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اجازه ندهیم که بیش از این
نفس مان را بگیرند!
ور
خبرها چون تو ور سور نورروا
ریآید گیجی ناشی از آ گوا و و
خور ا ارلوا
را ری کند .تنهوا
ها صدها نفر ساز اشت ،احضوا یوا
سه اشکا روتو و ور رون خ وننوت
االواتواتوی ا و
نیر های ارنی وی
شد یا ک ه شد اند .رنا زیر تنهوا
نمننههایی از این همه سویودا انوت
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 )۱هدایت تبدهللا تن  ،عا نیوانوی
شونوی
کر اتدام شود )۲ .تومورا
رقدم ،کا گر حنز نف ی هنیز خن ش
ا ات راض سه نپر اخ ن حقنق سه ا
آ یتت )۳ .کن کی  ۱۱نواهوه سوه نوام
وقور
کورروان وا سوه هویو
آ رین
خن ک ی کر  )۴ .خانه زنوی سوه نوام
سوراسور حوکونروت
آنیه تناهی کوه
توی ایون
ایل ا سر نرش خراب
ا وور نووک و ووه و ووبووی
حووا ووه ی
گذشت )۵ .آ ش گنجی تضن هویوا
سیرا کانن ننیلندگا ایرا سا یقوه
نه ری یا تنرانی ساز اشت شود)۶ .
خلر صا ی سر جنی ،زناره نواوا
سوا
سه  ۷نا حبس روکوکونم شود
یقه  ۳۳۳ری ین تونروانوی سوه الون
رن ت آزا انت )۷ .چها تضون نودای
زنا ایرا سه نام های؛ اکرم نصویوریوا ،
رریم رکمدی ،انرین کاهه نواهویود
شقا ی سرای اجرای حکم سه ا نرای
زندا ا ین احضا شودنود )۸ .نورگوس
رکمدی ،نایب ئیس کانون رودا وعوا
زندا زنوجوا
حقنق س ر هم چنا
خبری از آزا ی ا
ناهدا ی ریشن
نیلوت )۹ .هواجور نوعویودی ،وعوا
زا
جنبش زنا سا یون ش روارون ا
نوونوونوود
االوواتووا سووه روونووزهووش
ساز اشت سه رکا نارع نری رنو وقو
شد )۱۳ .تد زینب جاهیوا از اسو وای
زنودا
خ رش سوه یور ک کور نوا

رچر ارین خبر ا  )۱۱ .آتنا ايموی
زنودا
عا حقنق کن کا رکبنک
ا ین سرای تر ند ای جدید سوه ا گوا
احضا شد )۱۲ .رریم اکوبوری رونوفور
زنودا ا یون سورای
زندانی رکبنک
تر ند ای جودیود سوه ا نورای ا یون
احضا شد )۱۳ .آ را شفی زا سرای
اجرای حکم یر نا حبس سواز اشوت
سه زندا اصفها رن وقو شود)۱۴ .
نیدها ی کلایی
رجید رط ب زا
زنارهناوا سوه یور
زا رهاسا ی،
نا حبس  ۴ری ین جوزای نوقودی
رککنم شدند )۱۵ .حوکوم  ۵۵ضورسوه
شاق ح هللا سرزین ،کا گور نوانونایوی
سونیور
اه چرام ان ا کهکی نیوه
احمد سه خاالر ان قا سه ارام جمعه این
شهر اجرا شد )۱۶ .ا یونش نویوکوزا ،
سه هی ناتنانی
کا گر رعد آق
تر اخت جزای نقدی  ۵ری ین تنرانی،
ساز اشت شود )۱۷ .حویود ورسوانوی،
کا گر ناخ مانی شهور ودکل و وعوه
تضوون اتووکووا یووه آزا
حلوون خووا )
رنز اش سا تف ویوش خوانوه
کا گرا
ساز اشت سه رکا نارع نری رنو وقو
وعوا
شد )۱۸ .جوعوفور توزویوم زا
زنودا ا یون
کا گری روکوبونک
شعبه  ۲۶ا گا انقاب تهرا سوه ۱۳
را زندا رککنم شود )۱۹ .تو وی
عا ردنی آذ سایوجوانوی
ضا ا قی
یام شهر ا سویو
رک کا خن
ساز اشت شدند )۲۳ .کلری تبوریوزی،
ان جونی شو وه
شاتر ،ترانه نرا
ا گوا
رکانیر کا شنانی ا شود
انقواب زاهودا سوه  ۶نوا حوبوس
رککنم شد )۲۱ .اسوراهویوم توموهویود،
هنررند سنشهری راهر کوا وه هونو ،
ایون
سرای تکم رککونرویوت خون
شهر ساز اشوت شود )۲۲ .رصوطوفوی
سا کنسه ای ،شاتر رن قد که  ۱۳خور ا

سرای گذ اند حوبوس سوه زنودا ا یون
رن ق شد سن  ،تس از سر ز توایوموی
چن تنای نفس ر کا گنا شوی
یقه آزا شد )۲۳ .تو ویورضوا
سا تن ی
غام تن شهر ند  ۵۵نواهوه نواکون
ر هد ،تس از نصوب تورچوم شویور
خن شید سر نر رنز اش ساز اشوت
سه رکا نارع نری رن ق شود)۲۴ .
حلین هاشمی ،از ساز اشت شدگوا
ا گوا انوقواب
ی روا
ات راضا
 ۷۴ضورسوه
تهرا سه  ۶نا حوبوس
شوواق رووکووکوونم شوود )۲۴ .ا گووا
نیدگی سوه اتوهوام هوای سویوش از
نیز تن از عاال نیانی ردنوی
تی ات راضا آسا را سیانیه ای
که
رنننم سه سیانیه « ۷۷نفر » ات وراض
۴
سه خ ننت حکنرت ا سن نود،
تیر شعبه  ۲۶ا گا انقواب توهورا
سرگزا خناهد شد )۲۵ .جعفر انمعیو
رزندش ریوا  ،توس از
زا سی ر
احوود اجوورای احووکووام
حضوون
شهرن ا تبریز سوه زنودا آ شوهور
رن ق شدند )۲۶ .رجید حجاب تس از
احضا سوه ا نورای ا یون سواز اشوت
شد .ی سرا نهیا حجاب کی اه
ورچور
زنودا
کرران ا رکبونک
رخ ور زا
ا
انت )۲۷ .تیام
کای ا گل ری سواز اشوت شودنود.
 )۲۸توو ووی رووجوو ووهوودزا  ،کوویوو
ویوقوه
ا گل ری ساز اشت سا تن ی
سووه الوون روون ووت آزا شوود )۲۹.توون
ارینی ،تژ ه ار ننیلند ی سهایی
ا گا انقاب کور سوه یور نوا
حبس  ۲نا تبعید رککنم شد..

 )۳۳سیلت شش شهر ند سهایی سوا
اتهام های «تب یغ ت یه نزام » «ا ا
گر های رعاند نزام »سه ا گا شیراز
احضا شدند .سانی گا نموایونود ی
نازرا رو و
جارعه جهانی سهایی
ا
نیز سا ان ا سیانیه ای از ا زایش
اذیوت
سر جارعه ی سهایی ایرا
آزا آ ها خبر ا  )۳۱ .هوفوت تون از
ان وا
کا گرا رعد الای آق
ات وراضوا ایون
آذ سایجا غرسی که
نوا  ۹۶سواز اشوت
رعود
ا گا سه  ۵ری یون جوزای نوقودی
ازای  ۲۱روا حوبوس روکوکونم شود
تومرویون
سن ند ،سه هی تدم تنانایی
جزای نقدی خطر ساز اشت هل ند
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 )۳۲کینا صمیمی ،نر سویور ن وریوه
ز
ایرا ر ا از ساز اشوت شودگوا
جهانی کا گر سه  ۳نا حبس رککونم
سوا
یا ساز اشت
شد )۳۳ .نپید
تعهد آزا شد را انت یر شونوبوه
خن ش ا سرای اجرای حکم سوه زنودا
رچر رعر ی کند )۳۴ .حوکوم شوش
را حبس تع یقی  ۷۴ضرسوه شواق
ان وجونیوی
سرای ت ی ناننایی ،عا
روژگوا
تمیویود شود )۳۵ .ا ا کور
جم یدی هیا رورگون ،خوبورنواوا ا
رکیط زیلوت سوه «اتو وراا اجوبوا ی
ای ا گوا وعواال
تنئی ری » رن
رکیط زیلت )۳۶ .سواز اشوت شواتون
احلانوی ور تضون هویویوت رودیور
اتکا یه آزا کا گرا ایورا  )۳۷ ،حوکوم
شش را حبس تعزیری ناصر اشجا ی
توومیوویوود شوود )۳۸ .توو ووی یووننلووی
زنودا ا یون سوه
ان جنی نتوبوه
یر ک کر نا رب ا شود انوت)۳۹ .
ر وکونی روهودی
ح ویوانوه
ا نوناز ،توا ا
نیکبتت ،شاتر
کا شناک ا شد لفه حکوموت
نمیرم سنا سه الیو توقویودتوی)۴۳ .
االمه سرحی توننوط هومولورش سوه
نید )۴۱ .یکانوه
نی ه کا سه
تارری تننط تد ش سا توبور سوه و و
نید ،هزا ا رن نرکنب جنایت
یار که یا رل قیم تننط خون
حکنرت انجام ریشن یا سا ناخ ا
آرویوزش ،سوه
نانین سه شد تبعیو
جاروعوه ی رور نواال ایون اجواز ا
ری هد که حق زندگوی آزا انوه ا از
نوووو ووووب کوووونوووونوووود.
یوووواوووورا
شد ،صد حوکونروت از
هی نباید
این همه نرکنب ،ساز اشت ،شکنجه،
تبعی  ،سیتداه ی جنوایوت هومویون
کونود
رنون
انت که را ا
سوراسور سویتوداهو ویهوای
ن ونانویوم
زا ز کمر انت کنیم سایل ویوم.

ساید صدای ات راض را ا س ند کنیم توا
گنش حکنرت ا کر کنیم تون اش ا
س رزانیم .نه تنها سا رطاهب ا اگرانه
ضای رجازی
گزا ش ها سیانیه ها
که آ هم الزم انت ،سو وکوه ضور
صوکونوه ی ا وعوی
ا که
خیاسا سه این هوموه سویتوداهو ویهوا
ات راض کنیم ج ونی ایون حوکونروت
سیدا گر سایل یم اجواز نودهویوم کوه
ا سواویورنود.
سیش از این نوقوس روا
شرم را ریآید سانییم زیر ن طه ی
چوونوویوون حووکوونروو ووی هلوو وویووم
ا نوه
 حکنر ی که حقونق کوا گوراتنها تر اخت نمی کند ،س وکوه آ هوا ا
سوه
شاق ریزنود
ساز اشت کر
جزای نقدی ری یننی رککنم رویکونود
تا سه این نی ه س ناند صدای اتو وراض
کا گرا ا خفه کند سر سوکورا هوای
تومویوق خون نورتونش
ناخ ا ی
سوووووووووووووووووووووووووواووووووووووووووووووووووووووذا .
 حکنر ی که صدای ات راض زنوا سوهنواسوراسوریهوای جونون آرویوز
تبعی
جوونوولوویوو ووی ا خووفووه روویکوونوود.
ناسراسریهایی که تا تن این نزوام
ینوی نوهوا یونوه شود
رر ناال
ح ی زنا سا تفکر رر نواال ی
رر ا
اجوواز
روور ا خووانوونا
سووه خوون
زنوا
ری هند توا سو ونانود خو ورا
وا هوا
ا زیر شدیودتوریون
خاننا
رکر ریتها را هند یا ارثا یکوانوه
رینا اشر ی
تارری ،االمه سرحی
سووووووکوووووو وووووونوووووود.
ا
هووووووا
 حووکوونروو ووی کووه شوونووفووکوورا ،ننیلندگا  ،روعو وموا  ،ان وجونیوا ،
هنررندا ر عوهود
ر رجما  ،شاترا
که از آنایش زندگی خن سرای شد
ات و ووای وورهوونووی جووارووعووه رووایووه
ریگذا ند ا ساز اشت حبس کر
ا ها را ری هود.
زیر شدیدترین
 حکنر ی که نه تنها حق وا سورایزندانیا نیانی ا سه نمیت نوموی
شناند ،س که کایی که سرای ا از
زندانیا سه توعوهود خون توایوبونودنود ا
ساز اشت از کا روکور م روی کونود.
 حکنر ی که ردا عا حقنق کون کواا سه زندا ری انداز  ،عاالنی کوه سوا
تاش ریکننود توا کون کوا
جا
ا از
رکر م از حق زندگی تکوصویو
هند نور
خیاسا ها کنچهها نجا
کاک ک سونو وانونود توا سو ونانونود
انلا هایی رفید سرای جارعه شنند

روووعووو وووا

سوووزهوووکوووا

ن

وووننووود.

 حکنر ی که سه ترن ا ا زحم وکوشسورای
تزشکا ر عهد که سا جا
نجوا رور م ایلو وا انود نویوز حوم
نمیکند .هر زرا کوه سوه آ هوا نویواز
حودا و
ساشد ،سا را ا های رن وت
اسوزا ی
حقنق رزایا از آ ها ان فا
ریکند زرانی کوه ورا ا هوا سوایود
ائمی شن  ،آ ها ا از کا سرکنا کر
ا
اتو وراض صودای شوا
صن
کوووووونوووووود.
رووووووی
خووووووفووووووه
 حکنر ی که اضی هوای وانودجنایت کا ا سر نر کا ری گوموا توا
عاال نیانی اج ماتی ا سنوا سوه
ت وت
نوت چویون کور
هتنا
های سل ه سه اتدام رکوکونم کونود،
سد اینکه ایون وعواال حوقوی سورای
ا گواهوی
اش ن کی رلو وقو
تا النه ت نی اش ه ساشند سود
یار نوهوا هوای
اینکه ن ضائیه
د تانخ گنی چرایی چواوننواوی
ایوووون اتوووودام هووووا سوووواشوووونوووود.
وعواال
 حکنر ی که رر م رع رضنیانی اج ماتی ا سه ح ویوانوه
ترین شک رمکن نرکنب ،زنودانوی
شکنجه ریکند آ ها خاننا هوای
شا ا از حقنق نیانی -اج مواتوی
سوا
ح ی ر ی روکور م رویکونود
احت تمام ریگنید زندانی نیانی
نوووووووووووووووووووووووووودا یووووووووووووووووووووووووووم.
رون اتودام ،تور ،
 حکنر ی کهخیاسانی حذا عاال نیوانوی
گراندی ا نه تنوهوا سوه
اج ماتی
جارعه تانخگن نیولوت ،سو وکوه حوق
آزا انه ی خوانونا هوا سورای انلو ون
ا خناهی ا نا ید ریگیر
حقیقت
خاننا های ا خنا ا رن تیاور
اذیت آزا را ری هد ح ی تویوکور
ا سوه آ هوا توکونیو
ک ه شدگوا
نمی هد خاننا ها ا از حوق خوای
نپا ی رک ررانه نونگونا ی آزا انوه
ی تزیزا شوا روکور م روی کونود.
 حکنر ی که سه رهاجرا یا کا گرانویکه سه این ک ن تنا ریآ ند نیز حم
نمیکند آ ها ا سه الرق رت ر زیور
تکقیور نواوا روی ا یوا
سا تبعی
آ ها ا از حق زندگی رکر م ریکند
ک ووووووووووووووود.
روووووووووووووووی

رلویونال
 حکنر ی که توارواغگن،
اش از رق نر تا سه تا اند،
یح ن مار هل ند ،سد اینکه سوه
هور از چونود
رر م تانخگن ساشونود
گاهی ا را ی تر خن از شرکای خون
ا ساز اشت ریکنند تا از یر نن نایر
از
شرکا حلاب کا خن ا سوکونونود
ننی یار رر م ا ناکت کنند.
 حکنر وی کوه حو وی سوه شورکواهمراها خن ش نیز حم نمویکونود
هر کس صدای ان قا ش ا سرای اصاح
ارن س ند کر  ،ا ا سا حبس زنودا
تود ی نوهویوم
تهدید یا سا تطمی
رنوا و نواشوی از آ
د
سن
خارنش ری کند .سا ایونوکوه روی انود
صد این شرکا ،تغییر سنیا ین نواخو وا
سویو و ور
غیر رنکراتیر آ نیلوت
سرای راندگا ی حکنرت اناری تاش
کوووووووووونوووووووووونوووووووووود.
رووووووووووی
سیش از  ۴۱نا انت که زیر نو وطوه
ی یک اتن ی اناری ایرا هلو ویوم.
حکنر ی که سوه هویوک یور از اصون
سوا ح وی
انلانی تایبند نیولوت
گری تمام آ م ری ک د .حکنر ی کوه
سا ضرسا تیاتی نعی ریکونود روا ا

رنن کند تا جنایت های گذش وه ا
سه رارنشی سلپا یم .حکنر ی که سوا
جو ونی
سین
سراسر
احت تمام
چ ما رر م جا سه هب نید ایرا
غ ریگنید تا سو ونانود
رر م جها ،
سوراسور جوهوانویوا سوا
اش ا
صن
نی ی نرخ ناا ا  .حکنر ی که سه
هوویووککووس ،حو ووی سووه خوون ی هووای
خن شا هم حم نمیکند ،زیرا سکرا
های نواخو وا ی ،لوا  ،توبواهوی
ا ا ک ن نراتوای نوزوام
ناتنانی
سورای زنود
اش ا را گر ه انوت
این ک ی شکل ه حوا
راند
غرق شد  ،یا ساید شورکوای ر وکو
ناز خن ا رسانی کند یا آ هوا ا
گنشهای حفظ
حد یر تدا کا چی
سورای نوجوا
ریکند تا زرا نیاز
اسوزا ی کونود.
خن از آ ها انو وفوا
هی سا جن تمام این نورکونب هوای
ح یانه سیتوداهو ویهوای رودا م،
همنا صدای ات راض رر م سوه آزا ی
ناسراسری سویودا گوری
ک ی ،تبعی
ایون
انوت
های حکنرت س ند سون
ات راض ها ات صاب ها هر ز اسوعوا
توومویووقتووری سووه خوون
گلو وور توور
روطواهوبوا
خونانو وههوا
ریگیر

نطح جواروعوه روطورح
سنیا ی تری
روووووووووووووووووووووووویشوووووووووووووووووووووووون .
را را ا تا ی الهه ایرا این خ ننوت
هووا
هووا ،جوونووایووت هووا ،تووبووعووی و
سیتداه یها ا سوه شود روکوکونم
ریکنیم خن ا شریر زخوم
خاننا های آنیب ید روی انویوم
همرا سا رر م ربا ز شجوا ایورا
زندانیا نیانی اج ماتوی کوه سوا
از زنوودگووی خوون رووایووه
جووا
خوانونا هوای ا خونا ،
ریگذا نود
ریا ا خناهی را س ند انت توا سوه
ها
این خ ننت ها ،جنایت ها ،تبعی
هویوم .روا
سویتوداهو ویهوا توایوا
االمینا ا یم که کلوی سوه ا روا
نتناهد نید چا ی کا ایل ا گی
سراسر ن مارا  ،ا اروه ی روبوا ز ،
اتکا تومو انوت.
ایجا ت کیا
ساید نت سه نوت هوم سودهویوم
خن را ا د تمند کنیم تا س ونانویوم از
این همه نکبت سویودا گوری هوایوی
یوووووووووووووووووواسوووووووووووووووووویووووووووووووووووووم.
نووورسووو ووونووود
رووووا ا

صفحه 5
شما ی از جانباخ ه گا

یام آسا 8931

تووویووور ز سووواشووویوووم.

تووووا ی

الهووووه

ایوووورا

سرمقاله نشریه جبهه ملی ایران — شماره ۲۰۲

منافع ملی ما چیست و در کجاست؟

صفحه 6

سدیهی البیوعوی انوت کوه رلویور
نیانت خا جی هر ک ون سوایود
رصاهح رور روی
ان ای حفظ رنا
که آ نرزرین زیلت روی کونونود
ترنیم گر  .یعنی نیانت خوا جوی
ساید رنطبق سر رنا ر ی تب ن یا ه
نه سر اناک ن یوقوه
تعریر شن

د تمودا ا سورخوانو وه از
اناری
انقاب  ، 75از اس دای ان یای خن نوه
یوژ ی ایورا
تنها از این ار ویوازا
جهت احراز یر رون وعویوت انو ونا
اح رامآریز سهر ناور و ونود ،سو وکوه سوه
جهت رتاهور ایون اهوداا
اتماهی
نمن ند .
ربا

آروریوکوا
ضیهی اشوغوا نوفوا
گر گا گیری سیا تباال ساشد .اهب ه اگور
رصاهح ر ی ر ّ
دنزر سون ،
حفظ رنا
هوومووا شوورایووط هووم ،سووا اتووتوواذ
توانوخ
سوا ا
نیان ی نوت
رثبت سه نت ن ی که توراق
سون ،
از کر
آ سرهه سه ننی ایرا

د هوای حواکوم  .یور
أی رنا
روور رووی سووایوود
هووت روو ووی
اسوط
همزیل ی سا هومولوایواوا
سیناهم ی تعار سا جارعه جوهوانوی
جا ای حرکت کند که رقوصود
ک ون از نوزور
ان های آ تی بور
کلوب
ا صا ی  ،ت می صنع وی
حیثیت نیانی رهنای
شم
نوزور گور و وه شود
نطح جها
ساشد .
ایرا نرزرینی انوت سوا نواسوقوهی
صواحوب ورهونواوی
تا یتی کوهون
رون ووعویوت جووغورا ویوایووی
خ وا
اهبر ی رناس زیرزرینی گلو ور
رور روی
ارکانا راهی اس تونجوه
انوشتور کوه سویوش از
هنشمند
رونوطوقوه ،انو وکوقواق
هرک ن ی
اح ورامآرویوز
اش ن ضعی ی ان نا
رر ری رر ه نعا تومونود
جها
ا ا  .ارا ر انفانه حکنرت جمهن ی

ا هویوون حوورکووت نووا نووت جوومووهوون ی
نتل ین را های توس از
اناری
آرریوکوا
تیر زی انقاب ،اشغا نفا
توا خ 89
گر گا گیری کا کنا آ
آسا  8971سن  .نایهی این حورکوت
اتو وبوا
ناشایلت ،هوم حویوثویوت
هووم
وورهوونوواووی ایوورا رووتوود ش
ری یا ها ال از ارونا رو وت ایورا
رلد شد از آ زروا توا کونون
ک ن را ا از سهر گیری از رصتهوای
ا و وصوا ی سورای
رهوم نویوانوی
نید سه تی ر ت تننعه روکور م
ناخت .رنجب خصنرت سویوهون ای
ک ن شد کوه تواکونون ا اروه
سین
تکریمهای کمرشکن کنننی کوه
ا
نفس ا صا را ا سه شما انوداخو وه،
هما راجورای نوا نوت
نیز ی ه
ا  .جنی  1ناهه تراق تو ویوه ایورا
هم که صدام حلین یکو واتون توراق
آغازگر آ سن  ،نومویتونانود سوا هوموا

ریشد از آ جنی یرانار تیوشگویوری
نوا
یا حدا تس از کم ر از
کر
که از آغاز رنا ه گذش ه سن  ،سوه آ
تایا ا  .زیرا آ سرهه ،هوم اروکوا
اشوت
خاتمه ا سه جنی جون
توا آ
هم یا ت خلا هوای ا
زرا ا از ک ن هایی که خن ا ال ب
تر اخت خلا هوا سون نود روقود
ارکا سوه تو وت
ریلر سن  .که هر
ی
ننء نیانت تدم شناخت
نورانوجوام،
نیانی رن فی گر ید
جنی تس از  1نوا تودا م سوا ا
سوه
روعو ون
صدها هزا شوهویود
وت سوا هوزا
گف هی ئیس جموهون
ال خلا  ،سا تذیر ه شود
ری یا
ط ناره  731شن ای ارنیت ،از الورا
هوبور
جمهن ی اناری یا سه سویوا
انقاب اناری سا ننشید جوام زهور
خاتمه یا ت اکنن کوه  93نوا از
تایا جنی نپری شد . ،

