه  
این است که دستهای ابولهب هرگز بریده نشد، هرگاه چنین میشد تاریخ نویسان اسالم 
و اطرافیان محمد از آن آگاه میشدند و دستک  آنرا بعنوان معجزه ای برای محمد ثبت 

  .میکردند، در حالی که هرگز چنین نشده است
 :در مورد شان نزول این آیه سوره در منابع شیعی )پر از خرافات( آمده است

در کتاب مناقب ابن شهرآشوب آمده که ابوذر روایت کرده است که  حضرت محمد
)ع( در سجود بودند  ناگهان ابولهب سنگي گرفت و خواست که بر آن جناب 
بیاندازد  دستال در هوا ماند و نتوانست به زیر آورد  پس به خدمت رسول خدا)ع( 
تضرع کرد و سوگندها یاد کرد که اگر عافیت بیابد، آن حضرت را دیگر آزار نرساند 
و چون رسول خدا)ع( دعا کردند و دست ابولهب به زیر آمد، با گستاخي گفت  "تو 
جادوگر حاذقي بوده اي" پس این چنین شد که سوره مبارکه تبت در رد سفن آن کافر 

 )  al-shia.comنازل شد  )منبع  
 :در مورد مرگ او نیز عقیده بر این است که
روز ( پس از غزوه بدر درگذشت   9یا  1وی در سال دوم هجری قمری، اندکی ) 

اش ماند و به دلیل تعفن جسد، کسی حارر نشد دفنال کند   اش چند روز در خانه جنازه
اش سنگ  سرانجام فرزندانال جسد او را در بیرون مکه گذاشتند و آنقدر بر جنازه

 ) al-shia.comریفتند تا مدفون شد  )منبع  
هرگاه قرار باشد خدا چیزی را ارائه کند آن چیز باید به دلیل قادر بودن خدا همان 
لحظه اتفاق بیافتد  اما در اینجا دیده میشود که ب بریده شدن دست ابولهب را اراده 
کرده است و اراده اش را نیز اعالم کرده است اما چنین اتفاقی در هیچ تاریفی 
گزارش نشده است، پس ب نمیتواند قدیر باشد  نتیجه آنکه ب با خدا متفاوت است و 

 .قطع نشدن دو دست ابولهب سندی بر این مدعی است

از وی سوال میکن  آیا تا کنون به حقوق بشرر و یرو 

ان در کردستان عراق مراجعه کرده ایرد؟رسرانره هرا 

با شما تماس گرفته اند؟چه پیامی برای فعالین حقوق 

 بشر وازادیفواهان خارج از کردستان عراق دارید؟

. 

وی در پاسخ میگرویرد در ابرتردا بره رادیرو پریرشرنرگ

)ارگان حزب کمونیرسرت کرارگرری عرراق( ،سرپرس 

بفال کردی تلویزیون کانال جدید و تلویزیون ریرگرا 

 اشاره میکند

وی ارافه میکند پس از آزادی موقت کره بره خرانره 

برگشت  معل  مدرسه آقرای فررهراد عربردب کره خرود 

مسئول شعبه حرزب شریروعری)شرمرا برفروانریرد تروده( 

کردستان عراق است به دیدن من امد و به من گرفرت 

فعالین مدنی دربندیفان میفواسرترنرد در حرمرایرت از 

شما تظاهرات کنند ولی من نگذاشت  و تررسریردم کره 

مسئولیرت ان برر عرهرده حرزب گرذاشرتره شرود  وی 

میگوید ،همین فرهراد عربردب ،برارهرا مررا برفراطرر 

افکارم تهدید به اخراج از مدرسه میکررد وی ادامره 

میدهد ومیگویرد بره رغر  ایرنرکره تربرلریرغرات مریرشرود 

کردستان عراق آزادی وجود دارد متراسرفرانره چرنریرن 

چیزی نیست و فضا برای دگراندیشان بسریرار ترنرگ 

است ومیگوید اگر چه در ماه گذشتره بره نرمرایرنردگری 

پارلمان کردستان مراجعه کردم و برا آقرای شریررکرو 

جودت دیدار کردم ولی متاسانه هیچ گشرایشری در 

کررار مررن روی نررداده  وی ارررافرره مرریررکررنررد،آفررای 

سوران عمر، رییس کمسیون حقوق بشر پرارلرمران 

محلی کردستان عراق، خرود دارای سروابرقری در 

حزب تندروی انصراراالسرالم مریربراشرد ودر حرال 

حارر عضو حزب اترحرادیره اسرالمری کرردسرتران 

هست  از طرفی میرگرویرد بره سرازمران مرلرل نریرز 

مراجعه کردم ولی هفته گذشته به من اطالع دادنرد 

که متاسفانه ما هیچ کاری نرمریرتروانریر  بررای شرمرا 

  .انجام بدهی 

شایان ذکر است که پریرام افرغران )بررنرامره فرریراد  

کارگر( اولین تلویزیون ونشریه روشرنرگرر اولریرن 

رسانه های فارسی زبران بروده انرد کره مرورروع 

 .یوس  محمد علی را پوشال دادند

برابر برا 2103/2/23سلیمانیه عراق-علی زیدونی

 0393اسفند 4

  ۰۲ادامه اعتصاب غذای یوس  محمد علی      از صفحه 

 آیا دو دستان ابولهب بریده شد؟
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های منفی ُطلَیحه دوباره به میدان جنگ باز می گشته است  تا 

این که سرانجام ُطلَیحه به او خبر آمدن جبرئیرل و آوردن آیره 

ای برای او را می دهد  آیه مزبور که بنا بره روایرت راویران 

اسالمی، تقلیدی از یکی از آیه های قررآن بروده از ایرن قررار 

بوده است  "همانا تو را روزی اسرت کره آغرازش از آن ترو 

نیست اما سرانجام گردش آن با توست و سفنی خواهد بود که 

هرگزش فراموش نفواهی کرد"  با شنیدن این آیه، ٌعیَریرنَره از 

ُطلَیحه نا امید شده به سپاهیان خود می گوید  "ای برنری فرزاره 

 این مرد دروغگوی است "

با کنار کشیدن بنی فَزاره، تکلی  جنگ یک سره مری شرود و 

وقتی که باقی مانده سپاه نزد ُطلَیحه آمرده از او چراره جروئری 

می کنند، فَزاره نیز به همراه زنال و به منظور ترک صرحرنره 

جنگ سوار بر اسب می شود و به پیروان خود می گرویرد کره 

آن ها ه  چنین کنند  به این ترتیب طلیعه شکست خورده فرار 

می کند  او ابتدا به شام می رود و پس از مدتی به مردیرنره براز 

 گشته امان می گیرد و مسلمان می شود 

با فرار ُطلَیحه، شورشیان َغَطفان و اسد پراکنده می شرونرد، و 

با شکست شورش، ماشین سرکوب و کشرت و کشرترار دولرت 

اسالمی دوباره شروع به کار می کند  در حرالری کره بسریراری 

برای حف  جان خود دوباره به اسالم برگشرتره اظرهرار نردامرت 

می کنند، بسیاری نیز، به خصوع آنان که در کشتن عمال و 

مامورین دولت اسالمی دست داشته اند دسرترگریرر و بره طررز 

 فجیعی به قتل می رسند 

هنگامي هه خالدبن ولید براى سرهوب مردم اسد و َغَطفان هه 

بر علیه دولت اسالمى قیام هرده و در اطررات ُطرلَریرحره جرمرع 

شده بودند اعزام شده بود، ابوبكر براى او نوشته بود "    هرر 

هه مایره عربررت    از قتله مسلمانان را به دست آورى بكال   هس

از آن هرا را هره از دیرن برگرشرتره و    دیگران شود و هر هس

"   خرالرد   مفالفت خدا هرده، و مایل باشى و صالل دانى بكال

از تسلی  قبایل مزبور به آن ها و قبایل هوازن و سلریر     نیز پس

که در نزدیکی شان به سر می برده و پس از شکست ُطرلَریرحره 

آنان نیز تسلی  شده بودند، دستور مي دهد تا شورشیانى را هره 

عمال حكومت اسالمى را به قتل رسانده بودند "بیارند و چرون 

بیاوردند     آن ها را به بند هرد و هسانى را هه به مسرلرمرانران 

سوخت و سنگسرار هررد و    تاخته بودند اعضاء برید و به آتال

از هوه بینداخت و به چاه افكند و تیرباران هرد "     آن گراه، 

خالد طی نامه ای اعمال خود را به او گزارش کرده مرنرجرمرلره 

می نویسد که چگونه شورشیان را "به بدترین ورعی کشتر "  

