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كاٍم ويكخُاي
اسمذ وژاد س يظ دمٍُس اعالم ايشان دس دويييا
َ دس ايشان تً اييه ميْيشَٗ اعيت کيً سيشٙيٍيا
ٌُاي َ ت اعاط صياد مييضويذ .اَ کغي اعيت
کً ٌالً مؾٍُس وُس سا دَس عش خُد ديذي َ اميا
صمان سا ٌشسَص مالٝات مياىذ َ تً ٌيميً ميشد
َيال ٌضاس متش ميذٌذ َ ،مييگيُييذ دس اييشان
ٌمذىظ گشا َدُد ويذاسد َ اييشان سا آصاد ويشييه
کؾُس دويا ميخُاوذ َ ٌضاس چيض ديگش .دَ سيشٗ
مؾاتً ايىٍا ٌم دس ايه سَصٌيا صدي اعيت .يياي
ايىاً دس اؽاسي تً اوٞالتات مىي ًٞميييگيُييذ دس
ايشان اماان اّتيشاميات ويُدي ا َديُد ويذاسد
چُن مشد خُاعتٍاي دس آن عيييز ويذاسويذَ ،
ديگش ايىاً پشداخت يياساويً ٌيا ويٞيذ سا عيً
تشاتش خُاٌيم کشد .واتً اَلؼ سا تً دليل اييىيايً
مغخشي َ ت پايً تيُدويؼ تغييياس ّيييان اعيت
ْٙال کىاس ميگزاس َ عشآ دَم ميشَ  .يْيىي
عً تشاتش ؽذن پشداخت ياساوً ٌا وٞذ کيً آويٍيم
تً ٌمان سذ ت اعاط اعت اما ميخُاٌم وايتيً
ا سا دس ايه ساتيً واکيذ کىم.
تاص تا ياساوً ٌا َ سٙاي مشد َ َّذي دادن ٌيايي
ؽثيً َيال ٌضاس ميتيش اص تياص ٌيا تغييياس
خيشواک اعت کً اسمذ وژاد تشا وگً داؽيتيه
تاوذ َ اىيشاٙييياويؼ دس ٝيذست تيً آن ميتيُعيل
ميؾُد .ايه سا تاسٌا دعت اوذسکاسان سيايُميت
ٌؾذاس دادي اوذ کً اييه تيً ميشس "ويَيا " اعيت.
ٌميه سَصٌيا پيُسميشيميذ کيً اکيىيُن س يييظ
"تاصسع کل کؾُس" اعت اّال کيشد کيً "َّيذي
ٌا ٕيش ّمه " تيً ميشس ويَيا َ مغي يُليييه
اعت َ .اؽاسي اػ تً سيشٙيٍيا اسيميذ ويژاد دس

فٚشً ۵
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شٕخی ْای احًدی َژاد
زا بايد جدی گسفت

حصب کًَٕيعت کازگسي ايساٌ

مصاحبه با حميد تقوايی
اَتسَاظيَٕال :سميييذ ويٞيُايي  ٨٩يْى تُػ َ تيه ددن تيُد .تيشخي
عيياا اص دييىييايييت  ٨٨عييپييتييامييثييش تادخشي عشوگُو فيذا َ ىياليثيان
گزؽت .دي عاا پشوالىم َ ديىيو َ سا مييجييثييت اسصييياتي مييييياييىييىييذ َ
کؾتاس .اَليه عُاا ما ايىيغيت کيً ميگُيىذ آمشياا َ ٕشب ميُٙي ٜاص
کل مادشا اص چً ٝشاس تُد؟ چيشا اييه اييه دَسي تيييشَن آميذي اوييذ .تيشخي
اوٚا ٛاٙتاد؟ تشخ ميگُيىيذ ٌيميً تاوال ٛدىو ّشا َ ٛاٖٙاوغيتيان سا
چيض وٞقيش دَ مذىُن َ دىايتياياس تْىيُان ؽيايغيت تيُس َاص ٕيشب

م تيىىذ .ؽما ايه دَسي سا چيگيُويً
م تيىيذ؟
حًيد تقٕايي :ايه ويُُ ويشيهيييهيٍيا
عيش َ ت پايً اعت .وً ديىياييت
 ٨٨عپيتياميثيش َ ويً پياعي تيً آن
وتيذً وقميمات ؽخق َ ديىيُن
آميض ته ددن َ يا تُػ َ يا ٌش ٙيشد
َ سضب عياعي دييگيش ويثيُد .دس
ايىذا ٌم ،ماويىيذ دييگيش ويشيُدت
عييييياع ي دس ى ي ويياسي ي  ،اٙييشاد
ّياميهييييه َ مييشيميهييٍيا اوغياوي
اٌييذاٗ َ عييييياعييتييٍييا مييْيييييى ي

ٌغييتييىييذ .تييشا وييُميييييز ييياصدي
عپتامثش ٝثل اص ٌش چييض تياييذ اييه

فٚشً ۴

يقابهّ ًْصياٌ با اظالو ظياظي ٔ زاظيعى يٓى اظت
گفتگو با مريم نمازي در مورد سفر ده روزه او به استراليا
کاظى َيکخوخٕاِ :ميشييم خغيتيً
وثاؽ  .گضاسػ کُوياٌي اص عيٚيشت
سا تً اوگهيغ خُاوذ َ تشاييم ٝياتيل
وُدً تُد .اَا اصت ميخُاٌم کً يي
وُميز يا گضاسؽ اص ايه عٚيشت تيً
خُاوىذگيان اويتيشوياعيييُوياا تيذٌي .

ايييىيياييً ايييه عييٚييش چييىييذ سَص ىييُا
کؾيذ ،کذاٌا سٙت  ،چً اويٚياٝياوي
اٙتاد َ واات دالة چ تُد؟
يسيى ًَاشي :مه تشا يي تيشوياميً
دي سَصي تً اعتشاليا سٙتيم کيً ٌيضييىيً
عٚش وماما وُعو ىشٙذاسان کميپيييه

اظالو ْساظی يا
"دفاع پُٓاٌ اش ازتجاع اظاليی!

باشتاب ْفتّ
ٔشيس دفاع آيسيکا ٔ صدای "اَقالب"
بهروز مهرآبادي

حسن صالحی
تييْييىييُان اٙييشاد د يييي ىييثييْييا مييا
مخال٘ ٌمً مزاٌة اص اعيال گيشٙيتيً
ويا يييٍيُديييت َ مغييييشييييت َ دييگييش
مزاٌة ٌغتيييم .تيا سؽيذ تي عياتيٞيً
ّهم َ پيييؾيشٙيت تؾيش ،ديٍيان تيييىي
مزٌث ٌيم دس ويُميييز پيذييذي ٌيا
ىثيْ َ ٌم دس وثييه ُٝاوييه صويذگي
َ ادتماُ تي اّيتيثياسويش ؽيذي اعيت.
سَاييت مييزٌييثي آٙييشيييىييؼ دييٍييان تييً
دَسان ىُٚلييت تؾيش تيش مي گيشدد َ
سٌيىيميُدٌييا اديتييمياّي ميزٌية اص
دمهً سامل صن عتيييض  ،کيُدز آصاس
َ مذيت آؽااس تيا ٌيميذيىيغيگيشاييان
اعت .اص ايه وَش تً اّيتيٞياد ميا ٌيميً

"ي ٝاوُن تشا ٌيميً" وياميييه ؽيذ.
ى ايه مغاٙشت وغثتا کُواي ؽيؼ
عخىشاو داؽتم کً اص دمهً ياي اص
آوٍا دس ي مشاعيم ؽيا تيشا ديميِ دس مييهييثييُسن عييخييىييشاوي کييشد کييً
آَس کم مال تُد ٌيميييىيييه دس وُعو اوذمه "پيه" َ يي عياصميان
داوؾگاي عيذو َ دس ميشکيض "َييهيش"
فٚشً ٣

مزٌة تذ ٌغتىذ .وٞغيم ميزاٌية تيً
خُب َ تذ وىٍا ٙشية َ يا خُد ٙيشييثي
اعت.
دس چىذ دًٌ اخيش دٍيان ؽياٌيذ ّيشَح
دىثؾ تُدي اعت کً ما تيً آن اعيال
عياع م گُ يم .تيْيني ٌيا اص آن
تً وا اعيال گيشايي "ٙيىياوييي " َ ييا
"اٙشاى " ياد م کىىذ .ايه ديىيثيؾي
اعت عياع  .عياع تيً اييه ميْيىيا
کييً داّيييييً گييشٙييتييه ٝييذست َ ادييشا
ُٝاويه ؽشيًْ اعال سا داسدٙ .يٞيو تيً
اييه تغيىيذي وييمي کيىيذ کيً دس خياوييً
تىؾيىذ َ تيً ّيثيادت خيذا تيپيشداصد.

فٚشً ۸

حهقّ يحاصسِ تُگ تس يی شٕد
بهروز مهرآبادي
آب باشی ًَاد شَدگی شدِ اظت
ياشار سهندي
بحساٌ اتًی ٔ فشاز بيشتس بس جًٕٓزی اظاليی
محمد شکوهی
تظاْسات َيى ييهيَٕی دز اظسائيم

فٚشات ٤-٥

شَدِ باد يسدو يبازش دز آذزبايجاٌ!
َُگ بس فاشيعتٓای تهٕيصيٌٕ گَٕاش

آزادٍ ،برابرٍ ،حکٌمت کارگرٍ!

فٚشً ۹

اوتشواعيُواا
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اٌييذاٗ َ عييييياعييتييٍييا سا ؽييىيياخييت.
ويَييشاوي ٌييم کيً پييييؾييشَ َ ّييٞيية
وؾيى يا ؽاغت َ پيشَص ٌش ي اص
ىشٙيه سا تش مثىا وٖييش َ داتذيا ي
اٙشاد َ ست دَلتٍا اسصياتي ميييايىيذ
چيض سا وُميز ومييذٌيذ .تيش کيىياس
تييُػ َ يييا مييشد تييه ددن ّييامييل
مٍم دس عيش سَوذ کً تْذ اص يياصدي
عييپييتييامييثييش إٓيياص ؽييذ وييثييُدي اعييت.
عشوگُو فذا َ ىالثان َ تيه تغيت
ٕيييشب دس ّيييشا َ ٛاٙيييٖييياوغيييتيييان
ٙاکتُسٌا مٍمتش َ ٝاتل تيشيت ويش
اعت اما دس سدُُ تً ايه ٙاکيتيٍيا ٌيم
تاييذ صميييىيً َ تغيتيش عييياعي اييه
وشُدت سا مذ وَش ٝشاس داد .دس ٌيش
ساا َامز اعيت کيً تيشا اسصيياتي
ؽاغت َ پيشَص ٌش يي اص ىيشٙيييه
ٝثل اص ٌش چيض تايذ اص عييياعيتيٍيا َ
اٌذاٗ ىشٙيه ايه کؾيميايؼ دسز َ
ؽىاخت دسعت داؽت.

اعالم کً دس اَاخش دَسي دىيو عيشد
تييا ٌييذٗ مييٞيياتهييً تييا وييٚييُر ؽييُسَ
مؾخقا دس اٖٙاوغتان َ دس تيشخيُسد
تيً اويٞيالب  ٥٧ايييشان تيُعييهيً خييُد
دَلتٍا ٕشت وٞيُييت ؽيذي َ تيذيهيُ
ساوييذي ؽييذي تييُدوييذ ،تييْييذ اص ييياصدي
عپتامثش سعما َ ّهىا تْىيُان دؽيميه
ؽماسي ي ٕشب َ " مشُس ؽش" تيذويييا
مْش ٙؽذوذ َ تً ايه ويشوييية دَليت
آمشياا َ ؽشکا داوؾيه واصي ا تيشا
"امييپييشاىييُس ؽييش" ؽييُسَ عيياتييَ ٜ
س ٌٚاوغذا َ ميُميُّيييت کيميغ
ٕييشب ييياٙييتييىييذ .دييشح تييُػ س يييييظ
دمٍُس َٝت آمشياا اّال کيشد ييا تيا
ما ٌغتيذ َ يا تيا ويشَسيغيتيٍيا َ .تيً
ايه وشوية دٍيان دَٝيييثي وياصي ا ،
ٝية وشَسيغم ميهييتياسيغيتي کيميغ
ٕشب دس تشاتش وشَسيغم اعالم ؽيايل
گشٙت.
کؾماؼ ميان ايه دَٝييية دس دٌيً
تْذ اص ياصدي عپتياميثيش ميٍيش خيُد سا
وٞشيثا تش ٌمً وشيُدت عييياعي اييه
دَسي کييُتيييييذ .اص سييمهييً تييً ّييشاَ ٛ
اٖٝياوغيتيان ويا ّيميهيييات اويتيشياس
ويشٌَا اعالم دس مال َ ميادسييذ
َ لىذن ،اص تٞذست سعيييذن سيمياط دس
وُاس ٕضي وا اٙغاس گغييخيتيگي سيضب
اهلل لييثييىييان َ سؽييذ وييٚييُر دييمييٍييُس
اعالم دس مىي َ ًٞوا ؽال گيشٙيتيه
ويشٌَا اعيالمي " خيُػ خيييم" دس
ّشا َ ٛاٖٙياوغيتيان َ سيتي دس خيُد
کؾُسٌا ٕشت َ سَاح ياٙته مغذيذ
عاص َ دادگاٌٍا ؽشيًْ َ ٝيتيهيٍيا
وييامييُع ي دس ايييه کؾييُسٌييا .ايييه
ماسقل دَسي ا اعت کً اييه سَصٌيا
سعاوً ٌا تْىُان "دًٌ ياصدي عپتامثيش"
تييً دييمييْييثييىييذ َ اسصييياتيي اػ
ميپشداصويذ .اييه دٌيً سيافيهي تيذيض
دىو َ کؾتاس َ تيخاومياوي َ ٙيْياا
مايؾا اسوذاّ وشيه گيشايؾيات َ
ويشٌَا عياع دس ٕيشب َ دس ؽيشٛ
تشا وُدي مشد دويا وذاؽتً اعت.

