
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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 : تهيه و تنظيم
 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز شهال بهاردوست

http://www.akhbar-rooz.com 

 درخواست صدور مجوز راهپيمايي از سوي موسوي و كروبي 

 )خسرو باقرپور(”  بگذار زمان بگذرد“نگاهي به كتاب 
 )سيمين بهبهاني (شبي با در، در صدف  
 )سيمين دانشور(نقشبندان گلشيري 

 )محمد علي سپانلو(ام تو را بنويسم؟  آيا توانسته
 )مسعود نقره كار (” پوليتيك”ديوانه خانه ي

 :  سروده ها
 شهال بهاردوست، اسماعيل خوئي 

 ناصر زراعتي

 همه مخالفان تقلب در تلويزيون
 11 فرشته قاضی

متهم کهريزک، دبير کل حزب حامی 
 12 احمدی نژاد نازمين کامدار

 مصاحبه ايل مانيفستو با فريبا وفي
 زنان نويسنده پيشرو تر از مردان

 مارينا فورتي

13 

سفر به بطن امپراطوری : ايران 
  »ايو بورديون«پاسداران  

 انوشيروان بزرگمهر : مترجم 
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 بحران زنجيره يی و حلقه های مفقوده 
 15 اردشير زارعی قتواتی

 نقدی بر مصاحبه اخير عباس عبدی 
 16 بهداد بردبار 

جنبش زنان در يك سال اخير :  شهال الهيجی
 17 است صاحب سبك شده

 !ابهت به زندان ها باز می گردد
 19 يلدا آراسته

بيانيه ي زهرا رهنورد به مناسبت 
 روز زن در جمهوري اسالمي 

 -مسئول هيات سياسينامه سرگشاده 
اجرائي  سازمان فدائيان خلق ايران 

 به رهبران اروپااكثريت 
دولت آلمان را به پيگيري جدي 

 وضعيت داريوش شكوف 
  !فرا مي خوانيم

 روزنامه ي ورزشي گل توقيف شد
 ادامه ي اعتراض هاي كارگري در صنايع فلزي

 وقوع دو مورد تجاوز جنسي  و كودك   فوت يك
 گذشته در يك ماه

اسالو در  انفرادي 
گوهردشت، تحت 

 شكنجه است 

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

اطالعيه اتحاد بين 
المللي در رابطه با 

انتقال منصور اسالو به 
بند اطالعات زندان 

 رجايي شهر 
 نامه به فروغ تاجبخش 

 )مادر لطفي(

تو را هرگز نديدم ولي هميشه با 
نامه ي يك زن زنداني  -تو هستم 

 به شيرين علم هولي 

ديدار فعالين دانشجويي شيراز با 
 خانواده ي مجيد توكلي 
 پيام تشكر مجيد توكلي 

 از زندان اوين 
 زند سكوت بيشترين ضربه را به زندانيان مي: رضا معيني

 :شيرين عبادي
 دولت آلمان مسئول جان فيلمساز ناپديد شده ايراني است 

 هنوز چشم انتظار شناسايي عامالن هستيم: مادر اشكان سهرابي
 تعيين شعبه ويژه رسيدگي به متهمان طرح عفاف و حجاب

 در دادسراي تهران 
 اعتراض ،بازداشت، مجازات تهديد ابوالفضل فاتح در لندن
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 خبرها و گزارش ها

 درخواست صدور مجوز راهپيمايي از سوي موسوي و كروبي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .صبح امروز مهدی کروبی ميزبان ميرحسين موسوی بود

 
 :به گزارش کلمه،

در اين ديدار که با هدف بررسی مسائل و رخدادهای ماه جاری برگزار شد، 
و ) س(مهدی کروبی ضمن تبريک پيشاپيش ايام خجسته ميالد حضرت فاطمه

. و سالگرد رحلت ايشان را گرامی داشت) ره(روز زن؛ ياد و خاطره امام خمينی
کروبی با انتقاد شديد از فشارها و محدوديت های ايجاد شده برای برگزاری اين 

در آستانه سالگرد رحلت امام هستيم ودوست داريم همچون ساليان : سالگرد گفت
 .قبل اين مراسم باشکوه برگزار شود

سال های قبل جماران مرکز رفت و آمد گروه های : کروبی در ادامه افزود
حتی هرساله زندانيان مسلمان زمان شاه در مراسمی تحت . مختلف مردمی بود

در زمان حيات امام به ديدار ايشان ميرفتند و افراد “ خاطره با امام”عنوان 
پس از رحلت امام اين . خاطراتشان را برای امام و يکديگر بازگو می کردند

مراسم در حضور خانواده امام و ديگر بزرگان کماکان ادامه داشت ولی امسال به 
 .داليلی جلويش را گرفتند

 
در ) ره(نماينده امام در حج و بنياد شهيد و در باب وضعيت اکنون امام خمينی

هم اکنون وضع امام و نامش را طوری محصور کرده اند که يک : جامعه گفت
گروه خاص فقط ميتواند درباره امام سخن بگويد و مراسم برگزار کند که حتی آن 

 !گروه خاص هم گروهی نظامی باشد
ميرحسين موسوی نيز در سخنانی از امام به عنوان يک چهره برجسته علمی و 

هم اکنون وضعيت کشور بگونه ای است که اين افراد : معنوی ياد کرد و افزود
امام متعلق به همه ی ماست و متعلق به همه . تصوير امام را نيز زندانی کرده اند

اما کاری که انجام شد اين بود که يک عده ای مهندسی کردند و . مردم است
تصويری که خودشان ميخواستند از امام بيرون دادند تا بتوانند سر قدرت باقی 

جماران مکانی خاطره انگيز بود و مردم با . بمانند که اين يعنی حصر کردن امام
ولی حاال در مراسمی کلی و  .عشق ميرفتند و با ياد امام تجديد بيعت ميکردند

سراسری در کشور برگزار ميکنند و باعث ميشوند آن همه خالقيت و شور و 
 .شوق از بين برود

 
بايد نسل قديم به نسل جوان کشور اين يادها و : نخست وزير دوران امام افزود

خاطرات و نيز ميراث گران بهايی را که امام به يادگار گذاشتند را منتقل کنند 
چرا که اين سالگرد، مراسم بزرگداشت امام نيست بلکه حصر تصوير امام 

 .خمينی است
در پايان اين ديدار مهدی کروبی و ميرحسين موسوی با امضاء نامه ای مشترک 
و ارسال آن به استانداری تهران؛ نسبت به برگزاری راهپيمايی مطابق با اصل 

 .را خواستار شدند ٨٨خرداد ٢٢قانون اساسی در سالگرد انتخابات ٢٧

 بيانيه ي زهرا رهنورد به مناسبت روز زن در جمهوري اسالمي 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
خانم زهرا رهنورد به مناسبت سالروز تولد فاطمه زهرا که در جمهوری 
اسالمی رسما روز زن خوانده می شود، بيانيه ای منتشر کرده و خواهان 

 . آزادی زندانيان سياسی شده است
جنبش سبز ضمن وحدت کم نظيرش : به گزارش کلمه، در اين بيانيه آمده است

در عين حال مشحون از تکثرهاست و اين طراوت و تنوع فرصت می دهد که 
به تمام رفتارهای زيبای بشری ارج نهيم و به تمام الگوهای عدالت طلب و 

 . آزادی خواه در سطح جهان احترام گذاريم
در عين حال در قلمرو باور و ايمان اسالمی به فاطمه زهرا تاسی می کنيم و 

 . در برابر شخصيت متعالی او سر تعظيم فرود می آوريم
لحظه ای فراموش نمی کنيم که آن بانو چه رنج های عظيمی برای ارتقا و 

پيشبرد اسالم به جان خريدند و بدن عنصريشان در اوج جوانی به خاک تيره 
پيوست اما راهشان و روحشان همچنان برای مومنان و آزاديخواهان مستدام 

 . خواهد ماند
اصالحات و در بطن آن جنبش سبز، مطمئن است که الزم است با نگاه نو 

روايت ) س(انديشی دينی و با رويکردی معاصر، شخصيت حضرت زهرا 
، نه تنها )س(اما، حضرت زهرا. های مدرن شناسانده شود-شده و به انسان

الگويی برای زنان بلکه، نماد تام و کمال اسالم است، که اين دين حنيف، به 
جای تأسف و تأثر است . تمامی در چهره و شخصيت ايشان متبلور شده است
به تدارک روز زن و ) س(که حاکميت فعلی، در شرايطی با تأسی به نام زهرا

ها از آن شخصيت و آن رفتار دينی فاصله -پردازد که فرسنگ-هفته زن می
گرفته و جهت عکس آن بانويی بوده است که آزادگی و عدالت طلبی فقط يکی 

های مومنان را -از ابعاد وجودی او بوده و وجه مثالی و الهيش هميشه قلب
 . نورانی و اميدوار کرده است

اعتقاد داشته ) س(توان پذيرفت که حاکميت به صديقه کبری، زهرا-آيا می
باشد، و تا اين حد دروغ بگويد، زنان و مردان را سرکوب کند و راه تنفس 

 ها، مسدود کند؟ -آزادی را با خفه کردن حلقوم
شگفتا در همين هفته و روز حاکميت ضجه کودکانی را که در فراق مادران 
زندانيشان ناله می کنند نمی شنود، آن بچه های مظلوم که در انتظار لطف و 
نوازش مادرانشان که يا در زندانند يا به خاک و خون خفته اند لحظه شماری 

 . می کنند و فرياد رسی جز خدا ندارند
حاکميت با ريشخند، به چهره مادرانی که پشت درهای زندان ها به اميد ديدن 
پسران يادخترانشان هاجروار اين سو و آن سو می دوند و تحقير می شوند و 

 . وعده سرخرمن می بينند نگاه می کند
زنانی که مرد خانواده شان مدت هاست که در گور خفته يا در زندان تهديد و 
شکنجه شده اند، مادرانی که آرزوی دامادی و عروسی و تحصيل جوانانشان 

را به جای جشن بر سر گورشان سوگواره غم و آه می گيرند و فستيوال اشک 
 . و افسوس برگزار می کنند

 . اينک روز زن و هفته زن به نام نامی حضرت زهرا فرا رسيده است
به حاکميت فعلی اعالم می کنم اين فرصت بزرگ را غنيمت شماريد و يکبار 

مناسبت ها هميشه نبايد بهانه . هم که شده صدق گفتار و عملتان را ثابت کنيد
آزادی دزدان و آدم کشان باشد يکبار هم مناسبت ها را بهانه آزادی زندانيان 

 . سياسی قرار دهيد
آزاد کنيد و اين اقدام را با زنان ) س(همه زندانيان را به پاس بزرگداشت زهرا

زندانی آغاز کنيد، مطمئن باشيد کوچک نمی شويد و کسی نمی گويد جا زده 
 . ايد

سپس در مراحل بعدی آزادی مطبوعات، آزادی های فردی، عدم دخالت در 
تا آزادی و مردمساالری ميسر … زندگی خصوصی مردم،انتخابات آزاد و

 . شود
علما و مراجع «خانم زهرا رهنورد در پايان بيانيه ی خود به نام زنان، از 

حاکميت را وادار به آزادی زندانيان  »با دم مسيحائيشان«خواسته است  »عظام
 .و پاسخ به مطالبات مردم نمايند
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 اجرائي  -مسئول هيات سياسينامه سرگشاده 
 به رهبران اروپاسازمان فدائيان خلق ايران اكثريت 

  
  

 
 
 
 

 آقای هرمان وان رومپوی، رئيس شورای اروپا
 آقای ژوزه مانوئل بارزو، رئيس کميسيون اروپا

 رزی بوزک، رئيس پارلمان اروپاجآقای 
 اتحاديه اروپا خانم کاترين اشتون نماينده عالی سياست خارجی و امنيتی

 خانم باربارا لخ بيلر، رئيس گروه ارتباط با ايران در پارلمان اروپا
   

 خانم ها و آقايان،
آقای منوچهر متکی، وزير امور خارجه جمهوری اسالمی مطلع شديم که  

ايران، در تاريخ يک و دو ژوئن با مقامات اتحاديه اروپا در بروکسل 
ما به عنوان بخشی از اپوزيسيون ايرانی، مايليم تأکيد . ديدار خواهد داشت

کنيم که آقای متکی از سوی محافلی در جمهوری اسالمی ايران منصوب 
شده است که مسئول جنايات عليه مردم ايران در تالش برای خاموش 

 .کردن صدای مردم اند
حال که آقای متکی با مقامات اتحاديه اروپا گفتگو خواهد کرد، ما از شما 

به عنوان طرف های مذاکره بين المللی با مقامات ايران می خواهيم 
موضوع حقوق بشر در ايران را در دستور مذاکره با آقای متکی قرار 

ما اکيدا از شما می خواهيم از آقای متکی درباره اين موارد اخير . دهيد
 :نقض حقوق بشر در ايران توضيح بخواهيد

 صادر شده  های صورت گرفته و احکام اعدام ـ اعدام 
نگاران و ساير  ـ بازداشت گسترده فعالين سياسی، دانشجويان، روزنامه

 شهروندان
 ها ها و فيلتر کردن سايت ـ بستن روزنامه

 نگاران و فعالين جنبش اعتراضی ـ آواره کردن رونامه
 ـ سرکوب جنبش اعتراضی 

 ـ بيدادگاه های حکومت و صدور حکم های سنگين 
 ـ پيگرد بهائيان 

ما اکيدا از شما می خواهيم دولت ايران را به پذيرش ناظران حقوق بشر  
 .پارلمان اروپا فرا خوانيد

 با احترام 
 )اکثريت(هيات سياسی اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران 

 بهروز خليق
 ٢٠١٠ماه مه  ٣٠

 

 ادامه ي اعتراض هاي كارگري در صنايع فلزي
 

 خبرگزاری هرانا 
آارگران آارخانه    اي آه در پرداخت مطالبات معوقه        درپي تاخير خبر چند هفته       -

 .هاي آارگري دراين شرآت ادامه دارد صنايع فلزي به وجود آمده است اعتراض
وگو با خبرنگار     به گزارش ايلنا، جمعي ازآارگران آارخانه صنايع فلزي درگفت         

 .آارگر اين آارخانه خبر دادند 250هاي آرام  ايلنا از ادامه اعتراض
آارگران آارخانه صنايع فلزي در چند هفته گذشته به نشانه اعتراض به آنچه آه                

شود چند نوبت دست از آار         ماه حقوق پرداخت نشده عنوان مي        6پرداخت نشدن   
 .اند آشيده در محوطه دروني و اطراف آارخانه تجمع آرده

هاي بهار و زمستان       به گفته آارگران اين مطالبات معوقه شامل حقوق برخي ماه           
 .ماه سال جاري است سال گذشته و فروردين

آن ها همچنين مدعي هستند آه آارفرما چندين بار با دادن وعده پرداخت اين                          
 .نتيجه بوده است مطالبات آنها را به ادامه آار فراخوانده است آه تمامي آنها بي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روزنامه ي ورزشي گل توقيف شد
 

 خبرگزاری هرانا 
را توقيف و   "  گل"هيأت نظارت بر مطبوعات در آخرين جلسه خود روزنامه ی             

 .روزنامه ی ديگر تذکر داد 10به 
رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد  روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطالع

خرداد، هيأت نظارت بر مطبوعات         10اسالمی اعالم کرد که در جلسه امروز            
" گل"روزنامه  :  گيری شد   موضوع تخلفات نشريات مطرح و به شرح ذيل تصميم         

 6به دليل انتشار و تصاوير و مطالب خالف عفت عمومی و تخلف از بند دو ماده    
آن    12قانون مطبوعات و به علت اصرار بر تخلفات، به استناد تبصره ماده                          

 .قانون توقيف و موضوع جهت رسيدگی به مرجع قضايی ارسال شود
های کشور و پخش      به دليل افترا به مقامات، نهادها و ارگان        "  بدر"ماهنامه محلی   

قانون   6ماده    11و    8شايعات و مطالب خالف واقع به دليل تخلف از بندهای                   
آن قانون توقيف و موضوع جهت رسيدگی          12مطبوعات، به استناد تبصره ماده       

 .به مرجع قضايی ارسال شود
به دليل تخلفات محتوايی و شکلی تذکر داده شود و            "  البرز ورزشی "به روزنامه   

به علت اصرار بر تخلفات، موضوع جهت رسيدگی به مرجع قضايی ارجاع                        
 .گردد

مورد   2تذکر به دليل      2هر يک    "فرهيختگان"و  "  وطن امروز "های    به روزنامه 
 .قانون مطبوعات داده شود ۶تخلف از مفاد ماده 

آرمان روابط  "،  "جهان اقتصاد "،  "يزد  آفتاب"،"مردم ساالری "    های  به روزنامه 
" البرز ورزشی  "،   "کارون"،   "جهان صنعت  "،   "جمهوری اسالمی  "،   "عمومی

" هنر موسيقی "،  "بهداشت روان و جامعه   "   :و هم چنين نشريات   " خبر ورزشی"و
 .به دليل تخلفات محتوايی و شکلی تذکر داده شود" راه"و 
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 )مادر لطفي(نامه به فروغ تاجبخش 
 
 
 
 

 :اخبار روز
 

 !مادر فروغ عزيز
خبر به خطر افتادن تندرستی ات و بستری شدنت در بيمارستان، واهمه ای 

يورش ماموران امنيتی رژيم به خانه . غريب و هراسی هولناک در دلمان افکند
ات و جلوگيری از برگزاری مراسم سالگرد اعدام فرزند قهرمانت انوشيروان 

آرزوی . لطفی، ترا شوک زده کرد و قلب مهربان و دريايی ات را آشفت
بزرگ تک تک ماست که در کنار تو و در پناه دستهای گرم و دم جانبخش و 

گلخند جانفزای تو بتوانيم جشن بزرگ آزادی را در ميهن مصيبت زده مان 
برگزار کنيم و به پاس آن همه پايداری و قهرمانی در بيست و چند سال گذشته 
و پيش از آن، خرمن خرمن گل به پای تو و ديگر مادران قهرمان ايران زمين 

 .نثار کنيم و ياد عزيزان به خون خفته را در گستره ايران گرامی بداريم
قلب بزرگ و گرمت همواره تپنده، چشمان گرم و زيبايت هميشه پر فروغ و 

 . جان عزيز و شيفته ات همواره گرمی بخش دلهای ما باد
 

 :امضاها
تابان، سيامک سلطانی، . فريدون احمدی، حسن نايب هاشم، آينده ازاد، ف

رحيم قيومی، تونيا ولی اوغلی، مرسده محسنی، نسرين اباذری، چنگيز 
اميری، مهرداد بابالويی، کريم شام بياتی، ميترا يوسفی، گيل آوايی، حسن 
جعفری، شهال بهاردوست، حجت نارنجی، عسگر آهنين، علی پورنقوی، 

داريوش مرادی، ليدا حسينی نژاد، دنا بابا احمدی، غلی صمد، بانو صابری، 
مينا لبادی، امير سپاسی، علی ملک زاده، مسعود فتحی، فرزانه عظيمی، 
سيروس ملکوتی، نوشين شاهرخی، شهال فريد، اسماعيل خطايی، حمزه 

، فاطی گلشايی، نسرين نوروزی، احمد )پاکزاد(فراهتی، منير فرهودی 
احمدزاده، تاراز چراغی، اکبر دوستدار، مليحه زهتاب، پويا عزيزی، نسرين 
حميدی، حميد حميدی، مژده امجدی، خسرو باقرپور، رضا کاويانی، منوچهر 

مقصودنيا، ماشااله سليمی، داود نواييان، خسرو خسروی، کيانوش توکلی، 
مهرآفرين ثابتيان، مريم افشاری، محمود معمارنژاد، مينا ايرانی، مليحه 

 محمدی
 

 پيام تشكر مجيد توكلي از زندان اوين 
 

 : اخبار روز
مجيد توکلی دانشجوی زندانی ضمن تماس تلفنی با نزديکان خويش از بهبود 

 . نسبی وضعيت جسمانی خود خبر داده است
 : به گزارش دانشجو نيوز، متن اين پيام به شرح زير است

در روزهای اخير اينجانب در اعتراض به عمل غيرقانونی و ظالمانه مسئولين 
زندان در انتقال بنده به سلول انفرادی، دست به اعتصاب غذای خشک زده 

هم اينک به حمداهللا و به مدد حمايت های هم ميهنان عزيز در اقصی نقاط . بودم
دنيا به خواسته ابتدايی خويش مبنی بر برخورداری از حقوق ابتدايی يک 

 . زندانی دست يافته و به بند عمومی انتقال گشته ام
هم اينک که اوضاع جسمی ام به تدريج رو به بهبود می گذارد الزم می دانم تا 

ضمن پاسداشت همبستگی های صورت گرفته با بنده و خانواده ام، از هم 
وطنان عزيز در خواست کنم تا اين حرکات اعتراضی و نيز جنبش های اعالم 

. همبستگی با ساير زندانيان سياسی و خانواده های اين عزيزان استمرار يابد
هم اينک صدها تن از فرزندان اين مملکت به بهانه های واهی و تنها به علت 

بيان عقيده خويش و اعتراض مسالمت آميز در زندان و تحت فشار قرار دارند 
 . و بعضا خطر مرگ ايشان را تهديد می کند

 بنی آدم اعضای يکديگرند، که در آفرينش زيک گوهرند 
 چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار 

 به اميد آزادی تمامی زندانيان سياسی 

اطالعيه اتحاد بين المللي در رابطه با انتقال منصور اسالو به 
 بند اطالعات زندان رجايي شهر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
اطالعيه اتحاد بين المللی در رابطه با انتقال منصور اسانلو به بند اطالعات 

 زندان رجايی شهر 
منصور اسانلو را فوری و بی قيد و ! دست از توطئه های پشت پرده برداريد

 ! شرط آزاد کنيد
, مه ٢٩, خرداد ٨به گزارش خبرگزاری هرنا و آخرين خبرهايی که روز شنبه 

به ما رسيده است شخصی بنام سيد محمد روح اهللا هاشمی از منصور اسانلو به 
حفاظت زندان رجايی شهر شکايت کرده که اسانلو در زندان به زندانيان 

هاشمی فرد قاتلی است که به جرم قتل برادر و همسر برادرش . آموزش ميدهد
در اين شکايت همچنين مطرح شده است که منصور اسانلو به . زندانی است

خامنه ای و احمدی نژاد توهين ميکند و به زندانيانی نيز که از آنها حمايت 
گفته ميشود که اين شکايت به تحريک . ميکنند برخوردهای توهين آميزی دارد

بر اثر . انجام گرفته است, کرمانی و فرجی, رئيس و معاون زندان رجايی شهر
اين شکايت منصور اسانلو ابتدا به بند معتادان و سپس به بند اطالعات زندان 
 . رجايی شهر منتقل شده و تحت فشارهای جسمی و روحی شديدی قرار دارد

اتحاد بين المللی بويژه با توجه به وضعيت جسمانی اسانلو ضمن محکوم کردن 
اين توطئه ها عليه مدير سنديکای کارگران شرکت واحد خواهان آزادی فوری 

ايشان بوده و از تمام سازمانها و تشکلهای کارگری ميخواهد که ضمن 
محکوميت اين توطئه در خواست آزادی فوری و بی قيد و شرط ايشان با ما 

 ! همصدا شوند
 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

 

 ديدار فعالين دانشجويي شيراز با خانواده ي مجيد توكلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخبار روز 
جمعی از فعالين دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی شيراز و : گزارش دريافتی

 .چند تن از شخصيتهای اصالح طلب با خانواده مجيد توکلی ديدار کردند
در اين ديدار که در منزل خانواده توکلی صورت گرفت، حضار ضمن 

قدردانی از پايداری های مجيد توکلی با خانواده وی گفتو گو کردند و آخرين 
علی توکلی، برادر مجيد توکلی . وضعيت وی را از خانواده اش جويا شدند

گفت هنوز هيچ دليل واضحی برای اينکه چرا مجيد را به بند انفرادی منتقل 
کردند اعالم نشده است؛ ولی احتماال از جمله داليل انتقال مجيد به بند انفرادی، 

وی همچنين اعالم . انتشارآخرين مطلب وی به نام برای تغيير از زندان بود
 .کرد که مجيد همچنان از مالقات با وکيل خود محروم است

در اين ديدار مادر مجيد توکلی نيز ضمن تشکر از دانشجويان گفت تمامی اين 
تماس ها و اين ديدارها به من و خانواده روحيه می دهد و همه شما برای من 

حين اين ديدار مجيد توکلی با منزل تماس گرفت و با مادرش . يک مجيد هستيد
صحبت نمود و اعالم کرد که چند ساعتی است که به بند عمومی منتقل شده و 

 .اعتصاب غذای خود را شکسته است
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 اسالو در انفرادي گوهردشت، تحت شكنجه است 
 
 

 
 : اخبار روز

منصور اسالو رئيس هيات مديره ی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس 
رانی تهران و حومه، به سلول های انفرادی بند سپاه در زندان گوهردشت کرج 

 .منتقل شده و تحت فشار و شکنجه های روحی قرار دارد
به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران، او سه روز است که در 

 .انفرادی و تحت فشار قرار دارد
معروف  ۵منصور اسالو از بند  ١٠:٣٠خرداد ماه حوالی ساعت  ٨روز شنبه 

به بند متادون که از چهارشنبه سوری در آنجا بسر می برد به سلول های 
او . انفرادی بند سپاه که در دست بازجويان وزارت اطالعات است منتقل گرديد
از زمان انتقال تا به حال تحت بازجوئی و فشارهای غيرانسانی بازجويان 

 .وزارت اطالعات قرار دارد
گفته می شود علت انتقال وی به انفرادی، پرونده ای : اين گزارش می افزايد

او را اين بار به ارتباط با . است که فروردين ماه عليه او گشوده شده است
بازپرسی دادگاه  ۶اين پرونده تازه در شعبه ی . متهم کرده اند »معاندين نظام«

 .انقالب کرج به جريان افتاده است
 ۵بنابر گزارش فوق، مدتی پيش کمسيون پزشکی پزشک قانونی که با حضور 
پزشک متخصص تشکيل جلسه داده و چنيدن ساعت منصور اسالو را معاينه 

ی پزشکی کرده بود، نظر به وضعيت و شرايط جسمی او، اقداماتی را توصيه 
 .کرده بود که عمال می بايست به ازادی اين رهبر کارگری منجر شود

منصور اسالو در ماه های اخير پيش از هر مناسبتی تحت فشا ر و اذيت و 
 .آزار قرار گرفته است

 روسيه مدت هاست از احمدي نژاد ناراضي است 
 

 : اخبار روز
انتقادات تند محمود احمدی نژاد از سياست های دولت روسيه، اختالفات دو 

کشور را آشکار کرده است و اکنون در روسيه از اختالفاتی که سال هاست بين 
دولت اين کشور با دولت محمود احمدی نژاد وجود دارد، به طور آشکارتری 

 . سخن می رود
بيزنس اف "يه گزارش خبرگزاری ريانووستی ميخاييل زاداروژنی خبرنگار 

در مقاله ای که در پايگاه اينترنتی اين راديو منتشر شده در اين باره با " ام
اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد و پاسخ های مقامات روسی به وی می 

غرب هم اکنون از اختالف نظرات جدی ميان مسکو و تهران طی دو : نويسد
اما در حقيقت به گفته ناظران، مسئولين روسيه . دهه اخير سخن می گويد

او دائما . مدتهاست که از سياست های رييس جمهور ايران ناراضی هستند
پيشبينی عملکرد غير قابل . تالش می کند تا مسکو را در برابر غرب قرار دهد

مدير انستيتوی " يوگنی ساتانوفسکی. "پيشبنی احمدی نژادی بسيار دشوار است
همه : "مطالعات اسرائيل و خاور نزديک درباره دورنمای اين اوضاع می گويد

بعبارت ديگر آنها ثبات عمل چندانی . چيز مطلقا به مقامات ايرانی بستگی دارد
باالخره ما طی دهه اخير بارها ايران را از شرايط بحرانی مختلف . ندارند

بيرون کشيديم و سياست روسيه نمی تواند تا ايد حکم چتر و يا ابزاری برای 
 ". سياستمداران ايرانی داشته باشد

معاون " آلکسی ماکارکين"مولف در بخش ديگری از مقاله خود به سخنان 
رييس مرکز فناوری های سياسی اشاره می کند که به نوبه خود اعالم کرد که 
اين جريان بعيد به نظر می رسد که به طور جدی بر همکاری های روسيه و 

خارج از " ٣٠٠-اس"سيستم های موشکی : "وی گفته است. ايران تاثير گذارد
تحريمات احتمالی قرار خواهند گرفت و تحويل آنها کامال امکان پذير است 

البته اگر احمدی نژاد جنجال ديگری به پا نکند که با توجه به روحيه وی کامال 
نيز همه چيز به ايران بستگی ) بوشهر(درباره نيروگاه اتمی . امکان پذير است

اگر حکومت ايران موضع قابل قبولی اتخاذ کند، احتمال اتمام آن وجود . دارد
مولف در نهايت چنين مقاله خود را جمع بندی می کند که اکثر ". دارد

کارشناسان بر اين عقيده اند که نيروگاه اتمی بوشهر دير يا زود به پايان خواهد 
مسکو اگرچه متعهد : نظامی دشوارتر است-رسيد اما مسئله همکاری های فنی

را به ايران تحويل خواهد داد اما برای اجرای " ٣٠٠-اس"شده که سيستم های 
 .آن تعجيلی از خود نشان نمی دهد

  -تو را هرگز نديدم ولي هميشه با تو هستم 
 نامه ي يك زن زنداني به شيرين علم هولي 

 
 
 
 
 
 
 

 
 خبرگزاری هرانا

تا وقتی که در زندان بودی شايد هيچگاه صدای مرا نمی شنيدی ولی اکنون که 
به پرواز درآمده ای شايد در تقاطع ابديت، صدای مرا که در آخر دنيا يعنی 

 . زندان با تو نجوا ميکنم از هر کسی بهتر بشنوی
خواهرم شيرين من هم همان ستم مضاعفی را که تو تجربه کرده ای چشيده ام 

هميشه فکر ميکردم که جنگ دو طرف دارد که يکی حق خودش را می … 
نزاع پيوسته بر سر اين …خواهد بگيرد و يکی حق ديگران را برای خودش

ای عجب که آنکه فقط حق خودش را ميخواهد بعضا يا .. و !! بوده و هست 
و آنکه حق ديگران را !!! عموما تروريست لقب ميگيرد ، همانگونه که تو 

ولی خواهر عزيزم من … برای خود ميخواهد به اين صفت متصف نمی شود 
از قعر زندان به تو در عرش آزادی ميگويم و اطمينانت می دهم که من 

شايد من هم مثل تو نه قلم گويايی داشته باشم و … هيچگاه اينگونه نخواهم بود 
ولی قلبی دارم آکنده از مهر و محبت تو و امثال تو …نه نام و نشانی مطرح 

 . که بی هميچ نام و نشان و چشم داشتی اينگونه حماسه آفريدی
نه جايزه پوليتزر، نه نوبل ادبيات، نه جايزه جشنواره کن و نه هيچ چيز ديگر 