 ابوبکر نیز برای او می نویسد  

"نعمتی که خدا به تو داده مرایره فرزونری خریرر براشرد )نرعرمرت 

همچنین در نامه ای که به هر یک از ساالران سرپراه هرا بره 

عنوان راهنمای عمل می دهد نیز می گوید که اگر مررتردیرن 

دعوت او به بازگشت به اسالم را قبول کردند، دسرت از آن 

ها بدارد، در حالی که طبق احکام قبلی مجازات مرتد مرگ 

بود  ولی اکنون که اوراع بر وفق مراد نبود با یک قردم بره 

عقب، مجددا برای آن ها راهی برای بازگشت به اسالم براز 

می شد و این خود باز نشان می داد کره اسرالم و آیره هرا و 

 قوانین آن، جز بهانۀ رسیدن به قدرت و حف   آن نبود 

 پیروزی خالد بر ُطلَیحه 

 و فرار وی به شام

همان طور که گفته شد خالد با سپاه خود رو به سوی ُطلَیحره 

حَسن و ثابت بن اَقَرم را بره عرنروان  می آورد و ُعکاشة بن مل

طالیه لشکر خود پیشاپیال می فرستد  طلیعه بیرون می آیرد 

و توس  افراد خود هر دو را می کشد و در ایرن مرورد ایرن 

 شعر را می سراید 

 شما می پندارید که مردمان هیچ نیکی و سودی ندارند،

 هر که مسلمان نشود مرد نیست،

 شبی که با حمله خویال، در آن جوالن،

 از ابن اَقَرم و ُعکاشه عیمی کینه کشیدم 

 من برای او بند شمشیر را نصب کردم،

 که سفن دلیران را تکرار می کرد  "پیکار"،

 یک روز او را در جالل و زینهار می دیدی،

 و یک روز در غیر آن،

 دو روز  روزی که شمشیر بر گلوگاهال بود،

 و روزی که او را در سایه های بلند می دیدی 

سپس خالد با سپاه خود در بزاخره فررود مری آیرد و جرنرگری 

سفت میان او و طلیعه و قبایل شورشی به پا مری شرود  در 

این جنگ، فق  از طرت بنی فَزاره هفتصد ترن بره سراالری 

"ُعیَینَه" به کمک ُطلَیحه آمده بودند  جنگ به طول می کشرد 

و از دو طرت کسان زیادی کشته می شوند  ٌعریَریرنَره کره در 

اثر ادامه جنگ نگران بوده است پی در پی نزد ُطلَریرحره کره 

مانند محمد در جرنرگ بردر در چرادر خرود بره دعرا و ورد 

خوانی مشغول بوده است می آمده و از او از آمدن جبررئریرل 

و آوردن وعده پیروزی می پرسیده و خشرمرگریرن از پراسرخ 

 ابوب ه بسک به اعهض ا  ینب

یکی از دالیل پیروزی محمد بر قبایل عرب و مرفرالرفریرن اش، 

همان طور که در قبل دیدی ، سیاست تعرری و تحرک دائمری 

و بی وقفۀ او بود  بالعکس، دلریرل عرمرده شرکرسرت قرریرال در 

برابر محمد، عدم تحرک نظامی و سیاسی آن، حالت دفاعی و 

سیاست صبر و انتظار، و رها کردن محمد به حال خود و بری 

اعتنائی به غارت ها و چپاول هایی بود که او انرجرام مری داد  

این سیاست که به عنوان سنت محمد، از جانب او بره ابروبرکرر 

)و بعد عمر( به ارث می رسرد، در نرهرایرت براعرث پریرروزی 

نهائی وی بر شورشیان و سرکوب آنان می گرردد  برر اسراس 

این سیاست، در حالی که شورشیان وقت گذرانی کرده از یک 

کاسه کردن نیرو های شان علیه مدینه و تعرض فوری بره آن 

غافل می مانند، بالعکس ابوبکر، بالفاصله پس از دفع حمله به 

مدینه، دست به حمله متقابل به آنان در ذوالرقرصره زده، بردون 

کوچک ترین تامل، خود را برای تعرض گسترده بعردی آمراده 

 می کند  

البته نباید فراموش کرد که اعزام نیروی چند هرزار نرفرری بره 

نقطه ای دوردست همچون شرام، و آن هر  در شررایرطری کره 

مسلمانان از نظر نیروی نظامی کامال در مضریرقره، و در دو 

قدمی خود زیر حمله بی وقرفره دشرمرنران خرود و در مرعررض 

ً از  انقراض بودند، از نظر نظامی نهایرت حرمراقرت، و صررفرا

 روی تعصب به اجرای دستور قبلی محمد بود  

به هر حال ابوبکر به محض شکست شورشیان در ذوالرقرصره، 

بدون این که کوچک ترین اهمالی به خرج دهد، در هرمران جرا 

نیروهای خود را به یازده بفال ترقرسریر  نرمروده، بررای آن هرا 

یازده پرچ  می بندد و آن هرا را روانره نرقراط مرفرترلر  بررای 

جنگ با شورشیان می کند، و در رمرن بره سراالر هرر گرروه 

می گوید  "مسلمانانی را که در مسریرر اویرنرد و تروان جرنرگ 

دارند راهی کند و بعضی شان را برای دفاع از سرزمین شران 

 به جای گذارد"   

تن به جنرگ ُطرلَریرحره مری فررسرترد و  4311خالدبن ولید را با 

عکرمة بن ابی جهل را نیز به جنگ ُمَسیلَمه  مهراجرر برن ابری 

امیه را نیز به منطقه ای که أسَود در آن قیام کررده برود اعرزام 

می کند و به او می گوید که ابنراء یرمرن را برر ررد قریرس برن 

مکشول و همدستان یمنی وی کمک نمرایرد و سرپرس بره سروی 

نده در َحضَرموت برود  بقیه گروه ها را نیز به حمقتیرن  قبیله کل

نزدیکی شام، به سوی قوم قُضاَعه و ودیعه و حارث، به جنگ 

مردم دبا، مردم مهره، به سوی یمامه، به سروی برنری سرلریر  و 

 مردم هوازن، به تهامه در یمن، و به بحرین گسیل می دارد   

قبل از اعزام گروه های نظامی، نامه هائی را نیز برای سران 

شورشیان در نقاط مفتل  برای اتمام حجت با آنان ارسال مری 

 دارد  در این نامه ها با کمال شقاوت به آن ها اطالع می دهد 

"من فالنى را با سپاهى از مهاجران و انصار و تابرعران سروى 

شما فرستادم و فرمان دادم     هر هه )از فررمران پریروسرترن بره 

از آن هرا را بره    اسالم( دریغ آرد، با او جنگ هند و هر هرس

بسوزد و برى پرروا بركرشرد و    چنگ آرد زنده نگذارد و به آتال

جز اسالم نپذیرد، هر هره    زن و فرزند اسیر هند و از هیچ هس

اطاعت هند براى او نیك باشد و هر هه نكند خدا از او عراجرز 

نماند    دعوت اذان است و چون مسلمانان اذان گفتند از آن ها 

 دست بدارید و اگر اذان نگفتند به آن ها بتازید "  

 قیام سرتاسری اعراب

 علیه اسالم 

ااهیخ گفاه 

 نشبو اسال 

 تاریخ اسالم
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از  -آدمکشی و کشتن مفالفین به بدترین وررع مرمرکرن

من(، در کار خویال خدا را در نظر داشته باش که خدا 

با پرهیزکاران و نکوکاران است )به معنی پرهیزکاری 

و نکوکاری که معنی قرآنی آن ها ه  همین است توجره 

از من(، در کار خدا )کرنرتررل دیرگرران بره زور(  -کنید

کوشا باش و سستی مکن و هر کس از قتل مسلمانان را 

به دست آوردی بکال که مایه عبرت دیرگرران شرود، و 

هر کس از آن ها را که از دین بگشته و مرفرالرفرت خردا 

 کرده، و مایل باشی و صالل دانی بکال " 

 ابن هشام می گوید 

"خالد یک مراه در برزاخره برود و بره جسرترجروی قرترلره 

مسلمانان به هر سو می رفت، برعرضری را بسروخرت و 

بعضی را با سنگ بکوفت و بعرضری را از فرراز کروه 

 بینداخت "

 قیام اُم   رمل یا َسلمی

یکی دیگر از رهربرران شرورشریران اُملل رمرل یرا سرلرمری 

)سلما( دختر مالک بن ُحذَیفَه بود  او کسی برود کره در 

زمان محمد، در یکری از غرارترگرری هرای مسرلرمرانران 

اسیر شده و به صرورت بررده بره عرایشره رسریرده برود  

عایشه نیز او را آزاد کرده بود  سلمی نیز ابتردا نرزد او 

باقی مانده و سپس به نزد قوم خودش رفته بود و بعد به 

انتقام از مسلمانان برعلیه آنان قیام کرده بود و اکنون با 

باقی ماندۀ شورشیان َغَطفان و هوازن و سلی  و اسرد و 

َطیل که به گرد او جمع شده بودنرد، از ظرفرر بره سروی 

حوائب می رفت  طبری می گوید  "این پراکرنردگران بره 

دور سلمی فراه  شدند که همانند مادر خویال حرمت و 

لیاقت داشت و شتر ام قرفه پیال وی بود  وی کسان را 

ترغیب کرد و گفت  باید جنگ کنریرد و یرکری را مریران 

قوم فرستاد و آن ها را بره جرنرگ خرالرد دعروت کررد " 

هنگامی که سپاه او برا سرپراه خرالرد روبررو مری شرود، 

جنگی سفت میان آنان درگریرر مری شرود  طربرری مری 

 گوید 

"هنگام جنگ سلمی بر شتر مادر خویال ایستاده برود و 

مانند وی حرمت و عزت داشت، می گفتند  هرکه شرترر 

او را رم دهد صد شترر جرایرزه دارد  و ایرن بره سربرب 

حرمت وی بود  در این جرنرگ خرانردان هرا از طرایرفره 

"خاسی" و "هاربه" و "غن " نابود شد و بسیار کس از 

طایفه کاهل کشته شد  جرنرگ سرفرت برود  گرروهری از 

سواران اسالم به دور شتر فرراهر  آمردنرد و آن را پری 

کردند و بکشتند و یک صد مرد به دور شتر کشته شرد  

خبر فیروزی این جنگ بیست روز پسل قرره بره مردیرنره 

   رسید "

این نوع مقاومت ها و جنرگ هرا، مرقراومرت تروده هرای 

واقعری مرردم عرلریره دیرکرتراتروری سریراه اسرالمری برود  

رهبران این جنبال ها کسانی بودند که مانند ام رمرل از 

میان مردم برخاسته بودند و از این رو در کنار آنان ترا 

آخرین قطره خون خود می جنگریردنرد  ایرن رهربرران و 

جنبال هائی که تحت رهبری خود داشتنرد، برا رهربرران 

خرافی و شیادی مانند أسَود، ُطلَیحه، ُمَسیلَمره و سرجرال 

که ادعای پیامبری داشته و مانند خود محمد قصد فریب 

مردم و حکمرانی بر آن هرا را داشرترنرد، از زمریرن ترا 

آسمان متفاوت بودند  رع  اساسی ایرن جرنربرال هرا و 

رهبران آن ها این بود که پراکنرده برودنرد و بره خراطرر 

محدود بودن چش  انردازشران قرادر بره اترحراد فروری و 

 وسیع در میان خود نبودند   

از جملۀ جنایات و وحشیگری های دیگر مسرلرمرانران و 

به خصوع ابوبکر در طری ایرن جرنرگ هرا، بره آترال 

انداختن و سوزاندن "إیاس بن َعبد یاللیل" در مدینه بود  

ایاس که از بنی سلیر  برود نرزد ابروبرکرر مری آیرد و برا 

ادعای مسلمانی از او درخواست مرکب و سرالل بررای 

جنگ با مرتدین و شرورشریران مری کرنرد  ولری پرس از 

گرفتن مرکب و سالل علیه مسرلرمرانران بررخراسرتره "در 

جواء مقام می گیرد و نجبة بن ابی المیثاء از بنی شرریرد 

را مامور حمله به مسلمرانران طرایرفره سرلریر  و عرامرر و 

هوازن می کند  ابوبکر، طریفة بن حاجز را بره جرنرگ 

او می فرستد  در جنگی که میان این دو در مری گریررد، 

نجبه کشته و إیاس فراری و سپس دستگیر شده به مدینه 

آورده می شود  ابوبکر نریرز دسرترور مری دهرد "ترا در 

نمازگاه مدینه هیزم بسیار آماده کردند و آتشی افروختنرد 

 و او را دست و پا بسته در آتال انداختند "

 شکست سجاح

 و فرار وی به شام

خالد پس از تمام کردن کار ُطلَیحه و قربرایرل َغرَطرفران و 

اسد و بنی سلی  و هوازن، به سوی یمرامره حررکرت مری 

کند  در آن جا، سجال و ُمَسیلَمه با ادعای پیغمبری قریرام 

غللب بود و طوایر   ِل کرده بودند  سجال از قبیله بنی َت

ربیعه را نیز با خود داشت  طایفه ُهذَیل نیز از مسیرحری 

گری بیرون آمده به او پیوسته بودند و بره ایرن تررتریرب 

 کارش باال گرفته بود  

پس از مرگ محمد، "وکیع برن مرالرک" و "مرالرک برن 

نَُویره"، از جمله عامالنی که محمد پس از روی آوری 

یمن و یمامه به وی، بر سر بنی حنرظرلره نرهراده برود، و 

قان بن بَدر، عامل محمد بر سر طایرفره ربراب   برل بعداً "زل

به سجال می پیوندند  آن گراه سرجرال برا سرپراه خرود بره 

سوی مدینه حرکت می کند   در میانه راه هنگام گذشترن 

از نباج "اوس بن خزیمه هجیمی" و مردم "بنی َعمرو" 

