
 در این شماره: 
 سخن نخست

 نوین
ی
اضز و زایِش فرهنگ ش اعیر ز  خی 

ی وسعِت رنج ای به ؛ ترانه»برای«  های بشر
 درک استعاری و شعارهای سیایس

، آزادی«تأمیل بر جنبش 
ی
 و سه ماه حماسه و مقاومت مردیم »زن، زندگ

ی»دست«برداشتر از   ، شعری از فریدون مشی 
 »یأس بی دورابز «و  »قایق های کاغذی کیان«دو شعر 
 فرانسوا لیوتارد پس از چهار دهه »وضعیت پست مدرن«فرجام 

 اثر: ه.ا. سایه »بانگ بز «سختز دربارۀ مثنوی 
 نگایه به تاریخچه جنبش حفظ محیط زیست

 پیانیست رام هللا
 زیست

ً
ز تمدبز واقعا ز در راه ساخیر  محییط چی 

ۀ سالروزقتل ُرزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت ز ۱۰۴۱، سال اول، دی ماه ۱دورۀ دوم، شمارۀ  به انگی   

ها از دست و پا خالصه نیم ن نیاز دارد!  آزادی به بریدن زنجیر ن و آزادی دیگران نیر
ام گذاشتر شود. آزادی به احیر  

 نلسون ماندال 

 به گلگشت جوانان،
 یاد ما را زنده دارید، ای رفیقان !                    

 که ما در ظلمت شب،
 زیر بال وحشر خفاش خون آشام،                             

ز صبح روشن را ،                                                        نشاندیم این نگی 
 محمد زهری                 به روی پایه انگشیر فردا                                                                                              



ز تیولیدش بیه سیال  " تولدی دوباره یمسوی آینده به"  یابد. نخستیی 
یییه گردد کیه بیه بریم ۹۲۳۱ هیای حیزت تیودۀ اییران،  عینیوان ییگ از نشر
ی، و بیه روزنامه امیتیییازی  صیاحیب ای سیایس، اجتمایع، انتقادی، خیی

رغیم  بیه ۹۲۲۳کیار کیرد و تیا سیال  آغیاز بیهمحمدد ننددی و مسئولیت 
 بارها توقیف به کار خود ادامه داد. 

 
" 
ٔ
کند که میهن ما  " درحایل کارش را آغاز یمسوی آینده بهگاهنامه

ش عیی یییییم مییردم در رویییاروب  بییا 
ز ایییران از شییهییریییورمییاه تییا کیینییون خییی 

حکومت دیکتاتوری حاکم را شاهد بوده است. در مسی  میبیارزۀ ایین 
انه که حیاکیمیییت تیمیایم ابیزارهیای هکیوبیگیرانیه اش را بیرای  جنبش دلی 

کیار گیرفیتیه اسیت، زنیان، جیوانیان، دانشی یوییان،  کردن آن بیه خاموش
، کارگران، و  زحیمیتیکیشیان کشیور هیرکیدام  دانش آموزان، فعاالن مدبز
انیید و  پیییییش بییرده شیی یییل اییین مییبییارزۀ سییخییت و پییرفییرازونشیییییب را بییه بییه
یی مییهییم در اعییتیی ی آن داشییتییه یم انیید و هییمییچیینییان دارنیید.  بییرنیید و نییقییشر

یی کییه بییا شییعییار " ، آزادیجیینییبییشر
 
تیی ییان  " هاه ایییران را بییهزن، زنددد،

اثرگذار و دالورانه زنان میییهین را در ایین   درآورد نشابز روشن از نقش
ز  ز و مضیاعی ز کیه بیر زنیان  پی ار بر خود دارد و درعی  حال ستم سنگی 

 دهد.  رود را بازتات یم ایرابز رفته و یم
 

ا  رسییا بیییییش از سییه مییاه اعیییر دۀ مییردیم در  آمییار غییی  هییای گسیییر
نیفیر کشیتیه، هیزاران تین می یرو ، و  ۴۱۵شیهیر کشیور،  ۹۶۱بیش از 
هیزار نییفیر زنیدابز و شیکیینی ییه شیده اسیت. آنییچیه روشیین  ۹۶بییییش از 

است این واقعیییت اسیت کیه از آغیاز حیاکیمیییت جیمیهیوری اسی یم تیا  
ا  ده از اعییییر ز ابیییعیییادی گسییییر هییای میییردم بییر ضییید ایییین  کیینیییون چییینییی 

ا  حیییاکیییمیییییییت بی  دٔه اعییییر  گسییییر
ٔ
هیییا  سیییابیییقیییه بیییوده اسیییت. ایییین دامییینیییه

 فیراز  نشانه
ٔ
 باید با وجود هیمیه

ً
ومند از روندی است که قاعدتا ای نی 

ز حکومت دیکتاتوری و بیاز شیدن   سوی پایان هایش به و نشیب یافیر
فضیای سییییایس کشییور و آغیاز حیرکییت بیه سیمییت اسییتیقییرار حییاکیمیییییت 

 شان پیش برود.  مردم بر هنوشت
 

ا  هییای اخییی  مییردیم چیه در درون کشیور و چییه در  آنیچییه در اعییر
ون کشور اهمیتر خاص یافته و در شعار معتیی و تیاریی ز جینیبیش  بی 

وزیدانش وب  یعتز " کینید، درک  " تیبیلیور پیییدا یماتحاد، مبارزه، پیر
ورت هنیوشیت  در  ضز

ی
ز کینینیدٔه اتیحیاِد عیمیل و هیمیاهینیگ سیاز و تیعیییی 

اضز مردم است. و در این زمینه حزت هیای  ها و سیازمیان حرکت اعیر
داشیتیه بیاشینید.   سیایس کشور باید بتوانند نقشر اسیایس و شیایسیتیه

 
ی
ز تیوافیق و هیمیاهینیگ وهای سییایس کشیور، نیداشییر  نی 

ی
ادامه پراکندگ

هیای میهیم  های عمویم مردم چه خیواسیت بر ه حداقیل از خواست
اییییط  یییاقیییت فییرسیییای فیییقیییر و  و عیییمیییدۀ اقیییتییهیییادی بیییرای رهیییاب  از هر
های دموکراتیی  و  محرومیت و چه خواست تحقق حقوق و آزادی

ای در ایین حیرکیت اسیت کیه  برقراری دموکرایس در ایران ضع ز پاییه
تر شدن دوام حکومت دیکیتیاتیوری در اییران  اش تنها به  والبز  ادامه
 رساند.  یاری یم
  دددیددد نددیددازمددنددد اسددت.   بدده

ن
 بدده گدددددسددمدداج

ن
گددمددان مددا مددبددارز  فددنددوج

 فه در آن بسدوان ندادراخ مد دا دن را شد دیدد، در  دار دوج  
ن
گدسماج

 با آن برخورد فرد، و در این روند به نسل شجاع 
ر
منطقر و اخالق

 مبارزه فشیده شده است یداری رسداندد تدا از 
ٔ
 فه به عرصه

ن
و  واج

ا ددسددمددا  فشددور راهددسددارهددای مددندداسدد   هددای سددیددای مددیددان بدد ددرندد   
 مبارزه را بیابد. 

 
، متفکر و آموزگار بزرگ کارگران و زحیمیتیکیشیان در فردریش انگلس
شد که "در هر رشیتید دانیش خیواه  درستر یادآور یم سده نوزدهم، به
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 سخن نخست

هیای عیییتز  معرفت  بیعت باشد یا جامعه، باید از واقیعیییت
آغاز کرد. نباید روابط را در ذهن آفرید و سپس بر واقیعیییت 

شییان کییرد، بییلییاییه بییاییید اییین روابییط را از خییود  عیییییتز تییحییمیییییل
ز آن واقعیت ون کشید و پیس از ییافییر هیا تیا حید  های عیتز بی 

اثییبییات  امیی ییان و از  ییریییق تیی ییربییه و عییمییل اییین روابییط را بییه
نییقییل از: "دیییالییاییتیییی   یبیییییعییت"، نییوشییتیید نییاتییمییام  رسیانیید"  بیه

/ ۹۱۱۱زبان انگلییشی، آورییل  انگلس، ترجمد "س.دات"، به
 (.۹۲۴۶ماه  فروردین

 
" 
ٔ
سیهیم خیود تی ش  " در ایین راه بیهسوی آیدندده بهگاهنامه

هیای  خواهد کرد. میا کیار خیود را در راسیتیای تیقیوییت انیدیشیه
، و یییاری رسییانییدن بییه گییفییتییمییابز 

ر
س ، چییو، میییر مییارکسیییییسییتر

 و  یم
ر
س دانیییییییم کیییه بیییتیییوانییید در جیییهیییت تیییقیییوییییت جییینیییبیییش مییییر

 میهن آزادی
ٔ
 مان حرکت کند.  خواهانه

 
سدوی آیدندده  بده  هدای گداهدندامد   بده در این روند صدددحده

،  روی  سدددسدددارهدددا و ندددوشدددسددده
 
هدددای شدددارشدددنددداسدددانددد  فدددرهدددنددد 

محییط، زنان،  وانان، و علوم مد دسدلدن  ا سما ، زیست
هدددای هدددمدددسددداری و  بددداز اسدددت. بددداشدددد تدددا از ایدددن مدددحدددمدددل راه

 هموار گردد. 
ر
ق  همیاری مسدکران انقالج  و  پ و میر

  
ز را بیییا سیییخیییتز از فیییرزانییید  بیییه جیییاسیییت کیییه سیییخییین نیییخیییسیییتیییی 

ی میان رفیییق  فرهیخته، اندیشیمینید بیزرگ میییهین احسدان بدی 
پییایییان بییریییم:  " آورده بییود بییهشددکددنددجدده و امددیدددکییه در کییتییات "

"مییین از میییردم کشیییوری هسیییتیییم کیییه در آن اشیییبیییا  میییحیییزون 
، هی ل های یی  نی یام  های رنج و یأس، بر فراز ویرانه انسابز

 یم
ی
کنند. بشر در ایین میرز و بیوم... در  منحط و منفور زندگ

ای بیرسیانید  هیای می یهیویل کیه بیایید رزق روزنیه پیشگیاه قیدرت
صییورت ییی  حییرمییان  کیینیید... در اییینیی ییا زنییدگییابز بییه سیی ییود یم

درمابز ت یل کرده است... با همد اینها آیا در این حقیقت  بی 
ای کییه فییکییر  دیییده هییای رنییج تییردیییدی اسییت کییه وجییود انسییان

بییرنیید، بییا دنیییییای  هییای مییتییفییکییری کییه رنییج یم کیینیینیید و انسییان یم
اثیییری کیییه میییایییید لیییذت افیییراد میییبیییتیییذل اسیییت و  ددمییینیییش و بی 

شیود و  محدودالفکیر اسیت نیاچیار وارد میرحیلید خهیومیت یم
ه، مسعود و میمون خواهد بود؟ ز  “هان ام این ستی 

 
   به سوی آینده  

ٔ
 تحریری  گاهنامه

 ۱۰۴۱دی ماه 



 مهر نویسنده: شاوه

 
 

 شب  بر فراز ایران 
پرواز درآمده است، شبح  به

 ،
 

انقالب، شبح زن، زند،
 آزادی  

 
ش میل و مردیم   ن خیر
فشورمان با شعار زن، 

، آزادی، رسفصیل نوین 
 
زند،

و افس ارآفرین را در دفیر 
پیسار مردم ایران علیه فساد، 

های  استبداد، و ارزش
 آغاز فرده 

ن
پوسیده و خراق
. است  

 

 

 

 

 

ز نو با کهنه در    ایران در حال زایش و رویش است. ستی 
ٔ
جامعه
ه  نو  گسیر

ی
ز درجریان است. فرهنگ ای فراخ و ژرفاب  ستایش برانگی 

 
ٔ
 واپس  بر ویرانه

ی
ی است.  مانده و پوسیده درحال ش ل فرهنگ  گی 

 عقب
ی
 که بیش از همه منبعث از  مانده، زن فرهنگ

ز
، و خراس ز ستی 

 آن،  حکومت ارت ایع والیت فقیه است، زوال یم
ٔ
یابد و بر خرابه

 نو و پویا  با شعار 
ی
، آزادی”فرهنگ

ی
، در برابر “زن، زندگ

، خفقان مردساالری، سیاه” کشد. این قاعدٔه  یم ه بر “ اندیشر
فت و ت امل جامعه بدل  تاریییییخ است. زمابز که کهنه به سِد راه پیشر

 یم یم
ی
ٔه زندگ  زداید.  روبد و یم شود، دیر یا زود جامعه آن را از گسیر

 

خواست این یا آن  های اجتمایع به راست آن است که انق ت
دهند.  شخص و این یا آن حزت و گروه و دسته روی نا

ی کرد.  ها از بروزشان پیش میل آن توان به گونه که نا همان گی 
دهند و ساخته و  ها بر پایه دیالاتی  دروبز خود رخ یم انق ت

 خویش پرداختد زمینه
ی
اند.  های اقتهادی، اجتمایع، و فرهنگ

ش امروزین هاهی مردم ایران در خأل متولد و متبلور نشده  ز خی 
ش است، بلاه بر پایه و شانه ز    های خی 

ٔ
ها و پی ارهای چهار دهه
گذشته ش ل گرفته، بنیان شده، و قد برکشیده است. این جنبش  

ِ زن
ی بر بسیر ز ها و  عدالتر  ها، بی  ها، تبعیض پرستر  ها، خرافه ستی 

،  ها، و کشتارها رشد کرده ها، اعدام ها، نابرابری فسادها، تناقض
 بالیده، و به پیش آمده است. 

پرواز درآمده است، شبح انق ت،  امروز "شب  بر فراز ایران به
، آزادی"]

ی
ْ بنیادکن  [ زمینه۹شبح زن، زندگ ایط بروز انق بی

ها و هر
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 خیزش اعتراضی و زایِش فرهنگی نوین
 زن، زندگی، آزادی!

ز و ش ل ی است.  در جامعه ایران درحال فراهم گشیر گی 
اندیشابز که از دل  فکران و تاری  بگذار آن را کوته

ِ  های عقب ، غارهای نمور و گودال ها  سیایه
ی
ماندگ

ون جهیده سده  اند، نبینند و نشنوند.  های گذشته به بی 

، آزادی 
ی
ش میل و مردیم کشورمان با شعاِر زن، زندگ ز خی 

هفهیل نوین و افتخار آفرین را در دفیر پی ار مردم ایران 
 حاکمان آغاز   علیه استبداد و ارزش

ز
های پوسیده و خراس

 کرده است. 

 

ِش همگابز نقشر بسیار واال و ارزنده  ز زنان ایران در این خی 
دیدگاِن  ترین زیان کنند، چرا که آنان از بزرگ را ایفا یم

ز روزها و  ۴۱شکسِت انق ِت بهمن  اند. از همان نخستی 
ده و  ماه وزی انق ِت بهمن، تعر  گسیر های پس از پی 
بند جنبش زنان  گرایان به دستاوردهای نیم سویه واپس همه

مند آغاز شد. انق بی که ازجمله با  ای سامان گونه ایران به
کت میلیون وزی رسیده بود از همان  هر  به پی 

ها زن ایرابز
ریزی شده از  های برنامه های نخست، آماج حمله هفته

هللا، رهیی  های فشار با شعار "حزت فقط حزت سوی گروه
های اجتمایع و خهوض  هللا" و هکوت آزادی فقط رو 

ی و  در ایران قرار گرفت. با سوار شدن کاربدستان قشر
 بر اهرم

ز
های  های قدرت، حمله به تش ل روحانیان خراس

، مطبوعات،  ، سیایس، مدبز صن ز
۴ادامه در صفحه احزات، اندیشمندان و دگراندیشان،   
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کنند. و اگر نگوییم که نیاز به دگرگوبز در روبنای  هموار یم
وزی ی  انق ت  ط الزم برای پی   حاکم بر جامعه هر

ی
فرهنگ

اجتمایع است، باید بگوییم که این امر از فاکتورهای مهم 
وزی انق ت اجتمایع به  رود.  شمار یم پی 

 

 مردم ایران
 
 رنسانس و نوزاجی فرهن 

 ایران در گذران 
ٔ
واقعیت آن است که ذهنیت جامعه

کیل دگرگون شده است و دیگر پذیرای فرهنگ  ها به سال
 و واپس

ز
ماندٔه حاکم بر جامعه نیست. دل مردم از  خراس

هایش خون است و فریاد همه به  دست رژیم و تبه اری
ش میل و مردیم کنوبز مردم ایران  ز آسمان رفته است. خی 

 روشتز نشان دهندٔه این امر است.  به

 

چنان تلنباری از تبایه، فساد، خرافه، و نامردیم کشور  آن
  را فراگرفته است که به

ی
راستر تنها ی  انق ِت واقیِع فرهنگ

  یم
ی
تواند این همه را از دامن کشور بروبد و راه پویش فرهنگ

ترین فرزندان این  نوین جامعه ایران را باز کند. امروز ش اع
ا  به وضعیت موجود یا در کف  مرز و بوم در اعیر

شوند، یا به زندان  ها کشته یم ها و در زیر رگبار گلوله خیابان
های رژیم  دادگاه شوند و یا در بی  افکنده و شکن ه یم

 شوند.  های درازمدت محکوم یم اعدام و زندان به

ین کارگردانان، سینماگران، بازیگران،  امروز بهیر
گران، ورزش اران،  نگاران، َرپِرها، تحلیل نویسندگان، روزنامه

مندان، آموزگاران، کنشگران   نخبه ها، اندیشمندان، هیز
، مدبز و زنان، وجزآنان دربندند.  کارگری، دانش وب 
 والیت فقیه امروز از کوچ 

ٔ
ترین  حکومت مطلقه

ده مردم ایران  یت گسیر وعیت و حقانیتر در پیش اکیر مشر
 اجتمایع رژیم به

ٔ
ز رفته و  برخوردار نیست. همایه کیل از بی 

 فروپاشیده است. 

 

آواری که دیکتاتوری با َم ت دین بر ه ایران فروآورده 
ه و تار سده ای  گونه های میانِه اروپا را به است، فضای تی 

وچهار سال حکومت سیاه  کند. چهل عیتز در یادها زنده یم
روشتز نشان داده است که  "اس م سیایس" در ایران به

 دین با قدرِت حکومتر یم
ی
تواند به چنان ترکیتی  آمیختگ

زهرآلود بدل شود که گوی سبقت را درنامردیم بودن از هر 
 نوع استبدادی برباید. 

ز ارت ایع، سنت ها، اخ ق و هن ارهای پوسیدٔه  قوانی 
وهای مولده در  حاکم بر کشور، متناسب با سطح رشد نی 

ویژه نسل جوان کشور در  جامعه امروز ایران نیست و به
های نوین و ازجمله بازتعریف جایگاه  حال بازتعریِف ارزش

 ،
ی
دین در سطح جامعه است. شعار پرمفهوم زن، زندگ

ز وضعیتر   چنی 
آزادی درست بر بسیر
های  گِر خواست در جامعه، نمایان

دانش ویان، کارگران، استادان، فرهنگیان، نویسندگان، شاعران، 
گران،   سازان، سینما  ُهایان، خوانندگان، نوازندگان، آهنگ ترانه

، عشق، 
ی
کارگردانان، بازیگران، و همه و همه و هر آن چه بوی زندگ

، و شعر و شعور داشت، کلید خورد و ب  
ی
 گرفته شد.  هزندگ

، گل  زاری، سینه و در برابر آن فرهنگ عزاداری، ماتم و گریه زبز
 و تمدبز   مالیدن به ه و صورت، و مبارزه با ارزش

ی
های فرهنگ

پراکتز نسبت به  کشور و رواج خرافه و جهل و نادابز و نفرت
 زور ش ق، زندان، و اعدام تبلیغ شد.  دگراندیشان به

 

 رژیم پس از گذشت 
ی
امروز اما برآیند این سیاست خونبار فرهنگ

اری مردم  ز  آن جز "بی 
ٔ
چهل و چهار سال چه بوده است؟ آیا نتی ه

ز حاکمان" آن گونه که در  از دین حاکمان" و "نفرین به آیی 
ی دیگر  شعارهای مردم در کوچه و خیابان خوانده یم ز شود، چی 

سال ت ش، فشار، هکوت، و  ۵۵بوده است؟ آیا جز این است که 
هزاران میلیارد تومان هزینه از جیب مردم برای تبلیغ و ترویییییج 

 واپس
ی
مانده، متناسب با "اس م سیایس" حاکم بر کشور،  فرهنگ

 به شکستر فاحش و فاجعه بار ان امیده است؟ 

 

، سخنگوی دولت، بهادری  هریمای است که  گونه وضعیت به
های اخی  کشور بیش از آن که   گوید: "آشوت یم

 
ی
هن ارشکتز سیایس داشته باشد، واجد هن ارشکتز فرهنگ

حل "افزایش هعت در بازگشت به   است." و از دید او راه
[  اما آن چه جنات ۳ریل فرهنگ ایرابز و اس یم است."]

  داند آن است که رژیم، ریل سخنگو نا
ی
اش را  گذاری فرهنگ

ه سال پیش از تولد ایشان آغاز کرده است و آن چه ما 
ُ
ن

گذارِی  خا ر همان ریل امروز شاهدش هستیم درست به
 ان ام شده است. جنات! دیر رسیدید. 

 

، روندی دوسویه
 
 فرهن 

ن
 انقالب و دگرگوج

مثابه روبنای جامعه، هر  فرهنگ، آفریدٔه کار انسابز است و به
گونه  های گوناگون رشد جامعه چه به در دوره  آن چه را که انسان

های  ، سیستم مادی  مانند ابزار کار، لباس، اسلحه، خانه، خودرو 
گونه معنوی  مانند دین،  ها( و چه به ا  عابر و ارتبایط، و جزاین

ها( خلق کرده  اخ ق، سیاست، هن ارهای اجتمایع، و جزاین
،  است، در بر یم د. فرهنگ در هر دوران از رشد جامعه انسابز گی 

وهای مولده و مناسباِت حاکِم تولیدِی  در پیوند با سطح ت امل نی 
 با آن آفریده یم پوید و در هم در جامعه فرا یم

ی
 شود.  آهنگ

 

  به
ٔ
[  ۲"]ها  وفوموتیو تاری ند.  انقالب"شارل مارفس گفته
وزی خود به دگرگوبز  انق ت های بنیادین در  های اجتمایع با پی 

 حاکم  زیربنا و روبنای جامعه یم
ی
ان امند و ازجمله روبنای فرهنگ

، ارزش در جامعه را متحول یم ها و  کنند. در این دگرگوبز
 متناسب و هم

ی
های  عر  با دگرگوبز  هن ارهای نویِن فرهنگ

ز و از سوی توده های مردم در جامعه تعمیم و   زیربناب  از پایی 
ش یم وهای مولده  دیگر سخن، انق ت یابند. به گسیر ها با رشِد نی 

 در جامعه 
ی
به تغیی  مناسبات اجتمایع و به دگرگوبز فرهنگ

ان امند. اما نباید فراموش کرد که این روندی دوسویه است. از  یم
ز ارزش َرک برداشیر

َ
، و ت

ی
های کهنه و  سوی دیگر ریزش، پوسیدگ

ها و هن ارهای نوین و نیاز به دگرگوبز در  ها، ارزش رویش جوانه
وزی انق ت  پی 

ز بسیر  جامعه نی 
ی
۵ادامه در صفحه های اجتمایع را  روبنای فرهنگ  

 ادامه خیزش اعتراضی و زایِش فرهنگی نوین ...

، آزادی”شعار پرمدهوم 
 
های  گِر خواست نمایان“ زن، زند،

و، امروزین، صلح انسان  مردم   ویانه، و آزادی گرایانه، پیشر
ٔ
خواهانه

ایران است. این شعار رسشار از هومانیسم و خردگراجی ایراجن و در تقابل 

.پنداری است با دگماتیسم و خرافه  



و، امروزین، صلح انسان  مردم  جویانه، و آزادی گرایانه، پیشر
ٔ
خواهانه

ایران است. این شعار هشار از هومانیسم و خردگراب  ایرابز و در 
 پنداری است.  تقابل با دگماتیسم و خرافه

 

امروز جداب  دین از حکومت به خواستر میل و همگابز بدل شده 
تنهاب  دستاوردی بسیار ارزنده و واالست.  است و این خود به

ی و زایش  رنسانش بزرگ در فرهنگ جامعه ایران درحال ش ل گی 
 است. رنسانش بزرگ در راه است و این تازه آغاز کار است. 

 
  کیده: 

وچهار سال حکومت  رژیم والیت فقیه در درازنای چهل
ز و فرهنگ استبدادِی زن ش خرافه و دشمتز با  ستی  سوز خود با گسیر

چنان آسیتی به فرهنگ این مرز و بوم و  ورزی، آن اندیشه و اندیشه
رشد و فرگشت آن وارد کرده است که ترمیم آن تنها با ی  انق ِت 
ی که امروزه، توده مردم به ویژه  ز  ممکن و میش است. چی 

ی
فرهنگ

ز آن  زنان و مرداِن جواِن ایران، جان بر کف، در راه  برآورده ساخیر
، آزادی  یم

ی
ش میل و مردیم ایران با شعار زن، زندگ ز کوشند. خی 

همراه جداب  دین از حکومت، آغازگر فهیل نوین در پی ار مردم  به
 پرستر است.  ایران علیه استبداد و خرافه

  

 کشور آغاز شده است و چنانچه 
ی
ِ فرهنگ روند رنسانس و نوزاب 

های دشمنان داخیل و خارجی در امان بماند و  در این راه از دسیسه
تواند  گمان یم بار بنشیند، از چنان پتانسییل برخوردار است که بی  به

بخِش رنسانس و نوزاب   فراتر از مرزهای میل کشورمان، الهام
ی و شمال آفریقا شود.    در تمایم پهنه آسیای باخیر

ی
 فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————- 

[ برگرفته از جمله آغازین مانیفست حزت کمونیست: "شب  ۹] 
زند، شبح کمونیسم". کتات "مانیفست حزت   در اروپا گشت یم

 کارل مارکس و فریدریش انگلس، چاپ و نشر 
ٔ
کمونیست"، نوشته

 ، لندن. ۹۳۳۶اسفندماه  ۳/ ۹۱۵۱فوریه  ۳۹نخست در 

 

[ "اظهارات سخنگوی دولت  درباره پاسخ به هن ارشکتز ۳]
 در آشوت

ی
گزاری تسنیم، های فرهنگ "، خیی آذرماه  ۳های اخی 

۹۵۱۹     . 

 

های  [  بر گرفته از کتات "پی ارهای  بقابر در فرانسه در سال۲]
فرانسه  ۹۱۵۱" که مارکس در آن به برریس انق ت ۹۱۴۱- ۹۱۵۱
 پردازد.  یم

 

 ۴                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

 ادامه خیزش اعتراضی و زایِش فرهنگی نوین ...
     

    هاِی شاغذِی فیان قایق
 

 

 دیگر دهانت را نا بویند

 هایتان را یم گردند کیف

 کیان مبادا که از قایِق کاغذِی 

 قای ر یادواره پنهان کرده بایسر 

 َو عشق را 

ِك راه بند  دیگر کناِر تی 

 تازیانه نا زنند 

خسا
َ
اندازاِن ن  که ت  تی 

 ها از کمینگاِه بام

 روند ی  به ی  نشانه یم 

 ازدحاِم ه بلنداِن عشق را

  

              *** 

 

 گفتر به اندیشیدن خطرمکن

 افسوس نیستر تا ببیتز 

  که نورِ 
ی
 آزادگ

 چه سان ش افته

 پستوِی هر خانه را به کورِی چشِم دیواِن شب

 چه سان برافروخته 

 هزاران هزار چراغ

 از خیابان هاِی هر شهر 

 آباد هاِی این خرات ترین ده کوره تا پرت 

 آری آنها هنوزهم ابلهانه به در یم کوبند اما

 با تریس نگفتتز در دل 

 هاِی نه ساله کیان از نسِل  

 هاِی کاغذِی رنگارنگ از قایق  

 َو نایم که دیگر 

ز کماِن آسمان هاست   .رنگی 

 

  روزبه                                            

 

 

 اشاره ها 

 هاب  است ازشعِر شاملو:  . مضموِن ۹ 
ز این شعر با تضمی 

ز    روزگاِرغریتی ست نازنی 

 

ز  مخفِف  . ن سا۲ وهای خودجوش هزمی  های  نی 
ه خواِر جمهوری اس یم انداز و جی  ، یگ از گروهاِی ت  تی 
 اس یم 

 
ن
امروز  داجی دین از حکومت به خواستر میل و همگاج

تنهاجی دسساوردی بسیار  بدل شده است و این خود به

ارزنده و واالست. رنسانیس بزرگ در فرهنگ  امعه 

ی و زایش است. رنسانیس بزرگ  ایران درحال شسل گیر

 در راه است و این تازه آغاز شار است. 



 

ِ ترانه
ن                                                                                                                     متر

 برای توی کوچه رقهیدن
 وقت بوسیدن  برای ترسیدن به

 برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون
 برای تغیی  مغزها که پوسیدن

، برای بی 
ی
مندگ  پویل برای هر

ِ معمویل
ی
 برای حشِت ی  زندگ

 گرد و آرزوهاش برای کودِک زباله
 برای این اقتهاد دستوری

 برای این هوای آلوده
 عرص و درختای فرسوده برای ویل

وز و احتمال انقرا   اش برای پی 
 گناِه ممنوعه های بی  برای سگ

 وقفه  های بی  برای گریه
 برای تهویِر تکراِر این لح ه

 خنده ای که یم برای چهره
 آموزا؛ برای آینده برای دانش

 برای این بهشِت اجباری
خبه
ُ
 های زندابز  برای ن

 برای کودکاِن افغابز 
تکراری برای این ِ  همه "براِی" غی 

 همه شعارهای توخایل برای این 
 های پوشایل برای آواِر خونه

 برای احساِس آرامش
 برای خورشیِد پس از شبای  والبز 

رص
ُ
 خوابی  های اعهات و بی  برای ق

 برای َمرد، میهن، آبادی

ی که آرزو داشت پش بود  برای دخیر
، آزادی

ی
 برای زن، زندگ

 برای آزادی
 برای آزادی
 برای آزادی

 

 

ِ ُحسن بباید فه تا فیس   بس نکسه غیر

 نار شود مقبوِل ببِع َمردِم صاح 

 

ردآفریناِن زییبیا  ی ایران، به دیده در روزهاب  که مردِم ستم
ُ
پیشگایِم گ

ِ خود را به اند تا دشمناِن  ایران فرازیده و قهرماِن خود، گردن
ز زانیو  ستی 

 ۶                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

 ؛ »برای«
 های بشری وسعِت رنج ای به ترانه

 
 ر.خ.آرویننگارنده:

هیییاشییان شییید و  ای، ُهوِد سیییلییحیییشیییوری درآورنیید، نیییارییاه تیییرانیییه
اش، از مییییرزهیییییای کشیییییور فیییییراتیییییر رفیییییت. ایییییین تیییییرانیییییه/  آوازه
گییییونییییه شیییید کییییه مییییانیییییییییفییییسییییِت  ُهود چییییه بییییود و چییییه سییییوگ
 خوایِه مردِم ایران را رقم زد؟   آزادی

 

 
ی
ویددِن حددا   ، کییاِر بددرایهییای اییین تییرانییه   از ویییژگ (، پددور رسر

وییییین امییییا، کییییارهییییای  یییییگ هییییم، خییییودُبیییینیییییییییادِی آن اسییییت؛ هر
دهید؛ از شیعیر و آهینیگ و  تینیهیاب  انی یام یم اش را بیه موسییی ر 

هیاب    تن یِم موسی ر گرفته تا اجرا و خواِنِش ترانه برپایه واژه
دسیییتر و  یییی  پسییینییدد. ایییین کیییاِر خیییوانیینیییده، بیییه کییه او خیییود یم

 آهیینیِگ او راه یم یی 
ی
، در پییرده َبیَرد کیه ایین پیارچییگ ز ی  هییمیه نیی 

ِ اییران و در شیییوه
ی پیاِپ امیروزیین سیاخیتیه  پسنِد نسِل کنوبز

 اند.  شده

 

ویددددن  ِمییییوسییییییییی ر  یییییابییییانییییه و  هییییاب  کییییام ور از فییییرم ، بییییهییییرهرسر
هیییا، از دییییربیییاز بیییا  اسیییت کیییه ذهییین و گیییوش شییینیییونیییده  آمیییاده
  این

ی
قلب و حیِس  های موسیقاب  آشناست و به گونه از ویژگ

/ ِاسته زیباب    تر است.  تیسِم شنوندگان نزدی  شناختر

ای آبز و  گییونییه رود کیییه ایییده و آهییینییِگ بییرای، بیییه گییمییان یم
وین ناگهابز به  چیه بیرای  الهام شیده اسیت. در واکیاوِی آنرسر
هیای جیهیان فیراروییانیده  هیای تیرانیه ییگ از ُپیراسیامیدتیریین را، بیه

الییییییِ    -دمییکییراتییییی   -اسییت، فییراسیینییِج زمییان  انییقیی ِت میییل 
ز پژواِک گفته ( و نی 

هیای میردیِم نیهیفیتیه در  ها و درد دل کنوبز
 دیده گرفت.  آن را باید به

ِ بسامِد باالِی این تیرانیه، بیه به ِ  گویِش دیگر، در ارزیابی
بسییر

ِ درخوری یم
اش بیوده  شیدن سیاِز شینیییده رسیم کیه زمییینیه زمابز

ا  و بییرآمییِد  ی تییرانییه اسییت. بییرای، در ژانییر/ گییونییه هییای اعیییر
  اندیشه

ی
هیای کینیوبز  ی انتیقیادی اسیت؛ فیرآیینیدی کیه بیا وییژگ

 پوشابز دارد.  ی ایران، هم جامعه

 

ِ   برای 
ن
ِ  هاج

ن
 بازخواج

ِ بییرای، آن
ای کییوتییاه،  هییم در بییازه بییازخییورد و پییژواِک جییهییابز

هییای بییزرگ، خییوانیینییدگییان و  هییمییه را شییگییفییت زده کییرد؛ ارکسیییر
الیییا و آسیییا و اروپیا گیرفیتیه تیا  نوازندگاِن نام ، از اسیر آوِر جهابز

وین را که اندویه ژرف در  ُهوده آمری ا و کانادا، سوگ ی هرِ
زند، گاه بیه فیاریس  اش موج یم الیه الیه

۷ادامه در صفحه   



هیای مییل خیود بیازنیمیاب  کیردنید و اشی  بسیییاری را هیم  و گاه به زبان
 درآوردند: 

 ی نامداِر سوئدی ، خوانندهشاروال •

خوانندگابز از آلمان، آمری ا، اهائیییل، افیغیانسیتیان، بیرییتیانیییا،  •
رکیه، فرانسه و... 

ُ
 ایتالیا، ت

لد پیِل    •
ُ
ِ ک ِ  به Cold Playگروِه راِک بریتانیاب 

فدریدس   کارگردابز
ن  لو با ِسدای  صدای( مارتتر

ُ
   شیدددسده گ

ن
در سیالیتز بیا فدراهداج

 هزار  شنونده  بیش از پن اه

ِ پن اه نفره فرانسوی با اجراب  به •
 فاریس.  ی  ارکسیر

یرکیییه ، خیوانینیدهمدراد بدوز/  موراخ •
ُ
ی بیه ی ت زبیاِن  ای بیا خیوانشر

رگ.  
ُ
 ت

 

 از نگاِه دیگران 
 ساز:  ، آهنگاسدندیاِر مندردزاده

وین، کاری کرده کارستان؛ گزینش، از این زیبیاتیر نیا • شیود.  هر
وییین بییود کییه انییفیی ییار بییه ِ هر

ِف انسییابز
پییا   اییین هییوِش بییاال و هرَ

 کرد. 

 
ن
 (:   خوانندهمحمِد اصدهاج

 بی  •
ویییین، جیییوابز م هر خیییو و  انیییدازه بیییااسیییتیییعیییداد، میییعیییهیییوم، هر

 بااحساس است. 

ی گیییتیاربیییِس   ساز، خواننده و نوازنده انگلیش  آهنگرا رز واترِز 
، کاِر وی را با ترانهفلوید پینکگروِه  ، در توییتر ز ی "خشتر دییگیر  ( نی 

ها را تینیهیا بیگیذاریید! " از   در دیوار" / " س م ای آموزگاران، این بچه
 سن ی کرده است.  هم فلوید پینکی  گروِه ُپرآوازه

 فرهنِگ هالگوجی 
 درمانگر(:   رواندفیر

ز کینید و  تواند خود را بیازنشیسیتیه و خیانیه که یم تنها کش • نشیی 
تینییهییاب  انیی ییام داده،  بیگییوییید کییه کیاِر هییزار یییا َسییدهیزار تیین را بییه

وییین اسییت؛ او آفییرییینیینییده ی زیییبییا و ُپییرمییعیینییاِی بییرای  ی تییرانییه هر
 است. 

 

مند نامه شناس  ی هین
ویدددِن حدددا    ییی و  ۹۲۱۶ی دِه فییییروردییییِن  ، زادهآقدددداپدددور رسر بیییابییییلیییشی

ی اقتهاد از دانشگاِه میازنیدران، کیودگ بیییش نیبیود کیه بیا  َرسته دانش
ِ محیل در باُبل، شیییفیتیه

ی میوسییی ر شید.  دیدِن ی  کنشِت موسی ر
آمیییوزِش وییییلیییون در یییی  کییی ِس  (، کیییه بیییه۹۲۱۵سیییالیییه بیییود   هشیییت

خییودآمییوزِی گیییییتییار و پیییییانییو پییرداخییت.  گییاه بییه مییوسییییی ر نشییسییت، آن
ِ عرِصی  ( کیه در بیرنیامیه۹۲۱۱و دو سیالیه بیود   بیسیت ی اسیتیعیدادییابی

ِ  جییدییید بییه
 کییارگییردابز

ن
اب  و گییریم احسدداِن عددلددیدد دداج کییت کییرد و گییی 
هر

 داوری گذاشت.  ِسدای خود را به

، به هاِی دانش در سال ساخِت آهینیگ بیرای تیآتیر آغیاز کیرد و  جوب 
ُهاب  روی نیییمیییود و سیییپیییس  تییینییی یییییییِم آهییینیییگ و تیییرانیییه زمیییان، بیییه هیییم
ِ پییاپ، شیییییوه بییه

 پییرداخییت. وی امییا در کیینییاِر مییوسییییی ر
ی
هییای  خییوانیینییدگ

ز  ز از نگاه دور نداشت و بیا پیرداخییر  را نی 
ِ موسی ر

فولکلوری  و ُسنتر
 سب  شد.  همه، صاحب به این

 

ِ شیهیادِت  هییای  بیود کیه بیا الیهیام از تیوییییت نیدندا امدیدتن  / مدهدسدادر ب 
ِ زییبیاِی سیقیزی سیاخیت و  مردیم، تیرانیه

ی بیرای را در رثیاِی ایین دخییر
  ای کیه بیه اجیرا کیرد. تیرانیه

ی
اش، در درون و  هیای سیاخیتیاری پیاِس وییژگ

 ۱                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

روِز نییخییسییِت  پییا کییرد و در هییمییان سییه بییروِن کشییور، تییوفییابز بییه
اجیییرا، بییییییییش از پییینییی ییییاه مییییییییلیییییییون بیییازدیییید کییینییینییییده داشییییت. 

