
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 
 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد

ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 
هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 

حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم
ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  

با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد
جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 

آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 
برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 

 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 : تهيه و تنظيم
 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز شهال بهاردوست

http://www.akhbar-rooz.com 

 پشت جبهه ی رژيم کودتا فرو می ريزد؟ 
 حمالت تند تهران و مسكو عليه يكديگر 

 :سروده ها
 فتح اهللا شكيبايي، محمد علي شكيبايي

 پور پيرامون  وگو با شهريار مندني گفت
  »ي ايراني سانسور يك داستان عاشقانه«

  «نگو كثافت، بنويس «و داستان كوتاه 

 كنگره حزب چپ آلمان اعدام هاي سياسي 
 در ايران را محكوم كرد 
 سه اعتراف مهم شمعخاني

 ٣اطالعيه نشريه انقالب اسالمی در هجرت در مورد 
 اعتراف شمخانی 

ميليارد دالر پروژه نفتي به قرارگاه  10واگذاري 
 االنبيا بدون مناقصه خاتم

 قوه قضاييه درحال بررسي اتهامات رحيمي است

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

پرونده سازی تشديد می شود؛ تجاوز 
 رسمی به حريم خصوصی

 اميررضا پرحلم 

14 

يک سال جنبش سبز در گفت و گوی 
 15 با کروبی  مسيح علی نژاد   جرس

  !خنديدن ممنوع: دانشگاه شيراز
 18 حسين محمدی

 مشكل پديداری من در اسالم 
 19 آرامش دوستدار 

تاريخ ايران، تاريخ استمراراست نه 
گوی مسعود لقمان با  و گفت!   گسسست

 ماشااهللا آجودانی 

20 

 گفت و شنودی با جوانانی از درون
 23 داريوش همايون

زندانيان سياسي اوين در حمايت از مجيد توكلي 
 دست به اعتصاب غذا زدند

 بازداشت گسترده فعالين مدني آذربايجان 
 براي آزادي مجيد توكلي 

 فراخوان به تجمع و تحصن در شهر بن 
  «زناني ديگر«دو بيانيه از 

بيانيه ي دانشجويان سبز دانشگاه علم وصنعت به 
 مناسبت نخستين سالگرد شهادت كيانوش آسا 
 اعتراض ،بازداشت، مجازات كارگران گندله سازي اعتصاب كردند

) اكثريت(بيانيه ي سازمان فدائيان خلق ايران 
 درباره ي توافق تهران 

 : مير حسين موسوی
 افه گرايي امروز در خدمت فساد سازمان يافته  سياسي و اقتصادي استخر

اطالعيه عمومي اعتصاب در شهرهاي اروپا 
 براي لغو اعدام
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 خبرها و گزارش ها

توسعه، پشت سر انداختن برنامه های پنج ساله توسعه، همه و همه نشان از 
 .رسوخ تفکر خرافی است

 
اقتصاد صدقه ای اغتشاش عظيمی را در تنظيم رويه های عقالنی ايجاد کرده 

 است
شيعه واقعی هميشه و هر روز منتظر فرج و ظهور امام زمان : وی تصريح کرد

است ولی در عين حال برای هزار سال بعد خود هم برنامه ريزی می کند ) عج(
ولی امروز اقتصاد صدقه ای و اقدامات باری به هر جهت اغتشاش عظيمی را 

 . در تنظيم رويه های عقالنی ايجاد کرده است
به اعتقاد موسوی ، حذف بخش عمده ای از مديران باتجربه معتقد به برنامه 

 .ريزی و مديريت علمی به خرافه گرايی افراطی مرتبط است
وی با اشاره به سخنان چند وقت پيش رئيس دولت حاضر و ارتباط آن با خرافه 

بر اساس اين نگاه، آمريکا نه برای نفت يا دالئل ژئوپلتيکی يا به : گرايی گفت
داليل استراتژيک به عراق آمده بلکه آمده است که جلوی ظهور امام زمان عليه 

حاکميت با اين طرز فکر در سياست خارجی چه فاجعه ای می . السالم را بگيرد
آيا توافق های شبه ترکمنچای نمی تواند نتيجه اجتناب ناپذير چنين .تواند ايجاد کند

 طرز فکری باشد؟
در انقالب اسالمی و ريشه کن کردن ) ره(موسوی در انتها به نقش حضرت امام

ايشان بيشترين حساسيت را  :ساله شاهنشاهی اشاره کرد و گفت٢۵٠٠يک رژيم 
به تسلط تحجر و خرافه داشتند و در دوره ای که فشار غير عادی برای جلوی از 
شرکت زنان در انتخابات ايجاد شد، ايشان با صراحت و تندی برخورد کردند و 

گفتند مگر می توان نيمی از جمعيت کشور را از دخالت در سرنوشت خود 
 .محروم کرد

در ابتدای اين ديدار صميمانه، سيدباقر اسکويی مشاور دبيرکل و رئيس سازمان 
جوانان و دانشگاهيان حزب اعتماد ملی، شرحی از فعاليتها و اهداف اين سازمان 

مقاومت ورزی و ايستادگی را : ارائه داد و در بخشی از صحبتهای خود گفت
و سپس با الگو ) ع(ابتدا از آموزه های دينی و اسالمی و سيره ائمه ی معصومين 

و ياران صديق و ديرينه ی ايشان  (ره(قرار دادن رفتار معنوی و الهی امام 
همچون جنابعالی و حجت السالم والمسلمين کروبی آموخته و سرلوحه ی خويش 

 .قرار داده ايم
افق و مسير ما همان مسيری است که : وی در بخشی ديگر از سخنان خود افزود

مردان بی ادعا و شيرزنانی گمنام با تقديم هزاران شهيد و صدها جانباز و 
ايثارگر نهال انقالب را به درختی تنومند تبديل نموده اند و ما قرزندان همانانيم، 

 .ما فرزندان انقالبيم که امروز نگران کشور و انقالب و نظام خويش هستيم
 

 كنگره حزب چپ آلمان اعدام هاي سياسي 
 در ايران را محكوم كرد 

 
 : اخبار روز

در شهر  ٢٠١٠مه  ١۶و  ١۵حزب چپ آلمان در کنگره ی خود که در روزهای 
رستوک برگزار شد، در قطعنامه ای که در نخستين نشست اين کنگره به تصويب 

متن اين قطعنامه . ارديبهشت در ايران را محکوم کرد ١٩رسيد اعدام های روز 
 : چنين است

 
 اعتراض به اعدام در ايران 

 ٢٠١٠  مه ١۶و  ١۵مصوبه اولين نشست دومين کنگره حزب چپ آلمان 
 رستوک 

 . در زندان اوين در تهران اعدام شدند ٢٠١٠  ماه مه ٩زندانی سياسی در  ۵
حيدريان، فرهاد وکيلی و فعال سياسی شيرين علم   فرزاد کمانگر آموزگار، علی

های گوناگون  هلويی به اتهام عضويت در پژاک و مهدی اسالميان بدليل فعاليت
 در سازمانهای حقوق بشری 
ها اعتراض نموده و به بازماندگان، خانواده و  حزب چپ آلمان به اين اعدام

 . کند خود را ابراز می  دوستان آنها مراتب تسليت، همدردی و همبستگی
های سياسی و برابر حقوقی  ما خواهان لغو مجازات اعدام و طرفدار آزادی

مجازات اعدام نبايد ابزار سرکوب سازمانهای . هستيم  ملی - های قومی اقليت
 . سياسی باشد

 
 
 

 خرافه گرايي امروز در خدمت فساد سازمان يافته 
 سياسي و اقتصادي است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :مهلک

امروز خرافات در خدمت يک فساد سازمان يافته سياسی و اقتصادی قرار گرفته 
حذف سازمان مديريت و برنامه ريزی، حساسيت به کليد واژه توسعه، . است

پشت سر انداختن برنامه های پنج ساله توسعه، همه و همه نشان از رسوخ تفکر 
) عج(شيعه واقعی هميشه و هر روز منتظر فرج و ظهور امام زمان /خرافی است

است ولی در عين حال برای هزار سال بعد خود هم برنامه ريزی می کند ولی 
امروز اقتصاد صدقه ای و اقدامات باری به هر جهت اغتشاش عظيمی را در 

ايستادگی بر حق تشکيل و حفظ احزاب /تنظيم رويه های عقالنی ايجاد کرده است 
وقتی بحث اجرای بدون تنازل قانون . در اين روزها حياتی تر از هميشه است

اساسی می شود يکی از اصول صراحت در آزادی تشکل ها و احزاب است؛ چه 
 .اين احزاب سياسی باشند و چه صنفی

مير حسين موسوی در ديدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی سازمان 
اهميت احزاب در اين برهه   جوانان و دانشگاهيان حزب اعتمادملی به

نسبت به نفوذ خرافه گرايی در سطح مديريت کالن   تاکيد کرد و همچنين  زمانی
 .کشور هشدار داد

 
 شجاعت و افشاگری آقای کروبی سهم بااليی در آگاهی بخشی دارد

به گزارش خبرنگار کلمه، ميرحسين موسوی در ابتدای اين ديدا از نقش آقای 
شجاعت و افشاگری ايشان سهم : کروبی در اين حرکت ملی تشکر کرد و گفت

اميدواريم که اين نقش همچنان با قدرت . بااليی در آگاهی مردم و جنبش دارد
 .ايستادگی ايشان در تداوم نقش جنبش سبز اهميت حياتی دارد. ادامه داشته باشد

از اول انقالب : وی سپس به بررسی نقش احزاب بعد از انقالب پرداخت و گفت
تجربه نامناسب مردم  . تفکری وجود داشت که با حزب و تشکل مخالف بود

 .درباره احزاب دوران بعد از مشروطيت اين بدبينی را تشديد می کرد
 

 يکی از ويژگی های شهيد بهشتی مخالفت با تک صدايی و تک حزبی بود
در کنار اين نگاه بدبينانه انديشه مثبتی هم بود که در راس آن شهيد : وی افزود

ايشان معتقد به فعاليت های حزبی و تشکيالتی بودند و در اين . بهشتی قرار داشت
از آن فعاليت ها نتايج درخشانی گرفته شد و يکی  . زمينه نيز بسيار تالش کردند

 .از ويژگی های ايشان مخالفتشان با تک صدايی و رژيم تک حزبی بود
وی با ابراز تاسف از نگاه منفی به احزاب و تشکل ها و حتی تشکل های کوچک 

اقدام اخير در مورد دو حزب اصالح طلب : مردمی در سال های اخير تاکيد کرد
البته اين روزها با . کشور ريشه در همين انديشه منفی در مورد احزاب دارد

سرکوبی که وجود دارد اهميت احزاب و تشکل ها بيش از سابق احساس می 
 .شود

 ايستادگی بر حق تشکيل و حفظ حذب حياتی از هميشه است
ايستادگی بر حق تشکيل و حفظ احزاب در اين روزها حياتی تر از : موسوی گفت
وقتی بحث اجرای بدون تنازل قانون اساسی می شود يکی از اصول . هميشه است

صراحت در آزادی تشکل ها و احزاب است؛ چه اين احزاب سياسی باشند و چه 
 .صنفی

تشکل های سياسی بايد از  :موسوی در بخش ديگری از صحبت های خود گفت
آزادی و حقوق همه دفاع کنند و در صورت امکان در هم ادغام شوند و تشکل 

 های بزرگتری را ايجاد کنند
 خرافات امروز در خدمت فساد سازمان يافته سياسی و اقتصادی است

موسوی در بخش ديگری از صحبت های خود به مسئله خرافات اشاره کرد و 
امروز خرافات در خدمت يک فساد سازمان يافته سياسی و اقتصادی قرار : گفت

 حذف سازمان مديريت و برنامه ريزی، حساسيت به کليد واژه . گرفته است
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موضع ما دقيقا موضع روسيه است و در آن منافع ملت روسيه منعکس می شود 
 . به همين خاطر نمی تواند در طرفداری آمريکا و يا جانب داری ايران باشد

وی خاطر نشان ساخت که برای روسيه هرگونه غيرقابل پيشبينی بودن، هرگونه 
در اتخاذ ) خط مشی(افراط گرايی سياسی، عدم شفافيت و عدم استمرار 

تصميمات مرتبط به جامعه جهانی که موجبات نگرانی آنها را فراهم می آورد، 
 . غير قابل قبول است

دستيار رييس جمهور روسيه خواستار آن شد که کسانی که از طرف ملت دوست 
 . ايران صحبت می کنند، اين مسائل را به ياد داشته باشند

هيچکس هنوز نتوانسته که با عوام فريبی سياسی اعتبار خود را : پريخودکو گفت
 . حفظ کند

روسيه همواره خواستار برقراری روابط حسنه و بر اساس احترام : وی تاکيد کرد
متقابل با کليه همسايگان از کم وسعت تا بزرگ و کشورهايی که تاريخ چند هزار 
ساله دارند بوده و خواهد بود و حتی با کشورهايی که چندی قبل استقالل خود را 

 . بدست آورده اند
ما در فعاليت هايی که در عرصه جهانی و سازمان های : پريخودکو تاکيد کرد

بين المللی همراه با ديگر کشورهای مسئول انجام می دهيم، تالش می کنيم که 
اصول برابری، قانون ساالری، احترام متقابل و امنيت برابر برای کليه کشورها 

 . را تامين کنيم
 

مه وزرای امور خارجه ايران، برزيل و ترکيه پيشنويس  ١٧روز دوشنبه 
برای رآکتور  %٢٠توافقنامه تبادل اورانيوم کم غنای موجود در ايران با سوخت 

طبق اين سند، مبادله در خاک ترکيه انجام . تحقيقاتی تهران را امضا نمودند
تن اورانيوم کم غنا  ١,٢در چارچوب اين توافقنامه ايران آماده ارسال . خواهد شد
 . کيلوگرم سوخت هسته ای در ازای آنست ١٢٠و تحويل 

وزير امور خارجه آمريکا اعالم " هيالری کلينتون"مه  ١٨روز بعد از آن يعنی 
کرد که واشنگتن، مسکو و پکن در باره قطعنامه جديد در رابطه با ايران به 

 . توافق رسيدند
مه نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی نامه کشورش  ٢۴روز دوشنبه 

درباره تبادل سوخت هسته ای که بر اساس بيانيه تهران تهيه شده بود را به 
 . مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی تسليم کرد" يوکيا آمانو "

ميانجيان بين المللی حل مسئله هسته ای " ۵+١"در حال حاضر اعضای گروه 
درحال بررسی متن پيشنويس ) پنج عضو دائم شورای امنيت بعالوه آلمان(ايران 

قطعنامه تحريمات جديد در رابطه با برنامه هسته ای ايران هستند که توسط 
 . آمريکا تنظيم شده است

 

 كارگران گندله سازي اعتصاب كردند
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
جمعي از آارگران آارخانه گندله سازي سيرجان دست به اعتصاب و اعتراض 

 .زده اند
به گزارش گفتارنو، بعد از اعالم نتايج آزمون استخدامي آارخانه گندله سازي آه 

نفر از آارگران فعلي پذيرفته شده اند تعدادي از آارگران دست به  20در آن تنها 
 .اعتصاب زده اند

برپايه ی اين گزارش مسئوالن به آارگران قول داده بودند آه اولويت در پذيرش 
 .نيرو با آساني باشد آه داراي تجربه عملي هستند

نيروي  420آارخانه گندله سازي آه چندي پيش توسط رئيس جمهوري افتتاح شد 
نفر پذيرش شده اند و چنانچه  20جديد مي پذيرفته آه از بين آاراگران فعلي تنها 

 .در اين روند تغييري ايجاد نشود تعدادي زيادي از آارگران اخراج خواهند شد
شنيده ها حاآي از آن است آه مسئوالن در حال مذاآره با اعتراض آنندگان براي 

 .حل مشكل هستند
هم چنين قرار بود محمد جالل مآب مديرعامل گل گهر سيرجان پنج شنبه ی 

گذشته در يك مصاحبه مطبوعاتي شرآت آند اما اين مصاحبه چند ساعت قبل از 
 .برگزاري لغو شد

 پشت جبهه ی رژيم کودتا فرو می ريزد؟ 
 حمالت تند تهران و مسكو عليه يكديگر 

 
 : اخبار روز

موافقتنامه ی تهران، برگ برنده ای که حکومت اسالمی می خواسته است، از 
آب در نيامده است، در حالی که گزارش ها حاکی از پيوستن روسيه و حتی چين 
به جبهه ی تحريم حکومت ايران است، روز چهارشنبه احمدی نژاد در سخنانی 
در شهر کرمان به اين گزارش ها واکنش نشان داد و انتقادات تندی را متوجه ی 

در فاصله ای اندک، مسکو به اظهارات احمدی نژاد . رهبران دولت روسيه نمود
موضع روسيه درباره : پاسخ داد و معاون رئيس جمهور روسيه تصرح کرد

برنامه هسته ای ايران نه در راستای طرفداری از آمريکاست و نه جانبداری از 
 . وی احمدی نژاد را عوام فريب خواند .ايران

 
مسووالن روسيه نبايد : به گزارش ايسنا، احمدی نژاد در سخنان خود تاکيد کرد

ها را در صف دشمنان تاريخی خود به حساب  کاری کنند که ملت ايران آن
 . بياورند

ايران "که  جمهور روسيه با تاکيد بر اين وی در سخنانی خطاب به مدودف رييس
ما هر دو همسايه : افزود" و روسيه به طور تاريخی و طبيعی دوست هستند

توانند با هم دوست نباشند، اما اين دوستی لوازمی دارد؛  هستيم و دو همسايه نمی
اولين الزمه آن احترام به حقوق متقابل و دفاع از آن و احترام به کرامت متقابل 

 . است
وی اين مساله را حداقل انتظار از همسايگی و دوستی شمرد و با بيان اينکه 

 »امروز توضيح دادن رفتار مدودف به ملت ايران برای ما خيلی مشکل است«
ها با ما دوست هستند يا بر عليه ما؛  دانند که روس مردم ايران نمی: تصريح کرد

گيری در مورد  اگر به جای رييس جمهور روسيه بودم در اظهار نظر و تصميم
شود با  موضوعاتی که به يک ملت بزرگ و مقتدر مانند ملت ايران مربوط می

 . کردم احتياط و تامل بيشتری عمل می
ما درمواقع حساس در کنار   نبايد ببينيم که همسايه«احمدی نژاد با بيان اين که 

ادامه  »سال است با تمام توان عليه ملت ايران دشمنی کردند ٣٠  کسانی است که 
بيانيه تهران باالترين فرصت است و . اين مساله برای ما قابل قبول نيست: داد

آورند حرفی بزنيد  ها فشار می گفتند غربی اگر قبال می. ای وجود ندارد ديگر بهانه
. و کار مهمی صورت دهيد ما حرف مهمی زديم و کار مهمی نيز انجام داديم

 . نگويند که ما تحت فشاريم. ای وجود ندارد ديگر بهانه
توانيم به صرف اين که چون  آيا می. ما هم تحت فشار هستيم: نژاد ادامه داد احمدی

تحت فشاريم عليه ملت روسيه کار کنيم؟ نبايد اين باور در ملت ايران ايجاد شود 
 . که ظاهر قضيه دوستی و باطن چيز ديگری است

احمدی نژاد خطاب به مسووالن روسيه تاکيد کرد که اظهاراتش از روی دوستی 
ها نبايد اجازه دهند که ملت ايران آنان را در سطح دشمنان  ن آ: است و گفت

 . تاريخی خود به حساب بياورد
آقای : احمدی نژاد آن گاه خطاب به اوباما رييس جمهور آمريکا نيز تصريح کرد
دهد  اوباما بايد بداند بيانيه تهران يک فرصت تاريخی برای اوست و نشان می

ها احترام بگذارد و مسائل غلط و ضد  خواهد تغيير ايجاد کند، به حقوق ملت می
انسانی گذشته را کنار گذاشته و براساس عدالت و انصاف با ملتها رفتار کند؛ اگر 

دانم ملت ايران به خود اجازه دهد در آينده  از اين فرصت استفاده نکند، بعيد می
 . فرصتی را در اختيار اين آقا قرار دهد

ای در آمريکا که قصد دارند اوباما را به  های عده نژاد با اشاره به تالش احمدی
سرعت در برابر ملت ايران قرار داده و او را به نقطه غيرقابل برگشت برسانند 

امروز، روز : تا راه دوستی اوباما با ملت ايران بسته شود، خاطرنشان کرد
خواهد در آينده سياسی جهان نقش قابل  ايستادگی و مقاومت است و اگر اوباما می

توجه و انسانی ايفا کند از اين فرصتی که ملت ايران برای اجرای عدالت فراهم 
 . کرده، بايد استفاده کند

 
 مسکو ديدگاه های خود را دارد 

به فاصله کوتاهی بعد از اظهارات انتقادآميز احمدی نژاد عليه سران روسيه، 
به گزارش خبرگزاری ريانووستی از . مسکو به اين اظهارات واکنش نشان داد

مسکو، سرگی پريخودکو، معاون رييس جمهور روسيه روز چهارشنبه در تفسير 
بيانات انتقاد آميز محمود احمدی نژاد در رابطه با روسيه اعالم کرد که موضع 

روسيه درباره برنامه هسته ای ايران نه در راستای طرفداری از آمريکاست و نه 
 . جانبداری از ايران
 . روسيه بدون ترديد از منافع ملی دراز مدت خود پيروی می کند: پريخودکو گفت
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خرداد گرد هم  ١١دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت در اين بيانيه تاکيد دارند که در 
ها معترضيم و هرچه سد پيش  آييم تا بگوييم از تهديد و سرکوب بيزاريم، به اخراج می

ها، تنها پيروزی را  شويم و با فزونی سختی رويمان بلندتر شود، استوارتر و سبزتر می
 .بينيم؛ که اين سنت تاريخ است تر می نزديک

ها  کنيم تا هرگز نگذاريم خون کيانوش خرداد با خانواده داغدار آسا تجديد پيمان می ١١در 
پايمال شود و به مانند آن شهيد در مسالمت و آرامش، حقوق پايمال شده خود را طلب 

شک اين روز فرصتی دوباره برای اثبات اتحاد و ايستادگی دانشجويان و  بی. کنيم می
 .اساتيد دانشگاه علم و صنعت خواهد بود

هر . ما پای بندان سرسخت استقالل کشور هستيم: در بخش ديگر اين بيانيه آمده است
اقدامی که در جهت احقاق حقوق مردم و اجرای بدون تنازل قانون اساسی صورت گيرد، 

ما آن را نه عالمت ضعف حاکميت خواهيم شمرد و نه آن را خوار و کوچک جلوه خواهيم 
ما دوست داريم که خود . نيت حاکميت خواهيم شمرد داد؛ بلکه آن را عالمت اقتدار و حسن

های الزم را برای انتخابات آزاد، رقابتی و ¬حاکميت، متشکل از همه ارکان آن، تضمين
ما . ايم تا زمان رسيدن به اين هدف، محکم و استوار ايستاده. غيرگزينشی فراهم آورد

 ٢٢کنيم و در روز  همچنان بر حمايت کامل و قاطع خود از ميرحسين موسوی تاکيد می
ها در کنار ملت، بار ديگر وفاداری خود را نسبت به  خرداد، با حضور خود در خيابان

جنبش سبز، زنده و پايدار . کنيم آرمان شهدای جنبش سبز در سرتاسر کشور اعالم می
  خواهد بود

 

ميليارد دالر پروژه نفتي به قرارگاه  10واگذاري  •
 االنبيا بدون مناقصه خاتم

 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
مذاکرات وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا برای نهايی کردن بيش از 

ميليارد دالر قرارداد طرحهای مختلفی همچون طرح توسعه سه فاز پارس  ١٠
جنوبی، ساخت خطوط انتقال نفت و گاز، توسعه پااليشگاه گاز ايالم و توسعه 

  .ميدان بزرگ نفتی در حال انجام است
به گزارش مهر، معطل نگذاشتن طرحهای در دست اجرای صنايع نفت، گاز و  

پتروشيمی به يکی از سياستهای ماههای اخير وزارت نفت تبديل شده است و از 
اين رو مسئوالن صنعت نفت با در نظر گرفتن شرايط خاص سياسی کشور، 
پروژه های مختلف را با اولويت قرار دادن مجموعه های داخلی يکی پس از 

 .ديگری واگذار می کنند
بر اساس اين سياستهای جديد، مذاکرات وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم 

ميليارد دالر قرارداد طرحهای مختلفی  ١٠االنبيا برای نهايی کردن بيش از 
همچون طرح توسعه سه فاز پارس جنوبی، ساخت خطوط انتقال نفت و گاز، 
 .توسعه پااليشگاه گاز ايالم و توسعه يک ميدان بزرگ نفتی در حال انجام است

  
 امضای قرارداد سه فاز پارس جنوبی تا شهريور

ميدان مشترک  ٢۴تا  ٢٢پس از کنارگذاشتن ترکيه از طرح توسعه فازهای 
پارس جنوبی، مذاکرات با قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا برای واگذاری قرارداد 

 .اين سه فاز گازی مراحل پايانی خود را پشت سر می گذارد
از سوی ديگر اخيرا با موافقت نمايندگان ويژه رئيس دولت در امور نفت مجوزی 
برای برگزاری با روش ترک تشريفات مناقصه فازهای پارس جنوبی بدست آمده 

است که دست شرکت نفت را برای توسعه اين ميدان مشترک گازی باز گذاشته 
 .است

در همين حال موسی سوری مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادی پارس نيز 
پارس جنوبی به قرارگاه خاتم االنبيا،  ٢۴تا  ٢٢با تاييد واگذاری قرارداد فازهای 

پيش بينی می کنيم تا شهريورماه امسال مذاکرات اين سه فاز پارس : گفته است
 .جنوبی نهايی و عمليات اجرايی اين مگا پروژه گازی آغاز شود

 بر اساس برآوردهای جديد انجام گرفته در شرکت ملی نفت، ارزش تقريبی طرح 

مانند كيانوش آسا در مسالمت و آرامش، حقوق پايمال شده ي 
 خود را طلب مي كنيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانشجويان سبز دانشگاه علم وصنعت به مناسبت نخستين سالگرد شهادت 
 .کيانوش آسا بيانيه ای را منتشر کردند

در بخش هايی از اين بيانيه ای که نسخه ای از آن در اختيار کلمه قرار گرفته با 
علم و صنعت اين روزها با تمام : اشاره ای گذرا به حوادث سال گذشته آمده است
تن از ياران دبستانی  ۴اخراج : کند وجود و در کنار باقی ملت، درد را حس می

، بازداشت و )پويا شريفی، حميدرضا صحرايی، علی اسدالهی و سجاد درويش(
زندانی کردن فعالين، احضار و تهديد دانشجويان و اخيرا فشار به اساتيد 

 .دگرانديش
های آزادانديشی می شود و  از يک طرف صحبت از کرسی: اين بيانيه می افزايد

حمله به . ها هستيم از طرف ديگر شاهد عکس جريان آزادانديشی در دانشگاه
ها  دی ماه، کدام نشان از آزادانديشی دارد؟ گفته ٨دانشجويان در علم و صنعت در 

ی حذف و کنار گذاشتن اساتيد  شود همخوانی ندارد و برنامه با آنچه عمل می
های اسالمی  انجمن .شود گيری می دگرانديش از سوی حاکميت با دقت پی

ها تعطيل ميشوند، دانشجويان دگرانديش اخراج و تسويه ميشوند و  دانشگاه
 .هرگونه اظهار نظر خالف ميل حاکميت، شديدترين برخوردها را در پی دارد

سپس اين بيانيه به شهادت مظلومانه کيانوش آسا دانشجوی اين دانشگاه اشاره می 
ما دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت نه تنها در شهادت مظلومانه : کند

های دسته  ما اعدام. های ريخته شده عزاداريم کيانوش آسا، که در سوگ تمام خون
کنيم و ريختن خون  جمعی و عدم شفافيت روند دادرسی و محاکمات را محکوم می

چگونه شد . دانيم بار می های سياسی را تاسف گناهان به منظور تسويه حساب بی
خرداد و روز  ٣٠های کوی دانشگاه، کهريزک،  که قوه قضاييه از عامالن جنايت

های فساد گسترده و  گذشت؟ اين چه مصلحتی بود که پرونده… عاشورا و 
وقتی قوه قضائيه ! خواری در سپاه و دولت به راحتی باز نشده، بسته شدند؟ رانت

از طرفداری مظلومان، به سمت طرفداری از صاحبان قدرت و مکنت بلغزد، 
مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام 

 .قضايی گرفت
شويم و  ايم که تسليم تباهی و فساد نمی ما ثابت کرده: در ادامه اين بيانيه آمده است 

. ها فراموش شدنی نيست با حضوری دوباره، نشان خواهيم داد که خون کيانوش
خرداد  ١١ما دانشجويان سبز دانشگاه علم وصنعت، يک بار ديگر در روز 

در برابر  ١٢به ياد کيانوش آسا لباس سياه به تن می کنيم و راس ساعت  ١٣٨٩
آييم و با حرکت به سمت پارک شهيد آسا،  دانشکده مهندسی شيمی گرد هم می

شعار مرگ نخواهيم داد و حضور سبز خود . زنيم ها را فرياد می زندگی کيانوش
اين بار . ها را خرج دوام خود کردند ها خواهيم کشيد که خون کيانوش را به رخ آن

زنيم و با حذف حرکات احساسی و  نيز مانند دفعات قبل، سبز بودنمان را فرياد می
 .گيريم که گلوله را با گل پاسخ دهيم شعارهای خشن، ياد می

دانيم تا روزی که زورمندان کم خرد، که دارای  ما می: اين بيانيه می افزايد
غرور و توهم هستند و قدرت خود را در محروميت و تحقير انسان می دانند و از 

سياست، جز سرکوب، دخالت، تحميل، تحقير و تطميع چيزی نمی دانند، بايد 
جشن پيروزی کلمه بر شمشير را به تأخير انداخت؛ اما حرکت خرامان و 

 .شکوهمند تاريخ بشری به سوی آزادی و آزادگی است
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 بازداشت گسترده فعالين مدني آذربايجان 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخبار روز 
همزمان با ): آداپ(انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران  

 ١٣٨۵چهارمين سالگرد تظاهرات گسترده آذربايجانيها در ارديبهشت و خرداد 
فعال مدنی  ٢۵بيش از  ،"ايران"بر عليه کاريکاتور نژادپرستانه روزنامه دولتی 

مشکين شهر  ،اردبيل، رشت ،اورميه ،آذربايجانی در شهرهايی مانند تبريز
 ،ماکو ،)قوشاچای(مياندوآب  ،صوفيان ،)سولدوز(نقده  ،گرمی، مغان ،)خياو(

 .همدان و کرج بازداشت شده اند
اين دستگيريها در حالی صورت می گيرد که در شهرهای مختلف آذربايجان پس 

فضايی امنيتی  ،از پخش فراخوان برای شرکت در مراسمات سالگرد اعتراضات
به وجود آمده است و صدها فعال آذربايجانی به دستگاههای امنيتی احضار شده 

فعالين آذربايجانی هر ساله با برگزاری تجمعات و پخش اعالميه و سی دی . اند
در سالروز چاپ کاريکاتور توهين آميز در روزنامه دولتی ايران اعتراض خود 
را نسبت به تضييع حقوق ملی و انسانی آذربايجانيها در ايران و تبعيضات وارده 

 .بر آنها ابراز می کنند
دکتر عليرضا عبداللهی، دکتر لطيف حسنی، مهندس مصطفی جمشيدی، مهندس 

حافظ سردارپور، مهندس شهرام رادمهر، حميده فرج زاده، مهناز کريمی، عباس 
لسانی، عسگر اکبرزاده، رامين جباری، آيت مهرعلی بيگلو، نادر عزيری، 

مهدی زينالی، محمد فرجيان، سيامک ميرزايی، آيدين خواجه ای، رضا عبدی، 
عليرضا حسين زاده، مسعود حسين زاده، هادی اکبری، ولی آذريون، کريم فتحی 
پور، بهمن نصيرزاده، احمد آقايی و بهبود قليزاده اسامی منتشر شده از بازداشت 

 ،شدگان اخير هستند که در ميان آنها عده ای از فعالين سازمانهای غير دولتی
مديران نشريات دانشجويی و چند نويسنده و  ،فعاالن دانشجويی ،فعال حقوق زنان

 . روزنامه نگار ديده می شوند
از اين ميان مهندس مصطفی جمشيدی، عباس لسانی، عسگر اکبرزاده، ولی 

آذريون، کريم فتحی پور، مهناز کريمی، مسعود حسين زاده و هادی اکبری آزاد 
 .شده اند اما بقيه کماکان در بازداشت به سر می برند

اين .منزل بيشتر دستگيرشدگان مورد تفتيش مأموران اطالعات قرار گرفته است
فعالين همگی از حق مالقات با خانواده محرومند و بدون داشتن وکيل در 

 .بازداشت به سر می برند
 

 اروميه
بيليم ) "NGO(دکتر عليرضا عبداللهی عضو هيات موسس سازمان غير دولتی

در )٢٠١٠می  ٢٢( ٨٩خرداد  ١و فعال مدنی آذربايجانی ظهر روز شنبه " يولو
داخل مطبش در خيابان امام اروميه توسط ماموران امنيتی بازداشت و به اداره 

ماموران پس از بازداشت عبداللهی اقدام به . اطالعات تبريز منتقل شده است
 .تفتيش منزل شخصی و منزل مادر وی نموده و کتابهای وی را با خود برده اند
مسئولين امنيتی و قضايی ايران از دادن پاسخ به سواالت خانواده عبداللهی در 

 .خصوص دليل بازداشت و اتهام اين فعال مدنی آذربايجانی امتناع می کنند
حميده فرج زاده فعال آذربايجانی حقوق زنان و کارمند بيمارستان مطهری 

در منزل مسکونی اش در ) ٢٠١٠می  ٢۵(٨٩خرداد  ۴اروميه روز سه شنبه 
 .اروميه بازداشت شد

مامورين امنيتی منزل اين فعال مدنی آذربايجانی را تفتيش و سی دی ها، کتابها، 
 .دست نوشته ها و ساير وسايل شخصی وی را با خود برده اند

مامورين هنگام بازداشت فرج زاده به خانواده وی گفته اند که وی جهت بازجويی 
 .و تحقيقات به اداره اطالعات تبريز منتقل خواهد شد

 
 گرمی و مغان

رامين جباری روزنامه نگار و مهندس حافظ سردارپور و نادر عزيزی از فعالين 
در يکی از خيابانهای ) ٢٠١٠می  ١٧(٨٩ارديبهشت  ٢٧فرهنگی آذربايجانی 

