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 سیامک ستوده

امروزه بسیاری تحت تاثیر صراحت و جسارت منتظرری در 

و جانی خوانردن جرنرایرترکرارانری  76محکوم کردن اعدام های 

که مرتکب این جنایت تاریخی شده اند گشته اند . مسلمرا برایرد 

بر جسارت و صداقت وی در اینمورد صحه گراارد و بره او 

این امتیاز را داد که مانند دیگران سران جرمررروری اسر مری 

در پی جاه و مقام تن به پا گااردن حقیقتی که حداقل از عررده 

فرم آن بر می آمد نگاارد. اما نباید فراموش کررد کره حرقرایر   

دیگری  نیز وجود داشتند که او هیچگاه قادر به فررم انرترقرادی 

آنرا و اقدام مناسب در موردشان نگردید. از جمله او هیچرگراه 

نفرمید که محتوای سیاسی هر ماهب یکتاپرست منجمله اس م 

دیکتاتوری مطلقه فردی است و از اینرو، سانسور، خفقران و 

سلب ازادی از دیگران همگی امرر ااتری و اجرترنراب نراپرایرر 

ماهب اند. او هرگز این را نفرمید که اندیشه ها و عقاید کرنره 

و خرافی را، هر چه که باشد، چه ماهبی و چه غیر ماهربری، 

تنرا به زور سرکوب می توان نگاه داشرت و سررنروشرت هرر 

کرنه فکری که بره قردرت بررسرد، وقرتری کره برا زمران خرود 

معاصر نباشد، جز اعمال زور و دیکتاتوری نیست. او هرگز 

اینرا درک نکرد که زن و مرد بمثابه افراد بررابرر از حرقرو  

مساوی برخوردارند. و گرنه چگونه ممکن برود بره آیره هرای 

قران در مورد مجازات زن زانی به صرد ررربره شر  ، بره 

ارث بردن زن برابر نیم مرد، به محرومیت زن از قرراوت، 

و ده ها ایه دیگر که صریحا نسبت به زن تبعریرق قرامرل مری 

شوند، باور داشته باشد. بنابراین، نباید منرترظرری را ترنرررا برا 

 ابراز مخالفت اش با اعدام ها قراوت کرد.

منتظری در کنار مخالفت با اعدام ها، هنروز یرک مسرلرمران،  

یک آیت هللا، و یک مرجع تقلیرد، و در یرک کر م یرک فررد 

مرتجع ماهبی بود. الترناتیو او برای جامعه بشری، علریررغرم 

مخالفت اش با اعدام ها، از جمله کثیر  ترریرن، عرقرب افرتراده 

ترین، و رد انسانی ترین آلترناتیوهای تراریرو و رمیرم هرای 

بشری بود. او رهبر اس می مرتجعی برود کره نره برا اعردام، 

بلکه تنرا شکل دسته جمعی آن مرخرالر  برود. و آنرررم نره برر 

مبنای حقو  انسانی و ح  حیرات ااتری هرر انسران عرلریررغرم 

عقایدش. مخالفت او با اعدام ها، بنا بر هر چرررار دلریرلری کره 

خود در نامه معرو  اش برر عرلریره اعردام هرا آورده اسرت، 

همگی بخاطر اس م، نه حقو  انسانی، نگرانی از بی اعتبرار 

شدن اس م، و سقوط نظام اس می بود. اگر منرترظرری را در 

این تصویر بزرگ، یعنی به طور همه جانبه، در نظر آوریرم 

آنگاه در میابیم تفاوت چنردانری برا سرایرر رهربرران جرمررروری 

اس می نداشت. او نیز مرانرنرد آنرررا مرظرررر نرظرامری برود کره 

همچنان مبلغ خرافات و اندیشه هرای کرررنره، پروسریرده و ررد 

بشری است، همچنان به زن بعنوان برده جنسی و کاری مررد 

نگاه می کند، همچنان مظرر نظامی برود کره برخرود حر  مری 

دهد در امر خصوصی مردم دخالت نماید، آزادی دیرگرران 

را در انتخاب لباس، نوشیدنری و غراا و روابرط جرنرسری و 

عاطفی و در یک ک م در کروچرکرترریرن امرور شرخرصری و 

 اجتماعی زیر پا بگاارد.

اهمیت این بحث در آنست که کمک به فرم این امر می کنرد 

که اگر در جوامع دمکراتیک بورموایی مردم هرر از چرنرد 

سال یکبار، از طری  انتخابات، از میان سرکوبگران خود، 

آزادانه یکی را برای یک دوره انتخاب می کنند، همین امر 

در جوامع غیر دمکراتیک نیز منترا به این شکل انجام مری 

پایرد که هر از چرنرد گراه، یرکری از مرقرامرات حراکرمره، بره 

طریقی، از جمرلره ایسرترادن و اعرترراق در بررابرر قردرت 

دولتی، خود را به قررمان و مرحربروب قرلروب مرردم تربردیرل 

نموده، با سوار شردن برر مروع اعرترراررات مرردم، هرمران 

کاری را می کند که خمینی در زمان شاه کرد و مروسروی، 

کروبی و منتظری در زمان بعد از خمریرنری مری تروانسرترنرد 

انجام دهند. حقیقرت ایرنرسرت کره جسرارت و شرجراعرتری کره 

خمینی در نط  خود در مدرسه فیررریره قرم برر عرلریره شراه 

 بخرع داد کمتر از جسارت و شجاعت منتظری نبود.

بنابراین، منتظری نیز چنانچه در قید حیات باقی می مرانرد  

و نقش خود را مانند خمینی خوب بازی مری کررد، برررمران 

اندازه می توانست جنبش آتری برر عرلریره نرظرام اسر مری و 

سرمایه داری را به انحرا  بکشرد کره خرمریرنری کشریرد. از 

اینرو، تا زمانی که ما نیاموزیم شخصیت هرای سریراسری را 

نه بر اساس خصوصیات اخ قی و فرردی آنرررا، برلرکره برر 

اساس طرز فکر سیاسی و برنامه ای که بررای پریرشربررد و 

اداره جامعه دارند، قراوت نماییم، با صد انق ب هم کاری 

 از پیش نمی بریم.  

 6107اگوست  

جمهوری اسالمی از ابتتتدای تشتکتیتا سته اصتا را بتعتنتوان 
اصول فرهتنتگتی اش،  حتجتاا اجتبتاری، نتفتی متوستیتقتی و 
جلوگیری از  آزادی بیان و تشکا، شتدیتدا متورد تتاکتیتد و بتا 
ابزار مختلف سرکوا به جامعه تحمیا میکرد. باید گتفتت کته 
جمهوری اسالمی در انجام هر سه اصلی که چهار دهته آنترا 
تبلیغ میکرد، علی رغم استفاده از هتمته وستاتتا تتبتلتیت تاتتی و 

 سرکوا، شکست خورده است.    

هم اکنون حجاا اجباری بته ستختره گترفتتته شتده و زنتان بتا 
پتییتترش ختطتتر متتواجتهتته بتا متتامتتوران ر یتتم،ایتتن روزهتتا بتتا 
برداشتن روسری در اتوموبیا، بترنتامته حتجتاا اجتبتاری را 

 عمال بشکست رسانده اند. 

زمانی حما ساز با خطر بازخواست و شتکتستتتن آن روبترو 
بود ولی اکنون نه تنها حما ساز بلکه اجرای موسیقتی بتطتور 
فردی و گروهی  توسط زنان حتتتی در متعتابتر عتمتومتی هتم 

 متداول شده است.

آزادی بیان و عقیده که همواره مورد تهاجم قترار متیتگترفتت، 
بعد از قتلهای زنجیره ای نویسنتدگتان و فتعتاین ستیتاستی، بتا 
پیگیری کانون نویسندگان وسعت بیشتری یافت. در این متیتان  

 پیشرفت تکنولو ی و رسانه ها هم مزید بر علت شد.

، 88باید یادآور شد که تتا قتبتا از ختیتزش اعتتتراضتی ستال 
بسیاری از جوانان فعال جنبش سبز بته تتبته رهتبترانشتان بته 
گیشته ی سراسر سرکوا و تبعیض و زنتدان و شتکتنتجته و 
اعدام جمهوری اسالمی اهمیتی نمیدادنتد. بتا تستری ستیتاستت 

، و بتدلتیتا ادامته 88سرکوا به معترضتان انتتتختابتا  ستال 
فتتعتتالتتیتتت ختتانتتواده هتتای اعتتدام شتتدگتتان بتترای دادختتواهتتی، 
سرکوبگری گیشته ی ر یم هم به وسعت بسیار بیتشتتتری در 

 جامعه مطرح شد.

با سکو  و طفره رفتن رهبران جنبش سبز در پاسخ انتقادا  
و اعتراضا  به گیشته ی سرکوبگرانه ر یتم، و نتقتش شتان 
در سرکوبها، پیگیری و تالش برای دادخواهی افزایش یافتت. 
تا جایی که  هم اکنون هر سیاست مداری درباره ی  نتقتشتش 

 در سرکوبهای گیشته مورد سئوال واقه میشود.

اکنون پاسخ به چگونگی سترکتوا هتای گتیشتتته و واقتعتیتت 
اعدام های پنهان ر یم به معضا بزرگی که چشم انداز ر یتم 
جمهوری اسالمی را تتیتره و تتار کترده، تتبتدیتا شتده استت.  
بتتگتتونتته ای کتته در صتتور  اوا گتتیتتری دوبتتاره جتتنتتبتتش 
اعتراضی، بدلیا عدم مقبولیت و از دست دادن آبترویتش نتزد 
جوانان اصالح طلب، ادامه حیا  جمهوری اسالمی با ختطتر 
جدی مواجه ختواهتد شتد. در ایتن شترایتط استت کته اصتالح 
طلبان بتا طترح اطتالعتا  ستوختتته متانتنتد نتوار اعتتتراضتی 
منتظری در سطح گسترده برای حا این معضا دستت بتکتار 
شده اند. این پرو ه، توسط جناح اصالح طلب با هتدف حتفت  
جمهوری اسالمی و برتری جویی جناحتی بتر عتلتیته جتامتعته 

 برنامه ریزی شده است.

بیانیه ها ی صادر شده از طترف اصتالح طتلتبتان ختارا از 
کشور و نظرا  همتایان شان در ایران، افتراد متلتی متیهتبتی 
خارا از کشور و مصاحبه احمد منتطری با رسانه هتا، نتامته 
های علی مطهری یکی از افراد متطترح بتانتد رفستنتجتانتی و 
تایید انجام اعدام ها توسط پور محمدی و ریاست قوه قضایتیته 
و فرزندان احمد خمینی و نماینده خامنه ای در نتمتاز جتمتعته، 
همگی سخن از برنامه ریزی و توافق قبلی در طترح مستئتلته 

 اعدامها است.  

سخنان علی مطهتری و نتمتایتنتده حتامتی اصتالح طتلتبتش در 
مجلس، گفته کدیور که میگویتد"ااعتدامتهتا بتا نتظترا  فتقتهتی 
خمینی م ایر استا و تاکید تقی رحمانی در تایید نظر کدیتور 
برای براتت خمبنی همه نشان از هماهنگی نتظتری و عتمتلتی 
برای حف  قداست خمینی و جلوگیری از گزند بته جتمتهتوری 

 اسالمی است.  

در یک جبهه مدافعان و محافظتان جتمتهتوری استالمتی قترار 
دارند و در جبهه مقابا دادخواهی خانواده های اعتدام شتدگتان 
و جامعه بترای روشتن شتدن نتام، متحتا دفتن، عتلتت اعتدام، 
محاکمه آمران و مجریتان و بتازختوانتی پترونتده هتای اعتدام 
شدگان، و چگونگی جلوگیری از تکرار چنین وقایتعتی صتف 

 کشیده اند.

پخش نوار صوتی اعتتراض متنتتتظتری بته اعتدام زنتدانتیتان 
سیاسی که احکام دادگاه شان صتادر شتده بتود، بته متبتاحت  
جدیدی دامن زد که تازه گی دارد. بح  هایتی کته ریشته در 
سابقه همکاری در جنایت و یا تایید آن جتنتایتا  در گتیشتتته 

 دارد. 

جمهوری اسالمی با فتراز و نشتیتب هتای فتراوان گتیشتتته، 
اکنون به نقطه ای رسیده که دیگر نمیتواند همتچتون قتبتا بته 

 حیاتش ادامه بدهد.

کاهش شدید رای دهندگان به قریب پانتزده متیتلتیتون نتفتر در 
انتخابا  مجلس یازدهم، و سلب اعتماد جامعه نسیت بته کتا 
جناح ها، عدم مقبولیت جمهوری اسالمی، واقعتیتتتی آشتکتار 
شد. جمهوری اسالمی از بدو تشکیا با شعار های توده گترا 
هتتمتتچتتون استترمتتایتته داران زالتتو صتتفتتتا و ا متتلتتی کتتردن 
صنایها و اتشکیا شورا های اسالمیا هتمتراه بتا جتنت  و 
سرکوا و زندان و   شکنجه و اعتدام متنتتتقتدان و متختالتفتان 

 خود، پایه هایش را محکم کرد. 

پخش نوار یا پروژه خرید 

 آبرو برای جمهوری اسالمی

8ادامه در صفحه   
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 .که امید است مثل همیشه با همت شما خوانندگان روشنگر برطر  گردد

 تلفن سردبیر:                          202 - 6 - 202 -  1-905

با نظرا ، پیشنهادا  و نقدهای خود به  پربار شدن  نشریه 
کمک کنید. شما میتوانید نوشته های خود را برای چاپ در 

نشریه به ایمیا سردبیر بفرستید. لطفا مطالب خود را فقط در   
 ارسال نماتید. HTMLو یا  docفرمت 

روشنگر حق ویرایش و کوتاه کردن  نوشته های ارسالی را  
 برای خود محفوظ می دارد.
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 کانادا:
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از پای چوبه  شهریور جوانی متهم به قتا  ۲امروز سه شنبه 
دار برگشت. او با رضایت خانواده مقتول از اعدام نجا  

 یافت.

نزاعی بین دو جوان در  ۱۹در سال 
میگیرد که در جریان آن متاسفانه 

ساله جان میبازد.  ۲۲دلیراحمدی 
جوانی به نام رشاد رشیدی به اتهام این 
قتا دستگیر و راهی زندان میشود. 

شهریور قرار بود  ۲امروز سه شنبه 
که او اعدام شود که خوشبختانه با 
رضایت خانواده احمدی، رشاد رشیدی 
از مرگ نجا  یافت. یک اقدام انسانی 
که شایسته تقدیر و سپاسگزاری فراوان 

 است.

و اما این حرکت انسانی چگونه میسر 
شد؟ از همان سه سال پیش که رشاد 
رشیدی روانه زندان شد و به اعدام 
محکوم گردید، از سوی فعالین 
اجتماعی و مدنی شهر 

سیمین چایچی شاعر  ازجمله  سنندا 
وفعال مدافه حقوق انسان، 

نیا، سهراا جاللى، خانواده  مظفرصالح
تالش هایی برای …  مجیدى، حامد محمدى و شی  امانى و 

متقاعد کردن خانواده مقتول بمنظور بخشش وی آغاز شد. 
در روزهای اخیر و همزمان با قطعی شدن روز اعدام رشاد 

   رشیدی این تالش ها شد  بیشتری یافت. 

فعاین مدنی شهر سنندا به منزل مقتول رفتند و بار دیگر با 
در مصاحبه با بی  خانواده وی دیدار کردند. سیمین چایچى 

که خانواده مقتول با اخوشروییا پییرای  بی سی گفته است 
 آنان شدند. 

کمیته بین المللی علیه  از سوی دیگر محمد امین کمانگر فعال 
اعدام که در تالشهای انسانی برای نجا  جان رشاد رشیدی 

که شامگاه دوشنبه  مشارکت داشته، در فیسبوک خود نوشت 
اول شهریور گروههایی از مردم شریف شهرسنندا در جلوی 
زندان اجتماع کردند و تا صبح یعنی هنگام اجرای مراسم 
اعدام آنجا بودند. شاهدان در صحنه گفته اند زمانیکه طناا 
دار بر گردن رشاد رشیدی قرارگرفت، مادر دلیر احمدی 

 ) مقتول( وی را بخشید و طناا دار را باز کرد.

اند، برای قدردانی  فعاین مدنی شهر سنندا از مردم خواسته
شهریور ماه، با حضور  ۴شنبه،  از خانواده شاکی، روز پنج

در قبرستان بهشت محمدی سنندا، مزار مقتول را گلباران 
 کنند. 

ها بطورچشمگیری افزایش یافته  در چند سال گیشته بخشش

است و این دارد به یک رفتار همه گیر تبدیا میشود که 
خانواده های داغداربخشش را بجای مجازا  اعدام انتخاا 
کنند. ابن بخشش ها پاسخ محکمی ار سوی مردم به دستگاه 
آدم کشی جمهوری اسالمی است که هر روز برای ایجاد 
فضای رعب و وحشت در جامعه جان شماری را از طریق 

 اعدام می گیرد.

کمیته بین المللی علیه اعدام از خانواده احمدی برای این کار 
انسانی قدردانی میکند و یاد دلیر احمدی را عزیز و گرامی 

فعالین مدنی در سنندا که با تالشهای  میدارد. ما همچنین به 
خستگی ناپییرشان این کار انسانی را میسر ساختند صمیمانه 

 درود میفرستیم. 

به جرا  میتوان گفت که امروز جامعه ایران یک جامعه 
ضداعدام است و خواست ل و مجازا  اعدام یک خواست 
مهم عموم مردم است. همراه با سرنگونی حکومت اسالمی، 
مجازا  شنیه و ضدانسانی اعدام، یعنی قتا عمد دولتی، نیز 

 برای همیشه در ایران به پایان خواهد رسید. 

 کمیته بین المللی علیه اعدام 

۹۲۱۱شهریور  ۲ -۲۱۹۲او   ۲۲  

 کمیته بین المللی علیه اعدام: سنندج به زندگی رای داد!
بزرگ سنندچ به قوانین جمهوری اسالمی نه  
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زمان به  ها، هم حدود هشت صبح با چند سواری دیگر از خانواده

خاوران رسیدیم، خیابان لپه زنک آرام بود و جتلتوی در پشتتتی 
شد و کارگری از گورستتان  ها نیز ماموری دیده نمی سمت بهایی

ها بیرون در مش ول آا پاشی بود، به او گفتم چته ختوا،  بهایی
کتنتیتدو او ختنتدیتد و هتیتچ  امسال برای ما آا پاشی جارو هم می

 نگفت.
مان را برداشتیم و به سینه فشتردیتم و بتا پتاهتای متحتکتم  های گا

وارد گلزار خاوران شدیم. خبری از مامورها نبود و ختوشتحتال 
توانیم در روزهایی که عتزیتزان متا را در  ها می که پس از سال

ها کشتند، در خاوران و در خلو  خودمان باشیم، اگتویتی  زندان
ایما، همه شاد و خوشحال بودیم، بختصتو   ای را فتح کرده قلعه

شتان حتلتقته  آیند. اشک در چشمتان برخی که کمتر به خاوران می
زده بود، هم اشک شادی از بودنمتان در کتنتار هتمتدیتگتر بتدون 
حضور پلیس و هم اشکی تلخ از ظلمی که شده و چته وحشتیتانته 

ایم کته چتگتونته  گفتند واقعا مانده ها را از ما گرفتند. برخی می آن
تواند این چنین خشونتت طتلتب بتاشتد کته حتتتی  یک حکومت می

هتا را هتم نتدهتد و  ی آزادنه برگزاری مراسم بته ختانتواده اجازه
هتا  ها و ما را در این حستر  نتگته دارد، متگتر متا و آن خانوده

همراه هم شاه را بیرون نکردیم؟ 
آخر چرا بایتد ایتن گتونته شتود؟و 

ای  البته پرسش و تعجتب بتیتهتوده
استتت، چتتون اعتتمتتال و رفتتتتتار 
سران حکومت اسالمی از همتان 

هتا متعتتلتتوم  زمتان شتاه در زنتتدان
بود، این که با زندانیان چت  هتم 

شدند، زیرا  سفره یا هم مالقه نمی
دانستتنتد.  عزیزان ما را نجس می

ما خیلی خوش باور و خام بودیتم 
 توانند دوست و همراه ما باشند. ها می کردیم این که فکر می

هر کدام به سویی رفتیم تا دقایقی را در خلو  خود با عزیزمتان 
کردیم شایتد او آن جتا  ی خود محلی که حس می باشیم و به سلیقه

باشد را تمیز و گا باران کنیم. خیالم پتر کشتیتد کته ختاوران در 
هتای خشتکتیتده  شرایطی دموکراتیک چگونه خواهد شد، آن بوتته

های تازه تزیین شده بود، آن دیتوارهتای کت تیتف کته بتا  که با گا
رن  شماره گیاری شده و بیشترشان نیز پاک شده اند، آن آثتار 

هتایتی کته دایتم در آن جتا  های آتش از جمه آوری زبتالته سوخته
ها گتیاشتتته بتودنتد و  هایی که برخی خانواده ریزند و آن نشانه می

بارها مورد هجوم ماموران قرار گرفتته و نتابتود شتده بتود، آن 
هتایتی کته از  های خشکیده و ستنت  و کتلتو  تر نیز برگ طرف

 هایی از خاوران باقی مانده است. خرابی بخش
و مساله مهم این است که در همین فضای خشک و خشتن و پتر 

ها و با هتم بتودن و گتا  از زخم و درد، آن حضور گرم خانواده
کند. مهتم  شان است که هم ما و هم خاوران را زنده می های آرایی

توانیم مانند گورستان عتادی آن جتا را بتیتارایتیتم،  نیست که نمی
هتتا  ی متتاستتت، ولتتی ختتاوران و ختتاوران هتترچتتنتتد حتتق اولتتیتته

تتتوانتتیتتم متتانتتنتتد  هتتای متتردگتتان عتتادی نتتیتتستتتتتنتتد و نتتمتتی گتتورستتتتتان
های عادی آن جا را بیاراییم، چون تتعتدادی زیتادی از  گورستان
 هایی در آن جا مدفون کرده اند. مان را در کانال عزیزان

هتای متختتتلتف ایستتتادیتم،  پس از این که زمان کوتاهی در بتختش
سپس همه به سمت قطعه باییی رفتیم، جایی که معموی متراستم 

کردیم، دور هتم جتمته شتدیتم و  خاوران را در آن جا برگزار می
مان را پخش کردیم و چنتد تصتویتر از عتزیتزان کته بته  های گا

 همراه داشتیم را گیاشتیم و دورشان را گا باران کردیم.
جمعیت آنقدر زیاد نبود، ولی آن قدر بودیم که بتتتوانتیتم دور هتم 
جمه شویم و یادشان را گرامی بداریم. تعدادی نیز در حال آمتدن 
بودند و احتتمتای تتعتدادی نتیتز بتعتد از متا آمتدنتد. چتنتد نتفتر از 

ها شعرهتای زیتبتایتی ختوانتدنتد کته ختاطترم نتیتستت چته  خانواده
چون سترود ختاوران، کتاروان و  شعرهایی بود و سرودهایی هم

هتای کتوتتاهتی  آری آری زندگی زیباست. برخی نیز در صحبتت
هایی کتردم  شان گفتند و من نیز یاد مادران و خانواده از خاطرا 
خاوران را زنده نگاه داشتند و در حتال حتاضتر  61که از سال 

هتایتی هتم چتون زرگتر،  در میان ما نیستند، متادران و ختانتواده
ریاحی، سرحدی، پنجته شتاهتی، متعتیتنتی، پترتتوی، صتفتایتیتان، 
بهکیش، میالنی، پتروانته متیتالنتی، رضتایتی، عتجتم، پتنتاهتی و 
بسیاری دیگر که حضور ذهن نداشتم و نام نتبتردم و بتی تتردیتد 

هتا بستیتار متوثتر بتوده استت و آرزوی  حضورشان در این سال
ها را داریتم. پتس از  سالمتی و پایداری دیگر مادران و خانواده

آن نتتتتتیتتتتتز 
هتای  خانواده

کتته تتتمتتایتتا 
داشتتتتتتتتتتتنتتتتتد، 
پشتتتتتتت آن 
چتتتنتتتد قتتتاا 
عتتتتکتتتتس و 
بتتختتشتتی کتته 
گتتتا بتتتاران 
کرده بودیتم، 
ایستتتتتادنتتد و 

 عکسی به یادگار گرفتیم.
خواستیم بته قتطتعته ی  هنوز مراسم به پایان نرسیده بود و می

پایینی برویم و آن جا نیز مدتی دور هم جمه شویم و یادی از 
تر دهه شصت کنیم که مامتوران  های قدیمی اعدام شدگان سال

سر رسیدند، ابتدا متامتوران نتیتروی انتتتظتامتی از کتالنتتتری 
هایی خشتن  خاور شهر و سپس تعدادی لباس شخصی با چهره

هایی درشت که معلوم نبود از کدام ارگان هستتنتد کته  و هیکا
متتا نتتگتتاه کتتنتتنتتد و هتای  توانستند به چشم حتی نمی

هتتنتتگتتامتتی کتته متتا 
شتتتدیتتتم،  ختتتارا متتتی

 ها وارد شدند. آن
به ماموران نتیتروی 
انتتتتتتتظتتتامتتتی گتتتفتتتتتتتم 
ختتودتتتان را ستتبتتک 
کتتردیتتد، متتا یتتادشتتان 
را گرامی داشتتیتم و 
یواش یواش داشتتتیتم 

رفتتتتتیتتم، هتترچتتنتتد  متتی
ی قتتتا عتام شتدگتان ختاوران  مراسم آن طوری کته شتایستتته

ها و هتمتراهتان بته نستبتت  است، برگزار نشد و تعداد خانواده
هایی که مراسم گروهی داشتیم، بسیار انتدک بتود و ایتن  سال

جای تاسف دارد، ولی باز هم خوشحال بودیتم کته بته نستبتت 
سال گیشته تعداد بیشتری آمده بودند. در راه بازگشتت هتنتوز 

تتری  توانستیم مد  طتوینتی آمدند و کاش می هایی می خانواده
ها نیز از این حضور و کنار هتم  آن جا بمانیم تا دیگر خانواده

بودن خشنود شوند، ولی متامتوران امتان نتدادنتد و متا را بته 
بیرون از خاوران راهی کردند. البته مشخص بتود کته قصتد 
درگیری ندارند و ما هم خوشحال بتودیتم کته پتس از چتنتدیتن 
سال توانستیم متراستمتی در ختاوران و در آرامتش بترگتزار 

هتای  کنیم، بخصو  امسال که پس از علتنتی شتدن صتحتبتت
و  67های پیرامون کشتتتار ستال  آیت هللا منتظری و صحبت

ها، نیازش را حس کرده بتودیتم و انتتتظتار  بررسی آن جنایت
ها بیتایتنتد و  های زیادی حتی از شهرستان رفت که خانواده می

هتا تتوجته کتنتنتد کته چتقتدر  یابند و امتیتدوارم ختانتواده حضور
حضورشان برای دادخواهی اهمیت دارد و نیروهای امنتیتتتی 
نیز به همین دلیا از این حضور جلوگیری کنند و ما نباید بته 

متان نتیتز  تتریتن حتق ها اجازه دهیم که متا را از ایتن ستاده آن
محروم کنند. این حق ماست که حکومت را به چالش و پاستخ 

هتا  هاست که به ما پاسخ دهند. آن ی آن گویی بکشانیم و وظیفه
ها را به فراموشی بسپاریتم و  خواهد که این جنایت شان می دل

هتایتی کته بته  هیچ صدایی از ما بیرون نیاید، ولی ما ختانتواده
ختواهتیتم بتدانتیتم،  دنبال کشف حقیقت و دادخواهی هستیم، متی

هتتمتتان طتتوری کتته در دادختتواستتت بستتیتتار متتهتتم بتترختتی از 
[ آمتده و هتنتوز بتی iبه حسن حبیتبتی  67ها در سال  خانواده

ی فردی من به حسن روحانتی کته  پاسخ مانده است یا در نامه
نوشته شده و بتاز  92مرداد سال  06در چند سال اخیر و در 

 هم بدون پاسخ مانده است.
ها پس از بیست و هشت سال از کشتتتار زنتدانتیتان  ما خانواده

دانتتیتتم چتته تتتعتتدادی از  ، هتتنتتوز نتتمتتی67ستتیتتاستتی در ستتال 
مان به دست عامالن جمهوری اسالمی کشته شده انتد  عزیزان

و قبا از هر چیز، خواهان اعالم رسمی تعداد دقیق و اسامتی 
ی شصت و به ویژه تمامی قتتتا  و محا دفن اعدام شدگان دهه

 که حکم زندان داشتند، هستیم. 67عام شدگان دولتی سال 
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سحر بهشتی که در حاشیه متراستم روز تتولتد بترادرش و بتا 
حکم دادستانی رباط کریم به اتهام اخالل در نظتم و درگتیتری 
فیزیکی با ماموران انتظامی بازداشت شده بود، یک روز پس 

  .از دستگیری آزاد شد
سحر بهشتی که در حاشیه متراستم روز تتولتد بترادرش و بتا 
حکم دادستانی رباط کریم به اتهام اخالل در نظتم و درگتیتری 
فیزیکی با ماموران انتظامی بازداشت شده بود، یک روز پس 

 .از دستگیری آزاد شد

خواهر ستار بهشتی که عصر جمعه پنجم شهریتور بتازداشتت 
و روانه زندان شده بود، عصر شتنتبته آزاد شتد. ختبترگتزاری 

پتور، دادستتتان ربتاط کتریتم  فارس به نقا از محمدحسین قاستم
نوشت آزادی سحر بهشتی با تخفیف قترار وثتیتقته انتجتام شتده 

 .است

پور گفته است کته ستحتر بتهتشتتتی بته دلتیتا درگتیتری بتا  قاسم
مأموران نیروی انتتظتامتی در جتریتان جتلتوگتیتری از تتجتمته 
غیرقانونی اعناصر ضدانقالاا در جشن تولد ستار بهتشتتتی، 

تر گفته بود که ستحتر بتهتشتتتی بته  پور پیش بازداشت شد. قاسم
خاطر اخالل در نظم، فحاشی و توهین بته متقتامتا  مستئتول، 
تمرد از مامور و درگیری فیزیکی بازداشت و تفهیتم اتتهتام و 

 .به خاطر عدم تامین وثیقه زندانی شده است

پور همچنین گفته بود مدعوین متراستم جشتن تتولتد ستتتار  قاسم
بودند و به منظور پیشگیری از هرگتونته  "بهشتی امعاند نظام

اقدام علیه امنیت، طتبتق دستتتور دادستتتانتی از ورود بترختی 
بتتا “ختتودروهتتا بتته متتحتتا بتترگتتزاری جشتتن جتتلتتوگتتیتتری شتتد" 

ختودرو ارشتاد شتدنتد و در ایتن ۹۱هماهنگی دادستانی حدود 
مراسم شرکت نکردند اما در حین ارشاد یکتی از ختودروهتا، 

شود و شروع به توهیتن و  سحر بهشتی با مامورین درگیر می
 ”.کند فحاشی می

دادستان رباط کریم گفته است که سحر بهشتی پتس از تتفتهتیتم 
 .اتهام و به دلیا عدم تامین وثیقه روانه زندان شده است

نتویستد کته بتازداشتت ستحتر بتهتشتتتی و  خبرگزاری هرانا می
 همسرش مصطفی اسالمی، با ضرا و شتم همراه بوده است.

به نقا از هرانا، خانه پدری ستتتار بتهتشتتتی در روز جتمتعته  
بتترداری از  متتحتتاصتتره شتتده بتتود و متتامتتوران ضتتمتتن فتتیتتلتتم

 .کردند کنندگان، از ورود آنها جلوگیری می مراجعه

این وبسایت حقوق بشری از قول یک منبه نزدیک به خانواده 
بتعتد از بتازداشتت ستحتر و هتمتسترش، “ :بهشتی نوشته است

گوهر عشقی )مادر ستار( و جمعی از فعالین بترای پتیتگتیتری 
به پلیس امنیت رفتند ولی آنهتا گتفتتتنتد ختبتر نتداریتم. بته اداره 
اطالعا  رفتیم آنها هم گفتند خبر نداریم. که در هتمتیتن حتیتن 
خودرویی آمد و خانم گوهر را سوار کترد و گتفتت ایشتان را 

متامتوران گتفتتتنتد  .بریم تا دختر و دامادش را تحویلش دهیم می
 کنیم. کسی نیاید تا یک ساعت دیگر حتما آنها را آزاد می

محمد مظفری و ناصر اشجاری نیز برای پیگیری بته پتلتیتس  
 امنیت مراجعه کرده بودند که محمد مظفری بازداشت شد.

 ”کار  ماشین آقای اشجاری نیز توسط این نهاد تتوقتیتف شتد 
به گزارش هرانا، محمتد متظتفتری یتکتی از فتعتاین ستیتاستی 
حاضر در مراسم تولد ستار بهشتی، بازداشت و بتعتد از نتیتم 

های اطراف منطقه رها شتده استت.  ساعت بازجویی در بیابان
سحر بهشتی نیز تتوستط قتاضتی کشتیتک در دادسترای پترنتد 

 ”.بازپرسی شده است

تتوستط پتلتیتس فتتتا، مستئتول  ۹۲۱۹آبانماه  ۱ستار بهشتی در 
 ۲۱۱کشف و پیگیری جترایتم ستایتبتری بتازداشتت و بته بتنتد 

آبتان در   ۹۲زندان اوین منتقا شد. او تنها چهار روز بعد در 

خواهر ستار بهشتی با 

  تخفیف قرار وثیقه آزاد شد

"خیالم پر کشییید کیه خیاوران در شیراییکیی دمیوکیراتیییک 
 چگونه خواهد شد"

 
هر کدام به سویی رفتیم تا دقیایی یی را در خیلیو  خیود بیا  

کردیم  ی خود محلی که حس می عزیزمان باشیم و به سلی ه
شاید او آن جا باشد را گلباران کنییم. خیییالیم پیر کشییید کیه 

 خاوران در شرایکی دموکراتیک چگونه خواهد شد ...
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ً شتامتا متردان  توسعۀ حاشیه  نشتیتنتی در ایتران کته عتمتدتتا
شود تناسب جنسیتی در برخی شهرهای کشور را بترهتم  می

زده به طوری که در برخی شهرهتا متانتنتد قتزویتن، رشتت، 
 .البرز و یزد تعداد زنان نسبت به مردان افزایش یافتتته استت

  
در نشست ستتاد متلتی ستامتانتدهتی امتور جتوانتان در ایتران 

هتای  نمایندۀ وزار  بهداشت نیز گزارشی در متورد آستیتب
اجتماعی ارایه کرد و در عین حال برخی آمار ارایه شده در 
این گزارش را محرمانه اعالم نمود. با ایتن حتال، بته گتفتتتۀ 

درصید میردم   ۰۳در حیال حیا یر " معاون وزار  بهداشت
اند و نان خوردن هیم نیدارنید و ایین آمیار را  ایران گرسنه

   ".کند وزار  کار ایران نیز تأئید می

هتای بتزرگ  معاون وزیر بهداشت فحشاء را یکی از آستیتب
هتای  نشینی در ایران اعالم کرد و افتزود کته استتتان حاشیه

فروشان کشور را  گلستان، البرز و تهران بایترین شمار تن
اگییر چییه مییعییاون وزیییر بییهییداشیی  از ارایییۀ آمییار  .دارنتتد

فییروشییان کشییور خییودداری کییرد، امییا، او نسییبیی  بییه  تیین
آمییوزان"  هییای جیینییسییی در بییییین دانییش گسییتییرش "تییمییاس

هشدار داد. هشدار نمایینیدو وزار  بیهیداشی  بیا اعیتیرا  
نمایندو وزار  آموزش و پرورش روبرو شد که مت ابیال  از 
معاون وزیر بیهیداشی  خیواسی  تیا جسیار  کیرده و آمیار 

های جنیسیی" میییان دانشیجیوییان عیلیوم پیزشیکیی  "تماس
   .کشور را ارایه کند

 ناصر اعتمادی  

08-18-2106  

علی ربیعی، وزیر کار دولت یازدهم اعتراف کرد که متیتلتیتون 
های کارگر ایرانی غیررسمی یعنی فاقد قرارداد و حاشیه نشین 
و بی پتنتاه در کشتور وجتود دارد. او کته ایتن ستختنتان را در 
همایش تشکا های کارگری و کتارفترمتایتی در جتنتوا استتتان 

کرد، همچنین گفت که خوا متی دانتد زنتدگتی  بوشهر ایراد می
کارگری در ایران سخت است و کاهش تورم به معنای ارزانتی 

 .نیست

کیه در دو سیال "علی ربیعی در ادامۀ ایتن ستختن ادعتا کترد 
میلیون کارگر غیررسیمیی را  ۰۳گذشته دول  یازدهم بیش از 

که حاشیه نشین شهری بودند و هیچ پناهی نداشتند بیمه کرده 
 ".اس 

صرف نظر از صحت و سقم این ادعا و اعتبتار عتمتلتی چتنتیتن 
بیمه هایی، وزیر کار دولت یازدهم عمالً اعتتتراف کترده استت 
که نه تنها میلیون ها کارگر غیررسمی حاشیه نشین در کشتور 

 ۹۱وجود دارد، بلکه در این میان دولت تنها توانستته بتیتش از 
 .میلیون نفر از آنان را بیمه کند

وزیر کار دولت یازدهم اظهار داشت که به دلتیتا وجتود فستاد، 
رانت و ثرو  اندوزی منتزلتت و حتقتوق کتارگتران ایتران در 
کشور نادیده گرفته می شود. برای نمونه علی ربیعی گتفتت کته 
شرکت های سازمان تأمین اجتماعی را با یک چتک بتی متحتا 
به یک بانک جعلی خارجی می فروختتنتد. بتا ایتن حتال، عتلتی 
ربیعی به کارگران ایران وعده داد که ااز لایر بته لایر امتوال 

        .آنانا در سازمان تأمین اجتماعی محافظت می کند

 اند  درصد جمعیت ایران گرسنه ۰1

 و نان خالی هم ندارند

 ناصر اعتمادی

 08-18-2106  

 علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزیر بهداشت ایرانمهر

شصت و چهارمین نشست ستاد ملی ساماندهی امور جتوانتان 
در ایران بار دیگر و بر خالف قانون با غیبت وزیتر ورزش 
و جوانان برگتزار شتد. در ایتن نشتستت کته بته آستیتب هتای 
اجتماعی کشور و جوانان و به ویژه در مناطق حاشیته نشتیتن 
کشور اختصا  داشت، نمایتنتدۀ وزار  راه و شتهترستازی 

درصد جمعیت کا ایران را حاشیه نشیتنتان  ۲۱اعالم کرد که 
درصد جمعیت حاشیه نشینان کشور را جوانان تشکتیتا  ۲۱و 

می دهند که در جستجوی کار به حاشیته شتهترهتا پتنتاه آورده 
 .اند

نتتمتتایتتنتتدۀ وزار  راه و شتتهتترستتازی و شتتمتتاری دیتتگتتر از 
حاضران در این نشست، اعتیاد، سرقت، توزیه مواد متختدر، 

هتای  فحشاء، محرومتیتت از بتهتداشتت و درمتان و بتیتمتاری
هتای  هتای جتمتعتیتت عفونی را مهمترین معضتال  و آستیتب

ً وضتعتیتت داختا  حاشیه نشین ایتران اعتالم کتردنتد کته نتوعتا
 .انتتد شتتهتترهتتای کشتتور را تتتحتتت تتتاثتتیتتر ختتود قتترار داده

  
 ۱۱۱میلیون و  ۹۹نشین ایران را  آمار رسمی جمعیت حاشیه

کند، در حالی که بر اساس همتیتن آمتار  هزار نفر برآورد می
نشین ایران مستأجر هستتتنتد یتعتنتی  درصد جمعیت حاشیه ۱۲

هایی تحتت عتنتوان ستکتونتتتگتاه  حتا قادر به خریداری بی وله
درصتد  ۲۹کتنتد کته  نیتستتتنتد. هتمتیتن گتزارش تصتریتح متی

مستأجران مناطق حتاشتیته نشتیتن ایتران را جتوانتان تشتکتیتا 
 .دهند می

به گفتۀ معاون وزیر بهداشت در حال حاضتر شتمتار حتاشتیته 
رستد و  هزار نفر می ۲۱۱میلیون و   ۹نشینان شهر مشهد به 

هتزار نتفتر بتالتغ  ۱۱۱نشتیتنتان بته  در تبریتز تتعتداد حتاشتیته
  .شود می

ستار بهشتی وبالگ نویس منتقد دولت و کارگری ساده بتود. 
 .سال داشت ۲۱او هنگام مرگ 

 دویچه وله

بتتتازداشتتتت درگتتتیشتتتت. قتتترار 
برگزاری جشن روز تولد او بر 
استتاس فتتراختتوانتتی ایتتنتتتتترنتتتتتی 

 .گیاشته شده بود

گتتزارش پتتزشتتکتتی قتتانتتونتتی و 
اویتن  ۲۱۱شهاد  زندانیان بند 

و اعترافتا  متتتهتم در حضتور 
بتتازپتترس و ختتانتتواده بتتهتتشتتتتتی 
حتتاکتتی از آن استتت کتته متترگ 
ستار بهشتی بر اثر شتکتنتجته و 
خونریزی داختلتی اتتفتاق افتتتاده 

 .است

زاده، بازجوی نتیتروی  اکبر تقی
انتتظتامتی بته اتتهتام اقتتتا شتبته 
عمدا ستار بهشتی، به سه ستال 

 ۹۴حتتبتتس، دو ستتال تتتبتتعتتیتتد و 
 .ضربه شالق محکوم شده است

قتا ستار بهشتی زیر بازجویی پلیتس فتتتا بته یتکتی دیتگتر از 
های قضایی جنجالی در چگونگتی بترختورد حتکتومتت  پرونده

ایران با منتقدان خود تبدیا شد. خانواده ستار بهشتی ابتدا زیتر 
 .فشار قرار گرفتند تا سکو  کنند

 سحر بهشی و مادرش گوهر  عش ی

ها کارگر ایرانی  ربیعی : میلیون
 بدون قرارداد، 

پناه هستند نشین و بی حاشیه   

 درصد مردم توان رفتن   11 
 به دندانپزشکی را ندارند

25/15/0395 
 ایلنا

وی در پتاستخ بته پترستشتی دربتاره تتعترفته هتای نتاهتمتاهتنت  
درصد خدما  دنتدانتپتزشتکتی در  97حدود  :دندانپزشکان گفت

بخش خصوصی اراته متی شتود و هتزیتنته هتای ایتن ختدمتا  
بیشترین بار هزینه را در سبد هزینه های سالمت مردم دارد و 

درصتد هتزیتنته هتای ستالمتت متردم بته ختدمتا   23بیش از 
  .دندانپزشکی مربوط است

ایتترا حتتریتترچتتی روز دوشتتنتتبتته در نشتتستتت ختتبتتری وزار   
درصتد متردم تتوان  81بهداشت افزود" واقعیت این استت کته 

رفتن به دندانپزشکی را ندارند یا اگر به مطب دندانپزشکی می 
روند، دچار زحمتت و هتزیتنته هتای کتمترشتکتن متی شتونتد و 
بسیاری از مردم با هزینه های دندانپزشکی اگر در حتدود یتک 

درصتتد  41هتتزار تتتومتتان بتتاشتتد،، بتتیتتش از  811متتیتتلتتیتتون و 
درآمدشان را صرف این خدما  می کنند و دچار هتزیتنته هتای 

  .کمرشکن کاتاستروفی می شوند

وی گفت" که باید مراکز دندانپزشکی دولتی را افزایش دهیتم و  
واین که کاری کنیم، پوشش بیمه ها از هزینه های دندانپزشکی 
افزایش یابد ولی در عما امکان نظار  بر تمام دنتدانتپتزشتکتی 

  .ها میسر نیست

حریرچی در پاسخ به پرسشی درباره آسیب های اجتماعی نتیتز 
توضیح داد" وزار  بهداشت سالهاست که برای کتاهتش آستیتب 
های اجتماعی مانند کودکان خیابانی و... دغدغه دارد اما عتلتت 
اینکه در این مورد کمتر صحبت می شود این استت کته کتاری 

  .نکنیم افکار عمومی جریحه دار شود

وی ادامه داد" وزار  بهداشت دنبال جنجال آفرینی نیست و از 
خبرنگاران نیز می خواهیم به دنبال جنجال نباشند زیرا در ایتن 
زمینه دیدگاه های افراطی و تفریطی وجود دارد و م ال بترختی 
معتقدند باید معتادان را به دریا بریزیم یا ایزوله کنیم امتا بترای 
کنترل اعتیاد هر دستگاهی تکالیفی دارد کته بتایتد بته آن عتمتا 

 .کنیم

http://fa.rfi.fr/auteur/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
http://fa.rfi.fr/auteur/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
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 اقدام اعتراضی زنان انگلیس علیه ممنوعیت بورکینی در فرانسه

شن آورده شده بته آنتجتا نشتستتتنتد. بتعتضتی تتظتاهترکتنتنتدگتان 
در “  استالم ستتتیتزی، آزادی نتیتستتو” پالکاردهایی با شعار 

دست داشتند. شهرداری های بعضی از شتهتر هتای فترانسته 
اخیرا استفاده از بورکینی )لباس شنای اسالمتی( در ستواحتا 
خود را ممنوع کرده و اعتالم کتردنتد ایتن تصتمتیتم بته دیتتا 
امنیتی و همچنین ضرور  احترام به سکویریسم این کشتور 

 اتخاذ شده است.

گروهی از زنان ملبس به بورکینی و بیکینی در لندن امتروز 
پنج شنبه در مقابا سفار  فرانسه در ایتن شتهتر تتظتاهتراتتی 
علیه ممنوعیت پوشتیتدن بتورکتیتنتی در استتتراحتت گتاه هتای 
فرانسه بر پا کردند. این تظاهرا  طی متد  کتمتتتر از یتک 

 31شبانه روز از طریق فیس بوک سازماندهی شد. بیتش از 
زن مسلمان و غیر مسلمان که ملبس به بورکینتی و بتیتکتیتنتی 
بودند، در مقابا سفار  فرانسه جتمته شتده و روی تتوده ای 

های بهداشتی بود، بترای اولتیتن بتار  که فاقد توالت و سرویس
  .دارای توالت شدند

نبود توالت در هند یک معضا بزرگ در این کشور به شمار 
می رود و بر اساس گزارش یونیسف، نتزدیتک بته شتشتصتد 

  .میلیون هندی را با مشکا مواجه کرده است

این تعداد از مردم که تقریبا نیمی از جمعیت هنتد را تشتکتیتا 
دهند مجبورند کته بترای ادرار کتردن و دفته متدفتوع بته  می

 .فضای باز بروند

نیز، پس از گیشت سه متاه از  2104نارندرا مودی، در سال 
رسیدن به قدر ، در همین مکانی که روز دوشنبه سخنترانتی 
کرد، قول داده بود که تدابیری نمادین را برای مبارزه با فتقتر 

 .در هند اتخاذ کند

سییال  60سییرمییایییه داران هیینییدی پییس از 
کسب قدر  سیاسی توانسته اند مردم هند 
را از ابییتییدایییی تییرییین  ییرور  زنییدگییی 
شهری یعنی توال  محروم نگه دارند. هیم 
اکنون بدلیل  عف جبش اجتیمیاعیی و بیه 
برک  وجود انواع احیزا  چید در هینید،  

 600سرمایه داران هینیدی تیوانسیتیه انید 
ملیون از جمعیته این کشور را در شیرایی  
بدون دسترسی به توال ، مورد اسیتیایمیار 

 شدید قرار دهند. 

05-18-2106  

نارندرا متودی نتختستت وزیتر هتنتد، روز 
دوشنبه پانزدهم او ، به مناسبت شصت و 

نهمین سالگرد استقالل هند در بنای معروف اقلعه سر ا در 
 / Reutersکرد نو سخنرانی می شهر دهلی

نارندرا مودی، نخست وزیر هند اعتالم کترد کته دولتت ایتن 
میلیون توالت عمومی   ۲۱کشور طی دو سال گیشته، بیش از 

در هزاران روستای هند ساخته و به این مناطق برق رسانیده 
 .است

آقای مودی که روز دوشنبه پانزدهم او ، به مناسبت شصتت 
و نهمین سالگرد استقالل هند در بنای معروف اقلعته ستر ا 

کرد، قول داد که دولت هنتد در  نو سخنرانی می در شهر دهلی
چهار سال آینده تعداد بیشتری توالت در ستراستر ایتن کشتور 

 .بسازد

 21نخست وزیر هند در سخنرانی خود گفتت کته بتا ستاختت 
هزار روستتای ایتن کشتور  71میلیون تولت در سراسر هند، 

وگویی با کمال داود، نویسنتده  ولتا گفت ی آلمانی ادی روزنامه
و   

ی الجزایری انجام داده است. او در ایتن  نگار برجسته روزنامه
تتتریتتن  وگتتو تصتتریتتح کتترده کتته آمتوزش و فتترهتتنتت  متتهتتم گتفتتت

  .ابزارهای مقابله با تروریسم ادولت اسالمیا است
ی ستال  نتگتار التجتزایتری، زاده کمال داود، نویسنده و روزنامته

ی ریاضیا  و ادبیا  تحصتیتا کترده  است. او در رشته ۹۱۹۱
هتای  نگاری برای روزنامه به فعالیت روزنامه ۹۱۱۴و از سال 

فرانسوی مش ول است. داود همچنین رمانتی بته زبتان فترانسته 
ی متنتتتقتدان، طترحتی در متقتابتا رمتان  منتشر کرده که به گفته
 .ابیگانها آلبر کامو است

او  /  ۹۱ولتا شماره روز دوشتنتبته ) ی آلمانی ادی روزنامه
وگویی با کمال داود و یوهان سیمتونتز، رتتیتس  مرداد( گفت ۲۱

ی هنری اروهرترینالها انجام داده که در آن از جمتلته  جشنواره
متتتوضتتتوعتتتاتتتتی چتتتون تتتترور و ادولتتتت استتتالمتتتیا، لتتتزوم 

سازی و نیز فقدان انتقاد از خود در میان مسلتمتانتان بته  فرهن 
هتایتی از ستختنتان کتمتال داود در ایتن  میان آمتده استت. بتختش

  کنیم. مصاحبه را در زیر مرور می

 ی آمریکا صىا

 2106اگوست  01

بیش از نیمی از زنان بریتانیا در محیط کتار متورد تتعترض و 
آزار جنسی، از تجاوز گرفته تا اظهار نظر دربتاره بتدن آنتهتا، 

 قرار گرفته اند.

