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صفحه 3

حزب مهم ترینرس زرانمراع ص ری ر
زیازت صرنی در دنیای امیصن ازت ص
بسیاری ان احب نظیاع فرسرسریر ی
زیازی بیآنند ،ا سری ترینرس بسر ری
تحقق دموکیازی رقابت حزبی ازت.
ان خابات بدصع رقابت احزاب معنا نریری
نابد .ان انس رصی در جامعر ای امرنراع
محقق شدع دموکیازی هسرت ،کر
دالت زیازی بیقیار باشد ص احرزاب
مخ سف با قرانرد مر ریراصت ان امرنراع
داش س فعالیت زیازی ب نک میرزاع
بیخوردار باشند .در چنریرس شریانر ری
مبارنات ان خاباتی می تروانرد مرعرنرای
حقیقی ب خود بگیید .در چنیس مبرارن
ای احزاب ،نامزدها ص بینام های خرود
را ان طینق رزان هرای مسر رقر ان
حاکییت در فضرانری بردصع زرانسرور
یض می دارند ص ب جامرعر فری رت
داد می شود ک در ارتربراط برا انرس
احزاب ص نامزدها ب طور مس قیم قریار
گییند ص بر روانرنرد بردصع هریر ف رار
زیازی ص اج یا ی ب ان خاب حیح
بیزند .احب نرظریاع ،مر ربرو رات،
رزان ها ص شخریریرت هرای مریجر
اج یا ی نیز انس امناع را دارند ،حری
های تبسیغاتی اری ان صاقعیت را مرورد
پیزش قیار دهرنرد ص بریای جرامرعر
رصشنگیی نیانند ص ان مرنرابر ترامریرس
هزنن های تبسیغات بپیزند .هم چنیس
در مواردی ا یال نظارت مسی نرا بریرس
الیسسی بیای تضییس حت ان خابات ص
جسوگییی ان بیصن خ رونرت ص ا ریرال
قدرت مس قیم ص غییمس قیم حاکیراع
در امی ان خابات آناد ورت مری گریرید.
ان
مررانررنررد ان ر ررخررابررات رصزرری ر پ ر
فیصپاشی اتحاد شورصی نا در آفینرقرای
ان آپارتاند .شراخره هرای
جنوبی پ
دموکیازری بر دمروکریاتریرک شردع
حنومت ان مسریری ازر رقریار مرواننرس
حقوق ب یی ص آنادی های مردنری ص
زیازی در لوای نک قانونی ازازی
ک بدصع تنراقر  ،پ ر ریربراع چرنریرس
مواردی باشد ص حاکیاع را مسرورول ص
مست را محق ن فقط منرسرف بردانرد ص
امناع م ارکت ص رقابت زریرازری را
ب گون ای ادالن بس یزانی کرنرد.
جیهورنت درگیص ادار ی ک ور توزرط
میدم بدصع هی گون دخالت آمریانر ص
خودکامان ازرت ص شرهریصنرداع نرک

دصلرت

جیهور موظف ب دفاع ان ا ر
شهی آناد هس ند.
در دموکیازی تبعیت میدم ان حنومرت
بی مبنای تیس نیست ص زان ص کارهای
حنومت در رازر رای ترامریرس رضرانرت
نسبری آحراد مریدم ازرت .ترعریریرس
میررسررحررت فرریدی صلرری در چررارچرروب
قوانینی ضرامرس م رارکرت مرسری در
زینوشت ک ور ازت .آنادی ان اراد
ی خودکامگاع ص آنادی بیای گزننرش ص
م ارکت زیازی در موقعی ی بریابری،
رصح دموکیازی ب مریرهروم ترحرینرف
ن د ی آع ازت ص با قانوع مب نی بری
حرراکرریرریررت مرریدم هرریررسرروزررت.
م یص یت قردرت حرنرومرت اراد ی
میدم ازت .لیبیالیرسرم بر مریرهروم
فسسیی-زیازی آع مبارن برا قردرت
خودکام بیای تامیس آنادی های مرسرت
در دانی ی قرانروع ازرازری ازرت.
لیبریالریرسرم مربردا قردرت مرحردصد ص
م یصط ازت ص دربیگییند ی تینریرک
قوا ص حقوق ب ی می براشرد .بری انرس
مبنا هی در بیابی قانوع بیابیند ص آنادی
 ،بریراع ،اجر ریرا رات،
قید  ،اندن
م ارکت زیازی ص دالت در امرنراع
انررس م ررارکررت ان ا ررول آع ازررت.
دموکیازی قاب تسیی ب حون هرای
اج یا ی ص تبسورش در تامریرس ص رفرا
اجر ریرا ری ،رنرعر ری بریای اق رار
نحی نش کارگیاع ،ا نا ص مانرنرد آع
ازت .میا ات حرقروق اقرسریرت هرای
مخ سف معیار زنرشرش خروبری بریای
ارننابی دموکیازری در هری ک روری
ازت .آنادی احزاب ص مر ربرو رات بر
نواع ارکانری مرهرم در شرنروفرانری
دموکیازی بسیار تعییس کنند ازرت.
ی رای دادع آنین
ان ناد نباند بید ک
ی دموکیازی نیست ص هی پسرونردی
بیای دموکیازی جز در بیاع فسسریری
انواع شناخ شد اش تحینف ص زرو
از یاد ی فینبناران ان انس نام ازت.
ان دنگی زوی گیص های ذی نی ص ذی
نیوذ با البی های ثیصت ص قدرت نربرانرد
ب وانند با ظاهی قانونی ص شربر احرزاب
مدنینت رقابت های زریرازری را بری
هد گییند .بیای تبسیغات باند امنانرات
رزان ای بیابی باشد .هیچرنرد برانهرم
زیمان داری با امناع بی یی مینرس
حن صرصد کند امرا قروانریرس
ازت ب

ان خاباتی می تواننرد براندارنرد نرظرم
بخش باشند .حقوقی چوع ا ریاضرات
مدنی ،تشیعات ،امنیت در حیرس بریراع
ان آع ،امرنراع نرهرادهرای
آنادان ص پ
نظارتی دموکیاتیک بری حراکریراع مری
توانند قوام بخش چنیس رصندی گیدند.
م ازیان نخس یس ان خابات انرس قریع
در زال  0011در انیاع صاجد هیر نرک
ان شرراخیر هررای ا ررسرری ص رصنرردی
مب نی بی تعارنف دمروکریازری نربرود
ازت ص ان جرهرت رسریری انر رخرابری
دموکیاتیک ورت نگیف ازت .بی ی
ب بیعت گیصهری ککر در بریابری آمرار
اج ناب گیاع ان شیکت در ان رخرابرات ص
آرای باطس اقسیت محسوب می شرود
با حاکیاع پیدا ص پنهاع قردرت شربریر
ازت .الن ی زخت قدرت ناپازخرگرو
ب مست ،کر بری ثریصت بریرت الریرال
دز ش بران ص در ری ر زریرازرت
مان ا ازت.
داخسی ص خارجی فا
کسی ک هی زابق ی رصشرنری در
ی ر ی اجریانری نرداشر ر  ،هریر
تحییالت میتب ی ندارد ،زرال هرا ان
ز وع های قو ی قضانی بود ازرت
ص خودش ان ناکارآمدی ص فساد شردنرد
در آع می گوند ،چیا زم قو مرشرینر
می کند؟ چ بینام ی کارشرنرازرانر
ای دارد ،ک در مسابق ای بی رقریرب
ص ان پیش معسوم ب جرانرگرا رنرازرت
دصلت صارد می شود؟
هنون نسینس ز ود ها ،فیهاد میثیی
ها ،رضا خنداع مهرابرادی هرا ،آبر ریرس
بن اش ها ص بیادراع نرونردی ص ردهرا
انیانی آنادنخوا ص حق طسب دنرگری ،در
شهیهای مخ سف در بند ننردانرنرد ،امرا
قرراتررالع زرر ررار بررهرر رر رری هررا ص
ص
شییمحیدی ها ص شهریرداع کرود
بزرگ دی ما  ،69آباع  69ص شرهریرداع
مظسوم جنبش  99ص کوی دان رگرا ص
ق های ننشیی ای ص بسیراری دنرگری
آنادان ان هی محنومی ی رهانند .پیصند
ی م شاصناع ب اموال یومی با ارقرام
نشومی صابس رگراع بر مریاکرز قردرت
بانگانی مری شرود امرا شریراری ان
کسانی ک ب ست ناکارآمدی اق ریراد
ک ور صرشنس شد اند در نندانند.

در بیستویکمین سال حبس؛ نامه سعید
ماسوری از زندان رجایی شهر کرج

صفحه 4

خبیگزاری هیانا – زعید مرازروری ،ان
قدنییتینس نندانیاع زیازی انیاع برا
نوش س نام ای نسربرت بر ترحروالت
پیش رص ان جیسر انر رخرابرات رنرازرت
جیهوری  ،۰۰۱۱صاکرنرش ن راع داد
ازت .اص در بخ ی ان انرس نرامر بر
درگرریرریی هررا ص دصگرران ر هررای درصع
حاکییت اشار کید ص می گوند “ انرس
بانی زالهای زال خوع هرزاراع هرزار
جواع انیانی را بی زنگ فیش خیابانهرا
رنخت ص در ننداع ص خان های امس تنر
تن کید ص نا در خیابانها ب شن ازید
بی زی ص ورت دخ یانیاع پاشید شرد
ص جوانانیاع را در فقی ص بینراری ص بری
آنرنردگری فریص برید ص انربرو کرودکرراع
معیومیاع را در نبرالر هرای بریریصع
شهیها ،ب نبال گیدی ک انرد” .آقرای
مازوری بیستصننییس زال ان دصراع
ابرد خرود در ننرداع
محنومیت حبر
رجانی شهی کیج زپیی می کند.
ب گرزارش خربریگرزاری هریانرا ،ارگراع
فعاالع حقوق ب ری در
خبیی مشیو
انیاع ،زعید مازوری ،ان قدنییترینرس
نندانیاع زیازی انیاع با نوش س نامر
ای نسبت ب تحوالت پیش رص ان جیسر
ان خابرات رنرازرت جریرهروری ،۰۰۱۱
صاکنش ن اع داد ازت.
آقای مازوری در بخ ی ان انس نرامر
ب درگییی هرا ص دصگرانر هرای درصع

حاکییت ک “بانی کثیف” مری خروانرد
اشار کید ص مری گرونرد “ انرس برانی
“ زالهای زال خوع هزاراع هزار جواع
انیانی را بی زنگ فیش خیابانها رنخت
ص در ننداع ص خان های امس ترنر ترنر
کید ص نا در خیابانها ب شن ازیرد بری
زی ص ورت دخ یانیاع کب بهانر بری
حشابی ص بد حشابی پاشید شرد ص
جوانانیاع را در فقی ص بریرنراری ص بری
آنرنردگری فریص برید ص انربرو کرودکرراع
معیومیاع را در نبرالر هرای بریریصع
شهیها ،ب نبال گیدی ک اند…” ص هی
بار تو ی می کیدند ک بریای انرنرنر
صض بدتی ان انس ک هست ،ن ود… ب
هیاع “در” رضانت بدهیرد… .ص هری برار
ان خاب “بد” بیای مقابس با “بدتی” … ترا
میدم را ان م البر صاقرعری شراع کر
هیاع “ آنادی ص حراکریریرت مریدمری”
ازت بان دارند”.
آقای مازوری نام خود را چنیرس آغران
می کند “إ َّ
ع الَّ ِذنسَ ن َْن ُیر ُی َ
صع بِرَنَراتِ َّ ِ
ِ
ُ
َرق َصن ْ
َرقر ُ رس َ
َصن َْق ُ سُ َ
روع
وع ال َّن ِب ِیِّیسَ بِ َغر ْی ِ
ری ح ِّ و
ْ
صع بِ ْ
الَّ ِذنسَ نَأ ُم ُی َ
رالرق ْ
راس
ط ِمرسَ الر َّن
ِرسر ِ
ِ
َ
َفبَ ِّ ِ ْی ُ
َ
ه ْ
ِیم کآل ییاع ۱۰
م بِ َعذابو أل و
ست اننن “ رای مس زینگونری” حری
قاطب میدم انیاع شد را مریر رواع ان
میدمی ک ننی بار فقی کیی خم کرید ص
تواع تهی قوت النریروت خرود را هرم
ندارند پیزید ،ان کرودکراع کرار ،نبرالر

گیداع ص گرورخروابراع …… مریر رواع ان
زوخ بیاع بسوچ ص کولبریاع کریدزر راع
پیزید ،می واع ان کارگیاع ص پیز اراع ص
معسیاع ص بانن سر رگراع کر هری رصن
م الب دز ینج ب نغیا رف خودشراع
را میننند ،پیزید ،می واع ان دخ ریاع ص
پسیانی ک ن نندگی ص زبک نندگری
ک ح ی اخ یار پوشرش خرود را هرم
ندارند ،پیزید … می واع ان مادرانی ک
فینندان اع در آباع  ۸۹در خریرابراع ص
نیزارها ب خا ص خوع ک ید شدنرد،
پیزید ،ص مریر رواع ان خرانرواد هرای
هواپییای اصکیاننی ص خانواد هانی ک
ب خاطی بی لیاق ی ص تالش رامردانر
در مینوع کیدع صرصد صاکسرس کریصنرا،
ررزنررزان رراع را ان دزررت داد انررد،
پیزید ،مریر رواع ان هریر ننردانریراع
زیازی ص خانواد هان اع پیزیرد ص
ان مس ،ک ب جیم هواداری ان زانمراع
مشاهدنس خسق  ۱۰زرال را در ننرداع
گذراند ام پیزید… .هیاع مشاهدننی
ک ان هیاع خیداد ما زال  ۰۶۳۱بری
ا الح ناپذنیی انس رژنم تاکید کریدنرد ص
مقهور ک ار ص شننش ص ننرداع هرای
ده  ۳۱ن دند”.
اص در ادام ب درگیریی هرا ص دصگرانر
های درصع حاکییت ک “بانی کرثریرف”
می خواند اشار کید ص می گوند :انس
بانی “ زالهای زال خوع هزاراع هرزار
جواع انیانی را بی زنگ فیش خیابانهرا
رنخت ص در ننداع ص خان های امس تنر
تن کید ص نا در خیابانها ب شن ازید
بی زی ص ورت دخ یانیاع کبر برهرانر
بی حشابی ص بد حشابی پاشید شد
ص جوانانیاع را در فقی ص بینراری ص بری
آنرنردگری فریص برید ص انربرو کرودکرراع
معیومیاع را در نبرالر هرای بریریصع
شهیها ،ب نبال گیدی ک اند…”
آقای مازوری در نام خود اضاف مری
کند“ :ص هی بار تو ی مری کریدنرد کر
بیای اننن صض بدتی ان انس ک هست،
ن ررود… برر هرریرراع “در” رضررانررت
بدهید… .ص هی بار انر رخراب “برد” بریای
مقابس با “بدتی” … تا میدم را ان م البر
صاقررعرری شرراع کر هرریرراع “آنادی ص
حاکییت میدمی” ازت بان دارند.

طیف آنن امریصن شریانرط بر جرانری
ک ید شد کر “رئریرسری” کر بری
ازاس نه ینرح قریاع نر ترنرهرا ان
قاتالع میدم انیاع ک در نمی قراترسریرس
ردر
انبیا ازتک چیا ک م رابرق آنر
ک س میدم دالرت خروا ص ردالرت
طسب ب مثاب ک ر رس انربریرا ازرت
کاندند اصل من خب ص م سوب حاکریریرت
شد ص الب نهی مباحات ک قراطربر
هیوطنانیاع هم ب اصجی ان آگراهری
صاقعی رزید اند ک مرنرازرب ترینرس
پازخ ب انس شیانرط را در “ رای مرس
زینگونی” ناف انرد چروع ربراراتری
نظیی” ن ب جیهوری ازالمری” کانرگرار
نمانی هم جیهورنت ص ازرالمریرت در
کار بود  ”،مس رای نییردهرم” ص ” بر
مس دخسری نردارد” ص “مرس م رارکرت
نییننم” ص امثالهم را ،کسرانری مرثر
احیدی نژاد هم سرنری مریرگرونرنرد ص
طبیعی ازت ک میدم در مر رالربر ص
خوازت صاقرعری خرود” آنادی ص حرق
تعییس زینوشت خود” فیاتری ان هریر

اننها ب ” رای مس زینگونی ” رزریرد
باشند.
نند باد آنادی  /نند باد مقاصمت میدم
انیاع  /زعید مازوری ننرداع رجرانری
شهی  /خیداد ”۰۰۱۱
دک ی زعیرد مرازروری مر رولرد ۰۶۰۰
ازت .صی ب منظور ادام تحیریر در
ک ور نیصژ ب زی میبید تا انرنرنر در
اردنبه تما زال  ۰۶۹۱ب خرانرواد
ان اع اطالع دادند ک زعید در حریرس
بانگ ت ب انیاع توزط ماموراع صنارت
اطال ات در شهیز اع دنفول دز گیری
شد .اص در تارنخ  ۰۸دیمرا  ۰۶۳۸بر
اتهام ضونت در زانمراع مرشراهردنرس
خرسرق انرریاع در شرهرریزر راع دنفررول
بانداشت شد؛ هی چند باند اشار کرید
ک در اردنبه ت زال بعد ب خانرواد
صی بررانداشررت اص اطررالع داد شررد.
ان اع ان نماع دز گییی مدت  ۰۰مرا
را در ننی ان زسولهای انیریادی ادار
ان آع
اطال ات اهوان زپیی کید ص پ
ب بند  ۱۱۸ننداع اصنس من ق شد.
این زندانی سیاسسای ناتاسیا اس

ا گسه انقالب تتران
سسل ١۸۳١
بس اتتسم محس به به اعدام ماحاما م
نتسیت حاماو وب باه
شد ولی
حبس ابد تقلیل پیدا کر .
آقای مازوری ان نماع بانداشت تا انرس
لحظ بدصع هریر گرونر مریخیری در
اماکس مخ سیی ان جیس برانداشر رگرا
ادار اطرال رات اهروان ،ننرداع اصنرس ص
خرود را
ننداع رجانی شهی کیج حب
زررپرریی کررید ازررت .انررس ننرردانرری
زیازی در طی بریرش ان  ۱۱زرال
تحی حب  ،بارها ص در مرواجرهر برا
اقدامات غییقانونی مسووالع ننرداعهرا
ص نییصهای امنی ی ا یاب غذا کرید ص
زابرقر آزریربدنردگری جسریری ص
محیصمیت ان میاقب پزشنی در ننرداع
را نیز دارد.

صفحه 5

"رئیسی باید
به خاطر
جنایاتش
محاکمه شود و
نه رئیس جمهور"

مصدق و سیاه کردن چهره او
میررردق
دصلررت اص را
ص
نیز هیچوع هی رصنداد ص پدند تا رنخری
دنگی باند در ظی نمانی ص منرانری آع
زنشید .جیناع های دصراع تیدی اص ص
ماجیاهای  ۱۵ص  ۱۹میداد  ۰۶۶۱تقینبرا
ب تیامی ،ص ح ی با صرصد در جزئریرات،
کم صبیش رصشس شد ازت .میردق
ص دصلت اص هم نظیی هری انسراع دنرگری
طبعا معیوم ص بیی ان خر را ص لرغرزش
نبود ص حر ری برعرضری خیرو ریرات
ناپسند کمث زو ظس افیاطی ص شرک
ص تیدند نسبت ب دنگیاع نیز داشرت.
اما انس ها دلیسی نیست ک بعضی بری
اص ب وپند ،ص مثال ب خاطی الق ای کر
ب انس نا آع مقام نا تینی ص انردئرولروژی
درگذش دارند ،فقط بی نقاط ضعرف اص
تییکز کنند ص کین تونان بی اص ب انند .
توج کنید ک اگی مست های دنگی هرم
نسبت ب بزرگاع تارنخ خود انس چنریرس
بیخورد می کیدند ،هی نک ان آع هرا
دنگی دارای «میراخری مرسری »نربرودنرد.
دربار ناپسووع ص آدنائی ص جورج صاشنگ س
ص فیاننسیس رصنصلت ص ژنیال دصگ ص دنگی
»میاخی «ارصپانی ص امیننانی ب انردان
کافی حبت شد ص نقاط ضعف آع ها
در نندگی اج یا ی ص خیو ی کرم ص
بیش بیای هیگاع رصش ازرت ،صلری

معیوال کسی ب زبب انس نقره هرا
مننینقش تارنرخری ص خردمرات دصراع
زان آع ها نیی شود .انانس بابت ،بر
صننس وع چیچی هم می تواع اشرار
کید .امسال ک  ۱۱۰۶بر مرنرازربرت
های مخ سف ک اب ها ص مقالر هرانری
گوناگوع دربار انس «ازر رور »مرسرت
انگسس اع من یشد .اهییت چیچریر
درحافظ تارنخی بین انیانی ها یردترا
ب خاطینرقرش ص رهربریی اصدر دصراع
طوفانی جنگ جرهرانری دصم امسرت.
حال آع ک اکنوع رصشس شرد ازرت
ک بعضی تیییم ها ص فیماع هرای اص
در آع جنگ کامآل مییبت بار بود ص بر
شردع ص میردصمریرت هرزاراع
ک
زیبانانگسیسی منشریشرد  ،ص حر ری
خ ی شنست بین انریرا را پردنرد آصرد
بود .
انقضا ،خود ما ،برا چ رم پروشری نرا
ح ی ب فیاموشی زرپریدع برعرضری
خ اها ص یات ص رف ار ناپسند برزرگراع
تارنخی خود درگذشر ر هرای دصر ترا
نزدنککانکورصش کبیی ص دارنوش ص شرا
باس ص نادرشا گیف تا امییکربریری ص
بعضی رجال در م یصطیت ص بعرد ان
آع  ،خاطی آع ها را بزرگ می دارنم ص
ب شاگیداع ص فیننداع خود برا تریراخری
من ق می کنیم .صلی نیی دانرم کر
بعضی ها ،ب خیوص در اصقراتری کر

پیام تسلیت شورای مرکزی جبهه میل ایران به مناسبت
دبی کل حزب ملت ایران
درگذشت خشو سیف ر
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بانگ ت هی ب زوی اصزت
در زپید دم امیصن ز شرنب بیرست
ص دصم تییمررا  ۰۰۱۱خورشرریدی آقررای

خسیص زیف دبییک حزب مسرت انریاع
ب زیای باقی ص دنار حق ش افت .
خررسیص زرریف ان نوجوانرری ص ان زررس
پانزد زرالگی ص در دصراع اصج نهرضت
مسی کیدع نیت صتر نی دصلرت مسری
میدق ب ضونت حزب مسرت انریاع در
آمد ص در حسق ناراع شرادرصاع دارنروش
فیصهرری شررهید جاصنررداع نهررضت مسرری
ص رهبی حزب مست انیاع قیار گیفت  .اص
ان
چ در رژنم زابق ص چ در رژنم پ
انقالب  ،تاصاع آنادنخواهی ص ازر قالل
طسرربی خررود را بررسیار پیداخررت کررید .
ان
خسیص زیف ان آذرمرا  ،۰۶۳۳پر
شررهادت پیصان ر ص دارنرروش فیصهرری ب ر

مثال ب مرنرازربرت رصن مرسری شردع
نعت نیت نا کودتای  ۱۹میداد صامثال
انس ها نام ص خاطی میدق بر مریراع
می آند ،چیا انانس شیو میضی ردصل
کید ص تالش صافی در زیا جسرو دادع
چهی میدق می کنند .درحرالری کر ،
ب قول ننی ا ننرونسرنردگراع راحرب
نظی »پدند میدق انشخییت میردق
افزصع ازت .ص هم انا نس رصزرت کر
انگذشت کشیت زرال ان آغران
پ
حنومت کوتا اص ،نقش صی برزرگر ری ص
مشس تی ان حیرات اص ،هرم چرنراع بری
حن تارنخ انریاع ص جرهراع ازر روار
ازت« .
آری ،به یازت انرس پردنرد ص نریریصی
اخالقی را ک بر نریراد ازر رقرالل ص
آنادی ص دموکیازی ص پاکری انریراع ص
صطس دصز ی در انیاع معا ری تربردنر
شد ازت آلود نننیم ،بسن بنوشیم
ادقان ان خوب ص برد دزر راصردهرا ص
افنارص شیو های ی دصراندن ان نا
کوت بینان آع دصراع فیا گیینم ص ری
آبادانی ص آنادی انیاع زنزکنیم.
میهس پیزت انیانی ،محید میردق ص
کررودتررای انررگررسرریررسرری-امررینررنررانرری،
کینس وفی دصبرسرگکبریگریداع ان هریمرز
هیانوع پور  ،ص ۰۵۸-۰۳۰
پاناع گی ار :هیمز هیانوع پور

دزررت کرروردالع جنانررت کررار  ،زرریت
دبییکسی حزب مست انریاع را هرد دار
گیدند  .اص شخیی ی آنادنخروا  ،صطرس
دصزت  ،م یس ص از وار بود.
مرررا برررا تازرررف ص تررراثیی بررری کررریاع
درگذشررت آقررای خررسیص زرریف را ب ر
خانواد ارجینرد اص  ،بر ا رضای حرزب
مسررت انرریاع ص برر هیرر پوننرردگاع را
نهررضت مسرری ص پررییصاع مرریدق بررزرگ
تسسیت می گونیم .
شورای میکزی جبه مسی انیاع
تتران –  ٠٠تیرمسه ١۰٢٢
خ شیدب

جبهه ملی ایران

اخراج و سرکوب کارگران را متوقف کنید
هم طنسن عزیز!
د رصن ازت ک کارگیاع نشیب ص شینف تازیسات نی ی ص پ یصشییی انیاع در زیازی ک ور ص در میاکز م عدد ،در ا یاض ب
کیبود دز یزدی ک بیای تامیس نک نندگی حداقسی آناع کیانت نییکند ص هیچنیس ا یاض ب کم بودع رصنهای میخیی
ماهیان ص نامنازب ص غیی بهداش ی بودع ص زخ ی شیانط محیط کار ،دزت ب ا یاب ند اند .صق ی مسووالع ب صض
معی ت کارگیاع توجهی ندارند ص ب خواز های بی حق آناع ا نانی نییکنند ،جز ا یاب ص دزت ک یدع ان کار چ راهی
بیای آناع باقی مییاند؟ ا یاب ص توقف کار ،مدنی تینس حیک ی ازت ک ان زوی انس ق ی نحی نش ص محیصم میتواند ورت
پذنید .در مقاب انس حقطسبی ص ا یاض مسالیتآمیز ،مسووالع ذیربط ،ب جای گوش زپیدع ب م البات بی حق ص قانونی
آناع ص کوشش در رف تنگناهان اع ،ب زیکوب ص اخیاج گیصهی دها تس ان آناع دزت ند اند .در رصنهای اخیی انس ا یاضات

کارگیاع نی ی ب زانی کارخانشات ص موزسات کارگیی نیز تسیی ناف ازت .بدنهی ازت ک هیات حاکی
ازالمی مسوول مس قیم انس شیانط اق یادی ناهنشار ص طاقتفیزا بیای کارگیاع ص یوم مست انیاع میباشد.

