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 سیامک ستوده

مرگ فجیعع فعرخعنعده دخعتعری کعه در یعکعی از مسعاجعد کعابعل 

دراعتراض به مالی معرتعجعع مسعجعد  معورد حعمعلعه جعمعععیعت 

مسلمانان متعصب قرار گرفته، بعجعرم واهعی سعوزانعدن قعران 

زیر ضرب و شتم وحشیانه جمعیت مهاجم به قتل معی رسعد، و 

بطور بیرحمانه ای جسدش بعه تتعش کشعیعده معی شعود، یعکعبعار 

دیگر چهره سیاه و نفرت بارمذهب را بعه وضعوح بعه نعمعایعش 

گذارد. این جنایت هولناک چنان دردناک و تاثربرانگیز بود کعه 

افکار عمومی مردم افغانستان را بشدت به تکان تورده و معو  

نفرت و اعتراض بی سابقه مردم بر علعیعه روحعانعیعت فعاسعد و 

جنایتکار را که در  تمام طول تاریخ تعمعدن در هعمعه کشعورهعا 

بخصوص افغانستان مسبب فجعایعع بعیعشعمعاری بعوده اسعت، بعر 

 انگیخت. 

بی شک این حرکت اعتراضی در ادامه خود می تواند تغییر و 

تحول در خور توجهی را در افکار مذهبی و خواب تلوده مردم 

افغانستان بوجود تورد، و با دامن زدن هرچه بیشتر به نفرت و 

انزجار نسبت به قشر تبه کار روحانیت، راه را برای شعنعاخعت 

مذهب، رویارویی با تن و نقش مخرب تن در جعامعععه هعمعوار 

نماید. با این حعال، جعنعبعش روشعنعگعری بعر ععلعیعه معذهعب در 

افغانستان که هنوز در مراحل اولیه و جعنعیعنعی خعود بسعر معی 

برد، ضمن اینکه در پرتو این نوع وقایع تکان دهنده و هشعدار 

دهنده می تواند از محدوده اقشار تحصیل کعرده و تگعاه فعراتعر 

رفته، با نفوذ در میان توده مردم به نعیعروی معهعمعی در جعهعت 

کندن از عادات و افکار قرون وسطایی و پیشرفعت جعامعععه بعه 

جلو تبدیل شود با اینحال، باید توجه داشعت کعه در ایعن مسعیعر 

برای تنکه به جنبش ضد مذهبی قدرتمند ی تبدیل گردد، باید بر 

 موانعی که بر سر راهش قرار دارند، غلبه نماید. 

یکی از مهم ترین این موانع، فقر اقتصادی، بیکاری، جعنعو و 

مصائبی از این قبیل اند که چنان با زندگی روزمره  کعارگعر و 

زحمتکش افغانی گعره خعورده، ذهعن کعارگعر افعغعان را بعخعود 

مشغول داشته اند که به او اجازه نمی دهند لعحع عه ای از تنعهعا 

فراغت یافته، مبارزه بعا معذهعب را نعیعز، بعا تنعکعه لعطعمعات و 

صدمات زیادی را، بخصوص در دهه های اخیر، بعه او وارد 

ساخته، و با جنایات و مفاسد خویش ماتریال الزم برای شناخت 

ماهیت ضد انسانی خود را بعدسعت داده در دسعتعور کعار خعود 

قرار دهد. از اینرو، مبارزه برای بهبود زندگی توده های مردم 

کمک موثری به رهایی تنان از بعنعدهعای اسعارت معذهعبعی معی 

 نماید.  

مانع دیگر، احساس نعاامعیعدی، ضعععف و نعاتعوانعی حعاصعل از 

شکست ها و ناکامی های پی در پعی ایسعت کعه در دهعه هعای 

اخیر عاید او شده است. زحمتکش افغان با همه فداکعاری هعا و 

جان فشانی هایی که در مبارزه با اشعغعالعگعران روسعی بعخعر  

داد، در پایان، با همه هزینه سنگینی که در این راه داد تا شعایعد 

به زندگی اندک بهتر و تسوده ای دست یابد، در پی پیروزی بر 

اشغالگران روسی، نه تنها به زندگعی بعهعتعری دسعت نعیعافعت و 

هیچگونه بهبودی در زنعدگعی اش حعاصعل نشعد، بعلعکعه بعطعور 

نومیدانه ای شرایط کار و زندگی اش وخعامعت بعیعشعتعر یعافعتعه، 

بمراتب بیش از گذشته مورد سرکعوب و چعوعاول دار و دسعتعه 

های جنایتکار مجاهدین که در پی بعیعرون رانعدن اشعغعالعگعران 

روسی اکنون خود بر مسند قدرت نشسته بودند، قعرار گعرفعت. 

این تجربه تلخ نیز به نوبه خود به اعتعمعاد او بعه نعیعروی خعود 

برای تغییر وضع،  لطمه وارد تورده، او را بیعش از پعیعش در 

سراشیبی نا امیدی و یاس نسبت به بهبعود شعرایعط زنعدگعی اش 

قرار می دهد. در یک کالم، سه دهه جنو، کشتعار، چعوعاول و 

سرکوب، بمباران های هوایعی، بعیعکعاری، فعقعر و گعرسعنعگعی، 

توارگی و بی خانمانی، چنان توان و اعتماد به نعفعس او را در 

هم کوبیده که به کلی امید به ایفای نقش در سعرنعوشعت خعود را 

بنابراین، کشمکش میان نیروهای متعا رض بر سر فعرخعنعده و 

مرگ وی، برای تنکه بتواند  سمت و سوی درسعتعی یعافعتعه، بعه 

پیشروی جنبش تزادیخواهی و روشنگری بعر ععلعیعه معذهعب و 

تقویت تن منجر گردد، باید، نعه بعه مسع علعه بعی تعقعصعیعر بعودن 

فرخنده بخاطر واهی بودن اتهام سوزاندن قران به او، بلکعه بعه 

مس له بی تقصیری وی حتی در صورت سوزاندن قرتن، و در 

واقع حق انسانعهعا در سعوزانعدن قعران و هعر کعتعاب دیعگعری، 

 بعنوان جزئی از حق تزادی بیان و تنها متمرکز شود.  

حقیقت تنست که فعرخعنعده قعربعانعی چعیعزی جعز خعود قعران و  

تموزش های وحشیانه تن نشد. زیرا اگر قران توسط مالیعان، و 

به من ور جلوگیری از پی بردن معردم بعه ایعنعکعه چعیعزی جعز 

مشتی خزعبالت نیست، مقدس و غعیعرقعابعل انعتعقعاد، جعلعوه داده 

نشده بود، تنگاه هیچ جمعیتی بسوی کسی که متهم به سعوزانعدن 

تن شده بود، حمله نمی کرد، و این اعمعال وحشعیعانعه را بعععمعل 

نمی تورد. اگر قران با تموزش های تعصعب تمعیعز خعود، مع عل 

قتل مرتد و مجازات سخت هر منتقدی تعصب را  بعه پعیعروان 

خود نمی تموخت، دیگر هیچ مالی مسجدی بایعن سعادگعی قعادر 

به تحریک مردم به قتل این و تن نمی گردید. بعنعابعرایعن، فعقعر، 

احساس نومیدی، نا تگاهی و تعصب همعگعی شعرایعط مسعاععدی 

برای رشد مذهب، و تبعات تن می باشند که موانع مهمی را در 

برابر پاگیری یک جنبش قدرتعمعنعد بعر ععلعیعه اسعالم و قعوانعیعن 

 ظالمانه و قرون وسطائی اش بوجود می تورند. 

با اینحال، باید از خشم و نفعرتعی کعه معرگ فعجعیعع فعرخعنعده از 

دستگاه فاسد روحانیت ببار تورده برای تگاهگری معردم نسعبعت 

 .به مذهب و عقب راندن تن استفاده نمود

 موانع برپایی یک جنبش قدرتمند ضد مذهبی

فقر افتصادی و بیکاری کعه چعنعان ذهعن کعارگعران را  -1

بخود مشغول داشته کعه معانعع در العویعت قعرار دادن 

مبارزه با مذهب توسط او می شود. هم از ن ر اینعکعه  

ذهن او را مشغول نگه می دارد، و هم از ایعنعرو کعه 

زمینه روحی بعرای تعوسعل بعه یعک نعیعروی معاورا  

 الطبیعه را در او تقویت می نماید

 بی سوادی -2

محیط رععب و هعراس از انعتعقعاد معذهعبعی از طعریعق  -3

 مجازات منتقدین

  ۲۱۰۱توریل  

از دست داده، ناچار دل به تقدیر و تینده نا معلوم سورده است. 

با چنین روحیه ای درافتادن با مذهب، هولناک ترین پدیده ای 

که برای انفعال و بی نقش کردن انسان در تععیعیعن سعرنعوشعت 

 خویش بوجود تمده، را کاری بس دشوار و ناممکن می سازد.  

یکی دیگر از موانع عقب راندن مذهعب از زنعدگعی فعردی و 

انتسعاب   اجتماعی مردم در افغانستان، همچون سایر کشورها،

جنایات و زشتی های دین به مسلمعانعان و نعه خعود اسعالم از 

جانب پاسداران دین است. محاف ین دین، از قوانعیعن اسعالمعی 

تنچه را که هنوز ماهیت زشت تن برای مردم تشکار نعگعشعتعه 

است، در زمره افتخارات اسالم، و هر تنچه را که زشتی اش 

در ن ر مردم برمال و اسالم را با خعطعر رویعگعردانعی از تن 

مواجه ساخته، به مسلمانان و نه خود اسالم نسبت معی دهعنعد. 

باین ترتیب، با زیرکی و هنرمندی مانع از پی بردن تعوده هعا 

به ماهیت ک یف و ضد انسانی مذهب و رویگردانی از تن از 

 پی تجربه خود می شوند. 

امروزه، در حالیکه مرتجعین اسالمی با اعمال جنایتکارانه و 

فوق ضد بشری خود، مانعنعد سعر بعریعدن اسعرا، بعرده کعردن 

زنان و تجاوز و فروش تنان، اعمالی که در قران با صراحت 

کامل بر تنها تاکید و خود محمعد نعیعز در جعنعگعهعا و غعزوات 

خویش تنها را شخصا و یا توسط دیگران انعجعام معی داده، و 

اعالم مفتخرانه ی انطباق این اقعدامعات بعا تیعه هعای قعران و 

سنت محمدی، خوشبختانه و بعا صعداقعت ابعلعهعانعه ای، اذهعان 

مسلمانان را در مقیاس وسیع متوجه ماهیت پلید و ضد بشعری 

اسالم و رویگردانی از تن می نمایند، معارضین حیعلعه گعر و 

دغلباز تنان نیز، از مسلمانان میانه رو و اصالح طلب گرفعتعه 

تا سران دول اموریالیستی غرب، می کوشند حعقعیعقعت امعر را 

وارونه جلوه داده، با ادعای اینکه اسالم دین صلع  و ععدالعت 

بوده، و اعمال جنایتکارانه مسعلعمعانعان افعراطعی هعیعچعیعگعونعه 

ربطی به اسالم و قران نداشته، با تعالیم گویا انسانی! و صلع  

طلبانه تن فرسنو ها فعاصعلعه دارد، معانعع ریعزش اسعالم در 

میان توده های وسیع مسلمان و بعی اععتعبعاری تن در انع عار 

عمومی جهان می گردند. باین ترتیب، مس له انطعبعاق یعا ععدم 

انطباق جنایات دار و دسته های اسالمی بعا حعقعیعقعت اسعالم و 

قران به حلقه مرکزی در مبارزه ن ری در درون و بعیعرون 

دنیای اسالم، و عامل تعیین کننده در تعیین تعکعلعیعف تعاریعخعی 

اسالم در جهان و بخصوص در ممالک اسعالمعی تعبعدیعل معی 

 شود.  

در مباح ات مربوط به علت و عامل اصلی قتل فرخنعده  نعیعز 

 همین مبارزه و تالش بین نیروهای درگیر بچشم می خورد.

در افغانستان، دوایر اسالمی، منجعمعلعه معحعافعل و جعریعانعات  

افراطی می کوشند تا با تاکید بر واهی بودن؟ اتهام سعوزانعدن 

قران به فرخنده، حرمت قران و و سوزاندن تن بعععنعوان یعک 

گناه نابخشودنی، و در نتیحه مجازات مرگ را بعنوان قعانعون 

مقابله با این گناه، یعنی شرایط قبل از مرگ فعرخعنعده را، کعه 

هر انتقاد از قعران بعععنعوان تعوهعیعن بعه تن مسعتعوجعب معرگ 

شناخته می شد، بهمان شکل گذشته حفع  نعمعوده، و معانعع از 

تضعیف موقعیت خود و اسالم در برابر فشار و تعرض مردم 

بدنبال مرگ فرخنده شوند. در حالعیعکعه نعیعروهعای پعیعشعرو و 

مترقی، با محکوم نمودن هر گونعه معجعازات معرگ و اععدام 

بطور کلی و منجمله برای سوزاندن هر کتعابعی، حعتعی کعتعاب 

قران، علیرغم تقدس تن در نزد پیروانش، می کعوشعنعد حعربعه 

مرگ و اعدام را همچون وسیله ای در دسعت روحعانعیعون و 

مقامات حاکمه سرکوبگر به من ور تداوم خعفعقعان و رععب و 

هراس اسالمی در میان مردم و تعرسعانعدن تنعهعا از هعرگعونعه 

انتقاد و اعتراض نسبت بعه قعوانعیعن اسعالمعی، از دسعت تنعان 

 خار  نمایند.  

  قتل فرخنده، جنبش روشنگری بر علیه مذهب در افغانستان و موانع پیشروی آن
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 ساکرامنتو و سن خوزه; تریسی ;میشل ویو; گلندیل; اورنج

 +1 -427– 212-4857: نمایندگی دنور، روشن کلرادو

 هالیوود، پالنیشین، النو وود، و تموافلوریدا: 

 وینتروپ ماساچوست:

 بالتیمور، گیترزبرگ، و راک ویلمریلند: 

 نوویمیشیگان: 

 وینا، استرلینو، تشبرن و فاالزدیچویرجینیا: 

 تلفن نمایندگان روشنگر: 

 +1- 777-243-1533:  پویان پویا  در سراسر آمریکا

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

شروع به کار کرده و اول هرماه  2774روشنگراز سال 
 انتشار می یابد.                       

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

 ویراستار: الماس شعار
 صفحه آرائی : حمید جعفری

5777تیراژ:     

روشنگر متعلق به شماست و فقط با کمکهای مالی شما  

 است میتواند به انتشارش ادامه دهد.                         

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

کانادا                                                   

 TD CANADA TRUST 

 NAME: ROWSHANGAR 

 ACCT.# 73182 777 49728215279 

 ABA (Rout No.): 722779893 

 SWICH CODE: TDOMCATTTOR 

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

ROWSHANGAR  

 PO BOX 88729 FAIRVIEW MALL RPO 

 1577 SHEPPARD AVE EAST 

 WILLOWDALE, ON M2J 8B9 

 CANADA 
 آدرس  پستی روشنگر:

PO Box  88729 Fairview Mall RPO 

1577 Sheppard Ave East 

Willowdale, ON   M2J 8B9, Canada 

تأکید کردیم که با توجه به شرایط زندگی این گروه ، باید 
هرچه زودتر محلی در مرکز شهر تورنتو در ن ر گرفته 
 شود.                                                                      

به نمایندگان گفتیم که منت ر تصمیم گیری و اقدام فوری 
مدیدیت کل هستیم؛ و زمانی که جلسه را ترک می کردیم به 
تنها خاطر نشان کردیم چنانچه جایگزینی برای این بی 
خانمانها در ن ر نگیرند، ما خود مستقیما وارد عمل شده و 
خودمان محلی را اشغال خواهیم کرد. ما از مردم می خواهیم 
که در قبال این مس ولیت اجتماعی با ما همراه، و حمایت الزم 
 را داشته باشند."                                                        

 منبع خبر: وب سایت ائتالف علیه فقر

سرپناهها برای بی خانمانها داشته 
است. به دنبال مرگ چند بی خانمان 
در اثر یخ زدگی در سرمای شدید 
خیابان، و مشکالت زنان بی خانمان، 
این اعتراضات جنبه ی وسیع تری 
 پیدا کرده است.                        

اعضای جمعیت "ائتالف علیه فقر" 
مارچ در مقابل ساختمان  37در روز 

"مترو هال")مقر نمایندگان شهر( ، 
جمع شدند  به عنوان اعتراض به 
بسته شدن یکی دیگر از مراکزی که 

جای خواب برای بی  127دارای 
خانمانها بوده است.  مس ولین این 

مارچ ساختمان  31مرکز باید تا روز 
را تخلیه کرده و همه ی بی 
خانمانهای مستقر در اینجا را  بیرون رانده، و بدون در ن ر 
 گرفتن جایی دیگر، در خیابانها رها کنند.                            

یکی از فعالین این جمعیت می گوید: " وقتی ما مقابل ساختمان  
نمایندگان رسیدیم، در به روی ما بسته شد و فقط یکی از درها 
با نگهبانی پلیس باز بود.  پلیس و نیروهای حفاظتی از ورود ما 
به ساختمان جلوگیری کردند به این عنوان که ما قبال وقت 
نگرفته ایم.  وقتی با اصرار و پافشاری ما مواجه شدند، فقط به 
سه نفر از ما اجازه دادند وارد شویم و خواسته های خود را 
مطرح کنیم.  نیروهای محاف  همراه ما تا طبقه ی ششم تمدند و 
ما توانستیم  دو نماینده ی شهر را مالقات کنیم.  نماینده ها به ما 

جای خواب  127گفتند در حال حاضر جایی دیگر برای این 
تعطیل شده موجود نیست.  ما روی این مس له تأکید کردیم و 
اعتراض کردیم که وقتی شهرداری جایگزین دیگری تماده 

جای خواب را به  127نکرده، به چه علت مرکزی با  ظرفیت 
تعطیلی کشانده و بی خانمانها را در خیابان رها می کند؟  ما 

2718مارچ  37پرتو،   

مس له ی بی خانمانی، مردن در اثر یخ زدگی در سرمای 
شدید در خیابانها، تعدی و خشونت نسبت به زنان بی 
خانمان ،  نبود امنیت حتی در سر پناهها، تعطیلی مراکزی 

ساعته به روی بی خانمانها باز باشد به علت  27که باید 
قطع بودجه ی سرویسهای اجتماعی، تماما نشان از بی 
توجهی مقامات دولتی به شرایط  دشوار گروههای محروم 
جامعه است. در مقابل، گروهها و نهاد های اجتماعی 
هستند که به این معضالت ن ر داشته و محور فعالیت شان 
اعتراض به مس ولین در جهت یافتن راه حل برای  این 
 نابسامانی اجتماعی است.                                          

جمعیت "ائتالف علیه فقر" در تورنتو به خصوص در 
ماههای اخیر اعتراضات گسترده ای را علیه تعطیلی 

 مسئولیت و فعالیت اجتماعی برای مشکل بی خانمانی
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 مصاحبه با یکی از معلمان در مورد اعتراضات اخیر

 

   ۳٢۳٢اسفند  ٣٢شنبه 

در ماه های اخیر اعتراضات سراسری كارگران و پرستاران و 
به خصوص معلمان در شهر هاای ماخاتالای بارای داشاتان یا  
زندگی مناسب و ماااابالاه باا فااار روز افازون مازد و حاااو  
بگیران ادامه داشته است. طاباااه كاارگار یاعانای آناان كاه جاز 
فروش نیروی كار خو د چیزی دیگری ندارند باا دساتامازدهاای 
موجود امكان ی  زندگی معمولی و باالتر از خط فار را نادارناد 
و در این زمینه كارگران، معلمان، پارساتااران و كالایاه مازد و 
حاو  بگیران در شرائط یاكاساانای قارار دارناد. در حاالای كاه 

میلیون تومان در  ۵٠حاو  مدیرا ن وابسته دولتی به بیش از 
ماه میرسد و اختالس های پی در پی اموال مارد  هار روز در 
جلو چشمان متحیر كارگران و زحمتكشان صاورت مای گایارد، 
طباه كارگر چاره ای جز اتحاد و همبستگی برای احاا  حاو  
خود ندارد . در این زمایاناه مصااحاباه ای داشاتایام باا یاكای از 
معلمان فعال )آقای ابراهیمی(، در مورد اعاتاراضاات اخایار كاه 

 در زیر میاید. 

هاد  ماعالااماان از ایاان تاراماعااات اخایار چایاسات و آناهاا چااه 
 خواهند؟  می

این تجمعات و اعتراضات در روزهای اخیر، در اصعل بعرتیعنعد 
های بعه حعق معععلعمعان بعه خعاطعر تعبعععیع  در  انباشت خواسته

اسعفعنعد نعمعود  ۰۱برخورداری از حقوق و مزایعا اسعت کعه در 
های معلمان پرداخت معععوقعات  بیرونی داشت. بخشی از خواسته

هعای  هعا اسعت کعه خعواسعتعه های دولت و عمل بعه وععده و بدهی
الزحمه اضافه کاری که خواستعه جعدیعدی  حداقلی است مانند حق

ها سر این مس له مشکل داشعتعه  نیست و همواره معلمان با دولت
کعنعنعد و بعععد از یعک سعال دسعتعمعزد  اند که یک سعال کعار معی

گیرند که بسعیعار ظعالعمعانعه اسعت. چعون بعه ایعن تعرتعیعب بعا  می
ها و افزایش تورم و کاهش ارزش پعول و ععدم  تزادسازی قیمت

هعا معععلعمعان هعمعواره معتعضعرر  پرداخت به موقع تعوسعط دولعت
شوند. اما در مرحله ای که این اعتراضات را شاهد هسعتعیعم،  می

معلمان فراتر از این حقوق حداقلی و ابتدایی، بر حقوق انسعانعی 
کنند. مع علعن یعکعی  و متناسب با یک زندگی شرافتمندانه تاکید می

های اصلی معلمان افزایش دستمعزد بعاالی خعط فعقعر  از خواسته
است .در هفته گذشته ایسنا یكی از خبر گزاری های رسمی خط 
فقر را دو میلیون و ششصد هزار تومان اعالم کرد. معلمعان بعه 

خواهند و مععتعقعد  صورت شفاف دستمزد حداقل باالی فقر را می
تواند به معیعشعت تنعهعا سعر و سعامعان  هستند که فقط این مبنا می

بدهد. و هر نوع افزایش ساالنه حقوق باید بیشتر از نعر  تعورم 
واقعی باشد. همچنین معععلعمعان بعا تعوجعه بعه حعق بعیعمعه ای کعه 

کنند خواهان برخورداری از یعک بعیعمعه تعکعمعیعلعی  پرداخت می
کارتمد هستند که کیفیت و پوشش مناسبی داشته باشد. البته تعنعهعا 
خواسته معلمان در تجمعات اخیر به مس علعه معععیعشعت خعودشعان 

شود و خواهان تحول در ن ام تموزشی هستعنعد. ایعن  محدود نمی
ها که فراتر از مس له معیشت هست به دنبال تعحعقعق چعه  خواسته

 چیزهایی است؟

های معلمان با هم رابعطعه تعنعگعاتعنعو  البته من اشاره کنم خواسته
دارند. م ال در بعد تموزشی معلمان خواهان یک تموزش کعیعفعی 
و استاندارد هستند. در این رویکرد تموزش و پرورش بعایعد در 
اولویت اول دولت قرار بگیرد و بودجه تعلیم و تربیت متعنعاسعب 
با تن تامین و تخصیص یابد، ایعن امعر بعدون تعوجعه بعه مسع علعه 
معیشت امکان پذیر نیست. معلمان از سویی حقوق خعودشعان را 

هعای  بینند. وقتی تراکم کعالس تموزان می در پیوند با حقوق دانش
کشند در اصل در راستای منافع دانعش  نفره را به چالش می ۴۱

سعازی ،  سعازی معدارس و معقعاوم کنند. ایمعن تموزان حرکت می
یکی دیگر از مقوالتی است که معلمان در تن بعه دنعبعال حعقعوق 
شاگردان خود هستند. معلمان بر این باورند که اگر تحول جعدی 
در امر معیشت معلمان ر  ندهعد هعر بعرنعامعه دیعگعری کعه در 
ظاهر به دنبال تحول در ن ام تموزشی باشد، عقیم خواهد معانعد. 
مانند همین تحول ن ام تموزشی که در دوره احمدی نعااد کعلعیعد 

ی  شعود، چعه مسع علعه خورد و در دوره روحانی دارد محقعق معی
کیفی را از ن ام تموزشی حل کرده است؟ ن ر شخصی من این 

ثمر بوده است. ن عام تعحعولعی کعه بعه ععنعصعر  است که هیچ، بی
دهد بیشتر فضعای را مسعمعوم و  کننده یعنی معلم بها نمی متحول

هعای  شعود بعدون تعوجعه بعه زیعرسعاخعت کند. مگر معی متهوع می

ضروری متناسب بعا تمعوزش و 
پرورش نوین برای کیفیت دانعش 

ریزی نعمعود. ایعن  تموزان برنامه
کععار شععدنععی نععیععسععت. هععمععچععنععیععن 
معلمان خواهان مشعارکعت فعععال 

گعیعری در نع عام  در امر تصعمعیعم
خعواهعنعد  تموزشعی هسعتعنعد و معی

نعع ععام تمععوزشععی بععا تععوجععه بععه 
جععغععرافععیععای فععرهععنععگععی ایععران و 

های اقلیمی غیعرمعتعمعرکعز  ویاگی
 باشد. 

هاا  راهکار تحاااق ایان خاواساتاه
 چیست؟

هعای  یکی از شعارهای محوری معلمان تاکید بعر نعقعش تشعکعل
های موجود که اک را وابسته بعه  صنفی مستقل بود. چون تشکل

ها و باندها قدرت و ثعروت هسعتعنعد ایعن اععتعراضعات را  جناح
محکوم یا بایکوت کردنعد. هعیعچ تعغعیعیعری در سعاخعتعار نع عام 

 پذیر نیعسعت.  های مستقل امکان تموزشی بدون تقویت این تشکل
تعر بعودنعد  های صنفی در قضایای اخیر از معلمان عقعب کانون

 ۰۱ولی با درایت برخی اعضا و حمایت کنشگران مستقل در 
هعای معععلعمعان هعمعگعام  اسفند توانستند خودشان را بعا خعواسعتعه
تید به دنعبعال  هایشان بر می نمایند. االن تن طوری که از برنامه

هعا هسعتعنعد و  ها برای تقویت و گسترش کعانعون یکسری برنامه
اقبال مناسبی برایشان بوجود تمده است. در مورد کانعون بعایعد 
های  منت ر ماند و دید چقدر در نزدیک شدن به بدنه و خواسته

شوند چون بینابینی و حرکت زیگزاگی معععنعا  معلمان موفق می
ندارد یا شما باید طرف بدنه اجتماعی معلمان باشید یعا حعامعی 
 معععععععنعععععععافعععععععع صعععععععاحعععععععبعععععععان قعععععععدرت و ثعععععععروت. 
اما مستقل از کانون، حق تشکل یابی یک حق اجتمعاععی اسعت 

تواند این حق را از معععلعمعان سعلعب نعمعایعد.  و هیچ چیزی نمی
معلمان برای احقاق حقوق بر حق خود چاره ای جز معتعشعکعل 

 های مشخص ندارند.  شدن مستقل حول خواسته

سازی آموزش و پارورش یاکای از ایان  شعار لغو خصوصی
هاایای مااناناد  شعارها بود. چرا این خواسته در کنار خاواساتاه
 رفع تبعیض و افزایش دستمزد مطرح شده بود؟

سعازی تمعوزش عععمعومععی و رایعگععان نععمععود  چعون خصعوصععی
تبعی  و نابرابری در ساختار ن ام تمعوزشعی در ارتعبعاط بعا 
حقوق کودکان ات. و کسانی که دغدغعه رفعع تعبعععیع  دارنعد 

توانند نسبت به تبعیضی که در ارتباط با تموزش کعودکعان  نمی
دهد بی اعتنا باشند. یکی از تبعات خصعوصعی سعازی  ر  می

تموزش ، خار  کردن کودکان طعبعقعات فعرودسعت از چعرخعه 
تموزش و افزایش تعداد کودکان بازمانعده از تعحعصعیعل اسعت. 
سیاستی که بعد از انقالب ادامه پیدا کرد و بعه خعاطعر شعرایعط 

اش هعمعوار شعد و  هاشمی مسیر قانونعی بعد از جنو در دولت
های تن را  دولت اصالحات تن را ادامه داد و احمدی نااد پایه

های ن ولیبرالیستی دولت روحعانعی در  مستحکم نمود و سیاست
بعد تموزش در قاالب همین سیاست متبلور شده است . البته بعا 

های مردمی در ععرصعه تمعوزش و  نام فریبنده جلب مشارکت
سعازی را  پرورش. در اصل معلمانی که شعار نفی خصوصی

دهند در کنعار تن بعر مشعارکعت در سعاخعتعار تمعوزشعی و  می
مدرسه و نیز تموزش کیفی و برابر تاکید دارند. طبیعععی اسعت 

سعازی و  اقلیتی از معلمان که منافع خودشان را در خصوصی
بینند با این شعار و خواسته هعمعراه یعا  کاالیی شدن تموزش می

 هم عقیده نباشند.

توانیم شعار برابری دستمزد برای معلمان معانعنعد سعایعر  ما نمی
هععا معع ععل وزارت نععفععت بععدهععیععم امععا بععرای  نععهععادهععا و ارگععان

برخورداری دانش تموزان خود از تموزش کیفی و برابر دفاع 
نکنیم. ضمن اینکه این شعار طبقات فعرودسعت جعامعععه معانعنعد 
پرستاران، کارگران و زحمتکشان را به پشتوانه اجتماععی معا 

دار در  های مرسوم و جهت پاشی کند و بسیاری از سم تبدیل می
هعا  سط  جامعه را، که بعا هعدف مشعخعص از طعریعق رسعانعه

کند. ما با این شععار یعک پعیعام  شود، خن ی می شایعه سازی می
دهیم . ما معخعالعف پعولعی شعدن معدارس  مشخص به جامعه می

هعا را نعدارد.  دولتی هستیم و دولت حق گرفتن پول از خانعواده
خواهند با پولی شعدن  معلمان از این پول بهره ای ندارند و نمی

مدارس مشکالت خود را رفع نمایند. دولت اگعر کسعر بعودجعه 
دارد باید بودجه بخش تعلیم و تعربعیعت را فعقعط بعه تمعوزش و 

پرورش اختصاص دهد و باالترین بودجه را به تن اختعصعاص 
دهد و در ساختار تموزشی نیز نیعازی بعه معدرسعه فعروشعی و 
تعدیل نیرو نیست. سیاستعگعذاری درسعت انعجعام دهعد و حعجعم 
نیروهای منفعل ستادی خود را کاهش دهد و بهای بیشتعری بعه 

 معلمان به عنوان پیشتازان تموزش بدهد. 

به جز مساله خصوص سازی که بخش بزرگی از جااماعاه را 
کند، با توجه به این که حداقل حاو  وخط فار برای  درگیر می

معلمان وکارگران، پرستاران و بخش بزرگی از مزد و حااو  
هاای اخایار  بگایاران یاکاساان اسات و کاارگاران نایاز در مااه

ی اعتراضاات ماعالاماان و  اعتراضات زیادی داشته اند، رابطه
 بینید؟ کارگران و پرستاران را چگونه می

من معتقدم کارگران، پرستاران، معلمان و سایر زحمتکشان به 
عنوان نیروی کار که بار اصلی بخش تولید و خعدمعات را در 
جامعه به عهده دارند در یک هم سرنعوشعتعی طعبعقعاتعی بعه سعر 

برند. یعنی تا مادامی که مس له معلمعان را در یعک فضعای  می
محدود به این قشر ارزیابی و بررسی کعنعیعم بعه پعاسعخ روشعن 

رسیم. دولت در ارتباط با معلمان و پرسعتعاران بعه ععنعوان  نمی
کارفرما و در ارتباط با کارگران به عنوان حامی کارفرمایان، 
منافع طبقه مسلط را بعر معنعافعع طعبعقعات فعرودسعت ارجعحعیعت 

دهد . دولت به عنوان کارفعرمعای اعع عم، از سعازمعانعدهعی  می
قوی برخوردار است پول و رسانه و قعدرت اععمعال خشعونعت 
دارد و کارفرمایان بخش خصوصی هم در کنار حمایت دولتعی 
بسیار متشکل هستند. پس ما برای مصعونعیعت خعود در بعرابعر 

ای به جز اتعحعاد نعداریعم.  کارفرماهای بزرگ و کوچک، چاره
بخشی از کارگران به درستی این مس له را درک کعردنعد و از 

های بعرحعق تنعهعا دفعاع کعردنعد امعا  تجمعات معلمان و خواسته
هنوز شاهد یک همگرایی از سوی معععلعمعان و پعرسعتعاران بعه 

 سمت جامعه کارگری نیستیم. 

هاا  علت این امر چیست و اعاتاراضاات هامااهاناخ ایان باخاش
 تواند چه پی آمدهایی داشته باشد؟ می

دالیل متععددی وجعود دارد اولعیعن دلعیعل ایعن اسعت کعه سعنعت 
مبارزات کارگری در ایران ریشه دار و عمیق اسعت اگعر چعه 
معلمان از بدو شکعل گعیعری احعزاب در ایعران، در سعاخعتعار 

های سیاسی نقش تعیین کننعده و حضعور فعععال  احزاب و گروه
های سیاسعی را نعداشعتعه  داشتند و تجربه تشکل مستقل از جناح

اند یا کمتر از کارگران بعوده اسعت. از سعوی دیعگعر در بعیعن 
معلمان و پرستعاران بعه خعاطعر بعرخعورداری از تعحعصعیعالت 
دانشگاهی یک تشخص کاذب شغعلعی وجعود دارد کعه سعیعسعتعم 

هعای  شعنعاسعی و در پعروژه مسلعط از طعریعق معفعاهعیعم جعامعععه
هعا و  دانشگاهی تحت تحقیقعات فعرمعالعیعتعه کعمعی و بعا معقعیعاس

های سطحی به تن جهت داده و نعهعادیعنعه کعرده اسعت.  شاخص
شما تعداد تحقیقات دانشگاهی را یک مروری بکنید تعا بعبعیعنعیعد 
چه تعداد تحقیق در مورد منزلت معلمان صورت گرفعتعه اسعت 

هعا بعوده  در حالی که مساله دستمزد معلمان مورد هجمه دولعت
 است.

طبیعی است که برخی معلمان که تگعاهعی طعبعقعاتعی نسعبعت بعه 
وضعیت خود در ساختار جامععه طعبعقعاتعی نعدارنعد. وقعتعی کعه 

گیرند و زیر خط فقعر  مسکن مناسب ندارند ، دستمزد کافی نمی

  ۱دامه در صفحه ا
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  رادیو فردا
علی یونسی، دستیار ویاه رئیس جمهور ایران، گفت: 

در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست ”
بلکه هویت، فرهنو، مرکز و پایتخت ماست و این مس له 

چرا که ”وی افزود: “  .هم برای امروز است و هم گذشته
جغرافیای ایران و عراق غیر قابل تجزیه است و فرهنو 
ما غیر قابل تفکیک است. پس ما یا باید با هم بجنگیم و یا 

 “.یکی شویم
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، علی 

همایش ”اسفند در  ۰۱یونسی این مطلب را روز یکشنبه 
المللی  های بین مرکز همایش”در  “بزرگ هویت ایرانی

مرکز ”وی توضی  بیشتری در مورد  .بیان کرد “رایزن
واقع شدن عراق برای ایران نداد؛ اما این سخنان “  و پایتخت

تواند به تاریخ باستان اشاره داشته باشد،  تقای یونسی می
زمانی که تیسفون یا مدائن، واقع در عراق امروزی، در 

 .ای پایتخت شاهنشاهی ایران بود دوره
های  دستیار ویاه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت

از منافع مردم منطقه دفاع ”مذهبی در ادامه با تأکید بر اینکه 
همه ”، افزود: “کنیم چرا که همه تنها مردم ایران هستند می

کسانیکه در فالت ایران زندگی میکنند مورد حمایت ما 
خواهندبود و از تنها در برابر خطر تحجر اسالمی، تکفیر و 
الحاد، سلطه ع مانی جدید، سلطه وهابیت، سلطه غرب و 

 “.کنیم صهیونیستم دفاع می
اکنون ایران ازعراق حمایت ”علی یونسی با بیان اینکه 

تنان نمیتوانند این کار راانجام دهند، ”، اضافه کرد: “میکند

  در حال حاضر عراق هویت، فرهنگ، و پایتخت ماست
واینکه “  اموراطوری ایران درحال احیا است“بودکه گفته

اکنون بر چند کشور و حوزه نفوذی مهم منطقه  ایران هم”
مسلط شده است؛ لبنان، سوریه، غزه و به تازگی نیز جای 

 “.است پای خود را در یمن تقویت کرده
چندی پیش علیرضا زاکانی، نماینده مجلس، در اختیار 
های  گرفتن کنترل صنعا، پایتخت یمن، توسط حوثی

برای ایران به حساب  “چهارم”مذهب را فت  پایتخت  شیعه
 .تورد

شنبه خود در ادامه با ابراز  علی یونسی در سخنان روز یک
ای در فالت ایران، گفت:  امیدواری از تشکیل اتحادیه

من ور از اتحادیه این نیست که مرزها را برداریم ولی ”
همه کشورهای منطقه در حوزه فالت ایران باید به هم 
نزدیک شوند چرا که منافع و امنیتشان به هم گره 

 “.است خورده
چنین گفت که  دستیار حسن روحانی در پایان سخنانش هم

های من بدین معنی نیست که بخواهیم بار دیگر  البته حرف”
جهان را بگیریم اما باید جایگاه خود را بدانیم و به خودتگاهی 
تاریخی برسیم. یعنی جهانی فکر کنیم اما ایرانی و ملی عمل 

چنین خواستار تشکیل اتحادیه کشورهای  او در پایان هم“  .کنیم
 .حوزه فالت ایران شد
بعنوان دستیار ویاه رئیس  ۰۱۹۲مهر  ۹علی یونسی روز 

های دینی و مذهبی منصوب  جمهور در امور اقوام و اقلیت 
پیش از این اظهارات تقای یونسی در مورد پیشنهاد  .شد

بازگرداندن نماد شیر و خورشید به جای هالل احمر 
 .برانگیز شده بود جنجال
 ۲۱۰۱مارس  ۸

اکنون رقبای تاریخی ما وارثان روم شرقی وع مانی از ما 
ناراحت هستند که ایران به عراق کمک میکند در حالیکه باید 

او تأکید “  .تمدید و کمک میکردید بگوییم اگر میتوانستید می
باید بگوییم شما حوزه مقابله با تنها را ندارید و ما از ”کرد: 

 “.کنیم منافع مردم منطقه حمایت می
 است یونسی: ایران به صورت یک اموراطوری متولد شده

دستیار ویاه رئیس جمهور در ادامه سخنان خود گفت که 
است و به صورت یک  ایران از زمان تولد جهانی بوده”

وی به اظهارات اخیر “  .است اموراطوری متولد شده
نتانیاهو ”وزیر اسرائیل نیز اشاره کرده و گفت:  نخست

ً اعتراف به ع مت و نفوذ ایران کرده است و گرچه  صریحا
است اما ایران  کشور منطقه را بلعیده ۴مدعی شده ایران 

 “.است تالش بر کمک به این کشورها داشته
بهمن  ۲۱وزیراسرائیل، روزدوشنبه  بنیامین نتانیاهو، نخست

 شدسالروز اِلوان برکین در ترکیه گرامی داشته 

ساله  اِلوان برکین بود  17سالروز مرک نوجوان مارچ  11

در هنگام ت اهرات مردم ترکیه  2713که در تابستان سال 

در استانبول در اعتراض به تصمیم دولت برای خراب 

کردن پارک گیزی در جنب میدان معروف تقسیم به قتل 

رسید. به همین مناسبت هزاران نفر از کارگران و 

زحمتکشان و بویاه جوانان به خیابانها ریخته بر علیه 

دولت و نیروهای سرکوبگر و شرایط اسفباری که بر 

کارگران و زحمتکشان تحمیل شده است و همچنین 

گرامیداشت یاد نوجوانشان راهویمائی کردند. این راهویمائی 

مورد یورش نیروهای سرکوبگر با لباس و لباس شخصی قرار 

گرفت، ولی این یورش سرکوبگرانه با مقاومت و سنگر بندی 

 و تشکیل جبهه جنگی مردم روبرو شد.

الوان برکین بعد از اینکه از ناحیه مغز مورد اصابت کوسول 

گاز پلیس جنایتکار دولت فاشیستی اسالمی سرمایه داری 

مارس  11ماه یعنی تا مرگش در  9ترکیه قرار گرفت، به مدت 

 کیلو گرم تقلیل یافته بود. 12در ُکما بود و وزنش به  2717

هستند ، برای اینکه زندگی روزمعره خعود را سعوعری نعمعایعنعد 
مجبور میشوند خود را با تعاریف و تمجیدهایی م ل منعزلعت و 

هعای داخعل و  ها و شبکعه کرامت معلمی راضی نمایند و رسانه
کعنعنعد  خار  از صدا وسیما تا بی بی سی بر این نکته تاکید معی

که معلمان خواهان ارتقای منزلعت خعود هسعتعنعد و هعیعچ کعس 
نعیععسععت بعه تنععان بعگععویععد انسعانععی کععه از داشععتععن امععکععانععات و 
استانداردهای عینی یک زندگی شرافتمعنعدانعه بعی بعهعره اسعت 

تید و انسانی که از مناسبات انسانی به  منزلت به چه کارش می
های زندگی برای خود رسیده باشعد معگعر معمعکعن اسعت  حداقل

خود را درگیر تضاد سطحعی مع عل تشعخعص شعغعلعی نعمعایعد و 
دیگران را تحقیر کند. در هر صعورت اگعر بعه لعحعاظ بعرخعی 

های خصلتی و تشکعل یعابعی مسعتعقعل تعحعولعی در بعیعن  ویاگی
کارگران و معلمان و پرستاران ر  دهد خواه نا خواه ما شاهعد 
یک اتحاد سراسری بعیعن نعیعروهعای کعار، کعه در ارتعبعاط بعا 

شوند خواهیم بود. این اتحاد اگر معحعقعق  کاِرمزدی است مار می
شود دستاورد تن به یک صنف و قشر خاص محعدود نعخعواهعد 

هعای اجعتعمعاععی و اقعتعصعادی در  شد و نتایعج تن بعر ععرصعه
 راسعععتعععای رفعععع تعععبعععععععیععع  تعععاثعععیعععر خعععواهعععد گعععذاشعععت. 

توان نقطه عطعفعی در حعرکعات  اسفند را می ۰۱و سخن تخر؟ 
معلمان دانست اتعحعاد معععلعمعان تنعان را در معدار جعدیعدی از 

تعوان از تن بعه ععنعوان جعنعبعش  حرکت قرار داده است که می
نوپای معلمان نام برد. تک تک معلعمعان نسعبعت بعه حعفع  ایعن 
جنبش و ارتقای کمی و کیفی تن مسع عول هسعتعنعد و وضعععیعت 
فعاالن صنفی مستقل و کانون صنفی که به واسطعه معجعوزدار 
بودن در موقعیت فراخوان قرار داشت از بقیعه بعیعشعتعر اسعت. 

ها و جریانات معنعتعسعب بعه بعانعدهعای قعدرت و  در مقابل گروه
ها جهت داده ، تنرا متعوقعف یعا  کوشند به این خواسته ثروت می

سو استفاده نمایند. هوشیعاری معععلعمعان بعر حعرکعت بعر معدار 
خواسته به حق صنفی و پرهیز از پیوند خعوردن بعا بعخعش یعا 

های قدرت و ثروت امری ضروری است.  هایی از بلوک بخش
در کنار این هوشیاری باید برای تحقق شعععارهعا ایسعتعادگعی و 
مقاومت کعرد و بعرای شعکعوفعایعی ظعرفعیعت نعاشعی از اتعحعاد 

ی راهبردی و عملیاتی اتعخعاذ نعمعود. امعری  سراسری، برنامه
هعای صعنعفعی  مهم و خطیر که در شرایط کنونی متوجه کعانعون

 در سراسر ایران است. 