پژوهشگرانی که در این زمینه تحقیق کرده اند می گویند که بر 
اساس یافته های پرو ه موسوم به ستکتستیتستم روزمتره، حتدود 

درصد زنان در بریتانیا شاهد رفتتارهتای نتامتنتاستبتی چتون  ۱۲
دست درازی، جوک های نامناسب و دیگر رفتتتارهتای جتنتستی 

 ناخواسته بوده اند.

ساله، میزان آزارهتای  ۲۴تا  ۹۲این تحقیق می گوید بین زنان 
 درصد افزایش داشته است. ۲۲جنسی تا 

از هر هشت زن یک نفر گفته استت کته در ستر کتار و بتدون 
رضایت او، از ناحیه سینه و بتاستن متورد دستت درازی قترار 

 گرفته، یا بوسیده شده است.

یک درصد از زنان نیز گفته انتد کته در متحتیتط کتار بته آنتهتا 
 تجاوز شده یا به زور مورد تعرض قرار گرفته اند.

تقریبا یک پنجم از زنان گفته اند که رتیس یا مافوقشان بته آنتان 
 تعرض کرده است.

پژوهش جدید: نیمی از زنان 

بریتانیا در محیط کار مورد 

 تعرض قرار گرفته اند

 میلیون توالت ساختیم 61نخست وزیر هند: 

 قابل توجه طرفداران دموکراسی و سرمایه داری متعارف

 جزایرینگار ال زنامه، نویسنده و روکمال داود

الجزا یری دولت اسالمی   نویسنده

  یعنی فاشیسم
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 با پشتیبانی مالی خود به 

 ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید 

 ۲۱۱زمین شناختی از عمق زمین به ستطتح آمتده کته حتدود 
 .هزار سال پیش تشکیا شده اند

اعضای این گروه تحقیقاتی موفق شتدنتد کته در ایتن ییته هتا 
هزار ابزار سنگی پیدا کند که به شکا سرنیزه یتا  ۹۱بیش از 

 .تبر درآمد بودند

محققان موفق شدن با مطالعه بیشتر چند نمونه از این ابزارهتا 
آثاری از خون و پروتئین حیوانا  مختلف در آنها پیتدا کتنتنتد. 
این شواهد نشان می دهد انسان تبارها از این ابزارها به برای 

 .شکار و قصابی استفاده می کرده اند

روزنامه لیبراسیون همه صفحه نخست و سه صفحه درون روز 
یکشنبه خود را به مخالفان با دفن زبتالته هتای اتتمتی در متنتطتقته 
اموزا فرانسه اختصا  داده می نویستد " التبتتته طتراحتان ایتن 
طرح روی نشت ناپییری صخره ای حساا می کتنتنتد کته قترار 
است در آن زبتالته هستتته ای انتبتاشتتته شتود، امتا امتکتان تتولتیتد 

 .هیدرو ن و بنا براین آتش سوزی مردم را نگران کرده است
لیبراسیون پس از طرح این پرسش که آیا زباله های اتمی اپاشنه 
آشیاا صنایه اتمی نیست ؟ می نویسد بنا بر این طرح قراراستت 

متری دفتن شتود کته  511متر مکعب زباله در  رفای  81.111
 %99% کا زباله ها را تشکیا می دهد اما 3این مقدار گر چه 

 .کا رادیو اکتوتیه را در خود متمرکز کرده است
علت گزینش این منطقه که بخش زیر زمینی صخره آن از ختاک 
رس تشکیا شده ار آن روست که گتفتتته متی شتود یتک عتنتصتر 
نشت ناپییر به شمار می آید چون مهم تتریتن ختطتر بترای بستتته 
های زباله های اتمی، آا است که آنها را حا می کتنتد وپتس از 
مدتی رادیو اکتیویته آزاد می شود. اما خطتر ریتزش ختاک رس 
وجود دارد کما این که در ماه  انویه گتیشتتته ریتزش ختاک رس 
در یکی از یبراتورهای شرکت اآندراا، مسئول ایتن طترح، بته 
کشته شدن یک تکنیسین انجامید و گتزیتنتش ختاک رس را زیتر 
پرسش برد. صخره در نظر گرفتته شتده هتم پتر از آا استت و 
خطر به وجود آمدن هیدرو ن و انفجار یا آتش سوزی بتعتدی را 

 .به وجود می آورد
گرچه مسئوین طرح از امتکتانتا  رد یتابتی و ختامتوش کتردن 
اتوماتیک آتش سخن می گوینتد امتا حتوادثتی کته در گتیشتتته بته 
وجود آمد چندان جای امیدواری نمی گیارد. به عنوان م تال یتک 
مرکز ذخیره زباله های اتمی در ایالت متکتزیتک نتو، شتاهتد دو 
مشکا بزرگ یعنی یک آتش سوزی و سپس نشت رادیو اکتیویته 

در المان نتیتز متعتدن پتیتشتیتن  .بود 2104به سطح زمین در سال 
نمک در اآسها، که به انبار زباله اتمی تبدیا شتده، بتا نشتت آا 

، این 2101به دیواره های معدن روبرو شد و از این رو از سال 
بشتکته  026111کشور ناچار بته پتس نشتیتنتی و بترون آوردن 

انباشته در این مکان شد. یکی از مخالفان می گوید " احال مکان 
 511.111هر کجا که باشد آیا می توان تضتمتیتن کترد کته طتی 

سال آینده هیچ زمین لرزه و یا هیچ سیلی ر  نخواهد داد ؟ التبتتته 
 وتیه قانونی را تصویب کرد که بر پایه آن  00پارلمان در روز 

دسترسی به زباله های رادیو اکتیو می بایست امکان پییر بتاشتد. 
اما برخی از کارشناسان و دانشمندان این کتار را کتاری بستیتار 

 .دشوار می دانند
نویسنده مطلب پس از اشاره به آلوده کردن دریاها با زبتالته هتای 

، و بر شمردن شماری 0975اتمی تا ساِل ممنوع کردن آن، سال 
تکنیک، راه چندان مناسبی برای مبارزه با ایتن زبتالته هتا اراتته 

 .نمی کند
روزنامه لوموند نیز مقاله ای را به این مطلب اختصتا  داده و 
می نویسد گر چه شرکت اآندراا می گتویتد متی ختواهتد از هتر 

او  مردم نشان داد  04گونه خشونت پرهیز کند، اما بسیج روز 
که این تنها یک مرحله از مخالفت های آینده است و ایتن جتنتبتش 
می رود ادامه پیدا کند. کسانی که دیوار پتیترامتون متکتان را بتر 
انداختند می گویند با این کار ختود در گتنتبتد وارونته ای کته بتر 
روی مسئله اتم و ناچار کتردن متردم بته پتییترش آن افتتتاده بتود 

 .ترک ایجاد کرده اند

  2106آگوست  04
 

صدها تن از متردم 
فتتتتیتتتتلتتتتیتتتتپتتتتیتتتتن در 
اعتراض به تشیتیته 
جتتتتنتتتتازه رستتتتمتتتتی 
فردیناند مارکتوس، 
دیکتاتور پیشین آن 
کشتتور در متتانتتیتتا 
دست به تظتاهترا  

 .زدند

تشتتتیتتتیتتته جتتتنتتتازه 
رستتمتتی فتتردیتتنتتانتتد 
متتتارکتتتوس قتتترار 
استتتت بتتتا تتتتایتتتیتتتد 
رادریگتو دوتترتته، 
رتتتیتتس جتتمتتهتتوری 

فیلیپین، و در ماه آینده برگزار شود. تتظتاهترکتنتنتدگتان روز 
مرداد در هوایی طوفتانتی و بتارانتی در پتارک   ۲۴یکشنبه 

 .ریزال در سواحا مانیا تجمه کردند

خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقا از پلیس فیلیپین گفت شمار 
نفر می رسید که پتالکتاردهتایتی بتا   ۹۱۱۱تظاهرکنندگان به 

نوشته امارکوس یک قهرمان نیستا به دست داشتند. یتک 
گروه فعاین چپگرای فیلیپین اعالم کرد قصد دارد بتا جتمته 
آوری امضا از دیوانعالی آن کشتور بتختواهتد از آنتچته بتی 
عدالتی بزرگ در حق قربانیان نقض حتقتوق بشتر ختوانتده، 

 .جلوگیری کند

خانواده فردیناند مارکوس پس از مرگ او در تبتعتیتد در ستال 
بدن او را حف  کرده و در موزه ای در شتهتر بتاتتاک  ۹۱۹۱

خانواده متارکتوس ختواستتتار  .در فیلیپین به نمایش گیاشته اند
برگزاری یک خاکسپاری رسمی و باشرفانه برای او هستتتنتد 

 .و می خواهند در گورستان قهرمانان خاک شود

به عتنتوان رتتیتس جتمتهتور  ۹۱۲۱فردیناند مارکوس در سال 
حتکتومتت نتظتامتی در  ۹۱۹۲فیلیپین انتخاا شد و در ستال 

سراسر کشور اعالم کرد و به عنوان یک دیتکتتتاتتور تتا ستال 
بر قدر  ماند. فتردیتنتانتد متارکتوس در یتک انتقتالا  ۹۱۹۲

 .از قدر  برکنار شد ۹۱۹۲عمومی در کشور در سال 

 اعتراض مردم فیلیپین به تشییع جنازه دیکتاتور پیشین 
مخالفت با دفن زباله های 

 اتمی در منطقه 

 فرانسه“ موز”

متتتتتتتتتتتتتتترداد   ۲۱
۹۲۱۱ 

بتتر استتاس یتتک 
پتتژوهتتش جتتدیتتد 
که نتتایتج آن در 
نشتتتریتتته عتتتلتتتوم 
باستتان شتنتاستی 
متتنتتتتتشتتر شتتده، 
شواهد محتکتمتی 
پتتتیتتتدا شتتتده کتتته 
نشتتان متتی دهتتد 
اجتتتتتداد انستتتتتان 
امتتتتتتتروزی از 

هزار ستال  ۲۱۱
پتتتتتتتتیتتتتتتتتش از 
ابزارهایی بترای 
شکار و بتریتدن 
گوشت حیوانتا  

هزار سال  ۱۱برای خوراک استفاده می کردند؛ یعنی حداقا 
 .پیش از پیدایش انسان مدرن در آفریقا

این مطالعه توسط گروهی از محققان تحت سرپرستی آپتریتا 
نوتا، باستانشناس دانشگاه اویکتتتوریتاا در کتانتادا صتور  
گرفته است. آنها تحقیقا  باستتتانشتنتاستی ختود را در زمتیتن 

 .های خشک شمال شرقی اردن انجام دادند

این زمین ها در اواخر قرن بیستم و در نتیجه منحرف کتردن 
جریان آا برای آبکشی به مناطق قابا سکونت اطتراف، بته 
سوی خشکی کشیده شد. در نتیجه ایتن خشتکتی، ییته هتایتی 

  هزار سال قبل باز می گردد 6۹1پیشینه ساخت ابزار توسط انسان به 
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 مرداد 26-رادیو زمانه 
 

دادگاه قانون اساسی ترکیه ماه گیشته قانون ممنوعتیتت انتجتام 
سال را متلت تی کترد.  ۹۱هرگونه عما جنسی با کودکان زیر 

این اقدام خشم فعاین مدنتی و دانشتگتاهتیتان را بترانتگتیتختتته 
است. براساس یک پژوهش که در دانشگتاه غتازی عتیتنتتتاپ 

ازدواا درترکیه یتکتی ازدواا کتودکتان  ۲انجام شده، از هر 
 .است

 

این تصمیم دادگاه قانون اساسی به دنبال اعتراض یک دادگتاه 
هتای متختتتلتف  قانون جاری بتیتن گتروه” محلی مبنی بر اینکه 

گرفته شد. این دادگاه محلی گفتتته بتود  “ گیارد سنی فرقی نمی
قانون سابق انجام سکس با یتک کتودک چتهتار ستالته و یتک 

 .داند ساله را متفاو  نمی ۹۴دختر 
 ۹۲دادگاه محلی همچنین گفته بود که در شرایطی که کودک 

ساله قادر به تشخیص مفهوم سکس و  ۹۱تا 
عما جنتستی استت، قتانتون عتواقتبتی بترای 

ها در نتظتر  قربانیان این پرونده “ رضایت” 
 .نگرفته است

همچنین بته گتفتتته ایتن دادگتاه متحتلتی، ایتن 
موضوع باع  ایجاد عدم تعادل در مزایتای 

هایی میشتد کته بتایتد در  قانونی و محدودیت
جرم و مجازا  وجود داشتتته بتاشتد. دادگتاه 

، با نظر دادگتاه ۲به  ۹قانون اساسی با رای 
محلی اعالم موافقت کرد و قانتون قتبتلتی را 

 انتتویتته  ۹۲متتلتت تتی کتترد. قتتانتتون جتتدیتتد از 
 .یزم ایجرا است ۲۱۹۹

فعاین حقوق زنان و دانشگاهیتان بتا تتاکتیتد 
ستال بتر استاس  ۹۹بر اینکه همه فراد زیر 

قوانین بین التمتلتلتی کتودک هستتتنتد، بتا ایتن 
 .قانون مخالفند

نازان موراغلو، مدیر اجترایتی ستازمتان زنتان استتتانتبتول و 
گویتد کته ایتن قتانتون کتودکتان را در متعترض  حقوقدان، می

دهتد و بتاعت  ازدواا  سوءاستفاده جنسی و تجاوز قترار متی
 .ها در سنین پایین و بدون امکان تحصیا خواهد شد دختربچه

ها در حال حاضر هتم  گوید که مشکا ازدواا دختربچه او می
میلیون دختربچه متتتاهتا در  ۲.۱یک مساله در ترکیه است. 

ترکیه وجود دارند و این قانون تعداد آنها را افتزایتش ختواهتد 
 .داد

آنتکتارا ” ثبیت اکتاس، مدیر مرکز حتقتوق کتودکتان ستازمتان 
دهد کته کتودکتان زیتادی از عتواقتی ایتن  هم هشدار می “ بار

 .قانون آسیب خواهند دید
حزا عدالت و توسعه که حزا حاکم بر تترکتیته  ۲۱۹۲سال 

را در نظام آموزشی این کشور ایتجتاد  ۴+۴+۴است، سیستم 
کرد. بسیاری از فعاین و کارشناسان هشتدار دادنتد کته ایتن 

ها پتیتش از  شود که تعداد زیادی از دختربچه سیستم باع  می
 .آنکه آموزش کافی ببینند مدرسه را ترک کنند

زن در  ۹۱۲دهد کته  به بعد نشان می ۲۱۹۲آمارها از سال 
درصتد آنتهتا بته  ۹۱انتد کته  چهار سال گیشته به قتا رستیتده
درصتد را هتمتستر  ۲۲انتد.  خاطر تقاضای طالق، کشته شده

درصتد  ۹۲.۱به قتا رسانده است،  سابق یا دوست پسر سابق
اند، با وجود اینکته ایتن زنتان  شان کشته این زنان را شوهران

از به قتا رسیدن تقاضتای حتمتایتت در متقتابتا خشتونتت  پیش
 .کرده بودند

ها  خشونت علیه زنان در ترکیه در روستاها جاییکه دختربچه

در سنین پایین از مدرسه بیرون کشتیتده متیتشتونتد و ازدواا 
 .کودکان درآنها رایج است، بیشتر است

پژوهشی در دانشگاه غازی عینتتتاپ نشتان داد  ۲۱۹۲اکتبر 
ازدواا در ترکیه یکتی ازدواا کتودکتان استت.  ۲که از هر 

تتر از ختود بتتاعتت   هتتا بتتا متردان بتتزرگ ازدواا دختتتتتربتچتته
های دردناکی شده و در دو متورد از مشتهتورتتریتن  ترا دی

 ۲۱۹۴هتتای متتتتاهتا در ستال  متوارد، بتته مترگ دختتتربتتچته
 .انجامیده است

هتای  ساله به دنتبتال شتلتیتک ۹۴یک دختر  ۲۱۹۴در  انویه 
مرگبار به خود درگیشت. تحقیقا  پلتیتس نشتان داد کته ایتن 

سالگی وادار به ازدواا با مردی بستیتار  ۹۹یا  ۹۱دختر در 
 .مسن تر از خود شده است

ساله به نام ستر اصالن  ۹۱هم یک دختر  ۲۱۹۴در جویی 
 .با شلیک گلوله خودکشی کرد

 واکنش های خارجی به قانون جدید
هایی را در میان کشورهتای اروپتایتی  این قانون جدید واکنش

تتر از هتمته، در ستوتتد بته یتک  هم برانگتیتختتته و پتررنت 
 .رویارویی سیاسی منجر شده است

 
وزیر خارجه سوتد مارگو  والستروم، توییتی علیه قانونتی  

کتته در تتترکتتیتته تصتتویتتب شتتده نتتوشتتت کتته بتته دنتتبتتال آن 
های سفتار  ایتن کشتور در آنتکتارا را بترای یتک  دیپلما 

 .جلسه به وزار  خارجه ترکیه فرا خوانده شدند
 

مارگو  والستروم به شد  از ت ییر قانون ترکیه متبتنتی بتر 
ساله قدر  جنسی دارند انتقاد کرده استت"  ۹۲اینکه کودکان 

 ۹۱این قانون امکان داشتن رابطه جنسی با کتودکتان زیتر ” 
گرداند. کودکتان بتایتد در بترابتر خشتونتت و  سال را باز می

 .“آزار جنسی محافظت شوند
های سوتدی  وزار  خارجه ترکیه پس از این توییت دیپلما 

ای در آنکارا فراخواند و از این توییت اظهتار  را برای جلسه
تاسف کرد. وزار  خارجه ترکیه گفته که والستتتروم دچتار 
سوءتفاهم شده است امتا روابتط ایتن کشتور بتا ستوتتد ادامته 

 .خواهد داشت
با این حال واکنش نمایندگان دولت ترکیه شتدیتد بتوده استت. 

ایتنتکته ” اوغلو، وزیر خارجته تترکتیته گتفتتته"  مولود چاووش
وزیر خارجه کشوری چنتیتن تتویتیتتتی را بتر استاس اختبتار 

 “.نادرست و حدس و گمان بنویسد یک رسوایی است
 

از سویی سازمان نجا  کودکان سوتد از دولتت ایتن کشتور 
 .خواسته بود که به این تصمیم دولت ترکیه اعتراض کند

 ۹۲کتودکتان ” الیزابت دالین نماینده این سازمان گفته استت" 
ساله آماده ازدواا نیستند و بچه دار شدن آنهتا بتاعت  آستیتب 

هایی که  شود. دختربچه جسمی آنها و تولد فرزندان نارس می
متانتد و امتکتان انتتتختاا  ازدواا کنند تحصیلشان ناتتمتام متی

 “.شود شان از آنها گرفته می اگاهانه و کنترل بدن
 

عالوه بر مارگو  والستروم، وزیر دادگستری سوتد هتم در 
توییتر بته ایتن قتانتون واکتنتش نشتان داده و نتوشتتته استت" 

ت ییری وحشتنتاک در قتانتون بترای کتاهتش ستن ازدواا. ” 
ترویج آزار جنسی کودکان و ازدواا بتا آنتهتا بتایتد متتتوقتف 

 “  .شود

 

اختالف سطح دستمزد شرایط  ها به قانونی شدن رابطه جنسی با دختربچگان در ترکیه اعتراض

زندگی زنان انگلیسی را شدیدا 

 دشوار کرده است
اساس یک گزارش جدید میزان دستمزد زنان انگلیسی که تازه بر 

شوند به شد  کاهش  دهند و صاحب فرزند می خانوداه تشکیا می
 یابد. می

به گزارش اسکای نیوز، زنانی انگلیسی که صاحب فرزند هستند 
با مشکا افزایش اختالف دستمزد خود با مردان دست و پنجه نرم 

درصد از آن ها را نسبت به  33می کنند. این معضا، شرایط 
سالگی می رسد  02مردان و درست در زمانی که فرزندشان به 

 وخیم تر کرده است.

موسسه مطالعا  اقتصادی و مالی )آی اف اِس( دریافته که 
شکافی که در مورد میزان کا حقوق پرداختی بین زنان و مردان 
وجود داشت در حال کمتر شدن است اما مادرانی که صاحب 

 فرزند هستند از این غافله باز مانده اند.

این مطالعا  نشان میدهد که میزان پرداخت ساعتی برای زنان 
درصد پایین تر از مردان  08در حال حاضر بطور متوسط حدود 

 28، 0993درصد و در سال  23این فاصله  2113است در سال 
 درصد بود که این روند نسبت به گیشته بهبود یافته است.

اما پس ازاینکه خانواده ها تشکیا میشوند وآنها بچه دارمیشوند 
 02این شکاف پرداختی بیشتر وبیشتر میشود تا جاییکه پس از 

 درصد از مردان کمتر میشود. 33سال نر  درآمد زنان به میزان 

البته ناگفته نماند که وقتی زنان بچه دار میشوند ساعا  کاری آنها 
نیز کاهش مییابد و به این دلیا زنان ارتقای ش لی و یا افزایش 

آی اف اِس دریافته است  حقوقی در این مد  نخواهند داشت. 
زنانی که مدرک دانشگاهی درجه یک دارند میتوانند این فاصله 

 پرداختی را کاهش دهند.

رابر  جویس مدیر موسسه مطالعا  اقتصادی و مالی نیز گفت" 
ما اینطور فکر نمیکنیم که با تولد فرزند اول، این شکاف ”

پرداختی به صور  ناگهانی افزایش می یابد. مشکا عدم افزایش 
حقوق این زنان است زیرا میزان دستمزد این زنان پس از تشکیا 

 ”.خانواده نسبت به مردان افزایش پیدا نمیکند

بازخوانی تجربه مراکش پس از حکومت سترکتوبتگتر متلتک حستن 
میتواند هشدار آمیز باشد. وقتی پسر متلتک حستن بته قتدر  رستیتد 
برای آبرو خری پدرش یک هیئت از افراد شکنجه شده به انتتتختاا 
گروهی از زندانیان تشکیا داد تا درستی و یتا نتادرستتتی ادعتاهتای 
افراد را در مورد شکنجه شدن بررسی و مقدار خسار  را تتعتیتیتن 
کنند. این سیاست نه  ابعاد شکنجته را روشتن کترد و نته آمتران و 

 عامالن و نه دییا را شناسایی کرد. 

بنطر میرسد که مجموعه عواما کنونی پشت پرده این نمایتش فتقتط 
با هدف خریداری آبرو برای حف  جمهوری اسالمی به میدان آمتده 

 اند.

فقط با برجسته کردن جنبه ی اجتماعی و ابعاد عمومی این جتنتایتت 
 ، میتوان نتیجه درستی برای دادخواهی خصوصی هم فراهم آورد.

شرکت وکالی جامعه گرا در ایتن دادختوهتی عتمتومتی کشتوری و 
اطالع رسانی کاما عمومی میتواند راهگشای جلوگیری از تتکترار 

 چنین سرکوا هایی در آینده شود.

 احمد پرتوی
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در زندان های ر یم صهیونیستی اسراتیا در اسار  بسر 
 می برند.

از سوی دیگر کرانه باختری و نوار غزه شاهد برپایی 
تجمعا  و راهپیمایی های گسترده به نشانه همبستگی با این 
اسیر فلسطینی است. فلسطینیان خواستار آزادی فوری و 

 بدون قید و شرط کاید هستند.

در همین راستا، اسرای جبهه خلق برای آزادی فلسطین و 
دیگر حامیان آنان خواستار همبستگی با اسیر کاید تا زمان 

 آزادی وی شده اند.

اسرای حماس و دیگر گروه های فلسطینی نیز تاکنون چندین 
مرتبه به نشانه همبستگی با این اسیر فلسطینی دست به 

 اعتصاا غیا زده اند.

 سیلون سیپل

 نزدیک تر به اسرائیل، نزدیک تر به عربستان سعودی
کنوانسیون دموکرا  برای تعیین هیالری کلینتون بعنوان 

 ۲۱۹٢نامزد انتخابا  ریاست جمهوری در ماه نوامبر 
آماده میشود. مسیری که او به عنوان وزیر امور خارجه 
پشت سر گیاشته و نیز اظهارا  سیاسی اش پیش بینی 
بازگشت به یک مداخله گری قدرتمندانه تر در خاورنزدیک 
را ممکن میسازد که برپایه اتحاد با عربستان سعودی و 

 .اسراتیا قراردارد
، دستگاه مدیریتی اوباما در یک بح  ۲۱۹۹در نیمه  انویه 

عمیق فوری درگیر شد. از دوهفته پیش از آن، درقاهره 
انبوه مردم درشماری روز افزون درمیدان تحریر گرد آمده 
و خواستار کناره گیری حسنی مبارک رتیس جمهور 

 “پاسداران جوان”خودکامه مصر میشدند. در کا  سفید 
سامانتا پاورز، بن رودز، دنیس مک   –شورای امنیت ملی 

رتیس جمهوری آمریکا را به موضه گیری به نفه  -دونو
ترغیب میکردند. هیالری کلینتون،  ”نیروهای ت ییرطلب ”

وزیرامورخارجه برای جیمز تراوا حکایت میکند که 
درسیاست خارجی “  مداخله”نمایندگان دموکرا  هوادار 

برمبنای حقوق انسانی )اک ر آنان بعدا از اقدام مسلحانه 
آمریکا در سوریه حمایت میکنند( را ساده لوح میدانست. به 
ویژه، نظر هیالری این است که سقوط ر یم حسنی مبارک 

پیامی خیلی   –که به او و به ویژه همسرش نزدیک است   –
ناگوار برای متحدان ایای  متحده، در درجه اول اسراتیا 
)بنیامین نتانیاهو اعالم کرده بود که تنها گزینه حمایت بی 
قید وشرط از حسنی مبارک خواهد بود( و نیز عربستان 

 ۲۹سعودی و شیخ نشین های خلیج  فارس[ خواهد فرستاد. 
 “دیدار با مطبوعا ” انویه، هیالری دربرنامه تلویزیونی 

با صدای بلند گفت که تنها حسنی مبارک میتواند ازعهده 

یک گیار مسالمت جویانه همراه با نظم به سوی یک ”
( برآید. دراین مورد، او از حمایت دو ۹“ )دموکراسی واقعی

چهره" رابر  گیتز وزیر دفاع جمهوریخواه و جو بایدن 
معاون رتیس جمهوری برخوردار بود. با این حال، باراک 
اوباما خالف نظر او عما کرد. فردای آن روز، اوباما علنا 

انجام شود. ده  “فورا”اعالم کرد که به نظر او، گیار میباید 
 .روز بعد، مبارک زیر فشار مردمی قدر  را ترک کرد

 یک محافظه کار درمیان دموکرا  ها
هیالری کلینتون، زنی که می پندارد میتوان جریان زمان را 
متوقف کرد، ازسوی حزا دموکرا  بعنوان نامزد ریاست 
جمهوری آمریکا معرفی میشود و همه نظرسنجی ها تا 
امروز نشانگراین است که بخت بسیاری برای راهیابی به 

(، و این در شرایطی است که دنیای خارا ۲کا  سفید دارد )
برای آمریکاتیها خطرناک و پرآشوا تر و بیش ازهمیشه 

در  “بهارعرا”غیرقابا درک است. آیا رفتار او درزمان 
مصر میتواند نشان دهنده سیاست خارجی اش در خاور 
نزدیک پس از انتخاا به ریاست جمهوری باشد؟ او در 

)انتشارا  فایار،  “زمان تصمیم گیری ها”خاطرا  خود" 
مصر نشان  “بهار”( پنهان نمیکند که از دید او نتیجه ۲۱۹٢

داد که حق با او بوده است" سقوط حسنی مبارک به ظهور 
خودکامه ای بدتر از مستبد پیشین انجامید. درواقه، او این 
ایده را رد می کند که عقب نشینی اش اجتناا ناپییر بوده 
است. یقینا، رفتاراو در آن زمان میتوانست نتیجه یک 
برآورد غلط کادر دیپلوماتیکش در مصر بوده باشد. اما در 
اساس، او مدافه محافظه کارترین خط مشی، هم از نظر 

 .خطرپییری و هم از جهت تعهد سیاسی بود
محافظه کاری ”این محافظه کاری، که برخی حتی آن را 

توصیف میکنند، انتقاد اصلی چ  دموکرا  به اوست.  “نو

سازمان، اتحادیه و انجمن  ۲۱اتتالف گسترده ای متشکا از 
آلمانی قرارداد تجار  آزاد اروپا با آمریکا و کانادا را 

های دموکراتیک نامیده و خواستار توقف میاکرا  در  رسوایی
 این باره شدند.

آلمان، اتتالف گسترده ای  “هندلز بال ”به گزارش روزنامه 
از اتحادیه ها ، سازمان ها و انجمن های مختلف در آلمان 
خواستار توقف سریه میاکرا  قرارداد تجار  آزاد اروپا با 

 شدند. “تی تی آی پی”آمریکا موسوم به 

این اتتالف گسترده که شاما برخی اتحادیه ها، انجمن های 
رفاهی، اجتماعی و زیست محیطی ، سازمان های توسعه 
سیاسی و کلیساها بودند توقف سریه این میاکر  را خواستار 
شده و همچنین خواستار به حالت تعلیق درآمدن تصویب توافق 

 تجار  آزاد با کانادا موسوم به ستا نیز شدند.

 07این اتتالف گسترده از برگزاری تظاهرا  باشکوهی در 
سپتامبر در هفت شهر آلمان برای تاکید بر این خواسته های 

 خود خبر داد.

اتتالف ضد تی تی آی پی اعالم کرد که تظاهرا  ملی 
بالفاصله قبا از کنوانسیون حزا سوسیال دموکرا  با 
موضوع قرارداد تجار  آزاد با کانادا و قبا از نشست وزیران 
تجار  اتحادیه اروپا نقطه اوا اعتراضا  تا به حال ما خواهد 

 بود. تی تی آی پی و ستا را متوقف کنید.

انجمن مختلف عضو این اتتالف ضد  سازمان و  31بیش از 
ستا و تی تی آی پی هستند. به زعم این اتتالف گسترده این 
توافقا  یک رسوایی دموکراتیک است. سازمان نان برای 

بخصو  بخش کشاورزی را که قشری فقیر هستند از  جهان 
 قربانیان اصلی این قراردادهای تجار  آزاد عنوان کرد.

به گفته یکی دیگر از سازمان های عضو این اتتالف قرارداد 
تجار  آزاد با آمریکا خدما  اجتماعی غیر انتفاعی در آلمان 

 را به خطر می اندازد.

این اتتالف مخالف با قراردادهای تجار  آزاد با آمریکا و 
هزار شرکت کننده در  011کانادا انتظار شرکت بیش از 

سپتامبر را دارند. این اعتراضا  قرار است  07اعتراضا  
در شهرهای برلین، فرانکفور ، هامبورگ، کلن و ییپزی ، 

 مونیخ و اشتوتگار  برگزار شود.

در اکتبر گیشته نیز اتتالفی در برلین اعتراضا  گسترده ای 
علیه تی تی آی پی را سازماندهی کرد که به گفته سازمان 

هزار نفر و بر اساس اطالعا  پلیس  251دهندگان آن حدود 
 هزار شرکت کننده داشت. 051حدود 

از   همچنین قبا از دیدار ماه آوریا رتیس جمهور آمریکا
هانوفر آلمان نیز مجددا ده ها هزار نفر علیه قرارداد تجار  

  .آزاد با آمریکا اعتراض کردند

 هیالری کلینتون، بازگشت به مداخله گری قدرتمند؟

عضو دفتر سیاسی سازمان کمونیستی 
جبهه خلق برای آزادی فلسطین با اشاره 

اسیر  “بالل کاید”به اینکه پیروزی 
اعتصاا کننده غیا حتمی است، به ر یم 
صهیونیستی اسراتیا هشدار داد که از 

 آزمودن صبر آنها اجتناا کند.

به گزارش رسانه های خبری فلسطین، 
جمیا مزهر طی سخنانی در جشنواره 
دانش آموزان اول دبیرستان در غزه گفت 
که پیروزی بالل کاید عضو اسیر جبهه 

روز پیش اعتصاا غیا  68خلق که از 
کرده است و نیز دیگر اسرای در بند 
زندان های ر یم صهیونیستی حتمی است 
و ر یم صهیونیستی ضروری است 

معادی  خود را بار دیگر مورد محاسبه قراردهد زیرا 
چنانچه سالمتی احمد سعدا  دبیر کا جبهه خلق و بالل 
کاید و یا هر اسیر دیگری به خطر بیفتد، این جبهه دست به 

 اقدام انقالبی خواهد زد.

در  وتن سال گیشته دادگاه ر یم صهیونیستی اسراتیا بالل 
کاید که از اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین است، 
به بازداشت اداری بازگرداند و این در حالی بود که دوره 

 ساله محکومیت وی در زندان به پایان رسیده بود. 05

یک نوع بازداشت بدون محاکمه به مد  “ بازداشت اداری”
ماه است که در مورد برخی ها این مد  زمان  6یک تا 

بارها تمدید میشود و ر یم صهیونیستی وجود پرونده های 
امنیتی درباره این افراد را بهانه ای برای تمدید بازداشت 

 آنها قرار میدهد.

هزار فلسطینی  7بر اساس آمارهای رسمی فلسطین حدود 

 جبهه خلق برای آزادی فلسطین:

  دشمن از آزمودن صبر ما اجتناب کند 

سازمان آلمانی خواستار توقف  ۰1

 مذاکرات تجارت آزاد با آمریکا شدند
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جفری گلدبرگ، روزنامه نگار آمریکایی در مقاله ای با 
بدگمانی اوباما  ۲۱۹٢در آوریا “  دکترین اوباما”عنوان 

را شرح میدهد؛ این “  کتاا نقش واشنگتن”نسبت به 
غیر رسمی که اک ر نخبگان پایتخت آمریکا و  “راهنمای”

کارشناسان سیاست بین المللی را به هم پیوند میدهد، و اوباما 
نظرخوشی نسبت به آن ندارد. آنچه که اوباما رد میکند، این 
است که این راهنما، در همه شرایط درگیری برتری را به 
کاربرد زور میدهد" فشار دیپلوماتیک را بر کوشش برای 
دستیابی به مصالحه و تهدید بالقوه یا استفاده عملی از سالح 
درصور  لزوم را ارجح میشمارد. با اینحال، آشکار است 
که هیالری کلینتون تجسم دستگاه مدیریتی است که مجتمه 

شورای روابط ”صنعتی و اندیشکده هایی مانند  -نظامی
مرکز راهبرد و ”و یا حتی “  بنیاد بروکینگز”، “خارجی

را گرد می آورد و گیر اعضای آنها به  “مطالعا  بین المللی
 .دستگاه مدیریتی نشانگر نفوذی است که از آن برخوردارند

 ؟“ اندارم جهان”
( گرایش اصلی نامزد ۲در مطلبی اخیر، جفری ساکز )
او به قدر  آمریکا معتاد ”دموکرا  را چنین تشریح میکند" 

او هربار که درباره کاربرد زور اظهارنظرکرده"  .“است
، برضد ۹۱۱۱علیه صربستان اسلوبودان میلوسویچ در 

و  ۲۱۹۹، معمر قیافی درسال ۲۱۱۲صدام حسین درسال 
پاسخ او م بت بوده، امری که  ۲۱۹۲  –  ۲۱۹۲بشار اسد در 

دست کم در مورد عراق و لیبی عواقبی فاجعه بار داشته 
 .است

آمریکا و تنها آمریکا ”دوماً، او لبریز از این ایده است که 
است نایی شمردن ”و این  “باید رهبری جهان را داشته باشد

با تفرعن همراه است. بطور خالصه، این اقتصاد  “آمریکا
دان بین المللی که تبدیا به هوادار محیط زیست شده مینویسد" 

هیالری کلینتون به درستی ترام  را به غیر قابا پیش بینی ”
بودن متهم میکند اما خود او، به شکلی خطرناک قابا پیش 

او نگران آن است که وقتی هیالری رتیس  .“بینی است
جمهوری شود، ایای  متحده به دیدگاه کالسیک روابط بین 

بازگردد. حرف جیمز  “راهنمای واشنگتن”المللی یعنی 
تراوا هرچند این تحلیا را تعدیا اما در نهایت حرکت در 
این مسیر را تاتید میکند. او مینویسد" برنامه سیاسی هیالری 
کلینتون بطور اساسی تفاوتی با برنامه اوباما ندارد، اما 

روشی که او برای روابط بین حکومتها درنظردارد به نظر ”
 .“کیسینجر شبیه و تجسم واقه گرایی سیاسی است

نورث ”الیزابت شاکمن هارد، سیاست شناس دانشگاه 
نزدیک شیکاگو، به نوبه خود ازاین بیم دارد که  “وسترن

حضور هیالری کلینتون در کا  سفید به جن  های جدید 
آمریکا در خاور نزدیک بیانجامد. به نظر او، هیالری 

هرگز محدودیتی برای توانایی ایای  متحده برای ”کلینتون 
(. او هیچ ٢( “ت ییر دنیا با معیار منافه خود قاتا نبوده است

گاه ترازنامه ای درمورد موضه گیری هایش، اعم از عراق 
به جن  آغازشده  ۲۱۱۲)او بعنوان سناتوردموکرا  درسال 

توسط جرا دبلیو بوش رای داد( و لیبی اراته نکرده است. 
تالش بسیاری کرد ستاد نیروهای   –سیاست او درمورد لیبی 

مسلح آمریکا که نسبت به عملیا  بن ازی، باعواقب شومی 
 –که میدانیم، اکراه داشت را به اقدام نظامی ترغیب کند 

باردیگر تمکین او نسبت به راهنمای واشنگتن را نشان 
میدهد. این استاد دانشگاه یادآوری میکند که جو بایدن، معاون 
رتیس جمهوری با مشارکت آمریکا در سرنگونی قیافی 
مخالف بوده و گفته بود پیش از درگیر شدن در یک جن  

نه فقط به روز پس از آن، بلکه به یک دهه بعد فکر “می باید
 .“کرد

 دیدگاهی تن  درباره منافه آمریکا
نگاهی سریه به افق رفتاری هیالری کلینتون، درسال هایی 

( بود، ۲۱۱۱  –  ۲۱۹۲که در راس وزار  امور خارجه )
نشان میدهد که زنی که تحت سلطه دیدگاهی تن  از منافه 

بیش از آنکه درفکر قابلیت ”آمریکا است، به نوشته تراوا 
به  .“واقعی تهدید باشد، به نمونه بودن ارزش خود باور دارد

این دلیا بود که او از رتیس جمهوری آمریکا به خاطر اینکه 
تعیین شده یعنی کاربرد  “خط قرمز”پس از عبور سوریه از 

سالح شیمیایی از حمله به این کشور خودداری کرد به شد  
انتقاد نمود. بنابر گفته های نزدیکانش او واکنشی تند داشت" 

اگر گفته شود که حمله میکنیم، گزینه دیگری نداریم، باید ”
به نظر اوباما، حمله هیچ مشکلی را حا “.  این کار را کرد

اگر ازاین   –نمیکرد و احتمای وضعیت غم انگیز سوریه را 
 .وخیم تر میکرد –وخیم تر نیز ممکن باشد 

این نخستین باری نبود که اوباما و وزیر امور خارجه اش 

نظراتی متفاو  داشتند. نخستین اختالف بین آنان درمورد 
، هنگامی که  نرال های ۲۱۱۱اف انستان پیش آمد که ازسال 

هزار  ٢۱آمریکایی حاضر دراف انستان خواستار حضور 
سرباز آمریکایی اضافی در این کشورشدند. کلینتون در تقابا 

 “برنامه ضد شورش”با اکراه اوباما با اشتیاق به حمایت از 
 نرال ها پرداخت. او درخاطرا  خود توضیح میدهد که 
ارزیابی اش این بوده که طالبان تا زمانیکه در موضه قدر  
است تن به میاکره نخواهد داد. ازاین رو، پیش از میاکره 
میباید بر آنها غلبه کرد یا بحد کافی آنها را تضعیف نمود. این 
نیز همچنان برمبنای راهنمای واشنگتن است. تراوا مینویسد" 

در گیشته  نرال ها درحدی زیاد توانایی آمریکا در تبدیا ”
اف انستان به یک کشور خودکفا ازنظر سیاسی و نظامی را 
بیش ازمیزان واقعی ارزیابی کردند. حس غریزی اوباما مانند 
مورد عراق خوا بود. کلینتون اشتباه میکرد، چنانکه درمورد 

 .“عراق اشتباه کرده بود
درباره توقف برنامه  “میاکره با تهران”رفتار او درمورد 

هسته ای نظامی دایما نقشی از سوء ظن و میا به سن  
اندازی در راه امضای توافق داشت. او در خاطراتش از 
امضای توافق حمایت میکند اما با اصرار بر نقش چندجانبه 
بودن تحریم ها برای واداشتن تهران به توافق تاکید دارد، 
درحالیکه اوباما به نوبه خود همواره این نکته را درنظر داشته 
که در ورای تحریم ها، برای دست یابی به توافق هردوطرف 
می باید گیشت هایی بکنند. تراوا ادامه میدهد که اوباما 

حاضر بود به ایرانی ها کمک کند تا حف  ظاهر کنند زیرا ”
درک میکرد که آنها به این کمک نیاز دارند. او درک میکرد 
که آنها نیز گیشته و سیاستی دارند و همواره نسبت به واداشتن 
آنها به عقب نشینی تنها با نشان دادن چن  و دندان بدگمان 

نقش ”خالصه، یک بار دیگر کلینتون درمورد ایران به  .“بود
 .باورداشت و اوباما از آن پرهیز میکرد “واشنگتن

 ترجیح ریاض بر تهران
هیالری کلینتون وزیر امور خارجه دوره اول ریاست 

رابر  کاگان، یکی از  ۲۱۹۱جمهوری اوباما درسال 
درخشان ترین نظریه پردازان محافظه کاری نو را به 

، که گروهی از مشاوران “هیا  سیاست خارجی”عضویت 
دربیرون از وزارتخانه بود منصوا کرد. آیا وقتی رتیس 
جمهور شود از نظریه او پیروی میکند؟ شاید مهم تر و نشان 
دهنده تر ازاین که سیاست واقعی او وقتی انتخاا شود چه 
خواهد بود، این است که او با نظر باراک اوباما درمورد 
داشتن روابط کلی با تهران موافق نیست. رتیس جمهوری 
کنونی آمریکا ایران را بعنوان یک عاما ضروری برای ثبا  
خاورنزدیک میداند. ازنظر هیالری کلینتون شرکای ممتاز 
)بجز اسراتیا( عربستان سعودی، رهبر دنیای سنی، و مصر 

، هیالری اصرار داشت که بنیاد ۲۱۹٢هستند. در نوامبر سال 
بروکینگز برای حف  فاصله رادیکال با تهران مداخله کند و 

من در اجرای این توافق ایران را بعنوان یک شریک ”میگفت" 
(. ریاض از این امر ٢( “نمیدانم، ایران هدف این توافق است

خشنود بود. فزون براین، از هیالری کلینتون در شبکه 
به خوبی پییرایی خا  میشود. جویس کرم، نماینده  “العربیه”

میگوید میتوان  “الحیا ”واشنگتن روزنامه سعودی چاپ لندن 
انتظارداشت که دستیابی هیالری کلینتون به قدر  به وضعیت 

هیچ رهبرخاورمیانه ای دارای روابط نزدیک با ”کنونی که 
 “عما گرایی”( پایان دهد. او، وفادار به ٢( “کا  سفید نیست

با رهبران منطقه “  روابطی شخصی”خود امیدوار است که 
 .برقرار کند

 “آیپک”آشکارا نزدیک به 
، نویسنده الحیا  پیش “تفکر آرزومندانه”در راستای بودن در 

بینی میکند که کلینتون قاطعانه خواهد کوشید ازاین پس رابطه 
ای گسترده با دنیای عرا سنی برقرارکند و خودرا بیش از 

نشان دهد و تا حد  “خشن تر” “روسیه و ایران“اوباما دربرابر
 ۲۱۱۲اتحادیه عرا درسال  “زنده کردن ابتکار صلح”

فلسطین پیش رود. این ابتکار، که  -درمورد درگیری اسراتیا
توسط عربستان سعودی به پیش برده میشد و پیشنهاد صلحی 
کلی را با دنیای عرا برمبنای عقب نشینی کاما از مناطق 

را میداد در آن زمان با بی  ۹۱٢۹فلسطینی اش الی ازسال 
اعتنایی اسراتیا روبروشد. در آن طرح، انتظارا  اسراتیا 
دقیقا با طرح همخوان نبود. با اینحال، هیالری کلینتون همواره 

کمیته ”بعنوان یکی از نزدیک ترین رهبران دموکرا  به 
)آیپک( ظاهر شده که یبی  “اسراتیا -امورعمومی آمریکا

هوادار اسراتیا در واشنگتن است. او همواره فلسطینی ها را 
مسئول شکست میاکرا  صلح دانسته و به نفه یک رشته از 

دولت ”انتظار  اضافی اسراتیا )به رسمیت شناخته شدن 
توسط سازمان آزادیبخش فلسطین، حف  دره اردن تحت  “یهود

کنترل اسراتیا و غیره( موضه گیری کرده است. با اینحال، به 
دو ”خالف حزا جمهوریخواه که راهکار انتخاباتی آن موضه 

( است، ۹( “حکومت که درکنار یکدیگر درصلح زندگی میکنند
هیالری کلینتون همیشه، حتی در آغاز دوره اول ریاست 
جمهوری اوباما از ابتکار صلح مطرح شده توسط او درباره 
روند صلح )ماموریت اعزام جرا میچا( به این دلیا که 
بعنوان پیش شرط خواهان پایان گرفتن ساخت شهرکهای 
یهودی نشین در قلمرو فلسطین، شرطی که او آن را برای 

میدانست طفره رفته است. ماموریت  “غیرقابا قبول”اسراتیا 
 .جرا میچا شکست خورد

طبقه سیاسی و رای دهندگان اسراتیلی هر رتیس جمهوری 
جمهوری خواهی را به هیالری کلینتون ترجیح میدهند. اما، 
اگر قرارباشد که رتیس جمهوری دموکرا  باشد، در 
اینصور  هیالری بهترین گزینه خواهد بود. احساس عمومی 
در اورشلیم چنین است. با اینحال، رهبران اسراتیا نگرانی 
هایی درمورد تحول در وضعیتی دارند که از دید ایشان هشدار 
دهنده است" درمیان جوانان و جناح چ  حزا دموکرا  
مخالفت هایی رشد یابنده نسبت به سیاستی که اسراتیا درمورد 
فلسطینیان اعمال میکند به گوش میرسد. بنابر یک نظرسنجی 

دموکرا  های ”درصد از  ٢٢، “مرکز پژوهش پیو”اخیر 
)”پیشرو در ایای  متحده نسبت به “(  لیبرال دموکرا  ها“ 

فلسطینیان احساسا  مساعدتری از اسراتیا دارند. این یک 
تحول چشمگیر است زیرا درمیان ایشان بخش مهمی را 

که برنی ساندرز   –یهودیان تشکیا میدهند. از دید این پیشروها 
نامزد مرحله مقدماتی انتخابا  ریاست جمهوری نشان داد که 

هیالری کلینتون دست کم   –وزنی بیش از برآورد ابتدایی داشته 
میباید بیش از حد اوباما به نفه فلسطینیان موضه قاطه بگیرد. 
این مانه داخلی هرچند کوچکی برای کلینتون در مسند ریاست 

 .جمهوری است اما او نمیتواند آگاهانه آن را نادیده بگیرد
بر  “قاعده گرایی”هیالری کلینتون برای اینکه نشان دهد 

کارزار انتخاباتی اش چیره است، بعنوان معاون رتیس 
را که نماینده جریان غالب بر  “جناح میانه”جمهوری مردی از 

سیاست آمریکا است برگزیده است. برای این سمت او 
میتوانست یک سیاه پوست یا یتین تبار را برای جلب نظر 

نژادی انتخاا کند یا کسی را برگزیند که  -اقلیت های قومی
د ”بتواند رای جوانان، که در آن عقب مانده را جلب کند. 

او ”روزنامه یهودی پیشرو نیویورک مینویسد" “  فوروارد
 “پیشکسو ”سناتور ویرجینیا تیم کین را برگزید که یک 

میانه ”سیاست آمریکا، عضو کمیسیون امور خارجه سنا و 
رویی است که نمیتواند کسانی را که به ساندرز تمایا داشته 

شهر   “دوستی با اسراتیا”( جلب کند. همچنین کین به ۹( “اند
دارد. با اینحال، او از جمله نمایندگان دموکراتی بود که از 
حضور در کنگره درهنگام ایراد سخنرانی تحریک آمیز 

بنیامین نتانیاهو، به دعو   ۲۱۹٢مارس  ۲مشهور 
جمهوریخواهان، علیه اوباما درباره امضای توافق با ایران 
خودداری کرد. توافقی که کین از روز نخست هوادار سرسخت 
آن بود. امری که بی تردید از دید اسراتیلی ها، و سعودی ها، 

 .نقطه ای سیاه است
۹- Cité par James Traub, “ The Hillary Clinton’s 

Doctrine “, Foreign Policy, 6 novembre 2105. 
بر اساس تمام ارزیابی ها هیالری کلینتون بر حریف اش  -۲

 ترام  پیروز می شود
۲- Jeffrey Sachs,” Clinton Speech Shows That 
only Saunders Is fit for the Presidency “, Huff-
ington Post, 6 juin 2116. 
٢- “ Will Hillary Clinton Lead us Into Another 
War in the Middle East ? “, Huffington Post, 3 
avril 2106. 
٢- Cité par Reza Marashi, “ The Middle East is 
Changing. Hillary Clinton’s Policy Isn’t “, Huff-
ington Post, 31 novembre 2105. 
٢- Joyce Karam, “ What a Hillary Clinton 
nomination means for the Middle-East “, Al-
Arabiya, 7 juin 2106. 