ولی آنچه تو با خونت به تصوير کشيدی ، هيچ هنری قادر به بيان آن نيست … 
چرا که اينگونه در همه اثر کرد و بخشی از وجود همه و تاريخ شدی ، اين 

 . همان مفهوم حيات است و زندگانی 
خواهرم شيرين ، تو به من آموختی که ظالم و ظلم تنها با ابزار سرکوب و 

بر ما ستم نمی کنند بلکه پيش از اينها با انديشه و ايدئولوژی مسلط و … اعدام 
بطوريکه خيلی ها با ترسی آلوده … جا انداخته اش، پنجه در گلويمان ميفشارد 

به ترديد و لرزان از تو سخن گفتند چون تا بوی ترروريسم و خشونت ولو به 
دروغ و اتهام هم کارا و موثر است و بوالعجب که خط قرمز قاتلين به افراط و 

که اين طايفه … دقت توسط برخی مقتولين احتمالی هم به رسميت شناخته شده 
 !! حتی به توسط ظاهرا دوستان …از کشته ستانند غرامت 

را به کار برده و به تلويزيون آمدند و به همه چيز " عقالنيت "آنها که ابزار 
پشت پا زده و مدعی ايجاد تغيير حتی در علوم شده اند حرفهايشان قابل بررسی 

و قابل توجه قلمداد شد ، ولی تو که تنها دارييت قلبی آکنده از عشق بود و 
گويی که در بازار مکاره انديشه گری و عقالنيت خريداری نمی … صميميت 

!! يابد ، چون پيشتر قاتلين تو ، ارزش گذاری بر اين را منع کرده اند و تابو 
و جماعتی که !! … مقرر شده که راه تو مارک خشونت بگيرد و تروريسم 

تمکين کردند ولی تاثير خون تورا چگونه توجيه ميکنند؟ که اينگونه همه را به 
 … حرکت درآورد 

خواهر شهيدم شيرين من يک زندانی عادی و متاسفانه تحصيل کرده ام که فکر 
ميکردم هر کس به ميزان آگاهی اش عمل ميکند ولی تو نشان دادی که هر کس 

… و ديگر اينکه مجلس افروزی ز شمع است … به ميزان عملش آگاه است 
و تو با سوختن جان خود شب را برای همه … از پروانه نيست … آری 

حال اگر پروانه هايی در اين روشنايی به … روشن کردی از جمله من 
 … همديگر دسته گل هديه می دهند ، مفت چنگشان باد 

در آخر به خاطر همين روشنايی که تو به زندگی من دادی، من هم اگر توفيق 
ندارم ولی جانم را …يافتم و در راه تو شدم چيزی مثل جايزه پوليتزر و کن و 

 … به تو تقديم می کنم … 
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 اسرائيل امدادگران صلح را كشت 
 

 : بی بی سی
 
 
 
 
 
 
 

کماندوهای اسرائيلی در کشتی های حامل مواد امدادی برای نوار غزه پياده شده 
اند و منابع اسرائيلی از احتمال کشته شدن بيش از ده تن در اين عمليات خبر داده 

 .است
، شبکه های تلويزيونی ترکيه تصاويری ار )مه ٣١(خرداد  ١٠بامداد دوشنبه، 

عمليات کماندوهای ارتش اسرائيل را نشان دادند که از هلی کوپتر در تعدادی از 
شناورهای حامل مواد امدادی که به قصد شکستن محاصره اقتصادی باريکه غزه 

 .عازم اين منطقه بودند پياده شده بودند
ساعاتی پس از پخش اين خبر، به نقل از سخنگوی ارتش اسرائيل گزارش شد که 

بيش از ده تن در اين عمليات جان خود را از دست داده باشند اما " احتمال دارد"
منابع خبری فلسطينيان شمار کشته شدگان را بيشتر و تا بيست تن گزارش کرده 

 .اند
همچنين، در اين عمليات چند نفر زخمی شده و به بيمارستان های اسرائيل انتقال 

يافته اند و به گفته مقامات اسرائيلی، ده تن از نظاميان اين کشور نيز در ميان 
 .زخمی ها بوده اند

به گفته سخنگوی دولت اسرائيل، سرنشينان کشتی با استفاده از اسلحه گرم به 
مقابله با کماندوهای اسرائيلی پرداختند و نظاميان اسرائيلی نيز به مقابله با آنان 

پرداختند اما پيشتر به نقل از منابع ارتشی گزارش شده بود که نيروهای اسرائيلی 
 .هدف حمله با اسلحه سرد قرار گرفتند

برخی خبرگزاری ها گزارش کرده اند رائد صالح، از رهبران نهضت اسالمی 
در اسرائيل، سازمانی که هدف آن گسترش اسالمگرايی در ميان فلسطينيان ساکن 

اسرائيل است، در حمله نيروهای اسرائيلی به کشتی های امداد رسانی به شدت 
 .زخمی و يا کشته شده است

در عمليات توقف " وقوع تلفات"يکی از وزيران کابينه اسرائيل تاسف خود را از 
کشتی ابراز داشته اما سازمان های فلسطينی، ضمن اعالم آمادگی برای 

برگزاری تظاهرات، از تمامی طرفداران فلسطينيان خواسته اند در برابر 
 .سفارتخانه های اسرائيل در سرتاسر جهان دست به اعتراض بزنند

در ساعات اوليه بامداد، رسانه های ترکيه خبر دادند که در عمليات واحدهای 
هلی برد ارتش اسرائيل که به منظور جلوگيری از حرکت اين شناورها صورت 

گرفت، تعدادی از سرنشينان کشتی های امدادرسانی زخمی و کشته شده اند و 
شبکه های تلويزيونی ترکيه تصاويری از عمليات نيروهای اسرائيلی را پخش 

کردند که زدوخورد بين آنان و گروهی از سرنشينان کشتی های امدادرسانی را 
 .نشان می داد

عمليات ارسال مواد امدادی برای غزه توسط يک سازمان غير دولتی ترکيه 
 .سازمان داده شده و اکثر سرنشينان اين کشتی ها نيز شهروندان ترکيه بوده اند

در گزارش های رسانه ای ترکيه آمده بود که حمله کماندوهای اسرائيلی به کشتی 
های امدادرسانی عازم نوار غزه حدود يکصد کيلومتری سواحل غزه و در آب 

 های بين المللی روی داده است
کاروان دريايی متشکل از شش شناور حامل مواد امدادی روز گذشته سواحل 

قبرس را به مقصد سواحل نوار غزه ترک کردند در حاليکه دولت اسرائيل 
هشدار داده بود که به داليل امنيتی، به خصوص برای جلوگيری از احتمال قاچاق 

اسلحه برای تندروهای فلسطينی مستقر در غزه به اين کشتی ها اجازه ورود به 
 .آب های غزه را نمی دهد

سازمان دهندگان اين عمليات امدادرسانی گفته بودند که اين کشتی ها حامل حدود 
ده هزار تن اقالم اساسی از جمله سيمان و مواد ساختمانی هستند که اسرائيل 

 .ورود آنها به غزه را به شدت محدود کرده است
منابع امنيتی اسرائيل گفته بودند که تندروهای فلسطينی از اين مواد برای ساختن 

تونل های مرزی به منظور ورود غيرقانونی اسلحه استفاده خواهند کرد اما 
سازمان دهندگان اين عمليات امدادی اين مواد را برای بازسازی تاسيسات 

به شدت  ٢٠٠٨-٩زيربنايی غزه ضروری دانسته اند که در جريان جنگ سال 
 .آسيب ديد

 دولت آلمان را به پيگيري جدي وضعيت
  !داريوش شكوف فرا مي خوانيم 

 ليال جديدی
 
 
 
 
 
 
 

 
برای دولتهايی که همه "را به گفته خود " ايران زندان"داريوش شکوف که فيلم 

 3ساخته است، روز " چيز را می دانند و ملتهايی که هيچ چيز را نمی دانند
 .آلمان عازم فرانسه بود، ناپديد شد -خرداد هنگامی که با قطار از شهر کلن 

آقای شکوف در آخرين اثر خود به افشای رفتار غير انسانی شکنجه و تجاوز در 
اين فيلم . سياهچالهای رژيم جمهوری اسالمی عليه زندانيان سياسی پرداخته است

وی که به عنوان يک . در هفته های اخير در اروپا و آمريکا به نمايش گذاشته شد
کارگردان معترض به سرکوب و اختناق در جمهوری اسالمی شناخته شده است، 

، از شرکت آن دسته از فيلمها )آلمان -برلين " (برليناله"در ششمين جشنواره فيلم 
و فيلمسازان ايرانی که با هماهنگی و اجازه مقامهای رسمی جمهوری اسالمی به 

 .اين جشنواره ها راه پيدا می کنند، انتقاد کرد
پيشتر، داريوش شکوف در اعتراض به دولتهايی که رژيم جمهوری اسالمی را 

روزه  7با وجود نقض حقوق بشر به رسميت می شناسد، دست به اعتصاب غذای 
در برای دفتر مرکزی حزب سبزهای آلمان در برلين و اعتصاب غذای چهار 

 .روزه در برابر سفارت روسيه زده بود
سابقه جمهوری اسالمی در آدم ربايی و ترور مخالفان خود در داخل و خارج و 

به ويژه در هنگام اوج گيری اعتراضهای مردم، احتمال دخالت داشتن آن و 
اش در ناپديد شدن اين هنرمند مبارز را افزايش داده " فرنگی کار"مزدوران 

 .است
دولت و پليس آلمان موظف هستند که ناپديد شدن اين فيلمساز معترض ايرانی را 

 .به سرعت پيگيری و سرنوشت نامعلوم او را روشن کنند
با حمايت از اين هنرمند مبارز، از حقوق همه ايرانيان به ويژه هنرمندانی که در 

خدمت ميهن و هموطنان خود در امر افشای جنايتهای رژيم کوشا هستند، دفاع 
 .کرده ايم
" ايران زندان"اقدام به نمايش فيلم " جشنواره بين المللی سينمای تبعيد: "توضيح

در اطالعيه اين جشنواره آمده است که فيلم مذکور به زبان فارسی با . کرده است
ژوئن ساعت شش و نيم عصر در سينما هاگا، سالن  12زيرنويس انگليسی روز 

 .به نمايش گذاشته می شود) سوئد -گوتنبرگ (اصلی 
 :قسمتی از اين فيلم را اينجا مشاهده کنيد

http://www.youtube.com/watch?v=KBvKZ0isboY 
 

 تهديد ابوالفضل فاتح در لندن
 

 :جرس
شنيده شده که دکتر ابوالفضل فاتح رئيس ستاد تبليغاتی ميرحسين موسوی و  

 .موسس خبرگزاری ايسنا، در لندن به قتل تهديد شد
چند روز قبل چند نفر لباس . فاتح برای ادامه تحصيل در انگلستان به سر می برد

شخصی که خود را ماموران وزارت اطالعات جمهوری اسالمی معرفی می 
ماموران امنيتی با . فاتح در خانه نبود. کردند به منزل وی در لندن مراجعه کردند
اگر دست از پا خطا کنی، و بخواهی : "صراحت پيام خود را به همسر وی گفتند

به نفع ميرحسين فعاليت کني، حذفت می کنيم و اعالم می کنيم که منافقين ترا 
 ."کشته اند

با توجه به ترورهای خارج از کشور وزارت اطالعات که در زمان ری شهری 
و مدتي متوقف شده بود، بيم آن می رود که بخش خارجی   و فالحيان انجام

 .وزارت اطالعات حذف فيزيکی را در دستور کار خود قرار داده باشد
چند تن از فعاالن سياسی مقيم اروپا و آمريکا نيز اخيرا ايميلهای ناشناس تهديد به 

 .قتل دريافت داشته اند
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به شکل خودسرانه . اند نگاران ناعادالنه محاکمه شده اين روزنامه: رضا معينی
اما به هر . شوند ای در زندان نگاه داشته می اند و به شکل جبارانه دستگير شده

از جمله حق . صورت حال که در زندان هستند، به هر دليلی دارای حقوقی هستند
 .شان، مانند حق درمان اوليه

 .تعداد زيادی از زندانيان طی چند ماه گذشته با مسئله بيماری رو در رو بودند
خانم بدرالسادات مفيدی، همين امروز . آقای باقی نمونه مشخص اين مورد است

کنيم نيز وضع مشابهی داد و از وضعيت آقای کوهيار  که داريم صحبت می
. از آقای حسين رونقی ملکی نيز خبری نداريم. گودرزی هيچگونه خبری نيست

ما در . عيسی سحرخيز دومين باری است که دچار عارضه قلبی شده است
جمهوری اسالمی همواره از . ايم  اطالعيه آخر سازمان به آن اين موارد پرداخته

مجرمان عادی عليه زندانيان سياس استفاده کرده و امروز در زندان رجايی شهر 
شاهد آنيم که آقای احمد زيدآبادی، مسعود باستانی، رضا رفيع فروشانی با 

 .ای رو برو هستند مشکالت عديده
 

نگار يا  آيا سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعيت همه زندانيانی که روزنامه
هايی که اسمشان مطرح است يا  نگار اهستند اطالع دارد يا بيشتر چهره وب

 تر ند، مورد نظر است؟ شناخته شده
 

کنيم با نام و  تا آنجا که بتوانيم اطالعات به دست بياوريم، اين مسئله را طرح می
هايی که  اين توضيح را بدهم که در بعضی موارد حتی در ليست. نشان مشخص

کنيم بعضی از خانواده ها و برخی از وکال و حتی برخی از زندانيان  منتشر می
برای ما شخصيت گمنام يا شخصيت نامی مطرح . تمايل ندارند به طرح اسم

وظيفه ما فقط نوشتن، گفتن و اطالعيه . برای ما شکل حقوقی مطرح است .نيست
اين . شود اين اطالعيه شکل بيرونی مجموعه اقداماتی است که می. دادن نيست

روزها خوشبختانه با توجه به گسترش اينترنت، اخبار از همه زندانيان بيشتر 
موقع خبر  گاهی انتشار بی. شود، اما فقط خبر منتشر کردن نيست طرح می

 .تری برای زندانی به وجود بياورد تواند خطرات جدی می
 

بينيم که  های اخير منتشر شده است؛ ولی می ای است که ماه اين چندمين بيانيه
کند، بلکه به سمت حادتر  وضعيت زندانيان سياسی داخل ايران تغيير چندانی نمی

 ها هم داريد؟ آيا پيش بينی برای اثرگذاری بيانيه. رود شدن پيش می
 

ما يک سازمان مدافع آزادی . ما سازمان سياسی نيستيم. کنيم ما تحليل سياسی نمی
. در چارچوب وضعيتی که وجود دارد، مجبوريم و بايد اقدام کنيم. بيان هستيم

ولی به نظر من سکوت بيشترين . شکل بيرونی اين اقدام همين اطالعيه است
زند و دوم جمهوری  ضربه را به وضعيت و به امنيت و سالمت زندانيان می
کند، عمال ملزم است که به  اسالمی برخالف غوغاساالری و سر و صدايی که می

هايی می توانم بدهم که در اين رابطه طرح شده  من نمونه. برخی از مسائل برسد
گويم که با يک کمپين   و آخرين نمونه مشخص آن جريان آزادی آقای پناهی را می

المللی با بسيج همه جانبه و درست و منطقی و هدفمند، ايشان  و درخواست بين
آزاد شدند؛ علی رغم آنکه جمهوری اسالمی دهها اتهام متفاوت را به ايشان تفهيم 

تواند بعدا مورد استفاده قرار  ضمن آنکه مجموعه اين اقدامات می. کرده بود
من به طور مشخص در رابطه . گيرد؛ زمانی جمهوری اسالمی بايد پاسخگو باشد

المللی صحبت  در رابطه با نهادهای بين. کنم با شعبه حقوق بشر صحبت می
دهند و از  ها به جمهوری اسالمی تذکر می کنم که بالفاصله بعد از اين اطالعيه می

  .کنند طريق روابط خودشان عمل می

هنوز مشخص نيست که آيا درگيری تنها در يکی از کشتی های اين کاروان 
 .روی داده يا دامنه ای گسترده تر داشته است

 
 مخالفت اسرائيل

سخنگوی دولت اسرائيل گفته بود که دولت اين کشور مانع از رسيدن مواد 
امدادی به نوار غزه نمی شود با اين شرط که اين اقالم تحويل اسرائيل يا مصر 

 .داده شود تا پس از بازرسی، از طريق اين کشورها به غزه ارسال شود
تبليغات مبتذل "برخی منابع اسرائيلی اقدام به ارسال مواد امدادی به غزه را 

توصيف کرده و گفته بودند که هر روزه صدها تن اقالم مورد نياز " سياسی
ساکنان غزه از طريق خاک اسرائيل به اين منطقه ارسال می شود و نيازی به 

 .ورود چند تن مواد امدادی از طريق دريا نيست
گروه اسالمگرای حماس، پس از درگيری با شبه نظاميان  ٢٠٠٧از ژوئن سال 

اين گروه با ماموران تشکيالت خودگردان فلسطينی و اخراج آنان از نوار 
غزه، اداره امور اين بخش از سرزمين های فلسطينی را در اختيار گرفته 

 .است
از آن زمان، دولت اسرائيل به دليل آنچه که ادامه عمليات تندروهای مسلح 

فلسطينی از داخل نوار غزه، از جمله پرتاب موشک های دست ساز به داخل 
خاک اسرائيل خوانده، حمل و نقل کاال به اين منطقه را تحت نظارت شديد 

 .قرار داده و غزه را عمال در محاصره اقتصادی گرفته است
دولت مصر نيز کمابيش مرز خود با غزه را بسته است و به همين دليل، 

ساکنان اين منطقه طی اين سال ها با کمبود کاال و دشواری های اقتصادی 
 .مواجه بوده اند

هنگام خروج شهرک نشينان و نيروهای اسرائيلی از غزه در تابستان سال 
، دولت مصر متعهد شده بود که تنها با حضور ماموران تشکيالت ٢٠٠۵

خودگردان و ناظران اتحاديه اروپا اجازه عبور و مرور و حمل و نقل کاال از 
گذرگاه مرزی خود با غزه را بدهد و در نتيجه، از زمان تسلط حماس بر غزه، 

که خروج ناظران اتحاديه اروپا را در پی آورد، اين گذرگاه نيز عمدتا بسته 
 .بوده است

هدف شناورهای امدادرسانی شکستن محاصره غزه و وادار کردن اسرائيل به 
 .دادن اجازه رفت و آمد آزاد به اين بخش از سرزمين های فلسطينی بوده است

در روزهای اخير، قايق های حامل ماموران حکومت حماس برای استقبال از 
شناورهای امدادرسان در آب های ساحلی غزه حضور داشتند در حاليکه 

 .نيروهای اسرائيلی نيز برای جلوگيری از ورود اين شناورها آماده شده بودند
همزمان، تعدادی از شهروندان اسرائيلی نيز سوار بر قايق به گشت زنی در 

سواحل اين کشور پرداخته و خواستار آزادی گلعاد شاليط، گروهبان اسرائيلی 
 .شدند که توسط گروه های وابسته به حماس به گروگان گرفته شده است

با انتشار خبر حمله کماندوهای اسرائيلی به کشتی های امدادرسانی، گروهی از 
معترضان در برابر کنسولگری اسرائيل در استانبول دست به تظاهرات زدند و 

با پليس محافظ اين ساختمان درگير شدند و وزارت امور خارجه ترکيه نيز 
سفير اسرائيل را برای ادای توضيحات و دريافت اعتراض رسمی احضار کرد 

و برخی خبرهای تاييد نشده از احضار سفير اسرائيل در يونان نيز حکايت 
 .دارد

دولت اسرائيل از شهروندان اين کشور که به ترکيه سفر کرده اند خواسته است 
 .تا به داليل امنيتی، هر چه زودتر اين کشور را ترک کنند

 

 زند سكوت بيشترين ضربه را به زندانيان مي: رضا معيني
 فهيمه خضر حيدری

 
 راديو فردا

رسانی به موقع درباره زندانيان  رضا معينی، از گزارشگران بدون مرز، اطالع
های گزارشگران بدون مرز  کند که بيانيه را بسيار حائز اهميت دانسته و تاکيد می

گاران   تنها بخشی از اقداماتی است که اين سازمان برای دفاع از حقوق روزنامه
 .دهد انجام می

طی ماه های گذشته خشونت و بدرفتاری با «: گويد رضا معينی در اين باره می
اين در . نگاران افزايش پيدا کرده است نگاران و وب  زندانيان و به ويژه روزنامه

ها مطرح  هايی که خانواده آيد، گزارش های متعددی که از زندان می گزارش
 «.پردازند مشخص است کنند، يا خود زندانيان به آن می می

راديو فرداـ در آخرين اطالعيه گزارشگران بدون مرز صحبت از اينست که 
های جمهوری اسالمی  نگاران در زندان نگاران و وب حقوق ابتدايی روزنامه

 ممکن است در اين مورد توضيح بيشتری بدهيد؟. شود پايمال می
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 حذف احزاب يعنی حذف جامعه مدنی و از بين بردن دموکراسی: رهنورد
احزاب  :در اين ديدار همچنين دکتر زهرا رهنورد با اشاره به جايگاه احزاب گفت

بين مردم و حاکميت قرار دارند و اقدام برای حذف احزاب به معنای حذف پل 
در واقع حذف احزاب يعنی حذف جامعه مدنی و از بين . ارتباطی با مردم است 

 .بردن دموکراسی
به اعتقاد اين استاد دانشگاه، زنان و جوانان بار اصلی جنبش را بر دوش کشيدند 

 .و هزينه سنگينی که اين دو قشر دادند قابل مقايسه با ساير اقشار نيست
با همه اين تکثر، جنبش : وی با اشاره به تکثر در جنبش سبز خاطر نشان کرد

سبز بر دو اصل تکيه دارد که نخستين آن قانون اساسی و دومين آن احترام به 
 .تکثر ايده ها ، ساليق و عقيده ها ست

همچنين در اين ديدار جوانان اصالح طلب نقطه نظرات خود را مطرح کردند و 
 .به بحث و گفتگو پيرامون مسائل مختلف پرداختند

 

 : مادر اشكان سهرابي
 هنوز چشم انتظار شناسايي عامالن هستيم

 مسيح علی نژاد
 
 

 : جرس
يک سال از انتخابات پر اما و اگر رياست جمهوری ايران که اعالم نتايج آن و 

اعتراض های مردمی پس از آن منجر به کشته شدن دهها تن از شهروندان 
ايرانی شده است، گذشت اما تاکنون پرونده شکايت خانواده های شهدای اين 

   .بحران سياسی در ايران به نتيجه نرسيده است
علی رغم دستور رهبر جمهوری اسالمی و سياست حاکميت مبنی بر پيگيری  

پرونده عامالن شکنجه و به شهادت رساندن جمعی از بازداشت شدگان در 
پرونده چهارکشته در اين بازداشتگاه که بر اساس   کهريزک،  بازداشتگاه

گزارش رسمی مجلس شورای اسالمی عامالن اين کشتار شناسايی و معرفی شده 
 .اند نيز در هيچ يک از محاکم قضايی به نتيجه نرسيده است 

به مسعود علی محمدی استاد فيزيک نظری دانشگاه   دو ترور سياسی مربوط 
صنعتی شريف تهران و سيد علی موسوی خواهرزاده ميرحسين موسوی نيز 

همچنان بالتکليف مانده است و پيگيری های خانواده آنان برای شناسايی عامالن 
اين ترور با هيچ پاسخ مشخصی از سوی دستگاه قضايی ايران مواجه نشده 

   .است
در کنار اين پرونده ها که به نظر می رسيد حاکميت با رفتار حمايتی خود برای  

محاکمه عامالن اين کشتار بنا را بر پيگيری و مسووليت پذيری در قبال شهادت 
بسياری از خانواده های   حداقل برخی از شهروندان کشور گذاشته بود، شکايت

کسانی که در راهپيمايی های خيابانی به شهادت رسيدند نيز وجود دارد که 
  .همچنان مفتوح و بالتکليف است

ساله، يکی از کشته شدگان ناآرامی های پس از  ٢٠اشکان سهرابی، جوان  
خرداد ماه سال گذشته مورد اصابت گلوله قرار  ٣٠انتخابات ايران است که در 

 .و سپس در بيمارستان جان سپرد  گرفته
: خانم نيک پی مادر اشکان در آستانه سالگر شهادت فرزندش به جرس می گويد 

ما اشکان را فراموش نکرده ايم و همچنان پيگير پرونده به شهادت رسيدن فرزند 
  .مان هستيم اما تا کنون هيچ جوابی از هيچ مسوولی دريافت نکرده ايم

وی که پيش از اين گفته بود جنازه اشکان را هم به راحتی در اختيارخانواده  
قرار نداده اند، پس از گذشت يک سال در پاسخ به اين پرسش که آيا اطالعات 

به پيگيری پرونده شهادت اشکان را دراختيار خانواده قرار داده اند، می   مربوط
ما حتی وکيل هم گرفته ايم، اما نه پيگيری های ما جواب داده است و نه   :گويد

  .پيگيری های خانم مجد زاده وکيل اين پرونده به نتيجه مشخصی رسيده است
مادر اشکان سهرابی که تنها پسر خانواده اش در جريان راهپيمايی های  

اعتراضی عليه اعالم پيروزی احمدی نژاد به عنوان رييس جمهور ايران به 
شهادت رسيده است، با بيان اعتقاد به اينکه اشکان فدای پنج دقيقه بيرون رفتن از 

خانه شده است، در پاسخ به اين پرسش که آيا از طرف دولت فعلی کسی برای 
ما که کسی را نديديم، هيچ : دلجويی به سراغ خانواده آنها رفته است، می گويد

در منزل خودمان هيچ کسی را از . کس از طرف دولت سراغ ما را نگرفت
تنها يک بار از طرف حالل احمر آمدند . طرف دولت نديديم که به دلجويی بيايند

به منزل ما، کمی همدردی کردند و رفتند، شايد آنها فراموش کرده اند اما ما که 
  . .فراموش نمی کنيم

 چرا نقش راهگشا ي دين كمرنگ شده است؟: موسوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :به گزارش خبرنگار کلمه
شرايط امروز جامعه  :مير حسين موسوی در ابتدا ضمن تشکر از حضارگفت 

ويژه است و در اين شرايط برای شما جوانان رجوع به افکار مختلف نشان دهنده 
 .حق طلبی شماست

وی با اشاره به سخن چند روز پيش يکی از مسئوالن وزارت کشور که اعالم 
کرده بود احزاب محترم هستند اما در کارهای کشور نبايد دخالت کنند تصريح 

همين جمله را اگر بشکافيم به ريشه بسياری از مشکالت جامعه پی خواهيم : کرد
 .برد

. نوعی نگاه در جامعه وجود دارد که از پيشنهاد ها ناراحت می شود: وی افزود
از تنوع آرا و دخالت مردم در سرنوشت خود ناراحت می شود و مردم را تنها 

 .برای تشريفات و جشن ها مراسم می خواهد
به گفته موسوی طبق آنچه که احزاب اصالح طلب و جنبش سبز به آن پايبند 

معتقديم که حاکمان واقعی، مردم هستند و بی دليل . هستند اين نگاه را بر نمی تابند
 .گفته نشده است مردم ولی نعمت ما هستند

ايران مرکز تمدن جهانی بوده . ملت هوشيار و بيدار است: وی تصريح کرد 
حتی يک مهمانی را هم تحمل . نمی شود با اين ملت مثل بچه ها رفتار کرد. است

 نمی کنند وديديد که بعد از عروسی پسر آقای ميردامادی چه رفتاری کردند؟
از ابتدای مشروطه تا :وی به اهميت ايجاد تشکل ها و احزاب اشاره کرد و گفت  

کنون نيروهای مذهبی در قالب تشکل های مذهبی در مقابل ساير گروه های 
من خواندم که مرحوم مدرس هم به دنبال . سياسی احساس مسئوليت می کردند

تشکيل حزب ضعفا بود و دليلش هم اين بود که سوسياليست ها به دنبال تشکيل 
اين احساس .حزب بودند و گروه های مذهبی هم احساس مسئوليت می کردند

مسئوليت تا انقالب و بعد از آن با تشکيل حزب مشارکت و مجاهدين انقالب و 
 .ادامه پيدا کرد… 

وی معتقد است هم اکنون نيز گروه های اصالح طلب مذهبی در بين مردم و 
حقيقت اين . جامعه ريشه دارند و بخشی از حاکميت از همين مسئله می ترسد

است که در شرايط موجود که فضا دگرگون شده و يک فراز جديدی از تاريخ را 
 .تجربه می کنيم

وی از گروه های مذهبی خواست تا به يک نکته مهم بپردازند و آن اينکه چرا آن 
 نقش راهگشا ی دين در اول انقالب امروز در حل امور کمرنگ شده است؟

ما شنيده ايم که می گويند حکومت با کفر دوام مياورد ولی با ظلم : وی ادامه داد 
می  ٨٢در اين ميان به آيه ای از قرآن برخوردم که خداوند در سوره انعام آيه . نه

 :فرمايند
آنها که ) آری))الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْلٍم ُأْوَلِئَک َلُهُم اَألْمُن َوُهم مُّْهَتُدوَن 

ايمان آوردند،وايمان خود را با ظلم نيالودند ، ايمنی تنها از آن آنهاست وآنها 
 (هدايت يافتگانند

حقيقت اين است که امروز ادعای :موسوی بعد از قرائت اين آيه تصريح کرد 
آن ايمانی که قدرت .اسالمی بودن و مسلمانی با ظلم فراوان آميخته شده است

 .اداره کشور را دارد نمی تواند با ظلم همخوان باشد
روزی آقای : وی به خاطره ای از دوران نخست وزيری خود اشاره کرد و گفت 

منافی که وزير بهداشت بودند نقل می کردند که ديداری با امام داشتند و بعد از 
من  .همه عجله کردند که فيض جماعت برسند. برای نماز ايستادند) ره(ديدار امام

حضرت امام بعد از نماز به . يک برگ از درخت کندم و روی آن نماز خواندم
من گفتند چرا آن برگ را کندی؟می توانستی از برگ هايی که پای درخت ريخته 

اين طرز نگاه نشان می دهد که سنت الهی ما اجازه رفتار خشن را . استفاده کنی
 .حتی با يک موجود زنده نمی دهد

ما بايد دقت کنيم که جنبش سبز : موسوی در بخش ديگری از سخنان خود گفت
بسيار فراتر و گسترده تر از تشکل های صاحب نام است و تاکيد برای تحقق 
 .بدون تنازل قانون اساسی و اجماع بر سر آن جنبه حياتی برای اصالح دارد
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آخرين باری که . از آن روز به بعد هم من ديگر خبر بيشتری از ايشان ندارم
يکی از دوستانش مالقات کوتاهی با . ايشان ديده شده، در کلن ديده شده است

برم، چون مطمئن نيستم  ايشان داشته و بعد خانمی که من االن اسمش را نمی
ايشان دوست داشته باشد که اسمش برده شود، ايشان هم او را در کلن ديده و به او 

ولی وقتی با دوستانی که در پاريس هستند و . روم پاريس هم گفته است که من می
 .»ها هيچ کدام خبر نداشتند طور با همکاران تماس گرفتيم، آن همين