اين افراد به هنگام بازداشت به دعوت .شهر پارس آباد مغان بازداشت شده اند
 بازداشت شدگان جهت . فرماندار مغان عازم محل محل ساختمان فرمانداری بودند

ميليارد دالر تعيين شده که  ۶تا  ۵پارس جنوبی حدود  ٢۴تا  ٢٢توسعه فازهای 
در صورت توافق دو طرف برای اولين بار قرار است قرارداد اين طرح گازی 

امضا   اندازی و راه  ، ساخت و تامين  ، تدارک شامل طراحی EPPSCبه روش 
 .شود

 ۴٠  پارس جنوبی توليد روزانه ٢۴و  ٢٣، ٢٢هدف از طرح توسعه فازهای 
تن گوگرد و ساالنه  ٣٠٠هزار بشکه مايعات گازی،  ۵٧گاز،   متر مکعب  ميليون
 .هزار تن گاز مايع است ٨٠٠هزار تن اتان،  ٧۵٠

  
 جزئيات تفاهم نامه جديد شرکت گاز و قرارگاه خاتم االنبيا

به گزارش مهر، شرکت ملی گاز و قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا هفته گذشته 
ميليون دالر برای ساخت  ٣٠٠تفاهم نامه ای به ارزش تقريبی يک ميليارد و 

 .قطعه سوم خط لوله ششم سراسری امضا کرده اند
اهواز (کيلومتری  ۶٠٠در صورت توافق نهايی دو طرف، ساخت اين خط لوله 

که از آن به عنوان خط لوله صادرات گاز ايران به اروپا ) تا دهگالن کردستان
ياد می کنند همچون خط لوله صلح، توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا انجام می 

 .شود
تاکنون مسئوالن شرکت گاز و قرارگاه خاتم االنبيا بر روی مسائل فنی اجرای اين 

به توافق رسيده اند اما هنوز مذاکرات دو طرف  EPCF طرح گازی به روش
 .برای حصول توافق مالی نهايی نشده است

کيلومتر  ۶١١تاکنون قطعات اول و دوم خط لوله ششم سراسری به طول تقريبی 
از عسلويه تا اهواز به پايان رسيده است، ضمن آنکه در مسير قطعه سوم اين خط 

تاسيسات تقويت فشار پيش بينی شده که با تکميل ساخت آن  ٧لوله گاز ساخت 
ميليون متر مکعب گاز پارس جنوبی به شمالغرب  ١١٠امکان انتقال روزانه 

 .کشور فراهم خواهد شد
طرح توسعه فاز دوم پااليشگاه گاز ايالم هم از ديگر طرحهايی است که در 
شرايط فعلی مذاکرات شرکت گاز و قرارگاه خاتم االنبيا برای نهايی کردن 

 .قرارداد آن در حال انجام است
ميليون دالر برآورد می شود که با  ١٢٠ارزش تقريبی اين پروژه گازی حدود 

ميليون متر مکعب در روز  ١٠اجرای آن ظرفيت توليد گاز پااليشگاه ايالم را به 
 .افزايش می يابد

گفته می شود قرار است بخشی از منابع مالی مورد نياز ساخت فاز دوم پااليشگاه 
 .گاز ايالم و ادامه خط لوله ششم سراسری توسط بانک صادرات تامين شود

به طول ) پل کله –حدفاصل پتاوه (پيش از اين نيز ساخت خط لوله دهم سراسری 
کيلومتر، خط لوله طرح  ١۶٩کيلومتر، خط لوله دوم خرم آباد به طول  ١٧۵

کيلومتر، خط لوله زيردريايی کيش به طول  ٩٢توسعه ميدان گازی کيش به طول 
کيلومتر و ساخت دو ايستگاه تقويت فشار گاز در مسير قطعه دوم خط لوله  ١٧

 .ششم به قرارگاه خاتم االنبيا واگذار شده بود
به گزارش مهر، طرح توسعه ميدان نفتی سوسنگرد از ديگر پروژه هايی است 

که اخيرا تفاهم نامه آن بين شرکت ملی نفت و قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا امضا 
 .شده است

سلبعلی کريمی مديرعامل شرکت نفت گاز اروندان هم با اشاره به امضای تفاهم 
 ۵٠٠نامه توسعه ميدان سوسنگرد با خاتم االنبيا، ارزش اين پروژه نفتی را حدود 

تاکنون ارزيابی اوليه توسعه اين ميدان توسط : ميليون دالر اعالم کرده و گفته بود
خاتم االنبيا انجام شده اما يکی از شروط واگذاری طرح توسعه اين ميدان نفتی 

 .تامين منابع مالی آن است
ميليارد بشکه ذخيره نفت يکی  ٨٫٨ميدان سوسنگرد با در اختيار داشتن بيش از 

از بزرگترين اکتشافات سالهای اخير وزارت نفت بوده که پيش بينی می شود با 
 .هزار بشکه به ظرفيت توليد نفت ايران اضافه شود ٣٠توسعه آن حدود 

  
 

 جاسک –خاتم االنبيا مشتری جديد خط لوله نکا 
اسفند ماه سال گذشته شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی و قرارگاه 

ميليون دالر برای ساخت سه  ٨۵٠خاتم االنبيا تفاهم نامه ای به ارزش تقريبی 
 .کيلومتر امضا کردند ٨١٠خط لوله نفتی در مجموع به طول يکهزار و 

کيلومتری نفت نکا  ۶٨٠اما اخيرا اين مجموعه برای ساخت خط لوله يکهزار و 
 .به بندر جاسک نيز مذاکراتی را با وزارت نفت آغاز کرده است

ارزش تقريبی اين پروژه نفتی نيز بيش از سه ميليارد دالر برآورد می شود که با 
اجرای آن امکان انتقال روزانه يک ميليون بشکه نفت از کشورهای حاشيه دريای 

 .خزر به خليج فارس فراهم خواهد شد
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 .پس از تحمل حکم حبس تعزيری از زندان آزاد شده بود) ٢٠٠٩نوامبر  ١٠
با مراجعه به ) ٢٠١٠می  ١١(٨٩ارديبهشت  ٢١نيروهای امنيتی در تبريز 

مغازه عليرضا حسين زاده در منطقه نصف راه تبريز او را به همراه رضا عبدی 
 .ديگر فعال مدنی آذربايجانی بازداشت کردند

ماموران امنيتی پس از بازداشت اين افراد و تفتيش مغازه، به منزل اين دو فعال 
آذربايجانی مراجعه و منازل آنها را مورد تفتيش قرار داده و کيس کامپيوتر، سی 

 .دی ها و ساير وسايل شخصی آنها را با خود برده اند
ده تن از دانشجويان ) ٢٠١٠می  ٢٢(٨٩خرداد  ١ماموران امنيتی روز شنبه 

آذربايجانی و اعضای تشکل دانشجويی لغو مجوز شده آرمان دانشگاه آزاد تبريز 
را در پارک شمس تبريزی شهر تبريز مورد بازرسی قرار داده و پس از تهيه 

صورت جلسه و عکسبرداری از اين افراد مسعود حسين زاده و هادی اکبری را 
بازداشت شدگان پس از چند ساعت بازجويی در اداره حفاظت . بازداشت کردند

 ٢۴(٨٩خرداد  ٣اطالعات نيروی انتظامی تبريز آزاد شده اند اما روز دوشنبه 
 .جهت بازجويی به اداره اطالعات تبريز احضار شده اند) ٢٠١٠می 

تشکل دانشجويی آرمان تنها تشکل مجوزدار باقی ماده دانشجويان آذربايجانی در 
دانشگاههای ايران بود که در هفته های گذشته توسط هيات نظارت بر تشکلهای 
دانشجويی دانشگاه آزاد تبريز لغو مجوز و قادر نوروزی دبير اين تشکل و چند 

 .تن ديگر از اعضای آن به دادگاه احضار شدند
 )سولدوز(نقده 

ولی آذريون و کريم فتحی پور از اعضای خانواده جان باختگان جان باختگان 
در جريان تظاهرات مردمی بر عليه کاريکاتور موهن ) سولدوز(شهر نقده

می  ٢١(٨٩ارديبهشت  ٣١روز جمعه ) ٢٠٠۶(٨۵روزنامه ايران در سال 
توسط ماموران امنيتی دستگير و پس از چهار روز بازداشت آزاد شده ) ٢٠١٠

 .اند
نقده  -ماموران انتظامی اتومبيل شخصی ولی آذريون را در پليس راه جاده اروميه

ماموران همچنين کريم فتحی پور را در . متوقف و وی را بازداشت کرده بودند
 .يکی از خيابنهای شهر نقده دستگير کرده بودند

توحيد آذريون، همت اسمزاده، حسين فتحی پور، عسگر قاسمی شهروندان 
در جريان تظاهرات بر ) ٢٠٠۶می  ٢۵(٨۵خرداد  ۴آذربايجانی هستند که روز 

عليه کاريکاتور توهين آميز روزنامه ايران در شهر نقده به ضرب گلوله 
 .نيروهای انتظامی ايران کشته شده بودند

ماموران امنيتی ايران با بازداشت و تهديد اعضای خانواده جان باختگان اين 
 .تظاهرات، آنها را از پيگيری پرونده و برگزاری مراسم عزاداری منع می کنند

 ماکو
می  ٢٢(٨٩خرداد  ١بهمن نصيرزاده معلم و شاعر آذربايجانی در ماکو شنبه 

 .توسط ماموران امنيتی در منزلش بازداشت شد) ٢٠١٠
بدون در ) ٢٠١٠می  ٢٢(٨٩خرداد  ١بامداد شنبه  ٢ماموران امنيتی ساعت 

دست داشتن حکم قاضی وارد منزل اين معلم آذربايجانی شده و وی را بازداشت 
و پس از تفتيش منزل دوربين فيلمبرداری، سی دی ها، کتابها و اشعار و دست 

 .نوشته های او را با خود بردند
طی ) ٢٠١٠می  ٢۵(٨٩خرداد  ۴اين فعال مدنی آذربايجانی روز سه شنبه 

تماسی با خانواده از بازداشت خود در سلولهای انفرادی اداره اطالعات ماکو خبر 
 .داده است
 همدان

احمد آقايی دبير سابق کانون دانشجويان ترک دانشگاه بوعلی سينای همدان و 
) ٢٠١٠می  ٢١(٨٩ارديبهشت  ٣١روز جمعه " ايلديريم"سردبير سابق نشريه 

بدنبال تجمع اعتراضی دانشجويان آذربايجانی دانشگاه بوعلی سينای همدان توسط 
 .ماموران امنيتی در منزل دانشجويی اش بازداشت شد

مسئولين قضايی و امنيتی از پذيرفتن مسئوليت بازداشت آقايی و مشخص نمودن 
 .دليل بازداشت و اتهام وی خودداری می کنند

 کرج
دکتر لطيف حسنی دکترای حقوق بين الملل و مدرس موسسات آموزش عالی و 

 در کرج بازداشت ) ٢٠١٠می  ٢۴(٨٩خرداد  ٣دبيرستانهای کرج روز دوشنبه 
مامورين امنيتی پس از بازداشت اين فعال آذربايجانی با مراجعه به منزل وی .شد

اقدام به تفتيش منزل نموده و هارد کامپيوتر، کتابها و ساير وسايل وی را با خود 
 .بردند

 ) قوشاچای(مياندوآب 
و فعال " ياشيل آذربايجان"بهبود قليزاده دبير سازمان غير دولتی لغو مجوز شده 

توسط ماموران ) ٢٠١٠می  ٢١(٨٩ارديبهشت  ٣١مدنی آذربايجانی روز جمعه 
 .بازداشت شد) قوشاچای(امنيتی در مغازه عکاسيش در خيابان امام مياندوآب

 ماموران امنيتی پس از بازداشت قليزاده اقدام به تفتيش مغازه وی نمودند و 

زندان اردبيل منتقل شده  ٧ادامه تحقيقات به اداره اطالعات اردبيل و سپس بند 
 .اند

مامورين امنيتی پس از بازداشت اين افراد منازل آنها را تفتيش و کامپيوتر و 
 .کتابها و ساير وسايل شخصی آنها را با خود برده اند

مهندس مصطفی جمشيدی، مهناز کريمی و مهدی زينالی از فعالين مدنی 
توسط ماموران ) ٢٠١٠می  ١٨(٨٩ارديبهشت ٢٨آذربايجانی روز سه شنبه 

از بين بازداشت شدگان مصطفی . امنيتی در گرمی و مغان بازداشت شدند
جمشيدی و مهناز کريمی پس از يک روز بازداشت موقت آزاد شدند اما مهدی 

 .زينالی جهت ادامه تحقيقات به اداره اطالعات اردبيل منتقل شده است
ماموران پس از بازداشت جمشيدی با مراجعه به خانه پدری اين روزنامه نگار 

آذربايجانی ضمن تفتيش منزل اتومبيل اين فعال آذربايجانی، کيس کامپيوتر، 
 .کتابها و ساير وسايل شخصی وی را با خود برده بودند

 ٢٩محمد فرجيان فعال مدنی آذربايجانی و معلم دبستانهای مغان روز چهارشنبه 
پس از مراجعه به اداره اطالعات پارس آباد ) ٢٠١٠می  ١٩(٨٩ارديبهشت 

 .بازداشت و پس از يک روز بازداشت موقت آزاد شد
ارديبهشت  ٢٩حراست اداره آموزش و پرورش شهر پارس آباد روز چهارشنبه 

ضمن فراخواندن اين معلم آذربايجانی از وی خواسته بود که ) ٢٠١٠می  ١٩(٨٩
جهت پاسخ دادن به پاره ای سواالت به ستاد خبری اداره اطالعات اين شهر 

بدنبال مراجعه وی به ستاد خبری اداره اطالعات پارس آباد . مراجعه کند
 .ماموران امنيتی وی را بازداشت نموده بودند

 اردبيل
می  ٢۵(٨٨خرداد  ۴ماموران اداره اطالعات اردبيل صبح روز سه شنبه 

عباس لسانی فعال شناخته شده آذربايجانی و عسگر اکبرزاده از فعالين  )٢٠١٠
مدنی آذربايجانی را بازداشت و مانع از شرکت آنها در مراسم سالگرد شهروندان 

 .شدند) سولدوز(جان باخته آذربايجانی در نقده
لسانی و اکبرزاده جهت شرکت در مراسم سالگرد جان باختگان شهر نقده

در جريان تظاهرات مردمی بر عليه کاريکاتور موهن روزنامه ايران ) سولدوز(
عازم اين شهر بودند اما مامورين امنيتی ضمن توقف ) ٢٠٠۶(٨۵در سال 

اتوبوس حامل اين دو فعال آذربايجانی در پليس راه اردبيل آنها را بازداشت و پس 
 .از پايان مراسم سالگرد آنها را آزاد کردند

مراسم سالگرد جان باختگان تظاهرات آذربايجانيها بر عليه کاريکاتور توهين 
بر سر مزار اين افراد در ) می ٢۵(خرداد ۴آميز روزنامه ايران هر ساله در 

 .شهر نقده برگزار می گردد
 )خياو(مشکين شهر 

می  ٢۴(٨٩خرداد  ٣مهندس شهرام رادمهر فعال مدنی آذربايجانی روز دوشنبه 
بازداشت و ) خياو(در مغازه پدرش در ميدان جانبازان شهر مشکين شهر) ٢٠١٠

 .جهت تحقيقات به اداره اطالعات تبريز منتقل شده است
مامورين پس از بازداشت رادمهر منزل شخصی وی و منزل پدرش را تفتيش 
 .کرده و کيس کامپيوتر، کتابها وساير وسايل شخصی وی را با خود برده اند

شهرام رادمهر فارغ التحصيل رشته صنايع از دانشگاه مالک اشتر اصفهان و 
 .فعال سابق دانشجويی و برادر سجاد رادمهر فعال شناخته شده دانشجويی است

 رشت
سيامک ميرزايی فعال دانشجويی آذربايجانی و دانشجوی توليدات دامی دانشگاه 

رشت توسط ماموران امنيتی در رشت بازداشت و به اداره اطالعات اردبيل 
 .منتقل شده است

با مراجعه به ) ٢٠١٠می  ٢٠(٨٩ارديبهشت  ٣٠ماموران امنيتی روز پنجشنبه 
منزل پدری اين فعال دانشجويی در پارس آباد مغان، اقدام به تفتيش منزل کرده و 

 .کليه کتابها و وسايل شخصی وی را با خود برده اند
خانواده ميرزايی می گويند آنها تا پيش از تفتيش منزل توسط مامورين از 

والدين ميرزايی پس از تفتيش منزل به . سرنوشت فرزندشان بی خبر بوده اند
مسئوالن امنيتی مراجعه و متوجه شده اند که فرزندشان در بازداشت نهادهای 
امنيتی به سر می برد و چندين بار جهت تفهيم اتهام و بازپرسی به شعبه شعبه 

اتهام اين فعال .پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردبيل برده شده است
 .دانشجويی قوميت گرايی عنوان شده است

 تبريز
آيدين خواجه ای فعال دانشجويی آذربايجانی و دانشجوی حقوق دانشگاه تبريز 

توسط ماموران امنيتی ) ٢٠١٠می  ١٩(٨٩ارديبهشت  ٢٩روز چهارشنبه 
 .بازداشت شده است

در رابطه با مديريت وبالگ )٢٠٠٨( ٨٧خواجه ای پيش از اين نيز در تابستان 
بازداشت و به يکسال حبس تعزيری و دو سال ) آذوح(جنبش دانشجويی آذربايجان

 ( ٨٨آبان  ١٩اين فعال دانشجويی آذربايجانی . حبس تعليقی محکوم گرديده بود
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درباره ي ) اكثريت(بيانيه ي سازمان فدائيان خلق ايران 
 توافق تهران 

 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
بيانيه ای تحت ) اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران  

ای ايران را به مسير مناسبی  هسته  تواند پرونده  توافق تهران، می«عنوان 
 : متن اين بيانيه را در زير می خوانيد. انتشار داده است »!بيندازد

 
لمللی انرژی  ا ای به آژانس بين نامه جمهوری اسالمی پيرامون تبادل سوخت هسته

گردد که بين سه  ای به توافقی بر می  تحويل سوخت هسته. اتمی تحويل داده شد
 ١٢٠٠کشور ايران، برزيل و ترکيه در تهران صورت گرفت که برپايه آن 

کيلوگرم  ١٢٠در صد غنی شده به منظور مبادله با  ٣.۵کيلوگرم اورانيوم 
همراه اين روند، روند . شود درصد غنی شده به ترکيه تحويل می ٢٠سوخت 

گردد که به گفته  روند دوم به قطعنامه جديدی بر می. ديگری هم در جريان است
. خانم هيالری کلينتون کار روی آن تمام شده و آماده ارائه به شورای امنيت است
. دولت امريکا نظر مساعد روسيه و چين را نسبت به قطعنامه جلب کرده است

 ١+۵در اين رابطه ما با شرکای خود در گروه : "خانم کلينتون گفته است
 ." همکاری تنگاتنگ داشتم

است با اين تفاوت که " توافق ژنو"توافق سه جانبه ايران، ترکيه و برزيل همان 
در اکتبر سال گذشته ميزان اورانيوم غنی شده که قرار بود تحويل روسيه شود 

به . است  در صد آن ۵٠در صد کل موجودی ايران و اکنون حدود  ٧۵معادل 
عالوه در توافق فعلی جمهوری اسالمی اعالم نموده که کماکان غنی سازی 

 . در صد را در داخل کشور ادامه خواهد داد ٢٠اورانيوم تا ميزان 
مبادله سوخت نخستين بار در اول اکتبر سال قبل ايران در ژنو توسط محمد 

تهران ابتدا فرمول محمد البرادعی را پذيرفت ولی بعدا . البرادعی مطرح گرديد
به خاطر مخالفت نيروهای درون حکومت نسبت به توافق ژنو، از اجرای آن 

رسد اين بار در درون بلوک قدرت حول مبادله سوخت در  به نظر می. سرباز زد
 . کشور ترکيه توافق صورت گرفته است

المللی بر اقتصاد کشور و موقعيت  های بين توافق تهران به تاثيرات تحريم
ها و  جمهوری اسالمی در منطقه و جهان، واهمه سران حکومت از تشديد تحريم

تصويب قطعنامه چهارم عليه ايران در شورای امنيت، جلب نظر مساعد روسيه 
و چين از جانب امريکا به قطعنامه پيشنهادی به شورای امنيت و هم صدا شدن 

اين . گردد های داخلی بر می ای با بحران و انباشته شدن بحران هسته ١+۵گروه 
نشينی جمهوری اسالمی از مواضع قبلی است و از  اقدام از يکسو نشانگر عقب

و بين اعضای دائم  ١+۵سوی ديگر تالش آن برای شکاف انداختن در بين گروه 
و غيردائم شورای امنيت، جلوگيری از تصويب قطعنامه جديد در شورای امنيت 

و از اين کانال در مقاطع آتی خارج کردن پرونده ايران از شورای امنيت و احاله 
 . است ١+۵زنی در مذاکرات با گروه  آن به آژانس و باال بردن قدرت چانه

 
کنيم، بر کاربست  ای دفاع می ما از حق برخورداری ايران از انرژی هسته

ای را به سود منافع  آميز بحران هسته غيرنظامی آن تاکيد داريم و حل مسالمت
ای، موجب  های جمهوری اسالمی در مسئله هسته برنامه و سياست. دانيم ملی می

المللی، صدور سه قطعنامه توسط شورای امنيت عليه  انزوای ايران در سطح بين
 . ايران و وارد آمدن خسارات سنگين به اقتصاد کشور شده است

. اند ای برداشته های برزيل و ترکيه گام مثبتی را برای حل بحران هسته دولت
بست قرار دارد، به مسير  ای ايران را که در بن هسته  تواند پرونده توافق تهران می

مناسبی بيندازد در صورتی که جمهوری اسالمی نکات اساسی مرتبط با طرح را 
در صد را متوقف سازد،  ٢٠روشن کند، روند غنی سازی اورانيوم تا ميزان 

پروتکل الحاقی را امضا نمايد، از پنهانکاری اجتناب کرده و در جهت شفاف 
. المللی بکوشد ای خود گام بردارد و برای جلب اعتماد بين های هسته سازی پروژه 

ای است که تا مشخص شدن نتيجه توافق تهران، صدور  به سود حل بحران هسته
 . قطعنامه جديد توسط شورای امنيت به تعويق افتد

 ) اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران 
 ) ٢٠١٠ماه مه  ٢۶( ١٣٨٩خرداد  ۵

 .کيسهای کامپيوتر، سی دی ها و ساير وسايل شخصی او را با خود بردند
دادگاه انقالب مهاباد چندی پيش اين فعال آذربايجانی را در رابطه با استفاده از نام 

ترکی و سمبلهای آذربايجانی در تابلو مغازه عکاسی و فعاليتهای قوم گرايانه از 
به " ياشيل آذربايجان"طريق آموزش رقص آذربايجانی در سازمان غير دولتی 

 .دادگاه احضار نموده بود
 صوفيان

 ٢٠آيت مهرعلی بيگلو فعال سابق دانشجويی آذربايجان ظهر روز دوشنبه 
در منزل شخصی خود در شهر صوفيان از توابع ) ٢٠١٠می  ١٠(٨٩ارديبهشت 

شهرستان تبريز بازداشت و جهت تحقيقات به اداره اطالعات تبريز منتقل شده 
 .است

ماموران امنيتی بدون در دست داشتن حکم جلب وارد منزل مهرعلی بيگلو شده و 
پس از ضرب و شتم شديد اين فعال مدنی آذربايجانی، او را بازداشت کرده 

مامورين پس از تفتيش منزل کامپيوتر، کتابها و ساير وسايل شخصی وی را .اند
 .با خود برده اند

 

 براي آزادي مجيد توكلي ، 
 فراخوان به تجمع و تحصن در شهر بن 

 
 : اخبار روز

همزمان با اعتصاب غذای مجيد توکلی در زندان و مادر او، جمعی از جوانان، 
دانشجويان و فعالين سياسی و حقوق بشری روز پنجشنبه در شهر بن آلمان در 

مقابل مقر سازمان ملل متحد برای آزادی مجيد توکلی و ديگر زندانيان سياسی در 
 :فراخوان اين تجمع را در زير می خوانيد. ايران، تجمع و تحصن می کنند

 
فراخوان کنش اعتراضی در حمايت از مجيد توکلی و ديگر زندانيان سياسی در 

 بند
فرزندش آن سوی .. خبر با ضجه های مادر درمی آميزد... خبر کوتاه است 

فرزندش اعتصاب .. فرزندش مقاومت می کند.. ديوار سرفه های خشک می کند
 فرزندش ... فرزندش چشم در چشِم استبداد می رزمد.. غذا می کند

.. که نه ..فرزندش ...سالهاست که ريشه در خاک، سر خم نمی کند
مادر اما همچنان وفادار به راه، رنج را بر خود هموار می کند و ...فرزندانش 

 ...استوار می پويد
و ... در اين لحظه های سربين و روزهای خونين که آموزگار به دار می آويزند 
خبر ... در هر ثانيه، هزاران ماهی سياه کوچولو از آبگير رهسپاِر دريا می شوند

اعتصاب غذای همکالسی های مان و رفقايمان، آرامِش مصنوِع ثانيه هامان را 
که روزی داِد ... از کيلومترها دوری جغرافيايی فرياد بر می آوريم.. ربوده است

روزی که روياهای تباه به هزار ... خود را از بيداد اين تاريخ باز می ستانيم
 ...چهره بر خيزند

مجيد توکلی .. مجيد توکلی در اعتصاب غذاست و در سلول انفرادی محبوس است
مجيد ... يک نام از هزار نام است که خار چشم تاريخ فاتحان، گمنام نمی ماند

ما جمعی از جوانان، دانشجويان و فعالين سياسی و مدنی، ... توکلی تنها نيست 
خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی هستيم و از تمامی 

انسانهای آزاد انديش می خواهيم که همگام با ما در کنش اعتراضی روز پنجشنبه 
بيست و هفت می در مقابل سازمان ملل واقع در شهر بن آلمان حضور به هم 

بی گمان کودکان فردا بر ما نخواهند بخشيد اگر صدای رسای درد زمانه . رسانند
 .ی خود نباشيم

 
 روبه روی سازمان ملل، بن ١۵ساعت  -می  ٢٧پنجشنبه : قرار ما

 
 :گروه های حامی

 ء)اويسپا(جمعی از جوانان، دانشجويان و فعالين سياسی مستقل 
 جوانان مستقل کلن

 آخن -کانون ره آورد 
Iran freedom 

 مادران صلح دورتموند
 زنان ايرانی کلن در همبستگی با مادران عزادار
 کميته ی جمعی از ايرانيان نورد راين وستفالن

 کميته ی بين المللی عليه اعدام
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 ! سی سال و يک سالی که گذشت
 . خرداد سالروز خروش و خيزش مردم مان هستيم ٢٢در آستانه ی 

 
تجارب چند سال گذشته و بخصوص سال پيش نشان داد که انبوه مردم در مقابل قدرتی از 

 . درون پاشيده ولی به ظاهر منسجم و يکدست، توان هر کاری را دارند
خيابان های تهران و چندين شهر بزرگ صحنه ی رويارويی نيروهايی شد که از مدت ها 
قبل با سکوتی معنی دار از کنار هم می گذشتند ولی هر يک می دانستند که روزهايی اين 

 . چنين در پيش روی خواهد بود
به عنوان صدای بخشی از زنان چپ جنبش مردمی ايران، ضمن پشتيبانی " زنان ديگر"

بی دريغ از اعتصابات، اعتراضات و مطالبات سياسی و صنفی و مدنی زنان، کارگران، 
 : دانشجويان و تمامی زحمتکشان، الزم می داند به چند نکته اشاره نمايد

 
و وقايع متعاقب آن يکبار ديگر نشان داد که اعتماد و همراهی  ٨٨جنبش خرداد سال  – ١

با هر نيرويی از هر جناج حکومتی و غيرحکومتی که خواهان حفظ ساختار نظام 
است، کاری )با اصالحاتی بی مايه يا تغييراتی در همين قانون اساسی(جمهوری اسالمی 

 . عبث است و جز به هدر دادن توان جنبش، ثمری ديگر نخواهد داشت
 
....) زنان، کارگران، دانشجويان، معلمين، کارمندان، کسبه و (نيروهای درون جنبش  – ٢

به ابزار آگاهی و دانش سياسی نياز دارند تا بتوانند هم افق های بزرگ را ترسيم کنند و هم 
اينکه در هر مقطع حرکت انقالبی به ارزيابی درست از نيروهای متفاوت و اتخاذ سمت و 

دانش سياسی نيروهای درون جنبش به آنان کمک خواهد کرد که . سوی مناسب دست يابند
از نظر سياسی جهت گم کرده نشوند و بر پايه ی جهتگيری صحيح سياسی شکل های 

آن (فقط به اعتراضات خيابانی . متنوع اعتراض و مقاومت را دست مايه ی کار خود کنند
دست زدن به اعتصابات گسترده و يا . بسنده نکنند) هم فقط در تهران و چند شهر ديگر

... حتی کوچک، پخش شب نامه، شعار نويسی، استفاده از اينترنت، اجتماعات محله ای و 
 . راههای مختلف ادامه و تعميق جنبش مردمی است

 
هر نيروی مردمی موظف است از تمامی حرکات اعتراضی نيروهای ديگر درون  – ٣

متاسفانه جنبش زنان هميشه جای خالی دوستان کارگر و . جنبش حمايت و پشتيبانی کند
گرچه جنبش دانشجويی در اين زمينه از خود . دانشجو را در کنار خود احساس کرده است

ناديده گرفتن جنبش . همراهی هايی نشان داده است اما اين امر نياز به تکامل بيشتری دارد
زنان که با اطمينان می توان گفت يکی از مقاوم ترين بخش های حرکتهای مبارزاتی سی 

داليل اين امر قابل بررسی و گفتگو . ساله ی اخير بوده، يک ضعف اساسی بوده و هست
 . است و در جای آن به اين کاستی پرداخته خواهد شد

 
نيروهای درون جنبش بايد دوست را از غير دوست درست تشخيص داده و ساختار  – ۴

مردم نياز دارند با کارکرد . نظام سرمايه داری جهانی و تبعات حاکميت آن را افشا کنند
سرمايه داری و همچنين البی های پشت پرده ی دولت جمهوری اسالمی با نمايندگان 

آمريکا، اروپا، چين و روسيه که هدفشان به جز سهم بری بيشتر از اين خوان يغما نيست، 
بيشتر آشنا شوند و بدانند که اينان همگی دستشان در يک کاسه است و به اصطالح 

" سبز"مقطعی برخی از اين قدرت های سرمايه داری از جنبش به اصطالح " حمايت"
چيزی بجز حفظ نظام جمهوری اسالمی و جلوگيری از تعميق و راديکاليزه شدن جنبش 

چرا که تعميق اين جنبش ميتواند دير يا زود به منافع اين قدرت های . مردمی نيست
سرمايه داری در ايران ضربات جدی وارد کند و بساط غارت و چپاول آنان را از اين 

 . کشور برچيند
 
سال بيکاری، تورم، فشارهای اقتصادی و همزمان سرکوب شديد تر مردم  ٨٩سال  – ۵

از يک . رهبران جمهوری اسالمی دو سياست را همراه با هم به پيش می برند. است
. طرف رسانه های سرکوب و فريب سعی در الپوشانی و فرافکنی اين مصيبت ها دارند
آنان ريشه های فقر و فالکت مردم را که همانا چپاول و غارت و فساد حکومتی همه ی 

آنان با وعده وعيدهای مضحک . جناح های جمهوری اسالمی است الپوشانی می کنند
برای خود زمان می خرند تا مولتی ميلياردر های عمامه دار يا بدون عمامه، استراتژی 

نيروهای انقالبی بايد مردم فريبی های حکومت . جديدتری برای ادامه ی حيات خود بيابند
اسالمی را افشا کنند و خصيصه ی گدا پروری حکومت را که جز توهين به ارج و قرب 

از طرف ديگر حکومت سياست سرکوب گسترده را به پيش . انسانی نيست را افشا کنند
خرداد، ديکتاتوری خون آشام برای ايجاد فضای رعب و وحشت  ٢٢در آستانه ی . می برد

خرداد، قتل های زنجيره  ٢٢و به اصطالح پيشگيری از برگزاری هرگونه مراسم سالگرد 
اما اعدام شيرين ها و فرزاد ها نه تنها مطالبات . ای را در دستور کار خود قرار داده است

آزاديخواهانه ی مردم را سرکوب نخواهد کرد بلکه آتش زير خاکستر را هر لحظه 
فقط سال آنها نيست، بلکه می تواند و بايد سال  ٨٩بنابراين سال . فروزان تر خواهد کرد

 . تعميق و گسترش جنبش مردم در راه دستيابی به رهايی باشد
آزادی خواهان و نيروهای انقالبی درون جنبش ياد فرزاد ها و شيرين ها و هزاران 

جانباخته ی راه رهايی را گرامی داشته و تا رسيدن به جامعه ای انسانی و برابر از پای 
 . نخواهند نشست

 
  ١٣٨٩اول خرداد  –زنان ديگر 

 

  «زناني ديگر«دو بيانيه از 
 

 : اخبار روز
 

 حمايت می کنيم  »مادران عزادار«از خواست های به حق 
 

خواستار توقف احکام اعدام، محاکمه علنی  ٨٨/١٢/١٢مادران عزادار در تاريخ
آمران و عامالن جنايات سی ويک ساله اخير و آزادی بدون قيد وشرط زندانيان 

 . عقيدتی شدند
                                               

خانواده های زندانيان سياسی از همان روزهای آغازين جنبش کنونی به حمايت 
اعتراض خود به سرکوب،  »مادران عزادار«. از فرزندان خود به ميدان آمدند

آنان ابتدا به عنوان . زندان واعدام فرزندان خود را به شکل علنی آغاز کردند
اعتراض هر هفته شبنه ها در پارک الله تجمع کرده و با بلند کردن عکس 

فرزندان خود خواهان مجازات آمران و عامالن کشتار، سرکوب و زندان آنان 
 . بودند

تعداد زيادی از مادران داغدار و حاميان آنان، طی چندين نوبت مورد حمله و 
يورش نيروهای امنيتی قرار گرفتند، دستگير شدند، خود و خانواده شان مورد 

تجمع در : تهديد و آزار و اذيت قرار گرفتند ولی همچنان مصمم به اشکال مختلف
جلوی زندان اوين و دادگاه انقالب، تجمع در ساير پارک ها، همراهی با اعتصاب 
غذای زندانيان، ديدار و همدردی با خانواده جان باختگان در تهران و شهرستانها 

