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روزدوشنبه  ٢٢مارس بيش از پنج ھزار نفر از
سراسر كانادا ونيز فعاالن و رھبران كارگری از
برخی كشور ھا منجمله اندونزی ،استراليا،
برزيل و  ...در شھر كوچك سادبری گرد آمدند
ودر حمايت از معدنچيان اعتصابی و خانواده
ھايشان به تظاھرات و راھپيمائی پرداختند.
كمپانی وله اينكو دومين شركت معدنی دنياست٠
معادن نيكل سادبری )اينكو( در سال ٢٠٠٦به
كمپانی برزيلی وله فروخته شد و نام آن به وله
اينكو تغيير يافت ولی مفاد موافقت نامه وقرارداد
فروش محرمانه باقی ماندو عليرغم درخواستھای
مكرر كارگران و اتحاديه شان ،ھنوز ھم دولت
كانادا از علنی نمودن آن خودداری ميكند.
در ماه ژوئيه سال  ، ٢٠٠٩صاحبان جديد معادن
سادبری ،حمله به حقوق ومزايای كارگران را با
تغيير قرارداد كار قبلی آغاز كردند .آنھا پيش از
پرداختن به مطالبات جديد كارگران ،شرايط خود
را برای شروع مذاكرات اعالم نمودند كه بر
طبق آن ،كارگران مزايای سود حاصل از
افزايش توليد نيكل را ـ كه دستاورد يك اعتصاب
ھشت ماه و نيمه در سال  ١٩٧٦توسط نسل قبلی
معدنچيان بود ـ برای ھميشه از دست ميدادند،
حق ارشديت )حق سنوات( منسوخ ميشد و حق
بازنشستگی نيز مورد حمله قرار ميگرفت.واينھا
فقط پيش نيازشروع مذاكره برای قرارداد جديد
كار بود.
اين حمله ای نه تنھا به سطح معيشت كارگران
بود بلكه بطور غيرمستقيم اقتصاد شھر سادبری
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را ـ كه كامال متكی به كاركارگران معادن اين
منطقه است نشانه گرفته بود.
سيزدھم ژوئيه " ، ٢٠٠٩كارگران وله اينكو
آنچه در قدرت داشتند كرده بودند تا كار به
اعتصاب نكشد "...اما مذاكرات به بن بست
انجاميد واعتصاب تاريخی نزديك به چھار ھزار
تن ازمعدنچيان وكارمندان لوكالھای ٦۵٠٠
 ٩۵٠٨ ،٦٤٨٠ ، ٦٢٠٠،و ٢٠٢٠در مناطق
سادبری ،پورت كالبورن و ووآسی بی آغاز شد:
"ميدانيم اين اعتصاب برای خانواده ھا و
شھرمان سخت خواھد بود اما پذيرفتن شرايط
كمپانی كه متضمن تغييرات اساسی و دراز مدت
در دستمزد و مزايای ماست ،مشكل تر می
بود ...وله كه يك شركت چند مليتی برزيلی است
با سود ھای كالن ،به بھانه شرايط اقتصادی
كنونی ،بدون توجه به وضعيت مالی خانواده ھاو
شھر ،ميخواھد حقوق و مزايای ما را از ريشه
و اساس كاھش دھد ...فقط در دو سال گذشته،
سود وله از معادن انتاريو دو برابر سود شركت
سابق اينكو در ده سال گذشته بوده است! ما
ميدانيم كه اوضاع اقتصادی دشوار است و اينرا
در مذاكراتمان در نظرداريم  .اما وله چنين
نميكند! در نظر بگيريد كه با آنكه دارائی نقدی
وله به  ٢٢ميليارد دالر آمريكا ميرسد اما تمام
تالششان بر اين است كه مزايای مارا ـ كه در
حال حاضر مطلقا صفر است قطع كنند]  [...و
مكانيسم سود ويژه نيكل برای كارگران را بر
اندازند و حال آنكه شش تن از مديران رده باالی

وله  ،در عرض دو سال گذشته  ،افزايش حقوق
 ١٢٠درصدی دريافت كرده اند!
ما معتقديم كسی كه در سادبری ،پورت كالبورن
و ووآسی بی ،كار و زندگی ميكند بايد بداند كه
سالمت وامكان ادامه حياتش مورد تھديد است.
مسئله واقعی اين نيست كه آيا وله ميتواند شرايط
بد اقتصادی را دوام آورد ،بلكه اينست كه آيا ما
كارگران خواھيم توانست باالخره سطح معيشت
متوسط خود را ،ھنگاميكه اين بحران را از سر
گذرانديم  ،حفظ نمائيم يا نه؟
اين عدالت نيست كه شركتھای خارجی بيآيند
منابع كانادا را استخراج نمايند ولی حتی
دستمزد ھا و مزايای ايمن ما كارگران سخت
كوش و خانواده ھايمان را  ،تأمين ننمايند.
به حمايت شما نياز داريم و سپاسگذاريم،
با احترام،
اتحاديه كارگران فلزكار ،لوكالھای ، ٦۵٠٠
 ٦٢٠٠و )" ٦٤٨٠بيانيه اعالم شروع اعتصاب(
در ھنگام نگارش اين سطور) ٢٩مارچ ،(٢٠١٠
اعتصاب اخير ركورد طوالنی ترين اعتصابات
كارگری سادبری در تاريخ  ٦٧ساله بھره
برداری ازاين معادن را از آن خود كرده است.
در طی ھشت ماه ونيم گذشته  ،اين اعتصاب،
فرازونشيب ھای بسياری را پشت سر گذاشته و
درسھای گرانبھائی برای جنبش كارگری دنيا به
جای گذاشته كه در مقاله ای ديگر بدان خواھيم

پرداخت.
ھفتم مارچ  ، ٢٠١٠وقتی مديران وله اينكو
حاضر به پذيرفتن خواسته ھای كارگران نشدند
و اضافه بر آن ،نمايندگان كارگران را
"نژادپرست ودروغگو " خطاب كردند ،كارگران
رأی به ادامه اعتصاب دادند .عالوه بر مسائل
قبلی ،اعتصابيون خواھان بازگشت بكاربی قيد
و شرط كليه كارگران منجمله ده كارگر اخراجی
بودند.وقتی دو طرف  ،ميز مذاكره را ترك
كردند ،بالفاصله كمپانی اعالم كرد كه با
استخدام  ١٢٠٠نفركارگر جديد ـ بخوان
اعتصاب شكن ـ معادن را راه اندازی خواھد
كرد .در پاسخ به اين تھديد ،كارگران اعالم
كردند كه اعتصاب شكنان را به سايت ھای
معدن راه نخواھند داد .شھرسادبری و پليس نيز
نگرانی خود را از احتمال برخورد اعالم
نمودند.
متعاقب آن ،اعتصابيون فراخوان راھپيمائی
روز  ٢٢مارس رادر ھمبستگی و حمايت از
معدنچيان سادبری اعالم كردند .با وجود آنكه
سازماندھی چنين تظاھراتی بلحاظ زمانی نياز به
وقت بيشتری داشت ولی اين فراخوان
بالفاصله با استقبال كارگران در نقاط مختلف
دنيا مواجه شد و موجی از حمايت و ھمبستگی
كارگری با اعتصابيون را بر انگيخت.
"كميته حمايت از كارگران ايران ـ تورنتو" نيز
به سھم خود و در راستای تالش برای حمايت از
كارگران اعتصابی ،فراخوانی برای يك سفر

روﺷﻨﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ!
ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ اداﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر روﺷﻨﮕﺮ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻴﺪ!
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ھمبستگی به سادبری و شركت
در تظاھرات و راھپيمائی ٢٢
مارس راداده و آنرا سازماندھی
نمود .با وجود فرصت كوتاه
فراخوان ،بيش از بيست تن از
فعالين كارگری و نيروھای
مترقی و پيشرو به آن جواب
مثبت دادند و در آن شركت
نمودند.
صبح روز دوشنبه ،با اتوبوسی
كه توسط او .اف .ال
)فدراسيون كار انتاريو( در
اختيارمان قرار داده شده بود،
به سمت سادبری براه افتاد يم.
غير ازما ،ده اتوبوس ديگر ھم
از اتحاديه ھای كارگری انتاريو برای شركت در
تظاھرات رھسپار سادبری بودند  .در طی اين
مدت  ،كميته تورنتو مبلغی كمك مالی برای
معدنچيان اعتصابی جمع آوری كرده بود  .به
پيشنھاد يكی از دوستان  ،آنرا در اتوبوس خود و
سپس از طريق تلفن در اتوبوس حامل كارگران
اتحاديه خدمات عمومی انتاريو اعالم نموديم و
از ھمگان تقاضا نموديم تا حد امكان به اين
صندوق اضافه نمايند.
جالب اينكه دو اتوبوس درگير مسابقه در جمع
آوری كمك مالی شده بودند  ،ولی اتوبوس
اتحاديه خدمات عمومی انتاريو كمك مالی جمع
آوری شده شان را در اختيار ما قراردادند
ونمونه ای از اعتماد و ھمدلی كارگری را به
نمايش گذاشتند ٠مجموعا مبلغی معادل ١٧٢٠
دالر جمع آوری شده بود كه بعدا در پايان
راھپيمائی به ديويد گوردن  ،مسئول مالی
اعتصابيون تحويل گرديد.
وقتی اتوبوس از ميان شھر می گذشت جای پای
اعتصاب و مبارزه را در جای جای شھر می شد
مشاھده نمود .پرچم ھا و پوستر ھای كوچك
وبزرگ در گوشه و كنار ،شعارھای پشتيبانی بر
ديوارھا ی شھر خود نمائی ميكرد ،شھری نيمه
تعطيل و بحران زده .
سادبری با صخره ھای سياه وبلندش ،سر بلند و
سرشار از مبارزه جانانه ای كه ماھھا ،بردامنش
به طول انجاميده  ،زير آفتاب سرد نيمروز
بھاری بر دشت بيكرانه سرزمين سرد و يخزده
شمال آرميده بود و از ھر كوچه وخيابانی ،
جويبارھای كوچك انسانی ،به سمت خيابان
برادی ،محل اتحاديه فلز كار و ميعاد گاه
معدنچيان اعتصابی روان بود .مردو زن ،پير و
جوان ،كوچك و بزرگ  ،و گاه با پالكاردی
ساخته ی دست خود  ":اتحاد برای ھميشه!" " ،

از اعتصابيون حمايت كنيد"  " ،وله اينكو! در
اشتباھی! ھم درمورد اين اتحاديه و ھم در مورد
اين شھر!"
ازاتوبوس كه پياده شديم با استقبال گرمی مواجه
شديم :لبخند ھای رضايت ،خطوط شادی در
چھره ھا ھمراه با كمی كنجكاوی ھنگامی كه
پالكارد كميته تورنتو را گشوديم كه حاوی نام
فارسی كميته ھم بود و بعد اين كامنت كه"
حضور شما نشان ميدھد كه ما نژاد پرست
نيستيم".زنی از لوكال  ٦۵٠٠كه جليقه انتظامات
بر تن داشت با درآغوش گرفتن ما به گريه افتاد
و به دختر جوانش گفت  " :نگاھشان كن ،پيام
مارا گرفته اند  ...آمده اند از ما حمايت كنند"

در محل اتحاديه ،كاله و تی شرت و گرمكن
ھای اعتصابيون راكه به منظور كمك مالی
فروخته ميشد خريداری و به عالمت ھمبستگی
پوشيديم و نيزليست نامه اعتراض به تصميم
كمپانی مبنی بر استخدام اعتصاب شكنان را
امضا كرديم.
تظاھرات از محل اتحاديه در خيابان برادی
شروع شد وموج جمعيت با پرچم ھای
رنگارنگ و پالكاردھای حمايتی به خيابان
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م خ ارج اي ن م اه  $ 975) 1003خ رج
چاپ $16 ،صن دوق پس ت ی cvc $12 ،
خرج ماھيانه حساب ب ان گ ی( ب وده ک ه ب ا
توجه به  $970کمک مالی تقريبا ب راب ر
بودم .بدھی روشنگر از گذشته  840$ب ود
که خوشبختانه با کمک مالی  250يورويی
آقای گودرز حسنوند ار آل م ان ب رای رف ع
ب دھ ی روش ن گ ر ب دھ ی م ا ب ط ور ق اب ل
مالحظه ای کاھش و بال غ ب ر 840- 515
=  325می شود که جای تشکر و قدردانی
فراوان دارد .اميدوارم که ال ب اق ی ن ي ز ب ه
ھمت ديگر خوانندگان روشنگر تصوي ه و
ما از بار آن ف ارغ گ ردي م .در ض م ن از
ساير کمکھای رسيده از جانب خوان ن دگ ان
در اي ن م اه ن ي ز ب ی ن ھ اي ت م ت ش ک ر و

ريخت .در مسير راھپيمائی
جمعيت شعارھای " يك
روز بيشتر ،يك روز قوی
تر"  " ،ما چه ميخواھيم؟
قراردادی عادالنه از ھمين
حاال!"  " ،كارگران ،اتحاد"
" ،تشكل  ،قدرت است"
سرداده بودند .جمعيت
ھنگامی كه به زير پلی كه
بر سر راه بود می رسيد،
لحظاتی متوقف ميشد و
شعار " كارگران  ،اتحاد"
را مكررا فرياد ميكرد و
اكوی اين شعار به
تظاھركنندگان نيرو و
شادابی می بخشيد وبغض بر گلو واشك بر
چشمھا ميآورد...
جالب آنكه اين تظاھرات تقريبا تماشاچی نداشت
و در قسمت اعظم مسير ،ھمه مردم در خيابان
بودند و ھمراه تظاھر كنندگان؛ اما پليس در
حالت آماده باش بود.
جمعيت سرانجام ،شعار گويان وارد سالن
ورزشگاه شد .در اينجا ،نمايندگان اتحاديه ھای
مختلف پيام ھای ھمبستگی شان را خواندند.
جرج كامپوس معاون اتحاديه شبكه كارگران وله
ـ برزيل گفت " :ما به شما اطمينان ميدھيم كه
نخواھيم گذاشت وله اعتصاب شكن به كانادا
بياورد ،ما ،بانكھا ،سرمايه گذاران و سرمايه
داران را شكست خواھيم داد ،پيروزی از آن
ماست!"
آرتورھنريكه داسيلوا سانتوس نماينده اتحاديه
مركزی كارگران برزيل نيز گفت " :مبارزه
شما ،مبارزه ما نيز ھست ،يك اتحاديه ،يك صدا،
متحد تا پيروزی!"
نمايندگان ديگری از اندونزی ،استراليا  ،شيلی
و ...پيام ھای گرمی حاكی از ھمبستگی و
حمايت  ،قرائت كردند و گردھمايی در ساعت
 7:30بعد ازظھر در ميان شعارھای "ھمبستگی
برای ھميشه" و " ھی ھی ،ھوھو ،وله اينكو بايد
برود" به پايان رسيد.
در مسير بازگشت ھر كدام از دوستان در انديشه
ی ادامه اين حمايت بودند ودل نگرانی ھايشان
را درمورد كار و زندگی معدنچيان سادبری با
ھمديگر در ميان ميگذاشتند.
"كميته حمايت از كارگران ايران ـ تورنتو"
مارس ٢٠١٠
■■■
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ﺑﺨﺶ دوم
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎن ﻫﺮي  /ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻴﻒ ﺧﺪاﻳﺎري
توضيح مترجم :نظام سرمايه داری گند و کثافت
اش را به تمام سلولھای جامعه از سيدنی تا سياتل
و از دبی تا ناشناخته ترين روستاھای نپال
گسترش داده است .در دو دھه گذشته دنيای
سرمايه 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.
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
تحميل شده است .دبی نمونه عينی اين زوال و
تباھی است .در اين گزارش ھمه جانبه که جان
ھری از ژورناليست ھای موفق ايندپندنت تھيه
کرده است ،تمام جنبه ھای ضد انسانی نظام
سرمايه داری را می توان ديد .ترجمه اين
گزارش را به طبقه کارگر ايران بويژه کارگران
عسلويه که در مکانی مشابه با "سوناپور" ،در
نبردی نابرابر با سرمايه داری دست و پنجه نرم
می کنند  ،تقديم می کنم.

ساھينال منير جوان بيست و چھار ساله ای از
دلتاھای بنگالدش ،می گويد "بيرون از اينجا،
برای آوردنت به اينجا ،گفته می شود که دبی
بھشت است .بعد اينجا می آيی و می فھمی که
جھنم ھم نيست .چھار سال پيش به اينجا آمدم.
يک کارچاق کن به روستايمان در جنوب
بنگالدش آمد و گفت :جايی ھست که می توانيد
ماھيانه چھل ھزار تکا )  ٤٠٠پوند( پول برای
ھشت ساعت کار در ساختمان سازی بگيريد.
جايی است که امکانات خوبی دارد ،غذا و ھمه
چی ھم عاليه .تنھا کاری که بايد بکنيد اينه که
 ٢٣٠٠پوند بدھيد تا ويزای کار بھتان بدن ،پولی
که راحت در شش ماه اول بدست ميارين .من ھم
زمين کشاورزی ام را فروختم و کمی ھم قرض
گرفتم تا به بھشت موعود برسم .به محض اينکه
به دبی رسيدم در فرودگاه ،شرکت پاسپورتم رو
ازم گرفت و ھنوزم اونو نديده ام .بعد با پررويی
تمام گفتند که از امروزببعد ،روزی  ١٤ساعت

پرتش روی تخت ريخته شده است ،سه تا
پيراھن ،يک شلوار نيمه کاره و يک گوشی
موبايل .بوی گند اتاق را برداشته است.
لباسشويی ھای گوشه کمپ )سوراخھايی در
زمين( زير توده ای از پشه ھای سياه و مدفوع
دفن شده است .ھيچ کولر يا پنکه ای در کار
نيست ،بنابراين گرما کشنده است و انسان نمی
تواند بخوابد .آنھا شب و روز بايد عرق بريزند و
خودشان را بخارانند .در چله تابستان مردم کف
زمين يا در پشت بامھا می خوابند.ھر جا ،جايی
که يک نسيم کوتاه بوزد.
آبی که با تانکرھای گالوانيزه به اينجا می آورند،
تصفيه نشده است و مزه نمک می دھد .ساھينال
می گويد "ما را مريض کرده است اما چاره ای
نداريم  ،بايد بخوريم".
او می گويد "کارش بدترين کار در دنيا است،
بايد بلوک ھای  ٥٠کيلويی در شديدترين گرما
حمل کنيم .گرمايش ھم مثل ھيچ جا نيست.

 .3ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺳﻴﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺷﻬﺮ
سه دبی متفاوت از ھم وجود دارد که ھر سه در
ھم تنيده اند .سرمايه گذارانی مانند کارن ،
اماراتی ھای تحت حاکميت شيخ محمد و خارجی
ھايی که شھر را ساخته اند و درتله آن افتاده ند.
آنھا در پشت پرده سيمای شھرقايم شده اند .شما
آنھا را ھمه جا می بينيد ،در دسته ھای زنجيری
که لباس ھای آبی دلمه بسته از چرک بر تن
دارند و در جاھايی که رئيس سرشان داد می
کشد .اما به شما آموخته می شود که آنھا را نگاه
نکنيد .شيخ شھر را ساخته است.
کارگران؟ کدام کارگران؟ ھر شامگاه صدھا
ھزار مرد جوان که دبی را ساخته اند ،سوار بر
اتوبوس از محل کار به منطقه مطرودی که يک
ساعت با شھر فاصله دارد ،برده می شوند .به
جايی که دور از مردم در قرنطينه قرار دارند.
چند سال قبل آنھا را با کاميون حمل حيوانات
حمل می کردند .اما خارجی ھا شکايت کردند که
چيز چشم نوازی نيست .بنابراين اکنون آنھا را
در اتوبوس ھای فلزی می اندازند که در گرمای
بيابان مانند گلخانه است .کارگران مانند اسفنجی
که به آرامی چالنده شود ،عرق می ريزند.
"سوناپور" چل تکه ای از ھزاران و ھزاران
توده سيمانی است که چيزی حدود سيصد ھزار
نفر در آن چيده شده اند .جايی که اسم ھندی آن به
معنی شھر طالست.
با اينکه داشتم از بوی عرق و فاضالب می
ترکيدم در اولين کمپ توقف کردم و مشتاق بودم
کسی ،ھر کسی باشد به من بگويد چه بر سرشان
آمده است.

در گرمای بيابان کار می کنيد .زمانيکه به
توريست ھا توصيه می شد حتی پنچ دقيقه ھم
بيرون نيايند .تابستان ھا گرما به  ٥٥درجه ھم
می رسد و فقط  ٥٠٠درھم ) ٩٠پوند( پول می
دادند .يک پنجم پولی که قولش را داده بودند.
شرکت می گويد اگه نمی خواھی ،برگرد خانه.
اما چه جوری برگردم خانه! شما پاسپورتم را
برده ايد و پول بليط را ھم ندارم .بعد می گن:
خيلی خوب ،بھتره بمانيد و کار کنيد".
ساھينال وحشتزده است .افراد خانواده اش در
خانه ،پسر ،دختر ،پدر ،مادر و زنش منتظر پول
اند .آنھا خوشحال اند از اينکه باالخره ساھينال
پول پيدا می کند .اما دو سال است اينجا کار می
کند وتا حاال فقط پول آمدنش به اينجا را بدست
آورده است .تمام چيزی که پيدا کرده است کمتر
از پول اوليه اش در بنگالدش است.
او اتاقش را به من نشان می دھد .سلول کوچک
سيمانی و خفه با تخت ھای سه طبقه که ھمراه
 ١١نفر ديگر بايد اينجا زندگی کند .تمام خرت و

جوری عرق می ريزيم که روزھا و ھفته ھا
ادرار نداريم .اون ھم مانند عرقی است که از
زير پوستامون بيرون می زند .آدم سرش گيج
ميره و مريض ميشه اما اجازه نداريم دست از
کار بکشيم ،مگه يه ساعت در وسط ظھر .اگه
چيزی را بندازيم يا اشتباھی بکنيم به معنی
مرگمونه .اگه مريض بشيم و کارو تعطيل کنيم از
مزدمان می زنند و مدتھای بيشتری اينجا گير
می کنيم".
ساھينال در حال حاضر در طبقه  ٦٧ام يک برج
کار می کند .اسمش را نمی داند فقط می داند که
توی آسمان ،تو گرما باال می رود .او در اين
دوسال که دبی بوده است تا بحال منطقه توريستی
را نديده است .تنھا چيزی که ديده است ،طبقه
ھای بيشتر و بيشتر ساختمان ھاست که باال می
روند.
می پرسم :از اين وضعيت عصبانی ھستی؟ مدتی
آرام می ماند و می گويد "اينجا کسی خشمش رو
بروز نمی ده .يعنی نمی تونيم .ما رو مدتی به

زندان می اندازن و بعد ديپورت می کنن .پارسال
بعضی از کارگرھا بعد از اينکه چھار ماه پول
نگرفته بودن ،اعتصاب کردند ،پليس اونا رو
محاصره کرد با ماشين آب پاش و باتوم برقی به
جانشان افتاد و آنھا را سرکار برگرداند .سر دسته
ھا رو ھم زندانی کردند".
می پرسم :پشيمان نيستيد اومديد اينجا؟ ھمه آنھا
سرشان را پايين می اندازند .ساھينال می گويد
"چه جوری فکرشو بکنيم ،ما اينجا سقط شده ايم.
اگه درباره ش فکر کنيم  " ...او جمله را ناتمام
می گذارد .در آخر يکی از کارگرھا سکوت را
می شکند و می گويد "من وطنم رواز دست داده
ام ،خانواده ام رو ،زمينم رو .می تونستيم در
بنگالدش چيزی بکاريم و بخوريم .اينجا ھيچی
نمی رويد مگر نمک و ساختمون ھا ".
آنھا می گويند "بعد از شروع بحران برق صدھا
کمپ را قطع کردند و ماھھا پول ھم ندادند.
شرکت ھا با پاسپورت و پول رفته بودند .ھمه
چيز ما را به فنا برده اند .اگر يه جوری ھم به
بنگالدش برگرديم ،رباخواران فوراً از ما پول
می خوان .اگه نداشته باشيم بايد بريم زندان".
به نظر می رسد که تمام اين کارھا غيرقانونی
است .به شرکت ھا گفته شده است سروقت
پرداخت کنند ،پاسپورت ھا را نگيرند ،در گرمای
شديد ھم کار را تعطيل کنند ،اما يک نفر را نديدم
که چنين چيزی ديده باشد ،حتی يک نفر .اين
افراد با ھمدستی مقامات دولتی دبی به اينجا
آورده شده و گرفتار شده اند.
مرگ ساھينال در اينجا چيز محتملی است .يک
مرد انگليسی که در کار ساختمان کار می کند به
من گفت "خودکشی ھای زيادی در کمپ ھا و
سايت ھای کار صورت می گيرد اما ھيچ گاه
گزارش نمی شوند".
با اين وجود خانواده ھای اين افراد ھم راحت
نيستند  .به راحتی زير آوار بدھی فرو رفته اند .
يک تحقيق از سازمان ديدبان حقوق بشر نشان
داده است که " کتمان حقيقت " در مورد ميزان
مرگ و مير بر اثر گرما ،خفگی  ،کار اضافی و
خودکشيدر دبی صورت گرفته است .فقط در سال
 ،٢٠٠٥کنسولگری ھند تعداد  ٩٧١مورد از
مرگ شھروندان خود راثبت کرده است .بعد از
اينکه اين آمار افشا شد ،به کنسولگری اخطار
داده شد که از انتشار آمار دست بردارند.
ھنگام غروب آفتاب من با ساھينال و دوستانش
در کمپ نشسته بوديم .آنھا با ھم جر و بحث می
کردند که با پول باقيمانده يک مشروب ارزان
بخرند .آنھا مشروب را با ولع سر کشيدند.
ساھينال از ته گلوی زخمی اش می گويد "کمکت
می کنه مشنگ بشی" .در دوردست ،افق دبی که
ساخته دست اين کارگران است بی توجه به
پيرامون خود می درخشد■ .
ادامه در شماره بعد ...
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آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺳﭙﺎه ﺑﺮ روي
زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﻲ
خيابان -گزارش زير توسط وبالگ »آزادی
برای ايران « به زبان انگليسی منتشر شده
است .اين رسانه اعالم کرده است که گزارش
توسط گروھی از پرسنل پزشکی ايرانی شاغل
در کشورھای تازه استقالل يافته اتحاد جماھير
شوروی تھيه و ارسال گرديده است و اطالعاتی
در خصوص انجام آزمايش ھای مرگبار بر
روی زندانيان در زندان ھای جمھوری اسالمی
را افشا می کند .انتشار ترجمه فارسی اين
گزارش به منظور اظالع افکار عمومی و نيز
ضرورت بررسی محتوای دھشتناک اين گزارش
صورت می پذيرد.
در حال حاضرما شواھدی در دست داريم که
نشان ميدھند زنان در زندان ھای ايران برای
انجام تحقيقات و آزمايشات علمی با استفاده از
اشعه ،گاما مورد سوء استفاده قرار می گيرند.
اينان زنان بارداری ھستند که در زندانھای
جمھوری اسالمی ايران مورد تجاوز جنسی
قرار گرفته اند،عوامل رژيم برای انجام
آزمايشاتشان و اثرات اشعه گاما اين زنان و
جنين ھايشان را در معرض اشعه با دوزھای
متوسط و سطح باال قرار می دھند- 1.4 ) .
( Gy 4.2
برخی از اين زنان در حال حاضر جانباخته اند
و دست اندر کاران جنايت عليه انسان بدنھای
زنان جان باخته را مورد تعدی و آزار بيشتر
قرار داده و با نابود کردن اجساد سعی دارند که
به مخفی کردن مدارک موجود در رابطه با
آزمايشات انجام شده و اعمال ضد بشری شان
بپردازند .و اما اصل موضوع :بين سالھای
 1972و  ، 1979در روسيه  ،آزمايش ھای
مختلفی برای دست يابی به اثرات اشعه درمانی
انجام شد.
بخش بزرگی از اين پروژه با سوء استفاده از
زندانيان سياسی انجام می شد .دست اندر کاران
آزمايشات با در معرض اشعه قرار دادن
زندانيان و مطالعه اثرات اشعه گاما بر اين
قربانيان بدنبال کشف و بدست آوردن انواع
جديدی از درمان بودند که در واقع راھھای
درمانی و آزمايش و خطای خود را بر روی
زندانيان به انجام می رساندند .اوايل  1989بود
که پروژه مورد بحث توسط يک روزنامه نگار
روسی مقيم سوئد به اطالع افکار عمومی رسيد
وبدنبال آن پروژه در سال  1992لغو شد و تمام
فايل ھا مربوط به آن ،توسط ک.گ.ب .حذف
شدند .در سال  ، 1999سيزده سال پس از
فاجعه اتمی چرنوبيل روسھا با بھره گيری از
نيروھای جديد و تمديد نظامی ،و ھمچنين
امکانات و بودجه جديد بار ديگر برای احيا
کردن پروژه ناتمام خود دست بکار شدند.
اخبار فاش شده در سالھای  2007و ھمچنين
 2008نشان می دھد که ھيئتی از کارشناسان
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران به ھمراه
فردی به نام آقای باطنی با سفر به روسيه در اين
زمينه )بکار بردن اشعه گاما( تخصصھای
خاص يافته اند .آقای باطنی کسی است که به
نظر می رسد که آزمايشھای پزشکی الزم را
ديده باشد و با سفر به روسيه و اقامت در آنجا به

