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کشتار آبان ماه  89ماهیت
خشونت گرایانه حکومت جمهوری
اسالمی را به جهانیان نشان داد
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ها
هیات حاکمه جمهوهی ا المه به
دهیت ت
ههاا ها ت مه
میامه
بنطقه و ت عرصه ین اللملل  ،تنگهنها
ها ا گی اگین الز جملهه هاهرالن ههاا
القتصاتا وز الفزون رالا بل الیرالن هه
وجیت آو ته الم  .ه ت بال الین فجهایه
هیته
القتصاتا و اهرالن ههاا بهاله
الم که تو مال پیش ت آ ان باه 89
مههرالن قههیالا مههه گهها ههه جههمههوههی ا
الم ب تصمیم گرفتند از هم کمهبهیت
هاا بال دیت ال ر گرته بهرت الیهرالن
تامیل کرته و یشتر الز پیش تم ت
نهزیهن ال
جیب آن ها بر د و لذال قیم
یک ا ه تویس ت صد الفزالیش تالت هد
و آن ال الز لیترا یهک ههزال تهیبهان هه
لیترا مه هزال تیبهان مها هد هد .ت
حالیکه قب ت بهجهلهر فهربهایشه
دیتشان هم تصهییهب شهده هیت کهه
واا حابهل ههاا ال هربا هه صهی ت
تد یج و ت هر مال تا حدوت یهسه
و
ت صد الفزوته شیت تا تاثیر اگوها ه
بهرت هدالشهتهه
شدید وا ز هدگه
کها شهنهامه
اشد.هرچند الز جهوه
رد صاحب هرهرالن بسهتهقهل هیهز
بعتقد ه رتالشتن یها ال هه ا هنهزیهن
یت د ول الین بسئلهه ت شهرالیهطه
فهاه
قا ل تفاع یت که حکیب مطه
ال رالا جابعه فرالهم کهرته
بتیمط
ال ت
اشد و تیالن بدیری الفزالیش تی
ال عات تیگر تالشته اشد،که هیچ یک الز
شهده
الین تو پهیهش شهرح بهاهقه
یت.ول مرالن مه قیه دون تالشهتهن
ت الیهن
هیچ بجیز و الدتهیها قها هی ه
دون الحه ع و تصهییهب
زبینه و حت
هه
همان بجلر فهربهایشه ،تمه
التخاذ چهنهیهن تصهمهیهم ها بهعهقهیله
زت د.بیضیع الین بصی ه ت شبا گاه 42
آ ههان 89الز حههریه صههدال و مههیههمههاا

گهرتیهد.صهبه
جموی ا الم ب الع
جمعه  42آ ان برت ه حی دیتجهی
ت مرالمر کشی ،ت تما شهوهرههاا
ز گ و کیچک و تمها شهوهرا هها و
ه الیهن گهرالن شهدن
باله ها ،سب
مههه ههرال ههرا ههنههزیههن ههه العههتههرال
ردامتند.زیرال که همه ب تال سهتهنهد
نزین وا
قیم
الین الفزالیش اگوا
ز دگ همه آ ان چه ه حی بستقهیهم
و چه ه شکل غیر بستقیم ه شهدت
الثر گذال دیالهد هیت.وبسهلهم هیت کهه
الفزالیش واا هنهزیهن هه الیهن بهقهدال
هها و
،بیجب الفزالیش تهمها قهیهمه
بایاتاج آ ان ب گش  .العتهرالضهات و
آبهیهز
و بسهالهمه
تجمعهات بهد ه
تما و تیهر
برت ،ت همه جا ا دشی
ال دالزا گسترته ه میا آ ان مرکهی
العهتهرالضهات
شد .تیجه آن که ت حه
الز
چند وزه صدها فر و نا هر هرده
ها الفزون ر هزال فر کشهتهه و
گزال
بجروح رجاا با د و ته ها ههزال هفهر
یز ازتالش و وال ه ز دالن ها شهد هد.
تعدالت والقع شویدالن الین قیا دی هبها
شهدگهان
و تعدالت بجروحان و ازتالش
العهه
هههیهه ههگههاه ههه ت مههتهه
گرتید.تامف ا ترالینکهه پهر الز الیهن
حیالتث دی ین ،چند تهن الز هازتالشه
شدگان ال یز ه العدال باکهی و الیهن
حکم ال ت بهی ت آ هوها الجهرالنکهرت هد .
ههرالا تههیجههیههه عههمههلههیههات
حههکههیب ه
مرکی گهرال هه و قسهاوت آبهیهز دهیت،
تراهر کنندگان ال هه تهخهریهب البهیالل
عمیب و آتش زتن ا ک هها و پهمه
نزیهن هها بهتهوهم کهرت ت حهالهیهکهه
شهده و فهیهلهم ههاا
بستندالت ثب
بیجیت  ،د ف الین التعا هها ال شهان
بیدهد.بیجب تامف و تعجهب سهیها
کههه الکههنههین پههر الز تو مههال
المه

شخص ت کسیت مایندگ بجلهر
ب گیید که با زتیم و با کشتیم و ها
الین مخنان همهک هر زدهم دها هیالته
های که عزیزالن دیت ال ت آن قهیها
دی ین الز تم تالته ال د ب پاشد.
آ هان
برتبه
جبوه بل الیرالن دیز
و
باه  89ال ه عنیالن یک العترال بل
ح حلبا ه گرالب ب تال ت و ه والن
پاا شودالا آن قیا ه دین کشهیهده
شده ت وت ب فرمهتهد و هه ههیهات
ه صهرالحه
حاکمه جموی ا الم ب
و
یات آو ب شهیت کهه شهنهامهایه
بااکمه و بجازالت آبرالن و عاب ن الیهن
فاجعه ز گ،بطالبه الا بل الم که
اشد
ت قبال آن بسئیل و بیظف ب
و بل الیرالن هرگز الز الین دیالم بل
شیند.
عقب م
تهران -بیست
و هفتم آبان ماه  0011خورشیدی
هیییا
رهبری اجرائی جبهه ملی ایران

اعتصاب سراسری معلمان ایران
برای همسانسازی حقوق و
اجرای طرح رتبهبندی
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی از معلمان خواسته است تا به مدت دو روز
در محل کار خود تحصن کنند
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دبی  -العربیه فارسی
ه ت بال فرالدیالن شی الا همهاههنهگه
تشکلهاا صنف فرهنگیان ،العتصها
مرالمرا بعلمان ت الیهرالن ها ههدف
تصییب الیاه تهبهه هنهدا بهعهلهمهان،
همسانمازا حقیق همه بشاغل و
الجرالا تاصیل الیگان آغاز شد.
ر الماس الین فرالدیالن ،الین العتهصها هات
شنبه  11تماببر آغاز شده و ه بهدت
تو وز التالبه دیالهد تالش .
شی الا هماهنگ تشکلهاا صنفه
الز بعلمان دیالمته الم تا ت الیهن تو
وز ت بال کا دیت تاصن کنند.
ه ت بهال الیهن فهرالدهیالن ،شهمها ا الز
بعلمان المتان فا س ،گیه ن ،تهوهرالن،
شههوههرمههتههان البههرت ،جههلههفهها ،کههرج،
بروتش  ،الصهفهوهان ،یهزت ،مهروآ هات،
منندج ،تبریز ،تشتستان ،قروه ،الیهذه،
الهیالز ،مقز ،کاز ون ،برییالن ،رالزجهان،
یشور ،اغملک ،الهیجان ،الیرال شهوهر،
فیروزآ ات ،دهمهیهنه شهوهر ،اللهیهگهیت ز،
تهدش  ،ال وبیه ،قهزویهن ،هوهبهوهان،
ا ه ،بروتشه  ،بهیهانتو وت ،القهلهیهد،
جیرف  ،جفآ ات ،گ سا الن ،جیال هروت،
ب یر ،قیروکا زین ،دهر هیهد ،ال هرکهیه،
هه عهد
اف و فرالشبند ت العهتهرال
الجرالا تهبهه هنهدا ،ههمهسهانمهازا
حقیق از شستگان ،آزالتا بهعهلهمهان
و تیگر بطالبات دیت ،ه تاصن
ز دال
ت بال کا دیت پرتالدتند.
نا ه ویدییهاا بنتشر شده ت فضاا
بجازا ،بعلمان احیه  2شهوهرمهتهان
و
قم هم ت رال ر مادهتهمهان آبهیز
العهتهرالضه
الین شور تجمهعه
پرو

رگزال کرت د.
فرالدیالن بذکی الز بعهلهمهان دهیالمهتهه
الم تا «ت وزهاا شنبه و یکشنهبهه
همهایهنهد.
ت مرالمر الیهرالن العهتهصها
که تد یر حضی ا تال د ت
همکا ال
الین وزها ضمن حضی ت بهد مهه الز
فتن ه ک س دیتتال ا همهیته و ت
کهه
تفتر تاصن مایند و ههمهکها ال ه
تد یر بجازا ت شهات تال هد ضهمهن
و تیجیه تال ش آبیزالن ،ت
الح ع ما
الین تو وز تد یس ت فضاا بهجهازا
دالشته اشند و ر ابه شات ال تعطیهل
کنند».
پیشتر و ت الوالیل باه مپتاببر ،بعلمان
شاغل و از شسته ،ا تجم ت هرال هر
ت مهرالمهر
و پهرو
التال الت آبیز
هه عهد
دیت ال سب
الیرالن ،العترال
کرته یت د.
حرح تبه ندا الع
تشهکهلههاا
شی الا «ههمهاههنهگه
صنف فرهنگیان الیرالن »ب گیید تول

تنوا  42هزال بیلیا ت تیبان رالا الجرالا
حرح تبه ندا رالا یک مال الدتصاص
تالته و البسال تنوا  14.2هزال بیهلهیها ت
تیبان رالا الجرالا الین حرح الدهتهصهاص
پیدال ب کند و وضعی مال آینهده هیهز
ه تابین العتبا بشروح شده الم .
تاصن مرالمرا تو وزه بعهلهمهان ت
الیرالن
الیاه تبه ندا بعلمان کهه ت
بطا
و تاقیقات بهجهلهر
کمیسیین آبیز
الیههرالن ههه تصههییههب مههیههده ،حههقههیق
بعلمان اید  98ت صد حقیق المهاتهیهد
تال شگاه هاشهد .البها بهقهابهات الیهرالن
هرالا الجهرالا
ب گییند یتجه کهافه
دال د.
چنین حرح

حمله نیروهای امنیتی به تجمع
اعتراضی معلمان مقابل مجلس ایران

/۰۰آذ ۵۰۲۲/

شی الا هماهنگ تشکلهاا صنف
هه
فرهنگیان الز حمله یروهاا البنیت
ت
تجم بعلمان و فرهنگیهان بعهتر
بقا ل بجلر شی الا المه ب الیهرالن
دبر تالته الم .
ت ویهههدایهای کهههه ت شهههبکههاا
الجتمههاع بنتههشر شههده ،یروههههاا
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ب کننههد کههه یکهه الز
البنیههت ت ه
بعترضههان ال ازتالشهه کننههد کههه هها
والکنههش تنههد بعلمههان حاضههر ت تجم ه
بیالجه ب شی د.
بعلمان حاضر ت الین تجم ا ها شعا
آزالت ایههد گههرتت »مههر
«بعلههم ز ههدال
وز ۰۲
تالت ههههد .یروهههههاا البنیههههت

ا الضهه هههستند و ب گیینههد تولهه
ب دیالهد ا الدتهصاص یتجهه «۵۰۲۱
هههزال بیلیهها ت تیبههان »حههرح تبه نههدا
بعلمههان ال «مههرهم نههدا »کنههد و هها
همکا ا بجلهر «الجهرالا کابهل حهرح
ا
همسانمازا از شستگان بطا
قا ین بهدیری دهدبات کهشی ا ال هه

آذ مهههیل هههدالق  ،فعهههال
و عضی کا ین صهنف
بد
بعلمان ،ال «تیال ا ضهر و
شتم » ازتالش کرت د.
تو وز پیهش
بعلمان الیرال
ههه عههد
ههیز ت العههترال
الجرالا «حهرح تبه نهدا »و
«قهههها ین همسانمههههازا
حقههههیق »ت یههههش الز ۰۲
شور الیرالن ا تیگر القدال ه
العتهههصا و تاهههصن کهههرته
یت د.
ههههاا
هههر المهههاس گزال
بنتشر شده ،بعلمان البروز
ت  ۰۲شههههور الز جملهههههه
شیرالز ،قهم ،تبریهز ،مها ا،
الهههههیالز ،یامههههیج ،مههههقز،
نههههههد عباس ،در آ ههههههات،
کربههان ،الصههفوان ،شهه ،
ب یههههر و یکههههان تجمهههه
کرتهال د.
کهههه الز
بعلمهههان العتهههصا
عهههد تاقههه وعهههدههاا
توله و بجلههر و الفزالیههش
بههشک ت بعیههشت دههیت

بااق » رته الم .
 EMBEDر الماس فصل ششم مهند
کهه ت
و پهرو
تایل نیاتین آبیز
مال  ۵۹۳۲ت شهی الا عهال ال قه
ههه تههصییب مههید ،حقههیق
فرهنگهه
بعلمان اید هر المهاس مهط کیفه
شهیت ،وله الیهن حهرح
آنها بهشخ
تاکنین الجرال شده الم .
ت صهههی ت تهههصییب و الجهههرالا حهههرح
تبه نهههدا ،پایهههه حقهههیق و بزالیهههاا
بعلمان ه تم کم  ۰۲ت صد العهضاا
هیئ علم تال شگاهها دیالهد مید
کهههه ههها آ وههها هم تبهههه و هممههها قه
هستند.
بعلمههههان ت الیههههن زبینههههه
العههههترال
ما قهتال المه  .وز  ۰۲آ هان البهسال
یز بعلمان بعتر ت حهدوت  ۱۲شهور
الیرالن تجم کرت د که الین العترال ها ت
رد شورهاا المتان تورالن بنجر ه
ازتالشه و ضههر و جههرح چنههد فههر الز
بعلمان شد.
هم نیهن وز پن شهنبه
بعلمان الیرال
 ۵۵آذ هها تیگههر ت یههش الز  ۰۲شههور
ه تجم زت د.
تم

جبهه ملی ایران

سالروز شهادت
فروهران ایران زمی
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خستین وز آذ بهاه مهال  1288ت
مد که پهر الز قهریهب
حال فرال ب
مه تهه ،پرو ده بل قتل هاا پایهیهز
میاه  1711ه هیچ تیجه ا وشهنه
و بههدعههیههان
ههرمههیههده المه
عدالل قضای چشم ر آبهرالن
و عاب ن الین فاجعه سته ال د،
البا وکهیه ن و دها هیالته ههاا
باتربشان و تومهتهدال ال شهان
ا ها تا فشا هاا قضهایه
و البنیت قرال گرفته ال د.
یکم آذ باه  1711تو کهیشهنهده
ا المتین اله بصدق ،پهروال هه
فروهر ت بنزل دهیت
و تال یی
یروهای وال سته ه
ه تم
حاکمی فجیعا ه ه شهوهاتت
کهه
مید د .تو شهخهصهیهته
هرالا آیهنهده
مربایه الا بل
فتنهد و
ا الیرالن ه شما ب
جهز اله
ت مرالمر ز هدگها ه
تشیال آزالتا و عدالل دیاله
ال پیمیت د و پییمته تغهدغهه
هر هنهیهات
بهله
ا حاکمی
بههیالزیههن حههقههیق شههرا و
ال
ال ضه
تهمهابهیه
بای ی
تالشتنهد .بهیهوهن تومهتها ه
او بهنهد هه بهرتبسهاال ا و
ال ت
تکثرگرالی  ،که عهدالله
و
عههرصههه هههاا عههقههیههدت ه
به
فرهنگ و میام پ
گههرفههتههنههد و ههاو شههان ههه
همبستگ بل و المهتهقه ل
میام  ،و متیز ها مهلهطهه
ههیههگهها ههه ت ضههمههن تههعههابههل
و العتقات هه
تومتا ه ا جابعه جوا
بهله
رقرال ا آزالتا ههاا المهامه
الیرالن یت .و تعلق بل ت تهعهابهل ها
ه بثا ه ا بفوهیبه
وات بل -تول
گیتیای همراله ا ه ممی شنام
و
گین کمان فرههنهه ههاا قهیبه
ت پهههرتهههی قههها هههی ههه
آیهههیهههنههه
برتبساال  ،خش الز آ بها شهان هه
ف .
شما ب
فروهرالن و شهوهیهدالن قهلهم ،بهاهمهد

بختا ا و بامدجعفر پیینده و بهجهیهد
ت
مههیههامه
شههریههف هها دشههی ه
ببها زه کهرت هد و دهیت
بسیرا بد
مهازبهان یهافهتهه
دشهی هته
قر ا

بههوهها و
ه
گههرتیههد ههد .دشههی ههته
بسترور ه نیاتهاا فکهرا بهطهله
ههاا
گرال .ت یغا که هم نان دشی ه
الجتماع  -میام ت مطیح بختلف
ت تجل و از تیلید الم  .ت مهطه
جوان جنایات چهیهن ت سهل کشه
ومیه الز تیهکهتهاتهی
الیغی ها و حمای
وس و مرکی بعترضان و جنهایهات
المههرالیههیههل ت غههزه و شههوههرا هههاا
شین ال شهاههدیهم و ت
فلسطین

هر
بنطقه رآبدن حهالهبهان و تسهله
الفغا ستان ت مایه ا مرکهی هها و
ما قه ال ا ت یه و
هاا
دشی
ت ت اظریم .الفسیس که ت الیهرالن هیهز
ال دیشه الا که ت پیشینه ال
قههتههل هههاا ز ههجههیههره الا
تگرال دیشان ،فاجعه ههاا 19
تیر ،حیالتث  ،99تا  89و آ هان
 89و المید پاش و بیال تا الز
ال ب تیالن یهافه ،
الین تم
ت زیر چتهرا البهن هه حهیهات
فکرا و عمل دهییهش التالبهه
ب تهد و الین ا الز لنهدگهیا
بجلس که بتامفا ه بهله
یس  ،بهعهاون کهمهیهسهیهین
پههرته پههیش ه ،
ه
قضههایه
بناتا الین تفکر شده الم !
ا ا الگر البروز پهیهگهیهرا الیهن
پرو ده هاا گشیته بهطهالهبهه
المهه  ،ههر الیههن
الا بههلهه
کههه چههردههه ا
بههبههنههامهه
کهه
ت مهرزبهیهنه
دشی
وزگا ا بود فرهنه و تهمهدن
یته الم  ،الز تکاپی ازالیستد و
ت
فههرز ههدالن شههایسههتههه ال
فضای البن و آزالت هبهالهنهد و
پییند.
و
جبوه بل الیرالن ت یهسه
میبین مالگش وقیع قهتهل
هاا ز جیره الا فرت ال گیز ا
ویههات هههمههه ا آن شههوههدالا
گرال قد اله آزالتا و المهتهقه ل
الیرالن ال گرالب بیدال ت و ه والن
فهرمهتهد
پاا آ هان ت وت به
ب تال ت که پرو هده الیهن قهتهل
والع
ا ت زت الفکا عهمهیبه
هاا جنای
بل الیرالن وت پیشگاه تا یخ همه هنهان
بفتیح الم وتالت م عاتال هه الا ال
حلب ب کند.
تهران  -سی ام آبان ماه 0011
خورشیدی
هیا رهبری اجرائی جبهه ملی
ایران

