
 
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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 سالمت زندانيان سياسي در خطر است

 محكوميت مسعود لواساني به شش سال حبس قطعي
 اولين مالقات عبداهللا مومني پس از بازگشت به زندان اوين 

 آزادي را طلب مي كنند

موج اخراج نيروهاي جوان از 
 صندوق پس انداز 

 كنگره فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر برگزار شد 

پناهي و نوري زاد : تجمع اعتراضي دانشجويان هنر
 را آزاد كنيد، بزرگي آنها با زندان از بين  نمي رود 

 نامه ي استادان ايراني 
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 خبرها 

تعداد کشته شدگان از آن پس به بيش از . بازداشتگاه های مخوف کشته شده اند
نفر افزايش يافته و اين گروه تحقيق اسناد مربوط به بازداشت شدگان مرد و  ١٠٠

. زن را که در زندان مورد تجاوز قرار گرفته بودند گردآوری و منتشر کرد
عالوه بر دستگيری هزاران نفر از معترضان در سرکوب پس از انتخابات در 
پايتخت، تهران، و شهرهای ديگر، صدها نفر از فعاالن و رهبران سياسی نيز، 
اغلب بدون حکم دستگيری، بازداشت شدند و ماه ها بدون تفهيم اتهام و رعايت 

موازين قضايی و اغلب بدون تماس با وکيل يا خانواده هايشان در سلول های 
بعضی از آنها، از جمله وزرا و نمايندگان پيشين مجلس، به زندان . انفرادی ماندند

 . های طوالنی مدت محکوم شده اند
های گروهی فرمايشی بر ضد بازداشت شدگان پس از  »دادگاه«از آنجا که طی 

شروع شد، بی اعتنايی به موازين قضايی و به ويژه  ١٣٨٨انتخابات که از مرداد 
 حق محاکمه عادالنه بر اساس موازين بين المللی آشکارا به نمايش در آمد؛

نفر از بازداشت شدگان مورد محاکمه  ١٠٠در يکی از جلسات دادگاه، در حدود 
شدند و حتا پيش از اين  »اعتراف«بسياری از آنها آشکارا وادار به . قرار گرفتند

قرار بگيرند فيلم های تلويزيونی از آنها پخش شد در حالی  »محاکمه«که مورد 
 .که خود را مجرم اعالم می کردند

روزنامه نگار و نويسنده در زندان  ۶٠از آنجا که بنا به منابع موثق بيش از 
 هستند؛

يک روزنامه نگار به نام عليرضا افتخاری در اثر ضربه به جمجه اش کشته شده 
ده ها روزنامه نگار و نويسنده در پی انتخابات از ايران فرار کرده و در . است

کردستان عراق، ترکيه، اروپا و کشورهای ديگر پراکنده شده اند؛ روزنامه 
نگاران ديگری را خودسرانه بازداشت کرده اند، مورد اذيت و آزار قرار داده اند 
و ماه ها بدون اتهام يا محاکمه در بازداشت نگه داشته اند، به عنوان مثال عيسی 

سحرخيز، بدرالسادات مفيدی، سوسن محمدخانی غياثوند، خليل درمنکی، و عماد 
چندين نفر از آنان به زندان های طوالنی مدت محکوم شده اند، از جمله . بهاور

، )سال زندان و پنج سال تبعيد ۶(، احمد زيدآبادی )سال ۵/٨(سيد مسعود لواسانی 
 ۶(، کيوان صميمی بهبهانی )سال ۶(، بهمن احمدی اموئی )سال ۵(سعيد ليالز 

(، اميد منتظری )سال ٧(، رضا رفيعی فروشانی )سال ۶(، مسعود باستانی )سال
 ٣(، رضا نوربخش )سال ۴(، جواد ماهزاده )سال ۶(، هنگامه شهيدی )سال ۶

 ).سال
از آنجا که تعدادی از مدافعان حقوق بشر نيز دستگير شده و در بازداشت های 

عمادالدين باقی، برنده چندين جايزه : خودسرانه به سر می برند و از آن جمله اند
بين المللی حقوق بشر ، کاوه قاسمی کرمانشاهی، علی مليحی، کوهيار گودرزی 

و شيوا نظرآهاری، که بعد از انتخابات دو بار بازداشت شده و هنوز هم در سلول 
انفرادی به سر می برد؛ مقامات او و بعضی از همکارانش را به داشتن ارتباط با 

 . گروه های مخالف در خارج متهم کرده اند
کانون مدافعان حقوق بشر، که عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر 

شيرين عبادی و همکارانش  ٢٠٠٣است و به وسيله برنده جايزه نوبل صلحِ  سال 
در  ١٣٨٧دفتر اين کانون در پاييز . تشکيل شده، به شدت سرکوب شده است

آستانه مراسمی به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعالميه جهانی حقوق بشر 
اعضای آن دائم مورد آزار قرار می گيرند و . تعطيل شد و هنوز بسته است

دو تن از اعضای موسس آن، آقايان عبدالفتاح سلطانی و . بازداشت می شوند
محمد علی دادخواه، در پی انتخابات بازداشت شدند و هر يک بيش از دو ماه در 

به آقای سلطانی اجازه داده نشد برای  ١٣٨٨در ماه مهر . زندان به سر بردند
 . دريافت جايزه حقوق بشر شهر نورنبرگ به آلمان سفر کند

از آنجا که جعفر پناهی، فيلمساز ممتاز و برنده چندين جايزه بين المللی، نيز در 
 خودسرانه دستگير شده است؛ ١٣٨٨اواسط اسفند 

از آنجا که يکی از مدافعان حقوق زن، عاليه اقدام دوست، به خاطر فعاليت هايش 
در کمپين تغيير برای برابری، که بر ضد تبعيض قانونی مبتنی بر جنسيت 

عضو  ۵٠سال زندان خود است؛ حداقل  ٣مبارزه می کند، در حال گذراندن حکم 
کمپين در زمان های مختلف بازداشت شده اند و بعضی از آنها از جمله محبوبه 

در حال حاضر در  »مادران عزادار«کرمی و نيز زنان عضو گروهی به نام 
تعدادی از فعاالن حقوق زن به خارج از کشور پناه برده . زندان به سر می برند

 . اند
از آنجا که عالوه بر تبعيض های موجود مثل نفی حق زنان برای گرفتن طالق يا 

به بعد  ١٣٨٨حضانت کودکان پس از طالق، دانشجويان دختر از شهريور 
ناگزير بايد در دانشگاه های شهر محل زندگی شان تحصيل کنند و بدين ترتيب 
حق دستيابی آزاد آنان به آموزش عالی محدود شده است؛ از سوی ديگر، اليحه 

حمايت از خانواده که در حال حاضر در کميسيون های مجلس مورد بررسی 
است، به مردان اجازه می دهد بدون نياز به اجازه همسر اول، همسر دوم اختيار 

 . کنند

 كنگره فدراسيون بين المللي 
 جامعه هاي حقوق بشر برگزار شد 

 
 
 

 
 

 : اخبار روز
 

سی و هفتمين کنگره فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر با شرکت 
 ١٧(آوريل  ١٠تا  ۶در روزهای , سازمان حقوق بشری ١۵٠نمايندگان بيش از 

در اين کنگره قطعنامه . در ايروان پايتخت ارمنستان برگزار شد) فروردين ٢١تا 
ای در نقض حقوق بشر در ايران به تصويب رسيد و همچنين دکتر عبدالکريم 

الهيجی حقوق دان ايرانی برای پنجمين بار پی در پی به عنوان نايب رئيس 
 .فدراسيون انتخاب شد

 
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران دو روز نخست کنگره اختصاص 

داشت که ّطی آن حق  »چالش های نوين دادگستری«به کنفرانسی زير عنوان 
, چه در عرصه مّلی و چه در صحنه بين المللی, دادخواهی برابر دادگاهی مستقل

و موانع تحّقق آن از زوايای گوناگون و در چندين گروه کاری مورد بحث و 
 .تبادل نظر قرار گرفت

در سوّمين روز کنگره طرح قطعنامه های ابراز شده از سوی جامعه های دفاع 
, از حقوق بشر درباره وضعّيت حقوق بشر در دهها کشور و از جمله ايران

, ويتنام, کوبا, سرزمينهای اشغالی فلسطين, سوريه, برمه, سومالی, کنگو, سودان
 .مورد تصويب قرار گرفت.... ليبی 

نکته جالب توّجه در انتخابات هيأت رئيسه جديد فدراسيون بين المللی جامعه های 
, عالوه بر انتخاب دوباره خانم سوهير بلحسن به عنوان رئيس, حقوق بشر

زن از کشورهای مسلمان در دفتر بين  ۵حضور بيش از پيش زنان و از جمله 
 .عاليترين مرجع تصميم گيری فدراسيون است, المللی

برای پنجمين , آقای عبدالکريم الهيجی رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
به عنوان نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر , بار پياپی
 .انتخاب شد

 
 قطعنامه در باره نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ايران

 ابرازی از سوی جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
 

اعالم کرد که احکام  ١٣٨٨از آنجا که دادسرای تهران در اواخر اسفند 
نفر از اشخاصی که پس از انتخابات خرداد محاکمه شده اند  ٨۶محکوميت 

اسفند تاييد کرد که شش نفر از  ٢۴قطعيت يافته و همان دادسرا در روز 
معترضان به نتيجه انتخابات به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شده اند، 

محکوميت های اخير شدت اختناق حاکم بر ضد مردم ايران را به نمايش می 
 . گذارند

( ٢٠٠٩از آنجا که وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ايران در سال 
به شدت به وخامت گراييده است؛ نقض فاحش حقوق بشر که  )١٣٨٧ـ  ١٣٨٨

پيشتر نيز به شدت جريان داشت، بالفاصله پس از انتخابات رياست جمهوری در 
، که رئيس جمهور کنونی برنده آن اعالم شد، کامال اوج ١٣٨٨خرداد  ٢٢

خرداد، ميليون ها نفر در مخالفت با نتيجه انتخابات و به قصد  ٢٣از روز . گرفت
 .دفاع از رای خود به خيابان ها ريختند

از آنجا که طی هفته ها و ماه های پس از انتخابات خرداد، مقامات جمهوری 
اسالمی به شدت و بی رحمانه با معترضان مسالمت جو مقابله و هر گونه 

 مخالفتی را سرکوب کرده اند؛
گروه تحقيقی که دو تن از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، يعنی نخست 

وزير پيشين ميرحسين موسوی و رئيس پيشين مجلس مهدی کروبی تشکيل داده 
تن از معترضان مسالمت جو  ٧٢اعالم کرد که حداقل  ١٣٨٨بودند در شهريور 

به دست نيروهای امنيتی و لباس شخصی های نيروی شبه نظامی بسيج يا در 
 خيابان ها يا زير شکنجه و يا بر اثر کتک يا اذيت و آزار طی بازداشت در 
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رعايت موازين قضايی را در مورد زندانيان در راستای برخورداری آنها از حق محاکمه 
 عادالنه با حق دسترسی به امکانات درمانی، وکيل مدافع و خانواده هايشان تضمين کند؛

 فورا اعدام نوجوانان را متوقف کند؛ • 
صدور حکم اعدام برای جرايم سياسی و نيز حکم سنگسار را برای زنا متوقف کند و به • 

مهم ترين «عنوان اولين گام در راه الغای مجازات اعدام، کاربرِد مجازات اعدام را به 
 .محدود کند »جنايت ها

 :از سازمان ملل، اتحاديه اروپا و دولت های ديگر می خواهد
برای حمايت از مدافعان حقوق بشر به ويژه آنهايی که هنوز در ايران هستند اولويت • 

 بااليی قائل شوند؛
از دولت ايران بخواهند تمامی زندانيان عقيدتی را که به خاطر استفاده مسالمت آميز از • 

حقوق اساسی زندانی شده اند، و نيز تمامی زندانيان و بازداشت شدگانی را که به اتهام 
و اتهام  »توهين به رهبر«، »اقدام عليه امنيت ملی«، »تبليغ عليه نظام«های مبهمی مثل 

 های ديگر مرتبط با استفاده از حق آزادی بيان زندانی شده اند، آزاد کند؛
از دولت ايران بخواهند به فوريت به درخواست هيات های تحقيق سازمان ملل از جمله • 

تقاضای گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد شکنجه و گزارشگر ويژه سازمان ملل در 
 مورد استقالل قاضيان و وکال برای بازديد از ايران پاسخ مثبت دهد؛

روابط سياسی موجود با دولت جمهوری اسالمی ايران را که دائما از احترام به حقوق • 
 بشر و زندگی شهروندانش سر باز زده، مورد بازنگری قرار دهند؛

اقدام های مقتضی برای پيشگيری و ممانعت شرکت هايی که رفتارشان معاونت با • 
جمهوری اسالمی ايران در نقض حقوق بشر به شمار می رود معمول دارند و به ويژه 
صدور تجهيزات شنود و دستگاه های ديگری را که دستيابی مردم به اينترنت و رسانه 

های ديگر را محدود يا غيرممکن می سازد و نيز لوازمی را که برای سرکوب خشونت 
 .بار معترضان به کار می رود ممنوع کنند

 :از سازمان های غير دولتی تمام کشورها می خواهد
جبهه گسترده و مشترکی تشکيل دهند و يک صدا با نقض فاحش حقوق بشر به وسيله • 

 دولت ايران مخالفت کنند؛
به دقت بر اقدام های دولت هايشان نظارت کنند، از جمله بر روابط سياسی و اقتصادی • 

اين دولت ها با دولت ايران، تا از بی اعتنايی آنها به نقض حقوق بشر در ايران در ازای 
 رشد روابط تجاری و اقتصادی جلوگيری کنند؛

با ايجاد و گسترش ارتباط با گروه های موجود و فشار بر دولت ها برای حمايت از • 
 .دگرانديشاِن ايرانی از رشد جامعه مدنی و مدافعان حقوق در ايران پشتيبانی کنند

 
 

 گزارشگران بدون مرز به  »آزادي بيان«جايزه 
 يعقوب تعلق گرفت  ژيال بني

 
نويس و فعال حقوق زنان، جايزه سازمان  نگار، وبالگ يعقوب، روزنامه ژيال بنی

را برای وبالگ خود با  »آزادی بيان«با عنوان جايزه  ٢٠١٠گزارشگران بدون مرز سال 
  .از آن خود کرد «نگاريم ما روزنامه«عنوان 

در ماه ژوئن سال جاری در چارچوب  »ها بهترين وبالگ«مراسم اهدای اين جايزه به 
  .وله در شهر بن آلمان برگزار خواهد شد دويچه »های جهانی تريبون رسانه«

ژيال «: گويد سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانيه خود به مناسبت اهدای اين جايزه می
اش تاکنون  او و خانواده. در خط مقدم تالش برای آزادی بيان در کشور خود ايستاده است

  «.اند بهای سنگينی برای تعهدات او پرداخته
به دنبال اعالم نتيجه انتخابات رياست جمهوری در ايران که اعتراض گسترده مردم را به 

 ٢٠يعقوب و همسرش، بهمن احمدی امويی، در ميان حدود  دنبال داشت، ژيال بنی
  .نگاری بودند که توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی بازداشت شدند روزنامه
يعقوب پس از تحمل حدود دو ماه حبس از زندان آزاد شد، اما بهمن احمدی امويی  خانم بنی

  .که اکنون از زندان به مرخصی رفته است به پنج سال حبس محکوم شد
يعقوب در واکنش به اعالم نام خود به عنوان برنده اين جايزه معتبر حقوق بشری  ژيال بنی

نگاران زندانی ايران همچون شيوا نظرآهاری، احمد زيدآبادی، عيسی  از ديگر روزنامه
بيشتر از من شايسته اين «سحرخيز و بدرالسادات مفيدی ياد کرده و گفته است که آنها 

  .«جايزه هستند
نگاران در نيويورک، تا پايان هفته دوم  بر اساس آخرين آمار کميته حمايت از روزنامه

بردند، و  های جمهوری اسالمی به سر می نگار در زندان روزنامه ٣۵کم  ماه دست فروردين
ها  مدت به مناسبت تعطيالت نوروز از زندان های کوتاه نگار ديگر با مرخصی روزنامه ١٨

  .بيرون رفته بودند تا بار ديگر به زندان بازگردند
 ۵٢پيشتر همين کميته در اواسط اسفندماه گفته بود که جمهوری اسالمی ايران با 

اين نهاد مدافع . است »نگاران در جهان ترين زندان روزنامه بزرگ«نگار زندانی  روزنامه
نگاران زندانی جهان در ايران به سر  گويد که يک سوم روزنامه حقوق خبرنگاران می

  .برند می
يان،  جايزه آزادی بيان سازمان گزارشگران بدون مرز سال گذشته به وبالگ زنگ جين

  .همسر هو جيا، فعال حقوق بشری چينی، تعلق گرفت
های خود در زندانی در چين به سر  آقای هو اکنون تقريبا دو سال است که به دليل فعاليت

  .برد می

از آنجا که کارگران پيوسته از حق تشکيل اتحاديه های آزاد کارگری منع شده و فعاالن 
 سنديکايی به شدت سرکوب می شوند؛ 

مثال شاخص از اين دست، منصور اسالو، رهبر سنديکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه است، که چندين بار بازداشت شده و در سال های گذشته هر 

او را برای . بار ماه ها در زندان مانده و سرانجام نيز به پنج سال زندان محکوم شده است
گذراندن دوره محکوميت به ميان خشن ترين مجرمان عادی در زندان رجايی شهر، در 

معاون او، ابراهيم مددی، در حال گذراندن حکم . فاصله دوری از شهر کرج، فرستاده اند
 . سال زندان است ٢

از آنجا که انجمن ها و فعاالن مستقل دانشجويی به ويژه پس از انتخابات خرداد با سرکوب 
 و آزار و تعقيب شديد روبرو بوده اند؛

پس از انتخابات، مهاجمان بعضی از خوابگاه های دانشجويی در تهران، اصفهان و شيراز 
گزارش ها حاکی بود که در اين حمله ها در تهران پنج . را به طرز فجيعی در هم کوبيدند

دانشجويان . دانشجو، در اصفهان دو دانشجو و در شيراز نيز دو دانشجو کشته شده اند
بسياری از ادامه تحصيل محروم اند و بعضی از دانشجويان به زندان های سنگين محکوم 

يکی از مسئوالن يک انجمن دانشجويی، به نام بهاره هدايت، بدون اتهام از اوايل . شده اند
مجيد توکلی، مسئول ديگر دانشجويی، که چندين . در زندان به سر می برد ١٣٨٨دی ماه 

سال زندان محکوم  ۵/٨به  ١٣٨٨بار در سال های اخير بازداشت شده است در دی ماه 
يک دانشجوی جوان ديگر، به نام محمد امين وليان، به خاطر شرکت در اعتراض . شد

 . به مجازات اعدام محکوم شده است ١٣٨٨های خيابانی، در اواسط اسفند 
 روزنامه و نشريه ممنوع شده اند؛  ٢٠از آنجا که ظرف دو سال گذشته، در حدود 
بعضی کتاب ها چندين سال در انتظار مجوز . نشر کتاب با سانسور شديدی همراه است

مجوز برای چاپ دوباره . مانده و سرانجام نيز موفق به دريافت اجازه انتشار نشده اند
بعضی ديگر، به ويژه رمان ها، تنها به شرطی مجوز . بعضی کتاب ها صادر نمی گردد

نشر دريافت می کنند که چندين فصل کامل يا پاراگراف و جمله های متعدد از آنها حذف 
 . شود که اغلب در نتيجه اين کار داستان ها نامفهوم می شود

 از آنجا که نويسندگان و روزنامه نگاران از حق تشکيل انجمن بی بهره اند؛ 
کانون نويسندگان ايران، که مقامات از ثبت آن سر باز زده اند، در هفت سال گذشته موفق 

انجمن صنفی روزنامه نگاران که رسما به . به برگزاری مجمع عمومی خود نشده است
 . ثبت رسيده بود، سال گذشته ممنوع اعالم شد

مورد که در سال  ٩۴از آنجا که تعداد اعدام در چند سال گذشته به شدت افزايش يافته و از 
مورد در سال  ٣٨٨به گونه غيررسمی محاسبه شده بود به ) ١٣٨٣ـ  ١٣٨۴( ٢٠٠۵
در نتيجه، از . رسيده است، ولی تعداد واقعی احتماال بيشتر است) ١٣٨٧-١٣٨٨( ٢٠٠٩

نظر تعداد اعدام ايران پس از چين به مقام دوم و با در نظر گرفتن سرانه جمعيت به مقام 
اما جمهوری اسالمی به راحتی مقام اول در اعدام نوجوانان را . اول جهان نايل آمده است

مورد  ۵و حداقل  ٢٠٠٨، هشت مورد در سال ٢٠٠٧مورد در سال  ١٢: در اختيار دارد
  .٢٠٠٩در سال 

 از آنجا که هزاران زندانی به اتهام قاچاق مواد مخدر و يا قتل به اعدام محکوم شده اند؛ 
از ايران ديدار کرد،  ١٣٨٨به گزارش يک هيات پارلمانی افغانستان که در اواخر بهمن 

افغانی زندانی در  ۵۶٠٠بر اساس اطالعات دريافتی از مقام های قوه قضاييه ايران، از 
 . نفر، اغلب به خاطر قاچاق مواد مخدر، محکوم به اعدام هستند ٣٠٠٠ايران در حدود 

اعدام صورت گرفته و در دی ماه  ١١۵از آنجا که ظرف دو ماه پس از انتخابات، حداقل 
، دو زندانی سياسی در ارتباط با اتهام های مربوط به ناآرامی های پس از انتخابات ١٣٨٨

 اعدام شدند؛ 
اتهام مبهم محاربه که پيوسته عليه زندانيان سياسی به کار گرفته می شود، به آنان هم 

 . نسبت داده شد
از آنجا که اعضای اقليت های قومی و مذهبی و نيز زندانيان سياسی اغلب قربانی 

 مجازات اعدام می شوند؛ 
اعضای گروه های قومی بلوچ، کرد و عرِب جنوب ايران در بسياری موارد قربانی 

محاکمه های فوری و اعدام بوده اند و گاهی به فاصله دو سه روز پس از دستگيری در 
انظار عمومی به دار آويخته شده اند، که اين خود نشان دهنده بی اعتنايی مقامات رسمی به 

 . موازين قضايی و حق محاکمه عادالنه است
از آنجا که اعضای اقليت های مذهبی که در قانون اساسی به رسميت شناخته نشده اند 

پيوسته مورد آزار و به اتهام ارتداد و بدعت مورد پيگرد قرار می گيرند؛ در سال های 
اخير به ويژه پيروان آئين بهايی و اهل حق، يک گروه صوفی، و اعضای گروه آل ياسين 

 . دستگير و محاکمه شده اند
 :کنگره فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

با تاييد عظمت جنبش ميليون ها ايرانی،  پشتيبانی قاطع خود را از تمام مردمی که خواهان 
حق رای، اصالحات دمکراتيک و حقوق اساسی از جمله آزادی بيان، آزادی مطبوعات، و 

 آزادی گردهمايی و تشکل هستند، اعالم می کند؛
 :از دولت جمهوری اسالمی ايران با تاکيد می خواهد

به تعهدات خود بر اساس موازين بين المللی حقوق بشر از جمله تمام عهدنامه هايی که • 
عضو آنها است، مثل ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق کودک 

 سازمان ملل احترام بگذارد؛
به تعهدات صريح خود برای تضمين برابری حقوقی بين زن و مرد در چارچوب • 

 رسيدگی عمومی ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل احترام بگذارد؛
تمامی زندانيان عقيدتی را که به خاطر استفاده مسالمت آميز از حق آزادی بيان، • 

 گردهمايی و تشکل زندانی شده اند، آزاد کند؛
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اين است که نهادهای دستگير کننده و فشار ، اعم از بازجوی اطالعات و سپاه و 
قوه قضائيه ، تضادهای خود را کنار بگذارند و تالفی آن را بر سر خانواده ها و 

 . فرزندانشان در نياورند
در محفل خانواده های زندانيان سياسی و از حلقوم دردمند مادران ، فرزندان و 

زندانيان  : همسران در عين سلحشوری ، ايستايی و مقاومت ، يک فرياد بلند است
 .سياسی آزاد بايد گردند

تا چه زمانی بايد در مطالبات تاريخی اين ملت ، اين شعار ، و اين خواست و اين 
در مشروطه ، : مطالبه از حلقوم ملت ، گوش های ناشنوا را به شنيدن وا دارد که

در جنبش ضد استبدادی عهد رضا خانی ، در مبارزات سخت و نفس گير آزادی 
خواهان زمان پهلوی دوم ، در جريان ملی شدن صنعت نفت ، در روند انقالب 

و تا امروز و در تداوم همه روزهای آزادی  ٨٨و خرداد  ٧۶اسالمی ، در خرداد 
 . در خواست می شود“ آزادی ”خواهانه بر ضد استبداد ، همچنان 

آزادی در کشور ، آزادی از زندان بزرگ و شرايط پليسی برای ملت و آزادی 
 . زندانيان سياسی ،آزادی برای همه

 

 نامه ي استادان ايراني 
 :اخبار روز

 وابسته به جمهوری اسالمی در تورونتو  »ايران شناسی«افشاء مرکز قالبی 
بدنبال نامه سرگشاده و ابراز نگرانی هشت نفر از : گزارش دريافتی -اخبار روز 

استادان سرشناس ايرانی در دانشگاههای شهر تورونتو که متن آن در زير اين 
رسانه های کانادائی درتورونتو خبر دادند که اين مرکز توسط فاضل  ،خبر آمده

الريجانی و همسر وی آرمان طبری پور و يک سرمايه دار ايرانی بنام علی 
الريجانی محلی را برای اين مرکز در شمال . بوجود آمده ١٩٨٨مختاری در 

هزار  ٨٢٧شهر تورونتو که از مراکز زندگی ايرانيان نيز هست نقدا به مبلغ 
. دالر بنام يکی از شرکت های خود موسوم به فرهنگ ايران خريداری کرده است

يکی از مسئولين مرکز در سئوال و جواب به خبرنگار تورونتو استار باللخره 
اما ادعا  ،می پذيرد که اين مرکز از سفارت ايران در اتاوا پول دريافت می کند

استادان ايرانی خواستار شده اند که اين . می کند که مرکز مستقل از سفارت است
نام مديران شرکت و منابع مالی خود را رسما اعالم  ،مرکز هدف واقعی خود

ونام فريب دهنده خود را که گوئی يک نهاد آکادميک است تغيير داده و  ،دارد
 . درج اطالعيه های فريب دهنده در تارنمای خود را پايان دهد

 
 نامه سرگشاده استادان ايرانی دانشگاههای تورونتو در باره نهادی 

  »مرکز ايران شناسی«بنام 
می نامد از خانه ای در  »مرکز ايران شناسی«چندی است که نهادی که خود را 

به فعاليت پرداخته  Iranology.caخيابان شپرد در تورونتو با تار نمائی بنام 
کانادائی دانشگاههای |آکادميک های ايرانی ،برای ما امضاء کنندگان زير. است

اين مرکز با نام فريب دهنده اش که گوئی مرکزی برای پژوهش و  ،تورونتو
اطالعی نيز نداريم که . ناشناخته است ،تدريس در زمينه ايرانشناسی است

کارکنان اين  ،با اينحال. همکاران دانشگاهی ديگری در اين مرکز فعال باشند
مرکز منضما با دانشجويان ايرانی تماس برقرار می کنند و وعده پرداخت هزينه 

 . های ايجاد کالس فارسی و برنامه های فرهنگی را می دهند
 ،ما که به تحقيق و تدريس در زمينه های مختلف ايران شناسی اشتغال داريم

بطور جدی نگران اهداف و برنامه های اين مرکز هستيم و خواستارآن هستيم که 
اين مرکز ماموريت واقعی خودرا آشکار کرده و نام پايه گذاران اين مرکز را 

ذکر شده در  Industry Canadaهمانگونه که در ثبت وزارت صنايع کانادا 
هم چنين مرکز بايد نام مسئولين و مشاورين فعال در اين . سايت خود اعالم نمايد 

مرکز را بر مال کرده و از همه مهمتر منابع مالی داخل و خارج از کانادا را 
بعالوه مرکز بايد تغيير نام فريب دهنده ای را که برای . بطور آشکار اعالم دارد

خود برگزيده بطور جدی مورد توجه قرار داده واستفاده از اطالعيه های فريب 
 . دهنده در تارنمای خود را خاتمه دهد 

 ) بيرتيب حروف الفبا(امضاء کنندگان 
 استاد بازنشسته دانشگاه تورونتو  ،دکتر رضا براهنی

 استاد دانشگاه تورونتو  ،دکتر رامين جهانبگلو
 استاد بازنشسته دانشگاه تورونتو  ،دکتر امير حسن پور

 دانشيار دانشگاه تورونتو /استاد ،دکتر مينو درايه
 استاد دانشگاه يورک  ،دکتر سعيد رهنما
 استاد دانشگاه يورک  ،دکتر فرخ زندی
 استاد و معاون مطالعات اجتماعی و حرفه ای دانشگاه يورک  ،دکتر هايده مغيثی

 دانشگاه تورونتو  ،دکتر شهرزاد مجاب رئيس نيو کالج

 آزادي را طلب مي كنند
 
 
 
 
 
 

 :کلمه
به ياد می آوريم بيش از يک صد سال است که در زندان های اين کشورفرزندان 

آزاديخواه اين ملت ، دستگير و شکنجه می شوند ، آنها را مورد بازجويی های 
خشن قرار می دهند ، لب های شان دوخته شده و آويزان می شوند و اعدام می 

، در محفل خانواده های زندانيان سياسی سخن بر  89و حاال در فروردين .گردند
سر اين است که نهادهای دستگير کننده و فشار ، اعم از بازجوی اطالعات و 

سپاه و قوه قضائيه ، تضادهای خود را کنار بگذارند و تالفی آن را بر سر 
در محفل خانواده های زندانيان سياسی و از .خانواده ها و فرزندانشان در نياورند 

حلقوم دردمند مادران ، فرزندان و همسران در عين سلحشوری ، ايستايی و 
 .زندانيان سياسی آزاد بايد گردند: مقاومت ، يک فرياد بلند است 

اين روزها يکی از دغدغه های اصلی دکتر زهرا رهنورد ،نويسنده ،نقاش :کلمه
او به تازگی مطلبی در باره .،مجسمه ساز و استاد دانشگاه زندانيان سياسی است 

مقاومت و صبوری زندانی های زن نوشت و پيش از آن نيز در مقاله ای از 
ضرورت پيگيری وضعيت همه زندانيان سياسی بويژه زندانيان گمنام نوشت و 
در تازه ترين يادداشتی که برای انتشار در اختيار کلمه قرار گرفته ، ازدردهای 

 .خانواده های زندانيان سياسی سخن گفته است
 :به شرح زير است  متن اين يادداشت  به گزارش کلمه

در محفل خانواده های زندانيان سياسی ، آيا سخن از خشونت و تهاجم و شيون  -
 است ؟

 هرگز -
آيا در محفل خانواده های زندانيان سياسی ، صحبت از شکوه های مادران از 

 دوری فرزندانشان است؟
 هرگز -
آيا در محفل خانواده های زندانيان سياسی ، گله از دوری فرزندان در فراغ  -

 مادران و پدرانشان است ؟
 هرگز -
 آيا در محفل خانواده های زندانيان سياسی ناله و ضجه ای شنيده می شود ؟ -
 هرگز -
آيا در اين محفل کسی ادعا می کند صدای تيری شنيده ، به کسی حمله شده و يا  -

 تيراندازی شده است ؟
 هرگز -
 آيا در اين محفل گفته می شود کسی کشته و فردی شهيد شده است ؟ -
 هرگز -
آيا در محفل خانواده های زندانيان سياسی از روزنامه نگاران ، طرفداران  -

حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان ، آزاديخواهان و دموکراسی طلبان نقل قول 
 هايی می شود و از زجر آنها سخن گفته می شود ؟

 هرگز -
آيا در محفل خانواده های زندانيان سياسی گله می شود چرا به زندانيان سياسی  -

 فشار می آورند تا مصاحبه کنند و جنبش سبز را نقد کنند ؟
 هرگز -
آيا در محفل خانواده های زندانيان سياسی حکايت از آن است که آزاد کردن  -