اين حرکت اعتراضی، . و اعتراض به اعدام بر خواسته های خود پای می فشارند
به شکلی گسترده مورد حمايت بسياری از گروه های سياسی و اجتماعی در 

        .سراسر دنيا نيز قرار گرفت
تهديد، دستگيری و سرکوب اين خانواده ها نه تنها مانع حرکت اعتراضی آنان 

نشد بلکه در ر وندی يک ساله امروز از مرز جنبش اخير، فرزندان خود و 
برخی از مادران کشته شده ها سکوت خود را . جمهوری اسالمی فراتر می روند

اگر روزهای اول . شکستند و صدای اعتراض خود را به گوش جهانيان رساندند
خواستشان فقط محاکمه و مجازات آمران و عامالن جنايات جنبش اخير بود، 

امروز خواستار محاکمه و مجازات آمران و عامالن جنايت های سی و يکسال 
گذشته هستند، و اين يعنی به چالش کشيدن کليت نظام جمهوری اسالمی و سی و 

آنان امروز خواسته هايشان بشردوستانه ترو دموکراتيک تر . يک سال حکومتش
حال نه تنها خواهان آزادی کليه زندانيان عقيدتی هستند، بلکه مخالفت و : است

 . ضديت خود با اعدام را نيز به گونه ای سرلوحه اعتراضات خود قرار داده اند
نيز همچون ساير اعضای جنبش اخير در روندی يکساله نه  »مادران داغدار«

تنها برماهيت ضد انسانی رژيم واقف شده و می روند که به حرکتی راديکال تر 
تبديل شده و گستره اعتراضات و مطالبات خود را وسيع تر کنند، بلکه در اين 

 . روند مطالبتشان دموکراتيک تر و بشردوستانه تر نيز شده است
رژيم که ديگر قادر نيست با فريبکاری خود را از بحران سياسی و اقتصادی که 
دچارش شده برهاند، حال روز به روز وحشی تر شده و دست به سرکوب عيان 

سبعيت و وحشيگری رژيم در يکی دو ماه اخير و اعدام زنان و مردان . می زند
انقالبی نه تنها آن طور که رژيم آرزويش را داشته و دارد، باعث رعب و 

وحشت نيروهای موجود در جنبش نشده بلکه روزبروز چهره ضد انسانی خود 
را آشکارتر کرده و انتخاب راه را برای نيروهای موجود درجنبش آسان تر 

 . ميکند
نيز همچون ساير اعضای جنبش در اين يک سال به  »مادران داغدار«

آنان نيز حال به اين آگاهی می رسند که . دستاوردهای بسياری رسيده اند
اعتراضاتشان نياز به پيگيری و پايداری بيشتری دارد و بايستی با اتکا به نيروی 

 . خود، راه آزادی و رهايی را بجويند
ما زنانی ديگر ضمن محکوم کردن هرنوع حکم اعدام و جانبداری بی قيد و 

شرط از آزادی بيان و انديشه، حمايت خود را از خواسته های به حق مادران 
عزادار اعالم کرده و تمامی جنايت های سی ويک ساله رژيم جمهوری اسالمی 

ما با تمامی مادران . دانسته و آن ها را محکوم می کنيم" جنايت عليه بشريت"را 
و خانواده های جان باختگان سی و يک سال گذشته، بخصوص خانواده های جان 

جوانی که در چند روز گذشته  ۵باختگان جريانات اخير و همچنين خانوادههای 
  .به دار آويخته شدند، ابراز همدردی می کنيم و برای دادخواهی با آنها همراهيم

    
 زنانی ديگر 

  ١٣٨٩ارديبهشت سال 
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مورد هدايت حضرت حق واقع شدند و پتانسيل و  »هدايت خواهيم آرد
اي را ايجاد آردند آه برخالف تصور شاه و صدام، شاه در مسيري آه  قدرتمندي

آردند اين  ترسيم آرده بود و صدام در تجاوزي آه آغاز آرده بود، فكر نمي
هاي  جوانان به سلحشوراني تبديل شوند آه امروز، از هر آدام از آنها در آوچه

از اين رو بايد . تهران و در روستاها و شهرهاي همه ايران نمادي وجود دارد
 . امداد غيبي را فراتر از يك رويا و تخيل بلكه در بستر عمل مشاهده آرد

 
 شود ها، شامل امداد غيبي نمي شروع همراه با آاستي* 
 

هاي متحولي را پيدا آرديم آه غير از امداد غيبي و  ما جوان: وي متذآر شد
يافتگان  توانست ما را در مسير درست هدايت آند آه از اين هدايت برآت آن، نمي

القراي قابل اعتماد و اتكاي جهان  توان به عنوان ام قدرتي ايجاد شد آه امروز مي
 .اسالم از آن نام برد
المقدس، فرمانده آل سپاه با هواپيماي  در شب عمليات بيت: شمخاني يادآور شد

يعني دو نفره آه ما . رفت) ره(جنگي آه تا به حال سوار نشده بود، به ديدار امام 
در آن زمان آشنايي داشتيم آه جي به چه معناست و قدرت جي قدرت مخالف 

مشورت بخواهد و ) ره(آشش بدن آدم است؛ فرمانده سپاه رفته بود آه از امام 
المبين آمد و به  فرموده بودند آه توآل آنيد و استخاره آردند آه آيه فتح) ره(امام 

 .المبين گذاشته شد اين دليل هم نام عمليات فتح
پس از تمهيد همه مقدمات، امداد غيبي هم در جبهه حق همراه : آرد وي تصريح

آدم است اما با آاستي شروع آردن و با طلب رفع آاستي از خداوند و با علم و 
رسد آه امداد غيبي  آگاهي از اينكه اين خالف قانون طبيعت است بعيد به نظر مي

 .صورت گيرد
هاي رژيم عراق  نامه: رئيس مرآز تحقيقات راهبردي دفاعي همچنين يادآور شد

شد و صدام خطاب به بيشتر نيروهاي خود  در جنگ نيز با آيه قرآن شروع مي
آنها عرب بودند و قرآن هم به عربي است و ما آه ! گفت آه اي فرزندان علي مي

گفتيم و آنها يا اهللا  آرديم، ما يا خدا مي فارس بوديم از خدا طلب پيروزي مي
 .بود" يا خدا گويان "گفتند، ولي واقعيت اين است آه حق با  مي

آورد آه اگر  دليل تمسك شكلي به عقايد ديني نصر و پيروزي نمي: وي ادامه داد
 .آرديم آورد ما غلبه پيدا نمي مي

" ديروز، امروز، فردا "دريابان شمخاني در پاسخ به سؤال ديگر مجري برنامه 
المقدس و خرمشهر وجود داشت آه تا اين  مبني بر اينكه چه شاهكاري در فتح بيت

اندازه ماجرا را مهم آرد و تاريخ جنگ به قبل از فتح خرمشهر و بعد از آن تقسيم 
البته جنگ نقاط عطف مختلفي دارد تقسيم جنگ به قبل و : شود، اظهار داشت مي

بعد از فتح خرمشهر تقسيمي است آه در آخر جنگ به وجود آمد و در طول 
 .جنگ نبود ولي واقعيت اين است آه خرمشهر تنها نقطه عطف جنگ نيست

، جنگ پس از پذيرش قطعنامه، جلوگيري از 598پذيرش قطعنامه : وي ادامه داد
سقوط اهواز، اولين شبيخون در جاده حميديه، هم به عنوان نقطه عطف در تاريخ 

المقدس در پيروزي بدون غافلگيري  جنگ هستند اما شاهكار بودن عمليات بيت
 .است

 
 مرحله بود 4دفاع مقدس شامل * 
 

مرحله وجود  4در جنگ : آرد  رئيس مرآز تحقيقات راهبردي دفاعي تصريح
دارد در مرحله توقف رزمندگان اسالم دشمن را وادار آردند آه برخالف 

آسا آه در آمتر از يك هفته آل  آه داشت به عنوان عمليات برق  طراحي
خوزستان را به تصور خود در آورد، سرعت تانك خود را آند آرده و ترمز را 

آرد آه فقط بايد گاز  روي تانك به آار گيرد چرا آه پيش از اين دشمن فكر مي
 .دهد و قادر خواهد بود آه مطابق سرعت تانك پيشروي آند

در مرحله بعد از توقف و در بعضي نقاط رزمندگان اسالم دشمن : وي يادآورشد
 .را وادار به تثبيت آردند آه مرحله دوم جنگ بود

: شمخاني با اشاره به اينكه مرحله سوم جنگ پاآسازي دشمن است، افزود
 .گيرد سازي خرمشهر در اين فاز قرار مي عمليات آزاد

وقتي دشمن ديد آه در منطقه : رئيس مرآز تحقيقات راهبردي دفاعي ادامه داد
ماه  اي براي آزاد شدن غير از خرمشهر وجود ندارد از فروردين  جنوب منطقه

متوجه اين موضوع شد آه عمليات در منطقه عمومي خرمشهر صورت  61
 .گيرد مي

دشمن در ُبعد ِعده و ُعده، آتش زميني و هوايي و تسلط اطالعاتي : وي متذآر شد
برتري داشت آه در چنين فضايي بر هم زدن پيروزي غير غافلگيرانه است و 

 .عمليات قبلي در وضعيت غافلگيرانه صورت گرفته بود
 اينكه عمليات در آجا قرار داشت براي دشمن روشن بود اما : شمخاني ادامه داد

 سه اعتراف مهم شمعخاني
 اعتراف شمخانی  ٣اطالعيه نشريه انقالب اسالمی در هجرت در مورد 

 
 :عصر نو

 ه توضيحات که در پايان سخنان شمعخانی آمده اند توجه کنيد 
صدر با صدام تباني نكرده بود اما به دنبال  بني: شمخاني -خرداد 3 -فارس

پيروزي در عمليات بود تا بتواند رقباي سياسي خود را در تهران حذف و امام 
را مات آند ولي دنبال شكست در جنگ نبود و اين نيت پاآي نيست بلكه ) ره(

 . روش غلطي است
، امير دريابان علي »توانا«به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس 

شمخاني رئيس مرآز تحقيقات راهبردي دفاعي آه يكشنبه شب در برنامه 
حضور يافته بود، در ابتدا به جمله معروف امام راحل " ديروز، امروز، فردا "

) ره(امام : ، اشاره و اضافه آرد»خرمشهر را خدا آزاد آرد«مبني بر اينكه 
سازي خرمشهر  المقدس آه منجر به آزاد جمالت متعددي را راجع به عمليات بيت

بيت فرمايش  اند آه شاه شد، هم در طول عمليات و هم در انتهاي آن بيان آرده
 . ، است»خرمشهر را خدا آزاد آرد«ايشان در بعد عملي 

سازي خرمشهر شد به  از عملياتي آه منجر به آزاد) ره(امام : آرد  وي تصريح
آند و در تداوم آن فرماندهان و  نظير جنگ ياد مي عنوان يكي از شاهكارهاي بي

آند به  اي اشاره مي هاي درگير يعني سپاه و ارتش را به شكل برجسته سازمان
داند و اين فرمايش  اي آه رفتار آنها را غيرقابل پاك شدن در تاريخ ايران مي گونه
در آن زمان، هنوز در ذهن بنده پژواك دارد آه دو نوع نگاه را ) ره(امام 
 .توان از آن برداشت آرد مي

در نگاه اول اين : اين فرمانده ارشد دوران دفاع مقدس در تفسير اين دو نگاه گفت
بود آه رزمندگان اسالم دچار غرور نشوند آه اين خود دو نوع نگاه را به همراه 

آردند و بعضي  داشت؛ برخي اين مطلب را از منظر معنوي موضوع، بيان مي
 .هم اين را از منظر ديگر
اين تعريف بسيار زيبايي است آه فردي از جانب امام : وزير اسبق دفاع گفت

نشان سربازي خداوند را بگيرد و اين افتخار با هيچ نشان، مدال و تعريفي ) ره(
 .قابل مقايسه نيست

حضرت امام خلوص، شور، سلحشوري و مظلوميت : دريابان شمخاني ادامه داد
رزمندگان را در جنگ پذيرفتند و رزمندگان اهم از ارتش، سپاه، ژاندارمري، 

نيروهاي مردمي، بسيج، فرمانده و بدنه را به عنوان اينكه شما سربازان پيروزي 
 .آردند بوديد آه خداوند فرماندهي شما را به عهده داشت، ياد مي

از اين زاويه اگر به اين محتواي عميق نگاه شود، هم آن پيام : وي متذآر شد
معنوي مثبت وجود دارد و هم مدال پر از افتخاري آه هرگز از سينه رزمندگان 

هاي جنگ را داشتند، قابل پاك شدن  آه در آن زمان توفيق حضور در جبهه
 .نيست

رئيس مرآز تحقيقات راهبردي دفاعي در پاسخ به سوال مجري برنامه مبني بر 
آنند ولي يك  اينكه چرا تلقي اين است آه رزمندگان جنگ يك طراحي را مي

گردد و به طور اتفاقي نتيجه جنگ به نفع جبهه  افتد آه ورق بر مي اتفاقي مي
افتد يا تصوري ناشي از تخيل  شود ،اين واقعا اتفاق مي اسالم و نيروهاي ايران مي

امداد غيبي، ديدن اسب سفيد و فرد سوار بر اسب و داراي شمشير : است، افزود
نيست، افراد بسياري بودند آه قبل از جنگ و در طول جنگ در شب عمليات و 

ديدند و آن را بيان  در زمان پيروزي روياي صادقه و غيرصادقه و خوابي را مي
آردند ولي بنده هرگز اين روش را نپسنديدم بلكه براي من حوادثي رخ داد آه  مي

 .عكس اين موضوع است
اگر اقدامات خود را مبتني بر معادله مديريت درست و راه درست : وي گفت

فراهم نكنيم، بعيد است آه خداوند تبارك و تعالي آمكي را خالف قانون طبيعت به 
 .ها داشته باشد انسان

امدادهاي غيبي اين : امير شمخاني در خصوص تشريح امدادهاي غيبي افزود
هاي فرهنگي به سراغ انهدام نسل جوان رفت؛ نسل  است آه شاه با همه ظرفيت

جواني آه ليست نامگذاري و نام آنها در مقابله با رژيم ستمشاهي بسيار بوده و 
هرآدام از آنها يك قهرمان هستند و افرادي بودند آه شاه به دنبال اين بود آه آنها 
را در جشن فرهنگ و هنر شيراز و در برنامه فرهنگي خود منهدم آند اما روح 

به دليل وصل بودن به حضرت حق ) ره(پرفتوح و نفس مبارك حضرت امام 
گشاد به افرادي تبديل   پاچه بستر اجتماعي را فراهم آرد آه آن افراد با شلوار دم

 . شوند آه هرآدام اسطوره شده و تغيير نفوس و هويت دادند
افرادي : رئيس مرآز تحقيقات راهبردي دفاعي در تشريح اين سخنان خود گفت

آه به دليل قطع شدن از ارتباط با انحراف و وصل شدن به ارتباط مسير درست 
 اگر سبيل درست را برويد شما را «به شكل طبيعي بر مبناي آيات محكم قرآن آه 
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 .جنگ از اينكه شكست بخوريم نترسيدم
در برخي مواقع فرد با طرف مقابل : رئيس مرآز تحقيقات راهبردي دفاعي افزود

خورد و خيانت است و بعضي وقتها فرد با نيت و  آند آه شكست مي خود تباني مي
جنگد  روش غلط در ميدان دشمن با ابزار دشمن آه دشمن بر وي برتري دارد مي

 .خورد و شكست مي
صدر به دنبال اين بود آه در پيروزي خود در رزم،  بني: وي ادامه داد

هاي سياسي را در تهران رقم بزند و اين حرف امروز من نيست بلكه من  پيروزي
در مجلس شوراي اسالمي آن زمان ) 5(اين حرف را در بعد از عمليات هويزه 

 .طي يك سخنراني مطرح آردم و هنوز هم بر اين باور هستم
 گرفت هاي نادرستي به آار مي صدر با صدام تباني نداشت اما روش بني* 

شود و چون از آن  صدر بعدها با منافقين يكي مي بني: دريابان شمخاني تأآيد آرد
شود از اين رو  رسد و از طريق غلط ديگري وارد مي طريق به نيت خود نمي

 .خائن است ولي با صدام تباني نداشت
رييس مرآز تحقيقات راهبردي دفاعي در ادامه در پاسخ به اين سؤال آه چرا در 

نظري در بين افرادي آه  هيچ اختالف: نظر وجود دارد، گفت اين موضوع اختالف
هاي سياسي  در صحنه حضور داشتند، وجود ندارد بلكه برخي به دليل نيازمندي

 .دهند خود راي خود را تغيير مي
شمخاني در خصوص اين جمله مجري برنامه ديروز، امروز، فردا مبني بر اينكه 

االثر و متوسليان وقتي آه در پاوه بودند اين موضوع را  فرماندهاني چون جاويد
صدر با هليكوپتر بخواهد براي مديريت جنگ به  آردند آه اگر بني مطرح مي

ما : دهند، اظهار داشت اينجا بيايد با آر پي چي هليكوپتر وي را هدف قرار مي
 !ديديم آه بني صدر نشست، فرماندهي آرد و آر پي چي هم نخورد 

بنده در سينما ساحل اهواز از شهيد بهشتي براي سمينار جنگ و : آرد  وي اضافه
ها و جهاد اسالمي دعوت آردم آه در انتهاي آن سمينار در  جهاد در ديدگاه ليبرال

 )6.(صدر سر داديم هاي اهواز ما شعار مرگ بر بني خيابان
صدر  در آن روز به دليل اينكه بني: رييس مرآز تحقيقات راهبردي دفاعي گفت

و زمين بگيريم و وي با اين )7(گفت زمان بدهيم  جنگ را متوقف آرده بود و مي
خواستند آه حصر  از ما مي) ره(خواست صدام را ساقط آند آه امام  ها مي روش

توانستيم اين آار را انجام دهيم ولي اين  ها نمي آبادان شكسته شود آه با اين روش
 .به معناي خيانت نيست، اين روش نگاه بوده و تباني نيست

توانست در عمليات هويزه توفيق پيدا آند موفق  صدر اگر مي بني: وي يادآورشد
هاي سياسي  اش به سمت خرمشهر، تانك هاي رزمي شد با پيشروي در تانك مي

 .خود را به سمت جماران حرآت دهد و اين يك واقعيت است
 قدرت نرم قوي در خوزستان وجود دارد* 

وزير اسبق دفاع آشورمان در خصوص همگرايي عميقي آه امت عرب در 
رابطه عرب با يك سيد رابطه : خوزستان با جمهوري اسالمي، اظهار داشت

اطاعت، رابطه تقدس احترام و عزت است و اين واقعيت در ميان دانشجو، 
 .روستايي و شهري يكي است  مهندس، تحصيلكرده، عامي،

گونه به آن نگاه آنيم  هاي خوزستان اگر اينها را با ديدن رسول عرب: وي گفت
شود اگر با ديد  دهد آه مبتني بر اعتماد است و اين نوع نگاه حادث مي انرژي مي

عدم اعتماد به آن نگاه شد باز هم وفادار هستند و تا به حال نيز اين را ثابت 
 .آردند

گري  از اين رو اين انرژي ناشي از باورمندي به عمق شيعه: شمخاني متذآر شد
ابن ابيطالب و حضرت  توان حب علي و واليت است آه از بين رفتني نيست و نمي

 .هاي خوزستاني بيان آرد را در ميان عرب) ع(عباس 
وهابيت فعال نيست و ما به عنوان مديران مياني فعال هستيم آه براي : وي گفت

سازيم، قدرت نرم قوي در خوزستان وجود دارد آه نبايد  وهابيت فرودگاه مي
گذاشته شود تهديد نرم بر آن غلبه آند چرا آه قدرت نرم علي هاشمي، دارابي و 

ها و  ها، فارس سازد البته بايد گفت در آنار دزفولي شريفي را در سوسنگرد مي
 .ها نمادهاي فراواني مثل اسكندري، دهقاني و آياني را دارند لرها، عرب

اين پتانسيل، : آرد رييس مرآز تحقيقات راهبردي دفاعي در پايان خاطرنشان
است آه علي هاشمي زائيده آن و زائيده بستر اعتماد است   پتانسيل مثبت و قوي

 .پذير بوده و اسوه قابل تقدير است آه تكرار
 / انتهاي پيام

 
 : توضيح ها در باره اعتراف شگرف و دروغها

 
شمعخانی وارونه گوئی و دروغهای بسيار را وسيله توجيه کرده : انقالب اسالمی

:و دانسته يا نادانسته اعتراف مهمی را برای بار دوم، بر زبان آورده است  
بنی صدر پيروزی در جنگ را برای غلبه بر رقبای سياسی : او گفته است – 1

بنا بر اين ادعا،. خود و مات کردن خمينی می خواسته است  

هاي  شد، روشن نبود؛ زمان آن تابع ظرفيت اينكه چه زماني و چگونه انجام مي
 .شد نيروي انساني بود آه براي جنگ فراهم مي

در انتهاي فروردين و اوايل ارديبهشت رزمندگان اسالم از عمليات : وي تأآيدآرد
سازي  المبين بود رها شدند و در ذهن دشمن اين پيش آمد آه براي آزاد قبلي آه فتح
خرمشهر نيازمند قدرت   آيلومتر فضاي محاصره 400هزار و  5خرمشهر و 

شود اما ظرف آمتر از  عظيمي است آه بعد از اين عمليات به راحتي فراهم نمي
 .المقدس انجام شد يك ماه مهياسازي اين عمليات بزرگتر از عمليات بيت

 نيروهاي مسلح ايران همزمان مي جنگيدند و تغيير ساختار مي دادند* 
آنند يا  مردم و جوانان آشور فكر مي: رئيس مرآز تحقيقات راهبردي دفاعي گفت

ايم آه عمليات يعني تجمع يك نيرو توسط  حداقل ما اين تصوير را ترسيم آرده
 .ارتش، سپاه و بسيج و حمله آردن به يك ارتش صدامي

ارتش عراق وجود داشت اما ارتش و سپاهي در ايران وجود : آرد وي اضافه
دادند آه  نداشت؛ يعني نيروي مسلح جمهوري اسالمي ايران دو آار را انجام مي

آرد و سپاه تكميل سازمان  جنگيدند و هم ارتش، تحول در سپاه را ايجاد مي هم مي
 .را برعهده داشت آه اين پروسه بسيار بزرگي است

گردان نيرو داشت، جمع  15، 1سپاه در عمليات آربالي : آرد شمخاني تصريح
ماه با همه تلفات و مجروحيني  9المقدس به فاصله  سپاه و ارتش در عمليات بيت

اي در  گردان را پاي آار آورد آه اين مستلزم آار گسترده 200آه داشت 
 .هاست عقبه

وي در پاسخ به اين سؤال آه چرا سال اول و دوم جنگ تفاوت زيادي با يكديگر 
هزار متر مربع از خاك آشور از دست داده شد  20دارند و در سال اول جنگ 

بهمن  22عراق از : شد، اظهار داشت  اما همه آنها در سال دوم جنگ پس گرفته
فرصت داشت ارتشي را براي تجاوز براي حل عقده  59شهريور سال  31تا  57

آند آه ما در آن زمان درگير  است مهيا  75تاريخي صدام آه لغو قرارداد 
 .انقالب، مسايل ضدانقالب داخلي و با جنگ هم ناآشنا بوديم

 صدر براي گرفتن تهران بود پيروزي در جنگ ابزار بني* 
ناآشنايي در جنگ هم براي مديران : رئيس مرآز تحقيقات راهبردي دفاعي افزود

 .عام و آالني است اما اين به مفهوم خيانت نيست  و هم براي مردم بود و اين واژه
صدر  وي در ادامه در واآنش به سؤال مجري آه آقاي شمخاني شما درباره بني

اين : آنيد آه مديريت جنگ در سال اول جنگ را برعهده داشت، گفت صحبت مي
آنم شما اگر بتوانيد با پيروزي در  ناشي از نوع نگاه است، من از شما سوال مي

پذيريد؟ جنگ ابزاري براي  جنگ تهران را فتح آنيد شكست در جنگ را مي
گرفتن تهران بود اما چون نيت ناپاك و روش ناصحيح و سنتي است و در آن 

خواست در سال اول  صدر مي بني. شود دشمن برتري دارد، ناآامي حاصل مي
 .جنگ برنده باشد اما انديشه وي غلط بود

عمليات نصر، قصد داشت  15/10/59صدر در عمليات  بني: شمخاني ادامه داد
داد همزمان با  صدر دستور عمليات مي پيروز شود آه شكست خورد و وقتي بني

آرد آه بنده شاهد زنده اين آار هستم و اين را مطرح  تهران نيز صحبت مي
 )2.(ايم آرد آه ما پيروز شده مي
 امام هنوز پرانرژي هستم »ماوقع الخير في«با جمله * 

صدر مهمات الزم را  شود بني وي در پاسخ به اين سؤال آه چرا گفته مي
داد چيست و در محتواي نامه شما چه  رساند و اجازه تجهيز خط مقدم را نمي نمي

آند، در  نامه بنده تبيين شرايط آن زمان را بيان مي: چيزي بيان شده بود، گفت
وضعيت وجود داشت آه دشمن، مخالف، رقيب و خودمان بوديم و من  4جنگ 

 .از آن موضع آن نامه را نوشتم
صدر مخالف سپاه بود و  بني: رئيس مرآز تحقيقات راهبردي دفاعي اظهار داشت

تواند پيروزي را به نام خودش ثبت آند و  آرد اگر سپاه باشد نمي حس مي
توانست  خواست پيروز مطلق اين جنگ باشد چرا آه با اين پيروزي مي مي

 )3. (قهرمان ملي شود
دميد آه به  مدني در خوزستان در جرياني به نام خلق عرب مي: وي ادامه داد

عنوان قهرمان ملي سرآوب اين غائله در انتخابات رياست جمهوري شرآت آند، 
صدر به دنبال پيروزي در عمليات بود تا بتواند رقباي سياسي خود را در  بني

را مات آند اما دنبال شكست در جنگ نبود و اين نيت ) ره(تهران حذف و امام 
 .پاآي نيست و روش غلطي است

اگر بخواهم همه تجربه جنگ را آپسولي بيان آنم بايد گفت : شمخاني متذآر شد
ما چه در جبهه حق و چه در جبهه باطل باشيم اگر در زمين و زمان با روشي 
بجنگيم آه دشمن در آن زمين، زمان، ابزار و روش در وضعيت نسبي باشد، 

آرد و معادله جنگ زماني   صدر در اين معادله عمل مي خوريم آه بني شكست مي
 .تغيير پيدا آرد آه اين زمين و زمان و روش و ابزار تغيير پيدا آردند

) ره(ها ترسيدند آه امام  روزي آه جنگ شروع شد خيلي: آرد  وي تصريح
 من هنوز با اين واژه پرانرژي هستم و هرگز در ) 4(»ماوقع الخير في«فرمودند 
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و دانستنی تر اينست که عراق پيشنهاد را . سه طرح بود که با يک سال تأخير انجام گرفت
خرداد هيأت به تهران بيايد و پاسخ موافق عراق را بياورد و  24پذيرفت و بنا بود در 
از دفتر رجائی به وزير خارجه کوبا تلفن می شود که چون فعل و . جنگ به پايان برسد

بعد از کودتا نيز چون . آن فعل و انفعال کودتا بود. انفعالی در حال انجام است، فعًال نيائيد
 . بنا بر ادامه جنگ بود، از هيأت خواسته نشد که به ايران بيايد

در همان زمان در مجلس حاضر شده است و گفته است که بنی صدر : او می گويد – 5
پيروزی در جنگ را برای پيروزی سياسی در تهران، برضد خمينی و رقبای سياسی خود 

زيرا مسلم می کند که در . اين دومين اعتراف بسيار مهم شمعخانی است. می خواسته است
آن زمان، مخالفان بنی صدر، کسانی که حاضر بوده اند نصف ايران برود اما بنی صدر 

پيروز نشود، خيانت خود به کشور و انقالب بزرگ مردم ايران را اينطور توجيه می کرده 
و رقبای سياسی خود را از ميدان بدر  »امام را مات«اند که هرگاه بنی صدر پيروز بشود، 

را از  –اعتراف سوم و مهم شمعخانی  –به سخن ديگر، نقش ستون پنجم دشمن . می کند
آن رو بازی می کرده اند که مانع از پيروزی ايران در جنگ شوند تا مبادا سود آن به بنی 

 .صدر برسد
اعتراف او، بر . اما در آن موقع، او در موقعيتی نبوده است که چنين توجيهی را بسازد

خواننده مسلم می کند که رفتن سه تن، بهشتی و هاشمی رفسنجانی و خامنه ای به نزد 
خمينی و ترساندن او از پايان جنگ بنا بر پيشنهاد هيأت غير متعهدها و قانع کردنش به 

اما امر مهم ديگری که شمعخانی امروز نيز در نمی يابد و يا نمی . کودتا، حقيقت دارد
تواند بگويد اينست که خمينی و مالتاريا بودند که بهيچرو خواهان پيروزی نظامی در 

سلطه امروز سپاه بر دولت و اقتصاد می گويد چرا او و مالتاريا خواستار . جنگ نبودند
گزارشهای رسمی در باره افتضاح ايران گيت نيز حاکی ازاين . پيروزی نظامی نبودند

با استفاده از اين ضعف است که سرهنگ . هستند که آنها در پی پيروزی سياسی بوده اند
يم، آنها را با اين ژنورث عضو شورای امنيت ملی امريکا و طرف گفتگو و معامله با ر

قدرت پرستهای ! دروغ می فريفته است که ريگان دستور برکنار کردن صدام را داده است
برکناری  –ساده لوح، خيانت و جنايتی بزرگ را به گمان بدست آوردن پيروزی سياسی 

 .مرتکب شدند –صدام 
اعتراف سوم و مهم او اينست که در بحبوحه جنگ، در ميدان جنگ، بدون اطالع  – 6

بعد دست به تظاهرات . فرمانده کل قوا، محمد حسين بهشتی را به اهواز دعوت کرده اند
اعتراف او بس گويا است زيرا نقش ستون پنجم دشمن را . برضد فرمانده کل قوا زده اند

که بهشتی، دبير کل حزب جمهوری اسالمی و رئيس غير قانونی شورای عالی قضائی در 
 . آن حضور داشته است را بر نسل امروز معلوم می کند

و اگر او می خواست تمام حقيقت را بگويد، می بايد می گفت که سفر بهشتی به خوزستان 
در آن سفر، بهشتی با فرماندهان ارتش و سپاه در باره . زمينه سازی برای کودتا بود

از جمله، سرتيپ شهيد ( برکناری بنی صدر صحبت کرده بود و به آنها قولها داده بود
فکوری که آن زمان سرهنگ و فرمانده نيروی هوائی بود، مقام جانشين فرمانده کل قوا را 

بعد از کودتا، او را از فرماندهی نيروی هوائی برکنار و سپس با ساقط . وعده داده بودند
فرماندهان شگفت زده، رئيس ) کردن هواپيما، او و سرلشگر شهيد فالحی را کشتند
شگفتی آنها از اين بود که با وجود . جمهوری را از وعده های بهشتی به خود آگاه کردند

 .جنگ، نماينده مالتاريا در تدارک کودتا است ولو به قيمت بدل شدن پيروزی به شکست
اين دروغ را تکرار می کند که بنی صدر معتقد بوده است زمين می دهيم زمان بدست  – 7

دروغ می گويد زيرا اين فرماندهان سپاه بودند که بهنگام حمله عراق، می گفتند . می آوريم
بخاطر اين که مالتاريا شيرازه ارتش را از هم گيسخته بود و (چون توان مقابله نداريم 

روز نمی توان در برابر قشون  4ارزيابی فالحی، رئيس ستاد ارتش، اين بود که بيشتر از 
بنی . ، پس چاره جز اين نيست که زمين بدهيم و زمان بدست بياوريم)مهاجم مقاومت کرد

صدر، در نامه ای به خمينی، اين نظر فرماندهان سپاه و علت مخالفت خود را با آن 
 .توضيح داده است

نسل امروز، هرگاه بخواهد بداند چرا در بند استبداد تبهکار است، می بايد درپی آن شود 
از جمله می بايد نقش جنگ را در کودتا . که چه شد که در پی انقالب، اين استبداد حاکم شد

نظريه زمين می دهيم و زمان بدست می آوريم، مساعد حال فرماندهان سپاه بود . بشناسد
زيرا آنها با مشاهده وضعيت ارتش، اينطور استدالل می کردند که طوالنی شدن جنگ 

ارتش زير . اما از توانائی انسان غافل بودند. سبب می شود سپاه نيروی نظامی اول شود
ضربات دشمن تجديد سازمان کرد و در پايان ماه اول، دشمن را زمين گير و از آن 

درصد از زمين ها را پس گرفت و  45پس،در زير ضربه های مداوم گرفت و تا کودتا، 
کودتا و بازداشتن هيأت از آمدن به . دشمن را ناگزير کرد پيشنهاد غير متعهدها را بپذيرد

بدين ترتيب، مالتاريا و امريکا و . ايران، خيانتی بود که انجام گرفت تا که جنگ ادامه يابد
از رهگذر جنگ، ارتش فرسوده . اسرائيل و انگلستان، در ادامه جنگ سود مشترک يافتند

... شد و سپاه قدرت نظامی و ستون فقرات استبداد شد و اينک مسلط بر دولت و اقتصاد و
 . و روحانيت است

. قطعنامه را بدان خاطر پذيرفتيم که نه نفرات داشتيم و نه تجهيزات: و شمعخانی می گويد
و پولهائی هم که  »گم شد«ميليارد دالر  100سال ادامه دادند و  8به سخن ديگر، جنگ را 

گم نشدند صرف خريد اسلحه و تجهيزات شدند و با اينهمه، در حالی که کشور را قحطی 
تهديد می کرده و پولی در خزانه نبوده و سربازها بند پوتين نيز نداشته اند و دشمن 

همچنان در خاک ايران بوده است، جام زهر قبول قطعنامه و شکست را به خمينی نوشانده 
نسل امروز بداند که بخاطر استقرار استبداد جنايت و خيانت و فساد پيشه بود که . اند

 .پيروزی مسلم را به شکست مسلم بدل کردند
 

بنا بر اين، . مانع از آن شده است 60کودتای خرداد . پيروزی ايران قطعی بوده است. 1
اعتراف می شود که قصد از کودتا جلوگيری از پيروزی در جنگ بوده است چرا که 

رقبای بنی «وقتی شمعخانی آن روز از قصد بنی صدر اطالع داشته، الجرم خمينی و 
نصف کشور از دست برود بهتر از آنست که بنی صدر «که شعارشان اين بود که  »صدر

