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فراخوان جبهه ملی ایران

چه باید کرد؟

صفحه 3

هموطنان عزیزز لز زر فزمندز زمزنز
نیمنن !
چهل و سه سال قبل لا ل ر نیمنن نز
هم قشم و طبقه نی و نز هزم نزنز و
دس ه نی و نز هم گموه و طمز تفزرزمی
با د نکاری و نز خودگذف زیزب باز زار
بمنی کاب آزندی و نس قالل و عبور نز
نس ب ند و ونبا یب به نحنه آل یم و
توننا م ننزقزالب بزهزمز  75رن بزه
پ موزی بمسان م .در آن هزنزیزام هزمزه
نل دنف م که با بزمقزمنری نزیزالزب
لمدم ساالر و یک جمهوری ل رزب بزه
آرنی لمدم ب ونن م بم سمنوفزر خزود
حاکم فز ه و بزا نلزرزانزای لزادی و
لعنوی و ظمد رهایب کزه در نخز ز زار
دنریم وط خود رن به جالعه نی آزند و
آباد و توسعه یاد ه و پ شمدز زه لزبز ل
نمای م .همه لا «نس قالل »و «آزندی »
و «ع نلزر نجز زمزاعزب »رن آرزو لزب
کمدیم و دزمیزاد لزب زدیزم .زیزمن کزه
توسعه و پ شمدر و نعز زالی جزونلز
بشمی در گمو تحقق هم سه ک زمزه
نسر .نلا با هزنرنن دریز و ندازو
پس نز پ موزی ننقزالب رویز ند هزایزب
لانن نفغال سفاری آلمیزرزا و جزنز
عمنق با نیمنن بمنالزه ریززی و تز نر
دی ه ف که تحر تزایز زم آن حزوند
ع ه نی ق ل با ننحصار ط بب و نقز ز نر
گمنیب و با طمز تفرمی دور نز نن زیزارنی
و آرلان هایب که ل ر نیمنن نز ننزازام
ننقالب در سم دنفر توننا ن قز ری
رن قبضه کنن و همه عقایز و نزیزمنی
لمدلب یعزنزب آزندی و نسز زقزالل و
ع نلر رن به بوته دمنلوفب بازازارنز
و در ن اه خود لحوری و ننحمنف آنزان
نز خونس ه ها و نه نف لزورد ننز زیزار
ل ر نیمنن و در نیم بزمپزایزب سزاخز زار
ق رتب نوظهور و بب سابزقزه و دور نز
لونزی دلوکمنسب و ب ون تزویز ز و
توج ه قب ب آن بمنی ل ر نیزمنن و بزا
بمگزنری یزک هزمزه پزمسزب لزبزهزم
کشورلان رن در فزمنیزن نزا هزنزازار و
لخاطمه آل ز کنونب قمنر دنده نن  .نلموز

به جای دنف نس قالل و سز زاسزر
لا قل نیمننب و ع م ونباز زیزب بزه
ب و های ق ری زیم نفزو سز زاسزر
های ب یانه قمنر گمد ه نیم به ویژه زیزم
نفو دولر روس ه که دقن نز کشور لزا
بززه عززنززونن «وجززه نلززمززصززالززحززه »در
لناقشای لنطزقزه نی و جزهزانزب در
لقابل رقبا نس زفزاده لزب کزنز و در
آخمی هنمنمایب نش حقوق لا م و
قطعب نیزمنن رن در دریزای لزازنز رنن
پایمال ل نمای  .کزه گزوفزههزایزب نز
رد ارهایش رن در سخنان وزیزم خزارجزه
جمهوری نساللب همیان فن ز نز  .و
نز طمف دییم به قمنردند  57سزالزه بزا
چ که بال تمدی ب تم و زیان بزار تزم نز
قمنردند لیزفزمنلز یز فزاه قزاجزار بزا
دنرسب نسر رس ه نیم در حال زرزه
با بق ه دن ا و تقمیبا همه ی جهان ان در
حال لخانمه و لنازعه هاز ز زم .بزه
جای تحص ل آزندی گمد ار نخز زنزاق و
نس ب ندی له ب تم نز رژیم دیر زاتزوری
سابق گمدی ه نیم .ع نلر نج ماعب لا
به جایب رس ه که گموه هزای زیزادی
نز تازه به دورنن رسز ز گزان بزا رننزر
خونری و تااوز بزه نلزونل عزمزولزب و
داادهای گوناگون ناحب یموی هزای
ناولب و نداانه نی و بزاور نزرزمدنزب
ف ه نن در نورتب که نکثمیر بزرگب
نز هموطنان لا نز نب نیب تمی نلرانای
و یموری تمی ل زولزای یزک زنز گزب
عادی لاننز دنفز ز کزار لازرز
درلان و ونکاز زنزاسز زون در لزقزابزل
ویموسب که دن ا رن گمد ار کمده نسزر
و
و آلوزش قابل قبول و ح ب نز لبزا
غذنی لناسب لحمولن و ن ننم کزاری
ها و سوء ل یمیر هزا حز زب فزمنیزن
نق مب و آب و هونیب کشور رن ن ز بزه
هم ریخ ه نسر .گمننب سمسام آور و
تورم نباارگا خ ه دقزم و بز زرزاری
نع اد و لفاس نج ماعزب گزونزاگزون
جان لمدم نیزمنن رن بزه لزب رسزانز ه
نسر .عالوه بم پایمال ف ن حقزوق و
آزندی های ل ر نیمنن سوء س زاسزر

ها و نف باهای داحش در سز زاسزر
خارجب وطنمان رن در لعمض ته یز نی
ج ی و در آس انه دموپافب و بزحزمنن
لوجودیر قمنر دنده نسر .و در چزنز ز
فمنیطب هز زای حزاکزمزه جزمزهزوری
نسززاللززب لشززغززول نجززمنی بززمنززالززه
نن خابای دملایشب و کالال لهنز سزب
ف ه ریاسر جمهوری لزب بزافز و
ه چ نع نایب به خونسر لمدم و نرنده
ل ب ن نرد .و نز سوی دییم ق ری هزای
لزنزادز
خارجب س طه گم بمنی تال
غ م نناانب خود لشغول بمناله ریززی
و آل منات و سازی و پزمورش نز زموهزای
دسر نشان ه ی خود بزمنی تزحزمز زل
آنان به ل ه لا ها ن .
هموطنان عزیز ل ر فمند من نیمنن !
در نی فمنیزن بزه فز ی نسزفزبزار و
بحمننب چه ل ونن کمد و چه بای نناام
دند؟ لا بم نی باوریم کزه بزمنی حزفز
ک ان ل ب و عبور نز نالالیمای وبزحزمنن
های دزنینز ه و جز زوگز زمی نز نیزازاد
خشونر های ف ی تم و نغ شزافزای
نج ماعب ویمننیمتم بزایز بزه تزقزویزر
جالعه ل نب و حمایر نز تشرل هزا و
نحزنب ل ب و نیزازاد سزازلزان هزا ی
س اسب و تشزرزل هزای نزنزفزب و
لح ب در جای جزای لز زهز هزمزر
گمافر .زیمن کزه نحززنب و سزازلزان
های س اسب نشای گمد ه نز بطز و
جزونلز لز نزب
ل لمدم و همچن
س ون ها وپایه هزای دلزوکزمنسزب و
حاکم زر لز زب در کشزورنز  .هزمزه
باورلن نن به یموری حف نیمنن و نع زال
و نرتقاء نی سزمزلز ز کزهزنزازال آبزا
نج ندی بای دسر به دسر هزم دنده
وبمنی نیااد ن مویب کارساز و نیزمگزذنر
ل شرل و ل ح فون .

و بنا بمنی همگزونزه خزود لزحزوری و
نفاق پمنکنب و هم گزونزه ننشزعزاب و
ننشقاقب در نی فمنین دان ه گمد
نز نی ه ف و لقصود لهم بوده و تنزهزا
لورد نیم و خونسر حرولر جمهزوری
نساللب ل باف و بای با تالل و تمدی
با ار به آن نیمیار.
کاان ره بزه جزای نیزازاد تشزرزل و
تقویر سزازلزان هزای سز زاسزب و
تشرل های ل نب به دندن ب زانز زه بزا
نلضاء های ندمند نا همیون نق نم لزب
کنن به نیااد تشرل کزه لزهزمز زمیز
عالل نیمگذنری در جالعه نسر لطزمزه
لب زنن و رنه خطا لب پ ماینز و بزه
غ ن لب دهنز  .دزمنخزونن
لمدم آدر
های نانا ه و حااب نش ه و بزب
لنطق توسن کاان زرزه لزورد ویزوق
لمدم ن ا ن بزا عز م پزاسزد لزمدم
لونجه لب فود و ن اه نی جز یزمبزه
زدن به جنبش ل ب به بار نزمزب آورد.
بای هوف ار بزود و دننازر کزه نیز
گونه تحمکای ه دب غ م نز نزا نلز ز
ساخ لمدم و ن له زدن و کم رنز
کمدن دمنخونن های لویم رن دنبال نمزب
کن  .لع ق نن به نس زقزالل و آزندی و
ع نلر و حف تمال ر نریب بزایز در

همه جا در دال ل و خانونده در ندنره
در ل رسه در دننشیاه در کزارخزانزه
در بازنر در هم فهم و فهم و لح زه
نی یر ییم رن یاد ه و با نیزازاد تشزرزل
های لمدلب بزا هزم در نرتزبزاط قزمنر
گ من و روی ندهای س اسب کشزور رن
نی باور و
زیم نیم قمنر دهن  .بم نسا
نی نیمش جبهه لز زب نیزمنن نکزنزون
پ شنهاد نیااد ها ه های تشر التب
نی سازلان رن در سزمنسزم کشزور و
ح ب در ب نیمنن ان خارج نز کشزور بزا
هموطنان عزیز در ل ان ل یذنرد .جبهزه
ل ب نیمنن که هف اد سال قبل تزوسزن
رهبم بزرگ و تارید سزاز لز زر نیزمنن
دک م لحم لص ق به نوری رسمب و
قانونب تاس س ف ه و تز نوم یزادز زه
نسر با پایبن ی به ننزول نعز زقزادی
خود که فالل حف تمالز زر نریزب
بمقمنری آزندی و حزاکزمز زر لز زب بزم
لبنای رنی آزند لزمدم نیزمنن در نزیزام
جمهوری نس قالل و ع نلر نج ماعب
و ج نیب دی نز حرولر و حفزاظزر نز
لح ن زیار کشور نسر و لزبزارزنی
س اسب خشونر پمه ز و لازالزمزر
آل ز رن رنه درسر تغ ز زم در ویزعز زر
کشززور و عززبززور نز بززحززمنن هززا لززب

فناس همیان رن بزه نیز تشزرزل
دعوی لب نمای  .ن موهای عالقمن بزه
جبهه ل ب نیمنن بای در هزمزه جزا بزا
ل ز ززمززمکززز ف ز ن در ها ز ززه هززای
تشر التب در دی نرهای لنزیزم و در
زلان های لع با هم در نرتزبزاط قزمنر
گمد ه و آنیاه به پ رم تشر الی ننز زب
جبهه ل ب نیمنن لمتبن فون  .جزبزهزه
ل ب نیمنن هم چن نز تمام نحززنب و
ننناف و جمع ر ها و سزازلزان هزای
س اسب ل ب و وطز خزونه دعزوی
و
ل نمای که در نی فمنیزن حازا
تاریخب کشور به نفوف جبهزه لز زب
نیمنن با ون ن  .لا بای خزونسز زه هزای
تاریخب ل ر نیمنن رن که نز ب ش نز یزک
قمن پ ش و با ننقالب لشموط ر آغزاز
گش ه و ه چیاه به سمنناام با دونلب
نمس ه جاله ی عمل باوفان م و در
سایه نس قمنر حاکم ر ل ب و ب سزر
آوردن آزندی و نسز ززقززالل و عز نلززر
نج ماعب به توسعزه و پز زشزمدزر و
نع الی وط عززیززلزان نیزمنن دسزر
یاب م.

بیانیه جبهه ملی ایران  -تهران

»حسن لباسچی « به ابدیت پیوست

صفحه 4

بزززا تاسززز و ننززز وه ببکزززمنن
درگذفر آقزای حزا لباسزچب
عززضو سززابق فززورنی لمکزززی و
ه ای نجمنئب جبهه ل زب نیزمنن رن
در خارج نز کشور به نطالع یزارنن و
همدرمنن گمنلب لبرسان م.
حا لباسزچب نز دورنن نهزضر
ل ززب کززمدن نفززر و زلززانب کززه
دننشآلوز دب مس ان بود در جمگه
وط خونهان و پ مونن دکز م لحمز
لص ق قمنر گمدر .نو ننز کب پزس
نز کودتای  ۸۲لزمدند  ۲۳۳۸جهزر
ندنله تحص ل به آلمیرا ردر .نو در
دورنن دننزززشاویب نز چهمههزززای
فناخ ه ف ه جبهه ل ب نیمنن در
خززززارج نز کززززشور و نز دعال زززز
کنف رنس ون دننشاویان نیمننزب و
نز دب ز منن نی ز کنف رنس ز ون بززود.
همزلان با ننقالب بهم  ۷۵نو بزه
نیمنن باز گشر و در نفوف جبهزه

ل ب نیزمنن نیزا اد .نو در سزال ۲۳۷۲
به عضویر فورنی لمکزی جبهه ل زب
نیمنن درآلز و نز سزال  ۲۳۵۸تزا سزال
 ۲۳۲۱و قبزل نز خزارج فز ن نز کزشور
عزززضو ه زززای نجمنئزززب و لززز تب ن زززز
سخنیوی جبهه ل ب نیمنن بود .حا
لباسچب نز خان ننب لبآل کزه همزه
بزرگززززانش لاننزززز حززززاج نوروزع ززززب
لباسززچب و حززاج قاسززم لباسززچب نز
آزندیخونهززان و پزز مونن رنه لززص ق و
جبهه ل ب نیمنن بودن .
لا درگذفزر حزا لباسزچب رن بزه
خززانونده نرجمنزز نیززشان و بززه همززه
نعزضاء و هززوندنرنن جبهززه ل ززب نیززمنن
تززا ر لبگززوی م و یززاد و نززام نو رن
گمنلب لبدنریم.
شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهررررران – نهرررررا ررررررداد ۰۰۱۱
ورشیدی

صفحه 5

اتحاد،
مبارزه،
پیروزی

درود بر کارگران -کشاورزان-معلمان -پرستاران-بازنشته گان-
دانشجویان -دانش آموزان  -مال باخته گان ر
معتض

نامه ز ی
ندان سیایس هاشم خواستار نماینده معلمان

»هر فردی که رای
میدهد مزدور و یا
احمق است«؛

 ۸۷نرد۱۲۸۸ ۲۰۱۱ ,

صفحه 6

ناله زن ننب س ازسزب آقزای هزازفزم
خونس ار نزمزایزنز ه لزعز زمززان« ۲هززم
دزمدی کزه رنی لزبده ل ز دو ر و ی ا
نحمزق ن سزر »
زن ننب س اسب آقای هافم خونس ار
که یرب نز نلضا کنن گان بز زانز زه ۲۰
«لبنب بم نس عفای ع ب خالنهنی و
گذنر نز جزمزهزوری نسزاللزب » طزب
نالهنی نز زن نن وک ل آباد لشه طزب
نیاهب گذنر به جزمزهزوری نسزاللزب
لبنویا « ۲هم دمدی کزه رنی لزب
ده ز لزززدور و یززا نحززمززق نسززر و
کان ی نهای فورنی فزهزم و ریزاسزر
جمهوری خائ ها ن ».
در قام ب نز نی ناله به بموکزمنسزب

درون حززاکززمزز ززر نفززاره کززمده و
لبنویا « ۲در کشور ژنپ با یرصز و
ب ار و پنج ل ون جمع ر  ۳۱۱هزنر
کارلن و کشور لا نیمنن با  ۲۱ل ز ز زون
جمع ر  ۷ل ون کارلن دنرد.
در نیمنن ح ود  ۷۱۱هزنر آخونز دنریزم
که ح ود  ۳۱۱هزنر نفم یعنب به ننز نزه
کل کارلن نن ژنپ در لزمنکزز لزخز ز ز
حرولر گمارده نسر».
وی بززا نفززاره بززه نززفززمی لززمدم نز
پاس نرنن و روحان ون ندنلزه لزبدهز ۲
«بمنبم فن هها هم زنز نن لزمکززی
لشه ح ود  ۰۱روحانب دنرد! جزهزر
نقاله نماز ظهم یک روحزانزب بزه بزنز
فش – یزک آلز ه کزه دو تزا چزهزار
زن ننب پشر سمش نزمزاز خزوننز ه و
با ار دی ه فز ه یزک نزفزمم پشزر

سمش نبوده تا آقا ف د نماز جمزاعزر
بخونن تمام نی روحزانز زون بزا لزبزا
فخصب به زنز نن آلز ه و در زنز نن
روحان ر پزوفز ز ه بزه هزنزیزام
لبا
روحان زر
لمنجعه به خانه لا دنً لبا
رن درآورده که لمدم آنزهزا رن بزا لزبزا
روحان ر نب نن !… ..در نیمنن نلموز لا ن ز
لزمدم جزم ی
ف د و پاس نر نز تزم
رسمب در بز ز
نمب کنن که با لبا
لمدم دی ه فون ».
زن ننب س اسب هافم خزونسز زار بزا
لقایازه سزاخز زار ندنری جزمزهزوری
نساللب با کشورهای دییم لبندزنی ۲
«کشور هن وس ان با یک لز ز ز زارد و
س ص ل ون کم زم نز  ۰۱۱قزایزب
دنرد ولب کشور نیمنن با  ۲۱لز ز ز زون
جمع ر ب ش نز  ۲۱۱۱۱قایب کزه بزه
تناسب جمع ر با هن بای کم م نز ۰۱
قایب دنف ه باف کزه نکزثزم قضزای
آخون ها ن .
رئ س چن قوه قضای ه نی بزایز آیزر
هللا ق ل عام باف کزه تزاباز زان ۰۵
زن نن ان س اسب رن قز زل عزام کزمد.
تع ند کارلن نن رندیو تز زویززیزون یزونزان
ح ود  ۸۱۱نفم و کشزور لزا ده سزال
پ ش ب ش نز  ۰۱هزنر کارلن دنفر…

کشور لا ح نقل سزه نرتزش سباز زج
سززاززاه نرتززش دنرد بززه قززول وزیززم
فهمسازی خودفزان نیزمنن  ۷دولزر
دنرد وزیم نفر زنینه لبگوی که تول ز
وزنری نفر همان نن نزه نسزر کزه ۲
سال پ ش که نز وزنری رد زه نلزا ۸۱۱
هزنر کارلن در نی هشزر سزال کزه
وزیم نبوده نیاده ف ه نسر».
وی نیاده لبکن « ۲لحصول جمهوری
نساللب نع نم زن نن تبع ز دزمنر نز
کشور دقم نع اد طزالق دزحزشزا
دزدی تااوز و….لزب فزود .گزاو لزا
ف م نمب ده …»
هافم خونس ار با دسر گذنف ز بزم
چااول نلونل لمدم توسن آقزازندههزای
لبنویا « ۲کشور لا که با دیر اتوری
و نس ب ند ندنره ف ه با تزمزام دنز زا نز
جم ه آلمیرای فمالب و نتحادیه نروپزا
دفم نسر… بمنبم گف ه رئ س بانزک
لمکزی در سزال  ۲۳۰۵خزایزم نرزی
آقازنده ها ب ش م نز دولزر نیزمنن
نسر یعنب دزدنن حاکم بم نیزمنن
سملایههای دزدی ه رن نز طزمیزق
دززمزن ز ننشززان بززه خززارج کشززور
دمس اده نن  .نی دزدنن وطنب ن ز
به بقای رژیم نع قزادی نز نرنز و
حایم ن ا ن پولهای دزدی رن در
نیمنن سملایه گذنری کنن ».

صفحه 7

عزوض کزمدن
وی خطاب به رنز
ننالح ط بان لبندزنیز « ۲ننزالح
ط بان همان آدم کشان دهزه ۰۱
ها ن که گ وله هایشان تزمزام
ف ه نسر.
رهبمفان لحم خزاتزمزب بزمنی
رنی دزدی فززعززار هززای گززن ز ه
گن هنی دند که بع ن به هزمزه آن
فعارها پشر کمد ح ب در قز زام
دی لاه  ۰۰ل ر قهملان نیزمنن رن
نغ شافیم خونن … نی ها پ مو همزان
نلام خ عهگمفان ها ن و ه چ وقر
با ل ر نادق نبودن نگزم الزم بزافز
بمنی رنیدزدی نفزک تزمزازاح هزم
لبریزن نلا ه دشان حزفز نزیزام و
ندنله وی لوجود نسر».
وی همچن ننالح ط بزان قزالبزب رن
نینیونه تعمی لبکن « ۲آیا زنز گزب و
یموتزب کزه در نیز  ۰۸سزال جزمز
کمدهنن تناسبب با ردزاه و لزعز زشزر
لمدم دنرد که ل عب فزونز ح حزانزل
زحمر و کارفزان نسزر .نیزنزهزا چزه
ننالح ط ب و چه ننولیمن در درم غاری
یموی ل ب بوده و ها ن که در کزنزار
زن گب دق مننه ل زر چزنز ز زنز گزب
فاهانهنی در دنخل و خزارج نیزمنن بزه
هم رسان هنن ».
آقای خونس ار خزطزاب بزه خزالزنزهنی

لبنویا ۲
«آقای خالنه نی نی تو بم می نز آن تزو
بم میها که رنه دزمنری بزمنی فزمزا
وجود دنف زه بزافز نز زازر دیزیزم
قطعناله  ۷۰۲ن ار که آقای خم نزب
با نوف ن جام زهم با عمنق آتزشبزس
کن  .دورنن《 نوبالا 》 هم تمام فز ه
نسر که تاس اای نتمب رن جم و در
آن ب ریخ ه و با نملزش قزهزملزانزانزه
ل ل دییمس جام زهم نوف ن خزودتزان
رن ناای ده نکنون نه تنها در لحانمه
ل ر قهزملزان نیزمنن بز زرزه لاز ز زه
ها هنی و دخالرهای فما در نز ور
نس ز ززب ز ند دیززنززب و لززوفززک هززای
بالا ک و تموریام و نز همه لهمز زم
حقوق بشم ن ز بمنی جالعه جهانب در
دس ور کار لب باف ….
بب تعارف بیویزم نسز زرزبزار و نزیزام
س طه فخص آقای خالنهنی و نزیزام

انتخابات به شیوه ویروس والیت

جمهوری نساللب نسر بمنی رد گزم
کنب آلمیرا رن لز زهزم بزه نسز زرزبزار
جهانب و نیام جهانزب سز زطزه لزب
کنن  .همزچزون آزندی خزونهزب آقزای
خالنهنی که زن ننهای نیشزان پزم نز
ندمندی همچون ل نسر و باز نیشزان
و ظمی و روحانب و دییم سمنن نزیزام
ل عزب هاز زنز کزه در جزمزهزوری
نساللب زن ننب س اسب وجود ن نرد.
نی همه دروغ بس نسر بچه بازجزوی
فما نز ل لبپمس که چمن لمدم بزه
لا ول نیام نع ماد ن نرن ! فمزاهزا
و سزمنزوفز زب
چوپان دروغیو ها
به م نز ه م و گوب ز نخونه دنفر».
نی زن ننب س اسب در قام ب دییزم
نز ناله به دد پ رم نع نم فز گزان در
خانه به دل ل ج وگ می حرولر نز دد
نع نم ف گان در قبمس ان نفاره کمده

و لبنویا ۲
«فما به لمدهها ن ز رحم نرزمدیز  .در
روس ای چوبرزنز ه بزنز رگزز در خزانزه
دوس م فعبان ع ان نزژند بزا چشزم
خود دی م که ننغزم بزمندر نعز نلزب و
لع مش رن نجازه نز نده بزودنز کزه در
قبمس ان دد کنن  .باالجبار در خزانزه
دد کمدن همان زلان نبز زود درب
خانه فان رن لبزنن و لبپمسن کزه
فما جنازهتان رن کاا دد کزمدیز کزه
جنازه بمندر ل در وننر نسر به لا ن ز
نجازه نمبدهن که در قبمس زان ددز
کن م!!»
آقای هافم خونس ار در پزایزان نزالزه
خطاب بزه لزمدم نیزمنن لزبنزویاز ۲
«خطاب به ل ر ۲ل ر قهملان نیمنن بزا
نیاهزب بزه سزطزور نیز لزقزالزه در
لبیاب م تمام سز زاز زم جزمزهزوری
نسززاللززب بززم خززالف سزز ززازز ززم
دلوکمنسب در جهر تخمیب و نزابزودی
لناب نناانب و لادی و دمهنیزب
جالعه به کار رد ه و حمف نول در
جمهوری نساللب بب ع نل ب و
تبع ض نسر بزه خزاطزم هزمز ز
تبع ضای و بب ع نل ب ها و نزبزود
آزندی و دلزوکزمنسزب نسزر کزه
لبگوینز جزمزهزوری نسزاللزب
نرتااعب و ی بشمی نسر.
تمام جناحهای حزرزولزر ننزالح
ط ب ننولیمن و نع نل گمن در نیز
 ۰۸سال حرولر کمدهنن و نشان
دندهنن که به درم آبادننب کشزور
نبزوده و دزقزن در دزرزم لزنزادز
فخصب و بان ی خود لببافن .
هم کزس در ننز زخزابزای چزنز ز
حرول ب فمکر کن بای لزدور و
یا نحزمزق بزوده و کزانز یز نهزای
ریاسر جمهوری و فورنی فزهزم
خائ ها ن .
》تززقزز یززم بززه دوسزز ززان بززه هززم
دننشیاه انب که تزوسزن جزمزهزوری
نساللب نع نم ف نز کزه نگزم آقزای
خم نب خ عه نرمده بود نکزنزون آنزهزا
زن ه و نز به می

ل یمنن کشور بودن 》

بن  ۰-۲زنز نن وکز زل آبزاد لشزهز
هافم خونس ار نماین ه لع مزان آزنده
نیمنن روز لع م  ۲۸نردیبهشر ».۲۰۱۱

خجستهباد۹۲اردیبهشتزادروزدکترمحمدمصدق

روز ملی پاسداشت استقالل و آزادی

صفحه 8

یزرززصز و سزب و نزه سززال پز ززش
رندلمدی در خا پا نیمننزلز ز پزای
به عمنه وجود گذنفر کزه در طزول
زن گب پمند خارش توننار با تر ه بزم
دو ننل لهم و نساسب «نس قزالل »و
«آزندی »تارید نی کشزور رن لز زحزول
سازد .نو به همیان یابر کزمد کزه دو
ننززل نس ز ززقززالل و آزندی نززه تززنززهززا
ج نیبنزاپزذیزمنز کزه دلزوکزمنسزب و
حاکم ر ل ب تنها در گمو تحزقزق نیز
دو ننل ح اتب بمپا لبفود.
نو در بمههنی نز تارید بنای نسز زقزالل
رن چنان در نزیزام سز زاسزب کشزور
نس ونر کمد کزه تزمزام آحزاد جزالزعزه
نیززمنن در سززایززه بززنززای لاز ززحززرززم
نسز زقزالل تزونناز ززنز قززطز فز ن
دسرهای ل نخ هگم ق ریهای ب یانه
رن به ع ان بب نن و یممنی نس زقزالل رن
لمس نموده و ننل نسز زقزالل رن بزاور
کنن  .نو تنها نخازروزیزمی در تزاریزد
لشموط ر نیمنن بزود کزه آرلزانهزای
پایمال ف ه نهضر لشموطه رن تز نوم
بخش و بم نی باور بود که نسز زقزالل
نیمنن زلانب تضم خونه ف که نوال
نس قالل ونقعب قونی سهگانه نهادینزه
فود و یان ا ق ریهای خارجب ن ونننز
نز طمیق س طهی عونلل دنخ بفزان
نس الی خود رن تحم ل کنن  .نز هم ز
جهر نجمنی نح قانون نسزاسزب و
لشززموط و لززح ز ود کززمدن پززادفززاه
غزز ززملازز ززول رن ونجززب و یززموری
لززبدنناززر .نو قززانززون نسززاسززب
لشموطه رن خزونبزهزای فزهز نی رنه
آزندی و ل ثاق ل ب لزبدننازر .نلزا
چن نلمی دل ل بم نی نمبف که نو
قانون نساسب رن تغ م ناپذیم بز ننز و
هم آینه در ن د ننالح قانون نساسب
ح ب دردورنن نخاروزیمی بود .لونیز
به جای لان ه نز نو بمگهای زرینزب در
جززهززر حززفز و نز ززانززر نز حززقززوق
کزنزنز ه
نساسب ل ر نسر که تأل
نس قالل و حزاکزمز زر لز زب نسزر.
س اسر لونزنه لنفب نو بم نیز نیز ه
نس ونر بود که نه تزنزهزا نزبزایز هز زچ
ق ز رتززب نلززرززان ل ز نخ ز ززه در نززیززام
س اسب و نق صادی کشور رن دنفز زه