 -نیییمیییاِد انیییقییی ِت مییییل  آهییینیییِگ بیییرای، بیییه گیییونیییه، سیییوگ بیییدیییین
چینیان  آمدی که هیم الییِ  کنوبز فرارویید. روی -دمکراتی  

ویددنفییزوبز و بییازآوری/ بییازخییوابز اسییت و بییرای  رو بییه ز  رسر نییی 
 اتهاِم  درِده آفرین شده است: به

اش  زنیدان "اغتشاش"آفریتز و " تشویِش" اف اِر همیگیابز بیه
ی  ( و در هیییراس از آوازه۹۵۱۹ِمیییهیییِر  ۱یییی  ۹۳انیییداخیییتییینییید  

ای از او گیییرفیییتییینییید و آزادش کیییردنییید. بیییا  اش، وثیییییییقیییه جیییهیییابز 
مییاِه آزگییار،  اش نییوشییتیینیید کییه بییرای شییش هییمییه، در پییرونییده اییین

ون َرَود. دوزخ نباید و نا ز  تواند از کشور بی  آشاماِن، خود نی 
انید کیه  اند که کشوِر ما را به چنان دوزجز فیروکیاهیییده دریافته

، از شیوه  های شکن ه است.  این  حبِس میهتز

 

ز برنامه ِ عرِصی جیدیید، تیرانیه وی در دومی  ی  ی استیعیدادییابی
انییییتیییی ییییاِر بییییازگشییییِت فییییرزنییییداِن  پییییدرابز را خییییوانیییید کییییه چشییییم

ز کیه اشیِ   اند: اجراب  چنان عا  ز و احسیاس خویش بیرانیگیی 
ِ وییدییو میوزییِ   کت کنندگان را درآورد. بازنماب 

بسیاری از هر
این ترانه در همان روزهای آغازیِن اجرا و در فضای م ازی، 

 میلیون بیننده داشت.  بیست

 

ویِن حا   ی  در کارنامه کپور رسر
َ
بار  آهنگ، یازده ، هفده ت

سازی، هفت تن یِم موسی ر و یازده شعِر ترانه دییده  آهنگ
مییینییدی بسییییییار جییوان و ُپییرکیییار،  شییود کییه اییین یم هییمیییه، از هیییز

-   ۹۵۱۹هیای  های سال نماید. از میاِن ساخته باورنکردبز یم
ک ۹۲۱۱

َ
 توان نام ُبرد:  ها را یم آهنگ وی، این ت

میون، مییثیِل تیو، چییمیدون، انییقیضییا، روزای  حسیود، نی ییربییازی
ِ هشیتیم، بیودی بیرای مین، پیییدات  خوت، بیمه

ز ی عیمیر، سیی 
َمش.  دنیا نا نیست، دائا و به

َ
 د

 

یت ِک بشر ِ زباِن مشیر
 موسیقر

هییا/ مییطییالییبییاِت  تییرییین خییواسییت ی کییه بیییییش بییرای، تیینییهییا تییرانییه
میانید کیه  میانیییفیسیتر یم مردیم را در خود گن یانیییده اسیت؛ بیه

پیژواِک  مرزهای میهِن خود را درنوردیده و در هاِه گیییتر بیه
 درآمده است. 

ی  گیانیه دادهیا/ اصیوِل یس در شعِر این ترانه، بسییاری از ُبین
" دیده یم ِ حقوِق بشر

شود: آزادی، برابری،  " اع میه جهابز
ی، حییییقییییوِق کییییودکییییان، زنییییان، پیییینییییاه ز جییییویییییان،  تیییبییییعیییییییییض سییییتییییی 

بیییویم و  هیییای زیسیییت هیییای فیییردی و اجیییتیییمیییایع، گیییزاره آزادی
ِ بیهیره

ی انسیان از انسیان، دادریس و  حقوِق جانوران، نی ز ِکشر
، امنیِت اجتمایع و.... 

ی
 دادورزِی عادالنه، حِق زندگ

 

ِ ایرانیییان:  برای، ترانه
ِ آبرو و ارِج جهابز ای است در بازنماب 

رواییییاِن   ی فیییرمیییان تییی ِش چیییهیییل و چییینییید سیییالیییه بیییخیییِش  پیییاییییان
ِ در َورسیینییگ/ اعییتییبییار زداب  از تییاریییییییخ و فییرهیینییِگ  ایییران

ز سییتییی 
گییذارِی فییراخ سییالییه هییزاران یینییایییه و تییاثییی 

َ
ی  دامیینییه ی ایییران. اگییر ه

، راِه  دست ِ به ی  ترانه یا موسی ر ِ ِگَریم را  جایزه یابی ی معتیی
گییوییینییید  کییینیید، پیییس، اییین تیییرانییه، کییه یم کییوبیید و هییمییوار یم یم

ِ سیده
گیذارتیریین میوسییی ر ی بیییسیت و یی یِم جیهیان اسیت،  تاثیی 

ِ دریافِت این جایزه را دارد. 
ی
 شایستگ

 

 

 های بشری وسعِت رنج ای به ؛ ترانه»برای«ادامه 



 

 گینی یشی  بیا سیار بیا  بسياری از ما خا ره
ن
ای از ش ار پرندگیان میثیگ

ای را در ذهن داريیم. میمیکین اسیت خیود بیا تیفینیگ  ساچمه تفنِگ ت 
 داغ آن را از 

ٔ
شلي  کیرده بیاشیییم بیا شیاهید بی  شی یار بیوده بیا قهیه
ده  زبان کش شنيده با با روابِت ب  فیيیلیم در ایین میورد بیه ذهین سیی 

 پیرنیدگیان  باشيیم. تهیويیِر افیتیادن بی  پیرنیده و بیه
ٔ
پیرواز درآمیدن بیقیيیه

ی است که در ذهن ز  مان نقش بسته است.  درست همان چی 

  حییاال تهیییور کییینیییيییید بییی  فیییعیییال شیییبیییکیییه
ٔ
ای بیییخیییواهییید در بیییحیییبیییوحیییه

ا  ز خيابابز که در آن ت  اعیر اندازان هکوت های خونی  گر رژيم  تی 
ا  شند، محتواب  را پيیام دهید کیه:  مندانه یم کنندگان را هدف اعیر

ُ
ک

تیوانینید  کیاران اسیت و یم دسیت جینیابیت "درست است که اسیلیحیه بیه
آيیینیید و جییای   بییکییشیینیید، امییا بسییيییاری دبییگییر هسییتیینیید کییه بییه مییيییدان یم

ند"؛ به شدگان را یم کشته عبارت دبگیر: "هیر بیه نیفیر کشیتیه شیه،  گی 
های اخی  بیارهیا تیکیرار  هزار نفر پشتشه!" اين شعار در ت اهرات ماه

ز هیدف  شده است. تراکِت تهويرِی بسيار ساده و مؤثِر زير بیا هیمیی 
 شود:  دست یم به ها دست آفريده شده و در شبکه

 ۱                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

 درک استعاری و شعارهای سیاسی
 

 نویسنده:بهنامسهرابیان

 فشد هرگلو ه فقط یک پرنده را یم

 آورد پرواز دریم اما هزاران پرنده را به

 
ای بیه تی یاهیرات  بينيم در اين تراکیت هی یش اشیاره که یم چنان

ضان، و پشیتی یبیابز وسی ی  میردم از میبیارزان  ز معیر مردم، کشیر
 مییحییتییواب  داللییت  بیی  از واژه نییتییسییت. هیی ییش

ز ز بییر چیینییی  هییا نییی 
 شی یار پیرنیده بیه  نیدارد. پیس چیه

ٔ
گیونیه اسیت کیه میا از تی یربیه

ز پيایم یم  رسيم؟ ادراک چنی 

تییییوان و بییییابیییید در درک اسییییتییییعییییاری و کییییارکییییرد  پییییاسییییخ را یم
 آن جست شناخت

ٔ
نیام نیاآشینیاب    وجو کرد. اسیتیعیاره شناسانه

شیینییاسییيییم.  نیتییسییت. آن را از شییعییر و ادبییيیات کییهیین خییود بییازیم
ی خیی قییانیی  اسییتییعییاره بییه هییا، شییعییر شییاعییران بییزرگ مییا را  کییارگییی 

نشیی ییتز آن بشیی افییزوده اسییت. در  عییمییق بییخییشییيییده و بییر دل
در تعريف استعاره آمده است: " اسم، اسیم عميد   فرهنگ

: اسیتیعیاَر [  ؛ در بیديی ، اسیتیعیمیال  ‹اسیتیعیارت›مهدر( ]عربی
ِ معنت  حقي ر خودش بر سبيل تشبيه، بعتز  کلمه ای در غی 

 
 
بییه در کی م و حیذف  یرف دبیگییر. بییه  آوردن مشیبییه بییا مشییبیه

چیه بیدان  ب  معنا، استعاره همان تشبیه است وقتر که، آن
 تشبيه شده حذف شده باشد."

 

 دقت کنيم: هوشنگ ابسهاج برای مثال، اگر در اين شعر 

ای کیبیود / و صیبیِح هخ  "برداشت آسمان را / چون کیاسیه
گاه / خورشيد در تمام وجیودش  را / الجرعه ه کشید. / آن

  لوع کرد."

 نیور،  که یم چنان
ٔ
بينيم  لوع خورشيید و نیوشیيیدن الجیرعیه

  شییود کیییه بییه روشییین ای یم اسییتیییعیییارٔه چییینیییان بییيیییداری
ی
ای  شیییدگ

 عيار من ر شده است.  تمام

 : حافظو در اين بتت از غزل 

نشابید انیدوخیت / هیر کیه ايین   "ِعر  و مال از دِر میخانه
ش". 

َ
ن
َ
ت به دريا ِفک

ْ
 آت خوَرد َرخ

ات یم بیابید: کشی کیه  شود و اين معینیا را یم آت استعارٔه هر
ش را  چیون غیريیق، هیمیه ه در پای اين جام بیگیذارد، هیم ز چیی 

سییرییارد. بییدییین مییعییتز اگییر مییا بییه هییر  ییریییق، درک  بییه دريییا یم
مشیخیای از غیرق شیدن در درییا داریییم، تیمییثیییل مسیتیقییییم یییا 

مستقیم به آن یم توانید ایین درک را بیه میا بیدهید   استعارٔه غی 
ابیخیواری را میطیابیق بیا ادراک اسیتیعیاری  که میوضیوع دوم، هر

 صورت گرفته دل به دریا زدن بفهمیم و باور کنیم. 

هاب  مختلیف شیود.  تواند استعارٔه موضوع هر موضویع یم
توانید بیه  های متفاوت حتر در ی  موضوع واحد یم استعاره

های مخیتیلی ز  ابعاد مختل ز از درک موضوع بین امد و جنبه
ز کنند.   از ی  پدیده را معی 

یزی برای نمونه، به این بیت از   توجه کنید: صائ  تی 

 آموز اگر  الب فیاز / هرگز نخیورد آت زمیییتز   
ی
"افتادگ

 که بلند است."

سییوار نشییدن  ییبییییییع آت بییر زمیییییتز مییرتییفیی ، امییر شیینییاخییتییه 
 و تیواضی  میوضیویع مسیتیقیل از آن   شده

ی
ای اسیت و افیتیادگ

برای اینیکیه صائ  که با ی  تمثیل موفق استعاره یم شود. 
نشان دهد هر تواضیع هم تواض  نیست، در شیعیر دییگیری 

میییفیییهیییویم میییتیییفیییاوت را  یییی  اسیییتیییعیییارٔه 
د:  به ۹ادامه در صفحه  کار یم گی   



"تییواضییی  زگییردن فیییرازان نییکیییوسیییت / گیییدا گیییر تیییواضییی  کیینییید خیییوی 
 اوست". 

 

امیون نییحییؤه عییمییلییاییرد  در پییایییان قیرن گییذشییتیه، تییحییقییییقییات عیلییا پییی 
ده ای تازه شد و بیرریس ها وارد مرحله استعاره ای در میورد  هیای گسییر

نحؤه کارکرد استعاره در زبان صورت گرفت. تحقیقات علا ارزنده 
انییتییشییار یییافییتییه کییه اهییمیییییت  ۹در زبییانشیینییایس و زبییانشیینییایِس شیینییاخییتر 

هییا را بیییییش از پیییییش  اسییتییعییاره و تییأثییی  آن در نییحییؤه درک مییا از پییدیییده
 کند.  روشن یم

 

ی در اییین  ییگ از دانشییمیینییدابز کییه کییارهییای اسییایس و چییالییش ز بییرانییگییی 
دان، زبیییانشییینیییاس، و  ، رییییاضز  دددورج  دددیدددسدددا زمییییییینیییه انییی یییام داده، 

 
ٔ
در  دورج  دیدسدا  های" مفیهیویم، اسیت.  "استعاره  بنیانگذار ن ریه

ز زمینه و توضیح این مفهوم در فهل اول کتات "استیعیاره هیاب    همی 
 یم
ی
 نویسد:  کنیم" یم که با آن زندگ

ِ مردم ابزاری برای تخییل شیاعیرانیه و آراییش  "استعاره به
ن ر بیشیر

 است 
ز
عادی است، نه زبیان عیادی و  -ب یع ( موضوع زباِن غی   یعتز

 
ٔ
هیا تیعیبیی   زبیان، ییعیتز واژه روزمره. وانگیه، استعاره فقط مشیخیهیه

ز دلیل، بیشیر مردم فکر یم شود، نه اندیشه یا رفتار. به یم کننید   همی 
 ور کامیل روزگیار بیگیذرانینید. بیرعیکیس،  توانند به که بدون استعاره یم

 روزمره ما دریافته
ی
تنها در زبان، بیلیایه  ی ما نه ایم که استعاره در زندگ

ز نفوذ دارد... آنچه ادراک یم کنییم، چیگیونیه در  در اندیشه و عمل نی 
جیهیان ایین  یرف و آن  یرف یم رویییم و چییگیونییه بییا دیییگیران ارتیبییاط 

بخشند. ازاین رو، ن ام مفهیویم  کنیم را مفاهیم ساختار یم برقرار یم
کنید. اگیر در  های روزمره نقش مرکزی بازی یم ما در تعریف واقعیت

 استعاری است حق با ما باشید، 
ً
این گفته که ن ام مفهویم ما عمدتا

صییورت  کیینیییم، و آنیچیه بیه ی تیفیکیر مییا، آنیچیه تی یربیه یم گیاه نیحیوه آن
 استعاری است." روزمره ان ام یم

ً
   ۳دهیم عمدتا

 

های مفیهییل در کیارکیرد  های پژوهشر خود، بحث در کتات  یسا 
ها در زبیان و سیییسیتیم شینیاخیتر میغیز انسیان دارد و   مند استعاره ن ام
هییای ارزشییمیینییدی در ارتییبییاط زبییان، فییرهیینییگ، و سیییییاسییت، و  کییاوش

هیای میؤثیر در سیییاسیت  استیفیاده از اسیتیعیاره شناخت و کاربرد و سوءِ 
دهید چیگیونیه  امروز جهان ان ام داده است. برای میثیال، او نشیان یم
فییهییمیییییم. چییگییونییه  مییا بییحییث سیییییایس را بییا اسییتییعییاره کییردن جیینییگ یم

کیییاری سیییییییایس مییینیییبیییعیییث از درک اسیییتیییعیییاری یییی  نییی یییام  میییحیییافییی یییه
پییدرسییاالری در خییانییواده اسییت و تییبییلیییییغییات سیییییایس مییعییاض بییا چییه 
مهاربر به ابداعات استعاری برای  ر  شعارهیای هیدفیمینید وابسیتیه 
است. روشن است که درک استعاری به ما کم  یم کینید میوضیویع 

 نداریم، به
ز
های مفهیویم  کم  چارچوت را که هنوز با آن آشناب  کاس
روی بسیییییار   شیینییاسیییییم و از اییین خییوبی یم دیییگییری درک کیینیییییم کییه بییه
 راهگشا و مؤثر است. 

تواند جایگزین استدالل  درک استعاری اما این اش ال را دارد که یم
ز شیود. ییگ از میثیال های سفسطه برداری منط ر و بهره هیای بیارز  آمی 

ایم، تشویق به رأی دادن به کاندیداهای  آن که شاهد کاربرد آن بوده
ز بیید و بییدتییر"  ورت "انییتییخییات بییی  حییکییومییتیییییان بییا اسییتییعییاره کییردن ضز

ز بد و بدتر را ی  گزاره ی منط ر تل ر کنیم،  است. اینکه انتخات بی 
کییت در  سییخیین نییادرسییتر نیییییسییت، امییا تهییمیییییم و انییتییخییات مییا بییه هر

 ۱                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

انییییتییییخییییابییییات و رأی بییییه اییییین یییییا آن فییییرد در حییییکییییومییییتر کییییه  
اش ی  دیکتاتوری دیتز است و هدفش از نمیاییش  گرداننده

هیای اسیایس میردم  سازی برای هکوت آزادی انتخابابر زمینه
ز بد و بدتر نیست. هر میبیارز بیا تی یربیه ای  است، انتخات بی 

ز "بییازجییوی خییوت و بییازجییوی بیید" انییتییخییات  یم دانیید کییه بییی 
معناداری وجود ندارد و هر دو بازجو بیا هیمی یاری و مشیورت 

ان خیود را پیییش یم بیرنید. چینیانیکیه  یکدیگر کار استنطیاق اسیی 
ی "بیازجیوی خیوت و بیازجیوی بید"  بینیم تغیی  به استعاره یم
ز بد و بدتر" تیا چیه حید نیتییی یه را تیغیییی   به جای "انتخات بی 

 یم دهد. 

 

ز وقتر یم  ابتدای این نوشته نی 
ٔ
گوییم: "هیر   در همان نمونه

ای اسییتیینیییاد  کشیید" بییه گییلییولییه گییلییولییه فییقییط ییی  پییرنییده را یم
ای واحد دارد. اگر این گیلیولیه، بیرای  کنیم که مریم یا پرتابه یم

وهیای  مثال، به فشنگ  مورد استفادٔه  نیی 
ٔ
های ُپر  از ساچمه

زنید و  هکوت استناد شود، دیگر تنها به ی  نفر آسیب نا
ها نفر زخیم بیرسیانید، آنیان را کیور کینید ییا حیتر  تواند به ده یم

ند، هیدفشیان  بکشد. یا در معنای دیگر، پرندگابز که بریم ز خی 
جمیع نیییسیت، بیلیایه فیرار از  آفرینش پرشوِر ی  پرواز دسته

ز کشتارشان یم تواند به وحشیت  مهلاه است و ت ربه خونی 
 از ت م  دوباره در همان محل من ر شود. 

 

بینیم، استعارٔه  صورت گرفته، استدالل نیسیت  چنانکه یم
و تنها ی  معنا از معناهای میخیتیلیف بیالیقیوه در گیزارٔه  میورد 

گییزییینیید تییا تییمییثییییییل بییرای تییأکییییید بییر ییی  شییعییار  اسییتیینییاد را بییریم
خیییون  سیییییایس شییود. وقییتر مییا در تشیییییییی  پیییییکییر عیییزیییزان بییه

بینیم که درسیت بیر میزار  درغلتیده، هزاران انسان دیگر را یم
کیینیینیید و شییعییارهییای آنییان را بییا  آنییان جییلییو گییلییولییه قیید راسییت یم

پیذیییریییم کییه درک اسییتییعییاری  زنیینیید، یم صیداب  بییلینییدتییر فییریییاد یم
ی  مورد استناد آن پوسیر درگ درست است. اما وقتر ت ربه

 به ما یم
ی
کیت در انیتیخیابیات و "انیتیخیات بید بیه  زندگ گوید هر

جییای بییدتییر" چییگییونییه بییه "بییدتییرییین" وضییعیییییت مییمییکیین میینیی ییر 
کینیییم کیه ایین شیعیار و  گردد، با گوشت و پیوسیت درک یم یم

ضید  درک استعیاری میورد اسیتینیادش تیا چیه حید میخیرت و بیه
مناف  مردم عمل کرده است و از مدعیان این گیونیه شیعیارهیا 

 گزینیم.  دوری یم

 

هیییای میییبیییتیییتز بیییر درک اسیییتیییعیییاری و  هیییرچیییه بیییییییشییییر نییی یییرییییه
یییم و کییارکییردهییای  چییارچییوت  فییرابییگییی 

هییای مییفییهییویم را بیییییشیییر
 بییفییهییمیییییم، تییوانییاب  مییا در  درسییت و نییادرسییت آن

هییا را بیییییشیییر
 در جیینییبییش انییقیی بی 

ز
شیینییاخییت تییرفیینییدهییای تییبییلیییییغییابر انییحییراس

امیییون آن بیییییییشییییر  فیییزوبز یم د و قیییدرت افشیییاگیییری میییا پیییی  گیییی 
 شود.  یم

-----------------------------------------------   

۹ .   https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive 
linguistics 

 

هیاب  کیه بیا  ، "اسیتیعیارهمدارک  دانسدونو  ورج  يسا  .  ۳
 یم
ی
 کنيم"، برگردان  آن زندگ

 
زابديد  ، انیتیشیارات  هانشاه مدیر

 آراه. 

 ادامه درک استعاری و شعارهای سیاسی 



 بیرای اقیدایم عیادالنیه در  و اقتهادی محروم یم
ً
سازد، قیطیعیا

اش را داشیتیه  موارد یاد شده نسبت به زنان میهن ما نه اراده
 مناسبات خیانیواده، قیانیون خیانیواده  

ٔ
و نه توانش را. در زمینه

کشور که فر  را بیر میطییی  بیودن و میطییی  میانیدن زنیان در 
انیه و حیق تیعیدد  برابر ارادٔه شوهر گذاشته، مقررات زن ز سیتیی 

بییچییه هییا را  زوجییات بییرای مییردان و از هییمییه بییدتییر ازدواج دخیییر
ان میا   چینیدیین نسیل از زنیان و دخییر

ی
ترویییییج کرده، و در زندگ

 وجود آورده است.  ف اییع دردناک به

 

ز  الیمییلییل رفی  تیمیایم اشی ییال تیبیعیییض عیلییییه  رد کینیوانسیییون بیی 
بییچییه ز رد اعیی میییییه  زنییان، الیییحییه ازدواج دخیییر هییا، و هییمییچیینییی 

سییازمییان مییلییل مییتییحیید در مییورد رفیی  خشییونییت عییلیییییه زنییان، 
انیه رژییم والییت فیقیییه  هاب  آشی یار از میاهیییت زن نشانه ز سیتیی 
 است. 

وییژه از   ورعمده زنان جوان کیه بیه در شهریور ماه امسال به
شیییدنییید، بیییه نیییقیییطیییه اتییی یییای  سیییوی دانشییی یییوییییان حیییمیییاییییت یم

ا  ا  اعیر ها در  ها علیه ح ات اجباری تبدیل شدند. اعیر
 زنییان از سییوی 

ٔ
روزهییای نییخییسییت بییر آزار و اذیییت خییودهانییه

عوامل رژیم متمرکز بودند و پایان دادن بیه حی یات اجیبیاری 
 شدند.  را با قدرت خواستار یم

 

ا  " که در هفتهبرایآهنگ " هیا بیه هود  های ابتدای اعییر
ضان تبدیل شد، فهرستر از نگرابز  هاب  بود که مردم در  معیر

هیای  های اجتمایع ابراز کرده بودند: از هکوت آزادی شبکه
، فقر، کودکان مهاجر افغان، انقرا  حیات وحیش در  مدبز

هیییای  آمیییوزان، نیییخیییبیییگیییان در زنیییدان اییییران، هنیییوشیییت دانیییش
سییییایس، فسییاد، و شیعییارهییای تییوخییایل  
 عییادی. 

ی
گییرفییتییه تییا آرزوی ییی  زنییدگ

 ارائه شده به فعاالن 
ن
اج برگرفسه از س ین
 های شارگری  اتحادیه

 

 آذر سپهر 

 

یی بییا  وقییاییی  سییه مییاه اخییی  ایییران کییه در قییالییب جیینییبییشر
، آزادی" آغاز شد، به

ی
همان اندازه   شعار: "زن، زندگ

ز بییوده  کییه حییمییاسییه سییاز بییوده، پیییییچیییییده و دشییوار نییی 
است. قهرمیابز زنیان، جیوانیان، دانشی یوییان، و میردم 

هیای  زمان با اعمال خشیونیت دیدٔه کشورمان هم ستم
ان و مزدوران جمهوری اس یم بیازتیابی    رهیی

انسابز غی 
 شییبیکیه

ً
ده در جییهیان و خهییوصیا هیای اجیتیمییایع  گسییر

 همراه داشته است.  به

 شییهییریییور مییاه آغییاز شیید 
ٔ
ا  هییاب  کییه از میییییانییه

اعیییر
ا  حییلییقییه ٔه اعیییر هییای مییردم ایییران  ای جییدییید از زنیی ییی 

ا  بیییه حییی یییات  اسیییت. تیییبیییدییییل شیییدن هیییییییی  اعییییر
  ییرد دیییکییتییاتییوری، سییی   ییبییییییع 

ٔ
اجییبییاری بییه مییطییالییبییه

ش تیی ییربییه ز هییای  هییای سییال هییای تییلییخ مییردم مییا در خییی 
است که اکنون تبیلیوری نیو  ۹۲۱۱، و ۹۲۱۶، ۹۲۱۱

تییر گییردیییده  لییحییاا زمییابز  ییوالبز  تییر شییده، و بییه  پیییییدا کییرده، پییردامیینییه
 است. 

 

فساد و سوِءمدیریت اقتهادی کشور، ثروتمند شدن افیراد وابسیتیه 
تیر میردم  سابقیه به حاکمیت در مقیاس ن ویم و فقر و محرومیت بی 

 ، عادی را موجب شده اسیت. حیتر بیر اسیاس آمیار رسیا حیکیومیتر
 یم مییییلییییون

ی
کینیینیید. زنییان، میثییل هیمیییییشییه،  هییا نیفییر زییر خییط فییقییر زنییدگ

ز وضیع ز قربانیان چنی  ز جمهوری   اند، به نخستی  خهوص که قوانی 
 از  یرییق 

ی
اس یم ایران فرصت بهبود بیخیشیییدن بیه وضیعیییت زنیدگ

مشییارکییت در اقییتییهییاد رسییا کشییور را از آنییان گییرفییتییه و در تیینییگیینییا 
 قرارشان داده است. 

ی و قتل  رد  به امیتن (  نینا) مهسادستگی 
ُ
گناه ناکرده، بانوی جوان ک

ای  کییه از شییهییری در کییردسییتییان بییرای دیییدن دوسییتییان و  سییالییه ۳۳
اش به تهران آمده بیود پیس از  بیازداشیت از سیوی "گشیت  خانواده

ا  را در مییییان میردم و افی ییار  ارشیاد" رژیییم، میوجی از انییزجیار و اعییر
 و بی 

اعییتیینییاب   تییوجیییه و بی  عییمییویم بییرانییگیییییخییت. قییتییل مییهییسییا امیییییتز
ا   هان حکومت به اعیر

ٔ
انه های خانواده و مردم، با تندروی  متکیی

 رهیییی حییکییومییت 
ٔ
ابددراهددیددم جییمییهییور  و رئیییییسای  عددیل خددامددنددهفییزاییینییده
انه ح ات اس یم در  ( و رهنمودهای آنان بهرئییس اجرای سختگی 

 ارتبایط تنگاتنگ بود. 

 

بیش از چهل سال مهونیت عوامیل رژییم از روبیرو شیدن بیا اجیرای 
ت و شتم عدالت و م ازات شدن به ها، ت اوزهیا، ییا  خا ر ایراد ضز

ه ها  قتل ای زنان در جمهوری اس یم، منب  نیگیرابز و   ی مکرر و زن ی 
هیا بیوده اسییت.  کیابیویس دهشیتینییاک در خیوات و بیییداری بیرای تییوده

د و پینیهیان  های نامویس  وحشیییانیه را نیادییده یم حکومتر که قتل گیی 
لیحیاا قیانیوبز شیهیرونیدان درجیه دوم  کینید ییا زنیان را بیه حتا تأیییید یم
های اجتمایع، سیایس،  کند و آنان را از حضور در عرصه قلمداد یم

 ۹۱                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

 و سه ماه حماسه و مقاومت مردمی »زن، زندگی، آزادی«تأملی بر جنبش 

۱۱ادامه در صفحه   



 ۹۹                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

 و سه ماه حماسه  »زن، زندگی، آزادی«ادامه تأملی بر جنبش 

ز واقعیت ز آن از   نی  ز ایین آهینیگ و تیحیسیی 
های نات نهفتیه در مییر

سییییوی بسیییییییییاری و رواج آن در میییییییییان افییییراد، نشییییان از وسییییعییییت 
هیییاب  داشیییتیییه اسیییت کیییه جیییوانیییان در روزهیییای نیییخیییسیییت  نیییارضیییاییییتر 
ا  پییییا خییییاسییییتیییینیییید. واکیییینییییش رژیییییم بییییه  هییییا بییییه خییییا ییییر آن هییییا بییییه اعیییییر
یضییان، مییثییل هییمیییییشییه، مییرگ خییواسییت ی م هییای مییعیییر آور بییوده  بییار و هر
 است. 

هییای  ای پییرشییمییار از جیینییایییت هییای اجییتییمییایع شییواهیید ویییدئییوب   رسییانییه
ی کیرده یضیان مینیتییشر ت و شیتییم  میزدوران ویل فیقیییه عیلییییه میعییر انید. ضز

ضان، لگد زدن مکرر به ه، شلی  گلیولیه بیه ا یراف  وحشیانه معیر
ر  ز ز مردم با میوتیور، تیی 

 نزدی ، زیر گرفیر
ٔ
ه، چشم، و بدن از فاصله

، از  و  بنا 
ی
به گزارش شاهدان( استفاده از س   گرم و میهیمیات جینیگ

ا  آنییان  شیییییوه یضییان و پییاسییخییگییوب  بییه اعیییر ی
هییای بییرخییورد بییا مییعیییر

 اند و هستند.  بوده

 

نییفییر اسییت  تییعییداد زیییادی در  ۴۱۱تییعییداد کشییتییه شییدگییان بیییییش از 
 ۹۱بلوچستان و کردستان( و تا کنون تعداد دستیگیی  شیدگیان حیدود 

هزار نفر گزارش شده است. اع م حی یم اعیدام بیرای عیدٔه زییادی از 
ا   میییبیییارزان راه آزادی را  بیییازداشیییت شیییدگیییان اعییییر

ٔ
هیییا نیییگیییرابز هیییمیییه

ون کشیییدن  هیای شیدیید بیه همراه داشته اسیت. شیکینی یه به قهید بیی 
اف و  سخنان مورد ن ر رژیم از بازداشت شدگان یا به اصیطی   اعییر

ز  ُمِقر آمدن آنان و محاکمه وپاشوی هیییییی  و اجیمیایل بیدون  های بشی 
یس آنییان کییه مییتییهییم نییامیییییده شییده انیید بییه وکیییییل مییدافیی ، مییثییل  دسیییر

همیشه، شیؤه عمل رژیم بوده است. تا کنیون بیا اعیدام دو میعییر  
حرکت درآمیده  ساله سازوکار اجرای عدالت رژیم به ۳۲و  ۳۳جوان 
 است. 

 

هییای اییین رژیییم اییین اسییت کییه مییانیینیید ییی  قییدرت  یییگ از مشییخییهییه
کینید، انیگیار کیه بیا میردم کشیوری کیه بیر آن  اشغالگر با مردم رفتیار یم

ای ندارد. گزارش تیخیرییب خیانیه عیمیوی  حاکم است هیش نوع همگتز 
اضز در  ساله ۹۶، دخیر نیسا شاکریم ای که از یگ از  ت اهیرات اعییر

تهران ربوده شد و پیکر مهدوم او را رژیم همراه با تهدیدهای مکرر 
اش داد تییا در گییورسییتییابز بییه انییتییخییات خییود دفیین گییردد،  بییه خییانییواده

هیای رژییم میبیتز بییر  چیالیش کشییییدن دروغ عینیوان میی یازابر بیرای بییه بیه
ایینیکییه کشییتیه شیدن او بییه دسیت اراذل و اوبیاش رژییم نیبییوده اسییت، 

 گییزمییه هییای فیلییسیطییییینییییان بییه ییادآور تیخییریییب خییانیه
ٔ
هیای دولییت  وسییییلییه

 اهائیل است. 

 

هیا ییا  ای زیاد از مردان جوان کشته شیده در خیییابیان در حایل که عده
ز از  انید، رواییت ها در زیر شکینی یه بیوده زندان هیای زنیان بیازداشیتر نیی 

صییورت تیی ییاوز جیینییشیی سیییییسییتییمییاتییییی  بییه آنییان  هییا بییه اییین شییکیینیی ییه
از قول یگ از زندانیان که نرگس محمدی کند. افشاگری  ح ایت یم
 به 
ً
ا منتقل شده است، ت یسر برای علتز کیردن ایین زندان اوین اخی 

هییا اسییت.   جیینییایییات و پییاسییخییگییو کییردن رژیییم و عییامیی ن اییین جیینییایییت
هیای جینیشی در  های دیگیر زنیان زنیدابز از تی یاوز و خشیونیت گزارش

کینینید.  های سیستمیاتییی  را تیأکییید یم مورد آنان صحت این شکن ه
 
ٔ
رفیییتیییار رژییییم جیییمیییهیییوری اسییی یم بیییا میییردم اییییران بیییا رفیییتیییار ظیییالیییمیییانیییه

ز زندددان ابدددوغددریدد  هییای آمییرییی ییاب  عییلیییییه مییردم عییراق در  نیی ییایم نیییی 
، زن و مرد، چند روز پیس از آزادی  شباهت دارد. حداقل سه زندابز

ییی زده از سیییییییاهیییچیییال انییید. خیییون ایییین  هیییای رژییییم دسیییت بیییه خیییودکشر
بیگناهان هم به گیردن جیمیهیوری اسی یم اسیت. رونید نیگیران کینینیدٔه 
 زن( بییوده اسییت. جسیید 

ً
یضیان  عییمییدتییا ی دییگییری "نییاپییدییید شییدن" مییعیییر

 عیوامیل رژییم،  چنید زن جیوان پیس از ربیوده شیدن بیه
ٔ
وسیییلیه

هییای نیی ییامیییییان در آمییرییی ییای  هییای حییکییومییت مشییابییه جیینییایییت
جیینییوبی در یس چییهییل سییال گییذشییتییه اسییت. دخییالییت عییوامییل 

این من ور است که اجیازه دهید رژییم  لباس شخا رژیم به
د، بییه حییس نییبییود  از جیینییایییت هییای عییوامییل خییود فییاصییلییه بییگییی 

 افزاید.  امنیت از سوی مردم یم

در مورد اسیتیفیاده از خشیونیت جینیش )UNICEF(یونیسف  
  یونیسف،  به

ی
دهید و  ( هشیدار یم۹۱۱۶عنوان س ج جنگ
ز خشییونییت اییین را مییطییر  یم هییاب  "مییخییزن  کیینیید کییه در چیینییی 

 و میعینیوی یی  جیامیعیه" نیقیض یم ارزش
ی
شیود تیا  های فرهنگ

شیییان بیییاشییید.  ییییادآور نیییاکیییایم آنیییان در میییحیییافییی یییت از جیییامیییعیییه
هیای  استفاده سیستماتی  رژییم از تی یاوز و سیاییر خشیونیت
 تیرس بیه

ٔ
مینی یور  جنش در ضمن با هیدف اسیتیفیاده از حیربیه

ز زنان از فعالیت است.   بازداشیر

 

کت دانش اعیتینیاب  رژییم بیه جیان  آموزان در ت اهرات و بی  هر
 
ی
ا  آنان از دییگیر وییژگ هیا بیوده اسیت. کشیتیار   هیای ایین اعییر

م   هر
ٔ
کودکان بیه تیعیداد زییاد در کیردسیتیان و بیلیوچسیتیان لیایه

/  ۳۱دییییگیییری بیییر پیییییییشیییابز ایییین رژییییم اسیییت. در   ۳۱نیییوامییییی
تشددکددیددالخ دمدوفددراتددیددک زنددان   –آذرمیاه، روز جییهییابز کییودک 

وییژه   دفیاع بیه ای پایان دادن به کشتار میردم بی  در بیانیه ایران

پذیرترین گروه اجتمایع در جامعه را  کودکان در مقام آسیب
 بییرای  خیواسیتیار شید و حیمیاییت سیازمیان

ر
س وهیای مییر هیا و نیی 

ی کییودکییان و روانییه کییردن  ی از عییادی شییدن دسییتییگییی  جیلییوگییی 
 سیازمیان  آنان به کانون

ٔ
هیای اصی   و تیربیییت  زییر می یمیوعیه

هییا بییرای کییودکییان میی ییرم(، پییایییان دادن بییه روانییه کییردن   زنییدان
دلیییل  کودکان و نیوجیوانیان بیه میؤسیسیات اعهیات و روان بیه

شعار دادن، و پایان دادن به نیقیض حیقیوق اولیییه کیودکیان از 
بچه  ها( را خواهان شد.  جمله ح ات اجباری  دخیر

 

های مختلف از چیهیل وسیه سیال پیییش از  زنان و مردم از قشر
ارنید.  های زن سیاست ز انه و تحقی  و خشونت روزمره بیی  ز ستی 

جوانان در لوای این حکومت دیکتاتوری مذهتی که هرگونیه 
ا  را جیرم یم شیمیارد آیینیدٔه خیود را تیاریی   مخیالیفیت و اعییر

، آزادیبیییینیینیید. شییعییار " یم
 
" مییبییارزه در راه حییقییوق زن، زندد،

 
ی
ز زنییدگ ای عییاری از اییی ییاد  پییایییمییال شییدٔه زنییان و بییرای داشیییر

ی های دولتر و مذهتی است. این رژیم در  تنگناها و سختگی 
ی نسییبییت بییه زنییان هییمییچییون   ییول حیییییات خییود از سییخییتییگییی 
فشارسن ی برای هکوبگری مخالیفیان اسیتیفیاده کیرده اسیت. 
هر بار که جمهوری اس یم نسیبیت بیه تسیلیط ییا بیقیای خیود 

احساس نگرابز کرده است به افزایش 
۱۱ادامه در صفحه فشییار بییر زنییان مییتییوسییل شییده اسیییت.   

 
ٔ
رفسار رنیم  مهوری اسالیم با مردم ایران با رفسار ظا مانه

های آمریساجی علیه مردم عراق در زندان ابوغری   ناایم

، زن و مرد،  ند روز 
ن
ن شباهت دارد. حداقل سه زنداج نیر

های رنیم دست به خودفیسر  پس از آزادی از سیاهچال

اند. خون این بیگناهان هم به گردن  مهوری اسالیم  زده

 است. 



 ۹۳                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

 و سه ماه حماسه  »زن، زندگی، آزادی«ادامه تأملی بر جنبش 

ز رویییکییردی مشییابییه اییین  رژیییم نسییبییت بییه مییخییالییفییت دانشیی ییویییان نییی 
اهریم مهم در اجرای این سیاست بیوده گشت ارشاد داشته است. 

دست گیرفیتیه اسیت،  است. از زمابز که جمهوری اس یم قدرت را به
 دولت

ٔ
نیقیل   بیه ۹۲۱۵تیا  ۹۲۱۶هیای  استثنای سال به -های آن همه

   بر اجیرای حی یات و دییگیر امیور بیه -(ایسنااز منب  
ر
اصیطی   اخی س

 زنان را هدف گرفته
ً
 و عمدتا

ً
 اند.  اند تأکید ورزیده که منحرصا

                                                                                       

انید کیه آمیریی یا در ایی یاد  و هان و کارگیزاران رژییم او میدیع ای خامنه
ضان را به تیبیابز بیا قیدرت هیای  اغتشاش در کشور دست دارد تا معیر

خارجی علیه ن م عیمیویم و امینیییت کشیور میتیهیم کینید. در ایین میییان 
وی انت ایم، بسی یان، سراه پاسیداران، و اراذل و  یگان های ویژٔه نی 

اوباش لباس شخا مسلح، با مهونییت کیامیل میردم را در میعیر  
ت و شتم قیرار داده عیدهٔ بسیییاری از شیهیرونیدان را  کیه در  انید و  ضز
کییت نییداشییتییه ا  هر انیید یییا  انیید( نییابییییینییا کییرده انیید و رهییگییذر بییوده اعیییر

تیین  ۴۱۱انیید. شییمییار زیییادی از اییین  هییاب  دیییگییر مییعییلییول کییرده شیی ییل بییه
ا  باخته جان هیا کشیتیه  هیای رژییم در خیییابیان هیا در حیمیلیه هیای اعییر
اندازی اند. آتش شده ده، انف ار، و تی 

زنددان اویدن ها در  سوزی گسیر
 زنیدان در روز شینیبیه  که به

ٔ
 شیاهیدان سیاکین میحیلیه

ٔ
میهیرمیاه  ۳۲سیله

داری شد، نشان دهند که عاری بیودن کیامیل و میطیلیق رژییم  یم  فیلمیی
ای انسانیت در برخوردش با کسابز اسیت کیه در بیازداشیت ییا  از ذره

درواق  اسی  آن هستنید. هینیوز ا ی عیات روشیتز از تیعیداد و اسیایم 
 باختگان این حادثه منتشر نشده است.  جان

ز جیان زنان زندابز با به از  دهینیده هیاب  تی یان شیان رواییت خیطیر انیداخییر
اند، ازجمله این که مسئوالن زندان آن شب قیبیل  آن شب نقل کرده

هییای مییخییتییلییف  نشییابز را از بییخییش هییای آتییش سییوزی، کییپییسییول از آتییش
 زندان خارج کردند. 