دکتر محمد ملکی و مهندس عباس امیرانتظام
نمادهای مقاومت ،در برابر ظلم استبداد مذهبی

ج
ن
ی
ی
ای شاهدان ز راهی "دوران طال ی"
استبداد کمراتن را خم رکد
خم هب اربو نیاوردید
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ایستادید

ب
شک
ات کمر استبداد ند

راست اقمت رتین کمرخمیدگان اریانید

دکترعمارملکی

بیانیه سازمان دانشجویان و دانشآموختگان جبهه ملی ایران به مناسبت  61آذر

 ...ما از همقطاران خود در دانشگاهها دعوت یمکنیم تا اگر حاکمیت
یمخواهد از دانشگاه زندان اندیشه بسازد ،ما سنگر آزادی بسازیم .تشکیالت
بگییم .ایران فردا
و فعالیت گرویه و جمیع را به صورت سازمانیافته جدی ر
بیشتر از چهرههای مستقل ،نیاز به تشکیالت و سازمان دارد.
ه ا ددال
ه ا الیرالن
ه ا آزالتا
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چوهها بههاه پههر الز کیتتههاا نگیههن 49
ردامته الز
برتالت مال  ،1774حکیب
ا ریتا یها ال الز مهر
کیتتا وال دیت
گرف و ی ا ت یکسین بعهاون ایهر
جموی وق البریکا ه الیرالن مهفر کهرت.
و بااکمههه تکههتر بامههد بههصدق هبههر
وض بل الیرالن ت تالتگهاه رهاب و
ال تشا بیالض آن ز گ بهرت ت تالتکهاه
آو ته هیت.ت
،جی جابعه ال هه دهرو
والکنهش ههه الیهن ویههدالتها و التفاقهات و
هه کیتتها ،تال هشجییان تمه
العترال
ه تجمعات العترالض زت د کهه حه آن
بههابی الن بیههم پولههیا ههه صههی ت غیههر
حهریم تال هشگاه ال شکهسته و
قا ی
یروهههاا بههسل ههه تال ههشگاه تجههاوز
کرت ههد و حهه تیرال ههدالزا ههه مههم
تال شجییان مه تال هشجی هه ا ههاا
ز گ یا ،الحمد قنهدچ و آذ
بصطف
شریع ضیا کهشته شهد د ،و تعهدالت
کثههیرا ههیز بجههروح شههد د .هم نیههن
تعهههدالت زیهههاتا الز تال هههشجییان ههههم
ازتالش و وال ه ز دالن گرتید د و دیهن
ترتیهههب حکیبههه پولهههیا جیال هههان و
الیهرالن ال
مربایههاا فکرا و ال هسا
پیش پاا بعاون ایر جموی ا البریکا
کرت .پهر الز آن ت مهال 1778
قر ا
پروال ه المکند ا الز فعهاالن تال هشجیی
جبوه بله الیهرالن ت یهن تال هشجییان
الیهههن وز ال هههه ههها ج وز تال هههشجیج
پیهشنوات تالت و بههی ت بیالفقه الکثریه
قرال گرف و الز آن تا یخ تا هه البهروز ت
ین فعاالن تال شجیی گرالبه تالشهته
ب شیت.
بوم آن الم که اید ت رهر تالشه ،
ت مادتا فعالی جنبش تال هشجیی
تهه  78دیهل قا هل تیجوه الز فعهاالن
و فعالیه
تال شجیی گرالیشات حز
تههشکی ت تالشههتند ،کههشته شههدگان
بیت هد،
الین وز یز الز الین البر بستثن

کته حااز الهمی آن الم که تمابه
الین الحزال و تمته جات که ت آن زبان
ت مهههاد و الیجهههات الیهههن العهههترال
قش تالشتند عهد الز ال قه
حمام
 21ا ال اصا حلب حاکمیه جموهی ا
الم ب بی ت قور و غهضب و ز هدالن و
شکنجه و العدال قرال ب گیر د ،البا الین
وز تیمه عیالبهل جموهی ا المه ب
هههه وا هههه المهههتبدالت مهههتیزا ضهههد
البریکههای گرالبهه تالشههته ب شههیت،
چطههی ب تههیالن تفکههر مههاز ده الیههن
حمامه ال بی ت غضب و مهرکی قهرال
تالت البهها همزبههان تهها یخ کههه مههادته
ال متایش کرت؟ عیالبل جموی ا
الم
الم ه ب ت تال ههشگاه ایههد هها چنیههن
و
بصات ه ه بطلی و تناقض تها یخ
ه و شده و ه آن پامهخ تهنهد ،چهرال
کههه گرالیههشات فکههرا و ال دیههشهالا و
تههشکی ت کههشته شههدگان الیههن وز
بههههی ت مههههرکی شههههدید جموههههی ا
الم ب قرال تال ت.
البهها آ ههه کههه البههروز هها آن و ههه و
هستیم الین الم که وز تال شجی تنوا
وز ت تقههییم میامه بهها المه کههه
عابل یک تارا و تکان رالا کنشگرا
ت ین تال شجییان شمرته ب شهیت و
باید حال بنامکوال یا شعا گی ه هه
دیت گیرت .دهین تال هشجییان ت مهال
ت
و العهترال
 74ه جو یهک دهیز
یختهه شهد کههه
جوه بنهاف برتبه
وشهن
چشمشان ه ی وض بله
شههده ههیت کههه هها دیا هه و دباثهه
شهههد ،جنبهههش
حاکمیههه دهههابی
تال ههشجیا الیههرالن البههروز ت پیهههشگاه
شودالیش ایهد الز دهیت پرمهد کهه آیها
میاه البهروز الیهرالن یها حهت فهرتالا
الیرالن تم کمه الز مهیاه پهر الز
کیتتا تال ت یا دیر؟
البروز دین تال هشجییان الیرال ه ت پهاا
یکههههسین یختههههه م شههههیت البهههها
و
ا چنان حجم ال
بتشرعین حری
الدتههه س و میامههه هاا القتهههصاتا
غل  ،ت ا پولیا ال و مهپید کرت هد و

بابی الن تند و هر یک فر ه با نهد یهک
مپبود زالههدا کهه ت دیا انهها جهان
ال
پنهاه بعهتر
غیر رابیان و برت
ا تفنه و گلیلهه ب گیر هد و هه جهاا
برت  ،الز کاخها تفهاع ب کننهد و تمها
تهرس
ت ششان ال ب کنند تا مهی
و هرالس ال ه پیکره یمهجان تال هشگاه
ال الز تال هشجییان
وال ه کننهد تها البنیه
بترق و آگاه جی ملب مایند.
البروز با ه عنیالن مازبان تال هشجییان
و تال شآبیدتگههان جبوههه بلهه الیههرالن
العمال فضاا وحش و ازتالش بکر
تال شجییان ال باکی به کنیم .البهروز
فعههاالن تال ههشجیی الیههرالن هها الحکهها
منگین حبر و ز دالن و ه و هستند
و یهها ت ازتالش ه هاا حیال ه بههدت
حهههت ت مهههلیل ال فهههرالتا هههه مهههر
ب ر د ،با قییا دیالمهتا آزالتا فهی ا
و دون قید و شرح تمها تال هشجییا
هستیم که نا ر وا هههاا میامه
و عقیدت ت حبر ه مهر ب ر هد و
دیالها یم فهضاا چنهد تههه الدتنهاق و
مههرکی و فههشا و دفقههان ت بای ه
تال ههشگاه رچیههده گههرتت و تییال هههاا
ز هههدالن ال دیهههشهها شکهههسته شهههیت.
بههاته  41بیثههاق یناللمللهه
بطهها
و میام مازبان بلهل
حقیق بد
بتاد -که کشی الیهرالن هیز آن ال البهضا
کرته و ا تصییب آن ت بجلر ،دیت ال
بلز ه الجرالا آن تال سته المه  -ایهد
ح تشکیل الجتماعات بهسالم آبیهز
رالا همه الفرالت هه مهمی شهنادته
شیت .البروزه البا بشاهده ب کنیم که
پامهههههخ تجمعهههههات دهههههشی پرهیز
تال شجییان و ه حی کل همه القهشا
جابعههه ،چههیزا جهههز بههش آهنیهههن
یههس ی و حتههه
مههرکی حکیبهه
العترالضات بسالم آبیز تال هشجییان ت
ت ون تال شگاه یز ا شدیدترین الشکال
مهههرکی الز جا هههب حکیبههه بیالجهههه
ب شیت.
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تز یهه مههازبانیافته و میههستماتیک
لمپنیسم الز مم عیالبل حاکمیه ت
ال بصدالق
تال شگاه ت چنین بنامبت
تههههههیهین ههههههه کشتهشههههههدگان و
کشیدگان تما التوال تها یخ جنبهش
تال هههشجیی تال هههسته و آن ال قبیههه
ب تال یم.
المههههتفاته ال ههههزال ا الز ال جمنههههها و
کا ینهاا تال شگاه تیم الحهزال و
تمتهجات بختلهف حاکمیه و العمهال
فیذ شهریانهاا تبلیغهات الیهشان هه
جوههه پیاته رههها مهههازا الز فعهههاالن
رالا قا هاا میامه
تال شجیی
دیت ت مهط کهشی ال ده ف الصهیل
الد ق و هر ده ف المهتق ل جنبهش
تال شجیی ب تال یم.
آ ههههه کههههه بهههها البههههروز ت جنبههههش
ههها آن و هههه و ههههستیم
تال هههشجیی
ههه گذشههته بتفههاوت المهه ،
ههسب
جههدالا الز پیههشرف هاا تکنیلههیبا و
ما هالا و تاثیرالت آن هر تال هشگاه ،ها
تیجه ه میام هاا پیله حاکمیه
ههر ال باشه مههربایه و ت یافه
ببهن
پههیل الز بههرت  ،بههد اگرالی الز مههم
شههده
حاکمی ه تبههدیل ههه یههک ال ز
الم  ،شاید ت کمهتر رها میامه
ا
ت جوان تیالن تا الین ال دالزه بتخص
ت جه تکترا پیدال کرت .کشی بها چوها
رال ر ریتا یا تال شگاه تال ت ،ال ز گذال ا
تال شگاهها کمی بای هستند ،تعدالت
تال ههشگاه و تعههدالت بقههاالت ههه عنههیالن
شهههههمرته
پیهههههشرف هاا علمههههه
ب شهی د ،حهال آن کهه هازته بقههاالت

تال شگاه با قا ل قبهیل یهس و ت
البی الجرالی کشی ه چشم م آید و
آینهههده الفهههرالت بهههد ا گرفتهههه ههههم ت
ازال هاا کها مهرت گم و یها مهپرا
کهههرتن تو مهههال هههدون حقهههیق ت
پاتگانههههاا رهههاب  ،تاههه عنهههیالن
مر ازا الم .
ا تیجهه هه الیهن میامه ها ،الکثریه
قریب ه التفاق فا غاللتاصی ن بهدال س
وال ت تال هههههشگاه ب شهههههی د ،تیگهههههر
م تیالن قشر تال شجی ال قشر جدالی
الز جابعه جیال ان تصی کرت ،لکه البهروز
تال شجییان ه بعن الکثر جیال ان  19تا
 42مال کشی هستند ،ع وه ر الیهن،
میامه هاا تبییههن شههده ت ال قه
فرهنگهه و ال ا لهههاا پهه ت پهه
تهههشک ت تال هههشجیی ت تههههههاا
بختلف اعث شد تدالو هسل فعهاالن
تال هههشجیی و ال تقهههال تجر یهههات هههه
ت مهههت شهههکل گهههیرت و هههسیا ا
بسیرهاا الز پیش حه شهده بجهدتال
و
ح شی د .هم نین مادتا آبیز
سته و بطی پرو که کهاب ت
پرو
دههدب ال دیههشه و الیههدایلیبا حبقههه
حاکم الم و زبان بادوت حهضی فهرت
ت تال ههشگاه اعههث ب شههیت پرومههه
همالفزالی آگاه که الفرالت ت کنا ههم
ت تال ههشگاه تالشههتهال ههد و تمههرین کهها
ه ت مت صی ت پذیرت.
تشکی ت
ا همه الین الوصاف جنبهش هنهیز ز هده
الم و تا ز ده الم  ،البید هس و با
الز همقطا الن دیت ت تال شگاهها تعیت
ب کنیم تا الگر حاکمیه ب دیالههد الز

تال ههشگاه ز ههدالن ال دیههشه ههسازت ،بهها
مهههنگر آزالتا هههسازیم .تهههشکی ت و
ال هه صهی ت
فعالی گروه و جمع
مازبانیافته جدا گیریم .الیهرالن فهرتال
یشتر الز چورههاا بهستقل ،یهاز هه
تهههشکی ت و مهههازبان تال ت .بهههیرالث
فرهنگ و بای زیس الیرالن البروز ت
فعهاالن
دطر الم  .پتا هسیل ال هسا
رالا و وت ه الین عرصههها
تال شجیی
ت صف بقد و الولییه قهرال تال ت .چهرال
که پامدالش الز هییه بله و حفه
بای زیس الزبه قاا ز دگ الفهرالت
و الیههرالن الم ه  .الز فعههاالن تال ههشجیی
ب دهههههیالهیم تههههها ت فعالی ههههههاا
هههرالا کمهههک هههه القهههشا
الجتمهههاع
هه
هسب
آمیبپذیر و ویکرت علمه
کهههه اعههههث
پدیهههدههاا الجتمهههاع
جمعی ه آمههیبپذیر کههشی
گههستر
ب شی د فعالی دیت ال ت ی کنند که
بقا لههه هها چنیههن آمههیبهای الز تل
جابعه و ه ویژه جیال ان آن صی ت پذیهر
کههه
المهه  ،ههه دههصیص ت زبهها
رههاب میامهه کههشی ههه عنههیالن
نوهاته
را الجتماع  ،وقع
برکزی
ود.
و م
پاینده الیرالن
مازبان تال شجییان و تال شآبیدتگهان
جبوه بل الیرالن
19آذ باه  – 1288تورالن

اطالعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران
...ما با تفاهم نامه ای که یکی از سازمان های جبهه ملی ایرران در
بیرون از کشور با افراد و احزابی دیگر در تاریخ یازدهم آذرمراه
جاری امضاء و منتشر کرده موافقت نداریم و آن را تایید نمی کنیم.
همیحنان عزیز !
گرتیده
همان گی ه که قب بکر ال الع
الم  ،یک ها تیگهر هه آگهاه به
ما یم که مازبان و تشکی ت الصل
جبوههه بلهه الیههرالن ت تالدههل کههشی
الم ه  .الیههن مههازبان هها تمههتجات و
گروه های که ت یرون الز برز هها و ت
هها جبوههه
کههشی هاا بختلههف تاه
بلهه الیههرالن فعالیهه بهه کنند،هیههچ
دالشهته
ال تباح و پییمتگ تشکی ت
و دال ت .و رالین الماس بیالض آن گهروه
ههها بههستقل الز جبوههه بل ه الیههرالن ت
ت ون کشی هیته و هرالا مهازبان بها
بسئیلی آو و تعود ماز یس .
ت ضمن یات آو ا ب کنیم کهه جبوهه
الز یهک پا چگه
بل الیرالن هه صهیا
الیهرالن زبیههن و حفه تمابیه ال ضه و

تاکید ر وره گیرا الز ز ان بل و فادر
ههه عنههیالن ز ههان مههم و
فا مهه
بشترا همه الیرال یهان عمیقها او بنهد
الم  .البا ت عین حال با ه لزو ف
هرگی ه تبعیض قیبه و تیهن ت الیهن
مرزبین و ضرو ت صرف کرتن بنها و
البکا ههات کههشی یههن بنههاح بختلههف
دون تبعیض و تاکید ر تصدا بقابهات
شور ها و المهتان هها تیمه مهاکنان
آن یالح ه ،و الحههترال ههه گههییش ههها و
آتال و منن همه القیال الیرال ه العتقهات
کابههل تال یم.بهها البههروز و ت شههرالی هها
هنجا کنی  ،بهش ت الصهل جابعهه
الیههرالن ال تنوهها ت الثههر فقههدالن آزالتا و
المههتق ل و بههیت حاکمی ه بل ه ب ه
تال یم.با هر یع ال دیشه و ر ابهه یهزا
ال که فکر جدالمازا بنهاح و القهیال و
المتان هاا کشی ال هه ذههن بتبهات

ا بنافه
مازت برتوت تال سته و بطا
و کیان بله الیهن وحهن مه تال یم .ها
بها ها تفهاهم ابهه الا کهه
الین گر
یک الز مازبان هاا جبوه بل الیهرالن
ت هیرون الز کهشی ها الفهرالت و الحزال ه
تیگههر ت تهها یخ یههازتهم آذ بههاه جهها ا
هدال یم و
البضان و بنتشر کرته بیالفق
آن ال تاییههد مهه کنیم.الفههزون ههر آن
بعتقدیم که بباحث حرح شده ت الیهن
تفاهم ابه بر یح هه قها ین المامه
آینده کشی الم کهه ایهد ت بجلهر
بیمسان بتشکل الز ماینهدگان بله
الیرالن بی ت ر م و الظوها رهر قهرال
گیرت و البضاا آن تیمه الفهرالت و گهروه
دال ت.
ها وجو
تهران – شانزدهم آ ر ماه 0011
شی الا برکزا جبوه بل الیرالن

تسلیت شورای مرکزی جبهه ملی ایران به خانواده های گرانقدر میزانی و امیرانتظام
خانواده های گرانقدر میزانیی و
امیییییییییییییییرانیییییییتییییییی یییییییام
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یکرالن،ت گهذشه
ا ال دوه و تامف
ا ونگا آقاا بوندس عل بیزال ه
ال ه آن دا یالته هاا ال جمنهد و هه
ویژه ه مرکا دا م اللوه البیرال ترها
عضی باتر شی الا برکزا و هیهات
الیهرالن
هبرا الجرالا جبهوهه بهله
تسلی ب گیییهم .بها یهات و ها
بهیهزال ه ،آن ال سهان
بوندس عله
به
شریف و فرهیخته ال گهرالبه
تال یههم و ههرالا آن دهها ههیالته هههاا
آ زو به
گرال قد صبر و شکیبهااه
کهههههههههههههههههنهههههههههههههههههیهههههههههههههههههم.

