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اين مناسبت ھا"ما :  در بند دھم آمده است
 -منظور اعياد و سوگواری ھای مذھبی است(

را اختصاصی و گروھی دانسته و در )  از من
عين حفظ  احترامی معمولی نسبت به آنھا، 
معتقديم ديگران نبايد مجبور به رعايت 

معلوم نيست ".  مالحظاتی در موردشان باشند
چرا نويسندگان بيانيه خود را ملزم به حفظ 
احترام به مناسبت ھای بی ارزش اسالمی مانند 
تولد اين يا آن امام و پيغمبری که بلحاظ  
پوسيدگی فکری تنھا می توانند مايه ی شرم 

من بارھا خاطر نشان .  تاريخ باشند، دانسته اند
کرده ام که نبايد احترام به حق ديگران در 
انجام مراسم مورد نظرشان را با احترام به 

 .خوِد اين مراسم اشتباه گرفت

ھر حزِب "نيز می خوانيم که  13در بند 
نشسته در قدرتی بايد بداند که خادم ھمه ی 

در اينجا ھم نويسندگان بيانيه .  است"    ايرانيان
فراموش کرده اند که غير ممکن است در 
جامعه ی متشکل از طبقات مختلف المنافع، 
حزبی وجود داشته باشد که خادم ھمه ی اين 

 .طبقات باشد

بيانيه است که از سه  14و جالب تر ازھمه بند 
يکپارچگی کشور، آزادی مردمان، و مقدس، 

دمکراتيک نام برده ولی انتقاد به آنھا نھادھای 
غافل از اينکه امر قابل .  را مجاز دانسته است

انتقاد نمی تواند مقدس باشد و بقول مارکس تنھا 
در اينجا به .  امر مقدس نقد امور مقدس است

نظر می آيد نويسندگان بيانيه، خود، امر 
بورژوايی و نا مقدِس يکپارچگی را مقدس 
کرده اند تا با مجاز کردن انتقاد از حتی امور 
مقدس، خود را آزادی خواه و شايسته ی تحسين 
ھمگان بنمايند، غافل آنکه با اينکار دچار 

چرا که نمی توان به .  خطای بزرگتری شده اند
آزادی مردم معتقد بود و در ھمان حال، به 
تقدس يکپارچگی کشور که نافی ی آزادی مليت 

 . ھای متشکله آنست، قسم خورد

 www.siamacsotudeh.com 

اصل احترام به فردانيت انسان ھا و حق آنھا 
در برخورداری از ثمره ی تالش ھاشان در 

می  "طول زندگی، مالکيت خصوصی را محترم
واضح است وقتی شما با اين صراحت .  شمارد

مالکيت خصوصی را محترم می شماريد، 
ناچاريد به استثمار مليون ھا کارگر توسط 
سرمايه داران نيز که بر اساس ھمان اصل 
مالکيت خصوصی انجام می کيرد، بديده ی 

در اينصورت، صحبت از .  احترام نگاه کنيد
برخورداری انسانھا از ثمره  ی کار خويش، 
چيزی جز عبارت پردازی پوچ و توخالی نمی 

چرا که نفس قبول مالکيت .  نواند باشد
خصوصی، خود، مجاز شمردن بھره وری از 
دسترنج ديگران، و در نتيجه راه دادن به 
تمايزات و تبعيضات اقتصادی و از پی آن غير 

 . اقتصادی می باشد

بنابراين، می بينيد که نويسندگان بيانيه نه تنھا 
در امر انحالل حکومت اسالمی، بلکه در ھيچ 

از بين "يک از موارد مورد ادعای خود، مانند 
تعلق منابع ملی به "، "بردن ھر نوع تبعيض

برخورداری انسانھا از "، و "ھمه ی ايرانيان
جدی نبوده، اين شعارھای "  دسترنج شان

توخالی را صرفا برای راديکال وانمود کردن 
فکر می کنم شما .  خود و فريب ديگران داده اند

به من اين حق را بدھيد کسی را که می خواھد 
از طريق احترام به مالکيت خصوصی، افراد 
کارکن را صاحب ثمره ی کار خود کند، يک 
شعبده باز بدانم، مگر اينکه فرض بگيريم قصد 

، صاحبان ابزار توليد، و "افراد"او از کلمه ی 
برخورداری از ثمره ی کار "منظور او از 

، برخورداری از ثمره ی کار ديگران "خود
باشد که در اينصورت، ترجمه و منظور 
نويسندگان بيانيه از جمله پر آب و رنگ مزبور 

احترام به فردانيت سرمايه داران و حق آنھا "
برخورداری از ثمره ی تالش ديگران در   در

حاال اگر اينرا در کنار  .  می باشد"  طول زندگی
حفظ تبعيض اقتصادی، و حفظ نيروھای 
سرکوبگر بگذاريم، آنوقت به حداقل ھای الزم 

برای برپائی ھر نظام سرمايه داری ميرسيم که   
برای حفظ سرمايه داری ايران ھم در اين 
. اوضاع بحرانی نسخه ی بی فايده ای نيست

اکنون اگر توجه داشته باشيم که نظام جمھوری 
اسالمی ھم نوعی نظام سرمايه داری با حشو و 
زوائد اسالمی است، آنوقت متوجه می شويم که 
ھدف نويسندگان بيانيه، عليرغم عبارات 
مطنطن و انقالبی نمايشان، حفظ جوھر سرمايه 
داری و سرکوبگر جمھوری اسالمی و زدودن 
حشو و زوائد اسالمی از چھره عبوس و بی 
آبروی شده ی آن، آنھم از راه اصالح و 
مسالمت و به نحوی که باعث شکستگی ی آن 

غافل از اينکه جنبه ی مذھبی و .  نشود، نيست
اسالمی جمھوری اسالمی با خود اين نظام و 
جناياتش در طی سی سالی که از حياتش می 
گذرد چنان عجين شده است که خوشبختانه بعيد 
است بتوان اين دو را از ھم جدا نموده و يکی 

 .  را بدون ديگری به خاک سپرد

ھر چند آنچه که در باال آمد ھسته ی اصلی و 
جوھر بيانيه سبزھای سکوالر را نشان می 
دھد، ولی اشاره به تناقضات موجود در  ساير 

 .  بندھا نيز بی فايده نيست

قصدش حفظ پايه ھای حکومت و تنھا اصالح 
و پاک کردن آن از زوائد درد سر آورش مثل 

که در اينصورت .  زوائد مذھبی ی آن باشد
منظور از بکارگيری عبارت پر طمطراق 

جز کسب وجھه " انحالل کامل حکومت موجود"
انقلالبی برای سرپوش گذاردن بر جنبه ھای 

 . سازشکارانه چيز ديگری نمی تواند باشد

نمونه ی ديگری از عبارت پردازی و   -2
مدعيات غير جدی و صرفا تبليغاتی ی 
نويسندگان بيانيه جائی است که آنھا در باالی 

می شوند، "  ايرانی بی تبعيض"بيانيه خواستار 
و بر اين شعار مکررا در طی بيانيه تاکيد می 

ولی با کمال تعجب در بند دو بيانيه .  ورزند
"اعالم می کنند بنظر ما، مشکل اصلی و : 

تاريخی ملت ايران تحمل رنج مدام ناشی از 
ما .  سلطه ی انواع تبعيض ھا بوده است

در مورد عقايد،   ايرانيان ھمواره از تبعيض
مذاھب، اديان، جنسيت، قوميت، زبان، ارزش 
ھای فرھنگی، و فرصت ھای اجتماعی خود 

در اينجا معلوم نيست چرا ".  رنج برده ايم
نويسندگان بيانيه از تبعيض اقتصادی که اتفاقا 
بزرگترين تبعيضی است که جامعه ی ما 
بخصوص اکثريت زحمتکش و فقير جامعه از 
آن رنج می برده و می برد و چيزی در حکم 
اظھر من الشمس است، ابدا سخنی به ميان 

می بينيد در اين مورد ھم نميتوان .  نياورده اند
ادعای آنھا را در اينکه مکررا اعالم کرده اند 

جدی "  ما ايرانی بی تبعيض می خواھيم"
بنابراين در اينجا نيز می توان نتيجه .  گرفت

در بيانيه "  ايرانی بی تبعيض"گرفت که شعار 
جز شعاری دھان پرکن برای جلب و در واقع 
فريب ديگران چيز ديگری نيست و نبايد آنرا 

 . چندان جدی گرفت

ما منابع و "در بند ھشت نيز می گويد   -3
". منافع ملی را از آن ھمه ی ايرانيان می دانيم

از منافع ملی که بگذريم، منابع ملی مانند 
معادن، زمين، و غيره تنھا وقتی می تواند به 
ھمه تعلق داشته باشد که ھمه مردم از آن به 
يکسان بھره مند شوند، و اين نه تنھا با وجود 
تبعيض اقتصادی ممکن نمی گردد، بلکه وجود 
تبعيض اقتصادی، خود نتيجه ی استفاده ی 

يعنی تا وقتی .  نابرابر از منابع مزبور است
يکی ثروتمند و ديگری فقير است، تنھا کسانی 
قادر به تصاحب اين منابع و بھره برداری از 
آنھا را خواھند داشت که صاحب ثروت برای 

بنابراين در .  خريد و اجاره ی آنھا می باشند
اينجا نيز شاھد چيزی جز شعارھای توخالی و 

 . دھان پر کن برای فريب ديگران نمی باشيم

بنا بر "ھمينطور است وقتی بيانيه در ھمان بند 

 
چندی پيش سبزھای سکوالردر تورنتو بدنبال 
جلسات سخنرانی آقای نوری عال و خانم شکوه 
ميرزادگی که برای ھمين منظور از خارج از 
کانادا دعوت شده بودند، اعالم موجوديت 

اين تشکل خود را جناح سکوالر جنبش .  نمودند
سبز و بيان کننده ی خواست ھای اين بخش از 

کروبی -جنبش در برابر جناح مذھبی موسوی
اعالم نمود و در بيانيه ی خود تحت عنوان 

با تاکيد "  پشتيبانان سکوالر جنبش سبز ايران"
نظام فعلی مسلط بر ايران، در "بر اينکه 

تماميت ساختارھا و قانون اساسی اش، 
خود را بطور کامل از   مشروعيت و حقانيت

انحالل کامل "، خواستار "دست داده است
 حکومت موجود و به رای گذاشتن نوع

 . شد..." ه حکومت آيند

بايد گفت تا اينجای مسئله يعنی متشکل شدن 
بخش سکوالر جنبش سبز در مقابل بخش سياه 
مذھبی و بشدت ارتجاعی آن، بخصوص 
خواست انحالل کامل جمھوری اسالمی می 
تواند مايه خوشحالی و گامی مثبت و رو به 

اما آنچه که اين خوشحالی .  جلو ارزيابی شود
را به ياس تبديل می کند، مدعيات تناقض آميز 
و راه و رويه ايست که بيانيه برای تحقق 

تا جائيکه انسان .  اھداف خود پيشنھاد می کند
را نسبت به جديت اين گروه نسبت به اھداف 
بيان شده اش بشدت دچار ترديد و ناباوری می 

از جمله بيانيه اعالم می کند احتماال .  نمايد
بدون توسل به خشونت و زور،  می توان 
جمھوری اسالمی، حکومتی را که برای ھر 
کس روشن است که تنھا به مدد زور و 
خشونت خود را حفظ کرده است، بطور کامل 

توھمی که ھمه ی خوشبينی ما را .  منحل نمود
به اينکه در جنبش سبز اکنون نيروئی بپا 
خواسته است تا بجای اصالح، آنرا بطور کامل 

اجازه دھيد .  منحل کند، نقش بر آب می سازد
مفاد بيانيه را با دقت بيشتری مورد وارسی 

 .  قرار دھيم

بيانيه، ھمانطور که ديديم، خواستار انحالل   -1
ھر کسی می داند که .  کامل حکومت می باشد

نيروھای مسلح سرکوبگر در نظام اسالمی، 
مثل ھمه ی نظام ھای طبقاتی، ستون فقرات و 
بخش اساسی و صرفنظر نا کردنی ی حکومت 
و نظام را تشکيل می دھد که بدون انحالل آن، 
صحبت از انحالل کامل رژيم و حکومت، 
چيزی بيش از يک شوخی، و در بھترين حالت 
يک ادعای توخالی و با ھدف صرفا تبليغاتی 

واقعا چگونه می شود نظام اسالمی و .  نيست
حکومت آنرا بدون انحالل نيروھای سرکوبگر 
و مسلح آن، منحل نمود؟ جز اينکه انسان 

 !روشنگر متعلق به شماست 

 !با پشتيبانی مالی خود به ادامه انتشار روشنگر ياری رسانيد
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. معذوريماز پس فرستادن مطالب .مفھوم آزاد است

                           . مطالب خود را به فارسی بفرستيد

مقاالت مندرج در نشريه روشنگر ، بيانگر 
نظرات نويسندگان آنھا ميباشند و مسئوليت 

 . مطالب به عھده نويسندگان آنھا ميباشد
 

 .خورد

حکومت اسالمی به بھانه ی جنگ صدھا ·         
. ھزار از جوانان ما را به جبھه ھا گسيل داشت

کسانی مانند محسن رفيق دوست که به گفته 
خودش وزير سپاه پاسداران شده بود و 
پاسدارانی که کارشان شکار بھترين فرزندان 
اين کشور در جبھه ھا بود و در زندان نيز تير 
خالص به مغز جوانان ما می زدند، با نيرنگ 
ھای جنگی، شماری از پر شور ترين و بھترين 
جوانان ميھن ما را دسته دسته به کام مرگ 
سپردند و برای آنان مراسم سوگواری با شکوه 

دوست نازنينم سرگرد توپخانه جھانگير .  گرفتند
فوالدوند نيمه شب در زمان آتش بس با خمپاره 
ی ھمين پاسداران کشته شد و در کنار گور او 

اين گل پر پر ماست "فرياد و ھلھله سردادند که 
او در نيمه شب دوازدھم ".  ،ھديه به رھبر ماست

برای جمع آوری کشته ھا و  ١٣۶٣اسفند ماه 
پيکر پاره پاره شده ی جوانان ميھن مان به خط 
مقدم جبھه رفته بود اما پيکر پاره پاره ی خودش 
را به رھبر جمھوری اسالمی و زن و فرزند 

او افسری دلير، انسان . يک ساله اش ھديه کردند
. دوست، پاک باز و بی باک اما بی نماز بود

بسياری از اين افسران ميھن دوست و رزمنده ی 
ارتش را سپاه پاسداران در جبھه ھا سر به 
نيست کرد تا مبادا روزی برای رھبران 

گاھی نيز .  جمھوری اسالمی درد سر بيافرينند
ھواپيمای ھمين افسران و سپاھيان به تير غيب 

ويکيپديا در يک مقاله زير نام .  دچار می شد
ھای ھوايی مھم ايران پس از  فھرست سانحه"

، کشته شدگان ارتشی را در يک جدول "  انقالب
نشان می دھد که شمارشان به چند صد نفر می 
رسد که به ھيچ بھانه نمی توان آن سوانح را 

زيرا اگر کشتار ترکمن صحرا، . تصادفی دانست
کشتار مردم خوزستان، کشتار مردم کردستان، 
کشتار سال شصت در تھران، کشتار زندانيان 

، کشتار دانشجويان در ۶٧سياسی در سال 
و کشتار مردم در نه ماه ١٣٧٨ھجدھم تيرماه 

گذشته در تھران و ديگر شھرستان ھای کشور، 
جنايات کھريزک ، زندان ھای اوين ، 
گوھردشت و سراسر کشور در اين سی و يک 
سال تصادفی بوده، می توان سر به نيست کردن 

 .   افسران ارتش را نيز تصادفی دانست

 

گواه روشن ديگری که نشان بروز جنگ است 
آن است که دو شرکت غول آسای بيمه ی جھانی 
اعالم کرده اند که ھمه ی فعاليت ھای خود را 

اين دو شرکت به نام ھای .در ايران پايان داده اند
آليانز، ھر دو  و )  مونشنر روک(مونيخ ره

ھستند و کارشان بيمه کردن دوباره ی "  آلمانی"
فراموش .  شرکت ھای بيمه ی کوچک تر است

نکنيم که اين شرکت ھا به خاطر ھمراھی با 
جنبش سبز ملت ايران و يا مخالفت با احمدی 

آن ھا منافع خود را .  نژاد اين کار را نکرده اند
پيش تر و بيش تر از ھر چيزی در پيش چشم 

اگر بينی آن ھا بوی جنگ را می شنود ما .  دارند
 .نيز بايد به فکر چاره ی کار خود باشيم

گواه سوم که از روز ھم روشن تر است ِويژگی 
سودجويانه ی سرمايه داری جھانی و کارخانه 

امروز .  ھای فروشنده ی ابزارھای جنگی است
ديگر بر ھمه ی مردم جھان روشن شده است که 
سرمايه داران جھانی خواستار جنگ ھای 

جنگ ھايی .  کوچک در کشورھای فقير ھستند
که برای کشورھای باختری بيشترين سودھا و 

 .کم ترين زيان ھا را دارد

می دانيم و يک بار پيش از اين در دوران ھمين 
جمھوری اسالمی، ديو جنگ تنوره کشيده و با 

! جنگ نعمت است"گوش خود شنيده ايم که   "
ملت ايران با گوشت و پوست خود، با از دست 
دادن صدھا ھزار جوان عاشق و بر دوش 
کشيدن درد صدھا ھزار انسان نيمه کشته ی 
معلول جنگی و با فقر ويرانگر ناشی از جنگ، 

ھمه ديديم که در .  اين نعمت را آزموده است
درازای ده سال نخست حکومت ننگين اسالمی و 
دوران جنگ، در درون و بيرون کشور چه 
 :کسانی و چگونه از اين نعمت برخوردار شدند

زير فرياد ھای مرگ بر آمريکا و مرگ ·         
بر اسراييل، رفسنجانی ، رفيق دوست ، رضايی 
و ديگر پادوھای خمينی با اسراييل و سرھنگ 
نوٍرث آمريکايی معامله ی اسلحه می کردند و 
ديگر سرمايه داران جھانی با سوء استفاده از 
تحريم ھای خود ساخته ی دروغين، کاالھای 
خود را با چندين برابر ارزش بازار به کشور ما 

اقتصاد وابسته ی داللی ھمچنان .  تحميل کردند
به غارت ايران ادامه می دھد و چيزی به نام 
توليد و اقتصاد ملی در ايران به جشم نمی 

در اين چند سال گذشته که بسياری از نويسندگان 
روزنامه ھا و تارنماھا، مردم ايران را از جنگ 
می ترسانده اند من ھرگز چيزی درباره ی 

چون به گونه ای زدن بر طبل .  جنگ ننوشتم
جنگ را مانند غوغای جنگ افزار ھسته ای به 
. سود حکومت اسالمی در ايران  می دانستم

حکومت اسالمی در سی و يک سال گذشته ھر 
روز با پيش کشيدن غوغايی تازه برای دستگاه 
ھای ارتباط جمعی خوراک تبليغاتی فراھم کرده 
و نويسندگان و مفسران ما نيز در بوق آن دميد ه 

در اين ميان حقوق انسانی ميليون ھا ايرانی .  اند
ناديده گرفته می شود و ھرروز زندگی مردم ما 

ھياھو در باره ی .  بدتر و نکبت بارتر می شود
فن آوری ھسته ای ھم، افزون بر آن که پيشرفت 
ھايی را برای مافيای نظامی حاکم در ايران 
فراھم می کند، افکار مردم را از نابسامانی ھای 
روزانه ی ايران بر می گرداند و جھانيان را نيز 
درباره ی جناياتی که در ايران می شود، گمراه 

با چنين ترفندھايی، حقوق بشر، حقوق .  می کند
شھروندی و خواست ھای راستين مردم ايران  
برای آزادی ھای اجتماعی و حقوق انسانی، با 
. سر و صداھای ھسته ای کم رنگ می شود

خرداد  ٢٢ھياھو درباره ی جنگ تا پيش از 
امسال به سود حکومت بود و به گونه ای 

اما امروز . پشتيبانی از حکومت به شمار می آمد
که به گفته ی آقای موسوی قرار است ايران به 
سال ھای آغازين حکومت اسالمی بازگردد، 
برای حکومت ھيچ راه فراری جز جنگ باقی 

سردمداران حکومت اسالمی به اين .  نمانده است
خيال خام که به بھانه ی جنگ می توانند جنبش 
آزادی خواھی مردم را نابود سازند آماده اند تا با 
. کوچکترين بھانه ای به ھر جنگی تن دردھند

حکومت اسالمی يک بار با فرستادن يک ميليون 
جوان ايران دوست به کشتارگاه جنگ تا سی 
سال از درد سرھای نان و کار و تحصيل و 
ديگر نيازھای آنان رھايی يافته است و توانسته 
است ھمزمان مخالفين خود را نيز به زندان و 
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قديمی به جا مانده که زير فلز و شيشه دفن شده 
در موزه قلعه خاکی دبی، نسخه شسته رفته .  است

اواسط قرن .   حکايت دبی نگھداری می شود
ھيجدھم، اينجا درپايين خليج فارس جايی که مردم 
به صيد مرواريد می رفتند، روستايی کوچک 

اين روستا بزودی شروع به جمع .  ساخته شد
کردن افراد سرگردان از ايران، شبه جزيره ھند و 
ساير ممالک عربی کرد که ھمه به اميد پيدا کردن 

آنھا اسم يک نوع ملخ .  بخت شان آنجا آمده بودند
محلی ـ دابا، را بر آن نھادند که ھر چه دم دستش 

شھر بزودی بوسيله نيروی .  می آمد، می خورد
دريايی امپراتوری بريتانيا تسخير شد که تا سال 

ھمينکه انگليسی ھا .  گلويش را چسبيده بود ١٩٧١
عقب نشينی کردند،  دبی تصميم گرفت که با شش 
امارت دور و برش متحد شود و تشکيل امارات 

 .متحد عربی دادند

بريتانيا دبی را درست در زمانی که نفت در آن 
شيخ ھا ناگھان .  کشف شده بود با اندوه ترک کرد

آنھا بدويانی بشدت .  خود را بر سر دوراھی يافتند
بی سواد بودند که زندگيشان را با شترچرانی در 
بيابان می گذراندند،اما حاال خودشان  را در مقابل 

 با آن چکار می کردند ؟. طالی عظيمی يافتند

فقط چند )  ابوظبی(دبی در مقايسه با ھمسايه خود 
بنابراين شيخ مکتوم تصميم .  قطره نفت دارد

. گرفت برای درآمد چيزی بسازد که دائمی باشد
اسرائيل بيابان را شکوفا کرده بود، شيخ مکتوم 

او شھری .ھم تصميم گرفت بيابان را شکوفا کند
ساخت که مرکز توريسم و خدمات تجاری باشد تا 
پول و استعداد انسانی را از چھارگوشه دنيا 

او تمام دنيا را دعوت کرد که با پولھای .  فروبلعد
و ميليونھا .  عاری از ماليات خود به اينجا بيايند

نفر برای غرق کردن ساکنان محلی در پول، که 
اکنون فقط پنج درصد از جمعيت دبی ھستند، 

 .سرازير شدند

شھری که به نظر می رسد بالغ و رسيده، فقط در 
مردم .  عرض سه دھه از آسمان فرود آمده است

دبی تنھا در طی يک نسل، ازقرن ھيجده به قرن 
اگر توربزرگ دبی را .  بيست و يک جھيدند

بگيريد ـ توری که پيشرفته تر ازتمام تورھای 
بزرگ دنيا است، با تصاوير تبليغاتی روند اين 

شعار دبی اين است .  تغييرسيراب خواھيد شد
" درھا را باز بگذاريد، مغزھا را آزاد کنيد"

شعاری که راھنمای تور،  قبل از اينکه به شما 
بگويند ململ ھای شتر نشان بخريد، با لحن کليپ 

راھنما ھمچنين می گويد .  وارش به شما می گويد
از ".  در اينجامی توانيد جنس ھای اصل بخريد"

مقابل ھر بنای يادبودی که رد می شويد راھنما 
مرکز تجارت جھانی ساخته شده با "می گويد 

".  الطاف   . اما اين يک دروغ محض است... 
شھر را بردگان ساخته .  شھر را شيخ نساخته است

 .  اند و ھنوز ھم در حال ساختن آن ھستند

 ادامه در شماره بعد 

وقتيکه اينو فھميديم، دانيل رو صدا زدم و گفتم "
شوھرم ميدانست .   گوش کن، ما بايد از اينجا بريم

که پرداخت حقوقش به ھنگام استعفا تضمين شده 
بعد گفتيم پولمان را می گيريم،تسويه حساب .  بود

دانيل استعفا داد، اما پولی که ".  می کنيم و می ريم
قرض ھا رو .  بھش دادن کمتر از قراردادش بود

در دبی به محض اينکه کارتو .  دستمان مونده بود
رھا کنی، صاحب کار به بانک خبر می دھد، اگه 
بدھی غيرعادی داشته باشی که با پس اندازت 
جور در نياد، حسابت بسته ميشه و اجازه نداری 

ناگھان کارتھامون ازکار .  از کشور بری بيرون
از آپارتمان بيرونمون .  ھيچی نداشتيم.  افتادند
 ".کردن

کارن برای مدتی طوالنی نتوانست درباره بقيه 
 .ماجرا حرف بزند، فقط می لرزيد

دانيل در ھمان روزاخراجش از شرکت دستگير "
شش روز بعد تونستم باھاش .  شد وبه زندان رفت

به من گفت  با يک بدھکار ديگر، .  صحبت کنم
پسری سری النکايی که بيست و ھفت سال دارد، 

پسره مدام می گفت، نمی تونم از .   ھم بند است
يه روز که .  پس خجالت جلو خانواده ام بر بيايم

دانيل از خواب بلند ميشه پسره با قورت دادن تيغ 
دانيل داد می .  ھای اصالح کار خودشو می سازه 

اما ھيچکس به سراغ آنھا نيامد و او !  زند کمک
چند ھفته ای .  جلو چشم شوھرم از دنيا رفت

خواستم از دوستان پول قرض بگيرم ، اما بسيار 
آزاردھنده بود من ھيچوقت اينجوری زندگی 

قبالً در کار مد بودم، چند تا فروشگاه .  نکرده بودم
 "... داشتم، ھرگز

کارن کم کم دارد تحليل می رود و ادامه می دھد 
دانيل بعد از شش ماه تو زندان  دردادگاھی که "

ھيچ ازش سر در نياورده بود ـ دادگاه به زبان 
. عربی بود و مترجمی در کار نبود، محکوم شد

ھيچ پولی .  من ھم حاال غير قانونی اينجا ھستم
بايد نه ماه ديگه صبر کنم تا شايد بيرون .  ندارم
 . "بياد

کارن نگاھی حاکی از شرم به من می اندازد و 
او تنھا نيست، .  می خواھد برايش ناھار تھيه کنم

در سراسر شھرسرمايه گذارانی به چشم می 
خورند که مانند کارن داخل اتومبيل يا روی 

کارن در آخر .  شنھای اطراف فرودگاه می خوابند
چيزی که بايد در مورد دبی بدونی اينه "می گويد 

که اصالً اينجوری نيست که شنيده ای، اصالً شھر 
وقتی بھت ميگن .  نيست، مرکز کالھبرداری است

که جايی مدرن است می خوان فريبت بدن، زير 
پوست اين شھر، ديکتاتوری قرون وسطايی 

 ".خوابيده است

 تاج خروس.-1

ً سی سال پيش، کل دبی امروزی بيابانی   تقريبا
بيش نبود که فقط جای کاکتوسھا و گل ھای تاج 

در پايين شھر آثار شھر .  خروس و عقرب بود

ناگھان سيمای .  شروع به نمايان شدن کرده اند
شھر از مانھتن در حال غروب به جزيره ای در 

 .بيابان تغيير يافته است

ناگھان و در يک چشم بر ھم زدن انفجار ديوانه 
اسرار دبی آرام .  وار ساختمان سازی متوقف شد

اينجا شھری است که .  آرام در حال زوال اند 
ديوانه وار در عرض چند دھه بر اساس اعتبار، 

دبی افسانه .  وام، سرکوب و بردگی ساخته شد
فلزی دنيای گلوباليزه شده نئوليبراليسم است که 

 .نھايتاً در تاريخ ذوب خواھد شد

 ديزنی لند بزرگساالن.-1 

ھر دفعه که .  کارن آندرو نمی تواند حرف بزند 
می خواھد ماجرايش را تعريف کند، سرش را 

او نازک .  پايين می اندازد و در ھم مچاله می شود
ھر چند لباسھايش مانند .  اندام وخوش قيافه است

پيشانی اش چروکيده است، اما  ھنوزتأللو غبار 
من او .  گرفته يک ثروتمند سابق را با خود دارد

را در پارکينگ يکی از بھترين ھتل ھای بين 
المللی در دبی در ميان اتومبيلش ـ ھمان جايی که 

او ماھھاست اينجا می .  زندگی می کند، يافتم
خوابد و ازنگھبانان بنگالدشی پارکينگ که دلشان 
بحالش سوخته و او را بيرون نکرده اند تشکر می 

ً اينجا ھمان جايی نيست که رؤياھای .  کند قطعا
ماجرايش را با .  کارن در آن به پايان می رسيد

لکنت زبان بيان می کند و بيش از چھار ساعت 
 .طول می کشد

زمانه صدای گرم و گيرای سابق اش را شکسته 
وقتی در يکی از شعبات يک شرکت .  است

مشھور چند مليتی به کارن پيشنھاد کارداده شد، 
"از کانادا به اينجا آمد وقتيکه شوھرم گفت می . 

ريم دبی ، گفتم بچه اگه ميخوای چادر سياه بپوشم 
و دست از سياه مست بودن بکشم، منو اشتباه 

اما ازم خواست اين فرصت رو بھش .  گرفته ای
 ".بدم و چون دوستش داشتم اين کارو کردم

لمس  ٢٠٠٥زمانيکه  کارن دبی را در سال   
"کرد، تمام نگرانيھايش از بين رفت دبی يک . 