باف ب ره لاجمنجویب در لزنزاسزبزای
ق ریهای خارجب رن ن ز زلز زنزهسزاز
دسرننز نزی آنهزا در سز زاسزر و
نق صاد دنخ ب لبدننار .نو بزم نیز
باور بود که رف و نمو نهال آزندی تنهزا
و تنها در گمو نس قمنر نس قزالل لز زب
نسر .جالعهنی که نس قالل نز نرد و
چشم به غمب و فمق دوخ ه نسر و
لناسبزای جزهزانزب تزعز ز ز کزنزنز ه
س اسر و نق زصزادش نسزر قزطزعزاً
نمزبتزوننز آزندی دنفز زه بزافز  .و
ل نخ ه ق ریها در سز زاسزر کزالن
کشوری زل نه س طه و دیر اتزوری رن
در کشور دزمنهزم لزبکزنز و الجزمم
جالعه نز وجزود آزندی لزحزموم لزب
فود .
نو گزفز زه بزود« ۲لز زر نیزمنن طزالزب
نس قالل نسر و آن رن به ه چ ق م زب
نز دسززر نززمززبده ز  .ل ز ززر نیززمنن
لبخونه خارجب نز نی لم رر بزمود
و در نلور لط قاً دخالر نرن و ننز زیزار
دنرد لفیاً و لعناً نس قالل لا رن لحز زمم
بشمارد» .وی در عز ز حزال نعز زقزاد
دنفر «ه چ لز ز زب در زیزم سزایزه
حرولر نس ب ندی به جایب نزمسز ز ه
نسر» .نو نع ال و پ شزمدزر و تزمقزب
کشور رن تنها در لونی آزندی و نس قالل
ل ام لبدننار و ه زچ نز زمویزب رن
باالتم نز نرنده ل ر نزمزبفزنزاخزر .نو
کاب جز دک م لحم لص ق ن ار.
دک م لحم لص ق تنها یک فخصز زر
تاریخب ن ار .ب ره نو نلیزویزب بزمنی
نلموز ل ه لاسر و لا بز زش نز هزم
دورهنی به رهنمودهزای تزاریزخزب وی
ن ازلن یم .در جهانزب کزه قز ریهزای
فمقب و غمبب ب ش نز هم زلان دیزیزم
گا مه س طهی خود رن لزبز زنزب بزم
نس ال بم کشورهای عقب نیهدنفز زه
فز ه لززبدننززن ز و هز ززأی حززاکززمززه
جمهوری نساللب هم همزونره یزا در
حال سزازش بزا یزک نبزمقز ری و یزا
باجدهب به طمف دیزیزم نسزر تزنزهزا
تاسب به نلیوی دک م لص ق بز زش نز
هم دورهنی بمنی حف و تال حقوق و
لناد ل ب نیمنن یزموری لزببزافز .
نکنون که س طه روس ه بم کشزور لزا

بززمنی هززمززیززان ونیزز گززمدیزز ه و
بمنالههایب که چ بمنی لز زهز لزا
ت نر دی ه آفرار فز ه و هزمززلزان
تحم الی ق ریهای غمبزب در ویز نز
هم گوفه رخ لبنمای جزای خزالزب
س اسر لا قل نیمننب و سز زاسزر
لونزنه لنفب دکز زم لصز ق بز زش نز
لبفود.
هم شه نحاا
جبهه ملی ایرران بزه عزنزونن خزانزه
س اسب دک م لص ق که نز پنج سزال
پ ش سالموز تول وی رن به عزنزونن روز
ل ب پاسز نفزر نسز زقزالل و آزندی
نامگذنری کمد نکنون در آسز زانزه نیز
روز لوک ن نعالم لبنمایز کزه لز زر
نیمنن بمنی کازب سزعزادی و ردزاه و
سمب ن ی در جالعه جهانب رنهزب بزه
جز تمازک جاز ز بزه رنه لصز ق
یعنب رنه نس قزالل و آزندی نز نرد .و
بنابمنی در نی بمهزه نز زلزان رنه لزا
ع م ل نخ ه در نن خابای دور نز لونزیز
آزندی درخززونسززر آزندی زن ز نن ز ززان
س اسب و عق تب در سمنسم کشزور
و تالش بمنی بمقمنری آزندیهای نولز زه
لانن آزندی نحزنب و نج ماعزای آزندی
لطبوعای و رسانهها و آزندی نن خابزای
و درخونسر بمنی تاس س یک لا زس
ونقعب جهر بازنیمی و ننالح قزانزون
نساسب و نتخا س زاسزر لاز زقزل
نیمننب در لزقزابزل تزمزام قز ریهزا بزا
دنف رونبن نح منمآل ز و ل زعزارف بزا
تمام آنزان و در عز ز حزال سز زطزه
ناپذیمی و بزاج نز ندن بزه قز ریهزای
ب یانه لا م و نزقزشزهی رنه حزمکزر
لاسر.
شورای مرکزی جبهه ملی ایران
ترهرران –  ۹۲اردیربرهر رت ۰۰۱۱
ورشیدی

رای دادگاه علیه
شرکت نفتی شل؛
شکایتی که میتواند تاریخساز باشد
رنجزم کزوکززس نز طزمف فزمززاری نز
ننام های ل ند لح ن زیار ع زه
غول نف ب جهان فزمکزر هز زنز ی-
بمی ان ایب فزل فزرزایزر کزمده بزود.
دندگاهب در الهه حرم خزود رن نزادر
کمده نسر .دنوری نی دندگاه لبتونن
نق صاد ننمژی رن به لمزه ب ان نزد.
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روز چهارفنبه  ۸۰له سپزنزازم خزمدند
لبتونن بمنی ننعر ننمژی و لزویزوع
و
روز حاززا
گززملززایززش زلزز زز
سمنوفرسازی بزافز  .در نیز روز
دندگاهب در الهه با دنوری خود دربزاره
پمون ه فرایر ع ه فزمکزر نزفز زب
کنن ه در تغز ز زمنی
فل نقشب تع
نق مب در جزهزان و هزمزچزنز ز در
سمنوفر فمکرهای نف ب نیفا کمده
نسر.
فرایر ع ه فمکر نزفز زب فزل نز
سوی چن ننام ل ند لح زنزیازر
و  ۲۵هزنر نفم نز فزهزمونز نن هز زنز
نوری گمد ه بود .دندگاه فرایر ندزمند
رن رن رد کزمده نسزر نلزا فزرزایزر
سازلانها و ننام ها رن تزایز ز کزمده
نسززر .فززرززایززر نن ز ززب نز سززوی
سازلان "دوس ان زل ز " نرنئزه فز ه
بود.
رنجم کوکس ددزاع نز نیز پزمونز ه رن
بمعه ه دنرد .نو بزه نزام فزمزاری نز
ننام های ل ند لح نزیار پزا بزه
ل نن نهاده نسر .کازب نسزر کزه
نالش پ ش نز ن ز با فرایر نز دولزر
ه ن در نلزم پزایزبزنز ی بزه تزعزهز نی

شرکت نفتی رویال داچ شل
نق مبنش بم سم زبانها ندز زاده بزود.
کوکس در آن هنیام لودق فز دولزر
ه ن رن وندنر بزه تزغز ز زم عزمز زرزمد و
ردزز ززارش در نرتززبززاط بززا تززعززهزز نی
نق مبنش برن .
کوکس در دداع نز پمونز ه فزرزایزر نز
فمکر نف ب فل و نقش نی فمکزر
در ندزنیش دینکا ز کزمبز و تزولز ز
گازهای گ خانهنی به حرزم دندگزاهزب
کالال ل فاوی نرجاع دنده نسر.
گف ه نسر که چن ی پ ش در هز زنز
ع ه ناحب کادهنی به ع ر به زلز ز
ند ادن یرب نز لش زمیزانزش فزرزایزر
ف ه بود و دندگاه ناحب نی کزادزه رن
لامم فناخر و لازازنی کزمد .عز زر
حرم دندگاه ع م نطالعرسانب دربزاره
ناهمونر بودن لا م کزادزه بزه سزوی
سمویس به نف ب در زیمزل آن بود.
رنجم کوکس گف ه نسزر کزه فزمکزر
فل ن ز نز پ ال های تول دینکاز ز

کمب نز طزمیزق سزوخزر ننزمژیهزای
داز ز ززب آگززاه نسززر و بززهرغززم آن
تالفب بمنی حفاظر نز جان لش میان
خود نمبکن .
رنی دندگاه فزمکزر نزفز زب
بم نسا
فل لوظ نسر تا سزال  ۸۱۳۱بزه
لززز ززززنن  ۰۷درنززز نز تزززولززز ززز
با ل ززنن
دینکا کمب خود در ق ا
سال  ۸۱۲۰براه .

گزارشی که دردسرساز شد
نفاره کوکس به گزنرفب نسر که
فماری نز پژوهشیمنن خود فمکزر
فل درباره نقش دینکا کمب و
گازهای گ خانهنی در گملایش زل ز
ته ه کمده بودن .
در آن گزنرش آلز ه بزود کزه تزایز زم
دینکا کمب بم تغ منی نق زمزب
به گونهنی نسر که لبتونن لنزازم
به گملایش سزه و نز زم درجزهنی
جهان فود .در همز ز گززنرش بزه
پ ال های نق صادی نجز زمزاعزب و
س اسب گزملزایزش زلز ز نفزاره
ف ه بود.

اعتراض کن

گران محیط زیست علیه شرکت شل

نی گزنرش در سزال  ۲۰۲۲تزهز زه
ف ه بود .لشرل آنزازا نسزر کزه
ناخهنی نز نی گزنرش حز ود ۳۱
سال بع یعنب در سال  ۸۱۲۵بزه
دسر خبمنیاری ند اد.
رنجم کوکس نز نی گزنرش به عنزونن
دل ب بزم آگزاهزب فزمکزر فزل
نابر به پ ال های گملایش زلز ز
و نقش دینکا ز کزمبز در سزه
دهه پ ش نس فاده کمده نسر.
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عدالت اقلیمی
لویوع لزحز زن زیازر تزا کزنزون
لویوعزب بز زشز زم سز زاسزب یزا
نج ماعب بوده نسر .نی در حزالزب
نسر که نکنزون چزمخشزب دربزاره
لاائل ناظم بم تغ ز زمنی نقز ز زمزب
روی دنده نسززر .لززویززوع جززنززبززهنی
حقوقب یاد ه و فمار فرایزای دربزاره
آلودگبلح ن زیار ندززنیزش یزادز زه
نسر.
نز آن جم ه لزبتزونن بزه فزرزایزاتزب
نفاره کمد که هم نکنون در نرتزبزاط بزا
تول آالین هها گازهای گز زخزانزهنی و
همچنز ز دینکاز ز کزمبز لزطزمح
ف هنن  .کش ه ف ن پ ی ه آلزودگزب
لح ن زیار به عمنه حقوقب بزاعز
ف ز ه نسززر کززه لززویززوع "ع ز نلززر
نق مب" لطمح فود .لزویزوعزب کزه
"دندرسب نق مب" نام گمد ه نسر.
روزناله "زوددویچه" با نن شار گزنرفب
دربززاره دندگززاه یززاد ف ز ه بززه ۲۵۱۱
فرایر ناظم بم آلودگب لح ن زیازر
نفاره کمده نسر.
گف ه لبفزود  ۰۱فزرزایزر نز نیز
لاموعه ع ه فمکرهای بزرگ دعزال
در حوزه ننزمژی لزطزمح فز هننز  .بزه
عنونن نمونه یک دهقان نهزل پزمو نز
فمکر ننمژی آلمانب س )RWEفرزایزر
کمده نسر.
در دمنناه ن ز فرایر لشابهب ع زه

فمکر بزرگ نف ب تزوتزال بزه جزمیزان
ند زاده نسزر .دندگزاه بزمرسزب نیز
فرایر در لاه ژوئ ه سال جزاری آغزاز
لبفود.
رنجم کوکس همزلان ع ه دولر ب ژیک
نق نم به طمح فرایر لشابهب کزمده
نسر .در آلمان دندگاه قانون نساسب
نز دولر نی کشور خونس ه نسزر تزا
بززمنززالززه نززاظززم بززم کززاهززش تززول ز ز
دینکا کمب خود رن بمنی بازه زلانب
ب  ۸۱۳۱تا  ۸۱۷۱ت ق ق کن .
زمینلرزهای برای اقتصاد انرژی
ه ف نز فرایر ننزازمز هزای لز ندز
لح ن زیار نز فمکر نزفز زب فزل
دریادر خااری ن ار .آنها بم آنن تا
بزرگتمی فمکر نف ب نروپزا رن وندنر
کنن تا زیانب نیااد نرن .
در فرایر رنجم کوکس نز فمکر فل
درخززونسززر فزز ه لزز زززنن تززولزز زز
دینکا کمب خود رن تا سزال ۸۱۳۱
به ل زنن  ۰۷درن کاهش ده .
نی ل زنن فزالزل هزمزه دینکاز ز

کمبنب لبفود که نز سوی لش میزان
فمکر فل در بزخزش خزانزیزب یزا
ننع ب تول لبفود.
با توجه به حرم دندگاه بزه زیزان فزل
لبتونن ننز زیزار دنفزر کزه نحزرزام
لشابهب ع ه دییم فمکرهای تول ز
ننمژی نادر فود.
کاهش چن سطحزب نز دینکاز ز
کمب توسن فمکر فل بزه لزعزنزای
کاهش دوقنلعاده درآل نیز فزمکزر
نسر .به سخ دیزیزم نیز فزمکزر
ناگزیم خونه فز بزخزش زیزادی نز
دعال ر خود رن نز عزمنزه ننزمژیهزای
دا ب به ننمژیهای تزاز یز فزونز ه
لن قل کن .
آنچه روشن است ایرن اسرت کره
داوری دادگاه به زیان شل از چنان
توانی بر وردار است که اقرترصراد
انرژی در جهان را زیرورو کند.

«تو مثل روییدن ،مثل جنگل ،خوایه افزود،
خوایه بود«

ماندانا زندیان
پزز ززشززرززش بززه سززبززا خززویززب
که جان و جهان پز ر رن روفز نزیزاه
دنفر.
بخش نال منز
«ل درم لبکنم نل
رونن هم فاعم نسر -گ میم ناخودآگاهح

ر
دکت اسماعیل خون
درگذشت شاعر نامدار
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چمن که درم تحقق یادز ز آرلزانهزای
یک فزاعزم حز زب پزس نز لزمگ نو
بمنی نو خزوفزایزنز نسزر»- .دکز زم
نسماع ل خویبس۲
دک ز ززم نسززمززاع ز ززل خززویززب فززاعززم
نویازنز ه لز زمجزم دننزشآلزوخز زه
د افه در نیزمنن و ننزیز زاز زان و نز
بن ادگذنرنن کانون نزویازنز گزان نیزمنن
نسر .د افه لارکا ام رن نز روی
لطالعه و پژوهش لبفناس و بزمنی
دورننب ب ون آنکه عضو رسمب حزب
یا گموهب س اسب فود به هزنز زر
چپ نزدیک و چنانچه نز فعزمش -کزه
خودزن گزبنزالزه نوسزر -بزملزبآیز
همزلان همسزو و لزنز زقز جزنزبزش
چمیرب بوده نسر .س۸

رونیر خویب نز سالهای کزودکزبنش
رونی ب آرنم و فزاد نسزر .هزمچزنز
ورفراز زیزب نزاگزهزانزب پز ر در ۲
سالیب نو و ب مار و زل گ م ف نزش
ِ
با دان هنی کوتاه نوجوننب نسماعز زل
ی
رن بززمنی لزز تززب بززه فززاگززمد ِ
اغزمنب
دنیبتاجمش حاج آقا حاز ز
سامد.
فعم لن شم ف ه نز خویزب
نخا
عافقانهنی بود که در همان روزگار در
نشمیه «آد اب فمق »در لشزهز کزار
ف ز  .نشززمیززه بززه دسززر پ ز ربزززرگ
لادرینسماع ل که نناانزب درویزش
لا ک نهل فعزم و نز فز زفز زیزان
لززولززوی بززود رسز ز و پز ربزززرگ نز
نسماع ل نوجونن خونسر بزمنی در

درسرتم فعم و عشق بزمنی دورننزب
زیم نیم نو لثنوی لعنوی بخونن .
سالها بع دک م خویب در لصاحبهنی
گف ه نسر« ۲به رنس ب نی یزرزب نز
ن کبخ بهای زن گب ل بزود کزه در
آن سال و در آن س پ ربزرگب دنف م
که به ل لثنوی آلوخر».

نسماع ل خویب همچن لع م ندب ای
دورنن دب مس انش آقای دنلغزانزب رن
لشوق بزرگ خود در پبگز زمی جز ی
فعم لزبدننز و لزهزمتزمیز جزایززه
ندببنش رن گزی هنی نز نفزعزار پزمویز
نع صالب که در همان سالها نز آقزای
دنلغانب دریادر کمد.
لاموعزه فزعزم خزویزب بزا
نخا
عزززنزززونن «بزززبتزززاب» در سزززال
۲۳۳۷خورف ی سزه لزاه پز زش نز
درگذفر پ رش در لشه لزنز زشزم
ف و لورد توجه قزمنر گزمدزر .عز زب
فمیعز زب کزه در آن زلزان آلزوزگزار
فناخ ه ف ه ندب ای دارسب بزود در
نق لثب ب بم نی ک اب خویب نوجزونن
رن فاعمی با آین هنی روف لزعزمدزب
کمد .له ی نخونن یال ن ز لز زنزب در
لعمدب نی لاموعه نوفر.
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در سززال ۲۳۳۰
یززک سززال بززعزز
نسززمززاع ز ززل خززویززب بززا تشززویززق و
پش بانب دنیزبحاز ز بزمنی ندنلزه
تحص ل به تهمنن ردر در دننشزازمنی
عالب تهمنن در رف ه د افه و عز زوم
خونن فاگمد نول فز
تمب ب در
تحص ب به لن ن سفم کزمد و
با بور
پس نز بزهننزازام رسزانز ن تزحزصز زل
د افه تا لقزطز دکز زمی بزه نیزمنن
بازگشر و نزدیک به ب ازر سزال در
دند.
دننشیاه تمب ر لع م تهمنن در
دک م نسماعز زل خزویزب در لاز زنز
«فعم هزمزچزون خزودزنز گزبنزالزه »
ساخ ه جمش بمزگم گزفز زه نسزر۲
«پس نز آل ن به تهمنن باز زار تزحزر
کزه
تای م ک اب ”زلا ان” نخونن یزالز
تازه لن شم فز ه بزود قزمنر گزمدز زم.
فعمهای ک اب زلا ان لز رن بز ز نر
کمد .ل با ک اب زلا ان نز خونب هزنر
و ن ساله فعم سن ب ب نر ف م» .
و نی ب نری فزایز نز نسزمزاعز زل
خویب فاعمی پمسشگم ن ز ساخر.
فاعمی که خویش ِ خود گذفز زه و
حال روی ندهای نج ماعب -س اسب و
نهادهای ق ری پ زمنلزونزش رن در هزم
زلان و لران لبب ن و نق لبکن .
آین هنیمیخزویزب در فزعزم «فزمزال
تصزویزم
ن ز » ۲۳۰۵خورف ز ی  -بزا
ِ
ویزمننزب الیزههزای
پزب
س ب که در
ِ
ِ
ِ
کمدرآل ِ جالعه در جنوب فهم تهزمنن
آسودگب بازنن یشبنش ه «فمال
به
ِ
ن ز » آس ب خونه زد  -نز نشانزههزای
دی و در ونق ب زنزانزهنش نز فزمنیزن
جالعه نیزمنن در سزالهزای پز زش نز
ننقالب نساللب نسر و نلز ز ش در
فعم «ح ّ
ار » ۲۳۵۲خورف ی  -بزا
ن عممِ هم پ ی ه بزهنزیزم
تصویمِ گذرن بود ِ
فرارناپذیم  -گون ِه دریاد ش نز نز زاز

ننی ززه و

دمهن نج ماعب لا به حف
نل در سالهای پس نز آن.
نز سوی دییم توجه تالش و نیمگذنری
خویب در دعال رهای نج ماعب دزمنتزم
لانن عضویزر در
نز کار دمدی نوف
کم ه لمکزی بمگززنرکزنزنز ه ده فزب
فعم ننا زو گزوتزه در سزال ۲۳۷۰
خورف ی یا هممنهب پبگ م و لزثیزم
بمنی بن ادگذنف کانون نزویازنز گزان
پس نز ننزقزالب نزام و
نیمنن در تبع
یادش رن در جنبش روفنفزرزمی نیزمنن
قاط و در یادلان نب لبسازد.
نسماع ل خویب عافقانهسمنیب نزاب
نسر که فعم رن زنیز ز ه عشزق بزه
و فزایز نز
گوهم زیبزایزب لزبدننز
نی روسر که تعه نو ب ش م به نناان
نسر تا ل  .لبگویز « ۲عشزق بزه
ویژه عشق بزه ننازان و زیزبزایزب و
ن رب هم شه آرلانهای ل و فزعزم
ل بودهنن و هم عشق نسر کزه
گزب لز و فزعزمم
” دییمی” رن در زن
ِ
جای لبده  ۳» (.و نح ماال ً نی گونزه
نسر که عافقانههایش هزم نفزعزار
نجز زمزاعزب لزبفزونز بززا زبزان یززا
ساخ اری بهغایر دق ق سنزاز ز ه و
داخم.
لزنز زقز و
دک م نحم کمیمب حرّا
تح لگم ندبب نسمزاعز زل خزویزب رن
«فاعمِ ف نهای ل نم و دمآیزنز هزای
ناتمام » ۰لبدنن  .تعمیزفزب کزه در
دریادر ل لا م بال ن فعم خویزب
و دمآین تزالش فزاعزم رن بزمنی در
ننقالب نساللب و روی ندهزای پزس نز
آن نزجم ه در َس ال رِ زبان یا ساخ زار
فعم که نوعب پمسشگمی و نزقز رن
با خود حمل لبکن نشان لبده .
فعم خویزب در سزالهزای نزخزازرِ
فرل گمد در ب زمون نز جزغزمندز زای
نیمنن بز زشز زم دفزونریهزای روننزب
فاعم رن در کنار آل ن با تبع لنعرزس
لبکن  .بازتعمیز بز یز لزفزاهز زم و
نشانههای نیمننب لثل «لزادربززرگ»
در فعم «بازگشر به بورجزو ورتززی»
یا «درخر توی »در فعمی بزا هزمز ز
عنونن در گاز زمه فزعزم دیزاسزازورن
کملانن نسر .سزالهزای بزعز نیز
ه
تزوجز
لفاه م یا لثلفهها در سزایزه
ِ
ل ز ززمززمکززز و لا ز ززق ز ززم فززاعززم بززه
اسب نیزمنن
کاس بهای نج ماعب-س
ِ
با نع منضهای تن و نزمیز بزه نزهزاد
ق ری جاییزی ف ن  .جاییزینب غالزبزاً
تکلعنا یا یکسویهنی که فزاعزم نز زز
لبدنن و لبگوی به می نفعارش رن
فرل ن ند همچن به ابغزضزب کزه در
جان دنفر نم مانه نزدیک بود .س۷
»ف ز نهززای ل ز نم و دززمآیززن ز هززای
ی
ناتمام»ِِ آدمی ههای خویب در اپزمکزار ِ

نس ثنایب و ل های تحز ز ز زب نو و
توجهش به فعم دارسب نال جوننتم
ن ز جاری نسر .کم م فاعمی نز نال
نسماع ل خویب نی نن نزه و نیز گزونزه
پبگ م و دلاوزِ فعم نلزموز لزا بزوده
نسر .س۰
دک م خویب غمبر رن ب رکاا لبنالز ح
جغمند ای لع ّقب که بخش کوچرب نز
آن در لن ن نز سال  ۲۳۰۳خزورفز ز ی
ل زبان نو بوده نسر.
***
َو زن گب نز آونر لمگهایزب آغزاز فز
کزززززه بزززززا رنزززززجهزززززای تزززززو
بم س اهه لصنوعب فزب ریزخزر او
نزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززور
حززز زززقزززههزززای هزززملزززمکزززز نزززور -نز خطوط زخمهای لم ه سزمردزر او
لززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاه
او
نز تزززززار و پزززززود بزززززارنن
عززززززززززززززززززززززززززززمززززززززززززززززززززززززززززم
نززززززونزفززززززب
خزززززز ززززززال
نز
پزززززززززززززززززمونز
کزززززززززززززززززه
بززم پززوسززر آسززمززان لززبنززوفززر او
تزززززززززززو
چشززززززززززمهزززززززززززای
بززززم یززززمبززززان نیززززطززززمنبززززب
رگهززای لزز
کززه یززمبززاهززنزز
نز نبض بغضهایر نز بَزم لزبکزمد او
پززززززمنکززززززنزززززز هنم
پززززززارههززززززای
نز پزززمدهخزززوننزززب نزززقزززشهزززایزززر
در نلزززفزززبزززای لزززبزززهزززم لزززمگ
که در گ وی ن نیر جان لبدند.
سفم بهخ م فاعم نسز زاد دوسزر
پ ر...
تو پَم لبگ می و فعم هنوز لماب نز
نل نسر و زبان تالش بمنی بز زان و
عشق آن پارههای لان ه ل ان نل ز و
لمس و زبان.
آدلب تنها زلانب که هززنر دزمسزد نز
عطم گل دور نسر لبدهم کزه هزم
جمعه بارنن که حزقز زقز زب رن عزمیزان
لززبکززنز آتززش نسززر آتشززب کززه
لبفود نز آن گذفر و گز زاز زانزش
کمد در پشر سم نگم همان یک جمعه
عمم رن ن قل دنده باف .
تو خوب لبدننب که بارنن و گ اه تأخ م
ن نرن کم نمبگذنرن کم نمزبآورنز .
پذیمن ه ها بنن  .لبدننن کزه بزایز
بافنز بزهجزان و بزهتزمزالزب .پزس
ها ن  .بارها گف هنی که تزمزمکزز بزم
آنچه نناان به م لبتزوننز بز زشز زم
لبدنن  -بز زشز زم هازر  -هزمز
ن «دس اورد »نسر .هز زچچز زز
دنس ا ِ
نمببای لا رن نز لا م رس ن به لزا-
نز لا -ه ر ده .
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فای خوبتم لببود آدلب هزمزچزنزان
کززه الیززههززای نز ززرززب و زیززبززایززب و
دییمخونهب رن لبدی و حس لبکزمد
و ق ر لبگذنرد نز آنها گذر لبکمد و
با م خارنی «لز »یزا «خزود »رن کزه
هم آن الیهها دریادر و خونسرِ گزمم
و زیبای نوسر بزاز لزبفزنزاخزر و
دنلز رن
بههنیام ج وِ نز دسر رد
لبگمدر -فای لا بارها لزببزایازر
با ار درمها رن کنار لزبگزذنفز ز زم و
سمتاسم نزور و آیزنزه لزبفز یزم تزا
س ابک ببوزن حز زب و بزب تزأخز زم
زن گب کن م لانن بارنن و گز زاه کزه
تمافایر لبکنزنز نکزنزون کزه نوج
لبگ می در آسمان ک مای ...و ک مای
لبدنننز کزه تزو ننازان لز زعزهز ی
هاز ززب لز ززعززهز بززه نناززان بززه
دوس ب به نم زمز زر -نرزشهزایزب
هماننن نزه ناب که نایاب.
در تمام سالهایزب کزه ردزر هز زچ
آونری نز ب ماری ببلعمد ب تنهایزب
نن وه سوگونری ح ب در تعه تزو بزه
نناان و دوسز زب دسزر نز ابزمدح کزه
تعه های نس زونر در دلز زنزیزب زخزم
نمبفون تزمزام نزمزبفزونز ح ژرف
لبفون همچن با دفونری و آدلب
هم زلان به خود نزدیکتم یزا بزا خزود
روبهرو فود در نعاازی لانزنز فزعزم
رخاار آن درد رن باز خونه یادر و رنج
خونه بمد و نیز رنزج هزمزان نزاز
ف ن نسر در درون ننزیزار کزه رونن
خود رن ساروج برش ل نم در آینه.
نی ها رن تزو نشزان لزبدندی و لز
لززبدیز م سززالهززا ...در فززعززمی و
نن یشزه بزخزشزنز هنی کزه فزعزم رن
«دیز ن »لززبدننز و «نشززان دندن»
ننزرزار غزم یزا خشزم یززا
بزبنز زاز نز
ِ
کمآوردنهای گذرن و ببن ازتم نز تیاهم
به هم یک نز آنها.
حاال تو پمونز لبکنب و لزبدننزب کزه
فعم تمام نمبفود همگز .تمزام هزم
نگززم فززود بززه ظززاهززم در لززا -در
خوننن گانر  -ندنله لبیاب و تزغز ز زم
لبکن ح ب .چه با ار فزعزمهزا و
دنس انهای درخشان در ندب ای جهزان
ن خزود
که هم خزوننزنز ه پزایزانزب نز آ ِ
بمنیشان آدمی ه نسر ...نی نبهام نیز
تمدی یا پمه ز نز قطع زر فزایز یزک
بخش لهم نز وجود آدزمیزنزنز ه نسزر.
بزودهننز .
خ نیان نسطورهنی ن ز چن
فش روز آدمی ن و روز هف م آسزودنز
تا ننازان و جزهزان ندنلزه رونیزر رن
باازنز  ...و رونیزر تزو رن لزا ندنلزه
لبده م .رونیر تو خ ال ن ار فعم
نسر و آینه با زیبزایزبهزایزب کزه در
ن لزا لزبرویزنز و ندززون
حادی رون ِ
لبفونز  .لزا دسزرهزای تزو رن در

وق ب که ل بچه بودم
پمونز یک بادباد
لب بمدی نز بام های سحمخ زی پ ک
تا
نارن جزنرنن خورف .
آه
آن دان ه های کوتاه .
وق ب که ل بچه بودم
خوبب زنب بود که بوی س یار لب دند
و نفک های درف ش
نز پشر آن ع نک ره ب نب
با نوی قمآن لب آل خر .
وق ب که ل بچه بودم
آب و زل و هون ب ش م بود
وج مج م
فب ها
درل لوس قب لاه و خالوفب ژرف
آونز لب خونن .
وق ب که ل بچه بودم
لذی خطب بود
نزسن
تازوزه آن س پ م و رناور.
آه
آن دسر های س م کار لعصوم.
وق ب که ل

لب ف بب نب
آن قممی ناتونن رن
که بالش
زی سوی ق چب
باباد لب ردر –
لب ف
آری
لب ف بب نب
و با غموری به ب محمب بب ریایب
تنها بخن ی .
وق ب که ل بچه بودم
درهمهزنرنن و یک فب
یک قصه بس بود
تاخونب و ب نری خونب ناکر
سمفار باف .
وق ب که ل بچه بودم
زورخ ن ب ش م بود .
وق ب که ل بچه بودم
بمپنامه های لبخن
نه ب تمی سارهای سمور آف ان
دنف ن
آه
آن روزها گمبه های تفرم
چن ی دمنونن نبودن .
وق ب که ل
لمدم نبودن .