در برنامه انتخاباتی جمهوری خواهان برای دونالد ترام   -۹
ما از حق اسراتیا بم ابه یک دولت یهود در دفاع از  “:آمده 

مرزهایش دفاع می کنیم . در آینده بنظر ما دو دولت باید وجود 
داشته باشد" اسراتیا و یک دولت قلسطینی. بیت المقدس باید 

 .“پایتخت اسراتیا باشد
۹- Nathan Guttman, “ Tim Kaine, Clinton’s Pick 
for Vice-President, Is a pro-Israel Centrist “, for-
ward.com, 22 juillet 2106. 

دامه کلینتون ... از صفحه قباا  
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 مقابا انقالبیون دفاع کرد.
 نظامی کمال آتاتورک در ترکیه–حکومت دیکتاتوری 

اگر چه آتاتورک مانند رضا خان توسط انگلیسها بقدر  نرستیتد 
ودر یک مبارزه برای استقالل ترکیه سکویر بتقتدر  رستیتد ، 
اما ادامه حکومت نظامی در ترکیه در نهایت همان مستیتری را 

 پیمود که در ایران توسط حکومت پهلوی پیموده شد.
حکومتهای نظامی ودیکتاتوری یتکتی بتعتد از دیتگتری بتقتدر  

 رسیدند.
 

 چرا دیکتاتوری کمال پاشا به اردوغان اسالمی ختم شد؟
در زمان کمال آتاتورک، طبق اساسنامه جتدیتد، استالم بتعتنتوان 
میهب رسمی کشور جمهوری ترکیه شناخته شد. قدر  ختلتیتفته 
به شوراهای ملی انتقال داده شد واز بین نرفت واین راه را بتاز 
کرد تا در موقه موعود قانونا فردی م تا اردوغتان  بتتتوانتد بته 
خالفت برسد. در حقیقت اردوغان با همان قوانیتن ا ستکتویرا 
اسالمی زمتان آتتاتتورک دارد حتکتومتت ختالفتت ختودرا پتایته 

 گیاری میکند وهیچ منه قانونی هم ندارد.
طبق قوانین دوران آتاتورک ذکر متیهتب در شتنتاستنتامته افتراد 

 اجباری شد.
اسالمی وفقط حتنتفتی ونته شتاخته -مدارس، مراکز ومساجد سنی

های دیگر استالمتی، از طترف دولتت ستازمتانتدهتی شتد وایتن 
مدارس ومساجد با پول وکمک دولتی قانونا از طرف دولتت در 

 جامعه تبلیغ وترویج میکردند.
در این مساجد ومراکز امام ها را تربیت وتعلیم متیتکتنتنتد)حتوزه 
علمیه وطنی( تا در تمام سرویسهای میهبی، عبادی واداری در 
جتتامتتعتته گستتتتترش یتتابتتنتتد. امتتامتتان را در حتتقتتیتتقتتت بتتعتتنتتوانا 

 خدمتگزارانا اجتماعی کاربرد پیدا کردند.
حتی مسلمانان علوی در ترکیه به این قتوانتیتن  تتبتعتیتض آمتیتز 

 اعتراض میکردند.
در حقیقت ا سکویریزما آتاتورکی هیچوقت به متعتنتی جتدایتی 
دین از دولت نبود. همیاری دولت به میهب سنی اسالم ودیتانتت 

 بود.
در زمان آتاتورک سفتیتران متیهتبتی ریتاستت جتمتهتوری بترای 

تعیین شد . بودجته ای بترابتر بتا  0924مسجد در سال  77511
 میلیاردیر امروزی فقط برای میهب سنی تعیین شد. 215

در حقیقت مالیا  مردم رابه جیب امامان سرازیر کردند. حتتتی 
میاهب دیگر نمیتوانستند از این بودجه استفاده کنند. پروتستانتهتا 

 و کاتولیکها اصال به حساا نمیامدند.
 

 از " سکوالریزم" دیکتاتوری کمال تا خالف  اردوغان
اسالمی  کمال پاشا در حتقتیتقتت -دیکتاتوری نظامی_سکویریزم

از جامعه ترکیه یک جامعه دیکتاتور زده ساخت. در 
این جامعه م ا جامعه ایران دوران پهتلتوی هتر نتوع 
آزادی، تشکا وابراز عقیده مخالف در نطفه خفه شتد 
وفقط نیروهای اسالمی میتتوانستتتنتد آزادانته فتعتالتیتت 

 کنند.
دمکراسی ترکیه هم مت تا ستکتویریتزمتش از درون 
تهی بود. دولتهای به اصتطتالح انتتتختابتاتتی فتقتط در 
حقیقت عروسکهای امیران ارتش بودند که اگر دست 
از پا خطا میکردند با یتک کتودتتای ختونتیتن دوبتاره 
حکومت نظامی را تا چندیتن ستال حتاکتم متیتکتردنتد. 

 0981و 0970-0961کتتتودتتتتا هتتتای نتتتظتتتامتتتی 
،کشتار نیروهتای چت  وکتمتونتیتستت ومتردم 0997و

نتمتونته ای  2106معترض وکودتای نظامی ناموفتق 
 از این قدر  نمایی نظامیان در ترکیه بوده.

جامعه دیکتاتور زده ترکیه ماننتد جتامتعته دیتکتتتاتتور 
زده دوران حتتکتتومتتت پتتهتتلتتوی متتردم را بتتطتترف 
گرایشا  اسالمی که با حمایت کتامتا دولتتتی هتمتراه 

نظتامتیتان دولتت  0997بود سوق داد. بعد از کودتای 
را رسما بدست احزاا اسالمی سپردند. اردوغان در 

نظامی کمتال پتاشتا  -حقیقت میوه حکومت دیکتاتوری
است که خودرا آتاتورک یعنی پدر متردم تتورک نتام 
 نهاد. از آن پدر اینچنین پسر خلف اسالمی زاده شد.

ستال اختیتر بته ختوبتی  011تجربه ایران وترکیه در 
نشتتان داد کتته دیتتکتتتتتاتتتوری وجتتنتتایتتت، دیتتکتتتتتاتتتوری 
وجنایت میافریند. تتنتهتا راه متبتارزه بتا دیتکتتتاتتوری 
وجنایت وحتکتومتتتهتای نتظتامتی واستالمتی، انتقتالا 
وسرنگونیش ایتن حتکتومتتتهتا بتدستت متردم انتقتالبتی 
وطبقه کارگر در جامعه است. نظام شتورایتی کته از 
دیتتکتتتتتاتتتوری، حتتکتتومتتت فتتردی، حتتکتتومتتت نتتظتتامتتی 

 واسالمی منافعی ندارد.

بور وازی در متنتطتقته وجتهتان بترای پتیتشتبترد متنتافتعتشتان 
مجبورند از دیکتاتورها قهرمان بسازند. در ایتران حتکتومتت 
انگلیس برای سرکوا مردم وجنبشهای اعتراضی رضا خان 
را بقدر  رساند و زمانی کته رضتا ختان بتطترف فتاشتیتستم 
هیتلری سوق پیدا کرد گوشش را گرفتند از مملکت بیترونتش 

 کردند وتاا شاهی را بر سر محمد رضا نهادند.
بور وازی در ایران وجهان رضا خان قلدر، دیکتاتور، دزد 
وجنایتکار را مظهر پیشرفت، تمدن، سکویریزم ومتدرنتیتتته 
جا زدند. اما تجربته نشتان داده کته از حتکتومتت دیتکتتتاتتور 
وجنایتکار فقط جامعه ای دیکتاتور زده وعقب افتتتاده پتدیتدار 

 میشود. کسی که باد میکارد طوفان درو میکند.
در زمان دیکتاتوری رضا شاه، ستلتطتان زاده کته یتکتی از  

زمتانتی کته کتمتیتنتتترن  -رهبران حزا کمونیست ایران بود 
رضا خان را مترقی مینامتیتد و ختود ستلتطتان زاده بتایختره 
توسط ماشین جنایت وترور استالین از بین رفت مطالتبتی در 

 خصو  رضا خان نگاشت که آموزنده است" 
 سلطان زاده مینویسد"

ارضاخان هنگامی که حس کرد موقعیتش بته انتدازه کتافتی  
مستحکم شده است، نتقتاا جتمتهتوری ختواهتی را از چتهتره 
خویش برداشت و جن  علیه آزادی خواهان را شروع کترد. 
او بسیاری از رفقای ما را به زندان انتداختتته، انتقتالبتیتون را 

کنتد و در عتیتن حتال  بدون بازپرسی و محاکمه تیرباران می
موقعیت شخص خویش را ت بیت و تدریجا بته بتزرگ تتریتن 

 گرددا مالک ایران تبدیا می
وزمانی که روحانیون مرتجه میهبی ازنفوذ خود در جتامتعته 
شاهنشاهی بیمناک میگردند، رضا خان در یک نامه بته آنتان 

 قول میدهد که"
 ":شاه نیز فورا تلگرام زیر را در جواا آنان فرستاد

اجناا مستطابتان حتاا آقتا نتورهللا متجتتتهتد  -0316آذر 23 
فشارکی و حاجی کمال الدین و سید العراقین دامت افاضاتهم. 
تلگراف جنابعالی واصا گرید. ما بسیار خرسندیم که نخستت 
وزیر و وزیر دربار موفق شدند مکنونا  خاطر ما را بترای 
شما تشریح کنند. همان طور که خودتان واقتفتیتد، هتیتچ وقتت 

چیزی جز حف  و عظمت اسالم و حرمت مراجته 
دینی مد نظر ما نبوده است. ما همیشته ایتن هتدف 
را دنتتبتتال کتترده و ختتواهتتیتتم کتترد کتته اقتتدامتتا  و 
تصمیما  متا نستبتت بته طتبتقته متحتتترم عتلتمتا و 
پیشرفت اهداف مقدس اسالمی بتا متانتعتی متواجته 

ما امیدواریم که علما نتیتز هتمتیتشته از ایتن .  نشود
تمایال  که در جهت بهبود کشور و حف  عظتمتت 
دین است استقبال و پشتیبانی کرده و با نشان دادن 

 صداقت خود ما را خرسند سازندا
 .سلطان زاده ادامه میدهد"

داد کتته  هتتای دوستتتتتانتته نشتتان متتی  اایتتن تتتلتتگتتراف
بتی     رضاشاه با مالیان به توافق رسیده بود. متنتطتق
که  -چون و چرای مبارزه طبقاتی، پادشاه جدید را

هر چه انقالبی و مترقی در کشتور بتود سترکتوا 
متجتبتور کترد تتا تتکتیته گتاهتی متیتان  -ساختت می

روحانیت مرتجه برای خود جست و جو کتنتد. او 
به خاطردست یافتن به این هدف باید امتیازاتی بته 

داد. امتیازاتتی کته حتتتی بتدتتریتن و  روحانیت می
 تن به آن نداده بود"  آخرین پادشاه قاجار هم

 0-.تجدید نظر در قانون نظام وظیفه 
انتخاا پنج تن از علمای درجه اول به عتنتوان -2 

 وکیا مجلس  و ناظر بر این گونه امور[
انتصاا ناظر برای نظار  بته انتجتام قتوانتیتن -3

هتا و   اسالمی و آداا دینی در مرکز و شتهترستتتان
 تصویب قوانین در اینباره

دستگاه دولتی موظف است هر عما و اقتدامتی -4
منافی با دین را ممنوع کند )م تال فتروش شتراا، 

 نشر کتب و جروا  ضالل و غیره(. 
رسیدگی بته دعتاویتی کته در ستازمتان ستابتق -5 

بایست مجددا  های شرع بود، می  عدلیه جزو دادگاه
 به روحانیت واگیار شود

ای آمتادگتی ختود را   به دستور رضاشاه، دولت طی نامه ویژه
های روحانیت اعالم کرد. ..................   برای انجام خواست

ولی در باره شرکت پنج تن از علمای درجه اول در متجتلتس، 
تتن از  35کترد کته متراجته اعتظتم شتیتعته  دولت پیشنهاد می

مجتهدین شایسته را که با امور مملکتی آشنا باشند، برگزینتنتد 
و هر بار، پس از انتخابا  مجلس، پنج تن از آنتان را بترای 

 مجلس در نظر بگیرند
مسلم استت کته دولتت نستبتت بته حضتور عتلتمتا در متجتلتس 
مخالفتی نداشته و به موقه خود حمایت کاما و یزم ختود را 

 از این امر ابراز خواهد کرد
در نامه آمده است" ادر باره مساتا دیگر باید اطمینان داشتتته 
باشید که دولت به مقاما  مربوطه دستتور ختواهتد داد تتا از 
انتشار مطالب منافی با دین و جامتعته روحتانتیتت جتلتوگتیتری 
کند، چون، دولت خود در ممنوعیت اعمال ضد میهب ذیتنتفته 
است، لیا به طتور هتمته جتانتبته از ایتن ختواستت روحتانتیتت 

 کند...................... پشتیبانی می
روحانیت، قبا از هر چتیتز، حتتتی حتقتوقتی را کته در دوره 
سلسله قاجار از دست داده بود، یعنی نظار  بتر تصتمتیتمتا  
مجلس از نقطه نظر شریعت و دین را دوباره بتازیتافتت. ایتن 
به آن معنا است که هیچ قانون مترقی نتتتوانتد در متجتلتس بته 

 تصویب برسدا
بر خالف نظر رسمی حتزا بتلتشتویتک وحتزا کتمتونتیتستت 
ایران که سلطان زاده را بختاطترا چت  رویا از رهتبتریتت 
حزا کنار گیاشتند،  تاریخ ثابت کترد کته نتظترا  وتتحتلتیتا 
های سیاسی سلطان زاده بسیار انقالبی، رادیکال وآینده نتگتر 

ستال  71بود. تو گویی او میتوانست حدس بزنتد کته بتعتد از 
-حکومت خمینی ادامه طبیعی حکومت دیکتتتاتتوری استالمتی

 سکویر رضا خان باشد.
کسی که طرفدار حکومت دیکتاتوری رضا خان باشد نبایست 
از میوه این حکومت بعد از دهها سال که حتکتومتت استالمتی 

 هست شکایت بکند.
متاسفانه حتی حزا بولشویک وحزا کتمتونتیتستت ایتران از 
نظرا  انقالبی سلطان زاده بی بهره شد واز رضتا ختان در 

 ترکیه وایران: از دیکتاتوری تا دیکتاتوری
  از رضا شاه وکمال پاشا تا خمینی واردوغان

 کودتا و اردغان
 طرح از مانا نیستانی
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وحشت از آدامه پیشروی نیروهای ایگان های متدافته ختلتقا 
کانتتون از هتم  ۲جهت تصرف مناطق بیشتر و متصا کردن 

جدا در کردستان )رو آوا( و نجا  جانیان داعش از ضربا  
 سنگین تر بود.

در این میان موضه دولت آمریکا نیز قابا تآما ، بحت  و بته 
شد  ریاکتارانته و ضتدمتردمتی استت . امتروز اجتوبتایتدنا 
معاون رتیس جمهور آمریکا ، کسی که دو سال قبا اردوغتان 
را به حمایت و همکاری با داعش متهتم کترد، متهتمتان دولتت 
ترکیه بود و با رتیس جمهور و نخست وزیر این کشور دیتدار 
داشت. نامبردە که از نزدیکی اختیتر دولتت تترکتیه بته جتبتهه 
روسیه، ایران، سوریه و حزا هللا لبتنتان نتگتران استت ، در 
صدد التیام بخشیدن به نگرانیهای سران ااک پارتیا بتعتد از 
کودتای نافرجام اخیر این کشور و موضه متبتهتم آمتریتکتا در 
این مورد و همچنین حمایت هوایی آمریکا از متبتارزیتن کترد 
در سوریه در جن  با داعش است، از فاصله مشخص دولتت 
متبتوعتش بتا نتیتروهتای کترد، از جتمتله بتازگشتت بته شترق 
رودخانه فرا  و مخالفت با پیشروی آنان صحبت و به دولتت 
ترکیه بعنوان متحد استراتژیک آمریکا اطمینان داد . اما نبایتد 
فراموش کرد که دولت آمریکا به ناچار به حمایت هتوایتی از 
نیروهای مبارز کرد که شکست داعش در سوریه و عراق را 
کلید زدند، برخاست. در نبرد و مقاومت سرافرازنه کوبانی ، 
به مبارزیتن ایتن شتهتر تتوصتیه کترد که دستت از متقتاومتت 
بردارند ، زیرا قدر  مقابله با داعش و توان نجتا  شتهتر را 
ندارند، اما برعکس آن اتفاق افتتاد. متوافتق یتورش متبتارزیتن 
کرد به شهر امنبجا و آزادستازی آن شتهتر نتبتود، امتا آدامته 
پیشروی و فداکاری مبارزین مصمم آزادسازی متنتبتج ، آنتان 
را ناچار به حمایت هوایی نمود. اکنون نیز مبارزین کرد نباید 
استراتژی و برنامههای خود را به ستیتاستت هتای آمتریتکتا و 
اندرزهای آنان که هیچگاه منافه آنان را بتر متنتافته حتاکتمتان 
ترکیه و دیگر متحدیدن خود در منطقه آشوا زدە خاورمتیتانته 

 و بویژە سوریه و عراق ترجیح نخواهد داد ، گرە بزنند.

امتیاز مبارزین کرد در سوریه ، برنامه های دمتکتراتتیتک و  
انسانی آنان برای ادارە جامعه از جمله برابری زن و مترد ، 
جدایی میهب از دولت ، دخالت نکردن دین در امور جامعه ، 
جلوگیری از نفاق و جدال قومی، ملی ، متیهتبتی ، نتژادی و 
جلوگیری از اختالف بر سر خاک و پرچم و ... بودە است که 
با هیچکدام از سیاست و برنامه متتتحتدیتن دولتت آمتریتکتا در 
منطقه خاورمیانه همسو و همراه نیست. در خارا سوریه هتم 
جنبش ضتد جتنت  ، ضتد داعتش و بتنتیتادگترایتی متیهتبتی ، 
نیروهای چ  ، سکویر و متتترقتی، بته حتمتایتت فتعتاینته از 
فداکاری و رزمندگی آنان برخاستند. این اتحاد و همبستگی را 
باید پاس داشت و تقابا این جبهه با قدرتهای امتپتریتالتیتستت و 
سرکوبتگتر را که بته حتمتایتت از متبتارزه بترحتق )رو آوا( 

 برخاست ،نباید نادیدە گرفت و از دست داد. 

تمام شواهد و قراتن نشتان متی دهتنتد که اوضتاع ستوریه بتا 
دخالت امروز نظامی ترکیه، اش ال شهر جرابتلتس و بتختشتی 
از خاک این کشور ، که ممکن است با اطالع قتبتلتی حتاکتمتان 
جنایتکار حزا بع  سوریه نتیتز صتور  گترفتته بتاشتد، در 
حمایت و همراهی با نیروهای متزدور ارتتش ازاد ستوریه و 
دیگر نیروهای مسلح وابسته و یا نزدیک به تترکتیه ، بت ترنتج 
تر و پیچیدەتر ختواهتد شتد. بتا هتمتستویتی روستیه ، ایتران ، 
سوریه و نزدیکی ترکیه بته ایتن جتبتهه و چتراش ستبتزش بته 
بشاراسد جنایتتتکتار بترای متانتدن بتر اریتکه قتدر  ، ایتجتاد 
شکاف در سیاست ترکیه و عربستان، جبهه بتنتدی نتیتروهتای 
مسلح مزدور وابسته به آنان را دچار ت ییر و جابجایی خواهد 
کرد. در این میان و در نبرد جبههها و جریانا  ارتتجتاعتی و 
ضد انسانی کنونی در صحنه سیاسی سوریه، تنها جنبش حتق 
طلبانه ارو آواا با خواست و مطالبا  انسانی و دمکتراتتیتک 
آن قابا دفاع و حمایت است. این جنبش اکنتون بته ختار چشتم 
سلطان اردوغتان و دیتگتر جتنتایتتتکتاران متنتطتقه و حتامتیتان 
امپریالیست آنان تتبتدیتا شتدە استت. یتورش ارتتش تترکتیه و 
اارتش آزاد سوریها وابسته به آن در وحشت از پیشترویتهتای 
ایگانهای مدافه خلقا در رو آوا صور  گترفتته استت. ایتن 
توطئه جدید سلطان اردوغان و حتامتیتان و متزدوران آنترا بتا 

 حمایت فعال از مبارزا  ارو آواا باید افشا و خن ی کرد.

سخی به صفحات پا
مجازی ضد مهاجرین 

 افغانستانی
 

آیا اف ان ها مسبب جرم جنایت هستند ؟ آیا اف ان ها 
اند، آیا اف ان ها جرم  تجاوزکارند ؟ و به امنیت ایران لطمه زده

 اند؟؟؟ و جنایت را در ایران افزون کرده

آنها که این همه آمار تجاوز دارند ما خواهان اخراا آنها 
 .های خودمان هستیم به خاطر امنیت زن و بچه

این ها صحبتهای برخی پیجهای ضد اف انستانی های ایران 
است ادلۀ این گروه به قدری سخیف و ساده انگارانه است که 

مورد در پیجهایشان دربارۀ تجاوز 01حتی نتوانسته اند بیش از
  .و یا جنایت اف انیها م ال بزنند

این عده همان کسانی هستند چندسال پیش با علم کردن خفاش 
شب موجب کشته و به غار  برده شدن ده ها خانواده ی 
اف انستانی شدند و این عده همان کسانی هستند که وقتی در 
نظام آباد قزوین دست به تجاوزگروهی به یک دختر معلول 
زدند برای سرپوش گیاشتن آن را به نام دو کارگر مظلوم و 
ازهمه جا بی خبر اف انستانی انداختند و بازهم موجب ازبین 

  .رفتن مال و اموال دستکم صد خانواده اف انستانی شدند

شرمتان باد که در طی این سالها با دروش و افترا سعی در 
 !خالی نمودن عقده های خود کردید شرمتان باد

طبق آمار رسمی خود کشور ایران که هم شما و هم خودمان 
میدانیم که اف انی خدانکند در شهری در ایران مرتکب جرمی 
شود کا نهادهای رسمی و غیررسمی او را دستگیر میکنند و 
همانجا بدون سوال و جوابی حکم را صادر و در محا اجرا 
میکنند و یشه اش را به قانون و زندان میدهند و هم اینکه 
پاکستانی و بنگالدشی و گواتماییی هم جرمی در ایران انجام 
بدهند خودشان را اف انستانی معرفی میکنند و این هم آمارها 
را بای میبرد با اینهمه باز هم آمارها و درصد جرم جنایا  
اف انی را ببینید و یک لحظه فقط یک لحظه وجدان نداشته تان 
را قاضی کنید و خودتان قضاو  کنید که در این سالها چه بر 
سر مهاجرین اف انستانی آورده اید و دست از این کار بردارید 
و اگر معتقدید به خدای بایسر از او طلب توبه کنید و از 

 . ها طلب بخشش اف انستانی

 .تر از آن حرف زدن آسان است اما دلیا آوردن سخت

ها اعالم کرده است، کا  طبق آخرین آماری که سازمان زندان
هزار نفر هستند. از این  228های ایران  های  زندان زندانی

 هزار نفر اف ان هستند  5هزار نفر ظاهرا  228

میلیون نفر است وجمعیت مهاجرین اف ان  75جمعیت ایران 
میلیون نفرکه بازهم آماررسمی نیست  3داخا ایران حداک ر 

 وشاید کمتر باشند

هزارنفر از مهاجرین اف ان داخا  5اگر بپییریم که همه این 
ایران هستند )که نیستند و خیلی از آنها قاچاقچیان مواد مخدر 

اند و ساکن ایران نیستند( میزان  هستند که لب مرز دستگیر شده
 !صدم درصد 06شود فقط  مجرمان اف انستانی می

های مجرم محاسبه شود به  همین نسبت اگر در مورد ایرانی
صدم درصد می  29رقم بزرگتری یعنی چیزی بیشتر از 

 !رسد

تمام اینها در شرایطی است که همه عواما موثر در این 
مقایسه م ا احتمال جرم بیشتر در جامعه مهاجر و اقلیت در 

 .ای را کنار بگیاریم هر جامعه

دهد که  رقم به خودی خود واضح است و به خوبی نشان می 
های ایران و عقده ایی های این  بزرگ نمایی و  اغراق رسانه

ها در ایران چه  پیج ها در مورد جرم و جنایت مهاجرین اف ان
 قدر فراگیر شده است

و اینکه به هرحال در هر جمعیتی افراد مجرم وجود دارند آیا 
این صحیح است به خاطر این عده که بسیار کم هم هستند همه 
را مجازا  کنند و در پایان آیا این دروغها و افتراها دلیا 

سال رفتار تبعیض آمیز با مهاجران اف انی  31موجهی برای 
 است ؟؟؟

 حسن رحمان پناه

 اگوست  ۲٢ 

 

به گفته مقامتا  تترکتیه از 
جمله رتیتس جتمتهتور ایتن 
کشور ،یتگتانتهتای زمتیتنتی 
 ٢ارتش ترکیه از ستاعتت 
 ۲٢صبح روز چهارشتنتبه 

اگتتتوستتتت، یتتتورش هتتتمه 
جانبهی را از داختا ختاک 
ترکیه همراه بتا واحتدهتای 
زرهتتی و تتتوپتتختتانتته ایتتن 
کشتتتور و بتتتا هتتتمتتتراهتتتی 

اارتش آزاد سوریها برای تصرف شهر اجرابلسا و ختارا 
 کردن آن از کنترل نیروهای اداعشا آغاز نمودند.

این عملیا  زمینی از حمایت هوایی جنگنتدەهتای آمتریتکتا ،  
 متحدینش و نیروی هوایی ترکیه نیز برخوردار بودە است.

گزارشها از اش ال این شهر و تتختلتیه آن تتوستط نتیتروهتای  
ترکیه و مزدوران اارتتش آزاد ستوریها که گتفتته متی شتود 

نفر بودەاند ، خبر می دهند. اخبار و گزارشاتتی  ۹٢۱۱حدود 
از درگیری و مقاومت تروریست های داعش با ارتش تترکتیه 
و اارتش آزاد سوریها وابسته به آن منتشر نشدە است. چنتیتن 
به نظر می رسد مطتابتق تتوافتق از پتیتش صتور  گترفتته ، 
نتتیتتروهتتای داعتتش شتتهتتر را بتتدون متتقتتاومتتت و یتتا حتتداکتت تتر 
درگیریهای پراکندە تسلیم متهتاجتمتیتن کتردەانتد. ایتن اقتدام در 

روز  ۹۱شرایطی ر  می دهد که جنایتکاران داعش بیش از 
در مقابا نیروهای ایگانهای مدافه خلقا و متتتحتدیتنتشتان از 
شهر امنبجا دفاع و در نبردی ختانته بته ختانته ، ستنتگتیتن و 
فرسایشی شهر از دست آنان خارا و تتوستط متبتارزیتن کترد 
آزاد شد. نیروهای ای پ گا و ای پ  ا اعالم داشتتتنتد که 
هدف بعدی آنان بتعتد از آزادی امتنتبتجا ، آزادستازی شتهتر 
استراتژیک اجرابلسا است. جرابلس شهر مرزی با جتنتوا 
ترکیه است که طی سالهای اخیر خط ارتباطی آن با خاک این 
کشور و مسیر نقا و انتقال اسلحه ، مهما  و نیروی انستانتی 
از داخا ترکیه به داعش بودە است. از سوی دیگتر جترابتلتس 
نقطه اتصال کانتون های تحت کنترل ایگانهای مدافه ختلتقا 
است که ترکیه به شد  مخالف متصا شدن کانتون کوبانی بتا 

کانتون دیگر جزیرە و عفرین است. دولتت تترکتیه متعتتتقتد  ۲
کانتتتون بته هتم ، بتختش هتای متختتتلتف  ۲است با وصا این 

کردستان سوریه)رو آوا( به هم متتتصتا و عتمتس کتردستتتان 
 خودگردان توسط خود مردم کردستان ادارە خواهد شد.

همچنین وجتود کتردستتتان ستوریه بتا ختودمتدیتریتتتی متردم،  
محرکی قوی جهت اقدام مردم کردستتتان تترکتیه بته متنتظتور 
اجرای چنیتن التگتوی در ختاک تترکتیه ختواهتد گتردیتد. ایتن 
نگرانی خواا را از چشتم اردوغتان و دیتگتر رهتبتران اک 
پارتی ، فرماندهان ارتش این کشتور، مترتتجتعتیتن متیهتبتی و 
ناسیونالیسم ترک ربودە و تمام هم و غم خود را علیه جتنتبتش 
مردم کردستان سوریه بکار گرفتهاند. نتامتبتردن هتمتزمتان و 

جتریتان کتامتس متتتفتاو  و  ۲مکرر اسلطان اردوغتانا از 
متضاد از جمله ، داعش ، یگان های مدافه خلتق )ی پ گ( 
و فتح هللا گولن روحانی تبعیدی ترکیه که بته عتامتا کتودتتای 
نافرجام اخیر دراین کشور متهتم استت، تتبتلتیت تاتتی بته شتد  
دروغین و در کوشش برای قبویندن و جانتداختتتن نتیتروهتای 
مبارز کرد، همسو و همراه با تروریست های داعش و گتولتن 
در افکار عمومی مردم ترکیه و جهان بتعتنتوان تتروریستت و 
ضد مردمی نشآ  میگیرد که از شیادیهای سلتطتان اردوغتان 
و همتفتکترانتش بته متنتظتور تتوجتیه اعتمتال جتنتایتتتکتارانته و 
سرکوبگرانه خود علیه متردم کترد در کتردستتتان ستوریه و 
همچنین کردستان ترکیه به بهانه ضدیت بتا حتزا کتارگتران 

 کردستان )پ ک ک( است.

یورش همزمان امروز ارتش ترکیه و مزدوران وابسته به آن 
در ارتش آزاد سوریه به جرابلس ، در واقه یورش به داعتش 
و پاکسازی شهتر از وجتود کت تیتف آنتان نتیتستت ، بتلتکه در 

 اشغال جرابلس توسط ترکیه، وحشت از پیشروی یگانهای مدافع خلق
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 .سازند
در چنین شرایطی، انسان کنونی نابود خواهد شد. همانند 
دایناسورها که نابود و ناپدید شدند. و یا شاید زمان حیا  جدید 
و از نوع دیگر فرا رسیده است، یا شاید حرار  خورشید به 

حدی افزایش یابد که تمام سیارا  منظومه شمسی و اقمار آنها 
را ذوا کرده و نابود سازد. نظریه ای که دانشمندان و 
متخصصین بسیاری به آن اعتقاد دارند. اگر صحت و درستی 
نظریه های بسیاری از این دانشمندان ثابت شود ـ نظریه هایی 
که ما کافران ـ آنها را انکار میکنیم، در این صور  انسان 
امروزی میباید تمام ابعاد قضیه را مطالعه و سپس خود را با 

 .شرایط جدید وفق دهد
اگر انسان امروزی بتواند برای سالهای مدید همچنان به حیا  
خود بر روی کره زمین ادامه دهد، درچنین صورتی، نسا 
های آتی بسیار عالم تر و فهمیده تر از ما خواهند بود. اما آنها 
قبا از هر چیز می باید بر مشکا بزرگی فاتق آیند" مشکا 
ت ییه میلیاردها انسان. و قطعا قبا از هر چیز می باید مشکا 
کمبود آا آشامیدنی و منابه طبیعی مورد نیازشان را حا 

 .نمایند
بعضی ها و شاید بسیاری از شماها از خود می پرسید که گفته 
های من چه ربطی به سیاست دارد؟ در جواا باید بگویم که 
من بسیار شرمنده ام از اینکه بگویم، سیاست در همین سخنان 
مالیم و نه چندان آتشین من نهفته است. زمان آن فرا رسیده 
است که بسیاری از مردم همانند ما، نگران وضعیت فعلی 
باشند و بجای دست روی دست گیاردن و همانند آدم و حوا و 
خوردن میوه درخت ممنوعه، به فکر آینده و نسا های آتی 
باشند. چه کسی شکم توده های مردم گرسنه را سیر خواهد 
کرد؟ مردمی محروم از تکنولو ی، محروم از آا باران، 
محروم از سد های آبی، ی دارای ذخاتر مختلف زیرزمینی 

  .پنهان شده در زیر شن و ماسه
 

اک ریت قریب به اتفاق ر یم های جهان توافقا  بین المللی 
اخیر در خصو  حف  محیط زیست و کاهش میزان تولید 
گازهای گلخانه ای را به امضاء رساندند. آینده میزان پای بندی 

 .آنها به این توافقا  را نشان خواهد داد
باید به طور بی وقفه و داتم این مساتا را طرح و بر روی آنها 
پافشاری کرد. من بیش از این بر روی این مسئله پافشاری 

 .نمی کنم
ساله خواهم شد ) کف زدن های حضار(. تا  ۱۱به زودی من 

امروز، هیچگاه چنین ایده ای به ذهن من خطور نکرده بود. 
این ایده ثمره تالش بسیار و پیگیر نبوده، بلکه حاصا یک 
تصادف میباشد. زمان مرگ من نیز فراخواهد رسید. اما 
اندیشه های کمونیستی کوبا همچنان به حیا  مستقا خود ادامه 
)کف زدن های حضار( و به جهانیان ثابت خواهند کرد که اگر 
این اندیشه ها با پشتکار، با غیر  و متانت دنبال شوند، مسلما 
منابه مادی و فرهنگی که بشریت کنونی بدان نیاز دارد را 
تأمین خواهند کرد. ما می باید برای دستیابی به این منابه، 
بطور خستگی ناپییر تالش و مبارزه کرده و به برادرانمان در 
امریکای یتین و جهان اعالم داریم که خلق کوبا پیروز خواهد 

 .شد )کف زدن های حضار(
شاید این آخرین باری باشد که من در این سالن صحبت میکنم. 
من به تمام کاندیداهای پیشنهادی از سوی کنگره، رأی دادم. از 

 

سخنرانی رفیق فیدل کاسترو، رهبر ان ال  کوبا در هفتمین 
 کنگره حز  کمونیس  کوبا

 
رفقا، رهبری وهدایت خلق و آن هم در دوران بحرانی، 
نیازمند تالش فوق العاده ومافوق بشری است. بدون حضور 
ومشارکت توده های مردم، ت ییر وتحول غیرممکن است. در 
گردهمایی فعلی، بیش از یکهزار ـ از قرار معلوم تعداد 

نفر بود ـ نماینده خلق انقالبی، شرکت  ۱۲۹شرکت کنندگان 
دارند. این نمایندگان حاما اتوریته توده مردم میباشند. برای 
همه شما شرکت کنندگان، دریافت مقام نمایندگی توده مردم، 
بزرگترین افتخاری است که درطول زندگیتان میتوانید بدان 
دست یابید )کف زدن های حضار(. به این افتخار می باید 
امتیاز انسان انقالبی بودن که حاصا آگاهی و رشد سیاسی ما 

 .میباشد را نیز اضافه کرد
چگونه من به سوسیالیسم رسیدم؟ یا بعبار  بتهتتتر، چترا متن 
کمونیست شدم؟ در طول تاریخ، هیچ وا ه و هیتچ انتدیشته ای 
به اندازه اندیشه کمونیسم مورد دشنام قرارنگرفتته و در نتزد 
طبقا  فقیر وزحمتکش، توسط اقشار استت تمتارگتراز متاهتیتت 
اصلی خود تهی نشده است. طبقا  فقیر و زحمتکتشتی کته از 
داشتن ابزارتولید محرومند. ابزار تولیدی که سرمنتشتاء کتار، 

 .استعداد، انر ی و توان انسانی هستند
 

 
 

از کی تا کنون، انسان در چنین شرایطی زندگی میکند؟ من 
میدانم که به غیر از بعضی ازشنوندگان، شما به شنیدن این 

  .توضیحا  نیازی ندارید
من بطور ساده و پوست کنده صحبت میکنم، تا به خوبی 
فهمیده شود که من انسان نادان، بی اطالع، تندرو و کور 
نبوده و چارچوا اندیشه و دیدگاه خود را با مطالعه علم 

 .اقتصاد کسب و تحصیا کرده ام
زمانیکه دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بودم، 
هیچگاه آموزگار و فردی که من را در زمینه آموزش و 
دانش سیاسی راهنمایی و هدایت کند، نداشتم. در رشته حقوق 
و علوم سیاسی، درس اقتصاد از اهمیت باییی برخوردار 

سال داشتم. ورزشکار بوده و  ۲۱بود. در آن ایام من حدودا 
در رشته سن  نوردی مهار  داشتم. بدون داشتن آموزگار 
و راهنما برای آموزش علم مارکسیسم ـ لنینیسم، من یک 
نظریه پرداز خود ساخته بودم. و مسلما، باور عمیق و اعتماد 
مطلقی به اتحاد شوروی داشتم. اتحاد شوروی" یادگار و 

سال بعد از انقالا، توسط دشمنان قسم  ۹۱ساخته لنین، که 
خورده اش لجن مال گردید. چه درس و تجربۀ عظیمی. و 

سال برای وقوع یک خیزش عظیم چون  ۹۱مسلما، بشریت 
انقالا اکتبر، منتظر نخواهد شد. انقالبی که طی آن بشریت 
نمونه درخشان انقالا اجتماعی، که گام بزرگی در مبارزه 
علیه استعمار و برادر جدایی ناپییرش امپریالیسم میباشد را 

 .تجربه نمود
با این وجود، امروزه تهدید بزرگی که بر روی کا کره زمین 
سایه افکنده است، به قدر  عظیم تخریبی سالحهای مدرن 
مربوط میشود. سالح هایی که می توانند صلح را بخطر 
انداخته و حیا  بشری را بر روی کره زمین غیرممکن 

شما بخاطر دعو  من برای حضور در این اجالس تشکر 
میکنم و از اینکه به اظهارا  من گوش دادید، مفتخرم و 
سپاسگزاری میکنم. به همه شما و بخصو  به رفیق راتول 

 .کاسترو به خاطر تالش پرافتخارش تبریک میگویم
ما استوارانه به راه خود ادامه داده و بدنبال هر گام، با 
صداقت حداک ر و اراده و نیروی مشترک همانند خوزه 

اقداما  خود را اصالح و  Gomez و Maceoمارتی، 
 تکمیا خواهیم کرد. )کف زدن های حضار(.

 سالگی رفیق فرمانده فیدل کاسترو ۵1به مناسبت 

 کوبا در نود سالگی کاسترو
سالتگتی دیتگتر سترمتایته داری را  91فیدل کاسترول  در سن 

مشکا بشریت نمی داند، وفقط تاکیدش بر  خطر محیط زیست 

است، بدون اینکه به نقش نظام سرمایه داری بر زندگی انستان 

 و طبیعت اشاره ای کند.

نخبه گرایی و وینتاریسم چریکی امریکای یتین جای خود را 

حاکمان ستوستیتالتیتستت هتای خترده سترمتایتدار “  عقالنیت”به 

دشمنان قسم خورده لنتیتن اتتحتاد ” دولتی  داده است. او میگوید 

ولتی نتمتیتگتویتد “  شوری را پس از هفتاد سال  لجن مال کردند

که چرا کوبا نقطه به نقتطته پتا در جتای پتای آنتان متیتگتیارد. 

حاکمیت مطلق حزا که اعضایش طی یتک گتزیتنتش از بتای 

انتخاا میشوند بر جامعه کتوبتا چته تتفتاوتتی بتا هتمتتتایتش در 

 شوروی دارد.

حاکمیت مطلق حزا و نبود سازماندهی اجتتتمتاعتی متتتنتاستب 

برای عملی کردن هرچه گسترده تر دخالتت آحتاد جتامتعته در  

برنامه ریزی، اجرا، نتظتار ، کتنتتترل، و امتکتان بترکتنتاری 

منتخبین توسط انتخاا کنندگان نتیجه ای جز بازگشت به نظتام 

تمام عیار سرمایه داری و تحمیا فقر و بیکاری در جامعته بته 

چه کسی شکم تتوده هتای متردم ” بار نمی آورد. وقتی میگوید 

اوا  تفکر قیم مآبانته وینتتتاریستم  “  گرسنه را سیر خواهد کرد

حزبی را عیان میکند. تفکری که خود را دانای کتا متیتدانتد و 

 جامعه را ناتوان از یافتن راه خود می پندارد.

تفکری که ناتوانی جامعه را ابدی می پندارد و قدر  متطتلتقته  

حزبی و ایتدتتولتو یتک ختود را بتاارزش تتر از هتر تتجتربته 

 اجتماعی و دخالت مردم میبیند. 

در سلسله مراتب قدر  در کتوبتا شتورا هتا اصتال جتایتگتاهتی 

ندارد. دولت و وزرا که منتخب حزا هستند بجای همه جامعه 

 تصمیم گیری و برنامه ریزی میکنند و مردم تابه و فرمانبر. 

او در صحبت هایش هیچ اشتاره ای بته کستب ستود سترمتایته 

را ذکتر ”  انسان دوستتتانته “ داری نمیکند و یکباره یک موضه

میکند بدون آنکه عملکرد سرمایه در تتختریتب متحتیتط زیستت

)آا و خاک و هوا( را مطرح کند. آیا کوبا قدم به قدم پتای در 

 جای پای  احزاا کمونیست نگیاشته است؟ 

   2106آگوست  29-احمد پرتوی 
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خانواده اش به اتهام هواداری از مجاهدین در مشتهتد در ستال 
ستوم دبستتتان. -یا ده ساله بود، کتالس دوم 9دستگیر شد،  61

زندان پر از زندانی بود و چون جا برای آن همه نداشتتته انتد، 
 داشتند. می تعداد زیادی را در چادری در حیاط زندان نگه

چادری که هوایش روزها داش بوده و شبها، خیلی سترد. ستی  
اند. مهدی افتتختاری، در  و پنج نفر زندانی فقط دو تا پتو داشته

ها سرش را می کرده زیتر پتتتو و  آن سرمای وحشتناک، شب
گفته که چتقتدر دلتش  اش می آرام، گریه می کرده و به هم بندی

برای مادرش تن  شده استت. او کتوچتکتتتریتن بتود در بتیتن 
کودکان زندان. هفت سال بسیاری از کتودکتان زنتدان کته هتم 

 زمان با او دستگیر شده بودند، اعدام شدند. 

، متحتمتد 67فقط در همان زندان وکیا آباد مشهد، وقت کشتار 
ساله، علتیترضتا ستعتیتدی  22ساله بوده، علی آگاه  23حیدری 

ش بتوده  ستال 09ش بود، علی سعیدی شریف آبتادی  سال 24
سال داشته است(، متحتمتدرضتا  02)یعنی وقت دستگیری فقط 

ستال داشتتته )پتدر ایتن دو بترادر  23آبتادی،  سعیدی شتریتف
 20کارگر شهرداری بوده است(، ابوالفضا طتالتب بتیتدختتتی 

سال. این ها همه شان در زندان بالغ شتده  22سال و علی گلی 
بودند، هفت سال حبس کشیده بودند و دیگر باید آزاد می شدنتد 
که اعدام شدند. پیکر آنها را به همراه بقتیته اعتدام شتدگتان در 
العنت آبادا بهشت رضای مشهد و در گورهای جمعی کته بتا 

 اند. عجله و شبانه با بولدوزر حفر شده ریخته

اید" امتواضعانه آنان [خانواده ها  را فرامی خوانم تا بتا  نوشته
تأسی به ماندی اببخشند اما فراموش نکنندا تا ایران و ایرانتی 

اول ایینیکیه از چرخه شوم نفر  و کینه و انتقام رها شتونتد.ا 
روای  شما از اتفاقی که در آفری ای جنوبی افتاد یک روایی  
جعلی و خودساخته اس  اس . در آفری ای جنوبی، قربانیییان 
پیروز شده بودند. اما در آنجا هم، تنها جنایتکارانی بخیشیییده 
شدند که ابتدا، در م ابل کمیسیون ح ی   ایستادند و دربیاره 

کارهایی که کرده بودند، ح ی   و 
هییمییه حیی ییییی یی  را بیییییان کییردنیید. 
جییلییسییا  کییمیییییسیییییون حیی ییییی یی  از 
رادیوی ملی پخش می شد و هیمیه 
مردم، درباره جیزییییا  دهشیتیبیار 
جنای  های رژیم آپارتاید، آگیاهیی 

دوم ایتتنتتکتته در کییردنیید.  پیییییدا مییی
ایران، خانواده های اعتدام شتدگتان 

و البته ستایتر قتربتانتیتان  67کشتار 
فجایه دهه اول استقرار جتمتهتوری 
اسالمی، سی وچند ستال استت کته 

شتتان  دنتتبتتال جتتواا ستتوای  ستتاده
گردند، اینکته بتچته هتایشتان را  می

چرا کشتند؟ چگونه و کتجتا آن هتا 
را کشتند؟ چه کسانی مسئتول بتوده 
اند و پیکر بتچته هتایشتان را کتجتا 
دفن کرده اند؟ برای پترستیتدن ایتن 

های ساده، جز جواا، هر برخوردی را تتجتربته کترده  سئوال
اند" توهین شنیده اند، کتک خورده اند، دستگیر شده اند ، حتی 

شان و حتی گیاشتن گا بر روی گورهای جمتعتی  از عزاداری
 جلوگیری کرده اند. آنها مستحق دانستن حقیقت هستند.

مستحق این هستند که شاهد و شاکی محاکمه عامالن و آمران  
جویی( باشنتد.  ها )تکرار می کنم، محاکمه و نه انتقام آن جنایت
هتا وارد آمتده  ها مستحق آنند کته خستاراتتی کته بته آن خانواده

جبران شود و نیز، از فرزندانشان اعاده حی یت شتود. جتامتعته 
هتایتی هتیتچتگتاه در آیتنتده  نیز حق دارد از اینکه چنین جتنتایتت

 تتتتکتتترار نتتتختتتواهتتتنتتتد شتتتد، اطتتتمتتتیتتتنتتتان حتتتاصتتتا کتتتنتتتد.
مهمترین دستاورد کتاا خاطرا  منتظری، انتشارسند فتتتوای 

هتا، از  طور برخی جزیتیتا  متربتوط بته اعتدام کشتار و همین
زاویه متقتامتی بتلتنتدپتایته در درون نتظتام بتود. ایتن نتوار هتم 

ای را به خصتو  دربتاره ایتنتکته آغتاز رونتد  اطالعا  تازه
بوده و نه پتس  67چهار سال قبا از سال -کشتار زندانیان، سه

از پایان جن  و نه به تتالفتی عتمتلتیتا  فتروش جتاویتدان، در 
دهد. پس از عیرخواهی، شما، شتختص  اختیار عموم قرار می

شما، از میان حقایق ناگفته، انکار یا تحریف شتده، چته داریتد 
که امروز در کفه وجدان جمعی و تاریتخ مشتتترک اایتران و 

، 61ایرانیا بگیارید؟و شما، به عنوان یک مقام دولتتتی دهته 
چه اطالعا  درونی دارید که بتایتد ستکتوتتتتان را دربتاره آن 
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در واکنش به انتشار نوار جلسه هیتا  مترگ بتا متنتتتظتری 
شدگان آن  های اعدام نوشته اید" امن به سهم خود از خانواده

فاجعه از جمله بازماندگان قربانیانتی کته عضتو متجتاهتدیتن 
طلبم.ا به این عکس نگاه کنتیتد. ایتن  خلق نبودند، پوزش می

ها گور جمعی استت کته در جتریتان کشتتتار  فقط یکی از ده
، در جای جای ایران، شتبتانته و متختفتیتانته کتنتده شتد تتا 67

ها را بدون اطالع خانواده و متردم، در  پیکرهای اعدام شده
آن روی هم بریزند و با مشتتی ختاک و بتعتضتی جتاهتا، بتا 
سیمان رویش را بپوشانند تا چهره جتنتایتت را پتنتهتان نتگته 
دارند. به این عکس خوا نگاه کنید و به ما بگویید دقیقتا از 

ها کته در ایتن  خانواده چه کسانی باید عیرخواهی شود؟ این
انتد؟ استم ختودشتان و  اند، کته بتوده گورهای جمعی دفن شده

هتای  تتوانتیتد ختانتواده مادر و پدرشان چه بتوده؟ چتطتور متی
ها را پتیتدا کتنتیتد و ازشتان متعتیر  ختواهتی کتنتیتد؟ در  آن

هولناکی اتفاقی که این عکس به تصویر کشیده عمیق شتویتد 
هتا حتداقتا بتدانتنتد  و بعد جواا دهید" آیا بدون اینکه خانتواده

پیکر فرزندانشان کجا و در کتدام گتور جتمتعتی دفتن شتده، 
 اصال عیرخواهی شما محلی از اعراا دارد؟و

نوشته اید" امن اندیشه، راهبترد و روش هتای تشتکتیتالتتی 
بینم که فقتط  فرقه رجوی را چنان فاشیستی و غیرانسانی می

با داعش قابا مقایسه استت. بتا وجتود ایتن وقتتتی اعضتای 
همین سازمان مخوف بتازداشتت، متحتاکتمته و زنتدانتی متی 

تتوان و نتبتایتد  شوند، حقوقی دارند که با هیچ توجیتهتی نتمتی
ها را نادیده گرفت یا نقض کرد.ا به نتظتر متی رستد نته  آن

هتتایتتی را کتته ازشتتان  فتتقتتط حتتقتتایتتق زنتتدگتتی هتتمتتان ختتانتتواده
ایتد کته حتتتی نتوار را هتم  اید نادیده گرفته عیرخواهی کرده
اید. منتتظتری آشتکتارا از پترو ه کشتتتن  خوا گوش نکرده

ختوان و  همه اعضا و هواداران مجاهتدیتن، حتتتی روزنتامته
دارد می کنتد. امتا شتمتا، بستیتار  شان پرده برمی خوان نشریه

هایی را کته در زنتدان ااتتهتاما متجتاهتدیتن  آگاهانه، همه آن
اند، اعضوا این سازمان و مستلتح متی ختوانتیتد و بتا  داشته
شان را همتچتنتان بته حتق  وار خطاا کردنشان، اعدام داعش

 دهید.  جلوه می

بعید است کسی م ا شما با پیشیتنته مستئتولتیتت در ستازمتان 
مجاهدین انقالا اسالمی که سابقه عملیا  تروریستتتی قتبتا 

اش بتیتان متی کتنتد،  از انقالا خود را با افتخار در کارنامه
سازمانی که بعد از انقالا در تشکیا و تاسیس کمیتته هتای 
انقالا نقش اصلی را داشتتته استت، کتمتیتتته هتایتی کته در 
سرکوا و دستگیری و شکنجه مخالتفتان جتایتگتاه ویتژه ای 
داشته، فرق بین عضو و هوادار یتک ستازمتان ستیتاستی را 
نداند. بعید است معاون سیاسی اسبق وزار  کشور، ستهتوا 
و بدون هیچ عمدی، همه آنهایی را کته بتا ااتتهتاما متجتاهتد 
بودن، عضو یا هوادار یا روزنامه فروش یا روزنامه خوان 

ای و بتدون حضتور وکتیتا  های چند دقیقه بودند و در دادگاه
محکوم شده اند را بریزد توی یک تابو ، درش را متحتکتم 
میخ بکوبد و رویش برچسب بزند" اتروریست فاشیستا و 

 خال و 

به این داستان، که خالصه یک زندگی بریده شده است فکتر 
 کنید. شاید چند شبی آرامشتان سلب شد و خوابتان نبرد"

مهدی افتخاری، فرزند یک کارگر معدن، وقتی بته هتمتراه  
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ها را خواندید و احیانا چند  اگر این عکس را دیدید و آن سرگیشت

ها منابعی است که برای مطالعه بیشتر  شب خوابتان نبرد، این
های شبانه به آن رجوع کنید"  خوابی معرفی می کنم که شاید در بی  

0. عکس های بیشتر از یکی از مکان هایی که اعدام شدگان سال 
//:67https در آن، به احتمال قوی به شکا جمعی، دفن شده اند" 

goo.gl/FPvzqy . 
. اسامی و سرگیشت زندانیان نوجوان مشهد که به اتهام 2

هواداری از مجاهدین، هفت سال حبس کشیدند و در آستانه به 
اعدام شده اند را از شهاد   67شان در کشتار  پایان رسیدن حبس

در  67رسول شوکتی، زندانی سیاسی سابق و از شاهدان کشتار 
ام. متن کاما این شهاد  نزد عدالت برای  زندان وکیا آباد برداشته

ایران ثبت شده است. بخشی از خاطرا  او نیز این جا منتشر شده 
 . http://goo.gl/fGbeX8است" 

در دفتر نخست وزیری درباره  59. سند دو جلسه بهمن ماه سال 3
تصمیم گیری برای بستن نشریا  و دفاتر سازمان های سیاسی و 
برخورد شدید با اعضا و هواداران سازمان های مخالف و اعدام 

آن ها. این جلسا ، چهار ماه قبا از اینکه سازمان مجاهدین اعالم 
ورود به افاز نظامیا کند، تشکیا شده و به خوبی نشان می دهد 
که پرو ه حیف فیزیکی مخالفان سیاسی جمهوری اسالمی ماه ها 
قبا از اینکه انفجارهای دفتر نخست وزیری و حزا جمهوری 

اسالمی ر  دهد شروع شده بوده است. از جمله حاضران در این 
جلسا ، موسوی اردبیلی، بهزاد نبوی، نصرهللا جهانگرد، خسرو 

تهرانی، مرتضی رضایی و محسن سازگارا بوده اند. )جنایت 
بی عقوبت، عدالت برای ایران، 2100، پاورقی صفحه 29): 

http://goo.gl/yOIY5u . 
. درباره تاریخچه تشکیا سازمان مجاهدین انقالا که از اتتالف 4

هفت گروه اسالمی مخالف شاه که معتقد به مبارزه مسلحانه بودند، 
 . http://goo.gl/GlW4NHایجاد شده است" 

. درباره تاریخچه تشکیا کمیته های انقالا و نقش سازمان 5

مجاهدین انقالا در آن )کتاا خاطرا  آیت هللا مهدوی کنی، 
، فصا چهارم، به خصو  0385مرکز اسناد انقالا اسالمی، 

 . https://goo.gl/FPvzqyصفحه 231 به بعد(" 
البته که بیش از آن چه در این دو منبه درباره سازمان مجاهدین  -

انقالا آمده ، از تاریخ آن اطالع و در آن نقش داشته و دارید، 
 اینها را فقط گیاشتم برای اینکه یادآوری کنم ما هم می دانیمو 

. در مورد تجربه آفریقای جنوبی، با وجود اینکه به انگلیسی 6
زیاد نوشته شده، مطلب علمی و دقیق به فارسی خیلی کم هست. 

