
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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اهللا  جو به عزت نامه فاطمه حقيقت
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 سيزده كشته و زخمي در انفجار دكل چاه نفت نفتشهر
كشور با بحران در همه زمينه ها “: جبهه مشاركت
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 اعتراض ، بازداشت، مجازات
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 خبرها و گزارش ها

 ضرب و شتم رسول بداغی در زندان رجايی شهر
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
رسول بداغی، از مسئوالن اسبق مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران و عضو 
کانون صنفی معلمان که در بند شش زندان رجايی شهر در بازداشت به سر می 

 .برد، روز گذشته مورد ضرب و شتم شديد مسئوالن زندان قرار گرفت
به نام  به گزارش ادوار نيوز، روز گذشته دو تن از مسئوالن زندان رجايی شهر 

های مستعار شيخ و دايی قاسم، رسول بداغی را به محلی از زندان برده، دست 
های او را از پشت بسته و پس از بستن وی به ميله اقدام به ضرب و شتم شديد 

علت اين اقدام ناجوانمردانه مسئوالن زندان اعتراض بداغی به . وی نمودند
 . وضعيت نا مناسب زندان رجايی شهر و مشکالت ايجاد شده برای وی بوده است

رفتار بی رحمانه مسئوالن زندان در ضرب و شتم اين معلم زندانی موجب 
اعتراض ديگر زندان شده و آنها با اعالم اينکه نامبرده زندانی سياسی است و 

نبايد اينگونه مورد هتک حرمت و آزار قرار گيرد به رفتار مسئوالن زندان 
 .معترض شدند

متاسفانه عوامل اين ضرب و شتم در پاسخ به اعتراض زندانيان با هل دادن و 
از : "فحاشی اقدام به متفرق نمودن آنها کرده و در کمال ناباوری اعالم نمودند
 ."آنجا که اين فرد سياسی است بايد مورد آزار و شکنجه بيشتری قرار گيرد

گفتی است وضعيت نامبرده هم اکنون نامساعد است و اثرات ناشی از شدت 
 .ضرب و شتم سالمتی وی را تهديد می کند
 

 محکوميت شش تن از دراويش گنابادی به زندان
 
 

 خبرگزاری هرانا
تهديد عليه بهداشت "شش تن از دروايش سلسله نعمت اللهی گنابادی به اتهام  

 .ماه حبس محکوم شدند 4به " عمومی از طريق ذفن اموات در محل ممنوعه
دادگاه  101به گزارش سايت مجذوبان نور، بر اساس دادنامه صادره از شعبه 

جزايی شهرستان گناباد ،علی افکار، عباسعلی افکار، معصومه ساالری، رضا 
شوقی و حسنيه کاظمی از دراويش نعمت اللهی گنابدی ساکن بيدخت به اتهام 
ماه  4تهديد عليه بهداشت عمومی از طريق دفن اموات در مزار سلطانی به تحمل 

 . محکوم شدند) سال 3به مدت (حبس تعليقی 
 4هم چنين بر اساس اين حکم عباسعلی زارع حقيقی متصدی مزار سلطانی به 

آقای حقيقی در گذشته نيز به همين اتهام از . ماه حبس تعزيری محکوم شده است
ماه حبس قطعی محکوم شده است که پرونده وی  7سوی دادگاه گناباد مجموعًا به 

 .در دستور کار اجرای احکام دادگستری قرار دارد
درويش اشاره و می  6اين گزارش در ادامه به محتويات حکم صادره عليه اين 

دادگاه جزايی به رياست آقای رسولی در حکم محکوميت  101شعبه : افزايد 
صادره به گزارش دانشگاه علوم پزشکی و اداره ی اطالعات شهرستان گناباد با 

که دفن اموات در مزار سلطانی بيدخت بهداشت عمومی را به مخاطره   اين بهانه
 .می اندازد استناد کرده است

شبکه بهداشت گناباد بر اساس نامه های محرمانه  1387در اسفند ماه سال 
فرمانداری و اداره اطالعات به بهانه جلوگيری از تردد دراويش در مزار متبرکه 
سلطانی دفن اموات در اين محل را ممنوع اعالم کرد و از آن زمان تا کنون عده 
ی زيادی از دراويش پس از دفن اموات در اين مکان متبرک به زندان ، شالق و 

 .تبعيد محکوم شدند
گفتنی است وکالت دراويش در اين پرونده را آقايان غالمرضا هرسينی، فرشيد 

يداللهی، امير اسالمی، داوود منتظری، ابراهيم شنبدی و سيد ياسر جاللی برعهده 
 .دارند

 اعتراض ،بازداشت، مجازات
 

 بازداشت بهرام چگينی در اراک
 

 : اخبار روز
بهرام چگينی از فعالين ستاد مهندس موسوی در اراک و : گروه انقالب سبز اراک

دانشجوی دانشگاه علم و صنعت اراک نزديک به دو هفته پيش توسط مامورين 
مادر نامبرده بيمار می باشد و بازداشت وی در اين . امنيتی بازداشت شده است

 . شرايط عامل فشار بر خانواده وی و وخامت وضعيت مادر ايشان گرديده است
الزم به ذکر است پس از بازداشت آرش صابونچی، اين دومين بازداشت طی 

 . روزهای اخير در اراک می باشد
 

 ده سال حبس برای يک زندانی سياسی بلوچ
 

 : اخبار روز
در بلوچستان دستگير شده، به ده  ٨٨عباس بادفر از هموطنان بلوچ که در آذرماه 

 . سال حبس محکوم شد
به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، وی همچنين به زندان 

 . گوهردشت کرج تبعيد شده است
زندان اوين منتقل  ٢٠٩در بلوچستان دستگير و به بند  ١٣٨٨عباس بادفر آذرماه 

زندان اوين تحت شکنجه  ٢٠٩او چندين ماه در سلولهای انفرادی در بند . گرديد
بدليل بی نام و نشان بودن اين زندانی . های جسمی و روحی قرار داشته است

سياسی با شيوه های وحشيانه مورد شکنجه قرار گرفته و مدت طوالنی را در 
او همچنين چندين بارتوسط شکنجه گران . سلولهای انفرادی بسر برده است

 . تهديد به قتل و اعدام شده است) بازجويان(
او . زندان گوهردشت تبعيد شده است ۶آقای بادفر اخيرا از زندان اوين به بند 

بدون داشتن وکيل و حق دفاع از خود مورد محاکمه قرار گرفته و بر مبنای اتهام 
سال زندان و  ١٠محاربه و داشتن ارتباط با سازمان مجاهدين خلق محاکمه و به 

 . تبعيد به زندان گوهردشت کرج محکوم شده است
عليرغم گذشت مدت طوالنی، او هنوز از اثرات شکنجه های جسمی رنج می 

   .برد
 

 با انتشار دو فيلم مستند، محسن بيک وند به انفرادی منتقل شد 
 بيست تن ديگر به حفاظت زندان احضار شدند

 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
در پی انتشار فيلم شکنجه و تجاوز در زندان رجايی شهر کرج صبح امروز دو  

تن از زندانيان را  20مامور وزارت اطالعات با حضور در حفاظت اين زندان 
به حفاظت زندان منتقل و در اين ميان محسن بيک وند يکی از قربانيان به سلول 

 .انفرادی منتقل شد
بنا بر اطالع گزارشگران هرانا، در پی انتشار دو سند از شکنجه و تجاوز در 
زندان رجايی شهر که توسط مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران منتشر شده 

تن از زندانيان به حفاظت زندان منتقل و  20است، محسن بيک وند به همراه 
 . تهديد شدند

در اين بين آقای بيک وند يکی از قربانيان که به شدت مورد شکنجه فردی به نام 
حسن آخريان قرار گرفته است به دليل عدم همکاری با ماموران وزارت 

