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دزدی آثاری هنری در ایران
کیوان جاوید

انتشار عکس مجسمه ای از اثر پرویز تناولی نشان 
می دهد کفش این مجسمه برنزی به سرقت رفته 
از  قبلی، ۴ مجسمه  بر سرقت های  است. عالوه 
هفت مجسمه کودکان در حال بازی از این هنرمند 
تا  برق گرفته  کابل های  از  ناپدید شده اند.  نیز 

نرده های آهنی پل ها منظما ناپدید می شوند. 

کمتر کسی پیدا می شود که درخود این پدیده 
رو به گسترش را ناشی از بی فرهنگی جامعه یا 
کسانی که به سرقت چنین اشیایی دست می زنند 
از خودآگاهی  این درجه  به  بدهد. جامعه  ربط 



رسیده است که تشخیص بدهد، نیاز مادر همه 
واکنش های اجتماعی است.

تصور کنید بی سر پناه در جنگلی گرفتار آمده 
وحشی  جانواران  محاصره  در  سو  هر  از  و  اید 
هستید. شما باید برای رفع گرسنگی و در امان 
بودن از سرما و برای زنده ماندن بجنگید. آنجا 
طلوع و غروب خورشید شاعرانه نیست. تماشای 
ستارگان در آسمان صاف را به نظاره نمی نشینید. 
آن  در  خندید.  نمی  میمون  بچه  بازیگوشی  به 
شرایط صرفا بقاء شما است که حکم می راند. با 
این وجود نوع دوستی در ایران علیرغم این همه 
درد و رنج مثال زدنی است. و این هم نتیجه یک 
اجتماعی بقایت انساندوستانه  جنبش سیاسی – 



است.

آن تصور خیالی، تصویر واقعی از زندگی ما در 
ایران تحت حاکمیت اوباش اسالمی است. برای 
حفاظت از هنر، فرهنگ، زیبایی و انسانیت، و برای 
اینکه مهربان باشیم و به همنوع خود بیشتر و بهتر 
بر  وحشیانه حاکم  مناسبات  این  بورزیم،  عشق 

زندگی مان را باید برچینیم. 
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احضار کارگران فوالد اهواز 
شهال دانشفر

نیست.  ای  تازه  امر  اوکراین  به  روسیه  تهاجم 
این جنگی از جنس جنگهای رژیم چنجی نظیر 
به  تهاجم  و  خلیج  جنگ  و  یوگسالوی  جنگ 
افغانستان و عراق است اما تنها جنگی است که 
میتواند بر خالف جنگهای قبلی به همسایه کشی 
افسار گسیختگی فرقه های مذهبی- قومی-  و 
اتنیکی منجر نشود. این امکان را اساسا مقاومت 
یکپارچه و متحدانه و قهرمانانه مردم اوکراین و 
بسیج مردم دنیا در حمایت از این فراهم آورده 
است. مردم اوکراین، از ورزشکاران و هنرمندان 
علیه  عادی  مردم  توده  تا  گرفته  ها  سلبرتی  و 



حمایت  و  توجه  و  آمده  بمیدان  روسیه  ارتش 
جهانیان را به خود جلب کرده اند. این جنبش 
نظامی  تجاوز  تنها  نه  که  دارد  را  پتانسیل  این 
روسیه را به شکست بکشاند بلکه به یک جنبش 
پیگیر جهانی علیه بلوکبندیها و پیمانهای نظامی 
دهه  در سه  را  چنین جنگهائی  های  زمینه  که 

اخیر فراهم کرده است تبدیل بشود.

از جنبش  باید  پتانسیل  این  بالفعل شدن  برای 
صلح و نه به جنگ فراتر رفت، باید با تمام قوا 
اوکراین  مردم  مقاومت  جنبش  از  حمایت  به 
نیروهای  فوری  باید خواستار خروج  برخاست؛ 
ارتش روسیه از اوکراین و مجازات پوتین به جرم 
جنایات جنگی شد؛ باید پرچم خلع سالح اتمی 



همه دولتها و لغو هر نوع پیمانها و بلوکبندیهای 
نظامی از جمله پیمان ناتو را برافراشت. تنها چنین 
جنبشی میتواند به توحشی که پوتین ها و بوش 
ها و تونی بلرها و ترامپ ها  عامل و نماینده آن 
هستند نقطه پایان بگذارد و اجازه ندهد فجایعی 

نظیر تهاجم نظامی به اوکراین تکرار شود. 
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 حد و مرز دیکتاتورها 
یاشار سهندی