ياصدي عپتياميثيش  ١٩٩٨خيُد ويٞيييً
ّي ٚدس ي دَسي عياع تيُد کيً اص
سذَد دي عياا ٝيثيل إٓياص ؽيذي تيُد.
دَسان پظ اص دىو عشد َ دس دعيتيُس
ٝشاس گشٙته اعتشاوژ عهيً تش دويييا
تْذ اص ؽُسَ تُعيهً کيميغ ٕيشب َ
تضّامت دَلت آميشييايا .اييه دَسي تيا
دىيو اَا خيهيييخ دس عياا  ،٩٨کيً
مىقُس سامت آويشا " ىيهيُُ خيُويييه
وَم وُيه دٍاو " وياميييذ ،إٓياص ؽيذ.
دَسي ا کً چٍشي عياي آن تا ويشيُدوي
ويَيييش ديىيگيٍييا ميهي  -ميزٌيثي -
ٝييُمي دس يييُگغييالَ ٙ ،ييْيياا ؽييذن
مزٌة َ ؽَُويغم مه دس ديميٍيُس
ٌا عات ٜؽُسَ  ،گغتشػ دىگٍيا
ٝثيهً ا َ ٝتل ّا َ وغل کؾيييٍيا
تيغات ًٞدس کؾُسٌا آٙشيٞا  ،تذيهيُ
ساوذي ؽذن پاپ َ کهيغا کاوُلييي َ
کال مزٌة دس ّيشفيً عييياعيت دس
خُد دُامِ ٕشتي  ،دعيت تياد پيييذا
کشدن دخالتگش وَام َ عياعتٍيا اَتسَاظيَٕال :تٍشساا تشوذي ايه دىيو
ميهيتاسيغت دس کمغ ٕيشب َ ٕيييشي َ کؾاکؼ تىَش ؽما کذا ىشٗ تيُد؟
مؾخـ ميييؾيُد .ديىيثيؼ مياٙيُ ٛتاصوذي کيغت؟ تْذ اص  ٨٩عاا ديىيو
اسوذاّ اعال عيياعي کيً ديىياييت َ کؾاکؼ خُويه دوثا تً کيذا عيميت
يياصدي عييپييتييامييثييش سا آٙييشيييذ خييُد دس ميشَد؟
امييتييذاد ايييه وييشييُدت َ دييض ي اص
ٙشآَسدي ٌا َ مهضَميات عييياعي اييه حًيد تقٕايي :تً وَش مه ٌييييي اص
ىشٙيه ايه کؾماؼ تيً اٌيذاٗ خيُد
دَسي تُد.
دعت وياٙتً َ ست پيؾشَ ديذ ا
تا ياصدي عپتامثش "وَم وُيه ديٍياوي " دس ايه دٍت وذاؽيتيً اعيت .تيْيثياست
خُويه وش َ َسؾياوً وش ؽذ .وييشٌَيا ديگش ٌش دَ ىشٗ تياصويذي اييه ديىيو

تُدي اوذ.
دس ايه دَسي کمغ تيُس َاص ٕيشبَ ،
يا تٍتش اعت تگُ ييم کيميغ عيشمياييً
داس تاصاس آصاد کً ىشٗ پيشَص ديىيو
عشد تُد ،تُعيهً و ُکىيغيشَاويييغيم َ
و ُ ليثشاليغم ومايىذگ ميييؾيذ .اييه
خو اص ٌمان دَسان ماسگاست وياچيش َ
سَوييالييذ سيييگييان دس کييمييغ تييُس َاص
ديٍياوي دعيت تياد پييييذا کييشدٙ ،ييشَ
سيخته ديُاس تشليه سا تشغاب خيُدػ
گييزاؽييت َ تييْييذ اص دييىييو عييشد،
ٌماويُس کً دس دُاب تً عي يُاا ٝيثيل
اؽاسي کشد ّ ،ياميل اديشا عييياعيت
واميه ٌژمُو آمشياا َ ؽيشکياييؼ
تش دويا ي ٝيث پغيا ديىيو عيشد
تيُد .تييشا پيييييؾيثييشد ايييه اعيتييشاوييژ
و ُکىغشَاويغتٍا امشياا اص ٌيميان
مٞييِ ديىيو خيهيييخ دس عياا ،٩٨
مؾخقا عياعت ميييهيييتياسيغيتي َ
دخالتگش وَام ( کً تْيذ اص يياصدي َمْيت چىذان تٍتش وذاسوذ .ديىيثيؼ
عييپييتييامييثييش وييشييت ّييىييُان "سييمهييً اعال عياع ويض ماوىذ کيميغ ٕيشب
پيؾگيشاوً" سعما تيذويييا اّيال ؽيذ) دعتاَسد چىيذاوي اص اييه کؾيميايؼ
سا دس دعتُس خُد ٝشاس دادوذ .تش ميتيه دٌغالً وذاؽتً اعت.
ايه ؽشايو عياع ياصدي عپتامثيش دس اما اگش ٌشدَ ىشٗ تاصويذي اويذ ،تيشويذي
َا ِٝمشمه ؽيذ تيشا ويْيشك ٌيميً چً کغ اعيت؟ چيً ّياميهي ٌيش دَ
داوثً َ ٙيْياا ميايؾيا ي اييه خيو ىشٗ سا دس پيؾثيشد عييياعيتيٍيايؾيان
ميهيييتياسيغيتي دس کيميغ تيُس َاص واکا کشدي اعت؟ پاع سَؽيه اعيت.
ٕشب.
داٝل دس دَسي ٌؾت مياٌيً اخيييش اص
تييا ايييىييٍييمييً َ ّييهيييييشٕييم وييمييا اوٞالب وُوظ وا امشَص تايذ پاع اييه
لؾاشکؾيٍا َ ويثيهيييٖيات دَليتيٍيا َ ع ُاا تشا ٌيش کغي سَؽيه تياؽيذ:
سعاوً ٌا ٕشت امشَص دَلت آمشييايا ّييامييل ويياکييا ميياوييذن دَ ٝييييية
َ کل کمغ ٕشب وً ويىيٍيا تيً ٝيذست وشَسيغت مشد اوٞالت َ ميْيتيشمي
تالمىاصُ َ ٌژمُوي دس دٍان -ستي ٌغتىذ کً ّيهيييً َميْيييت ميُديُد
دس ٌمان عيز مُْٝيت کً دس اَاخيش تميذان آمذي اوذ .امشَص تيا ٝياىيْيييت
دَسي دىو عشد دس دًٌ ٌؾتاد داؽيت ميتُان اّال کيشد کيً ٌيش دَ ٝييية
 وثذيل وؾذي تهاً کمغ ٕشب اص ٌيش دىو وشَسيغت دس کؾاکؼ دٌغاليًصمان ديگيش تيٍيم سييخيتيً ويش َ تي خُد وً اص ييايذييگيش تيهيايً اص ميشد
ثثات وش اعت .دس ّييه سياا اؽيتيثياي ؽاغت خُسدي اوذ.
اعت اگش ايه واٙشديامي سا تيشيغياب َاْٝيت ايىغت کً دس مٞاتل اييه دَ
پيشَص َ يا پيييؾيشَ ٝييية ميٞياتيل کمغ اسويذياّي ويُدي ميشد  ،ويييشَ
يْى دىثؼ اعال عياع تىُيغيييم .عُم کً مىقُس سامت آويشا ديٍيان
ايه دىثؼ ويض دس ميٞيايغيً تيا دَسي متمذن واميذٝ ،شاس داسويذ  .ميىيقيُس
اَح خُد دس اَاخيشدٌيً ويُد َ اَليييه سيياييمييت دس "دويييييا تييْييذ اص ييياصدي
عالٍا تْذ اص ياصدي عپتامثش ،تغييياس عپتامثش" وُؽت "فشىً تيً دَ عيُِ
مْي٘ ويش َ وياميىيغيذيم ويش اعيت .ايه دذاا مشذَد ويغيت .يي ويييشَِ
مييْيي٘ َ دسميياوييذگ ي دييمييٍييُس عُ  ،ي ُٕا خٚتيًَ ،ديُد داسد کيً
اعالم  ،ساُمت کً عيتيُن ٙيٞيشات ميتُاوذ َس ٛسا تشگشداوذ" َ امشَص اييه
دىثؼ اعال عييياعي اعيتٌ ،يم دس ُٕا تميذان آمذي اعت .اوٞالتياوي کيً
ّشفً عياعت داخه َ ٌيم عييياعيت امشَص دس خاَسمياوً َ ؽيمياا آٙيشييٞيا
خاسد  ،خُد وؾاوً گُييا ي اص اٙيُا ؽيياٌييذ آن ٌغييتيييييم َ ٌييميييييىيييييه
ايه دىثؼ اعت .ديگش ويشٌَا کميغ اّتشامات تيغياتيٞيً دس اويگيهيييظ َ
اعال عياع وَيش الٞياّيذي َ سيضب يُوان َ اعپاويا َ اعشا يل َ ايتياليييا َ
اهلل َ سيمياط َ دَليت عيُسييً ويييض

َّ قٕيي َّ ،يرْبي ،حکٕيت اَعاَي!

 ٨٨ؽٍشيُس ٨٣٩٩

ديگش کؾُسٌا کمغ ٕشب تيشَؽيىي
ؽاغت ىشٙيه کؾماؼ دٌيً يياصدي
عپتامثش َ خيتيم اييه دَسي سا اّيال
مياىذ.
اَتسَاظيَٕال :چيشا ٙيايش ميييايىيييذ
اوٞالتات داس وٞييً پياييان اييه دَسي
اعت؟ آيا عياعت واميه ٌيژميُوي اص
عُ آمشياا َ ؽشکا َ ييا وياليؽيٍيا
دىثؼ اعال عياع تشا تغو ويٚيُر
خُد تپايان ميشعذ؟
حًيد تقخٕايخي :تي ويشدييذ دَليت
آمشياا ٌيميييىيان عييياعيت وياميييه
ٝذسٝذسو َ عيهيييً خيُد تيش دويييا سا
دوثاا مياىذ َ ويشٌَا اعالم ويييض
اص والؽٍا وشَسيغت خيُد دعيت تيش
وميذاسوذ .اما ايه کؾماؼ دييگيش ويً
وىٍا آن وٞؼ َ دايگاي گيزؽيتيً سا دس
ؽال دادن تً َمْيت عياع ديٍيان
وخُاٌذ داؽت تهاً کامال ساؽيييً ا
خُاٌذ ؽذ .وا ٌميىذيا ويَيشييً ٌيا َ
عيياعيتيٍيا " ديىيو ويميذويٍيا" َ ييا
"گٚتگُ ومذوٍا" کً وا ياغياا ٝيثيل
منمُن تشت َ مىاٍشي فاسثيىيَيشان
عياع َ سعياويً ٌيا َ دَليتيٍيا تيُد
ويميياميا ويشييت الؾييْياُ اويٞييالتيات َ
اّتشامات وُدي مشد دس مىي ًٞويٚيُر
ٌش دَ کمغ ٝشا گشٙتً اعت.
اص ي وٞيً وَش يْى وا آوذيا کيً تيً
عياعتٍا ميهيتاسيغت کمغ ٕيشب
 کً و ُکىغشَاويييغيتيٍيا آميشييايادهيُداس َ سٌيثيش آن تيُدويذ -ميشتيُه
ميؾُد مييتيُان گيٚيت دَسي ديىيو

فٚشً ٧

دَسي دَ  -ؽماسي ٤٨٧
اص فٚشً ٨
شٕخی ْای احًدی َژاد زا
بايد جدی گسفت

مُسد عً تشاتش کشدن ياساوً ٌا َ اميجياا
ايىٍا تُد .دس مذهظ ويض ويمياييىيذگيان
مذهيظ اعيالمي ميييگيُييىيذ َّيذي
ايذاد ي ميييهيييُن َ دَيغيت ٌيضاس
ؽٖل اعاعا تا وُدً تً ٌضيىً ٌيا آن
تشا دمٍُس اعالم ٕيييش ميميايه
اعت َ .تاسٌا گيٚيتيً اويذ کيً اييه ٌيا
وثهيٖات اوتخاتاو دىار اسمذ ويژاد
اعت َ تغييياس خيييشوياز اعيت .اميا
دىاب اسمذ وژاد گيُؽيؼ تيذٌياياس
ايه سشٍٙا ويغت صيشا وىٍا اميذ کيً
تشا آَيضان ماوذن دس ساُمت تيشاييؼ
ماوذي تاص کشدن تا کاست مشد اعيت.
تً ٌميه دليل والػ مياىذ تا کياست
مشد تاص کيىيذ .اَ تيا َّيذي َييال َ
َّيذي ايييذياد اؽييتيٖياا ميييهييييُوي َ
پشداخت عً تشاتش ياساوً ٌاي کً ٌىيُص
ي تشاتشػ ٌيم پيشداخيت وؾيذي ،داسد
والػ مياىذ ايه چىذ ماًٌ وُدً ٌيا
سا تً عُ خُد دهة کىذ
امييا آيييا اسييمييذ وييژاد وييميييييذاوييذ کييً
اويتييخيياتيات دييميٍييُس اعيالمي يي
ومايؼ مغخشي اعت َ تشد َ تاخيت دس
آن تً ؽيشکيت ييا ّيذ ؽيشکيت ميشد
ستي وذاسد؟ ٌيشکيظ ويذاويذ اسيميذ
وژاد تياييذ اييه سا خيُب تيذاويذ .چيُن
چيض کً ايه دىاب سا "اص عيشتياص تيً
عشداس " سعاوذي ييْيىي اَ سا اص يي
پاعذاس وييش خيالؿ صن ييا ٙيشمياويذاس

اص فٚشً ٨
گفتگٕ با يسيى ًَاشي...