کودتا کردند تا مانع از پيروزی شوند و . ، از قصد بنی صدر اطالع داشته اند»پيروز شود
با ادامه دادن جنگ در سود امريکا و انگليس و اسرائيل، سرانجام جام زهر را به دست 

 .خمينی دادند و او سرکشيد
. اما نه رقبای بنی صدر و نه خمينی و نه شمعخانی از قصد بنی صدر اطالع نداشتند. 2

شمعخانی از زبان هاشمی رفسنجانی و خامنه ای شنيده . زيرا چنين قصدی وجود نداشت
امروز همه روحانيت با : اين دو به اتفاق بهشتی نزد خمينی می روند و به او می گويند. اند

هرگاه جنگ را تمام کند سوار تانکهايش می . بنی صدر طرف شود، حريف او نمی شود
اينان به کشور خويش و به . آن وقت شما نيز حريف او نمی شويد. شود و به تهران می آيد

ميليارد  1000اسالم خيانت کردند و يک نسل ايرانی را قربانی کردند و به قول خودشان 
 .دالر خسارت جنگ شد

بعد نيز . قصد بنی صدر يک ادعا بود که برای قانع کردن خمينی به کودتا ساخته شد. 3
اگر نه برای توجيه کودتا، مکرر سخن از قصد بنی صدر . تکرار شد برای توجيه کودتا

اما کودتا امری است که واقع شد و خمينی آن را انقالب سوم و . بميان آوردن، بيهوده بود
سازندگان اين توجيه نادانسته هم اعتراف می کنند . بزرگ تر از انقالب اول و دوم شمرد

به پيروزی در حال بدست آمدن و هم اعتراف می کنند به کودتا و هم خود را در مقام پاسخ 
 :دهنده به يک پرسش اساسی قرار می دهند

، با پذيرفتن پيشنهاد کشورهای عضو کنفرانس عدم تعهد، با 60چرا جنگی که در خرداد 
پيروزی به پايان می رسيد، به دنبال کودتا ادامه داديد و با سرکشيدن جام زهر و آن همه 

 خسارت انسانی و مالی، در شکست به پايان برديد؟ 
بنی صدر در عمليات شکست خورد و به تهران می گفت پيروز : شمعخانی می گويد – 2

دروغگو نمی داند دروغ بدون تناقض نمی . شديم و مدعی می شود خود شاهد بوده است
 :تناقضهای اين دروغ بسيار است: توان گفت

غير از اين که تنها يک نوبت در جلسه فرماندهان نظامی، به شمعخانی اجازه . 2.1
حضور داده شد و غير از اين که او در موقعيتی نبود که شاهد تلفن کردن بنی صدر باشد 
و بنی صدر از تلفن بدين خاطر که کنترل می شد، به ندرت استفاده می کرد، در حضور 

 .کسی تلفن نمی کرد
 .نه فرمانده کل قوا. اطالعيه های نظامی را ستاد ارتش صادر می کرد و سپاه. 2.2
در .و تکذيب صريح قول شمخانی هستند. کارنامه های روزانه بنی صدر موجودند. 2.3

توضيح داده شده است که نخست پيروزی با ). 59ديماه  18تا  13روزهای  -5(کارنامه 
داليل تبديل پيروزی ) به دليل جنگ(سپس دشمن حمله متقابل کرد و سر بسته . ايران شد

افزون بر اين، به خمينی وضعيت گزارش و نسبت به . به شکست، توضيح داده شده است
عوامل تبديل موفقيت به ناکامی، هشدار داده شد و او نيز در سخنانی تند، از آن عوامل 

از جمله اين عوامل، فرار خامنه ای در . خواست از مداخله درکار جنگ دست بدارند
فرار او روحيه سربازان و درجه . همان دقايق اول حمله متقابل گاردجمهوری عراق بود

رئيس . داران و افسران را خراب کرد و سبب پشت کردن بخشی از قوا به دشمن شد
هرگاه بخواهيد ميدان : خود را به مقابل اين قوا رساند و به آنها گفت) بنی صدر( جمهوری

. شرف و افتخار را ترک کنيد، کاميونهائی که برآنها سوارهستيد از روی من عبور دهيد
بدين سان يکی از تلخ ترين روزها به شب . آنها به گريه درآمدند و به جبهه بازگشتند

در حالی که قوای ايران مانع از پيشروی گارد جمهوری و ببار آمدن فاجعه ای غير . رسيد
 .قابل جبران شدند

 .در جبهه جنگ نه تلفنی بود و نه شمعخانی حضور داشت
می نويسد بنی صدر مخالف سپاه بود زيرا با وجود سپاه نمی توانست پيروزی را بنام  – 3

 !!خود به ثبت بدهد
به اعتراف مکرر فرماندهان . آن زمان سپاه نيروئی نداشت که بتواند عمليات جنگی بکند

تناقض آشکار ديگر . سپاه، بسياری از افراد سپاه بکار بردن تفنگ را نيز نياموخته بودند
نهادهای «(او اين که خرمشهر سقوط کرد زيرا دفاع از آن شهر را سپاه و کميته 

: شمعخانی از روش سنتی و البد انقالبی سخن می گويد. بعهده گرفته بودند) »انقالبی
سال جنگ بعد از کودتای  7نمونه روش انقالبی يکی جنگ در خرمشهر بود و ديگری 

ميليارد دالر  1000خرداد شد و تبديل پيروزی به شکست و با قربانی کردن يک نسل و 
جنگ . زيان و ساختن ستون پايه های استبدادی که جنايت و خيانت و فساد را روش کرد

در سود انگلستان و امريکا و انگلستان و البته استبداديان بود و بخاطر استقرار استبدادی 
بنی صدر با ستون فقرات استبداد شدن سپاه . ادامه يافت  که سپاه ستون فقرات آن بود

 .مخالف بود
خمينی پيش از جنگ می گفت کسی به ايران حمله نمی کند : دروغ آشکاری می گويد – 4

و از زمانی که مطمئن شد شکستی درکار نيست و . و روز اول جنگ وحشتش گرفت
پيروزی نيز در دست رس است، سازش پنهانی با ريگان و بوش، برآنش داشت کودتا کند 

ايران و (گمان می کرد به او اسلحه خواهند داد عراق را فتح کند و کمر بند شيعه . و کرد
در اين زمان . را بوجود بياورد و ولی امر مسلمانان جهان بشود) عراق و سوريه و لبنان

با آنکه به او هشدار داده شد، نشنيد و جنگ را تا سرکشيدن . بود که جنگ را برکت خواند
 .جام زهر ادامه داد

دانستنی است که ستاد ارتش نقشه های رشته سه عمليات را تهيه ديده بود که در صورت 
می بايد به اجرا  60تا مهرماه  60تن ندادن صدام به پيشنهاد غير متعهدها، از خرداد 

 بازپس گرفتن خرمشهر و رسيدن به مرز عراق در شلمچه، يکی از اين . گذاشته می شدند



12 

 1389خرداد ماه   5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قوه قضاييه درحال بررسي اتهامات رحيمي است
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جــرس
رئيس آميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسالمی، از عدم اجرای 
قانون مجلس مبنی بر معرفی مفسدان اقتصادی، از سوی قوه قضائيه انتقاد آرد و 
همزمان از در دست بررسی بودن پرونده اشخاصی مانند محمدرضا رحيمی در 

  .قوه قضاييه خبر داد
 

وگو با  مقدم نماينده تهران، در گفت به گزارش ايلنا، غالمرضا مصباحی
های دانشجويی در مورد عملكرد  خبرنگاران، ضمن اشاره به نامه يكی از تشكل

اين : ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و زيرسوال بردن عملكرد آن، اظهار داشت
رسانی صحيح از عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد  اعتراضات به دليل عدم اطالع

  .دهم ها حق می از اين جهت به اين تشكل. اقتصادی است
وی با اشاره به اينكه قانون مبارزه با جرم پولشويی در مجلس تصويب شده است 
و قانون الحاق به آنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل نيز از قبل وجود داشت، 

در مجلس هفتم نيز طرح ارائه دارايی مسووالن آشور اعم از : ادامه داد
نمايندگان مجلس، وزرا، مديران آل، ائمه جمعه، استانداران و قضات تصويب 

  .شد اما شورای نگهبان آن را خالف قانون دانست و بحث آن متوقف شد
های  در مجموع فعاليت: رئيس آميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس افزود

بوده است و البته دولت هم آارهای جدی " جدی"مجلس درباره مبارزه با فساد، 
  .در اين زمينه انجام داده است

اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در پاسخ به سوال يكی از خبرنگاران 
در خصوص اتهامات مطرح شده درباره محمدرضا رحيمی، معاون اول احمدی 

اطالع : نژاد، آه از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نيز می باشد، گفت
  .دقيقی ندارم، اما اين مسائل مطرح شده و در قوه قضائيه در حال بررسی است

اين در حاليست که هفته هاست پرونده مفاسد اقتصادی محمدرضا رحيمی، معاون 
اول احمدی نژاد، بدليل حکم رهبری، مورد رسيدگی قرار نگرفته و وی در 

ضرورت مبارزه با "جلسه ديروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجددا ادعای 
  .را، مطرح کرد" مفاسد اقتصادی

الزم به ذکر است بدليل حکم حکومتی ماِه گذشتۀ رهبر جمهوری اسالمی مبنی  
بر توقف پيگيری پرونده فساد مقامات ارشد دولت، هنوز از پيگيری نمايندگان 

مجلس و تاکيد رئيس قوه قضاييه برای رسيدگی به پرونده مفاسد اقتصادی 
 .محمدرضا رحيمی، خبری در دست نيست

محمدرضا رحيمی در مورد پرونده هايی چون بيمه ايران، باند فساد اقتصادی 
مورد اتهام ... خيابان فاطمی، حلقه کرج و مواردی چون مدرک دکترای جعلی و 

 .واقع است

زندانيان سياسي اوين در حمايت از مجيد توكلي دست به 
 اعتصاب غذا زدند

 خبرگزاری هرانا
جمعی از زندانيان سياسی زندان اوين در اعتراض به انتقال دوباره مجيد توکلی  

به سلول انفرادی و در راستای اعالم همبستگی با اعتصاب غذای اين دانشجوی 
 .در بند دست به اعتصاب غذا زدند

يکی از اين زندانيان با اعالم اين خبر به هم ميهن، از رفتار غير قانونی مسئولين 
 .زندان انتقاد کرد و آنها را به تحمل و مدارا با منتقدان دعوت کرد

چهار روز  مجيد توکلی دانشجوی معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری
به سلول انفرادی منتقل  پيش به دليل اعتراض به زدن چشم بند به زندانيان سياسی

 .شد
 .روز به سلول انفرادی منتقل شده است 20توسط نيروهای امنيتی به مدت  او

بر اساس گزارش رسانه ها دستور انتقال مجيد توکلی به سلول انفرادی توسط 
بنابر اين خبرها مجيد توکلی در انتهای هفته . دادستانی تهران صادر شده است

گذشته نامه ای تفصيلی پيرامون وضعيت کنونی ايران نوشته است که اين مساله 
ماموران پس از اطالع از نوشته . باعث واکنش شديد ماموران امنيتی شده است

هم چنين در پی حضور . شدن اين نامه مجيد توکلی را تهديد به قتل کرده اند
نماينده دادستانی در زندان اوين در روز يکشنبه و بحث و جدل مجيد توکلی با او 

به دليل زدن چشم بند به زندانيان، دستور انتقال توکلی به سلول انفرادی صادر 
 .شده است

از وضعيت جسمی  يکی ديگر از اين زندانيان اعتصابی در گفتگو با هم ميهن،
متاسفانه جوانانی چون او که با فعاليت : مجيد توکلی ابراز نگرانی کرد و گفت

های مسالمت آميز و با نشاط انتقاد می کنند به جای درک و تحمل متقابل از سوی 
 .با واکنش تند و ناشکيبايی مواجه می شوند مسئولين قضايی و امنيتی

خردادماه چهارمين روز اعتصاب غذای خشک  5امروز چهارشنبه : او افزود
 .و قطعا در يکی، دو روز آينده حال او رو به وخامت خواهد گذاشت توکلی است

 

 اطالعيه عمومي اعتصاب در شهرهاي اروپا براي لغو اعدام
 
 
 
 
 
 
 
 

 
همانطور که اطالع داريد نيروهای جمهوری اسالمی به طريق برنامه ريزی شدە 

 به اتهام محاربه و ضد خدا فعاالن سياسی و اجتماعی کرد را اعدام می کند
ارديبهشت چهار زندانی کرد و يک زندانی اهل شيراز در زندان اوين  19روز 

اعدام شدند، بدون اينکه در دادگاه آنهارا عادالنه محاکمه کنند، حتی هنوز جسد آن 
قابل ذکر است که هم اکنون . شهيدان هم به خانواده هاشان تحويل داده نشده است

 فعال سياسی کرد حکم اعدام دارند 18در زندانهای ايران 
 اسامی زندانيان سياسی و مدنی کورد محکوم بە اعدام

زينب جالليان، حبيب اهللا لطيفی، شيرکو معارفی، رستم ارکيا، حسين خضری، 
انور رستمی، محمد امين عبداللهی، قادر محمد زاده، مصطفی سليمی، حسن 

طلعی، ايرج محمدی، رشيد اخکندی، محمد امين اگوشی، احمد پوالدخانی، سيد 
 سمی حسينی،سيد جمال محمدی، عزيز محمد زاده و حبيب اهللا گل پـری

 
در حاليکه مادر حبيب اهللا گلپری در حال اعتصاب غذا بسر مي برد و در شرايط 

همانطور دستگاه قضايی جمهوري اسالمی اطالع داده است که . مناسبی نيست
 خرداد حکم اعدام حبيب اهللا لطيفی انجام خواهد شد 17

نفر اعدام شوند، سکوت ما باعث ادامه  18احتمال دارد که به اين زودی اين 
بنابراين ما کمپين ضد اعدام در . جنايات جمهوری ضد انسانی اسالمی خواهد بود

برای  1389خرداد  9و  8 - 2010مه ی  30و  29روزهای شنبه و يکشنبه 
محکوم کردن نسل کشی کردها و همچنين برای لغو اعدام فعاالن سياسی و مدنی 

 اعتصاب غذا می کينم و از همه آزاديخواهان در خواست می کينم در هر کشوری 
 هستند در اين اعتصاب با ما همراه شوند
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 1389خرداد ماه   5

 هرانا؛ يك شهروند در زاهدان اعدام شد
 

 خبرگزاری هرانا
در زندان مرکزی " جمشيد مير"خرداد ماه، يک نفر به نام  4روز گذشته مورخ 

 .زاهدان توسط مقامات قضايی به دار آويخته شد
عنوان شده " تجاوز به عنف"بنا به اطالع گزارشگران هرانا، اتهام اين شخص 

 .است
جمشيد مير، از اهالی شهر زاهدان است که اوايل فروردين ماه سال جاری 
 .دستگير و بنا بر اتهام مذکور توسط دستگاه قضايی به اعدام محکوم شده بود

صدور، تاييد و اجرای حکم نامبرده با توجه به اينکه اکنون صدها نفر در زندان 
های سراسر کشور به صورت بالتکليف به سر می برند، نکته ی قابل توجهی 

 .است
 

تداوم كارشكني مسئوالن در تحويل اجساد اعدام شدگان 
 نوزده اردي بهشت

 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
اردی بهشت ماه پنج  19امنيتی سحرگاه يکشنبه  -پس از اينکه دستگاه قضايی 

زندانی سياسی به نام های فرزاد کمانگر، مهدی اسالميان، شيرين علم هولی، 
علی حيدريان و فرهاد وکيلی را بدون اطالع خانواده و وکيل اعدام کرد، اکنون و 

بعد از گذشت قريب به بيست روز، هم چنان از تحويل اجساد ايشان ممانعت به 
 .عمل می آورد

اين روند تاجايی است که خانواده ی اعدام شدگان نوزده اردی بهشت حتی اجازه 
 .ی برگزاری مراسم سوگواری برای عزيزانشان را نيز نداشته اند

  
چند تن از نمايندگان مجلس با درخواست از ايشان جهت آرام کردن فضا، مانع از 

 .برگزاری تجمع توسط ايشان شدند
به گفته ی همسر فرهاد وکيلی پيگيری های ايشان برای تحويل گرفتن جسد 
 .تاکنون بی نتيجه بوده و مسئوالن هربار پاسخی متفاوت به آن ها می دهند

همسر فرهاد وکيلی در گفتگو با گزارشگر هرانا زمان آخرين مراجعه شان به 
تهران را اواخر هفته ی گذشته اعالم کرده است که مسئوالن به ايشان گفته اند 

 .حدود بيست روز ديگر وضعيت را مشخص می کنند
استنباط خانم وکيلی اين است که به دليل فضای ملتهب کردستان و باتوجه به 

اينکه سالگرد اعتراضات مردمی به نتايج دهمين دوره ی رياست جمهوری در 
 .پيش است، مسئوالن اجساد را تحويل نمی دهند

وی معتقد است همسرش را همان طور که مخفيانه اعدام کرده اند، مخفيانه نيز 
 .در تهران دفن کرده اند

حتی از پيکر بی جان فرهاد و دوستانش نيز هم چون : خانم وکيلی در ادامه گفت
زمان زنده بودن در هراس اند، وگرنه، نه اعدامشان می کردند و نه اين چنين در 

 .تحويل اجساد کارشکنی می شد
در همين زمينه خليل بهراميان وکيل فرزاد کمانگر، مهدی اسالميان و شيرين علم 

ای از راه " درخواست نامه"هولی به گزارشگر هرانا گفته است که بر اساس 
 .قانونی خواستار تحويل هرچه سريع تر جسد موکالنش شده است

وی معتقد است، نمايندگان کرد نيز در اين زمينه تالش خودشان را کرده اند و از 
مسئوالن خواسته اند که اجساد را تحويل خانواده ها دهند؛ هرچند که تاکنون چنين 

 .نشده است
اين وکيل پايه يک دادگستری نسبت به اينکه اجساد اعدام شدگان نوزده اری 

 .بهشت به صورت مخفيانه دفن نشده باشند، ترديد دارد
آقای بهراميان با صدايی محزون در آخرين لحظات اين گفتگو برای گزارشگر 

: و ادامه می دهد!" خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند: "هرانا شعری می خواند
اتفاقی که نبايد می افتاد متاسفانه رخ داده و ديگر تحويل دادن يا ندادن اجساد 

 .آنچنان مشکلی را حل نمی کند

 اعتراض ،بازداشت، مجازات
بعد از حذف اساتيد اقتصاد؛ يك رشته اقتصادي از مقطع 
 كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي حذف شد

 
 خبرگزاری هرانا 

بعد از اينکه بسياری از اساتيد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايی با 
محدوديت های فراوان روبرو و عده ای از آنها حذف شدند اينبار يکی از رشته 

 .های اقتصادی اين دانشگاه حذف شد
به گزارش کلمه، دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايی به عنوان قطب علمی 

اقتصاد توسعه کشور شناخته می شود اما در چند سال اخير و به خصوص يکسال 
اخير اتفاق های فراوانی در اين دانشکده رخ داد که زمينه های محدود کردن 

 .فعاليت اساتيد را فراهم کرد
در اين روزها که نتايج اوليه کنکور کارشناسی ارشد اعالم شده است بسياری از 
داوطلبان مطلع شدند که رشته اقتصاد توسعه و برنامه ريزی از رشته های ارشد 

 .اين دانشگاه حذف شده است
بنا به اخبار رسيده به کلمه، رئيس دانشگاه در اقدامی سوال برانگيز به سازمان 

سنجش نامه ای را ارسال و در آن اعالم کرده است که امسال در اين رشته 
 .دانشجو نمی گيرد

دانشجوی شبانه را  15دانشجوی روزانه و  12هر ساله اين دانشگاه در اين رشته 
 .مورد پذيرش قرار می داد

دی ماه گذشته شايعه انحالل گروه توسعه دانشکده اقتصاد عالمه طباطبايی بنا به 
آنچه رئيس دانشگاه آن را اخالل در امتحانات دانشجويان عنوان می کرد شنيده 

تمام اعضای اين گروه در يک جريان  :شريعتی در آن زمان اعالم کرد. شد
خاص سياسی حرکت می کردند و به دنبال اخالل در امتحانات بودند و می 

 .خواستند امتحانات را برگزار نکنند
تهرانی،  شرکا، علی صادق فر، حميدرضا برادران افرادی مانند محمد ستاری

زنوز، محمود ختايی، صادق بختياری، رضا عاصی، مهدی  بهروز هادی
کيش و خانم ترکيان، اساتيد برجسته بازنشسته شده  جهرمی، محمدمهدی به

طباطبايی بودند که اعالم بازنشستگی آنها اعتراض گسترده  دانشگاه عالمه
 .دانشجويان را در پی داشت

عالوه بر اين هم اکنون دکتر علی عرب مازار از اساتيد اين دانشکده و مشاور 
 .در بازداشت به سر می برد 88دی ماه  7مير حسين موسوی از 

 

صدور حكم دو سال حبس تعزيري براي علي سالم، از فعالين 
 دانشجويي طيف چپ

 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
سال  2دادگاه انقالب تهران علی سالم از فعالين دانشجويی طيف چپ را به تحمل  

 .حبس تعزيری محکوم کرد
علی سالم دانشجوی کارشناسی ارشد پليمر دانشگاه امير کبير، در جريان 

دستگير و بعدها  86آذرماه  12بازداشت های گسترده ی دانشجويان طيف چپ، 
 .با قرار وقيقه از زندان آزاد شد

سال حبس تعزيری در حالی  2به گزارش سايت دانشجويان سوسياليست، حکم 
برای علی سالم صادر شده است که طی روزهای اخير صدور احکام برای 

 .دانشجويان رشد چشمگيری داشته است
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 مصاحبه ها، مقاالت

 ورود نامبارک دوربين ها به دانشگاهها 
  
قدرت يافتن نهاد حراست طی ساليان اخير حوزه خصوصی بسياری از مردم را   

مورد تهديد قرار داد و غم انگيز تر آنکه مراکز علم و دانش نيز از اين تعدی 
 .مستثنی نماند

در . آغاز شد  87نصب دوربين در خوابگاههای دانشجويی تقريبا از اواسط سال  
ابتدا گيت های امنيتی در محوطه دانشگاه تهران نصب شد و به فاصله اندکی پس 

از آن چند خوابگاه دانشجويی از جمله کوی دانشگاه تهران زير کنترل دوربين 
 .های امنيتی رفت که با اعتراض کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت روبرو شد

پس از آن نوبت به دانشگاه شيراز رسيد و خوابگاه دختران و پسران اين دانشگاه  
 .مزين به دوربين های امنيتی شد

ماه قبل از انتخابات جنجالی دهم رياست جمهوری روی داد  7اين اتفاق درست  
و اين ظن را تقويت کرد که آيا نهادهای امنيتی با قصد و برنامه ريزی خاصی به 

 نصب دوربين ها مبادرت کردند ؟
  

 چشم های کنترلی در سفارت خانه ها
نصب دوربين های امنيتی به سفارتخانه های ايران در خارج از کشور نيز  

پس از سرازير شدن عناصر سپاهی به وزارت خارجه و اعزام آنها . رسيده است
تحت عنوان ديپلمات به ديگر کشورها فضای امنتی برای کنترل مخالفان نظام به 

 .آن سوی مرزها نيز تسری يافته است
  

اين امر البته بيشتر به منظور شناسائی ايرانيان تظاهر کننده در مقابل سفارت 
خانه های جمهوری اسالمی صورت گرفته که متعاقب آن نيز پرونده سازی از 

 .سوی وابسته های امنيتی برای برخورد های بعدی انجام می شود
  

 ورود رسمی پليس به فاز پرونده سازی
شناسايی و برخورد با مردم و جوانان از طريق دوربين های امنيتی با اظهار  

نظر های مقامات انتظامی طی روزهای اخير از رسميت بيشتری برخوردار شده 
و کار به جايی رسيده که برای ارعاب مردم علنا اعالم کرده اند که قرار است با 

فيلمبرداری از طريق دوربين های مخفی از بد حجابان برای اين افراد پرونده 
 .قضايی تشکيل دهند

 .اين موضوع را فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعالم کرده است 
ساجدی نيا از تز فيلمبرداری از بد حجابها با عنوان رويکرد جديد پليس امنيت  

شود و فيلم و عكس در پرونده افراد بد  تمام اقدامات مستند مي نام برده و گفته 
گيرد آه آسي نتواند اقداماتش را آتمان آند و اگر به محاآم  حجاب قرار مي

 .قضايي نيز معرفي شد، سند وجود داشته باشد
ها در اختيار ماموران قرار گرفته  اين دوربين :وی در تکميل اظهاراتش افزوده  

شود و در مواردي آه امكان برخورد در محل  و از بدحجابان تصويربرداري مي
 .شوند وجود ندارد با يك نامه به پليس امنيت اخالقي احضار مي

اين اظهار نظر رسمی يک مقام انتظامی حکايت از آن دارد که پليس با توسل به  
و قصد دارد جامعه را در  امنيتی کردن قضايا در صدد کنترل اوضاع بر آمده 

معرض يک نارضايتی گسترده قرار دهد اين در حالی است که مقامات انتظامی 
حتی به ارائه نظر سنجی های مردمی در خصوص ميزان رضايت از مبارزه با 

با اين حال . نيز مبادرت کرده و نتيجه آن را رضايت بخش می دانند   بد حجابی
چنين برخوردهای   پليس نمی گويد که آيا همه آحاد جامعه و جوانان از

 .سرکوبگرانه ای در موضوع حجاب راضی اند يا خير

 پرونده سازي تشديد مي شود؛ تجاوز رسمي به حريم خصوصي
 اميررضا پرحلم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
اين هشداری است که پليس به جوانان ، ! قرار داريد   شما در برابر دوربين

احضار به پليس به . دانشجويان و مردم داده است تا آنها حساب کار خود را بکنند 
پديده جديدی است که پليس امنيت اخالقی آن را در دستور کار  اتهام بد حجابی 
و وعده داده که با بد حجابها برخورد شده و برای آنها پرونده   خود قرار داده

    .قضايی درست خواهد کرد
سابقه ورود پليس به مقوله امر به معروف تنها در دوران حکومت طالبان مسبوق 

مقابله با   به سابقه بوده و اکنون با ورود پليس جمهوری اسالمی به عرصه
جوانان بر سر بد حجابی آن هم با فيلمبرداری و احضاربه نيروی انتظامی، 

 .حکومت ايران در رده دوم بعد از طالبان قرار گرفته است
در معابر ، چهارراهها و اماکن عمومی دوربين های پليس تحرک و جابجايی   

همه چيز به ظاهر آرام است و هيچکس . همه جانداران را زير نظر دارند
 .اما اين تنها ظاهر قضيه است. اعتراض نمی کند 

دامنه نارضايتی ها فراتر از تصورات است و حکومت به جای آنکه دلها را  
تلطيف کند و نارضايتی ها را کاهش دهد به طرز اعجاب آوری به نارضايتی ها 

 .دامن می زند 
. امنيتی شدن فضای کشور و مکانهای فرهنگی ديگر موضوع تازه ای نيست 

شايد تا قبل از اين دولت، اگر کارمندی در محل کارش زير نظر دوربين های 
حراست کار می کرد آن را توهين به شخصيت خود می دانست اما امروز انگار 

 . همه چيز عادی شده است
همه چيز آرام آرام به پيش می رود، نصب دوربين برای کنترل مردم بتدريج در  

حوزه های ديگر توسعه می يابد و اين گونه است که امنيتی ها پيشروی کرده و 
 .اکنون خود را به فضای دانشگاه و خوابگاهها رساندند

  
 نصب دوربين از کجا آغاز شد؟

رخنه عوامل امنيتی به محيط اجتماع بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد شروع  
 .شد

ماجرا با نصب دوربين آغاز می شود سپس تا مرحله پرونده سازی پيش می  
دوربين ها بعضا مخفی نيست و در معرض ديد علنی اعضای يک مجموعه . رود

 .قرار دارد
و يک سال پس از روی کار آمدن دولت نهم يک خبرگزاری وابسته  85در سال  

بکار کرد که برای نخستين بار در يک مجموعه   ملی جوانان آغاز  به سازمان
فرهنگی و اطالع رسانی دولتی دوربينهای متصل به حراست و دفتر مدير عامل 

 .در آن کار گذاشته شده بود
بيشتر کارکنان پس از مشاهده اين وضعيت بالفاصله استعفا دادند اما اين  

 .اعتراض دسته جمعی مانع از آن نشد که دوربين ها جمع آوری شود
کار به جايی رسيد که بعد ها تعدادی از کارکنان اين مجموعه از تشکيل اتاق  

 .بازجويی در طبقه سوم اين خبرگزاری خبر دادند
قضايا به اينجا ختم نشد و به تدريج در برخی نهادهای وابسته به دولت کنترل  

 .های امنيتی ابعاد تازه تری يافت و به امری عادی تبديل شد
تجاوز به حريم خصوصی افراد در چهار سال و نيم گذشته و پرونده سازی به  

منظور محروم کردن افراد از مزايای اجتماعی بدعتی بود که برخالف قانون 
 . انجام می گرفت 

بی قانونی در اين عرصه به قدری باال گرفته بود که مير حسين موسوی در  
ماده ای امام  8سخنرانی های انتخاباتی سال گذشته به کرات با اشاره به فرمان 

دخالت در حريم خصوصی مردم از طريق کنترل های غير قانونی و پرونده 
سازی را گناه و عملی نامشروع برشمرد و جالب تر آنکه رييس دولت نهم در 

مناظره انتخاباتی با مير حسين موسوی با نشان دادن يک پرونده مجعول از 
سوابق زهرا رهنورد تلويحا به مردم نشان داد که پرونده سازی در خون اين 

 .دولت جريان دارد و مورد تائيد دولت است
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شما می گوييد از سال هشتاد و چهار که احمدی نژاد و هاشمی به مرحله دوم 
انتخابات رفتند مسائلی رخ داد که اصالح طلبان همه چيزشان را از دست دادند، 
اما سال گذشته و پيش از انتخابات وقتی برای يک مصاحبه خدمت شما رسيدم 

، »انقالب فرزندانش را می خورد «و از شما سوال کرده بودم بر اساس فرضيه
: شما جزء خورده شدگان هستيد يا خورندگان، شما آن موقع با لبخند پاسخ داديد

من نه جزء خورده شدگان هستم و نه هرگز حاضر می شوم يکی از فرزندان  «
، آيا االن هم همان نظر را داريد يا آن زمان چنين »اين انقالب خورده شود

تصوری داشتيد که علی رغم انتخابات پر اما و اگر هشتاد و چهار می شود به 
  عقب نشينی نيروهای افراطی اميدواربود؟

پس از رحلت امام خمينی ما پيش بينی می کرديم که به تدريج از طرف برخی   
البته اين شرايط نه .اما اين شرايط را پيش بينی نمی کرديم. افراد منزوی شويم

عليرغم اينکه . تنها برای ما بلکه بر بسياری از مردم کشور نيز سخت می گذرد
خورده شدن فرزندان ( آمادگی اين را داشتيم و داريم اما شاهديم که اين شرايط 

برای اکثر قريب به اتفاق نسل اول انقالب رخ داده است آن هم به خاطر   )انقالب
از طرفی اگر . فردی که هم اکنون سکان اجرائی کشور را در دست گرفته است

اين فرد را مردم منصوب کرده بودند غمی نداشتيم و خيالمان راحت بود که اين 
 .شخص وجاهت مردمی و قانونی دارد

  
در دومين سال جنبش فکر می کنيد کجا ها را اشتباه کرديد و کجا ها نقطه قوت 

 و پيروزی جنبش بوده است؟
اگر به . من از رفتار، گفتار و کردارم در اين سال کامال راضی و خوشنودم  

تعبير آنها تندروی کردم، بازتاب برخورد و رفتار خودشان بوده که باعث اين 
من هيچ گاه از آرمان های انقالبی ام جدا نشده ام که دچار افراط . تندروی ها شد
من در اين يکسال بر اساس وظيفه ام در قبال مردمی که حقشان . و تفريط شوم

من در يکی از مناظرات انتخاباتی در سال گذشته . پايمال شده بود رفتار کردم
شبی   .گفتم که برای جهاد آمده ام و آماده پرداخت هرگونه هزينه در اين راه هستم

که کانديدا شدم می دانستم راه دشوار و پر پيچ و خمی را می رويم ولی من بنابر 
ضرورت و برای آنکه نيروهای حزبی پراکنده نشوند بايد در انتخابات شرکت 

 . می کردم
  

ديگران چه؟ هر يک از شما ، موسوی و خاتمی منفردا بيانيه می دهيد و يا 
سخنرانی می کنيد، آيا در دومين سال جنبش انتظار بيانيه دو يا سه نفره داشته 

 باشيم؟
من معتقدم هر يک از افراد بايد کار خود را انجام دهد و البته انجام می : پاسخ 

ليکن در مواردی که نياز به . دهد و بايد فعاليت فردی را حفظ کنيم و ادامه دهيم
البته من برای مورد . انتشار بيانيه های مشترک باشد بايد اين امر صورت گيرد

خاصی پيشنهادی دادم و استقبال شد اما متاسفانه عملی نشد و خودم به تنهايی 
  .اقدام کردم

  
نمی بينيد؟   با اين توصيف ضرورتی برای تشکيل هسته رهبری جنبش

 استراتژی شما برای رهبری جنبش چيست؟ 
اوال اين يک جنبش مردمی ست و رهبر آن مردمند و اين جريان به سمتی می   

قطعا اگر اين جريان . نبض کار دست مردم است. رود که مردم می خواهند
. رهبری بجز مردم داشته باشد، جريان مخالف وی را به سرعت حذف می کند

آقای بهشتی -هنگامی که من و آقای موسوی کميته ای را متشکل از چهار نفر
آقای مقدم از طرف مهندس موسوی و آقای الويری و امينی از طرف من   و

جهت پيگيری و کمک به حال آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات ايجاد کرديم، 
و روانه زندان کردند و   سه نفر از اين چهار نفر را به سرعت بازداشت کرده

در چنين شرايطی تنها رهبری که . کارهايی که بايد انجام می شد به زمين ماند
 .می تواند جريان را هدايت کند، توده مردم است

  
همه روزنامه های منتقد را توقيف کردند، احزاب سياسی را پلمپ کرده اند، به 

عنوان دبير کل يک حزب سياسی چه آينده ای برای جنبش می بينيد؟ با سلطه و 
غلبه ی تمام عيار نظامی و امنيتی در جامعه، جنبش سبز از چه منفذهايی می 

 تواند حضور و زندگی اش را نشان بدهد؟
اين آقايان تحمل يک دفتر . بخش اول اين سوال به سوال قبلی مربوط است  

