
 
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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  !حاكمان در پي القاي شكست جنبش اند: كروبي

  !خواستند” بحران اقتصادي يونان“ عذر سفير ايران در آلمان را اين بار به دليل 
 فرستنده بزرگ جهان به پخش پارازيت در ايران  5اعتراض 

 نامه ي بستگان دكتر اكبر كرمي به كانون مدافعان حقوق بشر 
 آكسيون در مقابل كنسولگري جمهوري اسالمي در فرانكفورت 

 آخرين اخبار زندانيان سياسي و مطبوعاتي دور تازه بازداشت ها براي ايجاد رعب
 گزارش تصويري از نيويورك در اعتراض به حضور احمدي تژاد

 سال حبس در يك روز براي متهمان سياسي 40صدور 
 گزارشي از تظاهرات در حمايت از زندانيان سياسي در ايران 

  اعتراض و تحصن دانشجويان در دانشگاه آزاد شهركرد
 نژاد اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران درباره بازداشت مريم عباسي اطالعيه انجمن

 اعتصاب غذاي محدود محمد داوري ادامه تالش ها براي اعتراف گيري 

 گزارش تصويري        
       

 عدنان را آزاد كنيد
 و حاال، داستان اين معلم 

ديدار فعالين مدني كرمانشاه با خانواده كاوه 
 قاسمي كرمانشاهي 

 گزارش تصويري از نيويورك 
 در اعتراض به حضور احمدي تژاد

سازي  توقف فعاليت بزرگترين كارخانه گندله
  خاورميانه و بالتكليفي كارگران آن

  تجمع اعتراضي كارگران كارخانه چيني البرز
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 خبرها 

 عذر سفير ايران در آلمان را اين بار به دليل
  !خواستند” بحران اقتصادي يونان“ 

 :اخبارروز
 ٢٠١٠مه  ٥جامعه آتالنتيک آلمان بار ديگر اعالم نموده بود که که در تاريخ 

موقعيت منطقه ای جمهوری اسالمی ايران ، " ميزگردی را تحت عنوان 
 با شرکت سفير جمهوری اسالمی ،" سياست امنيتی آن و موضع آلمان

علير ضا شيخ عطار و اميد نوری پور،کارشناس امور امنيتی حزب سبزهای 
آلمان و يکی از مسولين جامعه آتالنتيک آلمان در استوديوی تلويزيون نيمه 

ما در اعتراض به اين ميزگرد طی نامه ای از . د برگزارمی نمايد.ر.دولتی آ
اين جامعه خواستار لغو اين دعوت شديم و شرايط نقض آشکار حقوق بشر و 

-١٩٨٥نقش اين شيخ را در کشتارو سرکوب مردم کردستان درسالهای 
و حمايت همه جانبه او در دفاع از جنايات رژيم اسالمی ايران را  ١٩٨٠

يادآور شديم و اعالم نموديم که در صورت عدم اجرای فوری اين خواست، 
 . درمقابل محل برگزاری اين ميزگرد دست به اعتراض خواهيم زد

اقتصادی دولت آلمان را دنبال می کند ،تحت  -اين جامعه که تنها منافع سياسی 
آنان در خبری کوتاه اعالم . فشار افکار عمومی مجبوربه لغو اين ميزگرد شد

بعلت پخش برنامه های ويژه پيرامون کمک های اقتصادی دولت " نمودند که 
د استفاده کنند و .ر.آلمان به کشور يونان نمی توانند از استوديوی تلويزيون آ

 ". اين ميزگرد در ماه جوالی برگزار خواهد شد
 ٢٠١٠فوريه  ٢٤الزم به يادآوری است که قرار بود اين نشست در تاريخ 

برگزار شود اما به دليل اعتراضات اپوزيسيون ايران ، نيروها و شخصيت 
کمی جا و "دليل برگزارنشدن اين جلسه را . های آلمانی اين ميزگرد لغو شد

 . اعالم نموده بودند" تعداد بيشمار عالقه مندان 
ما اجازه نمی دهيم که نمايندگان رژيمی که بيش ازسه دهه ، اعدام ، 

سنگسار،شکنجه ، دستگيری فعالين حقوق زنان، سرکوب دانشجويان و اقليت 
های ملی و مذهبی را در دستور کار خود قرار داده ، حجاب اجباری را بر 

زنان ايران تحميل نموده ، کارگران را دسته دسته دستگيرو روانه زندان می 
در آينده نيز مانع از هرگونه تالشی . نمايد ، در مجامع بين المللی حضور يابند

خواهيم شد که برای تامين منافع سياسی و اقتصادی خود با جنايتکاران رژيم 
 . اسالمی ايران بر سر ميزهای بحث و گفتگو و مذاکره می نشينند

سران رژيم جمهوری اسالمی ايران بايد به جرم جنايات عليه بشريت محاکمه 
 . شوند
  ٢٠١٠مه  ٤

 انجمن رنگ انتخاب دمکراتيک 
 برلن  -ايرانيان سکوالر طرفدار دمکراسی و آزادی

 برلن  -کانون پناهندگان سياسی ايران
 برلن -کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران

 
 
 

 

 کروبی در ديدار با دانشجويان دانشکده خبر 
  !حاكمان در پي القاي شكست جنبش اند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : سحام نيوز
التحصيالن دانشکده خبر با مهدی کروبی ديدار و  جمعی از دانشجويان و فارغ

 . گفتگو کردند
در اين ديدار دانشجويان ضمن قدردانی از مواضع روشن و شجاعانه ايشان به 

انتقاد از وضعيت نابسامان کشور پرداخته و خواستار حضور پررنگ تر جنبش 
 . در صحنه گرديدند

حجت االسالم والمسلمين مهدی کروبی ضمن خوش آمد گويی، با انتقاد از 
ما از درون يک انقالب بيرون آمديم و به عبارتی : فضای حاکم بر کشور گفت

ی   حاصل تجربيات و فراز و نشيب های يک انقالبيم، انقالب عظيمی که مبارزه
. به رهبری امام به پيروزی رسيد ۵٧آغاز و در سال  ۴١مردمی آن از سال 

ای  بلکه مبارزه! اين انقالب نه يک حرکت آنی بود و نه با کودتا به قدرت رسيد
ماحصل اين . دار بود و مردم از اقشار مختلف در آن حضور داشتند ريشه

انقالب، قانون اساسی است و طبق همين قانون اساسی حقوق ملت و دولت 
متاسفانه خودمحوری و قانون گريزی، کشور را به . مشخص گرديده است

مرحله ی خطرناکی سوق داده است که نتيجه ی آن وقايع تلخ اخير و وضعيت 
ای  امروز با کمال تاسف شاهد آن هستيم که عده. تاسف آور کنونی کشور است

 ! کنند همه محافل را در اختيار دارند و از آن استفاده ابزاری می
دبيرکل حزب اعتماد ملی در پاسخ به نگرانی دانشجويان از وضعيت موجود و 

گروه حاکم در پی القای شکست : حضور پررنگ تر جنبش در صحنه، گفت
دليل اعمال خشونت ها و رفتارهايی که در   به نظر می رسد به! جنبش است
توجيه ندارد، مردم هوشيارتر و البته محتاط تر شده ) مرام و مسلکی(هيچ قالبی 

اند که اين نيز خود ناشی از هوشمندی مردم در قبال خشونت طلبان است اما 
چرا که آن . يقينا خير! سوال اينجاست که آيا فکر و ذهن مردم عوض شده است؟

بد رفتاری ها، سرکوب ها، شکنجه ها و تجاوزها توسط افراطيون محال است 
 . از اذهان مردم محو شود

نکته ديگر اين است که ببينيم در طول اين چند ماه جنبش دچار ريزش شده است 
و اين امر به . يا رويش؟ به نظر بنده جنبش قطعا رويش کيفی داشته است

جنبش در همه . سرعت در ميان اليه های مختلف اجتماعی رو به افزايش است
و مهمترين شاهد بر اين مدعا تداوم و افزايش شدت برخورد . جا نفوذ کرده است

مهدی !! ها با مردم است و اال چه دليلی برای ادامه اين رويه وجود دارد؟
را ) …مالی، صدا و سيما و (با وجود آنکه تمامی منابع : کروبی در ادامه افزود

در اختيار خود دارند وليکن از نفوذ روزافزون جنبش، شديدا احساس نگرانی و 
 ! خطر می کنند و بنابراين از تک تک مردم در بيم و هراسند

جنبش نبايد دچار احساسات و امور ساختارشکنانه : کروبی خاطرنشان کرد
حرکتی . اما حرکتی معقول و باتدبير. ما زنده به ادامه ی حرکت هستيم. شود

اين بدان معنا نيست که قانون اساسی کامل و . مبتنی بر اجرای قانون اساسی
قانون اساسی، حاصل تجربيات يک انقالب کامال مردمی ! وحی منزل است

است و از ظرفيتهای بسيار مناسبی برخوردار است که در صورت رعايت آن، 
اما آنچه که مهم است و نياز به . تماميت خواهان را به زانو در خواهد آورد

توجه دارد و تجربه بارها آنرا اثبات کرده است اين موضوع می باشد که هر 
حرکت بايد منطقی، آرام و . آنچه زود بدست آيد، زود هم از دست می رود

مداوم باشد تا افراد پااليش شوند و می دانيم هزينه دادن در راه مردم ساالری 
امری بديهی است چرا که منافع برخی را متزلزل می گرداند لذا بايد ضمن 
حرکت رو به جلو به آسيب شناسی درونی خود نيز بپردازيم تا در صورت 

همه ما بايد با هم و . کسب پيروزی آنرا قدر دانسته و به سادگی از دستش ندهيم
در کنار هم با محوريت و پافشاری بر انتخابات آزاد و اجرای بی چون و چرای 

و در اين راه بايد از تمامی ظرفيتهای . قانون اساسی جنبش را به پيش ببريم
 .خود استفاده کنيم
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 نامه ي بستگان دكتر اكبر كرمي به كانون مدافعان حقوق بشر 
 

 : اخبار روز
عقيدتی دکتر -تن از نزديکان زندانی سياسی ۵٠مادر، همسر و فرزند، و 

 : اکبر کرمی نامه ای به کانون مدافعان حقوق بشر نوشته اند
 

 به نام خدا 
 ! کانون مدافعان حقوق بشر

ويژه زندانيان  با سالم و آرزوی موفقيت در راه دفاع از حقوق ستمديدگان، به
رساند  عرض می سرفراز سياسی و مطبوعاتی و حقوق بشری، بدين وسيله به

آقای دکتر اکبر کرمی پزشک، نويسنده،پژوهشگر مسائل دينی و مدافع :که
ماه است که با يورش شش تن از نيروهای  ۵حقوق بشر، اينک فراتر از 

بار، بازداشت و با  صورت خشن و اهانت اش، به نظامی امنيتی به مطب و خانه
های  گيری ی پی گاه برده شده و از آن روز تا کنون باهمه اسارت چشمان بسته به

قانونی و اخالقی و انسانی خانواده و مادر سالخورده و بيمارش، همچنان 
بالتکليف است، و بخشی از اين مّدت طوالنی، در مکان نامعلوم وسّلول 

انفرادی، با او چنان خشونت و بدرفتاريشده است، که آثار آن، در ريزش موی 
 . اش هويداست ی تکيده و غمزده سر، سپيدشدن ريش و قيافه

اش زير انواع  هم ريخته و خانواده از سوی ديگر ابعاد مختلف زندگی او به
فشارهای مادی و روحی قرار دارند، اّما هيچ نشانی از رفتار قانونی با او به 

 خورد و همچنان در فشار است تا به تعبير  نمی چشم
سازان، با آنان همکاری کند و بر کارهای ناکرده اعتراف و طلب  پرونده

رود ندای  با آگاهی از مشکالت کانون، بازهم از شما انتظار می! بخشش نمايد
زندانيان سياسی و مطبوعاتی و مدافعان حقوق بشر استانها و  مظلوميت 

گوش مسئوالن  ی آنان را نيز به های رنجديده شهرهای دور از مرکز و خانواده
اينان  ارشد کشور و مجامع جهانی حقوق بشر برسانيد، که درد و رنج اسارت

در مورد دکتر کرمی نيز همين انتظار قانونی و انسانی را . بار است فاجعه
 آيا دادخواه و دادرسی هست؟ . داريم

عقيدتی دکتر اکبر -تن از نزديکان زندانی سياسی ۵٠مادر، همسر و فرزند، و 
 کرمی

 

آكسيون در مقابل كنسولگري جمهوري اسالمي در 
 فرانكفورت 

 
با خواست آزادی کارگران زندانی و کليه زندانيان سياسی فوری و بدون قيد 

 و شرط 
 

شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگردر ايران حاکی از آن  ٣بيانيه
است که در جريان مراسمهای روز کارگر در ايران که در فضای کم سابقه 

ما ضمن حمايت . نظامی برگزار شد حداقل هيجده نفر دستگير شدند
ازمبارزات کارگران درايجاد تشکل های مستقل خود و برگزاری آزادانه روز 
کارگر خواستار آزادی بی قيد و شرط وفوری کارگران دستگير شده و نيزکليه 

ما از تمامی آزاديخواهان و فعالين کارگری . زندانيان سياسی درايران هستيم 
و نيز از کميته ها، سازمانها ، احزاب ايرانی و غير ايرانی در شهر 

فرانکفورت تقاضا داريم که با تمامی نيرووبا فراخوانهای خود دريک آکسيون 
ايستاده با تريبون آزاد شرکت 

                                                                                            .کنند 
 

 روبروی کنسولگری جهوری اسالمی در فرانکفورت : مکان 
تا  ١٣.٠٠از ساعت  ٢٠١٠مه  ٧روز جمعه : زمان

١۵.٠٠                                                              
 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری 

 مرگ بر رژيم جمهوری اسالمی ايران 
 

 کانون همبستگی با کارگران ايران ـ فرانکفورت و حومه
 

 فرستنده بزرگ جهان به پخش پارازيت در ايران  5اعتراض 
 

 : اخبار روز
 

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، مديران پنج فرستنده مهم راديوئی و 
در اين بيانيه، به جمهوری . تلويزيونی جهان، يک بيانيه مشترک صادر کردند

های خارجی انتقاد شده  فرستنده اسالمی ايران به خاطر اختالل در پخش برنامه 
 . است

به . روز دوشنبه سوم ماه مه، روز جهانی آزادی مطبوعات شناخته شده است
همين مناسبت، پنج فرستنده راديوئی و تلويزيونی مهم جهان، دويچه وله، راديو 

سی و صدای آمريکا در بيانيه  بی المللی فرانسه، راديو جهانی هلند، بی بين
های خود موضع  ها در راه پخش برنامه های دولت مشترکی در برابر مزاحمت

 . گرفتند
ماه گذشته، برخی  ١٢ظرف «: به گزارش دويچه وله، در اين بيانيه آمده است

های دويچه وله، راديو  ها با ارسال پارازيت مانع پخش درست برنامه دولت
  ».اند المللی فرانسه و صدای آمريکا شده سی، راديو بين بی المللی هلند، بی بين
 

 ها  وظيفه مهم فرستنده
های چين و  های دولت المللی، به ويژه روی مزاحمت در بيانيه پنج فرستنده بين

ايران و مواردی تاکيد شده که گزارشگران به خاطر تالش در راه تهيه 
 . اند های مبتنی بر حقيقت، مورد تهديد و حمله فيزيکی قرار گرفته گزارش

هر «: المللی هلند، در تشريح مفاد بيانيه گفت جان هوک، مدير راديو بين
مزاحمت عمدی، بسته شدن هر سايت اينترنتی و هر تهديد و خشونتی عليه 

تر خواهد کرد که اين موانع را زيرپا بگذاريم و  نگاران، ما را مصمم روزنامه
های خارجی، مسئوليت  ما به عنوان فرستنده. ها برسانيم پيام خود را به انسان

  ».ويژه داريم که جريان آزاد اطالعات را در سراسر جهان حفظ کنيم
 

 های چين و ايران  مزاحمت
المللی در راه دسترسی به  های بين های فرستنده هوک با تاکيد بر دشواری

چين، ارسال پارازيت و بلوکه کردن «: مخاطبان خود، در مورد چين گفت
ماه گذشته نيز،  ١٢اطالعات از خارج را که همواره جاری بوده است، در 

های خارجی،  اين کشور همزمان با ايجاد مزاحمت برای فرستنده. ادامه داد
  ».ها گسترش دهد المللی رسانه کوشيد حضور خود را در بازار بين

دسترسی به مخاطبان در ايران نيز به شدت «: المللی هلند افزود مدير راديو بين
های ماهواره ای و  تهران با ارسال پارازيت، در پخش برنامه. دشوار شده است

وی به عنوان  ».های اينترنتی را بلوکه کرده است موج کوتاه اخالل و سايت
های ديگر از زيمبابوه، کره، کوبا و ازبکستان ياد کرد و توضيح داد که  نمونه

 . های خارجی پيوسته است اتيوپی نيز، به تازگی، به جبهه سانسور گران برنامه
 

 اعتراف به سانسور 
به گفته جان هوک، دولت در آديس آبابا اخيرا در يک کنفرانس مطبوعاتی 

عالوه بر اين، . فرستد های خارجی پارازيت می اعتراف کرده که روی فرستنده
های خارجی ظرف يک سال گذشته در افغانستان، آنگوال،  گزارشگران فرستنده

اتيوپی، گينه، پاکستان، سومالی و يمن نيز، مورد حمله فيزيکی قرار گرفته يا 
 . اند زندانی شده

ها، دشمنی شديد با دريافت  عمل اين دولت«: المللی هلند افزود مدير راديو بين
توانند  ها چون نمی آن: دليل اين کار نيز ساده است. اطالعات از خارج است

 ».کوشند آن را سرکوب کنند رسانی را تحت کنترل بگيرند، می روند اطالع
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هنرمندان مطرح و سرشناس هاليوود در نامه ای خطاب به حکومت ايران، 
 "مصرانه"خواستار آزادی فوری جعفر پناهی شده و و از حکومت ايران 
  .خواسته بودند اين فيلمساز سرشناس راهر چه سريعتر آزاد کند

  
  نگرانی برای مسعود باستانی

روز جهانی آزادی مطبوعات ديروز در ايران در حالی سپری شد که روزنامه 
يکی از اين روزنامه . و روزنامه نگاران در زندان  های مستقل در توقيف هستند

از آخرين " روز"نگاران زندانی، مسعود باستانی است که مادرش در گفتگو با 
  .وضعيت او سخن گفته است

معصومه ملول که فرزند روزنامه نگارش در زندان رجايی شهر و در کنار 
ما : "گفت "روز"زندانيانی با جرايمی چون قتل و مواد مخدر به سر می برد به 

االن دندان درد مسعود . به شدت نگران وضعيت و سالمت فرزند خود هستيم
يکی از مشکالت اساسی ما است زيرا علی رغم اينکه در زندان بهداری هست 
اما به دليل وجود برخی بيماری ها در زندان، مسعود مجبور شده با دندان درد 

  ".بسازد
اين روزنامه نگار از ده ماه پيش تاکنون در زندان بوده و امکان استفاده از 

ما برای : "مادر او با اشاره به اين مورد می گويد. مرخصی را نيز نيافته است
مرخصی بارها تقاضا داده ايم اما به ما می گويند به دليل اينکه حکم قطعی نشده 
نمی توانند به او حتی برای چند روز مرخصی بدهند در صورتی که برخی از 

زندانيان خوشبختانه علی رغم اينکه حکمشان تاييد نشده بود توانستند به مرخصی 
  ".بيايند

خوب توصيف می کند و در عين   خانم مالل وضعيت روحی مسعود باستانی را
ما به شدت نگران وضعيت جسمانی، بخصوص دندان درد او : "حال می گويد

فرزند من تنها يک روزنامه نگار است و هيچ گاه ضد امنيت کشورش . هستيم
  ".اقدامی نکرده اما ناعادالنه در زندان است

به گفته او در حال حاضر مسعود بيشتر وقت خودش را به کمک به زندانيانی می 
: خانم مالل توضيح می دهد. گذراند که وضعيت مالی يا فرهنگی خوبی ندارند

برای مثال اگر بخواهند نامه ای به مراجع قضايی بنويسند مسعود به آنها کمک "
. همچنين با افرادی هم خرج می شود که وضعيت مالی مناسبی ندارند. می کند

همچنين او با خريد صنايع دستی برخی از زندانيان به آنان کمک مالی می کند و 
اگر به وکيل احتياج داشته باشند با برخی از وکاليی که می شناسيم صحبت می 

  ".کند و زندانيان را راهنمايی می کند
مادر مسعود باستانی با بيان اينکه فرزندش از رفتار مسئولين زندان راضی است 

تا کنون مسئولين زندان با ما همکاری داشته اند اما واقعيت اين است که : "افزود
فرزند روزنامه نگار من نبايد در کنار چنين مجرمانی که البته آنها هم به دليل 
شرايط بد کشور دچار مشکالتی شده اند، قرار بگيرد؛ ما تنها خواهان رعايت 

از طرفی راه دور تهران تا کرج به دليل بيماری و کهولت . قانون و عدالت هستيم
  ".سن من و پدرش برای ما بسيار دشوار شده است

عمل به قانون مساله ای است که مسئولين قضايی به آن تاکيد می : "وی ادامه داد
  ".کنند اما ما از قانون تنها عملکرد غيرقانونی برخی از مسئولين را ديديم

  
  دادگاه دوم محمد داوری

دومين جلسه دادگاه محمد داوری، سردبير سايت سحام نيوز روز گذشته در حالی 
برگزار شد که از تشکيل دادگاه اول اين روزنامه   دادگاه انقالب 28در شعبه 

  .ماه می گذرد 5نگار 
محمد داوری، سردبير سايت رسمي حزب اعتماد ملي هفدهم شهريور ماه سال  

  .گذشته با حکم جلب صادره از سوی دادستانی بازداشت شد
پس از گذشت چند " تا آزادی روزنامه نگاران زندانی"براساس گزارش سايت 

ماه و ادامه بالتکليفی وضعيت اين عضو سازمان معلمان، اکنون بدون آنکه نتيجه 
با همان اتهامات سابق يعنی  ارايه شده باشد، دادگاه  26تحقيقات از سوی شعبه 

فعاليت تبليغی عليه نظام، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت و اخالل در 
  .نظم عمومی برگزارشد

  
  وضعيت وخيم داود سليمانی

دکتر داوود سليمانی، استاد دانشگاه و عضو جبهه مشارکت ايران اسالمی تحت 
  .زندان اوين به سر می برد 350شرايط بسيار دشواری در بند 

به گزارش ادوارنيوز، درحالی که بيش از ده ماه از بازداشت اين نماينده سابق 
اوين با مشکالت عديده جسمی و  350مجلس می گذرد، وی اکنون در بند 
  .فشارهای عصبی شديد روبرواست

از جمله عوارضی است که وضعيت داود ... لرزش دست، سردردهای شديد و 
 سليمانی را نگران کننده کرده و در اثر مقاومت او در بازجويی ها هم اکنون 

 آخرين اخبار زندانيان سياسی و مطبوعاتی
 دور تازه بازداشت ها براي ايجاد رعب

 ليال طيری
 
 
 
 
 

 
با بازداشت فعاالن سياسی و مطبوعاتی طی روزهای گذشته، دور جديدی از 

مازيار خسروی، سردبير سايت هم ميهن و مريم . بازداشت فعاالن آغاز شده است
نژاد، فعال دانشجويی، از جمله دستگيرشدگان دو روز گذشته هستند که  عباسی

پيش از آنها محمد اوليايی فرد، حقوقدان و وکيل دادگستری .روانه اوين شده اند
  .نيز بازداشت شده بود

مريم عباسی نژاد، عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه تهران است که 
در پی اعتراض اخير دانشجويان به حضور بی سر و صدا و مخفيانه محمود 

  .احمدی نژاد در دانشگاه تهران، بازداشت شد
محمود احمدی نژاد، روز شنبه برای شرکت در همايشی به دانشگاه تهران رفت 
تا همزمان با بزرگداشت آيت اهللا مرتضی مطهری، در سالن ابن سينای دانشکده 

به دنبال اين حضور از پيش اعالم . علوم پزشکی دانشگاه تهران سخنرانی کند
دولت کودتا نمی خواهيم "نشده، دانشجويان در تجمعی بزرگ و با شعار های 

يا "، "ديکتاتور حيا کن، دانشگاه و رها کن"، "مرگ بر ديکتاتور"، "نمی خواهيم
به  "يا حسين ميرحسين"و " سهرابيم نداييم ما همه يک صداييم"، "مرگ يا آزادی

  .تظاهرات پرداختند
  .در پی اين اعتراضات، خانم عباسی نژاد نيمه شب يکشنبه بازداشت شد

مازيار خسروی، سردبير سايت هم ميهن نيز که پيشتر سردبير سايت آفتاب و 
دبير گروه ديپلماسی روزنامه های مردم ساالری و بهار بوده، روز يکشنبه در 

از اين، معاون حقوقی دانشگاه تهران به دليل انتشار   حالی بازداشت شد که پيش
ها و گارد ويژه به کوی دانشگاه، از اين  گزارشی درمورد حمله لباس شخصی

  .نگار شکايت کرده بود روزنامه
. پيش از اين محمد اوليايی فرد، وکيل دادگستری در روز شنبه بازداشت شده بود

زندان  ٣۵٠او روز شنبه برای سپری کردن يک سال حبس تعزيری خود به بند 
  .اوين منتقل شده است

  
  آزادی ها

همزمان با اين بازداشت ها، نويد خانجانی، مرجان صفری و احسان محرابی با 
نويد خانجانی عضو کميته گزارشگران حقوق بشر است . توديع وثيقه آزاد شدند

  .که به دليل بهايی بودن از ادامه تحصيل محروم شده است
ميليون تومانی روز  150مرجان صفری، فعال حقوق بشر هم با توديع وثيقه 

 18يک روز قبل تز نيز احسان محرابی، روزنامه نگاری که از . گذشته آزاد شد
ميليون تومانی  30بهمن ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد با قرار وثيقه 

  .آزاد شده بود
  

  نگرانی از وضعيت جعفر پناهی
حضور محمود   در حاليکه توجه افکارعمومی به اعتراضات دانشجويی به

احمدی نژاد در دانشگاه تهران و همچنين وقايع روز کارگر بود، بی خبری از 
  .جعفر پناهی، کارگردان شهير ايرانی موجی از نگرانی ها را دامن زده است

گفت که نه وکيل آقای پناهی " روز"يکی از نزديکان آقای پناهی ديروز به 
دسترسی به پرونده او دارد و نه خانواده اين کارگردان از پرونده او اطالعی 

دارند؛ هيچ مسئولی نيز در اين زمينه پاسخگو نيست و خانواده اين هنرمند 
  .سرشناس به شدت نگران وضعيت او هستند

زندان اوين  209به گفته او، بازجويی های آقای پناهی پايان پذيرفته و او در بند 
  .با سه زندانی ديگر هم سلول است

روز جمعه جمعی از هنرمندان سرشناس هاليوود از جمله مارتين اسکورسيزی، 
رابرت ردفورد، رابرت دنيرو و استيون اسپيلبرگ، اليور استون، مايکل مور و 
ديگر هنرپيشه ها و کارگردانان مشهور آمريکا با انتشار نامه ای به بازداشت و 

اين در حاليست که سکوت .ادامه بازداشت جعفر پناهی اعتراض کرده بودند
هنرمندان ايرانی در خصوص بازداشت جعفر پناهی موجی از انتقادات را 

  .برانگيخته است
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  .هرگونه اقدام درمانی در مورد وی ممنوع شده است 
گفتنی است دکتر سليمانی که بيش از چهار ماه در سلول انفرادی بوده در دادگاه 

 10سال حبس تعزيری و به عنوان تتميم حكم تعزيری به  6بدوی مجموعا به 
وی همچنين .سال محروميت از فعاليت در احزاب و مطبوعات محكوم شده است

  .تاکنون از هرگونه امکان مرخصی بی بهره بوده است
  

  ميليونی برای کوهيار گودرزی 70وثيقه 
خانواده کوهيار گودرزی، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر از تعيين قرار 

  .ميليون تومانی برای وی خبر دادند ٧٠وثيقه 
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، در ابتدا وثيقه تعيين شده برای اين 

کوهيار . ميليون کاهش پيدا کرد ٧٠ميليون تومان بود که به  ٢٠٠فعال مدنی 
برد و در اين  روز است که در زندان اوين به سر می ١٣٠گودرزی، بيش از 

  .مدت قرار داشته است های طوالنی مدت تحت فشار و بازجويی
اين فعال حقوق بشر، پيش از اين در آبان ماه با فشار نيروهای امنيتی از دانشگاه 

 .برد زندان اوين به سر می ٣۵٠اکنون، در بند  وی هم. صنعتی شريف اخراج شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نويد خانجانی پس از آزادی در مقابل اوين
 

 گزارش تصويري از نيويورك 
 در اعتراض به حضور احمدي تژاد

تجمع اعتراضی به حضور احمدينژاد در سازمان ملل و در پشتيبانی از                  
ارديبهشت همزمان با سخنرانی احمدينژاد        13  -جنبش سبز مردم ايران      

شاخه "  رای من کجاست   "اين تظاهرات توسط گروه         -در سازمان ملل     
 .نيويورک هماهنگ شده بود 
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 احتمال آزادی يک عضو کميته گزارشگران حقوق بشر.
  

