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بوداادو  ب بسااا اا اا  بکد بواااا بیااساادااجااع پااادوکس اای

ب ادب بییااداعبوهبجا  بکااگاهااض س هسدیبواال عبس

بویاکومب بجا  بنناکوناعب ا اکاسم جهان بویبویکومب دکناک 

 ننکگعب دجخشک.

بگاساا بب٩١دد ان بسجادیبکخگدب اال بویبوااب ا 

بشاکضب ب ا اکاسم س هسدیبواال عبج ب سانوابویاکوم

بگاناهااب بنا  ب ا  واا.بسبود بکدب العبصسدابگدفاگا 

دد ان ب گهمبنداابجلک بجادکبکدبسادهاضبشا عبیدودب

 جهددک.

بجا بب٩١دد ان بیب بساسوناعبواااب ا  اال ب اناد اناک

خا دبکفاعبونبخسکهبکدبجدوجدبگ دضب ادکیب ا ب

 ا سدبااجقبسنودابو الیاابجسکضبسبیصکبگسااسنب

بجاایا ب بس ج بوسبدوبکوشگ  بجابچایسبیدج بویب دنناک

 دگبوسب دشسک.بییاابسبگ امبکاگهاضبجاعبیاکولااب

بناا اادب بجااکس بکد بواااال اع  دژدام

ب ااایب بگاا ااگاا  بس بشااسو ااک گاادفااگاا 

بوداانااکاا ب بکلااداا  بجاا  بفاایاا  دداا اااناا  

بنادااب بجا   گساسنبکسبد  ابن ان

بسب ب ااگاهام بدو بوس بخاسوناکض  گاسااسن

   کسمبج بویکومب دکضبونک.

جابی  عبشک ب کمبویکومبدد ان ب
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 بخش پایانی( – 9)

رفع بنیادهای تبعیض از جمله تبعیض و ستم 

 بر اساس ملیت!

 محسن ابراهیمی 

 ناسیونالیسم با حقوق شهروندی مغایر است! 

باااکگاعب اگاسسا ب بجا  وگدب  عبکدبوکجداابسدداناابناادسنالداگاعبکیااب اناداک

بخاسکب  دشسدکب  بود بسددانااب  بخسکبدوبن ادنکگا ب اکدنوکب ایاسقبل الاال

بگاا اداکب ب ادگان  دکوننکبدسیب یسقبوناانعبوفدوکبآ بل لالبج بینسو بشهدسنک

بفاد انااباادااااعب بکد ن دکننک.بشهدسنک بچ بجداکبج بشهدسنکبآنوکبسبجدوجاد

بویب ود بسدداناابناداببواا.بفدکبوناانعبجدویبودنهابینصدبونبخسکبجاداهاانا 

بشاخاصاداابفادکیب وااب  بکدب لابسبیسمبسبنژوکبسبغددضبگ لد بدفگ بوااا.

بآ االاهاایبفادکیب بس بآدنس اا بس نکودک.بیائمبج بذوابوناانعبوهبنداا.بنداان اا

 سوناانعبنکودک.ب

 ما گلوی حکومت اسالمی را گرفته ایم! 

 چند نکته مهم در مورد یک کمپین مهم!

 مینا احدی

بودادوناداا بسب بجادویبجااداادیبون دد ان بسجادیبگابا ب اضبیج  بوا عبنابآشناا

بشاناداکضب بدو   چند ب دکمبکندابجسک.بو دسنب کوی بچنکب دلدس بن دبوامبدد ان 

 ونکبسبجابشندک بود بوام بگصسددیبونبوسبکدبذ نشا بگکویعب دشسک.

ساله، در ایران تحتت حتایتمتیتت یتت حت تومتت  ۹۱دختری دد ان ب داا؟ب

!بود بجدانهدبجادادیبونبکدک ابواا.بدد ان بسودکبگدکجااکیب اداشاسکباسالمی

بددا اانا ب   ب دگسونکبکدب دبسایبکندابجدویب دبکخگدبسبدابپادیبپدهبجادااداک.

بگا ااب ادب بکلادا بس بجاهاد ب اا  ب اداهادادک  بیادود بساناااع کدب  دضبگسااسن

بسب بساام بجا  شدود ع.ب دبننعبسب دبوناانعبکدب یاج بگ دضبدا بجاداهاانا 

بجاجادناکب دس هب یاس اب دکنک بجدخعب سفقب دشسنکبونب هلک بسا باالمبجکد

بنخامب بس بدا بکدک بس سبجدخعب سفقبن دشسنکبسب سدکبگساسنبیدودب دهادادناک

 ی دقبجدبدسحبسبدسونشا بگابوجکبجایعب د انک.ب

بفایا بدا ب بوس ب ایااس ااب اناک  دد ان بکدب سی دگعبیدودب دهددکب  ب اداگاسوناک

یدج ب دننک بج ب دکیب  ب  کادبیجلعبسنودابو الیااببواابسب دخسو اکب

 سهند ٣ادامه در صفحه         
 هر دو هفته یکبار جمعه ها منتشر میشود.

 در این شماره میخوانید :

 1ادامه در صفحه                                                                  

 پارادوکس در جامعه

 ما گلوی حکومت اسالمی را گرفته ایم! 
 ستم ملی در آذربایجان و راه حل آن!