اطالعات در ارائه نام فيلم بردار و مصاحبه کننده با وی به سلول انفرادی منتقل 
 .شد

همچنين عوامل مشکوکی نيز با آقای بهرام تصويری تماس گرفته و به وی اعالم 
 .داشتند که حيثيت نامبرده در خارج از زندان با انتشار فيلم لکه دار شده است

الزم به ذکر است دو مامور وزارت اطالعات از تهران به اين زندان اعزام شده 
اند تنها برای بررسی و شناسايی عوامل دخيل در انتشار فيلم در اين زندان بسر 

می برند و تا کنون هيچ مسئولی با انتشار اين اسناد برای پيگيری مستندات ارائه 
 .شده از سوی دو قربانی تحقيقاتی را برای مجازات مجرمين انجام نداده است
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 و اين بار نيز به خير گذشت
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اطالعيه ی گروهی از همراهان مادر ) در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران 

 :فروغ را درباره ی اين حادثه منتشر کرده است
در رخوت بازداشتن از شرکت نکردن در مراسم سالگرد انوش بوديم که خبر 

قرار شد امسال بخاطر . خبر ناگوار زود و سريع می رسد. ناگواری رسيد
گفتيم بگذار . رعايت حال و شرائط مادر فروغ در مراسم انوش شرکت نکنيم

تاکنون همه ساله در مراسمی شرکت . مراسم بدانگونه برگزار شود که گفته اند
خبر ناگوار آمد که . می خواست) مادر مادران(می کرديم که اراده مادر فروغ 

ساعاتی قبل از برگزاری مراسم (حدود ساعت چهارعصر  ۶/٣/٨٩ روز پنجشنبه
نيروهای انتظامی با بستن خيابان محل سکونت ) محدود سالگرد انوشيروان لطفی

مادر لطفی، بدرون مجتمع مسکونی او وارد شده و خواستار پراکنده شدن اندک 
مضاعف بر آنکه حتی به . اقوام و دوستان مادر که بعضَا سالمند نيز بودند شدند
 "اين داد به کجا بريم؟. "حضور بستگان نسبی مادر فروغ اعتراض داشتند
می خواهند موضوع جان . می گويند مراسم جان باختگان محدود برگزار شود

با همه . باختگان سوژه فعاليت سياسی اندک هموندان فکری و رهروان آنان نباشد
عقب نشينی ها معلوم نيست اينان از کدام نهاد و ارگان مامور به هم زدن مراسم 

در برابر شوک وارده به مادر . سالگرد در محدوده مسکونی مادر فروغ شدند
فروغ، مامورين هراسان زده به تکاپو افتاده و با فراخواندن آمبوالنس اورژانس 

تهران، او را به بيمارستان منتفل می کنند و ساعاتی بعد با بازجوئی مقدماتی 
حال عمومی مادر تا . اقوام و بستگان مادر از محل زندگی مادر خارج می شوند

حدودی رضايت بخش است، ولی عوارض شوک وارده و هيجانات ناشی از 
بايد . يورش غيرانسانی به منزل وی برروی گويش و تکلم اش تاثير گذاشته است
گفت که وجود مراکز متعدد قدرت و اليه های آن باعث گرديده که در ششم 
خرداد سالگرد انوش، بار ديگر شاهد تصميمات متفاوت در برابر موضوع 

در شرائطی که عوامل امنيتی، برگزاری مراسم خانوادگی . واحدی باشيم
را پذيرفته بودند، اما حضور نيروهای  ۶٧ انوشيروان يکی از جان باختگان سال

 انتظامی و اصرار آنان بر لغو مراسم در دقايق آخر حاکی از چيست؟
آيا تاوان ناهماهنگی مراکز قدرت را بايد مادر فروغ لطفی پرداخت نمايد؟ مادری 

که چه قبل و بعد ازانقالب لحظه ای از انجام رسالت تاريخی خود غفلت نکرده 
 .است

 گروهی از همراهان مادر فروغ و مادران جان باخته گان، تهران
  ١٣٨٩خرداد  ٧

 
 گوگل فيلتر و رفع فيلتر شد

 
 خبرگزاری هرانا 

هايی در دسترسی کاربران ايرانی به  خرداد ماه، اختالل 7از شامگاه جمعه مورخ 
 .های شرکت گوگل ايجاد شده است سرويس

ها به هنگام اتصال به صفحه  پی.اس.به گزارش خبرآنالين، کاربران برخی آی
پيش از . شوند با صفحه فيلترينگ مخابرات روبرو می  اصلی جستجوی گوگل
ترانسليت در فهرست  ريدر و گوگل های ديگر مانند گوگل اين نيز برخی سرويس

 . فيلترينگ مخابرات قرار گرفته بودند
شايان ذکر است که هفته گذشته، گوگل از سرويس خدمات امن و محرمانه خود 

 .رونمايی کرده بود
 ٢٢به گزارش کلمه، البته برخی منابع اعالم کردند اين فيلترينگ در ساعت 

 .برداشته شده است
 

 انتقال منصور اسانلو به بند متادون زندان رجايی شهر کرج
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
منصور اسانلو، فعال سرشناس کارگری و رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد 

و بيماران عفونی موسوم به   اتوبوسرانی تهران، به بند معتادان به مواد مخدر
 .زندان رجايی شهر کرج، منتقل شد" بند متادون"

فرزند مجتبی  -بنا به اطالع گزارشگران هرانا، سيد محمد روح اهللا هاشمی 
که به اتهام قتل برادر و همسر برادرش در زندان رجايی شهر محبوس  -هاشمی 

است، به تحريک کرمانی رييس و معاونش فرجی، از مسئوالن حفاظت زندان بر 
عليه منصور اسانلو اعالم شکايت کرده تا اسانلو بر اساس اين شکايت به بند 

 . منتقل شود) عمومی 5بند (متادون
 .گفته می شود اين شکايت مقابل دوربين از هاشمی گرفته شده است

و دو هفته پس از  86الزم به يادآوری است که آقای اسانلو، از تابستان سال 
 .بازگشت از اجالس لندن تاکنون در زندان به سر می برد

 
 بازداشت اکبر آزاد، فعال مدنی آذربايجان

 
 
 
 
 
 

 
 خبرگزاری هرانا 

اکبر آزاد نويسنده آذربايجانی و عضو هيات تحريريه ماهنامه های وارليق و 
در منزل شخصی اش در تهران بازداشت شده  89خرداد  4پارپاق روز سه شنبه 

 .است
ماموران امنيتی ظهر روز سه شنبه با مراجعه به منزل اکبر آزاد در محله 

کيانشهر تهران اين فعال مدنی را بازداشت و اقدام به تفتيش منزل و تهديد خانواده 
 . وی نمودند و کامپيوتر، کتاب ها و ساير وسايل شخصی وی را با خود بردند

به گزارش ساواالن سسی، خانواده اين نويسنده آذربايجانی در روزهای گذشته 
جهت اطالع از علت دستگيری و اتهامات او به دادسرای امنيت تهران مراجعه 
کرده اند اما مسئولين قضايی با ممانعت از ورود خانواده به دادسرای امنيت از 

آقای آزاد از زمان بازداشت تا . قبول مسئوليت بازداشت آزاد امتناع می کنند
کنون تماسی با منزل نداشته و اين امر موجب نگرانی خانواده از وضعيت 

 .سالمتی جسمی وی شده است
اکبر آزاد عضو هيئت موسس کانون زبان و فرهنگ و از نويسندگان نشريات 

وی در ساله ای اخير بارها بازداشت و به احکام حبس . وارليق و يارپاق است
 .محکوم گرديده است

سازمان عفو بين الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز در سال های گذشته با 
صدور اطالعيه هايی بازداشت و فشار بر اين روزنامه نگار و نويسنده 

 . آذربايجانی را محکوم و خواهان آزادی وی شده بودند
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 آخرين فيلم شکوف" ايران زندان"
ی پيش در سينمای بابيلون  هفته ٣" ايران زندان"جديدترين فيلم شکوف با عنوان 