جیهوری
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حیح ص زیازتهای اق یادی رصشس ،موجب انهدام تولید داخسی ص اضیحالل
حنومت جیهوری ازالمی با نداش س بینام
اق یاد ک ور گیدند ص با پییصی ان زیازتهای خارجی نادرزت ص مب نی بی خیومتصرنی بیجهت با بیش ان نییی ان جهاع
ص گیف ار کیدع ک ور در تبعات انس گون زیازتها ص با بذل ص بخ شهای نا واب در راز ای اهدا اندئولوژنک در داخ ص
خارج ان مینها ان خزان مست انیاع ،ص افزصع بی هی انسها ،با امناع دادع ب فسادها ص زو از یاد های مالی ص ف ناپذنی
توزط بسیاری ان صابس گاع ب میاکز قدرت ،ک ور را دچار انس بحیاع کییشنس ص صنیانگی اق یادی نیود ازت .بحیانی ک
موجب تورم لشام گسیخ  ،گیانی رصن افزصع کاالها ص مواد غذانی ص تیامی مانح اج یومی گیدند ص ن انشی چوع فقی ص
بیناری گس ید ص معضالت اج یا ی مانند ا یاد ص فح ا ص افزانش جیم ص جنانت ص باال رف س آمار خودک ی ح ی در نوجواناع
را ب بار آصرد ازت.
جبه مسی انیاع ضیس حیانت ان کارگیاع ا یابی ،خواهاع پازخ دادع حنومت ب م البات آناع ازت ص بیخورد زیکوبگیان ص
نواع حیک ی ناشانست ص غیی ادالن محنوم مینیاند .ما ا الح قانوع کار در جهت ت نی زندنناهای
اخیاج کارگیاع را ب
رزیی کارگیی ص پییاع های دز جیعی ص ب رزییت شناخ س حق ا یاب بیای کارگیاع ص تبدن قیاردادهای پییانی ب
قیارداد رزیی با آناع را خواهانیم .ما ا قاد دارنم ک زاماع ناف س اصضاع صخامت بار ک ور در نمین های مخ سف ،تنها با
تشدند نظی حنومت در زیازتهای شنست خورد قبسی ص تعام مسالیتآمیز ص خ ونت پیهیز با مست ص تینیس ان نظیات
میدم میسی خواهد گیدند .غیی ان آع راهی نیست.

جبهه ملی ایران
تهران – هشتم تیرماه  ١0٢٢خورشیدی

گزارشگر ویژه سازمان ملل خواهان تحقیقات
مستقل درباره نقش ابراهیم رئيیس (عضو
هیئت مرگ) و همدستانش در کشتار  ۷۶شد
جسوید حمسن گفت که باس سایادن
اباراهاایاو ایاایاای بااه یااسساات
جمت ب اسالمی ،زماسن نن رارا
باس ه
سیده است که »تحقایاد
سسل  ١۸۳۳اتفسق ار اس و
ننچه
نن ا نغسز کنیو«.
نقش اررا
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جاصند رحیاع ،گزارشگی صنژ زرانمراع
مس م حد در امور حقروق ب ری انریاع
خواهاع تحقریرقرات مسر رقر درمرورد
ا دام هزاراع ننردانری زریرازری در
زال  ۳۳ص نقش ابریاهریرم رئریرسری،
معاصع صقت دادز راع ترهریاع در انرس
ا دامها شد.
اص دصشنب  ۱۹ژصئس ۳/تیی در میراحربر
با خبیگزاری رصن ین گیت دف ریش طری
زالهای گذش شهادت شراهرداع ص
مردار مرریترربرط بررا انرس ا رردامهررا را
جی آصری کید ص اگی شرورای حرقروق
ب ی زانماع مس نرا زرانری نرهرادهرا
بخواهند تحقیرق مسر رقرسری را آغران
کنند ،آماد ازت ترا انرس شرواهرد ص
مدار را با آعها ب اش یا بگذارد.
اص هیچنیس ب تخینب گورز اع خاصراع
اشررار کررید ص گرریررت بررا مررقررامهررای
ارتبراط
جیهوری ازالمی در انس راب
بیقیار کید چیا ک انس نگریانری صجرود
ترررخرررینرررب «گرررورهرررای
دارد کررر
دز جیرعری »زریرازرت تران ای ان
زوی حنومت انیاع باشد نا بر رنرواع
ادام اقدامات حنومت بیای زریپروش
نهادع بی ک ار  ۳۳ص شرواهرد بر جرا
ماند ان آع ،دنبال شود.
ن اعگذاری
جاصند رحیاع گیت« :مس فنی می کنرم
نماع آع فیا رزید ص بسیار مهم ازت
ک حاال ک نرام رئریرسری بر رنرواع
رئی جیهور ا رالم شرد  ،ترحرقریرق
دربار آنچ در زال  ۰۸۹۹اتیاق افر راد
ص نقش افیاد در آع را آغان کنیم».
اص افزصد« :رزیدگی ب انس ا دامها ب
نی انریاع خرواهرد برود ص مریتروانرد
ب نو ی خاتی پیصند بیای خانرواد هرا
باشد .در غیی انس رورت مرا بر رورت

جدی نسبت بر ابریاهریرم رئریرسری،
نقش اص ،نق ی ک گی میشرود اص
در انس ا دامها انیا کید  ،نگیانیم».
اناالت م حد آمیننا ب هیریرس خراطری
ابیاهیم رئیسی ک ضو هیوت مریگ را
ک هنون رنرازرت دزر رگرا قضرانری
جیهوری ازالمی را رها ننید  ،ترحرت
تحینم قیار داد ازت .یو بیسالریرسر
هم پی ر ری ترعرداد ا ردامشردگراع را
۵هزار نیی ا الم کید ص درخوازت کرید
اص ب خاطی ک ار نندانیاع زریرازری
تحت تعقیب قیار بگیید.
ابیاهیم رئیسی در نخس یس کنییانر
رنرواع
ان ا الم نامش بر
خبیی پ
بیند ان خابرات  ،۰۰۱۱در پرازرخ بر
زوالی دربار نقش اص در انس قر ر هرا
گیت ب اقداماتش «اف خار میکند»:
»ب آنهانی ک اتهام مری ننرنرد برانرد
گیت ک امیصن ما در جانگا مد ی قیار
دارنم؛ تیام اقداماتی ک مس در مردت
مسوولی م انشام دادم هیوار در جهت
دفاع ان حقوق ب ری برود ازرت .برا
کسانی ک اخالل در حقوق انسراعهرا
انرشرراد کرریدنررد ص دزرت بر حرریکررات
ی ص اقدامات ضدامرنریر ری ندنرد
دا
رنرواع
هیوار در دز گا قضانی بر
نک حقوقداع ص قاضی مد ری حرقروق
انساعها ص در جانگا دفراع ان حرقروق
ب ی بیخورد کید ام .اگی نک حقروقرداع
ص قاضی ان حقوق مریدم دفراع کرید ،
باند مورد تقدنی ص ت ونق قیار بگیید ک
امنیت میدم را در مقابر هرشرومهرا ص
تهدندها حیظ کید ازت؛ اف خرار مرس
انس ازت ک در هی کشا کر برودم بر
نواع دادز اع ان امنریرت ص آزرانرش
میدم دفاع کیدم ص امیصن نیز در جانرگرا
رنازت جیهوری خرود را مروظرف بر
دفاع ان حقوق ب ی میدانم ص خرود را
موظف میدانم ان حقوق انسانها دفراع
کنم ص اگی امیصن کسانری کر مرد ری
حقوق ب ینرد برا بر صجرود آصردگراع
دا ش ص گیص های مسسرحری کر بر
جاع میدم انداخ ند ،مورد مرحراکریر ص
رسرح ص
مواخذ قیار بگییند ،دنریرا بر
امنیت خواهد رزید«.

مص نیت نظسممند و گی ر ه
ایران
نسقضسن حق ق بشر
گزارشگی صنژ زانماع مس مر رحرد در
امور حقوق ب ی انریاع در ادامر  ،بر
ان خابات رنازرت جریرهروری  ۰۰۱۱ص
ص
ررررامرررردانرررر
»راهرررربرررریدهررررای
زررسازرر رریرراد گرریانررانرر «جرریررهرروری
ازرالمرری برریای بر حرراشریر رانرردع
کاندنداهای میان رصتی ص تضییس پیریصنی
نک کاندندای م خه در انیاع اشرار
کید.

جاصند رحیاع گیت« :دز گیییهرانری
ررورت گرریفر ر ص رصننررام ر نررگرراراع ان
پیزیدع پیزشهای م خره دربرار
زوابق رئیسی من شرد انرد ص طریح
انرس
هیگون مسوس ای دربرار نرقر
کاندندا ص زوابق اص با ار اب ص ترهردنرد
هییا بود ازت .مقیاس ا دامهانری
ک دربار آعها میشنونم حاکی ان آع
ازت ک انرس ا ردامهرا برخر ری ان
زیاز ی بود ک پیگییی شد ص فقط
ب نک نیی محدصد ن د ازت».
اص افزصد:
»هی تحقیق منازبی دربار ک ر رار
مع یضاع در نوامبی /۱۱۰۸آباع  ۸۹کر
خونیستینس ناآرامیها ان انقرالب ۰۸۳۸
ک  ۰۶۳۵تاکرنروع بر شریرار مریرصنرد،
انشام ن د ازت«.
جاصند رحیاع تاکیرد کرید« :حر ری برا
بیآصرد محافظ کاران می ترواع گریرت
بیش ان  ۶۱۱نیی ب طور خودزریانر ص
شدند ص هریر کر
غییقانونی ک
هریرچرگرونر
پازخگو نبود ص هی ک
خسارتی درنافت ننید ازت .در انیاع
چ ان نظی تارنخی در گذش ص چر در
حال حاضی میونیت ان مرشرانات بریای
ناقضاع حقوق ب ی ب شن نظاممند ص
گس ید صجود دارد».

عفو بین الملل؛ ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی
نمودی فجیع از بحران مصونیت در ایران

رئیسی قاضی هیئت مرگ
 ۱۸خید۰۳:۱۹ ۰۰۱۱ ,

اگنس کسالمس
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کاالمرررار دبریریکررر زرررانمراع
اگنرر
یو بیس الریرسر ؛ ابریاهریرم رئریررسری
بانررد برریای جنانررات سیررر بررر رینرت
تحت تحقیرقرات کریریریی قریار برگریرید
زانماع یو بیس الیسر رصن شرنب ۱۸
خریداد مرا  ،۰۰۱۱نرسبت بر ان خرراب
ابیاهیم رئیسی صاکنرش نر اع داد ص
بیانی ای ادر نیود.
کاالمرار ،دبییکر زرانماع
خانم اگن
یو بیس الیس نرسبت بر خربی ا رالم
جیهرور
ابیاهیم رئیسی بعنواع رئیر
بعرردی انرریاع صاکنررش نرر اع داد .صی
گیررت« :انررس کرر رئیررسی برر مقررام
رنازررت جیهرروری دزررت پیرردا کررید
ازررت ،بشررای آع کرر بخرراطی جنانررات
سیرر برر ینت ،ان ق رر  ،ناپدندزررانی
قهیی ص شننش تحت تحقیقات کیییی
قرریار بگرریید ،نیررودی فشی ر ان زررس
م سق میونیت در انیاع ازت».
صی افزصد« :زانماع ما در زرال ۰۶۸۳
مس ندزانی کید کر چگونر ابیاهیرم
رئیرسی ررضوی ان هیرات مرریگ شررهی
تهرریاع بررود ازررت .در زررال ۰۶۳۳
چنررردنس هرررزار مخرررالف ص دگیاندنرررش
زیازررری را در ننرررداعهای اصنرررس ص
گوهیدشت تحرت ناپدندزرانی قهریی
قیار داد ص ب ور فیاقضانی ا دام کرید
ازت».
خانم کاالمار ادامر میدهرد« :شریانط
پررییاموع زینوشررت قیبانیرراع ص محرر

دفرررس پینیشررراع ترررا امررریصن بررر نحرررو
زررانماعناف توزررط مقامررات انرریاع
پنهاع شد ازرت .امریی کر مریداق
ارتناب ادام دار جنانرات سیر بر ینت
ازت».
یو بیس الیس افرزصد« :ابیاهیرم
بیانی
قرو قرضانی ،
رئیسی در مقرام رئیر
ناظی بی زیکوب شدند ص فزانند حقوق
ب ی در انیاع بود ازت .زیکوبی کر
رردها تررس ان
دزرر گییی بیضرراب
مع یضررراع مرررسالیتجو ،مخالیررراع ص
دگیاندنر اع ،مرردافعاع حقرروق بر ی ص
ا ضای گیص های اقسیت تحرت زر م را
بهییا داش ازت.
رنازررت جیهرروری ابرریاهیم رئیررسی
نیررودی فشیرر ان بحرریاع مرریونیت در
انیاع
قو قضانی تحت رنازرت اص ،هیچنیرس
میونیت م سق ب مرسووالع دصلر ی ص
نییصهررای امنی ر ی ا ررا کررید ازررت.
کسانی ک مسوول ک ار دها مید،
نع ص کود طی ا یاضرات زیازریی
آبرراع  ۸۹ص نرریز دزرر گییی گررس ید
هزاراع معر یض ص ارتنراب ناپدندزرانی
قهرریی ،شررننش نررا زررانی رف ارهررای
بیرحیان  ،غییانسانی ص تیذنسی سی
دها تس ان آنها بود اند».
ریو بریس الیسر
خانم کاالمار در بیانی
ادام میدهد:
«دزرررتنابی ابررریاهیم رئیرررسی بررر
رنازرررت جیهررروری ،ن یشررر فزاننرررد
ان خاباتی ازت ک در فرضانی شردندا
ررورت گیف رر ازررت.
زرریکوبگیان
ننرراع ،اقسیتهررای دنررنی ص کاندنرردهای

دارای قاند مخرالف را ان امنراع نرامزد
شرردع برریای ان خابررات محرریصم کررید
ازت».
صی افزصد« :ما هیچناع تاکید میکنیرم
ک رئیسی در ارتباط با دزرت داشر س
در جنانررررات بیسالیسسرررری پیرررر یس ص
ادام ر دار مررورد تحقیقررات کییرریی قرریار
بگیید .ان جیس توزط کر ورهانی کر
الحیت قضانی جهانی را ا یال
ا
میکنند».
بیانی یو بیس الیسر ادامر میدهرد:
«اکنوع بیش ان هی نماع دنگری ضریصرت
دارد کررر کررر ورهای رررضو شرررورای
حقوق بر ی زرانماع مسر  ،اقداماتری
م ر خه برریای رزرریدگی برر بحرریاع
مرریونیت زرراخ اری در انرریاع اتخرراذ
نرک
نیانند .ان جیس ان طینق تازری
منانیررسم مررس ق برریای گرریدآصری ص
تحسیرر ازررنا ص شررواهد میبرروط بررر
جرردیتینس جرریائم بیسالیسسرری کرر در
انیاع ارتناب ناف اند .ترا ان انرس طینرق
ب ررواع نمینرر دادرزرریهای کییرریی
مرس ق ص ادالنر را در آننررد فیاهررم
زاخت».

عفو بین الملل؛ ابراهیم
رئیسی باید تحت
تحقیقات کیفری قرار
گیرد

ابوالفضل قدیانی

چاره کار جنبشِ اجتماعی
چهارشنب  ۰۸ ,خیداد۰۰۱۱ ,
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اب الفضل قدیسنی
اخییاً محسرس اراکری ضرو مرشرسر
خبیگاع گی ازت« :معنای ان رخرابرات
انس ازت ک میدم ا رالم کرنرنرد کر
م ت نیالتی هس ریرم
فیماعبی انس نظا ِ
فعسی ما ک
فیمانیصای
ص بیای کیک ب
ِ
صلیفقی ازرت نرک برانصی اجریانری
خوبی میخواهیم ان خاب کنیم ».چنرد
رصن بعد حسیس اش یی فیماند پسریر
ناجا گیت« :با کسانی ک میدم را بر
رردم شرریکررت در انر ررخررابررات د رروت
میکنند بیخورد میشود».
ع دص تس ان زری زرپریدگراع
انس زخنا ِ
خررود کررام ر ی امرریصن انرریاع ،ررسرری
خامن ای ،ازت ک اکثینت مست انریاع
خواند نا شنید انرد ،زرخرنرانری کر
دقیقراً بریرانرگری مراهریرت فرنریی،
ی نظام از بداد دنرنری بری
ا قاد ِ
پان ٔ صالنت م سق فقی مروزروم
ب نظام جریرهروری ازرالمری ص
آع سی خامرنر ای ازرت
رنی
ک ب وام ص زیزپیدگاع خرود
تسقیس میکند .حقیق اً آشنارتی ان
انس زخناع نییشد ماهریرت انرس
نظام تیامیتخوا را بیاع کرید .الربر ر
قبال ً زخنانی ان محافظ کاراع برا انرس
مضامریرس شرنریرد انرم ص مرنریر هرم
شنید انم ک «رأی میدم نننت ازرت؛
اگی باشد به ی ازت ص اگری نربرود هرم
م نسی انشاد نییکند ص…  ».اما گی ٔ
محسس اراکی ریاحر را مریدم را بر
زیزپیدگی ص فیمراعبریی ص اطرا رت
میخواند .ازازأ نگا جیا رت
مح
حاکم ب راب ٔ میاع میدم ص حنرومرت،
راب ر ٔ حراکرم ص مرحرنروم ص ربرد ص
موالزت ص میدمری کر برانرد اراد ص
آرایشرراع ازرراس حررنرریرریانرری ص
حنومتداری قیار گیید انس چنیس تحقیی
ص مورد اهانت قیار میگیرینرد .زرخرس
حسیس اش یی ننی ان زریکروبرگریاع
شاخه حنومت نیی ب هریراع مریرزاع
تحقیی مست ص توهیس ب حیثریرت مریدم
ازت ص ازازاً اب دانریترینرس حرقروق
ِّ
حق رای دادع ص نردادع ص
میدم را ک
تحینم ان خابات نیران ری-فریمران ری
ازت کنرعرنری انر ریرابرات آعهرم ان
می ضح تینرس نروع آع ،بر رزریریرت
نییشنازرد ص بریای مریدم شرا ص

شان میک د ص تهدند مریکرنرد کر
دم شیکت در
کسانی ک میدم را ب
ان خرابرات د روت مریکرنرنرد بریخرورد
میکنیم.
اص خیال میکند ک میتواند با ت بر
ب از یاتژی رزوای نیری برالری رب ص
توپ ص ت ی حنوم ی ،اکرثرینرت قراطر
مست انیاع را ب زنوت صادارد ص آناع را
ان تیییم خود منیی کند؛ نهی خیال
باط  .میدم ن تنها می وب نییشونرد
در موض تحینریری خرود
بسن بی ن
محنمتی ص از وارتی میشوند .انس حق
مسسم ص اصلی مریدم ازرت کر انرس
ان خاباتِ

نیان ی
فیمان ی را ک چیزی جرز انر ریرابرات
نیست تحینم کنند ص باند هرم ترحرینرم
کنند .بند ان خابات را تحرینرم کرید ام
در انس جا هم بی تحینم تاکید میکنم ص
ان میدم د وت مریکرنرم کر در انرس
ان خابات نیان ی ،فریمران ری رزروا
شیکت نننند ص رأی ندهند ص بر نروبر ٔ
خود ان دنگیاع هم د وت کنند کر رأی
ندهند.
بیای بسیاری انس زووال پریرش آمرد
ک چیا انس بار وامر ازر ربرداد انرس
چنریرس ابر رذال ص افر رضراحری انرشراد
س گوناگونی مریترواع
کید اند؟ الب
برریای آع برری شرریررید .بر نررظرری مررس
یسنید شرورای نرگرهربراع
ستالعس
از بداد دننی ک در حقیرقرت هریراع
دز ورالعی مس بد امیصن انیاع ازت،
مسال ٔ جان ینی ازت .گیاع مس انس
ازت ک انس رصنها ننی ان برزرگر رینرس

دغدغ های ذهنی صی انس ازرت کر
فینندش مش بی را بردصع هریر گرونر
مزاحیت ص ا یاضی ان داخ حاکییت،
جان یس خود کند .اص میخواهد نرظرام
مورصثی خالفت را نند ص بیقیار کند لرذا
ِ
ا یاد کام ب شخیی ک قیار ازت
رنی جیهور شود بسیار حائز اهیریرت
ازت .بنابیانس رنی جیهور آنرنرد نر
تنها باند زیزپید ص فیماعبری مرحر
باشد بسن باند ذصب در صالنرت برود ص
نباند ان خود فنی ص شخییت مس قسری
داش باشد تا در رصنهای حسراس ص
تعییس کنند فیسرش نراد هرنردصزر راع
ننند ص را را بیای بر قردرت رزریردع
مش بی خامن ای هیوار ص امنانات النم
را بیانش فیاهم نیاند .لذا هریر گرونر
رنسنی ک دردزیی بیای رزیردع اص
ب قدرت انشاد کند پذنیف نییشود ص
نمین ٔ رقابتهای حداقسی را هم ان
بیس میبیند.
انس چرنریرس ازرت کر شرورای
نگهباع ب نیابت ان طی مس ربرد
انیاع چناع تیغ از یواب را تریرز
میکند ک نک کاندندا بیای حیظ
ظاهی هم ک شد بریای جربرهر ٔ
ا الحات باقی نییگذارد ص حر ری
تیغ ازر ربرداد گریدع نرامرزدی رسری
الرنشانی فیماعبی ص مقیب خاقاع را هم
مینند ب هییس ست دای ا ر ریاض
بسیاری ان محافرظر کراراع نریرز برسرنرد
میشود.
ا ِّما ب نظی مس خودکام ٔ انیاع در انس امی
ناکام خواهد ماند چروع کر اکرثرینرت
قینب ب اتیراق مریدم برا اص ص نرظرام
از بداد دننی مخالیند .تازفبرار انرس
کرر هررنررون بسرریرراری ان دصزرر رراع
ا الحطسب انرس نرظرام را ا رالحپرذنری
میدانند ص برا انرس کر در طرول ۱۰
زالی ک ان تولد ا رالحطرسربری برعرد
انقالب  ۵۳میگذرد ،منیر در ی بر
آناع ثابت شد کر نرظرام جریرهروری
ازالمی ا الحناپذنی ازت اما کیاکراع
گیف ار توهرم ا رالحپرذنریی نرظرامرنرد
حالآعک هی گون اقدام جهرت ا رالح
نظام تالش مذبوحان ص زعی بریرهرود
ازت.

مدتی ازت ک بخر ری ان دصزر راع
ا الحطسب حبت ان ا الح زاخ اری،
ا الح طسبی جامع مرحرور نرا ترحر ِّقرق
ا الحطسباع پی یص ص… میکننرد .انرس
زخناع موجب خریزرنردی ص ن رانر ٔ
صاق بینی ص گام بسندی ب پیش ازرت.
شعارهرای مرذکرور را بر فرال نریرک
میگییم اما دصز اع ا الحطسب برانرد
بدانند ص میدانند ا الحات زراخر راری
بدصع ترنریر بر جرنربرش اجر ریرا ری
ک جنبرش زربرز کر هرمچرنراع ننرد
ازت نرا هری نرام دنرگریی مریرنرس
نرریررسررت .چررار کررار فررقررط جررنرربررش
اج یا ی ازت ص الربر ر جرنربر ری
مسالیتآمیز ص خ ونتپیهیز .انس کر
«قدرت را قدرت مهار میکند»نک ا ر
ازازی ازت ک تیامی انساعها در
طول تارنخ تشیب کید اند .در انس رصنگار

هم فید فید ما تشیب کید ص در حرال
تشیب انم .نظام تیامتخوا ِ ازر ربرداد
دننی را نییتواع با « ندصقمحوری »
مهار کید .انس قضی بیش ان چه زال
ازت ک تشیب ص حت آع نیز بی هی
ثابت شد ص تیدندی در انس نیست کر
جنبش نک پارچ ٔ مست مریتروانرد انرس
قدرت جبار را مهار ص ان رحرنر خرارج
کند .
هیان ور ک قربرال ً گریر ر ام م رنر
زیکوبگی از بداد
بنیادنس ک ور ،نظام
ِ
آع سی خامن ای ازرت
دننی ص رنی
کرر بررانررد هرری دص برریصنررد؛ چرروع
اکثینت قاط مست با انس نظام ص صلری
فقیهش مخالیند بنابیانس برانرد بریصنرد.
بارها گی ام ص بان هم مریگرونرم کر
مسالیت آمیزتینس شیو ٔ تغییری نرظرام
از عیای سی خامرنر ای ص بریگرزاری

رفیاندصم تغییی نظام ص جانگزننی نرظرام
جیهوری دموکیاتیک زنوالر ازت .بر
امید آع رصن
شیو ٔ تغییی نرظرام ازر رعریرای رسری
خامن ای ص بیگزاری رفریانردصم ترغریریری
نظام ص جانگرزنرنری نرظرام جریرهروری
دموکیاتیک زنوالر ازت  .ب امیرد آع
رصن
لررررسرررریرررر ررررقرررریررررس
صالررررعرررراقرررربرررر
ابوالیض قدنانی

میکروسکوپ کوانتومی ناممکن را ممکن کرد!
محققاع دان رگرا کروئریرنرزلرنرد
مرریررنرریصزررنرروپرری کرروانرر ررومرری
زرراخر ر انررد کر زرراخر ررارهررای
بیولروژنرنری کر تراکرنروع قرابر
م رراهررد نرربررودنررد را نرریررانرراع
مرررررررررررررریکررررررررررررررنررررررررررررررد.
ب گزارش انسنا ص ب نق ان فیرز،
مینیصزنروپ کروانر رومری را را
بیای کاربیدهرای بریروترنرنرولروژی
هیوار میکند ص ان میار ناصبیی
گیف تا تیونریبریداری پرزشرنری
دارد.
کررررررررررررررراربرررررررررررررررید
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انس میرنریصزرنروپ انریژی خرود را ان
درهمتنیدگی کوان ومی تامیس میکند.
ریر
تاثییی کر انریر ر ریرس آع را
نرامریرد .در
شبحصار در نرک فرا رسر
همتنیدگی کوانر رومری جریرت شردع
خواص منانینی دص ذر ازرت ،ذراتری
ک پی ی با نندنگی در کرنرش برود ص
ان نندنگی جدا شرد انرد .درهرم
زپ
تنیدگی بیای ذراتی هیچوع فوترونرهرا،
الن یصنها ص ح ی مولنولها ر میدهرد.
پرریصفسررور صارصنررک برروصعک Warwick
)Bowenان آنمان رگرا نرورشرنرازری
دان گا کوئینزلند میگوند :انس اصلیرس
حسگی مب نی بی درهمتنیدگی بود کر
یسنیدی فیای به رینرس فرنراصریهرای

نرریرریکررنررد ص برر مررا امررنرراع
م ررراهرررد ی زررراخررر رررارهرررای
بیسوژننی را میدهد ک پریرش ان
انس دندع آعها امنانرپرذنری نربرود.
مزانای انس مینیصزنوپ م خه
ازت ان در به ی زراخر رارهرای
بیرولروژنرنری گریفر ر ترا برهربرود
فناصریهای میبوط ب ت رخریره
برررررررررررررریرررررررررررررریرررررررررررررراری.