مدت  13ماه مطالعات الزم را در زمينه اثرات
اشعه وپرتو درمانی(عمومن اشعه گاما) را بر
روی بدن انسان را انجام داده باشد.
در طی اين مدت ھم رژيم ايران با بدست آوردن
دو دستگاه مخصوص سعی در خارج کردن دوز
متوسط تا سطوح بااليی از (Gy - 4.2 )1.4
شد .تابستان سال  2009گزارشگران گزارشاتی
در مورد زندان اوين وپرسنل و کادر پزشکی
اروپايی جستجوگر و محقق موجود در زندان
اوين را دريافت کردند.
به موازات اين گزارش ،گزارش ديگری در
زمينه حضور سه تن از پزشکان خارجی
مشغول به کار در آزمايشگاھی در يکی از
بيمارستانھای تھران به مدت دو ھفته بدست آمد،
اين گزارش خاطر نشان می کرد که در طی
مدت آن دو ھفته که پزشکان خارجی مشغول
بکار بودند ھيچ از کارکنان بيمارستان در
آزمايشگاه حضور نداشتند .ھمان زمان  ،در
تابستان سال  2009تعداد زيادی گزارش غير
منتظره در مورد شرايط پزشکی از زندانيان
سياسی در ايران بدست می آمد که ازرنج بردن
از ريزش سريع مو ،خونريزی بينی و خون در
مدفوع زندانيان سياسی خبر می داد .ھمچنين
گزارشھايی بدست آمده است که زندانيان از
حالت تھوع و استفراغ ،ھم در رنج بوده اند که
ھمگی اين عاليم می توانند نشانه ھايی از
مسموميت با اشعه گاما باشد .عمده گزارشات از
زندانھای تھران ،اراک و آمل بوده اند.
سال  2008يک واحد از سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ايران بودجه ای را به بررسی اثرات
تابش اشعه با دوز باال را بر روی کبد ،مغز،
پستان ،دستگاه توليد مثل و جريان خون
اختصاص داده بود .دو دانشمند از بالروس به
اين پروژه اختصاص داده شده بودند ..بخشی از
اين مطالعه به بررسی جھش ژنی در زنان و
جنين تولد نيافته قبل و بعد ازتلقيح بود که در
واقع اين ادامه کار روسيه در سال  1975می
باشد.
يکی از ويژگی ھای مھم مطالعات درمانی
موجود رديابی اثرات تابش اشعه گاما
دراندامھای توليد مثل زنان و ھمچنين پيگيری
اثرات اشعه درمانی بر جنين در رحم مادر
است.
کارشناسان پزشکی گزارش می دھند که ميزان
قابل اتکاء بودن يافته ھا زمانی افزايش می يابد
که زنان بار دار دوزھای مشابھی در مراحل
اوليه بارداری دريافت کنند و ھمچنين کسانی که
به فاصله  3 -10ھفته از در معرض بودن اشعه
گاما باردار شوندو )اين را ميزان جھش سلولی
وانتقال می نامند (.در شماری از موارد (در
حدود  5مورد که ما از آن مطلع ھستيم) زنان
در رده سنی  21 -40سالی ھستند که بدنبال
دستگيريشان مثله /ناقص شده و يا سوخته اند.
اگرچه تجاوز به زنان و مردان زندانی در ايران
گزارش شده است  ،اما شيوه درمان زنان
زندانی در ايران به شيوه درمانھای خاص
پزشکی است که برای ما نامشخص و مبھم می
باشد .اگر چه ما موفق به تماس و ارتباط گرفتن
با تعدادی از زنان زندانی آزاد شده در فاصله
زمانی اکتبر و دسامبر  2009شده ايم ،اما تا
حال کسی گزارش نداده است که آمادگی بيان
موضوع را دارد .اما آنچه که ما ميدانيم اين
است که تعدادی از زنان زندانی ويا آزاد شدگان

مبتال به حالت تھوع مزمن ،خونريزی و ريزش
مو )حتی مژه ھايشان( ھستند .اينھا ،تمام آن
عالئم و نشانه ھايی ھستند که بدنبال فاجعه
چرنوبيل در سال  1986دربالروس گزارش
شده بود .ھمچنين موارد متعددی از دستگيری و
جانباختن در ھنگام بازداشت در زندانھای ايران
در  8ماه گذشته گزارش شده است .در بعضی
از موارد اجساد با اسيد شسته شده بودند .تمام
آن موارد زنانی بودند که دستگاه تناسلی آنھا
درمعرض حمام اسيد درمانی قرارگر فته بودند.
حداقل در  4مورد اجساد سوخته يا مثله شده
بودند .مگر اينکه تست ساختار سلولی انجام داده
شود وگرنه اين غير ممکن است که روشن
ساخت که اين زنان در معرض اشعه گاما قرار
گرفته بودند و يا اينکه به آنھا تزريق داروی در
جھت کاھش تأثير اشعه گاما پس از در معرض
اشعه قرار گرفتن صورت گرفته بود يا که خير.
يک دليل ممکن برای سوزاندن دستگاه تناسلی
ممکن است تست » بکار گذاشتن لوله /تيوب
باشد .در طی اين پروسه ،برای ايزوله کردن
اشعه گاما و تمرکز بر آسيب ،ميله ای بکار
گذاشته می شود و انفجارھای از اشعه گاما به
مدت  45ثانيه گسيل می شود و بعد به مدت 48
ساعت اوليه که بيشترين و باالترين اثرات بر جا
گذاشته اشعه گاما را تحت نظارت و رسيدگی
قرار می دھند و به اين ترتيب به تصميم گيری
برای درمان مناسب می پردازند ■ .منبع:
www.iranvvv.blogspot.com

ﺟﻨﻮن آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ
ويديوی کشته شدن خبرن گ ار روي ت ر  22س ال ه
عراقی -نمير نوال دي ن -ک ه ب وس ي ل ه ھ ل ي ک وپ ت ر
آپاچی آمريکا در سال  2007کش ت ه ش د ،ب رای
اولين بار دي روز مص ادف ب ا  5آوري ل ب روی
يوتيوب انتشار يافت .در اين ويديو خلبان آپ اچ ی
بعد از کشتن نمير و بيش از  12نفر مردم غ ي ر
مسلح از لذت جنون کشتار مردم بی دفاع ع راق
خنده سر می دھد .و سپس دو مرد غير مسلح را
که در حال انتقال جسد نمير به ماشين ون ھستند
به قتل می رساند! اين نيز يکی از نتاي ج ص دور
دمکراسی امپرياليسم آمريکا به عراق است.
تا قبل از انتشار علنی اين فيل م ،ارت ش م ت ج اوز
آمريکا قتل نمير و بي ش از  12ن ف ر م ردم ب ی
دفاع در اين کشتار ضد بشری را بطور رسم ی
ن ت ي ج ه رد و ب دل ش دن ت ي ران دازی ب ي ن
تروريستھای بنيادگرای اسالمی القاعده و ارت ش
متجاوز آمريکا اعالم نموده بود.
مرگ بر متجاوزين جنگ ساالر امپرياليسم
آمريکا و متحدينش
تجاوز نظامی آمريکا به افغانستان و عراق بايد
متوقف شود
جورج بوش ،ديک چينی ،رايس و دي گ ر س ران
دولت آمريکا و متحديشن ب اي د ب ع ن وان ج ان ي ان
دروغگو و ارت ک اب ق ت ل ع م د ع ل ي ه بش ري ت
محاکمه و زندانی شوند .ويديوی مزب ور را م ی
توانيد در آدرس زير تماشا کنيد.

اﮔﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ،
ﺳﻜﻮﻻرﻫﺎ دهﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﺮ ﻋﺮاق
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد!

پس از دورانی که انرژی کشور عراق
صرف مبارزه با تروريست ھا شد ،اکنون
ھر کس که قدرت را در عراق به دست
گيرد می تواند خدمات ،آرامش و رفاه را
برای ملت ستمديده به ارمغان آورد .حال
اگر نيروھای مذھبی با ھم به تفاھم و
وحدت نرسند و نيروھای ليبرال ،سکوالر
و حزب بعث ،دولت و مجلس عراق را به
دست بگيرند اين برای شيعيان و نيز
اسالمگرايان يک فاجعه خواھد بود...

به گزارش خبرگزاری اھلبيت)ع( ـ ابنا ـ »آقای
علی سعدی« کارشناس مسائل عراق گفت:
»پس از دورانی که انرژی کشور عراق صرف
مبارزه با تروريست ھا شد ،اکنون ھر کس که
قدرت را در عراق به دست گيرد می تواند
خدمات ،آرامش و رفاه را برای ملت ستمديده به
ارمغان آورد.
وی در گفتگو با خبرنگار ابنا ضمن اشاره به
مسأله فوق افزود» :حال اگر نيروھای مذھبی با
ھم به تفاھم و وحدت نرسند و ائتالف العراقيه
)عالوی( که در برگيرنده نيروھای ليبرال شيعه
و سنی ھستند و به حزب بعث نزديکاند ،دولت
و مجلس عراق را به دست بگيرند اين برای
شيعيان و نيز ھمه اسالمگرايان يک فاجعه
خواھد بود .ھمانطور که گفتم چھار سال گذشته
کالً در جنگ با بعثی ھا و تروريستھای القاعده
گذشت و اينک فرصت خدمت و سازندگی است.
اگر احزاب اسالمی و مذھبی ،ثمره ی آنرا به
دست احزاب ليبرال بدھند و عالوی و
ليبرال ھای بعثی خدمات و آسايش را به مردم
بدھند ،قطعا ً دهھا سال حکومت خواھند کرد».
وی اختالف نظر در مراحل قبل از رأی ريزی
را مفيد ،خوب بود و سبب ساز مشارکت
گسترده تر مردم دانست ولی اضافه کرد» :اما
اگر اختالفات بين پيروان مذھب اھل بيت)ع(
حتی بعد از انتخابات ھم به پايان نرسد و به
وحدت نظر نرسند يکی از ناھنجارترين
وضعيتھا بين شيعيان به وجود خواھد آمد.
مخصوصا اگر دو گروه ائتالف دولت قانون
)مالکی( و ائتالف ملی عراق )حکيم و صدر(
نتوانند به اتحاد برسند ،اين احتمال بسيار تقويت
میشود که يکی از اين دو گروه به حاشيه کشيده
شوند .اين امر سبب ساز ضعف شيعيان خواھد
شد و در دراز مدت عواقب ناخوشايندی ـ چه
در پارلمان و چه در وضعيت اداره استان ھای
مرکزی و جنوب عراق ـ در پی خواھد داشت«.

http://www.collateralmurder.com
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) ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺳﻌﻴﺪ رﻫﻨﻤﺎ (
در شرايطی که پافشاری مردم ستمديده ايران
برای مبارزه جھت سرنگونی جمھوری اسالمی
و توسل آن ھا به قھر انقالبی جھت مقابله با
خشونت ضد انقالبی نيرو ھای سرکوبگر
جمھوری اسالمی ھمه دارو دسته ھای درونی
جمھوری اسالمی را به وحشت انداخته است ،
اصالح طلبان حکومتی جھت کند کردن مبارزه
توده ھای بپاخاسته کارزار وسيعی را تحت
عنوان مخالفت با خشونت سازمان داده و به
کمک لشکری از ھمفکران خود در تالش اند تا
مردم را نسبت به انقالب به مثابه تنھا راه نجات
آن ھا از جھنم جمھوری اسالمی بدبين و به راه
حل ھای سترون رفرميستی دلخوش کنند .در
اين چھارچوب  ،اين روزھا شاھد سخنرانی ھا
و مقاالتی ھستيم که با تحريف تاريخ انقالبات
تاکنونی جھان می کوشند به خوانندگان و يا
شنوندگان خود نشان دھند که ھر تحول انقالبی
رژيمی را بر سر کار می آورد که خود برای
حفظ سلطه اش الزاما به خشونت متوسل خواھد
شد .مطالعه مطلبی از سعيد رھنما  ،نويسنده
مقاله ای تحت عنوان "انقالب يا رفرم" در
نشريه شھروند شماره  ١٢۶١که در آن وی در
تالش است "انقالب" را نفی و "رفرم" را اثبات
کند درست در ھمين راستا می باشد.
نامبرده جھت القاء نظر نادرست خود به
خواننده ابتدا با تحريف ھمه "تجارب بشری"
مدعی می شود که "آن چه كه تجارب بشری در
كشور ھای متعدد جھان آشكارا نشان داده  ،اين
است كه سياست انقالب ھای فوری  ،طغيان
ھای خود به خودی و قيام ھای آنارشيستی  ،و
راه حل ھای سريع  ،آسان و خلق الساعه به
قصد حل معضالت پيچيده اجتماعی ـ كه از
سوی چپ سنتی پيگيری شده و می شود ـ در
تمام عرصه ھا و در نيل به آرمان زحمتكشان ،
با شكست مواجه شده است ".بعد از اين که به
اين ترتيب انقالب راه حل "سريع" و شکست
خورده "چپ سنتی" قلمداد شد  ،در گام بعدی
برای ايجاد سردرگمی در خواننده  ،اساسا
تفاوت ھای ماھوی بين انقالب و رفرم انکار
شده و چنين جلوه داده می شود که مثل اينکه
"انقالب" و "رفرم" عمال ھر دو به نظام موجود
تداوم می بخشند .بھتر است در اين زمينه به
جمالت خود نامبرده در اين رابطه توجه کنيم:
"بحث انقالب و اصالح بسيار پيچيده است و ھر
دو مفھوم تعابير مختلفی دارند .ھر دو با مسئله
«تغيير »سر و كار دارند  ،و طنز تلخ اين است
كه ھر دو نيز می توانند به نظام موجود
«تداوم »بخشند  ،يعنی نوع سيستم تغيير نمی
كند  ،اما بازيكنان آن جايگزين می شوند.
اصالح طلبان به راحتی می توانند جذب نظام
موجود شوند و به بقاء آن كمك كنند  ،و
انقالبيون ميتوانند نظام ديكتاتوری و سركوبگر
جديدی را پايه ريزی كنند".

در شرايطی که ھمه انقالبات "چپ سنتی" با
شکست مواجه شده و درضمن فرق چندانی ھم
بين انقالب و رفرم موجود نيست  ،و از سوی
ديگر نويسنده آنچنان قدرت جمھوری اسالمی را
فوق العاده جلوه می دھد که به باورش "ھيچ
نظام استبدادی در تاريخ را با آن نمی توان
مقايسه كرد ".نتيجه می گيرد که "چپ بايد ابتدا
به ھمراه ديگر نيروھای ترقی خواه و مخالف
نظام حاكم برای استقرار يك نظام دموكراتيك و
آزاد مبارزه كند  ،و سپس اين شانس را داشته
باشد تا ھمراه ساير نيروھای جامعه مدنی در
حوزه عمومی فعاليت كند و خواست ھای خود
را برای جلب ھر چه بيشتر حمايت مردمی
مطرح كند و بدون توسل به زور و قھر سياست
ھای خود را پيش برد".
البته آقای رھنما برای اينکه ھمين حرف روشن
اما نادرست و رفرميستی را بزند تمامی
"تجارب بشری" در "كشور ھای متعدد جھان"
را تحريف کرده و مدعی گشته که تمامی
"انقالب ھايی كه به نام ماركس و ماركسيسم
روی داد  ،از انقالب روس گرفته تا انقالب
دھقانی چين يا انقالب شبانی آلبانی" در واقع
"ھمگی از نوع انقالبات نوع بالنكی  ،يعنی
انقالب يك اقليت رھبری بودند؟"
متدی که سعيد رھنما در مقاله خود برای تبليغ
رفرم و تقبيح انقالب به کار برده  ،شيوه تحريف
و تکذيب واقعيات است که به روشنی خشم چنين
کسانی از اوج گيری مبارزات توده ھا را متبلور
ساخته و نشانه ای از ترس مخالفين انقالب در
رو در رويی با قھر انقالبی توده ھا است .از آن
جا که رفرم اصوأل با واقعيات جامعه ايران
)کشوری تحت سلطه سرمايه داری در عصر
امپرياليسم( ھم خوانی ندارد  ،سعيد رھنما برای
اثبات ايده ھا و راه حل ھای رفرميستی خود  ،با
مشکالت متعددی روبرو است .او که ميداند
داليل منطقی و مدارک علمی و تاريخی برای
اثبات نظرات غير واقعی اش وجود ندارند،
تالش ميکند که اين کمبود را با بکارگيری
ترفندھای نوشتاری و تحريف واقعيات جبران
کند.
تحريف انقالب  ١٩١٧روسيه
نادرستی و عدم امانت داری آکادميک که بر
دانشگاه ھای کشور ھای امپرياليستی )به
خصوص در زمينه مطالعات سياسی -اجتماعی(
غالب است  ،و تئوری ھای از قبل طراحی شده
)که ميتوان آن ھا را توطئه ھای ايدئولوژيک
برعليه طبقه کارگر و ديگر محرومان جھان
ناميد( برای تحريف انقالبھای توده ای مانند
انقالب  ١٩١٧روسيه  ،تالشی است برای
جلوگيری از رشد مجدد مبارزات طبقه کارگر
در سطح جھان .سعيد رھنما نيز تحت تأثير اين
فضای عوامفريبانه حاکم بر بنگاه ھای ايده
پراکنی امپرياليستی  ،و با اميدوار بودن به

ناآگاھی مخاطبين خود  ،ميگويد که "با آن که
اين ھا )انقالب روسيه و چين و آلبانی( ھمگی
جنبش ھای وسيع توده ای بودند  ،اما توده ھا و
كارگران از طريق تھييج دنباله رو رھبران
انقالب شدند".
او با تکيه بر تحريف تاريخ  ،ادعا ميکند که
انقالب  ١٩١٧نتيجه توطئه از پيش طراحی شده
گروه کوچکی از روشنفکران انقالبی )لنين و
ھمفکرانش  ،که طبق تعريف سعيد رھنما ،
خشونت طلب بودند( بود و طبقه کارگر نقشی
جز دنباله روی کورکورانه از تبليغات و ترويج
ھای روشنفکران  ،در آن نداشت.
اگر ما از مطالعه انبوه اسناد و مدارک تاريخی
موجود در رابطه با انقالب  ١٩١٧بگذريم و فقط
نگاھی به تاريخ مبارزات کارگری در شھر
"پتروگراد" بياندازيم  ،ھم فقر ديدگاھی سعيد
رھنما برايمان بيشتر آشکار ميشود و ھم اين
امر که انقالب اکتبر  ١٩١٧در واقع نمود واقعی
"جنبش مستقل و خود آگاه اکثريت وسيع جامعه
و اعتالی ذھنی طبقه کارگر" بود  ،واقعيت خود
را با روشنی ھر چه بيشتری نشان می دھد.
با استناد به نقش رھبری سازمان يافته بلشويک
ھا )و بخصوص رھبری لنين( در پيروزی
انقالب  ،نميتوان نقش و اراده آگاھانه طبقه
کارگر روسيه در آن انقالب را کتمان کرد.
نميتوان کتمان کرد که نيروی محرک انقالب
 ١٩١٧را طبقات زحمتکش روسيه به رھبری
طبقه کارگر تشکيل دادند.
در ضمن ،اسناد تاريخی انقالب روسيه نشان
ميدھند که برخی از مھمترين رويدادھای
تأثيرگذار اوليه )مانند تظاھرات اوليه که به
مرور زمان و با گسترده شدن ھرچه بيشتر
سرانجام به سرنگونی تزار در ماه فوريه و
شکست دادن ضدانقالب در پتروگراد در ماه
آگوست منجر شدند( را ميتوان حرکت ھای
خودجوش کارگران و ديگر زحمتکشان
فرودست خواند .ھرچند که پيروزی نھايی اين
حرکت ھای خودجوش فقط زمانی عملی شد که
به جنبشی سازمان يافته و دارای رھبری انقالبی
تبديل شدند.
از طرف ديگر ،برخالف تصور سعيد رھنما و
ھمفکرانش  ،حزب بلشويک متشکل از اقليت
کوچکی از روشنفکران که )با توطئه برنامه
ريزی شده و به زور خشونت( اراده خود را به
توده ھا تحميل کرده باشند  ،نبود .برعکس ،
سازمانی متشکل از خود کارگران و زحمتکشان
و جوانان مبارز و انقالبی بود که ريشه در طبقه
کارگر داشته و در کارخانه ھا و محالت
کارگری و فقير نشين پتروگراد و ديگر مناطق
کارگری کامال نفوذ داشتند و در بستر فعاليت
ھای انقالبی طوالنی با آموزش و مطالعه و
مبارزات تئوريک و تشکيالتی رشد کرده و به
انقالبيون حرفه ای تبديل شده بودند.