خانواده کوهيار گودرزی، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر از تعيين قرار 
 .ميليون تومانی برای وی خبر دادند ٧٠وثيقه 

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، در ابتدا وثيقه تعيين شده برای اين  
با اين حال . ميليون کاهش پيدا کرد ٧٠ميليون تومان بود که به  ٢٠٠فعال مدنی 

کوهيار . هنوز خانواده وی موفق به اتمام مراحل اداری توديع وثيقه نشده اند
برد و در اين  روز است که در زندان اوين به سر می ١٣٠گودرزی، بيش از 

 .مدت قرار داشته است های طوالنی مدت تحت فشار و بازجويی
اين فعال حقوق بشر، پيش از اين در آبان ماه با فشار نيروهای امنيتی از دانشگاه  

 .برد زندان اوين به سر می ٣۵٠اکنون، وی در بند  هم. صنعتی شريف اخراج شد
  عالوه بر اين، نويد خانجانی عضو جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی و کميته 

گزارشگران حقوق بشر بعدازظهر دوشنبه، با توديع وثيقه از زندان اوين آزاد 
 .شد

ماه در منزل شخصی خود در اصفهان  اسفند  ١١جويی روز  اين فعال دانش 
 .شد داری می بازداشت شده بود و در بند متعلق به سپاه در زندان اوين نگه

در حال حاضر، کوهيار گودرزی و شيوا نظرآهاری اعضای دربند کميته  
 .گزارشگران حقوق بشر هستند

همچنين محمد جواد رحيمی فيروز، زندانی بازداشت شده در حوادث عاشورای  
 .زندان اوين آزاد شد ٣۵٠تهران به قيد کفالت از بند 

دادگاه انقالب تهران به رياست قاضی  ٢٨به گزارش رهانا، وی از سوی شعبه  
يک سال حبس تعزيری به عالوه يک سال حبس تعليقی محکوم شده   به  مقيسه
 .بود

 دومين جلسه دادگاه محمد داوری برگزار شد 
  

دادگاه  ٢٨ارديبهشت ماه، در شعبه  ١٣دومين جلسه دادگاه محمد داوری امروز 
 .انقالب تهران برگزار شد

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، پس از گذشت چند ماه و ادامه  
بالتکليفی اين عضو سازمان معلمان، اکنون بدون آنکه نتيجه تحقيقات از سوی 

ارايه شده باشد جلسه امروز با همان اتهامات سابق برگزار شد و  ٢۶شعبه 
 .وکالی وی، ژينوس شريف رازی و مينا جعفری به دفاع از وی پرداختند

تهران بوده و از زمان بازداشت  ١١محمد داوری، معلم يكی از مدارس منطقه  
قادر به حضور در آالس درس نبوده است که اين امر وی را دچار مشكالت 
 .آاری کرده و حتی ممکن است باعث اخراج به علت غيبت طوالنی مدت شود

نگار فعاليت تبليغی عليه نظام، اجتماع و تبانی به  از جمله اتهامات اين روزنامه 
 .قصد برهم زدن امنيت کشور و اخالل در نظم عمومی عنوان شده است

شهريور ماه در پی حمله نيروهای امنيتی به دفتر  ١٧محمد داوری در روز  
شخصی مهدی آروبی و دفتر حزب اعتماد ملی با حكم جلب صادره از سوي 

 دادستانی تهران بازداشت شد
  

 بالتکليفی وضعيت ياسر معصومی 
  
ياسر معصومی از هوادارن نيروهای ملی مذهبی، در حالی پنجاهمين روز  

. بازداشت خود را سپری می کند که کماکان از اتهام وی اطالعی در دست نيست
اسفند ماه سال گذشته و در پی احضار تلفنی دفتر پيگيری  23معصومی در روز 

 .وزارت اطالعات بازداشت شده است
به گفته خانواده وی، حال عمومی معصومی نسبتا خوب بوده و ايشان از روحيه  

با اين حال مشخص نبودن اتهام و بالتکليفی پرونده . مناسبی برخوردار می باشند
طبق اخبار رسيده . وی موجب نگرانی خانواده و نزديکانش گرديده است

معصومی در هفته های اخير زير فشار شديد بازجويی برای اقرار به اتهاماتی که 
 .به وی ارتباطی نداشته است، می باشد

اين در . پدر ياسر معصومی از فعاالن ملی مذهبی در شهرستان اراک می باشد 
حالی است که ياسر معصومی سابقه فعاليت سياسی نداشته است و تنها در بخش 

 .فنی برخی از روزنامه های اصالح طلب مشغول به کار می باشد
  
 
 
 

 سال حبس در يك روز براي متهمان سياسي 40صدور 
 

 : جرس
پس از انتخابات صدور احکام سنگين، برای قضات امری عادی شده است تا 
جايی که بسياری با شنيدن صدور حبس های يک يا دو ساله برای عزيزان و 

شايد به همين خاطر است که . شان از کم بودن آن خوشحال می شوند دوستان 
دادگاه های ايران می تواند به راحتی و در فاصله يک روز برای دو متهم به 

 40عضويت در گروه های مخالف نظام و سه معترض به نتايج انتخابات حکم 
  .سال حبس صادر کند

 
 سال حبس 25

  
 10اجرای احکام دادگاه انقالب، حامد روحی نژاد به  6شعبه   بر اساس حکم 

سال و سه ماه حبس و  15سال حبس و تبعيد به زندان زنجان و احمد کريمی به 
اين دو، پيش از اين به اتهام عضويت . تبعيد به زندان گنبد کاووس محکوم شدند

 .شده بودند  در انجمن پادشاهی به اعدام محکوم
اين حکم در حالی در آستانه ی سالروز دستگيری روحی نژاد و کريمی به   

ايشان ابالغ می شود که خليل بهراميان، وکيل اين دو زندانی، تا شب گذشته از 
  .احکام صادره بی اطالع بوده است

حامد روحی نژاد، دانشجوی رشته ی فلسفه دانشگاه شهيد بهشتی که قبل از  
بازداشت شد، پس  88ارديبهشت ماه  14انتخابات رياست جمهوری و در تاريخ 

دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه، به اتهام  28از انتخابات از سوی شعبه 
 .به اعدام محکوم شده بود" عضويت در انجمن پادشاهی"
عنوان " نگهداری مواد منفجره"همچنين در حالی اتهام احمد کريمی در دادگاه   

  .ضبط شده است" فشفشه"شد، که از نامبرده يک عدد 
احمد کريمی، حامد روحی نژاد، محمد علی زمانی، آرش رحمانی پور و  

اميررضا عارفی پنج تن از متهمانی بودند که به اتهام ارتباط با گروه های مخالف 
نظام، پيش از انتخابات بازداشت و روانه زندان شدند و بعدها در دادگاهی پس از 
انتخابات در کنار معترضين به نتيجه انتخابات، محاکمه و به اعدام محکوم شدند 

که از اين ميان محمدعلی زمانی و آرش رحمانی پور دو تن از متهمان اين 
 .پرونده، هشتم بهمن ماه سال گذشته اعدام شدند

مرتضی "و " سعيد حدری"همچنين، دو تن از معترضان به نتيجه انتخابات، 
هر " صلواتی"دادگاه انقالب تهران به رياست قاضی  ١۵از سوی شعبه " اليقی

 .سال حبس تعزيری محکوم شدند ۴کدام به 
دادگاه انقالب منتقل  ١۵اين دو متهم که صبح امروز جهت ابالغ حکم به شعبه 

 .شدند، در تمامی روند دادرسی نيز از داشتن وکيل محروم بودند
 ۵پيشتر قادر رحيمی از ديگر متهمان اين پرونده نيز به يک سال حبس به مدت  

دادگاه انقالب به صورت  ١۵وی در از سوی شعبه . سال تعليق محکوم شده بود
 .غير حضوری محاکمه شد

در خبری ديگر، پوريا قربانی از متهمان حوادث عاشورا که از زندانيان گمنام  
 .سال حبس محکوم شد ۶سال گذشته ايران محسوب می شود، روز گذشته به 

برد  زندان اوين به سر می ٣۵٠اکنون در بند  به گزارش خبرنگار رهانا، وی هم 
 .سال حبس خود را از قاضی صلواتی دريافت کرد ۶و روز گذشته حکم 

سال حبس به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، يک سال از آن به  ۶سال از اين  ۴ 
اتهام تبليغ عليه نظام و يک سال از آن به اتهام توهين به رهبری به وی تعلق 

 .گرفته است
   

 بازداشت سردبير سايت هم ميهن
مازيار خسروی، سردبير سايت هم ميهن که بر اساس شکايت معاونت حقوقی  

دانشگاه تهران در رابطه با انتشار گزارشی در مورد حمله خرداد ماه سال گذشته 
 ١٢به کوی دانشگاه تهران به نشر اکاذيب متهم شده بود ظهر روز يک شنبه 

 .ارديبهشت به زندان اوين منتقل شد
به گزارش هم ميهن، در حالی مدير سايت هم ميهن بر اساس رای دادگاه مبنی بر 
نشر اکاذيب در رابطه با حمله گروه های فشار به کوی دانشگاه راهی زندان اوين 

شده است که همواره از حمله گسترده گروه فشار به کوی دانشگاه تهران به 
 .عنوان يکی از تلخ ترين حوادث پس از انتخابات ياد شده است

مازيار خسروی سردبير سابق سايت آفتاب و دبير گروه ديپلماسی روزنامه  
های مردم ساالری و بهار بوده و با بسياری از روزنامه های اصالح طلب 

 همکاری نزديک داشته است
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 :کلن

 گزارشي از تظاهرات در حمايت از زندانيان سياسي در ايران 
 
 

 هامبورگ
از ايرانيان ساکن هامبورگ   می در حرکتی هماهنگ جمعی ٣امروز دوشنبه 

همزمان با ساير هموطنان خود در شهرهای کلن، آمستردام، تورين، رم، 
خود را از   فلورانس، تورنتو، ونکوور و اوتاوا گرد هم آمدند تا حمايت و پشتيبانی

 زندانيان سياسی در ايران به نمايش بگذارند
کرديم با نمايش عکسها و نامهای زندانيان سياسی و با پخش   در اين تجمع سعی.

و غير قابل تحمل   ها توجه افکار عمومی را به وضعيت غير انسانی اعالميه
و نقض آشکار   زندانيان سياسی در ايران، اعمال فشارها روحی و جسمی

 .آنان جلب کنيم  ترين حقوق انسانی  ترين و بديهی اصولی
  

 :خواست های ما
 

 جلوگيری از بازداشت های غير قانونی وخودسرانه
 آزادي فوري آليه بازداشت شدگان 

 حق انتخاب آزادانه وکيل و حق دسترسی وکال به پرونده زندانی
رسيدگي به روند غير قانوني و غير عادالنه بازجويي ها ، دادرسي ها و مجازات 

 متخلفان در تمامي سطوح
بهبود وضعيت غذايي ، بهداشتي ، رفاهي و تفريحي آليه زندانيان و بازداشت 

 شدگان
 جلوگيری از توهين و آزار و اذيت خانواده های زندانيان و بازداشت شدگان 

 جلوگيری از هرگونه شکنجه، آزار و اذيت و اجبار و اعتراف اجباری
رسيدگی سريع به وضعيت پرونده ها و جلوگيری از طوالنی شدن زمان 

 (هر چند که بی گناهی آنها معتقديم(بازداشت 
لغو احكام صادره عليه زندانيان سياسي ، امنيتي و مطبوعاتي در دادگاههاي 

 فرمايشی
اين   از جوانان مستقل شهر کلن آلمان که زحمت هماهنگی  با تشکر از جمعی 

 .مراسم را بر عهد گرفته بودند
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فورآ دردلم آرزوی عوضی يا ! ناگهان خبرشهيد شدن جمال نبوی بگوشم خورد
دوستم شانه هايم را تکان . جرات نمی کردم بپرسم. دروغ بودن خبر را کردم

 ! داد و گفت شنيدی؟؟ جمال نبوی شهيد شده
 !!نه دروغ است: فرياد زدم

پاهايم سست شد؛ لرزيدم؛ بگوشه يی که کسی مرا . در محله چهار باغ بودم
صدای انفجار در آن نزديکی و جيغ و داد زنان . نبيند رفتم و آرام آرام کريستم

ودختران و بچه ها گريه هايم را خشکانيد و آه و درد درونم را به گلويم روانه 
 .کردم

مادرش با . بکمکش شتافتم! صدای دختری که فرياد ميزد ،، مادرم مادرم،،
با ديگر اهالی محل وی را به آمبوالنس رسانديم . ترکش خمپاره زخمی شده بود

عده ای را ديدم که بر سر و . وقتی که به آنجا رسيديم. و به بيمارستان رفتيم
 . سينه ميزنند

قاطی آنها شدم؛ گفتند دارند بخانه اش . برای مرگ جمال نبوی گريه می کردند
همراه آنها شدم وقتی به آنجا رسيدم باورم نميشد که چنين جمعيتی در . می روند

آن شرايط خمپاره باران و گلوله باران بدونه ترس از کشتن در مسجد محل 
صدای مادرش که ميگفت ،،ستون خانواده ام، ستون فاميلم . جمع شده اند

 .رفت،، را شنيدم
ما محصل های نيز مثل او اين . ميتوانستم درک کنم که چقدر حقيقت را ميگويد

. همان روز جنازه اين شهيد عزيز را بخاک سپردند. ستون را از دست داديم
شهيدان را در کوچه . آخر در آن شرايط امکان تشييع جنازه و خاکسپاری نبود

 . ها و حياط خانه ها دفن ميکردند
ولی کسی رضايت به اين نداد و او را به گورستان محل بردند و خاکسپاريش 

 .در همان روز برگزار شد
با کوچک و بزرگ به گرمی و شيرين زبانی صحبت . او انسانی بزرگ بود

زبان کوچک و بزرگ را می دانست، همه . همه را دوست داشت. ميکرد
نقش اين شهيد عزيز در تحصن . مورد احترام همه بود. دوستش داشتند

استانداری را هيچکس از ياد نخواهد برد که چگونه با صحبت های شيرين و 
تالش های خستگی ناپذيرش باعث اضافه شدن انرژی و دلگرمی در ميان 

به حرفهايش گوش . به او اعتماد زيادی ميکردند. بازاری ها و اطرافيانش ميشد
 .می دادند برای اينکه برای انسان و انسان بودن ارزش زيادی قائل بود

در مراسم چله اش با وجود شرايط خفقان شديد و حکومت نظامی حاکم بر شهر 
و دستگيری های پی در پی و جلوگيری از هر نوع تجمعی، دوستدارانش، 

محصل هايش با تاج گل های زيبا، و دسته های گل، بر سر مزارش جمع شدند 
 .و يادش را گرامی داشتند

نام شهيد جمال نبوی و ديگر شهيدان در قلب مردم آزاده سنندج، حک شده 
اضافه شدن زخمی بزرگ، بنام . روزه با نام آنها تداعی ميشود ٢٤جنگ . است

روزه سنندج، برگ ديگری از جنايات رژيم جمهوری اسالمی در  ٢٤جنگ 
 .تاريخ کرد و کردستان است

 يادشان گرامی باد
 روزه سنندج  ٢۴زنده باد ياد جمال نبوی و ديگر شهيدان جنگ 
 يکی از محصل های سابق شهيد جمال نبوی

 
 يك ترم تعليق براي سيامك امين از دانشجويان 

 آزاديخواه و برابري طلب 
 اخبار روز 

سيامک امين از فعالين دانشجويی آزاديخواه و برابری طلب : گزارش دريافتی
 . و دانشجوی اقتصاد دانشگاه اروميه به يک ترم تعليق از تحصيل محکوم شد

نکته ی جالب توجه آن است که اين اقدام در پوشش حکم کميسيون موارد 
برای " يک ترم مرخصی تحصيلی با احتساب سنوات"خاص مبنی بر صدور 

 . اين فعال چپ دانشجويی صورت گرفته است
پس از آنکه وی درخواستی در خصوص رسيدگی به يک مسأله ی آموزشی به 
کميسيون مذکور ارائه کرد، بصورت غيرمنتظره ای با حکم فوق مواجه گرديد 

و پس از مراجعات مکرر بعدی، در نهايت اعالم شد که حکم وی انضباطی 
 . است

اين در حالی است که مطابق آئين نامه ی آموزشی، مرخصی تحصيلی تنها در 
 . صورت درخواست دانشجو صادر می گردد

اين فعال چپ دانشجويی پيش از اين نيز چندين بار به سبب فعاليت هايش با 
تذکر کتبی وشفاهی از جانب مسئولين انضباطی و حراست دانشگاه مواجه 

 .گشته بود

 و حاال، داستان اين معلم 
 
 
 
 
 

 
 :اخبار روز

اين متن، نامه ای است از يکی از دانش آموزان سابق جمال نبوی، معلم مدارس • 
اين نامه برای . روزه ی سنندج جان باخت ٢۴کردستان، که در جريان جنگ 

 ...اولين بار منتشر می شود 
 

نوشته ی زير به مناسبت سالگرد جان باختن جمال نبوی، معلم مدارس سنندج 
. توسط يکی از محصلين سابق او نوشته شده و برای اولين بار انتشار می يابد
 ٢۴دهم ارديبهشت سالگرد جان باختن جمال نبوی و اين روزها سالگرد جنگ 
 :روزه ای است که حکومت جمهوری اسالمی بر مردم سنندج تحميل کرد

دهم ارديبهشت امسال مصادف با سی امين سالگرد جانباختن رفيق جمال نبوی؛ 
او از شخصيت های خوشنام جامعه . دبير ادبيات دبيرستانهای سابق سنندج است

در اولين سالهای پس از قيام . فرهنگی کردستان و از مبارزان دوران قيام بود
رژيم جمهوری اسالمی با يورش ددمنشانه به شهرهای کردستان  ١٣۵٧سال 

با حمله به . ماهيت ضدانسانی خود را نسبت به مردم آزاده کردستان آشکار نمود
که خبرنگاران هفته نامه  ١٣۵٩اصطالح سپاه اسالم به شهر سنندج در بهار سال 

اکسپرس چاپ پاريس شاهد در صحنه؛ از آن به عنوان عمليات ژنوسيد ارتش 
ايران درمخالفت با ملت کرد نام برده اند؛ اوج قساوت ووحشيگری نظام واليت 

مردم سنندج ازهمان اولين روزهای حمله؛ از بيم تکرار . فقيه رابه نمايش گذاشت
 . به ناچار بدفاع از خود پرداختند ١٣۵٨مرداد سال  ٢٨جنايات 

در مدت بيست و چهار شبانه روز مقاومت سنندج؛ صحنه های همدلی و 
همکاری مردم با نيروهای پيشمرگه و مدافع شهر و نيز فداکاريهای قهرمانانه 

افراد پيشمرگه آن چنان يادگارهای فراموش نشدنی آفريده اند که هيچگاه از خاطر 
در واقع هر ساعت اين بيست و چهار شبانه روز . ساکنان شهر زدوده نخواهد شد

پايداری : مشحون از صحنه های باشکوه پايداری مردمی در تماميت آن بود
 !انسانيت در برابر بربريت و پايداری آزادی در برابر استبداد و ستمگری

 ١٠جمال نبوی که از ياران کومله و نيروهای مردمی مدافع شهر بود در روز 
 .سالگی جانش را فدای آرمانهای مردميش نمود ٣٣ارديبهشت در سن 

مطلب زير، متن نامه ای است که توسط يکی از شاگردان جمال نبوی نوشته شده 
اين نامه که برای اولين بار انتشار می يابد؛ مشاهدات نگارنده را در يکی . است

 . از آن روزهای تاريخی به رشته تحرير در آورده است
 نيما سنندج

 
                         متن نامه

صدای توپ . روزه سنندج است ٢٤، يازدهمين روز جنگ ۵٩/ ٢/ ١٠روز
وخمپاره باران شهر، شليک گلوله های پی در پی از آسمان و زمين همچنان ادامه 

مردم گروهی؛ در زير زمينها و در پشت سنگرهايی که اطراف خانه . دارد
جوانان بنکه های محل، نان و آب و دارو را به . هايشان زده اند، بسر ميبرند

محل های دفاعی پيشمرگان و جوانان در اطراف شهر؛ که برای دفاع از آزادی 
 .مردم سنگر گرفته بودند، ميرسانند

برای اين منظور، مجبور بودی از کوچه و پس کوچه ها طوری بگذری، که 
مورد اصابت گلوله و ترکش خمپاره ها قرار نگيری و گاها ساعت ها طول می 

آنقدر شدت تيراندازی و خمپاره باران . کشيد تا خود را به يک سنگر برسانی
زياد بود که می بايست با صدای هر شليک خمپاره يا سالح های سنگين، خود را 

در دروازه ها در همه ی محله ها باز بود و می  توانستی . به جای امنی برسانی
اين خطر در . خود را به يک زيرزمين يا پناهگاهی در حياط خانه ای برسانی

. تمام طول راه ادامه داشت و در اين فاصله مردم خبرها را بهمديگر می رساندند
 .صدای آژير آمبوالنس ها اصال قطع نمی شد

گريه و زاری مادرها، التماس آنها برای گرفتن خبر از فرزندانشان که در 
 .سنگرهای اطراف بودند، زخم های قلبت را چند برابر ميکرد



9 

 1389ارديبهشت ماه   14

 سازي  توقف فعاليت بزرگترين كارخانه گندله
  خاورميانه و بالتكليفي كارگران آن

 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
دولت به استان   سازی گل گهر سيرجان که در سفر اخير رئيس کارخانه گندله

سازی در خاورميانه افتتاح شده بود، در  کرمان به عنوان بزرگترين شرکت گندله
 .کمتر از دو هفته از کار باز ايستاد و اکنون کارگران آن بالتکليف اند

يک منبع آگاه با بيان موضوع باال درباره علت تعطيلی اين کارخانه، آن هم دو 
تعطيلی موقت کارخانه به داليل فنی يا مشکالت : هفته پس از افتتاح رسمی گفت

تأمين نيروی انسانی نيست، بلکه بنا بر اعالم نياز رسمی شرکت گاز منطقه ـ 
کيلومتری خطوط انتقال گاز فشار قوی، که از  ۵٠گذاری در  برای عمليات لوله
آغاز و تاکنون ادامه دارد ـ و نيز تداخل اين موضوع با  ٨٨اواخر خرداد سال 

اندازی  دولت، موجب شد که عمليات راه  افتتاح رسمی کارخانه توسط رئيس
انجام شود و اينک خط توليد کارخانه  ٨٩کارخانه و افتتاح آن در فروردين 

 .خاموش است
در اين باره، مکاتباتی با نهادهای مسئول استانی : به گزارش ايلنا، منبع آگاه افزود

و ملی برای ديرکرد افتتاح کارخانه به سبب مشکل ياد شده انجام گرفته؛ اما 
دولت ،   پافشاری مسئوالن برای افتتاح اين کارخانه در فروردين و به دست رئيس

باعث شد به صورت موقتی و برای چند روز، کارخانه فعال شده، ولی پس از آن 
 .از فعاليت باز ايستد

شايعات مربوط به اخراج کارگران و نيروهای تخصصی اين کارخانه : وی افزود
ای با پايان قراردادشان و به  صحت ندارد و تنها عذر بخشی از نيروهای پروژه
 .سبب پايان يافتن موضوع پروژه، خواسته شده است

برداری  بنا بر گفته اين منبع، کارخانه زودتر از تير ماه سال جاری به بهره
 .عملياتی نخواهد رسيد

رسد، در صورت تأييد ادعاهای مطرح، بايد از مسئوالن استان کرمان  به نظر می
ای را که شروع  و همچنين وزارت صنايع پرسيده شود، چه لزومی دارد، کارخانه

عملياتی آن زودتر از تير ماه نخواهد بود، به صورت نمايشی در فروردين ماه؛ 
 يعنی بيش از سه ماه زودتر، افتتاح کنيد؟

ای که با  حال اين پرسش مطرح است، اکنون اثر روانی غيرفعال بودن کارخانه
تبليغات گسترده رسانه ای و توسط رئيس دولت حاضر افتتاح شده است، چه کسی 

 پاسخگو خواهد بود؟
های صوری به پايان خواهد  دار و تاريخی افتتاح و اينکه چه هنگام سريال دنباله

 رسيد؟

  تجمع اعتراضي كارگران كارخانه چيني البرز
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
ماه مطالبات معوقه کارگران چينی البرز و نيز اعالم  ٧در پی پرداخت نشدن  

انحالل اين کارخانه، جمعی از کارگران اين واحد توليدی، صبح امروز در مقابل 
  .دار عمده چينی البرز تجمع اعتراضی برپا کردند دفتر سهام

هم چنين پيش از ظهر امروز گروهی از کارگران چينی البرز قزوين با مراجعه 
به دفتر شرکت چينی مقصود در حوالی پارک ساعی تهران، خوستار لغو انحالل 

  .کارخانه چينی البرز و دريافت مطالبات معوقه خود شدند
هايی با موضواعتی چون اعتراض  به گزارش آفتاب، تجمع کنندگان که پالکارت

پس از : به عدم پرداخت مطالبات و انحالل کارخانه در دست داشتند؛ اعالم کردند
واگذاری، مالکان جديد با اعتبار کارخانه تا سقف هزار ميليارد تومان درخواست 

ميليون تومان به ايشان پرداخت شده  ۶٠٠تسهيالت بانکی کردند که تاکنون 
  .است

اين پول به جای آنکه در چينی البرز سرمايه : گويند کارگران چينی البرز می
هايی چون همدان  های ديگری که به ظاهر در شهرستان گذاری شود به نام پروژ

 .قرار دارد؛ هزينه شده است

 ديدار فعالين مدني كرمانشاه با 
 خانواده كاوه قاسمي كرمانشاهي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
همزمان با نودمين روز بازداشت کاوه قاسمی کرمانشاهی، : تحول خواهی

جمعی از فعالين مدنی کرمانشاه با حضور در خانه اين فعال خوشنام حقوق 
حضور طيف وسيع فعالين سياسی مدنی . بشر با مادر وی ديدار نمودند

کرمانشاه از جمله اعضای جبهه مشارکت، جامعه دانش آموختگان کرمانشاه 
، کانون مهر کرمانشاه، فعالين دانشجويی عضو تحکيم وحدت، )جاداک(

روزنامه نگاران نشريات محلی کرمانشاه، اعضای شعبه کرمانشاه سازمان 
 .ادوار و فعالين سازمانهای غيردولتی در اين ديدار قابل توجه بوده است

در اين ديدار مادر کاوه با ذکر اين مطلب که از جانب دادستانی کرمانشاه وعده 
آزادی پسرش پس از پايان قرار سومش را داده اند ابراز اميدواری نمود که 

فعالين حاضر در اين ديدار . قرار باداشت فرزندش تمديد نشده و وی آزاد گردد
ضمن ستايش فعاليتهای حقوق بشری کاوه بر بی گناهی وی تاکيد نموده و 

 .ابراز اميدواری نمودند که قول مسئولين قضايی مبنی بر آزادی وی تحقق يابد
بهمن ماه سال گذشته تاکنون در  ١۴الزم به ذکر است کاوه قاسمی از تاريخ 

بازداشت اطالعات کرمانشاه بوده و در اين مدت جهت قبول اتهاماتی واهی 
 ٢قرار بازداشت وی تاکنون . چون جاسوسی تحت فشار شديد قرار داشته است

بار با خانواده مالفات کرده است،  ٢بار تمديد شده است و طی اين مدت تنها 
امکان تماس تلفنی از وی سلب گرديده و وضعيت پرونده و موارد اتهامی وی 

 .همچنان در ابهام قرار دارد
 

  اعتراض و تحصن دانشجويان در دانشگاه آزاد شهركرد
 
 
 
 

  
 :خبرگزاری هرانا

ظهر روز گذشته، دوشنبه سيزدهم اردی بهشت ماه، دانشجويان دانشگاه آزاد 
 .شهرکرد در محوطه دانشگاه دست به تحصن زدند

اعتراض دانشجويان به ايجاد محدوديت های جديد و ردصالحيت های بی دليل 
  .بوده است

دانشجوی "به گزارش دانشجو نيوز، هم چنين دانشجويان با سر دادن شعارهای، 
اعتراض خود را " دانشجو می ميرد ذلت نمی پذيرد"و " با غيرت حمايت حمايت

درآخر نيز . به تصميم های سياسی و جناحی مسوالن دانشگاه اعالم کردند
دانشجويان در يکی از ساختمان های دانشگاه گرد هم آمدند و سرود يار دبستانی 

 .را خواندند
، با انتشار بيانيه ای اعالم )سما)در پايان اين تجمع تشکل سازمان مستقل انديشان 

نمود که از فردا با اعتصاب غذا به اين اعتراض استمرار خواهند بخشيد و تا 
 .رسيدن به خواسته های بر حق دانشجويان دست از اعتراض برنمی دارند
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است و يا شرط آزاديشان را ابراز ندامت و عذرخواهی از آيت اهللا خامنه ای 
اقدام عليه امنيت ملی، جاسوسی و محاربه از جمله اتهاماتی است . قرار داده اند

در مورد زير فشار قراردادن روزنامه نگاران . "که به روزنامه نگاران بسته اند
برای عذرخواهی از آيتاهللا خامنه ای، گزارشگران بدون مرز در بيانيه خود 

روزنامه نگاران، در حالی که کاری جز انجام وظيفه، يعنی اطالع «:نوشته است
رسانی انجام نداده اند، چرا بايد تقاضای پوزش کنند؟ در هشت ماه گذشته، بيش 

اين رژيم . نشريه توقيف شده اند ٢٠روزنامه نگار زندانی و نزديک به  ١١٠از 
جمهوری اسالمی ايران است که پس از آزاد کردن همه روزنامه نگاران بايد از 

 " «.آنها تقاضای بخشش کند
هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضانيه گفته است حکم اعدام دو فعال سياسی کرد، "

به غير از قوه ی قضائيه صادر شده و او در اين زمينه کاره  «کانال ديگری»از 
 ."ای نيست

امروزه ديگر برای همگان روشن شده است که قضاوت و دادگاه در ايران 
تصميمات و پرونده سازيها نزد دستگاههای امنيتی، . نمايشی تراژيک بيش نيست

زندانبان و بازجويان اطالعات و سپاه است و دادگاهها برای نمايش و تظاهر به 
 .قسمتی از قانونشان تشکيل ميشوند "تمکين"