وگو با بخش فارسی دويچه وله گفت که  سخنگوی مطبوعاتی پليس برلين در گفت 
 .پليس هنوز نتوانسته هيچ ردی از آقای شکوف پيدا کند

وی پس از انتخابات . داريوش شکوف مواضعی تند عليه جمهوری اسالمی دارد 
های دولت  سال گذشته رياست جمهوری در ايران و در اعتراض به سياست

روسيه در قبال ايران، مدت چهار روز مقابل سفارت روسيه در برلين دست به 
اين فيلمساز ايرانی همچنين پنج سال پيش در حمايت . اعتصاب غذا و تحصن زد

روز در برابر دفتر مرکزی  ٧در ايران به مدت " برقراری آزادی و عدالت"از 
 .حزب سبزهای آلمان در برلين دست به اعتصاب غذا زد

های  گويد، گم شدن داريوش شکوف او را به ياد قتل شيرين عبادی، حقوقدان، می
اين «: ای مخالفان جمهوری اسالمی در دهه هفتاد شمسی انداخته است زنجيره

اين که يک فيلمساز . اندازد ناپديد شدن، من را ياد ناپديد شدن مختاری و پوينده می
معروف سوار قطار شود و بعد معلوم نشود چه باليی سرش آمده، اين مسئوليت 

ها قصد پيدا کردن ربايندگان اين فيلمساز مخالف  اگر آن. دولت آلمان است
توانند پيدايش کنند و من از  جمهوری اسالمی را داشته باشند، خيلی راحت می

ی دولت  کنم، مسئوليت گم شدن يک هنرمند ايرانی برعهده جا اعالم می همين
 .»آلمان است

کند که قصد متهم کردن هيچ شخص حقيقی يا  برنده ايرانی نوبل صلح تاکيد می 
تواند با يک واکنش مناسب جلوی  حقوقی را ندارد، اما به نظر وی دولت آلمان می

ايم که  بارها گفته«: گويد شيرين عبادی می. رفتارهای فراقانونی را بگيرد
ها به جای اين که مانع از ورود و صدور ويزا برای دانشجويان و  اروپايی

آيند  هايی شوند که از طرف دولت می جوانان ما شوند، بايستی مانع از ورود هيأت
 »!شوند ها برای چه صد تا صد تا وارد اروپا می و معلوم نيست که اين

  
 
 
 
 
 
 

 ايم هنوز مدرکی دال بر ربوده شدن شکوف به دست نياورده: پليس برلين
  

گويد، برای ارتباط دادن اين مسئله با مواضع سياسی  از ديگر سو، پليس برلين می
سخنگوی مطبوعاتی . داريوش شکوف، هنوز هيچ مدرکی به دست نياورده است

توانيم با  در حال حاضر ما نمی«: پليس برلين به بخش فارسی دويچه وله گفت
دانيم  ما می. اطمينان بگوييم که گم شدن آقای شکوف با چه چيزی در ارتباط است

هايی اپوزيسيونی داشته، اما مطمئن نيستيم که موقعيت  که او مواضع و ديدگاه
ما تا مدرکی در اين باره به دست . سياسی او با گم شدنش ارتباطی داشته باشد

 .»ايم را به دست نياورده  توانيم حدسی بزنيم و هنوز اين مدرک نياوريم، نمی
کالوس شوبرت، سخنگوی مطبوعاتی پليس برلين، در پاسخ به اين سؤال که  

تواند  او می. همه چيز ممکن است«: گويد حدس پليس در اين باره چيست، می
دچار يک سانحه شده و االن در يک بيمارستان بستری باشد، گم شدن او همچنين 

 .»دانيم ما االن چيزی نمی. تواند به داليل شخصی و خانوادگی باشد می
گويد، اين کار بخشی از کار  های آلمان می وی در مورد پيگيری از بيمارستان 

در «: گويد آقای شوبرت می. روتين پليس پس از اعالم گم شدن يک فرد است
ايم، ارتباط  هايی که تا به حال تماس نگرفته روزهای آينده ما با بقيه بيمارستان

 .»برقرار خواهيم کرد
داريوش زندی همکار آقای شکوف نيز اميدوار است که ناپديد شدن وی يک  

گويد، تا به حال سابقه  در عين حال او می. ربايی نباشد مسئله سياسی و يا آدم
نه، من «: خبری بگذارد نداشته که آقای شکوف اين همه وقت دوستانش را در بی

مخصوصا به خاطر اين که مسئله کار فيلم هم . شناسم ايشان را اين جوری نمی
شناس است و حتمًا سر قرارهايی   کند و خيلی وقت بود، ايشان خيلی دقيق کار می

رود و اگر قرار است که جايی برود يا تلفن به کسی بزند، حتمًا اين  که دارد می
ولی ايشان متأسفانه نه به کسی زنگ زده، نه جواب ايميل کسی را . کند کار را می

 .»به هرحال بايد اتفاقی افتاده باشد که چنين اوضاعی هست. داده
 ی آقای زندی، در تمام طول يک هفته اخير هربار که با تلفن همراه  به گفته 

 
 
 
 
 
 
 
 
وی همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا در خالء همدردی دولت، مردم با شما  

هر بار که سر حاک اشکان می رويم ،   :همدردی و همراهی می کنند، می گويد
می بينيم که مردم می آيند و خيلی به ما محبت دارند، همدلی مردم را نمی شود 

از کسانی که بارها برای دلجويی ما   ناديده گرفت و من واقعا قدردانی می کنم که
  .سرخاک اشکان آمده اند

فضا و محيط فعلی به گونه ای   متاسفانه  :خانم نيک پی همچنين اضافه می کند 
است که برخی از دوستان اشکان شايد کم لطفی کرده اند و سراغ همکالسی شان 
که ديگر در بين شان نيست را از ما نگرفته اند اما شايد اين شرايط را بايد درک 

من نمی دانم چه دليلی دارد اما حتما احساس نا امنی می کنند و يا شرايط به . کرد
آنها اجازه نمی دهد، با اين همه قدردان همدلی های مردمی هستيم که واقعا ما را 

  .تنها نگذاشته اند
بی نتيجه ماندن شکايت خانواده های شهدا تنها مختص مادر اشکان سهرابی  

نيست و بسياری ديگر از خانواده های شهدای انتخابات نيز نسبت به روند بی 
فرجام رسيدگی به پرونده شکايت های خود در دادسرای جنايی تهران اعتراض 

  .کرده اند
شهيد علی حسن پور يکی ديگر از کشته شدگان وقايع پس از انتخابات است که  

پيش از اين به صدای آمريکا گفته شده بود که پيکر اين شهيد خرداد را نيز بعد از 
الدن مصطفايی احيرا در مورد . صد و پنج روز به خانواده او تحويل داده اند

روند پيگيری شکايت خود به روز از به نتيجه نرسيدن پی گيری هايشان و عدم 
  .  پاسخگويی مسئوالن سخن گفته بود

مادر سهراب اعرابی شهيد ديگر انتخابات نيز همچنان از طريق وکيل خود  
پيگير شکايت های بی نتيجه خود است با اين اعتقاد که شناسايی قاتالن فرزند و 

و ديگر فرزندان ايران، حداقل کاری است که حاکميت می تواند برای مادران 
 .داغدار انجام دهد

برخی ديگر از خانواده های شهدای گمنام نيز در آستانه خرداد و سالگر  
انتخابات خونين رياست جمهوری ايران، از مصاحبه با رسانه ها در مورد روند 

 پيگيری پرونده شهادت اعضای خانواده خود منع شده اند

 :شيرين عبادي
 دولت آلمان مسئول جان فيلمساز ناپديد شده ايراني است 

  
 
 
 
 

 :دويچه وله
با گذشت يک هفته از ناپديد شدن داريوش شکوف فيلمساز ايرانی مقيم آلمان، 

شيرين عبادی نيز، . گويد هنوز هيچ ردپايی از او پيدا نشده است پليس برلين می
 .دولت آلمان را مسئول مستقيم جان اين هنرمند ايرانی دانست

  
مه، سوم خرداد، ناپديد  ٢۴داريوش شکوف فيلمساز ايرانی مقيم آلمان، از تاريخ 

اين هنرمند مواضعی مخالف جمهوری اسالمی داشت و اولين فيلم . شده است
" ها تاکسی بهشتی"سينمايی در مورد وقايع پس از انتخابات ايران را به نام 

 .ساخت
وی آخرين بار در کلن با دو تن از دوستانش ديدار داشته و به آنان گفته که عازم  

 .پاريس است
داريوش زندی، دوست و همکار آقای شکوف، در مورد ناپديد شدن وی به  

قرار بود آقای شکوف وقتی رسيد پاريس، از آنجا به من زنگ «: دويچه وله گفت
بعد من ديدم چهار پنج روزی هست که زنگ نزده و چون قرار بود ما در . بزند

پاريس کاری را با همديگر شروع کنيم و من هم عازم پاريس شوم، با چند تا از 
ها هم به من  دوستان تماس گرفتم و به قول معروف صالح و مشورت کرديم و آن

 . پيشنهاد کردند که من بروم پيش پليس و اطالع بدهم که ايشان مفقود شده است
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 اعدام شدند (خراسان شمالی(دو نفر در زندان شيروان 
 

 خبرگزاری هرانا 
 .دو نفر در زندان شيروان خراسان شمالی به دار آويخته شدند -

گرم کريستال    949به گزارش ايسکا نيوز، اتهام اين دو نفر قاچاق پنج کيلو و                     
اعالم گرديده و آن ها در خراسان شمالی دستگير شده بودند در                (مخدر صنعتی (

 .دادگاه انقالب شيروان به اعدام محکوم شدند
 .گفتنی است نام و سن هيچ يک از دو نفر در اين گزارش مطرح نشده است

 
 ضربه شالق 74محکوميت سارا توسلی به شش سال زندان و 

 خبرگزاری هرانا 
و تسليت به ) عاشورا(دی ماه 6دکتر سارا توسلی به اتهام حضور در تجمعات 

 .محکوم شد  ضربه شالق 74خانواده ی موسوی به شش سال زندان و 
دادگاه انقالب اسالمی به رياست قاضی عباس پيرعباسی،  26بنابر رای شعبه 

خانم دکتر سارا توسلی به اتهام حضور کوتاه مدت در حوادث عاشورا و حضور 
در منزل خواهرزاده ی ميرحسين موسوی و تسليت به اين خانواده به شش سال 

 .ضربه شالق محکوم شد 74زندان و 
دی ماه  13به گزارش ميزان خبر، سارا توسلی در پی حوادث انتخابات در تاريخ 

 .زندانی بود 209روز در بند  50بازداشت شد و مدت 
دکتر سارا توسلی، استاد دانشگاه و عضو هيات علمی و فرزند مهندس محمد 
 .توسلی رئيس دفتر سياسی و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ايران است

همسر وی مهندس فريد طاهری نيز درپی حوادث عاشورا بازداشت شده و هم 
 .زندان در بازداشت بسر می برد 350چنان در بند 

اجتماع و "دادگاه انقالب وی به اتهام  26بنابر حکم بدوی ابالغ شده توسط شعبه 
 "اخالل در نظم عمومی"و " تبانی به قصد ارتکاب جرايم عليه امنيت کشور

 .ضربه شالق محکوم شده است 74مجموعًا به شش سال زندان و 
 
 

 چهار نفر در زندان مرکزی يزد اعدام شدند
 

 خبرگزاری هرانا 
چهار تن از زندانيان زندان مرکزی يزد صبح گاه روز چهارشنبه هفته گذشته                      

 .اعدام شدند
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، چهار تن از زندانيان محبوس در زندان مرکزی              
يزد که به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی شعبه دوم و سوم دادگاه عمومی و                            

خرداد ماه به سلول انفرادی         4انقالب به اعدام محکوم شده بودند روز سه شنبه              
اين زندان جهت اجرای حکم منتقل و سحرگاه روز چهارشنبه احکام صادره در                  

 .مورد ايشان اجرا شد
الزم به ذکر است زندانيان مذکور در انتظار عفو و رسيدگی مجددا به پرونده                        
شان قرار داشتند، در حکم صادره دادگاه عمومی و انقالب استان يزد اموال و                       

 .دارايی های اين زندانيان نيز از سوی قوه قضائيه مصادره شده بود
 
 

در پی انتشار اسناد، انتقال جمعی از زندانيان زندان رجايی شهر 
 کرج به سلول انفرادی

 خبرگزاری هرانا 
تعدادی از زندانيان بند يک زندان رجايی شهر کرج در پی انتشار دو فيلم مستند                   

 .زندانيان، به انفرادی منتقل شدند از شکنجه و تجاوز به 
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، زندانی سياسی بهروز جاويد تهرانی به همراه                  
تعدادی از زندانيان بند يک زندان رجايی شهر و بهرام تصويری، يکی از                               

 .قربانيان تجاوز در اين زندان به سلول انفرادی منتقل شدند
مسئولين زندان در زمان انتقال اين زندانيان مدعی شده بودند آنان را برای                              
بررسی و تاييد شکنجه ها به پزشکی قانونی خواهند برد اما برخالف اين ادعا                       

 .منتقل شدند" سوييت"تمامی زندانيان به سلول های انفرادی معروف به 
در اين رابطه الزم به يادآوريست، زندانی محسن بيک وند پيش از سايرين به                       

 .سلول انفرادی منتقل شده بود
شايان ذکر است، افرادی که به سلول ها منتقل شده اند در معرض خطر شکنجه                   
با توجه به مشی مديريتی و قانون گريزی مسوالن اين زندان قرار دارند؛ به                           
خصوص که دستگاه امنيتی با اعزام يک تيم از تهران به اين زندان درصدد يافتن       

 .راه چگونگی ضبط و انتقال اسناد به خارج از زندان است

گير خودکار وصل شده  داريوش شکوف تماس گرفته شده، دستگاه تلفن به پيام
 .است

کند که تا دير نشده دولت آلمان واکنش مناسبی  شيرين عبادی اظهار اميدواری می 
در مورد قتل شاپور بختيار ديديم که «: گويد او می. در برابر اين قضيه نشان دهد

ی پليس سوئيس  وسيله انگاری کرده بود و آخر هم قاتل به پليس فرانسه چقدر سهل
ايم که  ايم و در مقابل آن حرکت را هم ديده ها را ديده بنابراين ما اين. دستگير شد
ی ميکونوس اتفاق افتاد، کشورهای اروپايی تمام سفرايشان را به  وقتی واقعه

بنابراين من بدون اين که انگشت اتهام را . عنوان اعتراض از ايران بيرون بردند
های مناسب  گويم که اين واکنش به سوی کسی يا دولتی يا مقامی دراز کنم، می

 .»گيرد است که جلوی چنين رفتارهای باالتر از قانون را می
 ميترا شجاعی 

 بابک بهمنش: تحريريه
 

 اعتراض ،بازداشت، مجازات
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 صدور حکم سه ماه زندان برای آيت محمد جعفری فعال مدنی آذربايجانی
 

 -خبرگزاری هرانا 
دادگاه جزائی  102آيت محمد جعفری فعال مدنی آذربايجانی از سوی شعبه  

روز حبس تعزيری محکوم و جهت اجرای حکم به زندان اهر منتقل  91کليبر به 
 .شد

به هنگام شرکت در مراسم جشن سالگرد تولد بابک  83تير  12اين فعال مدنی 
شهر کليبر بازداشت  (قلعه بذ(درقلعه بابک) قهرمان ملی آذربايجانی ها(خرمدين

اتهام . روز بازداشت موقت به قيد وثيقه از زندان آزاد شده بود 10و پس از تحمل 
اين فعال آذربايجانی اخالل در نظم عمومی از طريق شرکت در مراسم جشن 

  .سالگرد تولد بابک عنوان شده است
دادگاه جزائی کليبر به  102به گزارش ساواالن سسی، محمد جعفری، شعبه 

آيت محمد جعفری را به دادگاه  89خرداد  1رياست قاضی جعفری روزشنبه 
احضار و طی جلسه ای غير علنی و بدون حضور وکيل اين فعال مدنی 

قاضی جعفری پس از . روز حبس تعزيری محکوم کرد 91آذربايجانی را به 
صدور اين حکم بالفاصله و بدون دادن مهلت اعتراض اين فعال آذربايجانی را 

 .بازداشت و روانه زندان اهر نمود
صدور حکم و انتقال بالفاصله وی به زندان کليبر در حالی صورت می گيرد که 
طبق قوانين و آيين نامه های دستگاه قضايی ايران حکم صادره برای متهمان تا 

بيست روز پس از تاريخ ابالغ کتبی قطعی نيست و متهم حق دارد طی مهلت 
 .بيست روزه پس از صدور حکم به حکم صادره اعتراض نمايد

بر سر مزار پروفسور محمد تقی  81آذر  21محمد جعفری پيش از اين نيز در 
ذهتابی در شهر شبستر بازداشت و پس از يک هفته بازداشت موقت در حفاظت 

 .اطالعات نيروی انتظامی تبريز آزاد شده بود
قلعه بابک در نزديکی شهر کليبر در شمال غرب ايران قرار دارد و مقر بابک 

آذربايجانی ها هرساله در سالروز تولد بابک  .سردار بزرگ آذربايجان بوده است
گرد هم می آيند و با اجرای مراسمات فرهنگی  (قلعه بذ(خرمدين در قلعه بابک

 .ياد و خاطره قهرمان خود را پاس می دارند
در سال های اخير برگزاری مراسمات فرهنگی آذربايجانی با ممانعت شديد 

مسئولين امنيتی و انتظامی روبرو شده است و آذربايجانيها از حق بزرگداشت 
حکومت يک هفته پيش . قهرمانان ملی و برگزاری مراسمات فرهنگی محرومند

از برگزاری اين مراسم تمامی راه های دسترسی به اين مکان تاريخی را مسدود 
می کند در اطراف اين قلعه تاريخی اقدام به برگزاری مانورهای نظامی می 

 .نمايد
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 گزارش روز از فتنه در صدا و سيما
 همه مخالفان تقلب در تلويزيون

 فرشته قاضی
 
 
 
 
 

 روزآنالين
دو روز پس از آنکه عزت اهللا ضرغامی، رئيس سازمان صدا و سيما از پخش 

خرداد خبر داد که به گفته او  22مستندی در صدا و سيما در سالگرد انتخابات 
، روز به "آند قضيه فتنه از قبل تا پس از انتخابات را برای بينندگان تشريح می"

" مستند"اين برنامه که ضرغامی با عنوان . جزئياتی از اين برنامه ها دست يافت
از آنها ياد کرده تاکنون در ده قسمت تدوين و آماده پخش شده و قرار است هر 

در .خرداد از صدا و سيمای جمهوری اسالمی پخش شود 26تا  17شب از تاريخ 
اين مجموعه همه مخالفان تقلب در انتخابات به اتهامات مختلف از جمله حقوق 

اولين فيلم از اين مجموعه به .بگيری سازمان های جاسوسی غرب متهم شده اند
فاطمه حقيقت جو اختصاص داشت که پخش آن موجب شد تا اين نماينده سابق 

بخش بعدی آن .مجلس به روز بگويد از ضرغامی و خامنه ای شکايت خواهد کرد
 .نيز به اتهام زنی به علی افشاری و فريبا داوودی مهاجراختصاص داشت

ساخته شده به سران جنبش سبز " هويت"ادامه اين مجموعه که به شيوه مجموعه 
و روابط شخصی و خانوادگی آنها و همچنين احزاب و فعاالن داخل کشور 

روزنامه نگاران و فعاالن خارج از کشور   بخشی ديگر هم به. اختصاص دارد
اختصاصی دارد که در اين برنامه ها متهم به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق و 
داشتن روابط غير اخالقی شده و عکس های شخصی آنها که عمدتا از صفحات 

 .فيس بوک آنها برداشته شده در اين فيلم ها نمايش داده می شود
اين فيلم : "می گويد" روز"البته يکی از کارمندان صدا و سيما در اين مورد به 

ها در صدا و سيما و توسط بچه های سازمان ساخته نشده و در اصل سپاه سازنده 
اصلی آنهاست که برای پخش به صدا و سيما داده شده اما حجم فيلم ها بسيار زياد 

 ."است و کار تلخيص و اديت آنها در صدا و سيما انجام می شود
هفته پيش هم فيلمی به اصطالح مستند گونه از قضايای يک ساله : "وی می افزايد

اخير را برای آيت اهللا خامنه ای پخش کرده و از ايشان خواسته اند همچون آيت 
اين فيلم . اهللا خمينی، به طور قاطع تصميم بگيرد و قضيه فتنه را فيصله دهد

اکنون به صدا و سيما فرستاده شده و هنوز تصميم قطعی برای نمايش آن از صدا 
و سيما اتخاذ نشده است اما زمزمه هايی از دستور رهبری برای برخورد قاطع 

و معترضان در صدا و سيما پيچيده و گفته می شود در فاصله  »آشوبگران«تر با 
خرداد دستگيری های گسترده انجام خواهد گرفت و اين امر را برای  21تا  15

 ."پيشگيری از اعتراضات سالگرد انتخابات عنوان می کنند
اين منبع آگاه سپس به جزئيات برخی فيلم هايی که قرار است از صدا و سيما 

هدف از اين فيلم ها بنی صدريزه کردن ميرحسين : "پخش شود اشاره می کند
بخشی از اين فيلم ها به عملکرد و گفتار . موسوی و منافق سازی سبز ها است

ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد و به مقايسه انها با بنی صدر و مقايسه شرايط 
صحنه ها و . زمانی فعلی با زمان بنی صدر و اتفاقات اين دو دوره می پردازد

ديالوگ ها طوری پشت سر هم چيده شده که به بيننده اين را القا ميکند که 
موسوی، بنی صدر دوم است و حتی گفته می شود که از بنی صدر نيز خطرناک 

 ."تر است
در همين قسمت سپس به روابط شخصی و خانوادگی ميرحسين : "وی می افزايد

موسوی و زهرا رهنورد پرداخته شده و گفته می شود که رهنورد مدتها بود با 
موسوی اختالف شديد داشته و جدا از يکديگر زندگی ميکردند اما به دليل جاه 

طلبی زهرا رهنورد و رسيدن به قدرت، او در کنارموسوی قرار گرفته و 
 ."صميميت ظاهری آنها، صرفا يک نمايش است

ثروت اندوزی مهدی کروبی و "دقيقه از اين برنامه ها به  45به گفته اين منبع، 
بخش هايی از سخنان مهدی کروبی درباره :" می پردازد" سيد محمد خاتمی

شهرام جزايری در مجلس ششم را کنار هم چيده اند و از روابط کروبی با 
قضيه تجاوز ها در زندان ها و سخنان و بيانيه های مهدی . جزايری می گويند

کروبی، سيد محمد خاتمی و ميرحسين موسوی هم به عنوان استراتژی های 
 ."سران فتنه در اين فيلم ها مورد بررسی قرار گرفته است

احزاب سياسی اصالح طلب و نهضت آزادی و برخی چهره : "وی می افزايد
 های سياسی اصالح طلب همچون محمد علی ابطحی، مصطفی تاج زاده، بهزاد 

 صدور حکم قصاص برای يک شهروند تهرانی
 

 -خبرگزاری هرانا 
 .حکم قصاص يک شهروند تهرانی به اتهام قتل، در ديوان عالی کشور تأييد شد 

به گزارش خبر آنالين، اين شهروند که متهم به قتل دوست و همکار خود است 
 .فروردين سال گذشته، در کرمانشاه شناسايی و دستگير شده است 25در تاريخ 

آذر ماه سال گذشته برگزار شد و  11جلسه رسيدگی به اين پرونده، در تاريخ 
سال حبس  3دادگاه کيفری استان تهران، به دليل سرقت به  113متهم توسط شعبه 

  .و به دليل قتل عمد، به قصاص محکوم شد
ديوان عالی کشور  11با اعتراض وکيل متهم به رأی دادگاه، پرونده به شعبه 

ارجاع داده شد که قضات اين شعبه بعد از بررسی پرونده، رأی دادگاه پرونده را 
 .تأييد کرد

 

 تعيين شعبه ويژه رسيدگي به متهمان طرح عفاف و حجاب
 در دادسراي تهران 

 
 خبرگزاری هرانا

اي را براي محاآمه متهمان طرح           دادسراي عمومي و انقالب تهران شعبه ويژه         
 .عفاف و حجاب تعيين آرده است

به گزارش فارس، حسن نوروزي نماينده مردم رباط آريم در مجلس و رئيس                       
: مجمع نمايندگان استان تهران با اشاره به روند اجراي طرح عفاف و حجاب گفت

اي را براي پيشبرد و        در راستاي اجراي اين طرح دادستاني تهران قضات ويژه           
 .رسيدگي سريع به اقدامات انجام شده، تعيين آرده است

اي   هاي انجام شده از سوي وزارت آشور شعبه          با رايزني :  وي در اين باره افزود    
ويژه در دادسراي عمومي و انقالب تهران براي رسيدگي به تخلفات متهمان                          

 .طرح عفاف و حجاب تشكيل شده است
مزاحمين "در اين شعبه آنچه       :  رئيس مجمع نمايندگان استان تهران تصريح آرد         

سازماندهي شده براي    "به گفته ی وی            خوانده می شوند و آساني آه        "  نواميس
 .آنند؛ محاآمه خواهند شد فعاليت مي" ها حجابي گسترش بي

 
 وقوع دو مورد تجاوز جنسي  و كودك   فوت يك

 گذشته در يك ماه
 

 خبرگزاری هرانا 
واحد مددآاري انجمن حمايت از حقوق آودآان با انتشار گزارش ماهيانه خود از  

آودآان آزار ديده ارجاعي به واحد مدد آاري انجمن حمايت از حقوق آودآان،                   
مورد تجاوز جنسي در اردي بهشت ماه سال جاري              2از فوت يك آودك و قوع         

 .خبر داد
گزارش ماهيانه فعاليت واحد مددآاري انجمن حمايت از  بر اساس  به گزارش ايلنا،

حقوق آودآان در ارديبهشت ماه سال جاري، تعداد آل موارد ارجاع شده به واحد            
 .فوق هفت مورد بوده است

نحوه ارجاع به واحد مددآاري انجمن حمايت از حقوق آودآان توسط، مادر،                       
اقوام، اعضاي سابق انجمن و يك مورد نيز توسط خبرنگاران صورت گرفته شده             

 .است
مورد    2مورد عاطفي و غفلت، يك مورد آموزشي،                  3آزاري نيز،        نوع آودك 

 .تجاوز جنسي و يك مورد نيز جسمي بوده آه به فوت آودك منجر شده است
مورد از موارد ارجاعي، پدر آزار رسان بوده و يك مورد توسط مادر، سه                 3در  

 .جوان غريبه، پسر همسايه و نامادري يا ناپدري گزارش شده است
بر اساس اطالعات اين گزارش، ارتباط والدين با آودآان ارجاع شده به واحد                       
مددآاري انجمن حمايت از حقوق آودآان ، يك مورد عادي و شش مورد طالق                   

 .مشاهده شده است آه علت طالق نيز ،اعتياد بوده است
 5نوع پيگيري توسط مددآار اجتماعي انجمن حمايت از حقوق آودآان نيز،                         

مورد هماهنگي حقوقي، يك      3مورد پيگيري تلفني،      31مورد پيگيري حضوري،    
مورد نيز از منازل        4مورد مشورت با همكاران و            2مورد بازديد از منزل،        
 .بازديد به عمل آمده است

 



12 

 1389خرداد ماه   11

 استعفا کرد" ايثارگران"پدر شهيد روح االمينی از 
 متهم كهريزك، دبير كل حزب حامي احمدي نژاد

 نازمين کامدار
 
 
 
 
 
 
 

 
 :روزآنالين

عبد الحسين روح االمينی، پدر محسن روح االمينی از قربانيان جنايتگاه کهريزک 
در اقدامی اعتراض آميز از عضويت در هيات موسس تشکل افراطی وابسته به 

 .دولت کناره گيری کرد
اين تشکل توسط محمود احمدی نژاد در ماه های قبل از حضورش در پست 

تاسيس شد و دبير کلی آن را حسين فدايی، يکی از  84رياست جمهوری در سال 
 .متهمان اصلی پرونده جنايت کهريزک بر عهده داشت

اين تشکل وابسته به دولت که اعضای هيات موسس آن از فرماندهان سپاه و 
چهره های سياسی نزديک به محمود احمدی نژاد هستند، کنگره سراسری خود را 

در حالی شنبه گذشته در تهران برگزار کرد که چهره هايی چون غالمعلی حداد 
عادل، عزت اهللا ضرغامی و حسين فدايی در افتتاحيه آن سخنرانی کردند و در 
 .نهايت حسين فدايی را برای دوسال ديگر به عنوان دبيرکل اين جمعيت برگزيدند

به نوشته وبسايت تابناک، عالوه بر پدر محسن روح االمينی، داوود دانش 
 جعفری، رئيس ستاد محسن رضايی در انتخابات سال گذشته نيز در اعتراض به 
 .عملکرد اين تشکل شبه دولتی از عضويت در هيات موسس آن استعفاء داده است

در کنگره دو روزه اين تشکل شبه دولتی، غالمعلی حداد عادل، که به نوشته  
جمعيت ايثارگران محسوب می شود درباره جنايات " پدر معنوی"تابناک 

کهريزک سخنرانی کرده و سخنرانی او بی ارتباط با نقش محوری حسين فدايی 
در جنايات کهريزک که سال گذشته از سوی سايت پارلمان نيوز و موج سبز 

 .آزادی افشاء شد، نبوده است
" موج سبز آزادی"يک نماينده اصولگرا در شهريورماه گذشته به سايت خبری  

گزارش داد حسين فدايی، نماينده کنونی مجلس و عضو فراکسيون مشهور به 
مسئول اصلی بازداشتگاه کهريزک بوده و برای شکنجه بازداشت " دولتيان"

 .شدگان از مصباح يزدی فتوا دريافت کرده است
براساس اين خبر که در زمان انتشار با بازتاب های گسترده ای در رسانه های 

مخالفان و معترضان به نتيجه انتخابات همراه بود، جزئيات نقش حسين فدايی در 
حسين فدايی، نماينده تهران و دبيرکل جمعيت : "جنايت کهريزک چنين بود

ايثارگران، مسئوليت اين بازداشتگاه را در حوادث پس از انتخابات بر عهده 
تاکنون دو فقره از . داشته و اين موضوع برای کميته ويژه مجلس ثابت شده است

ها برای کميته ويژه مجلس برای  برخوردهای خالف شان انسانی در بازداشتگاه
شدگان محرز شده است که مورد اول عريان نگه  رسيدگی به وضعيت بازداشت

ها و ديگری ممانعت از اجابت مزاج آنها  داشتن متهمان به اغتشاش در بازداشتگاه
 ".بوده است

پارلمان نيوز نيز در گزارشی که مهرماه گذشته منتشر کرد به نقل از يک نماينده 
نمايندگان مختلفی در اين روزها به شکلی آشکارتر : "اصولگرای مجلس نوشت

کنند و در عين حال از ارتباط  از گذشته، خبر نقش فدايی در کهريزک را تاييد می
با عوامل جنايت   دو نماينده ديگر يعنی عليرضا ذاکانی و پرويز سروری

