
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد
ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 

هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 
حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم

ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  
با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد

جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 
آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 شهال بهاردوست

 با سپاس از همکاری و همياری سايت اخبار روز
www.akhbar-rooz.com 

 پيش به سوي انتخابات آزاد
طرح چهار سوال  و اميد به پرداختن به آن از 

 جانب صاحب نظران
آيا طرح شعار انتخابات آزاد در   -1

چهارچوب قانون اساسي اين نظام امكان پذير 
است يا خير؟ نظر تان را در ممكن بودن يا 

 .توضيح دهيد نبودن
پيشبرد اين شعار در جامعه الزمه چه  -2

تحوالتي است راهكارهاي شما براي رسيدن به 
 انتخابات آزاد چيست؟

نقش نيروهاي مردد در جامعه بخصوص  -3
در مليتهاي مختلف چگونه است براي جذب 

آنها آيا الزم نمي بينيد كه تغييرات اساسي در 
قانون اساسي بايد بوجود بيايد و به خواستهاي 

آنان پرداخته و با وضع قوانين جديد به آن 
 رسميت بخشيد؟

 !آيينه شکست:  1389بودجه  8
 جمشيد اسدی

نقش جامعه و قانون در جدائی نهاد دين از نهاد  13
 حکومت

 حسن شريعتمداری

 اهللا سحابی وگوی مليحه محمدی با مهندس عزت گفت 16

 گفتگوی مليحه محمدی با  شمس الواعظين 18

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 گفتگوي راديو زمانه با نسيم خاكسار
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 رضا براهني

محاكمه دو دقيقه اي 
و سه سال حبس 

تعزيري براي آبتين 
 غفاري

افشاگري بي سابقه يك 
نماينده مجلس در مورد 

فساد اقتصادي معاون 
 اول احمدي نژاد 

تاوان افشاگريها؛ 
سناريوي نخ نما شده 

 عليه كروبي
 

 : مهدي كروبي
اي شده كه اگر يك روز از برخي آقايان و  وضعيت به گونه

 ها دروغ و تهمت نشنويم بايد تعجب كنيم  رسانه

 پرچم آزادي بر سر در 
 سفارت ايران 

سالروز تشكيل سازمان دفاع از 
 حقوق بشر كردستان 

پيام محمدصديق كبودوند دبيركل 
 سازمان از زندان اوين

هفتمين روز 
اعتصاب غذاي 
بهروز جاويد 

 تهراني 

 : مراسم بزرگداشت
 به ياد منصور خاكسار

 دو عكس تازه منتشر شده از پيكر بانو زهرا كاظمي 
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 خبرها 

افشاگري بي سابقه يك نماينده مجلس در مورد فساد اقتصادي 
 معاون اول احمدي نژاد 

 
 

 
عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با طرح مطالبی در خصوص يک پرونده 
قضايی از عدم دستگيری معاون اول رئيس جمهور انتقاد کرد و نسبت به باند 

 .فساد خيابان فاطمی افشاگری نمود
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، الياس نادران نماينده تهران در حاشيه جلسه 
علنی امروز سه شنبه مجلس با بيان اينکه افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از 

رحيمی معاون اول رئيس جمهور دفاع می کنند از ميزان دخالت وی در شبکه 
مفاسد اقتصادی که اخيرا اعضای آن دستگير شده اند اطالعی ندارند، اظهار 

يا اين افرادی که از آقای رحيمی دفاع می کنند از ميزان دخالت وی در : داشت
 .شبکه فساد اطالعی ندارند يا اينکه اطالعات آنها ناقص است

زمانی که بنده در صحن علنی در خصوص معاون اولی آقای رحيمی : وی افزود
تذکر دادم همزمان برخی از نمايندگان در راستای انتصاب وی به رئيس جمهور 

 .نامه نگاری کردند
اگر نمايندگان از ميزان دخالت رحيمی در شبکه فساد اطالع : نادران تصريح کرد

وی به نامه اخير . داشته باشند از حمايت های خود از وی دست بر می دارند
مجلس به آيت اهللا صادق آملی الريجانی برای مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی 

نمايندگان با امضای نامه اخير به رئيس قوه قضائيه نشان : اشاره کرد و ادامه داد
دادند که علی رغم اطالعات اجمالی که از موضوع دارند موضع حق و عدالت 

 .طلبانه در رابطه با اين گونه موضوعات می گيرند
آقای رحيمی رئيس حلقه : نماينده تهران در مجلس شورای اسالمی يادآور شد

فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و 
توزيع آن تصميم گيری می کرده است و اکنون تقريبا همه اعضای اين شبکه 
فاسد اقتصادی در خيابان فاطمی دستگير شده اند اال معاون اول فعلی رئيس 

 .جمهور
اينکه کسی را به دليل مسئوليت اجراييش از دستگيری مستثنی می کنند : وی گفت

شبکه فساد اقتصادی خيابان فاطمی متشکل از . نه عادالنه است نه پذيرفتنی
افرادی به اسامی جابر ابدالی، الياس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که 

 .همه اين افراد دستگير شده اند
نادران تاکيد کرد که علی رغم اينکه گفته می شود رحيمی در توزيع پول منابع 
فاسد نقش نداشته و چک ها را جابر ابدالی امضا می کرده بايد توجه داشت که 

حساب بانکی و چک ها مربوط به اين فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد 
 .ديگری است

وی با تاکيد بر اينکه قوه قضائيه بايد مشخص کند اين چک ها را چه کسی تنظيم 
رحيمی بايد به دستگاه قضايی و مردم در اين : می کرده است خاطر نشان کرد

بايد رئيس شبکه فساد خيابان فاطمی دستگير شود تا مبارزه . زمينه پاسخگو باشد
با مفاسد اقتصادی جنبه عينی و واقعی بگيرد و گرنه شهروند درجه يک و دو و 

 .ضعيف کشی را شاهد خواهيم بود
وی در بخش ديگری از اين گفتگو با تاکيد بر اينکه اجرای هدفمند کردن يارانه 

اگر دولت در مرحله اجرا : ها را نمی توان به هيچ بهانه ای متوقف کرد گفت
ابهاماتی دارد می تواند از طريق استفسار و يا اصالح احکام قانون آن را رفع 

 .کند
قانون را نمی توان به اين دليل متوقف کرد زيرا قانون ابالغ شده و از : وی گفت

 .زمان آن نيز گذشته است
دستگاه های اجرايی در مسير تدوين اين قانون : نماينده تهران تصريح کرد

مشارکت داشته اند و اگر واقعا ابهامی در اين زمينه وجود دارد بايد در همان 
 .زمان مطرح می شد 

اين نماينده اصولگرای مجلس ادامه داد اگر هم اکنون نيز ابهامی از سوی دستگاه 
های اجرايی مطرح شده اين فرصت هنوز وجود دارد که ابهامات رفع شود ولی 

 .وجود ابهامات مانع از اجرای قانون نمی شود
نادران همچنين در پاسخ به اين سئوال که چگونه ممکن است در اين شرايط و در 
سخت ترين ساعات پايانی سال يکی از رويدادهای مهم اقتصادی کشور موضعی 

صحبت های رئيس جمهور از چند جهت دارای ايراد : متغير اتخاذ شود، گفت
 .جدی بود حداقل اگر مشورت می کرد اينچنين موضعی اتخاذ نمی کرد

 

 : مهدي كروبي
اي شده كه اگر يك روز از برخي آقايان و  وضعيت به گونه

 ها دروغ و تهمت نشنويم بايد تعجب كنيم  رسانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دبيرکل حزب اعتمادملی با انتقاد شديد از رواج تهمت و دروغ به نام اسالم و 
من امروز عالوه بر آنکه عزای امام راحل و  «:ای کوچک گفت دين توسط فرقه
ام بيش از همه عزای اسالم و اميرالمومنين را با اين رفتارها  انقالب را گرفته

  «.ام گرفته
 

، »نيوز پارلمان«مجلس)ره(به گزارش خبرنگار پايگاه خبری فراکسيون خط امام
طلب مجلس هشتم، نمايندگان عضو  در ادامه ديدارهای بهارانه نمايندگان اصالح

  .ديدار رئيس مجلس اصالحات رفتند) ره(فراکسيون خط امام
حجت االسالم و المسملين مهدی کروبی در اين ديدار به بيان برخی 

شود  هايی که به نام اسالم انجام می اخالقی ها، رفتارهای ناپسند و بی سوءاستفاده
  .پرداخت و به شدت از اين وضعيت ابراز نگرانی کرد

وی با اشاره به موضع منفی مراجع عظام تقليد نسبت به دولت و نيز پيغام برخی 
نژاد به قم مبنی بر اينکه او را به  مراجع به يکديگر در آستانه سفر اخير احمدی

  .سابقه عنوان کرد حضور نپذيرند، اين وضعيت را بی
دبيرکل حزب اعتمادملی همچنين با اشاره به جايگاه رفيع مجلس خواستار آن شد 

گيری نمايند و تمامی  که نمايندگان با درنظر گرفتن مصالح کشور و ملت تصميم
  .تالش خود را برای حل مشکالت کشور به کار ببندند

ها  رئيس مجلس ششم با اشاره به نحوه بررسی بودجه و اليحه هدفمندسازی يارانه
شود که برخی  امروز انسان متعجب می «:در مجلس شورای اسالمی گفت

نمايندگان در حالی که هنوز جوهر ابالغ بودجه خشک نشده به دنبال ارائه متمم و 
  «.اصالحيه برای بودجه هستند

هزار ميليارد تومانی از 40اصرار دولت برای رفراندوم و درآمد  «:وی ادامه داد
نظر من چيزی جز انداختن توپ به زمين مجلس و ملت و نيز احتمال باالی شانه 

  «.خالی کردن از اجرای اين قانون بعد از يکی دو سال نيست
در اين ديدار که ساعتی بعد از انتشار خبر هتک حرمت وقيحانه به آرامگاه 

 «:اهللا خاتمی برگزار شد، کروبی با محکوميت شديد اين اقدام گفت اهللا سيدروح آيت
ای هستند که انجام هرگونه عمل و نسبت دادن هر تهمتی به کسانی که  عده
پسندند ابايی ندارند و متاسفانه حرمت هيچ شخص و فردی را هم نگه  نمی
ها  ای شده که اگر يک روز از برخی آقايان و رسانه دارند و وضعيت به گونه نمی

اخالقی نشنويم و نبينيم بايد تعجب کنيم که چه اتفاقی افتاده  دروغ و تهمت و بی
  «!است؟

کروبی همچنين با انتقاد شديد از ادامه يافتن فضای امنيت در کشور، برباز شدن 
های آسيب ديدگان تاکيد کرد و  فضا، آزادی زندانيان سياسی و دلجويی از خانواده

های  مردم ايران دلبسته اصالحات هستند و از آرمان «:اظهار داشت
  «.آيند طلبانه خود کوتاه نمی اصالح
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 تاوان افشاگريها؛ سناريوي نخ نما شده عليه كروبي
 فرهمند عليپور 

 
 
 
 
 
 
 

سايت سحام نيوز از سناريوی تازه کودتاگران حامی دولت عليه مهدی : جرس
ارگان رسمی حزب اعتماد ملی روز گذشته در خبری با عنوان . کروبی خبر داد

و " شکنجه های سخت"به " سناريوی جديد جريان حاکم عليه مهدی کروبی"
فشارهای وارده به محمد داوری، سردبير دربند اين سايت خبری اشاره کرد و 

جريان حاکم با اعمال اين فشارها بر محمد داوری قصد دارد تا وی در : نوشت
يک مصاحبه خبری و جنجالی صحت ادعاهای مهدی کروبی در خصوص 

    .تجاوزات جنسی را زير سوال ببرد
  

محمد داوری سردبير سايت سحام نيوز از جمله نزديکان مهدی کروبی بود که به 
ماه  ٧بهانه جمع آوری و تهيه مدارک مربوط به تجاوزات جنسی در کهريزک از 

 پيش دستگير شد
ماه پيش در نامه ای خطاب به اکبرهاشمی رفسنجانی رئيس  8مهدی کروبی .

تشخيص مصلحت نظام، پرده از جنايت ها و شکنجه هايی در بازداشت گاه های 
جمهوری اسالمی عليه دستگيرشدگان تظاهرات های آرام مردمی در جريان 

حوادث پس از انتخابات کار زد و از آن زمان تاکنون اين چهره نزديک به بنيان 
گذار جمهوری اسالمی مورد شديدترين حمالت از سوی جريان حاکم واقع شده 

 .است
    
 کروبی چه گفته بود؟  
  

مردادماه سال گذشته خطاب به هاشمی نوشت  7کروبی در نامه ای که در تاريخ 
" حوادث تلخ"روز پس از آن، نامه را در سايت سحام نيوز منتشر کرد، به  12و 

حساب و کتاب، از ضرب و  های بی از دستگيری"پس از انتخابات اشاره کرد و 
های  شتم و وارد کردن جراحات تا شهادت فرزندان اين کشور، از حمله به خانه

انگيز حتی با  مردم تا فاجعه خونين کوی دانشگاه و برخوردهای خشن و وحشت
از ... های شهر، که تاکنون سابقه نداشته است  ها در سطح خيابان خانم

محابا، بر سر مردم باتوم را خرد کردن، آنچنان که بعد  برخوردهای خشن و بی
روز همچنان اوضاعشان غيرعادی است و عوارض آن  ۴٠از گذشت قريب به 

هتاکی و ابراز دشنام و فحاشی رکيک به افراد و . روی بدنشان قابل مشاهده است
 .نوشت"شدگان و مردمی که برای نماز جمعه آمده بودند نثار نواميس بازداشت

اما تکان دهنده ترين بخش نامه شيخ اصالحات که موجب درگيری تند لفظی و  
اقدامات خشن نيروهای حاکم شد آنجايی بود که به تجاوزها در بازداشت گاهها 

اند که  برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده:" اشاره شده بود
از سوی . منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی آنان گرديده است
اند به  ديگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشيانه تجاوز کرده

اند و  که برخی دچار افسردگی و مشکالت جدی روحی و جسمی گرديده طوری
 ".اند های خود خزيده در کنج خانه

  
 اعالم جنگ به حاميان کروبی  
  

خرداد، بيشتر دستگيری ها از ستاد  22گرچه از فردای انتخابات سراسر تقلب 
اصالح طلبان ميرحسين موسوی و خصوصا نيروهای حاضر در حزب مشارکت 

بودند، اما پس از اين افشاگری های کروبی ، نيروهای در راس قدرت حاميان 
 27(توقيف روزنامه اعتماد ملی . شيخ اصالحات و خود وی را نشانه رفتند

 17(حمله به دفتر کار شخصی او و دفتر حزب اعتماد ملی در يک روز ) مرداد
و پلمپ اين دو دفتر و دستگيری نيروها و نزديکان کروبی از جمله ) شهريور

محمد داوری سردبير سايت سحام نيوز، و سخنان تند امامان جمعه و اعالم تعزير 
و شالق زدن کروبی از سوی امام جمعه تهران، کشمکشی را شروع کرد که 

 .تاکنون همچنان ادامه دارد

يک امر پيچيده ماننده بحث هدفمند کردن يارانه ها که : وی خاطر نشان کرد
قانون شده و بر سر مسائل تخصصی و اقتصادی اختالف نظر بوجود آمده و 

بسياری از افراد در مورد آن اظهار نظر کرده اند در حاليکه تخصص الزم در 
مطرح کردن : عضو کميسيون اقتصادی مجلس ادامه داد.اين زمينه را ندارند

برگزاری رفراندوم يک مسئله انحرافی در موضوعی بود که محل کشمکش ميان 
 .اقتصاددانان است

بيان چنين ديدگاهی در آستانه سال جديد که مردم به استقبال بهار و : نادران گفت
سفرهای نوروزی رفته اند ذائقه آنها را تلخ کرد و در عين حال توهين به 

نمايندگان مردم و تمسخر با لحن آقای رئيس جمهور در شان ايشان و مخاطبانشان 
 .نبود

برنامه تلويزيونی که آقای احمدی نژاد برای بيان ديدگاه : نماينده تهران يادآور شد
های خود استفاده کرد برنامه ای بود که بايد در مورد توصيه به نحوه رانندگی در 

 .جاده ها، مراقبت از جان مسافران و عملکرد نيروی انتظامی صحبت می شد
اما رئيس جمهور با طرح موضوع هدفمند کردن يارانه ها و : وی اظهار داشت

 .مسائل اينچنينی صرفا به طرح ديدگاه های خود به طور يک سويه پرداخت
حق اين بود آقای احمدی نژاد اجازه : عضو کميسيون اقتصادی مجلس ادامه داد

می داد بعد ازتعطيالت فرصتی فراهم می شد و کارشناسان ديدگاه های خود را 
 .مطرح می کردند

اين موضوع ها جزء مقدسات عالم نيست که در اين : اين نماينده مجلس يادآور شد
هزار ميليارد تومان تصويب شود، بلکه اين  40هزار ميليارد يا  20خصوص 

 .موضوع از مباحث کارشناسی و دغدغه های مردم است
نادران با اشاره به جلسه غير علنی مجلس در خصوص هدفمند کردن يارانه ها 

دغدغه های مردم در اين : برگزار شد گفت 89که حين بررسی اليحه بودجه 
جلسه مطرح شد و مدافعان نظرات رئيس جمهور نيز به مدت يک ساعت صحبت 

 .کردند و مجلس به تصميم گيری نهايی رسيد
مجلس در اين زمينه حداکثر همکاری و انعطاف پذيری خود در : وی گفت

اينگونه رفتارها و موضع گيری ها دون . استماع نظارت دولت را به خرج داد
 .شان گوينده، شنونده، مخاطب و مردم شريف ايران است

نماينده تهران با انتقاد از عملکرد صدا و سيما در انعکاس يک سويه نظرات 
بهتر است صدا و سيما اين نقيصه خود را : دولت در اين خصوص، اظهار داشت

 .برطرف کند
امروز مجلس در : نادران با تاکيد بر اينکه نظرات مجلس قطعی است، گفت

درصد برای خودروسازان يک  90خصوص بحث بازگشت به تعرفه گمرکی 
نفر از نمايندگان آن را  160طرح دو فوريتی در دستور کار داشت نزديک به 

 .نفر رای مثبت دادند 127امضا کرده اند اما در رای گيری تنها 
بعضا تاکيد شده نظر مقام معظم رهبری در مورد تعرفه : نماينده تهران گفت

واردات چه بوده است در اين مسير هزينه هايی از اين دست صورت گرفت در 
خصوص هدفمند کردن يارانه ها نيز آراء نمايندگان نسبت به تهيه کنندگان طرح 

 . فوريتی برای اصالح اين اليحه قطعا کمتر خواهد بود
 

 محاكمه دو دقيقه اي و سه سال حبس تعزيري براي آبتين غفاري
 
 
 
 
 
بهمن ماه سال گذشته بازداشت  ٢١آبتين غفاری يکی از زندانيان سبزی که در  

شده بود، در روزهای آخر سال گذشته در يک دادگاه دو دقيقه ای توسط قاضی 
  .سال حبس تعزيری محکوم شد ٣مقيسه به 

در انفرادی بوده  ٢۴٠اين هنرمند جوان ايرانی در اين مدت مدتی در بند : رهانا
است و پس از آن نيز با پنج نفر ديگر در يک سلول انفرادی کوچک زندانی شده 

 .است
به گزارش تا آزادی زندانيان سبز، وی بارها از سوی دادگاه از خانواده وی 

درخواست وثيقه شده است اما هر بار و در پی مراجعه خانواده از توديع وثيقه به 
اسفند خانواده وی مجددا به  ٢٨در روز . وسيله قاضی جلوگيری شده است

دادسرا احضار شدند و در کمال ناباوری شاهد برگزاری دادگاه دو دقيقه ای و 
قاضی مقيسه در پايان دادگاه ضمن ابالغ حکم سه سال .بدون وکيل وی بودند

حبس تعزيری، اعالم کرده است که فرصت تجديد نظر او از همان روز آغاز 
شده است و با توجه به تعطيالت در واقع تنها دو روز برای تحديد نظر خواهی 