مرررررررررروجررررررررررود

داشررررررررررت.

انس پریر ریفرت بر برهربرود هریر ی
فناصریهای موجود ان زریرسر رمهرای
ناصبیی گیف تا دز گا هرای ام.آر.آی
مررررررریکرررررررنرررررررد.
کررررررریرررررررک
پیصفسور بوصع میگونرد :در برهر رینرس
میرنریصزرنروپهرای نروری جرهراع ان
لیرزرهرانری ازر ریراد مریشرود کر
میسیاردها برار ان خرورشریرد رصشرستری
هس ند .بافتهای حساس بیولوژننری
مانند زسولهای انسراع مردت نمراع
کیی در انرس مریرنریصزرنروپهرا دصام
مرررررررررررررررررررررررریآصرنررررررررررررررررررررررررد.
مینیصزنوپ کوان ومی مرا  ۶۵در رد
صضوح به یی دارد ص زسول را ترخرینرب

اص افرزصد :فری رتهرای بری حرد
صمینی بیای از یاد ان درهمتنیردگری
کوان ومی در فرنراصری صجرود دارد کر
میتواند انرقرالبری در مرحرازربرات ص
ارتباطات ص زنشش ب صجرود بریراصرد.
ارتباطات انیس چند ده ی قبر انرشراد
شدند ص دص زال قب گوگ زین تینرس
محازبات را انشاد کید ص اکنروع نروبرت
مازت تا ب صزیس ی کوان وم ب بهبود
برررررپررررریداننرررررم.
زرررررنرررررشرررررش
انس تحقیقات در مرشرسر ی Natureبر
چاپ رزید ازت.

عبدالستار دوشویک

نقش مزورانه یب یب یس و ایران
ر
ر
ستک انتخاباب رژیم،
اینتنشنال در ر
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یفنظی ان میزاع صاقعری م رارکرت ص
فیهنگ تقسب رانج در ذات جریرهروری
ازالمی ص دزت پیصرد های آع ,انرس
نوش ار ب نقرش دصگرانر  ,مرزصرانر ص
مخیب بیخی ان رزان هرای فرارزری
نباع ان جیس بی بی زی فرارزری ص
تسونزنوع انیاع انن ین نال مری پریداند
ک چگونر برا در اخر ریرار گرذاشر رس
مینیصفوع ص بسندگو ب ا رالح طرسرب ص
ا ولگیای طیفدار نرظرام ,خروازر ر ص
ناخواز در ی برخر ری ان مریدم
میدد ص مذبذب ک یدتا ا الح طسرب را
ب پای ندصق های رای زوق دادنرد,
تا جیهوری ازالمی با نیانش بریخری
ان ف های رای دهرنردگراع ,براننرد
حداق ت ی آبیصی نداش خود نباشرد
ا ررالم شررد خررود
ص برر هررد
نعنی ان یاب رئیسی بیزد .نرگرارنرد
در طی زالیاع هیوار میرهریراع انرس
تسونزنونها بود ام .اما حضور شخریری
ص نا مناف فیدی بند هیگز نر برا ر
زنوت ,ص ن مان آشنار کیدع حقیقت
تسخ ص ان قاد بی تعار شرد ازرت ص
نخواهد شد.
طیفداری گا ننیکان ص گرا مروننرانر
رزان رصبا پیی نا از عیار بین انیرا
نعنی تسونزنوع بی بی زی فارزی ان
جررنرراح از ر رریرریارطررسررب حررنررومررت
جیهوری ازالمی ننی داز اع ازرت
پی آب چ م .اما در فیانند تربرسریرغراتری
رقریب
جیع زیا  ۱۹خریداد انرس
جیار بیای چرنردمریرس برار در ترارنرخ
معا ی انریاع؛ برا ت رونرق مریدم بر
شیکت در ان خابات کان طرینرق حضرور
مس یی ا الح طسباع ان تهیاع گیف ترا
گیف تا لنردع
بوز س آمیننا ,ان پارن
در بینام های م عدد خرونرش نریرش
نهیآگیس خود را ب جسم نریریر جراع
مست انیاع فیص کید .ب باصر نگارند بری
بی زی فارزی مث گذش ر کمرثرال
بسندگوی تبسیغاتی نرا برنرگرا بریرانریر
خوانی آنت هللا خیینی قب ان انرقرالب
در زال  ۵۳ن تنها رف اری غیی حریفر
ای ک )unprofessionalبسن شیم آصر ک
)shamefulداشت تا هریرانرنرد انریاع
انن ین نال میدم را بیای آمدع ب پرای
ندصق های رای بیورت مرزصرانر ای

ت ونق کند ,ک کید ,ص ظاهیا ان منرظری
تبسیغاتی ن یش م سوب را بیای بی بی
زی ص نظام جیهوری ازالمی ب برار
آصرد .شوربخ ان بی بی زری کر برا
مالیات اجباری کپیصان تسونزنوع مریدم
بین انیا ادار می شرود ,خروازر ر نرا
ناخواز بدصع آنرم ب نظام جیهروری
ازالمی در برزنرگرا هرای ترارنرخری
خدمت غییمس قیم مری کرنرد .رادنرو
فیدا ک در کنار دای آمیننا با مالیرات
میدم آمیننا تغذن می شود ,نیز نرنری
دنگی ان ُقیقگا های ا رالح طرسربراع
ادراتی ازت ک رصنان بردصع شریم
مینیصفوع خرود را در اخر ریرار ا رالح
طسبانی حنوم ی طیفردار شریکرت در
ان خابات گذاشت.
ص اما منب صاقعی ص حرقریرقری مرالری
تسونزنوع انیاع انن ین نال؛ برشرز کرسری
گونی ,هیگز توزط خرود انرس رزرانر
م خیا تانید ن د ازت .بند تا بر
امیصن هی گیب ای را نردنرد ام کر
برریای رضررای خرردا مرروش بررگرریررید.
مرررررعررررر ررررربررررری
امرررررا رصننرررررامررررر
گاردنس ص دنگیاع مد ی شد برود کر
منب مالی آع نک گاص شیید رقریرب
جیهوری ازالمی در من ق ازت ک
ن ان ُ
ان
حب سی ک ان بغ معاصن
آع بعنواع ابزار ف ار از یاد می کنرد
ص با دز یزدهای ظاهیا بی ی ان بقیر
تسونزنونها بریخری ان رصننرامر نرگراراع
ادراتی ک ص ن هی را ت ریریر مری
کند .الب انس رزانر هرای فرارزری
نباع ب نندنگی ناع قیض می دهرنرد ر
آع هم در انای پرونرد ص دالر ص نرورص.
بیخری ان مردنریاع ص کرارمرنرداع انرس
تسونزنوع ادراتی های بی بری زری
هس ند .زیدبیی بخش خبی ترسرونرزنروع
انرریاع انررن ر ررین ررنررال در زرری زرریرری
جیهوری ازالمی بزرگ شرد برود ص
ح ی ب مقام معاصع صنارت نیز رزیرد
برود .انررس مسرروررول تررسررونرزنرروع انرریاع
انن ین نال ح ی بعد ان ان خاب حسرس
رصحانی با از ناد ب بیییت زیازری
ص دانش تشیبی طوالنی خرود در رژنرم
جیهروری ازرالمری در میراحربر برا
دصنچ صل گی بود :رصی حری هرای
رصحانی میتواع حساب کید  .ان راع

تا هییس چند زال پیش مث بسیراری
ان ا الح طسباع در تبعید ,در مناظی برا
بند در تسونزنوع کیهاع لرنردع شردنردا
طیفدار شیکت در ان خابات جریرهروری
ازالمی بود کان دقریرقر  ۶صنردئرو .
یفنظی ان منربر مرالری صاقرعری انرس
ریبسر راع براشرد کبری
تسونزنوع  -چ
ازرراس اد ررای گرراردنررس نررا افرریاد
خییخوا ص شیکت خیرو ری خریِّری ص
بهینش ,نا منب دنگیی ,در انس نوش ار
ان صاژ گاص شیید بعنواع نرک نریراد
بنار گیف می شود چوع برقرول صنارت
فیهنگ ص ارشاد ازالمی کک نمرانری
نک معاصع صننری داشرت گراص حریرواع
نشیبی ازت ک ان بیکاتش بهری مری
بینم .تا اتهامی م وج فید ,ک رور نرا
شیک ی ن ود.
بسیاری ان بینندگاع ص م یناع رزان
های فارزی نباع بیصنیینی بر دلریر
نومیدی ص تیس ان قیب جریار بری
انریاع
مرار غراشریر
بی زری بر
انن ین نال رصی آصرد بودند ,سریریغرم
ا رریار برری درصغ هررای شرراخرردار ,انررس
ریر
رزان نسب ا ضد انر رخرابرات
کید بود .ترا انرنرنر کرودترای کرالب
هاصس شب پریرش ان انر رخرابرات برا
گیدانندگی دص تس ان کارمنداع زرابرق
بی بی زی در انس تسونزنروع رورت
گیفت کر تریرام رشر ر هرای گراص
شیید را پنب کرید .نرگرارنرد در رصن
ز شنب  ۰١اردنربرهر رت  ۰١۱۱در
مقال ای تحت نواع کرالب هراصس،
نمیس جدند بانی جیرهروری ازرالمری
بیای فینب اپوننسیروع ه ردار دادم
ک  :اپوننسیوع صاقعی باند را خود را
ان جو فیصشاع گندم نیرا جردا کرنرد ص
نباند خواز نا ناخروازر ر در کرالب
هاصس هیزم بیار تنور ان خابات رنازرت
جیهوری نظام شود ص نوشر رم کر
فسک اندصزت ب ش ینج هیی ماند /
ک نمانیت کند مات ص گهی فیننس .دل
ب زوگند درصغش ن واع بس س  /کر
ب هی لحظ دگیگون کند آئیس .نردهرد
هی کسی نسبرت طراصصزری  /بر
شغالی ک دم نشت کند رنگیس .
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تسونزنوع انیاع انن ین نال با پرسرت فریم
ص زرانربریی
دادع ب امثال اله انن
های موجود در کالب هاصس  ,ص نا فری
نگهدار ص امثالهم ک شدندا میدم را بر
شیکت در ان خابات تیغیب می کیدنرد,
با چیخش کودتراگرونر  ۰۹۱درجر ای
سنس ص یسس تسونزنروع را در اخر ریرار
طیفداراع ان خابات گذاشت ,ک ظراهریا
تحت بهان آنادی بیاع کدرزرت مرثر
بی بی زی نا رادنرو فریدا ص غریری
میددنس ا الح طسب را بر م رارکرت
حداکثیی د وت می کیدند .اگیچ انرس
کودتا در ریر بر نریر جریرهروری
ازالمی ثابت شد .امرا گریراع نریری
کنم تامیس کنندگاع مالی انس تسونزنروع
رادراتری
چنیس هدفی داش ند .صلی
های جیهوری ازالمی در لحظ آخری
کار خود را کیدند .ب هییس
دلی اگیچ انس پیریصنی را
ب کسانی ک زالها رنرز
خرروار زرریرری جرریررهرروری
ازالمی بودند ,می شرود
تبینک گیرت رر کر نریری
گونم .اما شنس ی ازرت
زررخررت برریای تررامرریررس
کننردگراع مرالری آع ,بر
شیطی ک اد ای گراردنرس
حیح باشد.
بیای اثربرات انرس اد راهرا,
مثال ص نیون های فیاصانی
ان
دارد.
صجررررررررود
ارائر نررظرریزررنررشرری هررای
زیارشی ص زوال بیانگیرز
انیاع انن ین نال در حیانت
ان رئرریررسرری گرریف ر ر تررا
انعناس ردای طریفرداراع
جیهوری ازالمی .بعنرواع
مثال در رصنهای صاپسریرس,
بی بری زری تربرسریرغرات
صزیعی را ب را انداخت ص
اخبار جیهوری ازالمی را
کید مبنی بی اننن اه زنت
منعن
انیاع ص موالنا بدالحیید کامام جریرعر
اه زنت ناهداع ب ابیاهیم رئیسی
رای می دهند .سییغم تیاس برا بری
بی زی ,انس رزان حاضی ن د نرظری
بقی اه زنت ص نا بیانی فعاالع اهر
زنت را ب اندان نرک جریرسر زراد
کند؛ کر برانرد گریرت نهری
منعن
شیم! .ننیا ک اخبار نن یف ص آنهم بر
نی جیهوری ازالمی منر ر ری کرید.
بح نیز مشیی بی بری
امیصن کشنب
زی با نو ی خوشحالی مری گریرت
ک نندزت شدع حاکییت شاند بر
نی مست انیاع باشد .ان زروی دنرگری
تسونزنوع انیاع انن ین نال کترا قربر ان
شب کودترا میریانر مری خروازرت

با درصغ های شاخدار ب جنگ حقیقرت
بیصد ,ک بعقید نگارند در انس ا ریار
بی درصغ ص قاطی کیدع درصغ ص دصغ ص
دصشاب ,ا بار خرود را در بریرس اهر
زنت انیاع ص برقریر مریدم ک رور ان
دزت داد .ننیا تحت هیر شریانر ری
حاضی ن د خبی درصغ کمبنی بی انرنرنر
مولوی بدالحیید گریر ر ان ابریاهریرم
رئیسی حیانت نیی کنم را حذ نرا
ا الح کند .ب آنها گی م انس خبی درصغ
ازت ,آع را تیحیح کرنریرد .امرا
مح
ننیدند .چیا؟ نریری دانرم .شرانرد بر
دالن ر مررذهرربرری نررا زرریررازرری گرراص
شیید کاگی اد رای گراردنرس درزرت
باشد می خوازت ن اع بردهرد کر
اه زرنرت انریاع ان جریرسر مروالنرا
ُ
زرنری
بدالحیید ص دها امام جیع

فارزی نباع بریصنریرینی کر تروزرط
دصلت ها ص مناب نامعسوم حیانت مالی
می شوند ص بریخری ان آنرهرا تروزرط
ررادراترری هررای رژنررم نررژادپرریزررت
مدنینت می شوند ,در ریر برا ر
از ییار جیهوری ازالمی شد اند ص
در بزنگا های تارنخی بیای حیظ نظام
بیورت نیینگ بانان تبسیغ نا در لحظرات
آخی کودتای تبسیغاتی کید انرد .انرس
باند ه داری باشد بیای مست در برنرد
ص ازیی انیاع ص بخریروص اپروننسریروع
بیچار کان جیس خود بند ک با حضور
خونش در انس رزان ها ب آنها بعنرواع
رزان مرخرالرف م ریص ریرت مری
رقریب
دهند؛ تا انس نوع ب ا ر رالح
در
های جیار ص مارهرای غراشریر
صاپسیس لحظات قب ان حرادثر نریرش

سنا ص قونا ان رئیسی حیانت کرید
ک
بودند ,ب جیهوری ازالمی رای نیری
دهند .در لندع حداق دص تسونزنوع دنگی
نعنی مس ص تو ص انیاع فیدا نیز هس نرد,
ک اگیچ مناب مالی آنها نیز مرعرسروم
نیست .اما جانگا نا ارنش ترشرزنر ص
تحسی ندارند .ننیا هی دص نسربر را بری
تاثیی ص در انس ان خابات بانند هس ند.
ن یش گییی
در طی  ١۱زال گذش  ,بیرش ان ١۱
رژنم ازر ربردادی در دنریرا بر طریق
مخ سف زینگوع شد اند .امرا دصلرت
های اجنبی بیای تاثییگرذاری بری رصی
میدماع آع ک ورها زریمرانر گرزاری
رزان ای ننیدند .شاند بخت ص اقربرال
نیک آنها در هییس برود .رزرانر هرای

نهیآگیس ص ک ند خود را با ننریکری ص
شگید خاص تبسیرغراتری ان نروع کرالب
هاصزی ب بدن مست انیاع فیص کنند ص
فاجع تارنخی را رقم بزنند.
بدالس ار دصشوکی
میکز م العات بسوچس اع ر لندع
شنب  ۱۸خیداد ۰١۱۱

نامه چهار زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین

قتلعام و حذف فیزیکی افراد از راههای مختلف در دهه
شصت شروع شده و تا قیام آبانماه  ۸۹ادامه داشته و
پایان نخواهد یافت تا

سقوط رژیم فاشیستی
چهار تس ان نندانیاع زیازی محربروس
در ننداع قیچرک صرامریرس در خیروص
صضعیت نامنازب نگهداری محبوزیرس
انس ننداع ص هیچنیرس م رنرالت آنراع
نرررررامررررر ای نررررروشررررر ررررر انرررررد.
ا اماه مای
م ن کسمل این نسمه
نیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
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چهاردهییس دصر انر رخرابرات رنرازرت
جیهوری ،حن نریران ری کرهرنر ص
پوزید با باننگیانی م رظراهری ،پ رت
نقابهای رنا ،تزصنی ،درصغ ص فرینرب .در
زیاشیبی زقوط نظامی دننر راتروری
هی کدام ان انس باننگیاع در انرس برانی
زرریررازرری بررا چررهرری زررانیهررای
می ضحان ای بی زری کسرب قردرت ص
ت یی مناف خود با نندنرگری مرشرادلر
میکنند .در انس مریراع نرام آشرنرانری
ازت کر در طری زرالهرای اخریری
زعی در زییدنیانی چهی زیاهرش
داش اند ص انس مان ان پنرهراع مرانردع
کارنام خونیس ص جنان ناران صی ن رد
رام
ازت .اص ک نقش پیرنگی در ق
زی هزار نندانی زیازری در زرال
قرو
 ۳۳داش ازت ،با نواع رئیر
قضائی ننداع قیچک را بهر رینرس ننرداع
نامید ازت .در حالی ک صضعیت انرس
ننداع ان بهداشت بندها گیف تا ردم
درنافت جیی کافی نندانیاع ص کریربرود
امنانات اصلی بهداری ص کیییت ص کییت
نامنازب غذا ب طور ازریرنراکری کر
ازرررررت.
م رررراهررررد
قررررابرررر

م عدد ،نبود فضای کافی بیای گذراندع
محنومیت ص رفر رارهرای نراهرنرشرار ص
غییاخالقی نندانیاع ک ناشی ان ردم
رزیدگی ص درماع رصانی ،تریبریر ری ص
اج یا ی ازت در انس ننداع ب چ م
میخورد .حال کر نمراع ترنریار درصغ
پیدانی کاندنداهای دزر رچریرس شرد
فیارزید  ،چگون میترواع ان افریادی
ک تالش در نمریرنر برهربرود شریانرط
ننرردانرریرراع در طرروالنرری مرردت انررشررام
نداد اند ،ان ظار داشت ک اصضراع نرک
رام ص
ک ور را زیصزاماع دهند .ق
حذ فیزننی افیاد ان را های مخ رسرف
در ده شیت شیصع شد ص تا قریرام
آبراعمرا  ۸۹ادامر داشر ر ص پرانرراع
نررخررواهررد نررافررت تررا زررقرروط رژنررم
فررررررررراشررررررررریرررررررررسررررررررر ررررررررری!

هیچنیس صجود مرواد مرخردر در مریراع
نندانیاع ،شیوع بییاریهای پروزر ری

زهرا صفسیی ،ماریایاه راس سای،
پرس معینی و رروغ تاقای پا

خار ا ماسه  ١۰٢٢زنادان قار ا
و امااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااان.
مااااااانااااااابااااااا

هاااااااراناااااااس

!

امینامان

سید اسداهلل الجوردی
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زرریررد ازرردهللا الجرروردی ک- ۰۶۰۰
پی ریرس ننرداع اصنرس ص
 ۰۶۳۳رنی
دادز اع انقالب در ده شیت برود.
 ]۱ ]۰نندانیاع زیازی ده شیت ص
دگیاندن اع صی را ان جیس چهی هرای
تندرص جریرهروری ازرالمری ص رامر
زرریکرروبهررا ص ا رردامهررای آع دصراع
مرریدانررنررد ]۶ .اص ان ا ضررای شررورای
میکزی جیعیت مستسی ازالمی بود.
ازدهللا الجوردی در جنوب تهیاع م ولد
شد .پدرش هریرزمفریصش برود .اص در
دصمیس زال تحییسی در دبریریزر راع،
تی تحیی کید ص در کنار پدر بر کرار
م غول شد .با انس هی  ،درس را در
ورت فیاگییی سوم قردنریر
منزل ب
ادام داد ص در انس نماع انزیرد رسری
شاهچیاغی از یاد کرید .رالص بری
انس ادبیات یب ص سوم حرونصی را در
حد کیان فیاگیفت ص جسسات تیرسریری
قیآع در منزلش ت نیر داد .ازردهللا
الجرروردی ان شرراگرریداع بررهر ر رری ص
م هیی بود .صی در نمانی ک برعرد ان
تی تحیی  ،در بانار ترهریاع م رغرول
کار بود ،با جیعیت مستسریر ازرالمری
ضرونرت شرورای
آشنرا شرد ص بر
ان ترریصر
مرریکررزی آع در آمررد .پ ر
حسنعسی منیور  -نخستصننی صقرت -
در بهیس  ۰۶۰۶بسیاری ان ا ضای انرس
جیعیت ان جیس الجروردی دزر رگریری
ان محاکی بر  ۰۹مرا
شدند .اص پ
تادنبی مرحرنروم شرد .در انرس
حب
مدت کییش در شرنرنرشر هرانری کر
م حی شد شنست صچ یرش نریرز
آزیب دند .نیانمند منب ] ]۰
ان آنادی ،جررسررسررات
الجرروردی پ ر
تیسیی قیآع را ان زی گیفت .بریازراس
«زریرد کر در برانار
گزارش زراصا
جررعرریرریی ب ر دز ر رریررالفرریصشرری ص
رصزییفیصشی اش غال داشت ،منرزل
خود را بر مرحر گریدهریرانری افریاد
مذهبی ،مبارن ص آشنا ب مبانی دنرنری
ترربرردنرر کررید بررود» .الجرروردی در
اردنبه ت  ۰۶۰۸ب اتهام حریرسر بر
ان
شیکت هواپیریرانری ال رال ،پر
بیگزاری مسابق فوتبال میاع دص تریرم
مسی فوتبال انیاع ص تیم مسری فروتربرال
ان
ازیائی بانداشرت شرد .صی پر
جرنرانری
مشنومیت ب  ۰۹زال حب
محنوم گیدند .الجروردی در فریصردنرس
 ۰۶۵۶ان ننداع آناد شد ص در ازریرنرد
هیاع زال مرشردداً برانداشرت شرد.
اتهام اص «فرعرالریر رهرای ننرینمریرنری ص
هیچنیس خودداری ان پازخگونی راجر

ب اقردامرات خریابرنرارانر خرود »برود.
زیانشام الجوردی در آز انر انرقرالب
ازالمی ب هییا بسیاری ان نندانیراع
در  ۱۳میداد  ۰۶۵۳آناد شد.
الجوردی در کرنرار مرهردی ریاقری ص
ازالمی ان مسووالع ان ظامات کییر ر
از قبال ان رصح هللا خیینی بودند .اص ان
 ۱۱شهینور  ۰۶۵۸با نظی مسا رد رصح
هللا خرریرریررنرری ص آنررتهللا برره ر ر رری
دادز اع انقالب تهیاع شد.
ننرداع
رئیر
ازدهللا الجوردی زپ
اصنس شد .اص در اشرار بر زریرازرت
تواب زانی ،ننداعهای رژنم جیهروری
ازالمری را «دان رگرا هرای انسراع
زانی »مینرامریرد .زریرازرت ترواب

ن

امییان ظام ک در زرال  ۰۸۸۳ترحرت
نواع میخیی نامرحردصد برعرد ان ۱۰
زال تان ان ننداع آناد شرد برود بر
دلی ان قاد ان الجروردی بران هرم بر
ننداع بانگ ت کايس برار بریای حربر
ابد  .]۳اص در ترابسر راع  ۰۸۸۹طری
میاحب ای با دای فرارزری آمرینرنرا
اتهاماتی بر ازردهللا الجروردی ،صارد
کید بود ک با
شرنرانرت خرانرواد ٔ
الجوردی ص بانگیداند شدع امییان ظرام
ب ننداع شرد .خرانرواد ٔ الجروردی در
نهانت ان شنانت خود ی نظی کرید.
]۹
http://fa.wikipedia.org/.../%D8%
A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%

پی
رئیسی در کنار ازدهللا الجوردی جالد اصنس ،رئی
ننداع اصنس ص دادز اع انقالب تهیاع ص ازدهللا جوالنی

زانی ب صزیرسر شرنرنرشر تروزرط
بانجوناع ص مدنیاع ننداعهرا ،برونرژ در
نیی اصل ده  ،۳۱رانج شد ص هردفری
اندئولوژنک بیای تغریریری انردئرولروژی ص
ازالم آصری نندانی داشت ،هیچند ک
ح ی در موارد موفق ،بی ری ان آنرنر
فیدی را ان نومسسیاع کرید براشرنرد،
انسانی نیی دنروانر مریزراخر رنرد.
برریر ر رری انررس ننرردانرریرراع ان زررانمرراع
مشاهدنس خسق بودند]۵ .
زیانشام اصل شهینرور  ۰۶۳۳درمرحر
کسب خود در بانار تهیاع ص در حرالری
ک هیر زریرت رزریری در نرظرام
نداشت ،تروزرط دص نریری ان ا ضرای
زانماع مشاهدنس خسق تیصر ص ک ر ر
شد]۳ .
ان تیصر صی بی زی اننن ان یسنرید
پ
صی تشسی شود ص نا ان قاد ،برحر هرای
ننادی در انریاع مر ریح شرد .ربراس