يک نماينده مجلس در پاسخ به پرسش  .آورند ها سخن به ميان می بازداشتگاه
خبرنگاران مبنی بر اينکه آيا خبر بازداشت حسين فدايی، از اعضای ارشد 
بازجو : فراکسيون اصولگرايان صحت دارد يا خير، با خنده خطاب به آنان گفت

 ". شود که بازداشت نمی
گفتنی است، حسين فدايی در زمان تشييع جنازه محسن روح االمينی که بنا به 

 .گفته پدرش بر روی بدن وی آثار شکنجه مشاهده شد، شرکت کرده بود
بنا براين گزارش، کنگره جمعيت ايثارگران در حالی در تهران برگزار شده است 
که غالمعلی حداد عادل، در مراسم افتتاحيه اين کنگره، درباره جنايتگاه کهريزک 

 .سخن گفته اما کوشيده است فجايع اين بازداشتگاه را کم اهميت جلوه دهد
 

نيز در اين فيلم ها هستند اما بيشترين تکيه بر روزنامه نگاران و فعالين   نبوی
به طور مثال فعالين مالزی را رسما به عنوان پايگاه . خارج از کشور است

با تصاويری از پايگاه اشرف در عراق و سران مجاهدين خلق و عکس  2اشرف 
هايی از فعالين سبز در مالزی در کنار هم نشان می دهند و به برخی از فرزندان 

 ." چهره های اصالح طلب نيز می پردازند
صدا و سيما سپس با اشاره به اطالع رسانی روزنامه نگاران و  اين کارمند

هدف اين فيلم ها بدنام کردن اين فعالين است و : "فعاالن خارج از کشور می گويد
عکس . رسما آنها را متهم به منافق بودن و داشتن روابط غير اخالقی می کنند

های شخصی آنها که از فيس بوک های آنها برداشته شده به نمايش در می آيد و 
از سوی ديگر اعترافاتی از برخی زندانيان درباره اين روزنامه نگاران گرفته 

صورت کسانی که اعتراف کرده اند شطرنجی است و . شده که پخش می شود
اسامی آنها به اختصار ذکر می شود اما خود را دوستان صميمی، بخصوص 

روزنامه نگاران زن ايرانی خارج از کشور معرفی و به داشتن روابط نامشروع 
در اين فيلم ها از . با آنها و البته با ذکر نام اين روزنامه نگاران اعتراف می کنند

اين روزنامه نگاران و همچنين فعاالن خارج از کشور، چهره ای کامال غير 
 ."اخالقی نشان داده شده است

به گفته اين منبع، يک قسمت از اين برنامه ها به رسانه های خارج اختصاص 
 .دارد و چند سايت در اين فيلم ها مورد حمله قرار گرفته است

يک منبع ديگر در سازمان صدا و سيما نيز با تاييد اين موارد در گفت و گو با 
در اين فيلم ها چند روزنامه نگار : "از جزئيات بيشتری سخن گفته است" روز"

رابه عنوان مهره های سازمان مجاهدين خلق و حقوق بگير دستگاه های امنيتی 
 ."غرب معرفی ميکنند

در : "اين منبع با بيان اينکه حجم فيلم ها باالست و همه را نديده است، می گويد
کل اين فيلم ها با هدف بدنام کردن فعاالن خارج از کشور و بنی صدريزه کردن 
ميرحسين موسوی و منافق سازی از سبز ها تهيه شده است و به نظر می رسد 

 ."هدف اين فيلم ها افکار عمومی و طرفداران خود حکومت باشد
در روزهای گذشته مستندی از همين مجموعه درباره فاطمه حقيقت جو از صدا 

شب گذشته نيز به فريبا داوودی مهاجر و علی  20:30وسيما پخش شد و برنامه 
 ...افشاری اختصاص داشت

از تهران گزارش داده اند که پس از تاکيد رهبری " روز"همزمان خبرنگاران 
توسط مردم، کار فکری سنگينی " سران فتنه"مبنی بر نوشتن کيفرخواست برای 

از سوی دستگاههای امنيتی و سپاه آغاز شده وبا برگزاری کالس هايی در برخی 
که احساس تکليف به نظام دارند می   مساجد تهران، به شتستشوی مغزی جوانانی

در اين کالس ها، از ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و سيد محمد . پردازند
خاتمی به عنوان عامل تمام مشکالت نظام و کشور از اول انقالب تا کنون ياد می 

شود و حتی ترور سعيد حجاريان نيز به آنها نسبت داده می شود؛ رهبری، 
جانشين امام زمان است و مورد تاييد او و در مقابل ميرحسين موسوی و مهدی 
کروبی؛ خار چشم رهبری و دشمن امام زمان و عمال به طرق مختلف رهبران 

جنبش سبز را ضد انفالب و امام و نظام و اسالم و رابط با کشورهای بيگانه 
به جوانانی که در اين کالس ها شرکت ميکنند گفته می شود که . معرفی ميکنند

 .يک مسلمان واقعی براساس سخنان رهبری، وظيفه دارد ريشه فتنه را بخشکاند
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ايران يک کشور تحت سانسور است، کشوري که قوانين سخت اخالق اسالمي 
حاکم است و براي زنان محدوديت هاي بيشتري وجود دارد، اما با وجود همه اين 

سانسور ها و محدوديت ها و يا شايد به دليل وجود چنين محدوديت هايي، نسل 
 .جديدي از نويسندگان در اين محيط پرورش يافتند

در تبريز بدنيا آمد و در يک  1962او در سال . فربيا وفي يکی از آنهاست
خانواده سنتي بزرگ شد و بعد از گرفتن ديپلم دبيرستان اجبارا در يک کارخانه 

 او براي اينکه بتواند مستقل شود در يک . البسه بعنوان کارگر مشغول به کار شد
مدرسه وابسته به نيروي انتظامي زنان در تهران به تحصيل ادامه داد و در 

بازگشت به تبريز بعنوان زندانبان کارش را شروع کرد اما نتوانست اين کار را 
مي . در اين ميان ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد. بيش از سه ماه تاب بياورد

در مدرسه : "مي گويد. گويد که از همان بچگي دلش مي خواسته نويسنده بشود
اين رويايم را دنبال کردم، اگرچه . خوب مي نوشتم و همه تشويقم مي کردند

مشغول کار هاي ديگري بودم، حتي در لحظاتي که به نظر مي رسيد امکان ندارد 
 .اولين داستانش منتشر شد 1988در سال ". به اين آرزو دست پيدا کنم

کمي از شخصيت او را در راوي قهرمان داستان " پرنده من"در اولين رمانش 
داستان روايت يک همسر و مادر است که با دشواري با روزمرگي و . مي بينيم

شوهر بي تفاوتش مبارزه و احساس مي کند که در نقشي که سنت ايراني به عهده 
او خودش را پرنده اي مهاجر مي بيند که در . اش گذاشته است، دارد له مي شود

 .قفس افتاده است تا اينکه راهي براي رهايي پيدا مي کند
منتشر شد، مانند يک پرنده بال گشوده ،  2002زماني که کتاب در سال 

موفقيت چشم گيري دست پيدا کرد و همه جوايز معتبر ادبي را از آن خود   به
اين کتاب را هاله . حاال اين کتاب براي اولين بار در ايتاليا منتشر شده است. کرد

ناظمي و بيانکا ماريا فيليپيني براي مرکز نشر جديدالتاسيس سي و سه پل در 
فلورانس با هدف شناساندن ادبيات معاصر ايران، به زبان ايتاليايي ترجمه کرده 

فليچتا فررارو، يکي از موسسين اين مرکز نشر در کنار ايرنه کلليني و بيانکا . اند
يک   طي اين سال ها ما شاهد رخته:" ماريا فيليپيني، درباره اين کار مي گويد

اين ادبياتي است . زبان جديد که با زبان قديمي و سنتي فارسي فرق دارد هستيم
که موفق شده است که با وجود سانسور و همه دشواري ها، روش خاص خود را 

اما اين موضوع در : "فررارو مي افزايد". درست مثل سينماي ايران. پيدا کند
خارج از ايران کمتر شناخته شده است بخصوص اينکه آن را با ادبيات ايرانيان 

روي جلد آن از کليشه زنان با حجاب پوشيده   ادبياتي شاکي که(خارج از کشور
مسلما فريبا وفي در اين کليشه جايي ندارد و در ". اشتباه مي گيرند ) شده است

 .در ونيز، توجه مخاطبان را جلب کرد" گذرگاه تمدن"جريان برنامه مروري بر 
. در ايران امروز، اين زنان هستند که بيش از مردان مي نويسند و موفق هستند 

 اين پديده از کجا ناشي شده است؟
زماني . انقالب و بعد از آن جنگ، زنان را به عرصه هاي اجتماعي پرتاب کرد

که زندگي به حالت عادي برگشت، اين براي زنان طبيعي بود که ادامه تحصيل 
من هم مثل . بدهند و در همه زمينه ها پيشرفت کنند، حتي در زمينه ادبيات

بسياري ديگر تالش کردم تا دنياي خودم را پيدا کنم و نوشتن اولين و موثر ترين 
گسترش طبقه متوسط اجتماعي در دهه گذشته انحصاري که در ميدان . وسيله بود

ادبيات بدست عده اي مشخص که از طبقات ممتاز اجتماعي آمده بودند افتاده بود، 
کم کم که . مردم هر چه بيشتر در زمينه نويسندگي تجربه مي کردند. از بين برد

جامعه مدرن تر شد و خانواده ها کوچک تر شدند، شرايط نويسندگي براي زنان 
بعالوه، باال .زنان فضا و آرامش بيشتر براي نوشتن بدست آوردند. آسان تر شد

 .رفتن مدارج تحصيلي اعتماد بنفس بيشتري به آنها داد
در کتابي که اخيرا در ايتاليا از شما ترجمه شده است، قهرمان داستان به  

 ...سکوت پناه برده است
اين . حتي از سر خشم هم نيست. توجه داشته باشيد، سکوت اين زن خنثي نيست

قهرمان داستان با سکوتش به . پر از خواسته است. يک سکوت ناقدانه است
ديگران نگاه مي کند و آنها را بررسي مي کند، از آنها بازخواست مي کند و در 

اين يک جور واکنش است براي ارزشيابي زندگي اش . نهايت خود را باز مي بايد
 .و اينکه چطور به آن ادامه بدهد به دردش مي خورد

اسم ايران هرگز مستقيما در کتاب آورده نمي شود، آيا اين به دليل سانسور  
 است يا انتخاب خودتان؟

درست است که . داستاني که روايت کردم ممکن است در هر کجا اتفاق بيافتد
داستان بسيار وابسته به محيط اش است اما براي من روابط بين افراد و آنچه در 

 .درونشان اتفاق مي افتد مهم تر از بيرون آدم ها بود
 به نظر شما نقش يک نويسنده در جامعه امروز ايران چيست؟ 

در جامعه اي که بيان کردن خود روز به روز دشوار تر . نوشتن و باز هم نوشتن
مي شود، نوشتن يک داستان زيبا، يک رمان زيبا و زنده نگه داشتن ادبيات يک 

 .وظيفه مهم و يک مسئوليت بزرگ است

 بنا به گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به نيروهای امنيتی و نظامی، حداد 
مانند کهريزک را که ما به  ٨٨اتفاقات سال : "عادل در اين سخنرانی گفته است

آن راضي نبوديم، قابل مقايسه با شکنجه هاي قبل انقالب نيست و چقدر جاي 
تاسف است، عده اي خود را انقالبي مي دانند و بعضي از آقاياني که امروز 

رهبري جنبش را برعهده گرفته اند و با مطالعه روزنامه ها در آن زمان هيچ 
سابقه انقالبي از آن ها نديده ايم، امروز مي گويند فردي پيش ما آمده که مي گويد 

در زندان ها با نواميس مردم فالن کارها صورت مي گيرد واين خبر قبل از 
 ".اينکه اثبات شود دراختيار خبرگزاري اسرائيلي يا آمريکايي قرار مي گيرد
گفته می شود نحوه برخورد حداد عادل با جنايات کهريزک از جمله داليل 

استعفای پدر محسن روح االمينی از عضويت در هيات موسس اين تشکيالت 
 .امنيتی بوده است-حزبی

پدر قربانی جنايات کهريزک در حالی صورت می گيرد   استعفای اعتراض آميز
که حسين فدايی در کنگره تشکلی که برای دو سال ديگر به دبيرکلی آن انتخاب 

هاي  دستگاه: "دفاع کرده و گفته است" تواب سازی"شد، از پروژه مشهور به 
امنيتي و قضايي تقاضاي محكومين نادم حوادث انتخابات را در صورتي آه 

حوادث گذشته، آانون فتنه و سران آن را محكوم و پيوند تشكيالتي خود را با 
 ".گران قطع آنند، بررسي آنند فتنه

تعداد زندانيان امنيتی بسيار محدود است، ما آمتر زندانی در : "او افزوده است
حوادث انتخابات داريم آه بسياري از آنها نيز يا در مرخصي هستند يا با سپردن 

برند و اين ظلم به نظام و انقالب بود آه ادعا  وثيقه بيرون از زندان به سر مي
 ".آردند هزاران نفر در جريان حوادث اخير دستگير و به زندان افتاده اند مي

فدايی درحالی اعالم آمار بازداشت شدگان را کم شمار می خواند که به گفته 
هزار نفر بازداشت شده  5 احمدی مقدم در جريان حوادث سال گذشته نزديک به 

 .اند
اي از  هاي گسترده بر همين اساس تالش: "اين متهم کهريزک ادامه داده است

هاي بيگانه صورت گرفت تا با دامن زدن به برخي حوادث پس از  سوي رسانه
 .انتخابات ادعاهايي از قبيل زندانيان گسترده مطرح شود

اگر ملت ايران بداند آه دسته اي از : "افزوده است" ايثارگران"او در جمع 
 اند و  زندانيان ديگر روي موضع قبلي خود نيستند و متوجه اشتباهات خود شده

حاضرند جبران آنند و رابطه تشكيالتي خود را قطع آنند، پذيراي عفو آنها 
البته اين افراد بايستي انزجار و فاصله خود را با آانون فتنه و سران . خواهند بود

ولي اگر آسي بخواهد روي لجاجت و موضع قبلي خود . آن اعالم و اثبات آنند
بار جريان فتنه را تأييد آند، قطعًا ملت با عفو چنين  باقي بماند و حوادث تأسف
 ". افرادي موافق نخواهد بود

حسين فدايی از جمله مقاماتی است که در هفته های اخير به کشتار دهه شصت 
نظام جمهوري اسالمي : "اعتراف کرده و در پايان سخنرانی خود گفته است

خرداد سال  30انگيز مختلفي را پشت سر گذاشته است؛ وقايعي چون  وقايع فتنه
و از اين قبيل  78تير سال  18، اعدام منافقين، عمليات مرصاد و جبهه ملي و 60

حضور، مشارآت و حمايت مردم ايران و پيوند ناگسستني امت با امام   و قطعًا
 ". منشأ حل بسياري از مشكالت خواهد بود

سياسی همچنان -گفتنی است محمود احمدی نژاد در کنگره اخير اين تشکل امنيتی
 .به عنوان عضو هيات موسس باقی ماند

 
 مصاحبه ايل مانيفستو با فريبا وفي
 زنان نويسنده پيشرو تر از مردان

 مارينا فورتي
  
 
 

 روزآنالين
امروز او يکي از نويسندگان موفق . نويسنده شدن براي فريبا وفي کار آساني نبود

او يک مجموعه داستان و چهار رمان نوشته که در زمان کوتاهي : ايران است
جزو رمان هاي پر فروش شدند؛ او برنده معتبر ترين جوايز ادبي کشورش شده 

او چهره اي است که نسل جديد نويسندگان ايراني بعد از انقالب را به . است
اين جنبه ديگري از ايران است که براي غربي ها ناشناخته . خوبي نشان مي دهد

زيرا نمي شود آن را با استفاده از سينما و کال هنر هاي تجسمي نشان . مانده است
يکي از تاثيرات انقالب توليد انبوه آثار ادبي، داستان و شعر و تحيقيات ادبي . داد
نه فقط بعنوان نويسنده : زنان هم قهرمانان اين عرصه محسوب مي شوند. بود

 درست است که . بلکه بعنوان ناشر، سردبير مجالت ادبي، روزنامه نگار و بالگر
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در مقابل، قدرت پاسداران بصورت        .  رژيم ايران قدرت شان کاهش يافته است           
. قابل توجهی افزايش يافته و آنها هم اکنون سهم بسيار مهمی در قدرت دارند                          

صدها شرکت توليدی و تجاری متعلق به بنيادهای به اصطالح خيريه هستند، ولی 
غربی ها که عادت دارند با                .  اين بنيادها در واقع به پاسداران وابسته اند                     

سازماندهی های شفاف سروکار داشته باشند در فهم کارکرد نهادهای وابسته به                  
بنا به گفته مطبوعات اپوزيسيون ايران،              .  پاسداران دچار سردرگمی ميشوند        

امپراطوری پاسداران برخی از بخش های اقتصاد کشور را زير سلطه انحصاری 
معامالت امالک، جراحی ليزر،         :  بخش هايی همچون         .  خودش گرفته است     

جهانگردی، عينک سازی، دخانيات، کشاورزی، کشتی سازی، توزيع آب، حمل             
عالوه بر همه اينها، پاسداران در بخش های گوناگون اقتصادی             ...  و نقل زمينی،  

مس، زنگ،  (معادن فلزات گوناگون    :  سرمايه گذاری های متعددی انجام داده اند         
، ميدان های گاز، شرکت هوايی پارس، بانک مهر، بانک انصار، شرکت             )سرب

نفتی کيش شرقی، چندين کارخانه اتومبيل سازی، چندين مجتمع نظامی ـ صنعتی              
و چندين کارخانه صنايع الکترونيکی که در زمينه توليد تلفن و کامپيوتر مشغول                

ريچارد استوارت لوی، معاون وزير دارايی آمريکا، در ماه                .  به فعاليت هستند   
شرکت وابسته به        4فوريه، در زمانی که آمريکا مجازات هايی را بر عليه                        

کسانی «:  شرکت خاتم االنبياء به اجرا گذاشته بود، اينگونه نتيجه گيری کرده بود             
که با ايران تجارت ميکنند، در اکثر موارد، دانسته يا ندانسته، معامالتشان را با                   

در کهکشان شرکت های وابسته به         ».  نهاد های وابسته به پاسداران انجام ميدهند       
پاسداران، خاتم االنبياء يکی از نادر شرکت هايی است که وابستگيش به پاسداران 

در آغاز، کار اصلی شرکت خاتم  االنبياء جاده سازی             .  يک موضوع علنی است    
به منظور      1988اين شرکت در سال            .  و احداث تاسيسات نفتی بوده است              

اين شرکت خيلی    .  بازسازی کشور پس از جنگ ايران و عراق ايجاد شده بود                  
شرکت .  سريع به يکی از اصلی ترين شرکت های مهندسی در ايران تبديل شد                    

طرح را    7600هزار کارمند دارد و تاکنون         25خاتم  االنبياء هم اکنون بيش از          
سد، مزرعه، معادن، ساختمان، پل، تونل، جاده، لوله های          :  به اجرا گذاشته است     

سال است که شرکت خاتم          6اکنون بيش از      ...  انتقال نفت و گاز، خطوط تلفن،        
اين .  االنبياء بيشتر در زمينه احداث تاسيسات نفتی مشغول به کار شده است                         

کيلومتر بسوی پاکستان و هند         900شرکت يک لوله انتقال نفت و گاز به طول               
. هزينه اين طرح حدود يک ميليارد و سيصد ميليون دالر بوده است             .  ساخته است 

. شرکت خاتم االنبياء تاسيسات ديگری در ميدان نفتی پارس جنوبی ساخته است                 
گفته ميشود که نيمی از ذخائر گازی کشور در ميدان نفتی پارس جنوبی واقع شده          

 .است
 

 امتيازات بی حد و حصر
همه شرکت های وابسته به پاسداران از امتيازات بی حد و حصر برخوردار                         

به حکم علی خامنه ای، آنها از پرداخت هرگونه ماليات معاف هستند و                    .  هستند
پاسداران .  دولت نميتواند هيچگونه کنترلی بر روی فعاليت های آنان اعمال بکند             

از سوی ديگر، آنها نزد بانک های دولتی از          .  فقط به ولی فقيه حساب پس ميدهند       
در برخی از موارد     .  اعتبارات ويژه با نرخ های ارزان قيمت برخوردار هستند            

عاجل، بانک مرکزی کشور مبالغ درخواست شده توسط پاسداران را سريعا به                   
شرکت های وابسته به پاسداران از اين        .  حساب شرکت خاتم االنبياء واريز ميکند      

امکان برخوردار هستند که تجهيزات مهندسی رزمی نهادهای نظامی را بطور                  
اين کار به آنها      .  رايگان برای انجام طرح های مدنی مورد استفاده قرار بدهند                

امکان ميدهد که طرح های مزبور را با قيمت هايی بسيار ارزان تر از قيمت                          
بنا به گفته علی .  بازار انجام بدهند و رقبای تجاری خود را از صحنه حذف بکنند

آلفونه، در جريان خصوصی سازی شرکت های دولتی، پاسداران مهره های خود            
به اين ترتيب، شرکت های دولتی کمابيش شفاف به شرکت                 .  را به جلو ميبرند     

در مجموع پاسداران کنترل حداقل        .  های دولتی کامال غير شفاف تبديل ميشوند          
 . يک سوم از اقتصاد کشور را زير سلطه خودشان گرفته اند

رئيس  1997تا سال  1989، که از سال »اصالح طلب«رفسنجانی به اصطالح 
 »مافيای نفتی«جمهور بوده است، به منظور حمايت از نفرات خودش که به 

مشهور هستند در گذشته تالش کرده بود که در برابر تجارت پيشگی پاسداران 
، 2005پس از انتخاب محمود احمدی نژاد در سال . موانعی را ايجاد بکند

به . پاسداران در عرصه تجارت پيشگی ديگر هيچگونه حد و مرزی را نميشناسند
دستور دولت، به بهانه مالحظات مرتبط با امنيت ملی، طرح های احداث 

. تاسيسات گوناگون بدون انجام هيچگونه مناقصه ای به پاسداران واگذار ميشوند
در هر صورت، اگر هم يک مناقصه به اجرا گذاشته بشود، «: آزاده کيان ميگويد 

کسی جرات نميکند که در چنين مناقضه ای شرکت کرده و با پاسداران به رقابت 
شرکت های ايرانی خودشان به خوبی ميدانند که سودهای عمده سهم . بپردازد

 برای نمونه، در . »پاسداران هستند و آنها بايد به سودهای اندک بسنده بکنند

 سفر به بطن امپراطوري پاسداران : ايران 
 

 )Yves Bourdillon( »ايو بورديون«مقاله ای به قلم 
ـ  Les Echos( »لز ا کو«منتشر شده در روزنامه فرانسوی 

 )»پژواک ها«
 )2010می  25( 1389خرداد  4سه شنبه 

 انوشيروان بزرگمهر : مترجم 
 

پاسداران که عمود خيمه رژيم مذهبی حاکم بر ايران هستند صرفا يک سازمان                  
نظامی نيستند، بلکه يک امپراطوری صنعتی نيز هستند که مستقيما در برنامه                  
هسته ای ايران دخالت دارند و هم اکنون در تالش هستند تا چندين قرارداد نفتی                 

 . و گازی به ارزش ميليارد ها دالر را زير کنترل خودشان بگيرند
 

در پشت پرده، تمامی امور رژيم ايران، منجمله برنامه های هسته ای جمهوری                  
آنها شبکه های تروريستی گوناگون را      .  اسالمی، زير کنترل پاسداران قرار دارند     

کنترل ميکند، همه گونه قاچاق انجام ميدهند و برخی از بخش های اقتصاد کشور، 
همچون راه و ساختمان ، انرژی و مخابرات را زير سلطه انحصاری خودشان                    

است که برخی آن را با   »اختاپوس«سپاه پاسداران انقالب اسالمی يک . گرفته اند
يک حزب   :  سپاه پاسداران يک پديده چند بعدی است                .  همانند ميدانند     »مافيا«

، يک شبکه اجتماعی، يک       »فراماسونری«سياسی، يک سازمان مخفی شبيه به          
در حالی که شورای امنيت سازمان          .  ارتش موازی و يک امپراطوری صنعتی         

ملل متحد هم اکنون سرگرم گفتگو پيرامون مجازات ها بر عليه رژيم ايران است، 
پاسداران در بطن يک زور آزمايی ميان ايران و جامعه بين المللی قرار گرفته                     

ديروز .  قدرت اقتصادی و مالی سپاه پاسداران مستمرا رو به افزايش است                 .  اند
مطبوعات محلی در ايران خبر دادند که پاسداران از طريق مجتمع صنعتی                            

در حال بدست گيری کنترل يک پروژه نفتی و گازی               »خاتم االنبياء «موسوم به   
اين  نمونه ای از هدايايی است که رژيم ايران           .  ميليارد دالر هستند    10به ارزش   

پاسداران در ماه آوريل اعالم کردند که آمادگی دارند در                    .  به پاسداران ميدهد    
 .ميدان های نفت و گاز کشور جايگزين کمپانی های غربی بشوند

 » راند کورپوريشن «،  2008اما کارکرد داخلی اين نهاد چگونه است؟ در فوريه           
)Rand Corporation  (            يکی از نادرترين گزارش ها درباره سپاه پاسداران را

سپاه پاسداران يک سازمان        «در اين گزارش گفته شده بود که                   .  منتشر کرد  
اجتماعی ـ سياسی ـ اقتصادی رو به گسترش است و نفوذ آن در همه عرصه های        

افسران شاغل يا     .  »زندگی سياسی و اجتماعی در ايران در حال افزايش است                 
وزير   7:  بازنشسته سپاه مناصب کليدی کشور را در انحصار خودشان گرفته اند             

ازجمله وزيران نفت، دارايی، ارتباطات، دفاع،        (وزير موجود در دولت         21از  
، يک سوم از کرسی های مجلس، يک سوم استاندارها و فرماندارها،                     )کشور  

 . تعداد فراوانی از شهرداران و سفيران
سپاه پاسداران در واقع به مثابه يک موسسه تربيت کننده مديران کشوری است،                  
البته يک موسسه منحصر به فرد که پادگان ها و شکنجه گاه های متعدد در اختيار 

، سپاه به گونه     1979از همان بدو آفرينشش توسط آيت اهللا خمينی در می               .  دارد
رژيم اسالمی    »چشم ها و گوش های    «ای سازماندهی شده بود که  سپر دفاعی و           

ماموريت درجه يک پاسداران سرکوب اعتراضات مردمی در داخل کشور           .  باشد
آنها از بهترين تجهيزات نظامی برخوردار هستند و رژيم ايران برای                        .  است

پاسدران يک ارجحيت ويژه قائل است، زيرا ارتش منظم را چندان قابل اعتماد                    
 . بشمار نمی آورد

 
 يک رژيم نظامی با ظاهر مذهبی 

هيالری کلينتون در ماه فوريه امسال گفته بود که پاسداران در ايران به يک 
باتوجه به تعداد زياد مقام های مهمی که به . تبديل شده اند »دولت در دولت«

پاسداران واگذار شده اند، سخنان هيالری کلينتون در مورد آنان به هيچوجه 
الزم است يادآوری کنيم که احمدی نژاد خود يک پاسدار . گزافگويی نبوده اند

برخی از تحليلگران تا آنجا پيش رفته اند که گفته اند انتخاب مجدد او . بوده است
ـ که از طريق تقلبات گسترده ممکن شد ـ در حقيقت يک کودتای  2009در ژوئن 

مالها نمای ظاهری رژيم را تشکيل ميدهند، ولی اهرم های . پاسداران بوده است
، پژوهشگر دانشگاه »علی آلفونه«. کليدی قدرت در دست پاسداران قرار دارند

کپنهاگ که يکی از بهترين کارشناسان مسائل مربوط به پاسداران بشمار ميرود، 
. بر اين باور است که رژيم ايران يک رژيم نظامی با يک نمای مذهبی است

 دهه اخير بيشتر در پی مال اندوزی بوده اند هم اکنون در داخل  3مالها که طی 
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 بحران زنجيره يي و حلقه هاي مفقوده 
 اردشير زارعی قتواتی

 
  : اخبار روز

بحران افغانستان به لحاظ عوامل داخلی و خارجی حاکم بر موضوع و تاثير 
ارتباطات ارگانيکی اين دو حوزه بر يکديگر می تواند در نوع خود منحصر به 

از آنجا که اين بحران به جهت زمانی نيز در مسير تعميق و . فرد تلقی شود
پيچيدگی های علت و معلولی حرکت می کند گستره ی آن توان برون رفت از بن 

عدم کارآيی ساخت ملی در . بست کنونی را هم بيش از پيش مشکل تر کرده است
مواجهه با عوامل مختل کننده و ناهمسازی اين نظم آنارشيک درونی با استراتژی 
های اعمال شده از سوی نيروهای خارجی حاضر در اين کشور در مقاطع 
مختلف، در کنار تاثير حاشيه يی بحران های منطقه يی بر افغانستان، يک 
وضعيت پارادوکسيکالی را موجب شده است که چشم انداز يک راه حل اساسی 

هر چند که بحران افغانستان را می توان . را در پرده يی از ابهام قرار می دهد
چند وجهی به حساب آورد ولی آنچه که بيش از همه در اين ميان نقش مخرب 

اجتماعی  –خود را ايفا می کند بدون شک موقعيت درونی و گسست های سياسی 
در بطن يک جامعه ی چند قوميتی است که هيچ سنخيتی با يک نظام ملت پايه 

در چنين وضعيتی سخن گفتن از منافع ملی، مصلحت ملی، ساخت ملی و . ندارد
نظم ملی چندان زمينه عينی در واقعيت های موجود نداشته و تفکيک يا تجميع 
عوامل تشکيل دهنده ی بحران با توجه به تناقض های حاکم بر پديده موصوف 

به همين دليل بی ثباتی کنونی در . خود می تواند تشديد کننده ی بحران تلقی شود
اين کشور معلول يک سری از علت هايی به حساب می آيد که هر کدام در مسير 
تعيينی و تکوينی خود می توانند موجب و موجد ظهور عوامل مخرب جديدی 

                 .باشند
تنش ميان قوم هزاره و کوچی ها در مناطق بهسود و دايمرداد که در طی ماه 
های اخير موجب بروز خشونت بر سر مناطق چراگاهی و اعتراضات گسترده 
ی نمايندگان قوم هزاره گرديد، به جهت عدم حل اين مناقشه، جامعه ی بی ثبات 

اختالفات بين کوچی های . افغانستان را با مشکالت تازه يی روبه رو کرده است
پشتون تبار و قوم هزاره سابقه تاريخی داشته و معموال اين عشاير دام دار در 
فصل بهار و تابستان به سمت مناطق مرکزی افغانستان که محل استقرار قوم 

