
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 

 : كروبي در ديدار با خانواده آرمين 
 به زندان انداختن فرزندان انقالب شرم آور است

 نوشت ماند و بيشتر مي كاش بيشتر مي
 فرهنگ زمانه

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 ، ارمغان عشق و اميد ”بهروز ارمغانی“
 13 قرباتعلی  عبدالرحيم پور

ديدار شاه با روحانيون آذربايجان پس از 
 ١٣٢۶خرداد  –آذر  ٢١سرکوب  نهضت 
 سيروس مددی

18 

  !يافتم؛ يافتم
 23 معمار . ک

عوامل بازسازی استبداد، بعد از انقالب 
 )۵(چه کسانی بودند؟  ۵٧

 فريد راستگو 

24 

 نگاهی به جهان واقعيت 
 26 عباس اميرانتظام

در مقابل رفتار ” تغيير رفتار رهبر“آيا 
 مدنی ملت محتمل است؟

 نيکروز اوالداعظمی 

27 

  !، در خدمت قدرت”ترور“
 28 خسرو صدری 

بعد از اين اعدامها تدبير چيست؟واکنش سلبی 
 29 ويا کنش ايجابی؟  حميد حميدی

تماس تلفني ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و زهرا 
 رهنورد با خانواده مجيد توكلي 

ديدار اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر با جعفر پناهي 
 و خانواده رسول بداغي 

  :حداد عادل
 «كهريزك قابل مقايسه با قبل از انقالب نيست»

 اعتراض حزب كمونيست فرانسه به صدور احكام
 تازه ي اعدام در ايران  

 :بيانيه جامعه ي مدرسين حوزه علميه ي قم
 عبدالكريم سروش مرتد است

رجم، اعدام تعزيري و حبس دائم از اليحه قانون 
 مجازات اسالمي حذف شد

آتش سوزي در جنگلهاي ايالم چهار روز پيش آغاز شد، 
 ماموران امروز رسيدند

 فراخوان  اعتراض به آمدن متكي به پارلمان اروپا

 ايران انتخاب كند: راهبرد جديد امنيتي آمريكا

 نگذاريم مجيد توكلي قرباني شود 
 اعتراض ،بازداشت، مجازات

دعوت دانشجويان دانشگاه خواجه نصير از ساير دانشجويان 
 براي گرفتن روزه سياسي 

 ترديد روسيه از تعهد ايران به توافقش با برزيل و تركيه
 موج جديد حمله به هاشمي؛

 !همه چيز از دوران سازندگي شروع شد
 بيانيه مشترك اعظم طالقاني و صديقه وسمقي 

از ظلم و جنايت به فرزندان اين آب و خاك جلوگيري 
 كنيد

 :مجمع روحانيون مبارز 
با آزادي زندانيان، رفع تنگناها و تهديدها فضا را تلطيف 

 كنيد

 بيكاري پنجاه و دو هزار كارگر درعسلويه
منشور مطالبات پايه اي طبقه كارگر  

 متن نهايي  -ايران 
كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل 
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 خبرها و گزارش ها

عليه همسرش مطرح شده روشن نيست، اما ادعا کرده است احتمال صدور حکم 
 .اعدام برای وی وجود دارد

بنا به گزارش اين نشريه، اندک زمانی پس از سفر حميد قاسمی شال به تهران 
البرز، برادر وی از سوی نيروهای امنيتی ايران در تهران   ،٢٠٠٨درسال 

دستگير شد و مقامات، مدارک سفر کليه اعضای خانواده، از جمله گذرنامه 
 .کانادايی حميد قاسمی شال را توقيف کردند

خانم مگا به خبرنگار اين نشريه کانادايی گفته است البرز، برادرهمسرش در سال 
جاری در حالی که در زندان اوين در بازداشت بود، درگذشت و اين درحالی 
 .است که مقامات ايران ادعا کردند وی بر اثر ابتال به سرطان درگذشته است

بنا به گفته خانم مگا، حميد قاسمی شال به هنگام مراجعه برای دريافت گذرنامه 
 .دستگير و به زندان اوين منتقل شده است ٢٠٠٨ايرانی خود در ماه مه سال 

وی درگفتگوی تلفنی با همسرش، ضمن ابراز بی اطالعی از اتهاماتش، از 
 .محکوميت و صدور حکم اعدام خود خبر داده است

بنا به گزارش رسانه های کانادا، همسراين مرد کانادايی ايرانی به توصيه گيتی 
پورفاضل، وکيل حقوق مدنی در ايران و نيز وزارت امور خارجه کانادا، در 

مورد دستگيری و حکم آقای قاسمی شال برای تعيين سرنوشت وی سکوت کرده 
 .و درمورد اخبارمربوط به بازداشت او اطالع رسانی نکرده بوده است

از سويی ديگر، آخرين تالش گيتی پورفاضل، وکيل اين مرد ايرانی کانادايی 
 .برای بازگشايی مجدد پرونده موکلش در سال جاری ناکام مانده است

مقامات وزارت امور خارجه دولت فدرال کانادا به همسر آقای قاسمی شال گفته 
 .اند هنوز در حال پيگيری اين پرونده هستند

آلکس نيو، دبيرکل سازمان عفو بين الملل در کانادا مصرانه از اتاوا خواسته است 
 .تا برای آزادی حميد قاسمی شال تالش کند

احتمال اجرای عدالت دراين پرونده بسيار بعيد به نظرمی  «: آقای نيو گفته است
اقدام دولت کانادا و رايزنی با دولت های ديگر برای اعمال فشار بر ايران . رسد

به منظور يافتن راهکاری برای اين پرونده از کانال های ديپلماتيک و سياسی 
 «.بسيار حياتی ست

 
 اعتصاب غذای حسين رونقی ملکی و کوهيار گودرزی 

 در زندان اوين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
کوهيار گودرزی و حسين رونقی ملکی، دو تن از فعالين حقوق بشر محبوس در  

 .زندان اوين، در اعتراض به شرايط بالتکليف خود دست به اعتصاب غذا زده اند
وگو با راديو زمانه از بيهوش شدن فرزندش بر  مادر کوهيار گودرزی در گفت

 .اثر اعتصاب غذا و انتقال وی به بهداری اوين خبر داد
امروز وقتی برای مالقات با کوهيار به اوين رفتم، به من گفتند که او : "وی گفت

ها در تماس تلفنی خبر  به انفرادی منتقل شده و مالقات ندارد، اما يکی از زندانی
 ".انتقال کوهيار به بهداری اوين را به من داد

آذر ماه گذشته  29کوهيار گودرزی، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر 
اردی بهشت در اعتراض به انتقالش به بند  30وی از تاريخ . بازداشت شد

 .است انفرادی دست به اعتصاب غذا زده 
اوين بازداشت بود، در  350اين دانشجوی زندانی که پيش از آن در بند عمومی 

وی . است منتقل شده 240های انفرادی بند  پی اعتراض به رئيس اين بند به سلول
 .است اش نداشته  گونه تماس تلفنی با خانواده در دو هفته اخير هيچ

  
، فعال حقوق بشر نيز در اعتراض (بابک خرمدين(هم چنين حسين رونقی ملکی 

در اعتصاب غذا " اش وضعيت بد جسمانی و عدم رسيدگی قانونی به پرونده"به 
 .برد به سر می

ماه سال گذشته  بر اساس گزارش راديو زمانه، اين زندانی سياسی که در دی
برد و رسيدگی  بازداشت شده، از ناراحتی کليه در زندان به شدت رنج می

 .گيرد پزشکی در مورد بيماری وی صورت نمی

 اعتراض ،بازداشت، مجازات
 

 بازداشت دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان ايران در يزد
 

 خبرگزاری هرانا
در ادامه بازداشت فعالين صنفی معلمان، محمد علی شيرازی و محمد علی 
 .شاهدی از اعضای هيات مديره کانون صنفی معلمان يزد نيز بازداشت شدند

خردادماه سال جاری ابتدا  2بنا به اطالع گزارشگران هرانا، آقای شيرازی 
وسايل   احضار، سپس همراه چند مامور به منزل آمده و با ضبط تعدادی از

 .شخصی اش بازداشت شد
خردادماه، به پليس امنيت احضارو بازداشت  5محمد علی شاهدی نيز چهار شنبه 

 .شد
 .تن رسيد 10با بازداشت اين دو تن، تعداد معلمان دربند به 

علی اکبر باغانی، محمود بهشتی، رسول بداقی، علی رضا هاشمی، اسماعيل 
معلم (عبدی، هاشم خواستار، عبداهللا مومنی، محمد داوری، وعبدالرضا قنبری 

 .و بهمن نصير زاده، منجمله معلمان دربند اند) پاکدشت  محکوم به اعدام
ازدی بهشت ماه  19الزم به يادآوری است که فرزاد کمانگر، معلم کاميارانی که 

 .اعدام شد نيز عضو کانون صنفی معلمان کردستان بود
 

ويدئوی شهادت يک زندانی تحت شکنجه و نجاوز قرار گرفته در 
 زندان رجايی شهر

 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
يکی از زندانيان زندان رجايی شهر کرج که پيش تر خبرگزاری هرانا به شکنجه 
و تجاوز به وی را منتشر نموده بود با نشستن در مقابل دوربين با اميد به دادرسی 

 .و احقاق حقوق خود، به بيان ظلمی که به وی شده، پرداخت
اين ويدئو که در زندان رجايی شهر کرج در اواخر اردی بهشت ماه سال جاری 

ضبط و با طی مراحلی که به داليل امنيتی از توضيح آن معذوريم به خارج زندان 
منتقل شده است در نوع خود منحصر به فرد است؛ چرا که شهادت يک زندانی 

 .را از داخل زندان به همراه دارد؛ وی کماکان نيز در زندان محبوس است
 .اين ويدئو سندی واضح از اعمال غيرانسانی مسوالن حاضر اين زندان است

بر همين اساس مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران اعالم کرد در اين رابطه 
 .اسناد بيشتری در اختيار سازمان های مدافع حقوق بشر قرار داده است

 
 دانلود مستقيم فيلم 

   http://hra-news6.info/Video/001.mpg  
 لينک در يوتيوب 

     http://www.youtube.com/watch?v=61uujIwbzPk 
 
 

 چالش يک زن کانادايی برای آزادی همسر ايرانی تبارش 
 از زندان اوين

 
 خبرگزاری هرانا 

رسانه های کانادا از دشواری مسير يک زن کانادايی برای آزادی همسر ايرانی 
 .کانادايی خود از زندان اوين در ايران خبر داده اند

پس   ٢٠٠٨حميد قاسمی شال، همسرايرانی کانادايی آنتونال مگا، در ماه مه سال 
از بازگشت به ايران بازداشت شد و هم اکنون در زندان اوين در بازداشت به سر 

 .می برد
روزنامه کانادايی تورنتواستار گزارش می دهد خانم مگا که خبر بازداشت  

همسرش در ايران را در رسانه ها علنی نکرده بود، طی دو سال گذشته با 
در ايران،   و اميد به تفهيم اتهام و برگزاری دادگاه  همکاری مقامات دولت کانادا

 .برای آزادی آقای قاسمی شال تالش کرده است
 در شرايطی که همسر آقای قاسمی شال به تورنتو استار گفته هنوز اتهاماتی که 

http://hra-news6.info/Video/001.mpg�
http://www.youtube.com/watch?v=61uujIwbzPk�
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دليل ارتباط نامشرع با چند تن از زندانيان زن اين زندان به محل ديگری تبعيد 
هم چنين بايد اشاره کرد به پزشک و تنی از مسوالن تعاون و مسوالن بندها . شد

که به داليلی چون روابط نامشروع و همينطور قاچاق مواد مخدر که در محدوده 
 .ماه اخير بازداشت شده اند ١٨زمانی 

تعداد بسياری از زندانيان محبوس در اين زندان منجمله شاهدانی که در مقابل 
دوربين نشسته اند، برای حفظ امنيت و جان خود از تمامی سازمان های مدافع 

آن ها اميد دارند با افشاگری های خود علی رغم . حقوق بشر استمداد طلبيده اند
در خطر قرار گرفتن امنيت جانی، بتوانند بهبودی را در موضوع مديريتی اين 

 .زندان و رعايت حداقل حقوق خود شاهد شوند
  :لينک مستقيم دانلود ويديو

http://hra-news6.info/Video/002.mpg 
  : لينک در يوتيوب 

http://www.youtube.com/watch?v=-H6_1CWUtA0 
 
 

 بازداشت مسعود کدخدايی، دانشجوی دانشگاه اميرکبير
 

 خبرگزاری هرانا 
مهندسی عمران دانشگاه اميرکبير و از  85مسعود کدخدايی دانشجوی ورودی  

فعاالن صنفی اين دانشگاه در هفته جاری با هجوم نيروها امنيتی به منزلش 
 .بازداشت شده است

به گزارش دانشجونيوز، از علت بازداشت اين دانشجوی دانشگاه پلی تکنيک و 
  .وضعيت و محل نگهداری وی اطالعی در دست نيست

در هفته گذشته و پس از برگزاری تجمع سکوت در دانشگاه های مشهد،   همچنين
محمد فيض از دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد بازداشت شد و نزديکان وی 

 .کماکان در حالت بی خبری به سر می برند
به نظر می رسد نهادهای امنيتی در آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوری 

 .ايجاد موج جديدی از بازداشت ها را در دستور کار خود قرار داده اند
 
 

 بازداشت محمد سالم جوشن، از جانبازان جنگ ايران و عراق
 

 خبرگزاری هرانا
ساله روز چهارشنبه  52محمد سالم جوشن، از جانبازان جنگ ايران و عراق،  
تن از مامورين امنيتی دستگير و به زندان اوين منتقل  3خرداد ماه با يورش  5
 .شد

 .از زمان دستگيری تاکنون از وضعيت و شرايط او هيچ اطالعی در دست نيست
به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی، آقای جوشن در جريان جنگ در 
معرض حمله گاز شيميايی قرار گرفت و دچار صدمات جبران ناپذير شد و 

سالمتی خودش را تا حد زيادی از دست دادو هم چنين پای چپ او در اثر اثابت 
 .ترکش دچار آسيب جدی شد

در حال حاضر دو عضو ديگر اين خانواده در زندان گوهردشت کرج زندانی 
ماه است از داشتن مالقات و هرگونه تماس با خانواده شان  2هستند که بيش از 

 .محروم هستند
با  88خانم زهرا اسدپور گرجی همسر و فرزندش رضا جوشن که در آذرماه 

يورش مامورين وزارت اطالعات به منزلشان بدليل شرکت در شرکت در 
ايشان در دادگاه  .تجمعات اعتراضی حوادث پس از انتخابات دستگير شده بودند

سال زندان و تبعيد به زندان  1انقالب کرج توسط قاضی عاصف حسينی به 
 .سال تبعيد به روستای قيليار زنجان محکوم شدند 5زنجان و 

خانم زهرا اسد پور گرجی پيش از اين به دليل ديدار خانوادگی با فرزندش در 
ماه زندان محکوم شده بود که بعد از  16قرارگاه اشرف در عراق دستگير و به 

 .پايان محکوميتش آزاد شد

 محکوميت کيارش کامرانی به شش سال حبس قطعی
 

 خبرگزاری هرانا 
 54، توسط شعبه )عاشورا(دی ماه  6کيارش کامرانی، از بازداشت شدگان  

دادگاه تجديدنظر تهران، به شش سال حبس و چهار ميليون ريال جريمه نقدی 
 .محکوم شد

کامرانی، دانشجوی کارشناسی فيزيک دانشگاه لرستان و کارشناسی ارشد 
می باشد که بعد  1363مديريت اجرائی دانشگاه پيام نور تهران و متولد آبان ماه 

، در حوالی چهارراه ولی عصر تهران بازداشت )عاشورا(از ظهر ششم دی ماه
روز بی خبری مطلق، با منزل تماس می گيرد و اطالع می  4گرديد و پس از 

 .دهد که در زندان اوين است
به گزارش جرس، نامبرده مدتی طوالنی در زندان اوين تحت بازجوئی و 

 40فشارهای روحی و جسمی برای پذيرش اتهامات واهی قرار گرفته و حدود 
وزارت اطالعات، بدون هيچ گونه تماس با  209روز در سلول انفرادی بند 

دادگاه  15در نهايت پرونده وی به شعبه . بيرون و اطالع از خانواده زندانی شد
سال حبس تعزيری و  6انقالب ارسال گرديد که بدون حتی وکيل تسخيری، به 

 .ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شد 4پرداخت 
گزارش مذکور می افزايد تنها سابقه فعاليت سياسی اين دانشجو، عضويت در 

بوده و  84بسيج دانشجويی دانشگاه لرستان و ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در سال 
شرکت در ”بعد از آن هيچ گونه فعاليتی نداشته و اتهامات وارده به وی نيز، 

تجمعات به قصد برهم زدن امنيت ملی، تبليغ عليه نظام، توهين به رهبری، 
 .ذکر گرديده است“ توهين به رييس جمهور و تمرد از مامور قانون

دادگاه تجديدنظر تهران نيز، حکم بدون تغيير کيارش  54چندی پيش شعبه 
 .کامرانی را به وی ابالغ کرد

گفتنی است خانواده اين دانشجو در شرايط بد روحی قرار دارند و هيچ مرجع 
 .قضائی حاضر به پاسخ گويی در مورد وضعيت فرزند زندانی آنها نيست

 
ويدئوی ديگری از زندانی شکنجه شده در زندان / انتشار اسناد 

  رجايی شهر کرج
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
زندان رجايی شهر کرج بعنوان يکی از پر خطرترين زندان های ايران،  

اين زندان در . زندانی سياسی است ٧٠بصورت تبعيدگاه محل نگهداری بيش از 
سايه ی خودسری مسوالن و مديريت آن همواره شاهد موارد متعددی از شکنجه، 

 .تجاوز، قتل و ساير موارد نقض حقوق بشر بوده است
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران در سلسله 

انتشار اسناد خود با موضوع خودسری مسوالن اين زندان به انتشار ويديويی 
 .ديگر اقدام نمود

اين ويديو که در زندان رجايی شهر کرج ضبط و از طرقی که بنا به داليل امنيتی 
از ذکر آن معذور هستيم به بيرون زندان منتقل شده است به شکنجه و ضرب و 
شتم چند زندانی توسط مسوالن بند برخالف تمامی اصول قانونی و انسانی می 

 .پردازد
روز گذشته نيز اين خبرگزاری ويديويی از شهادت يک زندانی در خصوص 

اين اسناد به خوبی بعنوان مشتی . شکنجه و تجاوز در اين زندان منتشر کرده بود
از خروار، گويای وضعيت وخيم زندانيان اين زندان و بی توجهی مسوالن 

سازمان زندان ها و قوه قضاييه نسبت به آنچه در زندان رجايی شهر کرج می 
 .گذرد است

در رابطه با چينش مديريتی اين زندان نيز بايد اشاره شود، رياست سابق اين 
به دليل قاچاق دختران ايرانی به کشورهای حاشيه خليج فارس در ) ش.م(زندان 

نامبرده هم اکنون بعنوان زندانی، مسول بسيج )بازداشت و محکوم شد  ٨٢سال 
 نيز به ) خادمی.ر(، همين طور مسول سابق حفاظت اين زندان )اين زندان است

 

http://hra-news6.info/Video/002.mpg�
http://www.youtube.com/watch?v=-H6_1CWUtA0�
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در اولين فرصت دستگاه های اطفاء حريق در منطقه حاضر و : وی ادامه داد
مسئوالن مرتبط با موضوع نيز : وی اضافه کرد. نسبت به اطفاء آن اقدام کرده اند

در حال بررسی علل و ميزان خسارتهای وارده به مزارع و مراتع آتش گرفته 
 .هستند

ديدار اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر با جعفر پناهي و 
 خانواده رسول بداغي 

 
 
 
 
 
 

 :ادوارنيوز
محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، سيد محمد سيف زاده، عطاءاهللا شيرازی،  

 «نرگس محمدی و عبدالرضا تاجيک، اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و 
، شاعر و پژوهشگرعلوم دينی روز پنجشنبه، ششم خرداد ماه »صديقه وسمقی

 .با او ديدار و گفت و گو کردند »جعفر پناهی «با حضور در منزل  1389
به همراه  1388جعفر پناهی، فيلمساز مشهور ايرانی، شامگاه دهم اسفند ماه 

جمعی از هنرمندان و اعضای خانواده اش در منزل بازداشت و سپس در چهارم 
 .با توديع وثيقه دويست ميليون تومانی از زندان آزاد شد 1389خرداد ماه 

روز از آن  14دورانی که . پناهی در اين ديدار از دوران بازداشتش سخن گفت
را در سلول انفرادی گذرانده و چند روزی هم به دليل شرايط بازداشت و مسايل 

 .مطروحه در بازجويی ها در اعتصاب غذای خشک بوده است
مدافعان حقوق بشر نيز در اين ديدار از اعتصاب غذای فعاالن سياسی و مدنی در 

زندان که در اعتراض به تضييع حقوق شان صورت می گيرد، ابراز نگرانی 
 .بنابراين آنان بر رعايت ضوابط دادرسی عادالنه تأکيد کردند. کردند

با  1389همچنين جمعی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ارديبهشت ماه 
که هم اکنون در بازداشت بسر می برد، با  »رسول بداغی «حضور در منزل 

 .خانواده اين معلم ديدار کردند
 1388رسول بداغی از معلمان فعال صنفی است که از تاريخ دهم شهريور ماه 

خانواده بداغی در اين ديدار از مشکل هايی که برای . در بازداشت بسر می برد
مالقات با رسول بداغی از جمله دوری راه و خردسال بودن دو تن از سه فرزند 

 .او وجود دارد، سخن گفتند
 

دعوت دانشجويان دانشگاه خواجه نصير از ساير دانشجويان 
 براي گرفتن روزه سياسي 

 
 
 
 
 
 

 : ادوارنيوز
دانشجويان دانشگاه خواجه نصير از ساير دانشجويان برای گرفتن روزه سياسی 

 .در حمايت از ميالد اسدی، علی پرويز و سهيل محمدی دعوت کردند
 :متن اين بيانيه به شرح زير است
خواجه نصير در اعتراض به حکم   دانشگاه ما دانشجويان دانشگاه

در بيدادگاه انقالب و همچنين ) هفت سال حبس تعزيری(ميالد اسدی  ناعادالنه
ادامه بازداشت دو دانشجوی ديگر اين دانشگاه علی پرويز و سهيل محمدی و 

روزه  9/3/1389برای همدردی با خانواده های اين دانشجويان، روز يکشنبه 
سياسی گرفته و تا آزادی بی قيد و شرط همکالسيهايمان از شکنجهگاه اوين به 
اينگونه حرکات اعتراضی ادامه ميدهيم و از دانشجويان ديگر دانشگاهها نيز 

 .انتظار همراهی با دانشجويان خواجه نصيری را داريم
 به خاک نشستهام  گيرم که در باورتان

 و ساقههای سبزم از ضربههای تبرهاتان زخمدار است
 با ريشه چه می کنيد؟

تماس تلفني ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و زهرا رهنورد 
 با خانواده مجيد توكلي 

 
 
 
 
 
 
 

 :دانشجو نيوز
ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد با تماس تلفنی با خانواده مجيد  

 . توکلی با اين خانواده ابراز همدردی کردند
رهبران جنبش سبز با تماس تلفنی و گفتگو با مادر مجيد توکلی در جريان آخرين 

وضعيت سالمتی مجيد قرار گرفته و اعالم کردند که مجيد توکلی را فراموش 
نکرده اند و تنها دوری شهر شيراز از تهران باعث شده است که آنها نتوانند به 

 . ديدار خانواده توکلی بروند
مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد ضمن ابراز تاسف نسبت به 

عدم رعايت حقوق ابتدايی مجيد توکلی و فشارها بر وی، خواستار پايان بخشيدن 
 . به اعتصاب غذای وی و مادر مجيد شدند

همچنين طی روزهای گذشته بسياری از فعالين دانشجويی، حقوق بشری و 
پناهندگان سياسی ايرانی از کشورهای مختلف دنيا ضمن تماس تلفنی با خانواده 

در پی اين تماس . توکلی خواستار پايان اعتصاب غذای مادر مجيد توکلی شدند
ها، مادر مجيد توکی به اعتصاب غذای خود پايان داده است اما همچنان وضعيت 

 . سالمتی مجيد توکلی و ادامه اعتصاب غذای وی به شدت نگران کننده است
مجيد توکلی از روز يکشنبه و در پی انتقال به سلول انفرادی در اعتراض به عدم 
. رعايت حقوق اوليه اش به عنوان يک زندانی، دست به اعتصاب غذا زده است
در پی ادامه اين اعتصاب غذا، سالمتی و جان مجيد توکلی به شدت در خطر 

 . افتاده است
آتش سوزي در جنگلهاي ايالم چهار روز پيش آغاز شد، 

 ماموران امروز رسيدند
 :رهانا

به دنبال آتش سوزی بزرگ در شهرستان ملکشاهی از توابع استان ايالم، دهها 
هکتار از مراتع و جنگلهای انبوه واقع در شهرستان ملکشاهی از توابع استان 

  .ايالم روز پنجشنبه در آتش سوخت
در حاليکه اهالی شهرستان ملکشاهی عنوان می کنند که آتش سوزی جنگلها و 

مراتع اين شهرستان از چهار روز پيش آغاز شده، ماموران برای اطفای حريق 
 .از امروز وارد کار شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال آتش سوزی بزرگ در شهرستان ملکشاهی 
از توابع استان ايالم، دهها هکتار از مراتع و جنگلهای انبوه واقع در شهرستان 

 .ملکشاهی از توابع استان ايالم روز پنجشنبه در آتش سوخت
نکته جالبی که توسط تعدادی از اهالی شهرستان ملکشاهی عنوان شد اينکه اين 

محمد باجی . آتش سوزی از چهار روز پيش از در شهرستان آغاز شده است
به دنبال اين آتش سوزی بسياری از مراتع، جنگل و مزارع شهرستان از : گفت

 .ببن رفته است و همچنان آتش ادامه دارد
اگر زمان انتخابات بود اکنون عالی ترين مسئوالن هم به : وی خاطرنشان کرد

اينجا می آمدند اما اکنون سه روز است که اين منطقه در آتش سوخته و ماموران 
هنوز دود غليظ نشات گرفته از اين آتش تمام : وی عنوان کرد .امروز آمده اند

شهرستان را در بر گفته است اين در حالی است که کارشناسان عنوان کرده اند 
 .از فردا دوباره آسمان ايالم گرد و غباری می شود

در حال که : صبا منتی از ديگر اهلی خوش برخورد شهرستان ملکشاهی گفت
آتش سه روزپيش در شهر آغاز شده مسئوالن امروز برای مهار آتش رسيده اند و 

ميزان تلفات شامل : وی بيان داشت. بايد از مسئوالن پرسيد ما چگونه نفس بکشيم
بوده است و آتش ..درختان انبوه متعدد، حيوانات اهالی عشاير منطقه، مزاراع و
 .سوزی به حدی است که درخت را در يک ثانيه نابود می کند

در اين آتش سوزی که : عبدالصاحب نادری فرمانده اين شهرستان نيز عنوان کرد
به داليل نامشخصی درمزارع و مراتع شهرستان ملکشاهی آغاز شده است، 

 .نيروهای امدادی با تمام امکانات در منطقه حضور يافته اند
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ای را  های چندگانه المللی خود را ناديده بگيرند، ما راه ها تعهدات بين اگر آن»
که بتوانيم کاری کنيم تا آنان  کنيم تا اين برای افزودن بر انزوای آنان دنبال می

 «.هنجارهای پيمان منع گسترش را رعايت کنند
شنبه اعالم  راهبرد امنيت ملی جديد آمريکا قرار است به طور رسمی امروز پنج

المللی و رويارويی با رونده  محور اصلی اين راهبرد بر همکاری بين. شود
 .در آمريکا خواهد بود »تروريسم داخلی«فزاينده 

چنين  های امنيتی و دفاعی و هم در راهبرد امنيت ملی آمريکا، خطوط کلی اولويت
محور اصلی راهبرد قبلی امنيت ملی . شود های نظامی مشخص می ميزان هزينه

 .دستانه بود اعالم شد، جنگ پيش ٢٠٠٢آمريکا که در سال 
در ادبيات سياسی به حمله يا اقدامی که به قصد از ميان بردن امکان حملٔه 

 .شود دستانه گفته می گيرد جنگ پيش الوقوع طرف ديگر صورت می قريب

 
 ترديد روسيه از تعهد ايران به توافقش با برزيل و تركيه

 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
شنبه در مورد تعهد ايران به  سرگئی الوروف، وزير خارجه روسيه امروز پنج

 .ای که با برزيل و ترکيه امضا کرده ابراز ترديد کرد رعايت مفاد توافق هسته
خواهد تا بخش اعظم اندوخته  اين قرار که هفته گذشته امضا شد از ايران می

. تر معاوضه کند ای از اورانيوم خالص اورانيوم خود را در خاک ترکيه با محموله
های غرب نسبت به کاربرد  سه کشور امضاکننده اميدوارند از اين راه از نگرانی

 .نظامی اورانيوم در ايران بکاهند
آقای الوروف در يک مصاحبه تلويزيونی در مسکو اظهار داشت که ضمانتی 

 .که ايران به تعهداتش در اين مورد عمل کند نيست برای اين
نژاد افزود  خواندن محمود احمدی »احساساتی«چنين با  وزير خارجه روسيه هم
ای ايران  ها و پيشنهادهای مسکو برای حل بحران هسته که تهران برای کوشش

 .نداشته است »گوش شنوا«
از سوی ديگر آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان امروز از ايران خواست تا پيشنهاد 

 «.به دقت مالحظه کند«ای را  المللی در خصوص برنامه هسته بين
گفت  وی که در يک سخنرانی در موزه هنر اسالمی دوحه، پايتخت قطر سخن می

 :افزود
المللی انرژی اتمی نشان  ولی ما معتقديم که ايران شفافيت الزم را به آژانس بين»

ها در شورای امنيت  نخواهد داد و برای همين است که ما بر روی تقويت تحريم
 «.کنيم کار می

شنبه در  در همين حال لوئيز ايناسيو لوال دا سيلوا، رئيس جمهور برزيل، روز سه
ای خطاب به سران اياالت متحده، روسيه، فرانسه، و مکزيک از آنان  نامه

 .نامه کشورش با ايران و ترکيه پشيتبانی کنند است از توافق خواسته
 .آورد وگوها فراهم می نامه فرصتی برای ادامه گفت وی معتقد است اين توافق

ای ايران،  نامه مبادله سوخت هسته شنبه گفت که رد توافق ترکيه نيز امروز پنج
های بيشتر بر  خواهد بود کوشش آمريکا برای اعمال تحريم »غير عاقالنه«کاری 

 .است »معنی وضعيتی بی«ايران در حال ايجاد 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بوراک اوزاوَگرگين، سخنگوی وزارت خارجه 

 :ترکيه به خبرنگاران گفت
گوييم اقدامات ديگری بايد  درست است که نيمی از ليوان خالی است اما ما می»

که چون نيمه ليوان خالی است پس ما توافق را  صورت گيرد تا آن را پر کنيم، اين
 «.رد کنيم عاقالنه نيست

وگو بر سر  های اخير کشورهای اروپايی و روسيه که طرفدار گفت طی سال
رفته از اين روند نااميد شده و به جرگه  ای با ايران بودند رفته برنامه هسته

ای چين به  ترکيه، برزيل و تا اندازه. اند هواداران تحريم جمهوری اسالمی پيوسته
  .دهند گيری روند مذاکره اميدواری نشان می دنباله

  :حداد عادل
 «كهريزك قابل مقايسه با قبل از انقالب نيست»
 :راديوزمانه

حادثه «گويد که  علی حداد عادل، رئيس کميسيون فرهنگی مجلس ايران می غالم
  .های قبل از انقالب نيست قابل مقايسه با شکنجه »کهريزک

اين در حالی است که مهدی کروبی، نامزد معترض به نتايج انتخابات چندی پيش 
با انتقاد از سرکوب معترضان گفته بود که حکومت محمدرضا شاه پهلوی هم با 

 .کرد گونه برخورد نمی مردم اين
، آقای حداد عادل با بيان اين که راضی )ايلنا(به گزارش خبرگزاری کار ايران 
جای تاسف است بعضی از «: است، گفت  به اتفاقاتی همچون کهريزک نبوده

گويند فردی پيش ما آمده  اند، می آقايانی که امروز رهبری جنبش را برعهده گرفته
 «.گيرد ها با نواميس مردم فالن کارها صورت می گويد در زندان که می

ها هيچ سابقه انقالبی از افرادی که امروز  وی مدعی شد که با مطالعه روزنامه
 .اند، نديده است رهبری جنبش سبز را بر عهده گرفته

های پس از دهمين انتخابات رياست جمهوری، شماری از  در جريان ناآرامی
. قرار گرفتند »شکنجه و تجاوز«گاه کهريزک مورد  معترضان در بازداشت

 .برخی اسناد مربوط به تجاوز به زندانيان از سوی مهدی کروبی منتشر شد
گويند که شورای نگهبان با رد صالحيت نامزدهای منتقد،  مخالفان دولت می

در . دهد های انتخاباتی نمی های مختلف را در رقابت اجازه حضور ديدگاه
در انتخابات  »تقلب«های سال گذشته مهمترين اعتراض مخالفان به  ناآرامی

 .رياست جمهوری بود
نمادی از «علی حداد عادل در ادامه، رخدادهای سال گذشته در ايران را  غالم

 «.مخالفت انگليس و آمريکا با انقالب اسالمی ايران دانست
کنند،  ها متفکر درست می آن«: وی در بخش ديگری از سخنانش اظهار داشت

کنند و همه تالششان اين است که به مسلمانان  دهند، کمک مالی می جايزه می
 «.است کشور را اداره کند  بگويند اين انقالب نتوانسته

رئيس کميسيون فرهنگی مجلس با انتقاد از اعتراض رهبران جنبش سبز به 
کشی و  ای در غرب کشور آدم جای تاسف دارد که عده«: های اخير، گفت اعدام

ها حمايت  کنند و پس از محاکمه و مجازات، فردی از آن مزدوری بيگانه می
 «.زند نامد و دم از امام می کند که خود را انقالبی و بسيجی می می

چهار نفر از . ماه گذشته پنج زندانی سياسی به اتهام محاربه در تهران اعدام شدند
 .اعدام شدگان به دليل عضويت در احزاب سياسی کرد اعدام شدند

مهدی کروبی و ميرحسين موسوی طی سخنانی به چگونگی صدور و اجرای اين 
شدگان نيز روند دادرسی منجر  وکالی اعدام. احکام اعدام، اعتراض کرده بودند
  .دانند به اين احکام را غير قانونی می

 

 ايران انتخاب كند: راهبرد جديد امنيتي آمريكا
 
 
 
 
 

 
 :راديوزمانه

شنبه در راهبرد جديد امنيت ملی خود، به ايران و کره  اياالت متحده امروز پنج
در متن اين راهبرد جديد امنيتی که . داد »انتخاب صريح«شمالی فرصتی برای 

است که ايران و کره شمالی در رابطه با  قرار است امروز اعالم شود آمده
يا پيشنهاد آمريکا برای تعامل را بپذيرند يا با انزوايی «ای خود  های هسته برنامه

 «.رو شوند شديد روبه
هر دو کشور با «است که  به گزارش خبرگزاری فرانسه، در متن اين سند آمده

خواهد  و راهبرد جديد آمريکا از کره شمالی می »رو هستند انتخابی صريح روبه
خواهد تا به تعهدات  ای خود را نابود کند و از تهران نيز می افزار هسته تا جنگ

 .ای پايبند باشد المللی خود در زمينه برنامه هسته بين
 :افزايد اين سند می
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رجم، اعدام تعزيري و حبس دائم از اليحه قانون مجازات 
 اسالمي حذف شد

 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
دکتر ناصر طاهری از حذف رجم، اعدام تعزيری و حبس دائم به عنوان  

ترين تغييرات مندرج در اصالح اليحه قانون مجازات اسالمی خبر داد و با  مهم
" بيش از يک ميليارد ريال"انتقاد از نامحدود شدن مجازات مالی با درج عبارت 

بندی مجازات ها از حيث شدت و  در يکی از مواد اليحه، از تعيين تکليف درجه
  .ضعف به عنوان يک نکته مثبت خبر داد

قانون  22وی هم چنين اعالم کرد که سيطره مطلق و بدون چون و چرای ماده 
  .مجازات اسالمی درباره اختيار قضات برای تخفيف مجازات پايان يافت

به گزارش آفتاب، دکتر ناصر طاهری با بيان مطالب فوق در نشست ماهانه 
انجمن آزاد وکالی دادگستری در تاالر نائينی کانون وکالی مرکز با اشاره به 
اينکه نسخه پيشين اليحه مذکور پس از بررسی در کانون مرکز توسط هيأت 

در اين اليحه که با : "مديره به قوه قضائيه بازگردانده و اصالح شد افزود
قانون اساسی بدون بررسی مواد و جزئيات آن  85تصويب مجلس و مطابق اصل 

در صحن علنی توسط کميسيون قضائی و حقوقی مجلس تدوين و کليات آن با 
تصويب اکثريت نمايندگان به شورای نگهبان ارسال شد، اصالحات و 

هايی نسبت به قانون مجازات کنونی انجام شده است و اکنون اليحه برای  نوآوری
  ."بررسی ايرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است

دکتر طاهری نخستين تغيير قابل توجه را تعيين چارچوب مشخصی برای اعمال 
قانون کنونی  22در ماده : " ها توسط قضات بيان کرد و گفت تخفيف مجازات

ترين  تواند بدون محدوديت ميزان شديدترين مجازات را به خفيف قاضی می
اما در . تومان جزای نقدی 2500مجازات تبديل کند؛ مثل تبديل اعدام تعزيری به 

