
 
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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 مگر مي شود جنبش دموكراتيك به نفع طبقه ي كارگر نباشد؟ 
 ها در بازار ايران  كابوس جهش قيمت
 

 سانسور در نمايشگاه بين المللي كتاب 
 

 درصد كادر نيروي انساني قوه قضاييه  50بيش از 
 ديپلم و زير ديپلم هستند

 

تأمين حقوق زنان يا يك ژست : خانه زنان وزرات
 حكومتي؟

 

 گزارش هفتگي نقض حقوق بشر در كردستان
 تشديد فشارها بر زندانيان محكوم به اعدام

 احضار شمار زيادي از داوطلبين كارشتاسي ارشد به 

 واحد گزينش سازمان سنجش

 گزارش مهم رئيس بازرسي كل كشور به رهبري
 

در    يك نهاد دولتي چه حقي دارد كه: احمد منتظري
 مورد مسائل حوزه دخالت و تذكراتي بدهد؟

نامه ي سازمان فدائيان خلق 
به رئيس ) اكثريت(ايران 

 جمهوري برزيل 
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 !بازجويان به همسرم مي گفتند قاضي هم دست ماست
 گفتگو با همسر سعيد ملکپور

 
 
 
 
 
 
 

مصاحبه با خانم فاطمه افتخاری همسر سعيد ملک پور که به جرم طراحی سايت 
مهر  ١٣که به عنوان سايت پورنو مورد استفاده قرار گرفته بود، در تاريخ 

اين در حالی است که به گفته متهم وی از محتوای . بازداشت شده است ١٣٨٧
سايت هيچ اطالعی نداشته و تنها يک طراح است که مثل پروژه های ديگر 

طراحی اين سايت را نيز طراحی کرده و هيچ رابطه ای با گردانندگان سايت 
مواد و ساکن   وی فارغ التحصيل دانشگاه شريف در رشته مهندسی. نداشته است

کانادا است که طی سفر خود به ايران برای ديدار از خانواده بازداشت می شود و 
اکنون با اتهاماتی خالف واقع رو به رو گشته که با حضور يک متخصص 

 .کامپيوتر در دادگاه می توان آن را اثبات کرد
 

چه اطالعاتی راجع به پرونده همسرتان آقای سعيد ملک پور و اتهامات وارده 
 داريد؟

من و ايشان هيچکدام سابقٔه عضويت . پرونده همسر من يک پرونده امنيتی است
اقدام عليه : اتهامات تفهيم شده به ايشان. در حزب يا گروه فعال سياسی نداشتيم

اندازی سايتهای پورنو، تبليغ عليه نظام، ارتباط با بيگانگان،  با راه  امنيت ملی
همسرم قويا .توهين به مقدسات اسالم، توهين به رهبر، توهين به رئيس جمهور 

است و سعيد از   البته اينها اتهامات کلی. اتهامات خود را در دادگاه رد کرده است
اش اطالعی ندارد، چون در طول بازداشت، او را مجبور کرده  جزئيات پرونده
ماهی که آقايان  ١٧های سفيدی امضا کند، که بعدا گويا طی  اند که پايين کاغذ

مشغول تکميل پرونده بوده اند با مطالب مورد دلخواه و صالح ديده شان پر شده 
 .است

 
تا به حال چند جلسه دادگاه تشکيل شده آيا وکيل اجازه حضور داشته و موفق به 

 خواندن پرونده شده است؟
جلسه دادگاه تشکيل شده و جلسه سوم طبق گفته قاضی مقيسه در طی  ٢تا کنون 

گرچه به وکيل . اسفند تشکيل شد ٢۵جلسه اول دادگاه . همين ماه خواهد بود
 ٢۵شود، اما صبح روز  اطالع داده بودند که دادگاه در تاريخ مقرر تشکيل نمی

با خواهر همسرم تماس ميگيرند که سعيد را  ٣۵٠اسفند، دوستان همسرم از بند 
به دادگاه انقالب بردند، ولی چون وکيل ايشان مسافرت بود، جلسه اول بدون 

 .وکيل برگزار شد
گرچه به وکيل سعيد اجازه مطالعه پرونده داده شده، اما اجازه مالقات وی با 

من نمی دانم که اين چه گونه دادرسی عادالنه ايست که در . شود موکلش داده نمی
خبر است  آن توقع ميرود که فردی که از جزييات موارد اتهامی و استنادات آن بی

از خود دفاع کند؟ وکيل از کجا بايد بداند که همسر من چه کاری را انجام داده و 
 چه را انجام نداده؟

 
با ( در طی اين مدت حقوق آقای سعيد ملک پور به چه اشکالی نقض شده 

 )اشاره مختصر به نامه
ظاهرًا برخی . ماه است که همسر من در بازداشت موقت و بال تکليفی است ١٩

مسئوالن قضايی کوچکترين نگرانی از طوالنی شدن زمان بازداشت موقت 
گويی زندگی خانوادگی و شغلی بازداشت شدگان نزد آقايان کوچکترين . ندارند

همسرم طٔی يک نامه سر گشاده، شرح تمام فجايعی که تحت لوای . ارزشی ندارد
تحقيقات صادقانه و بيطرفانه دستگاه امنيتی بر وی گذشته بود، به اطالع مسئوالن 

آثار شکنجه همچنان مشهود است، فقط الزم است قاضی همسرم . قضايی رساند
 .ارجاع دهد تا تائيد شود  قانونی  را به پزشکی

به هنگام صحبت کردن، فک ايشان صدا ميدهد، که بر اثر در رفتگی به دليل 
لرزش شديد دستها کامال واضح . اش وارد شده لگدهايی است که بر سر و صورت

حسی و از کار افتادن    کشف آثار سکته خفيف مغزی، که منجر به بی. است
چندان   موقت نيمه چپ بدن ايشان در دوران بازجويی شد، تشخيص پزشکی

به روند   بيان اين موارد، مخصوصا در دادگاه، در صورتی. نيست  مشکلی
 کند که برای قاضی از قبل تعيين تکليف نشده باشد و  دادرسی عادالنه کمک می

 مي نويسم از بيرون درهاي اوين و درون ديوارهاي بلند آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با سالم و درود به همه جان باختگان چه در بهشت زهراهای ايران چه در 
 زندانهای ايران

باشد می نويسم از بيرون . شنيده بودم که گفته بودند خاطرات خود را بنويسيد
 درهای اوين و درون ديوارهای بلند آن

شبها در کنار خانواده . بيرون ديوارها از تابستان با هوای گرم و پشه شروع شد 
در . همراه با آنها روزه باز کرديم و بر سر سفره های افطاريشان نشستيم. ها

تولدهايشان شرکت کرديم و در اندوه دوری شان گريستيم و در خوشحالی آزادی 
عزيزانشان خنديديم و با هم بارها و بارها پيمان بستيم که تاآزادی حتی يک مبارز 

هوا آرام آرام و بخاطر دل مادران و پدران و . سنگر اوين را ترک نگوييم
فرزندان و خواهران و برارادران اسير در زندانها و اسير در دل خاکها سرد می 

آسمان دلش برای مردمی که می بايد شبها و . شد دوست نداشت زمستانی کند
روزها به دنبال عزيزانشان در خيابانها و جلوی در زندانها و دادگاهها باشند می 

دستها به آسمان رفت که خدايا ابر و باران و برف . سوخت و سردی نمی کرد
بفرست ما سرما را تحمل می کنيم تا هموطنان ما برای تابستان آب و ميوه های 
خوش طعم ايرانی را بچشند و لب به ميوه های وارداتی نزنند چرا که عزيزانی 
هم اکنون دربند هستند که به ورود ميوه به کشور اعتراض داشتند برای دل آنها 

سرمای طاقت فرسای بهمن از راه رسيد با . هم که شده برف ببار و سرما بياور
زورگويان نظام آب را در سطح پياده روی اوين ول . باران و بدون برف الزم

کردند تا زير پای نه خسته عزيزان مشايعت کننده زندانيان ول شود و از سرما به 
خانه هايشان برگردند ولی مبارزان پشت ديوارهای اوين عزمشان راسخ تر از 

نمی گويم دشمن چرا که آنها هم مامورند و برای يک لقمه نان . نيروی مقابل بود
تن به اين کار می دهند آنها هم هم هيهنان ما هستند پس بايد همه با هم گذشت کنيم 

هم ميهنان ما نيروی مقابل ما هستند آب را در پياده . تا بتوانيم ايرانی واقعی شويم
رو ول می دادند و دوستان برای اينکه از ورود سرما به بدنهای نيرومند خود 
جلوگيری کنند پاهايشان را الی پنبه و دستمال کاغذی وجورابهای ضخيم می 

ساعتهای متوالی پشت ديوارها به  پوشاندند تا بتوانند سرما را شکست دهند و
 .انتظار آزادی بقيه باشند

به بعد  5همه منتظر ساعت . و آنطرف ديوار چه غوغای بود درون سلولها
تازه واردها برای آنها که قديمی تر بودند خبر می آوردند که در . بعدازظهر بودند

پشت ديوارها شبها چه موجی از مردم در گرمای تابستان و حال در سرمای 
. زمستان برای حمايت از شما دليران در حال دست زدن و سوت زدن می باشند

در سکوت سلولها صدای سوتهای ممتد و گاه صدای دست زدنهای متوالی و گاه 
پس . صدای صلوات می آمد و آن درونيها چه خوشحال از شنيدن صدای يارانشان

هنوز جنبش زنده است چه فرقی می کرد رنگ جنبش چه باشد مهم زنده بودن 
 .جنبش بود که هست

تعداد زيادی از ياران هنوز دربندند ولی گويا ياران پشت . حال اينک بهار رسيده
ديوارها از سرمای زمستان خسته شده اند و ديگر نيروهای مردمی برای حمايت 

دوستان و ياران آن درونيها دلشان به صدای دست زدن و . ياران دربند نمی روند
سوت شما خوش است بيايد بار ديگر با هم شبهای اوين را براه اندازيم و بتوانيم 
دلگرمی برای عزيزان دربندمان باشيم تا روزها و شبهای کسالت آور زندان را 

اين شبها شبهای بهاری است بگذاريد فصل جنبش پشت . راحتتر تحمل کنند
همه . شروع شد و تنها بهار را کم دارد 88از تابستان . ديوارهای اوين کامل شود

ببريم تا فصل مالقاتهای پشت ديواری  با هم شبهای بهاری را به پشت ديوارها
 .کامل شود و ايران آزاد را ببينيم

 به اميد آزادی ايران
 نوشته از خواهر
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را، از ضرب و شتم، شکنجه و اعمال فشارهای   مصلحت نظام، هر روشی
روحی و روانی، انفرادی های طوالنی مدت و غيره، جهت گرفتن اعترافات از 

اين روند کنونی، زير پا گذاشته شدن . بازداشت شدگان مورد استفاده قرار ميدهند
مکرر اين قوانين، اينکه ماموران نهادهای امنيتی تصميم گيرنده اولی و آخری 

اعتمادی مردم نسبت به کارآمد بودن   باشند، باعث ايجاد احساس يأس و بی
 .برای امنيت جامعه است  دستگاه قضايي می شود، که خطر بسيار بزرگی

 
 کمبته گزارشگران حقوق بشر: منبع

 

 محكوميت قطعي كوهزاد اسماعيلي به سه سال تعزيري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
حکم سه سال حبس تعزيری سيد کوهزاد اسماعيلی، مسئول شعبه گيالن سازمان 

 .ادوار تحکيم وحدت تنها ظرف مدت چند ساعت مورد تاييد قرار گرفت
اتفاق : "سيد کوهزاد اسماعيلی در گفتگويی با ادوار نيوز با بيان اين مطلب گفت

حکم سه سال حبس در شعبه اول دادگاه . عجيب و منحصر به فردی رخ داده است
انقالب گيالن در روز سوم اسفند به وکيل اينجانب ابالغ گرديد به اين ترتيب تا 

اسفند مهلت قانونی برای تجديدنظرخواهی وجود داشته است وکيل بنده  23روز 
نيز در آخرين روز اليحه تجديد نظر را تقديم دادگاه کرد و اين اليحه را به ثبت 

از آن تاريخ و بعد آزادی از زندان هر روز برای پيش گيری از اتفاقات . رساند
غير عادی که در گيالن کم هم نيست به شعبه مورد نظر مراجعه می کردم و 

اسفند پرونده به  27روند ارجاع را به دقت زير نظر داشتم و نهايت در روز 
شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان به رياست قاضی حشمتی ،رييس کل 
 ".دادگستری استان گيالن و دادرسی قاضی احمدی گرمابدشتی ارجاع شد

چند روز پيش : "مسئول شعبه گيالن سازمان ادوار تحکيم وحدت ادامه داد
ماموران اجرای احکام دادسرای انقالب رشت با حکم جلب اينجانب که توسط 
قاضی جاويدنيا، دادستان رشت صادر شده بود به منزل پدری من مراجعه می 

کنند در حالی که بنده نه تنها از صدور حکم در دادگاه تجديد نظر آگاه نبودم بلکه 
در دو نوبت با ديدار با رييس کل دادگستری گيالن در مورد پرونده صحبت کردم 

و ايشان هم نظر مثبتی داشتند به عبارتی حتی رييس کل دادگستری استان هم از 
سرانجام متوجه شدم شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان .صدور حکم بی خبر بود

اسفند رای  27در اقدامی بی سابقه و عجيب تنها در چند ساعت در همان روز 
 ".دادگاه بدوی را تاييد نموده است

اين عضو سازمان دانش آموختگان گيالن با انتقاد از بی عدالتی و رويکرد 
دادستان رشت در حالی که نه رای به : "دادگستری گيالن و دادستان رشت افزود

رويت بنده رسيده و نه ابالغ شده و نه فرصت دادخواهی در ديوان سپری شده 
حکم جلب اينجانب را صادر کرده است در ثانی چگونه ممکن است در يک 

دادرسی عادالنه يک پرونده سنگين که حجم آن بالغ در صد ها صفحه می باشد 
تنها و تنها ظرف مدت چند ساعت آن هم در آخرين روز کاری سال مورد تاييد 

قرار گيرد؟ چگونه ممکن است خدا و قانون مد نظر قضات اين شعبه قرار داشته 
باشد اما به هيچ کدام از اشکاالت بنده به دادنامه دادگاه بدوی که به شکلی کامال 

 عجوالنه انشا شده بود کوچکترين توجهی نشود؟
اکنون با رد : "سيد کوهزاد اسماعيلی با ارائه گزارشی از پرونده خود گفت 

توسط حوزه رياست قوه قضاييه و رييس کل  18درخواست اعمال ماده 
دادگستری گيالن تنها راه قانونی ممکن برای از بين بردن اين اجحاف اعاده 

دادرسی است و من اميدوارم قضات ديوان عالی خارج از اعمال نفوذ نهادهای 
غير صالح و غرض ورزی های شخصی در گيالن حکم به اعاده دارسی بدهند و 

 ".حق ضايع شده را باز پس بگيرند

  قاضی اعتماد بدون چون و چرا به مٔاموران نداشته باشد و دغدغه اش به راستی
 .اعمال قانون باشد

 
در طول مدت بازداشت سعيد ملک پور با چه مشکالتی روبه رو بوديد و حقوق 

 شما چقدر نقض شده؟
ميشود که از   اگر بخواهم از مشکالت و حقوق نقض شده بگويم، آنقدر طوالنی

درد و رنجی که ما کشيديم، ديگر چيز عجيب . حوصله اين مصاحبه خارج است
ايران هستم،   االن که بطور مستمر پيگير اخبار داخلی. و تازه ايی نيست

های زندانيان وقايع بعد از  های خانواده ها و مصاحبه مخصوصًا با خواندن نامه
ماه بر ما گذشت برايم زنده  ١٩انتخابات، خاطرات تمام آنچه در طول اين 

اطالعی از عزيزانشان، عدم پاسخگويی مسئوالن قضايی،   خبری و بی بی. ميشود
ها و عزيز  وکيل به پرونده، بالتکليفی زجرآور خانواده  عدم اجازه دسترسی
های مکرر قرار بازداشت موقت، خسته شدن فرسايشی خانواده  دربندشان، تمديد

ها و از همه سخت تر چشم انتظاری هر لحظه برای تماس تلفنی در دوران 
 .بازجويی

اينکه با صدای هر زنگ تلفن قلبت چنان به تپش بيفتد که نکند او باشد، نکند 
جالب اينجاست که در دورانی که سعيد . ها زنگ بزند اجازه داده اند بعد از هفته

ميگفتند که خود سعيد ) مثل خانواده آقای نوری زاد(تحت بازجويی بود، به ما هم 
 .تمايلی به تماس با خانواده ندارد و گرنه منعی برای تماس تلفنی وجود ندارد

دريغ از يک   در طول اين مدت چندين نامه به مسئوالن قضائی فرستاديم، ولی
پس از مالقاتی با همسرم و ديدن وضعيت وخيم ايشان، خانواده توانستند با . پاسخ

ايشان صبورانه . آقای آوايی، رئيس دادگستری استان تهران، مالقات داشته باشند
اما متأسفانه در دورانی که . هايمان گوش دادند و قول پيگيری دادند به صحبت

سعيد مرتضوی دادستان تهران بود، به فرستادگان آقای آوايی اجازه مالقات با 
های مصرانه آقای   البته بعدا پيگيری. الف داده نشد-٢همسرم و بازرسی از بند 

جعفری دولت آبادی، و دستور صريح ايشان، در تسريع مرحله تکميل پرونده 
 .بسيار موثر بود

 
روند دادگاه تا کنون به چه شکل بوده؟ آيا قاضی به درخواست متهم مبنی بر 

حظور يک متخصص کامپيوتر که به روشن شدن موضوع کمک شايانی می کند 
 توجهی نشان داده يا خير؟

ما به اين اميد بوديم که مرحله دادرسی مرجعی باشد برای پيگيری و رسيدگی به 
حقوق نقض شده از ما و همسرم، گوشی باشد برای شنيدن آنچه بر ما گذشت، و 

اما گويا مشکل بزرگتر از اين حرف ها است، و . قاضی نيتش کشف حقيقت باشد
به نظر من، عدم استقالل قضات مشکل بزرگ . قاضی خود جای دادستان نشسته

به مراجع بطور  ٣۵٠اين مورد در نامه اخير زندانيان بند . سيستم قضايی ماست
در جريان بازجويی از سعيد بارها به او گفته شده بود . مفصل تر شرح داده شده

پرونده ات را با پرينت ايميل و عکس و موارد .قاضی از خود ماست «که 
کنيم که قاضی حوصله خواندن و بررسی آن را نداشته باشد و  اينچنينی حجيم می

چه بسا که در دادگاه اخير  ».تنها به گزارش گردش کار و کيفرخواست توجه کند
دقيقه، حتا همان گزارش گردش کار هم برای وی خوانده نشد  ١۵سعيد، به مدت 

نکرد، و   حوصلگی به دفاعيات همسرم و وکيلش توجهی  و قاضی به جهت بی
 .هايشان را قطع می کرد مدام صحبت

بازجويان سعيد را به عنوان کارشناسان   نامه ايی رسمی  حتی قاضی مقيسه طی
و . مورد اعتماد خود جهت مشاوره برای جلسه بعد دادگاه احضار کرده است  فنی

اين عمل در جواب درخواست همسرم مبنی بر بررسی پرونده اش توسط 
کارشناس فنی کامپيوتر مورد تائيد قوه قضاييه که طبق قانون بايد بيطرف باشد، 

درخواست قانونی سعيد اين بود که کارشناسان بی طرف پرونده . صورت گرفت
را بررسی کنند تا اتهامات، بزرگنمايی ها و سند سازی هايی که از نظر فنی 

که در   اين حقی است. امکان ناپذير نيستند، مشخص و به اطالع قاضی برسانند
قاضی . قانون آيين دادرسي کيفري برای متهم قائل شده اند ١٩٣ماده  ۵و ٣بند 

مقيسه به گونه ايی تهديد آميز و تنبيهی به علت اين درخواست، بازجويان سعيد را 
 .برای جلسه بعد دادگاه احضار کرده است

 
 کالم آخر

های زير پا گذاشته شدن  از مصداق  مواردی همچون همسر من، به عنوان يکی
قوانين حقوقی و کيفری وضع شده در قوه قضائيه جمهوری اسالمی ايران 

ميباشند، قوانينی که در آن برای متهم، مجرم، زندانی، فرای اتهامشان، تنها به 
در دستگاه قضائی ايران، با . ، حق و حقوقی قائل شده اند جهت کرامت انسانی

برچسب امنيتی زدن به پرونده ها، خود را فارغ از پايبندی به اين قوانين قلمداد 
 و گاه به بهانه  »کند هدف، وسيله را توجيه می«ميکنند، و بعضا با اين تفکر که 
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اين پنج نفر برگزار کننده موسيقی زنده برای "که  دادستان تهران با اشاره به اين
: ، تصريح کرده است"کردند ميليون ريال دريافت می ۵٠هر اجرا، شبی 

افرادی که برای اولين بار در زمينه تشکيل مجالس مبتذل و ضداخالقی بليت "
فروختند جوانان را در محلی جمع و سپس با هماهنگی آنها را به محل  می

 ."کردند برگزاری اين پارتی شبانه منتقل می
اکثر افراد بازداشت شده در اين :"عباس جعفری دولت آبادی همچنين گفته است

ساز و خارجی  پارتی شبانه در حالت غيرعادی بودند و مقاديری مشروبات دست
 ."از اين محل کشف شده است

 .دادستان تهران هويت اين افراد را مشخص نکرده است
به گزارش راديو فردا، جلوگيری جمهوری اسالمی از فعاليت رسمی گروهای 

ياد می کند، باعث شده است تا " مبتذل"موسيقی که از آنها با عنوان گروههای 
 .اين گروه ها به صورت زير زمينی فعاليت کنند

يکی از مقام های وزارت ارشاد دولت محمود احمدی نژاد پيشتر گفته بود اين 
خود " رسيدن به اهداف ناسالم"افراد و گروهها موسيقی را به بهانه ای برای 

 .قرار داده اند
های زنده اين گروه ها باعث شده است که آنها  ايجاد محدوديت در اجرای کنسرت

 .کنند در منزل يا باغ های بيرون از شهر اقدام به برگزاری کنسرت 
در  ١٣٨۶ در همين زمينه، ماموران پليس جمهوری اسالمی در مردادماه سال
تن را  ٢٣٠يورش به يک کنسرت راک زيرزمينی در منطقه محمدشهر کرج، 

 .بازداشت کردند
رسانه های وابسته دولت جمهوری اسالمی اعالم کرده بودند که در اين کنسرت، 

" لباس های دکولته، نوشيدنی های الکلی و مواد مخدر"لوازم ضبط، سی دی، 
 .کشف شده است

، وابسته به صدا و سيمای جمهوری "جام جم"وبسايت اينترنتی روزنامه 
آوای رپ خوان ها با حضور پليس "اسالمی، نيز در گزارشی زير عنوان 

در پی اطالع ماموران انتظامی از يک فراخوان : "نوشته بود" خاموش شد
اينترنتی برای حضور جوانان در مراسم رپ خوانی در يکی از باغهای اطراف 

کرج ، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت و با تحقيقات تخصصی 
مشخص شد، عامالن برگزاری اين پارتی پس از دعوت ، عنوان کرده اند 

به طوری که   بزودی با کسانی که تمايل به حضور دارند تماس خواهند گرفت
هيچ يک از دعوت شدگان از مکان و زمان برگزاری پارتی رپ خوان ها 

 ."اطالع نداشتند
با جمع بندی اطالعات مربوط به اين پارتی و : "جام جم هم چنين نوشته بود

گزارش موضوع ، ماموران با مجوز قضايی وارد باغ شدند و دهها دختر و پسر 
 ."جوان را که با پوشش نامناسب در حال رقص و پايکوبی بودند، دستگير کردند

 

اعتصاب غذاي يونس آقايان زنداني اهل حق در زندان 
 اروميه

 
 
 
 
 
 
 
 

يونس آقايان شهروند آذربايجانی و از پيروان اهل حق -خبرگزاری هرانا 
اردي بهشت ماه، دست به  ١۴در زندان اروميه از روز سه شنبه ) گوران(

 .اعتصاب غذا زده است
همسر اين زندانی اهل حق می گويد يونس آقايان طی تماسی تلفنی از زندان 

اروميه اعالم کرده است که در اعتراض به توهينهای صورت گرفته به عقايد 
اهل حق و آزار و اذيت خود خبر در زندان اروميه دست به اعتصاب غذا زده 

 . است
به گزارش ساواالن سسی، مدير داخله زندان اروميه در ميان ساير زندانيان، 
يونس آقايان را مورد تحقير قرار داده و به اعتقادات دينی اهل حق توهين می 

بدنبال اعتراض آقايان به اين رفتار مدير داخله زندان، ماموران زندان وی . کند
زندان که مخصوص  ١٢را مورد ضرب و شتم قرار داده و او را از بند 

زندان  ١نگهداری سياسی است به محل نگهداری معتادان و قاتالن در بند 
 .اروميه منتقل کرده اند

 تفر از دراويش گنابادي به زندان، شالق و تبعيد 24محكوميت 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
اخالل در نظم "تن از دراويش و پيروان سلسله نعمت اللهی گنابادی به اتهام  24

، به تحمل حبس، شالق و تبعيد به مناطق "عمومی از طريق تجمع غيرقانونی
 .محروم محکوم شدند

دادگاه جزايی شهرستان  101براساس رأی شعبه   به گزارش سايت مجذوبان نور،
نفر از دراويش به نام های عبدالرضا کاشانی، عليرضا عباسی، نظر  24گناباد ، 

بيدختی، علی کاشانی، محمد   علی مروی، محمد مروی شهری، شکراهللا حسينی
کاشانی، سعيد کاشانی، امير روشن مجاور صوفی، علی محمد امانيان، روح اهللا 

صفری، احسان امانيان، علی عباسی بيدختی، ابراهيم عباس زاده، محمد علی 
جعفری، حسين مهدوی، حسين عباس زاده بيدختی، رحمت حسينی، رامين 

سلطانخواه، رضا کاخکی، بهروز مجاور صوفی، علی مير، ظفر علی مقيمی و 
 . حسن بلوچی بيدختی، به زندان، شالق و تبعيد محکوم شدند

تن از دراويش به تحمل سه ماه و يک روز حبس  14بر اساس اين گزارش، 
 10و بيست و پنج ضربه شالق تعزيری محکوم شده و ) به مدت سه سال ( تعليقی 

تن ديگر به نام های عبد الرضا کاشانی، عليرضا عباسی، نظر علی مروی 
شهری، محمد مروی شهری، شکراهللا حسينی، علی کاشانی فر، محمد کاشانی، 

احسان امانيان، رامين سلطانخواه و ظفر علی مقيمی نيز با اين بهانه که درتجمع 
دراويش در تيرماه سال گذشته ، نقش رهبر را ايفا و نسبت به تحريک ساير 

متهمين اقدام نموده اند به تحمل پنج ماه حبس تعزيری و پنجاه ضربه شالق و 
 .اقامت اجباری به مدت يکسال در مناطق محروم، محکوم شدند

تجمع چند صد نفری در جلو مکان و : " در بخشی از اين دادنامه آمده است 
قطعًا موجب اخالل در نظم و عبور و مرور ) زندان و دادگستری(ادارات دولتی 

می گردد و هر گونه تجمع و راهپيمائی بدون اخذ اجازه از مراجع ذيربط غير 
اين مطالب در حالی در رأی دادگاه ذکر شده که برابر " قانونی تلقی می گردد 

قانون اساسی ايران، تجمعات اعتراضی مسالمت آميز از جمله حقوق  27اصل 
شهروندان کشور است و نيازمند هيچگونه مجوزی نبوده و دولت موظف به تأمين 

 .امنيت اين تجمعات می باشد 
يكي از دراويش گنابادی مرحوم شد آه پيكر ايشان  88تيرماه  28گفتنی است در 

علي رغم تهديد و فشار مأمورين امنيتي در آرامگاه خصوصي وي در مزار 
متعاقب اين اقدام، همسر و دو فرزند و يكي از بستگان . سلطاني بيدخت دفن گرديد

آن مرحوم و متصدي مزار سلطاني به دستور دادستان بازداشت شدند که اين اقدام، 
اعتراضات گسترده بازماندگان وي و دراويش را درپی داشت و با حضور در 

متأسفانه اين اجتماع . خواستار آزادي فوري بازداشتيها شدند  مقابل دادستاني ،
قانوني دراويش با برخورد گارد پليس و پرتاب گاز اشك آور به خشونت کشيده شد 