کوچی ها به واسطه ی نوع زندگی عشيره . هزاره می باشد، سرازير می شوند
يی خود که همواره برای رسيدن به چراگاه های مطلوب خويش در حال حرکت و 
عبور يا ورود به حريم قوميت های ديگر افغان های ساکن در چنين مناطقی بوده 
اند، يک عامل اساسی برای بر هم زدن نظم و ثبات حداقلی موجود در بافت 

اين کوچ و جابجايی های عشايری در شرايط . قبايلی افغانستان به شمار می روند
ثبات يک جامعه چند قوميتی شايد چندان تنش و مشکل الينحلی را موجب نشود 
ولی در وضعيت ناآرام کنونی اين کشور يک عامل بحرانزا و مختل کننده خواهد 

از آنجا که جنبش های بنيادگرا و طالبانی فعال در افغانستان معموال از بين . بود
اليه های منفعل و سيال جامعه بيشترين يارگيری را انجام می دهند، کوچی های 
پشتون تبار به لحاظ سيستم عشيره يی خود و تنش مداوم با ديگر قوميت های 
.  متمرکز و ساکن، بهترين طعمه و بستر نفوذ را برای چنين جنبشی فراهم می کند

به استناد همين شرايط و خصوصيات، اين ادعای هزاره ها که معتقدند کوچی ها 
تحت تاثير و نفوذ طالبان به مرزهای قومی آنان تجاوز می کنند، می تواند تا 

از طرف ديگر تماميت خواهی قومی پشتون ها در . حدودی قابل درک باشد
چينش های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، امنيتی و جغرافيايی افغانستان کنونی که 
با بنيادگرايی طالبان و تمايالت ناسيوناليستی حلقه ی پشتون های حول دولت 

رئيس جمهوری اين کشور پيوند خورده است، معضل تنش بين " حامد کرزای"
در گذشته نيز کوچی ها . کوچی ها و هزاره ها را وارد چرخه ی ملی کرده است

همواره به عنوان يک ابزار فشار و عامل نفوذ حاکمان پشتون افغانستان در تقابل 
با ديگر اقوام و سيطره بر ايالت های غيرپشتون مرکز و شمال به کار گرفته شده 

اعتراضات . اند که در شرايط کنونی اين تنش ابعاد وسيع تری به خود گرفته است
داخلی و خارجی نمايندگان پارلمانی وابسته به قوم هزاره در هفته های اخير و هم 
چنين تظاهرات يا بيانيه های اعتراضی جوامع مدنی غير پشتون که دامنه آن حتی 
به لندن نيز رسيده است، دقيقا بر اساس همين برداشت و البی گری اقليت های 

.  بنيادگرايانه ی پشتون ها انجام می گيرد –قومی در تقابل با جنبش ناسيوناليستی 
هم اکنون معضل بروز تنش در بهسود و دايمرداد موجب شده است تا اعتراضات 
گسترده يی در واليات وردک، کابل، دايکندی و باميان به حمايت از هزاره جات 
اين مناطق انجام گرفته و دولت متهم به بی توجهی و ناديده گرفتن حقوق قومی 
.  ساکنين مناطقی که کوچی ها به عنوان علفچرهای خود محسوب می کنند، شود

 فعاليت و تحرکات حامد کرزای برای نزديکی هر چه بيشتر به جنبش طالبان به 

که وابسته به پاسداران است در عرض چند دقيقه،       »مبين«سپتامبر گذشته شرکت 
و نيم    7بدون آنکه هيچگونه رقيبی در برابر او وجود داشته باشد، با پرداخت                      

) TCI( »ت س ای «ميليارد دالر نيمی از سهام يک شرکت مخابراتی دولتی بنام 
اين اقدام برای پاسداران از اهميت ويژه ای برخورد است زيرا . را خريداری کرد

آنها خواهند توانست به اين ترتيب به آسانی به استراق سمع پرداخته و مکالمات                   
در ميان مهم ترين شرکت های              »ت س ای       «شرکت   .  تلفنی را کنترل بکنند      

پاسداران بلد هستند که چطور با      .  حاضر در بورس تهران در رده دهم قرار دارد         
حتی .  به تصويب رساندن برخی قوانين ويژه از منافع مالی خود دفاع کنند                             

مواردی وجود داشته است که پاسداران با توسل به نيروی نظامی رقيبان تجاری                
در اين  »لزاکو«مراجعه شود به مقاله روزنامه (خود را مورد تهديد قرار داده اند 

 ). زمينه
مجازات های احتمالی که ممکن است بر عليه رژيم ايران به اجرا گذاشته شوند                   

مجازات هايی که    .  را بايد در چارچوب شرايط فوق الذکر مورد نظر قرار داد                 
شرکت خاتم االنبياء را هدف قرار داده اند نمونه ای از راهبردهايی است که                          

هدف اين راهبرد اين است که دارايی            .  سازمان ملل متحد می تواند دنبال بکند           
های پاسداران در خارج از کشور مسدود شده و منابع درآمد های پاسداران                             
خشک شوند تا آنها مجبور شوند که از برنامه های مخفيانه غنی سازی اورانيوم                 

هدف قراردادن منابع مالی پاسداران عواقب وخيمی برای کليت           .  صرفنظر بکنند 
بخش عمده درآمدهای پاسداران به جيب کسانی واريز         .  رژيم در بر خواهد داشت    

آزاده کيان که يک کارشناس      .  ميشود که در راس سلسه مراتب رژيم قرار دارند           
مسائل ايران در دانشگاه پاريس است ميگويد که بر خالف سران سپاه پاسداران،                
اعضای عادی اين نهاد دستمزدهای اندکی دارند و گاهی حتی مجبور هستند که                   

مجازات های بين المللی از اين قابليت برخوردارند که . يک شغل دوم داشته باشند
بر خالف تصور برخی از افراد، سپاه       .  در داخل سپاه شکاف هايی را ايجاد بکنند       

 . پاسداران يک کليت يکپارچه و همگون نيست
 

 تجارت پيشگان و فرقه گرايان
در ميان پاسداران همه جور افراد يافت               «:  يک منبع آگاه در تهران ميگويد               

، آدمکشان، تدوين   )پراگماتيک(آرمان گرايان ساده لوح، افراد عمل گرا       : ميشوند 
با توجه به همين       .  کنندگان استراتژی، تجارت پيشگان و متعصبان کورانديش             

ويژگی ناهمگون بودن سپاه، برخی از فرماندهان پاسداران در جريان شورش                    
بسوی مردم آتش نخواهند      «های تابستان سال گذشته هشدار داده بودند که آنها                  

 .  »گشود
در درون سپاه، برخی در پی تجارت هستند و ميخواهند تا آنجا که امکان دارد                        

اينگونه افراد  .  فعاليت های تجاری شان را در عرصه بين المللی گسترش بدهند               
واشنگتن . (بطور ويژه حساس هستند     »هدفمند«نسبت به مجازات های بين المللی       

برای اينکه مسکو و پکن را به طرح مجازات ها بر عليه رژيم ايران ملحق کند،                  
ولی تعداد پاسدارانی که در       ).  صرفنظر کرده بود     »فلج کننده «از مجازات های     

فعاليت های تجاری بين المللی مشغول بکار هستند نسبت به پاسداران متعصب و               
بخش عمده فعاليت های اقتصادی پاسداران در ايران         .  فرقه گرا بسيار اندک است    

. انجام ميشود و اين افراد از بابت تحريم اقتصادی چندان ضرر نخواهند کرد                        
پاسداران به برخورداری از انحصارهای تجاری و به انجام معامالت قاچاق                         

. تحريم اقتصادی ايران در مجموع به نفع آنان خواهد بود             .  عالقه ويژه ای دارند    
در صورت تشديد تحريم های بين المللی، فعاليت های شرکت های خارجی ـ که                   

از سوی ديگر،    .  رقيبان تجاری پاسداران هستند ـ در ايران کاهش خواهند يافت              
پاسداران خودشان به اين نکته واقف هستند که هر زمان رژيم بيشتر در معرض                 
خطرات داخلی يا خارجی قرار بگيرد اهميت آنها افزايش خواهد يافت و رژيم                     

به گفته آزاده کيان، به همين       .  برای حفظ خودش بيشتر به آنها نيازمند خواهد بود          
، سپاه  2007از سپتامبر    .  دليل است که پاسداران مرتبا آتش بيار معرکه هستند              

نماينده ولی فقيه در سپاه که علی         .  زير نظر يک شورای فرماندهی اداره ميشود        
نظرات .  سعيدی نام دارد جزو اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران است                  

علی سعيدی بسيار تاثير گذار هستند و محمود احمدی نژاد و حتی خود ولی فقيه                   
برخورداری پاسداران از اينهمه     .  نظرات او را با دقت مورد توجه قرار ميدهند            

آنهاست    »دستمزد«اين امتيازات يک نوع          .  امتيازات گوناگون تصادفی نيست      
برای کار اصلی آنها که عبارتست از دفاع از منافع استراتژيک رژيم، ازجمله از 
طريق ادامه برنامه هسته ای و با اتکاء بر شبکه های تروريستی وابسته به                              

هدف اصلی برنامه هسته ای ايران اين است که . پاسداران در کشورهای گوناگون
آن کشور جاه طلبی های منطقه ای اش را محقق کرده و همسايگانش را مرعوب                

اگر پاسداران بپذيرند که برای در امان ماندن از مجازات های بين المللی                   .  بکند
يکی بر  «از برنامه هسته ای شان صرفنظر بکنند، چنين اقدامی مصداق داستان               

 .خواهد بود »سر شاخ و بن می بريد
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شغل يک خبرنگار پرتاب کردن کفش نيست و من عمل او را تاييد نمی کنم، اما 
 . در گوشه ايی کمين نکرده ام تا او را محکوم کنم

در زمان کشتار شيعيان و کردها بدست صدام حسين هم گروهی از روشنفکران 
عراقی مدعی بودند ما مخالف رژيم صدام هستيم ولی خشونت کردها و شيعيان 

آنها خواستار خلع . را که به امنيت ملی عراق ضربه می زنند محکوم می کنيم
آيا مقاومت مسلحانه کردها و . سالح پيشمرگ های کرد و غيرنظاميان شيعه بودند

 شيعيان در برابر ديکتاتوری صدام مصداق عمل خشونت آميز بود؟ 
آيا گفتمان عدم خشونت خود می تواند بازتوليد خشونت کند؟ پاسخ مثبت است، 

اگر بدون در نظر گرفتن ميزان خشونت متجاوز، خشونت مقطعی که قربانی در 
محکوم کردن خشونت قربانی تنها . مقام مقاومت بکار گرفته است را محکوم کنيم

 . به تداوم ستم کمک می کند
بنظر من وضع کسانيکه در نقد خشونت جنبش سبز سخن می گويند بسيار شبيه به 

پرتاب کفش پالستيکی را . کسانی است که منتظرالزيدی را محکوم می کردند
 . خشونت می دانستند و او را محکوم می کردند

عبدی در مصاحبه با جرس در قامت يک انديشمند مخالف خشونت ظاهر شده و 
بايد تاکيد کرد که عمل : "او اشاره می کند. در توضيح خشونت داد سخن می گويد

تواند کنش باشد، يا واکنش  چنين می هم. شود آميز شامل گفتار و رفتار می خشونت
بخشی از اين اعمال دقيقًا عينی است، مثل ترور، آتش زدن . آميزی باشد خشونت

و ضرب و جرح، و نيز کلمات و شعارهايی که واجد الفاظ تند و تيز يا تحقير و 
آميز، عرفی و نسبی است و  تمسخر باشد، اما برخی ديگر از اعمال خشونت

 ." شود برحسب موقعيت، تعيين مصداق می
أنظر إلی ما <<در زبان عربی جمله ايی است که منسوب است به حضرت علی 

يعنی نگاه نکنيد که چه کسی سخن را گفته، بلکه به >> قال و التنظر إلی من قال
اما در فضای سياسی ما قال و من قال به يکديگر ارتباط . اصل سخن بپردازيد

به بيان ديگر ارتباط مستقيمی بين بيان و عمل سياسی وجود دارد و برای . دارند
همين الزم ميدانم که کنش سياسی آقای عبدی را با آنچه در مصاحبه اخير می 
گويند بسنجم تا ببينم با معيارهايی که طرح کرده، خود ايشان چه گونه رفتاری 

عباس عبدی از . داشته است و سپس در مورد سخنان او به قضاوت بنشينم
رهبران دانشجويان حمله کننده به سفارت آمريکا است که اقدام آنها به يک بحران 

گروگانها مدت چهارصد و چهل و چهار روز در ايران . سياسی گسترده منجر شد
عمليات  -باقی ماندند و اين عمل دولت آمريکا را تشويق کرد تا با اقدام نظامی 

اشغال سفارت که در واقع . تالش کند تا ديپلماتهای خود را آزاد کند -طبس 
کودتايی در انقالب بود، برای دولت آمريکا امکان عمل وسيعی برای حرکت بر 
ضد انقالب فراهم کرد که در نتيجه آن ايران در محاصره اقتصادی قرار گرفت، 

عراق را برای حمله به ايران تشويق کرد، در نهايت اصل ضددموکراتيک 
عبدی هرگز از اقدامات گدشته خود ابراز . واليت فقيه به قانون اساسی تحميل شد

آيا اقدام گروگان گرفتن ديپلماتهای خارجی يک عمل خشونت . پشيمانی نکرده
 آميز نيست؟ 

" عالوه بر اين عبدی به عنوان فعال سياسی پيرو آيت اهللا خمينی حتما با شعار
موافق بوده، يا من نديدم که در جايی بگويد " جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان

پس چرا امروز . مصداق عمل خشونت آميز بوده" جنگ جنگ تا پيروزی"شعار 
 خواستار نقد و نفی خشونت است؟ 

مرگ "او ماهيت شعار . عبدی در سی سال گذشته مدام دچار افراط و تفريط بوده
 . را نفهميده است " بر ديکتاتور

زمانيکه مردم ما در برابر محمدرضا شاه که به قانون اساسی وفادار نبود و با 
" کودتای آمريکايی بر سر قدرت آمده بود و مخالفان را زندان می کرد شعار

سر می دادند دست به خشونت نمی زدند، در اصل يک نظام و " مرگ بر شاه
يا وقتی . يک انديشه سرکوبگر را نفی می کردند، کسی خواستار کشتن شاه نبود

سر می دادند با مداخله آمريکا در امور " مرگ بر آمريکا"که خود ايشان شعار 
پس . داخلی ايران به مخالفت بر می خواستند، کسی خواستار کشتن کسی نبود

چطور است که اگر امروز مردم شعار مرگ بر ديکتاتور سر بدهند بقول ايشان 
 خشونت کالمی وارد جنبش شده؟ 

خشونت نظام اسالمی بر کسی پوشيده نيست، اگر عباس عبدی پيش از آنکه اعدام 
و شکنجه فرزاد کمانگر را ذکر کند در مورد خشونت جنبش سخن بگويد البد 

جنبش سبز يک جنبش مدنی غيرخشونت آميز و خشونت . ريگی به کفش دارد
مردم فهيم ما با برگزاری راه پيمايی سکوت حتی از شعار  دادن . گريز است

آنچه که در روز عاشورا اتفاق . پرهيز کردند تا از وقوع خشونت جلوگيری کنند
افتاد به شهادت شاهدان عينی تنها واکنش دفاعی معترضان بود به خشونت 

ماموران اننظامی و امنيتی، اقدام شهروندان بی سالح در دفاع از خود در برابر 
 . قابل دفاع است" حق دفاع مشروع"لباس شخصی های مهاجم با عنوان 

بهانه آشتی ملی در طی ماه های اخير، از قبل زنگ های خطر را برای ديگر 
قوميت ها و تفکرات ضدطالبانی به صدا در آورده بود که تنش قومی بين کوچی 

 –ها و هزاره ها می بايست يکی از پيامدهای اين رقابت در عرصه سياسی 
اين در حالی است که موقعيت بی ثبات کننده ی . اجتماعی افغانستان تلقی شود

جابجايی کوچی ها در جامعه امروز افغانستان توسط تدوين کنندگان قانون اساسی 
جديد اين کشور مدنظر قرار گرفته است و طبق ماده چهاردهم همين قانون 

اساسی دولت مکلف شده است تا زمينه ی اسکان دائم کوچی ها را در منطقه يی 
موقعيت سيال کوچی ها حتی برای نيروهای ائتالف به . مناسب فراهم آورد

رهبری آمريکا نيز همواره مشکل ساز بوده است چرا که به لحاظ امنيتی در يک 
جامعه ی بی ثبات، جابجايی های جمعيتی در قاعده ی جماعت مسلح که سنت 

کوچ های عشايری می باشد، می تواند مرزبندی بين آنان و کاروان های مسلح 
تنش بين کوچی ها و هزاره ها در گذشته يک برش تفرقه . طالبان را مخدوش کند

انگيز در اليه های زيرين اجتماعی بوده است که معموال با سيستم سنتی 
کدخدامنشی رفع می شد ولی هم اينک اين تنش با توجه به پيوند و تاثير عوامل 

حاشيه يی تبديل به يک بحران قومی در اليه های باالی جامعه چند قومی 
چنانچه نمايندگان متحصن قوم هزاره تهديد کرده اند که اگر . افغانستان شده است

دولت به خواست و حقوق آنان توجه الزم را مبذول نکند آنان نيز در همايش 
که قرار است در آينده ی نزديک ) لوی جرگه(بزرگ قومی برای آشتی ملی 

بحران ايجاد شده کنونی بيش از آنچه به . برگزار شود، شرکت نخواهند کرد
اختالف و بروز ناامنی در چند روستا و منطقه خالصه شود نشانه های يک 
گسست ملی را در بطن خود دارد و به همين دليل نيز سازمان ملل متحد و 
بازيگران بزرگ خارجی در ميدان جنگ افغانستان از دولت حامد کرزای 

بحران . خواسته اند که به جد نسبت به اين موضوع توجه الزم را داشته باشد
کنونی به تنهايی شايد چندان مهم و تعيين کننده تلقی نشود اما زمانی که اين تنش 

قومی با ديگر عوامل بحران در افغانستان پيوند می خورد حاصل جمع آن 
صورت حسابی را در مقابل دولت مرکزی و جامعه جهانی قرار می دهد که 

تحليل و بررسی انتزاعی هر عامل . برای سبد هزينه ها بسيار سنگين خواهد بود
بحران به طور منفک و مجزا در شرايط کنونی افغانستان يک گمراهی محض 

می باشد چرا که هر کدام از اين عوامل حلقه های يک زنجير خواهند بود که 
" بود"در موقعيت عينی که به منزله ی " نبود"فقدان شکلی آن نه در راستای 

حلقه ی مفقوده برای حل بحران و برون رفت از بن بست کنونی به حساب خواهد 
        .آمد
 

 مقاومت در برابر ظلم، عين عدالت است 
 كنند مردم در برابر حاكميت، مقاومت مي

 نقدی بر مصاحبه اخير عباس عبدی 
 بهداد بردبار 

 : اخبار روز
قدرت جنبش سبز در "در اين مقاله مصاحبه اخير آقای عباس عبدی با عنوان 

را با نگاهی انتقادی مورد بررسی قرار می "کتک خوردن است نه کتک زدن 
منتظرالزيدی خبرنگار شبکه تلويزيونی . ابتدا داستانی را نقل می می کنم. دهم

بغداديه در هنگام مصاحبه مطبوعاتی جرج بوش و المالکی در حالی که در 
رديف اول نشسته بود، جفت لنگه کفش هايش را از پا در آورد و آنها را يکی پس 
از ديگری به سوی صورت رييس جمهور آمريکا پرتاب کرد او ضمن اين اقدام 

هيچکدام از کفش ها به . دشنام گويان، رييس جمهور آمريکا را به سگ تشبيه کرد
محافظان حاضر در جلسه خبرنگار عراقی . رييس جمهور آمريکا اصابت نکرد
او سپس توسط دادگاه به سه سال حبس محکوم . را مورد ضرب و شتم قرار دادند
 . شد و مدتی را در زندان بسر برد

اين اتفاق واکنشهای مختلفی را در پی داشت، برخی از روشنفکران دست راستی 
آنها می . با نوشتن مقاالت و انتشار نامه های سر گشاده اين اقدام را محکوم کردند

اما آيا پرتاب دو لنگه کفش مصداق خشونت است؟ . گفتند خشونت محکوم است
اگر در نظر بگيريم که از زمان آغاز جنگ عراق حداقل صد و پنج هزار جنازه 
شمارش شده و صدها هزار انسان جان خود را از دست داده اند، می توان مدعی 

وقوع خشونت در برابر رييس جمهور آمريکا شد؟ جرج بوش دادگاهی نخواهد 
شد، رنج و زجر هزاران شهروند عراقی هرگز جبران نخواهد شد و گروهی 

در مباحثه با يکی از . منتظر نشسته بودند تا خبرنگار عراقی را محکوم کنند
همين قماش مدعيان عدم خشونت که الزبيدی را محکوم می کردند پرسيدم وقتی 

که موشکهای آمريکايی بر سر عراقی ها فرود می آمد هم خشونت را محکوم می 
  کرديد؟ 
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 : شهال الهيجی
 است جنبش زنان در يك سال اخير صاحب سبك شده

 ترانه صفايی 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
و از اعضاي هيات   شهال الهيجي ، مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
هاي اجتماعي و  امناي آتابخانه صديقه دولت آبادي سال هاست آه در عرصه

چه آنجا آه عرصه آاري او با نشر آتاب هايي هر . آند فرهنگي زنان فعاليت مي
چند مختصر و محدود در حوزه زنان منتهي مي شود و چه در بخش هايي آه او 

  .آيد هاي مختلف جنبش زنان به پيش مي شانه به شانه همراه و همگام فعاالن نسل
اي است آه سال  او اين روزها در حالي آه بسيار بيشتر از گذشته نگران جامعه 

ها براي ساختن آن تالش آرده به آينده پيش رو اميدهاي زيادي دارد، به ويژه افق 
براي زنان  88به باور او سال . بيند پيش روي زنان را سبزتر از هميشه مي

حضوري بي مانند به دنبال داشته چرا آه زنان اين بار نه در قالب طفيلي جريان 
هاي سياسي بلكه به عنوان مبدعان و پايه گذاران يك خواست قطعي و حتمي وارد 

 . آارزار مبارزه هاي سياسي و اجتماعي شده اند
الهيجي بر اين باور است آه رخدادهاي سياسي در جامعه ايران پس از انتخابات  

دور دهم رياست جمهوري عرصه مناسبي براي فعاليت و تجربه اندوزي زنان به 
شمار مي آيد و مي توان گفت آه اين روزها زنان بي محابا به پيش مي روند و 
حتي هزينه هاي سوال برانگيري مانند آنچه در حكم بهاره هدايت درج شده آنان 

 . را از حضور و انسجام حرآتي باز نمي دارد
  

يك سال از جوش و خروش مردمي در ايران زمين گذشته و اين روزها فرصتي 
وضعيت . است آه به فعاليت و حضور زنان در جنبش هاي اجتماعي بپردازيم

هاي اجتماعي زنان را بر اساس يك روند تاريخي چطور   فعاليت و حرآت
 آنيد؟  ارزيابي مي

براي آنكه بخواهم درباره حرآت هاي اجتماعي زنان در سالي آه گذشت صحبت  
دانم آه نقبي به گذشته تاريخ و فرهنگ و حضور سياسي  نخست الزم مي آنم، 

از بزنگاه يك مرور تاريخي بهتر بتوان به  آنم  چرا آه احساس مي زنان بزنم 
 . بررسي وضعيت زنان در جامعه پرداخت

هاي اجتماعي  البته بايد اين نكته را مورد تاآيد قرار دهم آه من بسياري از جنبش 
دانم و  اش جنبش اجتماعي نمي امروز جامعه ايران را در مفهوم جامعه شناختي

اگر . آنم  هاي اجتماعي ياد  ها و تپش دانم از آن به عنوان و لفظ تكانه بهتر مي
ماجرا داشته باشيم حضور زنان در عرصه هاي سياسي   بخواهيم نگاه تاريخي به

آغاز مي شود آه البته زنان در آن تاريخ با  از دوران مشروطيت   و اجتماعي 
در . واخوردگي هايي در ميان زنان به وجود مي آيد .موانعي مواجه مي شوند 

همان روزها هم نگرش ها و محدويت هايي نسبت به حضور زنان در جامعه 
مسائل و مشكالتي . وجود داشته آه امروز هم نظاير آن آماآان به چشم مي خورد

آه غالبا زنان را به سكوت و فرار به عقب واداشته هر چند آه حرآت هاي 
  . است خيزشي زنان هيچگاه به پايان نرسيده

بعد از مشروطيت مي بينيم وقتي آه گويي چراغ و شعله حضور زنان پايين  
هاي نهادينه و مستحكمي چون ساختن مدرسه هاي دختران در ميان  افتاده حرآت

گروه هاي مختلف فكري زنان آن روزگار شكل مي گيرد تا سرفصل تازه اي 
اما اگر بخواهيم . براي ايجاد توسعه اي پايدار در حوزه دانش زنان شكل گيرد

يكي  ريشه ها و داليل ناآامي زنان در مشروطه را ارزيابي آنيم بايد بگويم آه 
از داليلي آه زنان نتوانستند آن موقع به موفقيت مورد نظر دست پيدا آنند يكي 

همراهي مردان جامعه با آنها بود و از سوي ديگر اينكه آنها فشار و چانه  نبود 
هاي مسائل زنان به اندازه ديگر مسائل آن روزگار مورد توجه  زني را در حوزه

قرار نمي دادند و در يك آالم بايد گفت هنوز مسائل زنان به عنوان يك مسئله 
 . اجتماعي شناخته نشده بود

اما اين نكته را هم بايد مورد تاآيد قرار دهم آه وقتي آليت يك جامعه رو به  
پيشرفت را نگاه مي آنيم و در شرايطي آه خواهان تحقق دموآراسي در آشورها 

مسئله تمام افراد يك جامعه  نيست بلكه  هستيم ديگر مسئله زنان تنها مسئله زنان 
 است و آساني آه شاخص دموآراسي در آشورها را با ميزان حضور و موفقيت 

دفاع مشروع "مقوله : "سپس عبدی در فراز ديگری از سخنان خود می گويد
پايه و عجيب است و جز بازتوليد خشونت نتيجه  در امر سياست به کلی بی

عبدی کامال به راه خطا رفته، حق دفاع مشروع يک اصل ." ديگری ندارد
حقوق کيفری است که به روابط افراد اطالق می شود و هم در حقوق بين الملل 

 . به روابط کشورها اطالق می شود
دفاع مشروع استثنای قانونی ممنوعيت استفاده از زور در روابط بين الملل 

در ماده پنجاه و يک منشور ملل متحد حق دفاع مشروع حق ذاتی برای . است
يعنی استفاده از زور در صورتی که در دفاع . افراد و ملت ها دانسته شده

مقوله دفاع مشروع در قوانين ملی و . مشروع باشد از نظر قانون مجاز است
اگر دفاع مشروع بقول شما . بين مللی مصرح است و برابر با حق حيات است

بی پايه است پس ملت ايران حق نداشت در برابر حمله عراق مقاومت کند؟ 
بوديد و " راه قدس از کربال می گذرد"چگونه است که شما طرفدار شعار 

امروز دفاع مشروع را هم بی پايه می دانيد؟ آيا شما با اين گفته با مقاومت 
فلسطينی ها در برابر اشغال مخالفيد و آنرا بی پايه و باز توليد خشونت می 

 دانيد؟ يا تنها مقاومت ايرانی ها در برابر حاکميت را محکوم می کنيد؟ 
اعتراف و ناخرسندی عبدی به خشونت کالمی جنبش سبز داللتی است بر 

عبدی که خود را اصالح طلب می داند معتقد است راه . انقالبی بودن جنبش
اما مردم پس از تجربه هشت . رسيدن به دمکراسی تنها صندوق رای است

 . ساله اصالحات تجربه گذشته را دوباره تکرار نمی کنند
جنبش سبز که در دل خيابانهای تهران متولد شد ماهيتی غيرخشونت آميز 

شهروندان در برابر حاکميت . دارد، نه چريک دارد، نه شهروندان سالح دارند
مقاومت در برابر ظلم عين عدالت است، در آموزه های . مقاومت می کنند

اسالمی ذکر شده که مومن حق ندارد اجازه دهد تا به او ظلم شود، چگونه است 
 ". زدن خوردن است نه کتک   قدرت جنبش سبز در کتک: "که عبدی می گويد

اين خطای تحليلی از آنجا : "در پاسخ به يک سوال عبدی چنين پاسخ می گويد
شود که از يک سو ارزيابی درستی از آرايش نيروها ندارند و از  ناشی می

وقتی که . سوی ديگر درک دقيقی از افراد حاضر در دو سوی جنبش ندارند
تر است که هم به لحاظ  ای از هزاران کيلومتر آن طرف دهی رسانه  خط

جغرافيايی و هم به لحاظ ذهنی و هم به لحاظ ارتباطی و سياسی از فضای 
عبدی ." ها حاصل نخواهد شد ای بهتر از اين برداشت ايران دور است، نتيجه

خط دهی رسانه های خارجی را مشکل ساز می داند، او در نظر نمی گيرد که 
بسياری از روشنفکران ايرانی و اهل قلم در تبعيد بسر می برند و امکان 

بازگشت به کشور را ندارند، اما به مدد وسايل ارتباط جمعی و مطالعه و تماس 
درستی و غلطی تحليل ها منوت . های هر روزه از اوضاع کشور مطلع هستند
اهل قلم در ماههای گذشته بسياری . به حضور در داخل و خارج کشور نيست

از مدعاهای حکومت را زير سوال برده اند و مباحثه نقد حاکميت را بطور 
شما و همکاران در داخل کشور زير فشار سانسور و تهديد . جدی دنبال کردند

اما هموطنان خارج از کشور فارغ البال به بيان نظرات خود می . قرار داريد
عبدی پيش از اين گفته بود خواست های جنبش راديکال است و يک . پردازند

ايشان بايد توضيح دهند که :"هموطن خارج از کشور به او ياد آور شده بود 
وقتی جنبش سبز در طلب حقوق انسانی خود است که به حرکت در آمده، 

شود طلب به رسميت شناختن و  تواند راديکال باشد؟ مگر می چگونه می
قانونيت بخشيدن به حقوق انسانی خود و استقرار واليت جمهور مردم، در 

برابر واليت مطلقه فقيه، در خواستی راديکال باشد؟ مگر مبارزه برای 
هدفی . استقرار نظامی که شهروندان از حقوق دموکراتيک برخوردار باشند

هايی که اين حقوق به گونه ای نسبی در آن استقرار  معتدل نيست؟ مگر نظام
عبدی ديروز از راديکال بودن شعارها " هايی راديکال هستند؟ يافته نظام

ناراحت بود، امروز از خشونت کالمی ناراحت است و فردا هم بهانه ايی ديگر 
 . خواهد يافت تا جنبش را نقد کند

در پايان متذکر می شوم هدف من تقديس مقاومت بود در برابر استبداد، 
خشونت محکوم است، اما دفاع مشروع حق ذاتی هر انسانی است و مصداق 

 . خشونت نيست
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به هر صورت نمي شود حضور باورنكردني زنان را ناديده گرفت چرا آه من  
زنان از   اما متاسفانه با وجود حمايت بي دريغ. اين همه را به چشم خود ديدم