یس

D9...
گزارش دردنا ص تنراع دهرنرد ای ان
کررانررال صدر تررسررونررزنرروع آلرریرراع دربررار
موقعیت نندانیاع زیازری ص بریخرورد
رژنم با آنها .گرزارشری ان مرحراکریرات
ا دامهرای کرورکرورانر رژنرم تروزرت
الجوردی جالد ،ک هزاراع هرزار جرواع
بی گنرا را بر جروخر هرای ا ردام
زپید .هیزماع میاحب گرزارشرگری برا
ننی ان مسوالع رژنرم آلریراع در برار
معامالت هگنگیت تشاری غریب برونرژ
آلیاع با رژنم آخوندها! ص محنوم ننیدع
ا دامها بدلی مناف اق یادن اع
Armin Arman

بتزا کشسو ز

پروژۀ خط آهن برای ایران بوسیلۀ دولت
انگلیس در زمان احمدشاه:
در تاایر ا  13ارد ااش ا ا ا 3911ش،
ن ر ۀ کیوه در شمیرۀ  ،5-4سای ناما ا ،
ص  92مطلشی در مورد طار اسارارارار
راه آهن بوسیلۀ حاواوما انااالاهارای با
شر ز ر مطر سیخر اس :
»از اخشیر م راجع ب ا را وای ا ان
اس ک در اواخر جمیدی االولای دولا
ا را ب هیئری کا از طار »شارکا
نف انالیس و ا را «و ت یرتخین هایی
»ارمهررانگ و رورث – Armstrong
« Whitworyو » و اوار

Viecers

«و »وتمی نایارسان – Weetmann
« Pearsonدر آ نااماای اامات،اای هها ،
اجیزه داده ک در خصوص ک ایات خا
آهمی ک از نزد وی قصار شایار ان از

اارتُااود شاارو شااته و از راه
دهااوااتۀقُ ش
کرمین یه و همتا و قزو ن تی با انازلای
از وطر و ط را و م ت از طار
د ار ممتّ خواهت شت ،تحریریت و بارآورد
الزم نموده و نر ای حیضر کممت و ناس
از آ ی خود دول ا را بی سارمای ا ای
ک هیئ انالیهی مذکور بیخارایایر دولا
ا را خواهت ،اذاشا  ،ا ان خا آهان را
خواهت سیخا و ای آناوا دولا ا ارا
سیخرن راه را ب خود آ هایائا وا،اذار
خواهت نمود.
روزنیمۀ تی ماس در خصاوص ا ان خا
آهن می نو هت ک تخطایا خا و نارا ا
ک ی فورآ شرو خاواهات شات و ار
راه ک مرار خاواهات باود اعامای ماعاید

کاللری ان صنرژگری
هررای انسررانرری ص
مررسرری ننررادی برری
خرروردار بررودنررد.ان
ق شأع ب انریاع ص انریانری
جیس
بود آناع انیاع ص میدم انیاع را ان هرم
رق بر
جدا ناپذنی می دانس ند .
انیاع زبب شد بود ک آنراع پریریص
راز یس را ص من ب میدق براشرنرد ص
در انس را پاندار ص ماندگار.
انسانیت ص اف ادگی آناع تا آع حردی
زرعردی را
باال بود ک انرس زریصد
م بسور مینید:
تواض ن گیداع فیاناع ننوزت.
رصان اد خسیص زیف،قردنریری ترینرس
ضو جبه مسی چهارم ص مدت بیست
ص ز زال دبیی حزب مست انیاع پر
ان شادرصاع فیصهی بود
اص بزرگییدی ان تبار اشرقراع انریاع ص
ادام دهند را آنادی ص تشدند ظیت
ص بزرگی انیاع بود
ننی ان آرنص های مس ص بسریرار ی ان

درگذشت خسرو سیف
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قهرمان می میرد و افسانه وار
در دل ما جاودانی می شود
میشود خورشید و از راه های دور
شمع راه زندگانی می شود.
با غیی زنگیس ان در گذشت دصزرت
ص بیادر زنزم خسیص زیف در تبعیرد ص
غیبت آگا شدم ،دصزت رزنرزی کر
تالش های نادنرخرواهرانر مرس بریای
تحقق آنادی ص ترشردنرد رظریرت ص
زیبسندی انیاع اهرورانری برا نرام ص
حضور اص پیوند خورد ازت.
رصان اد خسیص زیف هریرچروع بریادر
بزرگ ی دنگیم رصان اد حسنعسی رارم

ر راه آهمی ک از باداتاد تای سارحاتّ
ا را موجود اس و راه تایزه با ابالا
احرمی از همی خطی ک یته خاواهات شات
ک م متسین انالیهی تی همتا تهطایاو و
اراب رو کارده انات و شارو با آ در
ّ
اوائل جمگ ارونیئی شته بود و ار همتا
ب آ طر تی ط را و انزلی از هامای
ارابا
خطی ک یته خواهت شت ک حیال راه ّ
رو موجود اس و در ا ن راه س ،اردناۀ
مته اس ک بی ت از آن ی ح راه [ راه
آهاان ر رد شااود ،اولاای »ناایی طاای «،
دومی »استآبید« ،ساومای »آوه «و ها
در نظر اس ک بعتهی خاطای از تا ارا
ب م ت نیز ک یته شود.

دصز داراع خسیص زیف انرس برود کر
آنادی انیاع اهورانی را
شاهد باشد ،آرنصنری کر برا ترأزرف
بسیار تحقق نیافت.
با غیی زنگیس ص فیاموش ناشدنی ان
دزت دادع خسیص زیف رزنرزمراع را
ب فیننداع گیامی اص  ،هیونرداع حرزب
مست انیاع ،پییصاع انردن ر میردق ص
اشقاع بی شیرار ص
جبه مسی ص ب
بی ن اع انیاع یییان تسسیت می
گونم.
ب نقیس چنیس خواهد شد .براشرد کر
در میاع نس کنونی جوانرانری نرافرت
رق اص بر
شوند ک ادام دهنرد
انیاع باشند.

هوشنگ کردستاب
پارن
زیزدهم ژصئی ۱۱۱۰
بیست ص زوم تیی ۰۰۱۱

بیانیه شورای مدیریت گذار

راه همین است و بس ،اعتصاب ،اعتراض ،اتحاد

پشتیبانی از جنبش
مطالباتی کارگران نفت،
گاز و پتروشیمی
ا یاضات گس ید کارگیاع پییانرنراری
در بخش های مخ سف نعت نیت ،گان
ص پ یصشییی نسبت ب درخواز رهرای
معوق آناع ،افزانش حقروق ص ترغریریری
شیانط کار ص میخیی ک ان خیداد مرا
شیصع شد بود ان اصائ تیریمرا ۰۰۱۱
ب دزت ک یدع ان کار ص ا ریراب در
انس شیکت هرا مرنرشری شرد.کرارگریاع
مریاکررز بسریرراری ان ان جرریررسر بررنرردر
مرراه ررهرری شرریکررت نرریررت جررنرروب،
سسون  ،کارگیاع پییانی پراالن رگرا
آباداع ،پاالن گا آدنش ص میاکز م عردد
دنگیی بر انرس کریرپریرس کر ۰۰۱۱
نامرگرذاری شرد ازرت پریروزر رنرد.

صفحه 17

هیاهنرگ کرنرنرد انرس ا ر ریاضرات
شررورای زررانمررانرردهرری ا ر رریاضررات
کارگیاع پییانی نیت ازت .مهی ینرس
خوازت های کارگیاع انرس ازرت کر
پییانناراع ان تیام شیکت های نریر ری
حذ ص قرانروع کرار نرنرسراع – مرزد
ننساع در تیام نان نریرت ص گران ص
پ یصشییی اجیا شود .کیرپریرس ۰۰۱۱
بیای خوازت هانی ازت ک ان جانب
آناع م البر مری شرود صلری گروش
شنوانی نیی نابد.افزانش دز یزدهرا
ص رصنهای میخیی ص بهبود شریانرط ص
انینی محیرط کرار ان مر رالربرات انرس
کیپیس صزی کارگیی ازت .کرارکرنراع
رزیی صنارت نیت ا الم کید اند کر

ان نهم تییما ب انس ا یابات خواهنرد
پیوزت .ترا کرنروع بریرش ان شریرت
شیکت فعال در حون گان ص نیت ب انس
ا ر رریررابررات پرریرروزر ر انررد .شررورای
زانماندهی ا یاضرات بر ترانگری برا
ان ار زومیس بیانی رزریری ضریرس
اف ررای ترروطررو ر کررارفرریمررانرراع برریای
شنرسر رس ا ر ریراب،ان اراد رازرخ
کارگیاع بی ادام ا یابات ترا رزریردع
ب هی درخوازرت هرا پرای ف رید
ازررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت.
صضعیت فالکت بار کارگیاع ص مزدبگییاع
در جامع انیاع ن یش برالصازر ر 04
زال ناکارآمردی ص فسراد مردنرینر ری
حنومت ازالمی ازت .اق یاد ران ری
ص شیکت های خیول ی ص دند زاالری
زییی ناپذنی روامر انرس حرنرومرت،
اق یاد کالع جرامرعر را ان پرا درآصرد
ازت .تورم فزانند  ،کاهش ارنش پرول
مسی ص صارنز کریدع نرقردنرنرگری بردصع
نندگری را بر
پ وان ب بانار ،ی
میدم شینف انیاع تنرگ کرید ص فرقری
ب ور رصن افزصع در الن هرای مرخر رسرف
اج یا ی گسر ریش مری نرابرد .انرس
شیانط تنها مخ ه کارگیاع جامعر مرا
نررریرررسرررت .برررانن رررسررر رررگررراع،
مالباخ گاع،معسیاع ص ننراع ص جروانراع
انیانی نیز قیبانی انس زیس م معیروب
هس ند ص بینراری ص بری آنرنردگری ص
ا یاد ص فح ا ص کوچ ان صطرس حرا ر
آع.
دم م ارکت براالی مریدم انریاع در
ان یابات رنازرت جریرهروری اخریری ص
باننوت آع نیز ،ا یاض بر مر رالربرات
مخ سف اق ار مخ سف میدم بود کر در
طول حیات انس حنومت پازخ نگریفر ر
بودند.بی توجهی ب انس مر رالربرات ص

جبته ملی ایران-هلند بر وب شبمه این رنت

ن

س ایمیلی

زینوشت میدم ص هزنن کریدع تریرام
دارانی مسی انیانیاع بریای زریرازرت
های غسط م سوب حنومت ان نک طری
ص زیکوب خ س میدمی ک خرواهراع
حقوق نیی ص انسرانری خرودشراع
هس ند،ان طی دنرگری جرامرعر را بر
انریرشرار ص برس بسرت رزرانرد
نق
ازررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت.
شورای مدنینت گذار ان مدت ها پریرش
با ت خیه انس نراکرارآمردی حرنرومرت
ازالمی ک مر ر رنر ان برانردهرای
مافیانی اق ریراد رانر ری ص آدم کرش
ازت ،گی یاع گذار ان انس حنرومرت را
م یح ص ضیصرت مدنینت خیصج ان چنیرس
صضعی ی را هم بیاع کرید ازرت .مرا
ضیس پ یبانی کام ان ا یابرات بری
حرق کررارگرریاع حررون نرریرت ص گرران ص
پ یصشییی ص حیانت ان خوازت آنراع،
مع قدنم ک م البات میدم ،ح ی ب ور
نسبی نیز در چارچوب انس نظام پازرخ
نخواهد گیفت .ترالش بریای ت رنریر
ت ن های مس ق کارگیی ،ت نیر
کیی های ا یاب در هی صاحردهرای
کارگیی ص نیرز حریرانرت دنرگری اق رار
اج یا ی در قالب ا یاضات صزریر ص
زیازیی ،ان شیصط موفقیت جرنربرش
م ر ررالرربرراترری کررارگرریاع انرریاع ازررت.
شورای مدنینت گذار ان هریر اق رار
میدم انیاع درخروازرت مری کرنرد،برا
زررامرراع دادع تررشرریررعررات ص حرریکررات
ا یاضی با کارگیاع ا ریرابری ا رالم
هرررریرررربررررسرررر ررررگرررری کررررنررررنررررد.
بیرخسنه مرکزب ش اب مدیاریات
گااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا
ش م تیی ۰۰۱۱

www.jebhemelli.nl

post4iraneazad@gmail.com

ر
به ترصی ح علم »ریاض« ،این یعن »اکییت مطلق«

محمدمعینی
 ۰زانماع لیگ انر رخرابرات بر آنرچر
برود ،برینحریر ری چرنرداع،
خواز
رزید» :ابیاهیم رئیسی ،ه ر ریریرس
رئی جیهوری« باشد … »ص شد.
 ۱رئیسی با کسب کی ی ان نرکزروم
آرای صاجداع شیانط رأی دادع ،رئریر
شد؛ هی رئی جیهوری دصر خرود را
با نسب ی چنیرس پرانریرس ان آرای کر

صاجداع شیانط رأی دادع شیصع ننرید .
جانگا رئیسی در جدصل ن رانرج ا رالم
شد  ،بیس » دم م رارکرت «ص »آرای
برراطررس ر «قرریار دارد کتیررونرری  .آنررچ ر
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»بینظیی «ازت زقوط نی م ارکرت
ب ننی  ۵۱در د ص ح ی ب  ۰۱در د برا
کسی »آرای باطرسر «ازرت کبرا فریض
حت آمار رزیی  .انس مسرورسر برا
اهییت نیز ازت؛ احید خاتیی ک ضرو
خربریگراع
شورای نگهباع ص مرشرسر
رهبیی  ۶ما پیش گیر ر برود» :هری
ندصق انداخ میشرود،
رأنی ک ب
رأی آری مررشرردد بر نررظررام مررقرردس
جیهوری ازالمی انیاع ازت«؛ ص حاال
بیش ان نییی ان صاجداع شریانرط پرای
ندصقهای رأی نیف اند ص ب تیرینرح
سم »رناضی « ،انس نعرنری »اکرثرینرت
م سق!«

 ۶احید خاتیی بهیس ما زال قربر
هم حی ندع ان «شریکرت نرنریدع در
ان خرابرات »را «نمرزمر شریر رانری »
خواند ص گی بود« :بند با شناخر ری
ک ان میدم دارم میگونم در انس ی
هم حاضی خواهند شد ص ق رعرا حضرور
باالی  ۵۱در د دارند» .در انرس کرارنار
آرازر ر  ،انررس ترنررهررا امررثررال «احرریررد
خرراترریرری »نرربررودنررد کرر مرریدم را
«ن ناخ »برودنرد .رزرواتری افریاد ص
جیناعهانی شدند کر ننری رنرواع ص
توجی «ان ظرار مرعرشرز » ،کرانردنردای
نورز ی ناالنقی کدر حد رنرازرت بری
جیهور چوع « بدالنا ی هی ی »را بی

م سق میدم مح یم شناخ شود.
 ۵تنها مسوس ای ک «هیر »رصی آع
توافق دارنرد« ،نرارضرانر ری ریرومری
بسیار باال »ص «نامسا د »کص چ بسا:
«بحیانی )»بودع اصضراع اقر ریرادی ص
ز ح باالی فساد » ازت .اگی ان براب
کیک ب اراد ی کبی نباع آمرد ی رفر
میائب اق یادی ص مربرارن برا فسراد،
چ م بی نحو «باال ک یدع ابریاهریرم
رئیسی »بس ر شرود ککریرا انرنرنر
بسیاری ب ازم کیک ب «صطس» ،آع
را تو ی میکرنرنرد  ،برانرد – بر هری
ررورت – پرراف رراری برری ترریرریکررز برری
« ست »ها بر جرای جریح ص ترعردنر

دصش بیدند ص زقف زیمان اج یا ی
خود را یاع کیدند؛ شاند بیتوج بر
اننن دارند ان »زانماع لیگ ان خابات «
بررانی مرریخررورنررد ص اذ رراع ب ر انررس
میکنند ک »لیاقت ما هییس ازرت ص

»معسول «ها در دز ور کار باشد .برانرد
تاکید شود تیجیح نی خود ص خرون راع
رام،
کمان فسراد بری خریری ص نریر
پیامیازت ک ان قضا گاهی بر طرور
صاضح کشاند برا درکری نرادرزرت ان
طی خود هس ر زرخرت قردرت بر
جامع من ق شد ازت! باند پذنیف
شود ک نصال زیازی ص اق یرادی در
ک ور محیول نراگرزنری ننرشریری ای ان
»بینشهای کالع «ب مقول »مرسرت«ص
»مررنررابر مررسرری «ازررت ،جررانرری ک ر
صفرراداری برری شررانس ر ررگرری در احرریان
مسرروررولرریررتهررا پرری ر رری گرریف ر ر ص
»معنرونرت «ص »حرقریرقرت« ،قریبرانری
»منازک فریرزنرنری «ص »میرسرحرت ِ

شاکینم!«
 ۰در انس چند رصن  ،طربریرعر راً در حرد
»کالم «ص »حی «کک بریای » ریر «
نصد ازت  ،هی ن ان ای ان »ترغریریری
موض «ص در پیرام ِ »حریرازر رای
باطس ص دم م رارکرت «بر گروش ص
چ م نخورد ک ح ی داصزریریرای
جیهوری ازالمی ب طور م خه بری
چیخیدع بی هیاع مدار زرابرق ا ریار
کید ازت! این اصارا  ،اصارا باه
ماد اقاسمات بار
»بیخیسلی «
پشت نتنگ است .باند دای برسرنرد
کص فعال تهری ان خ رونرت ِ اکرثرینرت

قدرت «شد ص »شهیصنداع «ان امیرد ص
شادی ص آرامش دصر شد اند.
منب  :صبالگ نونسند

تحلیلی بر سرنوشت ارتش
ناخدا محمد فاریس

کشورهای خاورمیانه

آنا ک وری در خاصرمیانر ترا کرنروع ان
ارتش مسی بیخوردار بود ازت؟

میدم ص بونژ ارترش مرسری لربرنراع را
تأمیس نیاننرد .بریابری برا گرزارشری ان
ازوشیدپیس نیانمندی های نظامریراع
ارتش لبناع بخیوص پییاموع شیی ،آرد
ص دارص ازت .آمیننرا ترقربر کرید ۰۵
میسیوع کینهای خود ب ارتش لبناع را
بیافزاند ص مقدار کیک در زرال را بر
 ۰۱۱میسیروع دالر افرزانرش دهرد .آنرا
اننگون کیک ها قادر ازرت ک رور ص
ارتش مسی لبناع را ان زرقروط کرامر
نشات دهد؟ بسی قاب ترأمر ازرت.
ارنش پول لبناع آنرقردر زرقروط کرید
ازت ک معادل حقوق ماهریرانر نرک
نظامی لبنرانری کر  ۹۱۱دالر بریآصرد
می ود در بانار زیا لبنراع ترنرهرا ۹۱
دالر قدرت خیند دارد.

در انس راز ا می واع ب ارترش لربرنراع،
یاق ،افغرانسر راع ص انریاع نرگراهری
داشت:

انچ ک قاب تام ازرت آنسرت کر
انس فرالکرت ک رور
چ منابعی با
لبناع گیدند ازت؟ با انشاد حرزب هللا
لبناع ص نیوذ زیازی ص نظامری رژنرم
ازالمی انیاع ان طینق انس زرانمراع،
الجیم زیس م ننیبنانی اقر ریرادی ص
اداری لبناع م الرشری شرد ازرت.
حزب هللا لبناع با اقدامات تریصرنسر ری
بی سی ازیائی ص میدم لربرنراع برا ر
بیصن چند جنگ بیس ازیائیر ص لربرنراع
شد ازت .بعسرت فریصپراشری اداری
لبناع ،حزب هللا قدرتی خود مخر رار در
ک ررور لرربررنرراع ت ررنرری ر داد کرر
خودزیان ننی دز ورات آخرونرد هرای
انیاع ی میرنرنرد .بردلریر اقردامرات
تیصرنس ی حزب هللا در خاصر مریرانر ص
جهاع ،انس زامان تریصرنسر ری مرورد
تحینم جهاع غیب ازت کر برالر ربر
رصی اق یاد ک ور لربرنراع اثری گرذارد
ازت .در حالین مخارج حزب هللا لبناع
را رژنم ازالمی انیاع تأمیس میرنرنرد ص
بیابی با زخس رهبری حرزب هللا حسرس
نیرریهللا کررسرری ر مررخررارج نررظررامرری ص
معی ی حزب هللا توزط رژنرم انریاع
تأمیس می ود.

جواب ب انس زووال ب نقیرس مرنریری
ازت .ارتش ک ورهای خاصرمیان کبر
جز ارتش ازیائی  ،ان جریرسر ارترش
انیاع تحت فیماندهی زیاع خودکرامر
ک ور انشام صظیی کید اند ص بیابی برا
قررانرروع ازررازرری ک ررور ان خررود
از قاللی نداش اند .ص اگی رهربریی
ک فیمرانردهری ارترش را داشر ر ان
مسند قدرت پانیس ک ید شد ارتش
راس هیم فیماندهی ،بریای
بعست ق
مدتی با زیدرگیی رصبریص برود ص در
بعضی اصقات بنرسری مرنرحر گریدنرد
ازت.
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ا تش لبنسن
هم اکنوع صضعیت نابساماع اق ریرادی
ک ور لبناع آنقدر صرشنس ازت ک
نظامیاع ارتش لبناع گیزن ماند انرد.
انس در حالی ازت ک ک رور لربرنراع
قب ان انقالب ازالمی در انیاع ان نظری
اق یادی زالم ص میدم لبناع رالرغرم
تنثی اتنیک ک اقسیت های مرذهربری ،
جز در دصر ای گذرا! در تعام ص رسرح
در کنار هم نندگی مینیدنرد ص شرهری
بییصت برا رنرواع ریصس شرهریهرای
خاصرمیان در جهاع شناخ بود .بریابری
با گزارشی در رزان انن ین ی بی بری
زی ک  ، ۰فیماند ارتش لبرنراع ژنریال
وع تقاضای کیک ان جهانیاع نیود تا
نظامیاع گیزن لبناع را درنابنرد ص بر
آناع کیک کنند .ارترش مرسری لربرنراع
ثبات در ک ور لبناع بود
هیوار با
ص بی یفان انشام صظیی نیرود ازرت.
بیابی با انس گزارش در رزان بری بری
زی ،پول لبرنراع ان زرال  ۱۱۰۸ترا
کنروع  ۸۱در ردد ارنش خرود را ان
دزت داد ازت.
ک ور فیانس کوشش کید ازت ترا
جی اصری کریرک
با ت نی کنییان
مالی ب لبناع  ،کیبودهای معی ری

رژنم ازالمی در انیاع ،ان طینق زپرا
قدس زپا پرازرداراع ،ان حرزب هللا
لبناع در ک ورهای خاصرمیان ص جرهراع
بیای اقدامات تریصرنسر ری ازر ریراد
مینند .بیابی برا اخربرار مروثرق  ،رژنرم

ازالمری انریاع بریرش ان  ۰۱۱هرزار
موشک در در لبناع انبار کید ازت ک
حررزب هللا برری ررسرریر ازرریائرریر ان آع
از یاد کنرد .رژنرم ازرالمری انریاع
بارها توزط زیاع رژنرم ا رالم کرید
ک میخواهد ازریائریر را ان نرقر ر
جغیافیای خاصرمیان محو نیاند .تحینم
های بیس الیسسی بی سی رژنم ازالمی
انیاع ،بیپیداخت رژنم ب حزب هللا اثری
داش ص صضعیت معی ی حزب هللا ص
خانواد آناع نیز با م ن رصبریص شرد
ازت.
ا تش عراق
ارتش یاق تا زینگونی دام حسیس
ص اشغال ک ور یاق توزط نیریصهرای
ائ ال آمیننا ،ارتش منسشیی ترحرت
ان
فیماندهی دام حسیس برود .پر
اشغال ک ور ریاق در زرال ۱۱۱۶
ارتش یاق بنسی منح شرد .شرانرد
ب واع گیت انس ننی ان اش باهات مبرین
نییصهای ائ ال در یاق بود ک ارترش
یاق را منح کیدند .نظامریراع ارترش
یاق ب ننبار کسی حرقروق ص مرزای
خود را ان دزت دادند .برالر ربر بریای
امیار معاش مشبور شدند م غرسر ای
بیای خود دزت ص پا کنند ص بسیاری ان
آنها ب گیصهای تیصرنس ی ک بی سریر
ائ ال پیرنرار مریرنریدنرد پریروزر رنرد.
نییصهای ائ ال کوشش کیدنرد ارترش
جدنردی بریای ک رور ریاق بروجرود
بیاصرند ،ص انس پیصز هیرچرنراع ادامر
ان آنن دا رش
دارد .در انس راز ا پ
ا الم موجودنت کید  -در مقاب  ،گریص
های شب نظامی ریاقری برا رنرواع
نییصی حیکت میدمی بوجرود آمرد کر
می واع ان نریریصی ح رد
ب ور خال
ال عبی ،زپا بدر ،ک ائب حزب هللا ص
ک ائب اه حق ،ک ائب زید ال رهردا
صغیی نام برید کر بسریراری ان آنرهرا
توزط زپا قردس زرپرا پرازرداراع
ت نیر ص زرانمرانردهری شردنرد ص
حقوق ص مرزانرای آنراع تروزرط رژنرم
ازالمی در انیاع تأمیس می ود.