بر عکس کسانی که نمی دانند يک انقالب
حاصل چه شرايطی است و چه ملزوماتی دارد ،
اتفاقا سرنگونی تزار در  ١١فوريه  ١٩١٧نتيجه
عملی شدن نقشه از پيش طراحی شده بلشويک
ھا نبود .بلکه نتيجه خشم و نفرت عميقی بود که
در قلب مردم روسيه )در نتيجه سال ھای
طوالنی ظلم و ستم و ديکتاتوری عريان( نسبت
به تزار ايجاد شده بود  ،و نتيجه فوران اين خشم
و نفرت به شکل تظاھرات عظيم خودجوشی بود
که پتروگراد و ديگر شھرھای مھم روسيه را
فلج کرد .البته منظور اين نيست که روشنفکران
انقالبی در تظاھرات و رويدادھای اوليه نقشی
نداشتند .آن ھا نيز در اين تظاھرات شرکت
داشتند و تالش ميکردند که به عنوان
روشنفکران آگاه جامعه ،به رھبری انقالبی توده
ھا بپردازند.
در نتيجه اين تظاھرات و رويدادھای پس از آن
)مانند فلج شدن شھرھای بزرگ و پيوستن
بسياری از نيروھای نظامی به انقالبيون( مسائل
سياسی و مبارزاتی مھمی پيش روی مردم قرار
گرفتند که آن ھا را نمي شد با تظاھرات و ديگر
حرکت ھا و اعمال خودبخودی پاسخ داد .به
عنوان مثال  ،در آن زمان فقر  ،فالکت ،
گرسنگی و مرگ و مير )که در نتيجه جنگ
جھانی اول تشديد شده بود( در روسيه بيداد
ميکرد .اختالف نظر سوسياليست ھا بر سر
شرکت يا عدم شرکت در جنگ امپرياليستی  ،و
رشد ناسيوناليسم ضدانقالب )تحت تأثير جنگ(
موجب انحراف به راست در بخش اعظم
نيروھای سابقأ چپ شد .در نتيجه  ،نه تنھا در
روسيه بلکه در سراسر جھان  ،نيروھای واقعأ
چپ انقالبی که به مبارزه بر عليه جنگ
امپرياليستی معتقد بودند  ،در اقليت قرار گرفتند.
اما سير عينی رويدادھا درست تائيد کننده تحليل
ھای آن ھا بود .در حالي که امثال سعيد رھنما
با سوءاستفاده از اين رويدادھای تاريخی  ،در
اقليت بودن چپ انقالبی را به چماقی برای
کوبيدن "انقالب" تبديل کرده اند و ديگر به
خواننده خود توضيح نمی دھند که اتفاقا چون
سير عينی رويداد ھا تائيدگر نظر آن ھا بود و
آن ھا منافع کارگران را منعکس می کردند ،
توانستند خيلی زود با انبوه زحمتکشان پيوند
يابند.
از آن جا که رژيم ديکتاتوری روسيه مجبور بود
که برای پيشبرد جنگ غير عادالنه به استثمار
ھرچه بيشتر توده ھا بپردازد  ،در نتيجه ،
برخاستن امواج سھمگين انقالب در جامعه
روسيه به دليل چنين شرايط اقتصادی سياسی
)افزايش ستم و استثمار و فقر و فالکت در
شرايط جنگ( بود .بنابراين  ،انقالب روسيه
طرح چند روشنفکر نبود  .بلکه داستان زندگی
واقعی مردمی زحمتکش و تحت ستم بود که به
قدرت و توانايی عظيم خويش برای تعيين

ماھنامۀ روشنگر .سال چھارم  .شماره  .٣٥آوريل ٢٠١٠
سرنوشت خود پی بردند و در نتيجه اين
خودآگاھی  ،با شور و شوق و اعتماد به نفس ،
به مبارزه برای ايجاد جامعه ای واقعأ آزاد و
رھا پرداختند و خود را از ظلم و ستم و جنگ و
گرسنگی و بی خانمانی و فقر و فالکت و
استثمار طبقاتی نجات دادند .و در واقع  ،زندگی
دوباره يافتند.
بنابراين  ،تاريخ انقالب شوروی بسيار واضح و
روشن است و با داستان ھايی که امثال سعيد
رھنما ھا جھت انکار ضرورت انقالب ساخته
اند بسيار تفاوت دارد .و زحمتکشان می توانند
برای ساختن جوامع آزاد و برابر بر روی خرابه
ھای سيستم طبقاتی کنونی  ،درس ھای گران
بھايی از تاريخ واقعی انقالب ھای نسل ھای
گذشته بگيرند.
تحريف ھای سعيد رھنما به وارونه نشان دادن
انقالب  ١٩١٧محدود نمي شود .او در نوشته
خود نظرات انحرافی متعددی را در رابطه با
آثار مارکس و انگلس و انقالب فرانسه و کمون
پاريس نيز مطرح کرده است .اما فکر ميکنم که
در محدوده نوشته ای که در پيش رو داريد ،
ھمين مختصر اشاره به برخی واقعيات انقالب
روسيه  ،برای نشان دادن عدم امانت داری
آکادميک سعيد رھنما در رابطه با تاريخ  ،کافی
باشد.
واقعيت اين است که ھر چقدر ھم که چنين
کسانی به تحريف تاريخ و وارونه نشان دادن
شرايط گذشته و حال بپردازند و به اين وسيله
مردم را نسبت به انقالب و مقابله قھر آميز با
خشونت ضد انقالبی مزدوران جمھوری اسالمی
باز دارند  ،باز ھم توده ھا در زمينه شرايط
عينی زندگی و مبارزه خود در خواھند يافت که
برای نجات از شرايط ظالمانه ای که رژيم
برايشان فراھم نموده چاره ای جز توسل به قھر
ندارند .توده ھا در جريان زندگی می بينند که
در جدال طبقاتی جاری در کشور در نھايت فقط
دو اردوگاه در کشور وجود دارد .اردوگاه
کارگران و توده ھای ستمديده و اردوگاه
سرمايه داران که منافع و راه ھايشان از ھم جدا
است .طبقه کارگر خواھان فروپاشی سيستم
سرمايه داری و برقراری حکومتی به نفع
اکثريت آحاد جامعه است .طبقه سرمايه دار
خواھان حفظ سيستم سرمايه داری کنونی و حفظ
بساط ظلم و ستم است .در نتيجه شما فقط می
توانيد با يکی از آن ھا ھمراه شويد .راه ميانی
وجود ندارد .شما نميتوانيد با اين ادعا که رفرم
ميتواند تدريجأ و در دراز مدت منجر به انقالب
صلح آميز و تبديل سرمايه داری به سوسياليسم
شود کسی را فريب بدھيد.
واقعيت اين است که خيزش عظيم مردم ما که
نزديک به ھفت ماه تداوم داشته و در  ۶دی ماه
آن چنان ماشين سرکوب جمھوری اسالمی را از
نفس انداخت که برای ساعاتی کنترل برخی از
محالت تھران به دست مردم افتاد  ،آن چنان
ھمه دارو دسته ھای درونی رژيم از جمله
اصالح طلبان حکومتی را به وحشت انداخته که
از ھر وسيله ای برای بازداشتن توده ھا از
انقالب و در نتيجه نابودی نظام ظالمانه حاکم
کوتاھی نمی کنند .يکی از اين وسائل تحريف
تجربيات انقالبی کارگران در سطح جھان و
جلوگيری از درس گيری توده ھا از اين
تجربيات جھت سرنگونی جمھوری اسالمی و
بنای جامعه ای عاری از ظلم و ستم می باشد■ .

بايد از ريشه بر اندازيم
کھنه جھان جور و بند
و آنگه ،نوين جھانی سازيم
ھيچ بودگان ھر چيز گردند
روز قطعی جدال است
آخرين رزم ما
انترناسيونال است
نجات انسانھا
 بخشی از سرود انتر ناسيونالشعر اوژن پواتيه ) نجار فرانسوی (
ھربار که مشغول مطالعۀ متون و کتابھای نوشته
شده در بارۀ قيام شکوھمند کارگران پاريس و
تشکيل کمون پاريس  ،اولين حکومت کارگری
ميشوم و در نھايت به در ھم شکستن آن توسط
بورژوازی فرانسه و ھمدستانش )باوجود اينکه
بارھا و بکرات در مورد اين واقعۀ تاريخی
مطالعه کرده ام ( فکر ميکنم ،ھر بارخواندن
روند حوادثی که به کمون پاريس انجاميد  ،برايم
اھميت و ارزش تاريخی اين اولين تجربۀ
پرولتاريای جھان در پاريس را صدچندان
ميکند.درعين حال تحسين و شگفتی بيش از
حدی نسبت به مقاومت کمونارھا و اعتقاد خدشه
نا پذيری در من به پيروزی حتمی کمونيسم به و
جود می آورد.
تحسين نسبت به و يادگيری از کمون پاريس و
بکار بستن درسھای گرانبھای آن از يکطرف و
از طرف ديگر ی خشمی عظيم بر عليه سر
کوب کنندگان کمون و اندوه فراوان برای
سرنوشت کمونارھا درمن بوجود ميآيد .اين
احساسات گوناگون ھمزمان در درون من زنده
اصلی ِ◌
ميگردند و وجود دارند .امااحساس
ِ
حاکم بر من  ،احساس شادی و شعف وصف
ناپذير و افتخار به کمونارھا بخاطر تحقق
بخشيدن به اين حادثۀ کم نظير ميباشد .افتخار به
وجود اولين کارگرانی که دولت خويش را ،
اولين دولت کارگری را بوجود آوردند و برای
تمامی کارگران و کمونيستھا در سراسر
جھان درسھای گرانبھائی به جا گذاشتند.
در  18مارس  1871کارگران و زحمتکشان
پاريس توانستند با نبردی بی امان وبا فداکاری و
شور و شوقی بی نظير در مقابل بورژوازی
فرانسه که تا به دندان مسلح بود ،قدرت را به
دست گرفته و در  28مارس  1871اولين
دولت کارگری را به نام جاودانی " کمون
پاريس " تاسيس نمايند.در به انجام رسيدن اين
واقعه تاريخی  ،زنان کارگر پاريسی نقش بسيار
مھم و ارزنده ای داشتند.
در کتاب جاودانه مارکس به نام " مبارزۀ
طبقاتی در فرانسه " او در بارۀ اين واقعه
بزرگ نوشت  " :در سپيده دم  18مارس ،
پاريس با شنيدن فرياد رعد آسای زنده باد
کمون از خواب بيدار شد .ببينيم اين کمون
چگونه چيزی است ؟ اين ابولھولی که شنيدن نام
آن خاطرۀ بورژواھا را آشفته ميسازد چيست ؟
در بيانيۀ  18مارس کميته مرکزی چنين آمده
است " :پرولتاريای پايتخت که شاھد ناتوانائی
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ھا و خيانتھای طبقات حاکم بودند  ،در يافتند که
ساعت موعود برای آنکه آنان با بدست گرفتن
زمام امور کشور را از وضع فعلی برھانند فرا
رسيده است.پرولتاريا دريافت که وظيفه اجتناب
ناپذير و مطلق اوست که سرنوشت خويش را به
ی اين
دست گيرد و با تملکِ قدرت  ،پيروز ِ
سرنوشت را تضمين کند" .
فرارسيدن زمينه ھای اين قيام دردوران جنگ
فرانسه با پروس فراھم شده بود .روز 28
ژانويه  1871شھر پاريس دربرابر فشار
نيروھای آلمانی به فرماندھی بيسمارک سقوط
کرد.کارگران و زحمتکشان پاريس برای دفاع
از شھر درارگانی بنام گارد ملی متشکل و مسلح
شده بودند .ولی بعدازسقوط پاريس در برابر
نيروھای پروسی ،حکومت جمھوری فرانسه در
سالح کارگران و زحمتکشان پاريس
صدد خلع
ِ
براَمد.
کارگران و نيروھای مسلح متشکل درگارد ملی
ازخلع سالح شدن امتناع ورزيدند و دست به
داير کردن دولت مورد نظر خود)کمون
پاريس ( زدند .متاسفانه عمر اين اولين دولت
کارگری بسيار کوتاه بود و از  18مارس
 1871تا  29می ھمان سال بيشتر ادامه پيدا
نکرد و به طرز ددمنشانه ای مورد ھجوم
نيروھای مسلح بورژوازی )ورسای ( قرار
گرفت ودر يک نبرد سخت و نابرابر توسط
نيروھای ضد انقالب به خاک و خون کشيده شد.
کمونارھای دليرتااَخرين لحظه باچنگ ودندان
ازانقالب و دولت کارگری دفاع کردند .زن،
مردوکودک ،قھرمانانه درخيابانھاوکوچه ھای
پاريس سنگرساختند ،به مصاف بابورژوازی
تادندان مسلح شده رفتند.
زنان با شجاعت و دالوری ھای بی نظری نقش
زيادی در پيروزی کمون پاريس ايفا
کردند.صدھانفرازاَنھا زن ومرد وکودک در
گورستان پرالشزدرپاريس درپای ديواری که
بنام ديوار کمونارھا معروف است با گلولۀ
نيروھای ارتجاعی دولت فرانسه اعدام شدند .
درمجموع بيش از ھزاران نفرازکارگران،
زحمتکشان و انقالبيون پاريس و مدافعان کمون
پاريس دراين نبرد نابرابربه دست نيروھای
ارتجاع به خاک و خون کشيده شدندوھزاران
نفرديگرکه به اسارت دراَمدند و بعد از شکنجه
ھا و تحمل سختی ھای فراوان به مناطق
مستعمرۀ فرانسه تبعيد شدند.
"جنگ داخلی در فرانسه "گنجينۀ عظيمی برای
درک کمون پاريس و درسھای تاريخی آن
ميباشد  .مارکس به اھميت "انترناسيو ناليستی"
کمون در بخش ديگری از اين کتاب تاکيد
کرده و نوشته " کمون در عين حال حکومت
کارگری و از اين بابت  ،آن حکومت
انترناسيوناليستی به معنای کامل کلمه بود .در
زير نظارت ارتش پروس که دو ايالت فرانسوی
را به آلمان ملحق کرده بود ،کارگران سراسر
جھان را به کارگران فرانسوی می پيوست ،
کمون نيز حضور اتباع بيگانه را در صفوف

خودبرای کسب افتخار مردن در راه آرمانی
جاودانه پذيرفته است  ) .مارکس چنگ داخلی
در فرانسه (
برای مارکس کمون پاريس شکل مقدماتی
حاکميت طبقۀ کارگر يعنی ديکتاتوری پرولتاريا
بود و نشان دھندۀ قھر انقالبی محرومان در
برابر ستم گران ،استثمارگران و دشمنان اَزادی
بود.
کارھای اساسی کمون به اختصار :فرمان لغو
ارتش و پليس دائمی و ژاندارمری .تنھا نيروی
مسلح مليشيايی بود که متشکل از کارگران،
زحمتکشان و نيروھای انقالبی ميشد .فرمان
مصادرۀ اموال کليساھا و استفاده از کليساھا به
عنوان محلی برای جلسات سياسی ،فرمان
تحصيل مجانی .اصل انتخابی بودن ھمۀ
کارمندان دولتی وعزل و نصب اَنھا در ھر
زمان و به ارادۀ شورای کمون .سوزاندن واز
بين بردن وسائل گيوتين وشکنجه.
لغوحکم اعدام .جدايی دين از حکومت و
مدرسه ،آزادی بی قيد و شرط  .سطح دستمزدھا
به سطح دستمزد کارگران رسيد .کمون از
مشاوران شھری که با رای عمومی مردم در
نواحی گوناگون برگزيده می شدند تشکيل می
شد .اين افراد درھر لحظه بايد پاسخگو می
بودند و مقامشان پس گرفتنی بود .اکثريت
نمايندگان
اعضای شورای کمون ازکارگران ،يا
ِ
سرشناس طبقۀ کارگر بودند.
باالتر و مھمترازھمه اين بود که طبقۀ
کارگربرای اولين بار سيستم حکومتی خويش را
بنيان نھاد و تجربه کرد .در عين حال به نيرو
،توان و قدرت بی نظيرخودواقف گشت وپرچم
پرچم کمون
سرخ انقالب پرولتری رابرافراشتِ .
پرچم جمھوری جھانی است  .ياد و درسھا و
خاطرۀ کمون پاريس  ،اولين دولت کارگری
گرامی باد .
بنفشه کمالی
http://shadochdt.wordpress.com
banafshekamali@gmail.com
2010ََ-3-17
■■■
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ماھنامۀ روشنگر .سال چھارم  .شماره  .٣٥آوريل ٢٠١٠

ﻳﻮﻧﺎن :ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﺰب ﺑﻮرژوازي  -ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮدهاي ﺑﻪ ﭼﭗ
!A historical defeat of the bourgeois party ‐ mass shift to the left
”Written by: “Marxisti Foni
October 7, 2009
ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﻳﺔ »ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺘﻲ ﻓﻮﻧﻲ«
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺑﺎﺑﻚ ﻛﺴﺮاﻳﻲ
نتايج انتخابات نشانی از شکست تاريحی حزب
دموکراسی نو )ان.دی( ،حزب اصلی بورژوازی
يونان ،است و خبر از چرخش به چپ در جامعۀ
يونان میدھد.
"دموکراسی نو" تنھا موفق به کسب  33.48درصد و
 2ميليون و  300ھزار رأی و  91کرسی در مجلس
شد .اين بدترين نتيجۀ تاريخ اين حزب است .ان.دی
نسبت به انتخابات گذشته در سال  2007نزديک به
 700ھزار و  8.36درصد آرا را از دست داد و از
روز اوّ لی که اين حزب به قدرت رسيد تا به امروز،
يک ميليون و  11.9درصد آرا را از دست داده
است .اين شکست حتی بدتر از شکست سال 1981
است )در آن سال نيز شاھد فروپاشی عظيم آرای اين
حزب بوديم(.
نارضايتی عمومی مردم به علت حمالت تھاجمی
دولت عليه طبقۀ کارگر و البته افتضاحات
رسواکنندهای که در دورۀ اخير بر مال شد ،باعث اين
شکست عظيم بودند .استعفای کارامانليس از رھبری
حزب نشان میدھد که دموکراسی نو وارد بحرانی
طوالنی و جدّی میشود .در حال حاضر میبينيم که
بورژوازی چه طور سعی میکند تصوير حزبش را
با انتخاب رھبری جديد اصالح کند تا بتواند وحدت و
نفس موجوديّت حزبش را حفظ کند .امّا اين شکست
به قدری عميق و عظيم است که بعيد به نظر میرسد
اين حزب به ھيچ يک از اين اھداف برسد!
درصد آرای پاسوک 43.94 ،درصد ،نشانی از خشم
طبقۀ کارگر از دولت ان.دی و خواست آنھا برای
ساقط شدن فوری اين حزب از قدرت است .پاسوک
اکنون  160کرسی در مجلس و  3030000رأی
دارد که چھارمين درصد بزرگش در تاريخ است.
پاسوک  300ھزار رأی بيشتر از سال 2007
کسب کرد و درصدش از ک ّل آرا را  5.84درصد
بھبود بخشيد.
گرچه آرای پاسوک خيلی باال است ،امّا طبقۀ کارگر
و جوانان اين پيروزی را با شور و شوق واقعی
چندانی جشن نگرفتند و اين نشان میدھد طبقۀ کارگر
ی پاسوک ندارد .منطقی
اعتمادی به برنامه و رھبر ِ
است که با فقدان ھرگونه راهح ّل واقعی برای
پ سنتی،
مشکالت واقعی کارگران از سوی چ ِ
اکثريّت طبقۀ کارگر از رأی به پاسوک به عنوان
پيغام روشن اعتراض به سرمايهداران استفاده کنند.
نتايج احزاب "چپ سنتی" )در يونان از اين واژه
برای اشاره به احزابی استفاده میشود که ريشه در
سنت کمونيستی دارند ،ھم چون حزب کمونيست
يونان و سيناسپيسموس (1نشان از حمايت سياسی

پيگير از سوی بخشھای مھمّی از طبقۀ کارگر و
جوانان میدھد .گرچه اين احزاب توان پاسخ به
نيازھای طبقۀ کارگر -آن ھم در دورۀ بحران عميقی
که طبقۀ کارگر مملو از شک به نظامی است که در
آن زندگی میکنيم -ندارند.
حزب کمونيست يونان  7.54درصد آرا و نزديک
به  520ھزار رأی و  21کرسی در مجلس به دست
آورد .تفاوت نسبت به انتخابات قبلی چندان نبود:
حدود  65ھزار رأی کمتر و کاھش  0.61درصد
آرا .متأسّفانه رھبری حزب کمونيست تقصير نفوذ کم
و پيگيری را که در جنبش دارد ،گردن ک ّل طبقۀ
کارگر میاندازد و اين گونه سياست استالينيستی
حزب را بيش از پيش مستحکم میکند .مھم نيست
رھبری چه بھانهای داشته باشد .اين ريزش کوچک
درصد آرای حزب کمونيست به علت تشديد
تاکتيکھای منزویکنندهای است که رھبری حزب
درون جنبش کارگری يونان اتخاذ کرده است.
از طرف ديگر سيريزا )ائتالف انتخاباتی حول
سيناسپيسموس(  4.6درصد آرا و حدود  320ھزار
رأی و  13کرسی در مجلس به دست آورد .اين علی
رغم اين واقعيّت است که ھمين چند ھفته پيش از
انتخابات ،تصوير اين حزب به دست دعواھای علنی
درون رھبری تخريب میشد و اين دعواھا ھيچ پايۀ
سياسی جدّی نداشتند .حزب درصد آرا را حفظ کرد و
تنھا با کاھش جزئی  0.44درصد و حدود  40ھزار
رأی رو به رو شد .ھزاران عضو و کادر قاطعانه
جنگيدهاند تا تصوير حزب را عوض کنند و باألخره
موفق شدند فضای شکست طلبی که رھبری به ھمراه
فقدان پيشنھادھا و راهحلھای روشن سياسی آماده
کرده بود ،تغيير دھند.
الووس )حزب راستافراطی(  5.63درصد آرا و
 390ھزار رأی کسب کرد .اين به نسبت پايين است،
به خصوص با توجّ ه به فروپاشی رأی ان.دی ،حمايت
بخش کوچکی از سرمايهداران از الووس و حضور
عظيم حزب در رسانهھا پيش از انتخابات .افزايش
جزئی آرای حزب کاراتزافری )الووس( نشان از
افزايش نوميدیھا از طرف خرده بورژوازی به علت
کاھش استانداردھای زندگی میدھد و در ضمن نشانۀ
ناتوانی حزب از ايفای نقش جدّی برای طبقۀ حاکم
ب دموکراسی نو است .از طرف ديگر نکتۀ
بدون حز ِ
بسيار شاخص ،پيروزی چشمگير احزاب طبقۀ کارگر
در محالت کارگری در مقابل احزاب طبقۀ حاکم
است .در منطقۀ دوّ م آتن ،احزاب طبقۀ کارگر
 58.45درصد آرا را به دست آوردند و احزاب
بورژوايی تنھا  33.9درصد را .در منطقۀ دوّ م
پيرائوس ،احزاب طبقۀ کارگر  62.9درصد را بردند
و احزاب بورژوايی حدود  30.66درصد را ،يعنی
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اين توازن قوای جديد به نفع طبقۀ کارگر است و به
کارگران و جوانان قدرت و اعتماد به نفس میدھد.
اين اوّ لين پيروزی عظيم پس از سالھا دولت حزب
دموکراسی نو است و آن ھم پس از سالھا شکست.
متأسّفانه رھبری پاسوک ثابت کرده است که
نمیخواھد وارد تخاصم با طبقۀ حاکم شود .برعکس
از ھمين حاال به طبقۀ حاکم بر سر مسائل عمده وعده
داده است ،از جمله خصوصیسازی امنيّت اجتماعی
و غيره .طبقۀ حاکم و اتحاديۀ اروپا رھبری پاسوک
را زير فشار میبرند و اين رھبری با بھانۀ بدھی و
کسری بودجه برنامۀ رياضترا تحميل میکند .اين
البته باألخره باعث واکنش شديد از طبقۀ کارگری
میشود که به پاسوک رأی داده است .آنھا وارد
مبارزه برای بھبود شرايط زندگیشان میشوند و
عليه ھرگونه تالش برای ادامۀ ھمان برنامهی
ت "دموکراسی نو" به ميدان
رياضتو تحمّل مش ّق ِ
میآيند.
رأی طبقۀ کارگر برای پاسوک ،رأيی انتقادی است.
رأی به پاسوک بخشی از مبارزۀ عمومی آنھا عليه
دستمزدھای پايين و شرايط بد زندگی بود .اين راه
ديگری از مبارزه برای زندگی بھتر بود ،امّا اشتباه
است که فکر کنيم پاسوک به خاطر درصد بااليش در
اين انتخابات شاھد دورۀ طوالنی صلح طبقاتی خواھد
بود .ما شاھد جنبش عظيم طبقۀ کارگر خواھيم بود،
چرا که آنھا بايد از منافعشان عليه اين دولت دفاع
کنند و چيز مھمّی که بايد بفھميم اين است که طبقۀ
کارگر پس از اين انتخابات احساس شکست و ضعف
نمیکند و آمادۀ جنگيدن است.
تحت اين شرايط ،جبھۀ متح ِد چپ عليه حملۀ سرمايه
داران مسأله ای حياتی است .کارگران و جوانان به
"سيريزا"يی متحد ،قوی و رزمنده نياز دارند که
پ
ھدفش ھمکاری با حزب کمونيست يونان و بخش چ ِ
پيش رو بدون
پاسوک باشد که اين آخری در دورۀ
ِ
شک خودش را از برنامۀ رھبری پاسوک متمايز
میسازد .اين جبھه بايد به سمت الغای قوانين
ارتجاعی و به سمت بلوک کارگری رزمنده عليه
حمالت طبقۀ حاکم و به سمت اجرای برنامۀ
سوسياليستی پيش رود .تنھا برنامۀ سوسياليستی با
برنامهريزی توليد و ملیسازی توليد میتواند يونان
را از اين بحران اقتصادی عميق خارج کند .تنھا اين
راهحل میتواند طبقۀ کارگر را قدرت ببخشد.
پ جنبشھا و اک و
_1سيناسپيسموس ) ائتالف چ ِ
ل وژی ح زب چ پ ن وی رادي ک ال
است که در کنار گروهھای مختلف کمون ي س ت
ديگر بخشی از سي ري زا ) ائ ت الف چ پ رادي ک ال
را تشکيل می دھد.
■■■

ﺷﻌﺒﺎت ﻛﻬﺮﻳﺰك
بازداشتگاه کھريزک اگر چه در پايتخت ايران به
دليل فشارھای رسانه ای تعطيل شده است اما شعبه
ھای آن در شھرستان ھای ديگر به شکل خطرناک
تری در حال فعاليت ھستند .بازداشت گاه روستای
متی کالی بابل که متعلق به وزارت اطالعات
استان مازندران است از جمله اين بازداشتگاھھا
است که تعداد زيادی از شھروندان مازندرانی و
دانشجويان شھروھای ديگر که در اين استان
مشغول تحصيل بوده اند را بازداشت و به شکل
خشونت آميزی مورد شکنجه قرار داده اند .تا آنان
را راضی کند که عليه خودشان در تلوزيونی
استانی اعتراف کنند .مقاومت زندانيان و عدم
اعتراف آنان موجب شده است وزارت اطالعات
استان در سکوت خبری مطلق اين زندانيان ناشناس
را برای ماھھا در سلول انفرادی نگھداری کند.
فشارھايی که بر خانواده ھای زندانيان ناشناس
وارد کرده اند موجب شده است تا خانواده ھای اين
زندانيان روزھای دشوار تری را در راھروھای
نھاد ھای نظامی و امنيتی و قضايی طی کنند و
عاقبت مکانی جز پشت درھای زندان ھای
شھرشان برای نشان دادن دردھای خويش نيابند.
بخش ھايی از اين زندانيان گمنام توسط جمعی از
شھروندان معمولی شناسايی می شوند و اخبار آنھا
در اختيار رسانه ھا قرار می گيرد تا بی خبری از
وضعيت
اين زندانيان حاشيه امن نھادھای امنيتی را برای
سرکوب اسرای گمنام تا اندازه ای در خطر قرار
دھد. .خبررسانی نسبت به وضعيت اسرای گمنام
در شھرستان ھای مختلف ،موجب می شود
جامعه نسبت به آنچه در کشور می گذرد ھوشيار
تر شده و سران و چھره ھای شاخص نيز به
صورت جدی تر پيگير وضعيت زندانيان کمتر
شناخته شده تر شوند .شيخ مھدی کروبی نيز اخيرا
قول داده است که به صورت جدی تر پيگير
وضعيت زندانيان سياسی که کمتر نامی از آنھا در
رسانه ھا برده می شود باشد. .آريا آرام نژاد،
آھنگ ساز جوان حامی ميرحسين موسوی در ايام
انتخابات يکی از اين زندانيان است که پس از
خواندن يک آھنگ مذھبی در اعتراض به کشتار
خونين روز عاشورا از بھمن ماه تا کنون در سلول
انفرادی در شھرستان بابل تحت فشارھای روانی
زيادی قرار دارد .اخبار ديگری که از وضعيت
دانشجويان شھرھای ديگر که در استان مازندران
مشغول تحصيل بوده و توسط وزارت اطالعات
استان دستگير شده اند نيز بسيار نگران کننده
است.
■■■