 زندانيان و بازگرداندنشان به زندان ، از اول تا آخر يک پروژه بوده است ؟
 هرگز -

اما به ياد می آوريم بيش از يک صد سال است که در زندان های اين 
کشورفرزندان آزاديخواه اين ملت ، دستگير و شکنجه می شوند ، آنها را مورد 

بازجويی های خشن قرار می دهند ، لب های شان دوخته شده و آويزان می شوند 
 . و اعدام می گردند

 ، در محفل خانواده های زندانيان سياسی سخن بر سر  ٨٩و حاال در فروردين 
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 . پنجشنبه توانستند با وی به صورت کابينی مالقات کنند
به گفته ی اعضای خانواده، در اين ديدار در حضور مامور زندان صورت 

وضعيت جسمی اين روزنامه نگار بسيار نگران کننده بود و از درد زياد   گرفت،
 . قلبی شکايت می کرد و همچنين لرزش دست و تکان های سرش محسوس بود

مسعود آقايی،همسرخانم مفيدی  »تا آزادی روزنامه نگاران زندانی«به گزارش 
گفته است که قصد دارد روز شنبه برای فراهم کردن امکان مالقات پزشک قلب 

   .همسرش با وی به دادستانی مراجعه کند
بدرالسادات مفيدی ،چهارشنبه شب گذشته در تماس تلفنی با خانواده اش ،بعد از 

به من گفته اند دخترانت " يک سالم و احوالپرسی کوتاه ،مکررا اظهار داشته که 
و اين نکته را در طول مالقات هم بارها خطاب به خانواده اش " مصاحبه نکنند

 .تکرار کرده است
   

 انتقال اسانلو به بيمارستان با پابند و دستبند
منصور اسانلو، فعال مدنِی دربند و رئيس هيئت مديره سنديکای شرکت اتوبوس  

رانی تهران و حومه، با پابند و دست بند، از زندان به کميسيون پزشک قانونی 
 .در يکی از بيمارستانهای کرج منتقل شد

  
به گزارش سامانه خبری فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران، بعد از 

موافقت مقامات زندان با اعزاِم اين فعال مدنِی دربند به بيمارستان برای معاينه و 
 حضور در کميسيوِن 

فروردين ماه، وی را با پابند و دست بند به يکی از  ٢۴پزشکی، روزسه شنبه 
بيمارستانهای کرج منتقل کردند که با همان حالت بيش از نه ساعت مورد 

 معاينات و بررسی پزشکی 
قرار گرفت و ماموران پابند و دست بند را طوری بسته بودند که امکان تحرک 
 .را تا حد زيادی از او سلب کرده و اين مسئله باعث زخمی شدن مچ پای وی شد

   
 حمله تنفسی عمادالدين باقی

عمادالدين باقی روزنامه نگار و پژوهشگر شب سال نو را در بيمارستان سپری  
 .کرد

موفق  89فرودين  9فاطمه کمالی همسر عمادالدين باقی که باالخره روز دوشنبه 
به مالقات با همسرش شد با ابراز نگرانی از وضع جسمی باقی اعالم کرد حمله 

به آن دچار شده بود، تشديد  209تنفسی باقی که در دوره قبلی بازداشتش در بند 
از  88و تکرار شده و منجر به بيهوشی باقی شد و او دوباره در آخرين روز سال 

زندان به بيمارستان قمر بنی هاشم منتقل شده است و پس از مدتی بستری، دوباره 
 .زندان اوين بازگردانده شده است 240به سلول خود در بند 

همسر عمادالدين باقی با اعالم اينکه مسووالن زندان و بند از پرونده پزشکی 
باقی و خطراتی که برای جسم و جان او می رود آگاه هستند اما درعين حال به 

قاعدتا طبق قانون هرگونه :"نگهداری او در اين وضعيت ادامه می دهند، گفت
به گفته همسر ."مسوليت سالمت جسمی باقی به عهده مقامات نگه دارنده اوست

 باقی وی همچنين از ديسک کمر شديد وگرفتگی عصب سياتيک رنج می برد
  

 کيلو کاهش وزن 20 مهدی سحرخيز؛
وضعيت جسمانی عيسی سحرخيز، از روزنامه نگار در پی اعتصاب غذا در 

مهدی سحرخيز فرزند وی . روزهای آغاز سال نو رو به وخامت گذاشته است
درگفت وگو با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که او طی ماه های 

کيلوگرم وزن کم کرده است و زندان انفرادی و شرايط زندان سالمت  ٢٠گذشته 
اين درحالی است که پس از هشت ماه   .وی را به صورت جدی تهديد می کند

بازداشت وی وضعيت حقوقی پرونده ی اين روزنامه نگار همچنان بالتکليف 
باقی مانده است پيگيری های وکيل مدافع و نيزخانواده وی نيز در اين زمينه بی 

 .نتيجه باقی مانده است
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با ابراز نگرانی از وضعيت سالمتی عيسی 

سحرخيز، حضور وی در زندان و ادامه شرايط را برخالف قانون می داند و 
بالتکليفی وبی توجهی پزشکی در زندان را تنها حربه ای برای اعمال فشار 

او از مراحل دادرسی عادالنه به دور بوده است . و روانی بر وی می داند  جسمی
هنوز نمی داند وی به دليل چه فعاليت غيرقانونی بايد چنين  ٩و وکيل وی پس از 

 .شرايط دشواری را تحمل کند
  

 داريوش ارجمند؛ گوهردشت
سامانه خبری فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، طی گزارشی پيرامون 

شرايط سخت يک زندانی که ماههاست در سلول انفرادی به سر می برد، 
 ماه است که در  25زندانی سياسی داريوش ارجمند، نزديک به "خاطرنشان کرد 

 سالمت زندانيان سياسي در خطر است
 
 
 
 
 

 
 : جرس

وضعيت نامساعد جسمی زندانيان سياسی نگرانی های زيادی را در ميان خانواده 
گزارشهای رسيده از تهران و ساير شهرهای  .ها و نزديکان آنها ايجاد کرده است

کشور خبر از وضعيت وخيم جسمی زندانيان سياسی بخاطر شرايط بد زندان، 
همچنين  .آلودگی آب، عدم امکانات و خدمات بهداشتی و فقر تغذيه است

گزارشهای رسيده از داخل زندانهای کشور خبر از گسترش بيماری های عفونی، 
  .زخمهای بدن، بيماری های ريوی و کليوی در ميان زندانيان دارد

اين شرايط برای زندانيان سياسی و معترضان پس از انتخابات وخيم تر است و  
 . گزارشهای رسيده از داخل زندانها بر نگرانی خانواده ها افزوده است

وضعيت نامساعد جسمی تنها به داخل زندانها ختم نمی شود، تعدادی از زندانيان  
سياسی که در مرخصی بسر می برند در طی مدت مرخصی خود بطور مرتب 

 . تحت مراقبتهای ويژه پزشکی بوده اند
اخيرا مصطفی تاج زاده و جواد امام دو تن از اعضای سازمان مجاهدين انقالب  

اسالمی در بيمارستان بستری شده اند که متخصصان و پزشکان بر اين باورند که 
 .چنين حمالتی بخاطر شدت فشارهای وارده طی ماههای گذشته بوده است

بسياری از دانشجويان و فعاالن حقوق بشر و مردمی که به جرم اعتراض به  
انتخابات مهندسی شده بازداشت و حبس بودند، حتی با گذشت ماهها از آزادی 

 . همچنان زير نظر دکتر مشغول مداوا می باشند
گزارشهای مستند جرس حاکی است که اين مسايل جدای از شدت بيماری های  

 . می باشد.... روحی و روانی ناشی از تحقيرها، توهين ها، زندانهای انفرادی و
   

 وخامت بيماری ريوی محموديان در اوين
بيماری ريوی مهدی محموديان روزنامه نگار زندانی بر اثر فشارها و شکنجه 

های داخل زندان وخيم شده و مسئوالن زندان هنوز او را تحت درمان قرار نداده 
 .اند

چند روز پيش : به گزارش خبرنگار کلمه، مادر مهدی محموديان اعالم کرد  
برای شکايت از مسئوالن زندان پيش مسئوالن قضايی رفتم اما آنها من و فرزندم 

 .را درغگو خطاب کردند و هرگونه مشکلی را تکذيب کردند
اين در حالی است که در تماس مهدی محموديان با منزل او با گاليه از شرايط 

خود گفته است که هيچ درمانی روی او صورت نگرفته و به گفته پزشک 
 .عمومی زندان به علت عفونت، يکی از ريه هايش در حال از کار افتادن است

محموديان تصميم گرفته در صورت ادامه بی توجهی مسئولين زندان به سالمت 
زندانی ها از سه شنبه به اعتصاب غذای نامحدود دست بزند و اين موضوع 

 .نگرانی های خانواده او را بيشتر کرده است 
  

 علی بيکس نياز به درمان فوری دارد
علی بيکس ، فعال اجتماعی ويکی از زندانيان پس از انتخابات رياست جمهوری 

خرداد ماه در زندان اوين به سر ٢۴او که از . اخير نياز به درمان فوری دارد 
اين زندان وضعيت ناگواری از جهت بهداشت دهان و  ٣۵٠می برد اکنون در بند 

 .دندان دارد
به گزارش خبرنگار کلمه، خانواده بيکس از مسوالن تقاضا دارند که با مرخصی 

چون او حتی به خاطر . چند روزه اين زندانی در بند برای درمانش موافقت کنند
. از دست دادن دندانهايش به دليل بيماری پيوره قادر به غذا خوردن هم نيست 

اوين نيز نمی تواند پاسخگوی مشکالت درمانی  ٣۵٠امکانانات دندانپزشکی بند 
 .او باشد

  
 وضعيت نامناسب جسمانی بدرالسادات مفيدی

 خانواده بدرالسادات مفيدی دبير زندانی انجمن صنفی روزنامه نگاران، صبح  
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 به استقبال اول ماه مه برويم             
 سخني با فعاالن جنبش سبز              

 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
با انتشار پيامی خطاب به ) اکثريت(اجرايی سازمان فدائيان خلق  -هيات سياسی 

فعاالن جنبش سبز، از آن ها خواست از حق سازمانيابی کارگران و مزدبگيران و 
 :متن اين پيام در زير امده است. از مطالبات آن ها دفاع کنند

  
 !به استقبال اول ماه مه، روز جهانی کارگران بشتابيم

 سخنی با فعالين جنبش سبز
 های اجتماعی آن است تداوم، تقويت و پيشروی جنبش سبز در گرو گسترش پايه
 ! ها دفاع کنيد آن از حق سازمانيابی کارگران و مزدبگيران و از مطالبات

 ! فعالين جنش سبز
بهمن فرصت مناسب  ٢٢بعد از . گذراند جنبش سبز دوره بازنگری خود را می

در دوره بازنگری الزم . برای بازنگری نسبت به حرکت جنبش فراهم آمده است
خود وقوف   است که جنبش سبز به تامل و تعمق بنشيند، بر نقاط قوت و ضعف

تجربه نشان داد که . های تداوم، تقويت و پيشروی جنبش را جستجو کند يابد و راه
توان بر استبداد  تنها با تظاهرات خيابانی و با تکيه بر نيروی فعلی جنبش نمی

برای تداوم حيات جنبش و گسترش آن، . غلبه کرد و به اهداف جنبش دست يافت
های جديد چالش با حکومت گردد و نيروهای  الزم است که جنبش وارد ميدان

 . وسعيتری را جلب و وارد کارزار با استبداد کند
گرچه در روز . دهد نيروی اصلی جنبش سبز را طبقه متوسط جديد تشکيل می

هائی از زحمتکشان به تظاهرات پيوستند، اما هنوز جنبش سبز به  عاشورا، گروه
های پائين جامعه رسوخ نکرده و کارگران و   طور وسيع به طبقات و اليه

حضور محدود فعالين جنبش . زحمتکشان جامعه در آن حضور چشمگيری ندارند
توان مشارکت وسيع کارگران و زحمتکشان به  کارگری در جنبش سبز را نمی

جنبش سبز در بين کارگران و زحمتکشان و در واحدهای توليدی و . حساب آورد
 . ها جا باز نکرده است کارگاه

طبقه متوسط جديد در کشور ما، يکی از نيروهای محرکه اصلی تحول در گذر 
اما طبقه متوسط جديد به تنهائی قادر . جامعه ما از استبداد به دمکراسی است
های سياسی و اجتماعی را در جامعه مستقر  نيست سد استبداد را بشکند و آزادی

بلوک قدرت عليرغم ضربات کاری که جنبش اعتراضی بر آن وارد آورده . سازد
. است، هنوز از توان باالی سرکوب و از منابع سرشار مالی برخوردار است

های اطالعاتی،  بخش قابل توجهی از بودجه کشور توسط دولت کودتا به ارگان
ها معترضين را سرکوب  شود و اين ارگان امنيتی و نظامی اختصاص داده می

 .کنند می
 ! فعالين جنش سبز

يابد  اقتصاد کشور با بحران روبرو است و بحران اقتصادی روز بروز تعميق می
و تاثيرات مخرب خود را بر زندگی اکثريت مردم و به ويژه کارگران و 

اقتصاد کشور با رکود، تورم و بيکاری فزاينده . گذارد مزدبگيران کشور می
صدها واحد توليدی . واحدهای توليدی با مشکالت فراوانی مواجهند. روبرو است

کمتر   ميانگين ظرفيت توليد در واحدهای توليدی به. اند ورشکسته و تعطيل شده
 . درصد رسيده است ۵٠از 

زندگی کارگران و زحمتکشان به دليل رشد تورم، عدم پرداخت به موقع 
با ورشکستگی واحدهای . ها رو به وخامت نهاده است دستمزدها و موج اخراج

ها و رکود بخش ساختمان، کارگران دسته  توليدی و کاهش ظرفيت توليدی آن
.  پيوندند شوند و به صف طويل بيکاران می دسته از واحدهای توليدی اخراج می

توسط دولت کودتا، زندگی کارگران و " ها  هدفمند کردن يارانه"اجرای طرح 
 . تر خواهد کرد زحمتکشان را وخيم
شواهد . ساز اعتراضات کارگران و مزدبگيران کشور است اين وضعيت زمينه

حاکی از آن است که با گسترش بحران اقتصادی، امسال ما شاهد گسترش 
 .اعتراضات کارگران و مزدبگيران اجتماعی خواهيم بود

ها، فاقد  کارگران و زحمتکشان کشور در مقابل بحران اقتصادی و موج اخراج
 ها است که اين  فعالين کارگری مدت. تشکل برای دفاع از منافع خود هستند

محبوس بوده و ) معروف به سگدونی(بند يک انفرادی زندان گوهردشت کرج 
 .همچنان در شرايط وحشتناک و سخت بسر می برد

که از   ارجمند در سلولی نگهداری می شود"اين گزارش همچنين آورده است 
داشتن نور طبيعی و حتی المپ در سلولش محروم بوده و او ناچار است از 

بدن اين   زخمهای زيادی بر روی...سلولش بعنوان سرويس بهداشتی استفاده کند 
زندانی وجود دارد ولی از انتقال او به بهداری خوداری می کنند و حتی داروهای 

وی از داشتن . الزم به اين زندانی داده نمی شود که زخم هايش را پانسمان کند
بوی تعفن سلول .لباس کافی محروم است و لباسهايش مندرس و پاره می باشند

انفرادی اين زندانی، باعث اذيت و ازار ساير زندانيان سلولهای مجاور شده و تا 
به حال چند بار اقدام به خودکشی کرده است که در آخرين بار چندين ساعت به 

يکی از زندانيان .حال خود رها شد که با اعتراض ساير زندانيان نجات يافت 
سياسِی ديگر، وضعيت اين زندانی را به کسانی که تحت عنوان بازرس مراجعه 

می کنند تشريح کرده و از آنها خواسته است که به سلول اين زندانی مراجعه 
اتهاِم دقيِق اين زندانِی سياسِی محبوس در زنداِن مخوِف گوهردشت،اعالم ." کنند 

 .نشده است
  

 ياسر يوسف زاده؛ بابلسر
کمپين بين المللی حقوق بشر نيز گزارش داد دانشجويی به نام ياسر يوسف زاده  

کنکور کارشناسی بوده و ليسانس خود را از دانشگاه صنعتی  ٢١که رتبه 
و رئيس ستاد  و فوق ليسانس خود را از دانشگاه پلی تکنيک اخذ کرده  شريف
ميرحسين موسوی در شهرستان بابلسر بوده، بيش از يک ماه است که در  ٨٨

زندان اداره اطالعات ساری و در سلول انفرادی نگهداری می شود و وضعيت 
 .جسمانی بسيار نامناسبی دارد

  
 افتخار برزگريان؛ مشهد 

اين منبع خبری همچنين از ابتالی افتخار برزگريان ، فعال دانشجويِی محبوس در 
اين فعال "زنداِن مشهد، به بيماری های عفونی خبر داده و خاطرنشان کرده است 

در بازداشت به سر می  ٨٨دانشجويِی دانشگاه فردوسی مشهد که از شهريور 
 .برد، دچار بيماری شديد شده و هر روز و به طور مکرر خون باال می آورد 

حفاظت زندان وکيل اباد مشهد در راستای اعمال فشار بر اين دانشجوی در بند و 
علی رغم هشدار پزشک، در چند روز گذشته از دادن دارو به وی جلوگيری 

 .کرده و او را از خوابيدن بر روی تخت منع نموده است
  

 وضعيت نامساعد روحی و جسمی محبوبه کرمی
محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر و زنان و از همکاران سابق مجموعه فعاالن 

الف نگهداری  2حقوق بشر در ايران در شرايط روحی و جسمی نامناسبی در بند 
 .می شود

بنا بر اطالع گزارشگران هرانا، خانم محبوبه کرمی از اعضای سابق مجموعه 
فعاالن حقوق بشر در ايران و فعال حقوق زنان که درپی سناريو سازی دستگاه 

اسفند ماه سال گذشته توسط  11امنيتی برای فعاالن حقوق بشر در تاريخ 
الف منتقل شده است وی به دليل ابتال به  2اطالعات سپاه بازداشت و به بند 

بيماری آنفوالنزا و عدم رسيدگی پزشکی در وضعيت جسمی نا مساعدی بسر می 
 . برد

نامبرده هم چنين به دليل سوگ مادرش و شرايط جسمی حاد پدرش تحت فشار 
روحی شديدی قرار دارد و بازجويان پرونده برای تحت فشار قرار دادن او جهت 

 .انجام اعترافات تلويزيونی، تهديد به تمديد بازداشت وی کردند
اين موارد تنها نمونه های ناچيزی از اثرات نامساعد و نامطلوب زندان و فشار  

 .زايد الوصف عصبی و روحی به زندانيان سياسی است
ذکر اين نکته ضروری است که تعدادی از بازداشت شدگان در اثر شدت شکنجه  

 .در زندانهای جمهوری اسالمی به شهادت رسيده اند
محسن روح االمينی، امير جوادی ، محمد کامرانی ورامين قهرمانی در اثر شدت 

 .جراحات شکنجه در زندان به شهادت رسيدند
در همين حال گفته می شود که مرتضی سلحشور، حسن شاپوری، رضا فتاحی، 

مراد آقاسی و محسن انتظامی از جمله شهدايی هستند که پرونده آنها در دست 
 .بررسی است ولی به گفته خانواده هايشان در کهريزک به شهادت رسيده اند

پيش از انتخابات نيز زهرا بنی يعقوب پزشک متعهد پس از بازداشت موقت به 
 .نحو مشکوکی در بازداشتگاه به قتل رسيد
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 از اول ارديبهشت ماه در اوين 
 زندانيان سياسي اعتصاب غذا مي كنند 

 
 
 
 
 
 
 
 

جمعی از زندانيان سياسی در زندان اوين با انتشار بيانيه ای اعالم : اخبار روز
 »مذهبی -روزه ی سياسی «کردند از ابتدای ارديبهشت ماه اعتصاب غذا کرده و 

 . خواهند گرفت
در اطالعيه ی اين زندانيان آمده است آن ها تا رسيدن به خواسته هايشان که در 

مورد اعالم شده است، اعتصاب غذای خود را تا سالروز انتخابات رياست  ۵
 .جمهوری ادامه خواهند داد

 :به گزارش ندای سبز ازادی، متن اين بيانيه به شرح زير است
 

 بنام خداوند جان و خرد
 خرم آن روزکزين منزل ويران بروم راحت جان طلبم از پی جانان بروم
 دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت رخت بربندم و تا ملک سليمان بروم

 
 :ملت بزرگوار ايران

بهتر از هر کسی ميدانيد که هزاران تن از فرزندان شما که در جريان انتخابات 
از نامزدهای اصالح طلبان حمايت کرده و به جنبش سبز تعلق خاطر  ٨٨خرداد 

خرداد به بهانه های واهی و اتهامهايی که اغلب وجاهت  ٢٢داشته اند از فردای 
قانونی نداشته و ندارند ، در تقابل آشکار با مفاد و اصول قانون اساسی و قوانين 

از محل  -حتی در نيمه های شب –موضوعه کشور از جمله حقوق شهروندی 
کار و سکونت خود به بازداشتگاه ها و زندانهای شناخته شده و ناشناس انتقال 

بسياری از آنان پس از نگهداری بلند مدت در شرايط ويژه و بازجويی . يافتند 
های تحت فشار جسمی و روحی و روانی در دادگاههای فرمايشی محاکمه شده 

 .وبه حبس های طويل المدت يا غير عادالنه محکوم شده اند 
در اين ميان بسياری با گذشت قريب يکسال بدون محاکمه و حتی تمديد قرار 

، بند ٢۴٠،  ٢٠٩بازداشت ، در وضعيت مبهم وبالتکليف ، در بازداشتگاههای 
زندان اوين نگهداری شده و می شوند و از بسياری از حقوق  ٣۵٠الف و بند  ٢

 .قانونی ، اسالمی و انسانی خود محروم بوده و هستند 
 :ملت بزرگوار ايران 

آگاه باشيد ما سبز انديشان محبوس در زندان اوين ، در اعتراض به اين رفتارهای 
غير قانونی ، غير شرعی و غير انسانی حاکميت در جريان دستگيری ها ، 

بازداشتها و محاکمه ها و اکنون نگهداری فرزندانتان در وضعيت معيشتی ، 
بهداشتی ، رفاهی و تفريحی که گاه بسيار نازلتر از وضعيت مشابه برای 

است از ابتدای ارديبهشت ... محکومان عادی و حتی جنايتکاران ، قاچاقچيان و
روزه سياسی و شرعی خود را بصورت گسترده و زمان بندی شده  ١٣٨٩ماه 

آغاز خواهيم کردو در صورت عدم رسيدگی به مطالبات خود و در خواست های 
 .زير اقدامهای خويش را در خرداد ماه بسط و گسترش خواهيم داد 

 –پنج شنبه ها  –روزه های سياسی و مذهبی ابتدا به صورت يک روز در هفته 
 –دوشنبه ها و پنج شنبه ها  –خواهد بود و پس از دو هفته به دوروز در هفته 

به  –تا سالروز انتخابات رياست جمهوری  –افزايش خواهد يافت و در خرداد ماه 
 .صورت فزاينده ای از نظر کمی و کيفی شدت خواهد يافت 

 .در خواست های قانونی ما سبز انديشان محبوس در اوين به شرح زير است
لغو و تقليل احکام صادره عليه زندانيان سياسی ، امنيتی و مطبوعاتی در  -١

 :٨٨دادگاههای فرمايشی پس از خرداد 
آزادی فوری کليه بازداشت شدگان تا زمان برگزاری دادگاه ها ، با قيد وثيقه  -٢

 :و کفالت
 :قانون اساسی در کليه محاکم  ١۶٨رعايت اصل  -٣
رسيدگی به روند غير قانونی و غير عادالنه بازجويی ها ، دادرسی ها و  -۴

 :مجازات متخلفان در تمامی سطوح
بهبود وضعيت غذايی ، بهداشتی ، رفاهی و تفريحی کليه زندانيان و بازداشت  -۵

 شدگان

. اند ضرورت را دريافته و برای تشکيل سنديکای مستقل کارگری قدم جلو گذاشته
 .اند اما به سد استبداد برخورده

دولت بزرگترين کارفرما است و همانند کارفرمايان، کارگران و زحمتکشان را 
های سرکوب مجهز است و کارفرمايان هم برای  دولت به ارگان. کند استثمار می

اما کارگران و زحمتکشان . های قدرتمند برخوردارند دفاع از منافع خود از تشکل
. در مقابل قدرت دولت و کارفرمايان، فاقد سالح برای دفاع از منافع خود هستند

قدرت کارگران و زحمتکشان، در سازمانيابی آن ها است و سالح آن ها، سنديکا 
 . و اتحاديه است

کارگران و زحمتکشان برای دفاع از منافع خود و برای طرح مطالباتشان بايد 
اقدام فعالين کارگری . های خود را تشکيل دهند سازمان يابند و سنديکاها و اتحاديه

. برای تشکيل سنديکاهای مستقل کارگری با سرکوب حکومت روبرو شده است
های رژيم  های سنديکائی در اسارتگاه ها به خاطر فعاليت هم اکنون تعدادی از آن

 .برند به سر می
کارگران و زحمتکشان کشور در مبارزه برای تامين حقوق خود، به تجربه 

اين امر حلقه پيوند . يابند های سياسی در کشور را در می ضرورت استقرار آزادی
 . جنبش کارگری با جنبش سبز است

تواند و نبايد تنها در محدوده شعارها و مطالبات عمومی باقی  جنبش سبز نمی
الزم است که . های مختلف اجتماعی مطالبات خاص خود را دارند  گروه. بماند

ها از جمله حقوق و مطالبات کارگران و زحمتکشان از  حقوق و مطالبات آن
 . ها دفاع شود جانب جنبش سبز مطرح و از آن

 !فعالين جنبش سبز
وجود حلقه پيوند بين جنبش کارگری و جنبش سبز، بستری است مساعد برای 

. شود اين حلقه خودبخودی بين دو جنبش بسته نمی. حرکت فعالين اين دو جنبش
تا کنون از جانب فعالين . الزم است از دو سو برای بستن اين حلقه حرکت کرد

ولی هنوز حرکت . هائی در اين جهت برداشته شده است جنبش کارگری گام
اخيرا آقای موسوی به . شود مشهودی از طرف اکثر فعالين جنبش سبز ديده نمی

اما . های خود به آن پرداخته است  ها و مصاحبه اين مسئله توجه کرده و در بيانيه
 .تر و موثرتری را برداشت الزم است گام های جدی

 !فعالين جنبش سبز
اول ماه فرصتی است مناسب برای فعالين جنبش سبز که برای ايجاد پيوند بين 

نارضايتی و اعتراضات در بين . اين جنبش با جنبش کارگری قدم بردارند
ما هر روز شاهد درج اخبار حرکات اعتراضی . کارگران و مزدبگيران باال است
وجود حرکات اعتراضی، بستر . ها هستيم کارگران و مزدبگيران در رسانه

 .مساعدی را برای نزديکی بين دو جنبش به وجود آورده است
اکنون به استقبال اول ماه مه شتافت، اين روز را به عنوان يکی از  توان از هم می

روزهای جنبش سبز اعالم کرد، در مراسم اول ماه که توسط کارگران برگزار 
های مستقل  شود، مشارکت نمود، به رسميت شناخته شدن حق فعاليت تشکل می

کارگری، حق اعتصاب و تجمع کارگران، پرداخت فوری دستمزدهای معوقه 
کارگران، افزايش حداقل دستمزدها، رفع هر نوع تبعيض جنسيتی بين کارگران 

زن و مرد، لغو کار کودکان، تأمين امنيت شغلی کارگران و مزد بگيران، لغو 
قراردادهای موقت و سفيد امضا، متوقف شدن اخراج و بيکارسازی کارگران و 
برخورداری بيکاران از بيمه بيکاری را خواستار شد، اعتراضات کارگری را 

ها بازتاب داد ، وضعيت زندگی فالکت بار کارگران و زحمتکشان را  در رسانه
 . منعکس کرد و در حمايت از کارگران و مزدبگيران موضع گرفت

های خود پيرامون مسائل  گيری الزم است جنبش سبز با اقدامات و موضع
زمانی که کارگران و . کارگری، نظر مساعد کارگران و مزدبگيران را جلب کند

ها است و از مطالباتشان دفاع  مزدبگيران دريافتند که جنبش سبز پشتيبان آن
کند، با جنبش سبز همبستگی نشان خواهند داد و برای تداوم و گسترش آن  می

 . هزينه پرداخت خواهند کرد
 !فعالين جنبش سبز

طبقه کارگر و طبقه متوسط جديد، نيروهای محرکه اصلی تحول در جامعه ما 
الزمه تحول سياسی و اجتماعی در کشور و غلبه بر هيوالی استبداد و . هستند

در . تامين آزادی و عدالت اجتماعی، پيوند يافتن اين دو نيروی اجتماعی است
يعنی مردم هم نان . کشور ما عدالت اجتماعی با ازادی درهم آميخته است

با درک اين ضرورت، بکوشيم با کاربست ابتکارات . خواهند و هم آزادی می
تداوم، تقويت و . مختلف، زمينه های نزديکی اين دو نيرو را فراهم سازيم

 .های اجتماعی آن است پيشروی جنبش سبز در گرو گسترش پايه
 

 )اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران 
 )٢٠١٠آوريل  ١۶( ١٣٨٩فروردين  ٢٧
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 موج اخراج نيروهاي جوان از صندوق پس انداز 
 كاركنان راه آهن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –خبرگزاری هرانا 
مديرعامل جديد صندوق پس انداز آارآنان راه آهن در طول سه ماه گذشته  

نفر از نيروهاي جوان خود را تعديل و از نيروهاي  10تاآنون در دو مرحله 
 .آند بازنشسته به جاي آنها استفاده مي

برخالف دستور رياست جمهوري مبني بر استفاده از  بر اساس اين گزارش، 
هاي دولتي وغير دولتي، اما مديرعامل  نيروهاي جوان و متخصص در ارگان

جديد صندوق پس انداز آارآنان راه آهن از زمان تصدي بر اين صندوق تاآنون 
نفر از نيروهاي جوان خود را تعديل و از نيروهاي بازنشسته  10در دو مرحله 

 .آند به جاي آنها استفاده مي
نفر آارآنان اين صندوق تا آنون  30به گزارش ايلنا، بنا به اطالعات موجود از  

 .هاي جديدمديرعامل قراردارند نفر ديگر نيز در ليست تعديلي 5نفر تعديل و  5
بنابراين گزارش تا پيش از تغيير مديرعامل و تصدي سعيد صادقي بر مديريت 
اين صندوق روال استخدام در اين صندوق بنا به نظر رياست جمهوري بر پايه 

استفاده از نيروهاي جوان و متخصص بوده است ولي از دي ماه گذشته و با 
 .تغيير مديرعامل روال سابق آامال متغيير شده است

 
 محكوميت مسعود لواساني به شش سال حبس قطعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
سال محروميت از  10سال حبس قطعی و  6مسعود لواسانی روزنامه نگار، به  

 .فعاليت های مطبوعاتی محکوم شد
به گزارش وبسايت تا آزادی روزنامه نگاران زندانی، دادگاه تجديد نظر اين 

سال محروميت از فعاليت های  10سال حبس تعزيری و  6روزنامه نگار را به 
 .مطبوعاتی محکوم کرد

اين حکم . سال و نيم زندان محکوم شده بود 8مسعود لواسانی در دادگاه بدوی به 
 .صبح روز پنجشنبه به او ابالغ شد
نگار، در وضعيت بسيار نگران کننده و شرايط  اين در حالی است که اين روزنامه
رغم موافقت با مرخصی موقت او با توديع وثيقه  خطرناکی به سر می برد و علی

کماکان مقامات امنيتی و قضايی،  -و تامين سخِت آن وثيقه -ميليون تومانی  ۵٠٠
از اعزام وی به مرخصی ممانعت بعمل می آورند و لواسانی نه تنها از ديدن 

فرزنِد دو سالۀ خود محروم است، بلکه برای مالقات با پدر، مادر و همسر خود 
نيز دچار محدوديت و مشکل می باشد و عالوه بر اين، در شرايط بسيار سخت و 

 .زندان اوين نگهداری می شود ٣۵٠نگران کننده ای در زيرزمين بند 
شايان ذکر است که لواسانی که از چهارم مهرماه گذشته تا کنون در زندان به سر 

سال از همکاران مطبوعات اصالح طلب، از جمله شرق،  ١٠می برد، بيش از 
 .کارگزاران و اعتماد ملی بوده است

 