یابی همه  با تشکر فراوان از شرکت شما دراین مصاحبه و آرزوی دست
 شان  ی زحمتکشان به حاو  حاه

 كانون مدافعان حاو  كارگر

۴دامه مصاحبه با.... از صفحه ا  
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  فرخنده پس از مجادله درباره خرافات با یک روحانی متهم به قرآن سوزی شد

 مارس 32 –بی بی سی 

شاهدان عینیی میی ییدیینید  ی  

فیرنیینیید ا غن افیی ییانییی  یی  در 

حمل  مردان نشمگین  شتی  د 

جسییید اد در ردغ ردشییین 

سدغاند  شدا پس اغ ب  چیاشی  

یرفتن نرافات مذهبی ب  غلی  

متهم بی  سیدغانیدن نیردن شید  

بدد. ب  یفت  شیاهیدان فیرنینید  

   هفت  پی  در  ابل بی  نیتیل 

رسیدا پی  اغ حیادهی  درحیال 

مجادش  با یک ردحانی دربیار  

اغ  -فرد  تعدیذ )بالییردان  

بی  غنیان  - رف این ردحانی 

در مسجد د غیارتگیا  شیا  ددشیمیشیییر  بیدد.اد در حییین ایین 

مجادش  متهم ب  سدغاندن نردن شد د جمعیتی این اتهام را شنیید 

د ب  اد حمل  در شد.صدها نفر ردغ ددشنب  علی  این نیتیل در 

 . ابل راهپیمایی  ردند

سال داشت با چدب د چماق مضردب شدا شگید  ۸۲فرنند     

ندردا با اتدمبیل غیر یرفت  شد د بعد جسد اد در نیییابیان بیا 

اتدمبیل  شاند  شد د بعد ب  دت   شید  شد.یک میامیدر پیلیییس 

   شیاهید ایین نیتیل در ردغ پینیجیشینیبی  بیدد بی  نیبیرییغار  

دسدشیتدپرس یفت    فرنند  درحیال بیحیا بیا ییک ردحیانیی 

 .محلی بدد

پدر فرنند  یفت    اد شکایت داشت    چیرا غنیان اغ سید  

این ردحانی تشدیق ب  اتالف پدششان برا  نرید بالیردان میی 

شدند.محمد نادر ب  نبریغار  دسدشیتدپرس یفت: "برپای  این 

دردغ هاا مردم نتیج  یرفتند فرنند  مسلمان نیست د اد را بی  

 ".نصد  شت غدند

سید حامد شا  مامدر     شاهد این دانع  بیدد ییفیت فیرنینید  

انکار می  رد    نردن را دت  غد  اسیت.اد ییفیت: "فیرنینید  

یفت    من مسلمانم د مسلمان نردن دت  نیمیی غنید. بیا جیمی  

شدن یک یرد  بغریترا پلیس سعی داشت دنها را عقب بیغنیدا 

 ".اما اغ  نترل نارج شد

 .این نتل باعا نشم بی سابق  در میان افکار عمدمی شد  است

تظاهر نندیان نداستار محا م  هم  مسببان مرگ فرنند  شد  

اند. یک مقام    در این بار  تحقیق می  ند یفت  است    هییی  

شاهد  اغ نردن سدغ  تدس  فرننید  دجیدد نیدارد.انیرال 

محمد ظاهر ردغ یکشنب  در مراسم نا سپار  فیرنینید  بی  

نبرنگاران یفت: "شب یذشت  هم  اسناد د شداهد را مردر 

 ردم اما هی  شاهد  نیافتم    بگدید فرنند  نردن را دتی  

 ۸۲غد  است. فرنند   امال بی ینا  بدد."پلیس می یدید    

نفر در ارتبا  با این حادهی  دسیتیگیییر شید  انیدا د انیتیظیار 

مامدر پلیس  ۸۱دستگیر  ها  بیشتر  می ردد. ب  عالد  

ب  نا ر نا امی در جلدیییر  اغ ایین نیتیل در میال  عیام 

معلق شد  اند.شکری     ردغ ددشنب  اغ مسجد د غیارتیگیا  

شا  ددشمشیر ا محل نتلا باغدید می  رد بی  بیی بیی سیی 

یفت    این حمل  ا  "ن  فق  ب  فرنند ا بلک  ب  هم  غنان 

 ".اف ان بدد. دنها هم  ما را  شت  اند

تظاهر نندیان نداستار عداشت شدند د ییک درنیت ییادبیدد 

 . اشتند

اشرف غنی رئیس جمهدر اف انستان دستدر تحقیییق دربیار  

نتل را صادر  رد  است.تصدر می شدد    این حمل  ادشین 

مدرد اغ این ندع در اف انستان بدد  باشد.در بیدعیتیی تیاغ ا 

تابدت حامل پیکر فرنینید  را غنیان حیمیل  یردنید.نیانیداد  

فرنند  ابتدا یفت  بدد    اد بیمار  ردانیی داشیتی  امیا پیدر 

فرنند  بعدا با پس یرفتن این حرف یفت    پلیس تیدصییی  

 رد  بدد چنین بگدید تا ن ر حمالت تالفی جیدییانی  عیلییی  

 .دنها  م شدد

روشنگر: مطلب زیر که عیناُ از بی بی سی نال شده  نشان 
میدهد که چه ماا  های در افغاتستان از کشتن و سوزاندن 

 مخالفین اسال  حمایت میکنند.  
 

های اجتماعی به کشتن  های متفاوت کاربران شبکه واکنش
 فرخنده

 سی بی مریم امان بی

 ۰۱۹۱اسفند  ۲۹ - ۲۱۰۱مارس  ۲۱

 رسانی  هم

گاه شاه دوشمشیره در مرکز کعابعل، نعزدیعک  مسجد و زیارت
 رودخانه خشک کابل است 

های شدید و  کشتن و سوزاندن یک زن در شهر کابل، واکنش
های اجعتعمعاععی را بعه هعمعراه داشعتعه  متفاوت کاربران شبکه

است. روز پنجشنبه، در نزدیکی مسجد شاه دوشعمعشعیعره در 
مرکز کابل، مردان خشمگین یک زن به نام فرخنده را کشتند 
و بعد جسدش را سوزاندند. تنها فرخنده را معتعهعم کعردنعد کعه 

 .قرتن را سوزانده است
داده اسعت، ویعدئعوهعای   از عصر پنجشنبه که این حادثه روی

 .متفاوتی از مراحل مختلف ماجرا فیسبوک همرسانی شد
 

 نقش پلیس
شمار زیادی از کاربران فیسبوک که ویدئوهای این حادثه را 

کعاری پعلعیعس شعاکعی انعد. صعدیعق صعدیعقعی،  اند، از کعم دیده
سعی گعفعت کعه  بعی سخنگوی وزارت داخله افغعانسعتعان بعه بعی

بخشی از تحقیقاتی که تغاز شده مربوط به عملکرد پلیس در 
 .شود ارتباط با ماجرای کشتن و سوزاندن فرخنده می

نگار، در صفعحعه فعیعسعبعوکعش نعوشعتعه  سمیع مهدی، روزنامه
است:" من همیشه از رشعادت و دلعیعری نعیعروهعای امعنعیعتعی 

ام، اما حاال باید پلیس افغانستان توضی  دهعد کعه  ستایش کرده
چرا سربازانش در این معرکه تماشاگر و حتی شریعک جعرم 

 "بودند؟ چرا نتوانستند از جان یک انسان حفاظت کنند؟
در یک ویدئو از لح ات پیش از کشعتعه شعدن فعرخعنعده دیعده 

کند معردان خشعمعگعیعن را کعه در  شود که پلیس تالش می می
انعد، از  نزدیک ورودی زیارتعگعاه شعاه دوشعمعشعیعره ایسعتعاده

فرخنده دور کند. ولی ویدئویی که از مرحله بعدی این ماجرا 
دهد که پلیعس کعنعتعرل وضعععیعت را از  بدست تمده، نشان می

دهد. در ویدئوی که جسد فرخنده در بسعتعر خشعک  دست می
شوند  سوزد، شماری از افراد پلیس دیده می رودخانه کابل می

 .که درحال تماشا هستند
سمیع مهدی همچنین نوشته است: "دکتر غنی و دکتر ععبعد  

داری خعود قعرار دارنعد. اگعر  در برابر تزمون بزرگ دولعت
تعر  ندانند که چگونه با این مسأله برخورد کنند، کشور را تعبعاه

 ".اند از پیش کرده
سخیداد هاتف، نویسنده، در صفحه فیسبوکش نوشعتعه اسعت:" 

کند، به درشعتعی سعخعن  رویی می شود، سخت تدم خشمگین می
فرستد، بیعزاری خعود را بعا دیعگعران در  گوید، نفرین می می

شکعنعد، سعر خعود را بعر زانعوی  نهد... اما، تخر می میان می
کععنععد. چععه جععنععگععلععی را وطععن  گععذارد و گععریععه مععی خععود مععی

 ."گوییم می
 

 پاسداری از اسالم، واکنش موافقان
نگاه کاربران افغان در فیسبوک در روز پنجشنبه کعه حعادثعه 

ها عملکرد مردان خشمگین را  داد دو دسته بود؛ بعضی روی
احعتعرامعی بعه  اند فرخنعده بعه خعاطعر بعی ستودند. عده ای گفته

اسالم و قرتن، به سزای اعمالش رسعیعده اسعت. یعک کعاربعر 
دیگر فیسبوک که خود را دکتعر معععرفعی کعرده، گعفعتعه اقعدام 
فرخنده )که ادعا می شود قرتن را تتش زده( بخشعی از یعک 
حرکت هماهنو و برنامه ریزی شده توسط صدهعا سعازمعان 
غیردولتی خارجی است که به گفته او، به همین معنع عور در 

واکنش موافقان مورد خشم گروه مقابل  .کابل فعالیت می کنند
قرار گرفت که باعث شد شمار زیادی از معوافعقعان در روز 

 .جمعه، روز پس از حادثه، تغییر موضع دهند

زلاماای زاباالاای، رئاایااک کااماایاساایاون شااکاایااات ماراالااک ساانااای 
در صفحه فیسبوکش عکس چهره خونیعن فعرخعنعده افغانستان، 

را گذاشته و نوشته است:" این هعمعان چعهعره وحشعتعنعاک کسعی 
است که امروز هموطنان ما او را به سزای اعمالش رساندند و 

ها تنها خواهان کشورخود و اسالم هستعنعد.  ثابت کردند که افغان
توانند تحعمعل کعنعنعد". تقعای  استعمار، ارتداد و جاسوسان را نمی
 .زابلی این پست را بعداً حذف کرد

زاده، مااعاااون وزارت اطااالعااات و فاارهاانااخ  ساایااماایاان حساان
ن ری که زیر یک پست مرتبط فیسبوکی گعذاشعتعه، افغانستان، 

نوشته است: "هیچ نیرویی در برابر ایمان راسخ مردم مان تاب 
معان پعاسعداری  مقاومت ندارد. با جان و دل از بعاورهعای دیعنعی

خواهیم نمود." او سوس از تیه ای از قعرتن را نعوشعتعه کعه معی 
گوید ما )خدا( خود قرتن را نازل کردیم و از تن حعفعاظعت معی 

زاده بعه نعتعیعجعه  سی برای گفتگو با خانم حسعن بی بی  کنیم. تالش
 .نرسید

حشمت استانکزی، که در روزهای گذشته به عنوان سخنگوی 
کرد در واکنش بعه کشعتعن و  ها صحبت می با رسانهپلیک کابل 

)فعرخعنعده(  سوزاندن فرخنده در فیسبوکش نعوشعت: "ایعن هعم
فکر کرده بود مانند چند تن مرتد دیگر بعا ایعن نعوع ععمعل و 

تورد اما قبل از  دست می توهین، تابعیت تمریکا و اروپا را به
رسیدن به هدف، جان خود را از دست داد. به دوسعتعدارانعش 

  ."گویم تسلیت می
حاال تقای استانکزی در صفحه فیسعبعوکعش از معردم پعوزش 

ها خبر را به گونه دیگری گعزارش  خواسته و گفته که رسانه
دانعد از ایعن  داده بودند، اما حعاال کعه او "واقعععیعت" را معی

 .موضوع اندوهگین است
کاربری به اسم شرف بغالنی در صفحه فیسبوکش نوشت که 

دین" دست داشعتعه اسعت. پعلعیعس  در قتل و سوزاندن "زن بی
 .حاال این فرد را بازداشت کرده است

 
شمار زیادی هم گفته اند کعه دولعت بعرای حعفع  اععتعبعارش، 
برای تداوم قانون، جلوگیری از "فرهنو داعشی" در معیعان 

 “ .جدی برخورد کند  مردم، باید با عاملین این رویداد
 

قاتالن فرخنده  دولت  و مجلس و 

  پلیس افغانستان هستند  

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2015/03/150320_mar_woman_burnt_kabul#share-tools
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 نیم. بعد اغ دنا نداستند    بر رد  غمییین بی یلیتیییم. شین هیا 

رد  بدنمان می چسبید د دنتی بی  میا ضیربی  میی غدنیدا درد 

 .بیشتر می شد

بییعیید اغ دنا مییجییبییدر 

شدیم تا ب  صیدرت د 

سرهایمان شن بماشییم. 

دن هیا بی  میا دسیتیدر 

دادند تا ید  هیاییمیان 

را میییاشییی  دهیییییییم د 

تکرار  ینیییم: "یید  

ها  من نمی شینیدد". 

در همین حاشت دن هیا 

اغ مییا نییداسییتیینیید تییا 

رد  غانیید حییر ییت 

 نیم. مرد جیدانیی را 

در همیین غمیان دییدم 

   شرای  بد  داشیت 

د مرتب ب  غمین میی 

افتاد با این حال پلییس 

ها ب  فیرییاد غدن بیر 

 .سر اد ادام  می دادند

پلیس ها اغ ما نداستند تا یکی اغ ید  هاییمیان را بیگیییرییم د 

ددر نددمان پچرنیم د دست دیگر را رد  غمییین بیگیذارییم. 

دنتی این حر ت بعد اغ چندین دنیقی  میتیدنیف شیدا مین حیاشیت 

 .تهدع د سردرد داشتم

 ۸١شکنج  شدن ما تمامی نداشت چرا   سپس نداستی  شید تیا 

دنیق  بددیم د دن هایی    برمی یشتند  تیک میی نیدردنید. در 

ادام  دن ها نداستند ب  تراشیدن سر ما ب  پیرداغنید. در ابیتیداا 
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انتشار دیدیدیی    در دن نشان می دهد پیلیییس چیاد در حیال 

ضرب د شتم د تحقیر دان  دمدغان استا باعا اعتراض د 

فشار ب  مقامات این  شدر برا  اعالم دغاغ تحقیقات در ایین 

ساش  یکی اغ دان  دمیدغان شیکینیجی   71غمین  شد. محمد دا 

 .شد  ا  است    در تصادیر دید  می شدد

مارس در  9 بق شداهد متعددا این تصادیر در ردغ ددشنب  

 ارددیاهی متیعیلیق بی  ییرد  سیییار نیییرد  ضیربیت پیلیییس

(GMIP)  در انجامنا پایتنت چاد ییرفیتی  شید  اسیت. در دن

ردغ نیردها  پلیسا در پایتنت این  شدر تیظیاهیرات دانی  

دمدغان مینیاشیف اجیبیار  شیدن ییذاشیتین  یال   یاسیکیت را 

 .سر دب  ردند    حدانل یک  شت  برجا  یذاشت

 بق این دیدید    مدت دن دد دنیق  استا ندجدانانی بیا بیدن 

برهن  بر رد  غمین افتاد  اند در حاشیک  نیفیراتیی  ی  شیبیاس 

دیاۀ یرد  سیار نیردها  ضربت پلیس را بیر تین دارنید بیر 

بدن دنهاشالق می غنند. سپس اغ دن ها نداست  میی شیدد  ی  

 .برنی حر ات تحقیر دمیغ را انجام دهند

سیاشی  دبیییرسیتیانییا  71محمد د )نام مستعار  ا دانی  دمیدغ 

 شکنج  شدن ندد را در ارددیا  پلیس ردایت می  ند:

دان  دمیدغ دییگیر در جیلید   32پلیسا من را همرا  حددد 

صبح بدد. دن ها میا را  9دبیرستان سدار  رد. حددد ساعت 

رد  هم چپاندند تا بی  سیمیت ارددییا   (4x7در چیپ هایی )

یرد  سیار نیردها  مدانل  یر پلیییس بیبیرنید. دن جیا اغ میا 

نداست  شد تا شباس هایمان را درددریم. در نهایت شباس هیا  

 .باالتن  را درددردیم

سپس دن ها ب  ما دستدر دادند تا دانل دب بسیار  هیییفیی شینیا 

ها د ناظران اعتراضات تاغ  را بیا تیظیاهیرات د  نبریغار 

میالد ا بی  بیرییغار  جیام جیهیانیی  ۸۱۸۱اعتراضات سال 

 ینینید  ی  بیرا   فدتبال با دجدد بحران انتصاد ا مقایسی  میی

 .ها در شهرها  منتلف جریان داشت هفت 

ها د ناظران اعتراضات تاغ  را بیا تیظیاهیرات د  نبریغار 

میالد ا بی  بیرییغار  جیام جیهیانیی  ۸۱۸۱اعتراضات سال 

 ینینید  ی  بیرا   فدتبال با دجدد بحران انتصاد ا مقایسی  میی

 .ها در شهرها  منتلف جریان داشت هفت 

میلیدن نفر اغ شهردندان بیرغییل در  ۸.۱نغدیک ب  

ها  شهرها  دن  شیدر دسیت بی  تیظیاهیرات  نیابان

غدنیید تییا اعییتییراض نییدد را بیی  دیییلییمییا ردسییفا 

ها  یدناییدنیی چی  در  جمهدر ا    با بحران رئیس

رد اسیت  غمین  انتصاد  چ  در راب   با فساد ردبی 

 .نشان دهند

هیا  اسیفینید بی  نیییابیان ۸۲بسیار  اغ معرتضانی    

ییییر  نیانیم ردسیف اغ نیدرت  دمدند نداستار  ینیا 

 .اند شد 

مدار برغیلی در پیاییییغ ییذشیتی  بیا  سیب  این سیاست

درصد درا د با انتالفی اندک اغ رنیییب  ۱۸بی  اغ 

 .جمهدر  رسید ندد برا  بار ددم ب  مقام ریاست

هیا شیهیرهیا  بیغرگ بیرغییل میانینید  بنا بیر ییغار 

سائدپائدشدا رید دد اانیرد د برغیال اغ جمل  مرا یغ 

شنب  بیددنید. نیبیرییغار  فیرانسی   ها  یک اعتراض

هیا  شهر برغیل معترضان ب  نیییابیان ۲۱یدید در  می

 .اند دمد 

ها د ناظران اعتراضات تاغ  را بیا تیظیاهیرات د  نبریغار 

میالد ا بی  بیرییغار  جیام جیهیانیی  ۸۱۸۱اعتراضات سال 
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 ینینید  ی  بیرا   فدتبال با دجدد بحران انتصاد ا مقایس  میی

 .ها در شهرها  منتلف جریان داشت هفت 

اغ دالیل اعتراضات تاغ ا برمال شدن د رسیدیی ب  پیردنید  

ها تن در راب   با فساد در شر ت نفتی  د 

است    بسیار  اغ دنیهیا بیا  “ پتردبراس” 

حغب حا م    نیدرت را در دسیت دارد 

شیدییی  ی   در ارتبا  هستند. فسیاد د پیدل

 ۲ ی دهی  ییذشیتی  میبیلی یی نیغدییک بی  

میلیارد دالر را در بر یرفت  است. برنی 

ییردد  ی   ها ب  غمیانیی بیاغ میی اغ پردند 

ندد نیانیم ردسیف میدییر شیر یت نیفیتیی 

 .بدد “پتردبراس”

در عین حال دیلما ردسف برا  مقابلی  بیا 

بحران انتصاد ا نداستار در پی  یرفتن 

ها  انتصاد  ریاضیتیی نیییغ شید   سیاست

 .است

اغ سد  دیگر یردهی اغ هداداران ددشت 

انید د  ها دمید  د نانم ردسف نیغ ب  نیابان

مناشفان ددشت را بی  تیال  بیرا  انیجیام 

 . نند  ددتا متهم می

سعی  ردند تا این  ار را با برید  ها  شیش  انجام دهند امیا 

اجرایی نبدد د سپس تیغ ددردند د ما را مجبدر  ردند تا سر 

 .همدیگر را بتراشیم

حددد ساعت یک بعد اغ ظهرا دن ها شباس هیاییمیان را پیس 

دادند د در نهایت اجاغ  تماس با پدر د مادرمان داد  شید. د 

دنتی پسرعمدیم دنباشم دمدا دن ها ب  اد یفتند: " ما نام اد را 

 .داریما ایر ددبار  شردع  ند برای  یران تمام می شدد

مارس اعالم  ردند  ی  بیر رد   74مقامات چاد ردغ شنب  

این حاده  یک تحقییق نضیاییی را دغیاغ  یرد  انید د اشیبیتی  

میارس  9دربار  مرگ دان  دمدغ     در تظاهرات ردغ 

 شت  شید هیمییین ردنید  یی میی شیدد. در چیارچیدب ایین 

پلیس متعلق ب  یرد  سیار نیییردهیا  ضیربیت  77تحقیقاتا 

پلیس احضار شدند د ردغ س  شنب  اظهاراتشان تدس  پلییس 

نضایی شنید  شد. این م اشب تدس   اهر اردا رییس پیلیییس 

در پی این حیداداا میدسیسی  هیا   .اعالم شد 34ب  فرانس 

دمدغشی د دانشگا  ها در پایتنت چاد بی  میدت نیامیعیلیدمیی 

 .تع یل شد  اند
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 روایتی از درون زندان قرچک ورامین 

 ...من مریم، از زندان قرچک، هفده سال در زندان هستم

این مطلب را مریم ربیعی از زندان قرچک ورامین نوشته و 
به بیرون ارسال کرده است، روایت روزهای زندان 
قرچک. مریم بیش از هفده سال است که در زندان به سر 
میبرد : اول در اوین و بعد در زندان زنان شهرری 

سال زندان محکوم  28)قرچک(. او به جرم قاچاق عتیقه به 
 .شده است

مریم به قول خودش نمیداند از کجای این هفده سال حبس 
بگوید. مریم گاهی به زبان محاوره ای نوشته و گاهی 
غیرمحاوره ای . کانون زنان ایرانی تالش کرده به ن ر مریم 
وفادار بماند و به همین دلیل این دوگانگی در ن ر را نیز 

 .حف  کرده ایم
  
خانمها توجه کنند: ترایشگاه رنو مو تورده، کسانیکه ”

تمایل دارند به بند مشاوره بروند. هیچکس رنو رو با 
صدای ماموری که پشت سر هم این  “خودش داخل بند نبره

جمله را تکرار میکند از بلندگوهای زندان زنان قرچک 
ورامین یا همان ندامتگاه زنان شهر ری شنیده میشود. 
نمیدانم به جمله اش بخندم؟ افسوس بخورم؟ اشک بریزم؟ ... 

 نمیدانم؟
چه فکری میکنند؟ فکر میکنند دغدغه ما رنو مویمان است 
که اینگونه با صدای بلند فریاد میزنند؟ در زندان نشسته ام، 
زندان قرچک ورامین. تدرسش را نمیدانم، فقط میدانم 

سال پیش من و خیلی های  7اطراف شهر تهران است. 
دیگر را از زندان اوین به اینجا توردند. گفتند میخواهند 
اوین را خراب کنند و زندان جدید بسازند. من وام ال من که 
حاال حاالها اینجا هستیم خوشحال بودیم میگفتیم زندان جدید 
حتما امکانات بهتری دارد، تمیزتر است و هم اینکه جای 
جدیدی است. اما نمیدانستیم ویرانه ای ساخته اند با 
دیوارهای بلند، نمیدانم اسم اینجا را چه بگذارم ؟ سیاهچال؟ 
خرابه؟ گاوداری؟ مرغداری؟ اصال میگویم جاییکه همه 
اینها باهم یکجا جمع شده جای تدم نیست، اینجا دنیای زمینی 

 ..نیست، جهنمی است برای خودش
است و من در یک سوله بزرگ با  1393اسفند  17امروز 

سقفی بلند نشسته ام . تمام دیوارها ی سوله را تخت زندانیان 
پر کرده است . جز نزدیک در تهنی بند که روی تن با 

و با فلش  “هیچ کس به یخچال دست نزند”ماژیک نوشته اند 
ماه سال خراب است و متعلق به  11به یخچال کوچکی که 

نفر زن زندانی بند است اشاره میکند .انتهای سالن،  157
زیرتنها پنجره که به جای شیشه طلق قهوه ای درتن بکار 
رفته، نشسته ام و مینویسم. چند روز پیش مادرم گفت که 
یکی از دوستانم از من خواسته تا برایش از اینجا بنویسم. از 
تن روز گیج شدم. با خودم راه میرفتم و حرف میزدم، و 
موضوع نوشتن را عوض میکردم . نمیدانستم از کجای این 

سال بنویسم. باالخره میخوام هرچی که به ذهنم میاد  14
 .بنویسم

ساله بودم ویک سال ازازدواجم 15اسمم مریم است. 
میگذشت که من وهمسرم به جرم نگهداری عتیقه روانه 

سال بعد وقتی به مرخصی رفته بود  8زندان شدیم. همسرم 
ساله! در زندان قرچک  38تصادف کرد و مرد. زنی هستم 

ورامین. با پدر و مادری پیر که در اراک زندگی میکنند 
 18وفقط سالی یک بار به مالقاتم میآیند. مالقاتی به فرصت 

دقیقه که یک مامور مرد ویک مامور زن دوره ات کرده 
 .اند

روبرویم بچه های گروه نمایش برای اجرای نمایش در روز 
چهارشنبه سوری تمرین میکنند. نمایش کمدی است، 
میخواهند بقیه را بخندانند. اما هم بازیگران و هم کسانیکه 
برای دیدن نمایش میآیند میدانند که نمیخندند. اگر هم بخندند 
شاد نمیشوند. اینجا زمانی شادیم که یکی تزاد شود. البته 
بعضی وقتها در ظاهر همه ماتم داریم اما در دل میخندیم و 
تن زمانی است که خدا به زندانی لطف کند و بمیرد! اینجا 
مرگ یک ترزوست، در گور زنده ماندن، درد است، دردی 
که با گفتن درک نمیشود. دردی تا عمق وجود، که تا اینجا 

 :نباشی درکش نمیکنی. شنیده اید که
تتش بگیر تا ببینی چه میکشم  /   احساس سوختن به تماشا 

 نمیشود

اش! باور کنید اینجا ،  لح ه اینجا زندگی عذاب است. لح ه
 هایی که به  مرگ نعمت بزرگی است در تمام این سال
گرمی  17تکه  بار یک قرچک توردنمان به یاد ندارم یک

گوشت خورده باشیم، یا یک قاشق برنج بدون کافور! نیمرو! 
هم  دم! جاییکه تب تشامیدنی نیست. مگر بخری تن یا چای تازه

زور خر  خودشان را  با پول! تخر من که پدرومادر پیرم به
شور بخورم؟ چه بگویم.  میدهند ،پول تب از کجا بیاورم؟؟ تب

کنم که پول  کار می به خدا جهنم است اینجا. میدانید چه
نویسم، مقاله  دربیاورم؟ دیولم تجربی دارم. نمایشنامه می

کنم  کنم، نمایش اجرا می نویسم، شعر میگویم، نقاشی می می
و ... باالخره از اعضای گروه فرهنگی هستم که امتیازم 

فروشم. هر  دقیقه تلفن اضافی دارم که تن را می 27هرروز 

تومان. خودم هم  2777دقیقه یک کارت تلفن یعنی  27
ام  زنم. درتمد ماهیانه ام زنو می بار به خانواده ای یک هفته
هزار تومان. حاال تب بخورم یا غذا؟ چون وضع  27شود  می

زمینی  ها که سیب شنبه جز سه تب را که گفتم .غذا هم که شام به
توانی از تویش انواع حشره  دهند، همیشه می مرغ می و تخم
 .پیدا کنی

اینجا نمازخانه دارد که هرروزظهر یک روحانی درتن 
نمازجماعت به پا میکند. اما من هیچوقت نماز نمیخوانم. چون 

هم سرویس بهداشتی  برای وضو گرفتن فقط یکجا داریم . تن
شویی و دستشویی تنجاست. کف  است که البته تبخوری، ظرف
های  متری تب ایستاده که در ساعت سرویس همیشه چند میلی

ها رو  ها ودستشویی وزیادمیشود. تب از داخل توالت روز کم
ریزد، وقتی وارد تنجا میشوی امکان ندارد که کف  زمین می

ها پاره است مگر دموایی  پاهایت خیس نشود، چون دموایی
ها برایشان فرستاده اند ،  ها که خانواده بعضی زندانی شخصی

 !پس هر چقدرم وضو بگیری باز نجسه
ساله از جلوی من رد شد که  21_27االن یک دختر  همین
شناسمش اما میدانم تازه اومده. چون کچل است! اینجا  نمی

اند. برای همین شوش  اک راً کسانی که تازه اومد ه اند کچل
که هیچ دارویی نیست باید  کند ازتنجایی روی سرشان النه می

 .کچل شوند
کنم سیمین را می بینم که روبرویم نشسته،  سرم را که بلند می

سال پیش در زندان است. به  17تا بچه. از  2سال دارد و  73
او مرخصی نمیدهند چون امتیازش کم است! چشمانش از 

کرده است. دیشب حالش خیلی  گریه دیشب هنوز قرمز و پف
بد بود و با صدای بلند داد میزد و گریه میکرد. میگفت: منم 
نون سنگک و کره میخوام!!! دیروز که به خاطر به دست 

دقیقه تلفن، دفتر مأموران زندان را تمیز میکرده  27توردن 
کردند و سیمین بیچاره هم  ،مأموران سنگک و کره میل می

 ... دیده و
ها و دردهای زنان زندانی  هزارم از حرف این فقط یک

قرچک ورامین است. به ن رتون اینجا حرفی برای گفتن 
اش  هست که من بگم؟ اینجا فقط درد است و درد ... هر ثانیه

از هزار بار مرگ بدتر است ....اینجا برای من یک جهنم 
 “... رنو مو”گوید:  وقت مأمور زندان می است... تن
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  وگو با دختر افغان که با شورت آهنی به خیابان رفت گفت

برخی مردم سمت من تف انداختند. برخی مردم بعه معن 
فحش دادند و گعفعتعنعد خعاک بعر سعرت کعه جعیع  زدی. 
هیچکعس نعگعفعت خعاک بعر سعر تن طعرف کعه بعه معن 

کردند  درازی کرد. وقتی که مردم مرا سرزنش می دست
درازی کعرده بعود الی  هعمعان فعردی کععه بعه معن دسععت
 ”.خندید جمعیت ایستاده بود و به من می

گوید روز اجرای پعرفعورمعنعس بعا تعاکسعی بعه  کبری می
سنگی کابل رفته و به محع  پعیعاده شعدن از  محله کوته

تاکسی و قدم زدن با باالپوش تهنین ابتعدا معردم حعاضعر 
های خعود  اند و پس از مدتی همه موبایل به سمت او امده

انعد. او  را برای ععکعس بعرداشعتعن از او بعیعرون تورده
ها به او فحعش  گوید که روز اجرای پرفورمنس خیلی می
 .اند اند و برخی هم به سمت او سنو پرتاب کرده داده

سنگی همان تاکسی کعه او را  گوید ته خیابان کوته او می
کعه  به تن محل تورده بود منت ر او بود و به محع  ایعن

او پس از اجرای پرفورمنس سوار تاکسی شعده، بعرخعی 
 .اند به طرف تاکسی سنو پرتاب کرده

   ۰۱۹۱اسفند   ۰۹
 صدای تلمان

 

کبری خادمی هنرمند جعوان افعغعان در حعالعی کعه زره 
هعای  تهنین پستان و باسن او را پوشانده بعود در خعیعابعان

درازی مردان به اندام خود را در  کابل قدم زد. او دست
های ایران، پاکستان و افعغعانسعتعان تعجعربعه کعرده  خیابان
 .است

کبری خادمی هعنعرمعنعد جعوان 
 ۰۱۹۱بهمن  ۱شنبه  افغان پنج

 (۲۱۰۱فعععععوریعععععه  ۲۶( 
در ”  زره“ پرفورمنسی به نعام 

شهعر کعابعل افعغعانسعتعان اجعرا 
کرد. ایعن هعنعرمعنعد جعوان در 
حالی که زرهی تهنیعن پسعتعان 
و باسن او را پوشانده بود، در 

 .کابل قدم زد

کبری خادمی بعه دویعچعه ولعه 
گوید وقعتعی کعودک  فارسی می

بوده اولین بار در شهر مشعهعد 
ایععران مععوقعععععی کععه از خععانععه 
برای رفتن بعه دکعانعی بعیعرون 
رفته، مردی در راه بعاسعن او 

 .را لمس کرده است

گوید تا تن معوقعع بعا  کبری می
رو نشعده.  چنین موقعیتی روبعه

گععویععد احسععاس گععنععاه  او مععی
کرده است و به همین دلعیعل  می

ای  در عالم خردسالی در گوشه
گریه کرده تا اعضای خانعواده 

 .ناراحتی او را نبینند

 
گوید پس از این اتفاق تعا  او می
پعرسعیعدم:  ها از خعود معی مدت

و هعمعان ”  چرا؟ چرا؟ چعرا؟“ 
ای کعاش “ موقع ترزو کعرده:  

 .”ام تهنین بود شورت

گعععویعععد  کعععبعععری خعععادمعععی معععی
تعر کعه شعده بعه هعمعراه  بزرگ
اش ابتدا به پاکسعتعان و  خانواده

تعر  هر چه قعدر بعزرگ” بعد به افغانستان مهاجرت کرده است. کبری: 
 .”رو شدم شدم بیشتر با این مشکل روبه

گوید دقیقا در همین مکانی که حعاال پعرفعورمعنعس  این هنرمند افغان می
درازی  را اجرا کرده )محله کوته سنگعی کعابعل(، اولعیعن دسعت ”زره“ 

 .یک مرد در خیابان به خود را تجربه کرده است

درازی کرد، جیع   وقتی تن مرد در خیابان به من دست” کبری خادمی: 
و همه مردم حاضر در خیابان برگشتعنعد و بعه معن نعگعاه کعردنعد. زدم 

 “سزاره باتیستی”استرداد 
نویسنده ی چپ گرا و 

مبارز ایتالیایی به دولت 
 ایتالیا

 

دولت برزیل در یک اقدام تشکار نق  حقوق بشر در  
نویسندۀ چوگرا و مبارز  “سزاره باتیستی”حال استرداد 

ایتالیایی به دولت ایتالیا میباشد. و توسط دستگاه قضایی 
پر از فساد و حامی سرمایه دار ایتالیا به جرم دروغین 

که در  “بریگاد سر ”شرکت در فعالیت های مسلحانۀ 
دهۀ هفتاد میالدی فعالیت میکرد، شده است. در 
صورت این استرداد وی میباید باقی عمر خود را در 
زندانهای ایتالیا به سر برد. این اقدام یک بار دیگر 
ماهیت پلیسی و ضد مردمی دولت برزیل را مشخص 
میکند و نشان میدهد چگونه چپ نمایان شرمنده ای 

وقتی به قدرت میرسند هم  “دیلما روسف”مانند 
کارگران و حاشیه نشینان برزیلی را به گلوله می بندند 

 .و هم انقالبیون را راهی زندان میکنند
پدیده هایی از این دست نشان میدهد تا زمانیکه قدرت 
اجتماعی، یعنی ضد قدرت سازمان یافتۀ شهروندان، در 
یک کشور مستقر نشود، هر که به قدرت رسد دیر یا 
زود به فساد کشیده شده و تبدیل به عنصری در دل 

 سیستم ضد مردمی حاکم میشود.
 

روشنگر: دیلما روسی خودش قبال در 
عضو گروها ی چریکی بود و بهمین 0652سالهای

 زندانی شکنره شده بود.  0672دلیل در سال 

http://www.roshangari.net/1393/12/09/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%87%d9%86%db%8c-%d8%a8/
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  زبان با کارگران افغانی ته چاه استثمار، هم

 ستاره مهری
 

این روزها در بسیاری از کوچه ها و خیابانهای تهران، 

کارگرانی را میبینی که مشغول حفر چاه برای شبکه 

فاضالب هستند. چشم که بگردانی میبینی بیشترشان 

نوجوانان و جوانان افغانی هستند. نیروی کار ارزان 

جوانی که به خاطر اجبار، با تحمل بدترین شرایط کاری و 

داشتن کمترین دستمزد، سود کالنی روانۀ جیب 

 .کارفرمایان میکنند. با چند نفرشان همصحبت میشوم

 

 ۳   
 خسته نباشی، حالت چطوره؟

 .ممنون -

 اسمت چیه؟ چند سالته؟

 .سالمه 27شیرشاه.  -

 اهل کجایی؟

 .والیت هرات افغانستان -

 .از لهجت نمیشه فهمید که افغانی

 .هشت ساله که اینجا زندگی میکنم. یاد گرفتم -

 خونوادهت هم اینجان؟

 .تره. اینی که داره این پایین چاه میکنه، پدرمه -

 چند ساله کار میکنی؟

سالم بود. دستفروشی، جمع کردن ضایعات،  12از وقتی  -

 .کار ساختمانی، کندن چاه... هر وقت هر کاری بوده کردم

 چند وقته که داری واسه شبکه فاضالب کار میکنی؟

 .االن یه ماهه که داریم چاه میکنیم -

 کار شما چه جوره، یعنی بهتون گفتن چندوقت کار دارین؟

نه ما اینجا روزمزدیم. پیمانکار ما رو استخدام کرده و  -

 .هستیم تا هر وقت کار باشه یا مشکلی پیش نیاد

 یعنی ممکنه فردا بهتون بگن دیگه نیایین؟

 .اگه مشکلی پیش بیاد، تره -

 روزی چند ساعت کار میکنی؟

 ساعت 12تا     17

 درس خوندی؟

 .دو کالس. بعدش باید کار میکردم -

اگه خودت میتونستی شغلتو انتخاب کنی، چی انتخاب 

 میکردی؟

دوست داشتم افغانستان امن بود و همونجا یه زمین داشتم  -

 .واسه خودم کشاورزی میکردم

 کشاورزی دوست داری؟

هم دوست دارم هم اگه زمین مال خودت باشه واسه  -

خودت کار میکنی و مجبور نیستی به کسی جواب بدی. 

 .کسی که چیزی واسه خودش داره خوشبخته

میدونی تمام چیزهایی که اونا دارن درواقع مال من و توئه 

مال همه مونه. اگه بتونیم شرایط رو تغییر بدیم همه مون 

  .میتونیم یه جور متفاوت زندگی کنیم

با بقیه کاری ندارم اگه زرنو باشم میتونم زندگی  -

 .خودمو راحتتر کنم

تخه اگه هرکی به فکر خودش باشه که هیچی تغییر 

 .نمیکنه

پدرش از توی چاه میآد بیرون. بهش خسته نباشید میگم. 

کنار پسرش میشینه و یه لیوان چای واسه خودش میریزه و 

 :به منم تعارف میکنه. میگه

حرفاتونو شنیدم. حرف که فایده نداره. کاش یکی بود یه  -

کاری واسه ما میکرد. همین پسر رو میبینی؟ دو ماه دیگه 

عروسیشه. میدونی خر  عروسی چقدر میشه؟ االن 

مادرش تو خونه افتاده چون کمرش عمل میخواد. میدونی 

خر  عمل چقدر میشه؟ همین که قیمت نون باال رفته شاید 

نفر  17برای شما مهم نباشه ولی برای من که باید برای 

نون ببرم خیلی فرق میکنه. دیگه زانوم نمیکشه کار کنم ولی 

 .مجبورم کار کنم. درد که یکی دوتا نیست

منم میدونم درد زیاده. االن داشتم به پسرت میگفتم امکان این 

هست که کاری کرد همه چیز عوض شه ولی باید همه با هم 

 .باشن و بدونن چرا اوضاع  اینجوره

ای خانم اوضاع بهتر نمیشه مگه این افغانستان ما نیست،  -

اول که طالبان زندگی همه رو سیاه کردن بعدشم تمریکا اومد 

 .که م ال درستش کنه ولی بدتر شد که بهتر نشد

درسته بهتر نشد ولی تخه اصال اونها نیومدن که اوضاع من 

 .و شما رو درست کنن. اومدن دنبال منافع خودشون

شما االن جوانی وقتی به سن من برسی میبینی که کار  -

 .زیادی از دستت برنمیآد

 .بله. به تنهایی از دست هیچکس کاری برنمیآد

 

۲  
ساله ای است. کار حفاری این کوچه تمام  27عزیزجوان 

 .شده است و او مشغول باز کردن داربستها است

 خسته نباشی. چند ساله کار میکنی؟

 .از وقتی یادمه -

 اوضاع زندگی چطوره؟

ـ معموال در خانواده های افغانی ساکن ایران چند نفر کار 

میکنن تا خرجی رو در بیارن. پدرم، من و دو برادرم 

کارگری میکنیم تا بتونیم خر  غذا، اجاره خونه، تب وبرق 

و کرایه ماشین در بیاریم. برای اینکه یکی از برادرهام 

بتونه بره مدرسه باید هر سال کلی پول بدیم. تازه خرجهای 

  .دیگه ای هم هست

 روزی چند ساعت کار میکنی؟

 .ساعت میشه 17یا  13با رفت وبرگشت حدود  -

 راهت دوره؟ از کجا میآی؟

 .از باقرتباد -

 از کاری که میکنی راضی هستی؟

نه حقوق درست بهم میدن، نه بیمه، از صب  تا شب هم باید  -

کار کنم. اگه بالیی تو کار سرم بیاد، پول دوا درمون ندارم 

باید یه گوشه بمیرم. منم دوست دارم کمتر کار کنم یا حداقل 

  .کارم راحتتر باشه

 وقتهایی که کار نداری یا شاید تعطیلی چه کار میکنی؟

ما زیاد تفری  نداریم چون تفری  کردن پول میخواد.  -

سرگرمی من و دوستام اینه که جمع میشیم و نزدیک محله 

مون یه زمین فوتبال اجاره میگیریم و دو ساعت فوتبال 

 .بازی میکنیم

 اجارة دو ساعت چند میشه؟ 

ـ فرق داره برای روزها یا ساعتهای مختلف. بین سی تا 

شصت هزارتومن میشه كه قسمتش میكنیم به تعداد نفر. 

 .ایرانی هم هست ولی بیشترشون افغانن

 رفتارشون با افغانیها چطوره؟

تو این محل زیاد مشکل نداریم ولی قبال یه جای دیگه بودیم  -

که نزدیک همین خونه مونه ولی اونجا همسایه ها اذیتمون 

میکردن میگفتن نباید افغانی تو این محل زندگی کنه. همیشه 

 .باهامون دعوا میکردن تا اینکه مجبور شدیم بیاییم اینجا

همسایه های افغان چی؟ به هم کمک میکنن، رابطه شون چه 

 جوره؟

بیشترشون با هم خوب هستن و به هم کمک میکنن. اگه  -

ببینن یکی م ال غذا نداره بهش غذا میدن یا اگه بچة یکی 

لباس نداشته باشه بهش لباس میدن م ال اگه بچة خودشون دو 

 .تا لباس داشته باشه یکی رو میدن

فکر میکنی اوضاع افغانستان چطوره؟ فکر میکنی بهتر 

 بشه؟

خیال میکنم یه رییس جدید اومده اوضاع کشور رو جور  -

 .کنه تا بتونیم برگردیم کشورمون. براش دعا میکنیم

 فکر میکنی چطور میشه اوضاع افغانستان رو بهتر کرد؟

ـ باید امنیت رو بیشتر کنه باید حقوق ن امیها رو ببره باال تا 

بیشتر کار کنن. باید برای ما کار جدید درست کنه تا بتونیم 

 .برگردیم

 

1 
کار امروزش تمام شده و میخواهد برود. چند قدمی با او همراه 

 21میشوم و با او صحبت میکنم. میگوید اسمش بصیر است 

 .ساله است

 خسته نباشی. امروزچند ساعت کار کردی؟

 .ساعت  11- 

 چند وقته برای طرح فاضالب کار میکنی؟

 سه ماه      -

 چند ساله که اومدی ایران؟

سه سال. البته دو بار پلیس ایران اخراجم کرده و برگردونده   -

 .به افغانستان ولی دوباره برگشتم

 چرا اخرا  شدی؟ چرا برگشتی؟

مدرک و کارت اقامت ندارم چون قاچاقی اومدم ایران تو   -

خیابون گرفتنم و اخراجم کردن. یه بار هم چون دعوا کرده 

 .بودم دوباره اخراجم کردن

 چرا دعوا کردی؟

با دوستم توی پارک بودیم. دو تا پسر از کنارمون رد شدن   -

و بهمون گفتن افغانیهای ک یف از اینجا گم شین. اینجا جای شما 

نیست. گفتیم ما نشستیم و کاری با کسی نداریم ولی شروع 

کردن به فحش دادن با صدای بلند و به طرفمون حمله کردن. 