 . دولت اصالحات اين گروه اجتماعي با آمترين دستاوردها مواجه شدند
اشاره آرد و هم وقوع  آه در اين ميان هم مي توان به کم آاري مجلس ششم  

حوادثي چون ماجراي روزنامه نگاران و ماجراهاي دانشگاه و فشار بر دولت را 
نيز در آنار اين ها مزيد بر علت  سكوت دولت وقت   اما. در آن دخيل دانست

 . شد
  

حاال اگر بخواهيم روند حضور زنان را در رخدادهاي سياسي و اجتماعي اخير 
 بررسي آنيم ، تحليل شما از حضور زنان چگونه است؟ 

با وجود مشكالت و مسائل پيش روي زنان و تمامي آن بحران هايي آه طيف  
هاي مختلف فعال در عرصه مسائل زنان آن را پشت سر گذاشتند ، حضور زنان 

 . وارد فاز تازه اي از پختگي و تاثير بخشي شد 88در سال 
زنان اين بار تنها به پيروي از جريان موجود اآتفا نكردند و خود تالش داشتند تا  

خواسته ها و عقايد و باورهايشان را به دولت و آانديداهاي رياست جمهوري 
آنها با ايجاد آمپين ها و موج آفريني در سطح جامعه توانستند آاري . تحميل آنند

 . تفاوت از آنار خواسته ها و مسائل زنان عبور نكنند آنند آه ديگر آانديداها بي
هيچ دستاورد مادي بر اي زنان به دنبال  88اگر سال   اعتقاد من اين است آه 

ترديد و عظمت آمادگي زنان براي تحوالت اجتماعي را به  نداشت اما حضور بي
نحوه اعالم حضور  ها و  حضور زنان در راه پيمايي . خوبي نشانه گذاري آرد 

فعاليت هايشان در آارزارهاي  و نمايش قدرت در طي برگزاري انتخابات و 
انتخاباتي همگي نمايش تازه اي از حضور سياسي و اجتماعي زنان در جامعه 

 . ايران بود
سال رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد در راس خبر ها بودند ،  4زنان در تمام  

زنان هم آماج فشار ها   در پي سازش برآمده بودند، حتي وقتي گروهي ديگر 
البته در هيچ . بودند و هم حرآت فشار آورنده و رو به جلو را در دست داشتند

دوره اي از اعمال فشار بر زنان و فعاالن اين حوزه هيچگاه علت مخالفت با آنها 
منطقي نبود اما در هر صورت فعاليت زنان در دولت اصولگراي محمود احمدي 

 . هاي سنگيني بر زنان همراه بوده است نژاد همواره با تحميل هزينه
تحليل من اين است آه اگر زنان در انقالب مشروطه نتوانستند به اهداف و  

خواسته هاي خود دست پيدا آنند به اين خاطر بود آه نيروي آافي براي مبارزه 
ساخت و پاخت هاي  اگر همان زناني آه به مجلس آمدند و به  . وجود نداشت

براي حضور زنان در مجلس نيز ،  مجلس و دول خارجي اعتراض آردند، 
را  همان ميزان پيگيري و اصرار مي آردند و از سوي ديگر نمايندگان مجلس 

دادند قطعا مسائل و مشكالت  در مورد تدوين قانون اساسي تحت فشار قرار مي
  . زنان بهتر از گذشته مورد تاآيد قرار مي گرفت

  
آيا زنان به آن سطح از اصرار و . اين روزها وضعيت زنان را چطور مي بينيد

  تمرآز بر خواسته ها دست يافته اند؟
فكر مي آنم زنان ما به چنين مرحله اي رسيده اند و البته قضاوت تاريخي  

ها موفق  اين زمينه را بايد به آينده موآول آرد چرا آه اگر زنان در اين حوزه  در
به پويايي و تمرآز بر  شود آه زنان هنوز به آن اندازه  نشوند مشخص مي

 . خواسته ها دسترسي پيدا نكرده اند
اگر بخواهيم خيلي آوتاه تالش زنان در سالي آه گذشت را مورد بررسي قرار  

ها شكل گرفت  آه در روزهاي آمپين  هاي انتخابي دهيم بايد به همگرايي و جريان
اشاره آرد و در آن ميان همگرايي فعاالن زنان تصوير قدرتمندي از زنان و 

 . خواسته هاي آنان را در قالب اين همگرايي بروز داد
شعارها و وعده هاي آانديداها از وعده تعيين شش وزير از سوي مهدي  

همگي نشان   رضايي  گرفته تا تعيين وزير امور خارجه از سوي محسن  آروبي
مي دهد آه گفتمان حاآم بر سال گذشته از خواسته هاي زنان تاثير پذيرفته 

آينده هر آسي آه بخواهد   صاحبان قدرت دست آم متوجه شدند آه براي  .است
در قدرت بماند نمي تواند حضور زنان را ناديده بگيرد و از ديگر سو با 

هايي مثل عفاف و حجاب و برخوردهايي آه بر اثر تكرار حتي بروز  واآنش
 . حساسيت را از دست داده اند ديگر به موفقيت نخواهند رسيد

  
ارتباط ميان زنان و جنبش سبز را در سالي آه گذشت چطور ارزيابي مي آنيد و 

 چه افقي پيش روي اين حرآت هاي اجتماعي مي بينيد؟ 
زنان اگرچه به دنبال روي آار آمدن قدرت ها غالبا قرباني بوده اند و به خواسته  

آنها بي توجهي شده اما وضعيت را اين بار بسيار متفاوت از پيش مي بينم چرا آه 
به باور من نقش زنان در شكل گيري جرياني معروف به جنبش سبز آنقدر قطعي 
 و يقيني است آه ديگر امكان ناديده گرفته شدن آنها از سوي سران جنبش وجود 

زنان آن جامعه مي سنجند ميزان آگاهي و توجه شان به مقوله برابري جنسيتي را 
شايد به همين خاطر بود آه صديقه دولت آبادي در . دهند مورد توجه قرار مي

نشريات آن روزگار بارها مردان در راس قدرت را خطاب قرار داده و از آنها 
  . خواسته بود در پيگيري مسائل حقوقي و اجتماعي زنان همراه شوند

. نيز حضور زنان محسوس بود 57اما در ادامه راه و در جريان وقوع انقالب  
دو بخش تقسيم آرد بخشي  شود به  البته نوع مبارزات مردم را در اين دوران مي

هاي بخش  جنبش مربوط به پيش از انقالب آه در بخش هايي مبارزه محدود به 
بخش خرده   گروه هايي آه متعلق به. خاص و طبقات خاصي از جامعه مي شد

موفق نشدند به اليه هاي  اما از آنجا آه . بودند  بورژاوزي و بورژوازي جامعه
آن زمان براي من   .پاييني جامعه نفوذ آنند حرآت به شكل عمومي ترويج نيافت

آه در شهر آوچكي در يكي از نقاط دور افتاده زندگي مي آردم آامال قابل لمس 
و يا مباحثي نظير آن آه از سوي دولت ترويج  بود آه طرحي در حمايت خانواده 

مي شد در شهرستان هاي آوچك و نقاط دور دست خريداري نداشت و به جرات 
مي توانم بگويم سياست هاي دولت پهلوي پيش از انقالب نتوانست در اليه هاي 

پايين جامعه نفود آند چرا آه باور به برابري حقوق ميان زن و مرد هنوز در 
اليه هاي مختلف جامعه نهادينه نشده بود و اصوال مسائل زنان هنوز در قالب يك 

 . مسئله اجتماعي مورد پذيرش نبود
  

 به چه شكل دنبال شد؟  57وضعيت در انقالب 
حرآت از اقشار پايين جامعه شروع شده و . حرآت پايين به باال بود 57انقالب  

در واقع دانشجويان و آارمندان از طبقات   .هاي مياني آشيده مي شد بعد به بخش
پايين تر پيروري آردند و شايد همين موجب مغشوش شدن مفهوم انقالب اسالمي 
در جامعه ايراني شد در حقيقت انقالب اسالمي قرباني شد چرا آه با مردم درباره 
حقوق شان صحبت نشده بود و امواج انقالب توانست بخش هاي سخيف تر را در 

ماحصل اين شد آه زنان به عنوان قربانيان بسياري فرصت ها   .خود غرق آند
را از دست دادند و جمع زيادي از زنان در نخستين گام هاي پس از انقالب 

 . از دست دادند  فرصت هاي شغلي و اقتصادي خود را
اما امروز در جامعه مسائلي در حوزه زنان بروز يافته آه همگي نشانگر قدرت  

 .اجتماعي و اقتصادي زنان در جامعه است 
  

اما مي دانيد آه در همين مبحث اقتصادي آه شما به آن اشاره داشتيد وضعيت 
زنان اين روزها چندان مساعد نيست و سياست هاي مستقيمي عليه اشتغال 

 زنان از سوي دولت به آار گرفته مي شود؟ 
مقابل اين سياست ها جامعه ناگزير به پيروي از   اين را قبول دارم اما در 

اگر مطابق خواسته ها عمل نكند بديهي است آه گروه . خواسته زنان جامعه است
هاي مختلف زنان مخالفت خود را با شيوه ها و سياست هاي رايج به گونه هاي 

 . مختلف نشان مي دهند
هاي  عدم تمايل به ازدواج افزايش دختران دانشجو،  امروز شواهدي چون  

زودرس و خالف سياست رايج در جامعه آه ازدواج جوان ها را نشويق مي آند 
همگي نشان مي دهد آه زنان قربانيان صرف سياست هاي دولت براي حذف انها 

از بازار آار و جامعه نيستند و زنان جامعه ما اين روزها به فاعالن تاثيرگذار 
 . عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي تبديل شده اند

وقتي امروز خانم راننده اي را پشت اتوبوس هاي شهري و تاآسي بانوان  
بينيم مي فهيم آه زنان برندگان اصلي حوزه هاي اقتصادي بوده اند اما اين  مي

 . سياسي به وقوع نپوسته است  اتفاق هنوز در حوزه
نياز باالترين انگيزه براي حرآت است، من معتقدم آه حقوق اقتصادي بر حقوق  

مدني ارجح است هر چند بايد حقوق مدني آامال اصالح شده باشد اما ابعاد 
 آاربردي زماني محقق خواهد شد آه مسائل اقتصادي رعايت شده باشد 

اگر حقوق اقتصادي وجود نداشته باشد صرف در   تصور من اين است آه 
زني آه حقوق اقتصادي   .حقوق مدني براي زنان آافي نيست اختيار داشتن 

آينده   نمي تواند تصميم هاي جدي براي زندگي ندارد آويزان است و در هر حال 
 . اش بگيرد 

  
 حضور زنان را در دوران اصالحات چطور ديديد؟ 

به هر صورت زنان در دوران اصالحات نيز رويه تاريخي خود را ادامه دادند  
آرد دولت آقاي خاتمي منتخب زنان و جوانان  و آنچنانكه اخبار و آمار حكايت مي

گرفتند آه اگر دولتي منتخب زنان است  بود و گاهي به همين جمله هم ايراد مي
 . بنابراين چندان مورد اعتماد و اعتبار نخواهد بود

اما حضور قطعي زنان در تمامي عرصه ها دولت اصالحات را بر آن داشت آه  
نقش انكار و آمرنگ شده زنان را اين بار پررنگ تر و واقعي تر به نمايش 

 . درْآورد
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متر است و با وجود نبود فضای کافی تعداد زندانيان  2×2.5ابعاد اتاق ها دربرخی بندها  
متر  1تن مي رسد که در واقع سهم هر زندانی از فضای اتاق حدود  5تا  4در هر اتاق به 

مربع است، ديوارهای سرد و مرطوب اتاقها و کف خواب بودن زندانيان باعث شيوع 
 .بسياری از بيماريها در زندان شده است

اين در حالی است که طبق آيين نامه سازمان زندان ها با توجه به فضای موجود در زندان  
نفر در اين زندان نگهداری شوند، درحالی که آمارها از  1122رجايی شهر می بايستي 

 .زندانی در اين زندان حكايت دارد 5500وجود حدود 
نگهداری زندانيان سياسی با ديگر جرائم در يک مکان مشترک نيز از ديگر مواردی  

 .است که در اين زندان و ديگر زندان ها به آن توجه خاصی نمی شود
 اعتراض کنيد محروم می شويد  
زندانيانی مانند عيسی سحر خيز در اين زندان به سر می برند که در اعتراض به  

 .وضعيت موجود دست به اعتصاب غذا زد
 البته اعتصاب غذا و اعتراض در اين زندان ها نتيجه اش محروم شدن از حقوقی  

مانند اجازه مالقات و محروميت از تماس تلفنی است و در مواردی نيز نتيجه اين 
 .اعتراضات انتقال به انفرادی است

جمعی از زندانيان سياسی در اين زندان به حسينيه منتقل شدند و فضای آنجا آنقدر محدود  
 .بود که زندانيان می توانستند تنها نوبتی بخوابند

کار به آنجا رسيد که زندانيان اين زندان در نامه ای به بان کی مون خواستار بازديد 
 .دبيرکل سازمان ملل از اين زندان شدند

آنها در نامه خود شرح شکنجه ها و رفتارهای نادرست با زندانيان را بيان کردند و  
 .خواستار آن شدند که يک مرجع بين المللی از اين زندان ديدن کند

 بهترين زندان  
. بهترين زندانی که در اين روزها برای زندانيان سياسی وجود دارد زندان اوين است  

 . زندانی که از قديم هم سابقه حضور زندانيان را دارد
 .اوين در شمالی ترين نقطه تهران و در دامن کوه های البرز است 
قرار نبود که اين زندان البته روزی ميزبانی کسانی را برعهده بگيرد که از پسر شهيد  

 .بهشتی تا بهزاد نبوی و محمد نوری زاد را شامل بشوند
نام آنها در : کسانی که به اوين منتقل می شوند شايد خوش شانس ترين زندانيان باشند 

 .جايی ثبت می شود و اتاقی دارند و شرايطی که به نظر استاندارد می رسد
 نامه به بان کی مون  
اما جمعی از زندانيان همين زندان بودند که در نامه ای به بان کی مون خواستار ديدار  

 .زندان اوين شدند 350وی از بند 
زندانيان در اين نامه از موارد زير پا گذاشتن حقوق زندانيان و گرفتن اعتراف تحت  

فشارنام بردند و خواستار اين شدند که دبيرکل سازمان ملل با زندانيان اين بند به شکل 
 .خصوصی گفتگو کنند

 ضرب و شتم زندانيان  
همسر محمد نوری زاد نيز چندی پيش خبر از اين داد که نوری زاد چنان مورد ضرب و  

شتم قرار گرفته است که به مغزش آسيب وارد شده بينايی خود را از دست داده است و 
جرم نوری زاد البته اين است که نامه هايی به رهبر ايران نوشته است که در آنها وی را 

 . پدر خطاب کرده است
نوری زاد در يادداشتی ديگر که از اوين به بيرون فرستاد اعالم کرد که يکبار ديگر به  

رهبر ايران نامه نوشته است و از زندان اوين آنچه در آن بر سر زندانيان می رود به 
 .و اين تنها حکايت يکی از زندانيان است .عنوان کهريزک دوم نام برد

محمد توکلی نيز دز اعتراض به انتقالش به انفرادی دست به اعتصاب غذا زد و زندانيان  
ديگری که هر يک در مالقات های خود با خانواده هايشان خبر از وضعيت بد زندان و 

 .شرايط غير استاندارد بازجويی می دهند
 زندانيان خوش شانس 

و اين ها حبس شده در زندان های پايتخت هستند که صدايشان از پشت ديوارهای اوين  
باالخره به کسی می رسد و جايی انعکاس پيدا می کند و اميد می رود که اين اعتراض ها 

 .وضعيت آنها را کمی بهتر کند
اما اعتراض های پس از انتخابات تنها مختص به تهران نبود و تنها کسانی در تهران در  

هر چند که چهره های مطرح سياسی در زندان . جريان اين اعتراض ها به زندان نيفتادند
اما بسياری از فعالين سياسی و دانشجويان شهرستان نيز در زندان های . های تهران هستند

 .شهر های خودشان حبس هستند
زندان وکيل آباد مشهد و زندان عادل آباد شيراز نيز اين روزها در شرايط غير استاندارد  

خود پذيرای مردم عادی است که جرمشان شرکت در اعتراض های پس از انتخابات بوده 
 .است

 انگار اهميتی ندارد 
اين همه نامه و شکايت و مستنداتی که برای شرايط زندان ها وجود دارد باعث نشده است  

که در يکسال اخير حتی يکی از مسووالن مربوط اعالم کنند که به اين وضعيت رسيدگی 
 .می کنند يا پاسخگوی خانواده زندانيان باشند

خرداد ماه اما رئيس کل زندان های ايران بر خود واجب می داند که اگر  22در آستانه  
به مردمی   خبری از بهبود وضعيت زندانها و زندانيان ندارد ، الاقل ازابهت زندان مژده

 .بدهد که فرزندانشان به خاطر اعتراض مدنی در حبس هستند
  

اين روزها به آن اندازه از باروري فكري و عقالني رسيده اند آه بتوانند   زنان. ندارد
 . پيگير خواسته هاي منطقي و برابري خواهانه خود باشند

چه آنهايي آه به خيابان مي آيند و . زنان اين روزها براي هزينه دادن هم آماده اند 
اعتراض مي آنند و چه آنهايي آه به دنبال فعاليت هاي اجتماعي خود به زندان افكنده مي 

 . شوند
اين را بايد بگويم آه با وجود تعداد زنان زنداني و تعداد زنان دانشجوي زنداني و زناني  

شعف شرم آور  در طي راه پيمايي هاي اعتراضي در خيابان ها حاضر مي شدند نوعي 
 . در من ايجاد مي شود

آه زنان تا چه اندازه از خود پايداري نشان مي دهند و شرم از آن   شعف از آن جهت 
گاهي از خودم  . جهت آه احكام صادر شده براي برخي از زندانيان بسيار شرم آور است

در هر  . خجالت مي آشم وقتي بايد خبر حكم بهاره هدايت را بشنوم به عنوان يك شهروند 
با وجود همه مشكالتي آه در پيش . آماده اند  صورت زنان اين روزها براي هزينه دادن

فارغ از اينكه در   .رو و پشت سر گذاشتيم من آينده را براي زنان ايران روشن مي بينم
دهند چرا آه من همه چيز را در مرز و خاك  اي مي زن ايراني هديه اي جهان به  نقطه

 . بينم و تبعيض ها بايد اينجا برطرف شود ايران مي
باز بايد به خاطر بياورم آه هر سيستمي آه . گيرند نادان اند آساني آه مردم را ناديده مي 

جامعه را پيش ببرد ، وقتي جامعه به سوي انحطاط   سعي آرده با فريبكاري و پوپوليسم
اما مردم من . در ديكتاتورترين ديكتاتورها هم گاهي سوپاپ هايي تعبيه مي شود  مي رود

با شعور تر و با فرهنگ تر از اين مي بينم و معتقدم آه مردم ما بدون   مردم ايران
جنبش سبز را جنبشي از پايين به باال مي بينم  . برند  خشونت خواسته هايشان را پيش مي

هاي ناشنوا را به  آه به عنوان يك حرآت اصيل جواب خود را خواهد گرفت و گوش
 . شنيدن وا خواهد داشت

 
 !ابهت به زندان ها باز مي گردد

 يلدا آراسته
 

غالمحسين اسماعيلی رئيس زندان های ايران اعالم کرده است که بنا دارند اجرای :جرس
را به زندان ها باز " ابهت"احکام صادر شده برای زندانيان را جدی بگيرند و بار ديگر 

اين سخنان در حالی می شود که در حال حاضر زندان ها در ايران پذيرای  .گردانند
حضور  .سياسيون و دانشجويانی است که در حوادث پس از انتخابات دستگير شده اند

زندانيان سياسی در زندان ها باعث شده است که اين روزها زندان های ايران و احکام 
   .صادر شده برای آنها مورد توجه مراجع داخلی و بين المللی قرار بگيرد

. زندان های ايران در مراحل تاريخی ديگری نيز ميزبان زندانی های سياسی بوده است 
سی ويک سال پيش زمانی که جمهوری اسالمی ايران با رهبری آيت اهللا خمينی به 

پيروزی رسيد، آيت اهللا خمينی اعتقاد داشت که زندان های ايران بايد تبديل به دانشگاه 
 .بشوند

سالها گذشته است و حاال که زندان های ايران مملو از انسان های تحصيل کرده و   
زندانيان سياسی روشنفکر است ، رئيس زندان های ايران سخن از اين می گويد که بايد 

 .سختگيری را در زندان ها بيشتر کرد
زندان هايی که به گزارش سازمان های بين المللی از استانداردهای الزم نيز برخوردار  

 .نيستند و خبر از برخورد نامناسب بازجوها با زندانيان می دهد
  

 زندانی بدون استاندارد
. اوج برخوردهای نامناسب و غير استاندار در ايران از زندان کهريزک آغاز شد 

بازداشتگاهی که خارج از شهر تهران بود و اولين سری از دستگير شدگان روزهای 
 .ناآرام تهران به آنجا انتقال داده شدند

با مرگ محسن روح االمينی در اين بازداشتگاه بود که رهبر ايران دستور بسته شدن آن  
بود بسته " آنچه نداشتن استانداردهای الزم "اين بازداشتگاه اما بسيار دير به علت . را داد
چهار کشته و تعداد زيادی از زندانيان که تحت شکنجه های خالف عرف در آن .شد

 .بازداشتگاه قرار گرفته بودند روی دست حکومت ايران ماند
مهدی کروبی در خصوص اين بازداشتگاه نامه ای به هاشمی رفسنجانی نوشت و برای  

در اين " تجاوز جنسی"اولين بار در تاريخ حکومت جمهوری اسالمی ايران سخن از 
 .بازداشتگاه به ميان آورد

" تجاوز به زندانيان"هر چند که بسياری از صاحب نظران و مسوولين اعالم کردند که  
شايعه بوده است و صحت ندارد اما سرانجام سازمان های بين المللی جنايات کهريزک را 
تائيد کردند هر چند که درايران هنوز شاکيان اين پرونده منتظر هستند که دادگاهی برای 

 .اين بازداشتگاه تشکيل بشود
 

 زندان با اعمال شاقه 
اما اين تنها بازداشتگاه کهريزک نبود که فاقد استانداردهای الزم برای نگهداری زندانيانی  

 .بود که بسياری از آنها هنوز اتهام خود را هم نمی دانستند
کرج نيز که ميزبان بسياری از زندانيانی بود که در حوادث بعد از " زندان رجايی شهر" 

 .انتخابات دستگير شده بودند فاقد استاندارد الزم برای محکومين است
به گزارش گزارشگران کميته حقوق بشر زندانيان در اين زندان در وضعيت مناسبی به 

در برخی از بندهای اين زندان تمامی تخت ها جمع آوری شده و زندانيان . سر نمی برند
 .کف خواب هستند



 . رعد ميغّرد و برق ميجهد. غروب که فراميرسد، ناگهان باران ميبارد
پيراهِن خشک شده از آفتاِب بهاری ـ خيس و آبچکان ـ همچنان بر بند آويخته 

ی مهتابی مينشيند و پيراهن را نگاه  کالغی از آسمان ُفرودميآيد، بر نرده. ميماَند
 ... ميکند

ی مهتابی نشسته  کالغ هنوز بر نرده. پيراهن در نسيِم صبحگاهی تاب ميخوَرد... 
 . و ُچرت ميزند
ی پنجره، شهِر ُغبارگرفته را نگاه ميکنم و به ياد ميآورم که از  از پشِت شيشه

 . هرگونه فضيلتی تهی شده ايم
بادقت . اگر نگويم اينها که نوشته ای شعر است، بايد بگويم سخت شعرگونه است

. تکان خوردِن سرشاخه ها را، از نسيم، ديده ای. ی زيباييها نگاه کرده ای به همه
گذشِت زمان را از صبحی تا صبِح ديگر پاييده ای، رخِت ُشسته را بر بند رها 

کرده ای تا ُخشک شود و دوباره خيس شود و باز خشک شود؛ اما آنقدر هّمت به 
کار نبسته ای تا از روِی بند برداريش و گويا کالغ و ُچرِت ُمداوم و نگاِه خالی از 

از فضيلت تهی «معنايش تو را واميدارد که به شهری نگاه کنی که مردمش 
 . اند»شده

عشق به موجودی َاثيری که مادر است و همسر . ی اين کتاب عشق است جانمايه
نماِد زنی َاَزلی ـ َاَبديست که در هر سن و هر شکل . است و خواهر است و دختر
. هميشه و هرجا هست و هيچ وقت و هيچ کجا نيست. و هر شخصيت ميدرخشد
ميدانی که دستهايت از آن پيکِر ُبخارگون گذر ميکند و . هرگز به او دست نميزنی

اما دوستش داری، . ميدانی که هست، و نيست. خطوِط منظمش را درهم ميريزد
. ی گنجايِش خيالت ی وسعِت ذهنت و به اندازه ی قلبت، به اندازه ی همه به اندازه

حتا انتظاِر پاسخ هم از او . از او هيچ نميخواهی ُجز آنکه با او سخن بگويی
از برابِر قاِب پنجره، شبحی «: چشم ميگشايی. نداری؛ اما يقين داری که ميشنود

يقين  »...سپيدپوش با گيسوانی سياه، افشان بر شانه ها به ديده ميآيد و ميگذرد
 : به ياِد شعِر زيبايی از يداهللا رويايی ميُافتم. ست»او«داری که 

 در هيأِت هوا 
 . دائم ُمراقبتم ميکند

 او هست 
 هرجا هوا که هست 

 نه ميگريزم ميخواهم 
 نه ميتوانم بگريزم 

 ناچار در هواِی او هر چيز 
 مثِل هوا زيبا ميگردد 

 من شکِل حرِف خودم ميشوم 
 ُگل شکِل عطِر خودش 

 و اوست دوست 
 وقتی هوا مجسمهای از 

  )١.(اوست                            
. خطابش ميکنی »شما«هميشه . هميشه به ُحرمتی تمام با او سخن ميگويی

همين روزهاست که درختاِن اقاقيا ُگل بدهند؛ شما هم، مثِل من، عطِر «: ميگويی
  »اقاقيا را دوست داريد؟

ی چينِی سفيد  پاييز که برسد، برايتان انار دانه خواهم کرد؛ در آن کاسه«: ميگويی
ی قديمی که مادرم در آن، برايمان انار دانه  که نقِش ُگِل سرخ دارد، همان کاسه

  ».ميکرد
تو و . اين عشق برايت مادر، کودکی، جوانی، خانه و وطن را تداعی ميکند

ديگران که از خوب يا بِد حادثه از وطن جدا افتادهايد هميشه َمشامتان ُپر از عطِر 
هرگاه ياِد وطن ميکنيد . ليمو، عطِر اقاقی، عطِر ُگِل سرخ و ُگالِب قمصر است

ی اين بوهاِی خوش شامه تان را نوازش ميکند و هميشه با همين  گويی خاطره
خاطره ها عشقتان را به ياد ميآوريد، عشقی که در موجودی اثيری تکُثر ميپذيرد 

 . و مادر و معشوق و وطن ميشود
آزاده خانِم رضا براهنی را خوانده ای؟ بيگمان يکی از ُرمانهاِی خوِب معاصر 

براِی او هم آزاده خانم همين زِن تکُثرپذير است که وطن و مادر و همسِر . است
 . اوست

هنوز از يک : راستی، يادم افتاد که ُرمانهاِی براهنی ُپر از حوادِث پی درپی است
اين خصوصيِت اوست که در حادثه . خوان گذر نکرده به خواِن ديگر ميرسد

 . آفرينی استاد است و خواننده را هميشه مشتاق نگهميدارد
اين نوشته هاِی تو اصًال حادثه ندارد، اما همين همواری و سادگی بيش از هر 

ژيد هم همينطور ] آندره[مائده هاِی زمينِی . حادثه خواننده را مجذوب ميکند
ی لذتی شناخته ميکند زيراکه  آرام و شاعرانه پيش ميرود و انسان را غرقه: است

 اما عشِق . عشقی ملموس و سرزنده و زمينی را به خواننده تقديم ميکند

 شبي با در، در صدف 
 سيمين بهبهانی 

 
 
 

 
   

 با ُدّر، در صدف 
 ) داستاِن بلند(

 نوشته ناصر زراعتی 
 نيلوفر : ناشر

  ١٣٧٩چاِپ اول، پاييِز 
 عباس کيارستمی : عکِس روِی جلد

 صفحه  ١٣۴قطِع ُرقعی، 
 درآمد 

چه گونه ميتوان داستانی به اين شيرينی نوشت که در آن، نه ظالمی مظلوم را 
ميُکشد، نه عاشقی معشوق را ميُدزدد، نه محکومی زيِر شمشير مينشيند يا بر لبه 
ی پرتگاه ميايستد تا خدايی از منجنيق دست بگشايد و به چشمبرهم زدنی، سوگ 

 . را به سور َبَدل کند
اين داستان خواننده را، به سادگی و با آرامش و متانت، به شور و هيجان 

درميآَوَرد؛ او را، با بوسه ای که معلوم نيست ِکی و کجا ُميسر شده است، در 
ابدّيِت عرفان شناور ميگذارد بيآنکه آغاز و پاياِن اين رويداد باهم چندان متفاوت 

ِکی و «زمان و مکاِن اين قصه مطلق است و در قيِد . يا ازهم چندان دور باشد
نمی گنجد؛ تمهيدی که توفيِق بعضی از نويسندگان در کارِبرِد آن اندک بوده  »کجا
 . است

به گماِن من، ناصر زراعتی، با با ُدّر، در صدف، در ادبياِت داستانِی ما، 
 . حضوری استثنائی و به يادماندنی خواهد داشت

 * 
 ! ناصر عزيز

مدتی بود از تو . ی علی، برايم فرستاد کتابت را آقای حسين کريمی، به واسطه
يکی ميخواهد شعرش . تمامی ندارد: گرفتاريهاِی زندگی را که ميدانی. بيخبر بودم

يکی هم ميخواهد جمالم را ببينيد که در . را ببينم و نظر بدهم، يکی ديگر نثرش را
. يادش به خير دايه ام( »!هرچی نبينی بهتره/ جمال جماِل مهتره «: دل ميگويم

از .) اين شعِر عوامانه را از او به ياد دارم. اگر کوره سوادی داشت، شاعر ميشد
آنسو، ُپخت و َپز و ُرفت و روب، و از اينسو جلساِت کانون ـ و به تازگی دعوِت 
دانشگاه براِی شعر خواندن ـ و از آن ديگرسوها هم اصرار و ِابراِم دوستانم در 

اينجا ُمرده را زنده ميکنند و تو آنجا از ناخوشی ! چه نشسته ای«: خارج که
اگر جان هم در سينی بگذارند و هديه ام «: و از اين ديگرسو خودم که »مينالی؟

کنند، ديگر حاِل برداشتنش را ندارم ـ و مگر پزشکاِن اينجا چه برايم کم گذاشته 
  »اند؟