ﺟﺎﻳﻲ در ﻗﻠﺐ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در آن اﻓﻜﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ آرزو ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و آرزوﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺪل ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﻲ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎﻳﻤﺎن اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
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) ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮري ﻋﻼ (
نقش زن در فيلم ھای مسعود کيميايی
1346_1361
پرتو نوری عال
با کنار گذاشتن چند فيلم انگشتشمار اي ران ی در
تاريخ سينمای دھه ھای ی  40تا  60ايران ،ک ه
زنان در آنھا ھويتی ويژه و ق اب ل ت وج ه دارن د،
در ساير فيلمھا ،چه آنھا که از نظ ر ارزشھ ای
مثبت سينمايی مط رحان د و چ ه آنھ ا ک ه ب ازار
ت ج ارت را گ رم ک ردهان د ،زن ان ب هع ن وان
شخصيّتھای واقعی و موجودات بشری ،م ط رح
جھان زن ان در اک ث ر ف ي ل مھ ای اي ران ی،
نيستند.
ِ
حال سکون يا در نھايت ،ت اب ع ج ھ ان
جھانی در ِ
مردان است .زنان بی ُکنشی که ب ود و ن ب ودش ان
در کل داستان فيلم ت أث ي ر مس ت ق ي م و ب یواس ط ه
ندارد .با گست رش و ت ث ب ي ت زن و ج ھ ان ش در
ش ک ل ي اد ش ده و ب هص ورت ام ری واق ع ی و
ت غ ي ي رن اپ ذي ر از ط رف کس ان ی ک ه م دع ی ی
روشنفکری و آگ اھ ی ھس ت ن د ،مس ائ ل م ت ع ددی
ايجاد میشود که مھمتري ن ش ت ث ب ي ت و ح ق ان ي ت
بخشيدن بهپندارھا يا ارزشھای نادرست ج ام ع ه
است.
در اي ن م ق ال ه ن ق ش زن در ف ي ل مھ ای مس ع ود
کيميايی از سال  1346يعنی از فيلم "قي ص ر" ت ا
سال  1361يعنی فيلم "خط قرم ز" م ورد ن ق د و
ب ف ي ل مھ ای
بررس ی ق رار گ رف ت ه اس ت .ان ت خ ا ِ
کيميايی بهدو دليل است:
 -1اکثر فيلمھای کيميايی از موقعي ت ت ج اری ی
خوبی برخوردار بوده و نمايش وسيع در ج ام ع ه
داشتهاند.
 -2با استفاده ی )سطحی( از عناصر و ک ن اي ات
روشنفکرانه و اجتماعی ی مد روز آن زمان ،از
فيلمھای معمول فارسی فاصله دارند.
اما چنانکه خواھيم ديد ،نقش زن ب هخ الف ت م ام
عناصر روشنفکری در فيلمھای کيميايی ،دن ب ال ه
ی ھمان نق ش زن در ف ي ل مھ ای م ب ت ذل ف ارس ی
اس ت .زن ان ی ب دون ک ن ش و ب دون ھ وي ت.
موجوداتی ت ھ ی از خص وص ي ات انس ان ی و در
خدمت نيازھای مردان.
برخی از منتقدين ،کيميايی را في ل مس از واق عگ را
خ وان دهان د .در ن ظ ر آن ان ظ اھ راً واق ع گ راي ی
حقانيت بخشيدن به فرھنگ مسلط جامع ه  -ح ت ی
سخيف ترينشان -می باشد .اما با کم ی دق ت م ی
بينيم که اب راز چ ن ي ن ن ظ ری م غ ال ط های ب ي ش
نيست .چرا که واقعگرايی دست بهتح ل ي ل و ن ق د
غرض نھايیاش فاش
روابط و معيارھا میزند و
ِ
و رسوا کردن معيارھای ضد انسان ی و اع ت الی
روابط حاکم بر جامعه است .چ ون در ف ي ل مھ ای
کيميايی ،چنانکه خواھد آمد ،تماش اگ ر ب ا چ ن ي ن
قص د و ھ دف ی روب رو ن م یش ود ،م ن آنھ ا را
واقعگرا نمیدانم .بل ک ه آنھ ا ف ي ل مھ اي ی ھس ت ن د
حادثهای که کيمايی با تکيه برزمينهھای واق ع ی،
و اغراق در فرھنگ لومپنی ،حوادث فيلم ھ اي ش
را مؤثرتر میسازد .چنين کسی ديگر ن م یت وان د
خود را ھ ن رم ن د ب خ وان د و م دع ی ی رس ال ت
روشنفکری نيز باشد .چنين فردی نمیتواند خ ود
را نسبت بهآنچه در پيرامونش میگ ذرد مس ئ ول

و متعھد ب خ وان د و از ھ م ه م ھ مت ر آنک ه ل ق ب
واقعگرا را برخود بپذيرد.
يکی از زمينهھای واقعی ی فيلم ھ ای ک ي م ي اي ی،
ھمچون اشياء ،ابزار ،در ،ديوار و ديگر ظ واھ ر
واق ع ی» ،زن« اس ت .پ س ب ب ي ن ي م در دن ي ای
سينم اي ی ی ک ي م ي اي ی ،زن چ گ ون ه ب هتص وي ر
بار کدام ارزشھای جامع ه را ب ردوش
درآمده و ِ
می ِک َشد و وجود اين زنان تا چهحد مطابق يا دور
از واقع ي تھ ا ي ا اي دهآلھ ای زن اي ران ی اس ت.
طبيعی است که تفکيک نقش زن از مجم وع ه ی
فيلمھا ،کاری است انتزاعی و در حوزه ی قل م و
نش ان دادن درس ت ي ا ن ادرس ت ب ودن آنھ ا
نمیتواند از درستی يا نادرستی ی ک ّل ف ي ل م ج دا
باشد.
فيلم اوّ ِل کيمايی ،بيگانه بيا را ن دي دهام .ب ن اب راي ن
ت وج ه م ن در اي ن ب ررس ی م ع ط وف اس ت
بهفيلمھای قيصر ،رضاموتوری ،داشآکل ،بلوچ،
خاک ،گوزنھا ،غزل ،سفرسنگ و خ ط ق رم ز.
فيلم خط قرمز که بعد از ان ق الب اي ران س اخ ت ه
شده بود ،اجازه نمايش عموم ی ن گ رف ت ام ا در
جشنواره سينمايی ی تھران ،زمس ت ان  ١٣۶١در
دو شب متوالی ،ھر شب سه س ئ ان س ،ب هن م اي ش
درآمد .از  ٩فيلمی که در اين نوشته م ورد ن ظ ر
است ،فيلمنامه ی چ ھ ارت ای آنھ ا ن وش ت ه خ ود
کيميايی است و پنچتای آنھ ا اق ت ب اس ی اس ت از
آثار نويسندگان مختلف که عبارتند از:
ف ي ل م داشآ ُک ل از داس ت ان داشآ ُک ل اث ر ص ادق
ھدايت ،فيلم خاک از داستان آوسنه ی باباس ب ح ان
اثر محمود دول تآب ادی ،ف ي ل م غ زل از داس ت ان
مزاحم اثر خورخه لوئي س ب ورخ س ،ف ي ل م س ف ر
سنگ از نمايش ن ام ه س ن گ و ُس رن ا اث ر ب ھ زاد
فراھانی و فيلم خط قرمز از فيلمنامه شب َس م ور
اث ر ب ھ رام ب ي ض ائ ی) .ش ب س م ور در نش ري ه
چراغ ،تھران 1360 ،به چاپ رسيد(.

در تمام فيلمھای کيميايی» ،زن« دي ده م یش ود.
اما حضور زنان در فيلمھايی که اساسا ً بر مح ور
زندگی ی مردان دور میزند ،از ح د ج ن ب هھ ای
تزئينی فراتر نمیرود.
نمايی از فيلم قيصر-١٣۴٨-
زنان با سرنوشت ی ت غ ي ي رن اپ ذي ر در ح اش ي ه ی
فيلمھا ظ اھ ر م یش ون د و حض ورش ان در خ ط
اصلی و درون ی ی داس ت ان ف ي ل م اث ری ن دارد.
پرداخت کيميايی در ھم ي ن ن گ اه ک وت اه و گ ذرا
بهنقش زن ،چنان بسته و ب دون ع م ق اس ت ک ه
ت م م ک ن زن ھس ت ن د.
گويی آنھ ا ت ن ھ ا ص ور ِ
بهدنبال ھر س ف ری ک ه م ردی م یرود ،در ھ ر
تفريحی که مردی احتياج دارد ،در ھ رج ن ج ال ی
که مردی ب هپ ا م یک ن د و ھ ر زم ان ک ه م ردی
میميرد ،زنانی ھست ن د ک ه ب ا گ ري ه و ال ت م اس
کردن ،با رقصيدن و آواز خواندن ،با دعا و ُندب ه
و با موی و روی خراشيدن و شيون زدن ،چھ ره
بیمايه ی مردان خود را پُررنگ میکنند.
ّ
کيميايی در فيلمھايش ،ميان دو فرھنگ س ن ت ی و
مدرن ،بالتکليف است .میکوشد بهتحليل ظ اھ راً
واق عن گ ِر ام روزی ب پ ردازد ،ام ا در ن ھ اي ت
احکامش از اخالقيات فرھنگ س ّن ت ی س رچش م ه
م یگ ي رد .از ط رف ی ب ا ت ع ھ د و مس ئ ول ّي ت و
ی ی ام روزی آش ن ا اس ت ک ه پس ن د
واق عن گ ر ِ
روش ن ف ک ران اس ت و از ط رف ی داع ي هدار
»فرھنگ غي رت ی -ل وم پ ن ي س م« اس ت ک ه پس ن د
تودهھاست.
مسعود کيميايی
ھم کنايهھای روشنفکری دارد و ھم اخالق س ّنت ی
آوار اين بالتکليفی در في ل مھ ای
را تأييد میکند و ِ
ش زن ،خ راب
ق
ن
ر
س
ر
ب
او ب ي ش از ھ م ه،
ِ
ِ
میشود .در فيلمھای کيميايی عموما ً به دو دس ت ه
زن برمیخوريم :زنان »خوب« و زنان »بد«.

 -1زنان »خوب« ،زنانی ھستند غمخ وار ،چش م
به در و چشم بهرا ِه م ردان خ ود .آن ھ ا خ ودش ان
ھ ي چ ن ي س ت ن د .زن ان ی ب دون ت خ ّي ل و ت دب ي ر و
چش مان داز .ب دون آرزو ،ب دون رؤي ا  -ح ت ی
درخلوتشان ،-ناتوان از تغييردادن وضعيت خ ود
يا ديگران ،حتی بدون کوشش کردن .فاق د ق درت
تصمي مگ ي ری و ب دون ت أث ي ر در ف ک ر و ع م ل
ديگران .زنانی که ممکن است گ اھ ی ِن ق ب زن ن د
ولی بھرحال بهھرچه پيش آيد راض یان د .زن ان ی
مانند مادر قيص ر ،م ادر رض ام وت وری ،ن ام زد
ت
صبور قيصر،
مرجان بیکالم داشآ ُک ل ،ش وک ِ
ِ
فيلم خاک و زنان گريان سفر سنگ.
 -2زنان »بد« ،زن ان ی ھس ت ن د ک ه ب هھ ردل ي ل،
کاری جز ضجهزدن و ال ت م اسک ردن م یک ن ن د.
ت م ام زن ان ی ک ه  -درس ت ي ا ن ادرس ت -ب رای
خودشان عقايدی دارند و تا حدودی میتوانن د در
مورد زندگي ی خود تصم ي م ب گ ي رن د .م ث ل زن
امروزی ی ف ي ل م خ اک ،زن ام روزی ی ف ي ل م
بلوچ ،زن امروزی ی فيلم رضاموتوری و امث ال
آنھا.
ً
ّ
معيار اين ارزشگذاری طبيعتا فرھنگ س ن ت ی و
دقيقتر »فرھنگ غ ي رت ی-ل وم پ ن ي س م« اس ت و
وقتی کيميايی میخواھد از چارچوب ق ف س خ ود
قدمی فراتر بگذارد ،دو نوع زن ديگر میآفريند:
 -1زنانی که امکان چرخش دارند و ط ب ي ع ت ا ً از
زن »بد« به زن »خوب« تبديل م یش ون د ،م ث ل
زن امروزی ی بلوچ و زن فيلم گوزنھا.
 -2زنانی با مفھوم استعاری .مثل زن فرنگی در
فيلم خاک و زن فيلم غزل.
ظاھراً زن فيلم خط قرمز در تقس ي مب ن دی ی ب اال
نمیگنجد ،اما چنانکه خ واھ ي م دي د ک ي م ي اي ی ب ا
تغييراتی که در فيلمنامه ی بيضايی ،شب سمور،
داده است يکبار ديگر دست بهآفرينش زن آشن ای
ی خوب خود زده است.
ن ويس ن ده ی اي ن م ق ال ه پ ي ش اپ ي ش م یدان د ک ه
تقسيمبندی ی آدمھا بهشکلی که گ ذش ت از ب ن ي اد
غلط است ،مگر در آثاری که در آن م ردم ف ق ط
به بد و خوب تقسيم شده باشند ن ه ب ه انس انھ ای
رو بهکمال و درگير شرايط .از اينرو تمام زن ان
فقر فرھنگی ھستند ک ه
در فيلمھای کيميايی دچار ِ
ناشی از نگاه کارگردان بهزن اس ت .م ن ت ھ ی او
ن وع ی ب یف رھ ن گ ی را خ وب و ن وع ی را ب د
م یدان د .زن ب یف رھ ن گ ی ک ه غ رور م رد را
راضی کند »خوب« است و زن بیفرھن گ ی ک ه
در برابر غرور مرد بايستد »بد« است.
شايد آنچه کيميايی در مورد زن در ف ي ل مھ اي ش
میگويد ،عمدی نباشد و از ن اخ ودآگ اه او ت ح ت
تأثير ارزشھای غلط و رايج جامع ه و ف رھ ن گ
مسلط بر آن سرچشمه گرفته باشد ،اما ن ک ت ه در
اينجاست که ھنرمند بايد آگاه باشد و بدون فک ر،
ارزش نادرستی را که در ج ام ع ه م ط رح اس ت
تأييد نکند و بکوشد تا نشان دھد اگر زن ان دچ ار
چنان افولی ھستن د ب یش ک اش ک ال در ن ظ ام ی
است که با تحميل شرايط ن اب راب ر و ارزشھ ای
غلط و م ن ف ی ی خ ود آن ان را ن دي ده گ رف ت ه و
سرنوشتشان را انکار کرده است■ .
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بھمن قبادی ت ح ق ي ق ات ،اي ده ،فض اھ ا ،ري ت م ،ف رم و
اجرای فيلم من را به سرقت برده است.
سينمای ما -ترنگ عابديان كارگردان فيلم بلند مس ت ن د
داستانی »نه يك توھم« كه دربارهی زندگی موزيسي ن
جوانی در تھران است ،میگويد كه ب ھ م ن ق ب ادی از
تحقيقات انجام گرفته ت ا اي دهھ ای اج را ش ده ،ب رخ ی
ل وک ي ش نھ ا ،فض اھ ا ،ف رم و ري ت م ف ي ل م »کس ی از
گربهھای ايرانی خبر ندارد« را از روی فيلم او ك پ ی
كرده است.
ترنگ عابديان در ھمين رابطه ن ام ه س رگش ادهای ب ه
بھمن قبادی نوشته و آنرا بهصورت اخت ص اص ی در
اختيار سايت موسيقی ما قرار داده اس ت .م ت ن ك ام ل
اين نامه را با عنوان »آقای بھمن قبادی ،راستی ش م ا
چهگونه میتوانيد آسوده بخوابيد؟« در زير میخوانيد:
»من فيلمساز جوان ايرانی و ھمانطور ک ه م یدان ي د
کارگردان و تھيه کننده فيلم مستند بلند »نه يک توھم«
با فيلمبرداری آقای تورج اصالنی ھستم .فيلمی که از
طريق داستان ،زندگی ي ک م وزيس ي ن آل ت رن ات ي و در
تھران ،دغدغهھای جوانان اھالی موسيق ی ،و مس ائ ل
مربوط به آن را در جامعه ايران مط رح م یک ن د .در
اين فيلم مستند ،شھر تھران – که متولد و بزرگ ش ده
آن ھستم – با دقت و به عنوان يک شخص ي ت ھ م راه
با شعر و موسيقی به تصوير کشيده شده است.
در اين دوره تاريخی ديگر ھمه به روش ن ی م یدان ي م
که دائم در حال تحقير شدن ھستيم و دروغ و سفس ط ه
بيداد میکند ،که حقوق بسياری دائم پ اي م ال م یش ود.
اين موضوع تکراری را ھم بارھا شنيده ،خوانده و ي ا
ديدهايم که خيلی از کارھايی که توسط شخص مشھور
و با پشتوانه مالی عرضه میشوند ،حاصل کار ،تفکر
و زحمت کسانی ديگر ھستند ک ه گ اه ن اش ن اس ب اق ی
مانده و يا در فقر میميرند.
آقای قبادی ،شما و آقای تورج اصالنی از خط اص ل ی
داستان فيلم »نه يک توھم« ،از تحقيقات انجام گ رف ت ه
تا ايدهھای اج را ش ده ،ب رخ ی ل وک ي ش نھ ای خ اص،
فضاھا ،فرم و ريتم و تدوين قسمتھايی از آن و ح ت ا
ايده برخی از قسمتھای فيلمبرداری شده ک ه م ن در
تدوين استفاده نکردهام ھم ،بدون اجازه ،بیاح ت رام ب ه

اصول حرفهای سين م ا و اخ الق ،و ب دون ت وج ه ب ه
حقوق مولف نسخهبرداری و برای ساخت فيلم »کس ی
از گرب هھ ای اي ران ی خ ب ر ن دارد« اس ت ف اده ک ردي د.
راستی شما اگر جای من بوديد چه میکرديد ؟ راستی
شما چگونه میتوانيد آسوده بخوابيد؟
من برای خوانندگان اين مطل ب ت وض ي ح م یدھ م ک ه
تحقيق فيلم »نه يک توھم« از سال  ٢٠٠٢كليد خورد
و توليد آن از سال  ٢٠٠٣م ي الدی ،ب ا ف ي ل م ب رداری
آقای اصالنی آغاز شد و تنھ ا ب ا ب ودج ه ش خ ص ی و
حمايت شماری از اھالی موسيقی از سنتی تا کالسيک
و آلترناتيو ،و چند نفر از اھالی حرفهای سينما به ثمر
رسيده است .اين فيلم برای اولين بار به طور رس م ی
و کامل در اکتبر  ٢٠٠٩در جشنواره فيلم س اوپ ائ ول و
برزيل به نم اي ش درآم د .م ن در ت ابس ت ان  ٢٠٠٨ب ا
تعجب شنيدم که آق ای ق ب ادی ق رار اس ت ف ي ل م ی در
مورد موزيسينھای آلترناتيو در ت ھ ران بس ازد و ب ا
کمال حيرت معلوم شد که آقای اصالنی ھم قرار است
به عنوان فيلمبردار با ايشان در اي ن پ روژه و ب رای
اولين بار ھمکاری ک ن د ،ک ه خ ود اي ن ھ م ک اری از
ط رف آق ای اص الن ی از ن ظ ر ح رف های بس ي ار
سئوالبرانگيز است.
آقای قبادی حتما به خاطر داري د ک ه ش م ا از ط ري ق
آقای اصالنی برای من پيغ ام ف رس ت ادي د و خ واس ت ي د
محتوای فيلمبرداری شده فيلم »نه يک توھم« و راف
کات آن را ببين ي د .ب ا اي ن ک ه م ن ت م اي ل خ ود را ب ه
مالقات با شما ابراز کردم ،متاسفانه اين ديدار ھ رگ ز
صورت نگرفت و ديگر تماسی با من برقرار نک ردي د
و فيلمبرداری فيلم »کسی از گ رب هھ ای اي ران ی خ ب ر
ندارد«را شروع ک ردي د .واق ع ي ت اي ن اس ت ک ه م ن
انتظار آنچه در اين فيلم ديدم را نداشتم.
به ھرحال چون در قرن  ٢١بهسر میبريم و با ت وج ه
به اينکه فيلم »کسی از گربهھای ايرانی خب ر ن دارد«
در شھر وين که مراحل پايانی فيلم »ن ه ي ک ت وھ م«
در اين شھر ان ج ام ش ده ،ب ه ن م اي ش در آم ده و در
جشنواره ساوپائولو ھم بطور ھمزمان حضور داش ت،
– و من در اين مدت کوتاه بارھا از سوی م خ اط ب ي ن
مورد سوال قرار گرفتهام  -برای احقاق حقوق فيلم که
داستانی انسانی را به تصوير میکشد  -و برای حقوق
ھمه دستاندرکاران و کسانی که در اين فيل م حض ور
دارند – و چون اخ ي را از ش رف و ت ع ھ د و آس وده
نخوابيدن صحبت کرديد ،خود را موظ ف ب ه ن وش ت ن
اين مطلب برای شخص شم ا ،آق ای ت ورج اص الن ی،
اھالی حرفهای و دوستداران سينما و موسيقی ايران و
مخاطبين اين فيلمھا میدانم.
آقای قبادی اکنون آنچه مشخص است اين است ک ه ب ا
حضور آقای اصالنی که م ن بس ي اری از ت ف ک رات،
نگرش و ايدهھای سينمايی ،تحقيقات خ ود در زم ي ن ه
موسيقی ،موسيقی آلترن ات ي و ،ش ھ ر ت ھ ران و رواب ط
مربوط به آن را با جزئيات در جھت ساخت فيلم »ن ه
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يک توھم« به ايشان منتقل کرده بودم و از نزديک ب ا
من در طول چند سال ھمکاری کرده بود و البته راف
کات ف ي ل م را ھ م دي ده ب ود ،دي گ ر ن ي ازی ب ه دي دن
محتوای اين فيلم احس اس ن ک ردي د .اگ ر اي نط ور ک ه
میگوييد آقای کيارستمی شما را به گوشهای کشي ده و
گفته که فيلمتان دروغ است ،م ن ن اچ ار رس م ا و در
عموم میگويم که اينطور است .ھرچن د خ وش ب خ ت ان ه
رابطه صادقانه فيل مس از ب ا م وض وع ،ب ازي گ ران ي ا
نابازيگران در سي ن م ا پ ن ھ انش دن ی ن ي س ت .ش م ا در
مصاحبه با يک رسانه خارجی گفتهايد که في ل م را در
١٧روز ساختيد ،سناريو را سر صحنه مینوشت ي د ،و
چون بعد از ٣سال نتوانستيد مجوز برای ساخت ف ي ل م
ديگری بگيريد ،گفتيد که يک ف ي ل م ک وچ ک بس ازي د.
آقای قبادی باور کنيد اينکه ش م ا ب رای ف ي ل م دي گ ری
مجوز نگرفتيد اصال دليل خوبی برای ساخت يک فيلم
کوچک به قول خودتان ،برای تص وي ر ک ردن مس ال ه
مھم و دردناک موسيقی و جوانان اي ران ن ي س ت .اي ن
نگاه واقعا تح ق ي رآم ي ز اس ت .م ع ل وم اس ت ک ه ش م ا
نمیتوانيد آسوده بخواب ي د ،م گ ر اي ن ک ه ب ه اي ن ن وع
برخوردھا پايان دھيد و به ج ای ان ت ق اد از دي گ ران،
نگاھی ھم به خود بيندازيد .
باعث تاسف شديد من است که فيلمبردار اصلی ف ي ل م،
بعد از سالھا کار در شرايط عج ي ب و ط اق تف رس ا،
برای فيلمی که به مسائل اجتماعی ،م ع ن وی ،ح س و
حال موزيسي نھ ای ج وان و زن ان اي ران و اھ م ي ت
موسيق ی و آزادی ب ي ان م یپ ردازد ،ب دون در ن ظ ر
گرفتن اصول حرفهای و اخالقی و کامال بیتعھ د ،ن ه
تنھا به کار و زحمت خود بلکه به من و ھ م ه کس ان ی
که در توليد مستند »نه يک توھم« دخيل ھستند ي ا در
آن حضور دارند بیاحترامی کرد ،و فکر ،کانسپت و
ايدهھای بسياری از آن را ب دون اج ازه ف ي ل مس از ب ه
ديگری فروخت؛ و آن فيلمساز ديگر ھم ش م ا ھس ت ي د
که قسمتی از اين مسئوليت به شما بر میگردد.
آقای قبادی آيا فکر نمیک ن ي د ي ک ی از دالي ل ش راي ط
نابسامان سينمای اي ران وج ود اي ن ن وع رف ت ارھ ا و
سؤاستفادهھا است و چ ون در اي ران ق وان ي ن ح ق وق
مولف اجرا نمیشود ،ح ق وق م ع ن وی و م ادی اف راد
نابود میشود؟ آيا بايد اينھا را زير پ ا گ ذاش ت؟ ب اي د
پرسيد بر سر کارگردان ف ي ل م »زم ان ی ب رای مس ت ی
اسبھا« در سرزمين فوقالعاده کردستان چه آمده؟
اميد است با صداقت ،تعھد و با احترام به ب ق ي ه ،ف ي ل م
ديگری بسازيد كه از آن خ ود ش م ا ب اش د .ب ل ه م ردم
بھترين داوران ھستند.