 : تجمع اعتراضی دانشجويان هنر
 پناهي و نوري زاد را آزاد كنيد

 بزرگي آنها با زندان از بين نمي رود 
 
 :به گزارش کلمه دراين بيانيه آمده است 

،سال بی آبرويی ها،سال بی حرمتی ها و سال بی ٨٨در روزهای پايانی سال
عدالتی ها،آقايان بی آبرويی و بی حرمتی را شرمنده کردند و حاال شاهکار 
ديگری از دولت فخيمه تبديل يکی از مفاخر فرهنگی ايران به يک معضل 

امنيتی، يکی از نامهای بدون مرز فرهنگ اين سرزمين را پس از بارها و بارها 
توهين و ممنوع الخروج کردن،به اتهامات واهی بازداشت نمودند،اتهامی 

 .مضحک،توليد فيلم عليه نظام
به ..آقايان سرتان را از زير برف بيرون بياوريد ،آقايان کمی به اطرافتان

اگر خودتان هنوز متوجه نشده ايد،ما به شما می گوييم که بدانيد .کارهايتان بنگريد
هر فيلم ،هر مقاله،هر شعر،هر صدا،هر نفس و هر هر ديگری که بويی از 

 .انسانيت ،بويی از شرافت و بويی از صداقت برده باشد،عليه شماست
مردی فرهيخته را به اتهامی واهی درون سلولهای انفرادی تان نگاه داشته ايد که 

مگر با زندانی کردن …که سر خورده کنيد ديگر آزاد مردان هنر را…چه شود؟
مگر با …محمد نوريزاد اين حر زمان توانستيد جعفر پناهی را سرخورده کنيد

چه …زندانی کردن جعفر پناهی توانستيد اين همه هنرمند آزاده را سرخورده کنيد
 ..تمام کنيد اين بازيها را…می خواهيد از جانمان آقايان؟

الاقل به اندازه ذره ای …آقايان هنرمند…اکنون روی سخنمان با سينماگران است
هويتتان را …چه کرده اند با شما..چه بر سرتان آمده..از شهرتتان بزرگ باشيد

همکارانتان …آقايان هنرمند شرافتتان کجا رفته؟…می ربايند و شما دم نمی زنيد
از چه می ..را يکی پس از ديگری به اسارت می برند و شما سکوت می کنيد

که ديگر جايزه …که ديگر در دايره خوديها نباشيد..که ممنوع الکار شويد..ترسيد
که بودجه بيت المال را،حق ما را،ندهند به ..ها را بی دليل و با دليل به شما ندهند

از چه می ترسيد؟يعنی باور کنيم کسانی که با کارهايشان ..شما که ستايششان کنيد
اين قدر کوچک شده ..بزرگ شديم شايد..فکر کرديم شايد..گريه کرديم شايد

شما ..ما ولی از بی هويتی تان می ترسيم..اين همه حقارت نمی ترساندتان؟..اند
آنگاه ديگر نمی ..هم به جای اين همه ترس معامله گرانه کمی آزاد مردانه بترسيد

ما دانشجويان هنر شديدا نگران هنرمندان …ما دانشجويان سينما و تئاتر..ترسيد
که از مسخ ..که آزادترينشان همان اسيرانند.. نه نگران اسارتشان.اين خاک هستيم

 . شدنشان می ترسيم
در پايان نيز آقايان که خيال کرديد بزرگی پناهی ها و نوريزادها را با زندان از 
بين می بريد بدانيد که در بيرون آن آزاده سرا صدها پناهی و نوريزاد متولد می 

 ..شود هر روز که آنان در بندند
 .. آزادشان کنيد و تمام کنيد اين رفتارها را

شما هم بس ..شرمنده خودمان می شويم وقتی شما را می نگريم..وآقايان سينماگر
 کمی شريف باشيد..کنيد

 انجمن اسالمی دانشجويان سينما تئاتر
 

 اولين مالقات عبداهللا مومني پس از بازگشت به زندان اوين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صبح امروز عبداهللا مومني سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران : ادوار نيوز
 در زندان اوين با همسر خود مالقات آرد) ادوار تحكيم وحدت(

با  روز زندان دراواخر اسفند ماه سال گذشته 260عبداهللا مومني آه پس از تحمل 
فروردين  24روز سه شنبه ميليون توماني به مرخصي آمده بود  800تامين وثيقه 

 .توسط دادگاه انقالب تهران احضار و به زندان اوين بازگردانده شد 89
فاطمه آدينه وند همسر عبداهللا مومني شرايط جسمي و روحي ايشان را مناسب 

 .زندان اوين خبر داد209توصيف آرد و از نگهداري او در بند 
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 مصاحبه ها و مقاالت

بايد قيمت سوخت و انرژی  توان و يا می بنابراين اگر از اين زاويه نگاه آنيم، می
را آزاد آرد و حتی بر آن ماليات بست اما فراموش نكنيم آه اين تصميم بايد متكی 

ها باشد و فقط شامل انرژی نشود، بلكه عموم اقتصاد  بر سياست آزادسازی قيمت
انحصارات کنونی در . اولين رآن آن نيز لغو انحصارات است  .را دربرگيرد

 .مشی است ها خالف اين خط ها و پيمانكاری توليد، در مالكيت و در مناقصه
درآمد حاصل از باال . پاسخ به پرسش دوم اهميت آمتری از پرسش اول ندارد

رفتن قيمت انرژی بايد در اختيار مالكين آن يعنی مردم قرار گيرد و اگر به هر 
حتی اگر بخواهد بخشی از آن را ميان مردم تقسيم (طريق به جيب دولت برود 

متورم و حجيم شدن دولت، افزايش وابستگی مردم . خسارات فراوانی دارد) آند
بعالوه موضوع . از نتايج آن است... ها و به حكومت، افزايش فساد و تورم قيمت

های انرژی نيز دراين ميان از  ها و غير عادالنه بودن استفاده از يارانه نابرابری
 .ای طرح است مباحثی فرعی و حاشيه
دولت موجود هيچكدام از دو منطق فوق را رعايت  با اين مقدمه بايد گفت 

پذيرد و حتی مخالف  از يك سو آزادسازی را در اقتصاد و سياست نمی. آند نمی
آن است و در جهت عکس حرکت می کند و از سوی ديگر می خواهد درآمدها 

الرقاب است  وارد خزانه دولت آند و خود را در مقام مادر خرجی آه مالك  را
قرار دهد؛ هدف اصلی آن نيز تأمين آسری بودجه مفرط و نيز سلطه پيدا آردن 

 .بر منابع درآمدی جامعه و مردم است
ست، در واقع خود  اما بحث اين است که دولتی آه بر بودجه نفت متكی 

 شود؟" هدفمند"آيا پرداخت يارانه به اين دولت نيز نبايد . ست بگير اصلی يارانه
دولت بايد جيره و مواجب . به دولت نبايد يارانه داد آه هدفمند باشد يا نباشد! نه

خود را در برابر انجام درست وظايفش از مردم بگيرد و تحقق اين به عهده 
متأسفانه جامعه ما به اين مسأله . مردمی است آه در صحنه حضور دارند

خواهيم دولت يارانه بگير خود را عوض آنيم، در  توجه بوده است، هميشه می بی
بگير يا رانتير آمابيش يك ماهيت دارند، اگر يارانه  های يارانه حالی آه دولت

يابد و اگر  های آن شديدًا آاهش می بگير را قطع آنيم، بدی بدترين دولت يارانه
 .شوند بگير قرار دهيم، پس از مدتی فاسد می بهترين افراد را در دولت يارانه

شد و دولت  های پيش اجرا می شود آه اين طرح بايد از سال بسيار شنيده می 
های پيشين  نژاد انجام آار مهمی را به عهده گرفته آه دولت آقای احمدی

معنی اين حرف چيست؟ چنين است؟ . مسئوليت انجام آن را به عهده نگرفتند
 های ديگر نكردند؟ اگر هست چرا دولت

اما دولت ) البته نه به صورت فعلی(شد  ها پيش اجرا می بله اين طرح بايد از سال
ها را با  فعلی و متحدين آن مانع از اجرای آن شدند و به جايش طرح تثبيت قيمت

بست  درجه اختالف جهت، تصويب آردند اما اآنون آه وضعيت آنان به بن 180
های  اما اينكه چرا دولت. خواهند آن را اجرا آنند رسيده است، از سر ناچاری می

شود آه اجرای اين طرح  قبلی اين آار را نكردند، اين مسئله از آنجا ناشی می
های پيشين به دليل تضادهای داخلی  مستلزم حمايت آل حكومت بود، آه در دولت

های ديگر حكومت مانع از اجرای آن توسط دولت  و دوگانه بودن قدرت، بخش
 .شدند می

های بانك  گويند يكی از داليل لزوم اجرای اين طرح، پيروی از طرح برخی می 
آيا چنين است؟ . ست داری جهانی جهانی و اعالم رسمی پيوستن به نظام سرمايه

توان با اجرای بخشی از طرحی آلی و عدم اجرای اصول ديگر آن،  اگر هست می
 شد؟ شدنی است؟  عضوی اين مجموعه

اگر . های داخلی جناح حاآم است ها جدی نيست، بيشتر مسأله رقابت اين حرف
. بوديم ها دارای برنامه بود، بايد شكرگزار می دولت فعلی در اين حد و اندازه

ميليون نفر از تهران بروند،  5گويد حساب آرده بايد حداقل  رييس دولتی آه می
همان دو دليلی آه در ابتدا گفتم . ماند ها در ذهنش می چه جايی برای اين برنامه

 .انگيزه اصلی اجرای اين طرح است
ها نه راه  دولت و مجلس در اجرای طرح هدفمند آردن يارانه"ايد  شما گفته 

چرا؟ آسانی آه راه پس و پيش ندارند معموًال به ". پيش دارند و نه راه پس
 روند و چگونه؟ آدام راه می

برخی . رسد بست می مديريت اقتصاد و سياست مدرن بدون عقالنيت مدرن به بن
سياست مصرف انرژی در ايران . ها خيلی مشهود است، برخی ديگر نه بست بن

مملكتی آه قرار است . بست خواهد رسيد ها پيش معلوم بود آه به بن از سال
استقالل داشته باشد، امروز وابسته به واردات سوختی است آه مواد خام آن را 

ام و  من در اين باره زياد نوشته!! آند دارد، ضمن اينكه بيهوده هم مصرفش می
هايی آه طی چند سال اخير اتخاذ شده، فاقد عقالنيت   آنم، اما سياست تكرار نمی

شد، همچنان آه شده است و مواجهه  بست مواجه می الزم است و نهايت نيز با بن
اگر . شود ها نيز عمدتًا به صورت غريزی انجام می بست دولت فعلی با اين بن

اظهارات اخير رييس دولت را درباره تهران و محاسبات وی در خصوص  
 ها و درك وی از گسترش  ميليون نفر از تهرانی 5ضرورت مهاجرت حداقل 

 :هدفمند سازی يارانه ها در مصاحبه عباس عبدی
 دولت مي خواهد مادر خرج باشد

 نوشابه اميری
 

عباس عبدی با سايت فرارو در مورد قانون هدفمند کردن يارانه ها،  مصاحبه
اما سئواالت من از دنيای . سئواالت تازه ای در مورد اين طرح پيش رو گذاشت

آزاد طرح شد و جواب ها از سرزمينی آمد که در آن پاسخگويی اقتصاددان و 
: با اين حال عباس عبدی در اين مصاحبه گفته است که. نويسنده هم جرم است

وارد خزانه دولت آند و خود را در مقام مادر   دولت می خواهد درآمدها را"
قرار است اين پول موجب استحكام "، "الرقاب است قرار دهد خرجی آه مالك

و " بيشتر در وابستگی ملت به دولت فعلی شود و آينده آن را تضمين کند
ها با مجلس وارد  داند در اجرا و نحوه تخصيص پول دولت می: "همچنين اينکه
ای،  های تک نماينده ها در شهرستان به ويژه پرداخت اين پول. شود مناقشه می

تأثيرات زيادی بر وضعيت نامزدهای نمايندگی دارد و دولت درصدد آن است آه 
لذا از اآلن بايد حساب خود را با . مجلس بعدی را دربست در اختيار بگيرد

 ."نمايندگان مخالف روشن آند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اين مصاحبه که از طريق ايميل انجام شده، در پی می آيد
فروشد و  از اينجا شروع کنيم که اصوال در نظامی آه تنها محصول خود را می

آردن " هدفمند"آند، دليل ضرورت  ريزی برای آينده خرج می بدون برنامه
 ها چيست؟ يارانه

شود، اما واقعيت اين  استفاده می" ها هدفمند آردن يارانه"ببينيد گرچه از اصطالح 
بجز مقداری آه (است آه اصطالح مذآور درست نيست، زيرا برای سوخت 

التفاوت قيمت خريد با  يارانه مابه. شود ای پرداخت نمی يارانه) شود وارد می
فروش است آه مقدار و رقم دقيق آن در بودجه مشخص است، مثًال برای گندم يا 

های آشاورزی يارانه پرداخت  نان، و نيز دارو، و شكر و برخی اقالم و نهاده
شده برای فروش آن نسبت به  شود، اما برای گاز چنين نيست، بلکه قيمت تعيين می

قيمت جهانی پايين است و اين مسأله مختص سوخت و انرژی نيست، بلكه 
ضمن اينكه برخی اقالم مثل مسكن معكوس . دستمزدها هم چنين وصفی را دارد

ای در بودجه وجود  بنابراين يارانه. است و قيمت نسبی آنها خيلی باالتر است
بلكه هدف اين طرح باال بردن قيمت سوخت در حد . ندارد آه بخواهد هدفمند شود

های سوخت و  اگر از چنين منظری نگاه آنيم، تغيير قيمت. قيمت جهانی است
اول اينكه چرا بايد قيمت آن آزاد و . انرژی را بايد از دو زاويه بررسی آرد

التفاوت قيمت به دست آمده در اختيار چه آسی بايد  شناور شود؟ دوم اينكه مابه
باشد؟ در پاسخ به پرسش اول بايد گفت عرضه ارزان قيمت برخی آاالها و 

مثل آموزش، بهداشت، اطالعات و حتی برخی اقالم . خدمات قابل دفاع است
مندی بيشتر از اينها معموًال مفيد است، يا اينكه  غذايی، آه مصرف و بهره
به صورت . هايی باشد تا جامعه و فرد خسارت نبيند مصرف آنها بايد در حداقل

مجانی و حتی اجباری هم آه شده بايد مردم را باسواد آرد، زيرا سواد هر کسی 
اما پوشيدن يك دست لباس يا آفش اضافه و شيك . به نفع خودش و نيز همه است

آننده اولويت دارد، دليلی ندارد آه جامعه بخواهد هزينه  فقط برای مصرف
سوخت هم . شود مند می مصرف چنين چيزی را بدهد آه يك نفر خاص از آن بهره

از جمله اين موارد است آه ضرورتی بر وجود حمايت قيمتی از آن وجود ندارد، 
شود، و اين به  سهل است آه در اآثر آشورها بر مصرف آن ماليات هم بسته می

زيرا موجب آاهش و بهينه شدن مصرف سوخت و . نفع جامعه و اقتصاد است
انرژی می شود؛يعنی از يک سو موجب بهبود محيط و آاهش آلودگی و از سوی 

به ويژه در ايران و ونزوئال آه بيشترين . شود ديگر، آاهش در اتالف منابع می
 . حجم مصرف انرژی را به ازای هر واحد توليد دارند، اين ضرورت بيشتر است
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دولت در اين نگاه، به سرنوشت خود اهتمام دارد، اما مشكل برای آليت حكومت  
تالقی سه موج فشارهای خارجی، موج تورم و مشكالت اقتصادی و . خواهد بود

موج نارضايتی سياسی در داخل، خطری است آه حكومت را در اجرای اين 
 .آند طرح تهديد می

از موضع اقتصادی و تبعات آن در توليد و تورم به "ايد اآثريت مجلس  گفته 
اين دو نگاه چندان قابل "و دولت از منظر سياسی و اينكه " آنند مسأله نگاه می

با توجه به اينكه هم گردانندگان قوه مقننه و هم گردانندگان قوه ". جمع نيست
مجريه به طور آلی به يك جناح فكری تعلق دارند، و در صورت هر اتفاق جدی 

 فراهم است؟" سازش"ساآنان يك آشتی خواهند بود، فکر نمی کنيد امكان 
های ديگر احساس خطر می  يك جناح بودن آنان تا وقتی است آه در برابر گروه

دارند آه ... آنند، در غير اين صورت آنان اختالفات عظيم فكری و منافعی و
 .تاآنون تا حدی بر آن سرپوش گذاشته شده است

آند آه به  ها وضعيت اره را در چوب پيدا می يارانه"اگر آن طور که گفته ايد  
ها چه  برداشتن يارانه" آند هر طرف آشيده شود خراش و برش ايجاد می

 شود؟ خواهد داشت؟ اين تبعات شامل حال چه آسانی می" تبعات جدی"
منظور آن بود آه دولت در وضعی است آه اگر اين سياست را انجام ندهد مشكل 
خواهد داشت و اگر انجام دهد، نيز مشكل خواهد داشت، تشبيه به اره از اين نظر 

اما تبعات جدی آن بستگی به نحوه عملكرد دولت در اجرای اين طرح و . است
. نيز اتفاقات سياسی و اقتصادی ديگری دارد آه به اين مسأله سنجاق خواهند شد

تواند برای مردم و جامعه يك گام رو به  اما در هر حال به نظر من اجرای آن می
 .البته اين امر تا حدی بستگی به نحوه واآنش منتقدين دارد. جلو تلقی شود

آقای احمدی نژاد پيش از اين رجوع به همه پرسی را در ارتباط با طرح هدفمند  
محتمل بودن برگزاری "کردن يارانه ها مطرح کرده بود و به باور شما 

چنين رفراندومی به منزله تأييد سنتی برای "زيرا "رفراندوم در حد صفر است
ای موافق  گذاری و انتخاب يكی از دو يا چند راه است آه عده جامعه در سياست

 چرا؟ اگر اين شيوه جا بيفتد چه نتايجی دارد؟" گيری چنين سنتی نيستند شكل
ها از  به نظر من سياست رسمی فعلی صحه گذاشتن بر حل اختالفات و تفاوت

آمكی به   جا افتادن اين شيوه. طريق سازوآارهای مدرن مثل رفراندوم نيست
 .نهادينه شدن فرهنگ دموآراتيك است

استنباط من از مصاحبه شما با فرارو اين است آه اين طرح به دليل آنكه  
آيا اين استنباط . خورد مستلزم وجود چند شرط است آه مهيا نيست، شكست می

درست است؟ نتيجه اين شكست چه خواهد بود؟ چه آسانی از آن منتفع و چه 
 آسانی از آن متضرر خواهند شد؟
توان دقيق به آار برد، چون اينها همه نسبی  آلمه شكست و پيروزی را نمی

آند از اين گردنه  به نظر می رسد دولت قادر نيست آن طور آه فكر می. هستند
اما متضررين و . سالم عبور آند، چون شرايط اجرايی اين آار فراهم نيست

از االن   .های ذينفع دارد منتقدين اين طرح بستگی به نحوه تعامل افراد و گروه
توان تعيين آرد، اما به نظرم اگر  يك نتيجه قطعی و ثابت برای اجرای طرح نمی

طلبان سياست درستی پيش بگيرند و آمی صبر آنند،  منتقدين و اصالح
 .های زيادی را به نفع مردم و جامعه از اين طرح خواهند آرد برداری بهره

شرط بعدی موفقيت اين طرح سفت شدن آمربندهای دولت "براساس نظر شما  
است آه خودش مثل چاه ويل بودجه را نبلعد آه متأسفانه اين شرط در بدترين 

 رود؟ های آن به آجا می مختصات اين چاه چيست و پول". وضع است
وقتی آه شاخص رشد اقتصادی در . رود، بحث مفصلی است اينكه آجا می

آمترين ارقام دو دهه اخير است، در حالی آه درآمدهای نفتی در باالترين نقاط 
توان فهميد آه  شود، می قرار دارد و هنگامی آه شاخص فساد هر روز بدتر می

 .شود اين چاه ويل به آجا ختم می
: سايت آقای توآلی در توضيح وضعيت قرقيزستان، نوشته است: و سئوال آخر 

توان به خصوصی آردن  های فعلی در قرقيزستان می از ديگر نگرانی"
. شرآتهای دولتی، گسترش نفوذ غرب، روابط ميان قومها و تروريسم ياد آرد

آشوری در دنيا قرار دارد آه باالترين آمار  20قرقيزستان همچنين در ميان 
استقالل  1991قرقيزستان در سال . فساد مالی ـ اداری در آنها ثبت شده است

المللی پول، بانك  به رغم حمايتها از سوی رهبران غرب، صندوق بين. يافت
جهانی و بانك توسعه آسيا، قرقيزستان پس از استقالل با مشكالت اقتصادی رو 

هايش را آاهش  به اين ترتيب دولت قرقيزستان مجبور شد آه هزينه. به رو شد
نژاد  اين اشاره به وضعيت دولت آقای احمدی." بدهد و اآثر يارانه را قطع آند

 نيست؟
اما اگر اشاره آنان به اين دولت . از گردانندگان سايت الف بايد پرسيد. دانم نمی

باشد، بايد نقدی جدی به عملكرد چند ساله خود و نيز ساختار آلی نظام ارايه دهند 
 .آه چرا چنين شده است

 روز آنالين: منبع

های جاری در مورد  گردد آه سياست اشتغال روستايی مطالعه شود، معلوم می
 .قيمت انرژی نيز هم جهت با اين اظهارات و اظهارات مشابه قبلی است

ناهماهنگی در اجرا و انداختن تقصيرها به عهده يكديگر، طبيعت "ايد  گفته 
زنم آه اگر طرح را به هر  انجام چنين طرحی در شرايط آنونی است، و حدس می

گاه اجازه ندهند آه  دليلی اجرا آنند، در اواسط آار آن را متوقف نمايند و هيچ
آار از ديد " اواسط"آن ." المللی برسد های بين های انرژی به قيمت قيمت حامل

 شما آجاست؟ چرا؟
. برحسب اينكه اول و آخرش چگونه تعريف شود، اواسط آن فرق خواهد آرد

در مرحله تدوين . همين اآلن در مرحله تصويب قانون هم با اين واقعيت مواجهيم
های مردم و مقادير پرداختی و افزايش  نامه و سپس چگونگی تعيين خوشه آيين
ها و در تمام مراحل با يك اول و آخری مواجهيم آه اواسط آن اين اختالف و  قيمت

 .ها را شاهد خواهيم بود جرزنی
اين طرح در نهايت با هدف رفع آسری بودجه دولت "براساس تحليل شما  

نژاد راه ديگری برای رفع آسری بودجه  دولت آقای احمدی". انجام خواهد شد
 هاست؟ ندارد؟ اگر دارد آدام

های دولت آه چنين آاری  يكی آاهش هزينه. تأمين آسری بودجه چند راه دارد
های  گری ممكن است وظايف و تصدی. گيرد معموًال به دو طريق صورت می

جويی در هزينه ها را پيشه ساخت، آه هر  حكومت آم شود يا ممكن است صرفه
های دولت فعلی در تعارض است و در نتيجه در دولت آنونی  دو مورد با سياست

راه ديگر . شود شود آه بيشتر هم می آسری بودجه از اين طريق نه تنها آم نمی
هاست آه اين امر نيز  افزايش درآمدها از طريق افزايش ماليات يا سود شرآت

گير در  شود ضمن اينكه نهاد ماليات افزايش ماليات، موجب رآود می. شدنی نيست
ای به گذران امور از  ايران ضعيف و ناآارآمد است و آًال دولت رانتی عالقه

های  های دولتی نيز با ناآارآمدتر شدن شرآت طريق ماليات ندارد، سود شرآت
های ضعيف و دخالت دادن معيارهای سياسی در امور  دولتی و با وجود مديريت

ها، افزايش نخواهد يافت آه آمتر هم شده است، به ويژه در مورد  و اداره شرآت
راه ديگر استقراض از بانك . هايی آه سهام آنها در سبد سهام عدالت است شرآت

هاست آه اين راه  شود و مدت مرآزی است آه موجب افزايش شديد تورم می
راه ديگر توسل به درآمدهای ارزی و نقد آردن آن در . نامقبول شناخته شده است

بازار از طريق افزايش واردات است، آه اين راه از يك سو موجب بيماری 
شود و از سوی ديگر ذخاير ارزی هم آمابيش ته آشيده  هلندی و رآود داخلی می

. شد اما ديگر آشش گذشته را ندارد توسل به اين راه تاآنون انجام می. است
های انرژی است آه هم مشكل سوخت را تا  نقدترين راه، افزايش قيمت حامل

 .آند حدی تعديل و هم پول زيادی را به خزانه دولت واريز می
 ميليارد قرارست از آجا بيايد و به آجا برود؟ 40اين  

آنندگان بيايد و به طور آامل در اختيار دولت قرار  قرار است از جيب مصرف
ای است آه آمابيش دست دولت برای  گيرد، اما هزينه آردن آن هم به گونه

های خاص مورد نظرش در جامعه و در ميان  مصرف آن ميان گروه
لذا قرار است اين پول موجب استحكام بيشتر در وابستگی . توليدآنندگان باز است

 .ملت به دولت فعلی شود و آينده آن را تضمين کند
بندی درآمدی را به طور ناگهانی تغيير داد و با اين تغيير ده  دولت خوشه 

ست؟  آيا اين وعده عملی. بگيران قرار گرفتند ميليون نفر ديگر در فهرست يارانه
تعداد واقعی آسانی آه در قالب اين طرح يارانه خواهند گرفت، چقدرست و چقدر 

 تواند باشد؟ می
دولت آن طور آه . ها را خيلی جدی نگيريد بندی به طور آلی به نظر من خوشه

آند و  آند که به نفع جايگاه خودش است، آنها را توزيع می بخواهد و فكر 
 .دهد اختيارات آارگزارانش را در اين رابطه از دست نمی

گيری است، دولت هم  اجرای اين طرح نيازمند تمرآز و قاطعيت تصميم"ايد  گفته 
خواهد گربه اين طرح را در جلوی حجله مجلس بكشد و از اآلن به مجلس  می

منظور از نيازمند ". بفهماند آه هر نحوی آه بخواهد امور را پيش خواهد برد
اند،  ها هدفمند شده تمرآز و قاطعيت است، چيست؟ آيا در نقاط ديگری آه يارانه

های  اند؟ بر اين اساس دولت در زمينه گيرنده، مجريان طرح بوده تنها تصميم
 ديگر نيز، نبايد گربه را دم حجله بكشد؟

ها به توليدآنندگان و مردم با  داند آه در اجرا و نحوه تخصيص پول دولت می
های تک  ها در شهرستان به ويژه پرداخت اين پول. شود مجلس وارد مناقشه می

ای، تأثيرات زيادی بر وضعيت نامزدهای نمايندگی دارد و دولت درصدد  نماينده
لذا از اآلن بايد حساب خود . آن است آه مجلس بعدی را دربست در اختيار بگيرد

طبعا نمايندگان هم دست دولت را در اين . را با نمايندگان مخالف روشن آند
 .زمينه خوانده اند و احتماال کوتاه نيايند

اين نگاه سياسی ". توجه دولت به مسأله عمدتًا سياسی است"از ديد شما 
 تواند به سرنوشت اين دولت و يا حتی حكومت گره بخورد؟ چگونه؟ می
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اين تجربه . سابقه مبارزاتی دکتر سحابی به دوران مرحوم مصدق بازمی گردد
طوالنی فعاليت، چرا هيچ وقت باعث رقابت ايشان با مهندس بازرگان نشد؟ چرا 

دکتر يداهللا سحابی پست دبيرکلی نهضت آزادی را پس از فوت مهندس 
 سمت مشاور بسنده آرد ؟  در دولت موقت به  نپذيرفت؟ و يا  بازرگان

  
ايشان واقعا اهل رقابت نبود و درحد تواناييش قبول مسئوليت ميکرد، در زمان 

بعد از . شناسی و معدن و نفت بود مرحوم مصدق دکترسحابی کارشناس زمين
اما در . ملی شدن نفت در قسمت اکتشافات و در قسمت حفاری همکاری می کرد

حوزه سياسی و اقتصادی خودش معتقد بود که امور سياسی تخصص می خواهد 
به دليل   و ما تخصصش را نداريم و در زمان دولت موقت مهندس بازرگان هم

تجربه ای که داشتند ، آقای بازرگان در همه امور با ايشان مشورت می کردند و 
تنها وزير مشاور نبود، بلکه مشاورت در طرح های انقالب بود و   سمتشان هم

 .نويس قانون اساسی بود  مهمترين آن هم طراحی پيش
  

در آرشيو عکس های انقالب، کمتر عکس مشترکی از آقای دکتر سحابی و آيت 
 رابطه آيت اهللا خمينی و آقای سحابی چطور بود؟ . اهللا خمينی ديده شده است

  
چون امثال پدر من رک گو و صريح اللهجه بودند و زمانی که اشکاالت، نواقص 

و نابسامانی در امور قضايی و سياسی می ديدند، صريحا به آقای خمينی می 
اما من شنيدم که . قاعدتا آقای خمينی هم نسبت به آنها دل خوشی نداشت. گفتند

آقای خمينی در اواخر عمرشان به آقای موسوی اردبيلی گفتند که رعايت حال 
و در   آقای دکتر سحابی بشود چون ايشان به ديانت پدرم بسياراعتقاد داشتند

در مورد پايان جنگ و . برخی موارد هم توصيه های ايشان را لحاظ می کردند 
يکی از کسانی که مرتب به آقای خمينی به صورت کتبی يا  598پذيرش قطعنامه 

 . شفاهی درباره پايان دادن به جنگ سفارش می داد، دکترسحابی بود
  

ای  ای بگوييد؟ واکنش آقای خامنه درباره نامه آقای دکتر سحابی به آقای خامنه
 ؟به آن نامه چه بود

  
که بنده و دوستان نهضت آزادی بازداشت  80و اوايل سال  79در همان سال 

در تلويزيون و جرايد منتشر می کردند، ايشان   شديم و شايعات زيادی درباره ما
چون سابقه داشت در سفر حج با . نامه ای نوشت به آقای خامنه ای و گاليه کرد

من . پاسخ شديد اللحنی داد  ولی عليرغم آن سابقه ، آقای خامنه ای. آقای خامنه ای
ولی نامه ای که در زمان بازداشت من و اعضای .در زندان آن نامه را نديدم

نهضت آزادی پدرم در آن زمان در روزنامه نشاط منتشر شد که بالفاصله پس از 
آن روزنامه نشاط هم به توقيف رفت و پس از آن هم به دليل مسائلی که بود 

جواب خصوصی آقای خامنه ای به پدرم در جايی منتشر نشد و هنوز مسکوت 
 .است

  
 سال از آن تاريخ نداريد؟ 10آيا قصد انتشار آن نامه را با وجود گذشت 

  
ام و آن نامه در اختيار برخی دوستان ما در  من خودم هنوز آن نامه را نديده. نه 

 . نهضت آزادی است
  

آقای خامنه ای پس از فوت دکتر سحابی در پيام تسليتی ، ايشان را مردي 
باحقيقت دانست که با وجود اختالف نظر با مسئوالن کشور، هيچ گاه به وادی 

اين پيام را مقايسه کنيد با پيامی که در . بی انصافی و غرض ورزی نيافتادند
آيت اهللا منتظری و . سال گذشته به مناسبت فوت آيت اهللا منتظری صادر کردند

اين . دکتر سحابی ، هر دو از منتقدين مهم زمامداری آيت اهللا خامنه ای بودند
 تفاوت لحن را در چه می دانيد؟

  
چون آقای منتظری . با آقای منتظری مسئله شخصی و کينه داشتند  آقای خامنه ای

صريحا در پاسخ به استفتاء آقای کديور گفتند که ايشان از عدالت خارج شده و 
 13آقای منتظری در بيانيه  77در سال   صالحيت رهبری را ندارد و ديگر اينکه

رجب همان سال، انتقادات تندی به آقای خامنه ای مطرح کردند که منجر شد که 
به گونه ای که حتی می خواستند ايشان را طناب پيچ از . به خانه ايشان بريزند

. سال در خانه اش در حصر بود  5بعد از آن آقای منتظری . خانه بيرون کنند
در فوت آقای منتظری هم به خانواده تسليت گفت، اما نيشی   ولی آقای خامنه ای

که انشاهللا کفاره گناهانش خواهد بود، درحاليکه با پدر من اين رفتار را   هم زد
 . نکرد

