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ﺗﻈﺎﻫﺮات  22ﺧﺮداد
و ﻧﻘﺶ آن در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي رﻫﺒﺮي ي ﺟﺪﻳﺪ
www.siamacsotudeh.com
تظاھرات مردم در 22
خرداد  1389جدا از ھر
سيامک ستوده چيز ديگر ،مويد يک
امر بود :حرکت کامال مستقل مردم از رھبری
سبز و کوبيدن آخرين ميخ بر تابوت آن در
جنبش اعتراضی مردم .اين واقعيت اما ،خود،
آخرين نشان عملی بر آنچه بود که ما و ديگر
نيروھای سرنگونی طلب ،ھمواره و از ھمان
ابتدا بر آن تاکيد داشتيم :تضاد ميان منافع
رھبری ی بشدت ارتجاعی سبز با جنبشی که در
راس آن قرار گرفته ،نقش بازدارنده و سرانجام
ايستادن آن در برابر جنبش و تالش جھت سد
نمودن آن .اما اگر اين حقيقت برای نيروھا و
عناصر آگاه ،از ھمان ابتدا ،امری روشن و قابل
پيش بينی بود ،از نظر عناصر ليبرال ،ميانه رو
و سازشکار امثال دکتر رھنما ھا و محيط ھا،
آنھا که در حمايت از رھبری سبز برای يک
لحظه ھم از پای نمی نشستند و بی وقفه ما و
ديگران را به چپ روی ،فقدان خرد سياسی ،و
عدم درک واقعيات متھم می کردند ،نوعی کفر
گوئی و نديدن عينيات تلقی می شد.
يکی از داليلی که اين عناصر و نيروھا )يعنی
بخشی از اپوزيسيون طرفدار سبز که به
ارتجاعی بودن رھبری سبز معترف ولی به
سبک حزب توده ،به دفاع تاکتيکی از آن معتقد
بود( برای توجيه حمايت خود از موسوی و
کروبی می آوردند اين بود که ،بگذاريد خود
مردم با تجربه ی عملی شان به حقيقت دست
يافته ،از آنھا جدا شوند ،و ما نيز که بايد ھمواره
در کنار مردم قرار گرفته از آنھا حمايت کنيم،

آنزمان ،ھمراه توده مردم ،از آنھا جدا خواھيم
شد .اينھا ھمانھائی بودند که در تظاھرات ھای
خارج کشور با شعارھای سرنگونی طلبانه
مخالفت کرده ،ھمراھی با مردم داخل را
مستمسک تکرار شعارھای عقب افتاده و
ارتجاعی آنھا قرار می دادند .جالب اينکه آنھا
امروز ھم از پا ننشسته ،برای مخفی نگاه داشتن
خطا و کج روی خود ،جدا شدن مردم از رھبری
سبز را دليلی بر صحت ادعای خود جلوه می
دھند و می گويند ما نگفتيم که به تدريج خود
مردم از آنھا جدا می شوند و نيازی به انتقاد آز
آنھا و تضعيف جنبش نيست؟ غافل از اينکه به
اين طريق واقعيت دنباله روانه ی خود از توده،
آنھم از عقب افتاده ترين بخش آن ،بخش متوھم
به رھبری سبز ،يعنی واقعيت ھمراه شدن با
رھبری ارتجاعی در ترمز کردن حرکت مردم،
و بعبارت ديگر ،نفی نقش خود بعنوان نيروی
پيشرو ،نيروی نشان دھنده راه به مردم از پيش
را ،به نمايش می گذارند .بعالوه ،آنھا توجه يه
اين ندارند که اگر در  22خرداد مردم عليرغم
خواست رھبری سبز به خيابانھا آمده ،در خانه
ھای خود نماندند ،اين ھمانا ،در ھر اندازه ھم که
باشد ،ناشی از آگاھگری نيروھای پيشروی
درون جنبش به منظور نشان دادن ماھيت
سازشکارانه ی اين رھبری بوده است .فی
المثل ،اگر در فقدان اين نقادی ھا مردم ھمچنان
به رھبری سبز وفادار می ماندند ،و بدعوت آنھا
پاسخ مثبت داده و در  22خرداد در خانه می
ماندند ،آيا تظاھرات  22خرداد ،يعنی تداوم
جنبش ،واقعيت ميافت؟ و آيا رھبری سازشکار

سبز در کار توقف جنبش و ضربه زدن به آن
موفق نگشته بود؟ و بنابراين ،آيا ادامه جنبش
عليرغم دعوت رھبری سبز به توقف آن ،نتيجه
بی توجھی مردم به اين دعوت و به خود رھبری
سبز نبود؟ و اين امر خود ناشی از افشاگری
ھای قبلی در مورد اين رھبری توسط نيروھای
پيشرو و بی اعتقاد کردن مردم به آنھا و ايجاد
اين اعتقاد ميان آنھا که بدون اين رھبری نيز می
توان به مبارزه ادامه داد نبوده است .در
اينجاست که می بينيم نقد و افشای رھبران سبز
نه تنھا منجر به ضعف جنبش نشده ،بلکه دقيقا با
آزاد کردن آن از چنگ رھبری سازشکار و
بازدارنده ی آن ،مانع توقف جنبش و در نتيجه
باعث تقويت و تداوم آن گشته است .و اين بايد
درس بزرگی برای ما باشد که در آينده بدانيم در
ھر جنبشی ،نقد و طرد عناصر سازشکار در
آن ،نه تنھا باعث تضعيف جنبش نمی شود ،بلکه
شرط ضروری استحکام ،تقويت و ادامه کاری
ی آن می باشد.
بنابراين ،تظاھرات  22خرداد ،جدا از اعالم
انفکاک نھائی مردم از رھبری سبز ،حاوی
درس آموزننده ای برای عقب افتاده ترين بخش
اپوزيسيون نيز بود .ھم برای مردمی که به
ماھيت ارتجاعی و بازدارنده رھبری سبز واقف
نبودند ،و ھم برای رھبران و احزابی که بطور
تاکتيکی حمايت از رھبری سبز تا اطالع ثانوی
را تجويز نموده ،بجای آگاه کردن مردم ،با عمل
خود ،بر ناآگاھی و عقب افتادگی آنھا مھر تاييد
زده ،ابزار دست سياست ارتجاعی رھبری سبز
شدند ،مردمی که ناآگاھانه دل به رھبری ی

ارتجاع سپرده بودند و کسانی که آگاھانه در پی
اين رھبری افتاده و مردم را نيز به دنباله روی
از آن دعوت می نمودند.
و اما درس ديگری که می توان از تظاھرات
 22خرداد گرفت ،رابطه مستقيم ميان درجه
آگاھی مردم با نوع رھبری ايست که برای خود
بر می گزينند .جنبش دمکراتيک و خودبخودی
داخل ايران ،که چندان ھم خودبخودی نيست ،با
کنار گذاردن رھبری سبز و آگاھی به ماھيت
آن ،اکنون ميرود و ناچار است تا متناسب با
سطح تجريه و آگاھی جديد خود ،رھبری
متناسب با آنرا نيز برای خود پيدا نمايد ،و از
اين طريق ،خود را برای نبردھای بعدی آماده و
به شکل نو و موثرتری آرايش دھد .بنابراين،
آنچه که در شرايط کنونی از اھميت باالئی
برخوردارمی باشد ،ادامه جنبش و روحيه
مبارزه طلبی مردم برای در ھم شکستن مقاومت
رژيم در برابر خواست ھای خود است .اگر اين
مبارزه تا عقب نشاندن رژيم حتی به اندازه ی
يک گام کوچک ادامه يابد ،گامی که باسست
کردن بندھای خفقان و سرکوب ،موانع تشکل
يابی توده ای طبقه کارگر ،پيشروی آن در
مبارزه طبقاتی ،و شرکت سازمان يافته ی آنرا
در جنبش ضد ديکتاتوری فراھم نمايد ،آنگاه نه
تنھا تحولی اساسی در نيروھای محرکه و
شرکت کننده در جنبش دمکراتيک جاری بوجود
خواھد آمد ،بلکه اين امر در ساختار رھبری
جنبش نيز تاثير بسزائی به جای خواھد
گذاشت■.
سيامک ستوده

درﺳﻬﺎي اﻧﻘﻼب
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺳﺘﻮده در ﻛﺎﻧﺎل ﭘﻴﺎم اﻓﻐﺎن

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
روي  E2ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻫﺮﺟﻤﻌﻪ  2:30ﺗﺎ  4:30ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻪ وﻗﺖ اﻳﺮان
 6ﺗﺎ  8ﺻﺒﺢ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻮرﻧﺘﻮ
لطفا به داخل ايران اطالع رسانی کنيد!
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ﺑﻬﺮوز ﺟﺎوﻳﺪ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ،زﻧﺪاﻧﻲ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه
www.bazr1384.com
www.bazr1384.blogfa.com
Email: bazr1384@gmail.com

ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد!
درﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﻲ ﺷﻜﻨﻴﻢ!
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن
ﻫﺎي ﺗﻤﺎم
ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺸﺘﺮﻛﻢ
درد
در ﻛﻨﺎر ﻣﻦ
اﻳﺴﺘﺎده اﻳﻢ!

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ

ﻓﺮﻳﺎد ﻛﻦ
ﭘﺮﻧﺪ ﻣﺮا
آﺳﻤﺎن ﺧﻠﻖ
دﻳﮕﺮي از
اﻋﺪام ﺷﺪ!

آﻧﻘﺪر اﻳﻦ ﺟﻮان را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﻴﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ !
بھروز جاويد تھراني  ،پس از جريانات 18
تير  78در زندان است  .يعني بيش از ده سال .
ده سال ميداني يعني چه ؟ ميداني اگر يک جوان
را ده سال در بندي که تو ميداني چه بندي است
به زنجير کنند  ،چه مي ماند از او ؟
تقصير نظام نيست  .تقصير حکومت نيست .
تقصير دولت آقاي خاتمي و محمود احمدي نژاد
ھم نيست  .شاھرودي و الريجاني و سيد علي
خامنه اي ھم تقصيري ندارند  .من وتو ھم که
اصال ھيچ  .به ما چه ؟
تقصير بھروز است  .تقصير ھمان جوان ده
سال پيش است که براي آزادي فرياد زد  .شايد
براي من و تو  .نميدانم  .عصر جمعه ما را
خراب نکن  .ميخواست فرياد نزند  .به ما چه ؟
بھروز جاويد تھرانی ،آخرين زندانی بازمانده از
قيام خونين  ١٨تير  ،٧٨در اعتراض به انتقال
ی زندان گوھردشت و
خود به سلولھای انفراد ِ
انسانی موجود ،در
غير
شرايط طاقت فرسا و
ِ
ھفتمين روز اعتصاب غذا بسر می برد .به
گزارش تارنمای فعالين حقوق بشر و دمکراسی

ﭼﻚ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم :

Roshangar
و ﺑﻪ آدرس روﺷﻨﮕﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ و ﻳﺎ از
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب زﻳﺮ ﺑﺮاي وارﻳﺰ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .

ﻛﺎﻧﺎدا:
TD Canada Trust
Name: Roshangar
Acct. # 03152 004 79065218649
ABA (Rout No.): 026009593
Switch Code:
TDOMCATTTOR

در ايران ،اين زندانی سياسی  ١٧اسفند ماه
گذشته با يورش گروھی از ماموران بند يک )به
رياست حسن آخريان( ھمراه با ضرب و شتم به
سلولھای انفرادی معروف به سگدونی منتقل شد
که طی اين مدت چند بار به اطالعات زندان
منتقل شده و توسط کرمانی و فرجی ،رئيس و
معاون اطالعات زندان مورد شکنجه ھای
جسمی قرار گرفته است.
علت فشارھای مضاعف بر بھروز جاويد
طھرانی ،ادامه اعتراضات اين زندانی سياسی
در زندان و نارضايتی وی از حضور در
بندھای جانيان خطرناک می باشد.گزارش فعالين
حقوق بشر ھمچنين خاطرنشان می سازد بھروز
در اعتراض به انتقال خود به سلولھای انفرادی،
جسمی اعمال شده و ھمچنين
شکنجه ھای
ِ
انسانی بند مذکور ،از
شرايط طاقت فرسا و غير
ِ
 ١١فروردين ماه در اعتصاب غذا بسر می برد
و شرايط جسمی او به دليل شکنجه ھای
جسمی،شرايط غير انسانی و اعتصاب غذا رو
به وخامت گذاشته است ■.

عزيز روشنگر
میگان
خواننده
رفقا دوستان و
زنيد،
گيرم که
بريد،را در تيراژی
روشنگر
گيرم که
ما در تالش ھستيم
که می
پخش کنيم.ما از
منتشر و
کشيد
اروپاکه می
وسيع و باال درگيرم
االن در حال رشد
و
کرديم
شروعرويش ناگزير
فرانکفورت با
می ھستيم .استقبال
اروپا
در شھرھای ديگر
آلمانھا وچه
جوانه
کنيد؟
گسترده خواننده گان و ناياب شدن نشريه در
علی
صبح شيرين
کمانگر،چاپ
فرزاد.کپی و
ھولی ،است
گواھیعلماين امر
امروز کوتاه
زمان
اعدام
اسالميان
مھدی
و
وکيلی
فرھاد
حيدريان،
نشريه تا کنون در آلمان فقط از طريق کمکھای
اسالمی،
رفقا مدتھا
بعد از
دو را
شيرين
شدند
شکنجهو اين راه
انجام گرفثه
نفر از
مالی .يکی
برای
فقط
را
زن
اين
.
کردند
اعدام
تجاوز
بخوانيد
حل درازمدت نيست و آنھم بدو دليل:
بردنددوتا
باالی دار
نکردند ،او
خودش
دوش يکی
تشريه رافقط به
اعدام چاپ
مخاراج
اول
را
يکساله کماخير
مبارزات
نيروی
ضربتی
چاپ آن
ترينثانيا
است و
نفر
بسيار
در تيراژ
کنند .شيرين اعدام شد تا دختران جسور با
مرعوب
گران است.
عزيزکار خود
دستگانحساب
در
سنگ
و
پوشيده
صورتھای
دوستان رفقا و خواننده
را بکنند.
روشنگر نشريه است مستقل راديکال وافشاگر و
قرون
بسيار شکنجه
کمبودش ماھھا
مھدی را نيز
ان فرھاد و
علی و
احساس می
چيزيست که
اين
اتھامات
قبول
و
ھمکاری
به
وادار
تا
کردند
وسطايی
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ﻓﺮﻳﺎدﺗﺎن را ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ و ﻧﻪ در ﺳﻮگ رﻓﺘﻦ
ساسان امجدی
حبيب ﷲ گلپری پور زندانی سياسی کرد محکوم
به اعدام بيستمين روز از اعتصاب غذای نامحدود
خود را سپری کرد
در حاليکه تنھا سه ھفته از اعدام  5فعال سياسی و
در ميان آنھا  4فعال
کرد می گذرد ،تجمع ھا  ،اکسيون ھا ،اعتصاب
ھا ،بيانيهھا و مقاالت در اعتراض به اجرای اين
احکام از سليمانيه تا کابل و از قاره اروپا تا
آمريکا را درنورديد.
اما انگار بايد بپذيريم که عواطف و احساسات بشر
دوستانه فعاالن و مدعيان حقوق برابری انسانھا
تنھا تحت تحريک فضای پس از فجايع متبلور می
شود و در آستانه بروز آن چندان متاثر و
برانگيخته نمی گردد و يا حداقل ميزان
برانگيختگی آن در عبور از فيلتری که تفتيش
عقايد و باورھای محکومين به "سلب حيات" را
نشانه ميرود به ميزان قابل توجھی افول می کند.
فيلتری که فعال سياسی کرد را تجزيه طلب،
تروريست و شورشی مينامد.
و فعال "پارس" را روزنامهنگار ،مدافع حقوق
بشر ،اصالح طلب و معتقد به حل دمکراتيک
مسائل.
فيلتری که خطر اجرای حکم  16محکوم به اعدام
را زياد جدی نمی گيرد و به جای آن استعفای پنج
گوينده زن در تلويزيون الجزيره را برجسته می
کند.
فيلتری که انعکاس خبر مربوط به  20روز
اعتصاب غدای يک زندانی سياسی کرد محکوم به
اعدام را ناروا ميداند و گزارش لحظه به لحظه از
اعتصاب غذای سه شھروند درجه يک را رسالتی
راستين و وظيفهای بدون چون و چرا ميداند.
فيلتری که مفقود شدن يک زندانی سياسی محکوم

به اعدام پس از سه ماه را ھمچنان منکر می شود
و سخنی دوستانه از "ژوليت بينوش" خطاب به
ھمکارش را روشنگری و دفاع از کرامت انسانھا
ميخواند.
فيلتری که تيتر اول ابررسا نهھا را به بيانيهھا و
مواضع پی در پی اين و آن اختصاص می دھد و
اشاره به مرگ مشکوک يک زندانی سياسی کرد
پس از  18سال حبس را مخالف مشی و اصول
نانوشته خود ميپندارد.
فيلتری که نه آزادی رسانهھا و عقايد را بلکه "حق
حيات انسانھا" را مشمول خودی و ديگری ميداند.
فيلتری که ھست و نميتوان منکر شد ،و البته خود
محصول باورھای کليشهای نشات گرفته از عقايد

و ايستارھايی است که ريشه در تاريخ دارد.
حبيب ﷲ گلپری پور زندانی عقيدتی محکوم به
اعدام در حالی بيستمين روز از اعتصاب غذای
خود را سپری می کند ،که به جز چند پايگاه
اطالع رسانی با کاربر حداکثر  100نفر ،رسانه
ديگری حاظر به پوشش وضعيت وخيم و
رويارويی وی با مرگ نشد.
محی الدين آزادی فعال حقوق بشر کرد ،در حالی
سيزدھم روز از اعتصاب غدای خود را به پايان
برد که به جز چند فعال کرد ،برای ديگری غريب
و ناشناخته ماند.
حبيب ﷲ لطيفی ،زينب جالليان و شيرکوه معارفی
در حالی به انتظار سرنوشتی چون "19

ارديبھشت" نشستهاند که ھمه ،اعمال ارعاب از
سوی رژيم با ابزار اعدام فعاالن کرد را آرام و
بی سر و صدا پذيرفتهاند و به آن چون امری
معمول می نگرند.
پس از آنکه خبر اعدام سه شورشی ،سه
تروريست ،سه ضد انقالب و ھر آنچه که در پس
نوشتهھايتان آنرا زيرکانه به تصوير خواھيد کشيد،
در خبرگزاری فارس منتشر شد ،آنگاه ديگر
خواھان تجمع افرادی انگشت شمار در جلو
سفارت خانهھای ايران در کشورھای اروپايی و
پايين کشيدن پرچمی سه رنگ و به اھتزاز در
آوردن پرچم سه رنگ ديگری نيستيم.
پس از آنکه اعتصاب غذای يک محکوم به مرگ،
سرنوشتش را با مرگ پيوند زد ،خواندن مقاالت
جان سوز ،گزارش ھای تفصيلی از سحرگاه اعدام
و "کردستان ،تھران با توست" مشمئز کننده می
نماياند.
پس از آنکه چشمھا به جھان فروبسته شد
برگزاری کمپپين ھا ،محکوم نمودن رسای اعدام
ھا ،صدور بيانيهھا و تفسير چرايی اعدام ھا سخن
گفتن از گفتما نی را به ياد خواھد آورد که خود با
استناد به قانون و شرع به چوبه دار می سپارد.
پس از برافراشتن طنابی و سلب حياتی ،تالش
برای انجام گفت گو با مادران و خواھرانی که
پيکری برای در آغوش کشيدن نمی يابند باال رفتن
از مناره سرھای بريده را به اذھانمان تلقين
مينمايد.
اين را نمی خواھند ،اين را نمی خواھيم...
اگر ارادهای برای تغيير ،عاطفهای برای تداوم
زندگی و صدايی برای فرياد داريد در تالش برای
ماندن بسرائيد و نه در سوگ رفتن■ .

ﺗﺠﻤﻌﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺗﻮرﻧﺘﻮ و رﻳﭽﻤﻮﻧﺪ ﻫﻴﻞ
15ﺟﻮن  - 2010روﺷﻨﮕﺮ


در روز شنبه  5و  12ماه جون  2010به دعوت "ستاد مبارزاتی خانه اﯾران" ،ايرانيان تبعيدی درشھر تورنتو
تجمع کرده و با سر دادن شعار بر عليه جمھوری اسالمی از پالزای اﯾرانيان به سمت ميدان "مل
لستمن" راه پيماﯾی کردند.

 در روز دوشنبه  7ماه جون  2010در اعتراض به نماﯾش فيلم "به رنگ ارغوان" ساخته اميد وزارت ارشاد
  و سپاه پاسداران ،ابراھيم حاتمی کيا ،اﯾرانيان آزاده در مقابل ساختمان مرکز ھنری رﯾچموند ھيل -
محل نماﯾش فيلم  -تجمع کردند و بر عليه جمھوری اسالمی ،برگزار کنندگان پرشيا فيلم و حاميان آن،
شعار سر داده و سخنرانی کردند.
 در روز دوشنبه  7ماه جون  2010نيروھای سرنگونی طلب بر عليه جمھوری اسالمی ،در امتداد خيابان
ﯾانگ راھپيماﯾی کرده و در ميدان "مل لستمن" تورنتو تجمع اعتراض کردند.
توضيح :ھمچنين در ھمين روز تجمعی در مرکز شھر تورنتو و در مقابل سی بی سی )رادﯾو و تلوﯾزﯾون کانادا(
برگزار شد .ابتدا بنا بود که اﯾن گردھماﯾی اعتراضی به شکل زنجيره انسانی )ھر کس با پرچم و شعار خود
 غير از پرچم جمھوری اسالمی( و با ھمراھی نيروھای سرنگونی طلب در روز پنج شنبه  10جون  ،2010در امتداد خيابان ﯾانگ در نزدﯾکی ميدان “مل لستمن” ،صورتگيرد .اما گروھھای :کميته ھمبستگی با مردم اﯾران )اصالح طلبان سبز( ،ندای صلح و آزادی ،دفتر برون مرزی کميته دانشجوﯾی دفاع از زندانيان سياسی و ساﯾت
حقوق بشری ،فعالين اکثرﯾتی  -توده ای ....در نشستی پشت پرده و با آگاھی به اﯾن امر که نيروھای سرنگونی طلب در ھمين روز در ميدان "مل لستمن" گردھماﯾی
را ترتيب داده اند ،مکان و تارﯾخ اﯾن گردھماﯾی را از روز پنج شنبه  10جون  2010به روز دوشنبه  7ماه جون  ،2010تحت نام “مدنيت” و به قصد حذف نيروھای سرنگونی
طلب تغيير دادند.

ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻨﺮي رﻳﭽﻤﻮﻧﺪ

 در روز شنبه  12جون  ،2010به مناسبت اولين سالگرد "انتخابات" دھمين دوره ی رﯾاست جمھوری اسالمی اﯾران ،به دعوت "کميته ھمبستگی با مردم
اﯾران" )اصالح طلبان سبز( در کوئينزپارک  -تورنتو ،با حماﯾت گروه ھای "مدنی" ،گروھی از اﯾرانيان تجمع کردند .بر خالف برنامه ھای سال گذشته اﯾن کميته ،در
اﯾن برنامه ھيچگونه پرچم جمھوری اسالمی به چشم نخورد – حتی دوچرخه سواران ھم پرچم جمھوری اسالمی با خود نداشتند.
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اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﻲ درﻛﺮدﺳﺘﺎن؛ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و درﺳﻬﺎ
ﺳﻴﻒ ﺧﺪاﻳﺎري
عتصاب ع م وم ی روز  23اردي ب ھ ش ت  89در
کردستان در اعتراض ب ه اج رای ح ک م اع دام 5
ن ف ر از زن دان ي ان س ي اس ی از ج م ل ه اق دام ات
اعتراضی مردم آزاديخواه و راديکال است ک ه در
چند سال اخير در کردستان انجام گرفت ه اس ت.اي ن
حرکت اعتراضی مانند ساير تحرکات سياسی ب اي د
مورد نقد و بررسی ق رار گ ي رد و دس ت اوردھ ا و
درسھای آن در اختيار طبق ه ک ارگ ر و انس ان ھ ای
آگاه و آزادي خ واه ق رار گ ي رد.اي ن ن وش ت ه ک وت اه
تالشی در اين جھت است.
دستآوردھا:اولين دستاورد اعتصاب نمايش وج دان
بيدار جامعه در مخالفت با اع دام اس ت.س ال ھ اس ت
در کردستان به يمن قطب آزادي خ واه و رادي ک ال،
اعدام را قتل عمد دولتی می دانند و خ واھ ان ل غ و
مجازات اعدام ھستند .مخالف ت ب ا اع دام ي ک ی از
عرصه ھای مبارزه است که افراد زيادی را ح ول
پرچم آزادي خ واھ ی و ب راب ری ط ل ب ی ک ه ب ط ور
ھژمونيک در دست چپ و کمونيستھا اس ت ،گ رد
آورده است .امروز درج ه آزادي خ واه ب ودن اف راد
در جامعه کردستان با معيارھايی مانند مخالف ت ب ا
اعدام ،احترام به ح ق وق ک ودک ،آت ئ ي س ت ب ودن،
آزادی زن و احترام به انسان س ن ج ي ده م ی ش ود.
خوشب خ ت ان ه اي ن ب اورھ ای رادي ک ال در ج ام ع ه
کردس ت ان ب ه درج ه زي ادی ن ھ ادي ن ه ش ده اس ت.
کمونيستھا و آزاديخ واھ ان ک ردس ت ان در ده س ال
گذشته در م راس م ھ ای روز زن ،روز ک ودک،
روز ک ارگ ر و س اي ر ت ج م ع ھ ای اع ت راض ی
مانيفست خود عليه اعدام و ساير مص ائ ب ج ام ع ه
اختناق زده را اعالم کرده اند.اعت ص اب روز 23
ارديبھشت فرصتی بود تا ب ار دي گ ر و در اب ع اد
ميليونی اين خواست انسانی اعالم شود.
ھمانگونه ک ه اع دام ب ه چ ھ ره زش ت ج م ھ وری
اسالمی تبديل شده ،مخالفت ب ا اع دام ن ي ز س م ب ل
تعرض به جمھ وری اس الم ی اس ت .دي م اه س ال
گذشته مردم سيرجان اين تعرض را ب ا ح م ل ه ب ه
چوبه ھای دار و سوزاندن بساط اعدام نشان دادند.
به اين اعتباراعتصاب اخي ر ن م اي ش ق درت م ردم
در مقابله با جمھوری اسالمی نيز بود.تمام اف رادی
که در جامعه کردستان زندگی می کنند اي ن را ب ه
خوبی می دانست ن د ک ه اي ن ح رک ت در ت ق اب ل ب ا
جمھوری اسالمی شکل گرفته است.اين اع ت ص اب
س م ب ل ت ن ف رم ردم آزادي خ واه در ک ردس ت ان از
جمھوری اسالمی بود.
تاکتيک مناسب در مخالفت با ج م ھ وری اس الم ی
از ديگر دستاوردھای اي ن اع ت ص اب ب ود.ج ام ع ه
ک ردس ت ان ب ه ح ک م ادام ه ان ق الب در
شوراھا،سنگرھای شھر و ده در دھه اول پ س از
ان ق الب  57و در ن ت ي ج ه فض ای س ن گ ي ن
ميليت اري زه،ج ام ع ه ای زخ م خ ورده از ف اش ي س م
اس الم ی اس ت.در س ی س ال گ ذش ت ه ج م ھ وری
اسالمی از ھيچ فرصتی ب رای ب ه خ اک و خ ون
کشيدن اعت راض ات م ردم دري غ ن ک رده اس ت.در
دھ ه اول پ س از ان ق الب آت ش زدن خ ان ه ھ ای
مردم،دستگ ي ری و اع دام ج وان ان ب ه خ اط ر در
دس ت داش ت ن اع الم ي ه اح زاب ام ری ع ادی و
روزمره بود.در دھه دوم اندکی از تعرض آش ک ار
و ميليتانت کاسته شد اما جمھوری اس الم ی ک ه ت ا
چ ن گ و دن دان در ک ردس ت ان مس ل ح اس ت در

فرصت ھايی مانند دوم اسفن د  77ب ار
ديگر مسلسل ھايش ان را ب روی م ردم
گش ودن د ت ا ب وی ب اروت و خ ون از
حافظه مردم پ اک نش ود.در دھ ه س وم
اين نبرد به محيط جھنم ی " ک ار " در
مرزھا و ت ع رض ب ه م ع ي ش ت م ردم
کش ي ده ش ده اس ت و م ردم ھ ر روزه
شاھد قتل،تعقيب و مجروح شدن عزيزان خ ود در
محيط کار ھستند.اعتصاب عمومی تمام ب ھ ان ه ھ ا
برای آتش گشودن به تجمعات مردمی را از دس ت
رژيم در آورد.
دستاورد مھم دي گ ر اي ن اع ت ص اب ع دم اع ت ن ای
مردم به ج ري ان ات ی ب ود ک ه م ی خ واس ت ن د اي ن
ح رک ت را در چ ھ ارچ وب " ج ن ب ش س ب ز" و

ادام ه س ي اس ت س رک وب و م رع وب
کردن م ردم اس ت .چ وب ه ھ ای دار و
جوخه ھای اعدام دستگاه ارعاب م ردم
اس ت .ج م ھ وری اس الم ی ھ ر روزه
اعدام می کند .درست يک روز قبل از
اعدام اين  5نفر فعال سياسی ،شش نفر
ديگر به " بھانه " حمل يا ق اچ اق م واد
مخدر اعدام شدند .مت أس ف ان ه ب ه ع ل ت " ع ادی "
شدن پديده اعدام به نظر می رسد جامعه حساسي ت
چندانی به " اعدام ھای غير سياس ی " ن دارد و ي ا
اھميت زيادی به اعدام قربانيان مواد مخدر،ق ت ل و
ج ن اي ت ن دارد .ب ا ت وج ه ب ه س ي اس ت ارع اب و
سرک وب ھ ر اع دام ی ب رای ج م ھ وری اس الم ی
ابزار سياسی است و بايد از سوی جامعه با ھ م ان

رويدادھای پسا ان ت خ اب ات ی ق رار دھ ن د.ک روب ی و
موسوی ب ا عش وه ھ ای ش ت ری از " ب دون آن ک ه
توضيحات روشن کنن ده ای از ات ھ ام ات و رون د
دادرسی و محاکمات به مردم داده " و " جرم آن ھ ا
به دليل علنی نبودن دادگاه و عدم رع اي ت آي ي ن و
دادرسی و قانون برای ھيچ کس ی م ح رز نش ده "
گاليه کردند تا با آتش خشم مردم آش سبز مسم وم

حساسيت پيگيری ش ود .ب اي د ت وج ه وج دان ھ ای
بيدار جامعه را از " اعدام ھ ای س ي اس ی " ف رات ر
برد.نبايد مجازات اعدام را به اعدام سياسی و غي ر
سياسی تقليل داد.
اعتراض به حکم اعدام بايد به لغو مج ازات اع دام
منتھی ش ود .اع ت ص اب ع م وم ی و اع ت راض ب ه
اجرای اعدامھا حرکت ی ان ق الب ی و ش اي ان ت ق دي ر

و منعفن را برای خود مردم بپزند غافل از اي ن ک ه
س ال ھ اس ت ک ي ف ر خ واس ت م ردم آزادي خ واه و
کمونيست ھای ک ردس ت ان ع ل ي ه ک ل ي ه ج ن اح ھ ای
جمھوری اسالمی صادر شده و سالھاست موس وی
وکروبی را در ک ن ار اح م دی ن ژاد و خ ام ن ه ای
پشت ميز متھم قرار داده اند.از س وی دي گ ر چ ن د
جريان سياسی در اپوزيسيون می خواستند سي م ای
يک اعتراض خيابانی به آن بدھند تا برای يک روز
ھم شده تزھای خود را گرم کنند.اين اعتصاب ف ی
نفسه حرکتی در مخالفت با م ج ازات اع دام و در
تقابل با جمھوری اسالمی ب ود و ب ه ھ ي چ ع ن وان
نمی توان آن را در چ ھ ارچ وب ح وادث پ س از
انتخابات  88گنجاند.
درس ھا
جمھوری اسالمی س ال ھ اس ت ش م ش ي ر را از رو
بسته است و در شناعت و زشتی گ وی س ب ق ت را
از رژيمھای فاشيستی رب وده اس ت .اج رای اع دام

است اما در تغيير جھت سي اس ت ھ ای ج م ھ وری
اسالمی بی تأثير و يا کم تأثير است .ح رک ت ھ ای
اعتراضی پس از اعدام درجه ای از ھ م ب س ت گ ی
بين آحاد جامع ه ب وج ود م ی آورد ک ه م ی ت وان د
م ات ﷼ خ وب ی ب رای س ازم ان دھ ی ي ک ح رک ت
اعتراضی قوی تر ،منسجم ت ر و ف ع ال ت ر ب رای
مبارزه عليه اعدام و به ت ب ع آن ت ع رض وس ي ع و
ھمه جانبه عليه جمھ وری اس الم ی ب وج ود آورد.
اين حرکت بايد ب ه س ازم ان دھ ی و اي ج اد تش ک ل
تبديل شود .اعتصاب ف رص ت ی ب ود ت ا ن ي روھ ای
دخيل در سازماندھی آن ھنر و فن سازمان دھ ی را
به کار گيرند .اين تجربه ھا که ب ه ھ زي ن ه گ زاف ی
حاصل شده است بايد در مقابله با اج رای اع دام و
بويژه برای نجات عزيزانی که ش ب ح م رگ روی
سر آنھا قرار دارد بکارگرفته شود.
حرکت اعتراضی مردم نشان داد که تنھا خود آنھ ا
می توانند حرکتی واقعی و عينی عليه اعدام داشت ه