 

گذارد. جان کسیابز   ایران دوران خطرناک و پرت  ا را پشت ه یم
که در چنگال جمهوری اس یم اسی  هستند در خیطیر اسیت. آزادی 

ز کنیم.  بی  ط زندانیان سیایس را بخواهیم و تضمی   قیدوهر

 

رژیم والب  قهد دارد با خشونت محض "ن ام" خود را حفیظ کینید 
یوع سیییایس و در رسیدن به این هدف ت ش یم -کینید میطیالیبیات مشر

ی-اجییتییمییایع یضییان را بییه درگییی  ی
ز و  مییدبز مییعیییر  خییونییی 

ٔ
هییای مسییلییحییانییه

ز بکیشیانید بیه خشونت    ایین امییید کیه بیه وحشیییگیری خیود بیه آمی 
ٔ
بیهیانیه
وعیت ببخشد.   ایران" مشر

ٔ
ی از ت زیه  "حفظ امنیت" و "جلوگی 

 

ز   یی مییخییرت در اپییوزیسیییییون رژیییم وجییود دارد کییه  درعییی  حییال، بییخییشر
هییای اجییتییمیایع خییارج از کشییور،  بیرخیی ف ادعیای تییلیویییزیییون و شییبیکییه

وهیای ایین  پایگاه سیایس و اجیتیمیایع ای در جیامیعیه اییران نیدارنید. نیی 
ز ترتییب،  اپوزیسیون  رفدار خشونِت  هرچه بیشیر هستند. به همی 

ز وجود دارند که ادعا یم افراد بی  جیای میردم اییران  کننید بیه اعتباری نی 
ان مییخییتییلییف خییارجی میی قییات یم صییحییبییت یم کیینیینیید، و  کیینیینیید، بییا رهیییی

هیای خیارجی بیه هیر شی ییل اعی م  ها ییا میداخیلیه نف  افزایش تحریم به
هییاب  کییه تییا کیینییون در جیینییبییش  کیینیینیید، مییواضیی  و مییطییالییبییه مییوضیی  یم

اضز وجود نداشته  اند.  اعیر

هییای میییقیییییییم خیییارج در ایییین میییدت  هیییا و چیییهیییره بییرجز از شیییخیییهیییییییت 
تیییوانییید  انییید کیییه جییینیییبیییش بیییدون حیییمیییاییییت خیییارجی نیییا اسیییتیییدالل کیییرده

ایدداالخ مییعیینییای حییمییایییت  احییتییمییال زیییاد بییه مییوفییقیییییت بییرسیید. اییین بییه بییه

 مددسددحددده 
ٔ
هییای  هییا یییا سیییییاسییت از اییین چییهییره اروپدداو اتییحییادیییه

 خاص مورد ن ر آنان است. 

 

 میا 
ٔ
درد و رنیج  عدراقو  افد دانسدسدانمردم کشورهای همسیاییه

ز حییمییایییتر را احسییاس کییرده انیید. هیینییگییایم کییه در سییال  چیینییی 
وی نیی ییایم بییه ایدداالخ مددسددحددده امددریددسددا (   ۳۱۱۹)   ۹۲۱۱ نییی 

گسیییل کیرد، ادعیا کیرد کیه ایین کیار بیرای خی ض اف انسدسدان 
و آزادی زنییان افییغییانسییتییان  ا ددقدداعدددهمییردم افییغییانسییتییان از هر 

انید و  اسیت. از آن زمیان تیا کینیون هیزاران افیغیابز کشیتیه شیده
ز آیینیدٔه  کشیور ییا میردم ایاالخ مسحدده  بیدون در نی یر گیرفییر
شی ییل خیارج  مذاکره کرد و از کشور بیه با بان، با اف انسسان

هیا و نیتیاییج  شد که دروغ بودن ادعیاهیاییش را افشیا کیرد. تیأثیی 
ز در پاسخ  یت  و عراق در ایاالخ مسحده مخرت "کم "  نی 

 خیییارجی خیییود را نشیییان داد و 
ٔ
بیییه ایییین  یییرفیییداران میییداخیییلیییه

ز   همچنان یم دهد. آیندٔه ایران را فقط باید مردم اییران تیعیییی 
 کنند. 

 

، اکیییر مییردم ایییران تشددکددیددالخ دمددکددراتددیددک زنددان ایددرانمییانیینیید 
 
ٔ
مخالف هر نوع مداخلیه خیارجی هسیتینید و هیر نیوع میداخیلیه

یالیسم و  وی اپوزیسیییوبز کیه خیود را بیا آن میتیحید امی  هر نی 
 کنند.  کند، محکوم یم یم

 

هییای غییی  انسییابز رژیییم، تییا کیینییون آتییش  بییا وجییود تییمییام اقییدام 
ا  ها و این جینیبیش خیامیوش نشیده، و زنیان، جیوانیان و  اعیر
 ای اسیییتیییوره خیییواهیییان اییییران، بیییا شییی یییاعیییت و فیییداکیییاری آزادی

دهند. تنها با اتحاد   اسطوره(وار همچنان به مبارزه ادامه یم
 و آزاده کشورمان یم توانیم بر این رژییم 

ر
س وهای میر همه نی 

، فاسد، خشن، و فریب ار غلبه کینیییم. جیداب  دیین از  زن
ز ستی 

زن، هییای جیینییبییش  دولییت راه را بییرای دسییتیییییابی بییه خییواسییتییه
، آزادی 

 
 هموار خواهد کرد. زند،

 

مبارزه زنان و ملت ایران برای آزادی و عیدالیت اجیتیمیایع در  
وهیای میییهین  و  گرو تشکیل مبارزه میتیحید نیی 

ر
س پیرسیت و مییر

خواه اییران، زنیان و میردان، بیرای  اقدام متحدانه مردم آزادی
دمیکیراتییی  و بیرای -ای مییل ای اد ی  ن ام است: جمهیوری

 آزادی و عدالت اجتمایع! 

 

، آزادی
 
 زن، زند،

 زندانیان سیای! 
ٔ
 آزادی برای همه

 نه به اعدام! 

رنیم والجی قصد دارد با خشونت محض  ناام  خود را 

فند،  حدظ فند و در رسیدن به این هد  تالش یم

وع سیای ضان را به -ا سما -مطا باخ مشر  معیر
ن
مدج

ی ن و خشونت درگیر  خونتر
ٔ
ن بکشاند  های مسلحانه آمیر

   حدظ  این امید فه به وحشیگری خود به به
ٔ
بهانه

وعیت   ایران  مشر
ٔ
ی از تجزیه امنیت  و   لوگیر

 بب شد. 



 

وی شگدت ی است، وه  ه نیر ن  انگیر

 هاجی فه به هم پیوسسه است!  دست

 

 

شعر با پرسشر کوتیاه: "از دل و دییده  
تر هم/ آیا هسیت؟"، و بیا پیاسی ز  گرایم
شییود. از  ای: "دسییت"، آغییاز یم واژه تیی 

میان "زین همه گوهر پیدا و نهان در تن 
و جیییییییییان"، شیییییییییاعیییییییییر  "دسیییییییییت" را  

  قییییییدرتییییییر" یم "گییییییران
ٔ
دانیییییید، زیییییییرا هییییییمییییییه
"دستاورد"ها و "اسبات جهان" در "زیر 

" فیعیالیییت ِ
ز هیای "دسیت"هیای خیود  نگی 

بشر است، و هیش "سلطنیت" ییا قیدربر 
" نیبیوده اسیت.  ز سیایس در جهان "چینیی 
کند، ناگهان به ش یل  گوب  یم تا این ا، شاعر که گوب  با خودش ت 

انییه میینییدانیه بییا میخییا ییبیش سییخیین راهیییی
ای را آغییاز و بییه او تییوصیییییه  هییز
هایت را بسیریار بیه کیار" و "کیوه را چیون َپیر کیاه از  کند که "دست یم

 ه راهت بردار". 

 

تیوانید فیقیط  از آن ا که مخا ب دوم شخیص اسیت، میرجی  آن یم
یی اجییتییمییایع، یییا قییوم ی یهییای   ییی  فییرد، گییروه، قییوم، یییا قشر ی هییا و قشر

شییود   دیییدگییان( بییاشیید. حییتر یم گییونییاگییون اجییتییمییایع ییی  کشییور  سییتییم
شیمیول اسیت. میخیا یب پیرسیشیگیر  گفیت کیه میخیا یِب شیاعیر جیهیان

تیوان بیا "دسیِت"  پیرسید چیگیونیه یم اش از خود یم برای افزایش آرایه
ز پییرسییش را   تیینییهییا "کییوه را چییون پییر کییاه از ه راه" بییرداشییت؟ هییمییی 

، اجییتییمییایع، زیسییت مییحییییییط، یییا اقییتییهییادی  کیینییشییگییر سیییییایس، مییدبز
یسید، کییه چییگییونیه یم یم ی تییوان ییی  قیدرت سییییایس تییا  تیوانیید از خییود بییی 

 مییایل و جییابز کییم
ٔ
تییر از ه راه بییرداشییت و  دنییدان مسییلییح را بییا هییزییینییه

وب  نو و مردیم را جایگزین آن کرد.   نی 

دهد: "وه  شاعر که گوب  ذهن مخا ب را خوانده است، ادامه یم
وی شییگییفییت ی اسییت/ دسییت چییه نییی  ز هییاب  کییه بییه هییم پیییییوسییتییه  انییگییی 
ی آراه، با زبابز شاعرانه و  اندیشمندانه  است". شاعر، به مثابه رهیی

 راِه عیقیب نشیانیدن و شیکیسیت دادن  یم
ی
گوید که اتیحیاد و هیمیبیسیتیگ

وزی نیهیاب  اسیت. وگیرنیه دشیمین   پیس از پیی 
وزی و حیتر دشمن تا پیی 

ی 
 
مییییاد ی و غییییی 

 
خییییود هییییرگییییز رضییییایییییت نییییخییییواهیییید داد میییینییییافیییی  مییییاد

شدگان را به آنان پیس  دیدگان، استثمارشدگان، و سلب مالایت ستم
 دهد. 

 

یی اجییتیییمیییایع بیییا "دسیییت"هییای دییییگیییر  ی پییس بیییاییید "دسیییت" ییی  قشر
یهیای اجیتییمیایع بی ییییونیدد. بیاز ییس ی میینیافیی  و حیقیوق بینییییادییین  قشر گیی 

 ی  قشر ستم به
ٔ
های اجتمایع  غارت رفته دیده با هم اری دیگر قشر

 ۹۲                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

 ، »دست«برداشتی از 
 شعری از فریدون مشیری

 

 نویسنده:احسانصالحی

تیییر خیییواهییید بیییود تیییا هیییر یییی  از آنیییان  هیییزیییینیییه بیییدون شییی  کیییم
 تنهاب  با حاکم ستمگر مبارزه کند.  بخواهد به

وزی  هیای پیی 
 
از این روست که شاعر ب فاصیلیه ییگ از سید

یا دلیل شکست تا کنوبز مبارزات متعدد پیراکینیده ییا جیدا از 
، هر که به هر  کند: "به هم را این گونه قا عانه بیان یم ز یقی 
 هایش بسته است".  جای، در آید از پای/ دست

 

بیینیدد، بییرای  هییاییش را خییودش نیا از آنی یا کیه کشیی دسیت
ز  مییخییا ییب آرییاه آشیی ییار اسییت کییه کسییابز دسییت هییایییش  و نییی 

وی   انید کیه یم پاهایش و زبانش( را بسیتیه خیواهینید حیاصیل نیی 
انیید کییه  کییارش، یییعییتز دسییتییاوردش، را بییدزدنیید. اییینییان کسییابز 

یشیان، پیییونیدی تینیگیاتینیگ بیا بیقیای  حفظ یا کسب سود بیشییر
وهای هکوبگرش دارد؛ کسابز  اند کیه از بیقیای  حکومت و نی 

ی را یم ن ام حاکم بیییش
 
گیمیان خیود  بیرنید و بی  تیریین سیود میاد

هیای بسیتیه" را نیخیواهینید گشیود کیه ایین بیرابیر بیا  این "دسیت
 حاکم  و دیگر استثیمیارکینینیدگیان وابسیتیه بیه آن 

ٔ
نابودی  بقه
 خواهد بود. 

، یم دسییت ز  نییاآرییایه از  هییای بسییتییه، هییمییچیینییی 
ٔ
تییوانیید نییتییییی ییه

حقوق خود، سکوت و تسلیم از ه ناچاری، خیفیقیان، نیبیود 
هیییای صییینییی ز مسیییتیییقیییل، و  آزادی بیییییییان، نیییبیییود آزادی تشییی یییل

" او فییقییط بییا دسییت هکییوت بییاشیید. "دسییت
ٔ
هییای  هییای بسییتییه

بسته ییا هینیوز بسیتیه نشیدٔه کسیابز گشیوده خیواهید شید   نیمه
گ داشته  اند، دارند، یا خواهند داشت.  که با او مناف  مشیر

 

ک بییه غییارت  بییرای دسییتیییییابی بییه اییین میینییافیی  و حییقییوق مشیییر
ز ستم دیدگان را به  رفته، شاعر این بار "پیوند" و "پیمان" بی 

د یم ز ۴۱ادامه در صفحه "دسییت در کیینیید:  مییخییا ییب گییوهر  



 : : پیوند دو جیان!/ دسیت در دسیت کشی/ ییعیتز دست کش/ یعتز
تییوانیید پیییییونیید و  پیییییمییان دو عشییق!" میینیی ییور از "پیییییونیید دو جییان" یم

ز ستیم  بی 
ی
دییدگیان بیاشید کیه حیکیومیت تیا کینیون هسیخیتیانیه   همبستگ

گیری، خیفیقیان، هکیوت، و  کوشیده است با تزویر، رییاکیاری، خیدعیه
 آنیان جیداب  بیییفیکینید. حیکیومیت بسیییار بیییشییر از  وحشت

ز آفریتز بیی 
دیییدٔه پییراکیینییده آرییاه اسییت کییه اتییحییاد و  خییود آن "جییان"هییای سییتییم

ز آنان برابر با بیرافیتیادنیش خیواهید بیود. میراد از "پیییمیان   بی 
ی
همبستگ

دوسیتر  تواند عهد و پیمیان میبیتیتز بیر میحیبیت و هیمینیوع دو عشق" یم
ز ستم ی حیقیوق غیارت شیدٔه آنیان  دیدگان برای حفظ یا باز س بی  گی 
 باشد. 

 

 ن یام
ٔ
ز همه داری  هیای همیاییه دیکتاتوری والب  و فقاهتر ایران و نی 

 
ی
  ها و ارزش جهان امروز با این ویژگ

ی
ز  بقات  های همبستگ آفرین بی 

 بی 
هاست که در درون کشیور دو  پایابز دارند. دهه زحمتکش دشمتز

خییودی"  سییتییم ییت اسیی م ( و "غییی   "خییودی"  ام 
ٔ
دیییدگییان( را   ییبییقییه

هیییا حیییفیییظ "نییی یییام" اسیییت کیییه "اوجیییب  شیییاهیییدییییم. هیییدف خیییودی
 واجبات" است. 

ی و نژادپرستر  در سطح جهان شاهد پدیده ز هاب  مانند مهاجرستی 
وهای سیایس عیوام فیرییب و فیاشیییسیت بیرای   هستیم که دستاویز نی 

مییییانییییدٔه  اییییین بییییهییییانییییه تییییه کسییییب قییییدرت سیییییییییایس شییییده اسییییت تییییا بییییه
  دستاوردهای زحمتکشان و محیط

ر
مانده را بیییش از پیییش  زیست باس

 بدزدند و غارت کنند. 

 

ی از ش ل ز ستم برای جلوگی  ی پیوند و پیمان بی    گی 
ٔ
دییدگیان، هیمیه

ایل هیای همیاییه این نی یام ای  سیاالر جیهیان سیییاسیت اقیتیهیادی نیولییییی
یالیسیتر  های همایه مشابه همدیگر و مورد تأیید بنگاه ای  داری و امی 

ز  شیان  الیمیلییل پیول و بیانی  جیهیابز را در کشیورهیای مانند صنیدوق بیی 
  اجرا یم

ی
های آن تأکییید بیر فیرد و فیردگیراب   کنند، سیاستر که از ویژگ

هییای مییتییعییدد  دیییده خییود خییود را مسییئییول بییدبییخییتر  اسیت تییا فییرد سییتییم
ز آموزش، بهیداشیت  خودش مانند بی اری، نداری، هزینه های سنگی 

و درمان، مسکن، و انرژی، و ناامتز شغیل بداند. بنا بر این سیاست 
ز نیازهای زحمتکشان نیست و نیبیایید  اقتهادی، دولت مسئول تأمی 

 در اقتهاد دخالت کند تا مبادا "زیادی بزرگ و فاسد" شود. 

 

 بییه
ً
ز دلیییییل اسییت کییه  دقیییییقییا در جییوات دانشیی ییوب   ای خددامددنددههییمییی 

ی نکردن از خهیوض سیازی افسیارگسیییخیتیه، بیا  دربارٔه چراب  جلوگی 
سازی را  تشر و عهبانیت گفت: "احدی حق ندارد جلوی خهوض

د. دسییت دولییت بییاییید بیییییش از اییین از اقییتییهییاد کییوتییاه شییود."  بییگییی 
  بییه

ی
ز  عیی وه، کیینییش و مییبییارزٔه جییمیییع از ویییژگ هییای پیییییونیید و پیییییمییان بییی 

ز عیلیت اسیت کیه  ستم دیدگان و در تضاد با فردگراب  است. بیه هیمیی 
ی تشیی ییل شییدت مییانیی  شیی ییل سییاالر ایییران بییه حییکییومییت دییین هییای  گییی 

ن تراسصن ز مستقل بوده است و  وزییر جیدیید و اکینیون  ، نیخیسیت یر
مستع ز بریتانیا، هنوز نیامده مخالیفیت هسیخیتیانیه بیا سینیدیی یاهیا و  

 های کارگری را اع م کرد.  اعتهات

 

الیییییسییم را تیینییهییا جییایییگییزییین   -را  مددارگددارخ تددا ددروقییتر نیی ییر  کییه نییولییییییی
دربییارٔه "جییامییعییه" پییرسیییییدنیید،  -دانسییت داری یم بییخییش همییایییه نیی ییات

ی بییه ز عیینییوان جییامییعییه وجییود  وقیییییحییانییه میینییکییر آن شیید و گییفییت: "چییی 
 و خانواده وجود دارند."  ندارد. فقط افراد مرد، افراد زن،

 

 ۹۵                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

یبییازگییردیییم بییه شییعییر "دسییت"  . شییاعییر در فددریدددون مشددیر
،  ادامیییه یم گیییویییید: "دسیییت در دسیییت کشییی داری اگیییر/ دابز

 کند از دوست به دوست".  ها که بیان یم دست/ چه سخن

ز ستم پیوند و پیمان هم آغازی برای گفت دیدگان و  وگو بی 
 اسیییت، و هیییم عیییامیییل 

ر
س وهیییای سیییییییایس مییییر ز نیییی  حیییتر بیییی 

 و اتیحیاد  استح ام و پایداری گفت
ی
وگوست. سیود هیمیبیسیتیگ

دییییدگیییان اسیییت، و زییییان آن بیییرای تیییمیییام  تییی  سیییتیییم بیییرای تییی 
ک ون کشیور خیواهید بیود،  دشمنان مشیر شان در درون و بیی 

دشمنابز که هرگیاه نیییاز بیبییینینید، بیا هیم بیه جیان زحیمیتیکیشیان 
افییتیینیید. هییمیی ییاری ایییران بییا آمییرییی ییا و اعضییای نییاتییو در نییابییود   یم

 خیوبی در ایین میورد اسیت.  اف دانسدسدانو  عراقکردن 
ٔ
نیمیونیه

 جییز  هییا و هییدف نییقییشییه
ز
هییای شییوم هییر دو در نییهییایییت هییدس
ان نخواهد داشت.   مزدبگی 

 استثمار و غارت هرچه بیشیر

 

ی در شعر ای چینید کیه از دسیت  "لحی یه  خوانیم:  یم مشیر
 یییبیییییییب/ گیییریم میییهیییر بیییه پیییییییشیییابز بیییییییمیییار رسییید/ نیییوشیییداروی 

 تر از داروی اوست".  شفابخش

با نگایه موش افانه به این سه سطر، ن ابر ارزشمند بیرای 
بییییینیییییم کییه  یم ۴۱دیییدگییان پیییییش و پییس از انییقیی ت  تییمییام سییتییم
وری است:  توجه به آن  ها ضز

 

ز بیییمیار و ۹   و روج بی 
 عا  ز

ٔ
( همدردی و برقراری رابطه

ی
 
وبز یییا مییاد ، بییلییاییه از ه  پییزشیی ، نییه از ه نیییییاز بییی  گییراب 

 دروبز و انسابز آنان است. 
ً
 نیازهای عمیقا

 

ز "پییرچییم ۳  ( هییدف پیییییونیید و پیییییمییان، عیی وه بییر بییرافییراشیییر
ز یا درمیان درد و رنی ی اسیت کیه اگیر  شادی و شوق"، تسکی 

ز سیتییم ک نییییسییت، میمییکیین  در لییحی ییه اکینییون بیی  دیییدگیان مشیییر
  ، ز  میتیوسیط پیییشیی 

ٔ
است در آینده باشد. برای نیمیونیه،  یبیقیه

 تیی
ٔ
دسیت سیقیوط کیرده، درییافیتیه اسیت   که امروز به  بیقیه

ا  گ با آنابز دارد که دیروز اعیر شان بیه  که اکنون درد مشیر
 میتیوسیط  نابرابری و بی 

ٔ
عیدالیتر بیود، درحیایل کیه فیرییاد  یبیقیه

ا  آزادی های کشاورزان خوزستیان و  خواهانه بود. پس اعیر
آبی بییاییید مییورد حیمییایییت هییم کشیاورزان و هییم  اصیفییهییان بییه بی 
 ستم

ٔ
 گرفت.  های دیگر قرار یم دیدگان استان همه

 

پیییونید و  ( آنابز که مطالبات دمیوکیراتییی  دارنید بیایید هیم۲ 
،  هیم پیییمیان بیا کسیابز بیاشینید کییه میطیالیبیاتشیان سیوسیییالیییسییتر

جویانه است، و برعکیس. ایین  خواهانه و عدالت یعتز برابری
مییطییالییبییات هییرگییز جییدا جییدا بییرآورده نییخییواهیید شیید؛ اگییر هییم 
بشیود، بییدون شیی  میوقییت و نییاپییایییدار اسییت. عییدالییت بییدون 
 
ٔ
بییرخییورداری از آزادی واقیییع مییحییال اسییت، چییه در جییامییعییه

قییول  داری سیکییوالر در اییین و آن کشییور کییه در آن بییه همیایییه
ن  هیییییا و  داران" اسیییییت نیییییه آزادی بیییییرده "آزادی بیییییرده  دددددندددددتر

 همییایییه
ٔ
داری زیییر حییکییومییت  زحییمییتییکییشییان، و چییه در جییامییعییه

اش در اییییران کیییه در آن آتیییش  گیییری اسییی یم از نیییوع خیییلیییییییفیییه
اخییتیییییاران و نییهییادهییای ریییز و درشییت اقییتییهییادی و نیی ییایم  بییه

 لب رسیدگان.  دیدگان و جان به هکوبگر آزادند، نه ستم

 

 ظریف نانوشته در این ا ایین اسیت کیه هیر دسیتر نیه 
ٔ
نکته

هییای  تییوانیید و نییه بییاییید بییا دسییت "شییفییابییخییش" اسییت و نییه یم
دییییگیییر بییی یییییییونیییدد. بیییه عییینیییوان نیییمیییونیییه، 

۱۵ادامه در صفحه تیییییوانییییید  گیییییران نیییییا دسیییییت شیییییکییییینییییی یییییه  
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وی  "نیییوشیییداروی شیییفیییابیییخیییش" شیییکییینییی یییه شیییدگیییان بیییاشییید. دسیییت نیییی 
اکیینییون "ارتیی ییاع سیییییاه و هخ" را بییه  ای کییه از هییم سیییییایس ارتیی ییایع
هیا  دهید تیحیرییم کند یا برای کسب قدرت رضیاییت یم اعدام تهدید یم

 ن ایم شیود، نیبیایید بیا دسیت 
ٔ
بر ایران شدیدتر شود یا به ایران حمله

وهای سیایس میل، دموکرات، و عدالت  خواه ب یوندد.  نی 

وهیا بیه بیییگیانیگیان، کیه دشیمینیان   ایین نیی 
ی
به دو علت: اول، وابسیتیگ

فییقییط در ایییران، بییلییاییه در کشییورهییای  دیییدگییان نییه سییوگیینییدخییوردٔه سییتییم
ز آنییان و  ک بییی 

خییودشییان هسییتیینیید. دوم، نییبییود میینییافیی   ییبییقییابر مشیییر
بییرد کییه  هییاب  نییام یم دیییدگییان اسییت. از اییین رو، شییاعییر از دسییت سییتییم

"نییید: آهییینیییگ  مییهیییر و هییییز
ٔ
سیییاز، دوسیییت، نیییقیییاش، کیییارگیییر،   "گیینییی ییییییینیییه

 کشاورز، پرستار، و سازندگان فردا. 

 

ز دسیییت هیییای  در پیییاییییان، از آنییی یییا کیییه شیییاعیییر پیییییییونییید و پیییییییمیییان بیییی 
وهییای سیییییایس را نییا سییتییم د:  اش بییریم بییییینیید، نییالییه دیییدگییان و نییی  ز خییی 

ست/ داده  "آنچه آتش به دلم یم زند، این ، هر دم/ هنوشت بشر
های دگر دسیت بیه هیم!/ بیار ایین درد و درییییییغ اسیت کیه  با تل ز غم

هییامییان بییه هییدف نییییی  رسیییییده اسییت، ویل/ دسییت هییامییان،  مییا/ تییی 
 نرسیده است به هم!" 

 

ی، بییه او بییه ی ویییژه  درسییتر تشییخیییییص داده اسییت کییه رنییج عیی یییییم بشر
 اسییییت. دسییییت سییییتییییم

ی
 از جیییییداب  و پییییراکییییینییییدگ

کیییییم  دییییییدگییییان، نییییایسر
ا   سییتییم اعیییر

ٔ
دیییدگییان و  هییای اخییی  ایییران نشییان داده اسییت کییه هییمییه
وهییای سیییییییایس بییه ایییین درک و نیییتییییییی یییه  نیییی 

ٔ
ی انییی یییارنشیییدبز  هییمیییه گییی 
 مشیی یی ت  رسیییییده

ٔ
 هییمییه

ٔ
ییت دیییکییتییاتییوری دیییتز ایییران ریشییه انیید کییه کییلییی 

ز سییتییم دیییدگییان اسییت و اییین تضییاد آشییتر  سییتییم دیییدگییان و  نییاپییذیییر بییی 
حکومت هکوبگر و غارتگر باید حل شود. پس "تی  به هیدف نییی  
رسیییییده اسییت"، امییا اتییحییادهییاسییت کییه هیینییوز شیی ییل نییگییرفییتییه اسییت تییا 

ی جییمیییع    بییتییوان بییا خییرد و رهیییی
ر
س وهییای میییر  نییی 

ٔ
ای مییتییشیی ییل از هییمییه

ا  هیدف بیرقیراری  ها را هاهی، "نیو"  بیه ها و اعتهات کشور اعیر
جییمییهییوری میییل و دمییکییراتییییی (، را جییایییگییزییین "کییهیینییه"  دیییکییتییاتییوری 

( کرد.   فقاهتر

 

 

 دست
 

ی  فریدون مشیر

 

 

 تر هم از دل و دیده گرایم

 آیا هست؟

 دست،-

 تر:  آری، ز دل و دیده گرایم

 دست! 

 زین همه گوهر پیدا و نهان در تن و جان،

 قدرتر است.  گمان دست گران بی 

 هرچه حاصل کتز از دنیا،

 دستاورد است! 

، ز  هرچه اسبات جهان باشد، در روی زمی 

 ۹۴                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

 ! ز  دست دارد همه را زیر نگی 

؟!  سلطنت را که شنیده ز  ست چنی 

ز با اوست!  ز بس که نوشیر ف دست همی   هر

 من با اوست.  خوش
ی
 دلبستگ

ٔ
 ترین مایه

 ترین دشواری، در فرواسته

 بارترین نومیدی، در گران

 بارها بر ه خود، بانگ زدم: 

 هیچت ار نیست مخور خون جگر،

 دست که هست! 

 بیستون را یاد آر،

 هایت را بسرار به کار، دست

 کوه را چون َپر کاه از ه راهت بردار! 

وی شگفت ی است، وه چه نی  ز  انگی 

 هاب  که به هم پیوسته است!  دست

، هرکه به هر جای، درآید از پای به ز  یقی 

 هایش بسته است!  دست

 دست در دست کش،

: پیوند دو جان!   یعتز

 دست در دست کش

: پیمان دو عشق!   یعتز

 دست در دست کش داری اگر،

، دست،  دابز

 کند از دوست به دوست؛ ها که بیان یم چه سخن

 ای چند که از دست  بیب، لح ه

 گریم مهر به پیشابز بیمار رسد؛

 تر از داروی اوست!  نوشداروی شفابخش

 چون به رقص آب  و همست برافشابز دست

 ای!  پرچم شادی و شوق است که افراشته

 لشکر غم خورد از پرچم دست تو شکست! 

 مهر و هیز است: 
ٔ
 دست، گن ینه

 خواه بر پردٔه ساز،

 خواه در گردن دوست،

 خواه بر چهرٔه نقش،

 خواه بر دندٔه چرخ،

 داس،
ٔ
 خواه بر دسته

،  خواه در یاری نابیناب 

 !  فرداب 
ز  خواه در ساخیر

 زند، این ، هر دم آنچه آتش به دلم یم

ست،  هنوشت بشر

 های دگر دست به هم!  داده با تل ز غم

 بار این درد و دریییییغ است که ما

هامان به هدف نی  رسیده است، ویل  تی 

 هامان، نرسیده است به هم!  دست

 

******* 
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ز مارها  نوشا نوش خونی 
ٔه قرص، ز تی 

 در میر
 نیش

ی
 های خون آلود در هم آمیختگ
 بر فراز ه،
 های خون فرو ریخته و قطره

  . ز  بر پیکر ضحاِک زهر آگی 
 

 و در صدای چ اچاک شمشی  ها
 در پس برج و باروب  ستیی 
،  آهنگر با درفش کاویابز

 ص بت خویش را در بطن کارزار،
 زند.  با آرمان توده ها پیوند یم

 
 خزد   وار بر روی دیوارهای قرص یم  ترس، سایه

 
 مردم،

نده  در زیر نوری وسعت گی 
ده  شود تر یم که دمبدم گسیر

 درون کاخ را روشن تر یم
ی
گ  کند .و تی 

 کشند:  فریاد بر یم
 -این نور، نوری است فزاینده  

 که تا پایان تاریییییخ
 با مییل رو به فراز
د.   یم گی 

 فزوبز
 

 زند:  و آهنگر نعره یم
 -بنوشید        

 آی مارهای روئیده
 بر کتف ضحاِک زمانه،

 های خوبز است این آخرین قطره
 که بر نوک نیش زهرآلودتان

 شود.  خش  یم
 

  رزد   تری فشنده، در مردِم  شِم سقوط یم
 

 اندیشند:  همگان با خود یم
 ی این پایان نمایشر است چهل ساله

 که فرا رسیده است؟
 شود:  کاوه بر ذهن شان آوار یم

 ی نه! 
 این پایان نمایشر است چند صد ساله

 که ستارٔه مرده وجودش
 در بطن زوال،
 دمبدم متورم،

 شود و به لح ه انف ارش نزدی  یم
 کوشد تا تداوم خویش را و یم

ٔه هکوت ز  با ه نی 
 بی 
 دوران بر بسیر دورابز

 عینیتر ببخشد: 
 بیهوده! 

 
 بی 
 هنگام عینیتر

 که اندام مردگان را
 هاب  یم پندارد، زنده
 ساز!  تاریییییخ

 
ِم 
َ
ن یم   در د د  زوال، میل به مرگ، بر زیستر ن    سسیر

 
 دانیم، یم

 آی مار های سا
 که در نیش ک متان

 پاشید.  زهر بر اذهان خسته یم
 نویسر جوانان شمایان از خون

 ۹۶                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

ات نخواهید شد  سی 
 شان آکنده است جوانابز که مخیله

 پدرابز 
ٔ
 از تهویر دستان پینه بسته

 که از آوردن نان بر سفره خویش
 مانند.  در یم

 
ات نخواهید شد، یم  دانیم که شما سی 

 اما با دستابز پیوسته
 مزه خون را در دهانتان

 کنیم.  به خن رهاب  ُبرنده تبدیل یم
 

 آیا باورتان یم شود
 تان به پایان رسیده که دوران نوشانوش

 و تنها راه گشوده در برابرتان
 راه گورستابز است که هموار خواهد شد؟ 

 
 پایان غمگنانه شما،

 شکوفاب  لبخندی است، هخ فام
 مردیم  بر لبان

 که فردا را
 کنند، در ذهن خود بارور یم

 تا داد و آزادی را
 بر فراز بنشانند،

 فرداب  که تار و پودش را
 اند:  با بیم و امیدی در آمیخته

 عهب سوز! 
 

 از هم براشید
 دوران، ای فرو ریختگان بی 

 که این ،
 ستارگان جوان

 با تهویری نیم روشن
 جان،

ٔ
 پنهان در نهانخانه
 کنند آینده را بارور یم
 و با دستان قهر

 اند های هم تکیه داده بر شانه
 تا مهری را بر افروزند،

 فروزنده. 
 

ن تصویر فردا یم  داد ج  
ُ
   روید  مهابا، از ب

 
 

 م. د. پویا                                                                       
 

 دورانی  یأِس بی



 

ز کییییتییییات فدددرنسددددوا  ددددیددددوتددددارد  بیییا نییییوشیییییر
"وضیییییعیییییییییییت ُپسیییییت میییییدرن" در سیییییال 

جریان ُپست مدرنیسم را  ۹۱۱۱/۹۲۴۱
  فلسفه 

ٔ
از سپهر هیز و ادبیات به عرصه

و عییلییوم اجییتییمییایع کشییانییییید. اییین کییتییات 
سفارش دانشیگیاه دولیتر کیبی  نیوشیتیه  به

 شده است. 

تیوان   در آغاز شناساندن پژوهش او یم
" و دگییییرگییییوبز  ز گییییفییییت نییییقییییش "دانسیییییر
 " جیاییگیاه آن در جیامیعیه "ُپسیت صینیعییتر

 اش است.  موضوع مرکزی پژوهش

 

 

ز جیییا الزم اسیییت گیییفیییتیییه شیییود او در هیییمیییه جیییا مهیییدر فیییعیییل  هیییمیییی 
" در زبییان فییرانسیه را بییه ز بیرد کیه واژٔه "دانییش و عیلییم"  کیار یم "دانسییر

ز  نیییسییت. در واقیی  او یم یوعیییت" قیوانییی  ی خییواهید از هیمیان آغیاز "مشر
د.   علا را زیر ع مت سؤال بیی

 

" چییه نیییوع جیییامییعییه ای اسییت؟ ازدیییدگیییاه  جییامییعیییه "ُپسیییت صیینیییعییتر
ییفیییتیییه کیییه از انیییقییی ت انیییفیییورمیییاتییییییی   "جیییامیییعیییه  دددیدددوتدددارد ی هیییای پیییییییشر
[ و تکنولوژی " عبیور کیرده ]داده  ُپسیت صینیعیتر  شناختر

ٔ
انید جیامیعیه

ز   ُپسییت مییدرن تییعیییییی 
ٔ
هسییتیینیید. در دریییافییتر واقیییع از جییایییگییاه جییامییعییه

مهم است. این تیارییییییخ از نی یر او حیداقیل از  یوتارد تاری ز از  رف 
  پیییایییییان سییییال

ٔ
وع شییییده اسییییت. یییییعییییتز  ۹۱۴۱/۹۲۵۱هییییای دهیییه هر

  های تکنولوژیی  میانینید رشید کیامیپیییوتیرهیا و زبیان تحول
ٔ
شیان، مسیئیلیه

 اییین زبییان
ٔ
ز  تییرجییمییه  مییاشییی 

ٔ
ز  هییا، حییافیی ییه هییای هییوشییمیینیید  هییا و مییاشییی 

" داده  وحیتر "میاهیییت" آن ز را تیغیییی  داده   جایگیایه نیو بیه "دانسییر
ز نییا هییاب  جییدییید و  تییوانیید بییدون عییبییور از کییانییال اسییت، یییعییتز دانسیییر

" پیاده شدبز باشد و بینیابیرایین از  تبدیل شدنش به "کمیت ا  عابر
  اییین وضییعیییییت جییدیییِد "شیینییاخییت" یم

ٔ
تییوان نییتییییی ییه گییرفییت کییه هییمییه

پذیر نیبیاشینید حیذف خیواهینید  هاب  که به عدد و کمیت تبدیل دانسته
 شد. 

ی پیژوهیش سیمیت وی از تییبیدییل گیی  پیذیییر شیدن بیه زبییان  هییای نیو پییی 
ز  هییا خییواهیید بییود، اییین پییدیییده هییژمییوبز انییفییورمییاتییییی  را بییاعییث  مییاشییی 

 میهیم 
ٔ
خواهد شد و دانشر تولیدی برای فروش خواهید بیود. مسیئیلیه

شیییود نیییقیییش  میییطیییر  یم دددیدددوتدددارد دییییگیییر کیییه در جیییهیییان ُپسیییت میییدرن 
گوید دولت نیقیش "رهییی جیامیعیه" را  باره یم "دولت" است. او دراین

از دسییت داده و چییرخییش ا یی عییات و دانییش از کییانییال انییفییورمییاتییییی  
، خواهد بیود. دولیت اتیومیاتییی  و  ]داده [ و نه دستگاه دولتر شناختر

ز  بییر اسییاس داده هییا  هییا عییمییل خییواهیید کییرد و تییکیینییوکییرات هییای مییاشییی 
 ساالرها[ جای سیاستمداران "ک سی " را خواهند گرفت.  ]فن

 

 پسییت مییدرن دگییرگییون  
ٔ
مییاهیییییت روابییط اجییتییمییایع هییم در جییامییعییه

 مییبییتییتز بییر مییبییارزٔه  ییبییقییابر  خییواهیید شیید، نیی ییریییه
ٔ
هییاب  چییون جییامییعییه

فته رادی ال بیودنیش را از دسیت داده و در  مارفس الیسم پیشر با لییی
" جییای خییود را بییه اتییوب  مددکددسدد  فددرانددکدددددورخهییاب  مییانیینیید " نیی ییریییه

 ۹۱                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

هییاب  مییانینیید میینیطییق و تیعییایل انسییان  ]نیاکی ییاآبیاد[ و یییا گییفیتییمیان
 دهد.  یم

 

داری  ای بییییا همییییایییییه جییییامییییعییییه پسییییت مییییدرن چییییه رابییییطییییه
 فددرانسددوا  ددیددوتددارد هییای آن دارد؟ از نیی ییر  ودگییرگییوبز 

ٔ
جییامییعییه

داری اسییت کییه بییر اسییاس  پسییت مییدرن "فییاز"ی از همییایییه
دیه   جهش انفورماتی  و تکنولوژی خیود را تی یدیید سیازمیان
هیییا،  کیییرده اسیییت. میییفیییهیییوم "دولیییت یییی میییلیییت" کیییه از حیییزت

، وجز  سنت گرفت، جیذابیییتیش را  ها، قوت یم این های تاری ز
ییییابی بیییر پیییاییییه قیییهیییرمیییانیییان و  از دسیییت خیییواهییید داد، هیییوییییت

ه ز جییای  ازپیییییش مشیی ییل خییواهیید شیید. بییه هییای میییل بیییییش انییگییی 
شیود کیه خیودکیار اسیت و حیتر  دولت "سیستم" گذاشیتیه یم

ز کمبودهای خود را هم دارد.   تواناب  کنار گذاشیر

 

های بزرگ" هم در تز "پسا مدرن" جیاییگیایه  پایان "روایت
هیییییای بیییییزرگ چیییییییییییسیییییت؟  وییییییژه دارد. مییییینییییی یییییور از رواییییییت

هیییییا؟  هیییییای حیییییمیییییایس در میییییورد ریشیییییه میییییلیییییت هاب   داسیییییتیییییان
 تیبیدییل شیدن بیه میلیتر  هدف

ن
های جمیع آنان در آیینیده میثیگ

ز ملل؟ متأسفانیه بیا ایین   ومند؟ فرهنگ فولکلوری  در بی  نی 
 پیاییان رواییت

ٔ
هیای بیزرگ  که بخش اصییل تیز خیود را بیر پیاییه
هییا بشییدت  ای از اییین روایییت قییرار داده اسییت از دادن نییمییونییه

ز یم هیای مشییخییص روایییت  کیینیید، چییرا؟ چییون کیه نییمییونییه پیرهییی 
هیا را  های بزرگ جایگاه مادی، واقیع، و تیاریی ز و هیوییت آن

مشخص خواهد کرد ازجمله مشخص خواهد شید در عیرص 
، مییذهییتی و حییکییومییت  روشیینییگییری روایییت

ز
هییای بییزرگ خییراس

ز بوده است و در ی  دوره تاریی ز یی جیهیابز  اف و س  ی  اهر
 بزرگ به مبارزه  لبیده شده و نقد گردیده است. 