جو بایدن در سخنرانی ساالنه در کنگره امریکا: “از 
تاریخ این درس را گرفته ایم که اگر دیکتاتورها 
آشفتگی  نپردازند،  را  خود  تجاوزگری  هزینه 
بیشتری ایجاد می کنند. “ در این سخنان حقیقتی 
نهفته است. تا وقتی دیکتاتورها سرشان به کار 
خودشان بند باشد و در داخل کشوری که حاکم 
هستند هر ستمی روا دارند و بدین طریق “زیر 
ساخت”  تحقق هر چه بیشتر سود را فراهم کنند 
و همپای سرمایه جهانی قدم بردارند و ریاضت 
اقتصادی را دنبال کنند نه تنها محق هستند بلکه 
بشدت تشویق هم می شوند وهیچ آشفتگی هم 



ایجاد نمی کنند، فرش قرمز زیر پایشان پهن می 
شود؛ اما همین که پایشان را از گلیم شان درازتر 
کنند و مدعی سهمی فراتر از مرزهای کشوری 
پرداخته  را  تجاوزگری شان  هزینه  خود شدند 
اند البته نه همه جا و همه وقت. الزم  نیست در 
دم  دهیم.  نشان  را  هیتلر  مثال  و  بگردیم  تاریخ 

دست خودمان زیاد هستند.

چهار دهه دیکتاتوری اسالمی سرمایه با سبعیت 
و شقاوت کم نظیر در تاریخ بر ایران حاکم است 
و صدایی از کسانی مانند بایدن بلند نمی شود، 
برعکس همه جوره عالمت فرستادند که هوایتان 
را داریم. آنجا هم اقدامی می کنند به خود زحمت 
نمی دهند دِر سفارتخانه جمهوری اسالمی را گِل 



بگیرند بلکه تحریم اقتصادی راه می اندازند تا 
دودش مستقیم تو چشم مردمی برود که فریادشان 
از ستم دیکتاتور به هفت آسمان رسیده. همیشه 
مردمی که زیر چکمه دیکتاتورها له شده اند هزینه 
تجاوزگری دیکتاتور را پرداخته اند. دیکتاتورها 
و حامیانشان هزینه خیلی چیزها را باید بپردازند.  
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 جنبش ضد جنگ جاری چگونه میتواند 
به پیروزی برسد؟ 

 حمید تقوائی

نیست.  ای  تازه  امر  اوکراین  به  روسیه  تهاجم 
این جنگی از جنس جنگهای رژیم چنجی نظیر 
به  تهاجم  و  خلیج  جنگ  و  یوگسالوی  جنگ 
افغانستان و عراق است اما تنها جنگی است که 
میتواند بر خالف جنگهای قبلی به همسایه کشی 
افسار گسیختگی فرقه های مذهبی- قومی-  و 
اتنیکی منجر نشود. این امکان را اساسا مقاومت 
یکپارچه و متحدانه قهرمانانه مردم اوکراین و 
مردم  مقاومت  از  حمایت  در  دنیا  مردم  بسیج 
اوکراین فراهم آورده است. مردم اوکراین، از 



ورزشکاران و هنرمندان و سلبرتی ها گرفته تا 
توده مردم عادی علیه ارتش روسیه بمیدان آمده 
و توجه و حمایت جهانیان را به خود جلب کرده 
اند. این جنبش این پتانسیل را دارد که نه تنها 
تجاوز نظامی روسیه را به شکست بکشاند بلکه 
به یک جنبش پیگیر جهانی علیه بلوکبندیها و 
پیمانهای نظامی که زمینه های چنین جنگهائی 
تبدیل  است  فراهم کرده  اخیر  را در سه دهه 

بشود.

از جنبش  باید  پتانسیل  این  بالفعل شدن  برای 
صلح و نه به جنگ فراتر رفت، باید با تمام قوا 
اوکراین  مردم  مقاومت  جنبش  از  حمایت  به 
نیروهای  فوری  باید خواستار خروج  برخاست؛ 



ارتش روسیه از اوکراین و مجازات پوتین به جرم 
جنایات جنگی شد؛ باید پرچم خلع سالح اتمی 
همه دولتها و لغو هر نوع پیمانها و بلوکبندیهای 
نظامی از جمله پیمان ناتو را برافراشت. تنها چنین 
جنبشی میتواند به توحشی که پوتین ها و بوش 
ها و تونی بلرها و ترامپ ها  عامل و نماینده آن 
هستند نقطه پایان بگذارد و اجازه ندهد فجایعی 

نظیر تهاجم نظامی به اوکراین تکرار شود. 
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راسیسم: روی دیگر ارتجاع پوتینی
سیاوش آذری

ساکن  پوست  رنگین  دانشجویان  اخبار،  بر  بنا 
اوکراین که مانند صدها هزار تن از مردم عادی 
برای نجات جان خود از حمالت ارتش روسیه 
قصد خروج از اوکراین را داشتند مورد بدرفتاری، 
اوکراین  مرزی  پلیس  جسمی  خشونت  و  آزار 
قرار گرفتند. در برخی دیگر موارد از استفاده 
اتوبوس  و  از قطار  اتباع خارجی رنگین پوست 
های بین شهری جلوگیری به عمل آمده است.