خالصه دعوا شد و پلیس اومد ما رو گرفت و اون دو تا فرار 

 .کردن. پلیس ما رو جریمه کرد و دوباره اخرا 

 جای دیگه ای هم شده کسی باهات بد برخورد کنه؟

تره زیاد. بیشتر ایرانیها وقتی بخوان حتی یکی از خودشون   -

 .رو تحقیر کنن، بهش میگن افغانی

 چرا برگشتی؟

من مجبورم کار کنم تا برای مادر و خواهرم توی افغانستان   -

پول بفرستم. پدرم و برادرم زمان جنو توی یه انفجار توی 

افغانستان کشته شدن. االن من باید خر  اونها رو بدم. پس اگه 

ده بار دیگه هم اخراجم کنن باز برمیگردم. تمام وسایل زندگی 

من توی یه بقچه جا میشه. هرچی در میآرم میفرستم برای مادر 

 .و خواهرم

 یعنی تو اینجا تنهایی؟ کجا زندگی میکنی؟

بله. پسر خاله ام نگهبان یه ساختمون نیمه کاره اس. شبها  -

میرم پیش اون. یه اتاق شش متری داریم که توش زندگی 

    .میکنیم

از اوضاع افغانستان خبر داری؟ میدونی خانواده ات چه 

 جوری زندگی میکنن؟ کدوم والیت هستن؟

یه روستا در والیت بدخشان. زندگی سخته، کار نیست و  -

مردم پول ندارن. امنیت کمه. خالصه، مردم زندگی راحتی 

 .ندارن

 فکر میکنی چرا اوضاع اینجوره؟

 .ـ به خاطر طالبانه. اگه طالبان نباشه درست میشه

نارضایتی، فصل مشترک تمام حرفهایشان است. نارضایتی از 

کار، همسایه، کشور، مهاجرت، سیاست، تبعی ، فقر و... از 

همه چیز ناراضی هستند ولی نمیدانند دلیل این همه نارضایتی 

چیست. هر کدام به روش خودش با تن برخورد میکند. یکی با 

ناامیدی، یکی با دعا و... زحمتكشان متحد نیستند. نیاز به 

تگاهی و تشکل انقالبی از گوشه گوشۀ زندگی و کارشان، از 

  .تک تک حرفهایشان، فریاد میشود

 1393ـ اسفند  77شماره  “ تتش”به نقل از نشریه 
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دمد نیاغها  تسلیحاتی شیدرشیییان را نیییغ  اجبار  ب  دست می

میدرد جینیاییات جینیگیی د   ۶۶ رد. تیلیدر میتیهیم بی   تامین می

جنایات ضید بشیر  اسیت. جیرم د  حیمیاییت اغ شیدرشیییان 

سیراشئدن د شتار د ن ی  عضید هیغاران تین اسیت. تیردر د 

دفاعا هتک حرمتا ضیرب د جیر ا اسیتیفیاد    شتار مردم بی

اغ دد ان ب  عندان سیربیاغ جینیگییا بیرد  دار  د غیارت د 

چپادل اغ نمدن  مدارد اتهامی تیلیدر اسیت. د  سیرانیجیام در 

تدس  دادیا  دیا  الهی  بی  پینیجیا  سیال حیبیس  ۸۱۸۸م   ۱۱

 .محکدم شد

دادیا  دیا  سیییراشیئیدن جینیاییات چیارشیغ تیییلیدر را اغ جیمیلی  

ترین جنایات تاریی  دانسیتی  بیددا ییکیی اغ انیدامیاتیی  ی   فجی 

شدندا شکافتین شیکیم  شدرشیان درییر جنگ دانلی مرتکب می

 .بند  بر سر جنسیت ندغاد بدد  است غنان باردار د شر 

هیا  اسیتیفیاد  اغ  جنگ دانلی سیراشئدن یکی اغ دنرین نیمیدنی 

سرباغ در باغ  بغریترهاستا هغاران  ددک تیدسی    -  ددک

 رفین درییر در مناغعات ربدد  د میدرد سید اسیتیفیاد  نیرار 

تیدان بی   یرفتند    اغ این میان عالد  بر استیفیاد  نیظیامیی میی

استفاد  یسترد  ب  عینیدان بیرد  جینیسیی اشیار   یرد. بیادجیدد 

ها  فرادان برا  باغیرداندن  دد ان باغماند  ب  غندییی  تال 

هیا دییگیر  سیربیاغ- هیا میرد  اسیتا  یددک اما چییغ  دردن دن

 . نند  دد ی نمی

 . ردن دست د پا  انسانها  بیگنا  بدد

ها  جهان بادجدد مینیابی   بهشت اشماس

غنی معدنی د هردت فرادان امیا ییکیی 

اغ تدسع  نیافت  ارین  شدرها  جهیان 

استا ساغمان ملل متیحید اعیالم  یرد  

درصد مردم ایین  شیدر غییر   ۰۱بدد 

ن  فقر هستند د هیمییین سیاغمیان در 

تیریین  سییراشیئیدن را فیقیییر  ۸۱۱۱سال 

 . شدر جهان اعالم  رد

جنایتکاران درییر این جنگ غم انگیغ 

دانلی مدرد حیمیاییت چیارشیغ تیییلیدرا 

رئیس جمهدر دنت شیبریا بددندا اد اغ 

اشییمییاسییهییا  ”  ییریییق دردمیید نییاشییی اغ 

هییا   ییار   یی  اغ ارددیییا  “ نییدنییییین

میارس   ۸۱بیست د س  سال پی  در چنین ردغ  بیرابیر بیا 

انیگیییغ سیییراشیئیدن  جنگ دانلیی غیم

 ۸۸دغاغ شد  ی   یی دن بی  میدت 

هییغار انسییان   ۸۸۱سییال بییییی  اغ 

هغار نیفیر میعیلیدل د   ۸۱۱ شت  د 

نقص عضد شدندا دستادرد تجیارت 

 .سیا  برد  د اشماسها  ندنین

تدسی    ۸۲۶۸سیراشئدن    در سال 

هیا  شیف شیدا اغ میرا یغ  پرت یاشیی

اصلی صددر برد  د اسیییران سیییا  

پدست ب   شدرها  اسیتیعیمیار یلیب 

ا   یی  پییایییتیینییت دن  بییددا بییگییدنیی 

تادن ب  محل غندییی بیردییانیی  فر 

   مدفق ب  باغیشت ب   شیدرشیان 

شد  بددند تبدیل شد. این  شدر فقیر 

اغ ییدغ   ۸۰۶۸با دجدد ایینیکی  در 

استعمار انگلستان ب  استقالل رسییید 

هیا  دانیلیی نیرن  تریین جینیگ اما یرفتار یکی اغ ضدانسانی

انیر شدا جنگی سیا     امضا  رایج پیکارجدیان دن نی ی  

 کنند ها، کودکی نمی سرباز  کودک
 سالگرد آغاز جنگ خونین داخلی سیرالئون

در صورتی که خوانندگان محتر  

 مایل به دریافت روشنگر باشند

می توانند با پویان پویا، نمایندگی  

نشریه در آمریکا شماره تلفن 

0311-571-002-0 ، 

 

 و یا در کانادا با شماره تلفن

 2020-120-507-0  

 تماس بگیرند
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در صورتی که خوانندگان محتر  

 مایل به دریافت روشنگر باشند

می توانند باپویان پویا، نمایندگی  

نشریه در آمریکا شماره تلفن 

0311-571-002-0 ،  

و یا در کانادا با شماره تلفن 

تماس  2020-120-507-0

.بگیرند  

 خاطرات دوران سپری شده

جاند    ها  حغب تدد     بیشتر اغ مهاجرین بددند 

دنجا جم  شد  اند. اغ دنها پرسیدم امردغ ردغ جشن 

استا برا  چی دمد  اید؟ یفتند ما دمدیم    متحد بشدیم. 

یفتم نب اتحاد  ردن د متحد شدن ب  تشکیل جلس ا 

م اشب را رد   اغذ ددردن د م اشع  احتیاج دارد. 

شرای ی دارد. چ در شما دمد  اید اینجا    ما جشن 

 یرفتیم؟

یفت: ن  ما دمدی  ایم با  اریران جشن بگیریم د متحد  

بشدیم. در این مدن  دیدم پشت سرم یک صدایی دمد د 

یکی دانل حدض افتاد. بریشتم نگا   ردما یکی اغ 

 اریران سندیکا  ما یفت: دنا می نداست شما را با 

چاند بغند من اد را تد  حدض اندانتم. معلدم شد اینها 

با یک عد  چاند   دمد  اند د سد نصد  هم دارند. دیدم 

دنها مسلحند د ما هی  دسیل  ا  نداریم. ب   اریرانی    

در دن نسمت بددند یفتم بیایید بردیم. یک عد  اغ 

 اریران ماندند د با تدد  ا  ها جر د بحا می  ردند. 

ما هم ب  باغ بریشتیم د غن د بچ  ها را جدا  رد ا ب  

یک  رف فرستادیم. من ب   اریران یفتم    چدب 

بشکنید د محاصر  شان  نید. عد  ا  اغ دذربایجانی ها با 

ما بددندا دذربایجانیها در جنگ چدب استادند. اینها 

شردع ب  باال رفتن اغ درنت  ردند د ب  سرعت چدبها 

را شکسند د دنها را محاصر   ردند. یفتم    

 اریرانشان را نغنید د دغاد بگذارید. ایر چاند   

دانلشان هست بغنید. ب  هر  دامشان یک چدب می 

غدندا غاندی  نم می شد د چاندی  را می یرفتند. 

مقدار  چاند یرفتیم چند نفر  هم فرار  ردند د اغ 

دیدار سعددباد ب  دن رف پریدند. دنها را هم نظامی ها 

یرفتند. )اسددباد دیدار ب   دیدار سعددباد بدد.  پس اغ دن 

   چاند شهایشان نل  سال  شدندا شردع ب  غدن 

رؤسایشان  ردیم. نلیل انقالب شردع ب  داد  شیدن  رد 

   اشتبا ا اشتبا ا ما اشتبا   ردیم. یفتم اشتبا  هم بکنید 

باید چدب بندرید. یک یا چند چدب ب  اد غدم بعد علی 

غاد  فرار  رد سراغیر  بدد افتاد د بقی  هم یکی یکی 

اغ ردی  رد می شدند. مرتب می یفتم    بیچار  شدم. 

یفتم بیچار  هم شد  باید چدب بندر ا بیچار  هم نشد  

باید چدب بندر !  بعد رضا ردستا را غدند. سر  هم 

 اس بدد د یک چدب    ندرد ندن دمد. نالص  تدد  

ا  ها فرار  ردند. ما هم همین در    دست  جمعی بنا 

بدد بیاییم صفهایمان را برنرار  ردیم د دمدیم. تدد  ایها 

ب   النتر  تجری  می ردند د شکایت می  نند. ردستا 

سر ندن دشدد ندد را نشان داد  د بقی  هم می یدیند    

ما را غد  اند. رئیس  النتر  پرسید  بدد    شما برا  

چ  ب  دنجا رفت  بددید. اغ دمدن دنها م ل  بددیم دشی شما 

 برا  چ  رفتید؟ یفتند ما رفت  بددیم متحد بشدیم!

در همان ردغ تدد  ایها اغ غیبت ما استفاد   رد  ب      

دفتر سندیکا  مر غ  ما در الش  غار می ردند د دفاتر 

د هم  دسایل ما را غارت  رد  د دغدیدند. دنها می 

دانستند    در دن مدن  سندیکا ناشی است. نددشان جایی 

تظاهرات نداشتندا سندیکایی هم نداشتند بعدأ سندیکایشان 

را با یک عد  مهاجر محکم  ردند. دفاتر ما را بردند. ما 

چیغ سر  نداشتیم اینها نیال  ردند چیغ  ییرشان می 

دید. دنتی    اغ تجری  متفرق شد  د ب  شهر دمدیم دیدیم 

   اتحادی  را غارت  رد  اند. این ادشین حمل  شان ب  

 قسمت سیزدهم

تالش حزب توده برای درهم شکستن 

 تشکیالت کارگری مستقل

بعد اغ باغیشت ب  تهران دیدم دض  دیریدن شد      

یعنی یک استبداد ب  تمام معنی حکم فرماست. ادایل    

اغ غندان بیردن دمدیما امیر احمد  فرماندار نظامی بدد 

د این نضی  ما را نیلی ناراحت  رد. حتی نداستیم 

تظاهراتی ب  را  بیانداغیم. رضا ردستا    در حغب تدد  

بدد دمد پی  من د یفت سر د صدایی نکنیم    درام  

باشدا حکدمت نظامی اغ بین می ردد. دشی دنتی    اغ 

پاریس بریشتم دانعأ رحمت ب   فن دغد ندیم. این جا بدد 

   دیدم امیر احمد  نیلی بهتر اغ اینها است. چدن امیر 

احمد  نمی دمد دارد ادار  یکی بشدد د دنجا را تفتی  

بکند د بغند د غارت  ند د اغ بین ببرد. دشی حاال این 

 ار برنرار بددا ددرانی بدد    پیش  در  ب  دذربایجان 

رفت  د تدد  ا  ها حکم فرما بددند. تعحب  ردم    

احغابی    باید  رفدار دغاد  د دغاد  ندا  باشند اینها 

نددشان دض  را نراب د ادضاع عجیبی برنرار  رد  

بددند. این را بگیرند د دن را بکشند د ندام اشس ن  دنها را 

تقدیت می  رد. برا  دن    بتداند نظر استاشین د 

شدردیها را جلب بکند د پیش  در  را اغ دذربایجان 

 بیردن  ند جلد  دنها را باغ  رد  بدد.

  ب  7232در ادل ما  م  / یاغدهم اردیبهشت )    

اعضا  دستدر دادیم    در اسددباد شمیران تجم   نند    

بعدأ با تظاهرات تا تجری  د اغ دنجا ب  منغل بریردیم. 

دستدر هم داد  بددیم    هی  چیغ  با ندد نیادرید. فق  

ایر می نداهید یک ناشق بیادریدا حتی چنگال هم 

نیادرید د چاند هم در جیبتان نباشد. من پی  رئیس  ل 

شهربانی  شدر رفتم د یفتم    ما ادل ما  م  در اسددباد 

شمیران جم  می شدیم. دنجا اغ صبح تا بعداغظهر هستیم. 

ناهار هم دن جا می ندریم د دست  جمعی با تظاهرات تا 

تجری  نداهیم دمد. رئیس  ل شهربانی یفت    من ب  

شما مأمدرین انتظامی بدهم. یفتم ن . حتی ما دستدر دادیم 

   چنگال هم نیادرند بنابر این ما با  سی دعدا نداریم    

مأمدر انتظامی داشت  باشیم. نددمان هم مأمدرین 

انتظامی نداریم. رئیس شهربانی ب   النتر  تجری  تلفن 

 رد د یفت افتنار  با سندیکای  در شمیران جم  می 

شدند د من م مئنم    حرف  درست است د حتی چاند 

هم پهلدیشان نیست. بنابر این نگران نباشید. ما م مئن 

رفتیم د اغ صبح تا س  بعد اغ ظهر بددیم. بعد اغ ظهر هم 

تد  استنر شنا می  ردیم. همۀ  اریران با نانداد  شان 

بددند د نیلی هم ند  یذشت. ادشین جشن  اریر  دنها 

بدد د برایشان بسیار پسندید  بدد. تد  استنر بددیم    

دمدند د یفتند حغب تدد  ب  دانل باغ رینت  است. یفتم 

حغب تدد  ب  ما چ   ار دارد؟ غدد شباس پدشیدم د دمدم. 

یک حیا   دچکی بدد یفتند دنجا یک عد  ا  جم  شد  

اند. رفتم دنجا د دیدم بل  تدد  ایها هستند. رضا ردستاا 

د تر هشتردد ا علی غاد ا نلیل انقالب د یک عد  اغ 

سندیکا  ما بدد هم ب  نصد  شتن د هم برا  غارت دفتر سندیکا 

دمد  بددند. فق  ما نبددیم    حغب تدد  ب  دنها حمل  می  رد. 

اساسأ حغب تدد  مهل اینک  مصمم بدد دغاد  را اغ بین ببرد. 

 فق  ب  ما حمل  نمی  ردند ب  احغاب دیگر هم حمل  می  ردند. 

حغب تدد  پانصد نفر اغ مهاجرین را اجیر  رد  بدد د ردغ  

پن  تدمان ب  اینها می داد    در حغبشان باشند د هر  جا    

الغم است این پانصد نفر را بفرستند غارت د ددمکشی د غد د 

ندرد بکنند. ایر ب  هم غدن ن ق د صحبتی هم هست این  ارها 

را انجام بدهند. بنابراین احغاب د یا ساغمانها  دیگر اغ دست 

اینها مصدنیت نداشتند. فق  یک عد  ا  درست شد  بدد ب  نام 

پان ایرانیسم اینها هم چماندار بددند د چدب ب  دست داشتند. غد 

د ندردهایی می  ردند. یک ردغ فکر می  نم ا راف شا  دباد 

بدد    تدد  ایها ب  تشکیالت حغب عداشت علی دشتی د جمال 

امامی حمل   ردند. یک سانتمان بدد    ردی  دجر بدد د اینها 

تمام دجرها را رد  دنها پرت  ردند. نمی دانم رد  چ  اصلی 

تدد  ایها دغادیها را محددد می  ردند . حتی ب  تجمعی    برا  

 جشن بین اشمللی  اریران تشکیل شد  بدد حمل   ردند. 

 مالقات با کنسول شوروی

بعد اغ این نضی  یک ردغ مرا ب   نسدشگر  شدرد  احضار  

 ردند. یک جدانی  نسدل بدد اسم  یمیلیاندف بدد. چندنفر 

دیگر هم دنجا نشست  بددند. اغ مد  مشکی د این چیغهاشدن    

ردس نبددندا مشنص بدد    اغ ارامن  د غیر ردس بددند. 

یفتم: چ  فرمایشی دارید؟     نظر استاشین این است    فعأل 

حغب تدد  باشد د ممکن است فردا نباشد. این یک چیغ دائمی 

نیست. شما بهتر است ب  حغب تدد  بردید د در دن جا فعاشیت 

 نید. یفتم من با دنها نمی تدانم  ار بکنم. دنها  سانی هستند    ب  

رفقایشان نیانت  ردند. همدیگر را ییر دادند. اینها اصأل این 

 ار  نیستند. یفت: شما بردید اصالحشان  نید. یفتم دنها نمی 

پذیرند    من دانلشان بردم د یک عد  را بیردن  نما یک عدۀ 

دیگر را بیادرم د یا اصالحاتی بدهم. یفت: ما دستدر می دهیم د 

شما را نبدل می  نند. برد اصالحاتی هم بد . نظر استاشین هم 

همین است. یفتم: شما دستدر بدهید نبدل می  نند؟ یفت: بل ا 

نبدل می  نند. یفتم: انتالف ما سر همین است. ما انتالف 

دیگر  نداریم. ما می یدییم    با ارادۀ نددمان باید یک  ار  

را شردع بکنیم د ب  دنر برسانیم. اینها این اراد  اغ نددشان 

ندارند چدن مردمان بی اراد  ا  هستند ما نمی تدانیم با اینها 

 ار بکنیم.  نسدل د دیگران ادناتشان تل  شد د حاال ندب شد 

مرا نگرفتند نگ  دارند    پنهانی ب  ردسی  رد  نند. بلند شدم 

 ندشحال بددم    اغ دن جا ب  سالمت بیردن دمدم.

 ... ادام  دارد

 (0106تا  0066خاطرات یوسی افتخاری )

  بکوشش کاوه بیات و مرید تفرشی
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مّهم باشد، به همان اندازه و شاید بیشتر فرزند زمانه، جامعه و 

کند کعه مسع علعه در  طبقۀ او است. با این همه، لوکاچ تأکید می

ای دیگر است. به این مععنعا کعه از  مورد عقل ستیزی به گونه

ستیزی با پدیدۀ منحصربفعردی روبعرو هسعتعیعم کعه  خالل عقل

واکنشی ارتجاعی به توسعۀ تاریعخعی یعا دیعالعکعتعیعکعی انعدیشعۀ 

کعنعد کعه تعقعریعبعاً  لوکاچ تصری  می .شود انسانی محسوب می

 تمامی اشکال جدید عقل ستیزی بر نوعی تگنوستیسیسم 

گویی( به عنوان ن ریۀ شناخت استوار است. او معی  )یا: ندانم

یرکگارد و نیچه، صعفعت  از شلینو تا شوپنهاور و کی : گوید

شناسی است که شعنعاخعت  مشخصۀ عقل ستیزی نوعی معرفت

داند و معدععی  واقعیت عینی را به یاری عقل تالشی عبث می

است که تنها شهود غیرعقعلعی قعادر اسعت معا را بعه شعنعاخعت 

از ن ر لوکاچ عقعل سعتعیعزی معدرن در  .حقیقت رهنمون شود

بستر تولید سرمایه دارانه و مبارزات طبقاتی منبععث از تن و 

همچنین در چارچوب مبارزات ایدئولوژیک بورژوازی علعیعه 

ف ودالیسم و سلطنت های مطلقه زاده شد و سوس در واکنش یعا 

 .مقاومت ایدئولوژیک علیه پرولتاریای ُمدرن به او  رسید

در توضی  این ن ر لوکاچ می نویسد : "هر چقعدر تضعادهعای 

اجتماعی به او  خود برسند و تشدید بشوند، بعه هعمعان نسعبعت 

وضعععععیععت جععهععان بععیععنععی مععذهععبععی در معععععرض تععهععدیععد و 

قرار می گیرد و در نتیجه مقاومت معدافعععان ععقعل   اضمحالل

ستیزی شدت می یابد؛ کسانعی کعه از اسعاس معنعکعر شعنعاخعت 

بعی جعهعت  .(۴۱عقالنی واقعیت هستند" )همان،  .اّول، ص.

نیست که به گمان لوکاچ عقعل سعتعیعزی در سعنعت ایعده تلعیعسعم 

تلمان، در ضدیت با کانت، فیخعتعه و بعه ویعاه در ضعدیعت بعا 

اندیشۀ هگل تجسم یافت تا تنجا که هدف اینان پی ریزی روش 

                                    .فععلععسععفععی شععنععاخععت عععیععنععی بععود

لوکاچ به نمونۀ فردریش هانریش یاکوبی هعم عصعر کعانعت و 

هععگععل اشععاره مععی کععنععد کععه نععمععایععنععدۀ نععوعععی خععودتگععاهععی از 

رفعت و فعلعسعفعه هعای  ناسازگاری فلسفه و دین بعه شعمعار معی

تاریخی یا دیالکتیکی ایده تلیسم تلمان، از کعانعت تعا هعگعل، را 

خداناشناسانه یا الحادی و در هر حال در ضدیت با مسعیعحعیعت 

لوکاچ می گوید که ویاگی اقدام "یعاکعوبعی"  .توصیف می نمود

و دیگر مدافعان عقل ستیزی، همانند شلینو یا شوپنهاور، این 

شعهعود " است که در مقابل گفتار فلسفی یا انعدیشعۀ ععقعالنعی از

مح " پشتیبانی می کنند. به همین دلیل دّومعیعن فصعل کعتعاب 

اش را به حمایت ععلعنعی از  طریق تفسیر هولدرلین مخاطبان

خواند، در حعالعی کعه کعارل اشعمعیعت از خعالل  هیتلر فرامی

تفسیر فلسفۀ توماس هابس پعایعمعال شعدن حعقعوق اسعاسعی را 

توسط هیتلر چه در داخعل تلعمعان و چعه در خعار  از ایعن 

بععه نععحععوی بععاصععطععالح قضععایععی و عععلععمععی تععوجععیععه   کشععور

 1)۲۰۱جلد دّوم، ص. نابودی عال، ) ".کرد می

  

کعم از دو  برای فارسعی زبعانعان دسعتنابودی عال توجه به 

لحاظ حائز اهمیت است : اّول اینکه خواننده با این کعتعاب بعه 

سعتعیعزی و فعاشعیعسعم دسعت  تفسیری مّهم دربارۀ رابطۀ ععقعل

تعوانعد بعه دیعگعر صعورت هعای  تعفعسعیعری کعه معی) یابد می

ستیزی و فاشیسم در دورۀ معاصر تععمعیعم یعابعد( و دّوم  عقل

اینکه تفسیر لوکاچ از تنرو که بر پایعۀ دریعافعتعی تعاریعخعی و 

ستیزی غرب طی سدۀ نوزده  مادّی از مهمترین لح ات عقل

شعنعاسعی دوچعنعدان  ارایه شده اهمیت اثر را از زاویعه روش

 کند. می

 

 "ستیزی و "شهود فکری شلینخ : عال

  

منتشر  ۰۹۱۴اش در سال  در قالب کنونی نابودی عالکتاب 

به چاپ رسید. در این    ۰۹۱۱شد. طرح نخستین تن در سال 

چاپ لوکاچ می کوشید دالیل فکری قدرت گیری هیتلر یا در 

حقیقت مبانی فلسفی این قدرت گیری را حول مفعهعوم "ععقعل 

تعوضعیع   (Irrationalisme) "گریزی" یعا "ععقعل سعتعیعزی

بععدهععد. بععه هععمععیععن دلععیععل عععنععوانععی کععه لععوکععاچ بععرای چععاپ 

 : اش برگعزیعده بعود از ایعن قعرار اسعت کتاب ۰۹۱۱  سال

لعوکعاچ در  "چگونه فلسفۀ فاشیستی در آلماان زاده شاد؟"

چاپ دّومی از همین اثر را عرضه  ۰۹۴۰-۰۹۴۲سال های 

چگوناه آلاماان باه " : کرد و عنوان زیر را برای تن برگزید

 "کانون ایدئولوژی ارتراعی بدل شد؟

فعلعسعفعی در معواجعهعه بعا -مهمتعریعن اثعر جعدلعی نابودی عال

تعریعن معتعفعکعران  فاشیسم است کعه تعوسعط یعکعی از بعانعبعوغ

مارکسیست نیمۀ اول سدۀ بیستم نوشعتعه شعده اسعت. معنع عور 

لوکاچ از "عقل" در این اثعر هعمعان معفعهعومعی اسعت کعه بعا 

دکارت زاده و تغاز می شود و تا اندیشۀ هگل ادامه می یابد. 

ستعیعزی از نع عر لعوکعاچ پعویشعی ععلعیعه  از این من ر، عقل

ُمدرنیته است. او می گوید که عقل سعتعیعزی سعدۀ بعیعسعتعم بعه 

من ور یافتن یا ساختن تبار و نعیعاکعانعی فعلعسعفعی بعرای خعود 

تالش وافری انجام داده، هر چند به گمان لوکاچ عقل ستیزی 

"ُمدرن" در اصل در واکنش به انقالب کبیر فرانسه و سعوعس 

اروپعا  ۰۸۴۸در مقابله با تدارک ایدئولوژیک انقعالب هعای 

 .زاده شد و تا تستانۀ روی کار تمدن فاشیسم ادامه یافت

لوکاچ عمیقاً معتقد بود که انتخاب میان "عقل" و "سعتعیعز بعا 

عقل" هرگز یک انتخاب صرف ن ری نیست. بالعععکعس، او 

گوید : "تنچه در انتخاب یک اندیشمند میان تازه و کعهعنعه  می

نقش تعیین کننده بازی می کند در بعادی امعر نعه معالحع عات 

روشنفکری و فلسفی، بلکه وضعیت طبقعاتعی و هعمعبعسعتعگعی 

لعوکعاچ ).  ۲۹ . اّول، ص.  نابودی عال،( ".طبقاتی او است

تأکید می کند کعه شعرایعط اجعتعمعاععی حعتعا بعاطعنعی تعریعن و 

خصوصی ترین افکار فالسفه، شیوۀ انعدیشعیعدن و رویعکعرد 

تنان را نسبت به مسائل رقم معی زنعد، بعی تنعکعه خعود تنعان 

فالسفه، چه بدانند چعه " : لزوماً از تن تگاه باشند. او می گوید

ندانند، چه بخواهند چه نخواهند، همواره به جامعه ای که در 

تن زندگی می کنند و از این رهگذر بعه طعبعقعۀ ویعاه ای در 

درون جامعه و به تالش های ترقی خواهانه یا ارتجعاععی تن 

بعه   افعزایعد : او معی .(۱۱ .اند" )همان، ص متعلق و وابسته

همین دلیل هر فیلسوف و اندیشمندی هر چقدر هعم اصعیعل و 

این م لب اغ دبسایت رادید بین اشمللی فرانس  انتناب شد  
  3772مارس  71است.  شنب  

 
  ناصر اعتمادینوشتۀ 

کتاب "نابودی عال" اثر گئورگ لوکاچ شصت ساال پاک از 

نخستین انتشارش همچنان از ساختاری مستحکم بارخاوردار 

است. فراتر حتا : در دورۀ حاضر که جهان باا صاورت هاای 

بی ساباه ای از توحش و عال ستیزی به ویژه در قالب هاای 

مذهبی روبرو است، "نابودی عال" همچنان اثری آماوزناده 

 .برای نسل های امروز و آینده است

 مادمه  

در فاصله زمانی قدرت گیعری هعیعتعلعر و اوجعگعیعری دومعیعن 

یعابعی پعدیعدۀ  جنو جهانی دو اثر شعاخعص فعلعسعفعی در ععلعت

ناباودی عااال فاشیسم به زبان تلمانی منتشر شدند : اثر نخست 

دیاالاکاتایاک بعه قعلعم گع عورک لعوکعاچ( و اثعر دوم ( نام داشت

فعتعگعوهعای معاکعس هعورکعهعایعمعر و روشنگری  که حعاصعل گع

ت ودور تدورنو، پایه گذاران مکتب فعرانعکعفعورت، طعی دورۀ 

تبعیدشان در تمریکا بود و برای نخستیعن بعار پعیعش از پعایعان 

 .جنو دّوم جهانی به طور مخفیانه در هلند منتشر شد

  

هعای  فاشیسم را نعاشعی از گعرایعشدیالکتیک روشنگری، اگر 

نااباودی انگاشت، در ععوض،  انحرافی، اّما، درونی عقل می

"ععقعلعال  سعتعیعزی" سعدۀ  تبار فکری فاشیسم هعیعتعلعری را 

دانست که از خالل ضدیت شلینو با فلسفۀ تاریعخ  نوزدهم می

هعای شعوپعنعهعاور،  و دیالکتیک هعگعل تغعاز شعد و تعا انعدیشعه

یرکگارد و سوس نیچه در اواخر سدۀ نوزدهم تداوم یافعت.  کی

نااباودی عااال در اختالف با هورکهایمر و تدورنو، لوکاچ در 

کرد که منشا  فعکعری هعیعتعلعریسعم نعه  از این موضع دفاع می

عقل، بلکه واکنش ارتجاعی علیه عقل و نهایتاً علیه ُکل فلسعفعۀ 

روشنگری بود که تخرین نمادهایش در اواخعر سعدۀ نعوزدهعم 

های سوسیالیستی اروپعا از جعمعلعه در  افکار مارکس و جنبش

   .تلمان بودند

اش را بیعشعتعر بعر  لوکاچ کنکاش ن رینابودی عال البته، در 

یرکگارد و نیچه متمعرکعز کعرده  ترای شلینو، شوپنهاور، کی

سوسیعالعیعسعم" پعیعش و -و دربارۀ روشنفکران مدافع "ناسیونال

پس از روی کار تمدن هیتلر کمتر سخن گفته است. لوکاچ در 

نااباودی عااال بر تخرین چعاپ  ۰۹۶۶پیشگفتاری که در سال 

اش نوشت از خالل برخی اشارات تأئعیعد معی  طی دورۀ حیات

کرد که او از نقش روشنفکران راست تلمان )ن عیعر هعایعدگعر، 

کارل اشمیت و دیگران( در همراهی با فاشیسم هیتلری هرگز 

 : نعوشعت بی اطالع نبوده اسعت. او در ایعن پعیعشعگعفعتعار معی

چعنعانعکعه بعععداً خعودشعان اععتعراف  –هایدگر و کارل اشمیت "

یعرکعگعاردی بعه  تنهعا در پعوشعش یعک نعاشعنعاس کعی –کردند 

همکاری با هیتلریسم روی توردند. به این معنا که هایعدگعر از 

  رابطۀ فاشیسم و عقل ستیزی، از نگاه لوکاچ
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تشکارا اعالم می کند که از این پس ارگان فلسفه نه هنر، بلکه 

دین است. به این ترتیب، فلسفه به حیاط خلوت "غعیعرفعلعسعفعه" 

تبدیل می شود و تنچه در گذشته، طی دورۀ جوانی، به ععنعوان 

فلسفۀ طبیعت شلینو شعنعاخعتعه معی شعد، ایعنعبعار بعه شعنعاخعت 

عارفانۀ خدا مبدل می گردد. لوکاچ در معورد ایعن تعحعّول معی 

گوید : "عقل ستیزی شهود فکری که در گذشته و تعا حعدودی 

رویکردی صرفاً روش شناسانه بود رفته رفتعه بعه تصعویعری 

از جهان بدل می شود که مضعمعون اش ععرفعان ععقعل سعتعیعز 

بعه ایعن تعرتعیعب اسعت کعه تعفعسعیعر ).  ۹۲است." )همعان، ص.

غیرعقالنی اسطوره ها و دین کانون اندیشۀ شلینو را تشکیعل 

پادیاده شانااسای می دهد. اما، بر اساس کنایۀ معروف هگل در 

"به شبی می ماند که در تن همۀ گعاوهعا سعیعاه  روح این تلقی 

 اند."

با این چرخش جدید، شلینو در نوعی عرفان کالمی و سعوعس 

عقل ستیزی مح  فعرو معی رود. او بعر پعایعۀ مسعیعحعیعت و 

ای می سازد و معی کعوشعد  جزمیات تن مضامین عقل ستیزانه

تنها را در قالبی فلسفی ارایه کنعد. از نع عر لعوکعاچ، شعلعیعنعو 

متعلق به نخستین دورۀ عقل ستیزی اروپا است کعه بعا احعیعای 

شبه ف ودالی سلطنت همزاد است. این عقل گعریعزی دیعنعی در 

فراشد خود به عقل ستیزی الحادی در نزد شوپنهاور و نعیعچعه 

منجر می شود. لوکاچ می گوید : بی دلیعل نعیعسعت کعه فعلعسعفعۀ 

هگل تما  مهمترین حمالت شلینو در دورۀ کهولعت اسعت تعا 

تنجا که اندیشۀ شلینو در این دوره صورت اصعلعی معقعاومعت 

عقل ستیزانه و ارتجاعی نه فقط علیه فلسفۀ تاریخ، بلکه ععلعیعه 

رود تا از راهیابی تن در بستر انعقعالب  دیالکتیک به شمار می

به مراحل عالی تر جعلعوگعیعری کعنعد. لعوکعاچ معی  ۰۸۴۸های 

نویسد : " در ایعن دوره شعلعیعنعو از فعلعسعفعۀ روشعنعگعری )

Aufklärung) از زمان الک تا سدۀ نوزدهم، متنفر اسعت و ،

تن را حقیر می شمارد. شلینو از این پس ُکعل تعحعول فعلعسعفعۀ 

ُمدرن بورژوایی، از دکارت تا هگل، را به ععنعوان انعحعرافعی 

بزرگ محکوم و خود فلسفۀ هگل را او  این انحراف معرفعی 

می کند. به این ترتیب، شلینو تغعازگعر گعرایشعی در تعفعسعیعر 

تاریخ فلسفه است که می رفت تا به گرایش مسلط عقل ستیزی 

در نزد پیشگامان نزدیک فاشیسم و خود فعاشعیعسعت هعا تعبعدیعل 

 ).۰۱۶-۰۱۱شود" )همان، صص.

 ۳۱۸۱هاااای  عااااااال ساااتااایااازی شاااوپاااناااهااااور و اناااااااالب

  

به شوپنهاور اختصاص دارد یعا در  نابودی عالفصل چهارم 

به داور عقل ُکلی لزوماً به حعاکعمعیعت  تبدیل عقل عمومی " :

عموم در قلمرو علوم می انجامد و همین، دیر یا زود، زمینه 

شود." )همعان( لعوکعاچ در ععیعن حعال  ساز قیام توده ای می

تصری  معی کعنعد کعه چعرخعش نع عری شعلعیعنعو بعه سعمعت 

ستیزی به طرزی ناسازگار با به کار گیری مقوله هعای  عقل

صعورت معی  "ناااد داوری"سومین نقد کانت، یعنی کعتعاب 

پذیرد که بسیاری درست یا غعلعط تن را بعه ععنعوان نع عریعۀ 

زیبایی شناسی کانت تفسیر کرده اند. در این بین تنعچعه نع عر 

شلینو را بیش از همه به خود جلب می کند مفعهعوم "شعهعود 

اسعت کعه بعه معرور  (intuition intellectuelle) "فکری

 مسیر عقل ستیزی وی را هموار می سازد.

 نظا  ایده آلایاسام ماتاعاالایخود شلینو در تخرین بخش کتاب 

گفته بود که هدف فلسفه و به طریق اُولی فلسفۀ او ععزیعمعت 

از اصل بنیادی تحت عنوان "هویت مطلق" است، هعر چعنعد 

چنین هویت یا ماهیتی، به گمان شلینو، نعه قعابعل تعوصعیعف 

است و نه می توان تن را به یاری مفاهیم درک و به دیگران 

منتقل کرد. شلینو تصری  کرده بعود کعه "تعنعهعا از طعریعق 

شهود می توان به درک این هویت نایل شد و این شهود اندام 

رود." او معتقد بود کعه  )یا ارگان( هر فلسفه ای به شمار می

چنین شهودی نه حسی، بلکه فکری است و موضوع اش نعه 

عین و نه ذهن است و تحقق اش نیازمند عامل دیگری اسعت 

تن را  ناااد داوریکه شلینو به تأسی از کعانعت در کعتعاب 

"شهود زیبایی شناسی" نامیده بود. به همین دلیل شلیعنعو در 

نهایت تأکید می کند که "عینیت شهود فعکعری ... خعود هعنعر 

است. زیرا شهود زیبایی شناسی چیزی جعز ععیعنعیعت یعافعتعن 

 شهود فکری نیست."

به این ترتیب، در نزد شلینو هنر به ارگان فلسفه و زیعبعایعی 

شناسی، به قلب روش فلسفی بدل می شود. بعه بعیعان دیعگعر، 

هنر از رازهای عالم و جهان اشیای فعی نعفعسعه پعرده بعرمعی 

دارد. شلینو از این نیز فراتر می رود و معی گعویعد : هعنعر 

تنها ارگان حقیقی و جاودانی است که دروازه ها و رازهعای 

عالم ناشناخته را به روی فلسفه می گشایعد. از نعگعاه لعوکعاچ 

ً گعرایعش  همسانی "شهود فکری" و "شعهعود هعنعری" صعرفعا

کعنعد.  اشرافی ن ریۀ شناخت در نزد شلینو را تعقعویعت معی

این گرایش، به گفتۀ لوکاچ، در نزد شوپنهاور و سوس نعیعچعه 

)و کل فالسفۀ متاثر از او در دورۀ اموریعالعیعسعم( تشعدیعد معی 

 شود و به خود رنو و بوی ارتجاعی می گیرد.    

ناباودی در فصل موسوم به "تخرین فلسفه شلینو" در کتاب 

لوکاچ تصری  می کند که چرخش تعیین کننعده در نعزد  عال

ً ارتعجعاععی او اسعت بعا  شلینو که تغازگر مواضع صریعحعا

تغاز معی شعود. در ایعن کعتعاب شعلعیعنعو  فلسفه و دینکتاب 

شهود فکری شلینو به عنوان نخعسعتعیعن تعجعلعی " نابودی عال

 .عقل ستیزی" نام دارد

در این فصل لوکاچ تأکید می کند که عقل ستیزی مدرن زائیدۀ 

بحران بزرگ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فلسفی اسعت کعه 

از اواخر سدۀ هیجدهم و اوایل سدۀ نوزدهم در اروپعا پعدیعدار 

شد. او تصری  می کند که رویداد تعیین کننده ای که سعرتغعاز 

و در عین حال نقطۀ او  این بحران به شمار می رود انقعالب 

کبیر فرانسه است که رویدادی جهانی است. لوکاچ معی گعویعد 

که در قیاس با انقالب های هعلعنعد یعا انعگعلعسعتعان کعه تعنعهعا بعه 

تغعیعیعراتعی در سعطعوح معلعی معنعجعر شعدنعد، انعقعالب فعرانسعه 

ساختارهای اجتماعی شماری از کشعورهعای اروپعایعی را بعه 

های فع عودالعی تلعمعان و شعمعال  لرزه انداخت و فروپاشی ن ام

ایتالیا را تسریع کرد. حتا در کشورهایی که چنین تعکعان هعا و 

تغییراتی در نتیجۀ انقالب فرانسه روی نداد، در ععوض فعکعر 

اصالح جامعه و سلطنت های مطلقۀ ف ودالی در دسعتعور کعار 

حاصل اینکه جنب و جعوشعی ایعدئعولعوژیعک در  .قرار گرفت

غالب کشورهای اروپایی )حتا در انگلستان که پیشتر موفق به 

 : انجام انقالب بورژوایی شده بود( تغاز شد. لوکاچ می افزاید

تازگی وضعیت جدید با چنان قدرتی خود را نمایان می کعرد "

که دیگر به کعارگعیعری وسعایعل سعنعتعی بعرای دفعاع از وضعع 

موجود یا ضدیت با تن امکانوذیر نعبعود. تصعادفعی نعیعسعت کعه 

تاریخیگرایی ُمعدرن در جعریعان هعمعیعن معبعارزات زاده معی 

 .)۶شود" )همان، ص.