ديزنی لند بزرگساالن بود و شيخ محمد در اين 
. سرزمين نقش يک موش  را بازی می کرد

از اين آپارتمانھای .  زندگی اينجا افسانه ای بود
يه لشکر آدم در .  بزرگ شگفت انگيز داشتيم

انگار ھر .  اختيارم بود، اصالً مالياتی در کار نبود
. تمام وقت در پارتی بوديم.  کس يک پادشاه بود

تاخرخره .  شوھرم دانيل دو تا ملک خريده بود
اما شوھرم برای اولين بار در .  مست بوديم

رقم زيادی نبود اما .  زندگيش، دچار ناکامی شد
من ھم تعجب کردم، گرفتار .  دانيل گيج شده بود

بعد از يک سال فھميدم که .  کمی قرض شده بوديم
دکتری بھش .  چرا دانيل دچار تومور مغزی شد

يکی ديگه می گفت .  گفت يه سال زنده می مونی
اما قرض .  چيز خوش خيمی است وبھبود می يابد

قبل از اينکه اينجا .  ھا روز به روزبيشترمی شد
بيام، اصالً چيزی در مورد  قوانين دبی نمی 

پيش خودم می گفتم اين ھمه شرکت ميان .  دانستم
ً مثل کانادا يا ھر کشور ديگر ليبرال ـ  اينجا، حتما

کسی خبر از ورشکستگی بانکھا .  دمکراسی است
اگه اينجا بدھکار بشی و نتونی پرداخت .  نداشت

 ".کنی، بايد بری زندان

از 
سال گذشته و با عروج بحران اقتصادی که از 
تبعات نظام سرمايه داری است زندگی به مراتب 
دھشتناک تری بر ميليونھا انسان در پنج قاره 

دبی نمونه عينی اين زوال و .  تحميل شده است
در اين گزارش ھمه جانبه که جان .  تباھی است

ھری از ژورناليست ھای موفق ايندپندنت تھيه 
کرده است، تمام جنبه ھای ضد انسانی نظام 

ترجمه اين گزارش .  سرمايه داری را می توان ديد
را به طبقه کارگر ايران بويژه کارگران عسلويه 

، در نبردی "سوناپور"که در مکانی مشابه با 
نابرابر با سرمايه داری دست و پنجه  نرم می 

 .کنند ، تقديم می کنم

 نيمه تاريک دبی

خاورميانه، ستاره "  بھشت برين"دبی زمانی 
درخشان، دارالتجاره عرب و سرمايه داری غربی 

اما ھمينکه دوران سخت که از .  به شمار می رفت
شنھای بيابان برخاسته بود به امارات رسيد، چھره 

 .زشتش نمايان گشت

چھره خندان و گشاده روی شيخ محمد ـ قدرت 
تصوير .  مطلقه دبی، برتصاويرش  پرتو می افکند

او بر ھر ساختمانی و در بين دو ھمکار مشھور 
يعنی رونالد مکدونالد و کلنل ساندرز قرار گرفته 

شھر ھزار و "اين مرد، دبی را به عنوان .  است
بھشت "يک .  به جھان فروخته است"  يک شب

در خاورميانه ومحافظت شده ازتوفانھای "  برين
او صاحب  خط ھوايی مانھتن منک .  غبار منطقه

است که تبليغات آن  رديف به رديف از پشت 
اھرام شيشه ای و ھتل ھا به شکل ستونھايی از 

و شيخ آنجا بر .  سکه ھای طال بيرون می آيند
فراز بلندترين ساختمان جھان ــ نيزه ای رھا شده 
که بيش از ھر سازه دست بشر که مشت بر آسمان 

 .می کوبد، ايستاده است

اما اين روزھا لرزشی در خنده شيخ محمد به چشم 
جرثقيل ھای عالم گيردرسکوت افق .  می خورد

در اينجا  .  فرورفته اند، انگار زمان ايستاده است
تعداد بی شماری از ساختمانھای نيمه کاره و رھا 

در دبی گرانترين سازه ھای جديد . شده وجود دارد
مانند ھتل آتالنتيس ــ قلعه عظيم صورتی رنگ، 
در عرض ھزار روز و با ھزينه يک و نيم 
ميليارد دالربر فرازجزيره مصنوعی اش ساخته 

جايی که باران از آسمانش فرو می ريزد .  شد
اين ھيچ ـ .  وکاشی ھا از سقف  فرومی افتند

سرزمين روی ھيچِ  ھيچ ساخته شد و حاال درزھا 

نظام سرمايه داری گند :  توضيح مترجم
و کثافت اش را به تمام سلولھای جامعه 
از سيدنی تا سياتل و از دبی تا ناشناخته 
ترين روستاھای نپال گسترش داده 

در دو دھه گذشته  دنيای سرمايه .  است
داری به خاطر گرد و خاکی که از 
ويرانه ھای سرمايه داری دولتی بلوک 
شرق بپا خاسته بود، دنيا را در چنبره 

 .تبليغات ضد انسانی خود فرو برد

 بخش اول
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ھر چند در :  اندازی داشته باشموی افزود پس
کار ساختمان مزدکارگر براساس عواملی چون 

شود اما  حجم و مدت انجام کار تعيين می
مصوبه شورای عالی کار نيز تعيين دستمزدھا 

در حال حاضر :  تاثير گذار استاين کارگر گفت
 ١٠توانم بگوييم که از راه کارگری روزی  می

ھای اوليه من  ھزار تومان درآمد دارم اما ھزينه
بدون شک با :  بيش از اين مقدار استوی گفت

افزايش دستمزد سال تعيين شده در شورای 
توان نسبت به افزايش مزد  عالی کار می

 .  کارگران ساختمان خوش بين بود
 

توان دريافت که اين گروه از  دوم و سوم می
جامعه برخالف قشر کارمند از قدرت اقتصادی 

اين کارگر گفت به .کمتری برخوردار ھستند
عنوان مثال کارگران برخالف کارمندان از 
مزايای خدماتی چون سبد کاالی در ماه 
رمضان و سفرکارت محروم بوده اند و اين 
درحالی است که دولت تايمن کننده و ارائه 

از آنجا :  وی افزود.دھنده اين خدمات بوده است
توان پذيرفت که وضع کارمندان دولت  که نمی

از وضع کارگران بدتر است، کارگران حاضر 
ھستند تا برای کارفرمای دولتی کارکنندخراج 
خواستار آن شد تا درکنار افزايش منطقی 

کار  ، شورای عالی٨٩حداقل دستمزدھای سال 
بتواند دولت را مکلف کند تا از 
کارگران نيز مانند کارمندان دولت 

 . حمايت اقتصادی کند
 ھيچ پس اندازی نداريم

ھزار   ١٠از راه کارگری روزی 
ھای  تومان درآمد دارم اما ھزينه

اوليه من بيش از اين مقدار است؛ 
درآمدم آنقدر پايين است که برای 
گذران زندگی مجبورم شبھا ھم با 

با اين .  ماشين دوست و آشنا کارکنم
اندازی ندارميک  ھمه ھيچ پس

درآمدم آنقدر :  کارگر ساختمان گفت
پايين است که برای گذران زندگی 
مجبورم شبھا ھم با ماشين دوست و 
آشنا کارکنمحسن غالمی کارگر 
ساختمان مقيم تھران در گفتگو با 

سالی است که   ١٠:  گويد ايلنا، می
برای گذران زندگی خود از شمال 
کشور به به تھران مھاجرت کرده ام 
و در اين مدت از راه کارگری در 
ساختمانھای درحال ساخت 

ام اما در  خودم را تامين کرده زندگی
ھا آنقدر افزايش  مدت اخير ھزينه

ھا  ام شب يافته است که مجبور شده
با ماشين دوست و آشنا مسافرکشی 

با :  کنماين کارگر ساختمانی افزود
شب مشغول کار  صبح و ھم اينکه ھم

ھستم اما درآمدم تنھا برای پرداخت 
کند؛  ھای روزانه کفايت می ھزينه

 .بياوريم
شرايط اقتصادی :  اين کارگر صنعتی افزود

است تا به جای برنج و  کارگر را مجبورکرده
کند و به جای  گوشت از بلغور و سويا استفاده

اقامت در مناطق توسعه يافته و آباد شده شھری 
ای که فاقد امکانات رفاھی و  به نواحی حاشيه

: فرھنگی ھستند کوچ کندمحمدی تصريح کرد
شنويم که قرار است از  درکنار اين مسئله می

سال آينده ھزينه حمل نقل با اتوبس و قطار 
اين افزايش ھزينه :  شھری افزايش يابدوی گفت

شود که ھيچگاه از افزايش  درحالی مطرح می
واقعی دستمزد کارگران صحبتی به ميان نيامده 

 . است
 ما است ٨ما در گروی  ٨ھميشه 

 ۶٠٠زندگی يک خانواده چھار نفره حداقل 
ھزار تومان در ماه ھزينه دارد اما بيشتر 

ھزار تومان   ۴٠٠کارگران ماھانه کمتر از 
؛ دولت بايد از کارگر نيز ھمانند   درآمد دارند

کارگرشاغل  يک.کند کارمند حمايت اقتصادی 
دولت :  درشرکت توليدی پالستيک شاھين، گفت

در مسائل اقتصادی آنگونه که به کارمندان 
کندحسين  دھد به کارگران توجه نمی اھميت می

: وگو با خبرنگار ايلنا مدعی شد خراج درگفت
زندگی يک خانواده متوسط   درحالی که ھزينه

ھزار تومان در ماه است، در آمد   ۶٠٠معادل 
ھزار تومان بيشتر   ۴٠٠بيشتر کارگران از 

شود، برای ھمين ھميشه ھشت ما گروی نه  نمی
اين وضع درحالی ادامه دارد :  ما استوی افزود

که کارمندان در کنار دريافت ھمين حداقل 
مند  ھای اقتصادی دولت بھره حقوق از حمايت
آوردن کارگران  از روی:  ھستندخراج گفت

شاغل و بازنشسته به اضافه کاری و مشاغل 

مزد پايين :  ايم توقعمان را به اجبار پايين آورده
ما را واداشته تا برای پاسخ به نياز خانواده به 
جای برنج و گوشت از بلغور و سويا مصرف 
کنيم و به جای اقامت در نواحی توسعه يافته 
شھری در مناطق دورافتاده و محروم ساکن 

يک کارگر صنعتی با بيان اينکه .شويم
  ھيچگاه کفاف ھزينه  ٨٨دستمزدھای سال 

اگر خيلی :  ؛ گفت  زندگی را نداده است
شانس باشيم بايد تمام حقوق ماھانه را  خوش

بابت اجاره يا قسط خانه بپردازيمپروين 
محمدی، کارگرکارخانه صنايع فلزی درگفتگو 

ای ندارند  کارگرانی مثل ما چاره:  با ايلنا افزود
که حتی در آستانه بازنشستگی برای تامين 

شان عالوه بر انجام کار  معاش خود و خانواده
 .بياورند اضافی به مشاغل دوم يا سوم نيز روی

درخانواده بيشتر کارگران :  وی يادآور شد
حداقل يک فرزند دانشجو وجود دارد گه 

ھای  باتوجه به محدوديت فضا در آموزشگاه
  دولتی سرپرست خانواده مجبور است تا ھزينه
تحصيل در مراکز دانشگاھی آزاد و غير 
انتفاعی را نيز پرداخت کنداين کارگر با بيان 

توان از اعضای خانواده کارگران  اينکه نمی
ھای خود را تا سطح  انتظار داشت که خواسته

: در آمد سرپرست خانواده پايين بياورند؛ گفت
وقتی که فرزندانمان برخالف ما ھر ساعت 

کنند و تحت  برنامه ھای تلويزيونی را تماشا می
توانيم به  تاثير تبليغات آن قرار دارند چگونه می

 .ھای آنھا پاسخ نگوييم حداقل خواسته
نتيجه اين وضع حاشيه نشينی :  محمدی افزود

کارگران در مناطق محروم و دورافتاده شھری 
است؛ زيرا مجبوريم تا برای تامين حداقلی 

مان، سطح توقع خود را پايين  نيازھای خانواده

 کارگران  2010پرونده دستمزد 
 از زبان کارگران

 ايلنا
 ٢٠١0مارس  ٠١ - ١٣٨٨ اسفند ١٠, دوشنبه

بيرون ايران بايد راه ھای مبارزه با بروز جنگ 
م را در  اک وری ح ات ت ک و راه ھای مبارزه با دي

ا . دستور کار خود داشته باشند ه ب اين کميته ھا ن
ه  ون حرف و نه با گفتگوی در پالتاک، بلکه به گ

د .  ای زنده و پويا بايد وارد کارزار شوند اي ا ب م
ه  ران ن ردم اي ه م م ک ي به مردم جھان نشان دھ
ه ی  ان ادام ه خواھ د و ن ن ت خواھان جنگ ھس
وار ت خ ش دالل و ران وری آدم ک ات ت ک . دي

می  ار ن ن ب ه اي د ک دان جمھوری اسالمی بايد ب
اع  تواند برای نجات کليت نظام و به بھانه ی دف
زارھای  ام جنگ اف ه ک مقدس، جوانان ما را ب

ان و .  مدرن فرو کند انست غ ان اف ان م امروز مسل
م   ه رو در روی ھ پاکستان و عراق در دو جبھ
گر  کدي برای نجات دين خود جھاد می کنند و ي
که می  که ت را به سود سرمايه داران جھانی ت

خ را .  کنند ل قت ت شايد آن ھا نيز روزی اين حقي
مردم ايران نه با اسالم  جنگ دارند، نه .  دريابند

چ کشور  ي ا ھ ه ب د  و ن با اسراييل جنگ دارن
ه ای .  ديگری می خواھند بجنگند فن آوری ھست

ه  ان می شود ، ن ه ن ران ن ردم اي رای م م ب ھ
 .زندگی و نه آزادی

فرياد من، شکسته اگر در گلو وگر فرياد من « 
رسا ـ من از برای راه خالص خود و شما، 

».    نيما يوشيج / فرياد می زنم، فرياد می زنم 

 کنند، وظيفه ی مردم ما چيست؟

ايشی  م ات ن اب خ ت خرداد  ٢٢پس از تقلب در ان
مردم ما با جانفشانی ھا و سرپيچی ھای  ١٣٨٨

گسترده ی خود پشتيبانی مردم آزاده ی جھان را 
د ن ان در .  برانگيخت دان در سراسر جھ ن رم ن ھ

ارھای  ا ک ردم م ی از آزادی خواھی م پشتيبان
ان  دگ ويژه ای آفريدند و در ھمه جای جھان نماين
ا  واه ب ردم آزادی خ اران و م گ رن ب ردم، خ م

از . اعتراضات مردم ما ھمدلی و ھمراھی کردند
ه  رای ب اين پشتيبانی گسترده ی جھانی می بايد ب
دن حکومت دزدان و آدمکشان در  زير کشي

 .ايران، بيشترين بھره را برد

رای  الشی ب از آنجايی که در درون ايران ھر ت
افزايش رفاه  و آزادی ھای اجتماعی با بيرحمی 
ه ی  م ان در ھ ي ران د اي اي سرکوب می شود، ب
کشورھای جھان با پشتيبانی و کمک مردم آزاده 

ای ا "  ی جھان، دست به ايجاد کميته ھ ارزه ب ب م
ا .  بزنند"  جنگ و ديکتاتوری در ايران  مبارزه ب

جنگ و ديکتاتوری ھم در درون ايران و ھم در 
ره  م گ ا ھ د و ب اب د گسترش ي اي بيرون ايران ب
بخورد تا حکومت به آسانی نتواند مردم بی دفاع 

 .ما را در درون ايران زير فشار بگذارد

ا جنگ و " اين کميته ھا يا گروه ھای  ارزه ب ب م
به کمک خرد جمعی در درون و "  ديکتاتوری

د ن ت اف . ريز و درشت به ميلياردھا ثروت دست ي
د  م روشنفکران دينی و مذھبی ھايی که از اين ن
رای  ود ب شان نشده ب ب لباده ای و کالھی، نصي
ن  ه ی اي م حفظ کليت نظام دم فرو بستند و به ھ
ننگ ھا تن در دادند و سکوت کردند و ھنوز ھم 
ھوری  ظام جم يت ن ل ای ک ق نگران حفظ و ب

 .اسالمی ھستند

ه يک " امروز کليت نظام  جمھوری اسالمی ن
از گشت "  کلمه کم و نه يک کلمه زياد آرزوی ب
يش را دارد ال پ ه سی س وری .  ب ھ رای جم ب

عمت است" اسالمی  م "!   جنگ ن ا جنگ ھ ب
د و  ن اب اربابان جھانی به غارت خود دست می ي

ی )  رانت خوار(  ھم جيره خواران دالل  داخل
بيش .  آنان به دارايی ھای فراوان دست می يابند

ھوری اسالمی آن  رای جم ترين سود جنگ ب
ان  د خود را از شر جوان است که ھم می توان
د  وان م می ت سرکش و بی دين رھايی بخشد و ھ
ان اداره ی  ی درم فقر و بيکاری و ھزار درد ب

د ن اور را چاره ک ن ھ اگر سران .  يک کشور پ
ه ی (  جمھوری اسالمی در کليت آن  م ی ھ ن ع ي

برادران در حاکميت و  ھمه ی برادران مذھبی 
ز ) مخالف با حکومت ، برای نجات اسالم عزي

خواھان جنگ ھستند و سرمايه داران جھانی ھم 
برای سودھای کالن خود می خواھند جنگ برپا 

ه ی    ان ھ ه ب ب
ه ی  جنگ مردم ما را از خواست ھای روزان
حروم  اعی م م ت ای اج دی و آزادی ھ رون شھ
ه ی  رد روان راض ک ساختند و ھر کسی که اعت
زندان کردند و به دستور خمينی ھزاران نفر از 
آنان را اعدام کردند و در ھر گوشه از خاک 

د ن ه .  ميھن ما، خاورانی ديگر ساخت گامی ک ن ھ
اده ی  اورھای س ر اساس ب آيت هللا منتظری ب
رد او  خود به آن کشتارھای گسترده اعتراض ک
ی  دان ه ی خودش زن ان ار و در خ ن رک را ھم ب

 . کردند

ه سالح   اسداران را ب اه پ به بھانه ی جنگ سپ
ی حساب و  سنگين مسلح کردند و با معامالت ب
د ه جيب زدن . کتاب، سرداران سپاه ميلياردھا ب

در مناظره ی تلويزيونی احمدی نژاد با بيشرمی 
ن  ه اي ن موسوی گفت ک رحسي و افتخار به مي
ری  خست وزي ان ن سرداران و وزيران در زم

 .شما  به اين ثروت ھا رسيده اند

اعی   م به بھانه ی جنگ جلوی آزادی ھای اجت
د ،  ن ت ا را بس ه ھ ام د، روزن ن ت رف سياسی را گ
ه  ی ک ا جاي خرافات و نادانی را رونق دادند و ت
ردم دست درازی   می توانستند به جان و مال م

 .و منابع و ثروت ھای کشور را غارت کردند

ه ی آيت هللا ھای  م رفسنجانی، خامنه ای و ھ
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اما به رغم اين درگيری .  جان يکديگر بيفتند

درصد جدا جدا، بر  99تلخ و نوميد کننده که 
سِر منابع کمياب و نادری که از دست 
برگزيدگان حاکم در امان مانده، با يکديگر 

 99من موفق شده ام اين «:  درگيرند می گوييد
درصد را يکجا جمع کنم و آنھا را مردم آمريکا 

 .»بنامم
: اين است آنچه مؤلف قصد دارد با عنوان کتاب

 .بيان کند» تاريخ مردم اياالت متحده«
خب، اين مردم بوميان ھستند، برده ھای 
فراری، سربازان فراری، کارگران جوان 
کارگاه ھای بافندگی، سنديکاليست ھا، مردان 
قورباغه ای جنگ ويتنام و فعاالن سالھای 

که آنھا را در تظاھرات عليه  1990و  1980
از کريستف کلمب تا .  جنگ عراق ديده ايم

آمريکايی که .  جرج بوش از ديد مردم اعماق
درست در نقطهء مقابل تصوری ست که ما از 
اين کشور داريم و خواستاريم که شبيه آن شويم 

ما ھمه آمريکايی «زمانی که بعضی می گفتند 
اشاره است به سرمقالهء ژان ماری [»  ھستيم

کولومبانی مدير سابق لوموند بالفاصله پس از 
 ].2001سپتامبر  11حادثهء 

شما در کتابتان از ):  خطاب به ھوارد زين(
روز به روز، تقريباً .  آغاز می کنيد 1492

آيا می توانيد بگوييد که .  ھمچون يک خبرنگار
 آمريکا يک دموکراسی ست يا نه؟

اياالت متحده گاه دموکراسی ست، گاه .  ز.  ھـ
به طور کلی، حکومت اياالت متحده .  نه

امروزه در کنترل شرکت ھای نيرومند است و 
ھر دو حزب بزرگ جمھوری خواه و 
. دموکرات وابسته به شرکت ھای بزرگ اند

فرآيند سياسی فرآيند سياسی دموکراتيک نيست 
تأمين کنندگان (زيرا تحت کنترل سرمايه داران 

است، لذا برای يک کانديدای نيروی سوم )  پول
. محال است به مرحله ای برسد که انتخاب شود

نکتهء ديگر دربارهء دموکراسی اين است که 
دموکراسی نيازمند تبادل آزاد عقايد و آراء 

در اياالت متحده که غالب رسانه ھای .  است
گروھی، روزنامه ھا و راديو تلويزيون ھا 
تحت کنترل ثروتمندان قرار دارند، تبادل آزاد 

 .آراء بسيار سخت است
بنابر اين، مسألهء دموکراسی در اياالت متحده 
در آری يا نه نيست، بلکه در اين است که 
رسانه ھای گروھی تا چه حد تحت کنترل 
شرکت ھای ثروتمند ھستند، ولی ما خارج از 

 .اين دايره، اندکی دموکراسی داريم
منظور چه کسانی »  ما«وقتی می گوييد .  م.  د

 ست؟
. اپوزيسيون است»  ما«منظورم از .  ز.  ھـ

مردمی که در آمريکا ضد جنگ ھستند و 
کسانی .  خواستار توزيع عادالنه تری از ثروت

که خواستار اصالح نظام قضائی و زندان 
 .ھستند

با وجود اين، اياالت متحده تصوير .  م.  د
 .آزادترين کشور دنيا را دارد

اين تصويری ست که خود اياالت متحده .  ز.  ھـ
از خود درست کرده، يک تصوير ساختگی که 

ما .  به ھمهء دنيا نشان داده می شود
می توانيم با ھزار نفر، دو ھزار، )  اپوزيسيون(

 30سه ھزار نفر صحبت کنيم، اما بوش 
 .ميليون را مورد خطاب قرار می دھد

اما از کتاب شما خوب استقبال شده و يک . م. د
اين يک .  ميليون از آن در آنجا به فروش رفته

 .موفقيت انتشاراتی، مردمی و دانشگاھی ست
باشد، اما يک ميليون نفر در .  ممنونم.  ز.  ھـ

ھيچ راديو يا تلويزيون .  آمريکا اکثريت نيست
اما .  مھمی کلمه ای دربارهء کتاب من نگفته

تمام اين .  مقاومت بود، مقاومت يک پزشک
تا  1492از .  کتاب مقاومت را بازگو می کند

 .امروز
. از ورود کريستف کلمب آغاز می کند تا کنون

ً مثل يک خبرنگار عمل می  ھوارد زين تقريبا
کند و تاريخ را آنطور که روزمره رخ می دھد 

او در حالی که مورخ وقايع .  روايت می کند
نگار حال است مورخ روزگاران طوالنی نيز 

بين اين دو لحظهء زمانی ست که او با .  ھست
ما سخن می گويد و بين اين دو تنش است که 
در کتابش تاريخ را برايمان روايت می کند، 
يعنی آنچه ما مردم برای تاريخ انجام می دھيم 

 .و آنچه تاريخ برای ما انجام می دھد
 

 Histoireعنوان کتاب :  دانيل مرمه
populaire مردمی يا «اين صفت .  است

برای ما کمی شک برانگيز است، مثل »  خلقی
. پوپولِر، مثل پوپوليست»  مردمی«دموکراسی 

آيا به کارگيری اين واژه در آمريکا ھم چنين 
 پژواکی دارد؟
 Aدر آمريکا گفته می شود  :  ھوارد زين

People’s History of the US  يعنی
ناشر فرانسوی چنين .  تاريخ مردِم اياالت متحده

از نظر من، اين تاريخ .  عنوانی را برگزيده
 .مردم عادی اياالت متحده است

خواست شما اين است که تاريخ مردم را .  م.  د
 برای مردم روايت کنيد؟

حکومت :  اين تعريف دموکراسی ست.  ز.  ھـ
 .مردم، توسط مردم برای مردم

 اين ھدف کتاب است؟. م. د
ھدف اين است که نشان دھيم در آمريکا .  ز.  ھـ

ما .  حکومِت مردِم اياالِت متحده نداريم
 .حکومتی برای مردم نداريم

 .با وجود اين شما يک دموکراسی ھستيد. م. د
 ...آری، اما. ز. ھـ
 چرا نيستيد؟. م. د
من در کتاب نشان داده ام که پدران .  ز.  ھـ

قصد نداشتند که ]  کشور اياالت متحده[بنيانگذار 
 1787کسانی که در .  دموکراسی برقرار کنند

آنھا .  قدرت داشتند دموکراسی نمی خواستند
دولتی مرکزی و قوی می خواستند که منافع 

نفری که قانون  55آن .  نخبگان را تأمين کند
آنھا .  اساسی را نوشتند نمايندهء مردم نبودند

بازرگان يا زميندار يا سھامدار .  برده دار بودند
درست قبل .  آنھا از شورش می ترسيدند.  بودند

از آنکه قانون اساسی نوشته شود در 
ص [  1786ماساچوست يک قيام رخ داد در 

اين قيام موجب ترس رھبران ].  کتاب 110
يکی .  آنھا به يکديگر نامه نوشتند.  آمريکا گشت

از اين نامه ھا خطاب به جرج واشينگتن است 
شما می دانيد که اين شورشيان «:  و می گويد

ھمان انقالبيون قديمی عليه انگليس ھستند و 
فکر می کنند که چون در جنگ انقالبی شرکت 
کرده اند حق دارند در ثروت کشور سھيم باشند 

بنا بر .  و ما نبايد چنين اجازه ای به آنھا بدھيم
اين، ما بايد حکومتی برپا کنيم که بتواند 

 . شورش را سرکوب کند
تنھا با پنجاه مرد می توانستيم ھمه شان «.  م.  د

را به اطاعت واداريم و وادارشان کنيم آنچه 
اين حرف کريستف »  می خواھيم انجام دھند

کلمب است دربارهء بوميان آمريکا در ھمان 
لحظه ای که برای نخستين بار در آراواک 

Arawak  کتاب 5ص [ 1492پياده شد در .[ 
يک درصد :  شما در جای ديگر می گوييد

جمعيت آمريکا يک سوم ثروت ملی را صاحب 
 99است و بقيه اين طور قسمت می شود که 

درصد جمعيت روی سِر ھم سوار شوند و به 

ديِد کارگران، از ديد کسانی که ھرگز از تاريخ 
خود سخن نمی گويند، تاريخی نه آنکه از زبان 

 .قدرتمندان روايت می شود
کتاب ھوارد زين را تصادفی باز می کنيم و 
داستان پياده شدن نيروھای آمريکايی را در 
شمال فرانسه می يابيم که در جنگ جھانی دوم 

نويسنده برای .  عليه نيروھای آلمانی اتفاق افتاد
ما روايت می کند که در نيروھای ارتش 
آمريکا سياھان و سفيدھا از ھم جدا بودند، 
درحالی که ھمه خود را آماده می کردند تا در 

سياھان را . خاک اروپا با نازی ھا روبرو شوند
در انتھای فضای کشتی نگه می داشتند، 
نزديک موتورخانه، بدور از اندکی ھوای تازه، 
يادآور کشتی ھايی که در زمان ھای قديم برده 

 .ھا را با آن حمل می کردند
برای نجات  Queen Maryناو کوين ِمری 

اروپا آمده بود، اما در درون خود با سياھان 
برپايهء تبعيض نژادی برخورد می کرد که با 

نويسنده روايت می .  تجارت برده شباھت داشت
کند که چطور صليب سرخ با موافقت دولت 
آمريکا، خون سفيدان را با خون سياھان درھم 
نمی آميخت و طنز تاريخ اينکه پزشکی سياه 

 Charlesپوست بود به نام چارلز درو 
Drew  که پيشرفت در سيستم انتقال خون را

او در جريان جنگ مسؤول .  به او مديونيم
سازماندھی اھدای خون بود و در پايان، از 
اينکه جلوی تبعيض را در اين مورد گرفته بود 

اين ].  470ـ71ص [از وی قدردانی شد 

در ژنريک اين برنامهء راديويی صدای پرواز 
ھواپيما نيز چند لحظه ای به گوش می رسد، 
بھانه يا امری نمادين برای آنکه ھوارد زين از 

ثانيه  60صدای يک ھواپيما صحبت کند که 
. پرواز کرده و ممکن بوده بيشتر پرواز کند

اين صدای چيست؟ صدای ھواپيمايی که ھوارد 
زين از آن سخن می گويد؟ ھواپيمايی که پرواز 
کزده و احتماالً روزی بازھم پرواز خواھد 

. صدای دنيايی ديگر، دنيای ممکن ديگر.  کرد
چه چيز او را به چنين سخنی واداشته؟ او 
مورخ است و دارد دربارهء کمون پاريس سخن 

ما دربارهء کمون صحبت می کرديم .  می گويد
و دربارهء بارسلون در جريان جنگ داخلی 

ما در جست و جوی نمونه ھايی از .  اسپانيا
لحظاتی در تاريخمان بوديم که بتواند ھمچون 
مرجع و رفرانس به کار آيد برای رسيدن به 

دنيايی که برخی .  يکی از اين دنياھای ممکن
رؤيايش را دارند و از چنين رؤياپردازی دست 

اين است آن تصويری که ھوارد .  بر نمی دارند
شک نيست که پرواز .  زين ارائه می دھد

ھواپيما چندان طول نکشيده، اما ھمين که يک 
ھواپيما توانسته پرواز کند اميدی ست و 

 . استعاره ای برای دنيايی ممکن
يک ساعت با ھوارد زين خواھيم گذراند، 
مردی دارای نَفسی چنين نيرومند، نَفسی واقعاً 
از تاريخ، تاريخ مردمِی اياالت متحده، تاريخ 
اياالت متحده که از آن بی خبريم، تاريخی از 
ديد آدم ھای عادی و خرد، از ديد سياھان، از 

ھوارد زن از تاريخ نويسان برجسته و پرشھرت آمريکا بود که تا چندی پيش چاپ 
تا مرز يک مليون نسخه ھم رسيد و "  تاريخ مردمی اياالت متحده"معروف ترين کتاب او 

اين کتاب ھر چند يکی از بھترين تاريخ .  تاکنون بی شک از اين رقم ھم فراتر رفته است
اين کتاب از .  ھائی است که در اين مورد نگاشته شده است، ولی خالی از نقص ھم نيست

ديدگاه حزب کمونيست آمريکا که حزبی وابسته به شوروی و ھم جنس حزب توده ی 
از اينرو، در مسير توضيح وقايع تاريخی، تا مرز جنگ .  خودمان بود نگاشته شده است

جھانی دوم که سياست دولت شوروی در رقابت با امپرياليسم آمريکا ديدگاھی مخالف بود، 
ولی از اين تاريخ ببعد که دولت .  از زاويه و ديد مردمی و واقعی نگاشته شده است

شوروی در سازش و اتحاد با دول  متفقين موقتا دست از حمايت از مبارزات مردم بر 
عليه دول متفقين بر داشته و احزاب وابسته به خود را نيز دعوت به سکوت و دست 
کشيدن از حمايت از اين مبارزات می کند، تاريخ چندان واقعی و و تحريف نشده ای نمی 

با اينحال، و با در نظر گرفتن اين مسئله، مطالعه ی اين کتاب حقايق بسياری را در .  آيد
مورد تاريخ آمريکا، جنايات طبقه سرمايه دار و مبارزات پرشکوه طبقه ی کارگر و مردم 
آمريکا بر عليه اين طبقه بر مال نموده، تصوير روشنی را از تاريخ واقعی اين کشور 

 سيامک ستوده  .           بدست می دھد

 :بررسی کتاب
 »تاريخ مردمی اياالت متحده«

 !مصاحبه با ھوارد زين و به ياد او
 Franceيادداشت از برنامهء دانيل مرمه، راديو 

Inter   
 2010ژانويه  29پخش در تاريخ 

 
در شھر بوستون آمريکا  2009اين مصاحبه در آوريل 

انجام شده و ھوارد زين از زندگی خود برای ما صحبت 
ايده ھای او از کجا سرچشمه می گيرد وچه .  می کند

رويدادی باعث شده که وی چنين نگاھی داشته باشد؟ 
درگذشت، )  2010(ژانويه  27مصاحبه با کسی که در 

کسی که بينش آمريکايی ھا را نسبت به خودشان تغيير داد 
 ).1(و نيز نگاه ما را نسبت به آنان 
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بی طرفی ناممکن، زندگی نامهء يک مورخ و 
مبارز به قلم خودش، ترجمهء فرانسوی، 

  2006انتشارات آگون 
Karl Marx/ Le retour (Marx in 
Soho) 