 چه کسی از خرافات حرف میزند ! 
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ب اا ب بااااکض بکلااداا  بوداا  بجاا  چاادو؟

ناادسنالدامبوصسالبسنجشعبجادویب

بگاا ادا ب گ یقب یسقب کنعب   بس

ب اادفاا ب بس بجاادوجااد بآنوک  ننااکگااع

بخااسکب بل االااال بوفاادوک جاادویب اا اا 

نداا.بناادسنالدامبسنجشعبجادویب

بل الاالب گ یقب نافعبویلدگعبونبآ 

بااد اادا ب بنا ام ب اداچ بس خسکیبد نعبصا جا باد اد بوااببسب دچبااد اادا 

بجاکس ببب–ودیاباد اد بسباد اد بکودیبل لابگ اباگملببب–کودون ب نا اداگاسوناک

  دسمب دک بو ثددابآ بل لالبونبپاد بویبگدد ب یسقبونااندهبد اناعبدا ب

بکودیب ننکگعب دف بسبآنوکبج ب داابویگصاکیبخسکبوکو  بک ک.ب جی بااد اادا 

بودنهبوفانسکضب بل الاال   بجدبکسهبو ثدداب اد  بد بسا   بد نعب ا اا 

بجااشاک.ب بخاادساعبکوشاگا  بسساسک گسلدکبنکنکبن دگسونکبج ب ثاج ب جی باد اد بکود

 جی باد اد بکودبگدکب مب  بود ب   بج بل لالبگدکبوفگخادب دکنکبسببشابب

ب اک ب ب ا ا  سبدسنب نکسون بنددبجغلهب دهذودکبونبود بیائکضب اگثنعبنداااا.

بجاخاشاعبونب بدا اناع ب ااد ا  ب اایبسااداع ناادسنالدامبگدکبود بوااب  بگاسکض

ل لالبگدکبدوبج بنددسیب ادبودنو بسبادجنددبویلدگعب  ابخسدبونب ا اا ب

 ل لالببگجکد ب نک.ب

بساناجاشاهاایب بسادداانااابس بگادکب اثا ب ا ا  بنااااداسناالادااام کیدیابج بود بکلادا 

بگاا اداکب بل الاابگادکل ناادسنالداگعبن دگسونکبدسیب یسقبشهدسنکیب   بآ اک

بجاجادک.ب بجااال  نک.بن دگسونکبگسیعبوفدوکبآ بل لالبکدبجادضب یسقبونااناداشاا بدو

بجشاکاب ک ا بادااعبناادسنالدامبکدب دا ب دکمبآشنابج ب یسقبشاهادسناکدشاا 

  ااکب دشسک.ب

ب اقب بجادویب اگاشاکا بشاک    یسقبشهدسنکیبد نعبچ ؟بد نعب قب اادگادو 

ب اقبوناگاشاادب بگا اا ادوا  بس ویگدوضبکاگ بس  عب ث بویگصاببسبگا اصا 

نشدد بسبدسننا  بسبدوضبونکوخگ بدوکدسبسبگلسدندس بسبداان ب ایبوسگ اایاع ب

بجادویب ب ادکم ب ا ا  بساسوناا بس د نعب قبجعبیدکبسبشد ب ادگدو بسبنناا بس

وجدونبسسسکبوسگ ایعبسادااعبسبفد نهع بد نعب قبونگیاکبآنوکون بسبجعبیاداکب

ب ا ا ب بفاد اناهاعبس بوساگا اایاعبس سبشد بونب   بسسونببننکگعباادااااعبس

 یکاااب ذ جعبسبیس عبسب لع بد نعب قبجدخسدکودیب ا  بسبجادوجادب ا ا ب

بجاادویب بداا اانااعب ااقب اا اا  بآ ااسنه  بس بکد ااا  بجااهااکوشااابس بون بسااا اا اا  آ اااک

جدخسدکودیبونبد بننکگعب دف بسبوناانع بدا اناعب اقبجادخاسدکودیب ا ا ب

بنناا بکدب ا ا ب وفدوکبونبو ندابادااعبسبوسگ ایع بد اناعب اقبجادوجادب ا ا 

یدص ب ایب داابوسگ ایعبسبادااع بد نعب قبشد اب  ها بکدبگص ادامب

 گدددهایبویگصایبسبادااعبسبوسگ ایعبسبفد نهعبسب...بب

آدابکدبچند بسا   بویبجابود بکدس بونب یسقبوسگ ایعبسادعبجادویبساناجاشاعب

  ب یسقب دکمبدوبج بیس دابسب لدابوفدوکب عبجنککب د انک؟بدسش بواااب ا ب

ب ایاسقب  دبچیکدبآگا عبسبگسی اابشهدسنکو بکدبجادضب یسقبشهادسناکدشاا  

بخاالاعبگادب ویگصاکیبسباداادشا بجاالگدبدسکب  انیکدبنددبپایبناااداسناالادااام

بگاجالاداغاااب  دشسک.ب ادگدبآگاضبج ب یسقبشهدسنکدهبدوبن دگسو بج بااکگاعبجاا

بجااب بنا اداگاسو  ب ایاسقبجادوجادهبدو بجا  بن بآگااض ب ادک.  لعبسبیس عباد داا 

ب اادهبفایا بودا بواااب ا ب ب ا   دسانااب لعبسبیس عبج ب اکدیبگجکد ب ادک

بویالادااب اا امب ادجانبسا بجد  بجدویبگا د بل نافعب لعلبد نعب  ا ب ناافاع

ب ایاسقب اجایااگاعبسب بجا  ب اایب ادکم گیکدمب نک!بناادسنالدامبکش  بآگا عبگسکض

 ونااندشا بواا.ب

 ناسیونالیسم: ادامه ستم بر رها شدگان از ستم ملی! 