 

ییم، رواییتگا یله  هیای بیزرگ  در برابر کلیسا را در ن ر بیگیی 
در کییدام  ییرف قییرار گییرفییتییه بییودنیید؟ بییدون تییردییید در  ییرف  

  دیدوتداردکلیسا! در باال دیدیم که جامعه پست مدرن از ن ر 
هیای پسیت صینیعیتر پیس از  دارای تیارییییییخ اسیت و بیه جیامیعیه

  سییییال
ٔ
در  ۹۲۵۱/  ۹۱۴۱هییییای دهییییه

 صینیعیتر ا ی ق  جامعه
ٔ
یفیتیه هیای پیییشر

 فرانسوا لیوتارد پس از چهار دهه »وضعیت پست مدرن«فرجام 
 نویسنده: آیریلمیش 

۱۵ادامه در صفحه   



 شود.  یم

 

ایین تیارییییییخ بییا   دیدوتداردامیا آییا از نی یر 
هیای فیکیری در تیطیابیق ییا  تاریییییخ جرییان

 
ٔ
تییداخییل اسییت؟ در نیییقییدی بییه نیی ییرییییه

یوعیییت کیه هابدرمداس"   مشر
ٔ
" در زمییینیه

آن را "جسییییتیییی ییییوی ییییی   هددددابددددرمدددداس
دانید بیا  شیمیوِل" میمیکین یم تفاهم جهان
شیود کیه از  روبیرو یم دیدوتدارد رد و نیقید 

دلیییییل تییفیاوت بیازی زبییابز  یی   یرف بیه
شمول بر پایه گفتمان  این تفاهم جهان

ممکن نیست و از  یرف دییگیر در ایین 
روش خود "تفاهم" هدف قرار گیرفیتیه 
اسییییییت  کییییییتییییییات "وضییییییعیییییییییییییت پسییییییت 

 
ٔ
، ص فدرانسدوا  دیدوتداردمدرن"، نوشیتیه

 زبان فرانسه(.  ، به۹۱۴

 

در هیمیه جیا   یوتارداین نقدی به پایه های فکری مدرنیته است و 
دهد که مفهوم پست مدرن او پایان دوره مدرنیتیه ]اسیت[.  نشان یم

ی جییز ییی   ز یفییت چییی  ی و مییدرنیییییتییه بییا هییمییه مییفییاهیییییم خییود، مییانیینیید پیییییشر
یوعیییت عیلیا اسیت، حیتر ]اگیر[  "روایت بزرگ" نیست و فاقید مشر

 (. ۵۱استفاده از روایت گایه اجتنات ناپذیر شود  همان، ص 

  

وع  یوتارد اگر چه  " هر ز تز پست مدرن خود را بیا "جیاییگیاه دانسییر
ش نی یرییه یم یوعییییت"  اش بیر میفیهیویم بیه کینید، امیا در گسییر نیام "مشر

شییود. چییه کشییی ییییا کسیییابز در میییورد "واقییییع" تهیییمییییییم  مییتییمیییرکییز یم
ند؟ این سؤایل است که در علم مدرن مطیر  یم یم شیود  هیمیان،  گی 
(. "در جیییامییعیییه و فییرهییینیییگ میییعیییاض، جییامیییعیییه پسیییت میییدرن ۴۹ص 

ز بیییه ییوعیییییییت دانسییییر ی شیییود.  ای دییییگیییر میییطیییر  یم شیییییییوه میییوضیییوع مشر
انییید، چیییه رواییییت  هیییای بیییزرگ اعیییتیییبیییارشیییان را از دسیییت داده رواییییت

هییییییای  گییییییرانییییییه[بییییییاشیییییینیییییید و چییییییه روایییییییت اسییییییرییییییکییییییوالتیییییییییییییو ]انییییییدیشییییییه
 (. ۶۲بخش"  همان، ص  رهاب  

 

را در نقد پست مدرنیستر از تمام  مارفسیسمجالب است جایگاه 
  ددیددوتدداردبییاره  رقییبییاب  کییه بییرای خییود تییراشیییییده اسییت بییدانیییییم، دراییین

جییای دانشییگییاه حییزت،  گییوییید مییارکسیییییسییم کییوشییش کییرده اسییت بییه یم
جیای اییده آلیییسیم  جای مردم پرولتاریا، میاتیرییالیییسیم دییالیایتییی  بیه به

! امیا از نی یر اسسا یدندیدسدمها، را بگذارد، نتی ه:  اسرکوالتیو، وجزاین
ز انیتیقیادی"  وی گرایش دیگری از مارکسیسم وجود دارد کیه "دانسییر

دهید. در ایین جیا  " نشان یممکس  فرانکدورخاست که خود را در "
هیییای   چیییرا بیییه نیییقییید حیییزت  دددیدددوتددداردشیییود کیییه  ایییین سیییؤال میییطیییر  یم

کند و جنبیش کیمیونیییسیتر پیوییا را   توجه نااسسا ی سم کمونیست از 
یی کییارگییری اسیییت بییه چیینیید فییییییلییسییوف مییکییتیییب  کییه در اصییل جیینیییبییشر

 کاهد؟ فرانکفورت فرو یم

 

هیای بیزرگ کیه در هاه کیتیات چینید نیمیونیه بیییشییر  در نقد روایت
ابز  توان به نقدگونه وجود ندارد، یم در دانشیگیاه  هایدگدر  ای از سخیز

کینید از درون  کیوشیش یم یدوتدارد اشاره کرد.  ۹۱۲۲/۹۲۹۳در سال 
" اسیتیخیراج کینید کیه گیوییا  ابز یی  خیط "میامیورییت تیاریی ز این سخییز

کیینیید کییه هنییوشییت مییلییت آلییمییان را بییه مییوضییوع  تیی ش یمهددایدددگددر 
" را با آن پیوند زند.   دانشگاه و ت ش علا تبدیل کند و "هستر

 ۹۱                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

تر مطر  کینیییم: آییا   در این زمینه بهیر است سؤال را روشن
"هسییتر و زمییان" ییی  مییانیییییفییسییت هددایدددگددر کییتییات مییرکییزی 

 )Dasein("  دازایددنفییلییسیی ز فییاشیییییسییم اسییت؟ درحییایل کییه "
مییفییهییوم مییرکییزی هسییتر از نیی ییر هییایییدگییر، پییرسییش از هسییتر 

در پیرسیش از هدایددگدر فردی و نیه هنیوشیت جیمییع اسیت؟ 
هستر خویش که فردی است علم و تیکینیولیوژی را ابیزارهیای 

دانید و حیتر از نی یر وی تیکینیولیوژی انسیان را از  مینیاسیتی نیا
کند و برعکس با شعر، ادبیات، و هیز اسیت کیه  خود دور یم

تیوان بیه  دلیل رابیطیه مسیتیقیییمیش بیا احسیاسیات انسیابز یم به
هییای اصییل هسییتر  هسیتر شینییایس دسیت یییافیت. ییگ از پیاییه

 نقد روش شینیاخیتر و مینیطیق هایدگر شنایس 
ر
  مین ی  دشدارج

را بییه حیید   ٬میین٬  دشددارخ: " هددایدددگددرسیوژه( اسییت کییه از نیی ییر 
شناسانده محض تقلیییل داده و از کینیار غینیای پیدییداری ایین 

کینید و آریایه را بیه یی   عیبیور یم ٬دازایین٬موجود شینیاسینیده 
ز ٬   ٬چییی 

ٔ
تییقییلیییییل یم دهیید."   کییتییات "هسییتر و زمییان"، نییوشییتییه

جیم  ، به۱۱هایدگر، ص  زبان فرانسه، انتشارات گیالیییمیار، مییر
ن هدایددگدر   یوتارد(. چرا فرانسوا وزین را در چیارچیوت مارتتر

دهد؟ میگیر نیه ایینیکیه میوجیود  ف سفه پست مدرن جای نا
از مفهیوم روانشینیایس ، بیییولیوژی،  هایدگرانسابز مورد ن ر 

پییولییوژی ]انسییان شیینییایس[ و در واقیی  از مییاتییریییالیییییسییم  و انیییر
 تاری ز جداست ؟ 

 

ز از زاویه وعیت دانسیر ای دیگر برگردیم و بینیگیرییم.  به مشر
وعییت زداب  از میدرنیییتیه، جیامیعیه  در باال دیدیم که منشأ مشر

راه افیتیاده اسیت،  پست صنعتر است که در مسی  دیگری به
نیدگیابز  آیا این رونید تیغیییی  خیود بیه خیود اسیت ییا تهیمیییم گیی 

شیییییوه  گییذاران تییولییییید ثییروت بییه انیید؟  از همییایییه وجییود داشییتییه
هیاب   توان حیرف زد؟ در ایین زمییینیه بیه پیاسیخ پست مدرن یم

خیورییم: "بیازی زبیان عیلیا،  بیر یم دیدوتدارد پذیرفتتز از  رف 
تبدیل به بازی ثروتمندان خواهد شید، جیاب  کیه ثیروتیمینیدان 
ی برای بیرحیق بیودن خیواهینید داشیت"  کیتیات  شانس بیشیر
 فیرانسیوا لیییوتیارد، ص 

ٔ
، ۱۵"وضعیت پست مدرن"، نوشیتیه

ها دیگر رهیی بیرای رهیاب   زبان فرانسه(. یا اینکه: "دانشگاه به
کنند، آنان پاسخ دهنده بیه  تولید نا

 فرانسوا لیوتارد  »وضعیت پست مدرن«ادامه فرجام 

۱۱ادامه در صفحه   



(؛ "دانشی یو تیغیییی  کیرده و ۱۱نیازهای نهادها هستند"  همان، ص 
باز هم بایدتغیی  کند، دانش و نقش آزاد کنندٔه مردم را ندارد و باید 

(. و چیینیید ۱۹و  ۱۱روشیینییفییکییر شییغیییل و فییتز بییاشیید"   هییمییان، ص 
بیییرای  ۹هیییا خییوانییییییم: "زنییگ صییفییحیییه بیییعیید دربییارٔه نیییقییش اسییتیییادان یم

هییای حییافیی ییه  صیید درآمیده اسییت! آنییان تیوانییاتییر از شییبیکییه اسیتییادان بیه
ز نیستند"  همان، ص   (.۱۱برای انتقال دانسیر

 

ست مدرن و عواق  آن
ُ
 پ
ٔ
وزی  امعه  پیر

 ییورکییامییل  بییهفددرانسددوا  ددیددوتددارد هییای  بیییییتز  تییوان گییفییت کییه پیییییش یم
تینیهیا  اند و او از این نی یر میوفیق بیوده اسیت. نیه درست از آت درآمده

 همییایییه در جییامییعییه
ٔ
یفییتییه ی تییر  هییای کییم داری، بییلییاییه در جییامییعییه هییای پیییییشر

 ُپسییت 
ٔ
تییوسییعییه یییافییتییه هییم، خییطییوط اصیییل بییر شییمییرده شییدهٔ جییامییعییه

 اند و مسلط هستند.  مدرن لیوتارد پیاده شده

انیید و مسییتییقیییییم  هییا نییقییش اجییتییمییایع خییود را از دسییت داده دولییت
هیای اییین  انیید. در سییال سییاالرهیا[ درآمیده هییا ]فیین تسییخیی  تیکیینییوکیرات بیه

چییهییار دهییه ایییدئییولییوژی جییدییید تییولییییید شییده اسییت کییه بییر اسییاس آن 
هیا در  دولت مدیر خوبی در اقتهیاد نیییسیت و بیایید خهیوض سیازی

 عرصه
ٔ
ز کیار در بسیییاری از   ها پیش روند. مقررات همه زداب  از قیوانیی 

ز میقیررات زداب   کشورها پول رایج بوده است. آیا شباهت ع یتی بی 
ز کار و مقررات هیای میدرن و حیمیایس  زداب  از تارییییییخ انیدیشیه از قوانی 

 شود؟  وسیله مکتب ُپست مدرنیسم دیده نا به

 

 دویم در خیییدمیییت میییقیییررات
ن
ز کیییار تیییولییییییید  آییییا اصیییگ زداب  از قیییوانیییی 

نیدگیان خهیوض اند؟ تهیمیییم نشده کیت سیازی گیی  هیای  هیا و تیاراج هر
ت دولتر به ز چه کسابز هستند؟ ی  ضز المثل فیرانسیوی  قیمت پایی 

اندازهٔ خود آدم، بیه خیودش خیدمیت نیخیواهید   گوید: هیش کس به یم
داران   ایییم کییه همییایییه کییرد! بییلییه در چییهییارده مییورد بییحییث شییاهیید بییوده

های قدیا و جا افتاده سیایس را کینیار زده و  اند حزت کوشش کرده
نید. دولیتر کیه از نی یر  خود مسیتیقیییم قیدرت دولیتر را در دسیت بیگیی 

 خیدمیات  هیزیینیه تیر و کیم آنان بیایید "هیرچیه کیوچی 
ً
تیر" بیاشید و دائیمیا
، وجییز اییین ، آمییوزیسر ، مییحیییییط زیسییتر هییا، را از  اجییتییمییایع، بییهییداشییتر

 وظایف دولت جدا کنند. 

 

ز  ها،  های حسابگر، هوش مهنویع، وجز این در زمینه نقش ماشی 
نیه تینیهیا درسیت اسیت، بیلیایه در ایین عیرصیه ییی   دیدوتددارد بیییتز  پیییش

نیت، شیبیکیه هیای  انقی ت رخ داده اسیت: انیقی بی انیفیورمیاتییی ! ایینییر
اجتمایع م ازی، متاورس، تلفن همراه روابط تولیدی، اجتمایع، و 

داده فردی را به "   ور انق بی تغیی   "ُپسیت صینیعیتر
ٔ
اند، یعتز جیامیعیه

 مورد اشاره لیوتارد مسلط شده است. 

آسیا میانینید گیوگیل،  هیاب  غیول در زمینیه انیقی ت انیفیورمیاتییی  شیبیکیه
، فیس آپ،  تیوک، واتیس بوک  متا(، اینستاگرام، عیل بابا، تییی  تویییر
انید کیه پشیت  ها، چنان انباشت ثروت و قدربر ش ل گرفیتیه وجز این
  لییرزه دریم هییای قیدرتییمیینید را بیه دولیت

ً
ا بیعیید از  ددو بدایدددن آورنید. اخییی 

گیفیت بیایید در ا دن مدوسدک وسیله میییلیییاردر مشیهیور  خرید تویییر به
خیطیر بییینیدازد  تواند امنیت دولت آمری ا را به ن ر گرفت که آیا او یم
بییه پییروژٔه مسیییکییون کیییردن، آ دددن مددوسدددک هییای  یییا نیییه. بییلییینیید پیییروازی

 رسد.  ونقل، و توریسم کره مریییییخ هم یم حمل

 

 این فناوری
ٔ
هیا  و میوضیوع میحیوری  آسا با دانشیگیاه های غول رابطه

" در جییامییعییه ُپسییت مییدرن  ز یوعیییییِت دانسیییر ی  مییا یییعییتز : "مشر
ٔ
مییطییالییعییه

 ۹۱                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

 دیدوتدارد چگونه است؟ در پیاسیخ بیه ایین پیرسیش هیم پیاسیخ 
 حییقییانیییییتییش را بییه

ن
 ییور قییوی ثییابییت کییرده اسییت. انییبییوه  کییامییگ

ع یا از جست وگران، مهندسان و دانشمینیدان در اخیتیییار 
کییت آسییا و جییهییابز قییرار   هییای خهییوض انییحییهییاری، غییول هر
اند که مراکز و مناب  تیحیقیییابر خیود را دارنید و چینیدان  گرفته

هییا نییدارنیید و حییتر مییراکییز دانشییگییایه را در   نیییییازی بییه دانشییگییاه
ل خیییود قیییرار یم هیییای اجیییتیییمیییایع  دهییینییید. قیییدرت شیییبیییکیییه کییینییییر

تییوانیینیید مییهییار هنییوشییت  چیینییان شییده اسییت کییه یم میی ییازی آن
نید و  های سیایس را در جای جیای جیهیان بیه تحول دسیت گیی 

ز را به وعیت دانسیر  آورند.  انحهار خود در  مشر

 

ال" کییه  اش از  در پییژوهییش ددیددوتددارد جیامییعییه  و دولییت "لییییییی
وزی آن در آینده حرف یم زنید اکینیون در میقیابیل چشیمیان  پی 

ال نیامیییده یم شیود کیه  ما مسلط شیده و همیاییه داری نیولییییی
هیییاب  کیییه ایییین  شیییمیییول اسیییت. ضیییاییییعیییه جیییهیییانهدددگدددل قیییول  بیییه

الیسم بر جای گذاشته موضوع این نوشته نیسیت، امیا  نولییی
الیسم به "روایتر بزرگ یی  تیر" از هیمیه رواییت نولییی هیای بشر

الیییییسییم از آن مییذهییتی  تییبییدیییل شییده اسییت. مییدافییعییان نییو لییییییی
ال خهیوصیییت  جدید ساخته  نولییی

ٔ
اند که بر پایه آن همایه

 مییییذهییییب
ٔ
:  هییییمییییه هییییای دیییییگییییر را هییییم در خییییود دارد یییییعییییتز
مییادی بییا شییهییود فییوری  و مییطییلییق اسییت،  جییهییان شییمییول، غییی 

 
ٔ
مطلق است از آن ا که شیؤه اقتهاد کشورها را تینیهیا بیرپیاییه

نییییاتییییییییوی  روش خیییود تیییعییییرییییف یم کییینییید و امیییی یییان هیییییییش آلییییر
[ دییییگیییر را در سیییازمیییان اجیییتیییمیییایع  دیه اقیییتیییهیییادی ]جییاییییگیییزییییتز

 پذیرد.  نا

 

یرده 
ُ
فرهنگ ُپسیت میدرن کیه بیا ظیاهیری دمیکیراتییی  از "خ

کیرد، اکینیون  های بزرگ" دفیاع یم ها" در برابر "روایت روایت
روایت بزرگ تبدیل شده است اما هیمیراه بیا تضیادهیا  خود به
 هاب  تازه.  و تناقض

 

هیییای بیییزرگ" بیییا  هیییای اخیییی  میییا بیییازگشیییت "رواییییت در سیییال
  رنییگ

ی
هییاب  دیییگییر را شییاهیید هسییتیییییم کییه بیییییانییگییر  وبییو و ویییژگ

هییییییای دورٔه ُپسییییییت مییییییدرن هسیییییتیییییینیییییید. بییییییرگشییییییت  تییییینییییییاقییییییض
ساز جعییل، سینیت و نیژادپیرسیتر  ناسیونالیسم افرایط، تاریییییخ

یت را با خطر نو فاشیسم  روبرو کرده  ، بشر  جهابز
ٔ
در عرصه
کیینیییییم حییرف  از "آمییرییی ییا را دوبییاره بییزرگ" یمتددرامددپ اسییت. 
ن زنید،  یم خیواهیید روسییییه بیزرگ بیا رو  ارتیدوکشی را  یمپدوتددتر

هیای بییزرگ نییاسیونییالیییییسییم  احییییا کیینیید، گییرچییه هییمیه اییین روایییت
 با سد سکندر جهابز شدن همایه

ن
داری برخورد  افرایط فعگ

ز   تیوان گیفییت دنیدان کینید و هیینیوز یم یم هییاییش بیرای گیاز گیرفیییر
 کند است! 

 

 

معنای اع م خیی  ها به ها یا ناقوس صدا درآمدن زنگ به  . ۹
 سوی آینده.  به -مرگ کش است. 

 فرانسوا لیوتارد  »وضعیت پست مدرن«ادامه فرجام 



 
" اثیر میانیای      را  .ا. سدایده ههدوشدندگ ابدسدهداج   مثنیوی "بیانیگ بز
 میثینیوی میوالنیا دانسیت، اگیر میثینیوی  یم

ٔ
را در سیی   مدوالنداتوان ادامیه

اش در ظییرف زمییان و در ظییرف میی ییان بییبییییینیییییم. اگییر بز کییه  تیی ییامیییل
-اش  هییا از خییدا ییی در مییفییهییوم عییرفییابز  سییت، از جییداب  انسییانمددوالنددا
 اسییت از جییداب  مییردم زمییانییه سددایددهنییالیید،  یم

اش از راه و  هییم کییه بز
گیویید. خیوِد  نیالید ییا سیخین یم اندیشه عاشقان و قیهیرمیانیان تیارییییییخ یم

کینید و  ، در همان آغاز شعر این پیوند را با واژۀ "باز" آش ار یمسایه
کیاهید، زییرا  گوید که هر  اندوه گذشتگان از باِر اندوه اکنیونیییان یم یم

  میان بنیان این اندوه
ی
 ها پیوند برقرار است:  وارگ

 از نیسسان یم     
 
 رسد  باز بان 

 رسد پرسسان یم غم به داِد غم     
خواهد   دهد و از آنان یم اش را مورد خطات قرار یم او مردم زمانه     

هیییای  ییییعیییتز بز و ییییعیییتز شیییاعیییر کیییه دل در گیییرو آرمیییان -کیییه بیییا او  
هییمیراه شییونید و بیا هییم، نیوای بز را کییه از دوری  -کشییان دارد زحیمیت

 نالد، بشنوند:  های عاشقان یم مردمان زمانه از آرمان
ِح هجران، بشنوید       بشنوید این رسر
ِ نا نده هم     

ن
 دسسان شوید با ج
ای کیه از گیلیوی او  شیود کیه نیالیه اما شاعر از همان آغاز یادآور یم     
 نیست و باید با نواها و نفس بریم

ز
 راه شود:  های مردمان هم آید کاس

 نواست شما این ناِی ناالن بی  بی      
 های شماست این نواها از نفس      
ز  شاعر در        شود که هیرگیویسر و هیرچشیا قیادر  حال یادآور یم عی 

نیست نوای عاشقان را بشینیود و بیبییینید و درواقی  درییابید و بیفیهیمید. 
د، نفش که حتر آتش در  ز  باید از آت، آتش برانگی 

نفِس شنوندۀ بز
تات شیود،  نیفیشی کیه بیه آیییینیه روشیتز بیخیشید و  برابر گرمای آن بی 

خاک را به گلستان تبدیل کند. نفش که در درون شِب تاِر آکنیده از 
وزی خورشیدوار فردا بردمد و هان ام نفش  يأ س، برای خنده و پی 

ر باشد که در نای بز  -که همان شاعر اسیت -که چنان پرشور و هر
د:  ز  بلند برانگی 

ی
ری و بانگ  شور و هر

د ز آت      ز  آن نفس کآتش برانگی 
 آن نفس کآتش ازو آمد به تات     
 آن نفس کآیینه را روشن کند     
 آن نفس کاین خاک را گلشن کند     
 آن نفس کز این شِب نومیدوار     
 برگشاید خندٔه خورشیدوار     
ِ وی     

ز  آن نفس کز شوِق شورانگی 
 بردمد از جاِن بز صد های و یه...      
نفش مردمان زمانه دلتنگ و آزرده  کند که از بی  شاعر اذعان یم     

ز دارند، یاری و هم  که نفش شورانگی 
دردی  است و از عاشقابز

 خواهد:  یم
 مدد یم     
ن
 خواهد از ما ای ندس ج
 هان به فریاِد دِل تنگش برس.      
هاییییش ایییین میییثییینیییوی را در آغیییاز  سدددایدددهاگیییر درسیییت بیییاشییید کیییه      

دهدچهل آغاز کرده است، باید گفت که چندسایل است از کودتای 
، آن  -مرداد و کشتار مبارزان  82 از جمله آن آتش افشدۀ افروختتز
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، آن  انیییدوخیییتیییتز
ٔ
کیییه از او عشیییق و وفیییا  گییینیییِج هیییدر گشیییتیییه

 و مرگش آموختتز است، آن عیاشی ر کیه  آموخته
ی
ایم و زندگ

گیردییدنید، آن نیمیاد عیاشیقیان  دورش عیاشیقیانیه یم عاشیقیان بیه
هاست کیه  گذشته است و اکنون مدت- مرتضن فیوانیعتز 

جامعه در سیکیوت پیس از شیکیسیت فیرو رفیتیه اسیت. گیرچیه 
جا دالوری بر  جا و آن جا، جنبش هست و باز این جا و آن این

های دهد بیست و یس   فشان سال افتد، اما آن آتش خاک یم
 های اجاق هد شده ک ا.   ک ا و این جرقه

 
هیییاسیییت صیییدای  نیییالییید کیییه سیییال شیییاعیییر انیییدوهیییگییییییینیییانیییه یم     

عاشقان یعتز مبارزان راه آزادی، عدالت اجیتیمیایع، صیلیح و 
هیا  ها در پژوایک نیافته است، دردها و رنیج برابری همد انسان

اند و در انت ار ناب  هستند که نالد آنان را بازگو کینید  انباشته
 تییوسیت کییه  خیود یه یم و حیاال شیاعیر بیه

ٔ
زنید کیه اییین وظییییفیه
 :  نای عاشقان بایسر و آرمان آنان را فریاد کتز

ِ  درد سال       ها ناگفته ماند این هر
 نفس، ه بر نکرد دردمندی خوش    
 عاشقان رفتند ازین صحرا خموش     
 خروش     

ی
 برنیامد از دِل تنگ

 دردها را ه به ه انباشتند     
 انت اِر سیند ما داشتند     
 تا نفس داری دال فریاد کن     
 بستگاِن سینه را آزاد کن.      
کند تا بتواند نوای  شاعر این  دم و نفِس خود را گرم یم     
آلود عاشیقیان را بیه زبیان تیبیدییل کینید و آن را بیه میردمیان  رنج

زماند خود برساند که این است آرمیان و تیعیهید بز کیه هیمیان 
آرمان تاری ز آدمیان است و بدون این تعهد صیدای شیاعیر، 

ز نخواهد بود چنان که بسیارانند که شعیر  دل نواز و شورانگی 
نییواز نیییییسییتیینیید و جییابز و گییویسر و چشییا را  هاییینیید و دل یم
 افشانند.  لرزانند و شوری نا نا

چه دارد از نوای دانیاییان راز و  اما بز از خود آوازی ندارد، آن
نیوازان و  آفرینان اسیت و ایین دل نوش
آفیییریییینیییان تیییارییییییییخ هیییمیییه در هیییم  نیییوش

 بشکنی! ای دسِت خونی بشکنی!
 اثر: ه.ا. سایه »بانگ نی«سخنی دربارۀ مثنوی 

 

ن   نویسنده: صادق نیک بتر
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اند و هر یی  داغ هیزاران میانینید خیود را بیر پیییشیابز دارنید و از  زیسته
ز داغ اسیییت کیییه تیییبیییار ییییگیییانیییه شیییود. آنیییان  شیییان بیییازشییینیییاخیییتیییه یم هیییمیییی 

ند، بیلیایه در هیم شیعیلیه نا ز  ور یم می  شیونید و در ایین چیراغ افیروخییر
 زیند:  است که همواره یم

 لب و دنداِن آن دانای راز بی      
 نواز نشنوی از بز نوای دل     
 آفرین های آن نوش از نوازش     
ز  شود این نالد بز دل یم       نشی 
ز  دل       شود وقتر که او  تر یم نشی 
 وگو نشیند با دلت در گفت یم     
ت یم     

َ
 گذارد، گوش کن ه به گوش

 های نغِز او را نوش کن نغمه     
ن        او نشاِن عاشقان دارد، ببتر
ن        صد داِغ عشقش بر  بتر

 عاشقر
 زاینده     

 
 اند عاشقان  ون زند،

 اند عاشقان در عاشقان پاینده     
 یم     

ن
 به  اج

ن
 رود عشق از  اج

 یم     
ن
 رود داسسان از  اوداج

 سال  اودان است آن نِو دیرینه     
 رفسه از  ایم به  ایم این زالل     
دش مردِن عاشق نیم     

َ
ان  میر

 تازه یم     
ن
دش در  را 

َ
ان  گیر

ز        هنوشِت اوست این خود سوخیر
      . ز  شعله گرداندن، چراغ افروخیر

 
  کیینیید کییه او یییعییتز بز  شییاعییر بییار دیییگییر تییاکییییید یم     

ر
نییواز و یییعییتز تییرس

یییت اسیت کییه در سییوسیییالییییسییم تی یییل یم ییابیید! اگیر شیاعیر نیفییس   بشر
خواهید آن نوا را  گریم دارد، از گرمای وجوِد عاشقان است و اگر یم

 
ی
هیا پیاالییش دهییید، و بیدانییید کیه  بشنوید باید گوش خود را از آلیودگ

شیینییوییید، از کییدورت انییدیشیید شییمییاسییت. بییاییید دانییا  اگییر نییای بز را نییا
رییزد  شوید وگیرنیه از نیای بز کیه زییبیاتیریین آوازهیا را در گیوش شیمیا یم

تنها ستا است بر خود، بلاه ستا است  مانید و این نه محروم یم
ور شود  بر هزاران عاشق. و چون خون آنان را که باید در شما شعله

 کنید، خوِن آنان بر گردن شماست.  نابود یم
 پرداِز بز است آن نفس کو ناله     
 تابشر از آتِش جاِن وی است     
 رود او دروِن ناله پنهان یم     
 رود وز رِه گوِش تو در جان یم     
ه کن از بانِگ بد       ز  گوش را پاکی 
 تا نوای خوِت او در جان رسد     
 هات از نادابز است نواب   بی      
 زن زندابز است در تو نای و نای     
 ُبری تو گلوی نای خود را یم     
 های خود ُپری تو ز خوِن ناله     
 کردن است ست، این خون کاری این ستم     
 خوِن چندین عاشقت در گردن است     
 کتز  ها که ویران یم زین گلستان     
 کتز  اندرونت را بیابان یم     
 دَود آن غریبت در بیابان یم     
 جَود تشنه لب بیِخ دِل خود یم     
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خیود   اما شیاعیر کیه خیود هیم در زمیرۀ عیاشیقیان اسیت بیه     
های کر و چشمان نیابییینیا نیبیایید او را از  زند که گوش نهیب یم

ز عیاشیقیان اسیت  آرمان خیوییش کیه انیتیقیال آوازهیای دل نشیی 
 باز دارد: 
ِ محزون روان کن در کویر     

 ای بز
.  روِد آن آوازهای دل      ز  نشی 
گوید که اگر نوای بز عاشیقیان را بشینیویید،  شاعر به ما یم     

ز اندیشیه شیویید  هیای انسیابز روان یم در مرغزارهای سحرانگی 
توانید هشت انسانیت را بازیابییید. در آن هینیگیام اسیت   و یم

شیییود تیییا  شیییود و آمیییاده یم کییه کیییاشیییانییید وجیییودتیییان فییروزان یم
 های هشت انسابز شود:  ها و جلوه میهمان اندیشه

 دهند از نوای بز بهشتت یم     
 دهند.  باِغ هشتت یم ره به گل     
 ات تابد از کاشانه پرتوی یم     
 ات.  آید آن خویشانه میهمان یم     
-کینینید؟ آنیان  گیویینید و چیه یم چرا؟ مگر عاشقان چه یم     

 عیییاشیییقیییان یییی زبیییان دردهیییای بی 
دوای میییردِم میییحیییروم و  ییییعیییتز

چییون آمییوزگییاری، هگییذشییت  سییتییمییدیییده هسییتیینیید. عییاشییق هییم
 انساِن زحمت عاشقان مبارز دل

ٔ
دیده را بیرای  کِش رنج باخته

شیییوۀ آنیان زیسیت کینییید. او  کند تا بیدانییید و بیه شما بازگو یم
شینیاسیانید. او  شی یافید و یم هیا و روییدادهیا را یم ماهیت پیدییده

چیون  کند و هیم چون نو ، کشتر انسانیت را حفاظت یم هم
یی از اهار پیییدییییده ی هیییا آریییاه اسیییت. او راه را بیییه میییبیییارزان  خرصز

در  یددوسدنچییون  آمیوزد و بیا زنیدانییییان و دربینیدیییان کییه هیم یم
دردی  رایه و هییم هییا گییرفییتییارنیید، هییم چییال هییا و سیییییاه قییعییر چییاه

ز  دانیید هییم کیینیید. بییا سییلیییییمییان کییه زبییاِن حیییییوانییات را یم یم نشییی 
کییی م  دانییید، هیییم شیییود و چیییون خیییود هیییم، زبیییان میییرغ را یم یم
هییای اسییتییبییداد و  از آتییشابددراهددیددم خددلددیددل چییون  شییود. هییم یم

ون یم از میییییان  مددویآییید و چییون  دیییکییتییاتییوری هافییراز بییی 
هیییای حیییاکیییمیییییییت همیییاییییه راِه انسیییان را  هیییا و میییهیییلیییایییه تیییوفیییان
 گشاید:  یم
 دواست او زباِن دردهای بی      
 با زباِن درِد مردم آشناست     
 گوید آن آموزگار با دلت یم     
 هگذشِت عاشقاِن روزگار     
 او خیی دارد ز جاِن هر خیی      
 هر خیی در جاِن او دارد گذر     
 ره است چون سفر با هر مسافر هم     
ِ آگه است نوِ  کشتر      

 بان و خرصز
 نماید رسم و راه روان را یم ره     
 نشیند قعِر چاه پیِش یوسف یم     
 زند افتادگان ه یم شب به چاه     
 زند  صبح با خورشید ه بر یم     
 های بد از دروِن ظلمِت شب     
 رسد با خیاِل روشناب  یم     
 دهد چشم را فهِم اشارت یم     
 دهد رستگاری را بشارت یم     
 نشیند تن به تن با سلیمان یم     
 گوید سخن از زباِن مرغ یم     
 رود خندان در آتش با خلیل یم     
 گشاید راه بر مویس ز نیل یم     
 پذیر های دل َبرد با خوات یم     
 چشِم کویر     

ٔ
 آت را در تشنه

ند از نشابز      
َ
 های آن خورشیدخ

۱۱ادامه در صفحه  کنند  لعل را در سنگ پیدا یم       
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اما این عاشق، ی  تن نیست، هزاران تن است که در ی  کالبید      
تیی یییل یییافییتییه اسییت، هییزاران تییتز کییه در هاه تییاریییییییخ و در هاه 

های تیارییِ   اند و در انت اِر تابِش آفتات، جاده جغرافیا عاش ر کرده
 کرده

ی
 اند:  انت ار را رزمیده و زندگ

 گرِد کوه و دشت دارد این آواره     
 پا به پای عمِر دنیا هگذشت     
 مانده در اندوِه چشمش یادگار     
 های انت ار...  عکِس تاِر جاده     
ییییز اسیییت. پیییس اگیییر       امیییا عیییاشیییق کیییییییسیییت، عیییاشیییق از عشیییق لییییی
گیویید کیه  خواهید عاشق را بیابید اول عشیق را درییابییید. شیاعیر یم یم

عشق بنیان خرد است و عشق است که آموزگار خیرد اسیت، عشیق 
گیویید   رساند و یم آوری است که پیام نیاکان رزمندۀ ما را به ما یم پیام

که گرچه اکنون روزگار آکنده از درد و زخیم اسیت، امیا روزگیار خیریم 
ی امییید اسیت و عشیق ییعیتز عیهید، ییعیتز  در پییش اسیت. عشیق میبیشر

 بیر پیییمیان. اگیر یم
ی
خیواهییید  پیمان و ییعیتز وفیای بیه پیییمیان، ایسیتیادگ

سوی شما َپر   خود را بسن ید با سن د عشق بسن ید. اگر عشق به
ید و تنها با او راز و عذات دل را در میییان  کشید، او را در آغوش بگی 

ها به   ها و زندان ها و آتش ها و حرمان بگذارید. با عشق است که رنج
 شوند:  گلشن و باغ تبدیل یم

 آموِز ِخَرد عشق، ای اندیشه     
 خوَرد از تو هر اندیشه آبی یم     
 او رسویل از تباِر آدیم است     
 بخِش روزگاِر خریم است مژده     
 او امیِد پرشکیِب جهِد ماست     
 عهِد او با ما وفای عهِد ماست     
 های چشِم فرخش از اشارت     
ز را یم       شنایس در ُرخش  خویشیر
 یابی بهشِت خویش را  باز یم     
 شنایس هم هشِت خویش را یم     
 گسار نشیند غم در کنارت یم     
ش در میان       از میاِن جان بگی 
 پیِش او بگشای این بغِض گلو     
 با زباِن گریه درِد دل بگو     
 پرسد که چوبز گو خوشم از تو یم     
 نماید آتشم با تو گلشن یم     
 شوم تو گر صد ره در آتش یم بی      
 شوم ریس خوش یم چون تو از ره یم     
 ست پرتِو مهِر تو بر من تافته     
 ست ذره جاِن من جان یافته ذره     
 آسمان از اشِ  من آگنده شد     
ز  گریه        کماِن خنده شد.  ام رنگی 
رود تیا  حال که شاعر ما را با عشیق آشینیا کیرد بیه هاغ عیاشیق یم     

گییوییید کییه جییاِن  خییوانیینییدٔه شییعییر، عییاشییق را دریییابیید و بشیینییاسیید. او یم
ید باید   عاشق مأمن رازهاست، اگر یم  بیی

ی
خواهید ب  به رازهای زندگ
پرواز درآییید و  که همت کنید و چون پروانه در شوِق شمِ  عشق به

آن را در گلشِن جاِن پاِک عاشقان پیدا کنید. اگیر بیه خیرمین حیقیییقیتر  
کییه در جییاِن عییاشییقییان اسییت دسییت یییابییییید خییواهییییید دییید کییه فییروغ 

تیر از خیورشییید اسیت. امیا در راه شیمیا  تر و درخشان حقیقت رخشان
 عاشقان، چه دام به

ٔ
هیاسیت. بیایید  ها و چیه دانیه سوی جان و اندیشه

دام را بشیینییاسیییییید و بیییا عییزت نییفیییس از دانییه بییگییذرییید تیییا بییه فیییروزان 
خورشید حقیقت، وصال یابید. زیرا اگر عاشق در جغرافییای تیارییییییخ 
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هیییاییییش  در فیییکیییر آت و دانیییه بیییود هیییرگیییز جیییهیییان از انیییدیشیییه
 شد:  زده و مشور نا شگفت
 جان عاشق آشیاِن رازهاست     
 تا که را پرواند پروازهاست     
 مرِغ همت گر بدان سوها پَرد     
 ها زان گلشِن قدس آوَرد مژده     
 ای خانه مرِغ دل آمد به خرمن     
 ای قرِص خورشیدش نماید دانه     
 ام عشق را تا بال و پر بخشیده     
 ام داند خورشید را گ چیده     
 دام در راه است و گلشن دورتر     
 دانه بگذار و در آن گلشن نگر     
 اگر در فکِر آب و دانه بود     
ن
 ج
 اش دیوانه بود.  ،  هان از نا ه      
های آنان سیخین  عاشقان همواره از عشق به مردم و رنج     
گیییویییینییید، مشییی یییل شییینیییونیییده اسیییت کیییه تیییا گیییوش و زبیییابز  یم

ز نیست:  عاشق  وار نداشته باشد، قادر به شنیدن و در یافیر
 هاست در نیستان هر زمابز ناله     
 تا که را گوش و زباِن آشناست     
 گوِش جان تا با لبش همسایه نیست      
 زان نواهای نهانش مایه نیست     
 گردد به گرداگرِد ه ناله یم     
ای اثر       تا ک ا گویسر است گی 
 صدا رنگ است و موِج بی  نوِر بی      
 تو بیا رنگ و صدا را کن ادا:      

 
، یییعیتز تییعیهییدهییای انسییابز و       در اییین جییا راوی یییا هیمییان بز

تر بیان کند به  که من ور شاعر را روشن آزاداندیشر برای آن
آورد: دو تن، یگ کوری و دییگیری کیری، بیا هیم  مثایل روی یم

سییفییر شییدنیید. در اییین سییی  و سییفییر، شییامییگییاه بییه دریییاب   هییم
آمیید و خییود را بییر سیینیییگ سییاحیییل  رسیییییدنیید. مییوج دریییا بییریم

، ک ز سفیدرنگ پدید یم یم ز آمید و  کوفت و در اثر این کوفیر
ای خییود را بییه هییر سییوب   شیید. رعیید مییانیینیید نییعییره صیید پییاره یم

کیوفیت و آذرخیش مییانینید سیواری هخ، بییر اسیتی کیبیود از   یم
کیه تیوانیاب  -نیابییینیای دل و انیدیشیه  -آمید. کیور  کوه فرود یم

شیینییییید کییه در  دیییدن نییداشییت، فییریییاد و بییانییگ هیییییوالب  را یم
نیاشینیوای عشیق و  -تاریگ گم شده است و آن دیگری که کر

بیانیان  ای را یم بود، تنها دیوانه -سخن عاشقانه  دید که زن یی 
کشینید. هیر دوی  سیوی یم سیوی و آن دنیبیال خیود ایین او را بیه

ی را یم ز شنییدنید کیه ارتیبیایط بیا واقیعیییت  دیدند یا یم آنان چی 
نداشت. حقیقت از هیر دو کیس خیود را پینیهیان داشیتیه بیود. 