 .شدند و عده ای مورد ضرب و شتم قرار گرفته و جمعی دستگير 
 

 هشتاد دختر و پسر در يك كنسرت غير قانوني بازداشت شدند
 

 خبرگزاری هرانا
آبادی، دادستان تهران گفته است که پليس شامگاه پنجشنبه  عباس جعفری دولت

به اتهام   دختر و پسر را ٨٠در تهران " کنسرت غير قانونی"در جريان يک 
 .بازداشت کرده است" شرکت در مجالس لهو و لعب"

شب گذشته پليس امنيت اخالقی : "دادستان تهران در گفت وگو ايسنا، گفته است
ای  ناجا با کسب اطالعات مردمی متوجه شد، گروهی به صورت مخفيانه و حرفه

هزار تومان برای شرکت در مراسم موسيقی زنده  ٣۵تا  ٣٠هايی را با قيمت  بليت
رسانند؛ پليس با حکم قضايی وارد محل برگزاری اين کنسرت  به فروش می
دختر و پسر با لباس نامناسب و در حالت  ٨٠شود و در پی آن  غيرقانونی می

 ." کنند غيرعادی را بازداشت می
دختر و پسر به اتهام  ٨٠پرونده اين : "آبادی اضافه کرده است عباس جعفری دولت

شرکت در مجالس لهو و لعب و پنج نفر از فروشندگان بليت اين موسيقی زنده، به 
 ".دادسرای ارشاد تهران ارجاع شده است
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 دستگيري در مرز 
 

روزنامه ی ايران خبر داده است عده ای از معترضين که اين : اخبار روز
از آن ها نام برده به هنگام خروج از مرز  »اغتشاشگران«روزنامه به نام 
 . دستگير شده اند

به گزارش اين روزنامه اين عده هنگام تالش برای عبور از يک نقاط مرزی 
ايران نوشته است اين افراد که تصاوير آنان منتشر شده بود، . دستگير شده اند

اند که برخی از  به طور جداگانه قصد خروج غيرقانونی از کشور را داشته
 .های مرزی بازداشت شدند آنها توسط گروهان

 
 شش نفر ديگر در ايران اعدام شدند 

 
دادسرای عمومی و انقالب تهران اعالم کرد شش تن از : اخبار روز

در زندان قزل حصار کرج به  -شنبه  -قاچاقچيان مواد مخدر سحر گاه امروز 
 . دار آويخته شدند

به گزارش ايرنا به نقل از دادسرای عمومی و انقالب تهران محکومان 
ارسالن اسدی فرزند امان اله، محمدعلی فخری فرزند محمد حسين، عباس 

گراوند فرزند يوسف بيک، رحمان بيابانی فرزند ولی، پرويز تقی زاده فرزند 
 . سليمان و سعيد ميکائيلی فرزند رشيد نام داشتند

 ١۵۶بر اساس اين گزارش، ارسالن اسدی و محمد علی فخری به اتهام حمل 
کيلوگرم ترياک ، عباس گراوند به جرم نگهداری  ١١٠کيلوگرم مرفين و 

گرم کراک ، اختفای  ٢٧۶گرم هروئين ، رحمان بيابانی به جرم حمل  ٣٨۶
گرم هروئين به داخل زندان ،  ٩٨گرم هروئين و تالش برای انتقال  ٢۶۴

 ۴٠بسته ،  ٨٣٠گرم کراک در قالب  ١۵٠پرويز تقی زاده به جرم نگهداری 
بسته قرص روانگردان و سعيد ميکائيلی به دليل نگهداری و  ٨٠گرم ترياک ، 

 . گرم کراک ، اعدام شدند ۴٢٢فروش 
دادسرای عمومی و انقالب تهران در گزارش خود ادعا کرده است، تمامی 
مراحل دادرسی محکومان با حضور وکالی آنان و نماينده دادستان تهران 

 . برگزار شده بود
عليرغم مخالفت های گسترده ای که با مجازات اعدام در ايران وجود دارد، 
جمهوری اسالمی همچنان به اعدام مجرمان عادی و در کنار آن ها مخالفان 

بنابه آمار منتشر شده در سال گذشته ی ميالدی . سياسی خود ادامه داده است
نفر در ايران اعدام شدند و اين کشور از نظر تعداد اعدام ها،  ٣٨٨بيش از 

 . پس از چين در رده دوم جهان قرار گرفت
سازمان عفو بين الملل چندی پيش در گزارش ساالنه خود در مورد مجازات 
اعدام، مقامات ايران، چين و سودان را متهم کرد که از اعدام به عنوان يک 

 .استفاده می کنند" ابزار سياسی"
 
 

چندی پيش نيز سهند علي محمدي، بخشعلي محمدي، عباداله قاسم زاده ديگر 
زندانيان اهل حق که از يکسال پيش برای گذراندن بقيه دوره محکوميتشان از 

زندان اروميه به زندان يزد تبعيد شده بودند به سی ماه حبس تعزيری عالوه از 
 .محکوميت اوليه محکوم شده بودند

يونس آقايان، مهدی قاسم زاده، سهند علي محمدي، بخشعلي محمدي و عباداله قاسم 
اين افراد در . هستند) گوران(زاده از شهروندان آذربايجانی و از پيروان اهل حق

بين نيروی انتظامی و جمعی از پيروان  ١٣٨٣پی درگيری های مسلحانه مهرماه 
دستگير و بعد از محاکمه به ) قوشاچای(اين فرقه در روستای اوچ تپه مياندوآب

 .اعدام محکوم شده بودند
دادگاه پس از اعتراض اين پنج زندانی حکم اعدام صادره برای سهند علي محمدي 

سال حبس و تبعيد به زندان يزد  ١٣، بخشعلي محمدي و عباداله قاسم زاده را به 
 .کاهش داد اما احکام اعدام يونس آقايان و مهدی قاسم زاده مورد تاييد قرار گرفت

در زندان اروميه اعدام شد و يونس آقايان در  ٨٧اسفند  ١٠مهدی قاسم زاده 
 .انتظار اجرای حکم به سر می برد

خود به حقوق اقليتهای دينی و مذهبی  ١٣و  ١٢قانون اساسی ايران در اصول 
اشاره کرده است اما در هيچکدام از اين دو اصل حقوق اقليتهای اهل حق، بهايی، 

حکومت ايران مانع از برگزاری . صبی در ايران به رسميت شناخته نشده است
آزادنه مراسمات مذهبی اين فرق شده و آنها را دستگير و مورد آزار و اذيت قرار 

 . داده و از حقوق انسانيشان محروم می کند
 

 
 مهماني متكي فرصتي بود كه ايران از دست داد : آمريكا

 
 

وزارت امورخارجه آمريکا اعالم کرد مهمانی شام منوچهر متکی : بی بی سی
 . در نيويورک در کاستن از مناقشه ايران با کشورهای غربی موفق نبوده است

پی جی کراولی، سخنگوی وزارت امورخارجه اياالت متحده، دعوت آقای 
متکی از نمايندگان اعضای شورای امنيت را بيانگر نگرانی ايران از انزوای 

 . رو به افزايش خود در عرصه بين المللی عنوان کرد
همزمان، هيالری کلينتون، وزير امورخارجه آمريکا در گفتگوی با ديپلمات 

های ارشد غربی درباره راه های پيش رو تشديد تحريم های ايران در شورای 
 . امنيت گفتگو کرده است

وزير امور خارجه ايران که برای شرکت در اجالس بازنگری پيمان منع 
گسترش سالح های هسته ای به نيويورک سفر کرده بود، پنجشنبه شب از 
نمايندگان پانزده کشور عضو شورای امنيت برای شرکت در مهمانی شام 

 . دعوت کرد
آلخاندرو وولف، معاون سفير آمريکا در سازمان ملل متحد در اين مهمانی به 

 . نمايندگی از کشورش حضور داشت
آقای کراولی گفتگوهای آقای وولف و ساير ديپلمات های حاضر در اين مهمانی 

 . عنوان کرد" صريح و حرفه ای"با آقای متکی را 
به گفته او، ديپلمات های غربی در اين ديدار ايرادهای مهم و نقص های طرح 

پيشنهادی ايران برای مبادله اورانيوم غنی شده را به اطالع آقای متکی 
 . رساندند

از " فرصت از دست رفته"آقای کراولی از گفتگوهای پنجشنبه به عنوان يک 
 . سوی ايران برای عمل به تعهدات بين المللی اين کشور نام برد

به گفته او، آقای متکی در صحبت های خود بيشتر بر پيشنهاد ايران تاکيد کرد و 
 . موضوع جديدی در اين ديدار مطرح نشد

اين پيشنهاد در جواب پيشنهاد آژانس بين المللی انرژی اتمی برای مبادله 
اورانيوم غنی شده ايران با سوخت مورد نياز راکتور تحقيقاتی تهران ارائه شده 

و بر مواردی همچون انجام مبادله در خاک ايران و تعيين شرايط آن به وسيله 
 . اين کشور تاکيد دارد

مهمانی شام آقای متکی در حالی برگزار شد که آمريکا و ساير کشورهای 
در تالش هستند با تصويب قطعنامه جديدی در شورای  ۵+١غربی عضو گروه 

 . امنيت، تحريم های ايران را افزايش دهند
خانم کلينتون روز جمعه در تماس تلفنی با ديپلمات های ارشد فرانسه، بريتانيا، 

آلمان و اتحاديه اروپا درباره تصويب قطعنامه جديد عليه ايران در شورای 
 . امنيت سازمان ملل متحد گفتگو کرد

آقای کراولی در اين باره گفت که اقدام های الزم برای تصويب قطعنامه در 
 .هفته های آينده انجام خواهد شد
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 سانسور در نمايشگاه بين المللي كتاب 
 

های هوشنگ گلشيری و فروغ فرخزاد در نمايشگاه کتاب ممنوع  عرضه کتاب
 .شده است

به گزارش ايلنا، امسال برگزارکنندگان نمايشگاه بيست و سوم کتاب تهران، با 
اند؛ به نوعی قصد دارند  منتشر شده ٨۴هايی که قبل از سال  منع عرضه کتاب

هايی را در نمايشگاه عرضه کنند که در دولت نهم و دهم منتشر  که تنها کتاب
های هوشنگ گلشيری پس از سال  با اين وجود در شرايطی که کتاب. اند شده
و توسط نشر نيلوفر منتشر شده است؛ بازهم به اين انتشاراتی اجازه داده  ٨۴

 .های هوشنگ گلشيری را عرضه کنند نشده است تا کتاب
های شازده احتجاب، باغ در باغ، در ستايش شعر و سکوت، نيمه تاريک  کتاب

کدام از  ماه از آثار هوشنگ گلشيری توسط نشر نيلوفر منتشر شده است اما هيچ
 .توانند در نمايشگاه عرضه کنند ها را نمی کتاب

همچنين عرضه مجموعه اشعار فروغ فرخزاد نيز در نمايشگاه کتاب ممنوع 
ها از نصب پوستر تصوير  ها و انتشاراتی شده است و حتی بعضی از غرفه

 .اند فروغ فرخزاد نيز منع شده
اجازه ارائه : نيز اعالم کرد) مدير نشر قطره(اين در حاليست که ساداتيان 

 .آبادی را نداريم های محمود دولت کتاب
امسال به ما اعالم شده است که تمامی : ساداتيان با اعالم اين مطلب افزود

از . منتشر شده نبايد در نمايشگاه عرضه شود ٨۴هايی که قبل از سال  کتاب
منتشر کرده بوديم را  ٨۴آبادی که در سال  های محمود دولت اين رو کتاب

 .توانيم عرضه کنيم نمی
های خود را که در  اين قانون باعث شده است تا بسياری از کتاب: وی افزود

منتشر شده و خوانندگان نيز به دنبال آن هستند به نمايشگاه نياوريم و  ٨۴سال 
 .گردند مخاطبان نيز دست خالی باز می

آبادی  های محمود دولت کند که کتاب ساداتيان درحالی اين سخنان را بيان می
 .توسط چند انتشاراتی ديگر منتشر شده و درحال عرضه شدن است

 

 درصد كادر نيروي انساني قوه قضاييه  50بيش از 
 ديپلم و زير ديپلم هستند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : دانشجونيوز
" فقدان دانش علمی نيروهای قوه قضائيه"اين آمار تأسف برانگيز و جالب توجه 

 .را معاون آموزش اين قوه اعالم کرده است
به گزارش دانشجونيوز، حجت االسالم احمد واعظی در سخنان خود که 

خبرگزاری مهر آن را مخابره کرده است، ضمن صحه گذاشتن بر اين آمار 
تاسف بار اظهار اميدواری کرده است که قوه قضائيه بتواند به کمک دانشگاه 

جامع علمی کاربردی سطح دانش و سواد نيروهای شاغل در قوه قضائيه کشوررا 
 .افزايش دهد

افشای اين آمار تامل برانگيز در حالی است که قوه قضائيه هر کشوری جزو 
آنگونه که قانون اساسی . اساسی ترين رکن های برپايی عدالت در آن کشور است

جمهوری اسالمی ايران نيز از اين قوه به عنوان يکی از سه قوه اصلی حکومت 
 .ياد کرده و اهميت و جايگاه ويزه ای را برای آن در نظر گرفته است

در طول ساليان اخير بسياری از سياسيت مداران و نيز فعالين سياسی نسبت به  
اين قوه  اوضاع اسف بار قوه قضائيه اعتراض کرده اند و تاثيرعملکرد ضعيف 

 .را برای جامعه در حال توسعه ايران مصيبت بار ارزيابی کرده اند
هاشمی شاهرودی در ابتدای انتصاب خود به رياست اين قوه، از آن به عنوان 

ويرانه ای ياد کرده بود که به اعتقاد بسياری از حقوق دانان مستقل و خوش نام به 
عملکرد يک سويه، . همان صورت ويرانه به رياست جديد اين قوه تفويض شد

 خارج از عدالت و در بسياری از موارد برخالف نص صريح قانون اساسی در 
 

 ها در بازار ايران  كابوس جهش قيمت
 
 
 
 
 
 
 

 يلنا ا
روز از  ۵٠شايد به يقين و به صراحت بتوان گفت که با گذشت : علی پيرولی

ای از گرانی بازار کاال و خدمات کشور را در بر گرفته است،  سياه ٨٩سال 
ای است که اظهارات  و به گونه ٨٨گرانی که شتاب آن بيشتر از سال 

 .ريزان اقتصادی در برابر اين هجمه رنگ باخته است برنامه
ريزان اقتصادی بودند که در  ، اين برنامه٨٩در حدود چند ماه به آغاز سال 

ها اعالم کردند  های مختلف خبرگزاری های تلويزيونی و درسايت پشت دوربين
 .که گرانی ناگهانی در بازار ديگر به وجود نخواهد آمد

ريزان بار ديگر نمره قبولی نگرفتند و سيل گرانی  اما ظاهرا اين بار نيز برنامه
از چند روز بعد از تعطيالت روند صعودی خود را آغاز کرده و هم اکنون نيز 

ای  ريزی مسکنی و لحظه ادامه دارد، حتی سيل بندها يا همان برنامه
 .ريزان نتوانسته است اين سيل مهيب را مهار کند برنامه

آنچه که بيش از پيش ذهن شهروندان را به خود مشغول کرده و باعث نگرانی 
ها اجرا نشده که اين حجم گرانی  يارانه آنان شده اين است که هنوز هدفمندسازی

 توان خوشبين شد که بازار دچار حباب قيمتی نشود؟ به وجود آمده است، آيا می
بازارهای ايران، شاهد اوج گيری قيمت انواع کاالهای اساسی  ٨٨اول زمستان 

ای اندک مانده به اجرای آزادسازی  به ويژه خوارکی شدند و اکنون درفاصله
های انرژی، شواهد حکايت بر آغاز گرانی دوباره کاالهای اساسی  قيمت حامل

 .دارد
نخستين گزارش بانک مرکزی درباره قيمت خرده فروشی کاالهای خوراکی 

ها در حال صعود  دهد که قيمت فروردين نيز نشان می٢٠برای هفته منتهی به 
 .هستند

ها بوده  ها در سال جديد متأثر از اجرای حذف يارانه گويا کابوس جهش قيمت
 .است

ها در سال جديد همزمان  شايد تأکيد دولت بر کنترل و جلوگيری از جهش قيمت
ها يکی از داليلی باشد که امروزه که هنوز  با اجرای هدفمند کردن يارانه

 .ای اندک به شروع آن است، بازار شاهد اوج گيری قيمت کاالها باشد فاصله
ريزان دولت دهم در اين باره داشتند همين بود که  انتقادی که منتقدان از برنامه

سازی و اعمال  تواند نياز بازار را در سال آينده با ذخيره چگونه دولت می
 کاهش تعرفه وارداتی جبران کند؟

ها بر خالف مصوبات نمايندگان  البته شتاب دولت بر اجرای سريع حذف يارانه
هزار ميليارد تومان از ۴٠مردم در بهارستان و اصرار آن بر افزايش درآمد 

ها به اعتقاد کارشناسان يکی ديگر از عوامل افسار گسيختگی  محل حذف يارانه
 .ها شده است قيمت

کنندگان حاال حاالها بايد در انتظار کاهش قيمت  رسد که مصرف به نظر می
 .باشند و به عبارتی ديگر صبری بزرگ را جايگزين انتظار خود کنند
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تقاضای ما از شما برای همبستگی با کارگران، زنان، دانشجويان و ساير 
شهروندان ايران که برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی اقدام می کنند، از 

خواه و  های ترقی هزاران عضو و هوادار احزاب و سازمان. سوی شما شنيده شود
چپ در ايران، اميدوارند که شما طی ديدار خود از تهران، وضعيت حقوق بشر 

ها سال است که برای همبستگی بين  چپ ايران، ده. در ايران را مطرح کنيد
های کارگری شناخته  المللی رزميده و به عنوان عضوی از خانواده جهانی جنبش

به عنوان عضوی از اين جامعه، ما نيروهای ترقيخواه در سراسر . شده است
 . خوانيم جهان را به همبستگی با مردم ايران فرا می

 
 ! آقای رئيس جمهور

تقاضا داريم از مقامات ايرانی بپرسيد چرا صدها شهروند ايرانی کماکان به 
از شما می خواهيم خواستار آزادی زندانيان سياسی . اند اتهامات سياسی در زندان

کنيم از مبارزه ما برای قطع فوری همه اعدامها در  تقاضا می. در ايران شويد
 . ايران پشتيبانی کنيد

 
 ! آقای رئيس جمهور

 . مردم ايران عاقبت بر خودکامگی و ديکتاتوری فائق خواهند آمد
آنچه خواهد ماند، دوستی ملت ما با ساير مللی است که از پيکار ايرانيان برای 

اين، درسی از تاريخ است که مردم برزيل نيز آن را . اند آزادی حمايت کرده
 . اند تجربه کرده

 
 با احترام 

 ) اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 
 هيئت سياسی ـ اجرايی 

 بهروز خليق 
  ٢٠١٠مارس  ۶

ماه های اخير و در پی اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوری 
 .اعتراضات و بدبينی های منتقدين به اين دستگاه را افزايش داده است

برگزاری دادگاه های دسته جمعی نمايشی به سبک دادگاه های استالين در زمان 
 حکومت شوروی سابق به منظور سرکوب مخالفين، عدم رعايت حقوق بازداشت 

صدور احکام ناعادالنه و  شدگان در زمان بازداشت توسط ضابطين اين قوه، 
بسيار دور ازعرف قانونی و شرعی از جمله نقاط سياه عملکرد اين قوه در طول 

 .ماه های اخير است
بسياری از فعالين سياسی و دانشجويی منتقد، که در طول ساليان اخير حداقل يک 
بار توسط نهادهای وابسته به قوه قضائيه تحت پيگرد قرار گرفته اند به خوبی بر 

اين مهم صحه می گذارند که قوه قضائيه جمهوری اسالمی ايران يکی از فاسد 
 .ترين و ناکارآمدترين ارکان حکومتی است

حال می بايست از مسولين اين قوه پرسيد چگونه است که حکومت مدعی 
پيشروی و سردمداری عدالت درجهان دارای قوه قضائيه ای است که نيمی از 

 .کارکنان آن مطابق استاندارد های نوين جهانی بی سواد محسوب می شوند
 

به رئيس ) اكثريت(نامه ي سازمان فدائيان خلق ايران 
 جمهوري برزيل 

 
 
 
 
 
 

در ماه مارس به ) اکثريت(نامه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران 
مناسبت سفر آقای لوال داسيلوا، رئيس جمهور برزيل به ايران که قرار است 

 . درماه مه صورت گيرد، تهيه شده است
خانه  نامه به سه زبان پرتقالی، انگليسی و فرانسوی ترجمه و از طرق سفارت

های برزيل در کشورهای آلمان، سوئد، نروژ، بلژيک، فرانسه، اسپانيا و 
اکنون در آستانه سفر ايشان به ايران . دانمارک برای ايشان فرستاده شده است

 . متن نامه منتشر ميشود
 ) اکثريت(گروه کار روابط بين الملل سازمان فدائيان خلق ايران 

  )٢٠١٠مه  ٧( ١٣٨٩ارديبهشت  ١٧
 
 عاليجناب اوئيس اينياسيو لوال داسيلوا : به

 رئيس جمهور برزيل 
 

 ! جناب رئيس جمهور
نظر به سفر شما به ايران، ما به مثابه يک نيروی چپ دمکرات وبخشی از 

اپوزيسيون ايران بدين وسيله توجه شما را به نقض حقوق بشر در ايران جلب 
 . کنيم می

بدين سو، هزاران ايرانی  ٢٠٠٩از انتخابات رياست جمهوری در ژوئن 
بازداشت، صدها تن از آنان شکنجه و شمار زيادی از افراد يا طی تظاهرات به 

تنها انگيزه رژيم ايران برای چنين . اند ضرب گلوله کشته يا در زندانها اعدام شده
ها ايرانی،  قساوتی، هراس حکام ايران از اين است که اعتراضات گسترده ميليون

 . ديکتاتوری روحانيت شيعه و نظاميان را بی ثبات کند
برخی رهبران کارگران ايران مانند منصور اسانلو، مسئول اتحاديه کارکنان 

برند، تنها از  بخش حمل و نقل عمومی تهران، سالهاست که در زندان به سر می
ها زن  ده. کند های مستقل کارگری را تحمل نمی اين رو که رژيم ايران، اتحاديه

اند که خواهان حقوق برابر برای مردان و  ايرانی تنها بدين خاطر محکوم شده
اند، به هيچ دليلی  بسياری از دانشجويان در ميان زندانيان سياسی. زنان شده بودند

های ملی ـ قومی و  بسياری از افراد وابسته به اقليت. جز حمايت از اپوزيسيون
 . اند مذهبی بازداشت شده و برخی از آنها طی هشت ماه اخير اعدام شده

تجربه . ملت برزيل، تاريخی غنی در مبارزه عليه ديکتاتوری و خودکامگی دارد
 دهد که  شخص شما در فعاليت مستمر برای حقوق کارگران، به ما اميد می
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شناس معتقد است در کشوری مثل ايران، تشکيل يک کميته ناظر  اين جامعه
در کشورهايی که موقعيت «: تواند بسيار موثرتر از يک وزارتخانه باشد می

کنم اين مؤثرتر است که يک کميته  قانونی زنان مشکل دارد، من شخصا فکر می
شان نسبت به زنان عمل  ها به وظيفه نظارت باشد که چک کند که آيا وزارتخانه

زده و  ايران آن قدر سياست کنم جامعه در موقعيت فعلی من فکر می. کنند يا نه می
اش  شود، مطمئنا ُبعد سياسی هايی که گرفته می ملتهب است که تمام اين تصميم

کنم  برای همين من خودم شخصا فکر نمی. اش است بيشتر از اهميت اجتماعی
 .»چندان تأثيری در موقعيت حساس و شکننده و مشکل زنان بوجود بيايد

های سازمان ملل در افغانستان، ايران و  دکتر ياوری که همکار پروژه 
تاجيکستان است به تجربه تشکيل وزرات زنان در افغانستان اشاره کرده و 

در افغانستان به محض اين که دولت موقت برقرار شد، وزارت زنان «: گويد می
های ديگر به  خب وزارت زنان شد جايی که از تمام وزارتخانه. را تشکيل دادند

گفتند به ما مربوط نيست، برويد وزارت زنان و وزارت زنان مجبور  زنان می
بود به تمام مسائل زنان از نظر اشتغال و تحصيل و خشونت و روابط اجتماعی 

دولتی که  " NGO"و جنسيتی و غيره رسيدگی کند و اصال تبديل شد به يک 
هايشان صف بسته بودند و وزارتخانه  تمام مدت زنان برای بيان درخواست

برای اين که شما اگر چنين مسئوليتی را به . توانايی اين کار را نداشت
ی مملکت را به اين وزارتخانه  ی زنان بدهيد، بايد نصف بودجه وزارتخانه

 .»بدهيد
   

 وزارتخانه با چه کارکردی؟
شناس مقيم تهران معتقد است بايد کارکرد اين وزارتخانه را  نيره توکلی جامعه 

تواند چيز  وجود وزارتخانه به خودی خود می«: گويد  اين فعال زنان می. ديد
مثال در هلند . دانيد در کشورهای ديگر هم داريم همان طور که می. مثبتی باشد

ولی در کشور ما مثل خيلی از مسائل ديگر، بستگی . وزارت زنان وجود دارد
دارد که چه تعريفی، چه مفهومی و چه وظايف و کارکردهايی برای اين 

وزارتخانه قرار است قائل شوند و چه کسانی قرار است اين وزارتخانه را اداره 
 .»مثال وزير زنان چه کسی قرار است باشد. کنند

نظرات و عملکرد تا کنونی زنانی که اين طرح  وی همچنين معتقد است که نقطه 
: تواند مالک خوبی برای سنجش کارکرد وزراتخانه زنان باشد اند می ه را داد

ی زنان  هايی که توی مجلس دارند طرح وزارتخانه مثال فرض کنيد االن خانم«
ی ضد خانواده  کنند، آيا واکنشی در برابر چند همسری و اليحه را مطرح می

هايی نشان داده باشند و ديد منفی راجع به  اگر چنين واکنش. اند يا نه نشان داده
هايی داشته باشند، البد قرار است که کارکردهای مثبتی هم برای اين  چنين اليحه

ی زنان وظايفی  ولی اگر بناست که در وزارتخانه. وزارتخانه تعريف کنند
ی اجتماعی  تعريف شود، مثال ساعت کار زنان به صورتی کم شود که از صحنه

هايی که االن وجود دارد، مثل حق اوالد که به مردها  حذف شوند يا تبعيض
ها را  شود و خيلی از مسائل است که اين شود و به زنان پرداخت نمی پرداخت می

ای تشکيل شود،  شود بررسی کرد و در واقع اگر قرار باشد وزارتخانه می
 .»بستگی دارد به اين که چه هدفی دارد

  
 ژست حکومت برای دفاع از زنان: وزارتخانه زنان

به نظر دکتر نوشين ياوری الگوبرداری از کشورهای اروپايی که وزارت زنان  
ی  در کشورهای پيشرفته«: گويد او می. تواند مثبت باشد دارند برای ايران نمی

اش انجام  ای وظايف خود را در رابطه با مسئوليت اروپايی که هر وزارتخانه
ها  ی وزارت زنان مستقيما با قانونگذاری در رابطه با درخواست دهد، وظيفه می

کنند  و مطالبات جامعه مدنی است که قوانين را با نيازهای جديد زنان منطبق می
در کشورهايی مثل ايران که مجلس قانونگذار هم امکانات . دهند و وفق می

چندانی برای رسيدگی به مسائل زنان ندارد يا امکانش نيست و يا از نظر سياسی 
تواند  يعنی وزارت زنان می. دهد، مشکل خيلی اساسی است شان اجازه نمی منافع

آورد که بگويد  ای بوجود می تبديل شود به يک نماد سياسی که برای دولت وجهه
 .»ايم مان يک وزارتخانه ساخته ما برای زنان

 تأمين حقوق زنان يا يك ژست حكومتي؟: خانه زنان وزرات
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دويچه وله
ای برای زنان  کميسيون زنان مجلس ايران اعالم کرده که طرح تشکيل وزارتخانه

نظر در مصاحبه با  دو صاحب. به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد
های طرح يادشده  ی تجربه ساير کشورها و ابهامات و کاستی دويچه وله در باره

 .گويند می
بحث تشكيل وزارتخانه زنان در زمان انتخابات مجلس هشتم و از سوی زنان  

اين گروه از زنان که به مجلس راه يافته . جبهه متحد اصولگرا مطرح شد
سعی آردند برای اولين بار اين طرح را عملی کنند اما با  ٨٧در سال   بودند،