 .اوين است ٣۵٠آبتين غفاری در حال حاضر در بند .فرصت باقی مانده است
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حادثه امروز از نظر ما «: آبان به مهدی کروبی گفت 13وی درباره حمله روز  
تالش از جهت ترور آقای کروبی بود و هر گونه مسئوليت اين امر به عهده 

 «.مقامات حکومتی است
  

 هفده ديماه ؛ نقشه ترور در قزوين   
  

سفر مهدی کروبی به شهر قزوين نيز به يکی از رويدادهای مهم جنبش سبز 
تبديل شد، او در حالی وارد شهر شد که با برخورد نيروهای اجير شده از جانب 

 .بسيج و سپاه مواجه گرديد
به گزارش سايت سحام نيوز؛ کروبی برای استراحتی کوتاه و اقامه نماز به  

منزل يکی از اقوام آقای قوامی می روند در اين هنگام جمعيتی بالغ بر پانصد نفر 
که از پايگاهای بسيج شهر قزوين و روستاهای اطراف با مينی بوس جمع آوری 

شده بودند محل اقامت اقای کروبی را محاصره و اقدام به پرتاب سنگ و آجر می 
کنند که موجب شکسته شدن شيشه های محل اقامت و رعب وحشت مردم می 

 . گردد
در گزارشی به گوشه هايی ديگر از اين " قزوين نيوز"از سوی ديگر سايت  

حضورمسووالن استانداری وفرماندهان ارشد سپاه : حادثه اشاره کرد و نوشت
ازنکات قابل توجه بود و ازهمه جالب تر اينکه تظاهرات و شعارهای توهين آميز 
با هدايت اين افراد صورت می گرفت تا جايی که طاهرخانی فرمانده سپاه قزوين 
در موردی به چند بسيجی توصيه می کرد که در صورت ممانعت پليس شيشه ی 

 .خودروی پليس را بشکنند
در هنگام خروج کروبی از شهر، چند خودرو به تعقيب خودروی کروبی  

کروبی فردای آن روز . پرداختند و به سمت خودروی وی چند گلوله شليک کردند
محافظين من از اقدام مقابله به مثل معذور بودند چرا که اگر :" به سحام نيوز گفت

کادر حفاظت درگير می شد و يا تيراندازی می کردند برخالف نيروهای آشوبگر 
که به راحتی وهيچ گونه نگرانی تيراندازی می کنند به دادگاه احضار و محاکمه 

می شدند و البته خدا می داند چرا سالحی که بايد در راه دفاع از مردم و ميهن 
 ".بکار برده شود، به روی مردم گشوده می شود

    
 بيست و دو بهمن، نامه سرگشاده همسر کروبی به رهبر

  
بهمن  ٢٢پيمايی  مهدی کروبی همان طور که از پيش وعده داده بود در راه

شرکت کرد، اما دقايقی پس از حضور در خيابان اشرفی اصفهانی، واقع در 
شمال ميدان صادقيه، وی و همراهانش مورد حمله نيروهای لباس شخصی و 

 .يگان ويژه قرار گرفتند
آور،  نيروهای حکومتی در حمله به مهدی کروبی و همراهانش از گاز اشک 

در اين حمله صورت مهدی کروبی بر . اند های رنگی استفاده کرده باتوم و گلوله
 .اثر گاز اشک آور دچار آسيب شد

در آن روز همچنين علی کروبی سومين فرزند کروبی نيز دستگير شد و در  
مسجد اميرالمومنين مورد شکنجه بی رحمانه ای قرار گرفت، حتی به گفته همسر 

 .ساله او تهديد به تجاوز جنسی شد 37کروبی، فرزند 
فاطمه کروبی نيز در واکنش نامه ای سرگشاده خطاب به آقای خامنه ای نوشت  

هنگاميکه اسامی بازداشت شدگان را يادداشت می کردند، اوباش هائی : "و گفت
که امروز در لباس ضابطان قرار گرفته اند به هويت علی پی بردند و پس از ده 

دقيقه و کسب اجازه از مسووالن ارشد خود، او را از جمع جدا کرده و بشدت 
اين از خدا بی خبران مکان امن الهی را به . مورد ضرب و جرح قرار دادند

آنان در کنار ضرب و جرح شديد فيزيکی . شکنجه گاه فرزندان مردم تبديل کردند
علی با بکارگيری سخيف ترين و زشت ترين الفاظ نسبت به فاطمه و مهدی 

کروبی او را تحت فشار روحی قرار دادند و در قبال اعتراض علی نسبت به آن 
اهانت ها و شکستن حرمت مسجد، نه تنها خشونت فيزيکی و زبانی را افزايش 

مجازات  –کردند … ساله را در خانه خدا تهديد به  ٣٧دادند بلکه اين مرد 
خدا می داند اين جماعت . ارتکاب آن فعل در قانون مجازات اسالمی مرگ است

وقيح با دست بازی که دارند بر سر جوانان کم سن و سال اين کشور چه آورده و 
 .می آورند

براستی که زبان و قلم از بيان وحشی گری اين قوم که اين روزها بر فرزندان  
 .اين مرز و بوم حاکم شده اند قاصر و ناتوان است

تا دير نشده :" فاطمه کروبی از رهبر جمهوری اسالمی همچنين خواسته بود که  
به دادخواهی فرزندان بی نام و نشان اين کشور بويژه دستگير شدگان جوان اخير 

پيش از آنکه کامران ها و محسن های ديگر زير شکنجه اين افراد بی . برسيد
مسئوليت جان دهند و حيثيت اين کشور و نظام را به چالشی اساسی بکشانند، 

 ".تدبيری نمائيد

 بيست و شش تيرماه؛ حمله در نماز جمعه تاريخی هاشمی
  

اولين حمله به مهدی کروبی در نماز جمعه معروف هاشمی روی داد، آن روزها 
هنوز نامه تاريخی کروبی نوشته نشده بود اما سخنان بی پرده او در بيانيه هايش، 

  .برای هواداران جنبش سبز مايه اميد و روحيه بود
خرداد ماه که  22  او در اولين بيانيه خود پس از انتخابات تصريح کرده بود که 

از حيث مشارکت کم سابقه شما مردم عزيز می توانست جشنواره بزرگ 
و در   باشد به سوگواری تبديل شد ،) ره(جمهوريت در نظام امام خمينی 

مرثيه ای برای اعتبار و آبروی رای   سوگواری جز مرثيه چه می توان خواند ،
فردی که به عشق و ايمان برای تغيير اوضاع کشور به صحنه آمدند و چنين 

نتايج اعالم شده برای انتخابات دهمين دوره رياست . تخلف در امانت ديدند
جمهوری چنان مضحک و شگفت است که در بيان و بيانيه نمی آيد و بايد فکر 

 . ديگری کرد
آنگونه که حسين کروبی فرزند ارشد کروبی در سايت سحام نيوز روايت می  

کند، زمانی که کروبی در نزديکی دانشگاه تهران از خودروی خود پياده شد، تا 
بخشی از مسير را پياده و همراه مردم طی کند، پليس ضد شورش اقدام به شليک 

تعدادی از نيروهای لباس شخصی :" حسين کروبی می گويد. کرد " تير هوايی"
ايستاده و به او حمله کردند و او را مورد تعرض قرار دادند، ) دانشگاه(مقابل در 

پسر کروبی گفته بود که حمله کنندگان ". به طوری که عمامه او از سرش افتاد
عليه آقای کروبی به کار برده اند، اما محافظان " الفاظ بسيار زشت و زننده ای"

 .او توانسته اند او را به داخل جايگاه ويژه ببرند
  

 اول آبان؛ حمله انصار در نمايشگاه کتاب  
  

گرچه . بازديد از نمايشگاه مطبوعات موضوعی خبری داغی برای روزها شد
در جريان . نمايشگاه امسال کم رونق بود بود اما حواشی آن بسيار خبرساز شد

ای از هواداران دولت و لباس شخصی ها  بازديد کروبی، وی مورد حمله عده
آنگونه که سايت پارلمان نيوز خبر داده بود صدها تن از هواداران . قرار گرفت

اما مخالفان که در برابر غرفه خبرگزاری . کروبی نيز به استقبال او آمده بودند
 »مرگ بر ديکتاتور«فارس وابسته به سپاه پاسداران تجمع کرده بودند ، شعار 

براثر اين حمله عمامه کروبی از سرش افتاده و محافظان او برای . سر دادند
 .جلوگيری از درگيری بيشتر وی را به خارج از نمايشگاه هدايت کردند

خبرگزاری فارس ساعتی پس از اين حادثه عکسی را منتشر کرد که در آن  
فردی از حاميان دولت لنگه کفشی به سوی کروبی پرتاب می کند، اما هنوز 

اين تصوير ) فتوشاپی(دقايقی از انتشار اين عکس نگذشته بود که ساختگی بودن 
 .مشخص شد

  
   

 سيزده آبان؛ عمليات انتحاری يا تالش برای ترور؟
  

آبان و در ميدان هفت تير به وقع پيوست، زمانی که  13حمله دوم اما روز 
کروبی در ابتدای ميدان هفت تير مورد استقبال هواداران جنبش سبز قرار گرفت 

و قصد داشت تا در ميان مردم به سمت محل سابق سفارت آمريکا در تهران 
حرکت کند، اين بار نيز نيروهای ضد شورش به شدتی بی سابقه به کروبی حمله 

ور شدند، آنگونه که در تصاوير و فيلم های منتشر شده در اين روز ديده می 
شود، تير مستقيم گاز اشک آوری که از سوی يکی از نيروهای گارد به سمت او 

شليک شده بود به سر يکی از محافظان کروبی برخورد کرد که در نتيجه سر اين 
فرزند مهدی کروبی همچنين . محافظ شکاف برداشت و به بيمارستان منتقل شد

به صورت مستقيم به سوی آقای کروبی و اطرافيان «گفت که نيروی انتظامی 
که يکی از محافظان وی بر اثر  »آور شليک کرده است وی گلوله گاز اشک

 «.آور زخمی شده و به بيمارستان منتقل شد اصابت گلوله گاز اشک
محمد تقی کروبی فرزند دوم مهدی کروبی که خود جانباز جنگ است در تشريح  

شورای امنيت کشور به آقای کروبی :"آبان به راديو فردا گفته بود 13حادثه 
 »عمليات انتحاری«آبان عليه وی  ١٣اطالع داده بود که ممکن است در روز 

صورت بگيرد و اين شورا خواسته بود که در روز چهارشنبه مهدی کروبی در 
رسد اين  به نظر می«: محمدتقی کروبی تصريح کرد. راهپيمايی شرکت نکند

بحث انتحاری از سوی نيروهای معاند و مخالف سيستم نباشد، بلکه از درون خود 
ای که کامال امنيت  حکومت است که مردم را به دو دسته تقسيم کرده است، دسته

هايی از حاکميت قرار  ای که در مقابل آنها نيروی انتظامی و بخش دارند و دسته
 «.دارند
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امروز ما زمين متعلق به سفارت ايران در : "در بخشی از اطالعيه آمده است

شما . الهه را به تصرف خود درآورديم برای ابراز همدردی با شما مردم ايران
مردمی که در ماه های اخير شاهد چنان درجه ای از بی رحمی و ددمنشی از 

بوديد که جهان را از نامشروع بودن حکومت يک بار و برای " حاکمانتان"سوی 
 ."هميشه آگاه ساخت

در همين حال سازمان پناهندگی پريم در گزارشی که در اين مورد منتشر کرده به 
نقل از سخنگوی وزارت خارجه ی هلند در روزنامه ی تلگراف که پرتيراژترين 

آنها بعد از آنکه پرچم جمهوری اسالمی را به “: روزنامه هلند است، نوشته است
پائين کشيدند آنرا زير پا لگدمال کردند سپس پرچم جمهوری اسالمی ايران را 

براساس قوانين بين المللی دولت هلند مسئول محافظت از … . آتش زدند
سفارتهای خارجی است و اگر خسارتی به سفارت وارد شود بايد دولت هلند 

هدف آکسيون اعتراض به سرکوب خشونت بار دولت … . هزينه آنرا بپردازد
 “. ايران برعليه تظاهرکنندگان در ايران بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بنابر اين گزارش اين حرکت از جانب تعدادی از جوانان و دانشجويان هلندی و 
چهار نفر از ايرانيان فعال سياسی صورت گرفته است و هدف آکسيون اعالم 

همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ايران و اعتراض به سرکوب جنايت کارانه 
اين آکسيون بدون کوچکترين خشونتی از جانب . جمهوری اسالمی بوده است
شعارهايی که تظاهرات کنندگان در داخل سفارت می . تظاهر کنندگان پايان يافت

آزادی برای ايران، سرنگون باد جمهوری اسالمی، “: دادندعبارت بودند از
زندانی سياسی آزاد بايد گردد، زنده باد سوسياليزم، جمهوری اسالمی با هر جناح 

 “و دسته سرنگون بايد گردد، زنده باد آزادی
آنها به محض ورود به سفارت پرچم جمهوری اسالمی را پائين کشيده زير پا له 

کرده و به آتش کشيدند و پرچمی را که روی آن عکس ندا بود به جای پرجم 
در ورودی سفارت را با زنجير قفل کرده بودند تا از . ايران به احتزاز در آوردند
سفارت هم در داخل را فورا قفل کرده بود تا نتوانند . ورود پليس جلوگيری کنند
 .وارد داخل سفارت شوند

تالش های وسيعی برای آزادی آن . ده تن از اين جوان هم اکنون در زندان هستند
دو نفر از وکالی شهر دنهاخ قبول کرده اند که وکالت اين . ها آغاز شده است

 . افراد را بعهده بگيرند
 

 بيست و سه اسفند ؛ اراذل اوباش به اسم خانواده شهدا
  

جمعی از خانواده "از نيروهای حامی دولت با عنوان  اسفند عده ای  23روز 
در برابر خانه مهدی کروبی تجمع و اقدام به شعارنويسی و پاشيدن رنگ " شهدا

اين تجمع البته با همراهی نيروی انتظامی . به ساختمان محل مسکونی آنها کردند
و خبرنگاران و عکاسان رسانه های طرفدار دولت برگزار شد و نام آنرا نيز 

 .اقدام خودجوش نهادند
يک روز پس از اين حمله فاطمه کروبی در مصاحبه ای اين برخوردها را  
اعالم " هزينه افشای جنايات فراموش نشدنی در کهريزک و ساير بازداشتگاه ها"

پس از انتخابات،  »جنايات کثيف«مهدی کروبی به خاطر افشای : کرد و گفت
نکات «، »جاهالنه«تحت فشار و تهديد قرار دارد و در صورت ادامه اين امور 

 .را با مردم در ميان خواهد گذاشت »گفتنی بيشماری
و  »اراذل و اوباش«گروهی از هواداران دولت که خانم کروبی آنها را  

معرفی کرده، با تجمع مقابل خانه کروبی، با پرتاب سنگ،  »بگير مواجب«
 .های تندی سر دادند های آپارتمان محل سکونت وی را شکسته و شعار شيشه

اين نماينده سابق مجلس در بخش ديگری از سخنان خود اظهار داشت که دو  
پوشش ماموران امنيتی و به طور غيرقانونی با «ای در  هفته پيش از اين، عده

اند که وزير اطالعات در جريان اين  آنها شده »ارعاب نگهبان، وارد منزل
 .موضوع قرار گرفته است

  
 عزای اسالم را گرفته ام

  
مهدی کروبی اما در آخرين اظهار نظر خود که در جمع نمايندگان اصالح طلب 

مجلس صورت گرفت نشان داد که هنوز بر عزم جدی خود برای همراهی با 
او با انتقاد شديد از رواج . مردم برای احقاق حقوق تضيع شده شان همراه است

من امروز عالوه : ای کوچک گفت تهمت و دروغ به نام اسالم و دين توسط فرقه
ام بيش از همه عزای اسالم و  بر آنکه عزای امام راحل و انقالب را گرفته

 ام اميرالمومنين را با اين رفتارها گرفته
وی با اشاره به موضع منفی مراجع عظام تقليد نسبت به دولت و نيز پيغام برخی  

نژاد به قم مبنی بر اينکه او را به  مراجع به يکديگر در آستانه سفير اخير احمدی
 .سابقه عنوان کرد حضور نپذيرند، اين وضعيت را بی

کروبی با انتقاد شديد از ادامه يافتن فضای امنيتی در کشور، برباز شدن فضا،  
های آسيب ديدگان تاکيد کرد و اظهار  آزادی زندانيان سياسی و دلجويی از خانواده

طلبانه خود  های اصالح مردم ايران دلبسته اصالحات هستند و از آرمان «:داشت
 آيند کوتاه نمی

 پرچم آزادي بر سر در سفارت ايران 
 
گروهی از جوانان هلندی و ايرانی، در اقدامی مشترک روز سه شنبه  •

محوطه ی بيرونی سفارت ايران در هلند را اشغال کرده و پرچم آزادی 
 ...را بر سر در آن به اهتزاز در آوردند 

 : اخبار روز
جمعی از مخالفان دولت ايران وارد محوطه بيرونی ساختمان سفارت اين کشور 

 .در هلند شدند و پرچم جمهوری اسالمی را پايين کشيدند
به گزارش بی بی سی، ويدئو کوتاهی از اين اقدام در سايت يوتيوب منتشر شده 

است که نشان می دهد مخالفان با ورود به محوطه بيرونی ساختمان سفارت 
ايران، بر سردر ورودی آن مستقر می شوند و همراه با برافراشتن پالکاردی که 

 .شعارهايی سر می دهند" آزادی"روی آن نوشته شده 
نفر در اين رابطه خبر داده و گفته است که اين رويداد  ١٠پليس هلند از بازداشت 

 .بدون درگيری و به صورت مسالمت آميز پايان يافته است
" صلح و اميد"پيش تر مخالفان دولت ايران در جريان برگزاری کنسرت موسيقی 

در روتردام هلند برای دقايقی آن را متوقف کرده و شعارهای سياسی سر داده 
 .بودند

ليس سوار هلند می گويد که از مليت و قصد اين افراد هنوز اطالعی ندارد اما 
ويديو قرار گرفته در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که وارد شدگان به 

 .محوطه سفارت ايران به زبان فارسی شعار سر می دهند
 .سفارت ايران در هلند در رابطه با اين رويداد توضيحی نداده است

برپايه ی گزارش های منابع خبری مستقل، در يک بيانيه مطبوعاتی بدون امضا 
که به زبان های فارسی، انگليسی و روسی منتشر شده گفته شده است که اين 

 آکسيون در همبستگی با مردم ايران برگزار شده است
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دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، . بيرون ارسال داشته است
 ): متن آن در پی می آيد(بدينوسيله پيام رئيس زندانی خود را منتشر می نمايد 

 
 با درود بر وجدان های پاک و بيدار 

 
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان موجوديت يافت تا  ٢٠٠۵در نهم آوريل 

کوششی باشد برای درخواست تضمين و تامين حقوق اساسی بشر، آزادی های 
اين . بنيادين و تالشی برای رهايی از بيم و نياز و تامين امنيت انسانی انسان ها

سازمان اعالميه جهانی حقوق بشر را منشور خود قرار داد و خود را متعهد 
گردانيد به اينکه برنامه ها و فعاليت هايش را در چارچوب منشور حقوق بشر 

انجام می دهد و به ديده بانی، حمايت و پاسداری از حقوق مصرحه و مورد تاکيد 
واقع شده در اعالميه جهانی حقوق بشر، ميثاق های ملل متحد، کنوانسيون ها، 

 . معاهدات، قراردادها و ديگر اسناد حقوق بشری می پردازد
اين سازمان که اينک نيم دهه عمر خود را در امنيتی ترين شرايط پشت سر نهاده 

وارد سال ششم فعاليت خود می شود، طی سه  -فروردين ٢١ –و از دهم آوريل 
سال گذشته در بدترين شرايط ممکن و فوق العاده ترين حالت امنيتی با مديری که 

زندانی بوده، بطور اضطراری به فعاليت ادامه داده است و در چنين وضعيتی 
اگرچه برخی از همکاران سازمان دست از فعاليت کشيدند، اما برخی از فعاالن 
با ايمان به رغم فشارها و احضارها و اخطارها، و در دل همه تهديدها، صحنه 