تحمل اينکه کسی به ديدار من . تحمل روزنامه حزبی را نداشتند. حزبی را نداشتند
قول آنان غير "تحمل چند روزنامه و اندک مجله به . در دفترم بيايد را نداشتند

آنقدر اين جريان حاکم سخيف و ترسو شده است که از . را هم نداشتند" خودی
کسانی که به ديدار من می آيند تعهد کتبی می گيرند که ديگر نبايد به ديدار 

 حضور ما را . حتی مجله ای هفتگی را هم نمی توانند تحمل کنند. کروبی برويد

 با كروبي  يك سال جنبش سبز در گفت و گوي جرس
 مسيح علی نژاد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
در آستانه يکيمين سال انتخابات پر اما و اگر دهمين دوره رياست جمهوری  

انتخاباتی که اگرچه اهداف آن محقق نشد و پيروزی محمود . ايران قرار گرفته ايم
احمدی نژاد به قيمت کشته شدن صدها تن از شهروندان و زندانی شدن هزاران 

تن از معترضان همراه بوده است اما دستاورد بزرگی به نام جنبش سبز داشت که 
    . اينک در آستانه دومين سال خود قرار گرفته است

ميرحسين موسوی، شيخ مهدی کروبی و محسن رضايی، سه نامزد باقيمانده 
، از جمله کسانی بودند که از همان ساعات اوليه شمارش ١٣٨٨انتخابات سال 

به نحوه شمارش آراء و   آراء و اخراج نمايندگان شان از حوزه های رای گيری،
محسن   در اين ميان. نتيجه اعالم شده توسط وزارت کشور معترض بودند

رضايی پس از سخنان رهبر جمهوری اسالمی و تاييد نتيجه انتخابات از سوی 
وی، در برابر اعالم رياست جمهوری احمدی نژاد تسليم شد، اما موسوی و 
کروبی در تمام اين يک سال همچنان بر مواضع پيشين خود پای فشردند و 

  .احمدی نژاد را رييس جمهور قانونی کشور ندانستند
در طی اين يک سال، مواضع و ديدگاه های موسوی و کروبی، دو نامزد  

تنها از طريق   معترض که در راس جنبش اعتراضی مردم ايران قرار داشتند،
بيانيه ها، سخنرانی ها، ديدارها و مصاحبه هايشان با وب سايت های فيلتر شده 

اصالح طلبان در داخل و برخی خبرنگاران رسانه های خارجی بيان شده 
تا کنون هيچ يک از اين نامزدهای انتخاباتی با رسانه های فارسی زبان   .است

  .به گفتگو ننشسته اند  خارج از کشور بنا به هر دليلی
درخواست مصاحبه با هر چهار نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری  

در آستانه سالگرد انتخابات بيست و دوم خرداد، مطرح شده است که تاکنون شيخ 
مهدی کروبی که همواره شجاعانه به اعالم مواضع خود در مواجهه با پرسش 

  .های خبرنگاران اقدام نمود، به اين درخواست پاسخ مثبت داده است
دبيرکل حزب اعتماد   مهدی کروبی، رئيس سابق مجلس شورای اسالمی ايران و 

به   توسط نهادهای امنيتی پلمپ شده است در اين مصاحبه  ملی که حزب او
بر جنبش سبز گذشت، چشم   جرس پيرامون آنچه در اين يک سال  پرسش های

انداز، بيم ها، اميدها و همچنين انتقادهايی که به شيوه رهبری اين جنبش وجود 
 :دارد، پاسخ گفته است

 
اما . گذشت ١٣٨٨ آقای کروبی يک سال از خرداد پر از حادثه و حماسه سال 

خرداد اساسا ماه تاريخی در ايران محسوب می شود، حماسه دو خرداد،مقاومت 
دليرانه سوم خرداد و پس از آن نهضت پانزده خرداد و بعد انتخابات شبهه 

برانگيز و پر مسئله بيست و دوم خرداد که آغازی بود برای شکل گيری جنبش 
آيا اساسا می شود، يک ارتباط منطقی بين اين رخدادها در نظر . سبز مردم
 گرفت؟

خرداد است که به تعبير بنيانگذار نظام، مبدا  15منشاء و پايه ريزی اين انقالب  
ولی چيزی که برای ما . خرداد ماه حادثه هاست. انقالب است و فراموش ناشدنی

به طور مثال حتی بايد . مهمتر است اين است که اين حوادث بايد بررسی شود
انتخاباتی که ما . هم بررسی شود  84انتخابات رياست جمهوری نهم يعنی سال 

اصالحاتی ها در آن سال دولت، دستمان بود و بنا به داليلی که نمی خواهم از آن 
صحبت کنم همه چيز را از دست داديم و نتيجه اين شد که هم اکنون کشور به 

دست اين افراد و جريان بيفتد و اين عواقب و مصيبت های سخت برای مردم و 
  .مملکت پيش آيد
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چه بسا اگر جلوی آن جريان گرفته . فروهرها نيز توسط اين افراد به قتل رسيدند
ليکن بايد جلوی . نمی شد بسياری از افراد ديگر هم به دست اينها کشته می شدند

در جمهوری اسالمی . در زمان شاه جمهوری نبود. اين تند روی ها را گرفت
اما هم اکنون . در قانون حتی رهبر هم مانند تمام مردم است. همه افراد يکسانند

 .کارهايی ناپخته در حال شروع شدن است
  
می گوييد در قانون حتی رهبر هم همانند همه مردم است، پس در مجلس  

خبرگان رهبری دارند چه کاری انجام می دهند ؟ آيا به غير از مداحی کاری 
برای ملت و وظيفه تعريف شده خود در قانون اساسی انجام می دهند؟ چرا 

که منتقد رهبری بوده   بخشی از مجلس  مجلس خبرگان و مديريت آن در برابر
سکوت   اند وقتی با تهديدات و حتی حمالت لباس شخصی ها مواجه شده اند

 کرد؟
زمان امام خبرگان دارای يک مسير و مکانيزمی بود که همانطور که در مجلس   

چهره های ممتاز، شخصيت های درجه اول، مجتهد های مطلق . خبرگان اول
. حضور داشتند، همين خبرگان پس از رحلت امام، آيت اهللا خامنه ای را برگزيدند

سال بعد به دليل تنگ نظری، برای اينکه از ورود برخی افراد به مجلس خبرگان 
جلوگيری کنند، مرجع تاييد کننده صالحيت کانديداهای خبرگان رهبری را از 
مدرسين حوزه های علميه گرفتند و تحويل شورای نگهبانی دادند که خود آنها 

شورای نگهبانی که ناظرينش از فيلتر آقايان جنتی و . منصوب رهبری بودند
قوی ترين اصل . بگذرند ديگر معلوم است سرانجامش چه می شود   امثال او

است که به واسطه رفتارهای اين افراد هم اکنون  108قانون اساسی همين اصل 
بحث افراد و زمان نيست، بلکه . جزو ضعيف ترين اصول قانون اساسی است

چند وقت قبل من نامه ای هم در همين . بحث جايگاه واقعی يک نهاد است
 خصوص يعنی وظايف خبرگان به آقای هاشمی نوشتم 

    
در يک جمله بگوييد احوالتان چگونه بود در هر کدام از اين شب های بحرانی 

 :راهپيمايی های مردم که نام می برم
از موج جمعيت و حضور فوق العاده مردم خوشحال : بيست و پنجم خرداد 

ولی وقتی شب شنيدم که تعدادی در اين مراسم کشته شده اند باورم نمی شد . بودم 
که در جمهوری اسالمی چنين برخوردی با مردم صورت گيرد و بسيار متاثر 

  . شدم
  

 .در آن روز از کشتاری که شد به شدت ناراحت شدم: سی خرداد 
  

خوشحال شدم از اينکه مردم در راهپيمايی اين روز حضور گسترده : روز قدس 
  . ای داشتند

  
من آن روز را به راهپيمايی رفتم ولی جايی جلويمان را بستند و : سيزده آبان 

گاز فلفل به سوی ما پرتاب کردند و در اثر موادی که سوی ما پرتاب می شد 
وقتی به خانه برگشتم شنيدم که تعدادی کشته و . يکی از محافظين من مجروح شد

دستگير شده اند که تداوم اين برخورد شديد برايم قابل باور نبود و با خود فکر 
  . می کردم که چرا با مردم اين گونه برخورد می شود

  
البته آن روز به روضه رفتم ولی در . از همان صبح نگران بودم   :روز عاشورا

همان جا وقتی شنيدم گفته می شود که يکی را از روی پل پرتاب کرده اند و 
. ماشين نيروی انتظامی از روی برخی از مردم رد شده است بسيار متاثر شدم

البته من آن روز بيشتر از اين . تاثر برانگيز تر می شد  اخبار لحظه به لحظه
جهت از اتفاقاتی که افتاده بود متاثر شدم که چرا در روز عاشورا که يک روز 

می نشينند و بايد همواره ) ع(مذهبی است و همه در سوگ شهادت امام حسين 
  . حرمت اين روز نگه داشته شود، دارند مردم را می کشند

  
وقتی . آن روز خودم را برای هر حادثه ای آماده کرده بودم   :بيست و دوم بهمن

گاز فلفل زدند به طوری تا ساعاتی . به ميان جمعيت رفتم حمله شديدی به ما شد 
و تا يک هفته از ناحيه چشم و مشکالت تنفسی   نمی توانستم چشمهايم را باز کنم

وقتی به خانه برگشتم شنيدم که درگيری شده و تعدادی بازداشت . رنج می بردم
اتفاقاتی که روی داده بود . شده اند و خبر دادند که علی پسرم هم بازداشت شده 

وقتی علی آزاد شد و از حادثه ای که برای او روی . بسيار ناراحت کننده بود 
داده بود آگاه شدم بسيار متاثر شدم و باورم نمی شد که با فرزندان اين مرز و بوم 

 با چنين خشونتی برخورد می شود
  

 شما به ديدار بسياری از زندانيان سياسی سرشناس می رويد و ! آقای کروبی

در جلسات عمومی و رسمی تحمل نمی کنند و افرادی را اجير می کنند تا آن  
 .مراسم را بهم بزنند و يا به ما حمله کنند

در پاسخ به بخش دوم سوالتان بايد بگويم همينکه جنبش برای هر مراسم و  
اينکه جنبش تغيير . رويدادی اعالم حضور می کند اين يعنی مبارزه و ادامه راه

از طرف ديگر ما نيز بايد بر روی . را می خواهد اين يعنی زندگی و حضور
حرفی که می زنيم باشيم و به آن عمل کنيم و آماده پرداخت هزينه های آن نيز 

همينکه می بينيم جريان حاکم چه برنامه ريزی هايی را از هم اکنون برای . باشيم
سالگرد رحلت امام در دست تهيه دارد، و يا تدابير امنيتی شديد در مراسم ها و 

اينکه برخی سالگردها را نگذاشتند . نمايشگاه ها نشان از زنده بودن جنبش دارد
کما اينکه از حضور من در . برگزار شود نشان دهنده زنده بودن جنبش است

نيروهای مسلح . ممانعت بعمل آوردند) ع(مراسمی برای شهادت حضرت زهرا
فراوان، چماق و چاقو و آجر و غيره به قدر کافی فراهم کرده بودند تا ازحضور 

همه اين رفتارها يعنی اينکه ما حضور داريم و جنبش . من ممانعت بعمل بياورند
 .پايدار است و پايدار خواهد ماند

  
خب تا کجا به بيانيه صادر کردن و عمل نکردن به الزامات مبارزه می خواهيد 

 ادامه دهيد؟
حرکت و جنبش ما يک حرکت خشونت آميز و . حرکت ما يک حرکت مدنيست  

درکدام بيانيه من سخنی را گفته ام و عمل نکرده ام؟ مگر نه . مسلحانه نيست
اينکه هر کجا که توانستم در ميان مردم حضور پيدا کردم؟ فرزندانم را ممنوع 

دفتر شخصی ام، حزب و . دو مرتبه به منزل من حمله کردند. الخروج کردند
نشريه ايراندخت که متعلق به موسسه همسرم . روزنامه حزبی ام را تعطيل کردند

به يکی از فرزندانم . در قزوين قصد ترور من را داشتند. بود را توقيف کردند
به خود و محافظينم در . حمله و وی را در بازداشتگاه به شدت مجروح کردند

آيا به نظر شما اينها عمل نبوده است؟ تمام . راهپيمايی های مختلف حمله کردند
اما اين جريان حاکم بايد بداند که مهدی کروبی آماده . نزديکانم را بازداشت کردند

  .پرداخت هرگونه هزينه ای در اين راه است
  

يک از خواسته هايی که همواره در همين بيانيه ها مطرح می شود برگزاری 
انتخابات آزاد است، اميدی هست که روزی انتخاباتی که برای مجلس يا برای 

دولت انجام می شود بر پايه نظامهای حزبی انجام شود؟ اساسا فکر می کنيد در 
مقصودم از حزب سياسی، حزبی است که   آينده ای دارد؟ »حزب«ايران مفهوم 

 توانايی اعمال قدرت بر اساس انتخاب مردمی در سطح حکومت داشته باشد؟
اول . اين کار دو مانع سخت پيش روی خود دارد. بايد به دنبال اين کار باشيم 

حاکميت است که تمايل ندارد و دوم خود گروه های سياسی هستند که عادت به 
انجام کارهای تشکيالتی ندارند و بارها گفته ام که يا حزب ستيزند و يا حزب 

در ايران حزبی رفتار کردن بسيار سخت است و نياز به زمان دارد تا ما ! گريز
 .رفتار حزبی و نحوه برخورد با يک حزب را يادبگيريم

  
عنوان قايق نظام در ادبيات جنبش سبز به نام شما ثبت شد، در حالی که ديگران 

بالخره اين . معتقدند اين شما هستيد که داريد از کشتی نظام خارج می شويد
 کشتی يا قايق نظام جمهوری اسالمی به کجا می رود؟

ظرفيتش هم به اندازه همان قايق است و ظرفيت . اين قايق همان قايق است 
اميدواريم . اين قايق تحمل کمترين توفان و بادی را هم ندارد. ميليون را ندارد75

به زودی اين قايق را به کشتی که گنجايش سوار کردن و پذيرش تمامی مردم 
 .ايران را داشته باشد تبديل کنند

  
انصافا وضع زندانها و دادگستری ايران . شما در رژيم قبل زندان بوده ايد

 يا بدتر شده است؟  بهتر
هم اکنون انقالب شده و نيروهای تازه نفس . رژيم گذشته مشکلش فساد بود  

اما به دليل اينکه اين انقالب تبديل به قايق شده . انقالبی بر روی کار آمده است
است و حالت انحصاری پيدا کرده است و افرادی که در اين قايق هستند صرفا 

حکومت را برای خودشان و منافع خودشان می خواهند، برای اينکه مردم را راه 
يک عده قليلی مديريت کشور را در دست گرفته . ندهند، شروع به برخورد کردند

اند و به دليل اينکه توانايی و قدرت اداره کشور را ندارند، سعی در اعمال فشار 
در آن زمان . وضعيت بدتر شده است. بر مردم دارند و فشارها را بيشتر می کنند

هيچ کس درب منزل هيچ يک از انقالبيون تجمع نمی کردند و يا رفتارهايی که با 
برخی از زندانيان مانند آقای نوری زاد داشتند و دارند آغاز انحراف بيشتری 

اين جريان حاکم به دليل اينکه پايگاه مردمی ندارد می خواهد روز به روز . است
همان جريان قتل های . با اعمال فشار بر مردم برای خود وجاهت پيدا کنند

 به طوری که افراد مبارزی چون   به تدريج گسترش پيدا کرده. زنجيره ای
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متاسفانه گاهی برخی تندروی هايی که . شعارهای خود به برخی موارد توجه کنند
در خارج از کشور صورت می گيرد فشارش بر داخلی ها وارد می شود و 
متاسفانه حکومت از اين ابزار در جهت فشار بر نيروهای داخل استفاده می 

ايرانيان خارج از کشور هم اکنون به عنوان رساننده صدای مردم داخل   .کند
کشور به ملت ها و کشورهای ديگر عمل می کنند و اميدوارم شعارهای داخل و 

از طرفی . خارج از کشور نيز به سمتی پيش رود که با هم همسانی داشته باشد
گاها افرادی نفوذی با دادن شعارهای بسيار تند، . بايد مراقب نفوذی ها هم باشيم

. موجب دادن دست آويزی به جريان حاکم در سرکوب جنبش مردمی می شوند
اين حرکت همچنان ادامه دارد و مردم داخل و خارج به تدريج با هم هماهنگ 

 .خواهند شد و البته بايد بدانيم که اين پيروزی نياز به زمان دارد
  

 ١٣۵٧از تاريخ انقالب اسالمی   آزادانديشان در جنبش سبز بخش هايی از اين 
خواهند بدانند که چرا از همان آغاز انقالب، برخی  پرسند و منصفانه می می
های فردی و سرکوبگری سودپرستانه در سخن رهبران انقالبی  خودکامگی  از

شما در افشاگری جنايات پس از انتخابات دهم مردانه پا به ميدان . بازتوليد شد
تر نيز منادی غيرقانونی بودن  نهاديد و حقيقت را فدای مصلحت نکرديد، پيش

ها  برخی تضييقات همچون نظارت استصوابی شورای نگبهان بوديد، اما اين
آن ستمی نيست که سودای انقالب برای ساختن بهشت آرمانی در زمين بر   همه

از رهبری . ی نخست انقالب خواهند پرسيد دهه  از شما درباره. سر ايران آورد
در پاسخ به اين پرسش اگر منصفانه . حواشی آن خواهند پرسيد  امام خمينی و

شوند  و آزاد انديشانه برخورد کنيد بخشی از همراهان جنبش از شما رنجيده می
پرستی و  باختگانی که هنوز قادر به گسستن بندهای شخصيت همان انديشه(

و اگر منصفانه برخورد نکنيد و مصلحت بينی کنيد ) پرهيز از نقدخويش نيستند
نخست انقالب بپردازيد،   های دهه سازی گفتمان امام خمينی و رويه و به منزه

گروهی   کم دو گروهند، اينان دست(شوند  بخش ديگری از جنبش سبز نااميد می
بينند و شايد  که کينه گذشته را بر دل دارند و جز سياهی در آن دوران چيزی نمی

  تاب سخن منصفانه و بازگويی هنر گذشته در کنار عيب آن را هم نداشته باشند،
کوشند تا منصف باشند و در جهت روشنگری و رهايی از بند  و گروهی که می

ميانداری در چنين شرايط سختی فقط از عهده ). ها گام بردارند داوری پيش
نخست انقالب  خواهم بپرسم دهه  با اين توضيح بلند می. آيد رهبران شجاع بر می

های مشکالت  کنيد و چه ميزان از ريشه و رهبری امام را چگونه ارزيابی می
 کنيد؟ ايران امروز را در رفتار و افکار سياسی آن دوران بازيابی می

بايد مشکالت را بررسی کنيم که ببينيم چه بخشی از مشکالت ما مربوط به قديم   
دهه اول انقالب مقاومت، . است و چه بخشی از آن جديدا شروع شده است

من فکر می کنم مشکالت جدی ای که هم اکنون . فداکاری ايثارگری و غيره بود
مثال های زيادی در اين انحرافات . فوت امام پيش آمد  با آن روبرو هستيم پس از

به طور مثال هميشه جلسات خبرگان رهبری در محل مجلس قديم . می شود گفت
اما در اولين دوره پس از فوت امام بر خالف روال هميشه جلسه . برگزار می شد

يا يک دفعه در ميان دوره انتخابات . را در محل حسينيه رهبری برگزار کردند
ديديم شورای نگهبان بسياری از چهره های سياسی و مذهبی را با نام نظارت 

انقالبی که امام بنايش را گذاشت، عده ای آن را از . استصوابی رد صالحيت کرد
در همين . از رحلت امام به بعد تقلب ها آغاز شد. مسيرش خارج کرده اند

انتخابات رياست جمهوری سال قبل که البته انتخابات نبود بلکه انتصابات بود ، 
حدود آراء از قبل تعيين شده بود و آراء هم به شکل جالب توجهی سهميه بندی 

 .شده بود
 .بايد در باب اين موضوع بيشتر بررسی کرد  
  

به هر حال خيلی ها منتقد ديدگاه شما هستند، فکرمی کنيد مهم ترين نقطه 
مشترک شما با نسلی که به نظر می رسد با شما و نسل شما ، اختالف سليقه و 
عقيده و حتی تفاوت ظاهر زيادی دارند چيست که حاال همه در حلقه جنبش گرد 
هم جمع شده اند و حتی با شما به عنوان يک روحانی احساس خويشاوندی می 

 کنند ؟ 
 .  طلب آزادی ، احقاق حقوق شهروندی ، عزت و عظمت ايران  
  

 .با تشکر از شما و وقتی که در اختيار جرس گذاشتيد
  
 

جعفر   به عنوان مثال، شما با خانواده آقای. خانواده آنان دلجويی می کنيد  از
که اعتصاب غذا کرده اند، از نزديک   پناهی، محمد نوری زاد و ديگر زندانيانی

ديدار کرده ايد، در مورد مجيد توکلی که نه سياستمدار است و نه هنرمند، در 
مورد دانشجويان ناشناس و در مورد بسياری از زندانيانی که گمنام مانده اند، 

 چه برنامه ای داريد؟ 
متاسفانه وضعيت زندانيان کمتر شناخته شده، بسيار نگران کننده است، همانطور  

که پيش از اين هم گفتم، بيشتر برای همين منظور کميته ای برای پيگيری 
وضعيت زندانيان تشکيل داده بوديم ، تاسف آور است که همين را هم تحمل 

نکرده اند و اعضای کميته ای که قرار بود به داد زندانيان برسد را هم زندانی 
همواره نگران زندانيانی هستم که خانواده های آنها در شرايط دشواری  .کرده اند

قرار دارند، با خانواده آقای توکلی فعال دانشجويی هم صحبت کرده ام، حق يک 
دانشجو که در چارچوب قانون نقد می کند اين نيست که با زندان جوابش را 

بدهند، با خانواده برخی از زندانيان شهرستان ها تلفنی حرف زده ام، حق مردم 
نيست که با آنها چنين رفتارهايی شود ولی يقين دارم رنجی که خانواده ها و 

  .مادران زندانيان گمنام می کشند، آنها را شايسته تکريم می کند
  

شما در بيانيه های خود برای اثبات خشونت طلب بودن رفتارهای صورت گرفته 
با مردم عادی ، به عکس ها و فيلم هايی اشاره کرديد که حاصل احساس 

اين عکس ها و هزاران عکس و فيلم . مسوليت مردم و شهروندان بوده است 
های ديگر هرگز اجازه پخش در رسانه ملی را نيافتند و حاصل دسترنج 

شهروندان معمولی بود که توسط دوربين موبايل ها ثبت شده و در سايت ها و 
شما اصال . وبالگ ها و شبکه های مجازی مانند فيسبوک و توييتر قرار گرفت

آن فيلم ها را ديده ايد يا با خبر شده ايد از موج ايجاد شده در فضای مجازی که 
در اعتراض به محدوديتی که برای محافظان شما به وجود آورده بودند، 

داوطلبانه کمپين راه انداختند و نوشتند که حاضر هستند محافظ شيخ   جوانان
ميرحسين موسوی باشند؟ در مجموع می خواهم نظرتان را   مهدی کروبی و يا

در مورد جنبشی که توسط شهروند روزنامه نگاران در زمينه اصالع رسانی از 
  . خشونت های خيابانی و همدلی های نمادين به راه افتاده است بدانم

بله و متاثر و شرمگين می شدم از اينکه اين گونه برخوردهای خشونت آميز در  
جمهوری اسالمی صورت می گيرد، چرا که در زمان حکومت فاسد شاه با مردم 

بارها در نامه هايی که نوشتم در اين باره تذکر داده . اين گونه برخورد نمی شد 
البته در آن زمان فيلم هايی هم از کسانی که شکنجه شده بودند تهيه کرديم که . ام 

در آن زمان قبل از آنکه اين بچه ها جلوی دوربين حرفی بزنند من به آنها تاکيد 
می کردم که برای خوشايند ما حرفی نزنند بلکه همواره خدا را در نظر بگيرند و 
بدانند که دادگاهی هست که در محضر او هيچ چيزی پنهان نمی ماند و هر فردی 

وقتی بدن سياه و کبود آنها را می ديدم . مسئول و جوابگوی اعمال خود است
بسيار دلم می سوخت و متاثر می شدم که با مردم آن هم برای اعتراض به نتيجه 

نه می خواستيم سند سازی کنيم و نه   .يک انتخابات چنين برخورد شده است
اينکه آنها را به جايی تحويل دهيم ، از اين فيلم ها دو نسخه تهيه می کرديم که 

يک نسخه آن را به دستگاهی که قرار بود به موضوع رسيدگی کند می داديم و 
نسخه ديگر را برای خودمان نگه می داشتيم تا چنانچه در آينده آنها تحت فشار 

البته اين . قرار گرفتند تا حرفهايشان را تکذيب ما حرف های آنها را داشته باشيم 
ايجاد وحشت چندان هم بی مورد نبود چرا که بعدها برخی از آنها را آنقدر تحت 

فشار قرار دادند تا حرف هايشان را تکذيب کنند که تعدادی هم به خاطر اين 
فشارها مجبور شدند تا از کشور خارج شوند و عده ای هم با احساس ناامنی که 

  .بر زندگی شان حاکم شد، به ناچار از پيگيری قضيه منصرف شدند
و اما در مورد اتفاقاتی هم که برای محافظان به وجود آوردند، طبيعی  

وقتی شنيدم برخی از جوانان چنين پيشنهادی داده بودند خوشخال شدم ولی   است
من هيچ گاه نمی خواستم به کسی زحمت بدهم و هر جا می خواستم بروم با 

از طرفی من تشکر و سپاس خودم را از اين فرزندان و . فرزندان خودم می رفتم
جوانان عزيز به خاطر همه تالش هايشان برای سربلندی کشور دارم و از خدا 

 می خواهم خوشبختی و سالمتی هميشه در مسير زندگی، همراه شان باشد
  
سوال بعدی من در مورد جنبش اعتراضی شکل گرفته شده توسط ايرانيان  

خارج از کشور است، رهبران جنبش سبز برای ساماندهی نيروهای داخل و 
خارج کشور هيچ برنامه ای ندارند؟ چرا سرمايه عظيم همه ايرانيان را در اين 

 مبارزه وارد نمی کنيد؟
ايرانيان خارج از کشور هم به تبع آن از . در داخل کشور جنبشی به راه افتاد  

تالش ها و اقدامات ايرانيان خارج از کشور قابل تقدير . اين جنبش حمايت کردند
من در اينجا از . است اما گاهی بايد شرايط داخل را هم بايد در نظر بگيرند

 ايرانيان خارج از کشور می خواهم که در بيان درخواست ها، توقعات و 
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ادامه اين پرونده سازی ها موجبات اخراج . تتيجه مشروطی وی آغاز کرده بودند
 .وی رادر شرايطی که او در زندان به سر می برد فراهم آورده است

  
 ادامه بازداشت دانشجوی المپيادی

زندان  209زادگان، دارنده مدال طالی المپياد ادبی، هم چنان در بند  عبداهللا يوسف
اين دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد .اوين در بازداشت به سر می برد

رشته حقوق دانشگاه عالمه، بيش از هفتاد روز است که بازداشت شده و در دو 
. هفته اخير از حق مالقات و تماس تلفنی با خانواده خويش نيز محروم گشته است

زادگان به مسئوالن و امنيتی و قضايی  رغم مراجعات مکرر خانواده يوسف علی
در مشهد و تهران، هنوز اطالع دقيقی از علت بازداشت اين دانشجوی نخبه و 

تداوم بازداشت انفرادی وی به دست نيامده و خانواده وی همچنان در بالتکليفی 
 .برند کامل به سر می

 خطاب به رياست قوه   دانشجوی المپيادی با امضای نامه ای ١٨۵پيش از اين 
 .بودند  زادگان شده قضاييه خواستار آزادی فوری عبداهللا يوسف

  
 نخستين سالگرد درگذشت کيانوش آسا: دانشگاه علم و صنعت

عده ای از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، با صدور بيانيه ای به مناسبت اولين 
، ضمن گرامی داشتن ياد و خاطره وی، اعالم "کيانوش آسا"سالگرد درگذشت 

 .کردند که روز يازدهم خرداد ماه در محوطه دانشگاه تجمع خواهند کرد
شود؛  خرداد نزديك مي 22سالروز آودتاي : "در بيانيه اين دانشجويان آمده است

. ها، روزهايي آه يادآور خاطراتي است شيرين و تلخ سالگرد عروج آيانوش
آذر، روز  16آبان،  13خرداد، روز قدس،  30و  25، 22سالی پر حادثه با 

سال صبر و  1389اکنون سال . را پشت سر گذاشتيم... بهمن و 22عاشورا، 
 ."ها و مطالبات است استقامت برای رسيدن به خواسته

اين بيانيه با اشاره به فشارهای وارده به دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، چنين 
علم و صنعت هم اين روزها با تمام وجود و در کنار باقی ملت، : "ادامه می دهد

پويا شريفي، حميدرضا (تن از ياران دبستاني  4اخراج : آند درد را حس مي
، بازداشت و زنداني آردن فعالين، )صحرايي، علي اسدالهي و سجاد درويش

از يک طرف . احضار و تهديد دانشجويان و اخيرا فشار به اساتيد دگرانديش
های آزادانديشی ميشود و از طرف ديگر شاهد عکس جريان  صحبت از کرسی

حمله اوباش به دانشجويان در علم و صنعت در . ها هستيم آزادانديشی در دانشگاه
شود همخوانی  ها با آنچه عمل می دی ماه، کدام نشان از آزادانديشی دارد؟ گفته 8

ی حذف و کنار گذاشتن اساتيد دگرانديش از سوی حاکميت با دقت  ندارد و برنامه
ها تعطيل ميشوند، دانشجويان  های اسالمی دانشگاه انجمن. شود گيری می پی

دگرانديش اخراج و تسويه ميشوند و هرگونه اظهار نظر خالف ميل حاکميت، 
 ."شديدترين برخوردها را در پی دارد

دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت با اشاره به رخ دادهای اخير، اعالم کرده 
ما دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت نه تنها در شهادت مظلومانه : "اند

هاي دسته  ما اعدام. هاي ريخته شده عزاداريم آيانوش آسا، آه در سوگ تمام خون
کنيم و ريختن خون  جمعي و عدم شفافيت روند دادرسی و محاکمات را محکوم می

چگونه شد . دانيم بار می هاي سياسي را تاسف گناهان به منظور تسويه حساب بي
خرداد و روز  30های کوی دانشگاه، کهريزک،  که قوه قضاييه از عامالن جنايت

های فساد گسترده و  گذشت؟؟ اين چه مصلحتی بود که پرونده... عاشورا و
وقتی قوه قضائيه ! خواری در سپاه و دولت به راحتی باز نشده، بسته شدند؟ رانت

از طرفداری مظلومان، به سمت طرفداری از صاحبان قدرت و مکنت بلغزد، 
مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام 

 ."قضايی گرفت
ما دانشجويان سبز دانشگاه علم وصنعت، يک بار : "اين بيانيه چنين پايان می يابد

به ياد آيانوش آسا لباس سياه به تن ميكنيم و  1389خرداد  11ديگر در روز 
آييم و با حرکت به  در برابر دانشكده مهندسی شيمي گرد هم می 12راس ساعت 

شعار مرگ نخواهيم . زنيم ها را فرياد می سمت پارک شهيد آسا، زندگی کيانوش
ها را خرج  ها خواهيم آشيد آه خون آيانوش داد و حضور سبز خود را به رخ آن

زنيم و با  اين بار نيز مانند دفعات قبل، سبز بودنمان را فرياد مي. دوام خود آردند
گيريم که گلوله را با گل پاسخ  حذف حرآات احساسي و شعارهاي خشن، ياد می

دانيم تا روزی که زورمندان کم خرد، که دارای غرور و توهم هستند  ما می. دهيم
و قدرت خود را در محروميت و تحقير انسان ميدانند و از سياست، جز سرکوب، 

دخالت، تحميل، تحقير و تطميع چيزی نميدانند، بايد جشن پيروزی کلمه بر 
شمشير را به تأخير انداخت؛ اما حرکت خرامان و شکوهمند تاريخ بشری به 

 ."سوی آزادی و آزادگی است
 

 فشار بر دانشجويان ادامه دارد
  !خنديدن ممنوع: دانشگاه شيراز

 حسين محمدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روز آنالين
سايت های خبری اعالم کرده اند که براساس آيين نامه انضباطی تدوين شده در 

دانشگاه علوم پزشکی شيراز، خنديدن با صدای بلند و بحث و شوخی در محوطه 
تدوين چنين آيين نامه ای نخستين بار است که در . اين دانشگاه ممنوع شده است

بند به  23فصل و  7اين ايين نامه در . سطح دانشگاه های کشور اتفاق می افتد
 .دانشجويان اين دانشگاه ابالغ شده است

در اين آيين نامه عالوه بر مواردی مانند الزام به پوشيدن لباس های آستين بلند و 
گشاد و ممنوعيت استفاده از تی شرت برای آقايان و مانتو با رنگ تند برای خانم 
ها به موارد ديگری همچون بلند نبودن ناخن ها، استحمام منظم، کوتاه بودن موی 

سانتی متر و نوک تيز اشاره  ٣آقايان و عدم استفاده از کفش با پاشنه بلندتر از 
 .شده است

، مواردی ذکر شده که از "رفتار"اين آيين نامه با عنوان  ۶همچنين در فصل 
جمله آن می توان ممنوعيت بحث و شوخی و خنديدن با صدای بلند در آسانسور، 

 .را نام برد… کافی شاپ و 
در فصل پايانی آيين نامه دانشجويان تهديد شده اند در صورت تکرار تخلف به 

 .کميته انضباطی ارجاع داده می شوند
نشان می دهد که اگر چه اين آيين نامه به تازگی دانشجويان " روز"پيگيری های 

. ابالغ شده، اما تاريخ تدوين و ابالغ آن حداقل مربوط به سه ماه قبل است
مديريت دانشگاه در اين مدت، عمال اين آيين نامه را با توجه به اعتراضات 

 .دانشجويان اجرا نکرده است
، به دنبال ديدار رياست اين "روز"در عين حال براساس ديگر خبرهای رسيده به 

دانشگاه با دانشجويان، عده ای از دانشجويان بسيجی نسبت به وضعيت نامناسب 
اين افراد که عده ای غيردانشجو نيز در ميان آن ها . اين دانشگاه اعتراض کردند