آیا رنا ر ی ایرا ایجاب نمی کر
ال
نمیکند کوه روا هوزا رویو ویوا
غرارت جنی ا از هت توراق کوه از
نزر نازرا ر ر وکود آغواز کونونود
اننناً رنظر سوه
جنی شناخ ه شد
هوت
تر اخت غوراروت انوت ،از آ
یا ت کنیم؟ هما گننه کوه
رطاهبه
خلوا هوای
هت کنیت تم کر
خن ناشی از تهاجم صدام حلین سوه
کنیت ا از تراق یا ت نمن  .سه یوژ
ا
این زهایی که سرای ناروا
سه ا ضا راگیری کر نا ر قاضی ام 7
ال ی از صند ق سیوناهومو و وی
ری یا
سوا جوناب رونوفوی سور
تن شد
شد ایم ؟
رونوطوقوه کوه
انقاسا زنجیر ا
تکت نام "سها ترسی" از نا  3282سوا
نوت ور ش از
خن ننزی یر جونا
تننس آغاز گ ت نپس سه رصور
سوه شوکو
یومون
هیبی نن یه
نایر ک ن های رنطقوه
رکد تری
تلری یوا وت ،نوا ضوایو وی تومونروی
شهر ندا این ک ن ها از انو وبودا
یک اتن ی از یر الرا از قر لوا
تقبراندگی که خن رع ن ان بدا
یک اتن ی هل نود از الورا یواور،
تار اص ی این یامها سن  .صرانزور
از نا ضای ی گل ر رر م ،نباید تای
استها ک مکشهوای ود هوای
آ
را رنطقهای ا نویوز
خا جی
حنا ث نا ید گر ت
زیرا که از زرا رونا وقوتنواروه نوری
هتهوای
نایکس تیکن  ،نمایندگا
نوا 8381
ورانلوه
انا یس
تقلیم کر ک ن های رونوطوقوه سوه

تننا حنز نفنذی خن شا  ،تاکونون
رونوطوقوه
د های انو وعوموا ی
ر غن نبر آشکا تونوهوا سور نور
هلو ونود  .سوا ایون
رنا خن سن
رصاهح ر ی ایورا
ا ها کدام رنا
این رنا ا رونوطوقوه ای ا
ایجاب ری کر ؟ ارا حکنرت جموهون ی
انووارووی ،ظوواهووراً سووا ایوود ی صوود
ایون سواتواق سویانو وهوای
انقاب،
گیریها گام نها  .اضوح انوت کوه
انقاب صا کر نی نیلت ،سو وکوه اگور
کوانون خون
جذاسیت رن قویو وی
اش ه ساشد ،ر تهای یار خون سوه
نوویووازی سووه
نووبووا آ روویآیوونوود
ن ک ی نزاریگری ندا  .کوه
ر انفانه نر ردا ا انقاب اناروی
سا تم کر خنیش  ،هویوک جوذاسویوت
وراهوم
رن قی ی سرای انقواب ایورا
نکر ند .
تا یخ  31ژانونیوه
یام رر م نن یه
 3288سه نبا ضرب ش م یور رور
نن ی تننط یر ا لر تو ویوس آغواز
توزواهورا
شد .تا رد ها سه صون
صدها هوزا نوفوری تو ویوه حوکونروت
شوهورهوای
یک اتن ی س ا انود
رت ر نون یوه ا اروه یوا وت  .ایون
زهووای رووتو و وور سووه
توزواهوورا
زهوای جوموعوه کوه سوه
خصنص
نامهای جمعه آزا ی  ،جوموعوه توز ،
جمعه رقا رت  ،جمعه شهدا  ,جمعوه
یار اناری نام گذا ی شود
ربا ز
سن  ،شهر های ر وق  ،توا ،
یار شهرها سور گوزا
حمص  ،الذ یه
ز  81روا ک 3288
ریشد .

شهر تا  ،تزاهرا رر م سرای ا هیون
سا تننط نیر های نزاری س ا انود
سه خن ک ید شد چها نفر ک وه
شدند  .این چها تن  ،ا هین ورسوانویوا
یاری سن ند که تا کنن  3نوا الون
صدها هوزا نوفور ک و وه
ک ید
ری ین ها نفر آ ا سه جای گذاش وه
سه ت ی از خای تبدی
نن یه ا یرا
کر انت .
نوپوهور
زهای اخیر تکونالتوی
کو
نوزواروی نون یوه
نیانی
رنطقه سه چ م ری خن  .جدا از آ
چه که ربنی سور رصو وکوت انلو ون
خر از نن یه از الرا سویور شون ای
ارنیت ر ی سیا شد ساشد یا خیور،
جدا از گف هی نمایند ی روجو وس کوه
نون یوه
هزینهی جمهن ی اناری
ال ذکور کور
ا از  32تا  92ری یوا
انت .نینا این انت که چه کلی
رونوازتوا
تانتانی خاهت ایورا
نن یه سا آ همه هزینههای هنافوت
آ جوا از
آ تعدا جا هایی که
کینهی رو وت
نت ت این سغ
ایرانی خناهد
نن یه نلبت سه ایرا
سن ؟ .
رصاهح رنا ر ی ایرا سا خاهت
گیری های رنطقه خصنرت زید
سا سرخی از د های جهانی اتکا سا
سعضی از د های یار  ،همخنا
ا
نازگا نیلت  .رنا رو وی ایورا
اسط ن انه تنأم سوا احو ورام
ساید
ر قاس سا تموام ک ون هوای جوهوا
تمرکز ی جنوبوش غویور رو وعوهودهوا
جل جن کر .

صفحه 7

نش ر جبهه يل ير ن
اصل یکم :حفظ تمامیت ارض ،استقرار حاکمیت میل و استقالل سیایس
برخاسته از اراده عمویم ملت ایران در نظام جمهوری مبتن بر اصول
دموکرایس ،حقوق ر
بش و حاکمیت قانون.

ر
خارج مستقل ایرای بر پایه حفظ مصالح و منافع
اصل هفتم :اتخاذ سیاست
میل و حفظ تمامیت ارض کشور ،پشتیبای از اصول و هدفهای منشور ملل
ر
ر
واحیام متقابل با همه ملت ها و کشورها بویژه کشورهای
دوسن
متحد،
منطقه و مبارزه با هرگونه تروریسم فردی ،گرویه و ر
دولن.

پرونده سازی جدید در زندان؛ امتناع مریم
اکبری منفرد از حضور در جلسه بازپرسی
تنج

نبه۲۲ ,ام خر ا ۱۳۹۹ ,

خبرگزا ی هرانا – رریم اکوبری رنفور ،
زنودا ا یون ارور ز
زندانی نیانی
چها شنبه  ۲۱خر ا را جهوت تفهیوم
اتهام از ساست تر ند جدیودی کوه اخویرا
سوورای ی گوو ن شوود سووه صوون
شووفاهی سووه ا نوورای ا یوون احووضا
شد .خانم اکبری رنفر سه هی شین
کو ن  ،تودم یا وت
سیما ی کر نا
همننیون تودم
ک بی اساغیه ا گوا
ایون
ن رنی سوه کیو از حوضن
ج له سازترنی خن ا ی کر انت.
سووه گووزا ش خبرگووزا ی هرانووا ،ا گووا
خبری رجمنته عاال حقونق سو ر
ایرا  ،ارور ز چها شونبه  ۲۲خر ا روا
 ،۱۳۹۹رووریم اکووبری رنفوور  ،زندانووی
زنوودا ا یوون سووه صوون
نیانووی
شووفاهی سووه ا نوورای ا یوون احووضا
شد.
خانم اکبری منفرد به دلیل شلی
بیمللاری کرونللا در کللد ر للد
دریافللت کتللبی اب دیلله داد للا و
همچنین د دسترسی به وکیل
از حض ر در این جللهه بازررسلی
خ دداری کرد است.
احللضار خللانم اکللبری منفللرد بلله

شعبه  ۲بازررسی دادسرای اویلن
به ریاست قاضلی حلاجی ملرادی
به اتها سر دادن شلعار در شل
 ۲۲بهمللن مللا  ۸۹صلل رگ رفتلله
است.
توووا یخ  ۱۸خر ا روووا آتنوووا
تیووو ر
ائمووی ،کنوو ار روودنی رکبوونک
همیون شوعبه سوه اتهوام
زندا ا ین
نزووم زنوودا از الریووق نوور
“اخووا
شعا ت یوه جمهون ی انواری”
ا
روون تفهیووم اتهووام وورا گر ووت .خانووم
ایوون ج ووله
ائمووی تووس از حووضن
ا کر سن .
سازترنی اتهام ا
روووریم اکوووبری رنفووور  ،هوووم اکنووون
یاز همین نا از حبس خون ا سود
ح ی یر ز ررخصی نپری ریکنود.
ی تا یخ هم ی را نوا ۱۳۸۸
تووووس از حوووونا ث تاشوووون ای ۸۸
خر ا رووا نووا سعوود
ساز اشووت
تننط شعبه  ۱۵ا گا انقواب تهورا
سه یانت اضوی اسناهقانوم صو ناتی
سوووووووووه  ۱۵نوووووووووا حبوووووووووس
تعزیری رککنم شد .اتهام ایون زندانوی
نوازرا
“رکا سه از الریوق توضنیت
رجاهدین خ ق ایرا ” تننا شود اروا
خن ا آ ا ا ندانل ه انت.
خانم اکبری تس از حد  ۹روا تکمو
یکوی از نو ن های انفورا ی
حبس

ساز اش اا زا االاتا رننونم سوه
سنود
سند  ۲۳۹زندا ا ین ،سند ر وا
زنوودا زنوودا ا یوون از رهررووا ۸۹
زنوودا جووایی شووهر تکموو حبووس
ا یبه ت  ۹۳سوه همورا
ریکر
 ۸ز زنوودانی یاوور سووه زنوودا رچوور
آنجا توس از
ارین رن ق شد .ا
ننش و ن
ات و راض سووه شوورایط زنوودا
نارووههای ر عوود سووه رراجوو تق یوود،
رووولینال نزوووام احمووود شوووهید،
گزا شووار نوواسق یووژ حقوونق سوو ر
ارون ایورا  ،سوه
نازرا ر ر کود
سند زنا زنودا ا یون رن قو شود توا
ارر ز آنجا تکم حبس ریکند.
سورا رریوم
الزم سه ذکور انوت کوه
نا های  ۶۳ ۶۳سوه
اکبری رنفر
نووازرا
اتهووام ا تبوواال تووضنیت
رجاهوووودین خ ووووق ایوووورا تننووووط
ایوورا اتوودام
ا گا هووای انقوواب
شدند .سرا کنچر خناهورش نویز
تاسل ا نوا  ۶۷همزروا سوا رون
اتدام زندانیا نیانی اتدام شدند.
رزند انوت
خانم اکبری رنفر را
تا این هکزه از حق آزا ی رو ر ال
ا
حوو ی یوور ز ررخووصی الووی
حبس خن رکر م راند انت.

نش ر جبهه يل ير ن
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تامی و حفظ حقوق و آزادی های
اصل دوم :تاکید بر ر
اسایس مردم ایران به ویژه آزادی حزب ها ،انتخابات و
مطبوعات و برابری حقوق زن و مرد و مبارزه با هرگونه
تجاوز به حقوق ر
بش.

پرده برداری از بزرگترین پرونده فساد :کل درآمد نفتی
ایران 8 :میلیارد ،رقم فساد 5.7 :میلیارد دالر
تصر ایرا " -ج ی نبکانی" کوه هوم
اکنن سوه تنونا ر هوم یور شو م
تر ند ای سه اتهوام شون  87ری یون
تر نود
تنرانی رکاکمه ری شون ،
یاووری کووه سووه تنوونا "جعبووه نوویا
ت ر شیمی ایرا " نام سر ری شن
ا همدن انش ر هم انت سوه اخوا

ال
کنیم ،سه تد تقریبی  5.7ری یوا
نوووووووووووووووووووویم!
رووووووووووووووووووووی
یار نهم ک ایرانوی هوا از
سه تبا
ال
وور ش نفووت شووا  1ری یووا
هما حا ج یو
نا سن انت
همدنووووووو انش
نوووووووبکانی
ال حیوور
ت ر شوویمی  5.7ری یووا

تر ند ت ر شیمی کوه
همدن انش
تهووی شوود نووفر ایرانیووا نقووش
ّ
اال نوبکانی
اش ه اند صوا شون
ها تکثیر ری شنند اهب ه سا م های
شت تر لا های کثیر تر!
کیووووووو نوووووووبکانی
تنضووووووویکا

171
ا ووصا ی سووه ووم  1ری یووا
یووووووووووووووووووون .
ری یووووووووووووووووووون

اخا کر اند! چنین حجمی از
ری
لا سلیا شافت انایز تانر سوا
انووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت.

تی ان و ا ایون خوبر ،کیو ج یو
نوووبکانی سوووا ا نوووا ناروووه زیووور،
تنضوویکاتی ا کووه تینوواً رن و ر رووی
شن

اگر این تر ند رل قا ً سر نی شن -
که ری شن  -تیو ر یور نوانه هوای
رور م صوبح شوام
ک ن ری شن
سا ا نتن ری گنیند رجازاتوش
ا خنانووووووو ا روووووووی شووووووونند.
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اهوب
سرای هم نعت لا ی که
همدنو انش شود ،
اتهام ر نجه ا
وم تنجوه
کا ی انت سه چند تود
کنیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
 171ری یون
م اتهاری 1 ،ری یوا
یوون انووت .سووه یمووت ز ،ایوون ووم
سیش از  899هزا ری یا تنرا انوت.
یعنی  892هزا ری یا تنرا سی ر از
لا  9هزا ری یا تنرانی رعر ا!
ر هم یور ا آ تر نود  ،روه آ ریود
خوور ا  8939اتوودام
اریرخوولر ی
خوور ا  ،8933سووا
شوود؛ اروور ز ارووا
تر ند ای رناجه هل یم کوه  57سراسور
توور از تر نوود رووه آ ریوود انوت
سوز
یوور شو م ر همووا
ر هووم اش،
ن ل ه انت کم ر سا ا صکبت
شووووووووووووووووووووون .
روووووووووووووووووووووی
آرود
ز گذش ه اتام شد کوه کو
نا گذش ه 1 ،ری یوا
نف ی ایرا
ال سن انت نک ه تکا هند ایون
 171ری یون
انت که اگر  1ری یوا
ین ی تر ند نبکانی ا سه ال تبدی

ت ر شیمی ،یکوی
از رناس اصو ی
آروودی ر ووت ایوورا
ووووی
انووووت
ا ووووورا ی راننووووود
نووووووووووبکانی
همدنوووووووووو انش
چنین سر این رنبو
آروووودی چنووووبر
رووی زننوود ،رع وونم
انت که رور م ا
سه نمت قر ری
سرند خن شا
سوه
سر تا ور
یش رر روی کوه
نووا شووب ندا نوود
رووووووی خندنوووووود.
سوووا ایووون ا صووواا،
چناننوووه اتهاروووا
رنووووووووووووود
کیفرخنانووووووووووت
نبکانی سه تاییود
ا گووووا سرنوووود،
ان زوووا روووی
خووون
حکموووی
ت یوووووووووه ی

مقاله پال هایدمن در ژاکوبین

شورش مؤثر است
هیبراهیوووووولم آرریکایووووووی
اسطهای ر تصا ر نا و
ا .
سا ات راضا نویاها
از یر نن ،هیبرا ها خن ا
نوو ا نز یوور ل یووا سووه
اصووطاح ر کوودا ) آ رووا
سراسوووری نووویاها توووصن
ریکنند از نونی یاور-
ن کم از نوا های هوه
 ۱۹۳۳تا سه ارر ز -هبیرا ها
از ربووووا ز گری نوووویاها
اص ه گر ه رع قدند که
چنیوون یکوور ی نووه تنهووا
چندا کمکی سه آ را آنها
نمیکنوود س کووه سووه تقنیووت
رنضووو ررتجعوووا رنجووور
خناهوود شوود .اکنوون کووه
شوووووون شهای ر عوووووود
نرانووور آرریکوووا ا وووورا
گر ووه ،ایوون تفکوور تووا
هیبراهیوولم آرریکووایی سووا
یار خن ا ن ا ا انت.
سرخی از تاشهوا سورای سدنوت آ
حمایوووت از آ روووا سراسوووری
توووناز
حاهیکوووه شووون شها ا
نووویاها
رککنم ریکننود ،خنود آ سون  ،رثو
اید رضکر تد ناال انه ای کوه یورا
ناخ ما ها ا کا ی رنکوصر سوه
کر
»آنا شیلتهای نفید« ری اند.
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چنیوون ان و دال هایی ،سووه جووز اینکووه
نرکنب ت یس ا تنجیه ریکند ،نا وی
سوولیا ی از اشووکا ات و راض نوویاها
اهب رن تاییود هیبرا هوا
انت که
نمیگنجد.
ر فکرا رهیت وهتر اروا ا زیرکانوه
نا اح وی
ا
ظریرتری سورای نو ا
خوون از ایوون شوون شها یا هانوود ،آنهووا
ان دال ریکنند ،این شن شها وا غ
از آ که تا چه انداز رنجه ساشند ،تنهوا
ررتجعا ا تنانمند خناهند کر .
ستت سا این نو ه از ر فکورا همورا
سن  ،چرا که رقاههای که اخویرا تمور
انن لان ا ت نم نیانی انو اا
ترینووول ن ) رن ووو ر کووور  ،چنیووون
انووو دال شووود کوووه شووون شهای
نووا های هووه  ۱۹۶۳ای هنوودگا

مینیاپولیس-مه ،۰۲۰۲اعتراض به قتل جورج فلوید (آمریکایی افریقایی تبار) به دست پلیس سفید

نفید لآرریکایی) ا ترناند آ هوا ا
سه نمت نیکلن ر مای کر .
رقاهووه انوون رط ووبی رنشووکا انه
حوووونز ت وووونم اج موووواتی انووووت
ن یجهگیری آ نا ی یا رؤید رنض ایون
ا یکا هوا
رون
ن ه از هیبرا هوا
ا کووووه
نیوووولت .کووووارا ارکووووا
شووون شهای نوووا های هوووه ۱۹۶۳
رنجوب ا ووزایش حمایووت از نیکولن
ربا ز ان تاسواتی ا سوا شوعا »نزوم
انن «شد ساشد.
رقاهووه انوون ایوون هف ووه سوولیا روون
تنجه ا شد ،هرچند سی ر از جانب
آ نو ه کووه نووعی اشو ند ن یجووه
این رقاهه ا سوه انو دال های تجرسوی
خن سلط هند.
وووا  ،ننیووولند رکا زوووهکا
اک
نینین یتووووایمز ،کووووه اغ ووووب روووور
یدگا های هیبرا انت ،سا ان فا از
ایوووون رقاهووووه انوووو دال کوووور کووووه
هیبرا هووا اگوور ریخناهنوود تووا رانوو
اکنش نیانی گول ر تری شونند،
»رلینهی ی یژ سرای تدسیر اندیو ی
رها کر «شن شها ا ند.
هف وه تیوش سون کوه هیبرا هوا
تنها
هوووووت تراروووووس ا سوووووه انوووووطه

ن یجهگیریهای سی راحزهاش سه سا
ان قا شدید گر ند ،آنها خن اکنن سوا
تووصریح آ کووه هووه  ۱۹۶۳اسووت کوور
شن ش همی ه همه جوا زیا ستوش
انت ،یقا هما کا ل هوت تراروس)
ا ریکنند.
زمانیکلله مللرد دمللار م رومیللت
میشلل ند زمانیکلله بللی ارز
بللللل دن جانلللللدان هلللللر روز در
ویلللدی هایی کللله در آن ت سللل
مام ران دوللتی کلدته میشل ند
دید میشل د و زمانیکله نالا
سیاسللی ف کتشللان را نادیللد
می یرد دیر یا زود سعی خ اهند
کللرد تللا مدکلللدان را در رصلله
ملی به هر طریقی که الز باشلد
مطرح کنند.
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این اید که شن ش رمکن انت ا را
هوای زروانی ر فوا
ر فا تی
سرجا گوذا  ،رنضون تینیود ای انوت
که آنها ترجیح ریدهند ا آ ن نند.
ا هین ات راضوا «جوا نویاها رهوم
انت » نا های  ۲۳۱۵ ۲۳۱۴ا
رگننون
نزر سایرید که ررکز آ
ایاهوت
ایاهت ریلن ی سواه یمن
ووا ایوون
رری نوود سوون  .سوورای اک
شن شها اش یاق رکا زهکا ا سورای
آ
زندا ها ا ناسن کور
اصاحا
ها ا صر ترارس را ا .
ارا شناهد خون تنجوه انودکی سورای
ن و رک انووت.
ایوون ان و دال
حقیقوووت ،ا هوووای رب ووونی سرا کوووا
تمنری سر این الهت ا نود کوه چنیون
توا یخ سیو ر رنجور سوه
اتیز هایی
نزرا ر ر ی نژا ی خناهند شد .الی
هه گذشو ه ،ررکوز نزرنونجی تون از
رر م ترنید انت که آیا ک ن سورای
از سراسوووری
االمینوووا حاصووو کووور
نفیدها سه انداز کا ی کا
نیاها
کر انت یا الزم انت کوا سیو ری
ن یجوووه ایووون ا کوووا
گووویر .
صووون
نووونجی هوووا ا ووورا جنبوووش «جوووا
نیاها رهم انوت »سوه ضونح یود
ریشن .
ریا ا را ی که رون نزور نونجی
نووا ۲۳۱۵ ۲۳۱۴
را گر هانوود
تعدا سلیا سی ری از رور م گف هانود
کووه کوو ن الزم انووت سوورای حووصن
االمینا از سراسری حقنق تغییر کند.
توا یخ اخویر شون شها ،رگننون
ساه یمن انووو ثنایی نبن نووود .شوووناهد
سولیا ی جون ا رب ونی سور اینکوه
شن شها رولبب تغیویرا تیو ر انه
سن ند.
یر رقاهه جدید وای توس از شون ش
ا نوی کینووی ل شوون شهای ۱۹۹۲
یا ه
هس آنج س) ا سر نی کر
هسآنج ووس ،شوون شها
انووت کووه
جهوت
نبب شدند تا ای هندگا
رنکرا ها حمایت ازرودا ک ه وی
تجهیز شنند.
وی
سری انیا ،شن ش نوا ۱۹۹۳
آغاز شد که را گا تاچر نعی کر تا
راهیا نرانه نز هی اسو تنجهوی سور
خوودرا رک ووی ضوو کنوود .هرچنوود
حووزب کا گووور
کووری ر وودا
جریووا
شوووون شها ا تکووووت تنوووونا کووووا
«آنا شیووولتها »رککووونم کووور  ،اروووا
کمپینی سرای ا از ساز اشو ی هوای
حقیقوت
ناآ اریهوا سنجون آرود کوه
ست ی از جنبش تمنری رقا روت
سراسراین راهیا ها سن .
تاش های از تایین سوه سواال سکرانوی ا
کووه
سوورای حووزب رکا زووهکا تدیوود آ
رنجر سه ان عفای تواچر هغون راهیوا

شورش هارلم  -۴۶۹۱اعتراض به قتل جیمز پاول نوجوان  ۴۱ساله آمریکایی-آفریقایی
تبار به دست افسر پلیس توماس گیلیگان
نرانه شد.
رن شن شهای هوه  ۱۹۶۳سولییا
تینید تر از آ انت که ان ا هیبرا
سا هراک ای هنودگا نوفید
زرا نیکلن سه تصنیر ریک د.
سه تننا یر نمننه ،شناهد رول دهی
جن ا ربنی سور اینکوه شون شها
رنجووور سوووه ایووون شووود کوووه هوووت
شوووهرهای قووویری کوووه شووون ش از
آ ها آغاز شد سن سی ر هزینه کند.
ک واب «خو ننت
جیمز ،س ین ساتن
نووا  ۱۹۷۸رن وو ر
نوویا « کووه
شوووود ،روووولیرهایی کووووه شوووون ش
نیان ازا ا ا ا ا سه تنجوه سوه ایون
نک ه ریکند که نیانتهاشوا چوه
ا
ا ری سر رناالق شهرن ین قیر ا
رل ند کر انت.
زرانیکووه سوولیا ی از تژ ه و ارا
ت ووونم نیانوووی سوووه جنبشهوووای
ات راضی سه رثاسوه ننتوی انپریو ی
جمعووی ریناریوول ند ،جیمووز سوواتن
ن ا ا که شون شها ریتناننود سوه
رنزهووه یوور تانووخ تقانووی سووه نا یوود
گر ه شد ساشند.
ا نووود کوووه
سعووودها تکقیقوووا نووو ا
شووون شها ریتناننووود سوووه ا زایوووش
وووا
حووونز
اخ وووصاص سن جوووه
رنووواالقی کوووه
سهزیووول ی حووو ی
نژا ترنوووووووو ی نووووووووفید وووووووونی
یار ،ح ی
سن  ،رنجرشنند .سه تبا
اگر شن شها ا کا تمنروی نوفید ا
سووه نوونی رکا زووهکا ی نوونق هوود،
ریتناند تین حا رزایای رهمی ا
رنوواالقی کووه شوون ش خ ا سووه
همرا آ .