فعاليت را ترک نکرده و در کنار سازمان باقی مانده اند، کما اينکه من به دوستان 
توصيه کرده بودم، نظر به شرايط موجود داخلی کشور که امکان هرگونه فعاليتی 

را بسيار پرهزينه و خطرناک نموده و به جهت پيش گيری از هزينه های 
ناخواسته و احتمال دستگيری و بازداشت همکاران، دامنه فعاليت را به حداقل 

برسانند و اگرچه اين پيشنهاد عملی شده، با اين حال حداقل در دو ماه گذشته دو 
 . نفر از همکاران سازمان از جمله کاوه قاسمی کرمانشاهی بازداشت گرديده اند

با عنايت به شرايط موجود، ترديدی نيست که تالشگران جامعه مدنی و 
کوشندگان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هم اکنون در وضعيت بسيار 

دشواری بسر می برند، و من به عنوان عضوی از اين جامعه موافق تحمل هزينه 
های بی مورد و بدون نتيجه نيستم و اگر دوستانم در اين فضای امنيتی و جو 

ناامن موجود ناچار به کاهش فعاليت ها، بويژه کاهش و يا توقف فعاليت واحدهای 
خبری و گزارش گری سازمان گرديده اند، مطمئنًا اين تصميم رنج آور و در عين 

حال گريزناپذير در فقدان شرايط و عدم حداقلی از امنيت ودر پی تحديد و سلب 
اما اتخاذ چنين تصميمی و يا اقدام . هرگونه امکانی برای فعاليت، اتخاذ شده است

به کاهش مقطعی فعاليت برخی از واحدهای سازمان بطور قطع به معنی گردش 
سازمان دفاع از حقوق بشر . به انفعال و توقف فعاليت های اصلی نخواهد بود 

کردستان تحت هرگونه شرايطی به فعاليت خود ادامه خواهد داد و هيچگاه تصميم 
 . به توقف فعاليت نخواهد گرفت و هرگز چنين اتفاقی نخواهد افتاد

در پايان ضمن آرزوی آزادی همکاران در بندم و آزادی زندانيان سياسی و 
وجدانی و محروم شدگان بی گناه از آزادی، و با اميد به آزادی، ايجاد امنيت و 
فراهم آمدن امکان فعاليت آزادانه مدافعان و حاميان حقوق بشر و همه فعاالن 
مدنی و سياسی، سالروز تشکيل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به 

 . اعضاء، همکاران و کوشندگان حقوق بشر، تبريک و شادباش می گويم
 زندان اوين :تهران
  ٢٠١٠آوريل  ٧/ ١٣٨٩فروردين  ١٨

 هفتمين روز اعتصاب غذاي بهروز جاويد تهراني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به علت  ٧٨بهروز جاويد تهرانی از زندانيان سياسی قيام دانشجويی تير ماه  •

 ...انتقال انتقام جويانه به سلول های انفرادی اعتصاب غذا کرده است 
 : اخبار روز

در اعتصاب  ٧٨بهروز جاويد تهرانی از زندانيان سياسی قيام دانشجويی تير ماه 
 .غذا به سر می برد و امروز هفتمين روز اعتصاب غذای او آغاز شده است

به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران وی در اعتراض به انتقال 
خود به سلولهای انفرادی و شرايط طاقت فرسا و غيرانسانی هفت روز است در 

 .اعتصاب غذا بسر می برد
قيام  ١٣٨٧تير  ١٨بهروز جاويد طهرانی تنها زندانی سياسی بازمانده از 

او در اعتراض به انتقال به سلولهای انفرادی، شکنجه های . دانشجويان می باشد
فروردين ماه در اعتصاب غذا  ١١جسمی و شرايط طاقت فرسا و غيرانسانی از 

گزارش ها حاکی است که شرايط جسمی او به دليل شکنجه و . بسر می برد
 . اعتصاب غذا رو به وخامت گذاشته است

اين گزارش می گويد برای دومين بار متوالی، مدت بازداشت وی در سلولهای 
روز  ١۵انفرادی به دستور علی محمدی معاون زندان گوهردشت کرج برای 

علی محمدی او را به يکی از سلولهای انفرادی که شرايط . ديگر تمديد شده است
آن نسبت به ساير سلول ها بدتر است منتقل کرده و دو پاسداربند بنام های محسن 

خالصی و محسن بامداد که از شگنجه گران شناخته شده سلولهای انفرادی هستند، 
 .او را مورد شکنجه روحی و جسمی قرار می دهند

 :شرايطی که در سلول های انفرادی حاکم است به قرار زير می باشد
بار در روز حق استفاده از سرويسهای بهداشتی را دارند، غذای  ٣زندانيان 

زندانيان از کيفيت و کميت بسيار پايينی برخوردار است و زندانی در حد زنده 
ماندن غذا دريافت می کند، شکنجه زندانيان با باتون های برقی و ساير باتون ها 
صورت می گيرد، زندانيان هر چند هفته يکبار حق استفاده از حمام را دارند، به 

زندانی دست بند و پابند می زنند، از را از امکانات درمانی به طور کامل محروم 
 .می کنند، ارتباط زندانی را با خانواده و جهان خارج از سلول قطع می کنند

بنابر گزارش فوق، شکنجه و اذيت و آزار زندانی سياسی بهروز جاويد طهرانی 
به دستور سعيد شيخان از سربازجويان وزارت اطالعات و مسئول پرونده وی 

صورت می گيرد و توسط علی حاج کاظم، علی محمدی رئيس و معاون زندان، 
کرمانی و فرجی رئيس و معاون اطالعات زندان و حسن آخريان رئيس بند يک 

 .که نسبت به اين جاويد تهرانی کينه ی شخصی دارد صورت می گيرد
 

 سالروز تشكيل سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان 
 پيام محمدصديق کبودوند دبيرکل سازمان از زندان اوين

 
 ٢٠برابر با  ٢٠٠۵آوريل  ٩در روز : اشاره: پايگاه اطالع رسانی انسانيت

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به همت محمدصديق  ١٣٨۴فروردين 
با آغاز فعاليت اين سازمان و . کبودوند تاسيس و در تهران اعالم موجوديت کرد

با همت و کوشش و جديت کبودوند مساله حقوق بشر در کردستان و بويژه نقض 
حمايت . آن، به موضوعی قابل طرح در عرصه حقوق بشر بين الملل تبديل گرديد

و دفاع پيگيرانه کبودوند از حقوق بشر، بويژه حقوق بشر کردستان با واکنش 
بازداشت و  ١٣٨۶وی در بهار . قضايی دولت ايران روبرو شد -شديد امنيتی

زندانی گرديد و بنياد موجوديتی به نام دفاع از حقوق بشر و حمايت از حقوق 
بشر در کردستان به اقدام بر عليه امنيت ملی تعبير، و تاوان دفاع از حقوق بشر 

 . يازده سال حبس برای کبودوند به دنبال آورد
کبودوند که بيش از يکهزار روز است به جرم دفاع و حمايت از حقوق بشر 
تحمل کيفر حبس می نمايد، در آستانه ماه ورود به چهارمين سال حبس و در 
 آستانه ششمين سال فعاليت سازمان متبوع خود، پيامی را از درون زندان به 
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 دو عكس تازه منتشر شده از پيكر بانو زهرا كاظمي
 در پزشكي قانوني 

 
 

 : وبالگ چه ميشود مي نويسد
آه به   آانادايي -آاظمي خبرنگار ايراني ) زهرا)دو عكس از پيكر بانو زيبا 

و اوباشان او پس از تجاوز و ضربه به   دادستان تهران" سعيد مرتضوي"دست 
 ( ها در پزشكي قانوني گرفته شده است عكس(مظلومانه آشته شد  -سر

ابتدا از (   دقت آنيد اين عكسها را وزارت اطالعات خود به بيرون منتشر ميكند
تا .زيرا ميدانند آه عكسها سريعا در اينترنت منتشر ميشود ) طريق فيس بوك 

اطالعات آافي در دست مردم باشد و به ناگهان سوپاپ اطمينان را باز آنند و 
. زمينه را براي گرفتار آردن مرتضوي به عنوان يك مهره سوخته فراهم سازند

به دنبال حق هستيم و به خودي هم رحم   براي اينكه بگويند ما همواره  فقط
 .نميكنيم
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انی گيم، مدير اجرايی سازمان کانادايی مدافع آزادی بيان گفته که هدف از اين 
نگاران و نويسندگان زندانی در ايران بود  ارسال اين پيام برای روزنامه«اقدام، 

 «ايم ها را فراموش نکرده که ما آن
 

تن از نويسندگان و نخبگان جهان، خواستار آزادی  ٣۵٠٠بيش از 
 .نگاران و نويسندگان زندانی در ايران شدند روزنامه

ای  با انتشار بيانيه) شنبه سه(سازمان کانادايی مدافع آزادی بيان، روز گذشته 
ای  اهللا علی خامنه اعالم کرد که اين نويسندگان در قالب طوماری، از آيت

 .نگاران زندانی را صادر کند اند دستور آزادی روزنامه خواسته
 
نويس، پس از وقايع انتخابات رياست  نگار، نويسنده و وبالگ ها روزنامه ده

 .اند جمهوری ايران، بازداشت و زندانی شده
نگاران و  اند، اما بسياری از اين روزنامه گروهی از آنها با قيد وثيقه آزاد شده
 .برند سر می نويسندگان، همچنان در زندان به

امضا دارد، تحويل دفتر  ٣۵٠٠طومار درخواست نويسندگان جهان که بيش از 
 .نمايندگی دائم جمهوری اسالمی در سازمان ملل شده است

انی گيم، مدير اجرايی سازمان کانادايی مدافع آزادی بيان گفته که هدف از اين 
نگاران و نويسندگان زندانی در ايران بود  ارسال اين پيام برای روزنامه«اقدام، 

 «.ايم ها را فراموش نکرده که ما آن
ترين گزارش خود، اعالم کرده که در حال  نگاران در جديد کميته دفاع از روزنامه

 .برند سر می نگار در ايران در زندان به روزنامه ٣۵کم  حاضر دست
تحت فشار جسمی «نگاران زندانی،  اين کميته افزوده که بسياری از اين روزنامه

 .قرار دارند »و روانی شديد
 :نگاران گفته است جوئل سايمون، مدير اجرايی کميته حمايت از روزنامه

 «.بار است ها اسف نگاران در زندان وضعيت وحشتناک روزنامه»
 ۵٢اين کميته، اسفندماه سال گذشته اعالم کرده بود که جمهوری اسالمی با 

 .است »نگاران در جهان ترين زندان روزنامه بزرگ«نگار زندانی،  روزنامه
نگار  روزنامه ١٠٠نشريه توقيف و  ١٠ماه گذشته در ايران، بيش از  ١٠طی 

 .اند احضار و بازداشت شده
بنابر اعالم سازمان گزارشگران بدون مرز، ايران در زمينه آزادی مطبوعات در 

 .قرار دارد ١٧٢کشور، در رده  ١٧۵ميان 



 !آيينه شكست:  1389بودجه 
 جمشيد اسدی

 
برای سال ريالی ) 3.470.896.954.000.000(سه ميليون و چهارصد و هفتاد هزار و هشتصد و نود و شش ميليارد و نهصد و پنجاه و چهار ميليون کليات بودجه 

رأی مخالف و  62رأی موافق،  151مجلس با 15/12/1388جلسه با وجود مخالفت بسياری از نمايندگان و اعضای کميسيون اقتصادی مجلس سرانجام در  1389
 ). پيوست يک(نماينده حاضر به تصويب رسيد  ٢٢۶رأی ممتنع از مجموع  12

. بتر از پيش خواهد شد 1389اين قدر بدانيم که حال و روز اقتصاد و مردم ايران در سال . به اين بودجه ايرادهای فراوانی می توان گرفت که شرحشان خواهد آمد
همه اين . شد حاال اگر تحريم های جديدی هم از سوی جامعه بين المللی عليه کشور تصويب شود که به گمان قوی خواهد شد آن وقت اوضاع بدتر از بد خواهد

 !نابسامانی ها به شکرانه افتادن کشور به دست رهبر و رئيس جمهورش و يا برعکس
 مهم ترين ايرادهای اين بودجه کدامند؟  

 
البته دولت اليحه برنامه پنجم . عمر برنامه چهارم توسعه به پايان رسيده و برنامه پنج ساله پنجم هنوز تصويب نشده است. 1389نبود سند مرجع برای بودجه سال 

، نمايندگان مجلس تنها فرصت بررسی اليحه بودجه را  داشتتند و در بهترين حالت اليحه برنامه پنجم 1388را به مجلس ارايه داده است اما در مهلت باقی مانده سال 
 . توسعه را در سال آينده بررسی خواهند کرد

بر اساس برنامه چهارم توسعه بررسی و تصويب شده است و اين در حالی است که دولت احمدی نژاد تعهدی نسبت به برنامه چهارم از  1389بدين ترتيب بودجه 
 .بدين ترتيب دست احمدی نژاد و دوستانش برای اجرای خودکامه بودجه بازخواهد بود. خود نشان نداده بود

 
امسال . را با ديرکرد تقديم مجلس کرد 1389دولت محمود احمدی نژاد اليحه بودجه . ديرکرد در ارايه طرح بودجه از سوی دولت و نبود وقت کافی برای گفتگو

 .سه ماه برآورد کردروز تا  50اما بر اساس تجربه های پيش از اين، اين ديرکرد را می توان بين  .آذر به مجلس ارائه شود 15قرار بود اليحه بودجه تا پيش از 
يعنی آن چه را تصويب کردند بيشتر شکل و شمايل دولت کودتا بود . هر چه بود نمايندگان فرصت کمی برای بحث و گفتگو در مورد بودجه پيشنهادی دولت داشتند

 !اين هم از مجلس پشتيبان مردم. تا بود و وجود يک بودجه
 

بر . های انرژی، گرانی به دنبال خواهد داشت نقدی کردن يارانه ها و افزايش قيمت حاملو نيز  1389انبساطی بودجه سال ويژگی . زای و گرانی آفرين بودجه تورم
قلم کاال و خدمات اساسی چون بنزين و گاز و برق و نان، قند  16به اجرا گذاشته خواهد شد، در مدت پنج سال يارانه  1389اساس قانون حذف يارانه ها که در سال 

دالر  49دالر برای هر واحد مصرف داخلی انرژی، معادل يک بشکه نفت خام، به  9.8بدين ترتيب بهای حامل های انرژی از . و شکر و روغن حذف می شود
 .يعنی پنج برابر افزايش. افزايش خواهد يافت

و افزايش پنج برابری قيمت حامل های انرژی در سال آينده، نرخ  1389گفتنی است که مرکز پژوهش های مجلس پيش بينی کرده بود که با اجرای اليحه بودجه 
 .درصد برآورد بودند 50را تا سرحد  1389برخی از نمايندگان، همچون احمد توکلی افزايش تورم در سال . درصد خواهد رسيد 35تورم به 

تومان  980کمااينکه اين اليحه بر مبنای هر دالر . خود اليحه بودجه هم کاهش ارزش ريال را پذيرفته است. خوب، بدين ترتيب سال آينده سال گرانی خواهد بود
توان انتظار داشت که برابری ارزش ريال در برابر دالر در  بر اين اساس می. تومان بود 950معادل  1388بسته شده اس در حالی که قيمت دالر در بودجه سال 

بدين ترتيب . تومان سقوط خواهد کرد 4000-3000تشديد گرانی ارزش ريال حتی ممکن است برای هر دالر به با  .بازار غيررسمی ارز ايران بازهم کاهش يابد
ينه های جاری هز واردات هم گران خواهد شد و در نتيجه بازهم سهم بيشتری از درآمد نفت و گاز، به جای سرمايه گذاری در کارهای عمرانی و آينده ساز، صرف

 . و آينده سوز خواهد شد
اما اين . شودالبته گويا بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار است بيست درصد درآمد نفت و گاز به حساب جديدی به نام صندوق توسعه ملی ريخته 

 ). 2پيوست (تاسيس کند  1389صندوق تا به امروز که ايجاد نشده و بنا بر اصلی از اليجه بودجه دولت موظف است آن را تا آخر فروردين ماه 
 

در پی آن چه شرحش رفت، يعنی سهم کاهش يابنده پول نفت برای کارهای عمرانی، توليد افت خواهد کرد و بيکاری افزايش خواهد . رکود توليد و رشد بيکاری
 . شرحش گرانی هم که رفت. يافت

 2.2المللی پول، بدون اجرای قانون هدفمند کردن حامل های انرژی، رشد اقتصادی سال آينده را در حدود  صندوق بين. پيش بينی ها هم کمابيش از همين مايه اند 
رکود اقتصادی در . درصد برآورد کرده بود 2.7تا  2.5را در حدود  1389بانک مرکزی نيز  نرخ رشد توليد ناخالص داخلی در سال . درصد برآورد کرده است

 .به کمتر از نصف در سال گذشته رسيد 1387آغاز شد، به طوری که نرخ رشد اقتصادی از باالی شش درصد در سال  1388کشور عمال از سال جاری 
و سياست هايی چون افزايش پنج برابری قيمت  1389اما حاال با توجه به رکود جهانی و تحريم های پيشين و پيش رو عليه ايران و نيز اجرای اليحه بودجه سال 

درصدی برای  8تا  6اين نرخ رشد کجا و نرخ رشد . در صد و حتی منفی شدن آن کم نيست 1.5تا  1389حامل های انرژی امکان سقوط رشد اقتصادی در سال 
 .سال گرانی و بيکاری خواهد بود 1389به يک سخن بايد گفت که به شکرانه اين بودجه و دولت کودتا، سال ايست افزايش بيکاری کجا؟ 

درصدی بودجه عمرانی در راستای تحقق نرخ رشد هشت درصدی برنامه پنجم و فعال کردن بخش خصوصی هيچ انگيزه ای جز  70در اين شرايط اعالم رشد 
 .مردم فريبی و کوشش برای خام کردن سازمان های اقتصادی بين المللی ندارد

 
طرح بودجه پيشنهادی از سوی محمود احمدی نژاد مبهم است و بدين ترتيس باعث تعهد ويژه ا ی از سوی . ناروشنی در مسئوليت و خودکامگی در مديريت بودجه

.  انجام خواهد شد آن دولت در برابر مجلس، حتی اين مجلس مطيع، نمی شود و بدين ترتيب بودجه سال آينده به مقدار بسيار زيادی به سليقه دولت و به ويژه رئيس
بدين ترتيب . ی دهدا مناروشنی بودجه عمدتا به دليل ويژگی هايی در بودجه است که به دولت اجازه و اختيار جابجايی گسترده ميان اعتبارات رديف های گوناگون ر

مثال توجه کنيد به دو اصل . با تصويب اين بودجه مجلس هفتم به طور رسمی از حق خود در مورد  نظارت به اجرای بودجه توسط دولت  صرف نظر کرده است
 :1389زير در بودجه 

از محل %) 10(ای مندرج در اين قانون حداآثر تا ده درصد  اعتبارات هريك از رديف های متفرقه، اعتبار تملك دارايی های مالی و هزينه -هـ
جمهور  ريزی و نظارت راهبردی رئيس ای توسط معاونت برنامه آاهش اعتبارات ساير رديف های متفرقه، اعتبار تملك دارايی های مالی و هزينه

 .باشد قابل افزايش می
ای بودجه عمومی  از اعتبارات تملك دارايی های سرمايه%) 1(ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، تا يك درصد  از اعتبارات هزينه%) 5/0(تا نيم درصد  -و

ای شرآت های دولتی و  های سرمايه از مجموع هزينه%) 5/0(های شرآت های دولتی، تا نيم درصد  از مجموع هزينه%) 25/0(دولت، تا بيست و پنج صدم درصد 
های پژوهش های آاربردی ساير فصول، با تأييد معاونت  ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه از اعتبارات هزينه%) 50(پنجاه درصد 

 جمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومی و ساير  ريزی و نظارت راهبردی رئيس برنامه
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قوانين و مقررات عمومی آشور و با رعايت قانون نحوه هزينه آردن اعتباراتی آه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومی و ساير 