سال را در زندان بگذراند و  ۶هنگامه شهيدی که طبق دستور بازجويش ميبايست 
دادگاه فرمايشی دقيقن به آن عمل کرده است، نمونه بسيار گويايی از اين رويکرد 

  :است
سال حبس در  ۶مطابق تهديدات بازجويان وزارت اطالعات مبنی بر "

، بدون حق مالقات حضوری و حتی يک روز مرخصی و ٢٠٩بازداشتگاه 
همچنين اين تهديد که جلوی عفو مشروط وی را در کميته عفو وزارت اطالعات 

سال محکوميت خود را به طور  ۶خواهند گرفت و وی بايد بدون کم و کاست 
 "کامل بگذراند

 
 ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران 

 
آنگونه که آمار گزارشگران بدون مرز اشاره دارد در ايران تنها در هشت ماه 

تن روزنامه نگار بازداشت شده و ده ها تن از  ١١٠آخر سال گذشته بيش از 
فعاالن رسانه ای آوره از خانه و کاشانه خود گشته و ده ها تن ديگر کار و شغل 

  .خود را از دست داده اند
همچنين عده زيادی از دستگيرشدگان که فعال سياسی و حقوق بشری ناميده 
. ميشوند نيز بخاطر دسترسيشان به رسانه و کار رسانه ای به زندان افتاده اند

وکيلی که برای اشکار کردن اجحافاتی که بر موکلش ميگذرد و ناچار به رسانه 
ای کردن پرونده سازيهای مقامات امنيتی و قضايی ميشود و با رسانه ای 

پزشکی که وبالگش يگانه اقدام مجرمانه اوست، گزارشگر حقوق  .مصاحبه کرده
بشری که برای اطالع رسانی در مورد زيرپاگذاشتن حقوق انسان و سرکوب 
آزادی و آزاديخواهی را افشا کرده و در وبالگ و يا وبسايتی مقاله ای منتشر 

 .کرده است و موارد و نمونه های ديگر مبين اين مساله است
 

عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار قديميترين قربانيان دادگاههای نمايشی و 
 پرونده سازی امنيتی 

 
دنبال کردن اخبار منتشره از روند پرونده سازی و دادگاههای عدنان حسن پور 

  .گويا تر از آنست که توضيحی در اين باره الزم باشد
 ١٣٨٥ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو درآذر ماه  ٢٧عدنان حسن پور 

خرداد در دادگاهي غير علني و بدون اينکه حق  ٢٢دستگير و در تاريخ 
" ، "اقدام عليه امنيت ملي"برخورداری از وکيل را داشته باشد، به اتهام 

ديوان عالي کشور در . محاکمه و به اعدام محکوم شد "محاربه"و " جاسوسي
با درخواست . حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد کرد١٣٨٦مهر ماه  ٣٠تاريخ 

ديوان عالی کشور حکم اعدام وی  ١٣٨٧مرداد ماه  ١٩اعاده دادرسی در تاريخ 
در  ١٣٨٧بهمن  ١١شهريور و  ١٦اين روزنامه نگار مجددن در . را لغو کرد

سال  ٣١دادگاه انقالب سنندج محاکمه شد و نهايتن دادگاه حکم اعدام او را به 
  .زندان کاهش داد

 
 سنگين ترين حکم مطبوعاتی برای انسان بزرگی مانند عدنان حسن پور

 
سال زندان که سنگينترين حکم برای يک روزنامه  ٣١عدنان حسن پور با حکم 

اين . ماه است که در زندان بسر ميبرد ۴٠نگار در ايران است، نزديک به 
حکم سنگين تنها بخاطر نوشتن و انجام وظايف رسانه ای که يگانه فعاليت او 

 فراموش نکنيم که عدنان حسن پور در زندان نيز . بوده به او تحميل شده است

در روز جهاني آزادي مطبوعات، قديمي ترين زنداني . 
 مطبوعات ايران عدنان حسن پور را فراموش كرديم

 
 اسارت و گرفتاری زندان، قفس و زنجير شدن 

 
آنروز که آزاد بودم ميخواستم جهان را عوض کنم و فکر می کردم که ميتوانم 

پول، مقام و هر شغلی ناچيز بودند و توانايی و انگيزه های من . دنيا را تکان بدهم
بعد از سپری کردن . بيش از آن بود که مبلغی و منصبی بتواند با آن مقابله بکند

سانتيمتری روی درب  ٣٠يکهفته در آن سلول سرد و تاريک، باز شدن دريچه 
دقيقه ای  ۵سلول دغدغه خاطرم و هم صحبتی با هر انسان ديگر و هواخوری 

آرزوی يک زندانی در موقعيت خطرناک زير اعدام و . مشغوليت فکريم شده بود
زير تهديد روزانه زندانبانان سنگ دلی که خدا را بنده نيستند و ماموران امنيتی 

که جهان را در چارچوب ترسيم شده نظامی که بدان تعلق دارند، ميخواهند تنظيم 
عدنان حسن پور جوانی . کنند، در تصور يک انسان آزاد و زندان نديده نميگنجد

آگاه و توانايی بود که در مدت کوتاهی در کردستان منشا خير شد و ميخواست 
  .سنگی باشد در اساس جامعه مدنی برای جامعه اش در کردستان

عدنان حسن پور به نيکی ميدانست بدون گفتمان و انديشه ورزی جامعه در بند و 
رسانه و مطبوعات رکن چهارم دمکراسی است و بدون مطبوعات آزاد . ميراست

وی به تبادل نظر و برخورد آرا . جامعه مدنی هيچ مفهومی جز فريب ندارد
اعتقاد داشت و بهمين سبب نيز به فکر انتشآر نظرات خود و ديگرانی افتاد که به 

عدنان بزودی بکمک شبکه ای از اهل قلم و . معتقد بودند" ساختن"اين شيوه از 
هفته . رسانه که با خود همگام ميديد برای اين هدف تالش خود را شروع کرد

در دو زبان کردی و فارسی در کردستان بهمت او در تحريريه و  )آسو(نامه ئاسو
ئاسو مرکزی شد برای نوشتن، کار فرهنگی و اطالع رسانی . ديگران منتشر شد

برای عده زيادی از روزنامه نگاران کرد که قصدشان سهيم شدن در پايه ريزی 
اما گفتگو و اظهار نظر و انديشه ورزی برای جوانانی مانند . جامعه مدنی بود

عدنان و همکارانش ممنوع بود و مقامات تشخيص ميداند که چه کسی بجای چه 
توقيف انتشار ئاسو . کسانی ميتواند فکر کند و افکارش را بنويسد و انتشار دهد

کفايت نداشت بايد بانی و ناشر و سردبير آن نيز حذف ميشد تا ديگر کسی جرات 
 و بزودی اين اتفاق بايد ميافتاد و افتاد. چنين جسارتی را بخود ندهد

زمانی که وی را در قفس کردند برايش  ١٣٨۵از آنروز سرد در اواخر آذرماه 
انواع سناريوها ساختند، ميخواستند کرامت او را از وی سلب کنند، او را بزانو 

. در بياورند و از او موجودی که آرزوهايش کوچک و کوچکتر شود بسازند
داشتن دوربين عکاسی و جی پی اس را . عدنان را متهم به جاسوسی کردند

هيچ کس را با هيچ دوربينی در ايران دستگير نمی کنند . پرونده جاسوسی کردند
ولی اگر فعاليتی داشته باشيد که در خدمت مردم باشد، و صاحب افکاری باشيد 

که برای تعالی جامعه اهميت داشته باشد، دوربين عکاسی و تلفن موبايل هم 
سوژه مقامات امنيتی ميشود، زندگی خصوصی و رابطه شما با هر احدی و حتی 

عدنان را محکوم به اعدام کردند و او و خانواده اش . جرايم رانندگی مساله شود
دوست و فاميل نزديکش هيوا بوتيمار را هم يکماه . را بشدت تحت فشار گذاشتند

بعد اسير کردند و برای او هم سرنوشتی مشابه ساختند، هيوا را هم به مرگ 
هيوا نشريه سبز چيا، که يک نشريه در ارتباط با محيط زيست بود (محکوم کردند
پرونده جاسوسی و محاربه برای هيوا بوتيمار و عدنان حسن پور ). منتشر ميکرد

فقط ناشی از فعاليتهای مدنی آنها بود که نظام اسالمی آنها را بر نمی تافت، 
همچنانکه فعاليتها مازيار بهاری، رکسانا صابری، هنگامه اخوان، احمد 

زيداآبادی، عيسی سحرخيز، مسعود باستانی، عمادالدين باقی و محمد نوريزاد را 
 .بر نميتابد و برايشان پرونده های ديگر با اتهامات واهی ساخته است

 
 اهالی مطبوعات در بند و آوره 

 
سال گذشته تحت شديدترين  ٣١رسانه ها و اطالع رسانی در ايران در طی 

سرکوب و فشار بوده است، جمهوری اسالمی پس از بستن روزنامه آيندگان در 
همان فردای انقالب تا کنون صدها نشريه و روزنامه را تعطيل کرده و صدها 

اعمال سانسور و خود سانسوری . روزنامه نگار را زندانی و آوراه نموده است
 .نيز در کار رسانه ای به امری عادی تبديل شده است

با کودتای انتخاباتی در خرداد سال گذشته موج دستگيری و سرکوب شتابی 
دوچندان گرفت و هرآنکه قلمی در خدمت آزادی در دست داشت تحت تعقيب 

برای روزنامه نگاران بسياری بخاطر نوشتن نقد و اعتراض به . قرار گرفت
 دولت و يا به رهبر جمهوری اسالمی احکام زندانهای طويل المدت صادر شده 
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اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران درباره  اطالعيه انجمن
 نژاد بازداشت مريم عباسي

 
 
 
 
 
 
 

 
 

پس از حضور ناگهانی رئيس دولت در دانشگاه علوم پزشکی تهران در يازدهم 
ارديبهشت ماه، برای ساعاتی در دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران تجمعی 

در پی اين واقعه، بر خالف رويه معمول و سازوکارهای درونی . شکل گرفت
دانشگاه، عده ای از دانشجويان توسط برخی از نهادهای امنيتی فراخوانده شدند و 

 8متاسفانه در اين ميان سرکار خانم دکتر مريم عباسی نژاد، که سابقه نزديک به 
سال عضويت در انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی 

تهران را دارا می باشند، احضار و پس از مراجعه اوليه، بازداشت و منزل ايشان 
 .مورد تفتيش قرار گرفت

در پی بازداشت دکتر مريم عباسی نژاد، دبير سياسی سابق شورای مرکزی :کلمه
انجمن اسالمی دانشجويان، انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم 

ای با تاکيد بر اينکه او هيچ نقشی در  پزشکی تهران با صدور اطالعيه
نژاد در دانشگاه تهران  اعتراضات صورت گرفته به حضور محمود احمدی

 .نداشته است، خواستار آزادی فوری او شدند
 :، متن اين اطالعيه بدين شرح است»نيوز پارلمان«به گزارش 

در دانشگاه علوم پزشکی تهران در يازدهم   پس از حضور ناگهانی رئيس دولت
ارديبهشت ماه، برای ساعاتی در دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران تجمعی 

در پی اين واقعه، بر خالف رويه معمول و سازوکارهای درونی . شکل گرفت
دانشگاه، عده ای از دانشجويان توسط برخی از نهادهای امنيتی فراخوانده شدند و 

 ٨متاسفانه در اين ميان سرکار خانم دکتر مريم عباسی نژاد، که سابقه نزديک به 
سال عضويت در انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی 

تهران را دارا می باشند، احضار و پس از مراجعه اوليه، بازداشت و منزل ايشان 
 .مورد تفتيش قرار گرفت

به شهادت دانشجويان،فعالين دانشجويی و مسئولين دانشگاه تهران و علوم پزشکی 
تهران ايشان دانشجويی متعهد و معتقد به آرمانهای انقالب اسالمی و رهرو راه 

بوده و در طول دوران فعاليت خود، همواره در چارچوب های ) ره(خمينی کبير
اند و ضمنا در تاريخ مذکور، به گواه حراست دانشگاه و  قانونی حرکت نموده

 .اند شاهدان عينی، ايشان هيچگونه نقشی در تجمعات اعتراضی دانشگاه نداشته
انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ضمن محکوميت 
اين واقعه خواستار توقف برخوردهای امنيتی با دانشگاه و آزادی هر چه سريعتر 
سرکار خانم دکتر عباسی نژاد می باشد و نسبت به فشارهای وارده بر دانشجويان 

برخوردهای امنيتی با دانشجويان ملتهب . در آستانه خردادماه هشدار می دهد
شدن فضای دانشگاه را درپی خواهد داشت و می تواند منجر به تحريک 

 .احساسات دانشجويان دانشگاه و دور شدن از اعتدال و آرامش گردد
از سويی به دانشجويان و هم کالسی های عزيزمان نيز توصيه می کنيم تا در 

شرايط حساس کنونی، آرامش خود را حفظ نموده تا بهانه ای به دست آنان که به 
دنبال بحرانند، داده نشود و امکان پيگيری آگاهانه مسائل از طريق مراجع 

 .ذيصالح فراهم گردد
 و من اهللا التوفيق

 انجمن اسالمی دانشجويان
 دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

نمونه مقاومت و بزرگ منشی بوده و با دست زدن به اعتصاب غذا در موارد 
متعدد با يگانه وسيله ممکن در زندان اعتراض خود را به زندانبانان و مقامات 

اعتراض عدنان تنها بخاطر پرونده خودش نبوده و حداقل . امنيتی نشان داده است
در دو مورد برای حمايت از زندانيان ديگر و اعتراض به پروسه های پرونده 

  .سازی و شرايط سخت زندان دست به اعتصاب زده است
بزرگتر است در مورد اين  ٣١از  ٢٩مختار زارعی در وبالگ خود تحت عنوان 

 :انسان بزرگ مينويسد
با وصف اينکه خودش محکوم به اعدام بود اما برای تقليل مرارت ديگران از "

هيچ تالشی فرو نميگذاشت از هم بنديهايش شنيدم برای نجات ارسالن اوليايی، 
انور حسين پناهی و احسان فتاحيان از حکم اعدام بسيار تالش کرده بود شکر خدا 

 ...آن دو از طناب رستند و اما احسان
سال حبس تغيير يافت بسيار خوشحال  31در زندان بودم که حکم خودش هم به 

شدم از اينکه دادگاه اجازه سلب حيات عدنان را به هيچ انسانی نداده است چه 
مبارک خبری بود نميدانستم بابت رهايی از مرگ تبريکش گويم يا بابت آن حکم 
سنگين صبوريش دهم شايد هر دو البته روحيه قوی و تبع بلند او زحمت تبريک 

  ".گفتن و صبوری دادن را کم ميکرد

 عدنان را آزاد كنيد 
 عدنان را فراموش نكنيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

خوشبختانه وجدانهای بيدار در سطح بين المللی هيچگاه زير بار پرونده سازی 
عليه عدنان حسن پور نرفتند و مراکز حقوق بشری، فرهنگی و رسانه ای 

زيادی با حمايت بی شائبه خود از اين روزنامه نگار و حتی اهدای جوايزی، 
در روز آزادی مطبوعات . مستقيما به جمهوری اسالمی اعتراض کردند

مقاالت و نوشته های زيادی منتشر شد و تا آنجايی که اطالع دارم به وضعيت 
تعداد زياد دستگيرشدگان و موارد بسيار از . منحصر بفرد عدنان اشاره ای نشد

غفلت . حق کشی و توجه به روز و خبرهای تازه مارا از اين مساله غافل کرد
نبايد . يا فراموشی در مورد عدنان عزيز از انصاف آزاديخواهان بدور است

او را در قفسی که بناحق برايش ساخته اند  .عدانان حسن پور را فراموش کرد
نوشته های ما و قدردانی از زحماتش، درد محروميتهايی که به . تنها نگذاريم

خواست آزادی عدنان حسن پور و حمايت  .او تحميل شده را کمتر خواهد کرد
 .و قدردانی از وی وظيفه ی هر انسان آزاده است
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 گفتگوها، مقاالت
حيات : ی پدرساالِر اگزيستانس به رغم ادعاهايش بسيار ارسطويی است فلسفه

امثال مادر او و ساير . زيستی و سياسی ارسطو در گرو بردگان و زنان بود
برای (بردگان بودند که او را به هستی آوردند و با کار خود فراغت فيلسوف را 

دان باشد  پذير کردند، اما جناب فيلسوف به جای اينکه قدر امکان!) انديشه به بودن
ی اگزيستانس هم  در فلسفه. می گويد زنان و بردگان به حکم طبيعت برده اند

مرد از زن می زايد و به ساحت زيستن و بودن گام : همين بازی تکرار می شود
چه . می گذارد، اما همان زن به موقعش از ساحت حيات بيرون رانده می شود

مرد که وضعش خوب شد، به فکر تجديد فراش : حکيمانه می گفتند و می گويند
 .ی اگزيستانس است حکايت فلسفه. می افتد

مديون بودن مردان شامل فيلسوفان اگزيستانس تنها به زادن از مادر و زيستن از  
بسياری از آنها بودن را نمی توانستند . ِقبِل دسترنج او و ديگر زنان ختم نمی شود

بودن فقط . بشناسند و تجربه کنند، مگر دقيقًا با نظارۀ رنج زيستِن زنان و بردگان
اگر معلول و بيمار وجود نداشته . در ارتباط با زيستن است که معنا پيدا می کند

باشد، از کجا خواهيم فهميد که سالميم؟ اگر زيستن نباشد، بودن را چگونه می 
توان شناخت؟ اگر آقايان فيلسوف در انديشۀ خود در مورد بودن و تفکر در مورد 

نمی شناسند؟ آبادی بودن بنا   آن صادق اند، چرا سهم زنان را در آن به رسميت
بودن جز با انديشه به زيستن به دست نمی  .نمی شود مگر بر ويرانه های زيستن

  .آيد
برای شناخت . ی اگزيستانس را همين جا به حال خود رها کنيم و بگذريم فلسفه 

بودن و زيستن نياز چندانی به يک ديدگاه پدر ساالر و در نهايت سرکوبگر ديگر 
ی ما  نيست که برخی از انواع فاشيستی، هايدگری اش مثل نقل و نبات در جامعه

يافت می شود و بيشتر به مذاق اقتدارگرايان و هوادارانشان خوش می آيد تا آن را 
به اهرم ديگری برای ماشين سرکوب و به مخاطره افکندن و محاصره در آوردن 

 .حيات زنان و مردان بدل کنند
 

 حوزهء تجربه 
می شود برای شناخت بودن، انديشيدن ناب به آن و تفاوت آن با زيستن، حيات 

ی خودمان و نيز حيات آن  ی اکثريت زنان در جامعه غصب شده و در محاصره
زنانی را مورد بررسی قرار داد که از ساحت غصب و محاصره بيرون آمده اند 

 .و بودن را تجربه کرده اند
شايد بهتر باشد برای نشان دادن تفاوت ميان زيستن و بودن به جای ارسطو و  

کافی است به اکثر رسائل . ی اگزيستانس مثال های دم دستی تری آورد فلسفه
ی حيات زنان  عمليۀ فقهی نگاهی بيفکنيم تا معنای زن بودن و غصب و محاصره

در . و رانده شدنشان به ساحت بی حياتی، نابودگی و شيء وارگی را بفهميم
بيشتر اين رسائل زن چيزی نيست مگر اندام تناسلی که برخی از فقها اينطور 

 .«ةعورة المرأ«: خالصه اش می کردند
وقتی اين تلقی از ! موجود مفلوکی که حاصل اين ديدگاه است، انسان هم نيست 

زن را تا حد نهايی منطقی اش دنبال کنيم فاصلۀ زيادی با وقيحه نگاری و 
پورنوگرافی باقی نمی ماندکه از تفريحات بر گزيدۀ بسياری از مردان در 

تصادفی نيست که اين . ی صنوف و طبقات و مذاهب ی ما است، از همه جامعه
با پناه جستن   ...روزها به نام شريعت چند همسری و صيغه را ترويج می کنند

در بسياری از ديدگاه های فقهی و فراموش کردن آن حيات و بودنی که طرف 
خطاب آئين است، پيوند ميان امری که مقدس فرض می شود و امری که سراسر 

  .پليدی دانسته می شود، نه تنها ممکن که مطلوب می شود
آنهايی که می پندارند به محض کنار گذاشتن رسائل عمليه : خوش خيال نبايد بود

وقتی اين نحوه از زيستن . قضيه حل می شود، فقط خود را به نديدن می زنند
 .حيات ما را از خود اشباع کرده باشد، به راحتی از جاهای ديگر سر بر می کند

ی ما ديدگاه  آيا مثًال فلسفه و قريب به اتفاق فالسفه و روشنفکران در جامعه
ديگری نسبت به زن داشته اند و دارند؟ آيا برای اکثر قريب به اتفاق علمای 

ی زن و زيست در محاصره و غصب آنها اصًال  ی ما مسأله اخالق در جامعه
اهميتی داشته که بخواهند به آن بپردارند و حرف جديدی بزنند و روابط انسانی 

جديدی را تجويز کنند؟ آيا واقعًا اکثر ديدگاه های غالب بر نو انديشی دينی در 
نگاه به زن با ديدگاه های رايج در فقه اسالمی غالب فاصله دارند؟ آيا طنز های 
رايج سخيف نگاهی جز اين به زن را می پرورند؟ آيا سياست و حکومت ما جز 

اما در دل تاريکی نيز نجات دهنده . اين بوده است؟ به نظر من پاسخ منفی است
از دل همين فقه پدرساالر روحانی ای مثل آيت اهللا صانعی يافت : يافت می شود

ی  می شود که فتاويش در مورد زنان را بايد از مهمترين رخداد های جامعه
 .معاصر ما دانست؛ نه تنها در حوزۀ فرهنگ که بيش از آن در حوزۀ سياست

در غالب موارد اما همين که موضوع زن به ميان می آيد، انگار بحث از جديت   
به فرهنگی عامه که می رسيم،   .می افتد و بسياری در موردش سکوت می کنند

 از زنان انتظار دارند ) و اين روزها بسياری از زنان( همينکه بسياری از مردان 

 حيات غصب شده و زيستن در محاصره: زن بودن
 فاطمه صادقی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ی دائمی زيستن در محاصره و غصب؛ بی  ی ما يعنی تجربه زن بودن در جامعه
ی ما ساحِت بودِن زن به  بسيار محتمل است که در جامعه. آنکه انتخاب شده باشند

ی ما به معنای کمتر تجربه  زن بودن در جامعه. غصب در آيد يا محاصره شود
ی پيامدها و عوارض خشونتبار آن  کردِن بودن و در عوض زيستِن بيشتر با همه

زن بودن می تواند به معنای گرفتار شدن در حصار زيستن دائمی در . است
ی آنها بر حيات يعنی غصب باشد؛ به  ی عوارض حيات يا قهر و غلبه محاصره

اين دليل می گويم غصب که زنان در بيشتر موارد آن عوارض را به دلخواه خود 
 .بر نمی گزينند و به استقبالشان نمی روند

ی آن  ی ما در قياس با مردان مجال کمتری برای بودن و تجربه زنان در جامعه
ی ميل قرار می  آنها در بيشتر موارد انتخاب می شوند، ابژه. داشته اند و دارند

گيرند، خواسته می شوند، طرد می شوند، دوست داشته می شوند، مورد تنفر 
ی نهادها و باورها دست به دست هم می دهند تا آنها را در  همه. قرار می گيرند

ی زن بودن  ی ما هم در محاصره اکثر زنان در جامعه. ساحت زيستن جا بگذارند
ی عوارض آن گرفتار می شوند و به قواعد زيست پست تر تن می  به همراه همه

آنها يا دخترند و در غصب پدر، يا خواهرند و ملک طلق برادر، يا همسرند : دهند
جامعه و نهادهای آن، و . و ملک شوهر، يا مادرند و در ملکيت فرزندان

گفتارهای موجود در فلسفه، اخالق و فقه و زيست روزمره از زنان انتظار دارد 
که تمکين کنند، فرمانبردار باشند، بشنوند، اطاعت کنند، گوش بدهند، حرف 

نزنند، ساکت باشند، شرمگين باشند، بی عفت يا عفيف باشند، زيبا يا زشت باشند، 
از آنها انتظار می رود يکی از اينها باشند و کمتر . خواستنی يا نخواستنی باشند

مادر بودن، همسر بودن، . هم مجالی به آنها داده می شود تا يکی را خود برگزينند
 .دختر بودن، حتی خوِد زن بودن، اصًال خود بودن که پيش از زن بودن است

آن زنانی که بر غصب شورش می کنند، تازه ممکن است وارد وضعيت  
يعنی تمام عمرشان را بايد مبارزه کنند و حتی زيستن شان را  :محاصره شوند

زنانی که از وضع . فراموش کنند تا مبادا حياتشان دوباره به غصب در آيد
ی دانش، شغل، کار، و  غصبی عبور می کنند، در بسياری موارد به محاصره

زنانی که . مبارزۀ دائمی برای حقوق و بهبود وضعيت خود و ديگران در می آيند
 .بودن را تجربه کرده باشند و از غصب و محاصره بيرون آمده باشند، بس نادرند

 
 بودن چيست؟

اگر بپرسيد بودن چيست، می گويم بودن هر معنايی داشته باشد، به نظر من با 
شايد بگوئيد بودن تنها يک آرزو است . زندگی در غصب و محاصره تفاوت دارد

اصًال بودن و . داريم خوِد بودن را تجربه می کنيم؛ بی آنکه بدانيم. برای ما زنان
می شود بودن را تنها . به نظر می رسد اينطور ها هم نيست  اما. زيستن يکی اند

می شود عجالتًا به اين . شناخت و جستجويش کرد »نبودن«و  »زيستن«از روی 
ی  فکر کرد که فرق ميان بودن و زيستن به بزرگی تفاوت ميان انسان سالم با همه

نشانه های حياتی است در برابر آنکس که آنقدر زندگی از او مطالبه دارد که او 
شايد تفاوت بودن با زيستن به تفاوت ميان انسان سالم . ديگر تنها به زور می زيد

با بيماری می ماند که در بی هوشی مغزی به سر می برد و تنها به زور دوا و 
او هنوز در حال زيستن است، اما . دکتر عالئمی حياتی از خود بروز می دهد

 .بودی را به ميل خود تجربه نمی کند
به همين جا بسنده می کنم، زيرا احتمال آن هست که برای کشِف معنای بودن  

ی اگزيستانس در مورد معنای بودن، هستی، وجود و  گرفتار زبان پدرساالِر فلسفه
اين فلسفه درست به دليل پدرساالر بودن، هرگز زنان را . شويم) نابودي(نبودن 

اليق بودن ندانسته و اساسًا بودِن آنها و استعداد برخورداری از بودن آنها را 
ی انديشمندانش را عميقًا مديون  منکر شده است؛ حال آنکه بود و نبود خود و همه

  .زيسِت زنان است؛ هم به لحاظ فيزيکی و هم به لحاظ فکری
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غصب در آمدن، دستکم لختی پناه جستن به جائی دور از دسترس مردان، 
اصوات مزاحم، سر و صدا، تلويزيون، غيبت از اين و آن، آشپزخانه و وظايف 

، در آمدن از زيست روزمره و »اتاقی از آن خود«به نظر او داشتن  .روزانه
حيات غصب شده و پا گذاردن به حريِم بودن است؛ جائی که کاغذها به لکه های 

روغن آغشته نمی شوند و کتاب ها و نوشته ها به دفترچۀ نقاشی کودکان تبديل 
نمی شوند و زندگی به چنگ پارازيت مدام زنگ تلفن، بی معنايی، خشونت و 

تا جائی که من می دانم . نابودگی تلويزيون، و ديگر اصوات ناموزون نمی افتد
هرگز هيچ شاهکار هنری و ادبی و علمی ای در تماشای تلويزيون و سر و 

ويرجينيا ولف عليه غصب نوشت و . صدای تلفن و آشپزخانه خلق نشده است
او نمونۀ خوبی است از . زيست، اما خود هرگز از محاصره رهايی نيافت

هزاران زنی که در مبارزه ای نفس گير بر ضد غصب و محاصره از پا در 
 .درست به همين دليل بايد اين مبارزه را تا آخر ادامه داد. آمدند

 
 محاصره و غصب

به روغن ) و اين روزها اکثريت مردان( ی ما  زندگی اکثريت زنان در جامعه
ی ما برای بخش عظيمی از زنان  زن بودن در جامعه: چرک غصب آلوده است

غصب حيات توسط احساسات و انديشه های عارضی است که هيچيک   به معنای
حسرت، فرودستی، حقارت، فقر، ثروت، از : مجال ظهور نمی دهند »بودن»به 

و زشت بودن، خواستنی بودن و   خودبيگانگی، عصبانيت و خشم، زيبا بودن
ی اينها  نخواستنی بودن، عفت و بی عفتی، ترس و تهديد و نا امنی و مافوق همه

 .انواع خشونت
ست همانقدر می تواند به دام »زيبا«زيبا بودن موهبت است، اما آن زنی که  

لوازم آرايش، جراحی های . می ناميم »زشت«زيبايی خود بيفتد که آنکه ما او را 
نخست هر دو را به محاصره در می آورند و بعد هم زندگی شان را ... زيبايی و 

آنکس که فقير است همانقدر . غصب می کنند تا برای مردان خواستنی تر سازند
کاال می تواند هر دو را به . به محاصره در می آيد که آنکه ثروتمند است

هم آنکه توان خريدش را دارد و هم آنکه ندارد و شب و : محاصره در آورد
زن در مقابل هر يک از اينها اگر اطاعت کند، . روزش در حسرت داشتن است

 .فرودست می ماند، اگر نکند، تنبيه می شود
اما چند . شکی نيست که بسياری از زنان ما امروزه صاحب اتاقی از آن خود اند