 آينده ايران مبهم است، اما تاريك نيست: عزت اهللا سحابي

 فرزانه بذرپور 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
گويد آينده ايران مبهم است اما تاريك نيست،اين گفته آوتاه  عزت اهللا سحابي مي

حاصل بيش از يك قرن زندگي و مبارزه پدر و پسر است؛ يداهللا سحابي و 
دآتر سحابي هشت ساليست که درگذشته و عزت اهللا اکنون با   .فرزندش عزت اهللا

دو نسل   با سپري شدن عمر  هشتاد سال سن به آهنسالي رسيده است ،اما باز هم
تجربه زندان   مبارز، در همچنان بر همان پاشنه مي چرخد، اگرچه يداهللا سحابي

به   شاهنشاهي را داشت، اما بعد از انقالب، از قدرت آناره گرفت و  در زمان
    .نوعي مغضوب شد

  
هم در زمانه جمهوري اسالمي به زندان   برخالف او، پسرش هم در دوره شاه و

مهندس عزت اهللا سحابی عضو شورای فعاالن ملی مذهبی است و عضويت . افتاد
شورای انقالب، نمايندگی مجلس اول شورای اسالمی و رياست سازمان برنامه و 

از پدرش به   او. بودجه در دولت موقت مهندس بازرگان را در کارنامه خود دارد
ملي و نه سياسي بوده است، ياد   يك فرد  عنوان مردي همواره مبارز آه بيشتر

پدرش از پيشروان مبارزه با رژيم شاهنشاهي : گويد مي آند ،عزت اهللا سحابي مي
 . بوده

سالگي اولين نامه  95  يداهللا سحابي او را واداشت در سن  صراحت لهجه 
آقای خامنه اي را بنويسد، نامه اي آه سراسر انتقاد بود از شيوه   سرگشاده به

اين نامه   .1378  جمهوري اسالمي، آن هم در سال  زمامداري رهبري آنوني
منتشرش آرده بود، به توقيف رفت، با   بازتاب گسترده يافت و روزنامه اي آه

اين حال نامه دآتر يداهللا سحابي از سوي آقای خامنه اي بي جواب 
آه هنوز   صادر شد  مكتوب شديد الحني در پاسخ به انتقادهاي نامه  و  نماند

 . منتشر نشده است
اصلي   قا نون اساسي را قبول ندارد، 110عزت اهللا سحابي مي گويد، اصل  
او آقای . گسترده اي را براي رهبري نظام در نظر گرفته است   اختيارات  آه

به ديكتاتوري متهم مي آند و معتقد است براي برون رفت از   خامنه اي را
بحراني آه رفته رفته يكساله مي شود ، رهبري نظام بايد بپذيرد آه انتخابات را 

از سيطره شوراي نگهبان خارج آند و به شورايي منتخب، بي طرف و ملي 
 . بسپارد

رژيم شاهنشاهي و انتقاد از نظام   با  مبارزه  سالها  عزت اهللا سحابي پس از 
نااميدانه و   آه گرچه  هفته گذشته رنجنامه اي منتشر آرد  جمهوري اسالمي

روزنامه نگار منتقد آه سالها   اين  دردمندانه نگاشته شده بود اما نشان مي داد آه
نوشتن را به عنوان   همچنان  فردا را منتشر مي آرده است،  نشريه ايران

 . مبارزه و اصالح مي داند  راه  تنها
عزت اهللا سحابي است،آه پس   با  جرس  مصاحبه اختصاصی  آنچه مي خوانيد 
حاضر به مصاحبه و گفتگو   انتخابات رياست جمهوري سال گذشته آمتر  از
 . است  شده

  
دکتر يداهللا سحابی بنا بر نظر نا ظران سيا سي از معدود شخصيت هاي سياسی  

ما اکنون شاهد بی . ايران بوده آه تو انسته سيا ست را به اخالق پيوند بزند
اخالقی های جدی در عمل سياسی حاکمان جمهوري اسالمي هستيم سوال اين 

است که شما درمان اين بی اخالقی ها را در عرصه سياست امروز ايران چه می 
دانيد؟ آيا برای حل آن بايد سياه و سفيد بود ، يا راه حل ديگری در اين ميان هم 

 هست؟ 
  

دکتر سحابی يک فرد مذهبی بودند و تا دهه چهل در حوزه سياست دخالت نمی 
اخالق ايشان و مهندس بازرگان غرض های شخصی را هيچوقت در . کرد 

اخالق يعنی . سياست وارد نمی کرد و در اخالق و در سياست وارد نمی کرد 
اينکه حقوق طرف مقابل را به رسميت بشناسيد و حتی بيشتر از خود او حقوقش 

چيزی که متاسفانه در ميان حاکمان فعلی جمهوری اسالمی به . را ملحوظ بداريم 
 .ندرت ديده شده است
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عسگراوالدی خودی است ولی سحابی که اين اصل را قبول درد  گويد که يعنی 
پاسخ می دهد بله   ندارد پس غيرخودی است؟ که آقای نبوی هم فکر کرده بود،

کابوسی که اصالح . که دانشجويان حاضر همگی می خندند. همينطور است
طلبان و جبهه مشارکت را رنج می دهد، اين است که می خواهند در پيش جناح 

آقای موسوی هم . راست خود را مبرا کنند که با ما غيرخودی ها آميخته هستند
دارد، اما من شواهدی دارم که آقای موسوی اينطور   تاحدودی با آنها همراهی

 .اما برای رضايت اطرافيان مجبور است داشته باشد. نيست
  

هم اکنون قدم اصلی را برای تغييرشرايط سياسی ايران چه می دانيد؟ آيا 
 بازگشت به پيش نويس قانون اساسی را توصيه می کنيد؟

  
اما همين قانون اساسی هم که ما . من بازگشت به قانون اساسی را پيشنهاد می کنم

به شدت مخالفيم، همين قانون اساسی  110با آن بسيار مسئله داريم و با اصل 
تا  9  يا اصول 3برای مثال اصل . ظرفيت هايی دارد که بايد به آن توجه کرد

قانون اساسی موجود می گويد که ماهيت جمهوری اسالمی چيست؟ اصل سه 39
هست اين اصل هم  110نفی هرگونه استبداد و انحصار، اگر اصل   :می گويد

عين  39تا  9اصل .هست که بنابراين به وسيله اين اصل مقيد و محدود می شود
همه قوانين دموکراتيک دنيا حقوق ملت است همين قانون اساسی ظرفيت هايی 

اگر قرار باشد که قانون اساسی برهم ريزد يعنی نوعی واژگونی و . دارد
براندازی که اين مستلزم جنگ و خشونت و کشتار است که حاکميت هم نسبت به 

لذا ما . آن به سادگی عقب نمی نشنيد و هضمش هم برای ملت راحت تر است 
فعال اين کار را توصيه می کنيم و در اين مورد آقای موسوی هم با ما موافق 

 . هستند 
  

آيا تغيير اصل واليت فقيه و يا حذف آن با ماهيت جمهوری اسالمی تضاد پيدا 
 نمی کند؟

  
گذاشته اجرا شود و منحصر به يک گروه  110روی اصل  3اگرقيدی که اصل  

خاص نشود و استبداد از نوع استبداد خامنه ای باقی نماند، اين قيد اگر اجرا 
داشته باشيم و باز   بشود، ما در اين صورت، حاضريم به اين قانون اساسی التزام

. به نظرمن فعال اين راهکار کم هزينه تری برای حاکميت هم هست . نه اعتقاد
اين کمک می کند تا فضای جامعه آرامش پيدا می کند، چراکه . اين قدم اول است

در فضای قهر و خشونت که همه نسبت به هم بدبين هستند نمی شود عمل سياسی 
اما در فضای آرام آنها هم که با هم دشمن هستند می توانند گفت . موثر انجام داد

 .وگو کنند مدعيان اصولگرايی هم قدری تخفيف پيدا می کنند
  

 آيا فکر ميکنيد زمان برای اين تحول فراهم هست؟
  
اما ما چاره ای نداريم غير اينکه گير بدهيم . فکر نمی کنم. راستش نخير) باخنده(

خواسته هامان را مطالبه کنيم تا باالخره راهی . و راهی جز ايستادن نداريم
 .گشوده شود

  
نيرو هاي منتقد دا خل و خا   توانسته است همدلي بين  فكر مي آنيد جنبش سبز

 رج ايران ايجاد آند؟
  

يکی از محاسن جنبش سبز اتفاقا همين بوده است که نوعی همدلی خوبی بين 
آنها هم هموطن ماهستند اما به . نيروهای داخل و خارج از کشور پديد آورده است
بسياری از کسانی که در . دليل همين فاصله، گاهی تفاوت ديد هم وجود دارد

خارج از کشور هستند خواهان براندازی حکومت هستند، اما معتقديم که اين با 
شيب آرام تری بايد دنبال شود که طرف مقابل يعنی حاکميت هم به گونه ای تعديل 

 .شود
  

و اينکه دول . دوستان بسياری در خارج هستند که خواهان استقالل ايران هستند 
من نمی خواهم تابع امريکا . خارجی برای ما تعيين تکليف کنند، معتقد نيستند

امريکا بر سرنوشت کشور ما حاآم شود و   باشيم ونمي خو اهم به هيچ وجه
امريکا بر ما مسلط شود زيان آرده ايم، اما گاهی رفتار آقای   معتقدم هر جا

اوباما قابل تاييد است و می گويم که دولت ما بد عمل ميکند اما اين 
اين تحريم ها زيانش بيشتر به ملت ايران وارد می شود ، حا کميت تا . نظرماست

زمانی که نفت دارد می تواند خودش را سرپا نگه دارد و تحريم ها را تحمل می 
کند تا نشان دهد که قدرتمند هستيم و درامد ملی را کاهش می دهد و فقر و فاقه را 

  .دتحريم ها هيچ نفعی برای ملت ندار. افزايش می دهد

کهنه ايران برای چندين قرن استبداد بوده و هست، درمان اين درد کهنه را کجا 
      بايد جست؟

  
نه به معنای شلوغ کردن ، . بود   پاسخ ما مقاومت و ايستادگی و از پا ننشستن  

اين مقاومت استبداد را وادار می کند که کوتاه بيايد چون مقاومت وقتی عمومی و 
مردمی بشود، حکومت هم کارهاش پيش نمی رود و مجبور می شود ضرب و 

و معموال ضرب و زور هم   زور بکند و اين هم در طول زمان نتيجه ای ندارد
پس به تدريج حکومت های استبدادی مجبور می شوند کوتاه . راندمان ندارد

تاريخ هم نشان می دهد که در فرانسه لويی چهاردهم خيلی مستبد بود و . بيايند
وقتی می پرسيدند دولت کيست، می گفت من، ولی وقتی نارضايتی های مردمی 

را ديدند، لويی پانزدهم مجبور شد کوتاه بيايد و خلفش لويی شانزدهم هم خيلی 
حکومت های استبدادی هم برای پيشبرد امور زمامداری شان . بيشترکوتاه آمد

ما اميدواريم از . ناچارند زمان هايی کوتاه بيايند و امتيازاتی به مردم بدهند 
طريق همين مقاومت، اين بيماری درازمدت ايرانی را به همت همه مردم درمان 

 .کنيم
  

آقايان موسوی و کروبی ، به عنوان سران جنبش سبز ايران تا کنون سعی 
داشتند که با تدابيری هريک به شيوه خود امور را پيش ببرند اما در اين ميان 
گاهی برخی انتقادات به عملکرد اين دو از سوی طرفداران جنبش مدنی ايران 

شما فرق ميان شجاعت و . نسبت به کندی حرکت هايشان وجود داشته است
 تهور را در عمل و مبارزه سياسی چه می دانيد؟

  
در بی کلگی و تهور به هيچ وجه حساب شرايط موجود . واقعا تفاوت وجود دارد
فرد فقط فريادی دارد که می زند و فکر نمی کند که . جامعه و آينده نمی شود

اما در شجاعت فرد پيش بينی می کند و مشکالت روز .فريادش چه بازتابی دارد 
را مالحظه می کند و مالحظات را دراقدامش می بيند که بعد از اقدام مجبور به 

به اين معنا در شجاعت حسابگری و عقالنيت مطرح است، . عقب نشينی نشود 
 . درحاليکه در تهور عقالنيت مطرح نيست

  
عملکرد آقای موسوی را در هدايت جنبش سبز و موج دموکراسی خواهی در 

 ايران چگونه می بينيد؟
  
که اعالم کردند در انتخابات  87من فکر می کنم آقای موسوی در اواخر سال  

حاضر خواهد شد تا آنچه که االن از او می بينيم تفاوت بسياری کرده است و 
مرتبا با اين جنبش که در خيابان ظاهر شد پيش آمده و به نوعی جنبش سبز 

را رهبری وهدايت کرده است و االن مواضعش خيلی حساب شده و   ايشان
ما مشکوک  87درحاليکه در سال  .ما هم به ايشان اعتقاد داريم. منطقی است

بوديم و اينکه آيا آقای خامنه ای ايشان را خواسته بيايد که از شر آقای خاتمی 
خالص بشود يا خير، وايشان هم اوايل هميشه می گفت من اصول گرا هستم و نه 

 .اصالح طلب ، اما به تدريج گفتارش تغيير کرد و اصالح طلبی را پذيرفت
  

 حاکميت ؟  شما علت اين تغيير رفتار را چه می دانيد؟
  
بله تندروی های حاکميت يکی از داليل اين تغيير رفتار ميتواند باشد اما از  

نکته مهم تر به نظر من، استقبال مردم از آقای موسوی بود، ايشان  سوی ديگر،
اول اعتنايی به دانشجويان نداشت، ولی وقتی حمايت دانشجويان را ديدند موضع 
خود را تغيير دادند، البته ما هم تذکراتی داديم که واقعا موثر واقع شد و به سمت 

 به هرحال موسوی اوايل کانديداتوری با موسوی روزهای.دانشجويان رفت
 .خرداد و بعد از آن بسيار متفاوت است 22نزديک به انتخابات و 

  
پيش از انتخابات و پس از آن ، حتی تا کنون آقای موسوی و نزديکان ايشان با 

مذهبی ها فاصله خودشان را حفظ  شما و جرياناتی چون نهضت آزادی و ملی
 کردند، علت اين کناره گيری چه بوده است؟

  
اين مسئله ای است که ما با آقايان مشارکت و مجاهدين انقالب اسالمی داريم  

اينها برای اينکه پيش . که باالخره آقای موسوی هم درهمين حلقه قرار دارد
حاکميت و جريان راست يا به اصطالح اصول گرا خودشان را مبرا کنند که با 

گروههای غيرخودی خط قرمز دارند، خودی و غير خودی را در نهادشان 
درسخنرانی در دانشگاه  87به تعبير آقای بهزاد نبوی در سال . قبول دارند
وقتی از ايشان پرسيده می شود که خودی و غيرخودی کيست؟ می   اصفهان

 گويد خودی کسی است که به واليت فقيه اعتقاد داشته باشد، که دانشجويی می 
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 نظام جهاني و اوضاع ايران 
 يونس پارسا بناب 

 
 درآمد 

بررسی اوضاع سياسی و اقتصادی ايران در ادامه جنبش همگانی کنونی و در 
ساخت آمريکا " چهارچوب اوضاع جهانی بويژه گسترش تهاجمات و جنگ های 

سومالی، سودان (به آفريقا ...) عراق ، افغانستان ، پاکستان ، يمن و(از آسيا " 
نشان می دهد که نه تنها مردم ايران بعد از گذشت سی و يک سال از وقوع ...) و

به هيچ يک از خواسته های تاريخی و اساسی خود يعنی  ١٣۵٧انقالب بهمن 
استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی نرسيده اند بلکه در سطح جهانی نيز تاراج 

نظام جهانی را ") کلوب داووس("  ٨ملل زير ستم و در بند توسط کشورهای جی 
به سوی بحران عميق ساختاری و خرده بحران های منبعث از آن سوق داده و 
بشريت زحمتکش را بيش از پيش دوباره مثل آغاز قرن بيستم در مقابل احتمال 

بررسی قياسی بحران عميق . وقوع جنگ و ناامنی و بربريت قرار داده است 
از انظار " نامرئی " بطور  ١٩٧٣که در واقع در سال ( ساختاری کنونی 

برای جهانيان آشکار و  ٢٠١٠ – ٢٠٠٨عمومی آغاز گشته و در سال های 
که در سال ( با از آن بحران عميق ساختاری اوايل قرن بيستم ) برمال گشته است 

دقيقا صد سال پيش از آغاز دومين بحران عميق ساختاری کنونی در  ١٨٧٣
نشان می دهد همان طور که بحران اول و پی آمدهای ناشی ) آغاز گشت  ١٩٧٣
شرايطی بوجود آورد که از درون آن ) مثل اشتعال جنگ جهانی اول ( از آن 

امواج فراگير انقالب کارگری در روسيه و ديگر کشورهای اروپائی و جنبش 
های رهائيبخش ملی در چين و ايران و ديگر کشورهای آسيائی به سرعت رشد 
يافتند ، به همان اندازه بحران ساختاری کنونی نيز عليرغم ويرانی ها ، نا امنی 

ها و آشوبی که به بار آورده ، احتمال قوی دارد که به اوجگيری مجدد جنبش 
و " ) بيداری مجدد جنوب ( " های رهائيبخش ملی در کشورهای پيرامونی 

در اين . منجر گردد ) شمال ( احيای مبارزات کارگری در کشورهای مرکز 
نوشتار بعد از بررسی کوتاه آشوب و ناامنی که نظام جهانی در کشورهای 

پيرامونی جهان سوم به بار آورده ، نگاهی اجمالی به اوضاع و آينده ايران در 
 . می افکنيم  ١٣۵٧آستانه سی و يکمين سالگرد انقالب بهمن 

 
 نظام جهانی حاکم و کشورهای در بند 

به نظر بسياری از مارکسيست ها ، شيوه و گسترش بربريت و سياست های 
فالکت بار خصوصی سازی و ملی زادئی هم اکنون کشورهای متعددی از جهان 

از هائيتی در آمريکای التين گرفته تا افغانستان ، عراق و ( سوم پيرامونی 
را به ) در آفريقا ... پاکستان ، يمن و فلسطين در آسيا سومالی ، سودان و کنگو و

در جهان که به " امپراطوری آشوب . " سوی فالکت و نيستی سوق می دهد 
نئوليبرالی سرمايه داری و اشتعال و " بازار آزاد " برکت گسترش ويرانساز 

بيداری مجدد ملل در " گسترش جنگ های منبعث از آن بوجود آمده ، باالخره به 
در صد بشريت کارگر و زحمتکش جهان را  ٨۵کشورهای پيرامونی که " بند 

تشکيل می دهند ، منتهی گشته و شرايط ايجاد يک نظام دموکراتيک پيگير با 
بحران ساختاری کنونی و . چشم اندازهای سوسياليستی را ميسر خواهد ساخت 

خرده بحران های منبعث از آن به خوبی نشان می دهند که نظام واقعا موجود 
 –دوره کالسيک ( سرمايه داری هم با اشکال از نظر تاريخی شناخته شده 

و هم در چهارچوب های نئوکالسيک قابل تصورش و حتی با پيش بينی ) رقابتی 
های کنونی خودش درباره مواهب جهانی شدن در تضاد و دشمنی آشکار و مخفی 

که بر بنياد تکنولوژی های جديد  ١٩٩٠رونق و رفاه اقتصادی دهه . قرار دارد 
ديجيتالی و در چهارچوب اصول اجتماعی حاکم ايجاد گشته بود ، امروز مثل 

بسان ( حتی در ثروتمندترين کشورهای مسلط مرکز  –حباب ترکيده است 
بيکاری مزمن ، پديده کودکان خيابانی ، تن فروشی ) کشورهای دربند پيرامونی 

، اعتياد به مواد مخدر ، بی خانمانی فراگير ، مرگ و مير از گرسنگی و سوء 
ساختاری و بلند مدت گشته و وضع زندگی بسياری از مردم .... تغذيه و

بحران عميق ساختاری و عدم . زحمتکش را مشقت بارتر و نا امن تر ساخته اند 
موفقيت نظام جهانی بيشتر از هر جائی بويژه در شکست پروژه های مدرن 

سازی و صدور دموکراسی فرمايشی خود درکشورهای دربند پيرامونی بويژه در 
که " پيروزمند " پروسه جهانی شدن . سال گذشته بخوبی عيان گشته است  ١٠

قرار بود رفاه و آسايش را برای بشريت و هم در کشورهای مرکز و هم در 
کشورهای پيرامونی به بار آورد ، با شکستی روبرو گشته که برخالف دوران 

نگاهی به اوضاع اسفبار . گذشته بيش از پيش رسانه ای تر و برمالتر گشته است 
کشورهای بويژه پيرامونی ، از هائيتی تا يمن و از افغانستان و پاکستان تا 

 بخوبی نشان می دهد که نظام ... سومالی ، سودان ، سيرالئون ، کنگو ، ليبريا و

 به نظر شما تحريمها باعث افزايش نارضايتی عمومی نسبت به دولت نمی شود؟
  

چرا باعث نارضايتی بيشتر می شود اما مردم دهانشان بسته است و نمی توانند 
ما سياست های دولت و ستيزه جويی دولت را با غرب با منافع ملی .حرفی بزنند 

من در زمان  .شود حرف زد اما نمی. ما مخالف هستيم. ايران هم سو نمی بينم
 13که اعالميه برائت از مشرکين را دادند ، يک نامه  67آقای خمينی در سال 

اما آقای خمينی هيچ . صفحه ای در اعتراض به آقای خمينی نوشتم و انتقاد کردم
 وقت ما را رد نکرد و حتی به اطرافيانشان گفتند که اين از خيلی از اين نشريات

آقای خامنه ای هيچگاه اجازه کوچکترين نقدی را نسبت به  در حاليکه .بهتر بود
اين روحيه نقد نا پذيري شکست خورده است و ناچار کنار . خودشان نمی دهند

به سرنيزه می شود تکيه : در کتاب زندگانی من جواهر نهرو می گويد که . ميرود
االن حاکميت ما روی سرنيزه نشسته . کرد اما روی سرنيزه نمی توان نشست

چون از طرفی حمايت روحانيت را ندارد و از سوی ديگر مردم را، االن . است 
با آقای احمدی نژاد به شدت مخالفند و حاضر نيستند   تن از مراجع در قم 7 -8

خرداد ،  25از آن طرف مردم هم که در تظاهرات . حتی با ايشان مالقات کنند 
روز عاشورا و مراسم تشيع آيت اهللا منتظری به طور وسيع شرکت کردند و 

لذا به نظر من اين وضع نمی تواند دوام داشته باشد . اعتراض خود را نشان دادند
و باالخره دچار تغيير خواهد شد، نميدان کی و چگونه، اما تغيير اجتناب ناپذير 

 .است 
  

با توجه به رنج نامه که اخيرا از شما منتشر شده است ، عقل و تجربه تاريخی 
با اين شکل و وضع نمی تواند دوام  نشان می دهد که اين حکومت 

 تغييري مي آند؟ رفتار حا آميت شما فكر مي آنيد       .يابد
  

صفحه ای که فکری به  19ما نشريه ای داشتيم . ظاهرا به سمت بدتر شدن است 
حال ايران بکنيد چون اين آقای احمدی نژاد بلدوزری است که دارد ايران را 

 . بايد جلوی اين بلدوزر گرفته شود. نابود می کند
  

امسال انتخابات شوراهای شهر را پيش رو داريم، با توجه به اينکه اين     
نخستين انتخابات بعد از وقايع اخير است ، عمل حاکميت در پذيرش گروههای 

سياسی و سياست اپوزيسيون درباره شرکت يا عدم شرکت دارای اهميت است؟ 
 نظر شما چيست؟

  
تصويب شده و فکر   االن در مجمع تشخيص مصلحت طرح کميسيون انتخابات

می کنم آقای خامنه ای هم مصلحت خودش را در اين بداند که اين را نهايتا 
بکاهد و آرامش را به   و از حاکميت شورای نگهبان در رد صالحيت ها.بپذيرد

اختيار نظارت بر انتخابات مجلس، نيز به   و طبق اين طرح  جامعه بازگرداند
اما اينکه االن درباره شرکت يا عدم . شود يک شورای ملی انتخابات سپرده می

شايد بهتر اين باشد که . شرکت در انتخابات حرف زده شود به نظر من زود است
موضوع سالمت در انتخابات و نظارت ملی با حضورگروههای مختلف به 

اما به هر تقدير به نظر . عنوان اولويت های اصالح طلبان مورد تاکيد قرار گيرد
   .من آينده مبهم هست اما تاريک نيست
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متجاوز از شصت سال است که دولت اسرائيل در کمال بی رحمی و شقاوت ، 
حقوق مردم فلسطين را پايمال ساخته و حتی نسبت به قطعنامه ها و تصميماتی که 

با حمايت و عنايت هيئت حاکمه آمريکا و يا ( خود پای آنها را امضاء کرده است 
امنيتی  –نيروهای نظامی . بی اعتنا می ماند ) در زير چشم اغماض گر آن 

اسرائيل شب و روز مشغول بمباران شهرها و روستاهای فلسطينی و شکار 
از جنگ غزه ( ماه گذشته  ١۵درعرض . فلسطينی ها در کوچه و بازار هستند 

صدها نفر توسط ماموران امنيتی اسرائيل شکار شده ) تا کنون  ٢٠٠٨در دسامبر 
 ٨٠٠بيش از نصف خانه های فلسطينی در نوار غزه و بيش از . و جان باخته اند 

. ساحل غربی تخريب و با خاک يکسان شده اند ) بانتوهای ( خانه فلسطينی در 
در يک کالم ، افزايش اعمال سياست های آپارتايد زذائی جغرافيائی و سياسی بر 

از سوی ) کرانه غربی ، نوار غزه و شرق اورشليم ( سرزمين های فلسطينی 
انهدام پديده فلسطين به عنوان ( دولت اسرائيل با نيت رسيدن به هدف نهائی خود 

" بدون ترديد ستون اصلی استراتژی ايجاد ) ملت واحد بالقوه  –يک دولت 
جناح های سياسی نئوليبرال نئوکان ها را در منطقه " خاورميانه بزرگ و جديد 

يک بررسی تحقيقی نشان . تشکيل می دهند ) آسيای جنوب غربی ( خاورميانه 
می دهد که اوليگوپولی های حاکم بر پنتاگون و سازمان های امنيتی و اطالعاتی 

آمريکا با مترسک ساختن جوان نيجريه ائی به اسم عبدالمطلب که قصد انفجار 
از آمستردام به سوی  ٢٠٠٩هواپيمائی را داشت که در روز کريسمس سال 

را از " ساخت آمريکا " ديترويت در حرکت بود ، موفق شدند که جنگ های 
) يمن و سومالی ( پاکستان به دو سوی ساحلی تنگه باب المندب  –افغانستان 

 –در پرتو اين بررسی کوتاه از اوضاع جهان و منطقه خاورميانه . گسترش دهند 
اقيانوس هند نيم نگاهی به شرايط ايران در سی و يکمين سالگرد انقالب بهمن 

 . می افکنيم  ١٣۵٧
 

  ١٣۵٧جنبش همگانی کنونی و انقالب بهمن 
ازنظام جهانی نبوده " تافته جدا بافته " ايران نيز مثل کشورهای دربند پيرامونی 

که جنبش ( در واقع بحران سياسی عميق کنونی ايران . و تحقيقا در آن قرار دارد 
مينياتور بحران عميق ساختاری نظام جهانی ) همگانی تجلی آشکار آن است 

سرمايه است که مبارزات گوناگون قربانيان نظام همراه با چالشگران ضد نظام 
ماه از  ٩جنبش همگانی مردم ايران بعد از گذشت . تجلی آشکار آن بحران است 

وارد مرحله مهمی از  ۵٧آغازش در آستانه سی و يکمين سالگرد انقالب بهمن 
بخش قابل توجهی از شرکت کنندگان و فعالين درون اين . عمر خود شده است 

جنبش بويژه طيف راديکال و چپ ، با هوشياری صدای اعتراضشان را بلند و 
سی و . دوباره تکرار شود  ۵٧بلندتر می کنند تا نگذارند که وقايع بعد از انقالب 

ميوه چينان انقالب " يک سال پيش شاه رفت و طرفداران تئوکراسی واليت فقيه 
مصادره ) امت گرائی " زندان توهمات " با حبس آنها در ( ، انقالب مردم را " 

در طول دو سال بعد از پيروزی انقالب که . کرده و قدرت را بدست گرفتند 
مبارزات سياسی هنوز شکل علنی داشت و نيروهای چپ مارکسيست و ملی 

گرايان طرفدار حق حاکميت ملی در صحنه سياسی ايران حضور فعال داشتند ، 
عراق را دامن زدند  –حاکمين مستبد امت گرا جنگ خانمانسوز هشت ساله ايران 

. خفه کنند " دفاع از حريم کشور " تا بتوانند صدای اعتراض مردم را به بهانه 
با تحکيم ديکتاتوری واليت فقيه تمام نيروها و سازمان های  ۶٠آنها در دهه 

متعلق به چپ های مارکسيست ، ملی گرايان سکوالر و حتی طيف های اسالمی 
) شرکت داشتند  ۵٧که در پيروزی انقالب بهمن ( مخالف واليت فقيه را 

سرکوب ساخته و فعالين آنها را در زندان ها بعد از شديدترين شکنجه ها به جرم 
بنيادگرايان . به اعدام محکوم و سر به نيست کردند " مرتد " و يا " محاربه " 

حاکم بعد از قتل عام چپ های مارکسيست ، ملی گرايان طرفدار حق حاکميت 
ملی و ديگر آزاديخواهان مخالف واليت فقيه به جان مردم بی دفاع افتاده و در 

خورشيدی در جهت تحکيم ديکتاتوری تک فردی واليت فقيه  ٨٠و ٧ ٠دهه های 
و ديگر " مجلس " ، " قانون اساسی " و رجعت به حکومت اسالمی حتی 

بعد از گذار از پروسه های آدم ربائی . نهادهای دولتی خود را از هم فروپاشاندند 
، شکار انسان ها  ٧٠و  ۶٠در دهه های ... ، قتل های زنجيره ای و عنکبوتی و

آنها تا اين اواخر بيرحمانه معتادين ، روسپيان ، . و اعدام آنها همچنان ادامه يافت 
را به قتل رسانده و هر نوع اعتراضی از طرف ... دگرباشان ، کودکان خيابانی و

خانواده های اين قربانيان را سرکوب کرده و صدای اعتراض فعالين سياسی و 
ولی امروز به . اجتماعی را از طريق سانسور و خفقان خاموش می ساختند 

که تقريبا سی سال ( شکرانه ادامه جنبش همگانی شرايط مبارزه مردم با آن دوره 
جمهوری اسالمی ديگر قادر نيست . تفاوت اساسی پيدا کرده است ) طول کشيد 

که مثل گذشته جوانان و مردم بيدفاع و بی گناه را بی سروصدا به زندان ها 
انداخته و تحت شديدترين شکنجه های فيزيکی و جنسی قرار دهد ، سربه نيست 
 کند ، زبان ها را ببرد و قلم ها را بشکند و شکار انسان های معترض و شکنجه 

بخش بزرگی از جهان را هم اکنون وارد  -) سرمايه داری واقعا موجود ( حاکم 
امروز انباشت سود . ساخته است " بشريت تهی از انسانيت " و " بربريت " فاز 

از طريق غارت بيش از پيش در مقابل چشمان ما توسط اوليگوپولی های عمدتا 
بويژه  ٨عمدتا کشورهای جی ( در مرکزهای مسلط . مالی معاصر ادامه دارد 

، سود انحصاراتی که به جيب اوليگوپولی ها ) آمريکا ، ژاپن و اروپای متحد 
واريز می شود ، مترادف با غارت کليدی بازدهی های جوامع بويژه پيرامونی 

در مناطق به حاشيه رانده شده آفريقا ، آسيا ، آمريکای التين ، اقيانوسيه و . است 
حتی بخشی از اروپای جنوب شرقی ، روند افزايش فقرزدائی عمدتا در غصب 

روستائی و تاراج منابع طبيعی و فرار مغزهای  –کردن پايه های زندگی دهقانی 
عملکرد غصب هستی و معيشتی دهقانان و . آن مناطق تجلی پيدا می کند 

روستائيان و راندن آنها به شهرهای بزرگ جهان پيرامونی از يک سو و غارت 
منابع طبيعی وانسانی اين کشورها از سوی ديگر ستون های ضروری گسترش 