بگاجا ادایااابونبسا الا ب آدابود ب کمب  باد اد بکودیبکدبصسدابندانبوناسوع

گج دضبجدبواایب لدابدوبکدبوشکا ب گنسیعبجانگسلدکب دکنکبج ب ا اناایبودا ب

بجادویب وااب  باگمب لعبکدبچهادچسببن امباد اد بکودیبیاج ب  بناداااا؟

بودا ب بکد ب ادک؟ بدس بندادبس بکودیبدو بااد اادا  بنا ام دفعباگمب لعب گ ابجادک

بجا ب صسدا بناادسنالدامب  بخسکبسنجشعبونب جی بجسدژسوبوااب دبگنبیااکد

 دفعباگمب لعبنداابسبنخسو کبجسک؟ب

 ثا ب دکاگا بیدوقبکو بجدبچداا؟بآداب سگاضبشک بکااب نببج  بیادوقب

ب الاعبدوب بااگام ونب دکاگا بسب ا مبشک بو نوببانگعبناادسنالداگعبکدبآنساا

  بنکدکضبواا؟بسبج ب سدب شخصبگابآنساددک بج بود بج ا ب ادجاس بواااب

بآذدجااداساا بدوب ب الاعبکد آدابوگدبناادسنالدامبگدکبیکدابجهددکبن دگسونکباگام

 دفعب نک؟ب

بجا ب دسش بوااب  بکدب دکاگا بیدوقبو دسنب اعبج بخا دبلگ لقب لعلبس

بگادکبدوب بیاسم نامب دکبجسک ب سدکباگمبنداا.بناادسنالدامبگدکب مب  بولجگا 

بگادکب بخاا اد بجا  بگادکبنجاا  گاجبادب   ب لگهاب دکونکبیایکگابنجادکبج ب ادکم

بو ااب جسک باگمبدسوب نکبسب ثالبآنهابدوبونبآ سنهبج بنجا بگد عب  دسمب ناک.

بویب بپاادا  ب اسیاسع بچاناک بجا  بس بجادسدام وسانضبجک دکبونبود با حب  عبفدوگاد

 وشادضب ندم:

ب ا ب بنااااداسناالادااام ناادسنالدامب  بخسکبدوبسنجهبد ادعبلد ب لالب اداکوناک 

بنا اداکاناک ب  دگنبج ب   بوفدوکبسا   بج بینسو بشهدسنکو بآنوکبسبجدوجدبنهاض

بجادب ادکمب بااگام بجاالفااصالا  سیگعبج بنامبد ادعبلد ب لالبج بیکدابجادااک 

 ناسببج ب لگعبکدهدبدوبکدب  ا ب د  بیکدابادااعبخسکهبآغانب دکناک.ب

بداسگااالسیب بون ب شاسد اایبجاایادا ااناکض بکد سی دابلویلدگهایب لعبسبیس اعل

 ذ جاعب انا ایا بب-ااجقب  ب د کومبنددبال  بدکعبونبسدداناابناادسنالداگع

بجااصا االحب بیاهاد اا  ب اا ادو ب ا   اگنکبخسببنشا ب دک کب  بناااداسناالادااام

بجااب لد ادعب لعلبسبد ادعبل لالب  دنعبواا بکدبخدلعبونب سودکب ادهبدو

واادابل لگعلبکدهدبشدسعب دکنک!بسیعبدیابجادب ادگدو ب هاسدب گا الاقب

بد ااداعبونبااگامب ب ا  ج ب ل بکدهدبکدب دکاگا بیدوقبجسیسحبنشا ب اداک اک

بکاااب  لعبن بگنهاب یسقبشهدسنکیبجدویب   بج بود غا بنداسدکضبواابجلاکا 

دوبکدب شاداک بشادادضبببب–ود بیهد ا بد ادعبونباگمب لعببب–جسدژسونیب دکب

 ادگدونعب  بشناانا  ب لعبجدهان بکودنکبجانگدب دکضبواا.بسبج ب  د بکلادا ب

وااب  بناادسنالداگهایبگدکب  بن بکدبیکداب اگنکبسبن ب اگاعبکدبصا انا ب

ب ا ادا بوال بکدب بون ادااعبسا   بد بوپسندادس بسکیب  اسبب اداشاسناک 

 کندایب سانیبلسنجهبوخدوجب دک ابونبآذدجادسا لبدوضبونکوخگ بونک!ب

بوکیااب ج بود بگصسددبسیعبو ثددابی دمب دکمب  ا ب لگعب  بنااااداسناالادااام

  دکنکبونباگمب لعبد ادهب دکضبواابدوبویاف ب ندکبگابگصسددب ا لگدبشسک.ب

جدویب ثا  بشکا ب جیاگعبی دقب دا بجسدژسونیب دکبسبو ثدداب اادگادو ب

ب الاعب کدبویلدمب دکاگا بخسک خگاد بگنهابنشانهدبود بوااب  بد ادعبونبااگام

ب ادکیبنصاببشاکضب سبج ب ا  دابدادک بو نوجعب  بجدبپدشاندشا بشناانا  

بواااداب وااب نسنبج ب  نایبد ادعبو ثددابآ بل لالبونبجدکگعب انکیبس

ویگصاکیبنداا.بکدبااد ب ا  دابناادسنالدامب دک بکااابجاسدژسونیب ادکب

ب ا اچاناا بکدب جدویب دلدادکدبشک بجانگدبشکضبواابسبو ابپایبل ادگادب ادکل

بپالادایب بناهااض ننسددبواا.بج بینسو ب ثالعبکدهد بوکو  بیگلهایبنا ساعبنداد

بااگامب ب ا  و ندگعبکسلابویلدمب دکاگا ب مبن سن بکدهدیبوااب  بنشا ب داک اک

 جدبنص بس  دابل لالبد ابشکضبونباگمب لعب  چنا بوکو  بکودک!ب

ج بینسو بد بواگنگاجب لعبجادکبگصددحب دکب  بونبنی  بن دب   بسنجشهاایب

بل الاابد ااب ناادسنالداگع بد ادعب لعبآغانبواادابدا عبو اثادداابیا ادام

بگادکب امب شکضلبد نعب ادگدو بگسا بجسدژسو ایبخسکیبواا.بناادسنالدااام

ونبود بیائکضب اگثنعبنداا.بجدویبناادسنالدامبگدکبفکو ادیب ادگدبگدکبجا ب

  ستم ملی... 