: در اصل انگليسی(مارکس و بازگشت او 
Marx in Soho  ( 2002آگون  ) به فارسی

 ...و ) انتشارات انديشه و پيکار
 

انجمن دوستان  2003گفتنی ست که در سال 
لوموند ديپلوماتيک به کتاب تاريخ مردمی 

نک به مقالهء ھيأت .  اياالت متحده جايزه داد
برندگان نوبل (ساراماگو، داريوفو :  ژوری
و خوزه )  سينماگر(، کوستا گاوراس )ادبی

 ):نويسنده(لويس سامپدرو 
/org.peykarandeesh.www://http
-saghf-ra-Falak/pdf.arti/article/old

pdf.beshkafim 
 
اثر »  ميراث«ـ يادآور قطعه ای از شعر 2

که تاريخنگاری )  اميد.  م(مھدی اخوان ثالث 
 :رسمی را ھنرمندانه تصوير و نقد می کند

 تاريخ،: اين دبير گيج گول کوردل
 تا مذّھب دفترش را گاھگه می خواست
 با پريشان سرگذشتی از نياکانم بيااليد؛

 .رعشه می افتادش اندر دست
در َبنان ُدر فشانش ِکلک شيرين ِسلک می 

 .لرزيد
ِحبرش اندر ِمحبر ُپر ليقه چون سنگ سيه می 

 .بست
 :زانکه فرياد امير عادلی چون رعد برميخاست

 بنويس! ھان، کجايی ای عموی مھربان«ــ 
ماه نو را دوش ما، با چاکران، در نيمشب 

 .ديديم
 .ماديان سرخ يال ما سه کّرت تا سحر زائيد

در کدامين عھد بوده ست اينچنين، يا آنچنان؟ 
 ».بنويس

برگرفته از شعر زمان ما، مھدی اخوان ثالث، (
، 1370برگزيدهء محمد حقوقی، انتشارات نگاه 

 )117ص 
 

به نظر می رسد که برای قدرتمندان، .  م.  د
برخورد ابزاری با تاريخ امری ناگزير است 

 .چه برای کسب قدرت، چه برای حفظ آن
وقتی می گويند تاريخ .  درست است.  ز.  ھـ

اقتصادی آمريکا، منظورشان تاريخ راکفلر، 
در کتاب ھای تاريخ، چيزی .  ست...  کارنگی و

از خشونت و درگيری طبقهء کارگر با پليس و 
 .ارتش نمی خوانيد

شما تاريخ اول ماه مه را روايت می کنيد .  م.  د
که ابتکار آمريکا ست، که حاصل مبارزات 

 .بزرگی ست
بله، طوری وانمود می شود که گويا .  ز.  ھـ

تعطيلی اول ماه مه از سِر بزرگواری به طبقهء 
کارگر اھدا شده، در حالی که چه مبارزاتی که 
پيش از آن جريان داشته و آن را باعث شده 

 .است
چه نامی به آثار خود می دھيد؟ آموزش .  م.  د

 سياسی؟ اخالقی؟
من آن را ھمچون يک فعاليت سياسی .  ز.  ھـ

تلقی می کنم و از خوانندگانم می خواھم که در 
تاريخ سھيم شوند، از جنبش ھای اجتماعی الھام 
بگيرند و قھرمانانی تاريخی را برگزينند که در 
کتابھای تاريخ مدارس از آنھا سخنی به ميان 

منظورم از قھرمانان البته ژنرالھا .  نيامده است
و نظاميان نيست، بلکه مردمی ست که عليه 

 .جنگ جنگيده اند
بھمن  21تنظيم برای انديشه و پيکار (

1388( 
 

 پاورقی
-www.la:  نشانی اينترنتی برنامه -- 

bas.org 
 :ـ برخی ديگر از آثار ھوارد زين1

Le xxe siècle américain, Une 
histoire populaire de 1890 à nos 

jours 
تا  1890قرن بيستم آمريکا، تاريخ مردمی از 

امروز، ترجمهء فرانسوی، انتشارات آگون 
2003 

L’impossible neutralité/ 
Autobiographie d’un historien et 

militant 

کنم که آنھا چگونه در برابر بردگی و تبعض 
افسانه ای بزرگ در .  نژادی مقاومت کرده اند

آمريکا ھست که می گويد آبراھام لينکلن 
واقعيت اين است که .  سياھان را آزاد کرد

يک جنبش .  لينکلن خيلی کند عمل می کرد
ضدبردگی راه افتاد با شرکت سياھان و سفيدان 
. که فشار زيادی بر لينکلن و کنگره وارد آورد

 .در نتيجه، قانون اساسی تغيير کرد
در سراسر کتاب، مقاومت را روايت می .  م.  د

از .  کنيد و نه اينکه مردم برای ابد قربانی اند
مورخ وقايع .  جايگاھی که مورخ دارد بگوييد

عينيت گرايی و بی طرفی .  را بر می گزيند
 .وجود ندارد

جالب است که وقتی در اياالت متحده به .  ز.  ھـ
مدرسه می رويد کتاب تاريخ، کتابی قطور، به 
شما می دھند و به شما می گويند که تمام تاريخ 

اياالت متحده اينجا ست و نمی گويند که اين يا 
. آن جنبه از تاريخ اياالت متحده حذف شده است

اين شما را به فکر می اندازد که تاريخ چگونه 
نوشته شده است و متوجه می شويد که بی 

مورخ نيز مانند .  طرفی غير ممکن است
روزنامه نگار بايد بين انبوه وقايع تعدادی را 

در کتاب .  که به نظرش مھم است انتخاب کند
ھای تاريخ چيزھايی منعکس شده است که 

 .طبقات باال مھم می دانسته اند

نمی خواھم کامالً بدبين باشم، زيرا اپوزيسيون 
در آمريکا ميليون ھا نفر را دربر می گيرد، 
ولی جاھای ديگر دنيا اين اپوزيسون را نمی 

 .بينند
ستاره ھا، چھره ھای مشھور اپوزيسيون .  م.  د

در آمريکا مايکل مور، نوآم چامسکی و شما 
اين ).  ببخشيد شما ھنوز ستاره نيستيد(در آينده 

اپوزيسيون در اياالت متحده چقدر واقعيت 
 دارد؟
در دنيای امروز ستاره ھا مھم اند، اما .  ز.  ھـ

در پشت سِر اين ستاره ھا مردمان واقعی قرار 
پيش از آغاز جنگ با عراق صدھا ھزار . دارند

نفر در سراسِر کشور به تظاھرات عليه آن می 
اينھا کسانی بودند که می توانستند .  پرداختند

پشت ھريک از تظاھر کنندگان .  شرکت کنند
نفر باشند که به داليلی نمی توانستند  50شايد 

اين است که می .  شرکت کنند، اما می خواستند
 .توان گفت ميليونھا نفر عليه جنگ بودند

ما جنبش سنديکايی نيرومندی نداريم و از اين 
ما سازماندھی مرکزی .  لحاظ ضعيف ھستيم

برای جنبش در اياالت متحده نداريم ولی در 
 .شھرھای کوچک ھم فعاليت عليه جنگ داريم

دربارهء رھيافت شما به تاريخ صحبت .  م.  د
. شما آمريکای اعماق را روايت می کنيد.  کنيم

تأثير تاريخ را بر مردم بيان می کنيد، آيا تأثير 
مردم را ھم بر تاريخ می گوييد؟ واقعيت اين 

). 2(است که تاريخ را فاتحان روايت می کنند 
تاريخ آمريکا اين طور روايت شده و چون 
آمريکا بر دنيا حاکم است تاريخ آمريکا ھمه جا 

 .اين طور روايت می شود
من می خواسته ام قربانيان .  درست است.  ز.  ھـ

بوميان را خواسته ام نشان .  جامعه را نشان دھم
دھم که با ورود فاتحان به اين سرزمين، 

 .مقاومت کردند
که وانمود می شد بوميان  1960در سالھای 

ناپديد شده اند، ناگھان جنبش بوميان ھمه را 
روزھای تعطيل، بوميان .  غافلگير کرد

در روزھای تعطيل، .  حرفھاشان را می زدند
در کليساھا افسانه ای شايع بود که 
استعمارگران چقدر دست و دلباز و مھربان 

ھمين طور نسبت به گروه ھای ديگر .  بوده اند
مثل سياھان که کوشيده ام نشان دھم که سياھان 

کوشيده ام بيان .  قربانی جامعهء آمريکا ھستند

7 

ھوارد زين مورخ، استاد دانشگاه، 
نويسنده و نمايشنامه نويس آمريکايی و 
مبارز ضد تبعيض نژادی، ضد جنگ ويتنام 

ژانويه  27و ضد جنگ در عراق در 
» تاريخ مردمی اياالت متحده«.  درگذشت

اثر برجستهء اوست که تاريخ را نه از ديد 
فاتحان و استثمارگران، بلکه از ديد مردم 
عادی و زحمتکش که اکثريت جامعه را 

 :تشکيل می دھند نگاشته است
Howard Zinn, Une histoire 
populaire des Etat-Unis, de 

1492 à nos jours  
تا  1492تاريخ مردمی اياالت متحده از 

امروز، ترجمهء فرانسوی، انتشارات 
 2002آگون، مارسی  

ploited politically and economi-
cally, and whose plight has been 
largely omitted from most histo-
ries.” 

LIBRARY JOURNL 

the Indian settlements in the Ameri-
cas.” Where your old history 
teacher devoted a sentence or two, 
at best, to the huge wave of indus-
trial union organizing in the 1930s 
and 1940s, Zinn devotes a chapter. 
And where your old history book 
made passing reference to slavery 
and those who fought it, Zinn de-
scribes the real scope and amazing 
struggle against that loathsome in-
stitution. Now updated through 
2001. 

This book will give you a whole 
new way of looking at and under-
standing the world around you. 

”A brilliant and moving history of 
the American people from the point 
of view of those who have been ex-

If your last serious read of Ameri-
can history was in high school -- or 
even in a standard college course -- 
you’ll want to read this amazing 
account of America as seen through 
the eyes of its working people, 
women and minorities. Zinn, a 
widely respected Boston University 
professor, turns history on its head 
with his carefully researched and 
dramatic recounting of America 
and its people -- not just its bank-
ers, industrialists, generals and poli-
ticians. 

Zinn looks at things differently. 
Your old textbook probably de-
scribed how Columbus discovered 
America. The way Zinn sees it, 
there was a “European invasion of 

People’s History of the United 
States: 1492-Present 

By Howard Zinn 
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تورنتو حجاب آتش زدند و با سخنان خود به 
افشای ماھيت ضد زن و ضد انسان جمھوری 
اسالمی پرداختند و به تمام زنان و مردان 
شريف و آزاديخواھی که مضمون انقالبی اين 
عمل را با شعارھای خود در ايران فرياد زدند، 

به ساميه عسکری، آناھيتا رحمانی .  تقديم کردم
و تمام دختران و پسران جوان و زنان و مردان 

مارس  8برابری طلب ايران که تالش کردند 
را به ھدف سياسی اش برسانند و در خاتمه، 

آناھيتا "اجازه می خواھم به بخشھايی از سخنان 
مارس تورنتو اشاره  8در مراسم "  رحمانی

 :کنم
با مبارزات خود، با زندان رفتن و شکنجه " ... 

شدن و اعدام شدن در مبارزه ای سخت در 
کنار رفقايم، سلطنت را برای ھميشه به موزه 
ھای تاريخ سپردم به اميد دستيابی به آزادی و 
. برابری اما تو تمام اين مبارزات مرا دزديدی
به . تو مرا به قعر تاريخ برده داری پرت کردی

زور حجاب سرم نھادی و مرا از تمام حقوق 
تو ابتدايی ترين حقوق .  انسانی محروم کردی

حق مسافرت، حق حضانت .  را از من دزديدی
تو مرا .  بچه ھايم، حق طالق، حق کار کردن

شالق ھای بدحجابی به سرم .  خورد کردی
زدی و با قوانين اسالميت، قدرت و زور 
نامحدود به مردان اعطا کردی تا بھتر مردان 
را با خودت ھمراه کنی و بر گرده ھای خسته 

مرا نه ساله شوھر دادی در .  شان سوار شوی
من را روانه .  حاليکه عروسک در آغوشم بود

به ھيچ گرفتی و زير پاھای .  جھنم حجله کردی
خودت له کردی تا ھرچه بيشتر مبانی مقدس 
. شيعه جعفری را در اين جھان رشد بدھی

اکنون اين منم .  منم که بپا خواسته ام.  اکنون منم
اين منم که ديگر حاضر .  که بيدار گشته ام

نيستم ذره ای از منافع خودم را برای ھيچ 
مصلحتی و برای بقدرت رسيدن ھيچ جناحی 

من ديگر بيدار شده ام و بخوبی می .  فدا کنم
دانم که در چارچوب اسالم جز اسارت و 

می .  بردگی ھيچ چيزی نداشتم و نخواھم داشت
دانم که نمی توانم حتی به کوچکترين خواسته 
. ھايم در چارچوب جمھوری اسالمی برسم

بخوبی فھميده ام که اولين قدم برای رھايی ام، 
من بخوبی .  سرنگونی جمھوری اسالمی است

می دانم که از ھيچ قدرت امپرياليستی و 
سرمايه ھای جھانی نمی توانم انتظار کمک 

آنھا در حال بند و بست با تواند ای .  داشته باشم
رھايی من فقط بدست خودم !  مرتجع اسالمی

رھايی من با شورشھای آگاھانه و .  ممکن است
رھايی من با آتش .  متحدانه ما زنان است

کشيدن حجاب اسالمی و تمام نشانه ھای حجاب 
مرگ بر جمھوری .  اسالمی و اجباری است

 ".مرگ بر حجاب اجباری. اسالمی

مذھبی را از دست رژيم آپارتايد جنسی درآورد 
و اجازه نداد ھر بار که می خواھد جامعه را 
سرکوب و مرعوب کند، نخست بسراغ زنان 
رفته و به بھانه بدحجابی به سرکوب 

سوزاندن حجاب ھا .  سازمانيافته آنھا بپردازد
در خارج از ايران، بطور متقابل، ارسال اين 
پيام به فعالين داخل کشور بود که بايد حجاب 
را بعنوان نماد و سمبل سياسی حکومت 
مذھبی، ضد زن و زن شادی و زندگی 
جمھوری اسالمی در چھارشنبه سوری، در 
ھمه جا، در ھمه محالت و خيابان ھا به آتش 
کشيد و گرد آن به شادی و پايکوبی پرداخت و 
به اين وسيله جمھوری اسالمی را به عقب 

حجاب، نماد و سمبل جمھوری اسالمی .  راند
سوزاندن .  است و بايد به آتش کشيده شود

حجاب اعالم اين نکته است که جنبش 
آزاديخواھی و برابری طلبی زنان ايران که 
يکبار در فردای روی کار آمدن حکومت ضد 

و "  نه روسری نه توسری"زن مذھبی با شعار 
حقوق زن نه شرقی نه غربی جھانی "اينکه 
به مقابله حکومت رفته بود، ھنوز زنده "  است

است و از سوی تمام جوانان، زنان و مردان 
شريف، آزاديخواه، چپ و سوسياليست 

 .نمايندگی و رھبری می شود
و "  ساميه عسکری"من اين نوشته را به 

مارس  8که در مراسم "  آناھيتا رحمانی"

انسانھايی است که ھر روز برای خالصی از 
اعالم .  شر جمھوری اسالمی تالش می کنند

کردند برچيدن کامل بساط اعدام، سنگسار و 
قصاص، امری است که به تمام مردان و زنانی 
مربوط است که ھر روز به بھانه ای در 
خيابانھا با نيروھای سرکوبگر حکومت 
درگيرند و می خواھند يکبار برای ھميشه به 
اين ساز و کار ضد انسانی و کثيف جمھوری 

جامعه آينده ايران بايد از .  اسالمی پايان دھند
شر کليه اين قوانين مذھبی و عقب مانده 
اسالمی رھا شود و مردم سنندج با شعارھايی 
که دادند، تأکيد کردند که ضروری است 
مردمی که برای سرنگونی جمھوری اسالمی 
لحظه شماری می کنند، اين شعارھا را ھر چه 
بيشتر به شعارھا و خواسته ھای انقالبشان گره 

بزنند و برای پيشبرد آنھا 
متشکل شوند، .  سازماندھی کنند

انقالب را سازمان دھند و به 
 .پيروزی برسانند

در خارج از کشور ھم شعارھا و 
خواسته ھای مردم ايران، بطور 
واقعی از جانب نيروھای چپ و 
راديکال ــ يا در واقع اپوزيسيون 
چپ جمھوری اسالمی ــ اعالم، 

آکسيون .  نمايندگی و تکميل شدند
ھای اعتراضی نيروھای چپ، 
آزاديخواه و برابری طلب در 
خارج از ايران، ھر چه بيشتر به 
اين شعارھا تأکيد کردند، برای 
تکميل آنھا راه نشان دادند و به 
اين معنا، حجاب را بعنوان نشانه 
تداوم حاکميت کثيف جمھوری 
اسالمی به آتش کشيده و اعالم 
کردند که معنای سياسی سوزاندن 
حجاب اين است که بايد ابزار 
سرکوب و تحميل بيحقوقی نسبت 
به زنان را از دست جمھوری 

سوزاندن .  اسالمی درآورد
حجاب، گرفتن ابزار سرکوب و 
توحش از دست اين جانيان است 
و سوزاندن حجاب در خارج از 

کشور، رساندن صدای آزاديخواھی و برابری 
. طلبی زنان دربند ايران به گوش تمام جھانيان

صدای زنان و مردان آزاديخواھی که خواست 
ھا و مطالبات انسانی انقالب جاری خود را به 

مارس وصل کردند و زير فشار اختناق و  8
"سرکوب رژيم شعار دادند کار کودکان و : 

 !اعدام و سنگسار و قصاص ممنوع
سوزاندن حجاب ھا در خارج از ايران ھمچنين 
اعالم اين نکته بود که بايد به اينکار بعنوان 
يک ھدف سياسی نگاه کرد و تالش کرد 
ابزارھای سرکوب، بيحقوقی و تحميل قوانين 

ھشت مارس امسال با ويژگی ھا و 
دستاوردھايی که برای جنبش آزاديخواھانه و 
برابری طلبانه زنان داشت، در ابعادی 
باشکوھتر و وسيع تر از سالھای پيش در ايران 

در برخی از .  و جھان گرامی داشته شد
شھرھای ايران و بخصوص در شھرھای 
کردستان باز ھم به بھانه دفاع از حقوق زن و 
اعتراض نسبت به آپارتايد جنسی که جمھوری 
اسالمی سی سال بر زنان تحميل کرده، مردم 
به خيابان آمدند و در شعارھايی که دادند، 
خواسته ھا و مطالبات انسانی و آزاديخواھانه 
انقالب خود را به خواست ھا و مطالبات زنان 
و در واقع کل مردم برای آزادی بی قيد و 
شرط و لغو کليه قوانين تبعيض آميز مذھبی و 
در نتيجه جدايی کامل مذھب از حکومت تبديل 

 .کردند
مراسمی که در ايران و بويژه در سنندج 
بمناسبت گراميداشت روز جھانی زن برگزار 
شد، بار ديگر اعالم اين نکته بود که آزادی 
جامعه در گرو آزادی زنان است و انقالب 
ايران به پيش نمی رود مگر آنکه زنان با 
خواسته ھا و مطالبات برحق و انسانی خودشان 
مثل آزادی انتخاب پوشش، آزادی انتخاب 
ھمسر، آزادی مسافرت، لغو کليه قوانين 
تبعيض آميز اسالمی و قصاص مذھبی و غيره 
در اين انقالب دخالت کنند، حجاب ھای خود را 
برگيرند و به بعنوان نماد، نشان و سمبل 
سياسی حکومت جھل و جنايت مذھبی آتش 

 .بزنند
مردم سنندج ھمچنين بر خواست ھای ديگری 
تأکيد کردند که تمام آنھا ــ در عين حال ــ 
خواست ھا و مطالبات انقالب عظيمی است که 
با سرنگونی جمھوری اسالمی قصد دارد به 
دخالت مذھب در دولت، قوانين، آموزش و 
پرورش، سيستم قضايی و غيره پايان دھد و با 

اعدام، سنگسار "، "کار کودکان ممنوع"شعار 
رھايی زن رھايی "و "  و قصاص محکوم است

، در واقع، راه نشان دادند و اعالم "جامعه است
کردند که خواست لغو کار کودکان ــ در عين 
حال ــ خواست و مطالبه ضروری انقالب 
حاضر و بعبارت ديگر امر ضروری تمام 

حجاب 
اسالمی 

توسط زنان 
تورنتو به آتش 
.کشيده شد  

 ھادی وقفی 

ِ  پِ  «  پر قدرت ترکيه به نام  ِ  ه ( »  ج
CHP    ( اين حزب .  برگزار شد  ) حزب

که از مخالفان سرسخت )  جمھوری مردم 
اردوغان و حزب اسالمگرای اوست ، با 
آوردن زنان به خيابان به اقدام جالب توجھی 

 .دست زد 

زنان شرکت کننده در اين تظاھرات پارچه ھای 
مشکی را به عنوان چادرسياه ، تکه تکه کرده 

تصاوير فوق العاده ای از .  و زيرپا گذاشتند 
اين راھپيمايی در تلويزيون ھای غير اسالمی 

 .ترکيه پخش شد 

زنان شرکت کننده در اين تظاھرات پارچه ھای 
مشکی را به عنوان چادرسياه ، تکه تکه کرده 

 و زيرپا گذاشتند  

به مناسبت ھشتم مارس  2010مارس  3روز 
تظاھراتی از سوی زنان عضو يکی از احزاب 

زنان ترکيه بطور 
نمادين چادرھای خود 

 را آتش زدند
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فالکت، حکومت ظلم و نابرابری، حکومت ضد 

اين حکومت   –زن، ضد کارگر و ضد دانشجو 
ضد انسانيت را نخواسته و نميخواھيم؛ و برای 
به زير کشيدن جمھوری اسالمی عزم مان را 

اين را بدانيد که به شما کاسه .  جزم کرده ايم
ليسان حکومت جمھوری اسالمی ھم اجازه 
نخواھيم داد که در خارج کشور فرھنگ مذھبی 

ارتجاعی جمھوری اسالمی،   -و تروريستی
فرھنگی که چيزی جز قتل، آدمکشی، تجاوز 
وسنگسار، و اعدام انسانھا نيست، را تبليغ و 

 . ترويج کنيد
برويد آقای افخمی و اين بساط مزورانه تان را  

حنايتان در نزد .  جای ديگری پھن کنيد
آزاديخواھان، برابری طلبان، و سرنگونی 

ھمانگونه که مردم .  طلبان رنگی ندارد
آزاديخواه ايران در ابعاد ميليونی در حال 

ما ھم در .  برچيدن نظام اسالميتان ھستند
عرصه خارج کشور نيز بساطتان را جمع 

 .خواھيم کرد
زنده باد مبارزات آزايخواھانه و برابری  

 طلبانۀ مردم ايران
 مرگ بر جمھوری اسالمی

 

چرا که .  گلوله باران شده اند را درک کنيد
آنزمان که شما به عنوان نماينده مجلس شورای 
اسالمی در حال تصويب و تاييد قوانين ضد 
انسانی جمھوری اسالمی بوديد، آزاديخواھان 
شکنجه ميشدند، مورد تجاوز قرار ميگرفتند، به 
دار آويخته ميشدند، تيرباران ميشدند و در گور 

 .  ھای دسته جمعی دفن ميگشتند 
آقای افخمی، ميدانيم که شما در پروسۀ پايانی 
پروژۀ فيلم وارونه به تصوير کشيدن و تطھير 
و مدح زندگی خمينی اين جالد تاريخ و عامر 

شما خمينی اين فرزند .  اين جنايتھا ھستيد
تاريکی اسالمی، يعنی سمبل جنايت و 
خونخواری، سمبل قتل و آدمکشی سمبل جھل و 

فرزند "خرافه سمبل تاريکی و سياھی را بجای 
 .به ذھن مردم حقنه ميکرديد" صبح

آقای افخمی ميليونھا نفر از ما ايرانيان خارج 
کشور نه به ميل خود، بلکه بخاطر شکنجه، 
تجاوز و سنگسار و اعدام دولت تحت حمايت 

جرم ما .  شماست که آواره اين کشورھا شده ايم
تبعيديان، ما زندانيان سياسی چيزی جز 

 . آزاديخواھی و برابری طلبی نبوده است
اما اين را بدانيد که آزاديخواھان  برابری 
طلبان، مردم مبارز ايران، حکومت فقر و 

آزاديخواھان شکنجه ميشدند، مورد تجاوز قرار 
ميگرفتند، به دار آويخته ميشدند، تيرباران 
ميشدند و در گور ھای دسته جمعی دفن 

   .ميگشتند 
آقای افخمی ما مخالفين ماشين آدمکشی 

مخالفينی که از دست .  جمھوری اسالمی ھستيم
حکومت اسالمی مورد حمايت شما، به اينجا 

مطمئنم نميتوانيد احساس .  متواری گشته ايم
زندانيانی  را که در  زندان مورد تجاوز قرار 
گرفته اند، احساسات کودکانی که مادرشان جلو 
چشمانشان در زير شکنجه جان سپردند،  
احساسات مادرانی که حتی اجازه دفن فرزندان 
تيرباران شده اشان را نداشته اند، احساس 
کارگرانی که برای اعتراض و گرفتن حقشان، 

آقای افخمی ما مخالفين ماشين آدمکشی  
مخالفينی که از دست .  جمھوری اسالمی ھستيم

حکومت اسالمی مورد حمايت شما، به اينجا 
مطمئنم نميتوانيد احساس .  متواری گشته ايم

زندان مورد تجاوز قرار    را که در زندانيانی 
گرفته اند، احساسات کودکانی که مادرشان جلو 
چشمانشان در زير شکنجه جان 

احساسات مادرانی که حتی اجازه دفن  سپردند، 
فرزندان تيرباران شده اشان را نداشته اند، 
احساس کارگرانی که برای اعتراض و گرفتن 

چرا .  حقشان، گلوله باران شده اند را درک کنيد
که آنزمان که شما به عنوان نماينده مجلس 
شورای اسالمی در حال تصويب و تاييد قوانين 
ضد انسانی جمھوری اسالمی بوديد، 

به بھروز افخمی سفير سينمای جمھوری : خطاب
 اسالمی در تورنتو    

  " فرزند صبح"کارگردان فيلم 
 فيلمی از زندگی ننگين روح هللا خمينی 

 جنايتکار و بنيانگذار ھولوکاست اسالمی در ايران 
 فخری جواھری                     

اين برنامه ھا کامال سياسی "اشاره کردند که 
است و جمھوری اسالمی و مريدان راسخش در 
قالب برگزاری چنين مراسم و نمايشاتی، اھداف 
و سياست ھای پنھان و ضدمردمی خود را 

امثال بھروز افخمی از مزايا .  پيگيری می کنند
و امکاناتی که از رھگذر سی سال غارت و 
چپاول جمھوری اسالمی نصيب برده اند، 
خورده اند و چاپيده اند و اکنون از ترس و 
وحشت انقالب عظيم و بنيان کنی که در راه 

ايشان اعالم ."   است، به فکر عافيت افتاده اند
ما خشونت طلب نيستيم اما "کردند که 

سرنگونی جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته 
اش، بقدرت انقالب مردم، تنھا راه ممکن، 
عملی و اتفاقا مسالمت آميز است و ما اجازه 
نخواھيم داد در شرايطی که جوانان ايران را 
در خيابانھا به گلوله می بندند و حداقل حقوق 
انسانی را از مردم دريغ می کنند، جمھوری 
اسالمی و مزدورانش بخواھند پايه ھای لرزان 
."  اين رژيم را در خارج کشور تحکيم کنند

جمھوری اسالمی سی سال "ھمچنين گفتند که 
است که دارد می کشد و سرکوب می کند و 
دفاع ازخود در مقابل يک رژيم خونريز و 

 ..."مذھبی حق مردم است و 
در نھايت و پس از بحث ھای فراوان، قرار بر 
اين شد مخالفين در يک جلسه عمومی پرسش و 
پاسخ که البته با حضور بھروز افخمی تدارک 
... ديده شده باشد، شرکت کنند و اينچنين

مخالفان جمھوری اسالمی يکبار ديگر مراسم 
خيمه شب بازی مزدوران و سفيران فرھنگی 
جمھوری اسالمی را به صحنه ای برای افشای 
جنايات، دزدی ھا و فريبکاريھای مقامات و 

 ■ .مسئوالن رژيم مذھبی تبديل کردند

اگر بھروز افخمی !  ھمه چيز روشن است
درست گفته باشد، احتماال نه تنھا ھيچگاه در 
دفاع از جمھوری اسالمی کوتاه نيامده بلکه 
اساسا دارد اعتراف می کند که بسياری 
چيزھای ديگر ھم از خمينی عقب مانده، وحشی 

دارد در روز روشن و !  و جالد آموخته است
در شرايطی که انقالب مردم پايه ھای کثيف 
جمھوری اسالمی را بلرزه درآورده، خود را 
مريد پايه گذار اين بساط جنايت و کشتار، فقر و 
بدبختی مذھبی و دستور دھنده کشتارھای وسيع 
جمھوری اسالمی در سالھای شصت تا شصت 

قصد کوتاه آمدن ھم .  و ھفت معرفی می کند
ندارد و اساسا ــ تازه ــ تصميم دارد اينبار در 

کارگاه آموزش "خارج از کشور و تحت پوشش 
آموخته ھايش از "  فيلم سازی بھروز افخمی

 !خمينی را تمرين و تدريس کند
در ھر حال، اين مراسم به صحنه پرشور 
ديگری از مبارزه مخالفين رژيم بر عليه 
تالشھای جمھوری اسالمی در خارج کشور 
بمنظور گستردن بساط تحميق و تحريف 

يوسف اکرمی ضمن .  عمومی اش تبديل شد
اظھار خوشحالی از تصميم مديريت اين مؤسسه 
بمنظور لغو جلسه بھروز افخمی، از مدير آن 
خواست تا از اين پس در انتخاب کسانی که 
دعوت می شوند، و ھمچنين به ارتباط سياسی، 
اقتصادی و فرھنگی  اين افراد با جمھوری 

 .اسالمی توجه کنند
نکته قابل توجه اين تجمع اعتراضی، حضور 
جوانان ھنرجويی بود که برای شرکت در جلسه 
تدريس بھروز افخمی در اين مؤسسه حاضر 

اين جوانان ھر چند ــ در نھايت ــ .  شده بودند
سھيم بودن بھروز افخمی در فعاليت ھای 

سياسی ــ اجرايی و فرھنگی جمھوری 
اسالمی را که بطور واقعی مساوی با 
سھيم بودنش در غارت و چپاول و تالش 
برای تحميل عقب ماندگی فکری ــ 
فرھنگی است، می پذيرفتند اما، اضافه 

بايد کسانی مثل بھروز "می کردند که 
افخمی را بگونه ای مسالمت آميز به 
پاسخگويی کشيد و البته او ھم بايد بپذيرد 

برخی ھم می !"  که اشتباه کرده است
شما اينجا را بھم ريخته ايد و "گفتند 

جنايات و غارتگری ھای جمھوری 
!" اسالمی ربطی به افخمی ندارد

اعتراض کنندگان در پاسخ به اين مسئله 

و باز از آن ھم مھم تر، آيا 
حرف يا دفاعی از خود 
برای خدمات فرھنگی 
ارزشمندی که برای 
جمھوری اسالمی انجام 
داده و سکوتی که در مقابل 
جناياتش کرده است، دارد 
يا گمان می کند ھم اکنون می تواند با خيال 
راحت و فارغ از ھرگونه پاسخگويی در خارج 