خردادماه پرداخته  ٢٢اين فيلم به حوادث پس از انتخابات . برلين به نمايش درآمد
 .گويد های جمهوری اسالمی سخن می گاه و از سرنوشت زندانيان در شکنجه

برد که پس از  از کارگردانان ايرانی به عنوان کسانی نام می »ولت آنالين«
ی اين پايگاه  به گفته. اند ی اول معترضان قرار داشته انتخابات خردادماه در رده
فيلم يعنی به  ١۵٠تا  ١٠٠ی سينمای ايران بين  خبری، توليد تقريبی ساالنه

ی سينماگران آلمانی است و سينمای ايران عامل فرهنگی مهمی در اين  اندازه
 .آيد کشور به شمار می

به همراه  ٨٨اسفند  ١٠نام ايرانی است که در  جعفر پناهی از جمله کارگردانان به
نفر از دوستان و بستگانش از جمله همسر و دخترش، در منزل خود در  ١٧

، فيلمساز  بيشتر اين افراد چند روز بعد آزاد شدند، اما پناهی. تهران بازداشت شد
 .ماه در زندان اوين باقی ماند ٣، نزديک به  ساله ۴٩

جعفر پناهی که در شرايط جسمانی نامساعد دست به اعتصاب غذا زد سرانجام 
، به قيد وثيقه از زندان آزاد و راهی بيمارستان )مه ٢۵(خرداد  ۴شنبه،  روز سه

 .شد
 

 آنقدر بلند مي شويد كه وقت تبر مي رسد
  

انجمن اسالمی دانشجويان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 
پيرامون اعتصاب غذای مجيد توکلی اطالعيه ای صادر کرده است که نسخه ای 

 .از آن در اختيار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است
 : متن بيانيه ی مذکور به شرح زير است
 !آنقدر بلند می شويد که وقت تبر می رسد

قصه ی مبارزه ی ايرانيان برای آزادی ريشه ی به عمق تاريخ ديرين استبداد در 
دانشگاه در سال های سکوت ، به خواری در چشم و . اين سرزمين دارد

اينک که سال های سکوت تمام شده . استخوانی در گلوی استبداد تبديل شده بود
روحيه ی انتقام جوی . مورد حمله ی تيغ خشم و دشنه انتقام قرار گرفته است

سنگ دالن سيه روزی که می پندارند به ضرب خنجر بر گلوی جوانانی چون 
مجيد توکلی می توانند صدای حق خواهی مردم ستم ديده را خاموش کنند؛ در 
حال ايجاد فاجعه ای است که بدون شک دودش در چشمان ناپاک شان خواهد 

 .رفت
مجيد توکلی دانشجوی شجاع پلی تکنيک اين نماد ايستادگی جنبش دانشجويی 
ايران در هفتمين روز اعتصاب غذای خشک دچار خون ريزی معده شده و 

در مملکتی که تعريف و تمجيد و ثناگويی . قدرت تکلم خود را از دست داده است
از قدرت حاکم تنها راه ابراز عقيده است؛ شيرمردی همچون مجيد توکلی حالج 

وار فرياد آزادی خواهی سر داد و با نشانه گرفتن قلب استبداد با سخنانش بر 
تاريکخانه ای ظلم نور آگاهی تاباند؛ امروز اسير دست عمله استبداد است و تنها 
 .راه رسيدن صدايش را در اعتصاب غذا و مايع گذاشتن از جان خود ديده است

نهصدمين روز و برای سومين بار در آزاد " سالگی تقريبا 24مجيد توکلی در 
در حالی که نه . ترين کشور دنيا و ام القرای جهان اسالم، زندان را تجربه می کند

آدم کشته ، نه بر کسی تير کشيده ، نه به کسی تجاوز کرده ، نه معلمی بيگناه را 
نه رانت خوار است، نه دزد، نه مفسد، نه تروريست، نه رای ملتی   اعدام کرده،

تنها . را دزديده ، نه تقلب کرده و نه مدرک تقلبی داشته، نه و نه و هزار نه ديگر
تاوان آزاد انديشی و مواضع جسورانه ی انتقادی و شرافت تحسين برانگيز خود 

در نبرد با مجيد توکلی " اما خيره سران نودولت بدانيد قطعا.  را می پردازد
شکست خورده ايد که قدرت پوشالی شما را يارای مقابله با اراده ی پوالدين مجيد 
. نيست که او توکلش به قدرتی است که بسيار عظيم تر از تيغ های آخته شماست

 .که نزديک است آن روزی که تيغ هاتان را بر گلوی خود نيز بفشاريد
انجمن اسالمی دانشجويان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 

ضمن محکوميت شديد تداوم بازداشت مجيد توکلی و انتقال او به سلول انفرادی 
خوستار احقاق حقوق پايمال شده و برآوردن همه ی خواستهای ايشان است و 

هشدار می دهد در آستانه ی سالگرد کودتای انتخاباتی و در اين ماه پرحادثه ی 
تاريخی بيش از اين بر زخم دانشگاه نمک کينه نپاشيد؛ که امروز دانشگاه ها همه 

ی اوين شده اند و هر دانشجويی مجيد توکلی ست؛ به دامان مردم برگرديد پيش 
از آنکه دير شده باشد، که بی ترديد آنچه بر سر مستبدان در طول تاريخ آمده 

 .گريبان شما را هم خواهد گرفت
 !کابوس ات آشفته تر باد

 باشد که چو از خواب بر آيی
 .تعبيرش را تدبيری کنی

 نگراني از بابت ناپديد شدن داريوش شُكوف در آلمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
از روز . داريوش شکوف، فيلمساز و نقاش ايرانی در آلمان ناپديد شده است 

، که شکوف برای آخرين بار در ايستگاه مرکزی )سوم خرداد(مه  ٢۴دوشنبه 
 .راه آهن شهر کلن ديده شد تا کنون اثری از وی يافت نشده است

آلمان، قرار بود شکوف در ايستگاه  »ولت آنالين«به گزارش پايگاه خبری 
ای دال بر  آهن کلن با قطاری به سمت پاريس برود اما هيچ نشانه مرکزی راه

شکوف در هيچ کدام از قرارهايش . اينکه او به پاريس رسيده باشد وجود ندارد
در پاريس حاضر نشد و همسرش، تائيس فرزان که خود هنرپيشه مقيم آلمان 

 .است، از وضعيت او اطالع ندارد
رضا شکوفنده است ايران را در زمان  داريوش شکوف که نام اصلی او علی

محمدرضا شاه به مقصد آمريکا ترک کرد و پس از انقالب ديگر به ايران 
های فيزيک و  در رشته ١٩٧٩او پس از مهاجرت به آمريکا در سال . بازنگشت

سازی آکادمی فيلم نيويورک را  ی فيلم شکوف دوره. رياضی به تحصيل پرداخت
ی هنر و فلسفه و  های گوناگون مانند نقاشی، نظريه به اتمام رساند و در زمينه

 .سازی فعاليت کرده است فيلم
کند و يکی از منتقدان  به بعد در آلمان زندگی می ١٩٨۵داريوش شکوف از سال 

 .آيد های جمهوری اسالمی در آلمان به حساب می سرسخت سياست
 

 غذاهای مکرر اعتصاب
ساله، پنج سال پيش در حمايت از برقراری آزادی و عدالت  ۵۵شکوف، فيلمساز 
روز در برابر دفتر مرکزی حزب سبزهای آلمان در برلين  ٧در ايران به مدت 

در ژوئن گذشته وی در حمايت از حرکات اعتراضی . دست به اعتصاب غذا زد
روز در برابر سفارت روسيه در  ۴مردم ايران نسبت به نتايج انتخابات برای 

دميتری مدوديف، رئيس جمهور روسيه، نخستين . برلين اعتصاب غذا کرد
 .نژاد را به وی تبريک گفته بود سياستمدار ارشدی بود که پيروزی محمود احمدی