ای که  انه بخشش نه انتقام؛ تجربه عفو در آفریقای جنوبیا، مقاله
در دو بخش منتشر شده یکی از بهترین هاست برای آن ها که 
واقعا می خواهند بدانند آفریقای جنوبی چگونه با گیشته خود 

روبه رو شد )نه بخشش نه انتقام؛ تجربه عفو در آفریقای جنوبی، 
//:httpرها بحرینی، بی بی سی فارسی، نوامبر و دسامبر 2103): 

goo.gl/DhhQWj و http://goo.gl/HTpFhj . 
جوی حقیقت  و ها در جست . درباره سی و چند سال تالش خانواده7

ها )داستان ناتمام، عدالت  ترین حقوق آن و عدالت و نقض اولیه
 . http://goo.gl/GlW4NHبرای ایران، 0394): 

 . https://goo.gl/e8vzMwلینک مطلب تاجزاده در فیس بوک" 
/https://telegram.meلینک این مطلب در تلگرام" 
shadisadr/23تاجزاده  # منتظری #      

 نامه شادی صدر به تاجزاده

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FFPvzqy&h=VAQGxcdC4AQGjv-Q-yKlHRYJ7KvkLHpGiDSmfsg1dLHFnUw&enc=AZO09TbrLs3IyiWr_IZ4ioUSg01IP5b1zFfQA6i0eQk666jl1NVzo3drm0eVYlfG0V50LCHFILPqEryh5DFD-WuSLVVfoy4R-cpArS7ggta5fSU_4Aw_TXACZfULQPlx7nw9GLf9rHoxme
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FFPvzqy&h=VAQGxcdC4AQGjv-Q-yKlHRYJ7KvkLHpGiDSmfsg1dLHFnUw&enc=AZO09TbrLs3IyiWr_IZ4ioUSg01IP5b1zFfQA6i0eQk666jl1NVzo3drm0eVYlfG0V50LCHFILPqEryh5DFD-WuSLVVfoy4R-cpArS7ggta5fSU_4Aw_TXACZfULQPlx7nw9GLf9rHoxme
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FfGbeX8&h=rAQHXf40uAQFSfiUt7xKRxHkR_hFq5n_Ep7jz3LolR_jWlg&enc=AZOhL53854UQaR9tIG0PPRwx1V7MzPQPVYQSYjk8m9l_j1_KOslBhXJkWiZTgXWQitKYplJbWSH5-uu5EB2h_84jK-iqUlksuyZWy1-AjqZ6sAomJE_yJRotcnjm8_YIeh7T0PFrdXcN8mZX_V
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FyOIY5u&h=kAQGaFkLuAQFSlsbTk8K3g2TGNgESodMbOZGC9bpRuRN15A&enc=AZP4Z9yStPk15Cq9ByiJeCfGZ8EKggGn5LynD0B4J-rhBKo5rKi-r7ChlkDRgBq4AXWPp9imHY90aMU7WiudE2IaNZcpgzOaBfcF3rC04qAZI0M9vSFGJVOeI7a8F_hHlbzMKoIqceHr6EcA1H
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FGlW4NH&h=VAQGxcdC4AQHMI6IZwTll5ofF7L8E5DVlvmkr4Vgq9EDkTw&enc=AZNUbh_61txeIHJm0hg1mNUbzr2TTA2SSDEin-uSximKZtHw4-S9LAJwv-3HDwDZBwXJ01GC-adW6HcugUk5dxdc0e3uzVloR5lQKMEDUQuffxfA8nhuxUym-PzLcYxLkNLD3Tr1IUNmxE_42B
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FFPvzqy&h=QAQESSbhDAQHJ2qfuT3AhSO37qEVmapucgRYxJbvHIzJmgg&enc=AZOv1EbhU7T1iq8N-yy5y21fmf332XSRJmdxoIkBX57SlTOIts40xrGPmRCR2YJlMds3bAq2Y3xGco7r1wq9XllEcz4yrwAVl8EYRxIl1OpSU_j-iTZ8gmEWMseELr-wd2VW8o9aS95smz
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FDhhQWj&h=mAQECtVUNAQGqoLh_VsPfu5kG5ofbDGo7jhdFpyi1fe7F_Q&enc=AZNsidsBx4SVzTcMdUCPU9n4RZ_bqv4HpTazJQBwlixNlPb8dzyrqyyTXBSlgLI8XzTeICGvwIANqX_YS8QpkQ599Vx2_Ck84EulohUlfPH5y6ULKgbRWbXcrEkhqNKJRcebk2NHmaVIHDfnqO
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FDhhQWj&h=mAQECtVUNAQGqoLh_VsPfu5kG5ofbDGo7jhdFpyi1fe7F_Q&enc=AZNsidsBx4SVzTcMdUCPU9n4RZ_bqv4HpTazJQBwlixNlPb8dzyrqyyTXBSlgLI8XzTeICGvwIANqX_YS8QpkQ599Vx2_Ck84EulohUlfPH5y6ULKgbRWbXcrEkhqNKJRcebk2NHmaVIHDfnqO
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FHTpFhj&h=0AQEgGlP9AQHa-a-9XPlV6lfywKujUIVoqF4re3sXqQr02Q&enc=AZOlVnJH8y1ZkqaY4wEP_V7j-ZqzK0FjJg-lWoq36xCin6f3gBtVOsTmam5Z7l40DLl86gS_JY4xmsos-GsTstidy6Jn6eGv_dDuaxNwnxPY_BsZT8Q8r1shjYw21NdN_exkP0bQCeG84Fgdm-
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https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftelegram.me%2Fshadisadr%2F23&h=8AQEuE9DwAQGWojUC8_tLHHQHNy9qcCakoUYIzHCqEnIItQ&enc=AZPgVPLGVfNwaNV0x9YAK_QVy6jrow9yqEPIPAbDjFM5VJj6nVjPOeR88VGlwEp34rHWoSiYCPApTyUzsA-tcDtDHUOqprkBCMRodUkHZUxuX-wmHYKNkdoYHffO0M0_F
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftelegram.me%2Fshadisadr%2F23&h=8AQEuE9DwAQGWojUC8_tLHHQHNy9qcCakoUYIzHCqEnIItQ&enc=AZPgVPLGVfNwaNV0x9YAK_QVy6jrow9yqEPIPAbDjFM5VJj6nVjPOeR88VGlwEp34rHWoSiYCPApTyUzsA-tcDtDHUOqprkBCMRodUkHZUxuX-wmHYKNkdoYHffO0M0_F
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گفت" ااین حکیمی دراز حرف می زند و حوصلته ی 
آدم را سر می برد، ولی راه ندادن او غلط است و متن 

از ) صددرصد مخالف حیفما. یتکتی دونتفتر دیتگترهتم
جمله فرزانه طاهری که متوجه ی حترکتت هتوشتنت  
نشده بود( مخالفت کردند و چون گلشیتری از حترکتت 
خود دفاع نکرد و خیلی زود از جتمته عتیر ختواهتی 
کتترد و گتتفتتت کتته در جتتلتتستته ی بتتعتتد از حتتکتتیتتمتتی 
عیرخواهی خواهد کترد، دکتتتر بتاطتنتی در ختواستت 
کفایت میاکره کرد و جمه به دستور جلتسته ی اصتلتی 
خود پرداخت. در همین جلسه وقتی یکتی از بتچته هتا 
)به گمانم جاهد جهانشاهی (گفت که متمتکتن استت در 
شب چهلم بچه ها مشتکتالتتی پتیتش بتیتایتد و بته طتور 

ضمنی از بچه ها خواست که از شب چهتا صترف نتظتر کتنتنتد 
سیمین خیلی قر  و محکم گفت" ایعنی چی؟ نتهتایتت اش متی 
خواهند بریزند ما را هم بکشند، خب بگیار بکشند، رفقتای متارا 
کشته اند، می خواهیم برای شان مراسم بگیریم. حق ماستت، متا 
از چیزی باکی نداریم. اصال بتگتیار بتیتایتنتدا، کته دیتگتر کستی 

  .چیزی نگفت

جلسه ی بعد در منزل امیر حسن چها تن برگزار متی شتد. ایتن 
بار ریاست جلسه با من بود و کاوه گوهرین، منشی تقریبا دایمی 
جمه مشورتی، وظیفه ی منشی گری را بترعتهتده داشتت. چتون 

نفری جتمته شتده بتودنتد و  81-71 دعو  از اعضا گسترده بود
بیشتر وقت جلسه به تدارک مقدما  برگزاری انتخابا  گتیشتت 
و هر کس عضوی را که گمان می کرد نام اش از قلتم افتتتاده بتا 
اسم و رسم و سابقه و ذکر نام کتاا یا کتاا های او اعتالم متی 
کرد و منشی یادداشت و صتور  جتلتسته متی کترد. روز هتای 
تلخی بود و خطر ترور و آدم کشی هم چنان پابرجا. با این همه، 

در  .همه مصمم بودند که هرطور شده انتخابا  را برگزار کنتنتد
همین جلسه بود که گلشیری اعالم کرد" امهم نیست چته اتتفتاقتی 
بیفتد، ما فقط به حاکمیت اعالم می کنیم که می خواهیم انتخابتا  

کانون را برگزار کنیم، اگر مجوز داد کته داد 
وگرنه ما کار خودمان را می کتنتیتما. بتعتد در 
وقت تنفتس آمتد پتیتش متن و گتفتت" اچتای و 
شتتیتتریتتنتتی ا  را کتته ختتوردی بتترو بتته ختتانتتم 
بهبهانی بگو نشست عمومی را در خانته ی او 
برگزار می کنیم. مقدما  کار را بتایتد ختودش 

از ما هم هتر کتاری ستاختتته استت  .فراهم کند
دریغ نمی کنیما. پنج دقیقه ی بعد رفتتتم ستراش 
سیمین که در گوشه ای از اتاق نشیمن نشتستتته 
بود و داشت چای اش را می نوشید.گترچته نتو 
آشنا بودیم اما چون آن روز ریاست جتلتسته بتا 
من بود مشکلی پیش نیامد. گفتم"اسیمین خانتم، 
بچه ها همان طور که خودتان هتم در جتریتان 

استفتنتد هترطتور  03هستید مصمم اند که روز 
شده نشست مجمه عمومی را برگزار کننتد. بتا 
در نظر گرفتن همه ی جنبه های کتار، متنتزل 
شما را برای برگزاری جلسه متنتاستب دانستتته 
اند. چون نشستت صتبتح بترگتزار متی شتود و 

احتمای تا بعد از ظهر طول متی کشتد، یزم استت ختوراکتی و 
برای ناهار بچته هتا متهتیتا کتنتیتد.  “ حاضری”نوشابه ای در حد 

فالسک چای و صندلی هم فراموش نشود . تعداد بچه هتا را در 
همین حدود و شاید بیست نفر بیش تر در نظر بگیریدا. ستیتمتیتن 

بته روی چشتم، از بتابتت " :با گردن افتراشتتته و متحتکتم گتفتت
پییرایی خیال تان راحت باشد. بروید به کار های دیگر بترستیتد. 
کمک نمی خواهم، بچه های خودم هستند. فقط ساعت اش را بته 

 ." ام اطالع بدهید

وقتتی بته متنتزل  0377اسفند ماه  03صبحِ  01پنج شنبه ساعت 
خانم بهبهانی در برا سهند رسیدم عده ی در خورتوجهتی جتمته 
شده بودند و مجلس حسابی شلوش بود و گلشیری با شوق و ذوق 
آمد جلو که" امجوز را هم گرفتتیتما و ورقته ی کتاغتیی را از 
جیب در آورد و پیروزمندانه در هوا تکان داد. بعد نقا کترد کته 
صبح زود همراه فرزانه همسرش و کردوانی به ارشاد رفته انتد 
و با آن که پنج شنبه ها ارشاد تعطیا است موفق شده اند متجتوز 

اما در همین حیص و بیص التهتابتی  .را از شخص وزیر بگیرند
در جلسه پیدا شد و بعضی از بچه ها گفتند که به ساختمان حملته 
شده است و چند نفری از حمله کنندگان پشت در انتد. هتوشتنت  
به سیمین گفت "ایک آقای نظامی آمده است و صاحب ختانته را 

بروم ببینم کیست و چه می ختواهتدا " :می خواهدا. سیمین گفت
که هوشن  گتفتت" استیتمتیتن جتان چتیتزی روی سترتتان نتمتی 
اندازید؟ا که سیمین با غی  گفت" ابرو بابا، این جا خانه ی متن 

آنچه در پی می آید بخشی است از خاطره های من از ستیتمتیتن 
بهبهانی . اگر وقت و حوصله کردم بخش های دیگر را هتم بته 

  .تدریج منتشر می کنم

-------------------------------- 
در دفتر قدیم مجله ی اآدیتنتها  0369نخستین دیدارها در سال 

در خیابان فخر آباد پیش آمد . اما چندان ستختنتی در نتگترفتت. 
یک بار که سیمین دندان اش را کشیده بود و آمده بتود تتا متتتن 

نوشته اش را غلط گیری کند و بار دوم هتم عتجتلته داشتت کته 
زود برود، چند کلمه ای رد و بدل شد و از آن پس هم دیتگتر ا 

  . ورا ندیدم

چند روزی پس از مراسم ختاک ستپتاری متحتمتد  77پاییز سال 
جعفر پوینده، رفیق قتدیتمتی متن پترویتز بتابتایتی تتلتفتن کترد و 
گفت "اوظیفه ی خودم دانستم که این جلتسته را بته ا  اطتالع 

جلسه در خانته ی  .بدهم. خوا است بیایی، وجود  یزم است
گلشیری است، این هم نشانی اشا. روز خاک سپاری پتویتنتده، 
محسن حکیمی بر مزار پوینده سخن رانی تندی ایراد کرده بود 
و در ضمن آن خطاا به آدم کشان اسالمی گفته بود" امرا هتم 
در فهرست مرگ تان بگیارید ا و ایتن ستختن او ستختن هتای 

 دیگرش در حکم تحریک آدم کشان نابکار تلقی شده بود.

روزی که من به خانه ی گلشیری رفتم هتنتوز جتلتسته شتروع  
نشده بود و نشسته بتودیتم بته گت  و گتفتت کته زنت  زدنتد و 
گلشیری رفت و در را باز کرد و حکیمی و فریبرز رتیس دانتا 
در آستانه ی در ظاهر شدند. گلشیتری کته پتیتدا بتود از هتمتان 
روز حسابی از دست حکیمی شکار است خطاا به رتیس دانتا 
گفت" اشما می توانید بفرمایید تو، ولی ایشان بترونتد هتروقتت 
کانون تشکیا شد می توانند بیایندا. پیتدا بتود کته هتر دو یتکته 

 خورده اند ولی رتیس دانا خودش را سریه جمه کرد و گفت"

اچون من همراه ایشان آمده ام اجازه بفرمایید من هتم متزاحتم  
نشوما و گلشیری با تلخی گفتت" اایترادی نتداردا. ایتن اولتیتن 
جلسه ی حضور من در جمه مشورتی کانون نویسندگان ایتران 
بود. راستش نمی دانستم چه بکنم. حرکت گلشیری را در شتان 
نویسندگان نمی دانستم، در جمه هم شتایتد یتگتانته کستی کته از 
سال های دور صمیمیتی با او داشتتتم عتلتی اشترف درویشتیتان 
بود. جلسه به ریتاستت کتاظتم کتردوانتی و متنتشتی گتری کتاوه 

این جتا بتود کته رویتم را ستفتت  .گوهرین کارش را آغاز کرد
کردم و برای صحبت اجازه گرفتم و گفتم" ااین شاهد حرکتتی 
بودم که زیبنده ی نویستنتده جتمتاعتت نتیتستت. متتتاستفتانته آقتای 
گلشیری نمتی دانتم بته کتدام متجتوز دو نتفتر از اعضتا را از 
حضور در جلسته متحتروم کتردنتد. متن هتم بتا تتنتدروی آقتای 
حکیمی در گورستان متختالتفتم، امتا ایتن راه ورستم اعتتتراض 
نیست، راه ندادن او را خالف رفتار دموکراتیک می دانم و بته 
رفتار آقای گلشیری اعتراض دارم. درستت استت کته ایتن جتا 
منزل آقای گلشیری است، اما مهم تر از آن جتلتسته ی کتانتون 
است و متعلق به کانون. این جا راست افتراطتی نشتستتته استت 
)بعداً چنگیز پهلوان به کاظم کردوانی گفته بود منتظتور فتالنتی 
من بوده ام.( بگیارید چ  افراطی هم بنشینتدا. درویشتیتان بتی 
درن  به پشتیبانی برخاست و ستیتمتیتن پشتت بتنتدش. ستیتمتیتن 

است، من توی خانه ی خودم اختیار دارم و هترگتز چتارقتد 
سرم نمی کنم ... نمی خواهد، برود گورش را گتم کتنتدا کته 

 :باوساطت بچه ها سرو صدا خوابید و چنگیز پهلوان گتفتت
 -بگیارید من همراه سیمین خانم می روما. رفتتتنتد و هتفتت"

هشت دقیقه ی بعد برگشتند و چنگیز گفت" اهمه چیز مرتب 
است، من ازشان حکم ورود خواستم، در عین حال به اشتان 
گفتم که ما مجوز داریم، طرْف اول به مجوز اعتتتنتا نتکترد، 
ولی محکم ایستادم و گفتم باید حتکتم ا  را نشتان بتدهتی و 
دست آخر گفتت متا بتیترون متی متانتیتم. این هتم در داختا 
ساختمان اند. ولی بهتر است بترویتم و کتارمتان را هتر چته 

 ."زودتر شروع کنیم که هر لحظه ممکن است حمله کنند

در این نشست ریاست جلسه با کاظم کردوانی و وظتیتفته ی 
ثبت صور  جلسه با امیر حسن چها تن و من بود. پیش از 
آغاز جلسه بچه ها از سیمیتن ختواستتتنتد کته جتنتد کتلتمته ای 

 سیمین ضمن خوشامد به حاضران گفت" .صحبت کند

ادوستان می توانم به جرتت بگویم که آشنایی من با کتانتون  
از روشن ترین نقطه عطف هتا  58نویسندگان ایران درسال 

در سراسر زندگی من است. کانون زندگی و بینش و راه و 
روش زندگی مرا از بیخ دگرگون کرد. من بته حضتورم در 

 ". کانون افتخار می کنم

پس از سیمین دکتر محتمتدرضتابتاطتنتی بتا یتادکترِد شتهتیتدان 
آزادی و کانون، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، و همه 
ی کسانی که در سراسر تاریخ ایران جان بر ستر عتقتیتده و 
بیان گیاشته اند، جلسه را رستمتا افتتتتتاح کترد .ستپتس رونتد 
معمول انتخابا  آغاز شد. پس از رای گیری ابراهیم یونسی 
به اتفاق آرا به عنوان ناظر بر شمارش آرا انتخاا شد و در 
یکی از اتاق های منزل سیمین آرا خوانده و ثتبتت شتد و در 
نتیجه کسان زیر به عنوان هیتئتت دبتیتران متوقتت نتختستتتیتن 
نشست دوره ی سوم فعالیت کانون نویسندگان ایران انتتختاا 
شدند، به ترتیب حروف الفبا" سیمین بهبهانتی، عتلتی اشترف 
درویشیان، شتیتریتن عتبتادی، کتاظتم کتردوانتی و هتوشتنت  

، کاوه گوهرین، مهر انتگتیتز کتار (گلشیری )اعضای اصلی
اعضتای ) ،ایرا کابلی، شهال یهیجی و اکبر معصوم بیتگتی

 .(جانشین

از این تاریخ رفاقت و همکاری نتزدیتک و مستتتمتر متن بتا 
 . سیمین بهبهانی آغاز شد

 اکبر معصوم بیگی

 ( برگی از دفتر ایام )شانزده
 یاد سیمین بهبهانی

 سیمین بهبهانی

 

اکبر معصوم بیگی هوشنگ گلشیری        محسن حکیمی                  
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ح ی   را از دانشجویان پنیهیان میی کینید کیه 
دس  بردن در مونتیاژ فیییلیمیش نیه خیواسی  
تهیه کننده کیه دسیتیور سیانسیورگیران بیرای 
دادن پروانه نمایش بوده اس . مین تین دادن 
به سانسور را برای فیلمسازانی که فیلمیشیان 
در اییییران زییییر تیییییییر سیییانسیییور میییی رود 
گریزناپذیر می دانم و مشکلی با آن ندارم امیا 
ابراز ر ای  از تغیییییر در میونیتیاژ فیییلیم را 
شایسته ی هیچ هنرمندی نمی دانم چیه رسید 

 کسی در سکح کیارستمی.

در زمان حیا  او، از دولتی ها می شنتیتدیتم  -
که می گفتند فیلمهای او مخصوصا روی فتقتر 
و زندگی ابتدایی روستایی ها تمرکز متی کتنتد 
تا چهره فقیر و عقب مانده ای از ایتران نشتان 
دهد و به هتمتیتن عتلتت هتم جشتنتواره هتا ایتن 
فیلمها را می پسندد و به فتیتلتمتهتای او لتقتب و 

متی دادنتد.  اصطالح افیلمهای جشتنتواره ایا
اپتوزیستیتون   عده دیتگتری از از جانب دیگر،

م بت   می گویند کها او در فیلمهایش چهره ی
و آرامی از زندگی در ایران را نشان می دهتد 
در حالی که به عنوان یک هنرمند متتتعتهتد او 

ایتران را نشتان   استفتنتاک  باید فقر و شترایتط
اتتهتام   و اتفاقتا بته هتمتیتن دلتیتا بته او  بدهدا

می زنند. نظتر شتمتا در ایتن بتاره   خیانت هم
 دو نگاه به آثار کیارستمی چیست؟  این

این پرسیش را بیایید دو دسیتیه ای کیه نیام  -
بردید پاسخ بدهند نه من که با هیچیکیدامشیان 

 کمترین نزدیکی فکری ندارم.

برای پخش فیلمهای او در ایتران نته زمتان  -
مناسب و نه سالتن متنتاستب داده متی شتد. در 
رسانه ها ی دولتی هرگز کتوچتکتتتریتن اشتاره 
ای به او و کارهایش نداشتند و اگتر دو کتلتمته 
مجبور می شدند حترفتی بتزنتنتد متی گتفتتتنتد " 

 فیلمهایش جیابیتی برای مردم ندارد.

در فرهنگسرای ارسباران عبتاس  82در پاییز 
سخنان خود به این نکته اشتاره   کیارستمی در

ا متن بته وزار    کرد که )نقا به مضتمتون(
ارشاد گفتم بسیار خوا فیلمهای من بیتنتنتده ی 
زیاد ندارد، و سالن ها ضرر می کنند ، یتکتی 

بتتا بتتودجتته ی   از آشتتنتتایتتان متتن حتتاضتتر شتتده
شخصی اش سالنی را برای نمایتش فتیتلتمتهتای 
من بسازد جا و مکان هم مشخص استت ، متا 
به مد  دوسال در راهرو های وزار  ارشتاد 
رفتیم و آمدیم بعد از دوسال بته متا گتفتتتنتد کته 

و   متجتوز نتمتی دهتنتد  برای ساخت این سالتن
علتش را هم حاضر نشدنتد تتوضتیتح بتدهتنتد.ا 
اخیرا بعتد از درگتیشتت کتیتارستتتمتی، متجتیتد 
مجیدی، کارگردان فیلم امتحتمتد رستول هللا ا 

با بی بی سی در پاسخ به این   هم در مصاحبه
که چرا فیلمهای کیارستمی در ایران به نمایش 

گتتتتتتتفتتتتتتتت   گتتتتتتتیاشتتتتتتتتتتتتتتته نتتتتتتتمتتتتتتتی شتتتتتتتد
بترای متردم جتیاا   کیارستتتمتی  فیلمهای  که

از   ختتتتیتتتتلتتتتی  از طتتتترف دیتتتتگتتتتر  نتتتتبتتتتوده؛
اپتتوزیستتیتتون جتتمتتهتتوری استتالمتتی   نتتیتتروهتتای

دقیقا همین نظر مجید مجیدی و فیلمسازان   هم
حکومتتتی را دارنتد. ایتن اظتهتار نتظترهتا را 

 چگونه می بینید؟

پاسیخ دادن بیه حیرف هیای امیایال میجییید   -
کیه  -مجیدی یا هم زبانان او در سوی دییگیر 

 -شما آنان را نیروهای اپوزیسیون می نیامییید
نییتیییییجییه ای جییز تییلییف کییردن وقیی  میین و 
خوانندگان نشریه شمیا نیدارد. ایین کیه رژییم 
اسییالمییی بییا کیییییارسییتییمییی کییه مییاییل مییجیییییدی 
سرسپرده حکوم  نبوده همراهی نمیی کیرده 
و در ساخ  و پخش فیلمهایش مشکل اییجیاد 
می کرده از چشم کسی پنهان نیییسی . نیکیتیه 
این اس  که آیا کیییارسیتیمیی بیا آن میوقیعییی  
واالی هنری که در جهان داش  تالشی بیرای 

و "طعم گیالس" به اوج رساند. ولی این به 
این معینیا نیییسی  کیه در هیمیه فیییلیمیهیاییش 
همین در میوفیق بیوده اسی . هیمییین امیروز 
کسی از فیلمهای دیگر کیارستمی مال "ده" 
یا "شیرین" یادی نمی کینید گیرچیه ایین دو 
 فیلم را او در اوج پختگی اش ساخته اس ! 

با توجه به این کته بتارهتا کتیتارستتتمتی در  -
مصاحبه هایش گفته که امن نمیتوانم در فیلتم 
هایم به مخاطب دروش بگتویتم مت تال زنتی بتا 
حجاا در رختخواا بخوابتد و یتا شتختصتی 

و بته   نتواند مادر بتزرگتش را نتوازش کتنتد
در ماشین و   همین خاطر بیشترصحنه ها را

جاده ها یا در فضای روستتاهتا انتتتختاا متی 
کنم. همچنین او اشاره داشت که یکی از علا 

در ختارا از   فیلمستازی ستالتهتای اختیتر او
آیا   ایران افزایش مشکال  مجوز بوده است.

شما در آثتار او هتمتراهتی بتا ستانستور متی 
 بینید؟

نییمییی دانییم چییه کسییی گییفییتییه در آ ییار او   -
همراهی با سانسور وجود دارد. مین ایین را 
باور ندارم ولی در زبان او گاهی ایین میعینیا 
وجود داشته اس  مال آنجا که می گوید یک 
فیییییلییمییسییاز جییهییان سییومییی اسیی  و بییاییید بییا 
سانسور کنار بیاید، یا بدتر، از سانسور فیلم 
مشق شب ابراز ر یایی  میی کینید! بیه ایین 

کیتیا  "سیرا   166پاراگیراف از صیفیحیه 
  سینمای اسالمی ایران" دق  کنید:

]عباس کیارستمی که فیلم "مشق شیب" او 
از برنامه هفتمین جشنواره فیلم فیجیر حیذف 

شود و نیمیاییش عیمیومیی آن بیه اشیکیال  می
خییورد دسیی  بییه تییدوییین مییجییدد فیییییلییم  بییرمییی

اش بیا  زند. او در گفیتیگیوی سیه سیاعیتیه می
دانشجویان رشتیه ادبیییا  دانشیگیاه عیالمیه 
طباطبائی در پیاسیخ ایین سی یوال کیه "چیرا 
مشق شب را در جشنواره نیمیاییش نیدادنید" 

 گوید: می

"فیلم متعلق به کارگردان نیس . میال تیهیییه 
کننده اس  ... تیدویین میجیدد آن را هیمییین 

ام و یک تغییر جیزئیی  امروز صبح تمام کرده
کرده اس  که اصال تحمیلی نبوده و خیلی از 

 آن را ی هستم."

حتی یک کارگردان پیش پیا افیتیاده در فیییلیم 
های تجاری معمولی هم معت د نیس  که فیلم 
مال تهیه کننده اسی  و هیرچیه او خیواسی  
باید انجام شود چه رسید بیه ییک فیییلیمیسیاز 
مولف مال کیارستمی. تازه کییارسیتیمیی ایین 

و اما زبان سینمائی نویی که مین هیم 
مال دیگران به کیارستمی نسبی  میی 
دهم زبانی اس  برگرفته از فیرهینیگ 
غنی ادبیا  بویژه شیعیر فیارسیی کیه 
کیاربییردش در سییییینیمییا یییک نییوآوری 
چشمگیر بود. در این زبان سیینیمیاگیر 
از ساده ترین و طبییعیی تیریین پیدییده 
های تصویری و صوتی که در م یابیل 
دوربین و میکروفنش قرار می گیییرد 
به راحتی گذر نمی کند و بیا نیگیاهیی 
مجدد و تاکیدی که در زبان سینیمیائیی 
مرسوم ناالزم تل ی میی شیود بیر آن 
خیره می شود و با این کار نکاتیی را 
کشف میی کینید کیه در نیگیاه گیذرای 
معمولی از چشیم و گیوش تیمیاشیاگیر 
پنهان می ماند. حاال میی خیواهید ایین 
یک حالی  احسیاسیی در ییک انسیان 
باشد، یک لیهیجیه میتیفیاو  بیا زبیان 

مرسوم باشد، و یا حتی جلوه ای از طیبیییعی  
مال یک درخ  یا ییک جیاده خیاکیی پیییچ در 
پیییچ. و میی دانییید کییه ایین هیر سیه  حیالیی  
انسییان، لییهییجییه ی آدمییهییا، و طییبیییییعیی   در 
فیلمهای مکرح کیییارسیتیمیی نی یشیی اسیاسیی 

 دارند.

استفاده از بیازییگیر غیییرحیرفیه ای و بیازی 
گرفتن طبیعی از بازیگران حرفه ای گرچه بیا 
کیارستمی شروع نشد ولی او بود که بیه حید 
کمال از این شییوه بیهیره بیرد. و در نیهیایی  
گسترش عرصه دید و شنید تیمیاشیاگیر ورای 
قا  تصویر. در اغلب فییلیمیهیای کیییارسیتیمیی 
بسیاری از حوادث بیرون از نگاه دوربییین و 
قا  تصویر می افتد که به تماشاگر اجازه می 
دهد برای دیدن یا شنیدن آن از تخیلش بیهیره 
بگیرد. نمونه بسیار اس  و در این میخیتیصیر 
نمی گنجد. برخی این ویژگی را مینی مالیییسیم 
توصیف کرده اند که من با آن موافق نییسیتیم. 
همین تعبیر غل  باعث شده فیلمسازانی سعیی 
کنند به سبک او کار کنند کیه میوفیق نیبیودنید 
چرا که نحوه کیار کیییارسیتیمیی را میی تیوان 
سهل و ممتنع دانس  به این معنا که به نیریر 
آسان می رسد ولی انجامش به خالقیی  نیییاز 

 دارد.

فتیتلتمتنتامته اطتالی  عبتاس کتیتارستتتمتی در - 
سر ا که برگرفته از یک داستان واقعی است 
، مصاتب فقر و اختالف طبقاتی را به قلم متی 

کته در یتک   کشد . و یا در فیلم طعتم گتیتالس
محیط شهری شکا گرفته است، را به صحتنته 

زبان تتازه را در ایتن دو اثتر   می آورد ، آن
 چگونه می بینید؟

من نه فیلمنامیه طیالی سیرا را کیاری بیا  - 
ارزش می دانم و نه فیلمش را، هرچند بیرای 
کارهای دییگیر جیعیفیر پینیاهیی میایل داییره و 
آفساید ارزش بسیییار واالئیی قیائیلیم. فی یر و 
اختالف طب اتیی در طیالی سیرا بیه شیکیلیی 
سکحی طرح شده و کاری نیس  که در نیگیاه 
من ارزش بررسی داشته باشد. طیعیم گیییالس 
دنیای دیگری دارد. زبان و نگاه کیییارسیتیمیی 
به سینما به معنائی که در باال از آن نام بیردم 
را در این فیلم به درخشیانیتیریین شیکیلیی میی 

 توان دید.

کیارستمی با فیلم هائیی میایل "گیزارش" کیه 
قییبییل از انیی ییال  سییاخیی  و "خییانییه دوسیی  
کجاس " که ده سال مییانشیان فیاصیلیه اسی  
زبانش را به نمایش گذاش  و با "کیلیوزآ " 

آقای عالمه زاده، از ایتن کته دعتو  متا را 
پییرفتید و برای این گتفتتتگتو وقتت گتیاشتتتیتد 

 ممنونم. 

متن نوشتتتاری مصتاحتبته ی شتمتا بتا رادیتو 
فتترانستته و رادیتتو فتتردا در بتتاره عتتبتتاس 

نشتتریتته  017کتتیتتارستتتتتمتتی در شتتمتتاره ی 
روشنگر آمده است. در این مصاحبته ، شتمتا 
به  آشتنتایتی ختود بتا کتیتارستتتمتی اشتاره ای 

می توانید جزتیا  بیشتتتری بتگتویتیتد  ،داشتید
از خودتان در آن دوره، شما از قرار متعتلتوم 

بتته عتتلتتت   در آن دوران قتتبتتا از انتتقتتالا،
 مبارزا  سیاسی تان در زندان بودید.

، 1052قبل از زندانی شدنم در مهرمیاه   -  
دو فیلم با عنوان های "دار" و "شاهد" در 

 1051و  1050مورد کودکان در سیالیهیای 
برای "کیانیون پیرورش فیکیری کیودکیان و 
نوجوانان" ساختم. در آن زمان کییارسیتیمیی 
در استخدام این کانون بود  این دو فیلم پیس 
از چهار دهه به شکل معجزه واری یک میاه 
پیش بدسیتیم رسییید و بیرای اولییین بیار در 
برنامه اکران "تلویزییون صیدای آمیرییکیا" 
پخش شد . قبل از آن هم من و کیییارسیتیمیی 
آشنائی کوتاهی با هم داشتیم. پس از آزادی 

تمیاس مین و او  1055ام از زندان در آبان 
بسیار زیاد شد چرا کیه هیر دو در "کیانیون 
سینماگران پیشرو" فعال بودیم که شیرحیش 
در کتا  "سرا  سینمای اسالمی" من آمده 

 اس . 

یییک سییال پییس از انیی ییال  کیییییارسییتییمییی کییه 
مس ول بخیش فیییلیمیسیازی کیانیون پیرورش 
فکری شده بود از من دعو  کیردتیا فیییلیمیی 
در مورد صمد بهرنگی بسازم که نتیجه اش 
فیلم مستند بیلینید "میاهیی سیییاه کیوچیولیوی 
دانا" بود که البته توقیییف شید و قصیه اش 

 دراز اس !

شما اشاره داشتتتیتد بته ایتن کته فتیتلتمتهتای   -
هنر ستیتنتمتا، ویتژه و تتأثتیتر   در  کیارستمی

گیار هستند چرا که ازبان تازها ای دارنتد و 
او متوفتق شتده استت ایتن زبتتان تتازه را بتته 

متمتکتن استت بترای متا   جهانیان بشتنتاستانتد.
بگویید این زبان تازه چه بوده و چته تتفتاوتتی 

سینمای هالیوودی و یا سینمای رایج   با زبان
 دارد؟

اجازه بدهید اول دو نکتیه اسیاسیی را در   -
این رابکه تو یح بدهم. اول ایین کیه کشیف 
عرصه هیای تیازه در هینیر هیرگیز میتیوقیف 
نشده و نمی شود. حتی ادبییا  کیه تیارییخیی 
چند هزار سالیه دارد هیمیچینیان در میعیر  
نوآوری اس . نیمایوشیج و شاملو هر کیدام 
به نوعی زبانی نو در ادبیا  منروم فیارسیی 
آوردند و گیارسیییا میارکیز بیا رمیان هیاییش 
عییرصییه تییازه ای در قصییه پییردازی جییهییان 
گشییود. بیینییابییراییین سییییینییمییا کییه عییمییرش از 
صدوبیس  سال تجاوز نمی کند حاال حیاالهیا 
جای نوآوری دارد. این نکته اول بود. نکیتیه 
دوم اییین کییه اییین نییوآوری گییرچییه بییا نییام 
هنرمندان خالقی که آن را تابی  کیرده و بیه 
جهان عر ه داشته اند پیییونید خیورده ولیی 
کاری فردی نیس  بلیکیه حیاصیل ییک دوره 
معین از تالش هنرمینیدان میتیعیددی اسی  و 
ریشیه در فیرهینییگ آن جییامیعیه دارد. زبییان 
کیارستمی زبان پاالیش ییافیتیه ای اسی  کیه 
قبل از او در برخی از آ یار شیهییید  یالیث و 

 پرویز کیمیاوی و ... دیده شده بود.

 نشریه روشنگر با رضا عالمه زادهی گفتگو 

 ر ا عالمه زاده



 

 Rowshangar    No. 108   September 2016 07 روشنگر 

 .مهربانی چشمانت پیداست
خندید. از اون خنده های بکر و بدوی، م ا 
درخشش ناگهانی ستاره ای در کنجی از 

 . آسمان
نه عمو ؛ یه کسانی قدر مهربانی رو میدونن 

 .و جواا میدن
پنجه شو باز کرد و کبوتر نقره ای رو 
گرفت تو پنجه اش و کاکلشو ناز کرد و یک 

 .بوسه به نوک سرخش زد
گفت" می بینی ؟ چشم مهربان به این 

 ! میگن
من یک پرنده می دیدم که هر از گاهی 
تقالی کوچکی می کرد که آزاد بشه با 
چشمانی سر ، بعد ممد یک مشت گندم 
ریخت تو دهنش و زیر لبی با دهان پر گندم 

 . گفت" بخور عزیز دلم، خوشگلم، بخور
کبو تر شروع کرد به چیدن گندم ها از دهان 
ممد و چینه را پر کرد ، همه کبوتر ها که به 
همین شکا سیر شدند ، سیگاری در آورد. 
توتونش را کف دست چپش خالی کرد. بعد 

را بار زد وبه آتش گیراند و  هم مخلوط 
چشم دوخت به ته آسمان و پشتک واروی 

 . یکی از کبو ترهاش
 

 گفتم " ممد، تا کی ؟
 تا ابد –

 کام بلندی از سیگار گرفت
 .گفتم"همین کافیه؟ زن، بچه، آینده

خندید، ردیف زرد دندان هایش م ا پرچین 
 .نا هموار باغچه ای بی آا نمایان شد

برای من مقرر شده عاشق اینا باشم ،   –
عاشق پرواز ، خودم نمی توانم، خوا اینا 

م ابله با حرکا   د هنری رژیم می کرد ییا 
به سادگی از کنارش میی گیذشی . امیییدوارم 
میراث کییارسیتیمیی بیه نسیل هیای آیینیده ی 
سینماگران جهان نگاه متفاوتش به سینما و 
نگاه واالیش به انسان در معنای کلی بیاشید، 
نه نگاهش به انسان واقعیی و مشیکیال  او 

 در جامعه!

بعضا گفته می شود که هر فیلمسازی کته   - 
بخواهد در ایتران فتیتلتم بستازد بتایتد متجتوز 
بتتگتتیتترد و بتتنتتابتترایتتن فتتیتتلتتمتتستتازی در ایتتران 
مساویست با همراهی با حکتومتت، نتظترتتان 

 در این باره چیست؟

این هم از همان قماش نیریراتیی اسی  کیه  -
پاسخش را در باال داده ام. وقتی فیلیمیسیازی 
برای مجوز گرفتن اقدام می کند هرگز میورد 
شمات  قرار نمی گیرد ولی اگر در گفتگوییی 
این را طبیعی بنامد و یا بگوید در همه جیای 
دنیا فیلیمیسیازان میحیدودیی  دارنید آن وقی  
اس  کیه اشیکیال دارد. آییا کیییارسیتیمیی در 
فرانسه برای ساختن فیلمش باید سناریواش 
را به تائید حیکیومی  میی رسیانید و اسیامیی 
بازیگران و دس  اندرکاران فیلمش را برای 
تائیید صیالحییی  بیه کسیی میی داد و بیرای 
فیلمش مجوز نمایش می گرف ؟ می پیرسییید 
چه کس یا کسانی ایین میو یوع بیدییهیی را 
کتمان کرده انید؟ سیری بیه مصیاحیبیه هیای 
گوناگون سینماگران ایرانی بزنید تیا نیمیونیه 

 هایش را ببینید.

تاثیر و نقش  آقای عالمه زاده، اصوی شما - 
یتتک هتتنتترمتتنتتد را در یتتک جتتامتتعتته چتتگتتونتته 

  ارزیابی می کنید؟

چه خو  بود اگر می شد به س واالتی بیه   -
این اهمی  در چند جملیه پیاسیخ داد! پیاسیخ 
این گونه پرسیشیهیا را در می یاال  و کیتیا  
های بسیاری که منتشر شده اند داده ام کیه 
اگر واقعا کسی اهمی  می دهد کیه نیریرم را 

 بداند باید کمی هم برای یافتنش تالش کند!

با این همه به مختصرترین شکلش می گویم 
که: هنرمند اول انسان اس  بعد هنیرمینید. و 
وقتی انسان در می یابیل مسیائیل جیامیعیه اش 
مس ول اس  هینیرمینید هیم بیه حیکیم انسیان 
بودن این مس ولی  را داراس ، مگر این که 

 هنرمند را موجودی فراانسانی بدانیم!

 سپاس از وقتی که گیاشتید. ز همبا

 تهیه و تنظیم از" پرتو 

دقیقه سکو  کردیم. درهمه ی پنج قاره ، 
مردم ،خاموش بر جای ایستادند. همه 
رستوران ها و کافه ها، سرشار از رفت وآمد 
سکو  شد.ارکسترهای کالسیک وموزیسین 
های مردمی ونوازنده ها ی محلی با سازهای 
زهی وبادی وکوبه ای شان سکو  را 
نواختند.آواز خوانان سکو  را خواندند. 
دخترم میان من و مادرش سکو  را گریه 

هنرمندان بی تاا سیرک وآکروبا   .کرد
بازهادر سکو  معلق بودند. باد درسکو  
می وزید. اندوه واشک ولبخند دریک لحظه 
در سکو  درخشید . ناگهان سکو  درمیان 
کف وسو  وتشویق مردم وحاضرین در 
محا مراسم فرو ریخت ، چون نمایندگان 
کودکان پنج قاره مشعا های روشن را در 
ظرفی مدور که چند سالح بطورنمادین در آن 
است گرفتند. آتش یکباره در ظرف شعله می 
کشد ودخترم م ا نورهایی که دوروبر ما 
هستند پرواز می کند .آسمان از هیاهوی 
شادی پر می شود. همسرم دخترم را ب ا می 

 حسین حضرتی )ح.ا.تیرداد(
 

من وزن ام همراه 
فرزندخردسالم در کنار همه 
درمیدان های شهر با شمه 
هایی روشن گردهم 
آمدیم.دخترم هم شمه روشنی 
دردست دارد.شمه هایی 
برای میلیون ها زن ومرد 
وکودکی که با گلوله ها 
وموشک ها ومین ها وبمب 
ها کشته شدند . همسرم 
دراین سکو  گاه هیجان زده 

 می شود وگاه افس
گاه افسوس چهره اش را می پوشاند. می دانم 
،افسوس میلیون ها زن و مرد و کودکی را 
می خورد که با گلوله ها و موشک ها و مین 
ها وبمب ها کشته شد ند و جز یادی از آن ها 
بر جای نمانده است. امروز برای همه آن ها 
دیر است وخیلی از آن هایی هم که با مقای  
یا داستان ها یا شعرها و ترانه هاشان وبا 
انواع هنر ها ، نیستی چنین جنونی را فریاد 
کرده بودند ، امروز در بین ما نیستند. آن ها 
را به شیوه های مختلف از میان بردند. هوا 
از ارتعاش سوگ ویاد آن ها لبریز است . 
همه مردم جهان را می بینم که مانند ما ، 
درخیابان ها و میدان ها وپارک ها درنفس 

روشنایی شمه های ما  .خود پیچیده اند
درمیدان وخیابان ها پیوسته گسترده و 
گسترده تر می شود.بچه ها بامشعا های 
المپیک در حضور هزاران تن در ورزشگاه 
مرکزی شهر آماده ی اجرای مراسم ویژه 
هستند . پیش از اجرای مراسم ویژه یک 

 برای هرآنکس که کشته شد
کند و رقص رنگهای گوناگون راتماشا می 
کنند. همه رن  ها در هم می پیچند، همه می 
رقصند ، دورهم می چرخند. پاهاشان بی 

 .قراراست
همسرم با نگاه ب ض آلودش از من می 

موسیقی برای من لبریز …  خواهد تا برقصم 
هردو با هم گریه می …  از اشک شده است

می دانم که می داند. ساکت است اما  . کنیم
جهان چه زیبا شده .:”صدایش را می شنوم 

…بلند شو پایکوبی کن…  ببین…  عزیزم 
ماهمه یک نفریم که پروازمی کنیم. ..با همه 

… خود بودن های مان یک نفر شده ایم
… امروز روز واقعیت یافتن آرمان ها است

همه بچه ها در …کشته وکشته شدن تمام شد
پنج قاره دیگرنمی توانندحتی یک اسلحه 

 رانقاشی کنند 
چون تصوری از آن ندارند. بشر اکنون 
آرزوی دیرینه راجشن می گیرد. بازگشت 
جهان به گیشته دیگر امکان ندارد.. و در 
سکو  با نگاه اشک آلودش دو باره از من 

می خواهم برقصم …  می خواهد تا برقصم
می خواهم از جا یم کنده بشوم .. می دانم …  

که می داند. زمان متوقف می شود ، پا هایم 
سبک تر و سبک تر می شوند ، آرام ، آرام ، 
آن ها را پیدا می کنم.. خون جهان رادر آن ها 

ولی ….  حس می کنم. اما چیزی نمی شنوم 
ناگهان با صدای موسیقی از صندلی چر  
دار زن  زده ام کنده می شوم.می رقصم ، 
می رقصم و هیچ کسی نمی خواهد متوقفم 
کند.همسرم کنار من می رقصد و هردو یک 

جهان بازتاا “چیز را برزبان می آوریم " 
 . ”من است ومن باز تاا جهان

دو باره روی پا های خودم ایستاده ام. دو باره 
روی پاهای خودمان ایستاده ایم . دو باره به 
جهان می نگرم ، دو باره جهان به خود می 
نگرد. همه در سکو  به هم می نگریم . می 

 .دانم که می دانند
  ۹۲۱۱شهریور,  ۲

 به خوانندگان روشنگر،

بیش از سه سال اسرت کره تررریره و ترنرظریرم  

 صفحات هنر نشریه را به عرده داشته ام. 