زن را می شناسيد که در اتاق خود، حتی اتاق خوابشان احساس امنيت کنند؟ اتاق 
های ما در بيشتر مواقع يا به غصب خشونت دولتی در آمده يا به تسخير خشونت 

آيا مکانی را می شناسيد که زنان در آن احساس امنيت . مردان يا هر دو با هم
کنند؟ زنان در بيشتر موارد نه در اتاق خود احساس امنيت می کنند و نه در 

ی ما تفاوتی هست ميان بيرونی و اندروني؟ از زندان و  آيا در جامعه. خيابان
بازداشتگاه و اردوگاه که بگذريم، آيا مکانی ديگر وجود دارد که زنان در آن 

احساس امنيت کنند و آيا در سرزمينی که در هيچ مکانی زنان امنيت ندارند و 
ی بودن و پا گذاردن به ساحت آن،  حتی زيستن شان به مخاطره افتاده، تجربه

 انسان کامل بودن امکانپذير است؟
خواهيد گفت اين روزها نا امنی در بيرونی و اندرونی، حوزۀ عمومی و  

در اتاق . دولت همه را يکجا غصب کرده است. خصوصی زن و مرد نمی شناسد
می کند و در زندان زندگی خصوصی ... خواب شنود می گذارد، در بازداشتگاه 

آدم ها را مورد کنکاش قرار می دهد، در خيابان هم که می زند و می کشد و همه 
  .و البته شريعت »مردم«به نام امنيت اجتماعی و سياسی، محافظت از 

سال . زنان سال هاست که در زير محاصره و غصب می زيند: اما فرقی هست 
هاست که با طرح های امنيت اجتماعی امنيت از آنها سلب شده و تفاوت ميان 

وضعيتی که تا ديروز تنها . بيرونی و اندرونی زيستن شان از ميان رفته است
مختص بخش هايی از اجتماع و به ويژه زنان بود، اکنون به وضعيتی همگانی 

اما شايد همين وضعيت مجالی باشد برای شناسائی و مقاومت در  .بدل شده است
  .ی انواع آن برابر زيستِن در غصب و محاصره در همه

  
 و عشق  قلمرو حيات: بودن

بر خالف بسياری از انتزاعات فلسفی و فقهی و اخالقی، خوشبختانه هستند زنانی 
که نه تنها پا به قلمرو بودن گذاشته اند و با عمل خود هم آن انتزاعات را به چالش 

جنبش سبز . گرفته اند و هم بی معنای و نابودگی سياست بنا شده بر آن را
کنش های آدم ها در آن نه تنها به خوبی همسايگی . رخدادی از اين دست است

بيرونی و اندرونی را نشان داده است، بلکه شورش عليه غصب و محاصره هم 
 :بوده است

حتی عشق را هم بر نمی «: چندی پيش زهرا رهنورد در مصاحبه ای گفت
سياسی را مالک قرار دهيم، بايد گفت عشق را که /اگر گفتار مسلط جنسي »!تابند

 عشق احترام آميز ميان زن و مرد بزرگترين دشمن گفتار . اصًال بر نمی تابند

که مثل ستاره های فيلم ها رفتار کنند و خود را بيارايند، يعنی نوع نگاه فرودست 
  .ما به زن جدی تر و ريشه دارتر از اين حرف هاست

دقيقًا از همين رو ديدگاه های غالب در فقه سنتی و همزادانش شامل فلسفه های 
غالب، نو انديشی های غالب، علم االخالق غالب در واقع به ساحت زيستن تعلق 

داشته باشند و بخواهند ما را  »بودن«دارند، نه بودن؛ حتی اگر دعوی انديشه به 
اگر عرصۀ انديشه و تفکر واقعًا به بودن می انديشيد و آن را برای زنان . بفريبند

و مردان به يکسان جدی می گرفت، به آسانی به جايی که امروز هستيم، روانه 
ی ما نيز همانند زنان به  اکنون حيات قريب به اتفاق مردان در جامعه: نمی شديم

 .محاصره و غصب همان سياستی در آمده که مردان را هم رعيت می خواهد
تفاوت ميان ساحت بودن و زيستن به تفاوت ميان آئين و تفکر فقهی غالب می   

ی زيستن در آيد، فقه زن ستيز بر آئين مقدم می شود  وقتی بودن به محاصره. ماند
و وقاحت، و قيحه پردازی و خشونت دست باال را پيدا می کنند؛ فرقی نمی کند 

 .در چه کسوت و جامه ای
  

 بيرونی اندرونی است
نزد بسياری از ما هنوز واژه ای است که به طور تاريخی با تأديب  »سياست»

کردن، کنترل کردن، سلطه، و اعمال قهر مالزمت دارد؛ خواه در بيرونی باشد يا 
: بيرونی همان اندرونی است يا به تعبير شيک تر و امروزی تر. در اندرونی

تلقی ما از جنسيت و نوع نگاه و رفتار با زنان تنها  ».شخصی، سياسی است«
ی کانونی و محوری سياست و زيست  ی فرعی نيست، بلکه مسأله يک مسأله

از اينرو تا زمانی که بيرونی همان اندرونی است . امروزمان را تشکيل می دهد
و بالعکس، تغيير در سياست بيرونی و اساسًا تجديد نظر در مفهوم تاريخی 

 .سياست و ترک آن ممکن نخواهد بود
برای مثال يکی از : برای استدالل در اين مورد راه دشواری در پيش نيست
ی خشونت با معترضان  مهمترين وجوه مشخصۀ سياست در ماه های اخير مسأله

بررسی انواع خشونت هائی که حاکمان در همين چند ماه اخير با . بوده است
ی آنها با مواردی از خشونت عليه زنان که  معترضان مرتکب شده اند و مقايسه

 .ی طبقات ساری و جاری است، بس آموزنده است در خانواده های ايرانی از همه
ی خشونت برخوردارند، می دانند که خشونت از  بسياری از زنانی که از تجربه

آنجائی آغاز می شود که زن وضع موجود را بر نمی تابد و می خواهد حق خود 
اگر زنان اعتراض کنند، در بسياری موارد مورد ضرب و شتم قرار . را بگيرد

می گيرند، به دادگاه فرا خوانده می شوند و تهديد به طالق می شوند، برخی از 
بسياری از آنها بهای گزافی را برای . آنها جان خود را در اين راه می بازند

آزادی خود و رها شدن از قيد ديوانگان زنجيری ای می پردازند که قانون تنها به 
ی حقوق و آزادی ها را از زنان سلب می کند و به آنها می  نام شوهر بودن همه

بسياری از مردان شک به زنان را به عذر ارتباط نامشروع با غريبه بهانه . دهد
می کنند تا آنها را از بيرون رفتن، شکايت پيش در و همسايه، و آگاهی از حقوق 

 .و تدبير برای وضعيتشان باز دارند
در برخی موارد برای تخفيف زنی که حق بودنش را مطالبه می کند، شوهر او  

مقايسه کنيد اين وضعيت را . را با اشد خشونت جنسی مورد تجاوز قرار می دهد
با رفتار حاکمان در ماه های اخير با معترضانی که برای استيفای حق بودنشان به 

اگر وقايعی را که بر زندگی بسياری از زنان می گذرد، با حوادث . خيابان آمدند
معترضان، مزدور  .چند ماه اخير قياس کنيد، الگويی بس مشابه در آنها می يابيد

بيگانه قلمداد می شوند، مورد ضرب و شتم قرار می گيرند، و به آنها تجاوز می 
  .شود

 
 الگوی اقتدار

ی ما بسيار شبيه الگوی حاکميت  الگوی حاکميت و مشروعيت آن در جامعه
می داند و ) زن(خود را مسلط بر رعيت ) شوهر( حاکم . مردان بر خانواده است

اين شباهت تصادفی نيست، نوع برداشت ما از . از او اطاعت محض می طلبد
بيرونی ما عين . سياست و حکومت با آنچه با زنان می کنيم، در اصل يکی است

از همين رو هم برای ساختن بيرونی تجديد نظر در اندرون . اندرونی ماست
 .بيرون درست نمی شود؛ مگر آنکه اندرون آباد شود .ضروری است

ی حرف ويرجينيا ولف در اتاقی از آِن خود اين است که تا زمانی که زنان  همه 
از استقالل در انديشه برخوردار نيستند و خود زيست خود را بر نمی گزينند، 

او به زبانی هم واقعی و هم استعاری می گفت تا . فرودست باقی خواهند ماند
زمانی که زنان از اتاقی از آن خود برخوردار نيستند که کليدش در دست خود 

آنهاست و هر زمان که بخواهند می توانند به آن پناه ببرند، از انقياد رهايی 
داشتن اتاقی از آن خود يعنی برخورداری از حد اقلی از تکافوی . نخواهند يافت

اقتصادی، يعنی برخورداری از استقالل برای نوشتن، انديشيدن، تخيل کردن، 
 برای لختی خلوت داشتن و از . پرسه زدن در عاَلم و پا گذاشتن به ساحت بودن
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 !يك سوزن و اينهمه درد
 تاهيد حسينی، ژورناليست و تحليل گر سياسی

 
 
 
 
 
 
 

 
نکته اصلی بحث شادی صدر، به زير سئوال کشيدن سيستم غالب فرهنگی مردانه 

در ايران است، به اعتقاد من پرداختن به نقش فرد فرد مردان، ما را از اصل 
مسئله اصلی ما زنان و مردان ايرانی، مبارزه برای تغيير . قضيه دور ميکند

ساختاری جامعه ای است که قانون تبعيض جنسيتی را در آن نهادينه کرده است، 
وبرداشتن گامهای کار ساز برای رفع آن بدون همکاری بی دريغ و گسترده 

 .مردان با زنان ايرانی امکانپذير نيست
 

 گرنيک بنگری 
 اين رنج ما زنان، جز باعزم جزم ما وشما 

  !درمان نمی شود
نوشته زير درادامه بحث هايی است که بعد از نوشتن مقاله خانم شادی 

جبهه ای که از سوی . درسايتهای اينترنتی براه افتاد »سوزنی به آقايان«صدر
عده ای از آقايون منتقد در مقابل اين مقاله گشوده شد بگونه ای بود که گويی آنان 

تعجب من وقتی بيشتر شد که . از کشور فالکت زده ای چون ايران نبوده اند
صحبتهای خودمانی شادی صدراز زاويه فلسفی، روانی و هنری نيزمورد تجزيه 

البته اين نشاندهنده اينست که در واقع سوزن زده شد و بقيه . وتحليل قرار گرفت
  .اش خوردن قرص مسکن و کيسه آب گرم گذاشتن است

بعد از چند . در ايام جنگ ايران و عراق، برای رفتن به جايی سوار تاکسی شدم
دقيقه، راننده تاکسی شروع به گاليه از اوضاع کرده و ازجنگ به عنوان عاملی 

من هم همراهی کرده . برای تداوم فقر و دزدی و فساد وعدم امنيت شکوه کرد
تا زمانيکه راننده تاکسی صحبت ميکرد،  .وشروع به گفتن از بديهای جنگ کردم

ساله ای که تازه خط سبيلی زده و بدنی تراکانيده بود در سکوت  16-15پسر 
گوش ميکرد، همينکه من شروع به صحبت کردم ، پسرک با خشم و نفرتی 

 »تو اول روسری تو درست کن، بعد حرف بزن«ملموس، روبمن کرد و گفت 
من که از اين توهين او جا خورده پودم، گفتم حرف زدن چه ربطی به درست 

اين جنگ، جنگی مقدس بوده وحيثيت و  «بستن روسری داره و او پاسخ داد 
در اين مورد بی حجابها حق حرف زدن . آبروی ما مسلمانها در گرو آنست

درگيری لفظی ما باعث شد که راننده ميانجيگری کند و من آن زمان،  »ندارند
ديگر به مقصد رسيده بودم، کرايه تاکسی را داده ودر حاليکه در ماشين را باز 
ميکردم، روسری قهوه ای رنگم را به سر پسر بسيجی انداخته وبه سرعت به 

در حين فرارهمه اش . طرف اولين کوچه ای که دردسترسم بود فرارکردم
درفکريافتن تکه پارچه ای بودم که سرم را بپوشانم تا مبادا جای ديگری به دام 

  .بيفتم
نکته اصلی بحث شادی صدر، به زير سئوال کشيدن سيستم غالب فرهنگی مردانه 

در ايران است، به اعتقاد من پرداختن به نقش فرد فرد مردان، ما را از اصل 
مسئله اصلی ما زنان و مردان ايرانی، مبارزه برای تغيير . قضيه دور ميکند

ساختاری جامعه ای است که قانون تبعيض جنسيتی را در آن نهادينه کرده است، 
وبرداشتن گامهای کار ساز برای رفع آن بدون همکاری بی دريغ و گسترده 

اگر شما مردان ايرانی براستی، نه در . مردان با زنان ايرانی امکانپذير نيست
حرف بلکه در عمل به اين نکته کليدی رسيده ايد که اساس يک جامعه دمکراتيک 

بر رفع تبعيض جنسيتی در همه عرصه های اجتماعی، سياسی، اقتصادی و 
فرهنگی استوار است، بايد آستين ها را باال زده و ساختارهای کهنسال فرهنگی 

وحقوقی، سياسی واقتصادی ضد زن رادر تمام اشکال بروز آن به نقد بکشند وبا 
صدای بلند اعالم کنند که وضع موجود، کارکردی جز بازتوليد نظام مرد ساالری 

نداشته وبه تبع آن جز به سود مردان کشورنبوده ونيست ونخواهد بود، وهدف 
مدافعين چنين نظمی در زور گويی وظلم وستم وسوء استفاده وتبعيض در حق 

زنان در اشکال مختلف آن، چيزی جز حفظ امتيازات وقدرت مردان درنهادهای 
  .مختلف جامعه از خانواده گرفته تا دولت وحکومت نيست

عشق احترام آميز هم . سياسی حاکم هم در بيرونی و هم در اندرونی است
خشونت بيرونی را به چالش می کشد و عريان می کند؛ هم بديلی در برابر 

خشونت اندرونی است که بودن زنان و حال ديگر مردان را به غصب و 
ی بی طاقتی شان در مقابل مير حسين  فکر می کنيد همه. محاصره در آورده است

مهمترين . به اعتراض او به نتايج انتخابات باز می گردد؟ به نظر من چنين نيست
کنش سياسی موسوی از روزی که برای انتخابات رياست جمهوری کانديدا شد تا 
به امروز، سوای اعتراض، بيانيه، هوش، و مقاومت مثال زدنی اش، آن بود که 
در انظار عمومی دست زهرا رهنورد را به نشانۀ عشق و احترام در دست خود 

از هر چه بگذرند، از اين يکی به سادگی نخواهند گذشت، زيرا اين کار . گرفت
را از هم ) زن سازي(ی باروی حاکميت بنا شده بر سلطه و رعيت سازی  همه

در واقع مير حسين با اين کار . فرو می پاشد و دست سياست سلطه را رو می کند
سياست به مثابه کنشی همگانی با دعوت به شورش در : امر سياسی را احيا کرد
 .ی حيات بيرونی و اندرونی برابر غصب و محاصره

 
 نمايش عشق همچون کنش سياسي

فخر السادات محتشمی پور و مصطفی تاجزاده هر دو از سال ها پيش فعال 
اما . سياسی بوده اند و مواضع سياسی شان در جای خود قابل نقد و بررسی است

به نظر من مهمترين کنش سياسی آنها همان دو نامۀ عاشقانه ای بود که ميانشان 
وضعيت آن دو َمَثل اعالی کسانی است که از هر جهت که بنگری . رد و بدل شد

می بينی به غصب و محاصره مبتاليند، اما به جای گرفتار شدن در آن دارند 
 .عشق احترام آميز ميان زن و مرد اوِج بودن است. بودن را با هم تجربه می کنند

غرضم از نام آوردن، تنها بر شمردن مثال هايی از رخداد هايی است که احتماًال 
نظاير آنها در عرض همين چند ماه اخير بی شمارند، اما از ديد ما پنهان مانده 

اين کنش . اند، از آنرو که نويسندگان و خالقانشان به اندازۀ اينها معروف نبوده اند
از غصب و محاصره در آمده اند و پا   ها تنها می تواند از انسانهايی سر بزند که

ناگفته نماند که برخی ساده انديشانه و برای آنکه نشان . به قلمرِو بودن گذاشته اند
از   ی ايران و توانائی زنان ايرانی قاصرند، دهند مثل اکثر موارد از درک جامعه

  «!انتظار چنين کارهايی نمی رفت  از اين آدم های سنتی » :سر تحقير گفتند
نمی شود در مقابل زنان و مردانی که اينچنين در مقابل غصب و محاصره 

نمی شود تا . مقاومت کرده و مرز آن دو را پشت سر گذاشته اند، بی تفاوت بود
زمانی هست که بودن خود . ابد آنها را نديده گرفت و از آنها اطاعت محض طلبيد

را در قامت امر سياسی همگانی تحميل می کند و علی رغم ميل حاکمان اراده 
. ی بيرونی و اندرونی فائق می آيد اش بر زيستن و نابودی، غصب و محاصره

اگر زنان بودن را کمتر تجربه کرده اند، از آن . بودن زن و مرد نمی شناسد
روست که همه چيز از فقه و فلسفه و سياست و اخالق و هنر غالب آنها را از 

اما بودن درست از همان فقهی سر بلند می کند . ی آن با داشته است بودن و تجربه
که در اصل برای سلطه، غصب و محاصره درست شده بود، از همان خانه ها و 

زندان هايی سر بر می کشد که قرار بود سلول انفرادی باشند و آدم ها، زنان و 
ی همان آدم هايی که آورده شده  مردان را از هستی و بودن ساقط کنند و در تجربه

 .بودند برای نبودن
 

 سايت نيلگون: منبع
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  .اميال جسمی شوهر، ختنه شان کرده وهنوز هم ميکنند
مادران، خود در يک محيط غير عادالنه وتبعيض آميز تربيت شده و همان 

سر چشمه . الگوها را در زندگی يياده کرده وبه فرزندان دختر وپسر منتقل ميکنند
دانش و آگاهی، محيطهای آموزشی و اجتماعی است که زنها از امکان بهره 

مندی کمتری نسبت به مردها از آنها برخوردارند، و برای همين هم هست که 
واقعا مسئله ما . انتظار ما از مردان برای همراهی در ايجاد تغييربسی بيشتر است

ما خواستار تغيير فرهنگ و . زنان فقط تغييرصرف يک سيستم حکم رانی نيست
سنن عقب مانده ای هستيم که جامعه ما را از رقابت در عرصه های دانش و 

درحاليکه ايران و ايرانيان پتانسيل حل . روابط مدرن دنيای امروز بازداشته است
تبعيض جنسيتی يک مانع اصلی . مشکالت جامعه خود را بخوبی دارا هستند

درراه رشد واعتالی کشور بوده، که رفع آن بدون پيشگامی و همکاری 
ومشارکت پيگيرانه و مسئوالنه تمام زنان و مردان آگاه کشوربه هيچ ترتيبی 

  .متصور نيست
 

 :روز جهانی آزادی مطبوعات در ايران
 كدام آزادي؟ كدام مطبوعات؟

 ميترا شجاعی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نگاران ايران امسال  روزنامه. سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات است 

اند، يا مجبور به ترک ايران  دارند که يا در زندان درحالی اين روز را گرامی می
 .نگاران بيکار نگاهی به وضعيت روزنامه. القلم هستند اند و يا بيکار و ممنوع شده

تاپ، يک ضبط صوت خبرنگاری، يک دفترچه  تمام وسايل کارش يک لپ 
تمامی اينها در يک . يادداشت، يک دفتر تلفن و البته چندين و چند خودکار است

شايد به . جا کردنش اصال مشکل نيست گيرد و جابه کيف يا کوله پشتی جا می
اين . همين دليل است که در طول يک سال، پنج بار محل کارش را عوض کرده

 .نگاران مستقل در ايران است سرگذشت امروز روزنامه
های مستقل، فشار مالی روزافزون بر آنها  در پی مطبوعات و رسانه تعطيلی پی

نگاران و  شوند، به زندان افتادن روزنامه به حدی که مجبور به تعديل نيرو می
نگرانی مديران روزنامه از ادامه همکاری با آنان پس از آزادی، از جمله داليلی 

است که منجر شده تا متوسط طول کار مداوم در يک رسانه کمتر از سه ماه 
 .باشد

ها در ايران آنچنان فضايی است که حتی  فضای حاکم بر مطبوعات و رسانه 
وله خواستار  اکنون بيکار هستند، در گفت و گو با دويچه نگارانی که هم روزنامه

نگاران گفت پس از اولين  يکی از اين روزنامه. مخفی ماندن نامشان شدند
اخراجش از روزنامه فرهيختگان و انجام دادن تنها يک مصاحبه در اين مورد، 
. آنقدر سختی کشيده که ديگر حاضر نيست در مورد اين موضوع صحبت کند

نگاران زمانی که هنوز شاغل بودند دستگير شدند و پس  تعدادی از اين روزنامه
مهسا جزينی، ساسان آقايی، . از آزادی از زندان شغل خود را از دست دادند

 .نگاران هستند خواه از جمله اين روزنامه محمدرضا نوربخش و زينب کاظم
اما تعداد زياد ديگری نيز هستند که به دليل توقيف يا تعطيلی روزنامه بيکار  

. نگاران دقيقا از فردای روز انتخابات بيکار شده يکی از اين روزنامه. اند شده
خرداد با بسته شدن روزنامه کلمه، وی و ساير همکارانش شغل خود را  ٢٣روز 

او يک سال است که بيکار است و ديگر اميدی هم به کار دوباره . از دست دادند
با وجود شرايطی که در کشور هست، زياد «: گويد او می. در مطبوعات ندارد

ترجيح دادم . ای بشوم که نهايتا بسته نشود-اميدی ندارم که حاال من وارد روزنامه
اش -که حرص بخورم و اعصابم خورد بشود و بدانم که آينده-که به جای اين

ی -شوند، همانطور که نمونه-ها بسته می-برای من روشن است که اين روزنامه
بود که بسته شد، ترجيح دادم که با توجه به  »بهار«ی -اش همين روزنامه-آخری

- چون. گيری کنم و کار نکنم-شرايطی که حاال در کشور وجود دارد، فعأل کناره
اگر حاال وارد مطبوعات هم بشويم، بايد آنقدر خودمان را سانسور کنيم که اصال 

 . »ی من نيست خواسته

نکته ديگری که در صحبت شادی صدر ناديده گرفته شده، مسئله صراحت در 
در . بيان افکار وايده هاست که در فرهنگ ما ايرانيان هنوز جای زيادی ندارد

اين نکته که بخش بزرگی از مردان ايرانی به شيوه های مختلف فکری، نگاهی، 
لفظی و يا فيزيکی، در مقطعی اززندگی خود مرتکب آزار جنسی نسبت به زنان 

شايد واقعا بسياری از مردان به اين مسئله . شده اند، نبايد ترديدی روا داشت
آگاهی ندارند که گاهی نگاههای آزار دهنده آنان بدتر از بيان احساس شان بوده و 

گاهی قضاوت هايشان نسبت به توانايی های زنان بدتر از توهين لفظی شان 
در اروپا اگر زن تمايل همبستری با شوهرش را نداشته باشد و شوهردر . است

تعريف می  »تجاوز«اين امر اصرار داشته باشد، اين امر را به لحاظ حقوقی 
ولی آيا شما ميدانيد چند در صد از زنان ايرانی به اين امر تن ميدهند و در  .کنند

قوانين اسالمی نيز آنرا وظيفه زن و در روابط فرهنگی آنرا رعايت زن می 
شايد عده ای از . خوانند، و ممکن است اصوال شوهران اين قضيه را نفهمند

مردان روشنفکر ما واقعا متوجه نيستند که حق ازدواج مجدد شوهر وحق صيغه 
 و خيانت به زن چه توهين بزرگی به زنان است؟ 

آيا نبايد به اين مسئله فکری کرد که يکی از ريشه های قدرت و سخت جانی 
حکومت موجود، حمايت پنهان وآشکار مردان ايرانی چه مذهبی وچه غير مذهبی 

واقعا چند درصد از . ازفرهنگ وارزش های مردساالرانه در جامعه ماست
. مردان در موقع تقسيم ارثيه حاضر می شوند به اندازه خواهرانشان ارث ببرند

چند در صد ازمردان در مقابل مأموران حکومتی از بی حجابی خواهران و 
دختران شان دفاع می کنند؟ درچه اندازه ومقياسی به نصفه بودن ارزش شهادت 
زن درقياس بامرد در دادگاه های اسالمی ، توسط مردان اعتراض می شود؟ و 

بسيار دوستانه بپرسم واقعا چند در صد از شما در دل به زنان راننده فحش نداده 
ايد؟ واقعا چند در صد ازشما ابتدا به يک زن به عنوان يک انسان و يک موجود 

 اجتماعی نگاه کرده و سپس به چشم و ابرويش نمره داده ايد؟ 
اغلب زنان جوان وميانسال ايرانی مقيم خارج وقتی به مسافرت به ايران ميروند 

بوق . تشريف داشته اما خود خبر نداشته اند »زن«تازه می فهمند که آنها چقدر
زدن های ممتد راننده ها، چشمک و نيشخند مردان از هر قشری، فشار خانواده 

آيا اگراين زنان مردبودند چنين . برای لباس مجلسی پوشيدن و آرايش کردن
 رفتاری با آنها ميشد؟ 

و پسر  «لعنت«در ايران، بسياری ازخانواده ها فرزند پسر می خواهند، دختر را 
اسامی پسران از علی، محمد، مهدی و روح اهللا بگير تا . می خوانند »رحمت«را 

اما دختران از ... رستم، کيخسرو و سهراب و در ادامه شيرزاد و خداداد و الهيار
اينها اگر تبعيض . عفت، سکينه وغمينه بگير تا دختر بس، بسه، اضافه و غيره

  .نيستند، پس چی هستند
خواهر برای شوهرت بد «اگرمقاله ای در مورد زنان مينويسی، برادر ميگويد

، اگر با دوستی در مورد حقوق زنان »نيست مقاالتی در باره زنان می نويسی؟
از راه «صحبت ميکنی، شوهرش روابط خانوادگی را قطع ميکند که مبادا زنش 

االن هم برخورد چنين شتابزده و احساسی بعضی از دوستان مرد، . »به درشود
نشانه های همان ارزشهای مردساالرانه به شدت تبعيض آلودی است که سالها در 

در مقابل منتقدينی که . آن زيسته اند واغلب مادران هم اولين آموزنده آنها بوده اند
فمنيسم را يک ايدئولوژی معرفی کرده اند بايد گفت فراموش نکنيد که از ديدگاه 
زنان مبارز ايرانی، فمنيسم يعنی مبارزه برای حقوق برابر بين زن و مرد، از 

بين بردن تبعيضات جنسی در تحصيل، کار و روابط اجتماعی و البته مسلم است 
که قاطبه زنان ايرانی هنوز راهی پيچيده ودشوار برای نيل به اين خواسته های 

  .خود دارند
الزمه اش وارد شدن و . مسئله تبعيض جنسيتی، يک مقوله بغرنج جهانی است

مطالعه کردن آن است، نه رد کردن آن، نه داشتن ترس از بکار بردن 
نظريات خوب . اصطالحات فمنيستی و ديگران را متهم کردن به فمنيست افراطی

و خوش دادن، شرکت در بحثهای روشنفکرانه، خريد دسته گلی برای 
تولدهمسرتان ودادن کادويی، درد و رنجی که زنان ايرانی از قوانين اجتماعی 

حتی شما مردان روشنفکر و سياسی که در رده  .شان کشيده اند را دوا نميکند
های باالی احزاب سياسی تکيه زده ايد، مبرا از انجام اشتباهات دراين زمينه 

  .نيستيد
آيا خود زنان کشور هيچ نقشی در باز توليد ودوام روابط نابرابر موجود ندارند؟ 

اما . با شهامت بايد گفت در بعضی موارد نقش زنان منفی تر از مردان بوده است
هميشه در اختيار جنس ...ميدانيم که حکمرانی و قانون گذاری وتاريخ نويسی و

کليد زنده ماندن وزيستن واداره امورگوناگون جامعه در . مذکر بوده است
زنان هميشه تابع ومطيع نگهداشته شده واگر مخالفتی . انحصار مردان بوده است

و تنبيه ويا طرد گرديده ... کرده اند، به قتل رسيده، سوزانده شده، سنگسار گشته و
حتی برای محروم کردنشان از لذت جنسی وبستن راه . شده اند »خود سوزی«ويا 
 درجسم او وتبديلش به يک وسيله صرف توليد مثل وارضای  »شيطان «حلول
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ای استفاده کنند  دانند اگر از نيروی حرفه کنند و طبيعتا چون می اندازی می راه 
ولی متاسفانه . کنند ای هم استفاده می تر است از نيروهای حرفه کارشان موفق

ای و ژورناليسم به عنوان آن چيزی که االن  چون خودشان به اصول کار حرفه
خواهند روی پرسنل نفوذ  در دنيا به عنوان علم تعريف شده آگاه و آشنا نيستند، می

توانند اين  چون همه نيروها نمی  کند، داشته باشند و اين مشکالتی را ايجاد می
 . »االن ايران مبتال به اين مشکل شده. شرايط کار را تحمل کنند

  
گويد که  خانم موسوی که خود به همين دليل از سبزپرس استعفا داده از کسانی می

نگاری برای خود پيدا  اند شغل ديگری غير از روزنامه به همين دليل ترجيح داده
هستند دوستانی که بعد از چندين سال کار مطبوعاتی مثال االن دارند «: کنند

گويد من خسته شدم  شاپ باز کرده و می کنند يا مثال طرف کافی سازی می مجسمه
از اين اوضاع که يک آدم که در حوزه مطبوعات و ژورناليسم هيچ سوادی ندارد 