تییهییران-پیینییذییم آ رمییاه ۰۰۱۱
خییییییییییییورشیییییییییییییییییییییییییدی
شورای میرزیزی جیبیهیه میلیی
اییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییران
حمید آصفیی -دزیتیر ابیراهیییم
احدی – بانو فرشییید افریار –
فرهاد امیر ابراهیمی – مهندس
مرتضیی بیدییعیی– پیورانیدخیت
برومند – دزتر جهانراه برومینید
– فرهاد بیرهای – دزتر عیلیی
حاج قاسمعلی –مهندس هوتی
دولتی – فرید دهدزی  -حسییی
ریییاحییی – مییهیینییدس مسییعییود
صالحی – پیام صفی پور – دزتیر
رضا گل نراقی – دزتر میحیسی

فرشاد یکتا – اصغر فنی پیور –
دزتیر بیاقیر قیدییری اصیلیی –
پریچهر مبرری – دزتر حسییی
مییذییتییهییدی -مییهیینییدس عییلییی
مییحییمییدی – پییروفسییور صییاد
مسر – منوچهر ملک قاسمیی
– محمد حسی ملک ختیاییی –
ضیاء مصباح  -محمد ملک خانیی
– دزییتییر آ یی مییوحیید  -دزییتییر
حسی موسویان  -دزتر پیممیان
میرزریمی زراسوند – ابوالفضیل
نیماوری – دزتر جمرید وحیدا

فراخوان صد ورزشکار ایرانی به جامعه بینالمللی

پرونده اعدامهای  1۶را
به شورای امنیت ببرید
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التیی فرتال :همزبهان ها رگهزال ا تالتگهاه
حمیههد ههی ا ،بتوههم ههه بههشا ک ت
العههدال هاا تا ههستان  ،۰۶یههش الز صههد
و زشههکا الیرال ه ت ابهههالا دطهها ههه
ت یرکل مازبان بلل بتاد ت الین ال تباح
دیالمههتا حسا رم ه الز آی ه هللا عل ه
دابنهالا و ال رالهیم ایس شد د.
ت الیههن ابههه ،العههدال هاا تا ههستان ،۰۶
« سلکههش و جنایهه
علیههه ههشری »دیال ههده
شده و الز مهازبان بلهل
دیالمته شده الم کهه
ال رالهیم ایهس  ،ایهر
الیهرالن ،هه
جموی کنی
عنههیالن «یکهه الز آبههرالن
هز گ ومهایر
الین جنای
تمهههههههههههه ال د کا الن »
بااکمه شی د.
صد و زشکا الیرال ه کهه
ت بیههههان آ وهههها هههها
قوربا ان جوان و اللمپیک
تیده ب شیت دطا هه
آ تی یی گیتهر  ،ت یرکهل
مازبان بلل دیالمتا آن شدهال د که ها
الحاله پرو ده قتلعا  ۵۹۰۶هه شهی الا
البنی بلهل بتاهد هرالا حسا رمه و
بااکمه تم ال د کا الن الین قتلعا هه
ویژه عل دابنههالا و ال هرالهیم ایهس
ه القدال ز د.
تم
ییهههسندگان ابهههه دیالههههان شهههروع
تاقیقههات ت هها ه العههدال هاا تا ههستان
 ۵۹۰۶ت المرع وقه شهد د ۰۰ .تهن الز
البضانکنندگان ابهه ،الز قوربا هان ابهدال
و زش و بل پیشان الیهرالن و ۵۰تهن الز
کشی هاا ال وپای و آبریکا هستند.
البضاکنندگان الین فرالدیالن یشتهال د کهه
ت بیههان قر ا یههان قتلعهها شههما ا الز
و زشههکا الن و العههضاا تیمهههاا بلهه

وجیت تالشتند و فروزالن عبدا ،عضی تیهم
بل ه واللیبههال ز ههان الیههرالن یک ه الز الیههن
قر ا یان یت که  ۶مال عد الز المها تش
العدال شد.
میامه ت تهههه ،۰۲
هههزال الن ز ههدال
هههویژه ت تا ههستان  ،۰۶ت ز ههدالنهاا
الوین و گیهرتش ت تورالن و ز دالنهاا
بشود ،شیرالز ،الههیالز و رده تیگهر الز

شههورهاا الیههرالن هها تمههتی بههستقیم
آیه هللا دمیههن  ،هههبر وقه جموههی ا
الم ب  ،و ا تصمیم هیئ های که ه
هیئهه بههرگ بعههروف شههد د ،العههدال
شد د.
سیا ا الز الین العدال شدگان الز هیالتال الن
مههازبان بجاهههدین دله و شههما ا الز
آنهها الز ههیالتال الن تیگههر گروهههاا چه
یت د که ت مالهاا ال تدالی تههه ۰۲
شده یت د.
ز دال
ه تلیل پنوانکا ا حکیب الیهرالن ،آبها
تقیق الز الین العدال ها وجهیت هدال ت ،البها
مهههازبان عفهههی
هههر المهههاس گهههزال
یناللملل ،تم کم  ۰۰۰۰بهرت و زن ت
فاصله تو باه اپدید شد د.

ههه یشههته و زشههکا الن الیرال ه ت الیههن
العهدال
ابه ،ت بیان  ۵۰۲ههزال قر ها
ت  ۰۲مال گذشته شما ا الز قوربا ان
هه چهشم ب دی هد الز جملهه
و زش
حبیب دیبرا ،کاپیتان تیم بله فیتبهال
الیرالن کهه ت مهال  ۵۳۰۰العهدال شهد و
یید الفکها ا کهه ت مهال  ۰۲۰۲العهدال
شده الم .
ییههههد الفکهههها ا عههههضی
پیهههشین تیهههم کهههشت
الیهرالن هیت کهه ت جریههان
العترالضههات بههرتالت  ۳۶ت
شههیرالز ازتالشهه و ههه
«باا ههه و قتههل کا بنههد
یک وات البنیهت »بتوهم
شد و ها وجهیت ال وابهات
فرالوال هه کههه الز مههیا
شهد۰۰ ،
وک یش الع
شوریی پا مال العدال و
شبا ه تفن شد.
الفهههههشین شهههههاهی تا
قوربهان جههیتوا جوههان،
ر هههده
بامهههد قر ههها
بههدالل حه ا کههشت جوههان و مههیلماز
ال یعل قوربهان کا التهه جوهان الز جملهه
البههضاکنندگان الیههن ابههه هههستند کههه
عمله ت رال هر
یشتهال د :مکیت و
سلکش و جنایه علیهه هشری ت
هه التالبهه و
پایان قهرن یهستم تهشیی
تشدید جنای الم .
ت الین ابه الز شی الا البنی بلل بتاهد
و شی الا حقیق شر و تیگر ال گانههاا
ذا ه مههازبان بلههل دیالمههته شههده
ههه القههدال
الم ه ت الیههن ال تبههاح تم ه
ز ند.

من اگر ما نشوم  ،تنهایم
حمید مصدق

من اگر ما نشوم  ،تنهایم
با من اکنون چه نشستن ها  ،خاموشی ها
با تو کنون چه فراموشیهاست
چه کسی می خواهد
من و تو ما نشویم
خانه اش ویران باد
من اگر ما نشوم  ،تنهایم
تو اگر ما نشوی
خویشتنی
از کجا که من و تو
شور یکپارچگی را در شرق
باز برپا نکنیم
از کجا که من و تو
مشت رسوایان را وا نکنیم
من اگر برخیزم
تو اگر برخیزی
همه برمی خیزند
من اگر بنشینم
تو اگر بنشینی
چه کسی برخیزد ؟
چه کسی با دشمن بستیزد
؟
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چه کسی
پنجه در پنجه هر دشمن دون
آویزد
دشتها نام تو را می گویند
کوهها شعر مرا می خوانند
کوه باید شد و ماند
رود باید شد و رفت
دشت باید شد و خواند
در من این جلوه ی اندوه ز چیست ؟
در تو این قصه ی پرهیز که چه ؟
در من این شعله ی عصیان نیاز
در تو دمسردی پاییز که چه ؟
حرف را باید زد

درد را باید گفت
سخن از مهر من و جور تو نیست
سخن از تو
متالشی شدن دوستی است
و عبث بودن پندار سرورآور مهر
آشنایی با شور ؟
و جدایی با درد ؟
و نشستن در بهت فراموشی
یا غرق غرور ؟
سینه ام اینه ای ست
با غباری از غم
تو به لبخندی از این اینه
بزدای غبار
آشیان تهی دست مرا
مرغ دستان تو پر می
سازند
آه مگذار  ،که دستان من آن
اعتمادی که به دستان تو
دارد به فراموشیها بسپارد
آه مگذار که مرغان سپید
دستت
دست پر مهر مرا سرد و
تهی بگذارد
من چه می گویم  ،آه
با تو کنون چه فراموشیها
با من کنون چه نشستها  ،خاموشیهاست
تو مپندار که خاموشی من
هست برهان فراموشی من
من اگر برخیزم
تو اگر برخیزی
همه برمی خیزند

عفووو بو ر ل
ول المزوول روز دو و به او آ ر بووا
انتو ووشار نامو ووه گو ووشادهای خطو ووا بو ووه
رئیس قوه قواائیه ایوران بوه »بازدا وت
ناعادالن ووه و ل و ووتم «دو دان ووش و
امیح و و ر ل
وسل
ب و ووه نا ه و ووای عو و و یونو و و
ر
مرادی ر
اعیاض و خواستار آزادی فوری
آنها د.
ه گفته الین وات بدالف حهقهیق شهر،
الین تو تال شجی الز فرو تین مال  ۳۳ت
هستنهد
خش  ۰۲۳ز دالن الوین ز دال
اعاتال ه ،ها دهطهر
و ت یک تالت م
ه ال تکا جرالیم مادتهگه
باکیبی
و رو هستند کهه به تهیال هد بهجهازالت
العدال رالا آنها هه ههمهراله تالشهتهه
اشد.
کهه
عفی یناللملل ت بقدبه کیتهاهه
ههه
هههمههراله هها ههابههه دههیت دههطهها
البهالا ،اهیهر
غ باسین باسنه
قیه قضاایه جموی ا الم ب  ،بنتشر
کرته الم  ،ب گیید :بهابهی الن وزال ت
الح عات رالا ت یاف العترالفات الجبا ا
الز عل یی س و البیرحسین بهرالتا،
«آنها ال ه شدت کتک زته و بهدته
ت ملیلهاا ال هفهرالتا هگهه
حیال
تالشتهال د .آنها ز هدال هیهان عهقهیهدته
هستند».
الین وات حقیق شرا ب الفزالید عله
یی س  ۰۵مهالهه و البهیهر حسهیهن
برالتا  ۰۰ماله ،حهدالقهل  ۰۲وز ت
یتهال د که
ملیل ال فرالتا ت ازتالش
قض فاحش بقر الت بهر هیح هه بهنه
شکنجه و د فتا ا ا ز دال یان الم .
عل یی س  ،ر ده بدالل قره اللمپیهات
جی کشی ا ت مال  ۳۱و هم نهیهن
هجهی ت
بدالل ح ا اللمپیات جوا ه
تلیهل
 ۰۰فرو تین مال  ۳۰دون الع
تمتگیرا« ،پر الز ضر وشتم شدیهد
تیم بابی الن » ازتالش شد.
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البیرحسین برالتا ،تال شجیا فیزیک و
ر ده بدالل قره اللمپیات جی کشی ا،
یز همان وز ازتالش شد.
آنههها،
پههر الز ههازتالشهه
بههدتهه
غ باسین المماعیله  ،مهخهنهگهیا
وق قیه قضهااهیهه ،الیهن تال شهجهییهان
ال بتوم کهرت کهه ها گهروهههاا «ضهد
»و « هویژه » مازبان بجاهدین
ال ق
دل ال تباح گهرفهتهه هیت هد و «تهاه
تعلیمات »بجاهدین دل « هه ت هبهال
ال جا القدالبات دهرال هکها ال هه ت کشهی
یت د».
ها الشها ه هه
دا یالته عل یهی سه
ما قه قیه قضاایه ت «شکنجه وحه

و جسم
و
العهتههرالفگههیههرا الجههبهها ا و فشهها ههه
دا یالتهها» ،الین التوابات ال «بسخره »
و «تالمتانمازا »دیال دهال د.
جراحت علی ییونسیی از نیاحیییه
چرییم بییهدلیییییل «ضییر وشییتییم
ماموران»
ر الماس یا یه عفی یناللملل ،عهله
گهفهتهه المه
ه دا هیالتهال
یی س
رالا جرالح ت احیه چشم که تیجه
ضر وشتم شدید الو تهیمه بهابهی الن
وزال ت الح عات یته الم هیچ کهمهک
کرته و چرالغ مهلهیل
پزشک ت یاف
وشهن المه
الو ت تماب  ۰۰ماع
و فشها عصهبه
که اعث ا الحهته
شدیدا ب شیت.
البیر حسین برالتا یز گهفهتهه کهه ت
ههه شههدت بههی ت
حههیل ههازتالشهه
ضر وشتم قرال گرفته الم .
عفی یناللهمهلهل ت التالبهه الیهن هابهه
ب الفزالید که بابی الن وزال ت الحه عهات
ا ها و دون حضی وکیل ت جهلهسهات
کهرتهال هد الز آنهها
مهعه
ازجهییه
«العترالف » گیهر هد کهه هقهض صهریه
بیالزين تالت م عاتال ه الم .
ت الولین جلسه بااکمه ت شعبهه ۰۳
 ،آنههها ههه «الفسههات
تالتگههاه ال ههق ه
ها ههدف
 ،الجتماع و تبها ه
ف الال
القدال علیه البنی بل و تبلی عهلهیهه
را »بتوم شهدهال هد .الیهن التهوهابهات
ب تیال هنهد بهجهازالت العهدال ههت هبهال
تالشته اشند.
کهه
عفی یناللملل یاتآو شهده المه
بسئیالن قضای ت بیض گهیهراههاا
علن دیت الین تو فر ال ه وال ستهگه
» بتهوهم کهرتهال هد کهه
ه «ضد ال ق
قض صری ح هر فرت رالا تفهاع الز
گناه دیت تا زبان الثبات جهر ت
یک باکمهه عهاتال هه المه  .الز قهرال
بعلی وا ه الین التوا « ،گهرالیهش و یها
الز
هرده
همکا ا والقع و یا فرض
العضههاا دهها ههیالته آنههها هها مههازبههان
بجاهدین دل الم ».
ه گفته الیهن هوهات حهقهیق شهرا،
بقابات قضای ت عهیهن حهال التهوها

مههادههتههگ ه
ر کشف «بیالت بنفجره »
تیگرا ببن
ال عنیالن کرتهال د ول هر تو تال شهجهی
الین التوا ال ت کرتهال د .آنها هم نیهن
ه شرک ت یک الجتهمهاع العهتهرالضه
صههلهه آبههیههز ت تا  ۳۰و کههنههدن
پیمترهاا بقابات ال شهد حهکهیبهته
بتوم شدهال د.
ت خش تيگرا الز الیهن هابهه گهفهتهه
کهه الز
ب شیت :ت مهیهزته بهاهه
ازتالش الین تو فهر به گهذ ت آنهها
ح ب قات ا وکیهل هدالشهتههال هد .ت
ملیلهاا جدالگا هالا ت هخهش ۰۲۳
ز دالن الوین گودال ا به شهی هد و هه
گفتهه دها هیالتهههایشهان الز البهکها هات
و هیالا آزالت بارو هستنهد و
ت با
وا زبین ب دیال ند .تهاکهنهین ههیهچ
پزشک بتخصص جرالح چشم عل
ال بعاینه کرته الم .
یی س
عههفههی ههیههناللههمههلههل ت التالبههه ههابههه
مرگشاته دیت دطا ه اهیهر قهیه
قضاایه جموی ا الم ب ب یيسهد:
«با الز شما ب دیالهیم هر چهه زوتتهر
الین تو تال شجی ال که ه وا هه ال تهبهاح
والقع و یا فرض العضاا دا یالتههاا
آنها ا یک گهروه بهخهالهف حهکهیبه
ازتالش شدهال د ،هر چه مری تر آزالت
کنید».
«یههاتآو ا به کههنههیههم کههه ههرالمههاس
شهمها بهیظهف
بعاهدالت یناللمهلهله
هستید الز آنها ت هرال هر شهکهنهجهه و
کهرته ،البهکها هات
د فتا ا باهافهره
پزشک بنامب ت الدتیا آنهها قهرال
تالته و الجازه تهید کهه ها دها هیالته و
وکیل بی ت رر دیت ب قات کنند».
عفی یناللملل ت پهایهان الیهن هابهه الز
باسن البهالا دیالمته المه تها ت
بی ت ضر وشتم و هگهوهدال ا عهله
و البههیههرحسههیههن بههرالتا ت
یههی سه
کهه بصهدالق شهکهنهجهه و
شرالیهطه
به شهیت،
د فتا ا ا ز دال یان تلقه
تاقیقات بستقل ال جا تهد و الفهرالت
بسئیل ال حب بعیا هاا یناللملهله
بااکمههاا عاتال ه تا پیگهرت قهرال
تهد.

به دورتر بفرستید

بهار م دزاده
تأملی بر عکسهای دفنشدگان در خاوران
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الیههن ههیشههتههه تالمههتههان عههکههرهههاا
تفنشدگان ت داو الن ال از ب گیید و
تیضی ب تهد که چرال گریسهتهن هه
الیههن عههکههرههها ،ت کههنهها دههیال ههدن
گیاله هاا جان ه ت رتگان ضهرو ت
البروز الم .
 ۰برتالت ۵۹۳۱

بتن ال همراله ب کنند.
الز الین بتن ب تیالن فومیهد کهه ههمهه
آنهای که ت پاایز ۵۹۰۶ه چاپ الیهن
تصاویر ت وز ابه هایشان تم زت هد
ب پندالشتند ا مایش الین کلیشهههها،
الز ر به
هنیز ال دیشه و تفکر ال سا
هر دهیت دهیالههد
شدن چنین جنایت

ای تأمل ادای احترامی اسیت بیه
زسانی زیه صیبیو زود  ۷میرداد
 ۰۶۳۷تییکییههییایییی حییقیییییقییت از
باقیماندهی من رهی یک زریتیار
دست جمعی را ثیبیت زیردنید تیا
خاطره جمعی را در جیاییی و در
زمانی میخکو زنند.

لرزید« .البید ه جات » وفهتهه ت الیهن
جم ت چیزا شبیه تفسهیهرا المه
که ب ب تیدا-الو ربن ،فیلسیف و تصییر
یشتهها[
شناس فرال سیا ،ر تم
کههنههنههدها  ۰تصههییههرا
 ]7هههمههرالهه
یش که عکامان کما دوا بخصیص
[  ]2ال توگاه آشییتر ت الوت  ۵۳۰۰الز
جهههههوهههههنهههههم ههههههیلهههههیکهههههامههههه
هرگهرفهتهنهد« :ج[به تهیال هد] هه تو تهر
فرمتاته شهیت.ج کهجها ،هه کهدالبهیهن
تو تر؟ ب تیال یم الین فرضیه ال ت هرهر
گیریم که جز ال تش بقاوب لوستهان
که کاب ً ت جریهان کشهتها یهوهیتیهان
یت د ،قرال یته الیهن تصهاویهر هه یهک
بادوته غر تر الز تفهکهر ،فهرههنهه و
فهرمهتهات ه
تصمیم گیرا مهیهامه
شی د .جای که چنین چهیهزا ههنهیز
ب تیال س غیر قا هل تصهی قهلهمهدالت
شیت»[5].
کهه
آن وزهاا آ ان  ۵۹۰۶ت حهاله
کشتا کاب پایان یهافهتهه هیت .ههنهیز
دهها ههیالتهههها و گههروههههاا مههیههامه
همانحی که الز بتن شریه جالکثهریه ج
کشهتها
هم ر ب آید الز حجم والقعه
آگاه شده یت د .آنها ت وزهاا عهد
الماب عزیزال شان ال کهنها ههم قهرال
دیالهند تالت و اگوان تصییر هیلناا یک
کشتا میستماتیک قا الز چوهره هر

 «...رالا ثب آثا الین جنایات هیلهنهاا،
الز جان بایه به گهذال هد و ت
کسا
ه دهاو الن به و هد،
هنگا بنامب
داا گیتالل ال پر ب ز ند تها المهنهات
ال که کمتر همهتها
بصی جنایات بیم
ت
تال ت تویه کننهد و هه تالتدهیالهه
پیش چشم جوا یان گذال د .الینک الین
عکرها ت تم بام تا الین کا ال
ت بال گیریم و آن ال ت پهیهش چشهم
همه گذال یم...الین عهکهرهها وجهدالن
ال بهخهاحهب قهرال به تههد.
شری
جوا یان اید الز وجیت الین المهنهات آگهاه
شی د ،همین البروز که هم نان گی هها
ال ال باشه ب کنند … .آنها ال هایهد ت
همه جا عرضه کرت»...
الین جم ت ر گرفته الز بتن الم که
ت  ۵۰آ ان  ۵۹۰۶ت شریه جالکثریه ج[
 ]1ه چاپ میده یت .شش تصهییهر[
 ]4کهههه گهههیاله کشهههف یهههک گهههی
تمتهجمع ت داو الن هستنهد ،الیهن

ب

تال ت.