بااينهمه، کتابت جاِن تازه ای به من داد، خصوصًا که نزديک به يکسوِم 
ی آن را چند سال پيش برايم فرستاده بودی و خوانده بودم و شتابزده و  دستنوشته

  ».تمامش کن که بسيار خواندنيست«: خوشحال، نوشته بودم که
حاال به پايان آمده و چاپ شده و با روِی جلدی به صفا و زيبايی حروفش به دستم 

 . همين حاال شروع ميکنم به خواندن و بعد نظرم را برايت مينويسم. رسيده است
 * 

 ! دوسِت عزيزم
ی نوآوری کارش به عجايب نگاری کشيده است و  در اين آشفته بازاری که مسابقه

از بعضی کتابها چيزی درميآيد که در قوطِی هيچ عطاری پيدا نميشود، ساده 
ی تنانگی توجيه کردن و تخيل را به  نوشتن و زندگی را نوشتن و عشق را بيشائبه

ی مظاهِر معمول و بی پيرايه و  انديشه ای عارفانه پيوند زدن و زندگی را با همه
بی رنگش ُموجه انگاشتن و نبوِد فضيلت را در آن دريغی پنداشتن، هنريست که 

 : تنها ديِد شاعرانه آن را ميآفريند
آفتاب همان آفتاب است و باران . اين بامدادهاِی بهاری از شوق و شعف خاليست

 . همان باران
پيراهِن کهنه ام را ميشويم، بر بنِد رخت ميآويزم و به انتظار مينشينم تا آفتاب بر 

 . آن بتابد
دسته ای کالغ از آسمان ميگذرد و نسيِم ماليمی سرشاخه هاِی جوانه بسته را 

 . ميلرزاند
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، نماِد عشق و کامجويی، با )Eros(ِاُرس ) ٢(».عشق خواهِر مرگ است«
، نماِد مرگ، با بالهاِی )Thanatos(هيأِت سنگِی نامنظمش، در کناِر تاناتوس 

افسوِن اين پيوند گهگاه . سياهش، تجسِم پيونِد بی ُگسسِت وجود و َعَدم است
ی خاطرت ميشود، اما همچنان عشق پيروز ميشود و اين دغدغه را  دغدغه

 . بياثر ميکند
عرفانی که، بهصورِت انحالل و ذوب در وجوِد عشق، خواننده را در 

سطرسطِر کتاب به دنباِل خود ميکشاَند، سرانجام، در آخرين بخش، با کالِم 
 : خواجه عبداهللا انصاری چهره ميُگشايد و به يقين ميپيوندد

 ... اکنون خود را ميجويم، او را مييابم. روزگاری او را ميُجستم، خود را مييافتم
 ! ناصر عزيز

قلم گرفتم و نامه ام به اينجا رسيد؛ پاياِن نامه نيست، پاياِن من است که پلکهايم 
 . سنگين شدهاند
 ! خدا نگهدارت

  ١٣٨٠خرداد  ٢۴
 

ياِد بعضی نفرات، نشِر : ی سيمين بهبهانی در ايران  از کتاِب تازه منتشرشده
  ١٣٨٨نگاه، 

 
  .١۵ی  لبريخته ها، صفحه) ١
از ) »که خواهِر مرگ است/ و عشق را «(تعبيِر جاودانياد احمد شاملو ) ٢

 .١٣۴۵بهمن  ٢٩ی  مرثيه در خاموشِی فروغ فرخزاد، سروده
 

 ام تو را بنويسم؟ آيا توانسته
 محمد علی سپانلو

 
 
 
 
 

 
به مدت ده : ی هوشنگ گلشيری، به مناسبت دهمين سال درگذشت او نامه ويژه

 .امروز با محمد سپانلو. ی يک سال روز، هر روز به نشانه
 

پيرامون زندگی يا آثار دوست هنرمندم هوشنگ گلشيری هيچ بحثی به سادگی 
پس از کجا بايد آغاز کرد؟ شايد از چيدن يک رشته مقدمات، . رود پيش نمی

 :مقدماتی که احتماًال جا برای ذيل خود باقی نخواهد گذاشت
های  مقدمه اول، اينکه چه کسی سخنان تهيج کننده، به تعبير امروزی، نطق

رفتند  سلطان محمود غزنوی را خطاب به سربازانش که به فتح يا غارت هند می
های کهنه مبّلغان لشکر شاه شجاع مظفری را که گويا  آورد؛ يا خطابه به ياد می

توانيم  ای سکوت می ی نيمه ويرانی در يزد بوده است؟ پس از لحظه عازم فتح قلعه
ها همچنان به گوش  بيفزاييم اما چرا صدای فردوسی يا حافظ، از آن سوی سده

ی تاريخی  ی فرماندهی در يک مقابله رسد؟ در حقيقت قدرت سياسی يا قريحه می
  .ی آفرينش هنری شده است مغلوب قريحه
ی ادبيات  مثًال در عرصه -توانيم فکر کنيم اگر اين صداها نبود امروز هم می
ای که پس از او پديد آمد، نبود؛ با  صداهای صادق هدايت تا سلسله -داستانی ما
... شود  شود، همه چيز ثبت و ضبط می ها هستند، همه چيز تکثير می اينکه رسانه

بله، با دقت (بله اگر اينها نبودند ايران محکوم بود با دهان باز و با دقت تمام 
  .به کالفی از آواهای متفاوت و متقاطع گوش کند و چيزی نشنود!) تمام
ی  ها عکسی از دو نويسنده ی دوم اينکه، چندی پيش در يکی از روزنامه مقدمه

دو . ی خصوصيت را ثبت کرده بود عکاس يک لحظه. معاصر ما چاپ شده بود
ها را به هم تکيه داده و با تبّسمی خفيف  نويسنده تقريبًا روبروی هم، پيشانی

گفت اشاره به  کردند؛ عکس به ما می ها، گويی چيزی را افشا يا هجو می برلب
دانند، اگر هم مهم باشد، وجه ساده و پيش پا افتاده  مطالبی است که هر دو می

ای بعد واقع  ه که لحظ. آهنگ نوعی زهرخند شده است ساز يا پيش موضوع سبب
چند روز بعد همان روزنامه تفسير کوتاه و طنزآميز يکی از . خواهد شد

 .«مثل دو تا پدر خوانده«: خبرنگاران خود را از آن عکس چنين ثبت کرده بود
شد تفسيرهای ديگری هم کرد با طيبت و  می. ی شبه مافيايی بله، يک لحظه
  .«باالخره سهم ما هم محفوظ است«: دو تا معامالت ملکی: جالفت بيشتر

 . تو در اين کتاب سخت الهوتی و دور از دست است
صداقِت ذاتِی تو در اين نوشته ها با يادآورِی کودکی هايت، آرزوهاِی برآورده 

به معشوق . نشدهات، عشِق ناب و يکسويه و بی تمنايت، جايجای، آشکار است
آنقدر بايد نواخت تا ... حوصله ندارم... آرزو داشتهام ساز بزنم«: ميگويی

  »...انگشتها نرم شوند
ميدانستيد که من نميتوانم؟ آن روز که برايتان چای ريختم، لرزِش دستم را «(

البته دستم هميشه . ديديد؟ فنجان و نعلبکی در دستم ِجرنگ ِجرنگ صدا ميکرد
دست : يعنی. و چه اعتراِف شرمگنانه و از سِر صدقيست) »...نميلرزد، گاهی

باز ميلرزد دلم، «و، به قوِل اخواِن عزيزم، . وقتی ميلرزد که دلت ميلرزد
  »...دستم

: اينگونه حسب حالها شيرين ترين نقلهاِی آرام و بی ادعاِی نوشته هات هستند
آنچه خواننده نظيرش را در خود آزموده است، و نه از آنگونه که در رابينسون 

 . کروزو يا سفرهاِی گاليور می آزمايد
هرچه بر ساِل : اين نوشته ها انگار که با گذِر ُعمِر تو به موازات حرکت ميکنند

تو و بر ورِق کتاب افزوده ميشود، تو هم از نشاِط جوانی و از شوِر عشق 
 . ميکاهی و بر دغدغه و دلهره ميافزايی

ی دوستانه  با اينکه دوروبرم خيلی شلوغ است و با خيليها رابطه«: مينويسی
  ».تنهايم و احساِس تنهايی سخت آزارم ميدهد... دارم

من هم . همه مان صورتک بر چهره ميزنيم و از خانه بيرون ميرويم«: مينويسی
ناچار صورتکهاِی مختلفی براِی خودم ساختهام و، بنابه ضرورت، يکی از آنها 

در . اما فقط خودم ميدانم و شما که اينها ظاهِر قضيه است... را بر چهره ميزنم
صورتکهايم، چون موم در برابِر . برابِر شما، هيچ صورتکی بر چهره ام نميماَند

ی واقعی و اصلِی مرا فقط شما  چهره. حرارِت آفتاب، آب ميشوند و ُفروميريزند
ديده ايد و ميبينيد؛ ذهن و دِل مرا فقط شما به شکِل عريان ميتوانيد ببينيد و 

  ».هرآنچه را در آن نهفته به روشنی بخوانيد
چرا آدمها دوست دارند در آينه نگاه کنند؟ چرا دوست دارند جلِو دوربيِن عکاسی 

بنشينند تا عکسی از ايشان گرفته شود؟ چرا از نقاش ميخواهند که شمايِل ايشان 
را َرَقم بزند؟ آيا نه براِی آنکه خود را بشناسند؟ تو بهترين وسيله را براِی اين 

ی جماِل  تخيِل خود را آنقدر صيقل زده ای تا آينه. خودشناسی پيدا کرده ای
 »او«تو خود را در اين آينه يا، بهتر بگويم، خود را در . ی تو کند معشوق را آينه

 . صورِت تو عاری از هر صورتکی در وجوِد او پيداست. ديدهای
بسياری از عباراِت اين کتاب، به ويژه بخشهاِی پايانِی آن، مرِز مياِن شعر و نثر 

 : را از ميان برميدارند و اينچنين شعرگونه ميشوند
» ... 

 انگار خواب ميبينم 
 و خواِب من انگار 

 در غلظِت خاکستريرنِگ نامعلومی 
 آهسته 

  »...در سيالن است
 باالِی سرمان ... «

 آسماِن کبود 
 . تاب برميدارد

 روِی تماِم شهر 
 انگار رنِگ َارغوانِی سردی 

  »...پاشيده اند
 امروز چه روزيست؟ ... «

 چرا تماِم صفحه هاِی تقويِم بغلِی من 
  »سفيد است؟

 در چارچوِب پنجره ... «
 ابری متين 

 از آسمان بيرنگ می گذرد 
 و کالغان، دسته دسته 

 چشمانداِز بيقراری هايم را 
  »...سياه ميکنند

در اين هنگام نيز معشوق تو . چهره مينماياند »مرگ«گاه در مياِن نوشته هايت 
ی مرگ را پيِش  را ترک نميکند يا، بهتر بگويم، تو او را رها نميکنی و ِشکوه

او را هم ميبينيد؟ بر باليِن پسرکم ايستاده، آنجا، باالِی «: مينويسی. معشوق ميَبری
گاهی انگشتاِن . چند ماه است که پيوسته دوروَبِر ما ميپلکد... تخت، َسمِت چپ

ميرود . استخوانِی سرد و بيرنگش را در الِی موهاِی سياه و بلنِد پسرم ُفروميکند
  ».و ميآيد و رهايمان نميکند
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شود؛ دادن تحليلی جداگانه از  های متفاوت ديده می ی نگاه که البته از زاويه
گاه البته تبيين ِعّلی قضايا از  های متفاوت، و گه ی وجدان ها، يعنی از زاويه ذهنيت

. يک ديدگاه کلنگر از سويی و از ديدگاه کاراکترهای متفاوت از سوی ديگر
ها در يک  توان تصور کرد که فعل و انفعال يا ترکيبات داستانی اين جريان می
ظرف يک دقيقه چند . آورد شکنی پديد می چه پيچيدگی طاقت »ی داستانی لحظه«

با استثنائاتی . افتد و ما يک قلم و يک کاتب بيشتر نداريم ی همزمان اتفاق می حادثه
آن . کوشيدند برهيجان خود غلبه کنند نويسندگان سبک سنتی در چنين مواقعی می

هايی  ها جدا جدا پاراگراف شکافتند و برای توضيح جريان ی داستانی را می لحظه
دانستند که به اين  البته نويسندگان بزرگی که بعدها آمدند می. دادند اختصاص می

شود،  ُمثله می (به قول مارسل پروست، کتاب درونی(ی واقعيت اثر  شيوه
های نويسنده تمام شود  دهد چرتی بزند تا فرمايش بخصوص که خواننده ترجيح می
ی تکنيک در قرن  ولی چاره چه بود؟ عرصه. و به گزارش رويدادها ادامه دهد

اخير بخصوص پس از عمومّيت يافتن مکتب امريکايی، دراينجا اهميت يافت که 
ی  در ساخت قصه، هرچه بيشتر سطوحی را روی هم منطبق کنند که به لحظه

گوييم  طبعًا وقتی از واقعيت می. وفادارتر باشد) يعنی خود زندگی(فّرار ماجرا 
مقصودمان تفکيک آزمايشگاهی عين و ذهن نيست؛ وانگهی خود واقعيت هم 

تواند در اصل نوعی توّهم باشد، توهمی که برای قصه اصالتًا واقعيت خواهد  می
يعنی . بخشی از هنرنمايی گلشيری درد همين اهتمام عرضه شده است. بود

موضوعی که من در يک سخنرانی به مناسبت . (کوشش برای انطباق سطوح
پنجاهمين سال تولد گلشيری در حضور خود او طرح کردم و از قضا مورد توجه 

  (.او واقع شد
 

مثًال آيا  .کنم که در تبيين اين پيچيدگی توفيق مطلقی وجود داشته باشد تصور نمی
هايش، صداهايی  های متفاوت در ُرمان ی وجدان گلشيری توانسته است، به اندازه

های بلند و  های داستان بينيم اغلب شخصيت متفاوت نيز خلق کند؟ در حالی که می
در  -ی گلشيری های ويژه کوتاهش با فرهنگ و سواد و تقريبًا همان تکيه کالم

  .کنند صحبت می - مراحل مختلف عمرش
های متفاوت  ها هم ارزش به هرحال همه چيز نسبی است و در همين نسبيت

هايش توانسته است  اگر که گلشيری در مواقعی از داستان. کند هنرمندان بروز می
در فرصتی کوتاه و در  -اين حدوث تجّدد متکثر را -اين همزمانی متقارن را

ای اجتماعی است  ی واحدی بازسازی کند؛ عالوه بر آن، از آنجا که نويسنده صحنه
و نگرش تاريخی دارد، به همراه لذت داستانی، وجدان خواننده را به تفکر 

و البته  -سازش، ذاتًا زيرا او با وجود تخيل حادثه. تاريخی رهنمون شود
  .رئاليست است -خوشبختانه

های قبلی است، يک مرجع  از کوشش گلشيری، که گفتم خود الهام يافته از کوشش
تقليد غلط نيز ساخته شده است که بخش حساسی از ادبيات داستانی معاصر ما و 

حاال يک لحظه به . کرده است »مشکل خوان«های اخير را  بخصوص آثار سال
آنتوان چخوف فکر کنيم؛ مثًال موضوعی که به ذهن او آمده مردی است که در 

ای نشسته و به  ی ديوار خرابه ای، زير سايه ی بيشه يک روز گرم، در حاشيه
ی کوتاه نخست صحنه  چخوف در چند جمله. کند رويدادی در زندگی خود فکر می

اش  وجوی گفتار ذهنی قهرمان قصه کرد و سپس به جست را توصيف می
ها نمونه از اين دست را، که  های چخوف ده توانيم در داستان می. پرداخت می

چی  آن درشکه: شوند، به ياد بياوريم های موفق شناخته می ها يا مدل اکنون سرنمون
. نويسد اش در ده نامه می ی يتيمی که برای خانواده که فرزندش مرده، يا آن بچه

های  ديدن تجربه: سپس يکی از نويسندگان نسل بعد از گلشيری را مجسم کنيم
ها آغاز کند و خود به  خواهد از اين تجربه می. گلشيری او را برانگيخته است

  :کند مثًال قصه را اين طور شروع می. تری برسد دستاوردهای تازه
هايی نرم و  از روی برجستگی. رود که هم سرد است و هم گرم چيزی راه می

دهانی : شود ی متواری ناگهان در داخل وصف پيدا می يک جمله. لغزد سخت می
گويد و ذهنی که  دانيم از کيست چيزی از قول ساکن يک شهرک می که نمی

  .کند احتماًال ذهن قهرمان قصه است شکستگی ديواری را تداعی می
دختری هم بوده است که در يک تابستان دور دست ديده شده و بعد از پايان 

يابيم که نويسنده  پاراگرافی طوالنی، که البته مجبوريم دوبار بخوانيم، درمی
داستانش را با توصيف قطره عرقی که از پشت گردن قهرمان داستان روی ستون 

ی  ای در حاشيه فقراتش به پايين لغزيده آغاز کرده و اين قهرمان به ديوار شکسته
ی  ديد که روايت ساده البته چخوف ضرورتی نمی. يک شهرک تکيه داده است

شک اين هم نوعی تکنيک است، ولی عملکرد آن  خود را چنين مشکل بسازد و بی
خواننده اگر . پيچيده کردن عامدانه و البته تصنعی يک ماجرای ساده است

ای يا  ی زيادی نداشته باشد، بخصوص نويسنده را نشناسد، سردبير مجله حوصله
منتقدی نباشد که الزم است نظر خود را اعالم کند، معموًال در همان صفحات اول 

 اين همان الگوی اشتباه . کند از ستم تکنيک تحميلی نويسنده، خواندن را رها می

هايی از بتهوون  ی سوم اينکه، در عهد نوجوانی ما، با مداد کنته، سياه قلم مقدمه
های به هم فشرده، در  های درهم رفته و لب شمايلی معروف، سگرمه: کشيدند می

متنی از آسمان ابری، که به جايی دور دست، به آسمان باالی سر بيننده نگاه 
های  ها يا نقاشی عکس. ی پر شکوه ی الهام گرفتن از يک مايه کرد؛ گويا لحظه می

های  قامت: ديگری هم بود که معموًال از مکتب مرسوم شوروی الهام گرفته بود
های به آسمان افراشته، بر فراز عضالتی آهنين، چشمان ّجدی و  کشيده، مشت
گونه و آرمان خواهانه را روبه جمعيتی که  هايی که فريادی اعتراض نافذ و دهان

  .کرد پشت سر تماشاگر ايستاده بود، القا می
 
 
 
 
 
 
 

 
 هوشنگ گلشيری 

تصوير هنرمند خود اوست يا عکس او؟ چيزی که هست يا چيزی که تظاهر 
کند؟ توقع انبوه مخاطبان چيست؟ در پی تصويری از واقعيت او هستند يا  می

ی اين دو  شان توقع دارند؟ من درباره سيمايی آرمانی و دلبخواه را از هنرمندان
توان گفت مجموعًا ستايش  دوست هنرمند نظراتی دارم که بدون دقت رياضی می

های ما  ها تصوير يا تّصوری که از چهره ی ده آميز است؛ به عالوه درباره
هايی بتوانم بسازم، که هرکدام جذابيتی ويژه داشته  ها و نادره هست، شايد نکته

اما قرار بود که مطلبم . آنکه سهم حقيقت را در آن بتوان ثابت کرد باشد؛ بی
ی گلشيری باشد، پس صاحب پيشانی روبه رو يعنی دولت آبادی را فعأل  درباره

  .فراموش کنم
ايم، آنچه خود در ارائه آن مصّر است و آنچه  تصويرهايی که از گلشيری ديده

سازند، چه اندازه اهميت تاريخی دارد يا چقدر ارزش يادگاری؟ اگر  ديگران می
از اسارت تصوير بيرون آييم و بخشی از زمان را که همان مکان باشد از 

توانيم  رسيم که می ای حذف کنيم، به حاصل جمعی می فراگرد زندگی هر سازنده
ای مبدع  گلشيری در اذهان معاصر نويسنده. نامش را نقش تاريخی او بگذاريم

ی بلند  از همان زمان که مجموعه داستان مثل هميشه و قصه. شناخته شده است
ی او هميشه در يک کلمه کليدی تظاهر  شازده احتجاب درآمد، بحث درباره

  .تکنيک: کرد می
ی  صيغه. برند را به کار می »فّنان«ی  ها معادل مفهوم هنرمند ما کلمه عرب

توان آن را برای  اگر به ذات کلمه دقيق شويم، به نظرم در فارسی می. مبالغه فن
مثأل برای : زند به کار برد هنرمندانی که تکنيک در کارشان حرف اول را می

است و در تبيين اين صفت او  »فّنان«به اين مفهوم گلشيری يک . گلشيری
را در مد نظر آوريم  »نويسی های تکنيکی در داستان آزمايش«توانيم عبارت  می

ی ما چيزی بر  آيا نويسنده. بگذريم) يعنی مکان(های زمان محدود  و از بحران
اش، از هنری جيمز تا جيمز جويس و  های الگوهای مورد عالقه آزمون

ويرجينياولف، افزوده است؟ رسيدن به پاسخ مشکل است؛ اما ممکن است اين 
سوال را هم جزو همان مقدمات به شما آوريم، چرا که عين همين سوال را 

يکی . ی الگوهای اوليه نيز مطرح کرد و به پاسخ روشنی نرسيد توان درباره می
ی تجليل يا قدرشناسی از گلشيری  ها پيش در يک جلسه از مباحثی که سال

پيرامون کار او مطرح کردم موضوع يا امتياز چند سطحی بودن بعضی از 
ی مدرن است با  های اوست؛ شگردی دشوار که وجه تمايز يک قصه قصه

و علی االصول به  -به هوگويا بالزاک  .ی کالسيک های تک خطی قصه روايت
ی شلوغ رمان به نوبت  در يک صحنه. همه نويسندگان قبل از فلوبر بنگريم

روند و به تفصيل درون و بيرون آنها را آشکار  های حاضر می سراغ شخصيت
ی  رود بداهت و طراوت زندگی نمای يک حادثه طبعًا آنچه از دست می. کنند می

يک صدا آهسته در : مشکل اين است که يک قلم بيشتر نيست. داستانی است
ای را توصيف  خواند، يا صحنه ذهن، يا بلند برای شنيده شدن، متنی را می

تواند بيش از دو سه منظره را با هم ببيند و گوش ما در  چشم ما نمی. کند می
تالش . تواند بشنود هايش بيش از دو سه جمله را با هم نمی ترين ظرفيت قابل

نويسنده برای اينکه در آن واحد چند سطح يک ماجرای داستانی را بيان کند 
گلشيری البته اهل ريسک . مأجور است، حتی در صورت شکستی شرافتمندانه

تر است از پيروزی در  شکست او هنرمندانه. شود درگير تعهدی دشوار می. است
 :گو به پيش از فلوبر برگرديم به عنوان راوی يا قصه. حادثه های بی جنگ

ی  های تشکيل دهنده ايم که جريان زنيم، معموًال مجبور شده هرشگردی به کار می
 يک رويداد را به تفکيک شرح دهيم، يعنی طراحی تصاويری جداگانه از عيّنيت 
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 نقشبندان گلشيري
 سيمين دانشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به مدت ده : ی هوشنگ گلشيری، به مناسبت دهمين سال درگذشت او نامه ويژه
امروز با سيمين دانشور در نقد داستان . ی يک سال روز، هر روز به نشانه

 نقشبندان هوشنگ گلشيری
 

دهند و با دلسوزی و  آيد، اهل بخيه سرتکان می تا نام هوشنگ گلشيری به ميان می
گلشيری ساختارگرا هم . راست است. ساختارگراست: گويند شايد اندکی حسد می

در آثار  .اما ساختارگرايی که به معنای فرماليسم به طور مطلق نيست. هست
ارزش کار او در  .اند ام، شکل و محتوا درهم تنيده گلشيری تا آنجا که من خوانده

های خود يک حالت زيبايی شناختی عينی  ها و نوآوری اين است که به کشف
هايش،  هايش، تشخيص نامگذاری .کند ی وقايع اکتفا نمی بخشد و به توالی ساده می

هر چند . کند های گلشيری آثار او را به موسيقی نزديک می عملکرد و ضابطه
. پيش از نويسنده شدن، مدتی ذهنيات خود را به صورت شعر عرضه داشته باشد

پردازم که هم گويای سبک او و هم  در اين مقال، تنها به داستان نقشبندان می
 .بازتاب روحی اوست

در اين داستان، گلشيری نورافکن ذهنش را بر پاشيدگی خانواده در ايران پس از 
ی اجتماعی که ارزش کشف و نوشته شدن  انقالب تابانيده است، يعنی يک پديده

اش را با  شود که فرزندانش از او دورند و تنهايی زندگی پدری منعکس می. دارد
های ذهنی و تداعی خاطرات آنها به ويژه آنچه در کناری دريا گذشته است،  بازی
بخشد که يک اقيانوس ميان آنها  و شايد اين اشاره به جهتی معنا می. کند پر می

مرد به فار چشم دارد و به کوبيدن گوشت در هاون سنگی به . فاصله است
های زبان  بازی با زيروبم. کند گوش سپرده است ی زنی که خدمتش را می وسيله

ميان فرم ) هارمونی(ی فراوان دارد و ايجاد هماهنگی  که گلشيری از آن سررشته
دهد و تکرار  و محتوا در نقش بندان گلشيری حالتی موسيقی وار به کّل اثر می

. زند آهنگی است که اجزای داستان را به هم پيوند می صدای دسته در هاون ضرب
 .و فار کورسوی اميدی است

 
 هوشنگ گلشيری

گلشيری، چرا فار » :گفتم. آمد داستان را که برايم خواند، در انتها، فار به چشم نمی
چرا اميد را از . نور اميد است. را خاموش کردی؟ فار چراغ راهنماست

 «کنی؟ ات دريغ می خواننده
های شاگردان جوان او را به خيال خودم  اش بودم و داستان يک روز که در خانه

) کافکائيک)کافکايی «: کردم، به خود گلشيری که رسيدم، گفتم بررسی و نقد می
 «.است

آيا سبک گلشيری، به تصور «: خانم آذر نفيسی که در آن جلسه حاضر بود، گفت
 «شما، تمثيلی است؟

در گلشيری و بسياری . زدم زدم، از روحيه حرف می من از سبک حرف نمی. نه
از نويسندگان جهان امروز، يک قطره يا چند قطره از خون کافکا را باز 

نويسی به  در عين حال، همان روز متوجه شدم که آموزش داستان .شناسم می
کند و از  ی گلشيری به اين علت است که از آنها انرژی کسب می جوانان به وسيله

شود يا شايد به باورداشت همان اهل بخيه، برای گسترش  تعليم آنها ارضا می
ای که با گلشيری کردم  در مصاحبه. دانم نمی. کند سبک خودش، خواننده تربيت می

ها  و چاپ هم شده است، به او گفتم که کمی خرده شيشه دارد و اين کالم سر زبان
! اش مبارک باد شصت سالگی. گيرم در همين جا، حرف خود را پس می .افتاد

 .هاست او را نرم و آرام کرده است گذر زمان مدت

مند به  در واقع يکی از هنرهای گلشيری آن است که عده زيادی را عالقه. است
نويسی کرده است و در آن واحد با الگوی تقليد شدن اثر خودش اغلب آنان  داستان

  .را ناکام گذاشته است
 
 
 
 
 
 
 

گويد که در  ی ديگر، که معلوم نيست چندمين مقدمه باشد، به ما می يک مقدمه
ی رمان، و بهتر است بگوييم تاريخ و بهتر از آن تاريخ ادبيات يا هنر، نه  عرصه

پس  .تصويرها اهميت دارند و نه تقليدها و سرانجام، نه نوپردازی به هر قيمت
اهميت اصيل هنرمند خالق ما در کجاست؟ ما در شرايط داوری نهايی نيستيم، 

رسد که يک نکته به  اما به نظر می. حداقل چون خودمان نيز معاصريم و درگير
های کوتاه و بلند  گلشيری بعضی از بهترين داستان: اجماع رسيده و مسّجل باشد

در  »ادبيات معاصر فارسی«اما اين . را به ادبيات معاصر فارسی داده است
ی ادبيات جهانی چه وزن و قدری دارد؟ باز  نويسی، در عرصه بخش داستان
توانيم جريانی را که  حتی نمی. آيد که ما در شرايط داوری نهايی نيستيم يادمان می

او به راه انداخته، خواه از طريق تقليد و خواه ضد تقليدهايی که محصول 
  .تر باشد، ارزش گذاری کنيم های بلند پروازانه واکنش

تصوير معلم : کند ها تصويری که از گلشيری پديد آمده و زندگی می درميان ده
ی مقاالت  ادبيات، شخصيت فعال اجتماعی، هنرمندی شوخ و شنگ، نويسنده

های در مجامع ادبی  ی حرف تئوريک مآب پيرامون شعر و داستان، شرکت کننده
بينم که چند  نويسی را پايدار می من تصوير داستان... و اجتماعی و از اين دست

نويسی ما ثبت شده و در آينده نيز در  اثر او به احتمال قريب در ادبيات داستان
  .تاريخ ادبيات ما ماندگار خواهد بود

اما پاسخ به اين مسئله که ادبيات فارسی در کل تاريخش چه نقش و جايگاهی در 
ی ادبيات معاصر فارسی  ی جهانی دارد و بعد پاسخ به همين سوال درباره عرصه

ی وسيع  نويسی معاصر ايران در عرصه تر که داستان و بعد اين سوال تخصصی
کنم که خود  نويسی جهان چه قدر و وزنی خواهد داشت، تصور می داستان
اش،  ی ساده و حق به جانب، اما موذيانه ی ديگری است که در پايان با قيافه مقدمه

  :فقط با ارجاع به مقدمات پيشين باز يادآوری کنم که. ظاهر شده است
های سلطان محمود و شاه شجاع و نظاير  همان طور که هيچکس چيزی از نطق

ی قابل تصّور ديگری نيز هنگامی که به دوردست امروز  داند، در آينده آنان نمی
بنگريد، و بخواهيد صداهای حامل عصرما را بشنويد، يکی از قابل اعتمادترين 

ای چند صدايی و چند وجدانی،  مجموعه: مراجع در ادبيات معاصر ما نهفته است
های انگار متضاد آن فرايافتی  دائم در حال تخالف و تقاطع با يکديگر، که گزارش

فرايافتی که به  .دهد سراسری، هرچند مبهم، از اين دوران به دست پژوهنده می
. تر گمان الهام بخش های رسمی تاريخ قابل اتّکاتر است و بی هرحال از گزارش

  .نويس نيز شناختنی است و يگانه در اين هياهو صدای هوشنگ گلشيری داستان
  :توانيم به تصوير عکسی که در مقدمات نخستين تماشا کرديم بازگرديم حاال می

گلشيری داستان نويِس فّنان، معلم و منتقد ادبی که برنسل جوان تأثيری غيرقابل 
ای رئاليست که  ی راه آزادی قلم، مرد اجتماعی و نويسنده انکار داشت، کوشنده

کند،  هايش جدا از لذت زيباشناختی خواننده را به تفکر تاريخی دعوت می قصه
های  های تخت جمشيد تکيه داده، يا به يکی از دکل پيشانياش را به يکی از ستون