بچه بودم

وق ب که ل
غم بود
نلا
کم بود .

بچه بودم

بچه بودم

ک مای لبکاریم و لبدنن م ه چکس
همگز نزمزبتزوننز کز زمزای رن نز لزا
بی مد ...و ک مه هم ک مه در آسزمزان
نیاه تو پمن ه لبفود و یک روز یزک
بار -یزک بزار دیزیزم -لزبنشز زنز بزم
فانههزای نلز ز روفزنزر کزه اگزل
لبده در گز زوی جزهزانزب کزه تزو
و
دوسر دنری پ چ ه در نور و رنز
فادی و آزندی.
 ۰خمدند  ۲۰۱۱خورف ی س ۸۱۸۲م
———————————-
*بمگمد ه نز فعم «و با نیاه تو خورف
لبفود » نسماع ل خویب دد م «بزم
گزززززززززززمدبزززززززززززاد »
بزززززززززززام
« .۲فعزم خزوب لزثزل دیز ن عزمیزان
نسر » گفروگوی لان ننا زنز یزان بزا
نسماع ل خزویزب دصز زنزالزه رهآورد
فمزارههزای  ۲۱۳سنزص ۸۸۲-۸۳۰و
 ۲۱۰سنص ۲۳۰-۲۰۳تابا ان و پایز زز

خزززززززززورفززززززززز ززززززززز ی
۲۳۰۸
 . ۸بمنی نمونه نک به فعم «دی نرگزاه
جان و خطم کمدن » ۲۳۰۲خزورفز ز ی
« .۳فعزم خزوب لزثزل دیز ن عزمیزان
نسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززر »
« .۰نسززمززاعزز ززل خززویززب ۲فززاعززم
ف نهای ل نم و دمآین های ناتمزام »
«جزان دل
دک م نحم کمیمب حرّزا
فعم» گزینزه و ویزمنسز زه نزمزصزام
کشفب نص  ۲۱۲-۲۸۷ننز زشزارنی
بززن ز ززاد نسززمززاع ز ززل خززویززب ۲۳۲۲
خزززززززززززززززورفززززززززززززززز ززززززززززززززز ی
« .۷فعزم خزوب لزثزل دیز ن عزمیزان
نسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززر »
 .۰نک به دزمنلزنزطزق خز زال – کزاری
لش م نز نسماع ل خویب و لزانز ننزا
زن یان

شملال نلیلز

من  ،این زمان ،

سیل می گوید ،
من می گویم ،
ستم هماره همین است .
و سیل می گوید :

رسا و منفجرم  ،مثل خشم ،

 (( -تمام گودی ها را باید پر کرد .

و مثل خشم توانایم .

و کوه و دره نباید باشد .

و می توانم دیوان شعر حافظ را بردارم

تمام سطح زمین را هموار باید کرد .

وبرگ برگش را

خوشا شکفتن خورشید بر گشادگی دشت ))...

با دستهای خویش
پاره پاره کنم ،

نگاه کن :

و می توانم – چون خنجر و پالسیدن –

بزرگوارترین آوار ،

لزوم خون وخزان را باور کنم ،

خروش و خشم توانای بی امان ،

و می توانم در رهگذار باد قد افرازم

آنک :

و باغی از شکوفه و شبنم را پرپر کنم ،

هجوم جنگلی از پیل های مست دمان ،

و می توانم حتا

و بیم زیر و زبر گشتن

 -حتا از نزدیک –

که پنجه می فکند در دل زمین و زمان .

سربریدن یک تا هزار بره نوباوه را نظاره کنم .
من  ،این زمان ،

نگاه کن :

رسا و منفجرم .

شکوهمند ترین سیل ،
حماسه واری پر شور

جنوب شهر ویران خواهد شد ،

که می سراید  ،گویی  ،همرایی طبیعت و تاریخ را .

و جای هیچ غمی نیست .

نگاه کن :
چه خوب می داند ،
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به ابر ایمان دارم .

و می تواند .

اطمینان دارم که ابر می داند ،

نگاه کن .

و بذر خود را  ،دامن دامن ،

نگاه کن .

به خیره برسر این قحطسال مردمی نمی افشاند .

که گفته است که ویران شدن تماشایی نیست ؟
که گفته است که ویران شدن غم انگیز است ؟

جنوب شهر ویران خواهد شد ،
و جای هیچ غمی نیست  ،جای هیچ غمی نیست :

جنوب شهر ویران خواهد شد ،

جنوب شهر باید ویران شود .

و جای هیچ غمی نیست :

ستم ؟

جنوب شهر را آوار آب ویران خواهد کرد ،

نه ! این ستمی نیست :

شمال شهر را

ستم ترحم بر گودال هاست .
ستم ترحم بر بوته های دره نشین است .

ویرانی جنوب ...

ستم هماره همین بوده است ،

هفتم بهمن  - 1347تهران

به قله بودن و بر دره رحمت آوردن :

اسماعیل خون

»چرا شوروی
فروپاشید؟ «
کتان از کاظم علمداری
ی
جواد موسوی خوزستانی
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به چه دل ل یا به ک نل ن از پزس نز
دموپافزب کشزور
ر سه دهه نز
گذف ِ
ِ
فورنها همچزنزان لزبتزونن و یزمور
چزمنیزب آن رخز ن ِد
نسر که در بارهی
ِ
بزرگ ک اب نوفزر؟ پزاسزد بزه نیز
ر هزم
پمسش بنا به ف وهی رهز زادز ِ
پاسد دهن ه نازبزر بزه آن رخز ند
طبزعزاً لز زفزاوی نسزر نلزا یزرزب نز
پاسدهای قان کنن ه و لوجه لبتونن
نی باف که دموپافب فوروی هزمگزز
به لزمزهزای یزک کشزور لزحز ود و
دموپافب یک
لنحصم نبوده نسر ب ره
ِ
دزموپزافزب یزک
ی جزهزانرونح
نی ئولوژ ِ
ِ
دزموپزافزب یزک
آرلانزبح
درمی/
نیام
ِ
نیام س اسب و نق زصزادی در جزهزان
بوده نسر .نمبتونن ننرار کمد کزه تزا
هم نونخم ننقزالب روسز زه لزانزنز
ننقزالب کزبز زم دزمننازه یزک نلزیزوی
دگمگونب ع نلرخونهب و رهایزب نز
ق و بن ِ نس ب ند و نس ثمزار قز زمز ند
لبف  .سهمچن که نیز ننزقزالب بزه
هزنر و یک دل ل نیز خزونسزرهزا رن
بمآورده نرمد .همانطور کزه در کز زاب
«چمن فوروی دموپاف »آلز ه نسزر
پ ش نز دموپافب نزدیک به ن زمزب نز
لمدم جهزان بزه سز زاز زم فزوروی
بهعنونن ب یل سملایزهدنری دلباز زه
بززودنزز  .گززذفزز ززه نز کشززورهززای
سززوس ز ززال ز ززا ز ززب بززخززش قززابززل

ن لم زرزرهزای
لالحیهنی نز فهمون ن ِ
دیززیززم ن ز ززز خززود رن لززارکا ز ززاززر
یزا
لن ن ار یا پ مو فوروی یا چز ز
ف ف ه د ل کاس مو چزهگزونرن رژی
دِبزمه و… لززبدنناز ززنز  .بززنززابززمنیز
دموپافب فوروی سکه ب ش نز
چمنیب
ِ
ِ
هف اد سال در نریرهی ق ری بود و بزه
یرب نز دو نبمق ری دن ا ب ل ف ه بزود
پمسش ن مب نز لمدم جهان ن زز بزوده
نسر .ج مز ب نی زون تزاریزدفزنزا
آلمیرایب لزبنزویاز « ۲نگزم ننزقزالب
 ۲۵۲۰دمنناه لمکزیتزمیز پزمسزش
س ه  ۲۰بود نرزیابب نز ننقالب روس ه
که ب ش نز یک ل ارد نفم خزود رن یزا
ل من دنر و یا حالب آن لبدننا ن به
لمنتب پمسش لمکزیتم س ه  ۸۱بزوده
نسر» .ص ۰۰۰باز آنطور که در ک اب
دموپافب نتحاد جزمزاهز زم
آل ه رخ ن ِد
ِ
فوروی که تا ل یها اپمبازتابتمی خبم
جهان بود عمال ً
ندرارعمزولزب دنز زا رن
ِ
تران دند همانگونه که وقزوع ننزقزالب
۲۰۲۵روس ه ن ز دن ا رن تران دند.
نز سززوی دیززیززم گززذفز ززه نز نبززعززا ِد
جهانب آن رخ ند نلا در
و
بزرگلق ا
ِ
خاورل انه و بمخب دییم نز لناطق دن ا
هنوز ها ن نیامهای س اسزب کزه
پززمچززم لزز ززب یززا
بززهرغززم نززام و
ِ
لزززذهزززبزززبفزززان فززز زززوههزززای
زب ندنرهی کشززور رن
نسز ززالز ززنز ززاز ز ِ
ن غز زمننز زخزابزب و
بمگزی هنن ح رهزبزمن ِ
لادنمنلعمم دنرن ح فهمونز نن رن هزنزوز
«رلزه»ح «رعز ززر »و «تززوده »تز ززقززب
لززبکززنززنز  .دسز ززیززا ِه دولز ززب رن بززا
نی ئولوژی آل خ هنن و لناسبایِ بغزمنزج
و اپمالیهی بز ز نلزمز ز زب رن هزمزچزون
ک
پزز ززشززونیززان فززوروی بززا عزز ززنزز ِ
سادهسازیهای نی ئولوژیک زز سز زاه/
سززفز ز و «دو ابززنززب »زز لززببز ززنززنز .
نیالب نی دولزرهزا نغز زب
ن موهای
ِ

نلیوبمدنری نز نرتشِ سمخ بز زشزویزرزب
ل
نسر .س اسر خارجبفان رن حزو ِ
لفهولب لمکزی بزه نزام «دفزمز ِ »
ززص
سززالززان دندهنن ز ح و در تززخززص ز
ِ
هزینههای کممفر بمنی فزرزلدندن
به ن موهای ن اب ب در کشورهای دییزم
ن ز فباهرهای دمنوننب با سز زاسزر
خززارجززب فززوروی دنرنزز  .هززنززوز
ِ
ف وههای رقابر و هماوردی در سط
لطابق ف وههای نتزحزاد
ب نلم ب رن
ِ
مش سالحهای
گا
طمیق
فوروی نز
ِ
کش ار جمعزب پز زش لزببزمنز در
حالب که کاالهای لصمدب و یزموری
لمدمفان رن نز خارج ونرد لبکنن .
وننیهبح با وجو ِد گذفرِ سه دهزه نز
ی فزیزمف
دموپافب فورویح و تحوال ِ
در سزطز بز ز نلزمز ز زب سنز جزمز زه
زب سززملززایززهدنری
س ز ززطززهی جززهززانز ِ
یپش ح
بمکشورهای ی سملایهدنر ِ
تحوالیِ عی م دناورننهح دگمگونزبهزای
ک زن گانب لزمدمح
ژرف در ف وه و سب ِ
و… هنوز گموهها و جمع زرهزایزب در
کنارگوفهی جهان ز نز جم ه در کشزور
لا نیمنن ز آین ه و خوفبخ بفان رن در
همان نیزام عزقز ز تزب و سز زاسزب
ی ناکام لبب نن .
نق صاد ِ
ن نیز گزموههزا هزمزچزون
نیمیهپمدنزن ِ
ن س ههای  ۲۲و  ۲۰هزنزوز
تح لگمن ِ
«دولر »رن تنها لثلفهی تغ م جزالزعزه
لبب نن و در لمکزز هزمزهی تزحزوالی
لبنشانن و لبپن نرن که جزالزعزهی
پ چ ه و پمالیهی کنونب ز آن هزم در
عصم جهانبف هی نلموز زز نزمدزاً بزم
ل نر نی لمکز سدولر لبچمخ  .آنهزا
با نی نن یشهی دولرلحور «نقشهی
رنه »بززمنی هززوندنرننفززان تززمسزز ززم
لبکنن .

چه باا تحر تأی م چن نیمهنی نسر
که جابهجایب دولر رن ز حز زا تزوسزن
ن مویب خزارجزب زز رنهگشزای ننزبزوه
لشرالی کشور ق م ند لبکنن  .دل زل
نی کژدرمی فای نطالعایِ ننز ِ نیز
گموهها نز داایعب نسر که در بز زو
فمق بهوجود آل ح داایعب که نتزفزاقزاً
ن
بهونسطهی ب نشِ دولرلحورِ نخبزیزا ِ
حاکم ز و نلب ه به نام تودهی رنابمنن و
تهبدس ان ز رخ دند.
با توجه به نیز لزازمزوعزه لزبتزونن
تص یق کمد که نوف ز نز دلز زلهزای
دموپافب همچنان نلزنلب نسر .نز
نیا ِه خزو ِد نزویازنز هی کز زابِ «چزمن
فوروی دموپاف ز »چزه بازا بز زونن
یموریِ نوف نز آن تامبهها رن بزهز زم
دریادر ۲آگاهزب یزادز ز نز الیزههزای
پنهان آن نیام فزرزازرخزورده بزمنی
ن موهای جوننتم با ار لهم نسر .نور
نن نخ بم تاریربها و نن قال تامبههزا
به نال نلموز لمن وندنفزر کزه سزه
سزالزیزب
سال پ ش در آس انهی ن
ِ
ننقالب روس ه با ننز زشزار لزقزالزهنی
بازخوننزب فزرزازرِ تزازمبزهی
بن
ِ
فوروی رن آغاز کنم .نلزمی کزه نازل
ل درسر بم عزرزس آن بزا دروغ و
ب
پنهانکاری درباره نیام سوس ال ا ِ
روس ه و چ توسن کاانب که درآن
نززوری
نززیززام زن ز گززب لززبکززمدن ز
لبگمدر .بزاری سززنونر نسزر کزه
نال جونن نز آن تامبههای پزمهززیزنزه
ب الوزد و هزمزانزنز نازلهزای قزبزلح
قمبانب خطاهای خود نشود .در ونقز
ِ
سعب ع م نری در نی ک اب چه بازا
ن
ب نطمز زنزا ِ
نن نخ ِ سن در بمکهی آ ِ
ل رها و دولزرهزایزب نسزر کزه بزا
چشم با بم آن داای ن کبخز زب
نلن ر و پز زشزمدزر رن در تزرزمنر آن
تامبههای فرارخورده لبب نن .
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پ زالز هزای کزاربزم ِد «نیز ئزولزوژی »در
رقابرها
«نی ئولوژی» و آل خ نش با دس زیزاه
دول ب و حزببح نز لثلفههایزب نسزر
کززه در ک ز ززاب بززهعززنززونن یززرززب نز
عاللهای لهم سقوط کشور فورنها
لعمدب لبفود .هم نز نی رو به طزور
لشموح و نز لنیمهای لخ ز بزه آن
پمدنخ ه ف ه نسر .لا نیزمننز زان نز زز
طب دهههای نخ زم نز کزارویزژههزای
نی ئولوژی تامبهها دنریم و لزبدننز زم
نیز ئزولزوژی
که سنا ن بزم نسزا
ونقع رها رن زز حز نقزل بزخزشزب نز
ونقع رها رن ز نادی ه لبگ مد .نیز رن
هم لبدنن م که نیز نزادیز هننزیزاری
ب ون قص و بمنالهریزی نز سزوی دزم ِد
نی ئولوژیزده نتفاق لبند  .چزمن کزه

نی ئولوژیزدگب عم تاً نافب نز تعصب
بخش ن ن یش ز هی هز نو
سبازتابِ
ِ
نسر .در ونق کارکم ِد نی ئولوژی به کزار
کمبای ببفباهر ن ار زیزمن لز نم
ک “سمه نز ناسمه” نسزر.
در حال تفر ِ
پ ی نرها رن نز هم ج ن لزبکزنز و بزه
چشم تمافاگم دمولزبتزنَز  .در
فعور
ِ
ِ
نی حالر نناان پ یز نرهزا رن نزه در
رنیارنیب و تنوع طب زعزبفزان بز زرزه
عم تاً تفر زکفز ه سسز زاه/سزفز ز
نیز دو
لبب ن  .در ن اه بزم نسزا
رن سدوگمنیب عمل لبکن  .در ونق
رن ها و تنوع طب عر تزغز ز زم نزرزمده
چشزم تزمزافزاگزم
فعور
ب ره نیمند در
ِ
ِ
بهوجود آل ه نسر.
به ونسطهی نی نیاه و قضاویِ دو ابنب
دم ِد نی ئولوژیزده خ االیِ هنب رن در
نغ بِ لزونرد ونقزعز زر لزبپزنز نرد و
ل خزود رن نز زز
لغزشهای
داحش تح ِ
ِ
ب ون فملزنز گزب تزوجز زه لزبکزنز .
لنیم روننشناسب دزمدی
ع م نری نز
ِ
زنزایزب دزم ِد نیز ئزولزوژیزده رن در
نزابز
ِ
لمنح ب ح ا آس برس ز ن بزه خزو ِد
دمد لبدنن و لع زقز نسزر کزه در
حوزهی لذهب و سز زاسزر ننازان
لبتونن بمدهی نی ئولوژی خود فود ..
در ن اه رد ار ننازان رن نیز ئزولزوژی
ه نیر لبکن نزه ونقزعز زر…یزعزنزب
ع م و خزمد و
بهجای تصم م بمنسا
نخالق تاب پ زشدزمضهزایزب نزقزبزل
نیامیزادز زه و دنزبزالزهرو نیازمهزای
ساخ هف ه بمنی سناشِ رنسز زب و
ب نرزشها و هنازارهزا بشزود
نارنس ِ
آن به دییمنن و ح ا به خودش
بمنسا
بززبآنکززه در
آسزز ززب بززمسززانزز
ی خود دچار عذنبِ وجز نن
خطاکاریها ِ
گمدد.سص۳۷
در چن ی نفحه نز ک اب نویانز ه نز
فنزاسزب
لنیم جالعهفناخ ب و رونن
ِ
جمعب ن ز بزه نزقزشِ غز زمسزازنز هی
هم لثلفه پمدنخ ه و لع زقز نسزر
که نی ئولوژی بهعنونن س ا م نی ههزا
نغ ب به نهملب بمنی دملزانبزمدنری و
ی تودهها نز رهبمنن بهکار رد زه
دنبالهرو ِ
نسر .در تارید لعانم ن ز نز نی ئولزوژی
بمنی توج ه جزنزایزرهزای حززبزب در
داف ام و نس ال زنز زازم نسز زفزاده
ف ه نسر .ع م نری نس ال ن ازم رن
ن ز با سه ویژگب ۲نس ب ند دمدیح تزمور
ش فخصز زر تزونز ز
تودهنیح و ک
ِ
کمده نسر.سص ۲۲۷در هزمزان دصزل
ن خزوننزنز ه
نول ک اب و بمنی توجه دند ِ
به نزقزش لزخزمبِ نیز ئزولزوژیزدگزب
نویان ه سوت ِم لا ق ب رن با عنزونن
«ب ماری نیز ئزولزوژیزدگزب» بزه نیز
لویوع نخ صاص دنده و لزبنزویاز ۲
ن
«یرب نز دل لهای بهننحمنف کشزانز ِ

نه تنها فوروی ب ره تمالب جزنزبزش
ن دس زیزاه
جهانب چپ نی ئولوژیککمد ِ
حرول ب و حززبزب و نرزیزابزبهزای
ک ق ریهای لوجود بود.
نی ئولوژی ِ
بهطوری که نابهسالانبهای آن چزه
در دنخزل و چزه در لز زان لز ندزعزان
سوس ال ام کمتم فناخ زه فز …بزا
زالزب
کاربمد نی ئولوژی وعز ههزای خز
ِ
سزاخززر جززالززعززهی نیز هآل ونقززعززب
پززن ز نف ز ززه لززبف ز  .لززن ز ززن ز ززاززم
نس ال ن ام لائوئ ام داف ازم و
دززان ز نلززن ز ززال ز ززاززم دیززنززب بززهرغززم
تفاویهایب که بزا یزرز یزیزم دنرنز و
بمخب ح ا ی ِ یر ییمن نزمزونزههزای
بمجا هی لر بهای نیز ئزولزوژیزرزب
بودهنن که در لونردی بزا نسز زفزاده نز
«تودهها »تا ح رد ارهای جنزونآلز زز
به عالل نیااد داای جنایربزار حزذف
ف
زب لززخززالززفززان و حز ززا حززذ ِ
دز زززیززرز ِ
زب ندززمند و گززموههززای
دس ز ززهجززمززعز ِ
ل فاوی پ ش رد هنن » .نص ۰۰و۰۷
زمزاسزب
دیزاز
ِ

هزینههای کزمزمفزرز
لر بب
نز جم ه لطالبِ خونن نب و
لهم ک زابِ
ِ
«چمن فزوروی دزموپزافز ز » بزخزش
ر خزارجزب فزوروی
ی سز زاسز ِ
ونکاو ِ
لشزرزل
نسر .ونقع ر نی نسر کزه
ِ
خارجب آن کشزور
عم هی س اسرِ
ِ
در رویکم ِد آرلانفهمی و نسطورهلزنج
ستاریدلصمفگذف ه نش نهفز زه بزود.
نی رویکم ِد نی ئولوژیلحور به هززنر و
یززک دلزز ززل نز ونقززعزز ززرِ تززحززوالیِ
ب نلم زب جز ن ندز زاده بزود .بزمنی
ن فززوروی و
نززمززونززه پزز ززشززونیززا ِ
ت وریا های حزب با تر ه بم هزمزان
تفا مهای تزرزمنرفزونز ه نز لزفزهزوم
ن ج یز
«نتحاد »ح به دنبال یاد ل ح ن ِ
بودن آنهزم در کشزورهزای باز زار
عقبلان ه و گاهب عش مهنی لزانزنز
ف
یم ندغزاناز زان و نتز زوپزب! نَزم ِ
هزینزههزای باز زار هزنزیزفزر بزمنی
فرلدندن به ن موهای ن اب ب در نیز
کشورها و لناطقِ دییزم دنز زا طزبزعزاً
ی کممفر بم سز زاز زم
دشار لالب ِ
نق صا ِد فوروی ونرد کمده بودح تا جایب
که دییم تاب ن اورد.
در نی لز زان عزنزوننهزای نزالزمبزوط
هززمززچززون «دیززر ز ززاتززوری کززارگززمنن و
دهقانان »یا «حرولرهای خز زقزب »
ه دخالرفان در کشورهزای
بمنی توج ِ
عقبلان ه ن ز سزمآخزم لزودزق نشز
عمولب روف دزرزمنن جزهزان رن
ندرار
ِ
ل قاع سازد که نی ونژهسزازیهزا رن
به عنونن بمدنفرهای نو و خزالق نز
لارکا ام باذیمن .

همزچزنز ز در نزفزحزه  ۳۰۳کز زاب
نویان ه بزه لزا خزوننزنز گزان نشزان
لبده که نیاه نی ئولوژیزده و دوبنب
ل ق ری چه لخاطزمنی
ن رونبن س ا ِ
دی ِ
و یایعاتب بمنی لمدم و جالعزه بزهبزار
لبآورد« ۲پس نز جن جزهزانزب دوم
جوزف نس ال با نیمش دوبنب «خ زم/
فم » جهان رن به دو نردوگاه ل خزانزم
تزززقزززاززز زززم کزززمد ۲کشزززورهزززای
«نلازمیزالز زاز زب /سزملزایزهدنری »و
کشورهای «کمون ا ب /ل مقب!» در
سال  ۲۰۰۵رئ س جزمزهزور آلزمیزرزا
نز
“ همی تمول ” ن ز همچون نس ال
دو س ا م کالال ً ل ضاد سخ گفزر۲
یرب آزند و دییمی کشورهای زیم ننق ا ِد
دولر .هنم و ندبز زای نز زز بزهلزانزنز
س اسر و نقز زصزاد بزه دو نردوگزا ِه
لزطزابزق
ل خانم تزقزاز زم فز نز .
ِ
دک می ِ دمهنیب فوروی کزه تزوسزن
دب م کم ه لمکززی حززب
آن ره ژدنن
کمون ار فزوروی در سزال ۲۰۰۰
توسعه یادر نی دو نردوگا ِه ل خزانزم
دنرنی رهززبزمی نز ززز فز نز  ۲نردوگززاه
“نلامیال ا ب” به رهبمی آلزمیزرزا و
نردوگزاه “دلززوکززمنتز ززک” بززه رهززبززمی
فوروی .بزا نیز نزیزا ِه دوبزنزب هزم
لحصول درمی و آدمی هی هنمی که بزا
لع ارهای دولزر فزوروی خزوننزایزب
ن نفر بالدان ه لحزرزوم لزبفز و
آنرن به نردوگا ِه رق ب سسملایزهدنری و
غزمب -بززهویززژه آلززمیززرززا لززنز ززاززب
لبکمدن و پ ی آورنز ه رن لاز زوجزب
حذف و پبگمد لبدننا ن ]»[1.
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دیر اتوری و دموپافب
«دولر »در س ا مهای نی ئولزوژیزک
زم
ل ن ِ
ن با ار وس عب بزمنی تزحزرز ِ
ن جالعه بزه
ه منه و آتوری هنش بم ک ا ِ
دسر لبآورد .نی ه منه و هژلزونزب
به ح ی لبگا مد و پ ش لبرود که
حاکم ر به خودش نجازه لبدهز رنه
گشایش کزوچزکتزمیز لزنزفزذهزای
بم
ِ
نزب فزهزمونز نن بزمبزنز د.
لز
تنفس
ِ
ِ
دولرهای دیر اتوری در س ا زمهزای
نی ئزولزوژیزک چزه بازا نز آن رو بزه
دولرهایب تمال رخونه ب ل لبفون
کززه سززعززب لززبکززنززن ز بززنز ززانهززای
نق صادی نیالب دمهنیب عق تزب
و نز جزمز زه زنز ننهزا زیزاریگزاههزا
نلزور زز خزمد و
تفمجگاهها و ن ز ک ه
ِ
ن ز لمبوط به س اسرِ لمز زرزر رن
کال ِ
به تمالب در نخ ار بزیز زمنز ح حز زا در
حوزههایب همچون نلور بزهز نفز زب
طززمز پززوفززش و نززوع دیزز ورزی
فهمون نن نز زز لز نخز زه لزبکزنزنز .
دخالر در نلور خصونب لمدم نز جم ه
با نی ه ف نوری لبگز زمد کزه نیز