صوان تىا "َيغا" وذاسز ديذي ؽذي تيُد.
وما ايه مشاعم ٌا تا اعتٞيثياا خيُتي
مُادً ؽذ َ تهيو ٌيا َسَد ويمياميا
ٙشَػ سٙتً تُدّ .الَي تيش عيخيىيشاوي
ٌا مه ٌيشسَص دَ ويا عيً مقياسيثيً
داؽييتييم .اصدييمهييً مقيياسييثييً ٌييا
ساديُي  ،مقاسثً تا وؾشيات کتيثي ،
َ مقاسثً ٌا وهيُييضييُوي  .اييه ٌيا
ليى يي عيش اص مقياسيثيً ٌيايي
اعت کً داؽيتيم َ ويْيذاد ٌيم ٝيشاس
اعت تْذا مىتؾش ؽُوذ( .ليىيايٍيا سا
دس صيش مميمً کشدي ايم اوتشواعييُوياا)
تشا مه دالة تُد کً وْذاد صياد اص
مشد تا کمپيه "ي ٝاوُن تيشا ٌيميً"
َ تا ْٙاليتيٍيا َ کياسٌيا ميه آؽيىيا
تُدويذ .دس سادييُ ا تي عي دييُ
ؽيييييثييييياويييييً ( ABC Radio

National’s Late Night
)Liveمذيش تشوامً مؾٍُس "د َ

 "٨تا مه مقاسثيً کيشد کيً تيشوياميً

اوتشواعيُواا
ماکُ َ ؽٍشداس وٍشان َ اميجياليٍيم تيً
س يظ دمٍُس وَيا اعيالمي ويثيذييل
کشدّ ،ياليم َ آد ميييذاويىيذ کيً سا
مشد وثيُد تيهيايً سا خياميىيً ا َ
سُاسيُوؼ تُد .تىاتشيه چيً ٙياييذي ا
داسد کً تٚشك اسمذ وژاد تتُاويذ سا
تخؾٍاي اص ميشد سا تيً ىيشٗ خيُد
دهة کىذ؟ اييه يي عيُاا َاٝيْي َ
دذ اعت .پاع آن تىَش مه ايىيغيت
کً اَ سَ سا ميشد سغياب ويايشدي
اعت .تهاً ٌماوگُوً کيً اؽياسي کيشد
داسد تا کياست ميشد تياص ميييايىيذ.
داسد والػ ميايىيذ تيً َلي ٙيٞيييً َ
سُاسيُوؼ ٌؾذاس دٌذ کً اگيش ٌيُا
اَ سا وذاؽتً تاؽىيذ َ اگيش تيخيُاٌيىيذ
کاوذيذاٌا اَ َ ياساوؼ سا دس ويمياييؼ
اوتخاتاو آوي سيزٗ کيىيىيذ َ اگيش
اسياوا وٞؾً داؽتً تاؽىذ کً اَ َ ٌيم
پالگ ٌايؼ سا تً ف٘ ميٖينيُتيييه
وَا وثْيذ کيىيىيذ ،اَ ٌيم ميييتيُاويذ
مشد سا وششي کىذ .مييتيُاويذ کياس
کييىييذ کييً دس ٙنييا خؾييم َ وييٚييشت
ّمُم اص ساُمت ،ي خيضػ ويُدي
ا ديگش ويايشاس ؽيُدٙ .يْيال تيً اييه
کاس وذاسيم کً چٞيذس اييه ميشياعيثيً
َا ْٝيا ويخيييهي اعيت .تيٍيشسَ اييه
سذط مه اص مشاعثاو اعيت کيً دس
ٙاش اسيميذ ويژاد َ داسَ دعيتيً اػ
ّمل مياىذ .ؽايذ ٌم اَ َاْٝا آويٞيذس
اسم ٜتاؽذ کً تْذ اص ايه ٌميً عياا َ
ايىٍميً ويذيشتيً َ مؾياٌيذي َ سيزٗ
خُد ٌا َ امجاا ايىٍا ٌىُص ميتيُديً
وؾذي تاؽيذ کيً ميُميُُ اويتيخياتيات
واصي اػ تىا "ميتُوييم دس اييه ميُسد
فشثت کىيم؟" دس مُسد آصاد تيان َ
عاوغُس َ اعال اعتٌ .يميان صمياوي
کً مه مقاسثً داؽتم اٙتتاسيييً اييه
تشواميً دس عياليه اپيشا عيييذوي دس
دشيان تُد .تْذا ٝشاس اعيت دس عيييز
تيه المهه اييه تيشوياميً ٌيا ميْيشٙي
ؽُد .تشا مه دالة تُد کً دس خيالا
مقاسثً متُدً ؽذ کً اييه تيشوياميً
مغتىذ-سٝـ-و اوشيي ميثيتيىي تيش
مقاسثً ٌا َ اٙااس َ عخىشاو ٌيا
اٙشاد وَيش مه اعيت .تيييُس َاٝيْي
يا اص چٍشي ٌيا اييه تيشوياميً خيُد
مه ٌغتم .مه دس ايه عٚش ٌميييىيييه
دَ صن وُيغىذي سا ميالٝيات کيشد کيً
کتاب وُؽتً تُدويذ َ تيخيؾيٍيايي اص
کتاتؾان سا تً ْٙاليتيٍيا ميه ّيهيييً
اعال عياع اختقاؿ دادي تيُدويذ.
َ تغييييياس سا ديييذ کييً مييذوييٍييا
ْٙاليتٍا مشا دوثاا کشدي تُدويذ َ تيا
آن آؽىا تُدوذ.
اعتٞثاا اص ايه عٚش دس َاٝيِ اٌيميييت

کزاي اص چيً ٝيشاس اعيت َ تيٞيُا آن
مشب المجل ؽيشاص "کذُ تً کيذياط
وٞل کذاط"!

٣
ٝثال ٌم دىاسٍا واسام سيايُميت
اص دَ خشداديٍا وا مُعُ َ کيشَتي
َ سٙغىذاو کشدي اوذ َ ٌيذٙؾيان ٌيم
اعاعا س ٌٚوَا کجي٘ اعالم ؽيان
َ دىار مشتُىً ؽان دس ٝيذست اعيت.
ٙاش ومياىم کغ اص ميشد دس ويييت
پهيذ ٌيياذا اص ايىٍا ؽياي داؽيتيً
تاؽذ .اما ما ميتُاويم اص اّيتيشاٙياوي
کييً داسد دس ايييه تيياص ٌييا فييُست
ميگيشد دس ميثياسصي خيُد ّيهيييً کيل
وَا َ ساکميه اعتٚادي کىيم.

تيااس چىذ ميهيُو اّتشاك کيشد َ
يا کاس يا تيييميً تييياياس ميايٚي سا
مُسد پاٙؾاس ٝشاس داد .تيگيزاس آويٍيا
تً دان ٌم تيٚتىذ .تگزاس تگُييىيذ اييه
َّذي سا ٞٙو اسميذ ويژاد َ دَليتيؼ
دادي .تگزاس تگُيىذ ّمه ويييغيت .تيً
ٌش کذا اص ايه ميُاميِ کيً تيييٚيتيىيذ
کاسؽان تً داٌا تياسيي ميييايؾيذ.
اّتشاٗ عشان ساُمت تً ميْينيالت
کمش ؽاه مشد  ،تيً ٌيش فيُسوي کيً
فُست گيشد سا تايذ تيذعيت گيشٙيت َ
دس مثاسصي ّيهيييً سياکيميييه َ ّيهيييً
مٚتخُسان ساکم اعتٚيادي کيشد .سَؽيه
اعت کً ٙؾاس ٞٙش َ ٙالکت َ تيياياس
وا صماو کيً سيايُميت اعيالمي دس
ٝييذست اعييت تييٍيييييچ َدييً اص دَػ
کاسگشان َ مشد تشداؽتً وخُاٌذ ؽيذ.
تشا خالف اص ميْينيل مغيايه َ
مْنل تييياياس َ ميْينيل گيشاوي
عييشعييا آَس ،تييايييذ ايييه سيياييُمييت
مٚتخُسان اعالم عشمايً داس سا تيً
صييش کؾيييييذ .امييا مييثيياسصي َ مييٞيياتهييً
ٌييشسَصي کيياسگييشان َ مييشد تييا ايييه
ساُمت دس کاسخاوً َ کُچً َ خياتيان
دس دشيان اعت َ تيشا پيييؾيشَ اييه
مثاسصات َ تْىُان ي واکتي تذييٍي
اعت کً تايذ اص ٌيميً خيهيل َ ٙيشح َ
ؽااٍٙا ساُمتيان َ اّتشاٙاوؾيان،
ّهيً ساُميت َ سياکيميييه تيخيُتي
اعتٚادي کشد*.

کمپيه "ي ٝاوُن تشا ٌمً" سا اثيثيات س ُٛٞؽٍشَوذ َ پيىياٌيىيذگي دٙياُ
مياشد َ ٌميىييه وؾيان ميييذاد کيً ؽُد.
چٞذس تشا پاعخ اص ويُُ پياعي ميا ک :ٌ.آيا سشکت عاصمان يياٙيتيً ا
يْى پاع اوغاوي َ مغي يُدويً تيً اص داوية ديشيياويات چيغ َ عيايُدس
مغالً اعالميغم َ ٝيُاويييه ؽيشييْيً ّهييً ويشيشکيات اعيالمي ٌيا َديُد
ّيؼ َ اؽتياَ ٛدُد داسد.
داسد؟ َ ٙاش مييايىي سنيُس ويُ دس

اٙشاد تُم َ پىاٌىذگان تغيياس صؽيت
اعت .تىاتشيه ي ا ٜٙمذ ساعيييغيتي
دص اعت کً تً مشد اداصي دٌذ کً تيش
اعاط آن تا اعالميغم ىشٗ ؽيُويذ َ
آوييشا صيييش عييُاا تييثييشوييذ َ تييا مييشد
خاَسمياوً َ ؽيمياا آٙيشييٞيا اسغياط
ٌمثغتگ کىىذ*.

يسيى ًَاشيٙ :اش مياىم اييه عيٚيش
کييم ي کييشد کييً اٙييشاد َ گييشٌَييٍييا
مخته٘ آن وُُ اتضاس دص تشا ميٞياتهيً
تا اعال عياع کً دس ّيه سياا ميذ
ساعيغم ٌم تاؽذ سا تيذعيت آَسويذ .دس
ٕشب تُيژي ايه مغالً ديذ ا اعيت
چشا کً ساعت اٙشاىي خيييهي پيشعيشَ
فذاعت .دس اعتشاليا مخقُفيا اييه
دىثً مذ ساعيغت تُدن وٞذ ما مٍيم
اعت صيشا ٝاوُن "اعتشاليا عيٚيييذ" ويا
ٌميه دًٌ ٌٚتاد دس اييه کؾيُس اديشا
ميؾذ .ايه ٝاوُن تشا ميجياا ديهيُ
ايىاً ٕيييش عيٚيييذ ٌيا تيتيُاويىيذ دس
اعتشاليا عاکه ؽيُويذ سا ميييگيشٙيت.
تْالَي دس اعيتيشاليييا سٙيتياس دَليت تيا

Maryam Namazie’s in
depth interview with
Virginia Hausegger,
ABC News 24’s One Plus
One program,
2 September 2011.

تگزسيم .واتً ا کً دس ايه ييادداؽيت
کُواي ميخُاٌم واکيذ کىم ايىغت کيً
اسمذ وژاد َ ؽشکايؼ تيً ٌيشدليييهي
کً َّذي َيال ٌضاس متش ميذٌىيذ َ
تً ٌش دليه کً َّذي اييذياد اؽيتيٖياا
ميهيُو ميذٌىذ َ تيٍيش دليييهي کيً
َّذي عً تشاتش کيشدن پيشداخيت يياساويً
ٌا وٞذ سا ميذٌىذ ،ما کياسگيشان َ
مييشد تييايييذ ايييه َّييذي ٌييا سا دييذ
تگيشيم َ ّيهيييً سيايُميتيؾيان اص آن
اعتٚادي کىيم .سيٞيييٞيت اييىيغيت کيً
دعت اوذسکاسان ساُميت َ اص ديمهيً
اسمذ وژاد ميذاوىذ کً ميهيُوٍا ويٚيش
مؾال َ مْنل دذ مغاه داسويذ
َ دس آليُوي ٌيا ويميُس ٕيييش ٝياتيل
صوذگ تا کيشاييً عيشعيا آَس صويذگي
مياىىذ .ميييذاويىيذ کيً تييياياس دس
ايشان ميهيُو اعت َ چىذيه مييهيييُن
صن َ مشد َ دُان تذَن ٌيچ ؽيٖيهي َ
تذَن ٌيچ تيمً تيااس ا  ،داسويذ دس
ت ا َ ٞٙتي آييىيذگي کياميل صديش
مياؾىذ َ .ايىٍا ميذاوىذ کيً گيشاوي
دَ َ ست عً سٝم داسد کمش ميشد سا
ميؾاىذ َ .خؾم َ اّتشاك ميشد سا
ٌم م تيىىذ َ م داويىيذ .اص ٌيميييه
سَعت کيً دس کؾياکيؼ ٌيا دسَوي
ؽان َٝت ميخُاٌىذ تا کياست ميشد
تاص کىىذ عشآ ايه مغا ل ميييشَويذ
َ والػ مياىىذ خُدسا ٌيميذسد ميشد
يا دلغُص مشد وؾان دٌىذ .کياس کيً

ک :ٌ.کال ٙنيا اعيتيشاليييا سا دس
ساتيً تا مغالً دىثؼ اعال عييياعي
چگُوً ديذ ؟ َ ٙاش مييايىي وياثيييش
سنُس چىذ سَصي وُ دس اعيتيشاليييا چيً
واثيش دس ايه ساتيً خُاٌذ داؽت؟

يسيى ًَاشي :ميه مؾياتيٍيت ٌيا
صياد ميان اعيتيشاليييا َ اويگيهيغيتيان
يْى داي کً دس آن صوذگ َ ميثياسصي
مياىم دييذ  .گيشچيً دس اويگيهيغيتيان
مغا ل ّمي ٜوش َ َامز وش اعيت .تيً
ي مْىا اعتشاليا ييادآَس اويگيهيغيتيان
چىذ عاا پيؼ اعت .تً ٌيميييه دليييل
ايه مٍم تيُد کيً تيا اعيال عييياعي
مييٞيياتهييً ؽييُد دس ّيييييه سيياا کييً تييا
ساعيغم ويض مٞاتهً ميؾُد َ اص سٞيُٛ
ديٍياوؾيمييُا اوغيان ،عييايُدسيغيم َ

ايه َّذي ٌيا تيٞيُا دعيت اويذسکياسان
س يم تشا وَا اعالم خيشواز اعيت
تً ؽيشىي کيً ميا ميشد اّيتيشاٙيات
پؾت آوشا تً دعت تگيييشييم َ ميٞياتيل
ساُمتيان ٝشاس دٌيييم .اييه تيشاعيتي
ٝاتل وُدً اعيت کيً س يييظ ديميٍيُس
ساُمت چپاَلگيش اعيالمي داسد تيً
َدييُد مييْيينييل مغيياييه فييشيييشييا
اّتشاٗ مياىذ ،اما کاسگشان َ ميشد
ٌىُص خُاعت " مغاه ميىياعية سيٜ
ٌمً اعت" سا َعيْا ميشر واشدي اويذ.
تايذ تشا مغيايه ميىياعية َ ٌيميان
َيالٌا ٌضاس ميتيش تيً ميييذان آميذ
گٚت مغاه مىاعة سٌ ٜمً اعيت َ
اگش ساُمتيان دٌان تاص کشدوذ تً آوٍيا
گٚت ايه س ٜماعت َ ؽيميا ٌيم خيُد
َّذي دادي ايذ .تايذ تً گيشاوي چيىيذ دي
دسفذ َ چىذ فيذ دس فيذ ٌيشچيً
گغتشدي وش اّيتيشاك کيشد َ خيُاٌيان
ايه ؽذ کً سٌ ُٛٞا َ دسيياٙيتي ٌيا
ٌميً کياسگيشان َ ميشد تياييذ کيٚياٗ
صوذگ اوغياوي سا تيذٌيذ َ .تياييذ تيً