ز  هان ام آسمان از غیرش بیاز ایسیتیاد و بیامیداد آواِز دل انیگیی 
ز یم خییود را هداد. مییوج کییه شییب تییاخییت آرام   هیینییگییام چیینییی 

پیرواز  گرفت و رقص میوزون خیود را آغیازیید و میرغ درییاب  بیه
 را 
ز
درآمیید و آواز خییوش ه داد. مسییافییری کییه کییر بییود مییریع

داد و آن مسیافیر دییگیر، آن کیه کیور  دید که آوازی ه نا یم
ای وجیود داشیتیه  که میرغ ییا پیرنیده آن شنید، بی  بود، آواز را یم

 مدزدندوی بداز بدا فدوران و فدران باشد. 
ن
شداعدر در بد دش پدایداج

 س ن خواهد گدت نه در خیال بلکه در واقعیِت تلخ: 
 سفر گشتند کوری و کری هم    
 جویان به هر بوم و بری رفته ره     
 کشان گاهان، پای در دامان شام     
 بر لِب دریا گذار افتادشان       
 کوفت بر سنگ از قفا موج ه یم     
 شد در هوا کوِه کف صد پاره یم      
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 وار ای دیوانه چون نعره رعد هم     
 اسب و سوار تاخت بی  هر  رف یم     
 آمد فرود آذرخش از کوه یم     
 چون سواری هخ بر استی کبود     
 آن یگ بانِگ هیوالب  شنید     
 مانده در تاریِگ شب ناپدید     
 کویسر گنگ دید وان دگر دیوانه     
بانان یم       ِ زن ی   دوید...  کز ب 
 َبرد نویع گمان جا یم هر کس این     
ِ این کمان       از نشان دور است تی 
 آسمان آسود و دریا رام شد     
 مرِغ صبح از آشیان بر بام شد.      
 موِج نرم آهنگ، رقص آغاز کرد     
 مرِغ دریا پر زد و آواز کرد     
 بی  آن یگ یم     

ز
 هود دید مریع

 یم وآن دگر بی      
ی
 شنود.  مرغ بانگ

تیوان  نیا -یعتز حقیقت را  -اما تمام مسئله این است که دریا را     
نشیییسیییتیییه بیییر سیییاحیییِل آرامیییش درییییافیییت. بیییایییید زنیییده و پیییرشیییور و از 

ور شوید تا آن را بفهمید و  گذشته باشید و در امواج دریا غو ه جان
بشناسید. باید نه کر باشید و نه کور تا بتوانید رنگ دریا را بیبییینییید و 

 آهنگ آن را بشنوید: 
 هیبِت دریا نه این است و نه آن     
 گوهِر دریاست از ساحل نهان      
 نقِش دریا از فران پرداختر      
 تا نرفتر در میان نشناختر      
 خفته بر ساحل ندابز چیست این     
 چون در او افتر بدابز کیست این     
د     

َ
 زنده باید تا ز جان دل بر کن

د     
َ
 مرده را دریا به ساحل افکن

 هاست وه که دریا را فراوان رنگ     
 هاست چنِگ او را هر زمان آهنگ     
 تا نه پنداری که داری چشم و گوش     
 هات کوش؟ ها و دیدن آن شنیدن     
 های ناز نیست ها را جلوه چشم     
 ها را لذِت آواز نیست گوش      
 روا  شم را  ون دل بَود فرمان     
 بشنَود از هر نگایه صد نوا     
 گوش را گر عشق ب شد ناز و نوش      
 از ش یدن راه  وید در نقوش     
 آری ای جان چون ب وشد هوِش تو     
 بشنَود چشم و ببیند گوِش تو     
صیداسیت. بیایید  گوید برای شناخت دریا، یی  دسیت بی  شاعر یم     

ایید کیه از خیود بیدرآیییید. لیخیتر از حیقیییقیت در  خود را آن چنان بپی 
ون جهید؛ اما تمام حقیقت در شمیا نیییسیت  شماست اگر از خود بی 

انییید چیییون خیییود را  هیییای فیییراوان اسیییت کیییه از خیییود رسیییتیییه در جیییان
اسییتییه ون آیییییید، بییه بییاغ، مییانیینییده یم پییی  شییوییید کییه  انیید. اگییر از خییود بییی 
هییای درخییتییانییش  گییذرنیید و ریشییه هییای درخییتییانییش از دیییوارهییا یم شیاخییه

هیای دییگیر پیییونید  بیخیشینید، تیا بیا بیاغ خود را از چنگال خاک رهیاب  یم
هیا گیلیسیتییابز پیدییید آورنید، آن چینیان کییه آدیم تینییهیا بییا  خیورنید و از بیاغ
هییا و  تییوانیید، از بیینییدهییا و اسییارت شییود و آدمیییییان را یم آدیم، آدیم یم

ها و رنج  ها برهاند:  ها و تاریگ فقرها و تحقی 
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 ها را گرچه دیوار و در است باغ     
 دیگر است از هواشان راه با ی      
 کشد شاخه از دیوار ه بر یم     
 کشد میِل او بر باِغ دیگر یم     
 آرد پیاِم آن به این باد یم     
      ! ز  وه از این پی  و پیاِم نازنی 
 ها را از جداب  گر غم است شاخه     
 ها را دست در دسِت هم است ریشه     
، ه برآر       تو نه کمیر از درختر
ون گذار       پای از زنداِن خود بی 
 دسِت تو با دسِت من دسسان شود     
 شاِر ما زین دست شارسسان شود      
 ای برادر! در نشیب و در فراز     
 آدیم با آدیم دارد نیاز     
 گر تو چشِم او شوی، او گوِش تو      
 پس پدید آید چه دریاهای نو     
امییا دریییا کییه هییمییان حییقیییییقییت اسییت، چیییییسییت کییه بییاییید از      

خیود بییه در آییییید یییعیتز آدیم شییویید تیا آن را بشینییاسیییید. دریییا 
تیوانیییید آن را بشیینیاسیییید کییه در آن  چیییسییت کییه تینییهیا وقیتر یم

ور شوید و تا پای جان در راه آن شینیاخیت بیکیوشییید و  غو ه
ید. دریا چیست که تنها با دیگران  و نه در تنهاب  و تینیهیا -بمی 

ز  تیوان آن را شینیاخیت؛ دییگیرابز   یم-در سی  و سلوک خویشیر
استه اند تا از خود به درآیند و به آدمیان  که خود، خود را پی 
گوید دریا همانا چشم کرۀ خایک ماست   بدل گردند. شاعر یم

که به اش  نشسته است. اما چرا به اش  نشیسیتیه اسیت، 
چون آرزوب  و خواهشر دارد که هنوز که هنوز است به بار 
نیینییشییسییتییه اسییت، آن آرزو، آرزوی آزادی آدیم اسییت، آن 

هیا  ای یافته است حتر در زنیدان آزادی که شاعر هرگاه روزنه
ها و بر چوبد دارهیا فیرییاد کیرده اسیت، زییرا تینیهیا  گاه وشکن ه

شیود و دردا و درییغیا کیه در  در آزادی است که آدیم آدیم یم
نییواز  آرزوی اییین آزادی، ارغییواِن وجییوِد شییاعییر کییه هییمییان بز 

تاریییییخ است، به سنگ بدل شده است از بس که راه دشیوار 
ان و نامردمان  و سنگ خ و هولناک است و جانیان و جان گی 

ز کییرده جییا و آن در اییین انیید و بییاران تییی  و گییلییولییه و  جییایییش کییمییی 
 بارانند:  بهتان یم
ز        چیست دریا؟ چشِم ُپراشِ  زمی 
ز  در نگاهش آرزوب  ته       نشی 
 آرزوی پا گشودن، پر زدن     
 ساران ه زدن بر فراِز کوه     
 چشمه بودن، باز جوشیدن به کوه     
 دم زدن با آن بلنِد باشکوه     
ز       ز انگیخیر ز از خویشیر  خویشیر
ز       ون ریخیر  از دروِن خویش بی 
 نوشیدن از پستاِن خویش     

ی
 تشنگ

 آت دادن تشنه را از جاِن خویش     
 کشد دریا در این سودا خروش یم     
 آید به جوش خوِن دریاییش یم     
 ها زند بر صخره سینه و ه یم     
 بنِد تن رها تا شود از تخته     
 پروَرد گریه را در ابر از آن یم      
 تا پیاِم او به کوهستان َبرد     
 جا چون رسیدی، هان ببار گوید آن      
 سار هگذشِت ما بگو با کوه     
ز  سارا  زان بلنِد دل کوه        نشی 
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ز        چون گیایه در بِن چاهم ببی 
ِ خویشم اسی         در شِب دریاب 
 ام بر من مگی   گر هاپا گریه      
 ساران یاد کن از صفای چشمه     
 ام آزاد کن زین غِم دریاب       
ِ دریا پای مانده       بند ام با صیی
 ماهتابا بر هشِ  من مخند     
 داند بهار؟ از غِم مرجان چه یم     
 ارغوانم سنگ شد در انت ار...      
امییا دریییا کییه هییمییانییا حییقیییییقییت اسییت، کییه هییمییانییا آزادی اسییت، کییه      

همانا عدالت اجتمایع است، که همانا صلح است، که همانا دانش 
و هیییز مییردیم اسییت، کییه هییمییانییا آرزوی دیییرییینییه آدیم اسییت بییا هییمیید 

دالبز هستند که  چه مهم است دریا  اهمیتش چندان مهم نیست، آن
هیاب  هسیتینید کیه از  خواهند این آرزو را به بار بنشانند، آن کوکب یم

ِ همایه، رنگ خون گیرفیتیه انید امیا خیوِن خیود را چیون پیرچیِم  زخم تی 
زده؛ تییا  انیید تییا چییراغ راهیینییمییاب  بییاشیید در شییب تییوفییان هجز افییراشییتییه

سیوی درییاهیاسیت گیم  روان راه سوسیالیییسیم، راه سیاحییل را کیه آن ره
ی، تیارییییییخ فیرازپیوب   نکنند. آری تاریییییخ را آرزوها نا

سازند، تاریییییخ بشر
یت را ایین کیوکیب آفیریینینید کیه  انید یی یم هیا یی کیه هیمیانیا خیود آفیتیات بشر

ز شییعییلییه یم سییوزنیید یییا یم یم شییونیید،  سییوزانیینییدشییان امییا در آن سییوخیییر
کنند، حری ر کیه پسیتر و پیلیییدی  ور یم شوند و راه را شعله مشعل یم

شان را گیرم  ها تن ها را یم سوزانند و خوشا آنان که گرمای این شعله
ها  گداز برای آنان که محروم از گرمای کوکب کند و افسوس جان یم

ها  ها که بدون آن که بزیند. همان آفتات آن پوسند؛ بی  شوربختانه یم
 نیه زاده یم

ی
هیاب  کییه تیی یامییل از  زیید؛ هیمییان آفیتییات شیود و نییه یم زنیدگ

 پوید:  جوید و یم هاست که یم های آن نوشیدن خون در جم مه
 بگذر از دریا و راِه خویش گی       
 شیوۀ دریادالن در پیش گی       
 ست دورتر، آن سوی دریا ساحیل     
ِ مردم صاحب دیل     

ز  ست هزمی 
 دور، اما در حقیقت دور نیست     
 چشم اگر بیناست دور از نور نیست     
 جا به رنِگ خوِن ماست کوکتی آن      
 نماست در شِب توفان چراِغ ره     
 من از آن کوکب چراغ افروختم     
ز آموختم       ز آتِش او سوخیر
 آن نه کوکب، آفتاِت روشن است     
      

ی
 بخِش هزاران گلشن است.  زندگ

فت     
ُ
 آفتابا از تو داریم این شک

 شکِر انفاِس تو نتوانیم گفت     
 ای بودیم پوسان زیِر خاک دانه     
 زد در مغاک پرتِو مهِر تو یم     
 پرتِو مهِر تو ما را پرورید     
هرۀ ما یم     

َ
 درید ورنه ظلمت ز

 دانه داند آن عبوِر دردناک     
 ره گشودن از میاِن سنگ و خاک     
 نور شد ای بسا دانه که او بی      
 عاقبت گهوارۀ او گور شد     
 ماند در دل آرزوی زادنش     
 مرد با او حشِت گل دادنش!      
بییییریییییم  پییییایییییان یم بییییاری، جییییهییییابز کییییه در آن عییییمییییر یییییگییییانییییه را بییییه     

افیزاسیت، امیا ایین  ای ویرانه است و وییرانیه هیم الیبیتیه غیم کده ظلمت
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اصل نیست؛ این من رۀ جهان است و من رۀ جهان چنیدان 
اصییل نیییییسییت. آنییان کییه از میینیی ییرۀ جییهییان، تهییویییر دیییگییری را 

کنند و کیمیای آرزوی آدیم برای دیگرگیون کیردن  بازنماب  یم
سییازنیید، آری آن   پییرورانیینیید، آن را یم پییرورانیینیید و چییون یم را یم

هیییا، آن همسیییتیییان، آن شیییادخیییوارانییینییید کیییه بشیییارت  کیییوکیییب
فیردایینید و، آنیان را، آنیان را بیایید شینیاخیت و شینیاسیانید. پیس 

جیاسیت های سیور و  بیایییید بیه بیزم رزم آنیان درآییییم کیه آن
 سماع: 
ِ  این ویراند غم غم       فزاست هر
 بینم عزاست هر چه گرِد خویش یم     
 گریه دارد ابِر این دریای درد      
 سوی همستاِن ساحل بازگرد     
 رسد بوی یم از بزِم یاران یم     
 رسد بانِگ نوِش شادخواران یم     
 عاشقا بگشای گوِش استماع     
 در های دوست سور است و سماع!      
 ها چرخید دوِک روزگار سال     
 وار آدیم در پیش و تابش رشته     
 بس گره کز جان و دل بست و گشود     
 تا زد این نقِش ع ب بر تار و پود     
 ها سوختند ها که شب وه چه کوکب     
 دم افروختند تا چراِغ صبح     
 ای گرایم کیمیای آرزو      
ِ این جست       وجو عمرها یط شد ب 
 های غار در کناِر آتِش شب     
 زد روزگار نقِش رویای تو یم     
 دیدمت ای نقش رؤیا دیدمت     
 ای دهاِن آرزو بوسیدمت     
 آرزوی روی خوبت داشتم     
 پنداشتم!  بیش از آن خوبی که یم     
هییا، بییا کییوکییب خییویییش  اییینیی  یییگ از مییادران اییین کییوکییب     

ز کیرده اسیت.  ن یری  گوید. شاعر جهان سخن یم اش را تیبیییی 
اش را مشییخییص و تییعییرییف کییرده اسییت و از  میفییاهییییم فییلیسیی ز 

بییاخییتییگییاِن  داِر قییهییرمییانییان و جییان عشییق، عییاشییق، نییقییِش مشییعییل
ز  مان، سخن رانده است و حال وقت آن است که بیه  هزمی 

ز و بیه خیلییق سییتیم دیییده بییازگیردد. بیار دییگییر  واقیعییییت، بییه زمییی 
گوییییم، گیرچیه  خلق برخاسته است. از دور دورها سخن نا

هیا و میبیارزات  بدابدکرؤییاگیون آنیان،   ها و سوسیالیسم مزدک
هیای عیارفیانید  ها و بردارشیدن حالجبخش خل ر آنان و  آزادی

صدواندی  آنان ، همه از ی  تبارند، اما این خلق در این ی 
یو یییییت، بییارهییا و بییارهییا بییرخییاسییتییه  ی سییال پییس از انییقیی ت مشر

یو یییییت چییه هیینییگییامییه ی پییا کییرد و چییه  هییا بییه اسییت، انییقیی ت مشر
های ارجمنید کیه هسیتر ییگیانیه را بیه پیاییش اییثیار کیردنید،  جان
اش    ور که بیه زییبیاب  تیرجیمیه گاه سوسیال دمکرایس یا آن آن

و  عددا دتعامیون در قامت حیزت -کرده بودند اجتماعیون 
حدزب و تیأسیییس  ندددر  ۳۵و گیروه  حزب شدمدوندیدسدت ایدران

  مییحییمیید هییای شیییییخ و قیییییام تددود  ایددران
ن
و مییحییمییدتیی ر  خددیددابدداج

 و ابیییوالیییقیییاسیییم  پسدددیدددان
ر
تیییریییین جییینیییبیییش  . بیییعییید بیییزرگالهدددوج
  مسیییلیییحیییانییید دهیییقیییابز در قیییامیییت

ٔ
دمدددکدددراخ هیییای رشیییییییِد فیییرقیییه

ز تیا میبیارزات  و ده فردسسانو  آذربایجان ها هزار هو خیونیی 
میحیمید  میل شدن ندت و  مصددقو حزت تودٔه ایران و دکییر

یییی  آن ده بییییاران را  ی کییییه جییییوخییییهفددددیددددوانهییییا مییییرتاز هییییای تییییی 
هافرازانه عبور کردند و قلیب شیاعیر را بیه آتیش کشیییدنید تیا 

هیای  آن سلحشوران چری  فداب  و م اهد. اما این  شعلیه
کشیینیید و  انییقیی ت بییه هییر کیی ییا ه یم

آتییییش در هییییر کییییارخییییانییییه و مییییزرعییییه و 
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 میادران و کیوکیب خیابان یم
ی
هیا. کیار و  فروزند و باز هم قهد همیشگ

ت ز حییی  ز اسییت، آتییش بییه جییان یم رزم مییادران اییین هزمییی  زنیید و  انیگییی 
ای اسیت. میادران   دهینیده کنید. دییالیایتیییِ  تی یان چ ان یم زخم را خون
هییا  کییارنیید و بییه آن زاییینیید و یم هییا را یم هییا را، اللییه هییا را، ارغییوان کییوکییب

، خییلییق هییای میییییهیین افییزا و آمییوزه جیینییبییانییدن جییهییان غییم ،  دوسییتر دوسییتر
پیروری،  یبیییعیت ناسیونالیسم، دانشوری، هیز ، شی یاعیت و  انیر گیراب 

 یم جیییان از 
ی
ای کیییه پیییاییییداری در  آمیییوزنییید، آن هیییم در زمیییانیییه گیییذشیییتیییگ

هیا  گیاه های آدمییت انسیان، شیکینی یه وفاداری به هر ی  از این آرمان
تییر، اتییهییام تییردامییتز و نییاپییایک را  هییای دار و از هییمییه هییولیینییاک و چییوبییه

زایینید،  انت ار نشسته اسیت. امیا میادران را چیه بیاک کیه بیاز هیم یم به
هییا  هییا را، تییا بییاز هییم از آتییش زاییینیید، سیییییاوش هییا را، بییاز هییم یم یییوسییف

ز  بییگییذرنیید و آرمییان هییای آزادی و عییدالییت را، چییونییان بییوی عییطییرآگییی 
اهن یوسف، در گوشه  جهان بیفشانند:  پی 

ٔ
 گوشه

 باز شوِق یوسفم دامن گرفت     
اهن گرفت      ِ ما را بوی پی   پی 
 آرای تنش!  ای دریغا نازک     
اهنش!  بوی خون یم       آید از پی 
اهنت؟       یوسِف من! پس چه شد پی 
 بر چه خایک ریخت خوِن روشنت؟     
ِ هد، خوِن گرِم تو     

ز  بر زمی 
ِم تو       ریخت آن گرگ و نبودش هر
 تا نه پنداری ز یادت غافلم     
 جوشد شب و روز از دلم گریه یم      
 هاست بر جانم بش داِغ ماتم     
 گرید کش در دلم پیوسته یم     
 ای دریغا پارٔه دل، جفِت جان     
، مانده جاویدان جوان بی        جوابز
 بر رِس گهواره الال خواندمت     
  هان  نباندمت     

ن
 تا بجنباج

 درِس پیمان و وفا آموختر      
      !  جاِن مادر! جاِن مادر سوختر
 خواستم مژده دامادَیت یم     
 ات آخر ز خون آراستم ح له     
 در بهاِر عمر، ای هِو جوان!      
 ریِز ارغوان!  ریختر چون برگ     
 ام!  ارغوانم! ارغوانم! ال ه     
 ام!   کد از نا ه در غمت خون یم     
 ام گوری بکن در دِل ویرانه     
 گور و کفن اند بی  کاین شهیدان      
 خود کنده      

ٔ
 ایم گورها در سینه

 ایم سوگوارانیم ما تا زنده     
 فتن  این همه خون در دِل ما یم     
        ! ! بشکتن

ن
 بشکتن ای دسِت خوج

شیود، آن  تیکیرار یم سدایدهو این بیت آخیر کیه بیاز هیم در میثینیوی      
ایک جیدا شید و تیا    بشر اسیت آنیگیاه کیه از جیامیعیه اشییر

ٔ
آرزوی دیرینه

ز دسییییت  کیییینییییون کییییه هیییینییییوز جییییدا مییییانییییده اسییییت؛ آرزوی شییییکییییسیییییر
گیذارنید،  آشام، که راه استثمار و استعمار را باز یم دیکتاتورهای خون

ز  بهای ح له به ، تا خون و عرق را ها سهرابو ها  یوسنهای خونی 
 کشان و قهرمانان مبارز تاراج کنند:  محابا از تن زحمت بی 
 کتز  این همه خون در دل ما یم     
      ! ! بشکتز  بشکتز ای دسِت خوبز
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ز مییا و  در پییاسییخ، یییگ از اییین کییوکییب      هییا بییا مییادران هزمییی 
ز جیهییان سیخین یم کیینید کیه میادر! مییا  گیویید و اشیاره یم هزمیی 

عییاشییقییان، قییبیییییلیید عییاشییقییانیییییم و اگییر خییوت بیینییگییری مییا را در 
: در گورهای خیون جا یم همه آلیود، در شیقیاییق رسیتیه در  بیتز

سیییاران، در نییی یییوای  هیییای کیییوه هیییا، در چشیییمیییه دامییین دشیییت
ها، و در هر ک ای زمان و م ان   گون گل رودها، در هجز گل

ز  گوید  افکن است. به مادران یم که فریاد آزادی و رهاب   نی 
هاب  را شنیدید کیه هاسیییمیه ییا خیامیوشیانیه  هرگاه صدای گام
شیییان  کیییوبییینییید، در را بیییه روی شیییونییید و بیییر در یم نیییزدیییی  یم

بگشایید، آن ماییم که از چنگال دژخییمیان همیاییه و سیود و 
، پیینییاه آورده جییهییل گییریییخییتییه ز ایییم. مییا از  ایییم و بییه مییادر هزمییی 
بییینیییم و بیر چیهیره و  های آنان، میادرم، شیمیا را یم ورای چشم

هییای وجییود مییا ریییخییتییه  زنیییییم. گییرچییه گییل مییوی شییمییا بییوسییه یم
 عاشقان، تازه است اما در گل

ٔ
ایم،  یربینیاک و  های بهار قبیله

ز یم گییویید و چییون  عیطیرافشیان. کییوکیب عیاشییق، بیا میادر چینیی 
داند که مادر، که میهن، یعتز همد مادران و  جوان است نا

 دانند:  همد پدران، این را یم
ِ گورم مگرد       آه ای مادر! ب 
 نقِش خون دارد نشاِن گوِر مرد     
 آن شقایق، ُرسته در داماِن دشت     
 گوش کن تا با تو گوید هگذشت      
 ابِر آن باران که بر صحرا گریست     
 گوید که این گرینده کیست با تو یم     
 ام گر نه کایم از جوابز رانده      
 ام با جوانان چون جوابز مانده     
 ناخوانده را دادم به رود     

ٔ
 نغمه
د با جوانان این هود     

َ
 تا بخوان

 جوشد، منم ای در کوه یم چشمه     
ون یم        زنم کز دروِن سنگ بی 
 قطرهٔ در شیشه مانده تنگ و تار     
 آِت روشن شد، روان در جویبار     
ل     

ُ
 از نگاه آت تابیدم به گ

ل     
ُ
 وز رِخ خود رنگ بخشیدم به گ

ل به خوناِت شفق     
ُ
 پر زدم از گ

 ناله گشتم در گلوی مرِغ حق     
 لب پر شدم از خوِن بلبل لب به     
 رفتم از جاِم شفق در کاِم شب     
 آذرخش از سیند من روشن است     
 تندِر توفنده فریاِد من است     
 هر ک ا مشتر گره شد مشِت من    
 زخِا هر تازیانه پشِت من     
 هر ک ا فریاِد آزادی منم     
 زنم من در این فریادها دم یم     
 در دِل شب گوش دار از پشِت در     
 شنایس بانِگ پای رهگذر یم     
 گوش با آن گاِم نرم آواز کن      
 زنم، در باز کن آن منم، در یم     
 چون گریزد در تو آن آهو نگاه     
 های راه!  در پناهش گی  از سگ     
 کنم در نگاِه او س مت یم     
امت یم       کنم با س مش احیر
 بینمت از دروِن چشِم او یم     
 چینمت ها از روی و مو یم بوسه     
 گوِن اوست خوِن من در گوند گل     
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 تا َپری از من بسوزی دررسم     
 گرچه از گندش جهان آگنده شد       
 ها زنده شد خواران را هوس مرده     
 دوزجز از حرص و آز افروختند     
ِ خود سوختند       هم َپِر او هم ب 
ز سودی نبود       وه که زان خودسوخیر
ز بر دودی فزود.        بلاه دودی نی 
، رو بیه دییکییتیاتیوِر میدافیی        شیاعیر در اوج مییبیارزات انیقی بی

وی درییا کیه هیمیان  هماییه داری، اسیتیبیداد، و اسیتیعیمیار از نیی 
وی حیقیییقیت اسیت سیخین یم وی خلق و همیان نیی  گیویید.  نی 

هشییداری کییه نییه دیییکییتییاتییور زمییانیید او گییوش کییرد و نییه دیییگییر 
هیای شیاعیر را  مستبدان زورگو گوش خیواهینید کیرد. ایین بیییت

باید بر سیینید هیر دییواری بیر هیر کی یای جیهیان نیوشیت و در 
 ها بازگو کرد:  تمام گوش

 خلق چون دریا و دریا تندخوست      
 ها در اوست جوِش توفان خشِم پنهان     
 ترد دریا ز توفابز شگفت یم     
 ناخدا این موج را آسان گرفت     
 َبرد خروشد موج و یورش یم یم     
 ِخَرد زند آن بی  ش یم تازیانه     
ز یم       نماب  این زمان سخت و سنگی 
 باش تا گردات بگشاید دهان     
 گفتمت، اما چه حاصل؟ نشنوی!       
 کاری که توفان بدروی.  باد یم     
آوری کیه آنیان را  غارتگران و مستیبیدان و آن نی یام نیفیرت     
شییینیییونیید و نیییه  گشیییاییید، بیییاری نییه یم شییان را یم پییرورد و راه یم
 حیقیارت یم

ٔ
سیوی آنیان  بیار بیه بینند. امید، در دستان اسیتیغیاثیه

ان زحمت کش است، در اتیحیاد  نیست، امید در اتحاد رن یی
ز را بیارور یم هیای  کینینید، چیرخ آنان است که بیا کیاِر خیود زمیی 

 را یم
ی
چیییرخیییانییینییید و هنیییوشیییت آدیم را  گیییردانییینییید و یم زنیییدگ

کنند. گر جهان را در عیدالیت و آزادی و بیهیروزی  دگرگون یم
ز بینیده توده هیا و عیاری از جینیگ و خشیونیت  ها و از بند رسیر
ز  یم ها را باال بزنید، و در افزایش آرایه و  خواهید، پس آستی 

ان نه در این جیا، بیلیایه در هاه گیییتر و  جا و آن اتحاد رن یی
 بیان شاعر در هاه جهان دردمند، بکوشید:  به
 باش تا فریاد بردارد بلند     
 باِر جهاِن دردمند جاِن خون     
 نوا کن بانِگ خود با بانِگ ما هم     
 دانِگ ما تا جهان را ُپر کند شش     
 دست دسِت ماست امروز ای و ن     
 ها، این دسِت من!  متحد کن دست     
ز خطاست       حاجت از نامردمان ُجسیر
 کارساِز حاجِت ما دسِت ماست      
 دسِت ما دریای مرواریدهاست     
 دسِت ما گهوارۀ خورشیدهاست      
 های جنگلند ها چون شاخه دست     
 گ بَود جنگل چو از هم بگسلند؟      
 که یم     

ز
د نهان آرزو، مریع

َ
 خوان

 بر ِه این شاخه دارد آشیان     
 دسِت مارافسا اگر خود اژدهاست     
 آن عهای مع زه در دسِت ماست     
 هر چه حیلت بازد و رنگ آوَرد     
 َبرد دسِت ما از دسِت دشمن یم     

 آتِش سوزاِن من در خوِن اوست     
 آتِش من در دِل او روشن است     
 های من است هایش نفس در نفس     
 دالن آمیختم تا نفس با هم     
 صد بهارم، گرچه چون گل ریختم ...      
یییت را در بز یم        بشر

ر
 ِ آدميان و تیرس

شاعر که همان  اميِد تاري ز
 اسیت کیه میردمیان را بیه آریایه فیرا یم

ی
خیوانید، در  نوازد، هیمیان بیانیگ

هییا و   ضددحددا افییزای انسییان، تییاریییییییخ  بیینییدی، از تییاریییییییخ غییم ییی  جییمیی 
نگ کرکس گوید و  بار ستم انسان بر انسان، سخن یم ها، و تاریییییخ هر

آواز بلند  ها به ها و همد م ان هراس از مردمان همد زمان آش ارا و بی 
هیای خیود را  شداوهخواهد تیا  یم هیای وجیود خیود را آزاد کینینید، زنی یی 

بگسیلینید و بیا پیاییان بیخیشیییدن بیه حیییات میادی و میعینیوی شیاهیان و 
میدارنید،  کاران سودمحور و قیدرت ستمگران مستبد دیتز که نماِد تبه

به استثمار، به استعمار و به تحقی  انسان و هان ام ستم انسان بر 
 انسان نقطه پایان نهند: 

 گویم به آواِز بلند فاش یم     
 همچو بز گر بند بندم بگسلند     
 روزگاِر پی  را تا یاد بود     
 داد بود پاید این تخت بر بی      
 اندهاتا این  ضحا هم از آن      
 از ستم هرگز نشد مردم رها     
 بنگری شاهانگر نکو در کاِر       
 از دیگری     

 هر یگ بیتز بیرَ
 ای کان ماردوِش مغزخوار خوانده     
 پادشایه راند بر سایل هزار؟     
 گر را نه چندان سال بود آن ستم     
 نمود خلق را هر روز سایل یم     
 شد پیشه مغِز مردم     

ی
 اش خوارگ

 اش که از اندیشه بود اندیشه زان     
 ناپایک ه از مردم بتافت چون به     
 بوسد ابلیس را پاداش یافت     
 دسِت زور گرد آورد گنج بس به     
 تا به بادش داد آن بازوی رنج     
 ای دارد نهان شاوههر که در خود      
 ات را وارهان!  ای برادر کاوه     
 کاوه را آزاد کن تا بر جهد      
ه       ه را تیغ بر گردن نهد خی 
 ای خوشا روزی که خلِق دادخواه     
      ِ  !شاهبگسلد از دست و پا زن ی 
د  یبیقیابر عی یییم کیه هاه        انق ت است. اما در این نییی

ٔ
هنگامه

ز  بابکتاریییییخ را آکنده است، تنها  هیای خیائین هیم  هیا نیییسیتینید، افشیی 
ز  هییای راهیییی نیییییسییتیینیید، کییرکییس هسییتیینیید، تیینییهییا سیییییمییرغ هییا هییم در کییمییی 
هییا آن را  تیینییهییا َپییری نییدارنیید تییا خییلییق انیید. اییینییان نییه مییردمییان نشییسییتییه

شان کاسته  های بسوزانند شاید حاکمان به فریادشان برسند و از رنج
گیری و  هییای آزمینییدی دارنیید کیه بیا غیارت و سیتییم شیود، بییلیاییه چینییگیال

افیزایینید. فیرییاد و  پیروری، تینیهیا بیر دود و قیی  حییاکیم بیر جیهیان یم جیهیل
هیییای بیییربیییادرفیییتیییه و  خیییورده، جیییان هیییای شیییکیییسیییت فیییغیییان از انیییقییی ت
خییواران، و  هییا، مییرده یییأس درنشییسییتییه و امییان از کییرکییس امیییییدهییای بییه
 آزمندان: 

 گرفت کرکش خود را به      
ز
 سیمریع

 مانده از کارش جهابز در شگفت     
 گزاِر هرکسم گفت من حاجت      

 اثر: ه.ا. سایه »بانگ نی«ادامه سخنی دربارٔه مثنوی 
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هییا و چییه  خییاک افییکیینیید و چییه شییادی اسییتییعییمییارپیییییشییگییابز را بییه
 رقص درآورد:  شورها در آسمان هستر به

 اند  عاشقان در خوِن خود غلیتده     
 بخشیده     

ی
 را زندگ

ی
 اند زندگ

 اند از سعد و نحِس هنوشت فارغ     
 زیاِن دوزخ و سوِد بهشت بی      
 اند هنوشِت خویش انشا کرده     
 اند خلقِت خود را تماشا کرده     
ین یم       دغلفروشد آن  جاِن شی 
 در بهای وعدٔه شی  و عسل     
 ست بازی نیست این، سوداگری عشق     
 ست عاشق از سود و زیان خود بری     
ز که  پاک       مرداِن وفابازی بی 
 مزد و بها جان فدا کردند بی      
 که َجیِب جان در این سودا درید آن     
 خواهد خرید؟ در بهای جان چه یم     
 در کِف امروز نقِد جاِن ماست     
 سوِد این همایه، فردای شماست.      
 با ننگ به     

 
 وه فه مرگ از زند،

ز همان بر سنگ به       جاِم زهرآگی 
 آینه بر سنگ زد آن خوش نگار     
ه ننشیند غبار      ز  تا بر آن پاکی 
 جوی!   پاک کن آیینه را، ای پاک     
 روی  تا بیابی پرتِو آن پاک     
 زیباست ای زیباپسند     

ی
 زندگ

 اندیشان به زیباب  رسند زنده     
 بازگشت چنان زیباست این بی  آن     
 توان از جان گذشت کز برایش یم      
 زیباست، زیبای روان     

ی
 زندگ

 شود این کاروان دم نو یم به دم     
 رو روز و شب این کارواِن گرم     
ل یم      ز ل، نوبه به رود میز ز  نو میز
 تازه شو تا واریه از نیستر      
 گر بمابز کاروابز نیستر       
 کو آگه است راِه نو پوید هرآن     
 روان را رستگاری زین ره است ره     
 ست راِه ما راِه بزرِگ مردیم     
 ست رایه و هدرگا غی  ازین گم     
 ره؟ رسیدن در ره است گ ریس بی       
 زاِد راِه عشق جاِن آگه است     
ِ ن ات نشابز  بی      

 های آن خرصز
 آِت حیات.       