ديده می شد، با پخش شب نامه و سر دادن شعار خواستار آن شده اند که مسووالن 
 . اين دانشگاه، آيين نامه فوق الذکر را اجرا کنند

اين افراد با اعتراض به نوع پوشش دانشجويان، خواسته اند با مواردی هم چون 
و موارد اين چنينی " استعمال سيگار، اختالط های نامناسب و غيرضروری"

 .برخورد شود و مسووالن افراد خاطی را به کميته انضباطی معرفی کنند
گفته می شود پس از اعتراض اين افراد، برخی نهادهای بيرون دانشگاه بر 

 .مسووالن فشار آورده اند تا ايين نامه فوق الذکر را اجرايی کنند
  

 اخراج يک دانشجوی زندانی: دانشگاه بوعلی
آن گونه که مسووالن دانشگاه بوعلی سينای همدان اعالم کرده اند، محمد 
 .صيادی، از دانشجويان در بند اين دانشگاه، از دانشگاه اخراج شده است

حکم اخراج دبير سياسی سابق انجمن اسالمی دانشگاه بوعلی، در حالی صادر 
برخی منابع . ماهه زندان خود است 36شده که وی مشغول گذراندن محکوميت 

دانشجويی اعالم کرده اند که مسووالن دانشگاه بوعلی سينای همدان، ضمن 
انتشار غير رسمی اين خبر در سطح دانشگاه، در حال سپری کردن مراحل 

 .اداری اخراج اين دانشجوی دربندند
يکی از فعاالن دانشجويی دانشگاه بوعلی می گويد که در دو ترم آخر قبل از 
دستگيری محمد صيادی مسووالن دانشگاه تالش خود را برای پرونده سازی 

 در کارنامه اش و در 0.25آموزشی بر عليه اين فعال دانشجويی با درج نمرات 
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ما فقط به اين جنبه توجه داريم آه من ). ١.(رساند هگل به غايت اعتاليش می
چون عامل يا پايگاه يگانگی حالها و تصورات و افكار هر آدم ناظر بر امور 

به اين معنا بايد گفت آه آدميت هر آدم به من اوست مگر آسانی آه دچار . است
گفتيم در حدی آه اين يگانگی . اختالل شديد روانی و چندگانگی تشخص هستند

آيد،  شخصی به صورت من در هر آدمی وجود دارد، يا هر آدمی در آن گرد می
مثال . يابد ای اخص تعين می ی من با جز خودش آه جهان او باشد به گونه رابطه
اش دارد و اعمش  ست آه رييس يك اداره با اداره ای اش نوع رابطه جزيی
ترش اينكه هر مسيحی مؤمن  مثال آلی. ای آه هر آدم با امور روزمره دارد رابطه

از طريق عيسی در مِن خود فرزند خداست، چنانكه هر مسلمان مؤمن به وحی و 
سبب  ست آه من مسيحی و من مسلمان به در اين گونه هستی. امر محمدی عبد خدا
  .شوند ی جز من، نافی يکديگر می شان با خدا، بمنزله نوع اخص رابطه

 
ناميم از دور آشنا شديم،  ی هستی آنچه من می اآنون آه با مشكل محتوا و گونه

اگر بنا را بر اين بگذاريم آه آدم بايد در آزادی . توانيم به من اسالمی بپردازيم می
و نظم پرورش يابد، نه در جبر و قهر، بايد ديد آه من اسالمی چنين امكانی به او 

تا آنون . شود دهد اين من چگونه ساخته و پرداخته می و اگر نمی. دهد يا نه می
ايم آه اسالم هرگز قادر به دادن چنين امكانی نيست، برای اينكه  بارها نشان داده

اسالم يعنی تسليم محض به خدايی آه نخست و هميشه در : ذاتًا عاری از آن است
ی توحيد، نبوت محمدی، قرآن و وعد و وعيدش مطلقًا مريد  ارآان چهارگانه

اش خود رأی باشد نه هرگز وابسته و  مريد مطلق آن است آه در اراده. است
هرچه هست و به هرگونه آه هست هميشه از پيش وابسته و مشروط : مشروط
هرگونه تصور مقابله . ست قهار نام کالمی و عرفانی چنين خدايی. ی اوست اراده

اگر چنين است پس من آه . با چنين خدايی بايد برای من اسالمی امری محال باشد
دهد يا به سبب  شدنش از دست می حتا امكان چنين تصوری را با مسلمان

تواند در برابر اين خدا قرارگيرد؟  گونه می آورد، چه بودنش به دست نمی مسلمان
اسوالد اشپنگلر آه . به هيچگونه، يا فقط در تسليم اسالمی، يعنی در بی من بودن
نامد ـ و  يی می بينش ايرانی و اسالمی را نيز اصطالحًا جادويی يا مغاره

ست آه برايش آل جهان به مشيت الهی ميان آغاز و  گونه بينشی منظورش آن
پايانی معين و محتوم جريان دارد و زندگی آدمی در رباط سحرآميز اين آغاز و 

گذرد ـ مباينت من اسالمی و آزادی را به درستی ديده و  پايان همچون برزخی می
اسالم يعنی محال بودن من بعنوان نيروی «: به همين معنا و منظور گفته است

هر آوششی آه بخواهد به قصد و نظری خود ). تأآيد از من(آزاد در برابر خدا 
اما محال بودن يا نيستی من فقط ). ٢. (»ساخته در برابر خدا بايستد معصيت است

من اسالمی در نسبت با . در صورتی معنا دارد آه آزادی را بنياد هستی من بدانيم
منتها اين  .اش آه هستی آن است شود، نه در محكوميت اسالمی مِن آزاد محال می

تر و  محكوميت و عبوديت در برابر سطوت خدای اسالمی از هيچ هم هيچ
اشد . مسلمانی در برابر هستی خدا يعنی نابودگی مطلق. گردد تر می نيست

مثًال وجوب . مجازات، حداقِل محكوميت هر عرض اندامی در برابر اين خداست
ست آه من خود را در اين  ی ا آورده قتل مرتد در اسالم، آيفر منطقی آدم اسالم

خواهد آن را  دهد و سپس با سرآشی در برابر اين تسليم می تسليم از دست می
تابد و  مرتد، يعنی آن آه از دين و خدای اسالمی روی برمی. بازيابد و آزاد سازد

گرود، به اين  گرود يا به هيچ دين و خدای ديگر نمی به دين و خدايی ديگر می
القتل است آه با آزاد ساختن من خود از چنگ  واجب »منطق اسالمی«جهت در 

آردنش خدای اسالمی  آورد و با هست دينيت اسالمی آن را از نو به هستی در می
اين هست آردن من و . آند را آه موجب نابودی من او بوده است، نيست می

در : آند نيست آردن خدای اسالمی، رفتار درونی مرتد را از دو سو متعين می
من . اش، و در نفی خدايی آه من او را تا آنون تحليل برده است اثبات من بازيافته
. های درونی و برونی خود محكوم خدا و رسول اوست ی سوی اسالمی در همه

التفكر است، بلكه  ، چون آزاد نيست، نه فقط در نهاد خود ممنوع»موجودی»چنين 
شناسد و به سبب وحشتی آه از اين ناشناخته دارد بدان آينه  اساسًا تفكر نمی

تفكر در واقع ثبات وجودی او را در مأمن خدا و رسولش آه از او جز . ورزد می
اش را آه در تسليم اسالمی به  آند، خواب دينی اطاعت انتظاری ندارند تهديد می

سازد، بندهايی را آه وی وجودًا بدانها و در  دهد پريشان می او هويت و ايمنی می
گيرد، زير پايش را خالی  گاهش را از او می گسلد، تكيه آنها آويخته است می

گردد، خودی آه هرگز قادر به نگهداری  آند و موجب سقوط او در خودش می می
چنين . او نيست، برای آنكه اين خود هميشه به نيروی ديگری نگهداشته شده است

. منی هرگز از آزادی برنيامده تا بتواند خود را بدان و در آن برآورد و نگهدارد
برای اينكه آزادی بتواند من را ميسر آند، برای اينكه من بتواند خود را آزاد 

اين آزادی . سازد و آزادی را بسازد، آزادی بايد با فكر آغاز شود و فكر با آزادی
گوييم، پيش از آنكه آزادی فردی، اجتماعی و سياسی باشد، در  آه از آن سخن می

 ی اين آزادی هميشه  نشانه. اصل آزادی خصوصی و شخصی فكر است

 مشكل پديداري من در اسالم 
 آرامش دوستدار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

جوانه زدن و شکفتن نيروی انديشيدن در ما تازه آغاز آار خواهد بود، آغاز 
پرداختن به آنچه پهنه و ژرفايش را هزارسال پيش فردوسی به ما نشان داده 

ای آه در تاريخ فرهنگ  ی فردوسی از هر دانسته و گفته اين دانسته و گفته .است
تر و به همين معنا و سبب نيز خطيرتر و خطرناآتر  ما برآمده پر زورتر و عميق

سرگذشت به معنای آنچه در . است، برای اينكه سرگذشت آليت فرهنگی ماست
مان همچنان  ی ايرانی از نهاد اسالم بر ما گذشته و در اين پايان امروزی گهواره
اين آار يعنی رو در روی دينيت ايرانی و بينش دينی اسالم ايستادن، . زييد باز می

ست  ی اسالمی يعنی با توحيد، نبوت، قرآن و وعد و وعيد آه در واقع تربيع دايره
و اين وحدت چهارگانه در آلش ناظر بر چيست؟ بر آدمی و . رو شدن روبه

بنابراين مشكل و . نامد جهانش، و اين آدمی آيست؟ آن است آه خود را من می
ی  ی بسيار ساده های مختلف در واژه ست آه به گونه غامض اصيل در منظوری

توانستم در اينجا به غامضی آه  من نه قصد اين را دارم و نه می. من نهفته است
اما ناچارم نگاهی از دور بر آن بيفكنم تا مشكل . من نام دارد موضوعًا بپردازم

من را در جهان اسالمی اندآی بشناسيم، تا ببينيم چگونه است آه در جهان دينی و 
من در واقع به نحوی هستی . گردد اش تفكر ممتنع می خصوصًا در نوع اسالمی

ی نيروها  توان چنين گفت آه منظور از هستی مجموعه از اين ديد می. آدمی است
دهند، يعنی  ست آه فقط در يگانگی خود به آدمها تفرد و تشخص می و آششهايی

تفرد يعنی احوال جورواجور خود را در يگانگی . آنند آنها را فرد و شخص می
مثًال وقتی يك افغانی خود را . گونه از ديگری متمايز شدن خويشتن يافتن و بدين
ای از هستی من  آند نه ترك يا ايرانی، اين من اوست، يا گونه افغانی احساس می

ی  وقتی يك عاشق احوال عاشقانه. سازد اوست آه چنين احساسی را از آن او می
شناسد، يك مادر خود را در احساس مادری خويش باز  خود را از آن خود می

آند، يا  اش احساس می يابد، يك مؤمن خود را مرآز استغراق و انجذاب ايمانی می
ی اين  داند و همه يك عارف وصال الهی را در نابودگی تشخص خود می

گونه آه  ی هستی خود عاشق، مادر، مؤمن و عارفند و جز اين نامبردگان در گونه
اين گونه مالحظه و انديشه . توانند باشند، با من آنها سر و آار داريم هستند نمی

خواهد و  ترين معنايش ممارست فلسفی می ی اول به وسيع آردن در من در وهله
اش خود را بپايد تا به   از دور شبيه اين است آه آدم بخواهد در رفتارهای روزمره

من به اين معنا وحدت و . چگونگی ارتباط و معنای آلی و واحد آنها پی برد
ی هستی هر آدم است در برابر آثرت و تغيير جهان او و هر آدمی  گونه مرآز ثقل

از چند مثال باال اين نيز . پيوسته در اين وحدت و مرآز ثقل هست و پايدار است
اش بر   ای رابطه با جز خودش هست، يعنی هستی آيد آه مِن هر آدم در گونه برمی

آند، عاشق با آنچه او را  افغانی با آنچه او را افغانی می. ست ای مبتنی چنين رابطه
را ما اصطالحًا  »آنچه«و اين . آند آند، مادر با آنچه او را مادر می عاشق می

ی هر آدم با دنيا يا جهان  ی رابطه گونه: توان گفت بنابراين می. ناميم دنيای من می
سازد و  ی دريافتش از آن، هستی او را چون من ممكن و متعين می خودش يا گونه

در . ی احوال و تصورات گوناگون اوست ی يگانه آننده در عين حال از پيش پايه
ی  ست آه در تفكر فلسفی دوره ای حدی آه اين من خود و جهانش را بشناسد مسئله

شود و با اين آغاز، اما در بعدی ديگر  نوين اروپا نخست برای دآارت مطرح می
آليسم آلمانی در پی آانت و در تعارض با او  تر، بغرنج اساسی تفكر ايده و پيچيده

آليسم آلمان  اينكه دآارت و سپس ايده. گردد، يعنی برای فيشته، شلينگ و هگل می
اند در اين جا موردی ندارد و در مالحظات ما نيز  در اين زمينه چه انديشيده

توان دانست آه در محتوا و  اما به هرحال اين را می. توانست وارد باشد نمی
اش با جهان و نيز در  ی هستی من، يعنی در بغرنج بزرگ آدمی در مواجهه گونه

 انديشد و اين انديشيدن را در فكر  آليسم آلمان می راه حل اين بغرنج خصوصًا ايده
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سال پيش، آخوندزاده در کتابش از نقد  ١۵٠مثًال . حرف می زنيم... قانون، نقد و
ولی تا به امروز انديشه ی انتقادی و نقد در مفهوم بنيادينش در . سخن گفت

ممکن است ما صدها نوشته در اين زمينه . فرهنِگ تاريخی ما جا نيفتاده است
داشته باشيم اما بنياد تفکر انتقادی، حّتی در نظام آموزش و پرورش و سيستم 

سال پيش از آزادی سخن می گوئيم ولی  ١۵٠ما از . دانشگاهی ما جايی ندارد
شما اگر به غرب بنگريد، . بنيادها و نهادهای آزادی در جامعه ی ما غايب است

می بينيد که اگر امروز کسی در غرب از آزادی سخن می گويد، آزادی حضور 
اما ما در غيبت . مادی دارد و بنيادهايش در جامعه ی غربی تضمين شده است

شما به جامعه ی امروز . اين مشکل تاريخی ماست. آزادی از آن سخن می گوئيم
ايران و به خواست های آن نگاه کنيد، بنيادی ترين خواست هايی که ما امروز در 

پی اش هستيم، چندان تفاوتی با خواست هايی که پدران و مادرانمان در زمان 
استمرار همين خواست ها نشان دهنده ی اين . مشروطه، بدنبالش بودند، ندارد

اين طبيعی است، . است که ما نتوانسته ايم خيلی از اين خواست ها را بنيادی کنيم
چراکه ما از تمدن و فرهنگ ديگری بوديم و غربيان از يک فرهنگ و تمدن 

باز آوردن اين مفاهيم به جامعه مان و شناختن آنها کار و زحمت می . ديگر
ساخت بنيان های اين مفاهيم در جامعه به تالش های مستمر و مهم تر از . خواهد

 . آن به خواست و آگاهی مّلی نياز دارد
اگر ما بتوانيم اين مسائل را در جامعه مطرح کنيم، توانسته ايم مقدمات انديشيدن 

چراکه تا مسئله ای مورد انديشه و فکر قرار نگيرد، پنهان و . را فراهم کنيم
ولی وقتی که مسائل انديشيده می شود و بر سر آنها تفکر می . ناشناخته می ماند

شود و به بحث در می آيد کم کم وجدان جامعه را برانگيخته و وادار می کند که 
 . بر سر مسائلش بينديشد و ببيند اين مشکالت را چگونه بايد حل کند

 
مطرح کرده ايد، نقِش " مشروطه ی ايرانی"مهمترين بحثی که شما در  -لقمان 

به نظر . روشنفکراِن مشروطّيت در تقليل مفاهيم مدرن و بدفهمی تاريخی آنهاست
يا به گفته " تقليل گرايی"شما چرا روشنفکران آن دوره به تعبير شما وارد فرايند 

 شدند؟ " پروژه گرته برداری"ی چنگيز پهلوان 
روشنفکران ايرانی . تقليل گرايی با گرته برداری دو چيز متفاوت است -آجودانی 

از يک جهت چون در بستر فرهنگی ديگر باليده بودند، نمی توانستند مفاهيم 
. غربی را آنچنان که در تجربه ی فرهنِگ غربی فهميده می شد، درک کنند

بنابراين در ذهن آنان، خود به خود آن مفاهيم تقليل پيدا می کرد و اين مفاهيم با 
آنکه کجدار و مريض، مبهم يا نادرست فهميده می شد، آن فهمی هم که با اين 

ذهنّيت حاصل می شد، هنگامی که می خواست در جامعه ی ايرانی مطرح شود، 
: چراکه دو استبداد جلوی اين تفکر مدرن، جان سختی می کرد. دچار مشکل بود

اين دو استبداد دست . يکی استبداد سياسی و بدتر از آن ديگری، استبداد دينی
بدست هم، باعث می شدند که هنگامی که روشنفکر ايرانی می خواست حّتی 

مطالبی را که تا حدی فهميده به جامعه ی ايران منتقل کند، آگاهانه آن را به لباس 
ميرزا ملکم "مثًال . ديگری درآورد و يک مرحله ی ديگر، اين مفهوم را تقليل دهد

مفهومی بنيادی و دارای ريشه های تاريخی ِی  -درباره ی آزادی بيان " خان
اين همان امر به معروف و نهی از : می گويد -بسيار گسترده در فرهنگ غرب 

 . منکر است
ببينيد، اين موضوعات را ما بايد بفهميم که اگر تاريخ را آنچنان که اتفاق افتاد، 
ببينيم و آن را اخالقی نگاه نکنيم و حرکت ما در اين راستا باشد که تحليل کنيم، 

آنگاه پی خواهيم برد که روشنفکراِن ما . مسئله ی ما چيز ديگری خواهد شد
آنی می پرسيم چرا تقليل دادند؟ و آنوقت اساسی ترين . مفاهيم را تقليل دادند

تقليل دادند، چون دو استبداد دينی و سياسی به مانند سّد . مسائل ما چهره می نمايد
سکندر در برابر اين انديشه ها ايستاده بودند و ما برای اين ايستادگِی سّنت استبداد 

دينی و سياسی در برابر مدرنيته و مدرنيزاسيون، صدها سند و شاهد آشکار 
 . داريم

 
بی هيچ _اصًال آيا گفتمانی که بر پايه ی مفاهيم دوره ی روشنگری اروپا  -لقمان 

با (شکل می گرفت، می توانست جايگاهی در جامعه ی ايران _ دخل و تصرفی
 داشته باشد؟ ) آن محدوديت های تاريخی و اجتماعی

هنگامی که نمی توانست جايگاهی . اصًال بحث من بر سر همين است -آجودانی 
 . در جامعه ی ايران داشته باشد، بايد به دنبال داليل آن بگرديم

 
پس شما بر اين نکته تاکيد می کنيد که آنان ناچار بودند و راه ديگری  -لقمان 

 نداشتند؟ 
چراکه . يک ناچاری، ناچاری فرهنگيست. ناچار بودن دو مرحله است -آجودانی 

آنان در بستِر فرهنِگ ديگری باليده بودند و اصًال نمی توانستند آن مفاهيم را 
 اين خودش يک . آنچنان که در بستر فرهنگ غربی شکل گرفته، درک کنند

تواند با هر مانع و رادعی  ديناميسم درونی پرسش است آه به نيرويش من می
آزادی . ی خصوصی و شخصی فكر درافتد و آن را در هم شكند، نخست درحوزه

گردد، آنچنان ضرورت درونی انديشيدن است آه  آه با و در پرسش پديدار می
فقط انديشيدن است آه . انديشيدن تنها راه ضروری برای رسيدن به آزادی درونی

بنابراين من وقتی آزاد است آه بتواند بينديشد، . رساند من را به آزادی درونی می
  .در اين معنا من اسالمی نفی مطلق آزادی و انديشيدن با هم است. و بعكس

* 
آليسم آلمانی نبوده، اما در چارچوب  در واقع موضوعی منحصر به ايده" من"ـ ١

آليسم آلمانی در پی دآارت و آانت و  يا دانشگاهی، نمايندگان ايده" رسمی"فلسفۀ 
اش  سازند آه نه تنها شناسنده بلكه در شناسندگی تعارض با آنها از من محوری می

سبب چيرگی علوم  اينگونه ديد که به. بوده است) جهان: بخوانيد" (جزمن"سازندۀ 
آنکه  ی هژدهم اعتبارش را از دست داده بوده، بی ی سده طبيعی در همان ميانه

شان بپراند، امروزه قطعًا به هر  بتواند ايده آليستهای آلمانی را از خوابهای فلسفی
اما در انديشيدن نادانشگاهی  .اعتبار است و فقط ارزش تاريخی دارد صورتی بی

برای آنان به " من"اند آسانی آه  يا غيرمكتبی حتا پيش از دآارت نيز بوده
. ای آامًال ديگر آه هنوز ارزش خود را از دست نداده بغرنجی محوری بوده گونه

 مثًال برای مورآليستهای فرانسوی ـ در رأسشان برای ميشل دو مونتنی
Montaigneبه معنای " من"ی نوزدهم برای نيچه آه  ، يا از آنپس در سده

برايش نيرويی " من"داند، يا برای فرويد آه  آليسم آلمانی را توهم محض می ايده
آن و مرزها  ست در آشمكش دايم ميان خواستهای جانوری به معنای طبيعی روانی
ی  توان افزود دريافت فلسفه بر اينها طبيعتًا می. های پيرامونی در جامعه و منع

آليسم  اشاره به ايده .زبان و زبانشناسی را از من، آه خود ديدی جداگانه است
آلمانی در متن هيچ علت ديگری جز اين نداشته آه اين مکتب فلسفی به جهان من 

 .تر پرداخته است بيشتر و کانونی
 

 !تاريخ ايران، تاريخ استمراراست نه گسسست
 گوی مسعود لقمان با ماشااهللا آجودانی  و گفت

  
 
 
 
 
 
 
 

گوی مسعود لقمان با  و تاريخ ايران، تاريخ استمراراست نه گسسست، گفت
 ، روزنامک )بخش دوم(ماشااهللا آجودانی 

 
آنی می پرسيم چرا تقليل دادند؟ و آنوقت . روشنفکراِن ما مفاهيم را تقليل دادند

تقليل دادند، چون دو استبداد دينی و . اساسی ترين مسائل ما چهره می نمايد
سياسی به مانند سّد سکندر در برابر اين انديشه ها ايستاده بودند و ما برای اين 

ايستادگِی سّنت استبداد دينی و سياسی در برابر مدرنيته و مدرنيزاسيون، صدها 
 سند و شاهد آشکار داريم 

 
 بازخوانی انتقادی تاريخ معاصر ايران 

 
سال است  ١۵٠همانگونه که شما بارها اشاره کرده ايد، بيش از  -مسعود لقمان 

به نظر شما . که روشنفکران ايرانی در غياب مفاهيم، از مفاهيم سخن می گويند
راه برون رفت روشنفکر ايرانی از اين کالف سردرگم چيست؟ و اصًال کار 

 روشنفکر در فضای کنونی ايران چه بايد باشد؟ 
من واقعًا نمی دانم راه برون رفت از وضعيت موجود چيست و  -ماشااهللا آجودانی 

ولی به باور من اگر راهی باشد، آن را بايد . نسخه ای نيز برای پيچيدن ندارم
يعنی . عقل جمعی جامعه ی ما و موتور فکری آن، با کمک يکديگر بدست آَوَرد

بخشی از اين . ما بايد بر سر اين مسائل بيانديشيم و به طور جدی پرسش کنيم
انديشيدن از همين جا آغاز می شود که مسائل را بشناسيم و بر سر مشکالتمان 

فکر کنيم و هميشه هم بدنبال اين نباشيم که حتمًا راه حل های فوری به دست 
ما بايد به اين باور برسيم که اگر راه حلی هايی هم باشد، بايد در نتيجه ی . آوريم

 . تالِش جمعی حاصل شود
 سال است که در غياب مفاهيم از آزادی،  ١۵٠متاسفانه واقعيت اين است که ما 
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سّنتمان بپردازيم، چراکه بسياری از بدفهمی های ما درباره ی سّنتمان در تجّدد ما 
اگر بخواهيد می توانيم نمونه های فراوانی از اين بدفهمی ها را برای . ُرخ داد

 . شما بياورم
همين نگاه به تاريخ ايران به صورت دوبنی که از تجّددمان نشات گرفته  -لقمان 

بدان پرداخته " هدايت، بوف کور و ناسيوناليسم"و شما به طور مفصل در کتاب 
 . ايد، خود گواهی بر اين مدعاست

 
هر »: شما در آن کتاب با نقل از سخن معروف کروچه که می گويد -لقمان 

نقش مورخ در گزينش اسناد تاريخ، »: می افزائيد «.تاريخی، تاريخ معاصر است
شما تا  «.هر متن تاريخی را به روايتی معاصر و شخصی از تاريخ بدل می کند

 چه حد با اين گزاره درباره ی تاريخ نويسی موافقيد؟ 
هر تاريخی، تاريخ معاصر است، معنايش اين نيست که اين تاريخ،  -آجودانی 

بلکه معنايش اين . تاريخی جعليست يا الزامًا روايتش نادرست و مخدوش است
ما همه فرزنداِن زمانه ی خود . است که ما با نگاه معاصر به تاريخ می نگريم

در مکاتب زمانه ی خود درس خوانده ايم و از کتاب ها و انديشه های . هستيم
و معتقدم سخن کروچه درباره ی هر متن و . زمانه ی خود برخوردار شده ايم

از اين " کروچه"خواست . تحليل تاريخی ای که نوشته می شود، صحت دارد
جمله، معنای محدودتری بود که البته بعدها در تاريخ نويسی غرب، معنای 

به طور کلی، من با اين گزاره که هر تاريخی به . گسترده تری به خود گرفت
چراکه ما در متن معاصر به گذشته نگاه . روايتی، تاريخ معاصر است، موافقم

بنابراين نحوه ی ديد، . ما انسان هايی هستيم، محصول جهان معاصر. می کنيم
برداشتی که ما از . نگاه و انديشه ی ما بر چگونگی نگاهمان به گذشته تاثير دارد

تاريخ ارائه می دهيم به يک مفهوِم روشن و آشکار، متاثر از نگرش های 
ترديد نکنيد که هر متن تاريخی و نگاه . معاصريست که ما در آن زيست می کنيم
" مفهوم شناسی"مثًال به پديده ی . به گذشته، تحت تاثير مسائل معاصرست

اين علم که در تاريخ نويسی غرب، مبحث جديدی است که به دنبال . بنگريد
مفهوم شناسی، چرخش . تبارشناسی مفاهيم و جست و جوی تاريِخ مفاهيم است

معانی را در طول تاريخ می سنجد و بررسی می کند که مثًال فالن مفهوم از کجا 
و طبيعی است که تاريخ گذشته را با فهمی معاصر . به کجا حرکت کرده است

 . کندوکاو می کند
 

پژوهشگری که وارد حيطه ی تحقيق و تفحص درباره ی تاريخ ايران می  -لقمان 
شود، نه می تواند و نه بايد از الگوهای غربی استفاده کند و از سوی ديگر نيز 

هيچ الگويی که بر اساس تامل درباره ی تاريخ ايران مطرح شده باشد، در اختيار 
شما به عنوان يک تاريخ نگاری که بر سر . پس دچار سردرگمی می شود. ندارد

مسائل ايران بدور از الگوهای غالب پژوهشی کارهای ارزنده و درخور توجهی 
 ارائه داده ايد، اين اوضاع را چگونه می بينيد؟ 

در اينجاست که ما بايد تالش کنيم تا به . مسئله ی ما همين جاست -آجودانی 
البته اين معنايش اين نيست . عنوان يک ايرانی، مسائل خودمان را بررسی کنيم

تاريخ نگاری در ايران عمدتًا تحت . که از دستاوردهای دانش بشری دور بمانيم
تاثير تاريخ نگاری غربيان و مباحث نظری که آنها در تاريخ نگاری مطرح کرده 

با اين طرز نگاه ممکن است . اين شيوه، پاسخگوی مسائل ما نيست. اند، بوده
بخش هايی از جامعه ی ايرانی را شناخت، ولی نمی توان يک شناخت کم و بيش 

به همين سبب می . واقعی، کلی و تا حدی قابل قبول از تاريخ ايران ارائه داد
انديشم کاش پژوهشگران ما به جای ايدئولوژی های وارداتی، از درون تاريخ 

ما تفکر نکرديم اما در برابر، انديشه . ايران بر سر مسائل و مشکالت ما بيانديشند
ها و روش ها را گرفتيم و سعی کرديم بر پايه ی اين انديشه ها و روش ها، تاريخ 

اين ما را به جايی نمی برد و از اين طريق شناخت اساسی . ايران را تحليل کنيم
ما بايد تالش کنيم تا مبنای تفکر ايرانی را در . از تاريخ ما به دست نمی آيد

جامعه مان ايجاد کنيم و بنای انديشيدن نسبت به تاريخ و فرهنگمان را بگذاريم تا 
به عنوان . روش های تازه ای را برای حل مشکالت تاريخی مان بدست آوريم

نگاه کنيد، می بينيد که هيچ ديدگاه غربی " مشروطه ی ايرانی"نمونه شما اگر به 
بر آن حاکم نيست و برای نخستين بار يک ايرانی، خودش سعی کرده باشيوه ای 

خاص و با استفاده از يک متدلوژی که متکی بر يک زبان تاريخيست، رها از 
چارچوب های ايدئولوژيک، تاريخ را بازخوانی کند و اين روش بازخواندن منابع 

با درک زبان تاريخی، خود به خود کمک کرد تا برای ما بسياری از مفاهيم و 
بنابراين ما بايد از دستاوردهای فرهنگ غربی . پديده های اجتماعی روشن شود

بهره بگيريم ولی به عنوان يک ايرانی بايد خودمان تالش کنيم تا بر سر تاريخ 
سال است که در جامعه ی انگليس  ٢٠من . ايران، به عنوان يک ايرانی بيانديشيم

زندگی می کنم و پاره ای از منابع تاريخی و فرهنگی آنان را خوانده ام ولی باور 
 بفرمائيد، به هيچ وجه اين صالحيت را در خود نمی بينم که بتوانم درباره ی يک 

مرحله ی بعدی اين است که آن مفاهيمی را که مبهم . مرحله ی تقليل مفاهيم است
يا کم و زياد و دست و پا شکسته فهميدند، هنگامی که خواستند آن مفاهيم را برای 

جامعه مطرح کنند با دو استبداد مواجه شدند و به ناچار، آگاهانه و عمدی تقليل 
من بحثم در مشروطه ی ايرانی بر همين اساس است که روشنفکران . دادند

اين معنايش اين نيست که . ايرانی از سرناچاری به تقليل مفاهيم روی می آورند
ما اين را نبينيم و بگوئيم چون روشنفکر ناگزير می شد که چنين کاری بکند و 

. مشکل سرجای خود وجود دارد. پس چون ناچار بوده، بنابراين مشکلی نداريم
آنگاه اگر بفهميم که دو سّد . چرا ناگزير شده؟ بايد ببينيم علت اين چرايی چيست

سکندر به نام استبداد دينی و استبداد سياسی مانع اين پيشرفت هاست، شما بايد 
بنابراين در اينجا اصًال بحث . نگاهتان را به طرف آن دو استبداد برگردانيد

 . اخالقی ای مطرح نيست
با اين نوع تقليل ها، ما صورت مسائل را پاک می کرديم و با سرهم بندی، مسائل 

 . را بهم ربط می داديم
تطبيق دادن نظام و اصول »: همانگونه که در مشروطه ی ايرانی نوشته ام

مشروطّيت با اصول و قوانين شرع و اصوًال ضرورت چنين کاری، سال ها پيش 
از اعالن مشروطّيت، گريبان روشنفکران مشروطه خواه را از هر دو جناح، 

پس تالش بزرگی آغاز شده بود که نشان . جناح آخوندی و غير آخوندی گرفته بود
دهد که آنچه در مشروطّيت مطرح است نه تنها با اصول شرع و روح اسالم 
مخالفتی ندارد، بلکه اساس مشروطّيت از درون اسالم و قواعد و ضوابط آن 

خواننده ی نکته ياب البته توجه خواهد داشت که در آن دوره ی . سربرکشيده است
استبداد و در جامعه اسالمی آن زمان، مطرح کردن مسائل مربوط به 

مشروطّيت، بدون در نظر گرفتن الزامات و امکانات حکومت استبدادی و جامعه 
به همين جهت بسياری از . ی اسالمی اگر نه غيرممکن، الاقل کار ساده ای نبود

مشروطه خواهان الئيک و غيرمذهبی هم ظاهرًا از سر ُحسن نيت و برای 
پيشبرد مقاصد سياسی خود و جاانداختن هر چه سريعتر نظام پارلمانی 

يعنی مطابقت دادن اصول مشروطّيت با " اين همانی"مشروطّيت، دست به نوعی 
 . اصول و قوانين شرع زدند

با اين همه، حسن نيت آنان و ضرورت های تاريخِی ياد شده، نبايد ما را از 
عواقب خطرناک چنين کاری که منجر به تقليل دادن و حّتی بدفهمی آن اصول 

امروز اگر مورخ تاريخ مشروطه تاثيِر حاصِل اجتماعی و . می شد، غافل کند
سياسی اين نوع تقليل دادن ها و کج فهمی ها و حّتی قربانی کردن های 

غيراصولِی اساسی ترين اصول مشروطّيت را در آن دوره و در سير حوادث و 
سرنوشت تاريخ ما، در نقد و تحليل خود به جّد مورد نظر و تجديد نظر قرار 
 «.ندهد و به بررسی نگيرد، به درک درست تاريخ اين دوره کمکی نکرده است

 ) ٣٠مشروطه ايرانی، صفحه (
پس اين برای من روشن است که آنها گرفتاری و مشکل دارند و اين مطالب را 

همانطور . پس آگاهانه مجبور به تقليل می شوند. نمی توانند در جامعه طرح کنند
ما اگر نتوانيم عوامل اين تقليل را نقد . که گفتم ما بايد عوامل اين تقليل را دريابيم

کنيم يا حاصل اين تقليل های اجباری را نفهميم که چه مشکالتی در جامعه ايجاد 
 . کرده اند، کار تاريخی ای انجام نداده ايم

 
يکی از موضوعاتی که شما وارد فضای روشنفکری ايران کرده ايد،  -لقمان 

اين تجّدد چه ويژگی هايی دارد که . پرداختن به نقد تجّدد پيش از نقد سّنت است
 شما نقد آن را مقّدم بر نقد سّنت می دانيد؟ 