غصب . استراتژی های سرمايه داری معاصر اوليگوپولی ها را تشکيل می دهد 
در آسيا ، " دوزخيان زمين " و تاراج اساس زندگی دهقانی و ديگر اقشار مختلف 

آفريقا ، آمريکای التين و اقيانوسيه از يک سو و استعمار شديد کارگران در 
کشورهای خود مرکز از سوی ديگر شکل اصلی روند بسوی فقر زدائی منبعث 

بنابراين ، توجه به رابطه مکمل بين . از پروسه انباشت سود را تشکيل می دهد 
پروسه انباشت و پروسه فقرزدائی در مبارزه جدی عليه اوليگوپولی های لجام 

نجات و رهائی دهقانان و ديگر روستائيان در . گسيخته حائز اهميت است 
نزديک به نصف جمعيت شش ميليارد و نيم نفری جهان را ( کشورهای پيرامونی 

يکی از الزامات اصلی حرکت مردم بويژه کارگران ، بسوی ) در بر می گيرند 
استقرار يک نظام اصيل رها شده از تسلط سرمايه داری که نگارنده آنرا 

نيروهای مترقی و راديکال . سوسياليسم محسوب می دارد ، بشمار می رود 
می توانند با ارائه يک آلترناتيو اصيل و جدی جلوی رشد و ) چپ عام ( جهان 

البته اين چالش . گسترش پروسه فالکت بار جهانی شدن سرمايه را بگيرند 
رهائيبخش زمانی به يک نيروی مادی و موثر براندازانه تبديل خواهد گشت که 

هم مردمان بويژه زحمتکش کشورهای دربند پيرامونی و هم مردمان بويژه 
کارگران کشورهای مرکز با همدلی در کنار هم بمبارزه عليه نظام در سطوح 

زيرا اين امکان بيش از هر . متفاوت جهانی ، منطقه ای و کشوری برخيزند 
زمانی درگذشته پانصد ساله تاريخ سرمايه داری وجود دارد که در نبود و فقدان 

يک آلترناتيو جدی ، خود سرمايه داری واقعا موجود محيط زيست و تمدن انسان 
. را به سوی تخريب ، بربريت و نهايتا نابودی زندگی در کره خاکی سوق دهد 

اجتماعی ايران ، کشورهای همجوار آن از  –کنکاش در اوضاع اقتصادی 
گرفته تا کشورهای ) آسيای جنوب غربی ( فلسطين ، عراق و يمن در خاورميانه 

می تواند روشنگر اين نکته باشد که ) در جنوب آسيا ( افغانستان و پاکستان 
بيکاری مزمن و طوالنی ، ( خصلت های فالکت بار سرمايه داری واقعا موجود 

جنگ ، نا امنی ، افزايش کودکان خيابانی ، مواد مخدر و تن فروشی و مهاجرت 
ها و آواره گی های ميليونی و زير پا گذاشتن حقوق اوليه انسان ها در زمينه های 

. هم اکنون در آن بخش از جهان سوم نيز گسترش بيشتری يافته است ) مختلف 
در اين رابطه بگذاريد پيش از بررسی اوضاع ايران نگاهی اجمالی به اوضاع 

اقيانوس هند و پی آمدهای حرکت سرمايه در آن منطقه  –منطقه خاورميانه 
 . بياندازيم 

 
 عملکرد نظام جهانی در منطقه خاورميانه و اقيانوس هند 

تاکنون ... ادامه جنگ در عراق و افغانستان و گسترش آن به پاکستان و يمن و
صد ها هزاران مردم بی دفاع را کشته و مجروح ساخته و ميليون ها کودک و 

پير و جوان آن کشورها را در بيابان های سوزان و خشک و يا سرد و بی آب و 
بر خالف توهماتی که نيروهای راست . علف آواره و سرگردان ساخته است 

) آمريکا ( نئوکان اشاعه می دهند ، هدف راس نظام  –بويژه حاميان نئوليبرال 
برقرار ساختن نظام دموکراتيک و دفاع از حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت 

نظام جهانی و آمريکا در راس آن . ملی مليت های ساکن آن کشورها نيست 
خواهان تثبيت دولت های کمپرادور وابسته در آن کشورها به مثابه ستون فقرات 
تحميل سلطه امپراطوری سرمايه بر مردمان آن کشورها و استقرار امنيت برای 

نفتی در جهت استخراج منابع عظيم نفت و گاز طبيعی  –اوليگوپولی های مالی 
کشورهای خاورميانه و آسيای مرکزی و صدور آن ها از گذرگاه های 

 –استراتژيکی تنگه های هرمز و باب المندب و مسير ژئوپوليتيکی راه افغانستان 
هر نيرو و تشکل و فردی که در اين . پاکستان عمدتا به کشورهای مرکز است 

کشورها با مداخالت سياسی و نظاميگری های ماجراجويانه کاخ سفيد و دگر کاخ 
مخالفتی ابراز کرده و مقاومتی نشان دهد ، به  ٧های متعلق به کشورهای جی 

مورد هجوم " القاعده " ، " طالبان " ، " تروريست " عناوين متعددی منجمله 
 در فلسطين اشغالی نيز . نظامی ، ترور و شکار قرار گرفته و سرکوب می گردد 
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که به شکاف های شان دامن می زند و ضعف ها ( جنبش همگانی مردم " سياسی 
، سياست های اقتصادی و سياسی و باالخره فساد مالی اشان را عريان تر و 

به انسجام دستگاه حاکميت واليت فقيه بپردازند تا به بقای ) آشکارتر می سازد 
اينک در آستانه سی و يکمين سالگرد . جمهوری اسالمی کمک کنند 

کل هيئت حاکمه ايران عليرغم رقابت هائی که  ١٩٨٨و پايان سال  ١٣۵٧انقالب
دو جناح اصلی آن بر سر سهم در ثروت ، قدرت و نقش رهبری جمهوری 

اسالمی با يکديگر دارند ، بر سر دو نکته اساسی و استراتژيک به توافق رسيده 
در حيطه اقتصادی ، نه تنها حامی سرمايه و اصل  –الف : اند که عبارتند از 

هستند بلکه با تشديد پروسه ) حتی بر منابع طبيعی و ملی ( مالکيت خصوصی 
گلوبوليزاسيون سرمايه و مقررات بانک جهانی بويژه سياست های خصوصی 

مالی  –اختالفات هم جناح نظامی . ، سر آشتی دارند ) ملی زدائی ( سازی 
بر " ) کلوب داووس ( "  ٨اصولگرا و هم جناح اصالح طلبان با کشورهای جی 

" گفت و گوی تمدن ها " و چند و چون تالقی و " تهاجم فرهنگی " سر چگونگی 
در نتيجه هم جناح حاکم در قدرت و هم جناح . و انرژی هسته ای است 

اپوزسيون و حاميان آنها به عبور و برون رفت از بحران های فالکت بار 
بيکاری مزمن ، تورم سرسام آور ، پديده کودکان ( اقتصادی و اجتماعی ايران 

که منبعث از نابرابری ها و سياست های فراگير خصوصی سازی ... ) خيابانی و
در حيطه سياسی ، با اين که جناح  –ب . هستند ، پاسخ و راه حلی ندارند 

انتخابی " و نه " تشخيصی " اصولگرا و حاميانش دولت و رهبری را يک مسئله 
در حالی که ( ديده و مشروعيت تمام نهادها را از آن ولی فقيه مطلقه می دانند " 

جناح ائتالفی اطالح طلبان و ميانه کارگزاران اختيارات ولی فقيه را در محدوده 
اما هر دو جناح دموکراسی را در ) قانون اساسی جمهوری اسالمی ذکر می کنند 

تعريف کرده و دموکراسی های ) تئوکراسی واليت فقيه ( محدوده اسالم سياسی 
را کفر و شرک و يا غير قابل تحمل اعالم می .... مشارکتی ، ملی ، توده ای و 

به عبارت ديگر دموکراسی هائی را که جناح های رقيب درون جمهوری . کنند 
رنسانس " نوگرايان دينی و حاميان ( اسالمی و اسالمگرايان خارج از حاکميت 

تبليغ و ترويج می کنند ، به نظر نگارنده دموکراسی های دم بريده ، " ) اسالمی 
فرمايشی ، نخبگانی و ناپيگيری هستند که در نهايت با پذيرش منطق حرکت 

 . سرمايه مسير سرنوشت مردم ايران را به بن بست خواهند رساند 
 

 نتيجه گيری 
به استنباط نگارنده آن شور و شوق و از خود گذشتگی که مردم ايران بويژه طی 

ماه گذشته برای تغيير از خود نشان داده اند حول استقرار نوعی دموکراسی  ٩
است که در پروسه رشد آن مردم نه تنها از ويژه گی های استبدادی جمهوری 

رها می شوند بلکه ) فقدان آزادی های فردی اجتماعی ، حقوقی و ملی ( اسالمی 
با ژرفا بخشيدن پيگيرانه و بلند مدت به پروسه آن دموکراسی، خود را از ويژه 

فقر، بيکاری، عدم دسترسی به حقوق اوليه ( گی های دموکراسی نظام سرمايه 
اين که اين نوع دموکراسی چگونه . نيز نجات می دهند... ) بويژه امنيت شغلی و

و توسط کدام يک از نيروهای اساسی جامعه و يا مجموعه ائی از آنها تعبيه، 
است که بايد به نوبه ای " مادر بحث ها"تنظيم و تامين خواهد گشت گره اصلی 

خود توسط چالشگران ايرانی ضد نظام در ميدان کارزار زحمتکشان ايران 
     .مورد بررسی قرار گيرد") جامعه مدنی ايران("
 

 اخبار روز: منبع

آنان را در زندان ها ادامه دهد و باالخره مزد بخور و نمير کارگران را دريغ 
تا همراه خانواده هايشان به ( کرده و آنها را در انبوه صد هزاران به کوچه بريزد 

دوره های ( در آن زمان . و موضوع را الپوشانی کند ) تباهی کشيده شوند 
) رياست جمهوری خامنه ای ، رفسنجانی ، خاتمی و دوره اول احمدی نژاد 

مذهبی و تبليغ امت " زندان توهمات " حاکمين مستبد توانستند با حبس مردم در 
گرائی بين آنها و نيروهای سياسی بويژه چپ و ملی گرا فاصله انداخته و با خفه 

کردن و سرکوب هر نوع صدای اعتراضی هولناکترين جنايات را در کشتار سال 
عليه بهترين جوانان ميهن در ) که مدت ها از انظار عمومی مخفی ماند (  ۶٧

بررسی قياسی آن زمان با اوضاع فعلی نشان می دهد که . سکوت مرتکب شوند 
آن زمان عموما خانواده های قربانيان نظام بودند که در کنار هم پی گيرانه از قتل 

امروز هر يک نفر که شکار ، . عام فرزندان خود و مسايل مربوط باخبر ميشدند 
فقط خانواده ها و فعالين . دستگير ، شکنجه و کشته می شود هزاران مدعی دارد 

درون و برون مرزی ايران نيستند که نسبت به جرم و جنايتی که رژيم مرتکب 
می شود اعتراض دارند بلکه اقشار مختلف مردم و بسياری از مردم سراسر 

امروز جمهوری اسالمی ديگر به . جهان نسبت به اين جنايات اعتراض می کنند 
راحتی نمی تواند اتهام و جرم برای زندانی بتراشد و بدون سروصدا مثل سی 

. سال گذشته به جنايات و تاراج های منابع طبيعی و انسانی خود ادامه دهد 
امروز حاکمين مستبد جمهوری اسالمی سرمايه ديگر قادر نيستند با تهمت هائی 

که می زنند مردم را نسبت به کار نامه جهل و جنايت و سرسپردگی خود به 
اوليگوپولی های مالی نظام جهانی سرمايه ساکت کنند و صدای آنها را که از 
استبداد سياسی و نابرابری های عميق اقتصادی و اجتماعی به تنگ آمده اند ، 

ماه گذشته از يک سو  ٩در يک کالم مبارزات همگانی مردم در . خاموش سازند 
جناح ( و تشديد رقابت ها و افشاگری های يکديگر توسط دو جناح درون حاکميت 

از ) سنتريست " کارگزاران " مالی و جناح ائتالفی اصالح طلبان و  –مافيای 
اقتصادی رژيم  –سوی ديگر کارنامه پر از جنايات ، فساد مالی و وابستگی مالی 

در يک کالم ، مردم بيش از هر . را بيش از پيش در دست مردم قرار داده است 
زمانی در گذشته می دانند که رژيم در بحران عميق فرو رفته و هيچ يک از 

جناح های سياسی عليرغم ادعايشان قادر به حل مسائل بزرگی که جامعه ايران با 
به فاکت های زير که اکنون به شکل های گوناگونی . آنها روبرو است ، نيستند 

 : ورد زبان خاص و عام گشته و رسانه ای تر شده است ، توجه کنيم 
را در بين ) بعد از عراق ، سومالی ( مقام سوم " فرار مغزها " ايران از لحاظ  -

 . دارد ) جهان سومی ( کشور توسعه نيافته ای پيرامونی  ۶٠
ايران از لحاظ فرار پول و ثروت سرمايه ها در رديف گروه اول کشورهای  -

 . جهان قرار دارد 
از طريق عقد ( رژيم اسالمی منابع نفت و گاز طبيعی و منابع ديگر ايران را  -

گذاشته " حراج " به ) و چين  ٨قراردادهای پر از امتياز به کشورهای جی 
بررسی ليست امتيازاتی که جمهوری اسالمی بويژه در بيست سال گذشته . است 

" به اوليگوپولی های مالی جهانی اعطاء کرده است ، کشور ايران را به يکی از 
 . درجه يک در جهان تبديل نموده است "شکارگاه های امتيازاتی 

رژيم جموری اسالمی با پيش فروش نفت گاز و ديگر منابع طبيعی بودجه ای  -
مثل اکثر ( دارد که از نظر اقتصادی و مالی بيش از هر زمانی ايران را 

 به اقتصاد حااکم جهانی سرمايه وابسته ساخته است ) کشورهای پيرامونی 
جمهوری اسالمی از نظر حجم اداری يکی از بوروکراسی های فاسد مالی را  -

اين بودجه عظيم اداری به خاطر . در ميان کشورهای پيرامونی در جهان دارد 
رواج ارتشاء ، احتکار و فساد مالی فراگير در سطوح باالی مقامات دولتی ، نمی 

تواند شکم هزاران هزار کارمند دون پايه را سير کند و در نتيجه اشتغال به کار 
دوم ، شيوع رشوه و فساد مالی و توسل به فحشاء و مواد مخدر در ميان 

 . کارمندان دولتی بيداد می کند 
در ايران اعمال سياست های خصوصی سازی ، تشديد آن بويژه در پنج سال  -

گذشته و پی آمدهای فالکت بار ناشی از آن نظير بيکاری مزمن ، گرانی سرسام 
آور ، رواج روسپيگری ، فرار کودکان از خانه و ازدياد روزافزون کودکان 
خيابانی ، کنده شدن روستائيان و دهقانان از زمين های خود و پرتاب آنها به 

آن کشور را در اقيانوسی از فقر و ... شهرهای پرجمعيت بويژه تهران و
مردم  ١٣۵٧نابرابری فروبرده و در آستانه سی و يکمين سالگرد انقالب بهمن 

سياسی از يک سو و بروز و  –ايران را در مقابل يک بحران عميق اجتماعی 
. عروج فرصت های نوين رهائی بخش و انقالبی از سوی ديگر قرار داده است 

امروز مردم ايران متوجه شده اند که تنها با تعميق مبارزات خود و عبور از 
و اعتالی سطح مبارزاتی به شعار " رای من کجاست ؟ " شعار اعتراضی 

می توانند مشروعيت رژيم جمهوری اسالمی " مرگ بر ديکتاتوری " سياسی 
سرمايه را بيشتر و بيشتر به زير عالمت سئوال برده و به کليت رژيم ضربه 

 فضای " اکنون هر دو جناح رژيم می کوشند با محدود کردن . سياسی بزنند 
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ضريب ايمنی تأسيسات زيربنايی و حياتی و ابنيه مراکز جمعيتی و شهرها و 
راهکارهای مصوب مجمع تشخيص . را مد نظر قرار داده است »روستاها

مصلحت نظام برای انتقال پايتخت از تهران تا زمانی که روی کاغذ قرار دارد 
جذاب و کارشناسانه جلوه می کند اما با توجه به ناکارآمدی دولت در برآورده 

کردن بسياری از مصوبات کليدی سند چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله 
کشور نمی توان به موفقيت دولت در زمينه سازی انتقال پايتخت کوچکترين 

 .اميدی داشت
  

 دشواريهای حل نشدنی 
ميليون شهروند تهرانی  5اگر سخنان اخير احمدی نژاد درباره ضرورت خروج  

نوعی زمينه سازی برای انتقال پايتخت از تهران باشد می توان از هم اکنون 
عالوه بر ناکارآمدی ساختاری دولت . شکست تمام عيار اين طرح را اعالم کرد

در برآورده کردن پيش زمينه های تغييرپايتخت،بحران مشروعيت حکومت نيز 
دست کارگزاران آن را برای اجرای طرح استراتژيک جابجايی پايتخت بيش از 

در صورتی که دولت تصميم به اجرای اين طرح بگيرد . هر زمان بسته است
موجی از مخالفت شهروندان تهرانی بلندخواهد شد که مشخص نيست چه 

انتخاب محلی تازه برای تبديل شدن به .پيامدهايی می تواند به دنبال داشته باشد
در طی سالهای گذشته هر . پايتخت ايران نيز بحرانی بزرگ را ايجاد خواهد کرد

زمان که نام يکی از شهرهای کشور به عنوان جايگزين احتمالی تهران مطرح 
شده مخالفت هايی را ميان ساکنان ساير شهرها برانگيخته و مطمئنا شهرهای 

مدعی پايتختی در شرق و غرب و شمال و جنوب کشور حکومت را برای 
از . انتخاب يک شهر از ميان آنها دچار بالتکليفی و سردرگمی خواهند کرد

ميليونی  75طرفی متغيرهايی که می تواند يک شهر را تبديل به پايتخت کشور 
ايران کند به حدی زياد است که حتی با سرمايه گزاری های کالن نيز نمی توان 

اجتماعی شهری که  -بافت فرهنگی. زمينه های آن را به طور کامل آماده کرد
قرار است جايگزين تهران شود به همراه تنوع جمعيتی و فرهنگ شهرنشينی 

حتی در . عواملی است که انتخاب هر شهری را با دشواری مواجه می کند
صورتی که دولت ريسک همه پيامدهای انتخاب پايتخت جديد را بپذيرد باز 

ممکن است پس از مدتی متوجه شکست تمام عيار آن شود و پايتختی را به تهران 
برخی کارشناسان با علم به متغيرهای فراوان جابجايی پايتخت طرح . بازگرداند

بهرام "  هايی مانند تمرکز زدايی از تهران را پيشنهاد می کنند به گونه ای که
رئيس دانشکده علوم پايه دانشگاه آزاد با تشريح تحقيقی که ژاپنی ها " عکاشه

بهتر است " درباره زلزله احتمالی تهران انجام داده اند در مصاحبه ای گفته است
يک منطقه پايتخت سياسی باشد، منطقه  يعنی .ايران پايتختهای متعدد داشته باشد

." ديگر پايتخت صنعتی و شهر ديگری به عنوان پايتخت تجاری معرفی شود
طرح هايی از اين دست نيز به دليل ناکارآمدی دولت در توسعه صنعتی و 

با دشواريهای قابل پيش بينی  اقتصادی مراکز تجاری و اقتصادی شهرهای ديگر 
 .و فراوانی همراه است که شانسی برای موفق بودنشان باقی نمی گذارد

  
 انگيزه های پايتخت نشينی 

 15زمانی که آغامحمد خان تهران را به پايتختی ايران برگزيد اين شهر حدود  
در طی دويست سال گذشته جمعيت اين شهر رشدی بيش .هزار نفر جمعيت داشت

رشد جمعيت تهران ريشه در عوامل متعددی دارد اما . برابر داشته است 866از 
يافتن جايی مناسب تر برای زندگی، سرمنشاء انگيزه ميليونها مهاجری بوده که 

طی دهه های اخير خانه و کاشانه خود را در شهرهای دور و نزديک رها کرده 
هجوم مهاجران به تهران به ويژه از زمان آغاز برنامه . و راهی پايتخت شده اند

های توسعه محمدرضا پهلوی شدت يافت و روستاييان را در سودای زندگی مرفه 
چنان که اکنون در هر گوشه تهران گويش . شهری به وسوسه تهرانی شدن کشاند

ها و لهجه های شهروندان سندی روشن از تنوع قومی اين شهر است و نشان می 
دهد که چگونه طی دهه ها حاشيه نشين ها و مهاجران بر متن غلبه کرده و تهران 

برای مهاجران انگيزه يافتن کاری با ثبات و . را به تسخير خود درآورده اند 
دسترسی آسان به . درآمدی مکفی مهم ترين وسوسه ورود به تهران بوده است

. منابع فرهنگی و تسهيالت اجتماعی نيز اولويت بعدی غالب مهاجران بوده است
بسياری از مهاجران در طی سالهای سکونت در تهران مهارت هايی را فراگرفته 

بسياری ديگر نيز ناتوان از برآورده . که طبقه متوسط اين شهر را تقويت کرده اند
 . کردن آرزوهای خود همچنان در حاشيه پايتخت زندگی می کنند

 
 تنوع سازنده يا آسيب زننده

نابسامانی های فرهنگی و خرده فرهنگ های متعارض شهروندان تهران بيش  
از هر چيز محصول تنوع قومی افراد مهاجری است که از ايالت و قبايل يا 

 اين در حالی است . روستاها و شهرهايی با فرهنگ خاص خود به تهران آمده اند

 ترساندن مردم از زلزله؛ راهكار دولت براي 
 كاهش جمعيت تهران

 نيلوفر زارع 
 

روزی را تصور کنيد که هزاران هزار شهروند تهرانی اسباب و اثاثيه : جرس
خود را جمع می کنند و برای يافتن سرپناهی تازه در شهری تازه از تهران خارج 

تصور چنين روزی ناخودآگاه انسان را ياد فيلم های آخرالزمانی می . می شوند
اندازد که شهرهای بزرگ به واسطه باليی طبيعی خالی از سکنه می شوند و 

  .بازماندگان اين شهرها در هول و اضطراب به فکر فرار می افتند
گسل های . تصوير يک روز آخر الزمانی برای تهران نيز دور از انتظار نيست 

مرگبار اين شهر، خطر زلزله را به عنوان کابوسی دايمی باالی سر شهروندان 
ميليونی ايران را آبستن فاجعه ای کرده که در صورت  13  قرار داده و پايتخت

مقام های دولتی . وقوع می تواند به بزرگ ترين فاجعه تاريخ بشری تبديل شود 
اما همواره در مواجهه با خطر زلزله تهران طرح های بلندپروازانه ای را به 

محمود احمدی "اظهارات اخير . ميان آورده اند که هيچ کدام هم عملی نشده اند
ميليون نفر شهروند تهرانی از اين شهر نيز  5درباره ضرورت خروج " نژاد

نمونه ای کامل از طرح های خيال پردازانه دولتی است که از فرط غيرعملی 
 .بودن جدی گرفته نمی شوند

اين در شرايطی است که تهران همچنان شاهد سيل روزافزون مهاجران جويای  
کار است و مشکالت مزمن محيط زيستی و ترافيکی نيز سالمت شهروندان را به 

توسعه ناهمگن تهران . شکل هشدار دهنده ای در معرض خطر قرار داده است
در طول دهه ها اکنون اثرات خود را به طور کامل آشکار کرده و دولت را 

دولت کنونی اما به دليل .ناگزير از رويارويی با اين مشکالت کرده است
ناکارامدی ساختاری و پايگاه ضعيف اجتماعی اش ميان اکثريت شهروندان 

تهرانی تنها راه حل مشکالت اين شهر را در ترساندن مردم از خطر زلزله ديده 
تدبيری ساده انديشانه که هدف عملی اش شانه خالی کردن دولت از زير بار .است

 . مسووليت مواجهه با زلزله و انداختن مسووليت آن به گردن شهروندان است
  

 طرح های ساده انگارانه
سخنان اخير محمود احمدی نژاد درباره حتمی بودن وقوع زلزله تهران و  

تا . درخواست از تهرانی ها برای اقامت در شهری ديگر از جهاتی تازگی داشت
پيش از اين مقام های ارشد دولتی برای جلوگيری از ايجاد جو وحشت و 

اضطراب ميان شهروندان نگرانی های مربوط به وقوع باليای طبيعی مانند 
زلزله را رسانه ای نمی کردند و برنامه ريزی های عمرانی و امدادی را در 

اما احمدی نژاد با سخنانی که هدفش ترساندن مردم از . دستور کار قرار می دانند
ميليون نفر بايد از تهران بيرون  5حداقل "خطر زلزله احتمالی بود گفت که 

او ." بروند تا تهران خلوت شود و بتوان حادثه احتمالی در تهران را مديريت کرد
البته اذعان کرد که با شيوه دستوری نمی توان به مردم گفت که شهر را خالی 

کنم که اين کار را  کنند اما در عين حال گفت به وقتش من از مردم خواهش می
راهکار او برای بيرون کردن تهرانی ها از تهران شامل اعطای . انجام دهند
با اين حال طرح او به اندازه ای بلندپروازانه و . درصد و يارانه بود 4زمين،وام 

 . ساده انديشانه است که کمتر توجهی را ميان شهروندان تهرانی برانگيخته است
تهرانی ها هرچند که به تبعات کابوس وار وقوع زلزله آگاهند اما به دليل بی  

. اعتمادی به طرح های دولتی تمايلی به تغيير محل سکونت خود نشان نمی دهند
شهروندان پايتخت در طی سالهای اخير شنوای طرح های مشابهی از اين دست 

بوده اند که مهم ترين آنها را می توان طرح انتقال پايتخت از تهران دانست، 
طرحی که از فرط تکرار طی اين سالها حتی توان جلب توجه افکار عمومی به 

اما همچنان در مراکز تصميم گيری . مدت چند روز را هم از دست داده است
به گونه ای که مطابق مصوبه سال گذشته مجمع تشخيص . نظام مطرح می شود

انتقال مرکز سياسی کشور در مکان مناسب جهت بهبود و «"مصلحت نظام 
به عنوان يکی از  »انداز اصالح استقرار جمعيت و فعاليت در کشور تا پايان چشم

اين مصوبه در معنای کلی اش انتقال . های کلی نظام مطرح شده است  سياست
پايتخت از تهران را در نظر گرفته است و برای عملی کردن آن راهکارهايی را 

پيشگيری از مهاجرت " ،"توسعه متوازن روستاها و شهرهای کوچک«مانند 
های مناسب و استقرار مراکز زيست  انتخاب مکان«، »ها رويه به مراکز استان بی

فعاليت جهت اقدامات توسعه متوازن و مراکز حياتی و حساس متناسب با 
 »مالحظات اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی، امنيتی و پدافند غيرعامل

ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعيت در کشور با توجه به مديريت «،
 شناسی جهت افزايش  رعايت شرايط زمين" و"سوانح طبيعی، حوادث، منابع آب 
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آند، نگه دارد، به ديگران نشان بدهد، نظرشان را بپرسد، نظر خودش عوض 
اللَّه   عنوان آيت  منتظرى به. شود و نظر ديگران را نسبت به آن عوض آند

زد اما يك روز منبر و ميكرفنش را   روستايى پيشتر براى گروه اول حرف مى
اين شروع . آورد گرفتند و از آن پس ناچار چيزهايى براى گروه دوم روى آاغذ 

 .  استحاله و ترفيع او بود
بدون سلسله مراتبى جّدى براى مقامهاى دينى در اسالم، القابى از قبيل فقيه َافقه و 

اگر واقعيتى در آنها باشد در حّدت حافظه و حاضرجوابى . عالم َاْعلم تعارف است
با تمام تالشهايى آه براى . فرد، و البته تمكـّن و نفوذ اجتماعى طرفداران اوست

شده، بايد منتظر ماند و ديد به سؤالى اجتماعى، " فقه پويا"جاانداختن مفهوم مبهم 
دهند آه از  سياسى يا اقتصادى با فتوايى آامًال بديع از نظر محتوا پاسخى مؤثر 

 .حد نصيحت فراتر رود
بودن   اينكه فرد از جايگاه قدرت سياسى تعيين تكليف آند ارتباطى به َاْعلم و افقه 

فكرهاى اجتماعى در گود . دانى او نداشت  ترفيع منتظرى هم ربطى به فقه. ندارد
شوند و، حسب اينكه فرد آدام طرف را بگيرد و   شاخ مى  به  زورخانۀ سياست شاخ

 .دهد  برنده باشد يا بازنده، بخشى از جامعه به او بها مى
منتظرى را در دو سه دهۀ آخر زندگى غور در احكام شرع به فكرهاى جديد  

آنكه به فكرى   اند بى  اند آن احكام  دادن  هزارها نفر سرگرم ازبرآردن و پس. نرساند
فرد، بسته به . تر بود  تر و جمعى  دارتر، قديمى  قضيه ريشه. جديد دست پيدا آنند

منش خويش و نوع فرصتها، ممكن است همان اندازه آه از موقعيتها تأثير 
شود آه به   پذيرد بر موقعيتها اثر بگذارد، و يك عامل سبب پيدايش موقعيتى مى  مى

 .انجامد  بروز عللى جديد مى
اش مربوط   اعتراضش به شكنجه و قتل عام زندانيان سياسى به مشرب فكرى

اى بود آه در اعدام   اين طرز فكر، هم ايجادآننده و هم پيامد ضربه. شد  مى
ها   و اين يكى دنبالۀ رقابتى بود آه از دهه. خويشاوندش مهدى هاشمى تحمل آرد

تاريخ آن وقايع هنوز نوشته نشده است اما از . پيش در حوزه جريان داشت
توان تصويرى آلى به دست   گذاشتن قطعات، با قدری ترديد و احتياط مى  آنارهم

        .داد
. آبادى آتابى منتشر شد با عنوان شهيد جاويد نوشتۀ صالحى نجف 40اواخر دهۀ 

 .واقعۀ عاشورا حرآتى براى ايجاد حكومت بود: بحث آتاب اين است
گيران آتاب گفتند روا نيست جوهر مذهب در خدمت مقاصد سياسى  خرده

انقالبى براى رهايى گرايش  موافقان آتاب به ديدگاه عمل سياسى ـ. مصرف شود
منتقدان آتاب واقعۀ آربال را تالشى براى گشودن راه رستگارى و فراتر . داشتند

 .ديدند از مسائل وضع موجود مى
برخورد على . اللَّه على مشكينى بر اين آتاب تقريظ نوشتند منتظرى و آيت 

اللَّه خمينى آًال اقدام براى ايجاد حكومتى دينى  آيت. شريعتى نّقادانه اما مثبت بود
آرد اما، مانند موارد ديگر از اين دست، از دعواى ميان اصحاب  را تأييد مى

 .ديانت فاصله گرفت
ناظرى آه از . هم موافقان و هم منتقدان آتاب در نهاد ديانت داراى پايگاه بودند

بيرون به ماجرا نگاه آند ممكن است آنجكاو شود تاريخ انتشار آتاب مورد 
و شرح . اى به تاريخ چاپهاى آن نيست در چاپ دهم هيچ اشاره. مناقشه را بداند

 عنوان نخستين قدم در فهم آن، آجا بايد يافت؟ واقعۀ آربال از جنبۀ تاريخى را، به
اى در تاريخ دين وجود  در متون فارسى چاپ ايران روايتى روشمند از هيچ واقعه

ندارد؛ هر شرحى با تأييد نتايج اقدامى آه، از نظر توالى متن، هنوز انجام نگرفته 
متن دينى يعنى شرح مكتوب آنچه گفته شده يا خوب است . است شروع مىشود

گفته شود، و براى خوانندۀ بيرون از آن فضاى شفاهى بيشتر احتمال دارد ايجاد 
            . سؤال آند تا به سؤالى پاسخ دهد

در فروردين . آبادى يكى از منتقدان آتاب، معّممى بود به نام سيدابوالحسن شمس
سردستۀ . اين شخص را ربودند و در بيابانهاى حوالى اصفهان آشتند 55
رباها، مهدى هاشمى، برادر مكّالى داماد منتظرى، دستگير، محاآمه و محكوم  آدم

 .در زندان بود 57شد و تا تحوالت سال 
در نيمۀ دوم همان سال طيفى عمدتًا متشكل از اصحاب پانزده خرداد، دينداران 