که به گرد سجال جمع شده بودند ناگهان بره وی حرمرلره 

نموده از او اسیر می گیرند   سجال نیز پس از مرذاکرره 

و گرفتن اسیران خود تعهد می کند که دیگر از مرنرطرقره 

آنان عبور ننماید و چون مالک و وکیع نریرز از او جردا 

شده بودند، از حمله به مدینه منصرت شده با سپاه خرود 

 قصد بنی حنیفه در یمامه را می کند  

ُمَسیلَمه که از قصد او بیمناک می شود و می تررسرد کره 

اگر با سجال درگیر شود "ثمامه و شرحبیل بن حسنه برا 

قبایل اطرات بر سرزمین حجر تسرلر " مری یرابرنرد، بره 

قصد دوستی برای او هدیه فرستاده با او به مذاکره مری 

نشیند  شرحبیل یکری از گرروه هرای ارسرالری ابروبرکرر 

برای جنگ برا ُمَسریرلَرمره بروده اسرت  در ایرن مرذاکرره، 

 گفتگوی زیر میان دو پیغمبر!! رد و بدل می شود 

نص  زمیرن از مراسرت، اگرر قرریرال عردالرت  -ُمَسیلَمه

کرده بود یک نیمه زمین از آن وی بود، اینک خدا نیمه 

ای را که قریال نرفرواسرت بره ترو داد کره اگرر قرریرال 

نصر  را کسری  -خواسته بود از آن وی می شد  سجال

رد می کند که ستمگر باشد، نص  را به سپاهی ده کره 

خدا از هر که اطاعت آورد،  -بدان راغب است  ُمَسیلَمه

شنید، و چون در خریرر طرمرع بسرت او را امریرد داد و 

پیوسته کارش به خوشی فراه  آمد  خدایتان دید و عرطرا 

داد و از بی  رها کرد که به روز جزا نجات تان دهرد و 

زنده کند، درودهای گرروه نریرکران، نره تریرره روزان و 

بدکاران، بر ما باد  آن ها که شب به پا خیزند و به روز 

روزه دارند برای پروردگار بزرگ تان کره پرروردگرار 

 ابرها و باران ها است  

وقتی دیدم که صورت هاشان نیک بود و چهرره  -سجال

هاشان صفا داشت و دست هاشان نرم بود، گفتمشان  نه 

با زنان در آمیزید و نه شراب نروشریرد کره شرمرا مرردان 

نیکید که یرک روز روزه داریرد و روزی برگرشرایریرد، 

تسبیح خدای که وقتی زندگی آید چگونره زنرده شرویرد و 

سوی پادشاه آسمان باال روید، که اگر دانه خردلی براشرد 

شاهدی بر آن به پا خیزد که مکنون سینه ها را بدانرد، و بسریرار کسران در 

 این باره حسد برند  

آن گاه ُمَسیلَمه متعهد می شود که نیمی از محصول سال آتی یمامه را برای 

وی بفرستد  اما سجال می خواهد کره سرهر  سرال برعرد را از پریرال بردهرد  

ُمَسیلَمه می گوید، کسانی را بگذار که حاصل را برای ترو فرراهر  آورنرد و 

اینک یک نیمه را بگیر و برو  آن گاه ُمَسیلَمه برفت و یک نیمه را بریراورد 

که سجال بر گرفت و سوی جزیره رفت و هذیل و عقه و زیراد را بره جرا 

 گذاشت که باقیمانده را بگیرند  

مالحظه می گردد که در این جا چگونه تمامی شبه جزیره عربستان ترحرت 

تاثیر پیروزی های اولیه محمد به روش های خرافی و ریاکارانره او آلروده 
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ای او را به قتل می رساند  بهانه خالد این بوده که پرس از آن 

که مالک و کسانال با مسلمانان نماز می گزارد، روزی خرالرد 

او را احظار نموده و به او می گوید آیا تو نیستی که این شرعرر 

 را گفته ای 

 پیال از آن که سپاه ابوبکر فرا رسند مرا شراب دهید،

 شاید مرگها نزدیک شده اند و ما آگاه نیستی  

مالک انکار می کند و می گوید  "اگر صاحب شمرا خرود ایرن 

سفن را از زبان من شنیده بود مررا نرمری کشرت"  خرالرد مری 

گوید  "پیامبر خردا را صراحرب مرا مری دانری و صراحرب ترو 

نیست؟ گردنال را بزنید"  آن گاه مالرک اشراره بره زنرال مری 

کند و می گوید  "ای خالد، این زن است که باعث کشرترن مرن 

 می شود "

برای همین وقتی که خالد برای توریح به مدینه احضرار مری 

شود، عمر که در کنار ابوبکر بوده به خالرد مری گرویرد، "ریرا 

می کنی؟ یک مرد مسلمان را کشتی و بر زنال جستی، ترو را 

 سنگسار می کن "   

البته جنایات خالد به همین جا خت  نمی شود  او پس از گرردن 

زدن مالک و نزدیکانال دستور می دهد تا از سر آنان اجراقری 

بسازند و در آن آتال بره پرا کررده سرر آن هرا را بسروزانرنرد  

 سویری شرل ماجرا را این طور می دهد 

"مالك بن نَُویره از همه هشتگان بیشترر مروى داشرت و مرردم 

سپاه خالد با سر هشتگان اجاق ساختند و پوست همه سرهرا از 

آسیب دید مگر سر مالك هه دیگ پفته شد اما سر وى از    آتال

موى هه داشت و موى انبروه پروسرت سرر   نسوخت از بس   آتال

 ".محفوظ داشته بود  وى را از حرارت آتال

به هر حال سر و صدای این جنایت به مدینه مری رسرد  عرمرر 

از ابوبکر می خواهد که خالد را بره ترالفری کراری کره کررده 

قصاع و یا حداقل برکنار کرنرد  ابروبرکرر کره هررگرز اعرمرال 

سپاهیان خود را قصاع نمی کرد به او می گوید  "نه عمر ! 

من شمشیری را که خداوند به روی کافران کشیده در نیام نمی 

 کن "   

این که مسلمانان عمر را در اجرای عدالت فرردی سرفرترگریرر  

می دانند، منظورشان چنین عدالتی است  عردالرتری کره در آن 

کشتن بی مورد هزاران هزار انسران آزاده ولری نرا مسرلرمران 

جرم نیست و بی مجازات می ماند، ولی کشتن بی مرورد یرک 

مسلمان )مالک( نهایت بی عدالرتری اسرت  عردالرت عرمرر نریرز 

مانند عدالت ابوبکر و علی و حتی خرود مرحرمرد از ایرن نروع 

 بوده است  

با این حال در مورد خالد حتی همین عدالت مسفره نیز اجررا 

نمی شود  چرا که شمشیر خون ریز وی که به خراطرر هرمریرن 

خود سری ها و زیاده روی های وحشیرانره اش در دل انسران 

های معرصروم و سررکروب شرده عررب رعرب و هرراس مری 

انداخته، برای اسالم و فتوحات بعدی آن ارزش زیادی داشرتره 

است  ابوبکر فق  حارر می شود که خالد را توبیرخ کرنرد، آن 

ه  نه به خاطر جنایت هولناکی که مرتکب شده برود برلرکره بره 

واسطۀ این که در میان اعراب زن گرفرترن بره هرنرگرام جرنرگ 

زشت بود و خالد این کار را در مورد زن مرالرک انرجرام داده 

 بود  
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گشته و کارها و اعمال و رفتار این پیغمبران جدیرد مشرابره و 

 به تقلید از خود او بوده است  

راویان مسلمان اغلب ادعا می کنند که آیه های آنران ترقرلریردی 

دزدانه از محمد بوده است  اگر منظورشران ترقرلریرد در شرکرل 

است که چه اهمیتی می تواند داشته باشد  ولری اگرر مرنرظرور 

آنان تقلید در محتوا می باشد که تمام عقاید و آیه هرای مرحرمرد 

نیز از نظر محتوا تقلیدی از پیغمبران یهود و مسیرحریرت بروده 

است  ما نیز در گذشته نشان دادی  که همه ایرن بره اصرطرالل 

پیغمبران، نه تنها در ایده های خود کره چریرزی جرز دفراع از 

مردساالری و نظام مربرترنری برر مرالرکریرت خصروصری نربروده 

مشترک بوده اند و در نتیجه هدت واحدی را دنبال مری کررده 

اند، بلکه از نظر روش یعنی متوسل شردن بره خردا و آوردن 

آیه از جانب او برای فریب مردم و پیشبرد مقاصد شفصی و 

سیاسی خود نیز کامال به طور مشابهی عمل مری نرمروده انرد  

مثالً هنگامی که سجال قصد جنگ برا ُمَسریرلَرمره را مری کرنرد، 

پیروان او مانند مسلمانان که با جنگ بردر و برعرضری لشرکرر 

کشی های محمد مفالفت می کنند، از در مفالرفرت برا وی در 

می آیند و می گویند، "مردم یمامه نیروی بسیار دارند و کرار 

ُمَسیلَمه باال گرفته است " ولی او نیز مانند محمد برای ساکرت 

نمودن آنها وحی خدا و امر او به رفتن به یمامه را بهانره مری 

 کند و این آیه را برای آنان می آورد  

"سوی یمامه روی کنید، و چون کبوتر بال گشایید که غرزایری 

 قاطع است و از آن پس مالمتی به شما نرسد "  

جالب است که در این جا نیز سجال مرانرنرد مرحرمرد در جرنرگ 

بدر، از رفتن به جنگ ُمَسیلَمه رو سفید بیرون آمده منتفع مری 

شود  بنابراین او نیز می تواند موفقیت خود در گرفترن نریرمری 

از حاصل یمامه را به پای مستظهر بودن خود بره پشرتریربرانری 

خدا و اصالت ادعای پیغمبری اش بگذارد، که به طرور قرطرع 

ه  این کار را کرده است  بنابراین اگر سجال نیز از درایرت، 

فرصت طلبی، پشتکار و بیرحمی محمرد برر خروردار برود و 

مانند او از فرصت های تاریفی و مناسبلی نیز بهره مرنرد مری 

شد، با یکی دو پیروزی دیگر، هوادارنال را بره طرور قرطرع 

معتقد به  پیغمبری خود نموده، برا پریرروزی هرای برعردی، بره 

جای محمد  به پیغمبر برگزیدۀ خدا در عرربسرتران تربردیرل مری 

 شد                        

در این زمان خالدبن ولید پس از پایان کار َغرَطرفران و اسرد و 

هوازن و َطیل برای انجام ماموریت بعدی خود و احرترمراالً بره 

ابتکار خود وارد یمامه می شود که عکرمه و شررحربریرل نریرز 

در دسته های جداگانه برای جنگ با ُمَسیلَمه به آن جرا اعرزام 

شده بودند  راویان اسالمی در یک کالم می گویند که با آمردن 

ولید به یمامه یراران سرجرال پرراکرنرده مری شرونرد  ولری هریرچ 

توریحی دراین مورد و چگونگی امر نمی دهند  به هر حرال 

با پراکنده شدن یاران سجال، عاملین قبلی محرمرد در مرنرطرقره 

قان بن بَدر عامل طایفه رباب و وکیع و سمراعره کره  برل مانند زل

پس از مرگ محمد به سجال پیوسته بودند تغییر جهت داده به 

خالد روی می آوردند  ولی مالک که در بطراء بروده اسرت ترا 

 آمدن خالد دو دل می ماند  

با آمدن خالد به بطاء، مردم بنی یرموع برای دفاع جرمرع مری 

شوند  ولی مالک آنان را منصرت ساخته پراکنده مری سرازد  

وقتی خالد وارد می شود طبق دستور ابوبرکرر کره گرفرتره برود 

"وقتی به جائی فرود آمدید اذان گوئید و اقرامره نرمراز گروئریرد  

اگر مردم آن جا نیز اذان گفتند و اقامه نماز گرفرترنرد از آن هرا 

دست بدارید  و اگر نگفتند به آن ها حمله هنید و بكرشریرد و بره 

بسوزید و به طرق دیگر نابود هنید "، همین کار را مری    آتال

کنند  مالک و اطرافیانال نیز در جواب اعالم مسلمانی کررده، 

سالل های شان را زمین گذارده با آن ها نمراز مری کرنرنرد، برا 

 این حال خالد، مالک را با کسانال گرفته گردن می زند  

یک روایت این است که خالد، از آن جهت مالک را می کشرد 

که دلباخته زن زیبای او می شود و برای همین در پی برهرانره 

نوع برخورد با هنر در تفکر مارکسیستی وجود دارد اساسا به 
 . هژمونی نظر دارد و نه سلطه که امری کامال بیررونری اسرت