ترنگ عابديان؛
 12دسامبر  21 ،٢٠٠٩آذر  – 1388وين«
الزم به ذكر است كه في ل م »ن ه ي ك ت وھ م« ،ف ي ل م ی
مستند است ب ا زم ان  85دق ي ق ه ك ه ب ه زن دگ ی ي ك
م وزيس ي ن زن ج وان در ت ھ ران و مس ائ ل ح ي ط ه

موسيقی و ف راز و نش ي ب ك اری او ب ه ع ن وان ي ك
موسيقیدان میپردازد.
ھمچنين قطعه موسيقی پاي ان ی ف ي ل م »ن ه ي ك ت وھ م«
توسط محسن نامجو ساخته شده است .ترنگ عاب دي ان
پيش از اين در گفتوگو با م وس ي ق ی م ا در اي نب اره
گفته بود» :برای اولينبار يكی از قطع هھ ای م ح س ن
نامجو با صدای خواننده ج وان دي گ ری خ وان ده ش ده
است .اين قطعه در تھران ضبط شده و فقط برای اي ن
فيلم ساخته شده تا مفھوم اين فيلم را منعكس كند«.
ترنگ عابديان متولد تھران است و ت ح ص ي الت خ ود
را در عكاسی و فيلمسازی )كارگردانی و ت دوي ن( در
لندن انجام داده .از جمله كارھای او ھمكاری ب ا ج ان
مككی ،كارگردان اسكاتلندی به عنوان دست ي ار در 2
فيلم داستانی :نكته را گرفتم ،و م ح ب وب )ن م اي ش در
فستيوال لندن و ادينبرا( ،و فيلمبرداری مستند – بمشاه
بیدفاع – است كه در جشنواره فجر  87اك ران ش ده
است.
فيلمبردار اصلی فيلم »نه يك ت وھ م« ت ورج اص الن ی
است و خود ترنگ عابديان ھم بعضی از صح ن هھ ای
فيلم را فيلمبرداری كردهاست.
تدوين فيلم توسط ترنگ عابديان و روحﷲ رضاي ی و
ھمكاری تدوينگر شناخته شده اتريشی ،ميشل ھ ادس ك
انجام شده است.
ميشل ھادسک ) (Michael Hudecekت دوي نگ ر و
کارگردان اتريشی بهھمراه ن ادي ن م ي وز ت دوي ن ف ي ل م
»پ ن ھ ان« ) (2005س اخ ت هی م ي ش ل ھ ان ک ه را
برعھدهداش ت ک ه ب رای اي ن ف ي ل م ب رن دهی ج اي زهی
بھ ت ري ن ت دوي ن از م راس م ج واي ز س ي ن م اي ی اروپ ا
» «European Film Awardsش دن د .او ت ا ب ه
امروز کار تدوين چند فيلم سينمايی و شمار زيادی از
آثار تلويزيونی در کشور ات ري ش را ب رع ھ ده داش ت ه
است .در سال  2008ھم فيلم سينمايی »«Halbzeit
را ساخته که ک ار ت دوي ن آنرا ھ م خ ودش ب رع ھ ده
داشته است.
»نه يك توھم« محصول مشترك شركت nutsfilms
و gams filmاتريشی است.
ھمچنين اين فيلم برای بخش رسمی مسابقه ھ ن ر ف ي پ ا
در ژانويه  2010فرانسه انتخاب شده است تا پ س از
آن در جش ن وارهھ ای دي گ ری از آم ري ك ا ،ف رانس ه،
اتريش و غيره نمايش داده شود .فستيوال فيپا ي ك ی از
مھمترين فستيوالھای دنيا برای فيلمھای مس ت ن د اس ت
كه در آن پ خ ش ك ن ن دهھ ای بس ي اری ب رای دي دن و
انتخاب جديدترين آثار ھنری در اين زمينه میروند.
اولين اكران بينالمللی فيلم »نه يك ت وھ م« در ب خ ش
مسابقه سی و سومين جشنواره س اوپ ال و ب ود و ق رار
است تا اكران آن در اواخر ژان وي ه در وي ن و ل ن دن
ھمراه با كنفرانس مطبوعاتی صورت گيرد.
■■■

روشنگر متعلق به شماست!
با پشتيبانی مالی خود به ادامه انتشار روشنگر ياری رسانيد.
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Beneath the Veil- by Mary Apick- My Review
Sayeh Hassan
Published on Saturday, April 10, 2010

I just came back from watching the play
“Beneath the Veil” by Mary Apick, which
I left feeling disturbed and very confused. From reading reviews about the
play and Ms. Apicks work I was expecting a play which portrayed the oppression of women by the Islamic Regime
and other Islamic Countries.
The play focused on three individuals
and their stories. The first individual was
Zahra Kazemi, an Iranian/Canadian
journalist who was arrested while taking
pictures of the Evin Prison and was murdered by the Islamic Regime. The second individual was a young 16 years old
Iranian girl who committed suicide after
being humiliated in school and having
her hair cut off, because she was in pos-

session of Michael Jackson pictures.
The last character was a Saudi Arabian
woman who had a very rich husband,
and had everything imaginable, but did
not have her freedom. Her husband had
four wives and many lovers, which had
led her to take on a lover. During the
play she pointed out that if it were found
out that she was having an affair she
would be stoned to death.
What disturbed and confused me was
the second part of the play. At some
point one of the actresses who was
playing the role of the 16 year old Melody came on stage and made a speech
about how she grew up in the US and
had freely decided to cover her hair with
the hejab. What is important to keep in
mind is the fact that while one woman in
100’s or even 1000’s maybe able to
make her own decision about wearing
the hejab or even the Burka, there are
1000’s more women who do not have
that choice. Islam does not give that
freedom of choice to women; neither do
their religious fathers, brothers or hus-

bands. Women in Iran do not have the
choice to wear what they choose, they
must wear the hejab or face imprisonment, fines, beatings and flogging, because they live in an Islamic Country.
The part that was most disturbing to me
was the bit which I saw as the attack on
the new law which was passed in Quebec recently, which requires that
women who are working for the government or receiving any type of government service must reveal their face and
can’t hide it behind a burka. The play
portrayed a young woman with a burka
covering her entire face and body trying
to take a picture for her licence and she
wasn’t allowed to do so. The young
woman calls her lawyer and then states
that she will be suing the government.
As a Canadian/Iranian I was very much
offended and very confused as I could
not figure out how this was related to
“Beneath the Veil”.
Number of other people felt the same
way as I did and some walked out of
the theatre in the middle of the play. I

was tempted to do the same but I
wanted to watch it to the end so that I
could write about it.
I would personally give this play a 4 out
of 10 only because it was dedicated to
Zahra Kazemi, but I would not attend
this play or any other play but Ms. Apick
again as I felt the advertisement and
interviews leading up to it was extremely misleading.
Last but not least as many may be
aware the mouth piece for the Islamic
Regime (disguised as a human rights
activist) Shirin Ebadi will be in Toronto
on April 26th for a special event, and
tonight’s play was full of advertisement
for Shirin Ebadi, which speaks for itself.
I won’t be getting into that issue here as
I will write something else about Ms.
Ebadi, but sufficient to say Ms. Ebadi
has stated on numerous occasions that
Iranians are not ready for a secular Iran
and is an open promoter of reform
rather than Regime Change. All in all an
extremely disappointing evening, I
would not do it again. ■
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ﻣﻦ دﻟﻢ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﺎﻧﻪ اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺮ دوﺳﺖ
ﻛﻨﺞ ﻫﺮ دﻳﻮارش
دوﺳﺘﻬﺎﻳﻢ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ آرام
ﮔﻞ ﺑﮕﻮ ﮔﻞ ﺑﺸﻨﻮ
ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
وارد ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﻋﺸﻖ و ﺻﻔﺎﻳﻢ ﮔﺮدد
ﻳﻚ ﺳﺒﺪ ﺑﻮي ﮔﻞ ﺳﺮخ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﻪ ﻛﻨﺪ
ﺷﺮط وارد ﮔﺸﺘﻦ
ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي دﻟﻬﺎﺳﺖ
ﺷﺮط آن داﺷﺘﻦ
ﻳﻚ دل ﺑﻲ رﻧﮓ و رﻳﺎﺳﺖ
ﺑﺮ درش ﺑﺮگ ﮔﻠﻲ ﻣﻲ ﻛﻮﺑﻢ
روي آن ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺳﺒﺰ ﺑﻬﺎر
ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻢ اي ﻳﺎر
ﺧﺎﻧﻪ ي ﻣﺎ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ
ﺗﺎ ﻛﻪ ﺳﻬﺮاب ﻧﭙﺮﺳﺪ دﻳﮕﺮ
» ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺖ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ «
ﻓﺮﻳﺪون ﻣﺸﻴﺮي
□□□

ﻣﻦ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺗﻮده ام
ﺗﺎ آن دم ﻛﻪ ﺗﺆﻃﺌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﮔﺴﺴﺘﻦ زﻧﺠﻴﺮ را
) اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ (
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ﺑـﺎ ﻧـﺒـﺮد ﺧـﻠــﻖ ( * ) ...
نييم اللـه که دلم را غــرق خون کنم
دل دشمن چـون کنم
چو دشـنه ام که ِ
نييم درخت بيد که بلرزم از نسيم سـحر
چون سـرو رسـا باد خزان را زبـون کنم
نيـيم گـرداب که بچـرخـم بـه دور خـويش
کوھـه ای موجم خيزش دربحر نيلگـون کنم

ﺷﻌﺮي از ﻣﻠﻚ اﻟﺸﻌﺮا ﺑﻬﺎر

نييم عندليب که نشـينم به شاخـه ای گل
پـرواز چو عـقاب بر سـپھر نيلـگون کنم
نييم سنگ صبور که خود بشکـنم از غم
نعـرۀ آزادی ز شـيپور نـبرد بيرون کنم
نانکـه از رزم و سـتـيـز الف ھـا زدنـد

آ

گشتند موم دست " نظم نوين" چون کنم
با پا بوسی " غول  " ...گرفـتند " زمـام" ُمـلـک
بانبـرد خلـق نمـا ِد "  ...پاگلـين " واژگـون کـنم ) ** (
)*(  -تاريخ سروده  ) :اکتوبر ( 2001
غول پاگلين  :اشاره لنين به امپرياليزم است ( ** ) -

در ﺣﺎﺷﻴﻪ ي ﻋﺮوﺳﻲ
مُنجی ما آمد ،مُنجی ما می آيد
از گور برخاسته ای
که به اصطالح ملت شعر را بسيج کرد ،و بسيج می کند.
چشمان مُنجی ،وحشت را تعريف می کند
و سه گرمه ھايش عين ميرغضب افسانه ای است.
کتاب لغت ،او را مترادف ھول می نشاند
و فرھنگنامه ی آتی ،اگر ھنوز انسانيتی در کار باشد،
ّ
شر مطلقش خواھد ناميد.
با سرسام پيرامونش و با گرد و خاک گذرش
سالھا گوشھا نشنيدند و چشمھا نديدند
جايی ھم برای قمری نبود تا بی دردسر دانه برگيرد.
ايکاش با اينھمه درماندگی ،ناجی حقارت را درونی نکند.
تباھی ما را در خود فرو برد ،و ھنوز در خود فرو می-برد
با توجيه بيشتر تلف می-شويم ،با توجيه ،زنده زنده،
تابوت نعش خويش می شويم و متوھم گور به گور
بی آنکه سرافراز مرده باشيم ما بازندگان از خود راضی.
ھزاران شکوفه پايمال مايند.
ای سالطين متکبر ،ای شاھزادگان بيشرف ،ای شھروندان بی ھمت
از چه فرار می کنيم؟
از روحانی فاسد؟
حاال ديگر فرار ،خودش فراری می شود و محو...
اما وداع را آشنايی پيوست می-کند
و ياس
باغ دلگشا نيست ،ھيواليی است که پشت پنجره شکلک در می آورد.
ضيافت دنيا ،بی من و بی ما ،راه خود می رود
عروسان می خوانند و می رقصند
دامادان غرق نوشانوش
انگار غمھای عالم را نمی دانند...
) مھدی استعدادی شاد (
از :سايت .کانون نويسندگان ايران )در تبعيد(

از زمين آه و فغان را زيب گردون مي كنند
گاه عريان گشته با زنجير ميكوبند پشت
گه كفن پوشيده ،فرق خويش پرخون مي كنند
گه به ياد تشنه كامان زمين كربال
جويبار ديده را از گريه جيحون مي كنند
«وز دروغ كھنه ي » يا ليتنا ك ّنا معك
شاه دين را كوك و زينب را جگرخون مي كنند
خادم شمر كنوني گشته ،وانگه ناله ھا
با دو صد لعنت ز دست شمر ملعون مي كنند
بر ”يزيد“ زنده ميگويند ھر دم ،صد مجيز
پس شماتت بر يزيد مرده ی دون مي كنند
پيش ايشان صد عبيدﷲ سر پا ،وين گروه
ناله از دست ”عبيدﷲ مدفون“ مي كنند
حق گواه است،ار محمد زنده گردد ورعلي
ھر دو را تسليم نوّ اب ھمايون مي كنند
آيد از دروازۀ شمران اگر روزي حسين،
شامش از دروازۀ دوالب بيرون مي كنند
حضرت عباس اگر آيد پی يك جرعه آب،
مشك او را در دم دروازه وارون مي كنند
گر علي اصغر بيايد بر در دكانشان
در دو پول،آن طفل را يك پول،مغبون مي كنند
ور علي اكبر بخواھد ياري از اين كوفيان،
روزپنھان گشته ،شب بر وي شبيخون مي كنند
ليک اگر زين ناکسان خانم بخواھد ابن سعد
خانم ار پيدا نشد ،دعوت زخاتون ميکنند
گر يزيد مقتدر پا بر سر ايشان نھد،
خاك پايش را به آب ديده معجون مي كنند
سندی شاھک،بر زھادشان،پيغمبر است
ھی نشسته لعن بر ھارون و مامون ميکنند
خود اسيرانند در بند جفاي ظالمان،
بر اسيران عرب اين نوحه ھا چون مي كنند؟
تا خرند اين قوم ،رندان خرسواري مي كنند
وين خران در زير ايشان آه و زاری مي كنند
□□□
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در ﺳﻮگ ﻣﺮوارﻳﺪ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺋﻲ
ﻛﻪ از دﺳﺖ دادﻳﻢ

) ﻋﻠﻲ ﺿﺮاﺑﻲ (
ابوالقاسم الھوتی نيزيکی از فرزندان آزاديخواه
اين مرز و بوم بود که مثل ديگر مبارزان با
استبداد ھمواره زير ستم و زور ،تمام حيات خود
را در جنگ با فساد و استبداد می گذرانند و به
اميد در آغوش گرفتن دموکراسی زير تيغ
جالدان می نشينند .نام اصلی الھوتی ابوالقاسم
الھامی بود و در سال  1305قمری در کرمانشاه
متولد شد .پدر ومادر او ھر دو اھل شعر و ادب
بودند و الھوتی نيز با تشويق اين پدر و مادر
فرھنگی پس از ده سال تحصيل برای ادامه
تحصيل به تھران فرستاده شد و از آنجا که
امکانات مالی خانواده او اين امکان را نميداد،
يکی از بستگان آنھا که ھوش و درايت ابوالقاسم
را محک زده بود حاضرشد ھزينه تحصيل او را
در تھران قبول کند و ابوالقاسم جوان را به
تھران فرستادند و در ھمان ايام که بيش از ھفده
سال نداشت غزلی را گفت و به آدرس روزنامه
حبل المتين که در ھندوستان منتشر ميشد فرستاد.
و غزل او سخت مورد توجه گردانندگان حبل
المتين قرارگرفت و منتشرشد .ابوالقاسم الھامی
در آن غزل ،خود را ابوالقاسم الھوتی خوانده
بود و اين نام تا دم مرگ ھمراه او بود.اين غزل
نام اورا درھندوستان و ايران بر سر زبانھا
انداخت .الھوتی در جريان جنگ اول جھانی در
صف آزاديخواھان قرارگرفت و در ھمان زمان
وارد خدمت ژاندامری که درآن ايام زير نظر
سوئيسھا بود ،شد .او آزاديخواھی بی پروا بود
خواسته ھای دلش را در قالب شعر درھمه
محافل بدون ھراس بازگو می کرد و اشعارش
را روزنامه ھای پيشرو منتشر می کردند .اين
بی پروائيھا تا بدانجا رسيد که اورا به جرم
خرابکاری تحت تعقيب وحکم اعدام برای وی
صادرشد .والھوتی به ترکيه گريخت و در آنجا
زندگی سختی را تحمل ميکرد .و در استانبول با
ميرزا علی اکبر طاھرزاده شاعر طنزسرا آشنا
شد و اشعار انتقادی و طنزگونه الھوتی که تنھا
حربه او عليه جامعه فاسد ومستبد آن زمان بود.
يادگارآن ايام ھست .ولی پس ازسه سال به
کرمانشاه بازگشت وروزنامه بيستون را که
حربه ای عليه استبداد ونماد آزاديخواھی
ودموکراسی بود منتشرکرد ودرآن زمان قوای
اروپای مرکزی شکست را پذيرفت و او معتقد
شد که برای مبارزه با ظلم درايران قلم او راھر
آن می شکند .و مجددا عازم استانبول شد و
مبارزات خود را درآنجا شروع کرد اشعار وی
در روزنامه ھای حبل المتين و ايران نو و ديگر
نشريات آزاديخواه منتشرميشد .درسال 1340
ھجری قمری با شفاعت فخرالسلطنه فرمانفرما
حاکم تبريز به ايران بازگشت و با ھمان درجه
قبلی در ژاندارمری مشغول به خدمت شد ودر
ژاندارمری تبريز رشادتھا از او به وقوع پيوست
و ھمواره با قوای استبداد در جنگ بود .او پس
از درشکست انقالبيون ازتبريز به تاجيکستان
فرار کرد و در آنجا به آموزگاری و خدمت در
فرنگ مشغول شد.
الھوتی درتاجيکستان بيشتربا ظلمی که به طبقه
فقيروارد ميشود از نزديک آشنا شد و بعنوان
سوسياليستی حامی محرومان ازظلمی که عليه
محرومان در روسيه شوروی حکم فرما بود
سخت رنج می برد .ولی در آن زمان کسی را
قدرت مبارزه با سيستم استالينی نبود .وی قلبا ً به
لنين عشق می ورزيد وبه ھمان اندازه ازاستالين
متنفربود .ديوان اشعارالھوتی به کرات دراتحاد
جماھيرشوروی منتشرشده وبعضی از ترانه ھای
او راھم اکنون مردم تاجيک می خوانند  .من

خود در سفرھائيکه به تاجيکستان داشته ام شاھد
احترامی که مردم فرھنگ دوست تاجيک به اين
شاعرھم زبان خود می گذشتند بوده ام .الھوتی
درتاجيکستان از مقام شامخی برخوردار بود.
شايد خيلی ھا ندانند که الھوتی تا آخرعمر
رياست اکادمی علوم تاجيکستان را عھده داربود.
بعضی ھا معتقدند الھوتی قبل از نيما شعر
نيمايی سروده .برای نمونه ترجمه شعر زيبای
ويکتورھوگو)سنگرخونين( که بطور شکسته و

ھمه متفکران وروشنفکران راھرو اين جاده
بودند از سيبو گرفته تا رازی – ابوعلی سينا –
سھروردی و .تا زمان ماکم نبوده و نيستند.
مردان رزم وجنگ آوران عليه استبداد ھمه نيز
مسافر جاده سوسياليست بوده اند .يعقوب ليث-
بابک خرم دين و درعصر ما اميرکبير و مصدق
و يادآوری اين بزرگان خود کتابی می خواھد و
ازحوصله اين نوشته خارج است.
دوشعر زير نمونه ايست از تفکر و انديشه ی
الھوتی .
شاد بمان ای ھنری رنجبر
ای شرف دوده نوع بشر
ای زتو آباد جھان وجود
ھيچ نبود ارکه وجودت نبود
دولت شاھان اثر گنج تست
راحت اعيان ثمررنج تست
گرتو دو روزی ندھی تن بکار
يکسره نابود شود روزگار
باعث آبادی عالم تويی
رنجبرا ،معنی آدم – تويی
□□□

يکسره سروده و کامالً شبھه سروده ھای نيما
است را مطالعه می فرمائيد.
رزم آوران سنگرخونين شدند اسير
باکودکی دلير
به سن دوازده
آن جابدی تو ھم؟
بله با اين دالوران
پس ما کنيم جسم ترا
ھم نشان به تير
تا آن که نوبت تو رسد
منتظربمان
پس به اعتباربايد الھوتی را اولين کسی دانست
که قبل ازنيما شعرنوسروده است .الھوتی
ازمبارزين روبند وحجاب زنان بود به شمارمی
آمد.الھوتی شعرسه مصرعی ھم داشته است
برای نمونه:
زن خود راکه ناموست شماری
اگرپوشيده ميداری چه دانند
که تو ناموس داری يا نداری
الھوتی شاعری بود که اشعار خود را به زبانی
ساده و قابل فھم برای ھمه طبقات ميسرود فھم
اشعار او بسيارآسان و ھيچ گاه ازکلمات به
اصطالح قلمبه ثلمبه استفاده نميکرد .او شعر
خود را برای مظلومان و عليه ستمکاران می
سرود .او تنھا شاعری نيست که علم طغيان عليه
زور و استبداد برافراشته شايد ميشود گفت که
غالب پويندگان راه حقيقت که ما در اين عصر
واژه فرانسه آن يعنی سوسياليسم را به جای راه
حقيقت بکار می بريم .اھل ادب و شعر بوده اند
اززمان سعدی  -حافظ  -موالنا جالل الدين
رومی  -باباطاھر -شھيدبلخی -خيام و در اين
زمان ازنيما گرفته تا ملک الشعرا -اخوان ثالث
– فرخی يزدی – ميرزاده عشقی وھمه شعرای
راه حقيقت .نه آنھا که ادب و شعررا برای خود
دکان کسب کار ساخته بودند مانند قاآنی تھرانی
و اما تنھا شعرا نبودند که جاده حقيقت يا بقول
مردم زمان ما راه سوسياليسم را می پيمودند.

سالھا درجستجوی حق به ھر در سرزدم
کس نديدم ھرقدراين درزدم آن در زدم
درھمه دنيا نه نام ازراستی ب ُد نی نشان
ھی شدم نوميد از اين در ،درديگر زدم
دشمنی بد ھرکسی را من گرفتم جای دوست
رھزنی بد ،دست بردامان ھر رھبر زدم
ھرکه را ديدم برای نفع شخصی ميدويد
پشت پا جز فعله ودھقان بخشک وترزدم
بردل صنف توانگری زخمھای پی به پی
گه بنوک خامه گاھی با دم خنجر زدم
اين زمان اعالن کشتی کرد با من آسمان
رود بر جسم بميدان آستين را برزدم
بستم از ھربند وکردم پاره ھر زنجير را
راه آزادی مطلق به بحرو بر زدم
طبيب رنگ مراخوب ديد وھيچ نگفت
گرفت نبضم و آھی کشيد و ھيچ نگفت
شنيد دختر ايران خبر زآزادی
عرق زھر سر مويش چکيد وھيچ نگفت
به پير ميکده رمزی ز راديو گفتم
درون خرقه بحيرت خزيد وھيچ نگفت
بناله مرد فقيری ميان کوچه زجوع
توانگری ھمه را می شنيد وھيچ نگفت
زخوابگاه غنی ديد عکسی آھنگر
بفکر غرق شد ودم دميد وھيچ نگفت
زمن مبارزه صنف کارگر چو شنيد
سياه شد ،لب خود را گزيد وھيچ نگفت
زرنج کارگران خواجه را خبر کردم
پياله می خود سرکشيد وھيچ نگفت
به پيش شيخ گشودم کتاب الھوتی
برھنه پا سوی مسجد دويد وھيچ نگفت.
■■■

با تاسف و ناب اوری خ ب ر درگ ذش ت ب ان وی
گرامی ،مرواريد کميابم ان  ،م ادر رف ي ق
عزيزم داريوش کايد پور ،رفيق کمون ي س ت
و مبارزم که به دس ت ن ي روھ ای ارت ج اع ی
حافظ رژيم سر مايه جمھوری اس الم ی در
سال  67به ھنگام قتل عام زندانيان س ي اس ی
اعدام شد ،را دريافت کردم  .مادر م رواري د
زنی بی نظير با خصو صيات عالی وواالی
انسانی بود و در تمامی زندگی پر ب ار خ ود
با مشکالت و سختی ھای ف راوان ی ،چ ه در
دوران نظام ديکتاتوری سل ط ن ت ی و چ ه در
دوران رژيم ارت ج اع ی ج م ھ وری اس الم ی
دس ت ب گ ر ي ب ان ب ود .در ھ ر  2رژي م،
فرزندان ک م ونس ت و ان ق الب ی او ب ه دل ي ل
فعاليتھای سياسی و انقالبی دستگير ،شکنج ه
و به مدت زمان طوالن ی در زن دان ب ودن د،
که متاسفانه رفيق مب ارز و م ق اوم وع زي زم
داريوش کايد پور در در سال  67اعدام شد.
مادر کايد پور نمونه و مظھرانسان ی آگ اه ب ا
پرنسيبھای واالی انسانی ،و مادری فداکار و
از خ ود گ ذش ت ه ب ودن د .ان دوه ج ا ن ک ا ِه
درگذشت ايشان بسيار عظي م اس ت و انس ان
به سختی تاب تحمل در برابر آن رام ي ت وان د
داش ت ه ب اش د .درگ ذش ت اي ن م ادر ع زي ز
خ اوران را ب ه ف رزن دان ايش ان ،ف ام ي ل و
نزديکان و رف ق ای ع زي زی ک ه او را از
نزديک ميشناختند ،از ص م ي م ق ل ب تس ل ي ت
ميگوي م  .ي ادش ب رای ھ م ي ش ه در ق ل ب و
اذھان تمام کسانی که برای جامعه ای عاری
از استثمار و بيعدالتی مبارزه ميکنند ب ا ق ی
است.

شھناز قنبری
يکشنبه  21مارس 2010
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روش ن ک داري وش ) (١٣٣٠ – ١٣٨٢
مترجم ،عض و ک ان ون ن ويس ن دگ ان اي ران و
فعال سياسی اجتم اع ی ،در آل م ان ت ح ص ي ل
کرده بود ،زبان آلمانی را خوب میدانست و
کتابھايی از آلمانی به فارسی و متنھايی از
فارسی به آلمانی ترجمه کرد.
او در مدت عمر کوتاه خود ،ھ رآن چ ه ب رای
ترجمه برگزيد و به فارسی برگرداند با توجه
به ضرورتھای زمانی و ف رھ ن گ ی دوران
معاصر و بخصوص جري انھ ای س ي اس ی و
اجتماعی و روشنفکری ايران بود.
مانس اشپربر ،نويسنده آلمانی را نخستين بار
روشنک داريوش ب ود ک ه ب ا ت رج م ه رم ان
ب ل ن دش »ق ط ره اش ک ی در اق ي ان وس« در
سالھای آغاز دھهی شصت ،به فارسی زبان
شناساند .پس از اين کتاب بود که کريم قصيم
»نقد و تحليل جباريت« نوشته اشپربر را ب ه
فارسی ترجمه کرد.
يکی دو سال ب ع د ،روش ن ک ک ت اب »ھ ف ت
گفت و گو و سه مقاله« شامل مصاحبه ھايی
با مانس اشپربر را به فارسی برگرداند.
»چرخدنده« فيلمنام های از ژان پ ل س ارت ر
دومين کتاب ی ب ود ک ه روش ن ک ب ه ف ارس ی
ت رج م ه ک رد و ن خ س ت ي ن ک ت اب نش ر
»روشنگر« بود که متأسفانه چند س ال ب ع د،
به داليلی او و چند تن از يارانش آن را رھ ا
کردند تا به »روشنگران« بدل شد.
»لنا ،ماجرای جنگ و داستان ده م ا« )نش ر
ديگر( نوشته ک ت ه رش اي س از ت رج م هھ ای
ديگر اوست .ھمچنان ک ه از ن ام اي ن ک ت اب
پيداست ،به جنگ و وي ران یھ ا و رن جھ ا و
فاجعهھای ناشی از آن میپردازد .اين ک ت اب
در سال  ١٣٧٨منتشر شد.