مبارز مخالف وضع موجود، معتقدان به اسالم سياسى در انجمنهاى اسالمى 
نزد بخشى بزرگ از . دانشجويان، و چندين گرايش بينابينى و تكرو شكل گرفت

شاه از : اين ائتالف ناهمگن آنچه به سرعت برق اتفاق افتاد آم از معجزه نبود
اعالميه ) و حتى پدر او(اللَّه خمينى  خمودى و واهمه در آمد، عليه شخص آيت
نتيجه زد، وحشت آرد و درست يك سال  داد، دست به آارهايى ضدونقيض و بى

 .بعد افسرده و پريشانحال چمدانهايش را برداشت و رفت
ذوب در "و " عاشقان واليت("جوى مخالف وضع موجود  طيف دينداران ستيزه

ترديد نداشت اين برآت پيشتر ) ؛ استعمال عبارت دوم بعدها نهى شد" واليت
هزار سال  اى شايد هر  چنين معجزه. تصور بايد به همين شكل حفظ شود غيرقابل

 يك بار رخ دهد و برآات بادآورده ممكن است به همان راحتى آه به آف آمده از

خلقيات تهرانی ها در اثر مواجهه با فرهنگ غربی به صورت ناهمگن تری  
درآمده و تصويری کامل از يک جامعه درگير سنت و مدرنيزم را ايجاد کرده 

فرهنگ ناهمگن شهروندان تهران در کنار توسعه ناهمگن مراکز . است
صنعتی،اقتصادی و فرهنگی اين شهر به پديد آمدن فضايی آشفته و توام با شکاف 

حکومت نيز عليرغم همه وعده هايش برای رعايت . طبقاتی حاد دامن زده است
حقوق طبقات پايين جامعه، عمال شهروندان حاشيه نشين تهران را به حال خود 

رها کرده و به اين ترتيب در نامتوزان کردن توسعه اين شهر نقش موثری داشته 
با اين حال و با وجود تمام مشکالتی که تعارض قومی و فرهنگی . است

شهروندان تهران به همراه داشته است برخی کارشناسان از جنبه مثبتی به ماجرا 
نگاه کرده و تنوع فرهنگی تهران را به عنوان يکی از ويژگی های شهرهای 

اهللا  بزرگ و مدرن شايسته تمجيد می دانند به گونه ای که از نگاه دکتر نعمت
فاضلی، استاد دانشگاه و عضو وابسته هيأت علمی مرآز مطالعات شرق و 

تهران به دليل اقوام مختلف ايرانی که با ورود به آن "آفريقای دانشگاه لندن ، 
کنند يکی از بزرگترين شهرهای چند  ساليق و فرهنگ خويش را نيز وارد می

ای و پست مدرن جهان است که پتانسيل انسانی بزرگی را در خويش نهان  رگه
در اين شهر  او ماجرای تنوع فرهنگی تهران را از اين زاويه می بينند که " .دارد
ها مدام در حال مقايسه خويش با ديگرانند و مقايسه نيز مهمترين محرک  انسان

با اين حال نگاهی به رشد فزاينده اختالف طبقاتی در ." پيشرفت و توسعه است
تهران و آمار نگران کننده جرم و جنايت نشان می دهد که ورود مهاجران به اين 

. شهر را نمی توان به بنا شدن جامعه ای پست مدرن در تهران امروز ربط داد
ناکامی گروه وسيعی از شهروندان در رسيدن به جايگاه اجتماعی بهتر و موثر 

نيز ويژگی مقايسه را به عنوان محرکی برای توسعه از بين خواهد برد و آن را 
بنابراين به . به صورت عاملی برای درک بهتر تبعيض اجتماعی درخواهد آورد

نظر می رسد تا زمانی که دولت از برقراری توسعه به صورت متوازن ناتوان 
باشد، حس تبعيض ميان طبقات اجتماعی بيشتر همه گيرتر خواهد شد و بی 
. اعتمادی به دولت به عنوان نيرويی توازن بخش را نيز عميق تر خواهد کرد

واضح است که دولت هم در شرايطی که از بحران بی اعتمادی عمومی رنج می 
برد نمی تواند تحرکی ميان شهروندان برای اجرای طرح های بلندپروازانه ای 

ميليونی مردم تهران يا تغيير پايتخت نيز  5ايجاد کند و سخنانی از جنس جابجايی 
 .پس از سپری شدن چند روز به بايگانی خواهد رفت

 
 ترفيع شگفت انگيز يك آيت اهللا

 محمد قائد
  

 
 
 
 

. گذارد  دهد و بر نوع و شدت آن تأثير مى  قالب و رسانه به محتواى پيام شكل مى
مثًال با انتخاب ميان نوشتن شعر نو يا سرودن شعر قدمايى، دامنه و نوع مخاطب 

در قدم بعدى، برگزيدن قالب رباعيات فايز . شود  تا حد زيادى مشخص مى
شاهنامه، بزمى هفت پيكر يا حكيمانۀ مثنوی  دشتستانى يا هر يك از اوزان رزمى 

معنوى، لحن سرايش، محتواى اثر و حتى آهنگ و وزن و ردۀ واژگان را 
 .پيشاپيش معين آرده است

اش تغيير آرد، هم مخاطب،   اللَّه شيخ حسينعلى منتظرى فقيد زمانى آه رسانه  آيت 
هم وزن، هم قافيه، هم جهت فكرى، هم محتواى پيام و هم تا حد زيادى پايگاه 

تا در تهران و قم پيشنماز بود بايد حرفهاى تلويزيون را . اش عوض شد  اجتماعى
هنگامى آه ارتباط با مخاطبان پا به . براى مستمع فرهنگ شفاهى تكرار آند

حيطۀ متن گذاشت و نوشته تنها راه رساندن پيام شد، محتواى پيام هم زمين تا 
 .آسمان فرق آرد

مخاطب فرهنگ شفاهى ـــــ در مسجد، آليسا، آنيسه يا هر معبد و مناسك و  
حْق خوب و : پرستشگاهى ـ پذيراى پيامى است آه از آودآى به آن خو آرده

چنين . متبّرك است و داراى ثواب؛ باطْل بد و ملعون است و مستوجب عقاب
گيرد و   پيامى معموًال رايگان است، مصرف آن فقط در حد آداب مقرر وقت مى

مخاطب تا دفعه بعد نيازى ندارد به آن فكر آند، زيرا حقيقت مطلق ازلى و ابدى 
 .طى هفتۀ آينده هم سرش جايش خواهد ماند

آند بلكه چه بسا   در مقابل، مخاطب پيام مكتوب نه تنها وقت صرف موضوع مى 
 داند زير و بااليش   آن را خريده باشد و، مانند هر خريدار ديگرى، حق خويش مى
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 ."دهند انجام مى
شما "و " به آار اينها چه آار داريد. "، نفرات مسلح هيئت بود"اينها"منظور از 

خيلى روشن يعنى دخالت نكنيد، فشار نياوريد من نظرم را " آارهاى خود را بكنيد
اما نهى صريح را چنين معنى آردند آه ايشان . عوض آنم، حرفش را هم نزنيد

از ." "اند اگر فتوايى داريد برويد به فتواى خود عمل آنيد غيرمستقيم به ما گفته"
و دست به اقدامى زدند آه از تمام " فقهاى درجه دوم از چند نفر فتوا داشتيم

 .شان تاريخسازتر شد ترورهاى دهه بيست
بند  توان حدس زد علت برآشفتگى شايد اين بود آه براى فتواهاى موهوم پشت مى

رو  اللَّه خمينى حواسش جمع بود بازى نخورد و دنباله آردند اما آيت تهيه مى
راه و پيداآردن تيرانداز بلد  درهرحال، تهيۀ تپانچۀ روبه. آدمهاى متفرقه نشود

زمانى فشنگ در (تر از گرفتن فتواى قتل از پيشنمازهاى درجه دوم بود  مشكل
دار  رُولور قراضۀ نّواب صفوى گير آرد و براى آشتن احمد آسروى درجه

 ).ارتش اجير آردند
اللَّه خمينى است آه شايد هرگز ندانيم چه  اينجا حرف نه بر سر عمق ضمير آيت

ازپيش در  بيش 40بود، و نه قضاوت بر توسل به خشونت است آه در دهۀ 
در ميان دانشجوها، در متون و   شد ــــ بسيارى جاها و نه فقط در بازار تقديس مى

مطبوعات روشنفكرى، در شعر نو، در سينماى نئوالتى و البته از سوى 
سگ رامى "ُمد شد بنالند  30از اواخر دهۀ . گرفتند سازمانهاى چريكى آه پا مى

 ."گرگ هارى بايد/ ايم شده
بعد اگر . گيرد نكته اين است آه فرد بر پايۀ احساس تكليف تصميم به اقدامى مى

اللَّه درجه يك مجوز نداد، حرف صريح او را با نوعى تأويل عجيب وارونه  آيت
هرحال انجام خواهد داد تأييديه  ها براى آارى آه به دوم آند و از درجه مى
           .به همين سادگى. گيرد مى

در . بازى و تحريف معانى صريح منحصر به اعماق ظلمانى بازار نيست ايرونى
لنينيست   ـ ـ وقتى مارآسيست. خطوط فكرى ديگر هم وضعيتى مشابه جريان داشت

لنينيست درجه دو متوسل  ـ  آرد، به مارآسيست درجه يك نظرى را تأييد نمى
تراشيدند آه از ابتدا موافق   لنينيست جديد مى ـ  شدند، يا اصًال نوعى مارآسيست مى
 .باشد

فرد در زندگى شخصى هم . و چنين ويراژهايى منحصر به اقدام سياسى نيست 
شود، براى توجيه آن رفتارها  گيرد، ناچار از رفتارهايى مى در شرايطى قرار مى

. آند تراشد و بعد خودش و ديگران را با توضيح آن داليل سرگرم مى داليلى مى
چه بسا به جاى آنكه بر پايۀ فكرمان اقدام آنيم، فكرمان را با آارى آه ناچار 

 .آنيم ايم انجام دهيم همخوان مى ايم يا دوست داشته شده
عنوان  تر باشد بيشتر احتمال دارد از خدا به از اين رو، فرد هرچه خداپرست 

ترآيب اصولگرايى . شدۀ خويش استفاده آند تا راهنماى آن توجيه عمل انجام
خطايى است ) هاى وجوهات، امورات، انتخاباتها و غيره  برجمع  شبيه جمع(

براى انسان خداجو هم در صحنۀ عمل سياسى فقط . معنايى و بايد گفت اصلگرايى
باقى همه توجيه اين . ها و شرآا  وخويش   منافع من و قوم: يك اصل وجود دارد

 .اصل است
باريك نقش  احساس تكليف دينى و انزجار از وضع موجود به اندازۀ حفظ آب 

يعنى پيشنمازهاى آوچولوى مساجد بازار آه از "  فقهاى درجه دوم"داشت، و 
شرط برخوردارى از وجوهات، . خوردند  ها نان مى آن دست همان فتواجمع

. همراهى بود و يافتن منابع جديد ارتزاق هميشه براى همه آسان نيست
بودن اين آدمها و ناهمچسبى طرز فكرها زمانى آامًال آشكار شد آه  ناهمگن

      .معجزه رخ داد و به قدرت رسيدند
نبرد اصلى امام راحل با همراهان ديروز و مدعيان  57ـ 67در سراسر دهۀ 

امروز بود آه اگر زمانى رضايت دادند ايشان سخنگوى نهضت اسالمى باشد از 
دهندگاْن سهم برابر دارند و  باب مصلحت و از روى ناچارى بود؛ حاليا تمام يارى

فراموش نكرده بودند ايشان با ترور نخست . آسى را بر ديگران برترى نيست
گرفتند و عجبا حاال هم "  فقهاى درجه دوم"وزير شاه موافق نبود و فتوايش را از 

) نه جمهورى اسالمى(اند براى حكومت اسالمی  علـّه گذارد آسانى آه صاحب نمى
 .نخست وزير تعيين آنند

ناميد و "  اللَّه خمينى آقاى روح"اللَّه احمد آذرى قمى در متنى امام راحل را  آيت
گفت ــــ يعنى ول آن بابا  مى" اللَّه آقا روح حاج"شود در صحبتهايش  نقل مى

اش در روزنامۀ بازاريان  اسداللَّه، اين القاب براى عوام استــــ و سمت سردبيرى
آم مانده بود امام راحل روزنامه را توقيف آند؛ فقط گفت (متعهد را از دست داد 

اى ندارند جز  دانستند چاره مى). هايش را به جبهه نبرند، يعنى آن را نخرند نسخه
 .منتظر ارتحال بنشينند 30اينكه مانند انتهاى دهۀ 

اند و غنايم  دهندگان به تكليف الهى عمل آرده مقابل، حرف اين بود آه يارى 
حساب بحمداللَّه نصيب همه شده، اجر اخروى هم آه محفوظ است، اما  بى

 .موضوع حكومت اسالمى باالتر از اين حرفهاست و غيرقابل تقسيم

با رجزخوانى دربارۀ جبهۀ جهانى حق عليه باطل، رقيبان و . آف برود  
رقابت . ناراضيان داخلى ادامۀ مخالفان واقعى يا فرضى خارجى قلمداد شدند

سياسى در داخل قاطى منازعات جهانى شد و رساندن سهمى از درآمد نفت به 
داريم يا  يا همه چيز را نگه مى: جنگجويانى غيرايرانى را راه بقا تشخيص دادند

 .دهيم مان همه چيز را از دست مى همه
براى ايجاد نوعى " سازمان نهضتهاى آزاديبخش"مهدى هاشمى تشكيالتى به نام 

منتظرى . ائتالف چندمليتى، ابتدا در خاورميانه و سپس جاهاى ديگر، راه انداخت
يا (خواند نظريۀ لـژيون خارجى  آه در تهران نماز جمعه مى 60اوايل دهۀ 

را آه شايد در اندرونى ) تر، استخدام تفنگچى در خارج براى آمك به داخل دقيق
. آرد به او تلقين شده بود بدون اطالع آافى از اوضاع دنيا مثل طوطى تكرار مى

 3در عكسهايى از آن دوره آه از پائين تريبون گرفته شده، نوك سرنيزۀ تفنگ ژـ
با صدايى گاه ). بعدها سرنيزه را از تفنگهاى جمعه برداشتند(زند  از قد او باال مى

تاخت آه  آمدى، حتى براى واعظ روستايى، به آسانى مى اى نيمه مانند و لهجه جيغ
. شود گفتند با بذل و بخشش عايدات نفت و يك باديه ماست دريا دوغ نمى مى

 ."بايد صادر بوآونيم"اصرار داشت انقالبمان را 
صدور انقالب اتهام تبليغات ضدآمونيستى غرب بود عليه آمك اردوگاه شرق به 

تا پيش از آن، در دنيا آسى افتخار و حتى اذعان نكرده بود . مبارزان دنياى سوم
گفتند اين برچسب ناروا را غرب  دولتهاى سوسياليست مى. آند انقالب صادر مى

سلطه را موجه جلوه  زند تا جنايات خويش در ممالك تحت طلبان مى به استقالل
 .دهد

تعارف  پيدا بود در خانوادۀ منتظرى هم، مانند آل فضاى سياسى مملكت، بى
. تعبير نيست حرف مىزنند و آسى در استفاده از اصطالحات سياسى اهل ُحسن

تيرآشى سوار هواپيما شد و در  پسرش محمد در باند فرودگاهمهرآباد با هفت
سوريه اعالم آرد دولت موقت مهدى بازرگانـ ـــ آه چند ماه پيشتر در خود ايران 

            .نشاندۀ سيا و صهيونيسم است دست  دولت امام زمان معرفى شده بود ــــ
. بعدها منتظرى را از نماز جمعۀ تهران برداشتند و به نماز جمعۀ قم گماشتند

سازمان نهضتهاى آزاديبخش را هم از دست مهدى هاشمى در آوردند اما او 
در هر زمان يك يا . در آن زمان گروگانگيرى در لبنان رونق داشت. بيا نبود آوتاه

رفت با پول و دستور از تهران  چند آمريكايى اسير افرادى بودند آه گمان مى
ونيم  حسابدار آمريكايى دانشكدۀآشاورزى دانشگاه بيروت آه دوسال. آنند عمل مى

 .با دستبند به رادياتور شوفاژ بسته شده بود احتماًال در ميان اسيرها رآورددار شد
اى شامل  فارلين، مشاور امنيتى رونالد ريگان، و عده ، رابرت مك65در سال 

هاى جعلى به تهران اسلحه آوردند  وزير امور ضدتروريستى اسرائيل با گذرنامه
معامله را يك ميلياردر . خواهند ربايى بشنوند چه مى تا مستقيمًا از زبان آمران آدم

سعودى جوش داده بود آه حاضر شد پول موشكها را به فروشنده بپردازد و پس 
 .از تحويل محموله، از جمهورى اسالمى بگيرد

اى در بيروت را زير سر مهدى هاشمى و موقع را  نامه لو رفتن قضيه در هفته
ها مناسب ديدند  بستان آردن دست رفقايش از بده ديوارگذاشتن او و آوتاه براى سينۀ

شفاعت ). بهمن 22الغالبون  ظاهرًا مثل تمام ُهم(گفتند اسلحه قايم آرده ). 66مهر (
 .نتيجه ماند و او حاال يكپا اپوزيسيون بود منتظرى بى

سال . با انزواى هرچه بيشتر از تصميمهاى حكومتى، در مسير ترقى فكرى افتاد
جمعى هزارها زندانى سياسى، نامش در  بعد با اعتراضى تاريخى به اعدام دسته

جو از همان سالهاى رشد و  بازاريان ستيزه. فهرست مدافعان حقوق بشر رفت
منتظرى از . شان بسته بودند آردن آمر به ريشه 50انشعاب مجاهدين در دهۀ 

اعتراض آرد آه صحيح نيست محكمۀ عدل اسالمى تبديل به  60اوايل دهۀ 
تماشاخانۀ زجرهاى ترسناك، خواباندن زندانيها در قبر تاريك و دوجينى 

هاى شوفاژ شود، و توانست نمايشهاى خوفناك را چند سالى  آويزآردن از لوله حلق
    . متوقف آند

. پروراند اى آه در دل مى درجۀ ايمان مؤمن نسبت مستقيم دارد با شدت آينه
 15گشت و ائتالف  حساب و رقابت بين خود سابقون هم به خيلى پيش برمى خرده

اللَّه بروجردى در  پس از درگذشت آيت. اى ناهمگن بود خرداد از ابتدا مجموعه
و پايان عصر ترجيح آفر به ظلم و ظلم به فتنه، فدائيان اسالم  30آخر دهۀ 

آار ايجاد هيئت مؤتلفه شدند و به بسيج بازاريان و روحانيون طرفدار  به دست
آنارگذاشتن تقيه و توسل به خشونت در اعتراض صريح به وضع موجود 

از (شان متفاوت از يكديگر بود  وخو و پايگاه اجتماعى اين آدمها آه خلق. پرداختند
در شرايط عادى زير يك ) آخوند بورژوای تهرانی گرفته تا بربری مانند خلخالی

 .شدند سقف ُدور هم جمع نمى
اللَّه خمينى اجازۀ ترور حسنعلى منصور  بر پايۀ روايت رسمى خودشان، نه آيت 

وقتى . اللَّه ميالنى و نه هيچ روحانى ترازاول ديگرى داد، نه آيت نخست وزير مى
اللَّه خمينى اجازه بدهد، ايشان آمى برآشفتند و به من  اصرار آردند آه آيت

 اگر وظايفى دارند وظايف خود را ... شما به آار اينها چه آار داريد؟: "فرمودند
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آنند،  رود سكوت مى عربهای اهل تسنن وقتى اعتقادات شيعه زير نورافكن مى
گيرند و نه اساسًا آن را به  يعنى نهحرفهای اين اقليت بسيار آوچك را جدى مى

در اين مورد هم ترجيح دادند اذعان نكنند چنين احكامى . شناسند رسميت مى
      .متعلق به فرهنگ خود آنهاست نه رسوم ايرانيها

) 70مهر 30(اللَّه آذرى قمى فقيد در روزنامۀ رسالت چندين سال بعد آيت 
 :آند اى را اين گونه راهنمايى مى پرسنده

 از شهريار. پ. آقاى ر 
در پاسخ به سؤال شما، بايد گفت در فرض سؤال، اعالم به صاحب گاو الزم 

اگر بتواند بايد آن را . باشد ضامن قيمت آن مى]  فرد مرتكب[نيست، گرچه 
اگر نتواند و در پيشگاه خداوند متعال . خريدارى و ذبح بنمايد و سپس آتش بزند

 .توبه آند توبۀ او مقبول است و الزم نيست خود را به دادگاه اسالمى معرفى آند
ايشان اگر در . پيشتر اشاره آرديم همين فتوادهنده، امام راحل را قبول نداشت 

ديد شايد يك بار ديگر  بود و آن را می زمان صدور اين نظر فقهی در قيد حيات 
ای به  بقــّالی هم اداره آرده باشد بايد بداند پرداخت آفــّاره گفت آدم اگر مدتی  می

 اين سنگينی ورای استطاعت البد آارگر تهيدست مزرعه است؛ و تازه چند بار؟
درهرحال، تجسم آنيم ستون دود اشتهاآورى را آه از چربى گاو بريان  

ها در حال بلعيدن آباب مفت، دعا به جان فقيهى آه  خيزد؛ قيافۀ سورچران برمى
چنين فتوايى داده و اظهار اميدوارى به تكرار اين قبيل معاصى؛ پخش گاوسوزان 

از تلويزيونهاى دنيا و اعتراض انجمنهاى حمايت حيوانات به تنبيه حيوان 
اى آه فرد مسلمان از او سوءاستفاده آرده؛ و تكرار ادعاهاى هميشگى  بسته زبان

اند تا  اند گاو جزغاله آرده بار جهانی يواشكى آمده در ايران، آه جواسيس استيك
 .فيلم بگيرند و به انقالب اسالمى ضربه بزنند

عين همين تجويز در رسالۀ منتظری هم هست اما آنچه نهايتًا به نظر مفتی شكل  
 .دهد نوع حاميان و طرز فكر پيروان اوست می

نفوذ فقيه در پايگاه اجتماعى پيروانش و در مقدار وجوهاتى است آه آنها براى 
مرتضى مطهرى فقيد شكايت داشت نان متخصص دين . آنند تقويت او خرج مى

به بيان . آنند در دست آدمهايى است آه آزادى سخن و عمل او را محدود مى
آند چه آهنگى نواخته  دهد تعيين مى زن پول مى ها، آسى آه به نى زبان انگليسى

 .شود
آنند چه آهنگى نواخته شود قدرت خود را نهايتًا با  آسانى آه تعيين مى

داّمة افاضاته آالس درس را در : دهند فرستادن نيروى فيزيكى نشان مى ميدان به
هاى محل آسب را پائين  آند؛ پيروانش آرآره اعتراض به موضوعى تعطيل مى

زنى، آمادۀ زدوخورد، پس  هاى سينه پوش دسته آشند؛ مردان عضالنى و آفن مى
اى پر سر و صدا در خيابان، براى صرف ناهار به  از اجراى برنامه

 .روند شده مى تعيين هاى ازپيش چلوآبابی
اخيرًا پس از . شود حتى تأآيد شديد بر عوالم معنوى نهايتًا به ماهيچه ختم مى

درگذشت يك داّمة افاضاته طرفدارانش بر ارتباط او با عالم غيب بسيار تأآيد 
قدر روشن است  آرامات خواص برای همه آس قابل فهم نيست اما اين. اند آرده 

زنى بود، عملى آه از هشت دهه پيش ممنوع شده ـ  طرفدار آزادى قمه  آه متوفىٰ
هاى خونبار در جاهايى  البته در خيابانهاى اصلى شهرهاى بزرگ، وگرنه صحنه

پوشى  دور از چشم طبقۀ متوسط شهرى و دوربينهاى فيلمبردارى اجانب قابل چشم
 .است

هاى مؤمن اطالعات خود را در اختيار مرجع دينى  خوانده از ديگر سو، درس
هاى خداپرست نظر  در چنين حالتى، مرجع با اتكا به دآترمهندس. گذارند مى
آند اما  در موضوعهاى عادى طبق خواست مقلدان بازارى رفتار مى. دهد مى

مثًال نسبت به ورزش و . موارد فنى و علمى نظر اهل دانشگاه است از زبان او
سازى بافتهاى  دهد اما به شبيه اتوبوس زنان، طرز فكر اهل بازار را بازتاب مى

آند  رسد همان اندازه آزادمنشانه برخورد مى بدن انسان و دستكارى در ژن آه مى
 .خداترين دانشمندان فرنگ آه بى

خوَرد  مضمون برخى فتاوى اهل حوزه نوعًا حتى در خارجه برچسب ليبرال مى 
هاى انجمن اسالمى  و نظر اآثريت نيست، اما اين طايفه با پشتوانۀ دآترمهندس

 .آنند تا روى دست آليسا و مفتيان قاهره و حجاز بلند شوند بنيه پيدا مى
جعفری در   استاد محمدتقی. آند  فتوا گاه چنان پيشتازانه است آه آدم را حيران می

به   پيوندزدن يك چشم اضافی"طرح ژنوم انسانی و پاسخ به سؤاالت حقوق بشر، 
يحتمل عالّمۀ . داند را مجاز می" ديگر انسان از طريق مونتاژ  صورت يا هر جای

بك ليت "به قول آبادانيها، (آرد همان طور آه چراغهای اتومبيل  فقيد خيال می
توان چشم  ممكن است متعدد باشد، روی موجود زنده و در هر آجای او می") جلو

           .جديد نصب آرد
صرف نظر از خيالبافيها، نظر راهگشايانۀ برخى صاحبان فتوا را بايد از برآت 

آردن   تواند در فراهم معلومات جديد مى. هاى ديندار ديد خوانده همان درس
آشف پولك روى ُدم نوعى ماهى . فهم آمك بزرگى باشد توجيهاتی هرچند خواص  

ها   شد آه از آنايه امام راحل از گفتار و آردار مدعيان بيرونى چنان برآشفته نمى
مراجع دينى مغلوب، مجاهدين، . هاى متحدان سابق و منتقدان فعلى و موشدوانى

گرفت و در برابر دعاوى  طلبان، ملّيون، چيگرايان و ديگران را جدى نمى سلطنت
اما مثًال وقتى . رفت آه متوسل به حملۀ شخصى شود آنها چنان از آوره در نمى

آردند آه در سريال تلويزيون جمهورى  هاى خودى عيبجويى مى دامةافاضاته
رود پيدابودن گردن بانوى بازيگر اسباب گناه شود، با لحنى  اسالمى خوف آن مى
داد هرآس هر زمان احساس ميل به گناه آرد بر او واجب  تلخ و گزنده جواب مى

شناسيم بحمداللَّه در  يعنى اين آقايانى آه ما مى. است تلويزيون را خاموش آند
اند؛ جوانان  خطر ارتكاب معصيت نبودند و نيستند و اگر هم غربالى داشتند آويخته

داراى توان گناه هم باالخره ايمانى و خدايى دارند؛ و شما آه پيروان قابل ذآرى 
 .نداريد الزم نيست براى انبوه پيروان من دل بسوزانيد

پيش آمده بود آه حكم شد  60از تندترين برخوردها در سال   پيشتر، يكی 
ظاهرًا . خانه دنبال فراريها بگردند و مردْم مظنونها را گزارش بدهند به خانه

امام راحل ). تجّسس نكنيد" (التجّسسو"آسانی گفتند بنا به نّص صريح قرآن، 
شدت عتاب و نوع آلمات حتى . خواند" آخوند احمق"چنان برآشفت آه منتقدان را 

   .پرواى ديانت سابقه نداشت هاى مخالفان بى در نوشته
آردن  از آن سو، ترآيب ناهمگن همراهان سبب شد آشمكش براى پياده

اعضاى پيشين انجمنهاى . ها و سرخرها شروع شود زيادى ها و زينب نشده دعوت
اسالمى دانشجوها ُپستهاى آابينه و مناصب باال را در اختيار گرفته 

بازاريان متعهد و روحانيون برآشيدۀ آنها از مدعيان پررو و  . بودند
و غيره روى خودشان " پيرو خط امام"درآورده آه القابى از قبيل  سرازتخم

بينند آه جز زدن زيرآب اسالم  گذارند بيزارند و آنها را فقط نفوذيهايى مى مى
 .اصيل بازارمحور هدفى ندارند

يك "اللَّه خمينى مجريان دسيسۀ ساقطكردن آابينه را  فارلين، آيت در پى قضيۀ مك
سايرين . هشت نمايندۀ مجلس خط آشيد ناميد و عمًال روى اسم هفت" مشت پوچ

 .ماستها را آيسه آردند و به انتظار نشستند
بازاريان متعهد آه . داشتن چنان دولتى با آشمكش دائمى همراه بود سر آار نگه 

آورى آرده بودند و خرج داده بودند دولت را حق خودشان  سالها وجوهات جمع
حتى رياست عاليۀ امام راحل مورد تأييد تمام شرآا نبود و دولت . دانستند مى

منصوب در ميان اعضاى شرآت سهامى خاصْ مخالفان سرسخت داشت، تا چه 
رسد آه ايشان جانشين تعيين آند، آن هم جانشينى آه يك مدعى مسلح و خطرناك 

از آسانی هم آه دولت منصوب را قبول داشتند برخی منتظری را . يدك بكشد
 .قبول نداشتند

نه او به درد اين شغل . هر جور نگاه آنيم منتظرى بخت جانشينى نداشت 
پيش از تأييد آارشناسان خط، حالجی نامۀ . درد او خورد و نه اين شغل به مى
اگر (مورد است  انگيز امام راحل به او، همانند متنى عليه نهضت آزادى، بی بحث

ها  وخيال دهد از هول حليم در ديگ خواب آار سيداحمد خمينى باشد نشان مى
    ).افكنده شد

قانون . آنند رغم منع قانون تجارت، شرآت در شرآت درست مى در ايران، به
دارد اين سيستم تا ابد تغييرناپذير است آدام بخش از  اساسى در جايى آه مقرر مى

را ) چندين شرآت در يك شرآت سهامى خاص، و دولت در دولت(هيئت حاآمه 
 گويد؟ مى

رژيم جمهورى اسالمى، اگر دوام يابد، هم بنا به منطق درونى خويش و هم  
و . شدن برود تا بتواند قدرى ثبات يابد عادات اين صحارى، بايد به جانب موروثى

براى ايجاد َرويـّه در جانشينى بايد به حدى از ثبات رسيده باشد تا بتواند راهى 
رسد ــــ در  انداز آينده تابناك به نظر مى از اين رو، چشم. مورد قبول جامعه بيابد
 .وتاب، نه درخشان  خورده و پرپيچ معنى غامض و گره

گاه نيز آه حكمران عازم . جانشينی در اين سرزمين همواره مسئله بوده است 
ابديْت جانشينان بالقوۀ خود را آور نكرده و از بين نبرده بود، آل بساط را طوفان 

 .پيچيد آمد در هم می مهاجمان آه از صحرا می
از مضامين صحبتهاى منتظرى اهميت تأليف رساله و تكيه بر فقاهت بود ـــــ با 

آرد ــــ و شايد نزد شنوندگانى حالت خودستايى  الفى آه بسيار آشيده تلفظ مى
 .داشت

هاى عملـّيۀ شيعه در غرب  هايى از رساله انتشار ترجمۀ تكـّه 1979در سال 
اسب و قاطر و االغ را چنانچه انسان با آنها نزديكى آند : اسباب حرف و نقل شد

بايد به شهرى ديگر برد و فروخت؛ چنين گاو و گوسفند و شترى را بايد آشت و 
در آمريكا مضمون آوك آردند آيا هموطنان اهل شاهدبازهاى بيشتر . سوزاند
. اند تا باربكيو شوند اند تا در شهرى ديگر فروخته شوند يا خوردنى بارآش

دهد از ته آتابها  تصويرى قديمى هم آه شترچران را باالى داربست نشان مى
سطح و عمق اطالعات و حجم منابع غربيها دربارۀ . درآمد و منتشر شد

 .آنند زمين بسيار بيش از آنى است آه اين دوروبرها خيال مى مشرق
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 .احتماًال در آينده سوزاندن اجساد هم ناشى از محدوديت منابع خواهد بود
مسمـّايى است زيرا اين آشو  اسم بى"  آرامگاه ابدى"اى،  دار اجاره براى قبر مدت