درجه تعيين شده است که متناسب با آن  2اليحه جديد سقف تخفيف مجازات 
  ".اند درجه تقسيم شده 6مجازات هم به 

های بازدارنده از قانون مجازات اسالمی در  وی به حذف عنوان مبهم مجازات
اليحه مذکور اشاره کرد که پس از دو دهه تفاوت آن با مجازات تعزيری و 

توصيف دقيق آن به رغم صدور آرای هيئت عمومی ديوان عالی کشور و نظرات 
  .مشورتی اداره حقوقی قوه قضائيه مشخص نشده بود

ترين تغييرات  دکتر طاهری حذف رجم، اعدام تعزيری و حبس دائم را از مهم
مندرج در اليحه برشمرد و با انتقاد از نامحدود شدن مجازات مالی با درج 

 در يکی از مواد" بيش از يک ميليارد ريال"عبارت 
اليحه، از تعيين تکليف درجه بندی مجازات ها از حيث شدت و ضعف به عنوان 

  .يک نکته مثبت خبر داد
بند با  8ها در  بندی مجازات که درجه اين عضو کانون وکالی مرکز با بيان اين

ها متفاوت ديگری در هر يک از اين بندها، اجرای  توجه به قرار گرفتن مجازات
اين بخش از اليحه را به علت دشواری انطباق اتهامات متهمين و موکلين برای 

وکال مشکل آفرين توصيف کرد و چنين اصالحی را تغيير شکلی مفاد قانون 
دکتر طاهری يکی از برجسته . بدون توجه به مباحث جزای اختصاصی دانست

ترين نوآوری های اليحه را پيش بينی مجازات برای اشحاص حقوقی بيان کرد و 
مجازات هايی همچون انحالل موسسه يا شرکت، ممنوعيت موقت : " گفت

فعاليت، ممنوعيت از دعوت عام و بهره مندی از مشارکت عمومی، ممنوعيت 
صدور چک و مصادره اموال برای اشخاص حقوقی پيش بينی شده است و در 
يکی از مواد مجازات جريمه نقدی شخص حقوقی در موارد مشابه، چند برابر 

  ".مجازات اشخاص حقيقی است
دکتر طاهری در بخش پايانی سخنانش ايجاد نهادهای جديد معافيت از کيفر و 

تعليق صدور حکم مجازات را ذر برخی جرائم، نظام نيمه آزادی محکومين به 
زندان و مجازات جايگزين زندان را از جمله نوآوری های مهم ديگر اليحه جديد 

وی در پايان به پرسش های وکال و کاراموزان . قانون مجازات اسالمی دانست
  .حاضر در نشست انجمن آزاد وکالی دادگستری پاسخ گفت

الزم به ذکر است که اليحه مذکور از سوی قوه قضاييه تهيه شده و به وسيله 
 85جزييات اين اليحه به موجب اصل . وزارت دادگستری به مجلس تقديم شد

قانون اساسی پس از تصويب در کميسيون قضايی و حقوقی مجلس مورد ايراد 
 .شورای نگهبان قرار گرفت و برای اصالح به مجلس بازگردانده شد

 اعتراض حزب كمونيست فرانسه به صدور 
 احكام تازه ي اعدام در ايران 

 
 : اخبار روز

خانم ماری ژورژ بوفه، دبير کل حزب کمونيست فرانسه در نامه ای به سفير 
ايران در اين کشور خواهان قطع اعدام مخالفين سياسی در جمهوری اسالمی شده 

 : متن اين نامه به شرح زير است. است
  ٢٠١٠مه  ٢٠پاريس 

 به سفير ايران در پاريس دراعتراض به تائيد حکم اعدام شش تن در ايران 
 

 ! آقای سفير
من اطالع يافتم که دادگستری ايران حکم اعدام شش زندانی مخالف را که در 

 . دستگير شده بوده اند را تائيد نموده است ٢٠٠٩هنگام تظاهرات سال 
 . جند روز پيش پنج زندانی از جمله يک زن به دار آويخته شدند

ما تعداد بيشماری هستيم که از خود ميپرسيم چه موقع قدرت حاکم در ايران به 
چه هنگام اقدام اعدام به مثابه راه حل پايان خواهد . اين اعدام ها پايان ميدهد

 يافت؟ 
اين جنايات سياسی غيرقابل توجيه هستند و فقط خشم و محکوميت و اعتراض 

عميق دموکرات ها و ترقی خواهان فرانسه و همه جهان را عليه آن برمی 
 . انگيزانند

وارد کردن اتهام تروريستی دادگستری ايران عليه متهمين بهانه ای بيش نيست و 
اين هم خودسرانه و غيرقابل موجه بودن و بی احترامی به حقوق متهمين را نشان 

 . ميدهد
بنابر اين من از شما تقاضا دارم تا با مراجعه به نزد مقامات معتبر کشورتان 

 . مراتب احساسات و تقاضای ما را در لغو احکام شش متهم اعالم داريد
 با اميد به اين درخواست؛ 

 مراتب احترام مرا به پذيريد 
 ماری ژورژ بوفه 

Marie-George Buffet  
 

 
 :بيانيه جامعه ی مدرسين حوزه علميه ی قم

 عبدالكريم سروش مرتد است
 : ندای سبز آزادی

سايت بصيرت وابسته به نيروهای تندرو سپاه و بسيج در خبری بيانيه جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم را منتشر کرده است که در آن اين جامعه حکم به ارتداد 

 .دکتر عبدالکريم سروش داده است
اعضاي جامعه مدرسين «: به گزارش ندای سبز آزادی در اين خبر آمده است

حوزه علميه قم ضمن هشدار نسبت به توطئه جديد دشمنان نظام عليه حوزه هاي 
 «.علميه، سروش را مرتد اعالم آردند

حوزه هاي علميه بالد اسالمي : در بيانيه منتشر شده از سوي اين جامعه آمده است
تفكيك ناپذير بوده و مراجع تقليد قم و نجف پشتيبان نظام مقدس جمهوري اسالمي 

اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بررسي اظهارات . و واليت فقيه هستند
جديد سروش مبني بر ضرورت مهاجرت مراجع تقليد از حوزه هاي علميه قم به 
نجف تصريح آردند دشمنان از نقش مهم و تاثيرگذار مراجع تقليد قم و نجف در 

 .جهان تشيع هراسان هستند
سروش با تخطئه مباني نظام اسالمي و : مدرسين حوزه علميه قم تاآيد آردند

واليت فقيه ارتداد خود را بر همگان ثابت آرد و با همراهي اپوزيسيون خارج 
همدستي خود با سازمان اطالعاتي سيا و  88نشين در جهت سازماندهي فتنه 

موساد را به اثبات رساند بنابراين اظهارات اخيرش مبني بر ضرورت مهاجرت 
مراجع قم به نجف در راستاي اهداف شوم دشمنان نظام و به خاطر ترس از نقش 

تاثيرگذار مراجع قم و نجف در جهان تشيع مي باشد لذا مراجع تقليد براي 
اظهارات اين مرتد خارج نشين آوچكترين ارزشي قائل نبوده و توطئه هاي شوم 
دشمنان براي ايجاد شكاف و نفاق ميان مراجع قم و نجف و مراجع عظام با نظام 

 .جمهوري اسالمي را در هم مي شكنند
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 تقصير بی حجابی به گردن هاشمی   
صفار هرندی وزير ارشاد دولت نهم نيز در گفتگويی که با خبرگزاری فارس داشت 

خوي آاخ نشيني آه : " تقصير بی حجابی را به گردن دولت هاشمی انداخت و اعالم کرد 
در دوران سازندگي به برخي از مسئوالن عارض شد، منجر به تغييراتي در مسير زندگي 

 ".و ترويج ارزش هاي مبتذل قبل از انقالب شد
اما جريان حمله و انتقاد به هاشمی رفسنجانی تنها مختص به ياران نزديک احمدی نژاد و  

 .سايت های وابسته به آنها نبود
پس از آنکه هاشمی به خطبه های نماز جمعه دعوت شد تا شايد حضور او در روز قدس  

بتواند آرامشی برای مردم معترض ايران باشد سخنان وی با واکنش تندی از سوی 
 .اصولگرايان روبرو شد

 
 هاشمی کار خود را بکند 

هاشمی که در خطبه های نماز جمعه راهکارهايی برای خروج از بحران ارائه داده بود از 
 .طرف محمد يزدی عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد حمله قرار گرفت

يزدی اعالم کرد که هاشمی عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است و به چه دليلی  
کميته صيانت از آرا تشکيل داده است ، در جايی ديگر نيز در انتقاد از سخنان هاشمی که 

گقته بود زندانيان سياسی بايد آزاد شوند اعالم کرد که مگر هاشمی چه کاره است که اعالم 
 می کند بايد زندانيان سياسی را آزاد کرد؟

  
 حمله از تريبون مجلس 

دی ماه نيز برای نخستين بار مجلس شورای اسالمی ايران شاهد اين بود که يکی از  
 .نمايندگان مجلس از تريبون اين جايگاه هاشمی رفسنجانی را مورد حمله قرار داد

دار تنظيم نطق بيانيه  حميد رسايي، چهره شاخص طيف اصولگرا در مجلس که عهده 
اش خطاب به هاشمي رفسنجاني شده بود از جايگاه رسمی اين نهاد هاشمی را به  گونه

مورد " سران فتنه"خاطر اظهار نظر نکردنش در حوادث روز عاشورا و تذکر ندادنش به 
 . حمله قرار داد

در آن روز و در نطق ها و اظهار نظرهای قبل و بعد از آن همواره تالش شد تا هاشمی  
 .رفسنجانی به عنوان عنصری مقابل رهبر ايران و واليت فقيه قرار بگيرد

 
 حمله از همه جا 

تهمت های مالی و سياسی که . با اين همه حمله به هاشمی از راه های مختلف ادامه داشت 
به خارج از کشور فرار کرده " مهدی هاشمی "به فرزندان هاشمی زده شد و اعالم اينکه 

و فرزندش هر چند که بعد ها اعالم شد به " فائزه هاشمی"دستگيری چند ساعته .است
 .خاطر مسائل امنيتی بوده است، از اقدامات بی سابقه در جمهوری اسالمی ايران بود

هاشمی رفسنجانی در يک سالی که گذشت ديگر در نماز جمعه تهران حضور نيافت و  
 .اعالم کرد که چرايی حضور نداشتنش را بايد از ستاد اقامه نماز پرسيد

مراسمی که .جای خالی او در مراسم تحليف محمود احمدی نژاد نيز بسيار نمايان بود 
هاشمی اعالم کرده بود چنانچه احمدی نژاد به خاطر تهمت هايش عذر خواهی نکند در آن 

 .حضور نخواهد يافت
  

 پيوند با جنبش سبز
هر چند که  . با اين همه هاشمی رفسنجانی را دولتمردان ايران با جنبش سبز پيوند زدند 

هيچ مدرکی دال بر اينکه وی در انتخابات سال گذشته از کانديدای خاصی حمايت کرده 
باشد وجود ندارد، اما اظهارات احمدی نزاد در شب مناظره ميان مير حسين موسوی و 

هاشمی رفسنجانی پيوندی ايجاد کرد که مردم معترض ايران چشم ياری به سوی هاشمی 
 . داشتند

ايران روزهای سخت انقالب ، تهديدات خارجی ، جنگ و سازندگی را با حضور مردانی  
 .به کناری گذاشته شده اند" فتنه"سر کرده است که امروز با برچسب 

ازآن ميان هاشمی باقی مانده است که همچنان رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را به  
عهده دارد، او که بسياری از کارشناسان و محققان معتقد هستند خاطرات شخصی اش 

مستندترين روايت تاريخی انقالب اسالمی است، عملکردش توسط کسانی که می توانند به 
 .جای فرزندان او باشند مورد انتقاد و حمله قرار گرفته است

با اين همه شايد اين موج سنگين حمله به هاشمی است که همچنان مردم معترض ايران را  
بر اين باور استوار می سازد که بايد او را نه در مقابل خود که عنصری در کنار خود و 

 .در يکی از باالترين مجامع تصميم گيری کشور ببينند

 موج جديد حمله به هاشمي؛
 !همه چيز از دوران سازندگي شروع شد

 يلدا آراسته 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
سال شکل گرفته که حرکت خود را از دوره سازندگی  30های جديد در طول  ضد انقالب"

شروع کردند، در دوره اصالحات به اوج خود رسيد و در دولت نهم با چالش جدی و 
رو شد و با سيلی محکمی که خورد به دنبال بازسازی و آغاز فعاليت خود در  محکم روبه

. اين جديد ترين اظهار نظر حيدر مصلحی وزير اطالعات دولت دهم است ".دولت دهم شد
اظهاراتی که نشان می دهد آنچه محمود احمدی نژاد در مناظرات انتخاباتی خود سال 

  .گذشته در چنين روزهايی بنا گذاشت راهی است که همچنان ادامه دارد
حمله به علی اکبر هاشمی رفسنجانی که دست بر قضا در دوره نهم رياست جمهوری نيز 

رقيب انتخاباتی احمدی نژاد بود، رويه ای است که در طول يکسال گذشته توسط 
 .دولتمردان ايران شدت گرفته است

در جديدترين اظهارات وزير اطالعات اين بار ديگر تنها هشت سال دوران اصالحات  
را در " انقالب گريزی "نيست که مورد گاليه و انتقاد قرار می گيرد بلکه ريشه اين 

پذير به جای مستضعف، اپوزيسيون به  دورانی می داند که واژه هايی چون قشر آسيب
جای ضدانقالب، درگيری انقالبی به جای گفتمان فرهنگی اجتماعی مورد استفاده قرار 

 .گرفت
خرداد و برگزاری مراسم سالگرد آيت اهللا خمينی به نظر می رسد هراس  15در آستانه  

از حضور نيافتن رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اعتراض به رفتارهای حکومتی 
 .بار ديگر باعث شده است که دولتيان دست به تخريب اين چهره سياسی بزنند

  
 گام اول تخريب 

هنگامی که محمود احمدی نژاد در خرداد ماه سال گذشته در برابر ميليون ها مخاطب  
و فرزندان او را به زبان آورد و به آنها اتهام فساد مالی زد،   بارها نام هاشمی رفسنجانی

 .بسياری انتظار داشتند که هاشمی پاسخی برای دفاع از خود بدهد
فرصت حضور در تلويزيون به وی داده نشد تا در شرايطی مشابه بتواند از خود در  

با اين حال او به رهبر ايران نامه ای گاليه آميز نوشت و اعالم . برابر اتهامات دفاع کند
کرد که روشی که احمدی نژاد در پيش گرفته است نه حمله به يک شخص که زير سوال 

 .بردن خدماتی است که در طول انقالب اسالمی به کشور ايران شده است
هاشمی در همان نامه پيش بينی و احساس خطر خود را از اينکه چنين تفکر بخواهد حتی 

 .را زير سوال ببرد، اعالم کرد"زمان امام راحل "خدمات صورت گرفته در 
  

 فصل الخطاب نشد
با آنکه آيت اهللا خامنه ای در نخستين نماز جمعه پس از برگزاری انتخابات اعالم کرد که  

هاشمی رفسنجانی از ياران قديم و دلسوز انقالب است و جانبداری خود را از وی از 
تريبون عمومی اعالم کرد اما بازهم اين فصل الخطاب کسانی نشد که شمشيررا برای 

 .رئيس جمهور هشت سال دورا ن سازندگی ايران از رو بسته بودند
بارها به انتقاد از " فارس"و " رجا نيوز"از آن پس سايت های نزديک به دولت مانند  

 .هاشمی و فرزندان او پرداختند
از سوی ديگر آيت اهللا مصباح يزدی که پدر معنوی دولت احمدی نژاد محسوب می شود  

 .در سخنانی اعالم کرد که در تمام موارد نبايد چشم به عملکرد رهبری دوخت
وی در پاسخ به سوال يکی از شاگردانش در خصوص حمايت رهبر از هاشمی به گفتن  

داستان رياست جمهوری بنی صدر و رفتار آيت اهللا خمينی پرداخت و تلويحا هاشمی 
 .رفسنجانی و شرايط موجود حال را با آن زمان يکسان ديد

 
 رئيس جمهور مادام العمر

از سوی ديگر غالمحسين الهام نيز در سخنانی کم نظير هاشمی را مورد حمله قرار داد و  
 .و پايان دوران رياست جمهوری هاشمی دانست 76را سال " مبداء ديکتاتوری"
الهام ادعا کرد که کسانی به دنبال تعويض قانون اساسی بوده اند تا هاشمی را رئيس  

 .جمهور مادام العمر اعالم کنند
منتشر کرد " رجا نيوز"در همان ايام همسر الهام، فاطمه رجبی نيز مقاله ای را در سايت  

هاشمی تشکر کرد و ادعا کرد که هاشمی و "رسواکردن"و درآن از احمدی نژاد به خاطر 
 .می کنند" بيت المال ارتزاق"يارانش از 
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 بيكاري پنجاه و دو هزار كارگر درعسلويه 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
هزار نفر در منطقه عسلويه آار  60يك فعال آارگري وي با اعالم اينكه در گذشته  

طي چهار سال : آنند، گفت آردندآه در حال حاضر هشت هزار نفر در عسلويه آار مي مي
اند و اين در حالي است  هزار آارگر در اين منطقه شغل خود را از دست داده 52گذشته 

 .اندازي در اين منطقه است هاي متعددي در حال راه آه دولت همچنان ادعا دارد پروژه
امروز   :هاي وزارت آار گفت وی با انتقاد شديد از تعامل جامعه آارگري با زيرمجموعه

هاي آار تاريك است و هزينه اين رابطه تاريك را  رابطه جامعه آارگري با سازمان
  .پردازند آارگران مي

در : آارگران گفت هاي مسئوالن نسبت به لطفي وگو با ايلنا با انتقاد ازآم آمالي درگفت عيسي
آه سعي آرده براي جامعه آارگري قدمي بردارد مورد  گذشته هرآس طول چهار سال

هاي صنفي  مهري به حدي شدت گرفته آه از چرخه فعاليت مهري قرار گرفته و اين بي بي
 .خارج شده است

: وي از مكاتبات سازمان آار با واحدهاي دولتي و حتي بخش خصوصي خبر داد وگفت
هاي ارسالي از آارفرمايان درخواست شده آه از برقراري ارتباط با خانه آارگر  طي نامه

هاي اقتصادي با خانه آارگر به زيان  خودداري شود و تاآيد شده هر گونه ارتباط بنگاه
 .شود آارفرمايان منجر مي

در اين شرايط آه بارها حقوق آارگران در  :وي از تضييع حقوق آارگران خبر داد و گفت
هاي  گيري تضييع شده است جامعه آارگري هيچ اميدي به مراجعه به دادگاه مراجع تصميم

 .روابط آار ندارد
جاي : آمالي با تاآيد بر اينكه در حال حاضر نمايندگان آارگر تحت فشار هستند گفت

هاي پيمانكاري و خدماتي به عنوان نماينده آارگر معرفي  تاسف دارد آه نماينده شرآت
گذاري  شوند و همين امر باعث شده تا آارگران معترض اعتمادي به مراجع قانون مي

 .عرصه روابط آار نداشته باشند
اي بين استيفاي حقوق آارگران در امروز و پنج سال  وي با اعالم اينكه الزم است مقايسه

اگر بررسي آنيم آه پنج سال قبل چند درصدآارگران معترض : قبل صورت گيرد، گفت
توانستند با مراجعه به ادارات آار حقوق، مزايا و سنواتشان را بگيرند متوجه خواهيم  مي

شد آه امروزه درصد دريافت مطالبات آارگران به شدت آاهش يافته و اآثر آراي ادارات 
شود و از آنجا آه در نهايت آارگر معترض مزاياي خود  آار به نفع آارفرمايان صادر مي

اندازد و از مراجعه به اداره  شود خودش را به دردسر نمي آند و اخراج مي را دريافت نمي
 .آند آار خودداري مي

استان : دبيراجرايي خانه آارگر بوشهر از رشد ميزان بيكاري در اين استان خبر داد وگفت
توانست بيكاري استان را  بوشهر صنايع بزرگ و تاثيرگذاري ندارد و تنها مرآزي آه مي

آاهش دهد منطقه عسلويه بود آه آن هم با بحران بيكاري و تعطيلي واحدهاي اين منطقه 
 .روبرو شده است

دبيراجرايي خانه آارگر بوشهر با اعالم اينكه پس از آغاز مديريت محمد جهرمي بر 
جهرمي در بازديد از عسلويه : وزارت آار تغييرات نامناسبي بر عسلويه اعمال شد،گفت

 .اين منطقه را منطقه آزاد تجاري اعالم آرد تا قانون آار در اين منطقه اعمال نشود
آرد با حذف قانون آار از منطقه عسلويه اشتغالزايي  وي با اعالم اينكه جهرمي گمان مي

تعديل نيروهاي گسترده و تعطيلي واحدهاي عسلويه ثابت آردآه : رود،گفت باال مي
 .هاي غلط دولت باعث بحران عسلويه شده و قانون آار دراشتغالزايي تاثيري ندارد سياست

امروزه عسلويه به  :هاي طوالني بوديم،گفت بندان  آمالي با اعالم اينكه در عسلويه شاهد راه
آيلومتر رانندگي آني و در  100تواند با سرعت  حدي دچار رآود شده آه مي

هايي آه روزگاري مجبور بودي يك ساعت سر پا بايستي تا يك ميز خالي شود  غذاخوري
 .زند امروزه پرنده پر نمي

ها به  اين شرآت  :وي مشاغل منطقه عسلويه را در حوزه نفت و گاز تعريف آردوگفت
حدي فعال بود آه عالوه بر نيروهاي بومي، آارگران غيربومي نيز به عسلويه هجوم 

 .اي غيرمفيد در استان بوشهر تبديل شده است اما امروزه عسلويه به غده. آوردند مي
آمالي با يادآوري اينكه وزارت آار دولت نهم در اقدامي نمايشي، جشن اشتغال در عسلويه 

امروزه بايد ماتم رآود، تعطيلي، بحران، اخراج و بيكاري را در : برگزار آرد، گفت
 .عسلويه برگزار آنيم

درصد  50نژاد به بوشهر، مصوب شد آه  وي با اعالم اينكه در سفر استاني احمدي
نه تنها اين وعده دولت محقق نشد بلكه همان درصد  :آارگران عسلويه بومي باشد، گفت

 .اند اندك آارگران بوشهر نيز اخراج شده
توانست در آنار مشاغل موجود نيروي آار متخصصي  وي با تاآيد بر اينكه عسلويه مي

هاي شغلي  اي با فرصت به دليل ناهماهنگي سازمان آموزش فني حرفه: تربيت آند، گفت
 .موجود، آموزش صورت نگرفت و نتوانستيم آارگر ماهر تربيت آنيم

هاي  دبير اجرايي خانه آارگر بوشهر با اعالم اينكه امروز بيش از ابزارآار درآارگاه
گذاري درست و  توانستيم با آموزش، هدف مي: شود،گفت عسلويه مواد مخدر يافت مي

مديريت مناسب آارگراني متعهد و متخصصي تربيت آنيم اما نه تنها اين مهم محقق نشد 
بلكه آنچنان چهره منفي ازآارگر ايراني ترسيم شد آه اگر نيروهاي خارجي اين موارد را 

 .درآشور خودشان مطرح آنند جاي تاسف خواهد بود

 از ظلم و جنايت به فرزندان اين آب و خاك جلوگيري كنيد
 بيانيه مشترک اعظم طالقانی و صديقه وسمقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جــرس
اعظم طالقانی، دبير آل جامعه زنان انقالب اسالمی و صديقه وسمقی، شاعر و 

پژوهشگر علوم دينی، با صدور بيانيه ای مشترک، نسبت به مسائل آشور و 
آنان آه با توجيه حفظ "رخدادهای اخير، واآنش نشان داده و خاطرنشان کردند 

نظام و به تعبير ديگرحفظ قدرت وحکومت، ستم و ستمگران را ياری می آنند، 
  ".بدانند آه راهی بی سرانجام را برگزيده اند

اعظم طالقانی و صديقه وسمقی، در بيانيه خود که در اختيار جرس قرار دادند، 
در نظام جمهوری اسالمی فريادرسی يافت نمی شود آه "ضمن انتقاد از اينکه 

، خطاب به مقامات حکومت !"مظلومان و ستمديدگان از او ياری گيرند؟
به ناچار شما مسئوالنی را آه در حال حاضر بر مسندی از "خاطرنشان کردند 

قدرت تكيه زده ايد، می خوانيم واز شما می خواهيم از اين همه جور و ستم آه بر 
 ".فرزندان اين آب و خاك می رود جلوگيری آنيد
ای آسانی آه بر مسند فقاهت، "اين دو فعال سياسی مدنی همچنين بيان داشتند 
امروز اقشار وسيعی از اين ! قضاوت، قانون گذاری، اجرای قانون نشسته ايد

ملت از اين همه قانون شكنی و تعدی به حقوق مشروع مردمان و بويژه 
های بالوجه و ظالمانه به تنگ آمده  بازداشتهای غير موجه و غير قانونی و اعدام

فرزندان . وااسفا آه دادرسی نيست. اند و دادخواهی می آنند و لب به فرياد گشوده
ها و بازداشتگاه ها رنج می برند و آشته می  ما در پشت ديوارهای بلند زندان

جنايتكاران آزادند و مصون از هر . شوند و دست ما از نجات آنان آوتاه است
مؤاخذه و مجازاتی و آزادی خواهان اسيرند و با اتهاماتی غير موجه و محاآماتی 

آدام دين و مذهب . غير عادالنه يا محكوم به تحمل حبسند و يا در انتظار مرگ
 " !توجيه گر اين رفتارهاست؟

اعظم طالقانی و صديقه وسمقی در اين بيانيه همچنين ظلم و همراهان ظلم را 
به نظر می رسد عده ای راهزن عقل و "مورد خطاب قرار داده و هشدار دادند 

دين و مدنيت و انسانيت در اين آب و خاك می تازند و مسندنشينان بسياری به 
اقتضای منافع آوچك و آوتاه مدت خويش، ياطريق همراهی با ترک تازان را بر 

گزيده اند و يا لب فرو بسته اند و به اين ترتيب مصالح بزرگ ملی را قربانی 
همه دل سوزان اين آب و خاك امروز بر اين عقيده اند آه تدبير امور  .آرده اند

اينان آيستند آه . آشور اگر چنين ادامه يابد جز تباهی در انتظار ما نيست
خواستار تباهی ايران زمينند و شما آه با آنان همراهی آرده و نصايح عاقالنه و 

دلسوزانه و فريادهای روشن گرانه اقشار وسيع ملت را نشنيده گرفته جور و ستم 
را هرگونه آه مقتضی مصلحت قدرت است توجيه می آنيد، بر چه آيش و 

 "مذهبيد؟ برای آينده فرزندان خود آدام سرنوشت را رقم می زنيد ؟
امروز بی محابا قوانين زير پا گذاشته می شود، حقوق ملت "آنها با تاکيد بر اينکه 

ناديده گرفته می شود و فرزندانی از اين ملت با اتهاماتی آه صدق آن برای ملت 
، "شفاف و روشن نگشته مجازات می شوند و حتی به مرگ محكوم می گردند

امروز دستاوردهای عظيم بشری آه در طول تاريخ برای "خاطرنشان کردند 
دست يافتن به آنها هزينه ها پرداخت شده است به راحتی به زباله دان افكنده می 

تفكيك قوا و بويژه استقالل قوه قضايه و مقننه از آن جمله است آه پايمال . شود
 ".آردن آن پيكر عدل رانزار، ستم را فربه و حال مردمان را زار ساخته است

از شما مسند نشينان "طالقانی و وسمقی در پايان خطاب به مسئوالن تاکيد کردند 
در هر موضعی از قدرت آه هستيد می خواهيم آه برای نجات آشور عاقالنه 

عاقالنه آن نيست آه فقط به عقل خود و همفكران . بينديشيد و عاقالنه رفتار آنيد
ما دلسوزانه . خود رجوع آنيد، عاقالنه آن است آه به عقل همگان رجوع آنيد

وضعيت نا به سامان . می گوييم آه اگر در اين آار شتاب نكنيد دير خواهد شد
. امروز نتيجه اغماض، سكوت و تغافل ساليان گذشته نسبت به ظلم و ستم است
اگر سكوت و تغافل و اغماض ادامه يابد، به زودی چنان دامنه ظلم گسترش 

گوياهم اآنون هنگام . خواهد يافت آه خود نيز در چنبره آن گرفتار خواهيد آمد
 ".قيام درمحضر عدل الهی است
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را در کنار عدالت برای مردم به عنوان دو بازوی اساسی جهت رسيدن به آرمان 
مردم نيز امام را نماد عزت، آزادی و . های انقالب اسالمی مورد تأکيد قرار داد

در بخش ديگری از اين بيانيه .سربلندی خود ديدند و به رهبری او سر سپردند
خرداد يکی ديگر از روزهای شگفت انگيز تاريخ معاصر ايران ١۴:آمده است 

ها مبارزه در متن خفقان و گذر از  در اين روز رهبر انقالب بعد از سال. است
تبعيد، بازگشت به ايران، پيروزی انقالب، تأسيس جمهوری اسالمی و بيش از 

وداع شورانگيز ملت با رهبر . سال رهبری نظام، به ديدار معشوق شتافت ١٠
سابقه است و نشانگر  هايی را رقم زد که بدون ترديد در همه تاريخ بی صحنه

 .ايمان اين ملت به امام و پيوند استوار ميان آنها بود
مندتر از استقبال بی نظير از ايشان بود و اين امر با  بدرقه مردم از امام شکوه

وجود تحمل مشکالت فراوان از سوی ملت که ناشی از حوادث انقالب، جنگ 
ها و ترورها بود صورت گرفت و نشان داد که ملت از عظمت  تحميلی و توطئه

کاری که به رهبری امام صورت گرفته آگاه است و دستاورد انقالب را در برابر 
 .هزينه هايی که برای آن پرداخته است بسی گرامی و گران سنگ می شناسد

طلب در بخش ديگری از اين بيانيه خود با اشاره به  اين تشکل روحانی اصالح
اين ماه  ١۵و  ١۴عظمت خرداد به روزهای : کند حادثه فتح خرمشهر ،تاکيد می

سوم خرداد نيز روزی بزرگ در تاريخ زندگی اجتماعی اين ملت . منحصر نيست
ها اشغال رژيم متجاوز و  روزی که خرمشهر خونين و قهرمان پس از ماه .بود

مقاومت ستودنی ملت در برابر تجاوز و اشغال و جانفشانی و . سفاک آزاد شد
فداکاری شگفت انگيز فرزندان غيور ميهن اسالمی اثر معجزه گر خود را آشکار 
کرد تا سوم خرداد نماد آزادی و آزاديخواهی ملتی باشد که صاحب انقالبی بزرگ 

 .و تاريخی پرافتخار است
ماه خرداد از سوی ديگر تجلی گاه حق و حاکميت ملت بزرگوار ايران بر 

سرنوشت خويش است تا در پرتو عدلی که مصداق برجسته آن را در حکومت 
می بيند نه خودسری خودکامگان را برمی تابد و نه توطئه ) ع(موال اميرالمؤمنين 

تقدير الهی بر اين قرار گرفت که انتخاب رييس جمهور که علی . بيگانگان را
القاعده بايد مظهر اراده ملی باشد در ماه خرداد صورت گيرد تا مردم از ياد 

نبرند که برای رسيدن به يک نظام مردم ساالر از چه طوفان هايی گذشته اند و 
از انتخابات آزاد که دستاورد مهم انقالب اسالمی است پاسداری کنند و هم 

حکومت با تأمل در خرداد پيروز متذکر باشد که تحت نظارت مردم است و 
قدرت را از مردم به عاريت گرفته است و خدای ناکرده به راه ديکتاتوری نرود 

 .و بر آنچه رأی واقعی مردم به آن تعلق گرفته است گردن نهد
در اين ميان دوم خرداد برجستگی ويژه ای دارد که : در ادامه اين بيانيه آمده است

در آن مردم به آزادی از پايگاه دين و به مردم ساالری بر اساس آرمان های 
انقالب و به توسعه توأم با عدالت و به نقدپذيری حکومت به عنوان نماينده تحت 

نظارت مردم و به حرمت ايران و ايرانی و وجاهت ملی در عرصه بين المللی با 
 ۴خرداد  ١٨حفظ مصالح کشور رأی دادند و رأی خود را در سطحی باالتر در 

انصاف بايد داد که حضور مردم به همت همه اقشار    .سال بعد تکرار کردند
 ٢٢های مختلف در انتخابات  ها و گروه جامعه و به خصوص با فعاليت همه تشکل

توانست راه حرکت به  امری که می. ای داشت نيز تجلی فوق العاده ٨٨خرداد سال 
 .سوی آينده بهتر و برتر را هموار کند

خرداد امسال را در حالی سپری :در بخش ديگری از اين بيانه تصريح شده است 
ها به خصوص از سوی محافل و  ها و ناسزاگويی کنيم که امواج تهمت می

آنچه بيش از همه باعث تأسف است . های خاص فضا را تنگ کرده است رسانه
زند به خصوص اينکه جريانی  ها به اصل نظام لطمه می اين است که اينگونه اقدام

کوشد تا امام و  مرموز با امکانات فراوان مادی و تبليغاتی که در اختيار دارد می
ای  های خود مصادره کند و حتی چهره انقالب را به نفع توهمات و برنامه

که منادی و مروج آن ) ره(و امام خمينی ) ص(مخدوش از اسالم ناب محمدی 
 .بود ارائه دهند

انتظار اين است که هرچه زودتر اين فضا تغيير : در پايان اين بيانيه آمده است
های مصرح در قانون اساسی پاس داشته شود، در برخوردها انصاف  کند، آزادی

نهادها و . و موازين قانونی و شرعی و قانون اساسی و آيين دادرسی رعايت شود
هايی که وظايف ويژه دارند از دخالت گسترده در امور ديگری که به  دستگاه

باشد از جمله دخالت در سياست، اقتصاد و فرهنگ  وظايف آنان مربوط نمی
ها و رفتارهايی که به زيان اقتصاد کشور و مصالح  جلوی برنامه. بازداشته شوند

المللی است و باعث تشديد فشارها بر  عاليه ميهن به خصوص در عرصه بين
تواند فضا  آزادی زندانيان، رفع تنگناها و تهديدها می. شود گرفته شود جامعه می

همچنين تمهيد مناسب برای . را تلطيف و جامعه را به آينده اميدوارتر کند
ها  برگزاری انتخابات آزاد در فضايی امن و با نشاط در آينده سبب کاهش کدورت

ها و سير به سوی تحقق راه و خط امام و عمل به قانون اساسی  و رفع بدبينی
 .خواهد بود

 به زندان انداختن فرزندان انقالب شرم آور است
 کروبی در ديدار با خانواده آرمين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :جرس
با ابراز تأسف از بازداشت مهندس محسن آرمين، به زندان انداختن  مهدی کروبی

فرزندان انقالب را شرم آور توصيف کرد و باز ديگر خواستار آزادی زندانيان 
      .سياسی شد

مهدی کروبی بعدازظهر ديروز با حضور در منزل سخنگوی دربند سازمان  
 .مجاهدين انقالب اسالمی، با خانواده محسن آرمين ديدار و از آنان دلجويی کرد
به گزارش خبرنگار کلمه، در اين ديدار که در فضايی صميمی انجام گرفت، 

مهدی کروبی با ابراز تأسف از بازداشت مهندس محسن آرمين، به زندان انداختن 
فرزندان انقالب را شرم آور توصيف کرد و باز ديگر خواستار آزادی زندانيان 

  .سياسی شد
کروبی در منزلشان،  خانم شريعتی همسر محسن آرمين نيز با تشکر از حضور

از تداوم بی خبری نسبت به وضعيت همسرش خبر داد و گزارشی از چگونگی 
در پايان اين ديدار، حاضران نماز مغرب و عشا را به . بازداشت وی ارائه کرد

 .کروبی اقامه کردند  امامت
محسن آرمين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و نماينده مردم تهران 

اين در . ارديبهشت ماه در بازداشت به سر می برد ٢۶در مجلس ششم از روز 
حالی است که با گذشت بيش از ده روز از بازداشت اين چهره اصالح طلب، وی 
هنوز با خانواده خود هيچگونه تماسی نداشته و از اتهامات و محل نگهداری وی 

  اطالعی در دست نيست
 

 :مجمع روحانيون مبارز 
 با آزادي زندانيان، رفع تنگناها و تهديدها فضا را تلطيف كنيد

 
ها،  ها و شکفتن خرداد ماه شگفتی: نيوز، دراين بيانيه آمده است به گزارش پارلمان

هاست و ماهی است که تقدير الهی بر اين قرار گرفته بود که  ماه اشک ها و شادی
ها گذشته  ملتی بزرگ که با تکيه بر دين و فرهنگ و سابقه درخشان از طوفان

است، جوهر اصيل خود را نشان دهد و اين ماه را مبدأ بالندگی حرکتی کند که از 
ديرباز آغاز کرده بود و تپش قلب مؤمن و آگاه خود را در وادی آزادی و 

سربلندی و به دست گرفتن مقدرات خود آرام سازد و با نفی استبداد و استعمار 
 .کشتی طوفان زده سرنوشت را در ساحل امن و آرام اخالق و عدالت فرودآورد

تصريح کرده  ١٣۴٢خرداد  ١۵مجمع روحانيون مبارز در تبيين حادثه 
خرداد روز تبعيت از بزرگ مردی بود که مردم با خون خود با  ١۵روز :است

خرداد  ١۵. اون پيمان بستند تا برای دفاع از دين و ميهن و آزادگی از پای ننشينند
آغازگر شمارش معکوس واژگونی رژيم شد تا خيزش مظلومانه مردم، نويد  ۴٢

ترين عامل  پيوند امام و مردم مهم. سال بعد را بدهد و داد ١۵پيروزی 
امام از جايگاه يک عالم وارسته و مرجعيت دينی . های درخشان بود پيروزی