 .مخالفت تعدادی از نمايندگان مجلس مواجه شدند و اين طرح مسكوت ماند
امسال پس از تعطيالت نوروزی نمايندگان مجلس، يک بار ديگر حاميان تشکيل  

طيبه صفايی رئيس فراکسيون زنان . وزارتخانه زنان اين بحث را مطرح کردند
دانست و فاطمه آليا يکی از اعضای اين " الزام"مجلس اجرای اين طرح را يک 

های چندگانه در حال بررسی است  فراکسيون اعالم کرد که اين طرح در کميسيون
 .و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد

زهره الهيان عضو ديگر اين فراکسيون نيز ضمن تقدير و تشکر از دولت برای  
های  ها قبل اين موضوع در دستگاه از مدت«: بررسی به موقع اين طرح گفت

ذيربط همانند شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان 
  . »ها بحث و بررسی شده بود در مرآز پژوهش

اما مخالفان اين طرح همچنان معتقدند تشکيل يک وزراتخانه برای زنان  
فاطمه آجرلو عضو کميسيون اجتماعی مجلس يکی از . ضروری نيست

دهند مگر  نيمی از جامعه را زنان تشکيل می«: گويد او می. مخالفان است  اين
 »شود کار نيمی از جمعيت يک کشور را به يک وزراتخانه داد؟ می

مريم بهروزی، دبيرآل جامعه زينب از جمله زنان اصولگرايی است آه تشكيل  
داند و اشرف بروجردی از طيف  ای را غير ضروری می چنين وزارتخانه

ها به  اگر ما وزارت زنان ايجاد کنيم، تمام مسئوليت«: گويد طلبان نيز می اصالح
های ديگر، زنان حضوری  شود و در حقيقت در عرصه وزارت زنان داده می
 .»پررنگ نخواهند داشت

  
 کميسيون ناظر و نه وزارتخانه: برای ايران

گويد اصال بايد ديد ايران االن به  شناس مقيم پاريس می دکتر نوشين ياوری جامعه 
ما دو «: گويد او می. يک وزارتخانه زنان نياز دارد يا به يک کميسيون ناظر

يکی اين که آيا واقعا ما در ايران احتياج به . توانيم بررسی کنيم موضوع را می
ی زنان داريم يا احتياج به يک کميسيون يا دبيرخانه زنان که به  يک وزارتخانه

شود  در کشورهای اروپايی مسأله جور ديگری مطرح می. امور زنان نظارت کند
چون قانونگذار و قانونگذاری به طور خيلی جا افتاده با نهادهای مختلف دولتی يا 

ای به نام  در ايران اگر بخواهيم فرض کنيد وزارتخانه. کنند غيردولتی کار می
اش کار مستقيم با قانونگذاران خواهد بود يعنی  ی اصلی وزارت زنان باشد، وظيفه

ای شود که به امور  در غير اين صورت اگر بخواهد تبديل به وزارتخانه. با مجلس
درصد مردم مملکت  ۵٠ای که به امور بيش از  زنان بپردازد، يعنی وزارتخانه

 .»پذير نيست بايد برسد و اين در هيچ جای دنيا امکان
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 گزارش هفتگي نقض حقوق بشر در كردستان
 تشديد فشارها بر زندانيان محكوم به اعدام

 محسن کاکارش
 
 
 
 
 

 رهانا
در . طی هفت روز گذشته شماری از فعاالن کارگری در کردستان دستگير شدند

ادامه فشارها بر دانشجويان تعدادی از آنان بالتکليف و سروه ويسی احضار و 
همچنين بی خبری از زندانيان سياسی محکوم به . مورد بازجويی قرار گرفت

از . اعدام و وضعيت حاد آنها از ديگر موارد نقض حقوق بشر در کردستان بود
طرفی ديگر به گزارش خبر گزاری فارس درگيری ميان نيروهای سپاه 

 .کشته به دنبال داشته است ۵ژاک در کوههای داالهو  پاسداران و پ
طی هفته اخير به شرح  شرح بعضی از موارد نقض حقوق بشر در کردستان 

 :زير است
 دستگيری فعاالن کارگری در کردستان

همزمان با فشارها بر فعاالن کارگری در آستانه روز کارگر، چهار تن از 
 .فعاالن کارگری توسط نيروهای امنيتی در سنندج دستگير شدند

، “صديق کريمی”به گزارش برخی از منابع کارگری روز دهم ارديبهشت، 
ازفعاالن کارگری “ امجد آذری نبوفر”و “ فواد شبکه فر”، “فواد کيخسروی”

 .توسط نيروهای امنيتی در سنندج بازداشت شدند
 .با قيد وثيقه آزاد شدند“ امجد آذری“و“ فواد شبکه فر”بالفاصله از اين افراد 

و “ صديق کريمی”ارديبهشت ماه  ١۵بنا به گزارش سايت پيام، روز چهارشنبه 
از اعضای فعال اتحاديه آزاد کارگران ايران از ستاد خبری “ فواد کيخسروی”

 .وزارت اطالعات به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شدند
در ادامه فشار بر اين فعاالن کارگری دستگاه قضايی برای آزادی موقت فواد 

ميليون تومانی تعيين کرده است اما وی با رد اين  ۵٠کيخسروی قرار وثيقه 
قرار، در اعتراض به عدم رسيدگی به وضعيت خود دست به اعتصاب غذا زده 

 .است
  

 تداوم بازداشتها در کردستان
بازداشت فعاالن کارگری در حالی صورت می گيرد که طی روزهای اخير 

 .دوتن از شهروندان کرد توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند
شنبه هفتم ارديبهشت، نيروهای  بنا به گزارش خبرگزرای کردستان، روز سه

 .، بازداشت نمودند“عبدالخالق منگورنژاد”امنيتی در اشنويه فردی را به نام 
اتهام اين شهروند همکاری با يکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسالمی   

 .ميليون تومان وثيقه تعيين کرده اند ۵٠عنوان شده و برای آزادی وی مبلغ 
آن طرفتر يکی از شهروندان کرد چند روز پيش توسط نيروهای امنيتی شهر 

 .سقز دستگير شد
ارديبهشت ماه در  ١٢روز “ عباس تيلکويی”به گزارش خبرگزاری سقز، 

 .توسط نيروهای امنيتی شهر سقز بازداشت شد“ سلتکلتو”روستای 
الزم به ذکر است هنوز از علت دستگيری اين شهروند کرد خبری در دست   

 .نيست
در هفته های گذشته نيز دهها تن از شهروندان کرد توسط نيروهای امنيتی در 
شهرهای مختلف کردستان دستگير شدند که هنوز از سرنوشت تعدادی از آنان 

 .خبری در دست نيست
  

 تشديد فشارها بر زندانيان محکوم به اعدام
در ادامه فشارها بر زندانيان سياسی محکوم به اعدام وضعيت جسمی حسين 
خضری حاد اعالم شده و برخی از منابع خبری از سرنوشت نامعلوم عزيز 

 .محمد زاده خبر داده اند
بنا به گزارهای منتشر شده، حسين خضری از زندانيان کرد محکوم به اعدام در 

 .شرايط جسمی حادی به سر می برد و در معرض خطر قرار دارد
همکاری با ”که پيش تر از سوی دادگاه انقالب به اتهام  اين زندانی سياسی   

به اعدام محکوم شده بود، در شرايط جسمی حادی به “ احزاب کرد مخالف نظام
در صد از بينايی يکی از چشمانش را از دست داده  ٢۵سر می برد تاجايی که 

 .است

ای تشکيل شود بايد از يک سو با نهادهای دولتی  گويد اگر چنين وزارتخانه وی می
. های غيردولتی و از همه مهتر مجلس در ارتباط باشد و از سوی ديگر با سازمان

توان اميد داشت که يک وزارتخانه بتواند چنين  ولی آيا در شرايط کنونی می
 عملکردی داشته باشد؟

نيره توکلی نيز معتقد است اگر وزارتخانه زنان نتواند عملکرد مناسبی داشته باشد  
مسلما صرف وجود يک وزارتخانه فقط «: شود تبديل به يک نهاد موازی می

تواند به مسائل و مشکالت اضافه کند، اگر که واقعا کارکردهای مثبتی برای  می
مثل نهادهای . تواند به صورت نهادی موازی دربيايد يعنی می. زنان نداشته باشد

موازی ديگری که گاهی به جای اين که کارکرد داشته باشند، کارکردهای همديگر 
کنند و مانعی هستند در برابر عملکرد مثبت نهادهايی که همطراز  را خنثی می

 .»خودشان هستند
  

 يک جداسازی جنسيتی ديگر: تشکيل وزارت زنان
برخی از مخالفان تشکيل وزرات زنان نه به کارکرد و عملکر آن بلکه اصوال به  

اين گروه معتقدند اصوال هرگونه . ای انتقاد دارند خانه نفس وجود چنين وزرات
 . شود جداسازی جنسيتی منجر به فاصله بيشتر بين زن و مرد در جامعه می

های جداسازی  طرفداران اين نظريه، اين طرح را نيز در راستای ديگر پروژه 
 .کنند های زنانه ارزيابی می ها و بيمارستان جنسيتی مثل تشکيل دانشگاه

درست است، ما «: گويد او می. اما دکتر نوشين ياوری با اين نظر مخالف است 
ای که  ولی متأسفانه در جامعه. توانيم در جامعه زنان را از مردان جدا کنيم نمی

توانيم اين  تر از موقعيت مردان است، ما نمی تر و مشکل موقعيت زنان اينقدر پايين
های  گيری يعنی شما بايد يکسری تصميم. ی ترازو بگذاريم دو را در يک کفه

ها به  قانونی، اجتماعی و فرهنگی خاص زنان، يعنی به نفع زنان بگيريد که اين
حدی برسند که آن موقع بگوييم جدا کردن زن و مرد چه معنايی دارد، از نظر 

 .»رسيدگی سياسی، اقتصادی و اجتماعی
وی به آمار زنان بيکار تحصيلکرده در ايران در مقايسه با مردان اشاره کرده و  

خب چه کسی . ی ما بيکارند االن بيش از نيمی از زنان تحصيلکرده«: گويد می
ی ترازو بگذاريد و  خواهد به اين رسيدگی کند؟ اگر زن و مرد را در يک کفه می

ها ظلم  ها رسيدگی کنيد، مطمئنا تعداد زنانی که به آن ی اين به طور مساوی به همه
ی سالم و هدفدار  در نتيجه اين بحثی است که در جامعه. شود بيشتر است وارد می

ولی اين . گيری شود اش تصميم تواند باز شود و درباره برای رسيدگی به مسائل می
که ما بگوييم اگر يک نهاد خاص برای رسيدگی مسائل زنان بگذاريم، اين 

بستگی به متن جامعه و اهداف . جداسازی زن و مرد است، اين درست نيست
 .»گيری دارد سياسی اين تصميم

ها و لوايح مختلفی در رابطه با زنان از  از زمان روی کار آمدن دولت نهم، طرح 
های زيادی را  هايی که برخی از آنها جنجال سوی دولت به مجلس ارائه شده، طرح

از جمله اليحه موسوم به حمايت از خانواده که از . در جامعه ايجاد کرده است
سوی فعاالن زنان به اليحه حمايت از مردان خانواده تعبير شد و يا کم کردن 
بندی  ساعت کاری زنان، بومی گزينی جنسيتی برای ورود به دانشگاه و نيز سهميه

 .جنسيتی
بايد ديد طرح وزارتخانه زنان پس از مطرح شدن در صحن علنی مجلس با چه  

 .هايی از سوی فعاالن زنان روبرو خواهد شد واکنش
  

 ميترا شجاعی
 بهمن مهرداد: تحريريه
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 .موارد اتهامی وی همچنان در ابهام قرار دارد
ادوار تحکيم (از سوی ديگر هفت شعبه استانی سازمان دانش آموختگان ايران 

، با انتشار اطالعيه ای ، نسبت به وضعيت اعضای دربند آن تشکل )وحدت
اعتراض کرده و در خصوص اتهامات وارده و برخوردهای صورت گرفته با 
کاوه قاسمی کرمانشاهی فعال حقوق بشر و عضو شعبه کرمانشاِه ادوار تحکيم 

 .از خود واکنش اعتراضی نشان دادند
 ژاک و سپاه پاسداران نفر در درگيری بين نيروهای پ ۵کشته شدن 

در (ژاک در کوههای داالهو  درگيری ميان نيروهای سپاه پاسداران و پ
 .در هفته ی گذشته به دنبال داشت کشته  ۵) کرمانشاه

اکبر نوری، فرمانده قرارگاه نجف  به گزارش خبرگزاری فارس، سرتيپ علی 
ارديبهشت ماه در منطقه دوشميان  ١۴های اين قرارگاه،  اشرف گفته که نيرو

 .جار با اين گروه درگير شدند ارتفاعات داالهو در غرب روستای شلمه
در اين عمليات پنج نفر از عناصر پژاک شامل سه مرد «آقای نوری افزوده که 

 .کشته و دو تن ديگر به شدت زخمی شدند »و دو زن
تن از نيروهای امنيتی و انتظامی در پی درگيری با  ۶هفته های گذشته نيز   

افراد ناشناس در مناطق مختلف کردستان کشته شدند که برخی از منابع محلی 
 .کشته شدن اين افراد را سناريوی حکومتی عنوان کردند

 

 احضار شمار زيادي از داوطلبين كارشتاسي ارشد به 
 واحد گزينش سازمان سنجش

در حالی که تنها دو هفته به زمان اعالم نتايج نهايی کنکور کارشناسی : رهانا 
ارشد باقی مانده است، بسياری از فعالين دانشجويی که در اين آزمون شرکت 
 .کرده بودند به واحد گزينش استاد و دانشجو سازمان سنجش احضار شده اند

تعداد بسيار زيادی از داوطلبان کنکور کارشناسی  به گزارش دانشجونيوز،
ارشد، طی تماس تلفنی و به بهانۀ نقص پرونده به واحد گزينش سازمان سنجش 

جزو فعالين دانشجويی محسوب   اکثر دانشجويان احضار شده. فراخوانده شده اند
 .می شوند

بنابراين گزارشات، در مصاحبه های ياد شده از دانشجويان در مورد فعاليت 
قبل و بعد از انتخابات سواالتی پرسيده می شود و در نهايت از آنان   های

سياسی  خواسته می شود تا تعهدنامه ای را مبنی بر عدم انجام فعاليت های 
همچنين بازجويان وزارت اطالعات ضمن تهديد دانشجويان مبنی . امضاء کنند

بر عدم پذيرش آن ها در تحصيالت تکميلی بعضًا چندين ساعت آن ها را مورد 
 .بازجويی قرار دادند

با روی کار آمدن احمدی نژاد روند محروميت از تحصيل دانشجويان فعال که 
بدين ترتيب که . آغاز شد شهرت يافت، “ ستاره دار کردن دانشجويان”بعدها به 

فعالين دانشجويی منتقد دولت يا از تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد محروم 
و يا با اخذ تعهد کتبی مبنی بر پرهيز از هرگونه فعاليت سياسی اجازه  می شدند 

اين روند در طول چها رسال اول رياست . ادامه تحصيل به آنها داده ميشد
جمهوری احمدی نژاد مستمرا پی گيری شد و اعتراضات زيادی را به دنبال 

کما آنکه موضوع ستاره دار کردن دانشجويان به يکی از مراکز ثقل . داشت
با وجود آنکه احمدی نژاد بارها در . مناظره ها و تبليغات انتخاباتی بدل گشت

مناظره های تلويزيونی وجود اين دانشجويان را تکذيب کرده بود، اما کميته دفاع 
از حق تحصيل به همراه ساير مجموعه های حقوق بشری اقدام به انتشار ليست 
آمار دانشجويان محروم از تحصيل نمودند تا بار ديگر فريبکاری رئيس دولت 

بنابر آمار منتشر شده تنها در سال .نهم در مناظره های تلويزيونی عيان شود
نفر از دانشجويان دانشگاه های مختلف از ادامه تحصيل در  ۶٠گذشته قريب به 

 .مقطع کارشناسی ارشد محروم شده اند
گفتنی است جمعی از دانشجويان ستاره دار در سال های گذشته کميته ای را به 

مدنی و  تشکيل دادند تا بتوانند اعتراضات “ کميته دفاع از حق تحصيل”نام 
بسياری از اعضا . قانونی دانشجويان محروم شده از تحصيل را سازمان دهند

اين کميته پس از انتخابات بازداشت شدند و برخی از اعضا اصلی چون ضيا 
شيوا نظر آهاری و مهديه گلرو با محکوميت های بسيار  ، مجيد دری، نبوی

 .سنگين مواجه شده و کماکان در بازداشت به سر می برند
همچنين الزم به ذکر است که استناد قانونی سازمان سنجش در امر ستاره 

دارکردن دانشجويان مصوبه ای از شورای عالی انقالب فرهنگی است که در آن 
صالحيت عمومی دانشجويان نيز به تاييد نهادهای اطالعاتی ”تاکيد شده است 
احراز عدم ”می توان به   از جمله اين مصاديق صالحيت عمومی. “امنيتی برسد

 .اشاره کرد“ عناد داوطلب با نظام جمهوری اسالمی

 .اين درحاليست که مسئوالن زندان از درمان وی ممانعت به عمل می آورند
حکم اعدام حسين خضری که اولين ماه های دستگيری به شدت تحت شکنجه قرار 
گرفته بود، در دادگاه تجديد نظر مورد تاييد قرار گرفته و مسئوالن زندان اروميه 

 .بارها وی را به اجرای حکم تهديد نموده اند
اين زندانی کرد اهل اروميه که در طی مدت محاکمه از داشتن وکيل مدافع منتخب 

و امکان مناسب دفاع از خود محروم بود، مدتی است که از زندان اروميه به 
مکانی نامعلوم منتقل شده است و نگرانی ها نسبت به اجرای حکم وی تشديد شده 

 .است
در همين حال برخی از منابع خبری، از سرنوشت نامعلوم عزيز محمد زاده خبر 

 .دادند
اتهام اين زندانی سياسی محکوم به اعدام ارتباط با يکی از احزاب کرد عنوان   

کرده اند و به گفته بستگانش جهت اعتراف در بازداشتگاه تحت شديدترين شکنجه 
 .ها بوده است

  
 احضار و بازجويی از سروه ويسی دانشجوی کرد

فشار بر دانشجويان کرد در هفته ی گذشته نيز ادامه پيدا کرد، سروه ويسی 
احضار و مورد بازجويی قرار گرفت و تعدادی از فعاالن دانشجويی هنوز در 

 .شرايط بالتکليف در زندانها محبوس می باشند
ساله، اهل مريوان و دانشجوی ترم  ٢٣به گزارش خبرنگار رهانا، سروه ويسی ،  

 .پنجم مديريت ورزشی دانشگاه الزهرا تهران مجددًا احضار و بازجويی شد
سروه ويسی روز چهارشنبه به دادسرای مستقر در زندان اوين تهران احضار و   

در آنجا بدون حق برخوداری از وکيل مورد بازجويی قرار گرفت و بازپرس بار 
. ديگر اتهام اجتماع و تبانی عليه نظام را روبروی اين دانشجوی کرد کرده است

 .اتهامی که نامبرده پيشتر نيز آن را به کلی انکار کرده است
همراه با ليال محمدی و پخشان  ١٣٨٨آبان ماه سال  ٢۵سروه ويسی در روز   

عزيزی و چهار دانشجوی ديگر در گردهمايی اعتراض آميز دانشجويان کرد 
روز را در سلول  ٢۵دانشگاه تهران به اعدام احسان فتاحيان بازداشت و مجموعًا 

روز را در بند عمومی گذرانده  ٨۴انفرادی همراه با شکنجه جسمی و روحی و 
 .نامبرده هم اکنون به قيد وثيقه آزاد است. بود

تن از  ٣٢از طرفی ديگر پايگاه بامداد خبر با انتشار ليستی از بالتکليفی 
دانشجويان در زندانها خبر داد که در ميان آنان تعدادی از دانشجويان کرد به چشم 

 .می خورد
    

  محکوميت بک معلم به حبس تعزيری 
در آستانه روز معلم حسن صالح زاده، عضو هيات مديره انجمن صنفى معلمان   

سال  ٢استان کردستان، از سوی دادگاه انقالب به يک سال حبس تعزيری به مدت 
 .تعليق محکوم شده است

به گزارش خبرگزاری سقز، حسن صالح زاده، معلم مقطع متوسطه و مدير 
توسط نيروهای  ٨٨تيرماه سال  ٢١آموزشکاه علمی ريباز شهرستان سقز، 

 .اطالعاتی بازداشت شده بود
روز تحت شکنجه های جسمی و روحی در زندان های  ٢۶گفتنی است وی مدت 

 .اداره اطالعات سقز و سنندج نگهداری شد
   
   روز ٩٠ادامه بازداشت موقت کاوه کرمانشاهی با گذشت بيش از  

روز کاوه قاسمی کرمانشاهی فعال حقوق بشر همچنان در  ٩٠با گذشت بيش از 
 .بازداشت موقت بسر می برد

در هفته ی گذشته همزمان با نودمين روز بازداشت کاوه قاسمی کرمانشاهی،  
حقوق بشر با مادر  جمعی از فعالين مدنی کرمانشاه با حضور در خانه اين فعال 

 .وی ديدار کردند
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، در اين ديدار مادر کاوه با ذکر اين 
مطلب که از جانب دادستانی کرمانشاه وعده آزادی پسرش پس از پايان قرار 

سومش را دادهاند ابراز اميدواری کرد که قرار باداشت فرزندش تمديد نشده و وی 
 .آزاد گردد

فعالين حاضر در اين ديدار ضمن ستايش فعاليتهای حقوق بشری کاوه و با تاکيد بر 
بيگناهی کاوه ابراز اميدواری کردند که قول مسئولين قضايی مبنی بر آزادی وی 

 .تحقق يابد
بهمن ماه سال گذشته  ١۴الزم به ذکر است کاوه قاسمی کرمانشاهی از تاريخ 

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

قرار بازداشت وی تاکنون دو بار تمديد شده و طی اين مدت تنها دوبار با خانواده 
 امکان تماس تلفنی از وی سلب گرديده و وضعيت پرونده و . مالفات کرده است
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 1389ارديبهشت ماه   18

در مورد    يك نهاد دولتي چه حقي دارد كه: احمد منتظري
 مسائل حوزه دخالت و تذكراتي بدهد؟

 
 جوابيه به خبر مندرج در روزنامه رسالت 

 : جرس
جوابيه حجةاالسالم احمد منتظري به خبر مندرج در روزنامه رسالت با نام 

در سايت دفتر آيت اهللا منتظری بدين شرح   "تحرکات مشکوک در بيت منتظري"
   :منتشر شده است

  
  باسمه تعالي  
 مدير مسئول محترم روزنامه رسالت دامت توفيقاته 
  تحرآات مشكوك در بيت"پيرو درج خبري تحت عنوان  -پس از سالم    
  ، لطفا جوابيه ذيل را  89/2/14 مورخ  6976در روزنامه شماره  "منتظري 
ستون    طبق قانون مطبوعات در اولين شماره آن روزنامه و در همان صفحه و 

تحقيق آرده و    رفت اول نسبت به صحت و سقم خبر البته انتظار مي .درج نماييد
 .رسانديد سپس آن را به چاپ مي

  روال مرسوم در بيوت مراجع تقليد هيچگاه اين نبوده است آه دفتر آنان - 1    
آنان    پس از رحلت تعطيل شود، بلكه برحسب ارادتي آه مقلدين و عالقه مندان 

وفيات و    داشته اند، بيت آنان محل مراجعه و رفت و آمد و برگزاري مراسم
منتظري نيز    در بيت مرحوم آيت اهللا العظمي. اعياد و اقامه جماعت بوده است 

 . بنا بر روال موجود عمل شده است
اجازه    درست از فرداي مراسم تشييع مرحوم آيت اهللا العظمي منتظري ، - 2   

اينجانب    نامه هايي از طرف بسياري از مراجع معظم تقليد ايدهم اهللا تعالي براي
مصارفي آه    صادر شد و اجازه گرفتن وجوهات شرعيه و مصرف آن در همان

ماه گذشته  4در    آن مرحوم نظر داشتند، به اينجانب داده شد و تاآنون بحمداهللا
 . گرديده است   شهريه طالب از محل همين وجوهات شرعيه پرداخت

گروههاي    تابلوي دفتر آيت اهللا العظمي منتظري بعد از رحلت ايشان توسط - 3    
 . مهاجم آنده شد و تاآنون تابلويي جايگزين آن نكرده ايم

مرحوم    برحسب نظر بسياري از مراجع معظم تقليد اگر افرادي از مجتهد - 4    
از آن مرجع    آرده اند بر مقلدين واجب است آه بر تقليد به عنوان اعلم تقليد مي

آيت اهللا العظمي    و طبيعي است اين دسته از مقلدين آه بر تقليد; باقي بمانند
آنند و بايد  مراجعه مي   منتظري باقي مانده اند براي پرسيدن مسائل به بيت ايشان

در زمان حيات معظم له با    افرادي جوابگوي آنان باشند، و هيأت استفتايي آه
همچنين اين دفتر . عهده دارند   آردند انجام اين وظيفه مهم را بر ايشان آار مي

ديني و مسائل مختلف توسط تلفن ،    آمافي السابق روزانه پاسخگوي شبهات
 .باشد فاآس ، نامه و ايميل مي

 . نوشته ايد آه به فرزند ارشد ايشان تذآراتي داده شده است - 5    
در    آرديد آه يك نهاد دولتي چه حقي دارد آه اوال جا داشت از خود سوال مي   

حضرت    مورد مسائل حوزه دخالت و تذآراتي بدهد، با توجه به اين مطلب آه
ثانيا  .نظر داشتند   هميشه استقالل حوزه و دولتي نشدن آن را مد) ره (امام خميني 

متوفي و طرح آن در    پس از اعالم نظر يكي از مراجع در مورد بيوت مراجع
دفاتر بسياري از مراجع    جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، بعضي از دوستان با

آن بزرگواران به روش آار    معظم تقليد و بسياري از مدرسين تماس گرفتند و
در باال ذآر شد هيچگونه    دفتر آيت اهللا العظمي منتظري با خصوصياتي آه
 .دولتي اظهار نارضايتي آردند   مخالفتي نداشتند و حتي بعضا از دخالت نهادهاي

آيت    در مورد قسمت آخر نوشته شما الزم به ذآر است آه بعد از رحلت - 6    
تقريرات نوشته    اهللا العظمي منتظري تنها آتابي آه از معظم له چاپ شده است ،

بوده  (ره(بروجردي    شده توسط ايشان از بحث صلوة مرحوم آيت اهللا العظمي
 . است   است آه با مجوز رسمي وزارت ارشاد چاپ شده

  الزم به يادآوري است آه آثار علمي منتشر نشده معظم له آه ليست آن در    
جلد    عنوان است آه بعضي از آنها چندين 26سايت ايشان آمده است بالغ بر  

گردد، و در    خواهد بود آه ضروري است در اولين فرصت ممكن چاپ و منتشر
علميه قم داشتيم    ديدارهايي آه با بسياري از مراجع معظم تقليد و بزرگان حوزه

 .همگي تأآيد بر چاپ آثار معظم له داشتند
 . والسالم عليكم و رحمة اهللا و برآاته   
   1389ارديبهشت  17 
 احمد منتظري 

 گزارش مهم رئيس بازرسي كل كشور به رهبري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : جــرس
 

رهبر جمهوری اسالمی در نتيجۀ "منبع خبری مذکور همچنين خاطرنشان کرد 
حتی  -گزارش مذکور اعالم ترديد کرده و جهت حفظ مصلحت نظام، از انتشار آن 

 ".ابراز نارضايتی شديدی کرده است -در سطح مسئوالن نظام
، و مقامات "عدالت محور"احمدی نژاد کماکان در رسانه ها و مجامع، خود را 

 .اعالم می کند" پاک دست"دولت خود را 
از نظر کارشناسان اقتصادی مستقِل "گزارش ارسالی فوق خاطرنشان ساخت 

کشور، آمار اعالم شده توسط سازمان بازرسی کل کشور خوش بينانه می باشد؛ 
 ".چرا که نرخ واقعی فساد دولتی بسيار بيشتر از اينهاست
، ايران «المللی شفافيت بين«سال گذشته سازمانی بين المللی و مستقلی تحت عنوان 