( این امر بره عرررده 013از شماره ی بعد ) 

ی من نخواهد بود.  اکرنرون کره تصرمریرم بره 

ترک این مسمولیت گرفته ام، مایلم نرکرتره ی 

روشن و مثبتی را با شمرا در مریران برگراارم  

که  "هنر" نشریه فرقرط مرنرحرصرر بره چرررار 

صفحه ی مخصوص هنر نربروده برلرکره هرنرر 

اصلی نشرریره ، طری ایرن مردت ، فرعرالریرت 

جمعی افرادی بوده که با وجود اخت   نظر 

در پاره ای از زمینه ها، حول کار مشرتررک 

نشریه با یکدیگر هرمرکراری کررده انرد.  در 

حقیقت ،  آزادی بریران هرریرک از افرراد از 

طری  "جمع و کار جمعی" ترمین می شرده  

 است. 

همکاری برا نشرریره ی روشرنرگرر یرکری از  

گرانبراترین تجربه هرای زنردگری بررای مرن 

بوده  است. الزم می دانم خراطرر نشران کرنرم 

که در طول این مدت،  از راهنرمرایری هرا ی 

همه ی همرکراران نشرریره بررخروردار برودم.  

رمن قدرانی از هرمره ی راهرنرمرایری هرا و 

همکاری های صمیمانه شان،  دست یکایرک 

آنرا را به گررمری مری فشرارم و بررای شران 

 آرزوی موفقیت بیشتر دارم.

  6108اگوست  61پرتو 

رو تیمار می کنم بپرند و تماشایشان کنم، 
 . روی زمین میبینی که خبری از خوبی نیست

از کجا میدانی، شاید اون بای هم خبری -
 نباشه؟

چیزی   –  گفت " تا بوده خبرها از آن بایست
که این کبوترها می بینند عمرن من و تو نمی 

 .بینیم، حتی از داخا هواپیما
 
صدای آ یر بلند شد، امروز این دهمین آ  یر  

قرمز بود .گفتم" بوی مرگ میده و ممد گفت" 
نترسو خبری نیست، کبوترها حس می کنند، 

 .ببین آرامند
 

پک آخری را که زد چشمانش دو چندان پر 
عطوفت بود، تکیده و در خود، قانه به دیدن 

 .پرواز
گفت" هر جا باشم نگران این حیونام، چه 

 .فایده و می مانم
کبوتری که رن  قهوه ای و سفید داشت نوک 
سرخشو کرده بود توی نوک کبوتر نقره ای، 

 .انگار نه انگار هشدار دهنده معیور بود
 

فردا غروا استو شهر زیر بمباران تنها 
مانده بود، له شده. غروا کسانی برای دیدن 
اوضاع و سر کشی به داشته و نداشته هایشان 
به شهر برگشته بودند. سمت خانه ی ممد 
دویدم، خانه روی زمین نشسته بود و دو تیر 
آهن خمیده دست به گونه بودند انگار،داخا 
حیاط پر بود از پَر کبوتر و گندم، نیمی از 

پر از   ممد گم بود و نیم دیگرش با دهانی
خاک و خون و گندم، چشم دوخته بود به چند 

  .کبوتر هراسان در قعر آسمان

 بمب ها و آدم ها

 قباد حیدر

 38مرداد 

داشتن چشمان مهربان م ا لنگیدن یک آهو 
 . در گله نمایانه، یک لو رفته ی بی دفاع

به ممد گفتم" تو هم همینطوری، از دور هم 
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 درویشیان, 

 روشن فکری برخاسته از چپ 
رحتم  درویشیان در آثارش چهرٔه خشتن و بتی

کشتد و چته زیتبتا، چته  فقر را به تصویر متی
تکان دهنده و چته تتأثتیترگتیار دستت بته قتلتم 

  .برد می
گتتویتتد  هتتا متتی یتتک روز متتعتتلتتم بتته بتتچتته“

هایشان را تتعتریتف کتنتنتد. نتیتاز عتلتی  خواا
کند. او ختواا دیتده  خواا جالبی تعریف می

اند و دارنتد  که خودش و پدرش گنجشک شده
کتنتد و  کتنتنتد و متادرش گتریته متی پرواز می

یکدفعه، مش باقتر را کته قتبتال بترایتش کتار 
بتیتنتد و از  کترده بته شتکتا ا دهتایتی متی می

کند و از  ها را خندان می ترسش، تند تند پسته
ها بتا هتم متتتحتد  ریزد. پسته دهانش، خون می

شوند که نتختنتدنتد تتا متش بتاقتر نتاراحتت  می
بتیتنتد و  بشود. مش بتاقتر، نتیتاز عتلتی را متی

هتا شتبتیته  خواهد بگیردش، یکتی از پستتته می
شتود و او را بتا ختود بته آستمتان  بالتون متی

خواهد ستاره بچیند، ولتی  برد. در آنجا می می

پترد. چتنتد روز  افتد پاپین و از خواا متی می
بعد نیاز عتلتی، ستر کتالس حتاضتر نتیتستت. 

گوینتد" دیتروز غتروا، از سترمتا  ها می بچه
گتتفتتت، ستتتتتاره  متترد در حتتالتتیتتکتته داشتتت متتی

خواهتم، یته ستتتاره بترا  خواهم، ستاره می می
  .”ام ننه

نتیتاز عتلتی ” متن بای بخشی بود از داستتتان 
به قلم شتیتوا و استتتوار عتلتی اشترف  “ ندارد

درویشتتیتتان، متتردی کتته از ستتتتتون ادبتتیتتا  
غتم  رود و چتقتدر معاصر متا بته شتمتار متی

سالگی، بتایتد  ۹۴او در آستانٔه  انگیز است که
منتظر چاپ آثارش باشد که هنوز ختبتری از 

  .ها نیست انتشار آن
 آ ار درویشیان در ستیز با دیکتاتوری اس 

درویشیان یکی از نویسندگان ختوش فتکتر و 
روشنی است که هتمتیتشته بتا دیتکتتتاتتوری و 

در  ۹۲۲۱استبتداد در ستتتیتز بتود. او ستال 
ای کارگر در متحتلتٔه آبشتوران شتهتر  خانواده

کترمتتانشتتاه چشتتم بتته جتتهتتان گشتتود. در ستتال 
دانشتتستترای متتقتتدمتتاتتتی را گتتیرانتتد و  ۹۲۲۹

سپس برای معتلتمتی بته روستتتاهتای اطتراف 
کتترمتتانشتتاه و گتتیتتالن غتترا رفتتت. در ستتال 

تحصیا در رشتٔه ادبیتا  فتارستی را   ۹۲۴۱
در دانشتتگتتاه تتتهتتران آغتتاز کتترد و پتتس از 

شناسی، تحصتیتال  ختود  دریافت مدرک کار
شتنتاستی ارشتد در رشتتتٔه  را در متقتطته کتار

شناسی تربیتی ادامه داده و همزمان در  روان

دانش سرای عالی تهران در رشتتٔه مشتاوره 
  .و راهنمای تحصیلی به تحصیا پرداخت

اولین متجتمتوعته داستتتان  ۹۲۱۲او در سال 
تتا   ۹۲۱۱کوتاه خود را منتشر کرد. از سال 

 “از این وییت”برای نگارش کتاا  ۹۲۱۹
های سیاسی، سته بتار دستتتگتیتر و  و فعالیت

ممنوع التقتلتم شتد. دستتتگتیتری اول وی در 
متتاه بتته طتتول انتتجتتامتتیتتد، امتتا  ۹کتترمتتانشتتاه 
متتاه بتتعتتد در تتتهتتران دوبتتاره  ۲درویشتتیتتان 

ماه زندان محتکتوم شتد. وی  ۹دستگیر و به 
همچتنتیتن بته دنتبتال ایتن حتکتم از دانشتگتاه 
اختتراا و از متتعتتلتتمتتی نتتیتتز متتنتتفتتصتتا شتتد. 

اتتفتاق  ۹۲۱۲دستگیری بعدی درویشیان در 
ستال   ۹۹افتاد کته متنتجتر بته صتدور حتکتم 

زندان برای او شد. درویشیان از این تتاریتخ 
در  بته زنتدان رفتت و تتا پتیتروزی انتقتتالا

  .زندان ماند
رحتم  درویشیان در آثارش چهرٔه خشن و بتی

کشد و چته زیتبتا، چته  فقر را به تصویر می
تکان دهنده و چه تتأثتیترگتیار دستت بته قتلتم 

شتتنتتاستتد،  بتترد. او فتتقتتر را ختتوا متتی متتی
هایی را در کنار کودکان روستا بته ستر  سال

های آنان دل و جانش را بته  برده بود و رنج
هتای او  درد آورده بود. بسیتاری از داستتتان

شرح تصاویری است که در زنتدگتی دیتده؛ 
چه زندگی خودش و چه رنجی کته دیتگتران 

انتد را  های دیکتاتتوری بترده بر اثر حکومت
  .در آثار خود منعکس کرده است

عالوه بر ایتن، درویشتیتان استتتاد فترهتنت  
عامه بود و تألتیتفتاتتی در ایتن زمتیتنته دارد. 

اش بته  ها اعالم کترده کته عتالقته خودش بار
هتای  فرهن  عامته را وامتدار قصته گتویتی

  .مادربزرگش است
 رئالیسم درویشان، رئالیسمی عاطفی اس 

متن یادداش  ر ا خندان میهیابیادی کیه بیه 
مناسب  تولد علی اشرف درویشیان به ایلنا 

  :فرستاده شده اس 
تولد علی اشترف درویشتیتان را تتبتریتک “ 

هتتایتتی استتت کتته  گتتویتتم. او از آن انستتان متتی
شان در این دنیا باشند بهتر  هرچه بیشر شبیه

تتر  تتر و انستانتی است. او برای هرچته زیتبتا
کردن این دنتیتا گتام بترداشتتته استت و اگتر 

های جامه را در آثار ختود  ها و پلشتی زشتی
تر کردن  منعکس کرده، تنها قصدش پررن 

  .های دنیا بوده است زیبایی
او کسی بود که تحت تتأثتیتر فضتای ادبتی و 
جریان روشنفکری چت  کته ابتزاری بترای 

شد، به یتکتی  مبارزه با دیکتاتوری قلمداد می
از نویسندگتانتی بتدل شتد کته بتا شترایتط آن 

 .ستیز بود دوره در
ختانتوادٔه فتقتیتر در کترمتانشتاه  درویشیان در

متولد و در شرایط سختی بزرگ شده استت. 
هتا  سالگی به معلتمتی در روستتتا ۹۹در سن 

پردازد و آثار غم انگیز فتقتر را مشتاهتده  می
هتا بتود  کند. شاید درک و زندگی با همین می

که او را یتک انستان آرمتانتگترا بتار آورد. 
منطق طبقاتی که در آن دوره وجود داشتت، 

  .حس انسان دوستانٔه او را برمی انگیخت

کار خود را آغاز کترد  ۴۱وی از اواخر دهٔه 
بتود کته اولتیتن متجتمتوعته  ۱۱و اوایا دهتٔه 

داستتتتتان کتتوتتتاه ختتود را بتته چتتاپ رستتانتتد. 
درویشتتتیتتتان در تتتتألتتتیتتتف آثتتتارش نتتتوعتتتی 
ختتودویتتژگتتی داشتتت. آن هتتم ایتتن بتتود کتته 

های او از یک فتیتلتتتر عتاطتفتی عتبتور  نوشته
کنند. آنچه درویشتیتان در دنتیتای اطتراف  می

شتود  بیند، ضربدر حس و عاطفه متی خود می
  .یابد اش، انعکاس می و توسط نوشته

به دلیا رد شدن اثر درویشیان از همین فیلتتر 
هتای او بستیتار حستی استت.  عاطفی، نوشتته

حتی آن اثر منطقی و استدیلی بتاشتد. وجتود 
این فیلتر باع  شده آثار او بسیار تتأثتیترگتیار 

تتوان گتفتت کته رتتالتیتستم  باشد. در واقته متی
  .درویشیان نوعی رتالیسم عاطفی است

کاش آنقدر زنده باشد تا به دنتیتایتی کته بترای 
اش و بتته خصتتو  کتتودکتتان آرزو  جتتامتتعتته

  ”.داشت برسد
 

 آ ار علی اشرف درویشیان
  (جلد ۲) “های ابری سال“ 
  جلدی ۲۱، مجموعه “درشتی“ 
)با همکاری  “های مردم ایران فرهن  افسانه“ 

  (رضا خندان مهابادی
  ”نامه گویش کرمانشاهی وا ه“ 
  ()صمد بهرنگی “یادمان صمد“ 
  ”شب آبستن“ 
  ”از این وییت“ 
  ”ها های آن سال قصه“ 
  ”هفت مرد، هفت داستان“ 
  ()صفر قهرمانیان “خاطرا  صفر خان“ 

 آبشوران
 فصا نان

 های بابام همراه آهن 
 گا طال و کالش قرمز

  ابر سیاه هزار چشم
  روزنامه دیواری مدرسه ما

  رنگینه
 کی برمی گردی داداش جان

  ها آتش در کتابخانه بچه
  چون و چرا

  (جلد ۲های محبوا من ) داستان
 ۹۹سلول

 های شاه سی و دو سال مقاومت در زندان
 های کردی ها و متا افسانه

 .وا ه نامه گویش کرمانشاهی
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آنها بود.با این همه بسیاری از اعضای کانون در 
پتتی  در ختتیتتابتتان گتترد آمتتدنتتد کتته بتتا تتتیکتترهتتای پتتی

 ماموران ناچار متفرق شدند.

ی متنتتتهتی بته روز متجتمته  دو هتفتتته  –در یکی 
درپتی  عمومی، ماموران امتنتیتتتی بتا احضتار پتی

اعضای کانتون ) رضتا ختنتدان، اکتبتر متعتصتوم 
بیگی، قارن ستوادکتوهتی، عتلتیترضتا عتبتاستی و 

زاده( و بتتازجتتویتتی از آنتتهتتا و  فتتاطتتمتته ستترحتتدی
تهدیدهای تلفنی فشار بسیار بر کانون وارد کردند 
تا خود از برگزاری مجمه منصرف شود اما ایتن 

ی کتانتون  گرانه در اراده گونه رفتارهای سرکوا
هتا  که برگزاری متجتمته را حتق ابتتتدایتی تشتکتا

داند، خلا وارد نکرد و به تعهد خود به اعضتا  می
ها عهتد کترده  استوار ماند تا آنچه را در دعوتنامه

بود به انجام بترستانتد. امتا بتاری دیتگتر در روز 
روشن حق مدنی و انسانی اعضای این تشکا کته 
از نویسندگان این سرزمین هستتنتد بته ستادگتی و 

 سنگینی پایمال شد.

گونه معتنتای ابتوستیتدن لتب متنتتتقتدانا را  و این 
 ی جانسوزیو  دریافتیمو چه بوسه

 اما این پایان کار نیست .

عصر امروز هیئتت دبتیتران کتانتون نتویستنتدگتان 
ایتتران بتتا انتتتتتشتتار اطتتالعتتیتته اعتتتتتراض ختتود بتته 
جلوگیری از برگزاری مجمه عتمتومتی را اعتالم 

 کرد.
 

 متن اطالعیه:

 جلوگیری ازبرگزاری مجمع عمومی کانون

 نویسندگان ایران 

، متامتوران 0395امروزجمعه پنجم شهریتورمتاه 
امتتنتتیتتتتتی بتتا حضتتور درمتتحتتا بتترگتتزاری متتجتتمتته 
عتتمتتومتتی ستتاینتته ی کتتانتتون نتتویستتنتتدگتتان ایتتران 
) درمنزل یکی ازاعضتا ( متانته بترگتزاری ایتن 
مجمه شدند . ما بارها اعالم کرده ایم نویسنده ایتم 
وما را با قدر  سیاسی کاری نیست ، اما مخالتف 
سانسورو خواهان آزادی بیان وانتدیشته بتی هتیتچ 
حصرو است نا برای همگان هستیم وبتدیتهتی استت 
مجامه عمومی کانون نیز هدفی جزاین را دنتبتال 
نتتمتتی کتتنتتنتتد . امتتا طتتی ده روز اختتیتتر ستته تتتن 
ازاعضای هیئت دبیران کانون ، فاطمه سترحتدی 
زاده و اکبرمعصوم بیگی ، علی رضا عبتاستی و 
متتتنتتتشتتتی کتتتانتتتون قتتتارن ستتتوادکتتتوهتتتی ویتتتکتتتی 
دیگرازاعضای کانون ، رضا خندان مهابتادی بته 
وزار  اطالعا  احضاروبه آنان تاکید شده است 
ازبرگتزاری متجتمته عتمتومتی کتانتون ختودداری 

 کنند . 

شگفت این که حق تشتکتا وتتجتمته وحتق امتنتیتت 
درچهاردیواری مسکونتی وخصتوصتی حتتتی بته 
موجب همه ی قوانین جاری برای مردم تضتمتیتن 
شده وممانعت ازاین حقوق، جترم وقتابتا تتعتقتیتب 
استتت . امتتا امتتروز دقتتیتتقتتا هتتمتتیتتن حتتقتتوق ستتلتتب 

 ولگدمال شده است .

هیئت دبیران کانون نتویستنتدگتان ایتران ، ضتمتن 
اعتتتتتراض بتته جتتلتتوگتتیتتری از بتترگتتزاری متتجتتمتته 
عمومی کانون ، اعالم می کند که برابراساسنتامته 
ی کانون ، تا انتتتختاا هتیتئتت دبتیتران بتعتدی بته 

 وظایف خود عما خواهد کرد .

 کانون نویسندگان ایران
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  زادروز تولد علی اشرف درویشیان همراه با یادداشتی از رضا خندان مهابادی

 علی اشرف درویشیان

 ر ا خندان مهابادی

جلوگیری از برگززاری 

مجمع عمومی کزانزون 

 نویسنزدگزان ایزران

امروز جمعه پنجم شهریور ماموران امتنتیتتتی 
با ورود به ساختمان مسکونتی از بترگتزاری 
هفتمین مجتمته عتمتومتی کتانتون نتویستنتدگتان 
ایران جلوگیری کردند کانون در اعتراض به 
پامال شدن حق مدنی خود بتا انتتتشتار بتیتانتیته 

 اعتراض کرد. 

ظهر امتروز در حتالتی کته بترختی اعضتای 
ستتازی متتحتتا متتجتتمتته  کتتانتتون مشتت تتول آمتتاده

عمومی بودند، گروهی از مامتوران امتنتیتتتی 
وارد شتتدنتتد، آنتتهتتا ابتتتتتدا حتتاضتتران را از 
ساختمان بیرون کردند و ختودشتان در آنتجتا 
مس قر شدند و به اعضایی که بترای شترکتت 

آمدنتد نته تتنتهتا  در انتخابا  کانون به آنجا می
گتیاشتتتنتد  دادند بتلتکته نتمتی ی ورود نمی اجازه

حتی در خیابان بایستتتنتد. عتکتس گترفتتتن از 
ی پتالک  مراجعان و یادداشت کتردن شتمتاره

آمتیتز  هایشان از جمله رفتارهای تهدیتد اتومبیا

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/299890-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/299890-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%
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 و بیان احادیث او درباره آنها
 (8 بخش 

 
این قسمت هشتم ازنان از دید محمد پیامبر...ا را با بح ی 
آغاز میکنم که کمتر به اصا موصوع ربط دارد وبیشتر به 
شیوه تربیت انسانی و بافرهن  در جوامه متفاو  مربوط 
است. زیرا بخشی از فرهن  میتواند نقش بسیار مهمی در 
تعلیم و تربیت و عاد  کردن داشته باشد. هر کدام از 
انسانها در خانواده، یا گروهی وجامعه ای، بافرهن  ویژه 
ای تربیت میشوند وبدون شک این فرهن  زندگی انسان 
راتحت تأثیرخا  خودش، قرارمیدهد. م ال منکه مسلمان 
نیستم اما درکشوری بار آمده ام که قانون اسالمی حاکم 
بوده، لیا تربیت اسالمی بر من تأثیرگیار بوده است، گرچه 
در محیط خانه با فرهن  دیگری رشد کرده ام. معموی 
بایستی در جهان متمدن و پیشرفته آن بخش از فرهن  
انسانی که خود را با زمان و توسعه روز افزون بشریت، 
نمیتواند تطبیق دهد، به مرور زمان ازبین برود. مانند 
فرهن  برده داری و مطلق گراتی و بویژه آن آتین هاتی که 
هنوز به جن و پری وشق القمر وحتی بر برده داری صحه 
میگیاشته و میگیارند و بخشهاتی از فرهن  رو بناتی هر 
جامعه ای بوده و هستند. گرچه جوانب منفی این فرهنگها 
امروزه دارند به مرور زمان ازبین میروند. اما خوشبختانه 
و باشادی باید گفت دیگر برده داری در جهان معنا و 
مفهومی ندارد و قانون بشری رد می کند آن را وتوسط 
اک ریت قاطه جوامه در سطح جهان، این عما زشت، طرد 
شده است. اکنون باتأسف باید گفت که هنوز هم داریم در 
برخی از کتب مقدس بر خرید و فروش انسانها یعنی همان 
برده داری تأکیدشده و هم اکنون درگوشه هاتی ازجهان 
عملی میشود، بویژه با زناناکافرا. پس اگر آتینی درکتب 
مقدس اش این چنین آمده باشد، باید، انسانهای باورمند به آن 

 .آتین را به فکر کردن وا دارد و قبیح بداند این عما را
 

من اخیرا ویدتوی را ازیک مالی عرا بادقت مالحظه می 
کردم که مصاحبه ای با خبرنگاری عرا دگر در مورد 

برتری مردان بر زنان و کتک زدن  34سوره النساء آیه 
آنان را داشت. البته وا ه اضرا هما عربی را درایران 
تحت فشار اک ر دختران باهوش وقهرمان میهن و مقاومت 
و تهدید غیرمستقیم آنان، ازترس کتک زدن را که دراین آیه 
ذکر شده آمده است ترک کردن معنی کرده اند. یعنی تقلب 
در قرآن. اما اعراا با سر بلندی وقاحت آمیزی همان کتک 
زدن را معنی میکنند وهیچ اباتی هم ندارند ازگفتن واقعیت. 
زیرا زدن زن را بخشی از تعلیم و تربیت میدانند و این را 
اطبیعیا به حساا می آورند. در حالیکه شاگرد دست چندم 
یک خانم جراح ایرانی استادیار دانشگاه، که مرد دانشجوتی 
است، درآلمان وسویس به عنوان  پزشک محقق کار می 
کند و حتا ااستادی درایران را نمی پییرد، الف باء پزشکی 
را از این  خانم جراح یاد گرفته است. تصورش رابکنید که 
چنین بانوتی که سمت استادی را داشته است، باید تابه چنین 
مردی باشدا. در هر صور  باید حساا کنید در اسالم ناا 
محمدی، چنین زنی از شوهرش باید کتک بخورد و یا 
اتربیت اسالمیا بشود. تقاضا دارم این ویدتو ضمیمه را 
بادقت نگاه کنید. اگر نیاز باشد زیر نویس فارسی را جهت 

 .آن کسانی که برایم بنویسند، ارسال خواهم کرد
بعد از انقالا اگر نوشته های دینی را مقایسه کنیم، متوجه  

سال بطور کلی پاک سازیهاتی،  35می شویم که در این 
درهمه کتب مقدس انجام گرفته است که ما آن را تقلب در 
دین می نامیم. آنچه که به تقلب درآتین مربوط میشود، 

اسالمیون افراطی متوجه شدند که  57ازهمان انقالا 
بعضی مطالب و وا ه ها در قرآن مجید که واقعیت است، 
اما همان واقعیت ناخوش آیند بنظر میرسید. پس ازآنکه 
متوجه شدند که دگر تفاسیر مختلف وتوجیه گریها اثری 
ندارد، بنا بر این کوشیدند که وا ه ها را عوض کنند، 
نخست پرانتزهارا که برای توضیح بیشتر آورده شده بود 
برداشتند و حتا وا ه هاتی را حیف کردند. سپس ترجمه 
نوی انجام دادند و برخی وا ه ها که به زیان اسالم بود، 
جایگزین کردند و ترجمه های قبلی نیز دیگر تجدید چاپ 
نشدند. در حقیقت آن ترجمه از قرآن مجید که آیت هللا قمشه 

میکردید، نفاق آشکار شود و امانت بر خیزد و رحمت چیده 
شود امین را متهم کنند و خیانت گر را امین شمارند و فتنه ها 
چون شب تاریک شما را فرا گیردا. این است توصیه پیامبر. 
او نمیگوید که چه چیزی را او میداند ودیگران بی خبر اند؟ 
پیامبر هوادار سرمایه و ثرو  برای عده خاصی بود. او بفقرا 

میگوید" ا)ای فقیران( اگر بدانید  646صفحه  2325درحدی  
پیش خدا چه ها دارید دوست خواهید داشت فقر وحاجت شما 
بیشتر شودا. دراین جا علنا برای فقر و بی چیز بودن تبلیغ 
میکند. اینکه میگویم پیامبر درزمان خودش یک ناب ه بوده به 
 3این دلیا است که میخواسته تعداد مسلمانها بیشتر شود. هرکه 

صفت میداشت بدون شک مسلمان میشد. اول اگر محتاا بودی 
و دوم اگر در نا آگاهی میماندی و سوم اگر جاه طلب و سلطه 

را بی  649و  648صفحا   2339و  2333گر بودی. حدی  
تردید آخوندهای ناسیونالیست فارس گفته اند و به پیامبر عرا 
چسبانده شده و الی این پیامبر که تاپوست و استخوان عرا 
بوده این احادی  را نمیتوانسته گفته باشد. احادی  به ترتیب 
زیراند" ااگرایمان درثریا بود مردانی ازفارس بدان 
میرسیدندا. دراینجا فقط مردان نه زنان به ایمان دست مییافتندو 
مسئله ضد زن بودن اسالم آشکارتر از روز است و دوم" ااگر 
علم به ثریا آویخته بود گروهی از فرزندان فارس بدان 
میرسیدندا. این آقای ناسیونالیست دراین دو حدی  پاک شلوار 
از پای خود و پیامبر در آورده است و میگوید گروهی از 
فارس به ایمان و علم دست می یازند، نه عرا. خوا این 
پیامبر ضد زن و درعین حال زن را برده مرد دانستن در 

آورده است"  650و  651صفحه های  2349و  2348احادی  
ااگر به کسی دستورمیدادم کسی را سجده کند به زن دستور 
میدادم شوهرش راسجده کندا. و در حدی  بعدی میگوید" 
ااگربه کسی دستور میدادم کسی را سجده کند به زنان دستور 
میدادم شوهران خویش را سجده کنند از بس که خدا برای 
شوهران حق به گردن زنان نهاده استا. آشکار تر از این 
نمیتوان ضد زن بود. آخر چه حقی به گردن زن نهاده شد؟و 
هیچ زن روشنفکری برای چنین خداتی تره نیز خورد نمیکند. 

همان صفحه میگوید" ااگر تو گناه نمیکردی  2351درحدی  
خدا قومی را می آورد که گناه کنند و بیامرزد شان و به بهشت 
شان درآردا. دراینجا خدای نادیده را علنا یک فرمانروای 
مریض وسادیستی معرفی میکند که اگر مخلوق او مرتکب 
گناهی نشود او قومی را خلق میکند که گناه مرتکب شوند و 
سپس آنها را ببخشد و به بهشت درآوردو کدام خدا ازاین خدای 

 !پیامبر سادیستی تر تصور می کنید؟
 

میخوانیم" ازن حق  6663و  662صفحا   2417در حدی  
ندارد چیزی از مال خود را بی اجازه شوهرش ببخشدا.  اینکه 
درهمه مقای  ادعا کرده ام که زن بعنوان مطیه و تابه شوهر 
و حتا برده شوهر است، بی جهت نبوده. زن حتا از مال 
خودش حق ندارد بدون اجازه و امر شوهر چیزی ببخشد. در 

صفحه  2424واقه زن وسیله تفنن مرد است. این را در حدی  
نشان داده میشود" ابازی درسه چیزرواست اسبت  665

راتربیت کنی وباکمان خود تیراندازی کنی و با همسر خویش 
 2466مالعبه کنیا )عشق ورزیدن و بازی کردن(. درحدی  

آورده شده" ازنان را جز در نتیجه بد گمانی  672صفحه 
طالق مدهید که خدا مردان بسیار زن گیر و زنان بسیار شوهر 
گیر را دوست نداردا. معموی درجهان اسالم، مردان بیشتر 
اززنان مورد سوء ذهن و بدگمانی هستند، اما دراینجا بجای 
اینکه بنویسند زنان ومردان فقط بد گمانی اززنان آورده شدهو 

خاندان خودرا که  704صفحه  2700پیامبر دراین حدی  
منظور همان اسالم است، با کشتی نوح مقایسه کرده است که 
هرکسی خارا ازآن است غرق شود"احکایت خاندان من چون 
کشتی نوح است هرکه درآن نشست برست و هرکه از آن باز 
ماند غرقه شدا. بنا به این گفته بایستی همه دیگر انسانها که 
مسلمان نیستند دردریای جها غرق شوند، در صورتیکه 
اینطور نیست، بیشتر از دوسوم جهان غیر مسلمانند و اک را 
زندگی بهتری دارند تا مسلمانان و از آنان دانا تر اند. ببینید 

چه میگوید"  722صفحه  2751پیامبر ضد زن درحدی  
اهرکس ببلیه دخترداری مبتال شود وبا آنها)دختران( نیکو 
کاری کند، پرده ی وی ازآتش جهنم شوندا. من واقعا نمیدانم 
انسان تاچه اندازه عقب مانده ذهنی باشد که این جمال  را 
باور کندو آخر اگر زن نباشد پسری نمیتواند بوجود آید. بنا 
براین کار این خدا چندین برابر خواهد شد و باید شب و روز 

  !از گا آدم درست کندوو نه فقط حوری برای تفنن بهشتیان
                                         24.9.2105هایدلبرگ، آلمان فدرال 

 دکتر گلمراد مرادی
dr.g.moradi40@gmail.com 

تی بزرگ کرده بود و هنوز هم معتبر است، نا یاا شد. برای 
سوره  34م ال ازوا ه های حیف شده )عقا و نیرو( در آیه 

النساء( و یا تفسیر سوره التحریم و جای گزینی وا ه زدن که 
سوره النساء  34وا ه ترک کردن آمده است، درهمان آیه 

وغیره را می توان نام برد. تازه به اینهاهم احتمای بسنده نشود، 
درآینده بامقایسه نسخه های قدیمی با نسخه های جدید بدون 
شک نکا  مهمتری یافت خواهند شد. آنچیزیکه مایه 
آبروریزی و کم رن  کردن اسالم در میان جوانان است، همین 
حیف کردن ها و یا جای گزینی های وا ه هابه فارسی است 
ومعنای دیگری بدست دادن است که بتوانند به پرسش 
کنجکاوان پاسخ دهند یاتوجیه کنند. مانندوا ه زدن که بجای آن 
ترک کردن آورده اند وغیره. در هرصور  چیزهاتی هست 
که نمیتوان جایگزین کرد و زن رامساوی مرد در قرآن نشان 
داد. اینکه علنا در قرآن مجید گفته شده که زن نصف مرد حق 
دارد. شهاد  دادن و ارث بردن، دو نمونه واضح و روشن 
است و نیاز به هیچ تفسیری نیست. بهرحال برسر قدر  ماندن 
مهمتر ازهمه چیز است، حتا اگرنیازباشد در قرآن بیشتر هم 
تقلب میکنند، اما وقاحت هم اندازه ای دارد و نباید به این 
روشنی عوام فریبی کردو دیکتاتوری زیر نام میهب چیزی 
است که این مالها درایران میخواهند عملی کنند. احتمای باید 
انتظار حیف همه جمال  ضد زن را در قرآن بکشیم. آیت هللا 
های محترم ورهبران میهبی شیعه درایران وجهان اسالم، آنچه 
که واقعیت است بایدگفته شود، امروز نمیتوان با ظاهر سازی و 
تقلب کاله برسر جوانان درمملکت گیاشت. اگربه فرض بتوانید 
این نوع تقلب را انجام دهید، با احادی  پیامبر ونهج البالغه که 
خودتان منتشرکرده اید وحد اقا هر مسلمان برای بوسیدن یک 
نسخه از آنها را دارد و فرزندان کنجکاو دارندگان آنها را 
خواهند خواند، چکار میکنید؟ با نسخه های قدیم که دردست 
همه هست چکار خواهید کرد؟ در آنجا ها با صراحت، ابتداتی 
ترین حقوق زنان زیر پا گیاشته میشوند. من در این مقای  بنا 

  .به نهج الفصاحه پیامبر آورده ام
 

از همه اینها که بگیریم اگر با هر مسلمان لیبرال و بویژه با 
دوستان ترک اروشن فکر ترا در مورد اسالم بح  کنید، تنها 
ادعاتی که دارند آنست، گویند" ااسالم این نیست که عما 
میشود. اسالم واقعی چیز دیگری استاو اگرکسی چنین مسایلی 
را مطرح کرد، بدانید هیچ اطالعی از قرآن مجید ندارد. 
درهرحال این بح ها مرا بیش از حد عصبانی میکند. اما چاره 
چیست؟ افسوس میخورم که برخی ازجوانان کم تجربه به راه 
انحراف کشانده میشوند. م ال دختران ترک که حتا در اروپا 
بدنیا آمده اند، روسری میپوشند. البته با دامن وهفت قلم آرایشو 
این نشان میدهدکه آنها هیچگونه مطالعه قرآنی ندارند و بنا به 
عاد  و رسم و رسوما  واحتمای نیز به تهدید برادرها که 
خود هیچگونه اطالعی ازمحتوای قرآن هم ندارند، این دختران 
روسری میپوشند و خودرا مسلمه معرفی میکنند. بهر حال در 
سایت دهه پنجاهی ها خواندم که به درستی، پرسش مانند و با 
لهجه عامیانه میگوید" ااسالم اینی نیست که آخوندها تو ایران 
میگند، اسالم اینی نیست که داعش تو سوریه نشون میده، اسالم 
اینی نیست که وهابی های عربستان میگن، اسالم اینی نیست 
که تو اف انستان طالبان میگه، اسالم اینی نیست که تو پاکستان 
نشون میدن. برادران و خواهران عزیز مسلمان خودم، فقط 
سئوال بنده این هست که پس از بین این همه کشور مسلمان در 
دنیا کدام کشور هست که اسالم واقعی در آن اجراء میشها؟ 
پرسش کامال بجاتی است، من نیزهمین پرسش را از برخی از 
مسلمانان لیبرال، اگر ریگی در کفش ندارند و بویژه از آقای 
دکتر بنی صدر و رهبران محترم مجاهدین، دارم. به من نوعی 
هم نشان دهید که در کدام کشور، اسالم واقعی را اجراء می 

  !کنند؟
بر گردیم به اصا موضوع که همان نهج الفصاحه احادی  
پیامبر است. بنا به گفته پیامبر دین اسالم ادین گریه و ترس از 
خدا و تهدید و غم استا. شادی و خنده معنی ندارد. در احادی  

آمده است" ااگر آنچه من دانسته  645صفحه  2323تا  2321
ام بدانید خنده کم وگریه بسیار میکنید و غیا و نوشیدنی بر شما 
گوارا نخواهد بود. اگر آنچه من دانسته ام بدانید گریه بسیار و 
خنده کم می کنید و بر بلندیها رفته تضرع بپیشگاه خدا میبرید و 
بیمناک خواهید بود که آیا نجا  خواهید یافت یا نه. اگر آنچه 
من میدانستم به دانستید بسیار می گریستید وکمتر خنده 

  زنان از دید محمد پیامبر اسالم
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چون فرهنگی از آن خود یافته،  بلکه چون صرفا به دییا 
 226 .  “متعددی نفس کشیدن برای او غیر ممکن شده است.

رابین یاسین کساا و لیال الشامی. کشوری که میسوزد"  *
. رجوع 2106سوری ها در انقالا وجن .  انتشارا  پلوتو،  
 :کنید به مقاله ای که در مورد این کتاا نوشته ام

https://www.radiozamaneh.com/286883 
در ”کارل مارکس در کتاا سرمایه چنین می نویسد"  **

حالیکه صنایه پنبه بردگی کودکان را در انگلستان رواا داد،  
در ایای  متحده،  محرک دگرگونی برده داری کم و بیش 
پدرسایرانۀ قدیمی به نظام برده داری تجاری بود. در واقه 
بردگی پوشیدۀ کارگران مزدبگیر در اروپا به بردگی تمام عیار 

سرمایه،  جلد  “در  دنیای نو بعنوان ستون پایۀ آن نیاز داشت.
 .0387یکم.  ترجمه حسن مرتضوی،  تهران"  نشر آگاه،  

 مارتین لوتر کین  پسر،  خطاا به وجدان***
Martin Luther King Jr.  A Call to Conscience.  
Clayborne Carson and Kris Shepard,  Editors.  

New York:  Warner Books, 2110,  p. 024. 
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با وجود  تفاو  های بین تجربیا  تاریخی آزادیخواهان 
آمریکایی آفریقایی تبار و انقالبیون سوری، یک وجه مشترک 
بین آنها وجود دارد" آنها غیر خودی و فاقد صفا  انسانی تلقی 
شده اند. همچنین از  تبعیض و تعصب  استفاده شده تا بر سر 

 .راه مبارزا  عدالت خواهانه شان مانه گیاشته شود
ما برای یک فرهن  خا  قیام نمی کنیم.  قیام میکنیم  چون ”

 : .“صرفا به دییا متعددی دیگر نمی توانیم نفس بکشیم
 * فرانتس فانون

این امر قابا توجه است که هم برخی از  فعاین جنبش  اهمیت 
جان سیاهپوستان در آمریکا و هم نویسندگان کتاا کشوری که 
می سوزد"  سوری ها در انقالا و جن  **،  به نقا قول 
فوق از فرانتس فانون اشاره کرده اند تا بعد جهانشمول 

 .مبارزا  خود را ابراز کنند
اجازه بدهید این عالقۀ مشترک به  نقا قول فوق  از فانون را 
نقطۀ عزیمتی برای طرح یک پرسش  تلقی کنیم" آمریکاییهای 
آفریقایی تبار  که علیه نژادپرستی و برای کرامت انسانی 

در  2100مبارزه میکنند، و  سوری هایی که در انقالا 
 سوریه شرکت کردند چه وجه اشتراکی دارند؟

 .البته تاریخ هر یک از این مردمان متفاو  است
اجداد آمریکایی های آفریقایی تبار اسرای جنگی بودند که 
توسط حکام آفریقایی بعنوان برده به تجار اروپایی فروخته  

 0511شدند و  به زور به قاره آمریکا برده  شدند تا از سالهای 
به بعد در معادن و مزارع بزرگ کار کنند.  اگرچه  در انقالا 

در آمریکا علیه استعمار بریتانیا شرکت کردند،  قانون  0776
اساسی ایای  متحده آمریکا آنها را بعنوان انسانهای کاما به 
رسمیت نشناخت و ادامۀ نظام بردگی را مجاز دانست.  کار 
بردگان سیاهپوست  بنیاد سرمایه داری را در آمریکا بنا نهاد و 
یکی از مولفه های اساسی آن شد. ***  آنها شجاعانه در 

( جنگیدند و به قانون ال ای بردگی 0865-0860جن  داخلی )
دست یافتند اما تحت حاکمیت نوعی دیگر از بردگی و یک 

و  0951نظام قانونی تفکیک نژادی باقی ماندند.  در سالهای 
در جنبش حقوق مدنی شرکت کردند که به آنها حقوقی   0961

اعطا کرد اما   همواره  با  نژادپرستی،  تفکیک نژادی نیمه 
رسمی،  فقر،  خشونت  پلیس و میزان بسیار بایی احکام 
زندان برای سیاهپوستان روبرویند.  جنبش اهمیت جان 
سیاهپوستان، نوشته ها و فعالیتهای فمینیست های سیاهپوست و 
فعاین مدافه حقوق همجنس گرایان/دوجنس گرایان/تراجنسیتی 
ها،  و جنبش عدالت زیست محیطی همانا جدید ترین مظاهر 

 .این مبارزه اند
سوری ها تا پایان جن  جهانی اول  بخشی از امپراطوری 
ع مانی بودند،  پس از آن تبدیا به مستعمرۀ فرانسه شدند. حتی 
پس از از کسب استقالل در دوران پس از جن  جهانی دوم،  

از ناصر تا –تحت حاکمیت ر یم های ناسیونالیست عرا 
قرار گرفتند.  ر یم بع ی خاندان اسد هم از —حزا بع 

استالینیسم تاثیر پییرفته بود و هم از فاشیسم.  مردم سوریه  را 
به مد  تقریبا  نیم قرن تابه قوانین  اشرایط اضطراریا نگه 
داشت و حقوق بدیهی انسانی  را از آنان سلب کرد.  درسال 

هنگامی که اک ریت سوری ها تحت تاثیر جنبش های  2100
دموکراتیک در جهان عرا دست به انقالا زدند تا ر یم اسد 
را براندازند، جنبش شان توسط  ضد انقالا وحشیانۀ ر یم 
سرکوا شد.   ضد انقالبی که منجر به مرگ نیم میلیون 

میلیون  02هزار نفر و آواره شدن  051سوری،  زندانی شدن 
انسان شده.   بسیاری از این آوارگان  اکنون در کشورهای 
دیگر پناهجویند و از رویکردی غیر انسانی و تبعیض آمیز 

 .رنج می برند
با وجود  تفاوتهای بین تجربیا  تاریخی آزادیخواهان 
آمریکایی آفریقایی تبار و انقالبیون  سوری، یک وجه مشترک 

بین آنها وجود دارد"  آنها  غیر خودی  و فاقد صفا  انسانی   
تلقی شده اند. همچنین از تبعیض و تعصب  استفاده شده تا بر 

 .سر راه مبارزا  عدالتخواهانه شان مانه گیاشته شود
در سوریه،  ر یم اسد از نیروهای نظامی و همچنین شکاف 
های قومی و میهبی بین سنی ها و علوی ها،  اعراا و 
کردها،  مسلمانان و مسیحیان استفاده کرده تا فرقه گرایی  را 

ترویج دهد.  انقالبیون عرا  2100در میان مدافعان انقالا 
نیز چشم اندازی را اراته نداده اند که حق تعیین سرنوشت  
کردها و بدیلی در برابر ر یم سرمایه داری و است مارگر اسد 
را در بر داشته باشد.  سبعیت و فرقه گرایی ر یم اسد، 
دخالت روسیه، ایران، عرستان سعودی، ترکیه و کشورهای 
حاشیه خلیج، و همچنین محدودیت های اپوزیسیون،  همه 
شرایط مساعدی را برای ظهور و رشد داعش و دیگر 

 .سازمان های تروریست جهادی در سوریه ایجاد کرده اند
در ایای  متحده آمریکا از نژاد پرستی استفاده شده تا بین 
سفید پوست های عضو طبقه کارگر و آمریکایی های 
آفریقایی تبار که عمدتا عضو طبقه کارگرند نفاق ایجاد شود. 
بیش از پنجاه سال پیش، دکتر مارتین لوتر کین  نظام 
تفکیک نژادی آمریکا را یک اپرنده ی حاما پیامی روانیا 
خواند که ابه هر سفید پوستی میگوید که هرچند بدبخت باشد، 
دست کم سفید پوست است و بهتر از یک سیاهپوست.ا 
****  این طرز تفکر برده دارانه وسیله ایست که دونالد 
ترام  از آن استفاده میکند تا مانه ایجاد اتحادی چند نژادی 
بین سفید پوست ها،  سیاهپوستان و یتین تبارها برای تحقق 

 .عدالت اجتماعی شود
فعاین جنبش اهمیت جان سیاهپوستان و انقالبیون سوری 

 چگونه می توانند شروع به کمک به یکدیگر کنند؟
انقالبیون سوری میتوانند به مبارزا   آمریکاییهای آفریقایی 
تبار علیه نژادپرستی و بیعدالتی سرمایه داری بعنوان مظهر 
اآمریکای دیگرا اشاره کنند، آمریکای دیگری که نیازمند 
همبستگی بین المللی است. بسیاری از سوری های انقالبی و 
پناهجو همبستگی خود را با قربانیان  حمال  تروریستی  در 
اروپا و ایای  متحده ابراز کرده اند و علیه حمال  

 .تروریستی  موضه گرفته اند
فعاین جنبش اهمیت جان سیاهپوستان میتوانند  روایت غالب 
را به چالش بکشند که ادعا میکند کمک به ر یم اسد منجر به 
پایان تروریسم داعش خواهد شد. آنها میتوانند به ماهیت  
تروریستی ر یم اسد اشاره کنند و با آن انقالبیون عرا و 
کرد ابراز همبستگی کنند که با ر یم اسد، داعش وکلیه 
بنیادگرایان میهبی مخالفت میورزند. فعاین جنبش اهمیت 
جان سیاهپوستان میتوانند ازانقالبیون سوری که اکنون 
پناهجو شده اند با آغوش باز استقبال کنند و با آنها به گفتگو 
بپردازند. گفتگویی در مورد اینکه چه بر سر انقالا سوریه 
آمد و اینکه برای پایان دادن به این جن  و برقراری عدالت 

 اجتماعی در سوریه چه یزم است؟
با در نظر گرفتن اینکه نژادپرستانی مانند دونالد ترام  و 
بسیاری از دیگر رهبران ایای  متحده از خطر تروریسم 
استفاده کرده اند تا نظامی گری را در جامعۀ آمریکا ترویج 
دهند و حقوق مدنی به سختی به دست آمده آمریکاییها را از 
آنان سلب کنند،  پرداختن به آنچه در سوریه  میگیرد  برای 
جنبش اهمیت جان سیاهپوستان حیاتیست.  تا زمانیکه ر یم 
اسد و حامیانش به قتا عام غیر نظامیان و اپوزیسیون میانه 
رو و انقالبی ادامه دهند، مقابله با تروریست های جهادی 
داخا و خارا خاورمیانه امکان پییر نخواهد بود. دخالت 
نظامی و امپریالیستی  آمریکا در خاورمیانه نیز همه چیز را 

 .بدتر کرده است
قیام میکنیم چون ”فرانتس فانون به ما نشان میدهد که اگرچه  

،  مبارزه “صرفا به دییا متعددی دیگر نمیتوانیم نفس بکشیم
برای عدالت اجتماعی بسیار پیچیده است.  این مبارزه مستلزم 
آن است که تضادهای طبقاتی، قومی/نژادی و جنسیتی درون 
و برون جنبش هایمان را به چالش بکشیم و همواره تالش  
خود را در چارچوا مبارزه ای بین المللی برای رهایی 
انسان ببینیم.  از این لحاظ،  جنبش اهمیت جان سیاهپوستان و 

 .جنبش اهمیت جان سوری ها برای یکدیگر ضروری اند
فریدا آفاری عضو اتحاد سوسیالیست های سوری و ایرانی  و 

  .تهیه کنندۀ وبالگ ترجمۀ ایرانیان ترقی خواه است
fafarysecond@yahoo.com 

 :پانویس ها
فرانتس فانون، پوست سیاه،  صورتک های سفید. ترجمه *
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 ایجاد پیوند بین اهمیت جان سیاهپوستان و اهمیت جان سوری ها

 

 فریدون تیموری

 جویی 24

کسی که به غترا متهتاجتر  
می کند باید از لتحتظته تترک 
کشتتورش بتتدانتتد کتته او هتتیتتچ 
وقت در جامعه غربتی جتیا 
نتتختتواهتتد شتتد. او هتتیتتچ وقتتت 

یتتتا  ٬فتتترانستتتوی ٬آلتتتمتتتانتتتی
انگلیسی نخواهد شتد. امتا بته 

محض ترک کشور او دیگر ایرانی هم نیست. مهاجر بایتد بتدانتد 
نتبتایتد  که وارد ساحتی عمیقا متتتفتاو  از هتویتت متی شتود. او 

سودای غربی شدن داشته باشد اتفاقا نباید سودای ایرانتی متانتدن 
 هم داشته باشد.

او باید هویت تازه خود را در مرزها و شکاف های بین هتویتت  
امتکتان  ٬ها بسازد. این اتفاقا اصال چیز بتدی نتیتستت. بترعتکتس

امتکتان هتایتی کته  .های فراوانی در این شیوه زندگی نهفته است
انسان را به چالش کشیده و او را با ابعادی از بتودنتش متواجتهته 
می کند که دیدن آن نه برای غربی ها ممکتن استت و نته بترای 

 .ایرانی ها

ایرانی که در غرا به در و دیوار می زند تتا ایترانتی  ٬بنابراین
باقی بماند پاک هدف مهاجر  را باخته است. او تتمتام عتمترش 

در  ٬را در تقالی ایرانی ماندن در جلسا  عزاداری متاه متحترم
چلوکبابی ها و محال  ایرانی تتلتف ختواهتد کترد. او هتیتچ گتاه 
امکان هایی را که مهاجر  برای انسان فتراهتم متی کتنتد درک 

 .نخواهد کرد

ایرانی کته متی ختواهتد غتربتی شتود بته وضته  ٬از سوی دیگر
غترا هتیتچ  ٬با وجود تمتام تتقتالهتایتش .بدتری دچار خواهد شد

سترختوردگتی از ایتن  ٬وقت او را نخواهد پییرفت و در نتهتایتت
تقالها یا او را به افسردگی و خودکشی دچار می کند و یا جنتون 

 .و آدم کشی

اگر می خواهید غربی شوید و یا ایترانتی  ٬به عنوان یک مهاجر
بمانید زندگی از دست رفته ای خواهید داشت. مهاجر خود یتک 
هویت تازه است. هویتی که باید با گشودگی با آن برختورد کترد 

امکان هتایتش را دیتد. هتولتدرلتیتن متی  ٬و در ورای تهدیدهایش
 .آزادی هم هست ٬گوید" هر کجا خطر هست

 مهاجرت
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هدف فوری کارزار کنونی، چین است؛ جاییکه ر یم حاکم، 
های  بعنوان نمایندۀ منافه یک ییۀ مافوق ثروتمند از الیگارش

سرمایه دار، پیش تر نابودی نیم میلیون ش ا را در صنعت فوید 
 اعالم کرده است.