همواره بر حق و حرمت مردم تأکيد کرد و از رنجی که اين ملت از سلطه 
ماندگی ناشی از آن  های رژيم استبدادی و فقر و عقب تحقيرآميز اجانب و سفاکی

برد و همواره در کنار دعوت به خدا و اخالق و معنويت از  کشيد رنج می می
مردم سخن گفت و همه چيز را برای مردم خواست و به آنان دليری بخشيد تا به 

ديد و  حضرت امام اسالم را چنان می. پا خيزند و حق خود را بشناسند و بگيرند
کرد که نه با تحجر و واپس گرايی سازگار است نه با ديکتاتوری و  معرفی می
 .وابستگی

امام برای مردم مبارزه کرد و آنگاه که انقالب به پيروزی رسيد باز هم مردم را 
محور دانست و رأی آنها را ميزان در استقرار نظام معرفی کرد و مسؤوالن را 
 خدمتگزاران پاسخگو در برابر مردم به حساب آورد و آزادی های اساسی مردم 
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 نيلوفر بيضايی  -۵٣
 بهرام بيگدلی  -۵۴
 بيت اله بی نياز  -۵۵
 عدالن پارسا  -۵۶
 مژگان پارسا  -۵٧
 تورج پارسی  -۵٨
 کوروش پارسی  -۵٩
 ناصر پاکدامن  -۶٠
     فريده پورعبداهللا -۶١
 علی پورنقوی  -۶٢
 داوود پيرا  -۶٣
 فواد تابان  -۶۴
 مهناز تابان  -۶۵
 نيره توحيدی  -۶۶
 هايده ترابی  -۶٧
 علی تهرانی  -۶٨
 مژگان ثروتی  -۶٩
 نسرين جاويدی  -٧٠
 ميهن جزنی  -٧١
 جواد جواهری  -٧٢
 رامين جهانبگلو  -٧٣
 خسرو چاوشی  -٧۴
 سارا حبيبی  -٧۵
 رخشنده حسين پور  -٧۶
 بهروز حشمت  -٧٧
 فاطمه حقيقت جو  -٧٨
 مريم حکمت شعار  -٧٩
 اسماعيل ختائی  -٨٠
 يزدان خدابنده لو  -٨١
 آذر خونانی  -٨٢
 مهرانگيز دابوئی  -٨٣
 بابک داد  -٨۴
 حميد داديزاده  -٨۵
 رضا دانشور  -٨۶
 فريبا داودی مهاجر  -٨٧
 وازريک درساهاکيان  -٨٨
 مهرداد درويش پور  -٨٩
 آرامش دوستدار  -٩٠
 مصطفی دشتی  -٩١
 حسين دولت آبادی  -٩٢
 رويا ديناروند  -٩٣
 علی ديناروند  -٩۴
 هوشنگ ديناروند  -٩۵
 حميد ذوالنور  -٩۶
 شهرام ذوقی  -٩٧
 آذيتا رحيم پور  -٩٨
 جالل رستمی  -٩٩
 ماريا رشيدی  -١٠٠
 عليرضا رضايی  -١٠١
 پری رفيع  -١٠٢
 محمود رفيع  -١٠٣
 رضا رفيعی  -١٠۴
 مرتضی رفيعی  -١٠۵
 وانشا رودبارکی  -١٠۶
 يداهللا رويايی  -١٠٧
 سعيد رهنما  -١٠٨
 ناصر زارع  -١٠٩
 بهمن زاهدی  -١١٠
 ماينهارد زايفرت  -١١١
 ناصر زراعتی  -١١٢
 پروانه زرگر  -١١٣

 نگذاريم مجيد توكلي قرباني شود 
اعالم همبستگی صدها هنرمند، نويسنده، شاعر، روزنامه نگار، استاد  •

دانشگاه و فعال اجتماعی و سياسی با مجيد توکلی و فراخوان به اقدام جهانی 
 ...برای آزادی او 

 

 : اخبار روز

متن زير از سوی صدها هنرمند، نويسنده، شاعر، روزنامه نگار، استاد دانشگاه 
و فعال اجتماعی و سياسی از سراسر جهان در همبستگی با مجيد توکلی به امضا 

عالقمندان می توانند با مراجعه به آدرس اينترنتی در پايان متن نام . رسيده است
 : خود را به امضاکنندگان اضافه نمايند

 
ساله ايرانی و از فعاالن شناخته شده جنبش دانشجويی  ٢۴مجيد توکلی دانشجوی 

 . ايران امروز در خطر جدی مرگ قرار دارد
خواهانه، حبس و  های آزادی بار به دليل فعاليت های پيش، مجيد چندين در سال

، وقتی )٢٠٠٩هفت دسامبر (آذر گذشته  ١۶آخرين بار در . شکنجه شده است
مجيد بار ديگر به جرم سخنرانی در دانشگاه اميرکبير در باره ديکتاتوری حاکم و 

ای دستگير شد، مقامات جمهوری اسالمی  مورد خطاب قراردادن آيت اهللا خامنه
پخش عکس مجيد با . سازی کردند در باره فرار او در پوشش حجاب، گزارش

ساز به راه  حجاب اسالمی که با هدف خوارکردن او صورت گرفته بود، سبب
های زن ستيز جمهوری  شد که در افشای سياست »کمپين مردان با حجاب«افتادن 

 . اما مجيد توکلی به داليل واهی در حبس ماند. اسالمی گامی تازه بود
نوشته های او از زندان . گذرد امروز نزديک به شش ماه از دستگيری مجيد می

دهنده در باره شکنجه و آزار زندانيان سياسی و شاهدی بر  هريک گواهی تکان
 . های حقوق بشر و آزادی بيان است مقاومت جانانه او در دفاع از ارزش

به  ٢٠١٠مه  ٢٣در ادامه اعتراض به حبس و شکنجه، مجيد از روز يکشنبه 
مجيد که از بيماری ريه رنج . ناگزير به اعتصاب غذای خشک روی آورده است

همبستگی و اقدام جهانی برای آزادی او اهميت . برد در خطر جدی است می
 . حياتی دارد

 ! نگذاريم مجيد توکلی قربانی شود
  ٢٠١٠مه 
 

 : امضاها 
 مرجان آبادی  -١
 آخوندی . و -٢
 محجوبه آذر مينا  -٣
 سيروس آرين پور  -۴
 محمد آزادگر  -۵
 منوچهر آزادی  -۶
 داريوش آشوری  -٧
 مژگان آموزگار  -٨
 گيل آوايی  -٩
 عسگر آهنين  -١٠
 راضيه ابراهيم زاده  -١١
 تورج اتابکی  -١٢
 کاوه احسانی  -١٣
 احمد احمديان  -١۴
 پريسا احمديان  -١۵
 پروين اردالن  -١۶
 ابوالفضل اردوخانی  -١٧
 کمال ارس  -١٨
 علی اشرافی  -١٩
 مهدی اصالنی  -٢٠
 اميرحسين اعتمادی  -٢١
 رضا اغنمی  -٢٢
 رضا افشاری  -٢٣
 علی افشاری  -٢۴
 حسين اقتداری  -٢۵
 حميد اکبری  -٢۶

 ماندانا زنديان  -١١۴
 امير زمانيان  -١١۵
 حسن زرهی  -١١۶
 سهيال ستاری  -١١٧
 علی ستاری  -١١٨
 امير سپهر  -١١٩
 پروانه سپهر  -١٢٠
 مسعود سرابچی  -١٢١
 ابراهيم سلطانی  -١٢٢
 امير سلطانی  -١٢٣
 اصغر سليمی  -١٢۴
 تقی سليمی  -١٢۵
 حيدر سليمی  -١٢۶
 عباس سليمی  -١٢٧
 علی سليمی  -١٢٨
 بهروز سورن  -١٢٩
 رضا سياووشی  -١٣٠
 محسن شايسته  -١٣١
 مليحه شريفزاده  -١٣٢
 فرح شريفی  -١٣٣
 حسين شرنگ  -١٣۴
 حسن شريعتمداری  -١٣۵
 شيدا شفيعی  -١٣۶
 شهال شفيق  -١٣٧
 مينا شکری  -١٣٨
 محمدرضا شکوهی فرد  -١٣٩
 خاطره شيبانی  -١۴٠
 نگين شيخ االسالمی  -١۴١
 مهوش شيخ االسالمی  -١۴٢
 شهاب الدين شيخی  -١۴٣
 بهروز شيدا  -١۴۴
 آرمان شيرازی  -١۴۵
 فواد صابران  -١۴۶
 حميد صدر  -١۴٧
 سروش صدفی  -١۴٨

 سوفيا صديق پور  -١۴٩
 آزاده صفريان  -١۵٠
 حسين ضيايی  -١۵١
 سام الدين ضيايی  -١۵٢
 علی طايفی  -١۵٣
 عباس عاقلی زاده  -١۵۴
 سياوش عبقری  -١۵۵
 شهال عبقری  -١۵۶
 حسن عربزاده حجازی  -١۵٧
 بتول عزيزپور  -١۵٨
 ژيال عطايی  -١۵٩
 رضا عالمه زاده  -١۶٠
 کاظم علمداری  -١۶١
 حسين علوی  -١۶٢
 جالل علوی نيا  -١۶٣
 ابراهيم علی پور  -١۶۴
 سارا علی پور  -١۶۵
 حميد عليمی  -١۶۶
 رحمت غالمی  -١۶٧
 سپيده فارسی  -١۶٨
 مريم فاروقی  -١۶٩
 رضا فانی يزدی  -١٧٠
 مسعود فتحی  -١٧١

 علی فخّار  -١٧٢
 فريدون فرخ اندوز  -١٧٣

 مجيد اميدوار  -٢٧
 بهمن امينی  -٢٨
 شاهين انزلی  -٢٩
 جمشيد انور  -٣٠
 جعفر انور حقيقی  -٣١
 حسين انور حقيقی  -٣٢
 عباس انور حقيقی  -٣٣
 سعيد اميرارجمند  -٣۴
 نوشابه اميری  -٣۵
 شعله ايرانی  -٣۶
 اصغر ايزدی  -٣٧
 محمد ايل بيگی  -٣٨
 رضا بايگان  -٣٩
 هيبت اهللا باقی  -۴٠
 مهران براتی  -۴١
 منيره برادران  -۴٢
 رضا براهنی  -۴٣
 جهان برجيان  -۴۴
 حسن برزگر  -۴۵
 حسين برزنجه  -۴۶
 رضا برومند  -۴٧
 تيمور بزرگی  -۴٨
 علی بنوعزيزی  -۴٩
 شهال بهاردوست  -۵٠
 آرش بهمنی  -۵١
 کامران بهنيا  -۵٢
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 برلن  –کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران 
 استراليا  –کميته همبستگی با جنبش کارگری ايران 

 حاميان مادران عزادار ايران در لس آنجلس 
  »پارس ديلی نيوز«سايت خبری 

 
 : کسانی که مايلند به اين حرکت بپيوندند نام خود را به ای ميل زير بفرستند 

com.gmail@majidtavakolii.free  
 

Michel Cassir (Poète et Directeur de recherche ( 
Claudia Christiansen (Musicienne ( 

Regine Meulle  
Pierre-Alexandre Nicaise (Critique du cinéma ( 

Laura Pastor  
Richard Tapper  )Professor Emeritus, University of London ( 

Florence Vignon, (scénariste 

 ناهيد فرزاد فر  -١٧۴
 حميد فروغ  -١٧۵
 مينو فروغ  -١٧۶
 علی فروغی  -١٧٧
 منصور فرهنگ  -١٧٨
 ويدا فرهودی  -١٧٩
 فرحناز فّرهی  -١٨٠
 سيامک فريد  -١٨١
 شهاب فيضی  -١٨٢
 اختر قاسمی  -١٨٣
 رضا قاسمی  -١٨۴
 فرهنگ قاسمی  -١٨۵
 رحيم قلعه دار  -١٨۶
 علی قلی زاده  -١٨٧
 شهرام قنبری  -١٨٨
 علی قنبری  -١٨٩
 کيواندخت قهاری  -١٩٠
 هايده قهرمان  -١٩١
 مهرانگيز کار  -١٩٢
 منيره کاظمی  -١٩٣
 زاده  زهره کريم -١٩۴
 رضا کريمی  -١٩۵
 نادر کريمی  -١٩۶
 حجت کسرائيان  -١٩٧
 هوشنگ کشاورز صدر  -١٩٨
 بهزاد کشاورزی  -١٩٩
 جابر کليبی  -٢٠٠
 ارسالن کهنمويی پور  -٢٠١
 هورموز کی  -٢٠٢
 آزاده کيان  -٢٠٣
 پانته آ کيان  -٢٠۴
 اميرحسين گنج بخش  -٢٠۵
 عزت گوشه گير  -٢٠۶
 آذر گيوم  -٢٠٧
 سهيال ليندهورست  -٢٠٨
 سوفيا محرابيان  -٢٠٩
 ايرج محضری  -٢١٠
 سيما محضری  -٢١١
 مجيد محمدی  -٢١٢
 رضا مرزبان  -٢١٣
 فريبا مرزبان  -٢١۴
 گرجی مرزبان  -٢١۵
 شهال مسافر  -٢١۶
 ميال مسافر  -٢١٧
 مهرداد مشايخی  -٢١٨
 شاهرخ مشکين قلم  -٢١٩
 مهين مصباح  -٢٢٠
 پروين مصلحی  -٢٢١
 خورشيد مصلحی  -٢٢٢
 منصور معدل  -٢٢٣
 رضوان مقدم  -٢٢۴
 وجيهه منادی  -٢٢۵
 داوود موزرمی  -٢٢۶
 سيامک مويدزاده  -٢٢٧
 رضا موُسلی  -٢٢٨
 کيوان مهجور  -٢٢٩
 اکبر مهدی  -٢٣٠
 آناهيتا مهدی پور  -٢٣١
 فرخنده مهدی زاده  -٢٣٢
 بهناز مهرانی  -٢٣٣

 جعفر مهرگانی  -٢٣۴
 زيبا ميرحسينی  -٢٣۵
 شکوه ميرزادگی  -٢٣۶
 انور ميرستاری  -٢٣٧
 عباس ميالنی  -٢٣٨
 رضا ناصحی  -٢٣٩
 علی نبوی  -٢۴٠
 صبری نجفی  -٢۴١
 محسن نژاد  -٢۴٢
 ناهيد نژاد قنبر  -٢۴٣
 آرمان نجم  -٢۴۴
 ناهيد نصرت  -٢۴۵
 فرهاد نعمانی  -٢۴۶
 محمد نواب  -٢۴٧
 داوود نواييان  -٢۴٨
 مريم نمازی  -٢۴٩
 مژده نورزاد  -٢۵٠
 حميد نوشادی  -٢۵١
 پرتو نوری عال  -٢۵٢
 بهمن نيرومند  -٢۵٣
 حميال نيسگلی  -٢۵۴
 فرشيد ياسايی  -٢۵۵
 هلن وزيری  -٢۵۶
 نادر هاشمی  -٢۵٧
 پرويز هراتی نژاد  -٢۵٨
 ناهيد همت بلند  -٢۵٩
 رضا هيوا  -٢۶٠
 هادی يوسفی  -٢۶١

mailto:free.majidtavakolii@gmail.com�
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بودن محاکمات با حضور هيئت منصفه، انتخاب آزادانه وکيل دلخواه و رايگان 
 بودن امور دادرسی 

 الغای مجازات اعدام  -۵
برای تحقق اين خواست . الغای هرگونه تبعيض جنسيتی در مورد زنان -۶

     :بايد 
زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار، قوانين مربوط به خانواده وقوانين  -    

                 .کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند
هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، پوشش و روابط زن و مرد يا  -    

 . دختر و پسر ممنوع شود
ازدواج يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل  -    

 . ميان آنان صورت گيرد
 . سالگی ممنوع شود ١٨هرگونه ازدواج قبل از سن  -    
حق زن بر بدن خويش شامل حق تصميم گيری در مورد رابطه جنسی،  -    

 . بارداری، سقط جنين يا عقيم سازی به رسميت شناخته شود
کار خانگی از ميان برود، اما تا آن زمان به زنان خانه دار دستمزدی معادل  -    

 . دستمزد کارگران شاغل پرداخت شود
با ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و امکانات رايگان چون  -    

 شيرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به 
صورت گسترده و فراگير در محل های کار و سکونت، زمينه اجتماعی       

        .شدن کارخانگی فراهم شود
با ايجاد خانه های امن دارای امکانات مناسب همراه با آموزش و درمان و  -    

و زندگی مستقل،       پرداخت مستمری کافی تا فراهم شدن امکان اشتغال مناسب
زنان خشونت ديده يا درمعرض خشونت و دختران فراری از خانه مورد حمايت 

 . مادی، معنوی و قانونی قرار گيرند
 سال  ١٨الغای کار کودکان و نوجوانان زير  -٧
به رسميت شناسی حقوق تمام اقليت های قومی ساکن ايران با هدف زمينه  -٨

سازی برای رفع محروميت آن ها در همه زمينه های سياسی،اقتصادی،اجتماعی 
     و فرهنگی

برخورداری همه مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و  -٩
 : تحقق اين امر درگرو آن است که. وسائل خانگی

از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی  -   
     .قرار دارند برای تأمين مسکن مردم استفاده شود

دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد  -   
 . برای مردم اختصاص دهد

 بهداشت و دارو و درمان رايگان برای عموم مردم  -١٠
 آموزش و پرورش رايگان عمومی در تمام سطوح  -١١
 حمل ونقل رايگان برای عموم مردم در سراسر جامعه  -١٢
 مهد کودک رايگان برای تمام مردم  -١٣
مراقبت رايگان از همه سالمندان و معلوالن و فراهم ساختن تمام تسهيالت  -١۴

الزم برای جلوگيری از انزوای آنان و استفاده هرچه بهتر از امکانات عمومی 
 جامعه 
ايجاد امکانات رفاهی الزم مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن و مراکز  -١۵

 آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی وتفريحی در تمام روستاها 
تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه  -١۶

 و اختصاص سهم ) »توليد ناخالص داخلی«(توليد کرده اند 
 هرچه بيشتری از اين ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران     
سال از محل ثروتی که  ١٨پرداخت حقوق ثابت ماهانه به تمام افراد زير  -١٧

 کارگران برای جامعه توليد کرده اند 
برخورداری تمام افراد جامعه از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی،  -١٨

اين حقوق نبايد از حداقل دستمزدکارگران شاغل کمتر . ازکارافتادگی و بيکاری
 . باشد
 الغای هر نوع قرارداد استخدام موقت  -١٩
برخورداری همه شاغالن در تمام مراکز کار و توليد ازغذا و سرويس اياب  -٢٠

 و ذهاب رايگان 
پرداخت حقوق تمام شاغالن، بيکاران، بازنشستگان، ازکارافتادگان، زنان  -٢١

 سال قبل از پايان هر ماه  ١٨خانه دار و افراد زير 
 

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
  ١٣٨٩خرداد 

 
 

 متن نهايي  -منشور مطالبات پايه اي طبقه كارگر ايران 
 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 
 اخبار روز 

هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع 
. تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی رانده می شوند

در يک سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاهد 
گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی و سرکوب و توحش در مقياسی بی سابقه 

شکاف طبقاتی اکنون به چنان ورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که . هستيم
برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نگذاشته 

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران تحميل کرده است و خودکرده . است
روزی نيست که شاهد تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی . را تدبير نيست
افزون بر اين، کارگران به صورت گسترده در جنبش سياسی . کارگری نباشيم

آغازشده  ١٣٨٨خرداد  ٢٢جاری عليه جمهوری اسالمی که به دنبال انتخابات 
 . است، فعاالنه شرکت دارند

کارگران در  -هرچند پراکنده و نامتشکل  -با اين همه و به رغم شرکت وسيع 
جنبش جاری و با آن که کارگران درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، 

مبارزات آنان هنوز به زير يک پرچم سراسری و ضدسرمايه داری واحد گرد 
و يکی از مهم ترين علت های عدم شکل گيری قدرت متشکل و . نيامده است

سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين همه مبارزه کارگری را 
پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و . در همين جا بايد جست

محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی و سراسری واحد ارتقا نيابد کارگران به 
گام اول . رغم تمام جان فشانی ها و فداکاری های خود راه به جايی نخواهند برد

برای عقب نشاندن هجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن 
يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای و ضدسرمايه داری 

پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور به دو . طبقه کارگر است
نخست به معنای سطح ابتدايی و نازل مطالبات کارگران ايران نسبت : معناست 

به حقوق متعارف کارگران در بخشی از جهان سرمايه داری و دوم به اين معنا 
که اين مطالبات صرفا کف و حداقل خواسته های طبقه کارگر ايران را تشکيل 

 . می دهند
اما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه 

نفس طرح مطالبه کارگران از سرمايه . زاويه و با چه رويکردی مطرح می کنند
داران و دولت آن ها به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و 

مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت هيچ چيز نيست . توليد کارگران است
مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن 

بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه . هيچ چيز نگرفته اند
داران و دولت آن ها می گويند که آنان بايد اين مطالبات را از محل همين کار 

بدين سان، کارگران درهمان مبارزه خودانگيخته . پرداخت نشده برآورده کنند
کارگر در لحظه لحظه . خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشند

زندگی خود به گونه های مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند 
که چرا بايد من کار کنم اما ديگری بخورد؟ چرا بايد تمام ثروت جامعه را من 
توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بهره باشم؟ اين همان رويکرد و زاويه ای 

است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن 
ما بر اين باوريم که تحقق مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در . تدوين کرده ايم

گرو ارتقای اين رويکرد خودانگيخته سرمايه ستيز به افق خودآگاهانه مبارزه 
از سوی ديگر، به . متشکل و شورايی طبقه کارگر برای الغای کار مزدی است

نظر ما، طرح مطالبات پايه ای و مبارزه جنبش طبقه کارگر برای دستيابی به آن 
ها صرفا با هدف افزايش توان مادی و فکری کارگران برای جامه عمل پوشيدن 

 . به اين افق انجام می گيرد
 : مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از 

شدن کامل حکومت ) غيردينی(جدايی کامل دين از حکومت به معنای سکوالر -١
 و درنظرگرفتن دين به عنوان امر خصوصی افراد 

برخورداری بی قيد وشرط تمام افراد جامعه از آزادی های سياسی از قبيل  -٢
آزادی عقيده، بيان، مطبوعات، تشکل، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات و راه 

 پيمايی و نهادينه شدن تمام اين آزادی ها 
آزادی بی قيد و شرط تمام زندانيان سياسی، ممنوعيت هرگونه شکنجه اعم از  -٣

جسمی و روحی برای درهم شکستن و واداشتن متهمان به اعتراف عليه خود يا 
 ديگری، و انحالل تمام نهادهای سرکوب 

ابتنای تمام امور قضايی بر موازين حقوقی مدرن و سکوالر، ممنوعيت تعميم  -۴
 مفهوم جرم به فعاليت های سياسی و مطبوعاتی، انحالل دادگاه های ويژه، علنی 
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شاد شاد بوديم از . سال و اندی جدائی، دوباره يکديگر را پيدا کرديم ٣بعداز 
چاق سالمتی و پرس و جو در باره دوستان و آشنايان که تمام شد . ديدار يکديگر

او بعد از کمی مقدمه چينی برای اينکه بداند من در چه . رفتيم سر اصل مطلب
تعرف کن، آيا بعد از اين همه درد سر و ! فضای فکری هستم گفت، خوب

گرفتاری باز هم می خواهی ادامه بدهی؟ نظرت راجع به مشی سازمان چيست ؟ 
آيا از نظر تو می شود با سازمان همکاری کرد؟ داشت همچنان ادامه می داد گفتم 

من سازمان را تنها جريانی ميدانم که . بهروز موضوع حل است زياد طولش نده
و به مشکالت پيوستن به سازمان کم و بيش آگاه . بايد و می توان به آن پيوست

بهروز گفت در چه شکل و حدی حاضر هستی کار کنی؟ گفتم هر اندازه و . هستم
گده ايکی دفع توتولوبسان، گنه ده ال  «خنديد وگفت . شکلی که الزم است

گده دوبار دستگير شده ای باز هم ( »بو دفعه او دفعه لردن دير ها . چکميسن
 !) اين دفعه از اون دفعه ها نيست ها. دست برنميداری

ساعتی با هم  ٢. کمی گفتيم و خنديديم و بعد درباره مشی سازمان صحبت کرديم
او آخر سر به طور جدی از من پرسيد آيا حاضر هستی با سازمان کار . بوديم

 . قرار بعدی را گذاشتيم درتهران. خنديد و گفت ديگر بايد برويم. کنی؟ گفتم آری
او با سازمان ارتباط داشت ولی هنوز مخفی نشده بود و در آستانه ی مخفی شدن 

خداحافظی کرديم و من راهی ی ديار خود شدم او نيز به دنبال کار . قرار داشت
 . خويش رفت

 . مدتی در سراب بودم و به پدرم در کارهايش کمک می کردم
شايد آن جا . به پدر و مادر گفتم می روم تهران دنبال کار. هنگام قرار سر رسيد
پدرم با خنده ای . آنها شگردها و روحيات مرا می شاختند. کار مناسبی پيدا کنم
نيز دنبال پيداکردن کار به تبريز  ١٣۴٩و  ١٣۴٨سالهای : سرشار از اندوه گفت

من در . البد اين کار هم از اون کارها است. می رفتی و سر از زندان در آوردی
سکوت من . برابر اين همه رنج و غمی که نصيب آنها کرده بودم زبانم قاصر بود

ساله  ١٩و  ١٨پدرم ، فقط هنگاميکه . همه چيز را برای آنها تعريف می کرد
بودم ، دوسه بار به من گفته بود که پسرم کار سياسی در ايران عاقبت خوبی 

نه شاه ، نه وزرا و وکال و نه مخالفين آنها ، هيچ کدامشان عاقبت خوشی . ندارد
آخر کار همه ی ايشان ، دربدری و زندان و بدبختی و مرگ . ندارند و نداشته اند

او مرا آزاد گذاشته بود . بعدها او ديگر تذکر هم نمی داد. حاال تو خود دانی . است
يکی دوبار . او می دانست که من آدمی متکی به خود هستم. که خود تصميم بگيرم

من باب زيادی بودن استقالل رايم ، گاليه پدرانه فرموده بود و من با احترام 
اگر مستقل بار نمی . آقاجان، خودت منو مستقل بار آوردی: فراوان گفته بودم

آوردی حاال اين دردسر ها را نمی کشيدی و زندگی آرام و پسر دلبخواه خود را 
پدر . او با وقار و درعين حال اندوه بمن نگاه می کرد و چيزی نمی گفت. داشتی

با اينهمه مبلغی . می دانست که رفتنم به تهران، صرفا برای پيدا کردن کار نيست
پول در اختيارم گذاشت و آدرس يکی از بستگان را داد و با درد و اندوه، رهسپار 

، ... هنگام خداحافظی از مادر و پدر و خواهران و برادر جوانترم و. تهرانم کرد
احساس می کردم که شايد اين . غم ودلهره سنگينی تمام وجودم را فرا گرفته بود

می دانستم . شايد هرگز ديگر نتوانم مادر را ببينم. جدايی، اخرين جدايی مان باشد
 . که اين بار برگشتن به دامن مادر و سايه پدر شايد محال باشد

( و دستگيری دوم )  ١٣۵٠( در سالهای پيش از اين ها، قبل از دستيگری اول 
 ۶و  ۵دستگير شدم ،  ١٣۵٠دفعه اول که درسال . چنين احساسی نداشتم)  ١٣۵٣

ساعت قبل از دستگيری ، سراغ جواد رفتم و موضوع خطر دستگيری را به او 
جواد . اطالع دادم و گفتم که مواظب باشيد ممکن است شماهم دستگير شويد

پرسيد تو می خواهی چه کنی؟ پاسخ دادم، من همين امروز عصر ميروم سراب 
گفت . به احتمال زياد من همين امشب دستگير خواهم شد. و خانه نشين خواهم شد

اگر . فعال به صالح نيست مخفی بشوم. گفتم نه. اين کار را نکن، مخفی بشو
می روم . حداکثر يک الی سه سال زندان. دستگير شوم جرم من روشن است

. بعد که بيرون آمدم با تجربه بيشتری کار می کنيم. زندان ببينم آنجا چه خبراست
از جواد خداحافظی کردم ، مورتوز را صبح اول وقت ديده بودم و موضوع را به 

قبل از همه ، . او گفته بودم ، بار ديگر او را ديدم و عصری روانه سراب شدم
خانه را از هرچه کتاب و نوشته بود خالی کردم تا ردی به دست سازمان امنيت 

، در حاليکه خواهرم و همسرش به ديدن من ١٠شب هنگام ،ساعت حدود . نيفتد
آمده بودند و جمع ما جمع بود، آمدند و مرا به عنوان يک چريک، گرفتند و بردند 

و زدند و بعد ديدند نه تنها چريک نيستم، بلکه يک دانشجوی ساده شهرستانی 
هستم که به غير درس و مشق و گوش دادن به راديو باکو و خواندن دوسه کتاب، 

چيزی ديگر در چنته ام نيست و هيچ ارتباطی به جز ارتباط با بهزاد و مورتوز 
اميدوارم روزی بتوانم مراحل دستگيری و بازجوئی و زندانی شدن و . ندارم

ايجاد اولين زندانی سياسی در زندان تبريز و بسياری موضوعات ديگر را قلمی 
. با اينهمه در دادگاه نظامی محاکمه مان کردند و به زندان محکوممان کردند. کنم

 بازجوها و ماموران ساواک ، در طول بازجوئی و شکنجه متوجه نشدندکه اوال 

 ، ارمغان عشق و اميد ”بهروز ارمغاني“
 )قسمت پايانی(

  :قربانعلی عبدالرحيم پور از فدايی خلق بهروز ارمغانی می گويد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
بی آنکه سخنی بگويد، . هاشم از سر قرار رفيق زنده يادعلی ميرابيون برگشت 

علی ميرابيون را درجلو چشمان . سر بر شانه ام گذاشت و آرام گريه سر داد
هاشم در يکی از گاراژهای اصفهان هنگام تحويل بار، محاصره کرده بودند و 

هاشم سربه شانه ام نهاده و گريه . علی سيانور خورده و جا به جا جان داده بود
آشکارا گريه کردن را از . کرد و قطرات اشک من نيز، بی اختيار جاری شد

در دوران نوجوانی شعری از شعرای آذربايجانی خوانده بودم با . هاشم ياد گرفتم
را شکسته " مردانگی"و ما دو مرد، . »فيلها هم گريه می کنند«اين عنوان که ، 
االن هم دوستش . هاشم را خيلی دوست داشتم. ها گريه می کرديم بوديم و مثل بچه

او در ميان رفقا، از جمله کسانی بود که با . هنوز زنده است، زنده باشد. می دارم
يک روز گفت مجيد، رفيق مريم با من . مسائل اجتماعی آشنائی بيشتری داشت

گفتم که را و برای چه؟ گفت موضوع . خواهد يک نفر را ببيند صحبت کرده و می
خواستم چون و چرا کنم، هاشم اشارتم دادکه الزم . شخصی و خصوصی است

 .گفتم باشد بگيرد. است اين ديدار صورت بگيرد
برخی از منتقدين مشی چريکی، به جای بررسی ريشه های فرهنگی ، وجود و 
حضور زمختی و خشونت در ميان چريکها، به طور مکانيکی، هر آنچه نشانی 

از زمختی و خشونت در درون و ميان چريکها داشت را به مشی چريکی و يا به 
های زيادی از اين زمختی  غافل از آن که جنبه. لنينيسم و يا هر دو نسبت می دهند

ها و خشونت ها ريشه در فکر و فرهنگ و اخالقيات سنتی و جاری در جامعه 
 .داشته و هنوز هم دارد

ما اواخر . سال و اندی بود اورا نديده بودم ٢. با محمد حداد هم پرونده بودم
، همراه بهزاد ،جواد ، مظفر ، حسن ، مهدی و مورتوز دستگير ١٣۵٠مهرماه 

من و محمد به يکسال زندان محکوم شده و بعد از يک سال آزاد شده . شده بوديم 
پس از آزادی از زندان به دليل دستگيری مجدد من ، يکديگر را تا روز . بوديم

بعد از ديدار و شادمانی . آمدنش که همراه با مهری به سراب آمده بود، نديده بوديم
از ديدار دو يار قديمی و گفت و شنيد های دوستانه، از خانه به در رفتيم، به سوی 

حدس مادرم درست . محمد موضوع ديدار را گفت. باغهای زيبای بيرون شهر
و من مشتاق رفتن و . آنها آمده بودند مرا ببرند. حدس من هم درست بود. بود

چندی گذشت و موعد . محمد قرار بهروز را داد و همراه مهری رفتند. پرواز
. قرار فرا رسيد و من به بهانه ی حل و فصل موضوع سربازی بر سر قرار رفتم

بعد از مدتی ضد . قرار ما، در شهر تبريز، مقابل خانه ی والدين بهروز بود
، رفتم به ديدن "سالمتی"کردن پشت سر خود و ديدن عالمت " پاک"تعقيب و 
اما عالقه و . من همه دوستان سياسی و غير سياسی ام را دوست داشتم. بهروز

چرا که به راستی او در ميان همه . عشق و احترام من به بهروز چيز ديگری بود
زنده ياد انوشيروان لطفی که در زندان با بهروز بود روزی . ما، چيز ديگری بود
به نطرمن، بهروز آدم بسيار با هوش ، زرنگ ، ! مجيد: خطاب به من گفت

باسواد ، از نظر سياسی و تشکيالتی بسيار پخته و مهمتر از همه آنها انسان 
بسيار شريفی بود تو چه فکر می کنی؟ گفتم انوش، اوال بگويم که او دوست من، 
. رفيق من ، مسئول من در قبل از پيوستن به سازمان و رهبر من در سازمان بود

ثانيا بی اغراق بگويم، من قبل از انقالب بسياری از رفقا ی . او معلم من بود
مسئول و اعضای رهبری سازمان را ديدم و يا درباره شان شنيدم، اما بهروز 

 .او جزنی ی ثانی سازمان ما بود. چيز ديگری بود
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من هم خنديدم و گفتم سفارشت را کرده ام و در ضمن . که من مخفی می شوم
بگيرو با بچه ها خرج کنيد، ) صاحب شرکت(حقوق ماهانه مرا از صادق فام 

 . نوش جانتان
گلرخ ( و گلی ) مهدی فوقانی ( مرا همراه مهدی  ١٣۵٣بهروز سوم اسفند ماه 

ما اولين خانه تيمی سازمان در گيالن در شهر رشت . روانه رشت کرد) مهدوی 
آشنائی با . برنامه آموزشی من شروع شد. مهدی مسئول ما بود. را ايجاد کرديم

ضوابط زندگی در خانه تيمی ، نوع قرار ها ، انواع مدارک موجود در خانه، 
برنامه نويسی ، ورزش ، شهرشناسی ، نگهبانی ، طرح فرار ، طرز رودرروئی 
با پليس ، چرم دوزی ، کار باسالح ، درست کردن تايمر ، درست کردن اعالميه 

 . و چيزهائی از اين قبيل ...پخش کن 
هر شاخه ی ( علی اکبر جعفری عضو مرکزيت سازمان، مسول شاخه ی ما بود 

سازمان از چندين تيم تشکيل می شد که برای پيش برد کارهايش دارای استقالل 
 ) . سازمان بودند) مرکزيت(مسئولين شاخه ها عضو رهبری . نسبی بود

او دو يا سه هفته يکبار می آمد پيش ما و با هم جلسه ای می گذاشتيم و برمی 
روزی به مهدی که مسئول . حدود دو ماهی زندگی به همين منوال گذشت. گشت

رفيق جان برنامه ما و يا من چيست، جدا از اين کارهائی که تاحاال : تيم بود گفتم
انجام داده ايم چه کارهائی بايد انجام دهيم؟ مهدی توضيحاتی داد ولی متوجه شدم 

. مدتی گذشت و علی اکبر آمد. او خودش نيز مثل من نميداند که برنامه ما چيست
از علی اکبر پرسيدم که برنامه ما چيست ؟ او توضيحاتی داد ولی من چيزی 

البد من و تيم . پيش خود گفتم شايد هنوز زود است . دستگيرم نشد و قانع نشدم 
ولی هرچه زمان گذشت، وضع به همان . بايد جا بيفتيم تا کارها شروع شود

همه آن کارهائی را که بايد . من کم کم دچار مساله می شدم. منوال رفت که بود
ياد می گرفتم بخش بزرگی از آنها را از پيش بلد بودم و بقيه را هم به زودی ياد 

نامه کوتاهی خطاب به . باقی اوقات خود را صرف خواندن کتاب می کردم. گرفتم
 -١رفقای عزيز ،: "رهبری سازمان و رفيق حميد اشرف نوشتم با اين مضمون

من با شور و شوق و به اين اميد به سازمان پيوستم که مفيدتر و وسيع تراز قبل 
ولی متاسفانه تا کنون چنين . کار کنم و در خدمت جنبش و سازمان قرار بگيرم 

فکر می کردم که سازمان عضو گيری  -٢. نشده است و از آينده نيز مطلع نيستم
می کند نه سرباز گيری و به خاطر همين، تعداد زيادی از افرادی را که می 

شناختم ومی شناسم به سازمان معرفی نکردم چون فکر می کردم هنوز برايشان 
 -٣. زود است و بهتر است که آنها بطور جنبی با سازمان ارتباط داشته باشند

فکر می کردم که سازمان يک سازمان سياسی است که کار نظامی و سياسی می 
کند، در صورتی که بيش از دو ماه است تيم ما مشغول آموزش هائی نظير چرم 

دوزی، تايمر درست کردن و از اين قبيل کارها است و خبری از کار سياسی 
فکر می کردم که اساس ساختار سازمانی ی سازمان، سانتراليسم  -۴. نيست