 .شود هزينه می - 19/11/1364مصوب  -مقررات عمومی دولت مستثنی هستند
 

با وجود فرامين رهبر و تبليغات احمدی نژاد در مورد واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، اقتصاد ايران در . سرکردگی دولت و فشار بر بخش خصوصی
هزار ميليارد تومان در سال  198چه در بودجه اين سال باز هم سهم شرکت های دولتی در بودجه افزايش يافته است، از . دولتی تر از پيش خواهد شد 1389سال 

 ! درصد 40يعنی افزايشی در حدود . 1389هزار ميليارد تومان در سال    250به   1388
اما اين بار اين دولت کودتا و پاسداران رانت خوار سرسخت است . البته تا جمهوری اسالمی بوده، هميشه سهم دولت در سياست و اقتصاد کشور افزايش يافته است

 .که فرادست می شود
 

اما چون سود روشن نيست رقم . شرکت های دولتی به امور فرهنگی اختصاص يابد  قرار است سه درصد سود ويژه. پشتيبانی از رانت خواران حامی و همراه
يعنی هيچ دستگاهی نه از آن اطالعی . از آن گذشته  هيج کس، حتی وزيری هم برای اجرا و پاسخگويی تعيين نشده است. کمک به فرهنک هم هنوز روشن نيست

 .از اين بودجه بهره مند خواهند شد" فرهنگيان"اما همگان کمابيش می دانند کدام . دارد و نه بر آن نظارتی
 :بياورم 3پس بگذاريد به فراز هايی ازنوشته ای اشاره کنم و زبده آن را در پيوست ! می گوييد، نه

 ميليون تومان 200مشايي رئيس دفتر رئيس دولت، يك ميليارد و  به رياست رحيم) موسسه مهدويت(موسسه آينده روشن 
 ميليون تومان  337نژاد  بنياد فرهنگي موالنا وابسته به حميد موالنا، مشاور احمدي

مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رئيس هيات امنا ... ميليون تومان  200... مجتمع علمي، فرهنگي و تاريخي ربع رشيدي 
نا ام در اين مجتمع بوده و سيد محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و کامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوری نيز اعضاي اين هيات

 .هستند
 ميليون تومان،  500مرکز اسناد انقالب اسالمی به رياست حسينيان با سهم 

 ميليون تومان،  300سينا با سهم  بنياد بوعلی
 ميليارد تومان،   10يزدی است، اهللا مصباح موسسه آموزشی امام خمينی قم وابسته به آيت

 ميليون تومان،  299موسسه پرتو ثقلين 
 النجات هر يک با سهم يک ميليارد تومان الهدی و سفينه موسسات مصباح

 ...ميليون تومان  200کانون نويسندگان قم با سهم 
 

های دولتی  مثال در ازای واگذاری بنگاه. کسب بسياری از درآمدهای پيش بينی شده در بودجه اگر نامکن نباشد، بسيارسخت و دشوار است .دشواری تحقق بودجه
 .درآمد نفت هم با بهای باال برآورد شده است. هزار ميليارد تومان برآورده شده است که در شرايط تحريم و رکود کنونی شدنی به نظر نمی رسد 10درآمدی بيش از 

پس هر چقدر بودجه . خوب حاال چرا حاکميت پادگانی و احمدی نژاد اين قدر اصرار دارند که درآمدها را باال نشان دهند؟ چون بودجه بايد هميشه در تراز باشد
در اين مورد که احمدی نژاد کم . حاال درآمد واقعی نشد، درآمد دروغی. احمدی نژاد در پی افزايش بودجه باشد، بايد نشان دهد که همتراز آن درآمد خواهد داشت

 .نمی آورد
ها و تملك  هزينه(در بودجه به دولت امکان داده است که سقف مصارف عمومی ) ای و مالی درآمدها و واگذاری دارايی های سرمايه(اما بيش برآورد منابع عمومی 

دولت نتواند به اندازه برآورد بودجه کسب  1389اشکال اين کار در کجاست؟ در اين که وقتی در درازنای سال . خود را نيز باال برد) ای و مالی دارايی های سرمايه
در اين شرايط محمود احمدی نژاد چه خواهد کرد؟  از آن جا که وی در گذشته عمدتا سه راه در رفت . درآمد کند، نيز نخواهد نتواتست به تعهدات خود را عمل کند

کاستن ازهزينه های عمرانی و ) 1: از کسری بودجه را برگزيده است، در سال آينده هم به گمان قوی يکی از همان راه ها يا ترکيبی از آن را برخواهد گزيد
ايجاد پول مصنوعی و به ويژه واداشتن ) 3واداشتن مجلس به صدور اجازه برای برداشت از حساب ذخيره ارزی و سرانجام ) 2اختصاص آن به هزينه های جاری، 

 .بانک مرکزی به اعطای وام
مثال با فدا کردن هزينه های  عمرانی، انجام طرح های عمرانی بيش از حد به تاخير خواهد . روشن است که اين هر سه برای اقتصاد و بلکه کل کشور زيانبارند

 .های کشور بدون کوچک ترين استفاده ای مستهلک خواهد شد و همچون پيش رشد اقتصادی کاهش خواهد يافت افتاد و  سرمايه
 

اين ادعا بر چه پايه ای است؟ بر اين پايه که . اين بودجه به تدريج کشور را برای زندگی در گسست با اقتصادی جهانی آماده می کند. گسست از اقتصاد جهانی شده
ی عليه ايران و صادباوجود تقاضای پايدار برای نفت و گاز و سودآوری باالی توليد و تجارت در اين صنايع، شرکت های بين المللی، با توجه به تحريم های اقت

 .تداوم تنش افروزی های محمود احمدی نژاد، حاضر به سرمايه گذاری در ايران نيستند
با توجه به ناممکنی جلب سرمايه گذاری های خارجی، به دولت اجازه داده است که برای تامين منابع مالی برای طرح های نفت، گاز،  1389از همين رو بودجه 

با توجه به مشکالتی که شرحشان رفت در مورد طرح . صورت ارزی دولتی منتشر کند پتروشيمی و پااليش و پخش اوراق صكوك اسالمی و يا اوراق مشارآت به
پيوست (است ده های ديگری هم چون آب و خاك و آشاورزی، زيست محيطی و پدافند، نيز به دولت اجازه انتشار اوراق صكوك اسالمی و يا اوراق مشارآت داده ش

4 .( 
در حقيقت صکوک نوعي گواهي سرمايه گذاري مشاع با پشتوانه ترازنامه و . شايان يادآوری است که صکوک به معنای اوراق قرضه بر اساس شريعت اسالم است

ي بدون خلق ها دارايي هاي فيزيکي شرکت هاي خاص است و نمی تواند پشتوانه مالي داشته باشد که براساس فعاليت هاي سفته بازي و سوداگرانه و يا فعاليت
 .ارزش و کار باشد

 چرا؟. اما اين هم گره ای از کار فروبسته جمهوری اسالمی خامنه ای ـ احمدی تژاد نخواهد گشود
مرز دچار ون نخست بدين دليل که در اين شرايط کمتر کسی مشتاق آن است که در کشوری سرمايه گذاری کند که در درون مرز مورد اعتراض مردم است و در بر

با اين پول قرار است از کدام شرکت تجهيزات اکتشاف و . دوم آن که گيرم به طريقی اوراق قرضه جمهوری اسالمی فروخته و پولی جمع شد. تحريم بين المللی
 استخراج نفت و گاز خريده شود؟ مگر نه اين که بزرگ ترين شرکت های تجهيزات نفت و گاز آمريکايی هستند؟

 
 



 )به ريال(آل آشور از حيث منابع  1389بودجه سال . 1پيوست 

 خانه ملت منتشر آرد، 1389گزارش آميسيون تلفيق در مورد اليحه بودجه : ماخذ

 

 درصدی بودجه خواص ١۴٢افزايش : ١٣٨٩بودجه سال . 3پيوست 
 

همراه [درصدي    ١۴٢.۵افزايش آمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در بودجه سال آتي است تا با رشد                  ...   ):Sat / 30 01 2010 / 21:35(تهران امروز   
 ] بوده است

بر همين  .  اند  شخص افزايش يافته    ۵٨شخص حقيقي و حقوقي غيردولتي به           ٣٨نيز افزايش يافته و      ...  در عين حال رديف اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي             ...  
 .ميليون تومان رسيده است ٧١٧ميليارد و  ٩٣ميليون تومان به  ۵١٧ميليارد و  ۴٣از ... اي به اشخاص حقيقي و حقوقي  اساس آمك هزينه

ميليون   ٩٠٠ميليارد و     ۶٣ميليون تومان به       ۵٠٠ميليارد و     ٢١اي در اين جدول و براي آمك به اين اشخاص از                  هاي سرمايه   اين در حالي است آه تملك دارايي        
 .آشد درصدي را به تصوير مي ١۴٢.۵تومان افزايش يافته است آه مجموع اين دو رقم رشد 

جلس و  جمهوري و مجموعه اشخاص حقيقي و حقوقي زير نظر آن نيز در مقايسه با ساير نهادها چون م                           در عين حال بودجه مستقيم و غيرمستقيم نهاد رياست           ...  
يا به نوعي   ...  زير نظر دولت    ...  آه اشخاص حقيقي و حقوقي      ...  نتيجه آن   . ...  مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام گوي سبقت را از همگان ربوده است 

  ....توجهي دارند  افزايش بودجه قابل... حامي دولت 
. ميليون تومان رسيده است     ٧١٧ميليارد و     ٩٣ميليون تومان به      ۵١٧ميليارد و     ۴٣اي به اشخاص حقيقي و حقوقي در اين جدول از               بر همين اساس آمك هزينه    ...  

ميليون   ٩٠٠ميليارد و     ۶٣ميليون تومان به       ۵٠٠ميليارد و     ٢١اي در اين جدول و براي آمك به اين اشخاص از                  هاي سرمايه   اين در حالي است آه تملك دارايي        
آمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در بودجه          [افزايش  ...  از  .  آشد  درصدي را به تصوير مي      ١۴٢.۵تومان افزايش يافته است آه مجموع اين دو رقم رشد            

 ، ]سال
 ....ميليون تومان است ٢٠٠آن معرفي آرده، يك ميليارد و   مشايي رئيس دفتر رئيس دولت خود را موسس آه رحيم) موسسه مهدويت(سهم موسسه آينده روشن 

 ...ميليون تومان  ٣٣٧نژاد  سهم بنياد فرهنگي موالنا وابسته به حميد موالنا، مشاور احمدي
مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رئيس هيات امنا در اين ... ميليون تومان  ٢٠٠... مجتمع علمي، فرهنگي و تاريخي ربع رشيدي 

 .دستنمجتمع بوده و سيد محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و کامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوری نيز اعضاي اين هيات امنا ه
 ميليون تومان،  ۵٠٠مرکز اسناد انقالب اسالمی به رياست حسينيان با سهم ... 

 ميليون تومان،  ٣٠٠سينا با سهم  بنياد بوعلی
 ميليارد تومان،  ١٠با ] يزدی است اهللا مصباح آه متعلق به آيت[موسسه آموزشی امام خمينی قم 

 ميليون تومان،  ٢٠٠موسسه پرتو ثقلين با 
 النجات هر يک با سهم يک ميليارد تومان الهدی و سفينه موسسات مصباح

 ...ميليون تومان  ٢٠٠کانون نويسندگان قم با سهم
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درآمدها و واگذاری : منابع بودجه عمومی دولت
 :ای و مالی، شامل دارايی های سرمايه

يك ميليون و دويست و شصت و چهار هزار و سی 
 ميليارد و هفتصد و نوزده ميليون

1.264.030.719.000.000 

يك ميليون و يكصد و هفتاد و دو هزار و پانصد و نود و  منابع عمومی
 هفت ميليارد و ششصد و سی و شش ميليون

1.172.597.636.000.000 

ها و مؤسسات  درآمدهای اختصاصی وزارتخانه
 دولتی

نود و يك هزار و چهارصد و سی و سه ميليارد و هشتاد و 
 سه ميليون

91.433.083.000.000 

بودجه شرآت های دولتی ، بانك ها و مؤسسات 
 انتفاعی وابسته به دولت

دو ميليون و پانصد و سه هزار و هشتصد و پنجاه و 
 هشت ميليارد

2.503.858.000.000.000 
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 صدور اوراق صكوك اسالمی و اوراق مشارآت. 4پيوست 

 
ريزی و    صورت ارزی دولتی و با تأييد معاونت برنامه         شود پس از بررسی شرايط صدور اوراق صكوك اسالمی و يا اوراق مشارآت به         به دولت اجازه داده می -ب 

های زيربنايی  يورو اوراق مشارآت جهت تأمين مالی پروژه) 1.500.000.000(جمهور نسبت به صدور حداآثر يك ميليارد و پانصدميليون  نظارت راهبردی رئيس
 .المللی اقدام نمايد دار در بازارهای مالی بين اولويت) از جمله طرح های آب و خاك و آشاورزی(ای انتفاعی مربوط به شرآتهای دولتی  توسعه

 .باشد های مذآور می بازپرداخت و تضمين اصل و سود اوراق مشارآت با شرآت
مرآزی جمهوری  جمهور و با همكاری وزارت اموراقتصادی و دارائی و بانك              ريزی و نظارت راهبردی رئيس      نامه اجرائی اين جزء به پيشنهاد معاونت برنامه         آئين

 .رسد اسالمی ايران به تصويب هيأت وزيران می
در راستای تأمين منابع ارزی مورد نياز طرحهای        )  نفت، گاز، پتروشيمی و پااليش و پخش      (شود از طريق شرآتهای تابعه ذيربط         به وزارت نفت اجازه داده می       -ج  

) 5.000.000.000(گذاری در دست اجراء خود پس از تأييد بانك مرآزی جمهوری اسالمی ايران نسبت به انتشار به ترتيب شرآت نفت تا مبلغ پنج ميليارد                            سرمايه
المللی اقدام    يورو اوراق صكوك اسالمی و يا اوراق مشارآت ارزی در بازارهای مالی بين             )  1.000.000.000(يورو و سه شرآت ديگر هرآدام تا مبلغ يك ميليارد            

 .باشد بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شرآت های مذآور می. نمايد
اع و  دف  به شرآت ای بخش صنعت و معدن، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازی صنايع معدنی ايران، صنايع وابسته به وزارت                  -د 

وجيه فنی و    گذاری در طرح های انتفاعی دارای ت           شود در راستای تأمين منابع ارزی برای سرمايه             پشتيبانی نيروهای مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده می               
يورو اوراق  )  2.000.000.000(اقتصادی، زيست محيطی و پدافند غيرعامل و پس از تأييد بانك مرآزی جمهوری اسالمی ايران نسبت به انتشار تا مبلغ دوميليارد                       

 .باشد بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شرآتهای مذآور می. المللی اقدام نمايد صكوك اسالمی و يا اوراق مشارآت ارزی در بازارهای مالی بين
هزار ميليارد    شود با اطالع وزارت آشور تا سقف پنجاه       های مرآز استان، آالنشهرها و شهرداريهای با جمعيت باالی يكصدهزارنفر اجازه داده می به شهرداری -هـ 

های فرسوده شهری و انتقال پادگانها و مراآز نظامی و توسعه حمل   ريال اوراق مشارآت برای اجراء طرحهای عمرانی، نوسازی بافت) 50.000.000.000.000(
ميزان سپرده اوراق   .  و نقل عمومی پس از هماهنگی با بانك مرآزی جمهوری اسالمی ايران و با تضمين خود از جمله اموال اختصاصی شهرداری منتشر نمايد                               

 .شود آه در حساب سپرده آوتاه مدت نگهداری شود آل ارزش اوراق مشارآت تعيين می  %)5(درصد مذآور توسط بانك مرآزی يا بانك عامل حداآثر پنج
ای پارس جنوبی و طرحهای  طرحهای توسعه -شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارآت در راستای تأمين منابع مورد نياز  به وزارت نفت اجازه داده می -و

ريال اوراق مشارآت با سود تشويقی پس از تأييد شورای پول و اعتبار             )  50.000.000.000.000(هزار ميليارد     ای پااليش و پخش و پتروشيمی تا مبلغ پنجاه          توسعه
 .بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق توسط شرآتهای ذيربط خواهد بود. منتشر نمايد

 .باشد تمديد مصوبات اين بند درسال بعد مستلزم تصريح جزء به جزء آن می -ز
ده هزار    جمهور مبلغ   ريزی و نظارت راهبردی رئيس       شود به پيشنهاد وزارت نيرو و موافقت معاونت برنامه            به شرآتهای آب و فاضالب شهرها اجازه داده می            -ح

تضمين اصل و سود و بازپرداخت اين        .  ريال اوراق مشارآت ريالی برای تكميل طرحهای نيمه تمام آب و فاضالب منتشر نمايد                )10.000.000.000.000(ميليارد  
 .باشد اوراق با شرآتهای مذآور می
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 نقش جامعه و قانون در جدائي نهاد دين از نهاد حكومت
 حسن شريعتمداری

 
 

اما جدائی دو نهاد که هر دو حوزه عملشان انسان . سکوالريسم در ترجمان سياسی خود در جدائی نهاد دين از نهاد حکومت معنی می يابد
 .اجتماعی است، ناگزير در محدوده صرف سياسی نخواهد ماند

ديگر رايطه مکلف مقلد نخواهد بود و از سوی ،دريک جامعه سکوالر نوع رابطه شهروند با حقوق برابر، از يک سو با دين و روحانيت متولی ان
 .ديگر، با دولت نيز رابطه رعيت يا امت نخواهد داشت
 ]:١[شرايط يک جامعه سکوالر معموال چنين بيان ميشود

 -جدائی نهاد دين از نهاد حکومت
بين باورمندان به اديان مختلف و يا بی  ،بيطرفی کامل حکومت نسبت به اديان و گرايش های معنوی ويا غيرباورمندان به دين وعدم تبعيض درحقوق شهروندی -

 دينان
 آزادی دين و مذهب و نيايش و عدم وجود مذهب رسمی در قانون اساسی -
 امکان دسترسی شهروندان جامعه به همه مناصب حکومتی بدون توجه به باورهای مذهبی شان -
 عدم دخالت قوانين دينی در تقنين قضاوت و آموزش همگانی -

د را در قانون خو در يک نظام مبتنی بر دموکراسی قانون اساسی قرارداد اجتماعی بين مردم و حکومت است و قواعد اساسی ذکر شده در باال ابتدا تبلور حقوقی
 .اساسی يک مملکت پيدا می کند

 .برابری حقوق شهروندی و آزاد يهای فردی و مدنی منافات دارد،آزادی وجدان،وجود دين رسمی در قانون اساسی با آزادی اديان
قدرتش آزادی را از همه حتی خالص ترين باورمندان آن  ،بر آمدن حکومتی دينی منبعث از آن است که در نهايت ،نتيجه بالفصل وجود دين رسمی در قانون اساسی

 .دين نيزسلب می نمايد
جای قانون  ،آن هم صرفا در تفسير ديوانی آن ،اراده ملت فقط هنگامی و تا ان جا که ديوانساالران دين مدار راب ه کار آيد به حساب خواهد امد و احکام دين رسمی

 .راخواهد گرفت
 .ساله ماست و حاجت چندانی به واشکافی بيشتر نيست ٣٠آن چه گفته آمد، همه تجربه پسينی 

 .واضح است که سکوالر بودن حکومت شرط الزم دموکراسی است ولی شرط کافی آن نيست
فاشيسم و کمونيسم ايدئولوژی رسمی همان نقش مذهب را در درآميزی با حکومت بازی  ،ناسيونال سوسياليسم ،در نظام های ايدئولوژيک مانند ناسيوناليسم افراطی

 .می نمايد
نهادهای مردم بنياد و احزاب غير دولتی و انتخابات آزاد و عادالنه برای گردش متناوب قدرت بين احزاب و نخبگان اجتماع از  ،مطبوعات آزاد ،تکثر اجنماعی