چند ارتباط سياسی هم پيدا کرده، هم با مخالفان و   گذاری کرده و و چون سرمايه
خواهد من را هم همراه  هم با خود نيروهای حاکم و در داخل ساختار قدرت، می

 .»توانم اين را قبول بکنم من نمی. جا بکشد خودش همه
  

 آيا اميدی به آينده هست؟
  

نگاران ايران  ها، روزنامه نگاران و نيز رسانه با وجود اين همه فشار بر روزنامه
 دهند؟ اندازی به حرفه مورد عالقه خود ادامه می با چه اميد و با چه چشم

  
آينده را که زياد «: بيند نگاران آينده را چندان روشن نمی يکی از اين روزنامه

مديرکل مطبوعات (های آقای رامين -مخصوصا وقتی صحبت. بينم-روشن نمی
کنم يا اصًال همين تفکراتی که مانند رامين -شنوم و دنبال می-را می) داخل کشور

کنند، من -گيری می-ها تصميم-در دولت وجود دارد و اشخاصی که برای رسانه
بينم و هيچ اميدی ندارم که مثال حاال در چند سال -ی روشنی نمی-اين جوری آينده

مگر اين که اتفاق خاصی بيفتد . آينده ما بگوييم که مطبوعات آزادی خواهيم داشت
ها بروند به سمت آن چيزی که البته عاقالنه است و يک مقدار فضا را باز -و اين
 . »هايی در اين دولت گرفته شود-ولی من زياد اميدی ندارم که چنين تصميم. کنند

  
 ١٠٠شايد به دليل وجود همين فضا بوده که در عرض يک سال گذشته بيش از 

اما يکی از کسانی که همچنان در . اند نگار مجبور به ترک ايران شده روزنامه
کنند که -من برعکس خيلی از همکارانم که به اين فکر می«: گويد ايران مانده می

يعنی در همين . جا کار کنم-بگذارند و بروند، من اصرار دارم که بمانم و همين
-کنم که روزنامه-چون فکرمی. دهم که اينجا کار کنم-شرايط هم من ترجيح می

جا را رها کنيم -نگاری فقط در همين کشور است که معنی دارد و اگر ما هم اين
 . »ايم-و برويم، يعنی در اصل ميدان را خالی کرده
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توسط فردی لباس شخصی و ناشناس مورد حمله با سالح سرد قرار گرفت و به 
در حالی که حدود يک ماه به سالگرد انتخابات پر حاشيه و . شدت مجروح شد

مساله ساز دهمين دوره رياست جمهوری ايران باقی مانده است به نظر می رسد 
    . تهديدها و فشارها از حرف خارج شده و جنبه عملی گرفته است

حذف فيزيکی افراد جريانی است که سالها پيش شروع شد و به دنبال قتل های  
هر چند که حکومت ايران همواره در پی اين بوده که . زنجيره ای رسانه ای شد 

آن را به بيگانگان نسبت دهد اما راهی است که گويا حکومت آن را برای تثبيت 
 .خود برگزيده است

 کار فصلی: نگاری در ايران روزنامه
های ايران، نوعی کار فصلی  نگار ديگری معتقد است که کار در رسانه روزنامه 

ی  ی سرمايه بيرون آمدم، يک دوره-وقتی که از روزنامه«: گويد او می. است
بعد رفتم در يک خبرگزاری کار کردم که وابسته به . يک ساله بيکار بودم

کنم -فکر می. آنجا هم به هرحال يکسری مشکالتی وجود داشت. شهرداری بود
ی اعتماد ملی که فکرکنم يک ماه بعد -بعد رفتم روزنامه. حدود دو ماه آنجا ماندم

توانم -يعنی در کل می. بعد هم يک دوره بيکاری سه ماهه داشتم. تعطيل شد
يعنی . ام-هاست که من کاری که يک سال طول بکشد را نداشته-بگويم االن مدت

 . »کنيم-يک جورهايی انگار ما داريم فصلی کار می. هميشه چندماهه بوده است
را بيش از هرچيز ’’ فصلی کار کردن‘‘نگار سی ساله، تاثير اين  اين روزنامه 

کنم اولين چيزی که اتفاق -فکرمی«: گويد داند و می اش می بر مسائل مالی زندگی
توانم -هايم می-يعنی من در مقايسه با هم سن و سال. افتد، فشار مالی است-می

بگويم که از نظر مالی خيلی دچار مضيقه هستم و اصال هيچ کدام از آن امکاناتی 
ی نوع -های من بعد از ده سال کار کردن دارند، من به واسطه-که هم سن و سال

کنم  ولی فکر می. ايم-البته به هرحال ما اين شرايط را تا حدی پذيرفته. کارم ندارم
ها -يعنی اتفاقی که افتاده اين است که خيلی. ادامه پيدا کردنش خيلی سخت باشد

دانم ما تا -نمی. شان را عوض کنند-اند يا کشور را ترک کنند يا شغل-مجبور شده
 . »ولی به هرحال شرايط اين طوری است. آوريم-کی دوام می

ريزی برای آينده  و جنبه بد ديگری که اين نوع کار کردن دارد عدم امکان برنامه 
شود، ما هر دوشنبه -االن که شورای نظارت هر دوشنبه برگزار می«: است

کنند و نوبت -يعنی منتظريم ببينيم اين هفته چه کسی را تعطيل می. گوش به زنگيم
اين خيلی . کنيم که ممکن است تعطيل بشود-مدام به اين فکر می. ما رسيده يا نه

توانيد برنامه ريزی -تان هم حتی نمی-يعنی مثال شما برای يک ماه آينده. بد است
يعنی هميشه . از نظر مالی اصال وحشتناک است. حاال کار يک بخشش است. کنيد

انداز کنيم که دوباره بيکار شديم، خيلی به ما فشار -ترس اين را داريم که فقط پس
 . »وارد نشود

  
 کار در حوزه غير تخصصی

  
ها در ايران  يکی ديگر از مشکالتی که به واسطه فضای ناامن حاکم بر رسانه

 .ای غير از تخصصشان است آيد، کار در حوزه نگاران پيش می برای روزنامه
ها در سرويس اجتماعی روزنامه کار کرده و در دانشگاه  نگاری که سال روزنامه 

گويد که تنها به دليل فرار از بيکاری مجبور  شناسی خوانده می نيز رشته جامعه
اين هم يکی از آن آفت«: ای خارج از تخصصش روی آورد شده به کار در حوزه

ی اين که -يعنی به واسطه. شوند-نگاران دچارش می-هايی است که روزنامه-
شوند  اند ولی مجبور می-کار ندارند، مثأل چندين سال روی يک حوزه کار کرده

نويسم، وليکن به واسطه شرايطی که  مثال من اجتماعی. ان حوزه را ترک کنند
ای هم حتی -کنم، يک دوره-وجود دارد االن دارم در سرويس فرهنگی کار می

کنم که بايد در -چون فکر می. دهد-اين خيلی من را آزار می. اقتصادی کار کردم
ام و سال-شناسی خوانده-به هرحال من جامعه. ی تخصصی خودم کار کنم-حوزه

 . »ام و انتظارم هم اين است که در همين حوزه بمانم-ها در اين حوزه کار کرده-
  

 دهند بيکار بمانند نگارانی که ترجيح می روزنامه
  

ای  اعمال سانسور از سوی حاکميت، عادت به خودسانسوری، جو غير حرفه
اند برخی از  حاکم بر مطبوعات از جمله داليلی هستند که باعث شده

نگاران بيکاری را بر کار در چنين محيطی ترجيح دهند و يا در صورت  روزنامه
 .امکان به شغل ديگری روی آورند

نگار به دليل حاکم بودن جو خودسانسوری حتی بر حوزه اجتماعی  يک روزنامه 
ی اجتماعی هم سانسور و -در حوزه«: گويد او می. ترجيح داده بيکار بماند

که خيلی -با اين. کنم کار کنم-خودسانسوری آنقدر زياد هست که فعال رغبت نمی
ام و واقعا کار -دوست دارم و اين به هر حال شغلی بوده که چندين سال کار کرده

ولی با توجه به شرايطی که االن . رسانه و کار خبر يک جوری اعتيادآور است
 . »کنم که کار مطبوعاتی بکنم-اش االن رغبت نمی هست، واقعيت

های ايران  ی ديگری از مشکالت رسانه لهه موسوی سردبير سبزپرس به جنبها
ای يکی از  به نظر او در حال حاضر حاکم بودن جو غيرحرفه. کند نگاه می

ی او در حال حاضر کارکرد  به عقيده. نگاران است مهمترين مشکالت روزنامه
 . مشابه شده است  رسانه با کارکرد يک حزب سياسی در ايران

ما چون در ايران فضای باز سياسی نداريم، گاهی مطبوعات «: گويد او می 
خواهند کار حزبی  کارکرد احزاب را دارند و به همين دليل خيلی از کسانی که می

 ای را  يعنی مثال يک نشريه. کنند و سياسی بکنند از مطبوعات استفاده می
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 . دکتر مسعود علی محمدی استاد دانشگاه تهران يکی از آنها بود 
يک بمب در يک موتور سيکلت در مقابل در ورودی منزل وی پارک شده بود  

 . که انفجارآ باعث کشته شدن اين استاد دانشگاه شد
در خبرگزاری های ايران اطالعيه منتشر شد که بر اساس آن انجمن پادشاهی  

اما پس از چند ساعت اين انجمن . ايران مسوليت اين ترور را برعهده گرفته بود
 . تکذيبيه ای ارائه داد و اعالم کرد که آن اطالعيه ساختگی بوده است

خبرگزاری های اصالح طلبان خبر از اين دادند که اين استاد دانشگاه از  
طرفداران ميرحسين موسوی بوده است و نام او در ميان امضا کنندگان بيانيه ای 

 . برای حمايت از ميرحسين موسوی ديده می شده است
آقای خامنه ای در پيامی .با اين حال اين ترور هم به بيگانگان نسبت داده شد  

دست  " : ضمن تسليت به مناسبت از دست رفتن اين استاد دانشگاه تاکيد کرد
دشمنان جمهوري اسالمي را آه   جنايتكاري آه اين ضايعه را آفريد، انگيزه

گمان  بي. ضربه زدن به حرآت و جهاد علمي آشور است، افشاء و برمال آرد
  اين انگيزه  همت دانشمندان و استادان و دانش پژوهان آشور، به رغم دشمن،

 ".خباثت آلود را ناآام خواهد گذاشت
  

 قتل با پاترول دزدی 
 . از ديگر قربانيان اين ماه خواهر زاده مير خسين موسوی بود 
روز عاشورا علی موسوی خواهر زاده ميرحسين موسوی در جريان درگيری  

 . های آن روز مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت
بعدازظهر  ٢تا  ١براساس گزارش شاهدان عينی، روز عاشورا حوالی ساعت  

يک اتومبيل پاترول مشکی رنگ با چهار سرنشين لباس شخصی با سرعت 
تر به سمت مردمی که در خيابان شادمان حضور داشتند يورش برد که  هرچه تمام

ابتدا دو نفر را زير گرفت و از روی يکی از آنها به طور کامل رد شد، نفر کنار 
راننده هم مسلح به کلت بوده و در طول حرکت، چند گلوله به سمت مردم شليک 

کرد و سپس طول خيابان شادمان را به همين صورت طی کرده، دور زد به 
بعد از رفتن پاترول چند نفر زخمی و تيرخورده . سمت خيابان آزادی برگشت

با توجه به شواهد . روی زمين افتاده بودند که مردم به کمک آنها رفتند
 .خواهرزاده ميرحسين موسوی هم در همين منطقه تير خورده و به قتل رسيد

براساس اين گزارش دو يا سه موتورسوار نيز اتومبيل پاترول را همراهی  
کردند و مردمی که در خيابان شادمان حضور داشتند شاهد اين صحنه بوده و  می

 .توانند چهره ضارب را شناسائی کنند برخی حتی می
با اينکه پليس ايران اعالم کرده بود که پيگير پيدا کردن قاتل موسوی است،  

سايت روزنامه ايران خبر از اين داد که پاترولی که ضارب در آن بوده ، دزدی 
 .بوده است و چند وقت پيش از روز عاشورا دزديده شده بود

هنوز ضاربان و عامالن اصلی اين ترورها دستگير نشده اند و اصولگرايان می  
 .گويند که از خارج از کشور آمده است

  
 قتل با هر چيز

  
با اين حال تنها مشکل ترور افراد نيست بلکه خطری است که در درون هر 

 .عابری می تواند نهفته باشد
بهمن ماه به اتومبيل سيد محمد خاتمی حمله کردند يا  22ضاربانی که در روز  

در ميدان صادقيه مهدی کروبی را مورد ضرب و شتم قرار دادند توانايی اين را 
 .هم داشتند که انها را با همان سالح های سرد ترور کنند 

ترور افراد سرشناس يکی از نشانه های خشونتی است که در کوی دانشگاه و  
 . خيابان های تهران نسبت به مردم عادی صورت گرفت

با ترور دکتر معتمدی با چاقو ديگر به نظر نمی رسد که برای ترور اشخاص  
احتياج به اين باشد که ضاربان به دنبال سالح گرم و تهيه موتور سيکلت و غيره 

 .باشند
هر مخالفی می تواند با چاقويی که در همه جا يافت می شود دست به خشونت  

 .بزند و اهداف شوم خودش را پی گيرد
تحليلگران بر اين باورند که لباس شخصی هايی که سال گذشته از چاقو و باتوم  

خود برای راندن مردم از خيابان ها استفاده می کردند، گويا امسال در آستانه 
 سالگرد انتخابات، مجوز جديدی برای اعمال خشونت و حمله های هدفدار دارند 

  

 بدون جرم کشته شدند
جسد مثله شده جهانگير و پروانه فروهر در منزل مسکونی  1377اول آذر ماه  

 .شان پيدا شد
آنها اولين کشته هايی نبودند که در جريان موسوم به قتل های زنجيره ای جان 

 .خود را از دست دادند
با اين حال اين مرگ فروهر ها بود که باعث شد مجلس به دولت خاتمی فشار  

بياورد و سرانجام هياتی خارج از وزارت اطالعات برای بازبينی اين قتل ها و 
 .پيدا کردن عامالن آن تشکيل شد

نفره قربانيان نام نويسندگان ، شعرا و روشنفکران به چشم می  80در ليست  
 . خورد

معصومه مصدق، نوه دکتر مصدق ،محمد جعفر پوينده و محمد مختاری نيز از 
 . جمله کشته شده ها بودند

  
 بيگانگانی که روشنفکر می کشتند

فدائيان اسالم ناب "گروهی بانام . حکومت ايران اين قتل ها را به گردن نگرفت 
با انتشار اطالعيه ای مسئوليت قتل ها را برعهده گرفت " مصطفی نواب-محمدی

و اعالم کرد که قتل پروانه و داريوش فروهر،محمد مختاری و محمد جعفر 
اين گروه است و تعدادی ديگر از نويسندگان و فعاالن سياسی و "گام اول"پوينده 

 .فرهنگی را به زودی به قتل می رساند
با اين حال هيات سه نفره تحقيق و تفحصی که به دستور خاتمی تشکيل شده بود  

 . ريشه اين قتل ها را در وزارت اطالعات دانست
دری نجف آبادی از وزارت اين سازمان برکنار شد و وزارت اطالعات در  

 . بيانيه ای اعالم کرد که کسانی از اين سازمان در اين جنايات نقش داشته اند
با کمال تاسف، معدودی از همکاران : " در بخشی از اين اطالعيه آمده بود  

شک آلت دست عوامل  انديش و خودسر اين وزارت که بی مسئوليت ناشناس، کج
پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال جنايتکارانه 

 ".اند، در ميان آنها وجود دارند زده
با اين حال بازهم آقای خامنه ای اين امر را قبول نکرد وی در خطبه های نماز  

توانم باور و قبول آنم آه اين قتلهايى آه  من نمى: " گفت  77دی سال  18جمعه 
 ".اّتفاق افتاد، بدون يك سناريوى خارجى باشد؛ چنين چيزى ممكن نيست

اين قتلها به ضرر ملت ايران بود، به ضرر دولت بود، به : "او تاکيد کرد که  
يك گروه داخلى آه جزو وزارت اّطالعات هم باشند، هرچه . ضرر حكومت بود

هم حاال فرض آنيد آه متعّصب باشند و بناى اين آار را داشته باشند، در 
سطوحى از وزارت اّطالعات آه اهل تحليلند، امكان ندارد دست به چنين قتلهايى 

 ".بزنند
  

 شليک به اصالحات
سعيد حجاريان مورد اصابت گلوله قرار  1378اما يکسال بعد و در اسفند ماه  

سعيد حجاريان از سران اصالح طلب ، عضو جبهه مشارکت اسالمی ، . گرفت
 . موسس روزنامه صبح امروز و اعضای شورای شهر تهران بود

حجاريان در برابر ساختمان شورای شهر از ناحيه صورت مورد حمله قرار  
گرفت و هرچند که اين ترور نا موفق بود و او جان سالم به در برد، اما برای 

 .هميشه روی صندلی چرخ دار قرار گرفت
سال زندان محکوم  15سعيد عسکر که اين ترور را انجام داده بود دستگير وبه  

 .شد اما پس از مدتی آزاد شد
اقای خامنه ای نيز اطالعيه ای منتشر کرد و درآن اين اقدام را تقبيح کرد و از  

 . نيروهای امنيتی خواست که هر چه سريعتر عامالن اين جنايت را شناسايی کنند
بزرگ ترين خدمت به جنايتكاران و دشمنان انقالب اين : "در اين پيام آمده بود  

است آه به جاي هوشمندي و شناخت دشمن توطئه گر، آساني از اين حادثه تلخ 
براي هيجان افكار عمومي و ايجاد جّو سوءظن و اغتشاش استفاده آنند و آار را 

آساني آه با تهييج افكار عمومي و . . . براي مأموران امنيت ملي دشوار سازند
نشانه گرفتن اشخاص و جناح هاي داخلي، جو اضطراب و ناامني را تشديد مي 

 ".آنند، دانسته يا ندانسته به دشمن آمك مي رسانند
به اين ترتيب خواستار اين شد که بازهم همه توجهشان به دشمنان خارجی باشد و  

 .کسی به تندروهای داخلی ظن نبرد
  

 ترور با بمب
در  1388جريان قتل و ترورهای سياسی، پس از ترور حجاريان تا دی ما  

در اين تاريخ وپس از نا آرامی های ايران . پايتخت کشور کمابيش مسکوت بود 
 .بر سر انتخابات رياست جمهوری ، دونفر در تهران ترور شدند
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راديو و تلويزيون حكومتي با آن همه هزينه و تبليغات . جريان اصالحات شوند
سنگين از مطبوعات شكست خورد و محمد خاتمي در ميان بهت و ناباوري 

 .حاآميت آه به دنبال آانديداي ديگري بود، به رياست جمهوري رسيد
 

 روزنامه هاي دشمن 
آقای خامنه اي در تمام دوران اصالحات مطبوعات را به دشمني متهم مي آرد و 

در مشهد صريحا گفت آه دشمن در ميان  79عاقبت در سخنراني اوايل سال 
در بهار همين سال بود آه به مانند سال شصت، هر . مطبوعات النه آرده است

يكي از روزنامه نگارن به ياد مي آورد آه مامور . آنچه چاپ مي شد، توقيف شد
هاي توقيف را آه سعيد مرتضوي صادر  معذور دادگستري سوار بر موتور حكم

روزنامه ابالغ آرد و در دفتر چند روزنامه هم  15آرده بود، به دفتر بيش از 
 .چاي خورد

در حال حاضر مي توان مطمئن بود آه رهبر جمهوری اسالمی پس از سالها 
دولت . مبارزه مستمر با مطبوعات توانسته است به پيروزي آامل دست يابد

احمدي نژاد از چهار سال پيش تمام همتش را مصروف آرد تا روزنامه اصالح 
 .طلبي پديد نيايد و به تيراژ نرسد

روزنامه شرق به عنوان ديرپاترين نشريه اصالحات در همان سال اول رياست 
توقيف مداوم مطبوعات عمال به گونه اي پيش . جمهوري احمدي نژاد توقيف شد

رفت که در شرايط فعلی اگر روزنامه منتقدي جرئت انتشار پيدا آند، عمري 
 .بيشتر از دوماه نخواهد داشت

معاونت مطبوعاتي ارشاد، در دوره تازه صدارت احمدي نژاد به محمد علي 
رامين رسيده است آه به گفته آارمندان ارشاد در تمام جلسات هيات نظارت بر 

محمد علي رامين در جمله اي . مطبوعات پاي ثابت راي به توقيف جرايد است
و با اين گفته " مطبوعات بايد صداي نظام را منعكس آنند" : قصار می گويد

معاونت مطبوعاتي ارشاد در . رويه کارش در وزارتخانه را روشن آرده است
از جمله اينکه اصوال آار نبايد به . جمع آارآنان حرف های ديگری هم زده است

قوه قضاييه آشيده شود و اگر به افراد بي صالحيت مجوز انتشار داده نشود آار 
 .به هيات نظارت و دادگاه مطبوعات نخواهد رسيد

 
 سانسور، اخراج و قلم هاي ممنوعه

انجمن صنفي مطبوعات ايران آه از نظر وزارت آار منحل شده است و دبيرش 
بدرالسادات مفيدي در زندان به سر مي برد، قريب به دو هزار عضو دارد آه در 
اين ميان نزديك به دويست نفر به گونه اي پيوسته در مطبوعات اصالح طلب قلم 

تعطيلي مداوم مطبوعات شمار قابل توجهي از اهالي روزنامه . مي زده اند 
نگاري را به جالي وطن آشانده و آنها آه مانده اند يا در صف زندان هستند و يا 

بيكار، جالب اينكه در يك بايكوت ناگفته روزنامه هاي اصولگرا وابسته به 
 .شهرداري هم اين روزنامه نگاران را به همكاري نمي پذيرند

در اقدامي سوال بر انگيز روزنامه فرهيختگان آه از سوي دانشگاه آزاد و به سر 
پرستي عبدهللا جاسبي منتشر مي شود، در تمام يكسال گذشته بنابر وخامت 

اوضاع، روزنامه نگارن اصالح طلب را اخراج مي آرد تا به هيات نظارت 
 .اطمينان دهد که در راستاي اهداف نظام گام برمي دارد

اگر چه خودسانسوري به انگيزه روشن ماندن چراغ جرايد، رسمي طول و دراز 
در جمهوري اسالمي است، اما با ظهور دولت احمدي نژاد ، وزارت ارشاد و 

شوراي امنيت ملي رسمي ديگر نيز برقرار آرد و آن هم نامه هاي دستوري مبني 
اين نامه ها حتي به آنفوالنزاي . بر اينكه به آدام مبا حث روز نبايد پرداخت

پرندگان هم مي پرداخت و نوشتن درباره اين بيماري را خالف امنيت ملي مي 
 .دانست

بنا بر منابع موثق، وزارت اطالعات نيزعالوه بر وزارت ارشاد، اين روزها به 
معدود رسانه هاي مستقل فشار مي آورد و آن هم در اين جهت آه به آدام مطلب 

بپردازند و زاويه موضوعات را به گونه اي انتخاب آنند تا منافع نظام تهديد 
 .نشود

تيراژ مطبوعات به گونه اي چشمگير افت آرده است و براي مثال روزنامه شرق 
به دليل افت آيفيت و خود . هزار نسخه به چاپ مي رسيد 100آه زماني بيش از 

. هزار تيراژ ندارد 15سانسوري شديد و حذف نيروهاي حرفه اي سابق، بيش از 
 .اما اين به معني بي خبر ماندن جامعه ايراني نيست

اينترنت، سايتهاي پر بيننده و تلويزيونهاي ماهواره اي جاي مطبوعات را گرفته 
انقالب ايران با انتشار . اند و در جايي نشسته اند آه ديگر قابل توقيف نيست

به نظر مي . اعالميه به ثمر نشست و دوم خرداد در پي انتشار روزنامه ومجالت
 . رسد باز هم بايد منتظر تحوالت بزرگي بود

اعالميه ها و . رسانه هاي اينترنتي و ديجيتال مي توانند حادثه ساز باشند
 .مطبوعات ايراني به اينترنت و فضا آوچ آرده اند

 مطبوعات ايران به اينترنت كوچ كردند
 فرزانه بذرپور 

 
 
 
 

 
 : جرس

روز جهاني مطبوعات در حالي گذشت آه به گفته مير حسين موسوي چندان 
اميدي به باز شدن فضاي مطبوعاتي و شنيده شدن گفته هاي مشفقانه و منتقدانه 

سابقه مطبوعات در ايران از صد و پنجاه سال گذشته است و اگر چه مي . نيست
توان در غرب، روزنامه ها و مجالتي را مثال زد آه سابقه چند صد ساله دارند، 

اما طوفان حوادث در سرزمين بال خيز ايران چنان بوده است آه از مطبوعات 
مستقل کمتر اثری باقی مانده و آاغذهای زرد شده در آرشيو چند آتابخانه تهران 

  . يادگار آنهاست
اعتمادالسلطنه نقل . آغاز جوانمرگي مطبوعات گفته صادقانه ناصرالدين شاه است

می کند که هر روز براي شاه قاجار، مطبوعات اروپا را مي خوانده و ناصر 
الدين شاه خواننده جدي جرايد به حساب می آمده است، شاه قاجار گرچه خود امر 

داده بود تا بنا بر مصلحت روزنامه اي در ايران منتشر شود، اما خود شاه مي 
والبته پيش بيني  ".روزنامه چيز خوبي نيست چون مردم را بيدار مي آند" گويد

شاه آامال درست بود و زمزمه هاي مشروطه از همين روزنامه هاي ممنوعه آه 
  .به ايران مي آمد، برخاست

هنوز يك دهه از مرگ سلطان صاحبقران نگذشته بود آه انقالب مشرو طه در 
. گرفت و جالب اينكه اولين شهداي اين نهضت، از ميان روزنامه نگاران بودند

 .صور اسرافيل به جرم همان روزنامه منتشرآردن در باغ شاه خفه شد
گويا پس از هر انقالبي و اصالحي در ايران معاصر اين روزنامه نگاران بودند 
آه در صف زندان و اعدام قرار مي گرفتند، آنچنان آه حسين فاطمي از معدود 

همراهان دآتر مصدق بود آه به جرم مقاالتش در روزنامه اي آه منتشر مي 
 .آرد، از سوي دربار آشته شد

نيز بهار آوتاهي داشت آه به سرعت جايش را به خزاني برگ ريزان  57انقالب 
 .و زمستاني سخت داد

سال شصت اختتاميه جشنواره مطبوعات بود و دادستاني تهران تقريبا هر آنچه 
ايرانيان در دهه شصت . چاپ مي شد را به جز چند روزنامه دولتي توقيف آرد

اصوال همه چيز را آوپني و سهميه اي دريافت مي آردند و آار به جايي رسيده 
بود آه همين چند روزنامه معدود مثل آيهان و اطالعات هم به سهميه بود و 

صف هاي طويل روبروي دآه ها براي دريافت روزنامه آن هم روزنامه اي آه 
تماما نظريات حكومت را منتشر مي آرد از عجايبي بود آه تنها مي توان در 

 .ايران سراغ گر فت
 

 يك دهه براي ماهنامه ها
باز شدن نسبي فضاي سياسي پس از جنگ هشت ساله و اصالحات اقتصادي 

دهه هفتاد دوران . دولت هاشمي رفسنجاني، جايي براي مطبوعات باز کرد
حكومت همچنان به روزنامه هاي منتقد و مستقل که . شكوفايي نشريات ماهانه بود

هاي  اما بتدريج ماهنامه . به دو گرايش حاکم وابسته نبودند، اجازه انتشار نمی داد
 .تاثيرگذاري شكل گرفت آه مي توانست جريانات متنوع فكري را نمايندگي آند

گرايشهاي چپ روانه داشت و نشريه " جامعه سالم"و " دنياي سخن"ماهنامه 
 .نماينده سكوالرهاي ادبي و سياست ماب بودند" آدينه"و " گردون"ادبي اجتماعي 

هم صداي ملي " ايران فردا"زبان گوياي روشنفكران ديني بود و " آيان"ماهنامه 
گذشته از .مذهبي ها و گرايشات نزديك به نهضت آزادي به شمار مي رفت 

ارگانهاي دو حلقه موازي روحانيان " رسالت"و " سالم"ماهنامه ها، دو روزنامه 
در تمامي اين نشريات مي شد، انتقادهاي تندی به حاآميت و دولت هاشمي  . بود

 .رفسنجاني يافت
شمارگان محدود و جامعه روزنامه نخوان ايراني شايد علت اصلي بود آه 

اما همين رسانه هاي به ظاهر . حاآميت اين تنوع گفتار مكتوب را تحمل مي آرد
 ، دوم خرداد را به وجود آورند و زمينه ساز فكري  76بي اثر توانستند در سال 
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من شک ندارم که اينگونه هنرمندان دق می کنند و : "اکبرخان شهنازی بود گفت 
چرا بايد بدون هيچ سابقه . ساله بود و هيچ مرضی نداشت 62عطا . می ميرند

بيماری سکته مغزی کند؟ مشکالت موسيقی در کشور ما آنقدر زياد است که ما 
. هر وقت به هم می رسيديم ناخودآگاه در باره اين مشکالت صحبت می کرديم

جنگوک برای همين آلبوم آخرش که هنوز به بازار نيامده بسيار تالش کرد تا آنرا 
هزينه های آنرا نيز خود از محل تدريس موسيقی . منتشر کند اما به نتيجه نرسيد

 ."تامين کرده بود
تا کی بايد شاهد باشيم هنرمندانمان يکی پس از ديگری دق : " پيرنياکان ادامه داد 

کنند و بميرند؟ چرا هرگز از جنگوک که مورد تائيد بزرگان موسيقی بود حمايتی 
نشد درحاليکه صدا و سيما همواره کارهای سبک پخش می کند يا آثار خوب را 