فوریت یک سند
کنیم الیهن
قبل الز هر چیز اید بشخ
الز جهوهنهم
تصاویر ت چهه شهرالیهطه
تا ستان  ۰۶رگرفته شد د .اید فرالینهد
ال
ت ت اا ه تم آو تن مند جنای
تیصی تهیم.
ه
ب تال یم الز مال میاه  ۰۲یع
رم ت تمتگاه حاکم ت ال هطهه ها
بههکههان ههه دههاا مههپهها ا العضههاا
وجهیت تالشهتهه
مازبانهاا میام
ت
المهه  .گههاه بههاههل تقههیههقهه
هه دها هیالتههها
گی متانهاا مم
ت
تالته ب شده ،گاه بال تقریهبه
لعن آ اتها و گاه کالبد فرت العدال شده
چین شئالا هرالا مهر هه هیهسه
کرتن ت زت حاکمی ب با ده و بال
م شده .ول تقریبهاً ت
تفن الع
همه بیال ت کالبد فرت العهدال شهده هه
دا یالته تاییل تالته م شده.
ت تورالن ،دا یالتههاا سیا ا عهد الز
مرگیجه آو ا ین الویهن و
مرگرتال
وش زهرال رالا یافهتهن بهاهل تفهن
عزیزال شان ه داو الن ب مند .آنهها
الز همان مال  ۰۲ت تیجه ف و آبهد
ه داو الن ،شنادت کابل الز الین دهاا
ه تم آو ته یت د .ت تا سهتهان ۰۶
تغییرالت مط داا هه آ هان هشهدال
ت اله المه .
ب تهد :چیزهیلناکه
ت  ۶برتالت  ۵۹۰۶عدهالا زن و بهرت ها
ه همراله یک تو ین هه
تصمیم قبل
داو الن ب و د تا تکیهالا تصییر الز الیهن
الز
بنررها هرالمناا رگیر هد .یهکه
آ ان الینگی ه والی ب کند:
« وز پهنهجهشهنهبهه شهشهم بهرتالت ت
برالمم دها هه بهات آذ هه شهرکه
تالشتیم .جمعه هفتم بهرتالت مهاعه
که ت
شش صب ه التفاق برت جیال
ا الو آشنا شهده
برالمم فرالبرز صیف
یت و یک الز همسرالن شهوهدال مهه
فرا ه داو الن فتیم .تپه با هنهدا الز
داا تازه تیجه با ال جهلهب کهرت .بهن
زوت
کم داا ال عقب زت و دهیهله
ه یک پها هردهی ت  .ههیهجهان زته و
ترمناا داکوا ال پر زتیم و تها وا
بهرگ
مینه هیچ شا ههالا الز عهله
بثل تیریا الن پیدال کرتیم.
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ه مر که میهدیهم صهی ت ال کهابه
کبیت یافتیم که تازه فومیدیهم ه هههها
تال زته شدهال د .ه همین ترتیب چوها
دن ت هم پی یده شده ال یافتهیهم کهه
ههیت و وا
کههفههن پههی
مههیبهه
چشموایش پنبه گذالشته یت د .قهیهه
لباس عاتا ه تن تالشتنهد .بهن مهر
یک الز آ وا ال ا تمتم اال آو ت و برت
جیالن همراله با چندین عکهر گهرفه .
بتامفا ه ت همین زبان یهک پهاتهرول
پامدال الن وال ت شد ،که بها هاچها هه
پرالکنده شدن شدیهم .حهدوت مهاعه
یت»[6]....
هش
همسر یک الز کشته شهدگهان والیه
الز شههبهههاا
ب ه کههنههد کههه شههب ه
تا ستان  ۰۶لباس ر تن کرته هیته تها
ه داو الن روت ،بهات
رالا عکام
تم الو ال ب گهیهرت الز فهتهن هاز
ب تال ت ،ب گیید آ ه دیاله تیهد ال
کهرت ،و
خیاله
تا پایان عمر فرالبی
تال ت .پهر هه
الو ال الز فهتهن هازبه
الحت ب شیت الین التعا ال بطرح کهرت
دهاو الن
که گروه عملهیهات عهکهامه
عکام الا غیر قا ل تامهل ها دهطهر
زیستن رالا تما عمر ا یک تهروبها ال
ال جا تالتهال د تها مهنهدا هه تمه
تهند.
الین مند تصی ا ال اید بدیین یک کها
گروه ت لاره تال س  .به تهیال هیهم
دهاا ال
چنیهن تصهی کهنهیهم :یهکه
ت ههمهان لهاهرهه،
ب کندی ت مه
تیگرا تند و تند عهکهر به گهیهرت و
الحتماال ً فر می گاه داا به کهنهد و
گاه برالقب یته تها هه بهاهض آبهدن
یروهاا البنیت کها ال قهطه کهنهنهد.
ب تهیالن حهدس زت کهه ت الیهن کها
گروه مخ ترین خش ،جها هه جها
کرتن کالبد العدال شهده هیته المه .
برتگان تیگر ز ده بیت هد تها هر بهرگ
تمته جمع شان شواتت تهند .الیهن
الفرالت گروه عکام داو الن هستند که
العدالبیان ال ه بیدالن تصییر ب کشهنهد
تا ر برگ دیتشان شوهاتت هدههنهد.
رالا الین کا آنها بجبی یتن تا هییه
ال شکننهد :شهکهافهتهن گهی ،
الد ق
ههمهیهن
تم کها ا جسهد .ت مه
جام که کا شان شبیه کا عکامان
خش البی جنای به شهیت .عهکهاس
ههیهچ هگهاه
دون عهایه
البی جنای
شخص یا زیبهاشهنهامها هه یها حهته
الد ق  ،عودهتال شکستن تا هیا هه
تصههییههر کشههیههدن بههرته ب ه شههیت و
زتیهک شهیت تها
ب کیشد ه والقعی
عدالل الجرال شیت .الز جو تیگرا ههم
دهاو الن شهبهیهه
الفرالت گروه عهکهامه
عکامان البی جنای هستند .عهکهر
ت تمتگاه جنای یک بهد ا بهمهتهاز

الز

رهر
الم و ا عکاس ،یا حت
بتن عکر کاب ً حذف ب شیت.
مرکی التالبهتال ت الیرالن اعهث شهده
با ه ا الفرالت گروه عکام داو الن ال
دال یم و ه ررشهان ال .الیهن البهر هه
آنها یع حال دنث ب تههد کهه
الزبه آن الم که عهکهر هه مهنهد
تبدیل شیت ،مهنهدا کهه قهرال المه
اشد ه شناد والقعی .
اله
الین عکرهها الز ههمهه ظهرالفه ههاا
ههم دهاله
زیباشناما ه عهکهامه
هستند .یعن همهه عهنهاصهر الز ت
آنها فرالهم الم تها هه عهنهیالن یهک
شاهد تصییرا قلمدالت شی د.
ت بی ت الهمی شواتت الز الین تمه
کاف الم تالتگاه ی ببرگ ال هه یهات
جهکهسهین
یاو یم .جای کهه قهاضه
تصمیم گرف یک پرته هز گ همهایهش
تصییر ال ت وم صهاهن تالتگهاه قهرال
دهد ،هر چند والبه مند همانحی کهه
آلن مکیال[  ]1ب گیید یهک هرتالشه
و
المه
مم و حقیق الز والقعیه
ها آن
ه ددالتا الصهیهل و هزتیهکه
الشا ه ب کند .البها فهروکهامهتهن الیهن
هه
عکرها تنوا ه المناتا حقهیقه
کهه الیهن
قیم حذف الین کته المه
عکرها ،یش الز هر چیز یهک لهاهرهه
ال الز جهوهنهم تها سهتهان ۰۶
حقیقه
ُ یتهال د .عکر ت الین بهعهنها هه یهک
شئ یا همان مند حهقهیقه  ،هلهکهه
همانحی که بالن پهل مها تهر[  ]9به
گیید یک عمل الم .
رالا ت یافتن بفوی «عمل تصهییهر »
لاهرههالا ت بهقها هل الیهن کهلهیهشهه
(شما ه )۵ت ه کنید:

حال تم های که الز گهیشهه چه
وال ت کات شده ال دی بینید تا ت یا ید

الیهن

آنها ت چه شهیا و الضهطهرال ه
عکرها ال گرفتهال د.
الز دههاو الن ت
به تال ههیههم عههکههام ه
تا ستان  ۰۶کا ماتهالا بیته .بهاهل
هرها ت و کهنهتهرل
تهاه
ه هیعه
هیته.
یروههاا البهنهیهته
همیشگ
آبهیهخهتهه الز تهرس و
آنها ت فضای
دههفههقههان الیههن تصههاویههر ال ههه تم ه
آو تهال د .آنها ت م ت الولین وزهاا
زت هد.
هه عهکهامه
کشتا  ،تمه
کشتا ا که جنایتکا ا ومیالس کابهل
ه پهنهوهان کهرت هش زته هیت.
تم
جموی ا الم ب کاب ً بطمهئهن هیت
هیت هش
الز کشتا ت مکیت و بخف
الم  .پر ب تیالن حدس زت کهه الگهر
عکامان حین عمهل تمهتهگهیهر شهده
یت د چه ت ال ترا شان یت.
فی ی و الضطرال ت عمل الفهرالت گهروه
عکام کاب ً ت عکرها قا ل تیهدن
الم  .ه حی باسیم آنها هرالا
عکام زبان کم تالشتند .ب شیت
دهیت
حر کرت که دطر ال ت حهیالله
الز
عمیقاً الحساس ب کرت د .هعهضه
الین کلیشهها بای د ،عکرهها یهکه
گهرفهتهه
پر الز تیگرا و هه مهرعه
شدهال د.

ه الین کلیشه (شما ه  )۰گاه کنید:

جنایت بر مرده[]9

دالشته تها تهمها
عکاس حت فرص
فهرصه
شدن کا صهبهر کهنهد حهته
دالشته گیید تمهتها هتهان ال الز کهات
تصییر کشید یرون.
ت شرالی فعل ب تیالن الینهطهی التعها
کرت که الین کلیشه ها ،تنوا البهکها هات
صرا هستند که الزکشتها تها سهتهان
 ۰۶ر جا با دهال د.البا الین عکرهها ت
همان لاره تا ستان  ۰۶ه تهنهوها هه
عنیالن مندا هرالا ال الاهه هه تالتگهاه
گهرفهتهه شههدهال هد هلهکههه الفهرالت گههروه
هه والمهطهه
ا یک شهی
عکام
بدیی عکر الحتماال ً یهک ت دهیالمه
دهطهر ال ت آن
رالا کمک ،یک الع
لاره عکام کرت د.

الز ین همه بیال تا که الین کلیشهههها
ه مایش ب گذال د ،الحتماال ً یک بی ت
و آن
الز اق بیال ت بشخ تر المه
کهه هر
ممبلیک الم
هم دشی
کالبد فرت العدال شده وال تالشته شده.
فهر
الین عکرها ال ب شیت الهه
کرت هرالا فهوهم بهکها هیهز ال هدیشهه
جنایتکها ت فهتها ا کهه ها الجسهات
بهاهسهیس ت
تالشته .ه حی دیله
الین کلیشه (شهمها ه  )۹هه والمهطهه
عم کم گیتالل حفر شهده به شهیت
فومید که الجسهات ت یهک عهجهلهه و
ه داا مپرته شد د و ههمهه
فی ی
ه جز یک همان لباس عاتا ال ر تن
تالشتند.

صفحه 16

تقههههیههههقهههههالا
المهههه
کههههافهههه
فرهنه بخصیص ،آتال و مهی و
بههرالمههم بههرگ و عههزالتال ا ال ههزت
الیرال یان ا همه جهزاهیهاتهش هه یهات
هیهاو یهم تهها ت یها هیههم ت ال هدیشههه
جنایتکا فرت العدال شهده کهابه ً الز
دهها ج بههاههسههی
تالیههره ال سهها ه
همه تهیالن
ب شده .هه ت مهته
حدس زت که آیا تمتی عمل تولهته
رالا الین یع فتا ا الجسهات وجهیت
تالشته یا ه .ول ب شیت فکر کهرت
چههیههزا وجههیت تالشههتههه شههبههیههه
خشنابهالا کهه التهاهات جهمهاههیهر
شههی وا ت مههال  ۵۳۰۰ههرالا
برتگان گیالگ صات کهرته هیت .ت
الین خشنابها بهعهروف بشهخه
شده که:
« دن فرت العدال شده ه ههیهچکهر
تاییل باید تالته شیت و هایهد هدون
ها
ههیهچ آتال و مهیبه
عای
همان لبام که ر تن تالشهتهه ت
همان بال العدال یا هر جهاا تیهگهرا
دون ر جا گذالشتن شا ههالا الز یهک
قبر ه داا مپرته شیت یها مهیزال هده
شیت».
اللبته چند ب تال یم العدالبیان بهجهاههد
ت
 ۰۶گههاه الز قههبههرا بشههخهه
وربند شد د و
گی متانهاا مم
هه
عض چ ها هم تمتههجهمهعه
داا مپرته شد د .ول تهنهوها چهیهز
بوم رالا حاکمان الین یته که الز الیهن
برتگان هیچ شا هالا رجاا ما د.
رالا الین یع بهرگ والبه بهخهصهیصه
المتفاته ب شده .حاکمان الین الفرالت ال
کشتهال د یا حت العدال کرتهال د لکه
جبعدو ج کرتهال د ،ه عد  ،ه یسته
فرمتاتهال هد .ت العهدال کهرتن ههنهیز
الد ق وجیت تال تی فهرت ههنهیز
بیزال
ال سان باسی ب شهیت ،ت حهاله
ت
که ت بعدو مادتن تیگر الد قه
ین یس  :فهرت الز ت هیهاا ال سها ه
هر
یرون ال ده ب شیت و اله ازگش
الو سته ب شهیت .الز ههمهیهن و هر
بههعههدو عههزالتال ا هههم حههرال المه .
بعدو ت الت یات جموهی ا المه به ،
حههقههیقههش چههیههزا شههبههیههه هههمههان
جهیبیماکرج[  ]18ت ت یهاا حهقهیقه
و امتان الم .

صفحه 17

در دورترها چه اتفاقی افتاد
تیجیتاله
ت  ۵۹۰۶ت یا هنیز تا ال ق
فاصله تال ت .عکرها هنیز هه شهیهیه
آ الیگ گرفته به شهی هد و الیهنهتهر ه
فرالگیر شده .بفوی زبهان و بهرز ت
مال  ۵۹۰۶چیز تیگرا یته الم  .ت
آن تو الن رالا الینکه الین عکرها تیهده
شی د ،الز یته تا گاتیی برزها ال ح
ال هها
کند ،مرزبین ترو و مهرکهی
رمد که و مایه
کند تا ه مرزبین
ال ت په
الز الین کلیشهها مرکهی ه
دالشته اشد .الحهتهمهاال ً هایهد بهدته
بنترر ب با دا تا بسافر بطهمهئهنه
و
پیدال شیت که شک یروهاا البنیته
ت تیجه دطر کنترل ال دالشته اشد و
الو تیال د الین گاتهیهیهها ال هه بهقهصهد
رما د ،ه جای که الحهتهمهاال ً ت هیهاا
آزالت قلمدالت ب شده.
ها
ت الولین وزهاا آ ان  ۵۹۰۶کسه
الز حری
حسن جعفرا ت رلین غر
تلفهن تهمهاس به گهیهرت ]11 [.الو کهه
بسئیل ال طه ا تالدهل ت جمهازبهان
ه
فدالییان دل الیرالن  −الکثری ج الم
الین جی تماسها عاتت تال ت .فهرت آن
دههیت
ههدون بههعههرفه
مههیا ده
ب گیید که ت فروتگهاه تهگهل هرلهیهن
الم و الز حرف رالت یک الز تومهتهان
جعفرا رالا الو کاتوا آو ته .حسهن
ال هه
دهیت
جعفهرا هه مهرعه
فهروتگهاه به مهها هد و سههتههالا ال
ت یاف ب کند :یک کتا حهافه  .هه
تجر ه ،جهامهازا ال به یها هد و هاز
ب کند .دین ترتیهب هه یهک حهلهقهه
کهه هه
گاتیی ظاههر شهدها هگه
تکههاا کیچک ریده شده یت د و یک
یشته کیتاه تم ب یا د.
تم
ب تال یم وز هابههههاا مهازبها هوهاا
کهه
میام مرکی شهده الیهرال ه
همگ ت آن زبان ت دها ج الز کشهی
چاپ و تیزی ب شد د ،تقریباً همهگه
حدالقل یک کلیشه الز الیهن تصهاویهر ال
چاپ ب کنند .سیا ا کیشید هد الیهن
تصاویر ال ه وز ابههههاا کشهی ههاا
بال مکی تشان رما هنهد .البهروز ها
ه پش مر ب تیالن فکر کهرت
گاه
که الین کلیشهها ب ایس ال هدیشهه
ال سههان تهههه هشههتههات بههیهه تا
ال حداقل گرالن ب کرته .ا هگهاهه
بهثهل
ه آ شیی وز ابههههاا هز گه
یییی ا تابیز ،فاینهنهشهال تهایهمهزو یها
لیبی د ت ب یا یم آنها دیل زوتتهر و
الز الوالدر برتالت ه الز کشتا لکه الز بهیج
العدال ت الیرالن یشهتهنهد .جعهفهی هیهن
اللمللج ت تا یخ  ۵۵شوهریهی هگهرال ه
دیت ال الز البکان العدال صهدهها ز هدال ه
کهرته هیت.
میام ت الیهرالن العه
جفرا ال رتسین ت تیصیف کشتا ۰۶