 .شرائط ضروری برپائی و پابرجائی هر دموکراسی است
 است ها عدم تنافر قوانين و آنين دادرسی و احکام دادگاه ها با حقوق بشر و کنوانسيون های بين المللی ديگر نيز از چمله شرايط ضروری دموکراسی

تجارب گوناگونی را پشت سر نهاده است و اينک به نظر م يرسد بيش از هر زمان ديگری آماده پذيرش تغييرات اساسی  ،جامعه ما صد و اندی سال پس از مشروطه
 .درجهت برپائی يک نظام مبتنی بر دموکراسی پارلمانی و حقوق شهروندی است

 .جستجوی راه گذار از نظام واليت فقيه به نظمی نوين بر مبنای سکوالريسم و پلوراليسم اجتماعی و دموکراسی پارلمانی است،گفتمان غالب اينک درفضای جامعه 
 .به دموکراسی نمونه فرانسوی فرآيند گذار بيشتر پرداخته اند ،در جستحوی مدل های گذار ،انديشمندان ما اغلب

 .تقابل روشنفکران آته ايست و کليسای فرانسه است ،وجه بارز نمونه فرانسوی اين فرآيند
ملت و دموکراسی دارد که چه بسا با آن چه  –اروپا و آمريکا نمونه های ديگری مانند نمونه انگليسی و آمريکائی تاسيس دولت  ٩ و  ١٨اما تاريخ پرحادثه قرون 

 .درجامعه ما در حال وقوع است تشابهات بيشتری داشته و توجه به آن ها آموزنده تر باشد
درسی يرای ماست که  ،و در جنگ های استقالل ]٢[باپتيست ها و اوانگايست ها در بيداری بزرگ،نقش پوريتان ها در ساختن آمريکای مدرن و کالونيست ها

 .نيروهای مذهبی در تجربه گذار به دموکراسی می توانند نقش بسيار مهم و مثبتی ايفا نمايند
) ١٨۴۴-1١٨٠۵(شايد جالب توحه باشد که اولين باردر تاريخ معاصر اصطالح آمريکا جوزف اسميت Theo Democracy] ٣[يا دموکراسی دينی را اولين 

 .بنيانگزار فرقه مورمون ها يه کار برد
شت و در مدل دا او در مدل دموکراسی دينی خود که البته قبل از ناسيس دموکراسی مدرن آمريکا بود به جدائی نهاددين از نهاد حکومت و آزادی مذهب اعتقاد

 .سياسی خود تنها نرم های اخالق مسيحی را زمينه فراگير وحدت جامعه آمريکا می دانست
معتقد بود که حکومت حقيقی خدا به دست مسيح و پس از ،جالب اين است که او نيز شبيه عقيده شيعه به ظهور مهدی موعود و برپائی حکومت عدل به دست او

 .او استدالل می کرد که ايمان واقعی فقط با آزادی وجدان مذهبی امکان پذبر است. بازگشت مجددش به زمين عملی خواهد شد
ه نتايج مشابهی ز بامروز نيز هرچند بسيار دير و پس ازگذشت سی سال تجربه تلخ ولی با کمال خوشبختی بسياری از روشنفکران دينی و گروهی از روحانيون ما ني

از نهاد حکومت را ين رسيده اند اميد اين است که آنان نيز مانند پوريتان ها و کالونيست ها و مورمون های جفرسونی دين سکوالر و آزادی مذهب و جدائی نهاد د
 .اساس مدل های خود برای عبور از بحران کنونی قرار دهند

در اذهان انديشمندان دين باوری که اغلب عمری را در دلبستگی به  ،نفوذ انديشه اسالم سياسی در ترجمان شيعی و مدل بسيار عقب مانده تر آن يعنی واليت فقيه
سريع و تمام عيار ور رهبر فرهمتد انقالب و وابستگی به نظام جمهوری اسالمی طی کرده اند، چنان عميق رد پای خود را در اذهان آنان گذاشته است که انتظار عب

 .آنان به دموکراسی سکوالر کار آسانی نيست
 .در افکار خود با شجاعت قابل تحسينی تجديد نظرهائی اساسی کرده اند ،امروز اغلب آنان در مسير حوادث پيش آمده

عبور از اين خوان آخرين را برای رسيدن به انديشه ئی تبعيض ستيز و  ،در مبارزه با استبداد واليت فقيه ،اين کار شايد در کنار همراهی چشمگير آنان با مردم
 .آسان تر از آن چه که در بدو امر به نظر می ايد، بسازد،از مسير باورهای دينی و توجيهات نظری،دموکرانيک

کاربردی جز بنای سيستم نظامی مبتنی بر تبعيض ،محمل انديشه تماميت خواهی است و در تفسير دموکراتيک تر خو دنيز ،اسالم سياسی در شکل دست نخورده خود
 .ندارد

قادر به پذيرفتن دين ،حتی در صورت پشت کردن به جمهوری اسالمی و نظام واليت فقيه ،بدون رويکردی انتقادی نسبت به اسالم سياسی،روشنفکران دينی ما
 .نخواهند شد ،سکوالر که در تعبير فرهنگی و اجتماعی اش همان دين مدنی است

 .اسالم سياسی درجهان شيعی يک اتديشه وارداتی بيش نيست
و سپس بوسيله ساير انديشمندان مصری اخوان )١٩۴٩-١٩٠۶(ابتدا به وسيله حسن البنا  ،اسالم سياسی در دوران ضعف و سپس اضمحالل امپراطوری عثمانی

 پايه ريزی شد و هدفش احياء مجدد عظمت تمدن رو به زوال اسالمی بود که در روياروئی با تمدن جديد عالئم کهن سالی  ،)١٩۶۶-١٩٠۶(مانند سيد قطب ،المسلمين



 .و ضعف در آن پديدار بود
به تدريج . می ديدار اين انديشه که ساده نگر و سطحی بود داليل سقوط را در اختالف مسلمين، انحراف از اسالم دوران پيامبر و خلفا و نقشه های شيطانی استعم

 .انديشه رجعت به ساليان صدر اسالم و اتحاد مسلمين در سراسر جهان اسالم گسترش يافت
 .در دوره ناصرالدين شاه قاجار اولين مبلغ اين انديشه در ايران بود و بعضی او را پايه گذار اين مکتب می دانند) ١٨٩٧-١٨٣٨(سيد جمال الدين اسدآبادی

به صورت  -رهنمای حقايق يا نماينده حقايق نورانی اين جهان بزرگ -با چاپ کتاب ،در زمان شاه)١٩۴۶(و سازمان فدائيان اسالم ) ١٩۵۵-١٩٢۴(نواب صفوی
 .قانون اساسی حکومت اسالمی و سپس با ترور مخالفين و ايجاد رعب و وحشت نخستين گام ها رادر اين مسير برداشتند

-١٩٠٢(در ساختن مدلی سياسی از اسالم شيعی برای رقابت با چپ انقالبی آن روز بسيار تاثيرگذار بود ولی نهايتا اين آيت اهللا خمينی) ١٩٧٧-١٩٣٣(دکتر شريعتی
مدلی که تلفيقی از مدل دموکراسی دينی به . آن را به مدل حکومتی تبديل نمايد ۵٧بود که توانست سنتز فقهی اين انديشه وارداتی را بومی کند و در انقالب ) ١٩٨٩

 .و حکومت روحانيت شيعی بود) ١٩٧٩-١٩٠٣(سبک سيد ابوالعال مودودی پاکستانی 
 :مشخصات مشترک مدل های مختلف اسالم سياسی عبارتند از

 اسالم سياسی خواستار تجديد عظمت مسلمانان از طريق اتحاد ان هاست -
 اسالم سياسی خواستار ايجاد حکومتی واحد درجهان اسالم برای عملی کردن اين اتحاد است -
 اسالم سياسی خواستار اجرای شريعت به جای قانون است -
 اسالم سياسی از دموکراسی دينی شورا و از رای بيعت را می پذيرد -
 .اسالم سياسی خصم پلوراليسم است و از مدرنيسم استفاده از علم را تا ان جا که با شريعت در تناقض نباشد، می پذيرد -
نئوکلنياليسم و امپرياليسم هدف اصلی شان فروپاشی شوکت خيره کننده اسالمی بوده و يهود در اين  –کلنياليسم . اسالم سياسی رقيب حود را تمدن غربی می داند -

 .کار نفشه اصلی را کشيده اند
 .ان باشدجه در عصر جديد وجود اسرائيل در خاورميانه مانع اصلی اتحاد مسلمين است و سياست خارجی حکومت اسالمی بايد در جهت زدودن اسرلئيل از نقشه -

وق در اين راه و شبنا بر آن چه که رفت واضح است که چرا بدون پاک شدن اين مدل فريبنده و پر تاثير از اذهان کسانی که عمری را در همراهی همراه با شور 
 .جائی برای دين سکوالر مدنی باقی نخواهد ماند. پرخطر و خطا به هدر داده اند
 :برخالف اين مدل دين مدنی

 ادعا و انگيزه تبديل شدن به بديل حکومتی ندارد -
 هدفش احيا گذشته نيست و رو به آينده دارد -
 تعليماتش در تطابق حداکثری با جامعه و نهادهايش جزئی از جامعه مدنی است -
 .هدف اصلی اش ارتقا اخالقی جامعه از طريق گسترش معنويت است -
 روشش شرکت در خدمات نيکوکارانه اجتماعی در همکاری با دبگر نهادهای مردم بنياداست -
 نه خود در حکوکت شرکت می کند و نه اجازه دخالت حکومت را در نهادهايش می دهد. نهادهايش مردم بنيادند -
 .به دنبال صلح و مسالمت اجتماعی است و همزيستی با اديان ديگر و با ييدينان را می پذيرد -
 .دخالت در قانون گذاری و قضاوت را وظيفه خود نمی داند -

آقای . يرا باشدپذ دين مدنی در شکل سنتی خود درايران قبل از انقالب وجود داشت ولی البته احتياج يه اصالحاتی بنياذين داشت تا سکوالريسم و دموکراسی را
 .خمينی و انقالبيون اسالم مدنی را اسالم آمريکائی می خواندند 

خود نه تنها دين مدنی را مزاحم دولت ملت های مدرن که به شيوه دموکراتيک اداره بايد بشوند نمی ] ۴[در کتاب قرارداد اجتماعی) ١٧٧٨-١٧١٢(ژان ژاک روسو
 .داند، بلکه وجود آن را عامل مهمی در همگنی و قوام جامعه مدنی و شهروندان يه شمار می اورد

اد دين از تهاد نه برعکس آن چه که در ابتدا به نظر می ايد گذار به اسالم مدنی برای مسلمان شيعه نه چندان دشوار نيست بلکه مهمترين پايه آن يعنی جدائی
 .نوعی بازگشت به سنت تاريخی و علت وجودی اصلی تشيع می باشد و احياء مجدد آن ممکن و مطابق با مقتضيات زمانه است،حکومت

. 
علت وجودی شيعه اصوال استنکاف از . روحانيت شيعه در طول تاريخ يک نهاد مردم بنياد بوده و فقط پس از انقالب اسالمی با نهاد جکومت درهم تنيده است

 .پذيرش حکومت دينی در غياب امام معصوم بوده است
 .شيعه با همزيستی با حکومت عرفی مشکل ريشه ئی ندارد

و خالفت هيچ کدام از طرفين مخاصمه يعنی علی و ] ۵[حکومت فقط ازآن خدا است: امام اول شيعيان در جواب خوارج نهروان که با استناد به قران می گفتند
مردم به هر صورت به حکومت صرفنظر از بدی . آن ها کالم حقی می گويند ولی نتيجه اشتباهی از آن می گيرند]: ۶[ميگفت:،معاويه را با اين استدالل نمی پذيرفتند

 .يا خوبی اش احتباج دارند
نبود به نام ضر پس اصل وجود حکومت حتی در صورتی که فاجر باشد در مقايسه با آنارشيسم از نگاه شيعه مورد توافق بوده ولی شيعه حکومت عير معصوم را حا

 .حکومت خدا بر مردم بپذيرد و اين نوع حکومت را فقط درشان امام معصوم می دانست
 .اسالم سياسی ناقض همان اصلی است که فارق تسنن و تشيع است

 .ابدی يبا نقض اين اساس علت وجودی شيعه و انشقاق شيعه و سنی به يک دعوای خانوادگی قدرت بين بنی هاشم و بنی اميه و سپس بنی العباس تقليل م
 .اين درست ان چيزی است که سياسی کردن دين شيعه در معنائی که گقته شد برسر ان اورده است

ود علت استمرار ی خاصوال با بازگشت به شکل تاريخی يعنی مخالفت با حکومت به نام دين و جداکردن دوباره نهاددين از نهاد حکومت است که شيعه می تواند برا
 .تاريخی عقالنی قائل شود

 ،اگر اسالم سياسی را مهم ترين عامل شکل گيری يک نظام دموکراتيک بدانيم، 
 .فقه شيعه نيز در شکل سنتی خود مشکل اصلی ادغام مومنين و دين باوران دريک جامعه سکوالر است

اين همان استداللی که طرفداران اسالم سياسی . نه از اين بابت که وجود نظام فقاهت در کنه خود به معنای احتياج به دستگاهی برای اجرای اجباری احکام آن باشد
اين حد از شريعت سازنده هويت دينی . برعکس اکثر اديان حداقل در مورد احکام و مناسک و احوال شخصيه دارای روش و مقررات خاص خود می باشند. می کنند

 .مشترک است
ئی را نيز به همراه جزاآن چه که اسالم و يهوديت را از بسياری از اديان ديگر متفاوت می سازد حکومت پيامبرانشان است که طبعا احتياج به قوانين دينی مدنی و 

 .داشته است ابن اجتياج باعث تکوين شريعت به معنای يک نظام کامل حقوقی شده است
 .اغلب پيامبران حکومت نکرده اند و شريعت کامل نيز نياورده اند
 .پيامبری برای تاسيس حکومت و اجرای احکام شريعت نبوده است

اخالقی مشترک  اعدخداباوری و اصالح اخالقی بشر و عنايت به معنويت ارکان اصلی و مشترک اديان اند در يک نگاه تاريخی نيز سهم اديان در به وجود آمدن قو
 .بين بشر به مراتب بيش از تاثيرگذاری انان در نحوه اداره جامعه به وسيله تاسيس حکومت است

 .آيه از آيات قران آيات مربوط به احکام است که منبع اصلی فقه مسلمانان را تشکيل می دهد ۵٠٠بنا به تقسيم بندی مورد نوافق اکثر علما اسالمی حدود 
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قوانين و اداب موجود در عربستان را که قبل از ظهور اسالم وجود  ،يعنی با استناد به اين آيات اکثر رسوم. اين آيات مشتمل بر احکام امضائی هستند %٨٠بيش از 
.احکام ما احکام تاسيسی هستند %٢٠الی  ١۵دلشته پذيرفته شده اند و تنها   

.مجموع آيه های قران می باشند %١٢آيات االحکام فقط   
.مدلول اين آيات نيز متعلق به دوره ئی از اعراب می باشند که مسلمانان ان را دوره جاهليت می گويند%٨٠بنا بر آنچه رقت   

.مدلول آيات قران در تاسيس حکومت پيامبر اسالم حاوی قوانين جديد است %٣فقط حد اکثر   
:آيا با توجه به جميع اين نکات نمی توان گفت که  

.اتمام کرامت ها و فضائل اخالقی اديان سلف بوده است؟] ٧[هدف از نبوت پيامبر بنا به روايت نبوی  
.فقيه کار خود را بااستفاده روشمند از قران و حديث و عقل و اجماع کشف اراده شارع بظن تزديک به يقين می داند  
 ايا فقيه اراده تشريعی خداوند را امتداد عصرجاهليت می داند؟
:سوال مهم از فقيه اين است که  

استمرار اداب و رسوم را ايا چهارمين منبع استنباط درفقه شيعه يعنی عقل که پيامبر باطن است به او اجازه ميذ دهد که اراده شارع را از فرستادن دين و پيامبر 
 دوره جاهلی به دست فقيه به نام اراده شارع بداند؟

در مدينه قبائل اوس و خزرج او را به رياست خود پذبرفتند و . سال در مکه به تبليغ پرداخت و در مقابل نظام قبيله ئی و اشرافی مکه شکست خورد ١٣پيامبر اسالم 
.اين آغاز حکومت رسول خدا بود  

.به پذيرش حکومت و قبول اداب و رسوم قبائل عرب امر نمود،به نظر چنين می آيد که خداوند پيامبر را برای پيشرفت دين که پيام اصلی اش گسترش اخالق بود  
آيا در اين جهان علل و اسباب پيش روی . اسالم با پيام مساوات نيکوکاری و عدالت و انصاف تا ان جا که ممکن بود، اين رسوم را اصالح کرد و انسانی تر نمود

وجود داشت؟]٨[پيامبری که انسانی مانند همه بود راه واقعی ديگری   
آيا اين راه به . دبو حال آيا ظن اقرب به يقين نمی گويد که خداوند روش عملی ئی را پبش پای پيامبرش نهاد که قبول واقعيات موجود جامعه و کوشش در اصالح ان

 اراده شارع نزدبک تر نيست تا اصرار بر تداوم رسوم جاهليت؟
خداوند است، نی با پذيرفتن دو اصل قبول واقعيات روز جهان و انسان و کوشش در راه اصالح اخالقی ان روحانيت ما مسير صحيحی را که منطبق با اراده تکوي

.پبدا خواهد نمود  
ا اراده خداوند در هدايت د ببه جای نگاه استقرائی به آيات االحکام به نظر می آيد نگاهی جامع به کليت قران می تواند فقها و علماء دين را به نتايجی ديگر که شاي

..بشر که يقينا استمرار جهل به دست ان ها نبوده است، برساند  
نی دو منبع قانون يع تکيه اصلی به آيات احکام و حديث می تواند جای خود را به دو منبع اصلی ديگر يعنی عقل و اجماع که همان عقل و اراده آزاد اکثريت است،

..گذاری مدرن بدهد  
ن باوران را به دي در اين صورت فقهای ما از واسطه إلعقد زمان جاهليت جامعه عرب به انديشمندان کارآزموده ئی برای روزآمد شدن دين تبديل می شوند و هرگز

.سرپيچی و عصيان بر عليه جامعه مدنی دعوت نمی کنند  
.در اين حالت آنان خود از متوليان دين مدنيی می شوند که بنا به قول ژان ژاک روسو عامل قوام و دوام حامعه مدنی و جزء مهمی از ان است  

توانند هميشگی می فقيه امروزين بايد بپذيرد که احکام مدنی و جزائی مشعر به دوران زمامداری پيامبر اسالم بوده است و تنه ابخش مناسک و عبادات است که 
.بماند زيرا ارتباط دهنده مومنان با پروردگارشان است  

دموکراسی پارلمانی بهترين وسيله برای . به نظر می ايد فقيه بنا بر آن چه رفت هيچ رهيافتی نزديک تر از اين به اراده خداوند در نحوه اداره اجتماع نخواهد داشت
.دسترسی به اجماع و اکثريت جامعه از طريق رای نمايندگان ان ها است  
.ان چه که گفته شد راهيافتی نظری برای برون رفت از يکی از مهمت رين موانع گذار جوامع اسالمی به جوامع سکوالر است  

خواه ناخواه در  ،ندبدافقه تا هنگامی که رسالت اصلی خود را عرضه يک سيستم حقوقی آلترناتيو صلب و غير قابل تغيير به نام خدا و رقيب سيستم حقوقی پارلمانی 
.جامعه شکافی غيرقابل ترميم به وجود خواهد آورد  

.شرع بدون حکومت اسالمی معنی ندارد و خصمانه در پی براندازی دموکراسی باشند: هميشه کسانی پيدا خواهند شد که بگويند  
استدالالت و احتجاجات درون دينی گفتگوی انتقادی را قابل جذب دين . بی شک نقش روشنفکران مذهبی و روحانيون پيشرو در اين ميان بسيار ارزشمند است

متقابال نيز راه حل های غير اصولی و مختلط که از . باوران می نمايد و اقشاری را موردخطاب قرار می دهد که به سخن ديگر نخبگان اجتماعی کم تر اعتماد دارند
هر چند ظاهرا با دالئلی از قبيل کم کردن هزينه گذار و يا هدف مرحله ئی و يا انطباق با خواست توده های دين باور و . سوی پاره ئی از نخبگان دينی ارائه می شود

.کمکی به گذار از پل استبداد دينی نخواهد کرد،يا اعتدال و حرکت گام بگام توجيه شود  
شنی با جامعه رو هر راه حلی که آشکارا متضمن جدائی نهاد دين از نهاد دولت نباشد هنوز تکليف خود را با تبعيض نهادينه در جامعه روشن نکرده است و مرز

.سکوالر دارد  
محيط را برای  ،باعث رقابت نهادهای ديتی فرق و اديان مختلف با نهاد به غايت تنومند فقه شيعی نشود و آزاديه ای سياسی ،آزادی دينی،يا اين همه اگر در جامعه 

وادار کردن دستگاه فقاهت از عدول از زعامت و  ،فقط با بحث های کالمی صرف،سازمان دادن به نهادهای مدنی مختلف و پرشمار و احزاب آزاد، مستعد نسازد
.فقط در يک جامعه بهنجار است که دستگاه مذهبی جای واقعی خود را مييابد. قدرت يکه تازانه ممکن نيست  

به کالم و تفسير و ناريخ و ديگر علوم اسالمی بپردازند تا از عهده مدعيانی برآيند که  ،متوليان دين را وامی دارد که به جای بسنده کردن به فقه ،فضای گفتگوی آزاد
.بی هيچ واهمه ئی سواالت فراوان پيش ميکشند و هزاران حرف و حديث دارند  
.اين کار سازمان سنتی نهادهای دينی شيعه را کمک می کند تا با مقتضيات زمانه جديد يعنی مدنی شدن دين خود را وفق دهند  
.فقيه رسالت تاريخی خود را به عنوان قانونگزار و قاضی چامعه به فرجام رسانيده است  

جامعه برای مهار قدرت حاکم و تنظيم روابط اجتماعی به قوانين . رسالتی که ساليان سال بی قانونی سلطان و امير و والی در استبداد آسيائی به عهده او گذاشته بود
.موقعيتی مرکزی می داد و فقيه را بر مسند قدرت می نشاند ،به دستگاه فقاهت در ميان نهادهای ديگر دينی ،فقهی احتياج داشت و اين احتياج  

فقه در بين علوم دينی  ،دپس از صفويه که شمشير قزلباشان احتياچ به متکلم را نيز از بين برده بود و شمشير او چون برهانی قاطع مخالفت را از ريشه خشکانيده بو
.بی منازع يکه تاز گرديده بود  
. 