ٔ
 گم کتز هچشمه

 دادخواهان را چه شوری در ه است     
 راست پنداری که روِز محشر است     
 درِد پنهان در جگر آویخته     
 انگیخته گشت فریادی جهان      
 ای دل ار فریاد برداری رواست     
ز خاست        کز نیستان شوِر رستاخی 
 ای پرخون شود عالم از بانِگ بز      
 گر نیستابز بنالد چون شود!       
هیا خیلیق بیه   نیستان نالید، مییلیییون     

کارزار آمد و در ی  انیقی ت، در یی  

 دسِت او گر با کمند و خن ر است     
ز       ِ ما سنگی   تر است دسِت در زن ی 
 ها را چون به هم کردی گره دست     
ِ ُبران این زره       نگسلد شمشی 
ز  دسِت رنج است این       که هر دم بر زمی 
د گنج یم     

َ
ز  فشان  ها از آستی 

  دسِت رنج است این     
ی
 که چرِخ زندگ

      
ی
وی او گردندگ  دارد از نی 

 که بر لوِ  زیم دسِت رنج است این     
 نویسد هنوشِت آدیم یم     
 شسارا را  را دارم نهان؟آ     
 رنِج دسِت رنج است این  هان.  دست     
بکوشیم و در کوشش خود، در تردید نمانیم. در مبارزه هر روزۀ      

خیود عییلیییییه سییتییم انسییان بییر انسییان، بیه دامیین عشییق بیییییاوزیییم. عشییق 
بیران و  بیاخیتیگیان، رنیج یعتز پیاِم مبارزان و عاشقان، قیهیرمیانیان و جیان

شدگان و هانی یام سیلیحیشیوران  دیدگان، شکن ه رنج شدگان و تحقی 
 و هوقامتان: 

 زدم، بیم و امید دست و پاب  یم     
 عشق آمد بر دلم دستر کشید     
 جای دستش چشمد خون باز شد     
 خون به پرواز آمد و آواز شد     
شته و آواز؟ بشنو این شگفت      
ُ
 ک
 آتِش خوِن شهیدان در گرفت     
د مرا بشنو ای دل عشق یم     

َ
 خوان

د مرا یم     
َ
 دهم صد جان که بستان

 جاِن جان، ای عشق! ما آِن توایم     
 زنده و مرده شهیداِن توایم.      
هیا را شینیاخیت و  در این مبارزٔه هاه خون و اش ، باید کیاروان     

در آن کاروان گام گذاشت که همیواره روان اسیت و هیمیواره نیو و نیو 
 کییارگییر و  یم

ٔ
شییود و راهییش راِه بییزرگ مییردیم اسییت، هییمییان راه  ییبییقییه

نمودهای حزت  بق  کارگیر ییعیتز  ها و ره کشان و نباید نشابز  زحمت
آن خرصز ن ات را گم کیرد ییا صیداییش را نشینییید کیه اگیر گیم کینییید ییا 
 اسیییت، گیییم  

ی
نشییینیییویییید، راه عیییاشیییقیییان رهیییاب  انسیییان کیییه خیییوِد زنیییدگ

ز عییاشییقییان کییه قییهییرمییانییانییه جییان در راه  کییرده اییید، مییگییر یییگ از هییمییی 
هییای رژیییم  سییعییادت مییردم گییذاشییت و بییر دیییوار سییلییول سیییییاهییچییال

راه هدمدان اسدت فده مدن جنایت ار جیمیهیوری اسی یم نینیوشیتیه بیود: "
 بودنید امیا یمرفسم

ی
گیاه کیه در  دانسیتینید آن "؟  عاشقان، عاشق زندگ
 پییاِک جییان را بییر  تینییگینییای نییام و نینییگ گیرفییتیار یم

ٔ
آییییید، بییایید کییه آییییینییه
 بینیشییینید.  سنگ بکوبید مبادا که بر آن غبار خییانیت و آرمیان

ی
بیاخیتیگ

ز آییینیییه در اکییینییون، تیییا غیییبییار بیییر آن نییینییشیییییینیید در فیییردا،  اییین شیییکییسیییر
دارد،  ای اسیییت کیییه آدمیییییییت انسیییان را پیییاس یم تیییریییین همیییاییییه بیییزرگ
ابر اسیییت کیییه انسیییان بیییرای انسیییان بیییزرگ   تیییریییین میییی 

ر
هیییای فیییردا بیییاس

گییذارد. اییین عییاشییقییان نییه در سییودای سییود اییین جییهییانیینیید و نییه در  یم
ز جهیان دییگیر. آنیان را بیا سیود پیییونیدی نیییسیت کیه  سودای وهم آگی 

بازی نیست، سوداگری اسیت و دامین عیاشیقیان از  سودورزی، عشق
ها بیری اسیت. شیاعیر کیه هیمیان بز اسیت و هیمیان نیوای  این تردامتز 

دهید کیه ای میردمیان! بیه رزم درگیرفیتیه در  عاشقیان اسیت نیدا ه یم
نیستان بنگرید و ببینید که دادخواهان تاریییییخ بار دیگر چه شیوری و 

ی برپا کرده ها رفته کیه عیاشی ر تینیهیا و  اند. چه بسیار زمان چه محشر
تنها لب بر دهان بز نهاده و هود عاشقان را خوانده است و هیمیان 
جان تنها که نوای بز را که بانگ عاشقان است را ه داده اما اکنون 

انید. اگیر از  نه عیاشی ر تینیهیا کیه جیمی  عیاشیقیان لیب بیر لیبیان بز نیهیاده
شییود، بییاشییییید تییا بییبییییینییییید کییه بییانییگ  ای دل عییالییم پییرخییون یم بییانییگ بز 

های نیییسیتیان، چیه شیاهیان، چیه قیلیدران، چیه اسیتیثیمیارگیران و چیه  بز 
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 نغمد چنِگ همایون شوم شد     
ِ آن چ اوک بوم شد     

ز  جانشی 
 داد رفت داد از پِس ج   بس فه ج       
 ُمرد و داد از یاد رفت     

ن
 مهرباج

 عاشقان در آتِش سوز و گداز     
    فروبستند از راز و نیاز     
 لییل و م نون شد ز یاد     

ٔ
 قهه
 نغمد عشاق از اوج اوفتاد     
 هدی گرفت روزگار آهنِگ دم     
ِ چمن زردی گرفت     

ز ز در سیی  سیی
 آرای جم افروزاِن بزم م لس     
 خواِن سوِگ نوروِز ع م نوحه     
 بازِی وارونه بنگر کاین زمان     
 بارد ز هر سو برکمان تی  یم     
 و ناساز ای نگار خارج     

ی
 آهنگ

 گوشمالت داد خواهد روزگار.       
دردا و دریییغییا کییه چییه عییاشییقییان پییرشییور، در اوج جیییوابز      

سیال،  ۵۳تنها  غدارزادهسوختند و خاکسیر شدند: اسدهللا 
 سال، دکیر  ۵۹تنها  عمواغیلحیدرخان 

ن
سیال،  ۲۱تنهیا  اراج

 ۵۱تیینییهییا  قددا ن مددحددمدددسییال،  ۳۱تیینییهییا  ابددراهددیددیمفییریییدون 
یی  ۲۳تیینییهییا  وفددیددیلسییال، هگییرد  تیینییهییا  فددیددوانسییال، مییرتاز

ز  ۳۵تیینییهییا  سدداالخددانددیددانسییال، وار ییان ۲۲ حسییی 
سییال، دکیییر

یو  ۲۱تیینییهییا  فدابددیم ن  ۵۲تیینییهییا   روزبددهسییال، خشی ر سییال، بییی 
 
ن
سییال،  ۳۵تیینییهییا  ابددراهددیددیمسییال، مییهییرنییوش  ۲۱تیینییهییا   ددزج
 ۲۱تینیهیا  گدلدشد ن سیال، خشیو  ۲۲تینیهیا  نژاد حنینمحمد 

سال. همه جوان و شیگیفیتیا   ۲۳تنها   انجانیانسال، محمد 
که اکنون هم همیه جیوان و زییبیا و بیرومینید چیونیان هوهیای 

میاه  ۲را تینیهیا  فدیدوانگینی ید کیه  هافراز. در بیاور انسیان نیا
بیییاران کیییردنیییید و سیییعیییییییید  پددددوریپیییس از از پییییییییونیییدش بیییا  تیییی 

را از جشییین ازدواجیییش ربیییودنییید و قیییامیییتیییش را  پدددور سدددلدددطدددان
 کیردنید. هاه دشیت میییهین میا پیر از هوهیاب  

سیت   متی یسر
شییان را دو نیییییم   انیید یییا بییا تیییی قییامییت هییا را سییوزانییده کییه یییا آن
شیان  شیده اند تا مبادا که ریشه بدوانند یا از ساقد دونیم کرده

ز شییود. افسییوس کیه از میییییان  نیهییال نییازگ دوبییاره بیروییید و سیییی
آنیییان چیییه فیییرزانیییگیییان، چیییه شیییاعیییران، چیییه نیییویسییینیییدگیییان، چیییه 

مندان، چه سیاست مداران، چه مهندسان، چه پزش ان،  هیز
دوسیت، چیه  چه مورخان، چه آموزگیاران، چیه افشیان میییهین

مادرها، چه پدرها، چه برادرها، چه خواهرها و چیه رفیییقیابز 
سییال  هییای اییین مییییهیین سیی ییییدمیوی کیهیین آمییدنید تیا بیر زخیم بیریم

ز کند، کیارخیانیه هیاییش را  مرهم التیایم بگذارد، مزارعش را سیی
ورد و درس بیییییامییوزد، مییدیییر   آبییادان کیینیید، بییچییه هییایییش را بییی 

ز نییوای  کشیورش شییود، تییاریییییییخ حییقییییی ر  اش را بیینییگییارد، و  یینییی 
ز مییوسییییی ر را تییا دورتییرییین روسییتییاهییا و شییهییرهییایییش  شییورانییگییی 

ترنم آورد و انسیان بیییافیریینید، انسیابز کیه از شیأن انسیان بیا  به
 غرور حفاظت کند و آن را هرچه بارورتر سازد.  

ورت اسییتییبییداد، بی      
عییدالییتر و  امییا اگییر کشییتییار عییاشییقییان ضز

کشر و در ی  کی م سیتیم انسیان بیر انسیان اسیت، امیا  آزادی
کیینیید. جییامیعییه تییولییییید و بییاز تییولییییید  تیاریییییییخ خیی ف آن عییمییل یم

ورت دیییگییری نشییان یم یم دهیید. دسیییت تهیییادف  کیینیید و ضز
برجز عاشقان را از دسیت جی د گیرییزانید. آنیان دانیش و هییز 
ز و  دهییای خییونییی  مییردیم را بیییییش از پیییییش آمییوخییتیینیید، در نیییی

 پیخیتیه شیدنید، فضیل میحیبیوبی  جان
 و سیازمیابز

ی
سوز انیدیشیگ

هییا و  آمییوخییتیینیید، عشییق را بییا جییان خییود آزمییودنیید، خییواهییش
یی را مییهییار کییردنییید و بییه انسیییابز  ی  بشر

ن
آرزوهییای عییادی کیییامییگ

، به انسابز فرزانیه تیحیول ییافیتینید، و وفیادار بیه آرمیان  آرزوب 
انیه ، در پیی 

 و سازمیابز
ی
هی از  اندیشگ
هیییا رهیییا شیییدنییید ییییا از مییهیییاجیییرت  زنییدان

ش شکوه ز ها، شاِه ضحاک و ضحاکیان را، همه را بر باد  مند توده خی 
داد. اما دشمنان خلق، همان کرکسان که جامد سییمیرغ بیر تین کیرده 

بیخیش، خیلیق را فیرییفیتینید، شیتیابیان  بودند، با وعیدۀ َپیر سیییمیرِغ رهیاب  
های نهاِل جوان و برومند  ها و گل ها و غنچه ها و ساقه ها و تنه ریشه

ربیا بیه درخیتر تینیاور  نیهیاِل دل انقی ت را سیوزانیدنید، میبیادا کیه آن زییبیا 
هیا کیردنید، از ه  گیاه ها و شکن ه ت امل یابد. عاشقان را رواند زندان

یم و گستاجز تردامتز  بی  دامن نسیبیت  های خود را به عاشقان پاک هر
دادند و چنان آتشر در نیستان انداختند که نالد زیبیای عیاشیقیان در 
، ایین نیوای عیاشیقیان  ا  به ستم انسان بر انسان، خاکسیر و بز اعیر

،  شداعدرروزگار به چوبی سوخته ماننده شد. از تهادف روزگیار خیود 
که آزادی عاشقان و عشق و آدمیت انسان را در بز خیود، ییعیتز در 

دمید، در بند کرکسان گیرفیتیار آمید. بز   بخش خود یم شعرهای رهاب  
داد، دیییگییر بییار شیید  کییه هییمییان آرزوهییای دیییرییینییه انسییابز را نییوییید یم

. پیییکیر شیب شب ز ، شد رو  هگردان آواز زمیی  ز گیرد  گرِد تنهای غمی 
، شیید هاه اشیی  و پیییییاب  اشیی  و گیییییسییوانییش شیید 

ز تیینییهییای غییمییی 
ابییرهییاب  کییه هییردم از ه انییدوه و سییوگ، میییییل بییه بییارش داشییتیینیید از 

ز عییاشییقییان. شییاعییر شیید  خییون دوری و رنیی ییوری و اسییارت و بییه نشییسیییر
سوگوار آرزوهای هدرشدۀ عاشقان که رهاب  انسان بود و حییوان و  
ز و آسیمیاِن الجیوردی.   ِ سیی

ز گیاه، در زیر ت لو آفتاِت درخشان و زمی 
کرکسان آوازها و سازهای خوِش عاشقان را خیامیوش کیردنید، گیلیوی 

. چ اوک ز  را بریدند و  گیسوی چنگ را نی 
هیا بیر  ها را کشتند تا بوم بز

آواِز خود را ه دهند. باری چنان کیردنید و چینیان  ای، شوم هر خرابه
، ش یاعیت و فضیییلیت  بی 

ی
دادی بر داد راندند که مهربابز و بخشندگ

دامتز را، همه را، بیر بیاد فینیا دادنید، امیا زیه خیییال  ، سخاوت و پاک
ِ خیوییش رؤییای 

ز هینیوز هیم در خیاکسییر نشیی 
متوهیم! کیه بز خیاکسییر
ر و شییور یم بییییینیید و امییروزه هاه میییییهیین بیی دیییدٔه مییا را  شییعییلییه و هر

ز یم  هاید:  چنی 
 آتشر کاندر نیستان اوفتاد     
 باد ه هرچه خش  و تر به داد ی      
ِف آن دوزِخ افروخته     

َ
 از ت
، بز سوخته      ز نشی 

 ناله خاکسیر
ِ بز یم     

 زند باد بر خاکسیر
 زند آتِش خاموش را یه یم     
؟  کیست این شب       ز  گرِد تنهای غمی 
ز        روِ  هگرداِن آواِز زمی 
 پیکرش: آویِز اشِ  دم به دم     
 های غم گیسوانش: ابِر باران      
گون چاِه چشِم بی        نگاهش قی 
 های قرون خایِل واریِز شب     
 های سوخته بر ِه ویرانه     
ِ خود دوخته     

 دیده بر خاکسیر
 وار رود آواره هر سو سایه یم     
 ای پیچیده در خود سوگوار سایه     
 سوگواِر آرزوهای هدر     
 در.  ساید امیدهای دربه     
 آه کآن آوازها را سوختند     
 سازها را خامشر آموختند     
ز در گلوی بز زدند       خن ِر کی 
 ها را ب  زدند پیِ  آن پیغام     
ن فه تا از ره رسید آن سسم       گر بتر
 برید      

ن
 گیسوی  نگ و گلوی ج

 های ناروا از فروِد زخمه     
۱۹ادامه در صفحه  عاقبت از شور افتاد آن نوا       
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دم در نشیب و در فراز       ره سی 
 پای ِهشتم بر ِه آز و نیاز     
 ه به سوداب  نیاوردم فرود     
 گرچه دسِت آرزو کوته نبود      
ر در خواهِش دل سوختم     

َ
 آن قد

 بی      
ز  خواهشر آموختم تا چنی 

 هر چه با من بود و از من بود نیست     
 ست  دست و دل تنگ است و آغوشم تیه     
ِ تلخم گر َبر و باری نداد       صیی
 هرگزم اندوِه نومیدی مباد     
 ُبرم پاره پاره از تِن خود یم     
 خورم آبی از خوِن دل خود یم     
 من درین بازی چه بردم؟ باختم     
 داشتم لعِل دیل انداختم     
ز برِد من است       باختم اما همی 
 ای زین دست در خورِد من است.  بازی     
پیییا خیییاسیییتیییه بیییرای آزادی،  امیییا آنیییان کیییه آرزوهیییای خیییلیییق بیییه  

عییدالییت اجییتییمییایع و آدمیییییت انسییان را در پییای میینییافیی  حییقییی  
ان بی  م، چییه خییود نییامییمییکیین کییرده بییودنیید، آن حییقییی  گییونییه  هر

تیییوانسیییتییینییید سیییلیییحیییشیییوران عیییاشیییق را آن هوهیییای قیییامیییت  یم
ها را تحمل کنند؛ پس دست  افراشته و وفادار به آرمان توده

کار شدند، میدان مبارزه را از جامعه و کتات و موسیی ر و  به
هیا،  چیال وری بردند به سیییاه ورزی و سخن استدالل و اندیشه

هیای تیی   های انفیرادی، بیه میییدان ها، به سلول گاه به شکن ه
جا آنان آزاد بیودنید، آزاِد آزاد  های دار. آن و زیر  نات چوبه

ای، هیر چیه میغیز  تا بر ه قربانیان خود، با هر ابزار و وسیله
تنها آزاد بیودنید، بیلیایه  خواهد،  بیاورند. نه و دل ناپاکشان یم
آفریتز هم داشتند، هیم قیاضز بیودنید هیم  استق ل  وحشت

ز بییودنیید، هییمییه دادسییتییان و هییم وکیییییل مییدافیی . هییمییه ز  چییی  چییی 
داشتند و بسیار بودند و اما عیاشیقیان تینیهیا، زخیا، در خیون 

حه غلتیده، بر تخت حه. باری کرکسان را  های شکن ه هر هر
ی  آرزو بود و آن این بود که عاشقان را خیامیوش کینینید، ییا 

عشییق و عییاشییق بییمییانیید،  ظییالییمییانییه بشییکیینیینیید، شییاییید جییهییان بی 
کشان  ندای عدالت، شاید مردمان، عاشق ندای آزادی، بی  بی 

را دانیا و خییردمینید و هو و گیل و بییهیار بیی ینییدارنید. بییا عییاشیقییان 
 چینیان  

ی
س یدموی کهن سال و بییمیار نیاتیوان امیا عیاشیق زنیدگ

کردند که مرگ به آرزوب  دلیایش و دور و دراز بیدل شیود و 
اهن س یییِد میردگیان بیه جیامیه و شیاعیر   -ربیا و آرزوب   ای دل پی 

که در روزگار َپسِت مبتتز بر ستم انسان بر انسان، آرزویش 
کینید کیه ای   بیند آرزو یم های خزان بربادرفته یم را چون برگ

هیای هیولینیاک و فیرا انسیابز  کاش عاشقان پیش از این آزمیون
خود مرده بودند و شاعر که اکنیون صیدای ییاران و عیاشیقیان 

دهید کیه  بلندای هسیتر ه یم ای به است، بر ه کوبان، ناله
هییای عییاشییقییان، اکیینییون خییامییویسر و مییرگ  تییو شییاعییر، بز نییالییه
آور  وای از ایین دییالیایتییی  گیاه بیهیت -کتز  عاشقان را آرزو یم

؛ عیاشیق، میرگ عیاشیق را آرزو یم
ی
کینید. بیاری شیاعیر بیر  زندگ

بسیییییاری از یییاران گییریسییتییه اسییت، آنییان را کییه در بییرابییر دارهییا 
هیای  ایستادند و ه فرود نیاوردند، آنان کیه در بیرابیر جیوخیه
ای  آتش، خود فرمان آتش دادند اما این جا سیخین از فیرزانیه

دیل  بدیل که چون خورشید بیا شیکیوه بیود و از نیازک است بی 
یبسییان نیییییلییوفییر. سییخیین از دانشییمیینیید فییرزانییه   احسددان بددی 
 و هگییذشییت 

ی
اسییت،  گددا ددیددلددهاسییت. سییخیین از تییکییرار زنییدگ

سیت، آه  سخن از انسابز اسیت کیه نیفیوذ کی میش میثیال زدبز 
 آموزند:  ها یم آموخت و چه ها یم چه
 زندگابز چیست؟ پر باال و پست     
چون هگذشِت  راست هم     

 یوسف است

د خون د  ناگزیر به میهن بازگشتند تا در نیی بار عاشقان و کرکسان، نیی
د مسیتیبیدان و آزادی کشان و عدالت بهره د  خواهیان، نییی خیواهیان، نییی

د بییرای مییحییو  اسییتییقیی ل خییواهییان و اسییتییعییمییارگییران، و در ییی  کیی م نیییی
کییت جییوییینیید. آنییان اگییر  نیی ییام مییبییتییتز بییر سییتییم انسییان بییر انسییان هر

تیوانید دییگیرگیون شیود و  کردیم که انسان یم گونه باور یم نبودند، چه
ی بیینیییییان نییهیید تییا انسییان بییاز هییم  ی بسییازد و جییهییان بییهیییر جییهییان بییهیییر
دیگرگون شود. اگر آنان نبودند پس چه کس یا کسان باید عیاشیقیان 

گفت که راه  آورد و به آنان یم جوان در خون خفته را به یاد خلق یم
 هست، اما پیاییابز 

ی
 هست، سختر هست، گاه بستگ

ی
عاشقان را تنگ

 نیست، و توق ز نیست. 
هایید،  ها را با همان نیوای عیاشیقیانیه یم شاعر که آرزوها و آرمان     

کشیییان اسیییت،  اش در دسیییت عیییاشیییق روزگیییار را کیییه هییینیییوز هرشیییتیییه
ی نا خطات یم ز خواهد، زیرا هشت مینیاسیبیات حیاکیم  کند از او چی 
تیوانید آرزو نیکینید،  شناسد اما آرزو را چه کند، انسان نیا بر آن را یم

 و مناسبات بهیر ه نکند. این است  
ی
امیدوار نباشد و با رؤیای زندگ

کینید کیه فیرزانیگیان میییهینیش، ییادگیارهیای  کینید و نیییاییش یم که آرزو یم
دهای خون س مت زیینید،  بار میهنش و جهانش به عاشقانش، در نیی

ی را نگهبان باشند. روزگار عاشق کش، ایمان و باور و  و سعادت بشر
 آنان را در سیاه

ی
های شکن ه و تیی به آزمون  چال مح وبی و فرزانگ

نکشد و نام بلندشان را بیه نینیگ نیییاالیید. ایین فیرزانیگیان را گیذر زمیان 
ها را دیگر توان تحیمیل شی ق و درفیش  س یدموی کرده است، اندام

ده شییده هییا و مییغییزهییا بییارهییا بییه نیییییسییت و قییلییب انیید.  دسییت جییرا  سییی 
تیر هوده  توان کرد. خود شاعیر پیییش آرزوست دیگر، با آرزو چه یم

تواند بدون  بود که "آرزوب  دلاش است اما دریییییغ". اما چه کش یم
 مردمان م لوم 

ی
 کند و از درِد زندگ

ی
آرزو در این جهان کرکسان زندگ

د. این آرزوی نیایش گونه شاعر، نیایش و آرزوی همد عاشیقیان  نمی 
ی در دنیا:   جهان است در تمام جغرافیا و تاریییییخ بشر

 روزگارا قهِد ایمانم مکن     
 گویم پشیمانم مکن زانچه یم     
یای خوبی از خوبان مگی          کیی
 فضِل محبوبی ز محبوبان مگی       
 کژمکن از راه  پیشاهنگ را       
 دوردار از ناِم مردان ننگ را     
د جهان را ه به ه        گر بدی گی 
 از دلم امیِد خوبی را میی      
 چون ترازویم به سن ش آوری     
 سنِگ سودم را منه در داوری     
 چون که هنگاِم نثار آید مرا     
 روا ُحِب ذاتم را مکن فرمان     
 بر من آرد کاستر       

ز
 گر درویع

 کج مکن راِه مرا از راستر       
 پای اگر فرسودم و جان کاستم     
 خواستم چنان رفتم که خود یم آن     
 از عشق خاست     

ی
 هر چه گفتم جملگ

ز دل نخواست       جز حدیِث عشق گفیر
      

ی
 ست حشمِت این عشق از فرزانگ

  عشِق بی      
ی
 دیوانگ

ی
 ست فرزانگ

 ره شود دل چو با عشق و ِخَرد هم     
 دسِت نومیدی ازو کوته شود     
 ست گر درین راِه  لب دستم تیه      
منده نیست       عشِق من پیِش ِخَرد هر
 روی اگر با خوِن دل آراستم     
 خواستم رونِق بازاِر او یم     

 اثر: ه.ا. سایه »بانگ نی«ادامه سخنی دربارٔه مثنوی 
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 او جهابز بود اندر خود نهان     
 چند و چوِن خویش به داند جهان     
 بس فه نقِش آرزو در  ان گرفت     
 خود  هاِن آرزو گشت آن شگدت     
ِ بشر        آن جهاِن خوبی و خی 
 آن جهاِن خایل از آزار و هر      
 خلقِت او خود خطا بود از نخست     
د به سنگستان درست     

َ
 شیشه گ مان

ِ آن آیینه رنگ     
ز  جاِن نازآیی 

 چون کند با سییِل این سیِل سنگ     
 از شکسِت او فه خواهد بر  بست     
ِ دسِت  هان است این شکست.      

 
 تن 
و دوباره شاعر بیه داسیتیان خیود دربیارۀ کیری و کیوری بیاز      
گردد، که یگ خروش درییا را بیانیگ هیییوالب  شینییید کیه در  یم

تیییییارییییییگ پییییینیییییهیییییان اسیییییت و آن دییییییگیییییری خیییییروش درییییییا را 
بییانییان بییه کییویسر  دیییوانییه دنییبییال خییود  ای گیینییگ دییید کییه زنیی ییی 
بیرنید زییرا  تنهاب  به حقیییقیت راه نیا ی  به کشند، اما هیش یم

شنود اما نگاه  سرارد و آن دیگری یم بیند اما گوش نا یگ یم
یییابیید.  ای واقیییع یم جییا جییلییوه کیینیید. آن مییثییال نییمییادییین اییین نییا

زخیا و  مردان که همان کوران و کران تاریخند، سینیه ناجوان
تنها خیروش خشیم  بینند اما نه فشان عاشق فرزانه را یم خون

پیرسینید کیه ایین  آورند بلاه حتر از خیود نیا و عهیان بر نا
فشییان نشییان کییدام خیینیی ییری را بییر خییود دارد کییه  زخییِم خییون
 عیاشیق نشیانیده عاشق

ٔ
بیارش   انید و چیون خیون کشان بر سینه

اند و با انگشت به مردمان نشیان  کردند خن ر را پنهان کرده
 عیاشییق، در سی ییییدمیوب  و  یم

ٔ
ِ فییرزانیه دهینید کییه بیبیییینییید آن پیی 

انه  را انی یار یم پی 
ی
ُسیخیره  کینید و بیه هی، خود عشق و فرزانگ

د و هگذشت گالیله را به یاد همگان یم یم  اندازد:  گی 
 پیِش روی ما گذشت این ما را     
 این فری تا  ند و این فوری  را     
 مردا فه بر انداِم مرد  نا وان     
 ها را دید و فریادی نکرد زخم     
ِ دانا از پِس هفتاد سال       پی 
ز افتاد حال       از چه افسونش چنی 
 فشان بینید و زخِم خون سینه یم     
  ویید از خنجر نشان  ون نیم     
هییای هییولیینییاک  کییش، خییود در صییحیینییه کشییان بییهییره عییاشییق     

شییکیینیی ییه و عییذات عییاشییقییان حضییور نییدارنیید. آنییان در پشییت 
یییی هییییا و دمییییکییییرات تییییاج هییییا و  بییییودن هییییا و نییییوکییییِر مییییردم  میییینییییشر
ه و حییمییدگییوی  هییای بییه هییا و مییوعیی ییه گییوب   سییخیین

ز  ظییاهییر میییز
هییا پیینییهییان  هییا، وجییز اییین بییودن  تییوقیی  خییداونییدگییاِر بییخییشیینییده بی 
ه یم روزتییییرییییین،  شییییونیییید و مییییأمییییوران مییییعییییذور را از میییییییییان تییییی 

ترین، و نیادان گیزیینینید و بیا  تیریین میردمیان فیرودسیت بیریم حقی 
ی آلوده به ز ز پشی 

شان و تسیخیی   خون  در کف دست انداخیر
آفییرییینیینیید کییه در  رحییم از آنییان یم هییاب  بی  مییغییزهییاشییان سییلییطییان

هییا بییا دیییوارهییاب  پییوشیییییده از  هییای سیییییاهییچییال خییانییه تییمییشیییییت
رانینید. عیاشیقیان در  دسیت فیرمیان یم های خون کابیل بیه شت 

ند که محهول تلیخ، انیدوه روزابز قرار یم برابر سیاه بیار، و  گی 
ز  در  میییحیییور حیییاکیییم بیییر  حیییال خیییطیییرنیییاک مییینیییاسیییبیییات سیییود  عیییی 

آویییزنید. تییلیی ز زمییانییه را  کشیینیید، و یم زنیینید، یم انید و یم جیامییعییه
کشینید کیه رفیاه و  صی بیه یم بنگریید کیه عیاشیقیان را کسیابز بیه

شیییان هیییم آرمیییان ایییین  آزادی خیییود آنیییان و فیییردای فیییرزنیییدان
گیویید کیه راه  جیوشیابز سیخین یم عاشقان است. شاعر با خیام

کشیانید خیود راه گیم کیردنید و    جستند اما در ب  مناف  بهیره یم
هییمییه فییریییاد آزادی زدن،  از مییردم جییدا شییدنیید و پییس از آن

زنیییییدانییییییبیییییان شیییییدنیییییید و بییییییر مییییییردمییییییان 

اهن ب  آمد پدید       از دو پی 
اهِن سوم رسید       راحت از پی 
ز خون یم       رده گر چنی 

ُ
 ام  رود از گ

 دشناِم دشمن خورده     
ٔ
 ام دشنه

 ها شد تا برآمد ناِم مرد سال     
 کو ناِم خوبان زشت کرد سفله آن     
 بالید راست هو باالب  که یم     
ش خم کرد و کاست     

َ
 روزگاِر ک روا

 وه چه هوی! با چه زیتی و فری!      
 دیل نیلوفری!  هوی از نازک     
 ای که چون خورشید بودی با شکوه     
 ناک است کوه در غروِت تو چه غم     
 برگذشتر عمری از باال و پست     
انه ه رفتر ز دست      ز پی   تا چنی 
 توبه کردی زانچه گفتر ای حکیم     
 این حدیتر دردناک است از قدیم     
ز * توبه کردی گرچه یم       یقی 

 دابز
ز  گفته و ناگفته یم        گردد زمی 
 که جایم زد به سنگ تائتی گر زان     
 تر باد ننگ فرما را فزون توبه     
 چون تو رشِ  آفتات شب     

ز
 چرایع

ز خوار و خرات       چون شکستندت چنی 
 چون توب  دیگر ک ا آید به دست     
 بشکند دستر که این گوهر شکست     
 کاشگ خود مرده بودی پیش ازین      
!  تا نا      ز ز ای نازنی   مردی چنی 
ز خدایا این منم شوم       بختر بی 
 کنم کآرزوی مرِگ یاران یم      
 دارمش تر یم که از جان دوست آن     
 آزارمش با زباِن تلخ یم     

 
دیییده را رو بییه  ییی  بییار شییاعییر اییین آرزو و اییین نییفییرییین خییلییق رنییج     

این هدمده وار هوده بود که:  مستبدان دشمن آزادی و عدالت فریاد 
!  خون در دِل ما یم  بشکتن

ن
/ بشکتن ای دسِت خوج و ایین بیار  فتن

آورد  هیا را در کی م خیود گیردیم بار توده شاعر تمام خشم تاریییییخ خون
رحییم  در جییمیهییوری اسیی یم ایییران را کیه فیرزنییدان  و رو بییه جیی دان بی 

ز را از دامنش یم ش اع و فرهیخته خلق ربیایینید  های ساکن ایران زمی 
هیییای تیییمیییشیییییییت آنیییان را بیییکیییشییینییید ییییا  بشیییکییینییینییید خیییروش  تیییا در اتیییاق

 : بشکند دستر فه این گوهر شکست. دهد هیم
کینید کیه در  شاعر این عاشق فرزانه را چونان بلوری تیوصیییف یم     

خورد.  های ُصلب، هنوشت محتومش رقم یم محاضۀ انبوه سنگ
هیاب  هسیتینید کییه   سیتیاره گیویید کیه هینیوز عیاشیقییان چیون تی  شیاعیر یم

زاییینید، امیا هینیوز شیب مییییهین شییب  گیرچیه در ظیلیمییات شیب امیییید یم
هییای اجییتییمییایع  آورد. شیکییسییت جینییبییش هییا را تیات نییا اسیت و سییتیاره

 دست جهان است: 
ی
 بیش از هر عامیل تنگ

 تر است خون گرچه او خود زین ستم دل      
 تر است رنِج او از رنِج من افزون     
 آتشر ُمرد و ها پردود شد     
 ما زیان دیدیم و او نابود شد     
 آتیسر خاموش شد در محبیس     
 داند فیس درِد آتش را  ه یم     

 اثر: ه.ا. سایه »بانگ نی«ادامه سخنی دربارٔه مثنوی 

۲۱ادامه در صفحه   



 ۹ ۲                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

دهییید کیییه پشیییت خیییامیییویسر امیییروز، ای میییردمیییان، نیییدامیییت  یم
ز است:   دردناک فردا در کمی 

 آه اگر این خواِت افسون بگسلد
 از ندامت خارها در جان خلد 
 هاتان باز خواهد شد زخوات چشم 
ِم جوات.    ه فرو افکنده از هر

 و در دنبال آن: 
 رو هنگاِم دیدارش رسید خوت     
 آمد و خود را درین آیینه دید     
ُرش یم     

ُ
 کند از دیدِن خود رو ت

ش     
ُ
 دیدارک

ٔ
 آه ازین آیینه

سِن او را نیست  اِی دست     
ُ
رد ح

ُ
 ب

د این آیینه یمزنِگ      
  باید سیرُ

 بود و پاک     
ز
 آت از هچشمه صاس

ِ آ وده     
 ناک!  کردش بوی  بسیر

 

 درخشان از درییاب  سیخین یم     
گیویید کیه  شاعر در توصی ز

رنیییگیییش نیییه آبی الجیییوردی کیییه هخ و زرد اسیییت و سیییپیییس 
دهد که رنیگ درییا بیازتیات رنیگ آسیمیان اسیت در  توضیح یم

آن، یعتز که آسمان زرد و هخ است که دریا هم ایین زردی 
گیویید کیه آسیمیان،  خیود گیرفیتیه اسیت و بیعید یم و هجز را بیه

ز است زیرا هنیگیام غیروت آفیتیات از آن کیوچیییده  هِخ خونی 
اسییت و زرد اسییت زیییرا آسییمییان در سییوِگ کییوِ  خییورشیییییدش  
گییریسییتییه اسییت. امییا شییاعییر بییاز هییم بییه مییخییا ییبییش هشییدار 

کیینیید و نییه از کییو  خییورشییییید  دهیید کییه نییه آسییمییان گییریییه یم یم
هیا هیمیه بیازتیات مینیاسیبیات  شود، بلاه ایین گون یم آسمان گل

کشانه، سودجویانه، و آکنده از  ریزانه، بهره گرانه، خون ستم
اشیی  و آه حییاکییم بییر کییره خییایک مییا در 

 فرودستابز گرفتار آمده  در دام  کش تیغ کشیدند و به زحمت
ٔ
وسیله

لشیییکییر کییرکسیییان تیییبییدییییل  هییای واپسییگیییرا بیییه سییییییاه عیینییکیییبییوبر انییدیشیییه
 شوند:   یم
 جوشان بنگرید بنگرید ای خام     
ز چون خوات       گردان مگذرید این چنی 
 آه اگر این خواِت افسون بگسلد     
 از ندامت خارها در جان خلد     
 هاتان باز خواهد شد ز خوات چشم     
ِم جوات       ه فروافکنده از هر
ز  آن چه بود آن دوست دشمن       داشیر
ز  ها از کینه سینه       ها انباشیر
ز و آن خون       ز  آن چه بود آن کی   ریخیر
ز       ، آن آویخیر ز  آن زدن، آن کشیر
ز  پرسشر کآن هست هم       چون دشنه تی 
 ریز پاس ز دارد همه خونابه     
 آن همه فریاِد آزادی زدید     
 بان شدید فرصتر افساد و زندان     
 فه او امروز در بنِد شماست آن     
 در غِم فردای فرزنِد شماست     
 جستید و در خود گم شدید راه یم     
 اید اما چه نامردم شدید.  مردم     
ِ هشیدار اسیت، در پیاییان ایین پیاره، کیه ییگ از      

شاعر که همیان بز
مینیدی  هیای ایین میثینیوی اسیت، ایین قیانیون تریین و زییبیاتیریین پیاره ژرف

آورد که "تاریییییِخ انسان  زبان شاعرانه و نمادین بر زبان یم اسایس را به
هییا بییا  هییا، اربییات داران بییا بییرده  ییبییقییابر بییرده  تییا کیینییون تییاریییییییخ مییبییارزۀ

روان بیا  دارها با کارگران" بوده است و اینکیه "کیج ها، و همایه رعیت
گیران و مسیتیبیدان و آدم  روییان کیه غیارت اند". زشیت راستان در کینه

کشیان و عیاشیقیان کیه چیون آیییینیه  دییدگیان و زحیمیت انید، سیتیم کشان 
کینینید. شیاعیر کیه صیدای عیاشیقیان آزادی و  انید را تیحیمیل نیا شفیاف

هییا را صییدا  عییدالییت اجییتییمییایع و صییلییح در هاه تییاریییییییخ اسییت، آدم
ها، عاشقان نگران شمایند، بیییدار شیویید و  گوید آی آدم کند و یم یم

بنگرید که با شکست انق ت، با شکن ه شدگان غیلیتیییده در خیون، 
 ندیدمدا یدوشدیدجهیا"ی  کنید. فریاد بلند "آی آدم غرق خود را تماشا یم

ز یم  سایهدر بانگ رسای   افکند:  بار دیگر  نی 
 اند         روان با راستان در کینه کج       
 اند رویان دشمِن آیینه زشت     
 " صدای قرِن ماستها آی آدم"     
 این صدا از وحشِت غرِق شماست     
 کنید دیده در گردات گ وا یم     
 کنید...  وه که غرِق خود تماشا یم     

 
کشان را نخورند که عاشق از  دهد فریب عاشق شاعر هشدار یم     

 بیییه زحیییمیییت راه میییردیم و دل
ی
کشیییان بیییازگشیییتیییه و راه جییی دان  بسیییتیییگ

ای کیه  کش را در پیییش گیرفیتیه اسیت. خیوِد عیاشیق هیم از چیهیره بهره
کییه اگییر زنییگییار -کیینیید و از آیییییینییه  انیید روی تییرش یم بییرایییش بییزک کییرده

گیردانید. بز  نگرفته باشد نماد واقیعیییت خیود آدیم اسیت یی روی بیریم
هیای زنیگیار   گویید در پیایک عیاشیق خیلییل نیییسیت و بیایید زنیگ آیییینیه یم

د تیا چیهییرۀ میهییربیان، میبییارز و میقییاوم عییاشیقییان را دیید و   گیرفیتییه را سییر
،  بارها بیایید از خیود پیرسییید چیه ز گیونیه اسیت کیه پشیت سییینید خیونیی 

بییییییینیییییییم؟ بسییییر آلیییوده، هیییمیییابز اسیییت کیییه در  خییینییی یییر آخیییتیییه را نیییا
ده گیاه سیییییاهیچییال تیمییشیییییت ز بییرای عییاشییق گسییر انیید. بییاری  هییای خیونییی 

هیا اشیاره کیرده  داستان همان کور و کیر اسیت کیه بیارهیا شیاعیر بیه آن
اسییت. و بییاز هییم شییاعییر کییه هییمییان صییدای عییاشییقییان اسییت هشییدار 
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هیاب  قیهیرمیان خییی  ، همان بز که از هگذشیت انسیانسهراب
ز بییه کییاروان عییاشییقییان بییا دسییت خییود  دارد کییه هیینییگییام پیییییوسیییر
چهره به خون خود آغشتند تا نامردمان و کرکسان نی ینیدارنید  

هییییا  دانیییید کییییه سییییییییینییییه کییییه پییییایییییان تییییاریییییییییخ اسییییت. بییییاری بز یم
حییه حییه از درد اسییت امییا بییاز هییم یم هر هییا  دانیید کییه سییییینییه هر

یییز اسییت از درد اشییتیییییاق.  انییبییاشییتییه اسییت، آکیینییده اسییت، لیییی
اشتیاق رهاب  و آزادی و بیرابیری. بیاری و بیاری و دییگیر بیار و 

ز بییار: بشیینییو از بز چییون حیی ییایییت یم کیینیید/ از  بییرای هییزارمییی 
 کند...  ها ش ایت یم جداب  
 بیند ش  است هر بر  تا  شم یم     
 فوف  است آسماِن فوِر ش  ج       
ن ش        فریادرس های ج   در  نتر
 روِز خوش در خواب باید دید و بس     
     ... 
؟ سوختیم      ِ محزون ک اب 

 ای بز
ه شد آیینه       ای کافروختیم تی 
 آه از آن آتش که ما در خود زدیم     
 سامان شدیم دوِد هگرداِن بی      
 نهاده با و ن راندگاِن دل     
 شکن!  ماندگاِن غربِت  اقت     
 برگ و نواست باِغ این آیینه بی      
ِ گل     

ز  گسیر ک است؟ آن بهارانگی 
     ... 
 زبان جوشد ز درِد بی  سینه یم     
 نوا بز را بخوان ای نوای بی      
 بز حدیِث حشت و حرماِن ماست     
 دوای درِد بی      
 درماِن ماست بز
 خیی دارد از آن باران که ریخت     
 بز
 لگ از هم گسیخت آشیاِن لک     
 خیی دارد از آن گم     
 کرده جفت بز
 آهوی کویه که جز در خون نخفت     
 خیی دارد ز اشِ  پهلوان     
 بز
 دشنه در پهلوی سهراِت جوان     
 خیی دارد از آن مرداِن مرد     
 بز
 رخساِر زرد شان گل خون     

ٔ
 گونه

 خیی دارد ز درِد اشتیاق     
 بز
حه سینه      حه از فراق  های هر  هر
 کند بشنو از بز چون ح ایت یم     
 کند...  ها ش ایت یم از جداب       

 
ز  ی  سایه      آن هنگام که  زاده عیلبار گفته بود که حسی 

" 
ن
" را آفریده بود به سایه گفته بود سایه جان "بانگ نوا ج

"ات را بخوان بر "بز  نوا". سایه اما پاسخ داده بود که نه  بز
" بی  "بز 

نیاز. سخن  نوا" خود کامل است و به "بانگ بز
 و از ه بزرگواری است.  سایه

ی
 هاه فرزانگ

..... 
ز   *]بااینکه ه ش نشان، سند و مدرگ  از توبه کردن و شکسیر
 اسی  در بند رژیم جهل و جنایت  

زندانیان سیایس و عقیدبر
آید شاعر در  ن ر یم "والیت فقیه" در دست نیست به

زده داوری داشته است. با روشن شدن آنچه   ها شتات بیت
های جمهوری اس یم ایران یم گذرد  که  امروزه در زندان

خییل از مسائل برای مردم میهن ما و جهانیان روشن شده 
 است[. 