همين بحثی که هم اکنون ميان من و شما در جريان است، نشان می  -آجودانی 
در . دهد که ما در دوراِن تجّددمان از درون تجّدد غربی به نقد سّنتمان نشستيم

يعنی از درون سّنت جامعه ی غربی، . غرب اين اتفاق به گونه ای ديگر رخ داد
کم کم تحوالتی ُرخ داد که به نقد سّنتشان پرداختند و راه را برای تجّددشان 

تجّدد برای غربيان امری درونيست چراکه از سّنتشان بيرون آمده ولی . گشودند
ما مّلتی بوديم که در يک جامعه . در مورد ما اين اتفاق به گونه ای ديگر رخ داد

ی سّنتی دست و پا می زديم که ناگاه مفاهيمی از بيرون بر ما باريد و ما نيز سعی 
تفاوت در اينجاست که ما از . کرديم از درون اين مفاهيم جديد، سّنتمان را نقد کنيم

درون تجّددمان خواستيم سّنتمان را نقد کنيم و چون از درون ايدئولوژی های 
تجّددی که بر ما وارد می شد، به نقد سّنت نشستيم، دچار بدفهمی های بسياری 

به باور من هنوز که . درباره ی سّنتمان شديم و نتوانستيم آن را درست بفهميم
هنوز است ما گرفتار اين مصيبتيم و بسياری از اين بدفهمی هايی که درباره ی 

گاه سّنت را به اوج شکوه . سّنتمان داريم در همين تجّددمان اتفاق افتاده است
اينجاست که من می گويم بايد اين نگاه تکه پاره . رسانديم و گاه به قهقرای مذلت

به تاريخ ايران را مورد نقد قرار داد و بايد تجّدد را نقد کرد تا راه به نقد سّنت باز 
فراموش نکنيد که منظور من اين نيست که سّنت را نبايد نقد کرد، بلکه . شود

 حرف اساسی من اين است که بدون نقد تجّددمان، نمی توانيم به نقد اساسی 
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نظری جديد از غرب وارد ايران شده، باز ما جای پای سّنت را در جامعه ی 
. برای نمونه به پيدايی مفهوم مّلت در معنای جديد آن نگاه کنيد. ايران می بينيم

چراکه در مغرب زمين اين دو مفهوم . مّلت در مفهوم غربی از دولت جدا نيست
اما برای ما که در فرهنگ اسالمی بعد از اسالممان، بين . با هم شکل گرفته اند

) به معنای سلطنت(و دولت ) به معنای شريعت و پيروان شريعت اسالم(مّلت 
اختالف اساسی و عميقی وجود داشته و اين دو خود را دشمن يکديگر و مخالف 

هم می ديدند، هنگامی که می خواهيم معنای جديد مّلت را در ايران بازآفرينی 
با سلطنت در  –شريعت و پيروان شريعت  –کنيم، اين دشمنی و ستيزه بين مّلت 

يعنی دوباره مفهوم جديدی از مّلت ارائه . معناِی جديِد مّلت نيز بازسازی می شود
منظور من اين . می دهيم که در اين مفهوم نيز مّلت می خواهد عليه دولت بايستد

است که حّتی در تجّدد ما که آشکارا بسياری از مفاهيم از غرب وارد جامعه ی 
ما شده، باز ذهنّيت ايرانی اين مفاهيم را بر اساس سّنت های خودش تغيير شکل 

 . می دهد
خالصه اينکه نمی توان درباره ی کشورهای تاريخی با سّنت کهنسال از گسست 

هر جا که اتفاق مهمی در تاريخ ايران افتاده ما باز . به معنای واقعی کلمه ياد کرد
بيشتر متون تاريخی که پس از اسالم . استمرار اين تاريخ کهنسال را می بينيم

نوشته شده دربردارنده ی استمرار مفهومی از ايران چه به معنای فرهنگی آن و 
چه در معنای سياسی اش است که اين مفهوم بازآفرينی می شود و در اين متون 

به اين داليل است که می گويم در تاريخ ايران نمی توانيم . حضور مسلط دارد
چنين . الگوهای غربی را بگيريم و آن را به تاريخ و فرهنگ ايران بسط دهيم
ما بايد به . برخوردی به اعتقاد من شيوه ی برخورد اصولی با تاريخ ايران نيست

تاريخمان از درون نگاه کنيم، نه با ديدگاه های نظری ای که متعلق به تاريخ 
 . غرب و تاريخ مدنيت ديگری است

 
اما اگر به فلسفه ی زرتشت و اسالم و برداشت اين دو از خدا و جهان  -لقمان 

آيا آنچه شما بر پايه ی . بنگريم، می بينيم اين دو انديشه چندان نزديکی باهم ندارند
استمرار تاريخی گفتيد تنها به اليت ها و نخبگان جامعه محدود نمی شود؟ آيا اين 

 امر قابل تعميم به مردم عادی نيز هست؟ 
هنگامی که اسالم وارد ايران شد، همانگونه که شما اشاره کرديد يک  -آجودانی 

ديانت جدايی است که روابط اجتماعی ما و اصًال نگاه ما را به انسان دگرگون 
چراکه اسالم ما با . با اين همه در سير تاريخ اين گسست کامًال بنيادين نيست. کرد

حّتی تشيعی که ما از ميان مذاهب . اسالم شبه جزيره ی عربستان متفاوت است
مختلف اسالمی از آن حمايت می کنيم، در بنيان های نظری با ساختار ذهنّيت 

درست است که گسستی با ورود اسالم به ايران . ايرانی هماهنگی بيشتری دارد
ايجاد شد، ولی اين گسست به معنای اين نيست که مبانی اساسی فرهنگ ما به کل 

اين را از ياد نبريد که ما در همه ی دوره ی . و از بيخ و بنياد تغيير کرده
با زبان فارسی از زبان عربی و با مذهب تشييع . اسالمی، باز ايرانی باقی مانديم

بنابراين اين استمرار را در اشکال مختلف . از جامعه ی سنی خود را جدا کرديم
مسئله ی اسالم و تجّدد، گسست واضحی است اما اگر از درون به . می توان ديد

اين گسست ها نگاه کنيم باز می بينيم که جامعه ی ايران به علت داشتن تاريخ و 
فرهنگ ديرپا و غنی ای که پشت سرش بود، عناصر اصلی فرهنگش را به 

به اين موضوع نبايد نگاه ارزشی داشت، خيلی وقت ها . نوعی ديگر بازتوليد کرد
مثًال نگاه کنيد به همين سير مفهوم . ممکن است اين امر به ضرر ما تمام شده باشد

سالی که در آن زيست می  ١٧٠-٨٠در اين عصر تجّدد . مّلت در دوران تجّددمان
چراکه ما هنوز در جايی ايستاده ايم که . کنيم نيز نوعی استمرار مشاهده می شود

ما در ايراِن . جامعه ی ما در پی رسيدن به خواست های دوران مشروطه است
دولت مّلی ای که مّلت ايران را . امروز، همچنان خواهان دولت مّلی هستيم

ما هنوز به . نمايندگی کند و مّلت ايران در سرنوشت سياسی خود نقش داشته باشد
... دنبال آزادی های سياسی و اجتماعی و آزادی مطبوعات، دادگستری مستقل و 

بنابراين اين تجربه ی . هستيم، اينها همه بيانگر يک استمرار در تاريخ ماست
 . مدرنيته همچنان با ماست

 

 . دوره از تاريخ اين کشور اظهارنظر کنم
 

شاهِد يک ذهنّيت دکارتی هستيم که تداوم انديشه " مشروطه ی ايرانی"در  -لقمان 
را به  ١٩٠۶را در بستر تاريخ، مد نظر دارد و با اين ذهنّيت است که جنبش 

پيوند می زند و اين ذهنّيت بسيار متاثر از تجربه های امروزيِن  ١٩٧٩انقالب 
چرا شما پايه ی تحليل در مشروطه ی ايرانی را بر تداوم . جامعه ی ايرانی است

 تاريخ معاصر ايران نهاده ايد نه بر گسسِت تاريخی اين دوره؟ 
آنچه در مشروطه ی ايرانی آمده بيانگر واقعيت های تاريخی ايران  -آجودانی 

به باور من حّتی طرح اين مباحث آنهم به . است و ربطی به دکارت ندارد
اين مباحث در مغرب . صورت آشفته و يکسو نگرانه در ايران گمراه کننده است

زمين، دارای مفاهيم بسط يافته و مشخصی است و ديدگاه های متفاوتی نيز در 
به عنوان مثال، خيلی ها در غرب معتقدند که مدرنيته . پيرامون آن وجود دارد

مفهوِم جديدی نيست و برخاسته از ميراث تفکرات مسيحی و يونانی است و حّتی 
نيز اشاره می کنند که غايت نگری ای که " کارل مارکس"در مورد انديشه های 

در انديشه های مارکس درباره ی تاريخ و پيدايی جامعه ی بی طبقه ی کمونيستی 
. مطرح شده با رستاخيز يا روز نجات جامعه ی جهانی در مسيحيت يکسان است

کتابی به نام  (karl lowih(آلمانی " کارل لويت"درباره ی آنچه شما پرسيديد، 
"Meaning in History"  به زبان انگليسی منتشر کرده که بحث محوری او در

اين کتاب اين است که تمام مباحث دوران جديد و مدنيت نوين برخاسته از 
تفکر مدرنيته بازتاب و استمراِر آن : او می گويد. فرهنگ مسيحی و يونانی است

در تقابل انديشه های . چيزی است که در نهاد اصلی ديانت مسيحی وجود دارد
کارل لويت که از استمراِر تاريِخ غرب سخن می گفت، افرادی آمدند و با نقد 

آنان بيان کردند که . نظريات او، مسئله ی گسسِت تاريخی را مطرح کردند
مدرنيته يک پديده ی خودبنياد و اصيلی است که ربطی به معيارهای مسيحی و 

ندارد و حاصل تحوالت جديد  -آنگونه که لويت ادعا می کند-ديانتِی تمدن غرب 
(نمونه ی بارز اين نوع نگرش، نگاه بلومنبرگ . جوامع بشری است
Blumenberg)  مشروعيت عصر مدرن"است، در کتاب معروف او با نام" ،

"The Legitimacy of the Modern"  بعضی ها اين بحث گسست را حتی
درباره ی دوره ی متاخر مدرن، نسبت به دوره ی متقدم مدرن يا اوايل مدرنيته 

نويسنده ی  "Geoffrey Barraclough"مثًال مورخی به نام . مطرح کرده اند
مقدمه ای بر ) "An Introduction to the Contemporary History"کتاب 

معتقد است که تاريخ تجّدد معاصر غرب، مشخصات خاص ) تاريخ معاصر
يعنی . خودش را دارد که آن را از ساير دوره های تاريِخ تجّدد غرب جدا می کند

 . او هم نگاهش متکی بر گسست است
درباره ی . ببينيد اين بحث ها در ربط با تاريخ غرب، موضوعيت پيدا می کند

سرزمين کهنسالی چون ايران با آن پيشينه ی تاريخِی شگفت انگيز و پربارش که 
هنوز اين گذشته ی تاريخی در گوشه های ذهن و ضمير انسان ايرانی حضور 

دارد و بر معيارهای ذهنی، نحوه ی انديشه و زندگی او تاثير دارد، نمی توان به 
 . آسانی از گسسِت تاريخی سخن گفت

طرفدارِن نظريه ی گسست در تاريخ ايران از دو گسست عمده ی تاريخی ياد می 
هنگامی که اسالم به ايران . کنند، يکی آمدن اسالم به ايران و ديگری آمدن تجّدد

آمد و پيروزی به دست آورد، با تغيير ديِن ايرانيان، بنيان آداب و رسوم و روابط 
اما اين، يک گسست کامل . انساِن ايرانی را با دنيای پيرامونش دگرگون کرد

نبود، چراکه بالفاصله پس از استقرار اسالم، می بينيم که سّنت ديوان، يعنی اداره 
ی دولت در ايران باستان دوباره در ايران اسالمی بازتوليد شد، چراکه مسلمانان 
و خلفا مجبور شدند که اين شيوه ی ديوانی را تقليد کنند و دوباره دفتر و ديوان به 

حّتی در مسائل نظری نيز ايرانيان با تکيه بر انديشه های . دست ايرانيان بازگشت
اين سخنی نيست که من امروز . ايران باستان نظريه ی پرداِز دوران جديد شدند

در يکی از نوشته )" سهروردی(شيخ اشراق "مثًال . بخواهم برای شما بگويم
چهار عارف ايرانی به : هايش صريحًا بر يک نکته انگشت می گذارد و می گويد

نام های ابوالعباس قصاب آملی، بايزيد بسطامی، خرقانی و حالج ميراث داراِن 
يعنی سهروردی در آن . حکمت خسروانِی ايران باستان اند در ايران اسالمی

دوره، استمرار حکمت خسروانی ايراِن باستان را در استمرار انديشه ی عرفانی 
بنابراين در دوره ی پس از . در ايراِن پس از اسالم، بازشناسی و بازيابی می کند

اسالم بازتوليد حکمت خسروانی ايران باستان در انديشه ی عرفانِی ايران پس از 
اسالم و ديگری اداره ی نظم سياسی جامعه و ساختار ديوان که مشخصًا به 

معنای دولت به معنای سّنتی به کار می رفت در ساختار ديوانی پس از اسالم، 
پس به باور من در تاريخ ايران که . هر دو بازتابی اند از فرهنگ ايران باستان

بيشتر، تحوالتش درونی و دراز مدت است، ما شاهد استمرار فرهنِگ گذشته 
 . شاهد ديگر استقالل و ماندگاری زبان فارسی است در حوزه جهان اسالم. هستيم

 اگر دوره ی تجّدد را نيز بررسی کنيم، می بينيم با اينکه تمام مفاهيم و بنيان های 
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در جنبش سبز بحث تصاحب قدرت، فرع بر هدف اصلی است؛ هدف  «/».بگيرد
ای مطلوب و در خور  جنبش سبز، متحول کردن جامعه و رسيدن به جامعه

بايد ايجاد جامعۀ مدنی ./ ما به فکر مصالح و منافع ملی هستيم./ ايرانيان است
 «/».به هم پيوسته با استفاده از تمامی امکانات موجود در کشور را پی گرفت

ما نه شمشير داريم و . ما نه اسلحه داريم و نه می خواهيم اسلحه داشته باشيم 
ما . کار تروريستی را نيز محکوم می کنيم. نه می خواهيم شمشير داشته باشيم

 »رای من کجاست؟”با اين جمله ی . با کالم به ميدان آمده ايم 
برخی تحليلگران سياسی خارج از کشور معتقدند آقای موسوی بيشتر به يک 

فلسفی می مانند تا يک راهبر سياسی؛ می گويند  -راهگشا يا سخنگوی اخالقی
سياست در نهايت برای دستيابی به قدرت ا ست و آقای موسوی و راه سبز اميد 

بيشتر به يک مخالف و معترض مطالبه محور همانند بدنه ی جنبش سبز می 
 .مانند تا يک راهبر سياستگر

 
شما فکرمی کنيد يا انتظار داريد راه سبز اميد چگونه از جامۀ مخالف و 

معترض در آيد و به مسئوليت تاريخی خود برای جايگزينی آنچه در حکومت 
 اسالمی می گذرد بپردازد؟

 
ی سياست برای دستيابی به قدرت است، برازنده همين جمهوری  اين کليشه .ه.د

مگر برای اين دار و دسته سياست جز قدرت معنی ديگری دارد؟ . اسالمی است
هدف سياست به قول ارسطو که نخستين بار به موضوع پرداخت و هنوز بهتر از 
او نمی توان نشان داد، زندگی در فضيلت است، به زبان امروزی، ساختن جامعه 

اگر . چنانکه مردمان نه به ياری معايب بلکه فضيلت های خود زندگی کنند
موسوی در سلوک خود به آن گفتاورد ها رسيده است می بايد بار ديگر کاله ها 

سلوک موسوی سلوک جامعه ايرانی است، . را برای جنبش سبز از سر برداشت
آن بخش فزاينده جامعه که دارد اين کشور را از گل زار فرهنگ و سياستی که 

تنها به قدرت و ثروت، آن هم به صورت زور گوئی و فساد می انديشد، بدر می 
اگر درست يادم باشد جنتی بود که در يک لحظه راست گوئی، اعالم . (آورد

 "). روحانيت به دو چيز عالقه دارد، حاکميت و اقتصاد"داشت 
اما از اين دگرگونی فرخنده در رهبر راه سبز اميد، که کم کم می تواند راهبر 

جنبش سبز نيز بشود گذشته ــ راهبر که دوستان بجای رهبر بکار برده اند بسيار 
موسوی ضرورت را . پر معنی و هوشمندانه است ــ يک مالحظه عملی هم هست

. او تا اين رژيم هست نمی تواند به قدرت بينديشد. به فضيلت در آورده است
سراسر دستگاه جمهوری اسالمی برای جلوگيری از دستيابی او به قدرت بسيج 

خانم مهشيد از . چه بهتر که به کار بهتری که از او بر می آيد بپردازد. شده است
اشاره ام به نوشته ای است . ايران چند ماه پيش گوئی به اين روز ها نظر داشتند

در اين باره که اگر احمدی نژاد انتخابات را نمی دزديد و موسوی رئيس 
موسوی يک خاتمی ديگر شايد کمی بهتر، : جمهوری شده بود ما کجا می بوديم

 . در خدمت رژيم می شد و جنبش سبزی در کار نمی بود
 

راه سبز اميد به ويژه اين گونه که با جنبش همزبان تر می شود جايگزين 
فراموش نبايد کرد که . جمهوری اسالمی و نه تنها ساختار قدرت آن شده است

نفس جايگزينی، مطالبه است ــ خواستن و دنبال کردن آنچه بهتر از وضع موجود 
 .انگاشته می شود

 
آيا دولت . هموطن کرد ديگر را درخود دارد 16ليست محکومين به اعدام نام * 

جمهوری اسالمی می خواهد برای انحراف اذهان عمومی به مسائل قومی دامن 
 بزند و ستيز مدنی کنونی را به سويی ديگر بکشاند؟

 
اين رژيم اگر از جنگ نمی ترسيد برای انحراف افکار عمومی تا آنجا هم  .ه.د

ترديد نيست که عمدا می کوشند کرد ها را برانگيزند و چنان به نا . می رفت
آرامی ها دامن بزنند که مردم به سائقه ميهن دوستی و دفاع از ايران به اين 

انگشت خونين رژيم بيهوده کرد ها را . جماعت دشمن ايران و ايرانی روی آورند
کردان سی سال است از جوشش نايستاده اند و در آنجا بر . نشانه نگرفته است

. خالف بلوچستان نمی توان سرکوبگری رژيم را به نام مبارزه با قاچاق جلوه داد
مردم کردستان يک مبارزه سياسی تمام عيار را بر رژيم تحميل کرده اند و اکنون 

 .بهای آن را با دالوری استثنائی، بيشتر و بيشتر می پردازند
حکومت اسالمی می خواست با اعدام پنج جوان کرد به يک تير دو نشانه بزند و 

خرداد مردم را در هر جا بترساند اما آن تير پس  22در آستانه نخستين سالگرد 
مرگ دليرانه جوانانی که حاضر نشدند از خامنه ای . کرده است backfireآتش 

اعدامی ديگری، باز يک . بخشايش بخواهند به مردم بيشتر جرئت داده است
 از اين مهم تر آن آدمکشی . جوان کرد، اعالم کرد که می خواهد ششمين باشد

 گفت و شنودي با جواناني از درون
 داريوش همايون

 
 .را گروهی از دوستان جوان ساکن ايران تهيه و تنظيم کرده اندی زير پرسش ها

ايستادگی آقايان موسوی و کروبی در کنار بدنه ی جنبش سبز؛ سخنان اخير * 
آقای موسوی در رابطه با گسترش مطالبات جنبش سبز، حمايت از چندصدايی 

قانون اساسی وحی منزل نيست و در آينده مردم  «:اين حرکت و تاکيد بر اين که
به تناسب وضعيت خود و تغييراتی که در جهان رخ می دهد، حق تغييرش را 

؛ سخنان آقای کروبی در بارۀ زنده و پويا بودن جنبش سبز ايران؛ ».دارند
درخواست آقايان موسوی و کروبی برای دريافت مجوز و برپايی تظاهرات در 

خرداد؛ شور تازه ای در فضای جنبش سبز در داخل کشور ايجاد  ٢٢سالگرد 
کرده است و شماری از هواداران و شبکه های اجتماعی حامی جنبش سبز 
آمادگی خود را برای برگزاری مراسمی در اين روز اعالم کرده اند و رسانه 

به اين ترتيب فضای . خبر داده اند" فتنه"های دولتی نيز از خيزش موج دوم 
 -سياسی و اجتماعی کشور عالئمی مبنی بر بروز يک التهاب و تنش سياسی

 .نظامی را از خود نشان می دهد 
ما تقريبا ترديد نداريم که بيست و دوم خرداد فضای کشور بسته تر و نظامی تر 

 .از بيست و دوم بهمن خواهد شد
در چنين شرايطی آيا جنبش سبز می بايد نيرومندتر به ميدان آمدن خود را در 

که می تواند مانند بيست و دوم  –گزينه يا گزينه هايی خارج از سالح خيابان 
بيابد؟ استراتژی جنبش  -بهمن امسال توان برابری با کنترل رژيم داشته باشد

 سبز در چنين مرحله ای چه می تواند باشد؟
 

می بايد ديد که جنبش سبز در شرايط تهديد آميز کنونی چه  داريوش همايون ــ
می تواند بکند؟ با تهيه هائی که رژيم ديده است و هزينه های بی حسابی که می 

همين اندازه که جنبش سبز به هر ترتيب نشان .کند نمی توان اتتظار معجزه داشت
. دهد که زنده است و ضربات حکومت را تاب آورده پيروزی بزرگی خواهد بود

اعالم های سران راه سبز اميد و دلگرمی دادن ها به مردمی که تيغ تيز رژيم را 
جنبش از پای درآمدنی . بر گردن خود احساس می کنند در همين جهت است

 . نيست
درست است که همه چيز را نمی بايد در تظاهرات خيابانی خالصه کرد ولی رها 

کردن خيابان در چنان روزی شکستی خواهد بود و همه نشانه ها خبر از عزم 
خرداد و به قول رسانه  22مردم در روز . استوار کوشندگان جنبش سبز می دهد

خرداد  23اگر هم . های دولتی،خيزش موج دوم فتنه، آنچه بتوانند خواهند کرد
آن روز جنبش مردمی . تکرار کردنی نباشد که نيست، نمی بايد دلسرد شد 1388

امروز . در اندازه های خود بزرگ بود و قدرت ش را از صفوف ميليونی گرفت
ش را از آرمان و جهان بينی و راه  جنبش سبز در ژرفای خود بزرگست و قدرت

 . حل جايگزين سرتاسر اين رژيم و فرهنگی که پشت سر آنست می گيرد
. يک سال پيش چنين خط نمايانی ميان ايران ديروز و ايران فردا کشيده نشده بود
سی ساله جمهوری اسالمی و صد ساله پيش از آن ميدان يک پيکار همه سويه 

اين پيکار . فرهنگی بود که در نبرد های بی شمار در همه جبهه ها جنگيده شد
هنوز به پايان نرسيده است و در اين مراحل پايانی سخت تر از هميشه است ولی 
. به لطف جنبش سبز هم، در مسير درست افتاده است و هم مقاومت ناپذير تر شده
جنبش می تواند به خود ببالد که سرانجام جامعه ای سرگردان ميان يک فرهنگ 
ی  مرگ انديش ولی غرق در پليدی يک زندگانی حيوانی، و يک فرهنگ سرزنده

نو جو را دارد به راهی می اندازد که ديگران پنج سده است برای مانند های ما 
هيچ دوره ای مانند اين يک ساله حقيقت رژيم اسالمی را به توده های . کوبيده اند

دار و دسته خامنه ای و احمدی نژاد در برابر چالش سبز . مردم نشان نداده است
يک تصوير باريک بينانه، . (ناگزير شدند هر ظاهر سازی را کنار بگذارند

اگرچه اندکی کاريکاتور وار روحيه و فرهنگ غالب اين تيپ انسانی را که با 
ی صادق هدايت می توان يافت؛ "حاجی آقا"جمهوری اسالمی بر آمده است در 

 ).می بايد اين داستان فراموش شده را باز انتشار داد
 
اعدام پنج هموطن جوان کرد در آستانۀ ماه خرداد، مانند اعدام دو هموطن * 

جوان در آستانۀ بيست و دوم بهمن، با تاييد برخی مقامات دولتی و اعتراض 
کليه ی احزاب و گرو های سياسی، فرهنگی، حقوق بشری ايران و جهان رو به 

آقای موسوی نيز مانند بار پيش اعدام اين هموطنان را محکوم کردند و . روشد
شدگان  دادستان تهران ضمن دفاع از احکام اعدام، حمايت آقای موسوی از اعدام

 .خواند" جرم"را 
 بايد قدرت سازندگی ما از تخريب دشمن پيشی  «:آقای موسوی می گويند
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تحريم اقتصادی و برنامه اتمی جمهوری اسالمی بزرگ ترين نمايشگاه  .ه.د
عموم اظهار . عوامفريبی و سياست بازی نيرو های مخالف در بيرون بوده است

پاره ای نيز بقايای غرب . نظر ها آشکارا برای ثبت در پرونده است و بس
ستيزی و امريکا ستيزی بی چون و چرای روشنفکران چپ به تعبير اروپائی و 

ليبرال به تعريف امريکائی را در خود دارد که دهه ها به شيفتگی کمونيسم 
انجاميد و سی سالی است پوشيده و نه چندان پوشيده به همدلی با تروريسم 

 .جهادی، همان اسالمی، رسيده است
در اين مسئله، ما ــ صرفنظر از احساسات و باور های خود ــ با سه گزينه 

يا پذيرفتن جمهوری اسالمی با بمب اتمی، يا حمله نظامی به . روبروئيم و بس
باز صرفنظر از آنچه ما بخواهيم يا . ايران، و يا تحريم های اقتصادی کمرشکن

نخواهيم زيرا کسی از ما نمی پرسد، گزينه اول برای دست کم غرب، و روسيه 
حاال حق دارند يا ندارند و چرا ديگران دارند . نيز، منتفی است ــ نخواهند گذاشت

به نظر می . (و ما نمی بايد داشته باشيم سخنانی است که برای دل خود می گوئيم
رسد شمار هر چه بيشتری از ايرانيان در می يابند که پويش سالح های اتمی تنها 

گزينش ما، اگر صرفا نخواهيم ). برای نيرومند و ماندگار کردن رژيم است
شکن و تحريم  اعالميه ای داده يا مصاحبه ای کرده باشيم، ميان بمب های بتن

من تحريم ها را ترجيح می دهم، نه برای آنکه رژيم را از . های کمرشکن است
از اين . هم بپاشاند بلکه درست برای آنکه کشور ما با گزينه ديگر از هم نگسلد

هم . گذشته بسيار احتمال دارد که تحريم جمهوری اسالمی را بر سر عقل بياورد
اکنون نيز رژيم به دست و پا افتاده است و شايد پس از معامله بی پايه با ترکيه و 

اما موضوع دود تصور نمی . برزيل وارد مذاکره جدی با طرف های اصلی شود
مدت . کنم برای مردمی که حاضرند سر خود را بدهند چندان تازگی داشته باشد

 .هاست که چشمان هم ميهنان ما اگر زير پرده اشگ نباشد پشت پرده دود است
ديگر که از همه پرونده پسند تر است پيشنهاد به غرب است که با " گزينه"يک 

فوريت مشکل اتمی (کمک به مبارزه مردم ايران و تغيير رژيم مسئله را حل کنند 
 .) چندان است که از آن با اصطالح تيک تيک ساعت ياد می کنند

سخنان بيرونيان اگر دل رژيم اسالمی را به پشتيبانی حتا مخالفان، از موضع 
آشتی ناپذير خود گرم نکند؛ و اگر با قرار دادن تحريم پيش از بمب، مسئوليت 

به امريکا و ) تحريم شده(بحران و مخاطرات احتمالی را از جمهوری اسالمی 
اما اگر می خواهيم جلو آسيب را . نيندازد اهميتی ندارد) تحريم کننده(غرب 

 .بگيريم می بايد مردم را از واقعيت ها بياگاهانيم نه آنکه به توهم ها دامن بزنيم

پس . ديوار های ميان جنبش سبز با بخش ديگری از جامعه ايرانی را فرو ريخت
از روز کارگر که چرخشگاه ديگری در فرايند در آوردن جنبش سبز به يک 

مخالف جدی و جايگزين نظام سياسی مذهبی بود اکنون مردم کردستان در 
پشتيبانی و همدردی ايرانيان ديگر يکدلی و صميميتی احساس می کنند که در 

انسان مگر می تواند ايرانی ناسيوناليست باشد و (گذشته هم بود و هميشه بود 
) کردان يا آذری ها را با آن همه حق که به گردن ايران دارند دوست نداشته باشد؟

يک دگرگونی استراتژيک ــ تا آنجا که به نقش کردان و . ولی ابراز نمی شد
بسياری اقوام ايرانی ديگر در جنبش سبز ارتباط دارد ــ دارد روی می دهد که 

 .ش را در چهارچوبی گشاده تر از منافع و مالحظات حزبی گرفت می بايد دنبال
 
تر جامعه ايرانی برای  نسل جوان «:شما در تازه ترين نوشته تان می گوييد* 

. کند ــ چنان که در هر جامعه ديگری هست يافتن جائی در زير آفتاب تالش نمی
گيرد با خطر  جوانان با همه بيشماری خود که تا دو سوم جمعيت را در بر می

کشد  ها می اين نيستی برای گروهی تا همان سرنوشت سهراب. نيستی روبرويند
ها ميليون به معنی خاموشی و رکود و ماندن در گنداب بسيجی  ولی برای آن ده

جمکرانی است؛ در سطح فيضيه برای توده و مکتب حقانی برای  -
های واالئی، و  ها سرمشق ها و کردان ها و رادان احمدی نژاد." سرامدان"

 . های دستاورد انسانی ها قله سردار محصولی
زيستان احمدی نژادی به  ای را که ساده جوان ايرانی اگر به درستی آينده

های  تر از کشاکش اند درنيابد و فرا ش تدارک ديده ها برای راهنمائی مصباح يزدی
اند نخواهد  ناگزير روزانه را نبيند جنگ تمام عياری را که بر او تحميل کرده

 ».رژيم اين جنگ را بسيار جدی گرفته است. برد
 

بسياری از ما جوانان ساکن ايران، دچار چنان گسست فرهنگی بنيادينی از 
سيستم حاکم بر ايران شده ايم که بحث ها و نوشته ها و گفتگوهايمان کامال از 
آنان جدا و در سطحی ديگر نگاه داشته ايم، يعنی امکان تبادل انديشه، گفتگو، 

 . و حتی مبارزه ی فرهنگی با آنان نمانده است
اين از دست رفتن ارتباط و بی توجهی کامل به مخالف از سوی ما که بيشتر 

ناشی از عدم امکان تحمل حضور اين رژيم به معنايی بسيار عميق تر از 
فراتر از کشاکش های ناگزير «مخالفت يا مبارزه ی سياسی است، چگونه بايد 

 رود و جنگ جدی و تمام عيار رژيم را ببرد؟ »روزانه
 
جوانان ايران در تجربه دياسپورای ايرانی ــ بخش بسار بزرگ تر آن ــ انباز  .ه.د

ما نيز به بيزاری از اين نوع انسانی، از اين شيوه زندگی، از اين نگاه به . شده اند
چگونه می توان در چنين عضری که يک نمونه، ياخته زنده را . جهان رسيده ايم

در آزمايشگاه ترکيب کرده اند ــ نخستين گام در آفرينش سنتتيک ــ بی چندشی از 
بيزاری به مانند های رحيم مشائی نا همان جنتی نگريست؟ ما نيز هيچ همانندی با 

در عين (حتا مبارزه فرهنگی با آنان "آنها حس نمی کنيم ولی مبارزه و مخالفت 
بر جای خود هست و نمی بايد فرو ) اينکه نمی خواهيم خون از بينی شان بيايد

 . گذاشته شود
کشاکش های ناگزير روزانه در اوضاع و احوال گاه ناممکن ايران نيز هست و 
بيستر هم خواهد شد ولی به ويژه جوانان در ايران نمی توانند منظره بزرگ تر 

ی است که "جنگ جدی و تمام عيار"منظره بزرگ تر همانا . را فراموش کنند
رژيم بر آنان تحميل کرده است و آگاهی نخستين و مهم ترين جبهه آن به شمار 

جوانان نمی بايد نسل پس از خود را به ماشين نادانی و بی خبری رژيم . می رود
آن گسست فرهنگی می بايد منتقل شود و جوانان بيش از هر گروه . تسليم کنند

چنانکه موسوی گفت ما سالحی . سنی ديگر می توانند بر نوجوانان تاثير بگذارند
جز آگاهی نداريم ــ همان آگاهی که خانم مهتاب از ايران در همان نخستين هفته 

 . انقالب آگاهی: ش را بر جنبش سبز گذاشتند  ها نام
 
بی ثباتی اقتصادی و سياسی حاصل از تحريم های اقتصادی سنگين و *

درازمدت همچنان که به از هم پاشيدن حکومت کمک می کند، می تواند به از هم 
 .گسيختن کشور نيز بينجامند

جنبش سبز در يک پيکار متمدن ده ماهه توانسته است در برابر يک رژيم 
سرکوبگر بايستد، به خشونت آلوده نشود و انديشۀ پايداری کشور ايران و 

 .سربلندی ملت ايران را برتر از خواست فروکشاندن حکومت بنشاند
 -که روز به روز جدی تر می شود -برخورد درست با مسئلۀ تحريم اقتصادی 

چگونه بايد باشد تا به چندپاره شدن جنبش نينجامد، آسيب های متوجه کشور 
را به کمترين ممکن برساند و همزمان از وضع موجود ناخواسته بيشترين بهره 

 برداری را بر ضد رژيم بکند؟
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 هنر

 يعنی داستان شما مستند است؟
ام شخصيتی را بسازم  خواسته. خواستم يک داستان مثًال مستند بنويسم من نمی. نه

خواستم  می. کنند که اعتراف کند کشد و دارند مجبورش می که کسانی را می
طرف و با تالِش  داستان اين مرد را بنويسم و پارادوکس چنين ماجرايی را، بی

کشتی و  محور بازجويی بر اين اين سؤال استوار است که چرا می. درک وی
يک مرد فرزانه که از . کردی هايی اين افراد را انتخاب می براساس چه مالک