باشند .در چ ن د س ال گ ذش ت ه و ب وي ژه در م ورد
فرزاد کمانگر کوھی از نامه،فاک س و درخ واس ت
از س ازم ان ھ ای ح ق وق بش ری وج ود دارد ک ه
نتوانست بطور واقعی تأثيری در لغو ح ک م داش ت ه
ب اش دو م ی ت وان گ ف ت ج م ھ وری اس الم ی از
امجازات اعدام نيز مانند پ رون ده ھس ت ه ای ب رای
نمايش " اق ت دار " خ ود در ع رص ه ب ي ن ال م ل ل ی
استفاده م ی ک ن د و ق ل دری خ ود را در ان ظ ار "
جامعه جھانی " به نمايش م ی گ ذارد.اي ن ح رک ت
ھای اعتراضی در جام ع ه چ ن ان چ ه ب ه تش ک ل و
سازماندھی منجر شود م ی ت وان د م ن ج ر ب ه ل غ و
حداکثری اعدامھا شود.مردم نبايد م ن ت ظ ر پ روس ه
دادگاھھای نمايشی و تالشھای " ن ھ ادھ ای ح ق وق
بشری " باشند.نيرو و ان رژی م ردم ب اي د ص رف
تش ک ل و ھ م ب س ت گ ی آن ھ ا در م ي ان ج ام ع ه
باشد.يکدھم نمايش ھمبستگی م ردم در اع ت ص اب
عمومی روز  23ارديبھشت در ش ک ل م ن س ج م و
سازمان ي اف ت ه و پ ي گ ي ر م ی ت وان د بس اط اع دام
جمھوری اسالمی را برچيند و در ھم بکوبد.
اعتراض روز  23ارديبھشت به اب ت ک ار و ھ م ت
چپ ھا و کمونيستھا در کردستان انجام گرف ت .در
مقابل حرکت اعتراضی کمونيستھا که پيگ ي رت ري ن
انس ان ھ ا درح رم ت ب ه انس ان ھس ت ن د ،ج ري ان ات
سياسی بی ربط به خوشبختی انسان سنت اس الم ی
عزای عمومی را به مردم ت وص ي ه ک ردن د.ع الوه
براين " ناسيوناليسم ملت فرودس ت" ب ا دام ن زدن
به احساسات رقيق شده م ردم و ب ا پ ن اه ب ردن ب ه
ادبيات عشيره ای ـ اسالمی در ق ال ب ب ک ار ب ردن
کلماتی مانن د ش ھ ي د ،وط ن ،اف ت خ ار ب ه م رگ و
سرودن اشعار و در يک کالم با " ت ق دي س م رگ"
بی تفاوتی خود به زندگ ی انس ان ھ ا را ب ه ن م اي ش
گذاشتند .نھايت اين شبيه خوانی ب ه ف راھ م ن م ودن
نيروی فناتيک ملی ـ اسالمی منج ر م ی ش ود ک ه
در ت ق اب ل ب ا ف ل س ف ه وج ود انس ان ق رار م ی
گيرد.مرگ اف ت خ ار ن ي س ت و م ردگ ان ح ت ی در
تراژيک ترين ش ک ل م رگ م ان ن د م رگ اي ن 5
عزيز سرمايه ھای جن ب ش زن ده ن ي س ت ن د .ج ن ب ش
اسالمی برای تبديل کردن انسان ب ه م اش ي ن ھ ای
کشتار به افرادی نياز دارد که وجود خود را بکل ی
باخته اند .جنبش ملی ھ م دس ت ک م ی از ج ن ب ش
اسالمی برای مغزشويی افراد ندارد .در کن ار اي ن
ن م ودھ ای ت راژي ک " م ل ت ف رودس ت" وق اح ت"
ناسيوناليسم فرادست" ن ي ز ع ي ان ش د .ک م ن ب ودن د
افراد وطن پرست چ ن د آتش ه ای ک ه ھ م ص دا ب ا
مجريان اعدام البته نه از سيمای جمھوری اسالمی
بلکه از رادي وھ اي ی م ان ن د رادي و ص دای اي ران،
راديو فردا  ،پرشين راديو ورس ان ه ھ ای اق م اری
فاشيسم ملی ،خوش ح ال ی خ ود ازق ت ل ت راژي ک "
خائنين به ايران" را وقيحانه سردادند .اج رای اي ن
اعدامھا و اعتصاب عمومی ف رص ت ی ب ود ت ا ب ار
ديگر ماھيت کليه ج ري ان ات س ي اس ی ب رای م ردم
روشن شود .قطعا ً ھمان وجدان ب ي دار ج ام ع ه ک ه
در ھمدلی با خانواده قرباني ان و در اع ت راض ب ه
جمھوری اسالمی اين حرکت را به راه ان داخ ت ن د،
دوستان و دشمنان انسانيت را شناخت ه و درس ھ ای
حاصل از اين اع ت ص اب را س رم اي ه م ب ارزه ب ا
جمھوری توحش اسالمی بکار می گيرند.
■■■
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توضيح مترجم :نظام سرمايه داری گند و کث اف ت
اش را به تمام س ل ول ھ ای ج ام ع ه از س ي دن ی ت ا
سياتل و از دبی تا ناشناخته ترين روستاھای نپال
گسترش داده است .در دو دھ ه گ ذش ت ه دن ي ای
سرمايه داری ب ه خ اط ر گ رد و خ اک ی ک ه از
ويرانه ھای سرمايه داری دولتی بلوک شرق ب پ ا
خاسته بود ،دنيا را در چنبره تبليغات ضد انسانی
خود فرو برد.
از سال گذشته و با عروج بحران اق ت ص ادی ک ه
از تبعات نظام س رم اي ه داری اس ت زن دگ ی ب ه
مراتب دھشتناک تری بر ميليونھا انسان در پ ن ج
قاره تحميل شده است .دبی نمونه عينی اين زوال
و تباھی است .در اين گ زارش ھ م ه ج ان ب ه ک ه
جان ھری از ژورناليست ھای موفق اي ن دپ ن دن ت
تھيه کرده است ،تمام جنبه ھای ضد انسانی نظ ام
س رم اي ه داری را م ی ت وان دي د .ت رج م ه اي ن
گزارش را به طبقه کارگر ايران بويژه ک ارگ ران
عسلويه که در مکانی مشابه ب ا "س ون اپ ور" ،در
نبردی نابرابر با س رم اي ه داری دس ت و پ ن ج ه
نرم می کنند  ،تقديم می کنم.
 .٥مخالفان
در اينجا ما با نيم رخ ديگری از اقليت ام ارات ی
ھا م واج ه م ی ش وي م .گ روه ک وچ ک م خ ال ف ان
زيرزمين ی ک ه ت الش م ی ک ن ن د ش ي خ ھ ا راب ه
خاطرقوانين شيادانه ب ه چ ال ش ب گ ي رن د .دش م ن
شماره يک ديک ت ات وری دب ی را م الق ات ک ردم.
محمد المنصوری که ردای سفي د ب ر ت ن دارد و
چھره ای جدی دارد .به عنوان مقدم ه م ی گ وي د
"غربی ھا اينجا می آي ن د و ب ا دي دن قص رھ ا و
ساختمان ھای مرتفع فکر م ی ک ن ن د ک ه م ا آزاد
ھستيم .اما کل اين تجارت ،کل اين بناھ ا م ت ع ل ق
به کيست؟ اينجا يک ديک ت ات وری اس ت .خ ان واده
سلطنتی فکر می ک ن ن د م ال ک کش ور ھس ت ن د و
مردم ھم بردگان آنھا ھستند .اي ن ج ا اص الً آزادی
وجود ندارد".
داخل تنھا رستوران عربی اين قصر می روي م و
المنصوری تمام چيزھای ممنوعه را ب ه م ن م ی
گويد .حرفھايی که گفتن آنھا در دب ی م ن ج ر ب ه
زندانی شدن افراد می گردد .محمد می گويد "در
دبی و از يک خانواده ماھيگير به دن ي ا آم ده ام،
پدرم درسی ف رام وش نش دن ی ب ه م ن آم وخ ت ه
است .ھيچگاه دنبال گله نرو ،خودت ف ک ر ک ن".
المنصوری با يک پيشرفت معجزه آسا وکيل شده
اس ت و در م دت ک وت اھ ی ب ه ري اس ت ان ج م ن
قضات رسيده است ،سازم ان ی ک ه ب رای اع م ال
فشار بر قوانين دبی برای مطابقت با قوانين ب ي ن
المللی حقوق بشر ايجاد شده اس ت .ام ا ب ع دھ ا و
بطورناگھانی مورد غضب شيخ محمد واق ع ش ده
است .او در گفتگو با ديده بان حقوق بش ر و ب ی

بی سی گفته بود که اين کشور ب راس اس س ي س ت م
بردگی بنا شده اس ت .خ ودش م ی گ وي د "پ ل ي س
مخفی مرا گوشه ای کشيدند و گفتن د خ ف ه ش و و
گرنه کارت را از دست می دھ ی و ب چ ه ھ اي ت
ھم نمی توانند سر ک ار ب رون د .ام ا چ گ ون ه م ی
توانم ساکت باشم؟"
گواھی وکالت و پاسپورتش را توقيف می کنند و
به گفته خودش در زمره يکی از زندانيان کش ور
در می آيد" .من و بچه ھايم در ليست سي اه ق رار
گرفته ايم ،روزنامه ھا ھم اج ازه ن دارن د چ ي زی
درباره من بنويسند"
می پرسم :چرا دولت اينچنين عالقه مند ب ه دف اع
از سيستم بردگی است؟
در جواب توضيح مفصلی می دھد "دولت م ال ک
بيشتر کمپانی ھاست ،بنابراين آنھا مخالف قوانين
حقوق بشراند چون سودشان را پاي ي ن م ی آورد.
به نفع آن ھ اس ت ک ه ک ارگ ران ب رده ب م ان ن د .در

جديد مطبوعات ،رس ان ه ھ ا را از گ زارش ھ ر
چيزی که به دبی يا اقتصادش ،آس ي ب ب رس ان د
منع کرده است .به اين ت رت ي ب ب ه روزن ام ه ھ ا
منابع پرزرق و ب رق داده ش ده اس ت ت ا درب اره
رشد شاخص ھای اقتصادی حرف بزنند".
در اينج ا ھ م ه درب اره ام واج اس الم گ راي ی ب ه
عنوان تھديدی جدی حرف می زن ن د ک ه ب ط ور
قطعی اگر توصيه ھا جدی گرفته نشود به ظھ ور
می رسد .ام روزه ھ ر ام ام ج م ع ه ای ب وس ي ل ه
دولت منصوب می شود و ھر خ ط ب ه ای ش دي داً
توسط دولت کنترل می شود تا م الي م ت ر گ ردد.
اما محمد با عصبانيت می گويد "اينجا فعالً شاھ د
اسالم گرايی نيستيم .اما فکر ميکنم اگر م ردم را
کنترل کنند و راھی برای ابراز خشم شان ن دھ ن د
بروز خواھد کرد .مردمی که ھميشه به آنھا گفت ه
شود خفه شويد ،روزی منفجر خواھند شد".
روز ب ع د ي ک ی دي گ ر از م خ ال ف ان را دي دم.

گ ذش ت ه فش اری ب ر دول ت ب ود ،ک ورس وي ی از
دمکراسی در دبی وجود داشت که توسط شيخ ھا
ب ه زور گ رف ت ه ش د .در س ه دھ ه گ ذش ت ه،
بازرگانان شھر با ھم عليه شيخ سعيد بن م ک ت وم
المکتوم )حاکم وقت دبی( متحد ش دن د و اص رار
داشتند که بايد آنھا امور بازرگ ان ی دول ت را در
دست بگيرند .فقط چند سال طول کشيد و شيخ ب ا
حمايت بريتانيا آن ھ ا را ج ارو ک رد .ام روز ھ م
شيخ محمد کشور را به يک دولت ـ اعتبار تبدي ل
کرده است ،شھری که سرتاسر با وام ساخته شده
اس ت .دب ی  ١٠٧درص د نس ب ت ب ه درآم د ک ل
کشور بدھکار است .اگر ھمسايه غرق در ن ف ت،
دسته چک اش را ب ي رون ن ک ش ي ده ب ود ،ق ط ع ا ً
دولت منفجر می شد".
محمد بر اين باور است که اين وض ع ي ت آزادی
را ب ي ش ت ر م ح دود م ی ک ن د" .اک ن ون اب وظ ب ی
ارکستر را ت ن ظ ي م م ی ک ن د ک ه از دب ی خ ي ل ی
محافظه کارتر و بس ت ه ت ر اس ت .روز ب ه روز
آزادی در حال نابود ش دن اس ت .اخ ي راً ق وان ي ن

عبدالخالق عبدﷲ ،استاد علوم سياسی در دانشگ اه
ام ارات .عص ب ان ي ت او ن ه ب خ اط ر اص الح ات
سياسی ،بلکه از زوال ھويت اماراتی ھ اس ت .او
در بين ط رف داران خ ود ب ه راھ ن م اي ی ص ري ح
اللھجه وک م ي اب در ب ي ان ع ق اي د ش ھ رت دارد.
عبدال خ ال ق ب ا افس ردگ ی م ی گ وي د "در اي ن ج ا
گسستی وجود دارد .اين شھر کام الً م ت ف اوت از
چيزی است که زمان تولد من در  ٥٠س ال ق ب ل
بود ".او به توريست ھای غربی و ساختمان ھای
درخشان نگاھی می اندازد و می گويد "آنچ ه ک ه
امروز می بينيم در رؤي ا ھ م ن م ی دي دي م ،ھ ي چ
وقت فکر نمی کرديم که اين چ ن ي ن پ ي ش رف ت ه و
الگويی برای ساير کشورھای عربی شويم .م ردم
دبی به شھرشان افتخار می کنند و حق ھم دارن د
اما ھنوز  "...سری تکان م ی دھ د و ادام ه م ی
دھد "در درونمان ،می ترسيديم از اي ن ک ه ش ھ ر
مدرنی می سازيم .اما داري م آن را ب ه س رم اي ه
گذاران می بازي م" .ع ب دال خ ال ق م ی گ وي د "ھ ر
اماراتی ھم نسل من با زخمی در درون زن دگ ی

ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ از ﺗﻔﻜﺮ و ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ اﺳﺖ

می کند .قلبشان بين افتخار از طرفی و ت رس از
طرف ديگر تقسيم شده است ".دقيقا ً بعد از گف ت ه
او يک مھماندار خندان نزديک م ی ش ود و م ی
پرسد برای نوشيدن چی ميل داريد .او يک ک وک ا
سفارش می دھد.
 .٦مباھات دبی
ي ک گ روه در دب ی ھس ت ک ه ح رف زدن از
آزادی درباره آنھا درست ب ن ظ ر م ی رس د .ام ا
اين تنھا گروھی است که دولت می خ واھ د آن ھ ا
را آزاد بگذاردـ گی ھا.
در زيرزمين يک ھتل مشھور بين المللی ،ت وی
تنھ ا ک ل وپ اح ت م ال ی گ ی ھ ا در ش ب ه ج زي ره
عربستان خزيدم .در آنجا با اتحاد بين المللی ت اپ
کوتاھھا و بازوھای ورقلمبيده برخورد کردم ک ه
می رقصيدند و اکستاسی باال می انداختند .ان گ ار
در سوھو جشن گرفته اند.
يک جوان  ٢٥ساله اماراتی با موھای سيخ س ي خ
می گويد "دبی بھترين کشور جھ ان اس الم ب رای
گی ھاست!" دستش را دور کمر شوھر ٣١سال ه
اش انداخته و می گويد "م ا زن ده ھس ت ي م و م ی
تونيم ھمديگر رو ببينيم ،چ ي زی ک ه ب رای اک ث ر
عربھا امکان پ ذي ر ن ي س ت" .گ ی ب ودن در دب ی
غير قانونی است و ده س ال زن دان را ب ه دن ب ال
دارد .اما کلوبھای غير رسمی ب رای گ ی ھ ا در
دسترس است و در آنجا مردھا دور ھم جمع م ی
شوند .انگار از پليس نمی ترس ن د .ي ک ی از آن ھ ا
می گويد "ممکن است پليس کلوب را ھ م ب ب ن دد،
اما فقط ما را متفرق می سازن د .پ ل ي س ک ارھ ای
ديگری دارد که دنباش برود".
تقريبا ً در ھ ر ش ھ ر ب زرگ ی ،اف راد گ ی راھ ی
برای پيدا کردن ي ک دي گ ر دارن د .ام ا دب ی ج ای
امنی برای ھمجنس گ راي ان م ن ط ق ه خ ل ي ج ش ده
است .جايی که آنھا می توانند در ام ن ي ت نس ب ی
زندگی کنند.
صالح سرباز الغر اندامی از ارت ش ع ربس ت ان،
برای کنسرت گروه کولد پلی اينجا آمده اس ت .او
می گويد "دبی ب رای گ ی ھ ا م ح ش ر اس ت .در
عربست ان در اي ام ج وان ی "ت ک ج ن س ی" ب ودن
سخت اس ت .زن ھ ا را از م ا گ رف ت ه ان د و ھ ر
جوانی به ن وع ی گ ی اس ت .ام ا آن ھ ا ف ق ط م ی
خواھند با پسرھای پانزده تا بيست و ي ک س ال ه
سکس داشته باشند .من بيست و ھ ف ت س ال م ه و
ديگه پيرشده ام .می خواھم گی ھ ای واق ع ی را
پيدا کنم و اينجا ب ھ ت ري ن م ح ل ه .ت م ام گ ی ھ ای
عرب می خواھند در دبی زندگی ک ن ن د ".ب ا اي ن
حرفھا صالح رقص کنان دور ي ک پس ر آل م ان ی
می چرخد که بازوھای کل ف ت و خ ن ده ای گ ن ده
دارد■ .
بقيه در شماره بعد...
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ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺣﺰب ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﻲ اﻣﻴﻦ روز اﻋﺪام زﻧﺪه ﻳﺎدان ﻓﺮزاد ﻛﻤﺎ ﻧﮕﺮ  ،ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻫﻮﻟﻲ ،
ﻓﺮﻫﺎد وﻛﻴﻠﻲ  ،ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪرﻳﺎن و ﻣﻬﺪي اﺳﻼﻣﻴﺎن

ﻛﺎرﮔﺮي اﻳﺮان در آي ال او ،در رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮده اي ﻳﺎﻓﺖ

ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻼدان ﺣﺎﻓﻆ رژﻳﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ

ﺑﺮاي ﻣﺎدرﻓﺮزاد ﻛﻤﺎﻧﮕﺮ
ﺑﺮاي داﻳﻪ ﺳﻠﻄﻨﻪ
يا ِد بعضی نفرات
روشنم می دارد
قوتم می بخشد.
َره می اندازد
سرايم
اجاق
و
کھن سر ِد َ
ِ
ِ
گرمی عالی َد مشان
گرم ميآيد از
ِ
زق روحم شده است
ر
نفرات
نام بعضی
ِ ِ
دلتنگی
وقت ھر
ِ
سويشان دارم دست
جرئتم می بخشد.
روشنم می دارد .نيما يوشيج
برای دايه سلطنه عزيزکه ھمچون کو ِه شاھو
استوار ،مقاوم و سرشار اززندگيست وھمۀ
مادران و پدرانی که در سوگ از دست دادن
عزيزان خويش دردی سنگين وفرا تحمل انسانی
را بايد به دوش بکشند .برای ھمۀ مادران و
پدرانی که با شوک وارد شده به جسم و جان
خويش ازخبر اعدام جگرگوشه ھايشان درگير
ميباشند و ھرگز و ھرگز درد و رنج
عظيم ناشی از دست دادن عزيزانشان را
نميتوانند فراموش کنند .زيرا که در قانون
امر مسلم وجود دارد که پدران و
طبيعت اين ِ
مادران زودتر از فرزندان خود از دنيا خواھند
رفت و در روانشناسی نيز ثابت شده است که
مادران و پدران ھميشه خود را برای اينکه
توسط فرزندانشان به خاک سپرده شوند آماده
ميکنند و نه بر عکس.ھيچ پدر و مادری خود را
برای مرگ زودرس فرزند خويش نميتواند آماده
کند آنھم مرگی که نه بر اثر بيماری و باليای
طبيعی  ،بلکه در نتيجۀ قتل عمدی که توسط
دولت صورت گرفته باشد .پذيرفتن اينگونه
مرگھا و از دست دادنھا در واقع بسيار دشوار و
تا حدودی غير ممکن است.
دايه سلطنه عزيز !
ِمبارزان نسل
مادران
برای من شما سمبل ھمه
ِ
ِ
جديد ميبا شيد .با اجازه من ھم شما را دايه )به
زبان کردی مادر( خطاب ميکنم  .شما االن برای
من و بيشمار انسانھای مبارز دايه عزيزی
ھستيد که با حضور موقر و مقاوم و مھربان و
استوار خوددر دفاع از فرزندتان و
تمامی آرمانھای عا لی که او داشت  ،سمبلی
ِ
از انسانيت ،عشق و پايداری شده ايد .برای من
ھم ،مثل خيليھا  ،از روزی که شما را با در
بغل داشتن عکس فرزاد در جلوی سينه اتان ديدم
 ،وجودی واقعی و ملموس شديد .جھرۀ مھربان
 ،با وقار و مصممتان را از آن لحطه به بعد
نتوانستم فراموش کنم .چه با افتخار و مصم و
مھربان عکس زنده ياد فرزاد عزيزمان را بر
سينه ميفشاريدبا افتخار و وقار و غرور

خاص ِ يک زن آگاه  ،يک مادر مھربان و پر
ِ
دفاع به
جھانيان
ھمۀ
به
ميخواھد
که
افتخار
ِ
حق خويش واحساس خود را نشان دھد و بيان
ِ
کند .و شما چه زيبا و قاطعانه به درستی و به
زيبايی اين مسئوليت دشوار و بزرگ را به عھده
گرفتيد.کاری را که انجام داديد برازندۀ شما و
کمانگر ما اگر زنده بود
فرزاد ميباشد .فرزاد
ِ
بدون شک به شما بيشتر از ھر شخص ديگری
افتخار ميکرد .البته بعد ازشما به دانش
آموزان محبوب خود ھم و به تمام بشريت آگاه و
با وجدان که به دستگيری و شکنجه و اعدام او و
يارانش اعتراض کردند.
دايه سلطنه عزيز ما!
تمام انسانھای دوستدار کمونيسم  ،سو سياليزم
،عدالتخواه و آزادی طلب  ،فرزاد را با نامه
ھای بسيار زيبا ،سر شار از پپامھای انسانی ،
آزاديخواھانه و لطيف و ادبی اش  ،با شعرھايش
ارتجاع ھار و عنان
و با مقاومتش در برابر
ِ
گسيختۀ اسالمی شناختيم و ميشناسيم  .از لحظه
ای که اولين نامۀ فرزاد اين انسان مبارز و آگاه
را خواندم  ،نتوانستم او را که از ارزشھای
واالی انسانی و از فراموش شدگان و
ستمديدگان جامعه دفاع و ياد ميکرد فراموش
کنم  .مثل من و با من انسانھای بيشماری در
ايران و جھان پيوندی عميق با فرزاد و افکار و
عواطف انسانی او احساس کردند .فرزاد کمانگر
جزيی از وجود انسانھای آگاه و مبارز و
آزاديخواه ش ھزاران انسان در ايران و
جھان با فرزاد ھمراه و ھمفکر و ھم ايده اند ،
ھمۀ وجدانھای بيدار و جانھای شيفته  ،ھمۀ
بشر
کسانی که شرافت انسانی و عشق به رھايی ِ
در بند و استثمار شده برايشان مھم بود درنامه
ھای فرزاد  ،ايده ھا و آرمانھا و اھداف خويش
را خواندند و لمس کردند .فرزاد نشان داد و
ثابت کرد که در سخت ترين  ،غير انسانی ترين
و دشوارترين شرايط  ،در زير شکنجه و حکم
مرگ و تھديد به اعدام ،ھميشه يک اصل مھم
انسانی و انقالبی را بايد مد نظر داشت وآن اين
است که با جانيان اسالمی و کارگزاران ،
استثمار کنندگان و با گردانندگان اين سيستم ضد
کارگر و آدمکش کنار نيامد وبرای نجات جان
خويش چانه نزد و سر تسليم در مقابل آدمکشان
فرود نياورد.
زنده ياد فرزاد و ساير جانباختگان در برابر
ارتجاع اسالم و سرمايه تسليم نشدند و با
ِ
مقاومت خويش صدای وجدان ھمۀ بشريت
تحت ستم  ،استثمار زده  ،آگاه  ،مقاوم و مبارز
شدند .او برای نجات خود در برابر
ارتجاع تسليم نشد و از آرمانھای واالی انسانی
دفاع کرد و به ھمين دليل است که قلبھای
تمامی بشريت آگاه و با وجدان از غم از دست
دادن او و يارانش در اندوھی عظيم فرو رفته
است.

دايه سلطنه عزيز!
شما به درستی و با قلب بزرگی که داريد گفته
ايد که":فرزاد االن ديگر فقط فرزند شما نيست
،او فرزند تمام ايران است" .چه طرز تفکر زيبا
 ،جمالت عالی و بينظری  ،چه فکر و ايدۀ واال
و انسانی در اين کلمات نھفته ميباشد .درود بر
شما و وسعت احساس و درک و آگاھيتان که
مانند ديدگاه وافکار و احساس فرزاد تمام
مرزھای ساختگی زمينی و قراردادی و رنگھا و
نژادھا را در نورديد و به پيوند و ھمبستگی
با نسل بشری و انسانيت در کليت آن رسيد.
باالتر از ھمه فرزاد االن فرزند تمام جھان ستم
ديده و استثمار شده و آزاديخواه ميباشد.اسم
فرزاد کمانگراز مرزھای ساختگی که
سيستمھای سرکوب و استثمار برای بشريت ستم
ديده ساخته اند گذر کرده است و فرزاد
شخصيتی جھانی و آشنا و سمبل رھايی برای
تمامی انسانھای آگاه ومبارز و انقالبی در سطح
جھان شده است.
چه جيزی باشکوه تر و باالتر از اين برای شما
که فرزندی بدينگونه شجاع و مبارزو آگاه را در
دامن خود پرورش داديد .چيزی باالتر و
پرارزش تر از اين نميتواند برای شما وجود
داشته باشد .تربيت فرزندی توسط شما که
نامش قلب ھمۀ انسانھای کمونيست ،آگاه ،
انقالبی  ،مبارز و آزاديخواه را روشن
ميسازد.بقول نيمايوشيج شاعر بزرگ و
گرانقدر »:يا ِد بعضی نفرات روشنم
ميسازد .قوتم ميبخشد جرئتم ميبخشد«.آری
فرزاد کمانگرازاينگونه نفرات بود که يادش و
راھش ھميشه ما را روشن ميسازد و جرئت می
بخشد. .
دايه سلطنه گرامی!
شما االن فرزندان و فرزادھای بيشماری
درسراسر جھان داريد.دژخيمان ميتوانند با زور
و اعدام برای مدتی صدا ھا را در گلو خفه کنند
و فرزادھا را از شما و مادران بسياری
بگيرند .اما آنھا قادر نيستند که برای ھميشه به
اينگونه جنايتھا ادامه دھند  .فرزاد کمانگر
اکنون به تاريخ پر شکوه و سترگ مبارزات
بشری برای مبارزه در راه از بين
بردن استثمار و ستم و بدست آوردن آزادی تا
پای جان و در دفاع از انسان اسثمار شده
پيوسته است و اين را ھيچ دژخيم و دولتی که به
قتل و انسان کشی دست زده و ميزند نميتواند از
شما بگيرد.تبريک به شما که فرزاد را در دامن
خود با ارزش گذاری به اينگونه پرنسيبھای
واالی بشری پرورش داديد.با سپاس از اينکه
شما مادر عزيزو گرامی فرزاد،ما را با قلب
بزرگتان درسوگ زنده ياد فرزاد کمانگرعزيزبا
خودتان شريک دانستيد .با احترام فراوان:
بنفشه کمالی
 19خرداد  1389برابر با  9ژوئن 2010

آکسيون اعتراضی و قدرتمند فعالين حزب
کمونيست کارگری ايران در افتتاحيه نود و
نھمين کنفرانس سازمان جھانی کار )آی ال او(
بازتاب گسترده ای در رسانه ھا داشت .تصاوير
و خبر مربوط به اين اعتراض در رسانه ھای
خبری مختلف جھان منعکس شده است .در تمام
اين رسانه ھا اعالم شده است که اعضای حزب
کمونيست کارگری ايران به حضور جمھوری
اسالمی در کنفرانس جھانی کار اعتراض کرده
و خواھان اخراج جمھوری اسالمی از سازمان
جھانی کار شده اند .
به اين ترتيب برای نخستين بار خواست اخراج
جمھوری اسالمی از سازمان جھانی کار در
ابعاد گسترده ای در رسانه ھای جھان از
آمريکای شمالی ،آمريکای التين تا اروپا و آسيا
انعکاس يافته است .دھھا رسانه خبری جھان با
درج عکسھای فعالين حزب ،صدای اعتراض
ميليونھا نفر در ايران را از زبان حزب
کمونيست کارگری ايران در جھان انعکاس
دادند .وال استريت ژورنال عکس اعتراض
فعالين حزب در آی ال او را بعنوان يکی از
عکسھای مھم روز انتخاب کرده است .
برخی از رسانه ھای خبری جھان که اين
اعتراض را انعکاس داده اند عبارتند از :
آسوشيتد پرس ،ياھو نيوز ،وال استريت ژورنال،
اينديا تايمز ،يو اس تودی ،دی اليف ،داالس
مورنينگ نيوز ،روزنامه و رسانه خبری
تصويری سوئيسی  ٢٠مينوتس آنالين ،شبکه
خبری ترکيه تارز حبر و روزنامه ترکی بياض
گازاته ،تاپيک پرس ،آگر پرس ،شرکت
تلويزيونی آرکانسس ،گرين يل پيج ،فابرس )ھوم
پيج رھبران بيزينس جھان( و نيوز راديو .۶٢٠
تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری
ايران بازتاب گسترده خبر اعتراض به حضور
جمھوری اسالمی در آی ال او را ،در رسانه
ھای جھان يک موفقيت و يک سکوی پرش در
جھت انزوای ھر چه بيشتر جمھوری اسالمی از
مجامع بين المللی ميداند .ما اين موفقيت را به
مردم ايران تبريک گفته و تضمين ميدھيم به ھر
شکل ممکن برای انعکاس پيام انقالب مردم
ايران در جھان و انزوای سياسی جمھوری
اسالمی به تالش و مبارزه خود ادامه دھيم.
تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری
ايران
 ۴ژوئن ٢٠١٠

8

Rowshangar Publication Vol.4, Issue. 37, June 2010

ماھنامۀ روشنگر .سال چھارم  .شماره  .٣٧ژوئن ٢٠١٠

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
در روزﻧﺎﻣﻪ ي  8 :ﺻﺒﺢ ﭼﺎپ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ  :ﭘﺪﻳﺪهي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد !
احمدينژاد پديدهي غريب و ھ م ھ ن گ ام آش ن اي ي
اس ت .رف ت ار او در چش م بس ي ار کس ان ي ادآور
برخورد خشن و توھينآميز يک جوانک بسي ج ي
تفنگ به دست در ب راب ر ش ھ رون دان م ح ت رم ي
است که چنان تحقير ميشوند که ديگر ج ھ ان را
نميفھمند .شان اجتماعيشان ،ارج فرھن گ يش ان
و منش و س ل ي ق هيش ان ل گ دک وب م يش ود ،ب ه
زندگي خصوصيشان تجاوز ميشود ،و دس ت گ اه
تبليغاتي مدام از در و ديوار جار ميزند که ب اي د
شکرگزار باشند که در کشورشان اين »معجزهي
ھزارهي سوم« رخ داده است .احمدينژاد حاشيه
را بسيج ميکند تا مرکز قدرت را ت ق وي ت ک ن د،
مردم مستمند را به دنبال ماشين خود م يدوان د و
آنان ميدوند ،در حالي که به عاب ران دي گ ر ت ن ه
ميزنند و ھياھو و گرد و خاک ميکنند .م ح م ود
احمدينژاد از تبار آن سالطيني است که مدام در
حال جھاد ب ودهان د .او خ زان هي م رک ز را ت ھ ي
ميکن د ،ت ا س رح دات را ن ه آب اد ،ب ل ک ه از ن و
تص رف ک ن د و ب ه ح ل ق هي ارادت درآورد .او
مھندس نظام است ،اما نه از آن مھندساني که در
ابتداي حکومت اسالمي در خدمت مالھا درآمدن د
تا سازندگ ي ک ن ن د و م ع ج زهي پ ي ون د اي م ان و
تکنيک را به نمايش بگذارند .در ابتدا تکنيک در
خدمت ايمان بود .در م ورد اح م دين ژاد ،اي م ان
خود امري تکن ي ک ي اس ت .او رم ال ي اس ت ک ه
داکتر-مھندس شده است .در ذھن او جن و ات وم،
معجزه و سانتريفوژ ،معراج و موشک در ک ن ار
ھ م ردي ف ش دهان د .اح م دين ژاد ب ه ھ م ه درس
م يدھ د .او خ ت م روزگ ار اس ت ...در م ج ل س
آخوندي ھم درس دين م يدھ د .پ ي ش ل وط ي ھ م
عنتربازي ميکند.
احمدينژاد ترکيبي از رذالت و سادهلوحي اس ت.
او مجموعهاي از بدترين خصلتھاي فرھنگي ما
را در خ ود ج م ع ک رده ،ب ه اي ن ج ھ ت بس ي
خودماني جلوه ميکند :دروغ ميگويد و اي بس ا
صادقانه .غلو م يک ن د ،زرن گ اس ت و تص ور
ميکند ھر جا کم آوردي ،ميتواني از زرنگيات
مايه بگذاري و جبران کني ..در وجود ھمهي م ا
قدري احمدينژاد وج ود دارد و درس ت اي ن آن
ب خ ش ي اس ت ک ه وق ت ي ب ا آزردگ ي از
عقبمان دگ يم ان ح رف م يزن ي م ،از آن اب راز

نفرت ميکنيم.اما آن ھنگام نيز که الف م يزن ي م
و خودشيفتهايم ،باز اين وجه احمدينژادي وج ود
ماست که نمود مييابد .احمدينژاد تحقير ش دهاي
است که خود تحقير م يک ن د .س رش ار از ن ف رت
است ،اما کرامت دارد..ب ه م وض وع ن ف رت اش
که مينگرد ،ميپندارد مبعوث شده است تا او را
از ضال لت نجات دھد.
احمدينژاد نمايندهي سنتي اس ت ج ھ شک رده ب ه
مدرني ت .او م ظ ھ ر ع ق بم ان دگ ي م درن م ا و
م درن ي ت ع ق بم ان دهي م اس ت .او اع الم
ورشکستگي فرھنگ است.
احمدينژاد نشان فقدان ج دي ت م اس ت .آن زم ان
که در قم گفت ،ھال هي ن ور او را درب رگ رف ت ه،
حق ب ود ک ه ح ج ج اس الم اي ن ح ج ت را ج دي
گيرند ،عمامه بر زمين کوبند ،سينه چاک کنن د و
لباس بر تن او بردرند تا تکهاي ب ه قص د ت ب رک
به چ ن گ آورن د .آن زم ان ک ه از دس ت ي اب ي ب ه
انرژي ھستهاي در آشپزخان ه س خ ن گ ف ت ،ح ق
بود مكتب ھا و دانشگاهھا تعطيل م يش دن د ،ح ق
بود بر س ر در آم وزش و پ رورش م ين وش ت ن د
»اين خرابشده تا اطالع ثانوي تعطيل اس ت« و
آموزگاران از شرم رو نھان ميکردند.
اح م دين ژاد از م اس ت .ط رف داران او ن ي ز
ھمواليتيھاي م ا ھس ت ن د .م ي ان اح م دين ژاد ب ا
گروھي از رھ ب ران اپ وزيس ي ون ف رق چ ن دان ي
ن ي س ت .در روش ن ف ک ري اي ران ي ھ م ن وع ي
احمدينژاديس م وج ود دارد ،آن ج اي ي ک ه ي اوه
ميگويد و در عين غير جدي بودن ،سخت ج دي
ميشود .در وجود چپ افراطي ايران ،از ديرباز
احمدينژادي رخنه کرده است منھاي م ذھ ب ،ي ا
با مذھبي ک ه گ ف ت ار و م ن اس ک دي گ ري دارد.
افسران لوسآنجلس ھمگي م ق داري اح م دين ژاد
در درون خود دارند.
اح م دين ژاد نش اندھ ن دهي ج ن ب هي »م ردم ي«
جمھوري اسالمي ايران است ،جنب هاي ک ه اک ث ر
منتقدان آن نميبين ن د ،زي را ھ ن وز از ان ت ق اد از
دول ت ب ه ان ت ق اد از ج ام ع ه ن رس ي دهان د و از
ھ م دس ت يھ ا و ھ م س وي يھ اي دول ت و ج ام ع ه
غافلاند .اکنون ھمه چيز با تقلب و کودتا توضيح
داده ميشود .تقلبي صورت گرفته ،ک ه اب ع اد آن
را نم يدان ي م .ب راي اي ن ک ه ن ي روي پ وپ ول ي س م
فاشيست ي دي ن ي را ن ادي ده ن گ ي ري م ،الزم اس ت
ھمهي تحليلھا را بر تقلب و ک ودت ا ب ن ا ن ک ن ي م.
راي احمدينژاد يک ميلي ون ھ م ب اش د ،ب ايس ت ي
ريشهي اجتماعي فاشيسم ديني را جدي بگيريم.
■■■

ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻛﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻨﺎﻫﻲ

زﻧﻲ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي
ﻣﺄﻣﻮران ﻣﻨﻜﺮات را ﺑﺎ ﺷﻠﻴﻚ ﮔﻠﻮﻟﻪ

اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﻛﺮد!

ﻓﺮاري داد

ﻧﻮﺷﺘﻪ “ﺳﻠﻲ ﺗﺎ “ از ﻓﻴﺲ ﺑﻮك

 ٥خرداد ١٣٨٩
شھرزادنيوز:
زنی با شليک گلول ه ب ه س وی م أم وران پ ل ي س
مذھبی ،امر به معروف و ن ھ ی از م ن ک ر ،آن
ھا را مجب ور ب ه ف رار ک رد.