هاى شيعيان با حيرت  اهل ساير مذاهب اسالم به ناندانى(بهر ترانزيت نزد ماست 
فردا شايد . شود نقـّالۀ تغسيل وارد مى امروز تسمه ). آنند و تحقير نگاه مى

گذاشتن شيشۀ خاآستر  طاقچه سوزاندن پيكر مطّهر مرحوم ابوى و باالى
! نه"تر ملتفتند چه با فريادهاى  برخى روحانيون بافراست. درگذشتگان رواج يابد

 .و چه بدون آن، تغيير بنا به ضرورت رخ خواهد داد!" نه
اش وقتى نظر داد هرآس نسبت به جايى آه  منتظرى در مهمترين حرف زندگى

دارد، وجود انسان را مقّدم بر عقيدۀ او " وگل حق آب"در آن به دنيا آمده است 
 .دانست

چهارده قرن فشار خردآننده بر مردم بومى اين سرزمين عمدتًا براى جاانداختن  
به سرزمين خويش در برابر ) بردگان آزادشده(= حق َموالى : همين نكته بوده

آمتر نظرى به اندازۀ بهادادن . آنچه از سوى فاتحان به آنها اعطا شده هيچ است
نظر از عقيدۀ او، اهل  شدن براى فرد صرف وگل قائل به سرزمين، و حق آب

نزد آنها " ايران براى همۀ ايرانيان"شعار . آند حوزه را برآشفته مى  بازارـ
ماترياليسم تا . انزجارآورتر از انكار ضرورت دين، و عمًال مقدمۀ آن است

  ندارد؛ ناسيوناليسم و عـرق آب و خاك حتی  پيگيرانه مطالعه نشود تأثير چندانی
 . آورد حرفش هم آدمها را به هيجان می

وگل در پاسخ به پرسشى پيرامون تعقيب و آزار بهائيان بود اما  نظريۀ حق آب
شايد هرگز ندانيم تلقـّى پيروان . تر از پيروان يك آئين معين دارد اى گسترده دامنه
اش نسبت به اين فتوا چه بود و آيا وجوهات پرداختى به او آاهش يافت يا  سنتى
تر رابطۀ ديانت  تواند به شناخت دقيق اطالع از تغييرات احتمالى پرداختها مى. نه

پردازد  پولى آه مؤمن بازارى به مرجع مورد عالقۀ خويش مى. و بازار آمك آند
در ُحكم اعالم دارايى، و شاخصى است معتبرتر از دفترهاى ساختگى آه براى 

ماند و در مواردى  رقم پرداختى مقلـّدها محرمانه مى. آنند ادارۀ دارايى سر هم مى
تر از صرف اقرار به  دادن به منتظرى، ممكن است پيامدهايى خطرناك مانند پول

 .درآمد و دارايى واقعى داشته باشد
اللَّه  دانستن وجود بر عقيده سيماى آيت مقدار وجوهات هر تغييرى آرده باشد، مقدم

ازپيش آدمى شناساند آه  هاى نسل جديد بيش خوانده را ارتقا داد و او را نزد درس
توان، بدون خطر تكفير و تهديد، برايش نامه نوشت و با او دو آلمه حرف زد  مى

 .ـــــ چون خوشبختانه قدرتى نداشت
اللَّه يوسف صانعى، آه حكم ارتداد را مربوط به عصر  فقهايى، مانند آيت
پذيرند آه آينده  در واقع مى. روند دانند به استقبال آينده مى اى مى پيوندهاى قبيله

پرور آنونى براى حفظ حرمت دين بايد  مدتهاست شروع شده و در جامعۀ فردّيت
امروز آه گذرنامه را به در خانۀ . افراد را آزاد گذاشت عقيدۀ خود را انتخاب آنند

آيند، اما شمار  روند و مى آنند و جمعى مى اى مهاجرت مى برند، عده متقاضيان مى
مانند  داشتن تذآرۀ خروج از آشور سر جايشان مى آسانى آه با وجود دردست

 .شود چنان بزرگ است آه مملكت خالى از نفوس نمى
برداشتن از صدور حكم ارتداد به تعطيل هيچ دينى  به همين قرار، دست 

ناپذير اصول  ابّهت مرگ، احساس دائمی گناه، لزوم اعتبار خدشه. انجامد نمى
اخالقى و دلمشغولى با معنويت برتر، شمارى قابل توجه را در دايرۀ دين نگه 

روند و ديندارها را  شده پی آارشان می داشته زورنگه فقط آدمهاى به. دارد مى
 .به اين شرط آه دينداران هم بقيه را راحت بگذارند گذارند،  راحت می

قابل تصور نيست صدراعظم و وزراى ناصرالدين شاه و رضاشاه جرئت 
. ها تذآرۀ خروج از مملكت بدهند آردند پيشنهاد آنند بد نيست به تمام آورآچل مى

زنان را در غرفه و "دهد  عّالمه محمدباقر مجلسى درحليةالمتــّقين هشدار مى
اللَّه  شيخ فضل." باالخانه جا مدهيد و نوشتن مياموزيد و سورۀ يوسف تعليم مكنيد

نورى آبرو و جانش را، از جمله، بر سر مخالفت با تأسيس مدرسۀ دخترانه 
رسد نيست  آينده وقتى فرا برسد آن اندازه آه از دور وحشتناك به نظر مى. گذاشت

 .شود ـ شايد چون پوست مؤمنان هم آـُـلفت مى
اسالم بستگی به نتايج يورش جاری خاورميانه به  موضوع حكم ارتداد در دنيای  

آاری به   جويان مسلمان ضرباتی اگر ستيزه. دو دهۀ آينده دارد تمدن غرب در يكی
منتظری از جمله . تر خواهد شد زمين وارد آنند آار در اين حوالی سخت مغرب

              . تر شود ارباب عمائمی بود آه ميل ندارند سخت
توان  با مقايسۀ نگاه او پيش از خبرگان، حين خبرگان و سالها بعد از خبرگان مى

آند ـ اگر استعداد  سنجيد آه تجربۀ اجتماعى تا چه حد درك فرد را زير و زبر مى
 .هاى انجمن اسالمى مدد آنند يادگيرى داشته باشد و اگر دآترمهندس

جماعت . افزود شدن منتظرى از چند جنبه بر غرابت مجلس خبرگان مى رئيس
دار از آجا ظهور آرد و اصًال داستان  پرسيدند با وجود طالقانى، اين شيخ خنده مى

اللَّه  هنوز منتظرى روى صندلى رياست جا خوش نكرده بود آه آيت. چيست
 بهشتى او را برداشت در صندلى معاونت گذاشت، خودش ادارۀ جلسه را به دست

آردن عايدات صدور  غضروفى بعد از هشتاد ميليون سال، به منظور حالل
 .آردن مؤمنان به تناول خاويار تخمهاى گرانبها بود، نه قانع

ابتداى سدۀ آنونى شمسى آه در ايران هم . تهيۀ جواز شرعى گاه مبتكرانه است
. شد، مؤمنان مردد بودند با مصرف الكل طبى چه بايد آرد بيمارستان ايجاد مى

فتواى سادۀ شيخ عبدالكريم حائرى، زعيم حوزۀ علميه، اين بود آه نوشيدن الكل 
با اين همه، برخى همچنان . حرام است اما استعمال خارجى آن نجس نيست

دهند، گرچه بيرون از جمع مؤمنان، بوى  استعمال گالب را به ادوآلن ترجيح مى
ناشى از تأثير حرارت و مواد شيميايى عرق بدن انسان بر آن ناخوشايند تلقى 

 .شود مى
يكى از مراجع قم  57در اسفند . گاهى هم توجيهات ممكن است به لطيفه شبيه باشد

آرد بايد عليه رژيم سابق حرفى بزند به مريدانش گفت بانك  آه ظاهرًا احساس مى
پول من و شما و پول گوگوش را مخلوط "طاغوت غيراسالمى است زيرا 

هاى مؤمنان در  البد در بانك اسالمى، مانند حمام عمومى، سپرده." آند مى
هايى دور از پولهاى متعلق به زنان هنرپيشه با  هاى جداگانه در گاوصندوق بقچه

 .شود چشمهاى خمار و لبهاى قرمز نگهدارى مى
وحساب و  زاريان خداترس براى تطهير عايداتشان از ربا و رشوه و حق 

به مرجع دينى " رّد مظالم"عنوان  شده، مبلغى به هاى داده و گرفته زيرميزى
چنين سرويسى . آند هاى اسكناس فوت مى خواند و به دسته دهند و او دعايى مى مى

 .دانند را فقها از مصاديق پولشويى نمی
حساسيت حافظان تقوا به خطر تماس غيرمجاز، چه در گاوصندوق بانك و چه در 

سازى  مثًال، شبيه شود آه،  موضوع وقتى پيچيده مى. استاديوم، قابل درك است
اصحاب ديانت تقريبًا در سراسر جهان تكثير . موجودات زنده را مجاز بدانند

اينكه در ايران چنين آارى . آنند موجود زنده در آزمايشگاه را نادرست تلقى مى
اول، تمايلى قديمى به رّد هرچه پاپ و . دانند به دو نكته برمى گردد را روا مى

) تر از نظر اهميت، خاخامهاى اورشليم و، در سطح پائين(مفتيان االزهر و مكه 
دهند علوم طبيعى در  هاى ديندار آه هشدار مى دوم، تأثير دآترمهندس. بگويند

رود و خود ديسيپلين علوم طبيعى  مسيرى مشخص از مسئله به حل آن پيش مى
 .پس بی خيال. است آه براى اهل آن تعيين تكليف مىكند

يك دامة افاضاته وصيت آرد در لندن، آه مادر شهرهاى جهان و چهارراه دنيا  
اندك زمانى پس از انتشار . توصيفش آرده بود، دفترى به نام ايشان گشايش يابد

ظاهرًا اهل بيت با آمك . ، اين بخش حذف شد متن وصيت در سايت متوفىٰ
 .جا آردند فتوشاپ سطرهاى دستنوشته را جابه

رسد آه  افتد چنان غريب به نظر مى برخى فتاوى آه روى اينترنت به گردش مى
شايد بينندگانى را به فكر بيندازد آيا يك دامة افاضاته واقعًا در پاسخ به سؤالى آه 
به احتمال زياد پوست خربزه است چنين نظرى داده، يا نتيجۀ شيطنت افرادى با 

دهد فتوادهنده  استفاده از فتوشاپ است؟ اگر دستخط اصالت داشته باشد نشان مى
اى  تواند به هر پرسشى پاسخ دهد و بايد براى هر مسئله باور آرده است آه مى

 .راه حل جور آند
آند آه اطالعات فتوادهنده بسيار محدود باشد و حتى  قضيه آن گاه بيخ پيدا مى

آند درست نشناسد زيرا از محيط بستۀ ده وارد  اى را آه در آن زندگى مى جامعه
هاى  فرهنگ آنار جامعه سر بزند، خرده مدرسه علمّيه شده و قادر نيست به گوشه

مرد خداشناس . "هاى متفاوت زندگى را ببيند ديگر را از نزديك تجربه آند و شيوه
. ها بياميزد و در محفل گناه حضور يابد مجاز نيست با الابالى" طلب آند  آه تقوا

آند آه انگار موجوداتى  از اين رو گاه دربارۀ ساير شهروندان طورى صحبت مى
اى ديگر با افكارى يكسر شيطانى و اعمالى  اند در عصرى ديگر در قاره بوده

 . سراسر فاسد
حافظان سنـّت همواره در همه جاى دنيا وظيفه دارند به هر چيز نو با ترديد و 

گذارند دستكارى در  ها اسمش را پيشرفت مى مذهب آنچه ُهرُهرى. بدبينی نگاه آنند
 .سنتهاى آبا و اجداد است؛ تغيير يعنى بدعت و بدعت يعنى حرام و گناه

مدتى بعد وقتى پديدۀ نوظهور عادى شد، نسل بعدى حافظان سنـّت خيلى راحت 
دوچرخه زمانى در اروپا جزو . گويد بخشى از اجماع عمومى است و مباح مى

در ايران هم ژاندارمها و آاسبها و معلمها و آارمندها و، . وسايط نقليۀ ارتشها بود
در (شدند  هاى جوان سوار مى بخصوص در يزد و نواحى مرآزى ايران، طلبه
رفتند  ها مى خواندن به خانه شهرهاى بزرگ، اهل منبر آه بايد براى روضه

شدن شهرها و رواج اتومبيل  با بزرگ). معموًال مجهز به االغ سفيد بودند
شخصى، در ايتاليا، در مصر، در ايران، دوچرخه آنار رفت و رانندگى اهل 

. گويند اين هم طبق اجماع، مباح است حاال مى. خرقه و عبا موضوع استفتا شد
بيشتر، . آوال، غذای منجمد و امروز اينترنت همين طور راديو، تلويزيون، پپسى

 .بحث ضرورتهای زندگى و عادات نسلهاست تا فرمان خداوند
از دهۀ چهل، در اماآن مذهبى گرانقيمت ايران قبرها چندطبقه و آشويى شد و 

 . آنند مانند نصب مى امروز در غسالخانۀ شهرهاى بزرگ دستگاهى آارواش



22 

 1389فروردين  ماه    28

چهرۀ  به چهره  بود ساده و آوچك، با روابط  آافی اش برای محيطی  بينی حد جهان
شده در مقياس آوچك، و  خويشاوندانه و پر از رودربايستی، ثروت توليد و توزيع

جويدن در شهرهايی آه  بدون تضاد حاد فرهنگی و تنازع اقتصادی در حد خرخره
يه "گويند  شناسد و اهل اقتصاد و سياست به يك ميليارد می سْگ صاحبش را نمی

 . آنند و سر هرآس را الزم باشد زير آب می" تومن
در نيرنگستان . ناميدند" پدر حقوق بشر در ايران"پس از مرگش او را 

 .اسالمى از القاب و عناوين گريزى نيست  ـ  آلود آريايى تعارف
مفهوم حقوق بشر را او وارد ايران نكرد، حتى درست متوجه مفاهيم پايه و 

هاى مختلف نتايج آن با يكديگر نشد، اما جزو نخستين معّممانى بود  ارتباط جنبه
 .آه آن را به رسميت شناختند

دست  به ايران چماقدارانى را پرچم 57آذر  23تا  21آباد، روزهاى  در همان نجف 
و سوار براسب وارد شهر آردند تا دست به سرآوبى و تخريب و غارت اموال 

محمدتقى دامغانى، ابوالفضل ميرشمس شهشهانى، احمدصدر . مخالفان رژيم بزنند
آباد رفتند و گزارشى دربارۀ آن  دفترى به نجف اللَّه متين سيدجوادى و هدايت حاج

در عنوان "  دست به چوب"پيشتر (وقايع تهيه آردند آه انتشارش در دنيا صدا آرد 
هاى نوظهور  اى از غالمحسين ساعدى به آار رفته بود اما واژه نمايشنامه

برای توصيف افرادی باب شد آه از دهات برای " چماقبهدست''و " چماقدار"
هم به اين قشون افزوده   "شخصى لباس"شدند؛ بعدها  سرآوبی شهريها اجير مى

در زادگاه منتظرى و جاهاى ديگر، حقوقدانها پيشگامان دفاع از حقوق بشر ). شد
         .بودند

زمانى حين سخنرانى مهدى بازرگان در يزد، پس از پايان آار دولت موقت، 
، بازرگان گفت انشاءاللَّه " اميد اّمت و امام/درود بر منتظرى"وقتى شعار دادند 

 .امام آنقدر عمر آند آه نوبت به ايشان نرسد
دعاى مهندس فشل مستجاب شد و چه خوب آه طرفداران منتظرى هم از موهبتى 

در ادامۀ جنگ فرسايشى ميان ايران و اسالم آه شدتى . مشابه برخوردار شوند
شده، شايد ماندن در  اللَّه اهلى عنوان حزب طلبان، به يابد، براى اصالح سابقه مى بى

 .رسيدن رياست اپوزيسيوْن موقعيت بهترى باشد تا به
عالم محضر خداست، در محضر خدا معصيت "اى منسوب به منتظری،  جمله
زمانى . ، پس از خلعش مصادره شد و اسم او را از زير آن برداشتند"نكنيد

."  خره مرگ بر صدام"اند  آردند آه مستمعانش فرياد آشيده مضمون آوك مى
، با الهام از پرسوناژ داستان پينوآيو آه " نره درود بر گربه"قافيۀ آن،  شعار هم

. خلقى از آن ياد آرد، شايد به رستگارى او آمك آند اللَّه بعدها با خوش آيت
انسانهاى فانى هرگز نخواهند دانست قضاوت افكار عمومى چه تأثيرى بر 

شده در  اگر نداشته باشد يعنى فرد لعنت. آارنامۀ بندگان در آخرت خواهد داشت
اگر داشته باشد يعنى . جهان فانى بعدًا در جهان باقى ممكن است رستگار شود

 .ها بر آخرت مؤمنان اثرگذار است ايمان  قضاوت بى
جناح مهدى هاشمى توانسته بود بر حريفان غلبه آند و  60اگر در نيمۀ دهۀ  

شد تفنگچيهای لژيون  قدرت را به دست گيرد شايد بعدها، از جمله، ناچار مى
عنوان  در چنان شرايطى منتظرى به. اش را به خيابانهاى تهران بياورد خارجى

 .گرفت ستون خيمۀ واليت آماج حمالت اآثريت ناراضى قرار مى
خيرشدنش را شاهدى بگيرند بر  به اللَّه فقيد و عاقبت توانند پايان آار آيت مؤمنان مى

ها  دانيد، و چه ها براى شما خوب است آه خود نمى چه: "درستى اعتقاد خويش
 ."دانيد براى شما بد است آه خود نمى

 
 روزآنالين: منبع

اجازه صحبت نكند و به بحثى آه  زد بى گرفت و گهگاه به منتظرى تشر مى
 .دربارۀ آن اعالم آفايت مذاآرات شده است برنگردد

اين نكتۀ مهم انگار فراموش شده است آه قانون اساسى جمهورى اسالمى دو  
نويس اول، با الهام از قانون اساسى آمريكا، اوايل  پيش. نويس داشت، نه يكى پيش

در دومی، اواخر . اى به انحالل مجلس نبود آماده شد و در آن اشاره 57اسفند 
خرداد، به سبك قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه، هم نخست وزير افزوده شد 
و هم امكان انحالل مجلس به پيشنهاد رئيس جمهور آه همراه درخواست انحالل 

 .و تغييرهاى ديگر. آرد مجلس بايد خودش هم استعفا مى
، دو نوع جلسۀ بحث و بررسى در تهران و 58در ماههاى ارديبهشت تا پايان تير 
آوشيدند  در يكى، حقوقدانان و اهل فن مى. شد برخى شهرهاى بزرگ بر پا مى

. سنت ترقيخواهى مشروطيـّت را به قالب جمهورى در يك آشور مدرن بريزند
بايد از قانون " قوۀ مقننه"آرد لفظ  در ديگرى، دارودستۀ حسن آيت اعالم مى

اساسى حذف شود زيرا هر قانون الزمى فراهم است؛ رئيس جمهور هم 
در قانون اساسى خبرگان، براى ملّيت رئيس (االصل باشد  ضرورتى ندارد ايرانى

رسالت تاريخی آيت ادامۀ نبرد ). جمهور قيد گذاشتند اما براى ولّى فقيه نه
در (ای  مريدهاى قوام عليه هواداران مصدق بود، به هر قيمتی و با هر وسيله

نويسد پس از سقوط دولت مصدق متدّينين نماز ُشكر  ضمن، منتظرى مى
 ).خواندند

. نويس قانون اساسى نـُه پيشنهاد داد در تيرماه، منتظرى براى اصالح دومين پيش
گفت به اصل پايبندى قانون اساسى به مذهب َحقــّۀ جعفرى اين قيد  اولين آنها مى

ها منقرض شدند البد  پس سلسله(افزوده شود آه تا زمان ظهور قابل تغيير نيست 
در ). چون يادشان نبود خودشان را با تصويب ماده و تبصره ابدى اعالم آنند

گفت شوراى نظارت بر وضع قوانين بايد، مانند قانون اساسى  آخرين پيشنهاد مى
       . مشروطيت، مستقل از قوۀ مقننه و داراى حق وتو باشد

گذشته از درخواست وتو، گرچه چنين حقى براى اعضاى دائمى شوراى امنيت 
ناميدند، منتظرى آنچه را بنيانگذاران  مى" قانون جنگل"سازمان ملل را 

ديدند صد سال بعد شايد فقط تا حدودى  بين مشروطيت در خشت خام مى  روشن
ملتفت شده باشد ــــ و بيشتر از سر لج و در گيرودار رقابت تا بنا به درك عميق 

 .نظرى
آن روشنفكران پيشنهاد ارسال لوايح به نجف را رد آردند با اين استدالل آه آن 

گفتند . شهر در قلمرو عثمانى است و چنين آارى در تضاد با حاآميت ملى ايران
. عنوان نمايندۀ مؤمنان بيايند در مجلس بنشينند نظر فقهى بدهند اصحاب ديانت به

برايشان روشن بود بردن لوايح خدمت اشخاص يعنى گرفتارى آشمكش بين 
مراجع رقيب، مطالبۀ وجوهات براى خوددارى از مخالفت، افزايش مداوم مقدار 

وجوهات درخواستى، تشكيل دولت در دولت، دفترزدن در همه جا و نماينده 
فرستادن حتى به خارجه، دخالت در امور ادارى و قضايى، و در اختيارگرفتن 

 .ها براى درآوردن خرج آيابيا امالك و اراضى و تجارتخانه
در ايران هم بسيارى معتقدند خوب است به طريقى رضايت نيروهاى غيبى تأمين 
شود مبادا غضب آنند و آار دست آدم بدهند اما اينكه امور را به دست نمايندگان 

 .بينى است آنها بسپارند آخر و عاقبتش قابل پيش
بعدها بارها گفت در قانون اساسى دستپخت او منظور اين بوده آه ولّى فقيه فقط 

آرد آه انگار معنى  ، و اين دو آلمه را طورى سردستى ادا مى"نظارت بوآوند"
دانند تماشا و  آامًال بديهى است و همه مى) باز هم با الفى بسيار آشيده(  نظارت

. آشيدن چه تفاوتهايى دارند ازگرده نظارت و سرپرستى و اداره و آنترل و تسمه
عنوان عقد قراردادى بشرى و ناآشنايى با  به سبب بيگانگى با قانونگذارى به

هاى تعقلى چنين قراردادى، او هم مكانيسم موضوعى دوجانبه مانند نظارت  پايه
تواند يكجانبه تبديل به رياست  راحت می آرد و متوجه نبود چه  را هضم نمی

             .شود 
براى امر خطير نوشتن قانون، آن هم قانون . آاره نبود آدم خوبى بود اما او هم اين

مؤمنان پاى منبر از شنيدن فهرست نعمات . بودن آافى نيست اساسى، خوب
شوند اما براى مخاطب جديد منتظرى ـ  گوارشى و جسمانى بهشت نشئه مى

نه فقط آيندۀ : خوانندۀ متن، نه مستمع وعظ ـ آينده مفهومى است جمعى، نه انفرادى
 .شود شخص اينجانب، بلكه آيندۀ همگان و نسلى آه متولد مى

طى اين سى سال بسيار آموخت و در اواخر عمر، . انسانى بود شريف و خوشقلب
در دست نيست آه  با اين همه، شواهدی . آرد نظر اهل دانشگاه را تكرار مى

اصحاب پانزده خرداد، : متوجه شده باشد، اول، آل قانون اساسی او يك مفهوم بود
 .االبد صاحب اين مملكت خواهند بود بنا به قانون فتح و طبق وعدۀ الهی، الی
نشد و قدرت، به مرور زمان با فرسايش   دوم، چرا تكرار قيد ابد سبب جاودانگی

سوم، درنيافت . افتد تر می نفس و قوی حوزه، به دست نيروهای تازه  اعتبار بازارـ
قانون اساسى چه تفاوتى با وعظ و رسالۀ عمليـّه دارد و چرا در دنيا حتى يك فقره 

 .توان يافت قانون اساسى شبيه دستپخت او و همقطارانش نمى
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 هنر
 ١٣۶٧سراينده اين مجموعه در فاجعه بزرگ قتل عام زندانيان سياسی در سال " 

توسط حاکمان جمهوری اسالمی به جوخه های اعدام سپرده شد و زندگی را 
 ." بدرود گفت

 : در ادامه آمده است
نام واقعی سراينده اين قطعات چيست؟ و در کدام يک از گور های جمعی " 

تاريخ سرايششان   اين سروده ها همانطور که از. آرميده است؟ بر ما معلوم نيست
پيداست، زمانی سروده شده اند که حاکمان جمهوری اسالمی در تدارک جنايات 

 ." هولناک قتل عام زندانيان سياسی بوده اند
و به راستی چه فرقی می کند که سراينده اين سروده ها کدام يک از جانباختگان 

و آفريده های   دستگاه واليت است؟ برجستگی و ارزش اين کتاب و اين گونه آثار
سروده ها و نبشته ها، بل در توصيف   ادبی را نه در غنای زبانی و ساختاری

سيمای . روحيات و حاالت و آرزوها ی سرايندگان آن می توان به مشاهده نشست
سيمای شريف انسان  چونان آينه ای چهره نمای   راوی و سراينده در اين کتاب

انسانی عصيان زده که نقش آزادی را در سيمای سپيد و رهای آن . شرافتمند است
      .بر پرده ای تاريک با نام جمهوری اسالمی ايران ترسيم کرده است

آنچه بر آن ابرام بايد کرد گراميداشت ياد و خاطره انسان هايی است که 
استخوانشان هيمه ی آتشدان فروزان آزادی خواهی و عدالت طلبی ی انسان 

زيبا انديشانی که زندگی را در تب آلودترين لحظات . ايرانی معاصر شده است
تاريخ معاصر ايران گرامی داشتند و در لحظاتی که تيغ خونريز جالد گردن آنان 

را در بيم و اميدی جانکاه می بريد، زندگی، عشق را و انسان را ستايش می 
 . کردند

فردای ايران و افق روشنی که در آسمان آيندگی ی اين مرز و بوم به سپيدی 
ننگ و نفرت نيز . نشسته است، نام اين فرزانگان را به نيکويی به ياد خواهد آورد

نثار سفله گانی خواهد گشت که نسلی از نيکو کرداران و شرافتمندان خير خواه 
   .ايران و ايرانی را از دم تيغ خونريز خويش گذراندند

نام و ياد و آثار اين   پاسداشتن و تکريم کسانی که در حفظ  واجب است نيز،  و
 . جانباختگان و جان به در بردگان می کوشند

بدرود سروده "دو قطعه از اين " بگذار زمان بگذرد"  برای آشنايی بيشتر با
 . در زير می آيند  "ها

   

 ديار آشنا 
ای زيبا، که نشانی آشنا دارد، يکه و تنها، در آسمان بر فراز سرم، موج  پرنده
و تنها ارتفاع، او را ز من ساخته است جدا، شايد، شايد پرنده . زند چون دريا  می

های توسکا، از  ای کوچک و آرام، از ميان نهالستان مهاجری است، کز برکه
است بسوی من، از سواحل سبز آبی شمال، آنجا که آفتاب، اين  زادگاهم، پر گشاده

آورد در پگاه، و  گوی آتشين، از طشت الجوردی خزر، چون سمندر رستاخيز می
گاه خاک  نشيند آرام، آنجا که باران در وعده آنگاه چون ققنوسی درآتش خويش می

است، آنجا که اسبان چوبی کودکان، در استراحت شبانه  انتظار را به نسيان سپرده
هم آنجا که . شوند، و حتی چوبهايت را بکاری، سبز خواهد شد  خويش سبز می

شايد از : مانند گل و برگ نمی ها بی شود، هيچگاه پروانه خاک هيچگاه يائسه نمی
 . ام  آنجا، پيامی آورده است ياران بارانی

.............. 