لزطزابزق سز ز زقزهی
حوزهها رن هزم
ِ
دولرلمدنن بازآدمینب و فرل دهزنز .
ع م نری با نس ناد به آرنی هانا آرنزر
لبنویا « ۲هانا آرنر س۲۰۱۰-۲۰۵۷
نز نازیام در آلمان و نس ال ن زازم در
فزرزل ننز زل
روس ه بزه عزنزونن دو
ِ
ر تمال رخونه ستوتال اریام در
حرول ِ
قمن ب از زم نزام لزببزمد کزه بزمنی
س طه بم جالعه طبقای نج ماعزب رن
به “ تودههای ببتفزاوی” بز ل کزمدنز .
آرنززر نز آنهززا بززه عززنززونن “جززالززعززه
ببطبقه” نام لببمد .نبزنر س زطزه در
نی حرولرها تب ز زغزای و تزمور بزوده
نسر .نلا ب ون پش بزانزب “تزودههزا”
ر
ه م و نس ال قادر به ندنله حرول ِ
سمکوب و تمور نبودن ح و هز زچکز نم نز
نی س از زمهزای سز زاسزب بز ون
«نیز ئززولززوژی »کززه «هززویززر»فززان رن
تعمی لبکن لزمزرز نزبزود .بزمتزمی
نژندی یا طبقاتب و یا دینزب تزوجز زه
نی ئولوژیک الزم دنفزر کزه هزنز زر
زش جززمززعززب و
ندززمند رن در یززک کززنز ِ
همیانب یکسان کمده و به یزرز یزیزم
گمه بزن تا ب وننز ردز زار ندزمند رن زیزم
کن مل و دملان ونح درآورد» .ص۳۰
به تامبزه لزبدننز زم کزه عز زبرغزم
ی لزازمزوعزهنی نز تز بز زم و
بهکارگ م ِ
و لزز نخزز ززه و
تززنززیزز ززم و تزز نر
ن جززالزعزهح نلزا نیز
لزهزنز سززبکزمد ِ
نیامها ح ا نگم بزه «نبزمقز ری »هزم
ب ل فون عممفان طوالنب نز زازر.
کمانی که نیام فوروی کزه قزمنر بزود
سملایهدنری رن نز ل ان بمدنرد خزودش
نز ل ان ردر .در ک اب «چزمن فزوروی
دموپاف » چزیزونزیزب فزرزلگز زمی
«دیر اتوری »نز همان آغازِ ق ریگز زمی
ی
ف آن در دموریزز ِ
ب شویکها و تأی ِم ژر ِ
پزایززههزای دولزر فززورنهزا بزه طززور
لا ن تزویز ز دنده فز ه نسزر.
«ب شویکها بمآن بودنز کزه یزکگزموه
یعنب حزب کارگمنن یا حزب
پ شاهن
کمون ار که لام به میز ندزمند…
نسر لبتونن با سازلان هب تودهنی
کارگمنن و دهقانان رن ل ح کن و ق ری
رن بززهدسززر آورد .بززا کاززب ق ز ری
لبتونن هم س اس ب رن پ ش بمد .نی
سوس ال امب بود که نزه بزم
نسا
نرنده و خونسر نکثمیر لمدم ب ره بزم
با م فمنین بحمننب زلان بهوجود آلز
و ناچار خشونر رن هم شیب کمد .نی
ب لزنز ز بزا
س اسرِ فبهلاک اول ا ِ
نیمنی لارکس نرتزبزاطزب نز نفزر» .
ص ۲۰دک م ع م نری در نیز زلز زنزه
لشخصاً به رویکم ِد والدیزمز زم لزنز ز
نفاره لبکن و لبندزنی « ۲در ننقزالب
نک بم  ۲۰۲۵لن در پب کاب ق ری با
هم تمدن ی بود زیزمن لزعز زقز بزود بزا

بهدسر گمد ق ری آنچه بای نناام
بی مد ز چه به چپ و چه به رنسر ز در
کن مل حزب لا خونه بود» .ص۰۷
در ونق ب شویکها با نی فز زوه نزه
نلور ق ری و س اسر ب ره بزه
تنها به
ِ
گانب جزمزعزب و
زن
های
جنبه
تمالب
ِ
نج زمزاعزب لزمدم فزوروی بزمخزورد
لبکمدن  .چه نگم چن بمخزوردهزایزب
نوری نمبگمدر و «نگم ب زشزویزکهزا
دولرِ لوقرِ کزمنازرزب رن سزمنزیزون
نرمده بودن و نگم آزندی و دلوکزمنسزب
وجود لبدنفر همزانزنز سز زاز زم
سملایهدنری فزوروی نز زز قزادر بزه
ننالح خود لزبفز و لزبتزوننازر
بحمننها و کمبودها رن فناخ ه با ردز
آنها به سوس زالدلزوکزمنسزب نرتزقزا
یاب  .یعنب درکزنزار عز نلزرِ نازبزب
آزندی رن هززم لززبپززذیززمدززر .بززمنی ز
دمض دییم ک زاب حزایزم نیز
نسا
ِ
نسر که ع نلر ب ون آزندی نمبتوننز
دونم ب ز ززاورد و خززود عززالززل داززاد
ن حزق
لبفود .نفب آزندی بزهعزنزون ِ
نناان خود لنادب عز نلزر نسزر» .
ص۰۰۳
ی آرنی لارکس
ونکاو ِ
نویان هی «چمن فوروی دموپافز ز »
ی
در بخشب نز ک اب به پارهنی لشرال ِ
نیمی در نیاه لزارکزس و آیزار نو نز زز
لبپزمدنزد و آنهزا رن بزه دو دسز زه
تقا م لبکن  .نخار آنهایزب کزه
لنزازم بزه بز دزهزمزب و ننزحزمنف یزا
سوءنس فادهی ل ندعاننش قمنر گمد ه
نسرح لانن نفاره نو بزه دیزرز زاتزوری
کارگمی« .نگمچه دیر اتوری لورد نزیزم
لارکس دیر اتوری دمدی و حزرزولزر
زب
نس ب ندی نبود ب ره دیر اتوری لوق
ِ
یک طبقه سطبقه کارگم بمنی نن قال بزه
سوس ال ام لحاوب لبف نلا در
ب طزبزقزاتزب در
عمل دیر اتوری لوق ِ
روس ه به دیزرز زاتزوری دنیزم حززبزب
هممنه با نی ئولوژی و دس یاه هولزنزا
کن مل لمدم ب ل ف  .بنزابزمنیز بزایز
گفر ح ا نگم نز زر لزارکزس نز طزمح
دیر اتوری طبقاتب بود با نی حزال نو
ن وننار پ شب نب کن که نزخزازر۲
کززارگززمنن ط ز ززفززب نز یززک طززبززقززه و
ناهمگونننز  .دوم هز زچ جزالزعزهنی
حرولر رن بهجای نخبیان به کزارگزمنن
نمبسازارد کزه تزخزصزصزب در ندنره
کشور ن نرن » .ص۰۲

دس ه دوم نز نیمنی لارکس لمبوط به
بمخب پ شب نبهای نو نسزر کزه در
رون تارید نادرسز زب خزود رن نشزان
دندح لانن نزابزودی سزملزایزهدنری بزه
دسر کارگمنن و یزا خزوشبز زنزبنش
ن بز ی و
نابر به نناان و نتبدیز ِ
ی نجز زمزاعزب .درهزمز ز
خوبب طبقا ِ
ِ
رنبطه عز زمز نری ده خزطزای نزیزمی
لارکس رن ن ز توی لبده .سنص۰۰
 « ۲۰تزززا آنجزززا کزززه لزززارکزززسب ل بمنل رن لثبر و
سملایهدنر ِ
ی ننع ِ
پ شن ازِ ساخر سزوسز زالز زازم بزم
لبفممد نیمیهی نو با ار سازن ه و
در رنس ای ترالل جالعه بزود .رونز ی
کززه لززبتززونناززر بززه ویززژگززبهززای
سوس ال ا ب لورد نزیزم نو لزانزنز
سوس الدلوکمنسب ن ز لنام فزود.
نلا زلانب که سوس ال ازم رن نزه در
ترالل و ندنلهی سملایهدنری ننعز زب
ب زرزه در نزفزب سزملزایزهدنری دیز ح
نیمیهی نو توسن پ موننش به ننزحزمنف
ردر و در عمل نز سوس ال ام دان زه
گمدر» .ص ۰۷
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در نی ک اب نویان ه ندزون بم تشمی ِ
کنن هی «دیرز زاتزوری »در
نقش تع
ِ
دموپافب فزوروی بزه لزونر ِد لزثیزم
دییمی کزه در بزموز آن رخز ند تزأیز زم
ی
دنف هنن نز جم ه ویع رِ بحزمننزب ِ
لح ن زیارِ فوروی وی نسزفزنزا ِ
ندب ای و هزنزم در آن کشزور یزعز ِ
ی پ شزونیزان
عم قِ ت وریک و ونرونهنیم ِ
فوروی ن ز پمدنخ ه نسر .با نی حزال
به نیم نیارن هی نیز گززنرش تزوجزه
لنزش
نویان ه به خو ِد لمدم روس ه و
ِ
لحادیهکار آنها ز کزه طزب سز ههزا
زن ز گززب زیززم س ز ززطززهی نس ز ززب ز ند
فرلگمد ه ز لویوع درخزوری نسزر.
ن یزک
ونقع زر نیز کزه نگزم لزمدلزا ِ
ن نسز زبز ن ِد
سمزل
با ه منه و تا ِ
لط قه ونقعاً لخال بزافزنز لزمزرز
ن ار چن ز حزرزولز زب بز زوننز در
ب ن ل ی باای و جالعه رن با بحمننهای
ژرف و سمآخم با دزموپزافزب لزونجزه
کن  .در نی رنبطه ع زمز نری لزعز زقز
نسر که «روسز زه نز نزیزم دزمهزنز ِ
لذهبب با نروپایب که تفرم غ مننقالبب
رن پ ش گمدر تفاوی دنفر .ک ازای
نرت کس به عنونن یرزب نز نزمزادهزای
لززذهززب حززاکززم در روس ز ززه کززه بززا
ناس ونال ام روسب پ ون خورده بزود
در ونق لذهبب ننالح نش ه جزمگزمن
و با ار لحادیهکار بود .نی دزمهزنز ِ
ی
دینب که با نس ب ن ِد دیمپای نلازمنتزور ِ
روس ه سازگارتم بود نبعزاد دزمهزنزیزب
جزالززعززه روسز ززه رن فززرززل لززبدند.
بززهطززوری کززه نیز تززمکز ززب یززعززنززب

ناس ونال ام و ک اای نرت کس بع
نز دززموپززافززب فززوروی در خ ز لززر
س اسر نق نرگمنی حاکم دعال فز .
بنابمنی ساخ ار دمهنزیزب دیزنزب و
نج ماعب روس ه تاریخب لز زفزاوی نز
نروپا رن طزب کزمده نسزر و در ونقز
غزمب و فزمق بزه
تمک بب نز دمهن
حااب لبآی  .به نی نع بار لزبتزونن
ی دورهی
گززفززر کززه دیززرزز ززاتززور ِ
سزززوسززز زززالززز زززاززز زززب ندنلزززهی
ت ط نش هی نس ب ن ِد دورههای قبزل
بوده نسر »ص۳۰۸
با وجو ِد ب لایههای نس بز ندپزذیزمی و
رهبم لا ب ح تن هفز ه
همزیا ب با
ِ
ی سززمفززر و سززیززال و
در هزززنرتززو ِ
ً
دمهن لمدمح طبعا کار جوزف نس ال
و نلززثززال نو بز ززش نز آن کززه تصززور
لبرود رنحر بوده نسر .بزه عزبزاری
رهبم لا ب که بهطور عم ه بزا
دییم
ِ
ی
ی قزهزم ِ
لشر آهن و نزاپز یز سزاز ِ
تع ند اپمفماری نز لن ق نن و لخالفزان
لبتوننار همچنان به زلالز نرینش
ندنله ده خونهناخونه بم حمایزر زز یزا
ح نقل سرویِ ز همز ز لزمدم تزرز زه
قهم “لشزموعِ”
دنفرح لمدلانب که با
ِ
فخص پ شون و جباریرِ نو خزو کزمده
ِ
بودن  .در غ منی نوری نس ال سنیضزاً
جانش ز هزایزش هزمگزز بزه نرتزرزابِ
جنایر در گا مهنی بزه آن وسزعزر
قادر نمبف « ۲با ق ریگمد و تثب ر
ر پوت بم با م ناس ونالز زازم
حرول ِ
روسب بزار دیزیزم چزهزمه نسز زالز ز
بازسازی لبفود .بهطوری که بعز نز
سزال ۲۰۲۸حز ود ده لزازازمزه نز
نس ال ساخ ه و بزمپزافز ه نسزر.
ن بز زش نز
پوت ” ف طان نشان دند ِ
ح ِ ” نس ال رن آفرارن لحروم کزمد و
گفر حم ه به نس ال حم ه به نتحزاد
جماه م فوروی و روس ه نسزر .کزه
زلز زنزه و پزایزیزاه
نی نزیزم پزوتز ز
نج ماعب دنرد و نو تالش لبکزنز کزه
نی با م رن تقویر و دعزال نزیزه دنرد.
لطالعای نشان لبده نکثمیر لزمدم
روس ه هنوز گمنیش قوی به دیر اتوری
یززک
نس ز ززال ز ز دنرن ز « .بززم نسززا
نیمسناب و در پاسد به نی پزمسزش
که «نس ال بزمنی فزمزا نلزموز چزه
نز
کازززب نسزززر؟ »  ۵۲درنززز
پاسددهن هگان جونب دندهننز « ۲یزک
رهبم عالب »و  ۲۲درن ن ز نسز زبز ند
نس ال رن تص یق کمدن  .بزاتزوجزه بزه
سز زاسزب روسز زه و
تص ب دمهنز
سابقهی تاریزخزب دیزرز زاتزوری حززب
کمون ار فوروی لمدم روسز زه بزا
نی لاموعه خصزایزل پزوتز زنز زازم و
دلوکمنسب ل یمیرف ه رنحرتم کنزار
آل هنن و آن رن بمنبم با نلن ر و نقز ز نر

ل ب لبدننن » .ص۸۵۱
کالم آخم
رغم همهی ندر و خز ززهزا زونل و
به
ِ
ظهورها س ز و سازشها ناکالزب و
کامیاببها نلا زن گب و ح ایِ آدلز زان
در س ارهی زل نس ممنر یاد ه نسر
و همچون هزنرههای گذف ه آهاز زه
و پ وس ه لا ِم ب ن و پ چاپ چِ خود رن
به سوی ندقهای تازه همونر خزونهز
ر جزالزعزه بزم باز زم
کمد«.. ۲سزاخز ِ
نرزشهای نناانب بزا در آلزوزی نز
خطاهای گذف زه دزانز زهگزمدز ز نز
پن نرهای نالمر و یوتوپ ایب و لبارزه
در درون نیزام سزملزایزهدنری بزهویزژه
بمنی توزی عادالنه دمنرها و یمویها
همچنان ندنله لبیاب » .سص ۰۰۲
ک اب «چمن فوروی دزموپزافز ز » بزه
ر نز لز ز سزالزیزم ِد ننزقزالب
لناسب ِ
 ۲۰۲۵روس ه در  ۰دصل و ۷۷۱نفحزه
تنی م و بهتازگزب تزوسزن لزثسزاز
نن شارنتب “ نیزمنن آکزادلز زا” بزه چزا
رس ه نسر.
____________________________
_______
[« ]1در دورنن فززوروی تززقززمیززبززاً هززم
نویان هنی که فناخ هف ه بود یا نز
کشور نخمنج ف یا در درون روسز زه
تبع ف و یا به نجبار بزه گزوفزهی
دززمنلززوفززب رننز ه فز  .لز ززخززایز ززل
بزززولزززیزززاکزززوف رلزززاننزززویزززس و
نمایشنالهنویزس و آنزا آخزمزاتزوون و
نوس پ لان ِْل ْ
ا ام دو فاعم همیزب
در دورههایب نز زن گب خود یا جازمزاً
تبع ف ن و یا رژیم آنها رن در نوعزب
“لززوقززع ز ززر ننززفززعززال” قززمنر دند» .ویززو
گموسرو ح «پناه گمد نز ونقع ر بزه
ف وهی روسب »ح تمجمهی پویا لوح .
https://www.aasoo.org/fa/
articles/2018
https://www.zeitoons.com/86476
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لعموال ً نوف در «خزمدند لزاه »لزثزل
پ اده روی بم جادهء سنیالخزب نسزر
که در ن سالهء نخ م نام ديیم جزادهء
س اسر در کشور لا بوده نسرح حال
آنره قمنر بوده ننقالب لشموطه جزادهء
همونری بمنی س اسر لز نرنن وطز
دوسر نيمنن دمنهم سازد که بز زوننزنز
در آن با سمعر باال به سزوی نيزمننزب
ل رن و اليزق زياز ز در جزهزان نزو
ب ازن .
ني سنیالخ رن حضور عنانم ل ع ق بزه
«نسالم س اسب »سکه در ونق باي نز
آنها با لقب «نسالل ار ها »ياد کمد
در سززاززهززم س ز ززاسززب کشززورلززان
بخصوص در ن م قمن نخ م نيااد کزمده
نسر و تا ني ناهمونری دسر و پا گ م
و زنئ حل و دصل نشود لزحزال نسزر
که نيمنن روی خوش بب ن و آب خنرزب
نز گ ويش دمو رود .همچن که نکنون دو
سال نسر حادیه نی تاریخب و نلز ز
بخش لوجب ف ه تزا جزنزبزش آزندی
خونهانه و ی حرولر لذهبزب لزمدم
لزاه خزمدند
نيمنن ن ز درسر در هم
فززرززل گ ز ززمد و عززاقززبززر نز دل آن
فعارهایب چون «جمهوری نیمننزب »و

پایان
سنگالخ
خرداد
ماه؟

«نه غزه نه لبنان جانم د نی نیزمنن »
لز زمحاز ز »و
جزای «يزا حاز ز
فعارهای ی نيزمننزب نش رن تصزمف
کنن  .ب يناان در سالزیزمد پز ز نيزش
جنبش سبز لب تونن بزه نيز نلز ز
بار که خزمدند لزاه ردز زه ردز زه نز
دسر نسالل ار ها به در آل ه و بزا
بازگشر به تصور عه خملب و آبزادی
و آزندی نز آن نعادهء ح ث ر فود.
توجه کن که آنچه لب گويم حم ه بزه
دين نرنن سنعم نز لا مانزان سزنزب و
ف عب ن ار و کاری هم با لباحثب
در ني لورد که خ ن هار يا ن ار و
لذهب تميا توده ها لزحزازوب لزب
فود و يا نمب فود ن نرد .بح تزنزهزا
در ني ز نسززر کززه آيززا ديززن ز نرنن و
لذهب ون باي هنیام حضور در حرولزر
رساله های عم ه و بزاورهزای خزاص
طايفهء خود رن ن زز در جز زب دنفز زه
آنزهزا بزم لزمدم
بافن و بزم نسزا
حرولر کنن و يزا نزه فزمط الزم و
کادب آن نسر که نع قادنی لزذهزبزب
فان رن پشر در حرولر باا نهزاده و
بعنونن خ ل یذنرنن بب طمف «هزمزهء
لمدم »ونرد حرولر فون  .يعزنزب در
حرولر دقن «لز زب »بزافزنز و نزه
«لذهبب».
بعباری ديیم حرم تاريد تم ن بشزمی
آن نسر که همآنرس بخونه حرولزر
ل ب رن با لذهب طايزفزهء خزويزش در

آل زد و حرولر رن لنشاء تبع ض هزا و
س م ها بم غ م نهل طايفهء خود کزنز
نباي حق حرولر کمدن دنف ه باف .
نسالل ام سبعزنزونن يزک نيز ئزولزوژی
نساللب لعطوف به تصمف حزرزولزر
دق قاً به لعنای در آل خز ز حزرزولزر
ل ب با لذهب نسر و هم نز نيز رو
نسر که لب تونن م نقش لخمب آن رن
در سنیالخ کمدن رنه حزرزولزر لز زب
بمآل ه نز ننقالب لشزموطزه لزالحزیزه
کن مح نقشب که تاريد نوياان چزهزل
سالهء نخ م کوف ه نن بمعرس آن رن
بززه خززورد ن هززان لززمدم دهززنز و نز
نسالل ار ها نقطابب گمننق ر بعنونن
پناهیاه لمدم و حاد لنادز لز زب در
بمنبم ز بقول آنها ز جور و وط دزموفزب
س اس ون باازن .
در ني فرب ن ار که يک حزرزولزر
دلوکمنت ک بمنی آنره چ می گا مده رن
بم دمنز سم يک ل ر سکه لز زشزرزل نز
هزای
عقايز و لزذنهزب و دزمهزنز
گوناگون نسر بیشاي نمب تونن بزم
پايهء يک لذهب ساخ ه فود .در نيز
هم فرب ن ار کزه رنه نز ندن بزه
لذنهب بمنی نفو در حزرزولزر هزای
دلوکمنت ک ربطب بزه نيزنزرزه لزذهزب
نکثمير لمدم چ ار ن نرد.
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همچن نمب تونن تمدي کزمد کزه در
دلوکمنسزب هزا لزمدم بزا عزقزايز و
باورهای لذهبب فان در رونز هزای
دلوکمنت ک ندنرهء کشورفزان فزمکزر
لب کنن ح بب آنره ساخ ار و سز زون
دقمنی حرولر فان بم پايهء لزذهزبزب
خاص بوجود آل ه بافز  .پزس فزمط
همه گ م بزودن نز ز آدزميز بزودن
خ ل یذنر بودن و «لز زب »بزودن يزک
حرولر آن نسزر کزه «لزذهزبزب »
نباف ح ح ب نگم لذهب نکثمير لزمدم
به نناانزب بزودن و عز نلزر لز نری
فهمه باف و نس وره هزايزش در رنه
آزندی و حقوق لمدم به زن نن ندز زاده
فرناه ف ه و يا جزان خزويزش رن نز
دسر دنده بافن  .به هم دل ل يک
«فه لزذهزبزب »نزمزب تزوننز يزک
«فه ل ب »هم لحازوب فزود و
همان نکمنلب رن در نززد عزمزوم لزمدم
دنف ه باف که در نزد پ مونن لزذهزب
خود دنرد.
سنیالخزب کزه نز آن نزام بزمدم در
کشور لزا دقز زقزاً بزه عز زر حضزور
دعاالنهء عنانم نسالل زاز زب بزوجزود
آل ه نسر که نز «کز زمزهء قزبز زحزهء
آزندی »سف ز ززد دضززل هللا نززوری تززا
«س اسر لا ع ديانر لزا نسزر »
تزا «لزا هزم نيزمننزب هزم
سل ر
لا مان و هم لصز قزب هاز ز زم »
بازرگان و تا «حزرزولزر بزه
سلهن
تززق ز ززب جززمززهززوری خززونن ز ه ف ز هء
نساللب »سخم نب ن سال نسزر
در حوزهء س اسر کشورلان بصزورتزب
لخمب و ويمننیم جزوالن دنده ننز بزب
آنره ل وجه لانعة نلام بودن «لز زب
بودن »و «لذهبب بزودن »بزافزنز يزا
ني ونقع ر تثب ر ف هء ع مب رن بزه
روی خود ب اورن  .آنها در ل مزم قزانزون
نساسب لشموطه گناان ن که همزهء
لصوبای لا س فورنی «ل زب »بزايز
به تصويب پنج لا ه دمقزهء فز زعزهء
نینب عشميه بمس و لعنب ني نلم آن
بود که ه چ «نلم ل زب »نز زازر کزه
ب ونن نز «د م لذهبزب »رد نشزود و
پاي نر بمان .
نلا آيا لب فود گفر که لمر نسزر
هم نلم «لذهبب »لزولاً «لز زب »هزم
هار؟ پاسد عق ب به ني پزمسزش
لززنززفززب نسززر .نلززم لززذهززبززب نلززم
نخ صانب گموهب ويژه و ل صل بزه
لاموعه های نرزفزب زز عزقز ز تزب
نسر حال آنره نلم ل ب نلزمی عزام
دمنگ م و لن شزم نسزر .بز يز سزان
جادهء ل مم قانون نساسب لشموطزه
جاده نی يک طمده بود که در آن عنصزم
ل ب لقهور و لنروب عنصزم لزذهزبزب
لحاوب لب ف ح همچن که ریافاه

په وی و روفزنزفزرزمنن پز زمنلزون نش
کوف ن به ني ون هء ناجزور لز زمزم
قانون نساسب وقعب ننهن و به ديزیزم
آرزوهززا و آلززال ننززقززالب لشززموطززه
رس گب کنن  .نز ني لنیم نينره ریا
فاه دير اتوری پ زشزه کزمد و حز زب
همان روفنفرمنن نطمنف خود رن نز خود
رلان و نابود ساخر ن ز ه چ نل ز زازی
بمنی لذهبب هزای سز زاسزب فز ه
بهممنه نمب آورد .نقش آنزهزا چزه در
آزندی و چه در نس ب ند لذهبب کمدن
نلم ل ب بوده نسر چه نسز زبز ند بزا
آنها لااع ی کزمده و چزه سزمکزوب
فان نموده باف .
ریزافزاه نز نيزمنن و در
در پب رد
جميان  15سزالزب کزه عزاقزبزر کزار
س اسر وط لزان بزه کزودتزای 52
لززمدند رس ز ز عززنززانززم لززذهززبززب ز
س اسب جوالنیاه تازه نی يزادز زنز و
بعنونن عنصمی قابل نع ناء لا ق ماً پا
به درون ساهم س اسب کشور نهادن .
بخر ن ز با آنان بزودح لز ز زب دزقز زم
گمسنه و تا گ و در نعماق جزهزل دزمو
رد ه نمب توننار زنين هء حزرزولز زب
دلوکمنت ک باف ح ب نگزم حزرزولزر
نش رن ب ونن «ل ب »خونن و ح ب نگزم
در ل ان دمزن نن نش نز کاموی گمد زه
تا دک م لص ق حضزور لزب دنفز زنز .
نيااد دمقهء تموريار د نئ ان نسالم ز
چه به تحميک ننی س ها و چه بصوری
خودجوش ز نشان بزارز دخزالزر هزای
لا ق م لذهبب ها در نلم سز زاسزر
ل ب لحاوب لب ف  .پ ون لزابز ز
کافانب ز لص ق ن ز خود نمزود تصزور
س اسب نلم «لز زب زز لزذهزبزب »و
تضادهای درونزب آن لزحزازوب لزب
ف  .لص ق نز ندزق لز زر لز نری و
ل ب گمنئب لب آلز و کزافزانزب نز
دمنخنای نسالم س اسب ف ه .يزرزب
لب خزونسزر کزه در پز زمننزه سزم
حقان ر خود رن نز ننقالب لشزموطزه و
نیاه عمدب آن به نلم س اسر بی مد و
ديیمی لألورير دنفر تا کارکمد د زم
لذهب در نس قمنر نلم ل ب رن تزقزويزر
کن  .نينره آير هللا کافانزب بزعزنزونن
يک لزمجز «لزذهزبزب »بزه ريزاسزر
لا س فورنی «ل ب »رس خزود نز
ح ي دلشزرز دخزالزر لزذهزب در
حرولر به لنیور تب يل نلم لز زب بزه
نلم لذهبب حراير لب کمد.
توجه کن که ني سزخز ربزطزب بزه
درس ب يا نادرس ب رياسر يزک آيزر
هللا بم لا س فورنی ل ب ن نردح لیزم
آناا که آير هللا لزبور نه بم دوش نلزم
ل ب که بم نیم لااعب ونبا یزان بزه
نلم لذهبب بزقز ری رسز ز ه بزافز .
وگمنه در هم دورنن هزا فزاهز آن

بوده نيم کزه لزثزال ً نسزقز نعزیزم
ک اای نورت وکزس بزخزش يزونزانزب
ن ز به رياسر جمزهزوری
جزيمهء قبم
ني کشور رس ه نسر بزب آنزرزه نز
ني طميق قانون نساسب کشزورش رن
ل و بوجود «لذهب رسزمزب ِ »خزود
کمده باف .
دک م لص ق هم بب آنره نز ظزاهزم و
بزاطز کززارش آگززاه بززافز ززم آدلززب
لذهبب بود نلا در همان بمههء کزوتزاه
بق ری رس ن نش همگز نقز نلزب در
تقوير عنانم نسالل ار نرزمد و در
روحزانز زر نیزنزب
ع لح مم دنف
عشمی به آنان بمنی نفو در حرولزر
ل نن ن ند و نح ماال ً با هم کار خزود
بود که آير هللا کافانب رن بزه سزوی
لوندقر با کودتای ع ه خويش ه نير
کززمد .لضززمززون سززخ ز نو در لززورد
له ی بازرگان و نينره نو نگزم
لهن
ق رتزب دنفز زه بزافز در نول قز م
ل خانه ها رن خونه بازر و بزم سزم
دخ منن ل رسه لچک خزونهز کشز ز
لشهور نسر .بعباری ديیم لب تزونن
حرولر لص ق رن عمنزه نی دننازر
که نگمچه ندمند لذهبب در آن فزمکزر
و دعال ر دنف نز نلزا نو چزنز نن ستزا
جائب که زورش لزب رسز ز نجزازه
نمب دند کزه نيز ندزمند نرزش هزا و
لع ارهای لذهب خود رن بزم جزالزعزه
تحم ل کنن .
با خارچ ف ن لص ق نز نحنهء قز ری
س اسب بود که عنانم لذهبب دزعزال
در جبههء ل ب بم آن ف ن که هزويزر
س اسب خزود رن در تزمکز زب نزاجزور
«ل ب ز لذهبب »نعالم کننز  .نلزموزه
لا پ نيش «ل ب ز لذهبب»ها رن پزس
نز پ نيش «نهضر آزندی »ت قزب لزب
کن م حال آنره ل زب زز لزذهزبزب هزا
ل نولاً با م گاز زمده نی رن دزمنهزم
کمده نن که در آن عنانزم لزخز ز ز و
تفرمنی گوناگون در کنار هم رف کزمده
و عاقبر لهم ميز فزان در تشزرزل
«نهضر آزندی »بخود فزرزل گزمدز زه
نسر و سازس بزخزشزب نز نعضزاء
نهضر آزندی نز آن جز ن فز ه و بزا
عززی هللا سزحزابزب
ه نير لهنز
»فورنی لز زب زز لزذهزبزب هزا» رن
تشر ل دنده نن .
نگم نز جزئ ای نلم بیذريم و لنیمه رن نز
يک دي گاه عمولب لالحیه کن م لزب
تونن م دي که ل من بمنن جبههء لز زب
دک م لص ق به دو گموه تقا م فز ه
نن « ۲ل ب ها »و «ل ب ز لذهبب ها »
و وجه دارق فان ن ز چیونیب دخالزر
دندن لذهب در حرولزر بزوده نسزر
بب آنره ني خن کشب بصورتب قاطز
عمل کمده باف .