اکنوع اطالع دقیقری پریریامروع ارترش
یاق در دز یس نریرسرت .هری گرا
دصلت یاق با ا یال تیصرنس ی شربر
نظامیاع نیاب ی ص صابس ب رژنم انیاع
مواج بود  ،پیزن امنی ی ریاق برا
انس گیصها مقابس کرید انرد ،صلری ان
ارتش یاق زخنی ب میاع نیی آنرد.
خبیگزاری رصن ین دنیصن شنب  ۰تیی مرا
خبی داد ک نییصهرای شربر نرظرامری
صابس ب رژنم انیاع در یاق میازرم
رژ باشنوهی را بیگزار کرید انرد ،ترا
قدرت خود را ب نیانش بگرذارنرد! انرس
رزان ان انس گیص ها ب نواع نریریصی
حیکت میدمی نام بید ازت .در انرس
رژ نظامی ،شب نظامیاع تانک ،قانرق
ص مهیات مورد ازر ریراد خرود را در
از اع دنال شیال بغداد ب نریرانرش
گذارد اند .انرس گریص  ۳زرال قربر
هنگام نورش هرای دا رش در ریاق
توزط ف وای آنت هللا زیرسر رانری در
نشف بوجود آمدند ص تراکرنروع رالرغرم
تالش های بسیار نخست صننری ریاق
بیای انحالل آنها ،کیاکاع ب موجودنرت
ص اقرردامررات ترریصرنسر رری خررود ادامر
میدهند .
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ا تش ارغسنی سن
الرغم آمونش های نظرامری تروزرط
نظامیاع آمیننا ،ارتش افغرانسر راع ترا
کنوع ن وانس خود را بر نرک ارترش
مررسرری ترربرردنر کررنررد .بررودجر ارتررش
افغانس اع کافی نیست ص نرظرامریراع
ارتش افغانساع بسخ ی می وانند امرور
معی ی خانواد خود را تأمیس نیانید.
فساد در ارتش افغانس اع بسیار ننراد
ازت ص بهییس ست ارتش افغانسر راع
ان نک زیس م فیماندهی مرنرسرشرم
بیخوردار نیست .بیابی با قرد تریراهرم
نام بیس آمیننا ص گیص طالربراع برنرظری
مییزد ان هم اکنوع ،با صجود اننن انس
تیاهم نرامر هرنرون اجریانری ن رد ،
نظامیاع افغانی رصحی خود را ان دزت
داد اند .اگی بزصدی صضرعریرت برودجر
ارتش افغانس اع بهبود نیابد ،زاخر رار
ص فیماندهی منسشم ص ننپارچ ارترش
بیقیار ن ود ،ب احر ریرال نرزدنرک بر
نقیس ارتش افغانس اع بدزت طالربراع
منح خواهد شد .هم اکرنروع ارترش
افغانس اع در چندنس از اع ک طالباع
در آع نیوذ دارند با طالباع می جنگند ص
ان خیصج نظامیراع
م خه نیست پ
آمیننائی تا چ مدت می وانند در بریابری
طالباع مقاصمت کنند!
ا تش ایران
ارتش انیاع نیز هیگز ان مخ ریرات نرک

ارتش مسی بیخور دار نبود ازت .اگری
چ ارتش انریاع در دصراع پرهرسروی ان
زاخ ار نک ارتش مسی بیخروردار برود،
اما هییر ر ترحرت فریمراع شرخره
پادشا انشام صظیی مینید نر دصلرت
من خب میدم .نظامیاع ارتش انریاع ترا
زال های اصلریر د  ۳۱مریرالدی برا
م ن اق یادی ص کریربرود حرقروق ص
ان آع برا
مزانا رصبیص بودند ،صلری پر
افرزانرش درآمردهرای نریر ری ک ررور،
بودج ارتش افزانرش نرافرت ص ارترش
توانست با درنافت تشهیرزات نرظرامری
پی یف در ردنف ارتش هرای مرشرهرز
هم زر رح خرود صاقر شرود .صلری
الرغم انس بهبود ها هیگز نرک ارترش
مسی نبرود .در هرنرگرام بریصن انرقرالب
ازالمی در زال  ۰۶۵۳ص خیصج محید
رضا شرا ان ک رور ارترش فریمرانرد
مسر ررقرریررم خررود را ان دزررت داد ص
ن وانست انسشام النم نک ارتش مسری
را حیظ کند .بخراطری دارم در هرنرگرام
نخست صننیی نند ناد دکر ری شراپرور
بخ یار بعست پاشید شدع زریرسر رم
فرریمررانرردهرری ،ارتررش نر رروانسررت ب ر
دز ورات نخست صننی صقت ی کرنرد
ص تس ب بی یفی داد .النم ب تروضریرح
ازت ک بی ی بودع ارتش مرعرنرانری
بشز شنست ندارد .البر ر النم نریری
بینم بیش ان انرس صارد جرزئریرات انرس
شنست شوم ،صلی شاهد آع برودنرم
ک ارتش ن وانست صظیی مسی خود را
حیط نیاند ص با بیداشر ر شردع راس
هیم فیماندهی ارتش ک مرحریرد رضرا
ص اغان ا دام ها ص برانن رسرت
شا
کیدع ها  ،ارتش ب نییصئی بی انگریرز
ص بی هد مبدل شد .دم انسرشرام
ردام
فیمانردهری ارترش انریاع ،بر
حسیس فی ت داد تا با ارتش یاق ،در
زال  ۰۶۳۱بر ک رور انریاع حریرسر
نظامی نیاند.
ارتش ریاق ترا رزریردع بر شرهری
اندنی ک بدصع هی مقابس نرظرامری
مواج شرد ننریا آنرت هللا خریریرنری
زاخ ار فیماندهی ارتش را بن نرابرود
کید بود .ارتش یاق تیور کرید برود
ک بیانیش دامری نرهراد براشرنرد ص
پی یصی خود را م وقرف کرید .حریرسر
ارتش یاق ب ک ور انگیز ص شروری
تان ب ارت یاع بخ ید ،ص توانسر رنرد
تا حدصدی انسشام ان دزرت رفر ر را
باننابند ص ارتش تا دنداع مسسح ردام
حسیس را ان ک ور انیاع بییصع بیانند.
ارتش انیاع ان هنگام انقالب ازالمی ص
بیقیاری زپا پرازرداراع بر مروانات
ارتش ،ص با بسعید شدع بودج ارترش

توزط زپاهیاع ،مورد بری مرهریی ص
کاز ی بودج مواج بود ازت .اگری
چ نظامیاع انیاع توانس اند تا حردی
انسشام زاخ اری نک ارتش مرسری را
ثابت نگهدارند  ،صلی ان بری تروجرهری
زیدمداراع ک ور ان هنگام انقرالب برا
کیبود بودجر بریای حرقروق ص مرزای
پیزن ص تشهیزات بیصن رنج بید اند.
صضعیت اق یادی میدم انیاع هریرانرنرد
میدم لبناع نیست صلی برداع زریرت
زوق داد شد ازت .آنت هللا هرای
زیازی در انیاع بریای پریداخرت بر
گیصهای تیصرنس ی نیاب ی ان جریرسر
حزب هللا لبناع ص شب نظامیاع نیابر ری
رژنم در یاق ص نیس ،ب پول نیان دارنرد
ص در حال حاضیقادر بر پریداخرت انرس
هزنن ها نیس ند .بهییس دلی برنرظری
مییزد ک مذاکیات اتریری بریجرام در
صنس بزصدی ب ن یرشر ای بریزرد کر
خواهد شد بعضی ان تحینرم هرا
با
بیداش شرود .برا بریداشر ر شردع
بعضی ان تحینم ها رژنم می تواند نیت
انیاع را بییصش بیزاند ص مرقرداری ان
پول های بسوک شرد انریاع نریرز آناد
خواهد شد .میدم انیاع ان انرس دارانری
های مسی بهی چندانی نخواهنرد برید
صلی پاناع تحینم ها ب خرامرنر ای ص
زیاع رژنم فی ت میدهرد ترا هرزنرنر
یال تیصرنس ی خود در خاصرمیانر را
تأمیس نیانند ص ب چپاصل زیمان هرای
میدم انیاع ادام دهند.
ن یرشر آنرنر تراکرنروع ،برشرز ک رور
ازیائی  ،هی ک وری در خاصرمیان ان
ارتش مسری بریخروردار نربرود ازرت.
ارتش انیاع زاخ ار نک ارتش مسری را
دارا ازت ص نرظرامریراع ارترش انریاع
امیدصارند با زینگونی رژنم ازرالمری،
میدم انیاع با نگارش قانروع ازرازری
نونس ،صظرانرف ارترش مرسری انریاع را
م خه نیانند .ب ور خال ر صظرانرف
نک ارتش مسی دفراع ص پ ر ریربرانری
انامنیت ص از قالل ک ور ان جریرسر :
حیاظت ان مینهای نمینی ص هروايری،
پازداری ان تیرامریرت ارضری ايریاع ص
دفاع ان حاکییرت مرسری مری براشرد.
کیک رزانی ب میدم در هنگام صقروع
صقاي اض یاری طبیعی مانرنرد زریر ،
نلزل  ،طوفاع ،آتش ف اع ،بییاريرهرای
صاگیی ص م اب آع ،با درخوازت دصلت،
ان دنگی صظانف نظامریراع ارترش مرسری
انیاع خواهد بود۱ .
پانند انیاع
ناخدا محید فارزی
 ۱۹ما ژصئس ۱۱۱۰

طالبان؛ قطعه کاملکننده پازل
بنیادگرایی در منطقه
علیسجاد موالیی  -بر گرفته از تارنمای  8صبح
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شد
ژنوپسی یک خاص افغانس اع با
ازت ک انس ک ور ان اهییرت صنرژ ی
ژنواز یاتژننی ص ژنوپسی ینی بریخروردار
برراشررد .برریی برروناع ،نررظررینرر پرریدان
بیجس ی امنیت بیسالیسر  ،مرعر رقرد
ازررت کرر افررغررانس ر رراع زرراخ ر ررار
ژنوپسی ینی خرا ری دارد ص در هریر
امرنریر ری مرنر رقر ای قریار
مشیو
نییگیید .بروناع مرعر رقرد ازرت کر
افغانس اع صضعیت انرق دارد کر در
امنریر ری
جنوب با ک ورهای مشیو
جنوب آزیا رصابط گس رید دارد ص بر
هییس تیتیب برا ک رورهرای آزریرای
غیبی کخاصر میان  ،آزیای مریکرزی ص
شیق آزیا نیز در ترعرامر ازرت .بر
بارت دنگی افغانس اع نرقر ر اتیرال
چهار من ق کآزیای میکرزی ،جرنروب
آزیا ،غیب آزیا ص شیق آزیا ازرت.
چنیس صنژ گی جغیافیانی افغانسر راع،
شد ازت ک قدرتهای برزرگ
با
هیوار تالش کنند تا بی انس جرغریافریرا
مسسط شوند.
گذش ان قدرتهای بزرگ ،گریص هرای
بنیادگیا نیز نیم نگاهی ب افغرانسر راع
داش اند .حضور شرورصی ص ترحروالت
بعدی آع ،افغانس راع را بر برهر رت
امنی بیای گیص های بنریرادگریا مربردل
کید .در حال حراضری د هرا شربرنر ی
تیصرنس ی در افغانس اع فعالیت دارنرد
ص امنیت داخسی افغانس اع ص من ق را
تهدند میکنند.
منطقاه
طسلبسن پسزل بنیس گرایی
ا کسمل میکنند
در مقدم بیاع شرد کر افرغرانسر راع
اتیال کنند چندنس حون ژنوپسی ریرنری
مخ سف بر هرم ازرت .قردرتگریریی
طالباع در افرغرانسر راع شربرنر هرای
ترریصرنسر رری ص بررنرریررادگرریانرری کر در
ک ورهای دنگی فعالریرت دارنرد را بر
میزراند .ص ر شردع
نکدنگی ص
انس شبن ها ،امرنریرت مرنر رقر ای ص
جهانی را ب مخاطی خواهد انرداخرت.
در حال حاضی چندنس گیص تیصرنسر ری

در آزیای میکزی فعالیرت دارنرد؛ انرس
گیص ها در دصراع حنومت پرنرجزرالر ی
طالباع رابر ر نرزدنرک برا انرس گریص
داش ند .مهمتینس انس گیص ها ترحرینرک
ازالمی اصنبینس اع ،جنبش ازالمی
تیکس اع ،حرزب الر رحرینری ،اکریامریر
اصنبینس اع ص جیا ت تبسیغ قزاقس راع
میباشند .اصنغور در شیق افغانسر راع
نیز پ انسی باالنی بیای تبدنر شردع
ب جیناع رادنرنرال را دارنرد ص ارتربراط
نزدنک با گریص برنریرادگریا در آزریرای
میکزی ،افغانس اع ص پاکس راع دارنرد.
پاکس اع نیز میزبراع ترعرداد ننرادی ان
گیص های بنیادگیا ازرت .انرس ک رور
زیازتهای پارادصکسینال در قربرال
انس گیص ها داش ازت کر در نمراع
نیان ان آعها بیای تضعیف ص مخ کیدع
امنیت ک ورهای دنگی از یاد کرید
ازت ص بعضراً گریص هرای زریکرش ص
م یید را زیکوب کید ازرت .برا انرس
حال نوار مینی افغانس اع ص پراکسر راع

ک در شیق ان بسندیهرای قریاقرورم ص
ک ییی آغان میشود ترا برسروچسر راع
ادام دارد ،الن های امنی بریای گریص
تیصرنس ی بود ازت .کرارشرنرازراع
تیصرنسم ص جنبشهای ازرالمری بر
انس باصر اند ک پاکس اع ب مثابر نرک
درنا ازت ک گیص های بنیادگیا در آع
شناصر اند .مهمتینس گیص های فعال در
پاکس اع بارت ان :حیکت الیشاهردنرس
» ،«HUMحیکت الرشرهراد االزرالمری
» ،«HUJIتحینرک طرالربراع پراکسر راع
» ،«TTPتحینک نیاذ شینعت محریردی
» ،«TNSMل نری جرنرگرهروی »،«LEJ
جیش محید » ،«JEMل نی ازرالمری
»  ،«LEIطالباع ،القا د  ،ل نی طیب
حاب
»  ،«LETشبن حقانی ص زپا
ک بیشتی انس گریص هرا در ک ریریری،
زوات ،خیبی پ وعخوا ،بسوچس راع ص
مناطق قبرانرسری آناد » «FATAفرعرال
میباشند.

در غرریب افررغررانس ر رراع نررا ب ر طررور
م خهتی جرنروبغریب افرغرانسر راع،
گیص های تیصرنس ی در زریرسر راع ص
برسروچسر راع انریاع حضرور دارنرد کر
مررهررمتررینررس آعهررا جررنرردهللا ازررت.
افغانس راع در مریکرز انرس شربرنر ی
گس ید گیص های بنیادگیا صاق شرد
ازت ص در کنار گیص هرای برنریرادگریای
بومی ،گیص های فیامسی ص غریریبرومری
نیز در افغانس اع حضور دارنرد .اکرنروع
حضور دصلت ازالمی نا هیاع دا رش
صضعیت را ان قب پیچید تی کید ازت.
هد ا سی انس نوش تبییس انس مهم
بود ک قدرتگییی طرالربراع ص مسرسرط
شدع آعها بی خا افغانس راع برا ر
اتیال انس شبن برزرگ خرواهرد شرد.
شدع انس گیص هرا بر نرکدنرگری
ص

مریراع
زبب انشاد نک اتحاد خو نرا
گیص های بنیادگیا خواهد برود کر نر
تنها رصنرد نراامرسزرانی مرنر رقر را
مریشرود
تسهی میکند ،بسن با
قاچاق مواد مخدر ص ازسرحر راحرتتری
گیدد ص ب تیون ص تشهیز نکدنگی کیک
کنند.
پینمد بدنم زب مشروعیت یسر ان
طسلبسن بر امنیت منطقه
برارت دنرگری
قدرت ناف س طالباع نا ب
م یص یت طالباع میتواند تربرعرات ص
پیآمدهای منیی ص مخیب بیای ثربرات
ص امنیت من ق داش باشد .در صهس
اصل هیاعطور ک در براال بریراع شرد،
اتیال شبرنر هرای برنریرادگریا برا ر
میشود تا انس جیناع نییصمندتی شرود.
در صهس دصم م یص یت ناف س طالربراع

نوع بدآمونی در پری دارد .مرنرظرور ان
بدآمونی انس ازت ک در رورتری کر
طالباع م یص یت بریرابرنرد ،انرس کرار
زرربررب انررشرراد انررگرریررز برریای زررانرری
گیص های تندرص ص بنیادگیا میشود کر
آعها نیز بیای رزیدع ب م ریص ریرت
دزت ب اقدامات تیصرنس ی برزنرنرد ص
امنیت من ق را دزرتخروش ترحرول
جدند کنند .قردرتگریریی طرالربراع در
افغانس اع تهدند جدی بریای آزریرای
میکزی ص حر را رصزریر ازرت ص انرس
من ق پ انسی انس را دارد ک ب النر
بعدی بنیادگیانی مبدل شود.

همبستگی زنان علیه طالبان
س لیمه م زاری

فیمانررررررردار

مزار_شررینف زررال  ۵۸در تهرریاع م ولررد
شد ص فارغ ال حریی جامعر شنازری
دان گا خوارنمری ازرت؛ زرسیی انرس
رصنهررا در خررط مقرردم مبررارن بررا طالبرراع
ازت:
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" تا زنده باشم
میجنگ م .اگ ر
دیدی د بدس ت
طالبان افتادم
م
تیرباران
کنید"
نناع_ سی _انتشاع

منهم
ازایرانم
سرو ه اب از غفران بدخشسنی شسعر,
ن یینده و پژوهش گر ارغسن
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درصد ای هیزباع
مس ان بدخ انم
هیاع مانندراع داز اع های کهس
آع نادگا انس نباع ناب اجداد ص نیاکانت
تو ان تهیاع
مس ان کاب
مس ان زیس اع ،مس ان ناب
تو ان م هد
ن غزنی ص هینوانم
تو ان شییان ص
مس ان بسخ می آنم
اگی دزت حوادث در زی مس تیغ می کارد
ص گی بیداد ص از بداد می بارد
نوانم را اگی دندند اند ان مس
زنوت تیی نی در خان خورشید ُگس َید ازت گی دامس
زی پوشاع نیک اندنش ص
می رانند * «در رگانم رخش»فوج زی ب داری
میا ب ناس
مس آنم ک دِماغم بوی جوی مولیاع دارد
ص آمونی میاع زین ام پیوز در فیناد ص جیناع ازت
ص در چیس جبیس مادرم رصح َفیانک می تپد
ان رصی ص ان مونش
ُفیصهی می تیاصد
مهی می بارد
ص زام ص نال زام ص رز م ص زهیاب ص آرش را
مس ص انس پا کی اع کیاننش را
ب قول ران های زین تارنخ پیوندی ازت

دنینن !
نگاهم کس
ن !
ن با توهیس ص با تحقیی ص با تیغیی
نگاهم کس
نگاهت گی پذنید
بیگ زییانم
ص بو مقن
ن بومسسم ص زِی
ورتی دارد
درزت امیصن شیح داز اع ص داز اع با توزت
ص اما از خواع قهیماع داز اع با مس
تو گی نامی
ن انم مس
تنت را رصح ص جانم مس
مس انیانم!!
خیازاع در تس مس می تپد
پیوز در رگ های مس جارنست
ب نازم
بنی آدم گی ان نک جوهی اند
ما را ننی تی باشد آع گوهی
درصد ای هیزباع
مس هم ان انیانم!
********************************************
**
هی ان نک نژاد هس یم ،نژاد انساع .....

ناخدا محید فارزی

فرار سربازان افغان  -پیامد خروج نظامیان
آمریکا و وابستگی به قدرت های خارجی
با شیصع خیصج نرظرامریراع آمرینرنرا ان
افغانس اع ،طالباع ک ور را تسرخریری
خررواهررد کررید؟ بررا انررنررنر نررظررامرریرراع
افغانس اع در بسیاری ان از راع هرای
ک ور بی سی طالباع مری جرنرگرنردنرد
صلی طالباع میتب ب پیر ریصی ادامر
میدهد .م أزیان ارتش افغانس راع ان
انسشام النم بیای جسوگییی ان حریکرت
طالباع بیخوردار نیرسرت .هرم اکرنروع
بیابی با گزارشی ان بی بری زری ک۰
ان درگییی با طرالربراع در
زیباناع پ
حال فیار بر تراجریرنرسر راع ص دنرگری
ک ورهای آزیای میان هس ند .بیابری
با هییس گزارش هم اکنوع بیش ان نرک
زوم ان زینمیس افغانس اع در دزرت
طررالرربرراع ازررت .برریابرری بررا گررزارشرری
هرریررزمرراع ان رزررانرر انررنرر ررینرر رری
رصن ین ،تاجینس اع نظامیاع خود را در
مین با افغانس اع مس قری کرید ترا ان
صرصد نظامیاع فیاری افغاع جرسروگریریی
نیانند .رصن ین گزارش کید ک تا کرنروع
کدصشنب  ۰۰تیی بیش ان  ۰۳۱۱زیبران
ان درگییی با زر ریرز گریاع
افغاع پ
طالباع ب تاجینس راع گرینرخر ر انرد.
نگیانی هانی صجود دارد کر مریرنرس

ازت ارتش افغانس اع ک قیار برود برا
خیصج نییصهای ائ ال امنیت ک رور را
در دزت گیید ،بزصدی زقوط کند .انرس
جیهور امیننا،
درحالی ازت ک رئی
جو باندع بریای تروجریر بریریصع آصردع
نظامیاع آمیننا ان افرغرانسر راع ا رالم
ان خریصج
کید اطریریرنراع دارد پر
نظامیاع آمیننا ،افرغرانسر راع ان نرظری
امنی ی خودکیا ازت ص اح یال جرنرگ
داخسی در آع ک رور غریری مرحر ریر
ازت!
جیهور آمیننا تارنخ خیصج کرامر
رئی
نظامیاع آمیننا را  ۰۰زپ امبی انر رخراب
ان انس تارنرخ طرالربراع
کید ازت .پ
مینس ازت بی تیام ک ور افغانس راع
نابد .از قیار حنومت طرالربراع
زس
در افغانس اع چ پیامدی بیای ک رور
انیاع خواهد داشت ،بسیار قاب ترأمر
ازت! الرغم آنن رژنرم ان قربر بری
ازالمی شدع افغانس اع با طالباع ب
توافق رزید ازت نیی تواع رواقرب
کار را بسادگری ان نرظری دصر داشرت.
بودج مقاصمت طالباع طی بیش ان ۱۱
زال گرذشر ر تروزرط مسرسریرانراع

ص
افیاطی یبس اع زعودی کصهابی
دنگیاع ترأمریرس گریدنرد ازرت .انرس
مسسیاناع شام طالباع زنِّی مذهب
افیاطی هس ند ک در تقاب با مذهرب
شیعی ازت .خامن ای ص زیاع دنگری
رژنم ازالمی در انیاع اد ای جرهرانری
کیدع ازالم شیعری را دارنرد! قرابر
تأم ازت ک رژنم فازد ازالمی ،برا
طالبانی شدع افغانس اع تروافرق دارد
در حالین هییس طالبراع برود کر ۰۰
دنپسیات انیانی در مزار شینف را ماننرد
گوزینداع زیبیندند.
ان خیصج نظامیراع ائر رال ترا ۰۰
پ
زپ امبی  ،۱۱۱۰اح یاال ً بیس  ۳مرا ترا
ننسال طالباع حنومت افیاطی ازالم
زنِّی را در افغانس اع بریقریار خرواهرد
کید .بعضی ان تحسی گیاع بی انس باصرند
ک بدلی ضعرف اقر ریرادی ص انرزصای
زرریررازرری رژنررم ازررالمرری درانرریاع،
ازر رقریار کرامر در
طالباع بریرحر
افغانس اع با رژنم انیاع ب مقرابرسر بری
می خیزد ص قسی های مینی انریاع در
خیاز اع ،زیس اع ص بسروچسر راع در
خ ی حیس طالباع قیار خواهد گیفت.
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هیچنیس نگیانی های فزاننرد ای در
مورد چگونگی حیاظت دنپسیراتریرک در
افغانسر راع صجرود دارد .رصزریر رصن
دصشنب ا الم کید ب دلریر صخرامرت
اصضاع امنی ی ،فعالیرت کرنرسرولرگریی
خود در شهی شیالی مرزار شریيرف را
موق ا ب حال تعسیق درآصرد ازرت .بری
ازاس گزارش ها تیکی ص انریاع نریرز
فعالیت در انس شهی را ب حالت تعسیق
درآصرد اند ص دنپسیات ها را بر کرابر
ان قال داد اند.
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اننگون بنظی مییزد ک تنهرا ک روری
ک رژنم بیای حیانت در مقاب حریرسر
نظامی ان ک ورهای هیسانر شریق
انیاع مانرنرد افرغرانسر راع ،پراکسر راع
می واند ب آع رصی اصرد ،ک ور رصزریر
ازت .النم ازرت نرادآصر شرونرم کر
ک ور رصزی هیگز در کنار رژنم انریاع
نبود  ،ص ان هنگام انقالب ازرالمری در
انیاع تا کنوع تنها زیمان های مرسری
ک ور انیاع را ب نرغریرا برید ازرت.
رصزی حقوق مرسرت انریاع در درنرای
مانندراع را بیس ک ورهای حاشی انرس
درنا تقسیم کید ص رژنم برالجربرار ص برا
ف ار رصزی ترعرهرد صاگرذاری زرهرم
انیاع را در ن ست قزاقسر راع امضرا
کید ،هی چند چ تاکنوع انس خیانت در
شورای ازالمی بر تیرونرب
مشس
نیزید ازت .رژنم تعدادی زرامرانر
پدافنرد هروانری اس ۶۱۱-ان رصزریر
ان پیداخرت هرزنرنر
خینداری کید ،پ
ان زالها تأخیی
خیند ص ارزال آنها ،پ
انس زامان ها ب انیاع ترحرونر صلری
تاکنوع یسیاتری ن رد ازرت ۱انرس
ان
درحالی ازرت کر رصزریر پر
قرریارداد فرریصش اس ۶۱۱-بررا انرریاع،
زامان پی یف اس ۰۱۱-را ب تیکیر
ص زورن ص دنرگری ک رورهرای خرسریرج
فارس فیصخت – زرامرانر هرای اس-
 ۰۱۱در تیام ک رورهرای خرینردار را
اندانی ص یسیاتی شد انرد .در چرنرد
ما گذش نیز بعست دم پیداخت پول
زوخت رآک ور اتیی بوشهی ،رصزی ان
دادع زوخت اتیی نییصگا ص حریرانرت
ریر آصرد ،کر
مدنین ی میانعت ب
خرارج شردع چرنرد هریر ر ای
با
نییصگا اتیی بروشرهری ان مردار بریق
ک ور گیدند ،سی اکبی الحی مردنری
زانماع انیژی اتیی ک ور ست خرارج
شدع نییصگا اتیی را بردلریر بردهری
 ۵۱۱میسیوع نورص ب رصزی ا الم کرید
ص اننن اگی بدهی نییصگا بر رصزریر
پیداخت ن ود ،نییصگا بوشرهری ترنرهرا
بیای دص تا ز مرا زروخرت خرواهرد
داشت.