از کشور به زندگی راحت و باصطالح 
 روشنفکرانه اش ادامه دھد؟

، "فرزند صبح"بھروز افخمی، سازنده فيلم 
يوسف .  فيلمی درباره زندگی ننگين خمينی است

"اکرمی می گويد اين فيلم يکی از پرھزينه : 
ترين فيلم ھای تاريخ سينمای جمھوری اسالمی 
و در واقع فيلمی است که برخی ديگر از 
ھنرمندان ساخت آنرا نپذيرفتند يا جرأت نکردند 

بھروز افخمی اما، کسی است که .  که بپذيرند
اين شھامت را داشته و اساسا ايرادی ھم در اين 

فرانس "افخمی در مصاحبه با ."  کار نديده است
ساخت اين فيلم به پيشنھاد "گفته است "  پرز

و "  مؤسسه نشر آثار امام صورت گرفته است
در مصاحبه ديگری ھم که با پايگاه اطالع 

انجام داده، مراتب ارادت خود "  حوزه"رسانی 
: را به امام خمينی اينگونه بيان کرده است

حضرت امام شخصيتی بود که بخش بزرگی "
از زندگی و شخصيت من بوسيله ايشان شکل 

از اولين سالھای جوانی که ايشان .  گرفته است
را شناختم و زمانی که در قيد حيات بودند به 
ايشان توجه می کرديم و سعی می کرديم راه و 
رسم واقعی زندگی کردن را از ايشان 

از نوزده سالگی تا سی و يک ....  بياموزيم
سالگی، شخصيت واقعی من با نگاه کردن و 
فکر کردن به شخصيت، منش و رفتار امام 

 ."خمينی شکل می گرفت

با تالش  2010مارس  1روز دوشنبه 
آزاديخواھان و برابری طلبان، يکبار ديگر 
بخشی از تالشھای جمھوری اسالمی برای 
گستردن حاکميت فرھنگی ــ ھنری اش در 
خارج کشور بھم ريخت و به شکست کشانده شد 
و يا بھتر بگويم مديريت مؤسسه ای که قرار 
بود بھروز افخمی در آن به تدريس بپردازد، با 
انتشار اطالعيه ای از کنسل شدن جلسه مذکور 

مديريت اين مؤسسه در اطالعيه خود .  خبر داد
آورده بود که با توجه به اعتراض تعدادی از 
ساکنان ايرانی ساکن تورنتو و تأثير منفی اين 
اعتراض در فعاليت ھای اين مؤسسه، کالس 
. بھروز افخمی تا اطالع ثانوی تعطيل است

شايد بھروز افخمی و شاگردانش به ما ايراد 
بگيرند ــ و گرفتند ھم ــ که چرا بيھوده و بی 
جھت، تالشھای يک فيلمساز و ھنرمند دلسوز 
را به جمھوری اسالمی گره می زنيم و 

در .  باصطالح آنھا ھمه جا را بھم می ريزيم
پاسخ به اين انتقاد به بخشھايی از بررسی 

، فيلمساز و ھنرمند متعھد و در "يوسف اکرمی"
روزنامه نگار و "  فرامرز شيراوند"تبعيد و 

بھروز افخمی، مريد "فعال سياسی که با عنوان 
امام خمينی و سفير فرھنگی سينمای جمھوری 

در ھمين زمينه منتشر ساخته اند، "  اسالمی
 .اشاره می کنم

بھروز افخمی کيست؟ چه نقشی در فعاليتھای 
باصطالح فرھنگی جمھوری اسالمی بويژه در 
چھار سال دوره نمايندگی اش در مجلس داشته 
و چرا بعنوان يک فيلمساز ضمن برخورداری 
از تمامی مواھب کاست قدرت در ايران، 
ھمواره در مقابل فقر و بدبختی و سرکوب و 
کشتاری که جمھوری اسالمی سی سال به مردم 
ايران تحميل کرده، سکوت کرده است؟ از ھمه 
مھم تر، چرا در شرايطی که مبارزه انقالبی 
مردم ايران عرصه را برای مقامات مختلف 
جمھوری اسالمی تنگ کرده و آنھا را به فکر 
عافيت انديشی انداخته است، بھروز افخمی ــ 
احتماال ــ به فکر سکونت در کانادا افتاده است؟ 

کارگاه آموزش فيلم سازی بھروز " 
 !در تورنتو تعطيل شد" افخمی
 ھادی وقفی
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برای   - درست يا نادرست  -تمام زنانی که 

توانند در  خودشان عقايدی دارند و تا حدودی می
مثل زن .  مورد زندگي ی خود تصميم بگيرند

امروزی ی فيلم خاک، زن امروزی ی فيلم 
موتوری و  بلوچ، زن امروزی ی فيلم رضا

 .ھا امثال آن

گذاری طبيعتاً فرھنگ سّنتی و  معيار اين ارزش
است و  »لومپنيسم-فرھنگ غيرتی«تر  دقيق

خواھد از چارچوب قفس خود  وقتی کيميايی می
قدمی فراتر بگذارد، دو نوع زن ديگر 

 :آفريند می

ً از   -1 زنانی که امکان چرخش دارند و طبيعتا
شوند، مثل  تبديل می »خوب«به زن  »بد«زن 

 .ھا زن امروزی ی بلوچ و زن فيلم گوزن

مثل زن فرنگی .  زنانی با مفھوم استعاری  -2
 .در فيلم خاک و زن فيلم غزل

بندی ی باال  ظاھراً زن فيلم خط قرمز در تقسيم
که خواھيم ديد کيميايی با  گنجد، اما چنان نمی

تغييراتی که در فيلمنامه ی بيضايی، شب 
آفرينش  سمور، داده است يکبار ديگر دست به

 .زن آشنای ی خوب خود زده است

داند که  نويسنده ی اين مقاله پيشاپيش می
شکلی که گذشت از بنياد  ھا به بندی ی آدم تقسيم

غلط است، مگر در آثاری که در آن مردم فقط 
ھای  به بد و خوب تقسيم شده باشند نه به انسان

رو تمام  از اين.  کمال و درگير شرايط رو به
ھای کيميايی دچار فقِر فرھنگی  زنان در فيلم

. زن است ھستند که ناشی از نگاه کارگردان به
فرھنگی را خوب و نوعی  منتھی او نوعی بی

فرھنگی که غرور مرد را  زن بی.  داند را بد می
فرھنگی که  است و زن بی »خوب«راضی کند 

 .است »بد«در برابر غرور مرد بايستد 

ھايش  چه کيميايی در مورد زن در فيلم شايد آن
گويد، عمدی نباشد و از ناخودآگاه او تحت  می

ھای غلط و رايج جامعه و فرھنگ  تأثير ارزش
مسلط بر آن سرچشمه گرفته باشد، اما نکته در 

جاست که ھنرمند بايد آگاه باشد و بدون  اين
فکر، ارزش نادرستی را که در جامعه مطرح 
است تأييد نکند و بکوشد تا نشان دھد اگر زنان 

شک اشکال در  دچار چنان افولی ھستند بی
نظامی است که با تحميل شرايط نابرابر و 

ھای غلط و منفی ی خود آنان را نديده  ارزش
 ■.گرفته و سرنوشتشان را انکار کرده است

برای مطالعه کامل مقاله به سايت سينمای آزاد 
 :مراجعه کنيد

http://www.cinemaye-azad.com/others/
others24.html  

. شود ديده می »زن«ھای کيميايی،  در تمام فيلم
ً بر  اما حضور زنان در فيلم ھايی که اساسا

زند، از حد  محور زندگی ی مردان دور می
 .رود ھای تزئينی فراتر نمی جنبه

ناپذير در حاشيه ی  زنان با سرنوشتی تغيير
شوند و حضورشان در خط  ھا ظاھر می فيلم

. اصلی و درونی ی داستان فيلم اثری ندارد
پرداخت کيميايی در ھمين نگاه کوتاه و گذرا 

نقش زن، چنان بسته و بدون عمق است که  به
. ھا تنھا صورِت ممکن زن ھستند گويی آن

رود، در ھر  دنبال ھر سفری که مردی می به
جنجالی  تفريحی که مردی احتياج دارد، در ھر

کند و ھر زمان که مردی  پا می که مردی به
ميرد، زنانی ھستند که با گريه و التماس  می

کردن، با رقصيدن و آواز خواندن، با دعا و 
ُندبه و با موی و روی خراشيدن و شيون زدن، 

رنگ  مايه ی مردان خود را ُپر چھره بی
 .کنند می

ھايش، ميان دو فرھنگ سّنتی و  کيميايی در فيلم
تحليل ظاھراً  کوشد به می.  مدرن، بالتکليف است

نگِر امروزی بپردازد، اما در نھايت  واقع
چشمه  احکامش از اخالقيات فرھنگ سّنتی سر

از طرفی با تعھد و مسئولّيت و .  گيرد می
نگرِی ی امروزی آشنا است که پسند  واقع

دار  روشنفکران است و از طرفی داعيه
است که پسند  »لومپنيسم  -فرھنگ غيرتی«

 .ھاست توده

 مسعود کيميايی

ھای روشنفکری دارد و ھم اخالق  ھم کنايه
کند و آواِر اين بالتکليفی در  سّنتی را تأييد می

ھای او بيش از ھمه، بر سِر نقِش زن،  فيلم
ً به  در فيلم.  شود خراب می ھای کيميايی عموما

و  »خوب«زنان :  خوريم دو دسته زن برمی
 .»بد«زنان 

خوار، چشم  ، زنانی ھستند غم»خوب«زنان   -1
آنھا خودشان .  راِه مردان خود به در و چشم به

زنانی بدون تخّيل و تدبير و .  ھيچ نيستند
حتی   -بدون آرزو، بدون رؤيا .  انداز چشم
، ناتوان از تغييردادن وضعيت خود -خلوتشان در

فاقد قدرت .  يا ديگران، حتی بدون کوشش کردن
گيری و بدون تأثير در فکر و عمل  تصميم
زنانی که ممکن است گاھی ِنق بزنند .  ديگران

زنانی .  اند ھرچه پيش آيد راضی ولی بھرحال به
موتوری، نامزد  مانند مادر قيصر، مادر رضا

آُکل، شوکِت  کالم داش صبور قيصر، مرجاِن بی
 .فيلم خاک و زنان گريان سفر سنگ

دليل،  ھر ، زنانی ھستند که به»بد«زنان   -2
. کنند کردن می زدن و التماس کاری جز ضجه

ای بيش  بينيم که ابراز چنين نظری مغالطه
تحليل و نقد  گرايی دست به چرا که واقع.  نيست

اش  زند و غرِض نھايی روابط و معيارھا می
فاش و رسوا کردن معيارھای ضد انسانی و 

چون در .  اعتالی روابط حاکم بر جامعه است
که خواھد آمد، تماشاگر  ھای کيميايی، چنان فيلم

ھا  شود، من آن با چنين قصد و ھدفی روبرو نمی
ھايی ھستند  ھا فيلم بلکه آن.  دانم گرا نمی را واقع
ھای واقعی،  زمينه ای که کيمايی با تکيه بر حادثه

و اغراق در فرھنگ لومپنی، حوادث فيلم ھايش 
تواند  چنين کسی ديگر نمی.  سازد را مؤثرتر می

خود را ھنرمند بخواند و مدعی ی رسالت 
تواند خود  چنين فردی نمی. روشنفکری نيز باشد

گذرد مسئول  چه در پيرامونش می آن را نسبت به
که لقب  تر آن و متعھد بخواند و از ھمه مھم

 .خود بپذيرد گرا را بر واقع

ھای واقعی ی فيلمھای کيميايی،  يکی از زمينه
ھمچون اشياء، ابزار، در، ديوار و ديگر 

پس ببينيم در .  است »زن«ظواھر واقعی، 
تصوير  دنيای سينمايی ی کيميايی، زن چگونه به

دوش  ھای جامعه را بر درآمده و باِر کدام ارزش
حد مطابق يا  ِکَشد و وجود اين زنان تا چه می

ھای زن ايرانی  آل ھا يا ايده دور از واقعيت
طبيعی است که تفکيک نقش زن از .  است

ھا، کاری است انتزاعی و در  مجموعه ی فيلم
حوزه ی قلم و نشان دادن درست يا نادرست 

تواند از درستی يا نادرستی ی  ھا نمی بودن آن
 .کّل فيلم جدا باشد

بنابراين .  ام فيلم اّوِل کيمايی، بيگانه بيا را نديده
توجه من در اين بررسی معطوف است 

آکل،  موتوری، داش ھای قيصر، رضا فيلم به
ھا، غزل، سفرسنگ و خط  بلوچ، خاک، گوزن

فيلم خط قرمز که بعد از انقالب ايران .  قرمز
نمايش عمومی نگرفت  ساخته شده بود، اجازه 

اما در جشنواره سينمايی ی تھران، زمستان 
در دو شب متوالی، ھر شب سه سئانس،   ١٣۶١

فيلمی که در اين نوشته   ٩از .  نمايش درآمد به
ھا  مورد نظر است، فيلمنامه ی چھارتای آن

ھا  تای آن نوشته خود کيميايی است و پنچ
اقتباسی است از آثار نويسندگان مختلف که 

 :عبارتند از

آُکل اثر صادق  آُکل از داستان داش فيلم داش
سبحان  ھدايت، فيلم خاک از داستان آوسنه ی بابا

آبادی، فيلم غزل از داستان  اثر محمود دولت
مزاحم اثر خورخه لوئيس بورخس، فيلم سفر 
سنگ از نمايشنامه سنگ و ُسرنا اثر بھزاد 

فيلم خط قرمز از فيلمنامه شب َسمور  فراھانی و 
(اثر بھرام بيضائی شب سمور در نشريه . 

 .)به چاپ رسيد 1360چراغ، تھران، 

شمار ايرانی در  با کنار گذاشتن چند فيلم انگشت
ايران، که  60تا  40تاريخ سينمای دھه ھای ی 

ھا ھويتی ويژه و قابل توجه دارند،  زنان در آن
ھای  ھا که از نظر ارزش ھا، چه آن در ساير فيلم

ھا که بازار  اند و چه آن مثبت سينمايی مطرح
عنوان  اند، زنان به تجارت را گرم کرده

ھای واقعی و موجودات بشری،  شخصّيت
ھای  جھاِن زنان در اکثر فيلم.  مطرح نيستند

ايرانی، جھانی در حاِل سکون يا در نھايت، 
ُکنشی که بود و  زنان بی.  تابع جھان مردان است

نبودشان در کل داستان فيلم تأثير مستقيم و 
با گسترش و تثبيت زن و .  واسطه ندارد بی

صورت امری  جھانش در شکل ياد شده و به
واقعی و تغييرناپذير از طرف کسانی که مدعی 
ی روشنفکری و آگاھی ھستند، مسائل متعددی 

ترينش تثبيت و حقانيت  شود که مھم ايجاد می
ھای نادرست جامعه  پندارھا يا ارزش بخشيدن به

 .است

ھای مسعود  در اين مقاله نقش زن در فيلم
تا "  قيصر"يعنی از فيلم  1346کيميايی از سال 

مورد نقد و "  خط قرمز"يعنی فيلم  1361سال 
ھای  انتخاِب فيلم.  بررسی قرار گرفته است

 :دو دليل است کيميايی به

اکثر فيلمھای کيميايی از موقعيت تجاری ی   -1
خوبی برخوردار بوده و نمايش وسيع در جامعه 

 .اند داشته

از عناصر و کنايات )  سطحی(با استفاده ی   -2
آن زمان،  روشنفکرانه و اجتماعی ی مد روز 

 .ھای معمول فارسی فاصله دارند از فيلم

خالف تمام  که خواھيم ديد، نقش زن به اما چنان
ھای کيميايی، دنباله  عناصر روشنفکری در فيلم
ھای مبتذل فارسی  ی ھمان نقش زن در فيلم

. زنانی بدون کنش و بدون ھويت.  است
موجوداتی تھی از خصوصيات انسانی و در 

 .خدمت نيازھای مردان

گرا  ساز واقع برخی از منتقدين، کيميايی را فيلم
در نظر آنان ظاھراً واقعگرايی .  اند خوانده

حتی   -حقانيت بخشيدن به فرھنگ مسلط جامعه 
اما با کمی دقت می .  می باشد  -سخيف ترينشان

 نقش زن 
در فيلم ھای 

مسعود کيميايی 
1346- 1361 

 پرتو نوری عال

 !روشنگر متعلق به شماست
 .با پشتيبانی مالی خود به ادامه انتشار روشنگر ياری رسانيد
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گويم ھيچ گاه استالين، بابای تو نخواھد شد و 
روس ھا تا زمانی تو را دوست دارند که 

مواظب خودت ودوستانت .  نوکری آنھا را بکنی
سوار اسب ديگران نشوکه تو را به زمين .  باش

می زند وبا ريسمان پاره اجانب خود را به چاه 
ايرانی .مياندازکه نوکری نبايد کارايرانی باشد

  بايد نوکروآقای خودش باشد

دکترارانی درزمينه کتاب ھای علمی، 
آثارزيررا نوشته که درنوع خود بسيارارزشمند 

 :ھستند
 بخش12کتاب فيزيک در
 بخش 12کتاب شيمی در 

 کتاب بيولوژی  نباتات
 کتاب بيولوژی  حيوانات

 )علم روح(کتاب پسيکولوژی 
 اصول مادی دياالکتيک

دکترارانی رساله ھای زير را تأليف وبرخی را 
 :تدوين نموده است
 تئوری ھای علم

 کاتاليزورھا وجوھرھيپوفسفروز
 بررسی رباعيات خيام

 بررسی در تأليفات ناصرخسرو
 بدايع سعدی

رساله فی شرح، اشکل من مصادرات 
 .حکيم عمرخيام -اقليدس

کتابھای زيررا دکترارانی دردست تأليف داشت 
که پس ازمرگ وی برخی ازآنھا 

 .منتشرشد
 ديناميک اتم و امواج

 البراتوارو صنعت فيزيک وشيمی
 ديناميک در ديناميک
 ديالکتيک عمومی

 شطرنج
 سی سال ايران

 شعله تاريخی آھنگر
 پشت آن ديواربلندک

 تاريخچه افکارو متفکران
 از الی اوراق باطله.10

گرچه دوران زندگی دکتر ارانی بسيارکوتاه بود 
ولی آثار علمی وسياسی به جای مانده از 

يادش .  اوبسيار گسترده و عميق وماندگاراست
  گرامی و ماندگارباد

 

مرد با دانشی چون ارانی، گرچه عضو گروه 
نفر بود، اصوالً نظامی چون  53موسوم به 

او معتقد بود که .  نظام شوروی را قبول نداشت
 .از پيشوايان بزرگ روس ھم بھترمی فھمد

کسانی که با ارانی درزندان بودند و اغلب افراد 
باسوادی بودند مثل احسان طبری، بزرگ 
علوی، انورخامه ای، نورالدين کيانوری 
وديگران، ھمه معتقد بودند وھستند که 
دکترارانی درميان مبارزان ايران جايگاه وااليی 

 . داشت

ارانی تا پايانی عمرو زمانی که آخرين لحظات 
زندگی خود را درزندان می گذارند، 
ھرگزاظھار زبونی وپشيمانی نکرد ودرانديشه 
اش تجديد نظرنکرد وبا اعتقاد راسخی که 

او می گفت .  داشت به آرمان ھايش وفادارماند
به آنچه عقل من به من می گويد معتقدم وتاکنون 
نتوانسته ام به چيزی بھترازآنچه می انديشم، 

 .به ھمين جھت من اينم که ھستم. دست يابم

بزرگ علوی درمونيخ می گفت من درست تر 
. و صحيح انديش ترازدکتر تقی ارانی نديده ام

پس از انقالب اسالمی عده ای از کسانی که در 
دامن حزب کمونيست شوروی بزرگ شده بودند 
واز پستان حزب توده ايران ودرحقيقت روسيه 
شوروی تغذيه می شدند به جان ھم افتادند و 
کوشيدند تا گناھان خود را به گردن يکديگر 
بياندازند و استغفارگويان، ھمديگر را رسوا 
نمايند، احسان طبری به اسکندری، اسکندری 
به رادمنش ورادمنش به يزدی وکامبخش 

خالصه ھمه سفره .....  ويزدی به کيانوری و
ھای خيانت رابرای مردم بازکردند ولی ھيچ 
کدام جرأت نکردند به نامدارانی چون فرخی 
يزدی، خسروروزبه ودکترارانی وصله ای 

 .روح اين دليران ميھن شادباد. بچسبانند

مرحوم نصراله اسفندياری که از مرحوم 
دکترارانی وزنده ياد فرخی بازجويی کرده بود 
برايم نقل کرده است که روزی برايم قطعه 
کاغذی آوردند که دکترارانی به طوری می 
خواسته آن را به خارج اززندان بفرستد تا به 

من آن نامه .  دست عظيم برادرستارخان برسد
را خواندم وسپس دستوردادم تا به عظيم 
برادرستارخان درتبريزبرسانند، من آن نامه را 

عظيم عزيز، :  در نامه آمده بود. رونويسی کردم
. برادرتو يکی از پيش کسوتان آزادی ايران بود

چون تو را ھم مثل او دوست دارم به تو می 

دکترارانی دردوران زندگی وتحصيل درآلمان 
چند کتاب بسيارارزشمند خود را 

به ايران 1309ارانی در سال .منتشرکرد
بازگشت وچند سالی در وزارت جنگ به ادامه 

به وزارت  1315خدمت پرداخت ودرسال 
درضمن دکترارانی ازسال .  صنايع منتقل شد

مجله سياسی و علمی دنيا را منتشر کرد  1312
که تا آن زمان، چنان مجله پرمحتوايی درايران 

مجله دنيا تنھا مجله ايرانی بود .منتشرنشده بود
که نيازجوانان نوجو وپيشرو را برآورده می 

دکترارانی، دراوج شکوفايی عمرو .  کرد
. شکوفايی انديشه اش، به زندان رژيم افتاد

رژيمی که تحمل انديشه ھای آزادی خواھانه 
 .اورا نداشت

ھنگامی که دکترارانی درزندان بود، عمرش را 
دردخمه ای که عمداً به طورمصنوعی درآن 
رطوبت ايجاد کرده بودند و روزنه ای به خارج 
نداشت، سپری کرد ودرھمان دخمه مرطوب 
وتاريک بود که به دست دژخيمان رژيم درسال 

اوبه .  درزندان قصر به شھادت رسيد 1318
 .سال داشت 36ھنگام شھادت 

دکترارانی که نمی توانست با آن احساس مردم 
دوستی وآزادی خواھانه وانديشه ژرف نگرش، 
با بی تفاوتی از فساد وتباھی ونابسامانی ھايی 
که به دست يک مشت خائن وفاسد وغارتگربر 
ملت ايران تحميل شده بود، بگذرد، پس از 
شھادتش، شايع کردند که او کمونيست وطرفدار 

درصورتی که به باورمن، .  روس ھا بوده است

به 
 صدرنام آن دانش پژوھانی که ناديدند برنايی

 نويسد خاِمه ی دانش  شما ھرگز نمی ميريد                                                                       

يکی از انديشمندان و شخصيت ھای بزرگ 
سياسی ومبارز آزادی خواه ايران درقرن 

که با زندگی خود، .  کنونی، دکترارانی است
راه آزادی مردم را ھموارو درخت آزادی را 

او را می توان در رديف .  آبياری کرده است
قھرمانانی چون ملک المتکلمين، ستارخان، 

.... باقرخان ، فرخی يزدی، خسرو رزوبه و
 .به شمارآورد

دکتر تقی ارانی که يکی از بزرگان جامعه 
دانش و ادب ايران بوده، ازانديشمندان ونظريه 
پردازان سياسی بوده است که جان خود را 
درراه اعتال وسرافرازی ملت و مملکت 

 .خويش، فدا کرده است

او می دانست و يقين داشت که زمامداران خود 
فروخته وزبون، طاقت تحمل انديشه ھا ودرک 

 .حقايقی را که او می گويد، ندارند

دکتر تقی ارانی، فرزند ابوالفتح ارانی کارمند 
وزرات دارايی بود وسال تولدش را، مادرش 

اوھنگامی که .  نوشته بود 1281درپشت قرآن،
کارمند وزرات جنگ بود برای ادامه تحصيل 
به آلمان اعزام شد وچون مدارج تحصيلی را با 
نمرات بسيار خوب وعالی، می پيمود، دانشگاه 

پس .  ھرگزازاو مطالبه ھزينه تحصيلی نکرد
از اخذ درجه دکترا، دردانشگاه برلين به 
 .عنوان استاد ادبيات شرق به تدريس پرداخت

 دکترتقی ارانی ، 

 انديشمند و مبارز ملی
 علی ضرابی

 به صدرنام آن دانش پژوھانی که ناديدند برنايی

 نويسد خاِمه ی دانش  شما ھرگز نمی ميريد                                                     
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 فردا می خواھنـد ُگـلـی ديـگـر را پـر پـر کننـد
 مگـر نمـی شنويـد؟ طناب دار بر گردن اوست

 
فـريـادم کـه حتمـأ صـدای تـو ھـم ھست در فضا مـی 

 پيچـد 
 ولی افسوس، ھمه در خوابيـم

 بـدون اينـکه، نه ساغری باشد نه مـی ای
 

 بـازھـم خواھش و تمنـا
از جنـايتـکاران ِ سی و يکسال ِ حاکم، بر ميھنمـان، 

 »او را آزاد کـُنيــد « 
 
 

 !می دانـم، صـدای اعتـراض از ھر سو ُبلنـد است 
 ! اتفاقأ، حقـوق بشـر ھـم ، ساکت نيست

.                   ولی اين اعتـراض، پاسخ من و تـو نيست
 

 بـايـد او را از دستـان ِ اھـريمنـان بر ميھـن 
 ! رھايش کنيـم 

 
 راستـی از خود سئـوال کـرده ايـد

 تـا کـی بشنـويـم و بـخوانيـم
 .اعــدام شـد ... 

 1388اسفند  14آديـنه 
 

 

 دوست دارم 
 

طناب دار در آسمانی که ديگر، زيبايی رنگ آبی ھم 
 را در خود ندارد

رقص مرگ را ندا می دھد، و من در زمين، نظاره 
 گر  ِ آن رقص خونينــم 

 
 شب تھـی از آسمـان ِ بـی ستـاره

 آرام ھمچـون شبھـای دگـر، در پھنـه ِ ظلمـت  
 به خواب سنگيـن تـر از تـاريکـی

 چون دريـای بـی جنبش 
 زنـدگـی روز مـره را می گـذرانـم

 
 او را ديگـر، در روز و شب جستجـو نکـن

 ولـی ما ھنوز، شبھـا و روزھـای خـواب را داريـم
 

 دريغـا، ايـن کابـوس ادامـه دارد
 باز ھم در خيـل سياھی ھای شب

 دشنه ای آماده قطـع کردن فـريـاد آزاديست
 

 زندگی من ِ انسـان
 ھـر روز با شنيـدن خبـر دردناکـی سپری می شود 

 فکـر آن کابوس ھا، قلبـم را به درد می آورد
 

 لحظه ای خود را جای او می بينـم
 نـه، نـه، حتی تصورش ھم از اراده من خارج است

 
 ھـر چنـد نـاتوانـم، ولـی فـريـاد بر مـی آورم

 

 پـويـان انصـاری                            
Pouyan49@yahoo.se 

 
 !بـاز ھـم طنـاب ِ دار 

 
 ؟!راستـی شنيـده ايـد مـی خـواھنـد اعـدامـش کننـد

 !آِخـش، گنـاه دارد، خيلـی جـوان است
 بيچـاره مـادر و پـدرش

 
اين روزھـا که روشنـايی اش، ابـر  تيره ای است بر 

 ميھـن 
 چـه سـاده و راحـت ايـن کلمـات شنيـده می شود

 
 ...لحظـه ای بعـد 

او نمـی توانـد بـه گويـد، منھم مانند تو، زندگی را 

 . اسير حرِص مالكيت مرد شد

 اكنون چو برده اى صبور 

 بر حال زار خود بگِرى 

 

 و با اشگ ھايت 

 دريايی از خشم را 

 بر غاصبان شوكت گذشته ات 

 روانه كن 

 .  من در انتظار دوباره آمدنت ھستم

 

سيامك ستوده       

 اى الھه عشق 
 

 اى الھه عشق ... آه 

 مادِر زمين 

 خالِق ھستى 

 بنگر چه رفت بر تو

 ھاى گرم آن   چگونه قلب تو و طپش

 .پامال قدرت و حرِص داشتن شد

 چگونه گنجينه ھاى لطيف عشق تو 

 که بر ھستی آلوده ی خويش
 نماز می گذاری

 بی خبر از آن که خود را يافته ام
 آنزمان که با دستانم
 کار را آفريدم                     

 و با مغزم 
 دشت ھای تواناتری را         

 من برابری خود را می يابم
 در کشاکش اين جنگ نابرابر
 سرم را چون خميری بی شکل

 بر مسير تجربه می کوبم
 مرا با پس مانده ھای زباله ی تاريخ     

 ديگر کاری نيست
 من راه سبز ترا
 باور ندارم                

 باور من بر سرخی راه من است
 و تو ای زن

چه فرقی می کند کجای جھان ايستاده 
 ای؟

 دستان مھربانت
 پيام آور نسيم کدام سرزمين است؟

 من و تو يکی ھستيم
 و بی عدالتی محکوم
 دستمان يکی می شود
 آن زمان که استوار

 .بر راه سرخمان ايستاده ايم
 رھا :  از   

 زن
 من يک زنم

 از جنس زمان
 زخم کھنه مرا
 سوھان مکش

 خود چاره ی درد خويشم
 دستان آلوده ی خود را 
 در ھمصدايی ی من

 چه فريبکارانه باال گرفته ای
 خود می دانی

 بر سطر سطر قانونتان
 قصدی از تاراج نھفته است

 که تو با تزوير
 کمر به آن بسته ای

 گويی
 سرابی بيش نيستی
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 .چاپ رسيده است
اه   د م ن ف ه در اس امی ک ژاله عالمتاج قائم مق

ی دشوار  ١٢٦٢ ن به دنيا آمد، پس از زيست
ی و  بی ه ادب ع ر جام آنکه قدر و ارزش او ب

زنان ميھن ما آشکار شده باشد، در پنجم مھر 
ه .  ديده از جھان فرو بست ١٣٢٥ماه  باشد ک

 .بيش از اينھا نام و يادش را گرامی بداريم
 
 ايران امروزسايت   :برگرفته از 

 
 

 ژاله عالمتاج قائم مقامی
    

روی از شأن و .  داده بود ي اين دختر را به پ
ه  د و ژآل ادن ھ ام ن اج ن منزلت خاندانی عالم ت
ار  رای امضای اشع نامی ست که او بعدھا ب
د  ان م خود برگزيد تا شايد از گزندھا مصون ب
ه خود  ا ک ن ويا شايد ازسر بيزاری از اين مع

 :يافته بود
 تاج عالم گر منم بيگفتگوی 
 خاک عالم بر سر عالم کنی

يش از   چه کسی باور ميکند که صد سال پ
ا  ه را ب اين، زنی در ايران، ازدواج ناخواست
 !تن فروشی برابر نھاده و آنرا سروده باشد؟

 ای ذخيره کامرانيھای مرد  
 چند بايد برده آسا زيستن؟

 تن فروشی باشد اين يا ازدواج؟
 جان سپاری باشد اين يا زيستن؟

 :و يا باز در جای ديگر
 مرد سيما ناجوانمردی که ما را شوھر است
 مر زنان را از ھزاران مرد نامحرم تر است