بنابراین از بیخ و بن درست نیست که بریرایرد هرنرر را بره یرک 
دست ک  نوع تفکری که خرود مرارکرس دارد  .وسیله تقلیل دهد

دهرد   محض تقلیل نرمری  این است که آن را هرگز به یک وسیله
هرا  اثر هنری فی نفسه در خود دارای ارزش است، این ارزش

هرای  شرنراخرتری و ارزش   هرای زیربرایری انرد، ارزش بر دو دسرتره
کارگر و پرولتاریا هرنرر   است که برای طبقه  اجتماعی  طبیعی

کارگر استروار   اش بر حاکمیت طبقه جهتی دارد، جهتی که پایه
آید که آیا این بدان مرعرنراسرت کره هرر  است  این سوال پیال می

هنر نَدانی به صرت ایرنرکره مروررعل طربرقراتری مرتررقری دارد، 
هنری خود ابزاری بسازد  خود و از بی  تواند از هنر نداشته می

ظرهرور برنرشرانرد؟ مرطرلرقرا ایرن   که با آن هدت خود را به منصه
 .نیست

از نظر دیدگاه مارکسیستی امثال ایگلتون، فردریک جیرمرسرون 
اول یک اثرر هرنرری   و گلدمن، لوکاچ و ماشری شما در درجه

آفریند  این فرض مسل  و بدیهی شماسرت کره اثرر شرمرا در  می
قواعدی کره برر هرر اثرر   ست با همه اول یک اثر هنری  درجه

بعد، این اثرر هرنرری خرنرثری   هنری اصیل حاک  است  در وهله
جهت نیست، هر اثرر  هیچ اثر هنری بی .دار است نیست، جهت

دهرد  هنری دارای موجبیت است، یعنی به شرایطی ارجراع مری
و پا در هوا نیست  به بیرون از خودش ارجاع دارد  هرر اثرر 
هنری یک سفارش است، کل تاریخ هنر رنسانس یک سفرارش 
است، کل تاریرخ هرنرر یرک سرفرارش اسرت  کرار مروترزارت، 
بتهوون، مندلسون و با  سفارش است  شما یک زمان سفارش 

اجرترمراعری  حراال   گیرید و یک زمان از طربرقره را از دربار می
ست، بازار است، از شما فرالن  اجتماعی شما بورژوازی  طبقه

خواهد  کل یرک هرنرر، یرعرنری هرنرر گررافریرک یرا  رمان را می
کن  کسری پریردا شرود  ترسیمی، سفارشل محض است  گمان نمی

که به این دلیل گرافیک را هنر ندانرد، مریرزان زیرادی از کرار 
هنرمند بزرگی مثل ترولروز لروتررک پروسرتررهرای مرربروط بره 

هرای  ترریرن نرمرونره  است و همه ه  از عالی“ مولن روژ”   کاباره
تر،  اند  مه  این است که اثر هنری شما، چه موسیقی و تئا  هنر

اول اثری هنرری   چه رمان و چه نقاشی، چه ادبیات، در درجه
 .باشد

  شرد، نرمرونره نوع اثر هنری که در شروروی سرابرق ارائره مری
آثاری که دیگر کسی بره   روشنی برای این موروع است  همه

خروانرد، هرمره از   پسرنردد و نرمری کند، آنها را نمی آنها توجه نمی
شناسری، از نرظرر  اند که از نظر زیبایی کارهای سفارشی  جمله

انرد، نره ایرنرکره عریربرشران ایرن براشرد کره  ارزش هرنرری، پسرت
خراچراطروریران، “ اسرپرارتراکروسل   بالره”   اند  شما درباره سفارشی

  شررراسرررتررراکرررویرررچ، سررروئررریرررت برررالررره“سرررمرررفرررونررری پرررنرررجررر ل ” 
، «ایرزنشرترایرن” هرای خراچراطروریران، راجرع بره فریرلر  “ گایانه” 
های میفاییل کاالتازوت هرگز  ، فیل «پودوفکین” ، «داوژنکو” 

شرنراسری آثراری  توانید این را بگویید، چون از نظر زیبرایری  نمی
اند  به این اعتبار اگر بفواه  در یرک  تر و بزرگ نقص، بر بی

پذیر نریرسرترنرد  در عریرن  شناسی و هنر تقلیل  کالم بگوی ، زیبایی
حال که مارکسیس  سفارشی بودن و ابزار بودن اثر هرنرری را 

کند و ابرایری نردارد، سرفرارشری نربرودن آن را دروغ  اعالم می
داند  هنری که فی نرفرسره در آسرمران و در شررایر   محض می

ماوراء اجتماعی در جریان باشد وجود نردارد  الربرتره کرل ایرن 
ای )از جمله ایدئولروژی و  های بسیار پیچیده سفارش با میانجی

گیرد که نادیده گرفتن آن این برحرث  انجام می…(  امر سیاسی و
 .کند  اما جای تفصیل آن اینجا نیست را لوث و ابتر می

اگر بخواهیم همین بحث را گسترش بدهیم و برسیم ببه نبظبر  
  مببارکببس در مببورد نببی ببت مببولببف کببه خببدمببت بببه طبببببقببه

مبارکبس   پرولتاریاست، با وجود نظریاتی که ببعبد از نبظبریبه
تبوانبد  مارکسیسم چگونه می -چون مرگ مولف  –مطرح شده 

 ها حفظ کند؟ نظر خود را در مقابل این تئوری

رونرد   آیرنرد و مری هرای مری واقعیت قضیه این است که تئروری 
منظورش ایرن اسرت کره “ مرگ مول ” مشهور   بارت درمقاله

آفررریررنررنررد یررگررانرره فرررمررانررروای  کسررانرری کرره اثررر هررنررری را مرری
ای کره اثرر را ارائره  العنانل آن نیستند، برلرکره از لرحرظره مطلق

مولر  ”   دهند کارشان تمام شده است  به قول فوکو در مقاله می
لرزند  ما لرزش را از درخرت  های درختان می برگ“ چیست؟

بریرنریر  کره   بینی   بره عربرارت دیرگرر، نرمری بینی  و باد را نمی می
خواننده اگر بیشتر از هنرمند آفریننده نباشد کرمرترر نریرسرت  بره 

کرنرد،  نظر فوکو، که تا حدود بسیار نرظرر برارت را ترایریرد مری

۰۶ادامه مصاحبه علی اکبر معصوم بیگی از صفحه   
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  !یک فیلم تکراری
گذشته است  انقالبی که با پیروزیال  ۵۷سال از انقالب  ۳۶

سلطنت برچیده شد و با شکستال جمهوری اسالمی برپا شد  
سال بفصوع دو دسته هرگز از اسالمی  ۳۶در همه این 

 ۵۷ها که با انقالب  اند  آن خسته نشده ۵۷نامیدن انقالب 
ها که با آن  ها که آن را شکست دادند  آن شکست خوردند و آن

ها که با شکست آن  انقالب بساطشان برچیده شد و آن
ها که جاه و مقام و ثروت و حکومتشان  بساطشان پهن شد  آن
ها که به جاه و مقام و ثروت و حکومت  را از دست دادند و آن

رسیدند  وابستگان و دلسوختگان حکام قبلی و وابستگان و 
دلسوختگان حکام فعلی  ه  نیروهای نظ  سابق سلطنتی که 
شکست خوردند و ه  نیروهای اسالمی که بر دوش انقالب 
اما علیه آن و برای شکست آن به حکومت رسیدند هر دو 

 ۵۷بودند  این ارکستر لجن مالی انقالب  ۵۷دشمن انقالب 
البته با حضور طی  وسیعی از محافل سیاسی و اساتید 

شود  ها در غرب تکمیل می ها وژورنالیست ومورخین ورسانه
و باالخره نباید این وس  سه  تئوری پردازان پست مدرن و 
کاشفین بسیار فهی  نسبیت فرهنگی را فراموش کرد که کاری 

ها در لفاظیهای  اند جز پوشاندن همه این وارونه سازی نداشته
اسالمی بود و  ۵۷پدرمابانه وتوجیه گرانه  اینکه انقالب 

ریشه درقلب ورول واحساس وفرهنگ ومذهب بومی وملی 
  !مردم ایران داشت

فیلمی که از فرط تکرار بشدت تو  ۵۷در هرسالگرد بهمن 
زند از طرت دو طی  سلطنت طلب و اسالمی مجددا  ذوق می

و  ۵۷شود  موروع این فیل  خصومت با انقالب  اکران می
هایال و بازیگران تکراری آن اساسا دو  ها و آرزو آرمان

طی  سلطنت طلب و وابستگان جمهوری اسالمی هستند  
ها با تبفتر و کینه توزی ک  مانندی موج شماتت و تحقیر  اولی

ها  اندازند که به سلطنت نه گفتند و دومی علیه مردمی راه می
مانندی حکومت اسالمی را خواست مردم اعالم  با بیشرمی بی

کنند  علیرغ  ظاهر متفاوت، اهدافشان مشابه است  تداعی  می
با حکومت اسالمی و به تبع آن کسب  ۵۷کردن انقالب 

مشروعیت به حکومتی که سرنگون شده است و حکومتی که 
دیر یا زود سرنگون خواهد شد  با این تداعی کردن، این دو 
طی ، تباهی و فساد و فقر و مسکنت و قهقرای حاک  و تجس  
سیاسی همه این ورعیت یعنی جمهوری اسالمی را به خود 
مردم و انقالبشان برمیگردانند  ادعا این است که جمهوری 

  .است ۵۷اسالمی محصول انقالب 
به این دروغ شنیع تاریفی برمیگردم  اما اینجا باید با سری 

در مقابل این جبهه وسیع، ه   ۵۷افراشته از حقانیت انقالب 
شان به انقالب دست زدند و ه  آنهایی که  آنهایی که مردم علیه

تالش عظی  مردم برای آزادی و عدالت اجتماعی را به خون 
ها مردمی که در انتهای قرن  کشیدند دفاع کرد  آن میلیون

حرمتی و نابرابری و بساط  بیست سلطنت و حقارت و بی
ای به وفاداران مقام از  اش را به زیر کشیدند، ذره شکنجه

دست داده آن نظام بدهکار نیستند  درباره ادعای اسالمیون 
حاک  و سازندگان جنبال اسالمی در غرب موروع به نظرم 

تر از این است  نظام اسالمی محصول انقالب  سرراست
نیست  محصول شکست آن است  حکومت اسالمی در 