ايه ساتيً وااو تُدُد خُاٌذ آَسد؟

Keeping quiet allows
intolerance to thrive,
Elizabeth Farrelly, Sydney

Morning Herald,
1 September 2011.
British experiment a
warning on Sharia law,
Chris Merritt,
The Australian,
26 August 2011.
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باشتاب ْفتّ
تظاْسات َيى ييهيَٕی دز اظسائيم
سَص ؽىثً  ٦عپتامثيش تيييؼ اص ٌ ٥٩٩ضاس وٚش دس ول آَييُ فيُست گيشٙيت
ٌضاس وٚش دس ول آَيُ دعت تً وَاٌيشات کً ويا آن صميان سکيُسد ويَياٌيشات سا
صدوذ .ايه وَاٌشات دس ادامً تيييؼ اص داؽت .دس ؽٍشٌا ديگش اعشا يل ويييض
دَميياي وييذييمييْييات َ اّييتييشامييات َ وَاٌشات ادامً داسد.
وَاٌشات تخؾٍا مختهي٘ کياسگيشان
گييشچييً وييَيياٌييشات َ وييذييمييْييات
َ مييشد اعييشا يييييل دس اّييتييشاك تييً اعشا يل مغيتيٞيييميا دس اّيتيشاك تيً
عييييياعييتييٍييا سيييامييت اٝييتييقيياد تشوامً ٌا سيامت اٝيتيقياد ؽيشَُ
ساُمت اوذا ميؾُد .دس ويَياٌيشات ؽذي اعيت اميا خيُاعيتيٍيا ويَياٌيش
سَص ؽىثً وَاٌش کيىيىيذگيان اص ديمهيً کىىذگان آؽااسا تغياس اص اّتشاك تيً
ميگٚتىذ "ساُمت اص ٞٙشا ميگييشد َ اييه تييشوييامييً ٌيا ٙييشاوييش ميييييشَد .ايييه
تً ثشَويميىيذان ميييذٌيذ .ؽيش تيش اييه وَاٌيشاويٍيا ويشيت وياثيييش مغيتيٞيييم

ساُمت" يا اص عخىشاوان مييگيٚيت
ما وٍْذ ميذٌييم کيً ويا صمياوي کيً
ساُمت خيُاعيتيٍيا ميا سا ّيميهي
واشدي کاس کىيم کيً آويٍيا خيُاب تيً
چؾمؾان وياييذ .يياي اص ديُاويان دس
عخىشاويؼ ميگٚت مه ويُي يياي اص
ٝشتاويان ٌالُکاعت ٌغيتيم ١٥ .عياا
داس َ دس صوذگيييم دس اييه کؾيُس ديض
دىو َ کؾتاس َ تمية َ ويشَس ويذييذي
ا  .اکىُن ميخُاٌم اَماُ سا ويٖيييييش
دٌم .مه اکىُن  ٤٩سَص اعيت کيً تيً
اعشا يه تُدن خُد اٙتخياس ميييايىيم.
وييَيياٌييشات سَص ؽييىييثييً تييضسگييتييشيييه
وَاٌشات واسيي اعيشا يييل تيُد .چيىيذ
ٌٚتً ٝثل اص آن يي ويَياٌيشات ١٥٩
خيياوييُادي ٌييا خييُد ىييشد َ مييىييضَ
گؾتً َ دس مْشك وْشك ميشد ٝيشاس
م گيشوذ .س يم اص ٌم پاؽيذي وش اص آن
اعت کً تتُاوذ اسوؼ َ عيپياي سا تيشا
عشکُب اّتشامات مشد تً ؽٍيشٌيا

اوييٞييالتييات خيياَسمييييياوييً َ ؽييميياا
آٙييشيييٞيياعييت .دَلييت دعييت ساعييت ي
وتىياٌُ دس ٌٚتً ٌا اَا ويالػ کيشد
دس مٞاتل وَاٌشات کاسگشان َ دُاويان
خُدسا تً ت خيال تضوذ .اميا تيا سؽيذ
دامىً وَاٌيشات َ اداميً يياٙيتيه آن،
کييميييييغيييييُو ي سا مييامييُس تييشسع ي
خُاعتٍا وَاٌش کىىذگيان کيشد .اميا
عخىگُيان افه مْتشمييه اميييذ
تً والؽٍا ايه کميييغيييُن ويذاسويذ َ
وىٍا ٙؾاس تش ساُمت سا تيشا ّيٞية
ساوذن آن مٚيذ ميذاوىذٙ .يْياليييه اييه
سشکت َّذي دادي اويذ کيً دس سيشکيت
تْذ ي ميهيُن وٚيش ديميِ خيُاٌيىيذ
ؽذ*.
مخته٘ گغيييل کيىيذٌ .يشاط اص ٙيشَ
سيخته ٝيهيْيً ٌيا َ تيشح َ تياسٌَيا َ
ديُاسٌا صويذان ٌيا سا مي ويُان دس
سييشٙييٍييا مييْيياَن َصيييش اىييالّييات
دسياٙت .سه ًٞمشافشي ميشد تيً دَس
وَا اعالم ٌيش سَص ويىيو ويش مي
ؽُد*.

شَداَي ظياظي آشاد بايد گسدد!

ٔشيس دفاع آيسيکا ٔ صدای "اَقالب"
"تً وَش م سعذ اوٞالب دس اييشان دييش
يا صَد تيً َٝيُُ مي پيييُويذد ".اييه
دمهً ا اص عخىان آٝا لي يُن پياويتيا
َصيش دٙاُ دذييذ آميشييايا اعيت .اييه
فشثت ايؾان سا وم ؽُد تً سغياب
واصي کاس تُدن گزاؽت .ايؾان چيىيذييه
عاا س يظ عاصمان عيييا تيُدي اعيت.
وضدي تً ي دًٌ اعت کً مشد اييشان
تيييييُس ّييمييهي إٓيياص يي اوييٞييالب َ
عييشوييگييُو ي دييمييٍييُس اعييالم ي َ
تىياوٍا آن سا دس دعيتيُس کياس خيُد
گزاؽتً اوذ َ ٌيچ عييياعيتيميذاس وياصي
کاس دس ديٍيان اص اييه اميش تيييخيثيش
ويغت .وا ي عاا ٝثل تً ويذست مي
ؽذ کً ل" ٌٚاوٞالب" سا اص دٌيان يي
مٞا آمشياا ؽيىيييذ" .اويٞيالب" دس
ّقش سامش َ دس کؾُسٌا مختيهي٘
چيض دض خيُاعيت اکيجيشييت دياميْيً
تشا عشوگُو وَا عيشمياييً داس َ
دَلت سا ٌٙآن َ پايان دادن تً ٙيٞيش َ
ٙالکت َ عشکُب َ خيٚيٞيان ويييغيت.
وقُس ليييميً خيُسدن تيً تيىييياويٍيا
عييشمييايييً داس دس وييَييش دَلييتييمييشدان
آمشياا خُد دش تيً ؽيمياس مي سَد.
اما تً وَش م سعذ کيً ويٖيييييش دس
ديٍييان تييُدييُد آمييذي کييً َصيييش دٙيياُ

آمشياا سا واچاس م کىذ وا تً ساسيتي
اص اميياييان تييشَص "اوييٞييالب" دس ايييشان،
فشثت کىذ.
عياعت آمشياا واکىُن ميْيييُٗ تيً
ايييه تييُد کييً تييتييُاوييذ تييا دييمييٍييُس
اعييالم ي تييً عيياصػ تييشعييذ َ تييا
دىادٍاي اص دسَن وَا کىياس تييياييذ.
اما دىثيؼ گغيتيشدي اويٞيالتي ميشد
ايييشان دس دَ عيياا گييزؽييتييً ،تييشَص
اوٞالتات دس ويُويظ ،مقيش ،ليييثي َ
عُسيً دَلت آمشياا سا متٞاّذ کيشدي
کً ساُمت تىا دميٍيُس اعيالمي
دس ايشان وم وُاوذ َدُد داؽتً تياؽيذ.
َ تْالَي عياعت س يم چىيخ ٌيم ٝيثيال
ؽاغت خيُسدي َ آتيشَ تياخيتيً ؽيذي
اعييت .آمييشييياييا دس وييُوييظ ،مقييش َ
ليث والػ م کىذ وا ويُعيو اسويؼ
َ ويشٌَا َاتغتً تً خُد ويٍياد ٌيا
سيياٙييٌ عييشمييايييً َ چييٍيياس چييُتييٍييا
اٝتقاد َ ادتماّي ويَيا ٝيثيل سا
س ٌٚکىذ َ دعت وخُسدي ويگياي داسد.
تذَن ؽ ايه عياعت سا دس اييشان ٌيم
پيؼ خُاٌذ تشد .اما آيا اييه کياس دس
ايشان تً عادگ اميايان پيزييش اعيت؟
دىثؼ ادتماّ مشد اييشان تيً َييژي

حهقّ يحاصسِ تُگ تس يی شٕد
بهروز مهر آبادي
سٚاٍيت َ سيشاعيت اص تيييت سٌيثيش،
مذهيظ ،عياخيتيميان ٌيا دَليتي َ
َصاسوخاوً ٌيا ،سادييُ َ ويهيُييضييُن َ
عايش وٍادٌا کهيذ س يم دس ميٞياتيل
امُاح خؾم َ ويٚيشت ميشد يياي اص
مْنالت تيضسد ديميٍيُس اعيالمي
تُدي اعتَ .مْيت اييه ويٍياد ٌيا سا
م وُان تا ٝهْيً ٌيا ٝيشَن َعييي
مؾاتً داوغت .دس اىشاٗ اييه ٝيهيْيً
ٌا تذا خىذٌ ٛا ّمي ٜپيش اص آب،
ديُاسٌا تهىذ َ عيشتياصان مغيهيز تيً
ويضي َ ويشکمان ،م ويُان عيييم ٌيا
خياسداس ،دَستيييه ٌيا ميذاس تغيتيً،
ميذان ٌا ميه ،تشدٍا ويگيٍيثياوي
مييذييٍييض تييً عييالر ٌييا عييىييگيييييه َ
پاعذاسان َ مامُسان ليثياط ؽيخيقي
س يم سا ديذ کً وضدي ؽذن ٌش ديىيثيذي
ا آوٍا سا تً َسؾت مي اويذاصد .اييه
ٝهًْ ٌا ٌمً دس وٍشان مغتٞش ٌغتيىيذ
َ دمٍُس اعالم تشا مشاَٙيت اص
آوٍا تيؾتشيه ويشَ عيشکيُب خيُد سا

دس آويذيا ميتيمييشکيض کييشدي اعيت .امييا
وَياٌيشات َ اّيتيشاميات ٝيذسويميىيذ
مشد اسَميً َ وثشيض دس ٌٚتً گيزؽيتيً
تً س يم وؾان داد کً ٌييچ ديا اييشان
تشا ساُمت اعالم  ،امه ويغت.
سمُ مْاَن امىيت َصيش اىالّيات
سَص دَؽىثً  ۳۶ؽٍشيُس دس دهيغيً ا
دس خشاعان تً ّذض س يم اّتيشاٗ کيشد
َ گٚت" :دس تاصوگش ٌا مغ هيً ميٍيم
َ اؽتثاٌ کيً تيً ويَيش آميذ ويميشکيض
عشکُب ٙتىً دس پايتخت تُد ،دس اييه
ساعتا وُدً تً وما وٞاه کؾُس تيُييژي
وٞاى کً اص لشاً ُٝميت َ ٙشٌىيو
َ ميزٌية ويْيذد َديُد داسد تغييياس
مشَس اعت" .اَ والػ کيشد کيً اييه
اّييتييشامييات سا ٝييُم ي َ مييزٌييث ي
ٝهمذاد کيىيذ َ اص ديمهيً خيشاعيان سا
آعية پزيش واميذ .اما عياييت "ديُان
آواليه" َاتغتً تً عيپياي پياعيذاسان دس
مٞالً ا دس ٌمان سَص اسيتيمياا تيشَص
آؽُب ٌيا ديضييشي ا دس ؽيٍيشٌيا

بهروز مهر آبادي
اص وَش خُاعتٍا َ اٌذاٗ ،تيً ميشاوية
ّيميييٞيتيش َ پيييؾيشٙيتيً ويش اص عيايييش
کؾيُسٌييا مييىييييٞيً اعيت .خييُاعييت
تشچيذي ؽذن تغاه اعتيجيمياس ،تيشاتيش
صن َ مشد ،عايُدسيغيم ،آصاد ٌيميً
صوذاويان عييياعي  ،آصاد ٌيا تيذَن
ٝيذ َ ؽيشه عييياعي  ،ميميىيُّيييت
اّذا َ  ...دس سديي٘ خيُاعيت ٌيا
تذيٍ مشد دس مٞياتهيً تيا سيايُميت
اعالمي ٌغيتيىيذ .ويا يييذ "اويٞيالب"
مشد ايشان وُعو َصيش دٙاُ آميشييايا،
سَؽه اعت کً ويا يييذ خيُاعيتيً ٌيا
مشد َ سمايت اص آويٍيا ويييغيت .اييه
اٍٍاس وَش سا ٞٙو م وُان تً سغياب
ٝذست دىثؼ عشوگُو ىيهيثي ميشد
ايشان گزاؽت کً فذا "اوٞالب" سا تيً
گُػ آٝيا لي يُن پياويتيا ٌيم سعيييذي
اعت*.
کُچ سا داد َ آوشا تً خاىش عييياعيت
ٌا دشيان اوششاٙي (ييْيىي دَليت)
داوغت .دمٍُس اعالم ستي تيشا
يي سَص ٌيم وييمي وييُاويذ اص ويمييشکييض
ويشٌَا عيشکيُتيگيش خيُد دس ويٍيشان
تييايياٌييذ .ايييه کيياس تييشايييؼ تييمييىييضييلييً
خييُدکؾ ي خييُاٌييذ تييُد .دس ىييُا
عالٍا اخيش ُٝا خيُد سا اص ويٞياه
مخته٘ کؾُس تً وٍشان گغيييل کيشدي
وا اص مشکض ٝذست خُد مشاَٙت کيىيذ
َ وييُان کييا ٙي تييشا ايييذيياد مييشاکييض
عييشکييُب دس وييٞيياه دَس اص وييٍييشان َ
ؽٍشٌا تيضسد سا ويذاسد .دس فيُست
گغييتييشػ اّييتييشامييات مييشد تييً
ؽييٍييشٌييا کييُچ ي  ،دعييت س يييم دس
عشکُب تغتيً اعيت .تيُييژي اگيش اييه
اّتشامات تيُس ٌمضميان َ دس چيىيذ
ؽٍش فُست گيييشد .يي تياصَ ميٍيم
عشکُب س يم دس ويٍيشان َ ؽيٍيشٌيا
تضسد ،دعتگياي دياعيُعي اميىيييتي
گغيتييشدي ،تغييييذي ٌييا َ گهييً ٌييا
اَتاػ لثاط ؽخيقي اعيت کيً دس
مشل صوذگ َ کاس خُد ؽىاختيً ؽيذي
ويغتىذ .اما آوٍا دس ؽٍشٌا کيُچي
خيه صَد ؽىياعيا ي ؽيذي ،سيتي اص