است  »مخالفان تندروی جمهوری اسالمی«، شکوف از  نويسد می »ولت آنالين «
وی بارها با . که تاکنون از هر گونه تماسی با رژيم ايران سر باز زده است

ها  ، از شرکت آن گروه از فيلم)برليناله(ی فيلم برلين  هايی به جشنواره ارسال نامه
های  ی مقام و فيلمسازان ايرانی در اين جشنواره انتقاد کرده است که با اجازه

 .اند رسمی جمهوری اسالمی به فستيوال راه پيدا کرده
ی فيلم کن نيز مطرح کرده و اين گونه  شکوف همين انتقاد را در مورد جشنواره

به باور او، جمهوری . قلمداد کرده است »غيرفرهنگی«و  »سياسی«ها را  دعوت
افزايش اعتبار خود در داخل و خارج از «ها برای  اسالمی از اين گونه دعوت

 .جويد می بهره »کشور
توان در  نويسد که رد پای افکار سياسی شکوف را می همچنين می »ولت آنالين«
ساخته  ١٩٩۶نخستين فيلم طوالنی شکوف که در سال . های او نيز پيدا کرد فيلم
. در اين فيلم آنتونی کوئين نيز نقش ايفا کرده است. نام دارد" هفت مستخدم"شد 

است که در آن از " حداکثرگرايی"يا " ماکسيماليزم"ی  اين فيلم بيانگر همان فلسفه
 .شود های خالق در راه هدف بشريت متحد استفاده می تمامی انرژی
Breathful سال پيش در برلين  ٣های شکوف است که  نام يکی از ديگر فيلم
ی قابل توجه در اين فيلم که يک فيلم کمدی گانگستری است اين  نکته. ساخته شد

از اين نکته به عنوان  »ولت آنالين«. ها را بر عهده دارند است که زنان اکثر نقش
خواست  گويد، شکوف می کند و می های گانگستری ياد می وجه تمايز با ديگر فيلم

توانند در جوامع زير سيادت مردان مانند محيطی  از اين طريق بگويد، زنان می
 .های خود را اثبات کنند که در اين فيلم ترسيم شده نيز لياقت
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 مجيد توكلي اعتصاب غذايش را شكست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بی بی سی
مادر مجيد توکلی در پی اعتصاب غذای پسرش در زندان، اعتصاب غذا کرده 

 جرس :عکس -بود 
خرداد در سلول انفرادی در زندان  ٢مجيد توکلی، دانشجوی زندانی که از روز 

اوين در اعتصاب غذا بود، اعتصاب غذای خود را شکسته و از سلول انفرادی به 
 .بند عمومی منتقل شده است

علی توکلی، برادر مجيد توکلی، به بی بی سی فارسی گفت برادرش عصر شنبه 
از زندان اوين با خانه تماس گرفته و از انتقال ) ٢٠١٠مه  ٢٩( ١٣٨٩خرداد  ٨

 .خود به بند عمومی خبر داده است
به گفته علی توکلی، مجيد توکلی همچنن از شکستن اعتصاب غذای خود خبر داده 

روز اعتصاب غذای خشک حال جسمی اش خوب نبوده  ۶است اما با توجه به 
 .است

آذر سال  ١۶مجيد توکلی، از فعاالن دانشجويی دانشگاه اميرکبير تهران، روز 
و بعد از سخنرانی در جمع دانشجويان اين دانشگاه ) روز دانشجو در ايران( ٨٨

 .در اطراف دانشگاه اميرکبير بازداشت شد
اوايل هفته گذشته وب سايت های نزديک به معترضان به نقل از منابعی در داخل 
زندان اوين گزارش دادند که مجيد توکلی بعد از انتقال به سلول انفرادی در روز 

 .خرداد دست به اعتصاب غذای خشک زده است ٢
 بشنويد

مادر مجيد توکلی هم بعد از اعتصاب غذای پسرش در زندان، اعتصاب غذا کرده 
بنا به درخواست مکرر دوستان مجيد توکلی و تماس "بود که روز پنجشنبه و 
 .اعتصاب غذای خود را شکست" های تلفنی پرشمار آنها

تعدادی از معترضان فعال در شبکه های اجتماعی در اينترنت بعد از اعتصاب 
مجيد توکلی، با انتشار شماره منزل خانواده توکلی در شهر شيراز از حاميان آقای 

 .توکلی خواستند با خانواده او تماس گرفته و حمايت خود را اعالم کنند
به گزارش وب سايت های نزديک به معترضان، مهدی کروبی، ميرحسين 

موسوی و زهرا رهنورد از جمله کسانی بودند که در روزهای گذشته با خانواده 
مجيد توکلی تماس گرفتند و سکونت خانواده مجيد توکلی در شهر شيراز در 

 .جنوب ايران را دليل ديدار نکردن خود با آنها عنوان کردند
در روزهای اخير اخباری از اعتصاب غذای کوهيار گودرزی و حسن رونقی 

ملکی، از فعاالن زندانی حقوق بشر و وخامت حال اين دو در اثر اعتصاب غذا 
 .هم منتشر شده بود

 :گزارشگران بدون مرز
 حكومت مسئول جان زندانيان است

 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
نگاران و  ای، نسبت به سالمتی روزنامه گزارشگران بدون مرز در اطالعيه

نگاران زندانی ابراز نگرانی کرد و جمهوری اسالمی را مسئول جان آنها  وب
 .دانست

های اخير  بدرفتاری و خشونت عليه زندانيان در ماه«اين سازمان اعالم کرده که 
 ».شدت گرفته است

عيسی سحرخيز، کوهيار گودرزی و حسين رونقی ملکی، سه فعال مدنی و 
سياسی هستند که گزارشگران نسبت به وضعيت جسمی آنها در زندان ابراز 

 .های پزشکی دارند نگرانی کرده و افزوده که نياز فوری به مراقبت
های جمهوری اسالمی، حقوق ابتدايی  در زندان«: اين سازمان اضافه کرده است

مقامات رسمی جمهوری اسالمی . شود نگاران پايمال می نگاران و وب روزنامه
 ».مسئول حفظ جان زندانيان هستند

 ٢٩نگار و از اعضای کميته گزارشگران حقوق بشر،  کوهيار گودرزی، وب
 .آذرماه بازداشت شد

اند که فرزندش در پی اعتصاب  مسئوالن زندان اوين به مادر وی اعالم کرده
 .غذای چندين روزه و وخامت وضعيت سالمتش، در بيمارستان بستری شده است

آذر ماه از  ٢٢نگار و مدافع حقوق بشر هم در تاريخ  حسين رونقی ملکی، وب
عمليات متالشی کردن شبکه ضد «سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، طی 

 .بازداشت شد »انقالب
شدنش مخفی نگه داشته شده بود، به  ها بازداشت و زندانی رونقی ملکی که تا هفته

متهم  »...های مدافع حقوق بشر و استفاده و توليد فيلترشکن، ميزبانی از سايت«
 .شده است

طلب که اخيرا  نگار بسياری از نشريات اصالح عيسی سحرخيز، مدير و روزنامه
به زندان رجايی شهر منتقل شده نيز ششم خرداد ماه دچار عارضه قلبی شده 

 .است
سازمان گزارشگران اعالم کرده که در همين زندان، احمد زيدآبادی، مسعود 
باستانی، رضا رفيع فروشانی و تعداد ديگری از زندانيان سياسی که در کنار 

روزمره تهديد و مورد آزار و «شوند، به شکل  مجرمان عادی نگهداری می
 .گيرند قرار می »اذيت

عمادالدين باقی نيز چندی پيش و در شب عيد نوروز، دچار عارضه تنفسی شده 
بود که به بيمارستان انتقال يافت، اما مسئوالن، اين زندانی بيمار را دوباره به 