لوکاچ می افزاید که ویاگی وضعیت جعدیعد در واقعع در ایعن 

پی معی بعرنعد کعه دیعگعر نعمعی " است که مدافعان عقل ستیزی

توان با روش های سنتعی از سعنعت دفعاع کعرد". او تصعریع  

کند : تجربۀ جدیدی که با انقالب فرانسه تغاز می شود در  می

نتیجۀ انقالب صنعتی انگلستان وزن بمراتب سنگین تعری معی 

یععابععد، هععر چععنععد بععحععران هععای بععزرگ اقععتععصععادی جععامعععععۀ 

داری جدید از نیمۀ دّوم سدۀ نوزدهم تغاز معی شعونعد.  سرمایه

در بستر چنین وضعیتی اهمیت فلسفی هگل قابل فهم اسعت تعا 

تنجا که مس لۀ مرکعزی فعلعسعفعه و روش شعنعاسعی هعگعل فعهعم 

تاریخی انقالب فرانسه است. به همین دلیل بخش غالعب جعدال 

ها و حمالت ایدئولوژیک علیه هگل از جمله تهاجمات "فلسفۀ 

رومانتیک" در اصل نبردهایی علیه انعقعالب و پشعتعیعبعانعی از 

خعواهعنعد بعه  گذشتۀ پیشاانقعالبعی هسعتعنعد و در ایعن اقعدام معی

پشتیبانی از قرون میانه به عقب بازگردند و هعمعزمعان معبعانعی 

 .تفسیری غیرعقالنی از تاریخ را بورورند

لوکاچ در میان نخستین جلوه های ایعن پشعتعیعبعانعی بعه فعلعسعفعۀ 

دورۀ دّوم" زندگی فکری وی اشاره معی "شلینو، به ویاه در 

کند. در این دوره شلینو برغم دلبستگی جوانی اش به ایده ها 

و ترمان های انقالب فرانسه عمیقاً متاثر از احعیعای سعلعطعنعت 

بعه  نااباودی عااالاست. لوکاچ در تمام دو فصلی که در کتاب 

کعه چعرا در قعیعاس بعا   دهعد شلینو اختصاص داده نشان می

هگل، تگاهی فلسفی شلینو از دیالکعتعیعک طعی دورۀ جعوانعی 

ابتدایی و در بهترین حالت معطوف به دیالکتیک طبیعت است 

و نه دیالکتیک تاریخ و چگونه این محدودیت موجب می شعود 

که کل فلسفۀ شلینو به سمت رایج ترین صورت عقل ستیزی 

یعنی عرفان تمایل پیدا کند. از نگاه لوکاچ این گرایش در عین 

اش  حال بر مسخ ایده تلیسم تلمان مبتنی است و هعدف اصعلعی

بی اساس جلوه دادن عقل نقاد کانت و همۀ تالش او بعرای پعی 

ریزی شروط شناخت عینی در محدوده های ایده تلیسعم ذهعنعی 

 .یا "سوباکتیو" است

به گمان لوکاچ، گریز فلسفی شلینعو از ععقعل تئعیعنعۀ بعرتعری 

طلبی یا تمایل او به نوعی اشرافیعت فعلعسعفعی اسعت کعه هعدف 

اش مخالفت با کل فلسفۀ روشنگری از اسوینوزا تا کانت  غایی

و همچنین فیخته و هگل است. او می گوید : "مجادلۀ شلعیعنعو 

ً مععجعادلعه ای اسععت  ععلعیعه فعلععسعفعۀ فعهععم روشعنعگعری صعریعحعا

ضددموکراتیک تا تنجا که فلسفۀ روشنگری تعدارک انعقعالب" 

در تأئید این سخعن  .(۸۱رود )همان، ص. فرانسه به شمار می

 لوکاچ از شلینو نقل می کند که در ضدیت با کانت می گفعت

  فردریش شلینو

 ترتور شوپنهاور

۰۹ادامه در صفحه   
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  .صادق هدایت

عشق و عالقه به مردم و به هرچه از مردم سرچشمه می گیعرد 
هدایت را بر تن داشت که به فراگیری و بعررسعی دانعش ععوام 
)فولکلور( بوردازد.  او هنوز دانش تمعوز بعود کعه قصعه هعا و 
داستانهای کهن را با شور و شوق گوش می داد؛ و برای اینعکعه 
به زندگانی واخالق و عادات هم میهنان خود در هعر گعوشعه و 
کنار پی ببرد، به کوی و برزن بعویعاه نعقعاط دوردسعت جعنعوب 
شهر، که بیشتر محل سکونعت معردمعان رنعجعبعر و زحعمعتعکعش 
است، سر می زد و افسانه ها، ترانه ها و مع علعهعا و تعمع عیعلعهعای 
رایج مردم ساده را مستقیما از زبان خود تنها می شنید، و شنیده 
ها را با امانت و رعایت جانب احعتعیعاط گعردتوری و یعادداشعت 

مجموعه ی اوسانعه  1317می کرد.  بدین قرار بود که در سال 
 ( را به قلم تورد.                  2کتاب نیرنگستان ) 1312( و در سال 1(

صفحعه، شعامعل  32اوسانه دفتر کوچک رساله مانندی است در 
ترانه های کودکان، مادران، دایگان)الالیی ها(، ترانه هایی کعه 
بچه ها هنگام بازی می خوانند، بازیها، رمزها، و تعرانعه هعای 

 )                          3مخصوص عقد و عروسی و ام ال تنها)

شایان توجه است که نوسینده نام این مجموعه را به جعای لعغعت 
رسمی و منشیانه ی "افسانه"، با بهره گیری از لعهعجعه ی خعود 
مردم، "اوسانه" نهاده و از ایعن کعار معنع عورش تن بعوده کعه 
رسالت ملی و عامیانه ی ترانه ها را به هم میهنان خود گوشعزد 
 نماید.                                                                        

هدایت در دیباچه ی کوتاهی که بر این دفتر نوشته خعاطعرنشعان 
 نموده است که:                                                            

ایران رو به تجدد معی رود و تنعچعه قعدیعمعی اسعت معنعسعو  و 
متروک می گردد.  تنها چیزی کعه در ایعن تعغعیعیعرات معایعه ی 
تأسف است فراموش شدن و از بین رفتن دسعتعه ای از افسعانعه 
ها، قصه ها، پندارها و ترانه های ملی است که از پیشینیعان بعه 
یادگار مانده و تنها در سینه ها محفوظ است.... بعرخعی از تنعهعا 
به اندازه ای خوب و دلچسب است که نه تنها در یعک شعهعر یعا 
یک والیت روا  دارد، بلکه در سرتاسر ایران، در ده کوره ها 
و همچنین در شهر های بزرگ بعه زبعانعهعای بعومعی بعا تعغعیعیعر 
جزئی خوانده می شود....در این گونه ترانه ها بیشتر جعانعوران 
دست در کار هستند؛ حرف می زنند، کار تدمها را معی کعنعنعد، 
بازی در می تورند، از بچه پشتیبانی می کننعد، و هعر کعدام از 
تنها فایده ای می رسانند.  م ال کالغ پدر بچه را بیدار می کند و 

 )                                           7سو دزد را می گیرد....)

دانش عوام )فولکلور(         
هدایت با توجه به طرز ساختمان این ترانه هعا حعتعی معععتعقعد 
است که تنها نمونه ای از قدیمی تریعن شعععرهعای فعارسعی و 
شاید از سروده های ماقبل تاریخی نااد تریایی و بععضعی از 
تنها مانند "تو که ماه بلند تسمانعی" دارای ارزش ادبعی و بعا 
وجود مضمون ساده به قدری دلفریب هستند که می توانند بعا 
 قصاید شاعران بزرگ همسری نمایند.                           

هدایت در مقام توضی  و تأکید مطلب، اضافه کرده که: "در  
اینجا تنها ترانه هایی ذکر می شود که اثر فکر عوام اسعت و 
از در  اشعاری که به زبان عوام گفته شده و یا تقلیعد هعمعیعن 

 )                               8ترانه هاست خودداری کردیم." )

تنگاه ارزش بررسی و تموزش تثار شفعاهعی معردم کعوچعه و 
بازار را به هم میهنان خود یادتوری و از تنان دعوت نعمعوده 
است که به جمع توری و چاپ و نشر تثعار ادبعی تعوده هعای 
مردم همت گمارند، و در پایان یادتوری شعده کعه "در چعاپ 
دوم کوشش خواهیم کرد مجموعه ی مفصل تری با هعمعه ی 
اسنادی که در دست داریم، به چاپ برسانیم و از کسانعی کعه 
ما را در این جمع توری کمک خواهند کرد قبعال تشعکعر معی 
 نماییم."                                                                  

اما کتاب نیرنکستان مجموعه ای اسعت از تداب و رسعوم و 
اعتقادات عامه ی مردم ایران، از تشریفات و معراسعم تعولعد، 
عقد و عروسی، مسافرت، چلعه نشعیعنعی، نعاخعوشعی، معرگ، 
تفأل، پیشگویی، نفوس، مروا، مرغوا، سعععد، نعحعس، جشعن 
نوروز، هفت سین، چهارشنبه سوری، قاشق زنی و غعیعره.)

2                                                                        ( 

هدایت این همه را با قلمی ساده و روشعن و بعی هعیعچ گعونعه 
 تصنع و خودنمایی در این کتاب شرح داده است.               

 در مقدمه ی نیرنگستان چنین تمده است:                         

خرافات هم مانند همه گونه عقاید و افکعار..گعاهعی بعه وجعود 
می تید و جانشین خرافات دیگر می شعود، و زمعانعی هعم از 
بین می رود.  ترقی علوم، افکار و زمان به این کعار خعیعلعی 
کععمععک مععی نععمععایععد.  الععبععتععه اگععر تنععهععا را بععه حععال خععود 
بگذارند...مردم عوام تنها را معانعنعد معکعاشعفعات وحعی العهعی 
دانسته به یکدیگر انتقال می دهند.  برای از بعیعن بعردن ایعن 
گونه موهومات هیچ چیز بهتر از تن نیست که چاپ بشود تعا 
از اهمیت و اعتبار تن کاسته شود، زیرا این افعکعار پعوسعیعده 

 )                         4هیچ وقت خود بخود نابود نمی شود.)

و جای تعجب است که چنین کتعاب بعی دردسعری، کعه هعیعچ 
گونه زیانی برای کسی نعداشعت، پعس از انعتعشعار از طعرف 
 مقامات مربوطه جمع توری شد.                                   

هدایت از تن پس، باز از پای ننشست.  چعنعد بعار در کشعور 
سفر کرد و با طرز زندگی انبوه مردم تشنا شد و زبعان رایعج 
تنها را به خوبی فراگرفت، و بعدها به طور من م و دقیق بعع 
این مهم پرداخت، و مقعدار زیعادی از تداب و رسعوم معردم 
کوی و برزن تهران و تبادی های دیگر کشور را گرد تورد؛ 
و با اطالعات جامع و وسیعی که از این راه به دسعت تورده 
بود طریقه ی علمی جمع توری تثار و معواد فعرهعنعو تعوده 
را، که تمام جزئیات تن به خوبی سنجیده و اندیشیده شده بود، 
پی ریزی کرد؛ و با وسعععت نع عری کعه داشعت، اجعازه داد 
کسانی که در این رشته دست دارند از برکات کار و کوشعش 
 او بهره مند گردند.                                                   

کار و کوشش هدایت در رشته ی مردم شناسی و جمع توری 
قصه ها، متلها و دیگر تثار فولکلور ایران، هعمعچعنعان ادامعه 

، کععه در اداره ی مععجععلععه ی 1315داشععت.  وی در سععال 
موسیقی کشور کار می کرد، به وسیله ی رادیو از کعلعیعه ی 
مردم ایران در پایتخت و شهرستانها دعوت کرد که هر کعجعا 
هستند و هرچه می توانند نمونه های فرهعنعو و ادب حعوزه 
ی زندگانی خود را گردتوری کنند و ارسال دارند تا با  ذکعر 
نام و نشان گردتورنده و فرستنده از رادیو ایران پخش شعود.  
در نتیجه ی این دعوت عام، مطالب بسیعاری از هعمعه جعای 
کشور می رسید و هدایت تنها را، که غعالعبعا ابعتعدایعی و خعام 

بود، بررسی و تن یم می کرد و بعه صعورت نعمعونعه هعای 
فولکلوری بسیار زیبایی درمعی تورد، و حعاصعل کعار از 
رادیم پخش می شد و یا با توضیحات الزم و کافی در مجله 
 ی موسیقی به چاپ می رسید.                                    

هدایت، در همان سال، باز مقاله ای با عنوان "تعرانعه هعای 
عامیانه" نوشت و در شماره های ششم و هفتم دوره ی اول 
مجله ی موسیقی چاپ کرد.  این مقاله در مقعام معقعایسعه بعا 
مقدمه ی اوسانه، جامع تر و رساتر بود؛ و باید تن را، در 
واقع، ذیل یا متمم تحقیقات وی در زمعیعنعه ی تعرانعه هعای 
 عامیانه دانست.                                                      

 هدایت در این مقاله نوشت:                                       

ترانه های عامیانه را می توان مرحله ی ابعتعدایعی شعععر و 
موسیقی دانست.  گویا مردمعان اولعیعه، کعه حعس العحعان و 
اوزان را داشته اند، برای بیان احساسات خعود ایعن سعبعک 
ساده و بی تکلف را اختیار نموده اند....سرچشمه ی تعرانعه 
های عامیانه بسیار قدیمی و همزمان با نخستین تراوشعهعای 
معنوی بشر است...ترانه هعای ععامعیعانعه بعی تنعکعه تعغعیعیعر 
بنماید، در محیطهای اولیه باقی مانده و اسعاس قعریعحعه ی 
غزلسرایعی انسعان بعه شعمعار معی رود؛ و از ایعن قعرار، 
برازنده است که در پرستشگاه هعنعر معقعام بسعزایعی داشعتعه 
باشد؛ و امروز، قبل از اینکه بعکعلعی خعامعوش بشعود، بعایعد 
رفت و تن را، از هر جایی کعه پعنعهعان اسعت، یعععنعی بعیعن 
مردمان عوام و دهاتی که سنت خود را محفوظ داشته اند و 

 )       5تخرین نگهبانان این گنجینه می باشند، بیرون تورد.)

 هدایت تنگاه، در مقام راهنمایی اظهار داشت:                

یعنعی گعردتوری و معطعالعععه ی تعرانعه  -برای این من ور 
بایعد بعه  -هایی که در کشور پراکنده و از دسترس به دورند

کتاب طبیعت مراجعه کرد، و اسناد زنده را مطالعه نمود و 
 )                                9این اسناد نزد عوام می باشد.)

 وی اضافه کرد:                                                     

"این ترانه ها، توازها، متلها و افسانه ها نعمعایعنعده ی روح 
ملت می باشد و از طبقات مردمان گمنام بیسواد گرفته معی 
شود....سند توده شناسی بر اساس تثعار زنعده اسعت کعه در 
حاف ه ی مردم باقی مانده و تعوده ی ععوام نعگعهعبعان ایعن 
گنجینه می باشد؛ و برای به دست توردن این هنعر ابعتعدایعی 
در گذشته و تچه تا کنون بر جا مانعده اسعت، بعایعد بعه تنعهعا 

 )                                                 17مراجعه شود.)

ترانه هایی هستند که در شهرها ساخته شعده و بعیعن ععوام  
روا  یافته اند.  ترانه های دیگری توسط اشخاص بعاسعواد 
و نیمچه سواددار سروده شده برای ایعنعکعه در زبعان ععوام 
بیفتد، مانند ترانه هایی که عمومعا بعه زبعان بعومعی سعروده 
شده یا دوبیتی هایی که در اغلب والیات ایران وجود دارد؛ 
ولی هیچ یک از تنها را نمی توان ترانه هعای ععامعیعانعه ی 

 )                                               11حقیقی دانست.")

دایت اعتقاد داشت که سرایندگان ترانه های عامیعانعه معردم 
گمنام با استعدادی از توده ی ملت بوده انعد؛ و درخعواسعت 
می کرد که گروههای مختلف توده شناسی، از دور افعتعاده 
ترین نقاط کشور، به میان قبایعل و عشعایعر و روسعتعایعیعان 

بععرونععد و ایععن تععرانععه هععا گععردتوری و ثععبععت نععمععایععنععد.                  
 به عقیده ی هدایت:                                                

"ساختمان ترانه های عامیانه فوق العاده ساده اسعت، و از 
لحاظ موسیقی فقط برای توازهای یکعصعدایعی بعه کعار معی 
رود.  در این هنر ابتدایی، به طور کعلعی هعارمعونعی وجعود 
ندارد.  وزن تنها مختلف است، و برخعی از توازهعا بعرای 
رقص یا مارش ساخته شده.  برخی از تنعهعا کعنعد، معالیعم، 

 )                                 12غمناک و یکنواخت است.")

نویسنده پس از ذکر مالح ات کلی، نعمعونعه هعایعی نعیعز از  
ترانه هیی که از حیث مضمون و سبک مختلعف هسعتعنعد و 
از نقاط مختلف کشعور گعردتوری شعده انعد در ایعن معقعالعه 
تورده است که در میان تنها می توان ترانه هایی از جهرم، 
کجور، تباده، شیراز، نواحی عشعایعر نشعیعن کعهعگعیعلعویعه و 
ممسنی یافت و ترانه های عامیانه ی عزاداری، ععروسعی، 

عشقی، کودکانه، هجوی و فکاهی ایعن نعقعاط را معالحع عه                                                    
 نمود.  
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گفته اند هدایت در البالی نسخه ای از کعتعاب نعیعرگسعتعان  -2
مقداری کاغذ سفید گذاشته بود و تنچه را که تدریجا بعه دسعت 
 می تورد، در تن یادداششت می کرد.                             

 .                      23، ص 1337نیرنگستان،چاپ دوم،  -4

 .378 -377نوشته های پراکنده، ترانه های عامیانه، ص  -5

 نوشته های پراکنده، ترانه های عامیانه.    -12، 11، 17، 9

قصه ی شنگول و منگول بی کم و کاست در شعمعاره ی  -13
مجله ی پیام نو تجدید چاپ شعده.  قصعه  1323، بهمن ماه  3

ی تقا موشه را، با کمی تغییر بخصوص در پایعان تن، فضعل 
در مجموعه ی افسانه های  1325  صبحی مهتدی در سال 

کهن و قصه ی سنو صبور را در مجموععه ی دیعگعری بعه 
در تهران چاپ شعده تورده  1328نام افسانه ها، که در سا ل 

است.  صبحی در پایان مجموعه اظهار داشته که نسخه هعای 
متعددی از این قصه ها را بررسی کرده ولی "تکمیل ترین و 
بهترین تنها قصه ی سنو صبور متعععلعق بعه صعادق هعدایعت 
 است."                                                                   

 .                     135 - 127نوشته های پراکنده، ص  - 17

 .                        781 -779همانجا، ص  - 14، 12، 18

در اینجا صادق هدایت اضافه کرده: "متأسفانه این تقلید   -15
هم مانند همه ی تقلیعدهعای بعی اسعاس کعه انعجعام گعرفعت، بعه 
صورت کاریکاتور وازده ای از تب درتمد.  یعععنعی معقعداری 
البسه و اشیا فراهم شد و بدون رعایت اصول مرتعب گعردیعد، 
به طوری که تماشا کننده بی تنکه رابطه ی این اشیا و افعزار 
و اشخاصی که در زمان و مکان معیعنعی تن را بعه کعار معی 
برده اندو یا می برند، بتواند دریابد و یعا دنعبعالعه ی تعحعوالت 
مادی و معنوی تنان را درک کند، مشتی اشیا و افزار و جامه 
 هایی را درهم و برهم در تنجا می بیند...                         

                                 782نوشته های پراکنده، ص  -19

از جمله دو کتاب نسبتا مفصل است که اولی در بعاره ی  -27
صعفعحعه( و  21بلوچ و بلوچستان به قلم م. گ. پیکعولعیعن)در 

 1389تکادمی علوم شوروی، انستیتو خاورشناسعی در سعال 
تن را منتشر ساخته؛ و دومی در باره ی عشعایعر بعخعتعیعاری، 

صفحه( است که تکادمی علوم  27تألیف و.و. تروبتسکی )در 
 چاپ کرده است. 1922شوروی، انستیتوی ملل تسیا در سال 

فولکلور یا فرهنو توده، مجعلعه ی سعخعن، سعال دوم،  - 21 
 753؛ ونیز نوشته های پراکنده، ص 1327، خرداد2شماره 

قصه هایی را که از گوشه و کعنعار معی رسعیعد هعدایعت  - 22
مطالعه می کردو به صورت قابعل اجعرا در معی تورد و بعه 
قصه خوان رادیو می داد که از پشت رادیو بخواند؛ و هعمعیعن 
قصه هاست که بعدها به صورت مجموعه هایی به نعام قصعه 
خوان رادیم چاپ و منتشر شد.  اما قصه خوان رادیو از ایعن 
بابت جز یک بار به اختصار در مقدمه ی جلد دوم افسانه ها، 

، سخنی بر زبان نیاورد که: "سعال گعذشعتعه 1372اردیبهشت 
دو نفر در این کار به من کمک کردنعد: یعکعی دانشعمعنعد پعاک 
سرشت، دکتر حسن شهید نورایی که معن خعیعلعی از یعاری و 
مهربانی او سواسگزارم؛ و دیگر نویسنده ی مععروف صعادق 

  هدایت."

گوناگون، بسیار وسیع و متنوع است، بعه طعوری کعه راجعع بعه 
فولکلور کوچکترین دهکده یعا معطعالعععه در احعوال قعبعیعلعه هعای 

مانند یزیدی ها در ناحعیعه ی کعرنعد، و فعرقعه هعای  -مخصوص 
مختلف درویش ها یا اقلیت های مذهبی، و یا ایعالت )شعاهسعون، 

معی شعود  -قشقایی، کرد، بختیاری، ترکمن، بویراحعمعدی و لعر(
(بدین قرار که اول بایعد بعه 27کتابهای بسیار جالب فراهم کرد، )

جمع توری دقیق فولکلور نقاط گوناگون کشور دست زد، سعوعس 
 به مقابله و مطالعه و مقایسه ی تنها پرداخت."                       

هدایت در پایان، برای ظبط دقیق حروف و حرکات لعهعجعه هعای 
محلی، الفبای صوتی بسیار ساده ای را، که دکتر پرویز خانلعری 
به کمک "روژه لسکو" و بر مبنای الفعبعای التعیعنعی تعرتعیعب داده 
بود، معرفی نمود؛ و سرانجام توصیه کرد که برای جعمعع توری 
من م فولکلور همه ی مناطق کشور، دولعت بعایعد بعه وسعیعلعه ی 
بخشنامه، دانشمندان، هنرمندان و کارمنعدان فعرهعنعو و ادارات 
دولت را دعوت بکند که در این کاوش شرکت بکنند....شاگعردان 
دبستانها و دبعیعرسعتعانعهعا معی تعوانعنعد اطعالععاتعی از خعانعواده و 
اطرافیان خود به دست بیاورند.  اشخاص تحصیلکرده ی ادارات 
دولتی هرکدام در رشته ی خود و نسبت به تمعاسعی کعه بعا معردم 
دارند، ممکن اسعت اطعالععات گعرانعبعهعایعی بعه دسعت تورنعد؛ و 
باألخره هر کس در اطراف خود و خانواده اش با کسانی معاشعر 
است که می تواند محفوظات تنها را یادداشت کند.  روزنعامعه هعا 
و مجالت محلی نیز به نوبه ی خود می توانند معردم را تشعویعق 
کنند و قسمتی از روزنامه یا مجله ی خود را به چعاپ فعولعکعلعور 
 محلی اختصاص بدهند....                                                

مجله ی سخن در پایعان معطعلعب، اطعالع داد کعه در نع عر دارد 
پرونده ای برای جمع توری فولکلور ایران تعخعصعیعص بعدهعد و 
چند صفحه را در اختیار نمونه های فولکلور ایعران بعگعذارد، تعا 
کسانی که از شهرستانها دریکی از قسمتها کعه در "طعرح کعلعی 

" ذکعر 248  -28، ص 7جمع توری فولکلور،سخن، شماره ی 
شده ، تحقیقاتی بکنند و به اداره ی مجله بفعرسعتعنعد، بعه چعاپ تن 
اقدام خواهد شد؛ و هرگاه مطعالعععات دقعیعق و کعامعلعی راجعع بعه 
فولکلور یک دهکده یا شهر و یا قبیله ای به دست بعیعایعد، معجعلعه 
چاپ جداگانه ی تن را به عهده خواهد گرفت و همچنین جوایزی 

 )                             21برای گردتورنده تعیین خواهد شد.")

 -نتیجه بسیار سودمند بود؛ و کم کم معقعدار زیعادی از تثعار معلعی
دوبیتیها، ترانه ها، قصه هعا، افسعانعه هعا و دیعگعر نعمعونعه هعای 

در صعفععحععات مععجععلععه ی سععخععن چععاپ شععد؛ و  -فعرهععنععو تععوده 
مطبوعات دیگر تهران و شهرستانها از این راه و رسعم پعیعروی 
 کردند.                                                                       

با یاری و راهنمایی هدایت، موزه ی مردم شناسی تهران معقعدار 
زیادی از نمونه های تثار مل ایعری را جعمعع توری کعرد؛ و بعا 
همکاری نزدیک او، صبحی مهتدی، قصه گوی بعچعه هعا، چعنعد 
دفتر جالب توجه از افسانه های ملی ایران را بعه معاشعیعن چعاپ 

( و هنگامی که میرزا علی اکبر خان دهخدا "ام ال و 21سورد؛ )
حکم" را می نوشت و هریک از دوستان و تشنعایعان هعرچعه معی 
یافت و هر قعدر معی تعوانسعت بعه او کعمعک معی کعرد، صعادق 
مجموعه ای داشت از امع عال ععامعیعانعه در یعک کعتعاب دویسعت 
صفحه ای که در حدود دوهزار م ل در تن نوشته بود، این کتعاب 

 )                                  22را بی مضایقه تقدیم دهخدا کرد.)

سال ادب  187برگرفته از کتاب "از نیما تا روزگار ما"، تاریخ 
                1352فارسی، تألیف یحیی ترین پور، چاپ چهارم، 

 زیرنویس ها:                                                               

و بعععد؛ نعوشعتعه هعای  1317تریان کوده، تعهعران، معهعرمعاه  -1
 .                                                324 -292پراکنده، ص 

این کتاب را "ن. ت. کعیعسعالعیعاکعف" دانشعمعنعد  -1312تهران،  -2
شوروی، با مقدمه ی فارسی تن، به زبعان روسعی تعرجعمعه و بعا 
مالح ات و تععلعیعقعات در معجعمعوععه ی معردم شعنعاسعی تسعیعای 

 چاپ کرده است.           1985نزدیک، شماره ی یکم، مسکو، 

متن تن را بی هیچ تغعیعیعر  1337حسن قائمیان بعدها در سال  -3
و تصرفی در کتاب نوشته های پراکنده ی صعادق هعدایعت، ص 

 چاپ کرده است.                                             317 -292

 .                             294 -292نوشته های پراکنده، ص  -7

 .                                                317همانجا، ص  -8

هدایت چنانکه قبال اشاره شد، افسانه ها و قصه های عامیانعه  
ی ایران را هم جمع توری معی کعرد.  دوتعا از تنعهعا بعه نعام 
تقاموشه و شنگول و منگول با مقدمه ی مختصری از هعدایعت 

( چعاپ شعد.  وی 1315تبان  5در مجله ی موسیقی )شماره 
در این مقدمه، ضمن بررسی کوتاهعی، بعاز از اهعمعیعت تنعهعا 
سخن گفته و درخواست کرده بود که در گردتوری و مطعالعععه 
 ی تنها هرچه بیشتر اهتمام نمایند.                                   

هدایت چندی بعد، در همین مجله، دو قصه ی دیعگعر فعارسعی 
،  2بععه نععام لععچععک کععوچععولععوی قععرمععز)سععال دوم، شععمععاره  

( و سنعو صعبعور )سعال سعوم، شعمعاره 1319اردیبهشت ماه 
 )                   13( انتشار داد. )1315، مهرماه 4و  2های 

این چهار قصه در مجموعه ی تثار نویسنده، وارد بخعشعی بعه 
 )                       17نام "متل های فارسی" گردیده است. )

در اینجا باید دوباره خاطرنشان شود کعه نسعخعه هعای معتعععدد 
قصه ها، که از گوشه و کنار کشور می رسعیعد، معواد خعام و 
اولیه ی فولکلور بودند که هدایعت تنعهعا را بعررسعی و بعرای 
 چاپ تماده می کرد.                                                    

کععه ترزوی انععجععام طععرح  1323هععدایععت در اواخععر سععال 
گردتوری و تن یم علمی فولکلور ایران را مقرون بعه نعتعیعجعه 
دید، مقاله ی ممتع و مفصلتر دیگری با عنوان "فعولعکعلعور یعا 
فرهنک توده" به رشته ی تحریر کشید و هموطنان خود را به 
گردتوری فولکلور بر پایه ی روش علمی تشویق و راهنمایعی 
کرد؛ و این مقاله در چهار شماره ی مجاه ی سعخعن )شعمعاره 

 ( به چاپ رسید.    1327خرداد -1323اسفند  2،8،7،3های 

 هدایت در این مقاله نوشت:                                          

"هنر و ادبیات توده به منزلعه ی مصعالع  اولعیعه ی بعهعتعریعن 
شاهکارهای بشر بعه شعمعار معی تیعد، بعخعصعوص ادبعیعات و 
هنرهای زیبا و فلسفه مستقیما از ایعن چشعمعه سعیعراب شعده و 
هنوز هم می شوند.  این سرچشمه ی افکار توده ، که نسلهعای 
پیاپی همه ی اندیشه های گرانبها و عواطف و نعتعایعج فعکعر و 
ذوق و تزمایش خود را در تن ریخته انعد، گعنعجعیعنعه ی زوال 
ناپذیری است که شعالعوده ی تثعار معععنعوی و کعا  بعا شعکعوه 
 زیبایی های بشریت به شمار می رود.                             

ترانه های عامیانه، توازها و افسانه ها نماینده ی روح هعنعری 
ملت می باشد. و فقط از مردمان گمنام بیعسعواد بعه دسعت معی 
تید.  ایعنعهعا صعدای درونعی هعر معلعتعی اسعت، و در ضعمعن، 
سرچشمه ی الهامات بشر و معادر ادبعیعات و هعنعرهعای زیعبعا 

 )                                          18محسوب می شود..." )

وی در این مقاله پعس از اشعاره بعه ایعنعکعه "فعولعکعلعور ععلعم 
نوزادی است و  جعمعع توری مصعالع  تن بسعیعار لعغعزنعده و 

( بار دیگر خاطر نشان نعمعود کعه "هعر 12دشوار می باشد" )
گاه در جمع توری تنها مسامحه و غعفعلعت بشعود، بعیعم تن معی 

 )  14رود که قسمت عمده ی فرهنو توده فراموش گردد." )

 در این مقاله، هدایت یادتوری کرد که:                            

در  -جنبش بررسی و گعردتوری فعرهعنعو تعوده -"این جنبش
تغاز شعد،  1312ایران پس از چاپ کتاب نیرنگستان در سال 

و معلوم نیست به چه علت کتاب نامبذده توقیعف گعردیعد؛ ولعی 
زمامداران وقت متوجه شدند که از راه می توانعنعد وسعیعلعه ی 
نمایشی فراهم بیاورند.  اسم بکر "مردم شناسی" اخعتعراع شعد 

 )                       15و موزه ای به این نام گشایش یافت." )

هدایت بعد اضافه کرد: "تحقیقعاتعی کعه تعا کعنعون در بعاره ی 
فولکلور ایران انجام گرفته بسیار محدود و نعاقعص معی بعاشعد 
چون به هیچ وجه متکی به روش دقیق علمی نعبعوده اسعت.")

( و تنگاه مفصال  به بحث در اساس کار جمع توری معواد 19
فرهنو توده پرداخت و حتی جزئیات زندگی انسان و شع عون 
معنوی او را از ن ر بصیرت دور نداشت؛ و بعد، طرح کعلعی 
برای کاوش فولکلور یک منطقه را داد؛ و مطالبی را کعه در 
فرهنو توده باید مورد تحقیق قرارگیرد به تفصیل بعرشعمعرد، 
و به زبان ساده توضی  داد که در کجا و در چعه شعرایعطعی و 
به چه طریق باید مواد فرهنو توده را گردتوری و ثبت کرد؛ 
 و تخرسر بر تن چه گفته بود افزود:                                

"چنانکه مالح ه می شود، دامنه ی فولکلور ایران بعه ععلعت 
قدمت تاریخی، شرایط مختلف زندگی، تب و هعوا و معنعاطعق 
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قضیه را 

برایش شرح 

دادم. دو 

ساعت بعد 

دوستم تماس 

گرفت و 

گفت با 

کیمیایی 

صحبت کرده 

است و او 

حسابی به هم 

ریخته و 

متوحش 

است و از او 

خواهش 

کرده است تا 

کاری بکند. 

یک ماه بعد 

به دنبال این صحبت و لو رفتن همکاری نزدیک کیمیایی با 

سعید امامی به تمهید هوشنو اسدی مصاحبه مفصلی با 

کیمیایی صورت گرفت که کیمیایی با ماست مالی کردن 

دوستی و همکاری اش با سعید امامی فاش کرد که یک بار 

معروف محل کار سعید  “ساختمان سفید”بیضایی را هم به 

امامی برده است و بیضایی بعدا به او گفته است که بهتر 

است دور این تدم را قلم بگیرد و کیمیایی اعتنا نکرده است. 

چندی بعد، در اولین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد 

جعفر پوینده، تن دوست منتقد سینمایی ام برایم نقل کرد که 

کیمیایی گفته است خیلی دلش می خواسته است که به مراسم 

بزرگداشت و سالگرد این دو عزیز از دست رفته بیاید ولی 

جرئت نکرده است که از هزار متری مسجد فخرتباد 

سال اخیر کیمیایی  37یا  27نزدیک تر بیاید. زندگی 

سراسر تلوده به پلیدی و پلشتی است. بی تن که قصد قیاس 

در کار باشد )که البته قیاس مع الفارق است(یادم هست 

می خواستند یک اسکار تمام عمر به  1995زمانی که در 

الیا کازان بدهند، از شش ماه پیش عده ی زیادی در جلوی 

اجتماع می کردند و دست به ت اهرات می زدند “ تکادمی”

که نباید به یک خائن و تدم فروش جایزه داد. حتی در زمان 

برگزاری مراسم اسکار جمعیت به دو قسمت تقسیم شده 

بود: عده یی که برخاستند و برای الیا کازان کف زدند و 

عده یی که هم چنان نشسته ماندند )ام ال نیک نولتی، اِد 

هریس، ...(. یادم هست وارن بیتی، که یک سوسیالیست 

تمام عمر است، گفته بود اگر برای کازان از جا برخاستم 

برای این بود که در دوره یی از زندگی ام تاثیر به سزایی 

در کارم داشت. البته هر دو دسته در یک چیز اشتراک 

داشتند :کازان تدم فروش وخائن است ،منتها یک دسته معتقد 

بودند که باید به بخشی از کار او ار  نهاد.در همان هنگام 

ترتور میلر، نمایش نامه نویس و زخم خورده مک کارتیسم، 

دوستان، کمتر کسی به اندازه من ”نوشت:  “نیشن“ در مجله

اما من حاضر نیستم به  .از مک کارتیسم تسیب دیده است

خاطر ک افتی که کازان در دوره مک کارتیسم مرتکب شده 

است، کل کار او را نفی کنم. هر تدمی تاریخچه یی دارد و 

 .“باید درباره دوره های زندگی او جداگانه داوری کرد

عزیزان، ک افت کاری های کیمیایی در این سال های اخیر 

نابخشودنی است و باید قاطعانه درباره تن ها قضاوت کرد 

سال خالصه  37یا  27ساله در این  47ولی البته کیمیایی 

نمی شود و ُحکم میلر درباره کیمیایی هم جاری است. اما 

 .افسوس که کیمیایی هم چنان دارد به پلیدی ادامه می دهد

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  اکبر معصوم بیگی

 

کیمیایی دوست وهمکار نزدیک سعید امامی بوده است. سال 

در یکی از جلسه های جمع مشورتی کانون نویسندگان  1345

ایران در منزل گلشیری س.م. روزنامه نگار و عضو کانون 

از قول سینا مطلبی موضوع دوستی وهمکاری کیمیایی را با 

سعید اسالمی در قالب یک خبر طرح کرد .همه یکه 

خوردند .گلشیری گفت گرچه من نه از این مردک و نه از 

فیلمهایش هیچ وقت خوشم نیامده اما چون اینجا حاضر نیست 

بگذارید اول ته و توی قضیه را در بیاوریم بعدببینیم چه می 

شود. در 

همان جا 

موضوع 

تقدیر و 

تشکر از 

سعید امامی 

وحسین 

شریعتمداری 

در پایان 

 تیتراز فیلم

ضیافت"" "

هم طرح 

شد . شب 

همان روز با 

دوست منتقد 

سینمایی ام 

تلفنی تماس 

گرفتم و 

پرسیدم قضیه کیمیایی چیست. از موضوع خبر نداشت و 

 مسعود کیمیایی

 سقوط یک فیلمساز در قعر تباهی

سعید امامی  برنامه ریز وزارت اطالعات برای 

 قتلهای نوینسدگان و مخالفان جمهوری اسالمی

 احمد محمود

خاله گل تمد و مرا برد خانه خودشان. غروب بود. هوا 
خاکستری بود. شوهرخاله گل بغلم کرد. به موهام دست 

هام را بوسید. با سبیل شوهر  ام را و گونه کشید و بعد، پیشانی
خاله گل بازی کردم که م ل پشمک نرم بود، اما م ل پشمک 

 .سفید نبود

چند روزی منزل خانه گل بودم. ده روز، یا دوازده روز.    
درست یادم نیست. اما یادم هست که تابستان بود و هوا گرم 

 .بود

 خاله گل چرا نباد برم خونه خودمون؟   

چسباندم  موی بلندم را  اش می کند به سینه خاله گل بغلم می   
 :گوید کند و می ناز می

 مادرت ناخوشه عزیزم. -

خاله گل، عینهومادرم است. میانه قامت، الغر، با پوستی    
 .سفید و چشمانی سیاه و گیسوانی بلند

 .خب باشه خاله گل... من که کاریش ندارم -

تمد و شرجی را  هواشرجی بود. گاهی نرمه بادی می   
 برید. می

 “نی نی”نشستیم تو ایوان. من بودم با  پیش از ظهرها می   
 .پسر خاله گل. ننه نرگس هم بود“ نانا”دختر خاله گل و 

ننه نرگس عینهو یه دسته گله...  همیشه خدا پاک و  -
  .س پاکیزه

کرد.  درست می “یخ در بهشت”خاله گل، گاهی برامان    
خوردیم. ولی بیشتر روزها که  گاهی هم شرب بیدمشک می

نشستیم تو سایه نخل وسط حیاط و عروسک بازی  می
گشت برامان زردتلو  کردیم، خاله گل که از بازار برمی می
رفتم و رو زانوش  کرد.می تورد. اول مرا صدا می می
کشیدم. بوی تنش م ل بوی تن مادرم  نشستم و ازش بو می می

داد به  کرد و می بود. چند تا از زردتلوهای درشت را جدا می
کرد. بعد، وقتی که دوباره  نی و نانا را صدا می دستم. بعد نی

نشستیم، گوشت را و  رفتیم و زیر سایه کاکل سبز نخل می می
 .تورد های سبزی را ازتو سبد بیرون می دسته

های  ها، نی نی با دست رفتیم پشت بام. غروب شبها می
نی الغر است.  کرد. نی کوچکش پشت بام را جارو می

گیسش بافته و بلند است. قدش ازمن بلندتر است. صورتش 
گرد است. م ل صورت خاله گل. م ل صورت مادر من. 

شد  کرد.هواپرمی نی، پشت بام را رشاب می نانا، پشت سر نی
ها را پهن  از بوی خوش کاهگل. بعد، سه تائی، رختخواب

کردیم که خنک شود. از رو چینه بام تو کوچه را نگاه  می
 .کردیم می

شد.  تمدند، خاک کف کوچه بلند می گاوها که از صحرا می   
چراغ زنبوری نانوائی جلو منزل خاله گل تمام کوچه را 

شدیم، رو رختخوابها دراز  کرد. خسته که می روشن می
کردیم تا شوهر خاله  زدیم و بازی می کشیدیم و غلت می می

نشستیم دور هم و  تمد، می گل بیاید. شوهر خاله گل که می
گذاشتیم کنار سفره.  خوردیم. فانوس مرکبی را می شام می
مان، نان بود و خربزه با پنیر. گاهی هم شیره خرما بود  شام

شد  با شیربرنج و گاهی هم شیر گاو با خرما. شام که تمام می
نشستیم دورش  خواند، می و شوهر خاله گل که نمازش را می

 .بابا، برامون قصه بگو-:که برامان قصه بگوید

رفت تن سر بام و  ننه نرگس کاری به کارمان نداشت. می   
گرداند. خاله گل هم  نشست و تسبی  می رو جانماز می

ها را بشوید، یا لباس بشوید و یا این  رفت پایین که ظرف می
 .جور کارها

 :گفت شوهر خاله گل برامان قصه می

شدیم، پا  بعد، وقتی که خسته می   ...یکی بود، یکی نبود-
خواست بخوابیم،  شدیم که بخوابیم. یعنی که ما دلمان نمی می

خواست که باز شوهر خاله گل سیگار بکشد و  هنوز دلمان می
 :باز برامان قصه بگوید

 پاشین بچه ها... نازنین پاشو، ناصر پاشو-

شدم.  شدند بخوابند، من هم بلند می نی و نانا که بلند می نی   
خوابیدیم. مادرم گفته من از نانا، سه ماه  من و نانا، پیش هم می

 :کوچکترم

 .خاله گل که زایید، من سر تو شش ماهه بودم-

 مادر؟-

 !چیه پسرم؟ ... تا  سرم-

 :گویم کنم و تک زبانی بهش می خودم را برایش لوس می

مادر... چرا خاله گل واسه نانا خواهر زائیده، ولی تو واسه -

          تب خال
 داستان

 ادامه در صفحه بعد
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 .خب یه کم طاقت داشته باش-

ها را نگاه کردیم.  هی روزنامه ها را ورق زد و هی عکس   
هاشان از  ها بود. سر خیلی هزار تا عکس بیشتر تو روزنامه

ته تراشیده بود. تن روز که تو ایوان نشسته بودم و گلویم درد 
کردم و پدرم م ل پر کاه از  کرد و با عروسکم بازی می می

رو زمین بلندم کرد و بوسیدم، سر پدرم تراشیده نبود. موی 
سرش بلند بود، سیاه بود، چند تا چین بزرگ هم داشت. 

 :حوصله سر رفت

دونی که عکس بابای من تو کدوم  تخه نی نی... مگه تو نمی-
 س؟ روزنومه

 .دونم چرا می-

 خب پس کو؟-

تخه اون چن وختا پیش، بابا، نشون ننه داد. من که یادم -
 .س نمونده تو کدوم روزنومه

داد.  شدم. پستو تنو بود. بوی نا هم می انگار داشتم خفه می   
مان به در پستو بود و به  بوی خاک روزنامه هم بود. یک نگاه

مان به  اتاق و به در اتاق که مبادا نانا بیاید و یک نگاه
روزنامه ها. همه روزنامه ها کهنه شده بود. زرد شده بود. 

ها، چند  هی ورق زدیم و هی عکس ها را نگاه کردیم. بعضی
کردند.  مان می تا چند تا به ردیف نشسته بودند و نگاه

تمد. هوا سرد  ها، جدا از هم بودند. تو حیاط باران می بعضی
 :زد بود، اما من عرق کرده بودم. دلم می

 پس کو نی نی؟-

 :یکهو الی روزنامه ای را باز کرد و گفت

 ایناهاش-

عکس پدرم روبرویم بود. بلندقامت، چارشانه، با چشمانی    
هایی استخوانی. سرش را از ته تراشیده بود.  درشت و گونه

زد. میز  کرد. ایستاده بود کنار میز. انگار حرف می نگاهم می
دراز بود. باالتنه مرد چاقی که پشت میز نشسته بود پیدا بود. 

پایید.  پدرم را می ها را گذاشته بود رو میز و زیرچشمی ترنج
جلو مرد خوله چند برگ کاغذ بود. دلم از جا کنده شد. به نفس 

 .تمد. خیلی تقال کردم تا حرف بزنم نفس افتادم. صدام در نمی

 دونی که این حتماً باباس؟ نی نی تو می-

 .نی سر  شده بود نی   

 .اوا... خب بابا گفت... تازه زیرشم نوشته-

خاله گل رفته بود بازار سبزی که خرید کند. شوهر خاله    
گل رفته بود کارخانه ریسندگی که کار کند. من رفته بودم 

نی و نانا بازی کنم. ننه نرگس نشسته  منزل خاله گل که با نی
 .بود پای منقل

 .س ننه نرگس عینهو یه دسته گله... همیشه پاک و پاکیزه-

اش را بسته بود سرش.  هوا سرد بود. ننه نرگس مقنعه   
چادرش را انداخته بود رو دوشش. تسبیحش را انداخته بود 
دور گردنش. دستهای پیر و کوچکش را گرفته بود باالی 
تتش منقل. دستهای ننه نرگس م ل پنبه، سفید و تمیز است. 