دَسي دَ  -ؽماسي ٤٨٧

اوتشواعيُواا

باشتاب ْفتّ

بحساٌ اتًی ٔ فشاز بيشتس بس جًٕٓزی اظاليی

آب باشی ًَاد شَدگی شدِ اظت
ياشار سهندي
ويشَ اوتَيامي سيايُميت اعيالمي
تاوذ ويثيٍياياسان َ ديىياييت کياسان سا
دعتگيش کشدي تاؽذ تيا اٙيتيخياس اّيال
کشدي اعيت " :دس ٌيٚيتيً دياس ويْيذاد
ديگيش اص آب تياصان دس پياسز آب َ
آوؼ وٍشان سا دعتيگيييشي کيشدي اعيت".
عشداس سادان ٝياويل تيً ويا ديميٍيُس
اعالم عيىً دهُ دادي اعت َ سعيميا

آب تاص سا ديش اّيال ويميُدي اعيت.
دادعييتييان دييمييٍييُس اعييالم ي کييً
دسٌىگا تاصديُيي ميتيٍيميان سا گياص
ميگيشد گيٚيتيً اعيت آب تياص ديش
ويغت تيً ؽيشه اييىيايً خيالٗ ؽيشُ
وثاؽذ! ايه يْى ايىاً دش اعت َ تيً
ؽييذت ٌييم دييش اعييت چييُن ؽييشُ
خذاَوذ سا وؾاوً گشٙتً اعيت .ا ي ا
گٚتً اعيت" :اييه ديشييان ،آب پياؽي
ويغت ،ايه دشيان ،اص تيييشَن ٌيذاييت
م ؽُد ،تشخ اص اٙشاد کً دعتگييش
ؽذوذ ،م گُيىذ گُا خُسديم َ ويمي
داوغتيم .تشخي ويييض مي گيُييىيذ تيا
ٙييشاخييُان ٙييالن دييشيييان مييذ اوييٞييالب
آمذيم تيشَن ".ايؾان َّيذي دادي اعيت
"دعتگاي ٝناي تشخُسد خُاٌذ کيشد".
ي ساُمت "تا اٝتذاس" چشا اص يي آب
تاص "چىذ وا دُان" ايىگُوً تتشعذ کيً
پا ؽشُ خذاَوذ سا پيييؼ تيايؾيذ َ
َّذي تاصداؽت َ صوذان تذٌذ؟ تً گيٚيتيً
ويشَ اوتَام ايه ساُميت دَ مياي
اعت کً دس پ دعيتيگيييش ديُاوياوي
اعت کً دس پاسز آب َ آويؼ آب تياص
کشدي اوذ َ .دس ايه ٌٚتً تً ٌيميً ميشد
خثش ميذٌذ کً مشد تٍُػ تاؽيذ ميا
چييىييذ وييا اص آن دييُاوييان "آب تيياص" سا
گشٙتيمٌ .شاط س ييم ٌيشاط اٙيايه اص

چيغت؟ چشا آب تاص ايىٞذس خيييشوياز
َ مٍم ؽذي اعت؟
آب تاص دُاوان دس دَ مياي پيييؼ دس
پاسز آب َ آويؼ ويٍيشان کيً تيْيذا دس
ؽيٍييشٌيا دييگييش دس ديىييُب َ ؽييشٛ
کؾُس ٌم ويايشاس ؽيذ گيُييا خيييهي
چيضٌا تُدٌ .مييه ّيميل عيادي وؾيان
داد َ ثاتت کشد کً ايه کؾُس اعالمي

ويغت ،اعال صدي اعت .وؾان داد اييه
مشد خيه عادي َ سَؽيه دس پي يي
صوذگ اوغاو ٌغتىذ َ ميييخيُاٌيىيذ
دس کىاس ٌم ؽاد تاؽىذ تذَس اص کيىيً َ
ّذاَت َ چا َ ُٝوٚىو .وٍايت عيالر
ايىٍا وٚىو پالعتيا آب پياػ تيُد
کً تش خالٗ عالسٍا َا ْٝسوگيٍيا
تغياس ؽاد ٌيم داسويذ َ کغي سا ٌيم
ومي ويشعياويذ تيهيايً تيا دييذويؼ ٌيش
اوغاو تً ؽيْي٘ دس مي آييذ .خيىيذي
ٌييا اص وييً دا دخييتييشان َ پغييشان
( تييخييقييُؿ دخييتييشان) وييميياد ي ي
خُاعت سَؽه تُد ،يي صويذگي تيذَن
وٌُيه َ وشٞيش .دس دمٍُس اعيالمي
تشا چىذ عاّت ّذي ا اص دُاويان اص
ٕم دويا ٙياسٓ تيُدويذ َ دس ٌييياٌيُ
کُدکاوً آب تً سَ ٌم پاؽيذوذ ويا تيً
ايه دويا ّقثيت وؾان دادي تياؽيىيذ
ميؾيُد ؽياد تيُد ،اگيش تيگيزاسويذَ .
ٌميه وؾاوً ٌا سَؽه اص ي صويذگي
اوغاو تُد کً دمٍُس اعالم سا تيً
ٌشاط اٙاىيذ .س ييمي کيً عي َ دَ
عيياا اعييت داسد تييً ٌييش خؾييُوييت ي
متُعل ميؾُد وا وخم َسؾيت سا دس
دا مشد تياياسد ويا اييه وؾياويً ٌيا
صوذگ اوغاو سا اص فيشيىيً سَصگياس
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محمد شکوهى
ٌٚتً ا کً گزؽت آ اوظ تيه المهيهي
اوييش اوييم ي گييضاسػ دييذيييذ خييُد
اصوييالػ ٌييا َ وييٞييالٌييا ٌغييتييً ا
دمٍُس اعالم سا مىتؾيش کيشد .دس
ايه گضاسػ آمذي اعيت کيً ديميٍيُس
اعالم تيشوياميً ٌيا اويمي اػ اص
پشَ ي ٕيىي عياص اَساويييُ گيشٙيتيً،
وقة عاوتيشييٚيُ ٌيا وغيل ديذييذ،
ٕى عياص تياد  ۴۲دسفيذ تيشا
وُليذ عالر ٌا اويمي َ ويُليييذ آب
عىگيه سا تذَن وُديً تيً ٝيييْيىياميً
ٌا ؽُسا امىيت َ تيُييژي "ؽيٚياٗ
عاص ٌغتً ا " ادامً دادي اعيت .دس
ايه گضاسػ دس مُسد اٌيذاٗ ويَيامي
دمٍُس اعالمي اص ٙيهآَس ٌغيتيً
اتشاص وگشاو ؽذي اعت .تا اوتؾاس اييه
گضاسػ دمٍُس اعالمي اّيال کيشد
کييً گييضاسػ آ اوييظ"ٕيييييش َاٝييْ ي َ
داوثذاساوً" َ تش ّيهيييً تيشوياميً ٌيا
" فهز آميييض ٌغيتيً ا " مي تياؽيذ.
اَايل ٌٚتً گزؽتً س يم اّال کشد کيً
وُليذ تشٌ ٛغتً ا دس ويشَگياي اويمي
تُؽٍشإٓاص ؽذي َ تيشٌ ٛغيتيً ا تيً
ؽثاً عشاعش تش ٛکؾُس َفيل ؽيذي
اعتٙ .شيذَن ّثاع س يظ عياصميان
اوش اوم س يم دس َاکىؼ تً گيضاسػ
دذيذ آ اوظ ،تش " فيهيز آميييض تيُدن"
ْٙاليتٍا ٌغتً ا س يم اؽاسي کشد َ
مذّ ؽذ کً ٕشب َ آ اوظ مخيالي٘
پيُعته ايشان تً " تاؽيگياي ٌغيتيً ا "
تُدي َ اص ايه مُمُُ تً ّيىيُان اٌيش
ٙؾاس تيشّيهيييً ديميٍيُس اعيالمي

تٍشسَ مغالً اوم دمٍُس اعيالمي
ٌميىان تذَن ايىاً چؾم اوذاص تيشا

مشُ کىذ ،تا ي اوٚا ٛعادي آب تياص
لشصي تش پياشػ اٙيتيادي اعيت َ چيٍيشي
کجي٘ َ مذ اوغاو خُد سا تيؾتش تيً
دٍاويان وؾان ميذٌيذٌ .يميييه ّيميل
عييادي آب تيياص وييمييا ٝييذست ايييه
سيياييُمييت سا تييً چييالييؼ کؾيييييذ.
ساُمت کيً ٌيش سَص تيً يي تيٍياويً
ا ،ميُؽي ٌيُا مييياييىيذ َ ويثيهيييئ
مياىذ اَساويُ تيا دسفيذ تيييؾيتيش
ٕى عاختً َ ٌميه امشَص َ ٙيشدا تيً
وُدً تً ّىايت آٝا اميا صميان تيمية
اوم اعيالمي سا سَويميايي کيىيذ .اييه

ساُمت کً ميگييشد َ ميييثيىيذد َ مْيييه ديميِ ميييؾيُويذ َ اص ويً دا
اگش دعتؼ تشعذ صويذاوي عييياعي سا ميخىذوذ .آب تاص دس ايشان تيً ويمياد
مياؾذ َ ْٙال تً دان صوذاويان ّياد صوذگ ؽياد َ اوغياوي ويثيذييل ؽيذي
اٙتادي َ ٌٚتً ا ويغت کً چىذ وٚيش اص اعت َ ايه خُؽايىذ ساُمت ويغيت.
آوان سا تً ٝتل وشعاوذ .؛ اٝتيذاس چيىيييه تشّاظ اص آن متىيٚيش اعيت .تيٍيشسياا
س يم تا ي آب تياص تيً ؽيذت صييش آب تاص ٌم تيً ديشميٍيا دييگيش ميا
عُاا سٙتً اعت .صييشا اييه سيايُميت مشد اما ًٙگشديذي .چاسي ا ويييغيت،
ٌمً ايه کاسٌا سا کشدي َ ميييايىيذ ويا خيُد ايييه سيياييُمييت ميييييگييُيييذ اگييش
کغ تً خيُد ادياصي ويذٌيذ کيً تيذَن ميخُاٌيذ ؽادماوً تش عش َ سَ ٌيم
اداصي آن وٚظ تيايؾيذ .اميا اص آن عيُ آب تپاؽيذ َ اص وً دا تيخيىيذييذ تياييذ
دُاوان (دختش َ پغش) دسي ٙيشاخيُان اتتذا مه سا عشويگيُن کيىيييذ .ميا ٌيم
مؾتشز دس عياّيت ميْيييه دس پياسز ميگُييم چؾم! *

مرگ بر جميٌرٍ اسالمَ!

اعتٚادي م ومايىذ َ .گٚت کً ويميا
ْٙاليتٍا ٌغتً ا ساُمت صيشويَيش
َ تخؾا تا وَش"مجثيت" آ اويظ ديشييان
داسد َ دس دَسي سياعيت اليثيشادّي تيش
آ اوظ ،تاصسعان آ اوظ چيىيذييه تياساص
مشاکض ٌغتً ا دييذن کيشدي َ فيهيز
آميض تُدن ايه ْٙاليتٍا سا وا ييذ کيشدي
اوذ .اَ دس تاسي وُاٞٙات اوذيا ؽيذي تيا
سَعيييييً تييشا مييييياوييذيييييگييش تيييييه
ديميٍيُس اعيالمي َ گيشَي َ ۷+۳
اسا ً ىشر مُعُ تً "گيا تيً گيا " اص
ىشٗ سَعيً اؽاسي کشدي َ گيٚيت" :تيىيا
تش ايه تُدي کً دس ي ىشر پىخ عياليً،
ما تً وما پشعؼ ٌا آ اويظ پياعي
دٌيم دس سال کً آن ٌا ٌم وششييم ٌيا
سا تشداسوذ .ايه ىيشر دس سياا تيشسعي
اعت َ وَشاو ٌم متٞاتيال اسا يً ؽيذي
اعت َ تشسع ٌا ٌىُص ادامً داسد".
فييشٗ وييَييش اص ايييىيياييً ادّيياٌييا
دمٍُس اعالم دس مُسد پيييؾيشٙيت
پشَ ي ٌا ٌغتً ا چٞذس تً َاٝيْيييت
وضدي تاؽذ ،ي واتً َامز اعت کيً
وييٞييالٌييا َ وييالػ ٌييا س يييم تييشا
دعتيات تً ٙهآَس وُليذ عيالر ٌيا
ٌغتً ا  ،تُيژي ٕى عياص اَساويييُ
کً مادي اَليً تشا اعتٚادي دس ويُليييذ
عالر ٌا ٌغتً ا تيً کياس گيشٙيتيً
م ؽُد ،اداميً داسد .اييه سا آ اويظ
ويض وا يذ کشدي اعت.