کارگران چین، شانه به شانۀ همتایان بین المللی خود، به مقاومت 
و مبارزه در برابر این حمال  و تمهیدا  مشابه کشیده خواهند 
شد. و برای این کار، با پلیس و ارتش چهره به چهره خواهند 

ترین گام خویش را  شد؛ یعنی نیروی خشن دولت که تعیین کننده
در مسیر بازگشت کاما سرمایه داری، با سرکوا خونین طبقۀ 

 ۹۱۹۱در  وتن  “میدان تیان آنمن”کارگر در رویدادهای کشتار 
 برداشت.

شان با یورش به  کارگران باید درک کنند که دشمنی ارگانیک
مشاغا و خشونت پلیسِی توأمان، در نقطۀ مقابا برنامۀ 

های  ناسیونالیسم اقتصادی قرار دارد که بروکراسی اتحادیه
 های ملی پیش می کشند. کارگری و حکومت

رحم برنامۀ  حمایت از چنین سرکوا خونینی، جزء منطق بی
ترین  ناسیونالیستی است. هدف از این برنامه این است که بیش

را رفه کند.  “اضافه تولید”های صنعت فوید را تعطیا و  بخش
های سرمایه داری همراه با  کارفرمایان صنعت فوید و حکومت

های اتحادیه ها، از سرکوا در چین استقبال خواهند  بروکرا 
ها خدمت میکند و  کرد، چرا که این سرکوا به رونق سود آن

پیش قراول مسیر تمهیداتی است که ناگزیر میبایست علیه طبقۀ 
 کارگر در داخا کشورهای خودشان به کار گرفته شوند.

تنها کارگران چینی نیستند که در معرض اخراا قرار دارند. 
کارگران فوید بریتانیا چه موضعی باید در برابر حمال  به 

شان در آلمان و برعکس بگیرند؟ منطق ناسیونالیسم  همتایان
اقتصادی روشن است. بنا به این منطق کارگران هر کشور باید 

پلیسی سایر کشورها حمایت کنند، چرا که این  از سرکوا دولتی
اضافه ”سرکوا برای به تعطیلی کشاندن و پایان دادن به بحران 

 ضروری است.“ تولید

ها میرود.  تاریخ نشان میدهد که این برنامۀ ارتجاعی فراتر از این
پیامد نهایی برنامۀ ناسیونالیسم اقتصادی، جن  است؛ جنگی که 
طی آن مبارزۀ هر بخش طبقۀ سرمایه دار برای حیف رقبا از 

 بازار جهانی، یک شکا نظامی به خود می گیرد.

تنها راه بُرون رفت از این فاجعۀ جن  و ضدّ انقالا، برنامۀ 
 سوسیالیسم بین المللی است.

بحران پیش روی کارگران فوید و هر بخش دیگر طبقۀ کارگر 
، بلکه از نظام مناسبا  اجتماعی “اضافه تولید”بین المللی، نه از 

ترین معنی  و سیاسی سرمایه داری سرچشمه میگیرد که به کاما
کلمه ارتجاعی شده و هم چون مانعی بر سر راه پیشرفِت بیش تر 
قرار گرفته اند. توسعۀ بین المللی نیروهای مولد ذاتاً از این جهت 
مترقی است که بهره وری اجتماعی کار را به عنوان پایۀ 

ای که هم اکنون در دست  پیشرفت تمدن بای می برد. وظیفه
)که در مارپیچی نزولی به سوی  “اضافه تولید”داریم، نه حیف 

رکود و جن  حرکت می کند(، بلکه وا گونی نظام سود و 
 ملت سرمایه داری است. دولت

در صنعت فوید یا هر صنعت دیگری، مجموع کار طبقۀ کارگر 
بین المللی آفریندۀ نیروهای مولدی است که می تواند برای پایان 
دادن به فقر، فالکت و نیاز مادّی بهره برداری شود. با این حال 
این چشم انداز تنها از خالل مبارزۀ متحدانۀ طبقۀ کارگر برای 
تسخیر قدر  سیاسی و آغاز وظیفۀ ساختن یک اقتصاد 
سوسیالیستی بابرنامه و تحت کنترل دمکراتیک در سطح جهانی 

 است.

فرصت طلبان از هر قماش در تقابا با این چشم انداز جلو 
باید کاری برای دفاع  “اآلن”خواهند پرید و مدعی خواهند شد که 

ها نه فقط  از مشاغا انجام داد. اما برنامۀ ناسیونالیسم اقتصادِی آن
هیچ کاری برای تحقق این هدف از پیش نمی برد، بلکه مستقیماً 

 به یک فاجعه می انجامد.

دفاع از نیازهای فوری طبقۀ کارگر تنها بر اساس چشم اندازی 
می تواند پیش برده شود که منافه تاریخی و بلندمد  این طبقه و 

نیاز داریم، آغاز  “اآلن”کّا بشریت را حف  می کند. آن چه 
مبارزۀ سیاسی برای این برنامه و بنانهادن حزا انقالبی رهبری 

 کنندۀ آن است. 

 نیک بیمز 

 زاده-برگردان" آرام نوبخت / ویراستار" امید علی 

بحران جهانی فوید، نه فقط برای کارگران شاغا در این 
رشته از صنعت، که همینطور برای کّا طبقۀ کارگر بین 
المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ آن هم به دلیلی 

های کلیدی و مهمی  که با وقوع این بحران، پرسش
 پیرامون چشم انداز سیاسی ما مطرح میشود.

آنچه ارتباط تنگاتنگی با آیندۀ صنعت فوید دارد، این 
پرسش کلی تر است که" در شرایط مواجهه با فروپاشی 
اقتصاد سرمایه داری جهانی، همراه با کاهش دستمزدها، 
افزایش است مار، رشد بیکاری و گسترش نابرابری 
اجتماعی و متعاقباً حرکت به سوی جنگی دیگر که از دل 
این شرایط برمی خیزد، طبقۀ کارگر باید حول کدام 

 استراتژی سیاسی وارد مبارزه شود؟

های کارگری،  کارفرمایان صنعت فوید، رهبران اتحادیه
های جمعی سرمایه  رهبران سیاسی از همه قماش و رسانه

داری، همگی در اتحادی نامقدّس گرد هم آمده اند تا 
جلوه دهند.  “اضافه تولید”بحران کنونی را یک بحران 

که  -ادعای آنان این است که گسترش تولید فوید در چین
ً نیمی از تولید جهانی را تأمین می  در حال حاضر تقریبا

های سراسر جهان، از  علت حیف مشاغا و تعطیلی -کند
 جمله ایای  متحدۀ امریکا و اروپا و استرالیا است.

، “بریتیش استیا”حکومت بریتانیا در مواجهه با تعطیلی 
از چین خواسته است که از تولید خود بکاهد. این همان 

است که دلیِا تصمیم به  “تاتا”دنبالۀ خّط مالکان شرکت 
فروش شرکت را مازاد عرضۀ فوید ارزان چین معرفی 

، بزرگترین سازندۀ فوید “یو.اس استیا”میکنند. رتیس 
بی ”امریکا، اخیراً اتحادیۀ اروپا و بریتانیا را به خاطر 

و اجازه به چین برای دامپین  فوید ارزان در  “مبایتی
بازارهای جهانی به باد انتقاد گرفت. در استرالیا نیز 

از حکومت میخواهد که فوید استرالیا را  “حزا کارگر”
شخصاً از ”هم  “انجمن تجاری فوید آلمان”بخرد. رتیس 

هر ابتکارعملی که بتواند اضافه ظرفیت عظیم فوید چین 
در همۀ کشورها رهبران  .“را کاهش دهد استقبال میکند

های کارگری با وظیفه شناسی تمام پشت سر  اتحادیه
ها صف کشیده اند و خواهان حمایت از  کارفرمایان شرکت
 هستند.“ ما”صنعت فوید ملی 

کارگران برای اینکه موضه خود را تعیین کنند، میبایست 
را که علت بحران  “اضافه تولید”بطور انتقادی معنی 

معرفی میشود، واکاوی کنند. این پرسش باید مطرح شود 
 و جواا بگیرد که" اضافه تولید نسبت به چه؟

اضافه تولیدی نسبت به نیازهای اجتماعی وانسانی 
 “عرضۀ اضافی”وجودندارد. کّا فویدی که امروز 

محسوا میشود، میتوانست به شکلی بسیار سودمندتر در 
های متالشی امریکا به کار گرفته  بازسازی زیرساخت

شود. اگر فوید در ساخت و ساز راه آهن، مسکن و سایر 
تسهیال  عمومی هند استفاده میشد، آن موقه تقاضای 
فوید بسیار بیش از کافی بود. این فهرست را میتوان 

 همچنان ادامه داد.

اضافه تولید نه نسبت به نیازهای اجتماعی، بلکه نسبت به 
 کسب سود است.

مانیفست ”در  ۹۹۴۹همانطور که مارکس سال 
های جامعۀ سرمایه داری  مطرح کرد، بحران “کمونیست

های اولیه مضحک می  شکلی به خود میگیرند که در دوره
 .“اپیدمی اضافه تولید”نمودند" 

تمدن بیش از حد، ابزار ”به قول مارکس به خاطر وجود 
معاش بیش از حد، صنعت بیش از حد و تجار  بیش از 

پدیدار شده است و رشد “  جن ِ ویرانگر”، یک “حد
های مولد باع  اختالل کّا جامعۀ بور وایی  نیروی

میشود. در نتیجه نیروهای مولد باید نابود شوند تا نظم 
حف   -بر پایۀ انباشت سود خصوصی -بور وایی بتواند

 شود.

 هومر شاعر حماسی یونان  ناسیونالیسم اقتصادی و بحران جهانی فوالد
 علیشاه سلکانی

سال پیش نبود  ۲۹۱۱امروزه ادعا میشود که اگر شعر هومر در 
انسان غربی هنوز در بربریت میزیست. اگر در قرن بیست، تئوری 
همه جا راهنمای عما بود، برای یونانیهای باستان، شعر مشعلدار 
راه و سرنوشت شد. سرانجام آنان دست از آدمکشی و آدم ربایی، 
توطئه و سوء قصد برداشتند و بجای جن  و خونریزی درمیدانهای 
نبرد، به ورزشگاهها پا گشودند و دربازیهای المپیک شرکت کردند 
و ازخرافا  و سحر وجادو، گریه وماتم، دست برداشتند وبه سراش 
شعر و آواز و رقص رفتند و به تئاترها وارد شدند، جن  و انتقام 
را به نمایش درآوردند و به حال و روزگار آن گریستند و سپس آنرا 
به طنز کشیدند و در آن باره خنده سر دادند و این افکار و احساسا  
را بشکا شعر و داستان و نمایشنامه به نسلهای بعدی منتقا نمودند 

 تا شاید برای آنها درسی شود برای ابدیتو

سال پیش از میالد از میان صدها  ۹۱۱هومر، شاعر یونانی 
اسطوره و افسانه و حماسه قهرمانی یونانی، دو داستان تاریخی 
الیاس و ادیسه را بصور  شعر بلند روایتی درآورد. مورخین غرا 

سال و تاریخ فرهن  سومری را  ۴۱۱۱تاریخ فرهن  یونان را 
سال حدس میزنند. محاصره و تسخیر شهر ترویا در غرا  ۱۱۱۱

سال پیش از میالد  ۹۲۱۱آسیای ص یر و در ترکیه امروزی حدود 
قرن بعد یعنی در قرن هشتم پیش از میالد آن  ۴اتفاق افتاد و هومر 

جن  تاریخی میان یونانیها و ترویایی ها را در دو کتاا شعر بلند 
حماسی خود یعنی در کتاا های الیاس و ادیسه بصور  شعر 

 روایتی درآورد.

هومر در نیمه دوم قرن هشتم پیش از میالد زندگی نمود. دو اثر او 
در آغاز ادبیا  یونان و سنت حماسه سرایی قهرمانی غرا قرار 
دارند. او در آغاز شعر اروپا قرار دارد گرچه وی متولد شهر 

 ازمیر یا سمیرنا درغرا ترکیه امروزی است.

شعر هگزامتری هستند. کتاا الیاس  ۲۹۱۱۱دو کتاا هومر حاوی 
قدیمی ترین کتاا شعر ادبیا  م را زمین است. این کتاا با زبانی 

سرود این  ۲۴بیت شعر است.  ۹۲۱۱۱فوق العاده شاعرانه دارای 
کتاا پیرامون خشم آشیا؛ قهرمان ملی و ایده آل یونان باستان است. 

ساله شهر ترویا ازطرف یونانیان  ۹۱اشعار این کتاا به محاصره 
در غرا آسیای ص یر آنزمان و مستعمره نشین یونان میپردازد. 

روز آخر محاصره ترویا در این کتاا بصور  شعر  ۱۱حوادث 
 در آمده.

اولیشی میباشد. -زبان هنری این کتاا دارای عناصر لهجه ایونی
تسلط انسان بر خود در این کتاا بایترین شکا رفتار مطلوا 
انسانی و رفتار صحیح در مقابا خدایان مورد اعتقاد آنزمان است. 
الیاس عنوان این کتاا از ایلیون گرفته شده که نام پیشین شهر ترویا 

سال پیش از میالد بوده. طبق اشعار آمده در این کتاا  ۹۲۱۱در 
مبارزه دو ملت غربی یونانی و شرقی ترویایی در آنزمان مبارزه 
دو دسته و گروه از خدایان عهد کهن است که ازاین دو طرف جن  
حمایت میکردند و سرانجام خدایان غرا یونانی بر خدایان شرق 

 ترویایی پیروز میشوند.

هومر را میتوان آغاز ادبیا  کتبی و در پایان شعر شفاهی یونانی 
بشمار آورد. اشعار او ناشی از واقعیا  مستقیم، طبیعی و جهانبینی 
واقعی آنزمان یونان هستند. غیر از دو کتاا مشهور فوق به هومر 

کتاا نظم و ن ر دیگر را نیز نسبت میدهند. اهمیت نظری و  ۲حدود 
تئوریک آثار هومر درآنجاست که نه تنها ور یا و هوراز بلکه 
ارسطو نیز در کتاا بوتیقای خود پیرامون هنر شعر سرایی از او 

 کمک گرفته است.

کتاا شعر ادیسه جوانتر از کتاا الیاس است که با لهجه ایونی 
سروده شده. این کتاا را دومین سند آغاز ادبیا  غرا بشمار می 

 ۹۲۲۱۱آورند. ادیسه از نظر زبانی مدرن تر از کتاا الیاس است. 
فصا، ماجرای سفرهای پر رنج  ۲۲شعر هگزامتری آن به صور  

و درد ادیسه و بازگشت وی به وطن نزد همسرش است. روایت 
روز آخر جن  ترویا در این کتاا ضبط شده اند. کشتی  ۴۱شرح 

شکستگی ادیسه در حین بازگشت به وطن در دریای مدیترانه 
 ماجرای غم انگیز دیگر این کتاا است.

فرق محتوای آن با کتاا الیاس، تصویری جدید از انسان و روابط 
دیگر نسبت به خدایان یونانی است. از جمله صفا  ادیسه در این 
کتاا بلوش شخصیت، توانایی تحما سختی در زندگی، اطاعت در 
 مقابا خدایان، تیزهوشی، خیال پردازی و احساس مسئولیت هستند.

این کتاا شعر نه تنها روی حماسه سرایی سده های میانه غرا 
بلکه روی دوره رنسانس تیز تاثیر مهمی داشته است. ادیسه در این 
کتاا بعد از سالها سرگردانی و رسیدن به وطن در شهر اتیاکا، به 
انتقام از مردهای مزاحم اشرافی میپردازد که در غیاا وی برای 

 .همسرش پنالوپ، مزاحمت ناموسی ایجاد کرده بودند

 



 

 Rowshangar ۶08۲سپتامبر       801ماهنامه روشنگر        شماره   22 

انجمن های  ”بقای مشروطیت و مجلس فعالیت میکردند به نام 
معروف گشتند. این انجمن های برخالف انجمن های  ”ملی 

ارتجاعی و وابسته به حکومت ، در همکاری نزدیک با 
آزادیخواهان تاثیر به سزاتی بر وقایه آن دوره داشتند و در 
موارد بسیار موجب پیشرفت و رشد امر انقالا مشروطیت در 
سراسر ایران گشتند. این انجمن ها به دو نوع مشخص تقسیم 

هر دو  ”انجمن های ملی  ”و  ”شوراهای زنان  ”میشدند ، 
نوع این نهادها برخالف انجمن های ارتجاعی ، نه تنها بطور 
آشکار مستقا از دربار و هیئت حاکمه بودند بلک از نظر 
سیاسی به خاطر پیشبرد فزاینده امر انقالا مشروطیت و 
گسترش اندیشه های آزادی طلبی و برابری طلبی به وجود 
آمدند. بیشتر انجمنهای ملی همراه با مراکز غیبی و مخفی و 
برخالف انجمن های صنفی و قومی وابسته به دربار، تحت 
تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم عناصر سوسیال دموکرا  ایران 

عامیون ( عما میکردند و به دلیا نقشی که در   –) اجتماعیون 
دوره اول انقالا مشروطیت داشتند ، به تفصیا به چگونگی 

 .شکلگیری و تکاما آنها می پردازیم
 

 عامیون –انجمن های ملی همسو با اجتماعیون 
پس از شوراهای زنان ، رادیکال ترین سازمان سیاسی 
مشروطه طلب در دوره انقالا مشروطیت جمعیت هاتی بودند 

موسوم بودند. معروف ترین این  ”انجمن های ملی  ”که به نام 
 ”انجمن برادران دروازه قزوین  ”انجمن ها عبار  بودند از " 

 ”و  ”انجمن شاه آباد  ”به ریاست سلیمان میرزا اسکندری ، 
کمیته ”انجمن آذربایجان. سلیمان میرزا درعین حال عضو 

)  انقالا  ( و از یاران نزدیک ملک المتکلمین بود و با  4” 
عامیون نیز ارتباط داشت. ملک المتکلمین   –فرقه اجتماعیون 

در تهران بود که در فراز و نشیب  ”انجمن ملی  ”از اعضای 
نفر عضو تشکیا شد. این انجمن  61آغاز انقالا مشروطیت با 

برای ایجاد وحد  و تمرکز فعالیت های پراکنده انجمن های 
طرفدار مشروطیت و آزادی بوجود آمد. عده ای از اعضای این 
انجمن که نقش موثری در جریان دوره اول انقالا ایفاء کردند، 
به جز ملک المتکلمین میتوان از میرزا جهانگیرخان مدیر 

، محمد رضا مساوا  ”صور اسرافیا  ”روزنامه 
و سیدجمال الدین واع  یکی از  ”مساوا   ”مدیرروزنامه 

 ”انجمن آذربایجان  ”سخنوران زبردست و مبارز، نام برد. 
بزرگترین و مهمترین انجمن ملی در دوره اول انقالا 

 0287مشروطیت در شهر تهران بود که در آغاز سال 
( میالدی ، نزدیک به سه هزار نفر عضو  0918خورشیدی ) 

داشت. اهمیت این انجمن را باید در حضور نمایندگان دهگانه 
آذربایجان در دوره اول مجلس شورای ملی از یک سو و به 
خاطر رابطه سیاسی و تشکیالتی با انجمن تبریز از سوی دیگر 
مورد توجه و بررسی قرار داد. روزنامه مهم دوره مشروطیت 

 ”صور اسرافیا  ”و  ”مساوا   ”،  ”حبا المتین  ”مانند 
فعالیت های این انجمن و رهبران آن را گزارش داده اند. این 
انجمن با تبلیغ ایجاد همبستگی بین اقلیت های مختلف میهبی و 
ملی در ایران فعالیت میکرد و امکانا  خود را در اختیار 
رهبران جنبش مشروطیت قرار میداد و کانونی برای پخش 
اخبار و فعالیت های آنها بود. رهبران جنبش مشروطیت بدون 
حمایت و رضایت این انجمن هیچ برنامه ای را به مورد اجرا 
نمی گیاشتند. در طول دوره اول مشروطیت افراد شاخصی 
همچون ملک المتکلمین و سید جمال واع  از نزدیک با 
رهبران انجمن آذربایجان و نمایندگان آذربایجان درمجلس اول 
همکاری داشتند. حسن تقی زاده که مدتها ریاست انجمن 
آذربایجان را بعهده داشت و در ضمن یکی از نمایندگان 
معروف مجلس از شهر تبریز بود. همکاری های نزدیک خود 

خورشیدی )  وتن  0287را تا وقوع کودتای تیرماه سال 
میالدی ( ، با ملک المتکلمین و دیگر رهبران جنبش  0918

مشروطیت که برخی از آنها حتی عضو انجمن آذربایجان نیز 
انجمن آذربایجان  ”نبودند، حف  کرد. اما علت اصلی محبوبیت 

رابطه تنگاتن  نمایندگان ایالت با انجمن تبریز بود که شاید  ”
انقالبی ترین و موثرترین سازمان سیاسی در ایران آن زمان 

 .محسوا می شود
 

 انجمن تبریز و مجلس شورای ملی   دوره اول  
انجمن تبریز در آستانه اعالم مشروطیت در مرداد ماه سال 

نفر از تجار ، روشنفکران و  21خورشیدی ، توسط  0285
روحانیت طرفدار مشروطیت در تبریز تاسیس یافت. این انجمن 
پس از اعالم مشروطیت خود ، با دو دشمن قوی ، محمد علی 
میرزا ) ولیعهد ( و حاجی میرزا کریم ) امام جمعه تبریز ( در 
شهر تبریز روبرو گشت. با پیدایش و گسترش انجمن ، مردم یا 

تمایا  ”عامیون   –فرقه اجتماعیون  ”عضو آن شدندو یا به 

 یونس پارسا بنا 
 

 پیشینه انجمن های صنفی و قومی
سابقه و سنت تشکیا انجمن در ایران به دویست سال پیش 

( تا آنجا که اطالع داریم قدیمی ترین انجمنی که  0میرسد )
نزدیک به صدو بیست سال پیش از وقوع انقالا مشروطیت 

 ”در ایران پا به عرصه وجود گیاشت مجمعی بود به اسم 
که در شهر اصفهان به همت سیدعلی مشتاق  ”کانون نهضت 

میالدی در اواخر حکومت  08( در سال های آخر قرن  2(  
زندیه، ایجاد گشت. با آغاز حکومت قاجاریه بویژه در دو دهه 
آخر قرن نوزدهم، گرایش آنها به سوی بح  و بررسی مسایا 
آموزش و پرورش و امور سیاسی ایران و جهان بود. برخی 
از معروف ترین انجمن های این دوره که در روند فعالیت 

 : خود خصلتی سیاسی یافتند، عبار  بودند از
محمد حسن امین الضرا و پسرش  – ”جمعیت بازرگانان  “

 .( ، در تهران 0883محمد حسین امین الضرا ) 
یحیی دولت آبادی ، پسر هادی دولت  – ”انجمن معاریف  “

آبادی ) از رهبران بابی های ازلی ( که مدتی بعد یکی از 
مورخان سرشناس تاریخ معاصر ایران شد و محمد حسین 
امین الضرا، یکی از تجار سرشناس ایران در آغاز سلطنت 

(. بسیاری از این انجمن ها و جمعیت  0898مظفرالدین شاه ) 
ها ، دارای اعضای گوناگون قومی و فرهنگی از اقلیت میهبی 

شاما افراد  ”جمعیت بازرگانان  ”و ملی بودند. بطور م ال 
سرشناس از ارامنه و زردتشتیان ایرانی بود. با اینکه در دوره 
 –ای نزدیک به پانزده سال پیش از وقوع انقالا مشروطیت 

 0269از دوره جنبش ضد استعماری تنباکو در سال 
( تا امضای اعالمیه مشروطیت در سال  0891خورشیدی )

بیشتر این انجمن ها و جمعیت   –(    0916خورشیدی )  0285
ها در شهرهای ایای  شمالی ایران ) بویژه در تهران ، تبریز 
، مشهد و رشت ( توسط افراد متنفی سیاسی و تحصیا کرده 
های میهبی و غیر میهبی دایر گشتند. ولی در شهرهای ایای  
جنوبی ایران )بویژه در اصفهان ، شیراز و یزد ( نیز انجمن 

،  0891های متعددی در این دوره تاسیس گشتند. در دهه 
انجمنی در کرمان توسط میرزا آقاخان کرمانی ، یکی از 
فعاین جنبش تنباکو و از نخستین سوسیالیست های ایران با 
همراهی شیخ احمد روحی ) هر دو دامادهای صبحی ازلی ، 
رهبر فرقه بابی های ازلی ( تشکیا شد یکی دیگر از اعضای 
برجسته این انجمن میرزا رضا کرمانی ، یکی از پیروان سید 
جمال الدین اسد آبادی ) معروف به اف انی ( بود که در سال 

میالدی نزدیک به ده سال پیش از آغاز مشروطیت ،  0896
ناصرالدین شاه را ترور کرد. همچنین در شهر اصفهان در 
همین دوره سه روشنفکر بزرگ، ملک المتکلمین ، سید جمال 
الدین واع  و شیخ احمد مجدایسالم کرمانی که به فرقه بابی 

را برای مبارزه در راه  ”انجمن ترقی  ”ازلی تعلق داشتند 
ترقی و تحول و اصالحا  ایجاد کردند. همانطورکه پیشتر نیز 
اشاره شد، بزرگترین و رادیکال ترین انجمن ها در اواخر قرن 
نوزدهم و اوایا قرن بیستم در ایای  شمال ایران توسط 
روشنفکران و دانشمندانی که تحت تاثیر جنبش های اصالح 
طلبانه کشورهای همجوار ایران بویژه روسیه تزاری و ترکیه 

 .ع مانی بودند ، تشکیا یافتند
 

و انقالا  0891در دوره بین وقایه جنبش تنباکو در سال 
، روشنفکران جوان تبریز که تحت  0916مشروطیت در سال 

تاثیر فرهن  لیبرالیسم کشورهای اروپای غربی و جنبش 
اصالح طلبانه در ترکیه ع مانی از یک سو و فرهن  سوسیال 
دموکراسی روسیه تزاری از سوی دیگر بودند، یک انجمن 

ایجاد  0898در سال  ”کتابخانه تربیت  ”سیاسی ، تحت عنوان 
کردند ، برخی از اعضای شاخص این انجمن که مدتی بعد 
نقش برجسته ای در جنبش مشروطیت ایران ایفاء کردند، 

 : عبار  بودند از
حسن تقی زاده، که مدتی بعد نماینده ایالت آذربایجان در دوره 

خورشیدی و یکی از  0286اول مجلس شورایملی در سال 
 0919(    0298در سال  ”حزا دموکرا  ایران  ”موسسان 

 .میالدی ( گشت
 0296محمد شبستری، معروف به ابوالضیا که درسال 

ارگان  ”مجاهد ”  میالدی( ناشر روزنامه  0917خورشیدی )

مرکز  ”و  ”انجمن تبریز  ”مجاهدین تبریز، بازوی نظامی 
 .گشت ”غیبی 

محمد علی تربیت، برادر همسر تقی زاده وموسس مدارس 
که به  ”کتابخانه تربیت  ”مدرن درتبریز وتهران ومدیر 

 .مرکز فعالیتهای سیاسی انجمن تبدیا شد
 

در تبریز که به  ”عدالت  ”حسین عدالت ، ناشر نشریه 
خاطر حمایت از حقوق زنان مورد نکوهش عناصر میهبی 
 .ارتجاعی قرار گرفت و ناچار شد شهر تبریز را ترک گوید

میالدی،  0910تقی زاده و همکاران وی مدتی بعد در سال 
مدرسه مدرن تربیت را در شهر تبریز افتتاح کرده و به 
تدریس زبان های اروپاتی از جمله فرانسه، آلمانی، روسی 
وانگلیسی وهمچنین علوم اجتماعی پرداختند. این بار نیز 
آنان مورد نفر  وحمله سنت گرایان میهبی وارتجاعی 
قرارگرفتند و ناچار شدند که مدرسه را تعطیا کنند. پس از 

توسط روشنفکران  ”کتابخانه تربیت  ”یکسال دوباره 
بازگشاتی شد و به چاپ و فروش کتاا و مجله و روزنامه 
) که بطور مرتب از روسیه تزاری، هندوستان و ترکیه 
ع مانی وارد میکردند ( اقدام نمود. کتابخانه تربیت، انتشار 

 0912را در سال  ”گنجینه قانون  ”نشریه دو هفتگی 
میالدی آغاز نمود که در شهر تهران مورد استقبال 
روشنفکران قرارگرفت. با اینکه این نشریه بیشتر از یک 
سال دوام نیاورد و خود کتابخانه نیز پس از کودتای محمد 

توسط  ”استبداد ص یر  ”علیشاه قاجار و استقرار 
استبدادگران به آتش کشیده شد، اما نویسندگان و دست 
اندرکاران آن فرصت یافتند که با روشنفکران ایرانی 
درخارا از کشور بویژه با جلیا محمدقلی زاده، سردبیر 

واعضای حزا سوسیال  ”مالنصرالدین  ”محبوا نشریه 
دموکرا  کار روسیه شاخه باکو روابط تنگاتنگی 
برقرارکنند که منجر به همکاری آنها در فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی ، بویژه در جریان انقالا مشروطیت 
شد. با آغاز انقالا مشروطیت، روند شکلگیری و گسترش 
انجمن های سیاسی و عقیدتی ، شتاا گرفت. اوا گیری 
انقالا مشروطیت به عنوان حرکتی مردمی سبب شد که 
بیشتر انجمن های تازه تاسیس یافته و قدیمی که تا آن زمان 
به دربار وابسته بودند ، از حکومت فاصله گرفته و با 
هویت مستقا به فعالیت بپردازند. افزون بر این ، انجمن 
های عصر مشروطیت از تنوع خاصی برخوردار بودند و 
از نظر صنفی ، عقیدتی ، سیاسی ، فرهنگی و عشیره ای به 
گروه های مختلفی تقسیم میشدند و از انجمن های قبا از 
مشروطیت سیاسی تر جلوه میکردند. برخی انجمن ها توسط 
افرادی که از شهرستان های مختلف ایران آمده و در تهران 
مستقر شده بودند، اداره میشد. مهم ترین این انجمن ها 

به ریاست میرزا ”  انجمن اصفهانی ها ”عبار  بودند از 
به ریاست  ”انجمن مجمه انسانیت  ”محمود اصفهانی و 

مستوفی الممالک ) حسن مستوفی ( که متعلق به گرگانی 
که ”  انجمن آذربایجان  ”های ساکن تهران بود و سرانجام 

در همین نوشتار ، جایگاه و اهمیت این انجمن توصیف 
خواهد شد. گفتنی است که دیگر انجمن ها ، ارتجاعی یعنی 
علیه مشروطیت و طرفداران استبداد بودند. معروف ترین 

به رهبری محمد  ”انجمن ورامین  ”آنها عبار  بودند از " 
به  ”انجمن بی نام  ”،  ”انجمن همت آباد  ”اقبال الدوله ، 

به رهبری  ”انجمن فتو   ”رهبری حسن وثوق الدوله و 
انجمن آذربایجان  ”ظفرالسلطنه که هدف اصلی آن تخریب 

در تهران بود. یکی دیگر از انجمن های ضد مشروطیت  ”
بود که توسط احتشام السلطنه )محمود  ”انجمن خدمت  ”، 

عالمیر( وعالء الدوله تشکیا شد وبیشتر اعضای آن را 
شاهزادگان ومالکین بزرگ طرفدار دربار تشکیا میدادند. 
انجمن های ارتجاعی دیگری نیز در دوره اول مشروطیت 
فعالیت داشتند که در ظاهر ادعای طرفداری از مجلس اول 
را میکردند ولی در عما با  شاه و دربار علیه مشروطیت 

 ”همکاری های آشکار و پنهان داشتند. معروف ترین آنها 
 ”انصار ”  که مدتی بعد ، انجمن های  ”انجمن مخفی ثانی 

را در درون خود ادغام کرد و به نفه کودتای  ”جنوا  ”و 
(. در تاریخ معاصر ایران ،  3محمد علیشاه موضه گرفت ) 

انجمن هاتی که در آغاز انقالا مشروطیت با هدف حف  و 

  انجمن های صنفی ، ملی و سوسیالیستی در عصر مشروطیت



 

 Rowshangar    No. 108   September 2016 23 روشنگر 

( ، حاجی میرزا کریم که به تضعیف  5نشان میدادند ) 
موقعیت خویش آگاه گشته بود ، تالش کرد که به اعضای 
انجمن تبریز نزدیک شود و از طریق رشوه دادن ، آنها را 
تحت نفوذ خود قرار دهد. در نتیجه انجمن تبریز بسیار آگاهانه 

مرکز غیبی  ”با تصمیم  0916اکتبر سال  27عما کرد و در 
، حاجی میرزا کریم و متحد ”  مجاهدین ”  و حمایت نظامی ”  

وی آخوند میرهاشم دوچی را که با ولیعهد برعلیه مشروطه 
طلبان فعالیت میکرد ، از تبریز اخراا کرد. محمد علی میرزا 
، شدیدا از واکنش انجمن تبریز خشمناک شد ، اما تصمیم 
گرفت که اخراا متحدین خود را تحما کند و انتقام خود را از 
انجمن تبریز به فرصت مناسبی محول سازد. در همان روزها 
پس از اینکه نمایندگان تبریز برای مجلس اول انتخاا شدند ، 
ولیعهد اعالم کرد که وظیفه و کار انجمن به پایان رسیده و باید 
منحا گردد. میرزا حسن مجتهد یکی از علمای مهم شهر نیز 
به نفه محمد علی میرزا موضه گرفت. ولی انجمن 

( تحت رهبری مرکز غیبی  6تبریزمقاومت کرده و مجاهدین )
، نیروی نظامی ولیعهد را به چالش طلبیدند و از ساختمان 
انجمن تبریز محافظت کردند. مجاهدین اعالم کردند که شرایط 
سیاسی و اجتماعی ت ییر یافته و وظیفه انجمن فقط به انتخابا  
محدود نمیشود و هدف انجمن باید حف  ارزش های مشروطیت 
و قانون اساسی باشد. ولیعهد دوباره عقب نشینی کرد و انجمن 
تبریز به کار خود ادامه داد و پس از آن برای دو سال ، تا 

 0287کودتای محمد علیشاه علیه مشروطیت در تیرماه سال 
خورشیدی در تبریز بطور عینی یک دموکراسی ملی تحت 

 ”و فرقه  ”مرکز غیبی  ”رهبری انجمن تبریز و حمایت 
به وجود آمد. انجمن تبریز در این  ”عامیون   –اجتماعیون 

مد  با نهادها و فعاین جنبش مشروطیت در دیگر شهرها 
رابطه برقرار ساخت و با فرستادن نمایندگان به مجلس شورای 
ملی در حف  و بقای ارزش های مشروطیت کوشید. حضور 

نماینده آذربایجان در مجلس شورای ملی که جناح رادیکال  01
انجمن آذربایجان  ”درون مجلس را تشکیا میدادند و فعالیتهای 

در پایتخت ، انجمن تبریز را قادر ساخت که در کوتاه ترین  ”
زمان از اوضاع تهران آگاه شود و رابطه مستقیم و نزدیکی با 
مشروطه طلبان تهران برقرار سازد. اصالحا  جدی و پایه 
ای انجمن تبریز بطور طبیعی منافه بسیاری از علمای میهبی 
، زمین داران و تجار ثروتمند را به خطر انداخت. در جریان 

، در کشاکش اوا گیری و نهادینه شدن دموکراسی  0286سال 
ملی، بخش بزرگی از علمای میهبی، انجمن تبریز را مورد 

یمیهب  ”انتقاد وحمله قراردادند و ادعا کردند که اعضای آن 
هستند. بطور مشخص میرزا حسن مجتهد،  ”های بابی 

اعضای انجمن را به کفر متهم کرد و از مردم خواست که 
درجلسه های آنها شرکت نکنند. ولی شیخ ثقهَ ایسالم ، مجتهد 
معروف تبریز از انجمن دفاع کرد و گفت همه مواردی که در 
درون انجمن تبریز بح  میشود ، شرعی هستند و ک ر  
گراتی و وجود نظرگاه های مختلف را در داخا مسلمانان 
منعکس می کنند و باید مورد احترام قرار گیرند. با اینکه 
مخالفت اقشار مختلف که منافه خود را در مقابا اصالحا  
اساسی انجمن تبریز در خطر میدیدند به تدریج افزایش یافت و 
حتی چندی از نمایندگان خود تبریز در شهر تهران با 
سیاستهای انجمن به مخالفت برخاستند. ولی انجمن تبریز تحت 
رهبری مرکز غیبی به اجرای اصالحا  خود ادامه داد و علیه 

 0286فعالیت های محمد علی میرزا ) که در اواخر سال 
میالدی به تهران منتقا شده بود تا پس از مرگ پدرش 
مظفرالدین شاه به سلطنت بنشیند ( ، به مبارزه پرداخت. محمد 

سالگی ، پس از مرگ مظفرالدین شاه  38علی میرزا در سن 
میالدی ، براریکه سلطنت نشست .  0917 انویه سال  09در 

در همان ماه های اول سلطنت ، بیشتر اعضای مجلس دوره 
اول بویژه نمایندگان تبریز که عملکرد و دیدگاه پادشاه جدید در 
تبریز را می شناختند، باور داشتند که محمد علیشاه دشمن 
مشروطیت و آزادی است. او با انتصاا افراد مستبد و فاسد 
در سطح مدیران عالی کشوری در ایای  مختلف و مخالفت 

و نمایندگان مجلس که پیشنهاد  “انجمن تبریز “آشکار با
دریافت وام از روسیه و انگستان را رد کرده بودند ، دشمنی 
خود را با مشروطیت بروز داد. از همان نخست ، انجمن 
تبریز فعاینه به افشاگری علیه محمد علیشاه پرداخت و مردم 
را از توطئه های او علیه مجلس اول ، آگاه ساخت. محمد 
علیشاه با اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس را با نقاا دروغین 
دموکراسی فریب داد و حتی با ادای سوگند وفاداری به قانون 
مشروطیت ، برخی از نمایندگان را نسبت به خود خوشبین 
ساخت ولی هرگز قادر نشد که نظر انجمن تبریز را نسبت به 
خصلت و ماهیت ارتجاعی و مستبد خود ت ییردهد. همکاری 
های نزدیک شاه با مهره های ارتجاعی و مستبد جامعه 

( و  7) افرادی مانند کامران میرزا و امیر بهادر ) 
وابستگی او به معلم ومشاور روسی خود شاپشال وفرمانده 
نیروی نظامی قزاقها، کلنا لیاخوف اعضای اصلی انجمن 
تبریز را بر آن داشت که شاه در تدارک کودتا علیه 
مشروطیت است و شهر تبریز باید در تدارک قیام برای 

خورشیدی  0285دوره دوم انقالا باشد. اواخر بهمن سال 
میالدی ( انجمن تبریز طی یک نامه  0917) اوایا فوریه 

مفصا به مجلس اول ، خواستار انجام یک تقاضای هفت 
گانه از قوه مقننه گردید. نکا  اصلی این تقاضاها عبار  

 : بودند از
 

تهیه و ت دیم یک سند رسمی از طرف شاه به مجلس مبنی 
 .بر اینکه او به قانون اساسی ایران وفادار اس 

 
کابینه دول  باید محدود به هش  وزیر باشد و همگی باید 

 .از طریق مجلس انتخا  گردند
 

افسران بلژیکی گمرک ایران ، از جمله رئیس گمرک تبریز 
 .عزل گردند

 
تشکیل انجمن های   شوراهای   ایالتی و والیتی در 

 .سراسر ایران به مورد اجرا گذاشته شود
 

دولت ایران به رهبری نخست وزیر وقت میرزا نصرهللا 
مشیرالدوله ناتینی در پاسخ به انجمن تبریز پیشنهاد کرد که 
اگر انجمن تبریز تعدادی از وا ه ها و اصطالحا  را از 
تقاضاها بردارد. کابینه دولت موفق خواهد شد که این 
تقاضاها را به امضای شاه برساند. مخبرالسلطنه ، معاون 

مشروطیت به ملت  ”نخست وزیر پافشاری کرد که وا ه 
زیرا که آن وا ه در واقه  ”مسلمان ایران قابا قبول نیست 

قوانین الهی کشور بی حرمتی می کند و سلطنت در  ”به 
او  .”یک کشور مسلمان باید مطابق قوانین شرعی باشد 

 ”خاطر نشان ساخت که اگر نمایندگان مجلس وا ه 
را برگزینند ، شاه نیز موافقت خواهد کرد.  ”مشروعه 

حقوق مساوی  “مشروطیت”مخبرالسلطنه توضیح داد که 
درقوانین را به تمام اعضای جامعه تامین میسازد واین 
آزادی میهب را نیز شاما میگردد. او بطور مشخص 
پرسیده بود که چگونه آن نوع آزادی میتواند به یک کشور 

( بیشتر اعضای فعال مجلس مخالف  8مسلمان داده شود؟ )
چنین تجدید نظری بودند ، در نتیجه شاه نیز از امضای آن 
ییحه خودداری کرد. بح  و مناقشه ادامه یافت ولی آنچه 
که محمد علیشاه را ناچار ساخت که ییحه مجلس را با 
وجود وا ه مشروطیت بپییرد اعتصاا ها و تظاهرا  مردم 

 ”مرکز غیبی  ”در شهر تبریز تحت رهبری ستارخان و 
بود. عقب نشینی شاه و طبقه حاکمه ، زمانی اتفاق افتاد که 
آنها وقوع انقالا را بطور حتمی در شهرهای تبریز و 
تهران پبش بینی کردند. پییرش تقاضاهای انجمن تبریز از 
طرف شاه و دیگر مستبدان ، نیرو و انر ی بسیاری به 
طرفداران جدی مشروطیت در اولین بهار آزادی در سال 

خورشیدی ، به ارم ان آورد. در همین بهار آزادی  0286
بنا به گفته کسروی، جنبش ملی به جنبش اجتماعی تبدیا 
گشت و تقاضاهای بسیاری از طرف تهیدستان شهری و 
روستاتی مطرح گشتند. بدیهی می نمود که این شرایط 
انقالا ، نمیتوانست اقشار ثروتمند و علمای میهبی و زمین 
دار را که تا آن زمان از مشروطیت طرفداری کرده بودند 

به هراس نیاندازد. بسیاری از علمای میهبی که تا آن زمان 
تصورمیکردند که مردم مشروطیت را میخواهند تا امورکشور 
را به دست آنها بسپارند، بتدریج دریافتند که اشتباه میکردند. 
اوا گیری جنبش های توده ای در میان تهیدستان شهری و 
روستاتیان فالکت زده بی زمین، منجرشد تا زمین داران و 
تجار ثروتمند نیز هراسناک شوند. آنها با بیشتر علمای میهبی 
همدست گشتند و به مخالفتهای جدی با روند اصالحا  مجلس 
دوره اول پرداختند. تجار ثروتمند و زمینداران در شهر 
تبریز، برای مبارزه علیه انجمن تبریز مسلح گشتند و به 
خشونت و قهر متوسا شدند ، از آن سوی انجمن تبریزکنترل 
فروش و توزیه غال  را در آذربایجان به دست گرفت و 
برای گندم و دیگر غال  قیمت های مشخص مناسبی تعیین 
کرد. اگر تجار و زمین داران قوانین جدید انجمن را رعایت 
نمیکردند ، توسط انجمن تبریز مورد بازخواست و مجازا  
قرارمیگرفتند. حاکمیت دموکراتیک انجمن تبریز و رابطه آن 

، سرانجام ”عامیون   –اجتماعیون  ”و فرقه  ”مرکزغیبی  ”با 
به رویارویی طبقاتی منجر گشت و مرحله جدیدی را 
درانقالا مشروطیت ورق زد. دراوایا بهار آزادی سال 

میالدی (، میرزا حسن مجتهد ،  0917خورشیدی )  0286
دوباره با اعضای رادیکال انجمن تبریز به مخالفت برخاست. 
دهقانان بی زمین روستای قره چمن برعلیه مالک قیام کرده و 
گندم های درو شده را به او تحویا ندادند. مالک روستا این 
موضوع را با میرزا حسن مجتهد که خود زمیندار بزرگی بود 
مطرح کرد. با حمایت میرزا حسن مجتهد، فرماندارمنطقه 
نیروی نظامی خود را به روستای قره چمن گسیا ساخت که 
قیام را سرکوا سازد. نیروهای نظامی پس از ورود به روستا 
تعدادی از دهقانان را قتا عام کرده و اموال آنها را به غار  
بردند. یک هفته پس از قتا عام ، روستاتیان قره چمن شکایت 
خود را تسلیم انجمن تبریز کردند. مسئله زمین و مالکیت و 
خبر ل و تیول داری از طرف مجلس دوره اول، موجب 
مناقشه و بح های طوینی در داخا انجمن شد. شایان توجه 
است که این بح  ها برای نخستین بار اختالف ها و نظرگاه 
های آشتی ناپییر طبقاتی را در داخا انجمن نیز دامن زد. تا 
آن زمان اعضای انجمن در مبارزا  علیه محمد علیشاه و به 
نفه مشروطیت هماهن  و همگون عما میکردند، ولی پس از 
واقعه قره چمن ، شیخ سلیم وچندین عضو انجمن به طرفداری 
از دهقانان برخاستند و درمقابا برخی از اعضای انجمن که 
از مالکین و میرزا حسن مجتهد حمایت میکردند ، مقاومت 
کردند. بخشی از اعضای انجمن که مخالف جنبش روستاتیان 
بودند ، تحت حمایت میرزا حسن مجتهد متحد شدند و سه نفر 
از طرفداران جنبش دهقانان قره چمن ، شیخ سلیم ، میرزا 
حسن واع  و میرزا جواد ناطق را از انجمن اخراا کردند. 
این امر موجب شد که مجاهدین تحت رهبری ستارخان و با 

در مقابا ساختمان انجمن اجتماع  ”مرکز غیبی  ”حمایت 
کرده و خواستار اخراا میرزا حسن مجتهد شوند. پشتیبانی 
اقشار مختلف مردم از مجاهدین و حمایت آنها از شیخ سلیم و 
همکاران وی به قدری فراگیر و چشمگیر بود که انجمن ، 
میرزا حسن مجتهد و طرفدارانش را از شهر تبریز اخراا 
کرد و به تبعید فرستاد. به جای آنها افراد لیبرال و سکویر به 
عضویت انجمن انتخاا شدند و این دگردیسی موجب شد که 

ارگان خبری و رسمی انجمن تبریز ، بدون ”  انجمن ”نشریه  
سانسور به نشر اخبار در روستاها نیز بپردازد. علی اکبر 

با چاپ گزارش های مستند  ”انجمن  ”وکیلی ، سردبیر نشریه 

  25ادامه در صفحه 
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 شباهن  راد

هتتر روز جتتنتت  تتتازه ای را بتته تتتوده هتتای 
ستمدیدۀ سوریته تتحتمتیتا متی کتنتنتد. هتر روز 
جنگنده ای تازه، بر روی کتودکتان و زنتان و 
مردان بمب می ریزد. هتر روز بتا عتیر تتازه 
ای، تعرض به مردم این منطقه را سازمان متی 
دهند. جایی برای کشت و کار، و ستقتفتی بترای 
زندگی نمانده است. سوریه را به خرابه تتبتدیتا 
 -نموده اند و سرزمینی برای حیا  و آرامتش 

نیست. رویت تصاویر مخابتره شتده از  -نسبی 
رنُج، مصبیت وارده به مردم و کودکان، بسیار 
دردناک و زجرآور است. دردها عتمتیتق تتر و 
ابعاد جن  وسیه تر، و آزمندی بانیان اوضتاع 
کنونی هم، تمامی ندارد. در این چند سالته، چته 
فجایعی را بر سر متیتلتیتون هتا انستان دردمتنتد 
نتتیتتآورده انتتد. انتتجتتام چتتنتتیتتن اقتتدامتتاتتتی، نتتمتتاد 
دمکراسی قرن بیست و یکمی ستو از زمین و 
هوا یتورش متی آورنتد تتا جتامتعته را از شتر 

سازند؛ جان کودک، پتیتر و  "آزاد" دیکتاتورها
تتتری "ییتتق" جتتوان را متتی گتتیتترنتتد تتتا دنتتیتتای

بسازند؛ بیمارستان ها را بته تتلتی از ختاک و 
 "درمتان" خون تبدیا می سازند تا زخم هتا را

 کنند؛ مدارس را زیر و رو می کنند تا آموزش
ی را بتترای کتتودکتتان و جتتوانتتان بتته "بتتهتتتتتر"

ارم ان آورند. شرح و بیاِن سرمایه، از نیاز و 
زندگی مردم، در دنیتای پُتر از ثترو  و زر، 
اینگونه است. نقشه اش، برای تخلیتۀ امتکتانتا  
جوامه سرشار از منابته طتبتیتعتی ستت. یتار و 
یارکشی و جابجاتی برای پیگیری برنامه هتای 
تعیین شده، روزانه اسُت، بی دلیا هم نیست که 
تحمیا و پُر دامنه تر نمودن جتنت ، بته یتگتانته 
پاُسخ سرمایه تتبتدیتا گتردیتده استت. بتنتابترایتن 
برای دستیبابتی بته متنتافته کتالن تتر، نتیتاز بته 
آرایش سیاسی و توافق تازه تر استت و بتایتد و 
می بایست، با ستیتاستت، بتا صتف بتنتدی و بتا 
 دشمن تراشی های به روزتتر، ستیتاستت هتای

را پتتی  "ختتاورمتیتتانتتۀ بتتزرگ" و "نتظتتم نتویتتن"
گرفت. براستی چه کس و یا کستانتی از چتنتیتن 
وضعیِت فاجعه باری، شاد و خرسندند؟ در این 
میان جامعته و متردم، در کتدامتیتن ستوی ایتن 
تضادها قرار گرفته اند و سود و منفعتت شتان، 
در چنین بلبشو بازاِر سیاسی چتیتستت؟ و .. بته 
یک نگاه، شادمانی ها، ضجه ها و نتارضتایتتتی 
ها را می توان و می شود در چهره و در نحتوۀ 
زندگتی طترفتیتن درگتیتر و قتربتانتیتان اوضتاع 
کنونی به عینه دید. خشم و تنفتر متردمتی، ختفتا 
نیست و صدای میلتیتون هتا انستان، در متقتابتا 
چتتنتتیتتن فتتجتتایتته دردنتتاکتتی در آمتتده استتُت، در 
عوض، افکار و اعمال سترمتایته، پُتر از ریتا، 
ُحقه بازی، دغلکاری و غار  اموال عتمتومتی 
و تخریب بیش از این متعتیتشتت تتوده هتای بتی 
خانمان است. فروش سالح های رنتگتارنت  و 
دست به دست شدن متنتطتقته و یتا متنتاطتقتی از 
سوی طرفین جن ، نتفتِس متردم را در ستیتنته 
حبس نموده است. سیا عظیم توده های محروم 
از مناطق جن  زده و توافقا  روزانتۀ قتدر  
مداران بین المللی، بتهتمتراه دار و دستتته هتای 
رنگارن  شان، بر شکا و شمایا و بر در هتم 
ریخته گی منطقۀ خاورمیانه و جتامتعتۀ ستوریته 
افزوده است. نفه و حاصا سرمایته داران، در 
همسوتی و در همطرازی با منفعت توده نیستت 
و میلیون ها انسان دردمند، در چتنتیتن کتارزار 
سیاسی و کشمکش ها، سهم و منفعتی بته غتیتر 
از دست دادن جان و متال ختود نتدارنتد. تتلتف 
شدن هزاران انسان بی گناه، خروا میلیون هتا 
ً تتوهتیتن و  تن دیگر از موطن شان و متتتعتاقتبتا

تحقیر، حتکتایتت از آن دارد کته ادامتۀ چتنتیتن 
وضعیتی، در خدمت به نابودی متابتقتی انتر ی 
توده های صدمه دیده است. روشتن شتده استت 
که در پرتو چنین جتنت  هتای ختانتمتانستوزی، 
نمی توان آرامش را بته تتوده هتا بتاز گتردانتد. 
چرا که فضا، فضای بی عدالتی و غضب بیتش 
از این اموال عمتومتی ستت؛ چترا کته متیتدان، 
میداِن قتا عام، و آوارۀ نتمتودن تتوده هتای بتی 
دفاع و بی پناه استت. روزی متیتدان را بترای 

ها آماده می کتنتنتد  "تروریست" یکه تازی های
و روزی دیگر، به جان شان می افتندوو روزی 
به حمایت از این دیکتاتور و آن دیکتتاتتور متی 
پردازند و روزی دیگر، می کوشند تتا آنتهتا را 
به زیر کشند و جامعه را فارش از سترکتوا و 
قتا عام سازندو از هر سو و بدروش بر شیتپتور 
انساندوستی می دمنتد. انستانتیتت و احتتترام بته 
حتتقتتوق پتتایتته ای انستتان هتتا، در متتنتتطتتق و در 
فرهن  شان، کمترین جایگاه و مقتامتی نتدارد. 