بازز ززاری نز
در ونقزز
عنانم دو جناح جزبزهزهء
ل ب چن نن هم نمداً به
يک جناح تع ق ن نفز زه
و در ب هم دو جنزاح در
ردر و آل بوده نن و ني
دو جناح نز زز در نغز زب
لونق در جزبزهزه گز زمی
های س اسب با ير يیم
بصورتزب لز زحز عزمزل
کمده نن  .وجود عزنزانزم
سروالری همچون دکز زم
بخ ار در جبزهزهء لز زب
پزز ززش نز ننززقززالب و
نعضائب نز آن کزه چزنز
لاه قبل نز  55خمدند 22
گموه «همباز زیزب »رن
بوجود آوردن نمداً نشان
نز رف ندرار نسز زقزالل
ط زبزانزهء سزرزوالرهزای
حبههء لز زب دنرد بزب
آنره هنوز و در عزمزل
خن کشب قاطعب بز ز
آنها با ل ب ز لذهبب ها
نوری گمد ه باف  .رلزز
فززمکززر دززعززال نعضززاء
«جبههء ل ب »در دولزر
لوقر «نهضزر آزندی »
به سمکمدگب لزهزنز
بازرگان رن ن ز باي در نيز
هممنئب پم سابقهء بز ز
دو جناح جا زازو کزمد
پ ون فرنن ه نی کزه نز
يراو دک م بخ ار رن بزه
روياروئب با خم نب لزب
کشان و نز سوئب ديیزم
رهبمنن ديیم جبههء ل ب
سسناابب و دزموهزم رن
به فمکر در کزابز زنزهء
بزازرگزان لزب
لهنز
بمد .بهم حال به یزم
قاط لب تونن گفر کزه
هنوز جبههء ل زب نز زونناز زه نسزر
بصورتب ونقعزب هزمزچزون يزک نزهزاد
س اسب «ل ب »عمل کن و همونره ز
ح ب در نزد سروالرتميز نعضزاء آن ز
کشش به سوی ل ب ز لزذهزبزب هزا
نمايان بوده نسر.
حال نگم نز دي گاهب سروالری که لب
خونه لذهب و لزرز زب رن يزرزازا نز
حوزهء حرولر خارج کن بنزیزميزم بزه
تشابه فیمف ب جبزهزهء لز زب بزا
لثال ً حزب توده لب رس م و در لزب
ياب م که نگم حزب توده بخاطم آلزودگزب
نش بزه نيز ئزولزوژی نزمزب تزوننازر
همچون يک حزب سروالر زز دلزوکزمنی
جبههء ل ب ن زز بزخزاطزم
عمل نماي

آغاز ف ه و ندنله يادز زه
نسرح حال آنره نگم کزار
نزوننز يشزب ديززنزب بززه
دخززالززر در س ز ززاسززر
کش آنیزاه آنزچزه دز ن
لب فود هم لذهزب و
هم نزوننز يشزب در آن
نسرح چمن که س اسزر
حوزهء لص زحزر بز زنزب
ها سازش ها و تاک ک
نن يشب ها نسر و نيز
با نی و طب عر دين نری
بززعززنززونن نيززاززاد نززوعززب
پززاسززبززان نخززالقززب در
یمز زم آدلزب در تضزاد
کالل نسر .در ديز بزه
ق ری س اسب آغشز زه
ريشه های نخالقب دي
لب سوزد و نز آن تزنزهزا
چززمیززولززه نی دززاسز و
داادننی زز بزاقزب لزب
لان ز همان ویزعز ز زب
که نکنون بزم کشزورلزان
حاکم نسر.
نززونن ز يشززب ديززنززب در
نيززمنن ززز لززنزز زززع نز
سمچشمه های عزمبزب
نش زز نز سز ز جزمزال
نل ي نس ی گزمدز زه تزا
دک م فميع زب و دکز زم
سموش و دکز زم سحزازة
نالسالم ک يور همگز نز
سز زاسزر ننز يشزب و
نرندهء لعزطزوف بزقز ری
دوری نزیززيز ه نسزر و
الجمم بزازای نزوکزمدن
ديز و تزطززبز زق آن بززا
لق ض زای روز آن رن نز
درون پوکانز ه و خزالزب
کمده نسر .جالب نسر
که نگم بخونه م دو تاريد
لازن بزمنی رونز رفز
«نسالم سز زاسزب» و «نزوننز يشزب
دينب »بنويا م بزودی در لب يزابز زم
که قهملانان و فخص ر هزای هزم دو
رون يرب ها ن و هم يک نز آنها هزم
بعنونن س اسر ل نر دين نر و هزم بزا
هوير نونن يش ل ي فنزاخز زه لزب
فون و در ن اه در ه چ يک نز نيز
دو زل نهء لانعة نلام ن زونناز زه ننز
نیمی لثبر و سازن ه بزم سزمگزذفزر
کشورلان بیذنرن .

اصالح طلب اصولگرا،
دیگه تمومه ماجرا
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آلودگب نش بزه لزذهزب هز زچ گزاه
ن وننا ه نسر همچون يزک جزبزهزهء
سروالر ز دلوکمنی در ساهم س زاسزب
کشورلان ق ع م کن .
در ني ل ان الزم نسزر بزه کزوفزش
لهم نلا به ب منهه رد هء «نزوننز يشزب
دينب »در نزد ل ب ز لذهبب هزا نز زز
نفاره فود .نونن يشب دينزب رونز ی
نسر که نلران تطب ق لزذنهزب رن بزا
فمنين و لق ض ای روز دمنهم لب کنز
و نز نیم نج ماعب رون ی با ار لف ز
الزم و گميزناپذيم لحاوب لزب فزود.
نلا در کشور لا ني نونن يشزب نزه در
نهاد هزای ديزنزب کزه در نزهزادهزای
س اسب لوسوم به ل ب ز لزذهزبزب

صفحه 22

بعباری ديیم ن اهء نل زنج ني دو نلزم
چ زی جز هزمز ز ويزمننزه نی کزه نز
لذهب در نيزمنن بزاقزب لزانز ه نزمزب
تززوننا ز ززه بززاف ز و کززوفززش هززای
دين نرنن لع ق به «نسالم رحمزانزب »
هم چون نز لنیم سز زاسزر لز نری
نناام لب گ مد تأی می بم دي گززيزمی
لمدلان نمب گذنرد.
نز لنزیزمی ديزیزم لزب تزونن جزميزان
س اسر زدهء «ل ب زز لزذهزبزب »رن
جهان کالل و «در خود »ی دننار کزه
جميانای س اسب ل رن
تصويم لعرو
و غ م لذهبب رن در خزود دنرد و بزه
هم دل ل ن ز نغ ب پ ش لب آي کزه
ز بخاطم لالحیای س اسب لشزابزه و
لززوجززود ز ز دو جززميززان لززذهززبززب و
غ ملذهبب دوفادوش و در نتزحزاد بزا
هم عمل کنن  .لثال ً نگم يرب نز وجزوه
تفاوی گموه های س اسب در ونکزنزش
فان نابزر بزه لزعزادلزهء «دزمد يزا
جالعه »نهف ه باف و بزه دنزبزال آن
باف م تا ب نن م که لثال ً گزموه هزای
لع ق به نولوير دمد سل بمنل يا لع قز
به نولوير جالعه سسوس ال ک نم ننز
و در ل زان فزان تزمزايزالی «لز زبزمنل
دلزززوکزززمنسزززب »و «سزززوسززز زززال
دلوکمنسب »چیونه نمود لب يزابزنز
حضور هم چهار نوع جزميزان رن هزم در
گموه های لذهبب و هم در گموه هزای
غ ملذهبب لب تزوننز زم ديز  .لزثزال ً
تفاوی هائب کزه در دهزهء  1431در
نردوگاه ل ب ز لذهبب پ ش آل و بزه
پ نيش دو نردوگاه «نهزضزر آزندی »و
«فورنی ل ب ز لذهبزب هزا »لزنزازم
ف و ساس در دورنن پس نز ننقزالب
به پ نيش جمياناتب هزمزچزون «حززب
جمهزوری نسزاللزب »و «خزن نلزام»
خود حاکب نز تا ن دو نیزمش
کش
«ل بمنلب »سبازرگان و نهضر آزندی و
«سوس الزب» سسزحزابزب و فزورنی
ل ب ز لذهبب ها بم نردوگاه لز زب ز
لذهبب ها بود .و هم لزوجزب فز
که ب خن نلام و حزب توده نلفر هزا
و همراری های ريشه نی بوجود آي و
کار رن به «ل بمنل »خوننز ن بزازرگزان و
دولر نش برشان و تشزنزازب رن در
نن نم حرولر نساللب لزوجزب فزود
که تا به هم نلموز نز زز ندنلزه دنردح
هم چن که با پ نيش نردوگاه همدلب ل
نحم ی نژندی و يارنن و نیزالز زان نش
لب تونن دنس ان ل ب ز لذهبب رن در
قالب س اسب ديیمی نز زز لزالحزیزه
کمد .نگم تا ديموز «ل ب ز لذهبب »نزام
ديیم نسالل ار هائب بود که نز ل ان
دو پارهء ني نام «لذهبب بودن »رن پزم
رن لب کزمدنز و «لز زب بزودن »رن
دسر دوم لب ننیاف ن نلموز فاهز

پ نيش دنر و دسز زه نی در نردوگزاه
نسالل ار ها ها م که هم دو پاره
رن به ه زچ لزب ننزیزارنز و تزهزب نز
همگونه نخالق و لموتب به قز زل عزام
عارف و عالب لشغولن .
جزاده نزاف کز
باری نز نزیزم لز
حرولر خم نب و جانش نش وجزود
تفرم ل ب ز لذهبب سو نه تنها فزورنی
ل ب ز لذهزبزب بزوده کزه در سز زم
ترالل خود به آدمينزش هز زوال لزنزازم
ف ه نسر .با ني توی و تبصمه کزه
لب دنن م در کار س اسر پمدنخ بزه
ن ای و لقان ن ک و ب و نز زز هززيزنزه
هائب که ندمند در رنه تحقق آنهزا لزب
پمدنزن جای چن ننب ن نرد و نعمزال رن
و عم ب
نه با ن ای که با ن ايج ل مو
فان لب سزنزازنز  .نيزنزرزه لز زب ز
لذهبب ها سال ان درنزی رن در زن نن و
حصم گذزنن ه نن فرناه فز ه ننز
زن گب فان بم باد رد ه و آنها ع مغم
ني همه هزينه بم عقاي و ندنلزهء رنه
خود پادشاری کمده ننز نگزمچزه لزب
و
تونن ب انیم وجود لمدلانزب فزميز
یابر ق م باف نلا ه چرز نم نزمزب
تونن در نرزيابزب نز زايزج کزارفزان بزه
حااب آي و لنیور فود .ونقعز زر آن
نسر که ن اهء کار ل ب ز لذهبب در
طول ن سال نخ م سنگم نخونه م دورتم
بمويم چ زی جز سن ننز نزی در رنه
توسعه و تمقب کشور به ر دندن جزان
های پا نلا خمنده زده و ن ز زن گانب
دگمنن يشان و بب دينان و ويمنن کمدن
ريمبنای نق صادی ز نج ماعب ز نخالقزب
کشورلان نبوده نسر.
همچن الزم نسر به ني نر ه تزوجزه
کن م که نلموزه همهء ني تاريخچزه در
درون يک ننطالح گمد آل ه و دشزمده
ف ه و به «ننزالح طز زبزب »لشزهزور
گش ه نسر .نز آناا کزه بزمنی ننزالح
يک پ ي ه وجود و بقای آن پ ي ه فزمط
الزم و یززموری نسززر خززونس ز ززارنن
ننالح حرولر نساللب نز زز نزاچزارنز
وجود آن رن تص يق تأيز ز و لاز زمزم
سازن ح چه لخال خالنه نی بافن و
چه دفم نحم ی نژند .و آن کس هم
که به ننالح نزاپزذيزمی نيز حزرزولزر
نع قاد ياد ه و به لحاس بمقمنری يزک
حرولر سروالر نع قاد ياد ه باف در
ق م باي خود رن نز فزم نيز
نخا
»نزازای دهز و بزه
«هوير لنحزو
نمنحر نعالم کن که «نالح طز زبزب
لمده نسر و ل ن ز بنزاگززيزم ديزیزم
ننالح ط ب ن زاز زم و در نز ز زازه
خونس ار ننحالل حرولزر نسزاللزب و
نس قمنر حرول ب سروالر و لب نب بزم
نعالل هء جهانب حزقزوق بشزمم »نيز

تنها خن دانل ب ل ب بودن و ننزالح
ط ب نبودن نسر و بس.
نگم ننالح ط بان خزارج فز ه نز دزرزم
ننالح پذيمی حرولر نساللزب جزم ی
آن رن دنف ه بافن که خزود رن ديزیزم
«ننالح ط ب »نخوننن و در پزب آن
به نع قاد خود نابزر بزه سزرزوالر ز
دلوکمنسب نفاره کنن آنیاه لب تزونن
نل ونر بود که لا به پايان قطعب عزمزم
ه والئب رس ه نيم کزه خزود رن گزاه
نسالم س اسب گاه نسالل ام گزاه
نردوگاه ل ب ز لذهب ون گزاه نزهزضزر
آزندی و حزب جزمزهزوری نسزاللزب و
جبهزهء لشزارگزر نسزاللزب و گزاه
فورنی هماهنیب رنه سبز نل ز لزب
نال و در همهء نحونل همر نش رن در
حفن و نبقای حرولر نسزاللزب لزب
گذنرد و نجازه لب دهز کزه نز حززب
توده تا نکثمي زب هزای نزبزميز ه نز تزز
یموری هزمزرزاری بزا ننزالح طز زبزان
لذهبب در نطمندش پايروبب و دسزر
ندشانب کنن  .در غ م ني نوری بزايز
دي که جميان ل ب ز لذهبب سکه پارهء
«ل ب» رن همچون زنئ ه نی تزئ نب بزا
خود لب کش و نشزان چزنز ننزب نز
ل ب بودن رن بزا خزود نز نرد چزیزونزه
جادهء سنیالخ حمکر تمقب خونهانه و
دلززوکززمنسززب طز ززب ل ز ززر نيززمنن رن
ناهمونرتم کمده و لبارزنی لمدم به لبزهء
پزتیاه های سزرزوی و ننززون خزونهز
کشان .
باری دهه های ل مادی نسر
که خمدند لاه ل صمده و جوالنیاه ل زب
ز لذهبب ها بزوده نسزر .نلزا رخز ند
لبار جنبش سبز در  54خزمدند 22
خبم نز بازپس گ می نيز لزاه خزمم نز
دسر لخمب آنان و تع ق ياد نش به
ل ر ل نرنن و ل ب گمنيان نيمننب زز نز
هم لذهب و لمنلب ز دنده نسر.
=====================
=========

یک پنجره برای دیدن

فروغ
طرح :اعظم قزل

صفحه 23

یک پنامه بمنی دی ن
یک پنامه بمنی فن ن
یک پنامه که لثل ح قهی چاهب
در نن های خود به ق ب زل لبرس
و باز لبفود بهسوی وسعر نی لهمبانب لرمر
آبب رن
یک پنامه که دسرهای کوچک تنهایب رن
نز بخشش فبانهی عطم س ارههای کمیم
سمفار لبکن .
و لبفود نز آنجا
خورف رن به غمبر گلهای فمع ننب لهمان
کمد
یک پنامه بمنی ل کادبسر.
ل نز دیار عموسکها لبآیم
نز زیم سایههای درخ ان کاغذی
در باغ یک ک اب لصور
نز دصلهای خشک تامبههای عق م دوس ب و
عشق
در کوچههای خاکب لعصول ر
نز سالهای رف حموف پمی هرن نلفبا
در پشر ل زهای ل رسهی لا ول
نز لحیهنی که بچهها توننا ن
بم روی تخ ه حمف »سن «رن بنویان
و سارهای سمنس مه نز درخر که سال پم زدن .
ل نز ل ان ریشههای گ اهان گوفرخونر لبآیم
و لغز ل هنوز
لبمیز نز ن نی وحشر پموننهنیسر که نو رن
در دد می به سنااقب
لص وب کمده بودن .
وق ب که نع ماد ل نز ریامان سار ع نلر
آویزنن بود
و در تمام فهم
ق ب چمنغهای لمن ترهتره لبکمدن .
وق ب که چشمهای کودکانهی عشق لمن
با دس مال ت مهی قانون لببا ن
و نز فق قههای لضطمب آرزوی ل

دونرههای خون به ب مون لبپاف
وق ب که زن گب ل دییم
چ زی نبود ه چچ ز باز ت ک تا ساعر دیونری
دریاد م بای بای بای .
یک پنامه بمنی ل کادبسر
یک پنامه به لحیهی آگاهب و نیاه و سروی.
نکنون نهال گمدو
آنق ر ق کش ه که دیونر رن بمنی بمگهای
جوننش
لعنب کن .
نز آینه بام
نام ناای دهن هنی رن
آیا زل که زیم پای تو لبلمزد
تنهاتم نز تو ن ار؟
پ غمبمنن رسالر ویمننب رن
با خود به قمن لا آوردن
نی ننفاارهای پ اپب
و نبمهای لاموم
ها ن ؟
آیا طن آیههای لق
نی دوسر نی بمندر نی همخون
وق ب به لاه رس ی
تارید ق ل عام گلها رن بنویس.
هم شه خونبها
نز نرتفاع سادهلوحب خود پمی لبفون و
لبل من
ل فب ر چهارپمی رن لببویم
که روی گور لفاه م کهنه روی هسر
آیا زنب که در کف نن یار و عصمر خود خا ف
جوننب
ل بود؟
آیا دوباره ل نز پ ههای کناراوی خود باال خونهم
ردر
تا به خ نی خوب که در پشر بام خانه ق م
لبزن سالم
بیویم؟
حس لبکنم که وقر گذف هسر
حس لبکنم که »لحیه «سهم ل نز بمگهای
تاریدسر
حس لبکنم که ل ز دان هی کا ببسر در ل ان
گ اونن ل و دسرهای نی غمیبهی غمی .
حمدب به ل بزن
آیا کاب که لهمبانب یک جام زن ه رن به تو
لببخش
جز در حس زن هبودن نز تو چه لبخونه ؟
حمدب به ل بزن
ل در پناه پنامه نم
با آد اب رنبطه دنرم...

وداع ب ا ا ا ااا س ا ا ا ااعید متها ا ا ا ااادی
نوی ا ا ندهای کا ااه ما د ا ا را در
ی
آلمان یافت
زبان
سعید متهاادی نویا نده و شااعی ایی یانتباار آلم یاان
زبان در موناخ درگذشت

جواد طالعی  -برلن

دو روز پززززس نز درگذفززززر سززززع
ل مهادی فاعم و نویان ه نیمننب تبزار
آلمان رسانه های آلمزان و
سمفنا
نتمیش نقزش نو رن در ندب زای تبع ز یان
آلمزان و پزش بانب نز نویزان گان زیززم
سزززمکوب جهزززان سززز ودن  .سزززع
ل مهززادی کززه در آلمززان بززه سززع
فهمی دنفر روز فزنبه  ۲۷لزه۸۷/
نردیبهشر بزه ع زر سزر ه ق زبب در
فهم لون د درگذفر.

صفحه 24

پاییززاه نینمن ز ب فززبره رندیززو ت ویزیززون
بزززایمن BRدر یادنالزززه نی لفزززصل نز
سع به عنونن نویزان ه نی یزاد کزمد
که "ونژه پناهیاه نو بود".
در نی ز یادنالززه آل ز ه نسززر" ۲سززع
آلمانب نبود نلا یک فاعم آلمانب زبان
بود .یک نیمننب که در زبان آلمانب پنزاه
یادر و نز سال  ۲۰۵۷دزمم ب زان ندبزب
ویژه خود رن یادر .نو که نز  ۲۵سزالیب
در لون د زن گب لب کمد نویزان ه نی
س اسزب بزود کزه بزه همرزارنن تحززر
تعق ب خود کمک لب کمد".
تارنمای رندیو ت ویزیون بایمن در نیناا به
تالش های قابل توجه سع ل مهادی
در جاییاه لعاون و رئ زس ننامز ق زم
آلمان نفاره دنرد.
سزززع در سزززالهای  ۲۰۰۷و  ۰۰بزززه
عنونن لعاون و در سالهای  ۸-۸۱۱۱بزه
عنونن رئ س ننام ق م آلمان بمگزیز ه
فز  .نو در نیز دورنن لالوریززر نیاززاد
"کم ززه نویززان گان زنزز ننب" رن بززه
عه ه گمدر که با هز ف پزش بانب نز
نویان گان زیم سزمکوب خزارجب آغزاز
به دعال ر کمد.
سنر فزرزنزب در زبزان آلزمزانزب
سع ل مهادی به عنونن یک فزاعم و
نویان ه خارجب در آلمان تا آناا پ ش
ردززر کززه جززااری سززنر فززرنب در
زبان آلمانب رن یادر .در نوف ار آلمانب
حززموف نول نززام هززا همچن زز حززمف
نخززار هززم جم ززه ج ی ز بای ز نلزنلززا
بزززرگ نوف ز ه فززود و حززمف نخززار
ندعال ق ها و نفر ها کوچک نوف ه
لب فون نلا سع تنها نزام خزود رن

با حموف بزرگ لب نوفر و بق زه ونژه
ها رن نعم نز نام یا دعل و نزفر و ق ز
با حموف کوچک .نیز کزار بزه ویزژه بزا
توجه به نی که پ ش تزم نز ز نز سزوی
بمخززب ندبززا و ل فرززمنن آلمززانب نناززام
فز ه بززود در آغزاز لقاولززر هزائب رن
بمننی خر نلا بع به فاخصه لهمزب
نز کار ندبب سع تب یل ف .
ن نی تزایز زمگزذنر ندبز زای لزهزاجزمی
روزنالززه آلمززانب زوددویچززه تززاای ون
زیم عنونن "تبع دوگانزه" نز سزع بزه
عنونن "ن نی نیمگذنر ندب ای لهزاجمی"
نام بمده و نوفز ه نسزر" ۲نو نز نیزمنن
نن قاد لزب کزمد نلزا س ایزشیم غزمب
هم نبود سع نکنون نز ل ان لا رد زه
نزال
نسر .سع در فمار نخا
نویززان گانب بززود کززه آلمززانب زبززان
لادری آنها نبود با نی همه توننزا ن
با نوفز ه هزای خزود در جالعزه ندبزب
آلمززان ن ز ز گززوش فززنون ب ابن ز  .نو بززه
عنونن دمزن یک ندام نیمننب هنیالزب
که تنها هف ه سزال دنفزر در سزال
 ۲۰۰۷بززمنی تحززص ل دننززشیاهب بززه
آلمان نعزنم ف  .نو خود نوف ه نسر۲
"زن ز گب در نیناززا لززمن بززه عنززونن یززک
کود هف ه ساله که در خونب جزا بزه
جا ف ه نسر ب ع ".
زوددویچززه نز سززع بززه عنززونن "یززک
فاعم بزرگ" نام بمده نسر.
سززع ل مهززادی کززه در ویزز رفزز ه
ع ززوم س اسززب خوننز ه بززود نز زلززان
دننشاوئب به کنف رنس ون لحصالن و
دننززشاویان نیمننززب پ وسززر .وی در
سال  ۲۰۵۰همزلان با ننقالب بهم بزا
نل با ار به نیمنن بازگشر نلا ل ی
چن ز ننب ناائ ز کززه لابززور ف ز نی ز
کشور رن تم کن و به لزون د بزازگمدد.
نز آن بززه بعز نو ب ززش م وقززر خززود رن
نمف نوف و سمودن به زبان آلمانب
کمد نلا نز نن یزشه نیزمنن همگزز غادزل
نمان .
آیار آلزمزانزب فزاعزم نیزمننزب تزبزار
نز سع ل مهادی  ۲۵لاموعه فعم و
قصه  ۰گزنرش و تح زل س اسزب ۷

دنس ان لصور بمنی کودکزان و  ۰ک زاب
فززن نری بززه یادگززار لانزز ه نسززر.
فززناخ ه تززمی لاموعززه فززعمهای نو
عبارتن نز۲
نفعار فاعمننه تا سزروی دمیزاد لزب
زنززم عرززس خودسززاخ ه لززادر دور
سمزل ب یانه ل جائب نسر که در
آن بم مم فب ل باش نی ح وننزب
که وجود نز نرد لنیزمه یزک لزادر دور
پوسر ب مونب رویاهای درونب سزمخ
لزززب خنززز د آبزززب سزززروی لبکنززز
سدنسز ان دمفز ه و پمنز ه خانزه نی
کززه در لززا سززرونر دنرد بززاز بخززونن
پمن ه و...
فهمه تمی آیار لنثور ل مهادی عبارتن
نز لززز و فزززاه دسزززر درنز لالهزززا
زن گب در آلمان ل و نسالم.
لادر تبزعز ز و عزشزق
نیزاهب بززه دهمسززر ب نز آیززار سززع
ل مهادی نشان لزب دهز کزه تبع ز
لادر و عشق در آدمینش های ندبزب نو
جاییاهب ویژه دنف ه ننز  .نو همچنز
که بخش عم ه زن گب  ۵۳ساله خزود
رن در غمبر گذرنن نلا همگز نز نن یشه
نیمنن رها نبود .سع کزه در بازگزشر
نز نیززمنن در سززالهای نخززار پززس نز
حاکم ززر روحززان ون نل ز بززا اری بززه
تغ م در زندگاه خود دنفر چن سزال
بعزز در لززصاحبه نی بززا یززک روزنالززه
آلمانب گف ه بود که لالها بمنی ل تزب
طوالنب بم نیمنن حرولر خونهن کمد و
نو درم نمب کنز کزه در دورنن زن گزب
خود ب ونن به کشورش بازگمدد.
عاقبر ن ز چن ف و فاعمی کزه در
نوجوننب نز لادر و سمزل لزادری دور
ند ززاده بززود سززمنناام در سززمزل نب
درگذفر که تنها زبزان دزاخمش رن بزه
عنونن ل ه دوم خود بمگزی ه بود.
دو روز پززززس نز درگذفززززر سززززع
ل مهززادی روزنالززه نسزز ان نرد نتمیززش
درباره نیز فزاعم نیمننزب تبزار آلمانزب
زبان نوفر" ۲نویزان ه تبع ز گاه خزود
رن در لون د یادزر ل هنزش رن در زبزان
آلمانب".

چیزهای پرهیاهویِ کماثر *
گوسفندنگری به زندگی
محمدامینجوادی
دننشاوی MBAفمی
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آدمهزززا بزززه طزززور غزززمیززززی بزززه
سززمززر چرریررزهررای ورررهرریرراهرروی
کااثر ل مون چه بمنی تول چه بزمنی
لصمف .لثالهای زیزادی بزمنی نیز
لویوع ل شه زد تو نی ل دنبزال
ن اهگ می و نس الل نس قمنیب بم
لبنای تعز ند لزحز ودی لشزاهز ه
ن ا م ب ره تالفم بم نینه کزه یزک
تفرم ح نقل خودم بزاز
روزنهنی بمنی
ِ
کنم.
وول
پولدنر تمی دمد نیمننرو ل شناس ؟
نح ماال نه دق قا لزثزل خزودم کزه
نم شناسم .چزمن؟ نحز زمزاال چزون
باتممکز دنره یه جای آروم و سزاکزر
و دور نز ه ز ززاهززو بززمنی خززودش
حاابب پول در ل اره.
بمگمدیم عزقزب وقز زب پزمسز ز م
پولدنرتمی دمد نیمننرو ل شنزاسز ز
نح ماال چنز تزا نسزم و تصزویزم تزو
هن ون نول و گذفزر .آدمهزایزب
که خونس پول نر فناخز زه بشز
سنه نینره نزولا ونقعا پولز نر بشز
نلب ه تالفشون هم قابزل تزقز یزمه!
چززون تززو هز فززمززا هاز ز و
تونا توجه بخمن با وجود نیزنزرزه
ن ونا توجه ج ب کن  .جم ه نی
که یکبار به یرب نز دوس انم گف م بزا
نی قامر قمنبر دنره۲
» آدمها چ زهایب که ن نرنز رو دزمیزاد
ل زن «

لا ول بمن کاردملایب گموه ِلهبان .