 4ادامه در صفحه                                                                 

 شماره هفتم  -سال اول 

 ٤از  صفحه   
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نامب لابسب ده بسبس  بآذدجادسا بد نعبوکو  بگج دضب اجایااگاعبدا بفادضب

 واا.بناادسنالدامبگدکبسنجشعبجدویبگکوسمبگج دضبکدبوشکا بسکدکبواا.ب

 حایمیت مستقیم شهروندان و رفع ستم ملی!  

بکدب بااگام بگاجا اداضبس بودا  جدویبدفعبپاد بویبگج دضبسباگمب لع بآناچانااناکا 

بدسب بندادبس وشکا بسکدکبجانگسلدکبنشکضبسبج بسا   بجاننهدکک بجادکبن ا عبدو

بکودیب بااد اادا  بنا اام بودا   دکب  بجابگج دضبج بوشکا ب خگل بگن یب دکنک.

بوشاکاا بساکداکب بکد بیایاداکگاعبدو واابسبگاب اابونسوعبگج دیااباادااااعبس

بودگاساایاعب جانگسلدکبخسو کب دک.ب اعبگصسدبن دکدکبکدبونگهایبید بجداگام 

بنناکگاعب بس بیاکدابجادااک بجا  بجاگاسوناک جابیکدابگخددببجاالب ث بواالمبادااع

جخشهایبنداکیبونب دکمب دضبن د بدوبج بگجا عبجکشک.ب اعبگصسدبن دکادکب

کدبگسش بویبونبکندابکدبد بچشمبجهمبنک بد بیگ بیامبی دمبیلد ب ادک اعب

دوضبجدافگکب  بسد شا بفی بود بجسکب  بج بیسمبگسگاعبداب سگسب نگابب اگناک!ب

بداسگااالسیبجا ب جاالخدضب اعبگصسدبن دکدکبجابادیابجادقبنناکگاعب ادکم

 سدمبونگااجشا بج بصدببسبب دسوابسب ال ا بج بخس ب شدکضبشسک!ب

ب اگاسسا ب ب اداکاناداک سیگعبونبننکد بج بود بفسادعب ذ جعبسبیس عبسب لعبناهااض

 دشسدکب  ب دچککومبونبود بگدوژکیب ایبوناانعبج بود بخا دبنجسکضب  ب اثاالب

بگشانا ب گسکضبساد عبونب دکمبدکجادضبسبکدبد بسنس بادااعبآنعبج بخس ب ام

بوناااناعب اناافاعب شکضبونکبسبج بسا ب مبوفگاکضبونک.ب  دش بپشاب   بود بفاسااداع

بسب بناداان اا ب ام سوی عبسب ل سیبسنجشهایبادااعبی  ب دکضب  بآ بسناجاشاهاا

بودا ب  نافعبنددس ایبوسگ ایعبسب جیاگعب  دنعبدوبپدهب دجدکضبونک.بپشاب  ا 

ب اایب بگاس ائا  وگ ایاابخسند  بگالشهایباان اندافگ بسبگ ددکاابسبگجلدغاابس

بکسلاگاهااب ب اکوم ود بسنجشهابی  ب دکضبواا.بجدویب ثا  بودنک ب کومب جیااابس

بکداهادب سا بد بونیالببی دمبسبکدب یاج بآ  بخ دنعبدوبج بیکدابداااناکناک

بجاخاشااب بیاکدا    د ب   ب اا.بیادسجبخا اداناعبسگاس اهبوااال اداهبجا 

باادااااعب بثاجااال   صس بگجانعبسبوگ اکبکس بجسدژسودعبسیابجسکبگابلسندادض

بیاکداب بونبخا اد ب انا ایا  بس شا بکدبدکعبونبواگدوگژد بگدد بنیا بساهاا 

بیاکدابداکاعبونب بجا  گددیب ادگدبسبچپبکسدبج انک.بیادسجباادااااعبوااالم

جدساگ بگدد بن سن ب اااب  بنشا ب دک کبچهسن باد اد بکودیبسیگاعبناداانب

بپااگاسیب کوشگ بجاشکب دگسونکبد بودکئسلسژیبی دیابخدوفعبسبییبب انکضبدوبون

بجا ب بس گاددخبجددس بجکشکبسبجدویبو کوفهبکدبونگهایبید بجدااب کوکیب اناک

 سا بسا   بجدانکونک.بب

بسب بااگا اهاا ب الاعب اثا ب ا ا  وگدچ بدفعبپاد بویبسبنهادعبسبجعبجانگشاباگام

بکدبیادا ب اا ب بو اا گج دیااب نس بج بد ابشک بونبن مب جیاگعب ا مبواا 

دسش بوااب  بود بج ب  نایبکاابدسیبکاابگذوشگ بگابکگدگسناعبجانادااکیب

ن مباد اد بکودون بنداا.باگمب لعب

ب ادداقب بون بوس  بس الا  بکد بس ی اال

بویا اا ب یکدابادااعب جیااب اا ام

 دشسکبسبجدویبدف هب مبکدبس الا ب

بیاکداباادااااعبدوب ب ا اا  وس بجادک

بودوکضب بسااادااه بجاا  بس ب شاادااک پااادااداا 

 اگیدمبسبوی ا ب اا ا ادااب ااگایادامب

 دکمبونب ددقبشاسدو اایب ادک اعب

ب ااا ب بشاااسدو ااااداااع بکوک. بیااادود دو

بگاساا ب بیان   یا اگهب دبآ بیااجا 

بواااب گسکضب دک عب اگنکب  ب  ک 

بسااناااااع ب بگااجاا اادااضب ااذ ااجااع   اسدک

 نژوکیبسب لعبسبغددضبسویعبشسنک.ب

بناهااداعب و ابوی ا ب ا  داب اگیدمب دکمبونب ددقبشسدو ا ب نسنبجدویبدفاع

بشاد بالنمب سبجعبجدگشابگج دضبونبس ل بگج دضبسباگمب لعب افعبناداااا.