 .کشد ننه نرگس سیگار اشنو می

شکست. یک  نانا، نشسته بود روبروی ننه نرگس تخمه می   
عالمه تخمه ژاپونی و تفتابگردان تو پاکت، قاطی هم بود و 

تمد. هوا خاکستری بود. کاکل  کنارش بود. تو حیاط باران می
نخل، سبز قصیلی بود. نی نی دستم را گرفت. با هم رفتیم تو 
پستو. تاریک بود. پرده را کنار زدیم. هوای پستو خاکستری 

زدم. کمک  زد. من هم نفس نفس می نی، نفس نفس می شد. نی
نی کردم تا رفت رو یخدان. گفت که من حواسم باشد  نی

یکهو نانا سر نرسد. گفت که حرف تو دهان نانا بند 
 .شود نمی

گه... هر که کاری بکنه،  هر چی بشه زود میره به بابا می-
 .هر که حرفی بزنه

نی، در گنجه را باز کرد. بعد، یک بغل روزنامه از تو  نی
  .گنجه درتورد و داد به دستم

 .بذار رو زمین تا بگردیم عکسو پیدا کنیم-

 :خاک روزنامه ها رفت تو حلقم. سرفه کردم. نی نی گفت   

یواش سرفه کن... اگه نانا بفهمه، میاد. حرف تو دهنش بند -
 .شه نمی

هام  ها را گذاشتم زمین. لب نفسم را حبس کردم. روزنامه   
رو هم فشردم تا سرفه نکنم. کمک نی نی کردم تا از رو 

 .یخدان تمد پایین

شد که اصالً سرفه نکنم. دستم را گرفتم جلو دهانم.  نمی   
ام تمام شد، دوتائی نشستیم رو زمین. از  بعد، وقتی که سرفه

پاییدیم که نانا  الی در پستو، تو اتاق را و در اتاق را می
تمد.  تمد. صدای رعد هم می نیاید. صدای شرشر باران می
ها را یکی یکی ورق زد. حاال  اما نه همشه. نی نی روزنامه

 .زدیم. اما، دل تو دل من نبود کداممان نفس نفس نمی هیچ

 نی، پس کو عکس بابای من؟ نی-

 زای؟ من خواهر نمی

نی را زائیده است.  ام کرده است که خاله گل، اول نی حالی   
نی نی، از من دو سال و سه ماه بزرگتر است. از نانا دو سال 

 .بزرگتر است. مادرم هیچوقت برایم خواهر نزایید

دانم، شاید هم دوازده  ده روز منزل خاله گل بودم. نمی   
خوابیدیم. تسمان را نگاه  ها، من و نانا پیش هم می روز. شب

زدیم تا خواب  قدر حرف می کردیم و ستاره ها را و تن می
 .مان را پر کند چشمان

دانم، شاید هم روز دوازدهم که دوباره  روز دهم بود. نمی   
 .خاله گل بغلم کرد و راه افتاد برد خانه خودمان

حال مادرم خوب شده بود. بهش گفته بودند که باید رخت    
اش از بین برود. چشمان مادرم  سیاه بووشد تا به کلی ناخوشی

دانم چه شد که  سر  شده بود. پف کرده هم بود. بغلم کرد. نمی
کند به  یکهو زد زیر گریه. فهمیده بودم که هر وقت گریه می

 :یاد پدرم افتاده است

 مادر؟-

 .هام را بوسید لب   

 مادر ... پس بابا کی میاد؟-

چیزی نگفت. هی بوسیدم و هی گریه کرد. جلوترها، وقتی    
 :گفت گرفتم، می سراغ پدرم را ازش می

یه کم طاقت داشته باش پسرم... ماشا  هزار ماشا  دیگه -
 .بزرگ شدی

یادم نیست چه وقت بود که پدرم رفت. انگار صب  خیلی    
زود بود، یا غروب بود. تنها یادم است که تفتاب نبود. هوا هم 
خاکستری بود. من، نشسته بود تو ایوان. هوا سرد بود. گلویم 

خودش را بسته بود دور  کرد. انگار مادرم شال پشمی درد می
گردنم. م ل پر کاه از زمین بلندم کرد و بوسیدم. بعد گذاشتم 
زمین. انگار خیلی عجله داشت. انگار کسی منت رش بود. 

هام بود. به گمانم چشمان پدرم درشت  من حواسم به عروسک
هاش استخوانی است. م ل  است. دماغش پهن است. گونه
 .تید که سبیل داشته باشد شوهر خاله گل. اما، یادم نمی

 مادر، بابا چه شکلیه؟-

 .بلند قده پسرم-

 .رو هم هست¬شوهر خاله گل کوتاه قد است. سبزه   

 م ه دائی جانه؟-

کند. موهام را گذاشته است م ل  مادرم سرم را شانه می   
 .دخترها بلند شود

 .تره پسرم، م ه دائی جانه. اما چارشونه س. سبزه س-

پس م ل دائی امیر هم نیست. م ل شوهر خاله گل هم    
 .نیست

وقتی که پدرم رفت، تو ایوان نشسته بودم. گلویم ورم کرده    
کردم. خوب نگاهش نکردم. حواسم  بود. با عروسکم بازی می

دانم  به عروسکم بود. هوا سرد بود. خاکستری هم بود. نمی
 .هنوز تفتاب سر نزده بود یا که تفتاب غروب کرده بود

دانم که پدرم چه ریختی دارد. نی نی، دختر خاله  حاال می   
 .گل عکسش را نشانم داد. عکسش تو روزنامه بود

 !اما به کسی نگی ها-

 .گم نی، به جون بابا نمی¬به کسی نمیگم نی-

کند عکس را نشانم دهد. باز قسم  نی نی جرات نمی   
 :کنم خورم که به کسی نگویم، التماس می می

 .کنم نی، تو فقط نشونم بده... من که کاریش نمی نی-

 :گوید می

باشه... نشون میدم... اما اگه گفتی تا روز قیامت بات قهر -
 .کنم می
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یرکگارد پیوندهای عمیقی با افکار  او می گوید که اندیشۀ کی
بادر" و "شعالیعرمعاخعر" " و ترای رومانتیک های تلمان ن یر

کگارد برای شرکت در کالس های شلعیعنعو در  یر دارد. کی
دورۀ کهولت او به برلین سعفعر کعرده بعود و معواضعع جعدیعد 
فلسفی شلینو، به ویاه انتقادهای او به هگل، مدت ها ععوالعم 

یعرکعگعارد در  کعی .یرکگارد را متاثر ساخعتعه بعود فکری کی
این دوره از مواضع انتقعادی هعگعلعیعان جعوان از جعمعلعه نعقعد 
فویربا  بر اندیشه های هگل تگاه بود و تنعهعا پعس از تعدقعیعق 
مواضع فلسفی خاص خود به مطالعۀ فلسفۀ شوپعنعهعاور روی 

 .تورد
  

لوکاچ می گوید که فلسفۀ کی یرکگارد پیوندهای ریشعه داری 
با فلسفۀ شوپنهاور دارد و شکل گعیعری تن بعا رونعد انعحعالل 
هگلگرایی در تلمان همزمان است. ضدیت او با دیعالعکعتعیعک، 
باالخص با دیالکتیک هگل با انتقاد ها و مخالفت هعای شعدیعد 
شوپنهاور با فلسفۀ هگل همتراز است و مهمترین جعز  ععقعل 
ستیزی کی یرکگارد ضدیت او با فلسفۀ تاریخ هگل به شعمعار 
می رود. لوکاچ در توضی  این مخعالعفعت معی گعویعد کعه کعی 
یرکگارد به تأسی از هگلیان جوان از جمله بعرونعو بعائعر پعی 

تفسیر هگلی از تاریخ، صرف ن عر از تصعور " برده بود که
و ارزیابی خود هگل، عیناً و ماهیتاً الحادی یا خدانعاشعنعاسعانعه 

  )۰۹۱است." )همان، ص

در واقع، در تلقی کی یرکگارد از تعاریعخ، فعععالعیعت انسعانعی 
منزلت یا عینیتی ندارد تا تنجا که در ن عر او معوتعور تعاریعخ 
ً بعه  نقش مرکزی پروردگار است. این تلقی، تاریخ را لعزومعا
جبرگرایی، به نوعی سرنوشت محتوم و از قبل تعععیعیعن شعده 

یعرکعگعارد از  فرومی کاهد. بعه گعمعان لعوکعاچ، دریعافعت کعی
تاریخ، چیزی جز انکار تاریخ نیست، در این تعاریعخ، انسعان 
ً جعوالنعگعاه و قعلعمعرو  نقشی ندارد. تاریخ کی یرکگارد صرفا
خدا است که از نگاه او تنها ناظر فرتیند تاریخ به م ابۀ کلعیعت 

رود. تنها خدا قابلیت شناسایی کعلعیعت تعاریعخ را  به شمار می
دارد. لوکاچ معی گعویعد : "تعفعاوت معیعان شعوپعنعهعاور و کعی 
یرکگارد در این است کعه کعی یعرکعگعارد جعریعان تعاریعخ را 

داند. او معتقد نیست که جریان تاریخ لعزومعاً  مطلقاً عبث نمی
به نتایجی الحادی یا خداناشناسانه می انجامد. بعالعععکعس، کعی 
یرکگارد می کوشد که دین و خدا را با اتکا  به یعک نع عریعۀ 

 ).۰۹۱-۰۹۸دقیق تگنوستیکی نجات بدهد." )همان، صعص. 
  

شکی نیست که جنبش خرو  انسان از تاریخ جز الینفکی از 
روند عقل گریزی است کعه در نعزد کعی یعرکعگعارد هعمعانعنعد 
شوپنهاور در انکار عقالنیت تاریخ و جهان بیرونی انعععکعاس 
می یابد. شباهت فکری کی یرکعگعارد و شعوپعنعهعاور در ایعن 
است که انکار تاریخ یا انکار شناخت پذیری تعاریعخ در نعزد 
تنان مایۀ نوعی یأس است. کی یرکگارد هعمعانعنعد شعوپعنعهعاور 
رویدادهای تاریخی را به امور پعیعش پعاافعتعادۀ فعرد معجعردی 
فرومی کاهد که نه ریشه در تاریخ و جعامعععه دارد و نعه بعه 
همین دلیل، زندگی اش از معنا و عقالنیتی بهره مند است. از 

سراسر پوچعی و سعرگعردانعی اسعت. بعه   ن ر او زندگی فرد
همین جهت هدف روش شناسعی فعلعسعفعی کعی یعرکعگعارد بعی 

بعه   اعتبار کردن شیوۀ شناخت تعاریعخعی اسعت کعه بعا هعگعل
 عالیترین مرتبۀ خود در ایده تلیسم تلمان رسیده بود.

 نیچه در مصا  با سوسیالیسم

را  نااباودی عااالفصل مربوط به نیچه عمالً نیمی از کعتعاب 
تشکیل می دهد و به همین دلیل تخریعن چعاپ فعرانسعوی ایعن 
کتاب در دو جلد منتشر شده و جلد دّوم کتاب نیز منحصراً بعه 
نیچه اختصاص یافته است. خود ناشر فعرانسعوی در دیعبعاچعۀ 
این جلد نوشته است که این کتاب یکی از نادر تثار و ای بسعا 
تنها اثر جدی دربارۀ نیچه است که از زیر بار فهم و تعفعسعیعر 

 هععععای او شععععانععععه خععععالععععی نععععکععععرده اسععععت. انععععدیشععععه
  

 نااباودی عاااللوکاچ در عنوانی که برای فصل پایانی کعتعاب 
برگزیده، نیچه را "بنیانگذار عقل ستیزی دورۀ اموعریعالعیعسعم" 
معرفی کرده است. او بستر تاریعخعی افعکعار نعیعچعه را زوال 

می داند، هر  ۰۸۴۸ایدئولوژی بورژوایی و سرانجام انقالب 
چند لوکاچ تصری  می کند که در این دوره یعنی در فعاصعلعۀ 

در ععرصعه هعای ادبعیعات و هعنعر  ۰۸۱۱و ۰۸۴۸سال های 
بسعیعاری هعمعانعنعد "دیعکعنعز"، "کعلعر"، "فعلعوبعر"، "بعودلععر"، 
"دومیه" و "کوربه" ادامه دهندۀ دورۀ ترقی خواهانعۀ انعدیشعۀ 

 بورژوایی هستند. 

جوی بورژوا است. خعود شعوپعنعهعاور  نهایتاً توهم یک رانت
به خوبی می دانست که موجودیت و هسعتعی فعکعری او بعه 
طرز تنگاتنگی به حف  و افزایش رانت او بستگی داشعت و 
به همین دلیل، به گفتۀ لوکاچ، بخش عمدۀ تثار شوپنهاور بعه 
مدح و ستایش غیرمستقیم جامعۀ بورژوایی اختصاص دارد 

در نزد  (pessimisme) "و کانون این ستایش مفهوم "یأس
شوپنهاور است. لوکاچ در توضی  این نع عر معی گعویعد کعه 
نتیجۀ یأس "خودداری از هرگونه اقدام در درون جعامعععه و 
به طریق اُولی خودداری از هعر گعونعه تعالش بعرای انعجعام 
تغییر اجتماعی است )که در هر دو حال از ن ر شوپنعهعاور 

روند( و این جعوابعگعوی نعیعاز  هایی عبث به شمار می اقدام
بورژوازی در دورۀ پیشااموریالیستی است. یعنی : دوره ای 
که در تن چنین انصرافی از عمل سعیعاسعی بعه دوره ای از 
مبارزۀ طبقاتی و نیازهای طبقۀ مسلط مرتبط است" )همان، 

 .)۰۱۸-۰۱۹ .صص

لوکاچ تأکید می کند که "یأس" به شوپنهاور کمک معی کعنعد 
که مبانی فلسفی عبث بودن عمل سیاسی را پی ریزی کند و 
همین سازوکار اجعتعمعاععی، سعتعایعش غعیعرمسعتعقعیعم جعامعععۀ 
بورژوایی است. از این من ر، به گمان لوکاچ، نیچعه پعیعرو 
و ادامه دهندۀ راه شوپنهاور است. از دیگر پی تمدهای یأس 
یا عبث شمردن اقدام سیاسی، نوعی جهان بینی است که هر 

گونه تاریخیگرایی و در نتیجۀ هر نوع ایدۀ ترقعی و تعحعّول 
 را به مرتبۀ توهم فرومی کاهد.

لوکاچ نتیجۀ مّهم دیگری از این رفتار فلسفی شوپنهاور معی 
گیرد که به گمان او نقطۀ اشتراک او و دیعگعر نعمعایعنعدگعان 

او معی  .شاخص عقل ستیزی تلعمعان بعه ویعاه نعیعچعه اسعت
گوید : "شوپنهاور سرمشعق معهعمعی از اخعالق بعورژوازی 
منحط را به دست می دهد." در نزد شوپنهاور و جعانشعیعنعان 
اش از جمله نیچه، "نقش اخالق، تزاد کعردن هعمعۀ غعرایعز 
منفی، ضداجتماعی و ضدانسانی و در ععیعن حعال اخعالقعی 
جلوه دادن همۀ تنها است. وظیفۀ چنین اخالقی برکشیدن این 
غرایز به مقام فرامین اخالقی یا تبدیل شان به "سعرنعوشعت" 
انسان، یعنی انسان بورژوا یا روشنفعکعر بعورژوا در دورۀ 

لوکاچ می گعویعد کعه ).  ۰۴۱اموریالیستی است" )همان، ص.
فلسفۀ شوپنهاور دفاع ایدئولوژیک از ن م پشتیبان معالعکعیعت 
خصوصی است و خصوصیت بورژوایی فلسفۀ شوپعنعهعاور 
در این نهفته است که او نسبت به ماهیت رژیم سعیعاسعی در 
قدرت کامالً بی تفاوت است، مشروط به اینکه رژیم سیاسی 

 مستقر حاف  مالکیت خصوصی باشد.

 یرکگارد و رویگردانی از عمل سیاسی کی

به کی یرکگارد و اهعمعیعت  نابودی عالپنجمین فصل کتاب 
فلسفی او در صورتبندی عقل ستیزی سدۀ بیستم اختعصعاص 
دارد. لوکاچ می گوید کعه تعنعهعا در دورۀ معیعان دو جعنعو 

یعرکعگعارد بعه  جهانی، یعنی پیش از قدرت گیری هیتلر، کی
شخصیت مّهم و تعیین کنندۀ فلسفۀ ارتجاعی بدل معی شعود. 

واقع به مسیری که در روند عقل ستیزی ُمدرن از شلینو بعه 

شوپنهاور می انجامد. با این حال، لوکاچ یادتور می شعود کعه 

این مسیر مستقیم نیست و حتا مسیعر شعلعیعنعو بعه شعوپعنعهعاور 

نععوعععی رجعععععت بععه گععذشععتععه نععیععز هسععت، زیععرا اثععر اصععلععی 

بسعیعار )  ۰۸۰۹(   جهان هاماچاون اراده و تصاور  شوپنهاور،

پیشتر از تخرین دورۀ فعالیت فلسفی شلینو منتشر شد. فلسفعۀ 

و در قیاس با ترای شلینو معععّرف   شوپنهاور از ن ر زمانی

مرحلۀ پیشرفته تری از عقل ستیزی اسعت. در تعوضعیع  ایعن 

ن ر، لعوکعاچ از جعمعلعه معی گعویعد کعه شعوپعنعهعاور، چعه در 

چارچوب فلسفۀ تلمان و چه در عرصۀ بین المللی، نعخعسعتعیعن 

ستعیعزی  ستیزی است. اگر عقل صورت تماماً بورژوایی عقل

شلینو همزاد احیای سعلعطعنعت معطعلعقعه و ضعدیعت او بعا پعی 

تمدهای انقالب فرانسه است، در عوض بستر تعاریعخعی ععقعل 

ستیزی شوپعنعهعاور واکعنعش بعورژوازی ععلعیعه انعقعالب هعای 

است که کل اروپا به ویاه کانون های اصلی  ۰۸۴۸کارگری 

 قعععععععدرت تن را تمعععععععا  گعععععععرفعععععععتعععععععه بعععععععودنعععععععد.

لوکاچ می گوید : پس از نخعسعتعیعن بعحعران بعزرگ نعاشعی از 

انقالب کبیر فعرانسعه، فعلعسعفعۀ تلعمعان معجعدداً از خعالل ترای 

شوپنهعاور "و بعه معنعاسعبعت دّومعیعن بعحعران بعزرگ جعامعععۀ 

بورژوایی نقش هدایتگر را در پهنۀ بین الملعلعی بعرععهعده معی 

گیرد، همانطور که این نقش را در جریعان نعخعسعتعیعن بعحعران 

بزرگ، یعنی بحران دورۀ انقالب فرانسه و نتایج تن بعرععهعده 

با این حعال، لعوکعاچ تصعریع  ).  ۰۱۰گرفته بود" )همان، ص.

می کند که اگر در جریان نخستیعن بعحعران بعزرگ نعاشعی از 

انقالب فرانسه، فلسفۀ تلمان بعه ویعاه فعلعسعفعۀ هعگعل، مسعائعل 

دیالکتیکی دورۀ جدید و دورنمای تینده را تصویر معی کعنعد و 

از این رهگذر نقش هدایتگر را در عرصۀ جعهعانعی بعرععهعده 

گیرد، در عوض در جریان دّومین بحران بزرگ جعامعععۀ  می

بورژوایی اروپا، فلسفۀ تلعمعان از خعالل ععقعل سعتعیعزی تثعار 

شوپنهاور رهبری واکنش ارتعجعاععی بعورژوازی در معقعابعل 

 گیرد. انقالب های کارگری را در دست می

لوکاچ یادتور می شود که شوپنهاور غالب تثار مّهم اش را در 
جریان پیدایش و سلطۀ فلسفۀ هگلی در تلعمعان نعوشعت. او از 
پیشگامان عقل ستیزی سدۀ نوزدهم بود تا تنجا کعه تثعارش در 

هایی اسعت کعه  بستر تاریخی و اجتماعی جدید معّرف گرایش
به ویاه در تلمان تعحعمعیعل  ۰۸۴۸پس از شکست انقالب های 
کند که فلسعفعۀ تلعمعان از خعالل تثعار  شدند. لوکاچ تصری  می

شوپنهاور نقشی منحوس را در هدایت افراطی تعریعن واکعنعش 
های ارتجاعی برعهده گرفت، هعر چعنعد نعبعرد دفعاععی ععقعل 
ً بعا  ستیزی جامعۀ بورژوایی علیه افکار سوسیالیستی حعقعیعقعتعا

 نیچه تغاز شد.

در این حال، لوکاچ یادتور می شود که شعوپعنعهعاور، نعیعچعه و 
یرکگارد از این قدرت و نبوغ فکری برخوردار بودند که  کی

برتمدن دوره ای ارتجاعی در زندگی تاریخی و سیاسی تلمعان 
و اروپا را پیش بینی کنند و مّهمترین عارضه هعای تن را از 
قبل تشخیص بدهند. لوکاچ معتقد است که این سه تن در قعبعال 

ای  روشن بینی فلسفی و تجریدی پیعش گعویعانعه"" این تینده از
 .بهره مند بودند

لوکاچ ماهیت فلسفۀ شوپنعهعاور را بعه طعوری کعه در کعتعاب 
شرح داده از موقعیت طبقاتی او جدا نعمعی کعنعد.  نابودی عال

او می گوید : "شوپنهاور نخستین نمونۀ بارز نعویسعنعدۀ رانعت 
خوار در تلمان است. یعنی نوعی از نویسنده که بسیار پیشعتعر 
نقشی مهم در ادبیعات بعورژوایعی کشعورهعای سعرمعایعه داری 
پیشرفته به دست تورده بود )کی یعرکعگعارد و نعیعچعه نعیعز بعه 

ای مشععابععه و گععویععا از اسععتععقععاللععی مععالععی بععهععره مععنععد  گععونععه
این استقالل مالی به گفتعۀ لعوکعاچ ).  ۰۱۱بودند(" )همان، ص.

بنیاد استقالل شوپعنعهعاور نسعبعت بعه وضعععیعت زنعدگعی نعیعمعه 
ف ودالی بود که دولت پروس در تن زمان اععمعال معی کعرد و 
استقالل شوپنهاور را نسبت به جریان های فکری منعبعععث از 
این شرایط دشوار تضمین می نمود. خود نیچه در اینباره بعداً 
می گوید : "فلسفۀ شوپنهاور شامعل معرور زمعان شعده اسعت. 
اّما، این امر در مورد نحوۀ زندگی او صادق نعیعسعت : او بعه 

 ".هیچکس وابسته نبود

با این حال، لوکاچ معتقد است که این استقالل افسانعه اسعت و 

  کی یر کگارد

 ادامه  رابطه فاشسیسم و عقل ستیزی در شماره بعد بخوانید. 

۰۴ادامه  رابطه فاشیسم و عقل ستیزی از صفحه   
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  .از کشورهای غربی درخواست پناهندگی کنند
توری  تر تن است که در زیر این بیانیه برای جمع جالب

امضا ، اسم فرد و سازمانی نیامده است. به همین دلیل نیز 
پور  اندرکار این بیانیه خود تقای عارفی دانم که تیا دست نمی

 .اند بوک خود منتشر کرده هستند و یا حامی تنند که در فیس
از ن ر من هر کسی و جریانی پشت این ماجرا باشد عمال با 

ستیز غربی را  های پناهنده این اقدام خود، به همکاری با دولت
اند. حتی این نوع اقدامات به نفع  در مقابل خود قرار داده

طلب از جمله حکومت جهل  های ارتجاعی و خشونت حکومت
شود. تر و  و جنایت، ترور و اعدام حکومت اسالمی تمام می

های حکومت  سوزاند. به همین دلیل رسانه خشک را با هم می
شان  اسالمی با شنیدن این قانون غیرانسانی دولت کانادا با دم

 .شکنند گردو می
های درونی حکومت  های وابسته و یا نزدیک به جناح رسانه

اند.  اسالمی ایران، از قانون جدید دولت کانادا استقبال کرده
اسفند خود  11برای م ال، روزنامه وطن امروز، در تاریخ 
براساس قوانین ”این قانون را با تیتر زیر معرفی کرده است: 

جدید کانادا اقامت پناهندگان ایرانی به خاطر دروغ و سفر به 
چنین برخی  هم “شود؛ عاقبت وطن فروشی! ایران لغو می

رسانه ها نیز به نقل از همین روزنامه تن را بازتک یر 
 .“راهکار نیوز”اند از جمله  کرده

اندرکار  در هر صورت باید توجه کسانی را که دست
توری امضا  برعلیه گروهی از پناهندگان برای  جمع
های غربی هستند به این مس له مهم جلب کرد که دهه  دولت

هایی ن یر دولت کانادا و استرالیا  هاست اتحادیه اروپا و دولت
اند تا  و غیره، انواع و اقسام قوانین غیرانسانی را وضع کرده

رو، حتی  جویان به این کشورها شوند. از این مانع ورود پناه
شدن صدها  پلیس اتحادیه اروپا و استرالیا بارها تماشاگر غرق

  .اند المللی بوده های بین های خود و یا تب جو در تب پناه
بعالوه مگر همین اتحادیه اروپا و ناتو و دولت کانادا و 

های تفریقایی و  تمریکا، عامل جنو و خونریزی در قاره
طلب  های ارتجاعی و جنو ها حامی دولت تسیایی نیستند؟ تن

اند ونیستند؟ حاکمیت اسراییل، که حدود شش دهه است  نبوده
فلسطین را اشغال کرده و هر موقع دچار مشکل داخلی و 

ای میشود مردم فلسطین را قربانی میکند درحالیکه  منطقه
مردم اسرائیل وفلسطین عالقه دارند به جنو و خونریزی 
خاتمه داده شود تا با خرو  نیروهای اسرائیلی از مناطق 
فلسطینی، مردم فلسطین در فضایی ترام بتوانند با جریانات 

  و  ارتجاعی مذهبی همچون حماس، جهاد اسالمی، حزب
دموکراتیک و دلخواه خود  غیره تصفیه حساب کنند و حکومت

 .را به وجود بیاورند
های غربی و ناتو و درراس  مگر همین اتحادیه اروپا ودولت

ها را به مردم افغانستان  همه تمریکا، انواع واقسام مصیبت
اند؟ به سوریه نگاه کنید که پس از خیزش  تحمیل نکرده

در رابطه با همین قانون جدید دولت 
بوک و  ها و فیس کانادا، در سایت

چرخیدم که در فیس بوک  ها می وبالگ
 “پتیشن”به یک  “مهرداد عارفی”تقای 

توری امضا  برخوردم.  برای جمع
نخست فکرکردم که در اعتراض به این 
قانون غیرانسانی چه کار خوبی صورت 
گرفته است. اما پس از این که مطلب 
زیر تن را خواندم متعجب شدم که چرا 
و به چه دلیل و با چه منافعی این مطلب 

توری امضا  منتشر شده  برای جمع
 !است؟

 ها و تقایان محترم، خانم” 
پارلمان کانادا با تصویب قانونی قصد 
دارد که ضمن ابطال پناهندگی 
پناهندگانی که از پناهندگی خود سو  
استفاده کرده و به همان کشوری که ادعا 
داشتند ازتن فرارکردند رفت وتمد 
دارند، اقامت و تابعیت کانادایی تنان را 
نیز پس گیرند و تنان را به کشور مبدا 
اخرا  کنند. ما بعنوان جمعی از 
ایرانیان در تبعید ساکن در اتحادیه اروپا 
ضمن حمایت از این اقدام پارلمان 

کانادا، خود را موظف میدانیم که به شما اعالم نمائیم که 
دراتحادیه اروپا نیز موارد متعدد سو  استفاده از کنوانسیون 
پناهندگی ژنو از سوی گروهی از فرصت طلبان و 
سودجویان ایرانی که تحت نام پناهنده در اروپا انجام میگیرد 
وجود دارد. ما خواهان بررسی دقیق پرونده پناهندگانی 
هستیم که با مراکز و نمایندگی های رژیم جمهوری اسالمی 
ایران در ارتباط قرارگرفته و پس از دریافت پاسوورت 

  .های رژیم ایران به ایران تردد میکنند ایرانی از کنسولگری

ما امضا  کنندگان این طومار از مقامات اتحادیه اروپا و  ...
ً در مورد  نمایندگان پارلمان اروپا میخواهیم که سریعا
جلوگیری از سو  استفاده بیش از این، اقدامات الزم را 
صورت دهند. ما خواهان بررسی دوباره پرونده پناهندگی 
این گونه افراد و ابطال پناهندگی تنان هستیم و از دولت های 
اروپائی خواستاریم که اخرا  تنان به ایران را در دستور 

 “.کار خود قرار دهند
توری امضا ،  تنچه که مالح ه کردید ظاهرا این بیانیه جمع

توسط کسانی نوشته شده که مخالف حکومت اسالمی و 
برد این اهداف خود، به اتحادیه  تبعیدی هستند؛ اما برای پیش

اند که همواره حق  ه اروپا و پارلمان کادانا و غیره متوسل شد
سر وصدا  ها را نق  میکنند و بی پناهندگی و حقوق انسان

جویان و  گذارند. پناه المللی را نیز زیرپا می های بین می اق
های پناهندگی با  کودکان را به مدت طوالنی در کمپ

امکانات محدود نگاه میدارند که اغلب تنها دچار مشکالت 
های روحی میشوند و متاسفانه برخی از تنها  وناراحتی

استفاده  نگران سو ”اند:  کنند. نوشته خودکشی می
استفاده از کی؟ شما   هستند. سو  “طلبان و سودجویان فرصت

 برای چی و کی نگرانید؟
ای جای پناهنده دیگر را تنو نمیکند. پناهنده هم  هیچ پناهنده

صرفا کسی نیست که فعالیت سیاسی داشته، بلکه تن زنی که 
ای که  به خاطر حجاب اسالمی ایران را ترک کرده؛ خانواده

شان در مدارس حکومت اسالمی درس  نمیخواهد فرزندان
بخواند به خار  تمده است؛ مادران و پدرانی که در اثر 
فشارها و تهدیدهای مختلف حکومت اسالمی و یا برای 

اند و یا  هایشان ایران را ترک کرده زندگی با جگرگوشه
ای در اثر نداری و فقر اقتصادی ایران را ترک  خانواده

کرده است... همه وهمه به اندازه فعالین سیاسی حق دارند 

  بهرام رحمانی
 

به تازگی نیز دولت کانادا، یک قانون غیرانسانی و 
ستیزی را به جریان انداخته که بر اساس تن،  خارجی

پناهندگانی که در این کشور اقامت دارند و به کشورشان رفت 
 .کنند اخرا  شوند و تمد می

های فارسی  تورتن است که در برخی شبکه دراین میان حیرت
اندرکاران تن نیز  منتشرشده وهدف دست “پتیشن”زبان یک 

با جمع توری امضا  هم حمایت از این قانون دولت کانادا 
اند چنین  است و هم از اتحادیه اروپا نیز درخواست کرده

قانونی را تصویب و به اجرا درتورد تا ایرانیانی که به ایران 
  !کنند از این کشورهای غربی اخرا  گردند رفت و تمد می

طلب و مدافع  در حالیکه هر انسان تزاده و نیروی مساوات
ها، بدون هیچگونه اما و اگری،  حقوق پناهندگان و کمونیست

باید شدیدا چنین قوانینی را محکوم کند. تن هم در شرایطی که 
های  های راسیستی و ناادپرست به پارلمان بسیاری از گروه
شان  ای و اصلی های پایه اند؛ یکی از خواسته اروپایی راه یافته

چنین  جویان به این کشورها و هم جلوگیری از ورود پناه
اخرا  پناهندگان و مهاجرینی است که در این کشورها اقامت 

های راسیستی و  دارند. تنها، برای توجیه این سیاست
شان، همواره مهاجرین و پناهندگان را عامل  نااپرستی

های اجتماعی و فرهنگی  بیکاری و بسیاری از ناهنجاری
زبانی وهمراهی با این  معرفی میکنند. بهمین دالیل هرگونه هم

ها،  های تن ها و پارلمان ستیز حکومت نوع قوانین خارجی
 .ستیز منجر میشود های خارجی نهایتا به نفع همین گروه

مهمترازهمه،تزادی سفر وانتخاب محل زندگی حق مسلم همه 
شهروندان جهان است وهیچ حزبی وسازمانی حق ندارداین 

 .حق شهروندان را ضایع کند
اند که دولت این کشور  های کانادا گزارش داده اخیرا رسانه

دسته از افرادی که از این  اقدامات خود را برای لغو اقامت تن
اند، ولی بعدا به همان کشوری که از  کشور پناهندگی گرفته

 .اند، تسریع کرده است بودند سفر کرده  تن فرار کرده
در کانادا گزارش داده است،  “تورنتو استار”در همین زمینه، 

به دولت  2712تغییرات در قوانین مهاجرتی در سال 
ای داده است که براساس تن، دولت فدرال  اختیارات تازه
پردازد  هایی می به بررسی و بازگشایی پرونده اکنون فعاالنه
شان از زمان اعطای اقامت دائم تاکنون عوض شده   که شرایط

دسته  تواند تن طبق این گزارش دولت، دولت کانادا می  .است
از افرادی که دیگر در کشورهایشان اکنون تهدیدی متوجه 

به گزارش روزنامه   .ها نیست را وادار به ترک کانادا کند تن
تورنتو استار، قانون جدید به دولت اتاوا این اجازه را میدهد 

دوباره از سرزمین ”که اقامت تن دسته از پناهندگان را که 
 .لغو کند“ برند شان نفع می مادری

به  1981ژوئیه  25درحالیکه براساس کنوانسیون ژنو که در 
تصویب رسید، هرکس که به دالیل دینی ومذهبی، عقیدتی، 
سیاسی، ناادی و مانند این، در کشور خود با خطر شکنجه، 

باشد میتواند به کشورهای امن و تزاد  زندان و مرگ مواجه
 .پناهنده شود

اما دولت کانادا معتقد است افرادی که به این دالیل از این 
اند ولی پس از مدتی به همان کشوری  کشور پناهندگی گرفته

گردند که مدعی بودند در تن امنیت نداشتند، دروغ  باز می
 .ها لغو خواهد شد اند و اقامت تن گفته

براساس تمارهای روزنامه تورنتواستار، دولت کانادا در سال 
پناهنده را در این کشور لغو  112، در مجموع اقامت 2717

و پیش از  2712کرده است، این در حالی است که در سال 
اند. به ن ر  نفر سلب اقامت شده 27شروع این قانون تنها 

برابری تعداد سلب  رسد یکی از دالیل عمده افزایش پنج  می
در همین حال  .شدگان در کانادا وضع همین قوانین باشد اقامت

یک سند دولتی که در اختیار شورای کانادایی پناهندگان قرار 
دهد که دولت کانادا برای لغو اقامت افراد  گرفته، نشان می
 .پناهنده را تعیین کرده است 548سهمیه ساالنه 

اما در قانون جدید مشخص نشده که تعداد و زمان سفرهای 
اش چقدر باید باشد تا از دید دولت  هر فرد به سرزمین مادری

گفته منابع دولتی،  کانادا مشمول قاعده سلب اقامت شود. اما به
درصورتیکه شخص برای دریافت پاسوورت سرزمین 

صورت داوطلبانه پاسوورتش  اش دوباره اقدام کند یا به مادری
 .شود اش به احتمال زیاد لغو می را تمدید کند، پناهندگی

 قانون جدید دولت کانادا علیه پناهندگان و مهاجرین را محکوم کنید!

های غربی انواع و اقسا  قوانایان  چندین دهه است که دولت

را باارعاالاایااه حااق پااناااهااناادگاای تاادویاان و بااه ماارحاالااه اجاارا 

هااای ورود  آورنااد تااا مااوانااع باازرگای را باار ساار راه درمای

پناهندگان به کشورهای اتحادیه اروپاایای و یاا کشاورهاای 

   .استرالیا و کانادا و غیره ایراد کنند
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متاسفانه درجهان امروز، زندگى مادی ومعنوی انسان به 
تولید وتحمل انواع و اقسام فشارهای جسمی و روانی است مار 
برای سود وابسته است. فقر ومحرومیت، تبعی  ونابرابری، 

اختناق وسرکوب سیاسى، جهل وخرافه فرهنگى، بیکاری، 
مسکنى، ناامنى اقتصادی وسیاسى، فسادوجنایت، همگى  بى

هایى هستندکه بطورمداوم توسط  معضالت ومحرومیت
داری مدرن امروزی، باز تولید میشوند. درچنین  سرمایه

جهانی، پناهندگی و فرار ازخشونت وجنو وسرکوب و 
ناپذیر است و صد در صد قابل  دیکتاتوری امری اجتناب

 !دفاع
کنم  در پایان تاکید کنم که من شخصا به ایران رفت و تمد نمی

ها و  خانه وجه حاضر نیستم به سفارت و به هیچ
های حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام و  کنسولگری

سنگسار اسالمی مراجعه کنم و برای رفتن به ایران پاسوورت 
این حکومت جانی را بگیرم. اما کسانی که به هر دلیلی به 

های مختلفی را تشکیل  کنند و طیف ایران رفت و تمد می
هایی که تنها یک عضو  دهند مانند پدر و مادرها و خانواده می

شان پناهنده سیاسی بوده، اقامت گرفته و از طریق وی  خانواده
اند؛ یا پناهندگانی  با پاسوورت ایرانی و قانونی به خار  تمده

های  اند و یا اینکه نسل ها دوری به ایران رفته که بعد از سال
دوم و سوم پناهندگان و مهاجرین... من هرگز رفت و تمد این 

کنم. بعالوه همین رفت  ها به کشورشان را محکوم نمی طیف
وتمدها طبیعی، تغییرات مهمی در عرصه فرهنگی جامعه 
ایران، به خصوص علیه فرهنو ارتجاعی مردساالری و 
ایدئولوژی اسالمی جامعه ایران به وجود تورده است. به 
عقیده من، اگر قراراست کسی محکوم گردد همان حکومت 

ها  های غربی که به بهانه جانی اسالمی ایران و حکومت
ها به  ودستاویزهای مختلف سعی دارند مانع ورود پناهنده

کشورشان شوند از جمله بهانه میکنند که بخشی از این 
پناهندگان پس از گرفتن اقامت دوباره به کشور خود رفت و 

 .کنم تمد میکنند پس نباید پناهنده پذیرفت را محکوم می
ها و تقایانی که برای حمایت از قانون  به عالوه خانم

از ”نویسند:  کنند ومی غیرانسانی دولت کانادا امضا  م
های اروپائی خواستاریم که اخرا  تنان به ایران را در  دولت

شان نه برعلیه  ؛ بدانند که این اقدام“دستور کار خود قراردهند.
طلب و سودجو و جاسوسان  عوامل و عناصر فرصت
های درونی تن، بلکه برعلیه  بندی حکومت اسالمی وجناح

ها پناهنده و مهاجر ایرانی به خصوص مادران و  میلیون
ست که با تمام وجودشان از حکومت اسالمی و  پدرانی

ها و قوانین تن نفرت  ایدئولوژی و اعمال و رفتار و سیاست
 .دارند

در این اقدام و تالش  “پتیشن”اندرکاران این  امیدوارم دست
ستیزی  خود تجدیدن ر کنند و از قانون غیرانسانی و خارجی

دولت کانادا و اتحادیه اروپا و غیره علیه پناهندگان و 

اندرکاران امور زنان به خصوص زنان مسلمان داشته  دست
بندی ن رات دریافتی به دولت  و دارد، مس ولت داشته جمع

اعالم کنند تا تصمیم نهایی در خصوص رد و یا تصویب 
توسط دولت  “های شریعت دادگاه”تاسیس 
 .اتخاذ شود

هایی  ، محکمه“های شریعت دادگاه”
خصوصی است که توسط داور یا حکم 
مورد قبول طرفین دعوا به شکایات 

کند. احکام حاکم بر این  رسیدگی می
ها، حکم شرع و دین است. هرگاه  حکمیت

طرفین دعوا بر حکم صادره توسط داور 
توافق کنند ملزم به اجرای تن هستند. این 

ها عموما در خصوص حل و فصل  دادگاه
از جمله اختالفات  “مسائل خانوادگی”

زوجین، طالق و سرپرستی فرزندان 
 .مورد استفاده قرار خواهد گرفت

تیا دردناک نیست که دولت به اصطالح 
دموکرات کانادا که توازه دفاع از حقوق 
کشد  بشر را در جهان با خودش یدک می

های ارتجاعی اسالمی  چگونه دست گروه
های اسالمی بر  گذارد تا دادگاه را باز می

هایی در  پا کنند. تیا چنین قوانین و سیاست
های  ها و حکومت خدمت منافع گروه

 !مرتجع و تروریست اسالمی نیست؟
چرا باید در قوانین یک دولت سکوالر و 
دموکرات، تبعی  بزرگی بین مسلمانان 

ها وجود داشته باشد؟ مگر  و غیرمسلمان
غیر از این است که مطابق قوانین اسالم، 
مرد رییس خانواده است و تنها اوست که 
بعنوان رییس خانواده و در قوانین 

اسالمی، حق داشتن تعدد زوجات را دارد و میتواند زن خود 
نهایت صیغه داشته باشد و... قوانین  را طالق دهد؛ بی

مربوط به ارث، حضانت و سرپرستی فرزندان مشترک به 
   ...طرز نابرابری به نفع پدر خانواده است و

این م ال را برای این توردم که قوانین دولتهای غربی مانند 
دولت سکوالرکانادا، نه تنها قابل دفاع نیستند، بلکه باید 

 .شدیدا محکوم گردند
به این ترتیب، چنین قوانینی به ضرر کلیه پناهندگان و 

جویانی است که از جهل و جهنم  مهاجرین، به ویاه پناه
هایی که  چنین جنو های تفریقایی و خاورمیانه و هم دولت
سو و  های به اصطالح دموکراتیک غربی از یک دولت
پروده  هایی هم دست های اسالمی تروریستی که دوره گروه

گریزند اکنون در کشورهای غربی نیز  اند، می خودشان بوده
 .شوند با چنین قوانین غیرانسانی مواجه می

ژنو و دیگر  1981یک دلیل اصلی کنار گذاشتن کنوانسیون 
های کشورهای غربی،  المللی توسط پارلمان های بین می اق

ها و عدم نیاز به  رشد راسیسم و ناادپرستی در این پارلمان
 .است“ خارجی”نیروی کار 

ست که هر انسان تزاده و همه نیروهای  به ن رم طبیعی
جو و کمونیست چنین قوانینی را  طلب و عدالت مساوات

صریحا و بدون اما و اگری محکوم کنند و اجازه ندهند 
های مختلفی موانع  ها و توجیه های غربی به بهانه دولت

جویان  بزرگ و دیوارهای غیرقابل عبوری بر سر راه پناه
بکشند و حتی کسانی که اقامت دایم دارند به این دلیل که به 

قید  شان را لغو کنند. تزادی بی اند اقامت کشورشان سفر کرده
و شرط سفر و انتخاب محل سکونت، حق مسلم و طبیعی 

 .هاست همه انسان
ها و نهادهای سیستم  س وال این است که چرا حکومت

داران تسهیالت طالیی  داری برای سرمایه و سرمایه سرمایه
دهند تا به راحتی در جهان  ای اختصاص می العاده و فوق

بچرخند و هرجا نیروی کار ارزان و خاموش و امنیت 
سرمایه را پیدا کرد بالفاصله همان جا بساط خود را با هدف 

تر پهن کنند؟ اما  است مار شدید نیروی کار و کسب سود بیش
هایی که از فقر و جهل، جنو و وحشت، سرکوب و  انسان

گریزند تا در یک کشور  های دیکتاتوری می اعدام حکومت
امنی به یک زندگی ترام و انسانی برسند و با دسترنج خود 

های  سازی تراشند و پرونده زندگی کنند این همه مانع می
 !کنند؟ عجیب و غریب می

مند  در شرایطی که اک ریت مردم جهان، نه از تزادی بهره
هستند و نه به امکانات و نعمات مادی و معنوی جامعه، که 

روزی تولید میکنند، دسترسى دارند.  خودشان بطور شبانه

های غربی  متمدنانه و تزادیخواهانه مردم سوریه، همین دولت
ای چون ترکیه و عربستان سعودی با حمایت از  و منطقه
های ارتجاعی مانند داعش که االن موی دماغ خودشان  گروه

اند. در  نیز شده است عامل جنو داخلی در این کشور شده
میان جنو وحشیانه حکومت جانی بشار اسد و حامیان تن 

  لبنان و روسیه از  مانند حکومت اسالمی ایران و حزب
های غربی و ترکیه و عربستان سعودی از  سو و دولت یک

کم دویست هزار نفر شهروند سوری جان  سوی دیگر، دست
اند. به عراق نگاه  ها نفر را نیز تواره شده اند و میلیون باخته

کنید که این کشور را عمال بر اساس مذهب و ملیت به سه 
اند و حق شهروندی و  منطقه سنی و شیعه و کردی تقسیم کرده

های جامعه را  های اجتماعی و زیرساخت مدنیت و جنبش
ای  اند که هیچ شهروند این کشور لح ه طوری نابود نموده

احساس امنیت جانی نمیکند. به لیبی نگاه کنید که امروز به 
های تفریقا و تسیا  های اسالمی قاره مرکز تموزش تروریست

 ...و راهزنان دریایی تبدیل شده است و
مگر همین اتحادیه اروپا و تمریکا و کانادا و استرالیا و غیره 

های اتمی حکومت اسالمی تحریم  ایران را به دلیل فعالیت
اند؟ تحریمی که دودش به چشم اک ریت مردم ایران، به  نکرده

های  ویاه محرومان و مزدبگیران رفته؛ اما در مقابل اعدام
فردی و گروهی حکومت اسالمی که گاهی نیز بطور روزانه 
صورت میگیرد فقط در بهترین حالت به محکوم کردن 
خشک وخالی تن بسنده میکنند. چرا حکومت اسالمی را به 
دلیل جنایت علیه بشریت بایکوت سیاسی نمیکنند؟ بایکوت 
سیاسی مستقیما متوجه حکومت اسالمی است درحالیکه 
بایکوت اقتصادی، عموما متوجه مردم است. االن که 

 1+8نمایندگان حکومت اسالمی در مذاکره با نمایندگان گروه 
در پشت درهای بسته دل میدهند و قلوه میگیرند بطوریکه 
ظریف وزیرخارجه حکومت اسالمی ایران و جان کری 

نرمش ”های ژنو، دست به  وزیرخارجه تمریکا درخیابان
 .زنند می “قهرمانانه؟!
توری امضا  برای اتحادیه اروپا و  اندرکاران جمع تیا دست
با  1+8هایی مانند دولت کانادا، نمیدادند که اگر گروه  دولت

حکومت اسالمی ایران، به توافق نهایی برسند دیگر درهای 
تر  پناهندگی به روی پناهندگان ایرانی بیش از پیش بسته

توری امضا  علیه بخشی  خواهد شد؟  تیا همین جمع
ستیزی  ازپناهندگان ایرانی، به سیاستهای غیرانسانی، خارجی

های عضو اتحادیه اروپا  های راسیستی پارلمانی دولت وگروه
 کند؟ و یا دولت کانادا و غیره کمک نمی

نمیدانند که دیوانعالی کانادا  “پتیشن”اندرکاران این  تیا دست
اعالم کرده است که طبق قوانین تن کشور، درخواست تقای 
استفان هاشمی، فرزند خانم زهرا کاظمی، عکاس مقتول 

کانادایی، برای شکایت از حکومت اسالمی ایران  -ایرانی
هاشمی، تنها فرزند زهرا کاظمی، از  .قابل رسیدگی نیست

ایران به اتهام بازداشت، شکنجه و قتل مادرش شکایت کرده 
  علی  وی به جز حکومت اسالمی ایران از تیت .بود
ای، رهبر حکومت اسالمی، سعید مرتضوی، دادستان  خامنه

پیشین ایران و محمد بخشی، معاون وقت مرتضوی در زندان 
 .اوین هم شکایت کرده بود
حین عکاسی از محوطه ”، 1352زهرا کاظمی تیرماه 
ها، پس  بازداشت شد و براساس گزارش “بیرونی زندان اوین

ای مشکوک جان خودرا از  از چند روز بازجویی، به گونه
سال داشت و جسدش  87وی در هنگام بازداشت  .دست داد

بالفاصله پس از مرگ دفن شد و تحت کالبدشکافی هم 
در حکم دیوان عالی کانادا مرگ زهرا کاظمی  .قرارنگرفت

و مسایل مربوط به شکنجه و تجاوز به او در  “یک تراژدی”
توصیف شده، اما درعین حال تاکید شده  “وحشتناک”زندان، 

 .است که قوانین موجود، مانع پیگیری پرونده در کانادا میشود
س وال این است که تیا خانم زهرا کاظمی زنده بود و اکنون به 
دلیل رفت و تمد به ایران، طبق قانون جدید دولت کانادا در 

 “پتیشن”اندرکاران این  گرفت دست معرض اخرا  قرار می
 دادند؟ العملی نشان می چه عکس

تیا کسانیکه به هر دلیلی به ایران رفت و تمد میکنند و گاها 
های امنیتی حکومت اسالمی دستگیر و زندانی  توسط ارگان

 اند؟ میشوند چه جرمی مرتکب شده
 “های شریعت دادگاه”چنین چندی پیش، بحث تغاز به کار  هم

شد؛ باور  جا شنیده می جا و تن در استان انتاریو کانادا، این
 .کردنش بسیار سخت بود اما وافعیت دارد

از جانب دولت انتاریو، مس ول “  ماریان بوید”خانم 
توری ن رات موافق و مخالف در این خصوص است.  جمع

ها و  طی جلسات متعددی که با سازمان “بوید”
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خارجیان اعمال میگردد، گزارش دهند تا این کمیته را قادر 
 12ماده  3سازند انطباق این مقررات و اجرای تن را با بند 

چنین باید در مورد  ارزیابی نماید. کشورهای عضو هم
اقداماتی که سبب برقراری تحریم بر روی مشاغل بین المللی 
میشود که افرادی را بدون داشتن مدارک الزم به قلمرو 
کشورشان میآورند و این اقدامات بر روی حقوق افراد برای 
ترک کشور دیگری تاثیر میگذارد، اطالعاتی را در 

 .گزارشهایشان قید نمایند
... 