نول چ زی که با گفز زنزش بزه هز
خودم نول نی بزود ۲لز خزودم دنرم
چ و دمیاد ل زنم؟؟؟
جونب نی سونل کمک ل رنه گِمه دزرزم
و هنمونرو پز ز ن کزنز زم دغز غزه و
ن هزنزمزون کزه
ی خفهف ه درو ِ
ن ن ِ
دنریم بمنی بق ه دمیادش لز ززنز زم کزه
بی م بمعرس نون ها ز زم چز زه؟ در
ق م بع ی بامس م چمن؟ و بع چزیزونزه
ح ش کن م؟ آيا ننال نز زازی بزه حزل
کمدنش هار؟

ن نریم؟ ح ما که دنریم .آدمهای لودزق
که دنرن نرزش خ ق ل رن و یزه بزاری
رو نز یه جایب بم لز ز نرن و یزه کزاری
ل رن که یه جایب یه کاب زنز گزب
به می دنف ه بافهح نحز زمزاال ننزقز ر
سمفون ف وغه و وق شون نرزفمزنز
که وقر ن نرن ب ان به بق ه بی چزقز ر
لودق ها و چطوری لودق فز ن.
سنادب نهم ر پمسونال بمن ین و قابل
جاروجو بودن یزا لزویزوع ننز زقزال
تامبه و نهم ر نن قال دننش به بزقز زه

ن ا م حمدم چ ز دییمیار.
کار
لودقتمی کارآدمی نیزمنن کز زه؟سدزعزال
کاری به تعمی لودق ر نز نریزم! بزه
نی چن تا نسمب که تو هن ون نولز
به نیمتون لودقتم نز نیز هزا
درم کن

آقای xنز یک جایب به بع بزمنی گزفز ز
ج ی به خاطمهسازی روی خونهن آورد
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آقای  xکه هف ه نی سه تا وب نزار و
و الیزو و  ....در
روم کزالبهزاو
و گاهزا بزه هزم
ح طههای لخ
نالمبوط به عنونن سخنمنن فزمکزر
ل رنه ونقعا چق ر دنره به کازب و
کارش ل مسه؟ چقز ر دنره زلز زنزه
رف ن موهاشرو دزمنهزم لز زرزنزه؟
چق ر دنره بمنی چز ززی کزه در نون
فمک ب کزه نسز زخز نم فز ه یزا
پایهگذنری کمده ننمژی ل ذنره؟ چق ر
دنره نرزش خ ق ل رزنزه؟ سنرزش =
سود س Benefitتقا م بم هززیزنزهس
 costستوجه به چمخه زلانب عزمزم
حمده نی دمد در تح زل بزهز زم نیز
بخش نز حمدم رنهیشاسر یعزنزب
وق ب ب ل گ س یا نیالن لاسک که
گنز مفزون رو بزمدنفزر کزمدن و
آردفون رو ساب ن و نلزرزشزون رو
هززم آویززخ ز ز لز ززان و رو حضززور
نج ماع شونس Social Presenceکار
ل رن با ل و فزمزا و نون آقزا و
خززانززولززب کززه کز ززه ندز ززخززارش یززک
نس ارتزا فزرزازر خزورده زپزمتزب
هار ستازه نگه هم نم رنسر بزافزه
تو کارنالشون و ندعای دضز زمزون تزا
آسمون رد ه کالال ل فاوته
نگه نی آدم رو یک درخر س ب دزمض
کن م چق ر دنره نز نیز درخزر لز زوه
بمدنفر ل رنه؟ یا نینره درخر س زب
کاف ه که دقن نز سایهش نسز زفزاده
کنه .چق ر دنره همون کاری که بای رو
لبکنه؟
بن انیذنر  Yسیک فمکر لودق و نرزش
آدمی ننق ر در حال تالش بزمنی رفز

حزمف

کابوکار خودفه که نز هم
دمن ب بمنی بز زان خزودش
نس زفزاده نزمز زرزنزه نزش
دعوی ل رن جایب نحزبزر
کنه وق ب حس ل رزنزه کزه
آدلززهززای پززمفززور و آیززن ز ه
سازی ها ن سدقز زقزا تزو
سیمنر لمتبن بزا حزمدزاش
نززه بززمنی هززم کاززب و
حمداش روی نی ندمند ب نش
نیااد ل رنه و نیم دنره ل زمه
فمکر ل رنه و نرزش خ زق
لبکنه و نلهام ل زبزخزشزه.
فای ح ب نمسه هم سزال
نی کار رو برنه ولب سعزب
ل رنه حمدزای نرزفزمزنز ی
بزنزه و بزمنی نرنئزش وقزر
بذنره که ح ب بعز نز چزنز
سال که نزش ل زیزذره سبزه
دملر نی لخ ز ز نزوتزب
تصویمی و ل نب یه جزایزب
بزه یززه کاززب یززه چز زززی
سنن یزه دننش خزودبزاوری

نرزش قائ ه و ننق ر بمنی کالزسزب کزه
لز ز ه وقزر و ننزمژی
 ۸۱ساله در
ل ذنره و آلاده لز زشزه و بزعز ش بزه
سونالی بچهها تزو گزموه بزا حزونز زه
جونب ل ه که آدم نز خودش ل ازمسزه
لیه ل شه؟ نگه آره چاوری؟
» The one who knows, does; not
«
!s
a
y
s
ع ب فن ز م نیز
نول بار نز لهن
رو
جززززززززززمزززززززززز ززززززززززه
.ن ۲همون به عزمزل کزار بزمنیز بزه
سخ دننب ن ار خودلونه
شهرت
لشهورتمی آدلب که لزبفزنزاسز ز
ک ه؟ چزمن نیز آدم لشزهزوره؟ سزود
نهایب نی بمنی لزخزاطزبز ز هز دزش
چ ه؟ چمن بق ه بای بشناس ش و چزه
دردی نز کب دون لبکنه؟
سه ت ه آدمها شهرت  -شرهروت -
سدو تزا نز نیز هزا زیزم
قدرت ها
عززنززوننهززای نیز نززوفز ززه هاززر .
هزمکز وم نز لزا تزو یزرززب نز نیز هززا
لبلنی م نح ماال یا تو هم سه تزاش

!An empty mind makes the most noise
فااعر و  ....نیاده کنه .سنحز زمزاال
چون ل ونه چق ر وقر نیز آدمهزای
پمفوری که بمنفون حمفزده با نرزش
هار سعب لبکزنزه یزه خزالزنزه
ل نب خوب نزش ته ه کنه و توبزالگزش
یا هم کانال نرتباطب لمتبطب کزه دنره
بذنره.
یرامی نز ندمند هاز زنز لزثزل دکز زم
س بابک ع وی کزه بزا وجزود تزمزام
لشغ هها لا ول رهای نجزمنیزب و
کارهای ریز و درف ب که ل و فزمزا
تو نص ِ یربش هم لبلون م ستازه نه
به نون ک ف ر ننق ر بزمنی دننشزازو

لمرنه ف ی و یزعزفزش دزمق کزنزهح
ولب نز نوناایب که آدل زم و لزعزصزوم
هم ن ا م نی قض ه بزمنلزون نز ق
ل رنه .سلمرنه ت ه هزای دیزیزهنی بزا
دس هبزنز ی دیزیزه یزا زلز زنزه لزورد
بمرسب دییه یا بزه نسزمهزای دیزیزه
وجززود دنفزز ززه بززافززه ولززب بززا
فمحوبارفون لبفه نونها رو تزو
نی سه تا گناون .

پمسونال بمن ین یا لباح لمتبن
بززا نقزز ززصززادتززوجززهس Attentions
 Economyدر بازنر رقاب ب آدمهزا
و نس ع ندها لهاری لهمب نسر
و همکاب که ونقعا به نیز در
رس ه که چمن و چطور بزایز نیز
کار رن برن سکه بع نً رنج بهش با
در ِ خودم و چ زنیب که خون م و
ب م لب نویام .نز نی لزهزاری
بای نهایر نس فاده رو بزرزنزه تزا
حمف نرزفمن ش رو بزه ندزمندی
که بای بِشنون بزمسزونزه و نیز
دس مسب به پ امش رو تاهز زل
A wise man never knows all, only fools
کنه .نی کار ننول خزاص خزودش
)know everything. (African Proverb
رو دنره و بزز یززهززبتززمیززنززش
نیززنززه« ۲برررای هررمرره کرر
لارک ن یاد ل ی میم ۲برای هرمره
برود » یزا « در
نمیتوان همه کر
نمیتوان همه چیز بود
ک
یکسال برای یرک عرده راز از

بززه  content strategyدنرد در
ی عباریِ درس زش
رزوله آن رن جا ِ
به کار لب بمیم .در یک سایر با
ک ف ر که لح ونی ل نزب ننز زل
سلززثززل لز ززمززم دنرد بززخززوننززب؟
ل طززوالنززبنی فزز نلززا
سسززون ِ
جونبش ب نشزنسر.

رون سمچ عباری content marketingدر بمنبم content strategyدر گوگل در طب  ۲۰سال.
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مخاطبین نرمری تروان چرنردکر
خ قنرزش بمنی دییمنن
بود « .سنفاره به ندزمندی دنرد کزه در
تمج ل ه در یک وب زنزار
یک بازه کوتاه هم کزوچ زنز گزب لزب
روز بازنر که قاب ر
لویوع
با
فون هم نسز زمنتزژیازر لزحز زون و
ِ
خ مه بمنی تمافای بزعز ی
گاهب هم پاره وقر دیا ال لارک زم و
ن نرد فمکر کنب؟ یا همان
فب ها ن ز در نسنپ نرزش ندزمیزنزب
لح ون رن با عنونن غ م trend
ل رنن س سلشابه نول چ زی کزه تزو
نلا درس ش سلثل نس زفزاده
عبزاری content
 marketingبزززه
جزززای content
در
strategy
دعال رهای غز زم
پموژهنی که نزمدزا
هز ف آن دززموش
کزوتزاهلز یِ کززاال
خ لر دمد و ...
ن ار نلا چزون
نح ماال content
سززم
marketing
ِ
زبززان هززاسززر و
هززم در Google
گاهب تالش زیادی هم لبکن م سرنن لان باال
 Trendsسززززمچ
نه
باهسنیمبخشب کم ! و ن اه
نلا در جهر نف
ِ
ب ش می نازبزر
تنها خوب ن ار ب ره داجعه لبفود.

گاهب گمان لبکن م که کمک کمده نیم .ط برار
هم لبفویم.

هررراوس:
کررر
شررکررسررت یررا
موفقیت؟
بززه
کززالبهززاو
نیم ل دو نیزمند
نسززاسززب دنرد
نیز دو نیززمند در
ع حال بزاعز
جذنب ر نول زه آن
بمنی کزاربزمنن آن
فززز هنسززز زززاول
زن ه بودن و عز م
خ مه
virgool.io

ن ب ش می
نوف ِ ل چن ی بمنبم زلا ِ
دیز
زنویزه
نابر به تول ِ ویز یزو سنز
ِ
نرنئه دهن ه یا بمگزنری الیو یا رنحرتزم
لبگ مد .هزم
نز همه روم کالبهاو
ا
فش هم نزوفز ز آن و هزم
بمنی تال
زل
دلز
هزمزان
بزه
نلزا
آن.
اری
ویمنس
ِ
گمنیش به چریرزهرای وررهریراهروی
کااثرر جزذب لزورد نول سوبز زنزار بزا

لویوع روز ِ بازنر که قاب ر خ مه بمنی
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تمافای بع ی ن نرد ف هنیم .نیز کزه
ن سادهتم و بزا
ه ف بمخب پول درآورد ِ
ی کزمزحزمزرتزم
زحمرِ کم م نز لح زون ِ
نسر لویوع بح ِ ل ن ازر سآنهزا
که ح ب در نی سونل در نیزم گزمدز زه
در لززورد
حززمف لزز
نشزز هننزز
ل خصصب نسر که دننش و آگزاهزب
ی بزهروز در
کادب دنرد نهل لطزالزعزه ِ
ی دعال رش نسر دغ غه دنرد
ح طه ِ
ن ج بِ لزخزاطزب و
و دنبال زد ِ
یادگ من ه ن ار و نح زمزاال نز
زم
سم تنب ب یا دزموش ِ بز زشز ِ
ی با ک ف رش تزمجز ز
لح ون ِ
لبده وب نزار یزا روم کزالب
بمگزنر کن به جای یزک
هاو
ل ساخ ار یاد ه نیم بخش.
هم شه به نی درم کمدهنم که
زل لززحززم ز ریززا
یززک نززفززم لززثز ِ
فعبانع ب بزا نیز حزازم نز
دننش تامبه لهاری و  ...سنز
خ زب کزار بززرگزب
نیم ل
کمده و خ ب سخاوی دنف زه
م آلوزههایزش رن
نسر که تما ِ
به ل نیارش کمده نسزر و
ی کزاسزبزب نز
درگ م بازیهزا ِ
ی نغز زب سزطزحزب
لح زونس ِ
نش ه نسر .لبفزود گزفزر
کار پزمزحزمزر و
که ح ب نی
ِ
زلانبم رن تزقزمیزبزا رنیزیزان در
نخ ار بق ه گزذنفز زه نسزر.

نی جاسر که نیم گذنری ع ن زر پز ز ن
کمده نسر نلا نگم نز فمزا بزازمسزم۲
ل مم رن لب فناس ز ؟ تزعز ند آن در
لقایاه با ندمندی که دزالن پز زجِ زر ِد
نینا زاگزمنم یزا دزالن سزایزر ویز یزو
آلوزفب بازنری رن لبفناس چیونزه
نسر؟ سنزادزب نیزم بزخزشزب بزمخزب
لح ونها که جز به طور تصویمی قاب ر
نن قال نیم بخشب ن نرن و یزا نیز کزه
ندمند بزا تزوجزه بزه فزمنیزن دزمدی و
لح طب قاب ر نس زفزاده نز لز ز رن
همکاا ن نرن یا دالیل دییم نز زاز زم.
بح چ ز دییمیار!
کمک کمدن به دییمنن سننفاق
نی بخش رو با سونل فموع نمبکنم
رنج به نی که به م نسر در خفا کمک
کن م و به لق نر زیاد یا ریاکارننه نلا به
لق نر کم هم نم خونهم نحبر کنزم.

ن نیمبخزش نسزر.
بح ل کمک کمد ِ
س نیمبخش با پمبازده ل زفزاوی نسزر و
تفاوی ونژههای  effectiveو efficient
در نی نسر که نولزب یزعزنزب تزالش
در جررررهررررت درسززززر و دولززززب
یعنب روجی زیاد در بزمنبزم تزالش
ونی نسر که خموجب زیاد در جزهزر
نف باه بمنی لا لطز زوب کزه نز زازر
ه چ لا رن نز جای نولزمزان نز زز دورتزم
کززمدهنسززر بززه ز ززمی ز کززمززرززب کززه
لبتونن م به بق ه کن م چ ار؟ خارج
نز چارچوبهای دینب و عمدب لنیزورم
نی نسر که وق ب به یک نفم پول لب
ده زم بزهز زم نسزر یزا نیزنزرزه غزذن
لبده م یا نینره کار پ ن ل رن زم؟ یزا
فای نی که یک کارگاهتول ی لبزن م
که ندمند بمنی کار لب آین ؟ یزا نیزنزرزه
فمنیطب دمنهم لبکن زم کزه بزقز زه
ب وننن کارگاه بزنن که بق ه ب اینز کزار
کنزنز ؟ یزا نیزنزرزه فزمنیزن رن طزوری
نمبکن م که بق ه ن وننن کارگاه بزنزنز
که بق ه ب این کار کنن ؟ یا نینره کزاری
نرن م کال؟
به خمج ب م و بزیزم
نمبخونم وسون
کمک لالب نرن م و بمیزم آدم خزوبزب
باف م تا نیمِجمعب بزه یزک خزموجزب
نرزفمن لن هب فودح نزه نلزا لزب
گویم آیا بهز زمیز کزاری رن کزه بز ون
زحززمززر نیززادززه بززا هززمززان لززب ز ز
لبتوننا م نناام ب یم رن دندهنیم؟ یزا
چون در نپز ز زرز زشز ِپزمدنخزر سلزثزال
هممنهکاری دکمه کمک به لزوسزازه
لحک بوده نسر کزمزک کزمدهنیزم یزا
نی که وقر گذنف هنیم و یزک جزمز زه
پشر چمنغ قملز به کود کاری کزه
لزبکزمد
ف شه لا رن پزا
گف م که بمنیش بز ون هز زچ
هزینهنی چمنغب روف کزمد.
سنز تشززابزه نززاخزونسز زه نیز
بخش با کز ز ز ِنسزمنر چشزم
پززوفززب کززنزز زز ! لززخززاطززب
بززاهززوفززب هاز ز ز حز ززمززا
لنیورم رن دهم هنی .

نجات تاق کسری در گرو گسترش و
طالکوبی مقبره مسلم بن عقیل!

متزادگ
شکوه ر

صفحه 29

نلززموز سززه فززنززبززه 52
نردیبهشر لزحزمز حاز
طالزبز زان لزعزاون لز زمن
دززمهززنززیززب وزنری ل ز ززمن
دمهنیزب گزمدفزیزمی در
یک نشار خبزمی نعزالم
کمد که« ۲سمننزازام دولزر
عمنق بمنی ناای و لزملزر
تاق کامی نز نیمنن دعزوی
کمده نسر».
گزفز زه
در نب ن و بم نسا
طالب ان به نیم لب آی کزه
نی عمنق بوده که نهم زب
به ویمننب های نخز زم تزاق
کاززززمی نززززمززززب دنده
نسر .نلا نز آناا که لزا در
«بن اد ل زمن پزاسزارگزاد »
چنز یز سزال نسزر نیز
لااله رن دنبال کزمده نیزم
لب دنن م که طب ده سال
گذف زه سزازلزان لز زمن
دمهنیب عمنق بارها بمنی نزازای تزاق
کامی نز نیمنن کمک خونس زه بزود .و
با اری نز دمهن دوس ان نیزمننزب در
دنخل و خارج لمتب نز سازلان لز زمن
دمهنیب نیمنن تزقزایزای کزمزک کزمده
ولب لا ول سازلان لز زمن
بودن
دمهنیب در نی لزورد کزالزال سزرزوی
کمده بودن .
در هم نرتباط بن اد ل من پاسارگاد با
دندن هش نری بزه لزمدلزان نیزمنن و
دمس ادن چن ی ناله و سزفز زمی بزه
یونارو نز آن ها خونس ه بود کزه تزاق

کامی رن ناای دهن  .و یونارو نز زز
هم شزه پزاسزد نش نیز بزوده کزه
«تالش لب کن م ولب هزم دو کشزور
بای کمک کنن س*(».
و باالخمه طالب ان در هزمز ز جز زازه
دسر خودفان رن رو کمده و بزه طزور
غ م لا ق م گف ه نسر کزه چزمن بزه
تمافای ویمنن ف ن هم روزه ی تزاق
کامی نشا ه بودن و پاسخزب بزه
تقایاهای عمنق و یونارو و دزمهزنز
دوس ان نیمننب نمب دندن .
نو لب گزویز « ۲لز زاسز بزودیزم کزه

نمبتوننا م بمنی ناای و لزملزر آن
نق نلزب ننزازام دهز زم نلزا گزاهزب
لززنززاسززبززای کشززورهززا رن لززالحززیززه
نمبکن زم .چزنز بزار بزه عزمنق نزالزه
نوف م و آنهزا هزمبزار لزبگزفز زنز
تشمی ب اوری {.نلا} لا دولر ها زم
و عمنق بزایز رسزمزا نز نیزمنن دعزوی
لبکمد  «.و یم نفاره به سزمننزازام
پ ی می ها ندنله لب ده « ۲مکاتبرات
زیادی انجام دادیا حتی به ستراد
بازسرازی عرتربرات عرالریرات هرا
مراجعه کردیا و از آنها واستیا

با توجه به نزدیکی مزار مسلا برن
کسرری مرو رو
عقیل به طرا
یکپارچه ویگیری شود .با این حرال
منتظر دعوت رسمی دولت عررا
بودیا « یعنب فمط حرولر نساللزب
بمنی کمک به لملر تاق کازمی نیز
بود که عمنق نجازه ده که لملر تزاق
کام و لقبمه لا م ب عق ل یک جزا
نناام فود.
به نی تررتریرا برا مریرسرر شردن
گسترش و ط کوبی مقبره مسلا
ابن عقیرل ببررادر زاده امرام اول

شیعیان) حکومت اس می ممکرن
است بیادتان باشد ممکن اسرت)
دستی ها بره سرر و روی ترا
کسری بک د .امیدواریا عرراقری
ها اجازه ندهند که مرمت این برنرا
نیز چون بناهرای دیرگرر تراریرخری
ایران به وسیله مررمرت کرارانری
ناشی انجام ن ود.
سه فنبه ها هم لب 5151

ر
کلیشه های جد ر
مناسبت تلویزیون اییان
ات در رسیال
رزا صراف
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کانون زنان نیمننب
نلاال هم بزه سز اق هزم سزال لزاه
رلضان لحم زب رن بزمنی ته هکننز گان
فبرههای ت ویزیون دمنهم آورده نسر
تزا تول ز نی ل نوعززب رن تز نر بب ننز .
نلب ه نی لااله لنحصم بزه نیزمنن هزم
ن ار و در دییم کزشورهای لزا مان
هم رونل دی ه لبفود .یرب نز نیز
سززمیالهای لناسززب ب سززمیال یززاور
نسر که به نویان گب سع لط بب
و کارگمدننب لش م سع سز طانب
و ننغم نع مب روی آن ز فزبره سزه
رد زززه نسزززر.نی سزززمیال دنسززز ان
خانوندهنی رن رونیر لبکن کزه گمد زار
لاجمنهززای گونززاگون لبفززون .تاک
نویززان ه دنسزز ان بززم نخالقلزز نری
حفززز حملرهزززا و خزززص رهای
جوننمززمدی نسززر .آنچززه ونکنززش
با اری نز کاربمنن دن زای لازازی
رن ع ززه نیزز سززمیال بمننی خ ززه
نسززززر بازتول زززز ک ززززشههای
لمدسزززاالرننه توسزززن نویزززان ه
دنس ز ان نسززر .آنچززه کززه بززمنی
لثزززال نل ملحمززز سززز مانب نز
وبززززززززاایر ویا ززززززززاتو آن رن
“چن شآورتمی سط لمدننیب”[
 ]۲خونن ه نسر.
خزفزه کزمدن زنززب کززه خز زانززر
دیز ه بزو د
یرب نز لعمودز می سزرانسهای نیز
سمیال که ونکنشهای با اری دربزاره
آن در دزززضای لازززازی بزززه چزززشم
لبخززورد در قززامر چهززارم سززمیال
نتفزززاق لبند ززز کزززه پ رفزززوهم و
لادرفزززوهم نز خ انزززر پامفزززان بزززا
عموسشان حمف لبزنن و ساس بزه
لشوری با یر ییم لبنزش نن کزه نگزم
نبود پاملان
نو نینطور ساده و ب لبا
دنبال زن دییمی نمبردر و نز آن ب تزم
نینرززه کمززب بعزز در خززالل نززحب ها
لبدهم م که هم ز سزادگب رن هزم
خودفان بزه نو دیر زه کزمده بودنز  .در
و آرنیزشیاه
ندنله نو رن به خمیز لبزا
لببمن و نیز جم زه رن نز لادرفزوهم
لبفززنویم کززه “آرنسزز یب زن بززمنی
فوهمش یزک جزور نزونب نسزر ” .در
بزاره نیز قزامر همزانطور کزه گف ززه
فززز ونکنشهزززای دمنوننزززب دیززز ه
لبفود ل باب نینره چمن خ انر یزک
لززمد گنززاه نو ن ززار و تقززص م آن رن
هم زززشه در کوتزززاهب زن جزززا او

لبکنن و… .
سمیال یزاور ک زشههای لمدسزاالرننه
زیادی رن به تصویم لبکزش و بزه طزور
خاص پ رساالری فز ی رن در خزانونده
فخزززص ر یزززاور فزززاه هزززا م
فخص ب خودلحور که توی حب بمنی
و
رد ارهززززای نز بززززاال بززززه پززززای
تحق مآلزز زش نمبدهزز و همززامش
هم به طور کالل نز نو پش بانب کزمده
و سززمپ چب دمزنزز نن رن نز نفهمززب و
نادننب آنان لبدنن .
کز ز زشزه هززایزب کززه بززمنی لززمدنن
هزم ن د ن لزه د ن ر د
بزززا اری نز جمالتزززب کزززه نز زبزززان
فخززص ر یززاور فززن ه لبفززود بززه
فزززز ی لمدسززززاالرننه نسززززر و بززززم

ک ززززشههایب دنلزززز لبزنزززز کززززه
روفنفرمنن جالعزه سالهاسزر کزه بزا
آنهززا در س ز ز بودهنن ز بززمنی لثززال در
جایب لبگوی “ ۲تو لمنم لا زن یزه بزار
فوهم لبکنه ونسه تمزوم عمزم…” یزا
بززه طززور ک ززب نیززاهب کززه بززه تمب ززر
نوهنش دنرد که بایز “لزمد” بزار ب ایز و
نیمنن نسر که یک وقزر رقزص ن یزاد
نیزز مد یززا بززا عموسززک بززازی نرنزز …
نیاهب که در دن ای نلموز تا ح زیزادی
لناوخ ف ه نسر.
نز نینهززا گذفزز ه زل نززه لمدسززاالرننه
دنسززززز ان حززززز ب بخشهزززززایب نز
لمدساالری رن که س م به خزود لزمدنن
نسززر نزز ز بززه تززصویم کززش ه و بززا
گمنیب آن رن بزززه
پ منیزززب نز تقززز
لخاطب دیر زه لبکنز  .نز نیز جم زه
لبتونن نیاهب به لقولزه لمدننیزب رن
لثال زد که در آن لمد بای دردهایش رن
درون خود ریخ ه و حز ب بزا نزدیر میز
کززاانش بززازگو نرنزز  .یرززب دییززم نز
ک ززشههایب کززه در سززالهای نخ ززم
سززعب بززا اری در تغ زز م آن فزز ه

نسر نی که یزک لزمد هزم لبتوننز
خا ه فود ب مس یا گمیه کن و بای
ب ونن با فمیک زنز گبنش دردهایزش
رن در ل ان گذنرد.
ک شه جنا ب عا ب دییمی که در
نی سمیال فاه ها م ۲لرم زنانزه
نس فاده نز گمیه به عنونن سزالح زنانزه
و طم زنان بمنی به دسزر آوردن پزول
ب ززش م و توقعززای ب ززش نز حز آنززان نز
همامننشان نسر کزه آنهزا رن بزه رنه
خالف لبکشان  .لمدننزب کزه عمولزا
سزاده ننیافز ه لبفزون و زنانززشان
آنها رن به رنههای خزالف کزاب درآلز
رهنمون لبفون  .نینازا هزم هماننز
لبح ز خ انززر قززصور همززه نز زنانززب
طماع نسر که رنهنمای همامننشان
در رنه خالف ها ن  .در نیز بزاره
نلب ه ک شه بزا ار دردآورتزمی رن
نزز ز فززاه هززا م کززه گمچززه
لمبززوط بززه بح هززای جنززا ب
ن ار نلا فزایان توجزه نسزر و
آن نینره قشم لا زضع در نیز
سمیال لمدلزانب سزودجو تزصویم
ف هنن که به هم رنهب ل وسزل
لبفون تا فزمنین زنز گب خزود
رن تغ م دهنز نز زنزب کزه بزمنی
لهمیززه بززه عقزز لززمد ل اه ززب
درلبآیزز گمد ززه تززا ندززمندی بززا
لشاغل دونپایه که ل منز نخزا ی نز
ندمند یموتمن ها ن .
در نن ها به نیزم لبرسز سزمیال یزاور
تالفزززب نزززالودق در بازیزززابب نیزززاه
جوننممدننززه بززه دن ززا و بززه ننززطالح
لوطبگمی بوده نسر که در نهایر به
نمایزززشب لزززضحک نز ک زززشههای
نفزز باه دمهنیززب بزز ل فزز ه نسززر.
ک شههایب که لبتزونن گفزر تزا حز
زیادی جاییاه خزود رن در بزا م درزمی
جالعه نز دسر دندهنن .
[https://vigiato.net/p/177537 ]1

برگیازتاریخ
نق فیقۀ اجتماعاون
عاماون ( سوسیال دموکیات ها ) در
جنگ های یتتیز:
نیمننزب سزاکز
تع ندی نز روفنفرمنن
ِ
قفقازیّه در سال 1817/1523ش دزمقز
نج ز ززمززاع ز ززون عززال ز ززون س سززازلززان
سوس ال دلوکمنی های نیمننب رن در
باکو تشر ل دندن  .نیز دزمقزه کزه بزا
حزب ب شزویزک «هز ّ
مزر »در نرتزبزاط
بززود نز نززخززاز ز ز روزهززای ننززقززالب
لشموط ر نیمنن با لبارزنن تزبزمیزز س و
ح ب تع ل ی نز ننالح ط بزان تزهزمنن
نرتباط لحملانه بمقمنر کزمد .س نیزوننز
ننقالب لشموط ر نیمنن تزمجزمز آ ر
تبمیزی ص  . 47سمنن دمق لذکور بزه
ع ر تامب ت زخزب کزه نز فزرزازر
آزندیخونهان روس ه در لقابزل پز ز زس
حززرززولززر تزززنری دنفز ززنز لززبززارزنن
لشموطه خونه آ ربایاانب رن س بزخزاطزم