 

این خا ر است کیه میا آسیمیان را  اندیشه و احساس ماست و هم به
گیویید پیییامید ایین مینیاسیبیات  پنداریم. شیاعیر یم و دریا را هخ و زرد یم
ه دسییت اسییت کییه چشییم شییاعییر و  روز، و تیینییگ جییهییاِن دردمیینیید، تییی 

آرزومندان را با گریه پیوند داده است، زیرا آرزوی شاعر و عیاشیقیان  
هاست این بوده است که هیش چشا در جیهیان از  که او بازتات آن

 بار نباشد:  ها اش  ها و اندوه رنج
 آِت دریا هیش دیدی هخ و زرد؟     
 آِت دریا را که هخ و زرد کرد؟     
 که هست عکِس رنِگ آسمان است این     
 ست زانکه دریا آسمان را آینه     
ز از خود رنگ نیست       آسمان را نی 
 آفتابش وقِت کوچیدن گریست     
 آفتات و گریه؟ این پنداِر ماست      
 آفتات از گریه و خنده رهاست     
 ناک رو بیند جهان را گریه گریه      
 ست پاک.  وین جهان از گریه و خنده     
 ام آموختر  ای که عمری گریه     
 گریه را گوب  به چشمم دوختر       
 ها بگریسسم با  شِم  ان سال     
 تا نگرید هیچ  شیم در  هان     
ه       روز وین  هاِن دردمنِد تیر
 تپد در اشک و خوِن خود هنوز یم     
گردد که چیون بیییدار و آریاهینید  شاعر بار دیگر به عاشقان باز یم     

داغ و درد هم در انت ار آنان اسیت، بیا ایین وجیود، کیاروان عیاشیقیان 
دن آنیان  بیدار را ه ایستادن نییسیت، زییرا تینیهیا در بیییداری و ره سیی 

هیای آزادی و عیدالیت  شود و به سوی آرمیان است که خلق بیدار یم
 دارد:  و صلح گام بر یم

 ماید درد است بیدارِی مرد     
 آه ازین بیدارِی پرداغ و درد     
 باری خوش است خفتگان را گر سب      
 روان را رنِج بیداری خوش است شب     
 گرچه بیداری همه حیف است وکاش      
 ای دِل دیدارجو بیدار باش     
د       جی سیی

ن
 هم به بیداری تواج

د.        خدسه هرگز ره به مقصودی نی 
ه      روز سیاییه   اما باز شب، وای شب بر میییهین و جیهیاِن دردمینیِد تیی 

! شب بی  ده است، آن هم چه شتی
فیرییادرس. روز خیوش تینیهیا  گسیر

زنیینید، بییه  رانینیید، آتیش یم در رؤییاهیا میییشی اسیت. کییرکسیان فیرمییان یم
کیینیینیید.  هییا را سیی جز یم آویییزانیینیید، و کییوکییب بییرنیید، بیه دار یم مسیلییخ یم

خیواهیان و  کینینید. آزادی برنید و آزادی را لیگیدمیال یم عدالت را ه یم
انید در میییهین خیوییش  جیوییابز کیه در میییهین  لبیان و حیقیییقیت عدالت

انید گیرچیه دشینیه را بیر   بس غریبند، و مبارزابز  که جی ی و ین کیرده
کیینیینیید، امییا گسیییییخییتییه از و یین و گسیییییخییتییه از  گییلییوی خییود حییس نییا

انید.  کش و ن آرام و قراری ندارند و هگشیتید جیهیان مردمان زحمت
هیم بیاز تیازه آغیاز  مدوالندانیه بیلیایه میثینیوی  سدایدهبیاری انیگیار میثینیوی 

  کییه  شیده اسییت. اییین از شیگییفییتر 
هییای تییاریییییییخ اسیت در چشییم انسییابز

پینیدارد کیه جیهیان را  قیدر آیه نیییسیت و یم عمیرش در عیمیر تیارییییییخ بیه
ز هییمیییییشییه تییکییرار  یی نیییییسییت و حییرکییتر و تیی ییامیییل. امییا هیییییش چییی  جیینییبییشر

ز هییمیییییشییه واالتییر یم نیا مییقیییییاس تییاریییییییخ نییه  شییود امییا بییه شییود. هییر چییی 
قدر آیه است. ایین اسیت کیه  مقیاس درازای عمر آدیم که تنها به به

برد، همان بز آرزومینید، هیمیان بز بیییداربیاش،  شاعر باز به بز پناه یم
 کیییه دوای درِد بی 

درمیییان میییاسیییت، هیییمیییان بز کیییه داسیییتیییان  هیییمیییان بز
را در سییییینییه دارد و خیینیی ییر نشییسییتییه بییر پییهییلییوی  رسددسددمهییای  اشیی 

 اثر: ه.ا. سایه »بانگ نی«ادامه سخنی دربارٔه مثنوی 
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 انسان  آرایه از این که نه
ی
تنها محیط  بییع چگونه بر زندگ

هیا بیه شی یل  هیای انسیان گذارد، بلاه چگونه فعیالیییت تأثی  یم
 محیط زیست را تغیی  یم

میحییییط  دهد. جنیبیش زیسیت من ز
ز انسییییان و  ییییبیییییییعیییت را میییحیییکییییوم کیییرد و  اییییدٔه رقیییابییییت بیییی 

ل مناب   بیییع را کیه نیایسر از  بهره برداری وسی  و بدون کنیر
دانسییت را مسییبییب  داری صیینییعییتر یم رشیید نییاهیینیی ییار همییایییه
محییط اع م کرد. نیگیرابز نسیبیت بیه  اصیل مش  ت زیست

وضعیت محیط زیست حالتر از همزیستر  بییییع و تیعیامیل 
ز انسان ها و محیط را ترویییییج یم  کند.  متقابل بی 

 دلیییییل وجییود دیییکییتییاتییوری سیییییاه  در میییییهیین مییا بییه
ن
رضدداخدداج

هیییای حیییرکیییت دفیییاع از میییحیییییییط زیسیییت نیییه از  یییرییییق  نییطیییفیییه
ز  هیییییای میییییردیم بیییییلیییییایییییه بیییییه تشییییی یییییل  آيیییییی 

ٔ
هیییییا و  نیییییامیییییه وسیییییییییییلیییییه

بیرداری از  های اداری و دولتر در ارتباط بیا بیهیره العمل دستور 
آغییاز  ۹۲۱۱حییییات وحییش کشییور در مییقیولییه شیی ییار در سیال 

ش جیینییبییش ضیید  شیید. بییا تییأسیییییس حییزت تییودٔه ایییران و گسیییر
ز صلح درواقی  خیواسیت هیای دفیاع از میحیییط  فاشیستر و نی 

زیسییت و "نییه" بییه جیینییگ و خییرابی و نییابییودی  ییبیییییعییت، در 
 جنبش صلح ادغام گشت. 

 

و  ۹۲۲۱)    ۹۱۶۱و  ۹۱۴۱هیای  هیای دهیه در  میییان سیال
نییییام نییییهییییضییییت مییییحییییيییییط ز سییییت در   ( حییییرنییییتر نییییو بییییه۹۲۵۱

هاب  زییاد در  نشورهای اروپاب   و آمريكاب   آغاز شد که عامل
سابقه آمری یای پیس از جینیگ بیه  آن نقش داشتند. ثروت بی 

یهیای بییینیابیییتز  میلیون امی یان ها خانواده سفیدپوسیت از قشر
داد به دور از مراکز آلودٔه صنعتر شهرهیای بیزرگ در حیومیه 
شییهییرهییا، جییاب  کییه بییتییوانیینیید از مییزایییای  ییبیییییعییت زیییبییا و آت و 

ند، سیاکین شیونید. آنیان بیه ز بهره بیی  بیا   هواب  تمی 
ی
دنیبیال زنیدگ

کنندٔه مدرن از  ریق  کیفیتر بودند که همان جامعه مرصف
 آت و سایر خیطیرات آن را تیهیدیید  کش آفت

ی
ها، دود، آلودگ

   یم
ٔ
)راشددل شددارسددون کییرد. کییتییات "بییهییار خییامییوش" نییوشییتییه

( خیییوانییینییدگیییان  یییبیییقیییه ۹۲۵۹/  ۹۱۶۳

جیینییبییش  ییرفییداران حییفییظ مییحیییییط 
ی بیا تیاریی ز  یوالبز و  زیست جنبیشر
پیییییییچیییییییده اسیییت.  ایییین جییینیییبیییش بیییا 
قیییدمیییتر بیییییییش از دو قیییرن، تیییاریییی ز 

، پیییر از فیییراز و نشیییییییب هیییای   یییوالبز
 بزرگ داشته است. 

بسیییییییج میییردیم بیییرای حیییفیییاظیییت از 
ز روز  میییحیییییییط زیسیییت کیییه بیییه اولیییی 

ز در سال  منی یر  ۹۲۵۱/ ۹۱۱۱زمی 
شیید، بییه پشییتییوانییه نییزدییی  بییه یییی  
 
ی
قییرن تیی ش بییرای مییقییابییلییه بییا آلییودگ
ز نییایسر از صیینییعییتر  آت، هییوا، و زمییی 
شدن و شهرنشیتز ش ل گرفیت. در 

 در  دوران اوج جییینیییبیییش
ر
س هیییای مییییر

اواییییییل قیییییرن بیییییییییییسیییییتیییییم،  یییییرفیییییداران 
 
ر
س وهیییای مییییر میییحیییییییط زیسیییت و نیییی 
کیییت کییینییینیییده در ایییین جییینیییبیییش هیییا  هر

هییاب   زدابی در تییوسییعییه اقییتییهییادی لییطییمییه هشییدار دادنیید کییه مییقییررات
 هشیدارهیاب   جدی بر مناب   بییع وارد خواهد کرد. آن

ز ها هیمیچینیی 
دربییارٔه بییحییران بییهییداشییت عییمییویم شییهییرهییای شییلییوغ مییطییر  سییاخییتیینیید، 

کیرد و  هیا را پیر یم هیای صینیعیتر آبیراه جاب  که فاض ت خام و پسیات
 دودکیش

ی
 هیواب   را کیه میردم نیفیس یم آلیودگ

کشیییدنیید  هیای صینیعیتر
 لبان شهری، و زنیان  کرد. کارشناسان علا، اص   سا و سیاه یم
 سیاست

ر
س ز و  میر هاب  را برای کاهیش بیییمیاری و پیاکسیازی هیوا، زمیی 

 آت ترویییییج کردند. 

 

هییای دهییه  هییای حییفییاظییت ازمییحیییییط زیسییت در اواخییر سییال گییروه  
وع بییه بسیییییج مییردیم بییرای  ۹۹۱۱مییییی دی/  ۹۱۱۱ خییورشیییییدی هر

حییفییاظییت از میینییا ییق بییکییر  ییبییییییع و حیییییات وحییش کییردنیید و اجییرای 
میییقیییررابر بیییرای قیییطییی  درخیییتیییان، اسیییتیییخیییراج میییعیییادن، سیییدسیییازی و 

 ورکیل استفاده از مناب  و ذخیاییر  یبییییع را خیواسیتیار شیدنید.  از  به
/ ۹۱۱۱هیییا بیییه "انییی یییمییین حیییفیییاظیییت از پیییرنیییدگیییان   جیییمیییلیییه ایییین گیییروه

 یییا زیییبییاب   ییبییییییع        (" و "اعییتییمییاد میییل بییرای میی ییان۹۳۶۱
هییای تییارییی ز

تییوان اشییاره کییرد. جیینییبییش  (" در هاه انییگییلییسییتییان یم۹۱۱۵/۹۳۱۲) 
،  ان مویرمحییط زمابز در آمری ای شمایل ش ل گرفت که  زیست

ا در سیال  ز فیعیاالن   ۹۱۱۳/۹۳۱۹مؤسس کلوپ سیی  ، ییگ از اولیی 
محیییط زیسیت، کینیگیره اییاالت میتیحیده را میتیقیاعید کیرد تیا پیارک مییل 

 یوسمیتر را برای حفظ این درهٔ زیبا ای اد کند. 

 

ز  ییرفیداران مییحیییط زیسیت از دولیت خییواسیتینیید تیا پیارک هییای  اولیی 
هیای بیییابیابز  میل ای اد کند کیه ضیمین حیفیاظیت از زییبیاتیریین مینیطیقیه

آمری ا، توسعه مناب   بییع را بهیر تن یم کند نه اینکه با هعتر که 
ز  ز رفییر هیا  زمیابز کیوتیاه خیواهید شید از آن شیان در میدت موجب از بیی 

ای برای محاف ت  های میل به وسیله بهره برداری شود. ای اد پارک
ز  ز  ها و برای حفظ تینیوع زیسیتر اکیولیوژییگ از این زمی  شیان و هیمیچینیی 

هاب  زیبا برای کوهنوردان و دیگر ع قه مینیدان بیه  فراهم کردن مسی 
 تفریییییح تبدیل شد. 

ش ییافیت،  ز گسیر  محییط، مفهوم "اکولوژی" نی 
ٔ
ش فلسفه با گسیر

 نگاهی به: تاریخچۀ جنبش حفظ محیط زیست 
 نویسنده بهزاد نوید

۴۲ادامه در صفحه   



 ۲۵                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

مییحییییییط مییهییم بییود کییه بییه اییی ییاد آژانییس حییفییاظییت از  زیسییت
مینی یر شید و بیاعیث  ۹۱۱۱/۹۲۵۱محیط زیست در سیال  
هییای  مییمیینییوع شییود. سییال ۹۲۴۹/  ۹۱۱۳شیید ِدِدت در سییال 

ز بییییا شیییی ییییل ۹۲۴۱/  ۹۱۱۱دهیییه  ی   بییییرای جیییینییییبییییش سیییییی گییییی 
ز روز  گروه ز بسیار مهیم بیود. اولیی  هاب  بسیار مانند صلح سیی

ز در  ز کینیفیرانیس میحیییط زیسیت سیازمیان میلیل نیی  ز و اولیی  زمی 
، آریایه ۹۲۶۱/  ۹۱۱۱این دهه برگیزار شید. درآسیتیانیه دهیه 

، جنبش زیست میحییییط را  روزافزون در مورد گرمایش جهابز
حتر به جریابز اصیل تبدیل کرد. میتیأسیفیانیه، قیدرت جینیبیش 

پس از اوج خود  ۳۱۱۱/۹۲۱۱محییط از اواخر دهه  زیست
وجییود آمییده پییس از رکییود بییزرگ مییایل تییا  عییلییت خشییم بییه بییه

 جنیبیش وسییی  حیفیظ  حدودی کاهش یافت. منتها به
ٔ
واسطه

هیای   آموزان و جیوانیان در سیال محیط زیست از سوی دانش
گ ها برای آینده و نقش  گذشته  "جنبش جمعه گرتا گوتنی 

ش بسیییار  ی آن"( در هتیاه جیهیان میا شیاهید گسییر در رهیی
  
ً
وسییییییییی  آن در بسیییییییییاری از کشییییورهییییای جییییهییییان خهییییوصییییا

فته صنعتر را شاهد بوده ایم.   کشورهای پیشر

 

ی مسیتیقیل و  جنبش حفظ محیط زیسیت بیه عینیوان جینیبیشر
ای دییگیر ازجیمیلیه جینیبیش  هیای تیوده ای هیمیانینید جینیبیش توده

زنیییان، کیییارگیییری، جیییوانیییان و دانشییی یییوییییان  ییییا جییینیییبیییش صیییلیییح 
ای چندان در کشیورمیان نیدارد. عیلیت اصییل  متأسفانه سابقه

 پیهیلیوی و والییت فیقیییه 
ٔ
آن را در وجود دو دیکتاتوری مطلقه

وجییییود آمییییده در اییییی ییییاد  هییییای بییییه بییییاییییید دییییید. مییییحییییدودیییییت
 و هکیوت هیر گیونییه میخیالیفیت بییا  تشی یل

ز
هیای میدبز از  ییرس

  سییییییاسیییت
ی
هییای اقیییتییهیییادی، سییییییایس، اجیییتییمیییایع، و فیییرهییینیییگ
 مییییانیییی  از  ییییر  

ن
 دیییییگییییر، عییییمییییگ

ز
هیییییییییئییییت حییییاکییییمییییه از  ییییرس

های مختلف اجیتیمیایع بیه  محییط گروه های زیست خواسته
ی  رغم تمایم این فشارها ش یل صورت منس م گردید. به گیی 

هاب  میخیتیلیف کیه خیواهیان میبیارزه بیا  هاب  مردیم با نام تش ل
 محیط زیسیت بیوده

ی
اییم،  انید را در کشیور شیاهید بیوده آلودگ

 هیا بیه " ازجمیلیه ایین تشی یل
 
 دمدعدیدت زندان مدبدارزه بدا آ دود،

شود اشاره کرد که از سوی میادر میحیییط  یم محیط زیست 
"  بیینییییاد گیردییید. او در سییال  دقددا مددالح مددهزیسیت ایییران بییانیو "
 مؤسسه تحقییقیات  ۹۲۴۱های آغازین دهه 

ٔ
رئیس کتابخانه

امیون  شنایس بود که آشناب   روان  پیی 
اش با کیتیابی بیا مضیمیوبز

 
ی
هییا او را بییه مسییائییل مییحیییییط زیسییت  مییحیییییط زیسییت و آلییودگ

 و در سییال  مددالحمیینیید کییرد. بییانییو  عیی قییه
ی
بییعیید از بییازنشییسییتییگ

سازمان غی  دولتر و مردم نهاد "جمعیت زنان مبارزه  ۹۲۱۲
 میحیییط زیسیت" را بیا هیمی یاری هیمیشیش "

ی
ن با آلیودگ حسدتر

" و چیینیید اسییتییاد مییحیییییط زیسییت بیینیییییاد نییهییاد کییه ابددوا ددحددسددتن 
 محیییط زیسیت در 

ی
 ۹۱امروزه جمعیت زنان مبارزه با آلودگ
هیای ایین کینیشیگیر میحیییط  استان ایران فیعیال اسیت. فیعیالیییت

های مختلف جامعه به زیست بر آرایه ویژه زنان  بخشر قشر
 راه 
ٔ
و کودکان متمرکز بود و شیاگیردابز بسیییار هیم بیرای ادامیه

یه " ن خود تربیت کرده است. انتشار نشر " که ویژٔه فریاد زمتر
مییبییاحییث و مسییائییل مییحیییییط زیسییت و 

یات نییایسر از ِدِدت و سییایییر آالییینییدهمییتییوسییط  ی هییای  را بییا افشییای مرصز
 حیییییوانییات و ایییمییتز انسییان شییوکییه کییرد. تییعییداد 

ی
شیییییمیییییاب  بییرای زنییدگ

ای از زنان در میشیگان و در هاه ایاالت متحده به فعاالن  فزاینده
مییحیییییط زیسییت تییبییدیییل شییدنیید تییا از ایییمییتز فییرزنییدان خییود و مییحییل 

هیای خیود در بیرابیر تیهیدییدات میحییییط میحیافی یت   سکونت و محلیه
 زنیان رأی دهینیده،  کنند. سازمیان

ٔ
هیای تیأسیییس شیده میانینید اتیحیادییه

 
ی
آریایه عیمییویم را در مییورد مسیائیل زیسیت میحیییییط، بیه وییژه آلییودگ
آت، افزایش دادنید. بیا ایین حیال، اکییر ایین فیعیاالن زن بیا هیم میتیحید 

امیییون میییوضیییوعیییابر خیییاص میییانییینییید  شیییدنییید تیییا گیییروه هیییای میییحییییل را پیییی 
، نشییت مییواد رادیییواکییتیییییو نییایسر از  کییش خییطییرات آفییت هییای صیینییعییتر

ای، و توسعه بیش از حید فضیاهیای بیاز تشیکیییل  های هسته آزمایش
 دهند. 

 

ز پییوسییتییان و   واقییعیییییت اییین اسییت کییه زحییمییتییکییشییان خهییوصییا رنییگییی 
 یم
ی
کننید  کارگران خارجی و آنابز که زیر خط فقر زندگ

 هییوا و آت چییه در میینییا ییق شییهییری و چییه 
ی
از آلییودگ

ییین آسیییییب را یم بییییینیینییید. اییین بییاعیییث  روسییتییاب  بیییییشییییر
ایط زیست شود که خواسته یم محیییط  های بهبود هر

های حقوق مدبز و حقوق کیار ادغیام   با دیگر خواسته
گردد و جنبش عدالتخیواهیانیه زیسیت میحییییط شی یل 

ی کیییه میییا بیییه ز د. چیییی  کیییرات در تیییارییییییییخ جییینیییبیییش  بیییگیییی 
کت فعاالن آمیریی یاب    ور  ایم. به محییط شاهد بوده زیست

مثال، هر
ز  آفریقاب   ا  هاب    های اولیه زیست تبار در کمپی 

محییط، مانند اعیر
هیای شیهیری کیه بیا   که در مورد مسمومیت بیا هت در داخیل میحیلیه

" صورت گرفت و در نهاییت بری شامونرشناس برجسته " کم  بوم
هییای دولییت مییحیییل در سیینییت لییوئیییییس آمییرییی ییا میینیی ییر شیید.   بییه اقییدام

ز همچون  کارگران مزرعه دار آمری اب  مکزیگ و مهاجر در کالیفرنیا نی 
ز در  یی از جینییبیش کیارگیران میزرعییه مییتیحیید نسیبییت بییه قییرار گییرفییر بیخیشر

ز اتیحیادییه کش معر  آفت ا  کیردنید و نیی 
هیای   های کشاورزی اعییر

کارگری صنعتر مانند کارگران متحد اتومیبیییل  ییو ِا دبیلیییو( کیه نیقیش 
مها در ترویییییج حفاظت از محیط زیست داشتند که تاریییییخ تیا حید 
ز ازجیمیلیه گیوایه دییگیر بیر نیقیش  زیادی آن را فراموش کیرده اسیت نیی 
ز   بقه کارگر در جنبش  رفداران محییط زیسیت اسیت. در اییران نیی 

آبییه و  مییا شییاهیید حضییور وسییییی  کییارگییران کشییاروزی در دفییاع از حییق
های زیست محییط در نقاط مختلف کشورمان در ده سیال   جنبش

 ایم.   گذشته بوده

هییای مییردیم از سییوی  مییحییییییط بییا تیی ش بیینییابییراییین، جیینییبییش زیسییت 
شهروندان حساس به وضعیت محیط زیست در آمیریی یا آغیاز و بیه 
ییی  جیینییبییش میییل تییبییدیییل شیید کییه حییفییاظییت از بیییییابییان را بییا عییدالییت 

گییییری  کییییرد. بییییا وجییییود آریییایه و کیییینیییش میییحیییییییییط تیییرکییییییییب یم زیسیییت
حاشیه رانده شیده تیاریی ز میانینید زنیان،  های به محییط، گروه زیست

هیییای میییکیییزییییگ، و اعضیییای  تیییبیییار، آمیییریییی یییاب   هیییای آفیییرییییقیییاب   آمیییریییی یییاب  
ز در زمینه اتحادیه ات در دهه های کارگری نی  و  ۹۱۶۱های  های تغیی 
 ( مشارکت داشتند. ۹۲۴۱و  ۹۲۵۱) ۹۱۱۱

 

بیا  ۹۱۱۱، و ۹۱۶۱، ۹۱۴۱هیای  میحییییط در دهیه جنبیش زیسیت
گییذار ادامییه یییافییت، کییتییات  انییتییشییار چیینییدییین کییتییات هییاب  مییانیینیید  تییأثییی 

( ". بیهیار ۹۱۶۳) بدهدار خدامدوش (" و "۹۱۵۱) سا نامه شانتر سند " 
 
ٔ
، بییه ، زیسییتراشددل شددارسددونخییامییوش، نییوشییتییه ویییژه  شیینییاس آمییرییی ییاب 

ی و خیطیرنیاک آفیت گذار اسیت، زییرا اثیرات مرصز کیش ِدِدت را در  تأثی 
قییدری بییرای جیینییبییش  مییعییر  دییید هییمییگییان قییرار داد. اییین کییتییات بییه

 ادامه  نگاهی به: تاریخچٔه جنبش حفظ محیط زیست 

۲۵ادامه در صفحه   

ی تشسل رغم تمایم فشارها شسل به هاجی م سلن فه  هاجی مردیم با نام گیر

 محیط زیست بوده
 
اند را  در فشور  شاهدیم، از مله  خواهان مبارزه با آ ود،

 محیط زیست”ها یم توان به  این تشسل
 
اشاره  “  معیت زنان مبارزه با آ ود،

  قا مالح   ب یاد گردید.  فرد فه از سوی مادر محیط زیست ایران بانو  مه



 ۲۴                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

 

 رسفوب فعاالن حوزه حداظت محیط زیست میهن ما 

هکوت فعاالن حوزه حفاظت محیط زیست میهین میا در 
یسیاز بیوده  های اخی  در رسیانیه سال هیای داخییل و جیهیان خییی
ن است.   شوارتستر
یه آتی نیتییی  در میقیالیهپییر ای زییر  در نشر
اقتدارگراهیای خیاورمیییانیه فیعیاالن میحیییط زیسیت را “ عنوان: 

دٔه  ، بیییه” دهییینییید هیییدف قیییرار یم تیییفیییهیییییییل دربیییارٔه ابیییعیییاد گسییییر
هکوت فعاالن محیط زیست در کشیور میا پیرداخیتیه اسیت. 

ن خدا دقر هیای  او ضمین هر  فیعیالیییت حسدتر بیرای حیفیظ  امدیر
، یم گییونییه  و چیییییتییای آسیییییاب 

نییویسیید کییه  هییای یییوزپییلیینییگ ایییرابز
خود را در بیرابیر میوجیودات  ۹۲۱۶سال   ماه در بهمن خا قر 

وهای امنیتر ایران به هراسناک اتیهیام  تری یافت و از سوی نی 
نیفیر دییگیر  ۱هیمیراه بیا  خا قر وایه جاسویس بازداشت شد. 

 از فییعیییاالن میییحیییییط زیسییت شیینیییاخییتییه شییده  
ن
نددیددلدددوفددر بددیددداج

میدییر پیروژٔه حیفیاظیت هومن  وشار وحش،  کارشناس حیات
 ، انسیان “ دانشمینید جیوان باهر قدیریان از یوزپلنگ آسیاب 
کییارشیینییاس مییحیییییط سددام ر ددت  یییونسییکییو، ”  و کییرٔه مسییکییون

 ع اس  بیعت، عبدا رضا فوهپایه زیست، 
ن
سپیدده شداشداج

هیا و مشیاور سیابیق  و هپرست فعالییتهومن  وشار همش 
از مدراد بداهدبداز برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، و 

 به زندان اوین انتقال یافت.   هم اران مؤسسه پارسیان(
 

 
ن
، فیعیال در مسیائیل میحیییط زیسیت، کیه پیییش از شاوه مدج

وهیای امینیییتر میعیاون رییاسیت  بازداشت شدنیش از سیوی نیی 
ز  سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود و اکنون در هیمیی 

یال کالج دانشگیاه  عرصه در دانشگاه ییل ایاالت  متحده و امی 
های امنیتر ایران هرگیونیه  گوید مقام کند، یم لندن تحقیق یم
زیسییت را زیییر  خهییوص در حیییییطییه مییحیییییط فییعییالیییییت مییدبز بییه

ز بییییحییییران هییییای اقییییلیییییییییا،  نیییی ییییر دارنیییید زیییییرا بییییا شییییدت یییییافیییییر
توانند عیامییل در میتیحید کیردن  محییط یم های زیست معضل

 بسیاری از مخالفان رژیم باشد. 

 بی  
ز  ما در دورابز بیرییم. تشیکیییل  ه یم کننده بیه نهایت تعیی 

های هاهی دفاع از حفظ محیط زیست و هیمیدیل  سازمان
هیییای زحیییمیییتیییکیییشیییان در میییبیییارزه بیییا  و هیییمییی یییاری بیییا دییییگیییر الییییه

،  هییای تییخییریییتی رژیییم و مییمییانییعییت از زیییان اقییدام هییای بیییییشیییر
ناپذیر است.  وظیفه  ای تأخی 

 مییحیییییط زیسییت 
ی
عییامییل تییخییریییب و آلییودگ

است، ازجمله دستاوردهای اوسیت. بیانیو 
و جییمییعیییییت زنییان مییبییارزه بییا  ددقددا مددالح  مدده

 مییییحیییییییییط زیسییییت سییییال
ی
هییییا روی  آلییییودگ

 تفکی  از  آموزش زنان خانه
ٔ
دار در زمینه

مییبییدأ پسییمییانیید و بییازیییافییت فییعییالیییییت کییرد. 
ز او از پیشگامان آموزش میفیاهیییم  همچنی 

محییط برای کیودکیان و نیوجیوانیان  زیست
اسییییت. مییییادر مییییحیییییییییط زیسییییت ایییییران در 

هییییای   تییییرویییییییییج درخییییتیییی ییییاری در میییینییییاسییییبییییت
هیییاب  بیییرای   گیییونیییاگیییون و بیییرگیییزاری بیییرنیییامیییه

 زنیان و کییودکییان  کیاشییت درخییت بیه
ٔ
وسیییییلییه

یی فیییعییاالنیییه داشیییتیییه اسیییت. در سیییال  نییقیییشر
ییییین  بییییهمددددالح بییییانییییو  ۹۲۱۱ عیییینییییوان بییییهیییییر

اا  ییبییییییع ایییران بییرگییزیییده  شییخییهیییییت مییی 
سیال مییبیارزه بیرای اصی   و بیهییبیود وضیی  مییحییییط  ۲۱شید. بییییش از 

 
ٔ
زیسییت ایییران و پیییییشییگییام بییودن ایشییان در اییین زمییییینییه او را شییایسییتییه

 عنوان "مادر محیط زیست ایران" کرده است. 

 

تیأسیییییس  ۹۲۱۱هیای دهیه  هیاب  کیه در مییییانییه سییال از دیییگیر تشی ییل
ن تییوان بییه " شییدنیید یم ن " و " ددبددهدده سددی  " اشییاره کییرد. اییین آوای سددی 
 -راه تیهیران ها در همان بدو تأسیس با مخالفت با ساخیت آزاد  تش ل

 کیارون بیه
ٔ
 رودخیانییه

ی
دلییییل رعیایییت  شیمیال، مییخیالیفییت جیدی بیا آلییودگ

کیت نشدن اصول زیست صینیعیت  و  هیای کشیت میحییییط از جیانیب هر
ز مییخییالییفییت جییدی بییا جیینییگییل  و قییطیی  بی  خییوزسییتییان، و نییی 

رویییه  زدابی
گذار بودند.   درختان، در جنبش فعاالن حفظ محیط زیست تأثی 

ش سینیدیی یاهیای کیارگیری در میبیارزه  الزم است به نقش رو بیه گسییر
سنددیدسدای برای حفظ محیط زیست اشاره شود. گروه کوهنوردی "

هییای  هیای مییردیم دییگییر در بییرنیامیه هیمییراه تشی ییل " بیهفدلدزشددار مدسدداندیدک
کییت کییردنیید. گییزارش دٔه میییردیم پییوییییش مییییل هر هیییای  پییاکسییازی گسیییر

محیییط ذوت آهین و  " دربارٔه مش  ت زیستپیام سندیسامتعدد "
 
ٔ
ز بییرریس فییاجییعییه پیییییشیینییهییادهییای مشییخییص حییل اییین مشیی یی ت و نییی 

هیای  تیریه از دییگیر فیعیالیییت محییط در می یتیمی  نیییشیکیر هیفیت زیست
 سینیدیی یای  مثبت تش ل

ٔ
های کارگری در ایین عیرصیه اسیت. ا ی عیییه

ا  هیای میردیم اصیفیهیان نسیبیت بیه  فلزکار م انی  در ارتباط با اعیر
نیییم قیبیل از آن در  و  ای مهم که سندی ا حدود ی  سیال آبی و نکته بی 

ورت اینکه کلیییه صینیایی  فیوالدی و بیه بیایید بیه  وییژه ذوت آهین یم ضز
هیاب  میهیم از آریایه  جنوت کشور مینیتیقیل شیونید  یر  کیردنید نشیانیه

 آن در درک خییطییرهییاب   روزافییزون  ییبییقییه کییارگییر و تشیی ییل
هییای صیینیی ز

 جدی در برابر محیط زیست است. 

های خانمانسوز اقتهادی و اجتمایع  دلیل سیاست این خطرها به
اییط اقیلیییا  اعیتینیاب  و بی  رژیم والییت فیقیییه و بی  تیوجییه رژییم بیه هر

مان، برای حال و آینده مردم و زحمتکشان ای یاد کیرده اسیت.  میهن
وهیای میردیم و بیه رغیم  واقعیت این است که با تمایم فشارهیا بیه نیی 

ش جیینییبییش هییای  ییرفییداری از حییفییاظییت مییحیییییط زیسییت در  آن گسیییر
هیای خیودجییوش  ایییم. حیرکییت هیای اخییی  را شیاهید بیوده هیا و مییاه سیال

مییحییییییط مییانیینیید آنییچییه در  نییایسر از بییازتییات وخییامییت اوضییاع زیسییت
های گذشتیه در خیوزسیتیان و اصیفیهیان و کیهیگیییلیوییه و بیوییراحیمید  ماه

ش پیدا خواهد کرد.  سیییاره میا در حیال   گسیر
ً
صورت گرفت، مسلما

نابیودی اسیت و بیرای میحیافی یت از آن نیییاز بیه یی  جینیبیش جیهیابز 
 است. 

 ادامه  نگاهی به: تاریخچٔه جنبش حفظ محیط زیست 
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هیا بییه خیییییابییان  روان دردمیینییدشیان را شیاد سییازنید. وقییتر تییانیی 
شییونیید و مییردم  هییا مییحیی ییم بسییتییه یم کیینیینیید، پیینیی ییره حییمییلییه یم

 نیاز دارند.  موسی ر را به یاد یم
ی
 آورند زیرا به زندگ

بیه  پدوالنسد چند روز پیش هنگام نمایش فیلم پیانیییسیت 
اف یم کیینییم کییه نییتییوانسییتییم از  یییاد دکیییر ابییراهیییییم افییتییادم. اعیییر

ز ورشیو را  مقایسه کردن اجتنات کنم. من محلد یهیودی نشیی 
ی فییلییسییطیییییتز  هییا تهییور  مییانیینیید میی ییابز در غییزه یییا کییرانیید بییاخیییر

کیییردم و در جییی دان آلیییمیییابز هبیییازان کییینیییوبز اهائیییییییل را  یم
 دیدم.  یم

را بییبییییینیییییم کییه هددیددسددلددر هییای  تییوانیییییم جییوخییه در اییین فیییییلییم یم
ز را وییران  هیای ییهیودییان حیمیلیه و هیمیه رحمانه بیه خیانیه بی  چیی 
ز  یم هیای اشیغیایل، نی یامیییان اهائییییل  کنینید. امیروز در هزمیی 

هییا را دسییتییگییی  و  هییا را شییکییسییتییه، سییاکیینییان آن درهییای خییانییه
کننید.  ها را تخریب یم درنگ با بولدوزر یا آتش تان  خانه بی 

ز ورشو، آلمابز  در محلد یهودی های ییهیودییان را  ها خانه نشی 
کیردنید  هیا را وییران یم های آن کردند، مغازه گذاری یم ع مت

ی اسیت کیه در  ها را یم و اموال آن ز سوزاندند. این هیمیان چیی 
، غییزه و در رام ز هللا اتییفییاق  تییولییاییرم، الییخییلیییییل، نییابییلییس، جیینییی 

هیییا  کییینییید و در آن وقیییایییی  را بیییازسیییازی یم پدددوالنسددد افییتییید.  یم
انیید بییه میینییطییقیید   بییییینیییییم کییه میی ییبییور شییده هییزاران یییهییودی را یم

هییای خییاردار و دیییوار احییا ییه  کییوچییگ از ورشییو کییه بییا سیییییم
نیید.  شییده ، در ییی  زنییدان بییزرگ در ییی  فضییای بییاز پیینییاه بیییی

ی و غیزه  وضعیت امروز میلیون ها فلسطیتز در کیرانید بیاخییر
 اییین
ً
هییا مییحیبییوس هسییتیینیید و  گییونیه اسییت: جییمییعییییت آن دقییییقییا
هیای  هیا بیایید حیمیلیه توانند حرکت کنند و بدتیر از آن، آن نا

ز  ها را تحمل کنند کیه هیمیه های تان  سیستماتی  ستون چیی 
کیییینیییینیییید. میییین اییییین را بییییه  را ویییییران یم

 

اش کییه بییا  هییر روز هیینییگییام غییروت آفییتییات در خییانییهابددراهددیددم دکیییر 
درخییتیییان پییرتیییقیییال در حیییییییاط او میییعیییطییر شیییده اسییت، جیییلیییو پیییییییانیییوی 

وت آورده شده است، یم قدیا نشیینید و  اش با مارک چ  که از بی 
،  با چشمان بسته، انگشتانش به یاد میلیودی هیای قیدییا فیلیسیطیییتز

 افتند.  سوری و لبنابز یم

ییابید، حیتر در آن روزهیای سیییاه   او همیشه در میعادگاه حضور یم
های اهائییل را از پینی یره بیبییینید کیه آمیادۀ شیلییی   تواند تان  که یم

 در آن روزهای وحشت، دکیر 
ً
کینیشیت خیود   ابدراهدیدمهستند. دقیقا
کند.  ای برای مقاومت در برابر مت اوز است،  والبز یم را که شیوه
نام دارد و مانند او شهت ساله است. او   )Sarifa( رسیداهمشش 

که همیشه مراقب است، چای نعناع بسیار غلیظ را برای پیانیست 
 خود 

ی
کند، در حایل که هر روز بعد از ظهیر بیه  یم آمادههاه زندگ

ای تییراژدی را فییرامییوش   شییود بییرای لییحیی ییه آن مییوسییییی ر کییه بییاعییث یم
 دهد.  کند، گوش یم

پیییییانییوی خییود را بییه ییی  سیی   مییبییارزه تییبییدیییل کییرده ابددراهددیددم دکییر 
[ او گیوش  است. همسیاییه هیاییش هیر روز بیعید از ظیهیر بیه ]میوسییی ر

 یور کیه میا هینیگیام شیب بیه رسیم میقیاومیت بیه رادییو  دهند، همیان یم
دادییییم. وقیییتر آرامیییش خیییییییابیییان اجیییازه  یس گیییوش یم بی  پیییارییییس ییییا بی 

 باز یم دهد، او پن ره یم
ن
ها و زواییای  ها گوش کند تا ملودی ها را کامگ

 الله پیانیست رام
 نویسنده:ایوسوپرالس*

 ترجمه:ایرج

۷۲ادامه در صفحه   
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، دو نفری جلیو پیییانیو قیدییا بینیشییینینید و ابراهیمبود با دکیر 
اک بگذارند. من   را به اشیر

ی
ز و زندگ چهاردستر بنوازند و زمی 

خییواهییم در اییین صییحیینییه عییکییس  کیینییم و یم هییا را تهییور یم آن
 زیبای آینده را ببینم. 

 

نیویسینییدۀ کیتیات عیطییر  )Iosu Perales(* اییوسیو پیرالیس 
ز است.   فلسطی 

 )Rebelion(منب : ربلیون 
 

****** 

هیا  هیای نیازی ام: دولیت اهائیییل از روش هیای دییگیر نیوشیتیه مناسبت
ی از یی  خیلیق  استفاده یم کند، پارادوکس وحشتنایک که خیود بیخیشر

 باز، بیدون 
ن
ی با چشمابز کامگ قربابز بوده است. سفر به کراند باخیر

ز  داوری یییا ایییده پیییییش ارت  هییای از پیییییش تییعیییییی   اسییت تییا هر
ز
شییده، کییاس

هیای در قیدرت را تشیخیییص دهیییم. مین بیه  یرفییداران  صیهیییونیییسیت
ان حیقیییقیتر سینی یییده  صهیونیسم یادآوری یم ز کنم که ع مت بیا میی 

 شود که بتوان آن را تحمل کرد.  یم

 

دلیییل ییهیودی بیودن  تواند آزار و اذیتر را کیه بیه پیانیست ورشو نا
تواند اشیغیایل را کیه  هللا نا شود، درک کند. پیانیست رام متحمل یم

دلیییییل دفییاع از خییود  شییونیید و افییزون بییر اییین، بییه مییردمییش مییتییحییمییل یم
شوند، درک کند. در واق  این دویم موضویع نییسیت کیه  محکوم یم

شیود. هیر کیش  به فهم و عقل مربوط شود، بلاه به زور مربیوط یم
ییین را مییدیییریییت یم ز و دکیییر ز بییازی را تییعیییییی  کیینیید.  قییدرت دارد، قییوانییی 

ای، هیواپیییمیاهیای آخیریین میدل،  های هسته صهیونیسم دارای س  
ز اسیت کیه بسیییاری از  هیا هیزار شیهیرک شیمیار و ده هیای بی  تیانی  نشیی 
ز  ییهیودی میحیسیوت یم ،ها به یاری دولت اهائیل آن شیونید. بیا چینیی 

وب  ]صییهیییییونیییییسییم[ بییه خییود اجییازه یم ط را بییر  نییی  ز هر دهیید کییه اولییی 
کیم از  از س   استفاده نکینییید و کیم«شده تحمیل کند:  مردم اشغال

ز نییگییرابز  »داریییم.  حییمییلییه بییه شییمییا دسییت بییریم درسییت اسییت کییه اولییی 
ز خیطیر بیمیب هیای انیتیحیاری اسیت. امیا  گیذاری اهائیل امنیت و اولیی 

ط رژییم صیهیییونیییسیتر بیه قیوت خیود  اگر این ها به پیاییان بیرسینید، هر
هیا در  شیده دهینید کیه اشیغیال هیا اجیازه نیا ادامه خواهید داد، زییرا آن

ز  وهای آن هزمی  انید، میقیاومیت کینینید. آییا  ها اشغال کیرده هاب  که نی 
قییدرت بییرتییر اسییت؟ یییا شییاییید تییرفیینییدی بییرای رهییا نییکییردن سییامییره و 

هیای فیلیسیطیییتز در  توان انیتی یار داشیت کیه سی   یهودیه، چون نا
ز   سیاکیت شیونید. ایین  هنگام دفاع از هزمی 

ن
ها و شهرهای خیود کیامیگ

هییای راه مییعییروف را آلییوده کییرده اسییت.  وضییعیییییت اهائیییییل، نییقییشییه
د آن، قییطییعیینییامییه  ییرج کییه بییه هییای   ییور قییابییل تییوجییی، بییرای پیییییشیییی

شود، به حالت  سازمان ملل را که همیشه از سوی اهائیل نقض یم
 آورد.  تعلیق دریم

 

مییرا مییتییأثییر کییرد، شییوکییه کییرد، بییار دیییگییر مییتییوجییه پددوالنسدد  فیییییلییم 
ودی  ز یی[ اپییی  از تییاریییییییخ اروپییا کییرد کییه هییرگییز نییبییاییید تییکییرار شییود. ]بییخییشر

شییمییار قییربییانیییییابز کییه  دلیییییل تییعییداد بی  هییا نییه تیینییهییا بییه هییولییوکییاسییت نییازی
داشت وحشتناک بود، بلاه به این دلیل که نمایانگیر یی  سیییاسیت 
سیستماتی  نابود کردن بود که بر اعتقاد به برتری معنوی و نژادی 
مردم آریاب  استوار بود. واقعیت این اسیت کیه ایین بیه هیمیان انیدازه 

هییا و  هییا بییرای بییازتییولییییید ارزش وحشییتیینییاک اسییت کییه صییهیییییونیییییسییت
ز با قربانیان فلسطیتز خود های نفرت روش به گفتد نویسینیده،  -انگی 

 یور   کنند. همان خواران هولوکاست رفتار یم مانند رانت  -ساراماگو
 یور کیه  ها میعیتیقیدنید کیه بیرگیزییدۀ خیداونید هسیتینید. هیمیان که آریاب  
اند که شمشی  و خون رویسر اسیت کیه خیدای  ها متقاعد شده آریاب  
ز بردن مخالف تأیید کرده است. صهیونیییسیت آن هیا بیا  ها برای از بی 

گینیایه، ییعیتز  شیده، وسیوسید بی  هیای میتیحیمیل توسل بیه آزار و اذییت
هییا خییداب   دهیینید. خیدای آن میعیافییییت دائییا از می یازات را انیی یام یم

 است. آرییاب   ظالم، خشن، تحمیل
انسابز هیا  کننده،  ردکننده و غی 

ی جز بیان شکست نسل بشر نیستند.  و صهیونیست ز  ها چی 

کیرد. امیا  امروز چگیونیه عیمیل یم پوالنس دانم پیانیست فیلم  نا
من دوست داشتم که او ی  صهیونیسیت نیبیود، بیلیایه یی  ییهیودی 

اومانیست و همبسیتیه و حیاضز  -ها هستند  ور که خییل همان -بود

 ادامه  پیانیست رام الله

 ها آمدند، اول رساغ شمونیست
 سکوخ فردم  ون شمونیست نبودم. 