ه زور و زر  رضای او ب ي ه زن را ب آن ک
 خريد

ه صورت  ی، ور ب ن ع ه م ھست نا محرم ب
 شوھر است

عاصر   ادر شاعر م امی م ق عالمتاج قائم م
وان  ت و دي اری اس ي ت خ ان ب ژم پ

ارش  ع ده .... اش ان م ي اق ه ب ه ک چ ر آن ھ
وسط ايشان در سال .... است  ه  1345ت ب

 تا نگويی گور توست اين سھمگين دريای من
رد ن ای م ي ب م گو م ت در وقت !  زير دس ان ک

 خويش
 از فلک برتر شود اين بينوا باالی مـــن

 آخر گوش کن! کھنه شد افسانھات ای آدم
 داستانی تازه ميخواند تو را حوای من

 گر بخوانم قصه، گويی دعوی پيغمبری ست
 زانچه در آيينه بيند ديده بينای من 

  
وزاد ١٢٦٢اسفند ماه  ان ن راھ ه ف ، در قصب

ری  واده پس د، ن د ش ول ت ری م ت دخ
ر  ميرزاابوالقاسم قائم مقام فراھانی ميشد، وزي
م و  ل ع ه، م دانشمند عباس ميرزا نايب السلطن

ر ي ب رک ي ه !  مرشد ميرزا تقی خان ام کسی ک
ظم اداری  ن عباس ميرزا اولين اصالحات م
در تاريخ ايران را به دانش و درايت او انجام 

در جسارت فکر و انديشه پيش کسوت فروغ  
يش  رن پ کق فرخزاد و سيمين بھبھانی است ي

ه  است زيست ي يش از  ٢٢.  از اين م سال پ
ود ان گشوده ب . پروين اعتصامی چشم به جھ

دش!  اما دريغا اسن ی .  بسيار کم ميشن آزاده زن
ان  ی از جھ که در دورانی از زمان، و مکان
رای زن  ه دانش و آزادگی ب د ک ا آم ي به دن
ان  آورد، و او ج ي م ج ن ز رن ی ج ل اص ح
ه خود را  ان ه زم م ب ي ل ھوشياری که سر تس

ه .  نداشت م ای ھ ھ از کجا و از کدامين روزن
ده  ي اي به ھراسناکيھا گشوده، جھانی ديگر را پ
بود که اميد رھايی زن فردا را در آن خراب 
ود،  کار زن ب که ان ل ه دشمن ، ب ه ن آباد ک

 : سرود
دارم، ساحل از من دور   ان ن باکی از طوف

 نيست

 آری ،آری، آری

 در شمال و جنوب،شرق وغرب، حقت  می خورند

 ترا ھمچو جنسی می فروشند

 زير سياه سنگ مذھب مدفونت می کنند

 گاه گوشت برد جاھلی و گاه بنی

 گاه در گرداب اوھام وخرافات مجنونت می کنند

 گاه زنده می سوزانند ترا

 ای زن بر خيز بر پا

 ای زن بر خيز بر پا

 بدور ريز اين چادر ظلمت را

 مشت شو،فرياد شو

 شوبر ھم زن کاخ بيداد 

 بکوب بدھان دژخيم

 بگو نہ نہ نہ

 نمی خواھم ،ديگر نمی خواھم

 ھمچو جنسی عرضۂ بازار شوم

 يا بھر سود تو طالب خريدار شوم

 نمی خواھم دگرحيلہ ای تقدير را

 ميگسلم اين، حلقہ ھای زنجير را

 ديگر نمی خواھم بار بار کوبيدن 

 خاموش شدن در گوشہ ھا خزيدن 

 بگو بگو ای زن بگو

 نمی خواھم، ديگر نمی خواھم

 ديگر نمی خواھم۔

 )سوما کاويانی(                                           

 ديگر بس است 

 عزيز من ،مادر من ،خواھری من 

 ديگر بس است ،دختری من 

 ديگر بس است

 سالھا در کوره راھی زندگی زجر کشيدی

 خاموش گريستی

 اکنون ديگر فرياد شو

 کہ نمی خواھم ،ديگر نمی خواھم

 قہ ھای زنجير را بگسل اين حل

 بدور افگن،مذھب پر تذوير را 

 بگشا تو قفل زوالنہ

 بگو نہ نہ نہ

 شھادت بده بہ درخشش خورشيد

 نگذار در تۂ سياھچال بپوسی

 مشو خاموش در پردۀ ازشرم وحجاب

 مشو مدھوش کہ است سرمايہ يک سراب

 تو فرياد شو ديگر باره فرياد شو

 مشتی بدھن استبداد شو

 بگو نہ نہ نمی خواھم،ديگر نمی خواھم

 تا بہ کی آه، تا بہ کی؟

 در غرب زير پای دژخيم سرمايہ می پوسی

 گاه عرضۂ بازاری ھمچو جنسی

 در شرق در زير حجاب سياه امپرياليزم

 در پنجہ ھای خون آشام ارتجاع

 اين نوکران سيا

 تحقير می شوی،توھين می شوی

 مارچ روز جھانی زن 8بمناسبت 

 06 /03 /2010 

ھمہ تجارب "سوما شاعره ای افغانی است که خودش می گويد
اين دنيايی زن ستيز را با پوست و گوشتم احساس کرده ام و از 

مدت ھا ميشود کہ شعر می گويم بہ اين واقعت .  نزديک ديده ام
جھان ازپنجہ ھای  باور دارم کہ آزادی زن بستہ بہ آزادی

سرمايہ و امپرياليزم است،تازمانيکہ استعمار واستثمار وجود 
۔ بستہ بہ ھيچ حزب و سازمانی    داردزن آزاد شده نمی تواند

نيستم و ھمہ انقالبيون واقعی را دوست دارم و سالھاست کہ 
" راه"مبارزه ميکنم حتا در زمانی کہ ھنوز واقعا حقانيت اين 

تا  .  در خانوادۀ روشن فکری بدنيا آمده ام   برايم معلوم نبود ۔
جای کہ بتوانم  دختر و پسر جوانی دارم کہ متقاعد کردن آنھا 

 .بسيار مشکل است۔بنظر آنھا من کافر بيدينی بيش نيستم

 تو بنشان در باورت نہ

 تو بگو نہ

 نہ ،نہ، نمی خواھم،ديگر نمی خواھم

 تو بگو نہ

 ولی ھرگز نگو نمی توانم

 زيرا من نيک می دانم کہ تو ميتوانی

 تو توانايی ای زن

 تو نيمۂ زمين، نيمہ ای آسمانی

 تو پر توانی

 با خون تو، آری با خون تو

 و با خون فرزندانت 

 اين ماشين عظيم سرمايہ می چرخد

 دنيا بہ کام اين پست ،اين دنی ،اين فرو مايہ می چرخد

 ژاله عالمتاج قائم مقامی
 !آزاده زنی، زندانی زمانهآ

 : چکيده ای از مقاله
 مليحه محمدی 
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رابطه ھنرمندان و يا ساده دالن سياست را با 
رژيم جمھوری اسالمی و  اصالح طلبانش 

جمھوری :  توضيح دھد، خيلی روشن می گويد
حاال درش باز .  اسالمی مثل چاه فاضالب است

شده و يک عده را انداخته بيرون، بعضی ھا 
چه !  چه بويی می دھند!  به!  به:  می گويند
 !معطرند

. 1388و امروز، پنجشنبه، ھشتم بھمن ماه 
آخرين کلمات را می نويسم که خبر اعدام 
محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور در 

بھمن و ھمزمان با جشنواره  22»  جشن«آستانه 
کجا ھستند آن ھنرمندانی که .  فيلم فجر می رسد

عليه اعدام جوانانی که در بيدادگاه ھای انقالب 
اسالمی نوبت خود را انتظار می کشند در پرده 
سينما بياويزند؟ در جشنواره حقارت و سانسور 
فجر؟ با اين پرسش بھتر می توان به معنای 

نقب »  چاھکی«پی برد و آن را به »  فاضالب«
 .زد که زمانی صادق ھدايت گفته بود

بود که در مقاله  2005پنج سال پيش، در ژوئن 
درباره موضع برخی از »  فرار به عقب«

رياست »  انتخابات«ھنرمندان نسبت به 

جمھوری و گزينش بين رفسنجانی و  احمدی 
آدم در : نژاد نوشتم که يک  مثل آلمانی می گويد

خوکدانی به خوک تبديل نمی شود ولی بوی 
اين ھمان حرف و درد بصير .  خوک می گيرد

ھنر .  نصيبی درباره اغلب ھنرمندان ايران است
. آنھا ربطی به مفھوم واال و فاخر آزادی ندارد

آزادی اتھامی است که اعدام در پی دارد و 
ھنوز  1968ايران چھل و دو سال پس از 

ھنرمندانی چون گدار و تروفو در خود نپرورده 
در عوض دانشجويان و جوانان ايران .  است

امروز يک سر و گردن تاريخی بلندتر از 
ھستند آن ھم به دليل اتھام  1968دانشجويان 

 !آزادی: شان
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شايد خيلی ھا ندانند گدار !  ژان لوک گدار:زند
چه گرايش فکری داشت، ولی اين اقدام او در 

 .تاريخ اجتماعی ھنر باقی ماند

ژان لوک گدار و چند تن از فيلمسازان در 
به  68اعتراض به سرکوب جنبش دانشجويی 

مديران فستيوال جشنواره کان نامه نوشتند و از 
آنھا خواستند اين جشنواره را در پشتيبانی از 

مديران جشنواره اما .  دانشجويان برگزار نکنند
ولی پس !  پاسخ دادند ما به سياست کاری نداريم

از آنکه به دليل اعتراض ھنرمندان نمايش 
بسياری از فيلم ھا نيمه کاره ماند، يک شب 
گدار و فرانسوا تروفو خود را به پرده سينما 
آويزان کردند تا سرانجام توانستند با استعفای 

بصير !  ھيئت داوران، جشنواره را به ھم بزنند
حاال اگر عده ای بروند و :  با زھرخند می افزايد

جلوی جشنواره برلين به حضور سينمای 
رژيمی اعتراض کنند که دانشجويان را 
وحشيانه سرکوب می کند، می گويند چقدر 

 !شماھا غيردمکرات ھستيد

 وجدان بيدار 

بصير پيش از آنکه با فيلم  کار داشته باشد، با 
جايگاه فيلمساز و وجدانش نسبت به قدرت حاکم 

حاال که معمای جمھوری اسالمی حل .  کار دارد
می شود و جشنواره ھای بين المللی به سينمای 
آن که تا حاال مرتب در حال جايزه بردن بود، 
بی اعتنايی می کنند و کارگردانان خارجی 
حاضر نيستند در مراسم رژيم شرکت کنند و يا 
آثار  خود را به جمھوری اسالمی بفرستند، و 
در خود ايران ھمان ھنرمندانی که در تمام اين 
سال ھا برای شرکت و برنده شدن در يک 
جشنواره حقير و بی مايه و به طرزی مضحک 
سانسورشده سر و دست می شکستند، امسال از 
شرکت در آن امتناع می ورزند و حتی برخی 

بی «را »  جشنواره ھای دولتی«از ھمان ھا 
می نامند، آری، حاال معلوم می شود که »  بنياد

و نه .   جايگاه ھنرمند نسبت به قدرت مھم است
تنھا ھنر ھنرمند، بلکه ھنر ھمگان در اين است 
که اين جايگاه را زمانی تشخيص دھند که 
دوران رکود و سکوت و سودجويی و فرصت 

دوران نام و نان است، و نه دوران .  طلبی است
جنبشی که خيابان را زير پای خود به لرزه در 

تعيين جايگاه در چنين شرايطی، .  آورده است
اين .  پاسخ دادن به يک معمای حل شده است

تجربه در تمامی  رژيم ھای ايدئولوژيک 
ھمواره کسانی ماندند که به اتھام .  يکسان است

و کسانی خيلی .  آزادی حذف و تبعيد شده بودند
راحت به فراموشی سپرده شدند که حتی 
جوايزشان نيز کمکی به رؤيا و حرص 

 .جاودانگی آنھا نکرد

امروز در ايران، رژيم ھمان رژيم است و 
در کيفيت ھيچ کدام ھيچ !  مردم ھمان مردم

مناسبات اما تغيير .  تغييری روی نداده است
اين تناسب قدرت است که بيش از .  کرده است

پيش سبب صراحت رژيم و مردم، ھر دو، و 
 .در نتيجه سبب جابجايی افراد می شود

در تمام اين سالھا بصير نصيبی تالش کرد 
رشته ظاھرا نامرئی بين رژيم و سينمای 
جمھوری اسالمی را چنان پررنگ کند که ھر 

مگر آنھايی که .  چشم کم سويی نيز آن را ببيند
تصميم گرفته  بودند نبينند و حاال مردم معترض 

قلم ھا بر کاغذ و .  چشم آنھا را نيز باز می کنند
. زبان ھا در دھان به سوی ديگری می چرخند

بصير اما ھمواره در يک جھت، عليه اين 
با .  رژيم، و تند و تلخ و صريح حرف زده است

ھنگامی که می خواھد .  کسی تعارف ندارد

را با حدود چھارصد فيلم ساخته شده در تبعيد 
در اختيار برگزارکنندگان قرار داد تا اين 
جشنواره را در پشتيبانی از جنبش اعتراضی 

 .مردم ايران برپا کنند

ھم سينمای آزاد و ھم سينمای تبعيد جامعه ايران 
او .  با نام بصير نصيبی گره خورده است

تاريخچه سينمای جمھوری اسالمی را از بر 
است و آرشيوی از اسناد منتشرشده توسط خود 
رسانه ھای رژيم گردآوری کرده که بيانگر 
مناسبات ھنرمندان سينما و نظام اسالمی است 
که بر کار آنھا نه تنھا نظارت بلکه ھدايت و 

بصير می داند چه داستانی .  حکومت می کند
پشت ھر جايزه ای است که به ايران رفته است 
و آن را بر اساس ھمان چيزی که در خود 
. جمھوری اسالمی منتشر شده، مستند می کند

جمھوری اسالمی تنھا جايی است «:  می گويد
که برای جايزه ھا يش موزه درست کرده 

ھمين موزه خود نشانگر آن است که »  !است
چنين جوايزی که در ھمه جای دنيا جزو اموال 

» ھنرمند«شخصی به شمار می روند، فراتر از 
 .داد و ستد شده اند» ھنر«و 

آشتی ناپذير .  بصير شورشی و عاصی است
چه با رژيم گذشته و چه با رژيم  کنونی، .  است

با خنده و رضايت درباره !  و حتی با رژيم آينده
بيانيه پنج ماده ای ما زنان برای برون رفت «

اين بيانيه رژيم بعدی «:  می گويد»  !'بحران'از 
 »!را ھم سرنگون می کند

سينمای «ولی بصير می داند در کدام رژيم 
را بنيان گذاشت و در کدام رژيم از »  آزاد

آنچه در يک .  سر در آورد»  سينمای تبعيد«
فرھنگ ناصادق، به ويژه در ميان به اصطالح 

نقطه ضعف او به شمار می »  روشنفکران«
برخالف :  رود، در عين حال نقطه قوت اوست

خيلی از مدعيان، در کارش راستگو و صادق 
از ھمين رو در برابر دروغ و دورويی و . است

 .کالشی و توجيه، آشتی ناپذير است

. برای او ھنر جدا از ھنرمند وجود ندارد
بھترين کار ھنری از يک ھنرمند دروغگو و 

در .  خودفروخته برايش پشيزی ارزش ندارد
آنچه :  اين زمينه تجربه تاريخی در دست دارد

از سينمای رژيم  ھای ايدئولوژيک بر جای 
رژيم ھايی که در آن ھرگز ھنر مستقل و !  ماند

آزاد نمی تواند وجود داشته باشد و ھنرمندانی 
که چنين ادعا می کنند، تنھا به خودفريبی 

 .مشغولند

دم جنباندن ھنرمندان برای قدرت، در ھر 
رژيمی که باشد، حتی دمکرات، از تاب تحمل 
بصير نصيبی خارج است، چه برسد به رژيمی 

او از اين رژيم نفرت !  مانند جمھوری اسالمی
دارد و به ھنر و ھنرمند و يا تفکری که در 
خدمت آن باشد، يا با آن الس بزند،  بسی بيش 

ھنگامی که با شور و .  از آن نفرت می ورزد
ھيجان اطالعات خود را درباره سينمای تبعيد 
در اختيار تماشاگران جشنواره قرار می دھد، با 
دلی شکسته از يک نامدار جھان سينما مثال می 

معلوم است که بيشتر از سی و يک سال پيش .
من ھنوز به دبيرستان می رفتم و ھر بار با . بود

عالقه به تماشای برنامه تلويزيونی ای می 
نشستم که جوانی آن را اجرا می کرد با موھای 
بلند و شلوار تنگ پاچه گشاد که آن سالھا مد 

نام و چھره اش ديگر برای کسانی که به .  بود
دنبال فضای ديگری بودند، آشنا بود چرا که از 

موجی را بر فراز آب راکد  1347سال 
خيزانده بود که ھمان عنوانش »  فيلمفارسی«

 !سينمای آزاد: گويای جنبش و تحرک بود

سينمای آزاد تنھا ده سال در کشور زندگی کرد  
با .  و با پيروزی انقالب اسالمی راھی تبعيد شد

اين ھمه، در ھمان ده سال با کمترين امکانات، 
سينما و گروھی از تماشاگران را به حرکت در 
آورد و با جذب جوانان، دنيای ديگری را در 
سينمای ايران به نمايش گذاشت و تاريخچه آن 

سينمای آزاد در دوران کوتاه .  را پربار ساخت
فعاليت خود در بيست شھر کارگاه فيلمسازی 
داشت و با سيصد سينماگر عضو، ھزار فيلم 

نزديک به ھزار نفر .  ھشت ميليمتری ساخت
عضو سينه کلوب سينمای آزاد بودند ودر ھر 
جشنواره ای که برگزار می کرد بيش از سه 

 .ھزار نفر شرکت می کردند

 سينمای آزاد 

پس از چھل سال، در سرمای سخت برلين که 
ھيچ کس فکر نمی کند برای ديدن فيلم ھای 
سينمای ايران در تبعيد، کسی حاضر باشد از 
خانه بيرون برود، مبل ھای کھنه و قديمی، ولی 

در محله مشھور »  سينما رنگين کمان«راحت 
کرويتزبرگ، تقريبا در ھمه فيلم ھايی که در 
طول دو روز و نيم به نمايش در آمد، پر از 

برخی تا نزديک .  تماشاچی، اکثرا آلمانی، است
 .پرده روی زمين نشسته  و يا ايستاده اند

بصير نصيبی به گفته خودش در برگزاری اين 
جشنواره نقشی نداشت جز اينکه آرشيو فيلم اش 

 !آزادی: اتھام

 برای بصير نصيبی
 االھه بقراط: نوشته

چھار دھه پيش، تنی چند از فيلمسازان 
نامدار فرانسه از مديران فستيوال کان 
خواستند اين جشنواره را در پشتيبانی 

. برگزار نکنند 68از جنبش دانشجويی 
مديران جشنواره گفتند ما را با سياست 

اما گدار و تروفو خود !  کاری نيست
را به پرده سينما آويختند تا توانستند 

ايران با ھمه !  جشنواره را به ھم بزنند
جنجالش بر سر سينما، ھنوز 
ھنرمندانی چون گدار و تروفو در خود 
نپرورده است تا عليه اعدام جوانان 

در .  خود را به پرده سينما بياويزند
عوض، دانشجويان و جوانان ايران 
امروز يک سر و گردن تاريخی بلندتر 

ھستند، آن ھم به  1968از دانشجويان 
 !آزادی: دليل اتھام شان

يش  ر پ بصي
ا  ه ب ک از آن
ار  م  ک ل ي ف
اشد،  داشته ب
اه  گ اي ا ج ب
از و  س م ل ي ف
ش  دان وج
ه  ت ب ب نس

ار دارد م ک اک درت ح ه .  ق اال ک ح
معمای جمھوری اسالمی حل می 
ی  ل ل م ن ال شود و جشنواره ھای بي
به سينمای آن که تا حاال مرتب در 
ی  اي ن ت حال جايزه بردن بود، بی اع
ارجی  ان خ ردان ارگ د و ک ن ن می ک
م  راسم رژي د در م ن ست ي حاضر ن
ه  ار  خود را ب شرکت کنند و يا آث

 جمھوری اسالمی بفرستند، 
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از گذشته باشد و شايد ھم چيزھايی نه چندان 
 .پرشور

ما به شما نمی گوييم که ھنر خود را در  
. اختيار مبارزه و طبقه ی کارگر قرار دھيد

بلکه می گوييم ھنر شما دقيقا بايد ھمان مبارزه 
ھنر مسلح ، ھزار .  برای طبقه ی کارگر باشد

و يک شکل مختلفِ  قدرت تسخير موقعيت 
ھاست ، اما نه آنچيزی که شما گمان می کنيد و 

چون در اين صورت .  حاکميت حدس می زند
. آن ھنر ديگر چندان به درد ما نخواھد خورد

حوزه ی فعاليت ھنر مسلح به حيطه ی 
خصوصی و عمومی تقسيم نمی شود بلکه دو 
حيطه مخفی و علنی دارد و در ھر دو موقعيت 

 .بستگی به شرايط فعاليت خواھد کرد
ھنرمند مسلح نه در فرھنگ و تاريخ ھنری 
بلکه می خواھد در زندگی انسانھای واقعی 

از اينرو ھنرمسلح ، .  تغييری بنيادين ايجاد کند
استراتژی تسخير موقعيت ھای نمايشی ھمراه 
و ھمگام با استراتژی ھای تسخير ابزارآالت 

شاھکارھنری مسلح ، حرکت به .  توليد است
  : سوی تسخير بزرگ است

 انقالب
 برای برقراری مساوات“ 

 بايد قلبی سرشار از خشم داشت
 و بورژواھا را خرد و نابود کرد

 آنگاه به جای جنگ
 ”برادری را خواھيم داشت

راواشل ، رنگرز انقالبی و معدوم فرانسوی 
 فصلھايى از ھنر مسلح قرن نوزدھم 

برای ھنر .  بگذاريد خيال تان را راحت کنم 
مسلح ، در آرايش نيروھای متخاصم جنگ 
طبقاتی ، ھر موقعيت يک سنگر است و اين 
. ھنر فقط سخن نمی گويد ، نفوذ ھم می کند

منتظر نقد نمی نشيند ، خودش برای خودش 
تبليغ می کند ، سبک ھنری نيست ، اردوگاه 

عميقا به نفع پرولتاريا .  تربيت مبارزين است 
ماشينی است بی رحم برای خرد .  تبليغ می کند

. و نابود کردن دستگاه حاکميت بورژوازی
ھرگز بی .  اصال برای ھمين ساخته شده است

طرف نيست و ھرگز ادعای بی طرفی را از 
ھيچگاه سکوت نمی کند و در .  کسی نمی پذيرد

اين آرايش جنگی موقعيت ھا ، ھرگز حريم 
 .امن و آرامی برای ھيچ ھنرمندی قائل نيست

ھنر مسلح ، يک برنامه و نقشه جنگی از پيش 
ھيچ بداھت و حضور .  تدارک ديده شده است 

ھيچ .  ناگھانی احساسات در کار نيست
از بدنھا فوران می .  ناخوداگاھی در کار نيست

حتی خود بدنھا ھم سالح .  کند و نه از ارواح
تظاھرات و .  ھايی ھستند برای نفوذ و ترشح 

تجمعات اعتراضی به موقعيت ھا نفوذ می کنند 
آکسيون .  و فضای شھری را ملتھب می سازند

برگزاری آکسيون، تسليح بيان .  يک ھنر است
و قدرت آن به موقعيت ھای عمومی و شھری 

شعار نويسی بر روی ديوارھا، ھنر .  است
ِ  مالکيت ديگری به رسانه ی خودی  تبديل

. موسيقی از نظر ما ديناميتِ  ميل است.  است
منظور ما اين نيست که فقط از چيزھای 
. گستاخانه، پرشور و انقالبی استقبال می کنيم

حرف ما اين است که اگر به مسلح کردن ھنر 
به خودش می انديشيد ، نقشه ھای ھنری تان 
را بياوريد تا ببينيم در نبرد طبقاتی به چه درد 

اين نقشه ھا شايد ھم چيزھايی .  ما می خورند

کارگری به کار انداخته است ، آن بخش از 
بورژوازی ناراضی و برکنار شده از سفره ی 
نان و خون کارگران ، بزدالنه به سوراخھايش 

بندگی از پس چھره بزک کرده .  خزيده است
شھروند سرمايه داری عريان گشته و انسان 
آرمانی خود را جز در نقاب نفرت انگيز 

اما ما انسان ديگری را .  ارباب تصور نمی کند
 /انسان مبارز: به شما نشان می دھيم 

او به عرصه ھنر به چشم يک رسانه نگاه می 
او به نوشتار به چشم يک بيانيه ی انقالبی .  کند

زيرا که عميقترين احساسات او .  نگاه می کند
نه در درونش بلکه در درد و شکنجه ای است 

زيرا سخن گفتن با .  که ھمرزم او می کشد
مخاطب برای او معنايی جز ھمصدايی در 

می گويند اما ھنر نبايد تبديل .  اعتراض ندارد
می گوييم ھنر مسلح بيان کردن .  به شعار شود

ادای يک .  نيست ، قدرت بيان کردن است
ھنردوست تيزبين و نکته سنج را در نياوريد 
که با آثار ھنری الس می زند، به خوبی می 
دانيم گوش ھای شما سنگين تر از آن است که 

می گويند چنين چيزی ديگر .  ما فرياد نزنيم
نمی تواند ھنر قلمداد شود ، می گوييم چه 
. بھترکه چنين ھنری می تواند ھر چيزی باشد

می گويند اين ھنر زاييده ی جزم و منطق 
می گوييم ما .  دوگانه ی با ما يا برعليه ماست

اين منطق را شما .  اين منطق را نساخته ايم
بورژواھا بوجود آورده ايد آن ھنگام که 
قراردادھای ننگين کار را پيش روی ما 
کارگران می گذاريد و می گوييد يا مثل خر 
کار می کنيد يا مثل سگ از گرسنگی می 

اگر شما اينچنين خصمانه اعالم جنگ .  ميريد
می کنيد يقين بدانيد ما اين ھنر را خواھيم 

 .داشت که اين جنگ را به خيابانھا بکشانيم

 
ما از ھنر ھيچ سر در نمی آوريم مگر آنکه "

يک کاال اگر .  ابزار تبليغاتی يک مبارز باشد
به درد نخورد اين شرافت را دارد که در ته 
يک سطل آشغال آرام بگيرد و از نظرھا پنھان 

ھنری وجود ندارد که برای تبليغات .  شود
ساخته نشده باشد ، پس آشکارا اعالم می کنيم 
ھنر بورژوازی با انکار جنبه ی تبليغاتی و 
. ايدئولوژيکی اش ، يک شياد تمام عيار است

من يقه ی ھمه ھنرمندان را خواھم گرفت و از 
آنھا خواھم پرسيد که برای چه کسی تبليغ می 

 .کنند
ماشين .  اکنون جنگ طبقاتی آغاز شده است 

جنگی و فاشيستی رژيم چرخھای خود را برای 
خرد کردن جنبش ھای اجتماعی دانشجويی و 

ھنر در جامعه 
 طبقاتی

 امين قضايی

مطابق .  شد راه کردن درست می به منظور گم
معمول، فقط يک طرفه داستان به اطالع اکثر 

 ». مردم رسيده است

او در فصل يازدھم آن کتاب بسيار شفاف، 
. دھد شواھد ساختگى مطبوعات را شرح می

گويی فاحش و  ھا، خالف اورول مثال
ھای  ھای بسياری را از روزنامه گويی تناقض

انگلستان و اسپانيا در آن فصل آورده و اضافه 
ھا را باور  تنھا کسی اين گزارش«کند که  می
» خبر باشد کلی از واقعيات بی کند که به می

چيزی که برای اورول جلب توجه کرد، 
اطالعی کامل نويسندگان از اوضاع و احوال  بی

ھای مطبوعاتی  مالی اما افتراھا و لجن.  محل بود
. ھای خارج از اسپانيا نبود تنھا از خبرنويس

کند که به بارسلونا  اورول از خبرنگارانی ياد می
آمده بودند؛ اما به محض پايان زد و خورد، 

ای که  درست در لحظه«  :  اسپانيا را ترک کرد
طور جدی  شان را به توانستند تحقيقات تازه می
 ». آغاز کنند

 علی ھمتی 

August, ٢٠٠٩ 

 :زيرنويس  

کنم که در مورد  گران پيشنھاد می به پژوھش  –
تشکيل شوراھای کارگری در بارسلونا 

عام اعضای اين شوراھا توسط  و قتل)  کاتالونيا(
و مواضع )  يو.پی.جی(پليس مخفی استالين 

 .تحقيق کنند... ھای بريتانيا و روزنامه

 

روز ناتو در صربستان که  ٧٩جنگ 
ملل در اين مورد ماموريتی به ناتو نداده  سازمان

خواھد از سانسور و فھرست  زمانی که می.  بود
کارتی يا  سياه بنويسد، نبايد از جوزف مک

خواھد  زمانی که می.  کارتيسم چيزی بنويسد مک
از سرکوب مخالفان مثال بزند، نبايد از 
گرجستان و زمانی که پليس در ماه نوامبر سال 

عام  قبل به دستور ساکاشويلی دست به قتل
که  بل.  معترضين گرجستان زد، چيزی بنويسد
عنوان  بايد از کشورھای اروپايی و امريکا به

خاطر  آل نام برده شود که به ھای ايده حکومت
بشر و پشتيبانی از مردم، از دست دادن  حقوق

 .ترين ارزشی ندارد شان کوچک منافع خود برای

در مواردی نويسنده از داخل دفتر روزنامه 
ھايی  گزارش.  کند شروع به نوشتن گزارش می

که کمتر با واقعيات ھماھنگ ھستند و گاھی 
گاه  شود که ھيچ ھا تشريح می مطالبی در مقاله

روی نداده و محصول تخيل خبرنگارانی که از 
پاسداران .  جعل کردن پروايی ندارند، بوده است

جورج اورل نيز از  ١٩٨۴حقيقت در رمان 
ی حقيقت به تغيير و گاھی  داخل وزارتخانه
 .پرداختند ھايی درباره گذشته می ساختن گزارش

 انقالب و جنگ داخلی اسپانيا 

جرج اورول به جنگ اسپانيا رفته بود، پس از  
» به ياد کاتالونيا«نام  بازگشت از اسپانيا کتابی به

کنم آن کتاب را از انتشارات  پيشنھاد می. (نوشت
« دھد که  اورول شرح می.)  خوارزمی تھيه کنيد

دھم کليه مطالب مطبوعات، عاری از حقيقت  نه
ھايی که در آن  است و تا حدودی تمام گزارش

رسيد از دور به  ھا به چاپ می زمان در روزنامه
شد و نه تنھا از  ھا جعل می نويس وسيله روزنامه

طور عمد  که به نظر واقعيت، صحت نداشت؛ بل

ترکيست از حرکت ايغورھا بر اساس  پان
ترکيسم و در راستای  ايدئولوزی ارتجاعی پان

. ميانه ھست تالش جھت گسترش نفوذ در آسيای
ترين  ھای اروپايی نيز کوچک امريکا و دولت

ی کارگر چين  ای در مورد وضعيت طبقه دغدغه
 .نداشتند) تبتی ايغوری مغول و ھان(

 مقدمه 

ھا در جوامع بورژوايی در خدمت منافع  رسانه 
ھای  صورت ارگان داری بوده و به قدرت سرمايه

ھا نيز در راستای  شبکه.  کنند تبليغاتی عمل می
ی بخشی از  که نماينده(ھای دولت  خواست

. کنند حرکت می)  بورژوازی آن کشور است
گزارشگر سابق (برای مثال اولريش تيلگنر 

و سرپرست  ZDFی تلويزيونی آلمانی  شبکه
يابنده بودن  افزايش)  دفتر اين شبکه در تھران

ھا را دليل وداع ھميشگی با شبکه  محدوديت
ZDF ناميده است. 