دمکراتيک است، در صورتی که در اساسنامه موجود، تاکيد بر سانتراليسم است 
 ."و خبری از دمکراسی نيست

من البته واقفم که شناخت من محدود به چند نفر از ! رفقا: "در خاتمه نيز نوشتم
اعضای سازمان و به يک تيم است و اين حد از آشنايی نمی تواند مبنای داوری 

 ."باشد
نامه را به مهدی دادم و خواهش کردم آنرا به دست رفقای رهبری سازمان 

بعد از ديدار و . حدود يک هفته بعد بهروز آمد به رشت به خانه تيمی ما. برساند
با خنده . ، آمد به سراغ من)گلی(انجام پاره ای از کارها با مهدی و گلرخ مهدوی 

  چه ميگويی؟ اين نامه چيست؟! گفت چه شده؟ نرسيده شلوغ کرده ای

ما با بهروز ارمغانی ارتباط داشتيم و او مسول گروه بود ، ثانيا عليرغم اينکه 
هنوز چريک نيستيم ، ولی خود را ادامه دهنده راه پويان و چريک ها ميدانيم ، 

 . در تدارک عملی آن بوده ايم و اين کار را خواهيم کرد
پس از آزادی از زندان ، همسايه ها و بچه های محل تعريف کردند که هنگام 

آخر . دستگيری من ، خانه و کوچه ما محاصره شده بود و پراز افراد مسلح بود
ساله شاهنشاهی ،  ٢۵٠٠ما چندين ماه بود در سراسر ايران درمخالفت با جنش 
آنها خيال می کردند که ما .اعالميه پخش می کرديم و ساواک را گيج کرده بوديم

 .يک گروه مسلح هستيم
چندی روزی گذشت، . از خانواده خداحافظی کردم و راهی تهران شدم... باری

او همراه چند نفر از دوستان اهل سراب. را يافتم) رحيم ( زنده ياد محمدخدادادی 
يونس و قاسم ،اطاقی اجاره کرده بودند در خيابان خوش تهران مشغول کار و  -

 . زندگی بودند
صاحب شرکت، همشهری و هم . از طريق رحيم در يک شرکت کار پيداکردم

بعد از پيداکردن محل . محله ی من بود و رحيم نيز در همان شرکت کار می کرد
بهروز از من پرسيد آيا کسی را برای . زندگی و کار با بهروز تماس گرفتم 

همکاری با سازمان معرفی می کنی؟ من نام تعداد زيادی را با بهروز در ميان 
اکبر عسکر پور : نفر تاکيد کردم  ۵گذاشتم ولی در مرحله اول ، فقط روی 

دانشجوی دانشکده کشاورزی اروميه ، متولد ( ، اصغر نيکخواه )کاظم ( 
رفيق کيومرث قلی ( ،و زنده يادان رحيم خدادادی، کيومرث قلی زاده )شيراز 

 ١٣۵٣او در ارديبهشت . زاده متولد رشت و از همکالسی های من درسراب بود
درارتباط با فرزاد کريمی ، يوسف کيشی زاده ، ابراهيم محجوبی، بحجت 

بعد از انقالب . محجوبی دستگير شد و تا زمان وقوع انقالب بهمن در زندان بود
کيومرث بعد از آزادی از زندان . مجددا در ارتباط با سازمان دستگير شد

درباره همه ) . و مجتبی مطلع سرابی) متاسفانه در يک تصادف جان باخت 
افرادی که معرفی کردم با بهروز صحبت کرديم ولی روی پنج نفر مذکور تاکيد 

ارتباط رحيم خدادادی را قبل از من بهزاد کريمی با بهروز برقرار کرده . کردم
در حاليکه رحيم و من با هم در يک خانه . بود، امری که من از آن مطلع نبودم

زندگی می کرديم و در يک محل کار می کرديم و هيچکدام نمی دانستيم که هر 
بهروز بمن نگفته بود که با رحيم تماس دارد و من به . دو با سازمان ارتباط داريم

هر وقت با بهروز درباره . رحيم نگفته بودم که او را به بهروز معرفی کرده ام
کيومرث قلی . رحيم صحبت می کردم او يک نوعی موضوع را عوض می کرد

 .زاده نيز دستيگر شده بود ولی من نمی دانستم
علی اکبر ( بهروز بعداز اجرای چند قرار ، ارتباط مرا به زنده ياد رفيق خسرو 

. قرار ما ، تهران ،خيابان ثريا بود. رفتم سرقرار خسرو. وصل کرد) جعفری 
بهروز بمن گفته بود کسی که سرقرار تو می آيد از رفقا است، قبل از رفتن به 

پاک کردن در اينجا يعنی ضد تعقيب .( سرقرار او بايد خودت را حسابی پاک کنی
زدن جهت رفع هرگونه ردی که پليس می تواند از يک فرد مورد مراقبت و 

. يادش به خير باد. من چنين کردم و رفتم سرقرار خسرو). تعقيب داشته باشد
برخورد گرم ، زنده ، شاداب ، صميمانه و فرز و چاالک او هنوز هم در ذهنم 

را می بينم ، گوئی خسرو را می ) فريدون ( هر وقت اسفنديار کريمی . زنده است
. اين دو رفيق شباهتهای زيادی به هم دارند. خسرو جذبه خاصی داشت . بينم

قرار را اجرا کرديم و پس از ساعتی صحبت باهم ، از يکديگر خداحافظی 
 .در ديدار سوم بود که خسرو مرا در همان خيابان ثريا عضو گيری کرد. کرديم

چند وقت قبل از آمدن من به تهران ، بهزاد از زندان و از طريق پدرش که با پدر 
بهروز از قديم آشنا بودند به بهروز خبر داده بود که در ترک خانه و محل کار 

بود که زندگی  ١٣۵٣به گمانم بهروز از اوايل پاييز . يعنی مخفی شود. عجله کند
من همچنان در آن شرکت مشغول بودم و بهروز از طريق . مخفی را شروع کرد

چندی نگذشت که من و رحيم خدادادی . تلفن همان شرکت با من تماس می گرفت
متوجه شديم که ما در همان شرکت، بطرق گوناگون از جمله از طريق يک 

در يکی از مالقاتها . کارمند نوظهوری که اضافی نيز بود، تحت نظر هستيم
ادامه  ١٣۵٣ارتباط من و بهروز تا اسفند . موضوع را با بهروز در ميان گذاشتم

من به شدت نگران اين بودم که ساواک از طريق رد گيری من به بهروز . داشت
چندين بار به بهروز تذکر دادم که ممکن است ساواک از طريق . و سازمان برسد

او موضوع را . تعقيب و مراقبت من ،به او و سازمان برسد و اين درست نيست
با الخره به سازمان اولتيماتوم دادم که يا ارتباط مستقيم با مرا قطع . جدی نگرفت

کنيد و من در ارتباط غير مستقيم با سازمان کار کنم، چه خودم بلدم که چه گونه 
 .عمل کنم، و يا مرا مخفی کنيد، ادامه ارتباط به اين شيوه خطرناک است

چند . گفتم باشه. بهروز بعد از چندی گفت خودت را برای مخفی شدن آماده کن
روز بعد، به رحيم خدادادی گفتم، در يکی از شهرها کار خوبی پيدا کرده ام به 

 .زودی ميروم آنجا
 او حدس نزديک به يقين داشت . برای من هم پيداکن! خنديد و گفت خوش به حالت
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و . آمد. با بهروز قرار داشتم در رشت١٣۵۵ارديبهشت  ٢٧بعداز ظهر  ۶ساعت 
زانوانم . بعداز روبوسی و احوالپرسی گفت ضربه بسيار سنگينی خورده ايم

بالخره پرسيدم ضربات تا کجا . برای چند لحظه نمی توانستم حرف بزنم. لرزيد
است و از کجا خورديم؟ گفت می دانم که خيلی سنگين است ولی نمی دانم از 

گفتم از حميد اشرف چه خبر؟ گفت نمی دانم ولی ميدانم که اوضاع . کجاست
کمی صحبت کرديم راجع به اينکه ضربات از کجا ميتواند . خيلی خطرناک است

من گفتم آنطور که تو تعريف و تصوير کردی و ظواهر امر نيز نشان می . باشد
پرسيد از کجا می گوئی؟ گفتم از نوع . دهد، بايد از طريق رديابی های تلفنی باشد

پس از کمی صحبت، برخی کارها را باهم رديف کرديم و نيم ساعتی . ضربات
گفتم نرو اوضاع ناروشن و خطرناک است، . می خواهم بروم: که گذشت، گفت

گفتم بمان امشب پيش . اگر بروی ممکن است تو نيز هدف ضربات قرار بگيری
بايد ! نه: گفت. ما، با بچه ها تماس بگير و کمی اوضاع را بررسی کن و بعد برو

 .گفتم بهروز، در اين شرايط رفتن تو درست و عاقالنه نيست. بروم، کار دارم
اين بار اما . معموال بخاطر رعايت مسائل امنيتی، نمی پرسيدم که کجا ميروی
گفتم پس اگر . آنقدر نگران بودم که ناخودآگاه پرسيدم کجا می روی؟ گفت تهران

اصرار داری بروی الاقل بيا برويم خانه جديد مان را نشانت بدهم اگر به مشکل 
. پرسيد از کجا ميگوئی سالم است . خانه ما سالم سالم است. برخوردی بيا پيش ما

در اسباب کشی از  -٢. ما خانه امان را همين روزها عوض کرده ايم -١گفتم 
در واقع اسباب کشی . خانه قبلی هيچ اثاثيه ی حجيمی به خانه جديد نبرديم 

در چند  -۴. اصال از ماشين استفاده نکرديم و باموتور حرکت کرديم -٣. نکرديم 
ما هيچوقت ماشين را دم در نبرده  -۵. ماه گذشته ما تلفن نداشتيم و االن هم نداريم

خانه ی تيمی . رفتيم. گفت باشد برويم. هميشه با موتور حرکت می کرديم -۶.ايم 
سخت نگرانش . جديد را نشان دادم و برگشتيم و همديگر را بوسيديم و او رفت

سازمان ضربه سنگينی . تيم زير نظر او بود ٧او مسئول شاخه بود، حداقل . بودم
هر لحظه امکان ضربه . خورده بود و علت و دليل ضربات نيز نامعلوم بود

. او پيشنهاد مرا قبول نکرد و رفت. خوردن هر شاخه و تيم سازمان وجود داشت
قبال يکی دو مورد مسائل امنيتی پيش آمده . از دستش به شدت عصبانی شده بودم

بود برای من و تيم ما، با او صحبت کرده بودم و بی توجهی کرده بود و حرفمان 
شده بود و من سخت از او انتقاد کرده بودم که از وقتيکه مسئول شدی بيش از حد 

اين بار نيز بيش از حد و بطور . معمول روی حرفهای خودت اصرار می کنی
ولی . از دستش دلخور و عصبانی بودم. غير منطقی روی حرفش ايستاد و رفت

با نگرانی شديد و اندوه سنگين . خوب به جز نگرانی و دلخوری چاره ای نداشتم 
يادش بخير زنده ياد عسکر حسينی ابردهی تا مرا . ناشناخته ای رفتم خانه تيمی

اسم سازمانی من در آن . ( ديد گفت رفيق بهروز چرا اينقدر نگران و آشفته هستی
گفتم سازمان ضربه سنگينی خورده است و معلوم نيست ). خانه تيمی بهروز بود

ماجرا را برای فرهاد و عسکر تعريف . از کجا خورده و تا کجا خورده است
 .کردم و با هم صحبت کرديم که االن ما چه بايد بکنيم

مدام . عسکر و فرهاد خوابيدند و من نگهبانی دادم. آن شب نوبت نگهبانی من بود
 ۶عليرغم اينکه از صبح ساعت . به اين فکر می کردم که علت ضربه از کجاست

بعداز من نوبت نگهبانی رفيق عسکر . شب بيدار بودم ولی خوابم نمی برد ١٢تا 
صبح بيدار  ٣تا ساعت . بيدارش نکردم چون خوابم نمی آمد. حسينی ابردهی بود

تازه . نيم ساعت نشده بود. دراز کشيدم. ماندم و بالخره عسکر را بيدار کردم
احساس خوش و شيرين خواب، داشت در زير پلکهايم روان می شد که صدای 

نيم خيز شدم و پرسيدم عسکر اين صدای چه بود؟ گفت اين . انفجاری شنيدم
دوباره می . نزديکی ها دارند تونل می سازند، احتماال صدای انفجار دينامت است

بلند شدم و پنجره را بازکردم . خواستم بخوابم، صدای انفجار ديگری شنيدم
. ،صدای رگبار و انفجار شديد و مکرر، از دور دست صفير می کشيد

، تققققققق، تق، تق ، تتتقتق ، ..............بااااااااااااممممم 
 ............ بومممممممممممممممم

پرسيد از . گفتم عسکر به احتمال زياد يکی از خانه های تيمی ما را می زنند
. کجاميگی؟ گفتم صدا از طرفی می آيد که من فکر می کنم اونجا خانه تيمی داريم

در همان . يکی دوساعتی، صدا ی رگبار و انفجار ادامه داشت و باالخره قطع شد
ابتدای شنيدن صدای انفجار و رگبار، و بعد از کمی صحبت، اولين کاری که 

هيچ نشانه ای . خانه و اطراف آنرا چک کرديم. کرديم برسی وضعيت خانه بود
با اينهمه، تصميم گرفتيم به قيد احتياط، . مبنی بر غير عادی بودن اوضاع نيافتيم

خانه را صبح ترک کنيم و به خانه های تکی خود برويم تا اطالعات بيشتری 
 .بدست بياوريم 

 -با رفيق حسين غبرائی) پهلوی ( در بندر انزلی ١٣۵٣ارديبشت  ٢٨صبح روز 
او درحاليکه . حسين معلم بود. ( قرار داشتم -خوشبختانه زنده است وزنده باشد

. مشغول تدريس و عضو علنی سازمان بود، عضو تيم مخفی ما در رشت نيز بود
 رفقا گفتند نه، تو نبايد . بلند شدم بروم سر قرارحسين.) من قبال مسول آن تيم بودم

. و مهدی فوقانی راحت صحبت کنم) علی اکبر(گفتم من رويم نشد با رفيق خسرو 
حاال که رفقا ترا . نگران بودم که مبادا آن ها برداشت بدی از صحبتهای من بکنند

. سر درد دلم باز شد. فرستادند عالی است ومی توانم راحت و آزاد صحبت کنم
بحث هائی که در طول دو سه ماه در رابطه با مقوالت سانتراليزم يا سانتراليسم 

نظامی بودن سازمان و اهميت کار  –دمکراتيک در اساسنامه، نظامی يا سياسی 
سياسی و صنفی، عضو گيری يا سرباز گيری، نقش اعضا در سياستهای 

سازمان، فقدان برنامه برای اعضا و تيم، و اين که چگونه مبارزه مسلحانه توده 
با رفقا مهدی و گلرخ و علی اکبر داشتيم، همه را با بهروز در ... ای می شود و

بهروز من فکر می کردم سازمان از سال : ميان گذاشتم و باالخره گفتم
چه . خيلی فاصله گرفته و جلو تر است ولی مثل اينکه اوضاع خوب نيست١٣۵٠

خبر است؟ بهروز آه بلندی کشيد و سرش را تکان داد و گفت ضربات سال 
همه اين مسائل، چند ماه است در . و خطاهای اوليه تاثيرگذار بوده است ١٣۵٠

داريم تغييرات و اقداماتی برای رفع اين مشکالت انجام . ميان رفقا مطرح است
از جمله قرار است به نحو موثری اعضای تيمها را در جريان قرار . می دهيم

من قبال راجع به اين تغييرات و اقدامات (بدهيم و آنان را در مباحث شرکت بدهيم 
برای آشنائی بيشتر با اين مسائل می توان به نشريه کار، آرش و . مطالی نوشته ام

او را ديگر نديدم تا . کمی صحبت کرديم و بهروز رفت. اخبار روز مراجعه کرد
 ٢/ ٢( بعد از درگذشت جان خراش رفيق علی اکبر جعفری . ١٣۵٣حدود خرداد 

. در جاده ی مشهد و بر اثر يک تصادف، بهروز مسئول شاخه ی ما شد)  ۵۴/ 
 .مسئول شاخه ی ما بود ١٣۵۵ارديبهشت  ٢٨تا  ١٣۵۴او از حدود خرداد 

اگر فعاليت دوران دبيرستان . سالگی به سازمان پيوست ٢٨بهروز ارمغانی در 
در دوره ی . سال بی وقفه فعاليت سياسی داشت١٠او را در نظر نگيريم ، 

دوستان دانشجوی اش در . دانشجوئی، از رهبران برجسته جنبش دانشجوئی بود
از سال . دانشگاه تبريز، بهروز را ، مهندس اعتصاب نام گذاری کرده بودند

بهروز، خود . مسئوليت يک گروه سياسی فعال را برعهده داشت ١٣۵٠تا  ١٣۴٧
درحاليکه ١٣۵٠او را در ارديبهشت سال . به تنهائی يک شبکه ارتباطی بود

بهروز را در رابطه . بعنوان مهندس راه و ساختمان کار می کرد دستگير کردند
باگروه ديگری مشهور به گروه مهندسين دستگير کرده بودند، اما گروه ما سالم 

تا  ١٣۴٧گروهی که بهروز مسئوليت آن را به عهده داشت ، از سال . ماند
از يگ گروه سياسی کوچک به شبکه بزرگی متشکل از دهها نفر از  ١٣۵٣

 . افراد ورزيده جنبش چپ فراروئيده بود که فعاليت سياسی مدام داشت
بعد از پيدايش سازمان ، همه اعضای گروه و اکثر افراد شبکه ی تحت نفوذ آن، 

به سازمان پيوستند و هرکدام به نوبه خود نقش برجسته ای را در جنبش و 
 .سازمان ايفاکردند و می کنند

تا آنجا که اطالع دارم و در خاطرم هست، زنده يادان ابراهيم پورضا خليق، 
يوسف کيشی زاده، کيومرث قلی زاده، رحيم خدادادی ، مجيتبی مطلع سرابی، 

علی ( رحيم اسداللی ) سرابی . شاعر جوان(، احمد )سرابی(شارانی قربان 
، صمد اسالمی، فتحعلی پناهيان در زمره مرتبطين اين گروه و شبکه )چريک
و من اينجا اگر از رفقا و دوستان زيادی که در ارتباط با اين گروه بوده اند . بودند

و اکنون خوشبختانه زنده هستند و در داخل و خارج کشور زندگی می کنند، نام 
بهتر می شود به  -که تازه تعداد نه چندان اندکی از آنها را هم نمی شناسم –ببرم 

 .وسعت اين گروه و شبکه که بهروز ارمغانی شخصيت محوری آن بود، پی برد
بهروز هنگاميکه به سازمان پيوست يکی از برجسته ترين کادرهای جنبش چپ 

او با کوله باری از تجربه پربار خود ، در زندان تهران بقول خودش . ايران بود
 .با معلم بزرگی چون بيژن جزنی هم بند شد

سال تالش و کار و مبارزه سياسی و صنفی در اشکال گوناگون علنی و  ١٢
مخفی ، محفلی و گروهی، ماهها ارتباط نزديک با بيژن درزندان ، دو سال 

مشاهده بحث ها و کسب درسها و تجارب زندانيان، چندين سال کار در جامعه و 
ميان مردم ، از بهروز ارمغانی شخصيتی دارای استعداد های کم نظير و برجسته 

 .برای جنبش، و برای سازمان ما کادر برجسته ای ساخته بود 
با ورود بهروز ارمغانی به سازمان، سازمان جانی تازه در مسيری تازه يافت و 
حميد اشرف در پی مدتی خالء در سازمان ، در وجود بهروز رکن سياسی خود 

سازمان تحت رهبری حميد اشرف ، بهروز ارمغانی ،بهمن روحی . را جست
آهنگران، حميد مومنی و به ياری ديگر رفقای رهبری نظير يثربی، نسترن آل آقا 
،حق نواز و کادرها و اعضای سازمان می رفت که به بزرگترين سازمان سياسی 

درست در چنين لحظات پربار و تاريخ سازی بود که . جامعه ايران بدل شود
تن از رفقای نخستين جنبش فدايی  ۶ماموران رژيم شاه، بيژن جزنی را همراه 

در زندان تيرباران کردند و حمله ی قطعی برای نابودی سريع سازمان را در 
 .دستور کار خويش قرار دادند 

حميد اشرف و پاره ای از . حمالت همه جانبه آغاز شد ١٣۵۵ارديبهشت  ٢۶
 .رفقا تور مامورين شاه را دريدند و بيرون آمدند
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گفتم من قرار دارم و کار دارم و حتما بايد بروم واال ارتباط آن . سرقرار بروی
گفتند نه، در اين . رفيق قطع می شود و هم او و هم ما دچار مشکل می شويم

شرايط فوق العاده و اضطراری تو نبايد بروی، اگر خيلی خيلی مهم است يکی از 
عاقبت بعد از کلی بحث و جدل، سرقرار نرفتم و . ما بر سر قرار خواهيم رفت

. عسکر و حسين قبال هم تيم بودند و يکديگر را می شناختند. عسکر رفت
قبل . دقيقه بعد برگشت وگفت شهر پراز پليس است ١۵دقيقه يا  ١٠عسکررفت و 

صبح، به دنبال کاری به مرکز  ٩از اينکه خانه تيمی را ترک کنيم، ساعت حدود 
از دکه روزنامه فروشی می خواستم روزنامه ای بخرم، چشمم افتاد به . شهر رفتم

روزنامه . داده بود" خرابکارها"تيتر درشت روزنامه ای که خبر از کشته شدن 
را ...اسامی بهروز ارمغانی ، اسماعيل عابدينی و . را برداشتم تا نام هارا بخوانم

درحاليکه روزنامه در دستم بود و به اسامی زل زده بودم ، دستهايم جلو . ديدم
مگر . صورتم خشک شده بود، بغض گلويم را گرفته بود و زانوانم می لرزيد

، چرا رفتی؟ چرا؟ نگفتمت ... آخ... همين ديروز عصر بهروز پيش ما نبود؟ آخ
مرو آن جا که آشنات منم؟ نگفتمت اگر بروی تو هم ضربه می خوری؟ بی 

مثل ديوانه ها با خودم حرف . يکی دو تا هم که نيستند. شرفها چقدر هم کشته اند
. جلو دکه، روبروی روزنامه فروش، وامانده بودم و نمی دانستم چه کنم. ميزدم 

يک حس ناشناخته ، اما مرگ آلود و ترس زا در تن و جانم جاری شده بود و 
يک لحظه متوجه . تمامی وجودم را به سمت استيصال و مچاله شدن می کشيد

. شدم که روزنامه فروش به من زل زده و با حالت همدالنه ای به من نگاه می کند
شايد بخاطر نگاه او بود که سريع خودم را جمع و جور کردم و به خودم نهيب زد 
که چه می کنی، چرا ايستاده ای، هر لحظه ممکن است رفقای تيم و خانه تيمی ما 
هم مورد حمله قرار گيرند، منتظر چه هستی؟ مگر بهروز را ديروز عصر تا دم 

در خانه تيمی نبردی؟ اگر هنوز زنده باشد چه؟ اگر او رد داشته باشد چه؟ تو 
گوئی در جانم انفجاری از هوشياری و سوال و سرعت و انرژی رخ داده باشد، 

درد و غم از دست دادن بهروز و ديگر . به سرعت به خود آمدم چست و چاالک
رفقا ، سنگينی بار ضربات پی درپی چند روز اخير از يکسو و ترس از ضريه 
خوردن مجدد تيمها و تيم ما، سخت مچاله ام کرده بود اما با تمام انرِژی کوشش 
می کردم هوشياريم را از دست ندهم وبر حاالت روحی و روانی برآمده از از 

. دست دادن بهروز و رفقا و ضربات سنگين پی در پی بر سازمان ، مسلط بشوم 
با چنين وضعی رسيدم به خانه و روزنامه را . در درونم غوغا بود اما مسلط شدم 

اصال دوست نداشتم پيام آور . انداختم روی ميز و گفتم بخوانيد رفقا مهم است
بعداز خوانده شدن خبرها و صحبت اندکی . چنين خبر سخت و جان فرسايی باشم

خانه تيمی را به سمت خانه های تکی . درباره ی آنها سريع دست بکار شديم 
ارتباطمان با کل شبکه مخفی سازمان قطع شد . ترک کرديم تا از آنجا ادامه بدهيم 

چندين تيم و دها تن از رفقا در همان چند روز . ١٣۵۵تا حدود اواخر خرداد 
مانديم با کوهی از اندوه و زخم بر سينه و پيکر پاره پاره شده ، . رفتند و ما مانديم

دنيائی از مشکالت پيش رو و دريائی از عشق و اميد و دوست داشتن و تالش و 
کار در راستای ارزشها و آروزها و آرمانها و اهداف اجتماعی وسياسی پويانها، 

 .مرضيه اسکوئی ها ، مسعودها، عباسها ، بيژنها ، مهرنوشها و بهروزها 
بهروز ارمغانی نظير ديگر فدائيان خلق ايران ، عاشق زندگی بود و برای مرگ 

آنها در راه تامين استقالل و پيشرفت کشور خود ، تحقق عدالت در . نيامده بود
جامعه ی خود و تامين زندگی خوب و شرافتمندانه برای کارگران و زحمتکشان 

 .ايران ،خطر مبارزه تا پای جان را پذيرفته بودند
مگر جنبش . آنان نداهای و سهراب های زمان خود بودند و تا پای جان رفتند

 سبزی ها تا پای جان مبارزه نمی کنند؟
بهروز همانند ديگر فدائيان خلق ايران در راستای ارزشها و اهداف و آرمانهای 

شريف و دوست داشتنی نظير جامعه و زندگی آزاد و برابرانه و همبسته و 
ياد همه . همدالنه و شاد برای همگان پا بميدان مبارزه گذاشته بودند و جان باختند 

 .ی آنان و ياد عزيز بهروز ارمغانی گرامی باد 
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 .می پيوست –سلطنت استبدادی  -به شريک تاريخی خود
باری، زمانی که شاه رو به طالبيه آورد، ماليان، طلبه ها و تجار بازار مسير را 

بگواهی شاهدان، طالبيه و مناطق اطراف آن مملو  .با قاليهای گرانقيمت آراستند
از انبوه ماليان، روضه خوانها، دعانويسان، فال بين ها، مارگيران، رماالن و 

بود که از محالت شهر و مناطق ديگر آذربايجان، برای استقبال از شاه به … 
 -، جمعی از سران ماليان تبريز»آيين اسالم«بنوشته  .طالبيه سرازير شده بودند

از جمله آيت اهللا سيد کاظم شريعتمداری، آقا سيدحسن خوئی و حاج ميرزا 
محمدعلی انگجی و حاج سيد مرتضی علم و حاجی سيد هادی خسروشاهی تا سر 

و صلوات گويان و قران خوانان شاه و مالزمانش، . کوچه باستقبال شاه شتافتند
 ]۶[.را به مدرسه آوردند… سپهبد شاه بختی، سرلشگر ضرابی، علی منصور 
چه بخاطر کينه از رضاشاه و  -بعدها در تبريز گفته می شد که تنی چند از ماليان

از استقبال سرباز زدند و جز  -چه ازفرط جنايات شاهپرستان در تبريز
 .شريعتمداری کسی داوطلب سخنرانی در پيشگاه شاهنشاه نگشت

حميد روحانی که بظن قريب به يقين همان حجه االسالم سيد حميد روحانی 
، کوشيده است  [٧]است «نهضت امام خمينی«نويسنده کتاب سه جلدی ) زيارتی(

اين شايعه را دليلی بر ) ١٣۶٢. تهران) «شريعتمداری در دادگاه تاريخ»در کتاب 
روحانيون آذربايجان جلوه داده، اين لکه ننگين را از دامان ماليان تبريز  «تعهد»

او نوشته است که شريعتمداری . و بويژه طرفدارن آيت اهللا خمينی پاک کند
شد، تاب ماندن در تبريز را  «تفسيق»بخاطر اين ديدار از سوی روحانيون تبريز 

با توجه به اينکه کتاب ) ٣٧. ص. (نياورد و بناچار به شهر قم رفت
تاريخی، تخريب و  –وظيفه توجيه تئوريک  «شريعتمداری در دادگاه تاريخ«

خرد کردن آيت اهللا شريعتمداری و سرکوب خونين مريدان او را تعقيب می کند، 
بنوشته مهدی . و راندن او از تبريز نامستدل «تفسيق»مغرضانه است و ادعای 

و اسماعيل ديباج در  ]٨«]رجال آذربايجان در عصر مشروطيت»مجتهدی در 
 او سالها پس از اين ماجرا دارای  ]٩«]راهنمای آثار تاريخی آذربايجان شرقی»

 ديدار شاه با روحانيون آذربايجان پس از سركوب
 1326خرداد  –آذر  21نهضت  

 سيروس مددی
 آذربايجان آنالين

 ادداشتي
همکاری تنگاننگ دستگاه روحانيت شيعه ايران و نظام سلطنت در مقابله با 

روشنگری، آزاديخواهی، برابر حقوقی و عدالتجويی از جمله موضوعاتی است 
بدون بررسی اين پيوند، ارائه هر نوع . که مورد بررسی جدی قرار نگرفته است

تحليل علمی درباره انقالب بهمن، قدرت گيری سازمان روحانيت و روندهای بعد 
قصد من در اين نوشته فشرده اشاره ای کوتاه به دورانی از . آن غيرممکن است
اميدوارم اين رشته از سوی . است »پيوند ناخجسته«عمر طوالنی اين 

 م. س .پژوهشگران ژرف بين پی گرفته شود
*** 

ارتش تهران وارد آذربايجان گشت و دست در  ١٣٢۵در روزهای پايانی آذر ماه 
و  ]١«]ذوالفقاری«و مالکان بزرگی چون  »اربابها«دست ارتش خصوصی 

سازمان داده … و  [٢]دوشادوش اوباشان شهری که توسط حاج ابوالقاسم جوان
شده بودند، چنان کشتار و غارتی در آذربايجان براه انداخت که بنوشته ويليام 

 گويی ارتشی کشور بيگانه ای را »داگالس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هزار نفر که بخش عمده آنرا دهقانان آذربايجانی تشکيل می  ٢۵. «.فتح کرده بود
تيرباران، دار، لينچ قتل عام شدند و در جو وحشت آفرين  -دادند، بطرق گوناگون

از کشور گريختند و  –-، دهها هزار تن از زحمتکشان ٢۵زمستان سرد سال 
کتابهای  ]٣[ .هزاران خانواده عمدتا دهقانی به مناطق جنوبی کشور تبعيد شدند

درسی بزبان مادری در محوطه مدارس آتش زده شد و هر آنچه را که مردم 
 -بيش از آنچه که بود -ستمديده و توده دهقانان و تهيدستان بدست آورده بودند

 .بزور دشنه و تير تبر بازپس گرفته شد
يکی از بازپسين کشتارهای فراموش نشدنی، بدار آويختن روزنامه نگار و 

از رهبران دولت دموکراتيک و  – [۴]حقوقدان آزاديخواه، فريدون ابراهيمی
که برای روزهای سفر شاه به آذربايجان منظور  –دادستان کل آذربايجان بود 

برای کشتن، با  -که تنها رهبر درجه اول گرفتار شده بود –او را . شده بود
در مقابل باغ گلستان  ١٣٢۶هواپيما از تهران به تبريز آوردند و روز اول خرداد 

که بمثابه سخنگوی ( «آيين اسالم»و درهمين روز مجله . تبريز بدار آويختند
ضمن درج سرمقاله ای تحت عنوان ) سازمان روحانيت شيعه ايران عمل می کرد

از سفر قريب الوقوع شاه به تبريز خبر  «سلطان تشيع به کانون تشيع می رود»
بوجد  «شاهنشاه جوانبخت اسالم پناه»از  «استقبال بی نظير»داد و پيشاپيش از 

). در ذيل مقاله آورده شده اند« آئين اسالم»متن فاکسيميله شماره های ( [۵]آمد 
وارد تبريز مغلوب گشت و پس از فاصله کوتاهی در  «پيروزمندانه»سپس شاه، 

رفت تا از زحمات ) مدرسه دينی تبريز( »طالبيه«به  ١٣٢۶روز ششم خرداد ماه 
روحانيت آذربايجان در تکفير دموکراتها ، تحريم استفاده از اراضی تقسيم شده 

دو نيروی نگهبان . قدردانی کند… و  »قتله«ميان روستائيان، صدور فرمان 
يعنی نظام سلطنت و  -جهالت، عقب ماندگی و ساختار مالک ساالرانه در ايران

فاصله ای که در دوران استبداد . دوباره بهم پيوستند -سازمان روحانيت
. رضاشاهی ميان اين دو نهاد بوجود آمده بود، دوباره از ميان برداشته شد

روحانيت که زير فشار اقدامات شبه مدرنيستی استبداد رضاشاهی بگوشه ای 
رانده شده و با سقوط رضا شاه بار ديگر به صحنه سياست و جامعه بازگشته بود، 

 در هراس از نهضت دم افزون آزاديخواهی بار ديگر 
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هرچند دشمنان جنبش کوشيدند . نيز چنين بود –تشکيل می شد … خيابانی و 
مسئوالن حکومت دموکراتيک و برنامه ريزی آنان  »کفر«داستانهايی درباره 

، جعل و در تهران منتشر کنند»عيد خون«برای برپاکردن قتل عام روحانيون در 
 :گواهی داده اند -البته پس از نيم قرن –، ولی چنانکه بدخواهان نيز [١٣]
دولت پيشه وری به رغم آن که سران آن غالبا از کمونيستهای قديمی بوده اند، »

و … کمترين اقدامی برای ايجاد فاصله ميان خود و روحانيت انجام نداده … 
طبعا و به طريق اولی درباره امور دينی و مذهبی نيز هيچ موضع منفی از خود 

 ]١۴. «]بروز نداده اند
آيت اهللا «و خاطرات معاصران، از جمله  »آذربايجان«اخبار روزنامه 

از  »١٣٢۵ -١٣٢۴سالهای  -بحران آذربايجان«که تحت عنوان ( »مجتهدی
در تهران منتشر شده  ١٣٨١سوی موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران در سال 

در دوره حاکميت دموکراتهای آذربايجان هر . سرشار از اين آگاهی هاست) است
چند برخی از روحانيون از جمله سيد يونس اردبيلی فتوای ارتداد دموکراتها را 

هر کس وارد »صادر کردند و يا مانند حاج ميرزا حبيب مجتهد فتوا دادند که 
، ]١۵«]کند… فرقه دموکرات شود، مثل آن است که در خانه کعبه با دختر خود 

هرچند تقسيم اراضی مالکين بزرگ را حرام اعالم نمودند، هرچند حق رای زنان 
خواندند، هرچند در مواردی پيدا کردن آخوندی که با  «دشمنی با شرع نبی»را 

تائيد تقسيم زمين، بر ترديد دهقانان فائق آيد، بسيار مشکل می شد، با اينهمه ثقل 
تا سقوط  -اصلی مبارزه فعاالنه سازمان روحانيت عليه نهضت دموکراتيک

. در خارج از آذربايجان و بطور مشخص در تهران قرار داشت -حکومت
بررسی نقش اين نهاد در همکاری و تشجيع سران رژيم برای سرکوب مردم 

از جمله توطئه های مشترک آيت اهللا بروجردی و قوام السلطنه و  –آذربايجان 
را به … بديگر سخن، شرکت فعال آيت اهللا در طرح نقشه تهاجم به آذربايجان و 

فقط يادآور ميشويم که اوراقی که هواپيماهای . [١۶]فرصتی ديگر می گذاريم
نظامی بر فراز آذربايجان پخش می کردند، چيزی جز تکفير و اعالم جهاد 

ماليان نبود که خون آزاديخواهان را حالل و تصرف مال و ناموس آنان را جايز 
خانبابا . (می شمرد، همان کاری که در دوران انقالب مشروطيت نيز کرده بودند

 ]١٧[(.خود آورده ست را در کتاب  «جهاد مقدس»بيانی کپی اين اعالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باری با آغاز سرکوب نهضت، روحانيت آذربايجان از حالت انفعالی خارج شد و 
همانطور . در کنار ارتش و مزدوران مالکان و اوباش شهری به حرکت در آمد

ارتش تهران و مزدوران ) آيت اهللا طالقانی دوران بعد(که سيد محمود طالقانی 
در آذربايجان نيز [ ١٨]ذوالفقاری را در زنجان از زير قران گذرانده بود، 

به استقبال سپاهی رفتند که جز ريختن خون  … شريعتمداريها، انگجی ها و
آزاديخواهان و به خاک انداختن دهها هزار دهقان و زحمتکش آذربايجان رسالتی 

به اقدام همين سپاه بود که چند روحانی خرده پای منصف مردم دوست را . نداشت
حسن ظنی به نهضت  -که برخالف سياست عمومی ماليان و سران روحانی –

داشته، تصرف اراضی تقسيم شده را حالل اعالم کرده بودند، مورد تعقيب قرار 
روحانی باوجدان مردمدوست را در  –داد و از جمله شيخ محمد علی خوئينی 

به فتوای آنان بود که جان و مال و ناموس . زنجان بطرز فجيعی بقتل رساندند
دموکراتها حالل اعالم شد و اراذل و اوباش در پناه سرنيزه های ارتش در جلو 

عزيزه «شهربانی زنجان صف کشيدند تا برای تجاوز به بانوی محترمی بنام 
به نوبت داخل  – عضو اسير شده سازمان زنان فرقه دموکرات در زنجان «خانم

و سپس لطف ملوکانه شامل روحانيت و دعاهای ماليان نثار [ ١٩]و خارج شوند
مورد توجه ملوکانه قرار  -چنانکه شاه گفته بود –مدرسه طالبيه . شاهنشاه گشت