الز الصط ح ج اله حل وای ج جهمهوهی ا
الم ب المتفاته ب کنهد کهه یهاتآو
هرالا ها هیتا
 Endlösungازاهام
جمع یهوهیتیهان .الو بهعهتهقهد المه
کمیسیین حقیق شر مازبان بلهل و
بجم عمیب المناتا تالل ر کشهتها
عد الز آغاز و قبل الز پهایها هش ت
کم
ً
تم تالشتند .آنهها الحهتهمهاال هه الز
حهدالقهل الز یهک
تعدالت العدالبیهان وله
کشتا ه ایا آگاه شده یت د وله
والکهنهش هه آن هر
گاب ت جهوه
م تال د و ه ت آن زبان و هه حهته
ه تاقیقات جدا ت
عد الز آن تم
هه
الین بی ت زت د و جموی ا الم ب
الحت الز کیهفهر گهریهخه  .ال هرتسهین
الیهرالن
ب ییسد «جموی ا المه به
رت که حقیق
آمان ه الین والقعی پ
ین اللملل ه تنوا ت هدالن تهیهزا هدال ت
لکه الز ه هم ماییهدن ت هدالنههایهش
هم عاجز الم »[12].
تصییرهاا بدفینشدگان ت داو الن که
دهطهر
ت همان زبان حابل یک العه
یت د ،جیال ت دی ا ت قبال پهیهابه
یافتند که ت دیت وفته تالشتند .آ هوها
ه تو تر الز تالیهره الیهرال هیهان پهنهاههنهده
کههه ت هههر کشههتهها
مههیههامهه
ب میدتند ،رمید د .ال هگها کهه اله
میدنشان ه تو تر ،ه آن بهاهدوته
آزالتتر تفکر ،مد یت.
در مقابل ای تصاویر
هدف وای ههر تصهییهر تیهده شهدن
تیم تیگرا الم  .تیگرا به تهیال هد
ت بقا ل تصاویر داو الن تو فتا ت پ
گیرت .ب تیال د لجرهالا ت بقا ل آ وها
کشیدن
ه واا
ت ه کند و حت
ه آنها نگرت و یا ب تیال هد ویهش ال
رگرتال د .تیگرا حت ب تیال د تصمیم
گیرت که مالوا عهد هه الیهن تصهاویهر
نگرت .ت م همین جام که ت ب
ا یم الین تصاویر تو زبهان بهتهفهاوت ال
ههمهان
بخاحب قرال ب تهند :یهکه
مال  ۵۹۰۶الم و تیگرا آینهده پهر
الز آن مال میاه الم  .ت الیهن زبهان
تو الم که آنها با ال بخاحب قهرال
ب تهند .بخاحب الین تو ه البا دیالههد
پرمید ت الین زبان آکنده الز تصییر ه
و ت ت و برگ و جنای و دشی  ،کهه
تصییر ه کاالی ب با د که ت تقیقهه
بخا ره ب شیت دون ال که الحسامه
رال گیهزت ،چهرال هایهد ت بهقها هل الیهن
کلیشهها لارهالا ت ه کرت.
تیَن تووفهی [  ]17به هییسهد تصهییهر
۰۰
همیشه بعمام  .البروز ت مه
مال الز وزا که الین عکرها گهرفهتهه
شدهال د ب گذ ت ،آنها هنیز بنترهر هد
تا یک کا شناس یاید و بعماا وفهتهه
ت الین تصاویر ال رالا با بعن کند .ت

ال ترا الین کا شناس البا ب تهیالن الیهن
مؤالل ال پرمید .آن ت دیالم کمهک،
الیهن
دطر ت مال  ۰۶یعهنه
آن الع
ر کشتا و گهی
عکرها که ه یع
جمع شواتت ب تهند ،آیها البهروزه
هرالا ال هدیشهیهدن
یز یک ت دهیالمه
هرالا حهافهرهه
یسهتهنهد و بهکها ه
باسی م شی د؟
الو ربن ت کتا «تصییر عل غهمه »
ه الین مؤالل پامخ ب تهد که چطهی
گریستن ر یک تصییهر به تهیال هد هه
تا یخ کمک دهد که الیسهتها هوهتهرا
تالشته اشد ،یعن ت م تر ایستهد
تا ت م تر بیند .الو تصهاویهرا الز الیهن
ال «چشهم تها یهخ »به هابهد.
تم
گریستن و ال دیشهیهدن هر تصهاویهر ۶
برتالت  ۵۹۰۶داو الن رالا رال هگهیهخهتهن
فا تزا بنتقد عکر یها بهی خ ههنهرا
یس  .الینجا حرف زتن الز بای و والض
وشهنهفهکهرال هه
یتن تصییر یک ته
یها
یس  .الینجا حرف زتن الز هگه
میاه و مفید یتن تصییر تیضیه یهک
ال تخا زیباشناما ه هیهسه  .الیهنهجها
تها تهئهی اههاا
هیچ چیز زیبا یهسه
وفته ت الیهن
زیباشناما ه با ال الز
تصاویر ها ماز د.
گریستن هر تصهاویهر  ۶بهرتالت ۵۹۰۶
هما طی که آگاببن ب گیید ،پرمیهدن
الین مؤالل الم که چطی یهک تصهییهر
ب تیال د حابل یک زبان اشد یها چهه
ال طهالا ین زبهان و تصهییهر بهتهصهی
الم ]12[.
گریستن ه تصاویهر  ۶بهرتالت ،۵۹۰۶
گریستن ه الیهن زبهان تهمها شهده
الم که ت الین عکرها وفتهه ،الیهن
زبان اتما ت م چیزا شبیه کالبهد
دهاا شهده
ت مه
همین العدالب
الم  .گریستن ه الین تصاویر مهعه
کهه
ر ت یافتن ههمهان چهیهزا المه
پافشا ا ب کند ،همان چیزا کهه الز
الین زبان اتما اق با ده الم .
چطی ب تیالن الین عنصر اتما ت آن
کهرت .جهیال
زبان ال ت الکنین ز هدگه
الین مؤالل الحتماال ً همان آدرین جم ت
پاتریسیی گیزبن ،فیلمساز شیلیهاا،ا
کهه
ت فیلم ج یمتهالهژا هی ج المه
به گههییههد آنههها کههه حههافههرههه تال ههد
ب تیال ند ت لارها شهکهنهنهده حهال
ز دگ کنند ،آنها که حافرهالا دال د
ت هیچ کجا ز دگ ب کنند.
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با ت بقا ل الین کلیشهها ،ت بهقها هل
الی کلمه هیهسهتهیهم.
تصییر ه بعن
عکامان بنطقهالا ال فرالهم آو ت هد تها
گاه با ال ت گیر کنند .با ت بقا ل الیهن
تصاویر ،ت بقا ل یک « ددالت صهرا »
هستیم .آنها گی ا ال شکافهتهه و ت
بقا ل چشمان با قرال تالتهال هد .ثهبه
چنین ددالتا ت کسهرا الز ثها هیهه،
ا ُ
هل تالتن الین لاره ت
بترالتف الم
الهروهاا حقیق تا یخ .
گریستن ر تصهاویهر  ۶بهرتالت ،۵۹۰۶
المه .
گریستن رچوره یک العدالبه
(کلیشه شما ه )۰

ال ،جا جا کهرتن الجسهات ،وا
ز دال
هم قهرال تالتن آ هوها ،حهمهل و هقهل
الجسات ،کندن داا یا حت ب تیال یهم
ال که الیهن کهالهبهد
تصی کنیم لارات
هنیز ز ده یته الم ت م همنیجا و
کهه الهه
الز تل الیهن تصهاویهر المه
ب یا یم ه الهروهاا برگ ،ه ز دالن،
ه شکنجه که ت شواتتهاا جان هه
ت رتگان دیال دهالیم.
بگییید تیال ای تصی ا ال دال ید که غیر
و بهگهییهیهد الز هرهر
قا ل تصی الم
م تیال هیهد .هرالا تال سهتهن،
الد ق
هههمههانحههی کههه الو ههربههن ب ه گههییههد،

ویتان ال ر گرتال ید الز دیتتان باافر
کنید .ه صی تش دی گاه کنید الیهن
برگ الم که هنیز ر چوهره ال
اق با ده .گریستهن هه تصهاویهر ۶
با
برتالت  ۵۹۰۶یعن عل غم اتیال
تمتهجمع آ ا
ت تصی کرتن،
ال تصی کنیم که ه کا برگ فرمتهاته
شد د.
ز دال یان ه برگ باکی شهده هیت هد،
البا ه یک برگ بعمیل  ،لکه صی ته
مهیهامه  ،یهک
الز یک سل کشه
برگ تمته جمع  .تصییر بعمیال ً آ جا
ههه کهها ب ه آیههد کههه ز ههان الز ههیههان
ب الیستد .دال کرتن تصییر الز تصهی
حهیهات تصهییهر ال الز آن
کرتن یعهنه
گرفتن .هر تصییر ها دهیت الیهن مهؤالل
آزال تهنده ال هم ب آو ت که ت لارات
قبل الز گرفتن الین عهکهر چهه پهیهش
آبده .ب تال یم الین کشتا یش الز ههر
چیز هزال الن جسد تهیلهیهد کهرته .پهر
ال که
باکیبیم که تصی کنیم لارات
ر الین کالبد گذشته پیش الز الین که ت
یک تصییر ثب شهیت .به تهیالن تصهی
کرت کا حاق فرماا کشتهن صهدهها

باکیبیم ه تصی کرتن .تصهی کهرتن
ده الا الم که ایهد هپهرتالزیهم ت
برگ ت صی ت العدالب  .بها
بقا ل
اللبته ده بان ال م تیال یم تا ال هتهوها
پرتالزیم.
آیکون زرتار
ت مالهاا گذشته تنوا یک کلهیهشهه
الز الین تصاویر (کلیشه شما ه ۱ههمهان
االتر)
کلیشه شما ه  ۰البا ا کنترالم
یهافهتهه ،آن ههم ت
تیفی عهمهیبه

جمع بادوت و ت والقه هیهشهتهر هه
عنیالن آیکین یا ممبل کشتا .
مایر کلیشهها جهز بهیال ت ال هگهشه
شههمهها تههقههریههبههاً تیههده شههده ههاقه
با دهال د .فرو کامتن الیهن تصهاویهر هه
تنوا یک کلیشه ،آن هم ،چهین آیهکهین
کشتا تو وجه تال ت:
هر ت ا
المه
 −یک وجه آن ببتنه
هماهنگ که الز الین کهلهیهشهه صهی ت
گرفته .ت ک که دون شک ر پایه یک
پیی د ه والمهطهه والحهتهمهاال ً ههمهزالت
هها
پههنههدال ا پههنههاهههنههدگههان مههیههامه
هماز هاا اپدید شدهشان شهکهل
ه حی ضمن و اگهفهتهه
گرفته .یعن
پذیرفته شده الم که الین تصییهر کهه
پاا یک اپدید شده و صی ت تیگرا ال
ب ه کههنههد پههر هههمههه
قهها ههل وی ه
اپدیدشدگان الز و الا الین تصییر قها هل
وی هستند .و شاید ه همین تلهیهل
کهالهبهد ت ون عهکهر
اشد که هیی
البرا ثا یا یته .ه الین بعنا ،هم ین
نهیهابهیهن[  ،]12پهذیهرفهتهه شهده کهه
بطروتین تا یخ  −آنها که هیچ نای ،
رالیشان رپا شده  −تهیمه
یاتبا
تصییر متگا شدهال د.
 −وجه تو الین فروکامتن البا هرپهایهه
یک ت ا ات م الز تصییر و قهد تهش
صی ت گهرفهتهه .کهلهیهشهه ال هتهخها ه
کلیشهالا الم که ها تصهییهر هه آن
بعنا که بها عهاتت تال یهم بهطها هقه
ب کند .یعن تصییرا غهیهر بهاهی ها
کات ا بنامب ،ال گا ترس یک لهاهرهه
ر سته و تم عکاس لرزیده،
د
ت م ههمهان لهاهرههالا کهه مهایهر
العضاا گروه عکام کا شان ال تمها
ال ت بهقها هل
کرته و صی ت العهدالبه
ویزو تو ین قرال تالتهال د.
کهلهیهشهههها عهمه ً آن
ا حذف اق
و
ددالت صرا کهه بهاهصهیل فهی یه
شتا زتگ  ،ترس و دفقان یته المه
ال الز کف تالته الیم .ه الین کهلهیهشهههها
(شما ه هاا ۰و  ۶و  ۰و  ۳و  ۵۲و ۵۵
و  )۵۰دی گاه کنید:

صفحه 19

عکاس حین عملیات کندن گی عهکهر
کهنهده
ب گرفته ،ال گا بقا ل فیلهمه
شده قرال گرفته اشیم ،یک لهاهرهها
کشدال  .الحتماال ً کلیشههای بایتهر و
دون جزایات هم وجیت تال د که ههنهیز
ت بعر تید قرال گرفتهال د .و ت مه
همین کلیشهههاا بهاهی ،هاوالضه و
ه الیهن
دون جزایات هستند که اله
لارها کشدال تا یخ هستند .حذف
حهذف کها
الین تصاویر بهاهی ،یهعهنه
گروه الین الفرالت ،حهذف دهطهرا کهه
عکامان ال تودید ب کرته .حذف یهک
ت بهقها هل هر هریه
لارهه شهی
جموی ا الم ب  ،حهذف الضهطهرال و
فی یت الم که آنها ال هه تزتیهدن
الین لاره الز جهوهنهم آن تها سهتهان وال
تالشته .ت والق ا حذف مایر کلهیهشهه
ها ،الین دهدالت صهرا هه یهک بهرگ
تد یج باکی شده الم  ،چهرال کهه
تصییر تنوا ا تیده شدن الم که ز ده
ب با د.
الین حذف الحتماال ً ه الین تلهیهل صهی ت
ال الز تصهییهر
گرفته که با همه والقعی
ب دیالهیم .البا الین ت ذالت و حبهیهعه
کهه تهنهوها به تهیال هد
عکام المه
ال لمر کند البا ت مایش تما
والقعی
و کمال آن ت ب با د .الز مهیا تیهگهر
ب تال یم ه تلیل یک کمبیت ت ههمهان
پاییز  ۰۶الین تصاویر هگه  ،مهیهاه و
مفید بنتشر شدهال د .بتأمفها هه هه
تلیل فا تزا الی ا عهکهر مهیهاه و
هه
مفید ه جز یک بی ت با ال الهه
سخه گ الین تصاویر یس  .تهنهوها
کهه بهیقهعهیه
ت سخه گ الم
ا الحمینان هیهشهتهرا
عکام
زبا
الم .
قا ل تشخی
ت تها یهخ و هر
ت یک لاره بشخ
ببناا یک ضرو ت الیهن عهکهرهها آن
والقعی هرالمناا ال لهمهر کهرتهال هد.
یته شدهال د کهه
الین تصاویر الز ت یای
جنایتکا تا ه البروز ا تق آن ال غهیهر
قا ل تمترم کرته الم  .ه تجهر هه
ت یافته الم که الز مکیت کشتا ت
اپدید کرتن اپدید شده الم  .الز الیهن
هه گهی مهتهانههاا
و ههر تهعهرضه
میام و گی هاا جمع و مهخه

جنا

گرفتن ه دا یالتهها هر پهایهه جهنهگه
الم بیان زبان و حافره .جهمهوهی ا
ر آن مر الم که جنگش ال
الم ب
تا الز بیان فتن آدهریهن شهاههد التالبهه
تهد .بیم حت بی خ آینده ال هم  ،که
شاید مالهها هعهد هیهایهد ،تشهمهن
دییش ب پندال ت ،الز الین و ت المنات و
به ههرت.
گههیالهه هههاا فههیت تمه
ت م همینجام که گریستن هه
الیههن عههکههرههها ،ت کههنهها دههیال ههدن
گیاله هاا جان ه ت رتگان ضهرو ت
البروز الم .
پانویسها
[  ]1الکثری  ،شریه مازبان فدالایهان
الیههرالن(الکههثههری ه ) ت دهها ج الز
دههل ه
کشههی ،مههال پههنههجههم شههمهها ه۰۹۰
،صفاات  ۰و.۳
[  ]4تو کلیشه الز الین تصاویهر ۰ ،وز
جلیتر ،ه تها یهخ  ۵۲آ هان  ،۵۹۰۶ت
صفاه الول شما ه  ۰۹۵مهال پهنهجهم
تو ه هشتم وز ابه ابه برت  ،ال گهان
برکزا حز تیته الیرالن رالا الولین ها
ه چاپ میده یت د .المتفاته الز بتهن
وز ابه الکثری ت الین بقاله تهنهوها هه
لااظ بفویب الم .
پهدیهاا
[  ]7ت الین لینهک الز ویهکه
ال گلیس ب تیال ید الین  ۰کلهیهشهه ال
یشته همراله کننهده
بینید و تم
آن ال خیال ید.
]SonderKommando [4
] Georges Didi-Huberman, [5
images malgré tout, Les éditions
۰۳.p ۰۲۵۱de Minuit février
ت الین بقاله هر جا الز تفکر الو ربن
المتفاته شده الز همین کتا رگرفهتهه
شده الم .
]  [6گاه کنید ه یدال الن ،بهقهالهه ضها
ه الین آت س.
بعین
و تهن  ،آلهن مهکهیال،
ایگا
] [7
ترجمه بورالن بواجر ،شر آگه ،تهوهرالن
۵۹۰۰
] J e a n -P a u l S a r t r e , [8
L'imaginaire, édition Quadrige
2012
ت حهقهیق جههزالا
] [9الصهطه حه
الم ب که ر ببناا آن بجهمهیعههالا

الز فتا ها بهرته جهر و بسهتهیجهب
بجازالت قلمدالت به شهیت بهنهجهمهلهه
ر برته .الیهن بهیال ت ت قها هین
الها
ههم لهاهاظ
جزالا جموی ا الم به
شدهال د البا الین قا ین تنوا هدن بهرته
بسلمان ال بی ت حمای دیت قرال به
الز
تهد .ت قیال ین جموی ا المه به
بههیضههیع ههرالا غههیههر
حههرب ه
هها ه
ت رهر گهرفهتهه به
بسلما ان ال
شیت.
] Homo sacer. [10ت الیههن بههی ت الز
ها ههمهیهن
جمله گاه کنید ه کتا ه
عنیالن الز جی جیی آگاببن
گاتییها ال الز ز هان
]  [11شرح ت یاف
دیت حسن جعفرا ب تهیال هیهد الز الیهن
لینک شنیید.
] [12جههفههرا ال ههرتسههین ،کشههتهها
ز دال یان میام الیرالن ت مهال ،۰۶
نیات روبند ،صفاه ۰
ها
بقدبه ال هرتسهین ت الیهن گهزال
عنیالن قصی ت ال جا تاقیقات پهامهخ
و
هایسه
ت مت الم الز آ ه ب
ب تیال س التفاق یفتد و یفتات.
] I m a g e à c h a r g e s , [1 1
introduction, Diane Dufour , le bal
-éditions xavier Barral
]Giorgio Agemben, image et [14
mémoire, DDB 2004 Paris, p 39.
] Walter Benjamin, sur le [15
& concept d'histoire, édition Payot
Rivages, 2013.