 )7حق ورود به وطن )بند 
حق یک شخص برای ورود به وطنش، رابطه خاصی  -19)

را که وی با تن کشور دارد، مشخص میکند. این حق وجوه 
گوناگونی دارد. این نشانگر حق تن شخص برای ماندن در 
کشورش میباشد. حق مذکور نه تنها شامل بازگشت شخص به 

جا را ترک کرده است، میشود، بلکه  وطنش پس از تن که تن
میتواند شخص را مجاز نماید که اگر در خار  از تن کشور 

)م ال  متولد شده است، برای نخستین بار وارد تن کشور بشود
اگر کشور مزبور، محل تابعیت شخص باشد(. حق بازگشت 
برای پناهندگانی که به دنبال بازگشت داوطلبانه به کشورشان 

چنین این  میباشند، از اهمیت بیش از حدی برخوردار است. هم
حق، بر ممنوعیت انتقال اجباری جمعیت یا اخراجهای جمعی 

 .به کشورهای دیگر هم داللت ضمنی دارد
، میان (“کس هیچ)” 12ماده  7نحوه بیان عبارات در بند  -27)

اتباع کشور و اتباع خارجی تفاوتی قائل نمیشود. بنابراین تنها 
میتوان دریافت  “کشور خود شخص”با تفسیر معنی عبارت 

که چه اشخاصی از این حق برخوردار هستند. دامنه شمول 
کشور محل تابعیت ”وسیعتراز مفهوم  “کشور خود شخص”

، یعنی ملیتی “ملیت”میباشد. مفهوم این عبارت، به  “شخص
که از طریق تولد یا اعطا  تابعیت به دست تمده باشد، به 
معنای رسمی کلمه محدودنمیگردد،؛ بلکه این مفهوم، حداقل 
بدان معناست که صرفا به دلیل این که شخصی پیوندهای 
خاص یا مطالباتی در ارتباط با یک کشور به خصوص دارد، 
نمیتوان او را تبعه خارجی به شمارتورد. م ال درمورد اتباع 

رغم قوانین بین المللی، خلع  یک کشور که در تنجا علی
تابعیت شده اند، و نیز درمورد افرادی که کشور محل 
تابعیتشان به یک هویت ملی دیگر ملحق یا منتقل شده است و 
ازداشتن ملیت خود محروم میگردند، این مورد صدق پیدا 

مفهوم گسترده تری را  12ماده  7چنین، عبارات بند  میکند. هم
ارائه میدهد که میتواند طبقات دیگری از ساکنان طوالنی 
مدت یک منطقه را هم در بر گیرد، که از تن جمله میتوان 
افراد بدون تابعیتی را نام برد که بطور خودسرانه از حق 
کسب تابعیت کشوری که در تن دارای چنین وضعیت اقامتی 

جایی که عوامل دیگر نیز  بوده اند، محروم گردیده اند. از تن
ممکن است تحت شرایطی خاص موجب ایجاد پیوندهای 
نزدیک و با دوام میان شخص و کشور گردند، کشورهای 
عضو باید در گزارشهایشان اطالعاتی در مورد حقوق 

شان، ذکر  ساکنان دائمی برای بازگشت به کشور محل اقامت
 .کنند

تحت هیچ شرایطی نمیتوان شخصی را خودسرانه از  -21)
حق ورود به کشور خودش محروم کرد. اشاره به لف  

در این متن، شامل کلیه اعمال یک دولت  “خودسرانه”
میشود، چه مقننه، چه اداری، و چه قضایی؛ این اصل تضمین 
میکند که حتی دخالتی که قانونا هم صورت گرفته باشد، باید 
بر طبق مقررات، اهداف، و مقاصد این می اق بوده و در هر 
موقعیتی و تحت هر شرایط خاصی، معقول باشد. این کمیته 
معتقد است که به ندرت ممکن است شرایطی وجود داشته 
باشد که تحت تن محرومیت از حق ورود یک شخص به وطن 
خود را بتوان معقول دانست. کشور عضو نباید با خلع تابعیت 
فرد یا با اخرا  وی به یک کشور ثالث، خودسرانه تن شخص 

 .را از بازگشت به وطنش ممنوع نماید
*** 

 مصوب هزار و هفتصد و هشتاد و سومین گردهمایی*
 1999اکتبر  15)نشست شصت و هفتم(، که در تاریخ 

برگزار گردیده است. دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل متحد 
 در امور حقوق بشر، ژنو، سوئیس

 :لینک اصلی متن انگلیسی
http://www.unhchr.ch/…/%

2…/2c42e1b5ee1417e357282527778a17a9… 
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بطورغیرقانونی وارد قلمرو کشوری بشود اما وضعیت وی 
، 12قانونی شده باشد، باید برای مقاصد مندر  در ماده 

ساکن قانونی تن سرزمین به شمار رود. هنگامیکه شخصی 
ساکن قانونی یک کشور باشد، اِعمال هر گونه محدودیت بر 

تضمین  12ماده  2و  1روی حقوق وی که توسط بندهای 
شده است، و نیز هر گونه برخورد با وی که با نحوه رفتار 
با سایر اتباع تن کشور متفاوت باشد، باید بر طبق مقررات 

قابل توجیه باشد. بنابراین حائز  12ماده  3مذکور در بند 
اهمیت است که کشورهای عضو در گزارشهای خود 
شرایطی که تحت تن رفتار با اتباع بیگانه نسبت به رفتار با 
اتباع خود تن کشور تفاوت دارد را عنوان کنند و علت این 

 .تفاوت رفتار را توجیه نمایند
حق عبور و مرور تزادانه شامل تمامی قلمرو یک  -8)

های یک دولت مرکزی میشود. بر  کشور از جمله کلیه استان
اشخاص مجازند از محلی به محل دیگر  12ماده  1طبق بند 

رفت و تمد نموده و در مکان مورد ن ر خود ساکن شوند. 
برخورداری از این حق برای شخصی که قصد نقل مکان یا 
ماندن در محلی خاص را دارد، نباید به هیچ مقصود یا دلیل 
خاص دیگری بستگی داشته باشد. هر گونه محدودیت باید 

 .باشد 3منطبق با بند 
کشور عضو باید اطمینان حاصل نماید که حقوق  -2)

نه تنها در برابر دخالتهای عمومی  12تضمین شده در ماده 
مورد محاف ت قرار میگیرد بلکه در مقابل دخالتهای 
خصوصی نیز محفوظ نگاه داشته میشود. این تعهد برای 
محاف ت، به خصوص در مورد زنان مصداق دارد. م ال 
این که حق یک زن برای عبور و مرور تزادانه و انتخاب 
محل اقامت خود باید چه قانونا و چه عرفا به تصمیم شخص 
دیگری، از جمله تصمیم یکی ازخویشان وی بستگی داشته 

 .در تناق  خواهد بود 12ماده  1باشد، با بند 
حق سکونت در مکان  12ماده  3بسته به مقررات بند  -4)

مورد ن ر یک شخص در محدوده قلمرو یک کشور، شامل 
محاف ت در برابر کلیه اَشکال انتقالهای داخلی اجباری نیز 
میگردد. این مقررات، پیشگیری از ورود یا ماندن یک 
شخص در بخش معینی از یک سرزمین را نیز ممنوع 
میسازد. با وجود این، بازداشت قانونی، حق تزادی فردی را 

این می اق  9مخصوصا تحت تاثیر قرار میدهد و در ماده 
 12و  9شامل شده است. در برخی شرایط خاص، مواد 

 .ممکن است با هم در ن ر گرفته شوند
 )2)بند  تزادی ترک یک کشور، از جمله ترک وطن

تزادی ترک قلمرو یک کشورنباید به هیچ هدف  -5)
بخصوصی یا به هیچ دوره خاصی که شخص مایل است در 
خار  از تن کشور بماند، بستگی داشته باشد. بنابراین سفر 

)یک کشور( به دلیل مهاجرت   به خار  از کشور و ترک
جا، شامل حال این قانون میگردند. مشابها حق  دائمی از تن

فرد برای تعیین کشور مقصد نیز بخشی از این تضمین 
 2جا که حدود اختیارات بند  قانونی را تشکیل میدهد. از تن

به اشخاصی که قانونا ساکن قلمرو یک کشور  12ماده 
هستند، محدود نمیگردد، یک تبعه بیگانه هم که قانونا از 
یک کشور اخرا  گردیده است، حق انتخاب کشور مقصد 
خود را خواهد داشت که البته باید با موافقت تن کشور همراه 

 .باشد
من ور قادر ساختن فرد به برخورداری از حقوقی که  -9)
تضمین شده، تعهداتی هم بر عهده کشور  12ماده  2در بند 

محل اقامت و هم  بر عهده کشور محل تابعیت گذاشته 
جایی که انجام سفرهای بین المللی معموال  میشود. از تن

نیازمند داشتن مدارک مناسب، به ویاه گذرنامه میباشد، حق 
ترک کردن یک کشور باید شامل حق حصول اسناد 
مسافرتی الزم نیز باشد. صدور گذرنامه به طور معمول بر 
عهده کشور محل تابعیت شخص میباشد. امتناع یک کشور 
از صدور یا تمدید اعتبار گذرنامه برای فرد تبعه مقیم 
خار ، ممکن است سبب شود فرد مزبور از حق خویش 
برای ترک کشور محل اقامت خود و سفر به مناطق دیگر 
محروم گردد. این که کشور فوق ادعا نماید اتباعش قادر 
خواهند بود بدون داشتن گذرنامه به قلمرو تن کشور باز 

 .گردند، قابل توجیه نمیباشد.
عملکرد کشورها اغلب نشانگر تن است که مقررات  -17)

حقوقی و اقدامات اداری، تاثیری نامطلوب بر روی حق 
ترک کشور و به ویاه ترک وطن دارند. در نتیجه این امر 
بسیار حائز اهمیت است که کشورهای عضو در مورد کلیه 
محدودیتهای حقوقی و عملی که در مورد حق ترک کردن 
وجود دارد و هم در مورد اتباع تن کشور و هم در مورد 

 !مهاجرین حمایت نکنند
تن دسته ازپناهندگی که قراراست براساس قانون جدید دولت 
کانادا درمعرض اخرا  ازاین کشورقرارگیرند میتوانند با 

المللی علیه دولت کانادا شکایت کنند.  های بین اتکا به می اق
المللی حقوق  می اق بین 12بخصوص تزادی سفر درماده 

توسط دفتر  1999نوامبر  2* که در تاریخ  مدنی وسیاسی
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به 

  .تصویب رسیده است را مورد توجه قرار دهند
طلب،  تر تن است که نیروهای تزادیخواه، برابری اما مهم

کمونیست و مدافعین حقوق پناهندگان، کموینی را علیه این 
قانون غیرانسانی دولت کانادا در این کشور راه بیاندازند و 

زمان با اعتراضات کانادا همین نیروها هم

 

خانه و  ، در کشورهای اروپایی نیز در مقابل سفارت
های کانادا تجمع اعتراضی برگزار کنند و نامه  کنسولگری

اعتراض خود به این قانون را به مس ولین کانادایی تحویل 
 .دهند

 :ضمیمه
 :این می اق تمده است 12در ماده 

تزادی سفر، شرطی ضروری برای شکوفایی انسان  -1)
است. همانطورکه اغلب روال کار این کمیته در بررسی 
گزارشهای کشورهای عضو و پیامهای افراد نشان داده است، 
میان این حق و حقوق متعدد دیگری که در این می اق مندر  
گردیده اند، ارتباطی متقابل وجود دارد. بعالوه، این کمیته نیز 

وضعیت اتباع بیگانه بر ”)خود  18در تفسیر عمومی شماره 
 13و  12( به پیوند خاص میان مواد 1952، “طبق این می اق
 .اشاره کرده است

محدودیتهای موجهی که ممکن است به حقوق محاف ت  -2)
تعلق گیرند، نباید اصل تزادی سفر را  12شده توسط ماده 

ماده  3باطل سازند، و لزوم رعایت ضرورتهایی که در بند 
قید گردیده و نیاز به انطباق با حقوق دیگری که دراین  12

کننده این محدودیتها  می اق به رسمیت شناخته شده اند، تعیین
 .میباشند

کشورهای عضو باید با درن رگرفتن موضوعاتی که  -3)
دراین تفسیرعمومی مطرح گردیده است، در گزارشهای خود 
برای این کمیته، مقررات قانونی محلی مربوطه و روالهای 
 12معمول اداری و قضایی مربوط به حقوقی که توسط ماده 

محاف ت شده اند را قید نمایند. تنها همچنین باید اطالعات 
مربوط به طرق موجود برای جبران خسارت درمواردیکه 

 .حقوق مزبور محدود شوند را نیز در ن ر بگیرند
 )1تزادی سفر و تزادی انتخاب محل سکونت )بند 

ً در قلمرو کشوری ساکن باشد، حق  -7) هر کسی که قانونا
عبور و مرور تزادانه در تن سرزمین و انتخاب محل سکونت 

جا را خواهد داشت. اصوال شهروندان یک کشور  خود در تن
همیشه در محدوده قلمرو تن کشور، ساکنان قانونی تن 
محسوب میشوند. اما این س وال که تیا یک تبعه بیگانه نیز 

تن سرزمین به شمار میرود یا خیر، متاثر از  “ساکن قانونی”
قوانین داخلی تن کشور میباشد، که ممکن است ورود اتباع 
بیگانه به قلمرو تن کشور را دچار محدودیتهایی نماید که البته 
باید با تعهدات بین المللی کشور مزبور منطبق باشند. در این 
ارتباط، ن ر کمیته بر تن است که اگر یک تبعه بیگانه 

 !!!!جنخ علیه تروریسم

https://www.facebook.com/ICAI2/photos/a.136644616345851.26257.136633479680298/863442786999360/?type=1
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شماره های پیشین  روشنگر باشند،  می توانند با 

 نمایندگی نشریه در آمریکا،  پویان پویا  شماره تلفن 
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 و در کانادا با شماره تلفن 
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.تماس بگیرند      

 حق و حقوق انسانی کسی هم وقعی می نهند!؟
و یا اینکه به تزادی و انسان مداری باوری دارند !؟ تا اینجا  

برای همه کس در جهان مشهود و اظهرو من الشمس بوده 
است که چنین افراد ت اهرکننده و بسیارمحدود درمحیط های 
غربی، به هیچگونه و اندکی و اپسیلونی از حقوق انسانها و 
اساسا مفهوم تزادی و برابری باوری ندارند! و چگونه کسانی 
که به امر تزادی و انسانگرایی هیچگونه باوری ندارند و یا 
بخشی از پشت جبهه و جلوی جبهه داعش و جنس جریانات 
موسوم به داعش فاشیسم بوده و هستند، داعیه حق و حقوق را 

 دارند!؟
لطفا بیشتر به این موضوع و فوکوس کردن روی تن دقت  

کنیم و نه اینکه این را واگذاریم به اینکه اگر فردا روز این 
حضرات و یا بخش و طیفی از تنها جنایتی مرتکب شوند، 
دستگیر خواهند شد! تصمیم گیری و تعیین تکلیف کردن برای 
صدها میلیون انسان غربی ، بسیار متفاوت از خواست و یا 
بیان حق و حقوق فردی و دم زدن از تزادی بیان و یا مقوله 

 !تزادی است
ای کاش به حق و حقوق انسانی و عدالت اجتماعی و یا  

تزادی، اپسیلونی باور میداشتند! چرا که کسی که به تزادی و 
زندگی خصوصی افراد احترام میگذارد، به بمب و شمشیر و 
توانچه و قصاص و سنگسار و اعدام باوری ندارد! حال اینکه 
مغز و تار و پود چنین معدود انسانهای بربر و متوحشی، 

 جدای از این مقوالت جنایتکارانه نیست! 
 
 فوریه 19 -

شریعت اسالمی و سنن فاشیستی جنایتکارانه در اروپا و 
 !بخشی از کره خاکی هستند

در خطاب به دوستان منتقد کننده، بایستی عرض نمود که 
دوستان: لطفا نخواهید که بگویید اینها،) ت اهرکنندگان 
مزبور(هیچگونه ربطی به تمامی جریانات فاشیستی و 
اسالمی ندارند! میلیونها انسان ظاهرا و اسما مذهبی و 
اسالمی عام و معمول نیز هستند که، علیرغم فقر فکری و یا 
اجتماعی، با اینگونه افراد معلوم الحال و یا با چنین خواسته 
هایی همسو و هم ن ر نمیشوند و یا در چنین مناسبت هائی 

 !و با چنین هیبتی شرکت نمی کنند
ولو وبرای اندکی مادیات وعده داده شده. میلیونها کارگر 
وانسان مهاجر وب اهرمسلمان هم هستند که سالهاست 
بعنوان کارگرو تکنیسین، دوشادوش دیگر کارگران و یا 
مردم در غرب، در سیستم ضد انسانی سرمایه داری 
کارمیکنند و یا در رابطه با انسانهای دیگر زندگی میکنند و 
بک گراند تاریخی طوالنی مدت زندگی در غرب را دارند، 
منتها هیچ ربطی به  افراد وابسته به جریانات فاشیستی و 
اسالمی را ندارند و در واقع اینگونه افرادی که در پاریس 
تجمع نمودند،  عمدتا ، همان اعوان و انصاری هستند که 
رهبران فاشیست شان، روزانه در کوبانی و غرب دست به 
ترور و جنایت میزنند و با اینگونه شکل و هیبتی، اینها را 
پس از ترورهای روزانه و ایجاد رعب و وحشت در اروپا
) که البته خود دول غرب در این رابطه بی تقصیر و یا بی 
دخالت هم نیستند!( میخواهند که اسوانیا و تندلس های دیگر 
را) پس از جنایت های بیشمار درخاورمیانه و کوبانی، و 
شکست مفتضحانه در کوبانی(، در قسمت های دیگر جهان، 
تنهم بنا به اهداف ایدئولوگ هایشان )که سرزمین کفار باید 

 !تسلیم اسالم و یا به اسالم تن دهند، در غرب تکرار کنند
رهبرانشان دستور قتل عام میدهند و نیروی پیاده ن ام پشت  

جبهه  خود را ، برای به اصطالح حق و حقوق شان!!!) تو 
خود بخوان تبلی  و ترویج فاشیسم و التیماتوم به مردم اروپا 
و غرب در تسلیم شدن فرهنو متمدن اروپایی در قبال 
قوانین فاشیستی اسالم و تهدید و تبلی  و ترویج این 
وقاحت!!( شانتاژ و اکسووز میکنند و اینگونه به 

 !پروپاگاندای اسالمی دامن می زنند
امروزه و دراین جهان انفورماتیک وارتباطات، و بویاه  

شناخت از فاشیست های مذهبی واسالمی، حتی ساده ترین 
افکار درجهان و در شرایط کنونی، وشناخت از فاشیستهای 
اسالمی این را نمی پذیرد که ، این تعداد حضرات نقاب دار 
از جنس داعش و دیگر ورژن های داعشی نباشند! ویا اینکه 
این پرسش را از خود نکنند که ت یا در واقع این تعداد معدود 

اسالمی، اساسا به -از فناتیک ها و فاندامنتالیسم های مذهبی 

 کوشا شایان 
 
 

قبل از هر موضوعی، بهتر است که ببینیم این حضرات 
ت اهر کننده چه میخواهند!؟ تیا دفاع از خواسته تنها در 
ترویج فاشیسم و مذهب و زور گویی به مردم یک کشور، 
حق و حقوق انسانی و تزادی نام دارد!؟ تیا تعیین تکلیف 
کردن برای مردم غرب و جهان، و اینکه چگونه بایستی 
زندگی کنند و یا چه عقایدی باید داشته باشند، حق و حقوق 

 انسانی است!؟
اگر این حق و حقوق انسانی ست بایستی داعش و جمهوری  

اسالمی را اساسا تبرئه و تطهیر نمود و خودمان را به 
محاکمه بکشیم و یا درک و برداشت خود از تزادی و برابری 

 !انسانها را تغییر دهیم
ادبیات خاک و یا سرزمین، یک بحث انحرافی و کمک به   

جریانات راسیسم و مخدوش نمودن مرزهایمان با اینگونه 
جریاناتی است. و اذعان میکنیم که از این زاویه نمی بایستی 
به زنان  برقع پوش و یا نقاب به چهره های اسالمی و ت اهر 
کننده برخورد نمود و این انتقاد قابل قبول است! و صرف 
ن ر از موضوع مرز و محدوده  که یک ایده راست و 
راسیستی و ن ولیبرالیستی است،  ببینیم که معدود ت اهر 
کنندگان مسلمان، خواست شان و ت اهراتشان در رابطه با چه 

 !موضوعاتی است
و تنگاه ، هشیار باشیم که ناخواسته در دام بررسی و یا دفاع  

پوپولیستی ازخواست همین تعداد مردم! و صرف اینکه اینها 
مردم هستند، نیفتیم! مارکس در رابطه با مفهوم و مقوله 
تزادی میگوید: کسانی میتوانند از تزادی بهره ببرند و 
شایستگی تن را داشته باشند که برای این تزادی تالش کنند و 

 .یا از تن دفاع نمایند
و در رابطه با این سخن، بایستی این موضوع را مد ن ر  

قرار بدهیم که تیا فاشیست ها و فاندامنتالیسم های مذهبی 
داعشی( اساسا به چنین مفاهیم انسانگرایانه  -) بویاه اسالمی

و ارزشمندی باور و یا ذره ای، گرایش دارند!؟ فاشیسم 
اسالمی و مذهبی که روزانه در هر گوشه ای از جهان، 

فروش زنان و انسان کشی را  -تجاوز و ترور و برده داری
پیش میبرد، و انسانها را در مقابل دوربین ها سر میبرد و در 
سط  جهان منتشر میکند و یا انسان ها را در قفس میکند و 
میسوزاند، و به کودک و پیر و جوان نیز هیچگونه ترحمی 

 ندارد، تیا میتواند از حق و حقوق و تزادی دم بزند!؟ 
تعداد معدودی افراد برقع دار و یا نقاب به چهره، و فاشیست 
و فناتیک اسالمی، میخواهند که برای صدها میلیون انسان 
روی کره زمین و کشورهایشان تصمیم بگیرند! و با وقاحت 
و بیشرمی تمام خواهان گسترش و قانونمند کردن قوانین 

 داعشی در پاریس -تظاهرات نقاب پوشان اسالمی
 و خواست تغییر قوانین مدرن و متمدن غرب به شریعت اسالمی 

 کوشا شایان
 

، خود “نادیا انجمن”انگیز شاعر این غزل زیبا،  سرنوشت غم
بیانگر رنج زنان افغان بوده و این شعر حکایتی از زندگی او 

و از شاعران جوانی  ۰۱۱۹و زنان افعان است. نادیا متولد 
پرداخت. از پانزده  بود که به سرایش غزل و شعر نو می

سالگی سرودن شعر را تغاز کرد و عضو انجمن ادبی مخفی 
در زمان طالبان بود. بعدها در “  کارگاه سوزن طالیی”

دانشگاه هرات شروع به خواندن ادبیات دری کرد که باب 
تشنایی و ازدوا  او را با یکی از کارمندان باز کرد. همسر 
نادیا او را از شرکت در جلسات مشاعره و نقد ادبی که در 

گزار میشد باز میداشت. نادیا سرانجام  انجمن ادبی هرات بر
به دلیل ضرب و شتم توسط شوهرش کشته  ۰۱۸۴در سال 

 .شد
 

 نیست شوقی که زبان باز کنم، از چه بخوانم؟
 چه نخوانممن که منفور زمانم، چه بخوانم

 
 چه بگویم سخن از شهد، که زهر است به کامم

 وای از مشت ستمگر که بکوبیده دهانم
 

 نیست غمخوار مرا در همه دنیا که بناز 
 چه بگریم، چه بخند ، چه بمیر ، چه بمانم

 
 من و این کنج اسارت، غم ناکامی و حسرت

 ا  و ُمهر بباید به دهانمکه عبث زاده
 

 دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت
 من پربسته چه ساز  که پریدن نتوانم

 

 گرچه دیری است خموشم، نرود نغمه ز یاد 
 زان که هر لحظه به نروا سخن از دل برهانم

 
 یاد آن روز گرامی که قفک را بشکافم

 سر برون آر  از این عزلت و مستانه بخوانم
 

 من نه آن بید ضعیفم که ز هر باد بلرز 
 دخت افغانم و برجاست که دائم به فغانم

 
گفتنی است شهال زوالند خواننده افغان ترانه را اجرا کرده و 

تشنای بسیاری از  م ساز نا سازی این کار نیز توسط تهنو تهنو
 .های ایرانی و برادر شهال، فرید زوالند انجام شده است ترانه

 سرگذشت غم انگیز نادیا انجمن، زن مبارز افغان
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نف  ادغام در تر ی  دمکراتیک هم چیغ  اغ هدف د درمیان 

اصلی اد  م نمی  ند. هدف ادل د دنیر نیاسیییدنیاشیییسیم  یرد 

شر ت در ندرت ددشتی د سهیم شدن در اسیتیهیمیار  یبیقیاتیی 

انسان  اریر د اغ این مسیر جارد  ردن پیدل اسیت. بیرا  

این هدف میتداند ردغ  سدسییاشیییسیت ظیاهیر شیدد د ردغ 

 . 7دیگر دمکراسی ندا  د بیعید اسیالم ییرا د ییا شیییبیرال)

حقیقت امر اما این است    در هی  شیرایی یی نی یب نیمیا  

   .مناف   بقاتی ندد را یم نمی  ند

 پاسخی به بعضی از منتقدین اوجالن

یفت  میشدد  تاب "مانیفست تمدن دمکراتیک" ادجالن ممیلید 

اغ در هم یدیی ها  بی سر د ت  است. یفت  میشیدد میعیلیدم 

نیست چ  مینداهد؛ ردغ  میدعیی اسیتیقیالل اسیتا ردغ  

نداستار نل  سال  د انتگر  شدن در جامع  تیر ییی  اسیتا 

ردغ  سدسیاشیسم را تنها را  میییدانیدا ردغ دییگیر اغ دییم 

ها  سدسیاشیسم علمی بحا میکندا امردغ هم اسالم د بدیا  

شیع  یر  را سرچشم  عداشت نام میییبیرد. بیالنیر  میعیلیدم 

 ...نیست چ  میگدید

اینگونه نقد به اوجالن میتواند مدافعان خود را داشته باشدد 

و دارد. مباحثات فیس بوکی و بدعدضدی ندوشدتده هدا کده از 

 .طریق گوگل دست یافتنی اند، از این دست اند

چنین نقد  ب  ایشان بی شباهت نیسیت بی  نیقیدهیاییی  ی  در 

یذشت  ندد ماها مهال ب  امهال جیالل  یاشیبیانیی میییگیرفیتیییم. 

میگفتیم ایشان هم اغ مار س د  اپیتال بحا میکند د هیم اغ 

مائد د هم ب  بیدسیییدن صیدام عیالنی  دارد د هیم بی  دییدار 

نمینی... ب  ناسملد میگفتیم ساغشکار با جمهدر  اسیالمییا 

ب  نمینیی هیم شیبیییک میییگیدیید. میدعیی بیددییم دفیاع اد اغ 

 .دمکراسی د سدسیاشیسم بی پای  است

 سی    اغ رادی  بعضی ادعاها د تئدر  ها  مکتدب اینها 

سراغ نقدشان میرددا ن   سیی اغ هیداداران شیان را نیانی  

میکندا ن  ملت امیددار ب  دنها را پشیمان. چنییین مینیتیقیدیینیی 

البد اغ اینک  صدام حسین هم سدسیاشیست بیدد د هیم شیعیار 

هللا د ا بر بر پرچم ندد حک  رد  بددا متعیجیب میییمیانینید. 

استاشین هم اصال نمدن  بد  در این مهال نیست؛ در حاشیییکی  

در مد  شنین د شنینیسم می ندشتا تک تک رفقا  شینییین را 

 !هم داشت اعدام میکرد

استاشین یک ناسیدناشیست ردسا صدام ییک نیاسیییدنیاشیییسیت 

عربا ادجالن د ناسملد د جالل  اشبانی هم شنصیت هیا  

ناسیدناشیست  رد اند. شعار د تئدر  د نظری  ها  سیییاسیی 

هم اینهاا صرفنظر اغ مضمدنا تنها ابغارهایی بیرا  دفیاع 

اغ ناسیدناشیسم ندی  اند. جالل  اشبانی صیرفینیظیر اغ هیر 

چ     یفت  د ندشت  باشدا بالنر   بق  نیدد را در نیدرت 

شیریییک  ییرد. مسییعیدد بیارغانییی بی  هیمییچینیییین. صیدام هییم 

رشیدترین جنگند   بق  ندد بیددا نیاسیمیلید جیغد بیاالتیریین 

رهبران جنب  د  بق  سرمای  دار د ماشک مملکت ندد بدد 

د برای  هم دانعا فدا ار   رد. ادجالن هیم تیا ایین تیاریی  

هرچ  یفت  باشد د ندشت  باشدا هغار د یک نظر د تیئیدر  

عدض  رد  باشدا تا ب  امردغ جینیبی  نیدد را رهیبیر  د 

ند  د تا یک ندمی  سب ندرت برد  است.  سیی  ی  دنیهیم 

اغ مدض  چپا ب  اد ایراد میگیرد  ی  بیا اعیالم دتی  بیس 

دارد تسلیم میشددا ن  ادجالن را می شناسد د نی  جینیبی  د 

اهداف سیاسی دن را درک  یرد  اسیت. چینییین مینیتیقیدیینیی 

ناراضی یان ناسیدناشیستی اند    حتی منفعت جنب  د  بیقی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد فتاحی

رنابت ن ب ها  امپریاشیستی در جهان امردغ برا  تیقیسیییم 

مجدد جهانا سای  ا  را بر تحدالت سیاسی اجتمیاعیی دنیییا 

اندانت  است. ب  غبان دیگرا  تمام غاد د دشیدهیا د میرگ د 

میرها  سیاسی اجتماعی امیردغ در صیفیدف جینیبی  هیا  

بدراداییا بر متن  شمک  ن ب ها  امپریاشیسیتیی امیردغ 

شکل میگیرنید. در بیعید مینی یقی  ا  هیما اغ شیکیل ییییر  

مدجدداتی اغ جنس داع  تا جنگ ها  در جریان سدری  د 

شیبی د ییمین د عیراق د اد یرایینا تیا بیهیانی  هسیتی  ا  بیا 

جمهدر  اسالمیا هیمی  د هیمی  میحیصیدالت مسیتیقیییم ایین 

 شییمییکیی  در چییهییارچییدب میینیی ییقیی  ا  انیید. تییحییدالت در 

ناسیدناشیسم  رد د احغاب سیاسی دن هم مستقیییمیا اغ هیمییین 

ادضاع تاهیر میگیرد. با در نظر یرفتن این دانیعیییت سیراغ 

تحلیل ادضاع ناسیدناشیسم  رد د پاس  ب  سیدال  یر  شید  

 در عندان مقاش  میردیم؛

ادجالن رهبیر پ ک ک میدتیهیاسیت ددر   شیمیکی  هیا  

امپریاشیستی را تشنیص داد  د بر این مبنا بیرا  سیاغمیانی  

سیاست ها  استراتایک پیشنهاد میکند. پیییشینیهیاد ایشیان بی  

ساغمان پااک برا   نار دمدن با جمهدر  اسالمیاپیشنیهیاد 

ب  پ ک ک برا  نل  سال  د پیدستن بی  میبیارغ  سیییاسیی 

در متن تناسب ندا  جامع  تر ی  اغ همین نگر  دانعبینانی  

اد ب  ردند ادضاع نشات میگیرد. مناشفت پ ک ک بیا امیر 

استقالل در  ردستان عراق د تا ید بر ماندن در  نار ددشیت 

ب دادا هم ناشی اغ درک ردند ادضاع من قی  تیدسی  پ ک 

 .ک در هم ن ی با ادجالن است

مشخصات اوضاعی که در منطقه، سیداسدت اوجدالن بده  ن 

 متکی است، چیست؟

ادجالن متدج  این دانعیت است    ایر نیدرت شیدرد  در 

س ح جهانی برا   سب حمایت سپر  شد  استا  شیمیکی  

ها  ندیمی ارمنستان د سدری  د یدنان با تیر ییی ا در سیال 

ها  یذشت ا مدتهاست جای  را ب  تحدالت متفادت دییگیر  

داد  د میدانیی بیرا  بی  بیاغ  ییرفیتی  شیدن پ ک ک در 

 شمک  ها  من ق  ا  نماند  است. جمهدر  اسیالمیی هیم 

فعال عالن  ا  ب  استفاد  اغ پ ک ک در  شمک  با تیر ییی  

نداردا ب  این دشیل ساد     نمینداهد متیقیابیال تیر ییی  را بی  

حمایت اغ اپدغیسیدن رنگارنگ ندد ترغیب  ینید. میهیم تیر 

اینک  در پردس  صلح پ ک ک بیا تیر ییی ا شیهیرهیا  ایین 

 شدر ب  میدان عمل نیرد  نیم  ناندنی پ ک ک تبدیل شد  

اند. نیرد  ددفا تد ناندنی پ ک ک در شیهیرهیا  بیغرگ 

تر ی  د ندرت ب  میییدان  شیانیدن تیدد  هیا  میییلیییدنیی در 

حمایت اغ نداست ها  نددا ایین سیاغمیان را نی  فیقی  اغ 

ایجاد فشار نظامی ب  تر ی  بی نیاغ  رد  بیلیکی  دجیدد ایین 

حضدر نظامی ضرر  هم در مقابیل ایین حضیدر سیییاسیی 

عمال مجاغ د ناندنی است. هاشها مگر هیدف پ ک ک میهیل 

تمام ناسیدناشیست ها   رد شیر یت در نیدرت سیییاسیی در 

محل نیست؟ ایر چنین اسیتا فشیار تیدد  ا  د نیانیدنیی د 

علنی پ ک ک برا  تامین این نداست صدها بار اغ فشیار 

نظامی دن مدهرتر است. پ ک ک میتیدانید بی  عینیدان ییک 

حغب ناندنیا حتی با ت ییر نام د برنام  د...ا تمام سیهیمییی  

ها  پارشمانی تر ی  در منا ق  ردنشین را اغ دن ندد  نید. 

میتداند تمام شهردار  ها  منا ق تحیت نیفیدذ نیدد را در 

دست بگیرد. با  اتکا ب  چنین ندرت ناندنی د سیییاسیی نیادر 

نداهد بدد عرص  فعاشیت ها  ندد را دهها برابر یسیتیر  

داد  د ب  س ح ندرت غیرنابل حذفی در تر ی  عردج  ینید. 

بدراداغ   رد در تر ی  هیچیدنیت نیییاشیی اغ ایین بیاالتیر 

ننداهد داشت    امردغ تقریبا ممکن شد  اسیت. بی  هیمییین 

دشیل ایر ددشت تر ی  پ ک ک را در صیدرت نیلی  سیال  

نددا ناندنا بپذیرد د اجاغ  یشای  دفاتر  را در شیهیرهیا 

صادر  ندا باالترین امتیاغ سیاسی نسیب ایین سیاغمیان شید  

است. در چنین پردس  ا ا ایر پ ک ک تسلیییم بینیشیی اغ 

نداست ها  ددشت تر یی  میبینیی بیر تی یییییر نیام ییا تیبیعییید 

فرماندهان نظامی ا  را بپذیردا هندغ برند  میعیامیلی  د در 

  .فردا  دن شریک ندرت ددشتی در محل نداهد بدد

این سیاست پ ک ک بدرای سدازمدان پدداک در کدردسدتدان 

ایران هم هست. )به این میوه ممنوعه پداک جدای دیدگدری 

 .(اشاره میکنم

نگاهی ب  تحدالت سیاسی در ایران د مینی یقی  صیحیت ایین 

تا تیک برا  ناسیدناشیسم  رد را نشیان میییدهید؛ ییک ردنید 

هابت ادضاع من ق ا مسیر  است    جمهدر  اسیالمیی بی  

تدریج در  ناردمدن با امرییکیا د غیرب دارد  یی میییکینید. 

محصدل نهایی این اتفاق یک ندرت من ق  ا  بی  رسیمیییت 

شنانت  شد  ب  نام جمهیدر  اسیالمیی اسیت. دن جیمیهیدر  

اسالمی اهل امتیاغ دادن ب  ناسیدناشیست ها  محلی نیییسیتا 

ب  این دشیل ساد     ناسیدناشیسم محیلیی د نیدمیی در سی یح 

جهانی د من ق  ا  حمایتی جد  پشت ندد ننیداهید داشیت. 

ناسیدناشیسم  رد در ایران در سیاشیهیا  ییذشیتی  نیدرت هیا  

متندع جهانی د من ق  ا  سراغ داشت تا با باغ   ردن در 

غمین دنها برا  ندد حمایت د امکانات تامین  ند. سرچشم  

این امکان تقریبا بسد  نشکیدن است. نارج اغ ایین ردنید 

دانعیت دیگریسیت در دانیل میرغهیا  اییران؛ بیدراداغ  

 رد در  ردستان ایران بی  اغ همیش  یک بن  انتگر  در 

سانتار انتصاد  سیاسی بیدراداغ  اییران اسیت. نیتیییجیتیا 

برا  ناسیدناشیسم در اپدغیسیییدن  یرد ییک را  اصیلیی در 

دسترس است د یک را  فرعی. را  اصلی در پیی  ییرفیتین 

مسیر  است    پ ک ک در تر ی  در پی  ییرفیتی  اسیت. 