بجا ادو باادااااعبسب بس و اب افعبنداا.بشسدو ادعب  ب ثاالبونبکدس بگاال ام

بشاسدو ااب باادااااعبناداااگاناک. ونیالجعبشک بگدفگ بونک بد بجاگدبا دکبسب انانض

ب اایب بجادناا ا  بپاداشاجادک ب ا ا ا    دش ب   ب یسدبو نوببادااعب اگاناک.

بآد ااناهاایب و نوببسباان انهادعب اگنکب  بخسکبواااابسهابگ یقبو کو بس

 جیاابسوی عبکدبسا   بشک بگدفگ بونکبسبجدویبگا ایاقبآ بو اکو ب اجاادنضب

  دکننک.ب

بجادویبپااداا بکوک ب جابگسس بج بود بسوی دابادااع بد بگی د بیا الاعب اهام

بودا بواااب ا ب بوااایب الاداا  سکیبج ب دبنسعبگج دیعبونبس ل بگج دضبجد

بگاا ادا ب  ژ سنعبادااعبنددسدعب ث ب نبب  سندااب ادگادیبکدبشاسدو اا

بشاد ب ا ا ب بس شسکب  ببکدبجدنا  بادااعبوهب جادنضبجدویبجدوجدیبجعبیاداک

ب انجاعب ا ب بوااا. ب ادکض بویاالم آ اکب دکمبدوبج بینسو بد بوص بصاددا اا

جدویبن ا عب جادنضب دکنکب  بکدبآ بل لد باا ند ب شسدب اگی بونب لدابدااب

و اایبگ لقب لعبخسده بوییایب گااسیبول یسقبسا   بجاشنک.بن ا عب ا ب

ب اناگاااببجا ب بیاجاا ب ادکم کدبآ ب دچبنسعبگج دیعبچ ب ثجابسبچ ب ن اعبکد

ب اا ا ادااب  لداب ایبخاصب   س بکوشگ بنشسک.لبفی بکدبچانادا بصاسدگاع 

بجا ب ب ام بس ب اناک بلاغاس بگا اا اا  اگیدمب دکمب دگسونکب مبیسوند بگج دضبآ ادانبدو

بشاد ب صسدابوثجاگعبکدبیسوند ب کنعبسا   بوص بجدوجدیب ا  بسبجعبیدکبس

   بوفدوکبج ب ثاج بشهدسنکو بآ بسا   بدوبویالمب نکبسبجد جقبآ ب ادگاسنا ب

ب ادب بساناااداابس بس بناژوک وی ا بگج دضبجدبواایبیس دابسب لدابسبدنابس

 کاگاسدنبکدهدیبدوبسدمبیاج بگ یدببویالمب نک.

بدسشا بواااب ا ب ب ادک؟ بجااداک کدبود ب دا  بجابفد ناابنااااداسناالاداااگاعبچا 

ناادسنالدامبج ب ثاج بد بودکئسلسژیبادااعبجدویبگجکد بشک بج بدا بساناجاهب

بجا ب ادااعب  دحبسب سثدبندانبکودکبا س اابسبخدوفاابناااداسناالاداااگاعبدو

بودا ب ب ادچایاکد بواااب ا  خسکآگا عبجخشهادعبونب دکمبگجکد ب نک.بسبدسش ب

بفا اا ب بن ادانا  بک اک خدوفاابکدب دا ب دبجخشعبونب دکمبج ب داابخسکبوکو  

بودا ب بجا  بوااا. بگاد شک ب سککبلسددسیلبناادسنالدامبکدبسیابخسکهبفدو ام

  نابد بس د  ب همبجدویبگثجددابسا   بد ابونبگج دضبونبس ل بگج اداضبسب

بیاس اعبسب بجادویبنکسک بخادوفاااب الاع  بگااگادکض اگمب لع ب ادبآگا هادونا 

 نژوکیبونبوذ ا بسا   بسبدسوجبسبگثجدابفد نابجدوجدیبوناانهابواا.ب

ب ادکمب بسااناجا  کدبونگهابجادکبگ اب  بوگدبچ بونبل ا بوسگ ایع بد اداعب ا ا 

بجا ب بکدبآ ب ا ا  بودادو بواااب ا  آذدجادسا بکدبگدسبواگیدودبن ا عبکدب  

بجادوجادیب بآنوکیبس بس بدفااض بآاااداهبس ینسو بشهدسنکبونب د ابسبو ندابس

بنا اا اعب بچانادا  جدخسدکودبشسنک.بو ابونبنی  بن دبادااع بجدویبدادک بجا 

بگا اامب گامبوس بادنهسنعب کس ابواال عبوااب  بجابگج دضبوساگا اایاعبکد

 وج اکهبن یب دکشک.***

 

 ٣از  صفحه        ستم ملی... 
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 شماره هفتم  -سال اول  سهند 