کار خانم به ت مهرآسا
آقای ر
دکی محمدع مهرآسا

ا ونگا فرز د ال جمندتان آقاا الفشین بورآما ال ه شما گرالبیان کهه الز تیهر هاز الز پهیروالن
پایان،ت گذش
ا ت ی و تامف
اشهید ،صهمیما ه تهسلی
اله بصدق ز گ و الز العضاا شی الا برکزا مازبان هاا جبوه بل الیرالن ت دها ج الز کهشی به
ماییم.
ب گیییم ،و رالا شما عزیزالن صبر و شکیبای آ زو ب
تهران-هفتم آ رماه  0011خورشیدی
الز حرف العضاا شی الا برکزا جبوه بل الیرالن-حسین بیمییان

اخالقیات چیست؟!
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#الد قیهههات بجمیعهههه تمهههتی های
الم ه کههه الجتمههاع و جابعههه ههه بغههز
ال مال ب کند تا آ وا ال عای کند تها
یک ال طه الجتماع مالم رقرال شیت
اللبتههههه بقههههدال زیههههاتا الز الد قیههههات
مرشهههت المههه یعهههن ت تمههها
اشهد
بشترا ب
الجتماعات ال سا
بثهل ت وغ گفتهنی تزتا کهرتنی قتهل
کرتن و  . . .البا قیهه الد قیهات کهاب ً
ههههستند و تمهههتی اللعمل
الکتهههسا
اعث عای کرتن الین الد قیات
های
ب شی دی باتیالی که ی ومهاینر و
ی ولیبا هه بها الز الد قیهات ب تههد
اشد!
یع الز آگاه ب
قشر
الد قیات بر یح ه مط تاتا
جلههههی پیههههشا ( ) Forental lobeههههه
دصیص ت حرف الم الم و ت الین
بال قرال بیگیرت
ت تعریههف مههاته تههر الد قیههات چههشم
پیش ه الز بنههاف آ ه دههیت ت جو ه
همسان الم
بناف ت الز بدت کلی
ت الغلب جا دال الن بیضیع الد قیات هه
کلی ه ههم دهین هر بیگهرتت وله ت
ال سان ،ع وه هر الیثها هرالا هرالت الن و
دیالهرالن دهیت ،هرالا همکیهشان دهیت
خرج بیدید.
هم الز دیتگذشتگ
همکیهش بیتیال ههد شههابل ههاو هههاا
ت گی ه ال هسان اشهد عه وه
ال سا
 ،بیم هاا بشترا کهه ت
ب
قرال
شههکل گههیرا الدهه ق قههش پر گهه
تال د.
لی فرو تال ( )Frontal lobeت بغز که
الم که
بیمی ه قشر جلیپیشا
ت بغز که شییه ههاا الد قه و غیهر
ال ت بغز ه عوده تال ت!
الد ق
ه حی کل  ،رد الز عملکرتهای که
(فرو تال) سب به
ه لی پیشا
تهند عبا تند الز:
1.برکز کنترل العمال حرکهت عهض ت
المکلت کهه ت جلهیا شهیا برکهزا
وال دو ( )Rolando grooveقرال تال ت.
2.برکز تکلهم ت یمکهره غالهب احیهه
روکهها ( )Broca Districtکههه ت جلههیا
شیا جا ب میلیییس ( )Silviusوالق
شده الم .
1.برکز کنترل الت ال و بدفیع
4.فعالی هاا عال هما ند د قی ،
شعی  ،بنطه  ،آینهده گهرا ،قهضاوت،
الصیل الد ق و تفکر
5.ت جات الز هی
6.شخصی
7.ت جات الز دل و دی
8.تا حدوتا حافره

9.برکز تعاتل اله فتن
10.تنریم حرکات چشم
الد ق چگی ه ه وجیت ب آید؟!
الوال ایههد تال ههس کههه الد ه ق مههادته
هنجا و تا ی الم ی
گاهههاً یههک فتهها بقبههیل یههک جابعههه
میباشهد ،پههر آن فتهها ت زبههره تا ههی
هاا الجتماع شنادته بیهشیتی و یها
آ کههه یههک فتهها پههر الز قبههیل جابعههه
تبدیل ه یک هنجا الجتماع بیشیت!
ر
اید تال س الد فیات مادته تم
هستند و با الد ق والحد دال یم.
توبا شما الز حری علهم هه بکا یهسم
های پ بیبریهد کهه هر المهاس ال وها
الد ق و هنجا ا ال تعریف بیکنید
بثههه بتیجهههه بیهههشیید اللکهههل هههرالا
م بت ضر تال ت.
حاال ا تیجهه هه الیهن تالته ا علمه ،
فلههسفه ،ایههدها و بایههد ههها ال تعریههف
بیکند.
بث ی اللکهل هرالا مه بت ضهر تال ت،
پر اید بمنیع شیت
یا بث ی هر چند اللکل بضر المه وله
بر ههیح
مه ب هههر کههر ههه دههیت
الم و شاید رالا کس لذت بومتهر
اشد.
الز م ب
ه
بیبینید که اید و باید عمیقاً بتک
ایه تفکر فلسف شمام .
حاال تعمیهم دهیهد هه ال هیالع قهیال ین و
هنجا ها و الد قیات و...
شما یاز ه فلسفه علهم تال یهد گرچهه
کههه پایههه علههم هههم فلههسفه الم ه و
وشهههمندا ههههاا بهههد ن هههر پایهههه
ماینتیسم یها علمگرالیه  :تیدگاهه
فلههسف الم ه کههه و هههاا علههی
و هههاا
ال رتههر الز تمههاب
حبیعهه
ب تال د)
جستجیی ال سا
اللبته علم هه بها بیگییهد خهش ههاا
بختلف داص الز بغز ت گهیر الد قیهات
هستند!

الین خش ها بعمیال جز پیشرفته ترین
و جدیههدترین خههشواا بغههز ت گی ههه
ال سان ال د .
ت قرن  ۰۲ال ههم هه شهکل تهصاتف
بتیجه شد د که قشر پرا فرو تهال یها
بههههسئیل moral
پیههههش پیههههشا
jugmentsیا قضاوتواا الد ق ال د.
یههن
قههشر cingulateوالمههطه تعهها
بیلفهههه ههههاا عهههاحف و عق ههه
المهههه  .تیگههههر
المههههتدالل الد قهههه
مادتا هاا بوم بیثر ت فتا الد ق
شابل هسته هاا زیر قشر با ند:
آبیگدالال ،هیپیکاب ،گا گلیینهاا پایه
الم !
ت جیالبه

چرال الد قیات الکتسا
بتفاوت الم ؟!
که با تصمیم ه یک عمهل به
زبا
کنیم قسم ج "Forental lobeت بغهز
بهها بجمیعههه تالته هههاا الد قهه ت
دیت بی ت ر م قرال ب تههد
کلی
هیتن و المهتا دال ت ال
تا بیزالن الد قه
کنههد! و الیههن
ت ذهههن بهها بههشخ
قسم الز بغز ه تنوا المهتا دال ت هیتن
ال
یههک فعههل الد قهه و غههیر الد قهه
ر م ب کند لکه تیجهه فتها هها
ال بی ت ر م و تالیل قرال ب تههد
و تیجههه آن ههها ال ت ذهههن ثب ه ب ه
کند.
نا رالین چیزههای کهه بغهز آ وها ال هه
عنیالن الد ق و غیر الد قیات بیدال هد الز
دو تیلد تیم دیت ال هسانی تومهتانی
دهها یالته و جابعههه ههه آن تامیههل ب ه
شههیتی ههه دههاحر همیههن المهه کههه
الد قیات الماماً ت  ۰جابعهه بتفهاوت
ا فرهنه بتفاوت کهاب ً بتفهاوت به
اشد ه حی بثال الزتوالج ا تدترعمی و
و الیهههههرالن و
پهههههسرعمی ت المههههه
اشهد و
کشی هاا الم ب بجاز ب
کاب ً الد ق المه البها الیهن عمهل ت
کشی هاا ال وپای چین غهیر الد قه
المه و ههه عنههیالن یههک تهها ی شههنادته
شده الم .
گروه فلسفه

تحلیلی بر بازگشت ناوگروه  ۶۷نیروی دریایی جمهوری
اسالمی شامل کشتی ناو-بندر مکران و ناوشکن سهند!

ناخدا محمد فارسی
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فههربهها ههده ال تههش الیههرالن مههرلشههگههر
عبداللرحیم بیمیا هنهگها هازتیهد الز
ت یای مهیهرجهان ت
پایگاه پشتیبا
وز
دیت که هه بهنهامهبه
مخنرال
یروا ت یای ال تش ،هفتهم آذ  ،الیهرالت
هاوگهروه  ۶۱ها
میت پیرالبین بابی ی
تاکید ر گفته دابنه الا ت ها ه لهزو
ههاا
الفزالیش هرچه یشتهر آبهاتگه
«بسهئهیلهیه
راب  ،الظوها تالشه
همه با منگین تر شهده المه » (!)۵
مههرلشههگههر بههیمههیا الز چههگههی ههگ ه
هه بهیهان
بسئیلی منگین مخنه
یاو ت .بیتیالن گما ه زت که وا مخهن
وا ت یا هی تا هاوگهروه  ۶۱دها ج الز
آ واا بنطقه الا الیرالن و ت یا هی تا ت
القیا یس اشد .الز ه یاتآو ا المه
که الین اوگروه شابل تو فرو د هاو ها
ا هاا او -ند بهکهرالن و هاوشهکهن
موند المه  .هاو -هنهد بهکهرالن یهک
کهه ت صهنهایه
کشت تجا ا المه
الیهرالن هازمهازا و ها صهب
ت یایه
ر وا عرشه البهکهان جهاا
پ تفرب
تالتن و پروالز  ۱فرو د هلیکیپتر ال تال ت و
پهوهپهاتههاا
شاید تیال هد ت ههدالیه
هدالی شی ده بؤثهر والقه شهیت .هاو
ت یهایه
موند یز ت صنایه تفهاعه
تیلید شده و الز یع ک س شهبهیهه هه

ک س جما الن الم  .هاو جهمها الن
صهنهایه
بجوز ه تجویزالت ماده
الیهرالن المه  .الیهن
تفاع ت یایه
الز
تجویهزالت ههنهیز هه کها الیه
رمیده ال د .هاعهث تهأمهف
ت یای
یههاتآو شههییههم کههه ت وز
الم ه
۵۹۳۳ت
یکشنبه  ۰۵ال تیهبهوهشه
ت ت یهاا عهمهان،
زبایش ت یای
عل دطاا بیشهک هی ( همهی هه
رتال ا شده الز بهیشهک هها پهین)،
ه ههدف هه
بیشک عی الصا
همهیت و ت
اوچه کنها ا الصها ه
بهبهاالته  ،هاوچهه
تیجه الین ه
کنا ا غرق و  ۵۳بلیالن جان دیت ال
تالت هد و  ۵۱هفهر تیهگهر
الز تمه
بجروح شد د.
زبهایهش
او -ند بکرالن ت هنهگها
 »۳۳ههه هیههروا
«القهتهدال ت یههایه
ت یای تاییل گرتید .ت تاییل الیهن
اهیهر مهتهات هیهروههاا
کشت
بیهم مهرلشهگهر بهاهمهد
بسله
اقرا ،فربا هده ال تهش مهرلشهگهر
بیمیا و فربا هده هیهروا ت یهاا
ت یاتال دا زالتا شرک تالشتند ،و پر
الز زبایش مرتال اقرا بصاحبه الا ا
دبرگزال ا تسنهیهم ،چهوها شهنهبهه ۰۰
تیماه  ،۵۹۳۳ال جا تالت و الز الین هاو ها
البکا ات او الگهرت هر (ههلهیهکهیپهتهر هر)
سیا مخن ال د .ت آن هنگها یهاتآو
تههجهها ا ههر الصههیل
شههدیههم کشههت ه
کا رتا آن حرح و مادته بهیهشهیت و
قطعهات تمهتهگهاه ههاا صهب هرآن
(بهیهل المهتها هدال ت)
المتا دال ت راب
ههم
یس  .گفته شده الین کشهته
«شهوهیهد
بمکن الم با ند کشهته
وتک »یک پایگاه الح عات تو الیستا
و الیستگاه کنترل و هدالی پوپهات بهی ت
ههوههره ههرتال ا قههرال گههیههرت .پههر الز
ت یا ی تا های که ا او -ند بهکهرالن
ت بنطقه الس اللهاهد ،دهلهیه عهدن،
ت یاا مرخ و تنگه ا اللمند ال هجها
شد ،او -ند بهکهرالن ههمهراله ها هاو
موند رالا شرک ت زبایش ت یای
ا ومیه ت ت یهاا مهیهاه هسهپها
او -ند بکرالن قا هلهیه
شد د .کشت
الفزون ر حمل  ۱فهرو هد ههلهیهکهیپهتهر
هرالا
بیتیال د یک گرتالن تکاو ت یهایه
ال
ال جا عملیات ت ت یاهاا تو تم
یز ت دیت جاا تهد.
الیههن ههاوگههروه ت زبههایههش
شههرک ه

و هرو
بشترا ا ومیه ا شهکهسه
شد و ا آ رو یهزا دهاتهمهه یهافه  .الز
ت یاتال حسین دا زالتا فربا هده وقه
ت الیهن
هرالا شهرکه
یروا ت یای
زبایش تعیت عمل آبهد .الز شهرکه
الین اوگروه ت زبایش ت یهاا مهیهاه
ه بیان یابد ،زیهرال ها
مخن چندال
بقایسه ا اوهاا پیشهرفهتهه هیهروا
ومیه البکان و وت ه عملهیهات
ت یای
او -ند بکهرالن وجهیت هدال ت .پهر الز
ت یههاتال دهها ههزالتا الز الیههن
ههازگش ه
بأبی ی  ،الحتماال ً دابنه الا ه ت هبهال
فهیق اللهعهاته الیهن
دبرهاا زبایش
ت یهاتال دها هزالتا
اوگروه هیت ،وله
رالا ت وغ پهرتالزا هدالشه .
آباتگ
یههاتآو شههییههم ت یههاتال
الز المهه
دا زالتا هما ند فربا دهان قبل یهروا
ت یای قات یس پیرالبهین البهکها هات
یروا ت یای الیهرالن بها هنهد فهربها هده
و
یروا ت یای مپاه غلی ،جزدیال ه
ت وغ پرتالزا کند ،زیرال ت بقا ل پرمنل
حرفه الا یروا ت یای جیال گی دیالههد
ههمهیال ه
یت .فربا دهان یروا ت یای
حقای کمبیت تجویزالت یروا ت یهایه
دلیل کمبیت یتجه ال عنیالن میته ال د.
قا ل تیجه الم که ت یهاتال دها هزالتا
هم با ند تیگر فربها هدههان پهیهشهیهن
دلیل حهرفهه الا عهمهل
یروا ت یای
بورا عل دابنه قهرال
کرتن بی ت
گرف و الز کا رکنا شهد و هجهاا الو
ا تمتی دابهنهه
ت یاتال شورال الیرال
الا ت تا یخ  ۰۰برتالت  ۵۰۲۲عوهده تال
یروا ت یای ال تش گرتید.
فربا ده

ازگش الز ت یا هی تا هاوگهروه
ت پ
 ۶۱ت القیا یس الحلهر ،البها جهمهعهه
هاا سیا ا الز شور هها الز بهیفهقه
الین ت یا ی تا مخن ال د د که هاعهث
شربسا ا ت یهاتالن هیهروا ت یهایه
الیرالن الم ( .)۰الفسرالن و ت جه تال الن
والقهفهنهد کهه
هخهی ه
یروا ت یایه
او -ند بکرالن ههمهراله
شرک کشت
بهؤثهر ت
او موند قات هه شهرکه
زبایش بشترا ا ومیه بیت د ،زیرال
الز رر تجویزالت روز رالا الین زبهایهش
دالشتند .تنوا بیتیالن گف کهه
آباتگ
پرمنل او موند تیال سهتهه ال هد هرالا
ت القهیها هیس الحهلهر
بدت حیال
آن الز
ت یا ی تا تالشته و پرمنل فن
تجویزالت بیجیت وا او گودال ا و او
ال مالم ه کشی ازگرتال ند .دابنههالا
دیت الز پهرمهنهل هاو
ت پیا قد تال
گروه  ۶۱گفته الم « یهروا ت یهایه

المه ».
ال تش یک یروا ین اللملل
یاتآو بیشییهم کهه پهرمهنهل هیهروا
ردهی تال
ت یای بیتیال ند الز الین کا الی
اشند ،الگر یتجه الز ت الدتیها آ هوها
قرال تالته شیت تا دیت ال ت مط هیهرو
ت یای هاا پیشرفته ین اللملهل قهرال
تهند .ا تهبهدیهل کهرتن یهک کشهته
ه او و ت یا ی تا ت القیا هیس
تجا ت
البکا ات تجویزالت الز یروا ت یهایه
ت مط ین اللملل ال یجیت هخهیالههد
آو ت.
ت پایان الز الم یهاتآو شهییهم ههر
تهغهیهیهرالت
کشت تهجها ا ها کهمه
ر آن بیتیال د چندین هلیکیپتر
مطا
ال ر وا دیت جاا تهد .لذال ا الیهجهات
چند پایه فلزا ر وا عرشهه کشهته
هاالا آن ،آن
تجا ا و الیجات مطا
ه او هلیکیپتر ر راب تبدیل
کشت
م شیت! .زیرال کشت تجها ا هرالا

تجا ت مادته شده و ا قرال تالتن چند
هلیکیپتر ر وا آن ،هدف تجا ا یتن
ه کاهش دیالهد یاف و ه هر
کشت
آن الفزوته دیالهد شد.
اللااق » کشت بکهرالن « هه هیهروا
ال تههش الیههرالن ههعههنههیالن ههاو
ت یههای ه
الا هیهش
آ هرویه
هلیکیپهتهر هر ه
ه ت یهاتالن هیهروا
یس  ،و الها ت
ت یای ال تش بل الیرالن الم ۲
اددال بامد فا م
 ۹تماببر ۰۲۰۵
فربها هده ال تهش :تهاکهیهد ههبهرا هر
بها ال
دالجا بسهئهیلهیه
عزت خش
منگینتر کرت  -الیر ا))۵( )irna.ir
الاههمههه جههمههعههه کشههی الز
قههد تال ه
اوگروه  ۶۱یروا ت یای
الفتخا آفرین
ال تش  -الیر ا))۰( )irna.ir
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شب به شب  ،جاي سپيدار زدند
و نبودند پلنگان ،وقتي
كه دماوندِ اساطيري را
از كمر ،دار زدند
و به هر دانه برنجي كه به رنج
بر سرِ سفره ي ما آمده بود
توي شاليزاران
آهن و آجر و ديوار زدند
...
و تو در خوابي و آب
تشنه ي هامون شد
خونِ زاينده بريد
و نفس هاي شبِ شرجيِ هور
زير گِل  ،مدفون شد
...

خانه ات را باد برد
تو هنوزم نگرانِ وزشِ باد ،در موي مني !؟
مسخِ افيونيِ افسانه ي اصحابِ كدامين غاري ؟
در كدامين خوابي ؟
خواب در چشمِ تو ويرانيِ صد طايفه است
تشتِ رسواييِ دزدانِ امارت افتاد
تو نگهدار  ،هنوزم دو سرِ شالِ مرا
...
پشتِ اين پرده ي پوسيده  ،تو در خوابي و من
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با همين زلفكِ ممنوعه ي خود
نردباني به بلنداي سحر ميبافم
تا برآرم خورشيد
و تو در خوابي و آب
از سرت مي گذرد

خانه ات را باد برد
تشتِ رسوايي و غارت افتاد
تو نگهدار به چنگت  ،شبِ گيسوي مرا
تا مبادا شبِ قحطي زده ي سفره ي ما
مشتِ خالي ترا باز كند
تا مبادا كه ببينند همه خوي ترا
موي مرا
من حجابم
نه حجابِ تنِ آزاده ي خود
من حجابِ تنِ يغما زده و خوابِ توام
پشتِ اين پرده ي پوسيده تو در خوابي و من
با همين زلفكِ ممنوعه ي خود
نردباني به بلنداي سحر ميبافم
تا برآرم خورشيد

...