ی عر ب ست ان ،مأ مو ران د ر
به گزارش رسان هھ ا
تعقيب زنی بودند که مخفي ان ه م ردی را م الق ات
می کرده و افزون بر آن ھنگام رانندگی در شھ ر
نيز پشت فرمان اتومبيلی ديده ش ده ب وده اس ت؛
که ھر دو عمل در عربست ان م م ن وع اس ت.
گزارش روزنامه الوطن در اي ن ب اره ح اک ي س ت
که اي ن زن  40س لاه و قتی م ور د ھ ج وم افر دا
پليس قرار گرفت ،با تفنگ جنگ ی ب ه س وی آن ان
شلي ک ک رد و ب ه اي ن وس ي ل ه م رد ھ م راه او
توانست بگ ري زد.
طبق گزارش السبق ،پليس عربس ت ان س ران ج ام
توانست اين زن سوری تبار را دس ت گ ي ر ک ن د.
ش وھ ر وی ،از ات ب اع ع ربس ت ان ،از م ق ام ات
خواسته است که تابعيت ھمس رش را ل غ و ک ن ن د.
يکی از پسرانش نيز اع الم آم ادگ ی ک رده اس ت
که مادرش را ب ه خ اط ر "رف ت ار ش رم آورش"
به قتل برس ان د.
■■■

من ھم کالفه ام از زندانی شدن پناھ ی .و اش ک م
در آمد از کتک خوردن نوری زاد .در بند .و ب ا
بند بند وجودم به خود می ل رزم و از خ ود م ی
گسلم و تنم می خواھد بال بشود ،ھمه ب ال بش ود
بيايد باالی اوين و بگيرد و ببرد باالتر رھايش ان
کند راحت .
اما اين را می ن ويس م ب رای ت و ..ت وي ی ک ه در
بندی و نامت را ن م ی دان م .ت وي ی ک ه م ع روف
نيستی و اسمت يا محمد است يا مري م .ل ب ري خ ت ه
از ھزار محمد و مريم ديگ ری .ب رای آن ت وي ی
دارم داد می زنم .داد می زنم .داد می زنم که نه
نامی از تو دارم و نه نشانی .نه من و نه داوران
جشنواره ی کن .نه صندلی خ ال ی جش ن واره ب ه
نامت ھست و نه ژوليت بينوش برايت گريه م ی
کند .ای تويی که اع ت ص اب غ ذا ک ردن ت ب رای
زندان بان ت ن ھ ا ح ک م ص رف ه ج وي ی دارد .ای
تويی ناشناخته  ،تويی تو  ،ای ت وي ی ک ه ک ت ک
زدنت ت ف ري ح اس ت و ھ ي چ واک ن ش ی ب ر ن م ی
انگيزد؛ نه اندام کبودت ؛ ن ه ض رب ه م غ زی ب
سرت ،نه شکمت اگر پاره شود و زي ر دس ت و
پای زندان بان اگر بميری کسی حتا نامت را ھ م
نخواھد دانست .
ای تويی که بازجو تنش نمی لرزد که ھر س ي ل ی
صدايی اس ت ک ه م ت ک ث ر م ی ش ود  .و روزی
ھزار سيل ی ب ه ت و م ی زن د و خ ي ال ش راح ت
است.تويی که واکنش جھانی آنقدر با تو ب ي گ ان ه
است که شب با آفتاب .نه نامی داری  ،نه نشانی
 ،نه خانواده ات دھانشان به بلندگو ھا می رسد ؛
نه خودت جان نامه نوشتن داری .نه وک ي ل ی ن ه
کسی  ،کاری  .تو را می گ وي م ک ه ي ک ج اي ی
گوشه ای افتاده ای و در سوراخ نم وری غ رق ی
در گنداب .تويی را می گويم که نامت ب ی نش ان
است و متعددی و بسياری .آی تو را م ی گ وي م
تو . .غذای ھرز زندان بان را بخور.از زير در
نفس بکش و جان بکن زنده بمانی چ ون م رگ ت
تنھا بادی است در ب ي داد .و ن ام ت ت ن ھ ا اس م ی
است بر سنگی  .سنگی بر گوری.

ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺮدم را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ  :ﻣﺮدي ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دارد،
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ آن را و اﻳﻦ ﻣﺮد ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ﻟﻴﺴﺘﻲ دارد از ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻲ،
و اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻲ،
او ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﻛﻪ ﭘﺮ از آﺗﺶ و دود و ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺷﺪن و ﻧﺎراﺣﺘﻲ اﺳﺖ
و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻲ ،رﻧﺞ ﺑﻜﺸﻲ ،ﺑﺴﻮزي و ﻓﺮﻳﺎد و ﻧﺎﻟﻪ ﻛﻨﻲ
وﻟﻲ او ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارد ! …
"ﺟﻮرج ﻛﺎرﻟﻴﻦ "
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ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺎﻟﻪ:

ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ ﻣﺒﺎرزه ﻛﺮد

ﺳﻬﻴﻼ وﺣﺪﺗﻲ

ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻬﻜﻴﺶ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ
خبر را برای سايت جرس و روز ارس ال ک ردم.
بيفايده بود .گردانندگان جرس و روز اين خبر را
ناديده گرفتند .در اين چند روزه با خ ود ک ل ن ج ار
رفته ام که چگونه اين اف راد ک ه خ ود را م داف ع
حقوق بشر می دانند چشم بر حمله به منزل م ادر
لطفی که سبب بستری شدن ايشان در بيمارس ت ان
شده است ،بسته اند؟ آيا آنان اي ن اق دام را ن ق ض
حقوق بشر نمی دانند؟ بستگان قربانيان از ج م ل ه
مادران خاوران از سال شصت ،با چنين سياست ی
از جانب جمھوری اسالمی روب رو ب وده ان د...
اخبار روز
:
w w w . a k h b a r -r o o z . c o m
س هش ن ب ه  ١١خ رداد  ١ - ١٣٨٩ژوئ ن ٢٠١٠
چندی قبل در ج م ع ی دوس ت ان ه از س اي ت ھ ای
وابسته به اصالح طلبان انتقاد م ی ک ردم ک ه در
گ زارش م وارد ن ق ض ح ق وق بش ر در اي ران،
سياستی تبعيض اميز را دنبال می ک ن ن د و ب رای
نمونه مسئله چشم بستن اين سايتھا بر بازداشت و
فشارھائی که از ط رف ج م ھ وری اس الم ی ب ر
دگر انديشان وارد می شود را ذک ر ک ردم .ي ک ی
از دوستان پرس ي د آي ا ف الن خ ب ر را ب رای اي ن
سايتھا ارسال کرديد ،در پاسخ گ ف ت م ک ه وظ ي ف ه
يک سايت حرفه ای
اين است که خيرھا را جست ج و ک رده و م ن ت ش ر
نمايد .خبر بر ھم زدن ب ي س ت و دوم ي ن م راس م
سالگرد اعدام انوشيروان لطفی که اينبار به دل ي ل
فش ارھ ای وزارت اط الع ات ت ن ھ ا ب ا حض ور
بستگان نزديک خانم فروغ تاجبخش )مادرلطفی(
در منزل شخصی ايش ان ب رگ زار ش ده ب ود ،در
وب سايتھا منتشر شد .انتظار داشتم که ساي ت ھ ای
وابسته به اصالح طلبان از جمله جرس ک ه خ ود
را "به اعالميه جھانی حقوق بش ر و م ي ث اقھ ای
بين المللی مالزم آن متعھد" )درباره م ا -ج رس(
می داند،اين خبر را منتشر نماي ن د .اي ن ان ت ظ ارم
بی حاصل بود .به ياد صحب ت ھ اي م ب ا آن دوس ت
افتادم که می گفت به عوض انتقاد ،بھت ر آن ب ود
که خبر را برای سايتھای اصالح ط ل ب ان ارس ال
می کردم .با خود گفتم شايد حقيقتی در آن گ ف ت ه
باشد .خبر را برای سايت ج رس و روز ارس ال
کردم .بيفايده بود .گردانندگان جرس و روز اي ن
خبر راناديده گرفتند .در اين چ ن د روزه ب ا خ ود
کلنجار رفته ام که چگونه اين اف راد ک ه خ ود را
مدافع حقوق بشر می دانند )تنھا به اين اعتبار که
خود اين ادعا را دارند(
چشم بر حمله به م ن زل م ادر ل ط ف ی ک ه س ب ب
بستری شدن ايش ان در ب ي م ارس ت ان ش ده اس ت،
بسته اند؟ آيا آنان اين اقدام را نق ض ح ق وق بش ر
نمی دانند؟
بستگان قربانيان از جم ل ه م ادران خ اوران )ک ه
مادر لطفی از شناخته شده ترين آنان ھس ت ن د( از
سال شصت ،با چنين سياستی از جانب جمھ وری

اسالمی روبرو بوده اند.تعداد دفعاتی که بست گ ان
اعدام شدگان را بازداشت کردند و يا از حض ور
آنان برمزار فرزندانشان م م ان ع ت ن م ودن د و ي ا
م راس م ھ ای س ال گ رد ق رب ان ي ان را ب ر ھ م زده
اند ،از شماره بيرون است .تنھ ا الزم اس ت پ ای
درد دل يکی از مادران نشسته باشيد،تا بدانيد ک ه
اين سياست رسمی جم ھ وری اس الم ی ب رای ب ه
فراموشی س پ رده ش دن آن ج ن اي ت ھ ا م ی ب اش د.
جمھوری اسالمی بھتر از ھر کسی م ی دان د ک ه
برای آنکه آن جنايتھا از حافظه م ردم کش ورم ان
و جھان پاک شود ،الزم است تا بستگان قرباني ان
را
وادار به سکوت نماي د .ب اي د راب ط ه آن ان را ب ا
جامعه قطع نموده تا داستان جنايتھای انجام ش ده،
به گوش شھروندان نرسد .اما اين سياس ت ،ت ن ھ ا
به بستگان قرب ان ي ان دھ ه ش ص ت م رب وط ن م ی
شود ،ھمين سياست در مورد بس ت گ ان ق رب ان ي ان
قتلھای سياسی پائيز  ٧٧و يک سال گذشته دن ب ال
شده است .زمان ی ک ه خ ب ر بس ت ری ش دن م ادر
لطفی به دليل ھجوم ماموران اطالعاتی به م ن زل
ايشان را ش ن ي دم و س پ س س ک وت رس ان ه ھ ای
اصالح طلب را شاھد بودم ،از خود پ رس ي دم آي ا
جرس و ديگر اصالح طلبان "به تساوی ح ق وق ی
کليه شھروندان در برابر قانون ص رف ن ظ ر از
دين ،جنسيت ،دي دگ اه س ي اس ی و ن ح وه زن دگ ی
خصوصی آنھا باور"دارند) درباره م ا -ج رس؟(
اصالح طلبان از کدام حق وق بش ر ص ح ب ت م ی
کنند؟ ھمچنين ،چرا برخی از شناخته ش ده ت ري ن
فعالين حقوق بشر ،در مقابل تب ع ي ض ھ ای ک ه از
جانب اصالح طلبان بر عليه بسياری از قرباني ان
نقض گسترده حقوق بش ر در اي ران و بس ت گ ان
آنانتنھا ب ه دل ي ل" ع ق اي د و وابس ت گ ی س ي اس ی"
قربانيان اعمال شده و ميشود ،سکوت می ک ن ن د؟
مگر دفاع از حقوق بش ر ،ب ه ي ک م ع ن ی ،ج ز
مبارزه با ت ب ع ي ض ھ ای راي ج در ج ام ع ه اس ت؟
- -----------------------به تابستان نزديک م ی ش وي م و س ال گ رد کش ت ه
شدگان اعتراضھای يک سال گذشته و ق ت ل ع ام
زندانيان سياسی در تابستان  ۶٧در راه است .ب ر
ھم زدن مراسم خصوصی مادر لطفی شايد نش ان
از آن باشد که دولت قصد دارد که با شدت ع م ل
بيشتری نسبت به سالھای گ ذش ت ه ،از ب رگ زاری
ھر گونه مراسم يادبود برای قربانيان ج ن اي ت ھ ای
سی و يک ساله گذشته ،جلوگيری نمايد .س ک وت
سايت جرس و ديگر سايتھای وابست ه و ن زدي ک
به جريان اصالح ط ل ب و س ک وت چ ھ ره ھ ای
شناخته شده اصالح طلب در مقاب ل اي ن ن وع از
اقدامات بر عليه دگر انديشان و بستگان آنان ،راه
را برای اقدامات سرکوبگرانه جمھوری اس الم ی
ھموارتر خواھد کرد .

تاريخ م ب ارزه ب رای ت م ک ي ن دول ت ج م ھ وری
اسالمی به مبانی حقوق بشر را که دن ب ال ک ن ي م،
در خواھيم يافت که تالشھای بس ت گ ان زن دان ي ان
س ي اس ی و کش ت ه ش دگ ان در س ی و ي ک س ال
گذشته ،برگی زرين از اي ن م ب ارزات اس ت .در
زم ان ی ک ه ھ م ه ف ع ال ي ن ح ق وق بش ر ،ت ح ت
فشارھای جمھوری اسالمی ترک وط ن ک رده و
يا مجبور به س ک وت ش ده ب ودن د ،اي ن بس ت گ ان
زندانيان سياسی و کشته شدگان ب ودن د ک ه ب رای
بھبود شرايط زندانھا و يا تحقق عدالت تالش م ی
کردند .به خاطرات مادر ري اح ی ،م ادر ل ط ف ی،
مادر ميالن ی ،م ادرپ ن ج ه ش اھ ی و بس ي اری از
مادران ديگر نگاھی بياندازيد ،تا بداني د ،ک ه اي ن
زنان چگونه رنج زندان و فشارھای گوناگ ون را
تحمل می کردند ،اما برای نجات ج ان ف رزن دان
خود و برقراری عدالت از پ ای ن ن ش س ت ن د .پ ای
صحبت ھمسران زندانيان و کشته شدگان بنشيني د
تا بدانيد چگونه ،به تنھائی بار يک زندگی را ب ر
دوش کشيدند و در ھمان حالی که مردان بسياری
در زير فشار زندگی کمر خ م ک رده ب ودن د ،ب از
پای در راه داشتن د ت ا ب ه اداره زن دان ھ ا ،دف ات ر
مس ئ ول ي ن ح ک وم ت ی و م ج ل س و دي گ ر
ن ھ ادھ ام راج ع ه ک ن ن د ت ا اع ت راض خ ود ب ه
تبعيضھائی که بر عليه ھمسران آنان روا ميدارند
اعتراض کنند و پس از اع دام ھ م س رانش ان ،ب ا
ب رگ زاری م راس م ب زرگ داش ت و حض ور
درخاوران و ديگر گ ورس ت ان ھ ا ،ب ه ت الش خ ود
برای تحقق ع دال ت ادام ه داده ان د .ب ه ک ودک ان
زندانيان و کشتگانمان بنگريد ،که چگون ه در آن
فضای خوف انگي ز رش د و ن م و م ی ک ردن د و
امروز صدای اعتراض خود را بر عل ي ه ظ ل م ی
که در حق پدران و مادرانشان روا داشته اند بلن د
کرده اند .آيا اين تالشھا بخشی از ج ن ب ش ح ق وق
بشر در ايران ن ي س ت؟ اگ ر ت ال ش ھ ای بس ت گ ان
زندانيان سياسی و کشتگانمان برای کشف حقيقت
و جستجوی آنان برای برقراری عدال ت ،ب خ ش ی
از جنبش حقوق بشر نميباشد ،از خود بايد سئوال
کنيم که چ ه اق دام دي گ ری م ي ت وان د ب ا اي ن ن ام
شناخته شود؟ و چگونه سکوت کس ان ی ک ه خ ود
رامتعھد و م ل ت زم ب ه اص ول  ،م ع ي ارھ ا و راه
کارھای حقوق بشر اعالم م ی ک ن ن د ،در ب راب ر
فشارھائی که بر بستگان قرباني ان وارد م ي ش ود،
توضيح داد؟
ت ابس ت ان ن زدي ک اس ت و ب ي م آن م ي رود ک ه
جمھوری اسالمی اقدامات شديدتری را بر ع ل ي ه
بستگان قربانيان نقض حقوق بشر در ايران انجام
دھد.آيا بستگان قرب ان ي ان ن ق ض گس ت رده ح ق وق
بشر در دھه شصت و پ س از آن ب از ھ م ت ن ھ ا
خواھند ماند؟
□□□

ﺧﺎرج ﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟
سايت :اخبار روز

ﭼﻬﺮه ﺳﺎزي
حکومت جمھوری اسالمی در اولين
گام برای نفوذ در ميان مخالفين خود،
چھره سازی می کند .ﯾعنی برخی
افراد را که حاضر به ھمکاری با
اطالعات شده اند ،ﯾا از آغاز اطالعاتی
بوده اند ،دستگير و زندانی می کند ،به
آنھا حکم زندان می دھد ،و کم کم نام
اﯾن افراد به عنوان فعالين مخالف
جمھوری اسالمی بر سرزبان ھا می
افتد .پس از مدتی ،دﯾگر کسی نمی
پرسد که سابقه فعاليت اﯾن فرد چه
بوده و کارنامه ی تالش ھای او
چيست ،بلکه فقط زندان رفتن او کافی
است که چھره ای مورد قبول به عنوان
مخالف جمھوری اسالمی باشد و ھمه
جا پذﯾرفته شود .چه بسا فعالين خارج
کشور برای نجات او تالش کرده و کمک
می کنند که او را به خارج کشور
بياورند ،ھمانطور که بسياری از فعالين
مورد پيگرد را در خروج از کشور کمک
می کنند.
اطالعاتی ھا با بدست آوردن اطالعات
مشخص از ھوﯾت ،نقش و عملکرد
افراد مختلف ،بھترﯾن راه ھای نفوذ را
در ميان گروه ھای مختلف شناساﯾی
می کنند.

ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮﻛﺖ
ﯾکی از موفق ترﯾن کارھای اطالعات
جمھوری اسالمی ،مثل سازمان
اطالعات ھر کشور دﯾگری ،به دست
گرفتن مدﯾرﯾت حرکت است .اﯾن حرکت
می تواند مدنی ﯾا اعتراضی ﯾا
سياسی باشد .به دست گرفتن
مدﯾرﯾت می تواند با نفوذ در ﯾک حرکت
موجود صورت بگيرد و فرد نفوذی در
ميان گروه نقش کليدی را بدست گيرد،
ﯾا اﯾنکه خود اطالعات می تواند حرکت
ھای موازی حرکت ھای اعتراضی و
مدنی را سامان دھد و خود آنھا را
مدﯾرﯾت کند تا اﯾنکه ﯾک ،در جذب نيرو
با حرکت اصلی رقابت نموده و آن
حرکت اصلی را به تدرﯾج از جرﯾان خارج
سازد و دو ،مدﯾرﯾت حرکت را بصورت
کامل در دست داشته باشد تا ضمن
اﯾنکه بظاھر حرکتی وجود دارد ،در عمل
ھرگز به بنيان حکومت لطمه نزند و
سوپاپ اطمينانی وجود داشته باشد
که کامال بی خطر است...
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extremists are not really folks from the
fringe. They are more mainstream
than Mr. Awad thinks, because they
are doing exactly what their prophet
did, which is to kill anyone who dares
insult Islam or its prophet. Following
in the footsteps of the greatest Muslim
is what most Muslims should do,
right?
But as deplorable as the threats of
these 'extremists' are, I find it more
appalling that Mr. Awad quietly attempts to sneak in false information to
venerate Muhammad. His actions and
the actions of men like him are far
more dangerous than the ones he calls
extremists who attempt to kill people
that have insulted Islam or Muhammad.
Mr. Awad and his comrades continue
to hide the truth from Muslim youth
who trust the judgment of these men.
Instead of giving them insight into
what the real Muhammad did, they
distort facts to demonize everyone
who stands up against them and unmasks the truth. Muhammad was a
leader of people. He brought a religion
that today unites billions of people.
However, he was a man, and all men
are deeply flawed. He made mistakes,
committed atrocities, and did injustices. History has recorded all of these.
Mr. Awad and his comrades can either
write about the real Muhammad and
desensitize these youth so they won't
fall into the trap of Muahmmed's cult
of personality, or they can continue to
lie about facts and stoke the fire of
hatred. The choice is theirs.
But while they're figuring this out,
they need to keep their hands off the
First Amendment. Freedom of speech
is enshrined in the US Constitution for
a reason. This is America, not Pakistan or Saudi Arabia. If Mr. Awad
can't deal with freedom, if he can't
respect the US Constitution, then
maybe he should find a more suitable
country to immigrate to.
□□□

Saudi Clerics Advocate Adult Breast-Feeding Updated
Dana Kennedy
Contributor
AOL News (June 5) -- Women in
Saudi Arabia should give their breast
milk to male colleagues and acquaintances in order to avoid breaking strict
Islamic law forbidding mixing between the sexes, two powerful Saudi
clerics have said. They are at odds,
however, over precisely how the milk
should be conveyed.
A fatwa issued recently about adult
breast-feeding to establish "maternal
relations" and preclude the possibility
of sexual contact has resulted in a
week's worth of newspaper headlines
in Saudi Arabia. Some have found the
debate so bizarre that they're calling
for stricter regulations about how and
when fatwas should be issued.
Sheikh Al Obeikan, an adviser to the
royal court and consultant to the Ministry of Justice, set off a firestorm of
controversy recently when he said on
TV that women who come into regular contact with men who aren't related to them ought to give them their
breast milk so they will be considered
relatives.
"The man should take the milk, but
not directly from the breast of the
woman," Al Obeikan said, according
to Gulf News. "He should drink it and
then becomes a relative of the family,
a fact that allows him to come in contact with the women without breaking
Islam's rules about mixing."
Obeikan said the fatwa applied to men
who live in the same house or come
into contact with women on a regular
basis, except for drivers.
Al Obeikan, who made the statement
after being asked on TV about a 2007
fatwa issued by an Egyptian scholar
about adult breast-feeding, said that
the breast milk ought to be pumped
out and given to men in a glass.
But his remarks were followed by an
announcement by another high-profile

sheik, Abi Ishaq Al Huwaini, who
said that men should suckle the breast
milk directly from a woman's breast.
Shortly after the two sheiks weighed
in on the matter, a bus driver in the
country's Eastern Region reportedly
told one of the female teachers whom
he drives regularly that he wanted to
suckle milk from her breast. The
teacher has threaten to file a lawsuit
against him.
The fatwa stems from the tenets of the
strict Wahhabi version of Islam that
governs modern Saudi Arabia and
forbids women from mixing with men
who are not relatives. They are also
not allowed to vote, drive or even
leave the country without the consent
of a male "guardian."
Under Islamic law, women are encouraged to breast-feed their children
until the age of 2. It is not uncommon
for sisters, for example, to breast-feed
their nephews so they and their
daughters will not have to cover their
faces in front of them later in life. The
custom is called being a "breast milk
sibling."
But under Islamic law, breast milk
siblings have to be breastfed before
the age of 2 in five "fulfilling" sessions. Islam prohibits sexual relations
between a man and any woman who
breastfed him in infancy. They are
then allowed to be alone together
when the man is an adult because he
is not considered a potential mate.
"The whole issue just shows how
clueless men are," blogger Eman Al
Nafjan wrote on her website. "All this
back and forth between sheiks and not
one bothers to ask a woman if it's
logical, let alone possible to breastfeed a grown man five fulfilling
breast milk meals.
"Moreover, the thought of a huge
hairy face at a woman's breast does
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not evoke motherly or even brotherly
feelings. It could go from the grotesque to the erotic but definitely not
maternal."
Al Nafjan said many in the country
were appalled by the fatwa.
"We have many important issues that
need discussing," Al Nafjan told AOL
News Friday. "It's ridiculous to spend
time talking about adult breastfeeding."
Unlawful mixing between the sexes is
taken very seriously in Saudi Arabia.
In March 2009, a 75-year-old Syrian
widow, Khamisa Mohammed Sawadi,
living in the city of Al-Chamil, was
given 40 lashes and sentenced to six
months in prison after the religious
police learned that two men who were
not related to her were in her house,
delivering bread to her.
One of the two men found in her
house, Fahd, told the police that Sawadi breast-fed him as a baby so he
was considered a son and had a right
to be there. But in a later court ruling,
a judge said it could not be proved
that Fahd was her "breast milk son."
Fahd was sentenced to four months in
prison and 40 lashes, and the man
who accompanied him got six months
and 60 lashes.
The original adult breast-feeding
fatwa was issued three years ago by
an Egyptian scholar at Egypt's alAzhar University, considered Sunni
Islam's top university. Ezzat Attiya
was expelled from the university after
advocating breast-feeding of men as a
way to circumnavigate segregation of
the sexes in Egypt.
A year ago, Attiya was reinstated to
his post.
□□□
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The Truth About Muhammad and Freedom of Speech
Josh Shahryar
Journalist and Human Rights Activist
May 21
From Huffington Post

In my years as a journalist and
commentator on Islam, terrorism, the
Middle East, and human rights, I have
read tons of news and opinion. Go
through the material that is churned out
as news and opinion daily for a few
years and you'll see how many lunatics
are out there using freedom of speech
to spew garbage all over the place. I've
seen dozens of articles that not only
defy logic and insult your intelligence
but that are also factually incorrect in
an in-your-face kind of way. But nothing compares to what is written these
days in defense of Islam and the cruelty of Muslims.
One such opinion piece caught my attention exactly an hour after the May
20 "Everybody Draw Mohammed
Day" protest ended. (For those who are
unaware of this, this was a protest during which people drew cartoons of
Muhammad and posted them on their
blogs or social networking websites of
choice in protest of extremist Muslims
who threaten to abolish freedom of
speech. Thousands of people participated.)
Nihad Awad, the Executive Director of
the Council on American-Islamic Relations, has penned this piece criticizing
Everybody Draw Mohammed Day. To
give you some context, the EDMD
protest was in response to Comedy
Central censoring an episode of South
Park last month that depicted Muhammad, the prophet of Islam. The South
Park controversy, however, has deeper
roots that I will explain in a minute. To
say that Mr. Awad's piece insults your
intelligence is rather mild. Mr. Awad
uses faulty logic and then outright lies
to defend his positions.
To begin with, Mr. Awad throws
around rhetoric without understanding
the issue:
I will be the first to defend anyone's
right to express their opinion, no matter
how offensive it may be to me. Our
nation has prospered because Americans value and respect diversity. But
freedom of expression does not create

an obligation to offend or to show disrespect to the religious beliefs or revered figures of others.
Mr. Awad forgets that the First
Amendment of the US Constitution,
which also allows for freedom of religion, does not specify 'obligation' at all
when it grants US citizens the right to
freedom of speech. It simply protects
speech. Mr. Awad insinuates that freedom of speech is OK as long as no one
uses it against Islam. Should we all
revere Islam's sacred icons because
Muslims want us to?
Why is it OK for Muslims to preach
against Christianity or any other religion? Is it not insulting to tell a Christian that his or her God is a mere man,
or to tell a Hindu that Shiva is just a
puppet made out of stone? Some Muslims are perfectly fine with coming to
the West and preaching their religion -using the First Amendment -- yet when
someone mocks one of their icons -using the First Amendment -- they've
crossed a line?
Then, Mr. Awad completely ignores
the cause of this conflict, the Danish
cartoonists who are afraid of being
killed by Muslim extremists, and instead brings up the issue of Muhammad appearing on South Park: "In reaction to the recent controversy over a
depiction of Islam's Prophet Muhammad in an episode of Comedy Central's
'South Park,' a Seattle cartoonist apparently declared May 20th to be
'Everybody Draw Muhammad Day.'"
South Park's attempts to portray Muhammad began only after Danish
newspaper Jyllands-Posten published
cartoons of Muhammad in 2005. Since
then, Muslim extremists have mounted
a manhunt against the Danish cartoonists who five years ago dared to draw
Islam's prophet Muhammad in a not-so
-kind light.
Mr. Awad then explains that the Seattle cartoonist has since disavowed her
protest, and also that the creator of a
Facebook group promoting the protest
was dismayed at some of the responses. He adds: "So how should
Muslims and other Americans react to
this latest attempt by hate-mongers to
exploit the precious right of free
speech and turn May 20 into a celebration of degradation and xenophobia?"

Hate-mongers? Islamophobes? And
yes, xenophobia. Mr. Awad needs to
follow the news and understand why
this entire controversy began. If he
says it is the work of Islamophobes or
xenophobes, he should also explain
how Muslims are out trying to kill
Danish cartoonists, the courageous
artists who defied fear and did what
was right to prove that Islam is not
exempt -- yes, not exempt -- from ridicule. And if he has not understood this
clearly, then he should learn that even
the most sacred object in America, the
American flag that stands for freedom
and individual rights, can be burned in
protest.
If this was all, I would have forgiven
Mr. Awad and left it at this, but he
goes a step further and unabashedly
lies about Muhammad's character and
the teachings of Islam in order to belittle the EDMD protesters:
Next, one must examine how the
Prophet Muhammad himself reacted to
personal insults.
Islamic traditions include a number of
instances in which the Prophet had the
opportunity to retaliate against those
who abused him, but refrained from
doing so. He said, "You do not do evil
to those who do evil to you, but you
deal with them with forgiveness and
kindness."
Even when the prophet was in a position of power, he chose the path of
kindness and mercy. When he returned
to Mecca after years of exile and personal attacks, he did not take revenge
on the people who had reviled him and
abused and tortured his followers, but
instead offered a general amnesty.
In the Quran, Islam's revealed text,
God states: "Invite (all) to the way of
your Lord with wisdom and beautiful
preaching, and argue with them in
ways that are best and most gracious:
for your Lord knows best who have
strayed from His Path and who receive
guidance." (16:125)
Another verse tells the prophet to
"show forgiveness, speak for justice
and avoid the ignorant." (7:199)
This is the guidance Muslims should
follow as they express concern about
an insulting depiction of the Prophet
Muhammad, or of any other prophet of
God.

Have you ever felt embarrassed upon
seeing something embarrassing on
TV? I felt like that when I read the
lines above. Muhammad is completely
different from the man whom Mr.
Awad glorifies. He is not alone. Every
Muslim preacher will tell you that Muhammad was a peaceful man and that
he believed in freedom of speech. History, however, tells us differently.
Take the examples of Al-Nadr bin alHarith and Uqba bin Abu Muayt, captured in the first battle between Muslims and the people of Mecca at alBadr. They were both beheaded by the
order of the prophet. Uqba begged for
his life and pleaded by reminding Muhammad that he had very young children, saying, "O Mohammad, who
will look after my children?" The
peace-loving prophet replied, "Hell!"
Muhammad's defenders might argue
that these men were fair game because
they had come to war with Muslims.
Then what about Asma bint Marwan,
a poetess from Medina who wrote
verses denouncing Muhammad? He
sent a man to kill her. Asma had several children, the youngest of whom
was sleeping on her chest when Muhammad's hit-man entered the house.
He quietly removed the child from the
mother's chest, then murdered her in
cold blood. Her story is recounted by
Muslim historians time and time
again.
There are several other poets who
were killed by Muslims during Muhammad's reign after he ordered their
execution, specifically for writing insulting poems or verses. These include
Abu Afak, Ka'ab ibn Ashraf and Ibn
Sunayna. These men and women died
because they had insulted Muhammad
and Islam. I'm not sure why the hippie
prophet didn't take into account freedom of speech when he ordered their
executions.
Finally, Mr. Awad decries Muslim
extremists: "The mainstream American Muslim community, including my
own organization, has also strongly
repudiated the few members of an extremist fringe group who appeared to
threaten the creators of 'South Park.'"
Reading the history of how Muhammad dealt with offenders and insulters,
it becomes clear that these so-called
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آﻟﻦ ﮔﺮش ،دوﺷﻨﺒﻪ  31ﻣﻪ  - 2010ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﺮوز ﻋﺎرﻓﻲ

يورش ارتش اسرائيل به يک ناوگان حامل
کمک ھای بشردوستانه به غزه ،در سحرگاه 31
مه  ،2010احتماال بيست کشته داده است .اين
حمله در آب ھای بين المللی صورت گرفته.
کشورھای متعدد از جمله در اروپا و نيز دولت
فرانسه آن را محکوم کردند .برنارد کوشنر،
وزير خارجه فرانسه ،اعالم کرد که »ھيچ چيز
نمی تواند اعمال چنين خشونتی را که ما آنرا
محکوم می کنيم ،توجيه کند« .چند کشور از
جمله سوئد ،اسپانيا ،ترکيه و فرانسه سفير
اسرائيل را فراخواندند .يونان مانور ھوائی با
اسرائيل را معلق و سفر فرمانده نيروی ھوائی
اسرائيل را لغو کرد.
طبيعی است که بايد از اين محکوميت ھا
استقبال کرد .اگر چه ھنوز افرادی ھستند که
عمليات اسرائيل را توجيه می کنند .برای مثال،
بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه ،فردريک
لوفور سخنگوی وصف ناپذير حزب »اتحاد
برای جنبش مردمی« )] (UMPحزب حاکم در
فرانسه.م[ اظھار داشته که حزب او از مرگ
افراد »متاسف« است ولی »تحريکات«
»کسانی را که خود را دوستان فلسطينيان
معرفی می کنند« نکوھش می کند.
يک روز پيش از اين عمليات نظامی ،برنار
ھانری لوی با غيب گوئی که از صفات پسنديده
بی شمار اوست ،در تل آويو گفت» :من ھرگز
ارتشی اين چنين دموکراتيک نديده ام که اين
قدر اخالقی رفتار کند) «.روزنامه ھارتص،
 31مه  (1) (2010يادآوری کنيم که ھنگام
جنگ غزه ،فيلسوف ما بر روی يک تانک
اسرائيلی خراميده بود تا وارد سرزمين اشغالی
شود  .بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه ،لوی
حمله امروز را »احمقانه« ارزيابی کرده ،زيرا
ممکن است وجھه اسرائيل را خدشه دار کند.
اما ،او حتی يک کلمه برای محکوميت يا
اظھار تاسف نسبت به کشته شدگان به زبان
نياورد...
تنھا پرسشی که امروز مطرح است ،تخمين
ميزان بھائی است که دولت اسرائيل بخاطر اين
جنايت خواھد پرداخت .چرا که سازمان ملل
متحد سال ھاست ده ھا قطع نامه صادر کرده
است )و اسرائيل آنھا را نقض کرده است(،
اتحاديه اروپا متون بی شماری را به تصويب
رسانده که از اسرائيل دعوت می کنند تا به
حقوق بين المللی احترام بگذارد يا حتی به حقوق
انسانی ،مثال با شکستن تحريم غزه .ھيچکدام
از اين مصوبات در عمل به اجرا در نيامده اند.
برعکس ،اتحاديه اروپا و اياالت متحده به
اسرائيل پاداش ھم می دھند.
شاھد اين مدعا پذيرش عضويت اسرائيل در
»سازمان ھمکاری و توسعه اقتصادی« )
 (OCDEدر ھفته گذشته و ديدار بنيامين

نتانياھو ،نخست وزير اسرائيل از فرانسه برای
رسميت بخشيدن به آغاز حضور اين کشور
است .ھمان طوری که در اطالعيه »انجمن
ھمبستگی فرانسه -فلسطين« ) (AFPSدر
تاريخ  30آوريل  2010آمده است» :عضويت
اسرائيل در سازمان ھمکاری و توسعه
اقتصادی ،ضربه ای است برای صلح!« اين
عضويت به منزله تاييد انضمام کرانه باختری
و جوالن به »محدوده« اسرائيل است .حمله
اسرائيل به ناوگان صلح چند روز پس از آن
نشان می دھد که اين دولت حسن نظر يادشده را
بمنزله چراغ سبزی جھت دست يازيدن به ھر
عملياتی می داند.
در دسامبر  ،2008رويداد مشابھی رخ داده
بود .در آن ھنگام ،اتحاديه اروپا تصميم به
»ارتقای« روابط دوجانبه با اسرائيل گرفت.
تصميم ياد شده امتيازاتی به دولت اسرائيل می
داد که اتحاديه اروپا فقط برای قدرت ھای
بزرگ قائل بود .چند روزی از آن رويداد
نگذشته بود که تانک ھای اسرائيلی به سرزمين
غزه يورش برد و در کمال مصونيت از ھر
گونه مجازاتی ،مرتکب »جنايت ھای جنگی« و
حتی »جنايت عليه بشريت« شد.
ريچارد فالک ،فرستاده ويژه سازمان ملل به
سرزمين ھای اشغالی فلسطين ،در لوموند
ديپلماتيک )مارس  (2009مقاله ای نوشت با
عنوان »ضرورت بازخواست از مسئولين
تجاوز به غزه« چند ماه بعد ،کميسيون سازمان
ملل به رياست ريچارد گلدستون ،قاضی جنوب
آفريقائی جمعبندی خود را اعالم کرد گزارش
او اسرائيل را بشدت محکوم می کرد ،ھر چند
که حماس را نيز ناديده نمی گرفت .اين گزارش
تاييد می کرد که ارتش اسرائيل آتش بس را
نقض کرده و از جنايات آن پرده بر می داشت.
گزارش گلدستون گزارش ھای متعددی را که
عفو بين المللی و سازمان ديده بان حقوق بشر
منتشر کرده بودند ،تاييد می کرد.
اين گزارش ھا به اتخاذ ھيچ مجازاتی عليه
حکومت اسرائيل نيانجاميد .يکی از بھانه ھائی
که برای پرده پوشی و توجيه بی ارادگی پيش
کشيده شد ،ادعای وجود بررسی ھای جدی در
اسرائيل بود .در حالی که شارون ويل ،حقوقدان
اسرائيلی با استدالل آن را رد می کند )لوموند
ديپلماتيک ،سپتامبر  (2009در مقاله ای با
عنوان »از غزه تا مادريد ،ترور حساب شده
صالح شھاده«.
از سوی ديگر ،در اسرائيل شاھد يورش بی
سابقه ای به سازمان ھای دفاع از حقوق بشر،
چه اسرائيلی و چه بين المللی ھستيم .در اين
کشور ،اين سازمان ھا را ،پس از تھديد ايران،
حماس و حزب ﷲ ،مھم ترين تھديد استراتژيک
عليه دولت تلقی می کنند .گروه ھائی که از