جنگ بیس آذربانشاع ص ارمنس اع بی زری
قسی ی ان قی با  ،ص توافق سح ص ان
دزت رف س قسیت هانی ان قی باغ ص
انشاد نک کیندصر بور ص میص ک اتیرال
تیکی بر آذربرانرشراع در مرین انریاع،
آذربانشاع ص ارمنس اع بیقیار گریدنرد ،
در امررد چررنررد ررد مرریررسرریرروع دالری
زالیان تشاری ص اق یادی انیاع ان را
تیانزنت کراال ان دزرت رفر ر ازرت.
افزصع بی انس بقیار اطرالع تریکریر نرک
پانگا نظامی در جنوب آذربرانرشراع در
کرید کر
نزدننی مین با انیاع تأزی
ان نظی زوق الرشریر ری بریای انریاع
بسیار خ ینا ازت.
اکنوع میدم انریاع حریکرت مرقراصمرت
مدنی ص نافیمانی مدنی بی سی رژنم را
شیصع کید انرد ص رژنرم هریرچرگرونر
حرریررانررت مرریدمرری در ک ررور نرردارد.
با توج ب م رنرالت ردنرد ص نراد
شد در باال ،خیزش مریدم بری رسریر
رژنم اغان شد ص امید مریدم انریاع در
مقاب نییصی زیکوب رژنرم بر ارترش
میدمی ک ور ازرت .ارترش انریاع ان
هنگام انقالب تا کنوع مورد بی مرهریی
بود ص ب ور مس یی ان بودجر ضریصری
ارتش کرازر ر شرد ص بر برودجر
زپراهریراع افرزصد انرد .بسریراری ان
نظامیاع ارتش بیای تأمیرس مرعریر رت
خانود خود نیز در مضیق مرالری قریار
دارند ،ص بیای تأمیس هزنن مشبورنرد در
شهی ها مسافیک ی نیانند.
همرزمسن و ررزندان نظسمای مان،
مس از هر زمسنی یگر بسید بایاشا ار
بت ش بسشیو
ما نظامیاع ارتش انیاع بیابی با صظیی ص
زوگندی ک ناد کید انم ،ب حیاظرت
ان مینهای ک ور انیاع ،تیامیت ارضری
ص دفاع ان حاکییت مسی م عهد برود ص
ب انشرام صضرانرف مرسری خرود ادامر
خواهیم داد ،اما هنگرام النم برانرد در
کنار میدم قیار بگیینم ص ان مریدم رزنرز
انیاع بیای احقاق حق آنادی ص حرقروق
شهیصندی خود پ یربرانری نریرانریرم.
ک ور ص میدم انیاع با خیزش خرود بر
میحس گذار ان رژنم ازرالمری رزریرد
اند ص ما ان هی نماع دنگی باند ه یرارتری
ص اماد پ یبانی ان میدم باشیم.
دنگی آنن ارترش مرسری انریاع ،ارترش
قیدتی ن د ص نخواهد شرد ص خرود
ک ی نخواهد کید ،ننیا ریرد امریرد
میدم انیاع در هنگام خیزش میدمی ص
بحیاع زیازی-اج یا ی ب نظامریراع
ارتش ازت ص ان ظار دارنرد کر ارترش
انیاع ن تنها ان ننرپرارچرگری ک رور ص

از قالل ص حاکییت مسی دفراع کرنرد،
بسن ان جاع ص مال میدم نیز ب هنرگرام
ضیصرت دفاع ص حیانت کند .جای تیدنرد
نیست ک نظامیاع ارتش مرسری انریاع
ب زوگند ص صظیی مسی خود پانبنردنرد
ص اجان نخواهند داد ک رژنم زر ریرگری
ازالمی اناع را در مرواقر اضر ریاری
بعنواع زیکوب گی ص ک س بریادراع ص
خواهیاع انیانی ب کار گیید.
هم صطناع ص هیونداع نظامی مس پر
ان خیزش هیگانری جروانراع رزنرز در
انیاع در زرالرهرای  ۰۶۸۳ص  ۰۶۸۹ص
زیکوب آناع توزط رژنم خیان رنرار بر
میدم ص ک رور انریاع ،رزرانر هرای
هیگانی در غیب ب ور شیبی در انرس
بار زاکت ماندند .انس درحالی ازرت
ک ان یاب رئریرسری کقراضری مریگ
تاحدصدی رزان های غیبی را بری آع
داش تا تأم نیانند .صلی انرس ترأمر
آع چناع نیست ک ب رواع بری رصی آع
حسابی بان کید .برخریروص ارصپرا بر
خاطی بی جا نگاهداش س بیجام ص منافر
مالی ک می واند در پی داش براشرد
ن تنها نییخواهد دای حق طرسربرانر
میدم انیاع را ب نود بسن با تیام قوا ان
طینق زیازت خرارجریرش کروشرش
مینند ک آمیننا را هم با خرود هریریا
کید تا بیجام بی جا بیاند اگری چر بر
قییت جاع ص مال میدم انیاع.
انیاع هیگز نخواهد مید
ناخدا محید فارزی
 ۳ما ژصئی ۱۱۱۰
https://www.bbc.co.uk/news/
)world-asia-57720103 (1

تارا شینیی دخ ی انیانی اال  ،دانش
آمون دبییز اع السبیی در نرزدنرنری
لررنررردع ،در آنمررروع هررروش
موزس «منسا »صابس بر
دان گا آکسیورد ،برا کسرب
باالتینس نیی ص امر ریران ،۰۳۱
رکورد ضینب هروشری آلربریت
انی یس ص پیصفسور از ریروع
هاصکینگ را شرنرسرت ص در
ز حی باالتری ان حرد نیراب
نوابغ با ام یان  ،۰۰۱قیار بگیید.
تارا شینیی نابغ انیانی باالتی
ان نوابرغ شرنراخر ر شرد ی
جهاع نعنی آلبیت انی یرس ص
از یوع هاصکینگ قیار گیفت.

آکسیورد شیکت بدهنرد ص ان ضرزنرب
هوشی آع آگا شوند .در حال حراضری

ن تنها تارا ان شنریردع امر ریرانی کر
کسب کید بود شروکر شرد ازرت
برسرنر مسرروروالع مرروزرسر
«منسا »را نیرز شرگریرت ند
کید ازت .اص اکنروع شریانرط
النم بیای ضونت در زرانمراع
«منسا »را دارد.
با نبوغ خود مری
تارا در راب
گوند :نمانی ک مس ن یرشر را
گیف م شوک شدم  -مس هیر
صقت ان ظار نرداشر رم چرنریرس
نرریرری خرروبرری برر دزررت
برریرراصرم .شرریکررت در آنمرروع
تیییم م ی مس ص صالدننرم
بود.
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تررارا در حررال حرراضرری برریای
تارا شینیی م ولد زال 0891
ضررونررت در Mensaصاجررد
 00 ،زالر  ،انریانری اال ر
تارا شینیی رکورد ضینب هوشی انی یس ص از یوع
هاصکینگ را شنست ضینب هوشی تارا شینیی  094ازت شیانط ازت ،هریرچرنریرس بر
ازت.
نواع جامع IQباال شناخر ر
شد ازت ص می گوند ک اص مرنر رظری
تیام رزان های جهاع ب انس موضروع
خانواد اص ان اهالی رصز رای خروع در
مالقرات برا دنرگری ا ضرای Mensaدر
پیداخ اند ک تارا شینیی ان آی کریرو
بخش بوشناع ان تروابر شرهریزر راع
بیخی ان اج یرا رات زرانمراع ازرت.
بسیار باالنی بیخوردار ازت.
دش س اع هس ند .در  ۳۱۱کیسوم ریی
هیالد ،تارا شینریری
طبق ا الم باک
جنوب شیقی از اع بوشهی قریار دارد
انس آنموع را در دان گا آکسیورد داد
زانماع منسا انشینی بیس الریرسرسری
ص اکنوع زاکس انگسس اع هس ند.
ص مشبور بود در مدت نمانی م رخره
مرریبرروط بر ترریررزهرروشرراع ازررت ک ر
ب پیزش ها پازخ دهد .هریرچرنریرس
م خیات افیاد با بهی هوشی باال را
انس نابغ  00زال توانست در آمرونش
انس آنموع ،آنمونی غییکالمی برود کر
گیدآصری می کنرد .فرقرط  4در رد ان
هوش زانماع جهانی منسرا کر ننری
بی توانانی تارا در در معانی کرسریرات
میدم دنیا ضینب هوشی باالتی ان 081
نظی دان گا آکسیورد انشام می شود
م ییکز شد بود.
را دارند.
نیی هوشی  094را کسب کند.
پدر تارا شینیی مری گرونرد :دخر ریم
پدر تارا شینیری گریرت :مرس بسریرار
تارا شینیی می گوند« :دصزرت دارم
بسیار باهوش بود ص معادالت پیچید را
احساس غیصر می کنم؛ اما بسیار نیرز
صق ی بزرگ ی شدم ب نو ی با رناضیات
ح می کید ص ان هینالزری هرانرش
شگیت ند شدم ک چ رور ترارا انرس
زی ص کار داش براشرم .شریکرت در
باالتی بود ب هییس دلی معسم هرانرش
نیی را کسب کید .مس مری دانسر رم
آنموع تیییم م ی پدر ص مادرم برود
می گی ند اص را در مدرز از ثنانی ص
ک اص بسیار باهوش ازرت؛ امرا فرنری
ک ضیس موفقیت ،نک فی رت رالری
نا مدرز تیزهوشاع ثبت نام کنید.
نیی کریدم اص دارای چرنریرس ضرینرب
بیای آشنرا شردع برا دنرگری شریکرت
هوشی ازت.
کنندگاع در انرس مسرابرقر نریرز مری
در نهانت پدر ص مادرش تیییم گیف رنرد
باشد».
ک اص را در آنموع تیزهوشاع دان رگرا

.
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گريگورى پرلمان

صفحه 28

ب ايس می ِد میانسال نگا كنید!
چ میبینید؟ يک کارتسخواب؟ يک آدم
بیزواد ك در خیاباعها مریخروابرد؟
يا...
گیيگورى پیلیاع ک )،Grigori Perelman
رناضیداع رصزی معیص ب گین ا ،
ان بزرگ یيس رياضیداناع جهراع ازرت.
انس نابغ رصزی موفق ب ح ننی ان
م ن تینس معیاهای رنراضری ترارنرخ
شد .صی بدلی اثبات حدس پواننار ،
مسوس ای ک نک قیع ذهس بسیاری ان
رناضیداناع را ب خود م رغرول کرید
بود ،بیند مدال فیسدن در زرال ۱۱۱۳
شد ک الیتینرس جرانرز در نمریرنر ٔ
رناضیات ازت .انس نابرغر برزرگترینرس
اف خار دنیای رناضی جرهراع را کسرب
کید ،اما ان پذنیش انس جانرز زری بران
ند.
مرریکررز جررهررانرری
جرراع بررال ،رئرری ر
رناضیداناع ،شخیا ب زنتپر رینبرورگ
رفت ص د زا ت با گیيگورى رحربرت
كید تا صى را قانر كرنرد جروايرز مرهرم
جهانى را برپرذيرید ،صلرى گریيرگرورى
اهیی ى نداد! اما پیلیاع ب اص گریر ر
ک  :ان آنشرانری کر خرودش را جرزص
جامع رناضیداناع جهانی نیریدانرد ص
احساس تکافر رادگری مریکرنرد انرس
جانز را نییپذنید!
آقای پیلریراع بر خربرینرگرار نرنری ان

رسرت
رصننام هرای برینر رانریرا دربرار
نپذنیف س جانز موزس کسی گریرت:
«مس هی ی آنچ را ک میخواهم ،در
اخ یار دارم! »
اص بیند جانرز نرقردی بر ارنش نرک
میسیوع دالر هم شد بود ک الب انرس
جانز در مورد تووری اص در مورد فضرای
چند بعدی ب اص تعسق ناف  ،اما اص انرس
جانز را هم نپذنیفت .در شیان ی انس
جانز را قبول نرنرید کر در خرانر ای
بسیار کوچک در زسپ ینبورگ ننردگری
میکند!
صی در انس نمین گی بود :مس رالقر
ای ب پول ندارم ص نیریخرواهرم مرثر
حیوانی ک در باغ صحش بر نریرانرش
گذاش میشود انگ رتنریرا شروم.
مس قرهریمراع رنراضریرات نریرسر رم ص
نییخواهم در کرانروع تروجر دنرگریاع
باشم!
اص با هی رصننام يا رزان اى میاحبر
در بهر ریيرس
نیىكند! د وت ب تدري
دان گا هاى جهاع را رد مرىكرنرد ص
هیچناع معسم مدرز ازت ص هی رصن
ان مادرش میاقبت مىكند .در رصزریر
دك یا گیفرت ص فرقرط بریاى دص زرال
تحیی بی ی ب آمیيكا رفت ص برعرد ان
آع م غول ب كار در جرهراع خرودش
شد .هی چند صقت مقالر اى مرنر ر ری
مىكند ص مینهاى سم را نک قدم جسرو

مىك د!
تررواضر  ،فرریصتررنررى ،ررسررمدصزر ررى ص
شررخرریرریررتاش در دصراع مررادى مررا
بىهی ازت .صق ى مسوس ی رياضرى
پوين كی كونشك رس را كر زرالهرا
مغزها ص كامپیوتیهاى جهاع ان حر آع
اجز بودند ح كید ،بی ر ری مرخریرى
شد! كی ی ظراهری شرد! د روت كرا
زیید ،كا الیز  ،شیار د داصنریرنرگ
از یيت ص كا كیمسیس را جواب نرداد ص
نبال پیردا
بعد د وتنام ها را در ز
كیدند! اص بزرگتیيس دان ینرد ننرد ای
ب اف رادگری
ازت ك بیش ان هی ك
ص تواض م هور ازت.

پیاده روی و سکوت
در زمانهی هیاهو
مجتن
ی
شکوری
مج بی
معرری ک سب پیاد رصی ص زرنوت در
نمانررررا هیرررراهو ن یااااینده ارلینررررگ
کاگررررررررر  ،ترجماااااااااه شرررررررررادی
نیکرفعت ،نشر گیاع
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برر گی رر نررک فیسررسوفی مررا صق رری
ک ی را اخ یاع کیدنم ،هیراع لحظر
غیقشدع را هم اخ یاع کیدنم؛ نعنی
زرروی دنگرری هرری پیرر یف ی ،تارننرری
ازرررت .هیررر شرررنی نیرررست کررر
تننولوژی های ارتباطی خیسری بر مرا
کیررک کررید  ،امررور را تررسهی کررید ص
دز اصردهای ننرادی بریای بر ارمغراع
آصرد کر مرا خرود بر آع اذ راع مری
کنیررم ،صلرری دارنررم در مررورد ررییی
حبت میکنیم ک چیز مهرم ،ییرق
ص گیانبهانی ب نرام زرنوت را در آع ان
دزت دادنم.
انررس دصر بیررشفعررال ازررت ،بیررش
م رری ازررت ص بیررشارتبرراطی در آع

غوغا مریکنرد .آعقردر کر مرا ح ری
بیای دقرانقی کوترا هرم برا خودمراع،
افنررار ،تخیررالت ص ترریسهایمرراع تنهررا
نیس یم .میخواهم بگونم ک ما چیرز
مهیری را در درصع خودمراع کر یم ص
مرریخررواهم در زرر انش زررنوت در
نمانا هیاهو حبت کنم.
دص
پژصهررررررررررررررررررررررررررررررر گیاع
دان گا ویرجینیس ص هس وا پژصهرش
شوک  کنند ای را با هیناری نندنگی
انشام داد اند ک آنهرا را مردتهرا بر
فنی فیص بید ازرت .آعهرا انرس گی را
پازنال را ب محک آنمرانش گذاشر ند
د ای داصطسرب گی نرد کر بانرد
صب
 41دقیقرر در اترراقی بنرر ینند ،حررق
ندارنررد بخوابنررد ،گوشرری نررا صزرریسا
ارتبرراطی دنگرریی نبانررد هییاهرر اع
باشد ص با کسی هم نباند حی نزننرد.
نک دکی هم رصی رندلی ازرت کر
ب آعها شرو الن یننری مریدهرد،
اگری خودشراع آع را فر ار دهنرد .انرس
دکی را ان قب ام حراع مریکننرد ص ان
آنشررا کرر شررو الن یننرری دردنررا
ازررت ،هیرر کرردام ان داصطسرربهررا
دصزررت ندارنررد ان آع دکیرر ازرر یاد
کنند اما صق ی در اتاق مرینر ینند ص
دقانقی میگذرد ،انس زنوت ب گون
ای آنارشرراع مرریدهررد ک ر ب ر طررین
شیرربی شرریصع ب ر شررو دادع برر
خودشرراع مرریکننررد %91 .مرریداع ص

 %41نناع در انس آنمانش ب خودشراع
شو دادنرد .ننری ار داصطسبیرس کآقرا
بیررش ان  061میتب ر در  41دقیق ر ب ر
خودش شو داد ازت؛ نعنی هری 9
ثانی نکبار.
بنررابیانس ،مررا نیرران بر محیکرری درصنرری
دارنم ک ص صق ی نیست با شو دادع
ک ح ی بسیار دردنا ازت تأمینرش
میکنیم.
ذهس ص رصاع انساع انس قابسیرت را دارد
کرر زررا تهررای طوالنرری برری رصی
موضررو ی مث ر دنرردع فیسررم ،نوش ر س
م رررس نرررا خوانررردع آع ییرررق شرررود.
بنابیانس ،توج ما چقدر مشریصح ص تنر 
تن شد ازت ک نیریتروانیم بریای
 ۱۱دقیق در جرانی آرام بنر ینیم! مرا
ب طین م ناقضی ب دلی صفور تشیبر 
های تحینک آمیز دچار فقی تشیب انم؛
نعررنی آعقرردر تشیبرر هررای م والرری
هیشاع انگیز را با هییس گوشیهرای
هییا ص چر م هایمراع در کیدنرم
ک ازازا دنگی درکری ان تشیبر هرای
ا ی ندارنم.
ذهن مجروح انیسن
با ازر ناد بر زرخناع پسسامسل هیرا
م نالت ب ی ناشی ان انس امی ازرت
کر اص نیرریتوانررد برریای دقررانقی رصی
ندلی بن یند ص هی کاری ننند.

هیاعطور ک در زیارۀ نمیرس ،کر در
حررال نررابود شرردع ازررت ،نررک زرریی
مناطق حیاظرت شرد دارنرم ،بانرد در
ذهس ص رصانیاع هرم منراطق حیاظرت
شررد ای را انشرراد کنیررم .ژیاال ل ا ز،
فیسررسو بررزرگ ،خیسرری خرروب در انررس
بار توضیح میدهرد .اص مریگونرد مرا
بانررد انررس حررق را داش ر باشرریم ک ر
صق ی چیزی بیای گی س ندارنم ،چریزی
نگونیم تا صق ی چیزی میگونیم قابر
گی ررس ص ییررق باشررد .اص ان »حرررق
زررنوت «حرری مرریننررد ص مرریگونررد
نمرررانی حنومرررتهرررا ،زررراخ ارهای
اق دار ،دهاعهرا را مریبرس ند بریای
انننرررر آدمهررررا چرررریزی نگوننررررد ص
اق دارشرراع را انررسگون ر ا یررال مرری
کیدنررد .در حررال حاضرری ،شررن ا یررال
ورت پارادصکسی تغییی کید
اق دار ب
ازت؛ آدمها را صادار میکنند چریزی
بگوننررد ص مررا یررق را ان دزررت مرری
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دهیررم .در جهرراع مررا ا یررال قرردرت بررا
«بانررد » ررورت مرریگرریید .جهرراع مررا
جهرراع دزرر اصرد زرراالر ازررت :بانررد
موفق باشری ،بانرد ننبرا باشری ،بانرد
دند شروی کر شرنسی ان دنن راتوری
ازت .انس «باندها »رصاع ما را مشریصح
میکند ص میتیاشد.
دص چیز طییۀ ق ازت :دم فیصبس س
برر صقررت گی ررس ص گی ررس برر صقررت
خاموشی
ترس از جس مسندن
ما چیا آعقدر ا یار دارنم کر بر دنیرا
م ی باشیم؟ در رصان نازی پدنرد 
ای هست ب نام «فومو« ک FOMOک
هیکدام مخیف کسی ای ازرتFear :
 of missing outنعنی ما مریتیزریم
کر در جینرراع نباشرریم .دائررم ،بانررد در
جینرراع باشرریم ص انررس موضرروع دلیرر
تنامسی دارد ننیا اگی ما د ها نا ردها

هررزار زررال قبرر در جینرراع اتیاقررات
قبیس ر ماع نبررودنم ،امنرراع داشررت ک ر
بانرد
شونم پر
حذ ب ونم ،ک
حوازیاع می بود کر در جامعر چر
خرربی ازررت ،چ ر کررسی قرردرت را ب ر
دزت میگیید ،چ اتیاقاتی در قبیس
میاف د .االع ،هم هییسطور ازت ص
انگار ما دائیا میتیزیم ک چریزی را
ان دزت بدهیم ،در حالی ک ما مری
ترروانیم اطال ررات کسرری دربررارۀ محیررط
پییاموعماع داش باشریم ص بانرد هرم
داش باشیم صلی ما بیش م یسیم ص
جهاع دچار بیش فعالی ازت.
هی  چیز در جهاع آعقدر نصد در حرال
پی یفت ازت ک دصر نیرست نمانری
بیزد ک مرا آخرینس پناهگرا خالقیرت
ب ی ،نعرنی دز ر ونی ،را ان دزرت
بدهیم .جهاع تا خیو یتینس زسول
های رصح ما ن ی کید  ،اجانۀ انزصا را ان
ما

گیف ازت .ف ار دنیرا بریای داشر س
دز ر اصرد مث ر ننرردانی بررا دنوارهانرری
نامیئی اما ییقا صاقعی ازت کر مرا
را محرردصد مرریکنررد .مررا هیر چرریز را
فیاموش کید انم ح ی اننن فیامروش
کیدنم را فیاموش کیدنم .ب نراد نیری
آصرنم ک یق را ان دزت دادنم .می
بینیم بدصع اننن ببینیرم ،مریشرنونم
برردصع انننرر چرریزی را صاقعررا شررنید
باشیم .ما لیسی زر حی ان پدنرد 
ها ص اتیاقات دارنم .ما در جهراع مردرع
دچار میگ یق شدنم ص در انرس مرورد
می خواهیم رحبت کنیرم کر چ رور
مرریترروانیم انزصانرری برریای خودمرراع
بساننم ک یق را دصبار احیا کنیم.
مررا هرری شررنافی در ننرردگی رصنمرری را
زین رفو میکنیم .ما تریس بنیادنرس
دارنررم هیرراع اضر یاب ننررس س کر بررا
مازت ص هیجا فیاغ ی ر بدهد ک آع
حیسر هررای صجررودی ص پیزررشهررای

بنیررادنس برر زرر ح بیانررد ،بالفا ررس
گوشی خود را بیمیدارنرم ص هیکراری
میکنیم ک فنی نننیم؛ نعرنی رنر ا
تینای ما بیای ص ر شردع بر جهراع
مشانی تیس هرای صجرودی ازرت ،در
حالی ک زنوت مث شنافی در دنوار
جهاع ازت ک میتروانیم چر ییاع
را رصی آع بگذارنم ص بریای لح راتی آع
زوی دنوار را ببینیم.
و صداهسب نسشنیدنی
سم
،۱۱۰۱
زررررررررررررررررررررررررررررررررررال
خررانم مس ینااس نبراماا وی پیفورمنرر
آرت فرررررروق العرررررراد ای را برررررر
نرام هنرمند حسیر است در نیونرور
اجیا کید .اص  ۳۶۳زرا ت ص  ۶۱دقیقر
زاکت رصی ندلی ن رست .آدمهرا
میآمدند ص اص را میدندند صلری اص در
زررررنوت برررر آعهررررا نل ند بررررود.
تشیبرررا مس یناااس نبرامااا وی خیسررری
شنیدنی ازت .اص تعینف میکنرد کر
خیسری شرربی تشیبر ای معنرروی بررود
ازت ،مهمتینس تشیبرا ننرس ا هیرا
ییش بود ص اننن چ ور انس زرنوت
ب اص کیک کید تا داهانی را ب نود
ک ما در حالرت رادی نیریشرنونم.
اصل ،دای هیاهو را ،چیزی کر هیرا
ما در مونۀ شسوغ درنافت میکنیم ،در
مررون شررنید ازررت .بعررد ،آرام آرام
رردای ماشرریسهررای بررییصع مررون ص
دای پیند های رصی درخ راع نزدنرک
مون را نیز شرنید ص یقری را تشیبر
کید ک بینظیی بود ازت.
ژاپنیها در نبان اع کسیر ای دارنرد
برر نررام «زرراتوری« برر معررنی در
بین ی رصشرنگی نعرنی لحظر ای کر
دنگی نماع را خ ی تشیب نیریکنیرد،
بسن رگ هانی ان الهرام در دنیرا بریای
شیا ر میدهد ک ناگهراع حقیقرت
گینزناپذنی ص بردنهی مری شرود .هیرا
آدمهررای دنیررا تشیبررا »زرراتوری« را
دارند؛ هنگام نیانش ،حضور در طبیعت،
هنگررام خوانرردع م ررس ،در لحظرر ای
اشقان ص...اما میخواهم بگونم کر
مررا چنررد صقررت ازررت «زرراتوری »را
تشیبر نیرریکنیررم نعررنی آع کر ف ص
شررهود در مررا ر نیرریدهررد .برریای
کرر ف «زرراتوری» ،برریای در انررس
لحظ ما ح یا نیران بر زرنوت دارنرم،
ح یا نیان دارنم ک رن م جهاع را کیری
کند کنیم.