اسپند ٣٩

و نديدي هرگز

هيال صديقي

توي جنگل  ،كاج را

فقیر ترین
رییس جمهور
جهان
ت تا یخ حیات شرا سیا سیا کم
ال ههد آت هههای کههه ههه قههد ت مههیده
هه
اشند و ت پناه همین قد ت تم
زته اشند .
آتبکش
الگر الز تو چوهره ابهدال جابعهه هشرا
یعن بواتمها گا هدا و لهسین با هدال
گههذ یم تنوهها چوههره با ههدگا ا کههه ت
زبا ه با پر الز کسب قد ت میامه
و میدن هه بقها یامه جموهی ا
هم نههان «ال ههسان »با ههد و ال ههسا
زیس و ه تییا ت هده دهی و گرگه
نها «
دی خیال دل شد برتا المه
حیزه بیحیکا » ییر جموی الو وگیاهه
یامهه
کههه ههسال  4888ههر کرمهه
جموی ا آن کشی شس
حیزه بیحیکا ت تماب تو الن یامه
هههیت ت صهههد حقهههیق
جموهههی ا ال
ال که بعهاتل توالزته ههزال
باهیا ه ال
تال ت بههاه ههیت صههرف البههی دیریههه و
ه ینیالیان کهرت و هه همیهن
میدگ

مبب فقیر ترین ییهر جموهی جوهان
ا گرف .
الو کهههه ت تو الن حکیبههه کیتتایههه
رابیان ه عضیی جنبش بل آزالتا
الو وگیاههه  -یعههن جنبههش بههسلاا ه
تیپابها وس -ت آبهده و توالزته مهال الز
عمهههر دهههیت ال ت مهههیاه ال ههههاا
ترمهههناا رابیهههان گذ ال یهههد و بهههی ت
ه
شکنجه سیا قرال گرفته یت وقت
بقا یام جموی ا مید هم نهان
ت کنا ینیالیان با د  ،الز التیببیهل هها و
تههشریفات تولههت المههتفاته کههرت  .ت
زیههس و
همههان دا ههه ومههتای ال
همان التیببیل فیلکر والگن قرالضهه الا
ال میال شهد کهه پیهش الز مهیدن هه
ب شد .
چنین بقاب میال
حهههیزه بیحیکههها پهههر الز پایهههان تو الن
ت یههک بز عههه
یام ه جموههی ا ال
کهه کنها
ه همهسر
قدیم بتعل
جاته درال هه الا هیرون الز بی تهه ویداهی

پایتخ ه آن کههشی والق ه شههده الم ه
زیس و کل تال الی الو هزال و هشتصد
تال یته الم .
یک فیلم بهستند الز ز هدگ حهیزه بهی
حیکا مادته شده که شان بیدهد الو
ال ههه تیگههرالن ب ه
تمههاب ت آبههد
خههشد  .لبههاس هههاا شههسته شههده
آویههزالن ال ههد  ،آ
ههیرون الز دا ههه ال
الز چههاه الم ه کههه
ال
آشههابید
الحههرالف آ ههرال علههف هههاا هههرز گرفتههه و
مگ که همد الوم .
صااب تبریهزا شهعرا تال ت کهه گییه
الین ال هسان فروتهن
تصییرا الز ز دگا
الم :
باده پر خوردن و هیریار نریست
سهل است
گر به دولت برسی میست نریردی
مردی
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هشدار سازمان ملل درباره بحران گرسنگی در افغانستان

دویچه وله فارسی
ت آمهههتا ه فهههصل زبهههستان ،اهههرالن
گرمنگ ب وت کهه الفغا هستان ال ها
وضعی بهشا ه یمهن و مهی یه ویها و
کند .مازبان بلهل ب گییهد همالکنهین
یم الز جمعیه کهشی بهیالت غذالیه
دال هد .حالبهان ر ابهه گنهد ت
کاف
الزالا کا ال الجرال ب کند.
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تو وات مازبان بلل
ر الماس ال زیا
غهههذال و
بتاهههد ،جمهههازبان جوههها
کههشاو زا ( ")FAOو ج ر ابههه جوا هه
تغذیههه (") ،WFPکههه وز توشههنبه ۰۱
الکتبر ( ۹آ هان) ال تهشا یافه  ،یهش الز
یم الز جمعی الفغا ستان کهه حهدوت
 ۵۳بیلیین فر ال شابل ب شهیت ،هه
ردههی تال
قههد کههاف الز بههیالت غههذالی
یس .
الین تو وات تخمین ب ز ند که ت بهاه
آینده یالببر  ۰۲۰۵حدوت  ۰۹بیلیین زن
جگرمههنگ
و بههرت و کههیتا ت بعههر
شدیدج قرال دیالهند گرف .
الز
زبهههها
ت باافههههل یناللمللهههه
جگرمنگ شدیدج مهخن به وت کهه
ه عنیالن بثال ،ال سانها ها یهک وعهده
غذال اید وز ال مر کنند و یا الز غذالهاا
ال زالنقیم تغذیه کنند که ت کیتاهبدت
مههیرکننده المهه البهها عهها ا الز بههیالت
غذالی الم .

تالیههل الیههن اههرالن و ههه گههستر
ت الیهههههن کهههههشی  ،الز
گرمهههههنگ
دشکسال و کمبیت کش باصیالت
کشاو زا گرفته تا کمبیت هرف کهه هه
کمآ هههه بنجههههر شههههده تهههها تههههدالو
بناقشههاا ت و ه و ها یتا الههها،
پلههها و دا ههه و ههیز آوال ه شههدن و الز
دا ههههاا دههیت ال ههدن شههدن حههدوت
۰۰۱هههزال فههر ت مههط کههشی ذکههر
شده الم .
دبرگهزال ا فرال هسه ،تیییهد
ه گهزال
یسل  ،بدیر الجرالی ج ر ابهه جوا ه
تغذیهههج مههازبان بلههل ب گییههد« :ت
زبهههستان پیهههش و ،ت صهههی ت کهههه
تههیال یم کمکهههاا جاتتهنههد جههان
ال هههسانها ال تقییههه کنیهههم ،آ گهههاه
بیلیینههها الفغههان بجبههی دیالهنههد شههد
ال
بیههان بوههاجرت و گرمههنگ یکهه
ال تخهها کننههد» .الو ب الفزالیههد ،البکههان
تههأبین غههذالی  ۰۰بیلیههین ال ههسان ت
یس .
زبستان آینده هنیز بشخ
کمبیت بهیالت غهذالی ت الفغا هستان هه
وضعی بهشا ه ت یمهن ،مهی یه و یها
میده الم .
میتالن جنی
ب گییهههههد ،الفغا هههههستان
یهههههسل
همالکنین ،الگر دترین باشد ،البها یکه
ت جوههان
الز فجههای اههرالن ال ههسا
الم  ،زیرال فرالینهد تهأبین بهیالت غذالیه
عم فروپاشیده الم « :الگر البروز وال ت

عمل شییم ا یک فاجعه کابل ویها و
دیالهیم شد».
الین تو وات مهازبان
ر الماس ال زیا
بلل بتاد ،الز هر تو شورو د الفغان یک
فر تچا ج ارالن بیالت غذالی ج ت جهه ۹
و یا حت جوضعی الضطرال اج ت جهه ۰
شده الم .
غههذال و کههشاو زا (
جمههازبان جوهها
")FAOت تبه ندا کمبیت بیالت غدالی
 ۱ت جه تعیین کرته المه ی و ت جهه ۱
ویژه گرمنگ بطل الم .
تغذیهه
فلی یان لیکنر الز ج ر ابه جوها
مازبان بلهلج ت کا هل هه دبرگهزال ا
پروتههستان گفتههه المه « :ال ههسانهاا
زیاتا بجبی یتهال د زبین کشاو زا و
تال دیت ال گذال د و الز دا ه و کاشها ه
دیت فرال کنند و یا ال ده شی د».
البهههها حبقههههه بتیمهههه آبیز تیههههده
الفغا ههستان ههیز الز الیههن اههرالن بههیالت
صیب ما ده الم  ،زیرال ۶۲
غذالی
ت صهههد هزینهههههاا عمیبههه تولههه
پیههههشین ،با نههههد حقههههیق بعلمههههان،
کا بندالن و پزشهکان ،الز مهیا واتهها
تول هاا یناللملل تهأبین ب شهده
الم  .ا دروج یروهاا یناللملله الز
الفغا ههستان و قههد تگیرا حالبههان ت
الوالمههه بهههه الوت ،الیهههن کمکههههاا
یناللملل قط شدهال د.

سیا ا الز برت الفغا ستان رالا ف بیالت
لیکنر ب الفزالیهد ،جهمالکنهین ال هسانها
تما تال و هدال دهیت ت
ت حال فرو
ازال ههها هههستندج ،الز لبههاس عرومهه
گرفته تا ومايل آشپزدا ه.
نا ه تالتهههاا مهازبان بلهل ،حهدوت
یک بیلیین کیتا همالکنین چنان تچها
آ وها
مینتغذیه هستند که دطر جا
ال تودیههد ب کنههد .الز مههیا تیگههر ،ههه

ههرالا کمکهههاا شرتومههتا ه ههه
الفغا ستان تأبین شده الم .
پییرو ه طالبییان :گنییدم بییه جییای
دستمزد
کههرت هها
تول ه حالبههان الدههیرال الع ه
هدف کهاهش یکها ا و گرمهنگ ،
یک ر ابهه الشهتغال ال الجهرال دیالههد
کرت.
ذ ی ه هللا بجاهههد ،مههخنگیا تول ه
حالبان ت الین ال طه گف قرال الم
هزال الن فر ا شرک ت الین القدالبات
الشههتغال  ،ت الزالا کهها دههیت گنههد
ت یاف کنند.
تنوا ت کا ل قرال الم ۰۲ههزال فهر
ت الین ر ابه تو باهه شرک کنند.
رالا الیهن ر ابهه ۵۵ههزال و ۰۲۲تهن
گذال تهال د
غذالی تال و دال و دیت ال ه فرو
گنهد پیش یههن شهده المه  .الیههن
ه عنهیالن تمهتمزت ت یافه
الفرالت پیل
زوتا شاهد مرباا شدید و یخبنهدالن
خیالهند کرت .ت با ق بناح کهشی
ت الین کشی دیالهیم یت.
قرال المه ۱۱ههزال تهن گنهد تقهسیم
فلی یان لیکنر ،همکها ج ر ابهه جوا ه
شیت.
تغذیهج مازبان بلل بتاد ب گیید که
الو شههاهد جالمتیههصال شههدید و و ههه
گستر ج برت الفغا ستان الم .
ر الماس تالتههها ،همالکنهین تنوها یهک
ر ابه مازبان بلهل
می هزینه بال

صفحه 26

ن ات بهرایم

پوپولیسمی که نه نان میدهد،
/۲۹آذ ۵۰۲۲/
رادیو فردا
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یادداشتی از نذا بهیرامیی :دهی
رالا الح ع الز آنچه ت مهادهتها
الم
التال ا الیرالن ب گذ ت ،یک الز واتههاا
ال هعنیالن می ه ت رر گیریهم
تولت
ها آن ال ها
و وضعی و شرالی برتب
هه تیهگهر هوهاتهها و
ال دک الغمها
وزال تخا هها و تمتگاههاا حهکهیبهته
تعمیم تهیم.
الین وزها دبر العتصا هات و تهجهمهعهات
بعلمان الیرالن ال الز ما هها ب ینیم و
ب شنییم .الز یک می بعلمان مم
و اما قه تجم رگزال ب کننهد و هه
پایین یتن مط حقیق و تمهتهمهزت
العترال ب کنهنهد و الیهن کها ال
مهالهها التالبهه
باهها و حهته
ب تهند و الز حرف تیگر جمعهیه
الز بههتههقههاضههیههان
قهها ههلتههیجههو ه
المتخدال ت همین وات ،ا عهلهم
ه پایین یتن تمتمزت و بهزالیهاا
آن ،بدال ت حال تاصن و تهجهمه
ا هدف و وت ه جهمه بهعهلهمهان
مم هستند.
بعلمان ح اللتد یهر ،بهعهلهمهان
و
وضت  ،بعلمان درید ددبات
هههه
الدهههیهههرالً گهههروه بهههیمهههی
کا ابهمبزها ،ع وه ر تجهمه و
تاصن ،بدال الز حری مایهنهدگهان
و
شور و المتان دهیت هر توله
فشهها
و پههرو
وزال ت آبههیز
ب آو د تا ت ا ه الین وزال تخها هه
رالیشان گشیته شیت و الحهتهمهاال ً
الز فههرتالا وزا کههه المههتههخههدال
ب شی هد ،ت جهمه بهعهلهمهان
مم و ت العترالضات آنهها هه
پایین یتن حقیق شرک کنند.
چنین هجی مرمها آو ا هرالا
و
و وت ه تمتگهاهههاا تولهته
ت هخهش
بویا کرتن جاا پایه
ددبات ال الگر ت کهنها دهبهرههاا
برتب و بشا ه تیگر قرال تهیم ،هغیهر
و
الز فروپاش القتصات کشهی بهعهنه
بفوی تیگرا ه ذهن بتبات م کند.
تال شهگهاه عه بهه
الدیهرالً مهرپهرمه
ه دبرگزال ا الیهلهنها گهفهتهه
حباحبای
الم « :جیال ان بستعد ه شتههههاا
بوندم القبال شان م تهند و ها
یهک زبها ه
الینکه شته بونهدمه
وا ی س و بی ت تیجه یت ،البا
دیل

نه آزادی

الکنین ه تلیل
الینکه بوندمان با هیهکها هسهتهنهد،
جیال ان بستعد بها تیهگهر شهتههههاا
ال ال تخا م کنند .چهنهدا
بوندم
پیش یک جلسه ت بشود ها الفهرالتا
که تبه زیر هزال کسهب کهرته هیت هد
تالشتیم که تعدالت زیاتا الز آنها شتهه
ت یرا و تال شگاه فرهنگیان ال ال هتهخها
کرته یت د».
الفزالیش تقاضاهاا المتخدال ت توله
الز میا گروههاا بختلف الجهتهمهاعه
کهه
المه
یز بؤید چنین شهرالیهطه

ها تهعهطهیهله
همزبان شهده المه
کا گاههاا کیچک و کسب و کها ههاا
بهتهعهدتا کهه
شخص و دا هیالتگه
مالها بنب ت آبهد و تهأبهیهنکهنهنهده
بعیش جمعی عمدهالا یتهال د .هه
همین داحر الم که میل تالوحلهبهان
و هه
و وت ه تمتگهاهههاا تولهته
آو تهال هد و
آزبینههاا المهتهخهدالبه
هه
بقا ل بجلر و وزال تخا هها تم
تجم ب ز ند تا ا فشا ر قا ی گذال الن

و بهههدیهههرالن
تولت  ،وز هالا ه ت هیهاا کها بهنهدا
گشایند و الز الین آ ا یکه ه صهیهب
ما ند.
رالا بهثهال ت آزبهین المهتهخهدالبه
تمتگاهاا تولت ت مال گهذشهتهه،
آنگی ه که بهدیهرکهل وال ه عهمهیبه
کرت ،ت بوله
مازبان منجش الع
الولیه « ۰۲تا  ۰۳شوهریهی »  ۱۲۹ههزال
فر ت الین آزبین ثب ا کرت د و آبها
تالوحلبان شرک کننده ت فرص بجدت
« ۵تا  ۰بور » ه  ۱۰۱هزال فر مهیهد.
الین آبا حهدوتالً  ۰۲۲ههزال هفهرا الز
تالوحلبان المتخدال ت حال الم کهه
ثب ا ت الین آزبینها یازبند شهرالیه
العههم الز شههتههه
بههتههعههدت و دههاص ه
تاصهیهله  ،مهن تالوحهلهبهان ،بهاهل
و ...الم که چنین شرالیطه
مکی
ت
الکثر ع قهبندالن ال الز شهرکه
ههم
آزبین ازب تال ت و ت وای
بجمیعه تمهتهگهاهههاا تولهته
ههزال هفهر الز
تعدالت تقریب م
الین الفرالت ال ه ددب ب گهیهر هد.
()+
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ت همین ال تباح باه قبل ایر ههیهئه
بدیره نیات رک تعدالت حقیق گیرالن و
از شستگان و بستمرا گیرالن توله
کرت و گف کهه
ال  ۵۰بیلیین فر الع
ت حههال حههاضههر « ههدون الحههتههسهها
از شسهتهگهان و بسهتهمهرا هگهیهرالن
صندوقهاا هاز شهسهتهگه  ،تهعهدالت
ه پن بیلیین هفهر
حقیق گیرالن تول
الفزالیش یافته الم  ،البا ت بجمیع ۵۰
بیلیین فر الز تول حقیق ب گیر د».
الو الضافه کرت که الین شرالی ا وضعیه
هدال ت زیهرال
القتصاتا کشی همخیال ه
«همالکنین  ۳۱ت صهد بهنها ه بهاله
ال توله
صندوقهاا از شهسهتهگه
تأبین ب کند و ت حال کهه ههمهیال ه
و د شد تعدالت حقیق هگهیهرالن کشهی
صههعههیتا ههیته البهها ههه بههزی ه هههاا
ورهو ا ت کشی تیجه همه شهیت و
ال گیزهالا ت ین کا کنان ،بدیرالن و یها
حت وز ال رالا ال تهقهاا هوهرهو ا ت
کشی وجیت دال ت».
ال قهم
بجمیع ٔه الین بساال شرالیط
ههمه هین تالیه ٔه
زته که ت آن حکیب
شیرته آحات جابعه ال زیر هالوپهر دهیت
آنها ال هرعهوهده
گرفته و تأبین بعا
گرفته الم  .البا ت ال جا الین کها ههم
تبعیض ه درج ب تهد و هم ان ال ت
الزالا وفاتال ا و الحاع باض ب تههد
و مفره العضاا عصیا هگهر دها هیالته ال
جم ب کند.
چنین فرالیندا تایج ودیم ت حهیزه
تال ت و زبههیههنهههمههاز و
حههکههمههرال ه
تههثههبههی ه کههنههنههد ٔه تیههکههتههاتههی ا الم ه .
تیهگهر ،ضهعهف جهابهعهه و
هعبها ته
و ال هوهدال
المتی ا حکیب
گستر
و غهیهرحهکهیبهته
وهاتههاا بهد ه
ههیههمهههجههان ال هههت ههبههال ب ه آو ت و
کهه الههمهیه
بیضیع بهوهم المه
ت تالیل تهاهیالت مهیهامه
فرالوال
ال تیر
تالشته و ت چا چی بقیله تول
ه بشخصات و دطهرالت آن پهرتالدهتهه
شده الم .
تالیل روز چنین وضعیت ت القتصهات و
میام یهک کشهی ههم به تهیال هد
تعمدا و ،هعبا ت  ،الیدایلیبیک اشهد
و هم اکا آبدا حکیب و فهروپهاشه
مهیهسهتهم هاعهث
القتصاتا و بهاله
تامیل آن ر جابعه شیت.
هرالا
و ته
فرال الز المتق ل باله
چنه زتن ه یسمان تول ت الیرالن ت
مالهاا الدیر ال ب تیالن تا حد زیهاتا
اش الز تدالو ارالن القتصاتا ،فقدالن
ثبات پیل و ال زا ،قیال یهن و بهقهر الت
تم وپاگیرا که هر مال یشتر ههم
وشهن و
ب شی د و یهز هبهیت الفه
البیدوال کننده هرالا مهربهایههگهذال ا و