سوی حکومت و جناح راست افراطی حمايت
می شوند ،کارزاری تمام عيار برای بی اعتبار
کردن آنان براه انداخته اند .نظير
»مونيتورسازمان ھای غير دولتی NGO-
Monitorکه جنگی تبليغاتی برای توجيه آن
چه غيرقابل توجيه است به پيش می برد) .به
مقاله دومينيک ويدال »دروغ ھر چه بزرگ تر
باشد) «...لوموند ديپلملتيک ،فوريه 2009
مراجعه کنيد(آيا بايد در شگفت بود که سربازان
اسرائيلی مددکارانی را که تالش می کنند به
غزه آذوقه برسانند» ،تروريست« خوانده و
چون تروريست ھا با آنان رفتار کنند؟
آيا مصونيت اسرائيل از مجازات ھمچنان ادامه
خواھد يافت يا برخی دولت ھا تصميم دقيقی
برای مجازات اسرائيل اتخاذ خواھند کرد تا به
دولت اسرائيل ) و ھمچنين مردم آن( بفھمانند که
اين سياست  ،سرکوب و اشغال بھائی دارد که
بايد بپردازند؟
دولت فرانسه ،می تواند در چارچوب اتحاديه
اروپا به شرکايش پيشنھاد کند تا پيمان ھمکاری
با اسرائيل را به اتکای ماده  2معلق کنند .اين
ماده به صراحت می گويد که اسرائيل موظف به
حفاظت از حقوق انسانی است .به مقاله ايزابل
آوران» ،مسامحه اتحاديه اروپا در برابر
اسرائيل« در سايت لوموند ديپلماتيک مراجعه
کنيد.
ھم اکنون ،فرانسه می تواند بدون اين که معطل
شرکای اروپائی اش شود ،تصميم مقتضی اتخاذ
کند
ابتدا ،برای وادار کردن اسرائيل به احترام به
حقوق و تصميمات اتحاديه اروپا ،کارزاری
برای تعيين مبداء محصوالت اسرائيلی وارداتی
در فرانسه براه انداخته و واردات محصوالت
مستعمره ھای اسرائيلی را ممنوع کند )و نه فقط
اختصاص عوارض گمرگی به آن ھا(؛
سپس ،تاکيد کند که استقرار شھرک ھای
استعماری در سرزمين ھای اشغالی غير قابل
قبول است و ساکنان اين شھرک ھا برای
مسافرت به فرانسه به ويزا نياز دارند .با
مراجعه به نشانی داوطلبان سفر به فرانسه اين
امر عمل ساده ای است؛
سرانجام ،فرانسه اعالم کند که شھروندان
فرانسه که در اسرائيل به خدمت نظام وظيفه
در می آيند ،حق خدمت در سرزمين ھای
اشغالی را ندارند .شرکت آنان در عمليات
نظامی اشغالگرانه مستوجب تعقيب قضائی
شود.
برنارکوشنر ،وزيرخارجه اعالم کرد که در
ميان کشته شدگان در کشتی ھا ،فرانسوی نبوده
است .اما ،آيا او او مطمئن است که ھيچ
شھروند فرانسوی در ميان مسئوالن جنايت
وجود ندارد؟ ■
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آيا در قبال روشنگری افکار مردم احساس مسؤليت بايد
کرد؟
اين سؤاليست که جوابش را مال نصرالدين می دھد.
ھمان مال نصرالدينی که اين مردم نامش را به مسخره
ای ابدی تبديل کرده اند.
روزی مال نصرالدين مردم را فرا می خواند که
برايشان سخنرانی کند .وقتی که مردم جمع می شوند،
ازشان می پرسد":ھی مردم! آيا می فھميد يا نمی
فھميد؟"مردم می گويند" :نه ،نمی فھميم ".مال
نصرالدين می گويد" :شما که نمی فھميد ،پس خدا شما
را بفھماند!"
روز ديگر دوباره مردم را فرا می خواند که برايشان
سخنرانی کند .اين بار که مردم جمع می شوند ،باز ھم
ازشان می پرسد:
"ھی مردم! می فھميد يا نمی فھميد؟" اين بار مردم می
گويند" :بلی ،می فھميم".مال نصرالدين می گويد" :شما
که خودتان می فھميد ،پس حاجت به گفتن من نيست"!.
اين است جواب مال نصرالدين برای مردمانی که نمی
فھمند! بلی :کسی که قرار است بفھمد بی آنکه کسی
برايش بگويد ،خودش از ھمان اول جوانيش شروع می
کند به جستجوی و تحقيق تا راه حقيقت را دريابد ،اما
کسی که قرار است مثل گوسفند در راه گله اجداديش
برود ،حتی خدا ھم نمی تواند که بفھماندش .خالصه
اينکه کسی که می فھمد خودش می فھمد و کسی که
نمی فھمد ھرگز نخواھد فھميد .پس احساس مسؤليت
در قبال روشنگری افکار مردم برای چی؟ برای اينکه
تر و خشک با ھم نسوزد؟ بگذار ھزار سال که سوخته
ای ھزار سال ديگر ھم بسوزی! بگذار که تمام دنيا
بگويند عجب مردمان گوسفندی و بی منطقی! خدا را
شکر که ما خودمان مسلمان ھستيم و در خانواده
مسلمان به دنيا آمده ايم! آنھايی که در خانواده غير
مسلمان به دنيا آمده اند ،چرا مسلمان نمی شوند؟ چرا
مثل گوسفند بدون فکر راه جد شان را می روند؟ جد
شان که اشتباه کرد ،آيا حتما ً خودشان ھم بايد اشتباه
بکنند؟ گاو را که پرستش کرد ،گاو را بپرستند؟ بت را
که پرستش کرد ،بت را بپرستند؟ نقاشی روی ديوار را
که پرستش کرد ،نقاشی روی ديوار را بپرستند؟
تصوير خيالی را که پرستش کرد ،تصوير خيالی را
بپرستند؟ و آفريده ذھنی را پرستش کرد ،آفريده ذھنی
را بپرستند؟ بلی البته که! ما اصال ً حق نداريم که در اين
مورد حرف بزنيم .چون ھر کس می تواند که برای
دلخوشی خودش خدايی داشته باشد و آنرا بپرستد .اما
افسوس بر اين که اگر جد شان به دم گاو بسته بود ،به
دم گاو بسته ھستند! اگر در بند پير و طريقت بسته بود،
در بند پير و طريقت بسته ھستند! اگر به موی مبارک
بسته بود ،به موی مبارک بسته ھستند! و اگر به يال
اسب بسته بود ،به يال اسب بسته ھستند! عجيب اينکه
اگر جد شان رنگ شاه توت را به پيشانيش زد ،رنگ
شاه توت را به پيشانی شان می زنند! اگر سنگ کربال
را به سرش زد ،سنگ کربال را به سرشان می زنند!
اگر با قمه به سرش زد ،با قمه به سر شان می زنند! و
اگر کاله پيامبری به سرش گذاشت ،کاله پيامبری به
سر شان می گذارند! عجيب تر از آن عجايبی ھستند که
ھر کدام از ديگری عجيب تر! اگر جد شان در دريای
گنگا طھارت گرفت ،در دريای گنگا طھارت می
گيرند! اگر با خاک کربال تيمم زد ،با خاک کربال تيمم
می زنند! اگر با آب زمزم استنجا گرفت ،با آب زمزم
استنجا می گيرند! و اگر با کلوخ قبرستان معقدش را
پاک کرد ،با کلوخ قبرستان معقد شان را پاک می کنند!
الگوسفندين فی الشاخی ھی و
"الگوسفن َد من سليم
َ
لگدمالی ھی" زنده باد گوسفند و جھاد در راه گله!
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ﺑﻴﻮﮔﺮاﻓﻲ:ﭘﺮوﻳﺰ ﻣﻴﺮﻣﻜﺮي

ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان دار زده ﻣﺎ
ﻓﺮزاد و دوﺳﺘﺎﻧﺶ
آﻳﺖ اﷲ ﻫﺎ

ﺑﻪ ﺳﺮود ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﺎ را داﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﻪ از ﻓﺎﻣﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﭘﺎﺷﻨﺪ
آﻳﺖ اﷲ ﻫﺎ
ﺷﺪه اﻧﺪ زﻫﺮ ﻣﺎر ﺧﺪاﻳﻲ ﻫﺎر و ﺑﻲ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن
ﭘﺮوﻳﺰ ﻣﻴﺮﻣﻜﺮي ﺷﺎﻋﺮ در

و ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺎدران ﻛﺮدﺳﺘﺎن را ﻧﻴﺶ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ

ﺗﺒﻌﻴﺪ و از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت

ﺗﻮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ ﻛﻲ ﻓﺮا ﻣﻴﺮﺳﺪ

ﻣﻮﺳﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
اﻳﺮاﻧﻲ در ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ دو
دوره ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت
دﺑﻴﺮان آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .او
ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان
در ﺗﺒﻌﻴﺪ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

د ر ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﺟﻨﺎزه ﮔﻨﺪﻳﺪه و ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻴﺎه ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼ م را آ ﺗﺶ ﺑﺰﻧﻨﺪ؟
--------------------------روح آﺷﻔﺘﻪ ام
ﻣﺮا از دﻟﻬﺮه ي ﺳﺮﮔﺮدان

در اﺗﺎوا ﻛﺎﻧﺎدا زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺗﺎ ﻛﻨﺎر ﺻﻔﺤﻪ ي از ﻳﻚ ﻛﺎﻏﺪ ﺳﭙﻴﺪ روي ﻣﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ

از اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ دو

ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻴﺸﻮم

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي

وﻗﺘﻲ ﺧﺒﺮ از آﻣﺪﻧﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ

“ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﺗﺒﻌﻴﺪي” و

ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻏﺰﻟﻲ ﻧﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻢ

“ﺑﺎران ﻫﺎي ﻣﺘﻮاري” در

در اﻳﻦ دﻳﺪار ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻗﻠﺒﺖ آﻏﻮش ﻣﺮا ﻧﻤﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ

ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
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 E - mailاز ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ
من اصال وجود ندارم ؛ برويد مثل آدم زندگي تان را
بکنيد و اين قدر داستان و شعر درست نکنيد .
خودتان من را درست کرده ايد که کاسبي کنيد و سر
ھمديگر را کاله بگذاريد  ،چرا پاي من را وسط مي
کشيد ؟ !
اگر من خدايم چرا موسي را بفرستم بگويم شنبه را تعطيل کند و عيسي را بفرستم بگويم
يک شنبه را و محمد را بفرستم بگويم جمعه را ؟
چرا کاري کنم که عيسوي شرابش را در کليسا بنوشد و مسلمان به جاي شراب شالق
بخورد ؟
اگر من وجود دارم و اين قدر مھربان بودم که ھمه دين ھا مي گويند چرا بيشتر تلفات تاريخ
و جنگ ھا در تاريخ با نام دين و انجام تکليف ديني و ھدايت مردم و بردن مردم به بھشت
صورت گرفته است ؟
اگر من خدا بودم چرا اين ھمه آدم کج و معوج به اسم من روي زمين خدايي مي کنند و
کليد بھشت مي فروشند و يا دنيا را براي مخلوقات من )؟!( جھنم کرده اند ؟
خدايي که به عبادت محتاج باشد  ،خدايي که قسم بخورد جھنمش را از نافرمانان پر مي
کند  ،خدايي که فقط محبان علي را به بھشت راه بدھد و بقيه پيامبرانش بشوند زرشک ،
خدايي که مي گويد زمين آزمايشگاه است و آدم ھا موش آزمايشگاھي و تمام آن چه که
در زمين حرام کرده را در بھشت وعده مي دھد من نيستم .اصال من نيستم .
برويد مغزتان را بکار ببريد و بيخود بي عرضگي ھايتان را به اسم اين که من چيزي مي دانم
که شما نمي دانيد نگذاريد .
اگر نمي توانيد از پس گردن کلفت ھايتان بر بيائيد چرا پاي من را وسط مي کشيد ؟ نخير ؛
قرار نيست من در آن دنيا حساب الت و لوت ھاي دنيا را برسم .
اگر عرضه داريد خودتان از خجالتشان در بيائيد و الکي خودتان را بچه مثبت ھاي بي عرضه
بھشت معرفي نکنيد .
يعني چي دست روي دست مي گذاريد و منتظران فالن و بھمان مي شويد .آقا جان قرار
نيست کسي را بفرستم.مفھوم شد ؟ ھمه اين دين و مذھب ھای ديگه ھم خودشان را
مسخره کردن ھمشون با نام من دکان باز کردن ...من اصال شماره ثبت اين دکان ھارا نمی
شناسم .وجود ندارم که بشناسم ...نبوده را که از بوده آگاه نيست .
ھمه شماھا چند ميلياردي سلول خاکستري در آن مغزھايتان داريد  ،بکارش ببريد و بجاي
تسبيح و استخاره انداختن ،از اين سلول ھا استفاده کنيد تا فاسد نشوند .
اگر در قدرت طلبي و فريبکاري روي مزرعه حيوانات را ھم سفيد کرده ايد و به ھمه دنيا
گند زده ايد چرا مي گوئيد قضا و قدر من است ؟ يعني اگه من خدا بودم اندازه مدير گوگل
ھم عرضه نداشتم يک دم و دستگاه درست و حسابي راه بندازم که ھم کارمندش راضي
باشد ھم مصرف کننده اش ؟ !
شما يک بار در اين تارنما ھا  Sign Inکنيد تا دو ھفته بس است الزم نيست روزي چند بار
جلويش خم و راست بشويد و ھزار خواھش و تمنا کنيد تا سرويس ھايش مثل ساعت کار
کند .
وضع دعا و نفرين ھايتان ھم از ھمه بدتر است !بھتان گفته باشم که  99/99درصد اين
دعاھا
Spamاست و اصال در Mail Box
من ظاھر نمي شود )تازه اگر باشم !( .آخر يعني چي ؛ خدايا ھمه را خوشبخت کن ؟ !
اگر فکر ميکنيد بھشت و جھنم ھست پس دعا می کنيد ھمه را خوشبخت کن پس در
آنصورت چه کسی جھنم را رفت و روب کند ...ديدی حاال عقلت را بکار نمی بری ...
شما ھيوالﯾی از من ساخته ايد که اصال نيست ...اين خياالت و خواب ھای روزانه را
فراموش کنيد زندگی کنيد آدم باشيد ...آدم آنطور که در جھان پديد آمده ...
آخه ھمش که نميشه کار را به کسی ديگه نسبت داد ...
□□□

ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ
ﺳﻴﺼﺪ ﮔﻞ ﺳﺮخ ،ﻳﻚ ﮔﻞ ﻧﺼﺮاﻧﻲ
ﻣﺎ را ز ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﻲ
ﻣﺎ ﮔﺮ زﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻴﺪﻳﻢ
در ﻣﺤﻔﻞ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻧﻤﻲ رﻗﺼﻴﺪﻳﻢ
*********
در ﻣﺤﻔﻞ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﻮﺷﺎ رﻗﺼﻴﺪن
داﻣﻦ زﺑﺴﺎط ﻋﺎﻓﻴﺖ ﺑﺮﭼﻴﺪن
در دﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪه ي ﺧﻮد ﺑﺮدن
در ﻳﻚ ﻳﻚ ﻛﻮﭼﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪن
ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺧﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ
از ﺧﻮن ﭘﺮﻧﺪه اي ﮔﻠﻲ رﻧﮕﻴﻦ اﺳﺖ
در ﻣﺎﺗﻢ ﮔﻞ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﻮﻳﺪ و ﮔﻞ
از داغ دل ﭘﺮﻧﺪه داغ آﺟﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﺎﻧﻮس ﻫﺰار ﺷﻌﻠﻪ اﻣﺎ در ﺑﺎد
ﻣﻲ ﺳﻮزد و ﺳﺮﺧﻮش اﺳﺖ و ﭼﻴﻦ واﭼﻴﻦ اﺳﺖ
ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﻚ و ﻣﻮﻳﻪ ﺧﻮد ﮔﻢ ﻧﻜﻨﻲ
از ﻋﺸــــﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ
در آﺗﺶ و ﺧﻮن ﭘﺮﻧﺪه ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد
ﺑﺮ ﺑﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد
اﻣﺸﺐ ﻛﻪ دوﺑﺎره ﻣﺎه ﺑﺎﻻ آﻣﺪ
ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺎد ﭘﺸﺖ در ﺧﻮاﻫﺪ زد
ﻳﻚ ﺳﺎﻗﻪ ي ﺳﺒﺰ در دﻟﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺎﺷﺖ
ﻣﻬﺘـــﺎب ﺑﺮ آن ﺷﺒﻨﻢ ﺗـﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد
ﺻﺪ ﺟﻨﮕﻞ ﺻﺒﺢ در ﻫﻮا ﻣﻲ ﺷﻜﻔﺪ
ﺧﻮرﺷﻴـــــﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺷﺮر ﺧﻮاﻫﺪ زد

15 Rowshangar Publication Vol.4, Issue. 37, June 2010

ماھنامۀ روشنگر .سال چھارم  .شماره  .٣٧ژوئن ٢٠١٠

اي ﻛﺎش ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﺎم ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻤﻴﺒﻮد
وﻛﻤﻲ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺷﺠﺎع ﺑﻮدن.
ﻫﻤﺎي :ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﺎن

واژه ﻣﺸﺒﻚ
ﻋﻴﺪي ﻧﻌﻤﺘﻲ

روز ﺳﺮ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ
از ﭘﺲ ﭘﺮ ﭼﻴﻦ ﺷﺐ
ﺑﺎ ﺗﺎج ﮔﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻛﺮﺷﻤﻪ اي در رﻓﺘﺎر
و ﺟﻬﺎن ،ﺟﺎن ﺗﺎزه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﭘﺎﻛﻲ ﺑﺎﻣﺪاد
و ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻦ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮم
ﺑﺎ رﺧﺴﺎره اي از آﺗﺶ و ﮔﻞ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد
ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﻮﺑﻪ دار
و ﺻﻒ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﺟﻮﺧﻪ آﺗﺶ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ دﻳﻮار
ﺑﺮاي ﺗﻮ اي ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻪ در ﻏﺒﺎر
اي واژه ﻣﺸﺒﻚ
ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و
ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻴﺰد ﻫﺰار
ﺑﺮاي ﺗﻮ اي آزادي
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﺎﻳﺖ ادﺑﻲ ﮔﺬر ﮔﺎه.
□□□

مرغانه  ،شوما چی گيدی؟!؟!...
"ا َ َ
ما اَن َا گيمی ُ
با شنيدن اﯾن جمله ھمه ی اﯾرانيان تنھا به ﯾاد ﯾک نفر ميفتند  ،ستاره ی درخشان سينمای اﯾران  » ،سوسن تسليمی «  .بازﯾگر توانای فيلم
» باشو  ،غرﯾبه ای کوچک «  .فيلم ھای » مادﯾان« و » شاﯾد وقتی دﯾگر« و » مرگ ﯾزدگرد« .
آن روزھا که »باشو غرﯾبه ای کوچک« نماﯾش داده می شد  ،من ھم سن و سال ھمان باشو بودم و عاشق بازﯾگری و بزرگترﯾن آرزوی من
اﯾن بود که ای کاش به جای باشو می توانستم آن نقش را بازی کنم  .من ﯾک کودک روستاﯾی بودم که با تمام وجودم آن فيلم را می
فھميدم  .در مدرسه و جشنواره ی دانش آموزی در مسابقه ھای تئاتر شرکت می کردم .
آرزو داشتم تنھا ﯾک بار سوسن تسليمی را از نزدﯾک ببينم .او در فيلم باشو غرﯾبه ای کوچک مانند مادران ھمه ی ما روستاﯾی ھا بود .من او
را مانند مادرم دوست داشتم .بارھا و بارھا از خداﯾم می خواستم تا روزی او را ببينم  .من نه تنھا عاشق ھنرش بودم  ،بلکه چھره ی زﯾبای
گيالنی و روح بلند روستاﯾيش را ستاﯾش می کردم .پس از من کسان زﯾادی را دﯾدم که مانند من او را ستاﯾش می کردند.
امروز سال ھا از دوران نوجوانيم گذشته و من در برابر چشمان کسی آواز خواندم که آرزوی دﯾدارش را داشتم  .کسی که امروز او ھم عاشق
ھنر من گشته بود  ....من به آرزوﯾم رسيدم !!
سوسن تسليمی و ھمای
به روزھای نوجوانيم بازگشتم  .او را عاشقانه در آغوش گرفتم  ،براﯾش آواز خواندم و نواختم .نمی دانستم کجای دنيا اﯾستاده ام و در پوست
خود نمی گنجيدم.
سوسن تسليمی را در شبی فراموش نشدنی درشھراستکھلم در سوئد دﯾدم در حالی که ھنوز ھمان مادر روستاﯾی بود و ھمانگونه به
گيلکی با من سخن می گفت و لبخند بر لبانش بود.
وقتی بچه ھای گروه مستان او را در کنار خودشان دﯾدند  ،آنقدر شاد شدند که بيانش نمی توان کرد .فھميدم که ھمه ی بچه ھای گروه ھم
مانند من عاشق اﯾن ھنرمند بزرگ ھستند  .ﯾکی شيفته ی بازﯾش در فيلم شاﯾد وقتی دﯾگر بود  .ﯾکی عاشق فيلم مرگ ﯾزدگرد و ھمه چون
من آرزوی دﯾدارش را داشتند.
سوسن تسليمی  ،عليرضا مجلل و گروه مستان
سوسن سال ھاست که به کشور سوئد آمده و در صحنه ھای تئاتر و سينمای اﯾنجا می درخشد .او در اﯾنجا برای خودش دارای آوازه و
ناميست که باور نکردنيست.
سرﯾال کوچک جنگلی را به ﯾاد می آورﯾد؟ ميرزا کوچک خان ﯾادتان ھست؟
وقتی کمی نماﯾش را حرفه ای تر دنبال می کردم  ،پی به تواناﯾی بازﯾگری بی نظير بردم که او نيز از سرزمين گيالن بود و آرزو داشتم که
آموزگار بازﯾگرﯾم باشد  .استاد ھاﯾم ھميشه بازی او را براﯾمان مثال می زدند  -استاد » عليرضا مجلل «  .او نيز مانند سوسن تسليمی اﯾنجا
نام و آوازه ای دارد و به نام ميھنمان افتخار می آفرﯾند.
من در اﯾنجا ميھمان عليرضا مجلل بودم و امروز شيفته ی شخصيتش ھم شدم.کسی که سالھاست در اﯾنجا پرچمدار ھنر و حامی ھنرمندان
اﯾرانيست.
سوسن تسليمی  ،ھمای و عليرضا مجلل
آرزوھاﯾم
اﯾن را برای کسانی می نوﯾسم که آرزوھای بزرگ در سر دارند و سختی ھای فراوان پيش رو...
روزھاﯾی که حتی کراﯾه ی رفتن به ھنرستان از روستا به شھر را نداشتم ؛ راھم را ادامه می دادم و آرزو می کردم.
روزھاﯾی که برای ادامه ی درسم در ساختمان ھای شھر و با کارگران کار می کردم ؛ شب و روز به سختی تمرﯾن می کردم و تنھا به ھدفم
می اندﯾشيدم.
روزھاﯾی که در خيابان ھای تھران دستفروشی می کردم  ،روزھاﯾی که آھنگ ھا وسروده ھاﯾم را ھنگام مسافرکشی با موتور می ساختم...
و نمی دانستم که قرار است اﯾنگونه مردم عاشق کارھای من باشند  .نمی دانستم که روزی فرا می رسد که به ھر شھری سفر می کنم
ھزاران نفر در انتظار دﯾدن کنسرت ھاﯾم باشند  ،....اما عاشقانه بار سختی ھا را به دوش می کشيدم و آرزو می کردم. ....
کنسرت ھای ھمای و مستان در شھرھای مختلف جھان
امروز به بسياری از آرزوھاﯾم رسيده ام  ،اما ھنوز آرزو می کنم و برای رسيدن به آنھا می جنگم و سختی ھا را به جان می خرم.
آرزوھاﯾمان خيلی به ما نزدﯾکند  ،اما برای رسيدن به آنھا باﯾد تالش کنيم . ...
شاد باشيد و بدرود

ھمای
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ﻛـﺪاﻣﻴـﻦ دﻟﭙﺬﻳـﺮ ﺗﺮ و زﻳﺒـﺎﺗـﺮ !...
ﭘـﻮﻳـﺎن اﻧﺼـﺎري
در کنار ُرخدادھای سياسی در اين گيتـی پھنـاور
و نابرابر کـه ھـر روز شاھـد آن ھا ھستيـم تـب
و تـاب جام جھانی فوتبال در آفـريقـای جنـوبـی
ھم در رسانـه ھـا جايـگاه ويـژه خـود را دارد.
بـه جـرئت می توان گفت فوتبال ،قلب ورزش
ھاست .فوتبال پـُرطـرفـدارتـرين ورزش جھانـی
است کـه می تواند ميليون ھا انسان را به دور
خود جمـع کند .فوتبال تنھا ورزشی است که می
تواند عِ ـرق ملی را به اوج خود برسانـد.
واقـعيـت اين است که چپـاولگران و غـارتگـران
سرمايه ھای مـردمی ،برای انباشتن ثـروت خود
در ھمه جا حضور دارند و دست بـه ھـر کاری
که الزم باشد می زنند .آنھـا در ايـن راه ،حتـی
ازگـرفتن نان شب مردم دردمند و ستمديده و
فقيـر ھم ابايـی ندارند.
با نگاھی اجمالی به بـرگـزاری نـوزدھميـن دوره
مسابقات جام جھانـی فوتبال و شرايط زندگی
مردم در آفريقای جنوبی ،پـی بـه اين واقـعيـت
دردناک ،مـی بـريـم.
بعداز گذشت ِ پانـزده سال از دوره تاريخی
آپـارتـايـد در آفريقای جنوبی و قـول و قـرار
ھايـی کـه رھبران کنونی ،به مردم خود دادند،
فـقـر و فـالکـت ماننـد گذشتـه ،بيـداد مـی کنـد،
درحاليکـه اين کشور ،يکی از ثروتمنـدترين
کشورھای جھان و بزرگترين توليـد کننده طال
است.
آفريقای جنوبی با جمعيتی بيش از  40ميليـون
نفرکه بيش از  80درصد آن سياھپوست ھستند

تشکيل شده است .بيش از  40درصد بيکاری،
اين کشور را فرا گرفته است .مکان ھای مُتعدی
برای به اصطالح "زنـدگـی" وجود داردکه
باديدن آن ،انسان از خودش شرم می کند.
دراين محل ھا توالت وجـود نـدارد! آب
آشاميدنی نيست! بسياری از مردم درمانده از
ھمه چيـزُ ،تشک و بالش ِ شان ،زميـن خاکـی
است و کودکان به جای مدرسه در کثافت غوطه
ورنـد .اين ھا فقط و فقط ،گوشه ھايی اسفناک و
دردنـاک ،در اين کشور طـال خيــز است.
انتخـاب اين کشور برای مسابقات جـام جھـانـی
فـوتبـال ،نـور اميدی را در دل ھای انسان ھای
ُگـرسنه و دردمنـد ،زنـده کـرد ،بـه خصوص
برای آن دسته از فـروشندگان فـقير و دوره
گردی که حتـی با فـروش شبانـه روزی دست
رنـج خـود ،بـه سختـی مـی تواننـد شکـم خـود و
احيانـأ خانواده شان را سير کنند.
فدراسيون بيـن المللـی فوتبـال معـروف به فيفا)
(fifaبه کمک دولت و سرمايه داران آن،
ميليـارد ھا دالر برای برپـايـی اين مسابقات از
جمله ساختن استوديوم فـوتبـال سرمايه گذاری
کرده است.
اين جاست که بقول معروف "مغـز انسان سوت
مـی کشد"و بايد از خود سئوال کنيـم ،در چـه
دنيـايـی زندگـی می کنيـم؟
چراکه وقـتی به اين حقيقت تلـخ پـی می بريم-
ھـزينه ای که برای ساختـن استـوديـوم فـوتبـال
مصرف شده می تـوانست 300 ،ھـزار خانـه،

بله درست خوانديـد 300 ،ھـزار خانـه آنھم به
شکل ساده ،بـرای افـراد بی شمار ِ "محروم از
ھمه چيـز زندگی عادی و طبيعـی" در ايـن
کشور زر خيـز ساختـه شود کـه سرپنـاھـی
ندارنـد.
فروشندگان کوچـک و دوره گرد خوشحال از
اينکـه در طـی يکمـاه کـه مسابقـات جـاری است
می توانند فروشی ناچيـز برای سير کردن شکم
شان ،داشته باشند ،چرا که انبوه عالقمندان
فوتبال برای تماشای مسابقات و تشويق کشور
خود از سراسر جھان به اين کشور ھجوم می
آورند.
امـا دردنـاک تـر آن اين است کـه بدانيـم،
بدستـور فيفـا و دولت ِ انتخـابـی مـردم،
ت
فروشندگان محـروم و نفرين شدگان دس ِ
"طبيعـت" به مکان ھای دور از محل برگزاری
مسابقات کـوچ داده شده اند.
بـاور کـردنـی نيست ولی ،در اين کشور طـال
خيـز ،ھمه چيـز توسط گـروھـی سرمايـه دار،
بـاور کردنی می شود .چـرا کـه اين فروشندگـان
دوره گـرد حـق ندارند در اطـراف محل
مسابقات ،دست رنـج خـود را بـه فروشنـد
) مانند فروش سوسيس ،نوشابـه و ...کـه در
ھميـن شھرھای اروپايی اينجـا و آنجـا کنـار
خيابان ديده می شوند( گويـا فقط ،حـق فـروش
و سود سرشار آن ،در قبـاله ارث پـدری سرمايه
داران نوشته شده است!
از اين رو ،اين فروشندگان بـدبخت و بيچاره،

تمـام آرزويشان به خـاک سيـاه نشست )قـرار
است آنھا در اطراف محل مسابقات تظاھـرات
کنند که حتمـأ با باتـوم ھم از آن ھـا پذيرايی می
شود(.
بگذريـم از فروش سرسام آور ميليـاردی ِ
تبليغـات و آگھـی به کشورھا ،که بايک جمع سر
انگشتـی! بـه سود بی کالن و ارقـام نجـومـی
دالر ،برمی خوريـم .و با وجود فشارھای زيادی
که )به خصوص از جانب رسانه ھا( به دولت
می شود ،آنھا حاضر نشده اند ھزينه اين بازی
ھا را در معرض ِ عمومی قرار دھنـد.
و بازھم بگذريم از اينکه برخی ازما در اين راه،
با شرط بندی ھا روی اين مسابقات )ھرچند
ناچيز( ُکمکی به اين غارتگـران سرمايه دار،
می کنيـم.
حال اين سئوال مطرح است:
ھـزينـه سرسـام آور برای اين نـوع مسابقـات و
در ازای آن ،سـود ھنگفتـی که يـک مُشت  ...را
داراتـر می کند و اينکه ،مثأل فالن کشور
قھرمان و عده ای ھم شاد شوند ،يـا ميليون ھـا
ُکلبه يـا سرپناھی و کودکستانی برای انسان ھای
محـروم و کـودکان نفـرين شده دست ِ اقتصاد
سرمايه داران ِ  ...در اين سـرزميـن طـال خيـز
ساخته شود؟
برای انسان ِ به معنای واقعی کلمه ،کـداميـن
يـک دلپذير تر و زيبـاتـر خواھـد بـود ؟؟؟
آدينـه  11يـونی  – 2010استکھلم
□□□

ﻧﮕﺎﻫﻲ ﮔﺬرا ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﭘﺎن اﺳﻼﻣﻴﺴﺖ و ﻧﺎﺳﻴﻮ ﻧﺎﻟﻴﺴﻢ در اﻳﺮان
ظھور انديشه "پان اسالميست" به اواخر قرن
نوزدھم ميالدی پيش از وقوع انقالب مشروطيت
ميرسد .اين انديشه در خاورميانه بويژه در ايران
با انديشه ھای پان اسالميستی فردی بنام سيد
جمال الدين افغانی )اسدآبادی( ظھور نمود .جمال
الدين خود را متعلق به تمامی ملت ھای اسالمی
ميدانست وموطن خاصی برای خود در نظر
نميگرفت .اما نگاھی ويژه به ايران داشت.
وخواھان اين بود که اين انديشه را از طريق
کشورايران به تمامی کشورھای اسالمی بسط
وتوسعه دھد.به عقيده اوبرای رسيدن به مقصد
موردنظر حتی مذھب شيعه و سنی ميبايد با
يکديگر ھمراه شوند.تا تمامی کشورھای اسالمی
با اتحاد به زير پرچمی اسالمی بتوانند در مقابل
انديشه ھای نوين غرب به مانند ديوار غير قابل
نفوذی بايستند .بايد به اين نکته مھم توجه نمود
که ستيز او با ھجوم فرھنگی و سياسی اقتصادی
غرب نه از بابت به تاراج رفتن سرمايه ھای
دولتھای اسالمی بود بلکه وحشت اوازريشه
دوانيدن ناسيوناليسم در غرب با پساوند
دموکراسی وليبرالی آن بود که ميتوانست خطر
بزرگی برای دنيای اسالم و زوال قدرت مراجع
مذھبی باشد .چرا که بورژوازی در غرب با
پايداری درمقابل کليسا که خدمتگزاردولت بود تا
حدی توانست به انديشه جدايی دين ازسياست
تحقق بخشد )ھرچند که خيزشھای اوليه انقالبی
درغرب بخشا انترناسيوناليستی بود برای مثال
کمون پاريس که نطفه ھای اوليه جدايی دين از

سياست راکاشت( .اسعد آبادی رابفکرانداخت که
دروحله اول ميبايد تا ثيراتی را که انقالبات
بورژوازی غرب درکشورھای منطقه بويژه در
ايران ببار آورده بودبار"سکوالريزم" آن را
حذف نموده و روحی مذھبی در آن بدمد .باوجود
آنکه ضديت اوباناسيوناليسم آشکار بود اما او با
تکيه بر اين مسئله که نود درصد مردم ايران
شيعه ھستند و خود اين شيعه بودن در منطقه ،
انحصاری ميباشد وميتواند تا زمان نياز سوار بر
گرده ناسيوناليسم در ايران گردد او را به نتايج
مھمی رساند .اويک رھبر بزرگ مذھبی بود که
ھدف اوليه او ھدفی سياسی بود.وبرای اينکه
قانون شريعت را اساس جامعه گرداند از
احساسات خام ناسيوناليستی توده مردم استفاده
نمود .اوازرويارويی با دخالتھای بی رويه
دولتھای غربی در امور داخلی کشورھای
مسلمان دستاويزی ساخت تا باآن بتواند تفکرات
ظاھرآ انقالبی را درجامعه استوارگرداند .تا به
مرور بتواند قصد اوليه خود راکه وحدت اسالمی
بود پی ريزی کند .بزرگترين حرکت او دراين
راستا تبليغات وسيع او در سالھای  1269ھجری
قمری عليه امتياز تنباکو به انگليس و دست
گذاشتن روی اين مسئله که انحصار توتون و
تنباکو ) به دستھای ناپاک و غير مسلمان ( سپرده
شده است توانست تا آنجا پيش رود که فتوای حاج
ميرزا حسن شيرازی رھبر شيعيان تھران را
برای تحريم اين انحصار بدنبال داشته باشد.اين
فتوا باعث آن گرديد تا از پايين ترين

)بيسوادترين( اقشار مردم  -با تکيه بر اشارات
مذھبی آن  -تا باالترين انھا و حتی روشنفکران
آن زمان  -با تکيه بر مبارزه با دخالتھای بيگانه
در امور کشور  -ھمه را به سمت و سوی
اعتراضی سراسری به رھبری روحانيت شيعه
که موجب شکل گرفتن ائتالف بازاريان با
روحانيت و روشنفکران شد بکشاند .درست است
که اين تحريم بعدھا موجب اصالحات اقتصادی و
اجتماعی و بويزه بطور حتم يکی از جرقه ھای
انقالب مشروطيت در سالھای بعد بود اما
متآسفانه برای ھميشه دخالت گسترده مذھب را
درون جامعه ماندگار نمود .ديگر مذھب به
عنوان الترناتيوی به ظاھر انقالبی در ھر جا
خود را به توده مردم تحميل مينمود .و خود با
تکيه بر توده ھای نا آگاه راه را برای خود ھموار
می ساخت بايد توجه داشته باشيم که با وجود
طيف ھای گوناگونی از روحانيت که د ريستر
مبارزات توده مردم شاھد ان بوديم از مترقی
ترين آنان ) شيخ محمد خيابانی ( گرفته تا ميانه
رو آنان )طبا طبايی و بھبھانی( و باالخره طيف
عقب مانده و واپس گرا )فضال نوری و
کاشانی( به اندازه حضور خود مذھب در
مبارزات مردم بر آينده ملت ايران تآثير چندانی
نداشت  .بورژوازی نيز که ھمچنان آماده ائتالف
با طبقه روحانيت برای به قدرت رسيدن خود با
تکيه بر توده ناآگاه که ھمواره در سيطره
روحانيت قرار داشت نيز حائزاھميت ميباشد.
بورژوازی و روحانيت با تکيه بر ناسيوناليسم