گرفت و بنوشته اسماعيل ديباح، گرد و غبار و خرابی ناشی از دوران رضا شاه 
را از سر و تن سترد، آباد گشت و تحت زعامت آيت اهللا شريعتمداری به تربيت و 

 ]٢٠[.پرورش ماليان ثناگو ادامه داد

 .موقعيت عالی ميان روحانيون تبريز بود و منبرش شکوه تمام داشت
همانگونه که خود آيت اهللا شريعتمداری نيز اشاره کرده است، عده ای از . بهر رو

آئين «او حضور نداشتند و بگزارش مجله  «عرايض«ماليان تبريز در هنگام 
، آنها که دير خبردار شده بودند، در بخش پايانی مراسم موفق به »اسالم

در هر حال سندی وجود ندارد که نشان دهد که غيبت يا  ]١٠[.شدند »شرفيابی«
بعنوان مثال، از . تاخير اين چند تن، دليلی ترقيخواهانه و آزاديخواهانه داشته است

جمله روحانيون مشهور تبريز که نام آنان ميان استقبال کنندگان ديده نمی شود، 
آيت اهللا حاج ميرزا باقر قاضی  -روحانی مشهور –می توان از زميندار 

پيشاپيش طی نامه ای مخفيانه اعالم  -که بنا به روايت اسناد-طباطبايی نام برد 
به دعاگويی اعليحضرت شاهنشاهی خلداهللا ملکه و سلطانه «کرده بود که 

 –و يا می توان به آيت اهللا العظمی سيد يونس اردبيلی ]١١[ .است »مشغول
صادر کننده فتوای ارتداد دموکراتها و حالل کننده مال و جان و ناموس آنان و يا 

اشاره کرد، که در  … آيت اهللا مقدس تبريزی، آيت اهللا حاج ميرزا فتاح شهيدی و
 را نيز »حجت االسالم ميرزا کاظم آقا فقيه دينوری«. ميان پيشواز کنندگان نبودند

دهقانان و کارکنان «را با تحقير  »عمده مسببين انقالب در آذربايجان«که  –
کارخانجات و گرمابه ها و نانواخانه ها و ساير موسسات و کليه کارگران و دسته 

در [ ١٢]می دانست و دعاگوی شاهنشاه بود، »از فقرا بی دين اين سرزمين] ای]
معنی اين سخن آنست که غيبت يا تاخير در ديدار با . ميان مستقبلين نمی بينيم

غائبين نبود و اصوال شکاف تاريخی در سازمان  »تعهد«شاهنشاه دليلی بر 
بنابرين سعی . روحانيت شيعه ايران در اين دوران هنوز تعين کامل نيافته است

به اکثريت  »تعهد«برای جعل  »شريعتمداری در دادگاه تاريخ«نويسنده 
روحانيون آذربايجان و معرفی آيت اهللا شريعتمداری بعنوان تنها روحانی مديحه 

خود روح اهللا خمينی در اين دوران بگواهی . گو وارونه سازی حقايق تاريخ است
شاهدوستی «را داشت، که  »آئين اسالم«ش ، مشی نشريه  »کشف االسرار«

را ترويج می کرد که روحانيت را هرگز مخالف اساس سلطنت نمی  »دينی
 .دانست

بهر رو، اين آيت اهللا سيد کاظم شريعتمداری بود که با با سپاسگزاری از تفقد 
همايونی سخنرانی کرد، اين  «پيشگاه»شاهانه، از سوی روحانيون آذربايجان در 

سخن شريعتمداری آن بود که . پيروزی را ستود و خواستار اجر شاهانه گشت
اند و  «شاهدوست و مملکت دوست اند، قشونهای بی مواجب»ماليان آذربايجان 

و اين  «.انتظار دارند به تناسب مقام خدمتشان مورد توجه ملوکانه قرار گيرند»
بلکه  «توجه ملوکانه نه فقط شامل طالب علوم دينيه و مبلغين و مدارس قديمه

پس از . نيز واقع شود «کليه بناهای ديانتی و مظاهر ديانت و عالم اسالم»شامل 
تمام عرايض آقای حجت االسالم شريعتمداری  »شريعتمداری، شاه  «فرمايشات»

و تاکيد  «را تصديق فرموده، وعده سريع همه گونه مساعدت و پشتيبانی را داد
هر طلبه در نوبه خود افسری است که بخدمت دين و مملکت مشغول »کرد که 
برای مملکت چنانکه »:و اين تصديق سخن شريتعمداری بود که گفته بود «.است

قشون »بديهی است که اين  .«قشون مسلح الزم است قشون مصلح هم الزم است
  بود «شاهدوست و مملکت دوست»نيز مانند قشون مسلح  «مصلح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حقيقت آنست که رهبری نهضت دموکراتيک آذربايجان ـ حتی به گواهی دشمنان 
جنبش ـ از همان ابتدا رفتاری فوق العاده احتياط آميز با اعتقادات دينی توده و 

که انقالب اکتبر روسيه،  –شخص پيشه وری . روحانيون آذربايجان داشت
سوسياليستی کردن قفقاز و آسيای ميانه و نهضت جنگل را از نزديک تجربه 

کرده بود، بشدت مراقب بود تا تجربه های چپ روانه و سطحی نگرانه نهضتهای  
که از  –کادر اصلی نهضت . قبلی در برخورد با دين و روحانيت تکرار نشوند

 رهبران و فعاالن حزب کمونيست ايران، بقايای نهضت مشروطيت و جنبش 
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 زيرنويسها و اسناد
———————————– 

اينان که نسل در . ذوالفقاری ها يزرگترين خاندان زميندار زنجان بودند[ – ١]
نسل حکومت يا نيابت حکومت زنجان را داشتند، بدشمنی با آزاديخواهان اشتهار 

سرکوب مشروطه خواهان زنجان، همکاری در سرکوب جنگل، نهضت . داشتند
آذربايجان و نهضت ملی برهبری مصدق صفحاتی از کارنامه اين خاندان آزادی 

در خاطرات جهانشاهلو به اقدامات آنان عليه دهقانان و نهضت اشاره . کش است
ذولفقاری ها دارای ارتشی خصوصی بودند که قبل از نهضت  .شده است

در  ٢۵آذربايجان در سرکوب دهقانان شهرتی بهم زده بود و در کشتار سال 
 .آذربايجان در کنار ارتش و گاهی پيشاپيش آنان بود

اصالحات . حاج ابوالقاسم جوان دارنده کارخانه بزرگ قاليبافی در تبريز[ – ٢]
از جمله در مسائل کارگری اورا به يکی از دشمنان خونی فرقه  -حکومت ملی
او در کشتار و غارت آزاديخواهان پس از سرکوب نهضت بسيار . تبديل کرد
دسته . برای تنبيه و سرکوب کارگران و مخالفان زندان خود را داشت . کوشا بود

مشهور بود، با لباس يکسان  »قشون حاجی ابوالقاسم جوان«او که در تبريز به 
 .شرکت می کرد) روز پيروزی بر آذربايجان(آذر  ٢١در رژه 

درباره اين نسل کشی متاسفانه بررسی همه جانبه جداگانه ای صورت نگرفته  -٢
گوشه هايی از حال و روز تبعيد شدگانرا می توان از جمله در خاطرات  .است

باز ) روزگاران سپری شده من) «اؤتن گونلريم«صباحی تحت نام . زنده ياد گ
 (١٣٧٢بهار . چاپ تهران ) .خواند

از انقالبيون شناخته  –فريدون ابراهيمی نخستين فرزند ميرزا غنی ابراهيمی  -٣
در  ١٢٩٩آبان  ٢٩در  -شده دوران رضاشاه و از اعضای حزب کمونيست ايران

تحصيالت دبستان و دبيرستان را در آستارا و تبريز و رشته  .آستارا بدنيا آمد
پس از تاسيس حزب توده ايران به آن . حقوق را در دارالفنون تهران به پايان برد

نويسندگی را از اطالعات هفتگی و سپس در ظفر ، خاور نو، آذربايجان . پيوست
توسط پيشه وری، به آژير  »آژير«با آغاز انتشار روزنامه . آغاز کرد. …و 

پس از تشکيل حکومت . از معماران اصلی فرقه دموکرات آذربايجان بود .پيوست
ملی دموکراتيک آذربايجان از سوی مجلس ملی به دادستانی آذربايجان برگزيده 

ابراهيمی در دستگيری و مجازات برخی مالکان جنايتکار و لمپنهای شرور  .شد
ارگان  –او از جمله نويسندگان روزنامه آذربايجان  .آذربايجان نقش جدی ايفا کرد
که پس از پايان  -در کنفرانس صلح پاريس .نيز بود -فرقه دموکرات آذربايجان

قهرمانی او پای چوبه دار ساليان سال زبانزد  .جنگ تشکيل شد، حضور يافت
 .تبريزيان بود

 ٫١٣٢۶اول خرداد ) ١۶٠مسلسل (۵شماره  »آئين اسالم[ – »۵]
 ١٣٢۶، تير  ١۶۶آيين اسالم شماره [ – ۶]
و ١٣۶۴آن در سالهای  ٣و  ٢و جلدهای ١٣۵۶جاد اول اين کتاب در سال [ – ٧]

 در تهران منتشر شده اند ١٣٧٢
 ٩٧. ص ٫١٣٢٧. چاپ نقش جهان[ – ٨]
 ٢۴.ص. ، چاپ شفق١٣٣۴. تبريز[ – ٩]
 ١٣٢۶، تير ١۶۶شماره [ – ١٠]
پيدايش فرقه دموکرات آذربايجان بروايت اسناد و خاطرات : متن نامه در[ – ١١]

موسسه مطالعات . تهران. بکوشش منيژه صدری و رحيم نيکبخت .منتشر نشده
 ١٠٣.ص ١٣٨۶٫.تاريخ معاصر

انقالب و اصالح در «حجت االسالم ميرزا کاظم آقا فقيه دينوری [ – ١٢]
 ١۵١شماره  »آئين اسالم«: از »آذربايجان

 ۶۴همانجا ص [ – ١٣]
 ١٣٢۴-١٣٢۵سالهای (از مقدمه رسول جعفريان بر بحران آذربايحان [ – ١۴]
تهران، انتشارات موسسه  -خاطرات مرحوم آيت اهللا ميرزا عبداهللا مجتهدی – (ش

 ٢١، ص ١٣٨١ .مطالعات تاريخ معاصر ايران
ص ٫١٣٧۵تهران . انتشارات زرياب. »غائله آذربايجان«: خانبابا بيانی[ – ١۵]

۶٧٢ 
نقش آيت اهللا العظمی «: خوانندگان عالقمند عجالتا با مقاله جالل محمدی[ – ١۶]

) «وطن«، منتشره در  »بروجردی در آزادی آذربايجان از اشغال بيگانه گرايان
چاپ تبريز  -مجموعه آذربايجانشناسی شماره دوم –گاهنامه داخلی جمعيت وطن 

 مراجعه فرمايند ٩٩-٩٣، ص١٣٨۵
 ۶٧١ص  .خانبابا بيانی[ – ١٧]
. است »آئين اسالم«سيد محمودطالقانی در ايندوره از همکاران دائمی [ – ١٨]

او مدتی را . در چند شماره آيين اسالم، از جانب مجله مطلبی منتشر کرده است
مالکان بزرگ مسلح و  -ها »ذوالفقاری«در کنار  «آيين اسالمی«بعنوان يک 

عکس  .گزارش مفصل او در اين نشريه چاپ شده است. خونريز زنجان بسر برد
 يادگاری او با ذوالفقاری ها بهنگام حمله به دموکراتها در کتاب زير چاپ شده 

بنوشته مهدی مجتهدی ، سيد کاظم شريعتمداری نوه سيد محمد بروجردی بود که 
در تبريز بدنيا آمد، علوم دينی را در تبريز، قم و نجف . ق. هـ  ١٣٢٢در سال 
او تا آخر [ ٢١]در دوران نهضت آذربايجان از روحانيون با نام بود. فرا گرفت

شريعتمداری از مشاهير . سلطنت پهلوی مناسبات حسنه خود را با رژيم حفظ کرد
آن بخش از روحانيت بود که خواستار اتحاد سازمان روحانيت با سلطنت 

. مقاومت کنند »دين و دولت«محمدرضاشاه بود، تا به ياری هم در برابر دشمنان 
 .او در اين راستا به طرف اعتماد رژيم شاه تبديل شد

که شاه را به پيمان ديرين، يعنی اتحاد با روحانيت فرا می  -آيت اهللا شريعتمداری
 –خواند، از دهه چهل مورد مخالفت و دشمنی بخش ديگر روحانيت شيعه ايران 

از مسير اتحاد با شاه را غير  «حفظ بيضه اسالم«برهبری آيت اهللا خمينی بود که 
ممکن می شمرد و نوميد از شاه، برای برقراری حکومت بنيادگرای اسالمی 

حزب »اين اختالف نظر در سالهای بعد از انقالب، با تاسيس . مبارزه می کرد
حزب جمهوری اسالمی »در برابر  «جمهوری اسالمی خلق مسلمان ايران

  و درگيريهای خونين ميان دو بخش روحانيت انجاميد «ايران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماليان و هواداران خمينی فرصت را برای تصغيه حساب خونين مغتنم شمردند و 
آيت اهللا شريعتمداری تالش کرد با اتکا به مقلدانش در آذربايجان راه خروجی از 

اين تالش آيت اهللا ناکام ماند، طرفداران او قلع و قمع شدند و خود . اين تنگنا بيابد
برخالف . او توسط وزارت اطالعات خوار و زبون گشت و در انزوا فوت کرد

، نه  »آذربايجانگرايی«نظر برخی اشخاص، محرک او در اين رويارويی نه 
بلکه اختالف تاريخی دو جناح  …مخالفت او با ستم ملی و دولت دينی و 

روحانيت ايران است که در ايندوران با عناصر جديدی ترکيب شد که اين خود 
 .موضوع بحث ديگری است

*** 
تا واپسين دوران رژيم سلطنتی، دولت و روحانيت بخاطر همکاری در سرکوب 

با استقرار جمهوری . نهضت آذربايجان، رهين منت و سپاسگزار يکديگر بودند
حتی برخی تاريخ نگاران . اسالمی ايران، اين رابطه بشکل جديدی ادامه يافت

سهم اصلی در شکست  -رژيم اسالمی،در مقام رقابت با مورخين سلطنت طلب
عليرغم همه  –اين دو نيرو  . نهضت آذربايجان را متعلق به ماليان می دانند

از همکاريهای تاريخی خود عليه جنبش آزاديخواهی و عدالتجويی  –دشمنی ها 
 .همچنان دفاع می کنند

*** 
گزارش ديدار شاه از طالبيه و متن سخنرانی آيت اهللا شريعتمداری را به نقل از 

دستيابی به  .نقل می کنيم) ١٣٢۶، تير ١٠سال چهار، شماره ( »آيين اسالم«مجله 
. ع. برخی اسناد مورد اشاره در اين نوشته بدون ياری دوست فاضلم آقای م

 اين بار نيز سپاسگذار او هستم. حسينی ممکن نبود
 سيروس مددی

 ١٣٨٧آذر  ٢١
Sirus_madadi@yahoo.de 
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شريعتمداری را تصديق فرموده و وعده سريع همه گونه مساعدت و پشتيبانی را 
دادند و فرمودند بلی هر طلبه در نوبه خود افسری است که بخدمت دين و مملکت 

مشغول است و بايد از اين طبقه پشتيبانی و بيش از پيش از علوم دينی تقويت 
آقايان حجج االسالم که شرف حضور يافته بودند مورد الطاف و مراحم . شود

 .شاهنشاه محبوب خود گرديدند
اعليحضرت همايونی در ميان احساسات شاه دوستانه آقايان حجج  ٧ساعت 

. االسالم و محصلين دينی و مدعوين و تماشاچيان از مدرسه مراجعت فرمودند
حين حرکت موکب شاهنشاهی ساير آقايان حجج االسالم نيز بفيض شرفيابی نائل 
شدند و تا يکساعت مردم اظهار احساسات کرده و ذات مبارک شاهنشاهی را دعا 

 .کردند
  عبداهللا دوگچی تبريزی

 
 

 ١٣٧۶٫سال . جاويدان. تهران. »از سيد ضياء تا بختيار: مسعود بهنود.: است
 ٢۵٨.ص. چاپ پنجم

 ۴۴۶.ص ٫١٣۶٢. جامی. تهران. گذشته چراغ راه آينده است[ – ١٩]
 ٢۴، ص »راهنمای آثار تا ريخی آذربايجان شرقی«: اسماعيل ديباج[ – ٢٠]
، چاپ نقش  »رجال آذربايجان در عصر مشروطيت :»مهدی مجتهدی[ – ٢١]

 ٩٧،ص١٣٢٧ .جهان، تبريز
 جريان تشريف فرمايی اعليحضرت شاهنشاهی بمدرسه طالبيه تبريز

مخبر اداره از تبريز تفصيل جريان تشريف فرمائی اعليحضرت شاهنشاه محبوب 
ايران بمدرسه طالبيه، که يکی از مدارس بزرگ علوم دينيه تبريز است، بشرح 

 :زير گزارش ميدهد
روز چهارشنبه ششم خردادماه، ساعت شش بعد از ظهر اعليحضرت همايونی 

شاهنشاه محبوب ايران برای رسيدگی به وضعيت محصلين دينی بمدرسه طالبيه 
در و ديوارهای مدرسه را از اول راسته کوچه با فرشهای . تشريف فرما شدند

يک سرور و شعف از اين توجه ملوکانه در . ذيقيمت مفروش و مزين کرده بودند
بين آقايان حجج اسالم و محصلين دينی و متدينين و عالقه مندان بديانت اسالم 

در موقع تشريف فرمائی اعليحضرت . ايجاد شده بود که مافوقش متصور نبود
همايونی، پس از قربانی چندين گوسفند، آقايان حضرات حجج االسالم 

شريعتمداری و آقا سيدحسن خوئی و حاج ميرزا محمدعلی انگجی و حاج سيد 
مرتضی علم و آقای حاجی سيد هادی خسروشاهی از اول کوچه شاهنشاه محبوب 

 .ايران را استقبال نمودند
اعليحضرت همايونی در کوچه در ضمن تشريف فرمايی پاره ای سئواالت راجع 
به وضعيت مدرسه و طالب از آقای حاج سيد مرتضی علم ميفرمودند و آقای سيد 

 .مرتضی علم به سئواالت اعليحضرت همايونی پاسخ عرض ميکردند
در موقع ورود اعليحضرت همايونی به حياط مدرسه مردم و طالب با صدای بلند 

آقای . و متوالی صلوات می فرستادند و ذات مبارک شاهنشاهی را دعا می کردند
ميرزا حسين حسين زاده خوئی که از محصلين جدی و فعال طالبيه بودند، آيه نور 

جناب آقای منصور و ملتزمين رکاب . را با آواز بلند و جالب توجهی می خواندند
همايونی و تيمساران سپهبد شاه بختی و سرلشگر ضرابی و سرتبپ دانشور و 

 .يک عده از افسران ارشد و مامورين عاليمقام تشرف داشتند
حضرت آيت اهللا آقای شريعتمداری به پيشگاه مبارک شاهنشاهی خير مقدم عرض 

 :نموده و در ضمن عرض خير مقدم چنين اظهاراتی کردند
از طرف آقايان علما و طالب و مبلغين و متدينين و عموم اهالی آذربايجان 

عرض تشکر می نمايم و از خداوند متعال طول عمر و مزيد شوکت و عزت 
مدارس قديمه در تاريخ هزارساله ايران و ! اعليحضرتا. ملوکانه را خواهانم

رجال دين و مملکت را برای خدمت به . اسالم خدمات برجسته ای انجام داده است
چنانکه خاطر . ميهن و ديانت مقدس اسالم در آغوش خود تربيت کرده است

شريف بندگان اعليحضرت همايونی مسبوق هستند مردان بزرگ و نامی 
شاگردان چنين مدارس دينی می باشند که صفحات تاريخ نامهايشان ا ثبت و ضبط 

کرده و به مملکت و عالم ديانت خدمات بزرگ و تاريخی انجام داده و در جهان 
ولی مع االسف مدتهاست که مدارس مزبوره . مشعل دار علم و معرفت بوده اند

 .طالب علوم دينيه چنانکه شايد و بايد محل توجه نشده اند
برای مملکت چنانکه قشون مسلح الزم است قشون مصلح هم الزم . اعليحضرتا

اينها خادمهای مملکت و ديانت  .طالب دينيه قشون اصالح مملکت می باشد. است
به نان . قشونهای بی مواجب مملکت هستند. بوده شاهدوست و مملکت دوستند

مدارس محل سکونت طالب چندان معمور و آباد . مختصری قناعت کرده اند
با اين زحمات طاقت فرسا امرار معاش می کنند مع ذالک در خدمت به . نيست

فقط انتظار . مملکت و ديانت کوتاهی ندارند و اجر و مزد و پاداشی نمی خواهند
و تقاضا دارند به تناسب مقام خدمتشان مورد توجه ملوکانه قرار گيرند و حقيقتا 
تشريف فرمائی اعليجضرت همايونی بمدرسه طالبيه موجب بس امتنان و تشکر 
است و اين تفقد شاهانه دليل بر اين است که اين قسمت از خادمين دين و مملکت 

 .نيز محل توجه بخصوصی قرار خواهند گرفت
از اعليحضرت همايونی تمنا داريم که طالب علوم دينيه و مبلغين و مدارس قديمه 

و کليه بناهای ديانتی و مظاهر ديانت عالم اسالم مورد اهميت و توجهات 
حتمی است بعضی از آقايان علما که شرف . مخصوص ملوکانه قرار گيرد

حضور ندارند و نتوانسته اند از اين فيض عظمی بهره مند شوند بسيار متاسف 
زيرا چون از تشريف فرمايی همايونی ما دير خبردار شده ايم، لذا . خواهند شد

نتوانسته ايم چنانکه شايسته مقام شاهنشاهی است وسايل پذيرايی را فراهم 
و قهرا بآقايان هم دير خبر رسيده . بی نهايت متاسف و شرمنده هستيم. بياوريم

 .است که نتوانسته اند افتخار شرفيابی حاصل نمايند
اعليجضرت همايونی سئواالتی راجع بعده مدارس و طالب مساجد و مدرسه 

 طالبيه فرمودند که جواب آنها هم عرض شد بعدا تمام عرايض حجه االسالم آقای 
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هم مملکت می ماند . اينطوری بهتر است. عادت کنيد فراموش کنيد. فراموش کنيد
حاال بيست سال . بس است. بفکر آخرت باشيد, حاال ما نبوديم مهم نيست. هم شما

چه کار داريد؟ . مرده آزاری نکنيد. نبش قبـر نکنيد. قبل ما يک کاری کرديم
. امد, هر کس آمد, برويد جلو. ولی امر پشتيبان شماست. نهضت را ادامه بدهيد

. ما خود الزم داريم يکی شفاعت ما را بکند. هر کس نيامد به خودش مربوط است
هيئت محترم اعدام های سال , آقای اردبيلی. نوبت بازجوئی داريم. ما بايد برويم
وگرنه يک هيئتی اين جا هم تشکيل . جايتان اينجا خيلی خالی است, شصت و هفت

 . بعضی هايشان نيمه جان از انجا آمدند. دوباره اعدامشان کنيم, ميداديم
خدا . صبر می کنم تا شما بيائيد تا هيئتمان را تشکيل بدهيم. خيلی تند هستند
 . نگهدار شما
نياز , احتياج دارد صدای ما به گوش همه برسد, حاال که جنبش. اين را يافتم

ميدانی چرا؟ بخاطر اينکه هنوز ما تربيت . نيست ما تشکيالت داشته باشيم
 . دمکراتيک نشديم

تير نتوانستند , طناب, دار, انفرادی, شالق, دست بند, پابند, با چشم بند, سی سال
استبداد تا توانست ترس در دل ما . ميدانی چرا؟ اين را يافتم. ما را تربيت کنند

 . اختالف بين ما انداخت. انداخت
فردا کسی . انگشت نما می شويم, ترسيديم اگر عضو حزبی يا سازمانی شديم

بقال . پسر ما را در دانشگاه نام نويسی نمی کنند. خواستگاری دختر ما نمی آيد
به خودم هم می گويند منزل . سر کوچه به مادر تو يک دسته سبزی نسيه نمی دهد
که توی , اين را يافتم. دوست و آشنا شب ها و در تاريکی بروم تا ديده نشوم

اين حرف درست است . مملکت خود اگر سياسی و يا حزبی شدم بايکوت می شوم
 ... فرزاد؟ ترانه؟ ندا؟ شيرين

و گرنه اين آب تهران چرا آن تاثير را . واقعا که گواراست. تقصير آب لندن است
در عوض آبش تا تغيير حکومت اثر . اگر تهران هوايش سربی و بد است. ندارد
 . دارد

ترس را هم در دل ما . تشکل مدنی که نداريم. ما تشکل دمکراتيک که نداريم
اين . خودشان را عوض خواهند کرد, چه کار کنيم؟ خودشان. استبداد انداخته است
 . خيلی خوب است

پس چرا اين همه زندان آشکار و مخفی درست کرده اند؟ اين همه نيروهای 
افراد شرور و بدسابقه را هم برای , کم بود, امنيتی و نظامی به اشکال مختلف

تا هر کس يک , تازه ارتش سايبری را راه اندازی کردند. سرکوب نهادينه کردند
دست هايشان را در گوش و دهان و . نتواند نفس بکشد, جعبه جادو در منزل دارد

 . باز ما بنشينيم ببينيم چه می شود, چشم ما کرده اند
اين جناج به ان جناح چقدر فضا داده يا گرفته؟ بعد بنشينيم ضرب و تفريق کنيم 
که امروز بيت رهبری زودتر از تشخيص مصلحت از خواب بيدار شده است و 

 . اين ها را در دامن ما گذاشت
تحليل بدهيم ستاد . يا آقای هاشمی عذر شرعی داشت نتوانست نماز جمعه برود

سی سال با اين . برگزاری نماز جمعه اقای هاشمی را از نماز جمعه محروم کرد
يکعده می گويند . حاال يک موج سبزی راه افتاده است. طول موج ها سر کرديم

. درست می گويند. چون چند صدائی است. رنگين کمانی است. فقط سبز نيست
, چون سرخ ها. اين هم درست است. يک عده می گويند سرخ ها هم نقش دارند

. و توی بولتن های حاکميت هم راه پيدا کردند. خودپو و محفلی و شبکه ای هستند
انها هم راست . مشروطه خواهان سلطنتی هم می گويند اين موج مال ما هم است

مرزبندی . اخالق دمکراتيک می گويد که همه بايد وارد بازی شوند. می گويند
 . اصولی نيست

حاال که اين همه همگرائی است . همه با هم هستيم. يا آقا تو نگو, بگوئيم اقا تو نيا
و رهبرهای مدنی جنبش هم توی خيابان با مردم هستند و در حاکميت نيستند و با 

مردم گاز اشک آور استشمام ميکنند و عيال و فرزندانشان طعم باتوم را هم 
خواهرزاده اقای مهندس را هم در روز روشن پيش چشم همه با گلوله به , چشيدند

ما حرف از , با اين تفاسير و اين حرکت سيال مانند در سطح و عمق, قتل رساندند
بيراهه رفته ايم؟ اين دوستداران , تشکل و حزب و يا يک جريان دمکرات بزنيم

ما در ابتدای کارزار هستيم هنوز تا تشکيل . ساختار چرا بايد ناراحت بشوند
اما با يک هژمونی سياسی قدرت مندی روبرو . هژمونی مدنی فاصله ها داريم

. اعتراض مدنی و نافرمانی های مدنی باعث می شود انها کوچک شوند. هستيم
چرا جنبش مدنی نبايد . با اسم و رسم و شناسنامه. ولی انها متشکل عمل می کنند

 شناسنامه داشته باشد؟ 
يا هر حرکت مردم بخشی . زمين مين گذاری شده است. بايد به مردم باور داشت
و در ادامه راهمان ما شيوه های متنوعی را خواهيم . از مين ها جمع می شود

 . يافت
 

  !يافتم؛ يافتم
 معمار . ک

 
 : اخبار روز

عادت به کشتن را که جمهوری , عادت و فراموشی. خدا بما دو نعمت داده است• 
هنوز فراموشی را يادتان نداده است؟ کار اينجايش ايراد . اسالمی خوب بلد است

. همه چيز را فراموش کنيد. مرا هم فراموش کنيد. ياد بگيريد فراموش کنيد. دارد
حاال . هم مملکت می ماند هم شما. اينطوری بهتر است. عادت کنيد فراموش کنيد

حاال بيست سال قبل ما يک . بس است. بفکر آخرت باشيد, ما نبوديم مهم نيست
چه کار داريد؟ نهضت را ادامه . مرده آزاری نکنيد. نبش قبـر نکنيد. کاری کرديم

 ...بدهيد 
 
پشت کامپيوتر چه را يافتی , يافتم, گفت يافتم, ارشميدس توی خزينه فرو رفت, بابا

 ... ما را وحشت زده کردی؟
, فرزاد کمانگر, ندا آقاسلطان, ترانه موسوی, وزن مخصوص خودم. يافتم, پسر

 . سهراب اعرابی و هزاران آزاده ديگر را
يافتم چرا به خيابان , يافتم فاصله مسافت از خاوران تا مرقد آيت خمينی را

 ميرويم؟ 
بابا . نمی شود حکومت عوض کرد" پا"ميدانی چرا؟ با . ما نبايد به خيابان برويم

 . ماهی از سر گنده گردد نی زدم: بزرگ يادت است می گفت
و , ما بايد توی خانه بنشينيم, عزيز من... چه ربطی به رفتن ما به خيابان دارد؟

, منظورم جناح های حکومتی, آن ها با هم می جنگند. فقط تلويزيون تماشا بکنيم
می دانی چرا؟ چون از صد . به ما اصال ربطی ندارد سر جنگ را با آنها باز کنيم

حزبی , سينه سوخته ها تالش کردند يک تشکيالتی راه بيندازند, سال قبل هر چه
خود دستور تير به جوخه , خود را مقابل گلوله و آتش قرار بدهند, درست کنند

چون که ما با تشکل ها عوض . اين را يافتم. هيچ ثمری نداشت, آدمکشان بدهند
مشروطه , زمان مشروطه. با جناح های حکومتی عوض می شويم. نمی شويم
 . خواه شديم

. بعد از ظهر زنده باد شاه می گفتيم, صبح تا ظهر مصدقی بوديم, زمان مصدق
مجبور شد . خرج روی دست پهلوی گذاشتيم. زمان پهلوی دوم رفتيم چريک شديم

دوره , يکعده را بفرستد به آمريکا و اسرائيل. امتحان اعزام به خارج بگذارد
تخصص در زمينه بکارگيری , کابل زدن, ناخن کشيدن, مدرن حرف کشيدن
همانطور که , بعد بيايند به ايران به شاه اطمينان بدهند, ابزار مدرن شکنجه

است نخواهند گذاشت صدای " جزيره سکوت"اعلحضرت فرمايش کردند ايران 
چی شد؟ بهترين بچه های اين مملکت را ذغال کردند که بفهمند آها . کسی در بيايد

سوراخ شد " منبع تمدن"عاقبت از جائی ديگر . چه می گويند نفهميدند که نفهميدند
اين سی سال هم به برکت امدادهای . و سد سکندر شکست و آيت اهللا ظهور کرد

به همه ما ثابت کردند در زندان ها "چاه جمکران"و " بيت جماران"غيبی از 
از شاهدان سالهای تلخ و تاريک دهه اول , توی روز روشن. کسی را نکشته اند

انقالب سئوال ميکنند؟ آقايان کشتار دهه شصت کار کی بود؟ قتل عام تابستان 
دست : شصت وهفت کار کی بود؟ آخرش آيت هللا خود به خواب همه آمد و گفت

داشتيم از طريق . برای خود کسی بوديم, ما تو نجف بوديم. از سر ما بر داريد
از مامورين , مارا برديد به نوفل نوشاتو. استفسائات محشور دو عالم می شديم

کسی از شما خواست . برای ديدن ما کـد گذاشتيد. ويژه برای ما محافظ گذاشتيد
يک آخوند ساده . هزينه کنيد عکس مارا توی ماه ببريد؟ واهللا ما راضی نبوديم

رفتيم تو وجود , انقدر ما را بزرگ کرديد که در خودمان جا نگرفتيم. بيشتر نبوديم
تا يک حرف می , بزحمت از ما صدائی در می آمد. سی و چهل ميليون ايرانی

در و ديوار را منقوش . قريه و آبادی, ده, فردا تراکت می شد توی شهرها, زديم
االن هم افتاديد دنبال . از ما نمی کرديد, اين آخری ها چه سئواالتی. ميکرديد
اينجا هر شب . بابا ما را ول کنيد. و تابستان سال شصت و هفت, پرونده ما

اينجا ما راحت . مدام از ما سئوال ميکنند. از خاوران می آيند. بازجوئی می شويم
جاال می خواهيد .از او هم سئوال می کنند. حاج احمد آقا هم در امان نيست. نيستيم

بگوئيد چه شده است؟ چرا انقدر دنبال اعداد و ارقام هستيد؟ کی گفته چهار هزار 
بعد از من . و پانصد تن بودند؟ منتظری؟ من که حساب او را کف دستش گذاشتم

حاال می خواهيد ميراث خواران من . چرا گذاشتيد زنده بماند؟ تقصير شما است
 چه را بگويند؟ که کار ما بود؟ 

تا حاال خيلی از چيز ها را فراموش , ما فکر کرديم از زمانی که فوت کرديم
عادت به کشتن را که , عادت و فراموشی. خدا بما دو نعمت داده است. کرديد

هنوز فراموشی را يادتان نداده است؟ کار . جمهوری اسالمی خوب بلد است
 همه چيز را . مرا هم فراموش کنيد. ياد بگيريد فراموش کنيد. اينجايش ايراد دارد
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 . شود مشکل برخی از تحصيل کرده های ايرانی کجاست                                                                     
 چه توصيه ای به اين طرف، جنبش سبز می کنيد؟                                                             :  پرسش
ولی چنانکه در پاسخ به سواالت قبلی گفتم هدف بايد عقب نشينی             : "..... .  سحابی

ما .  حاکميت باشد برای اصالح شدن مواضع و بينش ها و روش ها، نه براندازی               
يک .  يک بار در يک نسل پيش، براندازی انقالبی کرديم، اما خيرو برکتی نديديم             

 ". ملت و يک کشور ظرفيت دو بار انقالب در يک نسل را ندارد                                                     
آقای سجابی بعنوان نماينده نسلی که به دست و مددشان خمينی توانست استبداد                     

بعد از اين همه شکنجه و کشتار در دهه                  .  مذهبی خود را در ايران بنا سازد            
و چپاول و غارت ثروت مردم ايران توسط سردمداران رژيم جمهوری                   ١٣۶٠

خرداد سال پيش دختران و          ٢٢اسالمی، در زمانی که بعد از تقلبات انتخاباتی               
تن از      ١۵٠پسران ايران زمين مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند و بيش از                     

جوانان ايرانی در عرض کمتر از يکسال به قتل رسيده اند که نمونه آخرش اعدام          
فرزاد کمانگر و شيرين علم هولی و سه جوان ديگر است به مردم پيام می دهد                       
تند نرويد اميدی به پيروزی نيست و برای سيد علی خامنه ای نصيحت الملوک                     
می خواند که چگونه حکومت خود را از دست مردمی که خواهان رسيدن به                          

و بر همين مبنا در تمامی مصاحبه او يک             .  حقوق اوليه شان هستند نجات بدهيد       
کلمه از منافع مردم و حقوق مردم ذکر نشده است زيرا در ذهن و ضمير اينان                        

اين است آن مصيبتی که بيش از يک قرن است                .  مردم و حقوقشان جائی ندارد      
     .گريبانگير مردم و بخش وسيعی از تحصيل کرده های ايران شده است                               

اصالح طلبان از جمله آقای سحابی بايد بگويند چه کسی قصد دارد مجددًا انقالب                
. کند که هر بار بزرگوارانی چون او مردم را از جنبش همگانی می ترساند                             

طرفداران استقالل و آزادی و حاکميت مردم می گويند حق حاکميت از آن مردم                  
است و اين حق توسط مستبدين غصب شده است و مردم به اين حق نخواهند                            

اگر مبارزه مردم برای   . رسيد اگر در پی آزادی و استقرار حاکميت خويش نباشند
رسيدن به حقوق انسانی خود برای آنان سودی ندارد ممکن است بفرمائيد مردم                   
چه سودی از رژيم جمهوری اسالمی برده اند که حاال بسودشان باشد برای حفظ                 

شما اصالح طلبان شايد از زنده ماندن اين رژيم سودی                  .  آن، آنرا اصالح کنند     
عايدتان شود ولی مردم در طی عمر نظام واليت فقيه بجز تحقير، فساد و چپاول                  
اموال و حق و حقوقشان و سرکوب و کشته شدن، چيزی از اين نظام عايدشان                       

 . نشده است                                                                                                                                                                                
آقای سحابی نسل شما اگر می خواست خيرو برکتی از انقالب ببرد، بايستی مدافع 
حقوق مردم می شد و در پی استقرار حاکميت مردم می بود نه خمينی و                                       

 . اطرافيانش
در اين سالها، افراد خط فکری شما بعناوين مختلف گفته اند ما از انقالب خير و                    
برکتی نبرده ايم و با اين گفتار سعی کرده اند بگويند ما اشتباه کرديم با شاه به                           

پس اگر چنين است، چرا صادقانه اين اشتباه خود را کالبد                      .  مخالفت پرداختيم  
شکافی نمی کنيد و ايراد و اشکال کار خود را نمی گوئيد تا تجربه ای برای                               
 . ديگران باشد؟                                                                                                                                                                      