الهال دالزا کسهبوکها ههاا شهخهصه
تال س که دیل عریم الز برت ال ه
الین هتهیهجهه مها هده کهه پهیلهها و
مربایههاا هرچند ال هدا دهیت ال ت
غهیهرتهیلهیهدا
ازال هاا بطمئهن وله
هم ین درید و گودال ا بسکن و ال ز
و ...مربایهگذال ا کنند و هرالا البهرال
یز ه حهیزهالا
و گذ الن ز دگ
بعا
و
کههمت تمههر ،ه ههیههاز الز ده قههیه
و ه المهتهرس کهی
یآو ا ،و الح
کنند و بنترر شرالی و حهیالتث آیهنهده
اشنهد کهه الیهن حهیز ٔه کهمت تمهر و
کم یسک همان تول و المتهخهدال ت
واتهاا زیربجمیعه تول الم .
عابل تیگرا که ت وقهیع الیهن هاهرالن
تدیل یته ،ر ابههاا میستمهاتهیهک
ههرالا یشهههکههن کههرتن
حههکههیبهه
و بسهتهقهل
مربایههتال ا دصهیصه
الم  .الین ر ابهها الز فهرتالا ال هقه
آغاز شد و ا شهتها تهمها هی بوالزا
ال که الز تهه چول هتد ی یشه
بل
گرفته یت ،الز نیهان ویهرالن کهرت و هه
تا یخ مپرت.
و تای فاجعه ها الیهن
ا الینکه عیال
خ
ر ابه ت همان مپیدهت ال هقه
میت و کا گرالن ال ا حهعهم تهأدهیهر ت
ت یاف حقیق و حذف بزالیاا جها هبه
آشنا کرت ،البا ال قه هیهین
قبل الز ال ق
بذهب و غیربذهب چنین التفهاقهاته
الز فضهاا ال هتهدالا
ال بیقت و اشه
و حت کا شکن مربایهتال الن
ال ق
وال ستهه هه البهپهریهالهیهسهم قهلهمهدالت
ب کرت د و البیدوال یت د که ا تثهبهیه
الوضاع میام  ،چنین بشک ت ههم
ف شیت.
الز آن البیدوال اها یش الز چهوها تههه
ب گذ ت و ه تنوا مهطه بهعهیهشه
هر
کا گرالن االتر رفته لکه فقر بطل
ز دگ آنها مایه ال هدالدهتهه و اللهبهتهه
هنیز هم مرتمتههاا آنها ه ت بهال
ههه هها مههربههایهههتال ا و
بههتههوههم ه
ئیلیبراللیسم ب گرت د.
ه القدالبات پیشهیهن
جموی ا الم ب
دیت ت حذف خش دصیص بستقهل
الکتفا کرت و ت مالهاا الدیر ههم الز
حری و وت بستقیم و تعهطهیهل کهرتن
سیا ا الز بشاغل بستقل و ههم ها
میطر ٔه البپهرالحهی ا بهاله -
گستر
راب دیت و الز بهیهدالن هه ت کهرتن
قباا خش دصهیصه  ،هاقه بها هد ٔه
ال الز
مربایههاا درت و که ن بهرت
ت القهتهصهات
حیزه تیلید و قشآفرین
یرون کرت که الین مربایهها یها وال هه
دا ج الز کشی شهد و یها هه هخهش
و
چهین تالله
کمدطر و پهر هازتهه
ال ده شد.
القتصات زیرزبین

ه الین ترتیب ت رهیت القتهصهاتا کهه
جموی ا الم ب چه الز حری تامیل
گر هاا القتصهاتا دهیت و چهه هه
داحر اکا آبدا و فسات الیهجهات کهرته،
یتن و تالشتن شهغهل تولهته
تولت
کههه هههم ههخههبههگههان
الم ه
بههزیههت ه
تاصیلکرته ال ه عل الضطرال ز هدگه
ال
جذ ب کند و هم کا آفرین ما ه
بجا ب کند تا فهرز هدالن دهیت ال هه
حهدالقهله
گرفتن آن ترغیب و بهعها
آنها ال تضمین کند.
کهه
ت الین بیان ،هدهاحهر الههمهیهته
ت
پسهه ههها و بههنههاصههب تولههتهه
مر یش الفرالت پیدال ب کنهنهد ،پسه
ز گ و غهنهیهمه گهی هه
گرفتن التفاق
الم که ا آن ب تیالن حلقه الحرالفیهان
و القیال ال هم ورهبند کرت و الز حهریه
بزالیاا جا ب و ده ستانهاا برتهبه
و بهیقهعهیه
ا آن ه ثروت ههنهگهفه
اال هم مید.
الجتماع
وشهن الز عهله
الین کات تیضیهاه
ههی وکههرالتههیههک الیههرالن و
فههروپههاشهه
اکا آبدا واتهاا عهریهض و حهییهل
تولت الم که ا وجهیت هیتجههههاا
الز پهرمهنهل
عریم و جمعی ال بیهه
حقیق گیر ،الز ال جا دیو ترین وظایف
و التال ا دهیت عهاجهز هد و
مازبا ه
برالجعین ه الین واتهها ت پهیهشهگهاه
لشکرا الز یروهاا التال ا بستهقهر ت
رالا عبهی الز
تفاتر و الهروها ت وای
و گهرفهتهن البضها
گیرهاا میستمه
اچا ه المتفاته الز شیه و مهفها
ب شی د.

پا التوکر ال تخا
ح ال تخا یعن آزالتا؟
سجاد
مهیایی
تی میستم و فرهنه آبریکای (که بها
تاثیر گرفتیم) او عهمهیبه
همه الز
الین یته که ال تخا یشتر یعن آزالتا
و فهاه
مه به
یشتر و ت هوهایه
یشتر.
الز
ول چجی یه که الین او شده یک
بشک ت ز گ ز دگ هم سهلههاا
با؟

دیویه که ح ال تخا هاعهث ال تهقهاا
الز
کیفی ز دگ برت بیشه و دیل
المتقبهال به کهنهنهد .وله
الفرالت الز
پدیدهالا تیا چند مهال الدهیهر پهیهش
الوبد ه المم پا التوکر ال تخا :

پارادوزس انتخا

چیه؟

پارادوزس انتخا بیگه ا اال فهتهن
ال تخا هاا ال سان ،قد ت تصمیمگیرا
و آزالتا عملش کاهش پیدال ب کنه!
قضیه الینطی ا شروع بهیهشهه کهه ها
الفزالیش ال تخا ها ،رالا فرت مهخه تهر
الح تر و ت مه تهر
بیشه که ال تخا
تالشته اشه .و ا الیهن بهدل تصهمهیهم
گیرا الفرالت ا الح تر بیشن .الدهرشهم
المترس و فشا عصبه الا کهه هرالا
تصمیم گیرا وشین تامیل بیشه ت

قالب حسرت ال تخا وتر ،الفسهیس و
روز پهیهدال به کهنهه.
یا دیت مرز ش
الفرالت ر الماس مادتا بهغهز قهبهل الز
و هدو هن
الینهکهه قهد تالشهتهههها
حسرت دالشتههاشین و ب دی ن.
ها ها
ت بی ت الیهن قضهیهه کهتها ه
پا التوکر ال هتهخها وجهیت تال ه وله
الینقد تیا کتا بثهال زته شهده کهه
گاه الز الصل باجرال تو بیهشهه و هه
رر تیا مه صفاه بیشد کل کتها
و د صه کرت.
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ح ال تخا یشتر ،تصمیم گیرا و مخ تر بیکنه و
رالا فرت الحساس غم و حسرت جا بیزال ه.
ت وای

کتا

پا التوکر ال تخا

یشته را شیال تز

هر چ زوتتر چیزالی که یاز دال ا و
الز الحرالف حذف کن جا هاز بهیهشهه
ز دگی .
رالا چیزالا الز و ا ال ز
هه ههمهه چهیهز
ضمنا با ههیه هیقه
میرمیم .پر تیا الین هازا تو مهر
اد وال ت شید.
ال ربا بادوت بغز رالا تصمیم گیرا
ه اث تیگه هم از کنم .بغز ال ربا و
تههمههرکههز بههاههدوتا تههیا وز والمههه
تصمیمات و ال تهخها هات تال ه .الگهه الیهن
کهنهیهد
ال ربا و صهرف بهیال ت جهزاه
بطمئنا ال ربا زیاتا رالتین مه بهی هه
تصمیمات بوم و الههبهرتا
که اها
گیرید.
الین شد بقدبهالا الز الیهنهکهه چهرال الیهن
کتا الز و بفیده :ضرور گرایی

تی هر چ

خیالا ب

تی
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اله حل های الز پا التوکر ال تخا
یه اله حل بابی رالا رحهرف کهرتن
هرالا
الین بشکل بعیا گذال یه .یعهنه
هزال ا کهه ههر
دیتت بعیا دهاصه
گزینهالا که الون بعیا و قبیل شهد و
هقهیهه
ال تخا کن و الز دیر هر مه
گزینهها گذ ا.
الین ذالت بغزبی ه که تیا هر شرالیط
که وش فشا وال ت بیکنیم ادیت آگهاه
بیره مرالغ عاتالت بهخهر ( هخهیال هیهد
یها
مری ترین اله دل) بثل کمالگرالیه
کهه الغهلهب
وترین یتن ،ت صهی ته
وتره.
یتن دیل دیل
الوقات کاف
الین بعیا ها یعن والمهه ز هدگه بهین
زال یم که اللبته اعث بیشهه
بادوتی
بتمرکزتر و بیثرتر عمل کنیم .ه عنیالن
بثال شما ا هر بعیها هرالا ال هتهخها
گهزیهنهه و الز
شریک ز هدگه  ،کهله
ز دگ و آیندهالت حذف به کهنه  .آیها
الین کا حسرت آو هس ؟ رالا ذههن
ا ال که همه چیز و بیخیالت آ ه .وله
الینه که تمرکهزت و بهیهزال ا
فایدهال
و
وا کس که بیخیالا پهیهدال کهنه
و
بهیهکهنه
بطمئنا مری تهر پهیهدال
دهیالهه
ز دگ عمیه تهرا کهنها
تالش .
کهه الز ال هطهه و
فوهمه
الگه ت م
ز دگی چ بیخهیالا تیهگهه وال ه و
همه تهی هن
آتباا بختلهف هرالحهته
و رال گیزن.
حساتت

ش

 دون هیچ بادوتیتکشتن ده .ول الگه بتیجه شهه کهه
بهطهمهئهنها
کهجهامه
بادوتی ها
کا هاا تاثیرگذال ا ترا دیالهد کرت.
همه چیز ه ت ت همه کر م

دی ه.

الین تصییر گییاا الین حهرفهامه  .الیهن
هز گهه
باه کیچیک الگه حرف باه
و او کنه بمکنه مری دهیتشهی هه
کتا

ضرو تگرالی

یشته گرگ بک کاون

گپ خودمونی
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بخییا از گفییتوگوی یییک پزشییک
جییوان زییه رفتییه خانییهی پییدربزر
تنهایا زه او هیم زمیانی پزشیک
بوده تا به او سر بزند:
یه :پد جان ب شه یه داحره الز زبین
گ ؟
جیو ی
پهد ز گ :قبه ً ههم وه گفتهم تمهی
جههیو یم تههیا ومههتاهاا تو الفتههاته
یت  .ومتاهای که الکثرشین هه آ
مالم تالشتند ،ه هرق و هه دیله الز
البکا ههات کههه الالن وجههیت تال ه .تمههی
م تو م ایهد الز
جیو یم داحره الم
کدوبش رالت گم که تکرال ا باشه؟
یه :یکیش که هیچ وق یاتتین رفتهه
ول تا حاال رال تعریف کرتید و گید.
پد ز گ (پر الز کمه بکهث) :یکیهش
و وا صهی تم
و گم که هنیز ت ت
حر ب کنم!

یه ( ا لبخند ،کم تعجهب و الشهتیاق
زیههات ههرالا شههنیدن دههاحره) :دی ههه.
همین و گید!
پد ز گ ( ا لبخنهد) :یهه جیو ه الوبهد
یهه زدهم ت ت هاا
پیشم که تیا پها
تالشههه  .الز الون ومهههتای های کهههه
الینقهد الز گیههش وا زبیههن زحمه
کشیده یت ،هیکلهش شهده هیت بثهل
و زشکا هاا البهروزا .المهمش جعفهر
کههرت
هیت .عههد الز الیههن کهه بعاینهههال
فومید ه داحر دهی تن آ آلهیته هه
یمهههها ا ال گلهههه پیههههیا یهههها کههههر
گینههه ببت م ه  .دیشههاال الز کههشف
یما ا ،همیهن کهه المهم التیهن ال گهل
(ت الكی كیلیس بديننسیر) و تالشهتم
زیر ز ی م زبزبه ب کرت  ،لند شهد ها
یهه
الون تمتاا ز گ و پینهه هسته
مههیل آ ههدال دیال ی ههد زیههر گیشههم کههه

ت ت ب کنه!
هنیز که هنیزه جا
وتههین
ههیه ( هها تعجههب) :ههرالا چهه
میل زت؟
پههد ز گ ( هها لبخنههد) :الز بههن دیلهه
دیشهههش م الوبهههد .ت بهههال وی هههه
ب گش .
ههیه :ههرالا چهه الز شههما دیشههش
م الوبد.
پههد ز گ :بههن تههیا دی ههها کددههدال
مهههاکن هههیت  .جعفهههر عاشههه تو
آتیهههشها تدهههتر کددهههدال هههیت .تهههیا
تخی تهههش ،بهههن و قیهههب عهههشق
فر کرته یت و ه الیهن تیجهه
دیت
میده یت که بهن قهرال ه عشقهشی الز
چنگش ت یا  .الینها و عهدالً فومیهد
که ا ههم تومه شهدیم .همیهن کهه
المم یما ا و زبزبه کهرت  ،فقه یهه
خش الز الین المم یما ا هه گیشهش
دههی ت! ههرالا همیههن گمههان کههرت تال
وش فاش هاجی به ت  .لنهد شهد
وم میل زت .شا ر آو ت چند تا الز
ومتای هاا تیگهه الونجها یت هد کهه
و گیر هد ،وگر ههه بعلهی بههیت
جلهی
چه ی مر ب آو ت.
یه :شما چه کا کرتید؟

! چه کها ب تی هستم
پد ز گ :هی
فومید هرالا
کنم؟ الولش که ت م
چهه مههیل دیال ی ههد تههیا گیشههم.
کههه قیههه الز
ُوه زته ههیت  .عههد
پرمید د رالا چ تکتر و زتا و الون
جههیال تالت کههه :تهها اشههه الیههن ههه
میمیل شهورا فکهر کنهه ال ها بها
ومتاییاس و ب تی ه هر حرف ُبفته
که ه ز ی ش ب مه و هه بها گهه!
فومید که تقصیر دیت یته .ا دنهده
تیضههی تالت  .دیلهه
و گریههه ،ههرال
شههربنده شههد .الز الون ههه عههد دیل ه
اههها فیه شههد .تهها وزا کههه الو جهها
ههیت هههیال و تالشهه  .چههیزا هههم
گذشهههه کههههه الز تدههههتر کددههههدال
دیالمتگا ا کرت و ا هم الزتوالج کرت د.
یه :رالا ت با ش چه کا کرتید؟
پههد ز گ :همههین کهها ا و کههرت کههه
کرت .یه قطعهه
ال یعل مینا ا رتال
چی رتالشتم ،کر و کمکم پی ی هد
و الز زدم دا جش کرت  .تعجهب
تو
یما و برتب که الو جا یت هد ،دیله
کههه جعفههر هها
ههیت .عههد
تماشههای
بههن ،هها تدتههر
ومههاح و پههات بیی
کدددال الزتوالج کرت .برت الونجها گفتنهد
که الون خه کهه تکهتر الز زدهم جعفهر
یت که تو ختهش
ت آو ت ،همین خ
پی یده یت د! هر چند وق یه ا تدتر
شهین بهیت و
یا پهسرا و کهه هی
ب آو ت د تا بن خ که تو ختشین
پی یده از کنم!
ً
یه ( ا دنده) :والقعا؟!
پههد ز گ :لههه والقعههاً! الون بیق ه بثههل
البروز بیت که برت ومهتا و شهور ،الز
هه ههم
لااظ میالت و بعلیبات ،دیل
زتیک اشند .رالا همیهن زلهف همهه
چیز و ه جنبل و جاتو و درالفهات گهره

ب ز د .هر چند الال م که الال هه عهض
الز بههرت بهها ،چههه تاههصیل کههرته ،چههه
تاصیل کرته ،کهم و یهش المهیر الیهن
چیزها هستند.
هههیه :دهههدال و شهههکر الیهههن یمههها ا
بدتوام که تقریباً تیگه تی کشی بها
وجیت دال ه .شاید یه وز باجرالا کرو ها
هم شه بثل باجرالا الین یما ا .ههر
ا هم فرق تال هد.
چند الز لااظ باهی
الین ویرومه و الون ال گل.
پههد ز گ :هههر عههصرا ،یما اهههاا
و تال ه .ولههه الیهههن یمههها ا
دهههیت
ال گل که کا بهن و هه کتهک دهی تن
کههههشی د ،الز الون یما اهاییههههه کههههه
قههدبتش تههیا کههشی بهها دیل ه زیههات
یته .تا جای که ال یعل مینا ا المم
یشهته .گییها
«کر بدینه« ت بی ت
بامههیت هههم ههه الیههن یمهها ا
ههرالت
تچا شده یته و ت با ش کرته .جالبه
که معدا هم یه شعر تال ه که
دو
تههیا الون هها المههم « شههته » ههه الیههن
یما ا الشا ه کرته.
یه ( ا لبخند و تعجب) :جهدا؟ جالبهه!
الون شعر و یاتتی ه؟
پههد ز گ :ههه گمههی م .صههبر کههن الگههر
حافرم یا ا کنه ،رالت ب دی م ( .عد
الز صرف یک تو تقیقه رالا هه داحهر
آو تن شعر):
يكى ال حكاي كنند الز بلیك
چی توك
كه یما ى شته كرت
چنا ش ت ال دالد ضعف جسد
كه بى ُرت ر زير تمتان حسد
مههعدا هها الون ذوق شههاعرال ه و حب ه
الین ال گل و کر و هه شهته و
حنز
یمهها و ههه توا (چههیزا کههه ههخ و
ب چردی ند .یهه چهیزا شهبیه
تو

ضرب و جرح گوهر عشقی
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قرقره) تشبیه کرته.
یه :دیل جالب یت .بن الگر الین شعر
و ب دی د هیچ جهی ا بتیجهه الیهن
قضیه م شهد  .دیله بمنهین .ههر
وق پیهش شهما شهستم یهه چهیزا
الزتین یات گرفتم.
پههد ز گ :دههیالهش بهه کنم پههسر .
دیتبم بیق دی دن الین شهعر بتیجهه
هه شههعر ههه الون یمهها ا ههشد .
مه تو م جههای دی ههد یهها الز کههس
شنید  .با پیربرتها الز ددالبی هه یکه
ههده ،تو کلههی اههها
ومههین گههی
حرف ز یم .بمنین الز تی که ومه الیهن
همه تغدغه وم مر زتا و الز تنوای
ت آو تا .ددال حفر کنه.
یه :پد جان! هنیز شعر ب گ ؟
پد ز گ :ا اجان دیتت کهه ب تو ه
بن که شهاعر یهستم .وله والمهها
تل دیت یه وق های چوها تها کلمهه
ب ییسم.
ههیه :آدههرین شههعرا کههه یشههتید و
ب تی ید رال خی ید.
پهههد ز گ :آدهههرین شهههعر و هنهههیز
نیشتم.
یه :چرال نیشتید؟
پههد ز گ :ههرالا الینکههه همیههن الالن ههه
ذهنم مید.
یه :چقد دی ! ب شه رال خی ید؟
پد ز گ :چرال م شه:
»الا بات گیت !
پاا کدال چرخ درال شست ؟
پنبههاا ز دگ ال ال
ه تو کدالبین توا شته کرتا؟
که هرچه شته کرته یتا ،الینچنیهن
پنبه شد!»

طراح:مرتضیآذرخیل