در محيط استبدادی، مهم ترين نهاد مدنی  ،دستگاه ففاهت با وجود جدائی از حکومت و برآمدن و شکل گرقتن در هيبت يک نهاد مردم بنياد و وابستگی مالی به مردم
.جامعه ئی بوده که بيش از چند تشکل مدتی ديگر مانند بازاريان و صاحبان حرف محدود و مالکان و کشاورزان نداشت  

.چنان قدرتی به روحانيت داد که حفظ اين قدرت حتی در صورت جدائی از حکومت نيز خواست او خواهد ماند ،زيست تاريخی در محيطی بسته  
نه تنها روحانيت کنونی را از قدرت حکومتی جدا می کند که ،جامعه سکوالر اما  
.قدرت اجتماعی روحانيت را نيز تا حدود زيادی از او می ستاند ،با تکثرگرائی و آزادی طلبی  

آن ها صرفا نقش معنوی خواهند داشت و فقه به مناسک و عبادات و پاره ئی احوال . در جنين جامعه ئی احتياج به قانون گذاری و قضاوت روحانيون وجود ندارد
.اين خانه تکانی بزرگ فقط با کمک روحانيون و روشنفکران دينی امکان پيدا می کند. شخصيه محدود خواهد شد  
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به احتمال قوی  ،در حالی که روحانيون مسيحی در شرايطی به مراتب دشوارتر موفق به آن شدند که کليسای حکومت گر را به عضوی از جامعه مدنی تبديل کنند
 .روحانيون ما نيز موفق به انجام اين کار خواهند شد

ماع فزونی يافته اجتامروز بحران هويت ناشی از جهانی شدن به کمک دين امده و اگر احتياج به فقه اندک شده احتياج به تقويت هويت دينی در بخش های مهمی از 
 .است

 .منبری و موعظه گر و متأله کالمی هم رديف فقيه خواهد شد تا نهادهای دينی با شرائط جديدی که پيش آمده، خود را منطبق نمايتد
 .ود ادامه دهدت ختجربه يشری به ما می گويد که نهاد دين از تاسيسات مهم و پايای هر اجتماع بشری است و با دموکراسی نيز می تواند کنار بيايد و به زيس.

نسل های ديگری  دگیاين هم زيستی و عدم تداخل دين و دولت است که تاريخ مدرن ايران را آغاز خواهد نمود و گر نه باز ناکامی های گذشته در اشکال جديدی زن
 .را به هدر حواهد داد
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 الحکم هللا] ۵[
 40خطبه –نهج البالغه  ]۶[
 بعثت التمم مکارم االخالق] ٧[
 110کهف،. انما انا بشر مثلکم يوحى الي] ٨[

 عصر نو: منبع
 

 های اقتصادی ی تحريم های شاخص ملی، مذهبی در ايران، در باره اهللا سحابی، از چهره وگو با مهندس عزت گفت
  «مهاي اقتصادي فقط به زيان مرد تحريم»

 مليحه محمدی
 
 
 
 
 

 
 
 
 

تری را شامل خواهد شد، يکی از  تر و جدی های وسيع ها عليه ايران که گويا تحريم ی تحريم ی اروپا برای تصويب چهارمين دوره تالش دولت آمريکا و اتحاديه
 .المللی است ی بين ترين مباحث سياسی در جامعه مهم

به همين دليل، به .برد تصميمات خود در اين زمينه بوده است ی غربی در پيش ها عليه ايران، همواره يکی از موانع جامعه مخالفت روسيه و چين با تشديد تحريم
اند و حاصل آن شايد  های بيشتری را برای جلب همراهی اين دو کشور نيرومند در شورای امنيت در پيش گرفته ی غربی کوشش رسد که اين بار جامعه نظر می

چنان بر  های قبل ندارد و هم برخورد تهران با اين مساله، تفاوت آشکاری با دوره.باره است مواضع غيرصريح و سکوت نسبی مقامات روسی و چينی در اين
گرچه در ! ها در اين ارتباط يکسان نباشد گيری رسد که موضع اما در ميان اپوزيسيون دولت ايران، به نظر می. کند ايستادگی خود در مقابل اين فشارها تاکيد می

تواند دولت ايران را  ای است که می های اقتصادی آخرين چاره شود، اما اين استدالل وجود داشته است که تحريم ميان اپوزيسيون نيز بيشتر به سکوت برگزار می
ها بر جنبش سبز نيز مورد بحث موافق و  از سوی ديگر مسائل سياست داخلی ايران و تاثير اين تحريم. ای خود وادار کند ی هسته به دست کشيدن از برنامه

 .گيرد مخالف در اين زمينه قرار می
پردازيم که  مذهبی در ايران، می -های شاخص ملی اهللا سحابی، از چهره های اقتصادی از ديد مهندس عزت به تاثير تحريم «روی خط زمانه»ی  در اين برنامه

 :اند های اقتصادی مخالفت داشته معموال با تحريم
 .درصد مخالف هستيم ما صد. ها بسيار بد خواهد بود تاثير اين تحريم: سحابی

 
 .شود هايی برای پيشرفت هم محسوب می های تازه انگيزه اند که تحريم نژاد گفته آقای احمدی

 
دولت دارد سياستی را . دهد اش را می کند، ولی ملت خرج ايشان استقبال می. شود از جيب ملت خرج می. شود چون از جيب ايشان که خرج نمی) خندد می: (سحابی(

ای ايران سه نوع  های هسته شورای امنيت تاکنون به خاطر فعاليت. برد های بيشتر از سوی شورای امنيت می کند که ايران را به سوی تحريم به مردم ايران تحميل می
 .عظيم بر ايران تحميل کرده که بعد هم ممکن است ادامه داشته باشد  محروميت
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 شود؟ شما معتقديد که اين فشارها فقط به مردم وارد می
 

ها تحريم  آن   گويد هرچه اين حاکميت به خيال خودش يک درآمد نفت دارد و می. شود ها روی ملت ايران وارد می ام، فشار اين تحريم بله؛ من بارها هم گفته: سحابی
اين ملت ايران است که . کند حاکميت در اين جريان ضرری نمی. کنيم المللی تأمين می مان را به قيمت چندبرابر از بازارهای بين کنيم و يا نيازهای کنند، ما جبران می

ميليارد دالر به ٣۵المللی پول، برآورده کرده بودند که اين سه تحريم حدود  يکی دو ماه پيش به نقل از صندوق بين. رود ی ملت ايران می شود و از کيسه متضرر می
بعد از اين هم مقاومت . دولت ايران تا به حال مقاومت کرده است. رسد خورد، به دولت ايران که نمی اين ضرر به ملت ايران می. زند درآمد ملی ايران ضرر می

 کند می
 کند گويد در سيستم اقتصادی ما، دولت به ملت احتياجی ندارد، به همين جهت در برابر فشارهای ملت مقاومت می مهندس سحابی می

 
ها برای تنظيم روابط اقتصادی خودش با جهان خارج، در ارتباط با واردات، صادرات،  آقای سحابی، با توجه به اين که به هرحال دولت در برخورد با اين تحريم

گيرد که به  بينند؟ مکانيسم رفتاری که دولت در پيش می ها لطمه می شود، چگونه است که شما معتقديد فقط مردم از اين تحريم دچار مشکل می… امور بانکی و
 کند، چيست؟ زعم شما، فشار را به مردم منتقل می

 
نژاد  ايم که آقای احمدی در اين بيانيه گفته. نژاد ارائه داديم ها و صفات آقای احمدی ای که ما پيش از تعطيالت عيد منتشر کرديم، تعريفی از ويژگی در بيانيه: سحابی

مثال بنزين را از ونزوئال به . کند رود از جای ديگر تهيه می شود را می ام، هرچه تحريم می برای اين که در اين مصاف مثال با آمريکا، به خيال خود بگويد من موفق
يا در صدور گاز به پاکستان . ُخب اين به زيان ملت است ديگر. طوری که در مجلس هم به اين مساله اعتراض شد. المللی وارد کرده است يک و نيم برابر قيمت بين

درصد زير ۶٠نژاد هم بهای گاز را  آقای احمدی. زند کند و چانه می کند، از اين شرايط استفاده می طلبی می اند، پاکستان فرصت ناميده «ی صلح خط لوله»که نام آن را 
المللی وزارت نفت بود، بر سر اين مساله و  حسينيان که معاون بين به طوری که حتی آقای نژاد. المللی در خليج فارس با پاکستان قرارداد بسته است قيمت بين

سالی  ٢۵در عرض »: گويد دارد و در آن می -که حاال لغو امتياز شده است  -  ی سرمايه ی مفصلی در روزنامه حسينيان مصاحبه آقای نژاد. اعتراض به آن استعفا داد
مستهلک … کشی و ی تأسيسات يعنی لوله با اين قيمت حتی هزينه»: گويد وی می.  زند ميليارد دالر به ايران ضرر می٢۵٠که قرارداد ايران و پاکستان معتبر است، 

ی گاز  خواهند يک خط لوله يا کشورهای اروپايی برای اين که رقيبی برای روسيه داشته باشند، می. نژاد چنين قرادادی بسته است بينيم آقای احمدی اما می «.شود نمی
ی  ترين توليد کننده در حالی که مهم. اند اند، اما در اين قرارداد ايران را راه نداده نفع بسته با کشورهای ذی «نابوکو»از دريای خزر به اروپا بکشند و قراردادی به نام 

آن وقت ايران آمده است، . اند با اين وجود، ايران را شرکت نداده. تواند تأمين کند درصد گازی که قرار است به اروپا صادر شود را ايران می٨٠.  گاز ايران است
سقف اين کار را در نظر . اش زيان است ها همه اين. ی گاز به اروپا باشد المللی تخفيف داده که ترکيه صادر کننده درصد نسبت به قيمت بين۵٠قيمت گاز را به ترکيه 

 شود ها دارد انجام می ها هم به دنبال اين تحريم ی اين همه. بگيريم، خيانت به منافع ملت ايران است
 

آورد،  ی فشاری که بر مردم می ها به واسطه کنند که اعمال اين تحريم های اقتصادی استدالل می در ارتباط با شرايط جاری سياسی در ايران، برخی موافقان تحريم
قای سحابی کامال خالف اين نظر را دارند آ. شود مندتر شده و از نيروی بيشتری برخوردار می شود و به اين ترتيب، جنبش سبز توان ها با دولت می موجب تقابل آن

 .شود دادهای داخل شکل گرفته و با آن تعريف می و معتقدند که جنبش سبز از آغاز در رابطه با مسائل و روی
ساسی ن افشارهای داخلی جنبش سبز را ايجاد کرده است و مردم به دليل اختناقی که هست، حقوق همين قانون اساسی موجود را، حقوقی که در همين قانو: سحابی 

بنای جنبش سبز هم بر براندازی اين حکومت و حاکميت . انتخابات يکی از اين حقوق بود. خواهند خواهند و چيز بيشتری هم نمی شان شناخته شده است را می برای
 ..هم نيست

 
ها بر حکومت وارد کنند و او  شود که آن های اقتصادی اين است که فشارهای اقتصادی وارده به مردم، تبديل به فشارهايی می های موافقان تحريم از جمله استدالل

آقای سحابی با اين استدالل نيز موافق نيستند و در اين ارتباط، به موقعيت اقتصادی دولت و ساختار . را مجبور به تغيير رفتارهای خود و يا حتی برکناری کنند
 ::کنند روابط اقتصادی دولت با مردم اشاره می

 
ی دنيا مرسوم است، دولت  طور که در تمام کشورهای پيشرفته شد و همان های دولتی نمی اگر سيستم اقتصادی ما طوری بود که درآمد نفت وارد هزينه: سحابی
به همين جهت در . اما در سيستم اقتصادی ما، دولت به ملت احتياجی ندارد. کرد، آن وقت دولت به ملت محتاج بود ها تأمين می های خود را از محل ماليات هزينه

  .آيد ی درآمد نفت در برابر مردم ايستاده است و کوتاه نمی اين دولت به پشتوانه. کنند برابر فشارهای ملت مقاومت می
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 گفتگو با شمس الواعظين
 من به افق حل بحران هسته اي خوش بين هستم: شمس الواعظين

 مليحه محمدی
 

های  ها و تالش ها، البی رايزنی. ی اروپا از يک سو و دولت ايران از سوی ديگر در جريان است ای از سوی آمريکا و اتحاديه های دوسويه ای ايران تالش پيرامون بحران هسته
المللی بخش ديگری از اين  بين ی های تبليغاتی برای اقنای جامعه ها است و فعاليت ديپلماتيک برای بردن مسئله به سويی که هر يک از طرفين مايل است، يک وجه از اين تالش

ای برای  انرژی هسته «ماه سال جاری تحت عنوان  فروردين 29و  28است که قرار است   ها، کنفرانسی ی اين از جمله. ها است که باز هر دو طرف به آن مشغول هستند تالش
 .برگزار شود »کس  ای برای هيچ همه،و سالح هسته
ی ايران که روز  ارجهگوی وزارت خ پرست، سخن کنندگان نهايی اين کنفرانس مشخص نشده است اما در توضيحات اوليه که توسط رامين مهمان ها و شرکت هنوز ليست مهمان

رو بوده  قبال نسبتا خوبی روبهاند و تهران با است المللی و غير دولتی دعوت شده های بين گذشته در تهران عنوان شد، گفته شد که مقامات رسمی از کشورهای مختلف و سازمان
 .ای ايران خواهد داشت های ايران در اين زمينه در شرايط فعلی چه نقشی در روند بحران هسته اين کنفرانس و تالش. است

اولين پرسش من از . هدد و گوی امشب پاسخ می های ديگری در اين موضوع در گفت گر سياسی به اين پرسش و پرسش نگار و تحليل آقای ماشااهللا شمس الواعظين ، روزنامه
 برگزاری اين کنفرانس، آيا بايد گامی مثبت يا نوعی تعامل از جانب ايران تلقی شود و يا احتماال پافشاری بر مواضع پيشين؟: ايشان اين است که

ی  ی راه در پرونده کنند با سياست کنونی قادر به ادامه چرا؟ زيرا رهبران ايران، احساس می. يعنی بايد اين را يک گام مثبت بشماريم. ی اول نگاه شما است پاسخ من همان زاويه
نشان دهند و از سوی ديگر افکار عمومی جهان را به سوی  1+5المللی و به ويژه کشورهای  ی بين لذا دارند تالش می کنند از يک سو حسن نيت خود را برای جامعه. ای نيستند هسته

 .موضع خودشان بسيج کنند
با . رود به سمت ساختن بمب اتمی میای ايران طی دوسال آينده  ی هسته کنند که برنامه بندی خاصی را تعيين می المللی همواره يک زمان بسياری از محافل اطالعاتی و جاسوسی بين

اند که ايران به ساخت بمب اتمی  نتيجه رسيدهوقت اعالم کرده و نه منابع اطالعاتی جهان به اين  گذرد ولی نه ايران هيچ ی اتمی ايران می بينيم ده سال از داغ شدن پرونده وجود اين می
از يک سو برای اثبات نادرست بودن ادعاهای غرب است و . اش نيست ی اتمی خريد وقت، تنها برای پيشبرد برنامه. کند گذاری می لذا ايران روی خريد وقت سرمايه. نزديک شده است

 .آميز خودش است ی مسالمت ی برنامه از سوی ديگر ادامه
 ولی چگونه بايد اين گام را مثبت ارزيابی کرد؟

. از خودش نشان دهد بندی بيشتری ای پای های هسته های مربوط به ممنوعيت توليد و گسترش سالح ، در اين اجالس ايران ناگزير خواهد بود به معاهدات و کنوانسيون!به اين معنا 
 .اتمی حرکت کندای باشد و ايران به صورت پنهان به سمت ساختن بمب  المللی در تهران برگزار کرد که نامش جهان عاری از سالح هسته شود يک کنفرانس بين نمی

اين است که ايران، بعضی از ی ديگر اين اجالس  کند اما زاويه های اتمی حرکت می توان گفت ايران با برگزاری چنين اجالسی دارد به سمت جهانی عاری از سالح درنتيجه می
های بعديش و چه در  در نتيجه ايران چه در اين اجالس، چه در گفتمان. های اتمی هستند، به چالش خواهد کشيد کشورهای منطقه و به طور مشخص اسراييل را که دارای سالح

کالهک اتمی است و مثال  265بياييد برای شروع جهان عاری از سالح اتمی، از خاورميانه شروع کنيم و در خاورميانه اين اسراييل است که دارای :    ، که  1+5کوهايش با  و گفت
 .ربوط انرژی اتمی نيستتی و قراردادهای م پی المللی يا عضويت در ام های آژانس بين پايگاه اتمی دايمونا در اسراييل فعال است، اسراييل نيز آماده پذيرش بازرسی

 .المللی فعال خواهد کرد های بين ی منطقه را نيز برای کشاندن اسراييل به پذيرش تعهدات و کنوانسيون در نتيجه ايران، مسئله
 .خواهد پروتکل الحاقی را نيز امضا کند ای بحث ديگری نيز دارد و آن اين است که آژانس از ايران می المللی انرژی هسته ايران با آژانس بين

يد تا به قانون تبديل شود، که ايران کن ببينيد اين پروتکل الحاقی را ايران تاييد و تصويب کرده است، مشکل غرب با ايران اين است که اين را به پارلمان خودتان ببريد، تصويبش
ر ای ايران را بپذيريد از يک سو،  از سوی ديگ ی هسته آميز بودن برنامه گويد اگر شما بياييد، مسالمت البته علت ديگری نيز دارد، ايران می. رود همچنان زير بار اين ماجرا نمی