زمانی که مسوولين يک روزنامه تصميم 
گيرد درباره موضوعی گزارش تھيه شود،  می
مطيع يا بدبين و (نگار  دانند که کدام روزنامه می
افرادی انتخاب .  را به محل بفرستد)  باف منفی
اند و  شوند که يا خود را تطبيق داده می

ھای جاری را  بردار ھستند يا ارزش فرمان
گويند اعتقاد پيدا  چه می اند و به آن پذيرفته
 .اند کرده

داند که برای مثال زدن موارد  آن نويسنده می
ھا ياد کند؛ يا  مشابه، نبايد از اعدام روزنبرگ

داند که بايد از ديکتاتورھايی مانند فرانکو،  می
به عنوان ...  حسن و پينوشه، سوھارتو، سلطان

زمانی که الزم .  رو يادآوری کند رھبرانی ميانه
داند که از  است از کشتار بگويد، می

حتا .  چيزی نگويد...  سالوادور، گواتماال يا  ال

ھای زمان  چند ماه قبل، باخبر شدم که روزنامه
جنگ داخلی را در اسپانيا مجدد چاپ کردن و 

! را بر آن گذاشتند"  شواھد تاريخی"عنوان 
قصد داشتم در يک نوشته، به منافع پنھان 

ھا و سعی در القای  ھا در تحريف واقعيت رسانه
اما با توجه به .  ی آن مسئله بپردازم دگرگونه
بندی کارھا، اين کار برای آينده باقی  اولويت
گيری  کمی پيش شاھد موضع.  ماند

طلبان در حمايت از محکوميت عمر  اصالح
چه در  رسانه آن.  البشير و قضايای آن بوديم

سودان روی داده بود را به سود خود تحريف و 
از اشاره به قضايای اصلی و منافع درگير 

اما چيزی که باعث نوشتن !  خودداری کردند
اين متن شد، موضع گيری اصالح طلبان و 

جيانگ يا زينگ جيانگ  سايرين در مورد شين
 .بود

 –ی اين رويداد  ای به ريشه ھا ھيچ اشاره آن 
ای  ضرب و شتم کارگران ايغوری در کارخانه

! و ماھيت طبقاتی آن نکردند  –کنگ  در ھنگ
دولت بورژوای ناسيوناليست چين، کارگران 

تر از  به عنوان کارگران مطيع(ترک ايغوری 
را با ايجاد شرايط فقر و )  کارگران ھان

اختالف طبقاتی شديد در ترکستان، وادار به 
. کند ھای صنعتی چين می مھاجرت به بخش

ھای  البته حمايت دولت بورژوای ترکيه و گروه

نويسی به  داستان
 سبک ژورناليستی

  علی ھمتی

 
پدرانمان در گذشته به صدای توپ "

  . رقصيده اند
 اکنون رقص اندوھبار، 

  :موسيقی قوی تری می طلبد
 ”. ديناميت بگذاريم، ديناميت بگذاريم

کفاش انقالبی  –ماری کنستان (
 )فرانسوی قرن نوزدھم
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  :مقبره حسين
ھارون الرشيد را در حالى پشت سر گذاشتم كه 
قبر حسين عليه السالم را خراب كرده و دستور 
داده بود كه درخت سدرى را كه آنجا بود به 

بانى براى   عنوان نشانه قبر براى زوار، و سايه
(آنان قطع كنند الشيعه،محمد حسين   تاريخ. 
،ص 45، بحار االنوار،ج 89المظفری، ص 

39(   
و دشمنى   قبر شريف آن حضرت مورد تعرض

او به توسط گروھى .متوكل عباسى قرار گرفت
از لشكريانش قبر را احاطه كرد تا زائران به 
آن دستريس نداشته باشند و به تخريب قبر و 

اعيان ..  (كشت و كار در زمين آنجا دستور داد
،تراث کربال،ص 628،ص 1الشيعه،ج 

 )397،ص 45بحاراالنوار،ج ;34
متوكل دستور داد كه قبر حسين بن  236سال 

اطراف آن و ساختمانھاى   ھاى  على و خانه
مجاور را ويران كردند و امر كرد كه جاى قبر 
را شخم زدند و بذر افشاندند و آب بستند و از 

از )ھمان . (آمدن مردم به آنجا جلوگيرى كردند
اين دست نقل قول ھا بسيار است که تنھا به سه 

در بيابان بی آب علف و .  مورد اشاره کردم
صحرای جھنمی کشت و کار کرده اند و بذر 

  افشانده اند؟
پس با اين ھمه موارد چگونه حسين و 
کاروانش از تشنگی و گرمای ھوا رنج ديده 
اند؟ آيا مذھب عقلی را که فکر می کند نمی 

 ربايد؟
 ادامه در شماره ی بعد

مھر نيز ھوای کربال آنچنان خنک نيست  21
ولی آن تابستان جھنمی ھم که شيعيان ميگويند 

اکنون می گويند شرايط آب و ھوايی .  نيست
نخست .  سال پيش با امروز فرق دارد 1400

ساله آن تغيير آب  1400اينکه در يک پريود 
و ھوايی که در ذھن مسلمانان است نمی تواند 
رخ دھد و دوم اينکه اگر ھم تغييری باشد 
مطمئنا ھوا خنک تر نشده بلکه دما باالتر ھم 

سال  1400يعنی .  رفته است
پيش نسبت به امروز خنک تر 

  .بوده
 اما يک نکته ی جالب ديگر

در داستان ھايی که از واقعه ی 
عاشورا گفته شده اشاره ای به 
گرسنگی نگرديده ، يعنی کاروان 
حسين مشکل گرسنگی نداشته 

مسلما کاروان برای سير .  است
. کردن خود علف نمی خورده

پس اين کاروان نيز مانند ساير 
کاروان ھا حيوانات اھلی به 
ھمراه خود داشته که با مشکل 
گرسنگی مواجه نشود، مثال 
گوسفند يا بز، برای رفع تشنگی 
نيز ميتوانستند از شير ھمين 

در .  حيوانات اھلی استفاده کنند
ضمن شتر نيز ھمراه آنھا بوده ، 
عرب ھا که به خوردن شير شتر عالقه ی 
بسيار دارند ، ميتوانستند از شير شتر ھا نيز 

  .استفاده کنند
باز ھم نکته ای ديگر، سه نقل قول در مورد 

. آسان تر از آن چيزيست که به ذھن می رسيد
متر از زمين می توان به  5يا  4تنھا با کندن 

در منطقه اھواز يکی از مشکالت .  آب رسيد
ساخت و ساز ھمين سفره ھای زيرزمينی است 

نفر  72.  که کامال زير شھر با فرا گرفته اند
  متری حفر کنند؟ 4نتوانسته اند يک گودال 

از طرفی بر طبق گفتار شيعيان اين رويداد در 
تابستان و ھوای گرم و جھنمی رخ داده ولی با 

 10مراجعه به اين سايت و وارد کردن تاريخ 
 ھجری قمری در قسمت 61ام محرم سال 

Islamic Calendar  در می يابيد که عاشورا
البته .مھر ماه بوده است 21در روز چھارشنيه 

 حسين تشنه لب
ھمانطور که ميدانيد جنگی که در روز عاشورا 

در ھيچ .  رخ داده در نزديکی رود فرات بوده
کجای کره زمين نمی توانيد سرزمينی در کنار 
يک رود را بيابيد که صحرا و بيابان بی آب و 
علف باشد، مگر رودی که از ميان کوھستان 

ھمه در درازای تحصيلمان خوانده .  می گذرد
ايم که در کنار رودخانه ھا جلگه و زمين ھای 

واقعيت اين است .  حاصل خيز به وجود می آيد
که اطراف فرات را نيز مانند ساير رودخانه 
ھا، جلگه ھا و زمين ھای حاصل خيز تشکيل 

  .ميدھد و کربال نيز سرزمينی سرسبز است
  

  :به نقشه پوشش طبيعی عراق  توجه کنيد
منطقه کربال را بنگريد، اينجا ھمان صحرای  

  جھنمی کربال است؟
از آن گذشته در چنين مناطقی به دليل نزديکی 
به رودخانه بستر زيرين زمين را سفره ھای 
پھناور آبی تشکيل می دھد و دست رسی به آب 

16 

محرم رفت با داستان ھا و افسانه 
و   ھای جالب و  تامل برانگيزش

اکنون زمان بررسی ی اين 
 .داستانھاست

د  ن ان چ ي در اينجا می خواھم به ب
نمونه از افسانه ھای معروف و 
البته تامل برانگيز روز عاشورا 

 .بپردازم

 بنام خداوند بخشنده ومھربان: سورۀ مسد 

ھرگزمال  1بريده باد ھردودست ابو لھب  
وثروتش و آنچه را بدست آورده به حالش سودی 

و به زودی وارد آتش شعله ور  2نه بخشد
و ھمسرش درحالی که ھيزم  3وپرلھيب شود 

ودرگردنش طنابی است ازليف  4کش است
 5خرما

اصوال دعا حاال دعای خوب و يادعای بد، کسی 
می کند که کامال درمانده،عاجز، وضعيف 

وھيچ کاری ازدستش برنيايد درآن صورت .باشد 
دعا می کند ودرھنگام دعا رو به درگاه خدا می 
آورد و ازخدا می خواھد که فالن شخص را چنين 

حاال که خدا با آن عظمت وبزرگيی .  وچنان کن
که ما عقيده داريم يک شخص را دعا می کند 
نخست اين عمل نمايانگر ضعف وعاجزبودن خدا 
است که ديگر ھيچ کاری ازدستش برنه می آيد 
توسل به دعا ورزيده است ومعلوم نيست که اين 
دعارا ازبار گاه کی می خواھد تا ابو لھب وزنش 

 .را به چنين روز بدی به اندازد

اگرمابرزبان عربی مسلط باشيم وياترجمۀ فارسی 
قرآن را دقيق بخوانيم به سادگی می فھميم که 
ھمۀسوره ھای قرآن، ياجروبحث ھای است که 
بين محمدوسران قريش صورت گرفته وياھم 
قصه ھای عاميانه يی است که ازافواه مردم 
گردآوری ونوشته شده ونام آن راقرآن گذاشته 

 ■■■. اند 

ھمان کسی که آنھا را (وحی می کند، وآخرين آيه 
ازگر سنگی نجات داد و ازترس ونا امنی ايمن 

دراين آيه بازھم شخص سوم را ذکرمی .)  ساخت
کند گويا اين خدايی که اين آيه ھارا وحی می کند 

گذشته ازغلطی .  گماشتۀ کدام خدای ديگری است
ھای فاحشی که درنوشتن اين آيه ھا وجود دارد 

به .  دروغھای فاحش تراز آن درمفھوم آيه ھا ست
ويژه درآخر ين آيه که به آنھا منت می گزارد که 
آنھارا ازگرسنگی نجات داد و ازترس وناامنی 

ھمه می دانند که عربھا ھرگز .  ايمن ساخت 
ازگرسنگی نجات نه يافته اند ھمۀ عمر ازخرما 
تغذيه کرده اند غذای ھميشه گی شان خرما بوده 
وھيچ نوع غذای ديگری را تا آنوقت که اين قرآن 
را می نوشتند نه ديده بودند ونه خورده 

ازامنيت ھم درآن سرزمين خبری نه .بودند
بودوھيچگاه آنان امنيت را تا آن ھنگام نه ديده 

ھميشه قبايل متعددعرب درجنگھای ذات .بودند
البينی خويش ھزاران کشته و زخمی داده اندومال 
ومنال ھمديگررابه غارت برده اند وکشورھای 
دورونزديک چون اروپائيان و ابرھه 

بارھاوبارھابه آنان حمله نموده وھزاران کشته ...و
ازھمۀ اين مطالب که .  وزخمی برجای گذاشته اند

بگذريم واين راھم بپزيريم که اين قرآن کالم خدا 
است وتوسط جبرئيل برمحمدنازل شده،با آن ھم 
مخاطب مستقيم اين سوره قبيلۀ قريش است يعنی 
اينکه چه گونه آنھارا ازگرسنگی نجات داد و 

پس ما چرا به اين آيه ھای که .  ازترس رھانيد
ايمان بياوريم ولزوم .  ھيچ ارتباطی به ما ندارند

 ايمان آوردن ما به اين آيه ھا چی است؟

الفت آنھا درسفرھای   1که قريش الفت گيرند 
پس بايد پروردگار اين خانه   2زمستانی وتابستانی
ھمان کسی که آنھارا از  3را عبادت کنند

گرسنگی نجات داد و ازترس ونا امنی ايمن 
 4.ساخت 

با خواندن ترجمۀ اين سوره ھرکسی به سادگی 
می تواند نواقص اين سوره را ازلحاظ قواعد 

نخست اين که بدون مقدمه .  نوشتاری دريابد
(آغازگرديده ودرآيۀنخست می نويسد که قريش : 

اين جمله تنھا خبراست مبتدا دراين )  الفت گيرند 
جمله  وجود ندارد لذا به راحتی فھميده می شود 

الفت . (که شخص نويسندۀ اين جمله بی سواد بوده
يعنی چی ؟ )  آنھا درسفرھای زمستانی وتابستانی

آنھا که ھرگزسفرنه می کردند، دورترين سفرشان 
پس (  ازخانه به صحرا بود و ازصحرابه خانه، 
معلوم )  بايد پروردگاراين خانه راعبادت کنند

نيست که پروردگاراين خانه کی است ؟ اگرپرور 
د گارخانه خداوندی است که اين آيه ھارا به 
پيغمبرش وحی می کند، چرا نه گفت، مرا که 
پرورد گاراين خانه ام عبادت کنيد، حاال چنين 
استنباط می شود که پروردگار اين خانه کدام کسی 
ديگری غير ازاين خدايی است که اين آيه ھارا 

ما مسلمانان عقيده داريم که قرآن کالم خدا است 
وبه زبان عربی توسط وحی برمحمد نازل 

لذا بايد به ھمان زبانی که نازل شده .  گرديده
خوانده شود وھرگز به خود اجازه نه می دھيم تا 
آن را به زبان مادری خويش ترجمه کنيم تا 
بتوانيم معنی ومفھوم آن را به خو بی فھميده 
بتوانيم،اينچنين عقيدۀ مردود توسط علما ی به 
اصطالح شريعت برما تحميل شده ومنظور 
ازتحميل اين عقيده اين است که ما ھرگزنتوانيم 

زيرا که با دانستن .  معنی آيه ھای قرآن رابدانيم
معنی قرآن، تمام قرآن از آغاز تاپايان مورد 
سوال قرارمی گيرد و وحی بودن وکالم خدا 

 .بودن آن عمال منتفی می گردد

حاال می پردازيم به ترجمه ومعنی يک دو سورۀ 
قرآن تا ببينيم که اين قرآنی که ھيچ نوع قواعد 
نوشتاری ودستورزبان درآن رعايت  نشده وھيچ 
تسلسل لفظی ومعنوی ھم ندارد واقعا کالم خدا 
است يا اينکه ازمغزيک شخص بی سوادی که 
ھمۀ عمراشترچرانيده و با نوشتن و خواندن ھيچ 

 . آشنايی ندارد، بيرون ريخته است

 به نام خدا وند بخشندۀ مھربان: سورۀ قريش

 

 

 ابرام : به قلم
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با “  ورق پاره”دھند تا يک  شان را مي ھمه آبروي داشته و نداشته 
چون من و شما .  مھر دانشگاه آکسفورد بگيرند نبايد تعجب کرد

برايمان ھمان ورق مھم است و او ھم ميان بر زده و ھمان ورق 
را برايمان آورده، اشکالي دارد؟ تشنگان اين عناوين ھم پايان 

ديگري استاد است .  ناپذيرند، آن يکي حاجي است و آن يکي دکتر
 !و آن يکي مھندس وآن يکي حضرت آيت هللا 

باھوش ترين :  عناويني براي جميع ملت ايران ھم وجود دارد
ترين مردم جھان، نويسندگان منشور “  فرھنگ”مردم دنيا، با 

 …حقوق بشر و

ھا و اساتيد در کجاي کاروان پر  ھا و مھندس اما اينکه ما دکتر
شتاب علم و فرھنگ جھان قرار داريم چيزي است که يا درباره 

مھم آن پيشوند است که !  گوييم کنيم و يا دروغ مي آن سکوت مي
 چرا ايرانيان بدبخت ھستند؟.ما داريم

روزنامه نگاری در يک مصاحبه از وينستون چرچيل سوال مي 
آقاي نخست وزير، شما چرا براي ايجاد يک دولت استعماري :کند

و دست نشانده به آنسوي اقيانوس ھند مي رويد و دولت ھند 
شرقي را بوجود مي آوريد ، اما اين کاررا نمي توانيد در بيخ 
گوش خودتان يعني در ايرلند که سالھاست با شما در جنگ و 

 ستيز است انجام دھيد؟

براي انجام اين :وينستون چرچيل بعد از اندکي تامل پاسخ مي دھد
کار به دو ابزار مھم احتياج ھست که اين دوابزار مھم را 

خبرنگار سوال مي کند اين دوابزار .درايرلند دراختيار نداريم 
 !اکثريت نادان و اقليت خائن : چيست؟ چرچيل در پاسخ مي گويد

 برگرفته از سايت خواندنيھا

دانند  اين تابلو آيينه تمام نماي مردم ماست، مردمي که نمي
دانند چگونه  شود و حتي نمي پروفسور به چه کسي اطالق مي

شود اما باز ھم با استفاده از عناوين استاد و دکتر و  نوشته مي
 .پروفسور سعي در ساختن قھرمان براي خودشان ھستند

ما چيزي به نام دکتر آلبرت اينشتين نداريم، استاد ولفگانگ 
دکتر استيفن .  موتزارت تا به حال به گوشم نخورده است

دانيد چرا؟  مي.  رسد اي به نظر مي ھاوکينگ ھم ترکيب مسخره
موتزارت را .  اند ھا با اين عناوين تعريف نشده چون اين انسان

آلبرت اينشتين و .  شناسند نظيرش مي ھاي بي ھمه جھان با سمفوني
ايزاک نيوتن مترادف علم فيزيک ھستند و استيفن ھاوکينگ ھم 

 .پيش از اسمش ندارد“ دکتر”نيازي به تذکر 

دکتر !  اما ما دکتر محمد اصفھاني را داريم که خواننده است 
مھندس علي !  نژاد را داريم که ھمه کاره است  محمود احمدي

و از . . .  و !  آبادي را داريم که در ورزش ھمه فن حريف است 
تر ھم اسم اين خيابان است که من تا به حال نشنيده  ھمه مسخره

 !محمود حسابي“ پروفسور دکتر”: بودم

اين عناوين براي کساني است که اگر اين عناوين را از پشت 
مردم ما کاري به اينکه علي دايي با .  اسمشان برداريم ھيچ نيستند

ليسانس متالورژي دانشگاه شريف چه گلي به سر صنعت اين 
مملکت زده ندارند، فقط برايشان مھم است که علي دايي مھندس 

پس فوتباليست اليقي !  است، از کجا؟ از دانشگاه صنعتي شريف
 !است، چرا؟ چون مھندس است

در چنين مملکتي و با چنين مردمي اگر افرادي مثل علي کردان 

دنيای دکترھا و  
 پروفسورھا

 

يا شايد بطور كلى مراد كلّيه اطاقھا و اماكنى باشد (ھا منشانيد يا جاى ندھيد،  زنان را در باالخانه: امام صادق عليه الّسالم فرمود
و نيز خط نوشتن و سوره يوسف به آنان نياموزيد، بلكه ) كه در طبقات فوقانى و مشرف به سراھا و اطاقھاى ديگر قرار دارد

 .و ھمچنين سوره نور. ريسى بياموزيد به ايشان چرخ 

 26،برگ 2 ج.  ش 1367، اول: نشر صدوق، چ  ، على اكبر غفارى: من ال يحضره الفقيه، شيخ صدوق،مترجم

اگر من ميتوانستم دستور دھم که انسانھا بر ديگر انسانھا سجده کنند، دستور ميدادم زنان بخاطر حق ويژه ای که هللا به آنھا داده 
 .است در مقابل شوھرانشان سجده کنند

 2135شماره , 11صحيح مسلم کتاب 

ن  شيخ صدوق در کمال الدين از ابی حمير و او از اب
  : حضرت صادق فرمود: اذينه روايت کرده که گفت 

د و : "  پدرم فرمود ن پيش از ظھور منجی، مردی قدبل
در غرب به حکومت می رسد که نشانه ای )  ١( سياه 

ا اوست  د ب ب ا ع لشگر او ).  ٢( آشکار از جدم اب
ن است  ي ن لشگر )  ٣( قويترين لشکر روی زم و اي

اورد  ي ه تصرف در م ا )  ۴( سرزمين کربال را ب ت
ان .  زمينه ظھور منجی را آماده سازد دعي او خون م

) ۵( دروغين جانشينی جدم اميرالمونين را در نجف 
(به زمين می ريزد و نائبان دروغين مھدی ) ۶( و قم 
ر کربال و .  را رسوا می سازد)  ٧ او پس از تسلط ب

روای يک دست  (نجف به سوی ری تاخته و فرمان
د )  ٨ ن تسب می ک ن ا م ه م را که خود را به دروغ ب

د شک .  نابود خواھد کرد اي در آن زمان شيعيان ما نب
 ."کنند که اوباماست

 )باب سی ام  –جلد سيزدھم  –بحار االنوار ( 
 اوباما سياه پوست است -١
 نام ميانی اوباما حسين است .٢
ارتش آمريکا در حال حاضر قويترين ارتش  .٣

 دنياست
اين امر قبال اتفاق افتاده و ارتش آمريکا عراق را  .۴

 تصرف کرده است
 قبال اتفاق افتاده .۵
 ھنوز اتفاق نيافتاده است .۶
 خامنه ای و احمدی نژاد .٧
 خامنه ای. ٨

امام “پيشگويی عجيب 
 در مورد اوباما” صادق

 ثمره عليزاده, 20ژانويه 

 ايم   ما مرگ و شھادت از خدا خواسته
 ايم  بھا خواسته وان ھم به سه چيز کم

 ايم   گر دوست چنين کند که ما خواسته
 ايم ما آتش و نفت و بوريا خواسته

ھای وزير، ابوالقاسم قوام  اما چون وزير سلطان بر اثر دسيسه
الدين درگزينی به حبس افتاد و در تکريت به قتل رسيد؛ عين 
القضاة ھمدانی نيز که در اثر دوستی عزيزالدين مستوفی با قوام 
الدين درگزينی مخالفت داشت مورد مؤاخذه و غضب وزير جديد 

بدين صورت که قوام الدين مجلسی ترتيب داد و از .  واقع گرديد
و سپس .  جماعتی عالمان قشری حکم قتل عين القضات را گرفت

 .دستور داد تا او را به بغداد بردند و در آنجا به زندان افکندند
عين القضات در زندان به تأليف کتاب شکوی الغريب عن 

در آخر او را به امر قوام .  االوطان الی علماءالبلدان، پرداخت
الدين درگزينی از بغداد به ھمدان بردند در شب چھارشنبه 

ای که در آن به  ھجری بر در مدرسه ۵٢۵جمادی الثانی سال ٧
سپس .  پرداخت بر دار کردند تربيت و ارشاد مريدان و وعظ می

پوست از تنش کشيدند و در بوريائی آلوده به نفت پيچيده، 
سوزانيدند و چون حسين بن منصور حالج خاکسترش را بباد 

  :با او ھمان کردند که خود او خواسته بود. دادند
عين القضاة ھمدانی روش حسين بن منصور حالج را داشته و 

پس او را به .  است کرده دانسته بی پروائی می در گفتن آنچه می
دعوی الوھيت متھمش ساختـند و چون عزيزالدين مستوفی 
اصفھانی وزيرسلطان محمود سلجوقی به او ارادت داشت، به 

گفت و ھيچ کس بر وی چيزی  آزادی ھر چه ميخواست می
 .گرفت تا قبول عام يافت نمی

آتش بزنم بسوزم اين مذھب و کيش          
 عشقت بنھم بجای مذھب در پيش

تا کی نھم اين عشق نھان در دل خويش   
 قصوِد رھم توئی نه مذھب و نه کيش

 عين القضات



 

 

 Rowshangar  Volume. 4 No. 34. March 2010 18   2010مارس  .  34شمارۀ  .  سال  چھارم  .  ماھنامۀ روشنگر   
موسوی كليد بخورد و پس از آن امت انقالبی 

 .كار را يكسره كنند
تن از   ۵٠٠بدين ترتيب، با زندانی ساختن 

فعالين سياسی و مدنی و اخراج محافظه كاران 
ميانه رو از حاكميت، فضای الزم برای گذار از 

در چنين .  دوره انتقال رھبری پديد می آمد
فضايی حتی امكان تغيير قانون اساسی برای 

" نظريه كشف و نصب الھی"تطبيق بيشتر با 
اما چنان كه ديديم، اين پروژه . نيز فراھم می شد

به ميل بنيادگرايان پيش نرفت؛ جنبش سبز آغاز 
 .شده بود

 
 چه اتفاقی رخ داد؟
چگونه شكل "  جنبش سبز"اين موضوع كه 

گرفت و منشاء پيدايش آن چه بود، بحث ھای 
مفصل تری را می طلبد كه بيان آن ھا در اين 

اما روشن است كه اين .  يادداشت ممكن نيست
جنبش نقشه ھای بنيادگرايان را كه سال ھا برای 
. تحقق آن زحمت كشيده بودند نقش بر آب كرد

نه تنھا زمينه ھای الزم برای گذار از دوره 
انتقال رھبری فراھم نيامد، بلكه عرصه سياسی 

بنيادگرايان .  دچار تنش و تشتت فراوان شد
انتظار داشتند كه پس از انتخابات و پس از يك 
دوره اعتراضات محدود، شاھد سكوت، ياس و 
انفعال مردم و فعالين سياسی باشند اما قضيه 
دقيقا برعكس شد؛ اعتراضات باال گرفت و 

حتی بسياری .  مردم اميدوارتر و فعال تر شدند
از مردم غيرسياسی و بی تفاوت، سياسی شده 

يعنی نه تنھا مردم سياسی منفعل نشدند .  بودند
 .كه مردم غيرسياسی نيز فعال شدند
اصالح طلبان .  پروژه بنيادگرايان شكست خورد

بر سر مواضع خود ايستادند و عقب نشينی 
زندانی كردن اصالح طلبان چندان .  نكردند

. موثر واقع نشد و نتيجه مطلوب به بار نياورد
حتی مقاومت بسياری از اصالح طلبان در 
برابر پروژه، برای بدنه تشكيالتی آن ھا انگيزه 

" ھاشمی رفسنجانی. "بخش و مايه اميدواری بود
با درايت مثال زدنی اش، ھرگونه فرصت حذف 

وی نه تنھا .  را از دستان بنيادگرايان ربود
جايگاه خود را از دست نداد بلكه كامال آگاھانه 
فاصله پيشين خود را با جايگاه رھبری حفظ 

 .كرد
راه حل بنيادگرايان برای گذار از دوره انتقال 
رھبری بسيار ناشيانه و ساده انگارانه و تنھا 

آن ھا .  بود"  استفاده از زور و قدرت"مبتنی بر 
و "  تكنولوژی"فكر می كردند تنھا استفاده از 

. برای رسيدن به ھر ھدفی كافی است"  پول"
. بنابراين نتايج بدست آمده كامال عكس بود

ساختار مشروعيت نظام به شدت آسيب ديد و 
يك شبه، وجھه ملی و جھانی آن تيره گشت؛ 
بسياری از ھمپيمانان بين المللی و ايدئولوژيك 
نظام دچار شك و ترديد شدند؛ ثبات و انسجام 
نظام دچار مخاطره جدی شد و شكاف و 
دودستگی ميان مردم و ميان نخبگان به ميزان 

 .حداكثر خود رسيد
به اين ترتيب، در طی ھشت ماه پس از 
انتخابات تمام تالش بنيادگرايان آن بود كه با 
استفاده از ھمان تكنولوژی ھا و پول ھا، شرايط 

آن ھا .  را به دوران پيش از انتخابات بازگردانند
می خواستند اشتباھات گذشته خود را با 
اشتباھات ديگری بپوشانند و تالش كردند كه 

خويش به مردم و كشور را در پشت  "  خيانت"
ھركاری كه كردند اما .  پنھان كنند"  خشونت"

 . نتيجه بدتری در پی داشت

 .مقبوليت مردمی پيدا می كند
نظريه "نظريه بنيادگرايان چيزی جز بازسازی 

مجالس .  در عصر جديد نيست"  خالفت
نقشی جز تاييد "  شورای اسالمی"و "  خبرگان"

. خالفت و مشورت دھی به خليفه نخواھند داشت
از اين نظر بسيار شبيه "  بنيادگرايان شيعه"
بنيادگرايان .  عمل می كنند"  بنيادگرايان سنی"

فكر می كنند كه با عملی ساختن نظريه فوق، 
تنش ھای دوره ھای انتقال رھبری به حداقل 
خواھد رسيد و اين تنش ھا درحد اعتراضات 
. محدود و بی خطر سياسی باقی خواھد ماند

بدين ترتيب رھبر آينده توسط رھبر فعلی 
معرفی خواھد شد و مجلس خبرگان نيز وی را 

 .تاييد خواھد كرد
اما مشكل بنيادگرايان، عملی ساختن اين نظريه 
بود نه نوشتن آن بر روی كاغذ كه اين نوشته ھا 

بر روی كاغذ وجود "  شيخ فضل هللا"از زمان 
چگونه می شود با وجود احزاب و .  داشته است

گروه ھای اصالح طلب، نشريات و روزنامه 
ھای گوناگون و نخبگان سرشناس و روحانيون 
مخالف سرسخت اين نظريه، آن را در عمل 

مدنی   –پياده ساخت؟ آيا در چنين فضای سياسی
 متكثری امكان اجرای آن پروژه وجود داشت؟

 
 پروژه بنيادگرايان چگونه كليد خورد؟

بنيادگرايان ماموريت يافتند تا با ايجاد يك 
حكومت نظامی به يكدست سازی فضای سياسی 
و فراھم ساختن شرايط الزم برای معرفی رھبر 

برای اين ھدف، احمدی نژاد در . جديد اقدام كنند
به عنوان رياست جمھوری برگزيده   ١٣٨۴سال 

شد و اكثر پست ھای دولت وی را نظاميان 
دو "پروژه بنيادگرايان در .  سابق اشغال كردند

و برای دو دوره رياست جمھوری "  بخش
در چھار سال .  احمدی نژاد طراحی شده بود

اول، وی ماموريت داشت تمام پتانسيل ھای 
ايجاد شده در عرصه مدنی در دوران اصالحات 

در واقع .  را از بين برده يا تحت كنترل درآورد
. بود"  دوره بازگشت به نقطه صفر"اين دوره، 

در اين دوره، احزاب سياسی، انجمن ھای 
ھا و مطبوعات مستقل "ان جی او"دانشجويی، 

به شدت تحت فشار قرار گرفته و تضعيف شدند 
نزديك   ١٣٧۶تا شرايط به دوران پيش از سال 

 .شود
قسمت اصلی پروژه اما به دور دوم رياست 

دوره .  جمھوری احمدی نژاد مربوط می شد
دو دسته از فعالين .  بود"  دوره حذف"دوم، 

" مانع"سياسی بايد حذف می شدند؛ يك دسته كه 
اصالح .  بودند"  ھدف"بودند و يك دسته كه 

طلبان مانعی بر سر راه پروژه محسوب می 
طبق پيش بينی ھا، طبيعی بود كه ايشان .  شدند