اجتماعی  شرایط  آفریند.  می  ارتجاع  ارتجاع   
منتج از تجاوز نظامی ارتش پوتین به اوکراین 



محله  جامعه  نیست.  مستثنی  قاعده  این  از 
تالقی و رودررویی نیروها و جنبش های سیاسی 
متخاصمی است که در دوران بحرانی و تالطمات 
برای کوبیدن مهر  بیشتری،  با وضوح  اجتماعی 
خود به این تحوالت، وارد میدان کشمکشهای 
سیاسی می شوند. اعمال نژادپرستانه و خشونت 
راسیستی  سخنان  کنار  در  الذکر،  فوق  آمیز 
راستگرا  ژورنالیستهای  و  سیاستمداران  برخی 
و ابراز تأسفشان از وضعیت نابسامان آوارگان 
“چشم آبی و مو طالیی” اوکراینی که بر خالف 
و آفریقایی “جز  افغانستانی، سوری  پناهندگان 
جمله  از  هستند  اروپایی”  فرهنگ  الیتجزای 
راسیستی  و  راستگرا  نیروهای  تحرک  بروزات 
در بطن بحران حاصله از تجاوز ارتش روسیه به 

اوکراین هستند.



این جنب و جوش پوسیده ترین و گندیده ترین 
نیروها و جنبشهای سیاسی ربطی به دفاع از حقوق 
مردم اوکراین در مقابل حمله وحشیانه ارتش 
روسیه ندارد و روی دیگر ارتجاعی هست که 
اجازه  نباید  نماید.  می  نمایندگی  پوتین  رژیم 
بر  افکندن  سایه  مستمک  تحرکاتی  چنین  داد 
مقاومت مردم اوکراین و تقدیس تهاجم نظامی 
رژیم پوتین گردد. باید در مقابل هر دو ارتجاع 

ایستاد و آنها را به شدت محکوم کرد.
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تحریم  اولیگارش های روسی 
در انگلیس 
پتی دوبنیتاس

اروپا و انگلیس چند  اولیگارش )حلقه کوچک اِبر 
سرمایه دار( روسی را بخاطر رابطه آنها با دولت 

روس تحت تحریم قرار دادند.

یک افسانه زیبا  با هزار پیچ و خم را تجسم کنید 
که با هر پیچ داستان، شما را هر لحظه عمیق تر به  
قعر النه خرگوش در جنگل تاریک فرو می برد و 
ناگهان یک لحظه می ایستید و فکر می کنید که 

چگونه و از چه راهی به اینجا رسیده اید.



این داستانی است که دولت انگلیس در توجیه 
این که چرا و چگونه کرور کرور اولیگارش های 

روسی در انگلیس  سرمایه گذاری کرده است.

برای  ها  افسانه  کتاب  فهرست  در  را  آن  پاسخ 
ثروتمندان در بخش »ق – قانون« و بستن چشمهای 
دولت می توان یافت. حساب  و سرمایه گذاری 
امن و خارج از دسترس دولت، خرید خانه بنام 
شرکتهای پنهان در سایه شبکه در هم آمیخته 

قوانینی که به همین منظور طراحی شده اند. 

در سایه حمله نظامی روسیه این دولت ها دیگر نمی 
توانند از این شرایط زشت  چشم پوشی کنند. در 
حالی که مقابله با فساد و ارتشاء مدت مدیدی در 
لیست برنامه هایی بوده  است که هیچ گاه فرصت 



سر زدن به آن را نداشته اند. 

البته تنها اولیگارش های روسی نیستند که بر آبهای 
کم عمق وجدان دولت انگلیس موج سواری می 
کنند. اولیگارش های کوتوله وطنی و پادوهای آنها 

هم بر این موج سوار هستند.

بگذار این آغاز پایان خوش این افسانه باشد پایانی 
خوش نه برای اولیگارش ها بلکه برای مردم عادی! 

بگذار این آغاز پایان خوش این افسانه باشد پایانی 
خوش نه برای اولیگارش ها بلکه برای مردم عادی!

 
پنجشنبه 1۲ اسفند 1۴00

۳ مارس ۲0۲۲



ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