پر واضع است که غالب فعالين رنگارنگ سياسی دوران شاه، هدفشان از مبارزه             
بر عليه شاه اين بوده است که او را سرنگون سازند تا خود بجای او بر مردم و                        
سرنوشتشان حاکم گردند و نه اينکه مردم بر سرنوشت خويش حاکم شوند و به                      

ولی از خمينی رو دست خوردند زيرا امکانات او در             .  حقوق انسانی خود برسند    
آنان يک امکان داشتند که آنهم به مردم و حاکميت           .  جامعه بسی فراتر از آنها بود     

آنان تکيه کنند، ولی افسوس که گول خمينی را خوردند و ندانستند قانون قدرت در 
رقابت برای کسب آن است و قدرت که چيزی جز زور و تضاد نيست، همواره                     
 . برای سرکوب مردم و خذف رقيبان بکار گرفته ميشود                                                                        

فرض کنيم که انقالب بر عليه شاه صد در صد کار اشتباهی بوده است و خير و                      
آيا بايد علل آن بررسی شود و از گذشته درس گرفت تا                       .  برکتی نداشته است    

تجربه را تکرار نکرد يا خير؟ آيا ما بعنوان انسانهای مسئول بايد پاسخ گوی                           
اعمال خود باشيم تا اشتباهاتمان را ديگران تکرار نکنند و مملکت ويران نگردد                 
 يا اينکه گذشته گذشته است و مسئوليت بی مسئوليت؟                                                                               
طيف های مختلف حامی خمينی، بجای ناسزا گوئی به انقالب چرا به مردم نمی                   
گويند نقص و کاستی های کارشان کجا بوده است؟ که عليرغم جانفشانی های                        
مردم و پيروز شدن انقالب موفقيت آميزشان بر عليه استبداد شاهی، خمينی و                       

، استبداد خود را بر ايران           ۵٧يارانش موفق شدند اندک اندک بعد از انقالب                  
توضيح دهيد که چه کسانی و گروههائی عصای دست خمينی شدند           .  مستقر سازند 

با گفتن حقايق و نقد باورهايمان است        .  تا او استبداد مذهبی خود را برقرار نمايد؟        
چرا بايد اين وظيفه را به           .  که می توانيم به تاريخ و مردم ايران خدمت کنيم                   

آيندگان سپرد وقتيکه خود زنده ايم و می توانيم با نقد و نقادی باورهايمان خدمت                   
     بزرگی به جامعه از هم گسيخته ايران کنيم؟                                                                                              

 سياسی سپاه پاسداران تا کنون  –در نوشته قبل سعی شد سرآغاز اقتدار اقتصادی 

چه كساني بودند؟  57عوامل بازسازي استبداد، بعد از انقالب 
)5( 

 فريد راستگو 
 

 اخبار روز 
از آنجائيکه بسياری از تحصيل کرده ها و نخبگان ايرانی معتاد قدرت و استبداد • 

هستند ذهنيت و نگرش سياسی آنان چيزی جز بر مردم حاکميت کردن و رسيدن 
همين ذهنيت قدرت پرست است که خود عامل بازسازی ستون . به قدرت نيست

با اين برداشت از . پايه های قدرت استبدادی و خود استبداد و ديکتاتوری می شود
را به عنوان تجربه مورد  ۵٧تاريخ سياسی ايران است که تحوالت بعد از انقالب 

 ...مطالعه قرار می دهيم 
 

اوج گيری مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران بعد از کودتای انتخاباتی خرداد 
تحت عنوان جنبش سبز و استمرار بازسازی استبداد در ايران بعد از هر  ١٣٨٨

جنبش همگانی بر عليه استبداد و ديکتاتوری نگارنده را به اين نتيجه رساند که 
بدون کالبد شکافی چگونگی استقرار و استمرار استبداد و ديکتاتوری، ميسر 

لذا به بررسی عللی پرداختم . نخواهد بود دمکراسی را در ايران پايه ريزی کرد
احياء ستون پايه . که هر بار مبارزات مردم بر عليه استبداد را ناکام می گرداند

های قدرت استبدادی عامل عمده و اصلی شکست اين جنبش ها می باشد و بر اين 
نقش مردم و فرهنگ : باورم که دو پارامتر در اين مهم بازی می کند، يک

اطاعت پذيری شان که سعی شد در حد مقاله در بخش اول و دوم اين مبحث به آن 
نقش تحصيل کرده ها در احياء و بازسازی مستمر استبداد در : بپردازم و دو

 . ايران در طی يک قرن گذشته است
از آنجائيکه بسياری از تحصيل کرده ها و نخبگان ايرانی معتاد قدرت و استبداد 
هستند ذهنيت و نگرش سياسی آنان چيزی جز بر مردم حاکميت کردن و رسيدن 

همين ذهنيت قدرت پرست است که خود عامل بازسازی ستون . به قدرت نيست
با اين برداشت از . پايه های قدرت استبدادی و خود استبداد و ديکتاتوری می شود

را به عنوان تجربه مورد  ۵٧تاريخ سياسی ايران است که تحوالت بعد از انقالب 
اکنون هم دشمنان خمينی و هم دوستان و ياران قديم خمينی . مطالعه قرار می دهيم

متفق القولند که استبداد و ديکتاتوری بر ايران حاکم است ولی هيچ کدام نمی 
گويند چگونه و بدست چه کسانی بعد از انقالب آهسته ولی پيوسته استبداد و 

ستون پايه های آن ساخته شدند و چه کسان و گروه هائی باعث شدند که خمينی و 
سپس خامنه ای به خود بباورانند که قدرتی ماورای قانون دارند و بخود اجازه 

 . داده اند استبداد فراگير خود را بر ايران حاکم گردانند
خمينی وقتی از فرانسه به ايران برگشت نه اسلحه ای داشت نه دادگاه انقالبی، نه 

سپاه و کميته ای، نه جهاد سازندگی، نه بنياد مستضعفينی، نه ستاد و شورای 
پس بايد . انقالب فرهنگی، نه سازمان امنيت و نه ارگانهای سرکوبگر ديگری
 . روشن شود آنانی که عصای دست خمينی شدند چه کسانی بودند؟

امروز اکثريت جامعه کنونی ما را جوانانی تشکيل می دهند که طی دو دهه 
گذشته رشد کرده اند و با فضای قبل و بعد ساليان اوليه انقالب به جهت سنشان 

از اين رو بيان صريح و آشکار تاريخ سياسی معاصر از اهميت . بيگانه اند
بيان خطاهای گذشته می تواند گام مهمی در راستای آشنا . زيادی برخوردار است

. کردن نسل جوان ايرانی با واقعيت های دوران انقالب و بعد از انقالب باشد
گذشته ثروت عظيمی است که بکار هويت سازی جوانان می آيد و آنهائی که 

بدين جهت برای رسيدن به . گذشته را فراموش کنند، محکوم به تکرار آن هستند
حاکميت مردم بر مردم بهتر آن است نيروهای محرکه و فعالين سياسی جوان 

علت ظهور ديکتاتوری و استبداد بدون انقطاع بعد از هر جنبش انقالبی را جويا 
آن موريانه ای که دستآوردهای مبارزات مردم را می خورد و بدل به غول . باشند

مخوف استبداد ميشود چيست؟ چه کسانی و چه گروه هائی در ميان ملت هستند 
که هر بار اين ملت را بدامن استبداد سوق می دهند و خود سازندگان استبداد می 
باشند؟ از ديدگاه حقوق ملی مردم ايران، پرسيدنی است که اين کسان به چه حقی 

هر بار استبداد را بر مردم اين مرزوبوم تحميل می نمايند و تا زنده اند تالش 
 . دارند ذهنيت خود را بر نسل جديد تحميل نمايند و هميشه استادند

الاقل سير تاريخ سياسی صد ساله اخيرا و ناکامی های مکرر مردم ايران در 
رسيدن به دمکراسی با وجود کوشش ها و خيزش های عظيم مردمی حاکی از 

اين است که بسياری از تحصيل کرده های ايرانی هيچگاه هدف خود را 
هنگاميکه هم از رقيبان شکست خورده اند . استقرارحاکميت مردم قرار نداده اند

بد نيست نگاهی به . تقصير را به گردن انقالب و خيزش مردمی گذشته اند
 بياندازيم تا کشف  ١٣٨٩ارديبهشت  ٢١مصاحبه اخير آقای سحابی با جرس در 
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  ).۴" (کاری خالف بکنند، سپاه مانع آن خواهدشد
آقای يزدی بارها اعالم داشته است که من سپاه را تشکيل دادم و آخرين گفتار وی 

ابراهيم يزدی، وزير امور " مبارزين " به گزارش پايگاه خبری . را می آورم
خارجه دولت موقت بازرگان و دبيرکل فعلی نهضت آزادی، در گفتگو با يک 

، درباره تشکيل سپاه با اين  ١٣٨۶شهريور  ٢٠نشريه هفتگی به تاريخ سه شنبه 
) در ابتدای پيروزی انقالب اسالمی: گفت »...ما جايزه نمی خواهيم«عنوان 

بر عهده من گذاشته شد و من اين نيرو را به نام سپاه ) تشکيل نيروی گارد ملی
ابراهيم يزدی، همچنين يادآور شد، . پاسداران انقالب اسالمی را ه اندازی کردم

سپاه ( افرادی مثل مرحوم بهشتی و آقای موسوی اردبيلی قصد داشتند اين نيرو «
را به بازوی نظامی حزب جمهوری اسالمی تبديل کنند و به صراحت ) پاسداران

نيز آن را بيان کردند و حتی در جلسه ای به ما گفتند که بايد محمد منتظری را 
در مصاحبه با نشريه چشم انداز ايران ). ۵( »بعنوان فرماندهی سپاه تعيين کنيد

ما ديديم . می دانيد سپاه را خود من تشکيل دادم: " می گويد ١٣٨۴در سال 
جوانهائی که در دوره انقالب، داوطلبانه اسلحه بدست گرفته بودند، اگر به حال 

کالنتری ها . خود رها می شدند، معضالت و مشکالت و آسيبهائی بدنبال داشت
لذا طرح کلی تشکيل . سقوط کرده بودند و ما نيروئی برای حفظ امنيت نداشتيم

. يک نيروی مسلح مردمی از جوانان داوطلب که به دولت داده بوديم تصويب شد
. به عنوان معاون نخست وزير در امور انقالب، مسئول و مامور تشکيل آن شدم

با همکاری مهندس توسلی آئين نامه و اساسنامه ای نوشتيم که بر اساس آن، 
اين آئين نامه . جوانان مسلح در انقالب، زير پوشش سپاه پاسداران می شدند

به موجب اين آئين نامه شورای فرماندهی مرکب از نمايندگان . تصويب شد
. دولت، دادستان کل، وزارت کشور، ستاد کل ارتش و رهبر انقالب تشکيل شد

هر " او ادامه می دهد ). ۶" (زير نظر اين شورا يک ستاد اجرائی بوجود آمد
به . کدام از اينها به يک دليل در آن مجموعه آمده بودند تا هماهنگ عمل کنيم

پيشنهاد من آقای خمينی به مرحوم الهوتی نماينده خودشان در اين شورا حکم 
  ).٧" (داد

دومين ستون پايه قدرت استبدادی هم به پيشنهاد آقای يزدی و توسط دولت موقت 
ما کاری به نيت آقای يزدی نداريم ولی عمًال ايشان با تشکيل دادگاه . بنا ميشود

های انقالب و سپاه پاسداران انقالب اسالمی، با دست خود چنان بالئی را بسر 
مردم آورد که حتی سالها بعد از سرنگونی جمهوری اسالمی ملت ايران از آن 

 . رها نخواهند شد
" آقای الهوتی نماينده امام و رئيس شورای هماهنگی سپاه پاسداران می گويد 

برای حفظ و حراست اين انقالب و دستآوردهای آن به فرمان امام خمينی و به 
تصويب هئيت دولت و شورای عالی انقالب، مقدمات تشکيل سپاه پاسداران 

در واقع آنچه آيت اهللا الهوتی می گويد، ). ٨" (انقالب از ماه گذشته فراهم شد
آقای الهوتی و چمران بعد از . تائيد گفتار آقايان امير انتظام و ابراهيم يزدی است

مدت کوتاهی که مشاهده می کنند سپاه مبدل به بازوی حزب جمهوری اسالمی 
شده است از سپاه استعفا می دهند و آقای الهوتی در يک مصاحبه اختصاصی با 

تشکيل سپاه در دولت و به سرپرستی معاون نخست وزير در : " کيهان می گويد
و نماينده ای از امام بعنوان هماهنگی دادن به سپاه و ) ر -يزدی، ف(امور انقالب 

جهت يافتن سپاه از دولت به شورای انقالب و سرآغاز . کمک به تشکيالت سپاه
تعابير و تفاسير گوناگون، منجمله بازوی يک انقالب يک حزب شدن سپاه و 

در ) ر -سيد علی خامنه ای، ف( مامور شدن يکی از اعضای شورای انقالب
هماهنگ کردن گروه های مختلف که اعمال نظامی انجام می دادند که در دراز 

مدت ممکن بود به فاجعه تبديل شود و متاسفانه شورای فرماندهی، افرادی که در 
  ).٩" (عضويت داشتند) ر -حزب جمهوری اسالمی، ف( يک حزب 

اوًال در آن زمان مسئول امور . روايت آقای يزدی درست ترين روايت است
دومًا آقای خمينی حکم تشکيل سپاه را . اجرائی کشور دولت موقت بوده است

سومًا . بدست نماينده خود آقای الهوتی می سپارد تا به دست دولت موقت بدهد
افرادی مثل مرحوم آيت اهللا الهوتی و بازرگان و بنی صدر بارها تاسيس سپاه از 

طرف دولت موقت را تاکيد کرده اند و دولت موقت و شخص بازرگان تشکيل 
قسمتی از نامه شادروان . سپاه پاسداران را جزء افتخارات خود می دانسته است

خرداد  ٨مهدی بازرگان را به آقای محمد محمدی گيالنی می آورم که در تاريخ 
  همانطور که گفته شد، اصل فکر و پيشنهاد و تشکيل.: " نوشته شده است ١٣۶١

دهنده سپاه پاسداران دولت موقت بوده وهمواره مورد تاييد و حمايت قرار داشته 
 : کنم من باب مثال چند مورد را ذکر می. است

در مورد سپاه  ۴/١/۵٨در سخنرانی اينجانب در استاديوم ورزشی تبريز در 
 : چنين آمده است

شان از همه چيزشان  اين پاسداران انقالب، اينهايی که از وقتشان، از راحتی«
گذرند و همچنين با جان و دل و با ميل و رغبت و با محروميت، پاسداری و  می

 . »برم کنند، واقعًا لذت می همکاری می

را شرح دهم و روايت هر کدام از احياء کنندگان استبداد را از تشکيل سپاه بيان 
ولی چه گروهی و کسانی اين دومين ستون پايه قدرت استبدادی را بوجود . نمودم

 . آوردند؟
بعد از انقالب، تا مردم رها شده از استبداد شاهی خواستند نفس راحتی بکشند و 
بگويند خدايا شکر ديکتاتوررفت و ما از دست زور و زورگويان راحت شديم، 

مائو براين نظر بود که . هر گروه سياسی برای خود دسته مسلحی درست کرد
قدرت از لوله تفنگ بدست می آيد و دقيقًا آنانی که بدنبال قدرت بودند هر کدام از 

اگر در هويت سياسی آن زمان برخی از اين گروه ها . اين اصل پيروی کردند
تامل کنيم متوجه ميشويم که از روز اول در پی گرفتن قدرت از راه يک نيروی 

 . مسلح بودند
سازمان مجاهدين خلق ايران از آنجائيکه بطور مسلحانه بر عليه رژيم شاه 

مبارزه کرده بود و چندين شهيد داده بود، بعد از انقالب، سهم خود را طلب می 
آنان . کرد و رهبران آن خود را صد درصد مستحق وزارت و وکالت می دانستند

برای قدرت نمائی ميليشيای خود را ساختند و برای توجيه کار خود در نشريه 
تشکيل ارتش مردمی از ضروری ترين نيازهای هر انقالبی " مجاهد نوشتند 

بدون آن تضمين و حفظ دستآوردهای انقالب در مبارزه با امپرياليسم و . است
سازمان چريک های فدائی خلق ). ١" (ارتجاع وابسته به آن امکان پذير نيست

ايران که سابقه ای همچون مجاهدين داشتند خود را مدعی انقالب دانسته و شروع 
به چريک سازی کردند و در هر منطقه ای دسته چريکی خود را ساختند و برای 

قدرت نمائی، گاهی در ترکمن و گاهی در کردستان به عمليات مسلحانه می 
کومله . پرداختند و اولين گروهی بودند که مسلحانه به سفارت آمريکا حمله کردند

. و حزب دمکرات هر کدام در حد خود تا می توانستند پيشمرگه استخدام کردند
توده ايها مبنای خود را بر تضعيف ارتش باصطالح ضد ملی و دفاع از کميته ها 

حرف از تصفيه ارتش و " نامه مردم"ی انقالب گذاشتند، بطوريکه در نشريه 
انقالب حکم می کند که ارتش از کليه عناصر ضد : " نيروهای انتظامی زدند

  ).٢" (انقالبی تصفيه شود
 -١۵نيروهای مذهبی هر کدام پادگانی را اشغال کرده بودند و بدست مشتی بچه 

ساله تفنگی دادند تا با کنترل رفت و آمد مردم در آنان رعب و وحشت ايجاد  ١٧
 . نمايند

برخی از . بعد از انقالب چند گروه مسلح در شهر تهران شروع به فعاليت کردند
نيروهای مسلح تحت فرماندهی حجت االسالم حسن الهوتی در باغشاه مستقر 

 . بودند
عده ای تفنگدار ديگر نيز با سرپرستی محمد منتظری و محمدکاظم موسوی 

. استقرار پيدا کرده بودند) اداره گذرنامه فعلی(بجنوردی در مرکز گارد شهربانی 
نيز به همراه نيروهای مسلح خود، پادگان جمشيديه را ) ابوشريف(عباس زمانی 

 . در اختيار داشت
نيز با اعضای نهضت ) پاسداران(تفنگ بدستان مستقر در پادگان سلطنت آباد 

 -پادگان سعد آباد در دست افرادی مثل محمد غرضی. آزادی هماهنگ بودند
حسن عابدی، جعفری،  -دانش منفرد -علی محمد بشارتی -محسن سازگارا

 . تهرانچی، علی فرزين، ضرابی و محسن رفيق دوست بود
سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در ساختمان کيا در خيابان دکتر شريعتی و    

 –محسن رضايی  -سعيد حجاريان . در بهارستان فعاليت می کردند      ساختمانی
 –محسن آرمين  –بهزاد نبوی  -رحيم صفوی  –بروجردی –محمد باقر ذوالقدر 

کسانی بودند که از همان ابتدای انقالب، کار تشکيل حزب ... محمد سالمتی و 
سياسی مسلح را در درون رژيم، در پيش گرفتند و مقامات فرماندهی و اطالعات 

از آنجا که با روحانيان قدرت طلب . در سپاه و کميته ها را در اختيار داشته اند
وابستگی هايی داشتند، مورد تاييد آنان بودند و با احساس نياز آن به خود، تالش 

 . کردند تا با استفاده از قدرت روحانيان موجبات گسترش خود را فراهم آورند
، آقای اميرانتظام معاون نخست وزير در يک ١٣۵٧اسفند  ٢بناگاه در تاريخ 

براساس تصميم هيئت دولت، سپاه پاسداران : " مصاحبه مطبوعاتی اعالم داشت
آئين نامه آن تهيه شده و در دست مطالعه و رسيدگی . انقالب ايجاد خواهد شد

است و تا چند روز ديگر پس از تصويب آئين نامه آن، اعالم خواهد شد و گارد 
 ). ٣" (ملی بوجود خواهد آمد

سپاه پاسداران انقالب که کم کم با ديدن " آقای امير انتظام يک ماه بعد می گويد 
دوره های آموزشی، کارآمد می شوند وظيفه بسيار مهمی بر عهده خواهند داشت 

از اين پس تمام قسمتهای . مرداد ديگری تکرار شود ٢٨زيرا ما نمی خواهيم 
فرماندهی ارتش بعهده شوراها خواهد بود و شوراها هستند که در ارتش، 

بنابرابن هيچکس . ژاندارمری و شهربانی، نقش فرماندهی را اجراء خواهند کرد
در سمت فرماندهی قرار نخواهد گرفت و اين امکان برای هميشه از بين خواهد 

سپاه انقالب بدين . رفت که يکنفر دست به کار خالفی بزند و يا تصميم گيری کند
 جهت باقی خواهد ماند که اگر روزی آن چند نفر فرمانده عضو شورا هم خواستند 
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 نگاهي به جهان واقعيت 
 عباس اميرانتظام

 
 
 
 
 
 

 
يکی از مشکالت درک شرايطی که بر ما می گذرد، عدم شناخت و فقدان دانش 

 :توان آن را به دو بخش تقسيم کرد الزم و کافی است که می
 
 درک خودمان و شرايط کشورمان -1

چنانچه به گذشته برگرديم وآنچه را که بر ما گذشته است مرور کنيم، به نکاتی 
 .رسيم که برای امروز و فردايمان بسيار آموزنده و سودمند است می

انديشيم و با عقل و منطق رفتار  ما ملتی احساساتی هستيم، معموًال عميق نمی
کنيم، به ظاهر اتفاقات نگاه می کنيم و آن چه را که می شنويم خيلی سريع می  نمی

عدم شنيدن و ديدن واقعيات . پذيريم بدون آن که به واقعيت آن، تعمق و تفکر کنيم
توان گفت در  باعث می شود که ما در شناخت وقايع اشتباه کنيم که به جرأت می

ايم و سرنوشت ناخوشايند فعلی را برای خودمان رقم زده  طول تاريخ اشتباه کرده
 .ايم

هيچ اتفاقی بدون فکر و برنامه ريزی و هدف داشتن انجام نمی شود 
  ."تصادفات"مگر

در ساير رويدادها برنامه ريز و متفکری وجود داشته، برنامه ريزی کرده و 
هنرجويانی را تربيت کرده و بعد برنامه را توسط آن ها در زمان مناسب پياده 

کرده است مانند فيلمی که در سينما و تلويزيون ديده می شود و يا نمايشی که در 
بايست ما را به  ديدن هر صحنه در تأتر می. تأتر به روی صحنه می رود

 .مناسبات و روابط پشت صحنه هدايت کند
: چمبرلن نخست وزير اسبق انگلستان در جمله ای بسيار با ارزش می گويد

کنند که ما هستيم که همه کارها را  بينند و فکر می مردم ما را روی صحنه می«
دهيم، در حالی که حقيقت غير از اين است و برنامه ريزان و  انجام می

 .«ما تنها اجرا کنندگان هستيم. کارگردانان در پشت پرده قرار دارند
بينيد  اين اولين اشتباه بزرگ ملت ما است که همه چيز را همانطور که می

 .پردازد پذيرند و هيچ وقت در جستجوی حقايق پيچيده به تأمل و تفکر نمی می
 
 درک دنيا خارج از مرزهايمان  -2

اين کشورها مشخصات متفاوتی دارند، . کشور جهان است 200کشور ما يکی از 
تر، دانش و تکنولوژی برتر،  بعضی بزرگتر با جمعيت بيشتر، توليدات عظيم

ثروتمند تر و در نتيجه پيشرفته و قدرتمندتر هستند، بعضی ها کوچکتر، فقيرتر، 
 .ضعيف ترند... کم دانش تر و 

هر کشوری منافعی دارد و با تناسب با قدرت و ثروت برای تامين احتياجات خود 
گاهی برای رسيدن به هدف . از قدرت استفاده کرده و آن ها را به دست می آورد

کنند و عوامل اجرائی اعم از کارکنان انسانی را  از سال ها قبل برنامه ريزی می
مثالی می زنم . آورند تربيت می کنند و وسائل و امکانات فنی آن را به وجود می

 .ای از اين حوادث را به تصوير بکشم و فهم مطلب را ساده تر کنم تا نمونه زنده
های منطقه ای با برنامه  در قرن بيستم، دو جنگ جهانی و تعداد زيادی جنگ

در اين قرن، انقالب . ريزی به وقوع پيوست و شکل ظاهری جهان را تغيير داد
ها  کبير روسيه اتفاق افتاد و نظام حکومتی روسيه تغيير پيدا کرد و اميد ميليون

  .ها جلب کرد مردم جهان را به بهبود وضع انسان
ای از  با بهتر شدن اقتصاد جهان و پيشرفت تکنولوژی، زندگی مرفه برای عده

اما انقالب . داری دموکرات به وجود آمد ساکنين کره زمين در کشورهای سرمايه
روسيه خطر بزرگی برای کشورهای دموکرات و سرمايه دار و آزاد جهان به 

ميالدی به دليل رقابت در سيستم جهانی،  1979وجود آورد به طوری که در سال 
 .کره زمين به دو قسمت تقسيم شد

انگلستان، (دانيم که اتحاد جماهير شوروی جزو گروه کشورهای متفق يعنی  می
قرار گرفت و بر عليه آلمان نازی جنگيد ولی در پايان جنگ،  (فرانسه، امريکا

های امريکا قرار  اتحاد جماهير شوروی تانک های خود را در برلين مقابل تانک
های امريکا قرار  هايشان را در کنار تانک داد، در حاليکه فرانسه وانگليس، تانک

 .دادند

عنوان  به... «:ام چنين گفته ١١/۴/۵٨در ديدار با فرماندهان سپاه پاسداران در 
اند، آمدم با شما  د کسی که خودش را دوست و ملت را مديون و ممنون شما می

بايد اين انقالبی که تا اينجا رسيده است به دوش امثال شماها و . صحبت کنم
يعنی باز هم همکاری باشد، هم با دولت و هم با . ديگران باز هم ادامه پيدا کند

بايد با آن همکاری کرد، در آن . دولت مأمور خدمت و انجام وظيفه است. رهبری
راه امام، راه شورای ) راه دولت(خط آمد و آن راه را گرفت، برای اينکه راه ما 

 . »انقالب و راه انقالب و راه اسالم است
ايشان يکی از مسئولين . آقای محمد غرضی سپاه را با کميته اشتباه گرفته است

کميته های انقالب بوده است و دستگيری پسر آيت اهللا طالقانی و لو دادن و اعدام 
 . کردن دختر خواهر پيکاريش، جزء کوچکی از اعمال جنايتکارانه ايشان است

گويند و ادعا دارند، من  پس از آنچه اين آقايان می"... آقای رفيق دوست می گويد 
بود، من در مدرسه  ١٣۵٧تا اين که يک روز که احتماال نهم اسفند . خبر ندارم
های مدرسه  مرحوم شهيد بهشتی، جلوی پله. دادم کارها را انجام می. علوی بودم

رفسنجانی، مقام  مرحوم شهيد مطهری، آقای هاشمی. علوی من را صدا کردند
گفتند االن آقای الهوتی . اردبيلی نيز حضور داشتند معظم رهبری و آقای موسوی

شما کارهای اينجا . گرفت) ره(حکم تشکيل سپاه را زير نظر دولت موقت از امام
آباد  ايشان گفت که در پادگان عباس. گفتم کجا هستند؟. را رها کن برو به سپاه

سخنان ايشان تائيدی است بر گفتار نگارنده اين مقاله، آقای  ).١٠" (اند جمع شده
رفيق دوست خودش می گويد امام حکم تشکيل سپاه را به الهوتی داده تا به دولت 

پس اگر آقای رفيق دوست تشکيل دهنده سپاه بوده است، چرا حکم به . موقت دهد
و در ثانی او فراموش کرده است که در آنزمان در حد . ايشان ارسال نمی شود؟

خودش می گويد بهشتی بمن گفتند شما . چماقدار آقای بهشتی و يارانش بوده است
آدم دروغگو کم حافظه . گفتم کجا هستند؟. کارهای اينجا را رها کن برو به سپاه

ايشان که خود را بنيان گذار سپاه معرفی می کند نمی داند جلسه سپاه در . است
مملکت وقتی بی صاحب شد، هر کس هر چيزی می . کجا برگزار شده است

 . خواهد می گويد
ساله ای بوده است می گويد  ٢٣آقای محسن سازگارا که در آن دوران جوان 

برای برقراری امنيت و جمع آوری اسلحه ها، فکر بنيان گذاردن سپاه به او الهام 
اوًال ايشان در آمريکا يکی . شده است و خود را بنيان گذار سپاه محسوب می کند

از هواداران دکتر ابراهيم يزدی بوده است که بعد از انقالب، غالبًا آقای يزدی را 
 -حبيبی -زمانی که بزرگانی چون يزدی. با ماشين اينور و آنور می برده است

مطهری، خامنه ای،  -رفسنجانی -بهشتی -خمينی -الهوتی -چمران -قطب زاده
مفتح، موسوی اردبيلی، مهدوی کنی، اشراقی داماد خمينی و ديگر مدعيان انقالب 

حضور داشته اند، بسيار بعيد است که محسن سازگارا در امری به اين مهمی 
زيرا روند تشکيل سپاه بسيار پيچده تر از آن است که جوانی همسن و . دخيل باشد

در مملکتی که دروغ . سال ايشان، چنين سازمان با عظمتی را بنيان گذاری نمايد
البته سازگارا . نهادينه شد، يکی ميشود دکتر قالبی و ديگری هم ميشود قهرمان

چون رفيق دوست از عوامل بازسازی استبداد بشمار می آيد که در شماره آينده 
در باره اعمال اين معتاد به استبداد و همکنانش و همچنين سپاه خواهم نوشت و 

 . برخورد نيروهای سياسی آن دوران را نسبت به سپاه توضيح خواهم داد
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سطح ارتقاء اين جنبش در يک سال اخير و نحوه برخورد آن به دستگاه قدرت و 
حکومت نشان از يک برخورد مسالمت جويانه برای هموار کردن مسير 

منهای جنبه ( اصالحات در جامعه دارد، بنا بر اين، مالک پيشبرد امر سياسی
انقالبی که من آن را ُمخل به تحقق حقوق شهروندی و صرفأ جا به جايی قدرت 

از طريق روش مسالمت جويانه مبارزه و منش اصالح طلبانه محک ) می دانم
 .می خورد

و يا بطور کلی حکومت و " تغيير رفتار رهبر"جهت روشن شدن بحث در مورد 
نيز برای امر سياست گذاری می بايست ابتدا مقياس و وسعت اصالح طلبی را 

 .معين ساخت
اصالح طلبی و اعتدال در جامعه الزم و ملزوم هم اند، در جامعه ای که اعتدال 

. اجتماعی مغفول باشد، اصالح طلبی معنايی نمی يابد -به عنوان رفتار ارزشی
اما وظيفه نخبگان سياسی برای دسترسی ملت به حقوق مدنی و سياسی و نهادينه 
شدن آن در جامعه، به وسيله پيدايش ابزارها و راهکارهايی است که بتواند گذار 

اساسی ترين نيروی محافظ . از جامعه خشونت به مدنيت را تسهيل بخشد
دموکراسی نيرومندی و قدرت جامعه مدنی است، تنها با تعديل خشونت و محو 

هر نوع مظهری از آن می توان به سمت فرايند قدرت جامعه مدنی پيش رفت و 
 .راه پر فراز و فرود آزادی و دموکراسی را هموار ساخت و بدان اهتمام ورزيد

قياس و وسعت اصالح طلبی را می توان تا حد پذيرش جنايتکارترين رئيس 
علی خامنه ای در ايران؛ الزم به يادآوری (و يا رهبر) پينوشه در شيلی(جمهور

است که علی خامنه ای در جريان قيام يک هفته ای هيجدهم تيرماه دانشجويی در 
برادران اگر حتی عکس مرا هم پاره کردند شما چيزی : جمع بسيجيان گفت

به تمکين آمال ها و ) رژيم نژاد پرست افريقای جنوبی( و نيز حکومت) نگوييد
 .آماج های ملت، بسط داد

تمهيدات نخبگان سياسی و سياست گذار، مطمح نظر قرار دادن اين مقياس و 
با توجه به نقش فعال " امضاء مشروطيت"وسعت است تا بتواند راه را برای 

تجربه دوران استبداد قاجاری، هيجدهم تيرماه در . مردم، از سوی حاکمان بگشايد
ايران، کودتای پينوشه در شيلی، سرکوب سياه پوستان از سوی سفيدپوستان 

افريقای جنوبی و خون های ريخته شده، نمونه ای از عمل شنيع جنايتکارانه و 
ضد بشری بوده است، اما همين رهبران و حکومت گران در شرايط گسترش 

بر بستر . شدند" تغييررفتار"جنبش های اجتماعی و سياسی مجبور به تمکين و 
پذيرش آشتی ملی از سوی رژيم آپارتايد و کنگره ملی افريقا به رهبری نلسون 

 .ماندال راه دموکراسی هموار شد
ها از طريق ُنضج و ارتقاء جنبش های اجتماعی که " تغيير رفتار"همه اين 

متعاقبأ، به تمکين حاکمان و رهبرانی منجر شد که دستشان تا مرفق به خون مردم 
وقتی ماندال پس از رهايی از زندان خطاب به شکنجه . و جوانان آغشته بوده است

، حاکی از حد اعالی "شما را می بخشم ولی فراموش نمی کنم: "گران خود گفت
تواضع در منشی بود که در يک وضعيت پيش آمده آشتی جويانه و اصالح 

 .طلبانه، روند آزادی و دموکراسی را تسهيل و تسريع بخشيد
، و )امضاء مشروطيت( به راستی، اگر روزی همچون مانند دوران مشروطيت

و نيز ) که شاه صدای انقالب را شنيد( چند ماه قبل از پيروزی انقالب بهمن
که خامنه ای گفت اگر عکس مرا هم پاره کردند، شما چيزی ( هيجدهم تيرماه 

، علی خامنه ای ندای آزاديخواهی و دموکراسی طلبی جنبش سبز را )نگوييد
 بشنود، در مقابل چه عکس العملی بايد نشان داد؟

پروژه اصالح طلبی و فرايند آن با هدف تحول در نظام سياسی از طريق آگاهی 
ها و تقويت جامعه مدنی در تعديل ساخت قدرت، قدرت عمل و تحقق می يابد، 

يک وجه ديگر تعديل ساخت قدرت می تواند منوط به پيوستن، پذيرفتن و همگام 
شدن شخصيت های متنفذ در دستگاه قدرت به جنبش عظيم مردم باشد، سياست 

که بر اثر فعل و انفعاالت درونی (مدار تيزبين نمی تواند اين امکان بسيار مهم 
که می تواند ) سازمان اجتماعی جامعه و ساخت قدرت سياسی به وجود آمده است

پرداخت هزينه جنبش آزادی خواهی را به حداقل برساند، به سادگی از آن چشم 
پوشی کند و آن را به عنوان يک راهيافت جهت آغاز بسط آشتی ملی به حساب 

 . مگر اين که گفته شود شرط گذار به دموکراسی آشتی ملی نيست. نيآورد
جنبش سبز در جريان ارتقاء خود ُرل مهمی را در تعديل ساخت قدرت و آشتی 

گرايش هاشمی . ملی که من اميد زيادی به وقوع آن دارم، بازی خواهد کرد
رفسنجانی عليرغم کاراکتر او و زيگزال رفتن هايش که معرف حضور همگان 
اين . است، به جانب حرکت سبز، می تواند در چهارچوب آشتی ملی ارزيابی شود

همه اعمال . ها ممکناتی در قلمرو سياسی هستند که نبايد از آن ها مغفول ماند
شنيع صورت گرفته از سوی رفسنجانی در دوران سی و اندی ساله جمهوری 

او باشد، اگر حقيقتأ " تغييررفتار"اسالمی نمی بايست بهانه ای برای برنتافتن 
آشتی ملی ايرانيان را تنها حرکتی کم هزينه تر در راه دموکراسی و نهادينه شدن 

 حقوق شهروندی می پنداريم

ها معنی خاصی را به دنيا نشان داد و آن مخالفت با  اين آرايش پارک کردن تانک
امريکا و کشورهای سرمايه داری بود و جنگ احتمالی آينده جهان را بين 

زد ولی به دليل  کشورهای کمونيستی و کشورهای دموکرات سرمايه دار رقم می
و به . وجود سالحهای اتمی در هر دو سيستم امکان برخورد نظامی وجود نداشت

سال انديشيدند  5همين دليل سياست گذاران کشورهای غربی به خصوص امريکا 
تا طرحی مسالمت آميز و بدون جنگ برای نابودی اتحاد جماهير شوروی پيدا 

توسط  1950ساله بدون جنگ بود که در آوريل  50اين يک برنامه . کردند
و اسناد و مدارک آن در . هانری ترومن رئيس جمهور وقت امريکا تصويب شد

جهان منتشر شده است و در اختيار همه عالقمندان و محققان در سطح جهان 
  .وجود دارد

هموطن، ما به دليل عدم آگاهی از شرايط کشورمان و شرايط جهان، با پای خود 
سپس، بعد از . های فراوانی هم می دهيم رويم و قربانی به استقبال مصيبت می

اند  های جهان را می بينيم به کاله بزرگی که بر سرمان گذاشته سال ها که واقعيت
  .پی می بريم

ايم، ما را متاسف و غمگين می کند و اکثر اوقات  هزينه سنگينی را که پرداخته
مان را که در زمان خودشان به استقبال آن مصيبت به عنوان نجات دهنده  پدران

کنيم  ها رفته بودند لعن و نفرين فرستاده و يا شماتت می از رنج ها و گرفتاری
 .بدون اينکه فکر کنيم و اشتباهات آنان را کشف کنيم

سال، يا چند نسل، بازهم همان اشتباه را با شکل ديگر تکرار می  30باز بعد از 
 .کنيم

 .به اميد روزی که از اين تجربيات پند گرفته و فردای بهتری بسازيم
 عباس اميرانتظام

 1389خرداد  6
 تهران، ايران

 در مقابل رفتار مدني ملت محتمل است؟” تغيير رفتار رهبر“آيا 
  نيکروز اوالداعظمی

 

 

 

 