جهان قرار داد که نسبت به چند  ٨٧، در رتبه "پاکدامنی اقتصادی"را از لحاظ 
رفت در کارنامۀ ايران پيرامون شفافيت اقتصادی درج  رتبه پس ۵۴سال قبل تر، 
 .گرديده است

اين درحاليست که گروهی از نمايندگان مجلس و همچنين رسانه های مستقل، 
با توجه به اسناد و  -محمدرضا رحيمی، معاون اول و سخنگوی رئيس دولت را

مصداق سخنان اخير رئيس دستگاه قضايی بعنوان متهم اصلی پروندۀ فساد  -شواهد
 .اقتصادی در زير مجموعه های دولت معرفی کردند

صادق الريجانی در جمع برخی مقامات قضايی، از کشف و شناسائی باند بزرگ 
مفاسد اقتصادی در يکی از زير مجموعه های متعلق به دولت خبر داده و اعالم 

بودند با جعل اسناد دولتی و قضايی، ميلياردها   افراد اين باند توانسته"کرده بود که 
 "...المال خسارت وارد کنند تومان به حقوق مردم و بيت

متعلق به علی زاکانی و برخی محافل (کمی پيش از آن، سايت جهان نيوز 
رد پای يک مسئول در باند فساد يک شرکت دولتی "، با بيان اين نکته که (امنيتی

يک چهره "، رحيمی را مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان ساخت "ديده می شود
جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سياسی بوده و در حال 
حاضر نيز دارای مسئوليت است، متهم به همکاری و شراکت با يک باند فساد 

فعاليت آنها به اين نحو بوده است که پرونده ....مالی در بيمه ايران در کرج است
های مختومه را مجددا به جريان می انداختند تا دوباره برای آنها حکم صادر شود 
و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همين شگرد ميلياردها تومان اختالس 

 "...کردند
از سوی ديگر، احمدی قاسمی سرپرست دادسرای امور اقتصادی، سال گذشته از  
بيشترين : "خبر داده و اعالم کرده بود" نفر ٢۵٧صدور کيفرخواست برای "

دولتی مربوط می شود که  پرونده های مفاسد اقتصادی، به دستگاه ها و مديران 
 ".ميليارد تومان می باشد ١٢۶۵بر  جمع آل اموال اين افراد بالغ 

ميليارد تومان  ٣۵٠گفتنی ست که طی سالهای پيش از اين نيز مواردی چون  
، فساد )زمان شهرداری احمدی نژاد( ١٣٨۴تا  ١٣٨٢هزينه بدون سند در سالهای 

دخيل در قاچاق ( »بهزيست پتروليوم«و  »بهزيست بنياد«در موسساتی چون 
ميليون  ٨۵٠، برداشت )محصوالت پتروشيمی و از حاميان انتخاباتی احمدی نژاد

تخلف مالی مقامات دولت  ۴۵٠٠دالر از حساب ذخيره ارزی بدون مجوز مجلس، 
، عدم واريز هزار ميليارد )با استناد به اظهارات رئيس ديوان محاسبات(نهم 

از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه عمومی، ) يک بيليون دالر(تومان 
ميليارد تومان در جريان برداشت جداگانۀ دولت از  ۵٢سرنوشت نامشخص 

حساب ذخيره ارزی کشور و دهها مورد ديگر، در کارنامه احمدی نژاد و يارانش 
 .ثبت شده است
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 گفتگوها، مقاالت
از . ضروری است، برای طبقه ی کارگر و زحمتکشان ايران هم ضروری است

اين نظر خواست برکناری استبداد و استقرار جمهوری دموکراتيک در ايران 
در شرايط . خواست اقشار گسترده ای از جمله کارگران و زحمتکشان هم هست

فعلی اين بخش از مردم به دليل سطح آگاهی پايين تر که از فقر و شرايط سخت 
تر زندگی ناشی می شود و همچنين درگيری مرگ و زندگی با مشکالت معيشتی 
زندگی خود، کمتر امکان و فرصت آن را داشته اند که در اين حرکت مشارکت 

کنند، اما همين مشکالت معيشتی انگيزه ی قوی است که سرانجام آن ها را به 
 . مشارکت فعالتر در جنبش جاری ترغيب کند

در مورد محتوای آزادی های سياسی و دموکراسی البته هميشه جهت گيری های 
تا زمانی که نيروی محرکه ی جنبش را به طور عمده . مختلفی وجود داشته باست

طبقات متوسط تشکيل بدهند، طبيعی است که سمت گيری آزادی خواهانه ی 
جنبش بيشتر متوجه و محدود به آزادی های سياسی، اجتماعی و فردی باشد، اما 

به همان نسبت که اقشار زحمتکش جامعه بيشتر درگير جنبش ضداستبدادی بشوند 
و در آن نقش فعالتری بر عهده بگيرند، طبيعتا خواست هايی که می خواهند به 
آزادی محتوای اقتصادی و عدالت جويانه هم بدهند، بيشتر مطرح خواهد شد و 

 . شعارهای دموکراتيک، عدالت طلبانه هم خواهند شد
 

آيا شکل گيری يک جنبش ضد ديکتاتوری به نفع کارگران و زحمتکشان است يا 
  فقط در صورتی به نفع آنهاست که با خواست ها و رهبری آنها شروع شود؟

 
طرح چنين سوالی از سوی مجله ای مثل آرش، اندکی دور از انتظار و تعجب 

مگر می شود جنبش ضدديکتاتوری به نفع طبقه ی کارگر نباشد؟ . برانگيز است
طبقه ی کارگر و زحمتکشان ايران از ديکتاتوری بيشتر از هر قشر و نيروی 

اجتماعی ديگری لطمه می بينند و مهم ترين دليل آن هم همين است که امروز آن 
اگر در نزد . ها بدترين وضعيت زندگی را در جامعه ی ديکتاتوری ايران دارند

برخی از اقشار، وجود ديکتاتوری به طور عمده تهديدی بر ازادی سياسی و 
اجتماعی و فردی آن هاست، در نزد طبقه ی کارگر همه ی اين ها هست و 

طبقه ی کارگر . ناعدالتی های عميق اجتماعی و معيشتی هم به آن اضافه می شود
ايران برای دفاع از منافع طبقاتی خود بيش از هر نيروی ديگری به آزادی نياز 

االن بخش های بزرگی از طبقه ی . دارد و اين جزو بديهيات زندگی آنان است
کارگر ايران ماه هاست نمی توانند حتی دستمزد خود را دريافت کنند و هر 

در کدام حکومتی که دموکراسی . اعتراضشان به اين منظور هم سرکوب می شود
برقرار باشد و کارگر حق اعتراض داشته باشد، چنين پديده ی عجيبی می تواند 

حتی اگر قرار است کارگر استثمار بشود، در جايی استثمار بشود . به وجود آيد
زيرا در ان جا می تواند به . که حق اعتراض داشته باشد، صد بار بهتر است

از اين رو اين طرح اين پرسش عجيب است که آيا طبقه . وضع خود اعتراض کند
 ی کارگر در مبارزه ی ضدديکتاتوری ذينفع است يا خير؟ 

آزادی، خواست طبقه ی کارگر است، بنابر اين اين جنبش با خواست طبقه ی 
کارگر بيگانه نيست، می تواند خواست های ديگری هم بر آن اضافه شود، اما 

 »با خواست«کسانی که از کارگران دعوت می کنند کنار بکشند چون اين جنبش 
است، همان هايی هستند که  »طبقه ی متوسط«آن ها شروع نشده است، يا جنبش 

روشن است با چنين نحوه ی . حتما آزادی را خواست طبقه ی کارگر نمی دانند
رهبری را . کردن جنبش کمی خنده دار می نمايد »رهبری«نگرشی آرزوی 

رهبری مبارزه را بايد بتوان در جريان مبارزه به . کسی به کسی تقديم نمی کند
دست آورد، بنابر اين کنار ايستادن تا نوبت به رهبری کارگران برسد، موضوعی 

 . است که هيچ وقت اتفاق نخواهد افتاد
 

چه نيروهايی کارگر هستند؟ و آيا می توان وزن طبقاتی کارگران و زحمتکشان 
  را در متن همين جنبش تقويت کرد؟ آری يا نه؟ چرا، چگونه و با چه شرايطی؟

 
من از ورود به اين بحث که کارگران شامل چه نيروهايی هستند، خودداری می 

کنم زيرا هر پاسخی به آن داشته باشيم، در وظيفه ی امروزی ما که شرکت 
. فعاالنه در اين جنبش و کمک به موفقيت ان است، ذره ای تفاوت ايجاد نمی کند

تقويت وزن طبقات زحمتکش در اين جنبش نيز فقط با تشديد عددی حضور آن ها 
می توان جنبشی را در نظر گرفت که نيروی اصلی آن را . فراهم نمی شود

مگر تا . کارگران و زحمتکشان تشکيل بدهند، اما يک جنبش عميقا فاشيستی باشد
هايی بوده ايم؟ تقويت  »جنبش«به حال در جمهوری اسالمی کم شاهد چنين 

حضور اقشار زحمتکش در جنبش دموکراتيک در کشور ما به طرح سياست ها 
و خواسته هايی که منافع اين بخش ها را تامين کند و ميزان تاثير اين سياست ها 

 . در سطح جنبش بستگی زيادی دارد
 قطعا می توان چنين حضوری را تقويت کرد و برای آن دو عامل ذهنی و عينی 

 مگر مي شود جنبش دموكراتيك به نفع طبقه ي كارگر نباشد؟ 
 پاسخ به شش پرسش مجله ی آرش 

 تابان . ف
 

پاسخ به پرسش های شش گانه ی نشريه ی آرش در اواخر دسامبر سال : اشاره
گذشته صورت گرفته است و از اين رو تحوالت چهار ماهه ی اخير در آن ديده 

مجله ی آرش که اخيرا منتشر  ١٠۴اين پرسش و پاسخ در شماره ی . نمی شود
به چاپ  »شش پرسش درباره ی جنبش اعتراضی«شده، در مجموعه ای تحت 

  :رسيده است
 

داليل و خصلت اصلی اين جنبش و شکل گيری و دوام آن را چگونه می توان 
  توضيح داد؟

 
در مورد داليل و خصلت اين جنبش تا به حال بسيار گفته و نوشته شده و شايد 

داليل مبارزه ی مردم ساده و . مشکل باشد چيز تازه ای بر آن ها اضافه کرد
استبداد سی ساله ی حاکم که کشور ما را از همه جهت به عقب : روشن است

رانده و در پرتگاه فاجعه قرار داد، الجرم در نقطه ای می بايست با عکس العمل 
شايد در حقيقت اين پرسش صحيح تر می نمود که عليرغم اين همه . مواجه شود

سياه کاری، سرکوب، فقر، فساد و تبعيض چرا جامعه بر نمی خاست تا به مسبب 
جرقه ی آن را تقلب . حاال جامعه برخاسته است. همه ی اين ها اعتراض کند

انتخاباتی زد که می توانست به اين شکل آشکار و تحقيرآميز صورت صورت 
اما اين تحقير و سياست های تحقيرآميز بعدی . نگيرد و چنين مردم را تحقير نکند

 . مسئوالن حکومتی که مورد اعتراض بودند، صبر مردم را لبريز کرد
خصلت اصلی اين جنبش را درست همان چيزی تعيين می کند که خصلت اساسی 
حکومت و وضعيت جامعه ی ايران در سی سال گذشته بوده است، يعنی سرکوب 

اصلی ترين خصلت جنبش کنونی خصلت دموکراتيک . و الجرم اعتراض به آن
يکی از مهم ترين چالش ها در پيش روی آن نيز، . و آزادی خواهانه آن است

هر چند همه . قرار است بر آن حاکم شود »آزادی خواهی«درکی است که از اين 
ی نيروهای وسيع شرکت کننده در اين جنبش، بر خصلت ضدديکتاتوری و 

بالطبع آزادی خواهانه ی آن تاکيد دارند، اما به خوبی و از همين امروز پيداست 
بر اين جنبش  »آزادی«که در عين حال جدال سنگينی برای آن که کدام درک از 

گرايش های مختلف سياسی در جنبش . حاکم شود نيز هم زمان در جريان است
کنونی در عين اينکه در مقابله با استبداد حاکم فعال همراه شده اند، اما هدف های 

اختالفات هم به طور عمده به نقش و . الزاما کم و بيش مشابهی را دنبال نمی کنند
به عنوان اصلی ترين خصوصيت رژيم کنونی باز می  »واليت فقيه«جايگاه 
عده ای خواهان واليت فقيه مشروطه در برابر واليت فقيه مطلقه و اجرای . گردد

قانون اساسی هستند و عده ی ديگری  »اصول مغفول مانده ی«به قول خودشان 
خواهان برچيدن بساط واليت فقيه و استقرار يک جمهوری عرفی و سکوالر و 

هر چه جنبش بيشتر جلو آمده است، وزن نيروی دوم که در ابتدای . کامال انتخابی
 . آن ناچيز می نمود، بيشتر شده است

به اين تعبير می توان اين موضوع را که تاکنون بارها مورد تاکيد قرار گرفته 
اساسا يک جنبش چندصدايی، رنگين کمانی و به  »جنبش سبز«درست شمرد، که 

اين تعبير ملی است و يکی از مهم ترين داليل دوام آن هم همين خصلت 
چندگانگی آن است که پايه های اجتماعی آن را بسيار گسترده کرده و از گروه ها 

 . و اقشار خاص و معينی فراتر برده است
 

  ترکيب طبقاتی جنبش کنونی را چگونه ارزيابی می کنيد؟
 

است، ادعايی که  »جنبش طبقه ی متوسط«من با اين ارزيابی که جنبش موجود 
اين صحيح است که در جنبش . به کرات ان را می شنويم، کامال مخالف هستم

فعلی طبقات متوسط و حتی بخشا مرفه جامعه نقش بيشتری دارند و موتور 
حرکت ها به شمار می روند، اما اين جنبش يک جنبش عمومی و همان طور که 

در سوال اول تاکيد کردم يک جنبش ملی است، زيرا آزادی در کشور ما يک 
خواست عمومی و ملی است که اقشار بسيار وسيع و متنوعی از آن بهره مند می 

وقتی گفته می شود اين جنبش، جنبشی است متعلق به طبقه ی متوسط و . شوند
خواست های آن، اين فکر را تقويت می کند که خواست ازادی در جامعه ی ما 

خواست اقشار متوسط و ميانی جامعه بوده و به طبقه ی کارگر و اقشار 
اين فکر صددرصد اشتباه است و باعث جدايی های بی . زحمتکش مربوط نيست

اساس و فوق العاده زيانبار و مهلک بين نيروهای اجتماعی آسيب ديده از 
 آزادی، به همان ميزان که برای اقشار متوسط . حکومت استبداد می شود
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به همين دليل هم غالبا در نوسازی خود و درک شرايط نو و متفاوت ضعيف عمل 
. می کند و راه حل های مطابق شرايط تکوين يافته و تغيير کرده ی جامعه ندارد

به اين دليل که چپ در ايران پای واقعی در سياست ندارد، دچار تشتت های 
سياسی و ايدئولوژيکی زيادی است که آن را به پاره های مختلف تقسيم کرده و 

 . باز هم از دامنه ی تاثير و نفوذ آن کم می کند
اين ها شايد از جمله داليلی است که مانع ايفای نقش موثر از سوی نيروهای چپ 

 . در جنبش کنونی می شود
اگر ما خود تا به حال برای رفع اين نقيصه ها کمکی به خود نکرده ايم، حاال 
مردم و جنبش دموکراتيک به کمک ما آمده اند و فرصتی استثنائيی را فراهم 

شرايط بيش از پيش برای چپ . کرده اند که ما بتوانيم از حاشيه بيرون بياييم
فراهم شده است، آن چه می ماند تصميم خود ماست که بخواهيم بر گروه گرايی 
ها، کينه های تاريخی و ساخته های ذهنی خود غلبه کنم و به نيرويی مشترک و 

متحد تبديل شويم که در متن حوادث تاثير گذار باشد يا اين که حتی بيشتر از 
 . گذشته به حاشيه رانده شويم

 
ايم،  با تجربه ای که از انقالب بهمن داريم و درس هايی که از شکست آن گرفته

  توان کرد؟ برای آن که جنبش کنونی مردم به شکست نيانجامد چه می
 

يک منظور از شکست می . از شکست معانی مختلفی را می شود برداشت کرد
برای اين که چنين شکستی روی ندهد، در درجه . تواند سرکوب جنبش فعلی باشد

ی نخست حفظ اتحاد بين صفوف مختلف جنبش و آن گاه گسترش اين صفوف به 
طوری که بخش های تابه حال بی تفاوت، ناظر و حتی مخالف را در بر بگيرد، 

در اين عرصه بايد به اين نکته توجه داشت که در رويارويی . اهميت زيادی دارد
نقش بسيار بزرگی دارد و تظاهرات خيابانی می تواند  »خيابان«مستيقيم، هر چند 

در ادامه ی خود حکومت را با بحران ها و دشواری های بيشتری مواجه سازد، 
 . اما مبارزه فقط در خيابان جريان ندارد

تجربه های ديگر نشان می دهد حکومت های ديکتاتوری وقتی فرو می پاشند که 
سيستم اداری و اقتصادی آن ها فلج می شود و فلج شدن سيستم اداری و اقتصادی 

چنين اعتصاب هايی اما به آسانی . غالبا با اعتصاب های توده ای محقق می شود
يک کشور را فرا نمی گيرند و معموال از پی مبارزات و تظاهرات خيابانی فرا 

ماندن . می رسند و به کار سازمانگرانه و آگاهانه ی پرحوصله ای نياز دارند
توده ی مردم در خيابان ها و ادامه ی اعتراضات خيابانی برای فرسايش قدرت 

حکومت کودتا، برای شکل کيری زمينه های مثبت اعتصاب عمومی اهميت 
 . زيادی دارد

در عين حال جنبش دموکراتيک بايد آمادگی عقب نشينی ها و پيش روی های به 
 . موقع را داشته باشد و مسير خود را يک خط مستقيم فرض نکند

برتری و توفق روانی بر دشمن و حفظ روحيه ای که حکومت به هر طريق می 
خواهد آن را در هم بشکند، از جمله شروط الزم برای شکست نخوردن و پيروز 

خوشبختانه در مردم ما در طی هفت ماهه ی گذشته اراده ی پيروز . شدن است
برای مردمی که . شدن شکل گرفته است و اين موضوع بسيار مهمی است

 . بخواهند پيروز شوند، موانع يک به يک از پيش رو برداشته می شود
يعنی انواع سازش ها . اما شکست می تواند به اشکال غيرمستقيم تری روی دهد

باعث شود که جنبش مردم ايران نتواند به هدف اصلی خود که برکنار کردن 
. حکومت اسالمی و تشکيل يک جمهوری غيرمذهبی و دموکراتيک است برسد
. زمينه های يک چنين سازش هايی فی نفسه در هر مبارزه و انقالبی وجود دارد

به ويژه در ايران که نقش فرادستی را در شرايط فعلی در سطح هدايت اين جنبش 
. نيروهايی ايفا می کنند که خود جزيی از جناح های حکومت هستند و يا بوده اند

برای جلوگيری از يک چنين چشم اندازی، طبيعی است که مهم ترين عامل تشکل 
و آمادگی نيروهای دموکرات و سکوالری است که به هدف اصلی اين جنبش 
يعنی برکناری حکومت اسالمی و تشکيل يک جمهوری دموکراتيک وفادار 

به همان ميزان که تاثير اين نيروها در جنبش فعلی بيشتر شود، خطر . هستند
انواع سازش هايی که هسته ی اصلی آن قربانی کردن نيروهای سکوالر و 

های حکومت  »خودی«دموکرات جامعه و ايجاد نوعی سازش و توافق بين 
در اينجا کار آگاهگرانه ی مستمری الزم است و . خواهد بود، ضعيف تر می شود

دشواری و حساسيت اين کار نيز در اينجاست که بايد به صورتی انجام شود که 
در عين حال به تضعيف مبارزه ی ضدديکتاتوری و ايجاد شکاف در بين 

 . نيروهای متنوعی که در اين جنبش حضور دارند، نيانجامد
 

 اخبار روز: منبع

عامل ذهنی آن خود کارگران پيشرو و روشنفکران طرفدار عدالت . الزم است
اين «در اين عرضه قبل از همه بايد اين فکر را که . اجتماعی و سياسی هستند

کنار گذاشت و کوشيد زمينه های ذهنی را که  »جنبش به کارگران مربوط نيست
هر چند . مانع شرکت موثر کارگران در اين مبارزات می شود، از ميان برد

آزادی مهم ترين نياز طبقه ی کارگر است، اما به داليل مختلف، کارگران معموال 
خواست . برای شروع مبارزه ی خود از طرح چنين خواسته ای شروع نمی کنند

ها و مطالباتی که می تواند کارگران را به ميدان مبارزه بکشاند، در قدم اول 
خواست های صنفی و معيشتی معين است و از اين رو با طرح چنين خواسته 

هايی در سطح جنبش، می توان زمينه های عالقمندی بيشتر کارگران را برای 
شرکت در اين مبارزات جلب کرد و در اين مبارزه است که خواست های آزادی 

 . خواهانه و عدالت جويانه با هم پيوند خواهند خورد
تحليل های کارشناسان . اما از نظر عينی، چشم انداز اميدوارکننده ای وجود دارد

اقتصادی اين است که کشور ما از نظر اقتصادی وارد يک دوره ی بحرانی می 
وضعيت کارگران و اقشار زحمتکش از اين هم که هست سخت تر خواهد . شود

. شد و دولت کودتا، قادر نخواهد بود اقتصاد و بحران اقتصادی را مديريت کند
انتظار می رود با فرا رسيدن اين وضعيت ما شاهد گسترش بيشتر مبارزات 

کارگری باشيم که قطعا به داليل اقتصادی آغاز خواهد شد اما در برابر سرکوب، 
من فکر می کنم که . خواه ناخواه با مبارزه ی آزادی خواهانه پيوند خواهد خورد

در آينده نزديک، ترکيب اجتماعی فعلی جنبش دچار تغيير خواهد شد، کارگران و 
زخمتکشان بيشتری به آن خواهند پيوست و دامنه ی اجتماعی آن بسيار وسيع تر 

خواهد گرديد و به ميزان حضور بيشتر آن ها، بی توجهی های فعلی جنبش نسبت 
به مشکالت صنفی و معيشتی و طبقاتی کارگران و زحمتکشان هم تا حدودی 

 . جبران خواهد شد
 

حاشيه ای بوده است؟ چگونه ) دست کم تاکنون(چرا نقش چپ در جنبش کنونی 
  می توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت کرد؟

 
برای نقش ضعيف جنبش چپ در جنبش کنونی می توان داليل مختلفی را در نظر 

 . گرفت
اولين دليل که غالبا هم به آن اشاره می شود، وجود همين ديکتاتوری است که 

سرکوب مداوم . چماق آن بيشتر از همه متوجه نيروها و سازمان های چپ است
و کشتارهای وسيع، نيروها و سازمان های چپ در جامعه ی ما را بسيار ضعيف 

ديکتاتوری و سرکوب دائم به ان ها اجازه نداده است که نيروهای . کرده است
خود را سازمان داده و رشد بدهند و بتوانند تشکيالت مناسبی ايجاد کنند و از 

همين نظر در شروع جنبش مردم، آن ها در وضعيت و موقعيت کامال ضعيفی 
 . قرار داشته اند

دليل ديگر که باز همه به آن اشاره می کنند، اختالفات و پراکندگی های بسيار 
گسترده ای است که در بين نيروهای چپ وجود دارد و آن ها را از اتخاذ تاکتيک 

اين اختالفات ريشه های . های مشترک و ايجاد فعاليت های مشترک باز می دارد
بخشی از آن اختالفات ايدئولوژيک و سياسی و بخشی از آن مسائل . زيادی دارد
چپ ايران هنوز نتوانسته است زخم هايی را که از انقالب بهمن . روانی است

خورده است و شکاف هايی را که در اثر آن دوران در صفوفش ايجاد شده است 
نيروهای چپ در سال های نخست انقالب متاسفانه رو در روی هم . جبران کند

قرار گرفتند و کارشان به تخاصم و دشمنی کشيد و اين فضای روانی از بين 
اين هم يکی از . نرفته است و همچنان بر فعاليت های امروز ما سنگينی می کند

 . اين داليل می تواند باشد
به اين داليل می توان جدا شدن چپ از فعاليت در محيط واقعی کشور خود را 

چپ به دليل سرکوب و البته اشتباهات خود، از ريشه ی خود جدا شد . اضافه کرد
و اين جدايی به آن خصلتی بسيار ذهنی بخشيده است و آن را درگير جدال های 

در اين محيط احساس تفاهم، نزديکی . درونی و کهنه و سابقه دار خود کرده است
و آمادگی برای گذشت و سازش که از اصول اساسی فعاليت های مشترک است، 

درجه ی آمادگی چپ در خارج از کشور برای همکاری . بسيار ضعيف است
های مشترک، بسيار پائين تر از درجه ی آمادگی نيروهای چپ در داخل کشور 

 . است
چپ در ايران در مجموع خود . در کنار اين ها بايد به موضوع ديگری توجه کرد

اين خصوصيات باعث شده است که . هم بسيار آرمان خواه و هم ايدئولوژک است
باشد و خود را به طور مستقيم درگير  »سياسی«چپ بسيار کمتر از سطح انتظار 

مبارزه ی سياسی . مبارزه ی سياسی قواعد خودش را دارد. مبارزه ی سياسی کند
يعنی سازش، توافق، مدارا، عقب نشينی و پيشرفت، اما چپ ايران در بخش 

بزرگی، به دليل خصلت های ايدئولويک و بسته ی خود آمادگی همه ی اين ها را 
 . ندارد و غالبا در حاشيه ی سياست زيست می کند و نمی تواند به متن وارد شود
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بحران زائی و تنش آفرينی يکی . مانورهای وارونه و متناقض، ناکام گذاشته است
از شگردهای شناخته شده حکومت اسالمی و خصوصآ جناح غالب حکومتی 
است که هم در جهت گيری مناسبات خارجی آن و هم در ارتباط با مسائل و 

 . بحرانهای داخلی، مکررأ به کار گرفته شده است
فعاليتهای اتمی در ايران که سابقه ای بيش از نيم قرن دارد، اساسأ فارغ از 

های واقعی  اعتنا به خواسته مالحظات مربوط به نيازها و امکانات جامعه و بی
در آغاز، اين فعاليتها بيشتر جنبه تحقيقاتی داشت و عمدتأ در . مردم بوده است

ايجاد و راهاندازی رآکتور آزمايشی تهران خالصه ميشد، اما بعد، به برکت 
نفتی و بدون بررسی فنی و اقتصادی نيازهای واقعی  »باد آورده«درآمدهای 

تبديل . های خيلی سنگين ريخته شد کشور، طرحهای اتمی بسيار وسيع با هزينه
در . های ماليخوليائی شاه بود طلبی نيز از جمله جاه »قدرت اتمی«ايران به يک 

هر حال از همه آن طرحها و هزينهها، آنچه عمأل برجای ماند، تنها نيروگاه اتمی 
با روی کارآمدن رژيم اسالمی به جای رژيم سلطنتی در . نيمه تمام بوشهر بود

، بجز تآسيسات تحقيقاتی تهران، همه آن طرحها و قراردادها، با ١٣۵٧سال 
تحمل خسارات هنگفت، متوقف و لغو شده و نيروگاه بوشهر هم به حال خود رها 

در سالهای بعد، اين رژيم به صرافت تکميل و راهاندازی نيروگاه بوشهر . گرديد
اما . ، با روسيه بست ١٣٧۴افتاد و قرارداد بزرگی نيز به همين منظور در سال 

تکميل اين طرح نيز در شرايط حاکم، خود به وسيلهای برای باجگيری دولت 
که می بايست نهايتأ از (روسيه تبديل گرديده، به طوری که بهرهبرداری از آن 

ها، تنها  طی اين سال. تا امروز به تآخير افتاده است) شروع شود ١٣۵٨سال 
 . ای رسمی و اعالم شده رژيم اسالمی همان نيروگاه بوشهر بود طرح هسته

های  با فاش شدن تآسيسات غنيسازی اورانيوم در نطنز و سپس مراکز و فعاليت
، در رسانههای خارجی و تشکيل ...اتمی ديگری در تهران، اصفهان، اراک و 

المللی، معلوم گرديد که اين حکومت  پرونده اتمی جمهوری اسالمی در آژانس بين
سال پيش، از دوران نخست وزيری موسوی، در کار تهيه و تدارک  ٢۵از حدود 