پايان آن دس ا ٜٙديذي ؽُد اداميً داسد.
دس َا ِٝوً تشا ٕشب َ ويً تيشا خيُد
دييمييٍييُس اعييالم ي مغييالييً ،خييُد
مُمُُ اوم ويغت تيهيايً ميُميُُ
خُد ديميٍيُس اعيالمي اعيت .اييه
تخؾ اص تششان تُس َاص ديٍياوي تيا
ساُمت اعيالمي اعيت کيً دس اييه
مشسهً تً فُست تششان اويمي خيُدسا
وؾان ميذٌذ َ ميتُاوذ مذوٍا تا اٙيت
َ خيضٌا تيؾتيش اداميً يياتيذ .اييه
تخؾ اص تششان سياکيميييت تيُس َاص
دس ايييشان اعييت .اکييىييُن دييمييٍييُس
اعالم دس عييز تيييه اليميهيهي صييش
ٙؾاس تيؾتش اعت .آ اوظ اوم تيييه
المهه تْذ اص کىاس سٙته الثشادّي تيا
عختگيييش تيييؾيتيش تيا سيايُميت
اعالم تشخُسد مياىذ ،سَعيييً ويييض
دچيياس کؾيياکؾييٍيياي ي تييا سيياييُمييت
اعالم ؽذي َ اخثشا دس مُسد ويشَگياي
تُؽٍش تگُمگٌُاي دس عيز ّيهيىي
تيه آوٍا فيُست گيشٙيت َ .تيىياتيشييه
استماا ٙؾاسٌا تيؾتش تيش ديميٍيُس
اعيالمي َ فيذَس ٝييييْيىياميً ٌييا
وششيم ديگيش ّيهيييً سيايُميت کيم
ويغتٙ .ادمًْ اوم اپه ويض چيىيذان
دس صيش مخقمً ٝشاس گشٙته سيايُميت
ت واثيش وثُدي اعت .کل ايىيٍيا وؾيان
ميذٌذ کً دمٍُس اعالمي کيً ٙي
الشاا صييش ٙؾياس ٌيا اٝيتيقياد َ
عياع تً دليل وششيميٍيا ٝيشاس داسد،
تا مْنيالت َ ٙؾياسٌيا تيييؾيتيش
مُادً ؽُد*.

بّ حصب کًَٕيعت کازگسي ايساٌ کًک ياني کُيد!

زنذه باد جميٌرٍ سٌسيانيستَ!

اوتشواعيُواا
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اظالو ْساظی يا "دفاع پُٓاٌ اش ازتجاع اظاليی!

م خُاٌذ ُٝاويىؼ سا دس دامْيً دياس
کىذ َ ٌمً سا تً پيييشَ اص اييه ٝيُاويييه
َاداسد .ايه دىثؼ دس ميتيه ديىيو عيشد
تا سيمياييت َ دخياليت مغيتيٞيييم دَليت
آمشياا َ عايش دَا ٕشت  ،تيشا ميٞياتهيً
تا گغيتيشػ ويٚيُر ؽيُسَ َ دس اعياط
تشاِ مٞاتهً تا ويشٌَا چغ َ آصادييخيُاي
دس دُامِ خاَسمياوً ؽايل گيشٙيت .سَ
کاس آمذن س يم اعالم دس اييشان دس عياا
 ٨٩٧٩عشإٓاص ّشَح ميذيذد َ ويْيشك
ّيىييان گغيييييخييتييً دَليتييٍييا َ دييشييياوييات
اعالم تيً ميشد ويً ٙيٞيو دس اييشان َ
خاَسمياوً ،تيهيايً دس ميٞييياط ديٍياوي
تُد .اص صوذاوٍيا اييشان ،ويا کيُچيً ٌيا
الذضايش ،اص ّيشتغيتيان َ اٙيٖياوغيتيان ويا
ٝهة اسَپا ،فيذٌيا ٌيضاس اوغيان ويُعيو
ايه دىثؼ اسويذياّي تيخيُن َ صويذيييش
کؾيذي ؽذ َ مُسد عشکُب ٝيشاس گيشٙيت.
ٝشتاوييان اييه ٌيييُد اّيذا َ ويشَس َ
عشکُب اعالم ٌ ،مً دا کمُويغتيٍيا َ
آصاديخُاٌيان  ،صويان  ،اوغياويذَعيتيان ،
مذاْٙان س ُٛٞميذوي  ،ديىيثيؼ صويان َ
مثاسصيه ساي سٙيِ ويثيْيييل  ،ديُاويان َ
کُدکان تُدي اوذ .اکىُن اييه ديىيثيؼ تيً
اّتثاس اوٞالتات آصاديخيُاٌياويً ميشد دس
خاَسمياوً َ ؽماا اٙشيٞا دَسي اٙيُا خيُد
سا پؾت عش م گزساوذ .وً ٙيٞيو دس اييه
اوٞالتات تً ساؽيً ساوذي ؽيذي اويذ تيهيايً
دس داي مجل ديميٍيُس اعيالمي اييشان
مغتٞيما ميُسد آمياح خيييضػ اويٞيالتي
مشد تُدي اوذ.
دس اسَپا ٌم ما ؽاٌذ سنُس ايه ديىيثيؼ
عييييياع ي تييُدي ايييم .دس کؾييُس مييجييل
اوگهغتان ايه دشيان م خُاٌيذ ٝيُاويييه
ؽشيًْ سا پيذا کىذ .دس تيْيني ميىياىيٜ

اص فٚشً ۵

گفتگٕ با يسيى ًَاشي...

Strength in Numbers,
Channel 7;Today Tonight,
24 August 2011.
ABC Radio 774’s
Conversation Hour with
)Jon Faine (Melbourne

 ٨٨ؽٍشيُس ٨٣٩٩

مُسد وٞذ ٝشاس گيشد ٌمياويييُس کيً ميجيال تخقُؿ ايىاً ٌىُص دَلتٍا ٕيشتي تيا
دٍان تيى وژادپشعتاوً مُسد ويٞيذ اعيت .ايه دىثؼ مماؽات م کىيىيذ .دس اييه
ايه وٞذ م وُاوذ تيشسيمياويً ،تيا ميضار َ مثاسصي ىثْا ما سيمياييت َ پؾيتيييثياوي
يا ىىض وُا تاؽذ َ تيً اؽياياا ميخيتيهي٘ مشدمان صياد سا تا خُد داسيم.
مجال دس ٝالة وُؽتً َ ييا ويٞياؽي َ ييا اديياصي دٌيييييذ چييىييذ ويياييتييً ٌييم دس تيياسي
ٙيييييييهيييم اسا يييً گيييشدد .اص اييييه سَ ميييا ساعيغم َ و ُٙاؽيغم دس اسَپا تيگيُ يييم.
آصايخُاٌان َ عايُدسيغيت ٌيا خيُاٌيان مييا ٌييميياوييٞييذس کييً مييخيياليي٘ اعييالم ي
آصاد ت ٝيذ َ ؽشه ويٞيذ َ تيخيقيُؿ عياع ٌغتيم تا ساعيغم ويض ميخياليٚيت
وٞذ مزاٌة ٌغتيمّ .يذي ا ويالػ مي داسيم .اص وَش ما اييىيٍيا ٌيش دَ ؽيثياٌيت
کىىذ کيً ميزٌية سا اص صييش ويٞيذ خياسح صياد تا ٌم داسوذ .يا تيش اعياط ويژاد،
کىىذ .م گُيىذ کً ايىٍا تً "ميٞيذعيات" آدمٍا سا خُب َ تذ مي کيىيذ َ سياميش
دامًْ وْه ٜداسد ٕاٙل اص اييىيايً عيالر اعت خُن آدمٍا تيا "ويژاد پغيت ويش" سا
وٞذ ٌيخ وُُ مٞيذعياوي سا تيً سعيميييت تشيضد .ديگش دسخيت اعيال سا تيا خيُن
وم ؽيىياعيذ .اعيالميييغيتيٍيا ميْيميُد ٕيش مْتٞذان تً اعال آتياس مي کيىيذ.
دُاب وٞذ سا تيا ويٚيىيو َ ويٍيذييذ مي ساعيغم َ و ُ ٙاؽيغم دس اسَپا ّيالَي تيش
دٌىذ .ايه تؾذت اوضداس آَس اعت َ تياييذ مشُس وژاد تً وْه ٜخيُد تيً مغيييشيييت
ُٝيا مشاُ ؽُد.
افيل واکيذ داسد .اعال عياع ويييض تيش

لىذن آٙيؼ وقة م کىىذ َ م گيُييىيذ
کً ايىذا ُٝاويه ؽشييْيً سياکيم اعيت .دس
کاوادا چىذ عاا پيؼ والػ داؽيتيىيذ کيً
دادگاٌٍا ؽشيًْ سا تُدُد آَسويذ کيً اص
عييُ ويييييشٌَييا عيياييُدس ؽيياييغييت
خُسدوذ .دس عُ ذ سنُس ايه ديىيثيؼ دس
اماماو ومايان م ؽُد کً دخيتيشان صييش
 ٨٨عاا سا مخٚياوً تيً ّيٞيذ ميشدان دس
م آَسوذ .سنُس ايه دشياويات دس اسَپيا
اص عُ دَلتٍا اعالم مُسد سيمياييت
اعت .تً کم پُليٍيا دَليت ّيشتغيتيان
عييْييُد دس عييُ ييذ مغييذييذ َ مييذاسط
اعالم عياخيتيً مي ؽيُد .دس ميذاسط
اعالم کُدکان سا ؽغت َؽيُ ميٖيض
َ
م دٌىذ .تً آوٍا ياد م دٌىذ کيً صن
اما دس مُسد دىثؼ اعيال عييياعي کيً
٤
مشد تشاتش ويغتىذ َ ي مشد سي ٜداسد
م خُاٌذ اعال سا اص سشٗ تً ّيميل دس
يل
ي
يش
صن داؽييتييً تيياؽييذ .مغييادييذ تييً مي
آَسد چً؟ ايىذا ٌيم اص ويَيش ميا فيُست
يات
ي
يي
عييشتيياصگيييييش تييشا اوييذييا ّييمييهي
مغ هً "اعال ٌيشاعي " ويييغيت .مغي هيً
وشَسيغت وثذيل ؽذي اعت َ ...
تش عيش ميٞياتهيً ديىيثيؼ ٌيا ميخيتيهي٘
اعال عياع دس اسَپيا کيً دسعيت ميجيل ادتماّ اعت .مغ هً تش عيش اييه اعيت
ٌمً دَلتٍا اعالم پياعيذاس اسصؽيٍيا کً ي ديىيثيؼ اسويذياّي مي خيُاٌيذ
مٖايش تا مْياسٌا اوغاوي اعيت ميُسد دامًْ سا تً ّيٞية تيشگيشداويذ َ ٝيُاويييه
وييٞييذ َ اّييتييشاك تييُدي اعييت .وييٞييذ َ ٝشَن َعياي ؽشيًْ سا اديشا کيىيذ َ .دس
اّتشاك ّهيً اعالم عيياعي ٙيٞيو اص مٞاتل ي دىثؼ اديتيمياّي ميتيميذن َ
عُ ويشٌَا متش َ ٝعايُدس فيُست عاُدس م خُاٌذ اص ميثياوي ميذسن َ
ومي گيييشد .ديشيياويات ساعيييغيتي ويييض عاُدس دياميْيً پياعيذاس کيىيذ .تيييُس
تاَسٌا وژاد پشعتاويً خيُد سا تيً تيٍياويً ٝيِ ُّاٝية ٌيش گيُويً پيييؾيشَ اعيال
ميخييالييٚييت تييا اعييال َ اعييال عييييياعي عياع دس اسَپا وگشان کىيىيذي اعيت .اگيش
ّشمً م کىىيذَ .لي ٌيش کيذا اص اييه چً تا اُٙا دٍاو ايه ديىيثيؼ َ ميٞياتهيً
دَويشٌَا وٚاَوٍا تىيياد تيا ييايذييگيش ٝاىِ تؾشيت متش ٝتا اسوذياُ اعيالمي
داسوذ .تً دشياوات ساعييغيتي تيْيذا مي چىيه امااو کمتش مشتمل تً ويَيش مي
پيييشداصييييم َليي اَا خيييُب اعيييت تيييً آيذ .تا ايىشاا ايه وگيشاوي صميييىيً ٌيا
مُمُّ اؽاسي کىيم کً ّهيً ميا تياياس َا ْٝداسد .چُن ما ديذي اييم کيً اييىيٍيا
دس ايشان چگُوً صويان سا عيىيگيغياس مي
گشٙتً م ؽُد" .اعال ٌشاع "!
ع ُاا ايه اعت کً آييا ميا دس ٝيثياا کىىذ .اّذامٍا دعتً دميْي َ ّيهيىي
اعال َ اعال عييياعي تيً ٙيُتيييا دچياس ساي م اويذاصويذ .سيٞيُٙ ٛيشد َ ميذوي
ؽييذي ايييم؟ اعييال وييا آوييذيياي ي کييً دس ؽٍشَوذان سا پايماا مي کيىيىيذ َ .ييا دس
کتاتٍاعت َ اص سيشٗ تيً ّيميل وييياميذي داي مجل عُميالي سيتي اص کيمي تيً
اعت وىٍا عيضَاس ويٞيذ اعيت .اييىيذيا تيً ٝشي صدگان مماوْيت مي کيىيىيذ .اييه
ُٙتيا دچاس ؽذن افيُد ٌيييچ ميْيىيايي ليغت تغ ىيُدوي اعيت .ميا ٍَيييٚيً
وذاسد .دٍان تييىي اعيالمي مي ويُاويذ خُد م داويييم کيً دس ميٞياتيل ديىيثيؼ
اسوييذيياّي اعييال عييييياعي تييايغييتيييييم.
interviewing Maryam
Namazie along with
artist Kavisha
Mazzella and 9/11 survivor Genelle GuzmanMcMillan,
24 August 2011.
British campaigner
battles media cone of

اسوذکظ تُدن اعيال خيُد وياکيييذ داسد.
ٌش دَ اص مزٌة اعتٚادي مي کيىيىيذٌ .يش
دَ دشيان واب وشمل ميخياليٚيان خيُد سا
وذاسوذ َ آوٍا سا واتُد م کىىذ .يياي تيا
دىايت وَيييش آويييً کيً دس ويشَ اويٚياٛ
اٙييتيياد َ .ديييگييش تييا تييميية گييزاس دس
اماکه ّمُم دس اسَپياٌ .يش دَ اس ويشَس
َ ايذاد َسؾيت تيشا پيييگيييش اٌيذاٗ
عياع خُد اعتٚيادي مي کيىيىيذ .ىيثيٜ
وَش ساعيغت ٌا َ وي يُ ٙياؽيييغيتيٍيا دس
اسَپييا خيياسديييييان ؽييٍييشَوييذان مييتييغيياَ
الش ُٛٞويغتىيذ َ تياييذ اص اسَپيا تيييشَن
سيختً ؽُوذ .دس وضد اعالميييغيتيٍيا صويان
يييْييىي ويييييمي اص دييامييْييً تييخيياىييش صن
تُدوؾان ت س ُٛٞم ؽيُويذ َ تيً ديا
اخشاح دس صوذان دامًْ اعيالمي گيشٙيتياس
م آيىذ .يا تشا دهُگيش اص "ٌيذيُ
اعيال " تيً اسَپييا وغيخييً تيادوييش کؾييييذن
ديُاسٌا اسَپا اسا ً م دٌذ َ .دييگيش
تييشا دييهييُگيييييش اص وييٚييُر "ٙييشٌييىييو
مغتٍذه ٕيشتي " تيً ديىيو آويتيه ٌيا
تؾٞات َ ايىتشوت َ ٙيييغيثيُز َ ويُييتيش
م سَدٌ .ش دَ م خُاٌيىيذ عياوغيُس َ
خييٚييٞييان دس دييامييْييً سيياکييم کييىييىييذٌ .ييم
ساعيييغيتيٍيا َ وي يُ ٙياؽيييغيتيٍيا َ ٌييم
اعيييالميييييييغيييتيييٍيييا ٌيييش دَ ميييخيييالييي٘
ٌمذىغگشايان ٌغتىذ .يا تً ميا ٝيُا
م دٌذ کيً ٌيميذيىيغيگيشاييان تيً آويؼ

silence on Sharia law,
Chris Merritt,

Director of DV8 physical
theatre Lloyd Newson,

The Australian,
23 August 2011.