، برای شکست دادن آن و نهایتا در ۵۷پروسه شکست انقالب 
  .نتیجه شکست کامل آن مستقر شد

انقالب به اندازه خود زندگی واقعی و درعین حال شکوهمند 
ترین پدیده  و شگفت انگیز است  اما همیشه این واقعی

اجتماعی بیشتر از هر پدیده دیگر جامعه مفصوصا اگر 
ها  ها و دروغ ای از ابهامات و افسانه شکستال بدهند، در هاله

شود  به این دلیل روشن که اوال، انقالب به همه  پوشانده می
وجوه آن نظمی که ثابت و جامد و جاودانه تلقی میشد دست 
میبرد و درهمال میریزد و ثانیا، حتی اگر شکست بفورد 

ها و  ها طول میکشد تا پاسداران نظام طبقاتی آرمان سال
ای دیگر  اند را برای دوره آرزوهای مردمی که انقالب کرده

دره  بشکنند و به پشت صحنه برانند  وارونه جلوه دادن 
حقایق یک انقالب خود وجهی مه  از مقابله با انقالب و 

  .مقابله با تکانهای سیاسی بعدی است
 

  !بهترین کاندید صف ضد انقالب
تئوریهای عجیب و  ۵۷برای تصویر وارونه دادن از انقالب 

ها  شاه در مدرنیزه کردن  اند  یکی از تئوری غریبی خلق شده

جامعه افراط کرد و انقالب مردم واکنشی به آن بود! شاه غرب 
زده و بیگانه پرست بود و مردم شرق زده و طرفدار 

ها هیچ ربطی به واقعیت  این تئوری !«بازگشت به خود”
پرشور بپاخاستن مردم علیه یک نظام نابرابر و مستبد ندارد  

قید و شرط  ربطی به مبارزه کارگران نفت ندارد که آزادی بی
زندانیان سیاسی، برابری حقوق کارگران زن و مرد از جمله 

ها شورای کارگری ندارد که  هایشان بود  ربطی به صد خواسته
درمقطع انقالب رفاه وآزادی را دردستور قراردادند  ربطی به 

 ۲۲نص  جمعیت ایران نداردکه درست دوهفته بعداز قیام 
ها  بهمن در روز جهانی زن در مقیاس هزاران نفره به خیابان
ما ”ریفتند و در مقابل حجاب اجباری خمینی فریاد زدند  

نه شرقی، نه ”و درمقابل “انقالب نکردی ، تا به عقب برگردی 
آزادی جهانی ست، نه ”فریاد زدند  “غربی، جمهوری اسالمی
  .«شرقی ست نه غربی ست

ها و تبیینات آن نیروهایی هستند که تالش کردند  اینها تئوری
را عقب برانند و یک  ۵۷ها و آرمانهای انسانی انقالب  آرزو

آخوند آدمکال مرتجع را باالی سر انقالب و علیه آن به قدرت 
ها و نیروهایی مثل آل احمد و  برسانند  اینها ساخته شفصیت

شریعتی و نهضت آزادی و جبهه ملی و انجمنهای اسالمی 
ها برای بدنام  وقت در غرب و مجاهدین است  این تئوری

کردن و از محتوی خالی کردن و چهره عقب مانده دادن به 
انقالبی با اهدات انسانی و مدرن بود که اگر پیروز میشد 
جغرافیای سیاسی جهان را تماما در مسیری متفاوت با آنچه که 

  .کرد کنی  عوض می امروز مشاهده می
را مردم انجام دادند اما نتوانستند به سرانجام  ۵۷انقالب 

 ۵۷برسانند  اگر انقالب کار مردم بود، رد انقالب اسالمی 
کار مثلث نامقدسی بود که مردم در آن هیچ نقشی نداشتند  
انقالب مردم اسالمی نبود  برعکس جریان اسالمی بهترین 
کاندید مقابله با آن بود  وقتی شاه رفتنی و برچیده شدن سلطنت 

ترین کاندید مقابله با  محتوم شد، جریان اسالمی بعنوان موثر
انقالب انتفاب شد و خمینی بعنوان بهترین کاندید این جریان به 

ترین دلیل  خمینی یک رد  جلوی صحنه رانده شد  مه 
 ۵۷ای بود و همه جبهه رد انقالب در مقطع  کمونیست حرفه

تواند قدرت  نگرانی مشترکشان این بود که چپ و کمونیس  می
بگیرد چون مردم را آرمان آزادی، خواست برابری، زندگی 
در رفاه و برخورداری از حرمت انسانی یعنی خواست 
تاریفی و همیشگی جنبشی که نامال کمونیس  بود به تکان 

  .تر به این باز خواهی  گشت آورده بود  پایین
 
  !اش و دو پایه“ثبات ایران” 

سئوال این است که چرا و چگونه و در چه پروسه سیاسی و 
چه کسانی و چه نیروهایی در انتفاب اسالم سیاسی و خمینی 
برای غرق کردن انقالب، برای به فرجام رساندن آن کاری که 

  .اش برنیامده بود نقال داشتند خود محمدرراشاه از عهده
دست اندرکاران اصلی “افشاگریهای”خاطرات و اعترافات و 

توطئه سیاسی علیه انقالب مردم، از خود شاه گرفته تا قره 
تر و سفرای وقت دول  باغی و فردوست و برژینسکی و کار

ها شفصیت فعال  غربی و بفتیار و سنجابی و رفسنجانی و ده
در ص  مقابل انقالب االن منتشر شده است  در همه این اسناد 

شود دید  بی  عروج طبقه  یک خ  مشترک را به ورول می
ها به مثابه یک نیروی  کارگر و نیروهای چپ و کمونیست

  .قدرتمند و ررورت مقابله با این اتفاق به هر قیمتی
ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران، پیال از 

 کند به نام کنفرانس مشهور گوادلوپ گزارشی تنظی  می
(Thinking the unthinkable)  و بعدا با استناد به این

گزارش به نحو روشنی از اهمیت و جایگاه جریان اسالمی 
همان حف  نظ  “)ثبات ایران”و حف   ۵۷برای شکست انقالب 

  :دارد سرمایه داری بدون شاه( پرده بر می
نوشت  که ثبات ایران تا کنون بر دو پایه سلطنت و مذهب ”

سال گذشته استحکام پایه سلطنت  ۰۵استوار بوده است  در
ایران را بر سر پا نگاه داشته است و اکنون که پایه سلطنت 
سست شده ناچار باید این ثبات با تحکی  پایه مذهب تامین 

 “ .گردد
تصویر از آن “ترین صادقانه”ترین و  به نظر من این روشن

نگرش سیاسی بود که بعدا در کنفرانس گوادولوپ به مثابه یک 
تصمی  سیاسی از طرت چهار دولت غرب به پالتفرمی علیه 
انقالب مردم تبدیل شد  پالتفرمی که پیاده کنندگان و مجریانال 

های تاریفریل مرترعردد دارد و نرْفرسل فررض  کارکردل مول  جنبه
دهرد و از ترک  مرگ مول ، به متن قابلیت تفسیر فرراوان مری

اقتداریل متن، اقتدار تک مول ، از گفتمانی منحصر به مول ، 
زداید و بره  مآبانه را از متن می کاهد یا این اقتدار قَدر قدرت می

قول بارت آزادی خواننده را در پی دارد و خروانرنرده را اسریرر 
  کند  به نظرم، در چهارچروب نرظرریره گو نمی آوای واحد و تک

مرگ مول  روالن بارت تفسیرپذیر اسرت    مارکسیستی، قضیه
ای کره  انرد  نرظرریره چنان که امثال پی یر ماشری ترفرسریرر کررده

هرایری  ها و تعدیرل ها و حاشیه دهد و فوکو با انتقاد بارت ارائه می
هرای  مررگ  همان نظریه    دهد، دنباله آن را به نحوی گسترش می

… متعدد، مرگ مول ، مررگ سروژه یرا فراعرل و کرنرشرگرر و
 .است

واقعیت قضیه این است که مارکس دو مرحله را در کرار بشرر 
گرذارد،  مارکس بین کار و زحمت تفاوت مری .گیرد در نظر می

فعالیت و کار و کوشال و زحمت برای برآوردن نیازهای بشرر 
است  بشر نیازهای اساسی دارد، شما اگرر غرذا نرفروریرد، آب 
نفورید، سرپناه نداشته باشید و اگر برهرداشرت نرداشرتره براشریرد، 

همان چهارچوب نیازهرای    توانید زندگی کنید  در اینجا، در نمی
کرار و   همران مررحرلره   در -یعنی نیازهای اقتصادی -تان اساسی

دیگری را هر  تربریریرن   اید  اما مارکس مرحله  زحمت محصور
ای اسرت کره  کرار و کروشرال، و مررحرلره  کند و آن مررحرلره می

اید از قید و بند نیازهای اساسی زندگیتان آزاد شرویرد و  توانسته
از قلمرو اقتصاد به قلمرو فرهنگ پا بگرذاریرد  اگرر بره کرتراب 

ام رجروع  که من آن را تررجرمره کررده“ نویسنده، نقد و فرهنگ” 
ای از لروکراچ هسرت برا عرنروان  کنید، در انتهای آن کتاب مقاله

گرذار از نریرازهرای   لروکراچ مررحرلره .«کهن  نو، جامعه  جامعه” 
فرهنگ   اساسی را به گذار از زندگی اقتصادی بشر، به مرحله

گیرد کره  ای می فرهنگ را مارکس مرحله  کند  مرحله تعبیر می
انسان از محصول کار خودش بیگانه نیست، از خودبریرگرانرگری 

بینیرد کره از  برافتاده و شما این بار محصوالت کار خود را می
سرت   بشرری ا  فرهنگ جامعره  خودتان منفک نیست، آن مرحله
افتد و آن این است که، بالفررض  در آنجا یک اتفاق دیگر ه  می

هرنررمرنرد  ْگر، آقای زید و آقای عمرو دیگرر ترک شمای مصاحبه
تک هنرمندان مواجه هستی  و من اگر   نیستند، االن ما با جامعه

گرویر ،  آورم  مثرال مری بفواه  از هنرمندان اس  بیاورم، اس  می
این میکل آنژ است، این شکسپیر، این نیما و این شامرلرو اسرت  

رسریر ، دیرگرر برا  گرذار فررهرنرگ مری  ای که ما به دوره مرحله
آفرریرنرد، در آن   هنرمند مواجه نیستید، کل بشر است که مری ْتک

ای برسید که ایرن حررت برارت هر  بره  توانید به دوره حالت می
شرنراخرتریرد   نحوی معنا پیدا کند و مول  به آن معنایی که شما می

خوانرنرد  کسانی که اثر هنری را می  دیگر وجود ندارد بلکه همه
آیند، نه به معنای هرمنوتریرکری و  جزئی از مول  به حساب می

شناختیل آن، چون کره  شناختیل کلمه بلکه به معنای هستی معرفت
پرذیرر اسرت، یرعرنری  نرهرایرت تراویرل   هر اثر متنی است که ترا بری
کند  بره اعرترقراد مرن  بشر پیدا می  هرمنوتیک خود را در سلسله

ای  که حرت بارت یا فوکرو  ای نرسیده در حال حارر به مرحله
به تمامی تحقق پیدا کند و دیگر مول  هستی نداشته براشرد  هرر 