ای و از جمله مشتريان  مخفيانه برنامهها و طرح های متعدد و گسترده هسته
اتمی عبدالقديرخان پاکستانی و ديگر عوامل قاچاق ابزار و  »بازار مکاره«اصلی 

تهيه و اجرای اين طرحهای حساس و پرهزينه، طی مدتی . مواد اتمی بوده است
سال، نه فقط مطابق تعهدات بينالمللی به اطالع آژانس نرسيده بلکه  ١٨نزديک به 

از مردم، صاحبان اصلی اين سرزمين، هم پنهان نگهداشته شده بود و در اين 
در پی . اند مخفيکاری هم همه جناحها و دستجات شريک حکومتی همداستان بوده

ها که طبعأ همراه با احساس نگرانی نسبت به عواقب آن در افکار  اين افشاگری
عمومی داخل و خارج بود، گردانندگان حکومتی ناگزير شدند که ضمن اعتراف 

به وجود اين برنامههای گسترده، با دستاويزها و شيوههای گوناگون به توجيه آنها 
المللی از مراکز و تأسيسات کشف و علنی  های آژانس بين بپردازند و به بازرسی

های اتمی،  های آنان برای موجه جلوه دادن برنامه لکن تمامی تالش. شده، تن دهند
ای نرسيده و برعکس تداوم  خصوصأ در برابر جامعه جهانی، تا کنون به نتيجه

تخلفات و عدم همکاری الزم با آژانس بينالمللی، افشای موارد تازهای از 
 )۵+١(و يا با دولتهای  »اتحاديه اروپا«پنهانکاری، شکست مذاکرات طوالنی با 

المللی منجر شده  و تداوم رجزخوانيها، چنان که ديديم، به تشديد تنش و بحران بين
در همين حال، تقالهای توجيهگرانه حکومتگرانه در اين زمينه، نقاب از . است

چهره آنها برکشيده و مقاصد واقعی آنها را از تعقيب اين برنامه ها، آشکارتر 
 . ساخته است

دستيابی به فناوری نوين هستهای «مسئوالن رژيم دائمأ ميگويند که مقصود آنها 
جمهوری اسالمی به «است و مرتبأ تآکيد ميکنند که  »برای مصارف صلح آميز
 »فتوای«و کاربرد سالحهای اتمی را نيز طبق  »دنبال سالح اتمی نيست

و  »تکميل چرخه سوخت«آنها غنيسازی اورانيوم، . ميداند »حرام«خامنهای، 
پيمان منع گسترش «را در چارچوب مقررات  »بومی کردن تکنولوژی اتمی«

اما آنها نه . دانسته و برآن پا فشاری ميکنند »حق مسلم ايران«، »سالحهای اتمی
فقط همان مقررات مورد اشاره را به دفعات زير پا ميگذارند و نه تنها گستره 

از اتم  »استفاده صلح آميز«برنامههای آشکار و پنهان رژيم با هدف صرف 
تناسبی ندارد، بلکه وسوسههای بسياری از همان مسئوالن برای ورود به 

نيز بارها، بصورت  »قدرت اتمی«جهانی و تبديل شدن به  »باشگاه اتمی«
 . ضمنی يا آشکار بيان شده است

، يکی از »قدرت اتمی«و يا تالش برای تبديل شدن به  »قدرت اتمی«رويای 
هائی است که دامنگير بسياری از ديکتاتورها و رژيم های استبدادی بوده  وسوسه
شود، طبق  همان طور که مثأل در مورد پاکستان و کره شمالی مشاهده می. وهست

تواند عقب  تصورات و توهمات اين قبيل حاکمان، دستيابی به قدرت اتمی می
های شديد اقتصادی و اجتماعی و علمی را، معجزه آسا و يک شبه جبران  ماندگی
تالش برای نيل به قدرت اتمی، در واقع پوششی است برای کتمان تمامی . نمايد

 های گوناگون اجتماعی،  های استبدادی در عرصه های رژيم شکستها و درماندگی

 مردم و بحران اتمي ايران 
  «خواد بمب اتم نمي -ايران سبز و آباد »

 محمود بهنام
 
، يکی از شعارهائی بود که در تظاهرات »!خواد ايران سبز و آباد، بمب اتم نمی«

انداز  آبان سال گذشته، در خيابانهای تهران طنين ١٣اعتراضی مردم، در روز 
با اين شعار کوتاه، نه تنها يکی از موارد اعتراضی مردم عليه رژيم حاکم . شد

های بزرگ سياسی هم که طی ساليان به »تابو«علنأ مطرح گرديد، بلکه يکی از 
وسيله همين رژيم بر جامعه ما تحميل شده بود، به صورتی عريان و آشکار، در 

های بعدی نيز در اينجا  آذر و در حرکت ١۶در تظاهرات روز . ها شکست خيابان
خواهيم، حق  ما اتمی نمی«و آنجا، شعارهای ديگری در اين زمينه و از جمله 

بدين سان در جريان جنبش جاری آزاديخواهانه و . فرياد شد »!خواهيم آزادی می
طلبانه مردم ايران عليه استبداد مذهبی حاکم، موضوعی که از همان ابتدا  حق

ها و  مربوط به مردم و مسئله مردم بوده ولی با توسل به انواع پنهانکاری
، از دخالت و اظهارنظر آنها جلوگيری شده »امنيتی«ها و تحت پوشش  فريبکاری

 . ها جاری گشت بود، برای اولين بار در سطحی گسترده بر زبان
های جمهوری اسالمی در  برنامه »پرونده«در طول هشت سالی که از گشودن 

گذرد و در پی ارجاع اين پرونده از  می »المللی انرژی اتمی آژانس بين«
سازمان ملل که تا کنون منجر به صدور پنج  »شورای امنيت«به  »آژانس«

های  ها و مجازات در مورد اعمال محدوديت »شورا«قطعنامه از جانب اين 
اقتصادی و سياسی عليه ايران شده است، اين موضوع بيش از پيش به صورت 

المللی تبديل گشته  يک مسئله پيچيده و حاد درآمده و به يک بحران بزرگ بين
در حالی که طرف اصلی اين مسئله، يعنی مردم ايران در شرايط خفقان . است

اند، دو سوی اين ماجرای  حاکم، از هرگونه ابرازنظر آزادانه در اين باره منع شده
دار، يعنی رژيم اسالمی و قدرتهای بزرگ خارجی با  پرکش و قوس و دنباله

اقدامات، فشارها و تهديدات گوناگون بر آتش اين بحران دميده و خطر بمباران، 
درگيری نظامی و جنگ با همه عواقب فاجعه بار آن برای مردم ايران و منطقه 

 . اند را مرتبأ افزايش داده
هر چند که موضوع مناسبات و اختالفات حکومت اسالمی با خارج و بويژه با 

های اخير، بيش از پيش  شود لکن در سال غرب، در مسئله اتمی خالصه نمی
نه تنها دولت آمريکا و اتحاديه اروپا که . روی بحران اتمی گره خورده است

المللی ايران هستند، به هيچ وجه حاضر به قبول  مدعيان عمده پرونده اتمی بين
های روسيه و  تبديل جمهوری اسالمی به يک قدرت اتمی نيستند، بلکه دولت
ای پنهان  های هسته چين، همسايگان ايران و بسياری ديگر از دولتها هم از فعاليت

ها به سمت  و آشکار رژيم حاکم بيمناک و يا از احتمال تداوم اين گونه فعاليت
های جنگ طلب و  در اين ميان، جناح. ساخت تسليحات اتمی سخت نگرانند

افراطی در آمريکا و يا رژيم اسرائيل و محافل قدرتمند صهيونيستی نيز برای 
کوشند، چنان که در موارد بسيار و حتی در  تشديد و تمرکز بحران اتمی می

ها و مبارزات مردم و  ارتباط با جنبش گسترده اعتراضی مردم در ايران، خواست
الشعاع بحران اتمی  های رژيم، تحت نقض شديد حقوق بشر و سرکوبگری

 . گيرد المللی قرار می بين
اما بايد يادآور شد که رژيم اسالمی نيز به سهم خود در دامن زدن به اين بحران و 

قصور و : رساندن آن به اين وضعيت حاد عمال از هيچ جيز فروگذار نکرده است
های اتمی که ايران  پيمان منع گسترش سالح(المللی  تخلف آشکار از تعهدات بين
های بسيار و افشای يکی بعد از ديگر  ، پنهانکاری)از امضا کنندگان آن است
که (المللی  های بين های اتمی رژيم در مجامع و رسانه مراکز، تآسيسات و فعاليت

آخرين نمونه آن اعالم و يا کشف مرکز جديد در حال احداث غنی سازی اورانيوم 
های مبهم و ضد و نقيض و يا  و موضعگيری) در حوالی قم در مهرماه گذشته بود

های گذشته، درجهت تشديد فزاينده  های گردانندگان حکومتی طی سال رجزخوانی
ها و  المللی در گزارش بازرسی اگرچه آژانس بين. بحران جاری عمل کرده است

های متعدد خود راجع به پرونده هسته ای ايران، رسما  ها و قطعنامه در بيانيه
اعالم داشته که تا کنون داليل قاطعی برای اثبات اين مسئله که جمهوری اسالمی 

های اتمی خود در پی دستيابی به بمب اتمی است، به دست  در پوشش برنامه
المللی مسئول نظارت و کنترل اتمی، با ابراز  نياورده است ولی همين نهاد بين

کند که  های هسته ايران، تآکيد می برنامه »بعد نظامی احتمالی«نگرانی مکرر از 
دليلی هم وجود ندارد که جمهوری اسالمی به چنين کاری اقدام نکرده و نخواهد 

با اينهمه رژيم حاکم نه فقط در چارچوب تعهدات و موازين بين المللی، در . کرد
با جامعه جهانی حرکت نکرده  »اعتماد سازی«جهت رفع اين ابهام اساسی و 

 بلکه تالشهای موردی و مقعطعی در اين راستا را نيز، با اقدامات و 
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در اين سرزمين و به دليل محدوديت شديد ذخاير معدنی اورانيوم در ايران و 
های بسيار باالی واردات مواد اوليه، فرآوری و غنی سازی اورانيوم  هزينه

. ای در اينجا توجيه فنی و اقتصادی ندارد ، اساسأ توليد انرژی هسته...و
های علمی و تکنولوژيک ايران هم اختصاص به رشته اتمی ندارد  ماندگی عقب

صنعت نفت، (تری در اينجا دارند  هائی که سابقه بسيار طوالنی و بلکه در رشته
های همين رژيم، بيشتر و  نيز به واسطه سياست...) نساجی، خودروسازی و 

ها و مقاصد  های مستقيمی که تا کنون صرف برنامه هزينه. شديدتر شده است
های متعلق به عموم پرداخت  اتمی رژيم شده و نهايتأ از جيب مردم و دارائی

های ارزی يک قلم از اين طرح ها،  هزينه. گرديده، بسيار سنگين بوده است
ميليارد دالر شده  ٢يعنی نيروگاه بوشهر، طی دو قرارداد با روسيه، نزديک به 

سازمان انرژی اتمی «طبق اعتراف غالمرضا آقازاده، رئيس قبلی . است
ميليارد  ١٠روزی «های اتمی مرتبط با اين سازمان  ، هزينه برنامه»ايران
های رژيم را در اين عرصه  هائی از برنامه و اينها تنها بخش. است »تومان

ها بر اقتصاد و در  های غيرمستقيمی که از ِقبل اين برنامه هزينه. گيرد دربر می
گردد، نيز به همان اندازه گزاف است که تأثيرات  نهايت مردم ايران تحميل می

المللی بر فعاليت  های بين های ناشی از مجازات ها و محدوديت ممنوعيت
شعار . هاست های گذشته، از جمله آن اقتصادی و کار و زندگی مردم، طی سال
پول «: آذر طنين افکند، چنين بود ١۶ديگری که در تظاهرات اعتراضی روز 

که اين نيز به نوبه خود، آگاهی روزافزون  »!ملت چی شده؟، خرج اتمی شده
گسترش و تقويت . دهد مردم به ماهيت و مقاصد اتمی رژيم حاکم را نشان می

تواند عالوه بر تالش برای تحقق  ها، می طلبانه و آزاديخواهانه توده جنبش حق
طلبانه خود، نقطه پايانی نيز بر اين گونه  اهداف دموکراتيک و عدالت

 .های پرهزينه و فاجعه بار بگذارد ماجرجوئی
 اخبار روز: منبع

 

 آيا مهاجراني سخنگوي جنبش سبز است؟
 بابک داد

 
جنبش سبز خواهان حفظ واليت عطاءاهللا مهاجراني گفته :"در خبرها خوانده آه 

اين بهانه اي است تا باز به يادش بياورد آه سبز، رنگ سفر بي !" فقيه است
بهانه اي مي شود تا به . رنگ آوچ هميشگي عزيز و دلبندش است. بازگشت است

اين روزها، هر چيز آوچكي ! ياد بياورد آه عزيزش رفته و ديگر اينجا نيست
او هنوز داغ . برايش اين بهانه را فراهم مي آند و بر دلش نيشتري وارد مي سازد

به . به تختش. به قاب عكسش. نگاهش به اتاق خالي فرزندش است. دار است
سال قبل، فرزندش در همين . جايي آه حاال ديگر سكوت مرگ از آن مي آيد

اتاق، درس مي خواند، با تلفن حرف ميزد و مي خنديد و گاهي دم مي 
و حاال معلوم نيست در سياهي قبر، با دلتنگي هاي !..." مامان! مامان:"گرفت

عصر جمعه اش چه مي آند؟ بايد، بايد، بايد پدر يا مادر باشي تا بداني داغ يعني 
چه؟ چون هيچ پدر و مادري نيست آه آابوس داغ عزيزانش را يكبار در خواب، 

دلبندم ..."و واي بر مادري و بر پدري آه اين آابوسش تعبير شده باشد. نديده باشد
 "آجايي؟

مادرها و پدرها و همسرهاي زيادي سياهپوش و . حاال يك سال مي گذرد
مادر . عده اي هم چشم به در دارند تا عزيز دربندشان از راه برسد. داغدارند

آيا . هنوز از نگاه خيره او در آخرين لحظه جان دادنش ديوانه مي شود" ندا"
براي حفظ واليت فقيه به جنبش اعتراضي پيوست و گلوله خورد؟ مادر " ندا"
فقط يك پدر يا مادر مسئول مي فهمد بزرگ آردن . هنوز داغ دار است" آيانوش"

چه آار ... و" ندا"و " امير"و " آيانوش"و " سهراب"بچه هاي شايسته اي مثل 
بچه هايي آه مي توانستند مثل ديگران، چشم بر حق آشي ها . دشواري است

اما سكوت نكردند و با سينه اي گشوده . ببندند و به فكر آينده شخصي شان باشند
بچه هايي آه بي عدالتي سلطان فقيه را تاب . بر تفنگ، به اعتراض پرداختند

 . نياوردند
صدها نفر . در اين يك سال، صدها نفر از بهترين بچه هاي ما به زندانها رفته اند

. دهها نفر مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند. ناچار از ترك ميهن خود شده اند
دهها نفر از بهترين جوانان ما . هزاران نفر هنوز بر بدن خود، داغ شكنجه دارند

را در سردخانه ها به مادر و پدرشان تحويل داده اند و حتي اجازه سوگواري را 
و حاال در اين غروب دلگير جمعه، باز نيشتري بر . از خانواده آنها گرفته اند

جنبش :"زيرا يكي از مدعيان گفته است. قلبهاي همه اين بازماندگان فرود مي آيد
آيا آنگونه آه آقاي مهاجراني مي گويد آنها !" سبز خواهان حفظ واليت فقيه است

 آشته شدند؟ يا اعتراضشان به حق آشي و بي عدالتي " حفظ واليت فقيه"براي 
 

هائی در مورد رژيم اسالمی و دستکم در ميان  چنين وسوسه. سياسی و اقتصادی
بخشی از گردانندگان آن، نيز مصداق دارد که پس از سی سال حاکميت عمأل 

روزی و  چيزی جز عقب ماندگی بيشتر، حيف و ميل منابع سرشار کشور و سيه
اما . محروميت افزونتر برای اکثريت ساکنان اين سرزمين، برجای نگذاشته است

قدرت اتمی برای حاکمان کنونی کشور از جهات ديگر هم وسوسه برانگيز بوده 
توانند  اينان بر اين تصورند که با تبديل شدن به يک قدرت اتمی می. است

استمرار حاکميت خويش را تضمين نمايند و با جلوگيری از مداخله از خارج و يا 
با معامله با خارج از موضع قدرت، سلطه سرکوبگرانه و چپاولگرانه شان در 

 . داخل را ادامه دهند
های اتمی رژيم و بحران متعاقب آن، وسيله مناسبی برای  عالوه بر اينها، برنامه

واضح است که . های رقيب حکومتی بوده است ايجاد نوعی وفاق در ميان جناح
همه دستجات رژيم در مورد نحوه برخورد با بحران اتمی و بطور کلی، 

اما همه آنها در تدارک . با آمريکا و غرب، اتفاق نظر ندارند »تعامل«چگونگی 
اند و با بروز و  ها، طی ساليان طوالنی همدست و همراه بوده و اجرای اين برنامه

های  تشديد اين بحران نيز همه آنها و همه مطبوعات حکومتی، به دفاع از برنامه
 . اند پرداخته »ای، حق مسلم ماست انرژی هسته«اتمی رژيم، زير پوشش 

نه فقط فقدان شفافيت و علنيت در مورد مقاصد اتمی رژيم و نبود امکان بحث 
 »امنيتی«ای، بلکه اساسأ  های هسته آزاد و علنی فنی و کارشناسانه در باره برنامه

کردن مقوله اتمی هم يکی ديگر از ويژگيهای سياست رژيم در اين عرصه بوده 
روشن است که در چنين فضای خفقان آميزی، ورود کارشناسان به بحث . است

ها و  فنی و اقتصادی و سياسی در اين مقوله، يا بايستی به تعريف و تمجيد برنامه
انکار حق مسلم  »اتهام«تکرار شعارها و حرفهای حکومتگران منجر شود و يا با 

. و نظاير اينها روبرو گردد »جاسوسی«، »همصدائی با بيگانگان«ای، و  هسته
که (های اتمی با نهادهای نظامی و امنيتی  پيوند عملی و همچنين تبليغاتی برنامه

ها،  خود يکی از موارد سئواالت و ترديدها در مورد مقاصد صلح آميز آن برنامه
های تسليحاتی و نظامی رژيم  و با طرح) المللی بوده است در انظار مجامع بين

به تشديد بيشتر ) مانند پرتاب موشک و ماهواره و نمايشها و مانورهای نظامی(
در اين ميان، پوشيده نيست که . امنيتی کردن مسئله اتمی در داخل انجاميده است

های  دستجاتی از حکومتگران و بويژه فرماندهان سپاه پاسداران و ديگر ارگان
امنيتی، از همين وضعيت و از همين بحران اتمی در جهت تآمين منافع 

. کنند برداری می خودغرضانه و تحکيم موقعيت سياسی خود در درون رژيم، بهره
 -بی جهت نيست که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و دارودسته نظامی

 . امنيتی آن، بحران اتمی موجود نيز ابعاد بيشتری يافته است
های گوناگون کوشيده است که  طی هشت سال گذشته، رژيم حاکم به انحا و شيوه

هائی از مردم را  ، بخش»غرور ملی«با تحريک احساسات ملی گرايانه و تبليغ 
پايه از  با تقليدی ناشيانه و بی: های اتمی خود بسيج کند حول شعارها و برنامه

ها  ده. علم کرده است »نهضت ملی هسته ای«ايران،  »نهضت ملی نفت«
های خود  نمايشگاه و نمايشهای گوناگون عوامفريبانه برای تبليغ شعارها و سياست

ساخته، تصوير مداراتمی بر پشت  »اتمی«سرودهای . برگزار کرده است
هر چند که ... تعيين نموده و  »ای روز ملی فناوری هسته«اسکناسها چاپ کرده، 

ها موثر بوده و اگر چه تا  ها در ميان برخی گروه شايد اين گونه فريبکاری
های خارجی تأثيرگذار بوده که بدون توجه به سانسور  ای نيز در بين رسانه اندازه

کردند که اکثر مردم ايران، با  حاکم در اين زمينه، تا همين اواخر وانمود می
های اتمی حکومت هستند، ولی در نهايت  های گوناگون، طرفدار برنامه گرايش

ها، که بطور ملموس با تبعات  ها هم در ميان اکثريت توده اين گونه دغلبازی
رفته رفته، انتقادها . های رژيم مواجه بوده و هستند، طرفی نبست ناگوار سياست

از گوشه و کنار، در داخل کشور شروع شد، شعارهای حکومتی رنگ باخت و 
 ١٣در روز . ها و مقاصد اين رژيم، هرچه بيشتر، آشکار گرديد حقيقت برنامه

ها  آبان نيز صدای اعتراض مردم به صورت علنی و جمعی، نسبت به اين سياست
های ضد مردمی و ضد دموکراتيک رژيم، در تظاهرات خيابانی  و ديگر سياست

 . بلند شد
بزرگی شده است  »قمار«های اتمی خود وارد  رژيم اسالمی حاکم با ماجراجوئی

های بسيار هنگفتی برای جامعه ما به بار آورده و در صورت  که تا کنون هزينه
تواند صدمات جبران ناپذير و خطرات افزونتری هم برای آينده  استمرار آنها، می

بديهی است که جامعه ما هم مثل جوامع ديگر حق . ساکنان اين سرزمين ايجاد کند
ای در جهت تأمين  آميز از تکنولوژی هسته گيری صلح دارد از ثمرات بهره

تواند اين حق را  نيازهای خود استفاده کند و هيچ مرجع و قدرت جهانی نيز نمی
سلب نمايند، لکن غالب کارشناسان بر اين باورند که صرفنظر از مالحظات و 
مسائل زيست محيطی، با توجه به منابع عظيم نفت و گاز در ايران، با در نظر 

 ...) نورخورشيد، باد و (گرفتن منابع سرشار طبيعی و تجديد پذير توليد انرژی 
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 ارتقاء شعور ملي مهترين دستاورد 
 اؤيرنجي -جنبش دانشجويي آذربايجان

 
ممکن . ما انسانها همواره در ميان امواج جنبشها مختلف اجتماعی تنفس می کنيم

است خود يکی از آفرينندگان عمده يا جزء جنبشی باشيم و يا به کناری کشيده از 
در دنيای انسانها بر خالف هر محيط ديگری انزوا طلبی نمی . آنها دوری کنيم

تواند به معنی کنار ماندن از تاثيرات تغييراتی باشد که انسانها، محيط و قدرت 
در سالهای پايانی حکومت قاجار جنبش پان . حاکم جامعه ما آبستن آن می شود

ايرانيستی عليرغم گوشه گيری پدران ما به قدرت رسيد و هم اکنون فرزندان آن 
هيچ کسی نمی تواند مدعی باشد از . پدران مجبور به تحمل تبعات آن هستند

سيطره محصول جنبش پان ايرانيستی که مهمترين آن دولت ملت فارسی است 
نيز تاثير خود را از نحوه لباس پوشيدن تا آموزش  57انقالب . برکنار مانده است

جنبشهای پان . خردساالن و حتی نحوه آرايش صورت و سر به جای گذاشته است
ايرانيستی و اسالميستی يادشده با نمود قابل لمس خارجی آن يعنی دولت هايی که 
تشکيل داده اند مشهود و قابل رويت هستند اما بسياری از جنبشها نمی خواهند و 

يا نمی توانند به قدرت سياسی دست يافته بر اريکه حکومت تکيه زنند اما آنها نيز 
وقتی موج مد لباسی خاص از . به درجاتی زندگی ما را متاثر می سازند

کشورهای غربی به جامعه رسوخ می کند پدری بی تفاوت به آن جنبش را مجبور 
ماهواره و اينترنت و در کل . به خريد لباسهای مزبور برای فرزندش می کند

جهان ارتباطات، انديشه حقوق زنان، حق تحصيل کودکان، حقوق مربوط به کار 
و کارگران و بسياری ديگر از نمودهای جامعه امروزی که در ظاهر کاری به 
تصرف حکومت مرکزی ايران ندارند حاصل امواج تغييرات در اجتماع بشری 

 .هستند که ما ناخودآگاه با آنها زندگی می کنيم و کنار می آييم
تغييرات اجتماعی و جنبشهای اجتماعی به قدری مهم تلقی می شوند که از دهه 

. های پيش به عنوان رشته ای خاص و مجزا مورد پژوهش قرار می گيرند
نظريه های کنش، رفتارشناسی کنشگران، روانشناسی توده ها و رهبران، مطالعه 

از موضوعات مورد بحث در اين رشته می ... تطبيقی جنبشهای مختلف جهان و
يکی از هيجان انگيزترين و بحث انگيزترين موضوعات همانا کارکرد و . باشند

به طور آشکارتری سوالها اينگونه طرح می . سرانجام جنبشهای اجتماعی است
 : شوند

يک جنبش مفروض چه کارکردی در حيات اجتماعی ملتی ايفاء می کند           -
 و برای دستيابی به چه هدفی ايجاد می گردد؟

دستاورد يک جنبش پس از ظهور و احتماال رسيدن به حد بلوغ چه می           -
 شود؟

در پاسخ به اين سواالت رويکردهای مختلفی در تئوری انقالبها و جنبشها پديد  
برخی جنبشها را عقالنی و حاصل محاسبات قدرت طلبانه عده ای از . آمده است

از نظر آنها امواج .نخبگان به حاشيه رانده از قدرت جهت تصرف قدرت می دانند
توده های انسانی توسط اين رهبران قدرت طلب برای رسيدن به اهداف شخصی 

به حرکت در می آيند و منافع اين رهبران در قالب ايدئولوژی های نوظهور و 
البته با استفاده و سوء استفاده از باورداشتهای ملتها اهداف ساختمانی نوساز می 

اين ديدگاه بدبينانه که اغلب مورد قبول انديشورانی است که از جنبشها . شوند
متضرر شده اند در نقطه مقابل ايده ديگری قرار دارد که جنبشها را محصول 

از نظر . يک ضرورت تاريخی و وجود يک ناعدالتی و تبعيض آشکار می دانند
آنها جنبش سياه پوستان آفريقای جنوبی حاصل خودخواهی و قدرت طلبی ماندال 

و اطرافيانش نبوده و جنبش ضد خشونت هند نيز به هواهای نفسانی و قدرت 
طلبی گاندی بر نمی گردد بلکه ظهور رهبران و جنبشها خود ساخته يک 

ضرورت تاريخی و ناعدالتی است که ملتهای مزبور با آن دست به گريبان بوده 
اند و رهبران يادشده انسانهايی برجسته و معترض در ميان خيل معترضين ديگر 

بوده اند که به واسطه فداکاری و نبوغ به عنوان سمبل اين جنبشها برگزيده شده 
طبيعتا هيچ يک از انديشه های موجود به طور کامل صحيح نيستند و در عالم . اند

واقع تلفيقی از اين انديشه ها به واقعيت نزديکتر می باشد و توجيه گر موارد 
جنبشها آنچنان متنوع و گوناگون می باشند . گوناگون جنبشهای اجتماعی می باشد

و رهبران و توده های آنچنان رنگارنگ و غيرقابل پيش بينی هستند که بهره 
گيری از يک نوع تئوری برای توضيح رويدادها ساده انگارانه و گمراه کننده به 

 .نظر می رسد
يکی از جنبشهای اجتماعی که در اغلب کشورهای جهان به درجاتی در برهه 

وقتی واژه دانشجو را به . هايی خاص وجود داشته اند جنبشهای دانشجويی است
جنبش اضافه می کنيم طبيعتا معتقد به وجود جنبشی با ويژگی های مشترک در 

 اما مشخصا همه اين. دانشگاهها هستيم که در حوزه های ديگر قابل رويت نيستند

 بود؟
حقيقت اين است آه آقاي مهاجراني، اصالحات خاتمي را هم با همين بندبازي 

هاي سياسي خود، به انحرافي هولناك آشاند و چون به نتيجه دلخواه خود نرسيد، 
اما هرگز به صراحت . به گوشه دنج اروپا پناه برد و به رمان نويسي پرداخت

نگفت با چه شرايطي مقيم انگلستان شده است؟ تحصيلي؟ پناهندگي؟ يا مأموريت 
دنياي "اداري؟ نزديك انتخابات عهد خود را شكست و باز وارد به زعم خودش 

 به سود ايشان " تغيير"فضاي اميدبخشي بود و ممكن بود . شد" آلوده سياست
براي همين از محيط رمان نويسي به فضاي سياست برگشت و بعد از ! باشد