تا گله می کنيم می . ناقص پخش می کند و حق و حقوق مولف را هم نمی پردازد
دوست داشتن هنرمند يعنی منتشر کردن اثر . گويند ما هنرمندان را دوست داريم

چرا بايد شجريان و ناظری نتوانند در داخل برنامه اجرا کنند و بروند خارج؟ . او
 ."از بس اين حرفها را گفته ايم، خسته شده ايم از اينکه گوش شنوائی نيست

آقای : "پس از پيرنياکان، محمد رضا درويشی رو به دوست خود کرد و گفت 
پيرنياکان شما خسته نشده ايد که اينهمه سال اين گاليه ها را مطرح می 

من ديگر از اينکه مسئولين را مورد خطاب قرار دهم خسته شده ام و ...کنيد؟
. انتقاد هنرمند اين روزها هيچ ارزشی ندارد. ديگر هرگز اين کار را نخواهم کرد

مگر چند هنرمند ديگر از نسل ما باقی مانده است؟ ما هم به خواست خدا همان 
 ."مسيری را خواهيم رفت که مشکاتيان و جنگوک رفتند

محمد رضا درويشی بی توجهی در ايران امروز به مقوله فرهنگ و هنر را بی  
اين در حالی : "سابقه خواند که با فاجعه پرپر شدن هنرمندان مصادف شده است

است که ما فقط از هنرمندانی که در تهران پرپرمی شوند خبر داريم در حاليکه 
اين وضعيت در ميان هنرمندان مناطق مختلف بخصوص موسيقی دانهای نواحی 

بسيار بزرگتر است و به همان نسبت نيز فاجعه بزرگتری است، چون اين 
 ."بزرگان هيچ جايگزينی ندارند

سخنرانان ديگر اين مراسم، مهدی آذرسينا، علی اکبر شکارچی، رامبد صديف و  
 .شهرام ناظری نيز از وضع موجود برای موسيقی در ايران اظهار تاسف کردند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جنگوگ نوازنده، آهنگساز و پژوهشگر عطاء

 !يادش گرامي باد

 موسيقي دانهاي ايران دق مرگ مي شوند 
 سعيد زندگانی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس 
از همان روزی که رهبر جمهوری اسالمی هنگامی که دولت اصالحات هنوز بر 

سرکار بود و دکتر معين وزير علوم، به او تاخت که چرا اجازه می دهد در 
دانشگاههای کشور موسيقی ترويج شود، می شد فهميد که اين هنر در ماهها و 
سالهای آينده زير فشار قشريون حاکم، روزگاری سخت در پيش خواهد داشت، 

اما نه آنقدر تلخ وسياه که در يکسال گذشته بود و شماری از برجسته ترين 
  !موسيقی دانهای ايران را از دستمان گرفت

 
 چهارشنبه اول ارديبهشت  

همراه استاد شجريان و   استاد جليل شهناز تارنواز بزرگ ايران را برده بودند
دکترمحمد . چند چهره سرشناس ديگر، تا خانه موسيقی ايران را بازگشائی کنند

جنگوگ  سريررئيس هيئت مديره خانه موسيقی ايران آمد و اعالم آرد آه عطاء
سالگی بر  62نوازنده، آهنگساز و پژوهشگر ارجمند موسيقی ملی ايران در سن 

اشک ريزان تعريف  اي  بعد از او داود گنجه. است  اثر سکته مغزی درگذشته
بود آه تلفن منزل زنگ زد آه هيچ  کرد که ساعت دو نيم صبح دوشنبه 

گنجه ای به معاون هنري وزير ارشاد . آند بيمارستاني آقاي چنگوگ را قبول نمي
حداقل ترتيبی بدهيد آه بيمارستانها : آه در نشست حاضر بود رو آرد و گفت

گير مسائل مالي آن خواهد  اعضاي خانه موسيقي را بپذيرند، خانه موسيقی پي
 .بود

  
 هق هق شجريان و نامه مشکاتيان

  
هق  اي نشسته بود، نتوانست طاقت بياورد و هق آه تا آن لحظه در گوشه شجريان
آهنگساز و خواننده و  عبدالحسين مختاباد نحوي آه سيد به  اش شروع شد گريه

آرد و به يكي از  وي را همراهي آانون آواز خانه موسيقي عضو هيئت مديره
مختاباد شرح می به نوشته خبرگزاری مهر،  .ها برد تا بتواند آرامش آند اتاق
سن و سال  نداشت و هم گفت جنگوگ هم سني استاد در حالي آه مي:داد

بود و چرا بايد چنين زود وبا چنين وضعيتي از دست برود، از ) مشكاتيان( پرويز
 ...چشمانش سيل اشک فرو می ريخت

جنگوک آخرين چهره از قافله بزرگان موسيقی بود که در يکسال گذشته روی  
علی . شد" دق مرگ"در نقاب خاک کشيد، يا به قول دوستش داريوش پيرنياکان 

شقايقها در لرستان با يک باران می رويند و "اکبرشکارچی نيز گفته بود که 
چنگوک هم مثل شقايقهای لرستان زود پرپر . يکروزه با يک باد پرپر می شوند

پيش از او استاد فرامرز پايور فوت کرد و اول پائيز پرويز مشکاتيان در ." شد
 .سالگی چشم از جهان فرو بست 55

بر جای مانده است که خرداد  30و به تاريخ  از مشکاتيان نامه ای به خط خود او 
خشم و اندوه اين موسيقی دان صاحب سبک و برجسته را از دولتی که سرکار 

تنابندگانی می بينی که ترغيبشان موجب تشويش و : "...آمده نشان می دهد
آقای احمدی نژاد در ميان پراکنده . تکذيبشان مايه تشويق و شادمانی می گردد

گوئی های تاريخی که به لطف خداوند منان کم هم نيست، فرموده بودند که 
واقعا باعث خفت و خواری هنرمندان اين مرز و بوم بود . هنرمندان بزغاله اند

 ."اگر مقبول چنين موجودی واقع می شدند
  

 هنرمندان دق می کنند: پيرنياکان
ارديبهشت از سوی خانه موسيقی در  8در مراسم هفت جنگوک که چهارشنبه  

برگزار شد، همه بزرگان موسيقی که صحبت ) سيدخندان(فرهنگسرای ارسباران 
داريوش پيرنياکان آهنگساز و . کردند، حرفهايشان لبريز از درد و گاليه بود

 نوازنده تار که از دوستان نزديک چنگوک و همدوره او نزد شادروان علی 
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با اينکه شبهه ای نيست که . مآمنی است تا بلکه انها را از اسيب بدور نگهدارد
را بزعم خود تعبير کرده اند، امروز هيچيک " قانون"همه فرقه ها همواره 

تعريف نظام را در قانون اساسی نيافته و با استخراج رکنی از ان اساسنانه از 
 . منزلتی مافوق قانون داده اند -به واليت فقيه  -کالبدش بدان 

را شنيده، يا الريجانی " صدای پای استبداد"کسانی چون مطهری که بقول خودش 
که در قم دخيل بسته و از روحانيت استمداد ميطلبد، و يا سردار معزول سپاه، 

محسن رضايی، که با وقوف کامل به امکان واقعی حاکميت مستقيم نظاميان، ولی 
قلمداد " ازادی و استقالل"فقيه و روحانيت را بعنوان اخرين سنگر حفاظت از 

ميکند، همگی با مطلق کردن جايگاه خامنه ای خود ناخواسته درحال هموارکردن 
در برابر اين طيف، گرايشات ديگری قد . زمينه های اضمحالل خويش اند

برافراشته اند که اصال تاروپود وجودی و تفکرشان بر اساس حکومت مطلقه 
هرچه هاله مقدسی که بدور خامنه ای کشيده شده . خليفه وقت استوار شده است

" عقل کل"پررنگ تر شود، و هرچه اگاهی کاذب بيشتری در مدح و ثنای يک 
توليد گرددد، بردامنه نفوذ ايديولوژيک مردگان زنده شده ای چون فرقه شيخيه و 

در اين ميان اتشبياران معرکه، همچون . حجتيه و امثالشان افزوده ميشود
عسگراوالدی ها و يا حتی احمدی نژادها، پس از ايفای نقش يا نهايتأ به بيرون 

 . پرتاب ميشوند و يا در مسير سيل معلق خواهند ماند
در حال حاضر اين دسته بندی ها چنان در تب و تاب تعارضات درونی خود 

گزينه ای صرفا ذهنی است که با " واليت پذيری"غوطه ورند که نميفهمند اين 
خواستهای جامعه مدنی ايران بيگانه بوده و از ذهنيت ناخرسند و معترض 

درعين حال خودفهمی فقيه معظمی که عروج . عمومی بشدت سبقت گرفته است
کرده باشد و از عرش برانسانهای خاکی نظر کند، حاوی چنان بيگانگی خود 

بی هويت و فاقد شعور ادراک " توده ای"فريبنده ايست که اجتماع را بسان 
بی روح و فاقد اراده، الزم و ملزوم " مردمی"و " اراده مطلق"وجود يک . ميکند
. و همسان است" صغير"اجتماع برای قيموميتش مستلزم احادی " قيم. "همند

اما اين . گله وار افراد متحقق شده است" برابری"دراين اجتماع موهوم اصل 
فقهايی با واقعيت وجودی و کيفيت اجتماع متنوع و غنی ما که " ايده ال"اجتماع 

ظرف يکسال اخير درخالل مبارزاتش رشدی بی سابقه داشته، غيرقابل انطباق 
، گروههای ضربت و "لباس شخصی ها"چنين جامعه ای را فقط دربين . است

يعنی در جمعيت افرادی بی جان و . ميتوان سراغ گرفت" حزب اله"دسته های 
 -اراده فقيه  -اتمی شده که بسان کميتی محض و بواسطه عاملی بيرون ازخود 

ای که از مضمون "وظيفه"انان به صرف . انسجام و التيام درونی پيدا ميکنند
خود اگاهی اخالقی و وجدان حقيقی تهی شده باشد است که انجام وظيفه می 

 . انان فاقد روحی زنده بوده، خدمت گزارانی مطيع و سرسپرده اند. نمايند
است و منشأ مشروعيت خود " امام زمان"قدرت بی حد و حدود فقيهی که نايب 

را پروار ميکند که منش و " کيش شخصيتی"بداند، درعين حال " عالم غيب"را 
خويشتن حقيقی وی را مفلوج کرده و از او شخصيتی صوری می سازد تا در 

خود اين فقيه همچون جماعت . خود اگاهی تنومندش بر عالم هستی سروری کند
لذا دشمن ازادی . مسخ شده ای که از او تابعيت ميکنند، فاقد روحی ازاد است

اجزای اجتماع که در قدرت " معنوی"است و توانمنديش نه در اتحاد و اجماع 
 ! ايران است" لويتان: "انهدام فرديت و استقالل وجود انهاست

 
 " اخالقی"اراده مطلق فقيه درسراشيب انحطاط  - ٢
 ) هگل" فلسفه حقوق"با الهام و استخراجی از (

 
يکی از خدمات بزرگ هگل اينست که جايگاه حقيقی اخالقيات مدرن را تبيين "

 مارکس، نقد فلسفه حقوق هگل  --." کرده است
 قلبی که برای سعادت بشر درطپش بود به خشم يک خود بينی عصيان زده، "

هگل،  --   ."به اگاهی غضبناک نجات خويش از انهدام مبدل ميگردد
 پديدارشناسی روح 

مترادف باشد " نيکی"اراده ذهنی تازمانی ارزش و منزلت دارد که با فضيلت و 
اما . است" اراده"در واقع نيکی، جوهر راستين .و تحقق نيکی را هدف خود بداند

، نيکی هنوز جوهری کلی و انتزاعی دارد که در )سوبژکتيو(در اراده ذهنی 
درعين حال ايده نيکی برای . و نامعين تجلی يافته باشد" مثبته"هيأتی عام، 

اراده به وحدت " مفهوم"تحققش نيازمند اراده ای خاص و معين شده است که با 
، حيات "حق"و " سعادت"دراين وحدت، عرصه های متباينی چون . رسيده باشد

منفصل، مستقل و بيگانه از يکديگر خود را رفع کرده و به انسجام و اتفاق 
و مقصد جهان " هدف غايی"يعنی ازادی تحقق يافته که بدينسان " نيکی. "ميرسند
 ، مافوق "حقی مطلق"خود نيکی، همچون . است

 انحطاط اخالقي در ضمير اسالم سياسي 
 علی رها

 
 اخبار روز

اين پراکندگی به سلطه فرقه ای واحد منجر خواهد شد که " منطقی"اينکه روال 
با اتکأ به قهر نظامی سپاه تمام مراکز متعدد قدرت را تارومار کند، و يا بواسطه 
تعميق و گسترش جنبش اجتماعی يکسال اخير کل نظام سقوط کند، ازپيش مقدر 

قدر مسلم اينست که همگی اين فرقه ها دولتگرا و اقتدار طلبند، . و معلوم نيست
و درحال حاضر هريک برای باقی ماندن در دورن نظام، با برداشتهای خاص 

 ...خود، دست بدامان مقام معظم رهبری شده اند 
 اگاهی متشتت حاکميت اسالمی -خود - ١
نه به اعتبار رآی و نظر ... يک زعيم روحانی خود را بخودی خود زعيم ميداند"

علی  --." و تصويب جمهور مردم و اين مادر استبداد و ديکتاتوری فردی است
 شريعتی، مذهب عليه مذهب 

سنگ سياهی بی شکل و : اين موجوديت نهانی هنوز بسان ظلماتی بسيط است"
 هگل، پديدار شناسی روح ]." حجراالسود[ايستا 

سال کماکان درحال دگرديسی بوده و شکل  ٣١رژيم سياسی ايران بعداز گذشت 
با اينکه تظاهر به اقتدار ميکند، دايمأ درحال . نهايی خود را پيدا نکرده است

واقعيت وجودی اين نظام از . پوست انداختن بوده و فاقد انسجامی درونی است
ابتدا در بر دارنده فرقه های متعددی بوده که بعضأ در مواجهه با تحوالت و روند 

عينی جامعه ايران، اين فرقه ها را نسبت به انچه نميخواهند خوداگاهتر کرده 
تصويه حسابهای گروهی و شخصی و جدالهای اشکار و نهان، همواره . است

فرايند درونی اين تعارضات، و نيز . جزو الينفک حيات سياسی ان بوده است
رويارويی با معضالت و نارضايتی های داخلی و تخاصمات بين المللی، درهر 
. دوره فرقه ای را غالب و فرقه های ديگر را حذف، خنثی يا مغلوب کرده است

از قلع و قمع نيروهای چپ غير مذهبی در اوان انقالب که بگذريم، اين تصفيه ها 
، تا تارومار کردن مجاهدين و )نهضت ازادی(با حذف گرايش فکری بازرگان 

بعد از گذشت سالها، چند و چون و عامالن ترور . گروه فرقان اغاز گرديد
 . دستجمعی رهبران حزب جمهوری اسالمی هنوز مورد شک و ترديد است

بااينکه فرقه های درونی نظام هر يک برای خود کمابيش ساز و برگی مادی و 
دنيوی فراهم ساخته اند، با اينحال شايد ساده گرانه باشد که هرکدام را مستقيما به 

همچنين، توسل به تحوالت انقالب . قشر يا طبقه اجتماعی معينی مرتبط ساخت
درميان اين فرقه های . فرانسه و انطباق ان با شرايط ايران، تجريدی محض است

ناهمگون نه ژاکوبين ها و روبسپيری در کار بوده و نه کسی يا جريانی دوره 
سال بلحاظ  ٣٠بهر حال اين فرقه ها طی . را نمايندگی کرده است" ترميدور"

عنصر مادی نيز دستخوش تغيير و تحول شده اند و لزومآ نميتوان خاستگاه مادی 
 . ماقبل انقالب انها را با شرايط فعلی منطبق کرد

اما انچه غيرقابل انکار است، وجود يک بلبشو و اشوب فکريست که درحين طرد 
. ، تازه وارد مرحله جديدی شده است"کشتی نظام"جريانات اصالح طلب از 

داده اند، دراينست که بعد " معتدل"وحشت بسياری از اصولگرايان که بخود لقب 
انها پس از حمايت فعال از احمدی نژاد و انتقاد از . ست"ما"نوبت " انها"از 

حتی . ، موقعی به تکاپو افتادند که تاحدی کار از کار گذشته بود"سران فتنه"
برجسته کردن مداخله قدرت های خارجی در ايجاد مبارزات عمومی و خطر 

جريانی که فعال بر . جنگ نيز نتوانست در ميانشان سريش اتحادی بالفعل باشد
مرکب قدرت سوار است، ظاهرآ خود را بی نياز از وحدت ميداند، و بلحاظ ديد 

اغراق اميزی که از توانمندی خود دارد، نه فقط هجمه خود را بسراغ رفسنجانی 
و حزب کارگزاران فرستاده، بلکه با بی اعتنايی به نظرات و خواستهای 

افراطيونی که عليه خاتمی . ، در صحنه سياسی يکه تازی ميکند"اعتداليون"
در مخالفت با رفسنجانی زمينه های قدرت  ٨۴کردند و سپس در انتخابات " قيام"

يابی احمدی نژاد را فراهم ساختند، امروز با حذف اصالح طلبان خود تحت فشار 
در درون هر يک از . اما اين انتهای کار نيست. قرار گرفته و به تقال افتاده اند

اين قلندران . شعبات همين اصولگرايان تجزيه شده نيز تشتت و تفرقه حاکم است
سياسی هرکدام يکپا صاحب نظرند و هر يک برای جمع و جور کردن اشفتگی 

 . نظام، راه خروجی اقامه ميکنند
اين پراکندگی به سلطه فرقه ای واحد منجر خواهد شد که با " منطقی"اينکه روال 

اتکأ به قهر نظامی سپاه تمام مراکز متعدد قدرت را تارومار کند، و يا بواسطه 
تعميق و گسترش جنبش اجتماعی يکسال اخير کل نظام سقوط کند، ازپيش مقدر و 

قدر مسلم اينست که همگی اين فرقه ها دولتگرا و اقتدار طلبند، و . معلوم نيست
درحال حاضر هريک برای باقی ماندن در دورن نظام، با  برداشتهای خاص 

 ولی فقيه اکنون در حکم . خود، دست بدامان مقام معظم رهبری شده اند
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لذا درعوض ماهيت حقوق، قانون، وظيفه و اخالق، . خويش تعبيير ميکند
ما دراينجا به مرحله سفسطه . خاليی را جايگزين ميکند که سراسر پليدی است

گری مطلقی می رسيم که با تکيه به قدرت تفاوت خوب و بد را مضمحل 
معيار . عوامفريبترين افراد ادعا به زهد، پاکدامنی و دينداری ميکنند. ميکند

همه چيز اتوريته واليت فقيه ميگردد؛ اتوريته ای که خود را بصورت نايب 
 اين نوع ذهنگرايی محض . متظاهر ميسازد" خوبی"و مالک و ارباب " خدا"

مفهوم خود را از دست " ايمان"بخصوص درمواقعی حادث ميشود که حتی 
 . داده باشد و جای خود را به بطالت و پوچی سپرده باشد

 
پس وقتيکه وجدان و نيکی درانتزاع و بيگانه ازهم، هريک درخود تنيده باشد و 

بسان تماميتی مستقل از ديگری شکل گيرد، يعنی وقتيکه ذهنيت و عينيت در 
دومنظومه متباين قرار گرفته باشند، وضعيتی ايجاد ميگردد که افرادی مسخ 

ثابت و اهنين " نظمی"شده برای فرار از مسوليت و دغدغه وجدان به 
اما همانطور که . روميکنند که اگاهی سرگشته شان در ان اسکان بگيرد

ميدانيم، اين نظمی است که از مضمون عينی تهی شده، ازادی را منکوب کرده 
حفظ اين نظم، به غايتی درخود . و متجاوز به حقوق فردی و اجتماعی است

برای همين وقتيکه با فوران جنبشی خودپو روبرو ميشود که . تبديل ميگردد
درصدد احيا وجاهت جامعه مدنی است، عصيان زده شده و به اجتماع کاذب 

ميکند تا از انهدام خويش جلوگيری " وظيفه"حاميان برزخی خود حکم به 
جوهر " اخالقی"اما فاقد مفهومی حقيقی است؛ خوداگاهی " وظيفه"اين . نمايد

وظيفه فطری شده، اساس تصميم گيری انسان اگاه و خودسرنوشت . ان نيست
سازی است که به خاستگاهی اخالقی عبور کرده و انرا با اخالق جمعی، يا 

 . زندگی اخالقی، گره زده است
 

به وحدت ميرسند، يعنی وقتيکه " ذهن"و " عين"فقط در چنين حالتی است که 
که متصل به اراده ذهنی " معنويتی. "وجدان فردی با اصل ازادی پرشده باشد

معنويتی که در . ، يعنی به ازادی انسانی پی نبرده است"معنويت"باشد به ذات 
معلق باشد، بر شالوده ای اخالقی استوار نيست ونميتواند فعليت " حق"ورای 
بمعنی انکشاف مفهوم ازادی و فعليت يافتگی اش در " هستی اخالقی. "پيداکند

پا به عرصه " نيکی"دراين مرحله، . جهان واقعی و طبيعت خوداگاهی است
يعنی . حيات گذاشته، بواسطه کنش خوداگاهانه و ازاد مردم ميسر گرديده است

خوداگاهی انسانی شالوده و هدف خود را دران يافته و درتالش فعليت بخشی 
حقوق فردی و . قرين يکديگرند" وظيفه"و " حق"دراينجا . بدان است

انوقت . برخورداری از وجدانی ازاد، درچنين جامعه ای به واقعيت ميرسند
 ... ، تجسم ازادی فعليت يافته ميگردد"زندگی اخالقی"

 
 و اما انکه بخل ورزيد و خود را بی نياز ديد "

 و نيکو را به دروغ گرفت 
 بزودی راه دشواری به او خواهيم اموخت 
 "الليل"قران، سوره  --   ."و چون هالک شد، مال او به کار نمی ايد

 
 
 
 
 

بوده و براهداف جزيی و محدود سعادت ارجهيت ) مثل حق مالکيت(حق انتزاعی 
 . دارد

" حق"اين . و ضمير فردی بمنزله درونی کردن ابعاد معين نيکی است" وجدان"
عالی من است که با توان شخصی ام و با اتکأ به قوه بصيرت خودم نيکی را 

نقطه . است" صوری"اما اين حق بلحاظ خصلت ذهنی اش هنوز . ادراک کنم
لذا . بدان واصل شده باشد" عينيت"مقابلش حقی است که خرد با ميانجيگری 
. و هم يک سليقه شخصی باشد" حقيقی"بخاطر مضمون صوری اش هم ميتواند 

وجدان حقيقی ان حالتی است . دراينجا عينيت و ذهنيت هنوز به وحدت نرسيده اند
، وجدان هنوز از "اخالق"دراينصورت، يعنی درمرحله . که نيکی را اراده کند

مع الوصف، وجدان هرکس پناهگاهی است که . محتوايی عينی بهره مند نيست
نبايد به حريم ان تجاوز کرد، صرفنظر از اينکه اين وجدان فردی مقاير يا مويد 

 . ايده و مفهوم واقعی وجدان باشد
فاقد ازادی باشد و يا باور خودرا به حق و نيکی " واقعيت بيرونی"درزمانهاييکه 

از دست داده باشد، ضمير فردی انسانهای صالح و بهتر، به درون خزيده، 
زهد و . (درخلوت درون برای خود مامنی ايجاد ميکنند و بدانجا پناهنده ميشوند

تصوف را درشمار چنين وجداان درونگرايی ميتوان بحساب اورد که در زندگی 
اين درخود !) من درکمال اسارت ازادم: برپا ميکند" دنيايی ايده ال"درونی فرد 

. نقب می زند" ايمان"فرورفتن بدور از ميانجيگری ناجيان زمان، مستقيما به 
ازانجا که عقيده شخصی را جايگزين تمام معيارهای جامع قرار ميدهد، 

درمواقعی ظاهر ميشود که دنيای بيرونی، چه بواسطه قانون يا دين، دنيای 
 . سرکوبگر، بهره کش و تهی شده از روح و وجدان اجتماعی شده باشد

اما چنانچه اين ذهنيت فردی از درون خروج کند و در پيوند با اذهان برون زده 
ساير مردمان درجنبشی اجتماعی تجسم يابد، بواسطه تالش و فعاليتش واقعيت 

ولی . استبدادی را نشانه رفته و دوباره امکان و پتانسيل عينيت يابی پيدا ميکند
چنانچه اين ذهن درونگرا باقی بماند، اگر تمام تعينات بالفعل را درخوداگاهی 

يعنی هم ميتواند : فردی تحليل برد، به نقطه عطفی ميرسد که خصلتی دوگانه دارد
به اصلی کامل نايل گردد و هم ميتواند اراده شخصی را برفراز عالم هستی 

می " پليدی"اين لبه پرتگاهی است که فرد را دراثر لغزش به ورطه . برنشاند
. هم نيکی و هم پليدی سکنی دارند" مستقل"پس درخوداگاهی منفرد و . رساند

پس . منشا پليدی هم درست درهمين اعالم استقالل از واقعيت بيرونی نهفته است
" خصوصی"يا بايد از خوداگاهی . فرد دراينجا با تضادی درونی مواجه می شود

" يقين. "به خرد اجتماعی گذر کند و يا اجتماع را قربانی منافع خصوصی نمايد
را اراده " عموميت"شخصی که خود را اساس همه چيز بداند، يا منافع جمعی و 

ميکند، و يا محتوی محدود و معينی را برجسته کرده، خواستار تحقق ان می 
" همزاد"اين دو، نيکی و پليدی، . است" پليدی"اين گزينه دومی بمعنی . شود

اين فعاليت فردی . نيکی درتداخل و تعارض با پليدی معنی پيدا ميکند. يکديگرند
و جمعی برای رفع پليدی است که به نيکی قوام و مفهوم می 

                                                                                      .بخشد
نام ان اراده ای که خاستگاه محدود و تنگ نظر خود را برديگران تحميل ميکند، 

اما چنانچه اين باور را بخود هم بقبوالند، به ورای . است" عوامفريبی"
. می انگارد" مطلق"عوامفريبی رفته و به مرحله ای ميرسد که اراده فردی را 

اين انتزاعی ترين و نهايی ترين شکل بروز پليدی است که پليدی را به نيکی 
اين ان مرحله ای از پليدی است . تعبير ميکند و خاستگاه انها را باژگون ميسازد

يعنی نيک جلوه ! که درايران امروز ما درمقام کبريايی فقيه بدان حصول يافته ايم
شايسته ذکر است که دهنيت فردی لزومانبايد وجدانی ناپاک داشته . دادن پليدی
عوامفريبی دراينست که که عالوه بر . بدی دست به عمل بزند" نيت"باشد و با 

نيت، باطل را دراذهان خوب جلوه گر کنی و خود را درظاهر پاک، باوجدان و 
در اين . و سپس تمام تعينات را به اراده فردی وابسته کنی. منزه نشان دهی

استحاله پليدی به نيکی، ميتوان ذهنيت واليت پذيرانی را ديد که توسل به مقام و 
 . اتوريته يک شخص، يک فقيه يا يک سلطان را اصل راهنمای خود قرار داده اند

اين توسل به اتوريته بعنوان مرجع و کالم اخر، ذهنگرايی محضی است که به 
فرض انکه نيتی پاک داشته باشد، بواسطه مسخ کردن نيکی و تبديلش به ماهيتی 

دراين حالت، اتکا و . مجرد، تفاوت بين خوبی و بدی را بکلی ازميان برميدارد
چنانچه چنين افرادی در اريکه قدرت . ايمان به قدرت فقيه برای فرد کافی است

را دردست گيرند، انرا به سليقه و باور خود وضع و تفصير " قانون"باشند و 
ميدهند، حال چه اعتبار چنين قانونی را به دولت " مطلق"کرده و به ان خصلتی 

 ." خدا"نسبت دهند و چه به 
نقطه اوج اين ذهنگرايی دراينست که خود را مرجع نهايی، واضع و قاضی 

 حتی به ورای قانون رفته و انرا به ميل " فرد"دراينصورت . حقيقت بداند
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وظيفۀ اصلی نيروهای جامعه ی در اين تصوير، . برآورده کردن آن مطالبات را
، و بسيج برای کسب آن طرح مطالبات صنفی و گروهی خودجمع آوری و مدنی 

مطالبات از طريق چانه زدن و فشار گذاشتن بر قدرت سياسی، يعنی حاکميت و 
اختن شرايطی است که امکان در مقايسه، جامعه سياسی مسئول س. استاحزاب 

بايد تاکيد کرد که در اينجا نقسيم کار صرفًا (تحقق چنين مطالباتی رامهيا می کند 
در حوزه مديريت کالن کشور، سياست و کشورداری، که در دولت و احزاب 

 .)تجلی می يابد، مورد نظر است
 جامعه ی مدنی اهرم اصلی جنبش دموکراسی خواهی استدر اين چهارچوب،  

آن وظيفه ی اصلی و جامعه سياسی مديريت کالن اين فرآيند را به عهده دارد و 
جلب نظر سازمانهای مدنی و متحد کردن آنها در وسيع ترين جبهه ها برای پيش 

از همين رو، سازمان سياسي . برد پروژه های کالن سياسی و کشورداری است
فشرده سخن آن که تعيين .  ، و نه از جنس سازمانهای مدنی.از جنس دولت است

هدف کالن جنبش، و تدوين استراتِژی کالن برای رسيدن به آن، و هدايت گام به 
اين . گام استراتژی تا موفقيت کامل وظيفه و مسئوليت جريانات سياسی است

 . کارها وظيفه جامعه مدنی نيست
از يک سو شاهد پر کردن خالء سياست . در ايران، اّما، کار بر عکس شده است