هرچند تیاردهای نیانی شون شها
سوولییا تینیوود تر از آ هوول ند کووه
ان ا های اخا ی هیبرا الهت روی
کنند ،یر حس رهموی جون ا کوه
آ این رلاهه سه حاشیه ری .
رجمن  ،تبعا نیانی شون شها
هر چه ساشد ،این رنا سوه الون رودام
شهرهای آرریکا تکرا ریشنند.
زرانیکوووه رووور م چوووا رکر ریوووت
ریشوونند ،زرانیکووه سووی ا زش سوون
یودینهایی کوه
جان ا هور ز
هووو ی کووو ه
آ تننوووط روووارن ا
ریشنند یود ریشون  ،زرانیکوه
نزووام نیانووی اکتشووا ا نا یوود
ریگیر  ،یر یا ز نعی خناهند کور
تا ر ک ا ا ترصه ر ی سوه هور
الریقی که الزم ساشد رطرح کنند.
یودینی صوریح
چناننه کوا ی ب
صا انهاش گفت « ید این که رور م
ریزننود  ،سینهایوت
نت سوه غوا
خو ماین هوول ند ،رووی انیوود  ،ایوون
حس ا سوه رون ا کوه س وه! سواالخر !
ساالخر  ،اال این را سه خطاهوا حورا
را ا ریشننند».
هرچند هیبرا ها نت ا ند تا سلیا
چنیوووون
روووون ا زش شوووونید
هکزووههایی سانینوود ،آنهووا سووه شوونی
ترجیح ری هند که چنین نکنند.
منبعJacobin :

یافته تازه محققین دانشگاه ناتینگهام :سازمان تروریستی
»فدائیان اسالم «مرتبط به اداره جاسوسی »ام آی سیکس «
انگلیس بود

جمعه۳۳ ,ام خر ا ۱۳۹۹ ,
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رکققیوون گوور ت وونم نیانووی سیوون
ان اا ناتیناهام سه ردیریت
اهم
تر لن « ی کن رر» که اخیرا نیوز
الی ی م رل ند «ر کوه کن توا »سوه
جزئیا تاز ک ر شد ای از کن توای
نا  ۱۳۳۲سور ت یوه رکمود روصدق
ر ی شود نفوت تر اخ وه انود ،اتوام
کر اند که سر اناک رودا ی سازیاسوی
شود از آ شوین هوای هوت انا یووس،
ا تباال نز یر سوا
دائیا انام
گر
نوووازرا جانننوووی انا یوووسMI6 ،
سووون انووود .البوووق یا وووه هوووای ایووون
ک ور
رکققین ،از جم ه ا دام سوه تور
ووواالمی ،زیووور ارووون خا جوووه هوووت
رووصدق ،کووه تننووط وودائیا انووام
انجووام گر یوود ،سووه نوو ن روول قیم
انا یس سه ردیریت سن جوه تور ازی
 MI6صن گر ه سن .
شکی نیلت که این یا وه هوای تواز
نووه تنهووا از هکوواظ تووا یتی ا زشوومند
رکوولنب ری و نند ،س کووه همننیوون از
اسطووه سووا تووا یخ
اهمیووت خاصووی
ا عیت های ت ت تر انقواب نوا
 ۵۷سرخن ا نوود ،از جم ووه تا یتنووه
ا عیووا هییووت رنت فووه رارن یووت

نازرانی آنا  ،همننیون نویناالتی
که رن نید ت ی خارنه ای ،هبر
کنننوووی جمهوووون ی انوووواری ،کووووه
ودائیا
ر تصا اسط نز یکی سا گر
انام اش ه انت رطرح ریار اند.
گذشو ه
اگرچووه رکققیوون رت فووی
اسوط آیوت
رن
شنی
رل ندا
هللا کاشووووانی سووووا نووووازرا هووووای
جانننووی آرریکووا انا وول ا ا ائووه
اش ه اند لرثا تکقیقا رن ر شد
تننووط « ی تاکیووه » یووا « ا یوونش
ساینوود » ا سبینیوود) ،ارووا ایوون ا هیوون سووا
اسطووه
روون
انووت کووه االاتوواتی
ووودائیا انوووام سوووا نوووازرا
گووور
جانننووی انا وول ا ا ائووه گر یوود
انت.
گف نی انت که البوق انونا رن و ر
شد  ،رلینهین انا یلی آرریکایوی
ت ت تر کن تای  ۲۸رور ا  ۱۳۳۲توا
آخورین هکزووه هوا ن نانول ه سن نوود سووه
ن یجه نهایی اج سوه ایون سرنوند کوه
چه کلی ا سایل ی جایازین روصدق
کنند ،سین ان تاب گر ههای رذهبوی
لتکووت هووبری کاشووانی) گر ههووای
نزاری لسه هبری ژنرا زاهدی) رور
آ نوا نهای وا رتوه
سن ند .اگرچه
سه نام زاهدی ا ا  ،ارا سه نزر ریرنود
سوا تنجوه سوه جنبوه
سا گذشوت زروا

هووای رت وور نیانووی اج ماتووی
کو ن  ،ستووصنص سووا تنجووه سووه ووا
نزاریا که آ ام ارا رودا م ایود
شا
«ان قا »نیانی ا صا ی ایورا
از غوورب ا تیووش ریراندنوود ،نزوور غوورب
یونی خون
نهای ا سوه نونی رع مودا
لکاشووانی ،وودائیا انووام هییووت
رنت فه) سازگر ید ساشد زرینوه هوای
انقواب
نید این نو ه
سه د
 ۵۷ا راهم کر ساشد.

شهرام ارشدنژاد

زبان فاریس و مسئلهی بیان سوژه ،مورد خاص تنظیم زبان
فاریس سیایس،
ِ
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وووووووصد ایووووووون
ننشوو هی کنتووا
سوورانایت ن ذهوون
خناننووود سوووورای
کنکوواش سوور نوور
"رعنی" انت،
اندیوووووووووووو ید
تیرارن تناس این
رلی ه .نمننوهی
رقوام
خاص ،تک یو زسوا ا نوی
تنضیحگر تنصیرگر ت ریحگر ت وم
نیانت نیز ارر نیانت انت .روا
اژگانی ا ا زسا ا نی ریکنیوم
ح وووا اژگوووانی ا رینوووازیم کوووه
شن نیل ند ،هی تنهوم
رعنای ا
انووایی سووه رووا ری هنوود .زایووش ایوون
ارور نیانوت کو ن ا ی
تونهم
سلیا زیانبا انت.
آیووا رووا ریتوونانیم سووا زسووا ا نووی
نوووونژ های خوووواص ا از حوووونز ی
رهنای یار سیا کنیم؟ آیا هم را سا
هم ساشندگا رهنیِ یار سوه صِورا
ترجموووه سراسوووری ریکنووود؟ آیوووا روووا
ری همیم آ ها چوه ریگنینود؟ از آ
یق و ر سپرنوویم آیووا اژ ی ا نووی
سراسر یق خن ا حنز ی رهناوی
ِ
یار تیدا ریکنود؟ ر ونی کوه سوه نوام
ترجمه تنهید ریشن تا چوه انوداز سوا
ر وون اصوو ی سراسووری ریکنوود؟ ایوون
رقووام الوورح
ننش و هی کنتووا صوور ا
ترنش انت.
س ژ میهت؟
ل Categories) Kategoria
ا نووطن
سه را ریگنیود کوه نونژ سوه رعنوای
هل ی انوت .نونژ هوم
سن
جنبه زسان نانی رعونی ا کوه روا
آ ا ات جم ه یا گزا روی انیم،
هل ی آ اتو
هم الهت سر سن
ریکند .ات سرای سن نش نیازرند سوه
ع نیلت ،هی عو نیواز سوه اتو
ایوون سکووا ،رووا سووا جنبووهی
ا .
زسان نانووی نووونژ کوووا ی نووودا یم.
جنبوهی هول ی
رنضن سکوا روا
این سکا جنبوه
ننژ انت .ننژ
ذهوونی تووصن ی خیوواهی نوودا .
زرینهی هل یشنانی ننژ ا ای
ا  ،تانخ ا نطن سه
جن انت.
ُر ُث ا االننوی Kategoriaا نوطنیی
سا وووت category
انوووت .نووونژ

اینجوا
رعنای جن ی رییاسد .لرون
ریساید از خناننود تونزش ستوناهم از
این کوه ناچوا هول م سرخوی اژگوا
ر ون
سیاانه ا سه خاالر تمرین وت
سووه شووک تا یتیشووا حفووظ کنووم).
این رقدره سا ی سکوا روا سور نور
اژگووا زسووا ا نووی سوولیا رهووم
انت .زیرا هنااری که روا زسوا ا
رقووام خاصووی سووهکا ریسووریم ،سوورای
سووووا ی
نمننووووه ،هناوووواری کووووه
نیانوووت نوووتن ریگووونییم جنبوووه
اژگا سولند
زسان نانی گزا ها
کووا ی نیوول ند ،رووا ریسایوود سووه
حوونز ی جوون ی ک مووه ووت کنیووم.
غف ووت از ایوون اروور ساتووا نوور گمی
شووننند ریشوون  .گنینوود
گنینوود
چیزی ریگنید شننند چویز یاوری
رییاسووود .ا تبووواال سوووه شوووک
هل یشنانووانه لنوونسژک ین) سر وورا
هووم
نمیشوون  .ارووا هووم گنینوود
شننند چا این تنهم ریشونند کوه
انووا شوود اند رط ووب روون سکووا ا
یا هانوود .ایوون توونهم انووایی سوولیا
خطرنای انت .یکی از الی ی کوه روا
ایرانیا نمیتنانیم گف ان کنیوم یوا سوه
ایووت جدیوود گف مووا کنیووم غف ووت
توووا یتی -رهناوووی از ننژ هانوووت.
ارنه تمق ایون گر وا ی هنااروی
سی ر ریشن که را ستناهیم انوش
رطاهوووب یاووورا ا از حنز هوووای
رهنای غریبوه ام ساویریم تنضویح
سدهیم .رعمنال ر ننی تنهیود ریکنیوم
که اگر غ ط نباشند سوه یقیون نا نوا
نارفهنم هل ند .لاین حاهی انوت
که را ر انفانه ر ن غ ط نا نوت
توووواهم ترجمووووه کووووم نوووودا یم).
ترصهی نیانوت لکوه رون نزور
این ر ن انوت) روا چوا کو هموی
ریشنیم .این ک همیها رنجور سوه
تووصمیمگیریهای نا نووت نیانووی
ریشوونند .نمننووه وورا ا انووت سووا
نی کنننوی
اژ ی " هت" زسا ا
ِ
یوور هووم خوواص سوور انوواک روود
نیانی ایرا ِ کنننی از آ ریشون .
ِ
ار ودا هموا رود
این رد تقریبا
ر و ر اله انووت .شووا حوواکم سوون
حکنرت ریکر  .هت تعیین ریکر .
هوووت ا
نتووولت زیر کاسینوووهی ا
ت کی ری ا ند .تک یر رج وس هوم

این ریانوه چوه سون .
شن نبن که
همین تقلیمسندی ر نکانه ارر ز هوم
جوون ا  .هی قیووه جووای شووا ا
وا ی ا ریکنود کوه
گر ه هما
شا ریکر  .سناسر این رفهنم جون ی
لنووونسژک ین) "حکنروووت" از رفهووونم
جوون ی " هووت" جدانووت .ایوون هووم
ایون ر ون کنتوا
ایرانی انت .لرن
رقام ا زشازا ی ایون تقولیمسندی
نمیایوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول م).
حاال را ریآییم state Government
ا ترجمه رویکنیم .یقوا سور انواک
روود ایرانووی ایوون اژگووا ا ترجمووه
از تفوا
ریکنیم ری همیم؛ غا
ننسژک ین این اژگا سا سراسر نها هوای
ا نیشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا .
حاص این اش با چنا ریشون کوه
رقارووا نیانووی ایرانووی سووه هووت
ارریکووا ل )American Governmentسووا
چوو مهای ایرانووی ناووا ریکننوود
تونهم ُره ور ریشونند کوه
چا این
ِ
تنوودا ی ن و اا نیانووی ارریکووا ا
ریشنانووند ریتناننوود سووا آ سووه
تنانبِ خن رعار ه سرخون کننود.
این تنهم ناشی از نا انی انت .را از
این نا انی زیا های انو راتژیر کوا
خن ایم .نمی انیم تقلیم د
ارریکووا چاننووه انووت .اصووا رعنووا
رفهنم جون ی نونسژک ین ود
ارریکووووووووووا یعوووووووووونی چووووووووووه؟
ارنهی این اشو باها روا ر انوفانه
زسووا ا نووی
کنچوور نیوولت .رووا
ک ما "ان اندا " " رراندا " ا یم.
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جن ی لنونسژک ین) ایون
سا رعنایی
اژگا اتفا ا یق هل ند .رراندا یا
انوو اندا کوولی انووت کووه از زیوور
کوو ن ررووا ریگوویر تووا شووهر یووا
ان انی ا سه نیاست از هت ا ا کند.
سه
ا سه این نمت رنصنب ریشن
ی را همیون
خدرت ریتر از  .ارا
ارریکا سوهکا ریسوریم چوا
اژ ا
ایوووون خطووووای هل یشووووناخ ی
ننسژک ین ریشنیم .زیرا چنین ُتولت
ارریکا جون نودا  .اصوا
رقاری
رقام ان صاسی ارریکا جن ندا .
هوووت شوووبیه
انووو ا ها نووواخ ما
هوت ود ا انوت.
هما ناخ ما
حود ررزهوای
رن ها حنز ی نفنذ آ
نیانوووی انووو ا انوووت .ییوووس
شاخهی اجرایی هتِ ان انی سا ای
روور م ان توواب ریشوون  .ا از نوونی
کلی رنصنب نمیشن  .سناسر ایون ا
هم ییس جمهن انت .ارریکا یور
تنجا
ییس جمهن د ا جن ا
ییس جمهن انو انی .رمکون انوت
کوولی سپرنوود تووس چوورا از ک مووه
 presidentانووووو انها انووووو فا
آ رقوووام ا governor
نمیشووون
رینارند .تانخ آ انوت کوه رعنوای
اژ یکی انت ،سا این ظرا وت
این
یاوری
که یکی خاص ود ا انوت
ی را اژگا ا نی ا سا
ان انی.
ایرانوووی خووواص
ی
جووون
رعنوووای
آ
ِ
ِ
نیانی ارریکایوی
ر
سل
شا
خن
ِ
ِ
سوووهکا ریسوووریم چوووا ایووون تنهوووم
ریشوونیم کووه ییووس جمهوون وود ا
ارریکا رث شا یا هی قیه ییس این
رقارا ان انی نیز هلت ریتناند
حوواهی کووه
سووه آنهووا نو ن سدهوود.
چنیوووووووووووووووووون نیوووووووووووووووووولت.
ییوس جمهون "
نوی "
ح ا ک مهی ا
ِ
ِ
سراسوور یووق سوورای presidentنیوولت.
چن ر ِ رن َ
تب ییسِ رر م نیولت.
ا رمرن اجرایی از ننی رور م انوت
سوووا ک وووی رکووود یتهای وووانننی.
رعنوا رفهونم نوونسژک ین
" ییوس"
رث ییسِ یر بی ه یا شا یوا ییوسِ
یووور خووواننا ی را یوووایی نیووولت.
یوور Republicکارووا
یانووتِ ی
ر ر ال انت .ا هرگوز رثو شوا یوا
هی قیووه ا تووای راهکیووت سوور ک و ن
لحنز ی اخ یا ا شا ) ،یوا سور جوا
را رل مین لحونز ی اخ یوا ا سوی
حد حصر هی قیه) نمیتنانود سکنود.
زنارهننیلا
ی رقارا ایرانی
رووووا گزا شووووارا نیانووووی رووووا
ریننیلند " هت تراروس" یوا " هوت
ا سارووووا" غوووویر  ،ایوووون نوووو ا از
ون از رنضون رون
سیاالاتی اه
سکووا ا  .ک مووهای کووه ارریکاییووا

سهکا ریسرند Administrationانوت.
آ هووووووووووا ریگنینوووووووووود Trump
Administration.یعوونی ننیوولندگا
رقارووا ایرانووی  Administrationا سووا
Governmentاشووووو با ریگیرنووووود.
ییووس جمهوون ارریکووا ییووس هووت
نیوولت .ا ییووس شوواخه اجرایووی
ردیری ی هت انت .ا یانت یکوی
از نووه شوواخهی هووت ا سوور تهوود
ریگیر  .چیزی سیوش از ایون نیولت.
نوت کناور انوت.
اص ی
د
ییوس جمهون ارریکوا
گرچه اخ یوا ا
زیووا انووت .ستووش تموود ای از ایوون
اخ یووا ا وواننی هوول ند نووه ا هووی.
ا سوه
کنار سلیا ی از ایون اخ یوا ا
ریتناند آ هوا ا
ییس جمهن ا
کناور
تس سایر  .هول هی ود
نهف ه انوت .جمهن یوت نزوام ارریکوا
کناوور انووت .کناوور
یوو هاش
تینن ه کا ییس جمهن خاهوت
سر آ نزا ریکند .همین کا ا هوم
ا گووا توواهی وود ا سوور کووا هوور
ریکنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود.
ییس جمهن د ا حوداکثر یور تمور
ه ت ناهه نیانی ا  .نپس ا
تبوودی سووه یوور شووهر ند تووا ی هووی
هنوودگا
ترهزینووه سوور ش راهیووا
ریشوون  .زیوورا ت یووس یووژ ی ارریکووا
ییس جمهن
رمرن حفاظت از خاننا
ی کوه "روا ام رننوین"
انت ،تا
رناضوو نیانووی
زند انوود .نزوورا
ییس جمهن تمر کنتا چها ناهه یا
هوو ت نوواهه ریکننوود .تووس از آ
تقریبا رارنش ریشنند .لرار آ کوه
ییووس جمهوون ی س نانوود ستوو ی از
نزرا یا قط یکی از نزرا خن ا سه
تصنیب کنار سرناند توا وانن شون .
هما نانین نیز ُرهر زروا ریخن نود
رعمنال تا یخ رصرا ا ند .هیک چیوز
ارریکووا رثو نوونی ُ
صو ب نیوولت.
حووا تغیوویر انووت .ایوون
همووه چوویز
جهت سهبون ی انوت.
تغییر رعمنال
تنوا وانن ،
یعنی ض شهر ندا ،
رعموووووووونال سهوووووووو ر ریشوووووووون ).
تمور
نیانوت
اتضای کنار  ،ارا،
ِ
نوونح ریکننوود .نماینوودگا رج ووس
اتضای ننا رکد یت خدرت ندا نود.
نوووا  ،نماینووودگا رج وووس
هووور
ریتنانند سا ای رنا ق رور م رنطقوه
خن شووا سا هووا سووه کاهووت ان توواب
شووونند .نوووناتن ها نووویز همینالووون .
کوولا سوولیا ی سن انوود کووه تموور
کنار گذ اند انود
حر های خن ا
رنووو اء خووودرا سووولیا شووود اند
نوووووپس سازن ووووول ه شووووود اند.
اسوط خوا جی ارریکوا نقوش
کنار
خا جوه
عا سازی ریکند .تنها زا

ارریکا نیلت که رلین تنزیم اسوط
این هت سا جهوا ساشود .ایون کناور
انت که اسطه سا یور هوت خا جوی
سر را ریکند یوا طو ریکنود .صو ح
ریکنوود یووا جنووی ریکنوود .زیوور اروون
خا جه تمام نفرای کو ن ریسایود
سه تمیید نزر ننا سرنند تا کلی زیر
یووا نووفیر ک و ن س و ن  .کناوور یوور
راشووین تزیووم سن کرانووی انووت.
تغییر رلیر نیان اذا ی کناور لسوه
اسووط خووا جی) کووا سوولیا
یووژ
نوووتت ،کنووود زروووانبری انوووت ل
ط ناره انوووو ا هووووم هرگووووز توووور
ط ناروه سور ت یوه
نمیشن ) .صود
رنا ایرا سلیا آنا تر از سر اشو ن
آنهانت .این که رقارا ایرانی کنار
ا ت نیق سه صد ط ناروه سور ت یوه
رنووا ر وووی ایووورا کننووود ،تدیووود ی
ننظهن ی انت که سا تقو نو یم آ
یا وووت تنضووویح ا .
ا نمیتووونا
ایرانیوووووا توووووصن ریکننووووود کوووووه
تووووصمیمگیرند ی اصوووو ی نهایووووی
شووووتص ییووووس جمهوووون انووووت.
هما گننه که ایرا یر نفور آ سواال
ن ل ه سه جای همه کر ریکند
توووصمیم ریگووویر  .روووا نمیتنانیوووم
یوووور
نیوووول م چندصوووودایی ا
جمهن ی ا عی هضم کنیم .تجرسوهی
تا یتی ندا یم .زسا ا نی نیانی
گنیوای
که رینازیم رنعکس کنند
این تدم تجرسوه انوت .اژگوا روا آ
رفاهیم جمهن ی ا نمیتنانند رن قو
ا بوووا ایووون رووودتا شوووما
کننووود.
ریتنانیووود نکووون تعارووو جمهووون ی
اناری ا سا هت ارریکوا سبینیود کوه
چاننووه کناوور ا از ایوور رکانووبا
خنیش حذا کر اند .جاهب این انت
که رقارا ایرا هننز نفهمید اند چورا
رن ق نمیشنند.
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را نا ها سر نر سرنارهی اتمی ایورا
سوووا Administrationارریکوووا روووذاکر
کوور ایم ،نووه سووا کناوور لیعوونی نووه سووا
وی
هت ارریکا) .سه همیون خواالر
Administrationتنض شود ،ن یجوهی
تیو ر تها سوه
همهی آ روذاکرا
ت .اینها زیا های ر ی هل ند
سا
که ناشی از سینونا ی روا هول ند.
رقووووووووووصر خوووووووووون روووووووووواییم.
اینوور سووه اژ ی رهووم " طوو اسطووه"
ا سیا
سپر ازیم .این یر اژ ک یدی
نیانوی ایوورا انووت .رووا ریسایوود
ایووووون اژ ا سهووووو ر س نانووووویم.
رعنای جن ی یا هما ننسژک ین ایون
اژ چیوولت؟ آیووا ایوون رفهوونم جوون
خا جی ا ؟ رفهونم تدیدا شوناخ ی
شرایطی کوه روا
این اژ چیلت؟
تمووواک
تیننووو ه سوووا ارریکاییوووا
آسهای
هل یم لنیر های نزاری را
جننب ریساید تینن ه سا نیر ی یوای
تموووواک ساشووووند
ارریکووووا
هوووول ند .چووووه تموووواک
ا ینیی سرای ا نا تیام
هونا
چه تماک یزیکی
یووا) ،نووفیر نوونییس
ر غن تیام نانی سوه
الرا انت .ن طا واسنک
هم سه ننتوی نقوش نوفیر
نفیر ارریکا ا سوازی
ایرا
کوور  .رووا نووا ها سوور نوور
سرنارهی اتموی کو ن
سووا غوورب سووه یووژ سووا
ارریکا روذاکر کر ایوم
رووووویکنیم .روووووا
نازرا ر نمایند
نیانووی ا یووم
کووووه تیننوووو ه
روو غن سوود
سوووول ا سووووا
نوووووووووووووووووفیر
ارریکانت .از صود
سیانیوووه لات راضووووی)
گر ه تا رن ا تیارهای رل قیم
غیر رول قیم .سوه صِورا سواال ون از
ینا یر نفا تتانه لکه سه غ ط همه
ریننیووولند "نوووفا ") سوووه راننووود
هووت
ز ا  ،ریووا
حوونش
تصر رد سا ارنه ا صا ی گول ر
تیننووو ه هیوووک
ا تباالوووا رووود
اسطهای نمیتناند سریود شون  .چون
هتهوووا رنوووا انووو راتژیر ا نووود؛
نمیتنانند یکودیار ا نا یود سایرنود
انمن کنند که آ یاری جن نودا .
اسط نا ی انلانی سه راننود اسوط
نفور آ م
تینید ی هتها نیل ند.
رمکن انت سا هم هور کننود رنکور
جن همدیار شنند هیکگا یکدیاور