بد اا اااب بکس بخااسونااک  بون جاا ااک

بگا ادضب بکخاگاد بودا  ن انهبجا 

  نک.ب

صحنه اول: زن بودن در ایتران 

 تحت حایمیت جمهوری اسالمی 

بوداناسااب بوااا. بگادفاگا  بیادود ب ا ادضبگاسااسن بکد دد ان بد بکخگدبوااابس

بجا ب ب ااگاناک.  شسدیبواابجاب کس ابواال ع بسبننا بجنابج بگ اددا ب اگاهام

ب اگاهامب بشاسناک  ب شاگا  بچا  بس کلد بسنادگشا  بجکلد بن بجسکنشا  بچ بجکُشاناک

بجا ب بجاناا بن  بناسدنناک  بداا بجاسدنناک بیشاق  اگنک بچ بجخنکنکبسبدابنخنکنک بچ 

ب اد انب گ دد بکدب ذ جعب  بودنهابونبآ ب د ب دنننکبسبآندوبپداکضب اداکاناناک 

بکدبیادا ب اا ب فگن  بآشسببسبگناضبواابسب دگسو بوسبدوبنددبپابل ب دک بولجگ 

بونبکسب بجا اک بپایب اداگاسو  ن بن  گعبواابولهعبجدویبجهدضب شعبگ امبیدااد 

د  ابن انبج بوسبگساسنب دکبسب دبسابکاگگا بج بوسبدادکب دگسوندکب دبآنچا ب

ب الا ا ب بچاناک بس بگادفاگا    ب دخسو دکبجابوسبجکندک.ببفی ب افعبواابیجلهبسیس

 یدآ بجلغسدب دکضبجاشدک.ب

بکااابدسیب بنناعب ا  دد ان بد بن بواا بننعب  بونبخسکهبکفاعب دکض 

د ب دکبجلنکب دکض بننعب  بکاابدسیبد بسنودابو الیاگعبیکدا اعبجالاناکب

بجا اکب بس  دکض بننعب  بکاابدسیبد ب ذ جعبجلنکب دکضب  بگاجدحب دچدخانک

 ونبن انبگساسنب دکنک...ب

ب اساانواب ا اکاسمب بوشاک بجا  دد ان بیج بونبودنک ب دفعبجننکبکدبکوکگاضبودناهاا

بسب واابگابدد ان ب ایبکدهدبکدیبیجدگعبجهددنک.بگابننا بآ ب  لکابجکونناک

بکااا ب ججدننکب  بخکوبسبن ادنکگا بوسبدسیبن د بد نعب  د ب دکو بگاجدحبجا 

بسب ب اا بجادبددا اانا    بج کبونبن انبگساسنب دکننک بجدبآنهاب ا  داب اداکاناناک 

  دکمبوددو .ب

 صحنه دوم: سیستم قضایی جمهوری اسالمی 

دد ان ب  اباا بوااب  بکدبننکو بواددب کس ابواال عبواابسبصا انا ب

بودادو بودا ب بساسوناا بکد کدهدبسلسیبدسیبسا   بسهانعبسب  چند بسبجسداژض

بجاددااعب ادکناک ب بدو واا.بچهسن بج بود بپدسنکضبدادکگعبشک؟بآدابآثادبسدم

ب اکومب بون بکوکگااض بگاسهبکوکناک  ب اد ب اگاهام آدابشا کبآسدکنکبسبجدکنک بآدابجا 

بیاجا بونب ب اگاهام بآداا بدیاادااب ادکناک  یانس بگج داب دک بییاابآدابیکولابدو

وثجاابوکیا ایببیایع بجنابج بگ دد بجدهناضببگلیعبشکبگاب کمبجدبواایبااناکب

 سب کدکبسبوکل بوثجاابشسک؟ب

بوداناسااب بکد ب اناک. بگا ااشاا بجااداک بکناداا ب ا  بویبواااب ن بسبن بسن !بودنسابص ن 

بونبشاکاب جالفاصل بدد ان بکاگهددب دشسکبچدوب  ب ا دوبگل  ب  دو اهبدو

بونب  س بشک بکدبص ن بسابگذوشگ بواا.ببپیبج بدو گعبوسبدوبپدکوب دکاناناک.

دسنیب  بج بخان بدد ان بددخگ بسبخسو دب سچکگدهبدوبگ کوکیب دکبدداهب

سپشمبکودبگداانکنک بگابج بو دسنبدد ان ب  چس بد بگنسش بی د بوادادب

 کاگا بآنهابجسکضبواا.ب

 صحنه سوم : ندامتگاه شهر ری 

بشاببب٩۰۱۱کدبننکونعبلننکگعلب دکنکب  ب بس ن بکدبآنسابدسنبدوبج بشابب

 گلوی حکومت...

 

 ٤از  صفحه        

 6ادامه در صفحه                                                                      
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باادناسشااب ادب دوبج بدسنب ددااننک بننااناعب ا 

د بونبآنهابد ب گاببکدکناکببسبدابد ب ااجاسیب

بسب بیااسونااداا  ب ااا اا اادااا بگاا ااا بننااکگااع ب ااسدک کد

بفادنناکونشاا ب  کس ابواال عبواا.بننانعب  بجا

بدا ب بکد بفایا ب آنسابدسنبدوبج بشبب ددااننک بس

بدا اناعب ب پانازبن بکدبب۱۱٩٣  گ  بکدباا بیج  

ب ااعب بس نکو گهاضبشهدبدیبجاکس بکلادا بل ادکناکل

  گعبکدب سدکبآنهاب دفعبننک.ب

بواادادبکااابگاسااسنب ب اا بددا اانا  گصسدب ندکب  

باادب بجاد  ننکگا بجاشنک بکدبننکو بآنهابجاشنک بچا 

 ودنهاب عبآسدکنک؟

بچا ب ب اناک. ود ب  پد بجادکبجگسونکبنسدبوفک بدوبجدبدسیبود بنکو گهاضب گا اد ان

خجدبواابکدبود بنکو گهاضب  بوا هبندنبگ یددبآ دنبسبنیضب یسقبننکونداا ب

بجادا ب بساا ا ا  بگاسسا  واا بنکو گهاض!!.ب ابخسو ا بپخهبوخجادبودا بنناکو بس

 ول للعبج ب سی دابصک ابن بکدبود بسهنمب اگدم.ب

 صحنه چهارم : اعدام 

بویاکومب بجا  ب بجاداشاگادیبدو ب بگا اکوک ب ا  کدبوددو بیایعبویبودگیاب یامب دهدادک

بکسناکگاعب ادکضب بویاکوم   کسمب دکضبجاشکبسبجدشگدبونب   بجدویبوسدویب کم

بوفاگاخاادبکدب بجاا بوس جاشک.بیایعبصلسوگعبدکعبونبیهد انا بود باداگمبوااا.