برگرداند که در سال  ١٣٧۴منتشر شد.
رمان مفصل سه جلدی »در ت ب ع ي د« ن وش ت ه
ليون فويشت وانگر که سرگذش ت ت ب ع ي دي ان
آلمان در دوران سلطهی ھيتلر و نازیھاست
را ن ي ز روش ن ک آگ اھ ان ه ب رای ت رج م ه
برگزيده بود.
ش ب اھ تھ ای ف راوان ی در اي ن رم ان م ي ان
وضع ي ت آل م ان یھ ای ت ب ع ي دی و اي ران ي ان
تبعيدی و مھاجر در سالھای پس از ان ق الب
 ۵٧میتوان يافت.
بخش »ميھمانان دلگرفته« در ج ل د ن خ س ت
اين رمان اين شباھتھا را بخوبی نش ان م ی
دھد.
خاکسترم را...
می خواست که خاکسترش را ب ر ف راز رود
زيبای ايزار در مونيخ بپاش ن د .خ ل ي ل رس ت م
خانی رفي ق و ھ م س رش م ی ن ويس د»:س ال
ھای جوانی و ن وج وان ی اش را در م ون ي خ
سپری کرده بود و ب ه اي ن ش ھ ر و ب ه رود
ايزار که از ميان آن می گذرد،عالقه زي ادی
داش ت.در ط ی اي ن ب ي س ت س ال زن دگ ی
مشترک مان،بارھا به من گفته ب ود:خ اکس ت ر
مرا برفراز ايزار بپاش.ھمواره اين سخن او
را به شوخی برگزار می کردم.زمانی که م ا
را ترک کرد و با حقيقت تلخ ان ت خ اب م ح ل
خاکسپاری روبرو شديم ،ي ک ی از خ ويش ان
ي ادآوری ک رد ک ه در س ال ،١٣۶٣ب ر س ر
مزار يکی از دوستان آلم ان ی اش در وس ت
فريدھوف ،از زيبايی آن گفته و اظھار ک رده
بود من ھم دلم می خواھد در اين جا به خاک
سپرده شوم  .و اکن ون ب ا ف اص ل ه ای ح دود
بيست متر از ھمان دوس ت در ق ط ع ه ٢١٠
آرام گرفته است«...
برگرفته از وب الگ :سھيل آصفی

کتاب »قرن من« نوشته ی گ ون ت رگ راس را
در سال  ١٣٧٩ترجمه و منتشر کرد.
کتاب »انس ان دوس ت ی و خش ون ت« ن وش ت ه
مرلوپونتی را در دھ ه ی ١٣۶٠ب ه ف ارس ی
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اين شعر آلمانی روشنک داريوش خطاب به زنان است که در نمايشی با عنوان:
"کاروان صلح :مقصد افغانستان" اجرا شد.
برگردان به فارسی :خليل رستم خانی
»تنھا تو مرا درک می کنی
با تو می رقصم
زبان ما را دزديده اند،
ھمان ھا که ما را "خواھر"ناميدند،
اما در بطن وجودشان،برای مان احترامی قائل نبودند.
اين واژه را به لجن کشيدند،
از آن برای تحقيرمان بھره بردند
تا ما را از زندگی اجتماعی حذف کنند،
بر ما فرمان برانند.
خواھر ،حجابت را جلوتر بکش!
خواھر ،ماتيکت را پاک کن!
"ورودی خواھران" ھمچون"دستشويی خواھران"!
ادعا می کنند ما جواھراتی ھستيم که
بايد ازمان نگھداری شود،
اما در حقيقت،
ما را به سنگ ھای بی ارزشی تبديل کرده اند
که ھمچون بادمجان ھای بی دست و پا ،در خيابان قل می خوريم.
می خواستند احساسات ما را ھم بدزند،
و احساسات خودشان را بگذارند جای آن.
شادی ھمگانی ممنوع بود.
بايد برادران ،شوھران و پسران مان را تقديم جنگ ھايشان می کرديم
و نبايد اندوه مان را برای عزيزانمان ابراز می کرديم.
بيش از بيست سال است که
برخی از ما زندگی را جز اين نمی شناسد!
و اکنون شما يک باره رخ می نماييد،
پوسته بادمجانی را پاره می کنيد،
آن را پيش پای استثمارگران،به زمين می کوبيد،
و پايتخت تان را اشغال می کنيد!
اگر زبان ما را ندزديده بودند،
می توانستم بگويم":دلم با توست خواھر ،در شاديت شريکم!"
اما در کشور من،
ھنوز اين واژه در قلمرو حاکميت آن ھاست.
پس،
ترجيح می دھم واژه "زن" را به کار گيرم،
آن ھا از اين واژه استفاده نمی کنند،
از آن ھراس دارند.
ما زنان با نيروی شگرف مان ،زبان مان را باز پس خواھيم گرفت
و کشورمان را نيز،
و با شما ،با ھم،جشنی بر پا خواھيم کرد! ■
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 ...بھرحال ،اين ت الش ق ريش ھ م ب ه نتيج ه نم ى
رسد و اوضاع موجود تا مدتى ھمچنان ادامه م ى
يابد .تا اينكه در  ٦١٩ميالدى ،کم و بيش  ٩س ال
پ س از بعث ت ،خديج ه و ابوطال ب ،دو ت ن از
حاميان مھم محمد ،بفاصله يك ماه و پن ج روز ،
و برواي تى س ه روز از يك ديگر ،يك ى پ س از
ديگ رى ،چ شم از جھ ان م ى بندن د ،و ابولھ ب،
عموى ديگر محمد ،جانشين او مى شود.
ابولھب در ابتدا مانند ابوطالب ن زد محم د م يرود
و حمايت خود بعنوان رئيس كالن را از او اعالم
م ى كن د .ول ى پ س از م دتى ب ه س عايت مخالفي ن
دس ت از حماي ت او ب ر مي دارد .داس تان از اي ن
قرار بوده است كه به ابولھب مى گويند كه بنا بر
آنچه كه محمد مى گويد جد تو عبدالمطلب و حتى
ابوطالب و خود تو ك ه حامي ان او ب وده اي د ،پ س
از م رگ ب ه آت ش جھن م انداخت ه خواھي د ش د.
ابولھب به ن زد محم د م يرود و در اي ن م ورد از
او س ئوال م ى كن د و محم د آن را تايي د م ى كن د.
عقايد خرافى و بى پايه محمد كه قبال براى او ب ه
قيمت جدائى مردم مك ه از او تم ام ش ده ب ود ،در
اينجا نيز دوباره ،ضربه سختى به او ميزن د و او
را از حمايت حتى كالن و قبيله خود ن يز مح روم
مى كند.
ب اين ترتي ب ،ابولھ ب ب ا ش نيدن پاس خ محم د
خشمگينانه حمايت خود را از او پس مى گ يرد و
محمد كه در مكه ك امال تنھ ا و ب دون ح امى ش ده
است  ،اكنون مورد اذيت و آزار فيزيكى مخالفين
خود قرار مى گيرد بطوريكه :
"بع ضى ب ر در خان ه اش كمي ن م ی كردن د و
بعضى خاشاك در ديگ او مى افكندن د .وق تى ك ه
ديگش را بار ميگذاشت .بعضى زھ دان گوس فند
را -وقتى كه در ح ال س جده ب ود -ب ر پ شتش م ى
افكندن د .بع ضى پ اى ب ر گ ردنش م ى نھادن د.
بعضى خاك ب ر س رش م ی ريختن د و آب دھ ان
در ص ورتش م ی افكندن د و او را م سخره
ميكردند و مى خنديدند".
در يك ى از م وارد ب اال وق تى ك ه در غ ذاى او
خاش اك م ى ريزن د ،او خ شمگينانه چ وب دس تى
اش را ب ر داش ته از خان ه ب يرون ميآي د و فري اد
ميزند" :اي بنى عبد مناف! اينست حمايتى ك ه از
م ن م ى كني د؟" و ھنگاميك ه در پاس خ ب ه او ب ه
سويش شن ميريزند ،به يكى از دخ ترانش ك ه در
خانه شنھا را از س ر و ص ورت او پ اك م ى كن د
ميگويد:
"دخترم گريه نكن .خدا حامى من است".
اما وقتى ك ه از كم ك خ دا ھ م خ برى نم ى ش ود،
اوضاع براى محم د س ختتر و س ختتر م ى ش ود.
بطوريكه نه تنھا ديگر كسى جرات پيوستن ب ه او
را نمى كند ،بلكه حتى ديگران ھ م در پ يروى از
او س ست ش ده ،ح تى بع ضى از آنھ ا از م سلمان
بودن خود منصرف مى شوند .
در چنين شرايطى ،محم د ك ه ديگ ر ح تى ج رات
بيرون رفتن از خانه را ھم ندارد ،ماندن در مك ه
را ب ى فاي ده دان سته ،در حاليك ه قب ال گروھ ى از
م سلمانان را ب راى ف رار از آزار و اذي ت ق ريش

ب ه حب شه فرس تاده اس ت ،خ ود ن يز ت صميم ب ه
مھاجرت به طائف و انتقال پ يروان خ ود ب ه آنج ا
مى گيرد .باين منظور ،براى جل ب نظ ر اش راف
ب نی ثقي ف ب راى پن اه دادن ب ه او و ي ارانش ،ب ا
زيد غالم سابق خديجه راھ ى آنج ا م ى ش ود .ام ا
در آنجا با پاسخ كامال منفى اشراف ثقيف ك ه س ه
برادر بودند مواجه مى گردد:
"يك ى از اي شان گف ت  :م ن جام ۀ كعب ه را تك ه
تك ه خ واھم ك رد اگ ر ت و فرس تاده خ دا باش ى.
ديگرى گفت  :آيا خدا ديگ رى را ب راى پي امبرى
نياف ت ك ه ت و را فرس تاد .س ومى گف ت :ب ه خ دا
سوگند كه ھرگز با تو سخن نخواھم گفت .پيغمبر
از يارى اي شان ن ا امي د ش د ،و برخاس ت  .گف ت:
اين ك ار را پنھ ان بداري د و دل ش نمٮخواس ت ك ه
خبر به قومش برسد و اي شان را ب ر او خ شمگين
كند .ولى ايشان چنين نكردن د .س فيھان و كودك ان
و بردگان خويش را وادار كردن د ت ا او را دش نام
دھن د و در پ ى او ،ك ه م ى رف ت ،ص داھايى از
خ ود در آورن د و س نگ ب ه س وى او بيفكنن د .ت ا
اينكه به سايه تاكى دركنار ديوارى پناه برد".
آنھ ا ح تى ب ه بردگ ان و اطرافي ان خ ود دس تور
ميدھند كه با سنگ او را از آنج ا دور كنن د .باي ن
ترتيب است ك ه محم د ران ده ش ده از ھم ه ج ا ب ه
باغ يكى از افراد قريش ك ه در آن نزديك ى ق رار
داشته است پناه ميبرد .
محم د ش ايد آگاھان ه ط ائف را ك ه س ران آن ب ا
قريش دوست بوده اند انتخ اب م ى كن د .چ را ك ه
توسل به قبايل مخالف قريش ميتوان ست ب ه مثاب ه
اعالم جن گ ب ه آن ان تلق ى ش ده و موقعي ت او را
در مكه وخيم تر نماي د .م سلما اش راف ثقي ف ،ب ه
ھمين دليل ،يعنى بخاطر دوستى با قريش يا حت ى
ت رس از آن ان اس ت ك ه تقاض اى محم د را اي ن
چنين رد مى نمايند .در واقع ھم اشراف قريش ب ا
باغات ييالق ى و زمينھ اى ك شاورزى زي ادى ك ه
در ط ائف داش تند ،از نف وذ قاب ل مالحظ ه اى در
آنجا برخوردار بودن د و از اي نرو ،شان سى ب راى
محم د در پذيرفت ه ش دنش توس ط اش راف طائ ف
نبوده است.
بھرحال ،انتخاب طائف توسط محمد ن شان ميدھ د
ك ه او ھن وز در براب ر ق ريش ب ا احتي اط عم ل
مينمايد و نمى خواھد دست به عملى زند كه خشم
آنھا را بر علي ه خ ود بط ور كام ل ب ر انگيخت ه و
آنان را بطور نھائى در برابر خود قرار دھ د .از
اينرو ،بشدت از دست زدن ب ه ھ ر عم ل تحري ك
كنن ده و غ ير محتاطان ه اى اح تراز مٮكن د.ھمي ن
احتياط است كه او را واميدارد تا از سران ثقي ف
بخواھ د ك ه از درخواس ت پناھن دگى او ب ا ك سى
سخن نگويند.ھرچند خود انتخاب طائف كه سران
آن از دوستان قريش بوده ان د ن يز ،ھم انطور ك ه
گفته شد جز از سر احتياط نبوده است .
محمد ھمانطور كه ما بعدا ھم خ واھيم دي د ف ردى
بسيار محتاط و اگر نگوئيم بى دل و جرات ،ولى
مسلما اھل خطر كردن و دس ت زدن ب ه اق دامات
جسورانه و متھورانه نبوده است .ھ ر ج ا ھ م ك ه
در زندگى او لحظ ات مخ اطره آم يز و دش وارى
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مانند مخفى شدن در غار و ف رار پنھ انى از مك ه
بچشم مى خورد ،اينھا ھمگ ى ش رايطى ھ ستندكه
به او تحميل شده اند.
بن ابراين ،ھم انطور ك ه م ی بيني م ،او در ايج اد
ھيچي ك از ت شنجات مي ان خ ود و مخ الفين اش
پيشقدم نب وده اس ت .ح تى در ي ك م ورد ن يز )آي ه
ھاى شيطانى( دست به يك سازش و عقب ن شينى
اساس ى ب ا آن ان م ى زن د .ب ا اينح ال ،س ماجت و
انعطاف نا پ ذيرى او در عقاي دش ك ه نمون ه آن را
در پاسخ به ابولھب ديديم ،بط ور چ اره ناپ ذيرى،
و خارج از خواست خ ود وى ،روز ب ه روز ،او
را بيشتر در برابر قريش قرار ميدھد .با اينح ال،
ھمي ن س ماجت و پ ى گ يرى وی ،بھم راه محت اط
عم ل ك ردن و ح سابگريش ،س رانجام باع ث
موفقيت او مى گردد .
بھرح ال ،شك ست محم د در ط ائف ب ه او عم ال
نشان ميدھد كه ھيچ راھى ميان مدارا با ق ريش و
يا قرار گرفتن در براب ر آنھ ا وج ود ن دارد .اي نرا
جريان حوادث با منطق سرد و بى رح م خ ود ،و
عليرغم ميل محمد ،به او حالى مى كند .
در واقع نيز ،آنچه كه محمد تبلي غ آن را م ى ك رده
است در تضاد اساسى با عقاي د رئالي ستى اع راب
بدوى و دمكراس ى ب اقى مان ده از نظ ام اش تراكى
آنھا از زمانھاى دور بوده اس ت ،و طبيع ى اس ت
كه عليرغم تمايل دو ط رف ب ه م دارا و مالحظ ه
كاری ھاى آنھا براى اح تراز از برخ ورد رو در
رو ،سرانجام بطور اجتن اب ناپ ذيرى آن دو را در
برابر ھم قرار مى دھد.
از طنز تاريخ اين ک ه، ،ھم ان ط ور ك ه در آين ده
خواھيم ديد ،ھمين قرار گرفتن مخ اطره آم يز در
براب ر ق ريش اس ت ك ه س رانجام ،ب دون آنك ه او
خودش ھم بداند ،به كم ك او م ى آي د ،و ب ا جل ب
دشمنان ق ريش ب ه س وى وى در مدين ه ،او را از
مھلكه اى ك ه در آن گرفت ار ش ده ب ود نج ات م ی
دھد و مانع از نابودى كامل وى مى گردد .
بھرحال ،اكنون كه محمد ،ناك ام از جل ب حماي ت
ثقي ف ،پ س از  25روز س رگردانى و ب ا دس ت
خ الى از س فر ط ائف بازگ شته ب ود ،بي ش از
ھمي شه ض عيف و در مع رض آس يب و تھدي د
قريش ق رار داش ت .ب راى ھمي ن در بازگ شت از
طائف به مكه ،كسى را نزد "سُھيل ب ن َعم رو" و
"اَخ َنس بن َشريق ال َثقفی" مى فرستد تا شايد او را
ب راى ورود ب ه ِح راء ك ه در نزديك ى مك ه ق رار
داشت ،در پناه خود بگيرند .ام ا آنھ ا از اي ن ك ار
سر باز ميزنند .محم د بناچ ار متوس ل ب ه "مُط ِع م
ب ن َع دىّ " ،يك ى از معترض ين ب ه محاص ره
اقتصادى بنى ھاشم در مكه مى شود .وى ب ا پن اه
دادن به محمد موافق ت م ى كن د ،و در پ ى اع الم
آن به اھالى مكه ،به فرزندانش فرم ان ميدھ د ك ه
شم شير برداش ته ،محم د را تح ت حماي ت خ ود
وارد مكه نمايند و به خانه وى بياورند.
داستان جنيان
شق القمر ،معراج و رم
اكنون كه محمد با آنچ ه ك ه در ط ائف ،رخ داده
است ،در موقعيتى لرزان تر از قب ل ق رار گرفت ه،

به اين فكر مى افتد تا ب ا آوردن داس تان س اختگى
جني ان ،ھ م روحي ه ھ واداران خ ود را ك ه اكن ون
ض عيف ت ر از قب ل ش ده ،ب اال ب برد ،و ھ م نظ ر
ديگران را ب ه پيغم برى خ ويش جل ب و موقعي ت
لرزان خود را بھبود بخشد .
داس تان جني ان از اي ن ق را ب وده ك ه محم د ادع ا
ميكند كه در راه بازگشت از طائف ،ھف ت ت ن از
جني ان ب ه نامھ اى ح سا ،م سا ،شارص ه ،ن احر،
الورد ،سارسان و احقب پس از ش نيدن آي ه ھ اى
قران ،بھنگامى كه او مشغول نماز بوده است ،به
او ايمان مى آورند ،و بعد كل طايف ه جني ان ب ا او
ھمراه و درشبى كه به "لِيلَ ة اَل ِج ن" مع روف م ى
شود با وى نماز مى گذارند.
"اى رسول ما ياد آر وقتى را كه ما تنى چند از
جني ان را متوج ه ت و گرداني ديم ت ا اس تماع آي ات
قران كنند...چون قرائت تمام شد ايم ان آوردن د و
ب ه س وى قوم شان ب راى تب ايغ و ھ دايت ب از
گرديدند".
داستان ديگر ،داستان س اختگى ش كافته ش دن م اه
يا شق القمر است كه البته آنرا ،آنط ور ك ه ب راى
ھواداران خود تعريف مٮكند ،فق ط خ ود او ميبين د
و بعنوان معج زه و دليل ى ب ر پيغم برى خ ود م ى
آورد.
"آن ساعت ،قيامت ،ي ا قي ام رس ول ح ق ،نزدي ك
آمده ماه آسمان شكافته ش د .اكن ون ك افران  ،آي ت
و معج زه بزرگ ى )چ ون ش كافتن م اه را ھ م(
ببينند ،باز اع راض ك رده گوين د ك ه اي ن س حرى
كامل است".
داس تان ديگ ر داس تان رم ب وده اس ت ك ه پ س از
آنك ه ،در زم ان محم د ،رميھ ا در ق سطنطنيه از
ايرانيان شكست م ى خورن د .خ دا ب ه محم د خب ر
ميدھد! كه طى چند سال ديگر رميھ ا ايراني ان را
شكست ميدھند .اين را محمد در آيه اى ميآورد:
"اَلَ م )اش اره ب ه اس ماء ي ا اس رار كت اب الھ ى
است( رومي ان مغل وب فارس يان ش دند در جنگ ى
كه به نزديکتر زمين )به ديار عرب( واق ع ش د و
آنھا پس از مغلوب شدن فعلى بزودى بر پارسيان
باز غلبه خواھند كرد )اين غلبه روميان( در چن د
سالى خواھد شد و كليه امور عالم از قب ل از اي ن
و بعد از اين ھمه به امر خداست"
ابوبكر بر سر پيروزى رميھا طى  5سال آينده با
"ا ُ َبىِّ بن َخلَف" بر سر يك "ذود" شتر شرط بن دى
ال )خط ر(
مى كند .محمد به ابوبكر مى گوي د "م ِ
را زيادت ك ن و مھل ت را بي شتر .ابوبك ر خط ر
)مال شرطى( را دو ذود شتر كرد و مھل ت را 7
سال قرار داد".
وقتى جنگ حديبيه روى ميدھ د دس ت ب ر ق ضا،
رميھ ا ب ر ايراني ان پ يروز م ى ش وند .و البت ه
ابوبكر دو ذود ش تر مي برد .اي نرا م سلمانان دلي ل
ديگرى بر پيامبرى محمد و رابطه او با خ دا م ى
گيرن د .در ح الي ك ه ام پراطورى رم و اي ران
سالھا درحال جنگ با يكديگر بودند و ھر بار ك ه
كه
يكى بر ديگرى پيروز مي شد ،دفع ۀ بع د
ادامه در صفحه ی بعد ... ...
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ماھنامۀ روشنگر .سال چھارم  .شماره  .٣٥آوريل ٢٠١٠
 ... ...ادامه از صفحه ی قبل

معموال براى لشگر آرايى جدي د چن د س الى ط ول
می كشيد ،نوبت پيروزى به ديگرى ميرسيد .اي ن
را ھم ه ميدان ستند .ب راى ھمي ن ھيچي ك از آن دو
نميتوانست ديگرى را از مي ان ب ردارد و پ س از
ساليان سال ھمچن ان جن گ مي ان آن دو ب ر ق رار
بود .بھرحال ،اينھم يكى ديگر از معجزات محم د
براى اثبات پيغمبرى او به مردم "جاھليه" بود.
و سرانجام داستان َمسری ي ا مع راج ب ود ك ه در
آن ،ھنگامى كه محم د در خ واب ب وده اس ت "دو
فرشته شكم محمد را مى شكافند و اندرون آنرا ب ا
آب زمزم درون تشتى طال مى شويند.جبرئيل آب
مى آورده و ميكائيل مى شسته!! ،و بعد محم د ب ه
مع راج م يرود ".محم د در جري ان اي ن داس تان
اع الم مي دارد عل ت اينك ه وق تى ك سى م ى م يرد
چشمانش بى حركت ميشود اينست ك ه ب ه زيبائ ى
معراج خيره شده است!!!".
در جريان معراج ،ھنگامى ك ه در خ واب ب وده،
فرشتگان اورا سوار بر حيوان بالدارى بنام براق
نموده و او را يک شبه ب ا خ ود از م سجد الح رام
در مکه از راه آسمان به مسجد االقصی در بيت
المقدس برده ،به محل اول خود باز ميگردانند ،و
در م سير راه ،بھ شت ،جھن م و آس ايش و ع ذاب
س اکنان آنھ ا را ب ه او ن شان ميدھن د ،و در آنج ا
پيغمبران قديم را نيز مالقات ميکند.
در اي ن داس تان س اختگی محم د دس ت ب ه ش گرد
جديدی برای تحت تاثير ق رار دادن اع راب زده،
سعی می کند آنھا را قانع سازد که آنچه را که او
در بارۀ بھشت و جھنم و مجازات افراد بی ايمان
در آن به اعراب وعده ميداده ،اکن ون در عم ل و
ب ا چ شم خ ود دي ده ت ا ش ايد ب اين طري ق آنھ ا را
فريب داده بر ناباوری آنان چيره شود .ب ا اينک ار
محمد حيله گری خود را به اوج ميرساند و دست
به آخرين حربه ميزند ،باين معنا که بخود ج رات
ميدھد تا برای فريب و متقاعد ساختن اع راب ب ه
رس الت خ ويش در ام ر ت وھم پراک نی در مي ان
آنان يک گام پيشتر بردارد .ولی مانن د گذش ته در
اين کار خود نيز ن ه تنھ ا شک ست خ ورده و نم ی
توان د ف رد جدي دی را بخ ود جل ب نماي د ،بلک ه
عالوه بر اينکه بي شتر م ورد تم سخر م ردم مک ه
قرار ميگ يرد ،تع دادی از ھ واداران خ ود را ني ز

از دست ميدھد .برای ھمين اع راب در پاس خ ب ه
داس تان مع راج محم د او را م سخره ک رده
ميگويند:
"اين بخدا آشكار است ك ه ش تر از مك ه ب ه ش ام
يك ماه راه مى رود و ب ه ي ك م اه ب ر م ى گ ردد.
چگونه محمد را در يك ش ب م ى ب رد و ب از م ى
گرداند .و بسيارى از مسلمانان از دين برگشتند".
محمد كه ب ا داس تان س اختگی خ ود دچ ار م شکل
مى شود ،براى قانع ك ردن اطرافي ان و از مي ان
بردن شكى ك ه در دل م سلمانان افت اده اس ت اي ن
آيه را از خود مى آورد:
"پ اک و م نزه اس ت خ دائی ک ه ش بی بن دۀ خ ود
)محمد( را از مسجد حرام به م سجد اق صائی ک ه
پيرامونش را مبارک و پر نعمت ساخت س ير داد
تا آيات و )اسرار غيب( خود را ب او بنماي د  ...و
آن روي ا ک ه ت و را نم وديم ج ز آزم ون از ب رای
مردمان قرار نداريم".
البته بنا بر رواي ت اب ن ھ شام ك سانى ن يز ب ا اي ن
داس تان م سلمان م ى ش وند .بن ابراين  ،اگ ر اي ن
رواي ت درس ت باش د بنظ ر م ى آي د ك ه ھ ر چ ه
مدعيات خرافى محم د ب اال گرفت ه و غ ير معق ول
تر مى شده به تناسبى كه افراد منطق ى ت ر بي شتر
او را ترك م ى ك رده ان د اش خاص س فيه و كوت ه
فك ر ب ه او نزدي ك ت ر م ى ش ده ان د .ب اين ترتي ب
است كه ميتوان نتيجه گرفت كه اصحاب اولي ه و
آنھائى كه بي شتر از روى عقي ده و اعتق اد ب دنبال
محم د افتادن د قاع دتا ميباي ست از جمل ه كوت ه
فكرترين و نادان ت رين اف راد جامع ه عرب ی ب وده
باشند■ .
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) داﺳﺘﺎن دوم (
محرم رفت با داستان ھا و افسانه ھای جالب و تامل برانگيزش و اکنون زمان بررسی ی اين داستانھاست.
در اينجا می خواھم به بيان چند نمونه از افسانه ھای معروف و البته تامل برانگيز روز عاشورا بپردازم.