 .زندان بازگرداندند
 

 سيزده كشته و زخمي در انفجار دكل چاه نفت نفتشهر
 

 خبرگزاری هرانا 
نفت "خردادماه، يکی از چاه های نفت منطقه  8صبح امروز شنبه  6:30ساعت 
تن از کارگران  3استان کرمانشاه منفجر گرديد که در اين حادثه تاکنون " شهر

 . نفر زخمی شدند 10اين منطقه کشته و 
در حال حاضر ، حال : بهرام تيموری فرماندار قصرشيرين در گفتگو با ايلنا گفت

عمومی چهار تن از مصدومين اين انفجار وخيم بوده که به بيمارستان های ديگر 
 . زخمی ديگر بصورت سرپايی مداوا شده اند 6شهرها منتقل شده و 

شدت انفجار اين دکل چاه نفت به حدی است که به : فرماندار قصرشيرين افزود
نظر می رسد ماشين های آتشنشانی با روش های معمولی قادر به خاموش کردن 

 .اين آتش نباشند
تيموری در پايان با اعالم اين خبر که دکل چاهی که دچار حريق شده دور از چاه 

است و خطری اين تاسيسات را تهديد " نفت شهر"های نفت ديگر و تاسيسات 
فعال علت بروز اين حادثه مشخص نيست ولی طبق نظراوليه : نمی کند افزود

 .کارشناسان علت اين حادثه نشست بوده است
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 …اتفاق های حيرت آور نمايشگاه کتاب امسال را مقايسه کنيد با
موسوی در تشريح فضای قبل از انقالب در مقايسه با بعد از آن با ذکر مثالی 

عناوين کتاب های چاپی و کتاب های اساسی . پيش از انقالب آزادی نبود: گفت
اما پس از . بسيار کم بود و به صورت زيرزمينی دست به دست می چرخيد

انقالب نمايشگاه کتاب برپا شد تا نشان داده شوداين نظام، معتقد به برخوردانديشه 
اما در همين يک مورد . هاست و به واقع يک انقالب فرهنگی شکل گرفته است

آنچه می خواستيم را مقايسه کنيد با اتفاقات حيرت آور نمايشگاه کتاب امسال که 
غرفه کتابهای شهيد . حتی برخی از رساله ها و کتاب های مراجع را جمع کردند

بهشتی که خود از پايه گزاران نظام هست را حذف کردند و محدوديت مثل 
هميشه دامن ادبيات و کتاب های علوم انسانی را گرفت و اينها تنها عالمت هايی 

 .کوچک در دوری از آرمانهای انقالب است
 نظام در حال حرکت به سمت تک صدايی است

 تک صدايی منجر به استبداد و ديکتاتوری می شود
نظام در حال حرکت : موسوی باهشدار نسبت به تداوم اين روند خاطرنشان کرد

. به سمت تک صدايی است به طوری که هيچ انديشه ديگری را تحمل نمی کند
تک صدايی خود منجر به استبداد و ديکتاتوری می شود و هيچ کس نيست که 

نداند اضافه بر استبداد و ديکتاتوری تک صدايی مهم ترين عامل بازدارنده 
 .توسعه است

 سياست هايی که شفافيت و گردش آزاد اطالعات را هدف گرفته است
آنچه اکنون می بينيم سياست هايی است که شفافيت : ميرحسين موسوی تاکيد کرد

و گردش آزاد اطالعات را هدف گرفته است و تعجب آور نيست که در کشور ما 
مساله فساد و دروغ و خود رايی درحال گسترش است، چرا که اگر انديشه آزاد 

 .نباشد در فضای تک صدايی اين مسايل طبيعی است
 جنبش سبز برای آزادی و عدالت است

 …زمانی آرزو داشتيم جشن بستن زندان اوين را بگيريم اما
مهندس موسوی در بخش ديگری از سخنان خود به بيان نسبت جنبش سبز و 

عدالت . جنبش سبز برای آزادی و عدالت است: آرمانهای انقالب پرداخت و گفت
برای مردمی که انقالب کردند و کشور با همه تنوع قوميت ها، فرهنگ هاو زبان 

های مختلف مال آنهاست و عدالت در وجوه اجتماعی،سياسی و اقتصادی جزئی 
و نيز آزادی که از آرمانهای ما بود و اگر نباشد حقوق مردم . از حقوق آنهاست
زمانی آرزوی ما بود که زندانها خالی باشد وجشن بستن زندان . پايمال می شود

اوين را بگيريم، اما حاال آنجا ساختمان سازی می کنيم که حجره های بيشتری 
داشته باشيم برای حبس بيشتر و هم اين نشانی ديگر از انحراف و کج روی 

 .ماست که به نتيجه هم نخواهد رسيد
 آيا از چنين نظامی در جهان می توان دفاع کرد؟

ما که نمی خواستيم فقط حکومت تشکيل بدهيم و به نام : موسوی خاطرنشان کرد
اسالم چارچوبی تعريف کنيم ولی از محتوا خالی باشد و از آرمان ها و 
اگر .آرزوهايی که برآمده از مکتب و اعتقادات ما بود هيچ نشانی نداشته باشد

قرار باشد که نظام باقی بماند ولی با پر کردن زندان ها يا با زدن و گرفتن 
دانشجويان و کارگران مسلمان،هنرمندان و سينماگران و روزنامه نگارن آيا می 

 توان از چنين نظامی در جهان دفاع کرد؟
 جنبشی بر آمده از نياز های واقعی يک ملت

 جنبش سبز جنبشی برای چهار فصل
وی طلب آزادی و عدالت را در چنين فضايی يک مطالبه جدی عنوان کرد و 

جنبش سبز يک جريان ادامه دار است که نه با بستن و گرفتن و تهديد و : گفت
زندانی کردن و نه با کشتن متوقف نخواهد شد چرا که مطالبات برآمده از 

اين جنبش يک جنبش چهار فصل . نيازهای واقعی و انسانی ملت ما را دارد
اينطور نيست . تجديد حيات می کند، در شکل های مختلف ظاهر می شود. است

که برای يک مقطع کوچک باشد و يا ارتباطی به شخص خاص داشته باشد بلکه 
برآمده از نيازهای ملت ما و در موازات مبارزات طوالنی ملت برای نيل به 

 .آزادی و عدالت است
 اهداف جنبش سبز ساده و روشن است

 …انتظار نداريم جوانمردانه عمل کنند؛ از صدا وسيمايش گرفته تا
زمانی که : موسوی شعار ها و اهداف جنبش سبز را ساده و روشن دانست و گفت

می گوييم قانون اساسی مسئله روشن است، وقتی می گوييم دروغ و فساد نباشد و 
به طور قطع گسترش آگاهی بزرگترين ابزار . عدالت باشد مسئله روشن است

تنها از حقوق خود دفاع می کنيم . ما با کسی نمی خواهيم دعوا کنيم. جنبش است
. و ابزارمان همان آگاهی رسانی به مردم است و جلوی کسی را هم سد نمی کنيم

ما انتظار نداريم که آنها . آنها می توانند تبليغ کنند که ما درست نمی گوييم
 .جوانمردانه عمل کنند، از صدا و سيمايشان گرفته تا باقی رسانه هايشان

 :مير حسين موسوی
 كشور با آزادي و عدالت اداره مي شود نه با زندان اوين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : کلمه
تعجب آور نيست که در کشور ما مساله فساد و دروغ و خود رايی درحال 

گسترش است، چرا که اگر انديشه آزاد نباشد در فضای تک صدايی اين مسايل 
اگر قرار باشد که نظام باقی بماند ولی با پر کردن زندان ها يا با /طبيعی است

زدن و گرفتن دانشجويان و کارگران مسلمان،هنرمندان و سينماگران و روزنامه 
اين جنبش يک جنبش /نگارن آيا می توان از چنين نظامی در جهان دفاع کرد؟

آنها /تجديد حيات می کند، در شکل های مختلف ظاهر می شود. چهار فصل است
ما انتظار نداريم که آنها . می توانند تبليغ کنند که ما درست نمی گوييم