ا نبیننوود .ایوون ارکووا لانکووا یاووری)
شرایطی
سرای هتها جن ندا .
که چند ری ین نفر از شهر ندا ایورا
ارریکا زندگی ریکنند ،ط اسطوه
رنضنتیت ندا  .شرایطی کوه نوا
سراسور
آب رر م ایرا سه ا زش ال
تن ر ی ایرا اسل ه انت نلبت
رعکنک ا  ،ط اسطه چوه رعنوی
تیوودا ریکنوود؟ همووهی نارانووی سانوور
وون نوورخ ال سووه
ررکووزی ایوورا سوواال
سهووای گوول رش قوور ر ووی ایرانیووا
ایووون وووضا طووو اسطوووه
انوووت.
رنضوونتیت نوودا  .تووس چوورا رووا سووه
غ ریگوونییم؟ سنوواسر ایوون
خن رووا
ننسژک ین انوت.
" اسطه" جن ا
نونسژک ین
" ط اسطه" جن نودا
نیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولت.
از این ی ،ترنش تدیدا شناخ ی را
چنین ریشن را چه نون اسطوه سوا
ارریکووا ا یووم؟ رووا
هوووووم

ا
ته ووونی سوووا ارریکوووا اسطوووه
ا کنننوی
اش یم هم
لجمهوون ی انوواری )،ارووا چووه نوون
اسطووهای؟ تانووخ ایوون انووت کووه
ا گذش ه این اسطه ن انه سن ؛
را سه ارکانا تقریبا سیکرا ت می،
رهناووووی ،صوووونع ی ،ا ووووصا ی
نیانی ارریکا ن رنی اشو یم
ک ن را ا سوا نورتت رینواخ یم.
ا کنننی این اسطه خصمانه
ارا
انووت رووا از همووهی آ ارکانوووا
ایون ننشو هی
رکر م هل یم .رن
کنتا سا رنضنتیتِ چننی چرایی این
سوودی اسطووه کووا ی نوودا م .ارووا اتووام
ریکنم ک مه نیانی " طو اسطوه"
جوون هل یشووناخ ی نوودا  .یوور
ک مووهی سووی رعوونی سووی روولمما

هوی اسطوهی
انت .اسطه جن ا
ا .
خطرنووووووای جوووووون
سوووووود
ن یجووهگیری ،زسووا ا نووی ر ووم ر از
یتی ایرانینوت .روا ح وا
ذهنیت توا
ِ
هناووام خنانوود ر وون غرسووی ر ووم ر از
ذهنیووت نیانووی تووا یتی ایرانووی
اژگووانی سرریگووزینیم کووه
هوول یم
نوونسژک ین نیوول ند ،یووا اگوور ساشووند
رلبنق سه تجرسوهی ایرانوی هول ند.
رعنای نتن آ انوت کوه و ی روا
هوووت ارریکوووا ا تنضووویح ری هیوووم
هم ایرانوی از هوت ارریکوا ا
ا
تنضیح ری هیم که رنطبق سر جن
هوووول ی هووووت ارریکووووا نیوووولت.
نوونسژک ین نیوولت .ک مووهی نووت
"ننءتعبیر" انت که را از تدیود های
غریبووووووووووووووه
ریکنیم .سوه
غ
خن روووا
ریگوونییم کوووه
آ هووووووووووووا ا
ریشنانووووویم.
تا یخ رعاصر را سا
ایووون نووونءتعبیرها
نوووواخ ه شوووود
انوووت .زسوووا
تیوودایی توودا م
ایوون سکوورا نقووش
انانووی اسووزا ی
سازی ریکند .را نیازرند
یووور سوووازناری جووودی
نیوز
ناخ ما کری خن
وی زسووا
نوواخ ما نیانو ِ
ا نوووی از رنزووور نووونژ
هوول یم .روو رجم ریسایوود آگووا سوور
رقام ک ر،
اهمیت ننژ ساشد
نه تعبیر ،ننژ سایل د.
شهرا ارشدنژاد

»زندگی فلسطینیها مهم است«
شووووووونبه  ۱۹خووووووور ا
 ۳۸ژ ين ۲۳۲۳

- ۱۳۹۹

ین نینز هزا ا شهر ند انرائی ی
ات راض
شاراا شنبه  ۶ژ ئن
سووه الوورح هووت ائ ا ووی ن انیوواهن-
گان س سرای اهکواق ستشهوایی از
سوه انورائی
ا
کرانه ساخ ری
تووو آ یووون تزووواهرا کر نووود.
سه گزا ش خبرگزا ی رانوله ،ایون
سوووووا
تزووووواهرا سوووووه تووووون
نازراندهی احزاب نوازرا های
روور م نهووا چووسگرا سرگووزا شوود.
رع رضوووا انووورائی ی سوووه الووورح
«رعار ووه وور » ناهوود ترارووس
نیانتهای هت ائ ا ی انت
ریانوووه ،نوووت ننشووو ههایی چووون«زنوودگی وولطینیا رهووم انووت»
«آتا تایووود ا ر ن ووور کنیووود »حمووو
ریکر نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود.
»زندگی لطینیا رهوم انوت« سوه
ضنح از شعا »زنودگی نیا تننو ا
رهوووم انوووت« جنبوووش رعووو رض سوووه
ایاال ر کود
خ ننت نژا ترن انه
اههووووووووووام گر ووووووووووه انووووووووووت.
هت جدید انرائی

سایود از ا

ژ ئیوه
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ت ب ن ک یم
حرک ز بی
ولوله در ولوله باران کنیم
جنگل و شهر و ده و کوه و کمر
از نفس خویش شکوفان کنیم
دانه هر گل که تو پرپر کن
باز بکاریم و دو چندان کنیم
پای بکوبیم و بر اریم دست
خنده زنان ترک رس و جان کنیم
روشن از ایمان به طلویع قریب
چوبه اعدام چراغان کنیم
دل چو به پیمان خدا داده ایم
رس گرو حرمت پیمان کنیم

لکمو ر از یوور رووا یاوور) سرنارووه خوون
سرای اجرای الرح هوت ناهود تراروس
خا ریانوووه » ا سوووه
سووورای «صووو ح
کنلت لتا هما ) ا ائوه کنود .سرانواک
شوهریهای
ا
این الورح
ستشهووووای
یهن ینووو ین ا ووو
اشووغاهی کرانووه سوواخ ری سووه نوورزرین
انرائی ضمیمه خناهد شد .این الورح
سووا جوون حمایووت احووزاب هیکوون  ،آسووی
نفید ر کدا تمدتا انتگرای ا
چنووود کووو ن
تا همووا انوورائی
ترسی ،سوا رتاهفوت جودی جریا هوای

تا تو بدای چه ما یم کنیم
هر چه تو ر
گفن نکنید ان کنیم
اتش پنهان درون ،برون
ر
خاکسی ایران کنیم
از دل
بگییم از این اتش و
شعله ر
مشعل تاری خ فروزان کنیم
مشعل تاری خ فروزان کنیم
ساخته یی هر چه تو ،ویران کنیم
خواب و خیال خوشت اشفته ایم
بیش ،از این رنی پریشان کنیم
ببی تا که چه طوفان کنیم
باش و ر

لطینی ،اتکا یه ا تا ،ترکیه ،ایورا
اکثر هتهای رنطقه سه انوت.
تزوواهرا توو آ یوون یوور ز تووس از
شوووووهر ندا
ات راضوووووا گووووول ر
وولطینی نوواکن کرانووه سوواخ ری سووه
الرح اهکاق این نورزرین سوه انورائی
سرگزا شد.

حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولوله در ولوله باران کنیم.

اتحادیه اروپا درباره الحاق کرانه باختری به
اسرائیل هشدار داد
ج زپ ب رل ملهو ل سیاسلت
خارجی ات ادیه ارورلا فلت له
برناملله اسللرابی بللرای ال للا
کرانلللله
بخشهللللای مختللللل
بللاختری بلله خللاک ایللن کللد ر
جلدی ق انیلن
میت اند «نقل
بینالمللللی »ب ل د و ریامللدهای
مدمگیری در رواب این لد ر
با ارورا به همرا داشته باشد
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جووونزو سووون  ،رووولین نیانوووت
خا جی اتکا یه ا تا گفت که سرناره
انوورائی سوورای اهکوواق ستشهووای
رت ر کرانه ساخ ری سوه خوای ایون
جدی نانیون
ک ن ریتناند «نق
تیاروووودهای
سیناهم ووووی »سوووون
اسط این ک ن سا ا توا
چ مایری
سه همرا اش ه ساشد.
ز تنج نبه
سه گزا ش ین نینز ،سن
تا هموا ا توا
نتنرانی کنتاهی
گفت کوه هرگننوه اهکواق مور تکوت
کرانووه سوواخ ری،
اشووغا انوورائی
«تم یر رنفی سر با رنطقه »گذاشو ه
ک ن سورای
سه چ مانداز ا ح
ولطین آنویب
رنا ه انورائی
ری ناند.
سون سووا ایوون حوا رو تص نکوور کووه
تم وی شود
صون
اتکا یه ا توا
سراسوور
الوورح اهکوواق چووه ا ووداری ا
انرائی انجام خناهود ا  ،اروا گفوت
حوا
«این ارر سرای اسطی کوه روا
ا یم تنا وب رهموی
حاضر سا انرائی
سه همرا خناهد اشت».
ا از رقارا انورائی ی خنانوت توا از
چنین ا داری ج نگیری کننود زیورا کوه
«خی ی یر شد انت».
الووورح اهکووواق ستشهوووایی از کرانوووه
سوواخ ری سووه خووای انوورائی از جم ووه
رهمتوورین رکن هووای کووا زا ان تاساتووی
سنیووارین ن انیوواهن سوورای تووصدی سووا
نمت نتولت زیوری سون انوت .ا
ن ا سن که سیوش از  ۱۳۳شوهری
کووه
ا
کرانووه سوواخ ری
انوورائی از نووا  ۱۹۶۷آ ا اشووغا
ا سه خای این ک ن اهکاق کنود.
کر
کرانووووه
شووووهریهای انوووورائی ی

حا حاضر حد  ۵۳۳هوزا
ساخ ری
خووون جوووای
رهووواجر انووورائی ی ا
ا اند.
رن قووودا ریگنینووود ایووون الووورح ،سوووه
رذاکرا سرای تکقوق ا حو تو کی
وووولطین
هتهووووای انوووورائی
رنننم سه « کو ن » انورائی
نوووورزرینهای وووولطینی آنوووویب
ری ناند .این ا ح تیو نها ی کوه
چنوود هووه
سی و ر جارعووه جهووانی
اخیر الر دا آ سن اند نواظر سوه جون
کنوا
ولطین
یر ک ن رول ق
انرائی انت.
سووه غووم ان قووا شوودید سوولیا ی از
هبرا جها از الورح اهکواق رود نزور
ن انیاهن ،ناهد ترارس ،ئیس جمهن ی
آرریکا رهمترین ر کد هت انورائی
غرب از آ حمایت ریکند.
سه جز اتکا یه ا تا ،سری انیا نویز رتاهور
الرح جدیود اهکواق شوهریهای کرانوه
سووواخ ری انوووت .سووون یس جانووولن ،
نتلت زیور سری انیوا ز نهشونبه
رج س تنام این کو ن صوراح ا گفوت
نانیون
که این الرح سوه رعونی «نقو
سیناهم ووی» انووت .جانوولن گفووت
کو ن ایموا
«را تمیقا سه ا ح
ا یم».
رووصر ،یعوونی تنهووا کوو ن های
ا
ترسی کوه اسوط نومی سوا انورائی

ا ند نیز رتاهفت خن سا الرح اهکاق ا
اتام کر انود .ر ور تبودهللا ،تا شوا
ه دا ا که این ارور سوه الون
ا
جدی بوا رنطقوه ا توضعیر خناهود
کر .
تا یخ  ۱۳ژ ئون ل ۲۱خور ا ) ،هایکون
روواک ،زیوور خا جووه آهمووا نوویز ضوومن
ه دا سه انورائی  ،سرناروه اهکواق ا
نانین سین اهم وی »خنانود اروا
«نق
نافت که آهما یا ا توا سوه ایون ا ودا
انرائی چه تانتی خناهند ا .

ناصر فکوهی

ده توهم
بزرگ
تاریخ
معاصر
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چها شنبه  ۷خر ا ۱۳۹۹
راینودی ورا
تا یخ رعاصور ایورا
آ شوواهد
ریگوویر کووه جهووا
چوووورخش سز گووووی از نزامهووووای
ان عما ی سه نزامهای رب نی هت
 ر تها جها ننم نیز هل یمایوون نزامهووا یووا سووه نووت خوون
انووو عما گرا تیووو ین سوووه جووون
ریآیند لهمنون اغ وب کو ن های
ترسووی رنطقووه خا ریانووه) ،یووا
ترکیووبی از جنبشهووای آزا یبتووش
نیانوتهای انو عما ی
ریانه
ایوورا ) ،یووا
لرثو هنوود تاکوول ا
ترکیووبی از جنبشهووای آزا یبتووش
تند ی انت چس نیانتهای
ان عما ی لهمنن آنیای شور ی
همووه
جننبشوور ی) غوویر .
کنووا وود های
روونا نوویز رووا
ان عما ی ،شاهد خاهوت نیر هوای
جدید جها یعنوی
اسر د
ترتنا
آرریکا شون ی نویز ،توس از جنوی
جهانی م هل یم .ند تکن اکثر
این ک ن ها صد نا اخیر از یور
شبه رنکرانی ا هیه تنهمآریز سه
ننی نزامهای ا دا گرا ،تنتنهیلت
از رهنوی سون انوت؛
سوه
حوواهی کوووه نووور رد ا نزامهوووای
اج ماتی نیانیشا  ،گنیی
نیا ای یاور زنودگی ریکننود،
نوود جهووانی شوود ِ نووانهای
کاالیی ،ذهنیتهایی تجیب ا حم
حوا
ریکر اند ن یجوه نهوایی
چ ماندازی که نمیتنا
حاضر
چووه زرووانی وورا
گفووت تایووانش

ری ند ،تبدی رایند جهانیشد -
کووه ارووری روودیری ی نا انووه تووصن
ریشد  -سه یر آشونب تمنروی
نیا انت که سیش تیش از هرچیوز
ارری اج ماتی  -رهنای سه حلاب
که سوه
ریآید زرین هرز هایی سز
 ،کانن هوووووای
صووووون تی ر نوووووا
اص یشووا  ،ررکزگریووز هوول ند
تیرارن لک ن های حا تننوعه)
وورا اشو هاند ا وورا اننیهشووا ،
ارناجووی سووه
ررکزگوورا هوول ند
نوووی لکووو ن های
الووورا نقووواال
تننعهیا ه) حرکت کر اند.
زیووور ریآیووود ،یووور ناوووا
آننوووه
کا آنیبشوووناخ ی از رهمتریووون
تنهموواتی انووت کووه سووه نزوور روون
رهنووی ایرانووی  -سووه
ریتوونا
تهنوههای
صن تی کارا نلبی
ر ری آ از هکاظ ر تصا ننی
رهنای زسانی  -ر اهد کر
سناسراین شار ان ثناهای سیشوما
نمیشن  .اهب وه اینگننوه تنهموا
ایوون تر نوود نوویز سووا تنوونا
کووه
رطوورح شوود اند،
غهووای سووز
ا رینوازند
تمنرا سا هایی سوز
که هز را ح ی سا هوای اکثریوت نیوز
نیل ند ،ارا نوت رثو یور غ وط
ای زسانی ،جا ا ا انود .سوه همیون
هی سن انت که این یا اشت،
رن تعمدا از اژ های کماسیش ربهوم
«ا وورا »یووا «کنوو ارا »سووه جووای
اژگوووا هموووا انوووداز ربهوووم اروووا
نا نووتتر ل رنضوونتی کووه از آ
نووتن ریگوونییم) یعوونی «روور م»
یوووا «ایرانیوووا »انووو فا کووور ام.

آنیبهایی که از آ ها نام ریسریم،
سینهایووت تینیوود ای
سووه صوون
ن و اها،
شووهرها
جارعووه،
رناالق رت ر هنیتهای گنناگن
زرا هوای
زسا های رت ر را
یور
ر کثر روا ان و ا یا هانود
اهبی
یق رنشکا انه
تت ی
ررح ه
یار ،سیشر ساید آ ها ا
نوواخ ا های زرووانی -
نتوولت
را
رکانی ر تص ا رن تک ی
نپس سه هرگننوه ن یجوهگیری
ا
نید .از این  ،خناننود سایود وت
اش ه ساشد که هیوک یور از ایون
وصد روا «تعمیوم » هیوک
تنهما
یوور از رفوواهیم زروواری رکووانی آ
چوا چنب یور سکوا
نیلت س کوه
»تووووووووووووووو تیص » ))Diagnosis
آنیبشناخ ی سا ی ریرانیم .
توونهم سووز  ،از
سووا ایوون رقدرووه،
ریا تعدا شاید سلیا سی ر یاور،
که سه نزر روا سوه رثاسوه آنویبهای
خطرنای رهنای صد نوا اخیور
اسعوا
جارعه ایرا ا سه صن ها
رن عیتها سا تمقهوای رت ور
تهدید کر اند ،ایون رونا هول ند
ایون توونهم،
 .۱تل هم ت طولله:
ا ووورا سیووو ر از آنکوووه سوووه نبوووا
« ا عیت»هوا «انونا » ا نوی
آ ها ساشند تا رنضنتی ا ی کنند
» ی«
اصووونال ایووون رووونا
»شناخت« سرای ا جذاسیت اشو ه
ساشد ،تی ایتهای تنالیهآریزی
هود سوا
هل ند که سه آ هوا ارکوا
«ک ر »یر «رون رو کنی» ،سوه
نرتت سه نومت « وضا » سوا
رن عیتهووا
کنوو ارا
رنضوون
سر ند .اهب ه این آنیب ،سلیا ی از
رهنیهووا سووا تنوونا «نزریووههای
تنالیوووووه )» (Conspiracy Theories
شووناخ ه شوود انووت .ارووا سووه نزوور
رهنووووی تمنرووووی
ری نوووود
کنوو ارا اج موواتی رووا ،آرا گووی
سی ری سرای آ جون ا  .از ایون
آنوووویب سووووا تنوووونا « ائیجووووا
نات یننیلم »هم یا شد هموا الن
که اغ ب ا را اصطاح «همه چیز زیر
نر انا یلیها انت » ا شونید
ننتی راست سا آ احلاک ریکنند.
ارا اسعوا ایون تونهم سولیا راتور از
ریتنانوود
حونز نیانووی رووی
شار هر یدا ی س ن .
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یعنی هرسا اتفا ی ریا د لسه یوژ
خوونز رررنزتوور نیانووی) ا وورا
سا اص ه چندین ایوت تنالیوه از آ
نت ریکنند شایعه رینوازند
سر آ اناک شور سوه «سکوا »
سووه
سووا صوود « ای »یووا ووضا
نکنی که ریخناهنود ریکننود .از
ایوون هکوواظ اغ ووب آننووه حراهووای
ا را ی سا کم رین نررایه اج ماتوی
تکصی ی رهنای ا از «گف ما »
سووووووه ظوووووواهر شوووووونفکرترین
تکصی کر ترین ا ورا جودا ریکنود،
رک ونای ِ
شوک
سی ر از آنکوه
تمیق آ ها ساشد ،شک ظواهری
زیبانووووازی شوووود آ هانووووت .

ا هووای نا راز خیوول ی یووا
یکر هوووای ان نانوووانه تنضووویح
سا «خن شیف ای)» (Narcissism
»(Inferiority
یوووا «تقووود حقوووا
 . .)Complexووانن کووه خوون یوور
گل ر ای
انپزشر سن  ،سه صن
ک وواب «تننووت
ایوون رنضوون
نیا  ،صون ترهای نوفید) »)۱۹۵۲
سکا کر انت اهب ه ا ا نعید
«شرقشنانووووی)» .)۱۹۷۸سووووه
همیووون هیووو نووویز گف یوووم کوووه
خن کنچرسینی خن سز سیونی سوه
صن تی آینه ا سا یکودیار ا تعارو
ریشووونند .سرخوووی از کنووو ارا
ایرانی ،گا ح ی کن ارانی احود
رن عیتهوووایی ر فوووا  ،هوووم
یر «خن »ِِ خیاهین ا سلیا حقیر
شایل ه سدترین ِ
اس رککنمکر
ضووعیتها ری اننووود سنوواسراین از
رن عیتهوووای توووا یتی اج ماتوووی
نارنانوووب خووونیش ،ضوووعیتهایی
آ هوا
راز خیل ی رینازند کوه
ِ حقا  ،تبدی سه یر سازی هوذ
هما حا  ،سواز
هم
ستش شن
از یوووور «خوووون »خیوووواهین یاوووور،
هررا هایی رینازند که جهوا ا
نوووت ا نووود؛ انوووطن هایی
همنووون »ایرانیهوووا ساهنشتریووون
رووور م جهوووا یوووا سووواهنشترین
رن قتووووورین رهووووواجرا آرریکوووووا
هل ند»«،نازرا وضایی نانوا
نووت ایرانیووا انووت»،
آرریکووا
«سز گوووو رین شوووورکتهای رن ووووق
آرریکووووایی ا ایرانیووووا ردیریووووت
ریکنند»« ،تلر جنا ایرانی سز ی
شاید نتلت زیر سری انیا سو ن »یوا
« ان مند ایرانی سز ی شاید ئیس
جمهوون آهمووا سوو ن  ».همووه ایوون
انوووطن ها اهب وووه رمکووون انوووت
ا عیووت هووم اشوو ه
گووههایی
تنهم آریز تعبیور
ساشند که سه صن
روون
شوود اند سوورای نمننووه،
اخووویر ،اشوووا سوووه نیانوووو مدا
سری انیووایی ایرانوووی االصووو «ت وووی
ریانووی » سووه ننیوولند آهمانوووی
ایرانووی تبووا «ننیوود کررووانی »یوون
انووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت .

 .۳ت ل هم خ دبزرگبیللنی :ایوون
چووووا چنب
توووونهم ا ریتوووونا
یاهک یوور «ا سوواب  /سوور »ها ووی
همه اشکا یار نزری آ که این
زرینووه جوون ا  ،یوود .یووا ح ووی
یکر هووای انکا انووه نوولبت سووه

هشلللته ط یلللی:

 .۲ت هم خ دک مل بینی :ایون
تنهم رطاهعوا تولا انو عما ی
Colonial Studies) )Postاز ران ووسانن تا اره نز از ا ا نعید تا
گوول ر
نووت ،سووه صوون
کن ن و
رووون رطاهعوووه ووورا گر وووه
رهنیهووای جهووا نوونری سوولیا
رهنی را نیز سه رثاسه یور
ای
یوور ذهنیووت خطرنووای
غ سووز
جا ی انت .این تنهم ا ریتنا
تکورا سرخوی از
نمننه تاریانهاش
تبا های ا سی رث «از رانت کوه
سر رانت»« ،خایق هر چوه الیوق»،
ان دال هایی از ایون
اصطاحا
نت ید نمننوه « انو ااهی »
ا سیوا ِ
« شنفکرانه»اش ا هم
«را چاننه را شدیم؟» «چرا روا ،روا
شدیم؟ »یا «چرا را ،روا هول یم؟»،
«ز ا اندی ه » غیر  .ایون ارور سوه
شنی ننتی تکقیر خونیش انوت
کوووه هووودا از آ  ،تمنروووا هد وووی
سه یر تنهوم
ارن ز
ایدئنهنژیر
جدیوود انووت .سوورای نمننووه نفووی
نزامهای خاهتگر ان عما ی تلا
سوووه
انووو عما ی یوووا ارووون ز
اندی ههای نانینناهیل ی غویر .
نا نت سن این تنهم ا سر شونی
تنهم یقا ر قاس ی یود
ریتنا
که گا سه نی ه هما ا را ی تب یغ
ا نمایندگوی
ریشن که تونهم ا
ری کننووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود .

 .۴تللل هم

سنووودیکت آند نووون انلا شوووناک
سری انیایی سه ر از هر کلی ک واب
کانوووویر خوووون «جماتتهووووای
خیاهین)» )۱۹۸۳ن ا ا انت که
چاننوووه هوووت -ر تهوووای ووور

ننز همی سرای خن یر توا یخ جعو
ریکنند تا س نانند رایند هتنازی
سووه یووژ ر تنووازی ا تموودتا از
ران یوور ا سووی
خووا تتیوو
نپس اهب ه از خا آرنزش تمنری
سووه جوون سیا نوود .سوورای کن و ارا
ایرانووی نوویز  -کووه تیووش از تووصنیب
نوا ۱۳۳۴
رج س شن ای ر ی
 اصنال زرانی جز زروا کو ا زیوووص های اشوووت سر اشوووت
غوووویر ا
نوووواتا تنزیوووو آب
اهب ووه سوور
نمیشووناخ ند ،یرسووا
اناک جن سه گذش هها سه تقنیوم
جاهی رناسعی که ریتنانولت توا
هزا ا نا تیش سرای یا ن ا سه
تقووب سازگوو ت ،صوواخب تقنیمووی
یکر ی تاز سه زرا شدند،
جدید
سووه
چنووا رفهوونم «ایرانووی »سوون
ظاهر سرای ا «جا ا وا »کوه توصن
کر نووود همووونا «خووون ر وووی »
های ا ریجنشید  .آ هوم
هیووک کجووای یاوور
شوورایطی کووه
جهووا چنیوون چوویزی جوون نداش و ه
انت .شد تنهم سه حدی ساال سن
هلت که ح ی سرخوی از انواتید
ایرانی خا از ک ن نویز و ی ا
ا نود
ربکا ر یت ریشونند تمایو
«اسداتی سن رفهنم تا یخ ر ی » ا
سرای همه جهوا لجوز چنود انو ثنا)
سپذیرند سه جز سورای ایورا  ،کوه آ ا
یر تا ه جدا سا ه رض ریکنند .از
ایوون توونهم ،صوود اهب ووه ،صوودها
س که هزا ا تنهم یار سیر ریآید
از جم ه «ریهن ترن ی» رباهغهآریز
زسوا آ هوا،
ایرانیا  ،اصاهت نوژا
این شرایطی که ت ت نر هر
نفا خانهای هزا ا ایرانوی سورای
گریز از ک ن صر ک ید اند یوا
اینکوه
خیاسا هوای غرسوت سوه رکو
ایرانیوووا سوووه یکووودیار ری نوووند
ا توووایین ریآ نووود
صدایووو ا
اهووو ا ا کووو ریکننووود توووا سوووا
«هم النا »نز یر ن نند.

 .۷ت هم قابلیتهای «ذاتی»:

صفحه 20

رطاهعوووا انلا شنانوووی نووو ا
ا اند کوه از تمود های سانو ا توا
رهنای تا
ارر ز از تهنههای سز
گر هووای کنچوور جمووات ی ،شووک
غاهب تبیین شناخت سر اناک اسطه
هنیتنوواز «خوون  /یاووری »سوون
انت .این رایند اناک خنیش ا سر
نفووی یاووری ن و ایش خوون وورا
ری هوووود ،یعوووونی خوووون -رکوووون
))Egocentricانت لکه خن اصو ی
خیاتی سورای رکوا ظ رنجون از خون
انت) ارا هماناننه که رنجن زند ،
یار خیاتوی
یا کن ی ساید از یر اص
لربا هوه) نوویز توویر ی کنوود سناسرایوون
خون شود
ریتنانند این اصو ا
هند سه جای تکیه تاکید اصورا
زیوود سوور نفووی یاووری ،یاووری
ا تذیر وه سوا ربا هوه حیوا
تفا
خن ا حفظ تنی ری کنند .جنار
یاور
نیز ساید چنین کنند .سوه تبوا
سوه همبوازی
ساید از تنها سوازی کور
شد سا یارا نید توا اصو سوازی
حفظ شن  .رهنیها نیز چنیون انود.
ارا سه هزا ا هی این رایند همه
سا یر تمق
رهنیها سه یر شک
اتفاق نمیا د .رهنوی روا یکوی از
آ
رهنیهووووایی انووووت کووووه
ر انوووفانه تووونهم «اصووواهت » سوووه
سووا
خووصنص « ووائم سووه ذا »سوون
انطن های خن سز سینی کوه بوا
از آ نووتن گف یووم تیننوود خوون
سرای را سه آنیبهای سز گی تبدیو
شد انت .ن لت سرخانوت سوا
چند تن از االرا یا را سد تنجه سه
نوووطح رهناوووی ا صا یشوووا
ریتناند این ا ن ا هد که اغ وب
ا وورا  ،رزنوودا خوون ا «سهوو ر »از
یاووورا ری اننووود؛ رهووواجرا هووور
خوواننا جووز ا تا انووت آ خوواننا
غرسوووت «هز روووا »سوووه
هوول ند
رن عیتهووای رن قیووت صوورناتذیر
وی
نت یا هاند ،ح ی آ مها
از گذش ه خن نیز ریگنینود ،اغ وب
خطایی ا کر ها
هیک اش با
ناکر های خنیش نمیسینند هموه
زرووانی کووه انجووام شوود
چوویز
«سه رین »سن انت .ایون تونهم سوه
اصواهت سرتووری ذاتووی ریتنانوود سووه
خطرنایترین اشکا خن شیف ای
اهب ووه تقووب رانوود از جهووا رنجوور
شوون اینکووه ایرانیووا رهرسووا ترین
رهما ننازترین رر م جها هول ند،
اینکووه ایرانیووا سوواهنشترین روور م
جهانند ،شعر خن آ هانت ،همه

ذاتا سا هنشند ،هور جوای نیوا سر نود
غیر  .اهب ه
ا ریشنند غیر
سراسوووور «ذا »شووووکنهمند ،تنهووووم
«ذا »شریز شیطانی هوم رطورح
ریشن  ،رث اینکوه ایرانیهوا ذاتوا
ر ق ب هل ند ،یا ذاتا نمیتنانند کا
تونهم،
جمعی سکنند غیر  .ایون
آینوه تنهوم
تصا یری تکرا شونند
یاووری از
هوول ند ،خوون اشووکا
تووووووووونهم خن کنچووووووووورسینی
یقتری سه
خن سز سینی که صن
خن گر هاند .ارا سه هما انداز نیز
زیا سا آنیبزا هل ند .ی خن
ا «ذاتووا »سوواالتر یووا تووایینتر سوودانیم،
اسطوهای از
سر شنی نمیتنانیم ا
ربا هه نازند س نیم .زیرا « یاری»
ا همنا یوا از خون خی وی تایینتور
ن یجه
ری انیم یا خی ی ساالتر
ن رک .ایون خون
همنا غیر اس
رکن سیوونی ِ حیر اناوویز سووه همیوون
جهت ،یکی از شاخصهای انانی
سورای ی آ انووت کوه آیووا جارعووه
ا س ونغ خون
تنانل ه انوت سوه
سرند یا خویر؟ تانوخ ا هور کولی
ریتناند اگر سا خن صا ق ساشود ،سوا
ناا انداخ ن سه خنیش سوه یاورا
کنووووووووووووووووووووووووووووووود .
ی

 .۹تللل هم قهرمانهلللا و ضلللد
قهرمانها :شاید سا تنجه سه تیوش
تووا یخ رهناووی
زرینووهای کووه
جون ا ایون یکوی از
ینی ایورا
نتل ین تنهمهوا یوا انوطن هایی
ریسووون کوووه سایووود سوووه آ اشوووا
ریکر یم ،اروا آننوه سرشومر یم سور
اناک ا هنیت نبن انت .ری انیم
کوووه سووور انووواک زسا شنانوووی ِ
ناخ ا ی نننن یاکنسلن کوه
هوونی-انوو ر ک آ ا سووه اندیوو ه
انلا شووناخ ی رن قوو کوور تفکوور
انلا اصنال تایوه توایی ))Binary
جها ا سر انواک تقاسو هور
ا
چیز سا چیزی که تکس آ تصن روی
کنوود ریبینوود ری هموود نوویا
نفید ،س نود کنتوا  ،زشوت زیبوا،
ز غیر  .این تفکر تا یوخ
شب
وولفه نووام ننیووتگرایی
ا یووا
))Dualismسه خن گر ه انت یعنی
سوا سوه گننوهای تقاسو ِ یو های
انانی ریا خدا شیطا  ،نوه
ا یا اسراهیمی هولت
آ رعنا
خدا آ ا رط ق انت ،س که
یکوور ی روواننی یووا حو ی یکوور ی
سانوو انی
ز انووی لخوودای زرووا

ود
آ
ایرا ) رز ایی کوه
خدایی ،سراسر هم د ت م کر اند
اهن رز ا اهریمن؛ یکور ی کوه
آ ا را ائما ساید جها ا سر انواک
کوودام جبهووه وورا ا نوود،
اینکووه
سفهمنوود کنشهووای خوون ا سوور آ
تفکر ایرانوی،
اناک تنطیم کنند.
راننیووت یووا ننیووت تقریبووا همیوو ه
اندیو ه
د تمند سن انوت.
کنشهووای رعاصوور نوویز ،سوولیا ی از
کن و ارا اج موواتی رووا چووا ایوون
آنیب هل ند ایون سوا سوه تنهوم
ضود هرروا ،
گانه ریا هررا
سه صن تی که نمیتنانند ریا این
حنز تنهمی حود ریوانی ا ان تواب
کنند آ مهای یاور از نزور آ هوا یوا
هررا هوایی نو ن نی سووی هیووک
تیووب نقووصی هوول ند یووا ضوود
هررا ها شیاالینی که هیک نک وه
رثب ی ای ا نمیتنا یا ت .از
این تونهم تایوی
همه سدتر آنکه
سه نرتت ریتنا از یور طوب سوه
طووب یاوور ووت سرگوو ت کوور .
چیزی که سا ها تا یخ رعاصور خون
ک و ر رووصدق)
لسوورای رثووا
سوه سوا
شاهدش سن ایم .از ایون
را ،تنهم یا انطن نتبوه کو ی ا
ریا ایرانیا
که هرچند ت یکبا
ُگوو ریکنوود سایوود شووک ی
سووا
نزوور
آنوویبز از همیوون توونهم
گر ت .ر ک را سر نور آ نیولت
که هررانا خن ا ری ک یم ،س که
سوور نوور آ انووت کووه اصوونال سووا ی
رفهوونم
یوو های سووه
نووتت
ضوود هررووا سووه رثاسووه
هررووا
سازیارا اص ی همه ارن ا یوم
ن یجه هموه اشوکا ریوانی هموه
ظرا تها تینیدگیهایی ا کوه
رهناوی،
کنشهای اج ماتی
انوووووو راتژیها
کنوووووو ارا
ا هوووووای
سازیهایووووو ا ،
سیشما همه اینها سه هناام تغییور
جوون ا ،
رن عیتهووا روولائ
طوبی یود
تنجهی نمویکنیم
همه کس همه چیز سرایما سه رین
اختترین رن عیت انت .
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 .۸تللللللللل هم باسللللللللل ادی
»بیسلل ادان «و بیسلل ادی
»باسل ادان «:ایوون توونهم ا سایوود

 .۱۱تللل هم شکلللهت جلللبری
سللللنت و رللللیروزی جللللبری
مدرنیته :ساز هم از ریراث انو عما

نمننهای از تنهم تیش گف ه هرروا
ووووی
انوووولت.
ضوووود هررا
گوول ر
روویسینیم سووه صوون
رکا ی سه ظواهر سولیا تقانوی
ت می از «سیننا ی »این یا آ ر
انوو ااهی ،شوونفکر ،ننیوولند ،
ر رجم صکبت ریشن  ،یا نت
سوورتکس ،از »سانوونا ی« ایوون آ
شنفکر خن ناخ ه که رک ب نر ه
ان ا همه اناتید انوت ،یقوا
وورا ا یووم .اروور ز
ایوون انووطن
هموا
ایو ،
گف مانی سه شود
انوش
حا که نیانت سا رهنی
ن یجوووه
هوووم آریت وووه شووود
گیریهووووای تیشتاا ووووا گر ووووه
ریشن  ،سه هما شد نیز رکا
حا ضود همهگیور
ررید ررا ی
شد هل ند هر کلی سه یژ سا
ووضای
شوود ارکانووا ننش و ا ی
رجازی ،سرای خن رصوت ا غنیموت
ریشووما کووه سووا هوور سهانووهای سوور
ساننا ی رفر ض یر ر یوا گور
یاور
سیننا ی رفر ض ر یا گر
این ا از کا سر زشت
تاکید کند
ترین اهفاظ اس هانوهترین انو دال ها
اسایی نداشو ه ساشود .ظواهرا کا وی
انت که کولی ا یور انو اا
شوود ساشوود تووا «حکنر و ی »ت قووی
کوووولی
سینوووونا
شوووون
زنارووهای «روول ق » کووا کنوود تووا
س ناند هقب «اتنزیلین » ا سرای خن
نت تا کند .رضکر سن شورایط
ایرا سه حدی انوت کوه گر هوی
نها هووایی کووارا نوومی
کووه
ه ی کا ریکنند خن ا رریودا
ری انند کوه از
این آ ان ا سز
انوود شوود
نهووا یاووری سوویر
ووور
کیووو ن ا سوووه ایووون آ
حی
ان ااهی که جلا کر
از ان و ا  ،انووباب
سوود نووام سوور
کوود تش ا ووراهم کوور  ،حم ووه
ریسرند .شن انوت و ی روا
ان ااهی خون
شنفکری
حنز
چنین سا تعصبهای کن کن انوه سور
ساشیم ،نمیتنانیم ان زوا رعجوز ای
ا سرای سه رشود ضوعیت تمنروی
ت م رهنی نزامهای اج ماتوی
اش ه ساشیم .تانرآ تر آنکوه سور
ایو
این رایندهای اس هانه سه صن
نام »نقود« »تقودیر« هوم گذاشو ه
.
ری شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووون

یکی این سن که تصن شن هر آننه
«نونت »انووت ،نارنانووب انوت
هور آننوه
یت وه شون
ساید سه
کوی نا نوت
رد انت لکه
یعوونی از غوورب یووا ا تووا) آروود  ،سایوود
نوز
تقدیس شون  .ایون اندیو ه،
شووووونفکرا
اندیووووو مندا
ان ااهیا غرب ارر ز تقریبوا جون
کا ی انت ،اندکوی
خا جی ندا
ایوون رکا وو
سووا جوونّ رنجوون
رباحاشا آشونا ساشویم توا ایون ا
سدانیم .ارا چنین حراهایی سرتکس
جها ننم ،سه شد رن تلند
کو ن روا
هل ند خریدا ا نود.
نا های نا  ،تصنّ
شونفکرا
ان ااهیا ایون سون کوه چون آنهوا
«نکنال »هل ند لسد آنکه ا عوا
این الن ساشد یا ح ی رعنای نکنال
ا سدانند) هز را سه صن «البیعی »
حکنرت حنز نیانی حوق آ هوا
هوور گننووه تکوون
صوون
انووت
نیانی سه شک خن کا همه ارون
سه آ ها نوپر خناهود شود روی
تنانند رطمین ساشند که هور تغیویری
نوودی ،ن یجووهای
سووا هوور شووک
اک
اشوو ه آ هووا ا
یکوولا
حاکمیت خناهد ا  .سرتکس ،همین
ح ی ارور ز
گر تا نا های نا
تصنّ ریکنند که ننت نن یها
هبرا آ ها ،یقا
نتاند کا ا
هیک شانولی
سه هی نن ی سن
سوورای سقووا ندا نوود خوون سووه خوون از
ریدا سیر ری ند .ری انیم که
این تنه ّ
موا سوه چوه رن عیوتهایوی
رنجر شد انت .این گانه نیا
نوفید یود چیزهوا ،جوز روصیبت
سرای را مری نداشو ه انوت .هنونز
انوواک،
هووم روویسینیم کووه اص و
خ ننت نفوی یاوری نپذیر ون
جارعوه روا سور ایون انواک
تفا
ا
انت که ی ه همه ر کا
»نوونت ارانوود « سبیننوود نووه
»رد نی وووه تجیوووب اهت قوووه« یوووا
حوواهی کووه ا عیووت
سوورتکس.
هیک کدام از اینها نیلت رد نی ه از
جارعوه
سطن نونت زا ریشون
صر ا ترکیبهای ِ سلیا تینید
سه شک ی سلیا ُکند تغیویر ریکنود
سد آنکه س نا سورای ایون تغیویرا ،
رلیر است طعی ائ شد.
تونهم ،از ریوا
آننه گف یم تنهوا

جارعوهای
ها تنهم انوطن
سوووه شووود انوووطن ز انوووت؛
هماناننووه کووه یوودیم ایوون تنهمووا
هز را خاص جارعه روا نیول ند س کوه
جنار
رمکن انت سرخی از آ ها
هووای یاوور چووه
یاوور
جنارعوووی غووویر از ایووورا چوووه
خن جارعه ایورا
زرا هایی یار
رویزا
سر ز کر یا سکنند ،رلی ه
اسط تی آردها
تمق
گل ر
چرخههای ساال حاص از آ هانوت
نه خون تنهموا سوه تنهوایی .اروا
اینها سه نزر را ،تنهماتی که ارور ز
سووه نووت ی سوور زنوودگی رووا نووایه
انداخ هاند سلیا ی از ا را ح ی از
شنید نام آنها سر آشف ه ریشونند
نهایت
ریا ان قام سر ریک ند.
چه ستناهیم چه نتناهیم تا ن نانیم
آینوه
سا ت صراحت صودا ت
تواش کنیوم خون ا
رقاس ما ناا
تغییر هیم ،شر نداش ه ساشیم سوا
این تنهما ا سه جایی جز جایی
رن عیتهایی سه شد نارنانبتر از
آننه ا یم ،نتناهیم سر .
رج ووه نووولیم آزا ی شوووما / ۹۵
ا یبه ت ۱۳۹۹

هنر آبرا سوه یور

داستانیکپوستر!
بازبینیخاطراتسیاسی،

ابوالفضل محققی
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خاالر چاو یر تنن ر شوایود سو ونانود
هنای زهای نز یکی نوازروا
حا
ا سوه
ست ی از هبوری آ
دائیا
حزب تن سازگن کند .نورنونشوت یور
تنن ور نورنونشوت گور یلوی یور
نازرا سن  .سازخنانی تجدید نزر
ناا خن سه انقاب شتص خمینی
سهگننهای جا ی شد اتن ی ه حزب
نازرا .
رن تضنی از کمیو وه
نا  ۱۳۶۳سن
تب یغ نازرا دائیا اکثوریوت .چوهوا
نفر سن یم که سا رلین ناظر از الورا
هیم نیانی سر کمی ه ،ترکیب تونو
نفری ا ت وکویو روی ا یوم .هوموه
از
سهخنسی همدیار ا ریشناخ یوم
تنانائیهای هم تا حد ی آگا سن یوم.
یق رلین آئینه تمامنمای تکنالتوی
نوز یور
هبری نازروا
سن که
شد سه حزب تن جریا اشت.
کمی ه تب یغ ظیفه اشت هر آننه که
ترصوه نوزوری رویگوذشوت ا
شک تب یغی سه صن رت و ور سوازتواب
هد .این ارر تمدتاً از الوریوق سوتوش
هنری که رن رلینهیت آ ا اشو وم
نازراندهی ریشد.
آ که چه ریزا خاالرا سهیا راندنوی
ا توبواال
از هنررندانی که سوا آ هوا
سن م ا م .از سنههای تیاتر تا نقاشوا ،
از سنههای ت نیزین تا هنررندا ترصه
شاترا .
رننیقی ،ننیلندگا
زهای شن یدگی غریب نازروا سوه
حزب تن  .هر آننه که یور ز نوقوطوه
ضعر رن ان قوا روا از حوزب سون
اشت نی ریساخت هبورا حوزب
وی نلوبوت سوه
که راهیکگننه ک

شوومووای
آ هووا نووداش و وویووم حووا
د د تا ترصه تین یر نیانی
اتضوا ظواهور
ریا هبری ،کوا هوا
تووکووریووم وورا
روون
روویشوودنوود
ریگر ند.
کوا هوا کوه
سرای تعدا ی از هبرا
خن ا سا آ هوا روقوایلوه رویکور نود
شرسرانایز سن  .سرخی از کا هوا کوه
کر ریکر ند اگر
رن گیر شد ین ند
سایر این سا از وا و وه
ا غاری صن
رن عی ی ساالتر ظاهور
تقب نمانند
ا سرای ز تر ا
شنند ِ ،حزب تن
سن ند.
شد از تاشنه آ
کمی ه را البق تصمیم هبری نازروا
هوموکوا ی
که را سر هومواهونواوی
ا سون  ،سوا
کمی هها سا حوزب تون
کمی ه تب یغ حزب هماهنی شد سن .
هرگز نتل ین یدا سا کمی وه توبو ویوغ
حزب حلی از شیوفو واوی تونأم سوا
کمسضات ی نیانی هنری خن کوه
رقایله سا اتضای آ کمی ه سه رون
نت ا ا رارنش نمیکنم .کمی وه
تب یغ حزب ر و وکو سون از روهور ا
وورجووا  ،اصووغوور رووکووبوونب ،نوویووا ش
کلرائی ،اسنتراب سا رزا که رجمونتواً
زیر نزر احلا البری ورا اشو ونود.
ید چنین ترکیبی رقاس کمی ه روا
روا
از ات ما سه نفس را ریکانت
ا رن عی ی ضعیرتر را ری ا .
رونوز
ز ن ولو ون
ضای آ
ا
توا
میرا اسراهیوموی کوه
احلوا
هنررندا رطرح گر و وهانود
البری ساب تا یخ هنر صکبت ریکند
نورزرویون
سرایم حکم گر ش آهیس
تجایب ا اشت .رر ی خونشچوهور ،
حورکواتوی
آ ام ،سا هبانوی آ انو وه
سلیا ظریر که از ارپرنیننیلتهای
وورانلووه تووا نووتوول و وویوون اتوواروویووه
ا ئیلتها نتن ریگفت.
تین حا ت خ سن زرانی که شهواب
رنننیزا گفت " ر ا نمای واواهوی
از نقاشیهای رن ا و و واح رویشون
هطفا سرای یدنش سیائید!" ا رونا وقوت
کر ارا ی گف ند که آ ای کویوانون ی
هم خناهد آرد گفت "نه ،نه ررا سا کیوا
گیر نکنید! نزر رن رتاهر نزر ا
رن هونور انوت حونصو وه سوکوا
رون
اسطه سا نزرا ا
گفت گن
هنر ا ندا م .زرا یاری ریآیم ".سوه