 های گوناگون از یک اثرر ها و تاویل چند که ما حاال ه  با تعبیر
 . مواجه هستی 
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سست شده ناچار باید این “پایه سلطنت”اند و حاال که  بوده
  .تامین گردد“پایه مذهب”ثبات با تحکی  

دنبال  ۵۷همین خ  را سایر دولتهای مه  غرب ه  در مقطع 
 ۵۷کردند  دنبال کردن دقیق لحظات پیشروی انقالب  می

دهد که هر چقدر تقابل انقالب و سلطنت  بورول نشان می
شد همانقدر ه   تر می شد و پایه سلطنت سست تر می برجسته

تر  ررورت پهلو گرفتن دول غرب با جریانات اسالمی عاجل
شهریور سرویس اطالعاتی فرانسه  ۰۷شد  بعد از کشتار  می

رسد که امکان بقای شاه دیگر وجود ندارد و  به این نتیجه می
دهد که با خمینی  انتظارش را در مقابل دولت متبوعه قرار می

کنار بیاید زیرا وی بشدت رد کمونیست و بویژه رد 
شوروی است! ژیسکاردستن رئیس جمهوری فرانسه در 

گوید که نگران به قدرت رسیدن  پرده می خاطراتال بی
ها بودند و او بود که از ترس سربلند کردن کمونیس   کمونیست

در شرق کاراییب شد  “کنفرانس گوادولوپ”در ایران مبتکر 
کنفرانس شومی که در انتقال قدرت از شاه به خمینی، از نظام 

  .سلطنتی به جمهوری اسالمی نقال مهمی ایفا کرد
برژینسکی که یکی از حامیان پروپاقرع نشان دادن مشت 

نویسد که  آهنین توس  شاه علیه انقالب بود در خاطراتال می
مساله دیگری که در کنفرانس گوادلوپ مطرل شد این بود که 
آیا الزم است آمریکا برای تماس با خمینی پیشقدم شود؟ او 

کند که در این کنفرانس به این نتیجه رسیدی  که باید  ارافه می
با رژی  جانشین شاه کنار آمد  یعنی دست آن جالدی که 
آشویتس اسالمی را در ایران بوجود آورد در این کنفرانس 

  .رسما در دستان سران دول غرب گذاشته شد
و به این ترتیب بود که ژنرال هایزر درست در پایان این 
کنفرانس به ایران رفت تا دست فرماندهان ارتال را ه  در 
دست جریان اسالمی بگذارد  به قول برژینیسکی نتیجه 

  .کنفرانس را به فرماندهان ارتال ابالغ کند
اورد  قره باغی آخرین رئیس ستاد مشترک ارتال به خاطر می

که هایزر علنا به امرای ارتال گفت که دیگر آمریکا و دول 
کنند و بهتر است تیمسار  غرب از اعلیحضرت پشتیبانی نمی

با مهندس بازرگان و بهشتی مالقات کند  ربیعی فرمانده 
اش گفته بود که هایزر شاه را مثل  نیروهای هوایی در محاکمه

موش مرده از ایران بیرون انداخت  ربیعی زنده نماند تا در 
همین خاطرات بفواند که سران سیاسی هایزر قبال برای پر 

با الشفوری به نام خمینی “موش مرده”کردن جای آن 
  .تدارکات وسیعی دیده بودند

 
برژینیسکی در خاطراتال اعترات کرده است که درست در 
پایان کنفرانس گوادولوپ نمایندگان ژیسکاردستن به دیدار 

روند و پیام کارتربرای حمایت خمینی از بفتیار را  خمینی می
دهند و در عین حال ازداشتن خ  مستقی  با خمینی و  به او می

کنند  خمینی ه   انتقال کنترل شده قدرت در ایران صحبت می
در جوابال خیال این متحدینال در سازماندهی ردانقالب را 

نه ”کند که اگر ایران را به حال خود بگذارید  راحت می
  !«گرایال کمونیست خواهد داشت و نه مکاتب انحرافی

البته این رابطه یک طرفه نبود  خمینی در همین دوره ه  
زاده را مأمور کرده بود سئوالی را با وزارت خارجه  قطب

مذاکرات ”فرانسه مطرل کند  آیا رئیس جمهور با توجه به 
موروع ایران را در کنفرانس مطرل خواهد “وزارت خارجه

کرد یا نه؟ کدام مذاکرات وزرات خارجه؟ یک هفته پیال از 
کنفرانس گوادولوپ، وزارت خارجه فرانسه برای اطمینان از 

زاده فرستاده  نیات رد کمونیستی خمینی پیامی توس  قطب
ب خمینی، چه  در صورت پیروزی آیت”بود با این سئوال که 

؟ و «هایی از جانب ایشان آغاز خواهد شد نوع سیاست
با اطالع رهبر جنبال انقالبی و ”زاده ه  گزارشی را  قطب

همکاری جمعی از مفالفان سیاسی حارر در نوفل 
تهیه کرده بود  گزارشی که ظاهرا رئیس جمهور “لوشاتو

با ”کند  تر توصیه می کند که به کار فرانسه را آنچنان متاثر می
ب  دولت احتمالی جدید تهران که ریاست معنوی آن با آیت

  !« .خمینی خواهد بود، وارد مذاکره شود
هایی از فعالیتهای سازمانیافته دول غرب  ها فق  گوشه این

و در مقابل  ۵۷برای سوار کردن خمینی بر دوش انقالب 
  .ظرفیت چپ گرایانه آن اتفاق تاریفی باشکوه است

 
 ها اسالمی-ضلع سوم: ملی 

روشن است که مهندسی ارتجاع اسالمی به صورت یک 
نیروی سیاسی فق  در دست دول غرب نبود  همه تالشهای 
دول غرب برای پایان دادن به انقالب مردم با کمترین تلفات 
به سیست  و ممانعت از قدرت گیری چپ به کمک و بر 

ها و دقیقا از بی   همزمان با این سبعیت علیه کمونیست
ها مفصوع توس   کمونیس ، میدان برای فعالیت اسالمی

محمد ررا شاه باز گذاشته شده بود  جدا از کال و قوس با 
ها مثل فدائیان اسالم و خمینی،  بفشی از روحانیت و اسالمی

شرفیابی متقابل شاه و فرل و آخوندهای دانه درشت منظ  
های مذهبی برای فعالیتهای  در جریان بود و بساط حوزه

سایه ”اسالمی همیشه دایر بود  به یمن توجهات حسنه 
 ۵۱نزدیک  ۵۷نسبت به مذهب، در ایران مقطع “خدا

هزارمسجد و تعداد زیادی حوزه و حسینیه دایر بود و رمه 
ها و  ها و امام جمعه ها و حجت االسالم بزرگی از آیت ب

وعاظ محلی شب و روز سمومات اسالمی را به جامعه 
  .کردند تزریق می

شاه این مارهای سمی را در آستین خود پروده بود تا وقتی 
الزم شد به جان گرایشات چپ و جریانات کمونیستی 
بیاندازد  و همین مارهای سمی بودند که در مقطع انقالب از 

ها بیرون خزیدند  ها و حوزه هایشان در مساجد و حسینیه النه
  .افتادند ۵۷و به جان انقالب 

 
 ضلع دوم: دول غرب

عالقه دول غرب مفصوصا امریکا به شاه خاطر گل روی 
او نبود  قدرت و ثبات شاه و سلطنت برای غرب مه  بود 
چون او شاه کشوری مثل ایران بود  یک کشور نفت خیز با 
منابع انسانی وسیع بیخ گوش بلوک شرق یعنی ابرقدرت 
رقیب و با تاریفی غنی از تحرک چپ و کمونیس   ثبات 
سیاسی یک شاه رد کمونیست در چنین کشوری ه  سدی 

کرد،  در مقابل توسعه قلمرو نفوذ ابرقدرت رقیب ایجاد می
توانست مانع عروج کمونیس  و نیروهای چپ شود و  ه  می

ه  دست سرمایه جهانی را در چپاول طبقه کارگری وسیع 
گذاشت  علیرغ  اختالت نظر جناحهای مفتل   باز می

سرمایه داری غرب و آمریکا در مورد نحوه سلطنت داری 
شاه، کمک به تامین ثبات شاه رکن اصلی سیاست غرب در 
قبال شاه بود  گرایال جناحهایی از هیئت حاکمه آمریکا و 
غرب به اصالحاتی در سطلنت ه  دقیقا هدفال تضمین ثبات 
سلطنت بود و نه متزلزل کردن آن  محافل حاک  در دوره 
کندی ابایی نداشتند از اینکه اعالم کنند که الزم است در 

انجام گیرد چون در این “اصالحات لیبرالی”سلطنت 
صورت بهترین سد در مقابل کمونیس  و انقالبهای 

تر شاه را زیر  کمونیستی درست شده است  وقتی دولت کار
به خودش بدهد “حقوق بشری”فشار قرار داد که کمی چهره 

اش را کمی لیبرالیزه کند مقصود  و دیکتاتوری سیاسی
کرد  هدت تضمین ثبات  همان بود که کندی دنبال می  دقیقا

نظام سلطنتی به عنوان یک حکومت مشروع سیاسی و پایین 
آوردن احتمال تحرک اعتراری و کارگری و ابراز وجود 

  .نیروهای چپ و کمونیست بود
وقتی انقالب همه را غافلگیر کرد، وقتی انقالب آنقدر 
قدرتمند شد که شاه رفتنی و سلطنت برچیدنی شد، دول 
غرب خمینی را به شاه رفتنی و جمهوری اسالمی را به 

را کنار “پایه سلطنت”سلطنت در حال سقوط ترجیح دادند  
را بدست گرفتند  ایرانی که بر روی “پایه مذهب”گذاشتند و 

انبار ذخایر انرژی ل  داده است، بازار کار و سرمایه 
تر از همه کشوری در  مربوط به یک جمعیت وسیع و مه 

کنار شوروی را به هر قیمتی شده باید از دست انقالبی که با 
توانست طبقه کارگر و  اش می هر درجه پیشروی و پیروزی

کمونیس  را در موقعیت بسیار قدرتمند قرار دهد نجات داد  
کردند   میان شاه و یک مرتجع دیگر باید یکی را انتفاب می

  !خواستند  خمینی را به مردم تحمیل کردند شاه را مردم نمی
اما این جایگزینی شاه و خمینی بسادگی اتفاق نیافتد  خیل 

ها و سیاستمداران و  وسیعی از روسای جمهور و ژنرال
اسالمیهای -ها و ملی  ها و آیت ب ها و اتاق فکر استراتژیست

های دست آموز و خبرگزاریهای  داخل و خارج و رسانه
بی سی دست در دست ه  هیوالیی به نام  ای مثل بی کارکشته

خمینی، این دشمن قس  خورده کارگر و کمونیس  و 
آن انقالبی “رهبر”سکوالریس  و برابری و آزادی را به 

تبدیل کردند که تمام هدفال آزادی و برابری و حرمت 
اش برنیامده  انسانی بود  کاری را که شاه و سلطنت از عهده

بود با خمینی و جمهوری اسالمی به سرانجام رساندند  به 
  .خاک و خون کشاندن انقالب حق طلبانه مردم

تصویر از نقال دول “ترین صادقانه”همانطور که قبال گفت  
غرب در مقابل انقالب و حاک  کردن خمینی و جنبال 
اسالمی در ایران را ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا 
بدست داده است  سلطنت و مذهب دو پایه ثبات ایران 

یک ائتالت وسیع حول مثلثی بودند که در یک رلعال 
مقامات سیاسی و نظامی خود سطلنت که امیدشان را به بقای 