ب اد ب نشددااب کس ابواال عبونبودنک بج بلبیایعب دگلب ا ادس بشاکض

بخاسکهبب٣۱۱ دننکبسب دهسدکبگاب نس ب بالجاک بس ن دبدوبگابپایبچسج بکودبجادکض

 ن دجسکضبواا.بب٣۱۱ندنبشا کبسا ب نک ب کوی ب

وسبیذوببسسکو بنکودکبسب نسنبدکعبونببیهد انا ب کس گعبوااب  بجابخاس ب

 ننکضبواا.ب

 صحنه پنجم: جنبش علیه اعدام 

 اکدبسبپکدبسبخانسوکضبدد ان بکدبآغانبد نعب  اباا بیج بگص دمب داهادادناکب

 دچبنهسدنک ب کوی بیلنعب دفعبننننک بآنهابجکنجا بو کاناابکدبکدس بودادو ب

  اگنکبسبا عب دکننکبجعبگنا عبفدننکشا ببدوبوثجااب ننک.ب

بااداااگامب بو اا ب اداجادناک  بجاکااد  ج اب  ب   ئ ب اگمب دبآنچ بکدبگسو بکودنک

ب ا بب کااب اا بکدهدیبوااب.بودنهاب شگعب   مبسب کالیبسنادگکاادب ااگاناک

بیاسوب فی بجاب ناببکودب دگسوننکب دکمبدوباا ابنه بکودنک بپیب  هعبجابگا اام

بویاگا ااکب ونبویکومبکفاعب دکننکبچ بداکبج بویکومبد بکخگدبسسو ب اگی بسبجا

بدا ب بکخاگادیبون بجا  بدااک بوااابچا  ب ادکض ج بن یب  بکاابدسیب دکبجلنک

 خانسوکضب ندیب  ب کس ابکش  بآناا.ب

سیگعبخجدبیلنعبشکب  ب   بدو هابکدبوددو بجاگ بشکضبجسک.بو لاعبالدداسااناعب

  کمبویکومبدوبو یاب دکضبجسکبسب   بچدنبجدویبویکومبدد ان ب هدابجسک.ب

بخاجادب خجدبج بجددس بدادکبسبویالمبد ب  پد بشک ب  پد بد نعبودنک بج بکنداا

 کوکدمب  بد بکخگدبدوب دخسو نکبجکشنکبسبکواگا بوسبچند بواا.ب

بودا بب٩۱۱کندابج بپابخسواابسب کوی ب بجا  بنا   نودبن دبجابو یایبخسکبگ گناک

 ویکومبسبن بج بویکوم بود بد ب سفیدابجسک.ب

بکفااعب بونبخاسک ب ا  بدا بکخاگاد بچادو کدبید ب ا بج ثهابکوغبشکبچدوبویکوم 

بااداااگامب  دکضبویکومب دشسک ب سی دابننا بکدبوددو بچهسن بواابسبجااالخادض

ب ادکم ب ییادعبکدبوددو بچهسن بواا.ب   بص ن ب ادعبدوب  بیاجاالبگاداادام

 کدب د نبگسس بسب د نبود ب  پد بیدودبگدفگنک.ب

بکدب بناسااابساا بددا اانا   ود ب  پد ب همبواا.بود بد ب  پدا بوناااناعبکد

بکدبیادا ب اا بدا ب بس وفشایبجدشگدبسنادگکادیبد ب کس ابسبد بادااگام

   پد ب همبکدب یاجل بجابویکو هابکدبوددو بواا.ب

بودا ب ا اپادا ب بکد وسالب ابسا بدد ان بدوبنسااب دک دمبسبود ب ه گدد بسویا ا 

واا بثانداب ابکندابدوبکدب یاج باج دابسبس شدهدیب کس ابباال اعبیادودب

بکدبااا ب ب۰۱۱جاداهبونبب۱۱٩٣ دک دمب  بدسنیبچهادبن دبویکومب دکنکبس

 ن دبویکومب دکضبواا.ب

بویاگادوضبیالادا ب  ابجابود ب  پد بج ب کس ابواال عبوددو بویالمب دکندمب  

ویکومبکدبوددو بچنا بااجی بویبکودکبسب ابدوبکندابکدب  پد ب ایب خگل بکدکضب

بسا اعب بجااالگادیبجادویبااسابنک بس سبشناخگ ب  بو دسنبونب سی دابجاداد

 دک ب دکمبکندابجدخسدکوددمبسبونبودا ب اسیا اداابجادویبویا اا بفشاادب اایب

 جدشگدبسبجدشگدبواگ اکضبخسو دمب دک.ب

بجااب بااالا    ابکدبود ب  پد بجابوگکابج ب س سی بویبونبف الدگهایبچنکد بسبچنک

بگالاسیب اکاس ااب وگکابج بویگ اکب دکمبج بف الدگهائعبونبود بنسع بگسوناگ بودام

 واال عبدوبج شاددم.***ب

 ننکضبجاکب  پد بنساابدد ان ب

 ننکضبجاکبسنجهبسهانعبیلد بویکومب

 ج بو دکبآنوکیبدد ان ب

 مبارزه ما... 
 1از  صفحه    
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 شماره هفتم  -سال اول  سهند 

 چه کسی از خرافات حرف میزند ! 

 آرمین کریمی

ج بگ گ بو  کبخاگ عبو امبس  ا ب

بنک ب بگااادض بااااجااانض گاااهااادو  

بساسوببودا ب بکد خدوفاابوااا!