نسبت به تخلفات گسترده و عيان در انتخابات 
اعتراض كنند؛ پس سناريويی نوشتند تا به بھانه 

براندازی "و با اتھام واھی "  انقالب مخملين"
به دستگيری گسترده اصالح طلبان و "  نرم

 .حذف ايشان از عرصه سياسی بپردازند
دسته دوم كه ھدف اصلی پروژه حذف بودند، 
شامل طيفی از محافظه كاران ميانه رو و سنتی 

" ھاشمی رفسنجانی"می شدند كه حول محوريت 
ھدف، حذف ھاشمی و اطرافيان . گرد آمده بودند

وی بود چراكه از ديد بنيادگرايان اين دسته از 
افراد در تعيين رھبر آينده نظام نقشی موثر 

پيش از اين و در دوره اول .  خواھند داشت
رياست جمھوری احمدی نژاد چندين بار سعی 
شد تا با پرونده سازی برای اطرافيان ھاشمی 

مھدی "و "  موسويان"، "روحانی"ھمچون 
، زمينه ھای الزم را برای دستيابی و "ھاشمی

ضربه به ھاشمی فراھم آورند كه البته چندان 
قرار "  پروژه حذف ھاشمی. "موفقيت آميز نبود

بود با حمله احمدی نژاد به ھاشمی در مناظره با 

اما چه تضمينی بود كه اين ثبات و انسجام تداوم 
 يابد؟

ھيچ تضمينی وجود نداشت كه دوران انتقال 
از چنان انسجام "  رھبری جديد"رھبری به 

تحليل ھا و شواھد .  سياسی برخوردار باشد
نشان می داد كه نظام در دوران انتقال رھبری 
دچار تنش ھای جدی خواھد شد و اين تنش ھا 

اين بود .  موجوديت آن را نيز تھديد خواھد كرد
كه تمام طيف ھای سياسی درون نظام، از 
اصالح طلب گرفته تا محافظه كار و بنيادگرا، 
در چارچوب مبانی فكری خود سعی در ارائه 

به .  راه حل ھايی برای گذار از اين دوره داشتند
داليلی كه قابل ذكر نيست، اين بنيادگرايان بودند 
كه امكان ارائه راه حل خويش را به صورت 

آن ھا ماموريت يافتند تا با .  عملی پيدا كردند
و يكدست  «حكومت نظامی»برقراری يك 

سازی حاكميت و برقراری سكوت در عرصه 
سياسی، شرايط مناسب را برای دوران انتقال 

اينگونه بود كه در سال .  رھبری فراھم سازند
برای پست  «محمود احمدی نژاد»، ١٣٨۴

رياست جمھوری و برای فراھم ساختن شرايط 
 .مناسب برگزيده شد

 
 راه حل بنيادگرايان چه بود؟

بدترين مدل ثبات سياسی آن است كه سرنوشت 
يك نظام سياسی را به سرنوشت يك فرد گره 
زنند، چراكه ھرگونه تغيير در راس نظام، كليت 
. ساختار نظام را دچار بحران و تھديد می كند

اين مسئله در نظام ھای پادشاھی با ايجاد 
و انتخاب فرزند يا "  سلطنت موروثی"مكانيسم 

اقوام پادشاه به عنوان وليعھد، به نوعی حل شده 
است و فوت پادشاه و جانشينی وليعھد يك روال 
طبيعی و مشروع محسوب شده و كليت ساختار 

اما در ساختار نظام .  نظام را تھديد نمی كند
فعلی جمھوری اسالمی، نه مكانيسم ھای 
سلطنت موروثی وجود دارد و نه مكانيسم ھای 

از يك سو .  دموكراتيك انتخاب رھبران جديد
مجلس خبرگاِن منتخِب ملت وظيفه "  ظاھرا"

انتخاب رھبر جديد را برعھده دارد، اما از 
نظارت استصوابی "سويی ديگر، مكانيسم 

باعث شده كه نمايندگان بخش "  شورای نگھبان
قابل توجھی از مردم در مجلس مذكور حضور 
نداشته و در تعيين رھبر جديد نقشی نداشته 

به ھمين دليل اصل مشروعيت و مقبوليت .  باشند
به روال نظام ھای (رھبر جديد از سوی مردم 

در ساختار فعلی و با وجود نظارت )  دموكراتيك
استصوابی شورای نگھبان كامال زير سوال 

 .است
اما راه حل بنيادگرايان چه بود؟ ھمانطور كه 
می دانيم، بنيادگرايان به تبعيت از روحانيون 

ھيچگاه "  آيت هللا مصباح يزدی"تندرويی چون 
معتقد به انتخاب رھبر و ولی فقيه توسط مجلس 
خبرگان نبوده و با اين اصل قانون اساسی 

نظريه "تاكيد ايشان بر .  ھمواره مخالف بوده اند
لذا راه حل .  است نه انتخاب"  كشف و نصب

بنيادگرايان برای حل بحران رھبری در دوران 
انتقال، چيزی شبيه به نظريه سلطنت موروثی 
است با اين تفاوت كه رھبر جديد لزوما وارث 

از ديد ايشان، ولی .  خونی رھبر پيشين نيست
يا (فقيه فعلی می تواند نظر بارگاه الھی 

را در مورد گزينه رھبر )  حضرت ولی عصر
آينده جويا شود و پس از اطالع، فرد مذكور را 

مجلس خبرگان .  كند"  معرفی"به مجلس خبرگان 
نيز با تاييد رھبر جديد به نمايندگی از ملت با 

كرده و در واقع مقبوليت مردمی "  بيعت"وی 
بنابراين رھبر جديد .  وی را آشكار می سازد

) كشف و معرفی(توسط رھبر قبلی منصوب 
می شود و مشروعيت الھی می يابد و با تاييد 

) بيعت غيرمستقيم مردم(مجلس خبرگان 

اكنون برای ما روشن است كه تمام آنچه پيش 
و پس از دھمين دوره انتخابات رياست 
جمھوری رخ داد، حاصل راه حل بسيار 

" بحران رھبری"ناشيانه ای برای حل مسئله 
در آينده نظام جمھوری اسالمی بود كه توسط 
بخشی از نيروھای امنيتی و نظامی طراحی 

راه حلی كه نه تنھا بحران مذكور را .  شده بود
مرتفع نكرد بلكه صدمات و لطمات جبران 
ناپذيری به ساختار و مشروعيت نظام سياسی 

 .وارد ساخت
حاكمان فعلی تالش می كنند كه در ظاھر، 
وجود ھر نوع بحران سياسی را در كشور 
انكار كرده و برعكس، اصالح طلبان را در بن 

اما تحليل رفتار و تصميمات .  بست نشان دھند
آن ھا در انتخابات اخير و در مواجھه با 

خالف اين مدعا را اثبات می "  جنبش سبز"
در بدترين حالت خود در "  بحران سياسی. "كند

بروز می كند و "  بحران مشروعيت"شكل 
نيز در حادترين شكل خود "  بحران مشروعيت"

. نمود می يابد"  بحران رھبری نظام"در 
بنابراين نظام نه تنھا درگير يك بحران سياسی 
است كه بايد متذكر شد اين بحران يك بحران 

 .عادی نبوده و از بدترين نوع خود می باشد
، "رھبر آينده نظام چه كسی خواھد بود؟"
مكانيسم انتخاب رھبر آينده چگونه خواھد "

آيا تداوم رھبری واليت فقيه در "، "بود؟
چارچوب قانون اساسی و مكانيسم ھای فعلی 

، اين ھا سواالت و مسائلی ھستند "ميسر است؟
كه سال ھا ذھن اصالح طلبان، محافظه كاران 
و بنيادگرايان را به خود مشغول كرده است؛ 
حوادث انتخابات اخير نيز به تعبيری حاصل 
بلند فكر كردن اين طيف ھای سياسی درباره 

اين حوادث البته حاصل .  ھمان سواالت بود
طيف بنيادگرای حاكميت در ارائه "  اقدام جدی"

تبعات اين .  راه حل برای سواالت فوق نيز بود
اقدام طوفان زا و خانمان برانداز آشكار ساخت 

راه حل ھای "كه حل بحران مذكور با ارائه 
بن "و "  بحران"ممكن نيست و "  ساده انگارانه

بسيار جدی تر از آن است كه با "  بست
ماجراجويی ھای يك طيف نظامی بتوان به رفع 

 .آن پرداخت
 

 ماجرا از چه قرار بود؟
ماجرا از زمانی شكل جدی به خود گرفت كه 
طيف بنيادگرای نظام، شامل گروه ھای نظامی 
و شبه نظامی و روحانيون تندرو، اقدامات 
عملی خود را برای فراھم سازی شرايط 

آغاز "  دوران انتقال رھبری"مناسب برای 
آغاز رھبری آيت هللا خامنه ای، با اجماع .  كرد

نسبی طيف ھای مختلف درون حاكميت ھمراه 
بود و وی توانست در ابتدا با نوعی عملكرد 
فراجناحی، تاحدی انسجام و ثبات را برای نظام 

روی كار آمدن دولت اصالح .  فراھم سازد
طلب در دوران رھبری ايشان نيز بسياری از 
گروه ھای سياسی را به اين نتيجه رساند كه 
امكان فعاليت و اصالح بدون آنكه كليت نظام 
. دچار تھديد جدی و عدم ثبات شود، ميسر است

بنيادگرايان و  
 بحران رھبری

 
 عماد بھاور

عضو شورای مرکزی و دفتر ( 
 )سياسی نھضت آزادی ايران
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خود، جنگ ايران با تركيه را در ماه ھای آينده 
 .)پيش بينی كرده است

اكنون برای تصميم گيرندگان نظام آشكار   -۴
شده كه راه حل بنيادگرايانه برای گذار از دوره 
انتقال رھبری و تثبيت نظام، بسيار ھزينه بر 

ضمن آن .  است و ريسك بااليی را طلب می كند
كه تداوم و موفقيت پروژه ھای آن ھا با 

از لحاظ مشروعيت مردمی، (وضعيت حاضر 
...) موقعيت بين المللی، شرايط اقتصادی و

لذا می .  بسيار دور از ذھن به نظر می رسد
اصالح (توان اميدوار بود كه دو طيف ديگر 

نيز در آينده )  طلبان و محافظه كاران ميانه رو
امكان ارائه راه حل خويش را برای تثبيت نظام 

اين راه حل ھا شامل دموكراتيك سازی .  بيابند
مجالس خبرگان و شورای اسالمی با حذف 
نظارت استصوابی شورای نگھبان يا طرح 

در آينده می "  شورای رھبر ی"ھايی مانند ايجاد 
 .باشد

 
 مقصد، در آغاز راه بود

دو شكست مھم را می توان در تاريخ معاصر 
بر دار شدن :  بنيادگرايی شيعه مشاھده كرد

آيت ".  نواب صفوی"و اعدام "  شيخ فضل هللا"
هللا خمينی نيز در تاسيس حكومت اسالمی آن ھا 
را ناكام گذاشته بود و آن زمانی بود كه بر رای 
مردم تاكيد كرد و نھادھای مدرن دموكراتيك را 

" جمھوری اسالمی"درون ساختار قانون اساسی 
بنيادگرايان پس از درگذشت رھبر .  گنجاند

انقالب، سال ھا تالش كردند تا زمينه رسيدن به 
اما درست .  آرزوی ھای صدساله را فراھم كنند

به "  نخست وزير امام"در لحظه آخر، با ورود 
آغاز جنبش .  صحنه، جنبشی عظيم شكل گرفت

سبز، پايانی بود بر پروژه بنيادگرايان و ناكامی 
فرياد .  مجدد ايشان را در تاريخ رقم زد

اعتراض بيت آيت هللا خمينی بلند شد و اكثر 
) حتی محافظه كارترين آن ھا(مراجع شيعه 

 .سخن به انتقاد گشودند
اگر گروھی اليق اتھام براندازی باشند، بی شك 
آن گروه، بنيادگرايان خواھند بود كه قصد 

و استقرار "  جمھوری اسالمی"براندازی 
موسوی .  را داشته اند"  حكومت خلفای شيعه"

چاره ای نداشت كه با تمام توان خويش در 
برابر اين اقدام بنيادگرايان مقاومت كند، ھرچند 
ھزينه گزافی برای وی يا مردم به ھمراه داشته 

خروج اصالحات "موسوی آگاھانه برای .  باشد
چنين ھزينه ای را پرداخت كرد، "  از بن بست

چرا كه اصالحات تنھا راه دفاع از جمھوريت 
 .نظام و حفظ جمھوری اسالمی بود

پروژه بنيادگرايان برای حذف جمھوريت نظام 
جنبش سبز .  با آغاز جنبش سبز نقش برآب شد

در ھمان آغاز به ھدف اصلی اش رسيده بود؛ 
ھرآنچه بعدھا بدست آورد و ياخواھد آورد، ھمه 
دستآوردھای مضاعفی برای اين جنبش خواھد 

 .مقصد، در آغاز راه بود. بود
■■■ 

جنبش سبز اما، يك جنبش مدنی اصالح طلبانه، 
مسالمت آميز و مطالبه محور است كه مصرانه 
در پی ايجاد شرايط بھتر برای زندگی 

لذا اين جنبش خارج .  شھروندان ايرانی می باشد
از چارچوب ھای ذھنی آن دو گروه مذكور 
ادامه خواھد يافت و اعتراض خود را به ھر 

به )  نه لزوما با تظاھرات خيابانی(نحو ممكن 
ضمن آن كه با .  گوش حاكمان خواھد رساند

بروز ھر اتفاقی در سطح ملی يا بين المللی 
احتمال شعله ور شدن مجدد اعتراضات وجود 

علی رغم اينكه احمدی نژاد مبالغ .  خواھد داشت
ھنگفتی را صرف دادن صدقه به اقشار كم 
درآمد كرده است، اما اين بخش از مردم به دليل 
فشار رو به افزايش تورم و بيكاری ھمچنان 

" امير محبيان"سخن .  مستعد اعتراض می باشند
موسوی نتوانست طبقات پايين را به "كه گفت 

سخن درستی است اما "  طبقه متوسط پيوند بزند
مطمئنا احمدی نژاد از عھده اين كار بر خواھد 

 .آمد
اصالح طلبان و رھبرانشان از اعتراضات   -٢

اقدامات محافظه .  خود دست بر نخواھند داشت
كاران ميانه رو اما، در كنار جنبش سبز، بسيار 
موثر و مفيدتر خواھد بود تا در غياب جنبش 

يكی از داليل بن بست اصالحات آن بود .  سبز
فشار "با عنوان "  سعيد حجاريان"كه استراتژی 

ھيچ گاه امكان اجرا "  از پايين، چانه زنی از باال
نه فشار از پايينی وجود داشت و نه .  نيافت

اطرافيان خاتمی توانايی چانه زنی موثر در باال 
 .داشتند

جنبش سبز، بازسازی شده و تصحيح شده جنبش 
زمانی كه حجاريان در زندان .  اصالحات است

بود و خود را برای مصاحبه تلويزيونی آماده 
می كرد، استراتژی او در بيرون از زندان، به 

در يك .  شكل كامال عملگرايانه در جريان بود
توافق نانوشته، فشار از پايين را مردم و 
رھبران جنبش سازماندھی می كردند و چانه 
زنی از باال بر عھده محافظه كاران ميانه رو 

اين يك تقسيم وظيفه واقع گرايانه و موثر .  بود
 .بود
بنيادگرايان تا به اين جای كار در اجرای   -٣

آن ھا نه .  پروژه خود شكست خورده اند
توانستند كه ھاشمی را از جايگاه خود كنار زنند 
و نه حتی توانايی بازداشت و حذف موسوی، 

حتی اگر ھيچ .  كروبی و خاتمی را داشته اند
تظاھرات خيابانی ديگری در تھران رخ ندھد، 
بازھم شرايط سياسی چنان بحرانی، ملتھب و 
متشتت است كه اجازه اجرای ھيچ پروژه 

 .ديگری را به ايشان نخواھد داد
اما بايد در نظر داشت كه بنيادگرايان چنان 
برای بدست گرفتن پست رھبری آينده جمھوری 
اسالمی مصمم ھستند كه برای رسيدن به اين 
ھدف ھرنوع ھزينه ای را براين كشور تحميل 

وضعيت "آن ھا حتی برای ايجاد .  خواھند كرد
دركشور، حاضر به ايجاد درگيری "  فوق العاده

نظامی با ساير كشورھا و به راه انداختن جنگی 
می دانيم كه فضای جنگی .  چندماھه می باشند

می تواند پوششی مناسب برای برخی تحوالت 
(سياسی داخلی باشد فريدالدين "اخيرا . 

ھاشمی و اطرافيان اش بوده اند نه اصالح 
اگر .  طلبان و پروژه چيز ديگری است

بنيادگرايان مھار نشوند، سرنوشت محافظه 
كاران ميانه رو چندان بھتر از سرنوشت اصالح 

 .طلبان نخواھد بود
ميانه روھای طيف محافظه كار از زمان آغاز 
جنبش سبز سعی كردند كه خود را از صحنه 
نزاع كنار بكشند تا دو طيف بنيادگرا و اصالح 
طلب باھم درگير شده و طی چند ماه يكديگر را 

سپس زمانی كه آن دو طيف .  مستھلك كنند
نيروی "تضعيف شدند، خودشان را به عنوان 

معرفی كرده و "  نيروی نجات بخش"و "  سوم
اما اتفاقی كه .  سكان دولت را در دست بگيرند

رخ داد اين بود كه درگيری بنيادگرايان و جنبش 
سبز ھر روز شديدتر و فضا به شدت دو قطبی 
و راديكال شد به طوری كه كليت نظام دچار 
. تھديد شد و جايی برای ميانه روھا باقی نماند

اينگونه بود كه ميانه روھا پس از گذشت ھفت 
ماه از انتخابات تصميم گرفتند كه نقش موثرتری 
در تحوالت ايفا نمايند؛ نوعی نقش ميانجيگری و 

به مقام  «محسن رضايی»نامه .  ميانداری
رھبری، طرح اصالح قانون انتخابات، اقدام 

، تغيير "سعيد مرتضوی"برای محاكمه 
فرماندھان سپاه و نيروی انتظامی، گزارش ھای 
مختلف مجلس از تخلفات دولت، رايزنی برای 
آزادی زندانيان اصالح طلب و مصاحبه ھای 
گوناگون در نقد تندروی دولت، ھمه و ھمه 
تالشی بود كه محافظه كاران ميانه رو برای 

نتيجه اين .  پايان دادن به مناقشات آغاز كردند
 .بھمن ماه بيشتر آشكار شد ٢٢تالش ھا پس از 

 
 چه خواھد شد؟

" بن بست اصالحات"نتيجه   ٨٨حوادث سال   -١
چه كسی می .  بود  ٨۴تا   ٨٠در بين سال ھای 

حذف "تواند حدس بزند كه ھزينه و تبعات 
در سال ھای آينده چقدر خواھد "  اصالح طلبان

بود؟ سركوب نمادھای بيرونی جنبش سبز، آن 
جنبش را از بين نبرده و تنھا به اليه ھای زيرين 

جنبش سبز معادل .  جامعه منتقل می سازد
نبود كه با جلوگيری از "  تظاھرات خيابانی"

مطالبات اين جنبش .  تظاھرات نيز از بين برود
بسيار جدی است و عدم پاسخگويی به آن 
مطالبات، بحران سياسی را عميق تر و احتمال 

در .  بروز تنش را در آينده بيشتر خواھد كرد
واقع، درست ھمان لحظه كه بنيادگرايان فكر می 
كنند ھمه چيز پايان يافته و اوضاع آرام شده 
 .است، بار ديگر ھمه چيز از نو آغاز خواھد شد

دو گروه ھمواره تحليلی اشتباه از جنبش سبز 
يك گروه اپوزيسيون ساختارشكنی :  ارائه داده اند

بودند كه اعتراضات خيابانی و مسالمت آميز 
" آكسيون نھايی برای فروپاشی نظام"جنبش را 

می خواندند و گروه ديگر، بخشی از محافظه 
كاران بودند كه اين اعتراضات را آخرين تالش 
. برای جلوگيری از تثبيت نظام می دانستند

سخن " پايان تاريخ"تحليلگر ھفته نامه پنجره از (
رقم می خورد؛ "  آخرين گناه"گفته بود كه در پی 

گناھی كه بزرگترين گناه و حاصل دسيسه 
 !)شيطانی است

ضربه ای كه بنيادگرايان به نظام سياسی ايران 
وارد كردند، ھيچ نيروی اپوزيسيونی قادر به 

مسئوليت تمام اتفاقات رخ داده .  انجام آن نبود
پس از انتخابات و تمام صدمات وارده بر نظام 
برعھده نظاميان و شبھه نظاميانی است كه 

آن ھا كسانی بودند .  طراح پروژه مذكور بودند
تكيه كردند و "  ثروت"و "  بزار"كه تنھا بر 

موجوديت نظام را بازيچه اميال سيری ناپذير 
خود در دستيابی نامحدود به پست ھای سياسی 

 .و منابع مالی در طی بيست سال آينده نمودند
 

 نقش محافظه كاران ميانه رو چه بود؟ 
سال گذشته و ھنگامی كه ھنوز چندماه به 
انتخابات رياست جمھوری باقی مانده بود، 

به "  محافظه كاراِن سنتيِ ميانه رو"بخشی از 
اصالح طلبان پيغام داده بودند كه كانديدايی در 
انتخابات معرفی نكنند و درعوض از كانديدای 

) مثال قاليباف يا الريجانی يا رضايی(آن طيف 
استدالل اين بود كه درصورتی .  حمايت نمايند

كه اصالح طلبان كانديدا نداشته باشند، اجماع 
محافظه كاران در حمايت از احمدی نژاد 
شكسته و كانديدای محافظه كاران ميانه رو 

از ديد ايشان اين تنھا راه از .  پيروز خواھد شد
پاسخ اصالح .  بود"  احمدی نژاد"ميان برداشتن 

ھيچ .  طلبان به اين درخواست البته منفی بود
تضمينی وجود نداشت كه اجماع حول احمدی 

ستاد محافظه .  نژاد به اين سادگی شكسته شود
كاران از مركز خاصی ھدايت می شد و طيف 
نظامی بنيادگرايان مصمم به تداوم رياست 

احمدی نژاد را .  جمھوری احمدی نژاد بودند
می "  دوم خرداد"فقط يك جنبش عظيم مانند 

توانست متوقف كند نه ائتالف ھای پشت پرده 
اين بود كه تمام تالش اصالح طلبان .  انتخاباتی

و "  سيد محمد خاتمی"بر كانديداتوری 
 .بازآفرينی دوم خرداد متمركز شد

اكنون نيز پس از گذشت يك سال افرادی 
به موسوی پيغام می "  علی مطھری"ھمچون 

دھند كه از صحنه كنار بكشد و كار را به ميانه 
روھای اصولگرا واگذارد چراكه تا وقتی 
اصالح طلبان در صحنه باشند، تمام ظرفيت 
محافظه كاران در حمايت از احمدی نژاد بسيج 
خواھد شد و اگر اصالح طلبان كنار بكشند، 
محافظه كاران خود، حساب احمدی نژاد را 

 .يكسره خواھند كرد
اين بار نيز پاسخ موسوی و ساير اصالح 

ھر نوع عقب نشينی موسوی .  طلبان، منفی بود
و كروبی از مواضع خود نه تنھا به تضعيف يا 
سقوط احمدی نژاد نخواھد انجاميد، كه آغازی 
. بر حذف محافظه كاران ميانه رو خواھد بود

اگر تا به حال اطرافيان و حاميان ھاشمی و 
مجموعه ميانه روھا از ھجوم بنيادگرايان در 
امان مانده اند به اين دليل است كه بنيادگرايان 
به كنترل و سركوب جنبش سبز سرگرم بوده 

محافظه كاران ميانه رو، قدرت بنيادگرايان .  اند
بنيادگرايان اگر از .  را دست كم گرفته اند

اصالح طلبان و باتالق جنبش سبز "  مانع"
عبور كنند، مستقيم و بدون درنگ به سراغ آن 

نبايد فراموش كرد كه ھدف، .  ھا خواھند رفت
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نفری که سرنوشتی مشابه  ٩٠من و بسياری از 

اند خون خود را برای تشخيص  من داشته
ايم تا ھر  ژنتيکی نزد پزشکی قانونی گذاشته

استخوانی که از بازماندگان قربانيان کودتا 
کشف شد با اين مشخصات مقايسه کنند، شايد 
که ردی از پدر و مادرمان يافت شود و بدانيم 

 .اند که آنھا در کجا خاک شده
سال آزگار خودم را دختر او   ٢٧مردی که من 

دانستم، زمانی که مطلع شد که من به  می
ام دست به خودکشی  ماھيت واقعی خود پی برده

او حاال در يک درمانگاه روانی ارتش به .  زد
شدن قانون مصونيت  با ملغی.  برد سر می

کودتاچيان وکارگزاران آنھا، عليه پدرخوانده 
 .من ھم اقامه شکايت شده

ولی راستش او برای من به ھر صورت پدر  
من .  بود و مرا با مھر و محبت بزرگ کرد

در .  برم اگر بخواھم به او نفرت بورزم رنج می
ام و شايد ھمين  من نفرت زيادی ديده  زندگی

باعث شده که او را ھمچنان دوست داشته باشم 
ی او در دوران  و برخورد با اعمال و کارنامه

ی قانون و دستگاه قضايی  کودتا را به عھده
 .بگذارم

 
انتشار يافته   گيری از کتاب تازه با بھره

 ويکتوريا دوندا به زبان آلمانی
 

Mein Name ist Vicroria, Das 
Mädchen mit dem blauen Faden: 
Wie die argentinische Junta 

meine Familie zerstörte 

اند که از کارگزاران امسا، مرکز معروف  داده
من در خانواده .  شکنجه مخالفان سياسی بوده

ھايم  آن که بدانم ريشه  اين مرد بزرگ شدم، بی
در کجاست و بر سر پدر و مادرم چه آمده 

 .است
و شگفت آن که برادر تنی پدرم او و مادرم را 

دھد و خود نيز از مسئوالن اصلی  لو می
زمانی که مادر .  شود گاه امسا می شکنجه
اند ھمين عموی  کرده ی مرا شکنجه می حامله

و باز ھم طرفه .  من حی و حاضر بوده است
اين که او خواھر بزرگ مرا پيش خودش برده 
و چنان تربيتش کرده که ھنوز ھم پدر و 

اين که حاال .  داند مادرمان را دو جنايتکار می
عموی من در زندان است و منتظر محاکمه به 
خاطر جناياتش در امسا، شايد که خواھرم را 

 .ھم از توھم درآورد
ھا  نفر که سال  ٩٠من و نزديک به 

امان کسان  ايم پدر و مادر واقعی دانسته نمی
اند، حاال به اين واقعيت پی  ه ديگری بود

نفر ديگر   ۴٠٠اما سرنوشت بيش از .  ايم  برده
اند  نفر را داشته  ٩٠که وضعيتی مشابه اين 

ھمکاری من .  ای از ابھام است ھمچنان در ھاله
مادران «نفر با   ٩٠و شمار ديگری از اين 

از چند سال قبل آغاز شده، من کار »  مايو
وکالت بستگان جانباختگان را به عھده دارم، 
دوستم که روانشناس است به مسائل روانی 

مادر بزرگ من . پردازد بستگان جانباختگان می
سال برای يافتن من ھمراه با ھمين   ٢٧ھم 

مادران مبارزه کرده و سرد و گرم چشيده 
 .است

خود من از سه سال پيش از سوی حزب حاکم 
رئيس (نستور کرشنر 

و ھمسر او )  جمھور پيشين
) جمھور کنونی رئيس(

نامزد عضويت در مجلس 
کنگره آرژانتين شدم و 

حاال .  مردم انتخابم کردند
ھم ھمچنان جوانترين عضو 

در اين مجلس .  کنگره ھستم
مسائل حقوق بشری دوران 
کودتا و تعميق اين حقوق 
در آرژانتين را پی 

 .گيرم می

شورشی او بود که ھميشه ھم در من حضور 
 .داشته است

که نستور کرشنر رئيس جمھور   ٢٠٠٣سال 
دانستم که پدر و مادر  شد، من ھنوز نمی

گران و  وقتی که او عفو شکنجه.  ام کيست واقعی
افسران زمامدار دوران کودتا را لغو کرد، 

ھا گشوده شد و کاشف به عمل آمد که آن  پرونده
نامم، نه تنھا پدرم  کسی که را که من پدر می

نبوده، بلکه افسر جزيی بوده که در امسا 
او از کارگزاران مرکز .  فعاليت داشته است

پايتخت (معروف شکنجه در بوئنوس آيرس 
بوده، ھمان مرکزی که پدر و مادرم )  آرژانتين

در آن شکنجه شدند و سرانجام جان خويش را 
 .در آن باختند

 
مادران «نستور کرشنر راه را باز کرد که 

برای کسب   ١٩٧٧که از سال »  ميدان مايو
اطالع از حال و روز بستگان خويش در زندان 

کردند سرانجام از  ھای کودتا تالش می رژيم
به .  سرنوشت اين بستگان خود آگاھی بيابند

کودک زندانيان   ۵٠٠خصوص سرنوشت 
ھای  سياسی که از آنھا ربوده شده و به خانوداده

افسران ارتش يا محافل نزديک به کودتاگران 
ھای پيگيری اين  سپرده شدند يکی از موضوع

در کندوکاو .  مادران و مبارزان ھمراه آنھا بود
اين مادران معلوم شد که من ھم دختر زن و 

اول که .  گرا ام از فعاالن سياسی چپ مردی بوده
اين مادران با من تماس گرفتند تا ماجرا را 
برايم شرح دھند، باورش برايم سخت بود و 

گذشت که به  چند ماھی بايد می.  قبول نکردم
ی تست  شک و ترديد در ذھنم راه دھم و آماده

کرد که  اين تست روشن می.  ژنتيکی شوم
اطالعاتی که مادران از رگ و ريشه من دارند 

تست ژنتيک مويد ھمان .  واقعی است يا نه
چيزھايی بود که اطالعات مادران به دست داده 

من دختر يک مرد و زن سياسی جان :  بود
خبر  سال از اين واقعيت بی  ٢٧باخته ھستم و 

 .ام بوده
ھزار   ٣٠ھمچون   ١٩٧٧مادرم را پاييز سال 

(شده دوران کودتا  نفر ديگر قربانی وشکنجه
به زندان بردند و من در )  ١٩٨٣  -١٩٧۶
دو ھفته بعد .  در زندان زاده شدم  ١٩٧٨مارس 

اند و به دست مردی  من را از مادرم جدا کرده

در ظاھر مدرسه فنی .  اسمش امسا است
ھای  نيروی دريايی آرژانتين بوده، اما در سال

کودتا به مخوفترين مرکز شکنجه کشور بدل 
اند،  ای که حاال جلوی آن گذاشته مجسمه.  شد

 . دھد زن بارداری را نشان می
ھا زنی باشد که در اين  آور خاطره ده تا ياد
ھايی که بر  نام.  گاه وضع حمل کردند شکنجه

جای جای مجسمه نقش بسته، نام آن فعاالن 
زن سياسی بارداری است که خود قربانی 
شکنجه شدند و فرزندانشان اغلب به دست 

ھای ارتشی و محافل نزديک به  خانواده
سال   ٣٣من ھم .  کودتاچيان حاکم سپرده شدند

 ۶گاه به دنيا آمدم، اما تا  پيش در ھمين شکنجه
 .سال پيش از اين ماجرا اطالعی نداشتم

تا بيست و ھفت سالم شد، اسمم کالديا آنليا 
ام را از نام والدينم  اسم فعلی.  لئونرا بود

 ٢٠٠۴تا سال .  ويکتوريا دوندا:  ام دارم واقعی
ام کسان  دونستم که پدر و مادر واقعی نمی

اين داستان البته مختص به من .  ديگری ھستند
نيست، داستان کشوری است به نام آرژانتين، 
داستان نارواداری و خشونت و دروغ که 
 .امروز نيز پيامدھايش ھمچنان قابل لمس است

تا سيزده سالم شد، درک و برداشتم از تاريخ و 
ی اين مملکت ھمان چيزھايی بود که در  گذشته
تاريخ :  ھای درسی به خوردم داده بودند کتاب

وطن و  ای بی ارتشی قھرمان در يک سو و عده
اما در سيزده .  شورشگر خائن در سوی ديگر

با .  گوارا به من ھديه شد سالگی کتابی از چه
خواندنش متوجه شدم که فقيرھا ھميشه فقير 

 .دليل نيست اند و شمار اندک اغنيا ھم بی نبوده
  دبيرستان را که تمام کردم، دانشجوی رشته
حقوق شدم و به جمع دانشجويان سياسی 

حاال که مادرم را شناخته ام .  دانشگاه پيوستم
توانم تصور کنم که اين روح طغيانگر و  می

سالی که من   ٢٧
 کس ديگری بودم

 سعيد شروينی
  

کردند و ساير مردم جلوی اوين نيز با 

شنيدن اين حکايت از جثه ای چنين 

ظريف، يکبار ديگر به داشتن چنين 

فرزندانی افتخار کردند و چندين و چند 

بار اين دختر قھرمان مورد تشويق مردم، 

 .خانواده و دوستانش قرار گرفت

شبه جمع جلوی اوين بودند بشدت ھمراه 

يکی از .  با بقيه مردم تشويقش می کردند

اقوامش تعريف می کرد در دادگاه قاضی 

گريه کن تا حکم آزاديت را :  به او گفت

من ھرگز گريه نمی :  دختر گفت!  بدھم

به او گفت بگو غلط کردم، اشتباه .  کنم

من ھيچ :  گفت!  کردم تا آزادت کنم

اشتباھی نکردم و ھرگز نمی گويم غلط 

سال  ٧قاضی تھديد کرد برات .  کردم 

سال زندانی  ٧:  زندان می برم و او گفت

سال اون  ٧قاضی گفت برو بايد .  می کشم

ولی بعد از يک ربع صدايش .  تو بمونی

مرا از رو بردی، حاال برو :  کرد و گفت

وثيقه صد ميليونی تھيه کن تا آزاد شوی و 

خانواده اش بالفاصله وثيقه را آماده کردند 

به ھمين دليل ھمکالسی .  و او آزاد شد

ھای او مانند يک قھرمان از او استقبال 

نفر از زن و مرد  ۴٠تا  ٣٠امشب حدود 

و پير و جوان از زندان آزاد شدند که 

تعدادی از آنھا از روز عاشورا در اوين 

يکی از آزاد شدگان .  بسر می بردند

دختری بسيار کوچک جثه بود که 

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شريف 

دختر ديگر آزاد  ۵يا  ۴او به ھمراه .  بود

اعضای خانواده او به سرعت و .  شده بود

با اشتياق تمام به استقبالش رفتند و تعدادی 

از دوستانش نيز که چھره ھای آشنای ھر 

گريه کن تا آزادت کنم:  قاضی گفت !