شروع اعتراضات، تالش زيادي آرد تا به عنوان يكي از سخنگويان جنبش سبز 
بعد مدعي شد بيش از همه فعاالن، جغرافيا و محدوده جنبش سبز را . شناخته شود

و سپس بسياري !" چه آساني سبز نيستند"مي شناسد و اوست آه تعيين مي آند 
از هموطنان را با شيوه هاي انگ چسباني از دايره جنبش سبز بيرون نهاد و باز 

آقاي . ادعا آرد اتاق فكر جنبش سبز را هم اوست آه تأسيس آرده و اداره مي آند
مهاجراني اآنون دارد با حاصل خون فرزندان اين مردم، به بندبازيهاي سياسي 
اش ادامه مي دهد تا به وقتش آارت الزم را براي معامله با حكومت در اختيار 

اما به چه قيمتي؟ آيا بهتر نبود آقاي مهاجراني هم سهم خود را به . داشته باشد
خود، به عنوان چهره " سكوت آردن"مردم مي پرداخت و در اين جنبش ملي، با 

اي آه مورد اعتماد ملت نيست، خدمتي به اين حرآت مي آرد؟ مي نشست و 
درباره حوادث اين يك سال، الاقل رمان و داستان مي نوشت و به آاري مي 

 پرداخت آه هنرش را دارد؟ 
آقاي مهاجراني چند هفته قبل هم باز به دفاعي سست از واليت فقيه پرداخت آه 

بوي بد ريا و دوگانگي از آن بلند بود و ادعا آرد در صورت حمله نظامي به 
اين ژست هاي ميهن پرستانه با . ايران، در آنار محمود احمدي نژاد خواهد ايستاد

زيرا يك ميهن پرست . آنچه در عمل از ايشان ديده مي شود، تطبيق نمي آند
جالب اينكه آقاي . واقعي، هرگز درصدد مصادره حرآت ملي مردمانش برنمي آيد

مهاجراني اين سخنان را به نمايندگي از جنبشي بيان مي آند آه در آن به همين 
خودآامگي ها و تفرعن و غرورها اعتراض مي شود و متأسفانه خود ايشان 

. نسخه بديل همان واليت فقيه متفرعن و خودآامه اي است آه از آن دفاع مي آند
آيا بهتر نيست آقاي مهاجراني اين واقعيت بزرگ را درك آند آه عموم مردم 

ايران، از حكومت يك ولي فقيه بر ملتي آه صغير و نادان انگاشته مي شوند، بي 
زارند؟ آيا بهتر نيست الاقل اين سخنان را به جنبش اعتراضي ملت نسبت ندهد؟ 
اين بزرگترين تقلب تاريخي در انتخابات، حاصل نفاق و بي عدالتي همان واليت 

فقيهي است آه آقاي مهاجراني خواهان بقاي آن است و مردم به درستي آن را 
معلوم نيست ايشان چه اصراري دارد به جاي . ريشه مشكالت آشور مي دانند

بيان نظرات خود، آن نظرات را با امضاي جنبش سبز بيان آند و با آارت 
مردمي آه هنوز . مردمي بازي آند آه آمترين سهمي در جنبش آنان نداشته است

آقاي مهاجراني از قبل . داغدار عزيزان خود هستند و سوز دلشان هنوز تازه است
از انتخابات و بعد از آن، در خارج از آشور بود و جز دادن رأي در سفارت 

ايران در لندن، قدمي براي اعتراضات برنداشته و حتي صداي يك ترقه را نشنيده 
بسياري از فعاالن سياسي آه در خارج از آشور بوده و هستند، دهها برابر . است

" شخص ايشان آار آرده اند، ولي به اندازه يك صدم آقاي مهاجراني، ادعاي 
خوب است ايشان بگويد به جز چند . را ندارند" قافله ساالري جنبش سبز

سخنراني و مصاحبه آه بر ابهام ها و بدفهمي ها افزوده، چه قدم مثبتي براي 
جنبش برداشته است؟ يكي از بهترين دستآوردهاي اين جنبش يك ساله، اين است 

شناختند و اين " عرصه عمل"آه مردم بسياري از شخصيتهاي مدعي را در 
اآنون اگر آقاي .بدست آمده است" زمان بر بودن جنبش"موهبت فقط بدليل 

مهاجراني بگذارند مردم بدون واليت و قافله ساالري امثال ايشان، به خوبي مي 
آنچه نمي خواهند اين است آه حرآت . دانند چه مي خواهند و چه نمي خواهند

شود و دوباره مورد دستبرد راهزنان سياسي قرار " هاي جك"اعتراضي شان 
را مي پرستند و براي رسيدن به قدرت، از همان " ميز"راهزناني آه فقط . بگيرد

هدف، وسيله : "روشهايي استفاده مي آنند آه آودتاچيان امروز به آار مي برند
 !"را توجيه مي آند

*** 
خورشيد فرو مي رود و من در انديشه مردمي هستم آه نان . غروب دلگيري است

آنها . در خون خود مي زنند و مي خورند و بغض هايشان را فرو مي دهند
روزگاري از ما و شما خواهند پرسيد در روزگاري آه ما خون دل مي خورديم، 
شما چه مي آرديد؟ پاسخ آقاي مهاجراني و اشخاصي نظير ايشان از حاال معلوم 

ما زير چرخ هاي : "و مردم البد خواهند گفت"! دفاع از واليت فقيه: "است
شايد "! اي آاش ما را مي ديديد...سهمگين همان واليت فقيه، داشتيم جان مي داديم

 !همين .مردم را ببينندبهترين توصيه به امثال آقاي مهاجراني، اين باشد آه 
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بنابراين انتظار می رود . انزوای نسبی در جنبش دانشجويی آذربايجان شده است
که با شناخت درست از توانايی های جنبش دانشجويی و کارکردهای آن نقش 

آگاهی دهی و روشنگری آن بار ديگر متناسب با فضای جديد سياسی کشور احياء 
و بازسازی گردد تا جامعه آذربايجان از نعمت وجود قشری آگاه و پيشرو بهرمند 

 . گردد
نقش جنبش دانشجويی آذربايجان در سير تکاملی : ياداشت سياسی اؤيرنجی

 حرکت ملی آذربايجان جنوبی
زمانی که صحبت از يک جنبش و حرکت مستقل با هويت خاص خود ميشود در 

اين دو مسئله را ميتوان در . نظر گرفتن دو مسئله امری اجتناب ناپذير می نمايد
مشخص کردن هدف و انتخاب و نحوه ی پيمودن مسير تا رسيدن به هدف 

مطمئنا هر حرکت خاصی دارای هدف خاصی می باشد که مختص آن . دانست
حرکت بوده و متکی بر نظرات صاحبان فکر و انديشه و فعاالن آن حرکت می 

 . باشد
نگاهی به اهداف و سير تکاملی حرکت ملی آذربايجان جنوبی نشانگر اين است 
که اين حرکت از دوران مشروطه تا به امروز يک جريان پيوسته و مداوم در 
جهت مبارزه با استبداد و سياست های تبعيض آميز حکومت های مرکزی می 

باشد ، در يک جمله می توان حرکت ملی آذربايجان جنوبی را حرکتی در جهت 
مبارزه با آپارتايد و استبداد مرکزی قلمداد نمود با اين تفاوت که در دوران 

مشروطه و حوادث بعد از آن چون قيام شيخ محمد خيابانی تنها عامل استبداد 
مرکزی روردرروی ملت آذربايجان قرار داشت اما با سر کار آمدن رژيم پهلوی 
عالوه بر استبداد مرکزی ، آپارتايد و تبعيض نژادی نيز چهره ی زشت و کثيف 

سال پيش تا  90بنابراين از حدود . خود را در کنار استبداد مرکزی نمايان ساخت
به امروز حرکت ملی آذربايجان جنوبی در مبارزه با آپارتايد و استبداد مرکزی 

. سال مسير پر فراز و نشيبی را پشت سر گذاشته است 90بوده و در طول اين 
-1325اوج شکوفايی حرکت ملی آذربايجان جنوبی را می توان در سالهای 

هجری شمسی ديد که در نهايت به تشکيل و حيات حکومت ملی آذربايجان 1320
تسلط کامل ملت و دولت منتخب . هجری شمسی انجاميد 1324-1325در سالهای 

آذربايجان بر امور سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و زبانی و تصويب 
و اجرای قوانين مترقی که تا آن روز نه در ايران و نه در بسياری از کشورهای 

خاورميانه ديده نشده بود نشان از رشد و شکوفايی فکری و فرهنگی مردم آن 
 .دوره دارد

احداث دانشگاه تبريز در دوران حکومت ملی آذربايجان نه تنها انحصار دانشگاه 
تهران را در هم شکست بلکه زمينه ی پيدايش و تشکيل جنبش دانشجويی 

از آن تاريخ به بعد دانشجويان آذربايجانی . آذربايجان را نيز فراهم ساخت
... توانستند نقش سرنوشت ساز و چشمگيری در مسايل سياسی ، اجتماعی و

جنبش دانشجويی آذربايجان از آن دوره تا پيروزی . آذربايجان و ايران بازی کنند
انقالب توانست با همکاری و همراهی ساير انقالبيون و سياسيون و احزاب و 

در يک حرکت موازی در نهايت به سرنگونی ... سازمانهای مختلف انقالبی و
حکومت شاهنشاهی انجاميده و خواسته های به حق ملت آذربايجان را در طول 

سال اول پس از پيروزی انقالب از طريق نشريات و کتب مختلف به گوش  3-2
در طول سالهای قبل از انقالب . مردم آذربايجان ، ايران و ساير جهانيان برساند

يک تفاوت بارز و عمده در مبارزه ی مردم آذربايجان و ساير نقاط ايران مشاهده 
می شد، در حاليکه در بسياری از نقاط ايران مبارزه در جهت از بين بردن 

استبداد مرکزی و استعمار بود ، در آذربايجان عالوه بر اين موارد، مسئله ی 
آپارتايد و تبعيض نژادی نيز مطرح بود يعنی اينکه مبارزه ی آذربايجانيان با 

صحت . رژيم شاهنشاهی مبارزه با آپارتايد و استبداد مرکزی واستعمار بود
ادعای ياد شده را ميتوان از سرگذشت و آثار مبارزان ، شاعران و نويسندگانی 
چون سهند ، علی تبريزلی ، صمد بهرنگی ، بهروز دهقانی ، عليرضا نابدل ، 

پس از . دريافت... غالمحسين ساعدی ، رضا براهنی ، محمد علی فرزانه و
انقالب نيز مسايلی چون حرکت آيت اهللا شريتعمداری که با حمايت و پشتيبانی 
بسياری از آذربايجانيان همراه بود نشان از وجود يک جريان خاص با هويت 

 . خاص در آذربايجان دارد
ساله  8پس از مستحکم شدن پايه های حکومت جمهوری اسالمی به دليل جنگ 

ايران و عراق و وجود جو خفقان و سرکوب شديد آذربايجانيان از فاز سياسی 
پس از . کمی عقب نشسته و به فاز فرهنگی و ادبی توجه بيشتری مبذول داشتند

ساله ی ايران و عراق ، آذربايجانيان انتظار داشتند تا حقوق به  8پايان جنگ 
تعويق افتاده و فراموش شده ی آنان از سوی حاکميت به مرحله ی اجرا و احقاق 

نقش . در آمده و الاقل آپارتايد حاکم در سالهای گذشته و رژيم پيشين از بين برود
جنبش دانشجويی آذربايجان و دانشگاهيان آذربايجانی در اين دوره قابل تامل و 

به جرات می توان گفت اولين قشری که پس از پايان جنگ قدم در از . تفکر است
 بين بردن آپارتايد و احقاق حقوق فراموش شده ی آذربايجان نهادد، دانشجويان 

عليرغم وجود . جنبشهای دانشجويی کپی از روی يک نسخه واحد نمی باشند
برخی از ويژگی های منحصر به فرد در جنبشهای دانشجويی که در ديگر 

جنبشها وجود ندارد خود اين جنبشها ويژگيهای ديگری نيز دارند که موجب 
جنبش : عالوه شدن مضاف اليه های ديگری بر جنبش دانشجويی می شود

 ....دانشجويی فرانسه، جنبش دانشجويی آذربايجان، جنبش دانشجويی چپ و
در مورد ويژگی های جنبشهای دانشجويی سخن بسيار رفته و به خاطر گستردگی 

بحث و اجتناب از تکرار مکررات خواننده عالقمند را به جستجو در منابع 
اما در اين فرصت محدود قصد . مکتوب و صفحات اينترنت دعوت می کنيم

داريم به اين سوال پاسخ گوييم که جنبشهای دانشجويی و بويژه جنبش جوان 
 دانشجويی آذربايجان چه دستاوردهای برای جوامع خود داشته اند؟ 

ميالدی در  60مطالعه تاريخچه جنبشهای دانشجويی از اولين سالهای دهه 
نشان می دهد که عليرغم اينکه اين جنبشها ... امريکا، فرانسه، آلمان، ترکيه و

هميشه ساختار قدرت حاکم را مورد نقد و اعتراضات گاها خونبار قرار داده اند 
اراده و عالقه قوی و نظام مند برای تصرف قدرت و تشکيل مدل نوينی از 

دانشجويان هر چند در نقد حکومت و وضعيت . حکومت از خود بروز نداده اند
حاکم سخنها رانده شعارها داده اند اما خود هرگز عالقمند به در دست گرفتن آن 

جنبش دانشجويی آمريکا به شدت مخالف جنگ ويتنام بود و به خاطر . نبوده اند
آن هزينه هايی را متقبل شد اما هرگز حکومت مستقر را سرنگون نکرد و جنبش 

تمايلی به سرنگونی  1968دانشجويی فرانسه در اوج دوران خود در ماه می 
حکومت ژنرال دوگل از خود نشان نداد و تنها تحت تاثير افکار چپ کارگران را 

انقالبهای چريکی امريکای التين هرچند از . دعوت به اعتراضات خيابانی نمود
رهبری عده ای دانشجو و دانش آموخته بهره گرفتند اما جنبش دانشجويی 

ميالدی عليرغم  70و  60محسوب نمی شدند و جنبش دانشجويی ايران در دهه 
روی آوردن به اسلحه قادر به سرنگونی و کنترل قدرت نبود و از اينرو تنها به 

عدم مشروعيت حکومت آريامهری دامن زد و کار را به دست گروههای مرتجع 
 . حوزه و بازار سپرد

مرور تجربه های مزبور نشان می دهد که مهمترين و مبارکترين وظيفه جنبش 
دانشجويی نقد قدرت و نهادهای ناعادالنه و مرتجع کنونی، ايجاد تصويری نقادانه 

از فردايی بهتر و پی ريزی بستری برای تربيت رهبران فکری، سياسی و 
وقتی جنبشهای دانشجويی خود اقدام به سرنگونی حکومتها . اقتصادی آينده است

کرده و گاها رويايی درانداختن مدلی نوين را داشته اند به زودی قافيه را باخته و 
تسليم قدرت طلبی فرصت طلبانه احزاب در کمين نشسته و رهبران کاريزماتيک 

بی شک آگاهی، روشنگری و عدم محافظه کاری از ويژگی . طالب قدرت شده اند
های بارز جنبشهای اجتماعی است که به بروز خودآگاهی ناب و راديکال در 
جامعه منجر می شود و با واسطه بر نظم اجتماعی و سياسی جامعه تاثير می 

جنبش دانشجويی آذربايجان نيز از زمان ظهور تاکنون با بر عهده گرفتن . گذارد
اين وظيفه و با آگاهی بر اينکه تشکيل نظم نوين وظيفه احزاب سياسی می باشد 
که فلسفه وجوديشان و تخصصشان کنترل قدرت می باشد از حضور راديکال و 

احساسی در صحنه قدرت صرفنظر کرده اما در نقد قدرت از همه احزاب 
اگرچه حرکت ملی آذربايجان و شاخه دانشجويی . راديکالتر و موثرتر بوده است

آن حتی يک صندلی مجلس را تصرف نکرده است اما موفق به تصرف انديشه 
چون فلسفه . های دانشجويان و قشر قابل توجهی از ملت آذربايجان شده است

وجودی جنبش دانشجويی آذربايجان تصرف قدرت نيست از اينرو به اهداف 
مهمی دست يافته و اوج قدرت آن زمانی بود که فعالين آن و دانش آموختگان 

رهبری تظاهرات خيابانی را  85فارغ التحصيل دانشگاه در ارديبهشت و خرداد 
بر عهده گرفتند و موفق شدند جنبش عمدتا دانشجويی ناسيوناليستی آذربايجان را 
به اليه های غيردانشجو انتقال داده، خودآگاهی ملی پرورش يافته در دانشگاه را 

بعد از اين رويداد به . در راه ورود به جامعه مسخ شده آذربايجان قرار دهند
هويت طلبانه دانشجويی به جامعه و -خاطر سرريز شدن تفکرات ناسيوناليستی

افزايش فشارهای و محدوديت های حکومتی جنبش ملی آذربايجان از دانشگاه به 
بيرون دانشگاه انتقال يافت که در آنجا نيز دانش آموختگان سالهای پيش يکی از 

حرکت ملی آذربايجان در همه نمودهای آن . ارکان رهبری آن محسوب می شوند
چه در تظاهرات های خيابانی، چه در فعاليتهای روشنگرانه همانند نشريات و چه 

در هنگام حضور در ورزشگاهها و مکانهای تفريحی همانند اردوها و متينگ 
های هنری و مجالس عمومی همواره از وجه روشنگرانه جنبش دانشجويی تاثير 

پذيرفته و محوريت همه اين رويدادها ارتقاء شعور ملی و ايجاد تفکر مدرن و 
اين کارکرد مهم  85در سالهای بعد . ناسيوناليستی در جامعه آذربايجان بوده است

جنبش دانشجويی مورد شناسايی حکومت قرار گرفته و فضاهای فرهنگی و 
فکری اعم از اردوها، جشنواره ها، کالسها و نشريات دانشجويی مورد تعرض 

حکومت قرار گرفته اند و از سوی ديگر انتظارات اشتباه از دانشگاه برای 
 دخالت در سياست و قدرت به همراه انتقال مرکز ثقل جنبش به متن جامعه باعث 
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 را قلب به مطلوب مي كند ” طباطبايي“، ”قوچاني“وقتي 
 ياسر عزيزی

 
پای  در جايگاه سردبيری ماهنامه تازه" محمد قوچانی"ای به قلم  انتشار سرمقاله

ای را در  های تازه ، موجبات واکنش"چرا نبايد الئيک بود؟"با عنوان " مهرنامه"
محمد قوچانی که تغيير . های نظری ايجاد نمود ميان برخی از پويندگانِ  حوزه

  اش شديدن وابسته به شرايط و منافع پيدا و پنهان بوده گرانيگاه سياسی و نظری
است، در اين مطلب نيز با دخل و تصرف در تاريخ و انديشه تاريخی، سعی در 

است  اگرچه بسياری را نظر بر اين بوده . است پيش کشيدن آرای جديدی نموده 
های ناشی از سرکوب بعد از  که وی تحت تاثير بازداشت و احتمالن محدوديت

انتخابات، به فرموده اقدام به انتشار چنين نوشتاری نموده است، اما دقتی در پس 
ای را نزد اين  هايی دال بر گرايش جديد و البته قلب شده پشت مطلب، نشانه
ای که طی  گرايش به سوی پروژه. دهد نگار به دست می نويسنده و روزنامه

ی تامالتش در تاريخ  ، و به واسطه"سيد جواد طباطبايی"های اخير به نام  سال
 . گذاری شده است فلسفی و تاريخ ايران نام –جهان، انديشه سياسی 

های وی،  گيران انديشه ای از پی سيد جواد طباطبايی، به زعم خود و به باور پاره
تر  يا همان نظريه معروف" امتناع تفکر در ايران"ای است که از  محمول پروژه

 :شود آغازد که به بيان خود طباطبايی اينگونه طرح می می" انحطاط ايران"
با سپری شدن عصر زرين فرهنگ ايران، يعنی با چيرگی ترکان سلجوقی بر "

يونانی، دستخوش کسوف جدی و بويژه با  -ايران زمين که انديشه ايران شهری 
يورش تمدن برانداز مغوالن، از بنياد، دچار تزلزل شد، بقايای انديشه عقالنی به 

ای در تاريخ انديشه و عمل ايرانی آغاز شد که ما از آن به  باد فنا رفت و دوره
ابن خلدون و علوم ." (دوره بن بست در عمل و امتناع در انديشه تعبير کرديم

 )اجتماعی
های واقعی و اساسی در  فرضی سعی در روشن نمودن گذرگاه وی با چنين پيش

مسير حرکت منطبق بر منطق فکر جديد در ايران دارد گرچه خود را نه جامعه 
ی  داند و الجرم از اين سعی اشاره شده گر می شناس و نه مورخ، که تنها پژوهش

 .اخير مبرا
دقتی در سير مباحث و مدعيات طباطبايی که به خوبی در آثار وی نمايان است، 

را به " ای پروژه"با چنان به اصطالح " قوچانی"ها در مطلب  برخی مشابهت
 .کند ذهن متبادر می

ی  به واکاوی و طرح طريق انديشه" جدال قديم و جديد"سيد جواد در کتاب 
ی  زوال انديشه"که در  کند، همچنان سياسی و فلسفی در مغرب زمين اقدام می

های مادی تحوالت  ای شورمند، بی توجه به پايه ، در مقدمه"سياسی در ايران
ی  ی سياسی و فلسفی در يونان باستان و غرب را کارپايه اجتماعی، وجود انديشه

اشتياقی که وی . داند ی جديد غرب می ی انديشه های اخير در حوزه اصيل حرکت
دهد، تا جايی که حوزه عمومی را  گيری تفکر در يونان باستان نشان می در پی

در يونان بعد از انقراض " آگورا"به " آگروپليس"ی گذر از  مسبوق به سابقه
کند، در راستای طرح وی راجع به زوال انديشيدن در  تعريف می" موکنای"

شود و بر اين اساس است که وی تحوالت فکری در غرب  جامعه ايران ترسيم می
های بازبينی و نوزايی بر بستر  ی تاريخی و درک ضرورت ی انديشه را ادامه

بندد و انديشه  به حقوق دل می. داند ی آن می تفکر تاريخی و نه گسستی از پيشينه
را گاه از معبر حقوق و حقوق را از معبر انديشه تاريخی نوانديشيده عبور 

ی سياسی  پويد، انديشه دهد و همچنان که حقوق عمومی را در يونان باستان می می
در چنين . کند غرب را نيز برخاسته از از همان بستر تاريخی تعريف می

ای است که قرون وسطا مرادف با تعطيلی تفکر تبيين  کرونولوژیِ  انديشه
 . شود و البته بسياری را امروزه نظر بر اين است نمی

ی يونانی ترسيم  شکل حقوقی اما در قرون وسطا از سويی مبتنی بر انديشه
شود و از ديگر سوی بر باور مسيحی، اما همه يک جا و به نام کليسا و  می

های اساسی و موثر در تحول جديد غرب از  بنابراين طباطبايی معتقد است جرقه
از متن روحانيت کليسايی در فقه " کالون"و " لوتر"دل کليسا زده شد و نخست 

از . افتد گاه مجال به روشنفکران سکوالر و الئيک می کنند، آن مسيحی اجتهاد می
همين روست که در خوانش خود از تاريخ ايران و به ويژه پس از مشروطيت، با 

چنين رويکردی به دنبال تجديدنظر در مبانی تفکر در ايران، بيش از اخذ تام 
داند و  گردد و از اهم مبانی فکری در ايران را تفقه رسمی و سنتی می تفکر می

چنانچه در . البته معتقد است به ابزار جديد بايد اين مبانی سنتی را به چالش گرفت
 :گويد می) ابن خلدون و علوم اجتماعی(
تنها با نقادی از سنت ميتوان به طور جدی با سنت روبرو شد، وگرنه نميتوان "

سنتی که توان طرح پرسش . سنت را با امکانات خود سنت مورد پرسش قرار داد
 و الجرم، تجديدنظر در مبانی خود را از دست داده باشد، نميتواند شالودهای 

نگاهی به نشريه های دانشجويی و مراسمات مختلف دانشگاهی . آذربايجانی بودند
در آن دوره جنبش دانشجويی . آن دوره صحت ادعای فوق را تاييد می کند

آذربايجان توانسته بود تا به احيای خواسته های آذربايجان در محيط دانشگاه 
بپردازد و اين مسايل با توجه به شرايط آن دوره ، هنوز در جامعه ی آن روز 

جنبش دانشجويی . آذربايجان جز اولويت های سطوح اول محسوب نمی شد
آذربايجان پس از تالشها و فعاليت های فراوان در دانشگاههای آذربايجان ، 

نشان داد که توانسته است در  1374ارديبهشت سال  19در نهايت در ... تهران و
بين دانشجويان آذربايجانی مؤثر عمل کرده و مسايل مربوط به حقوق ملی 

 .آذربايجان از جمله زبان مادری و هويت مستقل را تا حد قابل قبولی جا اندازد
نقطه عطفی در تاريخ آذربايجان وايران محسوب می  1374ارديبشهت سال  19

شود چرا که پس از آن آذربايجان توانست دوباره قوای احيا و تجديد شده ی خود 
را در راه احقاق حقوق ملی آذربايجان و مبارزه با آپارتايد و استبداد مرکزی به 

 . کار اندازد
مهمترين و بارزترين تفاوت جنبش دانشجويی ايران با جنبش دانشجويی 

جنبش دانشجويی ايران يک حرکت . آذربايجان نيز از همين جا آشکار می شود
ضد استبدادی است در حالی که ممکن است همان خصلت تبعيض نژادی و 

آپارتايد حکومت مرکزی را داشته باشد يا اينکه پذيرا باشد و آن را امری صحيح 
بداند حال آنکه جنبش دانشجويی آذربايجان حرکتی ضد آپارتايد و استبداد مرکزی 

 .است که اولويت کار خود را در احقاق حقوق ملی آذربايجان می داند
جنبش دانشجويی آذربايجان در يک حرکت مداوم و پيوسته توانسته است در مدت 

سال اخير گفتمان حرکت ملی آذربايجان جنوبی ار از محيط دانشگاه به خارج  15
دانشگاه گسترش داده و تمام جامعه ی آذربايجان و ايران را با مسايل مربوط به 

به جرات ميتوان گفت که در اين مدت بيشترين مسئوليت ها و . آذربايجان آشنا کند
هزينه ها بر عهده ی دانشجويان جوان آذربايجانی بوده و آنان توانسته اند با 
مديريت و سازماندهی دانشجويان داخل کشور يک جريان قدرتمند و به هم 

هر چند که . پيوسته را در راستای احقاق حقوق ملت آذربايجان ايجاد کنند
دانشجويان مقيم خارج از کشور و دانشجويانی که جهت ادامه ی تحصيل به 

خارج از کشور رفته اند نيز در تکامل و تحکيم حرکت ملی آذربايجان جنوبی 
نقش چشمگير داشته اند اما به دليل نبود سازماندهی و مديريت کافی نتوانسته اند 

جنبش دانشجويی . در حد و اندازه های دانشجويان داخل کشور عمل کنند
آذربايجان در ادامه ی سير تکاملی خود و حرکت ملی آذربايجان جنوبی نياز به 

. قدرت يافتن و مديريت و سازماندهی در هر دو بخش داخلی و خارجی دارد
حرکت رو به جلوی دانشجويان آذربايجانی خارج از کشور در سالهای اخير و 
رشد و پيشرفت هر چه بيشتر آن در سالهای آينده اتفاقی است که در آينده روی 

در واقع وجود جنبش دانشجويی آذربايجان در دو بخش و دو محيط . خواهد داد
متفاوت و درعين حال پيوستگی فکری و عملی آن چيزی است که در آينده به 

 . طور قطع شاهد آن خواهيم بود
چنانچه در يادداشت های پيشين نيز ذکر شده بود ، مديريت و سازماندهی هر چه 

ايجاد . بيشتر دانشجويان خارج از کشور تنها از عهده ی خود آنان بر خواهد آمد 
سايت يا سايتهای مخصوص دانشجويان خارج از کشور، انتشار نشريه ، 

کارهايی ... برگزاری جلسات و انجمن های مختلف به مناسبت های مختلف و 
است که دانشجويان آذربايجانی خارج از کشور با انجام آنها می توانند به ايفای 

تشکيل و راه اندازی سازمانی متشکل از . نقش مثبت وسازنده ی خود بپردازند
دانشجويان فعال خارج از کشور در ابتدا می تواند با حرکت چند نفر و راه 