، کودک "عمران" انصافاً عاما اوضاعِ زندگی
سوری که چند روز قبا به سر تیتر بلندگوهتای 
تبلی اتی سرمایه قرار گرفته است، چته کتس و 
یا دولت هایی هستند؟ بطور قطه سترنتوشتت و 

، تتتک نتتمتتونتته از "عتتمتتران" داستتتتتان زنتتدگتتی
حاصا جتنت  و جتنتایتِت قتدر  متداران بتیتن 
 -المللی در حق کودکان سوریه نیست. صتدهتا 

هزاران تصتویتر و زنتدگتی بتی  -و در حقیقت 
آیندۀ کودکان سوریه و دیگتر کتودکتان متنتطتقتۀ 
خاورمیانه را می توان به رستم نتمتود و نشتان 
داد، که تضمین دنیای بهتر کتودکتان، متتترادف 
با حتاکتمتیتت زورمتداران و جتانتیتان بشتریتت، 
نیست. می توان به اثبتا  رستانتد کته ظترفتیتت 

و هتمتچتنتیتن دیتگتر  -مردم و جامتعتۀ ستوریته 
، از دسِت سیاست هتای جتنت  -مناطق جنگی 

طلبانۀ سودجویان به سر رسیده است. مردم از 
این وضعیت زلته شتده انتد و بتا تتمتام وجتود، 
خواهان اتمام خانته خترابتی بتیتش از ایتن انتد. 
کودک نیاز به رفتِن بته ستر کتالس و آمتوزش 
دارد؛ نیاز به آرامش و بازی با هم سن و ستال 
های خود دارد؛ سالمند نیاز به آرامِش در خور 
انسانِی دُوراِن مابقی عتمترش دارد؛ جتوان در 

بترای ستازنتدگتی  -فکتر کستب عتلتم و دانتش 
متی بتاشتد؛ متتتأستفتانته و ایتن  -جامعۀ ختودی 

روزها، نگاِه همه به آسماِن پُر از جنگنده هتای 
سرمایه دوخته شده است و در انتظار از دستت 
دادن جان و مت تلته شتدن بتدن ختود، دوستتتان، 
والدین و خانه های شتان متی بتاشتنتد. ایتن چته 
دنیای ظالمانانه و دردآوری ستت کته سترمتایته 
داران برای میلیون ها انسان ساخته انتد و هتر 
یک از آنان برای دست اندازی بتیتشتتتر، دارنتد 
تعرض جدیدی را علتیتۀ متحتروم تتریتن اقشتار 
جتتامتتعتته ستتازمتتان متتی دهتتنتتد. ُورود ارتتتش 
سرکوبگر ترکیه به نتقتاط متختتتلتف ستوریته و 
همچنین حملۀ مجتدد و ستازمتانتیتافتتتۀ متنتادیتان 
سرمایه، به مناطق کردنشیتن ستوریته، زنتدگتی 
مردم را به مخاطرۀ بتیتشتتتری انتداختتته استت. 
دستآویزهای سرمتایته، بترای متانتدگتاری شتان 

بته  "دمکتراستی" واحد است. همه برای اعطای
مردم سوریه، به سرزمین شان هجوم آورده اند 

 "امتنتیتت و آرامتش" و هتمته، بترای تضتمتیتن
مردم، بر سر آنان بتمتب متی ریتزنتد و هتمته، 

، دارند بر شعله هتای آن "نابودی جن " برای
می افزایند. جنگی کته، هتمتۀ ستوهتای آن، در 
دستتت ستترمتتایتته داران و نتتابتتاوران بتته متتنتتافتته 
میلیتون هتا انستان دردمتنتد ستوریته استت. پُتر 
واضح است که نه تنهتا جتنت  ستوریته، بتلتکته 
تتتمتتامتتی جتتنتت  هتتای بتتراه افتتتتتاده در متتنتتطتتقتتۀ 
خاورمیانه، سازماندهی شتده از جتانتب قتدر  

در انتخاا سیاسِت مستقا از سترمتایته و در 
اتتتکتتاء بتته قتتدر  تتتوده ای ستتت. بتته تتتجتتربتته 
دریتتافتتتتته شتتده استتت کتته هتتر نتتگتتاِه هتتر چتتنتتد 
کوچک، و یا هر گتونته ستاختت و پتاختت بتا 

، -و آنهم با هر دلیا و بتهتانته ای  -بایتی ها 
جامعه را به مسیِر، ختالِف متنتفتعتت متردمتی 
سوق خواهد داد. باید آگاه بود که ضتمتانتت و 
تضمین هر انتقتالا، و پتیتروزی هتر جتنت ِ 
انقالبی، در گرو سازمتانتدهتی متحترومتان از 
زیر سلطۀ جانیان بشریت و متنتوط بته دُوری 
با بانیان اوضاع کنتونتی ستت. متردم ستوریته 
بمانند دیگر مردم محروم منطقۀ ختاورمتیتانته، 
زمانی از اوضاع فالکت بار رهاتی ختواهتنتد 
یافت، که سازمان مدعتی وی بتا بترنتامته ای 
روشِن و بدور از منفعت و چشم داشتت هتای 
سیاسی و مهمتر از آن در همتیتاری بتا دیتگتر 
سازمان ها و جتریتانتا  وابستتته بته انتقتالا، 
مواضه ضد انقالا را نشانه گیترد و گتام بته 
گام، دشمنان رنگتارنت  را، از جتان و متال 
توده های ستمدیده پس زند. بتنتابترایتن یتگتانته 
راه، در عروا سازمان رزمنده و کمونیستی، 
و یگانه پاسخ، مقابلۀ عملی با قتدر  متداران 
بین المللی، دولت ها و دستجا  وابسته بدانان 

 است. 
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 استمرار فاجعه در سوریه
مداران، دولت ها و دار و دسته های وابسته 
بدانان می باشد. نمونه ها در این عرصه هتا 
فراوان اند؛ اف انستان، عراق، لیبی، یتمتن و 
غیره، از زمره نماد ستیتاستت هتای جتنتگتی 
امپریالیست ها در منتطتقتۀ ختاورمتیتانته متی 
باشد. متأسفانه در چنین متوقتعتیتتتی و بتنتابته 
حاکمیت سیاسی سرمایه داران بتیتن التمتلتلتی 
بتتر جتتهتتان کتتنتتونتتی و بتتویتتژه در متتنتتطتتقتتۀ 
خاورمیانه، نمی تتوان تصتویتر روشتنتی از 
زندگی آتی مردم اراته داد. رونتد و مستیتر، 
روبته ختترابتی بتتیتش از ایتن استتت و بتتدون 
کمترین تردیدی، ت ییر آن، منوط به تت تیتیتر 
رویۀ دلبخواۀ سرمایه است. سرمایه نتظتم و 
ترتیب دلبتختواۀ ختود را متی ختواهتد و در 
عوض مردم، بدنبال آسایش و آرامش نسبتی 
اند. چنین خواستی، بدیهی تریتن و پتایته ای 
ترین نیاز انسان و بشتریتت استت. سترمتایته 
بنابه هزاران دلیا، مدافه محترم شمردن بته 
حقوق انسان ها و برسمیت شتنتاختتتن آزادی 
های نیم بند نیست. با این اوصاف، تضتمتیتن 
و تأمین خواسته هتای ابتتتداتتی متیتلتیتون هتا 
انستتان متتحتتروم، متتنتتوط بتته اتتتختتاذ ستتیتتاستتت 
 -تعرضی مدافعین جنبش هتای اعتتتراضتی 

متتردمتتی ستتُت، شتتکتتی در آن نتتیتتستتت، کتته 
خالصی از اوضاع ناهنجار و وخیم کنونی، 

 ۲۱بنا بر آمار ملی هند، در ایتن کشتور هتر 
دقیقه یک زن مورد تجاوز قرار می گتیترد و 
سیستم قضایی هند، به رغم اصتالحتا  اختیتر 

 .در مقابله با مجرمان، ناکارآمد است

آنتتوشتتا ستتیتتنتت  فتتعتتال حتتقتتوق زنتتان، رونتتد 
 ۲۲رسیدگی قضایی به تجاوز به یک دختتتر 

 ۲۱۹۲ساله هندی در اتوبوس را که در ستال 
منجر به مرگ او شد، شتاهتدی بتر ایتن ادعتا 

 .می داند

خانم سین  می گوید" استمی که بر او رفتت 
و برخورد نظام قضایی بتا آن بستیتار نتاامتیتد 
کتتنتتنتتده استتت. متتا ختتواهتتان آن هستتتتتیتتم کتته 
کشتتورمتتان حتتفتت  جتتان و کتترامتتت زنتتان و 

  ".مجازا  خاطیان را در اولویت قرار دهد

پس از مترگ ایتن زن قتربتانتی تتجتاوز هتنتد 
اصالحاتی در نظام قضایی خود ایتجتاد کترد، 
اما نتایج یک پژوهش ستازمتان متلتا دربتاره 
شش کشتور شترق و جتنتوا شترق آستیتا از 
جمله هندوستان کته بته تتازگتی متنتتتشتر شتده 
است، نشتانتگتر گستتتردگتی عتمتا متجترمتانته 
تتتجتتاوز در ایتتن کشتتورهتتاستتت و متتطتتابتتق آن 

هتای  تقریبا یک چهارم مردانی که بته پترستش
اند، دست کم به یتک زن  این تحقیق پاسخ داده

   .اند تجاوز کرده

  ۹۲۱۱تیر  ۲۹

دختتر دانشتجتویتی کته 
سه سال پیتش در هتنتد 
پنج مرد به او تتجتاوز 
گتتروهتتی کتتردنتتد یتتک 
بتتار دیتتگتتر قتتربتتانتتی 
 .تتتتتتتتتجتتتتتتتتاوز شتتتتتتتتد

 
ایتتن دختتتتتر کتته نتتامتتش 
فتتاش نشتتده، در حتتال 
حاضر در بیمتارستتتان 
بستتتتتتتری استتتت. ایتتتن 

ساله متعلق به یک خانواده دالتیتت   ۲۹دختر 
 -یا رده پایتیتن استت کته در نتظتام ستیتاستی

طبقاتی آیین هتنتدو، از حتقتوقتی بترختوردار 
 .نیستند

او گفت" ااز کالج بیترون آمتدم، دو نتفتر از 
متجاوزان قبلی را در خیابان دیدم و متتتوجته 
حضور سه نفر دیگرشان در متاشتیتن شتدم. 
وحشت زده فریاد زدم و خواستم فرار کتنتم، 

 ".اما آنها مرا به زور داخا ماشین کشیدند

متجاوزان سپس او را نیمه هشیتار در بتوتته 
زاری رها کردند و پیکر نیمه جان او توسط 
رهگیران به بیمارستان متنتتتقتا شتد. پتلتیتس 
ایالت هاری یانا می گوید دو نفر از متهتمتان 
به دلیا عما مجرمانه سه سال پیتش، هتنتوز 

 .در حال محاکمه هستند

قربانتی تتجتاوز متی گتویتد متهتاجتمتان او و 
خانواده اش را تهدید کرده بودند که به جایتی 
نمی رسند و به نفعشان است که از شتکتایتت 

 .صرفنظر کنند

تجاوز بته زنتان و دختتتران جتوان در هتنتد 
پدیده شایعی است و فعتاین حتقتوق زنتان و 
خانواده هتای قتربتانتیتان متی گتویتنتد، نتظتام 
قضتتایتتی هتتنتتد اراده و کتتفتتایتتت یزم بتترای 

 .دستگیری و مجازا  متهمان را ندارد

 قربانی تجاوز در هند یک بار دیگر 

  توسط پنج مرد مورد تجاوز قرار گرفت
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، جامه و به زبانی ساده از اوضاع سیاسی 
و اقتصادی ایران و توضیح و بررسی 
مسایا مطرح شده در انجمن تبریز به یکی 
از محبوا ترین روزنامه نگارهای دهه اول 

 –  0918قرن بیستم و دوره مشروطیت ) 
( تبدیا شد. به نظر نگارنده ، مقاله  0916

های چاپ شده در شماره های مختلف 
نشریه انجمن بویژه درباره بح  های 
درونی انجمن تبریز از یک سو و بح  های 
اعضای انجمن با اعضای دوره اول مجلس 
شورای ملی از سوی دیگر مهم ترین اسناد 
ارزشمند تاریخی هستند که از آن زمان 
بجای مانده اند. به هر روی ، انجمن تبریز 
پس از تبعید علمای محافظه کار و ارتجاعی 
، بیش از پیش مورد اعتماد مردم و 
مجاهدین قرار گرفت. با اینکه دو سید 
معروف در تهران ) طباطباتی و بهبهانی ( 
همراه با دو همپالکی معروف و محافظه 
کار آنها در تبریز ) صادق مجتهد و میرزا 
حسن آقا ( کوشیدند که انجمن تبریز را قانه 
کنند که میرزا حسن مجتهد را از تبعید به 
تبریز برگردانند ، اما اعضای انجمن با 
شهامتی بی نظیر ، خواست آنها را نپییرفتند 
و در یک گردهماتی ، اک ریت اعضای 
انجمن تبریز به ادامه تبعید میرزا حسن 
مجتهد به طور دموکراتیک رای دادند. تا 
آنجا که می دانیم تنها عالم میهبی شهر 
تبریز که تا آخر از انجمن تبریز و برنامه 
هایش از جان و دل حمایت کرد و سرانجام 
نیز در پایان دوره دوم مشروطیت در سال 

خورشیدی توسط نیروهای نظامی  0291
روسیه تزاری که تبریز را اش ال کرده 
بودند همراه فرزندان علی مسیو و دیگر 
مبارزان به دار آویخته شد. عالم معروف 

 .) 9فرقه شیخی ها ، ثقه ایسالم بود )
 

 0917خورشیدی) 0286درجریان سال 
میالدی(، انجمن تبریز به مبارزا  خود 
علیه دخالت های علما و عناصر میهبی در 
امور دولتی و سیاسی کشور ادامه داد و با 
فراخوان توده های مردم برای اعتراض و 
تظاهرا  بر علیه شیخ فضا هللا نوری در 
تهران به نفه تصویب لوایح قوانین متمم 
سکویر ادامه داد. مرور و بررسی بح  
های متعدد بین اعضای انجمن تبریز و 
نمایندگان مجلس به روشنی نشان میدهد که 
در این دوره، انجمن تبریز در عما 
خواستار جدایی میهب از امور دولتی و 
محدود ساختن اختیار شاه و افزایش حقوق 

 .مردم بود
محمد علیشاه که تا آن زمان انگیزه 
ارتجاعی خود را آشکار نساخته بود، اینبار 
برای اینکه مقاومت و مبارزا  مردم تبریز 
را سرکوا کند، بطور پنهانی به سران 
ارتجاعی ایا شاهسون در آذربایجان متوسا 
شد. پسر رحیم خان چلیپاتی )رهبر شاهسون 
ها( در یک یورش ناگهانی نواحی اطراف 
تبریز را غار  کرده و چند صد نفر از 
دهقانان را قتا عام کرد . مجاهدین به 
رهبری ستارخان از خود تبریز در مقابا 
یورش راهزنان به دفاع موفقی دست زدند. 
غار  توابه تبریز وهمکاری محمدعلیشاه و 

ایا “  راهزن”شیخ فضا هللا نوری با رهبر 
شاهسون، مردم تبریز و و دیگر شهرهای 
ایران را به سوی اعتراض گری و 
تظاهرا  کشاند. از جمعیت شهر تهران که 
آن زمان بیشتر از صدهزار نفر نبود، 
پانصد نفر از زنان تهران طی تظاهراتی در 
مقابا مجلس واقه در میدان بهارستان از 
دولت و شاه خواستند که به قتا عام در 

 .آذربایجان خاتمه داده شود
 

مبارزا  انجممن تبریز و کودتای محمد 
 علیشاه قاجار

 0917خورشیدی) 0286در پاتیز سال 
میالدی(، تضاد بین محمد علیشاه و مشروطه 
طلبان به قدری تشدید یافت که تالقی آشتی 
ناپییر بین آنها را اجتناا ناپییر ساخت. در 

، نارضایتی مردم و 0287آغاز سال 
مجاهدین، فقط متوجه شاه و علمای میهبی 
طرفدار شاه نبود. آنها از اینکه بعضی از 

از سیاست  “انجمن اسالمیه”انجمن ها، مانند 
محمد علیشاه و علمای میهبی طرفدار 

حمایت می کردند، شدیداً  “مشروعیت”
ناراضی بودند. افزون بر این، مجلس اول نیز 
آن صالبت و رهبری را که در نیمه اول سال 

میالدی(، از خود نشان داده  0917(0286
بود، بتدریج به خاطر بروز اختالفا  میان 
محافظه کاران و اصالح طلبان و رادیکال ها 
از یکسو و تحریک عناصر دربار و علمای 
میهبی طرفدار مشروعیت)که بی شک از 
طرف دولت های روسیه تزاری و 
امپراطوری انگلستان حمایت میشدند(، از 

 وتن  23سوی دیگر از دست داد. در 
، وقتی نیروهای نظامی قزاق ها، تحت 0918

ریاست کلنا لیاخوف و به فرمان محمد علیشاه 
به مجلس حمله کردند، نمایندگان مجلس 
وطرفدارانشان در بیرون از ساختمان مجلس 
بقدری در پراکندگی و تفرقه به سر میبردند 
که مقاومتی مناسب و جدی از خود نشان 
ندادند و کودتای محمد علیشاه علیه مشروطه 
طلبان و مشروطیت به مورد اجرا گیاشته شد. 
تنها نیرویی که در عما به مقاومت مسلحانه 

انجمن ”دست زد گروه مجاهدین متعلق به 
در تهران بود که قزاق ها در طی “  آذریایجان

چند ساعت درگیری، مقاومت آنها را سرکوا 
کرده و به قتا عام آزادیخواهان پرداختند. پس 
از تسخیر نظامی مجلس، ملک المتکلمین و 
میرزا جهانگیر شیرازی، ناشر روزنامه 

در باغشاه به دار  “صور اسرافیا”معروف 
آویخته شدند. سید جمال الدین واع  و سلطان 

روح ”العلما، سردبیر روزنامه مشهور 
پس از دستگیری و شکنجه کشته  “القدس

شدند. بهبهانی و طباطباتی دستگیرشدند. تقی 
زاده همراه چند نفر دیگر ازنمایندگان مجلس 
به کنسولگری انگلستان پناه بردند و دهخدا به 
اروپا پناه برد و درکشور سوتیس دو شماره 

را چاپ کرد و نظام  “صوراسرافیا”آخر 
سلطنت را در ایران محکوم کرد. بخشی دیگر 
از نمایندگان مجلس یا دستگیر شدند و به 
زندان افتادند و یا پس از فرار به زندگی 

 .مخفی روی آوردند

جوان آن دوره را به استقبال و تتبه سبک کالم 
استادان ادا کالسیک ایران رهبری 

از صبا ”کند.رجوع کنید به " یحیی آرین پور، 
جلد اول،  0354، در دو جلد، تهران،  “تا نیما

 03- 04صفحا  
رجوع کنید به" ناظم السالم کرمانی،  -3

، جلد دوم، صفحۀ “تاریخ بیداری ایرانیان”
058 

در تهران بدون تردید “  کمیته انقالا”  -4
همان حوزۀ سّری اجرایی بود که حیدر 
عمواوغلی در خاطراتش به آن اشاره کرده و 
گفته که ملک المتکلمین، سید جمال واع  و 

اعضای آن …  سید محمد رضا مساوا  و 
کمیته ”بودند. بنابراین احتمال میرود که 

عامیون در تهران   –شاخۀ اجتماعیون  “انقالا
باشد که حیدر عمواوغلی موفق شده بود در 

خورشیدی در آستانۀ انقالا 0214سال 
مشروطیت تشکیا دهد. کمیته انقالا بر سایر 
تشکا ها و انجمن ها چه از لحاظ نگرشی و 
رفتار اجتماعی و چه از لحاظ اهداف مشخص 
سیاسی ، اعضای مرتبی داشت. این امر 
مدیون ارتباط اعضای آن با حزا سوسیال 
دموکرا  )جناح بلشویک( روسیه بود. رجوع 
کنید به " ملکزاده، همانجا جلد دوم، صفحا  

، تقی زاده در بارۀ قتا اتابک سخن  222-208
سال چهاردهم،  “سخن”می گوید، در مجلۀ 

و رحیم  6(، صفحۀ 0344)بهمن  0شماره 
حیدرخان عمواوغلی" چکیدۀ ”رضازاده ملک 

 42- 45صفحا   0350، تهران، “انقالا

 
 :پانوشت ها

دویست سال پیش، در دو دهۀ آخر قرن  -0
( گروه های 0781-  0794هیجدهم میالدی )

فرهنگی، ادبی و هنری با ایجاد انجمن ها، 
جوامه و کانون ها می کوشیدند که 
بطورغیرمستقیم ازحقوق صنفی و فرهنگی و 
بعضی مواضه سیاسی خود حفاظت نمایند. 
صنفی ترین انجمن ها حتی بعضی مواقه قادر 
می شدند که در اساسنامه های خود ضمن 
خواست بهبود شرایط کار و زندگی به اهمیت 

نیر اشاره و از آن دفاع  “حف  عفت قلم”م الً 
کنند. با اینکه این انجمن ها تا آغاز عصر 

و  “شعرخوانی”مشروطیت بیشتر به خاطر 
ایجاد میگشتند ولی درعما  “طبه آزمایی”

تعدادی از آنها موفق میشدند که فراسوی 
فعالیتهای ادبی و هنری گام برداشته و به 

مبارزه با تاریک اندیشی و ”،  “تنویر افکار”
نیز بپردازند. رجوع کنید به یونس  “خرافا 

تاریخ صد سالۀ احزاا و ”پارسابناا، 
، در دو جلد، “سازمان های سیاسی ایران

 –  41جلد اول صفحا    2114واشنگتن ، 
39 

سید علی مشتاق از سادا  حسینی شهر  -2
اصفهان بود که ذوق و قریحۀ زیادی در غزل 
سرایی داشت. او به کمک دوستان با ذوق خود 
در اصفهان از جمله سید محمد شعله اصفهانی 
و میرزا محمد نصیر اصفهانی، با تشکیا 
کانونی کوشید تا نسا جدیدی از شاعران 

23ادامه  انجمح های دوران ...از صفحه   
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 می یابد.
 8دوران مزبور در یونان به پس از دوران اساطیری از قرن 

ق. م. ببعددر مصر به دوران فراعنه، و در سایر نقاط 
 پیشرفته جهان نیز کم و بیش به همین زمان باز می گردد.

این پادشاهی ها همه از ویرانه های نظاما  دمکراتیک و 
اشتراکی ماقبا تاریخ که به شکا قبیله ای اداره می شدند، و 
در جریان اضمحالل آنان، بوجود می آیند. حتی پارسیان که 
 9بعدا امپراطوری هخامنشی را بوجود می آورند در قرن 

ق.م در جنوا دریاچه ارومیه بصور  قبیله کوچکی زندگی 
می کرده اند که بعدا در پی اتحاد و جن  با قبایا و قدر  
های همسایه و خونریزی های بسیار به بزرگترین 

 امپراطوری باستانی تبدیا می شوند.
یک چنین تحول و ت ییراتی برای اولین بار در تاریخ،در طی 
نیمه دوم هزاره دوم ق. م.، در کناره های دجله و فرا  

اجتماعی  -) مساپوتمیا یا بین النهرین( که از لحاظ اقتصادی
پیشرفته ترین بخش جهان را تشکیا می داده، ر  میدهد. 
پادشاهی های سومر و اکد، آشور و بابا، در این منطقه، 
همگی محصول یا بخشی از این ت ییر و تحول تاریخی و 

 عظیم بوده اند.
با پیدایش مالکیت ق. م. این تحول پنج الی شش هزار سال 

خصوصی برای اولین بار در جامعه بشری شروع، و با 
تمرکز ثرو  در دست بعضی از افراد که اشرافیت قبیله را 
تشکیا می دادند، ادامه می یابد و سپس با پیدایش طبقا  دارا 
، پیدایش دولت، و قدر  های مطلقه فردی شاه و امپراطور 

 بر راس آنها  به فرجام می رسد.
در اساطیر بابلی، جن  مردوک خدای مرد با خدای بزرگِ 
زن، تیاما ، و قتا او، بیاِن به سر انجام رسیدن این پروسه 

 ی گیار از نظام ماقبا تاریخ به مرحله بعدی می باشد.
مردوک،ابتدا، در موافقت با خدایان مرِد دیگر،  به  جن   
تیاما  می رود. )این باین معناست که هنوز نوعی نظام چند 
خداتی و تصمیم گیری جمعی و دمکراتیک در میان اشرافیت 
حاکم بر دولت شهرها وجود داشته است.( ولی بعدا با برتری 
یافتن بر خدایان مرِد دیگر، خود به تنها خدای شهر بابا تبدیا 
می گردد، و این امر، یک کاسه شدن قدر  در دست یک 

 قدر  مطلقه در این دولت شهرها را به نمایش می گیارد.
در کم و بیش همین زمان در آشور همسایه بابا نیز در کنار 
مردوک، اآشورا، خدای مرد، به تنها خدای برتر تبدیا می 

 گردد.
در ایران، این تحول، خود را در شکا افسانه ای و اساطیری 
اش در دوران پیشدادیان و کیانیان منعکس می سازد . از 
خالل داستان های شاهنامه به روشنی بر می آید که عصر 
پیشدادیان و کیانیان، در دورۀ تمدن هند و ایرانی، به دوران 
این گیار تاریخی از نظام اشتراکی ی ماقبا تاریخ به نظام 
طبقاتی ی پس از آن باز می گردد. دوره ای که در آن خدایان 
اساطیری مانند جمشید از شکا خداتی به شکا پادشاهی تبدیا 
 می شوند و خدایان کوچکتر نیز به پهلوانانی مانند  رستم.
در این داستانها می خوانیم که چگونه رستم، سمبا قهرمانی 
ی اولین جامعه طبقاتی و مردسایر در ایران، با جن  با 
شیاطین و دیوان، سر آنان را به سن  کوبیده، آن ها را از 

 میان بر می دارد.
این شیاطین و دیوان  نمادهای  مردمی در  جامعه مادرتبار  
و اشتراکی بوده اند که استقرار نظاما  جدید، بدون سرکوا 
و از میان برداشتن آنها ممکن نبوده است و این کار اغلب 
بدست قهرمانان این داستان ها که در خدمت شاهان و 
قدرتمندان بوده و در جهت محو مخالفین و رقبای آنها 
قهرمانی می کرده اند، انجام می گرفته است.  رستم نیز اغلب 
در خدمت پادشاهان و قهرمان جن  های میان آن ها بوده 
است. او در جن  هایش، یا در پی گسترش قلمرو این 
پادشاهان و یا سرکوا و جن  با اقوام و جوامعی بوده است 
که زیر یوش بندگی شاهان و نظام جدید نمی رفته اند. جایگاه 
وایی شاهنامه فردوسی در میان محافا وابسته به نظام 
سلطنتی و گروه های سنتی و پدرسایر نیز بهمین دلیا می 

 باشد.
در فرهن  هندی، نقش رستم را کمابیش ایندرا، خدای جن  

ایفا می کند. البته، ما در بعضی از این اساطیر، فی  *در وداها
الم ا در اساطیر یونانی، شاهد  پیداش  قهرمانانی چون  
پرومته  هستیم که به خاطر دفاع از مردم بدست خدایان حتی 

 مجازا  می شوند.
شاهان انعکاسی از گیار  -تبدیا شدن خدایان اساطیری به خدا

به جامعه طبقاتی و پیدایش قدرتهای مطلقه و سرکوبگر در 
آن بوده است. داستان ضحاک و جمشید و فریدون به این 

 دوران مربوط می شود.

پدرسایر آریاتی از جنوا روسیه و باختر به سوی فال  
ق. م.( و سلطه شان بر اقوام هزاره دوم ایران )در نیمه دوم 

مادرتبار و بدوی ساکن در این مناطق )در اواتا هزاره ی 
اول ق. م( ، و به روایتی حتی قبا از آن،  و در عربستان 
مرکزی و غربی? با عروا مسلمانان و حمال  آنان به 
قبایا عرا بدوی  و  آزادی  خواه ،  قتا عام و سرکوا 
این قبایا و مطیه ساختن آنها به  اولین  دولت  سرکوا گر 

 طبقاتی انجام می گیرد
کورش و محمد هر دو با به قدر  رساندن خاندان های 
خود، در جریان اتحاد با  قبایا دیگر، و از طریق حمله و 
تاخت و تاز به قبایا و نیروهای پیرامونی خویش، دولت 
های سرکوبگر خود را بنا نهادند، و این دولت ها اساس و 
نقطه آغاز برپاتی بزرگترین امپراطوری های بزرگ زمان 

 خود، امپراطوری های هخامنشی و اسالمی شدند.
این امپراطوری ها همگی و بدون است نا از جمله قدر  
های سرکوبگِر باستان بودند که برای اولین بار در تاریخ 
بشری، در جریان گیار از دوران ماقبا تاریخ به دوران 
تمدن، اینجا و آنجا، سر بر می آوردند و دوران جدیدی، 
دوران تمدن، را بنا می نهادند. از این رو، محمد و کورش 
و امپراطوری های آنها هردو به دوران اولیه باستان تعلق 

 داشته و از خصلت تاریخی مشابهی برخوردار بودند.
مضمون تاریخی این تحول، برقراری اولین دولت و 
امپراطوری های سرکوبگر و قدرتمند در تاریخ بشر و 
استقرار نظام بردگی و قرار دادن اک ریت مطلق بشری زیر 
سلطه قدر  های فردی بوده است. این قدر  فردی در 
مورد ایران، قدر  مطلقه شاهانی مانند کورش و در مورد 
عربستان قدر  مطلقه فردی محمد و جانشینان او بوده 
است. در واقه دوران باستان دوران پیدایش همین قدر  
های قهار، و جن  ها و چپاول گری های آنان به منظور 

 گسترش قدر  و قلمرو خود بوده است.
این دوران، در منطقه ی  جنوا  غرا ایران، در اواخر 

( از  Percy Sykesپادشاهی عیالم )پرسی سیکز )
پادشاهی عیالم بعنوان قدیمی ترین تمدن در ایران نام می 

ساله آخر آن )در اواتا هزاره اول ق. م. (،  511برد (، در 
و در مناطق دیگر آن با تشکیا پادشاهی های ماد و پارس 
در کم و بیش همین دوران آغاز می گردد و سپس با 
امپراطوری های هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان ادامه 

 
بدون دانستن جایگاه و برخاستگاه تاریخی کورش و محمد 
هرگز نمیتوان به ماهیت و نقش واقعی و تاریخی این دو پی 
برد.  منظور از برخاستگاه و جایگاه تاریخی، خصوصیا  
دورانیست که این دو به آن تعلق داشته، در آن از نظر 
تاریخی می زیسته اند. م ال این که مربوط به دوران باستان و 
آغاز نظام تمدن بوده اند یا قرون وسطی؟ و یا آنکه پدیده ای 

 مربوط به دوران ماقبا تاریخ بوده اند؟
باید توجه داشت که  جامعه  نیز همچون  پدیده های  طبیعی، 
پدیده ایست در حال تکاما و مانند هر نوزاِد در حال رشد، در 

ه ای  هر مرحله از تکاما خود، از خصوصیا  ویژ
برخوردار می باشد. در نتیجه، افراد نیز کم و بیش رن  و 
بوی همان دورۀ تاریخی را که در آن زندگی می کنند، بخود  
گرفته و  در چهارچوا خصوصیا  آن دوره فکر و عما می 

 نمایند.
م ال، کسی که در دوران ماقبا تاریخ یا عصر باستان زندگی 
میکرده، نمیتوانسته فراتر از امکانا  تاریخی عصر خود 
عما نموده و فی الم ا ادعای عزیمت از یک نقطه کره ارض 
و رسیدن به همان نقطه را بنماید، چون ابزار و امکان چنین 

ببعد که  05امری تنها در دورۀ تاریخی بعد، یعنی از قرن 
انسان پی به کروی بودن زمین برده، به امکانا  دریانوردی 
جدید برای طی مسافت های طوینی دست می یابد، فراهم می 

 شود.
بدون دانستن این مراحا تاریخی وخصوصیا  هر یک از 
آنها، اساسا درک تاریخ و اعمال ورفتار کسانیکه در آن نقش 
ایفا کرده اند، ممکن نیست. از اینرو، قبا از قضاو  در 
مورد  کسانی  مانند كورش و محمد، باید خصوصیا  دوره 

 ای را که هر یک از آنها در آن می زیسته اند، بشناسیم.
دورانی که این دو به آن تعلق داشته اند یکی مربوط به مرحله 
ی پایانی ی دورۀ ماقبا تاریخ و گیار به مرحله بعدی و 
دیگری مربوط به مراحا اولیه تمدن و شکا گیری آن یعنی 
دوران باستان، و در هرصور ، دورانی بسیار نزدیک بهم 

 بوده است.
محمد در عربستان، در جامعه ای  ظهور می نماید  که 
درحال گیار از مرحلۀ بدوی و ماقبا تاریخ به مرحلۀ تمدن 
بوده و لحظه های پایانی این تحول را از سر می گیرانده 
است. در حالیکه کورش در دورانی می زیسته که این تحول 
در فاصله کمی پیش تر با  پادشاهی عیالم و بعد ماد در ایران 
بانجام رسیده و کورش تنها وظیفه ی برپاتی و استحکام اولیۀ 

 آن در خطۀ پارس و گسترش بعدی آنرا بعهده داشته است.
آنچه را که کورش، بعنوان كم و بیش اولین دولت طبقاتی، از 
پیشینیان خود به ارث برده، در صدد گسترش و تقویت آن بر 
می آید، محمد به نیروی شمشیر و سرکوبگریهای خود موفق 
به بوجود آوردن آن میگردد و این جانشینان او هستند كه كار 
گسترش آنرا به نقاط دیگر تا حد یك امپراطوری بزرگ به 

 انجام می رسانند.
بعبار  دیگر، کورش در مقایسه با اعراا، همان کاری را 
می کند که آنها توسط ابوبکر و عمر با گسترش اولین دولت 
طبقاتی در عربستان تا حد یک امپراطوری بزرگ انجام می 

 دهند.
بنابراین، هر دوی آنها، هرچند با یک اختالف زمانی یکهزار 
ساله، ولی از نظر تاریخی، به دوران کم و بیش واحدی تعلق 
داشته اند، به دوران باستان. یکی عربستان را وارد نظام 
تمدن می کند، و دیگری در آغاِز این دوران، در پی ساختمان 
و استحکام این نظام در فال  ایران بر می آید. از اینرو، بحق 
می توان گفت كه هر دوی آنها، از بازیگران عصر تمدن و 

 كوشندگان برپاتی و تحكیم آن بوده اند.
و اما چنگیز، ویژگی اش  در رابطه با محمد و کورش اینست 
که هر دوی این مراحا را بطور برق آساتی یکجا و بدست 
خود انجام می دهد. باین معنا که وی نه تنها بنیانگیار اولین 
دولت طبقاتی در میان بعضی قبایا م ول، بلکه تکاما این 
دولت به بزرگترین امپراطوری زمان خویش است. آنچه را 
که محمد، ابوبکر و عمر هر سه انجام می دهند، او یکجا به 

 پایان میرساند.
ویژگی چنگیز در رابطه با دیگران، نه تنها در تیز تازی 
 نظامی ، بلکه همچنین در تیز تازی ی تاریخی اش بوده است.
در واقه، روند برپاتِی اولین دولت و تحول آن به یک قدر  
پادشاهی چیزی جز روند برپاتِی نظام سرکوبگِر مطلقه ی 
فردی نبوده است که در همه نقاط جهان در مقطه معینی از 
تاریخ، در پی مضمحا شدن دمکراسی های بدوی ی ماقبا 

 خود، بوجود آمده، از درون ویرانه های آن سر بر می کشد.
این تحول در  بخش هاتی از ایران با موا دوم حرکت  اقوام 

 کورش، محمد و

 جایگاه تاریخی آن دو 

 قسم  یک  )

 سیامک ستوده
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در همه جا به همین دوران گیار مربوط می شوند، ولی کسانی 
که این اشعار را سروده یا جمه آوری کرده اند، خود در دوران 
بعد از آن زندگی می کرده اند. در دورانی که خط بوجود آمده و 
امکان انتقال آن ها از زبان مردم به روی صفحه بوجود می آید. 
چنانچه اشعار شاهنامه فردوسی در قرن  دهم میالدی سروده 
شده، ولی داستان های آن مربوط به دورانی بس پیشتر، به 
دوران گیار از نظام اشتراکی به نظام طبقاتی در هزاره های 
قبا می باشند. یا اشعار هومر که به قرن ها قبا مربوط می 
شوند  در قرن هشتم برشته تحریر در آمده، نوشته می شوند. تا 
آن زمان، مردم کشمکش میان دو نظام را در قالب افسانه های 
ساخته و پرداخته ی ذهن خود، سینه به سینه، نقا و به نسا های 
بعد انتقال می دادند. بهرحال، این اشعاِر اساطیری یکی از منابه 
مهمی هستند که ما را از وجود نظاما  مزبور و چگونگی 
ت ییر و تحول آنها به نظاما  جدید و پیدایش قدر  های مطلقه 

 در اینجا و آنجا مطله می سازند.
اما در طی زمان، هر چه که قدر  و سلطه شاهان بیشتر میشده 
این افسانه ها نیز بیشتر به نفه آنان ت ییر شکا یافته، بیش از 
پیش وسیله ی نمایش و ستایشگر شکوه و قدر  آنها می شده  
اند. از اینرو، هنگامی که به نوشته و نظم در می آمده اند، از 
آنجا که خوِد شعرا نیز اغلب جیره خوار پادشاهان و دربار آنان 
و یا حداقا زیر تیغ دیکتاتوری آنان قرار داشته اند، بیش از بیش 
به نفه  پادشاهان و شکوه و جبرو  آنان ت ییر شکا یافته، از 

 جنبه ی مردمی ی آنها کاسته می شده است.
شاهنامه نیز از این قاعده مست نی نبوده است و از این روست که 
می بینیم پر از تعریف و تمجید از پادشاهان ، طبقا  و  خانواده 
 ، این ارگان های اساسی جامعه  طبقاتی و نظام باستان می باشد.
گفتیم که در شاهنامه خدایان اساطیری به شاه تبدیا میشوند. م ال 
در این اساطیر، جمشید یکی از خدایان بوده است که به زمین 
می آید و بشر از او زایش می یابد. اما وقتی به زمین می آید به 

خدا، تبدیا شده، و با ضحاک که به دیو یا ا دهای  -شاه، یا شاه
سه سر مانند می شود، به جن  می پردازد. در این اساطیر، آنها 
که مطلوا خدا بوده اند به شاه، و مطرودین به دیو و شیاطین 
تبدیا می شده اند. مطرودین نیز مانند ضحاک، معموی، 

 نمایندگان جامعه اشتراکی و مردم بوده اند.
بنابراین، داستان جن  جمشید و فریدون بر علیه ضحاک در 
شاهنامه، داستان کشمکش و منازعه میان همان دو نظام 
اجتماعی میکور در بایست که در برابر هم قرار گرفته، برای 
استقرار خود با یکدیگر ستیز می کنند. از اینرو، در جن  میان 
جمشید و فریدون بر علیه ضحاک، اولی نماینده جامعه طبقاتی و 
پدرسایر و دومی نماینده نظام اشتراکی و مردمی می باشد. 
برای همین در شاهنامه و سایر اسناِد موجود که همگی دست 
پخت نظام پدرسایری می باشند، همه ی نسبت های بد و زشت 
به ضحاک و نسبت های خوا به دشمنان وی داده شده اند. از 
جمله ضحاک با مادرش زنا می کند و در کتاا داِدستان 

)یکی از  *ِدینین ، مادرش بعنوان اولین زنی که روسپی گری
هفت گناه بزرگ( را آغاز کرد، معرفی می شود. بعالوه، او به 
توصیه شیطان، و برای آنکه مقرا درگاه شیاطین شود، 
پدرکشی می کند، پدری که از جانب نظام پدرسایر، یزدان 

 پرست و مظهر نیکی قلمداد می شود.
در این شعر فردوسی سعی دارد که نشان دهد تنها کسی می 
تواند پدرکشی کند که نه از خون پدر، بلکه از خون مادرش 

. باین طریق، زن مظهر شر می شود. چرا که به زعم *باشد
جامعه پدرسایر، ضحاک نیز اگر از خون مرداس پدر یزدان 

 پرستش بود، هرگز دست به پدر کشی نمی زد.
چنین تصویر ساختگی از ضحاک که مظهر نظام قبلی بوده است 
تنها به شاهنامه اختصا  ندارد. در سایر مدارک موجود نیز، 

تصویر واقعی ضحاک به همین شکا تحریف می شود. در یشت 
، از ضحاک بعنوان اسه پوزة  04/41چهاردهم، بهرام یشت 

سه کلة شش چشِم هزار ُچستی و چایکی ... به این دیو دروشِ 
بسیار قوی که آسیِب مردمان است، به این خبی  و قوی ترین 
دروغی که اهریمن به ضد جهاِن مادی بیافرید تا جهان راستی 

 را از آن تباه سازدا یاد شده است .
در سوتگرنسک، فرگرد چهارم نیز در مورد خصوصیا  

 چنین آمده است" *ضحاک به دروش
اآز، بیکارگی، کاهلی، ناپاکی، آمیزش جنسی نا مشروع و می 

 خوارگی و مستی که در اوستا میموم شناخته شده است.ا
خصوصیت  دیگر ضحاک کفر بوده است. اضحاک با خب ی 
فراوان از چهار خصلت زشت یعنی مستی، ترفندپرستی، خود 
پسندی و بی دینی طرف داری می کرد در صورتی که جم این 
چهار خصلت را از جهان دور داشتا * در تاریخ بلعمی نیز از 
ضحاک این طور یاد می شود که ا... َملکی بود ستمکار ...  و 
 خلق را به بت پرستی خواند و بدین سبب خلق را همی کشتا

و خدایان، تنها  *در جامعه دمکراتیک ماقبا تاریخ، بت ها
مظاهر و منابه قدر   بوده اند. لیا، قدر  های تازه سر بر 
آورده، برای مشروعیت  بخشیدن به قدر  خود، چاره ای جز 

شاه  -این نداشته اند که به خود منشاء الهی داده و بصور  خدا
مجسم شوند. بعبار  دیگر، از آنجا که در جامعه دمکراتیک و 
برابری طلب ماقبا تاریخ اساسا صاحب قدر  و واجب 
ایطاعه ای وجود نداشته، و هنوز اطاعت از کسی باا نشده 
بوده، لیا منتسب نمودن قدر  خود به خدا، شرط فرمانرواتی بر 

 مردم و تنها راه توجیه آن بوده است.
برای همین، حتی در دوران پس از عصر اساطیری، هنگامی 

شاهان به شاهان تبدیا می شوند، شاهان برای  -که خدا
مشروعیت بخشیدن به قدر  خود همچنان رابطه خداتی خود را 
حف  می کنند. به این معنا که یا مانند کورش و داریوش خود را 

قلمداد می نمایند، یا مانند محمد  مستقیما  *برگزیدۀ اهورا مزدا
خود را فرستاده خدا و مامور اجرای ماموریتی که از  جانب 

 وی به آنها محول شده است، معرفی می نمایند.
بهرحال، این پادشاهی ها اولین قدر  های سرکوا گری بوده 
اند که  بر  روی  زمین  بوجود  آمده  و با درهم شکستن نظام 
های دمکراتیک و جمعی ی بدوی ی ما قبا تاریخ، خود را 
بعنوان نماینده یا فرستاده خدا به مردم معرفی و تحمیا می 

 نمایند.
در اساطیر یونانی نیز ما شاهد همین پدیده که خدایان ضمن 
حف  قدر  های خداتی خود، در ضمن، صاحب خصوصیا  
انسانی شده، مانند آنها حساد  کرده، عاشق شده، بر سر زنان یا 
هر چیز دیگری با هم جن  و دعوا می کرده اند، می باشیم. این 

در منظومه های  *اساطیر که داستان های آن توسط هومر
اودیسه و ایلیاد به نظم در آمده اند، همین دوران گیار جامعه 

ق. م.، یعنی دوران تجزیه نظام  00تا  06یونانی در قرون 
اشتراکی و بر آمدن قدر  های جدید از درون آن را به نمایش 

 می گیارند.
در این اشعار، مبارزه خدایان با یکدیگر و تنبیه و مجازا  
پهلوانان )تیتان ها( که مظهر قدر  مردم اند، بدست آنها، 
حکایت از کشمکش میان نمایندگان دونظام ومبارزه و مقاومت  

 توده های مردم در برابر اشرافیت تازه بوجود آمده را می کند.
باین ترتیب است که در اساطیر یونانی، زتوس، پرومته ی 
پهلوان و دوست انسان ها را، بخاطر نافرمانی در کوه های 
قفقاز شکنجه می دهد . یا وقتی که در اشعار هومر، آگاممنون 
در محاصره شهر تروا صحبت از مزایای فرماندهی و حکومت 
فردی و جایگزینی اولی بجای دومی میکند و می گوید 
احکومت جمه شر است، بگیار فرمانده یک نفر باشدا، در 
تالش به فرجام رساندن همین تحول و گیار در جامعه یونانی 

 است.
البته، دولت شهرهای یونانی و غیر یونانی که در جریان این  
گیار بوجود آمدند، جز در موارد است ناتی، کم و بیش   
دمکراتیک و از این نظر  با دیکتاتوری های فردی ی مطلقه که 
در  مراحا پیشرفته تر این گیار بوجود آمدند،متفاو  بودند. با 
اینحال، نباید فراموش کرد که دمکراتیزم این دولت شهرها، 
منجمله نوع یونانی آن  تنها به طبقه برده دار و صاحبان مالکیت 
محدود می شد و  بردگان را در بر نمی گرفت. بنابراین، این 
دولت شهرهای متمدن نیز با وجود بعضی خصوصیا  
دمکراتیک شان، با نظام ماقبا تاریخِ خود، یک گسست و تفاو  
اساسی داشتند، باین معنا که نه بیانگر حکومت مردم بر مردم، 
بلکه مبین دیکتاتوری اقلیت برده دار و اعیان جامعه بر اک ریت 
مردم و بخصو  بردگان بحساا می آمدند. لیا آنها نیز وابسته 
به عصر باستان بوده و با   حکومت های مطلقه فردی در نقاط 

 دیگر جهان تفاو  ماهوی نداشتند .
به همین خاطر، این دولت شهرها   نیز مانند آنچه که در سومر 
و بابا شاهد آن بودیم، سر انجام در جن  میان نیروهای 
متخاصم از میان رفته ، قربانی پروسه نهاتی ی تکاما نظاما  

 طبقاتی دوران تمدن به نظاما  مطلقه فردی می شوند.
در امپراطوری رم نیز ر یم نظام  جمهوری چندان دوام 
نیاورده، با قدر  یابی سوسال، پمپی، و سزار روند زوال آن 

ق.م، با عنوان اگوستوس،  27آغاز و با دیکتاتوری اکتاوین در 
به پایان می رسد و باین ترتیب ر یم جمهوری در رم نیز 
دورانش به سر می آید. با این وجود، تا آنجا كه به رم باز می 
گردد،همچنان تا مدتها ، عناصر دمکراتیک مانند سنا و مجامه 
خلق بعنوان ارگان های تصمیم گیری، به حیا  خود ادامه می 
دهند و وجود احزاا مختلف و رقابت کم و بیش آزادانه میان 
آنان، آنان را از امپراطوری های مشابه خود، از نوع ایرانی 

آن که همواره متکی بر دیکتاتوری های خشن و مطلق  *ی
 فردی بوده اند ، متمایز می سازد.