/جوانمردانه عمل کنند، از صدا و سيمايشان گرفته تا باقی رسانه هايشان
کهريزک يک مسئله ملی است و به همين دليل بايد تمام بحث هايی که در 

خصوص کهريزک می شود جلوی چشم مردم گفته شود تا تکرار نشود و بعدا 
 .مردم هم قانع شوند که عدالت اجرا شده است

ما که نمی خواستيم فقط حکومت تشکيل بدهيم و به نام اسالم چهارچوبی  «
تعريف کنيم ولی از محتوا خالی باشد و از آرمان ها و آرزوهايی که برامده از 

اگر قرار باشد که نظام باقی .مکتب و اعتقادات ما بود هيچ نشانی نداشته باشد
بماند ولی با پر کردن زندان ها يا با زدن و گرفتن دانشجويان و کارگران 

مسلمان،هنرمندان و سينماگران و روزنامه نگارن آيا می توان از چنين نظامی 
 »در جهان دفاع کرد؟

، اينها سخنان نخست وزير دوران دفاع مقدس در »کلمه«به گزارش خبرنگار 
زندانيانی که به تعبير . ميان جمعی از زندانيان سياسی قبل از انقالب است

موسوی در فضايی مجاهده کردند که دورنمايی از آينده وجود نداشت و آنچه بود 
فضايی که در آن تمام تالش ها . تنها احساس وظيفه انسانی و خالص افراد بود

توام با آرزو برای ارزش ها و حاکميت اسالم و يا ويژگی های يک جامعه سالم 
ابتدای انقالب نيز با همين فضا : موسوی در اين ديدار گفت.صورت می گرفت

 .شروع شد
 اگر چارچوب های کلی حفظ می شد ايران به سمت خوبی حرکت می کرد

 »هيچ نظامی بدون اشکال نيست«او منکر اشکاالت آن دوران نيست چه اينکه 
اگر چار چوب های کلی حفظ می شد ايران ما به سمت خوبی : اما وی معتقد است
 .حرکت می کرد
با اشاره به نزديکی ايام رحلت امام خمينی تشييع جنازه بی ) ره(نخست وزير امام

نظير و تاريخی ايشان که ميليون ها نفر در آن حضور داشتند را نشانی از 
سال اول انقالب افتاد دانست و  ١٠پشتيبانی يک ملت از انقالب و آنچه که در 

بدون اينکه بخواهيم برخی اشکاالت را ناديده بگيريم اما اين موضوع : گفت
 .نشانی از تحقق بسياری از ارزش ها بود

 نشانی از حقانيت راه بود  جبهه ها
 نمی توانيم جواب نسل جوان را بدهيم چون انقالب به بيراهه رفت

هميشه نظام های مختلف : سال دفاع مقدس گفت ٨مدير اجرايی کشور در دوران 
مثل توليد ناخالص . يکسری شاخص ها را برای بيان موفقيت خود ارائه می دهند

ملی، توليدثروت و يا در ابعاد غير مادی مانند تحصيالت، شاخص کرامت انسانی 
ابتدای جنگ خيل . که کم و زياد آن معنا دار است و درجای خود قابل بحث… و

عظيم انسان های نورانی و ايثارگر که انقالب برای ما به ارمغان آورده بود 
جبهه ها را هميشه نشان حقانيت راه . شاخص و نشانه ای بر حقانيت نظام ما بود

خود می دانستيم و نيز عالمتی از اينکه نظام در راستای آرمان هايش موفق بوده 
اما متاسفانه کم کم انحراف پيدا شد و در اين سال های اخير نيز مشکالت . است

بسياراساسی پيدا کرده ايم به گونه ای که امروز نمی توانيم جواب نسل جوان را 
بدهيم و حتی هنگامی که برايشان توضيح دهيم که اول انقالب چه اهدافی مطرح 

بود و بعد از انقالب چه تغييراتی در کشور رخ داد باز هم نمی توانيم قانعشان 
 .دليل آن هم چيزی نيست جز بيراهه رفتن ما. کنيم
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 .دارد
 کشور با آزادی و عدالت اداره می شود نه با زندان اوين

برخی گمان می کنند با ايجاد فضای رعب و وحشت می : موسوی تصريح کرد
توان امور را اداره کرد در حالی که کشور با آزادی و عدالت اداره می شود نه با 

 .زندان اوين
 

 : جبهه مشارکت
 ”كشور با بحران در همه زمينه ها روبروست“

 
 
 

 :بی بی سی
تعدادی از اعضای ارشد حزب مشارکت از جمله، محسن ميردامادی دبيرکل اين 

 .حزب در زندان هستند
برباد رفتن سرمايه های ملی " جبهه مشارکت ايران با انتشار بيانيه ای نسبت به 

 .در ايران هشدار داده است" و معنوی
با بحران در همه "اين حزب اصالح طلب در بيانيه خود اعالم کرده که ايران 

و راه خروج از اين بحران را اجرای قانون اساسی دانسته " زمينه ها روبروست
 .است

پس از اعتراض ها به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در خرداد ماه گذشته، 
. احزاب اصالح طلب از جمله حزب مشارکت ايران تحت فشار زيادی بوده است

تعدادی از اعضای ارشد اين حزب از جمله، محسن ميردامادی دبيرکل اين حزب 
 .هم در زندان هستند

حزب مشارکت در بيانيه خود با يادآوری رويدادهای تاريخی خرداد ماه از جمله 
، که به پيروزی محمد  1376بازپس گيری خرمشهر، و انتخابات دوم خرداد 

خاتمی انجاميد، از جنبش اصالحات و اهداف آن دفاع می کند و حضور مردم در 
دميدن نفس های "خرداد سال گذشته را فرصتی ملی و حرکتی برای  22انتخابات 

 .ارزيابی می کند" تازه در جان ميهن اسالمی
حزب مشارکت در ادامه از سرکوب اعتراض ها به نتيجه انتخابات انتقاد کرده و 

از آن پس تاکنون نه تنها هر انتقاد و مخالفتی، توطئه و براندازی : "می نويسد
قلمداد می شود، نه تنها احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی و صنفی در معرض 

سنگين ترين تضييقات قرار دارند، نه تنها پاک ترين و پاکباخته ترين فرزندان 
ملت در زندانند، نه تنها مهمترين نهادهای قضايی و سياسی و امنيتی و اجرايی 

کشور به جای آنکه محل مراجعه و اعتماد همگان باشند، در خدمت دولت مستقر 
هستند، بلکه نهادهای دينی و علمی و اقتصادی و اجتماعی نيز در معرض 

 ".تهديدهای گوناگون اند
در پايان بيانيه جبهه مشارکت ايران خواهان آزادی اجتماعات، احزاب، 

" شکنجه و تفتيش عقايد"مطبوعات و انتخابات شده است و خواسته است تا 
 .ممنوع شود

احزاب ايران، که بر کار احزاب  ١٠در فروردين ماه امسال کميسيون ماده 
 .سياسی در ايران نظارت می کند، اعالم کرد که اين حزب حق فعاليت ندارد

حزب مشارکت اين تصميم را غيرقانونی خواند و اعالم کرد که به فعاليت خود 
 .در چارچوب قانون ادامه خواهد داد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 را آزاد كنيد  كوهيار گودرزي و حسين رونقي ملكي

 مطالبه جدی همه مردم بود »دروغ ممنوع«
در هنگامه : در شب انتخابات گفت  »دروغ ممنوع«موسوی با ياد آوری شعار 

دروغ «انتخابات يکی از مهمترين و با نفوذترين پوستر هايی که چاپ شد، پوستر 
ساعت در يک  ٢۴بنده اولين بار آن را در تهران ديدم و به فاصله . بود »ممنوع

منطقه دوردست کشور مشاهده کردم چرا که شعار ملموس و مطالبه جدی همه 
 .مردم بود
 يک وبالگ معمولی را آزاد را هم ندارند  طاقت