22 August 2011.

ABC Radio National’s
Late Night Live with
Phillip Adams
interviewing Maryam
Namazie along with

Maryam was also
interviewed in Persian on
SBS Radio’s Persian
Program,
27 August 2011.

بّ حصب كًَٕيعت كازگسي ايساٌ بپيَٕديد!

دٍىم گشٙيتياس خيُاٌيىيذ آميذ َ .دييگيش
ٌميه اميشَص آويٍيا سا اّيذا مي کيىيذ.
تىاتشايه ميثياسصي ميا ّيهيييً ٌيش دَ اييه
دثًٍ مذ اوغاو اعت .کغياوي کيً ميا
سا متٍم تً اعال ٌشاعي مي کيىيىيذ دس
َا ِٝمخالٚيت ميا تيا اعيال عييياعي َ
مٞاتهً تيا آويشا تيش ويمي وياتيىيذ َ تيا آن
مخالٚىذ .ايىٍا اص ايه ىشي ٜداسويذ تيييُس
ؽشمگيىاوً اص ايه ايه ديشييان اسويذياّي
سمايت م کىىذ.
َ دس آخييش مييايييهيييييم کييً پيييييشامييُن ي ي
مُمُُ ديگش ويييض اٍيٍياس ويَيش کيىيييم.
مْمُد دس وٞذ ما گٚتً م ؽُد کيً ميا
تً ّٞايذ ديگش استشا ويمي گيزاسييم .ميا
ٙاش م کىيم کً وثايذ ٌم تً ٌيش ّيٞيييذي
ا استشا گزاؽتّ .يٞيييذي ايي کيً مي
گُيذ صوان سا تايذ ختىً کشد ٝياتيل اسيتيشا
ويييييغييتّ .ييٞيييييذي اي ي کييً م ي گييُيييذ
خاسديان سا اص اسَپا تياييذ تيييشَن سييخيت
ٝاتل استشا وييغيت .آويييً ٝياتيل اسيتيشا
اعيت سيي ٜاٙيشاد اعيت کييً ٌيش چيً مي
خُاٌىذ تگيُييىيذ .ميا اص اييه سي ٜدٙياُ
م کىيم .ست اسوذاّي ويشييه ويَيشات
ويض اص وَش ما س ٜداسوذ کً تيان ؽيُويذ تيً
ؽشه ايىاً ما ٌم س ٜوٞذ آوٍا سا داؽيتيً
تاؽيم َ آصاد ميا ميشيذَد ويگيشدد .دس
ثاو وشت ّيىيُان " اسيتيشا تيً ّيٞياييذ"
ديگشان تً اعال عياع دس اسَپيا ميييذان
دادي م ؽُد کً ميجيال اديشا ٝيُاويييه
ؽييشيييْييً دس اسَپييا سا ميييييشر کييىييذ .ايييه
"استشا " ويغيت .تيهيايً ويُّي ساعيييغيم
َاسَوً اعت کً تخيؾي اص دياميْيً سا اص
س ُٛٞتشاتش تا ديگشان مشيشَ مي کيىيذ.
ما تش عاخته َ وْشي٘ کيشدن دياميْيً تيش
اعاط وْهٞات ميهي  ،ميزٌيثي َ ويژاد
تؾييذت مييخييالييٚيييييم .مييا اص اسصؽييٍييا
ديٍيياوؾييميُا اوغيياوي َ سيٞييُ ٛتيشاتييش َ
ياغان ٌمً ؽيٍيشَويذان فيشٙيىيَيشاص ٌيش
ّٞيذي َ تاَس کً داؽيتيً تياؽيىيذ ،دٙياُ
م کىيم*.

توضيح نويسنده :اين متن فاارسای
نوشته اي است که براي ترجماه و
انتشار در يا نشارياه ساکاو ر
سوئدي آماده شده است.

اَتسَاظيَٕال
زا بوٕاَيد
ٔ
ٔظيعا تكثيس
ٔ پوش كُيد

دَسي دَ  -ؽماسي ٤٨٧
اص فٚشً ۴
دَيا پط اش دّْ "ياشدِ ظپتايبس"

وشَسيغتٍا اص مذوٍيا ٝيثيل ،اص ٌيميان
عالٍا آخش سياعت ديميٍيُس تيُػ،
تپايان سعيذي تُد .تً ايه ميْيىي تيه
تغت ّشا َ ٛاٖٙياوغيتيان َ ؽيايغيت
و ُکيىيغيشَاويييغيتيٍيا دس اويتيخياتيات
آمشياا اّال پاييان اييه دَسي تيُد .اص
وٞيً وَش اٝيتيقياد ويييض اَديگيييش
تششان عشمايً ديٍياوي َ عيٞيُه َاا
اعتشيت دس اکتثش  ١٩٩٨مشتيً کياس
ا تً کمغ عيشمياييً داس تياصاس آصاد
َاسد آَسد.

اوتشواعيُواا
کؾماؾٍا ٕيشب َ ديىيثيؼ اعيال
عياع َ کامال دس وٞيً ميٞياتيل اييه
کؾييميياييؾييٍييا ٝييشاس ميييييگيييييشد .ايييه
اوٞالتات ّهيً ويشٌَا َ دَليتيٍيا ي اص
ٌش دَ کمغ  -مقش َ وُوظ اص کيميغ
ٕشب َ ايشان َ عُسيً َ ليث اص کيميغ
اعال عيياعي  َ -ليزا ّيهيييً ٌيش دَ
ٝييييية اعييت .تيييييذييٍييت ويييييغييت کييً
وييشييُدت ديياس ٌييش دَ عييُ ايييه
کؾمؼ سا ٕاٙهگيش َ ٌشاعان عياخيتيً
اعت .مه دس وُؽتً ٌا ٝثه ٌيم تيً
ايه اؽاسي کيشدي ا کيً دس دٌيً يياصدي
عپيتياميثيش َ ،کيال دس دَسان پيظ اص
دىو عشد ،ايه عياعتٍا َ ويشيشکيات
َ اتتااس ّميل ويييشٌَيا اسويذياّي ،
ويشٌَا اعالم َ ٕيييش اعيالمي دس
اسدَ تُس َاص دٍياوي تيُد کيً تيً
وشُدت َ وٞاه ّي٘ واسي مْيافيش
ؽال ميذادٙ :شَپاؽ دييُاس تيشليييه،
دييىييو داخييهي يييُگغييالَ  ،دييىييو
خهيخ ،ياصدي عپتامثش ،سمهً تيً ّيشاٛ
َ اٖٙاوغتان ،عيٞيُه َاا اعيتيشييت َ
َاسيض کشدن تُددً خذمات ّمُم تيً
سغاب تاواٍا َ عشمايً ٌا مياليتي
ميهياسد ددس َٕيييشيٌ ،يميً اييىيٍيا
وشُدو تُدوذ دس کيميغ عيشمياييً َ
ّهيً وُدي ميشد  .تيا اويٞيالب  ٨٨دس
ايشان َ تذوثاا آن صوذيشي اوٞالتياوي کيً
ٌىُص ادامً داسد ،ويً ويىيٍيا اييه سَويذ
ْٙاا مايؾا ي ويييشٌَيا اسويذياّي
متُ ٘ٝميؾيُد تيهيايً اييه ٙياکيتيُس
ٝييذست مييشد ٙ ،يياکييتييُس اوييٞييالب َ
اّتيشاكَ ،ديىيثيؼ َ خيييضػ ميشد
تذان آمذي ّهيً َميِ ميُديُد اعيت

کً ويشٌَا کمغ اسوذاُ ديٍياوي سا
عشاعيمً مياىذ َ تً ّاظ الْيميل َ
سالت وذا ْٙميييشاويذ .ويا ٌيميييىيذيا
اّادي سيجيت اص پذيذي َ وا اويٞيالب -
کً تُيژي اص ٙشَپاؽ دييُاس تيشليييه تيً
تْذ دَلتٍا َ سعاوً ٌا آوشا تً ي وياتيُ
َ امش مزمُ وثيذييل کيشدي تيُدويذَ -
گٚتمان "اسصؽٍا دٍاوؾمُا اوغياوي "
َ " سي ٜميشد دس ويْيييييه عيشويُؽيت
عياع خُد" َ ٌميىيه ت اّتيثياس
وَشيً ٌا اسوذاّ ا وَيش وغيثيييت
ٙشٌىگ َ ٝيُمي  -ميهي  -ميزٌيثي
وْشي٘ کشدن دُامِ َ ويض "گيٚيتيگيُ َ
دىو ومذوٍا" َ ٕيشي ،اص دعتياَسٌيا
ايه دَسي واصي تُدي اعت َ .ما ٌىُص دس
اتتذا ساٌيم .تً وَش ميه کياميال اييه
استماا َدُد داسد کً ايه ديىيثيؾيٍيا
اوٞالتي ويا عيييز تييياليؼ کؾيييذن
دمُکشاع َ دَليت مياٙيُ ٛميشد َ
کل وَم اٝتقاد َ عياعي عيشمياييً
داس دس ٕيشب َ دس ؽييش ٛتييً پيييييؼ
تشَوذ .ايه الثتً تييؼ اص ٌيش چيييض دس
گشَ ايٚا وٞؼ ما کمُويغيتيٍيا اعيت
 کً خُد تشت دذاگاوً ا م ىهيثيذ اما وا آوذا کيً تيً ؽيشاييو ّيييىيعيياعي ميشتيُه ميييؾيُد تيشَؽيىي
ميتُان وؾاوً ٌا ؽال گيش ويٞيذ َ
اّتشاك سيؾيً ا تيً دميُکيشاعي َ
دَلت ما ُٛٙمشد سا دس ايه ويشيُدت
مؾيياٌييذي کييشد .دَس ويياصي َ کييامييال
تيغات ًٞا اص اوٞالتات َ اّيتيشاميات
ّهيً وَم عشمايً داس دس دٍان إٓياص
ؽذي اعت .تايذ تا وما ُٝا تياعيتيٞيثياا
ايه ؽشايو سٙت*.
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شَدِ باد يسدو يبازش دز آذزبايجاٌ!
َُگ بس فاشيعتٓای تهٕيصيٌٕ گَٕاش