ا ررال بانررد رصن مسرری زررنوت داشرر
باشیم ،چیزی ک در برالی ،جزنری ای
در انرردصنزی بیقرریار ازررت .در انررس رصن
هیا فعالیتها را م وقرف مریکننرد،
فیصردگا بیرس الیسسری را بر مردت 40
زررا ت مرریبندنررد ،انن ینررت ص ح رری
میکنند ،آدمهرا نرک رصن
بیق را ق
زنوت می کننرد ص در انرس مردت نرک
زال زپیی شد را میصر مریکننرد،
رنررجهایشرراع را مرریصر مرریکننررد،
معنای نندگیشاع را باناندن ی می
کنند ص تشیبا خیسی ظییی را ان زری
میگذرانند .انگرار ننردگی اندنر ید 
ای را ک زقیاط دربار اش حی می
نند در آع نرک رصن دصبرار مریزرانند.
برریای انننرر مرر تهانیرراع ان لررذت
نندگی ص ک ف ص شهود پی شرود بانرد
مالل را طاقت بیاصرنم ننیا جانزۀ طاقرت
یرق ازرت .هیر
آصردع مالل ادرا
آدمرری نیرریتوانررد یررق را در کنررد
مگرررری انننرررر مررررالل را
نندگی کند نعرنی اجران
دهرررد کررر حو رررس اش
زیبیصد.
آب کرم جرو تر نگی آصر
دزرررررررررررت
بررررررررررر
تررا بشوشررد آب ان برراال ص
پست
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در جهرراع ذهررس ،غرریق
ن وند
در جهررراع باشررریم امرررا
مناطق حیاظرت شرد 
ای بیای ذهرس ص تشیبر 
ماع داش باشریم مثر
ک ی ک در آب ازرت
اما آب بر درصنرش نیروذ
نیرریکنررد؛ نعررنی در جینرراع جامعرر
ننرردگی ص فعالیررت کنیررم ،امررا مواظررب
باشیم ک انس جهاع هیا صجرود مرا را
مسخی خودش ننند .در صاق  ،نن ر ای
ک ر مرریخررواهیم ب ر آع بیزرریم انررس
ازررت کرر خیسرری صقررتهررا زررنوت
زیشررار ان نرراگی نیهازررت .خیسرری
کرید،
چیزها را نباند گیرت ،بانرد حر
تشیب کید ص در نهانت فقط نر اع داد.
ا ال ،حقانقی صجود دارند ک گی س آع
هررا را ان بیررس مرریبررید .برریای مثررال:
کسی ای پیتغالی ب نام«زروداد« کر
قابر تیجیر نیرست چروع هرم حر
دل نگی در آع هست هرم انردص در آع
ازت هم آزودگی .معنی «زروداد »
اگی ب ود در جیس ای تو ییش کید،
نو ی حالت رصحی ازت توأم با انردص
ص آزررودگی خیررال .چرریزی را قبررال گررم
انررد
کرید انرد ص کسری دنبررالش گر
حاال میفهیید ک دنگی پیدانش نیری

کنید .فنی کنید محبروب نرا معر وقی
ک ییی را در طسبش بودند ،دل نگرش
بودند ص ناگهاع میفهیید کر دنگری اص
را نخواهیررد داشررت .چنررد هررزار زررال
طول ک ید ازت ک میدم در جانری
ان جهررراع بررری رصی پدنرررد ای رصحررری
ازرریی بگذارنررد ب ر نررام «زرروداد »ص
چقرردر پدنررد هررای رصحرری ص حررسی
دنگیی صجود دارنرد کر نرامی ندارنرد ص
شوند.
فقط در زنوت باند ح
حی ندع هیاعطور کر امنانراتی را
برریای ان قررال پیررام مهیررا مرریکنررد،
امناناتی را میگیید نعنی زرنوت در
گی س هم نن ا مهیی ازرت .مرا بانرد
کیی دصر ان جهاع باشیم .کیری انرزصا
ب حیظ ما کیک میکند .در زر انش
زودمندی «بیثیریی »انرس را بگونرم
دنیا انگار میخواهد ما را میی کنرد.
اشررنالی نرردارد ک ر دز ر اصرد داش ر
باشررریم ،بشنگیرررم ،بررر آرنصهایمررراع

بیزیم ص دنیا را جای به یی کنیم صلی
ما صق ی میتوانیم انس کارهرا را به ری
انشام دهیم ،صق ی میتوانیم ردپانری
در شس نماع ص اثیی در جهراع بگذارنرم
ک ب وانیم بخ ی ان خودمراع را بریای
خودماع نگر دارنرم .بنرابیانس ،زرنوت
خیسی ارنشیند ازت .نن ا مهرم در
زررنوت درصع ازررت ننرریا دنیررای مررا
خیسی شرسوغ ازرت صلری مهرم تینرس
زرنوت زرنوتی ازرت کر در
جن
درصنیاع احساس میکنیم.
ب تاا نزررییوتی زرروم را در حالرری
زاخت ک تقینبا ناشنوا شرد برود .اص
انررس زررییونی را بررا ررداهای درصع
زیش زاخت ص ب هییس دلی فروق
العرراد ازررت .برروم موزرریقی زررنوت
ازت .نرت هرا در دل زرنوت نوشر
میشوند .در صاق  ،ما میتوانیم طور
دنگیی ب موزیقی نگا کنیم ،هیاع
طور ک جسن کیج نگا کید ازت .مرا

مرریترروانیم زررنوتهررای رن ییررک را
ب نونم .در صاق  ،موزیقی مشیو ر 
ای ان نررتهازررت امررا بیررس آعهررا
زررنوتهررانی صجررود دارد ک ر بخررش
مهیی ان موزیقی ازت.
نونررررررررسندۀ ک رررررررراب پیاااااااااس ه
هیاااسه تشیبرررا
وب و سااام
پیرراد رصی در ق ررب جنرروب ،در ق ررب
شیال ص فاضالبهای نیونور را دارد.
اص در اصازط زییش در ق رب جنروب،
در حررالی ک ر رصی  81میسیرروع نررخ را
میرف رررر ازررررت ،مینونررررسد در
مهیانیهانی ک در نندگیام رف ر 
ام خیسررری تنهررراتی ان اننشرررا برررود ام.
ازنییوها هم در ق ب شریال زرنت
جالبی دارند ک صق ی کسی ریبانی
نا اندصهگیس ازت ،ان خان بییصع می
رصد ص در خط مس قییی جسرو مریرصد.
هیجررا رریبانیت ،خرر م ،انرردص نررا
اض یابش کاهش پیردا کرید ،چوبری را
داخ بی هرا ص نرخهرا
میگذارد ص انسگون آع
احررساس بررد را انرردان
مرررررررررررررررررررررررررررررررری
گیید .ی ید ترون مری
گوند:
مرررس آدمررری را کررر در
زنوت پیراد رصی مری
کند ص خودش را ننر
ازررررت بیررررشانحررررد
تحسیس میکنم.
دربرررارۀ قررردرت زرررنوت
حررری ندنرررم برررا انرررواع
پررژصهشهررا ص تشیبرر 
های ننس ا آدمهرا امرا
راهنرراری کرر پیرر نهاد
میکنم ص آع را ام حراع
کررید ازررت انررس ازررت کر صقر ی در
من قررا حیاظررت شررد ای ان ذهررس
هررس یم ،هیررا ن ر اع هررای حررواس
پیتی را ان خودماع دصر میکنیم .بیای
اننن ر مررا ان لحرراظ بررییی تحررت تأثیرری
محرری هررای بییصنرری هررس یم .مررا
۰۰میسیوع گییندۀ حسی دارنم کر ۰۱
میسیرروع ان آع فقررط م عسررق بر بینانرری
هری صقرت کرار ییقری را
ازت .پر
انشررام مرریدهیررم  -مثرر انننرر برر
خودماع فنری مریکنیرم ،چریزی مری
خوانیم نا مینونسیم – هیا نر ان 
های حواس پیتی را تا حد امنراع دصر
کنیم ص ا ال نبینیم.
دال خو کس ب تنهانی ک ان ترسهرا برال
خرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررریزد
زعادت آع کسی بینرد کر ان ترسهرا
بپیهیزد

به بهانه باز ر
نش ِ انتقادی ِ " " Mein Kampfدر فرانسه :

کتاب هیتلر آموخت
درس ی
های که هنوز میتوان از ِ
ویتکی ( روزنامه لوموند)  -ترجمه ی عیل شبان
آنتوان
ر
یااااس

اشاااات:

ماااا اااارجااااو

« س  :یگرب که از ایان کا اسب
میت ان گاررات ایان اسات کاه
ل  :ی کشا
بربریت میت اند
و
زا ه شااا
مااا کاااراتااایااا
م کراسی قس به حفظ خا
برابر وحشی گرب هسب نن نبسشد.
زمااسن :
کاا ااسب Mein kampf
پیشررات نزا بهاسب بانایاس ب و
م کراسی من شر شد .این ک اسب
عصر :جمت ب وایمس به رروش
ن هایا
می سید و ناسشار بادو :
ویعی ی عاس ب
مخفی کس ب و
نن ا میرروخت و هرگز مامانا
نشد .و ارازون بار ایان ،از تاماسم
اممسنس  :مد ن و عملیس  :تبلیغستای
ا ب  .و ایان
وزنسمههس بر خ
همه ،هنگسمی خ ا کاه هانا ز
تبدیل به «انجیل  :ایاش سا م «
نشده ب  .این ک سب به ملاتهاسب
م امادن یاس نو ب مایکاناد کاه
حضا  :ماانااطااد  :ما کااراتاای ا
میت اند براب همه اع بس باخاش
نبسشد و ما کاراسای مایتا اناد
علیه خ ش به کس بار ه شا «.
ویااااا ااااامااااایااااان
ننااااا ااااا ان
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در بیش ان هزار بیگ ص با پ تِ جرسردی
زیید ک بر رصی آع ازرم هریر رسری
نوش ن د ازت ،با تییاژی مرحردصد
ب د هزار نسخ  ،با یح برنردی ص
آران ی حد اقسی ،بدصع نیانش آع در
صن ینس ص پی خواع ِ ک ابیریصشری هرا،
ک ابِ «تارنخی کیدع ِ َ
شی ،ان قادی بری
 Mein Kampfک مرربررارن ِ مررس »،
مانییسرت ِ هریر رسری ،تروزرط نراشری
زیشناس فریانسروی  -فرانرار -در ۱
ِ
ژصئس  ۱۱۱۰من ی شد .رصی جس ِد انرس
م دص پیصفسور دان گرا ص
اثی ِ هی سی ،نا ِ
صنژ کار ِ تارنخِ نانی ،آندر آ صنیشیرنرگ
آلیانی «  » ۰ص فسوراع بیانار فریانسروی
« »۱دند می شود .بان ن ی ِ «مبارن ِ
مس »زی ص دای ننادی را در مرحریر
های ادبی ص زریرازری فریانسر بری
انررررررررررررگرررررررررررریررررررررررررخررررررررررررت.
چندنس ُص چند بار تیجی ص ان

ار ِ انرس

اثی هی سی در فیانس ب تعرونرق افر راد،
ننیا می تروانریرم نریریت ان انسراع ص
انسانیت را در بیگ بریگرش م راهرد
کنیم :نهودی ز یزیُ ،کولی ز ریرزی،
معسولیس جسریری ُص رصانری ص
تنیی ان
ِ
گریانراع ص ...صلری انرس برار،
هیشن
هیو ی ان دصاند تارنخ نگار فریانسروی
در پژصه ی گیصهی دزت بر کراری
ز ریگ ندنرد ،کر پرنرج زرال طرول
ناشری آع ،درصاقر
ک ید.ص ب گی ی
ِ
آنها ،بیش ان ا ِ نوش ی هی سی ،برا
دص هزار ص ه ید نادداشت ،جا جرای
آنیا ب خوانند ک اب توضیرح داد انرد.
م س ِ آلیانی انس نوش  ،زال ِ ۰۸۶۰
ط انر ر رارات
بیای نخس یس بار تروزر ِ
کوچنی نزدنک ب رازت های افیاطی
در فیانس  ،تیجی شد .صلری انرنربرار
ان اراتِ فیانسوی فانار تیجی آنریا ان
اُلیون مانونی « »۶تقاضا کید ک اص را
در میاع ِ نادر کسانی می شرنرازریرم
ک رصی رانش زوم پژصهش هرای پری
ارنشی انشام داد ازت.اص مریگرونرد
ک بریگریدانردع مر رس انرس کر راب بر

برود کر
فیانس  ،بیانم آنقدر دردنرا
بارها در دف ی کارم  ،ب گین اف رادم .ص
بونژ  ،آع بخش ان کر راب کر هریر رسری
حری
دربار کودکاع ِ ب ازارت گیف
می نند .در اننشا بود کر مر ریجرم ِ
 Mein Kampfان خود پیزید « :انرس
چ کاری زت ک دارم می کنم؟ ص ترا
کشا طاقت خواهم آصرد؟ »ص خروازرت
دزت ان انس کار بیدارد .صلی زی انشام
ب خود گیت ک زود مندی ترارنرخری
انس ک اب ص خواندع آع بیای نس های
آنند را نباند فیاموش کید .ننریا ،دنرگری
کسی قادر ب گی س اننن  :انس رصانرت
ها درصغ ازت ص نییتوانس ر داد
باشد ،نیست.

اُ ُبررونررا « ،»۰نررونسررنررد ص
فررسررورانر
شناس فریانسروی در
زی
نگار
رصننام
ِ
مقالر ی نرهرم مرا اصت  ، ۱۱۰۳در
لوموند مری گرونرد ' « Mein Kampf
نک ک اب نیست .چیز دنگیی زت کر
شاند ب واع آنیا طِسرسرم ِ شروم ص نرا
نوش ای ناخوشانند دانست .اثیی ک
جواناع ِ طیفدار هی سی با دزت نرهرادع
ب رصی آع ،با حزب اع بیعت میکیدند
ص زوگند میخوردند ک بر آع صفرادار
بیانند .هی کارمرنرداع رزریری مری
بانس ی نک نسخ ان آع را نرزد خرود
نگ می داش ند؛ رژنرم آع را بر نصج
ع ماهری،
های تان پیوند خورد ص کارگیا ِ
هدن می کید .با زقوط ِ رانش ،ک راب
مینوع شد ص میدم ،پنهرانری آع را در
زرپریدنرد» .
باغچ هان اع ب خا
انس اثی ِ هی سیدر زال ِ  ۱۱۰۳کرامرال ً ان
ننی خا زی بیصع آصرد .هریر راد زرال
ان مررریگِ نرررونسرررنرررد آع،
پررر
اَنس ی وتارنخ ِ معا ی مونیخ ب ان ر رار
انس نوش تیییم گیفت  .مرقرامرات ِ
آلیانی ان آع طریری رفر رنرد « :نرک
انس ی و رزالت ان ر رارِ کر رابری کر
Mein
نییت پیاکنی میننرد ،نردارد.
 Kampfنک َ
شی م سق ازرت «.پر
ل ،۰۸۱۶
ان نک کودتای نا فیجام در زا ِ
هیر رسری آنریا در ننرداع نروشرت .انرس
مانییست ص نا برهر ری برگروئریرم «خرود
گوئی » ،در اصل شخره بر خروانرنرد
یض میشود ص گوئی اص خرود را در
زسرولری بسر ر  ،در بری نرهرانرت ص
نررامرر ررنرراهرری تیررور مرری کررنررد.
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پار ای ان انس نوش  ،بر بریروگریافری
هی سی ،صپار ِ دنگی آع بر انرشراد حرزبِ
نازیونال  -زوزیالیسرت اخر ریراص
داد شد ازت .م یجم فیانسوی انس
اثری ،اُلرریررونر مررانررونرری « ،»۰چررنرریررس
میگوند « :انس م نی ازت کر مری
بانس ی مدام با آع ب جرنرگری بردصع
صقی صگاهی طراقرت ُبری مریرفر رم ص
خس گی فنیی بی حساب می داد .ص
بارها ک ب اننشا می رزیدم ،ب خرود
ازت» .ماجیا برا نرک
میگی م  :ب
ننگ تسیس ان زوی ناشری آع  -فرانرار-
آغان شد « :ما دارنم خودماع را بریای
ن ِی تیجی ِ تان ای ان Mein Kampf
آماد می کنیم ،آنا شیا القیرنرد بر
انس کار هس یرد؟ ».اُلریرونر مرانرونری،
م یجم ِ نباع آلیانی ،آع را در قریرسر
ک ابخان اش ب نبراع ا رسری داشرت
صلی نخواند بود ص انس ک اب را ب طرور
تیادفی در بساط ِ زیساری ها پریردا
کررید بررود .اص زرری انررشررام ب ر انررس
پی نهاد ِ ناشی فیانسوی پازخِ مثبرت

داد.
ب هی سی در آلریراع ص پریرش
اگی چ ک ا ِ
ان  ،۰۸۰۵بیش ان دصاند میسیوع نسخر
ب چاپ بید شد بود ،صلی بی رینرس
ان  ۰۸۶۶ب فریصش رفرت .بر
آع پ
گرریر ر ِ  ،Ian kershawتررارنررخ نررگررار
انگسیسی ،گی ارهای هیر رسری برود کر
توانست موفقیتهای ان خرابراتریرش را
بیای اص در آع زالها تضییس کند ،نر
 . Mein Kampfص انس اثی هی سی کر در
 ۱۱۰۳در آلریراع بر برانار آمرد ،بری
تیاصتی یومی را ب دنبال داشرت.آنرا
جسوگییی ان بان ن ی انس نوشر ر  ،نرک
ازرررت؟ ،George Diez
را حررر
رصننام نگار اشپیگر بری انرس رقریرد
نیست « :ک ابها ُ
شریصر نریرسر رنرد،
انساعها شیارت می کننرد .کر رابهرا
انساعها را نیی ک رنرد ،انسراع هرا
هیدنگری را مری ک رنرد» .ص اضرافر
میکند ک جسوگییی ان ان رار اثریی،
لزصماً ن ان ِ «تریس ص درمرانردگری
زررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت» .
در فیانس نخس یس ان ارِ کام انرس
اثی هی سی ،در  ۰۸۶۰چهی نیود .ص ناشی
ِ
آع ،فرینراع زرورلرو ،Fernand Sorlot
مبارنِ نازیونالیست بود ک زیانشام با
ل فریانسر
نانی هرا در نمراع اشرغرا ِ
هیناری کرید ص بر د زرال ننرداع
مرحرنروم شرد .پرریرش ان جرنرگ دصم
جهانی ،چاپ های گونراگرونری ان انرس
ک اب با رصانت ها ص تیجی های بی زی
ص ت من ی شد ص پرار ای ان نراشریاع
زعی مری کریدنرد برا دزرت کراری
هائی ،فضای آرامتی ص قاب پذنیش تیی
Mein
ب آع بدهند .ص تنها نمانی ک
 Kampfدر فیانس مینوع شد ،دصر ِ
آشغال نانی ها بود .امریصن مریترواع
ان ار انرس کر راب را در ک رورهرای
گوناگوع ص با انگیز های زیازی ص نرا
ادبی م یاصت م اهد کید .ان انریاع ُص
تیکی  ،ک ورهای یب ،ترا امرینرنرای
جنوبی ص ارصپای شیقی ص در انس رگرا
های تیع در هندصز اع ُص ژاپس .رقریری
اثی هریر رسری در
بیای تییاژ ص فیصش انس ِ
جهاع در دزت نیست ،صلری ن رانر
هائی ان کاهش فیصش آع نریریترواع
دنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد.
حضور نرونسرنرد
بسیاری ان م یجیاع،
ِ
م کارشاع احساس مری
اثی را ب هنگا ِ
با م یجم
کنند .آفیننند ی اثی هیی
آع ،در آمیرخر ر ازرت .آعهرا ردای
خالق اثی را می شنوند .اُلیون مانونی،
یجم اثیِ هی سی میگوند « :هیی ر
م
ِ
نک پیوند خوردگی با آفیننند اثی بوجود

می آند ،آدمی صار ِد فیانندی ان خالقیت
می شود ،ص انس رصندی دلپذنی ازرت».
حضور فیصند ،کافنا را دنرد برود ،ص
اص
ِ
ح ی زان ی ژصن گروبرسرز Joseph
 Goebebelsصننیِ پیصپاگان ِد هی سی را مری
شناخت« .گوبسز هیوالئی احریرق ،برا
نییصی تخینبی فیاصاع بود» .ص اص بود ک
ک ابش را ب فیانس بریگریدانرد .صلری
بیای تیجی ِ  Mein Kampfماجریای
دنگیی پیش رصی اص بود  :در بیگ بریگ
اتور چارلی چاپسیرس »
انس ک اب« ،دنن
ِ
ناگهاع در بیابیِ چ یانش نیاناع مری
شد« .ناچار بودم هی لرحرظر برا بریصنِ
خ یم ب جنگم ،نیی خوازر رم کر
حنر هرا را دزرت ِ کرم برگریریم ُص
بگذرم ».هی کسی ای ب نظی میرزیرد
ک معنائی چند پهسو دارند .گرونری در
هی نک ان آعها نارنشنی جا گرذاشر ر
بودند »ص « زریانرشرام ،آدم بر آنرشرا
میرزد ک با نبانی پارانونا دزت ص
نرررریم مرررری کررررنررررد»
پررررنررررشرررر
رافان اِزیائی  ،Raphael ESRAilنرود
ص شش زال ان بان مندگاع ِ فیانسروی
اردصگا های نانی ک توانست در مرا
ع زالم بدر بَریَد ،دص
م  ۰۸۰۵ان آع جا ِ
ری انررس ک ر رراب
ر
ن
رصن پرریررش ان برران
ِ
میگوند  :ک رابری کر ان هریر رسری در
فیانسر مرنر ر ری شرد ،نرک رصانرتِ
کار گیصهی ان خبیگاع ِ
م الع شد ص ِ
رار فرریانسرروی ازررت ک ر
تررارنررخ نررگر ِ
هدف اع ،شنازاندع تارنخ معرا ری ص
معیفری آع بر خروانرنرد ازرت« .
میدانید ،مس در  ۰۸۱۵ب دنیا آمرد ام؛
درزت در آع نماع ک هی سی انس کر راب
را نوشت .میا در شهی لیروعک شرهریی
در جنوب فیانس  -م یجم دزر رگریری
فیز ادنرد
کیدند ص ب اردصگا ِ آشون
ع نندگی
ا
داز
شوم .تیامی
تا ک
ِ
مس در انس اردصگا را میتواع در Mein
 Kampfنافت  :برینرامر ای بریای نرک
جامع ِ تیامیت خوا ص نژاد پریزرت .
مس نییتوانم ک ابی ک زی نوش م در
آع رقم ند شد بود را نادند بگیریم ص
ان آع بگذرم».

در آع نماع ،هی سی ب مثاب ِ شِب ِ خردا
ص ک ابش چوع ک اب ِ مقدس بود ص پ
ان جنگ در زالهای  ۰۸۰۵بود کر آع
را ک اب نریرینرس شرد ص شریر رانری
دانس ند .پ
ان نخسر ریرس بران ن ریِ
تیسییی آع در آلیاع ،جای صاقعریاش
ب خوانندگاع ک اب ن اع داد شرد :
ک ابی نشت ُص پسید ،آمریرز ای ان اترو
بیوگیافی نرا درزرت ص دنردگرا هرای
تارنخی ُص از یتژننی ی م رنرو ص
ب
قاب بح  ،ص در نرک کرالم  :کر را ِ
ریجرم
د ائی انباش ان نیریت  .ص مر
ِ
فیانسوی انس نوش بی انس باصر ازرت
ک م الرعر ی انرس مر رس ،بریرزری
ع
تارنخی ص سیی ان آع؛ تروضریرح داد ِ
آع ،ان اثی نناع بخشِ ک اب ک میتوانرد
هنون هم صجود داشر ر براشرد ،مری
کار مهیی ک در آلریراع بر آع
کاهدِ .
پیداخ شد ،بونژ ان زالهای ،۰۸۳۱
س مسوسر ِ نراننسرم ص کرار
جدی گیف ِ
ترارنرخ
ِ
زریرا
ی
دصر
آع
کیدع رصی
ِ
آلیاع بود .ص افرزصع بری انرس ،آلریرانری
هازعی کیدند تا موشنافان ب تشزنر
ص تررحررسرریرر آع هرریررت گرریررارنررد.
آلیانی ها ،تارنخِ ناننسم را ب خروبری
میشنازند ص ب هی برهرانر  ،رصی آع
بح میکنند ص پوز ِ رصئی ی انرس
دصر ان تارنخ اع را بی میدارند ترا بر
ی درصع آع بررپرریداننررد .ص در
صاکرراص ِ
کار فریهرنرگری ص
آلیاع،
ی
ها
مدرز
ِ
تیبی ی ی بزرگی در انس نمینر انرشرام
شد ازت .الب ر انرس هریر ؛ مرانر ِ
بیگان ز یزی در آع ک ور نییشرود،
جنبش Pegida
هیاعگون ک آع را در
ِ
ک جنبشِ رازت های افیاطی در آلیراع
– مرر رریجررم مرری برریررنرریررم .ع.ش
*

*

*
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Mein
در انس هنگام ک بران ن ری ِ
تیرسریری
ص
اثی هی سی -با شیح
Kampf
ِ
ِ
تارنخ نگاراع  -در فیانس چهی نریرود
ازت ،آن واع صن رنریرس « ،»۵رصننرامر
نگارص نونسند  ،در مقال ای ک  ۱۳مر
 ۱۱۱۰در لوموند مرنر ر ری نریرود بر
ت کم گیف رس انرس
صاکاصی در مور ِد دز ِ
اثی در آع نماع ص پیش ان بری زری کرار
آمدع نانی ها  ،ن س ر ازرت .انرس
رصننام نگار می گوند ک با خواندع انرس
اثی ،ب رصشنی می توانس یم ان قید ص
نیت جنانت کاران هریر رسری ،پریرش ان
ع ب ر قرردرت ،آگررا شررونررم.
رزرریررد ِ
ب
ری ک ر ررا ِ
در  ۱ژصئررس  ۱۱۱۰برران ن ر ِ
«مبارن ِ مس»  Mein Kampfبا تیسریری
ع فریانسروی
ص ننی نرظری ترارنرخ نرگرارا ِ

من ی شد .گذش ان بح ص گیر رگرو
های قاب فهم در انس مورد ،ص ضریصرت
ها ص خ ی های ان ار چرنریرس اثریی،
م بان ن ی آع ان منظی ِ زود مرنردی
لزص ِ
های سیی ،اننار ناپذنی ازت .بانرد ان
انس فی ت بیای بان نگیی دنردگرا هرای
هی سی در ییی ک در آع نندگی مری
گرررریفررررت.
کررررنرررریررررم ،بررررهرررری
انررس کرر رراب برریای اصلرریررس بررار در
۰۸۱۵من ی شد صلی ب آع اهییر ری
داد ن رد .در حرالرری کر دنردگرا ِ
نونسند ِ آع ص تیانالت ِ جنان رنرارانر ا
ش اشنارا در آع دند می شد .ص انرس
در حالی ازت ک اص هنرون بر قردرت
نیزید بود .در زرال هرای  ۰۸۱۱ص
 ،۰۸۶۱خواندع ِ انس اثی مانر ان حضرورِ
گی نانی ها ن د .در انرس مرورد،
صنیاع ِ
تارنخچ ی انس ک اب ب ما ندا میدهد
ک ان طیح ص پیصژ ی زیرازری ِ ترنرد
رصان ب زادگی نگذرنم ص هیگز آع را
دزت ِ کم نگیینم .ص بونژ آع کسرانری
ک قادرند پیصژ های ا الم شد خرود
بررپررروشررانررنرررد.
رریررر
را جررامررر
کسیات هیوار بار ِ معنائی خرود را بر
دصش میک نرد ص زریانرشرام ترأثریری
بخ ی خود در صاقعیت را ن راع مری
دهند .ص انس در حالی ازرت کر  ،نرک
های Mein
قیع ِ پیش مح وای اندن
 Kampfآعچناع جنوع آمیز ُص افریاطری
ب نظی مری رزریرد کر هریر کر
نخروازرت براصر کرنرد کر رصنی انرس
گی ها در صاقعیت ب ریر در آنرنرد.
تنها چند شخییت زیازی ان جیرسر
ی آعها چیچی ص دصگر  -کر آع را
خواند بودند  -خیسی نصد با صاق بیرنری
ی هوشیرارانر ای مسرألر را جردی
تسقی کیدند .ص ان شانب رصنگرار ،انرس
دص در ُنمی آک ورهرای کرسریردی جرنرگ
جرررررهرررررانررررری دصم برررررودنرررررد.
در چند ده ی گذش ر  ،نریرونر هرای
چندی ان انس دزت ک ابها ُص م س هرا
را می واع بی شیید ک موجب ِ ک ر رار
بی یارانی بود اند « :ک اب کروچرک ِ
زی (»نوش مائوتسوتونگ .م یجرم
 ،م نی ب آئیس خرود کرامرگری ص بر
ع انرقرالبِ فریهرنرگری در
ک هوادارا ِ
کی ِ
چیس ک میتنبِ ک ر رار ِ مریرسریرونری
آمریرز حرزب ِ
شدند؛ بینام ی جرنروع
ِ
کیونیستِ ُپ پوت در کامبروج کر بر
ام حدصداً دص میسیوع نیی انشامیرد؛
ق
در ُرصانرردا ک در آفررینررقررای مرریکررزی –
م یجم بیانی ی باهوتو ص دنوانگی نژاد
پیز ان اش؛ ص نیون دنگی نادداشرت ِ
زرریررازرری ی آکررادمرری ررسرروم در

ع ِیبی آع را
ِیبس اع ک رصشنینیا ِ
تهی نیود برودنرد ص الرهرام برخرش ِ
ازسو ُبدع میسروزِرونر «  » ۳گریدنرد .ص
ط
نباند بینام ی نوشر ر شرد تروزر ِ
نظین پیدانِ مییی ،زید ق ب ک بنیراع
گذار اخواع السسییس .م یجم را ان قسم
ِ
ط
انداخت .اص بود ک در  ۰۸۳۰با «نرقرا ِ
ف در جاد ِ ازالم» ،را ص مسریری
ازررال ِ
م زرریررازرری را ب ر جررنرربررشِ
جهادنست ها ترا دا رش ن راع داد.
بربریت میت اند از
ناااااااااسشااااااااای

ما کاراسای
شااااااااا

اثری
ما میتوانیم ان ک ا ِ
ب «مبارن ِ مس » ِ
هی سی درس ِ دنگیی نیز بگیینم .خ رای
اکثینت خروانرنردگراع ِ انرس کر راب در
زالهای  ۰۸۱۱ص  ۰۸۶۱انس بود ک ن
دار رصشس ص صاضرح اص را نرا
تنها ه
ِ
دند گیف ند ،بسن نیهریریردنرد کر در
بیابی ِ زیازت تان ای قریار دارنرد کر
بینام ی هی سی بیای زالهای پریرش
رصزررت .برریای خرریر ِ ررظرریرریرری ان
میسیاع ،رصشرنریرنریاع ،مسرورولریرس
زیازی ،انس ک اب یفاً ب گرونر ی
نک بیانی ای تنیاری ک خ رس تری ص
تند رص تی بود ،قسریرداد شرد .ص اکرثری ِ
خوانندگاع انس اثی ،آع را در چهار چروب
نک نهود ز یزی ِ کهن ص زرابرقر دار
دنررردنرررد ص ان آع گرررذشررر رررنرررد.
انس اش با  ،ن انجِ زخت ص زرنرگریرس
داشت .ص امیصن باند ب خود بقبوالنیرم
ک ر گرری ر رریرراع هررا ص بررینررام ر هررای
نررازرریررونررالرریررسررت هررای افرریاطرری،
جهادنست ها ص هری نروع ِ تران ای ان
توتالی ارنسم را ب مثاب ِ بانگ ت ِ «
حیواع ناپا »نگا کنیم .صلری اکرنروع
ک نک قیع ان کم بها دادع ب آنرچر را
ک ر نیود ازرت مری گرذرد ،اگری
بخواهیم هریرشراع ند ان بریگ رت ِ
هیوالی نانی حری بر مریراع آصرنرم،
زاد نگیی ص خسط ِ مبح ازت ص مرا
را ان دندع ِ خ ی های دنرگریی کر در
چیخ ِ هم اکنونی ی ترارنرخ مریر رواع
دند ،دصر می کند.