البته ما می دانیم که هرچند داستان و محتوای اشعار اساطیری 

همه این صفا  زشت و بد و انتساا آنها به ضحاک بخاطر 
این بوده است که وی مدافه نظام اشتراکی ماقبا تاریخ بوده 

است. نظامی که یکی از خصوصیا  آن بت پرستی و  اعتقاد 
به خدایان متعدد بجای خدای واحد و رابطه جنسی آزاد و به 
زعم جامعه مردسایر روسپی گری )اتهام زناکاری مادر 

 ضحاک( بوده است. ...ادامه دارد
———————————————— 

برای شرح کاما این تحول به کتاا های زن و سکس در تاریخ و  -

 .تاریخ گفته نشده اسالم آثار همین نویسنده مراجعه کنید

بهار مهرداد، از اسطوره تا تاریخ،  پژوهشی در اساطیر ایران،  -

  222. 

بهار مهرداد، از اسطوره تا تاریخ، پژوهشی در اساطیر ایران،  -

  672. 

هرمان بنگسون، یونانیان و پارسیان، ترجمه دکتر تیمور قادری،   -

 ا -  6772، چاپ اول . 697

هار مهرداد، از اسطوره تا تاریخ، پژوهشی در اساطیر ایران، 

 .222-226صص 

ضحاک و : حماسه -علی پرنده ،سیاره مهین فر، اسطوره  - 

 . 16فریدون،   

 .16. همانجا، همان صفحه -

 .216،  2رضی هاشم، دانشنامه ایران باستان، جلد  -

ضحاک و : حماسه -اسطوره  علی پرنده ،سیاره مهین فر،  -

 .26فریدون،   

 .  666شاهنامه ، از داستان ضحاک، بیت  -

  .617،   6تاریخ بلعمی، ا  -

ترین قسمت آن تقریباً در است که قدیمی آریاییانکهن ترین کتاا 

، وداها را هندومفسرین . پیش از میالد؛نوشته شده است ۱۱۱۱

این کتاا را برای بشر نازل  خدادانند و معتقدند که نمی نوشته بشر

 .  شودخوانده می هندوسرودهای کتاا وداها در نمازهای .استکرده
مادی مانند بت مظاهر در فرهن  اولیه هند و اروپاتی خدایان در  *

آنچه هم که بعدا بوجود می آید، مانند اصنام .  ظاهر نمی شده اند

هندی، و مجسمه های یونانی، نتیجه تاثیر فرهن  های دیگر 

 .منجمله بین النهرین و مصر بوده است
اهورمزدا سلطنت را . به خواست اهوره مزدا من شاه ام: گوید داریوش " *

 از کتیبه داریوش. بر من فرا بد
البته بنابه . می سراید. م.ق 8هومر این اشعار را در نیمه دوم قرن  *

وی شخصیتی افسانه ای . نظر بعضی، کسی بنام هومر وجود نداشته

بوده و اشعار مزبور، اشعار پراکنده فولکلوریکی بوده اند که بعدا 

ولی دیگران منجمله گوته . . جمه آوری شده بنام وی در آمده اند

 . عقیده داشتند که وحد  اشعار نشان از شاعری واحد میدهد
تا این زمان در میان اسپار  ها فرماندهی جنگی جمعی است و  *

در میان رمی های نیز تا میتها دو کنسول رم را . به فرد تعلق ندارد

این ها همگی بقایای نظام دمکراتیک قبا از تمدن . اداره می کردند

بوده اند که در آنها حکومت و قدر  فردی معنی و مفهومی نداشته 

 .و همه امور بطور جمعی اداره می شده است
در نظاما  ایرانی، رسیدن گهگاهی زنان به مقام سلطنت و ام ال  *

آن از جمله این بقایا، و قیام مزدکیان در دوران ساسانیان، تالشی 

 .      برای تجدید مناسبا  اشتراکی و دمکراتیک ماقبا تاریخ بوده است

 چنان بد گهر شو   فرزند  اوی    نجست از ره شرم پیوند اوی  
 به   خون پدر گشت همداستان    ز دانا شنیدستم این داستان

 که فرزند بد گر  شود  نره  شیر      به خون پدر هم نباشد دلیر
 مگر در نهانش سخن دیگرست       پژوهنده را راز  با   مادرست  

  ( 668-662شاهنامه داستان جمشید ابیا  
جالب است که اسناد زرتشتی که خود چنین دروش های بزرگی  -*

در مورد ضحاک و تاریخ می گویند در مورد گناه دروش چنین 

سخت بباید پرهیختن از دروش گفتن که سر همه گناه ها : میگویند

زرتشت از هورمزد پرسید که دروغزن ماننده کیست؟ . دروغست

 .  دروغزن با اهرمن همراه است: هورمزد به فزونی گفت
 ره  داور  پاک    بنمود شان         از    آلودگی   سر   بپالودشان  *

 که پروردۀ بت پرستان بدند          چ آسیمه بر سان مستان بدند     
 ( .722-726شاهنامه ، ابیا  ) 
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همچنین حتزا هللا لتبتنتان بتطتور عتلتنتی. روستیته نتیتز رستمتا 
آنجاست. اردوغان بروشنی هدف خود از ایتن اقتدام را اعتالم 
کرد. هدف داعش نیست بلکه کردهای ستوریته هستتتنتد. از دو 

آورند یکی پ.ی.د )یتگتان هتای متدافته  کلمهای که بر زبان می
خلق( است. این در حالیست که پ.ی.د یک حزا سیاسی بتوده 

هتتای رو اوا فتتقتتط از حتتزا اتتتحتتاد  و ختتودمتتدیتتریتتتتتی کتتانتتتتتون
گیرد. خودمدیریتی متشکا از گتروهتهتای  دمکراتیک شکا نمی

ملی و میهبی متنوع و دهها سازمان آنهاست. باید گتفتت ورود 
ترکیه به سوریه برای دشمنی با کردها صور  گرفت. اگر نام 

گیارند درست است عملیاتی علیته کتردهتا و  این را عملیا  می
روند دمکراتیزه شدن سوریه انجام شده. در مقابا بتایتد هتمتهتی 

 کردها موضه شفاف خود را بیان کنند.ا

کاراییتالن در متورد چترایتی ایتن متیتزان از دشتمتنتی تترکتیته 
کنند اگر در سوریه کتردهتا بته  گوید" ابخاطر اینکه فکر می می

موقعیتی سیاسی دست پیدا کنند آنوقت در شمال کتردستتتان هتم 
گوییم که چه در  درخواست مشابهی خواهند کرد. اما به آنها می

رو اوا موقعیتی سیاسی ایتجتاد شتود و چته نشتود، در بتاکتور 
کردستان، این اتفاق روی خواهد داد. ترکیه راهی بتجتز قتبتول 

 این ندارد. مبارزه ما اکنون بجایی رسیده که نتیجه بگیرد.

 ها انسان برای خودمدیریتی دمکراتیک ایستاده اند. میلیون 

مردم کردستان دیگر زندگی بدون برخورداری از متوجتودیتت  
پییرند. دشمنی با رو اوا نشانتدهتنتده آنستت  رسمی خود را نمی

کشتی متنتصترف  عتام و نستا که در باکور هم از ستیتاستت قتتتا
گوییتم حتمتلته بته جترابتلتس و  نشدهاند. به این دلیا است که می

رو اوا دقیقا به معنی حمله بته ختلتق کترد استت. تتداوم تتالش 
برای اش الگری در خاک کردها، وضعیت وخیمتی را بتدنتبتال 

آورد. خلق کرد اکنون در سوریه نتیترویتی متانتنتد ی.پ.گ  می
دارد که نیرویی پیکارگر و مهم برای حا مساتا سوریه بشمار 

رود. این نیرو نقشی مهم در دمکراتیزه شدن ستوریته بتازی  می
کتتنتتد و ایتتن واقتتعتتیتتتتتی مشتتهتتود استتت. نتتیتتروهتتای ستتوریتته  متتی

 دمکراتیک هم چنین نقشی دارند.

خواهد با این حمله این نتیتروهتا را در تتنتگتنتا قترار  ترکیه می 
خواهند رو اوا را دوباره تجزیه کرده و اجازه نتدهتنتد  دهد. می
های کنونی به یکدیگر متصا شوند. ایتن تتالش تترکتیته  کانتون

گتیارد و  های کردستان هم تأثتیتر متی بدون شک بر دیگر بخش
شتود. ایتن  جبهه جدیدی میان کردها و حکومت ترکیته بتاز متی

اتفاق بطور طبیعی بر جن  جاری در شمال کتردستتتان تتأثتیتر 
گوید بتایتد ی.پ.گ و  گیارد. بویژه این ادعای ترکیه که می می

نیروهای سوریه دمکراتیک به آنسوی رود فرا  بروند به ایتن 
خواهند با نیروهای سوریه دمکراتتیتک وارد  معنی است که می

هتای  جن  شتونتد. ایتن جتنتگتی بتا کتردهتا و هتمتچتنتیتن عترا
خواه است که تبعا  جتدی دارد. اگتر کته نتیتروهتای  دمکراسی

دخیا در مسئله جلوی حکومت اش الگر ترکیه را نگتیترنتد ایتن 
به آن معنا خواهد بود که بحران بیشتری در منطقته ادامته پتیتدا 

 کند.ا می

 مراد کاراییالن

  او   ۲۲ 

متراد کتارایتتیتتالن عضتتو کتمتتیتتتته رهتتبتری حتتزا کتتارگتتران 
کردستان طی مصاحبه با خبترگتزاری فترا  در رابتطته بتا 
اش ال جرابلس توسط ترکیه هدف اصلی ترکیه از ورود بته 

 خاک سوریه را سرکوا کردهای این کشور اعالم کرد.

مراد کاراییالن در رابتطته بتا ورود نتیتروهتای متوستوم بته 
 ارتش آزاد سوریه با پشتیبانی ارتش ترکیه به جرابلس گفت"

اواقعیت عریان اینست که هیتچ عتمتلتیتاتتی استاستا در کتار  

 نبود. ما بروشنی شاهد تبانی میان داعش و ترکیه هستیم.

داعش مناطق جرابلس تا اعزاز را تتختلتیته کترده و ایتنتجتا  
راندن به زور مطرح نتیتستت. یتک تت تیتیتر  صحبت از عقب

مکان میان این نیروهتا صتور  گترفتتته امتا چتنتان وانتمتود 
کنند که گویا یک عملیا  بزرگ نظامی صور  گترفتتته  می

و جرابلس آزاد شده است. داعش تاکنون کتدام شتهتر را در 
ختواستت  طول یک روز واگیار کرده است؟ اگر داعتش متی

مانند منبج مقاومت کند، عملیا  جترابتلتس هتم دومتاه طتول 
تتوانتیتم بتگتویتیتم کته تتعتویتض نتیترو در  کشید. حتی نمتی می

جرابلتس روی داده چترا کته فترق زیتادی متیتان داعتش و 
النصره وجود ندارد. داعش و التنتصتره در گتیشتتته در  جبهه

هتا  مناطق دیگر هم تبادل مکان کردهاند. فتقتط رنت  پترچتم
کند. گروهی از کادرهای داعتش آنتجتا متانتدهتانتد و  فرق می

مابقی به باا منتقا شدهانتد. از طتریتق رستانتهتهتا ختبتر از 

 دهند که دروغی واقعا بزرگ است. جن  در جرابلس می

آنچه در این معامله مد نتظتر قترار گترفتتته در متورد اروپتا  
ملموس است و شرایط رفت و آمد اعضای داعش به اروپا از 

ترکتیته ضتمتانتت شتده استت.  -طریق کانال ارتباطی جرابلس
تواند داشتتته بتاشتد  داعش تنها منفیی که برای نفس کشیدن می

راهی به اروپتا و قتفتقتاز استت. وقتتتی کته مترز در اختتتیتار 
تواند از این مترز بترای اعتزام  النصره باشد، داعش می جبهه

نامه جدید، داعتش  نفراتش به استانبول استفاده کند. طبق پیمان
از ختتط جتترابتتس، راهتتی را بتته 
ترکیه و نیروهای تتحتت امتر آن 

کتنتد. ایتن متعتامتلتهتای  واگیرا می
بسیار خطرناک استت کته عتمتر 

کتنتد. داعتش  داعش را زیتاد متی
بخوبی متوجه بود که پتس از از 
دست دادن منبج، در جرابلتس بتا 
ختتتطتتتر نتتتیتتتروهتتتای ستتتوریتتته 
دمکراتیک که نیرویی قدر استت 

شتود پتس متعتامتلتهتی  مواجته متی
سریه را مناسب دیتد. داعتش بته 

تواند اروپا  این طریق کماکان می
و جهان را تتهتدیتد کتنتد. بتا ایتن 
وجتتود ایتتای  متتتتتحتتده امتتریتتکتتا 

گوید این تت تیتیترا  را متورد  می
دهتد. قتبتول ایتن  حمایت قرار می

مستتئتتلتته از ستتوی آمتتریتتکتتا یتتک 
 اشتباه است.

-مقاما  آمریکایی هم بخوبی متوجهند که اگتر مترز تترکتیته 
داعش بسته نشود خیلی دشوار خواهد بود که داعش ضتعتیتف 

المللی داعش را کماکان بتاز  های بین شود. به این طریق کانال
نگه داشتند. اشتباهی جدی روی داده و که بیش از همه اروپتا 

کتنتد. ایتن خستارا  در آیتنتده دیتده  و روسیه را متضترر متی
 شوند.ا می

کاراییالن در مورد مشارکت کماندوهای ارتش ترکیه در ایتن 
عملیا  نیز گفت" اطبق توافتقتی کته صتور  گترفتتته ارتتش 
ترکیه با شروع عملیا  بطور رسمی وارد خاک سوریه شتده 

شوند، در  است. اما این نخستین بار نیست که وارد سوریه می
هم بطور متختفتی در ختاک ایتن کشتور حضتور  ۲۱۹۲سال 

رسمی در ستوریته حضتور دارد؛  یافتند. ایران هم بطور نیمه

 تبانی ترکیه و داعش در سوریه
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 در صورتی که خوانندگان محترم مایل به دریافت روشنگر باشند،

می توانند با  نمایندگی نشریه    

و 1-440-673-1833در آمریکا،  پویان پویا  شماره  تلفن     

 .تماس بگیرند  0- ۵1۹ - 616 – 2 -616در کانادا با شماره تلفن    

 چیز از آِن سرمایه است محبوبم همه

 وکارم تیکه انداختن به ستاره بود کسب

 ی من اند، فرشته درها، بازارها را فروخته

 اندک اندک هر یکشنبه در قلبم

 چرا که یک بازار آزاد

 کند چیز را ویران می همه

 دریا چرا که مرغان دریایی بی

 وجوی دریایند در جست

 اندک اندک هر یکشنبه در قلبم

 من که سوختم، تو خود را برهان

 لبخند بزن کمی

 اند دردها گیالس

 طرف ما هماره تابستان است

 های گیالسی گوشواره

 شوند به زانو آویخته می

 سرِد سرد

 ی من؟ آیا دنیای دیگری ممکن است فرشته

 این ماه گیشت، شب فرارسید

 ماه دیگری پیش روست

 در این دنیا گرسنگان بسی بیش از عاشقانند

 های خندان کنارم ساندویچ

 چرا که یک بازار آزاد

 کند چیز را ویران می همه

 دریا چرا که مرغان دریایی بی

 وجوی دریایند در جست

 آرام آرام هر یکشنبه در قلبم

 من که سوختم، تو خود را برهان

 کمی لبخند بزن 

 اند دردها گیالس

 طرف ما هماره تابستان است

 های گیالسی گوشواره

 شوند به زانو آویخته می

 سرِد سرد

 روی ای نامش شهر می اگر مدرسه

 ای بنویس نامه

 روزی مجانی به آن شبانه

 لبخند بزن کمی

 اند دردها گیالس

 طرف ما هماره شب است

 های گیالسی گوشواره

 تان مبارک  التحصیلی همه فارش

 چرا که یه بازار آزاد

 کند... چیز را نابود می همه

 

  kesmeşeker از گروه

تاریخی است. در خالل چنین بررسی و تحقیقی است که نه تنها 

تاکتیک کمونیستی برخورد با بورزوازی و طبقا  دیگر اپوزیسیون 

مورد بررسی دقیق قرار می گیرد، بلکه معلوم می شود که تقریبا 

علت شکست تمامی انقالباتی که پس از انقالا اکتبر در شرق ر  

می دهند در نادیده گرفتن این تاکتیک و دنباله روی از تاکتیک های 

  .پوپولیستی و تمام خلقی بوده است

اما شاید مهمترین بخش کتاا جاتیست که در پایان با بررسی یکی 

از اسناد و قطعنامه های کمینترن نشان می دهد که چگونه در پی  

تسلط پوپولیسم بر حزا بلشویک، بهمراه آن، کا جنبش مدعی 

کمونیستی پس از آن نیز دچار آلودگی فکری و نظری شده به 

   .بیراهه می رود

از اینرو مطالعه این کتاا برای نسا کارگران جوانی که بتارگی 

قدم به میدان مبارزه گیارده و برای پیشبرد جنبش کارگری و 

کمونیستی بیش از هر کس دیگری نیازمند آگاهی از تجربیا  نسا 

   .های گیشته اند، ضروری می باشد

 سیامک ستوده

 بزودی

 در ماه اکتبر 

 جلسات سخنرانی و رونمایی از کتاب جدید

 سیامک ستوده

 تئوری انقالب جهانی و مسئله شرق

 چگونه جنبش کمونیستی از مسیر خود منحر  می شود

 با حرور و سخنرانی خود نویسنده 

 

 در چند شرر کالیفرنیا برگزار می شود 

 تاریخ و محل دقیق در شماره آینده روشنگر اعالم می گردد

 417-600-2221تلفن تماس: 

                                 ********* 

کتاا تئوری انقالا جهانی و مسئله شرق تحتقتیتقتی استت 

در افشای پوپولیسم در جنبش های دمکراتیک و انقالبتی. 

این کار البته در گیشته حداقا تا انجا که ما می دانتیتم در 

مورد روسیه و ایران انجام گرفته است. در روسیه توسط 

پلخانف و لنین )در دو اثر لنین، رشتد سترمتایته داری در 

روسیه و در خصلت نماتی رمانتیسیسم اقتصادی(، و در 

ایران توسط منصور حتکتمتت )در استطتوره بتور وازی 

ملی و ...(. آنچه که در ایتن نتوشتتته تتازگتی دارد، نشتان 

دادن پروسته ستر بتر آوردن متجتدد آن از درون حتزا 

و تصترف  0907بلشویک در سال های پس از انتقتالا 

قدر  توسط طبقه کارگر روسیته، تستلتط آن بتر احتزاا 

برادر و به انحراف کشتیتدن احتزاا متزبتور و متتتعتاقتبتا 

شکست انقالباِ  تتحتت رهتبتری ایتن احتزاا در ستطتح 

 جهان است. 

بعبار  دیگر، در این کتاا منشاء تاریخی و پروسه 

پیدایش پوپولیسمی که در صد سال گیشته بر جنبش 

مدعی کمونیسم حاکم بوده، و هنوز هم بر بخش مهمی از 

   .آن حاکم است به نمایش گیارده می شود

خواننده در این کتاا پی می برد که پوپولیسم چه دشمن 

مقاوم و جان سختی است. هیوییی که با یک یا دو 

ضربه از میان نمیرود، و در حقیقت، تا زمانی که پایه 

های اجتماعی آن در میان طبقا  متوسط و خرده 

بور وا، بهمراه خود این طبقا ، وجود دارد، خود نیز 

به اشکال گوناگون به حضورش در جنبش های انقالبی 

و دمکراتیک ادامه می دهد، و لیا همواره باید مراقب 

نقش مخرا آن در این جنبش ها بود و یک لحظه هم از 

  .افشا و مبارزه با آن غفلت نورزید

از جمله در این کتاا می بینیم که چگونه در روسیه نیز، 

علی رغم مبارزا  جانانه ای که لنین و پلخانف در ابتدا 

بر علیه پوپولیسم ناردنیکی، و لنین و تروتسکی بعدا بر 

علیه اشکال دیگر آن بعما می آورند، این ا دهای هفت 

سر همچنان به بقای خود در درون و بیرون حزا ادامه 

داد، تا سرانجام بر آن مسلط شده، در انحراف آن از 

  .مسیر کارگری و انقالبی آن نقش ایفا کرد

در این کتاا همچنین سعی شده است، نه تنها پوپولیسم و 

اشکال بروزی آن در جنبش های انقالبی شرق که بدلیا 

عقب افتادگی تکاما اجتماعی بستر مساعدی را برای  

رشد و نمو آن فراهم می سازند، مورد بررسی و نقد 

قرار گیرد، بلکه ریشه های نظری آن در اروپا نیز، در 

زمان مارکس و سوسیالیست های تخیلی نیز مورد اشاره  

 .و بررسی قرار گیرند

اما جنبه پر اهمیت تر این نوشته جنبه پراکتیکال آن، 

یعنی روشن نمودن تاکتیک کمونیستی در برخورد با 

طبقا  و احزاا غیر کارگر در انقالبا  و جنبش های 

دمکراتیک و ضد امپریالیستی جهان در یک زمینه 

 چرا کتاب تئوری انقالب جهانی و مسئله شرق
 ترانه ی 

 ”چیز از آِن سرمایه اس  محبوبم همه“
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 روشنگر متعلق به شماست  

 با  پشتیبانی مالی خود

       به  ادامه  انتشار روشنگر یاری رسانید  

آمیز شوونیسم ایرانی سرخوردگی جنون  

نژادانا مهاجترشتان  شان اعصاا اهم های تکراری و با پرسش
کنند" ایران همان عتراق استت؟ زبتان فتارستی هتمتان  را خرد 

 عربی است؟ 
                         

آفتریتنتد، غتروری کته بته  شوونیسم ایرانی غروری کتاذا متی
ای امتپتراطتوری پتارس و نتژاد آریتایتی  اتکای عظمت افسانته

شکا گرفته است. از دید شوونیست ایرانی، اصالت آریایی را 
هتای  هیچ چیز خدشه دار نمیکند، حتی سلتطته دیترپتای ستلتستلته

عرا و م ول و ترک، و درآمیختگی اقوام در چهارراهی کته 
ایران نام دارد. دگرگشت این غرور و تکبر در زندگی واقتعتی 
امروزی، به شکا تحقیر ترک و هندی و پتاکستتتانتی متتتبتلتور 
میشود. شوونیسم ایرانی در وضعیت شوریدگی و تتهتیتیتج، از 

های آن مراسم  گاه میسازد و در ویرانه های پاسارگاد قبله خرابه
ای کته  سیزده به در برگزار میتکتنتد و در وضتعتیتت نتاامتیتدی

شتود، بته جتنتون دچتار  هویت کاذبش به رسمیت شناختته نتمتی
 .شود می

شوونیسم ایرانی یکی از عارضه های فرهنگی و اجتمتاعتی و 
حتتاصتتا ستترختتوردگتتی عتتمتتیتتق و دیتتریتتنتته تتتاریتتختتی متتاستتت، 

، ادعتای   ای ناشی از تضاد میان ادعتا و واقتعتیتت سرخوردگی
ماندگی. اشاعه شوونیسم ایرانتی نتوعتی  برتری و واقعیت عقب

بحران هویتی است که بر بستر نتاآگتاهتی و فتقتدان متطتالتعتا  
گیرد. این عارضه  تاریخی، اجتماعی و انسان شناسی شکا می

در چارچوا مرزهای ختودی، بته فترهتنت  رجتز ختوانتی و 
کتنتد.  زنی تعلق دارد. هیچکس خودش را با آن درگیر نمتی یف

حتی وقتی سیاستمدارانی در پهنه عمومی هولوکاست را انکار 
فتهتمتد و نته آن را ختیتلتی جتدی  کنند، نته کستی آن را متی می
گیرد. دست همه برای یکدیگر رو استت. رجتز ختوانتی و  می

یف زنی در خانه و کاشانه، هنگام مشاجره با در و همسایه و 
مزه زندگی روزمتره  “ من آنم که رستم بود پهلوان” به روایتی 

 .ماست
شوونیسم مردم عادی آلمان که با مهاجتریتن ضتدیتت دارد، بته 

اش  پاسپور  آلمانی کاری ندارد و خشم و تحقیر ضد ختارجتی
را ابتدا براساس مشخصا  بیولو یتک مت تا رنت  پتوستت و 

کند. این تقابا حتی آنتگتاه  چشم و ابروی طرف مقابا تنظیم می
تبارسرشار از خشم و نتفتر  بته ستوی  که جوان آلمانی ایرانی

شتابد تا همه مهاجرین مزاحم را نابود کند، تکترار  قتلگاهی می
ای لتفتظتی بتا شتهترونتدی آلتمتانتی  شود. او درگتیترمشتاجتره می
دهد. شهرونتد  شود که از قصد او آگاه شده و به او دشنام می می

کتنتد و پستر  پتاا ختطتاا متی ستروبتی آلمانی او را اخارجی بی
او  .“ من آلتمتانتی هستتتم” کند"  جوان میبوحانه از خود دفاع می

پس از کشتن و زخمی کردن گروهی دختر و پستر جتوان کته 
ای به زندگی خود پایان داد.  اغلبشان مهاجرتبار بودند، با گلوله

تیر خال  اما در حقیقت، از سوی شهروند خشمگین آلتمتانتی 
بته ستوی او شتلتیتک  “ سر و بی پا خارجی بی” به وسیله فریاد 

 .شده بود
  

 برگرفته از تریبون زمانه 

 سیما راستین
پرستی افیراطیی  شووینیسم به معنای یک نوع میهن

یک ایمان کور به برتیری و شیکیوه و جو،  و ستیزه
ملی تعریف شده اس . بمعنای وسیعتر  شیوونیییسیم 
طرفداری مفرط و غیرع النی از یک گیروه، میرام، 
و ع یده اس ، به وییژه هیر وقی  ایین طیرفیداری، 
همراه با کینه و بدانیدیشیی نسیبی  بیه گیروه رقیییب 

های مختلفی دارد و میتینیاسیب  باشد. شوونیسم شکل
با گروه حامل آن و موقعی  زمیانیی و میکیانیی، در 

شود. شوونیسیم اییرانیی  گر می اشکال متنوعی جلوه
 …هم یکی از آنها اس 

 
 

از دید شوونیست ایرانی، اصالت آریایی را هیچ چیتز ختدشته 
های عرا و مت تول و  کند، حتی سلطه دیرپای سلسله دار نمی

 ترک
 ۹۹توان در حمتلته مستلتحتانته جتوان  تظاهر این جنون را می

تبار به گروهی از جوانان مهاجر در شهر مونیتخ  ساله ایرانی
 وتتیته امستال مشتاهتده کترد. جتوان از  ۲۲آلمان در تاریخ 

ای  برد. گرچه در خانواده ای رنج می بحران هویتی بیمارگونه
مهاجر بتزرگ شتده بتود، امتا از متهتاجتریتن نتفتر  داشتت؛ 

دانست. افستوس کته تتابتعتیتت  ای می خودش را تافته جدا بافته
اش هم مانه از آن نشده بود که در کوچته و ختیتابتان و  آلمانی

 .مدرسه مورد اذیت و آزار قرارنگیرد
توان به این نتتتیتجته رستیتد  حتی با یک جمه و تفریق ساده می

که خبری از پتاکتی و ختلتو  نتژاد آریتایتی پتس از قترنتهتا 
اختالط اجتماعی و فرهنتگتی بتا عتربتهتا، تترکتهتا، مت تولتهتا، 
تاتارها و اقوام دیگر نیست. افسانه نژاد آریایی نیز بته هتمتان 
مجموعه داستانهای هزارو یکشب تعلق دارد، شیرین، تخدیتر 

 .کننده و رشک برانگیز
شوونیسم ایرانی پدیده عجیبی است. این شوونیسم از پشتتوانته 
تاریخی قابا توجهی برخوردار نتیتستت، ادبتیتا  وزیتنتی در 

هتتای زیستتت  اختتتتیتتار نتتدارد، ادعتتاهتتایتتش متتتتکتتی بتتر نتظتتریتته
شناسانه، مردم شناسانه و علم ج رافیا نتبتوده و از فترهتنت  

مند نیست. شوونیسم  گری بهره تحزا، عضوگیری و سازمان
روایاتی آمیخته با افسانه و رویا دربتاره قتدر   ایرانی بر پایه

وعظمت یک امپراطوری و بزرگی و شوکت یک نژاد برتتر 
گیرد، رویاهایی از جنس داستانهای هتزار یتکتشتب،  شکا می

ای، شتیتریتن و تتختدیتر  در زمانهایی دور و مکانهایی افستانته
 .کننده

شوونیسم ایرانی در درون تخدیر کننتده استت؛ در ختارا از 
گتیترد. در  مرزهای خودی، ابعاد زیانبار دیگری به ختود متی

شود؛ گویا به  آنجا شوونیست مهاجر دچار توهم آریازدگی می
یکی از توابه تهتران جتلتوس کترده استت. ختود را نتمتایتنتده 

سال تاریخ شاهنشاهی و امپراطوری با شکوه پارستی  ۲۱۱۱
کتنتد.  کند، ملیت و زبان خود را پارسی معرفی متی تصور می

در مورد جایگاه اجتتمتاعتی ختود هتم دچتار تتوهتم استت" از 
فروشد که  کند ولی مدام فخر می های دولتی استفاده می حمایت

است، فرزندانش معلتم  در ایران صاحب خانه و اتوموبیا بوده
اند. او نه تنها با تترک و  خصوصی برای آموزش پیانو داشته

عرا و هندی هیچگونه ختویشتاونتدی نتدارد، بتلتکته از آنتان 
منزجر است. نارضایتی و سرختوردگتی از هتمتان روزهتای 

نتژاد آغتاز  اول ورود به خاِک غربیتاِن بته اصتطتالح آریتایتی
شود. در اقامتگاه پناهنتدگتان بتا هتیتچتیتک از پتنتاهتنتدگتان  می

آید، خود را برتر و بتهتتتر ازهتمته  کشورهای دیگر کنار نمی
میداند. مدام شاکی وعصبانی است، گویا قرار بوده که اهتالتی 

گتتاهتتهتتا زنتتدگتتی کتتنتتنتتد گتتویتتا  کشتتور متتیتتزبتتان در ایتتن اقتتامتتت
سوءتفاهمی ر  داده استت. متهتمتتتریتن متعتیتاری کته بترای 

گتیترد،  یابی و انتخاا متدرسته فترزنتدانتش در نتظتر متی خانه
نشتیتن نتبتاشتد،  ای که ختارجتی دوری از مهاجرین است، محله

آمتتتوزان ختتتارجتتتی نتتتداشتتتتتتته بتتتاشتتتد                                     ای کتتته دانتتتش متتتدرستتته
. 

درماندگی شوونیسم ایرانی در ختارا از مترزهتای ختودی، 
رستتد کتته شتتهتترونتتدان عتتادی کشتتورهتتای  آنتتگتتاه بتته اوا متتی

اروپایی، اصلیت این فرزندان آریا نژاد را تشخیص ندهتنتد و 
گتیترنتد  مدام آنها را با شهروندان هندی، ترک و عرا اشتبتاه 

توی تهران همه چزیزز 
 زیرزمینی شده !!!

 اول موزیک زیرزمینی شد ! ! 

 بعدش فیلم سازی اعترا ی زیرزمینی شد ! ! 

 بعدش جشن ها و پارتی های خصوصی زیرزمینی شد! 

 اخیرا هم یک سری رستوران های زنجیره ای در کشور تهران  

 بصور  زیرزمینی برای مشتریان مخصوص و آشنا  

 فعال شده که همه نوع غذا همراه با همه نوع نوشیدنی 

 از جمله شامپاین، ودکا، کنیاک، آبجو سرو میشود 

 و از اون جالبتر اینکه گارسن ها دختران زیبا و بدون حجابند ! 

 اینکور که داره پیش میره  

 به زودی همه چیز تو ایران زیرزمینی میشه 

 و کال مردم کوچ میکنند زیر زمین! 

   روی زمین ف   

 مسجدها، حسینیه ها، مرده شور خونه ها باقی میمونن!!! 

 مردم برای زندگی میرن زیر زمین ❌ 

   ۳۳۳۳ و برای مردن میان روی زمین  

 شمشیر من همین شعر است

 شمشیر خویش بر دیوار آویختن نمی خواهم 
 با خواا ناز جز در گور آمیختن نمی خواهم 

 شمشیر من همین شعر است، پرکارتر ز هر شمشیر 
 با این سالح شیرین کار خون ریختن نمی خواهم 

 جز حق نمی توانم گفت، گر سر بریدنم باید 
 سر پیش می نهم وز مرگ پرهیختن نمی خواهم 

 ای مرد من زنم انسان، بر تارکم به کین توزی 
 گر تاا خار نگیاری گا ریختن نمی خواهم 

 با هفت رن  ابریشم از عشق شال می بافم 
 این رشته های رنگین را بگسیختن نمی خواهم 

 هرلحظه آتشی در شهر افروختن نمی یارم 
 هر روز فتنه ای در دهر انگیختن نمی خواهم 

 این قافیت سبک تر گیر، جن  و جنون و جهلت بس 
    این جمله گر تو می خواهی ای مرد من نمی خواهم

سیمین بهبهانی     

https://www.radiozamaneh.com/291838
http://temenna.blogfa.com/category/23
https://www.tribunezamaneh.com/wp-content/uploads/2016/07/self-struggle-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C.j
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و جن  صنفی تقلیا میدهند، 
درحالیکه حاشیه ای امن برای آن 
رابطه اجتماعی که از آن منتفه 
میشوند فراهم میکنند، با صنفی 
کردن مساله ، منتقد را وادار میکنند 
که ابتدا حساا خوا ها را از بدها 
جدا کند و بعد به صور  محدود به 
ماجرا بپردازد. غافا از اینکه آنچه 
این سو ه را ارزشمند میکند 
پرداختن به رابطه بیمار و پزشک به 

 .م ابه یک رابطه اجتماعی است
عباس کیارستمی در بستر بیماری 

 در بیمارستان
یکی از حادترین نوع این رابطه عمودی و بای به پایین که با 
پسوند سایری معین میشود در رابطه پزشک و بیمار متجلی 

این رابکه از جنس تسلیم بیمار به پزشک اس  و نه میشود. 
در بیانیه اخیر نظام پزشکی درباره پرونده مرگ  اعتماد!

کیارستمی از مردم خواسته شده که اعتماد خود را به جامعه 
پزشکی از دست ندهند. روزنامه نگاران دقیقا باید مساله اعتماد 
بیمار به پزشک را مورد موشکافی قراردهند. اینکه کدام ساز و 
کارها بیانگر اعتماد و جلب اعتماد است که عبور از آنها در یک 
رابطه مبتنی بر اتوریته جلوه تام و تمام تسلیم به طرف قدرتمند 
است. لیا تمرکز بر اعتماد یا تسلیم در این رابطه به م ابه یک 

 .سو ه، بسیار کلیدی است
نهای  آن که در مبحث نگارش باید مو وع را به گونه ای 
پرورش داد که اساسا الگوهای مشابه اتوریته در ذهن خواننده 
تداعی شود. پرونده بیماری و مرگ کیارستمی رمزگشای 
معضلی کلیدی اس . از این جه  به بیانیه ها و پاسخ های 

 .مکرر طرفین به یکدیگر باید از این منرر نگریس 
این پرونده فرصتی بی نظیر در اختیار اها رسانه قرار داده تا 
بر سویه های تاریک ساختار و نظام بهداشت و درمان نوری 
تابانده شود و معضال  رو آمده و مورد بح  در سطح جامعه 
قرار گیرد. چنین امکانی به این دلیا فراهم آمده که این پرونده 
متولی دارد، هم در سطح حاکمیت، هم در سطح صنف مربوطه، 

چه بخواهیم ، چه هم در سطح افکار عمومی و رسانه ها. 

نخواهیم زمان ن د رادیکال بی سر و سامانی های نرام 
بهداش  و درمان ما ، گرچه دیرهنگام ، فرا رسیده اس . 
این معضا از مسیر یک گفتگوی اجتماعی میان کلیه 
متولیان امر بهداشت و درمان از یک سو و مصرف 
کنندگان این خدما  برجسته ، آشکار و حالجی میشود. و 
در این گفتگو مقاومت ها، اعمال خطوط قرمز، تهدیدها و 
شانتا ها ، عوام فریبی ها شکا خواهند گرفت که حداقا 
تصاویر کاذا و کلیشه ای را در هم می شکند و چهره 
عریان حامالن دیدگاه ها را عیان و آشکار میکند. بدیهی 
است که در این گفتگوی اجتماعی ، حضور پزشکان آشنا 
به معضال  بهداشت و درمان ، پزشکان منتقد صاحب 
تفکر و ابتکار عما بسیار کلیدی است. چنانچه باید گفت 
بدون حضور آنان این گفتگوی اجتماعی به سرانجام 

 .مطلوا نخواهد رسید
سرآخر، فریاد پردرد مهرجویی را  محتوی و ادبیاتش را  
به جای آنکه در قالب جنگ صنف پزشکان و سینماگران 
بخوانیم و تحلیل کنیم، جلوه ای از رابکه اجتماعی پزشک 
و بیمار ببینیم ، مانند تصویر بشد  تکرار شونده بیماری 
که روی تخ  بیمارستان بی پناه افتاده ، درد میکشد و 

و جوابی متناسب و شایسته …رسیدگی طلب میکند
دریاف  نمیکند، آن گاه قضاو  نسب  وی تغییر میکند.و 
آن گاه میتوان به افکار عمومی نشان داد که فرم و شکل 

 .بیان چگونه توس  مناسبا  قدر  تعیین میشود

 بابک پاکزاد 
همه چیز از فریاد   

پردرد مهرجویی آغاز 
نشد بلکه از واکنش 
مجموعه ای از 
پزشکان در قالب دفاع 
از صنف پزشک آغاز 
شد و با حمایت 
تلویحی و آشکار نهاد 
های متولی امر 

پزشکی از این موضه گیری ها، تا کنون ادامه پیدا کرده 
پرسش این اس  که چه صنفی در ت لیل دادن مباحث است. 

برخاسته از پرونده بیماری و مرگ کیارستمی به یک 
رویارویی صنفی میان صنف پزشکان و صنف سینماگران، 
منافع دارد؟ پاسخ برای من ساده و محرز اس : صنف 

چرا؟ چون عبور بح  از پرونده کیارستمی و پزشکان. 
مطرح کردن بح  خطای پزشکی، رعایت منشور حقوق 
بیمار و اساسا نوع رابطه پزشک و بیمار در ایران واقعا این 
صنف را در دست اندازهای جدی و حاد می اندازد. در بح  
رابطه پزشک و بیمار درست مانند وا ه هایی چون مرد 
سایری یا پدر سایری ما با پدیده ای به نام پزشک سایری 
مواجهیم. به واقه پزشک بر بیمار سایر است. و همانطور 
که در هیچ متن فمینیستی در نقد مردسایری، به درستی ابتدا 
به مردان خوش فکری که به رابطه برابر با زنان اعتقاد 
دارند و آن را عملی میکنند اشاره ای نمیشود و حساا آنان 
جدا نمیشود. به هنگام بح  بر سر پزشک سایری نیز 

سخن گفت. …ضرورتی نیست که ابتدا از پزشکان خدوم و
زیرا سخن از یک نوع رابطه است. وقتی نوزادی متولد 
میشود بسته به اینکه پسر یا دختر باشد وارد رابطه ای 
اجتماعی میشود که امتیازاتی از وی سلب شده یا دارای 
امتیازاتی میشود. همینطور وقتی فردی در جایگاه پزشک 
قرارمیگیرد وارد یک رابطه اجتماعی میشود. بدیهی است 
که توضیح و قضاو  پیرامون یک رابطه اجتماعی نیازمند 
توضیح و جدا کردن خوا ها از بدها نیست. به این ترتیب 
آنان که هوشمندانه معضلی اساسی را به یک پرونده پزشکی 

 چرا پرونده بیماری و مرگ عباس کیارستمی برای روزنامه نگاران اهمیت دارد؟

هتا و متراکتز درمتانتی  همه دوستان این تابلو را در بتیتمتارستتتان
هیای بیییمیاران و هیمیراهیان او:  وظایف و مسی یولییی ” اند"  دیده

قانون مجازا  اسالمی چنانیچیه هیر  609و  608براساس مواد 
کس اعم از بیمار و بستگان به پرسنل درمیانیی در حییین انیجیام 

 50میاه حیبیس، شیال  تیا  6تیا  0وظیفه توهین کنند مشیمیول 
 ربه و جزای ن دی می شوند.  روری اس  پیرسینیل درمیانیی 
در صور  وقوع جراییم ذکیر شیده بیا اطیالع مسی یول میا فیو  
صورتجلسه حاد ه را تنریم واز مامورین انترامی و امنییتیی در 

  ”.خواس  کمک نمایند
هتا و متراکتز  خب این زبان دستگاه قدر  است. در بتیتمتارستتتان

درمانی همه جای دنیا اولین چیزی که به بیتمتار و هتمتراهتان او 
کنند، حقوق بیمار است. ولی جامعه پتزشتکتی ایتران  یادآوری می

شتنتاستد و درعتوض از وظتایتف  حقوق بیمار را به رسمیت نمتی
زند. بیمار و هتمتراهتان او را بته  بیمار و همراهان او حرف می

کنید" شتالقو متن اگتر بته  کند. توجه می مجازا  شالق تهدید می
کنم.  جای اعضاء جامعه پزشکی ایران باشم از این تابلو شرم می

پزشکی که باید حاف  جان همه افراد بشر باشد، صرف نتظتر از 
اینکه این افراد از لحاظ جسمی یا روانی یا عقیدتی یتا نتژادی یتا 

کند.  میهبی چه جور اشخاصی باشند، بیمار را به شالق تهدید می
تصویر پزشک شالق به دست تصویری است که فقط در جامتعته 

ای نتدارم  پزشکی ایران وجود دارد. من راستش خودم هیچ عالقه
دست درمان شتوم. اگتر بته اختتتیتار  به که به دست پزشکان شالق

دادم بمتیترم و پتزشتک  خودم بود، اگر خانواده نداشتم، ترجیح می
کتنتم مشتکتا بتزرگ  دست مرا درمان نتکتنتد. تتکترار متی به شالق

جامعه پزشکی ایران ندیده گرفتن حقوق بیمار است. من تتا حتای 
هتای متن درستت و  ام هیچ پزشکی وقت بگیارد و به ستاال ندیده

دقیق جواا بدهد، مگر پزشکانی که از دوستان و بستگان ختودم 
انتد.  ای جدا از رابطه پزشک و بیمار داشته اند و با من رابطه بوده

ها و مراکز درمانی خصوصی که قاعدتاً بتایتد  حتی در بیمارستان

تتری از  به عقیدۀ من جامعه پتزشتکتی ایتران مشتکتا بتزرگ
تتر  قصور یا خطای پزشتکتی دارد. اگتر ایتن مشتکتا بتزرگ

 افتاد. نبود، قصور یا خطای پزشکی هم کمتر اتفاق می
مشکا جامعه پزشکی ایران خطای پزشکی نیتستت. ختطتای  

پزشکی در هر جای دنیا ممکن است اتفاق بیفتد، گرچه شتایتد 
آمارها نشان بدهد که درصد خطا در جامعته پتزشتکتی ایتران 

تتتر استتت. مشتتکتتا اصتتلتتی جتتامتتعتته پتتزشتتکتتی ایتتران  بتتزرگ
عدم پاسخگویی استت. نتگتاه  .اعتنایی به حقوق بیمار است بی

 .بینی است از بای به پایین است. تفرعن و خودبزرگ
احترامی به بتیتمتار استت. نتدیتده گترفتتتن  رحمی است. بی بی 

حقوق بیمار است. ایتن چتیتزهتا التبتتته متنتحتصتر بته جتامتعته 
در  .پزشکی نیست. در همه طتبتقتا  اجتتتمتاعتی وجتود دارد

دستگاه قدر  هم وجود دارد. ولی زبان جامعته پتزشتکتی در 
ایران بیش از سایر طبقا  اجتماعی به زبان دستتتگتاه قتدر  

کتنتم  نزدیک است. آمار رسمی وجود ندارد، ولی تصتور متی
انتد  درصد عظیمی از مردم ایران از جامعه پزشکی ناراضتی

و علت اصلی این نارضایتتی هتمتیتن شتبتاهتت زبتان جتامتعته 
نگاه از بتای بته پتایتیتن  .پزشکی به زبان دستگاه قدر  است

 گویی است. اعتنایی به حقوق بیمار است. عدم پاسخ است. بی
کتنتد کته متن پتاستختگتو  آقای دکتر میر با صراحت اعالم می 

نیستم. جزتیا  بیماری آقای کیارستمتی جتزو استرار بتیتمتار 
هتای  است. این زبان دستگاه قدر  است. ایتن زبتان دستتتگتاه

 .امنیتی است. پزشک نباید با این زبان سخن بگوید

 دست به پزشکان شالق
کننده احترام بتیتشتتتری داشتتته  م ا هر جای دیگری مراجعه
جامعه پزشکی ایران به هیتچ  .باشد، همین وضه وجود دارد

اصا اخالقی پایبند نیست. چون بیمار را بته ختود نتیتازمتنتد 
داند که هر جوری دلش خواستت  بیند، خودش را آزاد می می

با او رفتار کند. آنچه در سخنان فرزندان آقتای کتیتارستتتمتی 
اعتنایی به حقوق بیمار استت. پتزشتکتان  ندیده گرفته شد، بی

آقای کیارستمی حتی بعد از این هیاهویی که راه افتاد، عتلتنتاً 
 شناسند. کنند که حقوق بیمار را به رسمیت نمی اعالم می

پاسخگو نیستند. به کسی جز سازمان نظام پزشتکتی، حتتتی  
دهند که بترای آقتای  به فرزندان آقای کیارستمی، جواا نمی

کیارستمی چه اتفاقی افتاد. در ایام حیا  آقای کیارستمی بته 
اند که چه اتتفتاقتی  آقای کیارستمی و فرزندانش توضیح نداده

افتاده. همین این دربتاره نتوع بتیتمتاری آقتای کتیتارستتتمتی 
تردیدهای جدی وجود دارد. چرا بتایتد ایتن تتردیتدهتا وجتود 
داشته باشد؟ چرا پزشتک نتبتایتد هتمتان روز اول راجته بته 
تشخیص خود به آقای کیارستتتمتی و فترزنتدان او تتوضتیتح 
بدهد؟ چرا هنوز هم درباره این مسئله ابهام وجود دارد؟ این 

اعتنایی به حقتوق بتیتمتار؟ پتس  ابهام چه معنایی دارد جز بی
قصور پزشکی را فراموش کنید. قصور پزشکی تتابتعتی از 

اعتنایی به حقوق بیمار است. این چیزی است که جتامتعته  بی
پزشکی باید یاد بگیرد. آنچه گفتم البته درباره همه پزشتکتان 

کند. موارد است نا هم فراوان وجود دارد. بتعتضتی  صدق نمی
هایی  ترین انسان از دوستان من که پزشک هستند، از شریف

انتد کته بتا  ام. حوصله و صبر و متانتی داشتتته هستند که دیده
توان از آنان قدردانی کرد. ولی ما ایتنتجتا از  هیچ زبانی نمی
 گوییم.   قاعده سخن می
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کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 01:31تا  8:31 به وقت ایران"  

صبح 00تا  9به وقت لوس آنجلس"   

بعداز ظهر 8تا  6به وقت اروپا"   

بعدازظر۲تا    ۹۲به وقت تورنتو   

 

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 0:31به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس"   

صبح 00به وقت اروپا"   

صبح ۹تا  ۱به وقت تورنتو   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 01:11تا  8:31به وقت ایران"   

صبح  01:31تا  9به وقت لوس آنجلس"      

بعد از ظهر 7:31تا  6به وقت اروپا"        

بعدازظر۲۱"۹تا  ۹۲به وقت تورنتو   

 

یکشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 4به وقت ایران"   

بامداد 4:31به وقت لوس آنجلس"   

بعدازظهر  0:31به وقت اروپا"   

بامداد ۲۱"۹به وقت تورنتو    

برنامه های 

تلویزیونی 

 سیامک ستوده

 روشنگر متعلق به شماس  

با پشتیبانی ما لی خود به  ادامه انتشار 

روشنگر یاری رسانید.  

rowshangar1@yahoo.com 

905 - 1  - 202 - 6 - 202                              

 آمد نالة آن مرغ زخمي همچنان از دور مي

  

 ماه غمگین

 ابر سنگین

 خانه در غرب 

 آمد زخمي همچنان از دور مي  نالة آن مرغ

هایي شهر سرشار از صداي نالة مرغان  لحره

 زخمي شد

 پیچید! اوج این موسی ي غمناك، در افالك مي

  

كاري  مانده بوده سخ  در حیر  كه آیا هیچ

 توانستم؟ مي

  

 ها چیزي آسمان، هستي، خدا، شب، برگ

 گفتند نمي

 آه در هر خانه این شهر،

 خفتند، مادران با گریه مي

 دانستم!

 فریدون مشیری

 مادران

 
 نیمه شب،

 از نالة مرغي كه در ژرفاي ظلم  

 زد بال و پر مي

 زجا جستم

 آمد نالة آن مرغ زخمي همچنان از دور مي

 اي در به  بنشستم لحره

 