تر و  سطنت و شاه از دست داده بودند، در رلع دیگرش کار
ژیسکاردستن و جیمز کاالهان و هلمومت اشمیت )روسای 
جمهور آمریکا و فرانسه و انگلستان و آلمان فعال در 
کنفرانس گوادولوپ(، و در رلع سومال ه  شفص خمینی و 

اش در جبهه ملی و نهضت آزادی و بقایای  دار ودسته
اسالمی و بعدا حزب توده و فدائیان  -نیروهای دیگر ملی
  .اکثریت قرار داشتند

 
 ضلع اول: سلطنت پهلوی

جریان سلطنت طلب حکومت اسالمی را به حساب مردم 
گذارد چون انقالب علیه سلطنت بود  این یک انتقام کینه  می

مسبب محرومیتشان  ۵۷توزانه از مردمی است که با انقالب 
از سفره چپاول ثروت نجومی یک کشور بزرگ با نیروی 
عظی  کارگر بود  سطلنت ه  زمینه ساز انقالب بود و ه  یک 

  .فاکتور دخیل در عروج جنبال اسالمی به قدرت
 

 زمینه ساز انقالب  سطلنت،
انقالبی علیه نظام سلطنتی حاف  سرمایه داری  ۵۷انقالب 

بود  انقالبی علیه فقر و نابرابری اقتصادی بود  علیه نظامی 
میلیارد دالر تفمین زده ۲۱اش  بود که دارایی خانواده سلطنتی

شرکت تحت پوششال بود   ۲۷۱شد  علیه بنیاد پهلوی با  می
علیه هزار فامیل سلطنتی بود  انقالب علیه نظمی بود که نی  

کردند  انقالب  اش در یک اتاق زندگی می های شهری خانواده
در کشوری بود که طبق گزارش سازمان بین الملی کار در 
ردی  کشورهائی با بیشترین میزان نابرابری قرار داشت  
انقالب در کشوری بود علیرغ  حرافی شاهنشاهال در باره 

هزار  ۵هایال برای هر  در بعضی از استان“تمدن بزرگ”
هزار نفر یک پرستار وجود  ۵۱نفر یک پزشک و برای هر

در صدش شهر نشین شده  ۴۸ای که  داشت  انقالب در جامعه
ای بود  ها حاشیه نشین بودند  علیه جامعه بودند و اما بیشتر آن

ها  های عظی  از روستا توده !«انقالب شاه و مردم”که به یمن 
ها و حلبی آبادهای حاشیه  کنده شده بودند و در زور آباد

  .لولیدند ها در میان اعتیاد و جنایت و فقر و گرسنگی می شهر
عصیان علیه نظامی بود که در آن سرنوشت یک  ۵۷انقالب 
میلیونی بدست یک حزب و تعدادی امیر ارتال و  ۳۵جامعه 

یک ساواک و تعدادی وزیر و وکیل قالبی و دست به سینه و 
یک دستگاه اداری تماما فاسد و یک پدر تاجدار سپرده شده 
بود  حزب رستاخیز که قرار بود اگر کسی عضوش نشود 

اش را بگیرد و وطن شاهنشاه را ترک کند؛ امرای  گذرنامه
هایشان  ارتال چاپلوس و دستبوس و نوکرماب که تعداد مدال

متناسب با درجه چاکر منشیشان بود؛ سازمانی به نام ساواک 
شاه را در رعب و وحشت و انقیاد “رعایای”که وظیفه داشت 

هایال با رشوه  ای که تمام سلول نگه دارد؛ دستگاه اداری
خواری و پارتی بازی آغشته بود و باالخره یک پدر تاجدار 

  .پنداشت میلیون جمعیت را رعیت خود می ۳۵که همه 
 

 سلطنت، زمینه ساز رشد جریانات اسالمی
همین نظامی که زمینه ساز انقالب بود در عین حال در 
عروج اسالم سیاسی و خمینی به قدرت نقال داشت  سرکوب 
وسیع چپ و کمونیس  و تشکلهای کارگری در طول سلطنت 
پهلوی از یکطرت و میدان دادن به خرافات و اسالم و آخوند 
دعاگوی جان شاه از طرت دیگر میدان را برای عروج 

  .از پیال آب و جارو کرده بود ۵۷جریانات اسالمی در مقطع 
سلطنت پهلوی با سرکوب سازمانیافته نیروهای چپ و 
کمونیست در دوره خود ررا شاه آغاز شد  مقابله و نابودی 
هر گونه تحرک و تفکر کمونیستی را او به قانون رسمی 

، هر ۰۳۰۱ارتقا داد  قانون ردکمونیستی مشهور او در سال 
گونه فعالیت و تبلیغ و تشکل کمونیستی را ممنوع کرده بود و 
به تبع آن نقال و وظیفه اصلی شهربانی دستگیری و شکنجه 

ها بود  محمد ررا شاه همین  و حبس طوالنی کمونیست
ها و فعالین و  تعقیب و زندانی کردن و کشتار کمونیست

رهبران کارگری و سرکوب هرنوع تجمع و تشکل کارگری 
را با شدت بیشتری ادامه داد  به این ترتیب ظرفیت چپ، 

ها برای حضور سیاسی متشکل در  طبقه کارگر و کمونیست
ترین سطح رسیده بود  حتی حزب  تحوالت سیاسی به پایین

دانست و رسما  توده که هرگز خود را کمونیست نمی
مارکسیس  را از اسنادش کنار گذاشته بود به عنوان مبلغ الحاد 
و اهانت به قران و علمای عظام شیعه و دشمن قس  خورده 

  .اسالم مورد سرکوب شدید قرار داشت
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های نیروهایی در داخل ایران پیال  شانه
رفت  نیروهایی که به اندازه همین  می

ها از کمونیس  و قدرت گیری کارگر  دولت
بی  داشتند و در تبدیل کردن خمینی به 

ای از کوشال باز  لحظه“رهبر انقالب”
  .نایستادند

اطرافیان خمینی در نوفل لوشاتو را به 
خاطر بیاورید که در بردن خمینی به 
پاریس نقال داشتند، در پاریس شب و روز 
برای فروختن آن آخوند مرتجع به عنوان 
رهبر انقالب به مردم ایران و جهان به هر 

پرواز ”ای دست زدند و باالخره در  شیادی
همراه او وارد ایران شدند تا در “انقالب

مقام وزیر و وکیل و روسای نیروهای 
امنیتی جمهوری اسالمی نقششان را ادامه 
دهند  اکثر این حواریون خمینی اعضا و 
فعالین جبهه ملی و نهضت آزادی و 
انجمنهای اسالمی دانشجویان در خارج 

  .بودند
ترین این حواریون  یکی از شناخته شده

ابراهی  یزدی از نهضت آزادی بود که 
یکی از افتفاراتال این است که بعد از 
اخراج از عراق امام را قانع کرده به 

دارد “مرکزیت سیاسی”پاریس برود که ه  
و ه  دار و دسته خارج کشوری جبهه ملی 
و نهضت آزادی و انجمنهای اسالمی به 

  .توانند پیال امام رفت و آمد کنند راحتی می
  :نویسد ابراهی  یزدی در خاطراتال می

در طول راه از ایشان پرسیدم برنامه  ... ” 
روید  گفتند به کویت  چیست و کجا می

روند و بعد از چند روز اقامت در  می
روند  گفت  رفتن به  کویت به سوریه می

فایده است  بهتر است بروید به  سوریه بی
جایی از دنیا که بتوانید حرفتان را بزنید، 
ایشان نپذیرفت  ایشان تردید داشتند که آیا 
یک مرجع شیعه مناسب است که به والیت 

گفتند، خیلی  کفر برود یا نه  راست ه  می
عجیب بود، امروز برای ما عادی است 
ولی در آن زمان خیلی عجیب بود که یک 
مرجع بزرگ از بالد اسالمی به بالد کفر 

 “ .برود
 

صدر  زاده و بنی همین یزدی به همراه قطب
و صادق طباطبایی بودند که نقال داللی 

های غربی را به خوبی  میان امام و رسانه
ایفا کردند و برای این مرتجع سیاسی به 

های مه  و  در رسانه“رهبر انقالب”مثابه 
از آن طریق افکار عمومی جهان 
بازاریابی کردند  ابراهی  یزدی در جایی 

رفتن شاه از ایران نبود که به ”گوید که  می
روزی که آیت  ۰۰۹انقالب جان داد، بلکه 

اله خمینی در پاریس بود تعیین کننده بود و 
جنبال را به صورت یک انقالب درآورد  

نگار و رسانه گروهی در  هیچ روزنامه
غرب نبود که به پاریس نیامده و مصاحبه 

دقیقا درست است  نوفل  .«نکرده باشد
لوشاتو بازار اصلی فروش خمینی به مثابه 
یک شفصیت سیاسی و امثال یزدی ه  
دالالن اصلی در این معامله کثی  تاریفی 

  .بودند
گری سیک از اعضای شورای امنیت ملی 

تر در باره نقال فعال این  دولت کار
های خارج کشوری خمینی این چنین  نوچه

صحبت کرده است که یزدی به آمریکا آمد 
تا ما را قانع کند که نباید از خمینی واهمه 
داشت و اینکه هدت جمهوری اسالمی 
است که با ایده آلهای آمریکا ودمکراسی و 
آزادی فردی و حقوق بشر تناقض ندارد! 

ها نفواهد  اینکه ایران به دامن کمونیست
افتاد و مانعی برای رابطه با آمریکا وجود 

بفتیار در کتابال تحت عنوان   !ندارد

از هیستری ردکمونیستی خودش “یکرنگی”
کند  در اوج انقالب به این صورت صحبت می

که گویا دستور داده بود به هیچکس تیراندازی 
پرچمی جز پرچ  ایران در ”نکنند مگر اینکه 

محلی به اهتزار در آید  زیرا هیچ بعید نبود که 
پرچمهایی با عالمت داس و چکال از گوشه و 
کنار بیرون آید، چیزی که من مطلقا تحمل 

  !« .کردم نمی
پایه ”کرد که با حف   اگر بفتیار هنوز فکر می

شانسی برای مقابله با کمونیس  وجود “سلطنت
دارد، سنجابی به ارابه خونین خمینی پرید تا با 

همین نقال را ایفا کند  “پایه مذهب”اتکاء به 
سنجابی در ماه آبان خدمت امام شرفیاب شد و 

ای مشهور به ایران بازگشت  با بیانیه سه ماده
نظام حکومت ملی ایران بر اساس ”که در آن 

اعالم شده بود و بعدا در “موازین اسالم
ای بیعت کاملال با امام را به این  مصاحبه

  :صورت فرموله کرد
این نهضت اساسال در عدم ررایت، عصیان ”

ب  و طغیان ملت ایران است که رهبر آن آیت
درصد ملت ایران مسلمانند و  ۹۸خمینی است  

الزاما حکومت آن نیز باید اسالمی باشد و خیال 
گوی  و  کن  در این مورد آنچه که من می می

دارند، اختالت  آنچه امام خمینی اظهار می
روزنامه اطالعات، “)زیادی وجود ندارد 

دیماه  ۲۹مصاحبه با دکتر سنجابی، مور  
۰۳۵۷( 

بارزگان ه  بعد از دیدار با خمینی در پاریس با 
همین ادبیات جایال را در ص  ردانقالب 