ميييشد اسَميييييييً َ ويييثيييشييييض دَتييياسي
تپاخاعتىذٙ .شياد صدوذ" :اسَميُ گيُليُ
دان َيشييش ،ميذيهيظ اَويُن ٝيتيهيييىيً
ٙشمان َييشييش" ( دسيياچيً اسَميييً ديان
ميذٌذ ،مذيهيظ تيً ٝيتيل آن ٙيشميان
ميذٌذ") .مشد تيا اييه ؽيْياس وؾيان
دادوذ کً آگياٌيىيذ َ دؽيميه سا خيُب
ميييؾيىيياعيىيذ .مييييذاويىيذ کييً دؽيمييه
ساُمت اعالم اعت .مييذاويىيذ کيً
دؽييمييه مييذييهييظ اعييالم ي اعييت.
محسن ابراهيمى
وشَسيغم اعالم ويض دَسان سَو ٜخيُد
ميذاوىذ کً ٝياويل مغيتيٞيييم دسيياچيً
سا مذوٍاعت پؾت عش گيزاؽيتيً َ دس
اسَميً ساُمت اعالم اعيتٝ .ياويل دان ميذٌذ ،مذهظ تً ٝتل آن ٙيشميان
تيىياتيشييه
عشاؽية ٝشاس گيشٙيتيً اعيت.
ٌمان اعت کً دَ عاا پيؼ دس ويٍيشان ميذٌذ" .اَتال اسيميذ دس گيُوياص وي
يم
ي
ويشَسيغ
ميييتيُان گيٚيت عيييش اٙييُا
َ وثشيض َ افٍٚان َ ؽيييشاص َ عيشاعيش َ داد ميضوذ وً خيش ؽْاس ميشد اييه
ميييهيييتياسيغيتي
اعالم َ ويشَسيغيم
ايشان مشد مْتشك سا تً گهُلً تغت .تُد " :دسياچيً اسَميييً ديان ميييذٌيذ،
اٌمييت
اما
ؽذي
إٓاص
ٕشب مذوٍاعت
دُاوان َ صوان َ مشدان اسَميً َ ويثيشييض ٙاسعٍا تً ٝتل آن ٙيشميان ميييذٌيىيذ"!
اوٞالتات اخيش ،کً اويٞيالب  ٨٨اييشان
تا ايه مثياسصي ؽيان دس َاٝيِ ديىيثيؼ ٌمً کهيپٍا َيذيُي وؾان مييذٌيىيذ
ىاليً داس آن تُد -دس آوغت کيً ويُدي
اوٞالت دَ عاا پييؼ سا صويذي کيشدويذ .کً ايه عشاپيا َ آؽياياسا دسَٓ اعيت.
مشد دويا کً دس "دًٌ ياصدي عپتاميثيش"
دىثؾ کً آصاد ميخُاعت .سيشميت َٝيشاوً اعتٌ .يچ ستيي تيً ميثياسصي
ديىيو
واٍشيه خاميُػ َ ٝيشتياويييان
اوغييياوي ي ميييييييخيييُاعيييت .تيييشاتيييش اوغيياو ي َ آصاديييخييُاٌيياوييً مييشد دس
وشَسيغتٍا تُدوذ ّهيً وَم ميُديُد َ
ميخُاعت .مشد آرستايذان ٌيم آصاد آرستايذان وذاسد .دس ميٞياتيل خيُاعيتيً
تشا وٖييش سيؾً ا آن تپا خاعتً اويذ.
ٌا اوغاو مشد آرستايذان اعيت .دس
َ سشمت اوغاو ميخُاٌىذ.
تغياه
ايه ٙاکتيُس ٝيذست ميشد کيل
مٞاتل ويالػ ميشد آرستياييذيان تيشا
سا
عيشمياييً
ويشٌَا اسوذاّ کيميغ
ساُمت اعالم ٌمان کياس سا کيشد واتُد کشدن ٌشگُوً وثْيل اعت.
يً،
ي
يٞ
ي
يي
ي
يى
ي
م
يات
تييٍييم ميييييشيييضد .اوييٞييالتي
کً اوتَاس ميييشٙيت .اَتياػ مغيهيز َ
چاٝيُ تيً دعيتيؼ سا تيً عيشآ ميشد ساُمت اعالم  ،اص مشد ٌيشاعيىياز
ٌيمييييىياوياييً اّيتييشاميات دس آويه َ
مييثيياسص ٙييشعييتيياد .مييشد دس مييٞيياتييل اعت اما اص دسَٕيٍيا ٝيُ پيشعيتيان
پاسيظ َ لىيذن َ ميادسييذ ،تيش خيالٗ
عشکُتگشان اعالم  ،تهىذوش َ  ُٝويش گُواص و َ تغياس خيُؽيشياا اعيت.
تغيييياس اص وييشييُدت دَسي گييزؽييتييً،
اسگيياوييٍييا س يييم اعييالم ي سا ٌييذٗ ايه ساُمت ٌميؾً والػ کشدي اعيت
ويييمييياميييا دس خييياسح اص چييياسچيييُب
گشٙتىذ .تهىذوش ٙيشيياد صدويذ "دسيياچيً ميان ميثياسصي ميشد دس اييشان ويٚيشٝيً
اسَميً دان ميذٌذ ،مذهيظ تيً ٝيتيل تياويذاصد .گيُوياص وي َ ٌيم تيا اييه
آن ٙشمان ميذٌذ" َ تً ويثيشد ميتيٞياتيل عياعت ٙاؽيغت اػ مغتٞيميا داسد
اعتصاب کازگساٌ يتسٔی إْاش ادايّ دازد
تً عييياعيتيٍيا سيايُميت اعيالمي
دعت صدوذ.
تً گضاسػ ايغىا دس سَص  ٨٥ؽيٍيشييُس ،خُد مثى تش پيشداخيت دَمياي سيٞيُ ٛداسد".
خيذمييت ميييياييىييذ .صوييذي تيياد مييثيياسصي
تْذ اص گيزؽيت دي سَص اص اّيتيقياب مُْ ًٝکياسگيشان پيشَ ي ّيميل ويايشدي ويپيشداخيتيه دعيتيميضدٌيا يي ويْييشك ايه َعيو ويهيُييضييُن گيُوياص ،تيً يي آصاديخُاٌاوً مشد آرستايذان .وىيو َ
کيياسگييشان پييشَ ي مييتييشَ اٌييُاص ،ايييه اعت .تىا تً گضاسػ ايغيىيا ٝيىياّيتي آؽيايياس َ عييشاعيش کياسٙييشميياييان تييً وششز ٙياؽيييتيغي دعيت صدي اعيت .وٚشت تش وششکات ٙاؽيغت * .
اّتقاب ٌميىان ادامً داسد.
گٚتً اعت پيماوااس پشَ ي تا کياسٙيشميا کاسگشان اعت َ ٌمييؾيً ٌيميييىيگيُويً مشد ٙشياد ميضويىيذ "دسيياچيً اسَميييً
ادّياٌيا
تايذ
الثتً
َ
داسد
مىاٝؾاو
اعت کً پيماوااس تيٍياويً سا تيً گيشدن
اّتقاب کاسگشان تش عيش سيٞيٌُ ٛيا
پشداخت وؾذي کاسگشان اعت َ کاسگيشان اَ اثيثيات ؽيُد .تيىيا تيً اييه گيضاسػ کيياسٙييشمييا م ي اوييذاصد َ کيياسٙييشمييا
خُاٌان پشداخت ُٙس سٍُٝٞيا خيُد مذيشکل عياع َ وٞغيمات کؾيُس پيماوااس َ ديگش َاعيً ٌا سا ميٞيقيش
ٌغتىيذ .اکيىيُن ؽيؼ مياي اعيت کيً اعتاوذاس خُصعتان ٌمييىيييه اّيال اّال مييايىيذ َ ويٍياييتيا اييه ٙؾياس
س ُٛٞکاسگشان پيشداخيت وؾيذي اعيت .کشد کً " پيماوااس پشَ ي ٝييياس ؽيٍيش مثاسصي کاسگشان اعت کً تايذ ويايهييي٘
تىا تً اييه گيضاسػ سيميييذ ٝيىياّيتي اٌُاص تشا سعيذن تً خُاعتًٌا خيُد دعتمضدٌا سا سَؽه کىذ .ميا اص ميشد
" ميذيييش کيل عيييياعي َ وييٞييغييييمييات اص سَػ اّييميياا ٙؾيياس تييش کيياسگييشان َ تييُيييژي کيياسگييشان َ مييشد اٌييُاص
کؾُس اعتاوذاس خيُصعيتيان" گيٚيتيً اعتٚادي م کىذ؛ ميا ىيشٙيذاس سيٞيُ ٛميخُاٌيم کً اص اّتيقياب َ ميثياسصي
اعت کً ؽشکت کيغُن کً پيييمياوياياس کاسگشان ٌغتيم َ تياييذ سيٞيُ ٛآن ٌيا کاسگشان متشَ اٌُاص ْٙادوً سيمياييت
پشَ ي ٝياس ؽٍش اٌُاص اعت تً وْيٍيذ کامال پشداخت ؽُد .ؽشکيت کيييغيُن کىىذ.*.
ٌم وُان پيشداخيت سيٞيُ ٛکياسگيشان سا
 ...دنيا بذًن فراخٌان سٌسيانيسم ،بذًن اميذ سٌسيانيسم ً بذًن ”خطر“ سٌسيانيسم
بو چو منجالبَ بذل ميشٌد!

”يک دنياٍ بيتر“ برنامو حسب کمٌنيست کارگرٍ را بخٌانيذ

اَقالبي اَعاَي ،بساي حكٕيتي اَعاَي!

 ٨٨ؽٍشيُس ٨٣٩٩

اوتشواعيُواا
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افصايش بی ظابقّ حقٕق کازکُاٌ دٔنتی دز قطس
تىا تً گضاسػ خهيييخ ويييُص دس سَص  ٧تاصوؾغتگيان تيخيؼ دَليتي ويييض تيً
عپتامثش ،دَلت ٝيش دس ي اٝيذا تي ميضان  ٦٩دسفذ اٙضايؼ م ياتذ.
عات ًٞسيٞيُ ٛکياسگيشان َ کياسميىيذان
دَلت سا  ٦٩دسفذ اٙضاييؼ داد .تيىيا سَؽه اعت کً ايه اٝذا واليؽي اعيت
تً ايه وقميم ٌميىيه سٞيُ ٛاٙغيشان تشا خشيذن اوٞالب وُعو اميييش ٝيييش
اسوؼ  ٨١٩دسفذ اٙيضاييؼ دادي ؽيذي اص خضاوً اييه کؾيُسٝ .يثيل اص آن ويييض
اعت َ کاسکىان ّاد اسوؼ ويييض  ٥٩ساُمت ّشتغتان ؽيشَُ تيً اٙيضاييؼ
يا  ٦٩دسفذ امياٙيً سيٞيُ ٛدسيياٙيت سٍُٝٞا َ تياصوؾيغيتيگي کيشدي تيُد.
مياىىذ .گيٚيتيً ميييؾيُد کيً تيخيؼ يا اص عخىگيُييان دَليت ٝيييش اييه
خقُف ويض صيش ٙؾياس اييه اٙيضاييؼ اسصيات سا کيً ويگيشاوي اص اويٞيالتيات
ت ي عيياتييٞييً سييٞييُٝييٍييا ويياچيياس اعييت مىي ًٞتاّت ايه وقيميييم ؽيذي اعيت
دعتمضدٌا َ س ُٛٞکاسگشان َکاسکىيان سد کيشدي َ ميييگيُييذ دس ٝيييش ميشد
ايه تخؼ سا تً ميضاو مؾاتً اٙيضاييؼ مؾاه تيا سيايُميت ويذاسويذ َ اييه
دٌذ دس ٕيش ايىقُست دچياس مؾيايل اٝذا ستي تً اوٞالتات ويذاسد .اييىيايً
خُاٌذ ؽذ .تىا تً ايه وقيميييم سيٞيُ ٛمشد مؾاه تا سايُميت ويذاسويذ سا

ٝثال ويض تؾاس اعذ گٚتً تُد َ ٝيثيل اص
آن وتاوياٌُ گيٚيتيً تيُد کيً اعيشا يييل
کؾُس اعيت آسا َ تي مؾيايل دس
ميان ي ميىيييٞيً ٕيييش آسا ! اکيىيُن
عُسيً دعتيخيُػ يي اويٞيالب ويميا
ّياس اعت َ اعشا يل ويييض تيضسگيتيشييه
وَاٌشاوٍا واسي سياوؼ سا ى اييه
ي ٌٚتً گيزؽيتيً ؽياٌيذ تيُدي اعيت.
تٍشسَ اٙضايؼ چىذيه تشاتش سٌ ُٛٞيا َ
دعتمضدٌا تشا کياسگيشان َ کياسکيىيان
ي خثش خيُػ اعيت .اميا ٌيييييگياي
کغ ٝادس وثُدي اعت کً اوٞالب سا تيا
اٙييضايييؼ دعييتييمييضد تييخييشد .تييايييذ ديييذ
دىاب اميش ٝيييش ويا چيً سيذ دس اييه
وذشتً مُ ٜٙتيشَن م آيذ*.

تصأيسي اش تظاْسات جٓاَی دز دفاع اش يسدو کسدظتاٌ عساق ،عهيّ
جُايات جًٕٓزی اظاليی ٔ دٔنت تسکيّ!

شًازِ حعاب ٔ تهفٍ تًاض بساي کًک ياني

کم مال خُد سا ميتُاويذ آواليه اص ٌش دا دويا تا مشادًْ تً عياييت صييش
(اص ىشي )paypal ٜاسعاا کىيذ .ليٚا ٝيذ کىيذ کً کيمي اسعيالي ؽيميا
تشا کاواا دذيذ اعت:
http://www.countmein-iran.com
ظٕئد:
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3
account holder: IKK

تشا کم مال تً کاواا دذيذ دس عُ ذ ٌميىيه ميتُاويذ تا ُٙاد سَؽه تا
ؽماسي وهٚه  ٩٧٩٨١٧٨٤٥٣وماط تگيشيذ ،وا تا دادن ؽماسي سغاب خُد
اوُماوي ٌشمٞذاس کً مايل تاؽيذ اص سغاب ؽما تشداؽتً ؽُد.
آنًاٌ:

305736385

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank

کاَادا :

, Scotiabank Canada, ICRC
Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 4900
Account #: 84392 00269 13

ْهُد:

Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN
Shomare hesab: 15 13 50 248
Adres: EINDHOVEN
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248

آيسيکا:

Bank of America
277 G Street, Blaine, Wa 98230
phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush
Account number : 99 - 41581083
wire: ABA routing # 026009593
swift code : BOFAUS3N

تورنتو  .کانادا
مالمو .سوئد

ونکور  .کانادا
فراوکفورت  .آلمان

ؽماسي سغاب اوگهيظ َيژي کم اص اوگهيظ َ اص ٌش کؾُس ديگش:

England, Account nr. 45477981
sort code: 60-24-23 ,account holder: WPI
, Bank: NatWest branch: Wood Green
08 9664IBAN: GB77 NWBK 6024 2345
NWBK GB 2L BIC:

عُال داسيذ ميتُاويذ تا ؽماسي ٌا صيش وماط تگيشيذ:
اص اسَپا :عيام تٍاس ۲٥٨ :ۺ٦ۺۻ۲۲٤٦۹٣
کاوادا َ آمشيااٙ :اوز تٍشام ٩٩٨٤٨٦٧١٩٧١٥٧ :
مقي ٚفاتش٩٩٨٦٩٤٧٣٩٥٥٦٦ :
اص ايشانّ :ثذا گهپشيان ٩٩٣٥٨٤٩٥٧٥٨١٥٩
تهفٍ تًاض با حصب دز خازج اش کشٕز

خهيل کيُان ،دتيش کميتً خاسح

٩٩٤٦٧٩٤٨٥٨٩٩٩

تهفٍ تًاض با حصب اش ايساٌ

واشيىگته .آمريکا

بوروس  .سوئد

ؽٍال داوؾٚش :دتيش كميتً عاصماوذي ٩٩٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨
آدسط پغت :

I.K.K , Box: 2110 , 127 02 Skärholmen - Sweden

انترناسيٌنال

نشريو حسب کمٌنيست کارگرٍ
کله  .آلمان

گوتنبرگ .سوئد

شَدِ باد ظٕظيانيعى!

سردبير :کاظم نيکخٌاه
kazem.nikkhah@gmail.com
دستيار سردبير :شيال دانشفر
ىماىنگ كننذه صفحو بازتاب :بيرًز ميرآبادٍ
اٍ ميمanternasional@yahoo.com :
انترناسيٌنال ىر ىفتو رًز جمعو منتشر ميشٌد