از طرف فعالين جامعه مدنی از جمله روزنامه نگاران، زنان، داشنجويان و 
هستيم و از سوی ديگر، شاهد مهاجرت وسيع سياسيون به حوزه . . . دانشگاهيان

سياسيون به جای مسئوليت پذيری و پاسخگوئی در .  سرسبزتر جامعه مدنی
برابرکارنامه نه چندان برازنده خود، و به جای کوشش برای بازآفرينی و تکامل 
حوزه سياست، راه حل را در مهاجرت گروهی به جامعه مدنی و  مصادره ميوه 
های مبارزات مدنی جستجو می کنند، به ويژه هنگامی که موفقيت نسبی جامعه  

انگيزه برای اين ) کمپين زنان و جوانان و کارگران" مثال( مدنی در دوره اخير 
نتيجه اين کار برای هر دو گروه ضايعه بار . مهاجرت جمعی ايجاد کرده است

سياسيون بايد به جای مهاجرت به حوزه مدنی، پاسخگوی نياز های جامعه . است
سياسی باشند و بکوشند نقش شايستۀ خود را در حوزه سياست بازی کنند تا اين 

 . حوزه به تدريج بازآفرينی شود
 
٣ 

 دمکراسی سازی و دوران گذار 
روايت هر . امروز مهمترين وظيفه سياسيون ايران ترسيم تصويری از گذار است

است که  »روايت گذار«نيرو از گذار چيست؟ منطق اقدامات ما تنها درون يک 
به همين دليل هر عمل ديگر سياسيون از اين به بعد بايد تابع اين . معنی می يابد

هدف : در روايت گذار حداقل سه فاکتور بايد روشن شود. باشد »روايت«
استراتژيک، راه رسيدن يا استراتژي رسيدن به آن هدف، و چگونگی شکل دادن 
به عامل و حامل که قرار است بر دوش خود هدف را دنبال و فرايند را مديريت 

چند گرايش عمده در سازمان ها و فقدان روايت منطقی گذار ناشی از وجود . کند
 . استسياسيون ايران 

 
مقوله ای بنام برای اين گروه . بدون گذاردموکراسی خواهان گرايش –الف 

وجود ندارد يا اگر هم وجود دارد پس از سرنگونی جمهوری اسالمی دوران گذار
تا  فرارسيدن آن . می شوداغاز  با يک رفراندم و يا تشکيل مجلس موسسان 

روز، اين گروه برای خود هيچ گونه مسئوليتی قائل نيست، مگر تکرار خواست 
به خودی  ها خواست اين گروه طرح  تصوربه . های نهائی مانند سکوالريسم

کوچک ترين طرحی به سرنگونی حاکمان خواهد انجاميد و به اين ترتيب خود  
برای اين که فاصله امروز تا روزی که به هدف خود برسد چه بايد کرد ارايه 

التفاتي هم به سازماندهي  گذار مسالمت آميز که به فروپاشی مملکت . نمي دهد
اين گروه انرژی اش را يکسره صرف آمادگی برای دوران . منجر نشود ندارد

 .پس از سرنگونی می کند تا اين بار آماده باشد
   
اين گروه دمکراسی خواهان . هميشه در حال گذار دموکراسی خواهان - ب

برای آن مطالبات  - -حداقلی است که فرايند گذار را ابدی و بی پايان می داند 
،  پيش که پله های ان تک تک بايد پيموده شونددارند سلسله مراتبي شبيه نردبان 

زيرا . اما تعداد پله ها بی نهايت است . به نقد ساختار حکومت برسداز آنکه 
و از آنجا که نظام اجازه پله های . باشند »منطقی و قابل دسترس«بايد مطالبات 

کارساز و مناسب و معنی دار را نمی دهد، بنا براين منطقی آنست که زمان بی 
امکان برآورده تا زمانی که  ، به عبارت ديگر . نهايت را برای گذار پذيرفت

نباشد ، نبايد مطرح شود و ای در چهارچوب ساختار حکومت  خواستهشدن 
 .استمترادف راديکاليسم ی، ساختارخواسته های فراسخن از بنابراين 

پروژه ی روشنی برای گذار ندارند، بدون گذار هيچ اگر دموکراسی خواهان 
 پيمودن گام به گام نردبان هميشه در حال گذار، پروژه دموکراسی خواهان 

 جايگزيني دمكراسي خواهي: انحالل سياست
 با دمكراسي سازي 

 رضا سياوشی ، اميرحسين گنج بخش
 
 
 
 
 
 

 
نوشتار سياسيون اپوزيسيون اند، و از همين رو سوزنی ) ١(خطاب اين پنجمين 

 . به خود نيز بايد به شمار آيد
آميخته کردن دمکراسی سازی و  مهمترين ضعف نيروهای سياسی در ايران

مطالبه «آخرين تجلی اين آميختگی محور شدن گفتمان . دمکراسی خواهی است
از طرف سياسيون، و فراموش کردن تقسيم کار اجتماعی ميان جامعه  »محور

برای جامعه مدنی بستری  »مطالبه محور«گفتمان . مدنی و جامعه سياسی است
طبيعی و مناسب برای قاعده مند کردن بخش مهمی از تالش های صنفی آنها 

. اما همين گفتمان در حوزه سياست را بايد به معنی انحالل سياست دانست. است
و انحالل سياست در اپوزيسيون، خواسته يا ناخواسته، خامنه ای را تنها سکاندار 

 . در امور کالن کشورداری کرده است
 
١  

مدعيان سياست در اپوزيسيون، امروز چنان شيفته دمکراسی خواهی خود گشته 
اند که از دمکراسی سازی غافل شده، و در نتيجه فراموش کرده اند که مبارزه 

)  Agency(نيازمند هدف استراتژيک، استراتژی رسيدن به آن هدف، وعامليت 
با فقدان هدف و استراتژی، سياسيون اپوزيسيون به حوادث پس از کودتای . است

انتخاباتی بهت زده نگريستند، و تنها اميدشان آن بود که  شايد خيابان تکليف 
سياسيون در قبال اين جنبش شگرف نتوانستند نقش ويژه . حکومت را يکسره کند

، رهنمودهای تاکتيکی ، يا »اخالقی«ای برای خود بيابند، مگر ارائۀ درس های 
آنها از وظيفه اصلی خود که . حداکثر نقشی در حد مديريت صحنه تظاهرات

بهانه ها . همانا ارائه چشم انداز و هدف و راهبرد و رهبری است کوتاهی کردند
خود گونه ای  " احتراز از خشونت "عده ای با اين تصور که . فراوان است

. استراتژی است، نيازی به تعيين هدف و استراتژی برای جنبش سبز نمی بينند
برخی ديگر سياست را به سطح مسائل جزئی تقليل داده اند و با اين تئوری به 

در مجموع، سياسيون ما با . جای هدف گذاری، نقش هدف گريزی را برگزيده اند
سياست صبر و انتظار بيش از ساختن دورنما و استراتژی روشن برای جنبش 

 .سبز طفره  رفته اند
براستی وظيفه سياسيون در قبال سرنوشت کشور ايران چيست؟ حداقل می توان  

يک پرسش در حوزه داخلی و يک پرسش در حوزه خارجی را برای پاسخگوئی 
در عرصه داخلی با سرنوشت جنبش سبز و نقش آن در . سياسيون برجسته کرد

هدف . گذار به دمکراسی، و چگونگی هدايـت و ساماندهی آن روبرو ايم
استراتژيک جنبش سبز کدام است و چگونه می خواهد به اين هدف دست يابد؟ در 

عرصه خارجی پرسش اصلی مربوط به بحران هسته ای و بحران امنيتی ناشی 
آيا . بحرانی که حتی خطر حمله اتمی به ايران را پيش کشيده است. از آن است

سياسيون وظيفه ای درقبال مديريت اين بحران برای خود قائلند؟ راه حل آن ها 
 برای بحران اتمی چيست؟ 
در اين دو پرسش کالن جامعه ايران، نه تنها  حداقلبه نظر ما، تنها کسانی که 

حرفی برای گفتن ، بلکه راه حل، و برنامه عمل و اقدام دارند، قادر خواهند بود 
پروسه انحالل جامعه سياسی را متوقف و به باز سازی و بازآفرينی آن کمک 

 . کنند 
 
٢ 

 تفکيک کار اجتماعی به دو حوزۀ سياسی و مدنی
و تخصصی شدن آن اجتماعی يکی از مشخصه های جوامع مدرن، تقسيم کار 

در يک مدل ساده و با کمی تسامح، می توان نوعی تقسيم کار کلی و ساده  . است
در اين تقسيم . را ميان دو جامعه سياسی و مدنی در حوزه کشورداری قائل شد

 جامعه مدنی مطالباتش را مطرح می کند و جامعه سياسی راه حل و برنامه برای 
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است؟ هدف استراتژيک جنبش سبز از نظر آنها چيست؟ چه استراتژی برای 
رسيدن به آن هدف پيشنهاد می کنند و کدام اقدامات را برای پيش برد آن 

 استراتژی کارآ می دانند؟
 

اگر چنين نکنند بايد فرض کرد که سياسيون ما توقع دارند که در ايران هم مانند 
عراق و افغانستان، جامعه سياسی غرب يا آمريکا خالء جامعه سياسی ايران را 

کوتاهی در باز سازی جامعه سياسی ايران به معنی تکيه بر جامعه . پر کنند
، هر )يا ضعف آن(فراموش نکنيم، با نبود جامعه مدنی . سياسی خارج است

 .  کشوری می تواند ادامه حيات  دهد، اما بدون جامعه سياسی،فروخواهد پاشيد
=-=-=-=-=-=-=-  
 :چهار نوشتار پيشين 

 نقشه راه گذار گام به گام به دمکراسی: کمپين انتخابات آزاد  – 1
21027=essayId?jsp.article/com.rooz-akhbar.www://http 

 
 نه از جنبش سبز روايت آزادی خواها: کمپين انتخابات آزاد   – 2

24473=essayId?jsp.article/com.rooz-akhbar.www://http 
 
 برای شکفتن جنبش سبز و مقابله با شکافتن آن:کمپين انتخابات آزاد – 3

25540=essayId?jsp.article/com.rooz-akhbar.www://http 
 
 موسوی، تجلی تقسيم کار نانوشته در جنبش سبز ١٧بيانيه شماره  -4

26401=essayId?jsp.article/com.rooz-akhbar.www://http 
   
 
 

 . می بينندتی ممکن حکوميکی از جناح های به پيش کسوتی ، تنها  مطالبات را
استوار نظام بر ايمان به جناح  اصالح طلب اين گروه به ناچار اجماع تئوريک 

 .است
  
اين گروه با دگرگون . حکومتی هستندگروه سوم شبه دموکراسی خواهان   - ج

الفاظ، معنی دمکراسی را دگرگون کرده است تا بلکه بتواند نظام جمهوری 
. اسالمي را نوعی دمکراسی، و قانون اساسی آنرا به نوعی مترقی نشان دهد

، همان جناحی حکومت را تشکيل می دهندصالح طلب جناح ااعضای اين گروه 
شبه دموکراسی خواهان . )بند قبل(اندورد توجه دموکراسی خواهان حداقلی که م

ملتزم به قانون اساسی هستند و مشکلشان با حاکمان نه ساختار سياسی واقتصادی 
مطالبات و خواست برخی اينان . جامعه، بلکه تفسير نادرست از اين قوانين است

، گهگاه به دادن ها را در چهارچوب قواعد و ملزومات نظام مطرح می کنند و
هيچگاه پاسخگوی وعده های د، اما هم دست می زننجالب و جذاب وعده های 

از پاسخ به اين پرسش که کدام فرد و نهادي مانع اجراي اين وعده خود نيستند، و 
نتيجه آن که همچون دو گروه ديگر گام موثري در جهت . هاست طفره مي روند

 .ساختن دموکراسی برنمی دارند
  
۴ 

 .لزوم باز سازی جامعه سياسی در پرتو جنبش سبز
انحالل سياست در ايران درست در زمانی روی می دهد که کشور ما به دليل 

وجود مشکالت گوناگون بيش از هر زمانی به يک جامعه سياسی توانمند و 
امروز کشور ما در گيرودار يکی از بزرگ ترين . مبتکر و شجاع نيازمند است

تاريخی خود در داخل، و دچار يکي از خطرناک ترين  -تحوالت سياسی 
در اين شرايط بغرنج، سياسيون نبايد  نقش . بحرانهای امنيتی در خارج است

عدم بازسازی حوزه سياست پی آمدهای . ويژه و حياتی خود را فراموش کنند
در تقسيم کار : بايد به تکرار پرسيد. بسيار خطرناک برای کشورمان دارد

اجتماعی مدرن و مدنی، مديريت بحران های کالن کشور داری بر عهده چه 
 . به اين پرسش پاسخ مبهم نبايد داد. بخشی از جامعه است

 
از سوی ديگر، امروز امکان بازآفرينی حوزه سياست در بستر جنبش سبز از 

با تکيه بر جنبش سبز و الگوی تازه ای که آفريده .  هر زمانی فراهم تر است
جامعه سياسی قادر است خود را بازسازی کند و نقش و مسئوليت در خورش را 

به نظر ما، جنبش سبز نه تنها بستر بازآفرينی جامعه سياسی را . به عهده گيرد
ما در . حتی راه را هم نشان داده است  »رای من کو«فراهم آورده، بلکه با شعار 

بر اين نکته تأکيد کرده ايم که جنبش سبز با چنين شعاری ) 1(نوشته های ديگر 
راهبرد «اين شعار در تکامل به . از آغاز يک جنبش انتخاباتی بوده است

تجلی راهبرد انتخابات آزاد در عمل و در صحنه، . اشاره دارد »انتخابات آزاد
يک کمپين گسترده و فراگير برای دستيابی به انتخابات آزاد و از ميان برداشتن 

به نظر ما سياسيون قادر خواهند بود در تالش برای شکل دادن . موانع آن است
به چنين کمپينی به تدريج با يکديگر همسو، هماهنگ و همراه شوند و راه را 

در اين فرايند، تک تک . برای اتحاد اپوزيسيون در صحنه عمل هموار کنند
. خود همت گمارند »بازسازی«و  »بازآفرينی«نيروهای سياسی می توانند برای 

امر بازآفرينی که از نيروهای سياسی آغاز می شود، سرانجام کل حوزه سياست 
در اين تصوير، نظم و نظام نوين سياسی، به تدريج به گرد . را در بر می گيرد

نهاد های سياسی مجال شکل گيری، . کمپين انتخابات ازاد شکل می گيرد
در اين تصوير، رابطه منطقی ميان جامعه . بازسازی و باز آفرينی می يابند

سياسی و جامعه  مدنی از نو شکل می گيرد و همکوشی طبيعی ميان آنها آشکار 
 .و توان نهفته در اين همکوشی پديدار می شود

 
۵  

. هيچ پروژه سياسی بدون داشتن حامل و عامل خاص خود سرانجام نمی يابد
. تعيين هدف استراتژيک و راهبرد رسيدن به آن، در خالء انجام نمی شود

سرانجام يک نيروی جامعه  و يا يک جنبش بايد بار سنگين مبارزه را بر دوش 
در راهبرد انتخابات آزاد، جنبش سبز عامل و حامل  اين . گيرد و به مقصد رساند

برای موفقيت، الزم است جنبش سبز به عنوان نهضت انتخابات .  راهبرد است
آزاد سازماندهی شود، تا توان و انرژی شگرف آن برای در هم شکستن موانع 

بدون تحقق انتخابات . نتخابات آزاد، و ساختن الزامات آن، به مجرای مناسب افتد
از سوی . آزاد در ايران، جنبش سبز به اوليه ترين هدف هايش هم نخواهد رسيد

ديگر، بهتر آن است سياسيونی که اين راه را نمی پذيرند آلترناتيو خود را در 
به سخن ديگر، دستکم به چند پرسش . مقابل اين راهبرد به روشنی ارائه کنند

 آنها چيست؟ نقش جنبش سبز در اين روايـت کدام  »روايـت گذار«: پاسخ دهند

 اعتصاب غذاي محدود محمد داوري
 ادامه تالش ها براي اعتراف گيري 

 اخبار روز

يکی از فعاالن حقوق بشر امروز به کمپين بين المللی : گزارش دريافتی
حقوق بشردر ايران گفت که محمدداوری، مسوول دفترمهدی کروبی 

وسردبير سايت سحام نيوز در دو نوبت اقدام به اعتصاب غذای موقت کرده 
به گفته اين منبع فشار، بدرفتاری وآزار واذيت روحی و جسمی بر . است

محمدداوری برای گرفتن اعترافات ساختگی همچنان ادامه دارد و بيم آن می 
رود که ادامه وضعيت فعلی سالمت اين فعال مطبوعاتی را با خطر مواجه 

به داوری گفته شده است که مدارک و ادعاهای مهدی کروبی مبنی بر . کند
وجود سيستماتيک شکنجه و وقوع تجاوز به دختران و پسران وحتی زنان 
متاهل در زندان ها وبازداشتگاه های متعددی که بازداشت شدگان بعد از 
انتخابات در آنها به سر برده ويا به سر می برند را تکذيب کند و برعليه 

 . همکاران خود صحبت کند
اين درحالی است که پيش از اين مهدی کروبی اعالم کرده بود منابع 

او گفته است که از . غيرقابل انکاری از وقوع تجاوزهای ياد شده دارد
برخی از افرادی که چنين فجايعی برای آنها رخ داده است فيلم وعکس 

مقامات قوه . گرفته و مدارکی دارد که وقوع موارد ياد شده را تاييد می کند
قضاييه و نهادهای امنيتی هيچگاه ادعاهای کروبی را نپذيرفته و هيچ تالشی 

از جمله در . برای از بين بردن شواهد ومدارک موجود خودداری نکرده اند
دو مورد کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در گفت وگو با قربانيان 

تجاوز مطلع شد که اين افراد برای مخفی نگهداشته شدن آنچه در زندان ها 
 . بر آنها رفته بود تحت فشار قرار داده شدند

محمد داوری، عضو سازمان معلمان معلمان ايران ، مسئول دفتر آقای 
شهريورماه در پی حمله  ١٧نيوز ، در روز  کروبی و سردبير سايت سحام

نيروهای امنيتی به دفتر شخصی مهدی کروبی و دفتر حزب اعتماد ملی 
 . بازداشت شد
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 هنر
توانست باور  زدند مرگ برتاج، اما شاه نمی َدور آه مردم در امجديد فرياد می

آنقدر نفهميد تا روزی آه با هليكوپتر . خواهند آند، آه مردم مرگ او را می
برفراز تهران به حرآت در آمد و ميليون ها ايرانی را با شعار مرگ بر شاه در 

آلوده به غم و “ اولی"ترانه های  57تاسوعا و عاشورای سال ! خيابان ها ديد
به جشن  دومی ! نه“ دومی"مرداد بود وترانه های  28خشم برخاسته از آودتای 

در همان آوچه و “ اولی! "نه“ اولی"های باشكوه و تاالر رودآی راه داشت و 
را ديوار به “ دومی"آردند و  آرد آه مردم زندگی می خيابان هائی زندگی می

سرشار از “ اولی. "ديوار آاخ نياوران و در همسايگی شاه سكنی داده بودند
 ! آم استعداد و خواص خواسته استعداد بود و خود ساخته، دومی

يك روز غروب، جلوی . آرده بود“ علی تجويدی"اين سبك و سنگين آخر را 
: " وقتی آه صحبت از مقايسه استعدادها بود، گفت" 29رشت "پيشخوان بار 

بر سر هر ترانه و آوازی دهها بار بايد . رساند مرضيه جان آدم را به لب می
 !" مواظبش بود آه از خط خارج نشود

  
 يادمانده ها 

 25. ورق زديم" دلكش"آن روز، درآن آنج اتاق، دفتر يادمانده های گذشته را با 
شد درباره غم و اندوهی سئوال آرد آه در برخی از ترانه های او  سال پيش نمی

آه بسياری  غمی. زد ساخت موج می برايش می" نواب صفا"يا “ بيژن ترقی"آه 
غم . مرداد است 28بر اين عقيده بودند، غم شكست جنبش ملی نفت و غم آودتای 

خانواده هائی آه نان آورشان به جرم توده ای بودن زندانی شده بودند، غم 
غم دوری از . افسران تيرباران شده، اندوه ملتی آه آزاديش به بند آشيده شده بود

نفرت از آنان آه در فرمانداری . جگرگوشه هائی آه از ايران گريخته بودند
و روحی در زندان زرهی و قزل قلعه و پادگان  نظامی، زيرفشار شكنجه جسمی

گرفتند و برای شكستن روحيه مقاومت ملی در روزنامه  عبرت نامه می  جمشيديه
شد از دلكش پرسيد و دليل  سال پيش نمی 25اينها را . آردند های وقت منتشر می

 . شد پذيرش او و ترانه هايش از سوی مردم را ياد آور شد، اما حاال می
شبی آه خودش را به تهران رسد را به يادش آوردم و آه گفتم من ميدانم شما با 

خنديد و با اشاره به سايه آه به . سازمان جوانان حزب توده ارتباط داشته ايد
همه جوان های آن سال ها پير شده : "فاصله يك صندلی از ما نشسته بود گفت

 .همه از اين حاضر جوابی خنديديم!" اند
 . من نسل بعدی آن جوانی های برباد رفته ام! خانم دلكش: گفتم

دانست  دلكش می. هم ميزبان توده ای بود و هم سايه يار و همدم احساس طبری
خوب ! آقا: فقط گفت. به همين دليل زياد تعجب نكرد. ميهمان آيست و برای چی

 .آشتن می. شد نماندی
هزار تومان به حزب  100خواستيد  دانم آه شما بعد از انقالب می من می: گفتم

 .آمك آنيد
خواست تائيديه مرا بگيرد؛ آه  مثل اينكه می. خيلی جا خورد، به سايه نگاهی آرد

 .سايه دو بار سرش را آورد پائين و برد باال
 دانی؟ ديگه چه می: دلكش گفت

 "نه به صالح شماست و نه به صالح ما" دانم آه به شما پيغام دادند می: گفتم
رئيس شماها خودش تلفن آرد، خيلی هم تشكر آرد و يك همچی . بله: دلكش گفت

 ! بعدا ديديد چه شد. حق داشت. جمله ای را گفت
همين شايعاتی آه درباره جوانی و تمايل سياسی شما بود، باعث عالقه : گفتم

 مردم به شما و قهر حكومت از شما نبود؟
دانستم آه مردم خودشان را در ترانه های من  من در آنها سالها فقط می«: دلكش
گفتند، اما من هم حق مطلب  شعر را بيژن ترقی و نواب صفا می! آقا. آنند پيدا می

خودش هم توده ای بود، چند سال هم فرستادنش تبعيد " صفا. "آردم را ادا می
گوئی  گيره، البد همين آه شما می ُخب، شاعرهم از زندگی مردم الهام می. جنوب
ترانه ها، ! گوئی راست می. گوئی آن سالها، حال و هوا همان بود آه می. درسته

رفتند به حال و هوای " زنه سحر آه از آوه بلند جام طال سر می"يكباره از 
آتش اميد سحری، به خاآستر بر جای مانده از ". آتشی ز آاروان به جا مانده"

 . گوئی راست می! آاروان رفته تبديل شده بود
من رقابتی با مرضيه نداشتم، مردم خودشان حساب ما دوتا را از هم ! البته آقا

شود برای آن  محاسبه های مردم معيارهائی دارد آه آمتر می. جدا آرده بودند
  »!منطق و دليل پيدا آرد، اينها همه حسی است

بهرتقدير، يك دوره از ترانه ها و آوازهای شما، از نظر بسياری از روشنفكران  -
يكی از اين ترانه ها، . آرد مرداد را بازگو می 28ايران، غم و درد آودتای  قديمی

آه در آن سال ها در خانه خيلی ها آه از آودتا زخم خورده بودند اشك از چشم 
اين . بود" گذرم از ديار تو تنها می -گذرم روم و می می"آرد ترانه  ها روان می

 نوع ترانه ها، در آن سالها سبك و روالی داشت آه بازتاب درد و افسردگی 

 دلكش، اين آخرين ديدار با او بود
 
عصمت . "ساله بود آه از مازندران به تهران آمد 13 -12

 !بعدها عضو سازمان جوانان حزب توده شد "باقرپور
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اين ديدار و گفتگو، همانگونه آه از تاريخ سفر دلكش به اروپا و آلمان مشخص 
انجام و دوبار نيز منتشر شد، اما چند نكته ای، بنابرمالحظات  77است، در سال 

سياسی از آن حذف شده بود آه اآنون و با درگذشت دلكش انتشار آن نيشی را 
شود، مگر ديگرانی دردشان آيد آه هميشه از اين نوع  به پهلوی او موجب نمی

دلكش چهارشنبه شب در بيمارستان مهر ! يادآوری ها و يادواره ها در سوزاند
چند روزی در آوما بود و ما دراين شماره . سالگی خاموش شد 79و در 
خواستيم خبر انتقال او را به بيمارستان بنويسم آه با آمال تاسف خبر  می

  .درگذشت او را شنيديم
به آلمان سفری آرد تا هم گشتی شود برای رفع دلتنگی ها و هم اگر  77درسال 

 . چيزی در پايان آنسرت ها ماند، با خود به ايران ببرد آه به زخم زندگی بزند
آهسته و با احتياط برنج سفيد را آه به رنگ موهای . هيچ دندانی در دهان نداشت
افزود تا لقمه  جويد و گهگاه آب خورشی هم به آن می سرش بود با لثه هايش می

روی صندلی نشسته بود و سر در بشقابش داشت . ای آه در دهان داشت نرم آند
. خوردند و چند نفری آه اعضای ارآسترش بودند، مانند بقيه ايستاده غذا می

تازه به ميدان درآمده هائی آه هنوز نه با ريشه ها آشنا بودند و نه . جوان بودند
انگشت شماری اهل شعر و هنر نيز بودند، از جمله . خود ريشه دوانده بودند

آه بيشتر سر در گريبان حيرت از گذشت روزگار " سايه"هوشنگ ابتهاج 
آخرين سرپرست برنامه گل ها در راديو ايران آه از خيابان آوشك . داشت

و آچ بری های ديدنی آن به آپارتمانی محقر در گوشه ای از  تهران و خانه قديمی
 . شهر آلن آوچ آرده است

 . من آه رسيدم غذا رو به پايان بود. رسيد نفر هم نمی 20جمع همگان به 
خميده . از پشت ميز به آمك عصائی آه در آنارش به ديوار تكيه داشت برخاست

نه دستش . چرخاندند تازه سينی چای را می. و به آمك عصا به اتاق ديگری رفت
لرزيد و نه پايش بر زمين؛ هنوز استوار گام بر ميداشت و با اطمينان  بر عصا می

 .راند آرد و به اعضای ارآسترش فرمان می و بلند و رسا صحبت می
برخاست، يگانه صندلی خالی " دلكش"وقتی يكی از اعضای ارآستر از آنار 

زمانی آه . سال پيش در تهران ديده بودم 25او را . آنار دلكش به من رسيد
 . وزارت دارائی وقت برايش يك پرونده مالياتی باز آرده بود

چرا صدا شما را "به آنجا رسيده بوديم آه . آن ديدار و گفتگو، نيمه آاره رها شد
" پروين"آنند؟ چرا برای شما رقيبی تراشيدند بنام  برای برنامه گل ها ضبط نمی

آه صدای او را برای برنامه گل ها ضبط آردند؟ چرا مرضيه عزيز دردانه 
 "گشايند؟ دربار است و شما نه؟ چرا پرونده مالياتی برای مرضيه نمی

 . سال پيش، زمان مناسبی برای پاسخگوئی به اين سئواالت نبود 25
بخاطر نداشت و يا سايه هائی . وقتی آنارش نشستم، آن ديدار را به يادش آوردم

آنها محدوديت ها و . از آن را در حافظه داشت، اما با آن سئواالت آشنا بود
را از " دلكش"فشارهای روانی بود آه سالها تحمل آرده بود؛ به جرم آنكه مردم 

چنان آه همسايه ديوار به . دانستند و مرضيه عزيزدرانه دربار بود خودشان می
خواستند و  مثل دو تيم شاهين و تاج آه مردم اولی را می. ديوار آاخ نيآوران بود

آردند  آه مرضيه داشت تشويق نمی را به همان اتهامی  آردند و دومی تشويق می
و اغلب هم به دلشان نمی نشست، گرچه ترانه هائی داشت که زمزمه هم می 

مثل حضور جديکار در تيم فوتبال تاج، که مردم خودش  را دوست . کردند
همين . درباره مرضيه هم، تقريبا همين حکم جاری بود! داشتند اما تيمش را نه

که برايش بعضی شب های هفته برنامه ثابت نيمساعته گذاشته بودند و  يا درهای 
استوديوی گلها را به رويش گشودند و دلکش از اين هر دو محروم ماند، برای 

 از همان سالهای ُدور ! خواستند مردم تاج را نمی. مردم حجت بود
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 . صالح نيست
 ! شايد هم يك روزی در استاديوم يكصد هزار نفره بخواند  -

خواهم بگم نسل جديد بی خبر از گذشته  می. خودش هم همين اميد را دارد: دلكش
 -24راننده تاآسی آه . يك روز سوار تاآسی شدم . مورد خودم را بگويم. نيست

خون تو سرم جمع شده . ساله بود نوار چندتا از ترانه های منو گذاشته بود 25
راننده تاآسی آه فكر آرده بود تحت تاثير ترانه . خواستم بزنم زير گريه می. بود

 ! خونه بينی چی می مادر می: قرارگرفته ام گفت
 دونی آيه؟  می: گفتم
هرجا هست خدا عمرش بده، ما آه با صداش حال . اسمش دلكشه مادر: گفت
 ! تاش پيدا نشده. آنيم می