زند تا کی  ورزيد، در کوچه و خيابان داد می کند چرا ريا می مردم گله می
خواهيد دورويی را ادامه بدهيد، يک معلم که برای به دست آوردن خرج  می

کند، يک قاضی شريف که ديدن  اش نجاری می ها در خانه اش شب خانواده
  ... خودسوزِی يک زن ويرانش کرده و

)ای کار کرده  های زنجيره راوی اين داستان يک طورهايی برخالف قاتلين قتل
به هر حال در تمام .) ای فرقی ندارد  های زنجيره اگر چه حاصل کارش با قتل

  .ی خودش دليلش را توضيح بدهد کند به شيوه داستان سعی می
افعی «ها به او لقِب  روزنامه. برد ی خودش کارش را پيش می دقيقًا به شيوه. بله
. اند و با بازجوهايش در يک کشش و کوشش مرگبار قرار دارد داده »شب

برخی وقايع  »افعی شب«. افتد ی بازجويی او اتفاق می داستان در واقع در برگه
گذارد که بعد به شکل  کند و برخی حقايق را مسکوت می را روايت می

تان  ترين رمان در تازه. های درونی، آنها را با خواننده در ميان بگذارد واگويه
هم چنين کشش و کوششی ميان  »ی ايرانی سانسور يک داستان عاشقانه«

ها، راوی  در هر دو اين داستان. افتد ی کتاب اتفاق می نويسنده و مميز اداره
گذارد و در نهايت جهان خودش را در يک  ی ديگر می ای در کنار کلمه کلمه
آيا شما واقعًا باور داريد که با تسلط . آفريند افالطونی می -بينی ارسطويی  جهان

های سخت  تواانيم واقعيت های جزئی در کار آفرينش می بر کلمه و با تغيير دادن
 پذير کنيم؟ را تحمل

به نظرم هميشه، . کند ادبيات در واقع واقعيت سخت و تلخ را تحمل ناپذير می
صورت هيچ  ناپذير باشد، در غيراين برای هرکدام از ما، واقعيت بايد تحمل

مان نباشد، اگر  اگر آزار واقعيت بر روح. دهد تغييری در دنيای انسان رخ نمی
ی  دهيم، از پيله مان نباشد، تکانی به خودمان نمی خار واقعيت دايم توی چشم

شود آن ديگ شايع و آشنای ايرانی  اش هم مثًال می نتيجه. آييم طلبی در نمی عافيت
  .خواهيم که سر سگ در آن بجوشد جوشد می که اگر برای ما نمی

های غيرانسانی و زشت يکی از کار و بارهای ادبيات  ناپذير کردن واقعيت تحمل
ها و  با زيبايِی ادبيت زشتی. اما به گمانم با ساز و کار خودش يعنی ادبيت. است
شوند و شادکامی و  های زجر، اندوه انسانی، اسارت انسان به رخ کشيده می پلشتی

هايش  با اين وجود نبايد هم از ادبيات توقعی بيشتر از توانايی. فخرهای انسانی هم
نبايد شعارهای ناممکن سانتيمانتال به آن بچسبانيم که مثًال ادبيات . داشته باشيم

های انسانی است  نه، ادبيات فقط يکی از قدرت. توااند جهان را تغيير بدهد می
همان حقيقتی که هر چه  .برای تغيير واقعيت تاريک و حرکت به سوی حقيقت

  . شود تر و دورتر هم می بيشتر از آن تعريف به دست بدهيم، گسترده
با زيبايی يک داستان، با استواری آن بر سبک و هنر ادبيات، کلمات آن کلماِت 

آبرو  را بی... و ... سوادی، غارت و  دروغ، ريا، مردم فريبی، اعدام، فقر، بی
اعتماد به نفس  ... کنند، به کلمات عشق و انسان و آزادی و درخت و پنجره و می

  .کنند ها آشنازدايی می ی اين دهند و از همه برای بقاء می
 کنيد؟ گرا يا به اصطالح رئاليستی صحبت می شما از ادبيات واقع

دهد، نه در  در زمين ادبيات، يا به عبارت ديگر در دنيای واقعيت داستانی رخ می
 .واقعيت عينی و نه در يک گزارش ستون حوادث و نه از نوع رياليِزم بدوی

  .واقعيِت داستانِی داستان نو منظورم است
مان بگوييد و تفاوت او با قاتالن و آمران  تان برای از مشخصات قاتل داستان

 .ای های زنجيره قتل
نه از نوع آن قاتلی است که در مشهد  »!نگو کثافت بنويس «قاتل در داستان 

او حتی افعی شب هم . »سعيد امامی«کشت و نه از نوع  پناه را می های بی فاحشه
او داليل . اند های زرد اين لقب را به او داده ی روزنامه لوحانه نگاه ساده. نيست

اگر داستان درست کار کرده باشد، شايد . پيچيده و خاص خودش را دارد
  .ی اينها هم بتواند باشد استعاره

سانسور يک  «افالطونی را حداقل برای رمان  –بينی ارسطويی  اصطالح جهان
سعی  »کتاب ارواح شهرزاد  «در . دانم انگيز می بحث »داستان عاشقانه ايرانی

در واقع تبديل کردن : اين که ادبيات. ی ادبيات بنويسم ام نظرم را درباره کرده
جهان واقعی به کلمات است، آن هم نه فقط با تقليد از زبان روزمره که با تالش 

ی تمايز  با گوشه چشمی به نظريه(برای ساختن زبان خاص خود و زبانی متمايز 
سانسور يک داستان  «در .) ها ها به مصداق و همچنين بحث عدم وصال نشانه

ام يک داستان عاشقانه و داستان سانسور شدن آن  خواسته »عاشقانه ايرانی 
 هايی  به نظرم تا حاال در يک سری مقاله و در گفت و واگفت. (همين. رابنويسم

سانسور يک داستان «پور پيرامون  وگو با شهريار مندنی گفت
  «...نگو کثافت، بنويس«و داستان کوتاه  »ی ايرانی عاشقانه

 هايش هنوز زنده است ي زخم ادبيات ايران با همه
 دفتر خاک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. در شيراز از نويسندگان مطرح ايران است ١٣٣۵پور، متولد  شهريار مندنی
پور منتشر شده، از برخی لحاظ، در زمان خودش  هر اثری که تاکنون از مندنی

را  »های غار سايه«نخستين مجموعه داستانش، . ی ادبی بوده است يک حادثه
منتشر کرد، زنده ياد گلشيری با شوق و ذوق اين کتاب را در  ١٣۶٨که در سال 

. کرد شد به دوست و آشنا توصيه می آن سال که کمتر کتاب قابل تأملی منتشر می
هايی است که  ترين رمان رمانی در دو جلد پيرامون جنگ از مهم »دل دلدادگی«

  .پس از انقالب در ايران منتشر شده است
را نيز به  »عصر پنجشنبه«ی ادبی  پور مدتی سردبيری نشريه شهريار مندنی
اين نشريه اما مانند بسياری از نشريات ادبی مستقل در محاق . عهده داشت
  .ای گرفت و به آمريکا رفت م بورسيه ٢٠٠۶پور در سال  مندنی. توقيف افتاد

در  »ی ايرانی سانسور يک داستان عاشقانه«ترين رمان او  سال گذشته مهم
ی سارا خليلی توسط انتشارات کناپف در سيصد هزار نسخه  نيويورک با ترجمه

ای،  های مختلف از جمله به ايتاليايی، کره اين رمان که به زبان. منتشر شد
ی عاشقانه يک دختر و پسر جوان  آلمانی و هلندی ترجمه شده است، به رابطه

. ماند های متشرعين ناکام می پردازد که به دليل سختگيری به نام دارا و سارا می
ای که داستان سارا و دارا را روايت  نويسنده: ی داستان نيست اما اين همه

مشکل پيدا  »مورددار«ی مميزی بر سر برخی کلماِت  کند با کارمند اداره می
يک داستان عاشقانه و داستان : در واقع اين داستان، دو داستان است. کند می

پور  دفتر خاک با آقای شهريار مندنی. ی ايرانی با مميزش درگيری يک نويسنده
نگو کثافت »ی اين رمان و داستان کوتاهی از همين نويسنده که با نام  درباره
ی باران منتشر شده بود و در دفتر خاک نيز در فرصتی ديگر  در نشريه »بنويس

ای ادبی کرده است که اکنون از نظر خوانندگان  منتشر خواهد شد، مصاحبه
در همين صفحات  »سانسور يک داستان عاشقانه«به زودی فصلی از . گذرد می

ی اين  نيز دو نقد درباره »پرسه در متن«زمان در بخش  هم. شود منتشر می
 .گردد داستان منتشر می

ی مهمان در دانشگاه هاروارد تدريس  پور به عنوان نويسنده شهريار مندنی
 .کند می
 

افتد،  ای که در يک جامعه اتفاق می های زنجيره معموًال از قتل! پور آقای مندنی
راوی داستان زيبايی که از شما . توانيم به وضع روحی آن جامعه پی ببريم می

منتشر ) سوئد)ی باران  به تازگی در نشريه »نگو کثافت بنويس«تحت عنوان 
  .ای است افتد يک قاتل زنجيره های بعد از جنگ اتفاق می شده، و در سال

های  توانند باشند ولی خب ويرانی ای معلول خيلی عوامل می های زنجيره قتل
ها و سرکوب ايديولوژيک در آن نقش  قدر شدن جان انسان روانِی جنگ، کم

قتل . ها کمبود مدارا داريم ما ايرانی. سانسور را هم از ياد نبريم. تری دارند  مهم
کند، يک  انديشد و زندگی نمی يک دگرانديش، قتل کسی که چون قاتل نمی

هايش از کوِد سانسوِر  طورهايی سانسور فيزيکی است، که يکی از ريشه
  .گيرد قرناقرنی غذا می

. شود ها تبديل به شیء می آيد که انسانِِ آدم های بسته شرايطی پيش می در جامعه
از نگاه يک رييس دولتی، يک سانسورچی، يک کارمند، يک مأمور اطالعاتی، 

مان به چشم و  در اين شرايط ديگر وجود انسانی... يک پليس، سرباز، روحانی و 
وقتی تبديل به شیء شديم . مورِد مورددار: شود به مورد تبديل می. آيند حس نمی

مان خيلی برای آنها سخت نخواهد  مان، و حذف کردن مان، له کردن ديگر شکاندن
 .بود
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ها را   کنم که آدم تکرار می. کننده است سانسور در هر حال و به هر شکلش ويران
اين گونه افراد . نه فقط هنرمندان را که حتا افراد آن طرف خط را. کند مسخ می

ها نشريه يا قتل و  بينند که گناه توقيف ده شود و می شان باز می يک موقع چشم
 های گرفته شده را  تواانند آن جان شان است و ديگر نمی هايی برگردن قتل

کنند سانسور به شکوفايی ادبيات  ای که گمان می در مورد آن عده. برگردانند
ايران کمک کرده، بايد عرض کنم که اوًال فراموش نکنيم که اين افراد در ايران 

هايی  شوند حرف گاهی مجبور می. نويسند کنند و می در شرايط سختی زندگی می
کنند آن فشارها و  بد نيست کسانی که در امن و امان خارج زندگی می. بزنند
احتماالت بروز ضعف يا . شان دخيل بدارند های قضاوت ها راهم در معادله سختی

زنند  ها را می شايد اينها اين حرف. های انسانی وجود دارد ايستادگی در شخصيت
ی چاپ بگيرد، شايد نقطه ضعفی  شان اجازه ای آمده باشند تا کتاب بلکه عشوه

يا شايد به اشتباه . دست جنابان دارند، شايد زير فشار مستقيم يا غيرمستقيم هستند
بر افردی که در کشور پيچيده، تاريک روشن و در . دانم نمی. اند حرفی پرانده
اين . توان به آسانی داوری کرد کنند، نمی ای نظير ايران زندگی می ضمن آشفته

  .های دستگاه سانسور بدانيم ها را هم بايد جزو آسيب گونه ضد و نقيض گويی
به اميد روزی که کانون نويسندگان ايران جايی داشته باشد و قراری و جلساتی 

  . جمعی
 

نگو کثافت «راوی جنايتکار . اميدواريم اين آرزو ساده روزی تحقق پيدا کند
کند و بر کالم تسلط دارد، به قربانيانش عشق  زيبايی را ستايش می »بنويس

اين . مند است دست از هوش تخيل بهره ی چيره ورزد و مانند يک نويسنده می
  .همه شباهت ميان يک قاتل و نويسنده کمی ترسناک است

درست است، هر . نويسنده، سانسورچی و بازجو: بينی قشنگ و تيزی است نکته
کند و آن  اش می آفريند، يکی تکه تکه يکی می. سه هم با کلمات سر و کار دارند

دوزد و تحميل  کند و با مشتی دروغ به هم می ها را قلب می پاره يکی همان تکه
شان ضعيف است و  خوانند تخيل منتهی چون بازجوهای ايرانی رمان نمی. کند می

ها مجبورند رمان و  سانسورچی. کنند های باورناپزير و ضعيف سرهم می داستان
ايم که تفکر  برای همين در طول اين سی ساله ديده. داستان بخوانند، آن هم با دقت

ی تعدادی از آنها بعد از مدتی کاِر سانسور کمی باز شده کمی هوشمند شده و  بسته
  .اند  شان کمی تغيير کرده که از کار هم برکنار شده يا حتا شخصيت

ی هوشمند با تخيل قوی و بلکه جهانی يک  گمانم براين است که يک نويسنده
ها زخم  گرچه ده. توااند بر سانسور و شايد هم بازجو چيره شود طورهايی می

اش، اگر روانکاوی  اگر فراست نويسندگی. آشکار و پنهان بر روانش خواهد ماند
و اگر تخيلش بر ) رحمانه بر خويشتنش اش و داوری بی خودآگاهی(خويشتنش 

زخم سانسور . ها جلوگيری کند توااند از ناسور شدن اين زخم خود قوی باشند، می
شدنی نيست، ولی شايد بتوان از عفونت و گسترش آن در روح جلوگيری  درمان
نويسنده اگر نتواند اين درمان را ادامه دهد دست آخر به شخصيتی حقير  .کرد

  .شود تبديل می
شايد بهتر باشد بگوييم که دو . بله شباهتی بين نويسنده و يک قاتل هوشمند هست

قاتل برای گرفتار نشدن . يابند خط موازی هستند که در دو سوی مخالف امتداد می
ی علت و معلولی بين خود و  های فريبنده زند، رابطه کشد، پالت می نقشه می

گناهی  در واقع تالشش اين است که داستان دروغين بی. کند مقتول برقرار می
يک . ايجاد کند »تعليق ناباوری«يا به قول کالريج . خود را باورپذير کند

های  کند که يک نويسنده با پالت، با تکنيک طورهايی همان کارهايی را می
  های داستانش باورآوری و پرداخت شخصيت

هم در ايران و اين ور آن ور، به سهم خودم، درباره سانسور نوشته و حرف 
ی،  زيرا، همه. تواانستم بنشينم و داستانم را بنويسم ام و باز هم، پس ديگر می زده

نگو کثافت «شايد شباهت . برای کلمات است »ها کشش و کوشش«به قول شما 
در اين باشد که در هردو قاتالن  »... سانسور يک داستان  «و  »!بنويس 
ای رسمی است که  يک سانسورچی هم يک قاتل زنجيره. ای حضور دارند زنجيره

ی آن هم  با خفه شدن کلمات ، نويسنده. کند کلمات را مخفيانه يا آشکارا خفه می
  .شود اگر خفقان نگيرد مسخ می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تجديد چاپ  .ايد شما از نويسندگانی هستيد که همواره با سانسور درگير بوده
ی چاپ  آماده »تن تنهايی«رماِن . پس از چاپ دوم متوقف شد »دل دلدادگی«

به رغم . است، اما هنوز منتشر نشده و ممکن است در اين شرائط منتشر نشود
اين تضعيقات موفق شديد که موضوع سانسور و خودسانسوری را که به خودی 

يعنی ما واقعًا از . خود بازدارنده و ويرانگر است، به ادبيات داستانی مبدل کنيد
 تواانيم يک پيروزی بسازيم؟ هامان می شکست
تواانيم نه  می .تواانيم های انسان می به کوری چشم دشمنان زيبايی. تواانيم دقيقًا می

هايمان  هايمان و اسارت هايمان، زشتی هايمان، که از رنج فقط از شکست
ی قيچی و  اگر غير از اين بود که مثًال از دوره. شادخواری و آزادی بيافرينيم

که ديگر ادبيات ايران بايد  »رضا شاه«ی  در زمانه »خان محرمعلی «سانسوِر 
بينيم که  ولی می. خفه شده و هفت کفن پوسانده بود و فقط ناادبيات دولتی مانده بود

روز به روز . کشد هايی که به تن دارد، هنوز نفس می ی زخم ادبيات ايران با همه
  .شود هايش اضافه می هم بر تعداد شاعران و نويسنده

در مورد . گيرد  در اين شرايط اجازه چاپ نمی »تن تنهايی  «مطمئنم که رمان 
 )دِل دلدادگی هم مطمئن نيستم که به خاطر سانسور است يا اهمال نشر زرياب 

جناب آقای علمی چهار سال پيش کتبًا به من قول داد که تا چند ماه بعد ). علمی 
اند  ناشران خوب ديگری آماده. چهار سال گذشته. کند اين کتاب را تجديد چاپ می

ی رفتار اين  درباره .دانم چرا؟ نمی. ولی زندانی شده است. اين رمان را چاپ کنند
. شان نويسم هايی دارم که روزی که طاقتم طاق شد، می ناشر با اين رمان داستان

  .شود ی ايرانی که فقط از يک سو و دو سو تحقير نمی نويسنده
ی  استعاره زائيده«کند که  منتقد نيويورکر در نقد کتاب شما به اين نکته اشاره می

کنند سانسور به شکوفايی ادبيات ياری  ای در ايران گمان می عده. »استبداد است
 .رساند می
 :گويد می. تری دارد ی جالب در نقد اين کتاب جمله »جيمز وود»

Novelists fret over how to get their characters into and out of 
rooms, but what if their characters weren’t allowed to be in 

those rooms in the first place? 
در  .نويسند ها می ی او به نويسندگان غربی است که با کمترين محدوديت اشاره

ای که چالش سخت ما  که در زمانه) نقل به مضمون(گويد  ابتدای همين نقد هم می
ما از ... و ] در استار باکس [ ی بزرگ و متوسط است  انتخاب بين ليوان قهوه

 ...مرز گوگل است  ی بی دانيم، وقتی که سير و سفر ما فقط در قاره زندگی چه می
 

اش را در بافت و ديسکورس  ی استبداد هم، گمانم جمله ی استعاره زاييده درباره
ی  کنم نظر منفی درباره تصور نمی. اش بايد خواند نيويورکری و هارواردی

وگرنه هر داستانی اگر در آن به عمد هم از استعاره پرهيز . استعاره داشته باشد
ی  به يک استعاره) اگر ساز و کارش درست باشد(شده باشد دست آخر کل آن 
کنم که دارد از سانسور  همين طور هم گمان نمی. شود بزرگ و فراگيرتبديل می

نظرش اين است که در کشورهای ديکتاتورزده ادبيات آن قدر . کند تعريف می
به عبارت ديگر حرفش يا اندوهش اين . شود که سانسور شود جدی گرفته می

  .شود است که در غرب ادبيات آن چنان که بايد جدی گرفته نمی
 ...سانسور اما در مجموع پيامدهای مخرب دارد
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جوان و . بدون هيچ تغييری طنز است. ام روز در ارشاد را در همين رمان آخر نوشته
سارای «مثًال در داستان . هايم دفاع کردن پرشور شروع کردم از اعضای بدِن داستان

ای بود که افسر وظيفه از کمر معلوِل برگشته از جنگ، به نامزدش نگاه  صحنه «پنجشنبه
هايش و از  سرد به برجستگی پستان کرد که نگاهم از گردنش می کرد و روايت می می

  .شود احساسی که به آنها ندارم چندشم می

شود، آخر کجای اين تحريک کننده  گويد چندشم می کردم که آقا اين دارد می داد و فرياد می
من برای چاپ کارهايم قانونی . يکی دو ساعت بحث کرديم و مواردی را پذيرفت. است

اگر تغييرات سانسور در حد تبديل کردن پستان به سينه باشد، تغيير . برای خودم داشتم
زند، از خير چاپش  ديدم که تغييرات پيشنهادی به داستان لطمه می دادم، وگرنه اگر می می
  .گذشتم می

ی ناشر مشهور و خوشنام تهران،  موقع برگشت از ارشاد، نشسته بر ترک موتور قراضه
 :شد به او گفتم مان پاشيده می ها به سر و صورت ی باران از چرخ ماشين آبه که گل در حالی

  .ـ طرف چهار تا پستان و سه تا ران بهمان بخشيد
  .و هيچ کداممان نخنيديم

نوشت بسيار بزرگ را که بر آن  کمی دورتر بر سردر يک بيمارستان ديديم يک پارچه
  .سمينار سرطان پستان: نوشته شده بود

ريش پرفسوری . ها بعد آن آقای سانسورچی را در يک نشست عمومی ادبی ديدم سال
هايی که خوانده بود چندان  شد نتيجه گرفت که داستان می. کشيد گذاشته بود و پيپ می

  .اند تأثير هم نبوده بی
های زيادی عوض  اين رويه هم شايد به خاطر اعتراض ناشران يا ننگ مقوا شدن کتاب

قرار بر اين شد که ناشران کتاب حروفچينی شده را به ارشاد بدهند تا خوانده شود و . شد
ارشاد هم در يک يا چند برگه بدون هيچ سربرگ و نام و نشانی، . ايرادهايش گرفته شود

کرد که بايد  را رديف می (به زعم سانسورچی(ی صفحه و سطِر جمالت مورددار  شماره
اين رويه کم کم . کرد ها را هم که غير قابل چاپ اعالم می عوض شوند و بعضی از داستان

  .تکامل معکوسش را ادامه داده تا حاال

دانم، در اين زمان،  جا که می تا آن. ديگر مالقات سانسورچی و بحث با او ممکن نيست
بعدها . سپارد به يک منشی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ی تايپی را می ناشر نسخه

بايد ماه به ماه، سال به سال به آن جا برود و بر يک تابلو، ليستی را بخواند که آيا کتابی از 
های مجوز گرفته هست، که آيا کتابی از او اصالحيه خورده و انگار  او هم جزو کتاب

شدگان که  شدگان يا کشته های دستگير درست مانند خانواده .سکوتِ  ليست يعنی عدم مجوز
خوانند که اسم فرزند برنايشان در آنها  ها را می روند و ليست به اوين يا پزشک قانونی می

هايی که چاپشان  هايی که بايد تصحيح بشوند مانند زندانيان هستند و کتاب کتاب. هست يا نه
 .ممنوع شده مانند کشته شدگان

چون درين سی سال بسياری از . حاال البته يک اتفاق ديگر هم افتاده! پور آقای مندنی
کنند اديب اند، ولی در حق  اند يا احساس می ها از برکت سانسور اديب شده سانسورچی

يعنی . کنند با استفاده از نهادهای دولتی عدالت را برقرار کنند آنها ظلم شده، تالش می
درين ميان پيش . های واقعی را کنار بزنند و خودشان بر جای آنها قرار گيرند نويسنده

ی مخوف گم شود و کسی،  آيد که کتابی که برای مثال ترجمه شده در دهليزهای اداره می
از خويشان يا دوستان سانسورچی يا اصًال خود او از روی آن بنويسد و به نام خود چاپ 

کند، بعد کتاب ناگهان بعد از مثًال سه سال که ديگر بازارش را از دست داده پيدايش 
کنيد، جايی  و شما هم که حاال در آمريکا زندگی می. ها بسيار است شود، و ازين داستان

 ...که يکی از شاعران ما و يکی از فعاالن کانون نويسندگان خودش را کشت

 .آمد »منصور خاکسار«کردم خبر خودکشی  وقتی داشتم اين مصاحبه را کار می
ی همه  هايش برای گريه شاعرانسانی گرانمايه، عاشق زندگی و آزادی که مشهور بود شانه

ها  در مقابل چنين مرگ. ی مرگ گذاشت و گريست خودش سر بر شانه. دوستانش جا دارد
 .اند سرانه ام همه پوچ و مجنونانه و خيره هايی که نوشته هايی اين حرف و از دست دادن

 

 درست است؟. دانيد ی دولت می شما سانسور را فراتر از سلطه

سانسور ديوانی که همان دم و دستگاه . ام که به دو نوع سانسور معتقدم خيلی جاها گفته
سانسور ميدانی يا : دومين .کند بوروکراتيک دولتی است که رسمًا و آگاهانه سانسور می

: کند يعنی نوعی سانسوِر غيراداری، آشکار و پنهان که اجتماع تحميل می. اجتماعی است
های افراطی،  پرستی ها ، قوم خشک، امل، متعصب، تحميل اجبارِی رسم های کله آدم

که ... های غير دولتی و حتی هنرمندان بيگانه با مدارا و  بنيادگرايی دينی، نهادها و گروه
دهند و فشار  های دولتی نشانی می کنند و هم غيرمستقيم به دستگاه هم خود حذف می

هايمان،  ها همه جا هستند، در خانواده گونه آدم اين. آورند که حذف و حذف و حذف کنند می
ی خوب و  مثًال شايد نويسنده... روها  مان، محل کارمان، در پياده در همسايگی

ابتدا گرفتار اين نوع سانسور شده باشد که بعد متأسفانه  »يعقوب يادعلی  «گيرمان  گوشه
کنند، به هم الهام  اين دو نوع سانسور همديگر را تغذيه می. حکم زندان هم گرفت

شناختی  های تاريخی، جامعه ها نتوانيم ريشه به گمانم تا زمانی که ما ايرانی. رسانند می
و سنتی سانسور اجتماعی را دقيقًا واکاويم و آن را در ذهن خودمان و ) روانی ( ذهنی
مان به بحث بکشانيم و به طريقی اين عقده را جراحی نکنيم، سانسور ديوانی همه  جامعه

  .وقت و در هر شرايطی بر ما غلبه خواهد کرد

 از نظر فرهنگی و تاريخی چی؟ سانسور چقدر فرهنگ ما ريشه دوانده؟

من . ها نگاه کنيد ی کوه های شاهان بر سينه به کتيبه. سانسور هميشه در ايران وجود داشته
ها فقط صداهای رسمی و تنها  اما اين کتيبه. آنها را دوست دارم و برايشان احترام قائلم

کردند، رنج  ها زندگی می هايی که در آن زمان از صداهای ديگر انسان. اند صدای يک شاه
بعدها . ای و صدايی نداريم اند نشانه های هم داشته شدند، و شادکامی کشيدند، مجازات می می

هم هر حکومتی که سرکار آمده اسناد حاکمان قبل را نابود کرده و تاريخ را هم به ميل 
  .اند ها هم نگذشته ها و کوچه از سانسور و عوض کردن اسم خيابان. خودش عوض کرده

در طی بيست سال گذشته دستگاه مميزی چه تغييراتی کرده و چگونه نهادينه شده؟ 
شد و امروز به چه شکل اعمال  ی اول انقالب به چه شکل اعمال می سانسور در دهه

 شود؟ می

سانسور  » سير بوروکراتيک سانسور در سی سال اخير را يک طورهايی داستانی، در
اولين طوفان توقيف  :تواانم بگويم که خالصه می. ام نوشته »يک داستان عاشقانه ايرانی 

ی بعد از انقالب رخ داد ولی هنوز وضعيت  های اوليه ها مجله و روزنامه در سال ده
جا که ياد دارم در اواخر دهه شصت،  تا آن. ی ثابتی نگرفته بود سانسور کتاب قوام و رويه

ی کتابی که  شده به طور کلی وضع به اين صورت بود که ناشر دستنويس يا متن حروفچينی
برد و تلويحی يا مستقيم  قصد چاپش را داشت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می

طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی هر گونه مميزی ممنوع . گرفت ی چاپ می اجازه
 «اولين کتاب من . و در آن زمان هنوز اندک قباحتی ولو ظاهری وجود داشت. است
کتاب . حاال که برگشتم به گذشته يادم آمد. همين طورها مجوز گرفت  »های غار  سايه
های  در يکی از اتاق. روم تهران دنبالش به ناشر گفتم خودم می. ها در ارشاد مانده بود ماه

طرف  .احترامی در کار نبود. وزارتخانه سرانجام رسيدم به کارمندی عصبی و بددهن
. شود پرسيدم آخر مگر می. اعتناء بعد از چندين دقيقه جستجو گفت کتابت گم شده خيلی بی

ای  دوران جنگ بود و يک بمب عراقی در فاصله. اينجا بمباران شده. شود داد زد که می
سرپوِش ناچيز شمردن و تحقير  .بهانه بود. دور از آن ساختمان کافکايی منفجر شده بود

اصرار زياد من . شد ها در ارشاد گم گور می آن زمان دستنويس خيلی از کتاب. ادبيات بود
کرد که  طوری رفتار می. نزديک بود که به فحش کشانده شوم. تر کرد  کار را خراب

  .ام ام که يک مجموعه داستان نوشته انگار معصيت و خطای بزرگی مرتکب شده

گفت که ما کار شما را مميزی ¬بعد رويه اين شد که وزارت ارشاد به ناشران می
کنيم، آزاديد که برويد چاپ کنيد ولی برای خروج کتاب از چاپخانه بايد از ما مجوز  نمی

ی دولتی نداشتند، ناراضی  طبيعی است که ناشران مستقل که حمايت گشاددستانه. بگيريد
ی اندکشان را صرف کتابی کنند که اگر  بودند که چنين ريسکی را بپذيرند؛ که سرمايه

اش هم پرداخت  ی انبارداری مجوز خروج از چاپخانه نگيرد، بايد در انبار آن بماند، هزينه
داد به سمتی که خودشان  اين ترفند ناشران را هل می .شود تا سرانجام مقوا شود

. سانسورچی بشوند و از ترس بر باد رفتن سرمايه، کتاب به اصطالح مشکوک چاپ نکنند
ياد هوشنگ گلشيری مجموعه داستانی از   زنده. ام گونه سانسور را هم چشيده طعم تلخ اين
من کتاب راهرگز . ها گرد آورده بود و ناشری هم آن را چاپ کرد های پنجشنبه ياران جلسه

ناشر بعد از بارها رفت و آمد به ارشاد آخر . کتاب مجوز خروج از چاپخانه نگرفت. نديدم
 .سر مجبور شد کتاب را مقوا کند تا اقًال چندرغازی از فروش مقوا نصيبش  شود

که چاپ شد، اما از چاپخانه بيرون  »خوابگرد«اگر اشتباه نکنيم مجموعه داستان . بله
 ...گشتند ی اندک که آنها هم دست به دست می نيامد، جز چند نسخه

ناشر . در همين دوران بود رويارويی ديگرم با سانسور به خاطر کتاب هشتمين روز زمين
 16. زنگ زد که شهريار بلند شو بيا تهران، بيچاره شدم . سه هزار نسخه چاپ کرده بود

ی  جمله در سه هزار جلد بايد صحافی همه 16برای تعويض . اند مورد ايراد گرفته
شد، و گمانم، بايستی چهل و هشت هزار صفحه از کتاب بيرون  های چاپی باز می نسخه

ايرادها بيشتر در مورد کلمات پستان  . شد شد و دوباره چاپ می شد و عوض می کشيده می
 داستان آن . شد مأمور سانسور را مالقات کرد و با او بحث کرد آن موقع می. و ران بودند
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 چند شعِر کوتاه 
 محمدعلی شکيبايی 

 
  ١  

 وقتی بهار نام تو را ُدزديد 
 آسمان دو ستاره کم داشت 

 ما به آن سمِت رودخانه رسيديم 
 آنان در جزيره ی ياِد تو 

 . تنها بودند                         
 ما در تنهايی ی آنان 

 . تنهاتر شديم
 

 وقتی بهار نام تو را ُدزديد 
 من در يک قدمی ی باران 

 چترم را ُگم کردم 
 پنجره چشمان اش را 

 . به ما بخشيد
 
 
٢  

 هيکِل باد بر آينه ريخت 
 آينه تب کرد 

 . ماه در آينه سوخت
 
 
٣  

 وقتی دلم شکست 
 : انجيرهای خانه به من گفتند

 ما 
 . شب های بی ستاره کم داريم

 
 
٤  

 از باِغ ُپر ستاره گذر کرديم 
 يک جفت کبوتِر آبی 
 . در انتظاِر افق بودند

 ديواِر حوصله مان َتَرک برداشت 
 از البالی َتَرک ها 

 . خزان روئيد
 

 از باِغ ُپر ستاره گذر کرديم 
 شادی 

 در دست هامان ُگم شد 
 فصلی گذشت 

 ما فصل های ُگمشده را 
 . دوباره فراخوانديم                         

 
٥  

 چهار ساعت است 
 که قطاِر نيمه شب تأخير دارد 

 بر ديواِر خاطرات ام دستی می کشم 
 . يک قرن می گذرد

 در کوچه های شهر 
 فتح اله شکيبايی 

 
 راستی در کوچه های شهر
 آن زمان ها قيل ُو قالی بود
 در کتاِب چهره ی هر باغ

 .شعِر شوِق شور ُو حالی بود
 

 هر درختی سايبانی داشت
 هر پرنده بود در پرواز

 شعِر شاعر، آِب جاری بود
 .در حريِم جنگِل آواز

 
 از گِل هر خنده می چيدی
 بوسه های مهربانی را

 در سرشِک ديده می ديدی
 .آيه های شادمانی را

 
 اين زمان در کوچه های شهر

 پيکِر گلگوِن ياران است
 وز دِل آن نازنينان نيز

 .شّط خونی در خيابان است
 

 همچو همراهاِن بی پروا
 دشمِن ديرينه ی ننگيم
 در رِه آزادِی ميهن

 .تا توانی هست، می جنگيم
 

 آسمان گر باشد ابرآلود
 می رسد فردای نورانی

 تا جهان باقی است، خواهد بود
 .کشوِر ايران ُو ايرانی

 
 ای دو چشمت همچنان گيرا
 سينه ماالن پيش می تازيم

 تا که در رگ هايمان خون است
 .نقِد جان بازيم ُو می نازيم

 
 گر شِب ما را چراغی نيست
 الله ی جان، می کنم روشن

 سر دهم آوای پيروزی
 .از حصاِر کوچه ی دشمن

 
 ای عروِس شهِر آزادی
 بازتر کن چتِر آغوشت

 اين زمان بر شانه ام بگذار
 .باِغ رنگيِن بناگوشت

 
 ای سراپا موِج اقيانوس

 کشتی ی جان گر چه بشکسته است
 ناخدا اّما در اين گرداب

 .بر ستيِغ عشق، بنشسته است
 
 