. ھرگز گريه نمی کنم:  دختر گفت

بگو غلط کردم وگرنه :  قاضی گفت

سال زندان می برم، دختر  ٧برايت 

 ...سال زندانی می کشم  ٧: گفت

 

تعدادی از مادران  ١٢/١٢/٨٨چھارشنبه 

عزادار مثل تمام شبھای ديگر برای 

حمايت از زندانيان در جلوی اوين 

 . داريمحضور

گزارش يک مادرعزادار از 
 شب ھای اوين 
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 گزارش مراسم خاکسپاری

 و بزرگداشت يدهللا خسرو شاھی 

 

ال  ع ت، ف ف ارگر شرکت ن پيکر  يدهللا خسرو شاھی،  ک
ران،  برجسته، صادق و خستگی ناپذير جنبش کارگری اي

با حضور خانواده و جمع  2010فوريه   19روزجمعه 
ه از  ت داران او ک اران و دوس ا، ي ق ری از رف ي ث ک
د، در  ودن ده ب رد آم ادا گ ان انگلستان، سراسر اروپا و ك

ام در  م ا شکوه ت رام، ب دوه و احت " فضايی آکنده از ان
رده شد"  گورستان ترنت پارک کر .  لندن به خاک سپ ي پ

راه عده م ه ھ ای از - يدهللا خسرو شاھی را  خانواده او ب
راھی - يارانش از مقابل منزل تا محل خاک اری ھم سپ

جا جمعيتی  که از ساعاتی پيش برای آخرين ديدار به انتطار ايستاده بودند - آن.  کردند
دائمی -  جای- به آرامی و در سکوتی سرشار از اندوه و حسرت،  پيکر او را تا خاک

 .او مشايعت کردند

ن و  ه حاضري ی ب وي دگ ا خوش آم قی و سپس ب وسي ا م اری، ب پ مراسم خاک س
نفر بودند با اعالم يک دقيقه سکوت به احترام   200سپاسگزاری از آنان که بيش از 

 .يداله خسرو شاھی آغاز شد

سپس فرزندان يداله، دانش و رويا در ميان اندوه حاضرين، از پدر، از شخصيت او  
ه .  ، از مبارزات و گوشه ھايی از خاطرات خود سخن گفتند دال گر ي آزاده، فرزند دي

در ادامه،  آروين يکی .  شعری را که برادراش، رامين، به ياد پدر سروده بود، خواند
گی  ن ت سی از دل ي از نوادگان خردسال  يداله خسرو شاھی  در سخنانی به  زبان انگل

 .   ھايش به خاطر رفتن پدر بزرگ سخن گفت

پس ازآن،  حميد، يکی از رفقای ديرين يداله خسروشاھی درباره سير زندگی ، بخش 
ران سخن گفت و از او  ھايی از فعاليت ھا و مبارزات يداله در جنبش کارگری اي

بعد از او حشمت رييسی يکی ديگر از  دوستان و ھمکاران  قديم خسرو .  تجليل کرد 
شاھی در شرکت نفت، خاطرات خود  از يداله و فعاليت ھای سياسی و کارگری  او 

پرواز دادن کبوتر سفيد، گلباران خاک و پخش ترانه .  را با حاضرين در ميان گذاشت
راسم  گر م ھا و اھنگھای مورد عالقه يداله ، از جمله تصنيف مرا ببوس، بخش دي

 .  بود

ه شراب  دال اد ي ه ي واده خسرو شاھی، حاضران، ب ان آنگاه به پيشنھاد و دعوت خ
در پايان حاضرين  يک صدا  به خواندن  .    نوشيدند  و جرعه ای را برخاک افشاندند

سرود انترناسيونال  پرداختند و برای آخرين بار با يداله  خسرو شاھی بدرود گفتند و 
ن محل  ال ه قصد س پيکر او را به خاک، و خاطره اش را به ياد سپردند و محل را ب

 . برگزاری مراسم يادمان و بزرگداشت ترک کردند

د  ردي يش از .    مراسم بزرگداشت يداله خسرو شاھی شامگاه ھمان روز بر گذار گ ب
 نفر شامل  ياران يداله خسرو شاھی ،   350

ه  در بخش ديگر مراسم،  ايرج جنتی عطايی، ترانه سرا و شاعر مشھور، چند شعر ب
 . ياد يداله و در بزرگداشت او برای حاضران خواند

ا  ه آوازی را ب طع اد او ق ه ي ناھيد  نعيمی،  از دوستان  يداله پس از سخنان کوتاه ب
 . صدای خوش برای حاضرين خواند که اندوه فقدان يداله در آن موج می زد

رد ه را اعالم ک دال : در آخرين فرصت باقی مانده علی حسينی، راه اندازی سايت ي
www.ykhosroshahi.com  

ال در فضای  ون در پايان مراسم،  شركت كنندگان از جا بر خاستند و سرود انترناسي
 . سالن طنين افکند و با درود بر يداله در ھم آميخت

 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 

   2010فوريه  22

Special 

خدمات کامپيوتری  
 کيان

رفع ھر گونه مشکل کامپيوتری برای کامپيوتر ھای خانگی و اداری اعم 
 ... Laptop , Desktopاز 

اعم از ( شبکه و ايمن  نمودن تمام کامپيوترھا با کمترين ھزينه 
Wireless , Cable (  کنترل ،Security Camera و رفع ھرگونه

 شما وجود دارد  System Securityمشکلی که در

System Clean Up )بدون آسيب رسيدن به اطالعات شما( 

ميباشد با تضمين برطرف   Slowداريد و يا اگر  Genuineاگر مشکل 
 .خواھد شد

و با پايين ترين ھزينه وبا سه Website, Business Cardطراحی  
 ماه پشتيبانی رايگان

که ...  نصب قويترين آنتی ويروس، آنتی اسپم و$ 60با پرداخت فقط 
 9ھزينه يک سال را پرداخت کنيد وتا . خواھد شد  Expire  2018سال 

 .سال ايمن باشيد

 $19نامحدود ماھيامه فقط   Downloadاينترنت پرسرعت با باال
به مدت يکسال تماس تلفنی نامحدود  به $ 80شما می توانيد با پرداخت 
 کانادا و امريکا داشته باشيد

و ديدن تمام کاناھای معتبر دنيا Satellites TVنصب :تکنولوژی جديد
نصب رايگان و ديدنش ھم رايگان و نيازی نيست قطعه ). کانال 4000(

 .ای بخريد يا کاری انجام دھيد

kianp2002@yahoo.com Email: 

(647) 500-5105 
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 :باشد
اداره و جھت دھی به فعاليت :  مديركل)  الف

ھای دفترمطالعات سياسی و بين المللی برعھده 
مديركل می باشد كه به پيشنھاد معاون آموزش 
و پژوھش از سوی وزير امورخارجه تعيين 

 .گردد می
كليه فعاليت ھای پژوھشی : معاون پژوھشی) ب

و مطالعاتی از طريق معاون پژوھشی 
 .دفترمطالعات ھماھنگ می شود

كليه فعاليت    :معاون اجرايی و پشتيبانی )  ج
پشتيبانی و اجرايی  ھای اجرايی، مالی،

دفترمطالعات از طريق معاون اجرايی ھماھنگ 
 .می شود

كليه فعاليت ھای :  مراكز مطالعاتی )  د
گيری   پی  پژوھشی و مطالعاتی، پروژه ھا،

دفترمطالعات سياسی و  طرح ھا و برنامه ھای 
بين المللی توسط مراكز مطالعاتی دفتر به شرح 

 :ذيل صورت می گيرد
 مركز مطالعات اروپا -
 مركز مطالعات آمريكا -
 مركز مطالعات آسيای مركزی و قفقاز -
 مركز مطالعات آسيا و اقيانوسيه -
 مركز مطالعات خليج فارس و خاورميانه -
 مركز مطالعات اقتصاد و انرژی -
 مركز مطالعات آفريقا -
 مركز مطالعات راھبردی -
 مركز ارتباطات و اطالعات -

با مؤسسات پژوھشی داخلی و بين المللی و 
 .باشد دانشگاھھا می

 
المللی  اھداف دفتر مطالعات سياسی و بين

 )وزارت امور خارجه(
 
ـ پژوھش در امور مربوط به سياست خارجی 1

 .جمھوری اسالمی ايران
ـ توليد دانش و ادبيات مربوط به روابط بين 2

الملل جھت افزايش فھم از واقعيت ھای منطقه 
 .ای و بين المللی

ـ كمك به اجرای سياست خارجی ايران از 3
طريق ارتباط با پژوھشگران، موسسات 

 .پژوھشی
اين اھداف بارعايت اصول و موازين نظام 
جمھوری اسالمی ايران بويژه با عنايت به سه 
 .اصل عزت، حكمت و مصلحت تحقق می پذيرد

 
ساختار سازمانی دفتر مطالعات سياسی و بين 

 : المللی
دفترمطالعات سياسی و بين المللی يكی از 
ادارات كل معاونت آموزش و پژوھش وزارت 

دامنه فعاليت ھای .  امورخارجه می باشد
دفترمطالعات سياسی و بين المللی ايجاب می 
كند كه مديريت اين دفتر دارای دو معاونت 

 .پژوھشی و اجرايی باشد
ساختار سازمانی دفترمطالعات به شرح ذيل می 

تصويب پروژه ھای تحقيقاتی و برنامه ريزی و 
ھمچنين ھر يك .  اجرای فعاليت ھای دفتر است

از مراكز مطالعاتی نيز دارای شورای علمی 
مخصوص به خود ھستند كه در آن جمعی از 
اساتيد محترم دانشگاھھا و مديران مربوطه در 
وزارت امور خارجه حضور داشته و با در 

به تصميم  »عمل«و  »تئوری«نظر گرفتن 
علمی می   -گيری و ارائه پيشنھادات كاربردی

 .پردازند
ھمكاران علمی و تحقيقاتی دفتر مطالعات 

المللی متشكل از سه دسته از  سياسی و بين
 :كارشناسان به شرح ذيل می باشد

ـ كارشناسانی كه به طور تمام وقت در دفتر 1
المللی فعاليت می  مطالعات سياسی و بين

 .نمايند
ـ ديپلمات ھای ارشد سياسی وزارت امور 2

خارجه كه در مسائل سياست خارجی و 
ای صاحب نظر  المللی و منطقه مطالعات بين

بوده و در امر تحقيقات سياست خارجی دارای 
 .تجربيات مفيد می باشند

ـ اساتيد و دانشجويان دوره ھای عالی كه 3
 .بادفترمطالعات ھمكاری می نمايند

فعاليت ھای دفترمطالعات به طور خالصه 
انتشار مجالت تخصصی و كتب، :  شامل 

برگزاری ھمايشھا، ميزگردھا و سخنرانی ھای 
كاربردی، تھيه گزارشھا و مقاالت و -علمی 

ھای تحقيقاتی  ھای علمی و طرح انجام ھمكاری

 
مطالعه، تحقيق و بررسی تحوالت سياست 
خارجی واحدھای مختلف سياسی، فعاليت 
متداولی است كه از سوی موسسات و نھادھای 

با وجود .  تحقيقاتی و مطالعاتی انجام می شود
اينكه بخش اعظم سياست گذاری و نيز اجرای 
سياست خارجی برعھده وزارت امور خارجه 
است، لذا در بيشتر كشورھا وزرات امور 
خارجه، نھاد مطالعاتی و تحقيقاتی خاص خود 

با توجه به ھمين ضرورت در ايران .  را دارد
نيز پس از پيروزی انقالب اسالمی، دفتر 

المللی وزارت امور  مطالعات سياسی و بين
 .تاسيس شد 1362خارجه در مھر ماه سال 

المللی به منظور  دفتر مطالعات سياسی و بين
بھره گيری از انديشه ھای مختلف و خردمندانه 
نمودن امر سياستگذاری در فعاليت ھای 

از شوراھای متعددی برخوردار است، كه  خود،
در راس آن شورای پژوھشی متشكل از معاون 

معاونين، روسای  آموزش و پژوھش، مديركل، 
كليه مراكز و برخی از اساتيد محترم دانشگاھھا 

وظيفه شورای عالی پژوھش، .  قرار دارد
سياستگذاری كالن برای دفترمطالعات، 

معاونت آموزش و پژوھش  
  وزارت امور خارجه
معرفی دفترمطالعات 
 سياسی و بين المللی

  ١٣٨٧آذر  ٩

فيلم پس از ساخت نزديک به چھار برابر 
پروژۀ اين فيلم برای .  برآورد اوليه آن بود

سران جمھوری اسالمی از چنان حساسيت 
بااليی برخودار بود که فيلم نامه نويسی، ساخت 
و  کارگردانی آنرا به بھروز افخمی، تنھا 

 .معتمد سينمايی، واگذاشتند
تدوين "  به گزارش خبرگزاری فارس،

شخصاً  »بھروز افخمی«ھايی از  فيلم را  بخش
در اين فيلم عبدالرضا اکبری .  انجام داده است

کند و  خمينی در ميانسالی را ايفا می...  نقش 
بازيگران ديگری ھمچون ھديه تھرانی، 
محمدعلی کشاورز، آتيال پسيانی، محمدرضا 

نيا، اليکا عبدالرزاقی، فرھاد قائميان  شريفی
ھمچنين ناصر .  کنند می  ھای ديگر را بازی نقش

طھماسب به عنوان گوينده نقش امام برای فيلم 
 ".انتخاب شد

بھروز افخمی در گفتگو با فرانس پرس اظھار 
  ساخت اين فيلم به پيشنھاد موسسه«:است داشته 

اما من در ابتدا مخالفت .  ترويج آثار امام بود
ھای  كردم، چون از من انتظار داشتند كه سال

رھبری امام خمينی را در فيلم بياورم كه اين 
سپس آنھا به من اختيار دادند تا فيلم .  ممكن نبود

خواھم،  را در ھر دوره از زندگی امام كه می
 ."بسازم

نام  شير محمدی به ثبت رسيده فوت استپ
 ... .دارد

آيا اين طرحھا در رابطه با موضوع مھاجران 
 است؟
درباره مھاجران و اساساً شھر چند مليتی .  ـ بله

تورنتو است و روابط گروھھای مختلف مھاجر 
 " ...در آن گنجانده شده است

 
بھروز افخمی فعاليتھای سينمايی خود را پس 
از برقراری جمھوری ننگين اسالمی شروع 

بھروز افخمی فيلمنامه نويس و کارگردان .  کرد
.  جمھوری اسالمی است"  سينمای جنگی"

بھروز افخمی نماينده مجلس ششم، از سال 
، و مدير اسبق گروه فيلم و 1362تا  1357

افخمی ھمچون  .سلایر شبکه اول سيما است
ياران نزديکش، سيف هللا داد و مسعود ده 

سھمی بسيار حساس در ساختار و ...  نمکی و 
 سياستھای سينمايی جمھوری اسالمی داشته 

 .است
يکی از شاھکارھای  سينمايی افخمی فيلم  
در بارۀ زندگی ننگين آيت هللا "   فرزند صبح"

. است)  خونين"  فرزند صبح("روح هللا خمينی 
اين فيلم شايد از پرھزينه ترين فيلم ھای سينمای 

ھای توليد اين  ھزينه.  جمھوری اسالمی باشد

ناگفته نماند که پيش از اين ھم عارف محمدی  
گفت وگويی با "   خوشخدمتی"در راستای  

ـ 1192(بھروز افخمی داشت که در شھروند 
در .  به چاپ رسيده است)  2008آگوست  28

 :بخش از اين گفتگو آمده است
مدير گروه فيلم و سلایر    1362در سال " ...  

در اين سمت  1364شبکه اول شدم و تا سال 
 .مشغول به کار بودم

فرزند صبح آخرين ساخته شماست که گويا  -
 ...ھنوز اکران نشده

 .مونتاژ آن تازه تمام شده. ـ بله
. ـ راستش به تورنتو آمده ام که فيلم بسازم-

يعنی در اصل زمينه سنجی کرديم و با 
دوست و ھمکار قديمی ام صحبتھايی که با 

که حدود ده سال است تورنتو رضا شکرهللا 
زندگی می کند، داشتيم به اين نتيجه رسيديم که 
شرکتی را در اينجا تاسيس کنيم و بتوانيم دو تا 
از طرحھای سينمايی مان را به اجرا در 

در ھر حال داريم بررسی می کنيم تا .  بياوريم
اگر قادر باشيم فيلمسازی را با اشل ھای 
تکنيکی برتر از ايران انجام دھيم و به زبان 
انگليسی ھم باشد تا بتواند ارتباط وسيعتری با 

نام شرکت فيلمسازی ما .  مخاطبان برقرار کند
ھم که با کمک رضا شکرهللا و ھمسرم مرجان 

رشد [در مورد ديدگاه امام در اين موارد  ...."
کنم  بايد گفت که فکر می]  سالم اخالقی و علمی

نظر امام کسانی بودند که سينما را شکل 
دھند يعنی قبل از اينکه سينما ساخته شود،  می

 بھروز افخمی...." سينماگر بايد ساخته شود 
  

نخستين بار از طريق نشريه شھروند اطالع 
يافتيم که بھروز افخمی فيلمساز و کارگردان 
سينمای جمھوری اسالمی در تورنتو با حمايت 

عارف محمدی، ھمکار و عضو و مديريت ، 
در ماه اکتبر و  شھروند  تيم تحريريۀ نشريۀ 

گروه فرھنگی ، تحت نام   2009نوامبر 
کارگاه "دست به برپايی  وھنری موج  نو
 .زده است "آموزش فيلم سازی

 بھروز افخمی 
 "امام خمينی مريد"

سفير فرھنگی سينمای 
 جمھوری اسالمی
 در تورنتو
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 .به ايران تبديل شد
با افزايش ورود مھاجران ايرانی ، 
نويسندگان، شعرا و استادان به کانادا بعد از 

  ١٩٧٠سالھای دھه 
مطالعات ايرانشناسی شامل مطالعات زبان و 
ادب فارسی، تاريخ ايران ، و فلسفه و مذھب 

 .ھم تا حدودی رشد يافت 
 

 نظرھای خوانندگان 
 با سالم و احترام

ايران در رابطه با راه .ا.آيا رايزن فرھنگي ج
 اندازي كرسي زبان فارسي نقشي داشته اند؟

 .و زمان راه اندازي را بفرماييد
 11:21در ساعت  Jul 4, 2007ابي ،   --

AM 
_________________________ 

 

راه اندازی دوره آموزش زبان فارسی 
 و اتاق ايران در دانشگاه يورک كانادا

 
دوره آموزش زبان فارسی و اتاق ايران با 
ھمكاری مرکز ايرانشناسی تورنتو و انجمن 
دانشجويان ايرانی دانشگاه يورک كانادا در 

زبان .  اين دانشگاه راه اندازی می شود
 فارسی و اتاق ايران در دانشگاه يورک كانادا

با "    –بيت   به گزارش خبرگزاری اھل 
ھماھنگی رايزنی فرھنگی جمھوری اسالمی 
ايران در كانادا مقرر شد کالسھای آزاد 
آموزش زبان فارسی از مارس سال جاری 

آغاز بکار خواھد کرد و اما با )  1388اسفند (
توجه به رايزنی ھای انجام شده با مسئولين 
دانشگاه، انتظار می رود دانشگاه با تشکيل 
رسمی کالس ھای زبان فارسی از سپتامبر 

 .موافقت نمايد 2010
پس از قطعی شدن امور مقدماتی و فراھم 
شدن فضای مورد نظر در دانشگاه، تجھيزات 
الزم از جمله کتاب، نقشه، لوح ھای چند 
رسانه ای در موضوعات مختلف فرھنگی و 
ھنری و زبان و ادبيات فارسی و ھم چنين 
پوستر و عکس و تجھيزاتی از جمله 
کامپيوتر تسط مرکز ايرانشناسی به اتاق 

 .ايران اھدا خواھد شد
در نشستی كه رايزنی فرھنگی ايران در 
كانادا  با مسئولين دانشگاه يورک  انجام داد ،  
مقرر شد فھرستی از برنامه ھای مورد نظر 
برای اجرا توسط اتاق ايران توسط مرکز 
:  ايرانشناسی و دانشجويان ايرانی از جمله

آموزش زبان فارسی، بزرگداشت مشاھير 
علم و ادب و فرھنگ و ھنر ايران، برنامه 
ھای سنتی ايرانی مثل برگزاری شب يلدا، 
برنامه ی بزرگداشت نوروز، و برنامه ھای 

 .فرھنگی ديگر در اين دانشگاه انجام شود
شايان ذكر است دانشگاه يورک کانادا به 
عنوان دومين دانشگاه بزرگ تورنتو و يکی 
از دانشگاه ھای بزرگ و با اھميت کانادا 
عليرغم حضور طيف گسترده ای از اساتيد 
ايرانی و شمار بسيار زيادی دانشجوی 
ايرانی، فاقد رشته زبان و ادبيات فارسی و 
فضايی برای معرفی ايران و جلوه ھای 

 .فرھنگی آن ھمانند اتاق ايران می باشد
روابط عمومی سازمان /  سرويس خبرنگاران
 فرھنگ و ارتباطات 

 

در آستانه يک اتفاق مھم برای 
 زبانان کانادا فارسی

برای اولين بار کرسی زبان فارسی در 
اندازی  دانشگاه يورک کانادا راه

 شود می
 

 فريبا صحرايی
 راديو زمانه

toronto@radiozamaneh.com 
 

دانشجويان و دانشگاھيان ايرانی مقيم 
گرد ھم آمدند تا تورنتو در دانشگاه يورک 

برای اولين بار کرسی زبان و ادبيات فارسی 
 .را در اين دانشگاه راه اندازی کنند

در اين نشست که با حضور مسوالن دانشگاه 
يورک برگزار شده بود، بر ضرورت راه 

 .اندازی کرسی زبان فارسی تاکيد کرد
دکتر سعيد رھنما رييس چنانچه به گفته 

دانشکده مطالعات و سياستگذاری مديريت 
 ۴ھم اکنون حدود دولتی دانشگاه يورک 

ھزار دانشجوی ايرانی در اين دانشگاه 
اند که مشتاق فراگيری  مشغول به تحصيل
 . زبان فارسی ھستند

ھايی که با مسوالن  بعد از رايزنی:  وی گفت 
دانشگاه انجام داديم آنھا را متقاعد کرديم که 
با حمايت جامعه ايرانيان مقيم تورنتو کرسی 
زبان فارسی را در اين دانشگاه راه اندازی 

 .کنيم
وی با اشاره به اين که در حال حاضرآموزش 
زبان فارسی در سطح دانشگاھھای کانادا 

 :محدود است گفت
ھای  بنا داريم تا بعد از جمع آوری کمک"

مالی و برنامه ريزی الزم آموزش زبان 
فارسی را در دانشگاه يورک پايه گذاری 

 ."کنيم 
مطالعات ايرانشناسی به طور مشخص اولين 

در دانشگاه  ١٩۵١بار در کانادا در سال 
گيل کانادا و با راه اندازی موسسه  مک

و  ۶٠مطالعات اسالمی آغاز شدو در دھه 
دانشگاه تورنتو ھم با راه اندازی بخش  ٧٠

مطالعات اسالمی به مرکز مطالعات مربوط 

 :بدون شرح

سفارت جمھوری اسالمی، اساتيد 
 دانشگاھھای تورنتو و يورک،

مرکز ايرانشناسی تورنتو و انجمن 
دانشجويان ايرانی دانشگاه يورک 

 كانادا
مالقات رايزن فرھنگی با روسای بخشھای 
مطالعات تمدنھای خاورميانه و بخش مطالعات 

 تاريخی دانشگاه تورنتو

 دوازدھم اسفند ماه ھشتاد و سه -تورنتو 

-http://www.farhangeiran.com/cultural%
20news.htm - 

در تاريخ دوازدھم اسفند ماه ھشتاد و سه آقای 
دكتر فاضل الريجانی رايزن فرھنگی سفارت 

ايران در اتاوا با آقای پروفسور رايلی، .  ا.  ج
رئيس دپارتمان مطالعات تمدنھای خاورميانه 

 .دانشگاه تورنتو مالقات و گفتگو نمود
در اين ديدار كه در دفتر كار آقای پروفسور 
رايلی انجام شد، آقای دكتر توكلی رئيس 
دپارتمان مطالعات تاريخی اين دانشگاه نيز 

 .حضور داشت
ابتدا آقای دكتر الريجانی طی سخنانی ھمكاريھا 
ی رو به گسترش فيمابين رايزنی فرھنگی و 
دانشگاه تورنتو را مغتنم شمرد و از تالشھا و 
مساعدت ھای بخش مطالعات تاريخی دانشگاه 
در جريان برگزاری سمينار مولوی كه در 
بھمن ماه گذشته با ھمكاری رايزنی فرھنگی و 
دانشگاه با موفقيت در شھر تورنتو انجام شد، 

وی سپس مجموعه ای مشتمل بر .  قدردانی كرد
چھل عنوان كتاب به زبان فارسی و اغلب در 
زمينه موضوعات تاريخی ايران را به كتابخانه 

 .دانشگاه اھدا نمود
___________________________ 

 : بيت  خبرگزاری اھل 

در نشستی كه رايزنی فرھنگی ايران در " 
كانادا  با مسئولين دانشگاه يورک  انجام داد ،  
مقرر شد فھرستی از برنامه ھای مورد نظر 
برای اجرا توسط اتاق ايران توسط مرکز 
:  ايرانشناسی و دانشجويان ايرانی از جمله

آموزش زبان فارسی، بزرگداشت مشاھير 
علم و ادب و فرھنگ و ھنر ايران،  برنامه 
ھای سنتی ايرانی مثل برگزاری شب يلدا، 
برنامه ی بزرگداشت نوروز، و برنامه ھای 

 "فرھنگی ديگر

 :  توضيح
ز :  مشاھير موالنا و موالنا شناسی، مرک

ع در   و واف ت ورن اسی ت ن رانش   290اي
و،  روز  ت ورن ی، ت رد غرب ان شپ اب خي

ه  ع م ارچ 12ج ت   -  2010م اع  7س
ی  ن ل ر ع ي ه غ ام رن ر  ب ھ دازظ ع ب

 ..موالناشناسی را برکزار کرد
ه :  برنامه ھای فرھنگی ام رن برگزاری ب

ژه  "  مغاير با فرھنگ اسالمی" ھای  وي ب
چھارشنبه سوری توسط گروه ھای ملی 

ه اسالمی در   - مذھبی نا اسالمی و شب
ل ي د ھ ون چم ال .  تورنتو و ري ث طور م ب

ه  اد " گروه شبه اسالمی موسوم ب ي ن ب
ن روردي گی ف ن رھ ه "   ف روف ب ع و م

ن 12بنياد "  روردي روز جمھوری " ( ف
با علم اسالم  در يک دست و )  اسالمی 

ی  ه سوری در دست ب ن ارش ھ ل چ مشع
ی  راھ م ه ھ وم ب ار س رای ب ر، ب گ دي

ل در  د ھي ون مارس  16شھردار ريچم
  . دست به آتش بازی ميزنند 2010

جمھوری اسالمی و فعاليتھای فرھنگی  
چھارشنبه سوری، نوروز، زبان فارسی، (

 ....) ايرانشناسی و 

 دكتر توكلی
رئيس دپارتمان  

مطالعات تاريخ دانشگاه 
 تورنتو

 فاضل الريجانی 
رايزن فرھنگی سفارت   

 ايران در اتاوا . ا. ج

 پروفسور رايلی
رئيس دپارتمان مطالعات  

تمدنھای خاورميانه 
 دانشگاه  تورنتو  



 

Courage is not the absence of fear, rather a principle which has priority over fear! 

 ماھنامه روشنگر
Rowshangar 

www.rowshangar.ca 
rowshangar1@yahoo.com 

Tel:(905) 237-6661 
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 برنامه تلويزيونی از  
 سيامک ستوده 

 E2در کانال تلويزيونی 
شب  10تا  8شنبه 4شنبه و 2ھر 

 )بوقت واشنگتون(
بامداد روز بعد  3يا  2:  باز پخش   

  905-237-6661: تلفن
را نداريد، فرکانس زير  E2 اگر کانال

 را جستجو کنيد، 
  1206022000 ¾ 

Horizantal 
برای ديدن برنامه از طريق 

اينترنت در سايت 
com.mardomtv.www  

 .کليک کنيد  E2روی 

 بزودی

سيامک برنامه تلويزيونی 
 ستوده

 ايرانرو به 

پيام افغان آغاز در کانال 
 ميشود

لطفا به داخل ايران اطالع 
 رسانی کنيد