اکثریت قاطع ملت   -۰”اسالمی روشن کرد  
خواهد و خواستار  ایران، شاه و رژی  او را نمی

اکثریت قاطع ملت   -۲حکومت اسالمی است  
ب خمینی را به رهبری خود  ایران، آیت

نهضت آزادی به تاریخ  اعالمیه“)برگزیده است
  )۰۳۵۷آبان  ۰۴

جالب است که اولین نفست وزیر خمینی 
بازرگان بود که در تنها تشکل دانشجویی 
اسالمی مجاز دوره شاه بعد از کودتا فعال بود  
خود بازرگان اعترات کرده است که هدت این 
انجمن جلوگیری از گسترش نفوذ چپ بوده 

  .است
در همین مقطع بود که حزب توده ه  رسما 
حمایت خود از جبهه ملی و خمینی را اعالم 
کرد و هوادارانال را به ص  کرد تا با امام و 

  .علیه انقالب مردم باشند
 

  :در خاتمه
هایی از اعترافات خود دست  ها فق  گوشه این

اندرکاران صفی است که رد انقالب اسالمی 
را حدادی کردند و در مقابل انقالب مردم قرار 
دادند  ش  طبقاتی و سیاسی مشابه این طی  بود 

شان را  که در مقطعی از پیشروی انقالب همه
علیه طبقه کارگر، علیه گرایشات چپ جامعه، 
علیه برابری طلبی و آزادیفواهی و باالخره 
علیه کمونیس  زیر پرچ  خمینی گرد آورد و 
باالخره خمینی در سایه اتحاد این طی  بود که 
توانست پرچ  خونین اسالم سیاسی را در مقابل 
یک تکان انقالبی ک  سابقه برافرازد  در سایه 
توطئه هماهنگ این طی  بود که زنجیر این 
درنده هار اسالمی باز شد و به جان نسلی از 
انسانهای شری  افتاد که به پا خاسته بودند تا 

 * .مثل انسان زندگی کنند
توریح  برخی از اطالعات استفاده شده در این 

 مطلب از منابع زیر استفرال شده اند  
ایران بین دو انقالب )آبراهامیان(، ایران مدرن 
)نیکی کیدی به انگلیسی(، حقایق در باره 
بحران ایران )خاطرات ارتشبد قره باغی(، 
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی )خاطرات 
ارتشبد فردوست(، صد روز آخر )محمود 
طلوعی(، قدرت و اصول )خاطرات 

میریزد برژنیسکی(  همه چیز فرو 

همان صلیب نورانی در آسمان پرتو افشران 
بود و از او خواسته شد کره صرلریرب را بره 
همان سان بسازد و آن را همچون نشانه ای 
گرامی بدارد و از آن برای محافرظرت خرود 

 ”.در برابر دشمنان  سود جوید
تردقریرق “ گیبون بره درسرتری مری گرویرد کره 

دانشمندانه ای الزم است تا حرکت تدریجری 
ای که رمن آن کنستانتین خود را پشتریربران 
و سرانجام مرروج  مسریرحریرت اعرالم کررد 

شکی نیست که کنستانتین ترا ”  پیگیری شود 
چهل سالگی مشرک بود  او پریرروزی خرود 
بر ماکسنتیوس را به آیین باستانی رومی ها 
جشن گرفت و بعدها نریرز هرمران گرونره کره 

او “ گیبون با لحنی طرنرز آمریرز مری گرویرد، 
زیرکانه بین امیدها و ترسهای اتربراعرال از 
راه صدور دو فرمان در همان سرال ترعرادل 
برقرار می کرد؛ نفستین فررمران مرراعرات 
پر هیمنه یکرشرنربره را الرزامری مری کررد و 
فرمان دوم، مشرورترهرای دایر  و مرنرظر  برا 

 ”فالگیران را مقرر می داشت 
، در Licinius کنسترانرتریرن و لروسریرنریروس

مسریرحری(   Milan)  ۳۰۳ فرمان میالنشران
آزادی را دادند که از هرر “ به اتباعشان این 

 أآنرهرا مرؤکرد”  مذهبی مایلرنرد پریرروی کرنرنرد 
مسیحیت را ه  از جمله این مرذاهرب اعرالم  
کردند  اما این احتماأل به این خاطر بود کره 
مسرریررحرریرران هررمرریررن تررازگرری مررورد آزار و 
سرررگرروب قرررار گرررفررترره بررودنررد   ایررن کرره 

 ۳۲۵کنستانتین رئیس شرورای نریرس برود )
مسیحی(  ثابت نمی  کند کره مسریرحری بروده 

روایرت مری  Zosimusاست  زاسیمروس  
کند که کنستانتین از روحانیرون مشررک در 
خواست کرده بود که او را از گناه بره قرترل 
رساندن فرزندش، همسررش و بررادر زاده 
اش تبرئه کنند و آمرزیده دارند  و آنگاه کره 
آنها از آنجام چنین کاری خرودداری کرردنرد 

او به آیین رقبای آنها که کمترر سرفرت گریررانره 
بود  گروید و خود را در خرون شرفراعرت آمریرز 

  .مسیح شستشو داد و پاکیزه کرد
احتمال دارد که  انگیزه کنستانتین در محافظرت 
و پشتیبانی از مسیحیان، و بعدأ امتیاز دادن بره 
آنها همان انگیزه های مرعرمرولری فررمرانرروایران 

مری  Schlegel باشد  همان طور که شرلره گرل
نه “گوید او اول در موردشان مدارا روا داشت 

از سر عدالت خرواهری و جروانرمرردانری، و از 
آنه  کمتر  به خاطر تعرلرق خراطررش بره کریرال 
مسیحی، بلکه به مالحظه دور اندیشی دنریروی  
می خواست که مسریرحریران را در جرانرب خرود 

حردس مری  Mosheim مروشرایر ”  داشته باشد 
امرپرراترور بررداشرترال ایرن  برود کره “ زند کره 

مسیحیان بایرد کرارآیری و سرودمرنردی فرراوانری 
داشته باشند و بت پرستان کرامرال بری ترأثریرر و 
ناتوان باشند تا اقتدار حاک  بر جرامرعره ترقرویرت 
شررود و شررهرررونرردان را نرراگررزیررر از انررجررام 

گیبسون همین نظر را دارد و ”   وظایفشان کند 
آن را به همان شریروه طرنرزآمریرزش ابرراز مری 

تفت امپراتور در صورتری “دارد  او می گوید 
بر پایه ای ثابت و دائمی بنا می شرود کره هرمره 
رعایایال بیاموزند که باید رنج ببرند و اطاعرت 

، در کررفرررآمرریررزتررریررن Voltaire ولررتررر”  کرنررنررد 
شعرش، کنستانتین را مته  می کند که مرحرراب 
کلیسا را تبدیل به چرار پرایره ای دم  دسرت بره 
رهبری که محربروبریرت دارد بررای صرعرود بره 
تفتال کرده است  درست است که  مسریرحریران 

هنوز بفال اندکی از ساکنران امرپرراتروری را “ 
تشکیل می دادن، اما در میان مردمی منح  که 
عوض شدن اربابشان را مانند یک برده برا بری 
تفاوتی تلقی می کنند، روحیه و وحدت یک دار 
و دسررترره مررذهرربرری مرری ترروانررد برره رهرربررری کرره 
محبوبیت دارد کمک کند، چرا که آنهرا از سرر 
ایمان زندگی و دار و ندار خود را وقر  کررده 

 ” اند 
    ادامه دارد

  ۰۹ادامه جنایات مسیحیت  از صفحه 
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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 1تا  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

، 0-002-663-0833می توانند باپویان پویا، نمایندگی نشریه در آمریکا شماره تلفن    

.تماس بگیرند 0-606-320-2020و یا در کانادا با شماره تلفن   

و  (را در آهسفورد و همبرریرج )انرگرلرسرتران

نوبل )فرانسه( و پروجا )ایتالیرا(   تور و گره

ى   نرامره  گرى  برا زنرده ۰۹۷۲پى گرفرت  در 

پوى مروسریرقریردان هره دو سرال   فدریكو پوم

ى شررهررر   پرریررال از آن نرروشررترره بررود جررایررزه

 بارسلونا را به نصیب برد  

چنان هره   در پاریس ه  ۰۹۷۹تا  ۰۹۷۵از 

مشررغررول فررراگرررفررتررن زبرران چررك بررود در 

یرى در براب   ى ادبیات تطبیقى رسرالره  مقوله

سیرلوت شاعر اسپانریرایرى و سروررآلریرسر  

اشعار والدیمیرر هروالن  ۰۹۷۸نوشت  در 

شاعر چك را به اسپانیایى ترجمه هرد  در 

ى اشررعررار خرررود   بررا مررجررمرروعرره ۰۹۸۳

ى شررهررر   بررار دیررگررر برره جررایررزه“زیسررتررن” 

بارسلونا دست یافت  وى تا ایرن زمران در 

رانررى و   سرراسررر اسررپرانرریرا برره ایررراد سررفرن

برگزارى ل جلسات شرعررخروانرى پررداخرتره 

 بود  

المللى ل شعر   هاى بین  در فستیوال  ۰۹۸۴از 

هرلرنرد(، ) یژ )بلژیك(، روتردام  شهرهاى لى

وو )یوگسالوى(، مریرالن   استروگا و سارایه

مراهال(، صرنرعرا ) )ایتالیا(، پاریس، اسیلح

)یمن( شعررخروانرى هررده برود  شرعررهراى 

هالرا خرانرس بره انرگرلریرسرى و فررانسره و 

ایتالیایى و چك و مجار و یونانى و صررب 

و هروات و مرقردونرى و تررهرى و عرربرى 

 ترجمه شده است  

انرترهرا،  ای بری چون کروچره به نقل از ه   —

 .احمد شاملو، انتشارات نگاه

 در مرزهاى هوا

 شودهیاهویى سرخ اخطار مى

 انبارندبادها آغوش   مرا مى

 آرندو به دستان   من هجوم مى

 چههاى وزش   آنجوانه

 در کویر حتا

 .سرسبزى از سر تواند گرفت

 کالرا خانس

 ترجمه : احمد شاملو

  

در  ۰۹۴۱هالرا خانس در شش  نوامبر 

بارسلون اسپانیرا زاده شرد  در دانشرگراه 

بارسلون ادبیات و تاریرخ آمروخرت و بره 

لرونرا در   در دانشرگراه پرامرپ ۰۹۷۱سال 

اش   ى اجتهاد یافت  مرطرالرعرات  هنر مرتبه

 

اند درختان خاموش  

 خاموش است خاک

 تنها سنگینی این برف محض

دهد. از هستی خبری می  

 افق محصور است

زند خال، سبکی را زخم می  

کند جسم، خود را محبوس می  

 محبوس رویاهای خویش

گریزد از آدمی می  

 و حتی باد

شده در خیاالتش، از یاد  گم

برد می  

 ابعاد محسوس را.

برد کس گمان نمی هیچ  

 که زیر این برف،

 این برف محض،

ی کوچکی اندیشه  

رباها اسیر آهن  

کند سرود جاذبه را خلق می  

که رازی، چنان چون  

 گل.

زند کالغ آن را حدس می  

و در آسمان یخی منفجر 

شود می  

ماند و معلق می  

 باالی آن

جا که گل، پوشیده و پنهان آن  

کشد. نفس می  

 کالرا خانس

 ترجمه : احمد شاملو
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