 :عصرنو

جانمايگی ساخت نظام و قدرت سياسی از درون مناسبات و رفتارهای اجتماعی 
مردم در فرايند های ساختاری و در قالب سازمان اجتماعی جامعه منشأ می 

هر گاه اين مناسبات و رفتارهای اجتماعی متحول شوند، بدون شک نظام . گيرد
ساختارها دستخوش تغيير و تحول می گردند، که در اينصورت جامعه نيازمند 

نتيجه تحول رفتار ها و مناسبات در شکل دهی . جديد می شود) هنجارها(قوائد
هنجارهای جديد، هنجارهای پيشين به چالش کشيده می شوند و آنها را با بحران 

همزمان و در ادامه، درون دستگاه قدرت سياسی .مشروعيت مواجه می سازند
 .انشقاق شده و آرايش سياسی جديد به وجود خواهد آمد

برآمد جنبش سبز ايران، هنجارهای پيشين و تابعيت در قلمرو آن را سست و 
ميل و آرمان انسان هايی است که " رأی من کجاست"شکننده کرده است، زيرا 

رفتارمدنی اش نوع ديگری از مناسبات تا کنون رسم بوده را سامان خواهد 
آغاز فرايند چنين سامانی، نتيجه بحران عميق در سطوح کالن و ُخرد . بخشيد

دينی استوار بوده و امروز دچار چند -جامعه است که بر پايه مناسبات استبدادی
 .پاره گی در نوک هرم و بدنه ی ساخت سياسی وسطوح جامعه شده است

نظاميان بطور عريان با  -١اين وضعيت را دو راه حل در ذهن متصور است؛ 
تمام قوا وارد صحنه شده و با به راه انداختن حمام خون، همگان را مجبور به 

نيرومند ی  -٢تابع هنجارهايی کنند که از مشروعيت و مقبوليت افتاده است، 
جنبش سبز به همراه تحول در ساختار مدنی، ساختار سياسی بی کفايت را به جد 

 .به چالش کشد
در شرايط کنونی جهان و موقعيت سست شده جمهوری اسالمی در آن و نيز عدم 

برنامه و طرح های جدی در زمينه اصالحات اقتصادی از سوی دولت و همچنين 
نا همگنی بين اميال های ملت و حکومت و رو در رويی اکثريت مردم با آن، 

حکومت اسالمی قادر به سرکوبی های شبيه دهه شصد نيست مضافأ اگر انشقاق 
می ماند شق . درونی را هم به آن بيافزاييم ناتوانی اش بيشتر قابل تفهيم می شود

دوم مسئله، يعنی جنبش چالشگر سبز که ريزش اجتماعی حکومت را در پی 
 .آورد
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 : سپتامبر، گويای همين امر است ١١قديمی زير نيز درباره حوادث 
سپتامبر اقدام به هواپيماربايی  ١١اکنون فاش شده است که سه فردی که در «

ماه بود که تحت نظر سازمان اطالعات مرکزی آمريکا،  ٢٠کردند، دست کم 
بر اساس اسناد فاش شده، يک مامور دفتر تحقيقات فدرال، اف . سيا، قرار داشتند

بی آی، يک ماه پيش از حمالت تصميم داشت که يکی از اين هواپيماربايان را 
اين مامور که نامش فاش نشده، در . تعقيب کند، ولی با پيشنهاد وی موافقت نشد

کسی جان خود : يک نامه الکترونيکی به سرپرست خود در آن زمان هشدار داد
بی  ».را از دست خواهد داد و مردم نميدانند که چرا ما اقدام موثری انجام نداديم

بی بی سی ، اين مطلب را از آرشيو خود حذف کرده ( ٢١.٩.٢٠٠٢. بی سی
ولی من همان زمان عکسی از آن صفحه گرفتم که در وبالگم ديده می . است
 .) شود

با زيرنظر داشتن افرادی که " سيا"گزارش مذکور اين گمان را تقويت می کند که 
قصد انجام عمليات تروريستی در خاک آمريکا را داشتند و با تزريق اطالعات 

مشخصی به داخلشان از طريق افراد نفوذی و يا رساندن اطالعات بصورت 
غيرمستقيم، آن ها را به سمت و سوی طرح های موردنظر خود هدايت کرده 

در اين صورت سازماندهی باقی ماجرا برای سيا کار دشواری نميتوانست . است
تروريست ها خوشحال از بدست آوردن موقعيت خوب برای هواپيماربايی : باشد

 . و حرکت اتوماتيک هواپيماها، خارج از کنترل آنان و خلبان به سمت هدف
مثال ديگر، نقش اسرائيل در شکل گيری اوليه سازمان حماس است که با  –

اول، تضعيف سازمان آزاديبخش فلسطين و  : دوهدف مشخص صورت گرفت
ياسر عرفات؛ دوم، امکان تشويق و کنترل غيرمستقيم يک سازمان دشمن به 

انجام عمليات تروريستی عليه شهروندان خود اسرائيل، زمانی که اين کشور به 
 . بهانه و مستمسکی برای توجيه اقدامات نظاميش، نياز دارد

. ماهيت حاميان و موسسان القاعده و طالبان هم بر کسی پوشيده نيست –
آمريکايی ها با يکی دو نفر نفوذی هم در اين سازمان، می توانند آن هارا هر 

مسلما چنين . زمان که بخواهند، به سمت عمليات مورد عالقه خود جلب کنند
، امتناع نخواهد کرد "دشمنانش"سازمانی، از هيچ اقدام تروريستی کور هم، عليه 

و کاری با اين ندارد که سازمان های جاسوسی خود اين قدرت ها طعمه را در 
هرگز که ديد : روباه ديد دنبه در سبزه زار و می گفت.(مسيرش قرارمی دهند
از دام بی / وان گرگ از حريصی در دنبه چون نمک شد/ دنبه بی دام در گياهش؟
احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی نيويورک، در ). خبر بد آن خاطر تباهش

، در "بن الدن"ما شنيده ايم که : ، گفت"تی.پی.ان"حاشيه کنفرانس بررسی پيمان 
 . واشنگتن است

از طرف ديگر، در کشور خودمان و در دوره ای خاص، بسيار محتمل است  -
ا با کنترل نامحسوس خانه های تيمی مجاهدين خلق .که سازمان های امنيتی ج

ونفوذ دادن توابين و تزريق عناصر خودی ميان آن ها، با سوءاستفاده از 
گرايشات تروريستی آنان، بسياری از مزاحمين درون حاکميت را، تحت نام 

طبيعی است که در اين . مجاهدين خلق، در حقيقت، خود به قتل رسانده باشد
حالت، نقشه آنگونه تنطيم ميشود که شليک توسط عنصری غيرنفوذی صورت 

جالب . گيرد تا بتوان او را برای خالی نبودن عريضه، دستگير و اعدام کرد
آنجاست که طبق شواهد، اين سازمان های اطالعاتی، خود نيز به دليل همان 

. ا قرار گرفته بودند.گرايشات تروريستی، بازيچه دست دشمنان قدر قدرت ج
اولويت کار سازمان های امنيتی رژيم، در ترور مخالفان سياسی داخل و خارج 

تا جايی که پس از . کشور، زمينه مساعد نفوذ سعيد امامی ها را فراهم آورد
برمال شدن قتل های زنجيره ای، به دستور رهبر، سازمان اطالعات جايگزينی 

مکانيزم کار در اينجا نيز درست مانند بقيه . در سپاه پاسداران تشکيل می شود
وقتی وظايف اصلی يک سازمان اطالعاتی، بجای حراست : موارد ذکر شده است

از منافع ملی و شهروندان کشور، ترور مخالفان باشد، از هرکس و هر گروهی 
که اورا به سوی اين اهداف راهنمايی کند استقبال کرده و به آن اعتماد می کند و 

اين استنتاج، حتی با شک . چنين سازمانی خيلی زود النه عوامل بيگانه می گردد
 . کردن در ادعای رژيم، مبنی بر جاسوس بودن امامی، همچنان قابل قبول است

، "ترور"بر تاريخ معاصر هيچ کشوری، همچون ايران، پيش و پس از انقالب، 
هم حاکميت و هم مخالفان، در . اينچنين ممتد و موثر، سايه شومش نگسترده است

هردو رژيم پهلوی و اسالمی، در اين ماراتن وحشت و مرگ، شانه به شانه هم 
ليکن از حيث تاثيرات خود در سرنوشت سياسی  ۶٠ترورهای سال . دويدند

ماه تابستان  ۴به آنچه فقط در . کشور، شايد از اهميت بيشتری برخوردار باشند
 : اين سال رخ داد توجه کنيد

آغاز درگيری های مسلحانه و خيابانی مجاهدين خلق و : ۶٠خرداد  ٣٠ -
 حاکميت؛ 

 برکناری ابوالحسن بنی صدر از رياست جمهوری؛ : تير ١ -
 ا و کشته شدن محمد بهشتی، محمد منتظری و .انفجار دفتر حزب ج: تير ٧ -

جمهوری اسالمی را بی کم و " تغيير رفتار رهبر"من بر آن نيستم تا احتمال 
کاست بدان صورت واقعی دهم اما حوزه سياست مملو از ممکناتی است که نبايد 

از آن ها بيگانه بود، بلکه منطق سياست گذاری حکم می کند تا در وقتش هر يک 
 .از آن را به زير ذربين گرفت

تجارب کشور ما و برخی ملل ديگر پيرامون تحوالت اجتماعی، جنبش : نتيجه
های مدنی و تغييرات در ساختار قدرت، اين حقيقت را برجسته و بازگو می کند 

که تغيير رويه رفتار حکومت گران و رهبران بر اثر گسترش و بسط دامنه 
روش مبارزه سياسی مسالمت . قدرت مدنی در جامعه جزء محور ممکنات است

جويانه و روشمندی فرايند های اصالح طلبانه در همه ی امورات مربوط به 
و ظرفيت های همسو " ميلی متری"انسان و جامعه، حتی بر وجوهی از ممکنات 

در رأس هرم حکومت و بدنه آن و نيز تحول دم به دم آرايش نيروهای سياسی در 
راستای عرفی شدن ساختارهای حقوقی و حقيقی و نهادها در قالب هنجارهای 
بر . معين و عنصر آزادی و دموکراسی، بطور اجتناب پذير پيوند ناگسستنی دارد

اين اساس و بر مبانی اصول و پروژه های اصالح طلبانه و تواضع در مبارزه 
با سمت و سوی تمکين در " تغيير رفتار رهبر"سياسی، اميد به گرايش احتمالی 

مقابل انديشه جامعه و رفتار و مطالبات مدنی مردم، نه اين که امر و کوشش 
معيوبی نيست، بلکه درست بر واقعيتی استوار است که جنبه عقالنی سياست 
گذاری دارد، مگر ممکنات در پهنه سياست و قلمرو قدرت را محدود و منکر 

 .باشيم
 

  !، در خدمت قدرت”ترور“
 خسرو صدری 

 
 : اخبار روز

قدرت های بزرگ از سازمان های تروريستی برای پيشبردن اهداف خود استفاده 
يک سازمان تروريستی با شيوه عمل مشخص و اهدافی قابل پيش بينی، . می کنند

از حاشيه امنيتی ضعيفی برای جلوگيری از نفوذ عوامل زبده سازمان های 
و دريچه هايی به سوی آماج " در باغ سبز"با گشودن . اطالعاتی برخوردار است

های دلفريب، براحتی ميتوان گروه های تروريستی را به سمت خاصی هدايت 
 : کرد

 ١١مطالب زيادی تا کنون در باره احتمال برنامه ريزی عمليات تروريستی  -
سپتامبر، توسط سرويس های اطالعاتی خود آمريکا نوشته شده و چندين فيلم 

جوليو "اثر " زيرو"کتاب و فيلم . مستند نيز در اين راستا به نمايش درآمده است
 . ، نماينده ايتاليايی پارلمان اروپا، از جمله آنهاست"توليزا

 : اين شک و ترديدها عمدتا بر سه پايه استوار ميباشد
همسويی اين عمليات تروريستی با طرح محرمانه دولت بوش در بدو روی  -١

خانم رايس زمانی که در سمت مشاور امنيت ملی . کار آمدن برای حمله به عراق
دولت جرج بوش انجام وظيفه می کرد، در جلسه تحقيق کميسيون خارجی سنا، به 

حمالت تروريستی "اشغال عراق ولی واکنشی به . وجود اين طرح اعتراف کرد
 . قلمداد شد" سپتامبر ١١
 . امکانات فنی گسترده و دقيق بکار گرفته شده در اين عمليات -٢
اسناد و شواهد، از جمله غيبت اسرائيلی ها در محل حادثه، عدم انتشار اسامی  -٣

 ... کشته شدگان و
سکوت مقامات و کارشناسان رسمی کشورهای جهان هم نبايد به عنوان دليل باور 

بيان  -١: زيرا. آن ها به گزارشات منتشره از طرف آمريکايی ها، تلقی شود
حقايق و طرح دعاوی در جهان سياست تنها زمانی توجيه دارد که سودی از آن 
حاصل شود و در اين مورد جز کينه ابرقدرت آمريکا را به جان خريدن، چيزی 

 . عايد کسی نخواهد شد
مدعی می بايست توان آن را داشته باشد که ادعای خود را در مراجع ذی  -٢

در اين صورت يا ارگان های اطالعاتی آمريکا را بايد وادار به . صالح اثبات کند
، که هيچ "الکربی"همکاری کرد، مانند مورد ليبی در جريان سقوط هواپيما در 

کشوری توان و جسارت چنين کاری را ندارد؛ يا آن که اين ارگان ها خود 
زيرا هيچ سازمانی . اين نيز ممکن نيست. داوطلبانه در اين زمينه همکاری کنند

 . عليه آنچه خود کرده است، شهادت نخواهد داد
سپتامبر را  ١١احمدی نژاد، البته دوبار تاکنون، در اوج بحران روابط با آمريکا، 

در سفرش به نيويورک، و بار دوم،  ٨٧بار اول، فروردين : زير سوال برده است
 . فروردين امسال، با ارسال نامه ای به دبير کل سازمان ملل ٢٣

در جهان دو قطبی دهه های گذشته دو ابر قدرت توان و انگيزه رو کردن دست 
در حال حاضر تنها اختالفات درونی خود . حريف در صورت لزوم را داشتند

 گزارش . سياستمداران آمريکايی است که گاه و بيگاه حقايقی را بر مال ميکند
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ريزی شده توسط فرديا گروه يا کشور ويا مجموعه ای از کشور ها عليه افراد يا 
نزد حکومت های " مفهوم تهديد"به همين منظور.گروها يا کشور يا کشورهاست

وپرداخته شده توسط اين " مفهومی ذهنی" که" مفهوم امنيت"مستبد هميشه درکنار
به همين جهت اين دسته از حکومت ها می .حکومت ها می باشد، ظهور می يابد

توانند مخاطبان خود را را تسخير نموده و افکار و اراده آنها را را تحت تاثير 
مفهومی ذهنی است که نقطه آغاز و شکل دهنده  »تهديد«اشاره نمودم،.  قراردهند

ها " ارزش" و" منافع"نگرانی از مخاطرات و پيامدهای تحقق تهديد، نسبت به 
است وبه همين منظور، عاملی موثر در تصميم گيری ها و کنش ها و واکنش ها 

 . می باشد
چنانکه روشن است مفهوم تهديد همانند ساير مفاهيم علوم اجتماعی عالوه بر 

تنها اسم و کلمه تهديد ثابت . پيوستگی با ساير مفاهيم، با تغيير و تداوم همراه است
است ولی درونمايه و مفهوم آن پديده، پويا و در حال رشد و توسعه و تکامل است 

 . که در موقعيت های مختلف معانی متفاوتی دارد
برای ارائه تعريف از مفهوم تهديد، با توجه به درونمايه بحث تهديدات و ذهنی 

بودن آن، نمی توان از يک نقطه ساکن برای توضيح درباره ادراکات ذهنی نسبت 
به تهديد شروع کرد، بلکه نوعی پيوستگی و تعامل عميق ميان تهديد و ادراک 
ذهنی از تهديدات در سطوح و زمان های مختلف وجود دارد و اساسًا پويايی و 

گسترش و تعميق مفهوم تهديد و تعريف از تهديدات، حاصل همين پيوستگی 
 . مفهوم با وقايع و رخدادها می باشد

مفهوم تهديد درعلوم اجتماعی و سياسی به معنای توانايی ها، نيات و اقدامات 
دشمن بالفعل و بالقوه برای ممانعت از دستيابی موفقيت آميز خودی به عالئق و 
مقاصد امنيت ملی يا مداخله به نحوی که نيل به عالئق و مقاصد به خطر بيفتد، 

 ) محمد رضا تاجيک. (تعريف شده است
انتظار نوعی خسارت و ضرر و زيانی است که ) 1968(تهديد به گمان الزاروس

تهديد ممکن است نسبت به ارزش های . هنوز پيش نيامده اما مورد انتظار است
 ) باری بوزان(کسی فعال يا منفعل، قوی يا ضعيف و مرکزی يا حاشيه ای باشد

به بيان ديگر، وضعيت فوری محرک که نتيجه اش تهديد است صرفا خبر از 
 . آسيبی می دهد که نسبت به منافع و ارزش ها در راه است

ارزش ها و منافع در مبحث تهديدات نقشی اساسی در تعريف تهديد و سامان دهی 
در واقع آنچه مبنای واکنش به اين مفهوم . واکنش ها و تصميم گيری ها دارد

) کنش(ذهنی توسط حکومت ها و افراد در قالب رفتار بازدارنده و سرکوبگرانه
قرار می گيرد و موجب شناسايی و تعريف تهديد می شود، ارزش ها و منافع 

برای تبين اين موضوع می توان به مفهوم ارزش های ساختگی که در .است
جهت حفظ منافع حکومت های دينی و ايدئولوژيک می باشد، اشاره نمود،که 
تمامی محدويت ها و سرکوب ها با بيان تهديد اين ارزش ها از سوی حاکمان 

ماهيت نظام های ارزشی تعريف شده، سبب می . مورد ارزيابی قرار می گيرد
شود هرگونه گرايش به ارزش های غير قبول حاکمان ورفتار بر مبنای ارزش و 

در اينجا ماهيت نظام و ارزش های آن، . اصول انسانی ، تهديد ارزيابی شود
 . ماهيت و حتی ميزان تهديد را تعريف می کند

ارزش عبارت از مفهومی است که فرد و يا گروه و يا حاکمان در يک کشور بر 
اگر اين مفهوم مورد .مبنای اصول پذيرفته شده اعتقادی خود،آن را بيان می نمايند

پذيرش آحاد جامعه قرار گيرد،اين ارزش مفهومی است که اکثريت جامعه آن را 
بنابراين ماهيت تفکر حاکمان در يک جامعه و تالش آنها .مطلوب می پندارند

برای تحميل اين ارزش ها و نه پذيرش آن از سوی آحاد جامعه،مبانی اصول و 
ارزش ها و منافع حاکمان را مشخص وتالش برای حفظ اين ارزشها و اصول با 

 . ارتقاء می يابد" ارزش های ملی"استفاده ابزاری از مردم تا مرز
سازوکار شکل گيری و تعريف ارزش ها بسيار پيچيده و متاثر از تجربيات 

اجتماعی، ماهيت نظام سياسی و  –های فرهنگی، تحوالت سياسی  تاريخی، ديدگاه
اجتماعی و  –بسياری از مالحظات ديگر است که در مجموع هويت سياسی 

در حالت (و يک حکومت)در صورت آشتی مردم و حکومت(فرهنگی يک جامعه
 . را تشکيل می دهد) گسست بين مردم وحکومت

چنانکه روشن است ارزش ها امری درونی و ذهنی و در حوزه هويتی قابل بيان 
به همين دليل است که حکومت های غير مردمی و خودکامه از اين . می باشند

امر برای نهادينه کردن تهديد ارزش ها و منافع، نگرانی و بحران ذهنی خود را 
خود را ) مجموعه کنش ها و واکنش ها(به مردم منتقل می نمايند که عملکرد 

امری مطلوب و در جهت منافع مردم و کشور که در واقع تنها برای حفظ 
ترور و کشتن مخالفان و .ارزشها و منافع خود آنها می باشد عرضه نمايند

که ) مفهوم ذهنی تهديد، به مثابه کنش(مجازات اعدام يکی از اين واکنش هاست
و " امنيت نظام و کشور"،"محاربه"حکومت ايران آن را با مصاديقی چون 

 .مفاهيمی از اين دست بيان می نمايد
 روحی قرار -مجازات اعدام در يك تقسيم بندي در شمار مجازاتهاي جسمی

 نفر ديگر؛  ٧۵حدود 
 انتخاب محمدعلی رجايی به عنوان رئيس جمهور؛ : مرداد ٢ -
کشته شدن رجايی و محمدجواد باهنر، نخست وزير، در انفجار : شهريور ٨ -

 . دفتر نخست وزيری
ا و مسعود کشميری، مسئول .محمد رضا کالهی، مسئول انفجار دفتر حزب ج

حادثه دفتر نخست وزيری، از اعضای مجاهدين خلق، پس از عمليات، به خارج 
اقدام آنان، مهمترين عامل تثبيت قشری گری، و بهانه . از کشور می گريزند

حتی اگر دست هايی از ورای . سرکوب و اعدام منتقدان و غيرخودی ها بود
حصار سازمان مجاهدين هم آن ها را به اين سمت هدايت نکرده باشد، آيا با اين 

 ا، ميتوان به حساب آن ها نوشت؟ .اعمال، هيچ موفقيتی در جهت ضربه به ج
 

 بعد از اين اعدامها تدبير چيست؟واكنش سلبي ويا كنش ايجابي؟
 بخش اول

 )سخنی با سازمان ها و احزاب سياسی و نهادهای حقوق بشری(
  حميد حميدی

 
 
 
 
 
 
 
 

 :عصر نو
به شمول (يشنهادی برای تشکيل نهاد مبارزه با لغو هرگونه مجازات اعدام

 و شکنجه) سنگسار
کشتن يک انسان به منزله کشتن تمامی مردم است،هم چنانکه زنده نمودن آدمی 

 )32آيه -سوره مائده-کتاب قران.(موجب حيات اجتماعی است
 اين نوشتار را به تمامی جانباختگان حق حيات و زندگی تقديم می نمايم

 
انسان ها برای کشتن يک ديگر دراين دنيا، تشريفاتی دارند،شايد برای هيچ "

کس،آن قدر ها مهم نباشد که چگونه می ميرد،ولی در اکثر کشور هايی که 
مجازات اعدام هنوز در قوانين موجود است و اجرا می شود ،استاندارد هايی 

در واقع . وجود دارد که ناظر بر کيفيت مرگ شخص اعدام شونده است
 )استانداردی برای مردن-مهرداد جمالی"(استانداردی برای مردن

اعدام وسلب حيات انسانی، از شيوه های قديمی مجازات در حيات اجتماعی 
اجرای مجازات اعدام وسلب حيات از مخالفان حکومت ايران در . انسانها است

حالی صورت می گيرد که درتعداد زيادی از جوامع مدرن مجازات های ترميمی 
مجازات اعدام و سلب حيات از . جايگزين اين قبيل مجازات های تنبيهی شده است

به .انسانها را نمی توان ترميم کننده ی نيروهای بهينه ی اجتماعی در نظر گرفت
همين دليل است که، وجدان جامعه بين المللی که در قالب اسناد حقوق بشر شکل 
حقوقی به خود گرفته است، مجازات اعدام را روشی مردود ميداند وحکومت ها 

و قوه قضائيه آنها را را از اعمال مجازات اعدام عليه عموم شهروندان بويژه 
 . مخالفان برحذر ميدارد

 1357حکومت اسالمی ايران از همان ابتدای شکل گيری انقالب در سال 
مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای حذف مخالفان خود اعمال وبه اين 

روش غير انسانی تا امروز به عنوان خشن ترين و وحشتناک ترين روش ادامه 
 . داده است

با توجه به اينکه يکی از مهمترين .عدالت هميشه در معرض تهديد قرار دارد
اهداف عدالت انسان بوده و عدالت می بايد از طريق قوانين و حکومت ها برای 
مردم تحقق يابد،می توان گفت تهديد گر عدالت در حوزه ی انسانی، حکومت ها 
و قوانينی هستند که عدالت را قربانی ارزش های مورد قبول خود می نمايند، تا 

بايد تاکيد نمايم که مواردی که انسانها را .به حکومت و اقتدار خود تداوم بخشند
برخی از تهديدات طبيعی است که انسان در . تهديد می نمايد، متفاوت می باشند

طبيعت با آن مواجه است، همچون زلزله، سيل، طوفان، صاعقه وده ها تهديد 
نوع ديگری از تهديدات توسط خود انسان ها متصور است که بدون . طبيعی ديگر

برنامه ريزی بوده و از قبل پيش بينی نشده که در صورت فعليت، از آن به 
عنوان حادثه يا اتفاق ياد می شود؛ مانند نزاع های انفرادی، تصادفات، سهل 

 اما نوع سوم از تهديدات که بيشتر مطرح است تهديدات طرح ... انگاری ها و 
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را در تمامي شرايط و اوضاع و احوال ملغي نموده آه شامل زمان جنگ هم 
 .شود مي

شايد اگر بخواهيم نخستين گامهايي را آه در خصوص الغاي مجازات اعدام 
برداشته شده را برشماريم ناگزير باشيم به اصالحاتي آه در خصوص منع اجراي 

چرا آه به لحاظ تاريخي، . علني مجازات اعدام صورت گرفته اشاره نماييم
نخستين مخالفتها با مجازات اعدام، بيشتر در قالب مخالفت با اجراي علني اين 

اما به هر حال سير تحولي آن از هر آجا آه شروع شده . مجازات جلوه گر شد
باشد اينک در مقررات مربوط به حقوق بشر به شرحي آه توضيح داده شد، 

 .تالشهاي متعددي در جهت الغاي آن صورت پذيرفته است
البته در اين تالشها توجه به داليلي آه مخالفان مجازات اعدام و طرفداران الغاي 

آنها به . نمايند امري در خور توجه است مجازات در تأييد ديدگاهشان مطرح مي
در اين ميان . شوند داليل اخالقي گوناگون و متعددي در اين راستا متمسك مي

ارزش و احترام براي حيات انساني و احترام به آرامت انسان از جمله مهمترين 
به عبارت ديگر مخالفان مجازات اعدام، . آيد ارآان اين استداللها به شمار مي

چنين مجازاتي را مغاير با احترام به آرامت انسان و نقض حق حيات و به عنوان 
 .شمارند رفتاري غيرانساني برمي

هاي آماري و بي اثر بودن وضع اين  البته در آنار اين استداللها برخي هم از داده
گونه مجازاتهاي شديد در آاهش جرايم، غيرمنصفانه بودن اين گونه مجازاتها و 

البته بديهي است آه در . گويند سخن مي....فقدان منفعت اجتماعي در اجرای آنها و
اي آماآان بر لزوم اجراي چنين مجازاتهايي با تأآيد بر  نقطه مقابل نيز عده

اما حسب شواهد و رويه . آارآمدي و سودمندي آنها بر مباني مختلف تأآيد دارند
گذرد بر دامنه مخالفتها با اجراي اين گونه مجازاتها  عملي دولتها هر چه زمان مي
 .شود در سطوح مختلف افزوده مي

در حال حاضر، تنها شش کشور چين، ايران، آمريکا، سودان، عراق و پاکستان، 
 .درصد مجازت های اعدام در سرتاسر کره زمين هستند ٩١مسئول اجرای 

آخرين نمونه مجازات اعدام در ايران مربوط به پنج تن ازهم ميهنان کرد بود که 
ارديبهشت ماه در زندان اوين در اقدامی غير منتظره  19در بامداد روز يکشنبه 

امنيتی -اين اعدام ها حکايت از تشديد خشونت نيروهای اطالعاتی. صورت گرفت
جان تعداد زيادی از هم . عليه کليه هم ميهنان،به خصوص هم ميهنان کرد دارد

ميهنان کرد ديگر نيزکه از بيدادگاه های حکومت اسالمی احکام اعدام دريافت 
 .کرده اند در خطر جدی قرار دارد

که با اهداف ) مفهوم سازی تهديد و حفظ امنيت نظام( اين رفتار حکومت نيز
سياسی مشخص صورت گرفت، واکنش های متفاوتی را از سوی ايرانيان درون 

مرز و برون مرز که در قالب سازمانها و احزاب سياسی و هم چنين نهادهای 
اين واکنش ها را می توان در .حقوق بشری فعاليت می نمايند را، بر انگيخت
 .حوزه نظری به صورت زير طبقه بندی نمود

نگرشی که تحليل را مبنا قرار ميدهد وبا بيان اينکه اين اعدامها از روی -1
 .استيصال و ناتوانی حاکمان صورت گرفته،آن را محکوم می نمايد

نگرشی که وقوع اين اعدامها را مبنای حقانيت مخالفت خود با حکومت  -2
به (اسالمی تبين می نمايد،واعتراضات خود را نه بر مبنای لغو مجازات اعدام

،که بر مبنای شعار سرنگونی وسازماندهی اين )انسانی-مثابه مفهومی اجتماعی
 .اعتراضات بر مبنای نظرات سياسی،انجام می دهد

نگرشی که ضمن مخالفت با اين اعدامها،تالش خود را برای همگرائی در -3
همگرائی احزاب و سازمانهای سياسی کرد در .(حوزه سياسی بعمل می آورد

تشکل سياسی به تظاهرات و گرد ) 9(دعوت به اعتصاب عمومی و فراخوان نه
 .)همائی ها در اين راستا می باشد

نگرشی که دفاع از حقوق بشررا مبنای مخالفت با اين اعدامها قرار ميدهد و  -4
تالشی برای همگرائی در جهت تداوم اين مخالفت ها بصورت سازمان يافته و 

 .سراسری انجام نميدهد
نگرشی که از نيروهای سياسی مختلف در قالب مخالفت با مجازات اعدام  -5

تشکيل شده و به جهت پيروی از ديدگاهای سياسی خود،فقط همسويان و تائيد 
کنندگان خود و نيروهائی که هژمونی آنها را در شکل مخالفت با لغو مجازات 

 .اعدام می پذيرند،بعنوان لشگر می پذيرد
در تمامی نگرش های ذکر شده، آنچه به نظر می آيد،اين همانی و برابر سازی 

کنشگران و فعالين نقض حقوق "و" مدافعين رعايت حقوق بشر"بين دو مفهوم،
به مثابه مفهومی سياسی بوده که به " مجازات اعدام"و هم چنين مفهوم " بشر

 .تعريف اين مفاهيم می پردازم
به باورمن کامل ترين تعريفی که تاکنون از مدافعان حقوق بشر ارائه شده، 

مدافعان "تعريفی است که کميساريای عالی حقوق بشر در جزوه ای با عنوان 
اين مطلب .(، در روز جهانی حقوق بشر منتشرنمود"حقوق بشر چه کسانی هستند

 توسط نگارنده اين مطلب ترجمه و در سايت های اينترنتی و در بخش حقوق بشر 

مباحث مهم مربوط به اين مفهوم . شود گيرد آه منجر به سلب حيات فرد مي مي
در هنگام . شود عمدتًا در مواجهه با موضوع حمايت از حق حيات مطرح مي

(تدوين مقررات مربوط به حمايت از حق حيات در اعالميه جهاني حقوق بشر 
به عنوان نخستين سند مدون در حمايت از حقوق بشر مدرن، يكي از ) 1948

) سابق(دولت شوروي . مهمترين مباحث، مربوط به مسأله مجازات اعدام بود
طرحي را ارايه نمود آه به موجب آن بر الغاي مجازات اعدام در زمان صلح 

در مقابل اين طرح تاآتيكي روسيه، آشورهاي غربي در موقعيت . تأآيد شده بود
دشواري قرار گرفتند اما در نهايت اين طرح با رأي اآثريت رد شد و سرانجام 

بدون آنكه هيچ اشاره ای به موضوع ) 1948(اعالميه جهاني حقوق بشر  3ماده 
اما مباحث .مجازات اعدام نمايد صرفًا به حمايت از حق حيات بسنده نمود

پيرامون موضوع مجازات اعدام آماآان ادامه يافت تا اين آه زمان تصويب 
 6در هنگام تدوين ماده .فرا رسيد) 1966(ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 

ميثاق مذآور در حمايت از حق حيات، مباحث متعددي از جمله تعيين وضعيت 
نهايتأ در تدوين مقررات مربوط به حمايت از .حقوقي مجازات اعدام مطرح گرديد

حق حيات در ميثاق، مشابه آنچه در هنگام اعالميه جهاني حقوق بشر رخ داده 
بود از آنار موضوع مجازات اعدام به راحتي عبور نكردند و در ماده مذآور، 

مقرراتي در راستاي ايجاد محدوديت براي وضع و اجراي مجازات اعدام تدوين 
خالصه شده مهمترين شروطي آه در ميثاق مذآور آمد، به شرح زير . نمودند
 :است

جرايم جدي و (مجازات اعدام فقط در خصوص جرايم بسيار مهم و با اهميت  -1
 .تحميل شود) بسيار خطرناك

تحميل مجازات اعدام بايد مطابق با قانون الزم االجرا، در زمان ارتكاب جرم  -2
 .باشد

مجازات اعدام نبايد مغاير با مقررات ميثاق حاضر يا آنوانسيون ژنوسايد -3
 .باشد) کشتار جمعی براساس تفاوت های دينی،مذهبی و نژادی(
سال سن  18مجازات اعدام درباره اشخاصي آه در زمان تححق جرم آمتر از -4

 .دارند، قابل اعمال نيست
 .مجازات اعدام درباره زنان باردار قابل اعمال نيست -5
شخص محكوم به اعدام سزاوار طلب عفو يا تخفيف مجازات است و در  -6

مندي از عفو عمومي يا خصوصي يا تخفيف   تمامي موارد بايد امكان بهره
 .مجازات وجود داشته باشد

با تدوين چنين مقرراتي، ميثاق بين المللي، گامي بسيار مهم در راستاي اعمال 
محدوديت بر وضع و اجراي مجازات اعدام برداشت و با وجود اين آه تدوين 

توانست براي تأخير يا منع الغاء مجازات اعدام از  چنين مقرراتي به نفسه نمي
طرف دولتهاي عضو مورد استناد قرار گيرد،ولي با اين حال با چنين مقرراتي، 

تالشهاي جامعه بين الملل در راستاي . ميثاق مجازات اعدام را ملغي ننموده است
مخالفت با مجازات اعدام پس از تدوين مقررات ميثاق در سطوح مختلف آماآان 

مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تصويب  1989ادامه يافت تا اين آه در سال 
دومين پروتكل الحاقي به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي براي الغاي 

مجازات اعدام، گامي بسيار مهم را در راستاي الغاي مجازات اعدام در سطح 
در ماده يك پروتكل دوم الحاقي در خصوص الغاي مجازات . جهاني برداشت
 :اعدام آمده است

 .هيچ آس در حوزه صالحيت دولتهاي عضو اين پروتكل اعدام نخواهد شد -1"
هر دولت عضو پروتكل حاضر،تمامي اقدامات الزم را جهت الغاي مجازات  -2

 ."اعدام در حدود صالحيت خود به عمل خواهد آورد
با وجود چنين تصريحي به الغاي مجازات اعدام، پروتكل حاضر، حق شرط 

نسبت به اجراي مجازات اعدام در شرايط جنگي را توسط دولتهاي عضو پذيرفته 
با اين حال تالشهاي جامعه بين المللي آماآان جهت الغاي مجازات اعدام . است

نمايند و آن  ادامه دارد و تعداد اعضايي آه اين مجازات را رسمًا يا عمًال اجرا نمي
اي،  در سطوح منطقه. اند در سطح بين المللي در حال افزايش است را ملغي نموده

نظام حمايت از حقوق بشر نيز مقرراتي مشابه، در خصوص منع و الغاي 
به عنوان نمونه آنوانسيون آمريكايي حقوق بشر در . مجازات اعدام موجود است

را ) 1966(خود مقرراتي مشابه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي  4ماده 
در راستاي اعمال محدوديت بر وضع و اجراي مجازات اعدام تدوين نموده است 

و به اين وسيله تمايلش را به الغاي مجازات اعدام نشان داد اما اين مجازات را 
پروتكل الحاقي به آنوانسيون  1990صريحًا ملغي ننمود تا اين آه در سال 

 .آمريكايي صريحًا دولتها را از اعمال اين مجازات منع نموده است
در مقررات مربوط به نظام اروپايي حقوق بشر نيز در حالي آه آنوانسيون 

هيچ مقرراتي را در خصوص مجازات اعدام مقرر ) 1950(اروپايي حقوق بشر 
ننموده، پروتكل ششم الحاقي به آنوانسيون مذآور مجازات اعدام را در زمان 

 صلح ملغي اعالم نموده و پروتكل سيزده الحاقي به آنوانسيون نيز مجازات اعدام 
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تحقق حقوق بشر برای تالشگران، تمامی هدف و آرمان است،در حاليکه برای -1
 .مدافعان، جزئی و يا بخشی از اهداف آنها می باشد

اعتراض به نقض حقوق بشر فارغ از زمان و مکان برای تالشگران امری -2
 .ثابت است،در حاليکه برای مدافعان مفهومی متغيير می باشد

و نهاد های مدنی ) فارغ از ماهيت نظام سياسی(تالشگران، دولت ها-مخاطب-3
هستند وتالشگران برای تحقق حقوق انسانها به سرنگونی و يا اصالح نمی 
انديشند،در حاليکه جهت گيری مدافعان، در موارد بسياری،سرنگونی و يا 

 .اصالح نظام سياسی حاکم می باشد
عدم رعايت حقوق انسانها توسط حکومت ها برای تالشگران بر مبنای منشور -4

مورد ارزيابی قرار می گيرد،در حاليکه فعالين ... حقوق بشر و کنوانسيون ها و 
 .می پردازند"عدم رعايت حقوق بشر"از تحليل ماهيت حکومت ها به 