خند گفت " سا
جن نمی ".
سرایم نتت تعجبآ سون  .چورا سوایود
چنین هورانوی از گویور شود سوا
ا از نقطوه نوزوراتوش
کیانن ی
اسطه سا هنر سهتننا یر صاحب نزر
نقا هنری اش ه ساشد؟ ارری کوه
نازرا را رورنونم نوبون یور تضون
توا
نا هم ریتنانلت از سیور ا
ا سوه
هر کدام از هوبوری نوازروا
نازرا سون
چاهش سایر  .آننه که
نه ترک از چاهش سو وکوه سوینونا ی
تووموونرووی سوون کووه رووان و از الوورح
نقطهنزرا را ریگر ید .نقطه ضعفی
که ر منفانه زرا نز یکی سه حوزب
را ا رقهن کر .
خن ا ن ا ا
رو وومنوفووانوه جو وولوا سوا حوزب سووه
کاکهای آرونزشوی هوبوری حوزب
سرای هبری نازرا سود شود سون .
کاکهای توا یوخ احلوا
شرکت
البری آ ز ی هر ر نوازروانوی سون .
کیانن ی ج لا ر ری سوا هوبوری
نازرا ا سه کاک آرنزشی تونأم سوا
تککم تبدی کر سون  .توکوکوموی کوه
رنجر سه تصمیم هیم نیانی جهوت
رراجعه ضا غبورائوی سوه زنودا ا یون
شد.
یق رلین را سعد از سکثی یوکوی
از ج لا ر و وری سوا حوزب تویونواً
ننش ههای آ ج له ا سوا خون سوه
ساب یواوانوه
سن  .سکثی
کمی ه آ
کر ربوا ز نویوانوی سوا کوا اکو ور
شتصی تینند آ سا زنودگوی جوا ی
یووا و وون هوونیووت رلو ووق و
زروور
اج ماتی ایل ا سر نر تای خون .
یق رلین از رن خونانوت کوه آ
رون
یا اشتها ا سایرم رط بی
ن ویوجوهگویوری
این انطباق نقش آ
ر تص رن کوا هوای حور وهای
آ م؛ کا هایی کوه توا آ
نازرا
از
ز صر اً کا نیانی ریکر یوم
نازرا حقنق ریگر یم.
نوانود
ن یجه سکا را سر سه حدا
آ هوا
ایلو وا
کا های حر وهای
کونوا
یا ن شغ
ی تای خن
آ ا اره ربا ز سون  .زهوای سلویوا
تون از اتضوای
نتت ارا آرنزند !
یواوری
کمی ه که یکی تزشر سون
خن یا ند.
ا ناز سهنرتت کا ی
یاری تضن اخراجی ان کد ت وم
نهایوت
صنعت سن سا ارکانا خنب
رن اخراجی ان واوا توبوریوز .شورح
چاننای سرید سند ناا ا صا ی را از
هونیوت
یوا و ون شوغو
نازروا
رل ق  ،نونشو وه یواوری ا الو وب
ریکند.
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ارا نتن از یر تنن ر سن  .هور نوا
سه رنانبت انقاب ستش هنری کمی ه
تب یغ سرنارههای نیعی سرای ن وا
آ
زها نقش نوازروا
ا آ
زهای ترهیجا ا تدا ی روی یود از
کا گوا هونور توا
ننا های تهیهشد
تنن رها ،تراکتها نمایشنارههایوی
کووه گوور هووای توویوواتوور رووکو ووی اجوورا
ریکر ند.
زهوای
نتلو ون توننو وری کوه
نوطوح نویو
انقواب نوازروا
رن ر کر تنن ر ر ت گور کور
زرینهای نرانر
د تمند رر ی سن

چسهای آ زرا سن  .سا تاکوا هوایوی
سر نت سا شعا های دائیا سور ایون
ضوای
تاکا ها! نویهوای شوا آ
ترشن ایجا کر سن .
ا
تنن ر که تهیه شود ورا شود آ
کمی ه تب یغ حزب نیز سبیند نزورش ا
سدهد تا سعد از آ سوه چواتوش ا ودام
کنیم.
تنن ر سا رتاهفت جدی کمی ه توبو ویوغ
حزب روناجوه شود" .ایون کوه تصونیور
زهای انقاب نیلت! تصنیر
تزاهرا
شووعووا هووای
خوون وودائوویووا انووت
خن تا !"  " -نت انت این توننو ور

نرخ .هر جا که ری ی این ر وت
نباهت ریکر  .تمام تنن ورهوای ایون
نا های نازرا ر کون از ود
این ر وت سون  .توننو وری
نهف ه
ری ا یم از تزاهرا سا همین ر وت
که نیر های جنا دائی ،شنفکرا ،
گا هقانا ترکیوب اصو وی
کا گرا
این تنن رها سن ند.
را شد سن ارلا نیز تننو وری
همین اسطه آ یم .رن رلویون
آ سوون م .سووه وویووق نووقوواش
آ
هنررندی که اکثر تنن رها کا ا سون
رراجعه کر م .را سر این شد توننو ور
زهووا
الوورحووی از تووزوواهوورا آ
ن ا هند حضن را ساشود .توننو ور
سلیا زیبا جا ا ی توهویوه کور سوا
چهر های جونا کوه توداتویکونونود

آ
رانت تنن ر حضون نوازروا
اهپیوموائویهوا ،صور رلو وقو روا،
شعا های رل ق را ،خونانو وههوای
وا از حوقونق کوا گورا
را سون
هقانا  " - ".نه یوق اشوکوا ایون
تنن ر این انت که صور شوموا ا از
صر رر م جدا ریکنود! تصونیور اروام
خمینی کجای این تنن ر شوموانوت؟
کوجوای ایون
حانین شرکتکنند
تزاهورا هلو ونود؟ ایون توننو وری
زهانت".
غیر ا عی از آ
ریگنیم "را نقش خن ا رون نوزور
زهوا
آ
ا یم یا آ ی ایونکوه
چریرهای دائوی یور توایوه اصو وی
جنی گریز خیاسانی سون نود!
تطاهرا
تنن ر رن نزر شوموا ا جوموهون ی
اناری خن ش چاو ریکند .رار

تنن ور آ هوا حو وی یور توکوس از
دائیها شعا هوای آ هوا انوت؟"
ریگنیند "را کوا ی سوه آ کوه آ هوا
نق ی سرای را ائ سن ند ندا یوم .روا
ا سوا رور م
ساید این تینند خون روا
حانیت ن ا هیم این که خمینی
هووبوور ایوون انووقوواب سوون ! نووموویتوونا
آ توکوس
تزاهراتی سر تا کر که
خمینی نباشد! رر م بن ندا ند! ایون
نوکوت
ا اره هوموا نوزور سلو وه
شمانت نلبت سه هبری خمینوی
این که هنونز سوا ی سوه خوط اروام
ربا ز ضدارپریاهیل ی ا ندا ید!"
نهوایوت سوا
سکا سه ازا ک ید
ورا شود
ن ن هبری نوازروا
تغییرا انانی شک توننو ور،
شعوا
تزاهرا
حضن حانین
توننو ور
تاکا های ترنیمشد
ا شن .
ً
تووننوو وور ا رووجوود ا سووه نووقوواش
تونضویوح
ترنیمکنند سازگر انودم
ا م .ناا تمیقی سوه رون کور
رویگوفو وی
گفت "سهر ز هما ا
که رویخوناهویوم توننو وری سورای
جمهن ی اناری تهیه کنیم! تا رن
تک یر خن م ا رع نم رویکور م! از
کجا سه کجا ک ید ریشنیم از آ
ر ت سرآرد تا راهایی که حدا
رن آ الن که ریگنیید هرگز آ هوا
خوون شووا
صوور ا
ا ح و ووی
ندیدم .آخوه الرصوب ایون توننو ور
نازرا رانت نقش سنههای روا
زها چه سطی سه آخنندهای
آ
ل )...ا  .را کی تکس خمینوی ا
سووور نووور تووواکوووا هوووای خووون
ریچلباندیم؟"
نو ون
ارا نمبه رن ُترز سون
هبری ت ت نر آ  .تنن ر تغویویور
کر  ،آخنندها توعودا ی ی ون سوه
ا صر آردند سا تواکوا هوایوی از
تصنیر خمینی شعا هایی که یار از
آ را نبن ".
اب الفض م ققی

همایونمهمنش

“دموکرات” هایی که الگویشان
دیکتاتورها هستند!
ارر ز تقریبا همه گر ههای اتنزیلیون
جمهن ی اناری خون ا رونکورا
ریدانند .رعذاهر هننز سه گور هوهوایوی
سرریتن یوم کوه هوموزروا سوا ا توای
رنکرا سن  ،یک اتن هوایوی روانونود
ان اهین ،خومویونوی یوا ضوا شوا
رکمد ضا شا ا اهان ریدانند تضا ی
هم این ترکیب نوموی سویونونود .ایون
ایرا
ننش ه سه الر دا ا تا شاهی
ری تر از .
ا ائ ا یبه ت را ارلا ایومویو وی
تننط گر هی که خن ا "ر ور الوه
رونکورا " رویونوارود
خنا " "هیوبورا
آ توکوس نلوبو وا
ا نا شد که
سز گی از ضا شا زیر تویو ور "یوا روا
هوغون
ررا تا یتی ضاشا ته نی
کاتی نالنین " ننش ه سن
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ز تنجوم ا یوبوهو وتروا ۱۳۳۶
"
رویون
خن شیدی ،ضاشا ته نی
کواخ
ناهاور توا گوذا ی خونیوش
حضون هویویوت هوت
گلا
جمعی از نویوانوترودا ا ایورانوی،
خوووطووواب سوووه نوووتووولوووت زیووور –
رل ن یاهمماهر– الی ررانی اهغای
کاتی نالنین ا صوا کور نود" .ا اروه
رط ب نیز تعریر تمجید از ضا شوا
ا دارا ا سن .
"ر ور الوه
گر "هیبرا رنکورا "
خنا " سرایش اهمی ی ندا که اهوغوای
کاتی نالنین سعننا یر خنانت ر ی
از ظایر یر هت رن تب ر ت انوت
اینکه چنین ورروانوی از
نه تا شا
روون اهوغووای
نونی شووا حو ووی
کاتی نالنین  ،تومو وی خواا وانون
انوت .سورای
انانی ر ر اله سن
این گر اینکه ضا شا ر ور الوه ا
نوت خون
تعطی کر  ،تمام نا ا
یک اتن ی ا سر ک ن حواکوم
ر مرکز

ناخت واسو ذکور نویولوت .سورایوش
اهمی ی نودا کوه وانون انوانوی
ر ر اله شا ا "از رلینهیت ربوری"
ریدانلت ،سرای ا رقاری ت ریفواتوی
ائ سن  ،خناهوا حواکومویوت رو وت،
جدایی نای نه گانه ،ت کی انجمن
های ایاه ی الیو وی سورای اگوذا ی
ارن رک ی سه ای ا لاز جم ه نزوا
سر ان تاسا ) نفی هرگننه یک واتون ی
حکنرت ر ی سن .
رونکورا "
الر دا ا گر "هویوبورا
"ر وور الووه خوونا " سووا جوون ایوونووکووه
رنکرانی های غورسوی
ردتهانت
زندگی ریکنند ،نا ید ریایرنود کوه
ک وون هووای تووا شوواهووی سووا نووزووام
رنکرانی  -که خن ای ا ائموا سوه
هونود کوه
ا ند تا ن وا
آنها اشا
رنکرانی سا نیولو وم توا شواهوی
رغایرتی ندا  -توا شوا یور روقوام
ایون ک ون هوا
ت ریفاتی انوت.
احزاب رن تب رر م رقاروی سواالتور از
تا شا ا ند ،تا شا حق خواهوت
تنهوا تصومویوموا
ارن ک ن ا ندا
ا و
ا گانهای اجورائوی ک ون
اک ارن ند ا ارضا یوا
احزاسی که
رج س رائت ریکند" .هیبورا
آنها ا
رنکرا های ر ر اله خنا " روا اروا
ت یرغم اینکه همه اینها ا ری سویونونود
همونونوا از " ورروا " شوا نوتون
ریرانند.
الزم سه ذکر انت که رقوایلوه نوزوام
تا شاهی ایرا سوا توا شواهوی
ک ن هایی رانند انا ویوس ،نونئود
هوم
ه نود کوه هوم رونکورانوی
ن طنوت ر ور الوه ا نود نوا نوت
انت زیرا رر م ا تا تس از نز یور سوه
هزا نا ربا ز ت یه ن طوه یون
ک یلا ،حد  522نا ت یه ان بودا
شاها ربا ز کر ند .الی این ربوا زا

چند تا شا رل بود اتودام شودنود
ک ن هایی که شاها نوقوش
تنها
ا ا ارون
ت ریفاتی اشو ونود
ک ن خاهت نمیکور نود ،توا شواهوی
سا ی راند.
ر انفانه ایرانیا نیز تجرسه رثبو وی از
ا
ووانووننووموودا ی شوواهووا
تلار ر الوه نودا نود .ایون شواهوا
نت سه نوه کون توا تو ویوه وانون
ا سوه
انانی ر ر اله ز ند تا د
خن رنکصر کنند کن تای رکمدتو وی
نوا
نا  ،8351ضا خا
شا
نا .8993
 8333رکمد ضا شا
ا حکنرت ضاشا ار یاز نوفوت
ایرا سه انا یس سه رد  ۶۳نوا لتوا
 )۱۳۷۲تومودیود شود .ا نوموایونودگوا
هیل ی روی نونشوت
رج س ا
نپس نزیر نزا ان صناسوی ارور ز،
از نوزوارویوا خون رویخونانوت کوه
ا از صوونوود ووهووای
انووارووی ای ووا
ان تاساتی سیر سیا ند .انجومون هوای
الی ی سرچید شود .توننوط
ایاه ی
ن اا ا سلویوا ی از روتواهوفوا
رن قدا رانند نر ا انعد ستو ویوا ی،
رخی یز ی ،کیتلر شاهرخ نیود
حلن رد ک سرخوی از نو ویوا ا
ویور ز
حکنر ی ا رانند تیمون تواش
نویودنود.
ریرزا نصر اهد هه سوه و و
همننین ت ی اکبر ا کوه از ا سوه
تنن سنیاناذا ا گلو وری ایورا یوا
ری ن رن غضب ی ورا گور وت
رجبن سه خن ک ی شد یوا سوه و و
آغواز ور توی
نید .ضا شا کوه
نداشت ،همننویون سوا ک و ون ا ورا
ر تمند ضبط ارنا ای ا یا از الریق
خرید ا اضی ه ی سه یمت ا زا  ،سوه
اند زی تر اخت سوطون ی کوه
ر
تایا حکنر ش یکی از ور تومونودتوریون
ا را ایرا سن .

ضا شا تننط انا یس
تس از خ
ی کا آرد رکمود ضوا
شهرین 32
شا آزا ی هایی سر ک ن حاکم شود،
ت ووک و هووای نوویووانووی
احووزاب
رت فی آغاز سه عاهیت کر ند تعودا
ا وعوی رور م سوه
کمی از نمایندگوا
رج س ا یا و ونود .توا رودتوی ارویود
ریر ت که "شوا جونا " از گوذشو وه
رطاسق انن ن طنوت کونود.
سیارنز
ارا سا ر ی شد صنعت نفت ان تواب
ک ر رکمد رصدق سه نتولوت زیوری
ا سوه اجورا
که رصمم سن این وانون
آ  ،نازرانهای جانننی آرریکا
انا یس سرای تی بر رنا نیوانوی
صد نا ط نومون
ا صا ی خن
هت ا سرآردند ساالخر سا هوموکوا ی
31
حانین تطمیو شود
سا
رر ا  8993کن تا کر ند .کن تایوی کوه
ایورا
رنکرانی
شکلت آزا ی
یور ا گوا
سن  .رصدق زندانوی
ررای ی رکاکمه شد تا تایا تومور
توموا
عه احمد آسا تکت نوزور
زندانی سن  .رکمد ضا شا نیز توس از
کن تا خاا انن انانی ر ر الوه،
انکصا خن گر ت سا
ا
تمام د
یک اتن ی سور ک ون حوکونروت انود.
آزا یتناها زیا ی ن ایر ،شکونوجوه،
زندانی یوا سوه جونخوه هوای اتودام
نپر شدند .احزاب رمنن گر یودنود.
هوورگووننووه رووقووا رووت نوورکوونب شوود.
آزا ی هوای
رطوبونتوا نوانلون
وانون انوانووی
تضومویون شود
سرچیود شودنودل )8ل  .)3ا گوا هوای
نوایوور
ورروای وی تو ویوه رصودق
آزا یتناها نرآغاز توایوه سورگوذا ی
سیدا گا هائی شودنود کوه هونونز
یک اتن ی آخنندی ا اره ا .
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تیاردهای کن تا
انن انانی ر ر اله حاص تنا وق
نمایندگا ر ت اناک نما حود
ر ی ایرانیا سن  .کون تواهوای 8333
یک اتن ی توس
 8993ت یه این انن
وانون
از آ  ،تی ه سه ی وه هوموا
انانی ز که ارر ز ن طنت الو وبوا
خن ا سر اناک آ "ر ر الوه خونا "
رینارند .تبانی سا چند حانوی سوا
خون
سیااناانی که سرای تی بر رنا
هت انننی ر ی کو ور رصودق ا
هوت
نا ط نمن ند ،شکاا رویوا
ر ت ا تعمیق ست ید.
ت وکو
نرکنب رمننتیت احزاب
های نیانی ،صنفی ننودیوکوائوی
که از یر نن خنانت هوای رور م
گوور هووهووای اج و ووموواتووی ا الوورح
از نونی یواور
نمایندگی ریکر ند
نزم هند حورکوت هوای اتو وراضوی

رر م سن ند جو ونگویوری از وعواهویوت
ت نی ای ا  ،ساتا شد کوه جواروعوه
این ت ک ها ا که ری نانل ونود اسوزا
ات راض سه ناسلواروانوی هوا ،وا از
د نمایی نوازروا
حکنرت انن
یا ه رر م ساشند ا از نت سدهد سوه
سهمن  75هویوک نویور یوی
نکنی که
شنوفوکورا
تنا رقاس ه سا حانین
رلوواجوود،
روذهووبووی کووه نوواهووهووا
رآ خنانی حلینیه ا شا
ج لا
از ارکا ا تباال نی سا رر م سرخون ا
سن ند ا نداشت.
کر نزر ا تقاء
شرائط ناربر تبا
آگاهی نیانی ا ر ک  ،روطواهوعوه
آرونزشوهوای
ر ن  ،کلب توجورسوه
نیانی ت کیاتی ا غیور روموکون
ورهونوی
ناخت نبب کوموبون
زرینه ناز ا و وا
نیانی ایرانیا
سووتووش سووز گووی از ای ووا سووه ام
حانین تماریت خنا شد.
تا سر اینها یک اتن ی این تصن ا
جارعه تقنیت کر که گنیا رویو ون سوا
شکنجه اتودام
ایجا ترک از زندا
روور م ،سووه خوونانووت ای ووا
گر ههای اج ماتی سی اتو ونوا سون
ات راضات ا ا سرای همی ه نرکنب
انو وبودا توس از آ
نمن  .کون توا
همننین حار این تیام سن که هر ر
یا گر که خن ا "رص ح" تونوداشوت،
حق ا سی ات نا سه انن  ،سا کن تا
سور
ا تصاحب کونود
د
اتما ز
ک ن حکنروت نوموایود .توفوکوری کوه
خمینی خارنه ای نویوز از آ سوهور
گر ند.
الر دا ی از رد نی ه؟
ایورا خون
الر دا ا ن طونوت
الر دا رد نی ه ،تننعوه ا و وصوا ی
تی ر ت مدا ریکنونود .حوا آنوکوه
تایوت وانون
سد
رد نی ه سا ز
آزا یووهووای انلووانووی
حووقوونق
شووهوور نوودی ،سووه یووژ آزا ی هووای
نیانی حواصو نومویو ون  .جونارو
یک اتن ی رنناها از رد نی ه واصو وه
ا ند .ک ن ی کوه شوهور نودا آ از
آزا ی هووای انلووانووی
حووقوونق
شهر ندی رکر م ساشند ح ی اگور سوه
زرینه ا صوا ی
تی ر ت هایی هم
زیرسنایی نت یاسد ،رن قی وهوای آ
ناتایدا ند.
سی با
نزرا ن وطونوت
یژگی رهمی که
ال با ید ری ن سر خن نطکی
ا ح هوای روکوانویوکوی ای وا
سرخن سا ر کا جارعه انوت .یور
نمننه این تفکر نوطوکوی انوت کوه
آزا ی
تایت حوقونق
رد نی ه سد
انلانهایی که ساید از آ سوهور رونود
ا

ضعیوت

شنند تنها سا ایجا زیرسناها
ا صا ی حاص ریار .
نمننه یار این الرز کر سونجون آ
احزاب از سواال سون  .روکومود ضوا شوا
تصن ش از حزب این سن که ری ناند سوه
هتنا سا ررا از ساال هر حزسی ا کوه
ستناهد ایجد کونود .سوه نو ون ا
اص ه کنتاهی احوزاب روتو و وفوی سوا
نارهای رر م ،ر ویون  ،ایورا نونیون
ن اخیز سنجن آردند که همای توس
ند.
از رد کنتاهی از ریا
نمننه یار ،الرح شا سا این تصن سون
که ریشن سا ارکانا راهی تننعهی
ا صا ی ا خرید از جنبههوای یواور
رلمهه غا و سون .روی خونانوت
نوا از یور ک ون
توانوزالن
جها ننری ،سنا سه تب یغا آ زروا ،
نزاری جهوا
تنجمین د ِ صنع ی
ِ
گما ریکر سا اش ن تن
ا سلاز
چنی اش ن تماری د ،
نفت،
ورروا هوموه چویوز هوموا
سا صود
ریشن که ا ریخناهدل.)9
اهانسر ا ی
جه ای از آگاهی ژ ای وکور الزم
نوزورا
انت تا شتص سه تضا ها
خنیش تی سبر  .شاید اگر گور هوای
ن طنت ال وب رودتوی رونکورانوی
کمی تمیق تر کر ریکر ند از خون
ری ترنیدند که اگر رنکرا هل یوم
چرا یک اتن ها اهانهای نیوانوی روا
هل ند اگر ر ر اله خوناهویوم چورا
ا نو وطونوت
تا شاهانی کوه
خنیش ر ر اله ا تعطی کر ند نوموا
ر ر اله خناهی را ریباشند ،این ا
ا ا اره نمی ا ند .تو وت تودم توی
سر سه این تضا ری ناند این هم ساشد
که سلیا ی سر رصداق "هر کس از ظن
حرا هنا ا ایون
خن شد یا رن!"
یا آ رک ب نیانی جدید ریو وننود،
ضمن اینکه همننا توفوکور ،توا ا
ا اج ماتی گذش ه خن ا رنانب
این رک ب نمیکنند.
الوور وودا ا ایوون الوویوور کووه خوون ا
جونهور
ر ر اله خنا ریدانند ،اص
ساال سوه
انن انانی ر ر اله که
آ اشا شد ا نا ید ریایرند تنوهوا
ا کوه
وانون
جنبه تا شاهی آ
رقایله سا رنکرانی وانوننومودا ی
نک ه ای ورتوی انوت ،تومود روی
سینند.