مذھبی با ائتالف غير رسمی خود با يکديگر
آمادگی اين را پيدا نمود ند که برای به ثمر
رسيدن خواستھای ھر دو طرف  ،ھر زمان که
الزم افتد با يکديگر مشارکت نموده تا بتوانند در
مقابل انديشه ھای انقالبی و مترقيانه جمعی از
آزاديخواھان که ھمواره ملت را از فريب و حيله
روحانيت آگاه مينمودند بايستند .چناچه ثمره اين
ائتالف در تابستان  1286در اصل دوم متمم
قانون اساسی آمده که نظارت ھيئت علمای شيعه
را در قانون اساسی الزامی نموده است .و به
دنبال آن بايد پنج نماينده منتخب از اين ھيئت در
مجلس حضور داشته باشند .و متآسفانه بعد از
گذشت سالھا در قيام سال  57ما شاھد ان بوديم
که چگونه انديشه ھای مرتجعانه سيد جمال الدين
افغان بار ديگر از بطن انديشه ھای خمينی و
دارودسته اش بيرون زده شد .وشروع به
سرکوب وحشيانه انقالبيون راستين نمود .درست
بمانند انگلی که از بدنه انقالب تغذيه نموده و
خود باعث نابودی آن ميگردد .اميد اين است که
بعد از اين ھمه تجربيات بدست آمده در خالل اين
سالھا درس آموخته و ھوشمندانه فريب اينگونه
حيله ھا ونيرنگ ھا را نخورده و به اقشار و
طبقاتی که نميتوان به آن اطمينان نمود جنبش را
نسپرده چنان که تاريخ ثابت نموده بدون تکيه بر
توده ھای زحمتکش وبيان نمودن خواست واقعی
آنان ھرگز راه به جايی نبرده و نخواھيم برد.
برداشتھا  :کتاب ناسيوناليسم به قلم کا
□□□

17 Rowshangar Publication Vol.4, Issue. 37, June 2010

ماھنامۀ روشنگر .سال چھارم  .شماره  .٣٧ژوئن ٢٠١٠
بربريت در سده ي بيستم اختراع نشده است .بين
سده ھاي  ١٣تا  ١٥چنگيز خان و سپس تيمور
لنگ وحشت و مرگ را از آسيا تا اروپا پراکندند.
**
عقيده اي رايج بر آن است که قرن بيستم خونين
ترين سده ي تاريخ بوده است .تلفات انباشته شده
انساني طي دو جنگ جھاني ) بدون احتساب ده ھا
مورد پيشين و پسين( ،جنايت ھاي جنگي و جنايت
عليه بشريت که با نسل کشي يھوديان اروپا به اوج
رسيد ،استفاده از سالح ھاي کشتار جمعي ،از
جمله سالح اتمي ،عليه ساکنان غير نظامي که داو
منازعات قرار مي گرفتند ،ھمه و ھمه دست به
دست ھم داده اند تا قرن ما را ،دست کم در زمينه
ي ابعاد خرابي ھا ،تعداد قرباني ھا و ددمنشي
دژخيمان ،به »عصر غايت ھا ) «(١تبديل کنند.
اما در اين ادعا جاي ترديد بسيار ھست .مگر آن
که بخواھيم به دوره ھاي موقت آرامش در
سرزمين ھاي معين يا به افسانه ي »جنگ پاک«
استناد کنيم .اگر مشاھدات مان را به مجموع
ساکنان کره زمين و ھمه ي ھزاره ي دوم که تازه
پايان يافته گسترش دھيم ،يقين ھاي مان به ترديد
مبدل خواھند شد.
در اين ھزار سال ،زمين حتا يک سال روي صلح
به خود نديده؛ در عوض صحنه ي وقوع ھزاران
منازعه :تاخت و تازھا و فتوحات ،جنگ ھاي قبيله
اي و قومي ،فئودالي ،دودماني ،ملي گرايانه،
استعماري و امپرياليستي ،جنگ ھاي داخلي و
جنگ ھاي مذھبي ،طغيان ،نبرد چريکي ،جنگ
ھاي آزادي بخش ،شورش ھا و انقالب ھا،
ايلغارھا و چپاول ھا ...بوده است .اکثريت عظيم
 ٤٠ميليارد انساني که در اين ھزاره زيسته اند ،در
دوران کوتاه زندگي خود ،دست کم يک جنگ را
شاھد بوده اند ).(٢
سرنوشت مشترک بشريت فقر ،جھل و تسليم بود.
جمعيتي بيش از  ٩٠در صد روستايي ) (٣که
توسط اقليتي زالو صفت و طمع کار ) شامل فئودال
ھا ،زمين داران ،رباخواران( تحت استثمار بود و
زير بار بيگاري و ماليات از پا در مي آمد ،تنھا
قوت اليموت نصيب اش مي شد ،بينابين دو مناقشه
مرگبار و نابود کننده که مي بايست ھمواره ھزينه
ھاي آن ھا را ،ھم به عنوان طعمه و ھم به عنوان
غنائم جنگي ،به دوش بکشد ،در ناامني دائم به سر
مي برد.
پيوسته يوغ دسته اي بي پايان از ظالمان را که
سوار شدن بر گرده مردم عامل شکوفايي شان بود
بر دوش مي کشيد :امپراتورھا ،شاھان ،سالطين،
پادشاھان ،شگون ھا ،سپه ساالران ،کوديلو ھا،
روساي جمھور ،شاھزادگان و بارون ھا ،وزيران
و اميران ،پاپ ھا و خلفا ...ھمه تشنه ي جاه و
جالل ،قدرت و ثروت ،آماده ارتکاب ھر گونه
عمل پليد براي دست يازي به آمال خود ،يا حفظ آن
چه به چنگ آورده اند ،آکنده از کينه ھاي فروکش
ناپذير ،در جنگ دائم با يک ديگر ،به نام خدا،
تمدن ،پرچم يا حزب.
ديروز ھم مانند امروز ،صلح و شکوفايي نسبي
تنھا يک امتياز موقت براي يک اقليت محسوب مي
شد .آن چه در نيم قرن اخير در اروپاي غربي و
آمريکاي شمالي ) يک دھم جمعيت جھان( مشاھده
مي شود نبايد ما را دچار توھم کند .در ھمين مدت
و در ھمه جا ،بيش از يک صد جنگ بيداد مي
کرد که غربيان از آنھا مصون مانده اما عموما
خودشان محرک و عوامل برانگيزاننده ي آنھا بوده
اند .چه در مورد مرگبارترين شان ) (٤چه آنھايي

ﻋﺼﺮ ﭼﻨﮕﻴﺰ ﺧﺎن و ﺗﻴﻤﻮر ﻟﻨﮓ
ﻧﻮﺷﺘﻪ  Chiristian de BRIEﻟﻮﻣﻮﻧﺪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ
که »کم دامنه« معرفي مي شوند .اما ،براي کسي
که نيمي از خانواده اش قتل عام شده و نيمي ديگر،
پس از يک ھجرت مشقت بار و طوالني ،در
اردوگاه پناھندگان به سر مي برد و براي او اميد
بازگشت به کشورش که به تلي از خاکستر تبديل
شده باقي نمانده است ،منازعه ي کم دامنه چه
معنايي مي تواند داشته باشد؟
سده بيستم ،با حدود  ٢٠٠جنگ و  ٢٠٠ميليون
کشته ،چيزي معادل  ٢درصد جمعيت قرن )،(٥
در نرم ميانگين سده ھاي قيل از خود قرار دارد.
ھمه ي مشخصاتي را که به عنوان نشانه ھاي
تعقيب و آزارھاي قرن گذشته پذيرفته ايم مي توانيم
در سرتاسر اين ھزاره نيز بازيابيم :کشتارھاي
ھمگاني مردم ،جا به جايي جمعيت و راه پيمايي
ھاي ھالکت بار ،اردوگاه ھاي مرگ ،سر به نيست
کردن دست جمعي زندانيان ،تجاوز ،شکنجه و
اعدام ھاي بي محاکمه ،ايجاد جو ارعابي که مانع
ھر گونه تالش براي مقاومت مي شود ،اسارت و
بردگي جان بدر بردگان؛ و ھمين طور غارت ،به
آتش کشيدن و نابودي شھرھا و روستاھا،
کشتزارھا و وسايل توليد؛ جنايت ھاي جنگي و
جنايت عليه بشريت که به مھاجرت خفت بار مردم
رھيده از مرگ منتھي مي شوند و آنھا را آماج
راھزنان و عوامل جنگ داخلي قرار مي دھند؛
قربانيان قحطي ھاي وحشتناک که در اثر اشاعه ي
بيماري ھاي ھمه گير و حتا بنيان برانداز تر از
کشتارھا ،به سرعت نابود مي شوند؛ و اين ھا،
ھمه ،به نام ايدئولوژي ھايي که بيشترشان منجي
طلب و نژادگرا ھستند؛ و در راس آنھا قرائتي از
کتاب مقدس ،با خداي نسل کش عھد عتيق اش ،که
امروزه در برابر دادگاه کيفري بين المللي ،قابل
تعقيب است ).(٦
جنگ ھا و کشتارھا ،ھمواره و بي وقفه ،در ھمه
ي عصرھا و ھمه ي سرزمين ھا ،جھان را به
خاک و خون کشيده اند؛ و اين نزديک ترين فصل
مشترک يک تاريخ ضد بشري است که براي
ارتکاب بدترين پليدي ھا به انتظار قرن اخير و
جنگ صنعتي ،فن آوري ھاي سالح ھاي انھدام
جمعي و کارخانه ھاي توليد مرگ ننشست .به
عالوه ،کشتار  ٩٠٠ھزار نفر در  ٩٠روز ،از
آوريل تا ژوئن  ،١٩٩٤يعني به طور متوسط
روزي ده ھزار نفر ،ھمانا کشتار توتسي ھاي
رواندا که آخرين نسل کشي ھزاره ي گذشته بود،
به ما مي آموزد که کاربرد قمه ،در ميزان
»اثربخشي« ،ھيچ دست کمي از اتاق گاز ندارد.
در ذکر مصيبت بي پايان آزارھاي متقدم بر بالياي
سده ي بيست ،دست کم دو جريان ،به خاطر عمر
طوالني شان ،گستردگي ابعاد و سبعيت فجايع دور
از وھمي که طي چندين قرن صورت داده اند،
شايان توجه ويژه اند .نخست ويرانگري ھاي
خوفناک چنگيزيان و سپس تيموريان ،بين سده ھاي
 ١٣تا  ،١٥که در سرتاسر اروسيا ]قاره ھاي اروپا
و آسيا[ ،از اقيانوس آرام گرفته تا دانوب ،در چين،
ھند و خاورميانه که اکثريت جمعيت بشر و پيش
رفته ترين تمدن ھا در آنھا سکونت داشتند،
صورت گرفت .اين جنايت ھا ،در غرب ،تقريبا
ناديده انگاشته شده اند ،اما در ياد مردم خاور زمين
آثاري نازدودني باقي گذاشته اند و تاريخ نگاران و

تاريخ دانان چيني ،ھندي ،پارس ،عرب و اسالو )
 ... (٧در اين باره ،حکايت ھا دارند .مورد دوم که
به ھمان اندازه مخرب بود ،بين سده ھاي  ١٦و
 ،٢٠با فتوحات جھاني قدرت ھاي اروپايي ھمراه
بود.
نزديک به سي سال طول کشيد تا چنگيز خان
توانست ،به زور ،عشاير متعدد مغول را که کمر
به نابودي يکديگر بسته بودند ،زير پنجه ي آھنين
خود متحد کند .اما بيست سال ،از  ١٢٠٥تا
 ،١٢٢٧کافي بود تا ايلغارھاي وحشيانه حدود
 ١٥٠ھزار سوار ،آسيا را به خاک و خون بکشند
و از اقيانوس آرام گرفته تا درياي سياه ،ميليون ھا
قرباني بر جاي گذارند .و سرانجام ،درگذشت خان
بزرگ بود که ،در آخرين لحظه ،اروپاي غربي را
از خظر نابودي نجات داد .تھاجم با نسل کشي
مردم تنگوت ،از پادشاھي سي ھيا واقع در شمال
غرب چين آغاز شد .جنگي سخت در گرفت که
صدھا ھزار کشته در پي داشت و در جريان آن
دھھا شھر آباد به طور کامل منھدم و استان ھا
نابود و براي ھميشه به دشت ھاي باير تبديل شدند.
قتل عام عظيم  ٦٠٠ھزار تنگوت حاصل اين
جنگ بود «:تا آخرين نفرشان نابود شدند .خان اين
ملت را از صحنه ي روزگار محو کرد.«.
سپس نوبت به امپراتوري کين در شمال شرقي
چين رسيد .مغول ھا در بھار  ،١٢١١در شمال
ديوار بزرگ ،يک ارتش  ٥٠٠ھزار نفري را
درھم شکستند ،به طوري که ده سال بعد ،ھنوز ھم
تا چشم کار مي کرد ،انبوه استخوان ھايي که در
اثر تابش آفتاب سفيد شده بودند ،مشاھده مي شد.
مغول ھا به اين سرزمين سرازير شدند و از جمله
تمام ساکنان پايتخت را قتل عام کردند .آنھا به
تعقيب سيلي از مھاجران وحشت زده که در
برابرشان مي گريختند ،پرداختند .روستاھا و
کشتزارھا را ويران کردند ،عامل قحطي و
گرسنگي شھرھا بودند و با آتش سوزي ،غارت،
تجاوز و کشتار ،ھر چه بر سر راه شان قرار
داشت نابود مي کردند.
در  ،١٢١٥آنھا شھر بزرگ پکن را ابتدا محاصره
و سپس تسخير کردند ٦٠ .ھزار زن ،براي آن که
به چنگ فاتحان نيافتند ،خود را از باالي باروھايي
که به طول  ٤٣کيلومتر در اطراف شھر کشيده
شده بود ،به پايين افکندند .دھھا ھزار تن که از
شدت گرسنگي دچار ضعف شده و به آدمخواري
متوسل شده بودند ،قتل عام شدند .شيوع بيماري
ھاي ھمه گير و به ويژه تيفوس ،دھھا ھزار کشته
بر ارقام قبلي افزود و مھاجمان را وادار کرد شھر
را ،پس از غارت کردن و سوزاندن ھر چه که
بود ،ترک کنند؛ آنھا رفتند ،با باري عظيم از غنايم،
شامل زنان اسير و پسر ھاي جوان ،طال،
جواھرات ،ابريشم و  ...آنھايي که جان سالم به در
برده بودند براي بقا تالش مي کردند ،بدون
پناھگاه ،بدون غذا و بدون آب ،در ميان خرابه ھا
و جنازه ھايي که طي ماه ھاي متوالي تجزيه و
فاسد مي شدند.
خيلي زود گرسنگي و قحطي به ساير استان ھا
سرايت کرد و ميليون ھا چيني را روانه ي جاده ھا
ساخت تا به ھجرت مردمي که از برابر مغول ھا
مي گريختند ،بپيوندند .شرايطي بود پر از ھرج و

مرج که در آن فساد و راھزني ،نبردھاي چريکي
و شورش ھاي دھقاني مانند »قيام سرخ جامگان«
که طبق معمول با وحشي گري بي نظيري
سرکوب شد ،رواج مي يافت .ھمه جا و به مدت
چندين دھه ،زمين ھاي کشاورزي پس نشستند،
شھر ھا و روستاھاي ويران شده به قھقرا رفتند و
نا امني و زورگويي عريان و خشن بر مناسبات
اجتماعي چيرگي يافتند .اين سناريو به خوبي جا
افتاده بود و مقدر بود که در تمام آسيا و در
سرتاسر جھان ،تا به امروز ،ھمچنان تکرار شود.
سومين ھجوم که از ھمه بدتر بود امپراتوري
پھناور ترک-ايراني خوارزم ،در برگيرنده ي
ايران ،ماوراءالنھر و افغانستان را آماج خود
ساخت .مھد تمدني بيش از ھزار ساله با شھرھاي
شکوه مندش :سمرقند ،بخارا ،گرگنج ،بلخ ،مرو ،
نيشابور ،باميان ،ھرات ،غزني ...
براي انھدام يکي از پيش رفته ترين قلمروھاي
موجود جھان ،نابودي مزارع و قنوات ،غارت
شھرھاي پر رونق و تبديل شان به تلي از خاکستر،
ورشکستگي تجارت و پيشه وري ،به بردگي
کشاندن و آواره ساختن جمعيت ھا ،به طور کامل،
و قتل عام ميليون ھا انسان توسط مغول ھا ،تنھا دو
سال ،از  ١٢٢٠تا  ،١٢٢٢کفايت کرد.
اسيري در کار نبود :از لشگرھا و پادگان ھاي
مغلوب ،سربازاني را که در ميدان رزم کشته نشده
بودند ،يک به يک گردن مي زدند؛ ھمين طور ،در
شھرھاي تحت محاصره که بيش از اندازه مقاومت
نشان داده بودند ،ھر موجود زنده اي را .آنھا را
چندين ماه» ،مانند خوک ھا ،در خوکداني ،در
انتظار مسلخ« ،حبس مي کردند و در گروه ھاي
دھھا ھزار نفري ،در ميان دريايي از خون اعدام
مي کردند .جنازه ي آنھا خوراک الشخورھا مي
شد ،از کله ھا ،مناره ھا مي ساختند ،يک طرف
مردان و در طرف ديگر زنان و کودکان ،و اين
راه و رسمي بود که تا چند قرن بعد ،ھمچنان ،در
امپراتوري عثماني و در منطقه ي بالکان ادامه
يافت .در نيشابور و در ھرات »نه سر ماند بر تن،
نه تن بر سري« ،ھمه را» ،حتا سگ ھا و گربه
ھا« را ،به طرز فجيعي به قتل رساندند.
در ھمان ھنگام ،در غرب ،يورش وحشيانه ي
ديگري جريان داشت که حاصل اش ويراني
آذربايجان بود و سوزاندن ،غارت و کشتار ھر چه
بر سر راه قرار مي گرفت .مھاجمان شھرھاي قم،
زنجان و قزوين را از روي نقشه ي جغرافيا محو
ساختند ،ھمه مردم ھمدان را سر بريدند و بعد،
گرجستان را به ھمان سرنوشت دچار کردند؛
لشکريان مسيحي را در ھم شکستند و بعد از آن،
ائتالفي از شاھزادگان روسي را در نبرد کالکا ،در
 ٣١مه  ،١٢٢٢تار و مار کردند .شکست
خوردگان زنداني جملگي اعدام شدند ،شاھزادگان
را زير تخته ھاي چوبي خواباندند تا با ضربه ھاي
سم ستوران مغول لگدکوب شوند .اين ،روز عزاي
تاريخ روس بود و آغاز انقياد آنھا نسبت به آن چه
بعدھا »قبيله ي زرين« ناميده شد .اين وضعيت
بيش از دو سده به درازا کشيد.
جانشينان چنگيزخان ،پس از تقسيم امپراتوري ميان
خود ،با ھمان روش ھا به جھان گشايي ادامه دادند
و توانستند به مدت يک و نيم سده سلطه ي بي
رحمانه خود را بر ملت ھاي مغلوب حفظ نمايند.
رونق کارشان به قيمت رنج توده ھاي دھقاني تمام
مي شد که زير فشار باج و خراج ھاي سنگين
خورد مي شدند ،يا ھمچنان زير چکمه فئودال ھاي
محلي که به چاپلوسي و پابوسي اربابان شکست
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ﻧﻘﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﻳﻨﻲ
منبع  :نيلگون در راديو زمانه
يکم دسامبر ٢٠٠۶
دو روز پيش  ،رھبر کاتوليک ھای جھان پاپ
بنديکت شانزدھم در سفرش به کشور ترکيه  ،به
جبران انتقادی که دو ماه پيش از دين اسالم کرده
بود  ،اظھار داشت که از پيوستن ترکيه به
اتحاديهء اروپا حمايت می کند .اين يک حرکت
آشتی جويانه بود برای آرام کردن خشم مسلمانان
؛ اما دليلی در دست نيست که او ديدگاه تاريخی
خود را که در سال  ٢٠٠۴بيان داشته بود عوض
کرده باشد .رھبرکنونی واتيکان باورداشت که
تمدن اسالمی »در تضاد مدام با اروپا« بوده
است .او بر وجود عامل خشونت انگشت گذاشته
بود و بالفاصله با واکنش خشن مسلمانان مواجه
شد .آنچه ھراس اروپا از اسالم را کاھش می
ت آشتی جويانهء کنونی پاپ نيست
دھد  ،ژس ِ
بلکه فروکش کردن امواج خشونت است .آنچه
امواج خشونت را فرومی نشاند  ،نقد خشونت
است از سوی خود مسلمانان .در اين برنامه به
دو عامل خشونت زا در دين اشاره می کنيم.
}عامل{تکفير و }عامل{تقليد .سپس به پادزھر
»نقد« می پردازيم که پيش شرط آن پذيرش
عنصر عقالنيت در دين است.
تکفير:
اين ھفته يکی از رھبران عالی قدر شيعی  ،آيت
ﷲ العظمی حاج شيخ محمد فاضل لنكرانی در
فتوائی حکم قتل يک روزنامه نگار را به نام
رافق تقی صادر کرد .جرم اين روزنامه نگار
اھل جمھوری آذربايجان اھانت به اسالم بوده
است .آيت ﷲ العظمی در فتوای خود می نويسد:
»چنين شخصی چنانچه مسلمان زاده باشد ،با
اعترافات مذكور مرتد است و چنانچه كافر بوده،
از مصاديق ساب النبی است و در ھر صورت
برفرض چنين اعترافاتی قتل او بر ھر كسی كه
دسترسی داشته باشد الزم است و مسئول
روزنامه مذكور كه چنين افكار و عقائدی را با
علم و توجه منتشر می كند ھمين حكم را دارد.
خداوند اسالم و مسلمين را از شر دشمنان حفظ
فرمايد«.
نخستين نشانة حضور مفھومی خشونت در دين
آن چيزی است که »سالح تکفير« نام دارد .ھمة
اديان ابراھيمی در تاريخ از اين سالح به وفور
استفاده کرده اند  ،اما در عصر جديد تنھا يک
دين ھمچنان برآن پا می فشارد .برای آنکه سالح
تکفير توجيه شود  ،ما مفھوم ديگری داريم که
»خون مباح« است .در جھان افراد و گروه
ھائی وجود دارند که به تشخيص رھبران دين
خون شان مباح است .به عبارت ديگر ريختن
خون آنھا روا و جايز است .برای شخص مؤمن
ريختن خون مباح  ،الزم االجراست.
درکتابی به نام »تحريرالوسيله« به نقل از آيت
ﷲ خمينی آمده است که »ھرکسی پيامبر)ص( را
 ،نعوذبا  ،دشنام دھد واجب است برشنونده که
او را بکشد «.برھمين اساس آيت ﷲ خمينی حکم
قتل نويسندهء ھندی ـ بريتانيائی سلمان رشدی را
صادر کرد .فھرست کسانی که در جھان  ،از
جمله در کشورما با فتوای تکفير به قتل رسيده
اند  ،يا حکم شان صادر شده اما آنھا در خفا به
سرمی برند  ،فھرستی طوالنی است .روشنگری
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در کشورما از مشروطيت تاکنون  ،از جمله به
دليل زنده نگھداشتن چنين فھرست ھائی ناکام
مانده است.
متفکر مسلمان مصری نصرحامد ابوزيد عقيده
دارد که »تکفير« نمايانگر عجز در استدالل
عقلی است .او می نويسد  ،تکفير »نشان از
عجز کامل صاحبان آن از مواجھه دليل با دليل ،
منطق با منطق و نقد در نقد است «.می توان
نتيجه گرفت تازمانی که »سالح تکفير« بخش
جدائی ناپذيری از يک نظام فکری باشد ،
خشونت ھم ذاتی اين نظام باقی خواھد ماند.
تقليد:
ھيچيک از رھبران اديان ديگر  ،در دوران
جديد  ،با چنين صراحتی فرمان قتل صادر
نکرده است و در ھيچ دين ديگری روشنفکران
دينی در برابر اين احکام چنين ساکت و پذيرا
نبوده اند .سالح تکفير بدون شک فاقد اثر می
بود اگر ھرفرد  ،جداگانه و به نحو عقالنی ،
سنجش چنين فتواھائی می پرداخت .اما
خود به
ِ
مخاطب حکم تکفير  ،شھروندان مستقل نيستند
بلکه »گروه مقلد« است .آنکه حکم صادر می
کند مرجع تقليد است و آنکه حکم را به اجرا می
گذارد پاره ای نامنفصل از يک کليت است به نام
گروه مقلد .اين پاره موجوديت مستقل ندارد بلکه
بخشی از يک دسته است» .دسته« نمی انديشد.
»دسته«  ،فاقد عقالنيت است .چنين به نظر می
رسد که در دوران جديد  ،برخالف مسيحيت يا
ت
يھوديت  ،عامل اجرائی در اخالق و سياس ِ
مدنی در کشورھای اسالمی » ،دستجات« بوده
اند نه افراد مستقل .خارج از سياست مدنی نيز،
عمل فردی »جھاد« در منشأ و در مقصد نھائی
ِ
اش معطوف به پيوستن به »اصلی« بزرگتر از
فرد است.
نقد:
نخستين شرطِ فاصله گرفتن از تقليد  ،و تکيه بر
قوای سنجش فردی است؛ يا عقلی که خود را
برمی کشد و درجايگاھی باالتر از »نص« يا
کالم قرار می دھد .سنجش مستقل عقلی را در
اينجا نقد می ناميم .عقل يک قوای بيولوژيک
انسان بالغ به
نيست .ساختمان مغزی و عصبی
ِ
خودی خود ضمانت نمی کند که عقل يا روال
عقلی نيز در ذھنيت او خانه کرده باشد .عقل
يک فراوردة فرھنگی و تاريخی است .تفکر
عقلی يک ابداع تمدنی است .فرھنگ ھای
مختلف  ،از جمله فرھنگ ھای دينی در حوزه
ھای تمدنی مختلف  ،ھريک در تاريخ خود
مواجھهء متفاوتی با پديدهء عقالنيت داشته اند.
بايد از خود پرسيد در مواجھه با عنصرعقالنيت
 ،اديان ابراھيمی از بدو تاريخ شان تا امروز ،به
ويژه در عصرجديد يا دوة مدرنيت  ،ھريک
چگونه برخوردی داشته اند .برای روشنفکران ،
اين نکته بديھی است که رھبران دينی و مراجع
تقليد بايد به »سالح نقد« با سوء ظن بنگرند.
دليل  ،آن است که ما چيزی به نام »برھان عقلی
در اثبات وحی« نداريم .بدون شک  ،تفکری که
به سالح نقد مجھز شود مفھوم وحی را ويران
خواھد کرد .عقل  ،کالم را پيش روی خود می
نھد و ھربخش آن را که نخواھد و نتواند بپذيرد
 ،بدون کوچکترين تأملی به دور می ريزد.

عقالنيت در حوزة تمدنی ما:
ت
عقالني
،
اسالم
پيدايش
می دانيم که به ھنگام
ِ
دوران توسط دانش و فلسفهء يونانی به جھان
عرضه شده بود .بنا به گفتهء محمد آرکون اسالم
شناس برجستهء الجزايری  ،نه در قرآن و نه در
س ّنت محمدی  ،خبری از تشويق به پذيرش دانش
و فلسفهء يونانی نيست .در قرون بعد نيز که
تمدن اسالمی به ضرورت و محتاطانه بخشی از
جھان فکری خود
اين ميراث يونانی را وارد
ِ
کرد  ،ھمواره »علوم عقليه« و شخص ارسطو
مورد سوءظن بودند .تمايل به »علوم دينی يا
نقلی« تا ھمين امروز در اسالم دست باال را
داشته است.
پيروزی ھای اسکندر کبير و تالش ھای رھبران
کليسای مسيحی بود که از سده ھای سوم ميالدی
 ،يعنی از چھارصدسال قبل از ظھور اسالم ،
تفکر يونانی را به خطه ھای ايران  ،عراق و
آندالوس )در اسپانيا( برد .اين نقل و انتقال
فرھنگی توسط زبان سريانی انجام شد که پيش
از عربی ،
زبان تمدنی جھان خاورنزديک و
ِ
ميانه بود .شمال بين النھرين و مناطق بزرگی از
عراق و سوريه  ،از مراکز اصلی زبان سريانی
بودند  ،زبانی که بسياری از واژگان يونانی را
در خود گرفت و به َغنای فلسفه و علم کمک
رساند .قانون مدنی زمان ساسانيان توسط ھمين
مترجمان مسيحی به زبان سريانی ترجمه شد.
مانی پيامبر نيز شش کتاب خود را به ھمين زبان
نوشت.
محمد معين به نقل از ابراھيم پورداوود آورده
است که ھنوز در بسياری از سرزمين ھای
عربی لھجهء سريانی وجود دارد و در ميان
آسوری ھای ايران و کلدانی ھای سوريه و
عراق و ترکيه نيز لھجهء سريانی به گوش می
خورد .پيش از ورود اسالم  ،صاحب خانه ھای
حوزهء تمدنی ما زرتشتيان ،مسيحيان  ،مزدکی
ھا و يھوديان بودند که آغاز به پذيرش عقالنيت
يونانی کرده بودند .شايد اگر اسالم  ،دينی از
لحاظ نظامی جھانگستر نمی بود و در حوزهء
شبه جزيرة عربستان باقی می ماند  ،ھم اکنون
سرزمين ھای ايران و شمال بين النھرين بخشی
از تمدن اروپائی محسوب می شدند.
شايد اگر مسيحيان و تمدن سريانی زبان زمين
بکر تفکر يونانی را آماده نکرده بودند  ،پس از
فتوحات اسالم اين دين ھرگز داوطبانه خود را
در معرض عقالنيت يونانی قرار نمی داد .اما
تمدن عربی ـ اسالمی موفق شد دست کم در
علوم دقيقه نظير جبر و رياضيات و مثلثات ،
گياه شناسی و طب و ستاره شناسی بسيار
پيشرفت کند .بنا به گفتهء محمد آرکون ،
مترجمانی که متون يونانی و سريانی را به زبان
عربی ترجمه کردند غالبا ً مسلمان نبودند .اکثر
آنھا مسيحی بودند .در سده ھای بعد ھمين آثار
عربی به زبان التين ترجمه شدند و پايهء
عقالنيت مراکز علمی ای چون آکسفورد و
سوربون را ريختند .اين وام بزرگی است که
مُدرنيت اروپائی به تمدن اسالمی دارد .تمدنی
که خود سرانجام از ميراث آن عقالنيت يونانی
بی بھره ماند■ .

ناپذير جديدشان مي شتافتند ،باقي مي ماندند.
در اروپاي مرکزي ھمه چيز در عرض چھار
سال ،از  ١٢٣٧تا  ،١٢٤١به ويرانه تبديل شد.
شاھان و شاھزادگان بلغاري ،مجاري ،روس،
لھستاني ،آلماني ،سرداران نخبه و ارتش ھاي
خيره کننده شان ،ھمگي قتل عام شدند .مغول ھا
که از سمت شمال بر کشور روسيه مي تاختند،
ريازان را تصرف کردند .نيمي از جمعيت آن را
سر بريدند و نيم ديگر را زنده زنده سوزاندند .ھمه
ي شھرھا يک به يک سقوط کردند و به ھمان
سرنوشت دچار شدند :بيل گورود ،مسکو،
والديمير ،سوسدال ،رستوف ،يارسالو...
اروپاي غربي که در قبال نسل کشي ھاي پيشين
ھميشه بي اعتنايي مي کرد ،با احساس تھديد فوري
و در برابر امواج پناھندگان که مروج وحشت
بودند و از »نژادي از آدم ھاي ديو صفت که از
انتھاي زمين بيرون آمده اند« صحبت مي کردند،
براي سد راه آنھا  ٤٠ھزار صليبي و سرداران
تتونيک ]از اقوام آلماني -م [.را مسلح کرد .مغول
ھا که تعدادشان دو برابر بود آنھا را در نزديکي
ليگنيتس تار و مار کردند ،کله ي فرمانده جنگي
آنھا ،ھانري دو سيلزي ،را بر سر نيزه قرار داده،
به نمايش گذاشتند و  ٥٠٠گوني گوش بريده براي
اوقداي )اوختاي( خان فرستادند.
در عرض سه ھفته ،منطقه به بيابان تبديل شد،
ھمه چيز غارت و ويران شد ،کل جمعيت »از پير
و جوان و نوزاد« را قتل عام کردند .ھمين
سرنوشت در انتظار  ١٠٠ھزار جنگجوي بالي
چھارم  Bela IVو تمام مجارستان بود و نيمي از
جمعيت آن ،در عرض چند ماه ،به ھالکت رسيد.
مغول ھا به نزديکي ھاي راين و دروازه ھاي وين
و ونيز رسيده و براي تدارک آخرين يورش خود
نيروھاي شان را گرد آورده بودند .مرگ اوختاي،
و در پي آن دعواھاي ميان جانشينان ،تقدير را به
گونه اي ديگر رقم زد.
در آسيا ،مغوالن آناتولي را که به قلمروي
پادشاھي قدرت مند سلجوقيان تعلق داشت تماما
ويران کردند و از پايگاه خوارزم که قبال به دست
آنھا فتح و ويران شده بود ،به مدت ربع قرن،
لشگر کشي ھاي ويرانگري به سوي کشمير و
پنجاب تدارک ديدند ،اما نتوانستند سلطان نشين
دھلي را به طور دائم تسليم سازند.
خالفت عباسيان دربغداد باقي مانده بود که آن نيز
به سرنوشت ديگران دچار شد .لشگريان خليفه،
در  ،١٢٥٨منھدم شدند و شھر ،با نزديک به يک
ميليون سکنه ،به محاصره در آمد و مورد حمله
قرار گرفت؛ بعد ھم ،به مدت  ٨روز ،کامال
غارت شد .مردم شھر را قتل عام کردند و خليفه،
امير المومنين ،نواده ي پيغمبر ،در ميان ھلھله ي
شادي دنياي مسيحيت که ناظر معدوميت اسالم
بود ،با زجر به قتل رسيد .سپس ،در -١٢٥٩
 ،١٢٦٠نوبت به سوريه رسيد که ايوبيان در آن
حکومت مي کردند .اين کشور از الپ تا غزه ،و
از جمله دمشق و مسجد اعظم آن ،غارت و ويران
شد ،آن ھم با ھمکاري و خوش خدمتي قواي
مسيحي ارمنستان و مشارکت صليبيون مستقر در
کرانه ھاي دريا .تنھا جايي که از دست مغول ھا
جان سالم به در برد ،مصر بود که در قلمروي
مملوک ھا قرار داشت و آخرين سنگر اسالم
محسوب مي شد ،ھمان جايي که ده سال قبل ،سن
لويي وادار به تسليم شده بود.
آنھا در آسياي جنوب شرقي ،در امپراتوري برمه،
ادامه در صفحه 26
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ﻧﻈﻢ
ﭼﺎرﻟﻲ ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ
ﺑﺮﮔﺮدان :اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ

ھنگامی که افسر جوان در راس جوخۀ اعدام قرار
میگرفت ،تنھا سپيدهدم بود -سپيدهدم پيامآور مرگ-
که در سکوت حياط کوچک اين زندان اسپانيايی
جنبشی داشت.
تشريفات مقدماتی انجام شده بود.
افراد مقامات رسمی نيز دستۀ کوچکی تشکيل
داده بودند که برای حضور در مراسم اعدام ايستاده
بود.
انقالبيون از ابتدا تا انتھا اين اميدواری را که
ستاد کل در مورد حکم اعدام تخفيفی قايل شود از
دست نداده بودند ...محکوم که از انقالبيون نبود و
با افکار آنان مخالفت میکرد ليکن از مردان ملی
اسپانيا به شمار میرفت ،از چھرهھای درخشان
ادبيات آن کشور بود .ھزلنويسی استاد بود و در
نظر ھمميھنان خود مقامی واال داشت.
افسر فرماندۀ جوخۀ اعدام شخصا ً او را
میشناخت:
پيش از آنکه جنگ داخلی درگير شود آن دو با
يکديگر دوستی داشتند .دورۀ دانشکده را در مادريد
به اتفاق طی کرده بودند .برای واژگون کردن
کليسا دوشادوش يکديگر مبارزه کرده بودند .چه
بسا که جام به جام يکديگر زده بودند .چه شبھا
که به اتفاق يکديگر ،در میخانهھا به تفريح و
خوشگذرانی پرداخته بودند .شبھای بسياری را با
گفتوگو دربارۀ ماوراالطبيعه به صبح آورده بودند
و حتا گاه به دنبال مباحثی با يکديگر به نزاع و
ستيزه برخاسته بودند.
اختالف مسلک آنان نيز دوستانه بود .اما دست
آخر اين اختالف نظرھا سبب بدبختی و تيرهروزی
ھمۀ اسپانيا شد و رفيق ديرين را جلو جوخۀ اعدام
قرار داد.
اما از به خاطر آوردن گذشته چه سود؟
از توجيه قضايا چه حاصل؟
ھنگامی که جنگ داخی درگير شده باشد ديگر
توجيه مسايل به چه کار میآيد؟
ھمۀ اين مسايل در سکوت حياط زندان،
تبآلود و شتابکار به روح افسر فرماندۀ جوخۀ
اعدم ھجوم آورده بود – .نه گذشته را میبايد
يکسره از لوح ضمير شست ...تنھا آينده است که
به حساب میآيد.
آينده؟  -دنيايی که از بسا دوستان قديمی
تھیست!