 چشم اسفنديار آنها مسئله آگاهی است
ميرحسين موسوی اين بار هم از آگاهی و ضرورت آگاهی بخشی گفت و تاکيد 

اينکه آنها طاقت ندارند يک وبالگ معمولی را آزاد ببينند و امروز هيچ : کرد
رسانه ای حتی در سطح مجازی نيست که در اختيار ما باشد و از فيلترينگ در 
امان مانده باشد همه نشانگر اين است که پاشنه آشيل يا چشم اسفنديار آنها مسئله 

بنابراين هرکس در هرجا احساس مسئوليت می کندبايد در حد خود . آگاهی است
در گسترش آگاهی های سياسی، اجتماعی تالش کند حتی با گفتن يک نکته در 

 .جمع کوچک
 کانون های گسترش آگاهی ها کجاست؟

از محيط خانواده : ميرحسين موسوی کانون های گسترش آگاهی را برشمرد
گرفته تا جمع دوستان و اقوام، و در ميان اقشار و استان های مختلف اگاهی را 

جنبش سبز هدف پيچيده ای ندارد؛ ما فساد و دروغ را نمی . گسترش دهيم
خواهيم، می خواهيم مردم احترام داشته باشند، قوه قضاييه درستی داشته باشيم که 

اينگونه نباشد که از کسی اعتراف بگيرند و بر اساس آن وی را اعدام . ظلم نکند
کنند يا او را بزنند و يا زندانی را آزاد کنند و بعد از دو سه هفته با او تماس 

کافيست همين مسائل را برای ! بگيرند و بگويند مصاحبه کن يا به زندان برگرد
 .مردم شرح دهيم

 چقدر با واقعيت بيگانه اند؟
: درباره بی تدبيری درامور را اينگونه بيان کرد  موسوی دغدغه های خود

هميشه می گويم کسانی که اين زندان های وسيع را ايجاد کرده اند چقدر با 
ما چقدر فرصت داشتيم در ماه رمضان و عيدهای مذهبی و . واقعيت بيگانه اند

اين خود به . آزادانه به اصول بازگرديم  مّلی اعالم کنيم که جدای از گذشته ها
اکنون نيز اگر بگويند انتخابات آزاد و رقابتی . خود مردم را خوشبين می کرد

برگزار خواهيم کردو تقلبی در کار نخواهد بود خواهيد ديد که مردم قطعا نفس 
 .راحتی می کشند

 کهريزک مسئله ملی است؛جلوی چشم مردم ماجرا را بگوئيد تا تکرار نشود
نظامی که نتواند با حمله به خوابگاه دانشجويی به عنوان يک : وی تصريح کرد

مورد برخورد شجاعانه کند و برای مردم شرح دهد که واقعا در اين بين چه 
اتفاقی افتاده است و با آنهايی که تقلب کرده اند نتواند برخورد کند نظامی ضعيف 

قدرت نظام در اين است که اين مسائل را شرح دهد يا در مورد کهريزک . است
کهريزک يک مسئله ملی است و به همين . نفر را محکوم کرده اند ٣که می گويند 

دليل بايد تمام بحث هايی که در خصوص کهريزک می شود جلوی چشم مردم 
. گفته شود تا تکرار نشود و بعدا مردم هم قانع شوند که عدالت اجرا شده است

نفر را به قصاص محکوم کردند بگويند  ٣همين نتيجه مبهمی که اعالم کردند و 
اين سه نفر چه کسانی هستند و چه ارتباطی با افرادی دارند که اسامی شان در 
 .مجلس برده شد، مجلسی که تازه ما می دانيم چقدر گزارش هايش محدود است

 آرزو می کنيم کج راهه به راه مستقيم تبديل شود
توسط . همه آرزو می کنيم اين کج راهه تبديل به راه مستقيم شود: موسوی گفت

مردم . هر شخصی که باشد در هر موقعی که باشد مردم راضی خواهند بود
خون دل خورده اند تا به عدالت و ازادی برسند تا استبداد و .مبارزه کرده اند 
تا مناصب و منزلت ها در حال گردش باشد تا هرکس در هرجا . خودرايی نباشد

 .وظايفی دارد در مقابل مردم پاسخگو باشد
 آيا دستگيری ها توانست رژيم شاهنشاهی را حفظ کند؟

اين بگير و ببند ها :مير حسين موسوی خطاب به زندانيان پيش از انقالب افزود
مسئله را حل نمی کند مگر با به زندان انداختند شما رژيم سقوط نکرد؟ رژيم 

سقوط کرد و من اثرات اين دستگيری ها را به خاطر دارم ولی پرسش اين است 
که آيا اين دستگيری ها توانست رژيم شاهنشاهی را حفظ کند؟ وضعيت رسانه ای 

و گردش آزاد اخبار و اطالعات در جهان، نسبت به دوره ای که شما در زندان 
اول صبح با رجوع به چند سايت می توان تمامی . بوده ايد بسيار متفاوت است

قبال اطالعيه ها با چه دردسری اين دست و آن دست می . اخبار را دريافت کرد
. شد و بعضا چه خساراتی هم داشت و تنها به دست عده معدودی می رسيد
 .ماهواره ها و فضای بين المللی و ارتباطات هم به همين ترتيب موثراند

به گفته نخست وزير زمان دفاع مقدس،در چنين فضايی رفتن به سمت الگوها و 
 چهارچوب هايی که عقال عدم کارآمدی آنها روشن بوده جای تعجب و تأسف 
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 :علی الريجانی
 توان كشور را اداره كرد نظرانه نمي تنگ

 
 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
 »نظری تنگ«توان با  علی الريجانی، رئيس مجلس شورای اسالمی گفت نمی

 .شود کشور را اداره کرد و تمرکز قدرت منجر به بروز ديکتاتوری می
به گزارش خبرگزاری ايسنا، آقای الريجانی که امروز شنبه در يک نشست 

گفت، از آنچه که افراط و تفريط در کشور  مطبوعاتی با خبرنگاران سخن می
چارچوب نظرات رهبری و «ها در  ناميد، اظهار تعجب کرد و افزود اين رفتار

 «.ناصحان نيست
را به نفع جمهوری اسالمی  »با سوءظن برخورد آردن و تخطئه يكديگر«وی 

آشی بر روی يكديگر به نفع  گری در مسائل و پنجه افراطی«: ندانست و گفت
 «.آشور نيست

بايد به اسالميت و جمهوريت و چارچوب قانون اساسی «: رئيس مجلس افزود
آنها و   نامه پايبند باشيم و صادقانه عمل آنيم و به پيام شهدا و وصيت

 «.هايشان توجه آنيم دلمشغولی
رسد  است و به نظر می »ای نانشان در دعوا متاسفانه عده«الريجانی ادامه داد 

 «.دار باشند هايی تعريف شود تا بتوانند ميدان آشی بايد دعوا و صف«
 :الريجانی نياز امروز آشور را رفتارهای متعادل و معقول دانست و گفت

گرا باشد و معنادار حرآت آند و اصولگرايی هم در اين راستا  انسان بايد آرمان»
 «.شود تعريف می

. آشور به دنبال محدودسازی نيست«به گفته رئيس مجلس شورای اسالمی، 
نظری آنند، اما نظام به دنبال  ای بخواهند تنگ هرچند آه ممكن است عده

 «.مشارآت هرچه بيشتر همگان در آشور است
دانم آسی در  بنده بعيد می«: عضو شورای عالی انقالب فرهنگی اظهار داشت

های مختلف در جامعه  حتما وجود گرايش. بعدی شدن باشد آشور به دنبال تك
 «.برای آشور مفيد است

اگر «: رئيس مجلس شورای اسالمی در بخش ديگری از اظهارت خود گفت
آند آه تخلفی در جايی رخ داده  مجلس با توجه به بعد نظارت خود اعالم می

 «.است، نبايد آسی دلخور شود
عدالت وجود داشته باشد،   آه بايد يك نگاه دقيق به مسئله الريجانی با تاآيد بر اين