 .ای گسترش دهد ميز هستهآ المللی انرژی اتمی بايد همکاری فنی خودش را با ايران برای انرژی مسالمت های اتمی، آژانس بين ی منع توليد و گسترش سالح مطابق معاهده
ها چيزی را از ايران  آن. ستنبوده ا  کند، پروتکل الحاقی در ان پی تی برای هيچ کشوری الزامی جا است که آژانس نيز اين را به امضای پروتکل الحاقی منوط می مشکل اين! خب
 شود؟ اين مشکل چگونه حل می. خواهند که در قوانين  نيز الزامی نيست  می
اکنون  هم. گويم، اين پروتکل توسط دولت جمهوری اسالمی امضا شده است و وقتی امضا شده است يعنی در حال اجرا است من فقط برای توضيح می. کنيد ی جالبی را اشاره می نکته

المللی انرژی اتمی است، در تاسيسات اتمی ايران  دوربين مدار بسته که تحت کنترل آژانس بين 330شايد بيشتر از . های ناگهانی از تاسيسات اتمی در حال انجام است نيز بازرسی
بينيد ايران آمادگی خودش را برای  کنيد، می شود عالوه بر آن حتی شما وقتی تاسيسات اتمی قم را بررسی می ها ضبط می ی اين دوربين ها به وسيله کاشته شده است و تمام فعاليت

 .المللی انرژی اتمی بردند المللی اعالم کرد و آمدند، بررسی کردند و گزارش خودشان را به شورای امنای سازمان بين پذيرش بازرسان بين
های  المللی انرژی اتمی مطابق تعهداتی که ايران آن را امضا کرده است، همکاری گويد من زمانی اين را قانونی می کنم که آژانس بين می. بنابراين ايران مشکلی در اين زمينه ندارد

 .فنی خودش را با ما ادامه دهد
اين چالش تا چه زمانی ادامه پيدا می کند و چطور قرار . اما اين پرسش همچنان مطرح است که اين بحث هميشگی است، همواره ايران اين ادعا را و اژانس ان ادعا را کرده است

 است حل شود؟
 :کنم اين چالش ادامه پيدا خواهد تا زمانی که بين ايران و آمريکا بر سر مسائلی مانند من فکر می
ی انتقال آزاد انرژی از  ، مسئلهی اعراب و اسراييل و موضع ايران در خاورميانه، سه،  نظام جديد امنيتی در خاورميانه و خليج فارس؛ چهارم ی اتمی، دو، مناقشه يک، برنامه

 !ی هرمز فارس و پنجم ، تنگه خليج
گو اعالم کرده است ولی ايران برای  و آمريکا در اين زمينه آمادگی خودش را برای گفت. شود گوهای مستقيم ميان ايران و آمريکا موکول می و هايی است که به گفت ها بحث ی اين همه

ی ايران از قبل از انقالب که به  های بلوکه شده ها اين است که آمريکا برای نشان دادن حسن نيت خودش دارايی شرط ای اين پيش از جمله. شرطی گذاشته است وگو پيش شروع گفت
های فنی از جمله  اوردههای مستقيم خودش را عليه ايران که مربوط به قطعات هواپيماهای غير نظامی و تحريم فر رسد را آزاد کند و بعضی از تحريم ميليارد دالر می 15، 14حدود 

 .های غول پيکر و با قدرت بسيار باال است را لغو کند کامپيوتر
 .ای که به آن اشاره کردم آغاز کند گانه های پنج ی مستقيم را در حوزه ی مذاکره اگر آمريکا در اين زمينه به رهبران ايران حسن نيت نشان دهد، ايران نيز قادر خواهد بود که مسئله

نظر آمريکا تامين امنيت اسراييل و  ی اصلی از شود که مسئله ی ايران و غرب است وجود دارد، اما گفته می اين مراتبی که شما گفتيد واقعا در سرتيتر مطالبی که مربوط به رابطه
در اين . شود های ديگر در گرو اين می ی مسئله ی مرکزی بگيريم، همه اگر اين را يک نقطه. بينی داريد در اين زمينه شما چه پيش. ی ايران با اسراييل است اش بابت رابطه نگرانی

 .جا ايران چه خواهد کرد
من معتقدم . يعنی حفظ امنيت اسراييل و امنيت اسراييل خط قرمز آمريکا است. ی آمريکا است های اياالت متحده ی مرکزی و محوری در سياست کنم که اين يک نقطه من اصال تاييد می

صومت با اسراييل را به عنوان ی فعلی و عدم خ رهبران ايران در مجموع با اين موضوع کنار خواهند آمد به اين معنا که صلح با اسراييل را نخواهند داشت اما موضوع متارکه
 .کنند ی گذار دنبال می سياست دوره

 تواند اين را تئوريزه کند تا در روابطش با آمريکا موثر باشد؟ چرا ايران نمی. ی عملی که بااسراييل وجود نداشته است در عمل نيز همين بوده است، در واقع منازعه
را به تعليق در بياورد و  67لی نشين در بخش شرقی قدس، يعنی اراضی اشغا های يهودی خواهد اما نگاه کنيد وقتی اسراييل حتی آمادگی ندارد که شهرک اين چيزی است که غرب می

.... ای ايران مشروط می کند ی هسته ها را به حصول پيشرفت در پرونده ی اين دهد و بعد همه ی باختری رود اردن را ادامه می های مربوط به شهرک سازی در کرانه از آن سو فعاليت
 .آورد های اسراييل در آمريکا فشار می کار نشسته است، اقدام می کند و به صورت غيرمستقيم به البی يعنی فکر نکنيد اسراييل نيز بی

ها را  ی مذاکرات مستقيم ايالت متحده آمريکا و ايران قرار بکيرد و يک يک اين ی اين تحوالت می تواند در آينده ولی مجموعه. شود گفت اين چالش ادامه پيدا خواهد کرد بنابراين می
 .ن به آن پاسخ دادتوا اکنون به دشواری می ها کی به صورت مستقيم توانايی يا جسارت شروع مذاکره را پيدا خواهند کرد، پرسشی است که هم سوال اين است که اين. بررسی کنند

 .بينيد ولی شما افق را به آن سمت می
های  موقعيت ايران را در هر گونه استراتژی المللی تعامل مثبت داشته باشد و آمريکا و غرب نيز ناگزير است تا ی بين بينم زيرا ايران ناگزير است با خانواده بله، من در جهت مثبت می

 1389فروردين ماه  17انجام شده در تاريخ .      بلند مدت خاورميانه لحاظ کند
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 هنر

از شما منتشر شد،  »انداز کتاب چشم«آقای خاکسار، آخرين رمانی که توسط 
ترين موضوعات اين رمان خوديابی  يکی از مهم. نام دارد »فراز مسند خورشيد«

راوی داستان . ديده و درهم شکسته است در غربت انسان مبارز، اما خشونت
کند در تبعيد دنيای ساده و آرامی برای خودش  شما، مردی به نام سليم تالش می

مثل اين است که حتی در تبعيد هم . اما در اين کار چندان موفق نيست. بسازد
در داستان شما اين . گيرد های تبعيدی مورد تهديد و تهاجم قرار می زندگی انسان

  .خطر بسيار جدی است
اين موضوع فقط به . آيد می از حکومت جمهوری اسالمی ايران همه کاری بر

رهبر اين حکومت در همين چند هفته اخير . شود گذشته اين حکومت مربوط نمی
های داخل و  در يکی دوتا از اين سايت. يک مالقانی داشته با روح اله حسينيان

الزم نيست در بيت رهبری و کنارشان باشی تا . خارج خبر اين مالقات را خواندم
روح اله حسينيان کسی است که در همان . بدانی بين اين دو آدم چه گذشته است

ای نويسندگان و دگرانديشان ايرانی در داخل و خارج،  سالهای قتلهای زنجيره
ها در وزارت  خيلی آشکارا از سعيد امامی طراح و اجرا کننده اصلی اين قتل

  .اطالعات دفاع و تجليل کرده است و برای بزرگداشت او مجلس ختم گذاشته
حاال اين آدم در طی اين جنبش بزرگ و آزاديخواهانه مردم عليه ديکتاتوری، 

رنجيده از برخوردهای برخی دوستانش در حکومت به خاطر برخی نظرهای تند 
دهد و بعد از يک  اش، از نمايندگی در مجلس شورای اسالمی استعفا می و افراطی

و . گيرد کند و پس از اين ديدار استعفايش را پس می دو هفته با رهبری ديدار می
خود اين مالقت با شناختی . گردد به مجلس با سالم و صلوات و با توپ پر برمی
. تواند موضوع يک رمان برای نوشتن باشد که ما از اين دو شخصيت داريم می

  .کافی است فقط اندکی به آن فکر و تخيل کنيم تا کار پيش برود
چنين . من طرح رمان فراز مسند خورشيد را بر اساس يک ماجرای واقعی نوشتم

های هنرمند را در اين رمان  فردی، منظورم همان آدمی که قصد کشتن شخصيت
داشته، با همان رفتار و خصوصيتی که در رمان من آمده واقعًا آمده بود به هلند و 

اش  قصد داشت به من نزديک شود و شد و سعی فراوان داشت که من را به خانه
. کردم اما من هرگز به او اعتماد نمی. دعوت کند و در اين کار خيلی پيگير بود

اين آدم بعد از يک دو سالی به شکل مرموزی کشته شد و جسدش را با کمک 
اش دادند و به آنها هم گفتند در  سفارت خيلی زود بردند ايران و تحويل خانواده

  .ی اين ماجرا نزد پليس هلند است پرونده. اين باره سکوت کنند
 خواهيد گزارشی از آن حادثه در رمان تان به دست بدهيد؟ يعنی شما در واقع می

می خواستم آن واقعه را که . خواستم فقط گزارشگر آن واقعه باشم من البته نمی
ای بود از چند مورد نظير آن و در ساير کشورهای اروپائی رخ داده بود  نمونه

برای آن که بدانيم چرا . ای داستانی بياورم و از نو آن حادثه را خلق کنم در زمينه
هائی از نوع سليم و شيده و شاهرخ بايد هنوز هم از چشم اين حکومت و برای  آدم

هايی هستند که  همين حرف کافی است که اينها آدم.های خطرناکی باشند بقايش آدم
ای که  کنند و به هر حادثه به خودشان از نظر وجودی فکر می. کنند فکر می
  .جهان و انسان برايشان پرسش است. کنند گذرد توجه می شان می پيرامون

زند و ديدار  شيده را نگاه کن به محض آن که سليم از ماجرای زندانش حرف می
 .گرش در خيابانی در اوترخت، فکرش می افتد به کار اش با شکنجه ناگهانی

ها چون يک هستی  خواهد بيشتر بداند و در همان حال به اين واقعه و اين آدم می
سليم بعد از . سليم هم نيز. شاهرخ هم همينطور. کند داستانی و نمايشی نگاه می

خواهد او را در يک کافه جلو خودش پشت  بيند، دلش می گرش را می آنکه شکنجه
خواهد بداند در مکان و موقعيتی تازه اين جور  می. ميزی بنشاند و به او نگاه کند

ای از وجود  او يعنی سليم در جستجوی تعريف تازه. ها چطور ديده می شوند آدم
موقعيتی که امکان پيدايش تعريف . او متوجه موقعيت شده است. خودش است

هائی بين ما  تا وقتی چنين آدم و آدم. آورد تازه از وجود انسان را به وجود می
شان از سوی اين حکومتِ  ضدانديشه هميشه وجود  هستتند خطر مقتول شدن

 .دارد
 

های شما تالش آنها برای دست يافتن به  يکی از مشخصات قهرمانان داستان
ها ذهن  اما در اغلب مواقع، در رويارويی با واقعيت. يک جهان آرمانی است

رسد که انشقاقی بين درون و بيرون  به نظر می. شود آرمانگرای آنان ويران می
، سليم، از اندک »فراز مسند خورشيد«در . های داستان شما وجود دارد آدم

  .شود بر اين انشقاق غلبه کند های داستان شماست که موفق می شخصيت
هايم روی کارهای  اگر اين نظرم را محدود کنم به تجربه خودم در کار و تأمل

کنم بين جهان آرمانی  ربط و کلی نگفته باشم، فکر می ديگران، که بی
ها و جهان انديشگی نويسنده و شاعر پيوندهائی  های اصلی داستان شخصيت

نويسنده يا شاعر بعد از مدتی کار و زندگی فکری به نوعی از نگاه و  .هست
 انديشگی با آن انس و  حسی و هم کند، هم رسد که احساس می انديشه به جهان می

 تالش انسان تبعيدي براي ساختن دنيايي ساده و آرام
 راديو زمانه-دفتر خاک

 

 

 

 

 

 
ی  ترين رمان نسيم خاکسار، نويسنده تازه »فراز مسند خورشيد«موضوع اصلی 

انداز در پاريس  تبعيدی و يکی از کوشندگان آزادی بيان در ايران که توسط چشم
. ی تبعيدی است خورده و آزار ديده يک ذهنيتِ  ترس »خوديابی«منتشر شده، 

ماجرای اصلیِ  کتاب هم پرداختن به چند و چون اين خوديابی و موانعی است که 
ماجراهای فرعی و از جمله قتل سياسیِ  افشين . در اين راهِ  ناهموار وجود دارد

ی قتل دو هنرمند تآتر  خرمی، يکی از مخالفان سياسی حکومت اسالمی، و توطئه
و فداکاری جمشيد و قتل او به دست عوامل حکومت ماجراهايی است که پيرامون 

کند  افتد؛ گاهی خوديابی را دشوار می خورده و آزارديده اتفاق می اين ذهنيتِ  ترس
روايتگر داستان، شخصی به . شود ای دوچندان برای او تبديل می و گاه به انگيزه

دغدغه برای  برد، يک زندگی ساده و بی سرمی نام سليم که در تبعيد اوترخت به
دوستانی هم دارد، از جمله شيده و شاهرخ که آرزو . خودش دست و پا کرده است

شود که يکی از  در اين ميان معلوم می. دارند نمايشی روی صحنه ببرند
اسدی، . کند گران ساواک، شخصی به نام اسدی هم در اوترخت زندگی می شکنجه

سليم کين او را به دل گرفته . هايی دور شکنجه و آزار داده است سليم را در سال
زمان يک شخص مشکوک به نام جواد  افتد و تقريبًا هم قتلی اتفاق می. است

ای با شيده و شاهرخ به اين حلقه نزديک  سهرابی قصد دارد در پوشش مصاحبه
شود که حق با او  شود و به زودی معلوم می سليم به اين شخص مشکوک می. شود

مردی به نام جمشيد که به بيماری پارانويا مبتالست، او را از اين . بوده است
ی حکومت است و وظيفه دارد  کند که سهرابی مأمور و فرستاده حقيقت آگاه می

ای خلوت بکشاند تا احيانًا عوامل اطالعاتی حکومت  که شاهرخ و شيده را به خانه
. رسد جمشيد که از اين راز آگاه شده است، به قتل می. آنها را به قتل برسانند
تواند در پايان داستان بر  سليم می. کنند شان را اجرا می شاهرخ و شيده نمايش

تفاوت بماند و استعداد  ترسش از اسدی چيره شود، حتی نسبت به او بی
اين  .اش در نقاشی را پرورش دهد و جهان خود را از نو بسازد شده سرکوب

اهميت اين . ی سليم ای است برای نشان دادن ذهنيت متحول شده ماجراها بهانه
های ذهنی است که در  رمان و ادبيت آن در چگونگی نماياندن اين دگرگونی

  .های پسانقالبی رخ داده انسان ايرانی تبعيدی از پس خشونت

. با آقای نسيم خاکسار گفت و گو کرده است »خاک«ی اين رمان دفتر  درباره
 :کنيم توجه شما را به اين گفت و گو جلب می
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کند  او تالش می. ديده ی کاملی است از يک شخصيت آسيب سليم، مثًال، نمونه
رود، باز چيزی او  اما از هر طرف که می. يک زندگی تازه برای خودش بسازد

اين از يک ذهنيت تازه در . کند اش در ايران وصل می را به پيشينه و گذشته
به نظر شما چه . ها بيشتر نوستالژيک بودند ها تبعيدی قديم. تبعيد نشان دارد

دليلی وجود دارد که وضعيت ما به اين شکل شده که از پشت سر خودمان 
  .ايم بريده

سليم در وجودش و همراه با خود، يک وضعيت تازه را در . با حرف تو موافقم
گر سابقش راحت  گذارد شکنجه برای همين هم است که می. کند تبعيد ما بانگ می
او حتی دعوت او را برای نشستن در يک کافه، با اين نشانه . ازجلوش بگذرد

سليم بنا به حرف . ای می رود، رد می کند سمبليک که در چند قدمی او به کافه
اين نوع نگاه واقعی و . بيند خودش واقعيت کژ و کوژ وجودش را خوب می

سليم همانطور که در پايان رمان . درست به وجود خود نشان از قدرت اوست
او نگاهش را از روی . شود، نگاهش را عوض کرده است نشان داده می

های سبزش و نماد  به شاخ و برگ. کند گرش برداشته و به درخت نگاه می شکنجه
 .و نمودهائی که ميان سبزيهای درون آن پديدار شده است

 
آيا با اين تفاصيل نگاه تازه سليم به زندگی از يک ذهنيت تازه در تبعيد نشان 

  دارد؟
شناختی که به آمار و ارقام و اطالعات  به جای وارد شدن به يک بحث جامعه

ام برای  های قبلی در داستان. گيرم های خودم کمک می دقيق نياز دارد از داستان
و رمان  »آهوان در برف«و  »بقال خرزويل«های  مثال در مجموعه داستان

های در تبعيدم از سوئی درگير با جهانی بودند که  ، شخصيت»بادنماها و شالقها»
به درون آن پرتاب شده بودند و برايشان غريب بود و از سوئی ديگر درگير با 

بايد  .گذشتند ها می های من بايد از اين ورطه آدم. ای که رهايشان نمی کرد گذشته
برای اندوه جدائی از وطن و اندوه شکست، در خلوت خودشان جوابی پيدا 

 .کردند می
های  ميخوارگی شبانه راوی داستان خوابگرد با تبعيدی شيلی، در مجموعه داستان
های  بقال خرزويل و کرامت و ياسين در بادنماها و شالقها و آن به ريشخند گرفتن
ما : "خودشان و بعد رسيدن به اين حرف از جانب ياسين در يادنماها به هلنا که

اين در مذهب ما بوده و در خون ما . همه از دم به قرينه سازی عادت کرده ايم 
. همزاد گمشده مان. ما همواره دنبال جفت همشکل مان می گرديم. رفته است

 .ها بود همه طی مراحل آن ورطه." تاريخ استبدادی اين بال را سر ما آورده است
ها به وضعيتی برسند که سليم رسيده  توانستند بدون گذشتن از آن ورطه آنها نمی
 .سليم در واقع يک پاسخ تازه يود. است

های عادی و  اندازه. کند با زندگی و مصائب آن راحت روبرو شود او سعی می
دهنده  هرچند برايش عذاب. مثل جدائی او از زنش. فهمد معمولی خودش را می

من مخصوصا آدمی را . بعد هم که به آن فکر می کند به زنش حق می دهد .بود
برای اين کار انتخاب کردم که يک چهره عمومی از برو بچه های تبعيدی ايرانی 

به ويژه کسانی که درگير با مسائل سياسی به تبعيد پناهنده . را در خودش دارد
کسانی که . اند و پيشترها در سازمان و يا گروه و يا حزبی سياسی فعال بودند شده

  .گيرند پهنای کنونی جامعه ايرانی در تبعيد را در بر می
 

يکی از موضوعات بسيار مهم در رمان شما رويارويی سليم است با مأمور 
تفاوتی از  بيند با بی سليم، وقتی درماندگی و بدبختی او را می. گر ساواکی شکنجه

ضرورت . گذرد، در حالی که تا پيش ازين از اين مرد وحشت داشته کنار او می
آيا . رويارويی قربانی و کارگزار خشونت يکی از موضوعات تراماتولوژی است

خواستيد يک راهکار ارائه بدهيد يا اين که واقعًا بيرون از داستان  شما می
 های اين خوديابی را در محيط سراغ داريد؟ زمينه

اما بيا برگرديم . شايد هم می خواستم به قول تو يک راهکار نشان بدهم. نمی دانم
رمان فراز مسند خورشيد با اين . به رمان، شايد جواب را در آن بهتر پيدا کنيم