از شروع جنگ به بعد  ،آن روز صبح که
نخستين بار بود که آن دو يار قديمی يکديگر را
باز میيافتند ...ھيچ نگفتند  .فقط ھنگامی که برای
ورود به حياط زندان آماده میشدند به يکديگر
لبخندی زدند.
سپيده دم مغموم روز ديوار زندان شيارھای
سرخ و نقرهيی میافکند .از ھمه چيز آرامش
میتراويد :آرامشی که نظم آن با آرامش حياط
زندان ھمآھنگ میشد ،نظمی با تپشھای سکوتی
که به تپشھای قلبی ماننده بود ...و در اين سکوت،
غريو افسر فرمانده ميان ديوارھای زندان طنين
افکند» :خبر...دار!«
با فرمان نخستين ھر شش سرباز ،تفنگھای
خود را در کف فشردند و بر جای ميخکوب ماندند.
وحدت حرکت سربازان وقفهيی به دنبال داشت
که در طول آن میبايست فرمان دوم داده شود ...اما
در طول اين وقفه اتفاقی افتاد ،اتفاقی که نظم را
شکست:
محکوم سرفهيی کرد ،سينهيی صاف کرد .و
اين»قطع« تسلسل ،نظم را به ھم ريخت.
افسر به سوی محکوم برگشت .منتظر شد که
سخنی بگويد .اما محکوم چيزی نگفت.
افسری به سوی سربازان خود برگشت و آماده
شد که فرمان دوم را صدار کند .اما به ناگھان
عصيانی در روح وی پديد آمد ،يک بیحسی
روحی که در مغز وی خلئی به وجود آورد .فضايی
خالی.
ھاج و واج ،صامت و ساکت در برابر
سربازان خود متوقف ماند.
چه پيش آمده است؟
اين چنين صحنهيی در حياط زندان چه معنی
میدھد؟
او ديگر به واقع چيزی نمیديد ،ھيچ .جز
مردی تنھا که رو در روی شش مرد ديگر تنگ
ديوار ايستاده بود.
و ...آن مردان ديگر ناظران رسمی اجرای
حکم ،چه حالت ابلھانهيی داشتند .حال ساعتی را
داشتند که به ناگھان تيکتاکش قطع شده باشد.
ھيچکس تکانی نمیخورد.
ھيچچيز مفھمومی نداشت.
چيزی غير طبيعی بر صحنه حاکم بود.
و افسر فرمانده جوخه میبايست خود را از آن
حال برھاند...
ھمۀ اينھا رويا بود .ھمۀ اينھا چيزی جز يک
رويا نبود.
کورمال و کورمال در ذھن خو چيزی
میجست.
چه مدت بدان حال مانده بود؟
چه پيش آمده بود؟
»اوه...درست ...فرمان نخستين را داده
بود...اما ...فرمان بعدی چه بود؟«
پس از خبردار فرمان دستفنگ بود...
پس از دستفنگ ،فرمان حاضر....
و سرانجام :آتش!
از ھمۀ اينھا چيزی مبھم در ضمير اليشعرش
برجا مانده بود .کلماتی که میبايست تلفظ کند دور
و محو از دسترس به نظرش میآمد.
در ھمان حال بیخودی فرياد نامربوطی کشيد،
کلمهيی تلفظ کرد که ھيچگونه مفھومی نداشت .اما
از مشاھدۀ سربازان که دنبال آن غريو به حالت
دستفنگ درآمدند سبکبار شد و احساس راحتی
کرد.

نظم حرکت سربازان ،در ذھن او نيز نظمی به
وجود آورد.
از نو فرياد کشيد و سربازان به حالت
حاضرباش درآمدند.
اما در وقفهيی که پس از فرمان ماقبل آخر به
وجود آمد آھنگ پرشتاب قدمھايی در حياط زندان
طنين افکند .او اين صدا را میشناخت:
صدای پاھای »نجات« بود...
شعور و حضور ذھن خود را بازيافت و با ھمۀ
قوا رو به جوخۀ اعدام فرياد کرد» :ايست .دست
نگه داريد«.
آن شش مرد قراول رفته بودند...
آن شش مرد را نظم ،مجذوب خود کرده بود...
آن شش مرد ،به شنيدن فرمان ايست آتش
کردند...
از مجموعه آثار احمد شاملو دفتر سوم  -نشر آگاه
□□□

ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎه “ﻧﻈﻢ”
اﺛﺮ ﭼﺎرﻟﻲ ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ ي اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ
ﻛﺎﻣﻴﺎر ﻛﺮﻳﻤﻲ
 ...پرسش ،سرآغاز شك در حقيقتی مسلم پنداشته
شده است .در ارتش اصطالحی متداول است كه،
ارتش چرا ندارد؟ آن چه كه می گذرد و به تو
دستور می دھند ،تو بدون چون و چرا مجبور به
اطالعت و اجرای بی كم و كاست آن ھستی.
اگر به دست توی سرباز تفنگ دادند و فرمانده ات
به تو فرمان شليك داد ،تو بايد بدون پرسش و
چرايی شليك ،انسان مقابلت را چه در پای ديوار
اعدام و يا جبھه جنگ مورد ھدف قرار بدھی.
بازوی مسلح نظام مسلط ،سرباز را به شكل ابزاری
در چرخه ی انجام اھداف سيستم می پندارد .يعنی
ابزاری كه تنھا پذيرنده است در اجرای فرمانی كه
از قبل ،فرماندھان برای انجام آن تصميم گرفته اند.
و سرباز تنھا مجری چشم و گوش بسته ای خواھد
ماند؛ بدون انديشيدن به چرايی عملی كه منجر به
مرگ ديگری می شود .و امری كه پيچيده در لوای
دفاع از ميھن ،ناسيوناليسم و مبارزه با دشمنان وطن
شكل می گيرد .در چنين فرايندی سرباز از ھويت
انسان پرسش گر و انديشه ورز تھی شده تبديل به
ماشينی مكانيكی گرديده كه تنھا فرمان شليك را
می شناسد و می شنود و واكنشی فيزيكی نسبت
فرمان آتش دارد ،با فشردن انگشتی بر ماشه ی
تفنگ برای شليك به روبرو ،به انسانی دست و
چشم بسته دريای ديواری.
نظم در سيستم ارتش جزيی از ساختار سياسی نظم
مسلط بر جامعه توسط قدرت ھيئت حاكمه مسلط
است ،كه نظام آموزشی و تمام سازمان ھا فرھنگی
و رسانه ھا طی يك فرايند طوالنی انسان سلطه پذير
را از پرسش و چرايی ھر پديده بازداشته تا تنھا در
محدوده ی مجازی كه سياست ھای نظم مسلط تعيين
می كند ،بيانديشد .تا جزيی از ارگانيسم نظم مسلط
شود .در جامعه ی منقسم به طبقات برای اينكه سود
سرمايه از مدار كار و توليد ،استثماری خارج نشود
و انسان تحت سلطه تبديل به موجودی از خود
بيگانه می شود .و از ھويت انسانی اجتماعی و
حساس نسبت به سرنوشت ديگران تھی می گردد.
"سينه" طراح و كاريكاتوريست چپ گرای
فرانسوی ،طرحی دارد در  ٢سناريو و ھر سناريو

در  ٣وضعيت.
در سناريوی اول:
وضعيت  ١ـ يك عده سرباز روبروی ھمديگر در
جبھه جنگ تفنگ ھا را بسوی يكديگر نشانه رفته و
پشت سر آن ھا ژنرال ھا با مدال ھای آويزان بر
روی سينه .دست ھا را به طرف مقابل گرفته و
فرمان شليك می دھند.
وضعيت  ٢ـ سربازان ھمديگر را كشته وميدان
جنگ پوشيده از جنازه ی سربازان است.
وضعيت  ٣ـ ژنرال ھا و دولتيان فراك پوش پشت
ميز درازی نشسته و روی ميز مملو از خوردنی و
نوشيدنی است سرگرم و مشغول مذاكره اند.
سناريوی دوم:
وضعيت  ١ـ سربازان روبروی يكديگر
صف آرايی كرده ژنرال ھا فرمان حمله می دھند.
وضعيت  ٢ـ سربازان ھر دو جبھه رو به پشت
جبھه برگشته و تفنگ را روبروی ژنرال ھا
وحشت زده گرفته اند.
وضعيت  ٣ـ ژنرال ھا كشته شده اند .سربازان ھر
دو جبھه جنگ تفنگ ھا را به روی زمين انداخته و
يكديگر را در آغوش گرفته اند.
سناريوی دوم در نفی جنگی است كه سربازان بايد
بخاطر اھداف و منافعی كشته شوند كه به آنھا و
منافع شان مربوط نيست .سربازان با از پای در
آوردن عاملين جنگ با سلطه ی نفی نظم مسلط به
جدال برخواسته اند .تصويری كه چگونگی وقوع
آن آرزوی رويايی ھنرمند طراح است ،دنيايی بدون
جنگ و بدون ژنرال ھا.
خالصۀ داستان كوتاه نظم .استحاله پذيری سربازان
جوخه ی آتش تحت سلطه ی نظامی كه تنھا تبديل
می گردد به انگشتی رو ماشه ای برای چكاندن و
گوشی برای شنيدن فرمانی تكراری.
در اجرای عمل اعدام ،فرمان فرمانده ی جوخه
آتش ،از قانونی تابعيت می كند كه گوش سربازان
در جوخه ی اعدام .فرمانی كه بايد به ترتيب اجرا
شود ،يعنی :خبردار ،دست فنگ كه منجر به اجرای
فرمان آخر می شود :آتش!
اين سه فرمان از نظمی زنجيره ای و بھم پيوسته
عجين شده ،آغاز و پايانی بدون كوچكترين تغييری.
عملی كه به كرات صورت پذيرفته است .در اين
فرايند ،ھر فرمان تابع فرمان بعدی است .برای به
سرانجام رساندن آخرين فرمان يعنی كشتن انسانی
دست بسته روبروی ديوار .ديواری كه شاھد
اعدام ھای بسيار است .ديوار شاھد نظمی اھريمنی
است بر قاعده كشتار و سربازانی كه تابع و تسليم و
مجری اعمال مكانيكی نظم كشتار فرمان سه
گانه اند.
دو فرمان اول و دوم خبردار و دست فنگ بايد به
نتيجه نھايی و محتوم عملی انجاميده و به اجرای
فرمان آتش منجر شود.
فرمان ايست در اجرای مرحله سوم خالف رابطه
سه عمل منظم و به ھم پيوسته در منطق عمل
جوخه ی اعدام است .در گوش سربازان تابع نظم
سه گانه ،شنيدن كلمه ايست ،چيزی نيست جز
مفھوم كلمه آتش .فرمان ايست به نفع قاعده مسلط
يعنی كلمه آتش تغيير ماھيت می دھد و به آتش
تبديل می گردد در ذھنيت انسان استحاله پذير تابع
نظم و قاعده ی مسلط .كلمه ی ايست در موقعيت
متضاد كلمه آتش است .با رسيدن فرمان توقف
اعدام ،ايست بايد به نفی آتش عمل كند .در دستگاه
فكری سربازان جوخه ی اعدام اين دو كلمه تضادی
با ھم پيدا نمی كنند .زيرا سربازان در حالت و

 20ماھنامۀ روشنگر .سال چھارم  .شماره  .٣٧ژوئن ٢٠١٠
موقعيتی قرار گرفته اند كه تنھا با شنيدن كلمه ای
كه نبايد جز آتش باشد ،شليك می كنند.
دو مرحله از مراحل اعدام انجام پذيرفته و مرحله
سوم بايد تابع قانون مندی سه گانه ی عمل اعدام
باشد .و اينجاست كه كلمه "ايست" قادر به تغيير
دادن ماھيت كلمه "آتش" نيست و ذھنيت سربازان
ھمان تعريفی كه از آتش داد كه نھفته در كلمه ايست
است.
ايست و آتش دارای معنايی ھم ھويت می شوند و
در نظام فكری سربازان گوش تابعی از اين نظم
بدون تغيير است و در اين حالت "ايست" كلمه ای
است خالف جريان كه در آنيت آن لحظه از زمان
معنای بازدارنده گی آتش برای سربازان از دست
داده و به خالف خود تبديل می شود .انگشت،
ماشه ی تفنگ را به سوی ھدف می چكاند و ايست
از ماھيت بازدارنده گی تھی شده و به نفع نظم و
ديسپلين نظم مقرر ارتشی تغيير ماھيت می دھد.
فرمانده ی جوخه ی اعدام با نزديكی ھای فكری كه
با محكوم به اعدام دارد در جريان جنگ ھای داخلی
اسپانيا متعلق به دو جبھه ی مخالف ھم اند:
ليبرال ھا و جمھوری خواھان.
فرمانده جوخه ی اعدام دوست دارد اتفاقی بيفتد و
عمل فرمان آتش از او سر نزند .بر خالف ميل
باطنی اش او نيز تابع سلطه ی قانونمند نظم ارتش
است كه تصميم به عمل را برای او رقم زده اند و
تابع نظم و انعطاف ناپذيری شرايط جنگی است.
جنگی كه فاشيست ھای طرفدار فرانكو به آزادی
خواھان جمھوری خواه تحميل كرده اند .فرمانده بايد
تنھا مجری دستور از باال باشد .می شود گفت،
پذيرش فرماندھی جوخه ی اعدام توسط افسر،
مجرمانه تر از عمل سربازان جوخه ی اعدام است.
زير برخالف ميل باطنی اش با آگاھی به ناعادالنه
بودن عمل اعدام ،تسليم سلطه ی نظم ارتشی
می شود و فرماندھی جوخه ی اعدام را بعھده
می گيرد.
در جنگ ھای داخلی اسپانيا ،انسان ھای بسياری
در جبھه ی جمھوری خواھان با ديدگاه ھايی بعضا
متفاوت در رزمی مشترك عليه فاشيست ھا جنگيده
بودند و در مراحلی از مبارزه بعلت اختالفاتی كه
پيدا كردند در مقابل ھم قرار گرفتند و از پای در
آمدند.
در مقدمه كتاب رمان "اميد" نوشته اندره مالرو،
مترجم كتاب ،رضا سيد حسينی می نويسد :جنگ
داخلی اسپانيا در واقع پيش درآمدی است بر جنگ
جھانی دوم.
تجربه ای است بسيار تلخ در تاريخ قرن ما .اين
جنگ نوعی "جنگ صليبی" آزادی خواھان جھان
بود برای مقابله با فاشيسم .آنان با ھر عقيده و
مسلكی از سراسر جھان ،حتی از چين و ژاپن و
آمريكا براه افتادند و خود را به اسپانيا رساندند تا به
تصور خود آزادی را نجات دھند .گذشته از اندره
مالرو ،عده ای از بزرگترين شاعران و
نويسنده گان جھان در ميان اين داوطلبان بودند.
ارنست ھمينگوی و جان دوس پاسوس از آمريكا،
آرتور كستلر ،جرج اورول ،ايستون اسنپدر ،لويی
مك نيس و كريستوفر كادول از انگلستان ،سيمون
ويل ،ژرژ برنانوس و سنت اگزويپری از فرانسه،
ايليا ارنبورگ از شوروی ،پابلو نرودا از شيلی و
ديگران  ...در جنگی شركت كردند كه سرانجام به
شكست جمھوری خواھان منجر شد و فاشيسم
فرانكو بر اسپانيا مسلط گرديد.
 ١٦نوامبر  ٢٠٠٩کاميار کريمی
□□□
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ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ
دوستان عزيزم در اينجا ما دو ارزيابی از
شخصيت خمينی را نقل می کنيم و سپس به
قسمتھايی از دو سخن ران ی از وی م ی پ ردازي م
تا به روح و روان او بيشتر آشنا شوي د و
ببينيد مردم به چه کسی آری گفت ن د و آگ اھ ان
گف ت ن د.
چه
او
درباره
ھدف ما از اين بحث يادآوری يک تج رب ه
تاريخی است که تکرار آن م ی ت وان د ف ج اي ع
 ٣٠س لا اخ ري ر ا بریا م ر دم اير نا تک ررا
کند .
برای دوری از چنين اشتباھاتی ت ن ھ ا ب اي د آگ اه
شد  ,و تحت يک نگرش باز نه تنھا در دام
تبليغات رژيم قرار نگيريم بلکه توطئه ھای
دستگاھھای خارجی نيز نتوان د م ا را از
اھدافمان من ح رف س ازد .چه ھمين تبليغات
رژيم و شکاف در صفوف مردم ع م ر رژي م را
متضمن ش ده  .برای ناآگاھی بھای سنگي ن ی
پرداخت م ی ش ود .رژيم اسالمی ايران تنھا
رژيمی است که بقا خود را مدي ون ت ض ادھ ای
اپوزيسي ون آن اس ت .
متاسفانه نه تنھا اين نا آگاھی در ش ن اخ ت از
خمينی گريبان مردم ايران را گرفت بلک ه ن ا
آگاھی از شناخت ساختار حکومتی ن ي ز اي ن
فاجعه را دوچ ن دان ک رد .و در دوازدھ م
فروردي ن م اه  ,١٣۵٨در رفراندوم عجيب و
غريبی برای نخستين بار در جھ ان از م ردم
خواسته شد به رژيمی رای بدھن د ک ه درب اره
مشخصات و مرام نامه و ھدف ھای آن
ھيجگونه اطالعی ب دان ان داده ن ش ده ب ود.
نخستين ارزيابی واقع بينان ه از م ش خ ص ات
روانی روح ﷲ خمينی را در توص ي ف ی م ی
توان ياف ت ک ه ”محمد حسنين ھي ک ل “ روزنامه
نگار و سياستمدار سرش ن اس م ص ری  ,پس از
ديدار خود با وی در مصاحبه ای با ھفت ه ن ام ه
انگليس ی “ سندی تايم ز “ از وی ک رد :
“خمينی پديده ای است از چھارده قرن پيش ک ه
با سرعت گلوله به قرن بي س ت م ب رخ ورد ک رده
ا ست  ,و آنچه از آن با عنوان بحران ياد م ی
شود دقيقا اين است که اين گلوله در مس ي ر خ ود
چيزھايی را در ھم خواھ د ک وب ي د  .آنچه ميان
خمينی و ايرانيان تحصيلکرده می گذرد بحث ي ا
گفتگويی بمفھوم واقعی کل م ه ن ي س ت ,گفتگو
اس ت ”.
تع ص ب
و
تاريخ
م يا ن
در تحليل ديگری که چندين روانپز ش ک
آمريکايی و اروپايی بر اساس برسيھ ای م ت ع دد
روانشناسی از وی کردند و گ زارش ی از آن در
نشريه آمريک اي ی
Us News and World Reports
بچاپ رسيد خمينی بنوبه خود چني ن ت و ص ي ف
شد ه ب و د :
"انتقامج و ,يکدن ده ,لجو ج  ,بدگم ان ,لبريز از
حس کينه توزی در حدی که اي ن ح س در او

جای ھمه
گرفته اس ت ”.

ديگر

عواطف بشری را

سخنران ی  ٢۶م ر داد  ۵٨در آستانه تعطليل
کردن نشريات مستقل و نشريات گروھھای
سياسی و دادن دستور حمله و لشگر کشی ب ه
کردستان ،به ھمه نيروھ ای م س ل ح :
" ...اگر ما از اول که رژيم فاسد را شکستي م و
اين سد بسيار فاسد را خراب کردي م ب ه ط ور
انقالبی عمل کرده بوديم و قلم تمام م ط ب وع ات
مزدور را شکسته بوديم و تمام مجالت ف ا س د را
تعطيل کرده بوديم و رؤسای آنھا را به محاک م ه
کشيده بوديم و حزبھای فاس د را م م ن وع اع الم
کرده بوديم و رؤسای آنھ ا را ب ه ج زای
خودشان رسانده بوديم ،چوب ه ھ ای دار در
ميدانھای بزرگ بر پا کرده بوديم و م ف س دي ن
وفاسدين را درو کرده بوديم اين زحم ت ھ ا پ ي ش
نمی آم د  .من از پيشگاه خدای متعال و م ل ت
عزيز عذر می خ واھ م … دولت ما انقالبی
نيست ،ارتش ما انقالبی نيست ،ژاندارمری ما
انقالبی نيست ،شھربانی ما انقالبی نيست
پاسداران ما ھم انقالبی نيستند ،من ھ م ان ق الب ی
نيستم  .اگر ما انقالبی بوديم اجازه نمی داديم
اينھا اظھار وجود کن ن ن د  .تمام احزاب را ممنوع
اعالم می کرديم ،تمام جبھ ه ھ ا را م م ن وع
اعالم می کرديم و يک حزب و آن حزب ﷲ،
حزب مستضعفين تشکيل می داديم و من ت وب ه
می کنم از اين اشتباھی که کردم و من اعالم
می کنم به اين قشرھای فاسد در سرتا س ر اي ران
که اگر سر جای خود ننشينند ما به طور انقالب ی
با آنھا عمل می ک ن ي م .موالی ما اميرالمؤمنين
سالم ﷲ عليه ،مرد نمون ًه عالم ،آن ان س ان ب ه
تمام معن ا… ،در عبادت آنطور بود ،در برابر
مستکبرين و کسانی که توطئه می کردند
شمشير را می کشيد و ھفتصد نفر را در يک
روز چنانکه نقل می کنند از يھود بنی قريظه که
نظير اسرائيليھا بودند و ش اي د اي ن ھ ا ]منظورش
دگرانديش ان اس ت [ از نسل انھا باشند ،از دم
شمشير می گذراند ما ن م ی خ واھ ي م در اي ران ،
در دنيای اسالم و در خارج کشور ،وجاھت پي دا
کنيم ما می خواھيم به امر خدا عم ل ک ن ي م و
خواھيم ک رد » .اشدا علی الکفار و
رحمابينھ م « .اين توطئه گرھا در کردس ت ان و
در غير آن در صف کفار ھستند ،با آن ھ ا ب اي د
با شدت رفت ار ک رد  .دولت بايد با شدت رفتار
کند،ارتش بايد باش دت رف ت ار ک ن د .ژندارمری
بايد با شدت رفتار کند ،اگر مسامحه کنند ما با
خود ھمين مسامحه گرھا با ش دت رف ت ار م ی
کنيم … دادستان انقالب موظف است تمام
مجالتی را که برضد مسير ملت است و توط ئ ه
گر است توقيف کند و نويسدگان آنھ ا را دع وت
کند به دادگاه و محاکمه کند ،موظف است
کسانی را که توطئه می ک ن ن د و اس م ح زب
روی خودشان می گذارند ،رؤسای آن ھ ا را
بخواھند وآنھا را محاکم ه ک ن ن د  .فاسدھا را
سرکوب کني د  .عذرھا را کنار ب گ ذاري د  .برويد

توطئه گرھا را سرک وب ک ن ي د .دولت مسامحه
نکند  .ارتش مسامحه نک ن د  .پاسداران مسامحه
نکنند
….”.سالروز تول د رس ول اس الم  ,سال
١٣۶٠
“يوم ﷲ واقعی روزی است که امير المؤ مني ن
عليه السالم  ،شم ش ي رش را ک ش ي د و خ وارج
را از اول تا به آخر درو ک رد و ت م ام ش ان را
کشت  .ايام ﷲ روزھائی است که خ داون د
تبارک و تعالی يک زلزله ای وارد ميک ن د ،
يک سيلی را وارد ميکند ،يک ت وف ان ی را وارد
ميکند  ،به اين مردم شالق م ي زن د ک ه  ،آدم
بشو ند  .امير المؤمنين اگر بنا بود مسامحه کند
شمشير نميکشي د ت ا  ٧٠٠نفر ر ا يک دفع ه
بکشد  .در حبس ھای ما ھم بيشتر از اين
اشخاص ھستند  ،که م ف س دن د .اگر ما اينھا را
نکشيم  ،ھر يکی شان که بيايد بيرون م ي رود
آدم ميکشد ،آدم نميش ون د اي ن ھ ا … !.شما ،
علما چرا فقط سراغ احک ام ن م از و روزه
ميرويد؟ چرا ھی آيات رح م ت در ق رآن را
ميخوانيد و آيات قتال را نميخوانيد؟ قرآن
ميگويد بکشيد  ،حب س ک ن ي د …چرا شما ھمان
طرفش را گرفته ايد که صحبت از رحمت
ميکند؟ رحمت مخال ف ب ا خ داس ت… .محراب
يعنی مکان حرب  ،يعنی مکان جنگ ،از
محرابھا بايد  ،جنگ پيدا شود ،چنانکه بيش ت ر
جنگھای اسالم از محرابھا پ ي دا م ي ش د .پيغمبر
شمشير دارد ت ا آدم ب ک ش د ….ائمه ما ھمگی
جندی بودند ،نظامی بودند ،ھمگ ی ج ن گ ی
بو د ند  .شمشير ميکشيدند ،آدم ميک ش ت ن د ….
ما خليفه ميخواھيم که دست ب ب رد  ،ح د ب زن د ،
رجم کن د  .ھمانطور که رسول ﷲ دست ميبري د
 ،حد ميزد  ،رجم م ي ک رد  .ھمانطور که يھود
بنی قريظه را ،چون جماعتی ن اراض ی ب ودن د
قتل عام ک رد  .اگر رسول ﷲ فرمان داد که
فالن خانه را آتش بزنيد  ،فالن طاي ف ه را از
بين ببريد  ،حک م ب ه ع دل ک رده اس ت .زندگی
بشر را بايد به قصاص تامين کرد ،زي را
حمايت توده  ،زير اين قتل قص ا ص ی ،خ واب ي ده
ا س ت  .با چ ن د سا ل ز ن د ا ن کا ر د ر س ت ن م ي ش و د .
اين عواطف بچه گانه را ک ن ار ب گ ذاري د .ما
معتقديم که مجرم اصوال مح اک م ه ن دارد و ب اي د
او را کش ت  .تنھا بايد ھويت آنان را ثاب ت ک رد
ک ش ت ”.
را
آنھا
بعد
و
متاسفانه نه تنھا اين نا آگاھی در شن اخ ت از
خمينی گريبان مردم ايران را گرفت بلک ه ن ا
آگاھی از شناخت ساختار حکومتی ن ي ز اي ن
فاجعه را دوچ ن دان ک رد .و در دوازدھ م
فروردي ن م اه  ,١٣۵٨در رفراندوم عجيب و
غريبی برای نخستين بار در جھ ان از م ردم
خواسته شد به رژيمی رای بدھن د ک ه درب اره
مشخصات و مرام نامه و ھدف ھای آن
ھيجگونه اطالعی ب دان ان داده ن ش ده ب ود.
□□□
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دو ﺧﻠﻖ :ﻳﻚ ﻣﺒﺎرزه ،ﻳﻚ ﺳﺮﻛﻮب ،ﻳﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﻬﺮام ﻗﺪﻳﻤﻲ
با حملهء دولت سرمايه داری صھيونيست ،به
کاروان ھشتصد نفره ای که از پنجاه کشور
جھان که در ناوگان آزادی به سوی غزه روان
بود تا با کمک ھای انسانی گامی بر ضد
ھلوکوست صھيونيستی عليه خلق فلسطين
بردارد ،پردهء آھنين سانسور جھانی در ھم
شکست و به جھانيان جنايت  ۶٢ساله را
بارديگر يادآور شد .يورش ارتش تا به دندان
مسلح صھيونيست که حداقل چند کشته به جای
گذاشت ،تظاھرات و اعتراضات جھانی را در
پی داشت.
از جمله در شھر مکزيکو با فراخوان يھوديان
ضد صھيونيست و ھماھنگی ھمبستگی با
فلسطين در روز چھارشنبه دوم ژوئن ٢٠١٠
آکسيونی در مقابل سفارت اسرائيل برگزار شد .
در اين آکسيون از جمله شرکت بوميانتريکی
Triquiکه بعضی ھاشان کودک و نوزاد در
آغوش داشتند ،چشمگير بود .اين بوميان تريکی
چه کسانی بودند؟
روز سه شنبه  ٢٧آوريل  ٢٠١٠کاروانی
متشکل از حداقل  ٢۵نفر از فعالين سياسی و
اجتماعی ،معلم و ھمکاران وسائل ارتباط
ھمگانی ،فعالين آپپو  APPOمجلس مردمی
خلق اوآخاکا ،مکزيکی و غير مکزيکی ،در
چھار اتومبيل عازم بخشداری خودمختار سن
خوان کوپاال Municipio Autonomo San
Juan Copalaدر اوآخاکا بودند که مورد
حملهء يک گروه شبه نظامی ،معروف به
اوبيسورت -واحد رفاه اجتماعی برای منطقهء
تريکی UBISORT- Unidad de
Bienestar Social para la Región
Triquiقرار گرفتند .اين گروه شبه نظامی
توسط دولت اوآخاکا در سال  ١٩٩۴تشکيل شده

و امروزه مورد حمايت فرماندار اوآخاکا،
اوليسس روئيز  Ulices Ruizاست ،که خود
او نيز تحت حمايت دولت فدرال مکزيک قرار
دارد.
آب و برق سن خوان کوپاال مدت ھاست قطع
شده و آمد و شد به اين منطقه توسط نيروھای
دولتی و شبه نظامی غير ممکن گشته است .ھمه
جا تعطيل است ،نه کالس درس به راه است و
نه خدمات پزشکی در کار .فقط درھای کليسا به
روی کسی که جرئت و امکان رسيدن به اين
روستا را بيابد باز است .از زمانی که اين روستا
در سال  ٢٠٠٧خود را خود مختار اعالم کرده
و ارتباطش را با احزاب سياسی و دولت ھای
محلی و فدرال قطع نموده و عضو کارزاری
ديگر شده ،در شرايط حکومت نظامی مستمر و
در محاصرهء کامل قرار دارد و نيروھای دولتی
و شبه نظامی جلوی ورود ھرگونه امکانات را
به اين روستا می گيرند .مردم روستا از سال
 ٢٠٠۶در تشکل جنبش اتحاد و مبارزهء
Movimiento
مستقل deتريکی
Unificación
y
Lucha
Triqui
Independiente- MULTIمتشکل اند .
به منظور شکستن حلقهء محاصره ،کاروان
ھمبستگی ای که با خود البسه ،مواد غذائی و
دارو حمل می کرد ،در فاصلهء ده دقيقه ای سن
خوان کوپاال مورد حمله قرار گرفت که طی آن
خانم بهآتريس کارينيو Beatriz Cariño
عضو مرکز کمک رسانی کار متحد ،اھل
اوآخاکا و آقای يوری ياکوال* Jyri Jaakkola
فنالندی و عضو کارزاری ديگر زاپاتيستی )به
قتل رسيدند .چند نفر نيز به ضرب گلوله زخمی
شدند و تنی چند نيز از طريق کوه و کمرھای
اطراف جاده موفق به فرار گشتند.

به شھادت شرکت کنندگان در اين کاروان،
اتومبيل ھای آنان توسط يک پست کنترل شبه
نظامی با حدود سی نفر ماسک بر چھرهء لباس
شخصی مسلح به کالشنيکف متوقف شد و قبل
از آن که موفق به بازگشت گردد به زير رگبار
گلوله گرفته شد.
شرکت بوميان تريکی در اعتراض به حمله
ارتش اسرائيل به« ناوگان آزادی» ،طبيعی ترين
عکس العمل مردم زحمتکشی بود که درد
سرکوب ،سياست نابود سازی نژادی ،و لذت
ھمبستگی را با پوست و گوشت و قلب خود می
شناسند و برايش ارزش قائلند.
نکته ای قابل تأمل:
اين که روستاھای خود مختار تحت فشار و تھديد
دائمی دولت قرار دارند ،امری عادی ست .اين
امر ھمانقدر در مورد روستاھای زاپاتيست در
چياپاس حکم می کند که در مورد مناطق بومی
نشين ديگر مکزيک ،از جمله در اوآخاکا؛ اين
که دولت نيروھای شبه نظامی را سازمان می
دھد ،مسلح می کند و آنان را ھرکجا که الزم
باشد به کار می گيرد نيز امری ست که از سال
 ١٩٩۴و بخصوص در چياپاس ،اوآخاکا و
گرررو به عمل روزمره بدل شده است؛ ولی
حملهء نيروھای شبه نظامی وابسته به دولت
مکزيک به اين کاروان يک کيفيت جديد به
سرکوب ھای دولتی افزوده است :اگر تا قبل از
اين حمله« فعال حقوق بشر »بودن و يا اصوالً
خارجی بودن يک نوع حفاظ امنيتی به حساب
می آمد( مثال در السالوادر دوران جنگ داخلی
ھيچ اھميتی نداشت که شخص السالوادری باشد،
يا خارجی ،عضو يک انجمن حمايت از حقوق
بشر باشد و يا کشيش و راھب .ارتش السالوادر
بسياری از اين افراد را به« جرم »ھمکاری با

اف ام ال ان ،جبھهء رھائيبخش ملی فارابوندو
مارتی ،به قتل رساند) ،ديگر از اين پس چنين
حجب و حيائی وجود ندارد .خود حمله شايد چيز
عجيبی نبوده باشد ،اما برخورد منفعل سفارت
خانه ھای خارجی که شھروندانشان در اين
کاروان شرکت داشته اند ،عکس العمل رسمی
دولت اوآخاکا و دولت فدرال در مکزيک و
دست آخر وسائل بزرگ ارتباط ھمگانی اين
کشور ،چراغ سبزی بود که به دولت مکزيک
برای سرکوب مزاحمين و مخالفان سياسی ،از
ھر رنگ و مليتی که باشند ،اھدا شده است.
ھمان برخوردی که از سوی دول سرمايه داری
متروپول در برابر سياست پاکسازی نژادی از
سوی دولت اسرائيل شاھديم .حملهء اسرائيل در
آب ھای بين المللی در مديترانه ،و برخورد
آبکی دولت ھای غربی به آن ،عالرغم فشارھای
توده ای و اعتراضات گسترده ای که در دفاع از
ملت فلسطين از مدت ھا پيش سابقه نداشت،
شباھت زيادی به استراتژی محلی دولت مکزيک
در برخورد به مخالفان سياسی و خلق ھای بومی
اين کشور دارد .اگر چه وسعت عمل دولت
اسرائيل ،شايد به خاطر اطمينان آن کشور از
حمايت دولت قدرتمند جھانی ،بسيار بزرگتر از
مکزيک بود ،با اين حال شباھت عمل نشان
دھندهء سبک کار مشابھی است که از اين پس
احتماال در نقاط ديگر جھان نيز شاھد آن خواھيم
بود.
شھر مکزيکو  ۴-ژوئن ٢٠١٠
□□□

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 قطعه ای بخريد ي ا ک اری
انجام دھيد.