اندازی يک سايت خاص انجام شود ، پس از آن ميتوان با در پيش گرفتن يک 
سياست ميانه و معتدل عالوه بر جذب و سازماندهی دانشجويان خارج از کشور 

آنان نيز پرداخت و در نهايت با ايجاد رابطه ی ... به مسايل مختلف معيشتی و 
فکر و عملی سازنده و هماهنگ با دانشجويان آذربايجانی داخل کشور به رشد و 

 .تکامل هر چه بيشتر حرکت ملی آذربايجان جنوبی کمک نمود
مسئله ی ديگر در سير تکامل حرکت ملی آذربايجان جنوبی که بر عهده ی جنبش 

دانشجويی آذربايجان می باشد ، کم کردن فاصله فکری و عملی نخبگان 
يکی از داليل مهم موفقيت هر حرکت ملی و . آذربايجان با توده ی مردم است

دانشجويان و فعاالن حرکت . مردمی ، پرورش و رشد شعور و آگاهی مردم است
ملی آذربايجان جنوبی که ما آنان را به عنوان نخبگان جامعه ی آذربايجان می 

شناسيم بايستی فاصله ی فکری و عملی خود را با توده ی مردم به حداقل 
رسيدن به اين مقصود ميتواند با ارتباط مدوام و پيوسته ی دانشجويان با . برسانند

جنبش . توده مردم آذربايجان و باال بردن سطح فکر و شعور آنان عملی شود
دانشجويی آذربايجان بايستی از دست توده ی مردم گرفته و در رشد فکری و 

فرهنگی و سياسی مردم بکوشد ، در يک جمله بايستی کاری کرد که حرکت ملی 
 . آذربايجان جنوبی وارد زندگی توده مردم شود
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 براي دالرام هاي سرزمينم 
 آرش بهمنی

 
 

نام " جنبش سبز"ماه گذشته در ايران به راه افتاده و  11جنبشی که در حدود 
اهداف بزرگ اين . گرفته، حواس سياسيون ايران را به خود معطوف ساخته است

جنبش باعث شده است تا همگان از اين زاويه به رويدادها و وقايع نگاه کنند که 
اين نوع . چه ضرر يا منفعتی برای جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران دارد

توجه به رويدادها و اتفاقات، گرچه شايد در نگاه اول برای جنبش مفيد باشد، اما 
 .از سوی ديگر باعث بی توجهی به بسياری از آدم ها و اتفاقات ديگر می شود

به اين ترتيب بی جهت نيست که می بينی مدت ها از مسعودباستانی خبری منتشر 
نمی شود، يا اصوال کسی به ياد نمی آورد که عدنان حسن پور در چه شرايطی به 
سر می برد، کمتر کسی از وضعيت مرتضی کاظميان خبر می گيرد، کسی نمی 
پرسد که وضعيت کودکان محکوم به اعدام چگونه است، معلمان زندانی مان چه 

 ...می کنند و خانواده های شان چگونه روز را به شب می رسانند و
در ميان همه اين اتفاقات، نکته ای که شايد از نظر برخی فراموش شد، سال روز 

، دختر جوانی بود که سال گذشته و در بحبوحه آغاز "دل آرا دارابی"اعدام 
قضيه در نگاه اول ساده به نظر می . فعاليت های انتخاباتی، در رشت اعدام شد

دختری مرتکب قتلی شده و براساس قوانين جاری در ايران ـ فارغ از : رسد
 .درست يا نادرست بودن شان ـ اعدام شده است

اما اگر شما هم همچون بسياری از دوستانم و من، جمعه شومی که خبر اعدام وی 
منتشر شد، به خانه پدری اش می رفتيد، و به سخنان پدر و مادر دل سوخته اش 

 .گوش فرا می داديد، قضيه را از ديدی متفاوت تر می ديديد
خبر رسمی اين . دل آرا دارابی محکوم شده بود به قتل يکی از اعضای خانواده

بود که وی به همراه دوست پسرش به منزل يکی از نزديکان رفته و پس از 
فارغ از انگيزه های يک دختر . دزدی، صاحب خانه را به قتل رسانده اند

دبيرستانی برای اين کار، کسی نپرسيد که چگونه می شود بدون هيچ دليل و 
مدرک متقنی، دختری را به قتل محکوم کرد تنها به صرف اعترافی در اداره 

آگاهی که البته بعدها، در دادگاه تکذيب شد؟ کسی نپرسيد چرا به گزارش پزشکی 
قانونی هيچ توجهی نشد که اذعان داشت قاتل بايد فردی قوی هيکل تر، قدبلندتر و 

اساسا پرزورتر از دل آرا باشد؟ هيچ کس هم نپرسيد که چگونه دل آرا، يک 
دختر نحيف و هنرمند رشتی که بادست راست خويش اثرهای زيادی خلق کرده، 

 می تواند با دست چپ چنين ضربات مهلکی به تن مقتول وارد کند؟
هيچ دادگاهی هم از جاويدنيا ـ دادستان گيالن ـ نپرسيد که چگونه به خوداجازه می 
دهد به خانواده اين دختر بگويد من به هر ترتيب ممکن اين دختر را اعدام خواهم 
کرد، حتی اگر دادگاه حکم برائت اش را صادر کند؛ تنها به صرف رابطه ای که 

 ...از نظر وی مشکل داشته است؟ و
حديث نفس دل آرا ـ و دل آراها ـ تنها قصه پرغصه مردمانی نيست که پر آب 

چشم باشد، بلکه داستان فراموش کاری کسانی است که به اين قصه ها بی توجه 
 . شده اند

اگر قرار است جنبش سبز پابرجا بماند و اگر قصدمان اين است که با جنبش سبز 
آينده ای بهتر بسازيم که در آن ايران برای همه ايرانيان باشد، نبايد تنها برخی ها 

رنج و درد و غصه تک تک ايرانيان بايد برای مان اهميت . برای مان مهم باشند
 . داشته باشد، بی هيچ تبعيضی

تبعيض هايی که سال هاست . جنبش سبز در پی برانداختن همين تبعيض هاست
خودی و غير . روح و روان مردمان مان را می آزارد و روح شان را می خراشد

خودی کردن و تقسيم شهروندان مان به دو دسته معروف ـ ناآشنا، می تواند همان 
خشت اولی باشد که کج گذاشته می شود و طبيعتا باعث خواهد شد بنای سبزمان 

 .تا ثريا کج به پيش برود
می تواند برای همه ما مثالی باشد از همه آنانی که در اين مدت " دل آرا"

هم خودشان و ظلمی که بر آن ها رفته و هم خانواده های . فراموش شان کرديم
برای ما که در پی انداختن طرحی نو هستيم، . شان و رنجی که اکنون می کشند

اشتباهی است که می " 1388جمعه لعنتی يازده اردی بهشت "فراموش کردن 
 .تواند گران تمام شود

های سرزمين مان " دل آرا"اکنون ما را به خود آورد که ديگر " دل آرا"باشد که 
 .را فراموش نکنيم

 
 

 ."استوار برای تذکر و تجديد آن فراهم آورده و به دست دهد
ی مدعيان روشنفکری چون  را به همه" آخوند خراسانی"هم از اين روست که 

الدوله و  علی آخوندزاده، يوسف خان مستشارالدوله، ملکم خان ناظم فتح"
را از آن  "روشنفکری دينی"ای چون  دهد و حتا ترکيب واژه ترجيح می" اف طالب

اف، به  تابد که معتقد است اينان نيز چون ملکم و مستشارالدوله و طالب رو برنمی
ای که مبنای تفکر رسمی و  جای تالش در نوزايی و بازطرح مسائل در حوزه

تاريخی ايرانی بود، همه در صدد وصله زدن و ترکيب کردن بی معيار اسالم و 
ای را در تاريخ معاصر دست به دست  تجدد برآمدند و نوزاد حرامزاده

توان گفت؛ طباطبايی به تجدد در دين معتقد است و  به ديگر سخن می. اند چرخانده
گونه که امثال روشنفکران دينی از قبيل بازرگان، شريعتی و  نه تجدد با دين آن

در چنين نگاهی، طباطبايی نه با تجددِ  ناشی از گسستی . اند سروش در نظر داشته
کردند سر همراهی دارد و نه به ديدگاه تلفيقی  نمايندگی می" آخوندزاده"که امثال 

که حتا بعدها در ميان ديگرانی که روشنفکر " اف ملکم و طالب"تقليلیِ  امثال  –
هگل "در عين حال اما طباطبايیِ  . شود شوند نيز ديده می دينی خوانده می

، شديدن مايل به تجدد است و به دنبال تحقق تمام عيار آن ولی از مجرا و "شناس
 .اش يعنی با اخذ روش و منطق آن جهت نوزآيی در سنت مسير منطقی و اصيل

اگرچه اين مختصر در توضيح آرای طباطبايی نارسا و نامفهوم است اما شايد 
 . کند برای تاييد ادعای عنوانی کفايت می

با روش ظاهری چنين رويکردی به جنگ سکوالريسم و " محمد قوچانی"
است و تا اينجا بر متد و  را زده " روشنفکران دينی"الئيسيته رفته است، پنبه 

ها در پيرامون تاريخ  گويی است، اما چه در گزافه  معيار طباطبايی عمل کرده
ی مفهوم سکوالريسم در ادبيات  غرب، بازگشت به مذهب و نارسايی لحاظ شده

تورقی " طباطبايی"را از آثار ) جدال قديم و جديد(دهد  تاريخی وی که نشان می
االبد به نام فقه  جايی که سند انديشه و تحول در ايران را الی نکرده است، و چه آن

دهد، نه  گرای حاکم را عامدن يا جبرن نمود می زند و دريوزگی از تفکر فقه می
زند، چه آرای  شود، که حتا به قلب وی نيز دست می تنها از طباطبايی دور می

سياست هر قومی با تصوری که : "که به تبعيت از هگل بگويد طباطبايی ولو آن
، در نهايت متجددانه و رو به سکوالريسم "آن قوم از خداوند دارد، مطابق است

نمايی خود را  دليل، قلب و در اين ميان محمد قوچانی به هر علت و بی. است  بوده
های کسانی که ديری بود  رويی کند که ترش بر سر نتيجه چنان عرضه می

 . انگيزد اند را نيز بر می ستايشگر قلم وی بوده
+ 

است تنها به طرح و بيان   در پرداخت به آرای سيد جواد طباطبايی، سعی شده
های وی بپردازم و در مفام داوری و  صادقانه برداشت خود از افکار و پژوهش

است، ممکن است همراهی   قضاوت نيفتم، هم از اين روست که آنچه طرح شده
نگارنده را با سير انديشه وی بنمايد، در حالی که جز در جايی که وی عمق 

داند، در بسياری ديگر از  فلسفی و قوت نظری را پيش شرط حرکت و تحول می
در ضمن ممکن است در انتقال آنچه . بينم آرا، همراهی و گرايشی در خود نمی

شود که محتاج   است نواقصی در نوشتار ديده بوده " طباطبايی"گرايش واقعی 
 .دقت و نقد خواننده گرامی است
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چندی پس از آن در پی مرگ . سالگی در گذشت نه ماه پس از مادر و در سيزده
يکی از شاگردانش به بيماری آبله مبتال شد و چون اين بيماری واگيردار بود به 

 .ناچار آموزشگاه را به جای ديگری به نام شليدا برد
 ٢٣در. پدرش مهاريشی در هشتاد و هشت سالگی جان سپرد ١٩٠۵ژانويه  ٩در 

وی هنگام . جوانترين پسرش ساميندرا مرد و پدر را داغدار کرد ١٩٠٧نوامبر 
 .اين رويدادهای تلخ بر شعرهای تاگور اثر بسياری گذارد. مرگ سيزده ساله بود

ای  نهضت تازه »راجا را موهان روی«در آغاز قرن نوزدهم مرد متفکری به نام 
در ادب و فلسفه بنياد نهاد؛ نهضتی که عظمت آن را هيچ متفکر اروپايی 

تواند دريابد و همين نهضت بود که صد سال بعد توانست هندی آزاد و مستقل  نمی
 .به وجود آورد

او از محيط مدرسه و معلمين . تاگور از پيروان شايسته اين نهضت عظيم بود
خصوصی تنها توانست قواعد علوم و زبان را فراگيرد و تفکرات تنهايی او وی 

مادر و برادر بزرگش نيز از استعداد فهم زبان و . را بر کرسی افتخار قرار داد
های  بحث. فلسفه و منطق برخوردار بوده و مشوق او در دانش اندوزی بودند

بينی شگفت آوری شد که نام وی را جاودان  پرشور آنان پايه فهم عميق و جهان
 .ساخت

 .آغاز کرد »غنايی«با سرودن اشعار  ١٨٧۶تاگور کار ادبی خود را درسال 
گر وی را  توانست شخصيت نوجو و پرسش تحصيل در رشته حقوق هرگز نمی

از اين رو پس از يک سال بعد از عزيمت به انگلستان به زادگاه خويش  .قانع کند
های زيست، اقتصاد، سياست،  ای که در تمام زمينه بازگشت و در نهضت پر دامنه

فرهنگ و فلسفه در اين کشور و خصوصًا در ايالت بنگال به حد عصيان رسيده 
بود نقش حساسی به عهده گرفت و دومين اثر خود را که حاوی افکار مختلف او 

 .هايی لطيف و پرشور منتشر کرد بود، در قالب ترانه
جويی همه يک جا گرد آمده و  در اين اشعار، زيبايی، عظمت و روح مبارزه

آثار . ترين عواطف بشری و تالش مقدس انسان برای زيستن بود گر عالی نمايش
ای از فولکلور پيوند  ی وی تقليدی از شعرای بزرگ هندی بود که با مايه اوليه

سرودهای «و  »های آفتاب ترانه«های  منظومه ١٨٧٨خورده بود، ليکن در سال 
 .های انسانی و بزرگی بودند انتشار يافت که حاوی ايده »شبانه

 .انتشار آنها در سراسر هندوستان وی را به عنوان يک شاعر بزرگ معرفی کرد
های خود قالبی از رمانتيسم داشت که از فرهنگ و دانش و  او برای انديشه

 ١٨٨۴تاگور درسال . سرودهای جاويدان و با عظمت هند باستانی آکنده بود
ی خود تأسيس کرد و اصول و  با هزينه »سنگر صلح«ای به نام  مدرسه نمونه

عقايد تربيتی خود را درآنجا به کار بست که متضمن نتايج درخشانی برای وی 
 .بود

او در اين . اين مدرسه بعدها به صورت يک کانون آموزش جهانی شناخته شد
ها، با گرسنگی و فقر و مرض آشنا  دوران با زندگی مردم عادی، با دردها و رنج

رخساره زرد . او ملت واقعی هند را شناخت و به ترسيم چهره آنان پرداخت. شد
ی مردان  های پينه بسته ی کودکان، و دست های آماس کرده و نحيف زنان، شکم

 .گاه شکم خود را سير نديده بودند دهقانی که هيچ
. تاگور با مفهوم واقعی کار، آشنا شد و به ترسيم سيمای واقعی ملت هند پرداخت

ديده  گر اندوه زنان رنج های او نمايش شعر او مرثيه مرگ کودکان گرسنه، و ترانه
های  او بهترين آثار خود را در اين دوران به وجود آورد، داستان. دهقان بود

نظيری نگاشت که از  های کم هيجان انگيزی به رشته تحرير در آورد و نمايشنامه
را  »مهتاب درخشنده»و  »اميد دهقان«، »های گرسنه باغبان و سنگ«ميان آنها 

 .توان نام برد می
، مجددًا برای معالجه به انگلستان رفت و در اين سال ترجمه ١٩١١در سال 

مرگ «و  »چيستان جالی «، »آوازهايی از قربانی«انگليسی اشعار او به نام 
مورد استقبال کم نظيری قرار گرفت و جوامع انگليسی زبان، يک شاعر  »اميد

اشعار تاگور به . ای قرار دادند بزرگ از مشرق زمين را مورد تجليل شايسته
به عنوان اولين هنرمند از  ١٩١٣های اروپايی ترجمه شده و در سال  اغلب زبان

 .آسيا جايزه نوبل گرفت
او به عنوان يک هنرمند رسالت . شخصيت تاگور کامًال در آثار او متجلی است

ی مبارزه با بيداد، ظلم و شقاوت بود و مبارزه  شناخت و هميشه آماده خود را می
تاگور پس . امانی را عليه ناسيوناليسم آلمان و رژيم نازی آغاز نمود گير و بی پی

ی کشورهای اروپايی ،  از مرگ زن و فرزندانش به مسافرت پرداخت و از کليه
 .چين، آمريکا، اتحاد جماهير شوروی، ايران، آمريکای جنوبی و کانادا ديدن کرد

سالگی به آموختن نقاشی پرداخت و نمايشگاه آثار نقاشی او در  ۶٨تاگور در 
وی در . مونيخ، پاريس، برلين، نيويورک و مسکو مورد توجه قرار گرفت

های جالبی  های خود آهنگ سازی نيز دست داشت و برای اغلب ترانه آهنگ
 .ساخته است

 نگاهی به زندگی و آثار رابيندرانات تاگور  
 «اميد، نان روزانه آدمي است»

 حميد حميدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موسيقدان، شاعر، فيلسوف و ) ١٩۴١اوت  ٧ -١٨۶١می  ٧(رابيندرانات تاگور 
وی نخستين کسی . شهرتش بيشتر به خاطر اشعار اوست. پرداز هندی بود چهره

پدرش دبندرانات و . است که از قاره آسيا توانست به جايزه نوبل دست يابد
 .بودند  به تاگور لقب گورديو به معنای پيشوا داده. مادرش ساراداديوی نام داشتند

او چهاردهمين و . ترسايی زاده شد ١٨۶١تاگوردر بامداد هفتم ماه مه سال 
سيزده . خواندند وی را در ميان خانواده رابی می. واپسين فرزند مهاريشی بود

از آنجا که پدرش . سال و ده ماه از زندگيش گذشته بود که مادرش را از دست داد
 .داری بزرگ و پيوسته در سفر بود، نگهداری وی بر گرده برادرانش افتاد زمين

پردازی و موسيقی و شعر و  او تحت تاثير خانواده از کودکی با فلسفه و چهره
او از هشت سالگی . خواندن و نوشتن را در خانه آموخت. نويسندگی آشنا شد

های گوناگون فرستادند ولی او با مدرسه خو  وی را به آموزشگاه. گفت شعر می
ای از  گرفت و از آن گريزان بود چنانکه در بزرگسالی مدرسه را آميزه نمی

 .بيمارستان و زندان خواند
 

 رابيندرانات تاگور 
ديدار از . هنگامی که وی دوازده ساله بود پدرش وی را با خود به هيماليا برد

وی دانشگاه تاگور را . های هندوان اثر بسياری در او گذارد گاه طبيعت و نيايش
اين سرزمين را . در جايی که در اين سفر ديده و پسنديده بود در آينده برپا داشت

که خاکی سرخ داشت خريداری کرد و چندی پس از آن در آنجا خانه و باغی 
او از اين پس دلبستگی . ناميد) به معنای رامشگاه(ساخت و آنجا را شانتی نيکتان 

پدرش بدو سانسکريت، انگليسی و ادب بنگالی . بسياری به طبيعت پيدا کرد
 .آموخت می

هنگامی که سيزده سال و چند ماه داشت، مدرسه را کنار  ١٨٧۵وی در سال 
درانات  تيرين برادرش جوی. در همين هنگام بود که مادرش درگذشت. گذاشت

در . وی را به خانه خود برد و همسرش کادامبری چون مادر از او پرستاری کرد
مرگ وی بر رابی . کادامبری به دليلی ناآشکار خودکشی کرد ١٨٨۴آوريل 

 .جوان اثر بدی گذاشت
اندوزی به  درانات برادر ديگر رابی وی را برای دانش مهاريشی به پيشنهاد ساتين

درانات به  رابی به همراه برادرش ساتين ١٨٧٨در سپتامبر . انگلستان فرستاد
او را در آغاز برای خواندن حقوق بدانجا فرستادند ولی رابی به . انگلستان رفت

 .موسيقی و شعر و ادب پرداخت
رابيندرانات به خواست پدر در هنگامی که بيست و دو ساله بود با  ١٨٨٣در 

 .دختری از گروه برهمنان به نام بهاوتارينی ری چودری پيمان زناشويی بست
 .خواند نالينی می رابيندرانات پس از آن همسرش را مری

نيکتان رفت و در آنجا آموزشگاهی را به نام  وی به شانتی ١٩٠١دسامبر  ٢٢در
اين آموزشگاه در آغاز پنج شاگرد داشت که يکی از . برهماچاريه اشرام گشود

از . همچنين آنجا پنج آموزگار نيز داشت. ترين پسر خود تاگور بود آنان بزرگ
آنجا که از ميان آموزگاران پنج تن مسيحی بودند برپايی چنين جايی بر هندوان 

 .دار خوش نيامد دين
نالينی سخت بيمار شد، وی را به کلکته بردند ولی  در همان سال همسرش مری

 .از او پنج فرزند به جای ماند. درگذشت ١٩٠٢نوامبر  ٢٣در
  ١٩٠٣چندی پس از آن دومين دخترش رنوکا بيمار گشت و سرانجام در سپتامبر 
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گرايى  در يك خانواده سنتى هندو به دنيا آمده بود اما همه قيدهاى خرافه و قشرى
ها و اديان مختلف جهان و مطالعه عبرى، يونانى،  را گسست و به بررسى آيين

عربى، فارسى، انگليسى و فرانسه پرداخت و سفرهاى گسترده در سراسر اروپا 
 .آرد و سرانجام در بريستول درگذشت

او به تحقيق دريافته بود آه رشته وحدتى معنوى، آل بشريت را به هم پيوند 
ها را به آن وحدت و يگانگى بنيادين در  دهد و هدف دين آن است آه انسان مى

 .روابط انسانى، برساند
هاى ملى هند نيز  های ادبی و فلسفی، درحرآت مندی تاگور افزون بر عالقه

جست اما به شيوه غيراحساسى و خاص خود، با گاندى رهبر سياسى  شرآت مى
ازسوى حكومت بريتانيا نشان  ١٩١۵تاگور در . هند جديد دوستى صميمى داشت

هاى بريتانيا در هند  شواليه دريافت آرد اما چندسال بعد در اعتراض به سياست
 .آن را بازگرداند

تاگور زمانى آه هنوز بيست سال بيشتر نداشت در بنگال به عنوان يك شاعر ملى 
اى از اشعارش، به سرعت درغرب نيز شناخته  شهرت پيداآرد و باترجمه پاره

 .شد
صداى ميراث معنوى «شهرت او چنان فزونى گرفت آه درغرب از او باعنوان 

نويسى،  تاگور در انواع مختلف ادبى از جمله نمايشنامه. يادمى شد «هند
نويسى قلم زد اما مقدم برهرچيز يك شاعر  نويسى و سفرنامه نويسى، مقاله داستان
براى او هستى و وجود، خود . شاعرى با درآى پرطراوت از هستى. بود

 .ها است ها و حيرت بزرگترين شگفتى
ترين شوق  بنيادى« ».اين آه من هستم شگفتى حيرت افزاى مستمر زندگى است»

 «.و تمناى زندگى تمناى وجود داشتن است
در شعر و انديشه تاگور احساس وحدت و همدلى با هستى و شور عشقى آه در 

براى ما واالترين هدف اين «: تاروپود عالم وجود جريان دارد برجسته است
. جهان آن نيست آه صرفًا درآن زندگى آنيم، آن را بشناسيم و ازآن بهره بجوييم

مان با آن از عمق  بلكه خودمان را با وسعت بخشيدن به احساس همدلى و يگانگى
نه آنكه از عالم بيگانه شويم و بر آن چيرگى . وجود بشناسيم و به آمال ره بجوييم

و سلطه يابيم بلكه درآى ژرف از آن پيداآنيم و به وحدت و يگانگى با آن 
 «.برسيم

 ١٩١٠ترين آتاب شعر رابيندرانات تاگور، گيتانجالى نام دارد آه در  معروف
العاده محافل ادبى در اروپا و  منتشر شد و ترجمه انگليسى آن مورد استقبال فوق

آمريكا قرارگرفت و باتوجه به مجموعه آثارادبى تاگور تا آن زمان جايزه نوبل 
 .براى او به ارمغان آورد ١٩١٣ادبيات را درسال 

تاگور و گاندى، معاصر و از دوستان صميمی بودند و يكديگر را تحسين 
خواند و گاندى  مى »روح بزرگ در جامه روستايى«تاگور گاندى را . آردند مى

مع الوصف اين موضوع مانع از آن نبود آه ميان آنها از . »نگهبان بزرگ«او را 
 .اى جهات اختالف وجود نداشته باشد پاره

اش درباره گاندى و نهضت استقالل  نخستين مقاله اصلى ١٩٢١تاگور در اآتبر 
منتشر ساخت و درآن استدالل آرد آه حقيقت هم  »نداى حقيقت«هند را با عنوان 

درحالى آه گاندى عمدتًا بر عشق و حقيقت . به دل وابسته است و هم به سر
 .آرد درونى تأآيد مى

تاگور اطاعت محض همگان در برابر پيام گاندى، يعنى تصوير چرخ متحرك آه 
 .پذيرفت نماد استقالل و خوداتكايى هند در صنعت بومى و خانگى بود را نمى

خواست رهبران و اقتصاددانان هندى درباره طرح گاندى تحقيق جامعى  تاگور مى
 .آنند و معلوم آنند آه آيا اصوًال چنين طرحى از لحاظ اقتصادى معنى دارد يا نه

دانست آه چنين طرحى به پيشرفت  باره ترديد داشت و بعيد مى تاگور خود در اين
هاى خارجى در هند به اين  گذشته از اين تاگور به سوزاندن پارچه. هند آمك آند

اى از  گاندى بر خودآفايى در هر حوزه. آرد دليل آه خارجى است اعتراض مى
فشرد در حالى آه تاگور هند را مثل هر آشور ديگر نيازمند  زندگى پاى مى
 .دانست هاى آل بشر مى المللى و شرآت جستن در فعاليت همكارى بين

به اعتقاد او در عصر جديد، هند بايد از خارج مثًال در زمينه علوم چيزها 
هاى  پيام»تاگور بر آن بود آه هند پيامى براى جهان دارد اما هند هم بايد . بياموزد
  .را در قلمرو فرهنگ خود جذب آند »ديگران

خواست چرخ ريسندگى در آانون فعاليت اقتصادى خودساالر هند قرار  گاندى مى
 .بايست با آن پارچه ببافند گيرد و همگان مى

گيرد همه ساآنان خانه به  اى آتش مى وقتى خانه«: زد در اين مورد اين مثال را مى
 «.ريزد دوند و هر يكى براى خاموش آردن آتش سطلى آب بر آن مى بيرون مى

ترى از استقالل و پيشرفت هند داشت و برخالف گاندى  تاگور چشم انداز گسترده
معتقد نبود آه طرح چرخ ريسندگى بتواند رهايى و استقالل اقتصادى هند را در 

گاندى او را متهم به برج عاج نشينى و عافيت طلبى . درازمدت تأمين آند
 نويسانش هرگز با هيچ  نامه به هر روى، تاگور به تعبير يكى از زندگی. آرد مى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بينی و اعتماد به توانائی و توانمندی  ی بزرگ مبتنی بر درون متد فلسفی اين نابغه
های فلسفی او در پيدايش مکاتب فلسفی جديد تاثيری  انديشه. در وجود انسان است
تاگور بيش از شصت جلد از آثار منظوم خود را منتشر کرد . عظيم بخشيده است

های زنده دنيا  های او به اغلب زبان های بزرگ، مقاالت، نمايشنامه و داستان
 .ترجمه شده است

، «ميوه جمع کن«، »سلطان قصر سياه«توان  از آثار جاويدان او می
، «پيوند آدمی«، »هايی به يک دوست نامه«، »های گسسته رشته«، »اشعارخيبر»
را  »چيترا«و  »هديه عاشق«، »نکاتی از بنگال«، »شخصيت«، »مذهب بشر»

 .نام برد
 ای از سخنان رابيندرانات تاگور گزيده

 رابيندرانات تاگور! عشقت را بر پرتگاه منشان چرا که بلند است آن
آيم، اما اين من، در ظلمت کيست کنار  من با عشق به تو تنها به ميعادگاهم می

توانم از او بگريزم، او وجود کوچک خود من  آيم تا از او دوری کنم، اما نمی می
ام که همراه با او به  شناسد و شرمنده حيا و شرمندگی نمی. است، آقا و سرور من