 ها آمدند، بعد رساغ سوسیا یست
 سکوخ فردم زیرا سوسیا یست نبودم. 

 ها آمدند، بعد رساغ یهودی
 سکوخ فردم  ون یهودی نبودم. 

 رساغ خودم فه آمدند،
اض برآید.   دیگر فیس نبود تا به اعیر

 

ن ندیدمدو در اثر   ۹۵ زاده فریدریش گوسسدا  امدیدل مدارتدتر
( کشیییییییش ۹۱۱۵میییارس  ۶درگیییذشیییتیییه   –  ۹۱۱۳ژانیییوییییه 

کییه بییه خییا ییر مییقییاومییت در بییرابییر  نییازیسییم پییروتسییتییان ضیید
ها گذارند. این گیفیتیار   ، هشت سال را در زندان نازیهیسلر

بددرتددو ددت  ای از اوسییت کییه بییه اشییتییبییاه بییه کییوتییاه شییعییرگییونییه
 دهند، و شهرت جهابز دارد.   نسبت یم برشت

  برگرفته از  ویگ پدیا: دانشنامه آزاد(
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ز  ی  ۵آمری ا بیا داشییر درصید از جیمیعیییت جیهیان، مسیئیول نشر
اکسییییید کییربیین در جییهییان اسییت کییه در  درصیید از گییاز دی ۳۴

 سابقه است.  تاریییییخ بی 

ز اگرچه هنوز کشوری درحال تیوسیعیه بیه رود،  شیمیار یم چی 
 ،  غیربی

ٔ
یفیتیه واقعیت این اسیت کیه بیرخی ف کشیورهیای پیییشر

میحیییییط ییگ از پیییشییتیازان اصیییل  هیای زیسیت در حیل مسییئیلیه
ز درحیییال حیییاضز بیییا شیییمیییار زییییادی از کشیییورهیییای  اسیییت. چیییی 

  ،  مانند زامبیا، آفریقای جنوبی
ز آفریقا، آسیا، و آمری ای التی 

، و کییوبییا در اجییرای  ییر  ز ز  کیینیییییا، آرژانییتییی   سیییی
ٔ
هییای تییوسییعییه

 کند.  هم اری یم

ز  نگار اهل نیی یرییه، یم ، روزنامهاوتیاتو اوپایل نیویسید: "چیی 
هیییای قیییارٔه آفیییرییییقیییا بیییرای روییییاروب  بیییا  در حیییمیییاییییت از تییی ش

وهواب  تا کینیون صیدهیا  یر  انیرژی پیاک را  های آت دگرگوبز 
وگیاه  در این قاره اجرا کرده است. از آن جملیه انید احیداا نیی 

وگییییاه  بییییرق سییییاکییییای در جییییمییییهییییوری آفییییریییییقییییای مییییرکییییزی، نییییی 
خورشیدی گیاریسیا در کینیییا،  یر  تیولییید بیرق بیادی آیشیا در 

وگاه آبی درٔه کافوئه در زامبیا." ، و نی   اتیوب 

ن   سی 
ٔ
 توسعه

و بیرای   ز بیش از یی  دهیه اسیت کیه بیا تیمیام نیی  دولت چی 
ن کیییوشییید.  زداب  در درون کشیییور یم کیییربییین ، پدددیدددندددگ یر  دددتر
ابز  رئیییییییس ، در سیییخییییز ز اش در مییی یییمییی  عیییمیییویم  جیییمیییهیییور چیییی 

از دو هییدف  ۹۲۱۱/    ۳۱۳۱سییازمییان مییلییل مییتییحیید در سییال 
 انتشار گیاز دی

ٔ
ز نام برد: ادامه اکسییید کیربین  عمدٔه دولت چی 

و دسییتیییییابی بییه انییتییشییار   ۹۵۱۱/  ۳۱۲۱تییا اوج خییود تییا سییال 
، ییا  ۹۵۲۱/  ۳۱۶۱کربتز خالص صفر تا سال   تولید خینیتر

ان جیذت آن  ز ان انتشار کربین در میحیییط و میی  ز برابر بودن می 
 از محیط(. 

 

ن   نویسند: كار وس مارتيین

 میر م: مهرداد آرام

  

هیییییای  پشیییییتر دولیییییت درحیییییایل کیییییه حیییییرکیییییت الک
داری در پییییذییییرش مسییییئیییولییییییییت تییییخیییریییییب  همیییاییییه
هیای گیذشیتیه و اقیدام بیرای  زیست در سده محیط

ان آن پیییییش آور بییرای آییینییدٔه  هییاب  هییراس بیییییتز  جیییی
ز را سبب شده اسیت، دولیت  حیات روی کرٔه زمی 

ز با اجرای مداوم پروژه   چی 
ٔ
های مبتکرانه در زمینه

ی از انییییییییرژی بییییییییاد و خییییییییورشییییییییییییییییید،  بییییییییهییییییییره گییییییییی 
 در میقیییاس  زیرساخت

ر
، خودروهای برس ز های سیی

هییاب  بییلیینیید در راه   هییا، گییام وسییییی ، و احیییییای جیینییگییل
 کاهش انتشار گازهای کربتز برداشته است. 

 

ز هیمییاییش دگیرگییوبز  بیییسیت وهییواب  سیازمییان میلییل  هیای آت وهییفیتیمییی 
" چیینییدی پیییییش در ۳۱نییام "کییاپ بییه۹۵۱۹/    ۳۱۳۳مییتییحیید در سییال 

م های میهیم هیمیاییش  پایان رسید. یگ از موضوع الشیخ در مرص به هر
ان کشورهای "جنوت جهان"، ازجیمیلیه   رهیی

ٔ
انه امسال تقاضای مرص 

عدددا ددت وزیییر بییاربییادوس، بییرای تییحییقییق  نییخییسییت  ،مددایددا مددوتددیلخییانییم 
خواهینید کیه بیرای  های ثروتمند یم بود. این کشورها از دولتاقلییم 

درآمیدتیر، کیمی  بیه   افزایش حمایت مایل و فنیاورانیه از کشیورهیای کیم
، و شیییتیییات  هیییای آت بیییار دگیییرگیییوبز  کیییاهیییش پیییییییامیییدهیییای زییییان وهیییواب 

ی از انرژی بخشیدن به بهره ز اقدام واقیع کنند.  گی   های سیی

ک  عدالت اقلیا مفهوم مها است. اصل "مسئولیت های مشییر
ز  دهینیدٔه  الیمیلییل نیوشیتیه شیده و نشیان اما متمایز" در بطن حیقیوق بیی 

سال گذشته، اروپا، آمری ای شمایل،  ۳۱۱این واقعیت است که در 
هییای فسییییییل در راه تییوسییعییه و  و ژاپیین مییقییدار هیینییگییفییتر از سییوخییت

 خود سوزانده
ٔ
میحییییط دامین  بحیران زیسیت اند که به نوسازی جامعه
گییییوییییید:  شیییینییییاس کشییییاورزی، یم ، جییییامییییعییییهمدددداکددددس ا ددددلزده اسییییت. 
داری در کشییورهییای شییمییایل اقیییییانییوس ا ییلییس از  "همییایییه
دان پسماندهای  ها پیش فضای دور کرٔه خایک را زباله سال

 خود کرده است."

 

 بدون عدا ت
جهان امروزی چندان از عدالت اقلیا مورد ن ر برخوردار نشیده 

هییای اقییلیییییا سییازمییان مییلییل مییتییحیید در   اسییت. در هییمییایییش دگییرگییوبز 
، کشورهای ثروتمند میتیعیهید شیدنید ۹۲۱۱/ ۳۱۱۱کپنهاگ در سال 

ییافیتیه بیرای میهیار   تر توسعه میلیارد دالر به کشورهای کم۹۱۱ساالنه 
محییط کم  کنند. اگرچه این تعیهید در میقیایسیه  های زیست چالش

گذاری مورد نیاز بسیار اندک بود، هیمیان هیم  با مقدار واقیع همایه
ز نشده است.   هنوز تأمی 

میییلیییارد دالر بیرای ارتیش و نیهیادهیا و  ۱۱۱آمری ا سیاالنیه بیییش از 
  کند، اما گویا نا های ن ایم خود هزینه یم  ر 

ٔ
تواند از پس هیزیینیه

مییحیییییط بییرآیید، مشیی ی بر کیه خیود آمیرییی یا در  حیل مشیی ی ت زیسیت
ی بیزرگ داشیتیه اسیت پیدایش آن ۲۹ادامه در صفحه بیه ییاد داشیتیه بیاشیییم کیه  -ها نقیشر  

 محیطی چین در راه ساختن تمدنی واقعًا زیست

این نتیجه رسیدند فه  هاجی  دید به زیست پس از برری فعاالن محیط
ن به   تر

ٔ
تنهاجی  بورشامل ا را شود و ادامه یابد، این تعهد به اگر برنامه

ن را  تواند دمای پیش یم  زمتر
ٔ
  ّو فره

ٔ
 سانتر  ۵تا  ۲بیتن شده

ٔ
گراد   در ه

 شاهش دهد. 
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شیود.  های ت دییدپیذییر تیبیدییل یم ابرقدرت در تولید سوخت
ز در سال  توانسته است ظرفیت جیدیید  ۹۵۱۱/  ۳۱۳۹چی 

درصید از کیل  ۵۶تولید انرژی خورشیدی و بادی خیود را بیه 
هیای  انرژی تولید شده برساند. در ارتباط با مرصف سیوخیت

ز تیم بدالدیلت دیدپذیر،  الیمیلییل، پیس از   ، تیحیلیییلیگیر انیرژی بیی 
ز در تأسیسات انرژی بادی  برریس های خود اع م کرد: "چی 

وسیاز تیولییید وسیاییل میتیگ بیر مرصیف  و خورشیییدی، سیاخیت
، سیاخیت 

ر
انرژی بادی و خورشیدی، تولیید خیودروهیای بیرس
ای  از جیییمیییلیییه  بیییاتیییری، تیییولییییییید انیییرژی از آت، انیییرژی هسیییتیییه

(، پمو ز  هم ویسر   های زمیی 
ٔ
، انیتیقیال و تیوزیییییی  شیبیکیه گیرمیاب 

های ت دیدپیذییر،  برق، و مرصف هیدروژن همراه با سوخت
میعینیای واقییع   هیا[ بیه هیا ]چیییتز  در جهیان پیییشیتیاز اسیت... آن

 در جیییهییییان امییییروز 
ی
کیییلییییمیییه در هییییر فیییینیییاوری بیییدون آالیییینییییدگ

 اند." پیشگام

یف انییرژی بییادی در کشییور را افییزایییش  ز مرصی ز هییمییچیینییی  چییی 
ز اکینیون کیم ها نشان یم داده است. داده وبیییش  دهید کیه "چیی 
شیدٔه درییاب  جیهیان را  های انرژی بادی نهیب نیا از دستگاه

گییگیاوات بیرق   ۴۵گیگاوات از م موع   ۳۶در اختیار دارد که 
کینینید."  حاصله از انیرژی بیادی در هاه جیهیان را تیولییید یم

ابدت سداویددن ن نییام  وهیواب  آمیرییی یا بیه ، میدییر انیدیشیکیدٔه آتا دیر
Climate Interactive :پیس از مشیاهیدٔه ایین آمیار گیفیت ،

ز در مسیییییی  بیییییازسیییییازی انیییییرژی  "چیییییی 

ز بارها هدف های خود را در رسیدن بیه حیداکییر انیتیشیار   دولت چی 
گییازهییای کییربییتز و سییپییس انییتییشییار خییالییص صییفییر اعیی م کییرده و بییرای 

هیای اجیراب  میفیهییل تیدویین کیرده و ایین  هیا بیرنیامیه تحقق این هیدف
ز گینی ییانیده اسییت. در میی یمی  جیهییابز  هیدف هیا را در قییانیون کشییور نیی 

ن ، ۹۵۱۹/ ۳۱۳۳اقتهاد در ژانویه  ی پینگ  یر  تر گفت تحقیق نشر
 جداب  

وربر ز و تیعیهید و  خالص صفر "ضز  چی 
 کی ز
ٔ
ناپذیر در توسعه

ز   بی 
ٔ
 الملیل است." پیمابز صمیمانه و صادقانه با جامعه

 

ز اهمیتر تاری ز دارد.  این هدف ، استاد دانشگاه  آدام توزهای چی 
ز در سییال   ۳۱۳۳کییلییمییبیییییا، مشییتییاقییانییه گییفییت کییه سییخیینییان رهیییی چییی 

ی را دوبیاره تیعیرییف کیرده بیاشید."  "ممکن است چشم انداز آیندٔه بشر
هیییییای وی، فیییییعییییییاالن  چییییینیییییدی بیییییعییییید از ایییییین گیییییفیییییتییییییه

ایین نیتییی یه  هیاب  جیدیید بیه زیست پس از بیرریس محیط
ز بیه  چیی 

ٔ
 یورکیامیل اجیرا شیود و  رسیدند کیه اگیر بیرنیامیه
بیییتز  تواند دمای پییش تنهاب  یم ادامه یابد، این تعهد به
ز را   کرٔه زمی 

 سیانیتر  ۲تیا  ۳شدٔه جو 
ٔ
گیراد کیاهیش  درجیه
 فعاالن محیط

ٔ
یین نیمیونیه از  دهد. این یافته زیست بهییر

 اندازی است که تا کنون ارائه شده است.  چشم

 

ز در بییازٔه زمییابز  سیهییم زغییال  ۹۴سینییگ در کییل تییولییییید انییرژی در چییی 
درصد به  ۱۹( از ۹۵۱۹تا  ۹۲۱۶ از  ۳۱۳۳تا  ۳۱۱۱سال، یعتز از 

ز هییم ۴۶ الیییییا،   درصیید رسیییییده اسییت. از اییین لییحییاا، چییی  تییراز بییا اسیییر
فته، یم بیایسیت از  تیوانسیت و یم شود کیه یم کشوری ثروتمند و پیشر

 چند دهه پیش گذار به کاهش گاز کربن را آغاز کند. 

ز هم ز  سنگ، به زمان با کاهش مرصف زغال چی  هعت به نیخیسیتیی 

 محیطی ادامه چین در راه ساختن تمدنی واقعًا زیست

۴۳ادامه در صفحه   

جایپرداختنبهنیازهایفوریواجتماعیبههنگامیکهنظاماقتصادی

درازمدتانسان،بیشوپیشازهرچیزیبهفکرکسبسودباشد،نجاتحیات

 رویکرٔهزمینهرگزاولویتنخستنخواهدشد.
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ز بییه بییحییران زیسییت نیید و  بییاییید از رویییکییرد چییی  بییویم الییهییام بییگییی 
ومیینیید  ای هییای جیینییبییش تییوده سییپییس آن را بییا خییواسییت ای نییی 

ند تیا در تیحیقیق دگیرگیوبز  ز ی بیه درآمی  آن  هیای بینیییادییتز کیه بشر
م دارد موفق شوند.   نیاز میی

 

 رفییاه اجیییتیییمیییایع در   هییمیییان
ٔ
ییفیییت در عیییرصیییه ی گیییونیییه کییه پیییییییشر

کشورهای سوسیالیستر سابق در اروپا در قرن بیستم فشار 
 همیاییه

ٔ
دار حیاکیم در کشیورهیای دییگیر آورد   ع یا به  بقه

 کییارگییر و زحییمییتییکییشییان  در آمییوزش 
ٔ
کییه امییتیییییازهییاب  بییه  ییبییقییه

، مسییکیین بییرای هییمییگییان، و مییراقییبییت هییای بییهییداشییتر و  هیمییگییابز
د زیسییت ( بییدهیید و داد، راهیییی

ز در سییدٔه  درمییابز مییحییییییط چییی 
ز یم  بیییییسییت  حییاکییم  وییی ییم نییی 

ٔ
ز فشییاری را بییر  ییبییقییه تییوانیید چیینییی 

دار بیاورد تا از ویران کردن کرٔه خایک دست بیردارنید و  همایه
به تحقق عدالت اقلیا تن دردهند. در میبیارزه بیا فیروپیایسر 

ز اکیینییون نییقییش اثییرگییذار و پیییییشییتییاز دارد.  مییحیییییط  زیسییت، چییی 
ی داشیتیه اسیت.  رهاورد این پیشتازی در جهان بازتات فراگی 

ز و گییونییه هییای زیسییتر آن بسیییییار  اییین رهییاورد بییرای کییرٔه زمییی 
 ارزشمند است. 

  

رود، درحایل که آمری ا هینیوز نیتیوانسیتیه اسیت  پیش یم ت دیدپذیر به
 به همفکری برای بازسازی برسد."

 

یفیت ز به پیییشر  کیربین افزون بر این، چی 
ٔ
زداب  از  هیاب  میهیم در زمییینیه

ین خطوط راه وسایل حمل ز بیشیر آهن  ونقل دست یافته است. چی 
درصیییید از  ۴۱ُپییییرهعییییت در جییییهییییان را سییییاخییییتییییه اسییییت. اکیییینییییون  

ز  خودروهای بزرگ برای جابه شیهیری، در  جاب  مسافران شهری و بیی 
 ۹۲۱۴/  ۳۱۹۶درصیید در سییال ۹۶میقییایسییه بییا 

ر
انیید. در حییدود  ، بییرس

ز هستند.  درصد از اتوبوس ۱۱  جهان در چی 
ر
 های برس

ز در حییال اجییرای بییزرگ ز حییال، چییی  تییرییین  ییر  بییازسییازی  در هییمییی 
هییاب  بییه  هییا در جییهییان اسییت. اییین کشییور در ییی  سییال جیینییگییل جیینییگییل

درصید ۹۳اندازٔه کشور ایرلند پدید آورده و پوشش جنگیل خود را از 
، ییعیتز ۹۲۱۱/  ۳۱۳۱درصد در سیال ۳۲به  ۹۱۱۱/۹۲۴۱در سال 

به دو برابر رسیانیده اسیت. بیقیییه جیهیان میتیأسیفیانیه در جیهیت عیکیس 
 کند.  سی  یم

 

 سوسیا یسم راهگشا
  ان بالیم فاسیر " 

ٔ
یییه ان نشر "، اسیتیاد دانشیگیاه اورگیان و از هدبیی 

 میحیییطمانسیل ریویدو" 
ٔ
نیویسید: "در حیایل کیه  زیسیت، یم " در عیرصیه

ز ش یل مینیسی یم  در هیش ک ای جهان هنوز مفهوم پیمان جدید سیی
ز برای کاراست مفهوم دگرگیون سیاز خیود از تیمیدن  نیافته است، چی 

ز و میییقیییررات دولیییتر   میییحییییییییط کیییه در بیییرنیییامیییه زیسیییت رییییزی و قیییوانیییی 
 گن انده شده است، گام برداشته است."

 

ات زیان  تغیی 
ٔ
وهیواب  را  بیار آت دانشمندان چندی است که مسئله

انید. می یمی  سیازمیان میلیل میتیحید در میورد دگیرگیوبز  خوبی درییافیتیه به
ای  "تثبیت غل ت گازهیای گیلیخیانیه ۹۲۱۹/ ۹۱۱۳وهوا در سال  آت

 میییحیییییییط 
ٔ
ابز کیییه چیییرخیییه ز ز در میییی   کیییرٔه زمیییی 

زیسیییت در بیییرابیییر  در جیییو 
ساخته مهون بمانید" را بیه عینیوان هیدف خیود  های انسان فروپایسر 

کشیییور بیییه آن رأی میییثیییبیییت دادنییید. بیییا ایییین حیییال،   ۹۴۵پیییذییییرفیییت و 
یفییت انییدگ در سییطییح جییهییان در اییین راه حییاصییل شییده اسییت.  ی پیییییشر
ز بییحییرابز کییه جییهییان را تییهییدییید  یی در رودرروب  بییا چیینییی  ی

 بشر
ٔ
جییامییعییه
ی جیز تسیلیط  یم ز کند کاری چشمگی  نکرده است. دلیییل آن هیم چیی 

 داری در جهان نیست.  ن ام اقتهادی همایه

ز بیه نیییازهیای  اجیتیمیایع بیه هنگایم که ن ام اقتیهیادی جیای پیرداخییر
ی بیه فیکیر کسیب  ز فوری و درازمدت انسان، بیش و پیییش از هیر چیی 
ز هییرگییز اولییویییت نییخییسییت  سییود بییاشیید، نیی ییات حیییییات روی کییرٔه زمییی 

 نخواهد شد. 

 

ز بییر اسییاس بییرنییامییه  اقییتییهییادی چییی 
ٔ
نییه بییر  -هییای دولییتر  ویل تییوسییعییه
و نیییییازهییای  پیییییش یم -ومییرج بییازار اسییاس هییرج رود. کسییب سییود پییی 

ز در تولید سوخیت گذاری جامعه است. همایه هیای  های ع یم چی 
، بازسازی جنگیل ت دیدپذیر، بهره

ر
 برس

ٔ
هیا،  وری انرژی، وسایل نقلیه

، بیییییشیییر از راه بییانیی  هییای دولییتر  و مییدیییریییت پسییمییانییدهییای بییازیییافییتییتز
د.  صورت یم  گی 

کییت اجییرای  ییر  ز بییه عییهییدٔه هر هییای  هییای کشییور در اییین حییوزه نییی 
دی دولییت اسییت. اثییرگییذاری ییی    رهیینییمییودهییای راهیییی

ٔ
دولییتر بییر پییایییه
داری هسیتینید  هیاب  کیه در کشیورهیای بیزرگ همیاییه الگیوی میفییید آن

 ادامه  نگاهی به: تاریخچٔه جنبش حفظ محیط زیست 

 

ز که گورگاه و زادگاه زندگان،  زمی 
 گاِه بودبز است، هشت

،  چو اژدهای جادوبی
 برآَوَرد ز ژرفنای خود،
یم. ...   بساِط نغز خر 

ز ز گنج نغز خود،  زمی 
 تو را نثار داده است،
 و خریم،

ی
 شکفتگ

 به هر بهار داده است. 
 ز موج نیلگوِن بحر،
 صید کن نهیِب خود. 
 به چرخ الجورِد دهر،
 پر بِکش به  یِب خود. 

 ها، ز جادوی گیاه
 دست کن  بیب خود.  به

 نه گورگاه،
 . ز  کارگاه آدمیست این زمی 

 همو برادر تو، مادر تو، یاور توست،
 های آشنای گرم مهرپرور توست. 

ز عبث مرو!   بر این زمی 
 بیافرین، بیافرین! 

 

 

، ب ش ن  هاجی از شعر زمتر

ی   اثر رفیق فرزانه احسان بی 



 ۵۹                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

، یییونییابز  عیی وه بییر آن، زبییان  ددوفددزامددبددورگ ز هییای رویس، التییی 
دانسیییت.  قییدیییم، فیییرانسییه، انیییگییلییییییشیی، و ایییتییالییییییاب  را هییم یم

ز زبیان هییای گیونییاگییون بییه او کییمی  کییرده بییود تییا بیتییوانیید  دانسییر
رزا  وفزامبورگ اثرهای مهم ادبی اروپا را بخواند و بشناسد. 

کشییییییید، و بیییه بیییاغیییبیییابز و  کییییرد، نیییگیییاره یم شیییعیییر دکیییلیییمیییه یم
ز  هییا عییاشییق  شیینییایس هییم عیی قییه داشییت و افییزون بییر آن زمییی 

در شییهییر  ۹۳۴۲/  ۹۱۱۵مییوسییییی ر بییود.  پییزشیی ییان در سییال 
اشتباه مش ییل را کیه رزای خیردسیال در بیاسین خیود  ورشو به

کییرد بیییییمییاری سییل تشییخیییییص دادنیید و بییر اسییاس  احسییاس یم
ز بیه میداوای کیودک پیرداخیتینید کیه  ز تشخیِص اشتباه نیی  همی 
ِ شیی ییل بییاسیین رزای خییردسییال میینیی ییر شیید. اییین  اییین بییه تییغیییییی 
تشخییص و درمیاِن اشیتیبیاه بیاعیث شید کیه او تیمیام عیمیر یی  

ز بکشد.   پای خود را بر روی زمی 

ییین نییمییره از  ۹۳۶۱/    ۹۱۱۱او در سییال  تییوانسییت بییا بییهیییر
یسیتیان فیارغ د. بیا آن کیه او  دبی  الیتیحیهیییل شیود و دییریلیم بیگیی 

ستان مدال  ی  را درییافیت کینید، امیا میدییر  باید از سوی دبی 
مدرسه از دادن این مدال به رزا هباز زد. مدیر علت این کار 

هییای  نسییبییت بییه مییقییامرزا  ددوفددزامددبددورگ را روحییییید مییعیییر  
 دولتر عنوان کرد. 

کمیونیییسیتر پیرآوازه، میبیارزی پیرشیور عیلیییه رزا  وفزامبورگ 
گری، و شخهیتر برجسته در جنیبیش کیارگیری آلیمیان،  ن ایم

ز جهان بود. او با توجه به اینکه لهستابز تبیار  اروپا و همچنی 
 فیییعیییالیییییییت  ۹۱بیییود، ابیییتیییدا در 

ی
سیییالیییگ
هیای جینیبیش  سیایس خود را در صیف

  ماه سال دی ۳۵ژانویه/  ۹۴
ٔ
و رزا  وفدزامدبدورگ روز قتل ددمنشانه

ان برجسته جنبش کارگری آلمان است. شارل  یبک شت   از رهیی

جیینیییبیییش کییارگیییری آلیییمیییان در کیییلیییییییت خیییود و در گییذشیییت زمیییان، از  
ز گیذر کیرده اسیت. پییی یاری  هیا و گیردنیه  راه کوره هیاب  سیخیت و خیونیی 

بزرگ، این خود "یگ داستان  فردوِی گفتد  پرهزینه و پرخطر که به
هییای تیاریییییییخ آن درد،  اسیت پییر آِت چشییم" کییه از بییرگ بییرِگ صیفییحیه

گیمیان نیقیطید اوِج تیراژییِ  آن، قیتیل  رنج، و حرمان آشی یار اسیت و بی 
هیا  هیمیراه ده بیهشدارل  دیدبدکد دشدت و رزا  وفزامبورگ بزدالنه و دزدانه 

 جینییگ تین دییگیر از فیعیاالن جینیبییش کیارگیری بییه
ٔ
 یلیبیاِن افییرایِط  وسیییلیه

 است. ۹۳۱۱/ ۹۱۹۱راستگرا در زمستان سال 

میاه در  دی ۳۵ژانیوییه/  ۹۴امروز، هر سال در روز  از آن زمان تا به
شدارل  دیدبدکد دشدت و رزا  وفزامبدورگ روز قتل  مناسبت سال آلمان به

 شود.  پیماب  و مراسا ویژه برگزار یم راه
 

 فوتاه ُرزا  وفزامبورگ زیست
ٔ
 نامه

 ۹۱۱۹مارس  ۴در تاریییییخ )Rosa Luxemburg(رزا  وفزامبورگ 
( در شیییهیییر سیییامیییوش در پیییادشیییایه ۹۳۵۱اسیییفیییدمیییاه  ۹۵مییییییی دی  

 ۹۴دنیا آمد و در  شد به لهستان آن روز که از سوی روسیه اداره یم
 بییه هییمییراه  ۵۱( در ۹۳۱۱مییاه  دی ۳۵)   ۹۱۹۱ژانییویییه 

ی
شددارل سییالییگ

وهای گارد ش یل وحشیانه به به یبک شت   نی 
ٔ
وب  که پس  -وسیله نی 

در شیهیر  -از پایان جنگ نخست جهابز در آلمان تشیکیییل شیده بیود
ز به قتل رسید. پدر و مادر او ییهیودی و میرفیه بیودنید و در خیانیه  برلی 

۴۱ادامه در صفحه رزا شییید.  آنیییان بیییه هیییر دو زبیییان لیییهیییسیییتیییابز و آلیییمیییابز صیییحیییبیییت یم  

  »کارل لیبکنشت«و  »ُرزا لوکزامبورگ«انگیزۀ سالروز قتل  به
 دو تن از رهبران برجسته جنبش کارگری آلمان



 ۵۳                     ۹۵۱۹دی ماه  -دورۀ دوم        به سوی آینده

در ۹۳۱۱/  ۹۱۹۱کشیییور آلییییمیییان را تیییا آغییییاز مییییاه جیییوالی 
ا   فرو برد. اعییر

ی
ایط جنگ هیا هانی یام از  وضعیتر مانند هر
وهای ن ایم و شبه ن یایم هکیوت شیدنید. هکیوِت  سوی نی 

ا  ها و اعمال زور از سوی قوای ن ایم به کشته شیدن  اعیر
یضییان انیی ییامییییید. پییس از آن در اثییر  ی چیینییدییین هییزار تیین از مییعیییر
فشار حزت کمونیست آلمیان کیه میحیل اخیتیفیای چینید تین از 

را کشیف  شدارل  دیدبدکد دشدت و رزا  دوفدزامدبدورگ عامی ن قیتیل 
یی بییرای مییحییاکییمییه چیینیید نییفییر از  کییرده بییود، دادگییایه  نییمییایشر

 دادگیاه بی 
ز گینیاه  عام ن قتل تشکیل شد که اغلب آنیان را نیی 

شیینییاخییت و از زنییدان آزاد کییرد. تیینییهییا دو نییفییر از مییتییهییمییان بییه 
 هاب  کوتاه مدت و جزای نقدی محکوم شدند.  زندان

 ۱/    ۹۱۹۱میییاه میییه  ۲۹در روز رزا  دددوفدددزامدددبدددورگ پیییییییکیییر 
هیای فیریع آت پیییدا شید و  در ییگ از کیانیال ۹۳۱۱خردادماه 
هیای پیزشیگ و کیالیبید  ژوئن، پس از ان ام تیحیقیییق ۹۲در روز 

ز مینیتیقیل و در کینیار   به برلی 
ز
خیاک  بیهشدارل  دیدبدکد دشدت ش اس

ده شد. در مراسم خیاکسیریاری او ده کیت   سی  هیا هیزار نیفیر هر
 کردند. 

 فوتاه شارل  یبک شت زیست
ٔ
 نامه

اوت  ۹۲در تارییییییخ  )Karl Liebknecht(شارل  یبک شت 
ییگ آلیمیان بیه ۹۳۴۱مردادماه  ۳۳/ ۹۱۱۹ ز دنیییا  در شهر الییی 

 بییییه شیییی یییییل  ۵۱در  ۹۱۹۱ژانییییویییییه  ۹۴آمیییید و در 
ی
سییییالییییگ

وهای گارد که پس از پیاییان   ددمنشانه و تبه ارانه از سوی نی 
 جنگ تشکیل شده بود به قتل رسید. 

ز پش از پنج فیرزنید  ان  ویدلدهدلدم  دیدبدکد دشدتاو دومی  از رهییی
شارل  یدبدکد دشدت دمکرات آلمان بود.  معنوی حزت سوسیال

ا گیییرفیییت. او  ییییگ در رشیییتیییه حیییقیییوق دکییییر ز در دانشیییگیییاه الییییی 
گیری بیود. او بیه  مارکسیست و مبارزی برجسته عیلیییه نی یایم

دمیکیرات آلیمیان تیعیلیق داشیت و  جنیا  چیو حیزت سیوسیییال
هییای اییین حییزت  عییلییت انییتییقییادهییایییش نسییبییت بییه سیییییاسییت بییه
وییژه پیس از آغیاز جینیگ جیهیابز اول، از ایین حیزت اخییراج  بیه

ز بییه  کییوتیاه نییی 
" بییه  شید. او پییس از مییدبر

ی
جیرم "خییییانییت جیینیگ

چهار سال زندان محکوم شد که پس از گذراندن دو سال از 
آن و با پایان جینیگ جیهیابز اول از زنیدان آزاد شید. او هیمیراِه 

ناسیوندالها " و دیگرکمونیسترزا  وفزامبورگ  " و گروه انیر
" را بییینییییییییاد گییییذارد و در آغیییاز سییییال گدددروه اسددددپدددارتددداکدددوس" 

ز یییگ از بیینیییییادگییذاران  ۹۱۹۱/۹۱۹۱ حددزب شددمددونددیددسددت نییی 
ز هییمییراه بییا آ ددمددان  از سییوی ییی  رزا  ددوفددزامددبددورگ بییود. او نییی 

واحییِد گییارِد تییازه تییاسیییییس از نیی ییامیییییاِن بییازگشییتییه از جیینییگ و 
گاهش ربیوده  شید و میانینید رزا پیس از  ن امیان از مخ ز  شبه

قیتیل  بازجوب  و شکن ه از فاصله نزدی  با شیلییی  گیلیولیه بیه
 رسید. 

 

"، نگارنده و برگردانینیده: های رسخ نان و گل]برگرفته از: کتات "
 [.۱۱تا ۱۱های  و صفحه ۱۱، صمهرمیم. ا ن. شاوه

سوسیال دمکرایس لهستان و دییرتیر در جینیبیش سیوسیییال دمیکیرایس 
 آلمان آغاز کرد. 

برای ادامیه تیحیهیییل بیه زورییییییخ، شیهیر ۹۳۶۱/  ۹۱۱۱رزا در سال 
زبییان آن روز تیینییهییا  بییزرگ سییویییس، رفییت چییون در کشییورهییای آلییمییابز 

پیای بیا میردان  توانستند بیرابیر و هیم دردانشگاه زوریییییخ بود که زنان یم
ان گیونیاگیون  هیای میخیتیلیف و پیییِش اسیتیاد  تحهیل کنند. او در رشیتیه

کییه اقییتییهییاددان بییود درس  )Julius Wolf(یددو ددیددوس و ددن ویییژه  بییه
ا گرفت.    خواند و در این رشته دکیر

نداسدیدوندالرزا ب فاصله پس از آغاز جنگ جهابز اول " " گروه اندیر
" گددروه اسدپددارتدداکددوسرا تشییکییییل داد. از دِل اییین گییروه، کییا دیییرتیر "

ی یمشارل  یبدکد دشدت ش ل گرفت. او این گروه را همراه با  کیرد  رهییی
ز یم و با تحلیل نیوشیت، سیییاسیت "آرامیش  هاب  که از درون زندان نیی 

ی حزت سوسیال دمکرات آلمان به پیش  داخیل" را که از سوی رهیی
کییرد. او  داد و عییلیییییه آن مییبییارزه یم شیید، مییورد انییتییقییاد قییرار یم بییرده یم
ِ روزنامه " کرد تا بتواند به ت ش یم  Die(" پر م رسخعنوان هدبی 

Rote Fahne( ی یم ی ز میینییتییشر شیید، در انییقیی ت نییوامیییی  کییه در بییرلییی 
( تیییأثیییی  بیییگیییذارد. او در ایییین زمیییان ۹۳۱۱/  ۹۳۱۱)   ۹۱۹۱/  ۹۱۹۱

" در آلیمیان شید و در آغیاز سیال  خواستار بیرپیاب  "جیمیهیوری شیوراب 
هییای دیییگییر، حییزت کییمیونیییییسییت  هیمییراه بییا کییمییونییییسییت ۹۳۱۱/  ۹۱۹۱

 آلمان را بنیاد گذارد. 

ز اعی ن گدروه اسدپدارتداکدوسپس از هکیوِت  ، تیهیدییدهیا و هیمیچینیی 
ان آن، یعتز  شدارل و رزا  وفزامبورگ علتز سوِء قهد نسبت به رهیی

وهیای دسیت دیدبدکد دشدت  یلیب هیر چییه  راسیتر و جینیگ ، از سیوی نیی 
ای  بیییییشیییر بییاال گییرفییت. از آن جییا کییه تییهییدییید و خییطییر هییر روز چییهییره

شدارل و رزا  دوفدزامدبدورگ گرفت و جان  خود یم تر و آش ارتر به جدی
 میخی ز  یبک شت 

ی
در خطر بود، هر دوی آنان ناچار شدند به زندگ

ی روز   ۳۵/  ۹۱۹۱ژانییویییه  ۹۴روی بیییییاورنیید. امییا هانیی ییام در عرصی
  بیهشارل  یدبدکد دشدت به همراه رزا  وفزامبورگ  ۹۳۱۱ماه  دی

ٔ
وسیییلیه
پنج نفر از یی  واحیِد گیارِد تیازه تیاسیییس کیه از نی یامیییان بیازگشیتیه از 

افییییرایط تشییییکیییییییییل شییییده بییییود از  نیییی ییییامیییییییییان راسییییِت  جیییینییییگ و شییییبییییه
ای  گاهش در خاند یگ از دوستیان او در وییلیمیرزدورف، نیاحیییه مخ ز 

، دزدیده شد و پس از بازجوب  و شکن ه به
ز قتل رسید.  از شهر برلی 

بیه سوءِ  هیای قینیداق تیفینیگ بیه ه رزا او را  قهدکنندگان ابیتیدا بیا ضز
ای کیه  ای از نزدی  و از اسیلیحیه هوش و پس از آن با شلی  گلوله بی 

قتل رساندند و سیپیس پیییکیرش را  کن م هز بود او را به به صدا خفه
ز انداختند.   در کانال بزرگ آت در شهر برلی 

۹۱۹۱ژانویه  ۳۴هنوز تا روز رزا  وفزامبورگ از آن جاب  که پیکر 
بیه شدارل  دیدبدکد دشدت ، روز میراسیم خیاکسیریاری ۹۳۱۱میاه  بیهیمین ۴/  

، پیییدا نشیده ۹۱۹۱نفر دیگر از کشته شدگان قیام ژانویه  ۲۹همراه 
را بییه صییورت نییمییادییین در کیینییار رزا  ددوفددزامددبددورگ بییود، تییابییوت خییایل 

نیهیادنید. در میراسیم خیاکسیریاری حیدود سیدشارل  دیدبدکد دشدت تابوت 
ان  کت کردند. قتل رهیی تیمیام  گروه اسدپدارتداکدوس  صد( هزار نفر هر
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