انگيزه شروع شد که سليم، اسدی شکنجه گر زمان شاه را در يک لحظه کوتاه، 
شود او را پيدا کند تا  و بعد وسوسه می. بيند های اوترخت می در يکی از خيابان

ها نه در زندان بلکه در بيرون از زندان از نزديک او را از نو ببيند و  بعد از سال
گری در خارج از کشور  ی ديده شدن شکنجه من اين حادثه. اش نگاه کند به چهره

ی قتل هنرمندان و مبارزين سياسی در داخل و خارج از يک  را هم مثل حادثه
  .واقعيت گرفتم

دانيد يا نه، چند سال پيش بچه های پاريس در يکی از تظاهرات که  دانم می نمی
عليه جمهوری اسالمی داشتند رسولی شکنجه گر را که خيلی از ماها را در 

من اين آدم را همچنان که در رمان آمده . زندان شاه شکنجه کرده بود، ديده بودند
ها را می گويم؟ می خواهم بگويم اين چيزهائی که  چرا اين. شناختم از نزديک می

 در اين رمان آمده در واقع در و ديوار و سقف خانه بزرگی را می سازند که ما 

ی نگاه به جهان و انديشه کردن به آن  بيند در اين نحوه می. الفت بيشتری دارد
. تر است با جهان و با خودش تر می نويسد صادق راحت. بيششر خودش است

ی حسی و فکری سهراب سپهری و اخوان  برای نمونه نگاه کنيد به جهان ويژه( 
کنی و  اين جدائی يا اين انشقاقی که تو به آن اشاره می.) ثالث در شعرهايشان

در کارهای گذشنه ی من هم . اندوه ناشی از آن را من در بيشتر کارهايم دارم
  .هست

که بعد از  »روشنفکر کوچک«ی  هايم از مجموعه برای مثال در يکی از داستان
های اوائل انقالب چاپ کردم به  در همان سال ۵٧آزاد شدنم از زندان شاه در سال 
وقتی آدم بعضی : هايم در داستان زاهد می نويسم نقل از شخصيت يکی از داستان

و در ادامه آن می آيد که ما نسل . چيزها را فراموش کند مادرقحبه می شود
  .غمگينی هستم چون فرصت فکر کردن پيدا کرده بوديم

 
 فرصت فکر کردن به گذشته؟

اين حرف، معنايش اين است که فرصت فکر کردن به کارهايی را که در . بله
. شود غمگينی و اندوه از همين ويران شدن ناشی می. ايم ايم پيدا کرده گذشته کرده

گاه اين . ويران شدن فکرها و جهان هائی که خام و ناپخته در ذهن پرورانده بوديم
  .کند ای است که با ديگران احساس می اندوه ناشی از فاصله

آن نگاه نسبتًا نوستالژيک . تر هستيد اما شما خوشبين »فراز مسند خورشيد«در 
 .در اين اثر کمتر برجسته است

و اين عمدی هم . می خواستم يک طرح ديگر بزنم »در فراز مسند خورشيد«من 
هايم از زندگی آنها  هائی که بيشتر داستان در تجربه ای که داشتم از همين آدم. نبود

های نيک و سالم و نيز  خوردم به جنبه ها برمی الهام گرفته شده، بيشتر وقت
های آشکار در  توانستم اين جنبه نمی. رفتم ی وجودشان و توی فکر فرومی کودکانه

اينطوری بود که . ام را از ديدن آن حاشا کنم وجود آنها و نيز شادی و سرخوشی
ی آن در فضائی ديگر مثل يک بازی  کشش برای خلق داستانی آن و ديدن دوباره

هاش در  کرد با بازی در واقع خود اين جهان هم انگار سعی می. وارد وجودم شد
از ميان  »فراز مسند خورشيد«در واقع سليم و يا فضای . ای باز کند روحم دريچه

سليم آدمی است که در همان صفحه . اين فضا و يا از ميان اين بازی بيرون آمد
 .های اول رمان اين قرار را با خودش می گذارد که تسليم اندوه و شکست نشود

. های تبعيدی در رمان شما از يک عزاداری دائمی نشان دارد زندگی شخصيت
ی اول انقالب روی زندگی  های دهه ی خشونت در سال مثل اين است که تجربه
  .آنها هنوز سايه انداخته

های رمانم زياد موافق  من با به کارگيری عزاداری دائمی در زندگی شخصيت
هايم برای نمونه در  های داستان برای مثال وقتی خودم به زندگی شخصيت. نيستم

و  »آهوان در برف«و يا کار بعدی  »بقال خرزويل«مجموعه داستانهای 
کنم بيشتر در  و همين رمانی که تو ازش نام بردی نگاه می »ها بادنماها و شالق«

تواند هم  وضععيتی که می. بينم تراژيک می -زندگی آنها يک وضعيت طنز
در ترکيب اينهاست که من موقعيت . دار باشد و هم به زبان تو عزادارانه خنده
برای نمونه در همين رمان آنجا که آنها دورهم . سازم مان را در تبعيد می اکنون
خواهند از طريق دفترچه تلفن نشانی خانه شکنجه گر را پيدا کنند،  اند و می نشسته

  .يا وقتی راوی از جريان جدائی از زنش می نويسد. شان خنده دار است  وضعيت
گاهی سوگ خودش را با طنز و نوعی ريشخند يا پوزخند نشان . فهمم می
بار  های شما خشونت های داستان ی شخصيت فراموش نکنيم که گذشته. دهد می
  ...بوده

آن گذشته غمبار يا به زبان تو گذشته خشونت بار هم به سادگی دست از سر ما 
گذشته وقتی در چارچوب همان زمان گذشته محصور خواهد ماند که . دارد برنمی

تاريخ زندگی . آن چيزهائی که آن را ساخته بودند در همان گذشته تمام شده باشند
ها و همان  همان شکست. ی رنجبار است ی ما ، اما تکرار همان گذشته و مبارزه
ها برای ساختن  ها و عذاب ها و رنج و نيز فداکاری. ها ها و همان عدم دقت اشتباه
اين وضعيت در . کنيم در واقع ما داريم خودمان را در همان فضا تکرار می. آينده

شدنش را از وطن  او رانده. کند مورد انسان تبعيدی شدت و حدت بيشتری پيدا می
  .بيند چون پايمال شدن يک حق انسانی می
طور گذرا از  گاهی هم به. گردد به مبدا بنابراين در ذهن هم که شده مدام برمی

اش  از آسمان آبی. سازد وطن و از گذشته يک جهان خوش آرمانی و خيالی می
زند از زيبائی شهرش و زادگاهش و خاطرات شيرينی که با دوستانش  حرف می
واقعيت رنجبار گذشته در هر . اما اينها لحظات گذرائی هستند. داشته است

من اين را حتا در . شود ديداری که با دوستانش دارد دوباره برای او زنده می
پدر و مادر و عمو و دايی و . ام اند ديده وجود جوانان نسلی که در تبعيد هم باليده

اما کاش يک مثال . خاله آنها، آنها را به همان گذشته رنجبار وصل می کند
توانستم  تر می مشخص تر از رماتم يا داستان هايم می آوردی تا روشن و مشخص

  .جواب بدهم 
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سيروس، با استفاده از قد بلند نسبتًا خميده و ريش انبوه خود را پدر ساعدی                                
و اين  .  معرفی کرد و مرا به عنوان پسردايی او، رضا اغنمی، که ساکن لندن بود               

کار چنان به عجله و ارتجال صورت گرفت که وقتی مسئول مسجد از                                          
گرفت ـ خصوصًا که سيروس، مردی چهار پنج               ی مربوط اجازه می       وزارتخانه

تر از خود را به عنوان پسر طبيب خود معرفی کرده بود ـ نه مخاطب                  سال بزرگ 
ما و نه دستگاِه اجازه دهنده، بو نبردند اين دکتر ساعدی که هر چند طبيب بود،                        

ی او، به     احتماًال همان ساعدی است که به رغم ستايش مقامات از فيلم گاو، نوشته             
کارگردانی داريوش مهرجوئی، از ايران، قاچاقی و از راه کوه و کوهپايه، خارج               
شده، در پاريس، به سبب شيرين شدن زياده از حد در مهاجرت، ميهمان چند                           
قدمی مارسل پروست از يک سو، و صادق هدايت از سويی ديگر در گورستان                    

 .البته به صورت زيرزمينی. پاريس آرام گرفته است »پرالشز»معروف 
ی اقتباسی از رمان کوتاهم، ليليث          و من همين چند سال پيش بازيگران نمايشنامه         

ای ذهن و     را با کارگردان و دستيار کارگردان سر خاک او جمع کردم و چند دقيقه             
هايش در    گوش آنها را متمرکز غالمی کردم که صد ارباب بايد در برابر استخوان            

و همان آقا، که از مقامات مربوط استفسار           .  ايستادند  زير خاک دست به سينه می       
کرده، اجازه گرفته بود، يک بار در مجلس عزاداری در مسجد، به من که دم در                    
ايستاده بودم نزديک شد و گفت بايد واقعًا طبيب بزرگی بوده باشد که اين همه آدم                  

و من انگشتم را     !  را به مسجد کشانده، خدا رحمتش کند، تخصص ايشان چه بود              
خدا رحمتش کند، غم     !عجب!  عجب!  مغز!  ام، و او گفت، مغز      گذاشتم روی شقيقه  

 .آخرتان باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و همو يک بار هم توجه مرا به سمت چپ در ورودی مسجد، به جای خصوصی 
کنم شما کاری بکنيد که مادر  تری جلب کرد و گفت، آقا از شما خواهش می

و من نگاه . ها، برای من مسئوليت دارد مرحوم بلند شوند و بروند باال پيش خانم
اش نبايد بگيرد، و  ترين دوست، قاعدتًا آدم خنده کردم، در روز عزاداری نزديک

برای اينکه سر و ته قضيه را هم بياورم، به روی خود نياوردم، خنده را با 
لبخندی مهار کردم، و فقط دست او را گرفتم که اجازه بدهيد شما را به مادر ايشان 
هم معرفی کنم، چون کسی که پشتش به ما بود و با جماعتی همه مرد، روی زمين 

های مويش از پشت سر روی گردنش ريخته بود و  زد طره نشسته بود و حرف می
رفت و موها را  زده و عصبی، باال می گاهی دست صاحب موها، کمی شتاب

 .کرد مرتب می
طور که دست آن آقا را گرفته بودم، به جمع نزديک شدم و اخوان  و من، همان

ثالث را به او معرفی کردم، هرگز اشتباهی به آن زيبايی، آن هم موقع عزاداری 
مسئول مسجد، . برای يک دوست، يا برای ديگری در حضور من، پيش نيامده بود

های موهای آويزانش از پشت سر با مادر ساعدی که در  اخوان را، به سبب طره
 .زمان اسارت پسرش در زمان شاه، دق مرگ شده بود، عوضی گرفته بود

 
 سحــر، و بزرگ علـوی . ساعدی در کنار م

ی  ـ البته ساعدی برای من نه يک آغاز داشت، نه يک پايان، و نه حتی يک ميانه٢
در . های اوست ی زمان زندگی انسان مرکب از همه. زندگی درست و حسابی

ی خروج او از ايران را پس از زندانش، به هزار مصيبت گرفته  زمان شاه، اجازه
در نيويورک  »رندوم هائوس«، رئيس انتشارات »رابرت برنستين«من با . بوديم

 .صحبت کرده بودم
نامه فرستاد بود ـ و اين پس از  برای ساعدی دعوت »انجمن ناشران آمريکا»

آزادی او از زندان شاه بود ـ که او برای مذاکره با ناشران آمريکايی برای چاپ 
هر چند وقتی ساعدی به . ی مسئله بود البته اين بهانه. آثارش به آمريکا بيايد

هايش چاپ شود که  ای از قصه آمريکا آمد، قراردادی هم با او بسته شد تا مجموعه
اما جواب در ابتدا از طرف . ی دکتر حسن جوادی چاپ هم شد بعدًا به ترجمه

 .دولت ايران منفی و منتفی بود

سليم با ديدن اسدی شکنجه گرش با اينکه عزم . شب و روز توی آن می چرخيم
گرش را در خواب  کرده است شب خواب کلوديا کارديناله را ببيند، شکنجه

در  .نمی شود انگار از آن گريخت. گذرد گونه می شب و روز ما کابوس. بيند می
 .شود ای يک دفعه می بينی يکی از آنها ظاهر می خم کوچه

رفتم يکباره ديدم اين مالقاتی که سليم در  من وقتی در نوشتن اين رمان پيش می
يادت می . حال بگو از نوع دست دوم و يا صدمش. پی آن بوده برای او رخ داده 

ای را که شيده و سليم در خيابان با هم هستند و بعد جواد را می  آورم آن صحنه
جواد همان کسی است که عمله مامورين اطالعات جمهوری اسالمی شده . بينند
بعد سه نفری می روند به کافه ای و سليم با نگاه کردن به او، بدبختی و . است

  .اش می بيند فالکت او را در دستپاچگی
اگر خودمان را محدود کنيم به داستان شما، يعنی ما به ازاهای بيرونی را 

ش اشاره کرديد، در مجموع سليم در چه  نبينيم، با توجه به فالکتی که به
  موقعيتی قرار دارد؟

رفت که  دو راه پيش پای سليم بود يا بايد می چرخيد در آن دايره و همچنان می
. همين .او از دايره بيرون زد. گرش بنشيند يا از دايره بيرون بيايد برابر شکنجه

به نظر من کار سليم يک جور راهکار منطقی زندگی او، بگو زندگی همه ما، 
در تبعيد است اگر با فکر و درست به خودمان و در و ديوار و سقفی که احاطه 

  .مان کرده است نگاه کنيم
ی رمان اميدبخش شما به  آقای خاکسار نازنين، با علم بر اينکه بحث درباره

. ی اين گفت و گو را به فرصت ديگری موکول کنيم پايان نرسيده، ناگزيريم ادامه
 .تان را به ما بخشيديد سپاسگزاريم که وقت

 
 راديو زمانه: منبع

 

 ساعدي، روايت ناتمام 
 بخش نخست 

 ساعدی برای من نه يک آغاز داشت، نه يک پايان
 رضا براهنی

 راديو زمانه -پرسه در متن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نويس، عاشق نويس، نمايشنامه غالمحسين ساعدی، قصه: با ياد دوست

 
، آن طور که برادر او اکبر، برادر من محمدنقی، و             »غالم«ی    ـ نوشتن درباره  ١

زديم،    من، در محافل خصوصی و خودمانی، غالمحسين ساعدی را صدا می                     
قاعدتًا برای شخصی مثل من که سوای سوداهای ادبی، در مسائل غيرادبی هم به              

ای هم ضرورت داشته       تر از اين باشد که حتی مقدمه           او نزديک بوده، بايد ساده      
اما ناگهان چندين مقدمه، چندين متن و حتی چندين مؤخره، در زمانی که                   .  باشد

شود و    آورند که زبان قاصر می      گذرد، چنان به ذهن هجوم می        نام او بر زبان می    
شود که    دست بردن به قلم و کاغذ دشوارتر از هر زمان ديگر، و آدم وسوسه می                

آيا فالن چيز را بگويم و از فالن چيز بگذرم و برسم به چيز ديگری که در                                
های ارتباط چند ساله مطرح بوده و يا حتی مرگ او هم بر آن ارتباط                                  وسط
ياد   تاثير بوده؛ و يا نه، به برخی جزئيات بپردازم و از زمانی بنويسم که زنده                    بی

ی ساعدی مأموريت     سيروس طاهباز و من از طرف دوستان نويسنده و خانواده             
گرفتن مسجد برای ادای احترام به عزيمت او در پاريس به جهان باقی را برعهده 

 .گرفتيم
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 به ياد منصور عزيزمان: مراسم بزرگداشت
 به ياد منصور عزيزمان 

 
منصور خاکسار عزيز را از دست  89در آستانه نوروز 

بعد از ظهر در  7:30آپريل ساعت  9جمعه . داديم 
 . گراميداشت او گرد هم می آييم 

 حميد رضا رحيمی و فضل اهللا روحانی : سخنرانان 
 : مکان 
3916 

 Sepulveda Blvd  
 

Culver City Ca 90203      just south of Ve-
nice  

 
Tell: (323)660-1553  

or  
(323)679-5023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی آمريکا قرار بود به آمريکا »انجمن آسيا«در آن زمان فرح پهلوی به دعوت 
از يک سو دانشجويان ايرانی مقيم نيويورک و اياالت مجاور در . بيايد، که آمد

ای هم به  برابر آن هتل يا انجمنی که محل برگزاری جلسه بود و قرار بود جايزه
کميته برای آزادی هنر و «فرح داده شود، اجتماع کرده بودند، از سوی ديگر، 

که من از فعاالن آن بودم، از نويسندگان برجسته ) »کيفی«( »انديشه در ايران
آمريکا دعوت کرده بود که در زمان برگزاری ميهمانی به افتخار فرح، در برابر 

 .هتل اجتماع کنند
ها  آرتور ميلر، الن گينزبرگ، اريک بنتلی، کرت وانه گوت، کيت ميلت و ده

، با «کيفی«نگار آمريکايی، و بسياری از آنان از پشتيبانان  نويسنده و روزنامه
پالکاردهايی که عکس بزرگ ساعدی به صورت چشمگيری بر آن نقش بسته 

ی خروج ساعدی  بود، در برابر محل اجالس اجتماع کرده بودند و خواستار اجازه
 .از ايران بودند

ناگهان ما  .چيز را زير نظر داشت پليس همه. فرياد دانشجويان از آن سو بلند بود
که درست روبروی هتل و آن ور خيابان ايستاده بوديم، ديديم که ماموران ـ گويا 

وقتی که او بلند . ـ يک نفر را با اردنگی از هتل بيرون انداختند »اف بی آی«از 
ی مهمانان جام شراب خود را به سالمتی  شد، آمد به جمع ما پيوست، گفت همه

فرح پهلوی بلند کرده بودند که من بلند شدم و اجازه خواستم، وقتی که اجازه 
ام را به سالمتی ساعدی و زندانيان سياسی ايران سرکشيدم و به  صادر شد، پياله

همين دليل، بالفاصله پليس وارد شد و مرا آوردند پايين و از هتل انداختندم 
گويا او کشيشی بود که زمانی جنايات آمريکا در جنگ ويتنام را افشا . (بيرون

 (.کرده بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاريس  »پرالشز«ی غالمحسين ساعدی، در گورستان معروف  مقبره
چند روز بعد، من با دکتر ساعدی، که از          .  اين وقايع بر سياست شاه تأثير گذاشت       

از قرار معلوم، اعتراض نيويورک         .  زندان آزاد شده بود، تلفنی صحبت کردم            
موقع سفر به نيويورک    .  کارگر شده بود و قرار بود به زودی به آمريکا سفر کند             

گويا پرويز ثابتی، مقام امنيتی، گفته بود               .  گفته بود که من به استقبالش نروم             
) «کميته برای آزادی هنر و انديشه در ايران          «.  چيز زير سر براهنی است        همه
از چند ناشر معتبر آمريکايی دعوت کرده بود که نمايندگانشان را به                           )  کيفی

 .فرودگاه بفرستند
کنار چند تن از دوستان ايستاده بودم، و            )  طبقه باالی فرودگاه   (  »روف«من در    

ديگر را      وقتی ساعدی باال آمد و يک         .  دبير کميته به استقبال ساعدی رفته بود           
ظاهر شد و به          »روف«بوسيديم، ديدم مرد جوانی هم تلوتلوخوران در همان                 

 .ساعدی پيوست
گفتم غالم اين کيه؟ گفت اين جوان را گذاشته بودند بغل دست من توی هواپيما که                 

من هم تمام تعارفات الزم را به عمل              .  به من مشروب بدهد تا من حرف بزنم             
خورد و اعتراف کرد . از مشروب هم خوشش آمد. ظرفيتش خيلی کم است. آوردم

بينی   اند تا خبر بگيرد و خبر بدهد، می            که مأمور ساواک است و کنار من کاشته          
 .بيچاره کله پا شده