 رابيندرانات تاگور . ام درگاه تو آمده
. کند گذارد، آزادی خود ماه است که او را پايبند می آسمان برای گرفتن ماه تله نمی

 رابيندرانات تاگور
 رابيندرانات تاگور. اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تواند

 رابيندرانات تاگور. سوزاند درخشد اما نمی خشم زن مانند الماس است، می
 رابيندرانات تاگور. اميد، نان روزانه آدمی است

 رنج هست، مرگ هست، اندوه جدايی هست،
 اما آرامش نيز هست، شادی هست، رقص هست،

 
 .خدا هست

 .زندگی، همچون رودی بزرگ، جاودانه روان است
 رود، زندگی همچون رودی بزرگ آه به دريا می

 
 .جويد دامان خدا را می

 خورشيد هنوز طلوع ميكند
 فانوس ستارگان هنوز از سقف شب آويخته است

 
 آشد خرامد و دامن سبزش را بر زمين می بهار مدام می

 
 خوانند، امواج دريا آواز می

 
 .آنند خيزند و خود را در آغوش ساحل گم می بر می
 .آنند و می روند شوند و جلوه می ها باز می گل

 .نيستی نيست
 .هستی هست

 
 .پايان نيست
 .راه هست

 تولد هر آودك، نشان آن است آه
 رابنيندرانات تاگور. خدا هنوز از انسان نااميد نشده است

همه ...  »بيرون«عليه هجوم از  »درون«همه تحوالت بزرگ عبارتند از نزاع 
  .هاى بزرگ است ها و آرمان هاى بزرگ انسانى مرتبط با انديشه حرآت
رام موهان «هاى  های تاگور ريشه در انديشه گونه که اشاره شد، انديشه همان
اى با رومن  او مصاحبه. آرد داشت آه رابيندرانات از او با ستايش ياد مى »روى

هنگامى آه روالن از او درباره پيام بزرگى آه غرب از  ١٩٣٠روالن در سال 
او انسانى با «: گويد آند و مى شرق انتظار دارد به رام موهان روى اشاره مى

مشغولى عميق به حقيقت  ذهن و انديشه فراگير و جهانى در قرن نوزدهم بود و دل
 .داشت
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 اگر هنوز حلقه گل بافته نشده چه مانعی دارد؟
 اگر زنجير طاليت هم بسته نشده آن هم بماند 

 .آسمان از ابر آکنده است
 .بيا...گونه که هستی بيا دير شده همان

 
 در سکوت شب

 پنداشتم، سفرم پايان گرفته است،
 .ام ام رسيده غايِت مرزهای توانايی به

 سد کرده است راه مرا،
 .های سخت ديواری از صخره

 ام تاب و توان خود از دست داده
 و زمان، زماِن فرورفتن
 .در سکوِت شب است

 .انتهاست خواهش تو در درون من اما ببين، چه بی
 های کهنه بميرند در تنم، و اگر واژه

 های تازه بجوشند از دلم؛ آهنگ
 ِ رفته، و آنجا که امتداِد راه

 ُگم شود از ديدگان من،
 نمايد، باری چه باک، رخ می

 ای در برابرم گسترده و شگرف، افق تازه
به گمان من تاگور . کتاب گيتانجلی تاگور موجب اهداء جايزه نوبل به وی گرديد

ی نوبل را  هايی زيبا که جايزه عارفانه. اش شناخت"گيتانجالی"را بايد با اشعار 
 .هم برايش به ارمغان آورد

ميالدی، فرهنگسان سوئد، جايزه ادبی نوبل را به شاعری از  ١٩١٣در سال 
 .نام رابين درانات تاگور اعطا کرد  سرزمين هند به

بار بود که نام انديشمندی از شرق در شمار برندگان جايزه نوبل قرار  اين اولين
در . دوستان جهان متوجه نيم قاره هند شد گرفت و طبيعی است نگاه ادب می

شرايطی که نام آورانی چون روديارد کيپلينگ، سلما الگرلف، موريس مترلينگ 
اين پرسش از ذهن متفکران . و گرهارت هوپتمان برندگان اين جايزه بودند

نام و نشان بنگالی در چه پايگاه رفيعی  تاگور کيست و اين شاعر بی"گذشت که 
 "از ادب بوده که به دريافت چنين افتخاری نايل امده است؟

ی هندی تا پيش  آفرين پنجاه و دو ساله نويس هنر تاگور، شاعر، عارف و نمايشنامه
سرود  سال شعر می٣۵او مدت . شده نبود از آن تاريخ، جز برای مردم هند شناخته

کرد و بر صحنه تأتر  نوشت و نمايشنامه خلق می سراييد و داستان می و ترانه می
نگاشت و  کرد و مقاالت انتقادی می ساخت و نقاشی می شد و آهنگ می ظاهر می

گفت و  اما هرچه را که او می. پرداخت گاه نيز به ايراد سخنرانی می هرگاه و بی
آورد جز به زبان بنگالی نبود و در اين صورت، غير از  يا بر صفحه کاغذ می

 .ويژه ساکنان مناطق خاوری اين نيم قاره، با آثار او آشنايی نداشتند مردم هند، به
که تاگور برای نخستين بار موطن خود را ترک گويد  ، پيش از آن١٩١٢در سال 

توان  و عازم انگلستان شود، مجموعه يکی از آثار خود را به نام گيتانجالی که می
های شعری ترجمه کرد، به زبان انگليسی برگردانده بود و اين کار  را ارمغان آن

اين تنها اثری بود که از وی به زبانی غير . دقيق را خود به عهده گرفته بود
 .بنگالی نوشته شده بود

صورت بايد پنداشت که داوران فرهنگستان سوئد به موجب اين اثر که  در اين
چندماه بعد در انگلستان به طبع رسيد، وی را مستحق دريافت جايزه دانسته 

صد و سه قطعه شعر  گيتانجالی با يک. حقيقت امر هم جز اين نبود. بودند
قدر و واال و کم مانند تشخيص داده شده بود که هيئت  صوفيانه، چنان اثری گران

 .ی دريافت جايزه دانستند اش را شايسته داوران، سراينده
، در معيت پسر و عروس خود، از ١٩١٢ماه مه سال  ٢۴رابين درانات در روز 

به هنگام ترک سرزمين هند، جز . طريق دريا، بمبئی را به قصد لندن ترک گفت
لوازم مختصر سفر که برای يک فيلسوف وارسته هندی ضروری بود، کيفی 

ی گيتانجالی بود و همچنين  اين کيف متضمن ترجمه. ارزشمند به همراه داشت
های سفر که برای ماهنامه  سرود و يادداشت شعرهای پراکنده ديگر که در راه می

های سفر  نگاشت و بعدها اين مجموعه را زيرعنوان اندوخته ادبی خويش می
 .منتشر کرد

ای که  مسافران در يک بعد از ظهر تابستان، وارد لندن شدند و به موجب برنامه
مؤسسه مسافرتی توماس کوک و پسران برای آنان ترتيب داده بود از طريق ترن 

اقامت . ای رفتند که در کوی بلومزبری واقع بود زيرزمينی به سوی مسافرخانه
خبر کرد  را از خود بی آور، آنان  ای و خستگی در هتل، پس از يک سفر چند هفته

 قدری که همراهش بود، در اثر  ای که شاعر متوجه نشد امانت گران به گونه
 .توجهی فرزندش مفقود شده است بی

يك از رهبران سياسى موافقت آامل نداشت گرچه در واپسين دهه عمر خود 
 .داد نسبت به طرز فكر جواهر لعل نهرو همدلى نشان مى

رساند ولى در عين حال به  او به نهضت استقالل هند به شيوه خود، مدد مى
به تعبير يكى از (او . گرايى نيز نظر داشت هاى فراسوى ملى افق

بيشتر بر ) ١٩١٣ويژه پس از دريافت جايزه نوبل در نويسانش، شايد به نامه زندگی
فشرد و تأآيد بيش از حد بر  ها و عاليق بين المللى خود پاى مى مشغولى دل
 .شمرد گرايى را نه تنها در هند بلكه در ژاپن و چين و غرب مطرود مى ملى

هاى  وگوهاى او با شخصيت گزارش گفت. وگو بود تاگور اهل ديالوگ و گفت
اين . ولز موجود است.جى.معروفى چون رومن روالن، آلبرت انيشتين، اچ

وگو با ديگران و در نورديدن مرزهاى  گرايش غيرمصلحتى او به ارتباط و گفت
اش، و با ميل او به همدلى با عالم هستى  گرايى پيوندى عميق با شعر و انديشه ملى

 .و وحدت داشت
معناى اصيل وجود ما در جدايى از خدا و ديگران نيست بلكه در تحقق مداوم »

به ) ارتباط عميق ميان شرق و غرب(اما به ديد او اين وحدت  ».وحدت است
او بر اين نظر . ها نبود ها و انسان معناى يك دست و همگن آردن همه فرهنگ

گرايش آلى در تمدن جديد آن است آه جهان را يك شكل و يك «آرد آه  تأآيد مى
 «.شمول باشد اما فرد نبايد قربانى شود فكر بايد جهان... دست آند

هاى ملى خود را  ترين آرمان طرحى از شريف) زيارت هندى(تاگور در سرود 
روادارى، پذيرندگى، تعامل و تالش براى نيل به . آشد براى هند به تصوير مى

آماالت انسانى از طريق همدلى و همبستگى عميق با طبيعت و بازشناسى 
در بخشى از اين . نامتناهى از متناهى آه يكى از موضوعات اصلى آثار اوست

ها، هندوها و مسلمانان و مسيحيان را ندا  ها و غير آريايى سرود، تاگور آريايى
دهد آه ذهن خود را بشويند و دست در دست هم در جمعى فرخنده آينه و  مى

 .اهانت را به آنار نهند و از آب مقدس وحدت بنوشند
 

 عشق، جام درد مرا با شادمانى پر مى سازد
هاى هستى در هم محو  در عشق همه تضادها و تناقض«: عشق از نگاه تاگور

هاى  قلب. عشق حرآت و سكون را توأمان و در آن واحد در خود دارد. شوند مى
ما آه هر دم در تغيير و دگرگونى است در عشق به آرامش و اطمينان و سكون 

چيز ديگرى براى تبيين و  زيرا هيچ. پايان است عشق يك راز بى .رسد مى
 «.توصيف آن وجود ندارد

ديد و آن را يك امر احساسى و  تاگور عشق را در پيوند عميق با حقيقت مى
. عشق يك امر احساسى صرف نيست، حقيقت است«. دانست رمانتيك صرف نمى

 «.عشق، سرور و طراوتى است آه در تارو پود آل عالم خلق جريان دارد
اش بياموزد  تواند از زندگى ترين درسى آه انسان مى مهم«: رنج از نگاه تاگور

اين نيست آه در اين جهان درد و رنج وجود دارد، بلكه به او بستگى دارد آه آن 
اين امكان براى او وجود دارد آه آن را به شادمانى . را به صورت خير درآورد

ها و  آزادى و رهايى انسان در اين نيست آه از دشواری. و بهجت دگرگون آند
ها را به عنصرى در شادمانى و  دردسرها برآنار باشد بلكه در اين است آه آن

 «.سرور خود بدل سازد
اگر در خود را به سوى همه خطاها ببندى حقيقت پشت در «: خطا و حقيقت
 «.خواهد ماند

ذهنى آه تمامى فضاى آن را منطق پر آرده مانند چاقويى «: منطق انديشى مطلق
 «.برد دستى را آه از آن استفاده مى آند مى. بسيار تيز است

ها را و از اين رو وقت آافى  شمارند نه ماه ها را مى ها لحظه پروانه«: زمان
 .دارند

 
 نامه عاشقانه رابيند رانات تاگور به همسرش

 ... همانگونه که هستی بيا با آرايشت دير مکن...بيا
 ...بيا دلگير مشو. فرق مويت پاشيده. گيسوان مواجت آشفته

 ...بيا با آرايشت دير مکن. گونه که هستی بيا همان
اگر چه مرواريدهای گردنبندت بيفتد و گم . ها را پايمال کرده به سرعت بيا چمن
 .شود

 .باز بيا و دلگير مشو
  .از کشتزارها بيا تندتر بيا

 ابرهايی که آسمان را پوشيده است ميبينی؟
بادی . های پرندگان وحشی در پروازند دسته. شود در طول رود که در آن ديده می

 .گيرد گذرد، هر آن شدت می  ها می که از روی چمن
 .چراغ آرايشت را روشن مکن باد آنرا خاموش خواهد کرد

 ای زيرا تواند ترديد داشته باشد که به ابروان و مژگانت سرمه نپاشيده چه کسی می
 .ترند ات از ابرهای بارانی هم سياه ديدگان طوفانی
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دانم تا به صورت بسيار فشرده به چند نکته زير اشاره  آثار وی ضروری می
 :نمايم

 
 
 
 
 
 
 
 
نگاه تاگور به . طبيعت در شعر تاگور حضور زنده و مداوم دارد: طبيعت -١

او آواز پرندگان را . باشد طبيعت برخاسته از عشق فراوان او به طبيعت می
فرستد و برگ درختان را ورقی  گونه که هست درود می آبشاران را آن. ستايد می

به نظر او جهان روح . آموزد داند که به انسان زندگی را می از دفتر هستی می
 :شنود گويد و صدای آدمی را می با انسان سخن می. جانداری دارد

 دلم
 

 به نجوای جهان گوش کن
 

 ورزد باتو عشق می
خورد، عنصر  يکی از عناصر بسيار مهمی که در شعر تاگور به چشم می: تضاد

يکی به شکل . اين تضاد به دو صورت جلوه و حضور يافته است. تضاد است
اين دو شعر . بيرونی و ديگری به شکل درونی که از راه حواس قابل درک نيست

 :را نگاه کنيد
 ای سبزه کوچک

 های تو کوتاه است گام
 اما زمين زير پای توست

 :يا
 درخشد و آب سبو می

 آب دريا تيره است
 حقيقت کوچک سخنانی دارد که روشن است و

 حقيقت بزرگ خاموشی بزرگ دارد
در شعر نخست تضاد . خورد در هريک از اين دو شعر دو نوع تضاد به چشم می
درخشد و تيره يا روشن و  ميان کوچک و زمين و در شعر دوم تضاد ميان می

ماه «اين تضاد در کل آثار اشعار . خاموشی و يا کوچک و بزرگ، برقرار است
شايد اين امر ناشی از ديد فلسفی شاعر . خورد به چشم می »نو و مرغان آواره

داند و باورمند است که تکامل جهان  باشد که جهان را ترکيبی از تضادها می
ها دارد و اگر اين تضاد از آن برگرفته شود جهت  ريشه در تضاد ميان پديده

 .نزولی و انحرافی خود را خواهد پيمود
هر سروده، . رود های تاگور به شمار می حکمت شاخصه اصلی سروده: حکمت

همين امر باعث . زبان حکمت است که از دل دريايی تاگور بيرون جهيده است
شده که اشعار تاگور سرشار از پند و اندرز گردد و جاودانه بماند تا سطح دل و 

 :به اين شعرها نگاه کنيد. ديده را فتح نمايد
 شان را آنان که فانوس
 برند برپشت می

 افتد شان می هاشان پيش پای سايه
* 

 انگشتان پا 
 همان انگشتان دستند 

 که گذشتۀ خود را رها کرده اند
*  

 ای زن
 تو دل عالم را 

 با عمق اشکهايت 
 حصار کرده ای

 به کردار دريا زمين را
 . هايکو از قالب های رايج و مشهور در ادبيات ژاپنی است: تأثيرپذيری ازهايکو

دليل آن هم هم شايد سير تاريخی . شعرهای تاگور متأثر از هايکوهای ژاپنی است
ذن که يکی از مناسک . مذهب بودايی باشد که از هند به سوی ژاپن رفته است

مذهبی دراين مذهب است هنوز در هند رواج دارد و شعر هايکو از اين مسأله 
 پيمايد و  های تاگور نيز جهت فکری خود را به همين سمت می سروده. متأثر است

شد که به ديدار دوست ديرينش سر ويليام روتنستاين،  هنگام وقتی آماده می صبح
گر نامی انگليس برود، دريافت که چه مصيبت عظيمی بر او فرود آمده  صورت
ی گيتانجالی يک کار بيهوده و تحمل  سفر او به انگلستان، بدون ترجمه. است

 .خوابی و تالشش به هدر رفته بود ها رنج و بی که سال اين. ناپذيرتر بود
تکاپو و جستجو برای پيدا کردن کيف آغاز شد تا سرانجام وقتی متصدی بخش 

اشيا گمشده ترن زيرزمينی امانت او را به وی بازگرداند، گويی پروردگار، 
  .سراسر عالم را به او بخشيده بود
قدر انگليسی و دوست نزديک تاگور که  سر ويليام راتنستاين، نقاش عالی

ای در خانه خويش ترتيب داد تا  ديرزمانی با وی مکاتبه داشت، مجلس معارفه
 .شاعر فيلسوف هندی را با جمعی از اديبان و هنرآفرينان آشنا سازد

صورت گرفت،  ١٩١٢ژوئيه سال  ٧در اين گردهمايی دوستانه که در شامگاه 
سال پس از تاگور به دريافت جايزه  دار ايرلندی که ده ويليام باتلر ييتز، شاعر نام

هايی از اشعار تاگور را برای  ادبی نوبل نايل آمد، حضور يافته بود تا بخش
حاضران که در آن ميان مشاهيری چون عزرا پاوند، شاعر نوگرای آمريکايی و 

 .بانو سينکلر، منتقد و شرح حال نويس انگليسی نشسته بودند، بخواند
سابقه دست داده  همه را شوق و حيرتی بی. موفقيت برای تاگور ورای تصور بود

ييتز که خود شاعری پيشرو بود، اصرار داشت که اين مجموعه اشعار . بود
 .ای برای آن بنگارد هرچه زودتر به طبع برسد و خود آماده شده بود که ديباچه

 :سرويليام راتنستاين بعدًا پيرامون آن شب نوشت
در دستم مضامينی بود که به گفته بزرگترين . من اين شعرها را خوانده بودم

ها را به دوست منتقدم، آندرو برادلی نشان دادم  وقتی آن. کرد صوفيان برابری می
با مطالعه آنان اطمينان يافتيم که در ميان ما شاعر بزرگی . با من هم عقيده شد
 .يادداشتی در اين باره به ييتز فرستادم و جواب نداد. ظهور کرده است

اين کار را . وقتی مجددًا يادآوری کردم، خواهش کرد شعرها را برايش بفرستم
با دقت شعرها را بررسی . به لندن آمد. پاسخش سراسر شور و هيجان بود. کردم

 .برد داد اما در اصل دست نمی کرديم و تک تک نظريه اصالحی می
وقار تاگور و ظاهر جذاب او، رفتار ماليم و خرد آميخته با متانتش همه را تحت 

 .اين سرآغاز يک موفقيت بود. تأثير قرار داده بود
مشاهير ادب و هنر انگليس، نامورانی چون جرج برناردشاو، اچ، جی، ولز، 

گيرند و ديدارش  جان گالزورتی، جان ميزفيلد، و سی اف آندروز گرد او را می
های شعری به انجمن هند  گيتانجالی يا منظومه ارمغان. شمارند را بسی گرامی می

 .شود تا ترتيب چاپ آن داده شود سپرده می
شنود که اثرش به طبع رسيده و مورد توجه  رود و در آنجا می شاعر به آمريکا می

ها و خوش آمدگويی باری  اين تحسين. و ستايش منتقدان زمان قرارگرفته است
 :نويسد با حجب و فروتنی به برادرزاده خود می. است بر شانه او

دانم چرا در نهادم جدالی برپا شده  نمی. کند ها ستايش مرا خشنود نمی اين موج
 .است

تاگور پس از سفر به شهرهای نيويورک، شيکاگو، روچستر، بوستن و اوربانا و 
های شيکاگو، هاروارد و نيويورک و گذران  ايراد يک سخنرانی در دانشگاه

به  ١٩١٣در آن اقليم، سرانجام در آغاز بهار  ١٩١٢تقريبا تمام زمستان سال 
 .لندن بازگشت

ای از کتاب  در همين دوران بود که تاگور، بنا به اصرار دوستان خود، نسخه
گيتانجالی را با تعدادی از مقاالت منتقدان انگليسی برای آکادمی سوئد فرستاد و 

نوامبر همان سال، وقتی در  ١٣ماجرا را به کلی از ياد برد تا اين که در روز 
رسيد  خانه خويش در هند نشسته بود و روزنامه امپاير را که عصرها به طبع می

 :گذراند، خبری به اين مضمون در آن خواند از مقابل نظر می
اين نخستين بار است که ادبيات اصيل اين اقليم از امپراتوری انگليس به عنوان 

کند و اين اولين مرتبه است که يک شاعر آسيايی  يک ادب قدرتمند جهانی ياد می
بدين مناسبت جايزه . گيرد از سوی فرهنگستان سوئد بر پايگاه افتخار قرار می

رابين درانات تاگور، شاعر . گردد ليره انگليسی به وی اعطا می ٨٠٠٠نقدی 
های اروپايی به کلی  بنگالی، اشعار خويش را به زبانی سروده است که با زبان

 .بيگانه است
ای که  بدو رسيد، جمله) جايزه ادبی نوبل(در آن شامگاه وقتی تلگرام اين موفقيت 
 :فيلسوف هندی به زبان راند، اين بود

گيتانجالی، حسن شهباز، انتشارات ) .من از اين پس روی آرامش را نخواهم ديد
 (١٣۶٣علمی، 
پاشايی در . سروده رابيندرانات تاگور با ترجمه ع »ماه نو ومرغان آواره«کتاب 

هائی از جهان تاگور که  توان به گوشه در اين کتاب می. ايران منتشر شده است
ای رابه  در اينجا تمايل دارم چند نکته. نهايت است، پی برد اندازه وسيع و بی بی

اگر چه بررسی دقيق . عنوان تاويل و برداشت يک خواننده برای شما بازگو نمايم
 و علمی آثار تاگور از حد و توان نگارنده بيرون است اما برای آشنايی اوليه با 
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 انتظار
  منظر حسينی

  
 .با شب به ديدارم بيا

 سکوت،
 زبان تکلم مرا به قتل رسانده است

 و دستانم،
 سايه های يک لمس را
 .چنگ می زنند                             

  
  

 باد،
 از ترس اندوهم
 از وزيدن ايستاده است                    

 و مه،
 قطره         
 قطره،                 

 .می چکد از عضالت چوبی درخت                          
  
  

 .با شب به ديدارم بيا
 آيينه های مات من
 ديگر                       

 هيچ نگاهی را اغوا نمی کنند                               
 و در خاطره ی پله هايم
 فقط                              

 صدای پاهايی هزاران ساله                                   
حک شده                                                                       

 .است
  

 .با بوی مرطوب شب به ديدارم بيا
 تا شب بو ها

 با ستاره ها بيدار شوند
 و قوها،

 در رقص بی صدای جفتگيری اشان
 .بخواب روند                                              

  
 .با شب به ديدارم بيا

 انتظار من،
 فرتوت تر از الفباست
 و دستان کودکی ام
 واژه دلتنگی را
 ه ج ی می کنند                    

  
 و ماه،

 ماه بر اندوهم
  .....چه می تابد                  

  

های ادبی دست زده  دهد که وی تحت تأثير مکتب بوديسم به آفرينش نشان می
 .است

شعرهای تاگور بيشتر از اين که تصويری باشد، شعر حرف و : شعر انديشه
های بزرگ اوست که در کمتر شعر  شعر او مبتنی بر انديشه. انديشه است

. دهد او تصوير را درخدمت محتوا قرار می. خورد شاعران معاصر به چشم می
اين . شود انديشه را در خدمت تصوير گذاشت انديشد که چگونه می گاه نمی هيچ

 :شعر را ببينيد
 بزرگ

 کودک زاده شده
 و هنگامی که بميرد

 .بخشد کودکی بزرگش را به جهان می
کند که آن را به خوانندگان  شناخت تاگور، زمان و تعمق بيشتری را طلب می

 .کنم در پايان چند سروده از اين کتاب رابه شما تقديم می. کنم عزيز واگذار می
 گريه کنی اگر که

 ای آفتاب را از دست داده
 ستارگان را نيز

 !از دست بخواهی داد
 از شعله

 اش به سپاس روشنايی
 گذاری کن، سپاس

 دان را نيز اما چراغ
 ايستد که هميشه صبورانه در سايه می

 !از ياد مبر
 ای سبزه کوچک

 های تو کوتاه است گام
 اما زمين زير پای توست

 آب هايم را همه"
 سرخوش و شاد

 بخشم می
 اگر چه اندکی از آن

 "کند تشنگان را سيراب می
 .خواند آبشار چنين می

 هر کودکی
 با اين پيام

 آيد به جهان می
 که خدا
 هنوز

 .از انسان نوميد نيست
 تو قطره بزرگ شبنمی"

 زير برگ نيلوفر
 ای خرد و من قطره
 ".روی آن

 .اين را شبنم به درياچه گفت
 شامگاه

 :به خورشيد گفت
 ات را تو نامه عاشقانه"

 برايم به ماه بفرست،
 هايم را با اشک و من پاسخ
 ".ها خواهم گذاشت بر علف
 ممکن

 :از نا ممکن می پرسد
 ات کجاست؟ خانه"

 :دهد پاسخ می
 ”.در روياهای يک ناتوان ”

تاگور عالوه بر پديدآوردن انواع آثار ادبى در زمينه نقاشى و موسيقى و 
ها و  از او طرح. هاى موزيكال و جز اينها نيز فعال بود سازى و نمايشنامه آهنگ
هاى بسيار و آوازهايى آه خود براى آنها موسيقى تصنيف آرد و نيز دو  نقاشى
هاى ميانى و ديگرى آمى قبل از مرگش به جا  نامه خودنوشت يكى در سال زندگی

 .از دنيا رفت١٩۴١اوت  ٧تاگور در . مانده است
مرگ از بين رفتن روشنايى نيست، خاموش آردن چراغ است آنگاه آه »

 «.شود دم پديدار مى روشنايى سپيده
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 دو سروده از سيما ياری
 

 )1(اندوه 
 
 

 چند ارديبهشت ديگر را می بينم ؟
 مثل اين ارديبهشت ؟

 
 چند صبح سرشار از هوای تن گل های سفيد و سرخ را 
 می بويم؟

 مثل اين صبح ؟
 

 چند بهار ديگر را 
 خون می گريم 
 خون می گريم 

 در قاب پنجره ام 
 بر مزار نا پيدای غنچه های سفيد و سرخم ،

 دفن شده 
 ...زير  پوتين های  لشگر بت ها ؟

 
 
 
 
 

 )2(اندوه 
 
 

 چيست روی دوشم ؟
 سنگين 

 چنين 
 خم کرده شانه های مرا ؟

 
 تکيه داده به عصای چوبين ،

 .قدم لرزانی برمی دارم
 

 چيست روی دوشم ، جز يک چادر ،
 سنگين ؟

 چنين 
 :نامرئی 

 :جای خالی! آه 
 :در حيات خانه 

 !سرو من 
 ... سرو جوان سبزم

 اّولين آيه
 شهال بهاردوست

 
 چين چينِ  دامنم، دگمه های پيراهنم
 رنگ آفتاب رویِ  خطهای دفترم

 راز بوته های توت فرنگی 
 در الی الی شبهایِ  بسترم
 تا صدایِ  غمزه ی ترانه ام

 پشِت بهانه های خنده ام
 !همه، همه، اينهمه در انتظار تو نشسته اند

 
 در بلورهای کبودِ  شب، گاه باد زوزه می ِکشد

 نه ه ه نمی ُکـشد
 بهِت سنگينِ  تکرار در پرتگاه می ميرد

 وقتی که نام من آميخته با چشم، به دستهای تو نوشته می شود 
 و

 شب باز افسانه، باز جادو، باز نيمه هايی بی تاب 
 من بی تو با تو
 تو بی من کجا؟

 
 شب باز حادثه ساز، در راِه پرِت حواس

 گمانی تاريک در خيابانِ  وحشت پا برهنه می دود
 می دود، می رود، می دود

 به معبدی می رسم
 نشسته ای بر زانو در انتظارِ  من

 خواب بودم، سرد
 وقتی که لبت بر لبم، هرمِ  نفسهايت در گوشم

 قلقلکهای انگشتانت رویِ  پوستم می دويد
 بيدار شدم، گرم

 چين چينِ  دامنم در باد، دگمه هايم همه باز
 روی سينه ات اّولين آيه از کتاب خدا  

 به زانو نشستم، بوسيدم، بوييدم
 رسيدم، رسيدم

 .عاقبت به لطِف ميراِث تو رسيدم