ھرمله و گردن علی اصغر
اين داستان علی اصغر ھم از آن افسانه ھای
جالب عاشوراست که تنھا ذھن گنگ و مسخ
شده يک مسلمان می تواند باورش کند .
داستان از اين قرار است:
حسين به علت عطش فراوان که در پست قبلی
اشاره کردم عطشی در کار نبوده ،فرزند
شيرخوارش را در بغل گرفته و جلوی سپاه
ميرود و ميگويد دست کم به اين طفل آب
بدھيد.از آن طرف )سپاه يزيد( شخصی به نام
حرمله که گويا تيرانداز قابلی بوده تيری را به
قصد گلوی نوزاد رھا کرده و او را می کشد ،يا
شھيد می کند يا ھر چه شما بگوييد .در ظاھر
تراژدی واقعا دردناکيست ولی با کمی تامل
مطالبی دال بر خرافی و غير واقعی بودن اين
داستان می آبيم .
نخست آنکه نوزاد شيرخوار و چندين ماھه
اصال گردنی به آن صورت که ما تصور می
کنيم ندارد.اگر دقت کنيد سر نوزاد به بدنش
چسبيده است،دليلش ھم آن است که ھنوز
استخوان و عضالت گردن چنان رشد نکرده اند
که وزن سر را تحمل کنند .به عکس زير توجه
کنيد تا بھتر متوجه شويد :
پس تير حرمله به کجا
خورده است؟
تنھا در يک صورت می
توان گردن نوزاد را تا
حدودی ديد ،در صورتی
که سر کودک به پشت
برگشته وبه سمت زمين
آويزان شود.ھيچ ديوانه
ای چنين کاری با بچه اش نمی کند زيرا مطمئنا
در اين حالت نخاع کودک صدمه خواھد ديد .
دوم آنکه فاصله دو سپاه در ھنگام نبر معموال

 200يا  300متر بوده است .اگر قھرمان
تيراندازی المپيک با آن کمان ھای مجھز و
مدرن را نيز بياوريم نميتواند از آن فاصله
گردن کودک که ھيچ حتی پدر کودک را نشانه
بگيرد و به ھدف بزند.شايد با دراگانوف نيز
چنين کاری دشوار باشد چه رسد به تير و کمان .
سوم آنکه برای چه حرمله نوزاد را نشانه
گرفته؟ در تمام جنگ ھا مھمترين شخص
فرمانده سپاه است .حرمله بايد حسين را می زده
نه نوزاد را .کدام عقل سالمی چنين چيزی را
می پذيرد؟ حرمله فرمانده سپاه را ول کرده و
نوزاد را از پای درآورده؟ اگر به قول مسلمانان
واقعا ھوا جھنمی بوده مگر اين حرمله
مازوخيسم داشته که در آن شرايط ،جنگ را
کش بدھد و خودش را بيشتر اذيت بکند؟
در جايی مسلمانی گفت حضرت کودک را در
دست گرفته و نزديک سپاه رفته تا صدای او را
بشنوند ،در اين صورت بايد يه عقل حضرت
شک کرد که ھم خودش و ھم فرزندش را
اينگونه به خطر انداخته .او که فک و فاميل
وحشی خود را بھتر می شناخته .
چھارم که از ھمه نيز جالبتر است آن است که
اصال کودک چند ماھه
چه نيازی به آب دارد؟
نوزاد چندين ماھه شير
می نوشد و نه آب و
مادرش ميتواند به نوزاد
شير بدھد و تشنگی او
را بر طرف سازد .در
ضمن شير آن حيوانات
اھلی که پيشتر گفتم نيز
موجود بوده .
آيا مذھب ذھنی را که فکر می کند نمی ربايد؟
ادامه در شماره ی بعد ...

رفع ھر گونه مشکل کامپيوتری برای کامپيوتر ھای خانگی و اداری اعم از ... Laptop , Desktop
شبکه و ايمن نمودن تمام کامپيوترھا با کمترين ھزينه ) اعم از  ، (Wireless , Cableکنترل Security Cameraو رفع ھرگونه
مشکلی که در  System Securityشما وجود دارد
) System Clean Upبدون آسيب رسيدن به اطالعات شما(
اگر مشکل  Genuineداريد و يا اگر  Slowميباشد با تضمين برطرف خواھد شد.
طراحی Website, Business Cardو با پايين ترين ھزينه وبا سه ماه پشتيبانی رايگان
با پرداخت فقط  $60نصب قويترين آنتی ويروس ،آنتی اسپم و ...که سال  Expire 2018خواھد شد .ھزينه يک سال را پرداخت کنيد وتا  9سال ايمن باشيد.
اينترنت پرسرعت با باال Downloadنامحدود ماھيامه فقط $19
شما می توانيد با پرداخت  $80به مدت يکسال تماس تلفنی نامحدود به کانادا و امريکا داشته باشيد
تکنولوژی جديد :نصب  Satellites TVو ديدن تمام کاناھای معتبر دنيا ) 4000کانال(  .نصب رايگان و ديدنش ھم رايگان و نيازی نيست ق ط ع ه ای ب خ ري د ي ا ک اری
انجام دھيد.

E-mail: kianp2002@yahoo.com Tel: (647) 500 - 5051
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ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ،ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
Capitalism, Socialism and the Environment
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :ﻛﻮﻳﻦ ﻧﺎﻧﺲ
)(Kevin Nance
ﺑﺮﮔﺮدان :آرﻣﺎن ﭘﻮﻳﺎن
کشورھايی نظير چين و ھند ،با  2.5ميليارد نفر
و يا به عبارتی  %40جمعيّت جھان ،به سرعت
در حال صنعتی شدن می باشند .امّا اين که
صنعتی شدن بر چه مبنايی صورت می گيرد-
ھمگام و ھماھنگ با محيط زيست و يا با
گسترش و ادامۀ بحران زيست محيطی فعلی-
مسأله ايست که تنھا می تواند از سوی کارگران
و فقرای اين کشورھا و مابقی دنيا پاسخی قطعی
داده شود .اگر روند صنعتی شدن بر پايۀ سرمايه
داری است ،که غالبا ً در ھر سه ماھۀ مالی اندازه
گيری می شود و نه در ھر نسل ،نتيجه پيشاپيش
معلوم خواھد بود :قحطی ،ھوای غير قابل
استشمام ،به زير آب رفتن سواحل بر اثر ذوب
يخ ھای قطبی و بيماری ھايی که سابقا ً ناشناخته
بوده اند ،مثل ماالريا در پنسيلوانيا! و امّا علّت
تمامی اين ھا :سرمايه داری.
بسياری از افراد دست راستی" ،حمايت از حفظ
محيط زيست" ) (Environmentalismرا به
باد انتقاد می گيرند و می گويند که اصوالً اشاره
به مشکالت مزبور ،اقتصاد را از رونق می
اندازد .يعنی ،اگر کارخانجات مجبور باشند حجم
آلودگی ای را که ايجاد می کنند ،تحت کنترل
درآورند ،آن گاه توليد صنعتی کاھش خواھد
يافت .ھرچند ،برخی بنگاه ھای سرمايه داری با
رفتن به سراغ توليد به اصطالح "سبز" ھم
اکنون سودھای عظيمی به جيب می زنند.
به ھر حال ،اين "سبز کردن" اقتصاد در
بسياری موارد گمراه کننده است؛ مثال صنعت
نفت را در نظر بگيريد ،که در آن به جای
سرمايه گذاری روی تکنولوژی ھای واقعا ً
سازگار با محيط زيست ،ابرشرکت ھايی مثل
بريتيش پتروليم ) (BPو اکسان )،(Exxon

روی اتانول سرمايه گذاری می کنند ،به ھمين
منظور قسمت ھای بزرگی از زمين ھای
زيرکشت را خريداری می کنند تا محصوالتی را
برای تبديل به نوعی از بنزين به عمل آورند.
ھمين موضوع ،بر محيط زيست اثری بد ،اگر
نگوييم وخيم ،خواھد داشت .چقدر نوآوری!
تصميمات ابرشرکت ھايی مانند اکسان بر اساس
يک سری نيازھای لحظه ای است ،مثالً نياز به
"سبز" شدن و جلوگيری از خوردن برچسب
"شرکت نفتی بزرگ" .حاال اين که خريدن
کشتزار برای توليد اتانول موجب افزايش قيمت
موا ّد غذايی می شود ،ديگر اھميّتی ندارد.
اخيراً صحبت ھای زيادی در مورد اتومبيل
ھای الکتريکی و ھيدروژنی شنيده می شوند.
چنين ماشين ھايی می توانند تکنولوژی ھای
شگفت آوری باشند که قادرند وابستگی ما به
سوخت ھای فسيلی را کاھش دھند ،امّا متأسّفانه،
در نظام سرمايه داری ،تا زمانی که ديگر
سوخت فسيلی زيادی باقی نمانده باشد ،ما ھم
چنان به سوخت ھای فسيلی وابسته خواھيم ماند.
در ضمن ،راه حل ھای کنونی ھم کفايت نمی
کنند.
اتومبيل ھای الکتريکی نمی توانند پاسخی
بلندمدّت به مسألۀ مذکور باشند .شما برای شارژ
اتومبيل بايد آن را به منبعی وصل کنيد ،اين منبع
انرژی ھم بايد از جايی تأمين شود .در حال
حاضر ،اين انرژی احتماالً از سوختن سوخت
ھای فسيلی در نيروگاه ھا به دست می آيد.
درضمن ،اگرچه اتومبيل شما مستقيما ً کربن را
در ھوا آزاد نمی کند ،امّا نيروگاه ھايی که
انرژی الزم برای اتومبيل شما را تھيه می کنند،
اين کار را انجام می دھند .به ھمين ترتيب،

دورنمای "ماشين ھای ھيدروژنی" در نظام
سرمايه داری ھم چندان اميدوار کننده نخواھد
بود.
برای گسترش اتومبيل ھای ھيدروژنی ،به
طرح و برنامۀ عظيمی نياز است که کارخانجات
را برای "توليدات سبز" از نو تجھيز کند و
ضمناً ،در کنار آن ،برنامه ای برای تجھيز مجدّد
ايستگاه ھای سوخت سراسر کشور الزم است تا
اين ايستگاه ھا با اتومبيل ھای جديد تطبيق پيدا
کند .به عالوه ،ما نياز داريم که دسترسی به
عمومی امن ،کارا و ارزان را به
حمل و نقل
ِ
ميزان قابل توجّ ھی باال ببريم .چنين برنامۀ
عظيمی ،تنھا از طريق يک طرح ھماھنگ و
دربرگيرندۀ تمامی بخش ھای کليدی اقتصاد است
که می تواند به سھولت صورت پذيرد.
در شرايط فعلی ،ما ده ھا ميليون نفر از مردمی
را داريم که بيکارند ،با اقتصادی سروکار داريم
که تا انتھا در زباله فرورفته است و وابستگی به
سوخت ھای فسيلی ھم در جای خود باقيست .با
اين وجود ،مداوما ً به ما گفته می شود که سرمايه
داری "خودش را متعادل" می کند .ھرچند ،در
واقع سرمايه داری اين کار را خواھد کرد ،ولی
تنھا به بھای فالکت اکثريّت عظيم ساکنين اين
کرۀ خاکی .من ھم به شخصه نيويورک سيتی را
دوست دارم ،امّا اگر ما توسعۀ اقتصادی خود را
با محيط زيست ھماھنگ نکنيم ،بعيد نيست که
اين منطقه در دو دھۀ آينده زير آب برود.
تنھا تحت اقتصاد سوسياليستی با برنامه ريزی
دموکراتيک است که ما برای سازماندھی اقتصاد
به موازات تغيير در نيازھايمان ،دستمان باز
خواھد بود .در صورت وجود چنين سيستمی ،ما
با چند ميليون کارگر بيکار رو به رو نبوديم،

اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ
برای " انسان" و مقام " انسانيت" که در معادالتمان فراموش شده

بيا که ياد تو ھر شام تا سحر کردم
غم فراق تو در سينه مختصر کردم

شراب وصل توھرلحظه سرکشيدم باز
به يمن باده دل و ديده پرشرر کردم

بياد حسن کمال تو صد غزل گفتم
به آب ديده گريان جھان چوترکردم

جمال روی تو چون درخيال من افتاد
بسوی عالم باقی چه خوش سفرکردم

از اين سرای پراز درد ديده بر بستم
شبی که ياد تويک لحظه درنظرکردم

بيا که نام تو با شعر من يکی گردد
بياد نام تو اين قصه معتبر کردم

حديث ظلم و ستم روزگار مردم بود
حکايتم به که گويم چگونه سر کردم

من از وفای سپھرت ھميشه ميگويم
حديث عشق تو با خامه پرثمرکردم
سپھرداد گرگين

چرا که می توانستيم به سادگی آن ھا را برای
ساخت ،راه اندازی و تعمير صفحات خورشيدی
يا توربين ھای بادی يا ساخت تأسيساتی با
نيروی ھيدرو-الکتريکی و بسياری ديگر از
تکنولوژی ھای واقعا ً "سبز" آماده و تربيت کنيم.
می توانستيم عالی ترين و درخشان ترين
افکارمان را در عمل به کار گيريم ،امّا نه در
راه توسعۀ تکنولوژی ھای مخرّ ب به سود يک
اقليّت ،بلکه برای اکتشاف تکنولوژی ھايی نظير
ھمجوشی ھسته ای ،که با شکاف ھسته ای رايج
متفاوت است .بدين تريب به طور بالقوّ ه می
توانستيم منبع نامحدود ،امن و ارزانی از نيرو
را برای نسل ھای آتی تأمين نماييم .يا می
توانستيم به صنايع در حال ورشکستگی اتومبيل
نگاه کنيم و به سادگی ،از طريق يک برنامۀ
جھانی برای توليد ،اين صنايع را برای توليد
اتومبيل ھای ھيدروژنی از نو تجھيز کرده و
حمل و نقل عمومی را وسيعا ً گسترش دھيم .ما
ھم چنين می توانستيم صنايع ساختمانی را برای
ساخت منازلی سازمان دھيم که دارای عايق
بندی بھتری بوده و به ھمين جھت می شود با
صرف سوخت کمتری خودمان را گرم کنيم .امّا
با وجود سيستم سرمايه داری ،چنين کارھايی
ھرگز صورت نخواھد گرفت .برای آيندۀ بشريّت
و کرۀ زمين ،ما به سوسياليسم نيازمنديم؛ به
ھمين سادگی.
http://www.marxist.com/capitalism
-socialism-environmentﺑﺮﮔﺮﻓﺗﻪ از ﺳﺎﯾتfa.htm :
■■■
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امروزه تفکری که به وسيله نظامھای آموزشی و
اجتماعی بين مردم رواج داده ميشود اين است
که خانواده ھسته اصلی و نھاد پايه ای جامعه
است .اين نھاد حساب و کتاب مالی نيز بايد
داشته باشد؛که طبق قوانين ايران مرد)طبق
قوانين مدنی و خانواده مرد وظيفه تامين مسکن
و مخارج ھمسر و فرزندان را به عھده دارد /
نفقه (/و در جوامع نسبتا پيشرفته تر ،اين
مسوليت به دوش زن و مرد ھر دوگذاشته
ميشود .نتيجه منطقی چنين قوانين در ايران اين
خواھد بود که مرد بايد در استخدام حق تقدم
داشته باشد و از نظر قانونی اختيارات بيشتری
نسبت به زن داشته باشد )حق تعيين محل
سکونت و اقامت و يا اجازه خروج از مرز
کشور به ھمسر و فرزندان زير ھيجده سال(.
پس طبيعی است و تبليغ ھم ميشود که زن به
عنوان "محور خانه و خانواده " در خانه به رتق
و فتق امور و تر و خشک کردن بچه ھا و
نظافت و آشپزی مشغول شود .و البته تبليغ
ميشود که خانواده نھادی مقدس و قابل احترام
است .در جوامع پيشرفته در حالی که زن و مرد
برای تامين مخارج زندگی  ،ھر دو بايد کار
کنندبار نگھداری ،مراقبت و تمام مخارج
کودکانشان را نيز بايد به دوش بکشند  .و البته
ھزاران خانواده در ال به الی چرخه بی رحم
اقتصاد سرمايه داری خرد شده،بدون حمايتھای
مالی کافی از ھم پاشيده و تقدس شان به سخره
گرفته ميشود .افسانه مقدس بودن خانواده را
دولتھا پيش می کشند تا از شر تامين امکانات
برای نگھداری ،و مخارج کودکان رھا ،و آنھا
را به دوش پدر و مادر بيندازند .ھمچنين افسانه
بھشتی بودن ،و ظريف بودن زن رنگ می بازد
وقتی ھزاران زن تحت سخت ترين شرايط
بدون ھيچگونه حمايت دولتی زير بارطاقت فرسا
ترين کارھای بدنی رفته و خود مخارج خانواده
را تامين ميکنند به طوری که نميتوانند در شبانه
روز چند ساعتی را با فرزندانشان بگذرانند .
در اين جا ھم اصل مقدس "زن محور خانواده "
توسط خود نظام به سخره گرفته ميشود .
ومشکل ھزاران کودکی که در خانواده ھای
فقير ،گرسنه ،از ھم پاشيده و نا بسامان و بدون
حمايت ھای دولتی و اجتماعی )ولی مقدس!! ( پا
به اين دنيا ميگذارند ،و با شنيع ترين شکل به
گدايی و يا کار ھای بدنی سنگين برای به دست
آوردن لقمه نانی مشغولند ھم مساله ای است که
جواب آن از نطر اين مدعيان تقدس خانواده ساده
است :علت بدبختی اين کودکان اين است که
خانواده ندارند و يا خانواده ھا يشان احساس
مسووليت نميکنند .حتی اگر پدر و مادرشان
مرده ھم باشند باز ھم مقصرند چون ارثی باقی
نگذاشته اند .در چنين وضعييتی پيشانی نوشت و
تقدير معنی پيدا ميکند ،شانس و بخت کودک
چنين بوده.زنی ھم که استقالل مالی ندارد )و يا
استقالل او بوسيله نظام اجتماعی و سياسی به
رسميت شناخته نميشود( بايد به مرد تکيه کند و
چشم اميد به او داشته باشد تا مخارجش تامين
شود ،امنيت و آبرويش حفظ شود ،پس بايد به

پرتو عظيمی
انتظار يک فرصت خوب بنشيند يا تالش کند،
تالشش بسته به موقعيتی که دارد ميتواند :نذر،
فال و يا زرنگی ھای خاص باشد .او برنامه اش
را چنين ترسيم ميکند :کجاست مردی که از نظر
مالی توانايی داشته باشد تا من زير بار منت اين
و آن نروم .از نظر جسمی قوی باشد تا بتواند
امنيت مرا تامين کند  ،نگذارد کسی به من آسيبی
برساند ،من و بچه ھايم را دوست داشته باشد ،ما
را ترک نکند ،از بچه ھايم در مقابل ديگران
دفاع کند،خالصه سايه اش باالی سرمان باشد.
اين "رويين تن " مرد است که بايد پاسخ حد اقل
قانع کننده ای برای تمام اين نياز ھای جور وا
جور داشته باشد .و صد البته نظامھای حاکم در
اين جا ھم وارد عمل ميشوند و باز ھم تبليغ
ميکنند که مرد موجودی قويتر و توانا تر است،
در مقابل ناماليمات مقاوم تر است؛ و با کبکبه و
دبدبه مقام مديريت مالی -اداری "خانواده مقدس
" را به او اعطاء ميکنند تا بار مسووليتھای
اجتماعی و دولتی چند نفر را به دوش يک نفر
بياندازند ،از اين طريق شخصيتی کاذب به
اوميدھند .و از روز روشن تر است که در
بيشتر موارد شانه اين مقامات و مسوولين مھم
خانواده تحمل بار چنين مسووليت ھای سنگينی
را نداشته و بدون پشتيبانی ھای اجتماعی و
دولتی به حال خود رھا و تحقير شده و مقام و
منزلت اعطا يی به آنھا پشيزی نميارزد.
جالب اين که اين اصول به ظاھر اخالقی
خانوادگی عموما با صرف پول به دست ميآيند و
بسياری موارد با دخالت پول و ثروت رنگ و
لعاب اصولی و اخالقی خود را از دست ميدھند
و کرک و پشمشان ميريزد .زنی که ثروتمند
باشد اگر بخواھد ميتواند مردش را از خانواده و
زندگی خود بيرون براند و در ضمن آبرو و
وجھه اجتماعی خود را ھم از دست ندھد .در
واقع اين اصول و شخصيت ھای ساختگی نه
تنھا با حقيقت زندگی سازگاری ندارند ،بلکه
واقعی ھم نبوده و از درون شکننده اند .زندگی
در پناه چنين اصول و باور ھايی چھره زندگی
انسانی را بد ھيبت ،نا امن و خشن کرده،پشت
سر ھم در ذھن کسانی که به دنبال زندگی بھتر
برای انسانھا ھستند ،عالمتھای سؤال و تعجب
را ھمچون کالفی پيچ در پيچ ايجاد ميکند .در
پاسخ به اين تناقضات مکاتب مختلف ھر يک با
ميزانھای خاص خودتحليل کرده و راه حل ارائه
ميکنند .آنچه مسلم است اين است که مسائل
اجتماعی در حوزه علوم اجتماعی قابل بررسی،
توضيح و تبيين بوده و سليقه ھا و القاات
شخصی ديگر جايی در تحليلھای مسائل
اجتماعی ندارند .مساله زن ،جايگاه  ،و حقوق
اجتماعی او نيز يکی از مقوالت اجتماعی
است.انسان شناسی )(anthropologyيکی از
شاخه ھای علوم اجتماعی است که موضوع آن
مطالعه و شناخت چگونگی تکامل زندگی انسانی

در دوران ماقبل تاريخ ،از آغاز تا دوره تمدن
)دوره تاريخی( است .اين علم پنداشت ھای
نادرست رايج در باره گذشته انسان را به شدت
تکان داد و تعصب ھای ضد علمی در مورد
زنان را به آرامی کنار نھاد .مطابق نقطه
نظرات مذھبی ،انسان نه تنھا دارای منشا اللھی
است ،بلکه تاريخی کوتاه تر از  ۵٠٠٠سال
داردھر چند که کشفيات باستان شناسان نشان
بدھد که زندگی بشر حدود دو ميليون سال پيش
يا پيشتر از آن شروع شده .نتايج به دست آمده
از بنيانگذاران انسان شناسی نشان داد که:
 - ١در جامعه ی اوليه ابزار توليد در مالکيت
مشترک بوده و ھر عضو جامعه در تساوی با
ديگران زندگی خود را تامين می کرد.
 -٢دستگاه ھای پليس و مردان مسلح وجود
نداشت تا عامل اجرايی طبقه حاکم و ثروتمند
باشد.
 -٣جامعه اوليه مادرتباری بود و واحد آن
ژنھای مادری يا طايفه بود؛ و اين امر نشان می
داد که برتری ازلی و ابدی مردھا افسانه ای
بيش نبود.
 _٤واحد خانواده در تاريخ اوليه بشر وجود
نداشته و جامعه ای قبيله ای از شبکه ای از
کالن ھا و طايفه ھا ترکيب يافته بود .پس ھر
يک از اعضا نه از طريق پيوند ھای خانوادگی
جداگانه ،بلکه از راه ارتباط طايفه ای و قبيله ای
ھويت اجتماعی پيدا می کردند.درست ھمين
دوره است که اطالعات اساسی برای درک
مسائل زنان و خانواده را به ما می دھد .
يکی از افسانه ھای مطرح در موردعلت "جنس
دوم بودن" زنان اين است که زنان چون به
لحاظ طبيعت ،وظايف زادن ،و مراقبت و
پرستاری فرزندانشان را به عھده دارند در
محيط بسته خانه زمين گير ميشوند ؛در حالی که
مردان فرصت ھای فعاليت ھای مھم اقتصادی
و سياسی را پيدا می کنند .حال با اين سوال
روبرو می شويم که چگونه است که نقش مادری
)زاييدن و نگه داری بچه( که ما آن را علت
عقب ماندگی زنان می دانيم ،در جامعه اوليه
چنان موقيعت برتری را به آنان ميداده است؟
تحقيقات انسان شناسان نشان ميدھد که در جامعه
اوليه ،در دوره ای که مردان شکارگر بودند ،
زنان برای بقای زندگی ،تغذيه و نگھداری
فرزندانشان،از گرد آوری مواد غذايی به باغبانی
ساده و سپس کشاورزی رسيدند .آنھا به صنعت
ھای گوناگون مانند سفالگری ،پارچه بافی ،
خانه سازی،به کمک ھمديگر و نه در خانه ھای
جداگانه،مشغول بودند.با انجام اين کارھای
مختلف به صورت جمعی ،ذھن و فکرشان رشد
داده شد .فعاليت ھای توليدی آنان منشا قدرت
اجتماعی شان شد .زمانی که زنان جدا از
يکديگر  ,در مالکيت يک مرد در خانه به کار
آشپزی و نگھداری بچه محدود شدند،نيروی
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اجتماعی شان را از دست دادند،و ناتوان ،و
جنس دوم به شمار آمدند .ذکر اين نکته مھم است
که ھدف از ياد آوری شرايط جامعه اشتراکی
اين است که اين طبيعت نيست که مردان را به
مراحل باالتر اجتماعی ،و زن را جنس دوم
کرد؛ بلکه تغييرات در شيوه توليد بود که
نابرابری ھا را آفريد و رواج داد .نظام اقتصادی
مبتنی بر سودکه با ريا کاری به تقديس زن و
خانواده می پردازد ،بھترين بھره را از فرو
دست بودن زن ميبرد چه از اين طريق نيمی از
نيروھايی که ميتوانند مولد،خالق،و متشکل
باشند را از صف مبارزات اجتماعی حذف می
کند؛ از طرف ديگر زنان برای چنين نظامھايی
ارتش ذخيره کار ھستند که در شرايطی که
سرمايه به نيروی کار ارزان احتياج داشته باشد
از آنھا استفاده می کند .در شرايط عصر حاضر
که نيروھای اقتصادی-اجتماعی در حال جا به
جا شدن از طبقه ميرنده و رو به زوال به
نيروھای بالنده و خالق اند؛ اکنون که زنان در
محيط ھای مختلف اقتصادی و اجتماعی به
عنوان نيروی اجتماعی متشکل ميشوند،
نظامھای حاکم را مجبور به قبول خواسته ھای
خود کرده اند .خواسته ھايی مثل فرصتھای
برابر با مردان در آموزش و اشتغال حقوق
مساوی برای کار برابر ،آزادی سقط جنين،
ايجاد مراکز نگھداری کودکان و خواسته ھای
ديگری که حقيقت آينده زندگی انسانی را ترسيم
ميکنند؛ و آن نظم نوين با مديريت اجتماعی
خواھد بود.
----------------------------توضيح سردبير :در مقاله ی باال در جائی که
من زير آنرا خط کشيده ام آمده است" :زمانی که
زنان جدا از يکديگر ،در مالکيت يک مرد در
خانه به کار آشپزی و نگھداری بچه محدود
شدند ،نيروی اجتماعی شان را از دست دادند و
ناتوان و جنس دوم به شمار آمدند ".سؤال من از
نويسنده ی مقاله اينست که چه چيزی باعث شد
که زنان به مالکيت مرد در آمده ،در خانه به
کار آشپزی و  ....محدود و به جنس دوم تبديل
شوند؟ جز اينکه وقتی با کشف دامداری بدست
مردان ،قدرت اقتصادی خود را از دست دادند؟
پس پراکندگی زنان و از دادن قدرت اجتماعی و
آمدن زنان نه يک علت
حتی به مالکيت مرد در
ِ
)برای ناتوانی و جنس دوم شدن آنھا( بلکه يک
معلول،
معلول از دست دادن قدرت اقتصادی
ِ
يعنی افتادن مالکيت خصوصی بدست مردان در
جريان کشف دامداری بود .اين امر ،مردان را
صاحب ثروت و قادر به خريد زن و در آوردن
او به مالکيت خود و از پی آن واداشتن آنان به
کار در خانه و از دست دادن نيروی اجتماعی
اشان شد .در جامعه طبقاتی ،ھمواره ،اين قدرت
اقتصادی است که موجد قدرت اجتماعی ميشود
و نه بالعکس .بر اين منوال زنان ھم تنھا با
کسب قدرت اقتصادی و رسيدن به استقالل
اقتاصدی است که می توانند خود را از سلطه
مردان در آورده و صاحب حقوق برابری با آنھا
شوند■ .
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ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﻮرك ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش:
» ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮرﻧﺘﻮ و ﻳﻮرك ،ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮرﻧﺘﻮ و اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﻮرك ﻛﺎﻧﺎدا « ،
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در روﺷﻨﮕﺮ ﺷﻤﺎره 34
در واکنش به انتشار گزارش "خبرگزاری اھلبيت )ابنا(" مبنی بر" :با ھماھنگی رايزنی فرھنگی جمھوری اسالمی ايران در كانادا مقرر شد کالسھای آزاد آم وزش زب ان ف ارس ی از م ارس س ال ج اری )اس ف ن د
 (1388آغاز بکار خواھد کرد  ،"...منتشره در روشنگر  ، 34مسئول روابط عمومی دانشگاه يورک نامه ای به نشريۀ روشنگر ارسال داشته اند به شرح زير )متن ترجمۀ نامه به فارسی(:

 26مارس 2010
دبير گرامی،
مطلع شده ام که در صفحۀ  23روشنگر مارچ  ،2010سال چھارم  -شماره
 ،34درج شده که برنامه فارسی و "اتاق ايران" در دانشگاه يورک" ،با ھماھنگی
رايزنی فرھنگی جمھوری اسالمی ايران" پايه گذاری شده است .ھمچنين گزارش
شده است که "  ...رايزنی فرھنگی جمھوری اسالمی ايران مالقاتی با مسئولين
دانشگاه يورک داشته اند) "....در ھمان صفحه(.
مايلم به اطالعتان برسانم که ھيچگونه مالقاتی مابين دانشگاه يورک و رايزنی
فرھنگی جمھوری اسالمی ايران در مورد برنامه فارسی در ]دانشگاه[ يورک
صورت نگرفته است ،و نه تنھا در دانشگاه يورک "اتاق ايران" وجود ندارد بلکه
نقشه ای ھم برای ايجاد آن در دست نيست .دو کالس فارسی که قرار است در
سال  2010در دانشگاه يورک ارائه شود ،تماما به ھزينۀ دانشگاه ميباشد ،و نه
تنھا دفتر رايزنی فرھنگی بلکه ھيچ نماينده ای از جمھوری اسالمی ايران با آن
ارتباطی ندارد.
لطفا در شماره آينده اين را تصحيح کنيد .از دريافت ھر چه سريع نسخه تصحيح
شده خرسند خواھيم شد.
با احترام،
الکس بيلک
مسئول روابط عمومی
دانشگاه يورک

درﺳﻬﺎي اﻧﻘﻼب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺳﻴﺎﻣﻚ
ﺳﺘﻮده
در ﻛﺎﻧﺎل ﭘﻴﺎم اﻓﻐﺎن
ﻫﺮﺟﻤﻌﻪ  2:30ﺗﺎ  4:30ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻪ وﻗﺖ اﻳﺮان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ از ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺳﺘﻮده
در ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ E2
ﻫﺮ  2ﺷﻨﺒﻪ و4ﺷﻨﺒﻪ  8ﺗﺎ  10ﺷﺐ )ﺑﻮﻗﺖ واﺷﻨﮕﺘﻮن(
ﺑﺎز ﭘﺨﺶ 2 :ﻳﺎ  3ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺑﻌﺪ
ﺗﻠﻔﻦ905-237-6661 :
اﮔﺮ ﻛﺎﻧﺎل  E2را ﻧﺪارﻳﺪ ،ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ زﻳﺮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ،

1206022000 ¾ Horizantal
ﺑﺮاي دﻳﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺎﻳﺖ www.mardomtv.com

 6ﺗﺎ  8ﺻﺒﺢ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻮرﻧﺘﻮ
لطفا به داخل ايران اطالع رسانی کنيد!
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پاسخ روشنگر به دانشگاه يورک

Mr. Alex Bilyk

12آوريل 2010

Director, Media Relations
آقای الکس بيلک
مسئول روابط عمومی
دانشگاه يورک ]-کانادا [

York University
4700 Keele Street
Toronto, Ontario
M3J 1P3

آقای بيلک گرامی،
با سپاسگزاری از عالقه مندی و ارسال نامه يتان به ماھنامه روشنگر.
از اينکه ما را آگاه کرديد که گسترش شمار خوانندگان روشنگر از
دايره فارسی زبانان گذ شته است ،بسيار خشنوديم .شايان ذكر است که
از زمانيکه آگاھی يافتيم که پرچم جمھوری اسالمی توسط انجمن
دانشجويان ايرانی دانشگاه يورک به ديوار دانشگاه يورک آويخته شده،
دانشگاه يورک مورد توجه روشنگر قرار گرفته است.
نشريه روشنگر بر اين امر آگاه است که ھيچکس تمايل ندارد که
بعنوان ھمکار جمھوری اسالمی شناخته شود – حتی آنھاييکه آگاھانه
و بطور علنی منافع اقتصادی شان با جمھوری اسالمی و نمايندگانش
عجين است .باری مايلم به آگاھيتان برسانم که گزارش مورد نظرتان
که در روشنگر شماره  34بچاپ رسيده است ،برگرفته از
خبرگزاری اھل بيت )ابنا( و به روايت رايزنی فرھنگی سفارت
جمھوری اسالمی ايران در اتاوا ميباشد.

Dear Mr. Bilyk,
Thank you for your interest and your letter to the Editor of Rowshangar, Persian Monthly Paper; it is a pleasure to know that our readership has expanded beyond the Persian community. I should mention that Rowshangar also has developed interest in York University since it has brought to our attention that the flag of Islamic
Republic has been hung on the wall of the York University by the Iranian Student's Association at York University [ISAYU].
At Rowshangar, we appreciate the gravity of the situation and we are quite aware that no one is interested to
be identified as Islamic Regime’s collaborator - even those who, economically, openly and willingly are tangled with Islamic Regime and its representatives. However, I have to inform you that the report published in
Rowshangar 34, which captured your attention was originally printed in the “AhlulBayt News
Agency” (ABNA) and it was according to the Iranian Cultural Attaché at the Embassy of the Islamic Republic
in Ottawa.

ما در روشنگر ،بر اين باوريم که شما ناخرسنديتان را به موجب درج
اين خبر ،ميباست با خبرگزاری اھل بيت )ابنا( و رايزنی فرھنگی
سفارت جمھوری اسالمی ايران در اتاوا در ميان بگذاريد .اما از روی
احترام به آزادی بيان ،عدالت ،و عرف روزنامه نگاری ،بنا به
درخواستتان ،نامه يتان را به ھمراه گزارش خبرگزاری اھلبيت )ابنا(
در روشنگر به چاپ ميرسانيم.

We, at the Rowshangar, believe that you should raise your concern with the “AhlulBayt News
Agency” (ABNA) and the Iranian Cultural Attaché at the Embassy of the Islamic Republic in Ottawa in this
regard. Nevertheless, in the interest of freedom of speech, fairness and "canons of journalism", we will print
your letter as per your request alongside of the report by the “AhlulBayt News Agency” (ABNA).

در پايان فرصت را غنيمت شمرده و تسلط و تبحرتان را در فراگيری
زبان فارسی ،پيش از راه اندازی دوره ھای زبان فارسی در دانشگاه
يورک ،به شما تبريک ميگويم.

In conclusion, I would like to take this opportunity to congratulate you for acquiring expertise in Persian language prior to the launch of Persian courses at York University.
Sincerely,

با احترام،

Siamac Sotudeh
Editor in Chief

سيامک ستوده
سردبير

Rowshangar Paper

گزارش خبرگزاری اھل بيت در پايين

تارﯾخ1388/01/16 :

منبع :اختصاصی ابنا

راه اندازی دوره آموزش زبان فارسی و اتاق اﯾران در دانشگاه ﯾورک كانادا

دوره آموزش زبان فارسی و اتاق اﯾران با ھمكاری مرکز اﯾرانشناسی تورنتو و انجمن دانشجوﯾان اﯾرانی دانشگاه ﯾورک كانادا در اﯾن دانشگاه راه اندازی می شود.

" به گزارش خبرگزاری اھل بيت ـابناـ با ھماھنگی راﯾزنی فرھنگی جمھوری اسالمی اﯾران در كانادا مقرر شد کالسھای آزاد آموزش زبان فارسی از مارس سال جاری )اسفند (1388
آغاز بکار خواھد کرد و اما با توجه به راﯾزنی ھای انجام شده با مسئولين دانشگاه ،انتظار می رود دانشگاه با تشکيل رسمی کالس ھای زبان فارسی از سپتامبر  2010موافقت نماﯾد.
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 اﯾرانشناسی به اتاق اﯾران اھدا خواھد شد.
در نشستی كه راﯾزنی فرھنگی اﯾران در كانادا با مسئولين دانشگاه ﯾورک انجام داد  ،مقرر شد فھرستی از برنامه ھای مورد نظر برای اجرا توسط اتاق اﯾران توسط مرکز
اﯾرانشناسی و دانشجوﯾان اﯾرانی از جمله :آموزش زبان فارسی ،بزرگداشت مشاھير علم و ادب و فرھنگ و ھنر اﯾران ،برنامه ھای سنتی اﯾرانی مثل برگزاری شب ﯾلدا ،برنامه ی
بزرگداشت نوروز ،و برنامه ھای فرھنگی دﯾگر در اﯾن دانشگاه انجام شود.
شاﯾان ذكر است دانشگاه ﯾورک کانادا به عنوان دومين دانشگاه بزرگ تورنتو و ﯾکی از دانشگاه ھای بزرگ و با اھميت کانادا عليرغم حضور طيف گسترده ای از اساتيد اﯾرانی و شمار
بسيار زﯾادی دانشجوی اﯾرانی ،فاقد رشته زبان و ادبيات فارسی و فضاﯾی برای معرفی اﯾران و جلوه ھای فرھنگی آن ھمانند اتاق اﯾران می باشد.
سروﯾس خبرنگاران /روابط عمومی سازمان فرھنگ و ارتباطات"
................
پاﯾان پيام 132

http://abna.ir/data.asp?lang=1&Id=177999
http://www.abna.ir/data.asp?lang=1&id=177999

 22ماھنامۀ روشنگر .سال چھارم  .شماره  .٣٥آوريل ٢٠١٠
جمھوری فرانسه
شماره ۵٩
آزادی ـ برابری ـ برادری
کمون پاريس
نظر به اينکه نخستين اصل از اصول جمھوری
فرانسه] ، [1آزادی است ؛
نظر به اينکه اولين اصل آزادی  ،آزادی انديشه
است ؛
نظر به اينکه بودجه ی اديان خالف اصل آزادی
انديشه است؛ زيرا شھروندان را برخالف اعتقاد
شخصی شان مجبور به پرداخت ماليات می کند؛
نظر به اينکه روحانيت ،در عمل ،شريک جرم
جنايات رژيم سلطنتی ،عليه آزادی بوده است؛
کمون پاريس مقرر می دارد:
ماده ١ـ کليسا از دولت جداست.
ماده ٢ـ بودجه اديان حذف می شود.
ماده ٣ـ اموالی که به آنھا موقوفه] [2گفته می
شوند و متعلق به جمعيت ھای دينی ھستند ،اعم
از منقول وغير منقول ،به مالکيت ملی در می
آيند.
ماده ۴ـ برای تعيين ماھيت اين اموال ،سريعا"،
تحقيقی به عمل می آيد ،تا در اختيار ملت قرار
گيرند.
کمون پاريس
آوريل  _١٨٧١پاريس
چاپخانه ملی آوريل ١٨٧١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢آوريل  ،١٨٧١کمون پاريس:
جدائی دين از دولت
سعی من بر آنست که اين مساله ی با اھميت را
ھرچه موجزتر و با تأسی ازنظامی عروضی که
الکالم ما َق ّل و َد ّل "و "المِکثا ُر
می گفت " :خير
ِ
مِھذار"] [3بيان کنم.
ويکتور ھوگو  " :من کليسا را درمحدوده کليسا
و دولت را در جايگاه خودش می خواھم"][4
 18مارس روز شروع انقالب کمون پاريس
است .در  28مارس ،بعد ازانجام انتخابات آزاد،
کمون درشھرداری پاريس اعالم موجوديت می
کند .روز دوم آوريل  ،1871اولين فرمانی که
به اتفاق آرای تمام گرايش ھای چپ صادر شد،
فرمان جدائی دين از دولت )الئيسيته( بود .بنا به
نوشته ی واژه نامه ی پل روبر) Paul
 (Robertقدمت واژه الئيک ) (laïcبه سال
 1487می رسد .الئيسيزاسيون )(laïcisation
ازسال  1871مورد استفاده قرارگرفته و واژه
الئيسيته) (laïcitéمتعلق به سال  1871يعنی
سال کمون پاريس می باشد .درواژه نامه پُتی
روبر) ،(Le Petit Robertالئيسيته چنين
تعريف شده" :اصل جدائی جامعه ی مدنی از
جامعه ی دينی ،دولت ھيچ گونه قدرتی بر دين
اعمال نمی کند و کليساھا ھيچ نوع قدرت سياسی
ندارند" و اضافه می کند بنابر نظر ارنست ُرنان
) " :(Ernest Renanالئيسيته يعنی بی طرفی
دولت بين اديان ".ا
مروز ،آنچه که به قانون الئيسيته در فرانسه
معروف است و در  9دسامبر  1905به
تصويب رسيده  ،سابقه ای بس طوالنی دارد.
اما مھمترين واقعه ،حدود صد و سی و نه سال
پيش اتفاق افتاده است .کمون پاريس ،اين اولين
حکومت کارگری با صدور اولين فرمان خود،
بصورتی راديکال و بدون ابھام ازاھميت کوتاه
کردن دست اديان در کمک به دولت وعدم
دخالت و استفاده ی دولت از دين تأکيد کرده
است .اما اين مساله خلق الساعه نبود.
ريشه ی فرمان کمون پاريس ودرنھايت قانون
 1905فرانسه درموردالئيسيته به عصر
روشنائی ) (Les Lumièresدر قرن  18و
فلسفه ی آزادی خواھی آن برمی گردد.
دراعالميه حقوق بشروشھروندی انقالب 1789
در  26اوت چنين نوشته شده " :ھيچکس نبايد از
ابراز عقايدش ،حتی عقايد دينی ،واھمه داشته
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آورﻳﻞ  ،1871ﻛﻤﻮن ﭘﺎرﻳﺲ :ﺟﺪاﺋﻲ دﻳﻦ از دوﻟﺖ
Fri 2 04 2010
ﺷﻬﺰاد ﺳﺮﻣﺪي

باشد" .سپس درقانون اساسی  ،1791آزادی
انديشه وعقيده تضمين شد)در مورد تمام اديان؛
يھودی(.
و
پروتستان
کاتوليک،
در سال  ،1795اولين جدائی کليسا از دولت
صورت گرفت ،ولی با معاھده ی ) Le
 (Concordatسال  1801ميان واتيکان و
امپراطوری اول به رھبری ناپلئون بناپارت ،اين
جدائی ملغی و اتحادی عليه "مھلکه ی سرخ" )
" ، (le péril rougeطبقات خطرناک" ) les
 (classes dangereusesو "تقسيم
کنندگان" )سوسياليست ھا (les partageux
منعقد گرديد که ھدف اصلی آن حفظ نظم موجود
) (l’Ordreو مالکيت ،تعيين شده بود .اين اتحاد
درامپراطوری دوم و جمھوری دوم کماکان ادامه
يافت.
در  15مارس  1850قانون َفلوُ ) la loi
 (Fallouxادای احترام و بجا آوردن آيين و
آموزش دينی را در مدارس اجباری کرد.
در سال ھای1870ـ ،1860کليسا در اوج عملی
کردن قوانينی ارتجاعی " ،اصل مصونيت
کشيش ھا"] [5را تصويب کرد.اينگونه اعمال
کليسا مورد اعتراض جمھوری خواھان قرار
گرفته ،بھمين سبب در دوران امپراطوری دوم،
گامبتا ) (Léon Gambettaدر سال
لئون
ِ
 ،1869جدائی کليسا از دولت را در برنامه ی
جمھوری خواھان گنجانيد.
اما تمام اين اقدامات برای به سرانجام رساندن
الئيسيته در نھايت نتيجه ای ملموس نداشت،
زيرا نياز به راديکاليسمی داشت که از توان
طبقات بورژوائی خارج بود و با مذاکرات
وبحث ھای بی پايان ،سازشی بين آنھا صورت
گرفته و با تغييراتی که برای روحانيت مقبوليت
داشت ،وضع به روال سابق ادامه می يافت.
بدين سان ،قانون الئيسيته  9دسامبر  1905شير
بی يال و دم و اِشکَم ازآب درآمد و آن نبود که
طبقه کارگروشاخه فرانسوی انترناسيونال اول
در فرمان  2آوريل  1871پی ريزی کرده

بودند .در ھرحال ناقوس مرگِ دين رسمی ) le
 (culte reconnuدر فرانسه به صدا در آمده
بود و از اين پس کليسا ھا درانجمن ھای حقوق
خصوصی متشکل شده و بسياری از اموال آنھا
به انجمن ھای فرھنگی داده شد .ولی ھمين
قانون 1905را نيز فرانسويان ،مديون "بلوک
چپ ھا" ) (le bloc des gauchesھستند
که ائتالفی از راديکال ھا ،جمھوری خواھان
چپ و چپ ھای راديکال بود.
اما آنچه در اين ميان مايه تأمل است اينکه قانون
الئيسيته  ،1905با اينکه مرھون شجاعت،
درايت ،راديکاليسم و آموزش ھای کمونارھا می
باشد وشالوده اصلی الئيسيته را در فرانسه
ريخته اند ،ولی فرمان  2آوريل  1871آنھا به
دست "فراموشی" سپرده شده و در بھترين
حالت ،در نوشته ھا ی تاريخی و آموزشی،
اشاره ای گذرا به کمون پاريس صورت می
گيرد.
در ايران ،ھم اکنون به علت حکومت سی ساله
ی جمھوری اسالمی و دخالت مستقيم در امور
سياسی ،فرھنگی ،اجتماعی و اقتصادی،
ديگرروحانيت نه در کنار قدرت سياسی بعنوان
شريک جرم ،بلکه مستقيما" در تيررس انقالب
ايران قرار دارد .زمان آن فرا رسيده وجنبش
اخير آن را نشان داد که الئيسيته به مفھوم خاص
آن در ايران می تواند به اجرا درآيد .ولی
متأسفانه ميان احزاب و سازمانھا ،اساتيد دانشگاه
ھا و دموکرات ھای تحصيل کرده ی ايرانی بر
سر الئيسيته اختالف نظر وجود دارد .گاھی
مفھوم الئيسيته با کلمه سکوليه ) (séculierکه
ازريشه التين ) (seculerاست ،مايه ی اشتباه
در مفھوم کلمه ومترادف با آن متصّور می شود
وتشخيص بين دو کلمه ی الئيسيته و
سکوالريزاسيون) (sécularisationرا مشکل
سکوالريزاسيون آموزش ،در
می کند .مثال"
ِ
الئيسيزاسيون
با
برابر
روبر،
واژه نامه پُتی
ِ
آموزش بکار رفته است .اما ازنقطه نظر

کمونارھا ،الئيسيته به مفھوم راندن روحانيت به
مراکز دينی و ممانعت از دخالت آنھا در
امورجامعه مدنی يعنی امور سياسی ،اجتماعی ،
فرھنگی ،اقتصادی وقضائی می باشد والبته
منظور ممانعت از اعتقادات دينی و مذھبی مردم
و يا خداباوری آنھا نبوده است .در واقع ھدف
آنھا ،کوتاه کردن دست روحانيت وخصوصی و
شخصی کردن اعتقادات دينی بود و شامل تمام
اديان و مذاھب می گرديد)به اين دليل ساده که
انترناسيوناليست و ُکسموپوليت بودند(.
کالم برخی طرفداران
اما آنچه امروز از فحوای
ِ
سکوالريزاسيون درحکومت ايران و نيز
ھواداران الئيسيته به ذھن متبادر می شود ،با اين
که خواستار جدائی دين از دولت ھستند به
روحانيت حق دخالت در امور سياسی را می
دھند)از نظر آنھا به دليل ويژگی دين اسالم(
ودين باوران می توانند در حکومت شرکت کنند.
اين امر مايه ی اصلی اختالف با طرفداران اين
نظريه است .زيرا الئيسيته را تا سطح
سکوالريزاسيون ،پائين می کشند .به نظر می
رسد اين گونه تعريف ھای ناقص ،کاله شرعی
برسرالئيسيته وکاله شرعی برسرشرع است و
درنھايت عامل ادامه ی شرکت دين باوران در
حکومت ايران البته با روش ھای جديد و توسط
افرادی ديگر از ھمان ديدگاه ھای دينی می شود
و روحانيت نيز ھمچنان بعنوان ضامن بقای نظم
موچود در شرايط جديد در ميدان عمل باقی می
ماند.
در  17ژانويه  1850کنت ُدمونتالمبر) le
 ([comte de Montalembert[6می گفت :
"  ....بعنوان مالک يک کلمه اضافه می کنم و
روی سخنم با مالکين است.....امروز مساله
چيست؟ مساله ترغيب کسانی است که مالک
نيستند ولی بايد به مالکيت احترام بگذارند .من
فقط يک دستورالعمل ) (la recetteبرای
ترغيب مردم به اين احترام دارم و آن ،باوراندن
مردم به خداست .خدائی که در تعليم اصول
مسيحيت ،دزدان را تا ابد مجازات می کند .اين
تنھا اعتقا ِد به خداست که واقعا" می تواند
بصورت جدی از مالکيت حفاظت کند ".ھمين
سخن را رھبری نظام پوسيده ی جمھوری
اسالمی به مناسبت اعتراض به حق رأی دادن به
زنان و اصالحات ارضی توسط رژيم پوسيده ی
سابق در نامه ای با امضای فدوی روح اله
الموسوی الخمينی به محمدرضا پھلوی نوشت.
بنابراين  ،با توجه به آنچه طی سی و يک سال
اخير در ايران اتفاق افتاده ،جدائی دين از دولت
و به مالکيت ملی درآوردن اموال نھاد ھای دينی
و نيز اموال موقوفه ی تمام اماکن مقدسه به نفع
طبقات زحمتکش ايران که زير خط فقر زندگی
می کنند ،حداقلی است که حکومت الئيک در
ايران بايد آن را به اجرا درآورد .خواست ما
ھمان است که ويکتورھوگو در باال گفته است:
مسجد در چارچوب مسجد و دولت در چارچوب
دولت.
پاريس ـ  2آوريل  2010شھزاد سرمدی
___________________________
__
] [1آزادی ـ برابری ـ برادری
]Les biens de mainmorte [2
] [3چھارمقاله نظامی ص 7؛ بھترين سخن
آنست که کوتاه و رسا باشد .پر گو ،بيھوده
گوست.
]Je veux l’Eglise chez elle et [4
.l’Etat chez lui
]Le dogme de l’infaillibilité [5
 [6]pontificaleروزنامه نگار و سياستمدار
فرانسوی 1870ـ1810

اين نوشته از کمون پاريس و الئيسيته که در
دست ترجمه می باشد ،استفاده شده است.
■■■

ماھنامۀ روشنگر .سال چھارم  .شماره  .٣٥آوريل ٢٠١٠

اول ماه مه روز ھمبستگی جھانی طبقه کارگر و روز جوش و خروش کارگران در س راس ر
جھان برای رھايی از مشقات نظام سرمايه داری و ب ي ان خ واس ت ه ھ ايش ان ج ھ ت ب ر پ اي ی
دنيايی عاری از ستم و استثمار است .امسال در شرايطی اول ماه مه را برگزار م ي ک ن ي م ک ه
رژيم اسالمی سرمايه در گرداب يک بحران عظيم سياسی فرو رفته است و در حال دس ت و
پا زدن برای نجات خويش در آن به سر ميبرد .و در عراق ھم در شراي ط ي ک ه ب ورژوازي
حتي از تامين حداقل امنيت جاني شھروندان ناتوان است فقر و بيکاري ش دي د و ع دم وج ود
ابتدائي ترين امکانات زندگي طبقه کارگر را در وضعيت وخيمي قرار داده است.
اول ماه مه امسال ھمزمان است با پيشروی جنبش اعتراضی مردم ايران برای بزي ر کش ي دن
رژيم ضد انسانی جمھوری اسالمی .اول مه مصادف با شروع ب م ي دان آم دن ط ب ق ه ک ارگ ر
برای برچيدن بساط چپاول و استثمار و توحش افسار گسيخته حکومت اسالمی سرمايه است.
اول مه ھمزمان با دوره ايست که حرکت ميليونی مردم اي ران از ي ک س و ت وج ه و ح م اي ت
بشريت آزاديخواه جھان را بخود جلب کرده و از آن سو ب ورژوازی ج ھ ان ی را در وحش ت
فرو برده است .بايد بکوشيم اول مه ،روز اتحاد بين المل ل ی ط ب ق ه ک ارگ ر ،امس ال ب ه روز
ھمبستگی پرشور و گسترده جھانی در حمايت از مبارزات طبقه ک ارگ ر و م ردم آزادي خ واه
ايران بدل شود و صف آزاديخواھی و برابری طلبی برای پيروزی سوسياليس م در اي ران را
تقويت کند ،و اين پيروزي در عين حال به پيشروي طبقه کارگر عراق و منطقه بط ور ج دي
ياري ميرساند .به جشن اول مه خوش آمديد.

زمان :شنبه اول مه از ساعت  7تا  12شب

مکان140 Commander Blvd :
)(McCowan Rd & Commander Blvd north of Sheppard

سخنرانان:
رحمان نجات  :عضو کميته مرکزی حزب کمونيست ايران
عسام شکری  :دبير کميته مرکزی حزب کمونيست کارگری  -چپ عراق
حميد تقوايی :ليدر حزب کمونيست کارگری ايران
فريد پرتوی  :عضو شورای پشتيبانی از مبارزات مردم ايران و فعال جنبش کارگری
موسيقی زنده  :فريدون فرھی ،آناھيتا کاظمی و با ھنرنمايی افتخاری چکاوک

برای اطالع بيشتر با تلفن ھای زير تماس بگيريد
(416) 471-7138 ،(416) 858-6974 ،(647) 449-4120

حزب کمونيست ايران  -تشکيالت کانادا
حزب کمونيست کارگری چپ عراق  -واحد کانادا
حزب کمونيست کارگری ايران  -واحد شرق کانادا
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Courage is not the absence of fear, rather a principle which has priority over fear!