ج وگ می نز فرار نح مالب آنان در
لقابل قونی لمکزی کمک لب کمدن
و به هم دل ل به توسع فعباتب نز
نیزمنن نقز نم
نی دمقه در دنخل خزا
کمدن  .نول ز فزعزبز نیز دزمقزه در
سزه
تبمیزبنام «لمکز غ بب »بوس
ت نز سوس ال دلوکمنی های نیزمننزب
لق م باکو – به نزام هزای ۲لشزهز ی
نسماع ل لشه ی لحم ع ب خان و
حاجب خان– تأس س گمدی  .نی لمکزز
به تشر ل سااه دنوط ب نق نم نمود و
یرب نز نعضاء نیمننزب
همچن بوس
به نام لحم فبا می لعموف به «
نبونلض اء »به نن شار نشمیزه نی بزنزام
لااه پمدنخزر .نبزونلضز زاء در سزال
های بع نن شار چن روزنزالز دیزیزم

نزجم زه « نیزمنن نزو »رن بزم عزهز ه
دنفر.
دمق نج ماع ون عزالز زون کزه بزه «
ننام های لحاه ی »لعموف بودن
نز پ شه ورنن کارگمنن روفزنزفزرزمنن
ن تززاجززمزنده و روحززانززب زنده و
جززون ِ
دهقانان تشر ل لب ف ن و نز سزال
1527تا 1525ش عالوه بم آ ربایاان در
نس ان های تهمنن گ الن خمنسزان و
لزخزفزب تشزرز زل
ننفهان ن ز کم
هزمزان  .تزوسزعزه و
دندن س نیونن
تمویج فعبای سوس ال دلوکزمنی هزا
نقش «نازبز ز »لزهزمزب در دور
نس ب ند نغ م بازی کمده نن .
س تش و ق ری در نیزمنن ج 5نزص
151 – 155

صفحه 31

ر
مي نم آيینهای رسخ
است
ی
با شكاف چند بشك ته
كه نخواهند التيایم داشت
قان گیدشان را با بیس قالبها ب ته
زانكه ی
ی
مثل درياچهی بزرگ راههای رودها م دود بی
آن مانده؛ پيوسته

صفحه 32

یمخورد از مايه تا گیدد كويیی خشك
نم نمك آه ته آه ته.
معت دلخ تهی بس قتلعام آتشيد اين
ی
خوب گويم بدتريد اين.
آی مار ق ق ه آيينهی دلخ ته را بیدار
چند و چون بشك ته را بیدار
خوي را ر
لخت در آن بنگی
دلت
دلت ای
ی
ُ
ی ُ
ای درونت كشته ما را و بیونت كشته با آوازه

عالم را
ای فقط آوازه ديگی هيچ--
ی
ی
چون؟
ببي
خوي را بنگی
چي رت آزار يا آزر؟
يا َم يب خوي خور آذر؟
آی مار ق ق ه هم زشت هم پ رت
همچنان ینرحم و ستیناپذيیی دون
تا چه ديدی تو در اين آيينهی ررسخم
ر
كه چنيد خید بشك رت؟
از درونبينان

ني ت در ر
گيت كه اوصاف تو نشناسد
هيچكس.
ر
بيشت گويم؟
من چیا زين
پس بس.
ر
مي نم آيينهای رسخ است
و مار ق ق ه زان دور)(
ی
شكاف چند...
با
م دی اخوانثالث

روانشناسی فقر

عرس نز سع

مجتب
ی
شکوری

صفحه 33

نیززززز بزززززار
لبخونهزززم
کمزب رنجز
بزززززه دقزززززم
نزززززززززحبر
کنزززم .درزززم
لبکنززززززززم
یرزززززززب نز
چ زهززای دییززمی کززه در دن ززا نف ز باه
نسزززر و ن زززاز دنرد کزززه در لزززورد آن
بازنن یشب فود نابمنبمی نسر.
در نیناا سه ک اب لعمدب لبکنم کزه
در ونق دو ک اب نسر .ک زاب کمبزود و
ک اب دقزم نحمزق لبکنز تمجمزه یزک
ک ززاب نز دو نافززم نسززر کززه هززم دو
تمجمززه خززوب نسززر و ل ز هززم دو رن
دوسر دنف م۲
 . ۲لعمدب ک زاب ۲نردبران شکرسته
چگونرره نررابرابری بررر طرررز فکررر
زنرردگی و حررتی مرررا مررا تاثیررر
میگرررارد نویززان ه ۲کیررت ویررن
تمجمززززه ۲سرررررمانه ورهیزکررررراری
نشم میلکان
 .۸لعمدب ک اب ۲کابود نگراهی بره
کمبودهررای فررردی و اجتمرراعی
نویززان ه ۲سررندهیل مو یناترران
تمجمززه ۲حررسین علیجررانی رنررانی
نشم ۲ققنوس

 .۳لعمدززززب ک ززززاب ۲فقررررر احمرررر
میکنرررد .سرررندهیل مرررو ینیتن
نشم ۲ترجمان
لزز نیزز ک ابهززا رن خ ززب دوسززر
دنف م و نل ونرم ب وننم حق لط ب رن
درسززر ندن کنززم و تویزز دهززم کززه
نس خونن بن ی نی ک ابها چ ار.
در ونق نی لاموعه ک اب دنرد تویز
لبده که دقم چزه نیزمی روی بخزش
ناخودآگزززاه هززز ندزززمند لبگزززذنرد.
سززن ه ل لوالیناتززان در ک ززاب دقززم
نحمززق لبکنزز سیززا همززان کمبززود
آزلایزززشب کزززه ننازززام دنده رن فزززمح
لبدهزز ح نز کززشاورزنن هنزز ی یززک
آزلززایش هززوش س IQوق ز ب کززه پززول
دنف ن و لحصوالتشان رن تازه دموخ زه
بودن لبگ و با نممهی آزلون هوش
همان ندزمند در پایزان سزال وقز ب کزه
پولهایززشان رن خززمج کمدن ز و لعمززوال
ب هرار هزا ن و لقمویزن لقایزاه
لبکن  .ن اه نینره  ۲۱نمزمه نز نمزمه
هوش نی ندزمند کزم لبفزود .یعنزب
همان آدم وق ب پول در ج زب دنفز ه
بززه نن ز نزهی  ۲۱نمززمه بززاهوشتم بززوده
نسر .ب ۰۱نمرره در آزمرون هروش

فاصلهی بین متوسط تا تیز هروش
است)

غاللحا نب

سدقر کن که لنیور نی آزلزایش نیز
ن ززار کززه ل ز زنن هززوش ندززمند دق ززم
کم م نز پول نرهاسزر .نزه! دقزن ندزمند
وق ب پول نرتمن باهوف من !
در ونق ز پهنززای بان ز هززنب ندززمند در
دورنن بب پولب درگ م نسر .همهی لا
دورنن ببپولب دنفز هنیم همزهی لزا
دورههززایب دنفز م کززه بززه لززا دززشار
آل ه نسر چه نز نیم لالب و یا چه نز
لحززاظ عززاطفب دچززار کمبززود بززودهنیم.
نویان ه لبگوی لزا وقز ب بزا چز زی
درگ م باف م قامر زیادی نز ظمد ر
هززنب توجززه و در ونق ز پهنززای بان ز
ه لا درگ م آن کمبود لبفود.
پس نی تونز ههای عالزه پزان کزه
لبگوینزز نگززم فززما دقزز م هززا
تقص م خودتان نسر و ح ما نمبتونن
خوب تالش کن و خودتزان لزمدد و یزا
نفزز باه نسززر .هززم
تنبززل هززا
نناانب که در فمنین کمبود باف به
طور طب عب روننش تح ل لبرود.

صفحه 34

لززز لززز تب در بزززاغ ک زززاب کزززار
لبکمدم یک روزی بچههای کار بزه
باغ ک اب بمنی بازدی دعوی ف ن و
نتفاقب ند اد که ل رن خ زب ل ایزم
کمد .در باغ ک اب جزایب هزار بزه
نام  Science Centerلمکزز ع زوم و
در لورد زیار فناسب و ع وم بزه
بچهها یک سمی آلوزش و نطالعزای
دنده لبفزود سیززا فززای لبفز .
خانمب که لمبب نیز بخزش بزود نز
نیزززز بچززززهها لبپمسزززز  ۲کرررری
میدونه سلول چیست؟ همزهی
بچززهها دس ززشان رن ب نزز کمدنزز .
لمبب بزه یرزب نفزاره لبکنز کزه
جززونب دهزز و در جززونب لبگویزز ۲
ل زن نن.
زن نن دییه! س و ِ
یعززنب درکززب کززه نیزز بچززهها بززه
ونسزززطه فمنیطززززشان نز سزززز ول
دنف ن با تصور ل و فما نز س ول
کالال ل فاوی نسر .نی نیزم کمبزود
نمدبان فرا هح چیونه نابمنبمی بم طمز درم زن گب و ح ب لمگ لا تای م لبگذنرد
نسزززر نیزززم دقزززم نسزززر و لززز
دعززوی لبفززون کززه بایزز کادویززب
نسزززززززززر لفهولزززززززززب بززززززززززه
لبخززونهم توی ز دهززم کززه فززمنین
ب هن ز هم زز رویزز ند سززاده لمرزز
نام گ ودگی نسر .نیز لفهزوم بزه
سخر و نسفنا زن گب نی ندمند چزه
نسر تا یک سال زن گب نیز خزانونده
نی لعناسر که آدلها در زن گب خزود
تای می بم ه آنها دنرد.
رن تحر تای م قمنر ده و یا نگزم خ نیزب
بمنی نینره به یک جاییاه خوب بمسزن
 -۰ودکنترلی
نززاکمده ب مززاری بززمنی یرززب نز نعززضای
بای خطا کننز و در ع ز حزال دمنزر
یززک نیززم دییززمی کززه دقززم روی لغززز
خزانونده رخ دهز پسلمزههزای لالززب
دنفز ه بافززن خطززای خززود رن ننززالح
لبگذنرد نی نسر کزه خودکن ملزب رن
ب ماری تا سالها با خزانونده هزار و
کنن و باز خطا و باز ننالح … تزا بزه آن
نز ب زززز لببززززمد .لثززززال سززززن ه ل
لا در جهانب زن گب لبکن م که پزم نز
جاییاه لورد نیم بمسن خود لز هزم
لوالیناتان لبگوی در رد زار نق زصادی
نتفاقزای غ مقابزل کنز مل نسزر.
چن
در دمنینزز زنزز گ م نفزز باهای زیززادی
و نج مززاعب دقززمن یززک نلیززوی ترززمنر
نینرززه زنزز گب و جهززان چقزز ر بززمنی
کمدم بزه عنزونن لثزال نن خزاب رفز ه
فون هنی رن لبب ن م۲
فززما فرا رری و گرر ودگی دنرد و
دننشیاه ل یک نف باه بود و رفز هنم
نی ندمند یک ددعه یک رد زار نق زصادی
نینره چق ر لا تونن لالب دنریم کزه نیزم
رن دوسر ن نف م نلزا جهزان و طبقزه
ننفااری و غ ن نز خود بزموز لبدهنز .
قوهززای سزز اه سنتفاقززای پ ززش ب نززب
نق صادی خزانوندهنم کزه ل وسزن بزوده
لثال همان پزس ننز نز نن فزان رن در
نافزز ه رن لززا ه ک کن ززم خ ززب
نی نلران رن به ل دند کزه تزصح حش
جایب نمف لبکننز کزه خ زب غ زن
عالل لهمزب در لودق زر لاسزر کزه
کنززم .سززن ه ل لوالیناتززان لبگوی ز
نسر و پولشان رن نز دسر لب دهن .
ل ونها نفم حز ب تزونن جزبمنن آن رن
دقمن نلران تزصح نفز باهای خزود رن
سونلب که پ ش لبآی د نی نسر که
ن نرن .
ن نرن ح یعنب گشودگب در زن گبفان
چزززمن نینطزززوری لبفزززود؟ سزززن ه ل
نسر .لثال نگزم یزک دق زم
خ ب نن
لوالیناتززان نس ز عاره جززالبب رن بززمنی
 -۳درماندگی آمو ته شده
رفز ه تحززص ب نفز باهب رن نن خززاب
توی نی لویوع به کزار لببزمد .بزه
یززززک نیززززم دییززززم دقززززم ل اسززززفانه
کنزز بززا توجززه بززه نینرززه  ۲۷درنزز
طور نس عاری لبگوی در لغزز لزا یزک
«درلان گب آلوخ ه ف ه »نسزر .لز
دننزززشیاههای نیزززمنن پولزززب و دنرنی
عززززض ه خززززود کن ملززززب وجززززود دنرد
در پززززژوهش پایاننالززززه دکزززز می نز
فهمیه نسر و بای کار کنز تزا نلرزان
سنسز عاری  .لززا دنئززم بایز خودلززان رن
بچههای دق م و لحزموم و نز بچزههای
تحززص ل رن دنف ز ه باف ز نگززم بفهم ز
کنزز مل کن ززم کززه زیززاد خززمج نرن ززم
طبقززای ل وسززن بززه بززاال یززک سززونل
رف ز ه نف ز باهب نن خززاب کززمده دییززم
تصم م غ ن نی میم و و و و…  .نلا بمنی
لش م پمس م .پمس م« ۲نگم فزما
نلران نی رن نز نرد کزه دوبزاره بخونهز
دقززمن نی ز عززض ه ننق ز ر کززار لبکن ز
ردر ل رسززه یززا جززایب تنب ززه د زیرززب
نی لا م رن طب کن ! چون نح مزاال نز
نینق ر آنها رن کن مل لبکنز کزه ح زب
فوی ونکنشتزان چزه خونهز بزود؟ »
نیزززم نق زززصادی نلرزززانش رن نخونهززز
نرنززز در خمیززز خونروبزززار و لایح زززاج
سلثال لع مب فما رن بزن .
دنفززر .نگززم همززه آدلهززا بززا تززصح
لعمول زن گب تصم م غ ن نی من کزه
با نی سونل لبخونسز م بفهمزم کزه
نفززز باهای خزززود لبتونننززز بزززه آدم
عززض ه خودکن ملززب لغزفززان خززا ه
لبفود و نز جایب به بعز لغزز عمزال ً
در الیههای پنهزان رونن آنهزا چزه خبزم
بهز می تبز یل فزون بزمنی ل ونهزا
نسززر ۰۳ .درنزز نز بچززههای طبقززه
نفم نی نلران وجود ن نرد و یک نفز باه
خا ه لبفود و دییم کن مل نمبکن
ل وسن گف ن نی غ ملنصفانه نسر و
لبتوننزز بززه لعنززای پایززان کارفززان
و بززمنی هم زز تززصم مهای ننفاززاری
بزززا آن بمخزززورد لزززبکن م بزززه ل یزززم
باف .
لبگ مد.
لبگوی م به خانونده نطالع لبده م.
نر ه دییم نینره زن گب بعضب نز ندمند
ح ز ب بززا کوچر ز می نتفاقززای نوسززان
 -۹گ ودگی
لبکن لثال وقز ب بزه یزک عموسزب
یززک عالززل دییززم کززه بززم دقززم نیمگززذنر

ولب در ل ان بچههای لحموم دقزن ۳۲
درن نز آنها درم لبکمدن که نگم ک ک
بخورنزز غ ملنززصفانه نسززر و لع قزز
بودن ز کززه ح مززا لززا کززاری کززمدیم یززا
نیمندی در ل هزار و لز فایزا ه
نی تنب ه بودم.
کمززززب دقززززر کن زززز چززززه رخ دند؟!
درلان گب آلوخ ه ف ه یعنب دقزم در
س ززا م عالززل هززنب ندززمند نززصب
لبفززود .یعززنب دقززم بززه لززمور تب یززل
لبفود به یزک خودپنز نری و خزود رن
ناالیق یاد  .لثال چنز وقزر پ زش در
فزبرههای نج مزاعب تزصویمی نز یزک
بزرگونر و عزیزی لن زشم
پاکبان فمی
بززززا نینرززززه
فزززز کززززه در نتوبززززو
خززالب بززود بززه
نززن لبهای نتوبززو
خودش نجازه نمزبدند روی نزن لبها
بنش ن  .نی تای م دقم و نیم آن بزم هز
ندمند نسر.
فرززاا م لبگویز  ۲ه ززچ زنز ننب بززه
نن نزهی زن ننب که لزا دیونرهزای آن رن
نمبب ن م لا رن لح ود نمب کن .
وق ب دقم به درلان گب آلوخ زه فز ه
تب یل لبفود یک زن نن بزا دیونرهزای
نالمئب در ه لا لزب سزازد یعنزب
به نی بچزهها لبگویز تزو نز نینازا تزا
نیناایب! و ح ب نلران رویاپمدنزیهای
ب ش م رن نز نی رن نز نو ل ی مد.

 -۰انسداد و انفجار یال
بزاز یرززب نز چ زهززای دردنززاکب کزه در
پژوهشم به آن بمخوردم نیز بزود کزه
بزززا اری نز بچزززههای لحزززموم دچزززار
ننززززا ند خ ززززال هززززا ن  .یعنززززب
نمبتوننن ز رویززا بززاازن  .ل ز نز آنهززا
لبپمسزز م آرزوتززون چ ززه؟ رویززاتون
چ ه؟ و بع لبدیز م آنهزا حز ب لزوند
الزم بزززمنی رویزززا پزززمدنزی رن ن نرنززز و
آرزوهایشان به قز ری سزاده بزود کزه
ح ب بع نز لزصاحبهها در کوچزههای
آناا گمیه لبکمدم .لثال آرزوی یرب نز
آنهزززا جوجزززه کبزززاب بزززود .لززز نزش
لبپمس م تو رویای چ ه؟ درم ک یک
غززول چززمنغ جززادو روبمویززر نیززا اده و
همچه بخونهب رن بمآورده لبکن  .و نو
لبگفر ل دوسر دنرم جوجه کبزاب
بخورم .لبخونم بب نم چ ه؟
و یا بعضب وق ها ننفاار خ ال دنفز ن .
ننا ند خ زال در لقابزل ننفازار خ زال.
یعنب رویا پمدنزی به ق ری ب ن پمونزننه
لبف ز کززه نم وننززا ب نسززمش رن
رویززا بیززذنری .لبفز گفززر نیز یززک
لار نسر بزمنی نو کزه لبخونهز
فمنیطش رن عوض کن و رد خزشم در
رویاهای ننفااری خ ب دی ه لبفود
و خ ززب جزز ی نفززر .لثززال نینرززه

صفحه 35
کمبودح نیاهب به کمبودهای دمدی و نج ماعب

لبخونسزز ن بززه یززک بانزز خالدرززار
ل حززق فززون و حقززشان رن نز جالعززه
بی من .
 -۵تا آوری
یک نیم دییم لویزوع تزاب آوری نسزر.
آزلززایش لعمودززب وجززود دنرد کززه بززه
آزلززایش فززون گان فززو نلر میرززب
ونرد لبفود .بمنی یک گموه یک دکمه
بمنی توق نی فزو وجزود دنفزر و
در لززورد گززموه دوم نی ز دکمززه وجززود
ن نفزززر تزززا تزززابآوری نیززز ندزززمند رن
بانان  .آدلهایب که دکمهی توق رن
دنفزز ن چنزز ی بمنبززم درد رن تحمززل
کمدن چون لبدننا ن کزه هزم زلزان
بخونهن لبتوننن درد رن ل وقز کنزم
نلا گموهب که نی کنز مل رن ن نفز ن
در همززان نب زز ن بززا کمزز می تغ زز منی
تابآوریشان فرا ه لبف .
دقم هم هم ز گونزه نسزر .دقزم هزم
دکمه توق رن حذف کمده نسر .وق ب
آدلهززا تحززر دززشار و کمبززود هززا ن
دکمهنی که ب وننن بزا آن دزشار رن کزم
کننزز ن نرنزز  .بزز هبها کمبودهززا
دغ غزززهها پزززشر سزززم هزززم جمززز
لبفود و نی تابآوری آنها رن کاهزش
لبده .

تاب آوری هم بخش لهمب نز لودق ر
نسر .آدلها بمنی رس ن بزه لودق زر
بای پوسر ک فر بافن تحمل کننز
لبکنزز
ولززب کززاب کززه نحززاا
کن ملب بم نویاع ن نرد تحم ش خ ب
پای تم نسر.
ک اب نمدبان فرا ه ک ر پ با نیز
لثززال فززموع لبکن ز کززه یززک سززمی
خطوط هونیب بمنی نینره در طب سفم
به لاادمی ب ش م خوش بیزذرد یزک
سززمی پززژوهش روننشناسززب نناززام
لبدهن  .یک چز ز جزالبب کزه کزش
کمدن نیم نابمنبمی بم ه ندلها بود.
همززانطور کززه لبدنن زز نززن لبهای
هونپ ما لعموال دو قامر نسزر یزک
قامر  first classهار و یک بخش
عززادی .پژوهززشیمنن ل وجززه فزز ن
ل ز زنن بززموز خززشم در پمونزهززایب کززه
نن لب  first classدنرن  ۰بمنبم ب زش م
نز پمونزهززای تمالززا لعمولززب نسززر.
سلنیور نز لز زنن خزشم یعزنب دعزونی
ب لاادمها لاادمها با لهمان نرنن
و ….
و نی  ۰بمنبم بموز خشم ب زش م نز نیزم
دززشار روننززب لعززادل نسززر بززا ۰.۷
سززاعر تززاخ م در پززمونز .بب ن ز چق ز ر
کالده کنن ه نسزر! یعزنب هم ز کزه
آدلها نز یک در لش م ونرد لبفزون
و نزابمنبمی رن لبب ننز  ۰بمنبززم ب ززش م
عزززصبانب لبفزززون  .در ونقززز نیززز
پژوهشیمنن نشان دندن کزه هز لزا
چطززور بززه نززابمنبمی ونکنززش نززشان
لبده .

و در جهانب که پزم نز نزابمنبمی نسزر
ونقعا چق ر آدلها رنج لبکشن .
راه حل چیست؟
بمنی حل نی لزشرالی گمچزه لزا هزم
کزز نم لززا ول ر دززمدی دنریززم نلززا
لززا ه خ ززب کززالن نسززر و بایزز
ساخ ارها درسر فود .یعزنب عدالت
و برابررری بایررد برره یررک د د ررهی
کانونی بدل شود .بایز بزه نیز درزم
کن م که نی ساخ ار نابمنبم و نی حام
نز نززابمنبمی ننززال طب عززب ن ززار و
نف باه نسر و بای درسر فود.
در ک ززاب نمدبززان فرززا ه در نززفحه
 ۲۰یزززک عرزززاب هزززار .فززززما
لبدنن که هزنرنن سال نسر که قز
لمدم نز توزی نملزال تبع زر لبکنز و
درن زیادی نز لا سح ود  ۰۷درن قز
ل وسطب دنریم .در نی نفحه نز ک اب
ک ر پ در کنار ق ل وسن یزک لزمد
نمزودنر توزیز یززموی رن تمسز م کززمده و
نشان دنده که دنرنیب ل اردها نفزم نز
لا تا لچ یزک ننزاان طب عزب نسزر و
بع یک درن با ار ننز کب بزه بزاال و
سم لبرسن .
یعنب توزیز یزموی در نیز دن زا خ زب
غ م طب عب و غ م نملال نسزر و تزازه
هب ب تم لبفود.
چه باید کرد؟
رنهب کزه بزه هنزم لبرسز
نول
نی نسر کزه کزاش لزا ول کزشور
نیزز ک ابهززا رن بخونننزز تززا بفهمنزز
تصم ماتززشان بای ز چززه سمروسززو و
چه حال و هونیب دنف ه باف .
دول نی ه نز ک اب دییمی نز نویزان ه

نمدبان فرا ه ک زر پ ز نسزر کزه
تززازگب لن ززشم ف ز ه بززه نززام« ۲دییززم
دوس ب لویم».
در نی ک اب نویان ه تویز لبدهز
کززه دززارغ نز نینرززه سززاخ ارها رن بایزز
ننالح کمد لا هم بزه عنزونن فزهمون
وظایفب دنریم و آن رن تحر عنونن دییم
دوس ب لویزم تویز لبدهز ح نینرزه
هززم یززک نز لززا تززا حزز نلرززان بایزز
هزینزززههایمان رن کزززاهش ده زززم نز
چ زهای نیزادب در زنز گب برزاه م و
نی لازند درآل لان رن بزه آدلهزایب کزه
به آن ن از دنرنز و در کمبزود دسزروپا
لبزنن بز ه م .نو لع قز نسزر کزه
نگززم چن ز ل ززون نفززم در یززک کززشور
سبک زن گب خود رن ننزالح کننز و نز
تامززالی و هزینززههای نیززادب خززود
براهن و آن رن سمنزیم کنن بزه سزمر
نتفاقب لهم و بزرگزب در آن
لحمول
جالعه رخ خونه دند.
تازه خ ب نز نوقای چ زی کزه بزه نیز
سمر سمنزیم لبفود لبتونن ننزال
پول نباف لبتونن دقن دننش باف !
همهی لا لبتونن م دننش خودلزان رن
بززا بچززههای لحززموم در ل نرسززب کززه
بمنی لحمول نسزر فزمیک فزویم.
درززم کن زز فززمایب کززه حززااب نری
ب یززز فزززمایب کزززه بمنالهنویزززاب
ب ی فمایب کزه سزازی ب یز و یزا
زبان ننی اب نگم به یزک کزود کزار
چن ز تخززصص و یزا زبززانب رن ب الوزیز
چقز ر لبتونن ز زن ز گب خززود رن تغ ززم
ده .

صفحه 36

تفاوت»منافعملی«باگمانپردازیسادهدالن
چ
نسر

منوچهر یزدیان
تنوع کاربمد ونژه "ل زب" در
زبان دارسب آنزچزنزان دلزبزخزونهزب و
با ار نسر که نرنئه تعمی ییزانزه نی
بزا تزوجزه بزه لصز نق هزای
نز آن
ل فاوی و ل ناقضب که با یر ییم دنرن
در غ اب یک دزمهزنزیزاز زان کشزوری
سل ب ؟ و لورد نع مزاد نزویازنز گزان
لمر ن ار.