های  گردند، در هياهوی سکوت ناهنجار، تراکم بيمارگونه ساختمان ها می چشم
 است   زندان، مبهوت گشته

............................................. 
اند، بر  مرا نخواهد ديد، مرا نخواهد ديد، زيرا حصارهای تنگ مرا در خود گرفته

سان، انعکاس نور بر  اند، و بدين های سلولم، گوئی جوشن رزم پوشانده تن دريچه
 . تنم، از چشمان زيبايش، پنهان گشته است 

 زندان گوهردشت  -١٣۶۵ماه  آبان
   

 هديه 
هايم باز گردم، يک دو چشم بر تو نگاه  اگر روزی از تبعيد انديشه! يگانه من

ام  های بر َطبق ماه نهاده زخم. خواهم داشت، و يک زبان با تو سخن خواهم گفت 
هايم، با تلخ رنگ سياه  را معشوق من، و شعرهايم را که بر پهنه چرم ياخته

وزن  های دوردست، هم ام، و چون گلهای سرخ وحشی قله هجران نگاشته
ام  های مشته شده هديه خواهم داد ترا، گل کينه. هايم، به تو هديه خواهم داد  آرزو

 . را، ياد شاد پايمردی مردان را و نفرت از خواری فرومايگان را 
 ٭٭٭ 

هايم باز گردم، رنگين کمان زندگيم را، چون روبانی  اگر روزی از تبعيد انديشه
ات چون  ستاره آسمان جوانيم را، بر سينه. بر موهای سياه و افشانت خواهم بست 

مدالی خواهم آويخت، و خورشيد سوزان قلبم را، در قرار مدار اقتدارت خواهم 
 . هايم باز گردم  نهاد، اگر روزی از تبعيد انديشه

 زندان گوهردشت  -١٣۶۵ماه  بهمن

 ”بگذار زمان بگذرد“نگاهي به كتاب 
يی از يکی از اعدام شدگان فاجعه ملی کشتار "بدرود سروده ها"

  ۶٧زندانيان سياسی سال 
 خسرو باقرپور 

 
 
 
 
 
 

 
آن چه در اين مجموعه می خوانيد : "در پيشگفتاری بر اين کتاب آمده است• 

قطعه  ٢٢اين . سروده های يکی از هزاران جان باخته ی راه انديشه انسانی است
نسخه . و عمدتا در زندان گوهردشت نوشته شده اند ١٣۶۵اکثرا در سال 

ريزنويس و رمز گونه آن به خارج از زندان انتقال يافت و يک نسخه ريزنويس 
در يک ارتباط سازمانی به دست نويسنده اين سطور در افغانستان  ١٣۶٧در سال 
من بنا بر مسئوليتی که آن زمان داشتم، بخشی از اين سروده ها را در . رسيد

 ...برنامه های روزانه ی راديو زحمتکشان ايران خواندم 
  ٢٠٠٣اکتبر  ٣ – ١٣٨٢مهر  ١١جمعه   
نامی   که گمان می رود" خاور. ف"نام کتابی است به قلم " بگذار زمان بگذرد"

و ) روشن. ب(اين کتاب با پيشگفتاری از بهروز مطلب زاده . مستعار باشد
کتاب . منتشر شده است  در شهر بوخوم آلمان" کتاب آيدا"انتشاراتی   توسط

بدرودسروده "شامل قطعاتی ادبی و شعرگونه اند که بانيان انتشار آن، برايش نام 
به قلم يک زندانی سياسی اعدام شده   ،"بدرود سروده ها"اين . را برگزيده اند" ها

 ١٣٨٢اين کتاب در شهريور ماه . است که در زندان گوهر دشت سروده شده اند
 . صفحه به بهای چهار يورو راهی بازار کتاب شده است ۶۴و در 

قطعه ادبی، سروده و پيام های عاشقانه يک زندانی  ٢٢مطالب اين کتاب شامل 
سياسی است، که بر پايداری، مقاومت، آرمانگرايی و عشق به مردم، معشوقه و 

در اين زمينه و پيش از اين، کتابی " کتاب آيدا"انتشارات . زندگی تاکيد می ورزد
در ميهمانی حاج آقا و داستان يک "دو خاطره از زندان و با عنوان   با مضمون
 . به قلم حبيب داوران و فرهاد بهبهانی منتشر کرده بود" اعتراف

 : آمده است " بگذار زمان بگذرد"در توضيحی به قلم ناشر در ابتدای کتاب 
نام اين دفتر از شعری به همين نام برگزيده شد و فرم نوشتاری آن مطابق با " 

 . فقط در چند مورد نقطه گذاری آن ويرايش شده است. دست نويس
زيرا که . انتشار چنين ميراثی با غرور همراه بود و آماده سازی آن پر وسواس

صرف موقعيت سراينده، به اين مجموعه ارزشی . نويسنده آن در قيد حيات نيست
 . همچون آينه ی يک عصر و کوشندگان آن می بخشد

، ايران اسالمی، اوج سرکوب هر اتوپيای انسانی، فردی مجرم به ١٣۶۵سال 
. دگرانديشی، تنها در سلول و در انتظار سرنوشت که مرگ نزديک ترين آن است

 ." و اين آخرين کالم اوست با دنيا
ای کاش می توانستيم اين دفتر را با طرح ها و : " ناشر در خاتمه می نويسد

شايد . نقاشی هايی از زندان، از همان سلول ها و همان سال ها تلفيق می کرديم
 ... روزی

را " شرحی کوتاه"نيز در پيشگفتاری که عنوان ) روشن. ب(بهروز مطلب زاده 
بر پيشانی دارد، به معرفی کتاب و نويسنده آن می پردازد او در ابتدای کتاب می 

 : نويسد
آن چه در اين مجموعه می خوانيد سروده های يکی از هزاران جان باخته ی " 

و عمدتا در زندان  ١٣۶۵قطعه اکثرا در سال  ٢٢اين . راه انديشه انسانی است
نسخه ريزنويس و رمز گونه آن به خارج از زندان . گوهردشت نوشته شده اند

در يک ارتباط سازمانی به  ١٣۶٧انتقال يافت و يک نسخه ريزنويس در سال 
من بنا بر مسئوليتی که آن زمان . دست نويسنده اين سطور در افغانستان رسيد

داشتم، بخشی از اين سروده ها را در برنامه های روزانه ی راديو زحمتکشان 
 . ايران خواندم

البالی آرشيو خود يافتم و حيفم آمد که امروز پس از   چندی پيش اين نسخه را
سال از فاجعه ملی کشتار زندانيان سياسی ايران، آن را در اختيار هم  ١۵گذشت 

چنين نوشته هايی عالوه بر عهد به جا مانده از يک . ميهنان خود قرار ندهم
 ..." مبارز سياسی، سندی از تاريخ مبارزاتی مردم نيز هست

 : مطلب زاده در ادامه نوشتار خويش آورده است
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دست ساواک کشته شد به عنوان يک کارمند با سابقه ی بانک تهران بورسی 
گرفت و به شعبه ی آن در لندن انتقال يافت و در خارج به ترويج خط مشی 

پس از اينکه چهره . چريکی درون کنفدراسيون جهانی دانشجويان ايرانی پرداخت
، يعنی شاعر و بازيگر )1356تهران، پاييز " (ده شب شعر گوته"ی درخشان 

سعيد سلطانپور به تبعيد آمد منصور همراه با او، اکبر ميرجانی، مهرداد پاکباز و 
به  1357او در سال . را تشکيل داد" کميته ی از زندان تا تبعيد"حمزه فراحتی 

. لبنان رفت، اما با توجه به اعتالی انقالبی، پيش از قيام بهمن به ايران بازگشت
سازمان فدائيان "در شکل گيری ستاد و کميته ايالتی جنوب  1358او در سال 

. نقش داشت و در همين زمان به مدت يک ماه و نيم زندانی نظام جديد شد" خلق
در اهواز با دختری که بيست سال از او جوانتر بود ازدواج کرد  1359در سال 

که نطفه ی آن (پس از انشعاب درون اين سازمان، . و از او صاحب دو دختر شد
در برخورد به گروگانگيری کارکنان سفارت آمريکا در تهران به دست 

نخست به جناح اکثريت، و پس ) بسته شد 1358در آبان " خط امام"دانشجويان 
پيوست ") آذر 16بيانيه ی "معروف به (از انشعاب در آن به جناح علی کشتگر 

همراه با  1363او در شهريور . و برای مدت کوتاه عضو مرکزيت آن شد
منصور و همسرش . خانواده اش از مرز آستارا به آذربايجان شوروی گريخت

پس از دو سال اقامت پر واهمه در اردوگاه شوروی وارد آلمان غربی شده و پس 
از يکديگر جدا ) مانند بسياری از زوج های ايرانی تبعيدی(از مدت کوتاهی 

منصور در اين زمان از سازمان سياسی خود استعفا داد و فعاليت مبارزاتی . شدند
در پاريس بنيان  1983که در سال " کانون نويسندگان ايران در تبعيد"خود را به 

به آمريکا آمد و در شهر لس  1990او در سال . نهاده شده بود، منحصر کرد
ده سالی ديرتر همسرش همراه با دختر . آنجلس به کار حسابداری پرداخت

کوچکش که ثمره ی يک عشق ديگر بود به منصور پيوست و همراه با دو 
 .دخترشان کانون خانوادگی گرمی را به وجود آوردند

منصور در بيست سال اقامت خود در لس آنجلس عضو فعال و موثر يک جرگه 
ويراستار ) مجيد نفيسی(و همراه با خسرو دوامی و من " دفترهای شنبه"ی ادبی 

سه شماره از جنگ آن جرگه، و همراه با من ويراستار صفحه ی شعر مجله ی 
. نويسندگان در تبعيد بود" دفترهای کانون"از  20تا  13آرش و هشت شماره ی 

) و گاهی همراه با ترجمه ی انگليسی(او بيش از يک دوجين دفتر شعر به فارسی 
" لس آنجلسی ها"، "قصيده ی سفری در مه"منتشر کرده که از آن جمله می توان 

يکی : شعرهای او را می توان به دو دسته تقسيم کرد. را نام برد" تا آن نقطه"و 
و آخرين دفتر " سفری در مه"، "کارنامه ی خون"منظومه های روايی چون 

که پس از مرگش زير چاپ است و دوم، شعرهای " از سحرخيزان"شعرش 
" شيرين و فرهاد"که از داستان " آنسوی برهنگی"نظير دفتر "(تغزلی"کوتاه 

و چند نقطه ی "از دفتر " شاهد"مانند شعر " (خانوادگی"و ) نظامی الهام گرفته
برج دوقلو "نظير شعر  " (سياسی"و " مناسبتی) "که به نيروانا تقديم کرده" ديگر

که به مناسبت يازدهم سپتامبر گفته و به من تقديم کرده " دو بار فرو نمی ريزد
 .)است از همان دفتر

 
 ـ کار مشترک دو همکار 3

در عرض بيست سال گذشته من و منصور با يکديگر تنگاتنگ کار ادبی می 
و (هر هفته يکديگر را " دفترهای شنبه"کرديم و بجز ديدار ماهانه ی جرگه ی 

مالقات می کرديم  تا ديوان شاعران ) برای چند سال اول همراه با خسرو دوامی
بدين . کهن ايران را با دقت تمام از الف تا ی بخوانيم و درباره ی آن بحث کنيم

مولوی سه " مثنوی"ی فردوسی پنج سال طول کشيد و "شاهنامه"ترتيب خواندن 
عالوه بر آنها ما کليات سعدی، ديوان حافظ و . ی نظامی دو سال" خمسه"سال و 

غزليات و مقاالت شمس را کامل خوانديم و دو ماهی بود که ديوان ناصرخسرو 
آنچه بر نزديکی ادبی ما می افزود . را آغاز کرده بوديم که با مرگش ناتمام ماند

و باور داشتن ") پيکارگر"و من " فدايی"او (پيشينه ی فعاليت انقالبی در گذشته
با وجود . و ستيز با ادبيات جانبدار حزبی بود" التزام فردی"به ادبيات متکی به 

او در . اين نکات مشترک، ما در روش های کار و سليقه های ادبی متفاوت بوديم
به خاطر مهربانی و بردباری " دفترهای شنبه"سال های نخستين تشکيل جرگه ی 

اش به صورت هماهنگ کننده ی ثابت محفل ما درآمد و با وجود کوشش هايی که 
از جانب برخی از اعضا برای ادواری کردن سمت گرداننده و پايه گذاشتن يک 
سنت دمکراتيک انجام می شد، او همچنان به ادامه ی روش کار سابق اصرار 

می ورزيد و سرانجام وقتی با رأی همگانی برای تبديل رياست ثابت به 
گردانندگی ادواری مواجه شد، در برابر روش جديد اداره ی دمکراتيک محفل 

مقاومت کرد و عليرغم خواهش دوستان در سيزده سال اخير او برای هميشه از 
منصور همچنين برخالف من ) 1.(قبول سمت گرداندن جلسات ماهانه سر باز زد

زبان برخوردارم به پوشيده گويی و " سادگی"و " صراحت"که در شعرم از 
 " شعر ميانه"تعقيد گرايش داشت و بويژه از آنجا که خواستگاه شعری او از 

 اميد و نوميدي منصور خاكسار
 مجيد نفيسی 

 
 
 
 
 
 
 

 
هيچ کس به ميل خود به دنيا نمی آيد، ولی کمتر کسی ست که در طول عمر خود 

" افسانه ی سيزيف"آلبر کامو در . دست کم يک بار به خودکشی فکر نکرده باشد
خودکشی را اساسی ترين مسئله ی فلسفه می شمرد، زيرا با طرح آن، انسان به 

 .ارزشيابی مفهوم زندگی دست زده و به دنبال معنايی برای آن می گردد
با وجود اين که بيشتر افراد انديشمند، گاهی به خودکشی فکر می کنند، اين فقط 

من در . افراد نوميد هستند که در لحظات درماندگی، دست به خودکشی می زنند
اينجا از مبارزانی چون نيوشا فرهی و هما دارابی که به نشانه ی اعتراض 
خودسوزی می کنند، مجاهدينی که به خاطر آرمان به خود بمب می بندند، 

شکم خود را می درند يا " شرافت حرفه ای"رزمندگان سامورائی که به حکم 
خودکشی . سربازانی که از روی وظيفه تن به خطر می دهند، حرف نمی زنم

می خوانند، زيرا انگيزه ی آن نه نوميدی، " جانبازی"دسته ی اخير را معموًال 
 .که اعتراض به ستم يا دفاع از آرمان، گروه و ميهن است

 
 ـ دوگونه نوميدی 1

نويسنده ی . اما سرخوردگی از زندگی ميان همه ی نوميدان يکسان نيست
نه فقط در عمر خود بيش از يک بار ) 1903-51(نامداری چون صادق هدايت 

دست به خودکشی می زند، بلکه در بسياری از آثار خود از نوشته ی اوليه ی 
بارها از جاذبه ی " پيام کافکا"و مقاله ی " بوف کور"گرفته تا داستان " مرگ"

اگر ) 1318-88(برعکس، شاعری چون منصور خاکسار . مرگ سخن می گويد
هدايت " بوف کور"چه در يادداشت خودکشی خود همانند بند سرآغازين داستان 

ای سخن می گويد که روز و شب او را آسوده نمی گذارد، ولی "زخمی کشنده"از 
مقيد می کند و برخالف راوی " سالی است"و " مدتی است"آن را با عبارات 

اين درست، که شاعر . آن را به سراسر زندگی انسان تعميم نمی دهد" بوف کور"
در بيشتر شعرهای خود از تنهايی و مرگ " لس آنجلسی ها"غربتزده ی دفتر 

را در پوشش واژه ی " مرگ"حرف می زند تا عشق و زندگی، و حتی عنوان 
با "و " و چند نقطه ی ديگر"، "تا آن نقطه("بر سه مجموعه ی آخر خود " نقطه"

می گذارد، اما دلبستگی او به مرگ، هرگز به سطح فلسفه ی پوچی و ") آن نقطه
منصور نه دچار افسردگی روحی است نه آلوده . بدبينی صادق هدايت نمی رسد

در اوج جنبش ملی مردم ايران، يعنی دو (به الکل و مواد مخدر، تا چون هدايت 
در  1951آوريل  4هفته پس از تصويب اليحه ی ملی شدن صنعت نفت در 

منصور فقط به طور موقت دچار نوميدی شده بود و شايد . خود را بکشد) پاريس
اگر به خود فرصت می داد تا بار ديگر برخيزد، به آسانی می توانست گريبانش 

را از دست اين وسوسه ی ويرانگر آزاد کرده و پس از يکی دو دهه زندگی 
پربار ديگر، به اين دوره از زندگی پرآشوب خود چون پانويسی کوتاه بر متنی 

 .بلند بنگرد
 
 ـ سرگذشت يک شاعر 2

پدرش کارگر . در آبادان به دنيا آمد 1318شهريور سال  4منصور خاکسار در 
. شهرستان رامهرمز به آبادان کوچيده بود" پاگچی"شرکت نفت بود و از ده 

در . منصور ديپلم خود را در رشته ی رياضی گرفت و در بانک مشغول کار شد
ويژه ی هنر و "با کمک داستان نويس ناصر تقوايی ماهنامه ی  1345سال 

را در چندين شماره منتشر کرد و همراه با کمال سعيدی و اکبر " ادبيات جنوب
به جرم فعاليت  1346در سال . ميرجانی به مطالعه ی آثار مارکسيستی پرداخت

آزاد شود از خبر خودکشی  1348سياسی به زندان افتاد، ولی پيش از آن که در 
کمال جوانی بود از يک دست و پا فلج و با وجود اين در بارانداز . کمال آگاه شد

چريک های فدايی "منصور که در اوايل دهه ی پنجاه با . گمرک کار می کرد
را در ستايش کار آنها " کارنامه ی خون"در ارتباط بود در اين دوره شعر " خلق

 پس از اينکه شوهر خواهرش جهانگير باقرپور به  1345او در سال . نوشت
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از  2009ژوئيه  30مورخ  1240در نشريه شهروند شماره ) من در نوجوانی
نمی دانم چرا بر مرگ حقوقی ـ حتا :"... دلمشغولی خود به مرگ سخن می گويد

نه اينکه ارزش زندگی پربار . از همين گزارش کوتاه و آزاردهنده ـ غبطه خوردم
تنها به . نه. ادبی او را ناديده بگيرم و يا دريغ خوار مرگ او در اين شرايط نباشم

آنی از ذهنم گذشت که ديری است گزارش خواِن دوستانی شده ام که در پی هم ـ 
با سنی نزديک به من و اگر هم بيش، نه به . می روند و نه دور و نه دير ـ 

هر چند به جستن . مرگی که با من تاکنون ميانه خوبی نداشته است. ساليانی چندان
 ."اش زيادی برخاسته ام

کيسه ی مشمائی به سر کرد، آن را : منصور خود را به شيوه ی دردناکی کشت
به دور گردنش پيچاند و با نوار چسب محکم کرد و توی دهانش دستمال کاغذی 

يک روز پس از خودکشی اش، همسايه ی آمريکايی ديوار به ديوارش به . چپاند
چراغ را  2010مارس  17شب چهارشنبه  11من گفت که منصور حوالی ساعت 

خاموش کرده و صبح پنجشنبه صاحبخانه ايرانی اش که از نرفتن او به سر کار 
آيا قبًال قرص . نگران شده به اتاقش رفته و تن بی جانش را روی فرش ديده بود

خواب آور هم خورده بود؟ آيا اين شيوه ی خودکشی را از تيمسار ايرانی که در 
جان خود ) با بازيگری بن کينگزلی و شهره آغداشلو" (خانه ای از شن و مه"فيلم 

را می گيرد ياد گرفته بود يا از اسالم کاظميه، نويسنده و کوشنده ی سياسی، که 
در پاريس پس از خوردن ترياک و الکل زياد سرانجام خود را با  1997در سال 

نمی دانم، ولی باور دارم که اگر يک روز پيش ) 3(يک کيسه ی پالستيکی کشت؟
از ارتکاب به اين عمل، رويدادی خشم آفرين بر آشفتگی روحی او نيفزوده بود 

ای بسا که منصور هرگز وسوسه ی خودکشی را از مرحله ی فکر به عمل 
 . درنمی آورد

 
 ـ وسوسه ی خودکشی 5

منصور هيچگاه پيش روانشناس نرفت و به نظر نمی رسيد که به بيماری 
که از آلمان به لس آنجلس آمد تا  1990از سال . افسردگی روحی دچار باشد

آخرين روزی که دست به خودکشی زد تقريبا هر روز به سر کار می رفت، نه 
سيگار می کشيد و نه معتاد به الکل بود و به همسر و سه دختر خود عشق می 

چنانچه در آخرين لحظات زندگی در . ورزيد و خاطرشان را عزيز می داشت
يکی از يادداشت های خودکشی اش برای جلوگيری از گرفتن هرگونه انگشت 

خانواده ی من، همه ی خانواده ی من بايد مصون :"اتهام به سوی آنها می نويسد
او همچنين در اين يادداشت، با قاطعيت از فردای آزاد و شاد ميهنش ." بمانند

نوميدی او مانند يأس هر انسان انديشمند ديگر، عکس العمل . سخن می گويد
طبيعی يک فرد بود در برابر گره های کور زندگی که گاهی می تواند چون 

 .طناب داری به گردن انسان افتد
من خود صرفنظر از دوران نوجوانی، دو بار به طور جدی به خودکشی فکر 

در تهران، هنگامی که همسر و رفيقم عزت  1360يک بار در سال : کرده ام
در لس آنجلس  1989طبائيان در زندان اوين تيرباران شد و ديگر بار در سال 

وقتی بين من و همسر دومم داشت جدايی شکل می گرفت و پسرمان آزاد هنوز 
بار اول می خواستم طپانچه ای را که هم اتاقم در يک پيت . يک ساله نشده بود

نفت جاسازی کرده بود بردارم و به خيابان خاوران و نزديک به گورستان 
جايی که عزت در آن چال شده بود خود را در ته چاه خشکی بکشم، " کفرآباد"

فکر می کردم که بدين طريق از رنج . بدون اين که رفقايم از مرگ من آگاه شوند
کشنده ی مرگ عزت رها می شوم بی آن که روحيه ی رفقايم را خراب کرده 

بدان اشاره کرده ام، جدا " آه لس آنجلس"بار دوم همانطور که در شعر . باشم
شدن از همسر دومم را چون خالی کردن پشت پسر شيرخواره مان می ديدم و 

 20با وجود اين که بيش از دو سال پيش از آن در . تاب تحمل آن را نداشتم
در برخورد به خودسوزی نيوشا فرهی در لس آنجلس، شعری در  1987سپتامبر 

ستايش زندگی و انتقاد از فرهنگ شهادت نوشته بودم، و به عالوه تازه از 
در نقد فرهنگ مرگ پرستی و مردساالری : در جستجوی شادی"نگارش کتاب 

فارغ شده بودم، در آن موقعيت بحرانی کماکان خود را در برابر يکی " در ايران
پس پتويی روی سرم کشيدم و دو . از چالش های بزرگ زندگی ام ناتوان می ديدم

سرانجام پيچ راديو را باز کردم و . روز و يک شب توی اتاق چنبره زدم
شاعر ) Osip Mandelstam )1938-1891ناخواسته به برنامه ای درباره ی 

پيش از اين که به يکی از اردوگاه های (روسی گوش دادم که در تبعيدگاهش 
شعرهای اعتراض آميزش را به حافظه ی همسرش ) مرگ استالين فرستاده شود

همين بود که جانی دوباره گرفتم، پا شدم و دريافتم که فقط با پذيرش . می سپرد
کامل مسئوليت در برابر پسر کوچکمان می توانم بر مشکالت ناشی از جدايی 

 .همسرم چيره شوم نه با کشتن خود
آيا در آن شب هولناک، در کنار بالين منصور راديويی نبود که او بتواند پيچ آن 

 تنها تبار خونی گلها او را به "را بگرداند و به شعر فروِغ شاعران گوش کند که 

شعرايی چون فريدون مشيری و نادر نادرپور بود در دفترهای نخستين خود به 
ها به جای تصويرپردازی و فضاسازی عالقه " مشبًه به"ها و " مشبه"آوردن 
ما هر دو بر تفاوت های ادبی خود آگاه بوديم، ولی آن را ارج می گذاشتيم . داشت

من بر دو دفتر کار . و اين تفاوت سليقه را مايه ی پيوند بيشتر کار خود می ديديم
و گمان می کنم که ) 2(نقد نوشتم" لس آنجلسی ها"و " قصيده ی سفری در مه"او 

من بر کار او تأثير مثبت گذاشت و زبان " فرديت و سفری در مه"بويژه مقاله ی 
من " شعرهای ونيسی"او نيز بر کتاب . شعر او را به سوی سادگی بيشتر کشانيد

 .به ويراستاری مجيد روشنگر چاپ شده است" بررسی کتاب"نقدی نوشت که در 
" آرش"بود که پرويز قليچ خانی سردبير مجله ی  1998گمان می کنم در سال 

چاپ پاريس که به لس آنجلس آمده بود از من و منصور خواست که وظيفه ی 
گزينش شعرهای رسيده را به عهده بگيريم و به جای پراکنده کردن آنها در 

بدين ترتيب . صفحات گوناگون مجله، آنها را در دو صفحه ی جداگانه گردآوريم
ما با قرار دادن کيفيت آثار به عنوان مالک اصلی گزينش، ده ها  2008تا سال 

شعر کوتاه را با توجه به تنوع جغرافيايی، جنسی سنی در آرش چاپ کرديم تا اين 
که سرانجام با تصميم سردبير مجله به حذف صفحه ی شعر و پراکنده کردن 

در صفحات گوناگون مسئوليت ما نيز به پايان " تزئينی"مجدد شعرها به صورت 
نامه ای به پرويز قليچ خانی نوشته و  2008ژوئن  18من و منصور در . رسيد

اعتراض خود را به حذف صفحه ی شعر و روش فردی او در اداره ی مجله بيان 
آرش يک مجله ی صرفًا سياسی "کرده و استداللش را برای انجام اين کار که 

رد کرديم، ولی او حتی از چاپ نامه ی " است و نبايد دعوی فرهنگی داشته باشد
 . ما در آرش خودداری کرد

تغيير نام داد تا شماره ی پنجم به " دفترهای کانون"که بعدها به "  نامه ی کانون" 
ويراستاری شاعر اسماعيل خوئی و تا شماره ی دوازده به ويراستاری داستان 

نويس نسيم خاکسار چاپ می شد تا اينکه به تصميم نشست همگانی کانون 
در شهر ماينز آلمان، اين وظيفه  2001نويسندگان ايران در تبعيد به تاريخ ماه مه 

به منصور و من واگذار شد و ما تا شماره ی بيستم آن را با گزينش آثاری چون 
شعر، داستان، مقاله و نقاشی از نويسندگان عضو و غير عضو کانون، درون 

بدبختانه کار ما، به دليل دوری از اروپا که محل . مرز و برون مرز منتشر کرديم
اصلی تمرکز اعضای کانون است از يک سو و اختالفات درون کانون و کناره 

 .گيری کادرهای قديمی از آن از سوی ديگر انعکاس چندانی نيافت
پيرامون خودکشی  1381منتشر شده در " دفترهای کانون" 15در شماره ی 

يادداشت "شاعر حسن هنرمندی در پاريس من چند سطری نوشتم که زير عنوان 
امسال :"در آنجا می خوانيم. به امضای منصور و من چاپ شد" ويراستاران

صدمين سال تولد صادق هدايت است و با اين وجود خودکشی دردناک حسن 
چرا . هنرمندی در پاريس خاطره ی مرگ هدايت را در ذهن ما زنده می کند

به زندگی خود در پاريس پايان می دهد و  1330در " بوف کور"نويسنده ی 
و بودلر  (Geide)چگونه است که در همان شهر شاعر و مترجم آثار ژيد

(Baudlaire)  خود را می کشد؟ آيا ميان خودکشی و دوری از وطن،  1381در
پيوندی وجود دارد؟ شگفتا که در ايران حکومتی خودکامه جان نويسندگان آزاده 

را با بی رحمی تمام می گيرد و در تبعيد نويسنده ی ايرانی قاتل جان خود می 
البته هر خودکشی ريشه های شخصی و اجتماعی ويژه ی خود را دارد، اما ! شود

بی گمان نمی توان انکار کرد که دشواری های ناشی از انطباق با محيط تازه، 
هنرمند نيز مانند . فرد مهاجر را به سوی تنهايی، نوميدی و خودکشی می کشاند

بهترين روش برای گسترش . هر فرد ديگر نياز به روابط اجتماعی دارد
پيوندهای هنرمندانه، تشکيل محفل های محلی است که به نوبه ی خود، محيط 

آفتاب و عشق هر دو الزمه ی . مساعدی برای آفرينش هنری به وجود می آورد
 ."بکوشيم تا با نشان دادن گرمای بيشتر، از سردی هوا بکاهيم. زندگی است

 
 ـ موقعيت دردناک 4

درگير موقعيت سختی شده بود که خود در  2009منصور خاکسار از آوريل 
نام می " زخم کشنده"و " بيماری بی درمان"يادداشت های خودکشی اش از آن به 

او در طی اين مدت با برخی از دوستان خود از تمايل به خودکشی حرف . برد
برای نمونه، يک . می زد و احتماًال در فکر و عمل مقدمات آن را فراهم می کرد

هفته پيش از اقدام به خودکشی، وقتی که به عادت معمول شب پنجشنبه به خانه ی 
من آمده بود تا با يکديگر ديوان شاعران کهن را بخوانيم به خواهش من شعری را 

که احمدرضا احمدی در سوگ مهتاب دختر علی ميرزائی ويراستار مجله ی 
من به او گفتم که . سروده بود برايم خواند) 1388، زمستان 84شماره " (نگاه نو"

مهتاب خودکشی کرده و خود را از باالی ساختمان بلندی در تهران به پايين 
او همچنين در ". کاش من هم چنين کنم! چه شجاعتی:"او گفت. انداخته است

شاعری آشنا به ظرفيت : حقوقی"آخرين مقاله ی چاپ شده ی خود زير عنوان 
 و راهنمای شعری (در سوگ شاعر اصفهانی محمد حقوقی " های پنهان در کالم
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 کوک
 شهال بهاردوست

 
 تا دوباره چشمهايم کجا کوک؟ 
 ساز رفتنم به دورها چرا کوک؟

 کوک لبهایِ  آبی کی شکافته می شود؟
 تا دوباره، کوک، مست و ملنگ
 غش غش، دوباره شوخ و شنگ
 .با او بنوشم، مست، ازآدم دور 

 تا دوباره بيايد
 تا دوباره در شگفتیِ  چين چين پيراهنها

 بدوزيم، بچسبيم
 بغل به بغل

 من بميرم اگر نبيينم
 چشم در چشم

 اگر ندوزم 
 آسمان، دريا با من 
 صحرا، آفتاب با تو
 من بميرم اگر نبينم

 در آغوشِ  آسمانش 
 اگر اوج نگيرم 
 من تا دوباره
 تو تا دوباره

 حتی ما پاره، پاره
 تا سپيده عاشقانه 

 چّکه چّکه در هر فصل 
 جفت، جفت

 با دانه های انگور يا انار
 ميان باغ، با عطر ياس يا نازِ  سار

 واژه به واژه تا ميان خواب
 روی موهایِ  سياه يا سفيد 

 ترانه ای با تمّنا
 تکرار، تکرار

؟ من مطمئن هستم که اگر منصور اين فرصت را به "زيستن متعهد کرده است
اش را التيام می داد و او دوباره می "زخم کشنده"خود داده بود آرام آرام زمان 

يعنی تنها چيزی که به قول خودش " نوشتن"توانست با شور و نشاط هميشگی به 
حاال که او رفته، دخترهايش و . او را به ادامه ی زندگی واميداشت، بپردازد
 . دفترهای شعرش زندگی او را ادامه می دهند

  2010آوريل  5
 : پانوشت ها

تجربه ی ده سال : نشست های شنبه"ـ من در زمان حيات منصور در مقاله ی 1
درباره ی تحول از رياست ثابت به گردانندگی " يک جرگه ی ادبی در لس آنجلس

من "رجوع کنيد به کتاب من . ادواری نوشته ام بدون اين که از او نام برده باشم
 . 2006، نشر پگاه ـ افرا، کانادا، "مقاله ی ديگر 35خود ايران هستم و 

قصيده ی "که پيرامون کتاب " فرديت و سفری در مه"ـ برای خواندن مقاله ی 2
که پيرامون " اديسه يا انه ئيد؟"منصور است و همچنين مقاله ی " سفری در مه

شعر و سياست و بيست و "ی او است رجوع کنيد به کتاب "لس آنجلسی ها"کتاب 
اين دو مقاله به تازگی در . 1998، نشر باران، سوئد، "چهار مقاله ی ديگر

 .آنها را در لينک های زير ببينيد. شهروند بازچاپ شده است
5366=p?/com.shahrvand.www://http 
2932=p?/com.shahrvand.www://http 

نوشته ی شاهرخ مسکوب، جلد دوم، صفحه ی " روزها در راه"ـ نگاه کنيد به 3
 . 1379، انتشارات خاوران، پاريس، 719

 
 
 
 

 بيِد مجنون 
 فتح اله شکيبايی 

   
 بيِد مجنون ام 

 شاخه های بی قرارم 
 روزهای رفته را ماند 

 نابسامان ُو غبارآلود 
 و                       

 بلندای ام 
 غم ام را می نماياند 

 . بر کويِر تفته ی جان ام
 

 بيِد مجنون ام 
 در پريشانی به دنيا چشم بگشودم 

 تا پريشان تر روم از ياد 
 . در پريشان خانه ی دوران                         

 
 هر پرنده در قفس جان داد 

 هر شقايق بر زمين افتاد 
 برگی از من ريخت 

 و                       
 بدينسان 

 با دلی ناشاد 
 چهره در گيسو نهان کردم 

 . تا نبيند اشِک چشماِن مرا صياد
 

 بيِد مجنون ام 
 الله آسا 
 . غرقه در خون ام         
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 به گريه يعنی افتادن

 زيبا کرباسی
 
 

نفسم بريد مدد٠٠٠٠داد٠٠٠٠الی دو دال گير کرده انگشتم  
ام انگشت بريده٠٠٠٠حاال اين ميم الل  

 روی شستش رنگ نپاشم
 بپاشم
پاشم می  

ها هم که باشد بود خاک انبوه متعفن مرده  
افتيم سائيم و به گريه می ی هم سينه می ما به سايه  

 به گريه يعنی افتادن با سر در زندگی آمدم سالم
بزنی سی و چند زير صفر از پوستين و دستکش دست   در يخ
 کشيدن

 خفيف نبودن
 سخيف نبودن
 خوفيف نبودن

َاخ نبودن ٠٠٠خون و فين و گه و ُاف و تف   
 آآخ

بستنی بليس٠٠٠٠عشق شجاعت شيرينی است  
پسر٠٠٠٠پشم٠٠٠٠آدم٠٠٠٠توی اين هوا برف  

 هوای ترا در سر و پشت سر داشتم
 چرا که سرهای ما يکی بود و

های ما يکی و دست  
 ديگری در کار نبود و
.اگر بود در کار بود  

- 
- 

 دوشعر از پــُل فور  
 Paul Fort   1872-1960 

 ويدا فرهودی: برگردان
 
 

 
 Complainte du petit chevalمرثــيه ی اسب کوچک ● 

 اسب کوچک در آن هوای ناخوشايند ،
 !شگفت جسارتی داشت

 او اسب کوچک سپيدی بود،
 !همه در پـــَس، و او در پيش

 
 در آن چشم اندازِ  بی اقبال،
 هوا، هرگز مساعد نمی نمود

 بهاری هرگز نبود،
 !نه در پس، نه در پيش

 
 او اما همواره از جا بجايی مردان شهر، خوشنود بود، 

 بر فراز باران سياه کشتزارها،
 !همگی در پس، او در پيش

 
 کالسکه اش ُدم زيبا و وحشی اش را دنبال می کرد ،هميشه

 و همين بود مايه ی شادمانی اش
 !آن ها در پس ، او در پيش

 
 اما روزی، در ايام نامساعد، 

 در زمانی که بس معقول رفتار می کرد،
 در اثرصاعقه ای سپيد ،جان باخت

 !همگی در پس، او در پيش
 

 جان داد بی آن که هوای مفرح را احساس کند،
 !شگفت جسارتی داشت

 او جان باخت ، بی ديدنِ  بهار
 !نه در پس، نه در پيش

 
 La ronde autour du mondeحـلقـه گـِرد اگـرِد جهان ● 

 اگر تمام دختران جهان
 دست به دست هم می دادند،
 دايره وار، گـِرداگـردِ  دريا،

 فردا،
 .فردای پر اقبالی می شد

 
 اگر تمام پسران عالم
 دريانورد می شدند

 با قايق هاشان
 پـُلی زيبا می ساختند                            

 .بر فراز امواج
 

 !آن گاه می شد حلقه ای ساخت، پيرامونِ  جهان
 ...اگر تمام مردم عالم، دست به دست هم می دادند]آری[
 