درس ِ دنگیی ک ان انس ک اب مریترواع
گیفت انس ازت ک بیبینت میتواند در
ور دموکیاتیک ناد شرود ص
دل ِ نک ک
ِ
دموکیازی قادر ب حیظ خود در بریابری
صح رری گرریی هررای آع نرربرراشررد.
ک اب  Mein kampfدر نماع ِ پیر ریفرت
آنادیهررای بررنرریررادی ص دمرروکرریازرری
مرنر ر ری شرد .انرس کر راب در یریِ
جیهوری صانیار « »۳بر فریصش مری
ع هی مخیی کراری
رزید ص ناشی بدص ِ
ص در صضعی ی ادی آع را میفیصخت ص
هیگز مینوع ن د .ص افزصع بری انرس ،ان
تیرام امرنرانراتِ مردرع ص ریرسریرات ِ
تبسیغاتی در رصننام ها بی خوردار بود .ص
انس هی  ،هنگامی ر داد کر هرنرون
تبدن ب «انشی ِ رانش زوم »ن رد
بود .انس ک اب ب مستهای م یدع نراد
آصری میکرنرد کر حضرور ِ مرنر رق ِ
دموکیاتیک میتواند بیای هی ا ر ربرار
بخش نباشد ص دموکیازی مریتروانرد
رسرریر خررودش بر کررار بررید شررود.
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 Mein Kampfطبیعت ِ پدند ِ نرانی را
ب ما ن اع می دهد .نهرود زر ریرزی
رادننال ک در میکزِ دندگا های هی سری
صجود داشرت ،د زر پریرش ان بر
دزت گیف س قدرت توزط صی ،نقرش ِ
موتور ص بسیج کنند ُص توجی کنند ی
قاند صی را بانی مینید ک زی انرشرام
ب جنانت بزرگِ هولوکازت خ م شرد.
انس ک اب خط ِ پریرونردی بریرس ِ نرهرود
ز یزی زن ی ک در آع نمراع رانرج
بود؛ ص آنچ را ک بنا ب مروقرعریرت« ،
را ِ ح ِ نهائی »نامید شد ،ب صجرود
اثری هریر رسری ،ان هریراع
آصرد.صلی انس
ِ
نخس یس گام خود ،اننارِ دمروکریازری،
آنادی ،رصشنگیی ،پی یفت ُص آمیزش ِ
نژاد ص نیی منزلت ِ انسانی را در خرود
جی کید بود.دنیای آناد ،آع چناع کر
ما هنون امیصن نیز ان آع بیداشرت مری
کنیم؛نخس یس قیبانی قاند ِ نانی هرا
ازرررررررررررررررت.
برررررررررررررررود
خ ا ب از نشر ک سب :هی الار ،بای
اساااااااااات
ثااااااااااماااااااااار
زی انشام ،آخینس درزی ک انس ک راب
ب ما می آمروند انرس ازرت کر نرزد
ع هی سی ،ن اع ندادع ِ صاکن ی
مخالیا ِ
در خور ب م س انس ک راب در آع زرال
ها ،ن ناخ س ِ مرحر روای کر راب ص نرا
فقداع ِ در آع نبود  -هی چنرد کر در
پار ای ان موارد خوب فرهریریرد ن رد
ست آنیا بانرد در کریربرود ِ
بود  -بسن
اراد ِ زیازی جست ُص جرو کرید .ص
افزصع بی انس ،جیهوری صانیار ،هیگز در
بیابی خوازت های انرس جرنربرش کر

ا ول آع در انس ک اب آصرد شد برود،
انس ادگی ننید .ص دموکریازری هرای
غیبی با تاخییی نناد ص بی رمق بر آع
دادنرررررد.
ن ررررراع
صاکرررررنرررررش
ان شرنراخر رس ِ
را ح ِ فروری پر
اهدا ِ زیازی جنانر رنرارانر  ،کرار ِ
س ترهرور،
آزانی نیست ص نیانمن ِد داش ِ
تخسی ص اراد ای قوی ازت.جیس ای
ان نرک انسراع دصزرت را بر خراطری
ت
میآصرم « :نمانری بر در ِ زرنرو ِ
جهاع در بیابیِ کرور هرای آدم زرونی
نانی ها پی بیدم ک شاه ِد آنچ را ک
در رصانرررردا گررررذشررررت ،بررررودم».
هی چیز جسوگییی ان ن یِ ک ابِ هی سری
را توجی نیی کند ،ح ی اگی در یریِ
اَن ینت هم میسی باشد .ص گذشر ر ان
انس ،اگی هم دارای نهی ُمهسرک ازرت،
چ زود اگی آنیا ب دصر ان خرود نرگر
دارنم ،Mein Kampf.در میاع مازت ص
هنون دصر نمانی نیز با ما خرواهرد برود.
ززاصارزت بیرش ان هری چریرز ان آع
بیاموننم ص با آع ب
نوا ِ
ع نک مروضروعِ
تارنخی ک بوجود آمد  ،رفر رار کرنریرم.
ص اننک به ی ازت ناد بگیینرم چرگرونر
می توانیم ان خ یهائی ک با خروانردع
انس ک اب با آعها آشرنرا مری شرونرم،
دصری جوئیم .ص اجزا ت نیر دهرنرد ِ
م نرانی هرا را بریرزری
پدند ای ب نا ِ
ط ترارنرخری آنریا کر بر
کید ص شیان ِ
نانش ِ نک رژنم ِ زیازی ِ قردرتریرنرد
بدل شد ازت  ،ب نافیم .انس ک اب،
بی خال اننن بیای گریص هرائری کر
هنون نگاهی ب گذش دارند ،حسریت
بی انگیز ازت  -نازیونالریرسرت هرای
افیاطی ،فاشیست ها ص نوو نانی هرا-
صلی پادنهیش را در خودش پریصرانریرد
ازررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت.
پااااااسناااااا یااااااس

هااااااس

 Andérea Wirsching ]۰تارنخ نگارِ ۳۱
کرار بریرزری
زال ی آلیانری ،صنرژ
ِ
تارنخِ آلیاع ص فیانس در قیع بریرسر رم
ازت .اص رصی تارنخ فیانسر در دصر ِ
جیهوری صانیار کار کید ص ب بریرزری
تارنخِ کیونیسم ،فاشیسم ص نازیونال
زوزیسیسم بیرس زرالهرای ۰۸۰۹-
ازرررررت.
 ۰۸۰۵پررررریداخررررر ررررر
 Florent Brayard ]۱تارنرخ نرگرارِ ۵۶
کرار ترارنرخ
زال ی فیانسروی ،صنرژ
ِ
ناننسم ،نس ک ی نهودناع ازت.اص
دارای چندنس اثری دربرار نراننسرم ،ص
آخررینررس کررار اص بررا هرریرریاهرری آنرردرا
ع َ
ری
شی ،بان ن
صرشینگ  :تارنخی کید ِ
ِ

انررر رررقرررادی  Mein Kampfازرررت.
 Olivier Manonni ]۶رصننرامر نرگرار،
من ق ِد ادبی ،ص م یجم نباع آلیانی۳۱ ،
زال پیش در فیانس بردنریرا آمرد .اص
هیناریهرای ننرادی برا مر ربرو راتِ
ب تیجی ان
فیانسوی داشت ص زپ
نبرراع آلرریررانرری پرریداخررت ص کررارهررای
ع آلریرانری ان
فیسسوفاع ص نونسرنردگرا ِ
جیس فیصنرد ،کرافرنرا را بر فریانسر
برررررررررررررررریگرررررررررررررررریدانررررررررررررررررد.
 Florence Aubenas ]۰رصن نام نرگرار
ص نونسند  ۳۱زرالر فریانسروی کر
بی ینس دصر ان کرار اص در رصننرامر ِ
ع
ب
لیبیازیوع گذشت ص زپ
رنروا ِ
خبینگار بریجسر ر مریردانری درنروصل
اصبسیصاتور کار کید ص اکنوع با رصننرامر
ی لوموند هیناری می کنرد.اص ضریرس
تهی خبی در یاق با راهنیای یاقیش
ت پنج ما ب ازارت گیف شرد.
ب مد ِ
اص نرونسرنرد چرنردنرس کر راب ازرت.
 Antoin Vitkine ]۵رصننررام ر نررگررار ص
نونسند  ۰۰زال فیانسوی ص ترهریر
ت زریرنریرائری ص
کنند ی مسر رنردا ِ
نونسند ی ک ابِ «مبارن مس ،ترارنرخ
در نک ک راب »کر در بریرش ان نرارد
ک ور تیجی شد . .اص دکر ریای رصابرط
بیسالیسسی را ان  Science Poپرارنر
گیفرت ص د هرا کر راب ص مسر رنرداتِ
زینیائی دربار مسان زیازت بیرس
الریررسررسری را در کررارنررامر خررود دارد.
ررری
 Slobodan Milosovic ]۳رهرررربر ِ
م جنانرت
جیهوری یبس اع ک ب جی ِ
سی ب ینت در دادگا ِ بیرس الریرسرسری
ع
اله ب ننداع اف اد ص پریرش ان پرانرا ِ
میاح ِ دادگاهش ،در ننداع در گذشت.
 république de Weimar ]۳جیهوری
بریرس زرالهرای ۰۸۶۶ -۰۸۰۹
صانیار
ِ
بوجود آمرد ص انرس دصر بری پرانر ی
دموکیازی پارلیانری در آلریراع ادار
می شد.

ایمان غواصیه

اولی کتاب »کمدی الیه«
نگایه به
دوزخ دانته ،ر
ِ
وزخ از یادگسه
شمسب کلی طبقس
نقسشی گ س سو ُ
ساسل
ان ه -
:
 ١۳۸١میال ب
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کیدی الهی مخسروط شیربی ان نظریات
زیازی دان  ،قاند مرسیحیاع قریصع
صز ر ا ص ازرراطیی نونرراع ص رصم باز ر اع
ازرررت کررر دان ررر آلیگرررییی آع را در
زرررالهای تبعیررردش نوشرررت .اص نرررک
فسورانسی ص ان ا ضای حزب گوئسفهای
زییدک ۰بود ک بیای آنادی ص از قالل
ان ُرم مبارن میکیدنرد.
نسبی فسوران
آعها اب دا بی حزب رقیب اع گوئسفهرای
زیا ک ۱پییصن شدند امرا پراپ بونییراس
ه م در صاکنش ب پییصنی گوئسفهای
ی اشرررغال نظامررری
زررریید ،نقررر
را ک ید ص بعرد دان ر را تبعیرد
فسوران
کید.
قاارون وسااطس بااه اثاارب کماادب
میگف ند کاه ا اب پسیاسنی خا ش
بسشد و معم ال نغسزب نسگ ا اش ه
بسشد .در انس معنا ،کیدی دقیقا م رضاد
تیاژدی ازت .ز گان ی دان ر در اب ردا
بررا نررام «کیرردی» من رر ی میگرریدد ص
پسوند «الهی »اح یاال د ها زرال بعرد
ب نواع آع اضاف میشود.
ررسی کیرردی الهرری ،خررود
شخررییت ا
ِ
دان ازت .اص زریی خیرالی خرودش را
در انس ز گان تو یف میکند .اما انرس
ز گان فقط تو رییی ان دصن  ،برین ص
بهرر ت نیررست ،بسنرر درصاقرر بیانرری
نیررادنس ان بحرریاع میانررسالی ص نحررو ی
مواجه ی دان با آع ازت.
ماجیای کسی ک اب
دان در هیاع اب ردای ک راب ،احرساس
گی دگی ناشی ان بحیاع میانسالی را
چنیس تو یف میکند:
در نییرر ی مررسیی ننرردگی ،خررود را در
جنگسررررررررری تارنرررررررررک نررررررررراف م،
جررانی ک ر را رازررت گررم شررد بررود.
آ  ...چررر ترروانم گیررت ان آع جنگررر !
هیگرررز ندنرررد برررودم چنیرررس دشررروار،
انبرررررررو  ،زرررررررخت ص صحررررررر ی!
خاطی ی آع ،تیونیی ان صح ت در مرس
مینررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اند.
میگ ،ب زخ ی میتوانرد بر تسخری ص
نشرررررررررر ی آنشررررررررررا باشررررررررررد!
امررا خوبیهررانی نرریز رزررید کرر نقرر
خواهم کید.
اص در ادام ر تپ ر ای را میبینررد ک ر نررور
آف اب بری آع میدرخر د ،امرا صقر ی برا
شوق فیاصاع ب زیت آع تپ میرصد تا
شرراند راهرری برریای برریصع رفررت ان انررس

جنگ ر زرریدرگیی بیابررد ،م وج ر ز ر
حیواع درند رصی انس تپ میشود .نرک
پسنگ ،نک شیی ص نک گیگ .هری کردام ان
انس ز موجود نیانند ی نک نروع گنرا
بررارت دنگرری نررک نرروع ان نواقرره
نررا ب ر
انساع ازت ک اص را ان رزریدع بر نرور
بان میدارد.
دان ب هیاع جنگ بان میگیدد ص آنشا
رصحِ «صنیژن »را میبیند .صنیژنر کر در
انررس داز ر اع راهنیررای دان ر ازررت ص
نیادی ان کر ِّ خِر َی ِد بر یی ازرت ،نرک
شا ی بسندآصان ی رصمی ازت ک دان ر
خررود را برر نو رری دنبالرر رصی را اص
میداند.
صنیژن ب دان ی درمانرد میگونرد کر
بانررد ان مررسیی دنگرریی بگررذرد ،مررسیی
تررارننی ب ر درصع جهنررم ،ص بعررد گررذر ان
بررین ص بهرر ت ص نهان ررا بانگرر ت برر
دنیای نندگاع .اص درصاق باند بیای گذر ان
درمانرررررررردگی ص پینرررررررر انی دصراع
میانسالیاش ،ارنشهرانش را باننابرد ص
تیام ضعفها ص قوتهرای انرساع را نراد
بگرریید ص تیررام کارهررانی کرر میتوانررد
آدمی را ب ا یاق نا بر قسر ها بیزراند
را ب ر چ ر م ببینررد .هیرران ور ک ر هرری

انسانی در انس بحیاع بانرد ارنشهانرش
را بانبینی کند ص نک بار دنگی ق بنیرای
نندگی خود را تنظیم کند.
ان ه ،من قد سرسخت کلییس
دان ر حرریص ص آنِ کسیررسا را در مررسائ
مالی یاح ا مورد ان قاد قریار میدهرد،
تا جانی ک چندنس پاپ را در دصن تحرت
شدندتینس ذابها تو ریف میکنرد .اص
در طبق ی ه م ان نُ طبق ی جهنرم،
پرراپ نینررالس را در میرراع «فیصشررندگاع
امروال مرذهبی »مینابرد کر صارصنر در
گودالی آت یس فیص رف ر  .جالربتی آننر
پاپ نینالس در آنشا من ظی پاپ بونییاس
ازررت ،هیرراع پرراپی ک ر موجررب تبعیررد
دان شد.
دان ر کر در اب رردای ک رراب در بررسیاری
اصقررررات دلررررش برررر حررررال دصنخیرررراع
میزوخت ،با دندع ذاب پاپهرا آع را
ادالن نافت ص با تر ی برا آعهرا زرخس
میگیرررت .چناننررر در دنررردار برررا پررراپ
نینالس ،ب ان قاد شدند ان کسیسا بابرت
ع دنس میپیداند:
پولی کید ِ

ع اب کشیدن پسپ نیمالس
نقسشی گ س سو ُ
:
مگی زیصرِ بزرگ ما کمسیح ان پ ریصس
خوازررررررررررررررررررررت
چرررررررررررررررررررر
پیش ان آننر کسیردها را بر اص برسپارد؟
نقینا چریزی نخوازرت مگری آننر گیرت
«دنبررررررررررررال مررررررررررررس بیررررررررررررا»
ن پ ریصس ص نر دنگریاع ،ان اص زریم ص
نخوازررررررررررررررررررررررررررررررررر ند
نری
..
.
بیراع هیران ور کر هرس ی؛ انرس
پر
گررودال ،خرروب تررو را فرریا گیف رر ازررت
ص ب خوبی نگاهدار آع ثیصت ناحق را ...
دان با کسی شوخی ندارد
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بیخال انس رصنهرا کر هری نونرسند ای
مشبررور ازررت دائیررا در نظرری بگرریید ک ر
کسی را نینشاند نا بر گیصهری توهیرس
ننند ،دان با کسی شوخی نردارد ص در
بررسیاری ان مرروارد بررا مررواننس امرریصنی
میتررواع آع را توهیسآمرریز دانررست .ب ر
طور مثال در قسی ی ان دازر اع ،دان ر
ب صنیژن میگوند:
ک ...آنررررررررا ترررررررراکنوع نررررررررسسی
م ز ِینا ک sienaهم بود
بیهود تی ان مید ِ
ازررررررررت؟ حرررررررر ی فیانررررررررسوناع
نرریز در بیابرری آعهررا بررسیار شررینفتی ص
شانس تیند
هییس بارت کوتا ان ک راب اگری در نرک
اثی امیصنی دند شود ،توهیس نژادی هم
بررر مررریدم شرررهی زرررینا ص هرررم بررر
فیانرسویها بر حررساب میآنرد .اص بر
راح ی ان بسیاری ان مخالیاع زیازری
خررود نررام میبررید کرر هرری کرردام در
گوش ای ان جهنم تیونی شد اند.
اما انس موضوع بر مخالیراع نرا میدمری
کرر مررورد انزجررار دان رر بودنررد خ ررم
نییشود .دان ح ی ازر اد خرودش را
هم زاکس ننی ان طبقات جهنم تو یف
میکند .طبق ای ب نام «لییبو ».لییبرو
جانی ازرت ان دصن کر در آع ذابری
نیررست ،برر جررز آننرر زرراکنیس لییبررو
نییتوانند امیدصار بر رف رس بر بهر ت
باشرررند .در لییبرررو ارصاحررری ننرررست
میکنند ک در نندگی انساعهای بردی

وزخ -

نبودند ،بسیاری ان آعها بسیار ارنشیند
ص م ینی هم بودند ،اما کارهان اع الهی
نبود .
در لییبررو ح ر ی تپ ر ای هررست ک ر برری
خال تیام قسیتهای دصن  ،نرور دارد.
انس تپ مخیوص افیاد ارنشیندی ماننرد
شا یاع ص دان یندانی ازرت کر تنهرا
ع
سرت حضورشراع در دصن الهری نبررود ِ
کارشرراع ازررت .دان رر در میرراع آعهررا
صنیژنررر را ،کررر نونرررسند ی محبررروب
خررودش ازررت ،ص هیچنیررس بررسیاری ان
بزرگاع مث ارزر و را تو ریف میکنرد.
سیرغم
انس موضوع ن اع میدهد ک
اح یامی ک دان بیای انس بزرگاع قائر
سرت تقیردش بر مرسیحیت
ازت ،ب
کاتولیررک نییتوانررد آعهررا را در به ر ت
جای دهد.
ع دان
ازالم-ز یز بود ِ
صقرر ی دان رر میخرروانیم بانررد برر نرراد
داشرر باشرریم کرر اص نررک مررسیحی
کاتولیررک م عرریب ازررت کرر در دصراع
جنگهرررای رررسیبی ننررردگی میکرررید،
ع بزرگترینس جنرگ
نعنی در نماع ر داد ِ
تارنخی مرسسیاناع ص مرسیحیاع .دان ر
ِ
ررسیبیوع بررا
نرریز ب ر هیرراع مرریزاع ک ر
مررررسسیاناع برررری زرررری بیتالیقرررردس
میجنگیدند ،ازالم-ز یز بود؛ تا حردی
ک پیامبی ازرالم را در طبقر ی هر م
دصن ص تحت ذاب تو یف میکند .انرس
قسیت الب ان چاپهای فارزری نبراع
انس ک اب حذ شد .
ع نوشر ار دان ر اح یراال
ضد ازالم برود ِ
حا ر آع ازررت ک ر رصان رتِ ازررالم ان
داز اع مسیح ،ب گون ای ازت ک در
ع قرریصع
ترضاد کامر برا رصانرتِ مرسیحیا ِ
صز ا ازرت .ازرالم ریاح ا تثسیر را
ع یسی را
نیی میکند ص میسوب شد ِ
نیز قبول ندارد.
طرردا ب ان ه از ژولی س سزا
دان رر در آخررینس طبقرر ی دصن  ،خررود
شرررری اع را میبینررررد .تو رررریف اص ان
شی اع ،موجودی با بالهانی مانند برال

خیاش ازت در نرک درناچر ی نرخ ند .
حیکررت بالهررای اص زرریمای زررونانی
ع درناچر
انشاد میکند کر
امر نرخند ِ
ازت .در انس طبق بزرگ ینس گناهنراراع
کر «خیان نرراراع بر زرریصراع »هررس ند
ذاب میک ند .هی ی انس گناهنراراع
در داخررر نخهرررا فررریص رف ررر ص رررذاب
رذاب
میک ند ب جز ز تان اع کر
برردتیی دارنررد :آعهررا تررا ابررد در دهرراع
شی اع جوند میشوند.
ننی ان انس ز ترس نهرودا ازرخینوطی
قید ی مسیحیاع کرسی
ازت ک ب
یررسی را لررو داد ص موجررب
ازررت ک ر
مرریسوب شرردع صی گیدنررد .امررا نن ر ی
جالرررررب نیررررری دصم ازرررررت .نیررررری
دصم کازررریوس ازرررت؛ کرررسی کررر
ژصلیررروس زرررزار را بررر ق ررر رزررراند.
بسیاری انس قرسیت ان ک راب را بر آع
معنا میدانند ک ان نظی دان ر  ،ژصلیروس
ززار اهیی ی در حد یسی داش .
انررس ک رراب برر چرر کررسانی تو رری
میشود؟
انس ک اب را بیرش ان هیر بر کرسانی
تو ررری مررریکنم کررر درمرررورد قانرررد
مسیحیاع قیصع صز ا کنشنراص هرس ند
بینی نرک
ص میخواهند بدانند ک جهراع
ِ
شهیی قیع چهاردهم چ رور برود
شا ِی
ِ
ازت .هیچنیس بهر ی ازرت خواننرد ی
ک اب ان قب با ک اب مقردس مرسیحیاع
آشرررنانی مخ رررییی داشررر باشرررد ص
هیچنیررس ان ازرراطیی نونرراع ص رصم نیررز
بداند .دان با صجود آننر نرک مرسیحی
زیت ص زخت بود ،در بسیاری ان نقراط
انررس شررعی برر ازرراطیی رصمرری اشررار
میکند.
نتسیت الزم است ت کر بادهو کاه
ن یاایندهب ایاان مقسلااه ،بااس عقسیااد
ان ه م اراد نیایت و عقسیاد ایان
باییس ب
شسعر ا تسیید نمیکند.
از ماا ا تفماارا او م عااصبسنه و
تند وانه است .امس این اثر باه لحاس
نشسن ا ن سفر ونی ی انایسن
بسزشنسسی ا زشهس و همچنیان
بااه لحااس تااس یخی و ا باای ا اب
اهمیت زیس ب است.
------------------------------------------کWhite Guelphs 0
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این سخن از دهخداست:

اکر با سرنیزه می شد سلطنتی [را] حفظ کرد ،سلطان

«

عبدالحمیدها ،نیکُالها فاروق ها حاال برتخت خود مستقر
بودند.
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