صفحه 37

نی ندعا که ونژه لز زب
به لعنزب "لز زعز زق یزا
لناوب به ل ر" نسزر
لز زب"
در لثال "ل نر
در لقزایازه بزا "بزانزک
ل ب" سخنزب بز زهزوده
نسر چمن که "لز رسزه
ل ز ززب" لززوسززاززه نی
نسززر خصززونززب نلززا
"بانک ل ب" لزوسزازه
نی نسر دول ب .در ع حال "پزمچزم
ل ب" به لعنب "پمچم رسمب کشزور"
نسر نه پمچم دول ب یا خصونب .نلزا
"یموی یا سملایه ل ب" عباری هزائزب
ها ن کزه بزخزودی خزود لزعزنزائزب
ن نف ه و ب ش م بمنی پم نهم ر نشان
دندن فخص نس ع ند نهاد و یا خایم
طب عب به کار بمده لب فون  .به نیز
خاطم عا ب ن ار که در نی آفف زه
بازنر هم نویان ه نی بمدنفر خزودش
رن نز ونژه "ل ب" و همزچزنز ز عزبزاری
"لناد ل ب" نرنئه نمای .
جمالی زیم که گوفه نی نز نبزمنزنی
بمخب نویان گان پز زمنلزون ننزطزالح
"لززنززادز لز ززب" هاز ززنز نشززان نز
آفف یب در برارگ می آن دنرد۲
 نس فاده نز پمچم بشرزل سزنزازاقس نه نشزان ودزادنری بزه پز زشزبزمد
"لناد ل ب" نسر کشور
 ونگذنری "لناد ل ب" در فزمزال ودر جنوب کشور به رقبزا و دفزمزنزان
لنطقه نی
 -قمنردند نس منتزژیزک  ۸۷سزالزه سبزا

در تعارض با "لناد ل ب" نیزمنن

نز لثال "سنااق س نه" که بیذریزم
دو جم ه دییم به لعاه نی جزمزهزوری
نساللب با کشزورهزای دیزیزم نفزاره
دنرن  .یعنب نگم لب نوف ن کزه "نیز
لعاه نی به یمر لمدم و کشزور نیزمنن
لزب
نسر" و لضمنی آن رن هم توی
دندن که بزه بزاور نزیزارنز ه لزنزیزور
نویان گان ن ز هزمز ز بزوده نسزر
لویوع روفن م لب بود .نلزا بزا آوردن
عباری "لناد ل ب" که در زبزان هزای
دییم و حقوق ب نلم ب لعنزب ویزژه
خود رن دنرد لا ه رن پ چ ه کمده نن .
بز زشز زم نیز نبزمنزنی بز ون بز زان
کزمدن
چ ا ب "لناد ل ب" به ردی
لویوعزاتزب لزانزنز "کزوفزش بزمنی

دس ابب به ننمژی نتمب دخزالزر در
کار کشورهای لنطقه تخميب لز زمن
های دمهنیب و به لخاطمه ننز نخز ز
لح ن زيار" که به نزیزم آنزهزا "یز
لناد ل ب" ها ن لب پمدنزن .
نیارن ه بمنی در نیز لزویزوع کزه
ه "لناد ل زب نیزمنن" نز
خو ِد نی لقول ِ
چه جنس نسزر و در کز نم بزخزش
س اسب یا نج ماعب قمنر لب گ مد با
لودق ر زیادی روبمو نش  .آیزا لزنزادز
ل ب نام یک سن یک قانون یا لصوبزه
نی نز سوی نهادها یا لقالای تصزمز زم
گ من ه کشور نسزر؟ بزعزنزونن لزثزال
وق ب نز "قانون نساسب" یا "نعاللز زه
جهانب حقوق بشم" سخ لب گوی زم
نفاره لا به نسناد لر وبب نسزر کزه
لب تونن به آنها دسز زمسزب دنفزر.
یعنب نسنادی که ب زمون نز هز لزا
لوجودن و لب تونن آنها رن لطزالزعزه و
بمرسب کمد .نلا گویا "لناد ل ب" بزه
زبان دارسب به سن و لز ز خزانزب
نفاره ن نرد و ب ش م بز زان آرزوهزائزب
نسر که نویان گان به نفز لز زر و

کشور نیمنن نرزیابب لب کنن .
منافع ملی ب )National Interest
در ک ورهای دیگر
ننطالح "لناد ل ب" نح ماال تمجمزه
عباری "نشنزال نیزنز زمسزر" در زبزان
ننززیزز زز ززاززب نسززر کززه بززخززش
"نَشززنززال )" nationalآن در نیزز
تمک ب نه لا ق ما به ل ر یا لزمدم
ب ره به کشور نفاره دنرد و ننطالحب
ونژه
ردیززززززز
در
نسزززززززر
هززززای"لززززوکززززال" سلززززحزززز ززززب
"رژیونال" سلنطقه نی و "نینز زمنشزنزال
سب نلم ب  .در حالب که نویان گان
ساده ساز نیمننب نی "نَشنزال" رن بزه
"ل ر" نابر لب دهن .
نز سوی دییم بخش "نینز زمسزر" آن
عباری "لناد " تزمجزمزه
ف ه نسر که بزایز در
درس ب و دق ق بودن آن
فک کمد .چمن که کاربمد
ونژه نین زمسزر در زبزان
ننی زازب باز زه بزه
لززویززوع لززب تززوننزز
لعانب لخ فب دنفز زه
بافز  .لزانزنز لزعزنزب
"سود بهمه یا لنفزعزر"
که نغ ب در نلور لالب برار بزمده لزب
فود و یا "قابل توجه" "پزمنهزمز زر"
"گمننمایه" و نز نی دسر که همزیزب
لب توننن در زل نه خودفان تزمجزمزه
"نین مسر" بافن .
نگم نز پمدنخ به ونژه ها بیذریم و بزا
همان لصط "لناد لز زب" بازنز ه
کن م لب تونن با آوردن نمونه هائب نز
کشور آلمیرا و ه ن لحز زونی عزبزاری
"نشنال نین مسر" رن به م در کمد.
وزنری کشور نیاالی لز زحز ه در یزک
سن رسمب نه نف خط م و با ار پزم
نهم ر بمنی تصم مای کالن س اسزب
در کشور آلمیرا رن در  ۵عنونن تزعز ز ز
کمده نسر * -۲ ۲نلزنز زر لز زب -۸

رونززق نقزز ززصززادی  -۳فززهززمونزز نن
آلمیرایب و لمزهای نیاالی ل حز ه -٤
نجمنی قانون  -٥دلوکمنسب  -٦کمک
های نناان دوس زانزه  -۵لزعزضزالی
جهانب.

حززال نگززم لززنززاد ز ح ز ززاتززب ل ز ززب
آلمیرا عنونن ف ه در باال رن بزا آنزچزه
نویان گان نیمننب نز "لناد لز زب" در
سم دنرن لقایاه کن زم نحز زمزاال بزه
ن ایج زیم دسر خونه م یزادزر ۲دولزر
آلمیرا در سن رسمب خود ل ا ب نز
ح اتب تمی و لهم می لویوعاتب کزه
بای پایزه تصزمز زمزای کزالن کشزوری
بافن رن تزهز زه کزمده و بزه تصزویزب
رسان ه نسزر .بزایز دقزر کزمد کزه
لویوع ک ی در نی سن نلم تصم زم
گ می کالن بمنی کشور نسر.
در هززمز ز رنبززطززه سززالززهززا پز ززش
" کم ا ون لنادز لز زب آلزمیزرزا" در
سن ی ** لفصل  ٥لورد "لناد ل ب
ح اتب نیاالی ل حز ه" رن ردیز کزمده
نسر -۲ ۲ج وگ می و کزاهزش خزطزم

حززم ز ززه سززالح هززای ها ز ززه نی
ب ولوژیرب و فز زمز زایزب بزه نیزاالی
ل ح ه یا ن موهای نیالب آن در خزارج
نز کشور -۸ .نطم نان دندن بزه بزقزای
ل ح نن نیاالی ل ح ه و همراری دعزال
آنها با نیاالی ل ح ه در فرل گ می یک
س ا م ب نلم ب که بز زونن در آن
فرودا ف  -۳ .ج وگ می نز لاز زقزم
ف ن ق ری های بزرگ دفمنانه و یزا
کشورهای فرار خورده در لمزهای
نیاالی ل ح ه -٤ .نطمز زنزان نز دونم و
یبای س ا زم هزای بززرگ جزهزانزب
ستااری بازنرهای لالب تأل ننمژی
و لح ن زیار  -٥تنی م رونبن بم پایه
و لنطبق با لناد ل ب آلزمیزرزا
تول
با کشورهایب لانن چ و روس ه کزه
لب توننن به دفزمزنزان نسز زمنتزژیزک
تب یل فون .

صفحه 38

در سوی دییم جزهزان هز زنز ی هزا
باای ونژه "نین مسر" نز ونژه "لزهزم و
پززمنهززم ز ززر" )Nationale belangen
نس فاده لب کنن  .جا اوی نیزارنز ه
بمنی دس مسب به سن ی رسمب در
ه ن لعادل آنچه در آلمیزرزا "نشزنزال
نین مسر" نال ه لب فزود دسز زاورد
زیادی ن نفر .فای بزه نیز خزاطزم
باف که "لزنزادز لز زب" کشزور در
قونن کشوری در نزیزم
نجزنی لخ
گمد ه ف ه بافن  .به عنونن نزمزونزه
هم نکنون قانونب در دسر ته ه نسر
که به لقمرنی لمبوط به "چشزم ننز نز
ل ب لح ن زن گب" که به لویوعاتزب
لانن ساخ مان سازی و نسز زفزاده نز
لح ن زیار لب پمدنزد و در تزویز ز
نی قانزون سزنز ی وجزود دنرد بزنزام
"چشم نن نز ل ب لح ن زن گب پای نر"
*** که در آن به ل ا ب  ۸۸لوردی نز
لناد ح اتب ل ب نفاره کمده نسزر.

بمنی نمونه نیارن ه  ۳تا نز نی

لونرد رن

در زیم تمجمه کمده نسر - ۲گاز زمش
بمناله های پای نر بزمنی هزمزه نجززنی
د زیرب لح ن زن گب  -پب ریزی یزک
لح ن زن گب با ک ف ر  -تضزمز ز و
تقویر ب زمون لزمز و نرتزبزاطزای بز ز
نلم ب.
در نیز لز ززان نلززا یززک لززوسزاززه
آکادل ک لع بم ه ن ی بنام ک نین َل
) Clingendaelکه بمرسب رونبن بز ز
نلم ب ه ن رن در دس ور کار خود دنرد
در یک سن **** تحزقز زقزب نزیزمنی
خودش رن به دولر ه ن تون ه کزمده
و خونس ه نسر که لونرد لزبزور پزایزه
خن و لشب و تصم زمزای دولزر قزمنر
گ من  .آکادلب ک نین َل در تزویز ز
نیمنی خود نوف ه نسر۲

"تعمیفب روف و لشخص نز لزنزادز
ح اتب به هم کشور کمک لب کنز تزا
ل زنن تأی منی و نفو خزود رن تزعز ز ز
کمده و لقاب ه با ته ی نی ل عز د رن در
نولویر قمنر ده  .در حال حایم کشزور
ه ن در لویوع "لناد ح اتب کشزور"
دنرنی یک سن ییزانزه و دربزمگز زمنز ه
نجزنی گوناگون ندنره کشزور نز زازر.
نی نوف ه  ۳لویوع رن به عنونن خن و
ن "لزنزادز لز زب" تزونز زه
لشب کال ِ
ل رزنز  -۲ ۲ودزادنری بزه سز زاز زم
دلوکمنسزب و حزرزولزر قزانزون -۸
ودادنری به سز زاز زم قزوننز ز بز ز
نلم ب  -۳رداه نق زصزادی .پزایزه نیز
سه نهم ر ح اتب بمنی کشور نز یزک
سو لازائز زب هاز زنز کزه نجززنی
گوناگون ندنره لزمز زرزر لاز زقزل نز
یر ییم در دس ور کار خود قمنر دنده ننز
و نز سوی دییم بزا قزانزون نسزاسزب
نساسناله کشور پادفاهب هز زنز و
تعه نی ب نلم ب کشور لزطزابزقزر
دنرن  .نی سه لهم نالبمده چارچوب و
پایه تصم م گ می سز زاسزب در نلزور
کالن رن بطور روف و کوتاه نرنئه کزمده
نن .
رژیم نساللب زده
نلا در نیمنن نربرِ
ِ
نز یک سو حرول ب که نماینز ه لز زر
باف وجزود نز نرد و نز سزوی دیزیزم
دس یاه "والیر دق زه" تصزمز زم گز زم
لط ق نسر و لفاه مب لانن "ل زر
ل ب و نیمنن" "طاغوتب" دننا ه ت قب
ف ه و باای آنها لفاه مب جع زب نز
قب ل "نلر نساللب و جهان نسزالم"
رن جاییزیز کزمده نسزر .نز نیز رو
جمهوری نساللب نیمنن نه لب خونه
و نه لب تونن حاد چ زی بنام "لناد
ل ب نیمنن" باف و در عزمزل پزایزه
تصم م گ می در جمهوری نساللب نزه

آین ه نیمی بمنی کشور و ل ر بز زرزه
"لناد روز" رژیم نسر .به نیز خزاطزم
نی حرولر به ل ا ب نز پ ش تع ز ز
ف ه بمنی لناد ل ر و کشزور نز زاز
ن نرد .بعنونن لثال زلانب که نز زازلزنز
دس مسب به پزول کزالن بزمنی نلزور
روزلمه نش نسر و ل ب ن ار کزه
نز نو پش بانب کن دسزر بزه دنلز
ب یانیان زده و لناب لعز نزب و یزموی
های نیمنن رن بب گز نر بزه آنزهزا لزب
دموف و یا بمنی ل تب طوالنب نجزاره
لب ده .
هزا
نط
نینره پاره نی نز نویان گا ِ
و گموه های س اسب گاهب نز "لنادز
ل ب نیمنن" سخ لب گوین نحز زمزاال
لنیورفان نی نسر کزه تصزمز زمزای
جمهوری نساللب در زل نه لعزاهز نی
با ب یانیان و نجمنئب کمدن آنها لخالز
"لناد ل ر نیمنن" نسر .در نی گزونزه
سخنان نی فائبه نیااد لز زیزمدد کزه
گویا حرولر نساللب تصم ماتب نز زز
لنطبق با لناد ل ر نیمنن لزب گز زمد
که "چن تایب" نز آنها لثال در لعاهز نی
با ب یانیان به یمر ل ر باف .
در ع حال نر آناا که کنزشزیزمنن و
نویان گان
نیزمننزب لزخزالز ِ کز ز زرِ
ِ
جززمززهززوری نسززاللززب دززاق ز ق ز ری
حرول ب و نز نی رو داق تای مگذنری در
تصم م گ می و س اسر کشزور نیزمنن
لب بافن سخ آنان نز "لناد ل زب"
چ زی جز ب هوده گوئب ن ار.
لنوچهم یزدیان  ۲۸نردیبهشر ۲٤۱۱
–  ۸لاه له ۸۱۸۲
* https://1997-2001.state.gov/
g
l
o
b
a
l
/
general_foreign_policy/00_perf_1.
pdf
** https://www.belfercenter.org/
publication/americas-national i n t e r e s t s -r e p o r t -c o m m i s s i o namericas-national-interests-2000
* * *
h t t p s : / /
www.denationaleomgevingsvisie.n
l/default.aspx
* * * *
h t t p s : / /
www.clingendael.org/sites/
d e f a u l t / f i l e s / 2 0 1 8 -0 8 /
PB_Vitale_belangen.pdf

وزیررر دفررای اااال ریررل ا ر

کرررد ا ررر

الز باشد نوارغزه را اشغال خروانرنرد
کرررد و ت ررا ر ح ف ر ررتی ر
جر ر رال ر رراد اسر ر ر
ناخدا محمد فاریس
وزیم دداع نسمنئ ل بمنی پایان دندن بزه
ته ی نسالل ار ها بم ع زه کشزور
نسمنئ ل تنها رنه ح ّ
ل رن نفغزال کزالزل
نونرغزه دننا ه نسزر .در نزورتز زرزه
ته ی وزیم دداع نسمنئ ل عم ب گزمدد
به نح مال باال نسمنئ ل رن لا ق ماً در
بمنبم ته ی رژیم نساللزب در نیزمنن و
کشور های عزمبزب خزاورلز زانزه قزمنر
خززونهز دند .هززمززچززنز ز وزیززم ددززاع
نسمنئ ل روز یرشنبه  ۸خمدند  ۲۰۱۱در
لصاحبه نی نعالم کمد کزه نگزم «الزم
باف سمنن تمور رن هال لب کن م ».
و
در لقابل نی ته ی سازلان حمزا
جهاد نساللب در غزه ن ز ته ی کمدنز
که ف ی ن نن قام خونهنز گزمدزر .بزه
نح مال باال نی گونه تزهز یز هزا تزنزهزا
پموپاگن نیب ب ش ن ار نلا بزمنبزم بزا

رم ررا

در ن ر رروارغ ر ررزه ب ر ررا

خوانند ماند!
گزنرفب در رسانه نین من ب ب ولبزمگ
 ۲۲روزه نسزمنئز زل بزا فزاخزه
جن
و جزهزاد نسزاللزب و
نیالب حما
روف ف ن نلرانای نیالزب نیز دو
سازلان تموریا ب جزهزان رن بزمنیز
دنف ه تا پ منلزون نقز نلزای نزیزالزب
ن اب ب رژیم نساللب نیمنن ب ش م تألل
نماین .
و جزهزاد نسزاللزب در
با وجود حما
غزه که تحر حمایزر و پشز ز زبزانزب
لالب و نیالب حرولر نسزاللزب در
نیمنن قمنر دنرن بزمقزمنری نز ز بز ز
نسمنئ ل و دولر خودگمدنن د ازطز ز
نلزرزان پزذیززم نز زازر .رژیزم دزاسز
نساللب نیمنن ب ش نز  ۰۱سال نسزر
که نسمنئ ل رن ته ی به نزابزودی کزمده

نسر .بعنونن یک نیالب بزا تزازمبزه
وزیم دداع نسمنئ ل تنها رنه حزل پز زش
گ می نز حمالی لزوفزرزب -پزهزازادی
و جزهزاد
لا د فاخه نیالب حما
نساللب رن ریشه کز کزمدن تزهز یز
دننا ه و به نح مال قوی نیم خزود رن
به کاب نه نلن ب نسمنئز زل نز زز نرنیزه
دنده نسر .هزم نکزنزون سزمنن رژیزم
آن سزمنن سزازاه
نساللب و در ر
 ۲۲روزه نسزمنئز زل و
پاس نرنن جن
نونرغزه رن پ موزی ق م ند کزمده و بزم
طبل تب غاتب عز ز زه نسزمنئز زل لزب
کوبن .

صفحه 39
تصویم یرب نز دعاالن بمجا ه د اط نب در تیاهمنی روز  ۰لاه له در حالب که ندام پ س نسمنئ ل روی نورتش زننو زده نسر

ر

و

در نی رنس ا ع ب خزالزنزه نی رهزبزم
رژیم نساللب در پاسد بزه نزالزههزای
و دب مکزل
رئ س دد م س اسب حما
جهاد نساللب د ازطز ز کزه وقزایز
جن  ۲۲روزه رن بزه وی گززنرش دنده
نن روز دوفنبه  ۳خمدند  ۲۰۱۱بزهزم
یک نز نی جان ان با ناله نی جونب دنده
نسر .در جونب ه به نسماع زل هزنز زه
ل یوی «ناله جنابعالزب رن کزه در آن
فمح و تح ل جهاد نخ م د اطز ز رن
لمقوم دنف هنی دریادر کمدم .لبزارزه
فما لقاولر در بمنبم ظ م و کزفزم و
نس ربار نسر و به حول و قوهی نلهب
پ موز خونه ف و نرض لق ّ سه رن نز
لو وجود غانبان تطه م خونه ز کزمد
ننفاءهللا» .در ناله دییمی که به زیزاد
نخاله رهبم جنزبزش جزهزاد نسزاللزب
نوف ه ل زیزویز «نزالزهی بزمندرننزهی
جنابعالب رن دریادر کمدم .جهاد بززرگ
و پ موز فما بمندرنن د اط نب چشم
دوس نرنن زان در سزمنسزم جزهزان رن
روف کمد .دلزهزای لزا در نزحزنزهی
لبارزنی فما حایم و دعزای لزا بزمنی
دونم و نس ممنر پ موزیهای فمزا دنئزم
نسر».

صفحه 40

قابل توجه نسر که نسالل ار ها در
آلمیرا حمالی به یهودیان رن در روزهای
نخ م که با درگ می نسمنئ ل و حزمزا
لمتزبزن نسزر رن ندززنیزش دنده ننز .
یهودیان آلمیرا نز لقالای نجمنی قانون
قانونیزنرنن و دولر بای ن خونس زه ننز
بمنی بمدنف گام های ب شز زم بزمنی
دززمونشززان ز ن خشززونززر هززای یززهززود
س زننه نق نم لثیم نناام دهن  .بزمنبزم
با گزنرش با اری نز خبمگزنری هزا نز
 ۲۱له تاکنون دسر کزم  ۸۰نزمزونزه
یهودس زی در سمنسم آلمیرا نز لزس
آنا س تا ن ویور فالل چن ی حم ه
د زیرب به نفخاص و همچن دسزر
کم چهار نمونه نز خمنبراری در کن ازه
ها و لمنکز جالعه یهودی ننازام فز ه
نسر.
بمنیور آلادگب و ندنله پز زرزار عز ز زه
نسمنئ ل رژیم نساللب نیمنن بز زش نز
 ۲۸۱هزنر لوفک و پهااد نن زخزاری در
لبنان ننبار کمده نسر و نح ماال ً هم ز
لق نر ن ز در عزمنق سزوریزه و یزمز
خ مه ف ه نسزر .نیز نقز نلزای در
کشورهای هماایه نیمنن بز زانزیزم آن
نس ره رژیم نیزمنن تزا بز سزر آوردن
هژلونب کالل در لنزطزقزه و نزابزودی
نسمنئ ل به نق نلای بب یبای گزمنیزانزه
خود در خاورل انه ندنله خونه دند.
بمنی ب سر آوردن هژلونب کزالزل در

لنطقه رژیم نساللب به لناب لزالزب
ب ش زمی نز زاز دنرد و تزحزمیزم هزای
نق صادی آلمیرا لان نز پ شبمد نهز نف
رژیم در نی رنس ا نسزر .هزم نکزنزون
رژیم با طمدهای لعاه ه بمجام در ویز
لشززغززول لززذنکززمه نسززر بززا ه ز ف
بمدنف ه ف ن بعضب نز تحمیزم هزا و
آزند ف ن پولهای ب وکه ف ه نیمنن .در
نوری آزند ف ن پولهای ب زوکزه فز ه
رژیم نز نلرانای ب ش می نه تنهزا بزمنی
حمایر و پش بانب نز فبه نزیزالز زان
ن اب ب تزحزر دزملزان خزود بزمخزوردنر
خونه ف ب ره دس ش در سزمکزوب
نع منیای دنخ ب ن ز ب زشز زم خزونهز
ف  .الزم به توی نسر که عزالرغزم
رژیزم
همگونه ن اه نز لذنکزمنی ویز
نساللب دسر نز غنب سازی نورنن زم
با غ یر الزم بمنی ساخر بزمزب نتزم
بمنم نرد زیمن دسر یابب به بمب نتم
رن بمنی بقزاء رژیزم خزود نسز زمنتزژیزک
ل نن  .بمنبم با خبمی در خبمگزنری نیمنا
رژیم ساخ ار گموه هزای تزموریاز زب
ن اب ب خود در خاورل انه رن بزازنزیزمی
ل رن  .نز ب فبه نیزالز زان لزوجزود
ندمندی که به والیر ع ب خزالزنزه نی
نع قاد دنرن رن دس چ و نن خاب کمده
و گموه های یمب ب ج ی ی بزا تزعز ند
نفمنی کم م رن تشر زل لز ز هز  .نیز
ندمند هم نکنون در عمنق و لزبزنزان در
حززال آلززورش الزم فززالززل آلززوزش
خ بانزب کزاربزمدی لزوفزک پزهزازاد
نن حاری و جزنزیزهزای سزایزبزمی لزب
بافن  .فبه نزیزالز زان در سزاخز زار
ج ی در جنیهزای نز زابز زب رژیزم در
خاورل انه و دییم نزقزاط جزهزان لزورد
نس فاده قمنر خونهن گمدر.
همانیونه که قزبزال ً تزذکزم دنده فز ه
نسمنئ ل پس نز تامبه جن  ۲۲روزه بزا
و جهاد نساللب در غزه لابزور
حما
به بازنیمی نس زمنژیزک نزیزالزب خزود
خونه بود .در نی رنبطزه رندیزو پز زام
نسمنئ ل خبم دنده که رئ س س اد کزل
نرتش نسمنئ زل ژنزمنل آویزو کزوخزاوی
دوفنبه  ۳خمدند  ۲۰۱۱بزا نلز زمنن و
دززملززانزز هززان نرفزز نسززمنئزز ززل در
همایشب فمکر لب کن کزه در آن
و جهاد
ن ایج جن یازده روزه با حما
نساللب لورد بمرسب و رنیززنزب قزمنر
و
لب گ مد .لویوع نن ب نیز بزحز
تبادل نیم آن نسزر کزه نز نیز پزس
نرتش نسمنئ ل به چه ت نب م نیالب و
نلن ب در بمنبم غزه بای دسزر بززنز .
نیمننب نسمنئ ل نز آنار که عزالرغزم
یمبه سنی نسمنئ ل به غزه نح مال
و
نز سمگ می لوفک پمنکنب حزمزا
جهاد نساللب با ار باال نسر.

خبمگزنری بز زولزبزمگ در یزک گززنرش
تح ب نوف ه نسر «جن غزه نیاه
غمب رن بم خطم جهانزب لزوفزکهزای
رژیم نیمنن ل ممکز کمد .نکزنزون نز نی
نسمنئ ل نابر به نی خطمنی بز زش
نز گذف ه در نلمیرا فن نر دنرد .نیز
خبمگزنری نوفر که نیاالی لز زحز ه و
کشورهای جهان نبای همزچزنزان نیز
ته ی هزای لزوفزرزب رژیزم نیزمنن رن
دسر کم بی من  .در نی گزنرش آلز ه
کززه بززمنی گززموههززای جززهززادی چززون
و جهاد نساللب که نز سزوی
حما
جمهوری نساللب حزمزایزر لزالزب و
تا حاتب لبفون رکورد ج ی ی نز
نیم توننائب تاز ز زحزاتزب و حزمزالی
لوفرب در بمنبم نسمنئ زل بزه دسزر
آل ه که ویع ر دع ب لنزطزقزه رن بزا
گذف ه ل فاوی لزبکزنز  .بز زولزبزمگ
نوف ه نسر  ۲نی گزموههزا در عزمض
 ۲۲روز درگ میهزای نخز زم بز زش نز
 ۰۱۱۱لوفک بزه سزوی فزهزمهزای
نسمنئ ل پمتاب کمدن که بمد بزمخزب نز
آنها به  ۸۷۱ک ول م لبرس  .نی رقزم
ج ی در لقایاه با جن سزال ۸۱۲۰
در آن زلان در دزانز زه ۷۱
که حما
روز تنها  ۰۷۱۱لوفک ف ک کمد کزه
یک جهش نزیزالزب بزمنی نیز گزموه
لحاوب لبفود.
جن  ۲۲روزه لز زوقز فز ه ولزب
و جزهزاد
لا ه نسمنئ ل و حزمزا
نساللب ح ّ
ل نش ه و بازادگزب هزم
قابل ح ّ
ل ن ازر .نسزمنئز زل و دولزر
بزمیزاسزر آقزای
خودگمدنن د اط
بای به پای ل ز لذنکزمه
لحمود عبا
بمگمدن و نقشه رنه «دو کشزور و دو
ل ر هماایه »رن دوباره روی ل ز قزمنر
دهن  .نی لشرل نسزاسزب بزایز در
پای ل ز لذ نکمه حز ّ
ل فزود در غز زم
نیزنزصزوری غزائز زه بز ز نسزمنئز زل و
د اط نز ب نخزونهز ردزر .رژیزم
های جنای رار لزانزنز رژیزم نسزاللزب
و
نیمنن و گموه های ندمنطب حزمزا
جهاد نساللب نز دمنر درگز زمی هزا
نسز زفزاده کززمده و آتزش درلزنزطزقززه
خاورل انه رن ب ش م فع ه ور خزونهزنز
کمد.
ناخ ن لحم دارسب
 ۸۰لاه لب ۸۱۸۲

بیانیه جباله میل ایران خارج از کشور

نه به انتخابات
هموطنان
جبهه ل ب نیمنن نز هنیام تأس س توسن زن ه یاد دک م لحم لص ق بمنبم با لنشور جبهه ل ب نیمنن در لونق سمنوفر
ساز در آگاهب دندن به لمدم س م ی ه نیمنن پ شیام بوده نسر.
نمونه – آگاهب یاد آیر نله بهش ب نز ل قط ناله جبهه ل ب یک روز پ ش نز گمد هم آیب در ل نن دمدوسب –
تهمنن در ب ا م خمدند سال  1411باع ف تا خم نب در نطقب به گف ه خبم گذنری ها جبهه ل ب و ل ب ها رن
لمت و خونشان رن حالل نعالم کن .
“نیام جمهوری نساللب ب ل ل جنایر هایب که نناام دنده داق پاییاه لمدلب و حقان ر قانونب نسر« .بخشب نز قط
ناله گمدهمایب جبهه ل ب در ل نن دمدوسب تهمنن
در ویع ر دوق نلعاده آن دورنن ب ل ل جن نیمنن و عمنق و همراری های تنیا تن هون خونهان خم نب حزب توده و
د نی ان نکثمیر و ن ز گمنیش لذهبب حاکم بم جالعه تع ندی نز همون نن فورنی لمکزی جبهه ل ب بازدنفر پنهان و یا
کمدس انب
هوفن
ناگزبم نز جالی وط ف ن – نز جم ه دک م حاازی دک م له ی ن ر دک م کمیم سناابب و لهن
و دییم نعضای فورن .
بهانه نی بود بمنی ندنله سمکوبیمی های ب ش م و بازدنفر و نع نم ل ب گمنیان و آزندی خونهان به ویژه آنره
جن
تحمیم نن خابای نز سوی بمخب نز سازلان ها و فخص ر ها ی س اسب همچن جبهه ل ب بمون لمز  .پس نز نعالم
آتش بس و نوف ن جام زهم توسن خم نب کشان ن لمدم به پای نن وق های رنی گ می تنها با وع ه وع ها نلران
پذیم بود.
هموطنان – نز آن پس حاکم ر نساللب با طمح ننول گمنیب و ننالح ط بب و با فعار ب وب تم در چن دوره نز نن خابای
توننار با کشان ن بخشب نز لمدم به حوزه های رنی گ می و با ندزودن بم فماررنی دهن گان بمنی خود به ظاهم
لشموع ب کاب نمای .
نی بار نلا لمدم دییم حایم به فمکر در بازی ها و تمدن های نن خاباتب نز پ ش لهن سب ف ه با ار آفرار
سمدل نرنن نیام نس ب ند لذهبب آزندی کش و ی نیمننب که لمدم رن نز ها ب ساقن کمده و همه حقوق نناانب و
فهمون ی آنان رن زیم پا نهاده نسر ن ا ن و تا تحقق آزندی و نس قالل و ع نلر نج ماعب نز پای نخونهن نشار
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جبهه ل ب نیمنن – خارج نز کشور نمایش نن خابای کنونب بمنی بمگزی ن رئ س جمهوری رن تحمیم ل نمای و نز لمدلب که
تصم م گمد ه نن با ماندن در انه ها و الی گراردن یابانها و اماکن به ک ر نیام جمهوری نساللب
والیب «نه» بیوین پش اانب ل رن .
جبهه ملی ایران

ارج از ک

بیست و ونجا مه 0202

ور

رویاهای ما و شالق آنها
کاری از مانا نیستانی