نتیجتا ادجالن حق دارد ب  پااک پیام بدهد تیا بیا جیمیهیدر  

اسالمی بساغد د غندیی  ینید. ردییکیرد اسیالم ییراییانی  در 

 تاب مانیفست جدید ادجالن د  شف "حقایق عداشتنداهیانی " 

در تئدر  ها  این رهبر هر ردغ یک چهر  نیاسیییدنیاشیییسیم 

 ردا ن  اغ سر عقاید دینیا    اغ سر همدار  یردن هیمییین 

مسییر بیرا  پ ک ک د پیااک بیرا  غیسیتین غییر عیلیم 

اسالمی در ندمت بدراداغ   رد در من ق  است. ادجیالن 

ن  غمانی    ب   مدنیسم تکی  غد  بیدد  یار   یمیدنیییسیتیی 

 ردا ن  امردغ    ب  اسالم پنا  برد  اسیتا بی  نیدا سیجید  

می برد. دفاع تا دیردغ اد اغ استقالل د ت ییر دن شیعیار بی  

 چرا اوجالن پیشنهاد خلع سالح پ ک ک را داده است؟ 
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سرمای  دار در  ردستان را هم نمیدانند د 

نمایندیی هم نمی  نند. ادجالن بیا هیمییین 

"در هیم بیر هیم ییدییی هیا" نید  تیریین 

جنب  ناسیدنیاشیییسیتیی  یرد را تیا دم در 

 سب ندرت برد  است. ایراد  چیییسیت؟ 

یفت  میییشیدد بیا تیر ییی  میی سیاغد! ایین 

انتقادات شاهکار اند. مگر نیاسیییدنیاشیییسیم 

 رد چیغ دیگر  جغ شیر یت در نیدرت 

مینداهد؟ د مگر دردد رسمی د نیانیدنیی 

پ ک ک ب  جامع  تر ی ا مسییر د یاشیت 

د دغارت د پییاشییمییان د اسییتییانییدار د 

فرمانداران منا ق  یردسیتیان تیر ییی  بی  

رد  شان باغ نیسیت؟ میگیر بیعیداغ چینید 

ده  بیی  اغ مسیعیدد بیارغانیی د جیالل 

 اشبانی د بقی  رهبران ناسیدناشیست  یرد 

عرانی پدل د هردت دسامان جیارد نیمیی 

 نند؟ ایر چنین استا ب  چ   سی نیانت 

 رد  اند؟ ب   بق  ندد د مینیافی  سیییاسیی 

انتصاد  ندد؟ با چ   سانی ساغ   رد  

اند؟ مگر با هم  بق  ها  تیرک نیدد در 

تر ی  میعیامیلی  نیکیرد  انید؟ چی  اییراد  

 دارد؟

 !متوجه شدم

منتقدین ادجالن "چپ" هایی اند  ی  عیدم 

انجام دظایف سدسیاشیستی تدسی  "رفیییق 

ادجالن" را ایراد میگیرند! ن  فیقی  ایینا 

انتقاد میگیرند    چگدن   یبیق ادعیاهیا  

"مانیفست تمدن دمکراتیک" ندد میتیدانید 

ب  دمکراتیغ  شدن تر ی  ارتجاعی  میک 

 ند؟ ب  این "رفقا"   نیلی  مدنیست  ی  

هر مبارغ  میلیتانت د بدیا  نظیامیی افیق 

شان را اغ دنیهیا میییگیییردا  بیایید نسیتی  

نباشید یفت! چرا اغ ادجیالن بیا ایینیهیمی  

تئدر  ها  رنگ دارنگ در میانیییفیسیت 

تییییمییییدن دمییییکییییراتیییییییییک د ردیییییکییییرد 

اسالمیگیراییانی  ا  انیتیظیار دمیکیراتیییغ  

 ردن جایی هست؟ مگر در نیدد اییران 

تعداد  سانی  ی  نیدد را چیپ ارغییابیی 

میکنند د برا  ایجاد ت ییرات دمکراتییک 

مد نظر شما در جمیهیدر  اسیالمیی تیقیال 

میییییکیینیینیید د در ادج فییدا ییار  بیی  د ییتییر 

ردحییانییی هییم را  دادنییدا  ییار  بییرا  

دمییکییراتیییییغ   ییردن جییمییهییدر  اسییالمییی 

ممکن شید تیا بیرا  ادجیالن در تیر ییی  

ممکن شدد؟ بعالد   دام ناسیدنیاشیییسیت د 

شیبرال د محافظ   ار  دمکراتیغ   یردن 

جامع  را ب  معنی ت ییر در جهت رفا  د 

دسای  برا   اریر د غحمتک  تیعیرییف 

 رد  است؟ اغ نظر هم اینهاا جینیاحیی اغ 

ندرت حا م  ا     اینهیا را بی  شیر یت 

در ندرت دعدت میکندا اشبت  دمکراتیییک 

د دغادیندا  است! ددشت تیر ییی  اییر پ 

ک ک را در ندرت محلیی شیر یت دهیدا 

معلدم است  ی  نسیبیت بی  ایین سیاغمیان 

دمیکییرات د دغاد  د دشسییدغ اسییت. ایییر 

 سی انتظار دارد    با شر ت پ ک ک 

در ندرت اغ بیکار  د فقر د سر دب د 

استبداد د غندان  د بگیر د ببند در تر یی  

 است  نداهد شدا میتداند افریقا  جنیدبیی 

غیر رهبر   ینیگیر  میلیی د چیگیدنیگیی 

روشنگر متعلق به شماست با پشتیبانی  

ما لی خود  به  ادامه انتشار روشنگر 

 یاری رسانید.

 rowshangar0@yahoo.com  

  5404-352-647تلفن: 

 یاد بی آوا فر
 

 صدای گامهای سبز باران است
 اینرا میرسند از راه، اینک

تشنه جانی چند دامن از کویر آورده، 
 گرد آلود

 نفسهاشان سراب آغشته، سوزان
 کامها خشک و غبار اندود
 اینرا میرسند از راه، اینک

 دخترانی درد پرور، پیکر آزرده
 نشاط از چهره ها شان رخت بسته

 قلبها پیر و ترکخورده
نه در قاموس لبهاشان تبسم ناش 

 میبندد
نه حتی قطره اشکی میزند از خشکرود 

 چشمشان بیرون
 !خداوندا

 ندانم میرسد فریاد بی آوای شان تا ابر
 تا گردون؟

 !صدای گامهای سبز باران است
 
 شعری از نادیا انرمن شاعر افغان -
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کسی که تغییرات فصلی در ت وری و برنامعه 

و اهععداف سععیععاسععی از قععبععل اعععالم شععده 

ناسیونالیست هعا را دال بعر زیعگعزاگ زدن 

های تنها معیعدانعد، نعه معیعدانعد نعاسعیعونعالعیعسعم 

چیست، نه در مورد ماهیت سیاسی طعبعقعاتعی 

تن روشن بینی طعبعقعاتعی دارد. سعوسعیعالعیعسعم 

اینها، دمکراسی اینها، حقوق بشر، استعقعالل، 

خودمختاری، فدرالیسم، تعمعدن دمعکعراتعیعک، 

کنفدراسیون و خودگردانی و...همعه ععنعاویعن 

یک هعدف مشعخعص سعیعاسعی طعبعقعاتعی انعد؛ 

شرکت در قدرت سیاسی برای همراه شدن با 

دولت در همیعن سعیعسعتعم سعیعاسعی اقعتعصعادی 

موجعود، از طعرف نعاسعیعونعالعیعسعم کعرد، بعه 

نمایندگی از طعرف طعبعقعه سعرمعایعه دار در 

 کردستان.

 ۹۱اسفند  ۲۶  

 شتار  یارییران میعیادن را نیگیاهیی بیکینید. 

همان دریک  در افریقا تبیعیییض نیااد  تیمیام 

شدا امید است در تر ی  هم تبعیض ملی تیمیام 

شدد. ایر همین بشددا  ار غیاد  شد  اسیتا 

چدن ن  پ ک ک د ن  هی  ناسیدناشیست  رد 

دیگر  چنین هدفی در برنامی  سیییاسیی نیدد 

ندارد؛ تنها برنام  د تینیهیا هیدف شیر یت در 

ندرت در محل د بردن سیهیمیی اغ نیدرت د 

  .هردت د سامان  جامع  است

 کاربرد تئوری های اوجالن

در تاری  حیات سیییاسیی ایین رهیبیر غنیدانیی 

ناسییدنیاشیییسیم  یرد در تیر ییی  تیئیدر  هیا  

متفادت د ظیاهیرا میتینیانضیی تیدسی  ایشیان 

مکتدب شد  است. باالنر  باید پاسی  داد  ی  

 علت چیست؟

اوجالن مانند تعمعام رهعبعران جعنعبعش سعیعاسعی 

ناسیونالیستی کرد در منطقه، چه هنگعامعی کعه 

ت وری جنو معی نعویسعد، چعه هعنعگعامعی کعه 

ساختمان سوسیالیسم را تعدریعس معیعکعنعد، چعه 

وقتی که اسالم تبلی  میکعنعد تعا زمعانعی کعه از 

دمععکععراسععی و اخععیععرا از تععمععدن دمععکععراتععیععک 

میگوید، در هر مقطع دارد کعاری معیعکعنعد تعا 

جععنععبععش سععیععاسععی اش یععک قععدم جععلععو بععرود. 

سوسیالیسم و کمونیسم او نعیعاز دوران جعنعو 

سر و کسب حعمعایعت از شعوروی در معقعابعل 

ترکیه متحد امریکا بود. تن دوره سعوعری شعد، 

به همین دلیل اوجالن به نقد تن و بعاز کعردن 

دروازه دیععگععری بععرای عععبععور جععنععبععش خععود 

نیازمند است. جمهوری اسالمی به یک قعدرت 

منطقه ای تبدیل شده و اوجالن به حعمعایعت تن 

نیازمند است. تعریف انعقعالبعیعگعری اسعالم، و 

بویاه نقش م عبعت تعر شعیعععه گعری نعاشعی از 

همین نیاز و به رسمیت شناسعی ایعن دوره از 

قدرت گیری دولت های اسالمی در تعرکعیعه و 

بویاه در ایران شیعه است. دولت های شعیعععه 

عراق و سوریه را هم اضعافعه کعنعیعد تعا دلعیعل 

تاکید بیشتر او بر شعیعععه معفعهعوم شعود. بعحعث 

"مانیفست تعمعدن دمعکعراتعیعک" الزم معی تیعد 

چون این اثر به پروسه انتگره شدن پ ک ک 

در جامعه تعرکعیعه کعمعک معیعکعنعد. طعبعق ایعن 

مانیفست که نویسنده تنرا بعخعشعا اخعالقعی معی 

نامد، قرار اسعت نعمعایعنعدگعان سعیعاسعی طعبعقعه 

سرمایه دار ترک و کرد در ترکیه بعتعوانعنعد بعا 

ازدیاد دوز دمعکعراتعیعک در معنعش و رفعتعار 

خویش، همدیگر را تحمل کننعد. خعوانعنعده ایعن 

متون میتواند تمام ت وری های مکتوب قاسملعو 

رهبر سابق ناسیونالیست های کرد ایعرانعی را 

به یاد بیاورد. کتاب "تاریخ کردسعتعان" ایشعان 

مععکععتععوب در اروپععای شععرقععی و در دوره 

شوروی نمیتواند ظاهری "کمونیستی" نداشعتعه 

باشد، همانند بعضی اثرات اوجالن در سوریه 

حاف  اسد و دره بقای لبنان در سعه دهعه قعبعل. 

کتاب "بحث کوتاهی در مورد سوسیالیسم" از 

قاسملو تاریخ شعروع رابعطعه او بعا سعوسعیعال 

دمکراسی غرب و بعرش از شعوروی اسعت. 

حذف سوسیالیسم در برنامه همه ناسیونالیسعت 

های تن دوره و شعر دمکراسی و حقوق بشعر 

شروع سجده به قبله جعدیعد در امعریعکعاسعت... 

تمام این تقالها هم بعرای بعاز کعردن راهعهعای 

جدید در مقابل جنبعش نعاسعیعونعالعیعسعتعی اسعت. 
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می نداست     پیردغ باغیرددا نبدل می  ند د حیاضیر میی 
شدد اغ یک چهارم دییگیر اغ اسیییران بیگیذرد د فیقی  ییک 
چهارم دنان را ب  اسارت بگیرد. دانعا هم تن دادن ب  جنیگیی 
دیگر برا  مسلمانان هم دشدار د هم ن یرنیاک بیدد  اسیت. 

تین اغ سیا ینییین میدیینی  د  267چرا    در جنگ نبلی فق  
ششصد تن اغ مهاجران د تابعان جغ اهل میدیینی   شیتی  شید  
بددند د تاغ  ب  دشدار  بر بنی حنیف  پیردغ شد  بیددنید. بی  
این ترتیب ناچار می شدد ددبار  تن بی  سیاغ  دهید. دنیتیی 
سا نان نلع  ها    غن د  ددک د پیرمردان بدد  اند بیییردن 
می دیند ناشد ب  میجیاعی  میی ییدیید: "میرا فیرییب داد ." د 
مجاع  جداب می دهد: "ندم منندا جغ این چی  میی تیدانسیتیم 

  رد." 
در این غمان دستدر  اغ ابدبکر ب  ناشد می رسید  ی  "اییر 
ندا  عغُّ د جل د  را بر بنی حنیفی  ظیفیر داد هیمی  ذ یدر 
باشغ را بکشد". دشی این پس اغ نیرارداد صیلیح بیدد د نیاشید 
نمی تداند دستدر جنایتکاران  ابدبکر را در نتل عام مردان د 

 277پسران بنی حنیف  ب  مرحل  عمل در ددرد. اغ این ردا 
 ی   -نفر  را    در ا راف نیلیعی  هیا دسیتیگیییر  یرد  بیدد

ب  عینیدان اسیییر د  بیرا   -مشمدل نرارداد صلح نمی شدند
 بستن دهان ابدبکر ب  مدین  می فرستد. 

داستان اعجاب انگیغ بنی حنیف  ب  همین جا نتیم نیمیی شیدد. 
دنتی مردم بنی حنیف  برا  اعالم بیغار  اغ یذشت  د بیییعیت 
با ناشد ب  ارددیا  د  می دیندا َسلََم  همان  س    نداستیار 
ادام  مقادمت بدد د با صلح مجاع  مناشفت میی  یرد اغ اد 
می نداهد    اغ ناشد برا  اد اجیاغ  بیگیییرد  ی  "در بیار  
حاجت ندی  د نیک نداهی اد با د  سنن" بیگیدیید. نصید 
َسلََم  این بدد    هنگام صحبت با ناشد اد را ب  انیتیقیام میردم 
بنی حنیف     ب  ناحق سر دب د اسیییر شید  بیددنید بی  نیتیل 
برساند. ناشد اجاغ  می دهد. اما دنتی َسلََم     شمشیییر  بی  
همرا  ندد داشت  نغدیک می دید    نصد ندد را انجام دهدا 
ناشد سؤال می  ند: "این  یست    می دید؟" د میجیاعی  میی 
یدید این همان است    با تد سنن یفتم د ب  اد اجیاغ  دردد 
داد . دن یا  ناشد می یدید "اد را اغ پی  من بیردن  نییید." 
دنتی اد را می برند مردم بنی حینیییفی  بیا جسیتیجید د ییافیتین 
شمشیر     نغد نیدد پینیهیان داشیتی  بی  نصید د   ی  میی 
تدانست  ب  نابدد  دن ها منجر یردد پی برد  ب  شیدت اد را 
سرغن  د در نلع  ب  بند می  نند د مان  ا الع ناشید اغ دن 
می شدند. دشی َسلََم  شبان  بند باغ میی  ینید د اغ نیلیعی  میی 
یریغد د برا  نتل ناشد دارد ارددیا  د  می شدد. نگهبانان 
با دیدن اد فریاد می  نند د مردم نلع     متدج  فرار اد میی 
شدند اد را دنبال  رد  در باغی می ییرند "   با شمشییر بی  
 سان حمل  برد د با سنگ اد را بغدند د شمیشیییر بی  ییلید  
 ندی   شید    رگ های  ببرید د در چاهی افتاد د بمرد". 
داستان دیگر این بدد    پس اغ تسلیم مردم بنی حنیف ا نیاشید 
ب  مجاع  می یدید: "دنتر ندی  را ب  غنیی بیمین بید ." د 
مجاع  پاس  می دهید: "درام بیا . میرا د نیددت را پییی  
ابدبکر ب  غحمت نداهی اندانیت." عیلیت ایین بیدد  ی  غن 

علی  چند  یفت  بددند. اغ جمل  مرد  اغ بینیی حینیییفی  در 
 مرهی  اد چنین می سراید:  
 دریغ اغ تد ا  ابدهمام  !

 دریغ اغ تدا ا  دد ر ِن "شمام "ا
 چ  مای  دیات    اغ تد در میان ایشان هستا

 د ب  مانند ندرشیدا اغ میان ابر می تابد. 
همامة بن ماشک نیغ در دغاغ پی مبر  د  این شعر را یفت  

 بدد  است:
 ا  ُمَسیلَم ! بریرد د ستیغ  مکنا

    تد را در این  ار شر تی نیستا
 تد در  ار دحی بر ندادند دردغ بستیا

 نداست تدا نداست احمقان استا
 تد را در دسمان هی  صعدد یاهی نیستا

 د در غمین درامگاهی.
پس اغ شکست بنی حنیف ا ناشد  سانی را ب  نغدیکی نیلیعی  
ها  بنی حنیف  می فرستد تا اغ "مال د غن د بیچی " دنیچی  
   یافتند بگیرند د بیادردند.  دن یا  نصد ندد نلعی  هیا را 

 می  نند. 
مجاع ا یکی اغ سران بنی حنیف     اسیر ناشد بدد  اسیتا 
ب  اد می یدید: "ب  ندا مردم شتاب جد ب  مقابل  شما دمید  
اند د نلع  ها پر اغ مرد جنگی اسیت بیییا تیا دربیار  بیانیی 

 ماندیان با تد صلح  نم." 
ناشد نبدل می  ند د نرار بر این می شدد    ناشد هم       

 ال د نقر  ها د نیمی اغ اسیران د سال  د مر ب د ییک 
باغ د مغرع  اغ هر د  د ب  انتناب نددا بگیرد د سا نان 

 نلع  ها مسلمان شد  امان بگیرند.  
ناشد ب  مجاع  س  ردغ فرصت می دهد    بر سر شرایی  
صلح با اهاشی نالع صحبت  ند. در نلع  ها    جیغ غن د 
فرغند د پیران د داماندیان ندم نبدد  اندا َسلََمة بن ُعَمیر با 
مجاع  ب  شدت مناشفت می  ند د بی  سیا ینییین نیلیعی  میی 
یدید: "ا  مردم بنی حنیف  ! برا  حفظ  سان ندد بجنگییید 
د صلح نکنید  ی  نیلیعی  اسیتیدار اسیت د دذدنی  بسیییار د 
غمستان در پی ." مجاع  در مناشفت با َسیلَیَمی  میی ییدیید: 
"تد مرد  شدمی د اغ این    من حریف را فرییب داد  ام 
د صلح را پذیرفت  اند م ردر شد  ا ا مگر  سی اغ شیمیا 
ماند     مای  نیر باشد د دفاع تداند  رد؟ من ایین  یار را 
 ردم تا چنان    ُمَسیلَم  یفت  است نابدد نشدید." میردم اغ 
مجاع  پیرد  می  نند د حاضر ب  نبدل شرای  صلح میی 
شدند. دن دنت مجاع  ب  غنان می ییدیید  ی  بیرا  فیرییب 
ناشدا ندد را ب  شکل مردان در ددریید د مسیلیح شیدیید د 
باال  نلع  ها بردید د ندد نغد ناشد باغیشت  می یدیید  ی  
"صلح مرا نپذیرفتند د بعضی اغ دن ها ب  نالف را  مین 
باال  نلع  ها رفت  اند د  ار دن ها ب  من مربد  نیست ... 
ایر می نداهی  ار   ن    ندم را راضی  نم". ناشید بی  
باال  نلع  ها نگا  می  ند د انبد  "مردان" مسیلیح را میی 
بیند د چدن تلفات غیاد  داد  اغ جنگ نست  شید  اسیت د 
تاغ  نمی دانست     ایر جنگ ادام  یابد چ  نیداهید شید د 

 ادام  ...

 ابوبکر دست به تعرض می زند

 شکست ُمَسیلَم 
ابیدبییکییر هیینییگییام ارسییال نیییییردهییا  سییر ییدبییگییر نییدد عییلییییی  
شدرشیانا عکرم  د ب  دنبال د  شرحبیل را برا  جنگ بیا 
ُمَسیلَم  ب  یمام  می فرستد د ب  ناشد نیغ دستدر می دهید  ی  
پس اغ پایان  ار سجا ا ب  دنان پیدست   ار ُمَسیلَمی  را تیمیام 
 نند. اما عکرم  برا  دن    بر دیگران پیشدستی  ند د  یار 
ُمَسیلَم  را ندد تمام نمایدا عجل   رد  ب  تنهائی ب  جینیگ بیا 
ُمَسیلَم  می ردد د شکست می ندرد.  ابدبیکیر اغ شیرحیبیییل 
می نداهد    بددن دن    دست ب  عیمیلیی بیغنید در انیتیظیار 
باغیشت ناشد اغ مدین  بماند. ناشد    بیرا  پیاسینیگیدئیی در 
مدرد نتل ماشک سپا  ندد را در ب ا  یذارد  د ب  تنهائی بی  
مدین  رفت  بدد  استا پس اغ پایان  ار ب  نغد سپاهییان نیدد 
باغ می یردد د منتظر می ماند تا سپا  دییگیر  اغ انصیار د 
مهاجرین اغ مدین  ب  ب ا  دمد  اغ دن جا همگی راهی تمیامی  
شدند. در این میانا شرحبیل نیغ مانند عکرمی  بیددن دن  ی  

هیغار  47منتظر ناشد شدد ب  تنهائی ب  جنیگ ُمَسیییلَیمی   ی  
نیرد  جنگی اغ مردم بنی حنیف  را در انتیییار داشیتی  اسیت 
می ردد د اغ اد شکست می ندرد. اغ این رد ابدبکرا سیپیا  
دیگر  ب  فرماندهی سلی  ب   مک ناشد می فرستید. بی  ایین 
ترتیب سدمین جنگ میان مسلمانان د ُمَسیلَم  دغاغ می شیدد. 

دمیاد   یارغار میی   د   هر دد سپا  در عقربا اردد می غنینید 
 شدند. ُمَسیلَم  ب  جنگجدیان بنی حنیف  می یدید:                                                         

"ا  بنی حنیف  ا ندن ردغغیرت د حمیت است. اییر امیردغ 
هغیمت شدیدا غنان ب  اسیر  ردند د بی عقید بیا دن هیا در 
دمی غندا برا  حفظ  سان ندی  بجنیگییید د غنیان نیدد را 

 مصدن دارید."
دن یا  جنگی سنت د ندنین میان دد  رف دغاغ میی شیدد. 
جنگی  ی  بی  عیقیییدۀ رادییان اسیالمییا "در اسیالم جینیگیی 
دشدارتر اغ دن نبدد"ا ب   در     اغ مسلمانان "دد هغار د 
ددیست تن  شت  می شدند د بیشتر دن ها    ماندنید میجیرد  

   رایت دار مسیلیمیانیان بیدد  شیتی   -شدند د غید بن اشن اب
 شد". 

در این جنگ بارها  رفین ب  هغیمت رفت  ددبار  بیر  یرف 
دیگر چیر  شدند. حتی یک بار جنگجدیان بنی حینیییفی  چینیان 
مسلمانان را ب  هغیمت اندانتند  ی  تیا چیادر نیاشید بین دشییید 
فرماند  دنان پیشرد   رد  د حتی دارد چادر د  شیدنید. بی  
 در    ا ناشد مجبدر ب  فیرار اغ چیادر نیدد شید د بینیی 
حنیفیان نصد غن اد     "اُم ِ تمیم" را    در چادر بیدد  یردنید 
د تنها ب  تدصی  مجاع ا یکی اغ ساالران بنی حنیف     اسیر 
د در چادر ناشد غندانی بدد  استا اغ این  ار منصیرف میی 

 شدند. 
سرانجام ندبت پیشرد  مسلمانان می شیدد  ی  تیا بیاغ میحیل 
سکدنت ُمَسیلَم  پی  رفت  مدفق ب  ییذشیتین اغ دییدار د بیاغ 
 ردن درب دن میی شیدنید. در ایین بیاغ  ی  بی  بیاغ میرگ 
معردف می شددا ُمَسیلَم  بیا  سیانیی  ی  ددر اد را ییرفیتی  
بددند ب  شدت مقادمت می  نندا ب   در   ی   سیان غییاد  
در این باغ  شت  می شدند.  بر  ب  نقل اغ عبید بن ُعیَمیییرا 
رنم  ل  شت  شدیان در میدان نبرد د منجمل  ایین بیاغ را د  
هغار نفر ذ ر می  ند    ب  نقل اغ اد تیلیفیات د میجیردحییین 

 مسلمانان بی  اغ بادی  نشینان بدد  است. 
سرانجیام بیا  شیتی  شیدن ُمَسیییلَیمی  بیا ذدبییین دحشییا غیالم 
نیردمند     در جنگ احد حمغ  عمد  محمد را نیغ اغ پا  
در ددرد  بددا بنی حنیفیان ب   در نهائی ب  هغیمت رفیتی  د 
مسلمانان پیردغ می شدند. اد مرد   دچک اندام د بینی فرد 
رفت  بدد د در مدرد د ا نبل د پس اغ مری  اشیعیار شی  د 
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یرفتن ب  هنگام جنگ نغد اعراب غشت بیدد د دییدییم 
   ناشد نبالً نیغ یک بار این رسم را غیر پا ییذارد  د 
ابدبکر اد را تدبی   یرد  بیدد. بی  هیرحیال نیاشید بی  
مجاع  می یدید: "ا  مرد میی ییدییم دنیتیرت را بی  
غنی ب  من د ."    مجاع  ب  ناچار تسیلیییم میی شیدد. 
دنتی نبر ب  ابدبکر میی رسید نیامی  ا  بیدیین شیر  
برا  اد می ندیسد: "ب  مرگ من ا  پسِر میادر نیاشید 
   تد فراغت دار  د با غنان همنیدابی  میی شید  د 
رد ب  رد  نیم  تد ندن یک هیغار د ددیسیت میرد 
مسلمان رینت     هندغ نشک نشد ." دنتی ناشد نیامی  
را می نداند می یدید: "ب  نیدا ایین  یار چیپ دسیت 

است." منظدر  عمر بن ن اب بدد.
 

 
 سرکوب بحرین و عمان

با مرگ محمد مردم بحرین نیغ دست بی  شیدر  غد  
اغ مسلمانی رد  بر می یردانند. نبیل  عبیداشیقیییسا بیا 
تال  مسلمانان ب  اسالم باغ می یردد دشی بینیی بیکیر 
در ارتداد د مناشفت با اسالم بانی می ماند. تیا دن  ی  
ابدبکرا عیال  بین اَشیَحیضیَرمیی را بیا سیپیاهیی بیرا  
سر دب مردم بحرین می فرستد. هنگامی    عال  بی  
هجر می رسد مردم عبداشقیس را    مسلمان بددنید بی  
جنگ شدرشیان می فرستد. نغدیک ب  یک میا  میییان 
دن ها جنگ د غد د ندرد بدد ا تا ایین  ی  شیبیی  ی  
شدرشیان همگی مست بدد  اند مسلمانان بر سیر دنیان 
می ریغند د همگی را ب  نتل می رسانند. بسیار  نییغ 
فرار  رد  ب  دارین می ردند. عال  بی  داریین حیمیلی  
 رد  هم  را اغ بین می برد د غن د فیرغنیدان دن هیا 
را ب  اسارت می ییرد. "سیهیم سیدار اغ غینیاییم شی  
هغار د سهم پیاد  ددهغار" می شدد.  ب  ایین تیرتیییب 

 بحرین نیغ مجددا تحت  نترل مسلمانان در می دید. 
دن یا  نیدبیت بی  عیمیان میی رسید. میامیدر سیر یدب 
شدر  عمان    در سال دداغدهم هجرت انیجیام میی 
ییرد َعکَرم  بدد  است. رهبر میرتیدیین د شیدرشیییان 
در عمان "شقی  بن ماشک اغد " ملقب ب  ذداشتاج بیدد  
است    "دعد  د  چدن دعد  پیمبران بدد " اسیت. 
اد نیغ پس اغ مرگ محمد مرتد شد ا جیفر د عیبیاد اغ 
سران د شاهان سابق عمان را    غمان محمد مسلمیان 
شد  بددندا ب  عقب راند  ب   در  امل بر عمان تسل  

 می یابد. 
ابدبکر نیغ ُحذَیفَ  د عرفج  را اغ مدین  عاغم سر دب 
شدر  عمان د مهر  می  ند د ب  عکرم  نیغ  ی  اغ 
ُمَسیلَم  ب  نا ر  شیتیاب در جینیگ بیا د  شیکیسیت 
ندرد  بددا دستدر پیدستن ب  دن ها را می دهد.  شقی  
در "دبا"ا عکرم  د ُحیذَییفَی  د عیرفیجی  در رجیام در 
نغدیکی عمانا د َجیفَر د عباد نیغ در "صیحیار" اردد 
می غنند د جنگ سنتی میان دن هیا د ذداشیتیاج دغیاغ 
می یردد. جنگ در دباا شهر د بیاغار بیغرگ نیاحییی  
در می ییرد. در ابتداا ذداشتاج  م مانید  اسیت  ی  بیر 
مسلمانان پیردغ شددا دشی با رسیدن نیردها   یمیکیی 
اغ بنی ناجی  د عبداشقیس برا  مسیلیمیانیانا اغ دن هیا 
شکست ندرد  مجبدر ب  فرار می شدد. مسلمانیان دن 

 ها را تعقیب نمدد  بسیاریشان را ب  نتل می رسانند. 
رادیان مسلمان می یدیند    در این جنگ د  هغار تن 
اغ شدرشیان  شت  می شیدنید د غن د  یددک دن هیا 
اسیر شد  پس اغ جدا  ردن سهم نمس د ارسال دن ب  
مدین  بقی  میان مسلمانان تقسیم می شدد. نمس غینیائیم 

شتر بدد  است د هم  بیاغار دبیا نیییغ  077ب  تنهائی 
 غارت شد  ب  غنیمت می ردد. 

  . 
دن یا  عکرم  عاغم مهر  در نَجد می شدد. در دن  

جا میان دد یرد  شدرشیا یکی در جیددن د نضددن 
ب  رهبر  شنریتا د دیگر  در نجد ب  رهبر  
"مصبح محاربی"ا بر سر  سب برتر  رنابت بدد  
است    این ب  نف  مسلمانان تمام شد  می تدانند یکی 

را ب  سد  ندد جلب نمدد  با اد  -شنریب -اغ دن ها
ب  جنگ دیگر  بردند. جنگی    میان دنان درییر 
می شدد ب  یفت  مدرنین اغ جنگ عمان نیغ سنت تر 
بدد  است د در دن بسیار   شت  د اسیر می شدند. اغ 
 جملۀ غنیمت ها دد هغار اسب بدد  است.              

            

 مارس 29 -مهران خرم

کشور کانادا با حکومت فدرال و دمکراتیک  و با 

قانون اساسی مشتمل بر قوانین تزادی و رعایت کامل 

خود را به مردم جهان معرفی uncanada حقوق بشر

کرده است . نه کارشناس سیاسی هستم که در مورد 

ساختار اقتصادی ، اجتماعی کشور کانادا اظهار ن ر 

کنم و نه کارشناس حقوق بشر که وضعیت حقوق بشر 

در کانادا را به نقد بکشم . من یک پناهنده سیاسی سالها 

زندان کشیده ام که به علت ترس از باور سیاسی خود 

ونداشتن امنیت  و هراس از رفتارهای غیر انسانی و 

توهین و شکنجه به کشور ترکیه  گریخته ام . از تنجا 

که براساس قوانین و قرارداد نامکتوب  بسیاری از 

کشورهای پناهنده پذیر در مورد گزینش پناهنده انسانها 

را بر حسب تفکر و باورهایشان دسته بندی میکنند ودر 

سهمیه خود جا نمی دهند به خودم حق میدهم که اظهار 

ن ر کنم و وجدان انسانهای بیدارو دوستداران رعایت 

حقوق بشر  را به قضاوت بطلبم . کشورهای تمریکا و 

استرالیا صراحتا از کمیساریای عالی سازمان ملل 

خواسته اند تا پرونده پناهندگان سیاسی چپ به انها داده 

نشود و جدیدا کشور کانادا هم به این ممیزی و حذف 

انسانها بر اساس باورهای سیاسی پناهنده اضافه شده 

از کمیساریای  ۲۱۰۱است. کشور کانادا از سال 

سازمان ملل خواسته است که پرونده فعاالن سیاسی 

وابسته به سازمانهای چپ یعنی تمامی طیف های 

فدائی , راه کارگر, حزب توده و برخی دیگر از 

جریانات چپ به ه یت تصمیم گیرنده سفارت کشور 

کانادا داده نشود ! تیا این رویه پناهنده گزینی به معنای 

طرد و حذف دگر اندیشان نیست ؟ و تابلویی که کشور 

کانادا برحسب قوانین مبتنی بر رعایت حقوق بشر را 

برافراشته به زیر س وال نمی برد ؟ تیا کشورهای 

پناهنده پذیر به مفاد تنچه که درکنوانسیون حقوق بشر 

امضا کرده اند دیگر اعتقاد ندارند یا  ۰۹۱۰در سال 

 فراموش کرده اند ؟

اساس نامه کمیساریای عالی پناهندگان در حقوق بین 

الملل اینطور تمده است که: پناهنده کسی است که به 

دلیل وابستگی به یک گروه اجتماعی ، ملیت ؛ دین ؛ 

نااد یا باور سیاسی دچار ترس موجه است و در کشور 

مورد تابعیت خود از امنیت کافی برخوردار نیست و 

ممکن است در معرض شکنجه ؛ اعدام ؛یا رفتارهای 

غیر انسانی و توهین تمیز قرار بگیرد . چنین افرادی 

حق پیدا میکنند که از کشورهای دیگر پناهندگی 

بگیرند .یکی از شرط های برخورداری از پناهندگی 

عدم ارتکاب جرائم کیفری و مالی است و اگر به 

جرمی متهم شده این جرم باید از نوع جرایم مربوط به 

 . تزادی بیان و تزادی عقیده باشد

تامین حقوق اولیه و شرایط زندگی عادی از جمله حق 

سکونت ، خوراک ؛ تموزش و پشتیبانی مالی از جمله 

مس ولیت های کشوری است که به شخص پناهندگی 

میدهد ؛ تا پیش از پایان دوره پناهندگی و تغازروال 

 . عادی زندگی

صراحتا باید بگویم تنچه را که اعالمیه حقوق بشر در 

تصویب کرده و   ۰۹۱۰و کنوانسیون  ۰۹۴۸سال 

عرف بین الملل برتن صحه گذارده را در معدودی 

قوانین غیر قابل اجرا و سراسر از تناق  می بینم . در 

کشور کانادا اختالس گران و غارتگران اموال مردم ایران همچون 

محمود رضا خاوری رئیس پیشین بانک ملی ، امیرمنصورملک تریا؛ 

مهرگان خسروی  پناه داده میشوند اما پناهندگان سیاسی چپ که همواره 

رویایی برای ایجاد دنیایی بهتر را در سر داشته اند مورد حذف و طرد 

قرار می گیرند . !  شاید جهان باز هم نیاز دارد که شخصیت های تاثیر 

گذاری چون لیلیان هلمن و دشیل همت )هلمن همت( که با جسارت 

میالدی دفاع  ۱۱است نایی از حق و حقوق کمونیست های تمریکا در دهه 

میکردند پدید تیند تا از حق و حقوق ما پناهندگان سیاسی چپ فراموش 

 گناه ما   راز دوست داری ؛ مهر و وفا بود .     شده دفاع کنند

 گناه   بی گناهی   راه  روشنایی فردا بود                         

دولت کانادا و قراردادهای 

 نامکتوب
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 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.   

rowshangar0@yahoo.com 

+0-507-120-2020 

رسان  ا ا ایر چ  غیرممکن نیستا اما  ار  است بس 
 دشدار. 

سدم د چهارما  مدج -جدید  نسلبار ا بیم دن میردد    
صادراتی سبغهللاا دان  دمدنتگان  جوانبدیا  مدج سفیران 

د فارغ ااتحصیالن بدرسی  ا  )د ترا د فدق د ترا  با 
همکار   یف: سهامدارا  رفدارا هدادار د البی جمهدر  

ب  رنگ سبغ د  طرحی نواسالمی در نارج اغ  شدرا 
ب  رنگ بنف ا ب  ارم ان ددرد  باشند؛  رحی  قرائتی نو
جهت هدف نرار  ترور شخصیتی و ترور فیزیکی:ند جهت 

دادن یغارشگران تحقیقیا  نشگران د ندیسندیان افشایر 
بمنظدر حذف فیغیکی )تردر  دنها تدس   -رایم اسالمی 

 تردریست ها  رایم هدشد است اسالمی د هم پیمانان.
ب  هر رد حکایت اتهام غنی ها را می تدان پردا  ا  اغ 

 -سریالیا العاتی د اغ فرددرد  ها   -پلیسی -سیاسیندع  
اجتماعی رایم اسالمی  -هنر  -برنام  ها  فرهنگی  ایمانی

در نارج اغ ایرانا بشمار ددرد. اتهام غنی هایی    هدف 
اغ ناردشنی ها د ناراستی  قربانیدنها ن  اصال  د بهبدد  

سالم و د یا هدایت نربانی ب  یک مسیر  تئوری توطئهها  
ا بلک  هدف تنریب د انهدام  شنصیت د اغ میدان شفاف

گزارشگران بدر ردن فعاشین سیاسی با تفکر مستقل د 
فعاشیت ها   خطرناک بودندنهم ب  علت  -است  تحقیقی

مدهر افشایرایان  د ردشنگرایان    رسان  ا  اغ: پردا  هاا 
 البی ها د عدامل نفدذ  رایم!

پلیسِی  -ها  ا العاتی اتهام زنیدر این  برجسته تراما نکت  
برنی  هم  وازینلم فردشان د عدامل نفدذ  رایم اسالمیا 

بی بضاعت ترین و خود بزرگ بین ترین مدعیان سیاسی  اغ
پرسه زدن برخی از  پدیدهتشنیص  مدعیانی عاجغ اغ -است 

به اصطالح مبلغین سیاسی  و یا کنشگران مدنی 
   پس اغ ناتم  د یا )"هنرمندان" و "نویسندگان"(، 

سفِر ِِ بنف  - اشف افتادن مامدریت شانا پرچم سبغ
می  رجعت ب  "دالیِت د ن" را بر بام نان  ب  اهتغاغ در

 راحماقت ددرند؛ مدعیانی    در تعامل با مصلحین نظاما 
"تاریخ شکست  مدعیانی    اغفریاد میغنند! شجاعانه 

را انتباس  رد  د در فشردن دست  نخوردگان"، طهارت
نمدد  د  ندامتشدن دستشانا ابراغ از نجس رفقا  پیشینا 
می ییرند. افغدن بر دنا با هدچی یر  ب   غسل نجاست

دایی جان ای  قا، شما، “ا مدعظ  می  نند   :حجتیهسبک 
    .“و خواب نما شده اید!ناپلئون 

اغ رد  بی هم  وازی، امید داشتم    این شدریدیی در 
قبیله ای پرنسیپیا پنم  یی سیاسی د یا انجماد فکر  تفکِر 

نباشد؛ چرا    این مدعیانا در مبارغ  با:  حجتیه ای –
رایم اسالمیا عدامل نفدذ  د پنهان در احغاب سیاسی د 
ساغمانها  اجتماعیا البیگران فرهنگی د د ادمیکا د نلم 

می بایست اغ ندد بی  اغ  -فردشان نشریات هدادار رایم 
این انتظارداشت  د فعال بدد  باشند؛ هر چند    یقین داشتم 
   امید  است بس بیهدد ! چرا    تا ندنا برنی اغ این 

ب   نقادی") بخوانید فحاشی(در "دیاهان  حجتیان سیاسیا 
 لطفرفقا/هم  یشان د همسنگراِن ندد را مدرد     میزانی

)غسل نجاست  نرار داد  اندا ب  جغ پار  ا  یغاف یدییا 
 اسالمی را بی نصیب یذاشت  اند.  جنایتکارعدامل رایم 

 در این برهوت سیاست بازان، 
 دریغ از قطره ای پرنسیپ! 

 
* "سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن 

 احمد شاملد"  . ن پول می گیرد

 فهماندن چیزی به کسی که
  -اجازه فهمیدن را می دهد  نه توهم اش

 نه بضاعتش،
  و نه می خواهد که بفهمد!

"... فهماندن چیزی به کسی که در قبال  سخت تر است از
 نفهمیدنش پول می گیرد!"*

 

 پی  دردمد: 
 حقیقت و بی طرفی

هر یک اغ ما بنشی اغ "حقیقت" را در انتیار دارد؛ د دنچ  
چیغ  نیست جغ استنبا  ما اغ  -را    حقیقت میپنداریم 

 دانعیاتی چندیان  د در رنابت با یکدیگر.  -"دانعیات" 
 د اما دنچ  یفت  یا ندشت  می شددا جانبداران  است!

می نامندا  ها  تارینی دنچ  را    "بی  رفی" در نضادت
اصدشن اغ اعتبار تهی است. تنها هنگامی    نگا  ب  یذشت  

دنهم  -نقادان  همرا  باشدا ارغ  دارد  با بی پردایی د نقد 
د ن  اندد   نقد     بنیاد  ن  ستای  سرشار اغ افتنار است

 ها  اغ  ف رفت . استدار بر فرصت

بار ا هریغ نمی تدان ادعا داشت    ارائ  یک بررسی اغ: 
مقدش  ا ا بی  رفان  است. ارغیابی  مدضدعا حر ت د یا

جانبدار   ها همدار  بر غمین  جانبدار  استداراند؛ اما این
معنا  تایید یا رد بی چدن د چرا  اندیش ا یفتار د  ب  

  ردار اغ ندیسند  یا ... نباید باشد.
  

 هم استراتدی، هم تاکتیکاتهام زنی: 
دیرغمانی است    برا  شناسایی هست  ها  نفت    مرتب  
 -ب  رایم جنایتکار اسالمی حا م بر ایرانا فعاشیت تحقیقی 

رسان  ا   رد  ام. فعاشیت ردشنگران  د افشایرایان : اغ 
شورای بازرگانی جمهوری اسالمی یرد  ها  انتصاد  در 

ا اغ فعاشیت ها  بنیادهای خیریهیرفت  تا ایران و کانادا 
دانشجدیان بدرسی  ا  د همکاران د ادمیک سفارت در 
دانشگا  ها یرفت  تا پردا  ها  مشترک "رایغنی سفارت 

اتادا"ا اغ نفدذ  ها در احغاب سیاسی  -جمهدر  اسالمی 
یرفت  تا عدامل پنهان در ساغمانها د نهادها  اجتماعیا اغ 
سناریدندیسان "صدا د سیما" یرفت  تا مقاش  ندیسان نشریات 

اغ نلم فردشان نشریات )بنیاد اندیش  اسالمی ا  بیت رهبری
یرفت  تا هفت  نام  ها  مبلغ  نسن     یهان شریعتمدار 

 -اغ سینماباغان حکدمتی سفارت رایم اسالمی در اتاداا 
دیاسپدرایی یرفت  تا جشندار  باغان تیر  یانیا اغ البیگران 

ا  یرفت  تا یاردها  انتظامی تظاهرات ها   نترل  کنگره
"ا اغ 7200شد  تدس  عدامل رایم پس اغ "انتنابات 

اسالمی د مساجد دابست  ب  رایم یرفت   -مرا غ فرهنگی 
 تا ...

 -بار  پس اغ ساشها تال  شبان  ردغ ا در تدرنتد  
با شعار  حقوق بشِر و پناهجویان اسالمی، اناداا علمداران 

اعدام ا نلم  76777)ننست دغیر  یا حسین میر حسین
د البی  بیت رهبریفردشان جرایدا مقاش  ندیسان نشریات 

سیاسی رایما در  -اجتماعی د انتصاد  -ها  فرهنگی 
پردا  ا  اغ ندع پردا  ها  مدسس  م اشعات د 

-www.ir)   7261تاسیس سال  -پادهشها  سیاسی 
psri.com ا با دناحت تمام د شحنی حق ب  جانبا در  

ای  قا، شما، دچار ”پردا  ا  جدید اظهار می دارند   : 
   “توهِم تئورِی توطئه شده اید!