تالشگران برای ارتقاء و حمايت از حقوق مدنی و سياسی و نيز بهبود و  -5
ورزند،در حاليکه  حمايت و تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تالش می

فعالين سياسی مدافع حقوق بشربرای کسب و يا مشارکت در قدرت سياسی تالش 
 .می نمايند

 .در حالت کلی تفاوت بين اين دو گروه را می توان به صورت زير بيان نمود
 در ارتباط با مدافعان) واکنش(اعتراض-تحليل-هدف
 در ارتباط با تالشگران) واکنش و کنش(اعتراض-هدف

 پايان بخش اول

همه کسانی که به طور فردی يا "طبق اين تعريف،.) راديو زمانه منتشر گرديد
گروهی در حمايت و بهبود حقوق بشر گام بر می دارند، مدافع حقوق بشر 

 .محسوب می شوند
های گوناگون حقوق بشری، مثل  بر اين اساس کليه مدافعان حقوق بشر نگرانی

های خودسرانه، ختنه  ها و توقيف های بدون محاکمه، شکنجه، بازداشت اعدام
دختران و زنان، تبعيض، مسايل استخدامی، اخراج اجباری، دسترسی به 

های سمی و تأثير آن بر محيط زيست را مورد توجه  های بهداشتی، زباله مراقبت
مدافعان حقوق بشر گستره وسيعی از حقوق بشر مثل حق حيات، . دهند قرار می

غذا و آب، بهداشت، مسکن مناسب، نام و مليت، تحصيل، آزادی رفت و آمد و 
ها بعضی اوقات، حقوق طبقات  آن. دهند عدم تبعيض را مورد حمايت قرار می

های ملی و  خاص مثل حقوق زنان، کودکان، پناهندگان و آوارگان و حقوق اقليت
به نقل از ."(دهند قومی و فرهنگی، زبانی و جنسيتی را مورد توجه قرار می

 )ترجمه جزوه مدافعان حقوق بشر چه کسانی هستند؟
می توانند شامل افراد، گروها و سازمانهای سياسی " مدافعين رعايت حقوق بشر"

رابه مثابه جزئی و يا تکميل کننده " رعايت حقوق بشر"و غير سياسی باشند که 
رعايت "به عبارتی . مخالفت های خود در ارتباط با شرايط موجود اظهار ميدارند

تمامی اهداف و آرمانها آنها نمی باشد و به همين منظور در مواجه با " حقوق بشر
 .،واکنش نشان ميدهند"عدم رعايت حقوق بشر"
،به "رعايت حقوق بشر"،ضمن دفاع از"کنشگران و فعالين نقض حقوق بشر"

واکنش و کنش های خود را ..... نقض حقوق انسانها،فارغ از رنگ،نژاد،جنسيت،
 .دارند

اعالميه مدافعان حقوق . الزم نيست »شرطی«برای مدافع حقوق بشر بودن، هيچ 
توانيم از مدافعان حقوق  ها، اگر بخواهيم می بشر، روشن ساخته است که ما انسان

که مدافع حقوق بشر را ملزم به رعايت  »استانداردی«با اين وجود، . بشر باشيم
دارد که مدافعان  اعالميه به وضوح بيان می. ای است سازد، مفهوم پيچيده آن می

اين جزوه نظر مدافعان را . هايی نيز دارند همان گونه که حقوقی دارند، مسئوليت
 .نمايند به سه مسأله کليدی ذيل جلب می

 
  شمولی حقوق بشر پذيرش جهان

شمولی حقوق بشر را همان گونه که در اعالميه جهانی  مدافعان حقوق بشر، جهان
تواند بخشی از حقوق بشر را  کسی نمی. حقوق بشر تعريف شده است، بايد بپذيرند

انکار نمايد و در عين حال باز هم خود را از اين جهت که از ساير حقوق 
به عنوان مثال، قابل قبول نيست که از . کند، مدافع حقوق بشر بداند داری می جانب

 .حقوق بشری مردان دفاع کند، اما منکر حق برابری زنان با مردان گردند
 شود؟  آيا اين موضوع باعث تفاوت می -چه کسی بر حق و چه کسی بر خطاست 

برای به حساب آمدن . موضوع مهم ديگر، مخدوش نمودن ارزش مباحثات است
مدافع حقيقی، مدافعان حقوق بشر نيازی ندارند که در مبارزات خود بر حق 

مثًال گروهی از مدافعان، از حق مردم يک روستا نسبت به مالکيت زمينی . باشند
ها ممکن  آن. کنند اند، دفاع می که چندين نسل روی آن زندگی کرده و آن را کاشته

از نظر . است در ادعای مالکيتشان بر آن زمين بر حق باشند يا بر حق نباشند
مسأله اصلی اين . قانونی بر حق باشند يا نه، به مدافع ناب بودنشان ربطی ندارد

اين مسأله بسيار .گنجد يا خير هايشان در چارچوب حقوق بشر می است که نگرانی
زيرا در بسياری از کشورها مدافعان حقوق بشر غالبًا توسط دولت و . مهم است

. کنند زيرا از يک طرف دعوی حمايت می. شوند حتی مردم بر خطا تلقی می
همين طور . حقوق بشر نيستند »واقعی«شود که مدافعان  ها گفته می گاه به آن آن

های مسلح مخالف،  مدافعانی که از حقوق زندانيان بيان و انديشه يا اعضای گروه
ها تلقی  کنند، غالبًا از نظر مقامات دولتی، حاميان آن احزاب يا گروه دفاع می

اين مسله درست .کنند شوند؛ صرفًا به اين دليل که از حقوق آن افراد دفاع می می
کنند و مطابق حقوق  مدافعان حقوق بشر بايد مطابق حقوقی که دفاع می. نيست

 .خاص خودشان برای انجام چنين کاری، تعريف و پذيرفته شوند
 

  آميز و مسالمت جويانه فعاليت های صلح
دهند بايد صلح آميز و  در نهايت کارهايی که مدافعان حقوق بشر انجام می

مسالمت جويانه باشد تا با اعالميه مدافعان حقوق بشر سازگاری داشته 
 )همان جزوه."(باشد

برای کنشگران و فعالين نقض حقوق بشر هدف " رعايت حقوق بشر"به عبارتی،
 .و آرمان بوده و تابع شرايط تاريخی تغيير نمی نمايد

فعالين سياسی مدافع رعايت حقوق "بنا بر موارد ذکر شده ميتوان تفاوت های 
فعالين و "و) بطور اختصار مدافعان"(مدافعان غير سياسی حقوق بشر"و"بشر

را به صورت زير طبقه ) بطور اختصار تالشگران"(تالشگران نقض حقوق بشر
 .بندی نمود
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برای جلوگيری از فعاليت ما بر  »از باال«هم  »اصالحات«حتی در همان دوران 
های اخير هم که تمام  -در اين سال. آوردند -مسئوالن اماکن عمومی فشار می

تالشمان را بايد به برگزاری جايزه معطوف کنيم و فعال فکر کارهای ديگر را از 
آخرين باری که توانستيم در محلی عمومی مراسم جايزه را . سر بيرون کنيم

برگزار کنيم دو سال پيش بود که در واقع دو روز قبل از مراسم توانستيم سالنی 
ها را خبر -پيدا کنيم و حق تبليغ نداشتيم و با تلفن و اس ام و اس و ای ميل آدم

 .کرديم که البته سالن کامال پر شد
شد در را برايمان باز کند و  -خبر حاضر نمی -جا بی -روز مراسم سرايدار از همه

سالن را شايد بتوان گفت اشغال کرديم و جارو زديم و آماده کرديم و آخر مراسم 
هم فهميديم مدير سالن را روز قبل به دليل بستن قرارداد استفاده از سالن با ما 

های کار يک طرف و عذاب وجداِن به خطر  -خالصه دشواری. اند -برکنار کرده
 .انداختن ميز و صندلی حضرات هم يک طرف

 ها چيست؟ تراشی دستاوردهای شما در اين مدت با توجه به اين مشکالت و مانع
ی اول دادن پيشنهاد به خوانندگان است که در اين  -هدف ما در اين جايزه در وهله

وانفسای شمارگان کتاب در ايران و جای خالی نقدهای قابل اعتماد در نشريات 
اين تأثيری است که با تجديد چاپ . ها باشد شايد کمکی به باال رفتن فروش کتاب

 .ايم -های برنده يا نامزد دريافت جايزه بارها شاهد آن بوده -سريع کتاب
ی  -تشويق نويسندگان جوان هم انگيزه. های اصلی ماست -اين يکی از دلگرمی

ايم متوجه شديم که در اين کار موفق بوده -ديگر ماست و از بازخوردی که گرفته
ترديدی  .ی جداگانه به کتاب اول هم همين بوده است -قصدمان از دادن جايزه. ايم -

که بخواهند يا بتوانند جوری بنويسند که  آن -نويسند، بی -نيست که نويسندگان می
های هر سال  -هايی هم که از مجموعه -داستان -تک. مثًال فالن جايزه را بگيرند

رسد به -ی نقش به چاپ می -شود و در مجموعه -در طی دو مرحله انتخاب می
هايی است که حتی جزو نامزدها  -های خوب در مجموعه -قصد ديده شدن داستان

 .اند -نبوده
مراسم اهدای جوايز هم برای ما هميشه بسيار مهم بوده و برای همين هر سال 

کرديم که بتوانيم سالنی بگيريم، در واقع رويدادی فرهنگی را  تمام تالشمان را می
ها، به جای مثًال جلوی مسجد محل مجلس ختم يک اهل قلم،  -تدارک ببينيم که آدم

 .در اين مراسم يکديگر را ببينند و گپی بزنند
ها امضا شوند، يعنی قضايايی که برای  -نويسندگان را ببينند، کتاب بخرند، کتاب

هر کشور معقولی و هر اوضاع بهنجاری امری است پيش پا افتاده اما برای ما و 
مان اين برنامه معنا و اهميت  ايم بسياری از مهمانان -که ديده و شنيده -چنان

 .خاصی دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی بنياد گلشيری در سکوت برگزار نشد، اما ظاهرًا به شما مانند  امسال جايزه
 .های گذشته سالن ندادند سال
پوشيديم و از اين سالن به آن  -که گفتم، بايد کفش آهنين می-های گذشته، چنان -سال

داديم اما به هر والزارياتی بود، گاه با استفاده از  -رفتيم و درخواست می -سالن می
ی حيات ما را در مجموع  -هايی که ادامه آشنايی و رودربايستی و عبور از شکاف

 .کرديم -پذير کرده است، سالنی دست و پا می -های آزگار امکان در اين سال
ای نداشتيم، يعنی داوران از دادن رأی نهايی  -سال گذشته که اصًال برنده

ی آن  -ی هفتم در مراسم درباره خودداری کردند و در واقع روندی که در دوره
تری به خود گرفت،  -ی پارسال شکل ملموس -هشدار داده بوديم در جايزه

ی آثار و  -مقصودم آسيبی است که تن دادن به سانسور و مثله کردن داوطلبانه
 .زند -خودسانسوری به ادبيات داستانی ما زده و می

ها بسيار دير شروع شد  -دانيم کار بررسی کتاب -اما امسال به داليلی که همه می
و تأخير چنان بود که ترجيح داديم به جای رفتن از اين سالن به آن سالن، در 

حالی که در واقع هم هيچ اميدی نداشتيم که توفيقی پيدا کنيم، بخصوص که هيچ 
دهند و به  ها جواب منفی صريحی هم به ما نمی ی اين سال -وقت هم بنا بر تجربه
ها را به صورت خصوصی و با حضور  -دوانندمان، جايزه-قول معروف سر می

-اندرکارهای همين دوره و ياوران بنياد برگزار کنيم که گزارشش در وب -دست
 .سايت بنياد منتشر شده است 

 نوشت ماند و بيشتر مي كاش بيشتر مي
 فرهنگ زمانه

 
 ١٠به اين مناسبت، به مدت . گذرد سال از درگذشت هوشنگ گلشيری می ١٠

ی هوشنگ گلشيری مقاالت و  نامه ی يک سال، در ويژه روز، هر روز به نشانه
وگو را با خانم فرزانه طاهری،  نخستين گفت. گردد هايی منتشر می مصاحبه

 .ياد گلشيری انجام داديم همسر زنده
ی ادبی او و  ی بنياد گلشيری و جايزه وگو درباره خانم طاهری در اين گفت

وگو با فرزانه طاهری،  گفت. ی بسياری از مسائل ديگر سخن گفته است درباره
 :خوانيم در دهمين سالگرد درگذشت هوشنگ گلشيری را می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. سال از درگذشت زنده ياد هوشنگ گلشيری گذشت ١٠! خانم طاهری گرامی
 بنياد هوشنگ گلشيری را چه زمانی تأسيس کرديد؟

. ی تشکيل بنيادی به نام گلشيری در واقع تحقق بخشيدن به خواست او بود -نطفه
ای برای ادبيات داستانی  -اش، يعنی راه انداختن جايزه -های زندگی -در آخرين ماه
ی کتاب متعلق به حکومت ناديده گرفته  -های سال در تنها جايزه -فارسی که سال

ها هم آمد، داوران را  -اقدامات اوليه را هم انجام داد، خبرش در روزنامه. شد -می
ی نقدی  -هم تعيين کرده بود و سراغ ناشرانی برای گرفتن کمک و تأمين جايزه

 .رفته بود
ی عمل بپوشانيم، اما  -پس از رفتنش تصميم گرفتيم که اين خواست او را جامه

های بخش خصوصی و  -خواستيم به سرنوشت تک تک جايزه -چون نمی
شان دچار شود، در همان مراسم هفتمين روز درگذشتش اعالم کرديم  مرگی جوان

های آن خواهد  -بنيادی به نامش به راه خواهيم انداخت و جايزه هم يکی از فعاليت
ای داشته باشد که تداومش را بيشتر  -خواستيم به اين شکل پشتوانه -می .بود

 .تضمين کند
در آن زمان که شما اعالم کرديد بنياد تأسيس شده، نهاد ديگری برای اعطای 

 جوايز ادبی در ايران وجود داشت؟
ی ادبی  -ی هوشنگ گلشيری هنوز هيچ جايزه در زمان اعالم تأسيس بنياد و جايزه
خوشبختانه بعدًا جوايز ديگری هم وارد ميدان . در بخش خصوصی وجود نداشت

 .شدند
 هدف بنياد گلشيری در آغاز کار چه بود و چه اقداماتی کرديد؟

ثبت بنياد دو سالی دوندگی داشت و آخرش هم مشروط مجوز گرفت، يعنی بندی 
ای  -در اساسنامه به ما تحميل شد که برای هر اقدامی بايست مجوز جداگانه

های مندرج در  -های آغاز فعاليتش به بخشی از هدف -بنياد در سال. بگيريم
های  اش نيز پرداخت چون در واقع کار بنياد قرار نبود به دادن جايزه -اساسنامه

هايی از آن گلشيری که همه  -ساالنه منحصر بماند، و قصدمان اين بود که وجه
 .شناختند در حد توان ما در آن منعکس باشد -می

اندازی سايت بنياد بود که بخش  -اقدام بسيار مهم ما همان اوايل کار بنياد، راه
اعظم آن به خود گلشيری و آثارش اختصاص داشت و تالش کرديم مرجعی برای 

-از جمله اقدامات ديگرمان اين بود که کارگاه. شناخت گلشيری فراهم بياوريم
نويسی برای نويسندگان ايرانی و نيز نويسندگان افغانی مقيم ايران  -های داستان 

تشکيل داديم، کتاب برای مناطق محروم و حتی به دو انجمن فرهنگی در 
-خوانی و نقد و بررسی در دانشگاه -ی داستان -افغانستان فرستاديم و چندين جلسه

 . ...ها برگزار کرديم و 
 آيا مشکالت يا بهتر بگوييم موانعی هم وجود داشت؟

ی اول جايزه  -رو بوديم، از همان دوره -از همان ابتدا با مشکالت فراوان روبه
-ها و کارگاه -برای برگزاری مراسم اهدای جوايز مصيبت داشتيم، و کالس

سرا به آن يکی و از دفتر اين ناشر به آن يکی  هايمان را مدام بايد از اين فرهنگ 
گذاشتند که به نام بنياد  -گاهی به شرطی مکان در اختيارمان می. کرديم-منتقل می

 .پذيرفتيم -فعاليت نکنيم، که البته نمی
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ی  نوشته »ی تاريک ماه نيمه«و  »شعر سکوت«، »باغ در باغ«تذکر دادند که 
علت اين حساسيت به . اش عرضه نکند زنده ياد هوشنگ گلشيری را در غرفه

های  ها، قاعدتًا کتاب نظر شما چيست؟ چون، به هر حال هيچيک از اين کتاب
 .خطرناکی نيستند

در ظاهر امر بنا بر . سال گذشته هم همين کار را کردند. ای نبود -اين خبر تازه
هايی  -اند، کتاب -قانونی که اين دولت و برگزارکنندگان نمايشگاهش وضع کرده

 .گذرد امکان عرضه در نمايشگاه را ندارند -که دو يا سه سال از چاپشان می
 .اند -دو کتاب باغ در باغ و در ستايش شعر سکوت يک ماه پيش تجديد چاپ شده

شود يا  -اجرا می »مورد به مورد«ی قوانين ديگر  -البته اين قانون هم مثل همه
 .ی زير پا گذاشتن همين قوانين پر از اشکال کم نيست -سابقه. شود -نمی

را  »های بخش خصوصی -برخی جايزه«همين که برای مثال، مصادر امر بارها 
کنند  -های انحرافی يا منحط را ترويج می -هاشان سليقه اند که با انتخاب -متهم کرده
ها  -که به روی خود بياورند که برنده دارند، بی اين »خارج از کشور«يا نظر به 

ی ارشاد انتخاب  -ی جليله -های وزارتخانه -های گذشته از صافی -از ميان کتاب
ها خريد اما در نمايشگاه  -فروشی توان در کتاب -هايی را می -شوند، يا کتاب -می

نبايد عرضه شوند، مبادا ويروسی به جان مردمی بيفتد که سالی يک بار ياد کتاب 
-زاده حرمتش را نگه نمی دهد که متوليان اين امام -افتند، نشان می -خريدن می

-های متعدد در نمايشگاه هم يک نوبت ديگر می -دارند و بعد از واکسيناسيون 
البته اين قضايا در اين مملکت گل و بلبل . خواهند به اين ملت صغير واکسن بزنند 

 .قدر بديهی است که اصًال گفتن ندارد-آن
نويس است، که  -خود گلشيری بارها نوشته و گفته بود که داستان. اما حساسيت

ی وجودمان را بيرون بکشد و بگويد ببينيد، ما  -نويسد تا به قول خودش اجنه -می
های  -از متن. آيد -مان را که بريزد بيرون، خوشمان نمی -وروده -خوب، دل. اينيم

های گذشته، از آنها که به بيرون درز کرده  -در سال »عناصر خودسر«بعضی 
های مکرر برای حذف  -توان ديد که اين حساسيت تا به مرز تالش -است، می

 .فيزيکی او کشانده شده بود
هايش که تا توانستند جلو  -کردند، چه بابت داستان -گلشيری را تحمل نمی

اش به صورت  -مبارزه. اش -انتشارشان را گرفتند، چه بابت حضور اجتماعی
هايش برای استقرار آزادی بيان در کشورش  -فردی و جمعی با سانسور، و تالش

 .خواست در آن بماند و بنويسد -که می
ی تجديد چاپ پيدا نکند، از  -حال تصور کنيد ديگر هيچ کاری از او اجازه
هايش هم سر از بازار سياه  نمايشگاه کتاب به طور کامل حذف شود، کتاب

گاهی که خشمشان . کنند -طوری حذفش می-کنند اين -خوب، البد فکر می .درآورد
-فهمم که خودشان هم می -بينم که در غياب او هنوز فروکش نکرده، می -را می

 .هست، تا اين زبان هست. ای است -دانند تالش بيهوده 
تا امروز به اين . در سوئد توسط نشر باران منتشر شد ١٣٧۶نامه در سال  جن

آيا آقای گلشيری اميد داشت که روزی اين کتاب در . اند کتاب مجوز اتشار نداده
ست، مجوز  ترين آثار گلشيری ايران منتشر شود؟ چرا به اين کتاب که از مهم

 دهند؟ نمی
من هم . اصًال اين کتاب را برای گرفتن مجوز به ارشاد نداد. نه، اميدی نداشت

های ديگرش، بره گمشده راعی، کريستين و کيد،  هاست که رمان -دهه. ندادم
بعد از مرگش هم پيگير گرفتن مجوزشان . معصوم پنجم در ارشاد مانده است

 .شدم، اما ندادند
فقط پس از مرگش شازده احتجاب را که نه سال در صحافی مانده بود اجازه 

اما خودش نبود . شلنگ باد رويشان گرفتند که خاکشان برود و توزيع کردند. دادند
مخاطبان اينجا . آمد -برايش رنج بزرگی بود که کارهايش اينجا درنمی. که ببيند

ای را  -دادند، چون حاضر نبود حتی واژه -برايش بسيار مهم بودند، اما مجوز نمی
 .فرموده تغييری بدهد -از کارش حذف کند يا به

ها را در «-اصالحيه«بينم اغلب نويسندگان جوان چه راحت  -اين روزها که می
-کنند، می -کنند و چه ارزان بر سر کارشان مصالحه می -می »اعمال«کارشان 

 .گويم با خود که چه خوب که نيست تا ببيند 
نامه را به آلمانی منتشر کند اما به  -خواست جن -حتی زمانی که ناشری آلمانی می

که با برخی از آثار مهم ادبی هم  -بايست خالصه شود، چنان نظرش کتاب می
اند، گفت که هرگز چيزی ننوشته که بشود کوتاهش کرد، و حق  -چنين کرده

 .انديشيد -داشت، چون بر سر هر کلمه می
دهند يا اصًال نه او و نه من تالشی هم نکرديم تا  نامه مجوز نمی که چرا به جن اين

که  اين. کتاب را بدهيم برای بررسی، بعضًا به همان دليلی است که در باال گفتم
-مان را به قول گلشيری نشان داده است، آنچه را در پستوها و داالن دل و اندرون

. گذرد بر آفتاب انداخته است -گذشته و می -هامان می -های نمور و تاريک سّنت 
تالش برای بازگرداندن يک جامعه، اصًال جهان، به آن زماِن خوِش گذشته، به آن 

راند،  -می- ی تخت و ثابت زمين حکم -زمان امن و امان که هرم اقتدار بر صفحه  

 کند؟ گونه تضييقات شما را دلسرد و نوميد نمی آيا اين
هايی که سر راهمان  -شويم، چه به دليل سنگ -دلسردی چرا، گاه سخت نوميد می

های غيرمنصفانه به آرای داوران يا انواع  -اندازند، چه گاه به دليل واکنش -می
های  -ن-اندازد کاش اين دوستان داستا -های توطئه که آدم را به فکر می -تئوری

نوشتند شايد در اين دو ژانر داستانی هم رشدی  تخيلی می –پليسی يا علمی 
 .کرديم می

تر شده است؛  -های اخير بسيار کمرنگ -ها در دوره -البته خوشبختانه اين واکنش
بازخوردی که از برگزار نشدن جايزه در سال گذشته گرفتيم ما را بسيار دلگرم 

که يک سال  ها از اين -داد که اين جايزه چنان معتبر است که آدم -نشان می. کرد
 .برگزار نشد ناراضی بودند
های  -ای به جايزه بينم مصدر امری به خيال خود گوشه خود من که هر وقت می

زند،  -گيری داورانشان از بيگانگان می خصوصی و منابع مشکوک مالی و خط
توانند مستقل بينديشند  -خواهند و می -چون از درک اين عاجز است که کسانی می

-بينم چه تالشی می -کنند، يا می داشتی برای فرهنگ اين مملکت تالش  چشم -و بی
. ای در خود می يابم -شود تا نام گلشيری و کارهايش را حذف کنند، نيروی تازه 

 .اين هم مرض من است ديگر
کند که به  گيرند که فقط از نويسندگانی تقدير می به بنياد گلشيری گاهی خرده می

از طرف ديگر، . کنند نويسی عمل می پيشنهادهای هوشنگ گلشيری در داستان
های هوشنگ گلشيری وفادار  گيرند که بنياد به روح داستان ای خرده می باز عده
 های آثار داستانی چيست؟ معيارهای بنياد در ارزيابی و گزينش بهترين. نيست

-دقيقًا همين. ی درستی اشاره کرديد -به نکته. برای من هم اين تناقض جالب است
گاه هم اين دو واکنش متضاد به اين شکل بوده که از يک طرف فقط . طور است 

-ها مصمم -شود و از طرف ديگر بنيادی -جايزه داده می »شاگردان گلشيری«به 
 .اند نبوده «شاگرد گلشيری«ها از ميان کسانی باشند که هرگز  -اند که برنده 

اول اينکه از همان ابتدا بارها و بارها تأکيد کرديم که . پاسخم چند بخش دارد
. اند قصدمان اين نيست که به نويسندگانی جايزه بدهيم که از گلشيری الگو گرفته

اش و چه در نقدهايش به  -نويسی های داستان -گلشيری خود نيز چه در کارگاه
 .دنبال تشويق تکثير خود نبود

دوم اينکه در . زد -ديد، به قول خودش کهير می -از خود را می »تقليد«حتی اگر 
-های گلشيری چه در سبک و چه مضامين با پيشنهادهای متنوعی روبه -داستان

 »داستان گلشيريايی«يا  »سبک گلشيری«رو هستيم، يعنی بر چيز واحدی به نام  
 .توان انگشت گذاشت -نمی

توان زد اين است که ادبيات برايش جدی بود، زبان مهم  -يک حرف کلی که می
. ها، چون تنها چيزی است که نويسنده در اختيار دارد -بود، يعنی هدر ندادن کلمه

-دانش جهانی داستان. پاسخ زمانه را دادن مهم بود. شکل دادن به داستان مهم بود
 .ها مهم بود -نويسی و شناخت ادب کهن و ادب معاصر و سنت 

ی گلشيری هر اثر بر اساس توفيقش در  -خيلی کلی اگر بخواهم بگويم، در جايزه
مقصودم از لحاظ نوع (اش گذاشته است  -عمل کردن به قراری که با خواننده

ی ازلِی نوع  -شود و داوران قرار نيست از پيش نمونه -داوری می) داستان است
خاصی از داستان يا رمان را در ذهن داشته باشند که اگر آثار مورد بررسی با 

 .آنها منطبق بود خوب باشد و اگر نه، آن را رد کنند
ی خاص و  -ايم سليقه -دهد که نخواسته -نگاهی به داوران اين نه دوره هم نشان می

ايم، چه در انتخاب  -آزمايش و خطا هم کرده. دستی را بر جايزه حاکم کنيم يک
تالش هم  .ی برگزاری جايزه های موفق و ناموفق و چه در نحوه -داوران و تجربه

ها، از اهل نظر در خارج از کشور  -ايم که عالوه بر داورانی از شهرستان -کرده
ای که با فضای داخل کشور دارند سبب شود ادبيت  -هم بهره ببريم که شايد فاصله

که نبايد عامل ديگری را از اين  تر از حواشی باشد، ضمن اين اثر در نزدشان مهم
معادله کنار گذاشت که همانا پذيرش امر داوری است که برخی که مشتاق 

همکاريشان هستيم به داليل متعدد و از جمله برکنار داشتن خود از هر واکنشی 
کند دستمال  -دهند و به قول خودشان سری را که درد نمی -گاه تن به اين کار نمی

 .بندند نمی
ی اول معيارهای مدونی داشتيم که در سايتمان آمده است، اما به  -در چند دوره

های خود را دارد و هر قدر هم بخواهيد آنها  -تجربه ديديم که هر داوری اولويت
 .کنند -ايد حرکت کنند، نهايتًا کاِر خود را می -در چارچوبی که تعيين کرده

هايی بحث بين داوران گاه حالت اقناعی پيدا کرده است، اما به تجربه  -در دوره
-اند پايبند می -اين را هم ديديم که معموًال به همان امتيازی که در خلوت داده

بندی  ی اخير داوران فقط در نشستی که برای جمع -مانند، بنابراين در چند دوره 
شوند و در  -بينند يا حتی از وجود هم باخبر می -امتيازهاست همديگر را می

صورت لزوم در همان جلسه با داوران شهرستان و خارج از کشور هم با تلفن 
 .ها شرکت کنند شود تا در بحث -تماس گرفته می

 در بيست و سومين نمايشگاه کتاب تهران، مسئوالن ارشاد به انتشارات نيلوفر 
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 نويسندگان ايران بر کار شما به عنوان مترجم آثار ادبی سايه نينداخته است؟
شک تأثير داشته  نبودن او در کارم بی. کنم من کار خود را می. از تعارفتان ممنونم

تر بود اگر او  دانم که ته دلم قرص دهم، می گاه که کاری را برای انتشار می. است
اش را احساس  برای انتخاب کارها گاهی جای خالی. خواند بود و قبل از چاپ می

هايی اينجا و آنجا ترجمه و ويرايش  شود که وقت حتی گاهی دلم تنگ می. کنم می
 .کرد اش را حتی به من تحميل می برای مجله

شان هيچ جذابيتی برايش نداشتند، همان اوايل  هايم که بعضی من هم خواندن ترجمه
کارم که برای گذران زندگی از شهرسازی و فاضالب و بتن و معماری تا 

اما کارم را دارم . کردم کردم، به او تحميل می شناسی ترجمه می عکاسی و روان
 .کنم می

وقتم برای کار کردن خيلی بيشتر شده است، به دليل اينکه خيلی از چيزها از 
ام افزوده که  ام حذف شده است، هرچند نبودنش وجه ديگری به زندگی زندگی

در واقع يکی از اهداف اصلی ما . همان به قول شما تالش برای حفظ ياد اوست
ی مرجعی هم تأسيس کنيم و اسناد مربوط به گلشيری،  در بنياد اين بود که کتابخانه

ها  ی او و عکس ها و نقدهای خودش و ديگران درباره نوشته ها و دست اعم از فيش
خواهد بتواند از آنها استفاده  را در آن بگذاريم تا هر کس که می... و فيلم و صدا 

 .کند
يعنی بنياد حتی نتوانسته دفتری . متأسفانه اين ميسر نشد، به داليلی که آشکار است

داشته باشد و کارمندی چه رسد به اينکه بخواهد محلی برای اين اسناد داشته باشد 
 .ای که مراجعان را بپذيرد خانه ای و قرائت و کتابخانه

هر . جا هم بکنيم در شرايطی که از ترس گزندهای احتمالی مدام بايد آنها را جابه
ای در اختيار کسی  ای يا پايان نامه نامه بار دسترسی به آنها برای اينکه برای ويژه

البته اين جور کارها ادای ِدين من است به عنوان آدمی . برد بگذاريم کلی وقت می
کرد، چطور لحظه  ها شاهد بودم که چه تالشی می از اهل فرهنگ به او که سال

ها  های او بود، چطور خود را وقف آدم ی زندگی ما زير تأثيِر کار و فعاليت لحظه
دانند  کنند، خود می ديگران هم البد اگر ِدينی احساس می. و باورهايش کرده بود

 .که چگونه بايد آن را ادا کنند
وقتی ديدم در همين بزرگداشتش در دانشگاه تهران اکثريت قريب به اتفاق 

دانشجويان بودند و کسانی که هرگز گلشيری را نديده بودند و فقط با آثارش او را 
ترين وجه گلشيری آثار اوست که  شناختند، يک بار ديگر به ياد آوردم که مهم می
چاپی نشد، در . پس بيشترين تالش من معطوف انتشار آثار اوست. ماند می
خورم که کاش  ها حسرت می گويم که خيلی وقت برای همين می. سايت بنياد وب

 .ماند و مانده است همين است که می. نوشت بيشتر و بيشتر می

ها  -در يک کالم، چون گلشيری به ريشه. دادند و همگان تن به اين تقدير ازلی می
 .شناخت -ها را خيلی خوب می -پرداخت، و ريشه -می

گويد گلشيری بيش از آن که با آثارش در ادبيات ما  آقای ابوالحسن نجفی می
تأثيرگذار باشد، با پرورش نويسندگان جوان در گسترش فرهنگ و ادبيات ايران 

به نظر شما کدام سويه از تالش ادبی و اجتماعی گلشيری . سهم داشته
 تأثيرگذارتر بود؟

نشست تا فقط  -ام که گلشيری منشوری بود چند وجهی، نه برکنار می -قبًال گفته
ماند، نه هرگز ادبيات را  -نخورده می -بنويسد و اينطوری حتمًا قدرش هم دست

-نقد می. ی گود -حضور داشت، نه از باال که در ميانه. گرفت -سرسری می
-نوشت، داستان -گذشت می -ی آنچه در جهان دور و برش می -نوشت، درباره 
آورد، در  -خواند، مجله درمی -های ديگران را می -نوشت، داستان -هايش را می 

های -کرد که پلی بين داستان -کرد، تالش می -کانون نويسندگان مبارزه می
 .فارسی مهاجران و تبعيديان و مخاطبان داخل کشور بزند

 .خواست اين را نداشت، نمی »الوهيت«خالصه دِم دست بود و به همين دليل 
آدمی نبود که بتواند رخت عافيت بپوشد و برای همين دوست داشتن او هم برای 

دقيقًا . طور که دوست داشتن يا فهميدن کارهايش-ها سخت بود، همان -خيلی
ها شده است، مريد  -ی زبان خيلی -های گوناگون لقلقه -برخالف آنچه به انگيزه
بگذار برخی پس از . اش با ديگران بر اساس برابری بود -نداشت، چون رابطه

 انصافی را به نهايت برسانند، چه باک؟ مرگش چشم ببندند و بی
خواست نقد را به قول  -نمی. شد -رحم می -آمد بی -وقتی پای ادبيات به ميان می

ها بود، ادبيات، نوشتن، و  -اش همين -هستی. يابی کند ی دوست -خودش وسيله
اما در نهايت، آنچه در غيابش اهميت دارد، آنچه مانده است . آزادی قلم و بيان

نويسی که همان جدی گرفتن  -ويژه نه لزومًا داستان -سوای آنچه آموزانده، به(
هايش  -به نظر من همان نوشته) »حرمت قلم«ادبيات، داستان و به قول خودش 

 .ماند -است، يعنی وجه توليد ادبی او مانده و می
نويسی را  -او با آثارش مرزهای جمهور داستان را گسترش داده، امکانات داستان

اين روزها آن قدر اين مسئله برايم . غنا بخشيده و اين است که ماندنی است
هايی  -نوشت، داستان -خورم کاش بيشتر می -تر شده که گاه حسرت می -ملموس

-ماند و می توانست بنويسدشان، يا اصًال بيشتر می -نوشت که فقط او می -می
 .نوشت 

فرزند شما آقای باربد گلشيری در سخنرانی خود به مناسبت دهمين سال 
آيا . ياد گلشيری مفقود شده است درگذشت پدرش اشاره کرد، که سنگ گور زنده

تعمدی در اين کار بوده يا به خاطر ارزش مادی سنگ گور که واقعًا يک اثر 
اند؟ شما اين موضوع را پيگيری کرديد؟ به  هنری بود، آن را سرقت کرده

 ای رسيديد؟ نتيجه
اند و من  -اين سؤال مرا به ياد سؤال ديگری انداخت که بارها از من پرسيده

که او که کامال  اين. ی مرگش -ام جوابی برايش پيدا کنم، درباره -هرگز نتوانسته
ی ريوی  -سالم بود چرا اين همه ايمنی بدنش پايين آمده بود که مبتال به آبسه

های ديگر که با فاش  که چرا آبسه پاره شد و در مغز منتشر شد و سؤال اين. بشود
های علم در برخی امور، مثل خوره به  -دانيد که، پيشرفت شدن خيلی چيزها، می

 .خواهم حتی فکرش را هم به مغزم راه بدهم -نمی. دانم -نمی. افتد -جان آدم می
طور که  -دانيم چه شده، بخصوص همان -در مورد سنگ مزارش هم واقعًا نمی

شوم اگر بفهمم يکی از  خوشحال می. اشاره کرديد، ارزش مادی هم داشته است
فرط عالقه آن را برداشته و برده، به رسم يادگار، اما اگر دزديده شده باشد، به 

 .اند -اند و فروخته اند و آبش کرده احتمال زياد برده
با مسئوالن آنجا هم که مطرح کردم، گفتم چطور . توانم به اطمينان بگويم -اما نمی

-ممکن است اين لوح برنزی چهارده کيلويی را با ديلم درآورده و برده باشند بی
که اگر بخواهی يک گل پالستيکی را از آن  که کسی چيزی ببيند، حال آن آن 

 .ريزند -است برداری بر سرت می »اش پرچم و گل -همه«که  »رو -ملک روبه«
ام از آزار جنسِی دو دختِر شايد خيابانی در  -ای ديده -دهنده -اين روزها فيلم تکان
. اند -ی کفتارهای مذکری که سر به دنبالشان گذاشته -خاوران تهران با گله

. رساندند -ها می داد دستی هم به آن -غيرتشان گل کرده؟ نه، چون هر جا دست می
ای  -خواب از چشمم اين روزها گرفته است مواجهه با اين حقيقت، اين دل و روده

گويم کاش اين دخترها  -اما هر بار با خودم می. که پيش چشممان آمده است
وقت حتما -کردند، آن -دادند، بند سبزی هوا می -حواسشان بود، شعاری می

 .شدند ضابطان نظم و حافظان امنيت سرازير می
ی  -ويرانه«طور بماند،  ام همين  -در هر حال، دو سال بيشتر است که گذاشته

ای کوچک در وسط با سه  -گاهش فقط چند وجب خاک ناصاف بود و حفره تخت
 «.ترک شوره بسته و يک سنگ شکسته و مايل

آيا تالش شما برای زنده نگه . ترين مترجمان ايران هستيد شما يکی از مهم
 ترين  ترين و اجتماعی ترين و مطرح ی يکی از بزرگ داشتن ياد و خاطره