غول آسای نفت خوزستان، يا به ديوار کاهگلی محجوبی در روستايی متعلق به 
مانی  تو بيشتر می«: تفسير نگاهی که به روبرو دارد چنين است. عصر کودکياش

 «ی اينها چيست؟ و اصًال معنی همه... يا من
ها دست نيافتنی  ها زن ها، از شازده قراضه و پشت سر او انبوه مغشوشی از سايه

های گنجشک روزی وّراج،  های بدمست مقيم ايران، معلم گيسوبافته، فرنگی
خواهند معناهای بزرگ  های کوچک خود می روشنفکران سردرگمی که به کشف

های خوشگل تحصيل کرده،  تاريخی بدهند، زندانيان سياسی قبله گم کرده، لکاته
های  با چهره -های ساده دل سرخ و سفيد، جادوگران و اجّنه و پريان کلفت
اند؛ اما گلشيری گويا فقط نگاهش به روبروست و  ايستاده -آور انگيز يا ترس فريب

اند  اند و تابلوی شلوغ پشت سر او را ساخته به آنها که نقش خود را بازی کرده
وجوی نقش بازان ديگری است و شايد هم خود او يکی  او در جست. کاری ندارد

ام  آيا توانسته :پرسد ای هنوز شکل نيافته می از نقش بازان باشد که با نگاه به آينده
 تو را بنويسم؟

ويژه هوشنگ گلشيری، ده سال پيش در چنين  کارنامهبرگرفته از ماهنامه 
 روزی
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 ”پوليتيك”ديوانه خانه ي
 مسعود نقره کار 

 
 

 
 . در فلوريدای امريکا, پرت افتاده اما زيبا, است " پوليتيک" اينجا ديوانه خانه ی 

, در حاشيه ی اقيانوس آتالنتيک , ده رديف ساختمان يک طبقه ی سفيد رنگ 
ساختمانی دو طبقه و سبز رنگ بخش اداری اين . ديوانه خانه را شکل داده اند

 . ديوانه خانه است 
زيبا و پر شاخ و , نخل ها. دو سوی خيابان نخل های گرانقيمت رديف شده اند 

. برگ روی گل های کاغذی صورتی رنگِ  حاشيه ی خيابان سايه انداخته اند
ختم می , که همان ساختمان اداری است , خيابان به نخستين ساختمان بيمارستان 

 . شود
, ميان دو باغچه ی پر ازگل های رز سفيد رنگ , دو چراغ پايه بلند طاليی رنگ 

خوش , بر ستونی ساخته شده از آجرهای قهوه ای . در ورودی ديوانه خانه اند
 : خط و زيبا نوشته شده است 

 ". مر کز رفتار درمانیِ  پوليتيک " 
 . رابرت را توی پارکينگِ  کنار ساختمان می بيند

. رابرت را ديده بود, که برای بستری کردن صادق آمده بود , نخستين روز
 . تکرارِ  همان روز است

اگر برای مالقات آمديد اول بايد برويد دفتر ,اسم من رابرت است , سالم " 
اتاق من هم در ساختمان . مالقات را امضاء کنيد و برگه ی اجازه مالقات بگيريد

 ". شما را به نوشيدن فنجانی قهوه در اتاقم دعوت می کنم,است  ١٠شماره 
 . و شق و رق بر روی دفترچه ای کوچک نمره ی ماشين را ياد داشت می کند

        "من افسرپليس هستم ,درست فهميديد , بله " 
 . که توی حنجره اش است روشن می کند و به سرعت دور می شود, موتورش را 

بيش از پانزده سال است که سرگردان " دکتر جهان "رابرت نمی دانست که 
و با قوانين ديوانه خانه ها مثل قوانين محل , ديوانه خانه های امريکاست 

 . آشناست" اتاق عمل" ,کارش 
پيش از ورود به ساختمان روی تابلويی بزرگ و سفيد رنگ توصيه ی رابرت 

 : تکرار شده است 
 " برای مالقالت دفتر مالقات را امضاء و برگه ی اجازه ی مالقات دريافت کنيد" 

. زيبا روی لبخند به لب از پشت ميزبلند می شود و به سوی او دست دراز می کند
 . روزی که برای بستری کردن صادق آمده بود با او آشنا شده بود.او را می شناسد

 " کتاب های اش را آورديد آقای دکتر ؟ چند بار سراغ آن ها را از من گرفت " 
 " بله" 

برگه ای می گيرد و به طرف ساختمان شماره سه راه می . دفتر را امضاء می کند
 . افتد

خيابانی باريک با حاشيه ای پوشيده از خرزهره های پرگل او را بسوی ساختمان 
خيابان طوالنی تر از نخستين روزی که صادق را برای . شماره سه می برد

 . بستری کردن آورده بود به نظر می رسد
 : صدای صادق است

 ." اسم اينجا منو آروم می کنه, باالخره اونجايی روکه می خواستم پيدا کردم پدر " 
آواز پرنده ها را صدای دختر جوانی که روی نيمکت زير درخت پرتقال نشسته 

 . می بايد هيجده نوزده ساله باشد.قطع می کند, است 
 " شماهم آمديد با ما زندگی کنيد؟" 
 " نه" 
     "دروغ می گوييد" 

 . با لبخند پاسخ اش را می دهد
رنگ دلتنگی , داالنی طوالنی و سبز رنگ , هيچکس در راهروی ساختمان نيست

 . و اندوه 
 " چرا راهروهای تيمارستان ها سبز رنگ اند؟ " 

 : مرد جوان و تنومندی که پرستار بخش است از دفترش بيرون می آيد
لطفا توی اتاق ,حدود ده دقيقه ديگر تمام می شود ,االن گروه درمانی دارند" 

 ." انتظار منتظر باشيد
می . با پرنده ها صحبت می کند . از پنجره ی اتاق انتطار دختر را می بيند 

سراغ پرنده . پرنده می پرد. خواهد شاخه ای خرزهره به يکی از پرنده ها بدهد
 . ای ديگر می رود

 : می بوسدش. خندان و سرحال ,می آيد 
 " چطوری پسرم ؟" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساعدی که در غربت جامی هستی از تن درآورد، گلشيری به برادرم تلفن کرد 
چشم من با گوگرد مشتعل که از چوب کبريت جدا شده . که خبر را به من بدهد

داد  شنيدم که برادرم هوشنگ دانشور به گلشيری توضيح می می. بود، سوخته بود
بعد براهنی و  ».هرچه شما بگوييد. باشد«: و بعد از سکوت زودگذری گفت

برايم خبر بدی «: با ديدارشان گفتم. رضا سيدحسينی و مهرجويی و ديگران آمدند
چند روز پيشش با ساعدی و  ».ايد و اين خبر مربوط به ساعدی است آورده

ای داشتيم تا ساعدی گفت که جالل در  دکترامير پيشداد با تلفن گفتگوهای شادکننده
ديدارکنندگان گريستند و من هم با آنها . اتاق انتظار منتظرش است و بايد برود

برادرم گفت که گلشيری صالح ديده است که صبح به خواهرم  .گريه کردم
داند کی خبر را بدهد و کی تسال را،  شناس است و می کسی که موقع. بگويد
 .تواند خرده شيشه داشته باشد نمی

مراسم ختم ساعدی که برگزار شد، يک شب گلشيری و براهنی و ديگران به 
صدای سخن «شمعی افروختيم و من برايشان نوار شهرام ناظری، . تساليم آمدند

گرای خود به آنجا  انگيز و حالت را گذاشتم تا ناظری با آن صدای حال »عشق
 «.رو سر بنه به بالين، تنها مرا رها کن«: رسيد که

. ساعدی اين شعر را بسيار دوست داشت و من برايش بارها و بارها خوانده بودم
گر اژدهاست در ره، عشق است چون زمرد وز برق «: خواندم و وقتی که می

ها  آخری. برد هايش می ساعدی دست به چشم. »اين زمرد، تدبير اژدها کن
افالکی : آن شب دواری محقرش، گلشيری گفت. بدجوری آسيب پذير شده بود

. را در انتظار مرگ سروده است »...نوشته که مولوی غزل رو سر بنه به بالين
توان  های تلخ آزاد کرد و انديشيدم که با شعر می ی يادآوری اين کالم مرا از همه

. شود افزايم که با قصه و داستان و رمان هم می به جنگ مرگ رفت و حاال می
خوبيش اين است که گلشيری با آنچه که نوشته و ! مرگ از گلشيری دور باد
 .مرگی خود را خوشامد گفته است بعدها خواهد نوشت، بی

روز ختمش، چشمم به گلشيری . برادرم هوشنگ دانشور هم به ساعدی پيوست
 :پرسيدم. هايی بيش نبودند، به ختم آمده بود هايش که جوانه افتاد که با دردانه

 .دانی که فرزانه سر کار است می«: گفت »ای؟ ها را آورده گلشيری، چرا بچه»
های  کسی که برای تسالی دوستی، با بچه ».ها را نگه دارد کسی نبود که بچه

اما شانس بزرگ . داند کی و کجا مهر بورزد رود، می خودش به سراغ او می
. ريزد اش هنرها می گلشيری همين فرزانه خانم طاهری است که از پنجه

های  يک روز عيد، برايم نوشاب. های ناب و ادراک و درايتش به کنار ترجمه
از قراری . گويم ی عاطفی آن را می مزه. اش هنوز با من است آورده بود که مزه

های همسايه، گلشيری را به نام  نشين که گلشيری برايم اعتراف کرد، آپارتمان
با هم پير شوند و يک سر و يک بالين . کنند شناسند و خطاب می آقای طاهری می

اين همه . اند ها هم حاال برای خودشان خانم و آقای برومندی شده دردانه !باشند
 !هميدون باد! سال شناخت و دوستی متبرک باد
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 ”بگذار زمان بگذرد“نگاهي به كتاب 
يی از يکی از اعدام شدگان فاجعه ملی کشتار "بدرود سروده ها"

  ۶٧زندانيان سياسی سال 
 خسرو باقرپور 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
که گمان می " خاور. ف"نام کتابی است به قلم " بگذار زمان بگذرد"

. ب(اين کتاب با پيشگفتاری از بهروز مطلب زاده . نامی مستعار باشد  رود
منتشر شده   در شهر بوخوم آلمان" کتاب آيدا"انتشاراتی   و توسط) روشن
کتاب شامل قطعاتی ادبی و شعرگونه اند که بانيان انتشار آن، برايش نام . است

به قلم يک زندانی   ،"بدرود سروده ها"اين . را برگزيده اند" بدرودسروده ها"
اين کتاب در . سياسی اعدام شده است که در زندان گوهر دشت سروده شده اند

صفحه به بهای چهار يورو راهی بازار کتاب  ۶۴و در  ١٣٨٢شهريور ماه 
 . شده است

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 

در اين زمينه و پيش از اين، " کتاب آيدا"انتشارات . و زندگی تاکيد می ورزد
در ميهمانی حاج آقا و "دو خاطره از زندان و با عنوان   کتابی با مضمون

 . به قلم حبيب داوران و فرهاد بهبهانی منتشر کرده بود" داستان يک 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 . نويسنده آن در قيد حيات نيست

 . ارزشی 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 
 ." و اين آخرين کالم اوست با دنيا. است

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
" شرحی کوتاه"نيز در پيشگفتاری که عنوان ) روشن. ب(بهروز مطلب زاده 

را 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  ١۵گذشت 

چنين نوشته هايی عالوه بر عهد به جا مانده از يک . هم ميهنان خود قرار ندهم
 ..." مبارز سياسی، سندی از تاريخ مبارزاتی مردم نيز هست

 : مطلب زاده در ادامه نوشتار خويش آورده است
سراينده اين مجموعه در فاجعه بزرگ قتل عام زندانيان سياسی در سال " 

توسط حاکمان جمهوری اسالمی به جوخه های اعدام سپرده شد و  ١٣۶٧
 ." زندگی را بدرود گفت
 : در ادامه آمده است

 

 " اولين باره پدر که پوليتيک رو در جايی آرام و زيبا تجربه می کنم" 
 . هر دو می خندند

 " می خوای قدم بزنيم ؟"
 " اينجا راحت ترم, نه " 
 " روزهاتو چطوری می گذرونی ؟" 
 " اين سه چهار روز از بهترين روز های زندگيم بود" 
 " دوست و رفيق پيدا کردی؟ " 

 : يکی از کتاب ها را ورق می زند
 " خيلی از رفقا ی قديمی رو اينجا پيدا کردم,تنها نيستم, آره " 
 " از همکالسی ها و همکارهای دانشگاهی رو ؟ " 
 " رفقای قديمی , نه " 
 " رفقای قديمی ؟" 
 ". پيش پای شما جلسه داشتيم , آره" 

 . قلب اش تير می کشد. اندوهی آشنا توی حلقوم و سينه اش می ريزد
 " داروها تو مرتب می خوری ؟ " 
 " آره " 
 " بيا بريم سيگاری بکشيم" 
 ". بذار به رفقا خبر بدم, فکرخوبيه " 

 . تار و لرزان درون داالن سبز رنگ محو می شود
 . آوازی زمزمه می کند. با شالی بلند و سياه, برمی گردد 

به پرنده هايی که دور . دختر هنوز روی نيمکت زير درخت پرتقال نشسته است
به آن دو می خندد . بيشترين شان شبيه زاغچه اند, و برش نشسته اند دانه می دهد
 . و برای شان دست تکان می دهد

 " شما آمديد اينجا زندگی کنيد ؟" 
 " نه" 
 " دروغ می گوييد"

 صادق به دختر نزديک می شود 
 " پدر من اهل سياست نبود و نيست" 
 " پس برای چی آمده اينجا ؟ " 

 . جواب اش را نمی دهد
 " اهل ادبيات چی؟" 
 " گاهی چيزهايی می نويسه " 
به پدرت گفتی من حرامزاده ای هستم که از همخوابگی آلن پو با ويرجينيا " 

 " وولف و سيلويا پالت به وجود آمدم؟
 . جواب اش را نمی دهد

 " گفتی پدرت اهل سياست نيست؟ " 
 " اهل سياست نيست, گفتم نه " 
 " درست مثل مادرانِ من " 

 . صادق سيگاری به دختر تعارف می کند. کنار دختر می نشينند 
 . دختر لبخند زنان موهای بلند و بورش را روی شانه اش می ريزد

 
  ٢٠١٠سال  –اورلندو 

 " نوعی از زندگی " از مجموعه داستانِ  آماده ی انتشارِ 
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 )يک، دو، سه( آبی ترين آبيها 
 شهال بهاردوست

 
1 

 شب از عريانی من خسته 
 ديوارها پا بسته

 نبضِ  ترانه در چرخِ  من
 من دامن به آب، با بادها 
 با خروشم کنارِ  خوابها

 با رقصِ  امشب کنارِ  ماه 
 باز پيچيده ام بر هوسهای ماهيان

 آغوش گشوده ام در دورها 
 ريخته ام سرخ در لرزِ  نفسها

 آميخته عريانیِ  من با آهنِگ سازی غريب
 چاک، چاک

 !پيچ به پيچم بزن
 روی اين همه موج 
 دست به قطره ها ببر

 شيار، شيار
 شکاف بده، ساده، عريان

 مثل اين ترانه شو
 هم آواز با اوجِ  پرنده شو
 جايی در آبی ترينِ  آبيها 

 جنون شده همه سرم، جانم، تنم
 تنم، تنم

 انار بپاش رویِ  تنم
 تن، تنی عريان
 تن، تنی لرزان

 تن، نشسته با من ترا به انتظار
 داغ بشو، اّما نيا
 له له بزن، اّما نيا

 َپرَپر بزن باز هم نيا
 پروا به باد
 به نازِ  يار 
 تا بوده باد 

 هر چه بادا باد
  !مبارکت باد
 !مبارکم باد

 
 
2 

 شب از عريانی من در هراس
 ديوار در پیِ  ريزشِ  حواس

 نبضِ  ستاره تند، تند
 ماه به مکثی دوِر گردنش گـُم، گـُم

 
 چرخ زده دورِ  تنش
 !بهانه راه نمی دهد

 دست بزن، دست بزن
 !پشتِ  گوشِ  من حرف بزن

نام واقعی سراينده اين قطعات چيست؟ و در کدام يک از گور های جمعی " 
تاريخ   اين سروده ها همانطور که از. آرميده است؟ بر ما معلوم نيست

سرايششان 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   دستگاه واليت است؟ برجستگی و ارزش اين کتاب و اين گونه آثار

سروده ها و نبشته ها، بل در   های ادبی را نه در غنای زبانی و ساختاری
توصيف روحيات و حاالت و آرزوها ی سرايندگان آن می توان به مشاهده 

سيمای  چونان آينه ای چهره نمای   سيمای راوی و سراينده در اين کتاب. نشست
انسانی عصيان زده که نقش آزادی را در سيمای . شريف انسان شرافتمند است

سپيد و رهای آن 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 . نشسته است، نام اين فرزانگان را به نيکويی به ياد خواهد آورد

نيز 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،  گوی آتشين، از طشت الجوردی خزر، چون سمندر رستاخيز می
گاه  نشيند آرام، آنجا که باران در وعده و آنگاه چون ققنوسی درآتش خويش می

است، آنجا که اسبان چوبی کودکان، در استراحت  خاک انتظار را به نسيان سپرده
هم . شوند، و حتی چوبهايت را بکاری، سبز خواهد شد  شبانه خويش سبز می

: مانند گل و برگ نمی ها بی شود، هيچگاه پروانه آنجا که خاک هيچگاه يائسه نمی
 . ام  شايد از آنجا، پيامی آورده است ياران بارانی

 ٭٭٭ 
های  گردند، در هياهوی سکوت ناهنجار، تراکم بيمارگونه ساختمان ها می چشم

 است   زندان، مبهوت گشته
 ٭٭٭ 

اند،  مرا نخواهد ديد، مرا نخواهد ديد، زيرا حصارهای تنگ مرا در خود گرفته
سان، انعکاس نور  اند، و بدين های سلولم، گوئی جوشن رزم پوشانده بر تن دريچه

 . بر 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
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 !دو صندلی در انتظارِ  سرانگشتان رویِ  گوشها
 

 لب نشانده انتظار ميان عقربه ها
 عجيب پيچيده دينگ دانگِ  ناقوسها 

 حرف حرف دفتر من با هواست
 !هوا پيچيده بر من چه بيخيال

 داغ لميده دور ناف من
 در التهاب نشسته بر پشِت من

 طعم توت می آورد بر لبم 
 !دهان ُپر می کند از تنم

 
 رویِ  گلويش سيب در قاه قاه 

 گلويم خشک، در آه آه
 صدايم ميانِ  پچپچه ها چه نازک 
 !نفسها زنانه، در تبی جفت جفت

 
 حاال ببين، فردا که می رسد
 !چقدر برايم سنگ چيده اند

 چقدر توطئه در خواب ديده اند
 !چقدر برايم گودال کنده اند

 
 !من سفيد پوشيده ام

 دستمال روی کبودها بسته ام
 لبهايم را سرخ، موهايم را ولو کرده ام

 باز آفتاب محوِ  تماشا می شود
 پرنده غرق در آبی ترين آبيها 

 چشمهايش خيالم را به تو کوک می زند
 

 اينجا که می رسم، 
 عجيب دينگ دانگِ  ناقوسها 

 عجيب تر، وقتی که ديگر آدم، آدم نيست 
 خالصه در حقارت می شود
 رویِ  من سنگ می اندازد

 التهابی در نفس می آيد، می ماند، می روم
 نامم با سنگ نقش می بندد

 !و تاريخ از خجالت پشِت کتابش عکس مرا می چسباند
 اّما

 من هنوز در نقطه ای با آبی ترين آبيها 
 بو می کشم

 نفس شيرين می کنم
 !چشمهايی مرا در عمق آبيهايش ثبت می کند

 من خورشيد می شوم
 عجب فريِب دلنوازی 

 عجب آشوِب حيرت انگيزی
 پشِت اين همه، دهانِ  شب خيس می شود

 زمين دلش برای باران تنگ می شود
 انديشه ها َپرِ  بالها، بالها واژه ها

 واژه ها يکی يکی با من، من با تو 
 ميانِ  همين خطوط در آبی ترين آبيها 
 بی هراس از سنگها، همخوابه می شوم

 .خواب می شوم

 خم شده چون ارکيده ای
 اينجا کنارِ  هوم م م هومِ  ماه

 آبی ترين آبيها با جادویِ  ماهيان
 مرا چه خام کرده اند
 ميانشان تخم ريخته ام
 !مزه، مزه، نوش، نوش

 
 حاال نوبت توست 

 جان بده به جانِ  من
 که از نفس افتاده ام 

 کمی خمار بريز در هوا
 کمی سرخ شو در کنار

 از کنارم کبود ببوس تا به پام
 کمی از اين توتها روی لبها

 هوووم، چين ُو واچين
 همين گوشه بشکن يکی، يکی انار

 بگذار چکه کند ميانِ  دهانمان 
 حاال يک کم بچرخ

 بيا روبرو، رو در رو
 !نخواستی زير ُو رو

 
 حاال نگاه کن به اينجا

 !اينجای قّصه ُپر ماجراست
 !بگو به آن َخَرک زکی ی ی ی
 کمی وارونه، پا در هواست

 ُرک نه ه ه، ُپر کنايه می گويم
 گوشه به گوشه نادانی می لولد

 بی خبر که با های و هویِ  غمزه هایِ من 
 خورشيد داغتر می تابد

 و تو هر شب پنجه باز می کنی 
 روی پستانهای شعرم دست می کشی

 از لبش بوسه می گيری 
 !بعد کنارِ  خطم با من چه مست حادثه تکرار می کنی

 
 شب هنوز خيره مانده

 پرنده بر شاخه بی تاب نشسته
 نمی َپَرد، نمی َپَرد

 در جادوی کاسه ی بلور هنوز نور می چرخد
 من می چرخم، با تو می رقصم

 کدام آهنگ؟ نمی دانم
 !راه چشمهايت را اّما

 در ژرفای آبی ترين آبيها، بی ترديد
 حاال بايد کمی در اين شب بميرم

 تا فردا دوباره در وسوسه ی کرانه های تو زنده شوم
 !آه ه ه فردا

 
3 

 شب از عريانی من کبود
 ديوار رسيده به جنون

 ميانِ  باغچه عشق بازیِ  خرگوش ها
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 ! که تا امروز و تا اينجا می آيی تو؟             
 

 از چشم هايت اين که اخگر می فشاند برجهاِن من 
 : نگه نيست                                             

 اين آذرخش است 
 کز اخترک های دمادم تاِب آن 

 درآسماِن جاِن تاريک ام،                               
 هر دم به دم يا اينک آنک 

 ژرفه های چاله ها                          
 : ديگر سيه نيست                                 

 و روشنای چشمک هر يک 
 : پستوی برمن ناشناسی را چراغان می کند درمن 

 وينجا دراين، 
 وآنجا درآن،        

 هربار،                   
 . چيزينه ای نو را نمايان می کند برمن

 
 آری، 

 ای خوشتريِن خوشترين هايی که می جستم 
 درآرزوزاراِن جانفرسايی از نزديک ترنزديک 

 ! تا دورتردورای بودن
 برمن 

 تو چلچراغی کردی ارزانی، 
 فروزان،                       

 که در فروغ ِمهربان اش 
 در تو به دست آوردنی ديدم، 

 سرانجام،                      
 . معنای زن، معنای من، معنای بودن

 
 : آزاده ای، بيزار از ديدار هرچيزی که می ماند به زنجير

 زين رو، 
 . کوتاه می داری هميشه همچنان گيسوی خود را

 دانی که درهمسايگی م، 
 اينجا،                       
 دراين ويرانگی،                       

 گندابه ای هست                          
 : کز بودن اش بيند مشاِم زندگی روز وشب ام آزار

 زين رو، به پيراموِن من، 
 برمی فرازی،                    

 همچون حصاری ايمنی بخش، 
 . ديواره های مهرباِن بوی خود را

 ی ديرين ام ” رويا“غزلقصيده ی افسانه ی آغازه و پايانه ی 
 اسماعيل خوئی 

 
 
 
 
 

 ای خوشتريِن خوشترين هايی که می جستم همه عمر 
 ! در دورتر دورای بودن

 چون شد که پيدايت شد اينجا، 
 در اين چه می دانم کجا کی، 

 ! وآن گه چنين ناگه تراز ناگه تريِن ناگهانی های بودن؟
 
 ! ؟"من چه می دانم کجا کی" اين  -
 . نمی بايد بخوانم ديگر اينجا را بدين نام! نه! نه -

 : بيدرکجا را ديگر اکنون می شناسم
 جايی ست ُگم در پايتخِت کشوِر با زندگی بيگانه گشتن؛ 

 . آباد ماندن از برون و از درون ويرانه گشتن
 

 اينجا، 
 زآن پس که آسيِب فريب ات خسته و بيزار کرد 

 از هرچه دلدار است،                                            
 است، " يار"واژه ای هم معنی ی " دشمن"و باورت آمد که 

 تنهايی ی بی های وهوی ات می نهد بردوِش جان الکی، 
 . که ديدن هر کس تو را در آن گريزاند به چاالکی

 
 اينجا، 

 برای الک پشتی که تو خواهی بود،       
 : هر چيز و هر کس می تواند پيِک آسيب و فريبی باشد    

 اينجا اصل پرهيز است؛                                                  
 : زيرا خدا هم شک برانگيز است   
 ! شايد که او هم نيز پنهان خنجری در آستين باشد؟    
 

 چون می توان دانست، 
 اينجا، 

 که هر دروغی راستی را جز دروغی نيست؛ 
 ! و راستی ها راستی را راستين باشد؟

 اينجا، 
 در اين ُپر لوش والشه برزِخ پا درگداِز مهر و کين باشد    

 . کز ناگهان و از هر کجا پيدا می آيی تو
 با من بگو تا از چگونه نابهنگامی ست 

 و از چه ُگم جايی 
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 با اين همه افتاده ای، 
 افتاده تر از خاک،                      
 افتاده تر از من؛ 

 و ساده ای تو، 
 ساده تر ز آيينه ای،          

 . بس ساده تر ازمن                         
 و آماده ای خستو شدن برعشق را، 

 . آماده تر ازمن                               
 

 : تو می توانی يار من باشی
 و غمگساِر غمگساران از برای من، 

 مِن فرجام،                                   
 . در پويِش پايانی ی اين واپسينه هستی از انبوِه هستی هام

 و می توانی دلبرم باشی 
 : و تاِج معنا برسرم باشی 

 : انگيزه ی زاياترين موِج سرودن های من در اوج
 عشقی که سرمستی ش تا باشم 

 پيوسته برساحل بدارد از دِل دريای بی معنای مستی هام؛ 
 و توِش نيروش از دروِن جان 

 . همواره هموار آورد، هر سو، به هر راهی بلندی ها و پستی هام
 

 آری، ...تو می توانی 
 ... اما... آه !... آه... اما                  
 خود خوب می دانی : افسانه جان

 که، گرچه گهگاهی هنوز اين دل جوانی می کند، 
 هرچند پير است؛                                           

 . دير، دير است! اما، دريغا
 . بسيار دير است

 . ديگر بسی بيش از بسی دير است
 بدرود کردن با تو دلخواه ام نباشد، 

 . ناگزير است                                  
 : بنگر

 تن هيچ، 
 ديگر 

   .جان ام زمين گير است

 باراِن پولک های سيمين می فشانی برجهان ام، 
 وقتی که ناگاه 

 . ِلب می شکوفانی به قهقاه
 و آهنِگ شنگ، آهنِگ شنگی آوِرخنديدِن تو 

 پژواِک آهنگی ست از ژرفا بلنداهای هستی، 
 : که پيچيدم درگوِش جان، دراوِج مستی

 آری، 
 من از جوانی می شناسم بامداداِن بهاران را 

 که درآن                             
قمری و بلبل، کبک و تيهو، سينه سرخ و سار وگنجشک و 

 پرستو 
 با کبوتر                                                                    

 و هرچه خوشخواِن دگر، 
 با نام و بی نام،                          

     ارکستِر پنهانی نواِز خويشتن را،
 در پِس پشِت درختان،                         

 در کار می آرند وهمخوان می سرايند 
 : به شادی ی شادان تريِن نيکبختان 

 چندان که زيباياِن جنگل، 
 از رنگ وبوشان جامه های تازه برتن، 

 رقصان و سرمست ازسروِد ُخرِم اين خوش نوايان 
 و همسرايان، 

 از چادِر تاريِک شب، 
 نازان و آرام،                      

 بيرون می آيند 
 . و دم به دم برشادی ی خوش رنگ وبوی بامدادی می فزايند

 
 تو 

 وااليی ی ُگرد آفريدی داری و مهِر آتوسايی، 
 شيرينی ی شيرين، 

 : زيبايی ی ناهيدی و آزرِم لياليی
 ای زن، 

 زِن زن های گيتی،     
 ! در بهشتی تر دِم دم های رويايی                      

 آری، 
 تو اين همه داری 
 و هرچه ای ديگر 
 از هرکه ای ديگر 
 . از نازنيناِن اهورايی
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 شش
 در عدسِی دوربينم می درخشد

 لطافِت گونه هاِی شما
 ...ی الجوردِی آسمان بر زمينه

 کمپوزيسيون و ترکيِب رنگ حرف ندارد[
 ]نور را اما نمی دانم چگونه بايد تنظيم کنم؟

* 
 

 هفت
 روياِی ديداِر شما

 مدت هاست نصيبم نشده
 از بس

 شب همه شب،
 با کابوس هاِی خودم

 .کلنجار می روم
* 

 
 هشت
 ی رنگين بال پروانه

 يک لحظه
 بر برِگ شمعدانی ام نشست و 

 آن گاه
 .پرواز کرد و رفت

 سهِم من از زيبايِی او
 .همين لحظه بود و بس

* 
 
 ُنه

 پروانه ای را با تور شکار کردم
 تا با ُفروُبردِن سنجاقی

 :او را قاب بگيرم
 .تزئينی کوچک بر ديواِر ُلخِت اتاقم

 :چه خوب شد پشيمان شدم
 پروانه پرواز کرد

 !عکس شما را گذاشتم در قاب
* 

 ُنه شعِر کوتاه 
 ناصر زراعتی 

 
 يک 

 شادی هاِی زندگی
 !چه زودُگذرند
 شبنِم بامدادی

 .زيِر تابِش آفتاِب تابستان
* 

 
 دو

 پياده َروی
 در اين مسيِر ُپرسنگالخ

 با شما،
 .گام بر پرنيان گذاشتن است

* 
 
 سه

 چه آواِز دلنشينی می خوانند
 قطره هاِی باران
 بر اين چتِر ُکهنه
 که من و شما را

 !در پناِه خود گرفته است
* 

 
 چهار

 ی کوچِک َپرت افتاده درياچه
 اين جا، مياِن جنگل
 پياله ای ست آبی

 .نشسته بر ُسفره ای سبز
* 

 
 پنج

 شهر زيِر پاِی ماست
 ايستاده ايم

 اين جا
 باالِی تپه،

 بی هيچ کالمی
 ...ی هم شانه به شانه                

* 