ب  دیاسپورا شدربنتان ا در جامع  ایرانی نارج اغ  شدرا 
ا دیاهان  د تهمت و اتهامردایت نلم فردشان رایمیا 

اغ فر   تکرارا عاد  د نهادین  نادیان ا مستدل د بیدشیلا 
در دن ب  امر رایج د  اتهام زنیشد  است. در جامع  ا     

 -نابل نبدشی تبدیل شد  باشدا فعاشیت ردشنگرایان    تحقیقی 

 

 

 

 

 ۱۱برای نجات  ۶۶معلم فداکاری که در سال ا حسن امیدزاده

دانش آموز گرفتار در آتش سوزی مدرسه روستای 

خود را به شعله های آتش زد و از ناحیه  “بیجارسر شفت”

سال  ۸۱پس از ا سر و صورت دچار سوختگی شدید شد

تحمل درد و رنج ناشی از سوختگی شدید در بیمارستان 

این فداکاری  .تد هی  انبار  هم اعالم نشد .بانتفومن جان 

 …رامیــادش گــی تاریخ نوشت. یهارو باید توی کتاب

 

دریغ از 

قطره ای 

 پرنسیپ!
   فرامرز شیراوند

 معلم فداکار در گذشت 
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مسیحیان اسمی قرار داشتند." گیبون شرح می دهد که چگونه 
به مردم رشوه داده می شد. "شهرهایی که داوطلبانه معابد 
خود را ویران می کردند پاداش می گرفتند. گرویدن تنهایی 

که عضو خاندانی  بزرگ بودند یا از ثروت و مکنتی 
برخوردار بودند باعث این می شد که انبوهی از وابستگان را 
به دنبال خود به مذهب جدید بکشانند، چراکه اقشار فرودست 
از اصل تقلید پیروی می کنند. رستگاری مردم عادی به هر 

 قیمتی خریداری میشد."

کنستانتین پا به پای این رشوه ها بخش بزرگی از ثروت و 
انرژی خود را وقف افزایش قدرت و شکوه  کلیسا کرد. 

شلگل می گوید که او "تمام امتیازات روحانیون مشرک را به 
کشیشهای  مسیحی داد و اجازه داد که مردم اموال خود را 
وقف  کلیسا کنند." جورتن خاطرنشان می کند که کنستانتین  
رغبتی ع یم  به ساختن قصرها و کلیسا ها داشت و مبال  
هنگفتی را صرف این کار می کرد. از همین رو ناگزیر می 
شد به اخذ مالیات از مردم بوردازد. او به کشیشها مصونیت 

اعطا  کرد و اعالم داشت که اگر کشیشی در حین زنا 
غافلگیر شود او ردای  شاهانه اش را روی تن گناهکار 

مقدس خواهد افکند. منتسکیو حتی مدعی شده که کنستانتین 
مقرر داشت که در دادگاهها شهادت یک نفر کشیش کافی 

 خواهد بود و نیازی به دیگر شهود نیست. 

قوانین جزایی کنستانتین که به نفع مسیحیت تن یم شده بود 
حتی از این هم بیشتر سیطره داشت. او کسانی را که از 

مسی  بدگویی می کردند به از دست  دادن نیمی از امالکشان 
محکوم می کرد. قوانین او برعلیه انواع کفرگویی ها را می 

 Justinian codeتوان در مجموعه قوانین ژوستینی 
میالدی بود، م.(  ۶)ژوستینیانوس، اموراتور بیزانس در قرن 

مشاهده کرد. او در پرتو الهام از روحانیون مسیحی چنان 
پیشرفتی در خدا پرستی کرد که با لحن فخیم زیر دستورداد 

 که تمام معابد مشرکان را ویران کنند:

بدان که تئینت هم یاوه و هم دروغین است. ای دشمن ”...
حقیقت، سرچشمه و مشاورمرگ، تو در جهان دروغ می 

پراکنی، بربیگناهان ستم می کنی و از مؤمنان نور حقیقت را 
خطاهای تفت زایت بیش از این نخواهد … پنهان می داری 

توانست اشاعه یابد. ما با این قانون مقرر می داریم که 
هیچیک از شما از این پس جرأت نورزید در مخفی گاهتان 
گرد تیید یا گردهمایی های توط ه تمیز و خرافه پرستانه بر پا 
کنید، چه در مکانهای عمومی، چه در خانه های شخصیتان و 
چه در مکانهای سری. اما اگرهر یک از شما خواهان مذهب 

و برای … راستین است، بگذار به کلیسای کاتولیک بازگردد 
این که عنایات و توجهات ما برای درمان این خطاها بتواند 
کارساز افتد، فرموده ایم که دیدارگاه های خرافه پرستی شما 

 “یا ویران شود و یا به مصادره کلیسای کاتولیک درتید.

چنین بود زبان و چنین بود اقداماتی که کنستانتین را 
روحانیون مسیحی از “ سرمشق تمامی شاهان خلف کرد.”

 این افدامات سخت سواسگذار بودند.

دوران فرمانروایی نخستین اموراتور مسیحی با مشاجره ای 
گسترده در باره فرو دست بودن یا برابر بودن پدر)خدا( و 
پسر )مسی ( همزمان شد. الکسندر، اسقف اسکندریه و 

مشاجره ای تند و تیز بر سر اقنیم  Ariusمعاونش تریوس 
ثالثه بر پا کردند. اسقف بر این بود که مسی  با خدا برابر 

است، ولی معاونش عقیده داشت که مسی  نسبت به پدر مرتبه 
 ای فرودست دارد. به گفته جورتن:

الکسندر بخشنامه ای برای تمام اسقفها صادر کرد و در تن ” 
تریوس و طرفدارانش را کافر، مرتد، کفرگو و دشمن خدا، 
پیشگامان ضد مسی ، و مقلدان یهودا نامید و درود گفتن به 

 “تنها یا دعا کردن برای تنها را بالکل حرام دانست.

با باال گرفتن نزاع، سربازان و مردم به این مشاجره پیوستند 
و خونهای زیادی در شهر و حومه تن ریخته شد. این مشاجره 

سراسر اموراتوری را در بر گرفت تا سر انجام شورای 

گوهرند و  کلیساها در شهر نیس رأی داد که پدر و پسر از یک
 نه از گوهرهایی مشابه. 

کنستانتین نه تنها بر رأی شورای نیس صحه گذاشت بلکه 
 “کافر و دشمن خدا”فرمانی صادر کرد که در تن تریوس را 

نامید و مقرر داشت که همان مجازاتی که در مورد 
( اعمال شده شامل تریوس نیز Porphyriusپورفیریوس )

بشود وهمه کتابها و نوشته هایش به تتش کشیده شود و برای 
هر کس که نوشته های تریوس را مخفی کرده باشد مجازات 
مرگ را مقرر داشت. به این تریب او امکان هر گونه تشتی و 
سازشی میان این دو گروه را ازبین برد و نابردباری را حاکم 
کرد. به این ترتیب نخستین اموراتور مسیحی مجازات مرگ را 
برای خواندن کتابی کفرتمیز مقرر داشت و نخستین شورای 
 بزرگ کلیسای مسیحی مجازات مرگ بر علیه کفار را.

درجه ای از تریوسی  ۰۸۱کنستانتین، ده سال بعد با چرخشی 
، اسقف اع م Athanasiusها طرفداری کرد و از تتاناسیوس 

اسکندریه خواست که تریوس را به عشا  ربانی بوذیرد اما تن 
 مرد بزرگ به خواست اموراتور گردن نگذاشت. 

)قرن چهارم(، شورایی از روحانیون   Tyreشورای تایر 
هوادار تریوس که اکنون اک ریت داشتند تتاناسیوس را محکوم 
به تنزل مرتبه و تبعید کرد. چرا که بنا به ادعای تنها، او شش 
اسقف را شالق زده یا زندانی کرده و اسقفی دیگر را به قتل 

رسانده یا م له کرده بود. اما این اسقف اع م که شخصیتی واال 
 پناهنده شد.   Trevesداشت، به مدت دو سال به دربار تروس 

در این اثنا تریوس به فرجامی نا بهنگام گرفتار تمد. کنستانتین 
به الکساندر، که از پیروان تتاناسیوس بود، دستور داد که 
تریوس را به عشا  ربانی در روز یکشنبه بوذیرد. اسقف 

مزبور روز شنبه روزه گرفت و از خدا خواست که تریوس را 
از میان بردارد. روز بعد تریوس عازم تن کلیسا بود که سر 
راهش برای قضای حاجت وارد خانه ای شد و همانجا جان 

 سورد. 

تنها که روایت مرگ تریوس ”گیبون در  این مورد می گوید: 
را ]به شیوه الکساندری ها[ نعل بالنعل نفل می کنند باید میان 

واض  است که  “شق زهر و شق معجزه یکی را انتخاب کنند.
 او خود متمایل به شق نخست، یعنی زهر، بود.  ...ادامه دارد. 

                                    ژ. م. ویلرو  نوشته:  . و. فوت  
 جمه گزینشی: احمد خزاعی تر 

کنستانتین طبیعتأ پشتیبان مذهبی بود که فرمانبرداری  
کورکورانه از امیران وشاهزادگان را حقنه می کرد و حق خدا 
فرموده او را برای فرمانروایی مستبدانه مقررمی داشت. تیین 
مشرکان هرگز خود را به این شیوه در دستیاز جاه طلبی های 

( او نوعی جمهوری Olympusمستبدان نمی گذاشت. اولمپ )
بود و همواره نسبت به تزادی های اجتماعی ن ری مساعد 

 داشت. 

ادبیات یونان و روم سرشار از روحیه خلل ناپذیر تزادی بودند 
ها  حاکمی مطلق العنان در یک  که با مشی و سیاست

اموراتوری، که کوچکترین اثری از تثار استقالل باستانی اش 
به جا نمانده بود، سازگاری نداشت. کنستانتین از این 

هوشیاری بر خوردار بود که بفهمد که مسیحیت با  اهداف او 
سازگارتر است.  از همین رو، او نه به عنوان یک فیلسوف، 
بلکه به منزله یک اموراتور به پشتیبانی از تن برخاست؛  و از 
تنجا که دریافت مسیحیت خونین ترین توقعاتش را برتورده می 
سازد تصمیم گرفت تن را بر همه  رعایایش  تحمیل و هر 

 اعتقاد دیگری را ریشه کن کند. 

چنین کاری نشاندهنده روحیه سرکوبگرانه ایست که در تمام 
مذاهب وجود دارد و روحانیون مسیحی که درست چند سال 
قبل، از تعقیب و تزار خود به تلخی شکایت می کردند، با 

خوشحالی به کنستانتین در سرکوب اعتقادات مشرکانه کمک 
کردند.  تفرعن تقریباً باور نکردنی تنها را این واقعیت که 
مذاهب شرک تمیز هنوز هم اعتقاد اک ریت ع یم  هموطنان 
تنها  را تشکیل می داد ثابت می کند. برتورد گیبون در مورد 
شمار مسیحیان در تن زمان  هرگز به گونه ای جدی مورد 
مناقشه  قرار نگرفته است. شمار مسیحیان در مقایسه با 

مشرکان،  بنا به تحقیقات جدید هم ناچیز بوده است. تخمین 
های موجود حد اک ر تنها را بیست درصد برتورد می کند. 

مجسم کنید مسیحیتی را که دم از فروتنی می زند و اینک خود 
 را به جمعیتی بیست برابر خود زور چوان می کند! 

اجازه دهید همچنین خاطرنشان کنیم که مسیحیت سرکوب 
من م کفر را پایه گذاری کرد. تیین های شرک تمیز  با چنین 
اصولی یک سره  بیگانه بودند.  قوانین روم هر گونه  مذهبی 
و هر گونه دستگاه فلسفی را تحمل می کرد.  بی طرفیش  

ای برای  تمام تیین  چنان کامل بود که  پانتؤن شهر روم زاویه
های موجود در اموراتوری داشت و هنگامی که از  تیبریوس 
درخواست شد که اجازه تعقیب یک شهروند  رومی را به 
خاطر کفر گویی بدهد، گفت: "نه، بگذار خدایان خود از 

شرفشان دفاع کنند."  نمی توان منکر شد که  مسیحیان نیز گه 
گاه به دالیل سیاسی مورد تعقیب و تزار قرار می گرفتند.  

مسیحیان انجمنی سری دانسته می شدند که  از ن ر همسایگان 
مشرکشان توهین تمیز و از ن ر  دولت خطرناک  محسوب 
می شدند و اگر چه گاهی تنبیه می شدند اما مذهبشان هرگز 
ممنوع نشد. اصل تعقیب و تزار برای نخستین بار توسط  

(:  "اگر Renanکنستانتین وارد قوانین روم شد. به قول رنان )
تمام قوانین روم را هم زیر و رو کنیم حتی یک  جمله  هم بر 

 علیه تزادی اندیشه پیدا نخواهیم کرد." 

مسیحیت عصر جدیدی از بردگی فکری را شروع کرد. این 
مذهب  با سرکوب خشونت تمیز نافرمانی و بنیان نهادن 

انگیزاسیون  برای یافتن مشرکان، استبداد و ستم را حتی بر 
زوایای پنهان ذهن هم مسلط کرد. به گفته ای مسیحیت به مدت 
 هزار سال تبدیل به مانعی برای پیشرفت  فکری اروپا شد.

ها کنستانتین به تولید انبوه مسیحیان انجامید. چرا که  سیاست
توده های چنین عصری را به سادگی می شد اغفال کرد یا 
چیزی را به تنها زور چوان نمود. ترس از تنبیه و تمایل به 
خوشحال کردن اموراتور دو دلیل کافی و قوی برای پذیرش 
مسیحیت از جانب یک ملت به طور در بست و از جانب تک 

( همچنین خاطر نشان Jortinتک افراد بودند . جورتن )
کند  که  "در کنار افراد صادق انبوهی از ریاکاران و  می

 جنایات مسیحیت

 
 )۱۴َوَکأًْسا ِدَهاقًا )) ۱۱َوَکَواِعَب أَتَْرابًا )) ۱۲َحدَائَِق َوأَْعنَابًا)

باغچه ها و تاکستان ها و دخترانی همسال با سینه های "
 "برجسته و پیاله های لبالب

باز هم وعده سکس در بهشت. وصف بهشت سراسر همین 
جز این، ….  است و بس ، وعده حوری های چنین و چنانی و 

تازه اش هم اگر تیه هایی …  مورد دیگری نمیتوانید پیدا کنید 
که در باره بهشت هست را بخوانید یک مورد هم در خصوص 

 .بانوان نیست. اگر شما دیدید ما را هم درجریان بگذارید
نکته مهم اینکه در این دین اصوالً موجود زن تدم به حساب 
نمی تید. نکته دیگر اینکه محمد نیازی به تشویق و تشبث به 
زن ها نداشته است. وظیفه این دین تن بوده است که فقط مردها 
را خام کند تا برایش بجنگند. اون غالمان پسر هم که خیلی 

 .زیبا هستند و همواره جوان، در خدمت مردان خواهند بود
تیا این است چیزی که میخواهید؟، چقدر لذت جنسی؟، چقدر 

یعنی تفری  فقط همین ….  خوردن؟، خسته کننده نیست؟
است؟، وصف حوریان بهشتی؟، سفیدی تنها، و چشمان درشت 
و برجستگی سینه های تنها ؟، که از یک کتاب چه از طرف 
خدا چه از طرف یک انسان به دور است که اینقدر از سکس 
تن هم یک طرفه و فقط برای تقایان حرف بزند. خواندن این 
تیات در باره حوریان بهشتی با چشمان درشت و سینه های 
برجسته تماده سکس، و غالمانی که برای لواط مردان پیش 
بینی شده اند، تدمی را به یاد یک روسوی خانه متلون می 
اندازد. تیا به راستی قرتن یک کتاب سکسی، و بنا بر تنچه ما 

 .!از پیش گفتیم؛ کتابی هیچ و پوچ نیست؟
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که سرخی  -شناسم. چند روز است یک کبوتر حنائی رنو می
تمده است و تو سورا  باالی سر در قهوه خانه النه  -زند می

تواند قاطی کبوترهای چاهی شود. نک ریزش  کرده است. نمی
کشد و  برند. گاهی پر می کنند. یکهو بهش هجوم می می
برد و  گردد. گاهی هم به النه پناه می رود و غروب بر می می

 .تورد سر از سورا  بیرون نمی

قهوه خانه روبروی حجره دائی امیر است. سقف تیمچه، گنبد 
گنبدی است. هر گنبد یک هواخور دارد. از هواخورها، لوله 

افتد رو زمین. وقتی لوله نور هواخور گنبد  های نور تفتاب می
  .بکشد تا رو عتابه حجره دائی امیر، تنوقت ظهر است  سومی

عکس پدرم همیشه تو جیبم است. گاهی که دائی امیر از    
رود بیرون و ظهرها که صدای موذن رو بازارچه  حجره می
رود مسجد، عکس را از جیبم  کشد و دائی امیر می پر می

کنم. چند بار تا حاال با سریش،  تورم و نگاهش می بیرون می
پشت عکس را کاغذ چسبانده ام که پاره نشود. حاال، عکس را 

ام الی یک جلد مقوائی که اندازه جیب بغلم است. اگر  گذاشته
زنم اما تا حاال نشده است  فرصت بکنم گاهی با پدرم حرف می

که جوابم بدهد. نشده است که لبهاش تکان بخورد، حتی نشده 
کند. با چشمان درشت  است که بهم لبخند بزند. تنها نگاهم می

ریزد. تا  کند که دلم توی هم می و سیاهش طوری نگاهم می
رسد، عکس  تید، یا کسی سر می بینم که دائی امیر دارد می می

گذارمش تو جیبم. این کار  گذارم الی جلد مقوائی و می را می
 .همیشگی من است

*** 

های اخرائی رنو سقف رو  دلم از حجره گرفته است. چندل   
ام. چارپایه را  کند. از هر روز بیشتر گرفته دلم سنگینی می

زند. دور تا دور  نشینم. دلم شور می گذارم جلو حجره و می می
ها رو  ها و حمال کنم. چندتائی از دالل تیمچه را نگاه می

اند. در همه حجره ها باز است.  های قهوه خانه نشسته نیمکت
های مدور سنگی  های نور، جابه جا، افتاده است رو ستون لوله

اند. انگار کسی سرم را  که زیر گنبدهای سقف نشسته
زنم به در  گرداند که در تیمچه را نگاه کنم. زل می برمی

های یک  شود. گاری بزرگ تیمچه. بازارچه دارد شلوغ می
شوند. صداها  اسبه، گاهی پر و گاهی خالی از جلو در رد می

کنم به سردر  شنوم. نگاه می قاطی هم است. صدای پر پر می
قهوه خانه. کبوتر حنائی رنو از النه بیرون زده است. چند تا 

کنند و با بال  زند، بغبغو می کبوتر چاهی که رنگشان تبی می
کوبند. کامیون سبز رنگی جلو در تیمچه  به سرش می

شود.  کند، بعد موتورش خاموش می ایستد. فس فس می می
رود به  زند بیرون و می کشد. از حجره می دائی امیر گردن می

ها تکان  اند. حمال طرف در تیمچه. انگار برامان برنج تورده
کشند  ریزند بیرون و از کامیون می خورند، از تیمچه می می

کشد و از سورا  سقف گنبد  باال. کبوتر حنائی رنو پر می
 .رود بیرون باالی قهوه خانه می

های برنج،  شود. گونی تا چشم به هم بزنیم کامیون خالی می   
شود. کبوتران چاهی ترام  تو انبار دائی امیر رو هم چیده می

زند. انگار منت ر  اند. تو تیمچه خنک است. دلم شور می گرفته
شود. یک دسته  ها بلند می کسی هستم. یکهو قشقرق گنجشک

زنند و پر  با هم از تو سورا  بزرگ سر در تیمچه بیرون می
کشند به طرف هواخورهای سقف. باز البد مار گل باقالئی  می

 .رنو پیدا شده است

زنم به در تیمچه.  شود. زل می ها رها می نگاهم از گنجشک
زنم. دائی امیر هنوز تو  دانم چه شده است که ماه هم نمی نمی

شوم.  خورم. از رو چارپایه بلند می انبار است. یکهو تکان می
های  تید تو. بلند قامت با گونه انگار پدرم دارد از در تیمچه می
روم. گردن پدرم این همه کوتاه  استخوانی و...نه! یکهو وا می

نیست، رو گونه اش جای زخم کهنه نیست. اما چشمهاش؟... 
درشت و سیاه، عینهو چشمان پدرم!... خود است. خود 
خودش... ولی این باریکه گوشت سفید اضافی که پوست 
سوخته گونه چوش را از زیر چشم تا کنار چانه خط انداخته 

کند به زدن. نگاهش، نگاه پدرم است.  است چی؟... دلم بنا می
کنم  شنوم. یک لح ه هوس می هام می صدای قلبم را تو شقیقه

هاش بلند و  که خیز بردارم و خودم را پرت کنم تو بغلش. قدم
هاش رو  کند. لب تید به طرفم. بهم اعتنا نمی کشیده است. نمی

اش عرق نشسته  هم فشرده است. به پیشانی و سر تراشیده
  هاش را تا  ترنج باال زده است . ...   است. تستین

رفت از تو کشو چر  خیاطی خاله گل قیچی تورد. عکس 
را از تو روزنامه چید و داد به دستم. عکس مرد خوله را از 
کنار پدرم قیچی کردم. اصالً از همان اول که دیدم کنار 
پدرم نشسته، ازش بدم تمد. از تن چپ چپ نگاه کردنش و 

 .دانم چرا یکهو ازش لجم گرفت های پرگوشتش. نمی تن لپ

ام.  عکس پدرم را تا کردم و گذاشتم تو جیب بغل نیم تنه   
نی کردم که روزنامه ها را بگذارد تو گنجه.  بعد، کمک نی

در گنجه را بستم. قیچی را گذاشتیم تو کشو چر  خیاطی. 
پرده پستو را انداختیم و رفتیم پیش ننه نرگس که نشسته بود 

کرد. ننه نرگس دعا  کنار منقل. قوری چای ویز و ویز می
 .خواند. باران بند تمده بود. هوا خاکستری بود می

 :نانا گفت   

 شماها کجا رفته بودین؟-

هاش را نشانم بدهد.  نی بهش گفت که رفته بودیم نمره نی   
نی نی زرنو بود. جلو نانا، یک عالمه پوست تخمه بود. تو 
اتاق گرم بود. رختخواب پیچ سه کنج اتاق بود. الموا تو 
تاقچه بود. اتاق ننه نرگس همیشه شسته و روفته بود. خودش 

 :کرد. از کنار منقل بلند شدم همه کارهاش را می

 .ننه نرگس، من میخوام برم خونه-

 .ننه نرگس مهربان بود   

 میری خونه پسرم؟... تو راه سرما نخوری؟-

های ننه نرگس م ل شیر سفید بود. همیشه با نمک و  دندان   
نی تا دم خانه تمد دنبالم. خاله  شستشان. نی خاکه زغال می

 .گل هنوز از بازار نیامده بود

 :نی گفت نی

 .کنم اگه به کسی بگی تا روز قیامت باهات قهر می-

 .تو کوچه سرد بود. هوا هم خاکستری بود   

*** 

ام کالس سوم.  نی رفته است کالس پنجم. من رفته نی   
پوشد.  مدرسه تعطیل شده است. مادرم هنوز رخت سیاه می

پرسم که  ام. هیچ وقت هم ازش نمی حاال دیگر عادت کرده
 .گردد چه وقت پدرم از سفر بر می

نشینم، عکس پدرم را از  گاهی که خودم تنها هستم، می   
 .زنم تورم و باش حرف می جیبم بیرون می

روم حجره دائی امیر  مدرسه تعطیل شده است. روزها می   
که دم دستش باشم. دائی امیر بلند است و الغر. پدرم بلند 
است و چارشانه. حجره دائی امیر تو تیمچه بزرگ است. تو 
حجره خنک است. اگر چراغ روشن نکنیم، تاریک هم 

 .کند هست. دائی امیر معامله برنج می

روم  افتم و می شود، همراه دائی امیر راه می صب  که می   
ها گوش  نشینم رو صندلی و به حرف دالل حجره. می

روم  دهم. هر وقت برای دائی امیر میهمان سر برسد، می می
 .گویم که چای بیاورد. کارم همین است چی تیمچه می به قهوه

گیرد. داللها همیشه بلند  ها دلم می گاهی از داد و قال دالل   
گیرد. این  زنند و گاهی اصالً از حجره دلم می حرف می

گذارم جلو حجره و  دارم و می است که چارپایه را برمی
 .کنم نشینم مردم را نگاه می می

دائی امیر عجب حوصله ای دارد. اگر از کله سحر تا    
شود. حجره دراز  نصف شب تو حجره بنشیند خسته نمی
ایم ته حجره. میز  است و باریک. نمونه های برنج را گذاشته

دائی امیر نزدیک در است. گاوصندوقش هم بغل دستش 
است. یک نیمکت و چار تا صندلی و دو تا چارپایه هم تو 

دهد. اگر تمام روز  حجره هست. همیشه حجره بوی برنج می
هم جلو حجره بنشینم و مردم را نگاه کنم، دائی امیر چیزی 

توانم  هام را هم روهم بگذارم، می گوید. حاال، اگر چشم نمی
ها را و همه  همه چیز تیمچه را از بر بگویم. همه حجره

ها را. همه  ها را و رنو همه درها و پنجره ستون
ها و  های ستون ها را که البالی درزها و شکاف گنجشک

شناسم. کبوترهای چاهی را هم  اند می دیوارها النه کرده

نی کالس سوم بود. من تازه رفته بودم مدرسه. بهش  نی   
 :گفتم

 .خب بخون ببینم چی نوشته-

که درست و حسابی  نی زیر عکس را خواند. نه این نی   
خواند. نه!... تنقدر زور زد، تنقدر هجی کرد که تنها از 

 -هاش اسم پدرم را فهمیدم و بعد هم چند کلمه دیگر حرف
 .اصالً چیزی حالیم نشد

ها رو زمین پخش  روبروی همدیگر نشسته بودیم. روزنامه
شده بود. هوای پستو خاکستری رنو بود. گاهی صدای رعد 

نی  بارید. به نی تمد. دم اسبی می تمد. صدای باران هم می می
 :گفتم

 نی این روزنومه رو میدی به من؟ نی-

 .ها یکهو بنا کرد به جمع کردن روزنامه

 ...اوا...نه! اگه بابا بفهمه-

 :بهش گفتم   

 .گم من که چیزی به بابات نمی-

شان کند و  نی روزنامه ها را رو هم گذاشت و تمد که بغل نی
 :بلند شود. بهش التماس کردم و گفتم

 .نی، این عکس بابای منه نی-

 :گفت   

 ...اگه بابا بفهمه-

ها را گذاشت رو یخدان.  و از رو زمین بلند شد. روزنامه
 :براش قسم خوردم

 .گم گم... به جون بابام نمی نی بخدا به بابات نمی نی-

هایش را گرفتم و  تمد که برود رو یخدان. نگذاشتمش. دست   
 .سر راهش ایستادم

 :گفت   

 .کنه شه... اگه بابا بفهمه قیامت به پا می نمی-

های قلکم را  باز التماسش کردم. بعد بهش گفتم که تمام پول   
دهم. راضی نشد. هرکاریش کردم راضی نشد.  بهش می

ها را بغل کردم.  خواست برود رو یخدان. روزنامه می
خواستم از پستو بزنم بیرون. جلوم را گرفت. روزنامه ها  می

را به زور از زیر بغلم بیرون کشید. من هم لج کردم. پریدم 
 :رو یخدان. در گنجه را بستم و گفتم

 .ذارم دی منم نمی حاال که نمی-

 :نی نی التماس کرد. گفت   

 ..ببین تروخدا-

از رو یخدان تمدم پایین، عقب رفت. جلو رفتم و بازوهاش    
 :را گرفتم و گفتم

 .گم که عکسو نشونم دادی اگه ندی به بابات می-

 .رنو نی نی زرد شد   

 .گم اگه ندی بهش می-

 :کند. گفتم نی نی گفت که بام قهر می   

خواد بکن.  نی... باشه... قهر کن... هرکاری دلت می باشه نی-
ها رو بذاری تو  ذارم روزنومه من تا عکس بابامو نگیرم نمی

 .گنجه

 :نی راضی شد. یعنی چاره ای نداشت. گفت عاقبت نی   

 .دم... اما جون بابات به کسی نگی باشه می-

دوباره نشستیم رو زمین. روزنامه ها را پهن کردیم. نی نی    

۰۸ادامه  داستان تب خال از صفحه   

 ادامه داستان تب خال  را در شماره تینده دنبال کنید.
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اردوگاه یرموک محل زندگی شمار زیادی 
از توارگان فلسطینی و هم اکنون به شکل 
شهرک بزرگی است. این اردوگاه در 

خشی از پایتخت بحومه جنوبی دمشق و 
سوریه است.بخش اع م اردوگاه یرموک 

 دمشق به کنترل داعش در تمد.
به گزارش عصرایران به نقل از منابع 

خبری، سازمان تزادیبخش فلسطین مستقر 
در رام   اعالم کرد در حمله امروز 

داعش، بخش اع م اردوگاه یرموک دمشق 
 به سیطره اعضای این گروه درتمد.

"انور عبدالهادی" رئیس اداره سیاسی در 
"سازمان تزادیبخش فلسطین" در سوریه 
اعالم کرد: جنگجویان داعش صب  امروز 
به اردوگاه حمله کردند و اک ر مناطق تن 
را در کنترل خود گرفتند. درگیری ها میان 
داعش و افراد مسل  موجود در اردوگاه 

یرموک ادامه دارد. اردوگاه یرموک محل 
زندگی شمار زیادی از توارگان فلسطینی و 
هم اکنون به شکل شهرک بزرگی است. 

کیلومتر مربع در  2این اردوگاه به مساحت 
پایتخت سوریه واقع   بخش جنوبی دمشق

 است.
اداره اردوگاه یرموک به میزان زیادی به 
دست ارتش سوریه و اعضای مسل  گروه 
فلسطینی "جبهه خلق برای تزادی فلسطین 

 احمد جبریل است. فرماندهی کل"   -
در ابتدای بحران سوریه، با حمله مخالفان 
مسل  دولت بشار اسد، بخش های زیادی 

از این اردوگاه به دست تنها افتاد و در نتیجه 
درگیری های شدید و طوالنی میان اعضای 
 -ن امی جبهه خلق برای تزادی فلسطین 
فرماندهی کل و ارتش سوریه از یک سو و 

قاعده از سوی المخالفان اسد و جبهه النصره 
 دیگر روی داد.

اردوگاه یرموک 
همچنین برای مدت 
زمان زیادی در 
محاصره ارتش 
 سوریه قرار داشت.
گروه مسل  دولت 
خالفت اسالمی 
مشهور به داعش 
مساحت زیادی از 
عراق و سوریه و 
کنترل چند شهر 
لیبی و مناطقی از 
مصر را در دست 

های  دارد.مقام
سازمان ملل متحد 
ماه پیش هشدار 
دادند که ساکنان 
اردوگاه یرموک به 
دلیل نداشتن برق و 
های  تجهیزات پزشکی و غذای کم با دشواری

این اردوگاه برای .رو هستند به فراوانی رو
اسکان توارگان فلسطینی جنو اعراب و 

ساخته شد، اما پس از  ۰۹۴۸اسرائیل در سال 
های مسل  مخالف دولت در اواخر  ورود گروه

های سنگین  به کانون درگیری ۲۱۰۲سال 
ترین و  زمانی یرموک بزرگ.تبدیل شد

شکوفاترین جامعه فلسطینی سوریه را در خود 
هزار فلسطینی  ۰۸۱جای داده بود و بیش از 

 .کردند در تن زندگی می
 منبع: عصر ایران

 نسان نودینیان
April 71, 2718 

ساکنین کوچه   ۹٩فروردین ماه ۸در 
منطقه زمین های  ۰١و  ۰٩های 

شهرداری مهاباد در اعتراض به کم 
تبی و غیر بهداشتی بودن تب شرب در 

مقابل اداره تب این شهر تجمع 
تب شرب این منطقه گل تلود و   کردند.

زنو زده می باشد و اصال قابل استفاده 
نیست با این وجود همین تب ناسالم نیز 
سهمیه بندی شده و در شبانه روز تنها 

یک ساعت تنهم در شب هنگام در دسترس 
مردم است. علیرغم اینکه مردم این منطقه 
بارها نمونه تب تلوده را به اداره تب برده 
اند ولی کارگزاران رژیم پاسخگو نیستند و 
می گویند که فیلتر خراب است. در همین 
حال اکنون دو روزاست که این منطقه در 

  .بی تبی بسر می برد
کمبود تب از چند سال گذشته یک مشکل 
جدی محیط زیستی ـ بهداشتی در شهر و 

و تذربایجان شرفی   روستاهای کردستان
 .است

مس والن حوزه تولید و توزیع تب در 
کردستان مي گویند وضع منابع تبي این 

استان بشدت افت کرده است، به طوري که 
روستا تب تشامیدني ندارد و احتمال  ۱۱

جیره بندي در برخي شهرها نیز وجود 
دارد. استاندار کردستان در این باره گفت: 
مشکل کم تبي در استان جدي است و عالوه 

روستا که دیگر تب ندارد و با تانکر  ۱۱بر 
تبرساني مي شود، برخي از شهرها ازجمله 
بانه و قروه نیز با مشکل کم تبي مواجه 
است. و مدیرعامل شرکت تب و فاضالب 
روستاي )تبفار( کردستان نیز کمبود تب را 

روستای  ۰۱۱۱جدي دانست و گفت: از 
روستا با کمبود شدید تب  ١۱۱این استان، 

مواجه است، به طوري که در طول شبانه 
روز به طور متوسط دو ساعت تب 
تشامیدني دارند. مهاباد در محدوده 

 .جغرافیایی تدربایجان شرقی قرار گرفته
کمبود تب در شهر و روستاهای کردستان 
در شهر و روستاهای مناطق تذربایجان 
  .است  شرقی مشکل مشترک و جدی مردم

مزدوران رژیم   توصیه های مزورانه
حل های پایه ای رفع   بجای اتخاذ راه

اگر هر شهروند  “کمبود تب این است

روزانه یک لیتر در مصرف تب صرفه جویي 
کند و کردستاني ها بتوانند در مجموع ماهانه 

لیتر تب کمتر مصرف کنند، مي  ۱۱تا ۲۱
توان از جیره بندي تب در استان جلوگیري و 

اعتراضات ساکنین  .“کمبودها را مرتفع کرد
منطقه زمین های  ۰١و  ۰٩کوچه های 

شهرداری مهاباد نمونه ای از ده 
به کمبود   اعتراض مردم در ایران  مورد  ها

تب و غیر بهداشتی بودن تب شرب است. 
جمهوری  .کمبود تب مشکلی سراسری است

تاسیس و ایجاد منابع ذخیره تب   اسالمی بجای
بهداشتی و پیدا کردن راه حلهای پایه ای بر 
اساس دستاوردهای تکنیک و فن توری 
جلوگیری از کمبود تب به مردم عاصی و 

معترض به کمبود تب توصیه میکند در استفاده 
و مصرف تب صرفه جویی کنند. این سیاست 

مزورانه این ن ام دزد و چواولگر را با 
تجمعات اعتراضی و طرح خواست و 

مطالبات فوری برای دسترسی به تب کافی و 
تب بهداشتی درهم بشکنید. در همه نقاط، 

کوچه و محالت شهر شعار دسترسی به "تب 
بهداشتی و تامین بهداشت خواست ما 

فشار همه جانیه به جمهوری اسالمی   است"
را شدت ببخشید. در شهرهای کردستان، 
بوکان و مهاباد سنت ابتکارات توده ای در 

دفاع از محیط زیست سنتی جاری و جا افتاده 
است. ایجاد شبکه های "تامین تب شرب 

بهداشتی" و حل "کمبود تب" را ایجاد کنید. 
اعتراضات موردی و سراسری محالت علیه 
کمبود تب و علیه تلوده بودن تب شرب مهم 

هستند. اقداماتی که در چند سال گذشته بکرات 
توسط ساکنین محالت در شهر و روستاهای 

      .بزرگ انجام گرفته است
 ۰۱۹٩فروردین  ۰۰
 ۲۱۰٢مارس  ۱۰

 شادباش نوروزی کانون نویسندگان ایران     

 !سال نو خجسته باد

از سردی و تاریکی چه باک تن هنگام که گرمی و روشنایی در راه 
هعایعی  است. گردش زمستان به بهار، پیام نمادیعن طعبعیعععت بعه انسعان

است که در بنِد رنج گرفتارند. پیامی نویدبخش که انسان امروز بیعش 
ای جعهعل و   از هر زمان دیگعر نعیعازمعنعد شعنعیعدن تن اسعت؛ زیعرا اکعنعون فعراتعر از هعر دوره

 .کند ماندگی، اختناق، سرکوب و ستم او را تهدید می عقب

ها بعاشعد. امعیعد بعه رهعایعی زنعدانعیعان  ترزومندیم که سال جدید ساِل به بار نشستِن امیدها و تالش
سیاسی و عقیدتی، شکفتن تزادی بیان و شکستن سد سانسور؛ امید به زدودن فعقعر و فعالکعت از 

های خستعه؛ تعا انسعان  های بسته و جوشیدن شادی در دل ی لب جامعه، جاری شدن لبخند بر همه
 .بتواند انسانی زندگی کند

و عید نوروز را بعه معردم ایعران،  ۰۱۹۴با این امیدها کانون نویسندگان ایران فرا رسیدن سال 
 .گوید اهل قلم و اعضای خود تبریک می

 کانون نویسندگان ایران
 1393اسفند ۲۱

 اعتراض مردم شهر مهاباد به کمبود آب و غیر بهداشتی بودن آب شرب

داعش به دمشق رسید، اردوگاه یرموک 

 دمشق در کنترل داعش 

هم از این رو است نمی بیند اگر گم 

 ای راهش را . شده

 

*** 

 با تنش گرم ، بیابان ِ دراز ،

 مرده را ماند در گورش تنو .

 ی ِ من ماند ، به دل ِ سوخته

 سوزد از هیبت ِ تب ! به تنم خسته که می

 هست شب . تری ، شب .

 نیما

  1337اردیبهشت ِ  25

 هست شب ...

 

کرده و  هست شب . یک شب ِ دم 

 خاک ،

 رنو ِ ر  باخته است .

 ی ِ ابر ، از بر ِ کوه ، باد ، نوباوه

 سوی ِ من تاخته است .

 

*** 

هست شب . همچو ورم کرده تنی ، 
 گرم دراستاده هوا .
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کانال پیا  افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 17:37تا  5:37 به وقت ایران:  

صب  11تا  9به وقت لوس تنجلس:   

بعداز ظهر 5تا  2به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 1:37به وقت ایران   

صب  2به وقت لوس تنجلس:   

صب  11به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 9:37تا  5:37به وقت ایران:   

صب   17تا  9به وقت لوس تنجلس:      

بعد از ظهر 4تا  2به وقت اروپا:            

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 3:37به وقت ایران:   

بامداد 7به وقت لوس تنجلس:   

بعدازظهر  1به وقت اروپا:   

برنامه های 

تلویزیونی 

 سیامک ستوده

 وار  که در آن، اندیشه

 در آمد و رفتیم. 

* 

 رودی از موسیای 

 فرو می ریزد در خونم 

* 

 در کانون خویش گا  برمی دار  

 و راه را 

 باز نمی توانم یافت 

* 

کسی در اندرونم می نویسد، دستم را به 
 حرکت در می آورد 

 سخنی می شنود، درنخ می کند، 

 کسی که میان کوهستان سرسبز 

 گون گرفتار آمده است  و دریای فیروزه

* 

 من با سرانگشتانم می نگر  

 آنچه را که چشمانم لمک می کند: 

 سایه ها را، جهان را 

* 

 در خون من به خواب می روی 

 در سر تو از خواب بر می خیز  

* 

 گاهی 

 شفافیتی است که از ورایش 

 بر همه چیزی می توان نگریست 

* 

 انتها:  ای بی همچون کوچه

   

 درهای سال باز می شود 

 همچون درهای زبان 

 به قلمرو ناشناخته ها 

* 

 زمان 

 آن که از ما یاری طلب کند   بی

 باز می آفریند خانه ها را 

 خیابان ها را، درختان را 

 و زنان خفته را 

* 

 نور... 

 به اتا  می آید و از آن می گریزد 

 ی تیغ.  پای، بر لبه برهنه

* 

 نور 

 چین پوشش ها را از هم می گشاید 

 چین های بلوغ را )همان 

 نه رهایی می بخشد نور نه در بند می کشد 

 نه  دادگر است نه بیدادگر. 

 های نر  خویش  با دست

 ساختمان های قرینه می سازد  نور 

* 

 باریده باران 

 آسا می ماند  زمان به چشمی غول

 درنخ خونی تو 

 کرانه  میان اکنون و زمان بی

* 

دستهای من پرده های هستی تو را از 
 هم می گشاید 

 گی بیشتری می پوشاندت  در برهنه

* 

 لحظه از خود جدا می شود 

درنگی می کند و به هیأت گذرگاهی 
 در می آید که ما 

از آن، همچنان، در گذریم )میان رفتن 
 و ماندن( 

* 

 جهان از هم می گسلد 

 در خونم 

* 

 لح ه 

 وزن  جسم و بی بی

زیر پایم دهان می گشاید و بر 
 فراز سرم بسته می شود 

 و زمان ناب 

 همین است! 

  *Octavio Paz (1917-1995)  

----------------------------------------- 

یی بی انتها: احمد  برگرفته از: همچون کوچه
ی  موسسه  ی آثار، دفتر دو ، شاملو، مرموعه
  ۳٢۱٢انتشارات نگاه، 

 برگردان: احمد شاملو

 

 ا تادید پاغ
 

چشم به  مکزیکوسیتیدر  ۰۹۰۴اوکتاویو پاز در سال 
سالگی به نویسنعدگعی و شعاععری  جهان گشود. در هفده

پععرداخعععت. پعععدرش وکععیعععل بعععود و پعععدر بعععزرگعععش، 
نععویسععی سععرشععنععاس. ایععن هععر دو در رشععد و  داسععتععان

 پرورش ذوق و استعداد پاز، تأثیر به سزایی داشت. 
 

های اجعتعمعاععی را از  در حقیقت پاز در جوانی ارزش
پععدر و ادبععیععات را از پععدر بععزرگ خععود تمععوخععت و 
سرانجام شاعری را به جای وکالت بعرگعزیعد. پعاز در 

سعفعر کعرد تعا در  اسعوعانعیعادر  والنعسعیعابه  ۰۹۱۱سال 
دومین کنگره جهانی نویسندگان ضد فاشیسعت شعرکعت 

تشعنعا  تعریسعتعان تعزاراو  لوییس سرنعوداکند در تنجا با 
 شد. 

با استفاده از کمک هعزیعنعه تعحعصعیعلعی  ۰۹۴۱در سال 
رفعت. در تنعجعا بعا شعععر  تمعریعکعابعه  بنیاد گعوگعنعهعایعم
تمعریعکعایعی تشعنعا شعد. هعم در ایعن  -نوپردازان انگلو 

دار و عمیق خود را درباره  کشور بود که مطالعه دامنه
تغاز کرد که حاصل تن کتعابعی شعد بعه  مکزیکهویت 

پعاز بعه سعمعت  ۰۹۶۲نام هزار توی تنهایی. در سعال 
گماشته شد و به تنجعا رفعت. در  هنددر  مکزیکسفیر 
جا با ماری خوسه ترامینی تشنایی به هم زد و بعا او  تن

تعریعن رویعداد  ازدوا  کرد. خود گفعتعه اسعت ایعن معهعم

را  تعمعدن هعنعدام پس از تولد بوده است. تأثیعر  زندگی
های متعددی کعه طعی معدت اقعامعت  توان در کتاب می

پعرتعوی ” ویاه در کتعاب  خود در تنجا نوشته است، به
 ، به خوبی مشاهده کرد.“از هند

پاز در اععتعراض بعه سعرکعوبعی  ۰۹۶۸پاز در سال  
، قعبعل معکعزیعکخونین ت اهرات ترام دانشجویان در 

های العمعوعیعک، از معقعام خعود کعنعاره  از شروع بازی
هعای زنعدگعی  گیری کرد و از تن پس تا واپسعیعن سعال

خود، سردبیری و نشر چند مجله معتبر ویاه هعنعر و 
 .سیاست را عهده دار شد
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