E-mail: kianp2002@yahoo.com Tel: (647) 500 - 5105
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ﻫﻢ ﭼﻮن ﻳﻚ ﻏﺰل
ﻧﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ِ :ﺳﻮﻧﺎ ت ﻫﺎي ﻣﺮگ
شناسنامه نمايش
*سونات ھای مرگ
*نويسنده و کارگردان :خسرو شھرياری
*دستيار کارگردان ،طراح آفيش و لباس و
ميکس موسيقی :گيسو شاکری
*بازيگران :اميليا پالم ،بطانه توسي ،اشکان جھا ن
بخش ،سامان جھان بخش ،مير يوسف حسيني،
محمد دارآفرين ،مسعود عظيمي ،مونا صفا،
ارمغان نوربخش ،آفاق نوربخش .
*نور و صدا :م .شکيب
*اجرای نخست :استکھلم ،آوريل ٢٠١٠
«سونات ھای مرگ« نمايشی از سلطۀ مرگ و
خشونت در ساختار پيچاپيچ يک نظام تماميت خواه،
از خسرو شھرياری در شھر استکھلم به روی
صحنه آمد .
اين اثر مدرن و بسيار زيبا ،تالشی ست برای به
نمايش درآوردن يکی از فجايع بزرگ در صحنۀ
مبارزات سياسی و اجتماعی در جامعه ما که به
عنوان يک جنايت تاريخی ثبت شده است .
کشتار ھمگانی زندانيان سياسی در شھريور سال
 ١٣٦٧شمسي ،سنگسار و قتل ھای ناموسی در
جمھوری اسالمي ،دست مايۀ اين اثر کم نظيراست
که در تمام مدت اجرا ،تماشاگر را در سيطرۀ
تاثيرات خود می گيرد و او را به شدت با خود
ھمراه می کند .
بی ترديد اين اولين بار نيست که نمايش تبعيد ،به
مسئله حساس اعدام زندانيان سياسي ،سنگسار و يا
مسئله قتل ھای ناموسی می پردازد؛ ولی می توان
گفت که اولين بار است که اين نمايش ،تاثيراتی
چنين شگرف بر تماشاگر باقی می گذارد و با
طراحی ھا و صحنه سازی ھای فوق العاده و بازی
و موسيقی کم نظير و ديگر عوامل صحنه ،اثری به
وجود می آورد که يک تحول تازه در نمايش تبعيد
است .
سبکِ کار خسرو شھرياری در اين نمايش بسيار
ھوشيارانه است .
اين نمايش روال خطی ِ داستانی ندارد و صحنه
ھای بدون پيوند آن با ھم ،در لحظۀ نخست،
انتزاعي ،ھندسی و در چارچوب قراردادھای
»تئاتر فاصله گذار« خودنمائی می کند .اما بی
درنگ خطی از يک حس عاطفی که مختص
»تئاتر فاصله گذار« نيست از آن ھا بيرون می زند
که احساس و عاطفه تماشاگر را بيش از آن چه که
اگر از ھمان ابتدا اين حس و عاطفه در نمايش
وجود می داشت او را تحت تاثير قرار می دھد .
در واقع ،کوشش »تئاترفاصله گذار« بر آن است
که با ايجاد عواملی در صحنه» ،بازی« بودن
نمايش را برجسته کند و با بيرون کشيدن تماشاگر

ﻋﺒﺎس ﺳﻤﺎﻛﺎر
از خط داستاني ،مانع از آن شود که او متاثر از
احساسات نھفته در داستان ،به آن چه ھدف نمايش و
قضاوت نھائی و ماورای نمايش است بی توجه
بماند» .فاصله گذاری نمايشی« تماشاگر را وامی
دارد که در ھر لحظه ،فکر کند و به عنوان قاضی ِ
صحنه ،به قضاوت بپردازد .
اين سبک نمايشی که برتولت برشت يکی از
سردمداران مدرن آن در اروپا به شمار می آيد ،در
ايران و ساير کشورھائی نظير چين و ژاپن و ھند
نيز ،با تفاوت ھائی سابقۀ تاريخی دارد .به ويژه در
نمايش تعزيه در ايران ،ما به عينه شاھد بيرون
کشيدن ھر لحظۀ تماشاگر از واقعه ای ھستيم که در
تعزيه می گذرد .برای مثال؛ در صحنه گردانی
کربال ،مرسوم است که شمر به ھنگام جنگ با
حسين ،ضمن رجزخوانی و مبارزه جوئي ،خود را
لعن و نفرين ھم می کند .ساير عوامل تعزيه نيز
بيانگر ھمين »بازی« بودن نمايش است ،مثالً؛
آميز ُکلفت ،يا
رجزخوانی با صدای اغراق ِ
شمشيربازی باسمه ای و قالبي ،يا زدن ضربه ھای
تمثيلی شمشير به بدن ھا ،ھمگی چنان آشکارا
ساختگی ست که کسی نه تنھا در باسمه ای بودن آن
ھا شک نمی کند؛ بلکه ،می داند که اين ،يک عمد
است و بايد چنين باشد .با اين حال ،تماشاگر ،صحنه
را بسيار جدی می گيرد و برايش مھم نيست که اين
بازی چقدر به يک صحنۀ جنگ واقعی شباھت
دارد؛ بلکه ،مسئله عمده اين است که بار ديگر به
حقانيت حسين در اين صحنه تاکيد شود و شمر حتی
از زبان بازيگری که نقش او را بازی می کند مورد
لعن قرارگيرد .
در اين سبک نمايشي ،ھم بازيگر و ھم تماشاگر
مشغول بازسازی صحنه و قضاوت نھائی بدون
غرق شدن در واقعه و داستان ھستند و فاصله
گذاری بين نمايش و واقعيت مرتب پيش می آيد و
تماشاگر مرتب از داستان بيرون کشيده می شود تا
به واقعيت تاريخی فکر کند .
خسرو شھرياری در نمايش »سونات ھای مرگ«
و کشتار ھمگانی زندانيان سياسی که تماشاگر با
واقعه آن آشنا ست ،ضمن سود بردن از شيوه ھای
»فاصله گذاری نمايشی« ناگھان به حرکت زيبائی
دست می زند که نوعی خالقيت تازه در استفاده از
»فاصله گذاری« است .يعنی ابتدا تماشاگر را با
مسئله »قردادھا و صحنه ھای عمدا ً بازسازی شده«
مواجه می کند تا او را از ھرگونه حس و عاطفه
دور سازد و ناگھان ،آن جا که تماشاگر انتظار بروز
احساسات را ندارد ،يک خط عاطفی از درون
ھمين فاصله گذاری نمايشی بيرون می کشد و وی
را به شدت تحت تاثير آن قرار می دھد .

اين بازی دوگانۀ آمد و شد و برون رفت از داستان
و بازگشت به درون آن و ايجاد يک حس قوی
عاطفی در داستان و ضد داستان ،خط اصلی
ساختار نمايش خسرو شھرياری را در اين اثر می
سازد که يک درونۀ پيچيدۀ عاطفی تازه و در نوع
خود بسيار نو است و به جرات می توان گفت که
چنين تاثير قوی عاطفی به ھيچ روی نمی توانست
از ھمان ابتدا ،با شيوۀ مرسوم تکيه بر ايجاد
احساسات و عاطفۀ نمايشی به وجود آيد .
زيبائی اين سبک کار در اين است که ضمن پرھيز
از غرق شدن تماشاگر در عاطفۀ داستانی و به
قضاوت کشاندن او در ھر لحظۀ صحنه در برابر
اين فاجعه تاريخي ،باز او را به شدت از نظر
عاطفی متاثر می سازد تا قضاوت از نوع فاصله
گذارانۀ آن در بارۀ کشتار و نفرت از پليدی و
سرکوب و خشونت ژرفای ويژه ای به خود بگيرد .
گروه نمايش
گروه اجرای اين نمايش ،از جوانانی تشکيل شده که
ھمگی از نسل بزرگ شده در خارج از کشور
ھستند .يعنی جوانانی که حتی زبان فارسی را روان
و آسان حرف نمی زنند .البته نمايش به سه زبان
مختلف به اجرا درمی آيد؛ زبان فارسي ،زبان
انگليسی و زبان کشوری که نمايش در آن اجرا می
شود )که در اجرای استکھلم ،اين زبان ،سوئدی بود
و در ساير کشورھا زبان ھمان کشور به کار گرفته
خواھد شد( ،انتخاب بازيگران جوان ،انتخاب زبان
ھای مختلف و حتی نداشتن تسلط بازيگران به زبان
فارسی که زبان اصلی است ،ھمگی يک بُعد
ساختاری در نمايش به خود گرفته است.
جواني
ِ
بازيگران ،يادآور جوانی نسلی ست که در
کشتارھای ھمگانی قربانی اين فاجعه تاريخی شد و
عامل تکرار واقعه در دفعات گوناگون از زبان
بازيگران و به زبان ھای مختلف ،ابعاد فاجعه را به
شيوه ای فاصله گذار بازسازی می کند .تاکيد روی
اين تکرار ،با ايجاد طراحی ھای متفاوت صحنه،
نوعی فرياد اعتراض تکراری و مداوم از يک بيداد
تاريخی را بازمی سازد .
بازيگران فرياد می زنند :می دونی از چی دارم
حرف می زنم؟ از شھريور  .٦٧بازم بگم؟
در اين نمايش،
لباس يک دست بازيگران ،عناصر
ِ
صحنه ،صندلی ھای قرمز ،پارچه قرمزی که در
تمام طول نمايش بر روی صحنه افتاده است و فقط
در يک لحظه بر روی بازيگران صحنه سنگسار
کشيده می شود ،آينۀ قدی و بدون قاب کنار صحنه و
به ويژه کمانچه ای که بيش از نيمی از مدت نمايش
در کنار صحنه قرار دارد ،ھمگی عناصر مختلف
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نمايش
ساختاری
ھستند و به ھيچ وجه نقش تزئينی
ندارند .يعنی ھمه چيز مطابق روابط بازسازی
فاصله گذار ،در ايجاد فضای غيرداستانی نقش به
عھده دارد .به ويژه کمانچه ،ھم چون يک زبان
خاموش در طول نمايش که موسيقی آن ،رنگ و
روئی غيرمرسوم دارد و ترکيبی ملوديک از سر و
صداھا و يک موسيقی نامانوس است ،وجود خود
را بر صحنه تحميل می کند و وقتی اين کمانچه ،در
يک صحنه ،توسط يک نوازنده ناشی به صدا در
می آيد؛ آھنگ ناموزونی از آن به گوش می رسد
که نه تنھا با آواز غم انگيز مادری که به دنبال
دخترگم شده اش در صحنه می گردد ھماھنگی
ندارد؛ بلکه ،به مثابۀ يک درد و آوای سورئاليستی
حالت عجيبی در فضای نمايش به وجود می آورد و
اين حس را الغاء می کند که اين ،ھمان زبان
خاموش و فرياد ماليخوليائی درون آدم ھائی ست
که در نمايش قربانی اين خشونت ھا ھستند .
گيسو شاکری در تنظيم اين آھنگ ھا برای نمايش،
جدا از نقش صحنه آرا ،طراح لباس و دستيار
کارگردان ،ياری ارزنده ای به فضاسازی و
طراحی ھای نمايشی خسرو شھرياری کرده است .
يک صحنه تکان دھنده
در طول نمايش ،صحنه ھای زيبای بسياری وجود
دارد که طراحی ھرکدام از ذوق بسيار برخوردار
است .
در صحنۀ اعدام بچه ھای جوان ،ھنگامی که ھمه
آن ھا خيلی آرام روی صندلی ھا می ايستند تا بدون
آن که تماشاگر در ابتدا متوجه مقصودشان شود،
صحنه اعدام ھای دسته جمعی را با ظرافت ويژه
ای بازسازی کنند ،گردش مادری سرخ پوش در
ت بر
ميان آن ھا و نوازش بدن ھائی که )با دس ِ
باالی سر به نشانه آويخته شدن از طناب( ،با
ظرافت تاب می خورند و حالت حلق آويز شده ھا
را نمايش می دھند ،يک حس عاطفی ظريف اما
بسيار قوی از درونۀ صحنه بيرون می خزد و بر
جسم و جان تماشاگر اثر می گذارد .
گردش يک نوعروس جوان ،با لباس سفيد و پای
برھنه در جستجوی شوھرش که لحظاتی پيش از
آن ،ھردو آن ھا را با لباس عروسي ،ھم چون در
يک صحنۀ خيالي ،گردش کنان در ميان زندانيان
سياسی ديده ايم ،و بھت و بی زبانی اين عروس
پابرھنه ،به صحنه ژرفای ويژه ای می دھد .
صحنه ھای گيرای بسيار ديگری نيز نظير صحنۀ
مادری که با يک چمدان پر از عکس ھائی که
چيزی جز لکه ھای خون بر صفجه ھای سفيد کاغذ
نيست ،به دنبال دخترش می گردد و به ميان
تماشاگران می آيد و آنان را به پرسش و قضاوت

ماھنامۀ روشنگر .سال چھارم  .شماره  .٣٧ژوئن ٢٠١٠
می کشد وجود دارند که ،ھر کدام در اين ساختار
نمايشی و در ھمان روال فاصله گذاری و بازی
متضاد با عاطفه ،نمايش را به پيش می برند .
اما يکی از صحنه ھا که قتل ناموسی و کشتن يک
دختر در يک خانواده را نمايش می دھد ،چنان تکان
دھنده طراحی شده که با پايان آن تماشاگر در بھت
عميق و يک حس زخم خورده درونی فرومی رود.
پايان صحنۀ قتل ناموسي ،به ميدان جنگی شباھت
دارد که ھمه چيز در آن درھم ريخته و پراکنده
است و بوی مرگ از آن برمی خيزد .
اين صحنه ،نمای دختری را در ميان اعضای مرد
يک خانواده بازسازی می کند که دارند او را به
خاطر رابطه اش با ديگران و تمايالتش به پوشيدن
لباس شاد و آرايش محاکمه می کنند .دختر ،در تمام
مدت به حالت نشسته در ميان مردان مشغول رقص
است و سخن نمی گويد .اما دو دختر ديگر ،با لباس
ھائی با رنگ ھای شاد ،ھمچون دو ھمزاد او ،در
کنار صحنه ،تمام تمايالت دختر جوان را در رابطه
با آزاد زيستن ،دوست داشتن فضای باز ،رنگ ھای
شاد و رھا بودن از قيدھا بازسازی می کنند.
سرانجام مردان برمی خيزند و دور دختر متھم را
ھمچون يک استوانه گوشتی می گيرند و روی او
خم می شوند؛ دو دختر جوان با ديدن اين صحنه،
ناگھان به وحشت می افتند و با اضطراب به اين
طرف آن طرف صحنه و به ميان تماشاگران می
دوند و و ھر کدام از آن دو با فرياد و فرياد و فرياد
و تکرار کلمات رعب آور خود اعالم می کنند :
پنجره ھا رو بست ،درو از تو قفل کرد ،پرده ھا را
کشيد .پنجره ھا رو بست ،درو از تو قفل کرد ،پرده
ھا را کشيد .پنجره ھا رو بست ،درو از تو قفل
کرد ،پرده ھا را کشيد .
اين سرو صدا از جانب دخترھا ،و تکرار مرتب آن
و دويدن ھراسان و مضطرب آن ھا به ھرگوشۀ
صحنه و به ميان تماشاگران و به ھم ريختن صندلی
ھا و اسباب صحنه از طرف آن دو ،و موسيقی ای
که ھمان سر و صداھای ملوديک پيشين است و در
اين جا ابعاد تقويت کننده ای به خود می گيرد و از
عمق فاجعه کشتن دختر ،بدون اين که قتلی در
صحنه اتفاق بيفتد خبرمی دھد ،يک فضای ھولناک
می سازد .
ھولناکی اين صحنه در بازسازی خود قتل نيست؛
بلکه در تصوير کردن آن توسط حرکات و سر و
صدای دخترھا ست که بيش از نمايش خود رويداد
قتل تکان دھنده است .به اين شکل ،اضطراب و
پريشانی و ھراس دخترھا به درون تماشاگر راه می
يابد و تماشاگر ،بدون آن که عمل قتل را در صحنه
ببيند و يا فريادھای بی دفاع و دردآور دختر را
بشنود ،شنيع ترين جنايت در ذھنش مجسم می شود
و عمق فاجعه از طرف آن دو دختر ھمزاد و
حرکات ھراسناک شان به تصور درمی آيد و با
خاموش شدن نور ،تماشاگر در بھت فرومی رود و
به ژرفای اين فاجعه ،البته نه در واقعۀ صحنه ای
آن؛ بلکه در بُعد اجتماعی اش می انديشد .
نکته برجستۀ ديگری که در کار خالقه خسرو
شھرياری به چشم می خورد؛ بافت ظريفی بين
صحنه ھا ست که ضمن اين که ھمگی آن ھا با

ھمان ساختار فاصله گذاری نمايشی آغاز می شوند،
در تداوم خود به حالت حسی و عاطفی می رسند ،و
حس و عاطفه ھمچون يک نخ نامرئی صحنه ھای
مختلف )و از نظر داستانی بی ارتباط( نمايش را به
ھم وصل می کند؛ يعنی حرکتی که در يک صحنه
از بازسازی صرفا ً نمايشی به بازسازی عاطفی ختم
می شود در کل نمايش نيز به شکل ظريفی صحنه
ھا را به ھم پيوند می دھد .
اجرای اين تئاتر بيش از يک سال تمرين مداوم را
پشت سر خود داشته است .ده دختر و پسر جوان
در آن بازی می کنند که اغلب آن ھا برای اولين بار
در نمايش حضور يافته اند و بازی ھا به راستی در
برخی موارد شگفت آوراست .
نمايش در ضمن ،دارای پيام ھای جھانی ست و
صحنه ھائی از کشتارھای تاريخی ديگر را به ياد
می آورد .
صحنۀ پاياني ،صف دراز پدر مادرھائی ست که
ھمچون ھمان مادر سرخ پوش با چمدانی پر از
عکس بچه ھای شان به دنبال ھم روانه شده اند و با
ِ
پوشش کاملی که از کفش و کاله و لباس دارند چنين
به نظر می رسد که عازم يک سفر دور و دراز
ھستند .
ساختن چنين نمايشی از سوی يک گروه غيرحرفه
ای که تنھا خسرو شھرياری و گيسو شاکری افراد
حرفه ای آن به شمار می روند ارزش بسيار دارد.
نو آوري ،خالقيت و زيبائی اين نمايش با توجه به
پيام انسانی و ضد کشتار و سرکوب و خشونت آن،
يکی از بھترين نمايش ھای اين چند دھۀ تبعيدی ما
را به وجود آورده است .
پشتيبانی از چنين خالقيت و کوششی و ياری
رساندن به تھيه امکانات برای به نمايش درآمدن آن
در شھرھای مختلف اروپا و آمريکا می تواند به
گسترش چنين کارھای ارزشمندی ياری بسيار
برساند .
در رابطه با بررسي ِ کارھای نوشتاری و پژوھشی
خسرو شھرياری در بارۀ تئاتر ،و نقد پيرامون
نمايش »سونات ھای مرگ« ،دو گفتگوی
تلويزيونی از سوی عباس سماکار با خسرو
شھرياری و گيسو شاکری در برنامه »ديدار با
ھنرمندان و نويسندگان در تبعيد« انجام گرفته است
که می توانيد آن ھا را روی سايت تلويزيون کومله،
بخش فارسي ،آرشيو برنامه »ديدار« ببينيد و يا
پياده کنيد .
*=ھمانندی ساختار اين نمايش با »غزل« ،از آن
رو به گمان من در خور ارزيابی ست که در آن،
ھم چون در غزل ،ساختارھا تک بيتی و کل ِ
مجموعه ،تکرار ھمان مضمون و محتوای بيت اول
به شکل ھای گوناگون است .در عين حال ،انتخاب
اين عنوان برای اين نقد ،ناظر بر زيبائی غزل گونه
اين نمايش نيز ھست .
برای آگاھی بيشتر در اين باره ،می توانيد نوشته
مرا در نقد ساختار غزل ،در مقالۀ »غزل ،شکل
ناب شعر« در سايت »کانون نويسندگان ايران در
تبعيد« بخوانيد■ .
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بربريت در سده ي بيستم
اختراع نشده است .بين سده ھاي  ١٣تا ١٥
چنگيز خان و سپس تيمور لنگ وحشت و مرگ
را از آسيا تا اروپا پراکندند** .
عقيده اي رايج بر آن است که قرن بيستم خونين
ترين سده ي تاريخ بوده است .تلفات انباشته شده
انساني طي دو جنگ جھاني ) بدون احتساب ده
ھا مورد پيشين و پسين( ،جنايت ھاي جنگي و
جنايت عليه بشريت که با نسل کشي يھوديان
اروپا به اوج رسيد ،استفاده از سالح ھاي کشتار
جمعي ،از جمله سالح اتمي ،عليه ساکنان غير
نظامي که داو منازعات قرار مي گرفتند ،ھمه و
ھمه دست به دست ھم داده اند تا قرن ما را،
دست کم در زمينه ي ابعاد خرابي ھا ،تعداد
قرباني ھا و ددمنشي دژخيمان ،به »عصر غايت
ھا ) «(١تبديل کنند.
اما در اين ادعا جاي ترديد بسيار ھست .مگر آن
که بخواھيم به دوره ھاي موقت آرامش در
سرزمين ھاي معين يا به افسانه ي »جنگ
پاک« استناد کنيم .اگر مشاھدات مان را به
مجموع ساکنان کره زمين و ھمه ي ھزاره ي
دوم که تازه پايان يافته گسترش دھيم ،يقين ھاي
مان به ترديد مبدل خواھند شد.
در اين ھزار سال ،زمين حتا يک سال روي
صلح به خود نديده؛ در عوض صحنه ي وقوع
ھزاران منازعه :تاخت و تازھا و فتوحات،
جنگ ھاي قبيله اي و قومي ،فئودالي ،دودماني،
ملي گرايانه ،استعماري و امپرياليستي ،جنگ
ھاي داخلي و جنگ ھاي مذھبي ،طغيان ،نبرد
چريکي ،جنگ ھاي آزادي بخش ،شورش ھا و
انقالب ھا ،ايلغارھا و چپاول ھا ...بوده است.
اکثريت عظيم  ٤٠ميليارد انساني که در اين
ھزاره زيسته اند ،در دوران کوتاه زندگي خود،
دست کم يک جنگ را شاھد بوده اند ).(٢
سرنوشت مشترک بشريت فقر ،جھل و تسليم
بود .جمعيتي بيش از  ٩٠در صد روستايي )(٣
که توسط اقليتي زالو صفت و طمع کار ) شامل
فئودال ھا ،زمين داران ،رباخواران( تحت
استثمار بود و زير بار بيگاري و ماليات از پا
در مي آمد ،تنھا قوت اليموت نصيب اش مي
شد ،بينابين دو مناقشه مرگبار و نابود کننده که
مي بايست ھمواره ھزينه ھاي آن ھا را ،ھم به
عنوان طعمه و ھم به عنوان غنائم جنگي ،به
دوش بکشد ،در ناامني دائم به سر مي برد.
پيوسته يوغ دسته اي بي پايان از ظالمان را که

سوار شدن
بر گرده مردم عامل
شکوفايي شان بود بر دوش مي کشيد:
امپراتورھا ،شاھان ،سالطين ،پادشاھان ،شگون
ھا ،سپه ساالران ،کوديلو ھا ،روساي جمھور،
شاھزادگان و بارون ھا ،وزيران و اميران ،پاپ
ھا و خلفا ...ھمه تشنه ي جاه و جالل ،قدرت و
ثروت ،آماده ارتکاب ھر گونه عمل پليد براي
دست يازي به آمال خود ،يا حفظ آن چه به چنگ
آورده اند ،آکنده از کينه ھاي فروکش ناپذير ،در
جنگ دائم با يک ديگر ،به نام خدا ،تمدن ،پرچم
يا حزب.
ديروز ھم مانند امروز ،صلح و شکوفايي نسبي
تنھا يک امتياز موقت براي يک اقليت محسوب
مي شد .آن چه در نيم قرن اخير در اروپاي
غربي و آمريکاي شمالي ) يک دھم جمعيت
جھان( مشاھده مي شود نبايد ما را دچار توھم
کند .در ھمين مدت و در ھمه جا ،بيش از يک
صد جنگ بيداد مي کرد که غربيان از آنھا
مصون مانده اما عموما خودشان محرک و
عوامل برانگيزاننده ي آنھا بوده اند .چه در
مورد مرگبارترين شان ) (٤چه آنھايي که »کم
دامنه« معرفي مي شوند .اما ،براي کسي که
نيمي از خانواده اش قتل عام شده و نيمي ديگر،
پس از يک ھجرت مشقت بار و طوالني ،در
اردوگاه پناھندگان به سر مي برد و براي او اميد
بازگشت به کشورش که به تلي از خاکستر تبديل
شده باقي نمانده است ،منازعه ي کم دامنه چه
معنايي مي تواند داشته باشد؟
سده بيستم ،با حدود  ٢٠٠جنگ و  ٢٠٠ميليون
کشته ،چيزي معادل  ٢درصد جمعيت قرن )،(٥
در نرم ميانگين سده ھاي قيل از خود قرار دارد.
ھمه ي مشخصاتي را که به عنوان نشانه ھاي
تعقيب و آزارھاي قرن گذشته پذيرفته ايم مي
توانيم در سرتاسر اين ھزاره نيز بازيابيم:
کشتارھاي ھمگاني مردم ،جا به جايي جمعيت و
راه پيمايي ھاي ھالکت بار ،اردوگاه ھاي مرگ،
سر به نيست کردن دست جمعي زندانيان،
تجاوز ،شکنجه و اعدام ھاي بي محاکمه ،ايجاد
جو ارعابي که مانع ھر گونه تالش براي
مقاومت مي شود ،اسارت و بردگي جان بدر
بردگان؛ و ھمين طور غارت ،به آتش کشيدن و
نابودي شھرھا و روستاھا ،کشتزارھا و وسايل
توليد؛ جنايت ھاي جنگي و جنايت عليه بشريت
که به مھاجرت خفت بار مردم رھيده از مرگ
منتھي مي شوند و آنھا را آماج راھزنان و
عوامل جنگ داخلي قرار مي دھند؛ قربانيان
قحطي ھاي وحشتناک که در اثر اشاعه ي

روﺷﻨﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ!
ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻴﺪ.
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ﻛﺎرﮔﺮان در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان

ﻋﻠﻲ اﻣﻴﻨﻲ ﻧﺠﻔﻲ
ﺑﺨﺶ:اول
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

در م ج ل س اع ي ان ب ه خ دا راه ن داری
زي را ک ه زر و س ي م ب ه ھ م راه ن داری
در سينه بی کينه بجز آه نداری
طنزھای "نسيم شمال" اقتب اس ی ب ود خ الق ان ه از
اشعار ترکی علی اکبر صابر ،شاعر ايرانی مقي م
قفقاز ،که با ترجمهای ديگر نيز در کتاب "ھ وپ
ھوپ نامه" جمع و منتشر شده است.
ﺷﻌﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
فرخی يزدی در وف اداری ب ه آرم ان مش روط ه،
ي ع ن ی آزادی و ح ک وم ت ق ان ون ،ب ا ع ارف و
عشقی و بھار ھ م راه اس ت ،ام ا از آن ھ ا گ ام ی
ف رات ر ب ر م یدارد .او نش ان م یدھ د ک ه از
مناسبات پنھان اجتماعی باخبر است و س ازوک ار
نظام مسلط را میشناسد:
غنا با پافشاری كرد ايجاد تھیدستی
خدا ويران نمايد خانۀ سرمايهداری را
ز جور كارفرما كارگر آنسان بخود لرزد
كه گردد روبرو كبك دری باز شكاری را
فرخی يزدی با مقوالت "م ات ري ال ي س م ت اري خ ی"
آشنايی کلی دارد ،و از ھمين مبنا مبارزه طبقات ی
را تنھا راه رستگاری جامعه میداند:

"مقارن جنبش مشروطيت ) ١٢٨۵خ ورش ي دی(
با نھضت "بيداری" ،در رگ ان خش ک ي ده ش ع ر
فارسی خونی تازه جاری شد .شاعر ن گ اه خ ود
را از درباريان و اشراف گرفت و به توده م ردم
دوخت ،و از آن پس به زبان زن ده و پ رج وش
آنھا سخن گفت.
شعر اجتماعی که پي ش از آن رگ های س س ت و
ناتوان در بدنهی شعر فارسی بود ،روز ب ه روز

ت وده را ب ا ج ن گ ص ن ف ی آش ن ا ب اي د ن م ود
کش م ک ش را ب ر س ر ف ق ر و غ ن ا ب اي د ن م ود
در ص ف ح زب ف ق ي ران اغ ن ي ا ک ردن د ج ای
اين دو ص ف را ک ام ال از ھ م ج دا ب اي د ن م ود
تا مگر عدل و تس اوی در ج ھ ان م ج ری ش ود
انقالبی سخت در دنيا به پا بايد نمود
فرخی يزدی در  ١٢۶٧به دنيا آم د .در س راس ر
زندگ ی ب ه خ اط ر م ب ارزه در راه آرم ان ھ ای
اجتماعی ،رنج و عذاب فراوان کشيد و سران ج ام
در س ال  ١٣١٨در زن دان رض ا ش اه ب ه ق ت ل
رسيد.
ﺷﻌﺮ آرﻣﺎنﮔﺮا

ابو القاسم الھوتی )  (١٣٣۶ – ١٢۶۶تنھا

کلی از علقهھای ايدئولوژيک تھی است ،اما

انقالبی )مانند عشقی( و خلقی )مانند فرخی(

سرشار از مھر و عاطفه است .پروين نه با

نيست ،بلکه شاعری آرمانگراست و به "جھان

محاسبات "اقتصاد سياسی" ،بلکه با ذھنيت

بينی مترقی پرولتاريا" باور دارد .او نيز مانند

طبيعی و حساسيت ذاتی برای رنجبران دل

بسياری از روشنفکران روزگار ،از پيروزی

میسوزاند .در شعری يک پدر بینوا فرزند را

انقالب بلشويکی در روسيه به وجد آمده بود.

از جور مالداران آگاه میکند:

الھوتی سرود تاريخی "انترناسيونال" مھمترين
سرود جنبش کمونيستی را به فارسی آھنگين

پيشه آنان ،ھمه آرام و خواب

برگرداند .او را میتوان از سالله شاعران طراز

قسمت ما ،درد و غم و ابتالست

نوين قرن بيستم دانست ،در کنار ماياکوفسکی،

حاصل ما را ،دگران میبرند

ناظم حکمت ،برتولت برشت ،لويی آراگون،

زحمت ما زحمت بی مدعاست

پابلو نرودا ،يانيس ريتسوس و...

گشت حق کارگران پايمال

الھوتی آگاھی طبقاتی را به زبانی ساده برای

بر صفت غله که در آسياست

کارگران تشريح میکند:

گفت چنين ،کای پدر نيک رای
صاعقه ما ستم اغنياست!

من از عائلۀ رنجبرم
زادهی رنجم و پروردهی دست زحمت
نسلم از کارگران

پروين به طور غريزی میداند که ھمدردی کافی

حرف من اينکه :چرا کوشش و زحمت از

نيست ،پس محرومان را به اعتراض و خيزش

ماست

فرا میخواند:

حاصلش از دگران؟
اين جھان يکسره از فعله و دھقان برپاست

تا بکی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر؟

نه که از مفتخوران!

ريختن از بھر نان از چھر آب ای رنجبر

در نگرش طبقاتی الھوتی" ،حکومت قانون"

از حقوق پايمال خويشتن کن پرسشی

يعنی ميراث بزرگ مشروطه ،ديگر بھايی

چند ميترسی ز ھر خان و جناب ای رنجبر؟

ندارد ،زيرا "دين و قانون و وطن آلت اشراف

حاکم شرعی که بھر رشوه فتوی میدھد

ب َُود" .او در شعر خود تاکتيک مبارزه طبقاتی را

کی دھد عرض فقيران را جواب ای رنجبر

با مھارتی کم نظير به شعار بدل میکند:

جمله آنان را که چون زالو مکندت خون بريز

چيست قانون کنونی ،خبرت ھست از آن؟
حکم محکومی ما!

وندرآن خون دست و پايی کن خضاب ای
رنجبر!

بھر آزاد شدن ،در ھمھی روی زمين
از چنين ظلم و شقا
الھوتی تنھا اھل سخنوری نبود ،بلکه مرد پيکار
نيز بود .در جوانی به کودتای نظامی دست زد،
و پس از شکست به اتحاد شوروی )سابق(
پناه برد.
ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﺎن
شعر پروين اعتصامی به کلی از علقهھای

شعر مردمی
"نسيم شمال" شاعری مردمدوست بود ،با ذھ ن ی
روشن و زبانی ساده .سعيد نفيسی ن وش ت ه اس ت
که اين شاعر طنزپرداز به مال و منال و ج اه و
مقام کمترين توجھی نداش ت ،ت ن ھ ا ن زدي ک ی ب ه
مردم را میخواست ،و به آن ن ي ز رس ي د .ھ ي چ
شعری به اي ن ان دازه در دل و ج ان م ردم راه
نيافت .احتماال "نسيم شمال" اولين سخنگويی بود

ای ف ع ل ه ت و ھ م داخ ل آدم ش دی ام روز؟
ب ي چ اره ،چ را م ي رزا قش م ش م ش دی ام روز؟

الھوتی برداشته شد.

شعر پروين اعتصامی ،بر خالف الھوتی ،به

 ...دنباله در شماره ی بعد

چارهی رنجبران وحدت و تشکيالت است!

قویتر و تناورتر شد.
در شعر ش اع ران مش روط ه از ادي بال م م ال ک
فراھانی و اي رج م ي رزا ت ا ع ارف و م ي رزاده
عشقی و ملکالشعرای بھار نغمه آزادی م ت رن م
است.
در رگهای از ش ع ر مش روط ه ک ه اش رفال دي ن
گيالنی )صاحب "نسيم شمال"( بھترين نماي ن دهی
آن است ،اعتراض به بھرهکشی از زح م ت ک ش ان
و ھمدردی با بینوايان موج میزند.