بخاسوااگا ب بجاد بگاسد  س دادعبون

ب اسدکب بکد بچادو ب ا  جادکبجهسدام

خسکابسب مب دشاناب  بادبگااب

ب ااکومب بس ب اااگاادااک بخاادوفاااا پااا

خدوفاابدوبگجلدغب دکندکب ادفاعب

ب ااداالاادااادک اااب بااااالناا  ناا ااداانناادااک؟

بکاااب بخادوفاااب اداکاناداک. گس ا بجسکس بصد بد ب شابکدسغبسبوفاان بس

بکدبسادابب دنزب دلدسنهاب ادگد ب  لم بپداگادبسبویشادبن  اب هبساا ا ا  

بگاسو بکودداک ب بکد ب ا  بآناچا  ب اد بجاا بگاا ب اداشاسک  ش ابسب  کاگانگا باادونداد

بنوکضب خدوفاابسبفد نابییببوفگاکضبدوبگ سد ب دکمبسا   بجک دک.بش ابسبآیاا

بخادوفاااب ااگاداک.ب ب اکدااا   ادگا باسودبجدبخِدبخدوفااب کس اب دکندکبس

ااخگ بو امبنوکضبسب ش بو ا نوکضب ایبسکدکبجابوا هایب خگل  بونب ا بسب

 اد بسبگیعبسبنیعبگدفگ بگاب ا جدنبسبجدژ  بگشسدقب دکمبسا   بجدویبپاس ب

بآناهامب ددخگ بجدبادبیجدبخ دنعبسبو ا انگا  بونکوخگ بنا  بکدبچاضبسا اکادو  

بکدخشاا ب ب اادناا ا  ب اسچاکاعبون بگاسشا  بگاناهاا ونبنسعب دکون بسبننان  بودنها

  نخدفاگعبوااب  بش اب دسسا بآ ب اگدک.

بشا ااب بخادوفااابناداااا؟ اد دا ب دک ب دکمبجابوگکابج ب نخدفااب خاگالا  

بخادوبب ادک ب  جلغد بخدوفاابسبجای بسبجانعبگ امب شکالابسا   بب اگدک!

بکنکداک ب اندانا ب بگادسدازبخادوفا   ب ادو ان آثادبگاددخعبسبااخگا ب صالاعبس

جهکوشابسبکد ا بسا    بچپاس بجسکس بویب  بجادکبصد بفدو مب دک ب اادب

ب ادک بآناهااب ب اندانا  سب سی دگهایبشغلعبجدویب دکمبسبسسونا بسا   بشسکبس

جدویبااخاب اسکبسب نجدبگنهابن سن ب سچکعبونب ندبن ادعبش ابکدبگادسدازب

 خدوف بواا.ب

بجا ب بگاسداعبدو بدااسض بشادااکیبس جدویبگکوسمبخدوف ب دبل   بفد نابکدسغبس

ب شاابسب بگاسااسنبس جکن بسا   بگنددقب دکندک.بج بجهان ببجاهاشاابسب اسدی 

 شگادبدوبکدب دا بنسسسونا بسبسسونا بآ سنهب دک دک.ب ندن بگ امب اد ااداعب

  بکدبسا   بجادکببجدویبدفاضب دکمبسا   بشسکبدوبخدجبخدوف بگسدعبسبداسضب

بوااال اعب ادودعب ادگا ب دکندکبسبجابوگکابج بآ  بن امب ثد بسبیکبوناااناعبس

ب اایبدا ب شااب ا اابخاسِدب دوبادپابنههکوشگ بودک.ب  چند بجادکبج ب ندانا 

ب اایبیالا ادا ب بکدب اسیا  ب بپادسدیب ا  گنوف بگسبسبخدوف بپداابسبخدوف 

 آ سنهب دک دکبندنبوشادضب نم.

ویایبخاگ عبش ابسبگ امبکودبکاگ بش ا بونبجندگبسب سچ  بنوددکضباداااگامبب

خدوف ب اگدک.ب  نایبسوی عبیکدابجابیلمبسب یدیا بن یبخدوف ب  اضبکدب

بناداااابدسنیب ا ب سسسکبش ابسبو ثا بش ابسبن ا گا بگسلعبپدکوب دکنک.بکسد

بثااجاابخاسو اناکب بکناداا  دکم بش ابسب  بن ا گا بدوبج بنددبخسو نکب شدکبسبج 

  دکب  بخدوف بچداابسبخدوف بگسب داا؟ب***ب
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ب انودو بونااا ب ب ادک. یلبب نودو بوناا بکدبادگاادبسها بشدسعبج بگپدک 

بیالابب صکویبواگ کوکبدد ان بسب اکدهبدوبشندکنکبسبآسویبیلجشا ب مبآسوبشکبجا

 دد ان .ب

بصاکویب ب ادک بدا بنناکگاعبکودک کداابکدبن انعب  بدژدمبا عبکدبناجسک

بیاناسو ب بجا  بددا اانا  دد ان بونبپشاب دل ب ایبننکو بننکگعبدوبفدداکب دننک.

آخدد بخسواگ بوهبگ گ ب  بیلجهبدوبیج بونبویکومبو کوب ننکبگابونبگپهبناداگاکب

 سبننکگعبجخهبجاشک.

بدوب بددا اانا  دژدمبواال عبجابشدد بسدمب دک بخانسوکضب شگ بشکضب داخاسو اک

بکوکضب بیادود بدیااداابآناهاا بجا  ویکومب نکبسبننکگعبکسجادضبدد ان بدوب شادس 

بجااب بدژدام بکسلاگاعبوااا. بیا اک واا.بود ب ثد بگدد بسبجعبد  ان بگدد بیگا 

بجادویبیاگا بیا اکهبشاددا بسادمب البب ائسلدابونبکسهبخسکهب دخاسو اک

 جگدوشک.ب

بگاپاهبجاادااگاک.ب بون جادکبدد ان بدوبنساابکوک بنجادکبوسانضبک دمبگابیلببددا اانا 

ب ایب ادکض بب۰جادکبدد ان بدوب  ب اا بااد بانهد بویکومبدوبجاالیبادبخاسک

بودا ب اکامب بجادوجاد بکد آنوکب دکبسبج بآغسهب اکدهبجانگدکونک.بجادکب گ اکونا 

بجا ب بجااداک ویگدوضب دکبسبصکویبدد ان بدوبج بگسهب دکمبآنوکدخسوضبداااناک.

 س هسدیبواال عبفشادبآسدکبسبخسو ا بآنوکیبدد ان بشک.***ب

 5از  صفحه         پارادوکس...