اینکه از ر ر اله سه سعد تا جوموهون ی
زرویونوه
اناری گارهوای رون وری
ا وصوا  ،نواخو ون زیورنواخو وا هوای
ا تمنری سر اش ه شد -
صنع ی
از
رووهوونوودک احووموود زیووری زا
اندی مندا جبهه ر ی ایرا ت ت آ
ا تکانی که نهضت ر ر اله سه ایورا
سوتو وی از ایون
ا ریداند ل– )5
ا ضا شا یا رکمد ضا
ا دارا
گر ت ،هی ی سرای تنجویوه
شا صن
اهان انل ن یک اتون هوا توننوط یور
نیر ی خناها رنکرانی نیلت .کما
ا
اینکه سیلما ی صد اتزوم آهوموا
زرا خون سوی اتو ونوا سوه
هم که
این ک ن صون
تا هما اصاحاتی
تننا "صد اتوزوم آهونویون" ا
ا
آهوموا
روکورا
گر ت ،هیک گر
اهانی خن نمیداند.
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تفکر نیانی
الیر ردتی رونکورانوی نو وطونوت
ال ب سیش از آنکه سا ان قا ی االعانه
سد سازگ ت سه حکنرت های خواا
انن انانی ر ر اله ضوا شوا
کونشوش
رکمد ضا شا سرخن
سر را ی ا تباال صا وانوه ای سوا رور م
ساشد ،تاش خن ا همننا روعوطونا
تکذیب سه نت رارنشی نوپور
گا ح ی رونکورا جو ون
ا
آ
ا حکنرت ته نیها ریکند .این رونیود
هونونز هوم
آنلت که الیر نواروبور
ش ها یعنی کن تا ت یه انون
هما
انانی ان قرا یک اتن ی ا رر
نمیداند .ح ی گر هیبرا رونکورا
ر ر اله خنا نیز که گفو وه رویو ون
نلبت سه یار ن طنت ال با روناضو
رع د تری ا سه جای رککنم نمن
 72نوا
االعانوه کون توا
شن
حووکوونرووت خوواا ووانوون انووانووی
گوذشو وه
ر ر اله از "اش باهاتی"
صکبت ریکند هی همننا از ا داروا
ضا شا تج ی ریکند.
الیر ناربر هننز کن تای  31رر ا ا
که همه جا از آ سوه تونونا خوطوای
نیانت خا رویوانوهی غورب
سز
تس از جنی یا ریشن  ،کن تایی کوه
خن رقارا آرریکا نیان مودا ا
ننیلندگا انا یس نیز سوه آ اذتوا
ا ند ساست آ از رور م ایورا روکور
تنزش خنان ه اند ،ا لانه ری خنانود
یک واتون ی
اسعا صدراتی که کن تا
رر م ایورا ز ا
تس از آ سه ایرا
انکا ریکند.
سدتر از همه اینکه هنا ا ا ایون الویور
ا تصون رویوکونونود
سه نبر هما
ری نا سا تبو ویوغوا  ،هور ا وعویوت ا
ا لانه هر ا لانه ا ا عیت جو ون

ا یا اگر چ م ا سر ا عی ی سبونودیوم
آ ا عیت هم یواور جون نوتوناهود
اشت .ری خناهند کن تایی که ساتا
شد آ ز های آزا یخناهانه ر ت ایورا
یکو واتون ی توس از آ
تایما گر
جنانا ک ن ا نهای ا سه یور حورکوت
انوامگورایوی ا وراالوی
رل کانوه
ک اند که حاص آ ژیم کنننی ایورا
انت ا سه تننا ا لوانوه سوه رور م
سفر شند.
نق ی که این الیر سرای تا شا ائ
انانی سا نوقو وی کوه
انت تفا
رذهبین سرای خمینی خارنه ای سوه
تننا حا ر کا  ،نموایونود خودا،
هی قیه هبر ائ ند ندا  .اتوم از
"هیبرا رنکراتهای ر ر اله خنا " یوا
الوویور نو وطوونووت توومووا
یواوورا
ناخ ا ی ا سرای ا ا ک ون توبو ویوغ
ریکنند که آ ور توا شوا توق
نت ا  ،ررا
ق همه ارن ا
ریدهد ای ا ساالتر از تمواروی اتضوا
یار جارعه انت .همین تفکر سن که
ا سرسریوت
از خمینی ،ر ی سا ا کا
خارنه ای ،ر ی که سه گف ه خن ش
ساید سه حا جارعه ای که ی ا هوبور
سداند گریلت " ،هبر" ناخ ه انت.
ا عیت هوم ایون انوت کوه و وی
گوذشو وه
نیر یی سوا ش هوایوی
"رن ق" سن انت سه نت ی ری نانود
هور جوا
ش ها اص ه سایور
از آ
هم که شکلت ری خون سوه جوای
تووذیوورش اشو ووبووا خوونیووش ،تصوون ش
اینلت کوه سوه شوهوای گوذشو وه
نت یا سا شد الزم تومو نوکور
انت.
سوا کون توا،
ت یورغوم آنونوه کوه
یک اتن ی ته نی ها تیوارودهوای آ
ذکر شد ،هنااری که سا هنا ا ا الیر
ن طنت ال ب صکبت از انن شکنوی
ته نی ها ،یک اتن ی ،کن تاهای 8333
آزا ی
رر ا  8993نق حوقونق
ا رویو ون  ،ای وا
آ
ها
ا  ،ری
نت سه آ
تنض سرخن
خناهند که یواورا سوه گوذشو وه هوا
سرنار ند .این حاهیلت که خن آنوهوا
تب یغا خنیش ا سر اناک تج ویو از
ا را ا اند تفکر تم کر
آ
نیانی ارر ز ای وا نویوز تونوهوا
نوزور گور و ون
ا تباال سا آ گذش ه
ی
واسو
ا
یژگی هوای آ
تنضیح ری ن .
از ن طنت الو وبوا کوه سلویوا ی از
رونکورانوی هوای غورسوی
ای ا
رلویور اخوبوا
زندگی ریکنند
االاتا هل ند اتدتا ان زا ریور وت
ایون
که تس از چندین هه زندگی
یور
شوهور نود
ک ن هوا ،توفوا

یور
رنکرانی سن سا شوهور نود
سوه
ا سودانونود
نزام یک اتن ی سن
آزا ی
اهمیت تایت انن  ،حوقونق
ها تی سر ساشند .شاید سه این جهوت
انت که ای ا نیوز سورخوی اژ هوا
رانند آزا ی ،رنکرانی هیبراهیولوم
صکبت های ا یا ت ری ن  .حو
تم هیناننه تغییور انوانوی
آنه
تفکر تم کور نویوانوی ای وا
ید نمی ن .
ای ا هنیت نیانی خن ا کارا سه
رکمد ضا شوا گور
ا ضا شا
ایورا چونود نوفور
ز اند از اینکه
همرا ا یک اتون ی
الر دا ضا شا
حوت شوا " ا
اش ریا " ضا شوا
نر ریدهند رلر ریو وننود .الویور
ناربر حکنروت شواهوا توهو ونی ا
اهانی خنیش ریداند هنا ا ا آ
هر رص ی توکوس هوای ضواشوا
رکمد ضا شا ا ساال ریبرند .آنوهوایوی
ضوای
که سا الر دا ا ایون الویور
رجازی نر کا ا ند رکر یود انود
که اتضای این الیر تمنروا سوه جوای
سکا جد نیانوی ،سوه
شرکت
گوا آنوهوا ا
رتاهفا اتهام ریزنونود
ح ی تهدید نیز ریکنند.
سرخن این الیر نیانی سا اتودام
ا ته نی
زندانیا
شکنجه
ا نیز ایرا ناههوا
آ
ها اینکه
صد هیلت اتودام سون  ،سورخون ی
"ک ٌ
می" انت سه زتوم ای وا چون
جمهن ی اناری سویو و ور اتودام
شکنجه ریکند ،ر اسه همین وا هوا
ا ته نی ها سوه حلواب نوموی
توموام  58نوا
آید .الیر روزسون
نوازروانوهوای
گذش ه ت یه وعواال
حو وی
ا تب یغ کر
نیانی آ
ارر ز نیز حقی سرای عاهیت نیوانوی
ات راض رتاهفا ت یه حکنرت خاا
یک اتن ی توهو ونی هوا وائو
انن
نیلت .این الیر نقنال ژیم تی ویون
ا ن یجه یک اتن ی نایر اش وبواهوا
ا
نیانی نمیودانود سو وکوه آ
سز
نوو وویووجووه اتوو ووراض رووتوواهووفووا
د ناشنانی رر م مدا ریکند .گوا
نیز سه شنی ریانیند که نرکنب هوا
سرای ج نگیری از نوقونال آ نوزوام
ا ا سه ضعیت کنننی سناسراین سوه
حق سن انت .آ وای تور یوز واسو وی
رلین ارنی ی نتونواونی نوا ای
کو واسوش سوه نوام “
ژیم گذش ه
اراوه حوا وه” تو وت نوقونال ژیوم
گذش ه ا تم نکر سوه تویو ونوهوا
ای ا ربنی سور نو واویوری شوموا
سی ر سرخن شدید سا رتواهوفوا
آخرین راههای حکنرت رکمد ضا شا
ریداند.

اسطه سا هوموا
الیر ن طنت ال ب
جها سینی ر ق از کن تواهوای ضوا
رکمد ضا شوا کوه نویور هوای
شا
سیاانه آنها نقش اش ند ،همونونوا
سرای د تهای خا جی نوقوش توعویویون
وائو
تکنال نیانی ایرا
کنند
از
انت .آ ای ضا تهو ونی سوی تور
کنشش سرای ج ب ت یبانی آرریوکوا،
ترسل ا نعن ی ا تبواال
انرائی
ایرا نتن رویواونیود.
سا تغییر ژیم
الیر ناربر کونوا آرود سوا آروریوکوا،
ج وب حوموایوت
ترسل ا
انرائی
ا
توایوا
ای ا ا ک ید رن قیت
سووه جوومووهوون ی انووارووی روویوودانوود
ا سوه
د تهای نواروبور
کنشش ا
این کا ت نیق
ت یبانی شرکت
کند .تصن اهب ه اینلت که آنها تس از
ا
نرناننی جمهن ی اناری ،د
رانند کن تاهای تی ویون سوه خوانونا
ته نی ریلپا ند.
ایوون تصوون کووه وود تووهووای خووا جووی
جموهون ی انواروی ا سورای الویور
ن طنت ال ب سر ری اندازند حکنرت
ا سه ای ا اگذا ریکنند هنااری
ای ا ن گر ه انت که که جوهوا
شاهد نرننشت تراق ،ا وغوانلو وا ،
د تهای ناربور
نن یه هیبی سن
رکر ا ن ا ا اند که هود وا از
تغییر تکنال تونوهوا حو ر وکوا
خوون شووا انووت .ارووری کووه خوون
آرریکایی ها سا ها لاز جم ه سا توبوا
"ا آرریکا") گف ه اند آ وای توراروس
نیز سا ها تکرا نمن که خناها کونوا
آرد سا جمهن ی اناری انت.
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کدام اهان؟
اگر عاهیت نیوانوی چویوزی سوه روا
آرنخ ه ساشد اینکه سایود گوفو وه هوا
گور هوهوای
هد اذا ی هوای ا ورا
نیانی ا جدی گر ت .همانطن کوه
رون
ساید ننش ه هوای خومویونوی
حکنرت اناری ا جدی ریار یم.
هوونوواووارووی کووه اهوواوونی یوور الوویوور
یک اتن ها ساشند ری نا رطمویون سون
که اگراین الیر ارکا یواسود ،کونشوش
و وا ی کوه سوا آ
خناهد نمن هما

"رن ق" سن انت یعنی کن تا تو ویوه
انن انانی ان قرا یک اتن ی ا
سا یار سکوا گویور  .آنوهوایوی کوه
گذش ه ک اب خمینی ا خناند سن نود،
تصن ریکر ند آننه ا نونشو وه انوت
شنخی انت کلی آ حور وهوا ا
نبا نتناهد کر  .حوا آنوکوه یودیوم
چاننه تد ای سا هما ا کا ک ن ا
سه ناسن ی ک وانودنود .و وی اهواونی
گر هی یک اتن ها ساشند ،رویو ونانویوم
رطمین ساشیم که آنها و وی اروکوا
یاسند آنطن که اهانهای ا ری آرنزنود
تم ریکنند.
رضا ا اینکه هنااروی کوه یور الویور
ا راالی یا تنتنهیولو وی نو وش سوه
جایی سورنود ،تومونروا سوتوش هوای
ا راالی آ الیر نه انلانهای رع د
نووت سوواال ا خووناهوونوود اشووت.
آ
سلیا ی انلانهای رع د رذهبی هم
الوویوور رووذهووبوویوون سوون نوود هووی
ن نانل ند نهایت از ا دارا روتورب
جوموهون ی
خمویونوی ،خوارونوه ای
اناری ج نگیری کنند .سد تر ید
ریا ن طنت ال با نیز ا ورا رویوهون
ن ی هل ند ارا ای ا نیز اح مواال
رون وقویوت
صن
نتناهند تنانلت
ران آ شنند که الیر ناروبور روا ا
یکو واتون ی
سا یار سه انن شکنی
سک اند.
خوطوری
سه نزر اینجانب الیر ناربور
جدی سرای رونکورانوی آیونود ایورا
انت ری ناند ساتا تکرا تا یخ یعنوی
کن تا ت یه انن انانی ،خن کارای
از سویون
سا آ نرکنب خ ننوت
سر آزا ی ها شن  .سوا شونواخوت از
یژگی های الیر یا شد هیک ر یوا
نیر یی که خناها رنکرانی انوت،
نمی ناند سد تنجه سه این یژگی هوا،
وا
تا زرانی که تغییرا انانی
تقاید این الیر ط ا تباال شون
آ سا گذش ه ان بدا ی اش ر اهود
ن ن  ،آ ا هوم تویوموا خون سورای
ان قرا رنکرانی ایرا سداند .هم
سه این ت ت انت که ارور ز سویو و ور
گر ههای نیانی ایرا خناها نزام
جمهن ی هل ند.

رد نیانی سورای
اهان یا
ارر ز
ورا ا .
رقاس ر ت ایرا
ان تاب
ا ته نی ها توکورا
یا سازگ ت سه
هما اش باها یا ان تاب اهانیی کوه
ر فکرا
ائم رقام ،اریرکبیر ،ربا زا
صد ر ر اله ،رصدق سوتو ویوا سوه
ر ت ایرا ا ائه ا اند آ انو وقورا
رنکرانی ،تایت انن  ،جدایی ین
از حکنرت ،حکنرت ر ی رجری انون
انانی رنکراتیر ر کوی سوه ای
آزا انه رر م انت.
هماین رهمنش
 7تویور  8933ب اسور  37ژ ئون 3232
h m e h m a n e c h e @ t -o n l i n e . d e
www.homayun.info
ا از ترک نا ای نه تنهوا
 -8این
رر م تا ی جورا سوکوا نویوانوی
نداش ند س که ح ی نمایندگا رجو وس
نیز حق خاهت نیانت ا نداش ند
لاز رصاحبه سا رهندک ذ اهنون ئویوس
قید شن ای تاهی نهوضوت روقوا روت
اشوت
ر ی ایرا ) "یکبا آ ای ا بوا
نتنرانی ریکر  .یکی از کوا گوفوت
"صکیح انت" .آ ای ا وبوا نوتولوت
زیر سرگ ت سه آ نموایونود روجو وس
گفت "رن سه این صوکویوح انوت تون
اح یوا نودا م .رون غوام خوانوه زا
ات یکضرتم ای وا هورچوه سوه رون
ا گونش
سانینود ،رون حورا ای وا
ریکنم".
ا ا
-3ات راا گیری سا شوکونوجوه
تو ونیوزیون
کر ر هما سه ات راا
یکی از شار های نا ای سرای هوم
روقوا رووت
شوکولو ون شوتوصویوت
توهودیود
همننین تکقویور
رتاهفا
رر م آگا سن تا سوا ایوجوا تورک
ح ت ای ا ا از ات راض رقوا روت
ساز ا .
 - 9ا یونش آشون ی چ
ته ونی نواتوموام روانود ،چوورا انووقوواب
شود؟
- 5کو واب خواالورا روهونودک احووموود
توورونوووش هوووای سوووی
زیووری زا
تانخ ناهوهوای انو وثونوایوی

نش ر جبهه يل ير ن
ر
همچنی
مبی اسالم ،و
ر
اصل سوم :جبهه میل ایران برای حفظ احیام به دین ر
جدای دین از
گیی از تمایم توان میل و مردیم ،بر اصل
فراهم شدن امکان بهره ر
ی
حکومت تاکید یم کند.

 ۱۷۳۳ن ای خرانا جننسی
خاهی از نکنه شد اند
خبرگزا ی رهر ژیوم ز شونوبوه۳۱ ،
سوا کون
خر ا ل ۲۳ره) گزا شی
خورانوا
ن ائیا سوه شوهورهوا
جننسی رن ر کر  .این گزا ش سا آننه
که یر نا گذش ه سا خواهوی
نوو وواهووای شوومووا ی از
شوود
ان و ووا هووای ایوورا روون و و وور شوود
همخنانی ا  .رهر ضمن اشوا سوه
نوو ووای
ایوون کووه ۱۷۳۳
خرانا جونونسوی خواهوی از
نوووکووونوووه شووود انوووت
توعودا
ریننیلد «ارر ز
نووو ووواهوووای
زیوووا ی از
شهرن ا نهبندا آب جون
روور م چ وومسووه ا
نوودا
تانکرهای نویوا آب نوانوی
هل ند .اگر ارر ز ررزن ینوا
ت ایر نو واهوای رورزی
نهبونودا  ،کونهوهسوا
سه یژ
رهاجر سر ش سواوذا نود
هوت
،
آیند ای نهچندا
ر کم هزینههای هناوفو وی
ریشن ».
ا اره این گزا ش سه "الورح
تننعه نهبندا " اشا شود
انت ،الرحی کوه سوا نوفور
آیتهللا خوارونوهای ،هوبور جوموهون ی
شوهوریون
اناری سه ایون شوهور
 ۱۳۷۸تصنیب شد ارا تس از  ۲۱نوا
هننز سه ررح ه اجرا نرنید انت.

صفحه 28

ت یرضا تبا ی نماینود خوارونوهای
خرانا جننسی هم چنودی تویوش سوا
نو وایویوا سوه
اشا سه روهواجور
شهرها ه دا ا سن که رهاجر
هووت
نوونوواوویوونووی شووهوورهووا سوورای
ر ک ناز ریشن .
سرخی از ن واهوا
سه گف ه تبا ی،
رر م آب آشاریدنی ندا ند «سا چنیون
ضعی ی یار اریدی سورای روانود
ن اها نیلت».
نو واهوا
رهمترین الی خاهیشد
کمآسی ،سیکا ی رفرال ،تقب روانودگوی
رانی کموبون
حنز سهداش ی
نای ا توبواالوی تونونا
ناخ ا ها
شد انت.

سیکا ی کمبن زیرناختها از الیو
گریز ن ائیا از زا گاه ا سهشموا
ری ند
سیکا ی کمبن زیرناختها از الیو
گریز ن ائیا از زا گاه ا سهشموا
ری ند
ا ضا ان ا های یار

سر اناک گزا شهایی که یر نا
نو وائویوا
سا رهاجور
گذش ه
رنو و ور شود  ،ا ضوا سلویوا ی از
ن اهای یار ان ا ها هم ناهنجوا
انت .
زیور توعوا ،
ی را  ۱۳۹۸رعا
ا اج ماتی اتام کور کوه از
کا
شش هزا نو وای خونزنو وا ،
هزا ن ا خواهوی از نوکونوه شود
انت.
ت ی شیرکانی گف ه سن که ساید سورای
ترغیب ن ائیا سوه روانود  ،شوغو
ک ا زا توکوت
رنانب ایجا شن
تنشش سیمه اج ماتی را سایرند.
شیرکانی تصریح کر سن «ر انفانه
ان ا های جننسی ک ن کمو وریون
تنشش سیمهای ا ا یم کوه ن وا از
تدم هماهنای انلجام سویون آنوهوا

انت؛ ساید آیند نار سن
سه رر م آرنزش ا ».

آیند ناری ا

رهر  ۹۸هم ردیر ک ارن ن ایی
شن اهای ان ا آذ سایجا شر ی سا
سیا اینکه از نه هزا  ۷۳نو وای
ان ا  ۲۶۸ن ا خواهوی از نوکونوه
انت گف ه سن  ،تو وت اصو وی گوریوز

ن ائیا از زا گاه ا خ کلاهوی
نبن ارکانا شغ ی رنانب انت.
رهررا " ۱۳۹۸نن ا و وصوا ی" سوه
تعا گزا ش ا سن که
نق از زا
 ۳۵هزا ن ا ایرا خاهی از نکنه
شد انت.
رکمد ارید ،رعا تننعه ن ایی
رصاحبه ت وفونوی سوا
رناالق رکر م
شبکه خبر م  ۳۵هزا ا تکذیب کور
گفت « ک ون  ۹۷هوزا نوقوطوه
آسا ی ا یم که از این ریوزا  ۶۲هوزا
نقطه ا ای نکنه انت سا ویوموانود
آ که  ۳۵هزا نقطه آسوا ی رویشون
همه ن ا نیل ند س که سعوضوی یور
رووانوونوود
توومووس سوونووزیوون ،ن و وون ا
اینهانت .حد یور نونم ایون وم
یعنی  ۱۲توا  ۱۳هوزا نوقوطوه آسوا ی
ن ا سن اند کوه خواهوی از نوکونوه
شد اند

یووا انووطن ای یاوور خاصوو ایوون
غانیوووی «تنالیوووهآریز »
تووونهم
سا ایورا سانو ا ؛ اینکوه
یننانیا
رویسینیم یور انو مندی ایرانوی
سوولیا اسوو احوو رام نووا ها ووت
ریگذا که چندین چند ج ودی
غان سن اند
است کند چرا یننانیا
جاهی خیر کنند
ایرانیا شکن
رکا و
اشو هاند کووه اهب ووه اسوودا
ت می جها جدی گر وه نمیشون
سز گ رین ر تصصا هتارن ی
همووا حووا  ،سز گوو رین ر تصووصا
یننووا تووصر آهکلاند لانووکند ) نیووز
هل ند یا ر تصصا زسا های آ اری
ا روونی غوویر لکووه رنوواس تقریبووا
آنها جن ا ند) .کرنوی
رنکصرا
ایون زرینوه نویز
ورانس
کژ
ح ی نوام کرنوی
نت تیر سریا
«تا یخ تمد جهوا هتارنو ی
اروووووپراتن ی آهکووووولاند » انوووووت .