که آگاھانه فرودستان ج ام ع ه را م ورد خ ط اب
قرار داد ،ھرچند به طنز و شوخی:

طبقاتی و مضمون انقالبی ،به وسيله ابوالقاسم

ايدئولوژيک تھی است

ﻓﺮﺧﻲ ﻳﺰدي در ﺳﺎل  1318در زﻧﺪان رﺿﺎ
ﺷﺎه ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ
گام نھايی به سوی شعر کارگری ،با گوھر

□□□
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از ﺧﻮاب اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﻴﺪار ﺷﻮﻳﺪ!
رﺿﺎ ﻧﺎﻓﻌﻲ

خواننده ای “ بعنوان يک ايرانی “ از من انتقاد
کرده که چرا ھنوز از خواب اصحاب کھف
بيدار نشده ام؟“
و دليل آورده که :شوروی سقوط کرده ولی ھنوز
متاسفانه نوستالژی کمونيسم شما رو)را( رھا
نکرده .شما که عشق به لنين واستالين در
وجودتون)وجودتان( ھست چرا به غرب کثيف
پناھنده شديد؟ چرا به كره شمالي و يا نزد رفيق
كاسترو نميريد؟ ظاھرا مرگ خوب است اما
براي ھمسايه! واقعا عجيب و مسخره نيست كه
در قلب سرمايه داري بنشينيد ،از مواھب اون
بھره مند بشيد) بشويد( و بعد شديدترين انتقادات
رو )را( از اون )آن( بكنيد؟ اگر از كاپيتاليسم
متنفريد به عنوان يك ايراني چرا ميھماني جھان
سرمايه داري رو)را( رھا نمي كنيد؟ بيدار شويد
و بدانيد كه اگر به دنبال مخاطب ھستيد مردم و
روشنفكراي حال حاضر ايران مثل دوران
جواني شما ديگر اسير و جو گير فضاي دھه
چھل و پنجاه ايران نيستند".
با اين استدالل روشن می شود که من به تنھائی
مورد خطاب ايشان نيستم ،بلکه روی سخن
ايشان با ھمه منتقدين نظام سرمايه داری است.
بی بی سی که قطعا نمی توان گفت گرفتار
“نوستالژی کمونيسم“ است در نوامبر 2009
خبر داد طبق يک نظر خواھی بين المللی که
مبتکرش خود بی بی سی بوده فقط  %11از
پرسش شوندگان در  27کشور جھان ،نظام
سرمايه داری را درست می دانند ) يکی از
ناشران اين خبر ھم اشپيگل آنالين بود  -آينده ما
 9نوامبر  . (2009حتی در خود آمريکا فقط
 % 25با نظام سرمايه داری موافقند.
ايشان از من پرسيده اند” :چرا به کره شمالی و
يا نزد رفيق کاسترو نميريد ؟“
با توصيه شما ،از آن  %11که بگذريم  ،من و
آن  %89باقيمانده بايد راھی کوبا و کره شمالی
بشويم؟ و بقيه کره زمين را ھم بسپاريم بدست
شما و آن  %11؟
مگر ھر کس مثال در فرانسه و يا آلمان و يا ھر
کشور ديگر سرمايه داری و حتی در خود
امريکا از سيستم ناراضی است رفته و يا بايد
برود کوبا؟ اين چه شيوه تفکر و استدالل است؟
و مگر آن کشورھا حياط خلوت ناراضی ھای
نظام سرمايه داری اند؟
من نميدانم امثال ايشان از مھاجرت چه برداشت
و شناختی دارند و مثال اگراردوگاه سوسياليسم
نپاشيده بود ،بازھم مھاجرين ايرانی به غرب
کوچ می کردند؟ و يا اکنون که نزديک به 8
ھزار ايرانی از ايران برای تحصيل به جمھوری
اوکرائين رفته اند و يا نزديک به دو برابر اين

به جمھوری سوسياليستی بالروس رفته اند ھمه
می خواھند بيايند کنار ايشان و امثال ايشان مثال
در آلمان؟
ھمين بحث ھا در سالھای بسيار دور ،سالھائی
که به نوجوانی من و آمدن برای تحصيل به
آلمان باز می گردد و نه اکنون که بازنشسته
دولت آلمان ھستم – حدود دو دھه پيش از
انقالب ايران -ھم مطرح بود و با فروپاشی
اتحاد شوروی و از ھم پاشيدن اردوگاه
سوسياليسم مبتکران ھمين بحث ھا ،در آن سالھا
که در کنفدراسيون دانشجوئی متمرکز بودند،
تازه فھميده اند پايان جنگ سرد چه ضربه
ھولناکی به بشريت بود .من نمی گويم آن نظام
در درون خودش مشکالت و ضعف ھای بسيار
جدی نداشت .خير! داشت ،اما بخشی از آنچه
امروز در کشورھای سرمايه داری بر سر مردم
می آيد ،نتيجه برداشته شدن ھمان فشاری
است که بدليل قراردادھای اجتماعی در
کشورھای سوسياليستی ،به کشورھای سرمايه
داری تحميل شده بود .آن فشارھا باعث بسياری
از خدمات اجتماعی در کشورھائی نظير آلمان،
ھلند ،سوئد و تقريبا تمام کشورھای اروپائی شده
بود که ھمه آنھا را در  20سال گذشته پس
گرفته اند .شايد ايشان وامثال ايشان دوران دو
آلمان و بويژه دو برلين را نديده و بخاطر نداشته
باشند ،اما من شخصا شاھد بودم که برلين غربی
را بھشت اجتماعی کرده بودند تا رقيبی باشد در
برابر برلين شرقی .و حاال ھمين شھر ،يعنی
برلين در صدر شھرھای ورشکسته آلمان قرار
دارد .شمار بيکاران آن بيش از ھر شھر ديگر
آلمان است .کوچ و آوارگی مردم از برلين به
جنوب آلمان برای تامين زندگی و پيداکردن کار
و شغل… .زبانزد آلمان ھاست .آخرين
نظرسنجی از مردم بخش شرقی برلين حاکی از
ھمان نوستالژی است که انتقاد کننده به من از آن
سخن گفته اند .يعنی آرزوی بازگشت به دوران
آلمان دمکراتيک در بخش شرقی آلمان.
اشپيگل آنالين ،که قطعا يک نشريه سوسياليستی
نيست ،در 15.03.2010گزارش داد  :طبق
نظر خواھی موسسه آمار گيری امنيد  :از نظر
 %72از مردم غرب و  %80از مردم شرق
کشور
يک
در
زندگی
آلمان
سوسياليستی….پذيرفتنی است % 23 .از شرقی
ھا و  %24از غربی ھا می گويند “ :بعضی
اوقات آرزو می کنيم که ايکاش ديوار ھنوز بود
” ) .آينده ما“ :از طال گشتن پشيمان گشته  ،ما
را مس کنيد (.
من نمی دانم نويسنده اين پيام از وابستگان به

نظام شاھنشاھی گذشته است يا نيست و خواھان
بازگشت آن نظام است يا خير؟ دانستن آنھم
چندان اھميتی ندارد ،زيرا بحثی که من می کنم
يک بحث عمومی است و نه اختصاصی.
اين نوع تفکر ريشه در دوران سلطنت محمد
رضا شاه دارد .او ھم گفت :ھرکه نمی خواھد
پاسپورتش را بگيرد و برود “.البد از پاسخ
تاريخ به اين فرمان شاھنشاھی بی خبر نيستيد!
و آن تيتر بزرگ روزنامه ھا را ھنوز در خاطر
داريد که “ :شاه رفت“ و از اتفاق روزگار،
امروز ھم يکبار ديگر مردم ايران رسيده اند به
سر ھمان دوراھی .يعنی دو راھی “رھبر“ برود
و مردم بريزند به خيابان و پايکوبی کنند .داستان
”زنده باد زاپاتا“ که اميدوارم ايشان حداقل فيلم
آن را ديده باشد ،در مملکت ما تکرار شده است.
ايشان نوشته اند :
”واقعا عجيب و مسخره نيست كه در قلب
سرمايه داری بنشينيد ،از مواھب اون)آن( بھره
مند بشيد)بشويد( و بعد شديدترين انتقادات رو
)را( از اون )آن( بكنيد؟“
ايشان فراموش کرده اند که در اين “ قلب
سرمايه داری “يک “ چيزی “ وجود دارد بنام
”قانون اساسی“ .طبق اين قانون اساسی ”ھمه “
حتی “ رضا نافعی “حق دارد ھرجا خطائی و
کمبودی و خالفی ديد بگويد و اگر توانست حتی
با صدای بلند بگويد .تبليغ ھم بکند و ديگران را
ھم با خود ھمراه سازد .ولی بنظر اين ايرانی
محترم چنين کاری ”مسخره و عجيب“ است.
اجازه بدھيد ياد آوری کنم آنچه که بنظر شما
”مسخره و عجيب“ می آيد ،يعنی بيان ”انتقادات“
پايه و اساس دموکراسی است ،که محدوديت
ھای بسياری در سالھای اخير در اروپا و بويژه
آلمان برای آن قائل شده اند که اين نيز از نتايج
فروپاشی شوروی و کشورھای سوسياليستی
شرق اروپاست .دشمنان واقعی دموکراسی آنھا
ھستند که خواستار :تاييد و تکريم و تعظيم ،بله
قربان گوئی و خاک بوسی ھستند .دموکراسی
بدون بحث و جدل آزاد ،بدون “شديد ترين
انتقادات “ يعنی حکومت ”ساواک“ و “
وزارت اطالعات“ و “وين“ و ”کھريزک“.
خطاب به آنھا که خود را پشت نقاب آزادی و
دموکراسی پنھان می سازند و سکوت و بله
قربانگوئی را ترويج می کنند بايد گفت“ :سکوت
“ دشمن دموکراسی است.
اما نکته اساسی اين است که ايشان در واقع
مخالف قانون اساسی آلمان است و ايرادش در
حقيقت به نظام دموکراسی آلمان است  .چون
تقريبا تمام مطالبی که من در وبالگ خود “ آينده
ما “ منتشر کرده ام ترجمه از مطبوعات
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قانونی آلمان است که علنا و با اجازه دولت آلمان
منتشر می شوند ،که البته بخش عمده آن از
نشريات چپ آلمان انتخاب شده است .من
نويسنده ھيچ يک از اين مقاالت نيستم .که
اميدوارم امثال ايشان تفاوت ترجمه و نوشته،
مقاله و خبر و… را شناخته و از عھده تفکيک
آنھا ازيکديگربرآيند.
اين “ حزب چپ ” نيز در بوندس تاگ –
مجلس آلمان  76 -کرسی دارد و در برخی از
اياالت آلمان ،در حکومت ھای ايالتی حتی وزير
ھم دارد .آلمان ھا در رسانه ھا و مجلس و نيز
محافل خصوصی و اجتماعی خود در باره
کشور خودشان و آنچه بنظرشان درست يا
نادرست می آيد ھنوز می توانند با ھم بحث و
جدل می کنند و پشت سر اين حزب چپ ھم مثل
ديگر احزاب چند ميليون نفر ايستاده اند .آيا اين
چند ميليون آلمانی ھم بايد “ تبعيد“ شوند و به
کره شمالی برون ؟ ”مسخره و عجيب“ نيست
که يک نفر بلند شود از ايران بيايد به آلمان “ ،
از مواھب اينجا استفاده کند“ و تازه به آنھا ايراد
بگيريد که چرا در کار مملکتشان “ فضولی “ !
می کنند و بخواھد آنھا را به “ کره شمالی و
کوبا “ بفرستد!
يک نکته “عجيب و مسخره “ د يگر ھشدار
ايشان است که خود را سخنگوی ! ”مردم و
روشنفکران ايران“ پنداشته و نوشته اند :
“ بيدار شويد و بدانيد كه اگر به دنبال مخاطب
ھستيد مردم و روشنفكران حال حاضر ايران
مثل دوران جواني شما ،ديگر اسير و جو گير
فضاي دھه چھل و پنجاه ايران نيستند “.
بدانيد و به ھمفکران خود ھم بگوئيد :
نخستين آموزش جنبش ”چپ“ در جھان و از
جمله ايران آموختن و ترويج “نه" گفتن به ستم
اجتماعی و ايستادن ”متحد “ در برابر آن بوده و
ھست .يعنی مبارزه با ُکرنش در برابر ستم و
بله قربان گوئی در برابر سمتگر .کاری که
شما ،باستناد نوشته خودتان ،مروج آن نيستيد.
ولی آن صدھا ھزاران ايرانی که امروز عليرغم
داشتن تحصيالت عاليه و تخصص ھای گوناگون
در سراسر جھان با رانندگی تاکسی يا مشاغلی
مشابه آن روزگار را بسختی می گذرانند
شاگردان اين مکتب سرکش ھستند که باز ھم
عليرغم ھمه سختی ھا می گويند “نه“ و سر
تسليم فرود نمی آورند .و آنچه امروز در جامعه
ايران شاھد آن ھستيم نيز تبلور ھمين آموزه ی
درخشان است که مروج آن ”چپ ھا ” بوده اند
نه ُکرنش گران .
بيدار شويد! ببنيد و بدانيد!
□□□
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در پادشاھي خمر ،در چامپا و آنام توفيق کمتري
يافتند و علي رغم لشکرکشي ھاي ويران کننده شان
نتوانستند در محل باقي بمانند .آنھا ارتش ٣٠٠
ھزار نفري کره را که از بسيج ھمه ي مردم اين
سرزمين ،از  ١٦تا  ٦٠ساله ،تشکيل شده بود در
ھم شکستند و ده سال طول کشيد تا موفق شوند ،با
کشتار و اعمال فجيع ترين جنايت ھا ،نبردھاي
چريکي و مقاومت ملي را بخوابانند.
با سقوط سلسله ي کين در  ،١٢٣٤در شمال چين
که قحطي و طاعون با تلفات يک ميليوني به ويرانه
تبديل کرده بود ،مغول ھا به سمت جنوب سرازير
شدند و به امپراتوري سونگ که پر جمعيت ترين
نقطه ي زمين و مھد ملي گرايي و فرھنگ چين به
شمار مي آمد يورش بردند .ده ھا سال طول کشيد
تا آنھا ،با روش ھاي مرسوم خود ،خيل شھرھاي
بزرگ را از پا در آورند و با مشتي آھنين تمام چين
را متحد ساخته ،سلسله ي يوان را که نزديک به
يک سده قدرت را در دست داشت )(١٣٦٧-١٢٧٩
تاسيس کنند.
اما اين سلسله ھرگز مورد قبول مردم واقع نشد.
ملت چين که جمعيت اش ،در طول  ٧٥سال جنگ،
از  ١٠٠ميليون به  ٦٠ميليون تقليل يافته بود ،در
شورش دائمي به سر مي برد .تا آن که سر انجام،
پس از سال ھا نبرد خونين چريکي ،يکي از ھمين
قيام ھا ،به سرکردگي راھبي خلع لباس شده که
چوپاني بود به نام ژو يوانگ ژانگ ،آنھا را فراري
داد .اين مرد خود را امپراتور ناميد و سلسله ي
مينگ را که سه سده حکومت کرد بنيان نھاد .سي
سال نخست سلطنت اش يکي از ظالمانه ترين و
خونبار ترين دوره ھاي تاريخ چين به شمار مي
آيد.
در حالي که چنگيزخانيان در مناقشات مداوم،
دسيسه ،خيانت و کشتن مدعيان سلطنت درگير و
دچار اضمحالل بودند ،قبايل چادرنشين و
سوارکاران ترک تيمور لنگ آسيا را در نورديدند.
تيمور لنگ ،اين سوارکار آخر زمان ،در مسيري
قدم مي گذاشت که بالي آسماني ديگري برايش
ترسيم کرده بود :طاعون کبير .از استپ ھاي شمال
کريمه در  ١٣٤٧کار خود را آغاز کرد و به
درياي سياه رسيد ،بعد ھم تمام درياي مديترانه،
بيزانس ،سوريه ،مصر ،آفريقاي شمالي ،اروپاي
غربي ،اسپانيا ،ايتاليا ،فرانسه در بحبوحه ي جنگ
صد ساله اش ...طي دو سال ،بين يک سوم تا نيمي
از جمعيت بال ديده سر به نيست شد .در مدت ٣٥
سال ،تيمور لنگ ،اين بزرگ استاد دغل کاري و
خيانت که خود را از اعقاب مغوالن مي دانست،
آثاري در شان آنھا از خود بر جا گذاشت و حتا ،در
کشتار و خرابي ،از آنھا پيشي گرفت .او توحش
مغوالن را با تعصب مذھبي رزمندگان طريقت
اسالمي ،ھر چند بيشترين تعداد قربانيان اش را
ميليون ھا مسلمان ) البد ناخالص( تشکيل مي
دادند ،در ھم آميخته بود .به نوبت ايران ،قفقاز و
روسيه ،ھند ،سوريه ،امپراتوري عثماني بژازت
)»آيا شاھزاده اي چون تو مي تواند در برابر ما
عرض اندام کند؟«( يکي پس از ديگري ويران

شدند :مردم را کشتار کردند ،شھرھا را سوزاندند،
روستاھا ،زراعت ھا ،شبکه ھاي آبرساني به بيابان
مبدل شدند .دغدغه ي اشغال و بھره برداري از
سرزمين ھاي گشوده شده در کار نبود .تنھا ھدف
نابود کردن بود ،در پي نبرد تا دم مرگ ميان
چادرنشينان و مردم ساکن ،ميان سواره نظام و
پياده ھا .اما »گله اي از گوساله ھا و کره اسب ھا
در برابر ببرھا و دسته گرگ ھا چه کاري از دست
شان ساخته بود؟«
تيموريان عليه مردم غير نظامي از ھمان روش
ھاي مغول ھا استفاده مي کردند .مگر به ھر دوي
آنھا اين رسالت الھي واگذار نشده بود که از راه
جنگ ،صلح جھاني را تحت اقتدار انحصاري خود
برقرار کنند؟
ده ھا ھزار اسير به دنبال خود مي کشاندند و آنھا
را مانند چھارپايان به برده فروشان مي فروختند يا
در مواقعي که دست و پا گير مي شدند سر به
نيست شان مي کردند )تيمور لنگ ،در يک نوبت،
 ١٠٠ھزار اسير را کنار دروازه ھاي دھلي کشت(
؛ يا از آنھا در ابعاد کالن به عنوان سپر انساني و
گوشت قرباني استفاده مي کردند .آنھا را بي سالح
به پيشواز قواي دشمن مي فرستادند تا ضربه اوليه
ي حمله دشمن گرفته شود؛ يا آنھا را وادار به
ھجوم به باروھاي شھرھاي محاصره شده مي
کردند و آنھا ،در امواج پياپي ،مجبور بودند از
روي جنازه ي يکديگر عبور کنند .در صف ھاي
ده ھا ھزار نفري ،صنعت گران ،زنان و پسران کم
سن و سال را که جزئي از غنايم بودند ،در راه
پيمايي ھاي مرگبار و بي پايان ،در جاده ھاي
پوشيده از جنازه ،رھسپار تبعيد مي کردند .و به
اين ترتيب ،در ھمه جا ،وحشتي غير قابل توصبف
مي پراکندند .وحشتي که با ھزاران شايعه در باره
ي ددصفتي ،شکست ناپذيري ،عاري بودن از ھر
گونه احساس انساني مھاجمان ،که خود متجاوزان
ھم به آنھا دامن مي زدند ،تشديد مي شد و ھر گونه
اراده ي مقاومت را از مردم سلب مي کرد .ابن
االثير تاريخدان چنين نقل مي کند که »يک روز
تک سواري مغول وارد دھي مي شود و يک به
يک ،ھمه ي ساکنان آن جا را به قتل مي رساند،
بي آن که کسي به مقاومت بيانديشد .روزي ديگر،
مغولي بي سالح فردي را که تسليم اش شده بود به
روي زمين مي خواباند و از حرکت منع مي کند.
به جستجوي شمشير شتافته ،در بازگشت او را به
قتل مي رساند)«.(٨
آيا باز ھم بايد نوحه سر دھيم و از کشتار »مردان
و زنان ،پيران و جوانان ،کھن ساالن صد ساله و
نوزادان شيرخواره« سخن بگوييم يا از ھفته ھا
ميگساري و عياشي در شھرھاي غارت شده و بعد
سوزانده شده ،از غنائم »طال ،نقره ،ياقوت،
مرواريد ،پسران و جوانان خوش سيما« در
ھرات ،سبزوار ،زرنج ،قندھار ،شيراز ،اصفھان،
بغداد ،مسکو ،والديمير ،موجائيسک ،آستاراخان،
سرايي ،الھور ،مولتان ،دھلي ،الپ قومس،
بعلبک ،دمشق ،بروس ،اسميرن...؟
يا به تخصص ھاي تيموريان بسنده کنيم؟ که رايج
ترين شان ساختن تل ھا و مناره ھايي از کله ھاي
آدم بود ) ٩٠ھزار سر در بغداد ٧٠ ،ھزار در
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اصفھان ١٠٠ ،ھزار در دھلي ... ،به عنوان
باالترين ارقام در رده بندي شان(؛ آن جا که کفار
آماج شان بود :ھزاران ھندويي که زنده سر بريدند،
مسيحياني که پيش از سربريدن ،دست و پايشان را
قطع کردند يا زنده به گور مي کردند )٤٠٠٠
ارمني در آناتولي(  ،يا در کليساھاي شان زنده زنده
مي سوزاندند.
دل ما مي خواھد خود را متقاعد سازيم که ھمه ي
اين فجايع را تنھا ملت ھاي بربر و عقب مانده و
متعلق به عصري سپري شده مي توانستند مرتکب
شوند .اما نبايد فراموش کرد که در دوران تاخت و
تاز چنگيزخانيان ،شواليه ھاي مسيحي خالص و بي
باک صليبي يه گونه اي ديگر رفتار نمي کردند .به
عنوان مثال ،ريچارد شيردل مھربان ،اين قھرمان
راستين کارتوني در افسانه ي مردمي ،اکراه
نداشت از اين که آويزه اي از کله ھاي دشمنان بر
گردن اسبش بياويزد .خود او ،بي لحظه اي
درنگ ،بر کشتار  ٥٠٠٠زنداني سارازن ]مسلمان[
در اغرا نظارت کرد و بر خالف تعھداتش فرمان
داد آنھا را سر بريدند.
و نبايد چشم ھايمان را ببنديم و نبينيم که کمي بعد
مسيحت اروپا ،در کليت خود ،ھمين راه را ،با
روش ھا و پيامدھايي به ھمان اندازه دھشتناک،
تعقيب خواھد کرد و از سده ي  ١٦تا  ، ٢٠با
درگير شدن در جنگ ھاي بي رحمانه مذھبي،
دعوا بر سر تاج و تخت يا نزاع ھاي ملي گرايانه،
مجموعه ي کره زمين را ويران کرده ،به کشتار،
تبعيد  ،بردگي ،انقياد و استثمار خلق ھا در آمريکا،
آفريقا ،آسيا و اقيانوسيه خواھد پرداخت .رسالت و
کوله بار انسان سفيد پوست ،به نام خدا و تمدن.
زير نويس ھا
**اين مقاله در شماره اخير نشريه Manière
de voirچاپ شده است و از جمله مقاالت ماه
اوت نمي باشد
- ١اريک ژ .ھابس بام Eric J. Hobsbawm
عصر غايت ھا ،نشر کمپلکس -لوموند ديپلماتيک
پاريس .١٩٩٩
- ٢گاستون بوتول  ، Gaston Bouthoulجنگ
ھا ،مباني جنگ شناسي .نشر پايو ،پاريس .١٩٥١
- ٣دست کم تا ميانه ي سده ي  ١٩و پيش از آن که
رشد جمعيت و مھاجرت روستاييان تا پايان ھزاره
آن را تا  ٥٠در صد کاھش دھد.
 ٣- ٤ميليون کشته در کره ،از  ١٩٥٠تا ،١٩٥٣
 ٣.٥ميليون در ھندوچين و ويتنام از  ١٩٤٥تا
 ٢ ،١٩٧٥ميليون در الجزاير از  ١٩٥٤تا .١٩٦٢
- ٥حدود  ١٠ميليارد نفر در قرن بيستم زندگي
کرده اند.
- ٦از جمله نگاه کنيد به»«Deutéronome
- ٧منابعي در باره اين دوره :رنه گروسه René
 ،Groussetامپراتوري استپ ھا ،پايو ،پاريس،
تجديد چاپ ٢٠٠٣؛ و ژان پل رو Jean-Paul
 ،Rouxتاريخ امپراتوري مغول ،فايار ،پاريس
.١٩٩٣
- ٨به نقل از ژان پل رو در منبع فوق
□□□

روﺷﻨﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ!
ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ اداﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر روﺷﻨﮕﺮ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻴﺪ!

با سالم به خدمت شما اقای
ستوده
من تمام و کمال در کنار
شما ھستم .لطفا ھر کاری
که داشتيد مرا در جريان آن
قرار دھيد و وظايفی که به
من محول ميشود را به من ابالغ بفرماييد .اميد
وارم سھم کوچکی در اين مبارزه ايفا کرده باشم.
ضمنا بنده سئوالت و پيشنھادات زيادی در مورد
نحوه طرح مسايل چه در زمينه سوسياليسم و چه
برنامه ھای شما درباره دين علی الخصوص
اسالم دارم.
راستی ميخواھم يک سئوال را قبل از ھمه چيز
از شما بپرسم آيا اگر موضع ما بر حق بوده ولی
ھنوز به آن دست نيافته باشيم
آيا برای رسيدن به آن ميتوان فرصت طلبی کرد
و اپورتيونيست بود؟
اقای ستوده من نه منظورم شماييد ونه قصد
محاکمه شما را دارم اين فقط يک سئوال شخصی
از کسی است که بسيار عقايدش را به خودم
نزديک ميبينم.
و دوست دارم بدانم او راجع به اين مسئله چه فکر
ميکند .
من از ستايش و مدح کردن اشخاص متنفرم اما
تشکر و قدر دانی چيز ديگريست از طرفی
معذرت و از طرفی ممنون اولی به خاطر اينکه
من ايران نشين که امکان خريد کتاب ھايتان را
ندارم ناچارا ھمه را دانلود کردم بنابراين شرمنده
ام ولی برای جبران ،کتاب زن سکس در تاريخ
و تاريخ کفته نشده اسالم را به خواھرانم پيشنھاد
کردم که بخوانند وخودم برايشان روشنگری
کردم .چنان انقالبی در آنان ايجاد شد که آنان نيز
ان کتاب را به دوستان ھم جنسشان پيشنھاد کردند
که بخوانند .فکر کنم با اين کار جبران ان سرقت
را کرده باشم .به قول اخوند ھا صدقه براتون
دادم شوخی کردم .ديگه مزاحمتون نميشم .
با سپاس
بی صبرانه منتظر ھمکاری با شما ھستم.
دوست عزيز،
قبل از ھر چيز از حسن نظر و احساسات پ اک و
صادقانه شما متشکرم .تبديل فايلھ ای گ ف ت اری ب ه
نوشتاری فوری ترين کاريست که در حال حاضر
به آن نياز است که در اين مورد اق دام و ب راي ت ان
خواھيم فرستاد .اگر نظراتتان را در مورد برن ام ه
ھا بما بگوئيد بی نھايت متشک ر ش ده و از آن ھ ا
استفاده خواھيم کرد .خوشحالم از اينک ه ک ت اب ھ ای
من اثر گذار بوده و از شما بخاطر معرفی و نش ر
آنھا سپاسگزارم .و اما در مورد اپورت ون ي س م م ن
فکر می کنم در ھ ر ش راي ط ی غ ي ر اص ول ی و
زيانبار است و بايد کام ال از آن ف اص ل ه گ رف ت.
ھيچ چيز در مبارزه به ان دازه ايس ت ادن ب ر روی
اصول و عمل ک ردن مص ران ه ط ب ق ب رن ام ه ی
عمل از قبل تعيين شده نيست که کامال با ح رک ات
اپورتونيستی و فرصت طلبانه مغايرت کامل دارد.
دستت را از دور ميفش ارم و ب رای ش م ا و ھ م ه
ياران اميد پيروزی دارم
سيامک ستوده
.

ماھنامۀ روشنگر .سال چھارم  .شماره  .٣٧ژوئن ٢٠١٠
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ﻣﺮاﺳﻢ ﻳﺎدﺑﻮد ﻗﻴﺎم
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ﺑﺮاي ﺳﻬﻴﻼ ،ﺑﻲ ﭘﻨﺎه ﺗﺮﻳﻦ زن!.

سھيال قدﯾری تنھاترﯾن و بی پناه ترﯾن زنی

كشاند و پس از دو سال مادرش نيز به

شده ،كدام حس عدالت طلبي كجاي

که زندان ھای کشور تاکنون به خود دﯾده،

سرنوشت مشابھي دچار شد.اعدام بي

نظام قضايي ما را اقناع مي كند و پاسخ

دﯾروز اعدام شد .نه کسی را داشت که

پناه ترين زن اين سوال را مطرح مي كند

مي گويد .آيا سھيال قديري شھروند دارنده

برای اعدام نشدنش به دادستان التماس

كه گناه ولگردي و ھرزگي يك انسان فقير

شناسنامه كشور ايران به خاطر محروميت

کند و نه حتی بيرون در زندان اوﯾن کسی

و بي پناه و راه گم كرده بزرگ تر است يا

و فالكتي كه كشيد و نقل آن ،اشك

منتظر بود تا انجام اعدام را به اطالعش

گناه جامعه ثروتمندي كه براي فنا نشدن

ھمگان را در دادگاه درآورد بايد غرامت

برسانند .کسی بدن بی جان او را تحوﯾل

امثال سھيال اقدامي نمي كند .قبح فسق

دريافت مي كرد يا حكم اعدام .يك

نمی گيرد و ھيچ ﯾاد بودی به خاطر او

و فجور سھيال زشت تر است يا اينكه

ھفتادميليونيوم درآمدھاي نفتي ايران كه

برگزار نمی شود.

كسي در مناطق شمال تھران از شدت

بالغ بر  735ميليارد دالر مي شود معادل

گرسنگي به تن فروشي روي آورد .و در

 10ھزار و پانصد دالر يا  10ميليون و 500

نھايت وجود امثال سھيالي ولگرد و قاتل

ھزار تومان مي شود .سھم سھيال به

براي يك جامعه پرادعا و پر از مراسم

عنوان عضوي از جامعه  70ميليوني ايران

پرريخت و پاش زشت تر است يا بي

با يك حساب سرانگشتي  10500دالر يا

تفاوتي نسبت به اينكه در البه الي كوچه

 10ميليون و  500ھزار تومان مي شود .در

تظاھرات دانشجوﯾان اﯾران در  ١٨تير

پس كوچه ھاي حوالي ميدان تجريش،

شرايطي كه بسياري از اقشار جامعه

 ١٣٧٨ﯾکی از مھمترﯾن جنبشھای

انساني در اثر سرماي دي و بھمن چنان

ايران با تحصيل در آموزش و پرورش و

دموکراسی خواھانهٔ تارﯾخ معاصر

به خود بلرزد كه براي نمردن از سرما و

تحصيالت دانشگاھي مجاني و با دريافت

گرم شدن ،ھر شب را در خانه يي سپري

يارانه ھاي بھداشتي ،غذايي و دارويي

كند .حال كه از فقر و بي پناھي و به تعبير

بسيار بيشتر از  10500دالر از سھم درآمد

برخي ،استضعاف امثال سھيال احساس

نفتي تسھيالت دريافت كرده اند ،سھيال

گناه نكرديم ،از گرسنه ماندن او در خيابان

به عنوان شھروند جامعه ايران ھيچ گاه

ھاي پر از رستوران تجريش شرمنده

امكان بھره مندي از ھيچ تسھيالت دولتي

نشديم ،و از اينكه جايي را نداشته تا

و ملي را نداشت .به ھمين لحاظ سھيال

شب ھاي زمستان را در آن سپري كند.

به عنوان كسي كه نتوانست از ھيچ

فرجام سھيال قديري و كودك پنج روزه اش

امكاناتي بھره مند شود ،بايد حداقل 10

ثمره نظام سرماﯾه داری حار و يك ظلم

ميليون و  500ھزار تومان سھم خود را از

غدار اجتماعي در اﯾران است كه براي سر

درآمدھاي نفتي  30سال گذشته دريافت

و سامان و پناه دادن به امثال سھيال چاره

مي كرد .و نيز به خاطر محروميت ھايي

يي نينديشيده .اگر نگاه سنتي خشن و

كه به آن دچار شد و عقب ماندگي و عقب

بي عاطفه سياه و سفيد جامعه خود را به

افتادگي مضاعفي را بر او تحميل كرد،

تجربه ديگر جوامع متوجه كنيم ،درمي

مبالغ ديگري را نيز بايد به عنوان خسارت

يابيم بسياري از كشورھا راه حل ھايي را

دريافت مي كرد .به اين ترتيب سھيال با

اروپايي

داشتن  10ميليون و  500ھزار تومان امكان

مراكزي را داير كرده اند كه ھدف از

آن را داشت تا اتاقي را اجاره كند ،كار

سازماندھي آن پناه دادن به كساني

شرافتمندانه يي را بيابد و شب ھا از

است كه براي مدت كوتاھي يا اساساً

گرسنگي و زمستان ھا از سرما به خود

سرپناھي ندارند و بدون سرپناه فنا مي

نلرزد .شايد او مي توانست خانواده يي

شوند .حتي در كشور ثروتمندي اروپاﯾی

تشكيل دھد و لذت مادر شدن و ھمسر

زناني كه در اثر اختالف خانوادگي از خانه

بودن را تجربه مي كرد و نيز فرصت مي

زﻣﺎنTime: 5:00pm - 9:00pm :

فراري مي شوند به مكان ھاي تعريف

يافت به جاي كشتن فرزند دلبندش با

شده يي ھدايت مي شوند تا آرامش

شيرين زباني و شيطنت ھاي كودكانه او

بيابند و به زندگي عادي بازگردند.براي

آرامش يابد .اما سھيال به جاي آرامش

جامعه يي كه مفتخر است ھرساله در

خانواده و ھمسر و فرزند ،در فشار حلقه

University of Toronto
(Medical Sciences Buildﻣﻜﺎنing) :

مراسم و مناسبت ھا تعداد ديگ ھاي بار

طناب دار آرام گرفت .حداقل او ديگر

گذاشته شده صدتا صدتا اضافه مي شود

گرسنگي نمي كشد ،از سرما به خود

و بسياري از نھادھا با يكديگر رقابت مي

نمي لرزد و نگاه ھاي ھرزه را تحمل نمي

كنند ،تامين زندگي دو ھزار يا پنج ھزار نفر

كند.

سھيال قديري تنھاترين و بي پناه ترين زني
كه زندان ھاي كشور تاكنون به خود ديده،
ديروز اعدام شد .نه كسي را داشت كه
براي اعدام نشدنش به دادستان التماس
كند و نه حتي بيرون در زندان اوين كسي
منتظر بود تا انجام اعدام را به اطالعش
برسانند .كسي بدن بي جان او را تحويل
نمي گيرد و ھيچ ﯾادبودی به خاطر او
برگزار نمي شود .از ھمه درآمدھاي نفتي
كشور فقط چند متر طناب نصيب گردن او
شد و از  70ميليون جمعيت ايران تنھا
كسي كه به او محبت كرد ،جالدی بود كه
دلش آمد صندلي را از زير پاي سھيال
بكشد و به  16سال بي پناھي و فقر و
آوارگي او پايان دھد و او را آزاديا كرد كه
مامن زجركشيدگان و بي پناھان و راه به
جايي نبردگان است.سھيال  16سال پيش
از خانه فرار كرد و ميھمان پارك ھاي ميدان
تجريش شد .حال او يك دختر شھرستاني
يا دھاتي با لھجه كردي و لباس ھايي بود
كه به سادگي مي شد دريافت به شمال
تھران تعلق ندارد و از اينجا بود كه ميھمان
ثابت گرسنگي و سرماي زمستان و
گرماي تابستان و نگاه كثيف و ھرزه
رھگذران شد.پس از سال ھا آوارگي در
حالي كه فرزند ناخواسته يي را حمل مي
كرد ،از سوي پليس دستگير شد و براي
اولين بار در زير سقف بازداشتگاه احساس
خانه و مامن داشتن را تجربه كرد .به گفته
خودش كودك پنج روزه اش را كشت چون
تحمل سختي و گرسنگي و آوارگي
كشيدن فرزند دلبندش را نداشت .وقتي
وكيل در جلسه دادگاه از او مي خواھد كه
بگويد »دچار جنون شده بودم فرزندم را
كشتم« ،زير بار نرفت و باز تاكيد كرد من
عاشق كودكم بودم زيرا به غير از او كسي
را نداشتم ولي نمي خواستم فرزند يك
مرد معتاد و يك زن ولگرد بي پناه به روزگار
من دچار شود .منطق زن فقيري كه در
دادگاه تكرار مي كرد من روي سنگفرش
ھاي خيابان و زير باران بزرگ شده ام ،آن
كودك بي پناه تر از مادرش را به كام مرگ

تجربه

امثال

كرده

سھيال

اند.

كشورھاي

ھزينه

و

كمرشكني محسوب نمي شود.اعدام
اقشار آسيب پذير كه از يكي از دورافتاده
ترين شھرھاي غرب كشور به تھران پرتاب

تظاھرات مسالمت آميز عليه بسته
شدن روزنامه اصالح طلب سالم،
مأموران پليس وعناصر لباس شخصی
وابسته

به

جناح

□□□

کار،

محافظه

گروهھای فشار اسالمی ،و واحدھای
وزارت

مخصوص

اطالعات

به

دانشجوﯾان حمله کردند .بدنبال اﯾن
وقاﯾع بسياری از دانشجوﯾان کشته،
ناپدﯾد و زخمی شدند.
به مناسبت ﯾازدھمين سالگرد وقاﯾع
 ١٨تير ،برای اولين بار در کانادا ،به ﯾاد
تمامی شھيدان آن روﯾداد بزرگ
مخصوصاً شھيد اکبر محمدی ،رھبر
دانشجوﯾان قيام  ١٨تير  ١٣٧٨اﯾران،
جمعی

از

دانشجوﯾان

اﯾرانی

دانشگاھھای تورنتو مراسم ﯾادبودی
را برگزار ميکنند.

Date: Friday, July 9,
ﺗﺎرﻳﺦ2010 :

Street: 1 king's college road
Toronto, ON
ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:

سازماندھي

امثال سھيال به عنوان نماينده فقيرترين

اﯾران است .در اﯾن روز به دنبال ﯾک

416_616_3128
416_435_1020

!Courage is not the absence of fear, rather a principle which has priority over fear
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ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺘﺎب )ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ(
ﺑﻬﺎ :ده دﻻر

ما در آستانه ی چنان انقالب عظيمی قرار گرفته ايم که اگر ناممکن ترين
افق ھا را ھم در برابر خود قراردھد ،از انرژی و نيروی الزم برای دست
يافتن به آن ھا برخوردار خواھد بود .اين انرژی از ابعاد عظيم و غير قابل
باور جنايات و سرکوب ھائی برمی خيزد که طی  30سال توسط جانی ترين
جمھوری ی تاريخ و يک حکومت سياه مذھبی بر توده ھای مردم اعمال
شده است .الزمه ی اين کار البته آنست که توده ھای کارگر و زحمتکش
که نيروی محرکه ياصلی ی اين انقالب را تشکيل می دھند ،نسبت به اين
افق ھا و رابطه ی تنگاتنگی که تحقق آنھا باارزوھا و خواست ھای پايه
ای شان دارد ،روشن وآگاه گردند .اينکه آيا نيروھا و عناصر پيشرو قادر
به انجام اين کار شگرف خواھند شد يا نه ،به آينده مربوط است .اما آنچه
راکه ازھم اکنون و با قاطعيت ميتوان پيش بينی کرد آنست که اينکه اين افق
ھا تا چه حد و تا کجا توسط انقالب آتی گشوده وفتح خواھند شد ،دقيقا بستگی
به ژرفای آگاھی و وقوف خود آنھا ،يعنی توده ھای انقالب کننده ،باين افق
ھا خواھد داشت .آگاھی ھمينکه به ميان توده ھا برود به نيروی مادی برای
تحقق خود مبدل خواھد شد.