 ! من دلكشم! اين صدای منه: گفتم. نتونستم زبانم را نگه دارم
گشت و به  هر ده متر به ده متر بر می. تا آخر مسير ديگه هيچكس را سوار نكرد

قبل از اينكه . باالخره تاب نيآورد و ضبط صوت ماشين را بست. شد من خيره می
بخواهد و بگويد، خودم برايش همان ترانه ای را آه نيمه آار قطع آرده بود، 

شما . وقتی به مقصد رسيدم هر چه اصرار آردم پول نگرفت. آرام آرام خواندم
دونين در اين روز و روزگار آه ما در ايران داريم اين نوع گذشت های  نمی

 ! پولی يعنی چه
آند، از شما اجاره گرفته؟  راستی اين آقائی آه ترانه های شما را بازخوانی می  -

 دهد؟  حق و حقوقی به شما می
مثل همه آارهای ديگه، هر . قربونتون؛ قانون مانونی در آار نيست! آقا: دلكش

اين آقا هم بدون   .دهد آند و به آسی هم حساب پس نمی آس هر آاری توانست می
صدايش بد نيست، . اجازه من اين آار را آرده و يك پاپاسی هم نصيب من نشده

يك چيزی است . صدايش تحرير هم ندارد. تقليدی است از صدای من و ايرج
ترانه های گوگوش را هم يكی ديگه شروع آرده ! وسط صدای زن و مرد

شد آه  خواند باز آدم خوشحال می اقال اگر يك زن مال گوگوش را می. خونه می
شوند، اما اينطور نيست، مردهای سبيل آلفت تقليد  زن ها دارند وارد ميدان می

 . اينه روزگاری آه ما داريم! آنند من و گوگوش را می
 آيند؟  از آنسرت ها راضی هستيد؟ مردم می  -

شوند من بخوانم،  اصال منتظر نمی. آند باور آن آدم تعجب می! آقا: دلكش
گيرند، مثل اينكه سرود  چنان دم می! آنند به خواندن خودشان با من شروع می

 . خوانند می
 خواهند؟  خوانيد و آدام را مردم می چه ترانه هائی را شما می  -

خوب، من آه ديگه جوان نيستم، حافظه ام هم مثل پام شده آه به آمك : دلكش
چند ترانه ای را حفظ هستم و تمرين هم . آشد عصا من را اينطرف و آنطرف می

بعضی ها را هم تو دفترچه ای آه همراهم است با خط . خوانم آنها را می. آرده ام
هرجا هم آه جا . درشت نوشته ام تا اگر مردم خواستند از روی آن بخوانم

 ) با خنده.(آنيم همه با هم آنسرت اجرا می! آنند مانم، خود مردم آمك می می
 آند؟  سليقه ايرانی ها درآشورها و شهرهای مختلف با هم فرق نمی  -

بيا بريم جون "مثال ترانه محلی مازندرانی ! آنيد اگر بگويم نه تعجب می: دلكش
. خواهند رو همه جا می" زنه سحر آه از آوه بلند، جام طال سر می"يا " آيجا

است، آه البته خواندنش برای من " آاروان"خواهند  ترانه ديگری آه همه جا می
 . ديگر سنگين است

بعضی وقت ها آدم چنان در گذشته های پشت سرمانده غرق ! خانم دلكش  -
هر خواننده ای از ميان ترانه هائی آه . آند شود آه زمان را فراموش می می

خواهم بپرسم ترانه محبوب شما آدام  من می. خوانده، چند ترانه محبوب دارد
خواهم بدانم بعضی وقت ها آه گوشه آشپزخانه، در تنهائی چای دم  است؟ می

زنيد، چه آواز و يا ترانه ای را بياد همه گذشته ها و  آنيد و سيگاری آتش می می
 آنيد؟  پيوندشان با حال و روز آنونی زمزمه می

را و اگر بغض گلويم " گذرم روم و می می" اگر حال ترانه را داشته باشم : دلكش
بخت "يعنی . خوانده ام" آاروان"را گرفته باشد همان چند بيتی را آه وسط ترانه 

شما چی؟ . را" با پای جان به بدرقه آاروان روم -سبك عنان، اگرم همرهی آند
 بر ميگردين ايران؟ 

 . آيد شود، تا ببينيم چه پيش می حاال آه نمی  -
 يعنی اينطرف ها ماندگاريد؟ : دلكش

   ! همينطوره  -
 خيلی وقته؟ : دلكش

 ! باندازه يك دلتنگی  -
آنقدر روزنامه ! آدم خوبيه اين آقای خاتمی! آقا بايد بيائيد و ببينيد چه خبره: دلكش
دانيد چه  جوان ها نمی. آشند آيد، مردم جلوی روزنامه فروشی ها صف می در می

 . ايكاش همه بتوانند بيآيند. شوری دارند
 پيک نت: منبع

حتی اگر ترانه ای به اين . آسانی بود آه آمال و آرزوهايشان سرآوب شده بود
آردند و به همين  شد، آنها غم خودشان را در آنها پيدا می قصد هم سروده نمی

اين فقط مربوط به آن سالها نيست، حاال هم   .شد دليل هم بازار شايعات گرم می
يك آوازی  62دانيد آه اين آقای شجريان در سال  شما می. وضع همينطور است

شرح بيدادی بود آه بر . همايون خواند آه آتش به جان همه افكند" بيداد"در 
بينيم، ياران را  ياری اندر آس نمی" با اين شعر حافظ . رفت 60مردم در دهه 

همه جا شايع بود آه اين آواز . آار اين بيداد و آواز به مجلس هم آشيد " چه شد؟
مخصوصا آه در بيداد . را دارد 60حال و هوای يورش های سياسی دهه 

 . آردند ياد می" بيداد زمانه"همايون هم خوانده شده و خيلی ها از آن بنام 
شود آه جای  حاال هم آه ميدونين آنسرت های شجريان آن قدر شلوغ می: دلكش

يعنی . خواند البته او هم به فراخور حال و روز مردم می. سوزن انداختن نيست
 . آنند همان آه گفتم؛ مردم دردشان را در صداها و ترانه ها پيدا می

هم آواز غم انگيز و جگرسوز ديگری در  68همين شجريان در سال ! درسته  -
يك آواز . يعنی همان سالی آه خيلی از خانواده ها عزادار شدند. خواند“ دشتی"

از درون خانه ها بلند شد، آه شايع است آن را هم تحت  73ديگر او هم در سال 
تاثير جنگ، بازگشت از جبهه های جنگ و به ماتم نشاندن خيلی از خانواده ها 

آه از آن نرگس جادو آه چه "با اين شعر حافظ . خوانده شده بود 68در سال 
آه آنهم شرح اندوه !" وای از آن مست آه با مردم هوشيار چه آرد -بازی افكند
حتی شنيده ام اين آواز خيلی به دل جنگ زدگان نشسته بود و آنها آن . مردم بود

جنگی آه جز . خودشان تفسير آرده بودند را شرح حال دربدری و ناآامی 
چنان به   .ويرانی، مرگ، نكبت و بدبختی هيچ چيز برای ايران وايرانی نداشت

زاری و شيون تعزيه شبيه بود آه هر بچه مذهبی و بسيجی جبهه ديده ای فكر 
شايد هم او اصال به اين قصد نخوانده . آرد به تعزيه امام حسين مظلوم رفته می

 . آردند بود، اما مردم آن را اينطور تفسير می
مردم . گوئی همان است آه شما می. خواهم نظر شما را تائيد آنم می: دلكش

اينكه حاال اينطور مردم به آنسرت . آنند دردشان را در ترانه ها و آوازها پيدا می
شود به دليل همين غمخواری و  روند و حكومت هم مانع اين آنسرها می هايش می

استقبالی هم آه حاال در اين غربت از آنسرت . همصدائی مردم و خواننده است
 . شود، دليلش همين است های من می

. استقبال از آنسرت های عارف و قمر هم در زمان خودشان به همين دليل بود  -
بعد از ترانه های شما آه . زمان شاه هم وضع همين بود! ريشه ها اينجاست

هم در ترانه  50آرد، غم و اندوه سالهای دهه  سالهای پس از آودتا را بازگو می
هائی بازتاب يافت آه امثال داريوش و فروغی و فرهاد و حتی گوگوش 

 ! هر دوره سخنگوی هنری خودش را دارد. خواند درآارهای آخرش می
ديديد ترانه های گوگوش آن آخری ها چه ! آقا. اين حرف درستی است: دلكش

دوتا "مثل اون ترانه . حال و هوائی گرفته بود؟ آن ترانه ها واقعا ماندگار شد
آجاست؟ خيلی از اين ترانه های “ شهريار قنبری"راستی شما خبرداری . “ماهی

 . دانم آارش به آجا آشيد خيلی با استعداد بود، نمی. گوگوش را او گفته بود
آند، اما هيچكس دور از وطن تخم طالئی  قنبری هست و يك آارهائی هم می  -

 آند؟ شما از او خبری داری؟  گوگوش چه می. آند نمی
يك دوره تمرين ستار آرد ! دانيد برای خودش چه شخصيتی شده نمی! آقا: دلكش

بعضی از شعرهائی را آه . گويد حتی شعر هم می. و بعد هم پيانو ياد گرفت
ظاهرا اولين ترانه هائی آه گوگوش (خودش گفته خوانده، اما فقط برای خودش

بعد از خروج از آشور در آانادا اجرا آرد، از جمله همين ترانه ها و شعرها بود 
). مانند ترانه خوب و ماندنی زرتشت و يا گريه. اشاره آرد 77آه دلكش در سال 

زياد از هم دور . آرد گوگوش چيزی از آب درآمد آه آسی فكرش را هم نمی
گاهی . توی يك آپارتمان آوچك. نشيند می" جردن"حوالی . آنيم زندگی نمی

اين آخری ها شنيدم آه . دانيد آه شوهرش آيه؟ آيميائی می. بينيم همديگر را می
شايد ! زندگی اش را بصورت فيلمنامه نوشته و تقاضا ساختن آن را هم آرده

خنده و آتش زدن .( دنيا را چه ديده ايد؟ من آه رنگارنگش را ديدم. اجازه بدهند
 ) سيگاری ديگر

از . شناسد همانطور آه شما را می. شناسد شنيدم نسل جوان ايران هم او را می  -
 راست است؟ . روی ترانه ها

گوئی؟  آقا چه می: به سيگار تازه روشن آرده اش زد و گفت پك محكمی دلكش
دونين مردم نصف  همين فوتبال آه شده بود و ايران امريكا را شكست داد، می

شب ريختن تو خيابان ها؟ بعد هم شنيدم آه آن شب گوگوش هم با حجاب آمده بود 
دونين آه  می. ريزن دورش جوان ها می. توی خيابان جردن تا با مردم شادی آند

اونشب مردم با وانت بار و آاميون و تريلی در خيابان ها راه افتاده بودند و از 
برند روی يك از اين تري   گوگوش را جوان ها می. رفتند اين محله به آن محله می

از جوان ها اصرار و . آورند آه بخواند دونم ازآجا يك بلند گو هم می لی ها و نمی
 آنند آه اين آار  باالخره خودش و آيميائی جوان ها را قانع می. از او انكار
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چون می دانستم، استاد بزرگی در تبريز است آه شاگرد مرحوم درويش . رسيدم
خان و استاد شهنازی است، به آن جا رفتم و به هر زحمتی بود ايشان را پيدا 

چند ماهی خدمت ايشان بودم و در اين مدت، چند تا پيش درآمد را با هم  .آردم
به رديف نرسيده بوديم آه من بعد از چهار ماه به زادگاهم يعنی شهر . آار آرديم
ديدم اشكال آار خيلی زياد است و سه، چهار ماه تمرين اصًال فايده . الر برگشتم
اين بود آه سال بعد در دانشكده موسيقی هنرهای زيبای تهران امتحان . ای ندارد

  .از آن زمان ديگر سرنوشت من تغيير آرد. دادم و قبول شدم
ديدم هر چه قدر آار آرده ام را بايد آنار . مثل اين آه جور ديگری رقم خورد

 .بگذارم و يا دقيق تر بگويم، نگاه ديگری به آنها بيندازم
 می توان گفت آه به شكل منسجم آموزش موسيقی را از آن جا شروع آرديد؟  ▪
بله و از همان زمان آه در دانشكده ثبت نام آردم، خدمت استاد علی اآبر خان  -

هفته ای دو جلسه در هنرستان و دو جلسه در مكتب صبا با . شهنازی رسيدم
خدا . يعنی تا بعد از انقالب. سال با ايشان بودم ٩آًال، مدت . ايشان آار می آردم

 .منزلشان دماوند بود و من مرتب اين مسير را می رفتم و می آمدم. رحمتشان آند
 .بعد از مدتی، تدريس به شاگردهای جديد در يك آالس جداگانه به من سپرده شد
ايشان هم نظارت می آردند و اگر اشكالی در آار بود، درست آن را تذآر می 

  .دادند
وضع به . البته در دانشگاه نيز با استاد نورعلی خان برومند چهار سال آار آردم

همين منوال ادامه داشت تا اين آه يك روز جناب استاد دآتر داريوش صفوت، 
مسئول مرآز حفظ و اشاعه موسيقی آن زمان به دانشگاه ما آمدند و با وسواس 

خاصی آسانی را آه عالقه مند بودند و می دانست آه حاال به نوعی جديت 
از . بيشتری در آار از خود نشان می دهند، برای همكاری با مرآز دعوت آرد

، آقای علی اآبر شكارچی )استاد نی(جمله آقای مشكاتيان، آقای آيانی نژاد
 .و بنده) آمانچه نواز(

سرنوشت اين گونه شد آه در مرآز حفظ و اشاعه موسيقی شروع به آار آردم و 
  .هم در مرآز بودم و فعاليت می آردم ٧۵تا سال 

 فعاليتتان در مرآز حفظ و اشاعه موسيقی به چه صورت بود؟ ▪
در آن جا ما هم درس می داديم و هم از اساتيد بزرگی آه در آن جا مشغول به  -

مثل مرحوم سعيد هرمزی، مرحوم استاد فروتن، . آار بودند درس می گرفتيم
يادم می آيد استاد بيكجه خانی فقط ماهی دو . استاد بهاری و يا استاد بيكجه خانی

وقتی هم آه می آمدند، من ايشان را رها نمی آردم و از . بار می آمدند مرآز
خالصه ضمن اين آه استخدام شده بوديم و در . محضر ايشان استفاده می آردم

گروه های مختلف با هم آار می آرديم برای ما يك فضای پژوهشی و آارگاهی 
 .هم بود آه از دانش و تجربه بزرگان موسيقی استفاده آنيم

 از آارهای گروهی آه آن جا انجام می داديد می توانيد نام ببريد؟  ▪
در آنسرت هايی آه ساالنه برگزار می شد، شرآت می آرديم از جمله با  -

با استاد . مرحوم رضوی سروستانی، استاد آواز، چند تا آنسرت اجرا آرديم
  .بهاری چندين آنسرت اجرا آرديم

 از آی به فكر موسيقی فولكلور و آارآردن در اين زمينه افتاديد؟  ▪
به فكر تنظيم و اشاعه موسيقی فولكلور افتادم و چهار سال در اين  ۵٨از سال  -

آه آلبوم پرستاره را به اتفاق آقايان آذرسينا، شناسا،  ۶٢زمينه آار آردم تا سال 
شفيعيان و مرتضی اعيان، منتشر آرديم آه موسيقی فولكلور و محلی استان 

تا آن زمان هيچ آس در اين زمينه آار نكرده بود و انصافًا خيلی . فارس است
اين شد آه آلبوم پرستاره . تأثيرگذار شد و بدعتی شد برای آارهای فولكلور بعدی

 بدون مجوز؟ ▪.را آن هم بدون مجوز بيرون داديم
البته سال ها بعد ما برای آن آار مجوز گرفتيم، اما در آن زمان به ما مجوز  -

استوديوی ضبط خوبی آه فعال باشد وجود نداشت و اصًال همه تعطيل . نمی دادند
مجبور شديم برای جلد . هيچ چاپخانه ای برای ما جلد نوار را چاپ نكرد. بودند

نوارمان چاپ سيلك بگيريم و همه اينها را با هزينه شخصی خودمان انجام می 
 .اگر سودی هم داشت، گير همان تكثيری ها می آمد و سر ما بی آاله ماند.داديم
  ...البته سود معنوی آه داشت ▪

 .آار موسيقی آردن همه اش سود معنوی است) با خنده) -
مال آنون موسيقی فولكلور . را منتشر آردم »مال آنون«بعد از آن آلبوم، 
را به اتفاق آقای شهرام ناظری  »چشم به راه«بعد هم آلبوم . بختياری ها است

آلبوم تكنوازی نوروز هم همان . بود »هی جار«آار بعدی آلبوم، . منتشر آردم
اين ها همه زمانی بود آه من در مرآز حفظ و اشاعه موسيقی . زمان منتشر شد
آن جا بيشتر درس می دادم و آارهای تحقيقی خودمان را هم . نيز آار می آردم

 .پی گيری می آرديم
 آتاب هايی را هم برای هنرستان موسيقی نوشته بوديد؟  ▪
البته من آنها را از نو ننوشتم، فقط آتاب های قبلی را آمی تغيير دادم و به  -

 بعد از اين آه از مرآز حفظ و اشاعه . اصطالح بازنگری و ويرايش آردم

 جنگوگ نوازنده، آهنگساز و پژوهشگر عطاء
 
 
 
 
 
 

نوازندٔه ايرانی   متولد در شهر الر است) ١٣٨٩ - ١٣٢٧(استاد عطا جنگوک، 
 .تار و پژوهشگر موسيقی بود و سه  تار
 

 نامه زندگی
از محضر  ١٣۵١عطا جنگوک مدتی شاگرد محمد حسن عذاری بود و از سال 
حاصل . مند شد علی اکبر شهنازی، نورعلی برومند و داريوش صفوت بهره

همکاری وی با مرکز حفظ و اشاعه چندين کنسرت و توليد چند نوار با صدای 
همچنين در زمينه توليد موسيقی محلی نيز . پريسا و ساختن سرودهای انقالبی بود
او در طی اين ساليان بيشتر به آموزش . با استفاده از سازهای سنتی فعال بود

 .است اشتغال داشته
 آثار
 (به همراهی آواز شهرام ناظری(راه  به چشم *
 (به همراهی آواز عليرضا افتخاری(همسايه  *
 نوروز *
 نهفت نوای بی *
 هی جار *
 پر ستاره *
 يار کديم *
 (به همراهی آواز مسعود بختياری(مال کنون  *

وی که در روزهای پايانی عمرش به علت سکته مغزی در بيمارستان بستری 
 سالگی درگذشت ۶٢در سن  ١٣٨٩ارديبهشت  ١شده بود، عصر روز چهارشنبه 

 

 موسيقي خوب، مرزها را مي شكند 
 گفتگوی حسين آرمانی با عطا چنگوگ

 
عطاء جنگوگ اگرچه چهره ای شناخته شده در رديف نوازی است، اما با انتشار 

، هم مردم و هم جامعه موسيقی دريافت آه با نوازنده ای چيره »مال آنون«آلبوم 
اين آلبوم قرائتی . دست و آهنگسازی خوش ذوق و با بصيرت مواجه شده است

  .تازه و امروزين از ملودی های منطقه فارس بود
ديده به ) شهر الر( در جنوبی ترين شهر استان فارس ١٣٢٧جنگوگ سال ●●●

موسيقی را در دانشكده هنرهای زيبای دانشگاه تهران پی گرفت و . جهان گشود
همزمان نزد استادان علی اآبرخان شهنازی، محمد حسن عذاری و غالمحسين 

عذاری به آموزش نوازندگی تار و سه تار و رموز و ظرايف موسيقی سنتی 
ترا (از جمله آثار جنگوگ می توان به آار مشترآش با شهرام ناظری . پرداخت

وی اخيرًا نيز آاری را در گوشه نهفت دستگاه نوا . اشاره آرد) من چشم در راهم
انجام داده است آه نشان دهنده تالش های مداوم و خستگی ناپذيرش در آشف و 

 .معرفی فضاهای تازه ای از رديف موسيقی ايرانی است
 از چه زمانی به عالم موسيقی آشيده و به ساز تار عالقه مند شديد؟ ▪
از اوايل ورود به دبيرستان عالقه مند اين ساز شدم و مشق آن را شروع آردم،  -

خانواده فشار می آوردند آه از درس می . اين عالقه مندی البته بی هزينه نبود
 .همان مشكالتی آه در آن زمان بود... افتی، بايد درس بخوانی و

باالخره، با درست آردن اشيايی مثل تار، با چوب و وسايل ديگری آه دم دست 
 .بود يك چيزهايی درست می آرديم آه بتوانيم ادای تار زدن را دربياوريم

 صدای تار را آجا شنيده بوديد؟ ▪
من نيز نوازندگی . يك راديوی دوموج داشتيم آه آن زمان تنها معلم من بود -

خوب، آن موقع در . اساتيدی را آه در راديو می نواختند در خانه تقليد می آردم
 شهر ما استادی نبود، تا سال ها بعد آه خدمت استاد مرحوم عذاری در تبريز 
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آخر ميدانی نيست حاال آار بنده يا شما را بشنوند و شاگرد شما بيايد و آن . مجالی
بايد آن را وصل آرد و . اين ارتباط يك جايی قطع شده است. را يك پله باالتر ببرد

 .گسترشش داد
آهنگ سازی و آار روی شعر نو، چه ويژگی هايی دارد و با ! آقای جنگوگ▪

توجه به اين آه تاآنون آثار فراوانی در اين زمينه ساخته شده است، چرا آمتر 
 اثری به دل می نشيند؟ 

. اصوًال روی هر شعری آار آردن به شناخت و درك وسيعی از شعر نياز دارد -
شما به عنوان آهنگ ساز بايد . حال می خواهد شعر آالسيك باشد يا شعر نو

خودت را جای شاعر بگذاری تا ببينی هدف شاعر چه بوده و چه چيز را می 
بعد از حس آردن اين موضوع، مسئله تلفيق شعر با موسيقی . خواسته بيان آند

يك ُبعدش مسائل تكنيكی آار است آه بايد بر تلفيق شعر با موسيقی . پيش می آيد
يعنی بايد آالم و شعر را جوری با موسيقی تلفيق آنيد آه شنونده دچار  .آگاه باشيد

بايد بتوانيد پيام شعر را به شنونده برسانيد؛ منتهی شعر نو از بابت . اشتباه نشود
يك سری آلمات و اصطالحاتی آه بعدًا وارد شعر شده و اين آه شعر نو مثل 

 .شعر آالسيك وزن و قافيه ندارد، آار را آمی پيچيده تر می آند
درباره اين . از نمونه های موفق تلفيق شعر نو با موسيقی است »چشم به راه» ▪

 .آار برايمان بگوييد
اين قطعه از قطعات آلبوم چشم به راه است آه آن را با اشعار نيمايوشيج و  -

البته همان طور آه می دانيد آار بر روی شعر نو بسيار . شفيعی آدآنی آار آردم
بايد مايه بگذاری تا به دل مردم بنشيند، و اال . بايد خيلی زحمت آشيد. سخت است

  .به صرف اين آه آاری آرده باشيم هيچ وقت آار پيش نمی رود
اگر می خواهی شادی را نشان بدهی بايد واقعًا . بايد حرفی برای گفتن داشته باشی

يا اگر می . شادی نشان بدهی و آار حالت بازاری و روحوضی را به خود نگيرد
خواهی غم را نشان بدهی، بايد غم مردم را آه خودت هم جزو اين مردمی نشان 

 .دهی، اما از ته دل، شادی اش هم از ته دل
  

موسيقی بيرون آمدم، چون سال ها اين آتاب ها را درس دادم و می دانستم به چه 
  .تغييراتی نياز دارند، دست به اين اقدام زدم

  .آلبوم سرو و ماه نيز با صدای آقای باجالن آار بعدی بود
 اين آلبوم ها را با هزينه خودتان منتشر آرديد؟  ▪
فقط آلبوم همسايه آه آن را آقای . بله، همه اش با هزينه خودم بيرون آمده است -

افتخاری خواندند، يك شرآت سرمايه گذاشت و خدا را شكر اين يكی ديگر 
اخيرًا هم آلبوم يار آديم آه موسيقی بندری است . دردسرهای بعدش مال من نبود

  .و آلبوم نوای بی نهفت آه دو ماه است آمده بيرون را آار آردم و انتشار دادم
در آلبوم يار آديم شما موسيقی محلی بندری را با سازهای ايرانی مثل سه تار و ▪

 نی و تنبك اجرا آرديد، چه طور شد آه به اين فكر افتاديد؟ 
يار . به دليل اين آه نوع خوب اين موسيقی آم آم در حال فراموش شدن است -

بايد . آديم آاری بندری است و نوع آار طوری است آه تا به حال نشده است
 .بگويم اين آار جمعًا هشت، نه سال وقت من را گرفت

در مورد ويژگی های اين آار . آلبوم نوای بی نهفت هم آه آخرين آار شما است ▪
 .بگوييد

ويژگی آن، اين است آه چند گوشه را من خودم به دستگاه نوا اضافه و نام  -
عالوه بر آن گوشه ها در برخی از گوشه های قديمی هم تغييراتی . گذاری آردم

آًال آار با يك سه تار و تنبك و به صورت دونوازی اجرا شده است، اما . داده ام
اگر يك آهنگ ساز بخواهد، می تواند آن را گسترش دهد و با سازهای ارآستر 

 .حتی سازهای ارآستر بزرگ آن را اجرا آند
فعًال  .آتاب نت آلبوم نوای بی نهفت هم همزمان با انتشار آلبوم بيرون آمده است

هم مشغول نوشتنم تا ببينم اوضاع چه جوری می شود آيا اصًال می شود آار آرد 
 يا نه؟ 

 چه طور؟  ▪
بايد عده . آار يك نفر نيست. اين روزها آار موسيقی آردن خيلی سخت است -

اين هم فقط با حمايت . ای دلسوز جمع شوند تا با فكر راحت بتوانند با هم آار آنند
خوب، خود همين . بايد برای موسيقی جدی به فكر باشند. دولت امكان پذير است

دولت می تواند حداقل شرآت هايی را استخدام . پخش نوار مسئله مهمی است
آند، حاال من نمی دانم، قرارداد ببندد و يا خودش در زمينه انتشار و پخش آلبوم 

البته با نظارت عده ای . های موسيقی به آهنگ سازها و موسيقی دانان آمك آند
حتی پخش آلبوم های موسيقی برای دولت . دلسوز و متخصص اين آار انجام شود

  .می تواند اين آار را انجام دهد. سوددهی هم دارد
چرا دولت نبايد برای موسيقی سرمايه گذاری آند؟ مگر ما چه قدر هنرمند در 

يعنی شناسنامه و . ايران داريم؟ خوب موسيقی ايران يك موسيقی خاص است
چه طور ارزش ندارد آه برايش سرمايه گذاری شود و . هويت مملكت ما است

رويش آار آنند؟ اگر ارزشش را دارد، پس چرا سرمايه گذاری و حمايت نمی 
چرا پول مردم  .اين را جدی می گويم. آنند، اگر هم ندارد خوب بايد تعطيل شود

بابت چيزی آه به درد نمی خورد هدر رود؟ اگر هم به درد می خورد بايد آبادش 
 .آنيم
اين روزها در داخل عده ای صحبت از موسيقی جهانی می آنند و اين آه بايد  ▪

 نظر شما در اين مورد چيست؟ . موسيقی ايرانی نيز جهانی شود
به نظر من اصًال لزومی ندارد . يك ليوان تا پر نشود، سرريز نمی آند! ببينيد -

موسيقی اگر خوب  .آه بنده حاال بيايم آار آنم تا حتمًا موسيقی مان را جهانی آنم
به شرطی آه . باشد خودش از مرز می گذرد؛ بدون اين آه بنده بخواهم زور بزنم

به شرط اين آه اول هفتاد ميليون ايرانی موسيقی خودشان را . خوب باشد
به قول  .اصًال باد آن را می برد. آن وقت خودش مثل هوا می رود. بشناسند
  :شاعر

 پری رو تاب مستوری ندارد 
 در ار بندی ز روزن سر برآرد

باالخره يك جوری خودش را نشان می . بعنی آدم زيبا را نمی توانيد قايم آنيد
اگر خوب باشد، هيچ آس نمی تواند حبسش . حاال موسيقی ما هم همين است. دهد
باز هم می گويم موسيقی ما اگر حرفی برای گفتن داشته باشد، خودش . آند

فكر می آنم وقتی . اگر هم نه آه ديگر زور بی خود است. مرزها را می شكند
بچه های ما روز به روز از اين موسيقی فراری تر می شوند، صحبت از 

می دانيد چرا فراری می شوند؟ چون نديده . موسيقی جهانی آمی مسخره است
خدا را شكر ما ايرانی ها اگر بيشتر از بقيه . اند، نمی شناسند، شناخت ندارند

 .اما استفاده نمی آنيم. هوش و استعداد نداشته باشيم، آمتر نداريم
 فكر می آنيد دليل اين عدم شناخت چيست؟ ▪
ببينيد اين طبيعی است آه شاگرد من، البته شاگرد خلف من، بايد در نوازندگی  -

اما مشكل اين جا . هر نسلی آه می آيد بايد آن را باالتر ببرد. از من بهتر شود
 نه معياری داريم، نه . است آه اآلن مرزهای بين خوب و بد از بين رفته است

 : حافظ
  بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش

 وين سوخته را محرم اسرار نهان باش 
 

  زان باده که در ميکده عشق فروشند
 ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

 
  در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک
 جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش

 
  دلدار که گفتا به توام دل نگران است

  رسم اينک به سالمت نگران باش گو می   
 

  خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش
  ای درج محبت به همان مهر و نشان باش  

 
    تا بر دلش از غصه غباری ننشيند

 ای سيل سرشک از عقب نامه روان باش 
  