 .۵ت هم فروراشی سیاسی -
فکلللری در ل الللهای خلللا :
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رهنیهووا تموود ها از نووا ترین
آ ها ح ی جنار سد ننشو ا توا
ارپراتن یهووای سووز  ،هموونا سوور
انوواک نزامهووای ِ خطووی لاغ ووب
تمووووود های هنووووود ا تایی) یوووووا
چرخ ی لاغ ب تمد های آرریکوای
تیووش از ک مووب) آ وورینش  -رجووام
/ Eschatology) )Cosmogenesis
شک گر هاند .سه این رعنی که سا
آنها این سن که از هکزهای تمد
رهناوووووو ا سووووووه صوووووون
«اصوووی ) » (Originalیعووونی سووود
خاهووت سیر نووی »آغوواز« شوود
هکزووه یاووری »تایووا « رووی گوویر .
گر خطی چرخ ی ،آ
تفا
انت که گر ا را شاهد گوذا
اههیا اسراهیمی ،یهن ی  -رلیکی
سه نزریههای تا یخ سه یژ ها وی
هوت
نپس سه هتهای رط قه
آنکوووه
 ر تهوووا هووول یم ل سووودخنانوو ه ساشوویم نقووش تا یخ انووا
ا نفوی
اناری ،سه یژ اسنخ د
کنیم که سکا ا سه ا ازا ریک اند)
یر خوط
که زایش تایا یا ن ا
نیر نکرانند ،ی ریکر اند که
تووس از یوور ا گوویری ،شوور سووه
نزریووووههای
نوووقنال ریکنووود.
چرخ ی ،ارا ،شاهد تدید «تکرا »
«ضووربآهنی »آ هوول یم .یعنووی
آغاز یاور،
تایا  ،سا یر
هر
شوور ریشوون رثوو آزترهووای

رکزیوور سانو ا یووا اینکاهووای توور ی
سان ا  .شک ایرانی ایون تونهم،
هوای
را نمننههای سیو ما ی
رر ری حو ی شونفکری
ر فا
ر تاشی ایرا
ا یم از نقنال
ا سانوووو انی رثووووا از
خوووون ِ
هتارن یا سه توا تی نو نکیها
ل ا یننانیشد ایرا ) ،یا نوقنال
ا نتووووولت
ر تاشوووووی از
نانوانی لتیووش از نو طه رنسوودا
م .یر شک
ا
رنسد ،کرتیر) سه
یاوور از ایوون توونهم سووه « ر تاشووی
جوووا ایووورا »توووس از
شوووکن
نانانیا سه نت تربهوا انوت.
هوای جنیهوا
نپس ننست سه
وود های
نحووا رت وور ریووا
ایرانی غیرایرانی ری ند تریها،
ا سانو ا
رغن هووا … ،کووه
ا
همووه جووای جهووا
تقریبووا
اش هاند ،ارا سر اشت تنهم آریز روا
از آ هووا ،هرسووا « ر تاشووی رهنووی
ایرانووی » حوونز نیانووی صوود
اهب ه حنز رهنای ،سون انوت.
ا تیش از
این ارر ح ی گذا از
غیون
انقاب که تصنیری الایی
ا توس از
ا ریشن سه
از آ
ا خوون جمهوون ی
انقوواب
گذا های رت ور تقریبوا
اناری
از یر ئیس جمهن سوه سعودی ،ا
ریشن  .این گننه تونهم توا یتی
تنهم یر «اصاهت تیو ین از نوت
ه» خن رن ا رصیبتهای کوری
اج موواتی سوولیا ی سن انوود کووه
رهمتوورینش ،توودم تنانووایی سووه ی
ائووم رث و ا وورا
جووا ز
جهووا
گنوووووی انوووووت .
خوووووناب ز

 .۶تلل هم للد ت انللایی بلله
همیللاری میللان مللرد  :یکووی از
سز گ رین ن ا های نل نتلت
هووههای
رر مشنانووا ایوورا
 ۱۳۴۳تووا  ۱۳۷۳از انوو ا ا نووا
ا وو ا نا ی ،هنشوونی تن کووریم
حاالرینی گر ه تا سز گانوی
رکمن
چوووون جوووونا صووووفینژا  ،ت ووووی
س نکباشی سه یژ ررتضی رها ی
رجمنتووه ک ابهووایی کووه سووا
آ
همیا ی ایرا ننش ه انت،
ا انود نوه تنهوا ایون
سن که ن ا
انووطن کووه ایرانیووا نمیتناننوود سووا
غ
یکدیار کا ر ری سکنند ،یور
انوواک
انووت ،س کووه اص و
سووز
نزام اج ماتی رعی ی ن ایی
ایرا  ،اصنال سر اناک همیوا ی سون

انت .رطاهعا سر شهرهای حاشیه
ا اند که سود
کنیر ایرا ن ا
چنین نزامهایی اصنال زندگی ارکا
تدا م نداش ه انت .ارا ح ی اگور از
ایوووووون ا هووووووای تووووووا یتی
رر مشناخ ی ساذ یم که سه گذش ه
ن ایی ایرا سر ریگر ند ،کیولت
نووتتترین
کووه ندانوود کووه اروور ز
شرایط ،سا کم رین ارکانا اج ماتی،
رهنای راهی سر سل ری از جه
نوا انی اسهوام نولبت سوه آینود ،
چووا چنب
چطوون جنانووا ایرانووی
نازرا های رودنی غیراتفواتی،
اهب
نینمای رل ند ،تیاتر،
هنررنووودا خیاسوووانی هنررنووودا
ا ووا ترین نقوواال
تجوولمی
رکیط
حا کا سه ر کر
ک ن
هوول ند ،ک وواب ریننیوولند ،شووعر
ریگنینوود ،ی ووم رینووازند ،ی
رکیووط رجووازی عووا هوول ند سووا
یکدیار ا تعارو ریشونند .اینکوه
سلیا ی از این عاهیتها جای نقود
ایوورا گوور ن ا  ،سکووثی جداگانووه
انووت ،هووی اینکووه ایوون تنیووایی ِ
ا هوور کوولی
رهناووی جوون ا
اندکی سا رکیط رهنای آشنا ساشود
سووه اتوو راا همووه ننیوولندگا
ایون نواهها از
زناره ناا انی که
ایرا یدا کر اند ،ری انند انکا
ناتذیر انت .تس ترنش این انوت
چاننه آ مهوایی کوه نمیتناننود سوه
هیک تننا سا هم کا کنند ،ریتنانند
ایوون انووداز تنیووایی اش و ه ساشووند؟
تانخ نا انت ،همه چیز نلبی
انت ،تنیایی جن ا  ،اروا رنانو ،
آنوویبها تنهمووا نوویز هوول ند.
تنهما س کوه سایود
ا ح ا نباید
یی نولبت سوه
گو ا
تناض
ُ
جلت.
یارا
خن
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گره
با تاب آفتاب که بر ررد می سرید
و آنگا می لمید
م ن ربه روی فر
ررسه زد زیر آفتاب
در دشت فر
همرا قد کدیدن لها و ساقه ها
آوازی از مزار قالی بلند ب د
آواز دختران
از ج یبار زمزمه می رست تار و ر د
با نغمه می رفت هر آن ساقه نقش و رنگ
وزشبنم ر
می خاست طر حهرگ و آهنگ آرزو
ب ی تن ر و ند بریان
ب ی س ار اشق در رد جاد

ب ی رمه ن ای نی و خ ن شامگا
آنگا می ندهت صداها
م ن کک صن بر دمگین
خم روی بال سبز
آنگا می رفت
آواز در ل
آن ا می فتاد
ساقه رنگ سراررد در ر
از دشت رر کدید با بال آفتاب
داف که در ر افتاد رای من
.سیاو

کهرایی

عبدالستار دوشوکی

سخن با علمای اهل سنت بلوچستان که برای
حوادث آمریکا اشک یم ریزند

ب از هر چیز اجاز سدهید رراتب توا ور
گوذشوت
تل یت خنیش ا رن
سوورخووی از ت و وومووای نوویوول و ووا
س نچل ا که ظاهرا تعدا ی از آنها سوه
واصو وه
هی تدم تایت سهداشوت
یر ک کر نوا
رن
گذا ی اج ماتی
انود
ا
الی زهای گذش ه جا
کووووووووونوووووووووم.
اسوووووووووراز
ا
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سلیا ی از نوایوت هوا آرود
ارر ز
انت که شوموا ی از تو وموای اهو
ننت نیل ا س نچل ا از جومو وه
رنهنی تنایت اهه ننهوی زا  ،اروام
جمعه اه ننت نرساز ,رنهونی سوا
رقدنیا  ،ارام جوموعوه اهو نونوت
هواوا  ,رونهونی
انفند شوهورنو وا
رجیب اهرحمن ئیلی ،اروام جوموعوه
اه ننت شهر جاهق ,رنهنی نوت
اخ ،ارام جمعه اهو نونوت
رکمد
شهر کهر زهر ,سا سیا اینکه هوفو وه
حقنق س ر آرریکایی رص ی روغو ونوم
سرای سازگنیی جونوایوتهوای آروریوکوای
تر یلت تر ت یه ر ت ایرا انوت،
سووه تووبووعوویووت از رلوویوونهوویوون نووزووام,
نوور روودا ا آرووریووکووا ا گوور هووی

خن خنا  ،خن یز صفای هقوب ا
انود.
اند که سنیی از انلانیت نوبور
هملن سا نزوام جوموهون ی انواروی
نید شهر ند نیا تننت
سرای جن
آرریکایی اشر تملاح یت ه اند .ایون
الوی زهوای
حاهی انت کوه
گذش ه سیدا گا های ژیم جوموهون ی
اناری احکام اتدام سرای رع ورضویون
انود.
آسا را نا گذش ه صا کور
اص ه سلیاز از این شهرها از جومو وه
جاهق تا ررز تاکل ا شش کویو ونرو ور
سی ر نیلت؟ از این تاهما ین سوایود
ترنیود شوموا چوطون صودای نویوا
آرریکا ا ری شونونیود ,اروا
تنن ا
کون کوا
صدای ضجه ریا زنا
ان جنیا س ن ا که الی هف ه اخیور
توننوط ا توش خوننوریوز تواکلو وا
نازرا رتنا االاتاتی آ یعنی آی
اک آی سه خای خن ک یود شود
اند ,نمی شننید؟ اگرچوه سلویوا ی از
رودا ک یونوی تواکلو وا
شماها
آرنزش یود ایود ,رودا نوی کوه سوا
سن جه ن فی ها رذهبین ا وراالوی
تننط ا تش تاکل ا حوموایوت
ا ا

ری شنند .ارا سا این حا نباید چ وم
های خن ا سر ی ظ م نو وم سوی
خوناهورا سو ون
حد سر ت یه سرا ا
آ ننی ررز سبونودیود .اگورچوه
خن
نو وم
رقاس ظو وم
نکن شما
جمهن ی اناری سر ت یه سو ونچوهوا
ایرا نیز واسو تونجویوه
اه ننت
نووووووووووووووووویووووووووووووووووولوووووووووووووووووت.
آنلنی ررز هزا ا هزا س ن ناتدیود
زندانی شد اند اجلا رث ه شد
سلیا ی از آنها تیودا شود انوت.
خ را س ن که سه
زهای اخیر زنا
ن ایری غیر انننی نواتودیود شود
یوا سورا ا
همولورا یوا تود ا
ورزنوودا خون سوه ش
خوناهورا
رلاهمت آریز ات راض کر اند ,تننط
نیر های سیدا گر ظاهم تاکل انی سا
تمام
ه ر حررت سیرحمی شقا
نرکنب شد اند ,شما ای تو وموای
نواهوه هوای
س نچل ا صدای ضجه
همولوایواوی خونیوش ا
زنا س ن
ن نیدید یا نمی خناهید س ننیود .اروا
صدای یر نیا تننت آرریوکوایوی
آنلنی نیا ا سنضنح ری شننید.

صدای هینااهوای رویوانوموا
لسرره) ا ری شنونیود .صودای
لطینی ها یا ک ومویوری
هایی ا که زندگوی صودسوراسور
سه ور از سو ونچوهوا ا نود روی
شننید کی ردا آنها روی
شنید سرای آنها اشور روی
یزید .ارا صودای شوکولو ون
تووه و وونی زنووا س و وون تووننووط
نوویوور هووای اروونوویو ووی خووبوویووا
تاکل ا ا نمی شننید؟ چورا
ایوون شوواخوور گووزیوونوو ووی
انلاند ن ی اناری شما
سرای سیااناا نرزرویون هوای
هوطویور
اینقد حلواک
انت .ارا سورای خون ی هوا
خناهرا سو ون اهو
سرا ا
آنلونی رورز
ننت خن تا
کون
یوا کور
کارا سی تفا
انووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت.
انو وا نویولو وا
شن ست ا
از ک ون
خوا
حی
س نچل ا
هینکس ا نه تنوهوا یوا ای انو وقوا از
سرخی از ت مای رذهبی نیلت ,س کوه
ترنش هم جن نودا .
اجاز ننا
یا گرنه سوعوضوی از نوی هوای هوا
شبکوه هوای تو ونیوزیوننوی
ن فی
روکو وا
تکفیری که الر دا تاکل ا
ردا ک رذهبی ا راالی آ هل نود,
سا اصه سه سهانه ا از ین سه رن قود

ننوت سو ونچلو وا تو وموای
سا ی نیل ند سرخی از آنهوا
غم رر م ا هوم ا نود.
هذا اسو احو ورام هلو ونود
حلاب آنها ا ساید از "راهوای
سا ی" کارا جدا کور  .هوی
زرا آ را نیود انوت کوه
این ن ه از ت مای رر ری
رند س ن که رون احو ورام
رر م هم هل ند ,ساید صودای
ات راض خن ا سر ت یه ظ وم
ا تووش
نوو ووم حووکوونرووت
تاکل ا سر ت یه سو ونچوهوا سوه
گنش جهانیا سرنانند .زیرا سور
ایوا نوکون
اناک آیا
رقاس ظ م رصداق تویونوی
ر ا کت غیر رل قویوم
گنا
انووووت.
سووووا ظوووواهوووومووووا
یا ترن ار حم ه ری کونونود .چون
حاریا ا تش تاکل ا تماری ارکانا
انود.
ا ید تب یغاتی آنوهوا ورا ا
همین شبکه های تکفیوری رونوکونک
شبانه ز سر ت یه جمهن ی اناروی
لسه ن ی) تب یغ ا واگوری روی
کنند خن ا ردا تمام تیا س نچوهوا
ن ا ری هند .ارا رقاس جنوایوا
کون کوا
ا تش تاکل ا سر ت یه زنا
انوووود.
کووور
نووووکووون
سووو وووون
سه سا ناا ند سلیا ی از ت مای اهو

شووووونکوووووی
توووووبوووووداهلووووو وووووا
ررکز رطاهعوا سو ونچلو وا وو هونود
شنبه  ۷تیر۱۳۹۹

نش ر جبهه يل ير ن
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اصل چهارم :استقرار عدالت اجتمایع و باال بردن سطح رفاه عمویم بر اساس
جهان بین علیم ،رشد تولید ،افزایش اشتغال و توزی ع عادالنه درآمد میل.
اصل پنجم :ر
احیام به حقوق شهروندی برابر و اعتقادات دین و آداب و رسوم و
رسزمی ایران.
زبانها و گویش های تمایم مردم
ر
گسیش زبان میل و ر
اصل ششم :تقویت و پاسداری و ر
مشیک فاریس و فرهنگ و
هیهای میل ایران.

ه د خر د کیس
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هادی در ک دکلی بله دنیلا آملد ....از
مادری حامله و ردری ردیمان
س وورای نارا ووذا ی ا سی وون خ وواننا ت وود ی
را ی هملایه هوا تونا گر وت از
زگا کم ر ننزا ی تمورش
آنجا که آ
س ووه ی وور ن وواهای ریرن ووید تجاه ووا ن وواری
ی ا ناذاشوو ند اهوو خانووه »ایوون«
ریتناندندش .
اما »این« بلا سلماجت زنلد مانلد و

زی رن ووق شوود ا شووش نوواهه
اس ودایی ا رودتی کم و ر از ۹نوا سووه
تایا سرناند.
هلادی در مدرسله از درس تعلیمللاگ
میامد در درس هندسه
دینی بد
میگرفلت و
از اسم ذوزنقه خند ا
در درس تللاری از نیاکللان باسللتانی
خ شلش میآمللد وللی از ه خللدتر
میترسید.

سلللران ا بلللا شناسلللنامه بلللرادر
مرح سید هادی کله دو
بزر تر
سال قب از او به دنیا آملد و شلش
م للا بع للد خ دک للدی ک للرد ب ل د ب لله
مدرسه رفت.

ر انفانه ها ی کن کی تمنی خن ا
ن یجووه تکووت تع یوووم
از نووت ا
ترسیت تد خنیش را گر ت.

ه للادی از هم للان آد للاز خردس للالی ب للا
ی للبی ب لله فرا للیری ل للم و
ج للدیت
دانلش و کلله معل مللاگ .......بللی
ق لله ب ل د  -ح ص للله ای للن حرفه للا را
نداش للت .او ح للتی ب للرخ ر ک ل ر
کبیر در ک دکی بله اسل سل اری و
قللله ای نلللدان
تیرانلللدازی هلللم
نمیداد .
تین حا سا کنشش تو کا شوبانه

هادی بعلد از لرفتن دیپللم تلممیم
داش للت ب لله ت للمی رزش للکی ادام لله
شد.
داد و دکتر ش د ولی مری
از ناللر لیاقللت هللای فللردی او در
ج ان للللی م ف للللق ش للللد از ارت للللش
شاهنللداهی ایللران کلله هفتمیللن
ارتش ررقدرگ دنیلا بل د  .....معلافی
رزش للکی بگ للیرد .ک ش للش ه للای او
بلرای صلار نلدان دادن کل رلایش
با ث شد کله  ......رلای او هر لز بله

حال اول برنگردد.
ه وووا ی از زش ه وووا س وووه زن وووه س ووور ا ی
تا مند انت .......هی ریانید نوناین
انت
ملدتی بله
وی برای بلند شدن قد
ب لللهکتبال ررداخ لللت  .......ام لللا من لللد
سانت هم ک تاهتر شد .

زنارووه ناووا ی ا خرنووندی از زناروو
ي وونا ی رد ن ووه آغ وواز ک وور ک ووه س ووه ت ووت
خراب شد يونا ا هیون زناروه اش
زير خر ا ها خای نانلن شد.
سوووا حوووا ث شووود انقووواب انووواری
خرنندی سا شعا انقاسی » هبر را هنین
ان ووت – ش ووهید ا ی وون ان ووت » ....س ووه
ص ووفنا و ر انقاسی وون تینن ووت ......
سطن یک ووه نز ی وور س وون ن وور ص وور سرن وود
اتدام شن .

خ شش میآید.
از آن للا کلله او شللنید بلل د انقلل ب
فرزن لللدان خ للل د را میخ للل رد ه لللادی
انق بی هملان اوابل خل د را ک رتلاژ
نم د.
ا هین تاسل ا سعد از انقاب ،ها ی که
تیرهن آن ین کنتا تنشوید سون  ،سعود از
اینکه ر نجوه شود یکوی از همرزروا ا ،
سجرم تنشید تی-شر سه زنودا ا وا
سن  ،تصمیم گر ت از ک ن را کند.
او من لللد ر لللیراهن آس لللتین ک ت لللا در
ممدان خ د جاسازی کرد ب د.
سران ا ی قاماقچی آشنای م اد
مخ للدر ب للا مبلغ للی هنگف للتی او را ب لله
راک للللهتان ب للللرد و از آن للللا ه للللادی
خرسللندی را زیللر زدللال هللای یلل
کامی ن مخفی کلرد تلا بله بنگل د
برسلللاند .در مقلللمد وقلللتی هلللادی
مت ج لله ش للد م للرد فارس للی حللرر
میزنند  .....فهمید که به میهلن زیلز
رداند اند.
بر
این سا سا اچا نی رون ات موا ی توازم
ترکیه شد  .رقصد ی خنب خاالرش
جم شد کوه رور م ترکوی حورا ریزننود
 .....تا هف ه نفهمید که ا سی تیا
اش کر اند .
او سپس ت س قاماقچیان رسمی
و م رد ا تماد هر دو دولت به ترکیله
رفت.
آنجا این ساتی ا نر :
معل ل بزرگ انق بی هادی
رفتار هابی هادی
خ د کرد
مللی سلل زی و هللی بلله دور خلل د
میچرخی
در دربت خ د دونر کبابی هادی
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س ووا ی ،ا از ترکی ووه اس وودا س ووه انا وول ا
ن ووپس س ووه سری انی ووا از آنج ووا س ووه یننای وود
کینادام ه ارا سعد از ردتی ر نجه شد
که هر نه ی اینهوا یور کو ن ریباشود
 ، ......ن یجوه ،سورای همیو ه آنجوا ا
سه هند کن نمن .
تری کر

او برای اثباگ ملهی ی بل دن خل د
م ب ر بل د بملدگ دو سلال یکلدنبه
ها به کلیها برود وللی خ شلبختانه
بعد از دو یکدنبه مقاماگ کلیلها از
ادار مه للاجرگ خ اس للتند ک لله هرم لله
زودتلللر راسلللپ رگ او بدهنلللد وللللی
نمیخ اهند او مهی ی بد د.
حا حاضر خرنندی از نزر رذهبی سوه
هم وووه ک اسه وووای آن ووومانی ات ق وووا ا
رناظب انت ی نرش نیف ند.
او همچنین به معتقدان همه ادیان و
مللللهاه احللللترا میگللللهارد و .....
ریغمبران را مقمر اصلی میداند.
در لنللدن هللادی بلله شللدگ دخالللت
بیگانگان را در ام ر داخلی ایلران زیلر
نار داشت بط ریکه رلیس انگلیلس
مت جه شد و مند بار او را بله بهانل
رانن للد ی در ح للال م للهتی بازداش للت
نم ل د در حالیک لله او ن للیز مث ل ب للاقی
هم طنللانش  ......وقللتی مللدروب
خ رد باشد بهتر رانند ی میکند.
ک ووی از تا ووه ه ووای خرن ووندی هن وود
ج وون ان و نانه ک وون ش کب وویر س ووری یش
رینزینم انت که هوا ی هف وه ای یکبوا
سه آ نر ریزند تا خاالرش جمو ساشود .
ح ی چند سا سه ناهبانوا انو نانه گف وه
رن ایرانی هل م سدهید سبرم خانوه روا
ناهش ا م .
قلله او خللانم رزا
ن یللهند ملل رد
منتام للللی مؤل لللل ه للللنر آش للللپزی
اس لللت  ......ه لللادی هم لللان اواب للل
مه للاجرگ در کملل رناهنللد ان متللن
این کتاب را از بر کرد است.
غووذاهای روون تا ووه ا صووبکانه ،ناهووا ،
شام چر سعد از ناها ریباشد.
ه للادی قب ل از انق ل ب ب لله ش للله زرد
قللله زیلللادی داشلللت املللا بعلللد از
انق ل ب اس ل می آن را ت للرک ک للرد و
سالهاست ل به خرما هم نمیزنلد و
میگ ی لللد میترس لللم ناداف للل فات للله
بخ انم.

نیلت ک دکانل او
تین حا خلل
بللا
در ن بللاو ی همللرا بللا آشللنا
با للث ش للد ب ل د ک لله ش ل
م للهه
های بهیار تا س ر به در لا خلدا و
ریللامبرانش نیللا ش کنللد کلله دور او را
خ بکدند.

ر رجم رن تا ه ا اجر کنتر ،ساز گوا
انا یلی ،انت که زندا ا ین اشعا
ارارتمینی ا سه انا یلی ترجموه کور
ینانه شد  . .........ینانوه رون تا وه ا
هم همین اجر کنتر انت.

ارا هنود ا رجبون شود سورای گور ن
یوووزای تناهنووودگی ،رووودتی رووولیکی
بشن .

از شخمیتهای سیاسی تا مند سلال
ریش طرفدار فیلدل کاسلترو بل د املا
اخ للللیرا از  ...م نی للللا ترام لللل بی للللدتر

حکنرووت هتوونا خرنووندی کمننیوولم
رای و س ووه ن ووررایه ا ی وولت -س ووا تنزی و
تا النه ر  .....سیون ر تمنودا  -تنزیو
تا النه قر  .....سین قرا  ،تنزی تا النوه
تنزیوووو
تانوووور  ....سیوووون اشووووغاهارا
تا النه رص ایاورا  .....سیون تجوا زگرا
انت.
ق لله و
خرس للندی ب لله دمکراس للی
احلترا فلراوان دارد و تلممیم رفتله
ی روز از صبح آن را ر ایت کند .ایلن
ساتی از ا نت:
 ......سقراطم من
در فلهفه و ک
وز فن بیان خ یدتن ماتم من
دیروز کت زد یکی را سر ب ث
البته نکدتمش  ....دمکراتم من
ا کووه سووه اریوود نووقنال نوو طنت یوور
کوور سوون
ا
گننووفند نووذ ارووارزا
اکنن سه ارید نقنال جمهون ی انواری
خونی
چند گ ه گنناهه گوا کرگود
....نذ شاهنراغ کر انت.
مقاماگ بریتانیا میگ یند بارهلا دوللت
انگلیس برای باز دت خرسندی بله
ای للران بلی للت م للانی ب لله او ری للدنهاد
کرد ولی او اصرار دارد ر ل بلیلت را
نقد بگیرد .
در حللال حاضللر فقلل ک هنلل ردی و
اسکی روی آب را هر یکدنبه بعد از
ظهر  .........از ی تی ب تماشا میکند.
این ساتی زشی از ا نت
ن لله در والیلل للللللللال صللاح نللا
شد
نه وارد زیبابی اندا شد
بهتم
طَرفی ا ر از الم ورز
این ب د که کیهه ب کس ایا شد
ساالخر اينکه هوا ی آ ز ی زیولت
که س ناند سه ک ن خن تناهنود شون .
زش چنوود توویراهن
سووه اریوود نووفر آ
آن ین کنتا هم خرید انت.