عدالت به معنای توزيع پول نيست، بلكه به معنای اين است آه مردم «افزود 
 «.بينی آنند خود را پيش  انگيزی داشته باشند و بتوانند آينده زندگی آرامت

 

 فعالين سنديكايي آلمان خواستار آزادي منصور اسانلو شدند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برلين –کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران : گزارش از
فعالين سنديکايی آلمان طی ماههای اخير با جمع آوری امضاء خواستار آزادی 

مسئولين سنديکايی در . منصوراسانلو وکارگران زندانی در ايران شدند 
طی فراخوانی با تشريح وضعيت کنونی  2010فوريه  20اشتوتکارت آلمان در

منصوراسانلو بعنوان يک کارگرزندانی که تحت فشارو توطئه چينی عوامل 
سرکوب درزندان می باشد برای درخواست آزادی وی کمپينی را برای جمع 

درباره ی وضعيت کارگران زندانی تا کنون . آوری امضاء سازماندهی نمود 
گزارشات متعددی در سطح افکاربين المللی انعکاس يافته است و در ادامه اين 

نيز آقای برنارد لوفر رئيس بخش منطقه ای  2010کمپين درروزاول ماه مه 
طی سخنرانی خود بمناسبت ) ب. گ .د ( اتحاديه ی سنديکاهها ی کارگران آلمان

اول ماه مه در اشتوتکارد آلمان مجدد به وضعيت منصوراسانلو درزندان 
 .پرداخت 

 :آقای لوفر گفت 
 همکاران عزيز

ازآنجا که مراسم اول ماه مه جشن همبستگی جهانی است امروز ما در اينجا 
فعالين سنديکايی سرکوب شده نظير منصور اسانلو رئيس هيات مديريه سنديکای 

وی سپس با تشريح فشارهايی که تاکنون بر . شرکت واحد را بياد می آوريم 
 : منصور اسانلو وارد شده است اضافه کرد 

ايران وآلمان شريک اقتصادی يکديگرند و دولت آلمان امکاناتی در اختيار دارد 
که به دولت ايران می تواند فشار وارد نمايد تا دست از نقض دائمی حقوق 

ما اين درخواست خود را به تمامی نمايندگان احزاب درمجلس نوشته . بشربردارد
ايم که متاسفانه تاکنون فقط فراکسيون سوسيال دمکراتها در مجلس آلمان به نامه 

 .ما پاسخ مثبت داده اند وازخواستهای ما حمايت کرده اند 
نيز اعالم کرد روابط اقتصادی خود را با ايران کمتر " دايملر"همچنين شرکت 

می کند و به نظر ما اين قدمی مثبتی است که بايد ديگران نيز در اين راه گامی 
 .بجلو گذارند 

زمانيکه منصور اسانلو در فوريه امسال به سلول انفرادی برده شد فدراسيون بين 
المللی سنديکاههای اتوبوس رانی نيزکمپين اعتراضی سازماندهی نمود که 

با اين وجود منصور اسانلو وتعدادی ديگر .تاثيرات خود را بر جا گذاشت 
ازفعالين سنديکايی همچنان در زندان هستند و بهمين دليل اعتراضات بين المللی 

 .بايد با مطالبه ی آزادی کارگران زندانی در ايران ادامه يابد
در خاتمه آقای لوفر از تمامی شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه در شهر 

اشتوتکارت آلمان دعوت کرد فراخوان برای آزادی منصور اسانلو که ازسوی 
. در اختيار عموم قرارداده شده است را امضا نمايند ) ب. گ . د(دفتر سنديکای 

دراين فراخوان ازدولت آلمان خواسته شده است با حمايت از سياست تحريم، 
دولت ايران تحت فشار قرارداده شود تا حقوق بشر را رعايت و زمينه برای 

 .آزادی کارگران زندانی را فراهم نمايد 
برلين نيز ضمن شرکت فعال در  –کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران 

تظاهرات اول ماه مه در شهر برلين با فعاليت تبليغی بنفع زندانيان سياسی ايران 
در افکار عمومی بويژه در حمايت از کارگران زندانی و منصور اسانلو توانستند 

ب اشتوکارت آلمان جمع .گ.امضاء در حمايت از فراخوان سنديکای د 400
 .آوری نمايد و متن کتبی امضا ها به دفترسنديکا در اشتوتکارت ارسال گرديد



9 

 1389خرداد ماه   8

 اطالعيه روابط عمومی دفتر فائزه هاشمی در مورد حمله عوامل ناشناس
 اين يورش وحشيانه بيشتر شبيه حمله مغوالن به ايران بوده است 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : جــرس
دفتر فائزه هاشمی رفسنجانی، با صدور اطالعيه ای، خبر حمله عوامل ناشناس 

ايجاد وحشت و "، بلکه "نه سرقت"به آن دفتر را تاييد کرد و علت اين اقدام را، 
 .خاطرنشان ساخت" انجام آزار و اذيت

به گزارش منابع خبری جرس، در ادامه حمالت دامنه داِر حاميان دولت و 
همچنين لباس شخصی ها و عوامل نهادهای امنيتی، به خانواده و نزديکاِن آيت 

اهللا هاشمی رفسنجانی، دفتر فائزه هاشمی، در حدفاصل شامگاه ديروز تا سحرگاه 
 .، مورد حمله و تخريب عوامل ناشناس قرار گرفت)هشتم خرداد ماه(امروز شنبه

اطالعيه ای که توسط روابط عمومی دفتر فائزه هاشمی رفسنجانی منتشر شده، به 
 :شرح زير می باشد

صبح شنبه هشتم خرداد، هنگامی که کارکنان فدراسيون اسالمی ورزش زنان "
قفل : بر سرکار خود حاضر شدند با صحنه غير منتظره ای روبرو گرديدند

شکستۀ درها، اتاق های بهم ريخته، ميزهای زير و رو شده، اسناد و مدارک 
همه چيز حاکی از آن بود که عده های با داشتن زمان . …بيرون ريخته شده 

کافی وخيال راحت از جنبه امنيتی با بازکردن و بعضًا شکستن قفل ها نسبت به 
بهم ريختن و شکستن وسايل، زير و رو کردن اوراق اداری نه به قصد سرقت که 

 .به قصد ايجاد وحشت و آزار و اذيت اقدام نموده اند
اقداماتی نظير جابجايی گاوصندوق و شکستن قفل آن بدون دست زدن به داخل 

آن، صدمه زدن به پنکه ها، شکستن المنت سماور، ريختن مقادير زيادی دستمال 
در توالت و جاگذاشتن رشته کليد های ساخته شده با نام قفل ساز نمی تواند کار 

 . سارقانی باشد که از خود با شربت و پرتقال نيز پذيرايی کرده اند
در اين يورش وحشيانه که بيشتر شبيه حمله مغوالن به ايران بوده، و نشاندهنده 

) صنايع دستی( ماهيت عامالن آن است فقط يک مانيتور مستعمل و دو جعبه خاتم
و چند کاالی کوچک ديگر که احتماًال برای ردگم کردن بوده است به سرقت رفته 

 " .است
 

 ضياء نبوي به ده سال حبس قطعي محكوم شد
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
ضياء نبوی، فعال دانشجويی و سخنگوی شورای دفاع از حق تحصيل از سوی 

 .سال حبس تعزيری محکوم شد 10دادگاه تجديدنظر به  54شعبه 
دادگاه انقالب،  26به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، پيش از اين، شعبه 

های اين  ضربه شالق محکوم کرده بود و اتهام 74سال حبس و  15نبوی را به 
اجتماع و تبانی به جهت برهم زدن امنيت ملی، تبليغ عليه "فعال دانشجويی، 

" نظام، اخالل در نظم عمومی، تشويش اذهان عمومی و همکاری با منافقين
 .عنوان شده بود

تر، ژينوس شريفی، وکيل اين فعال دانشجويی، علت صدور حکم موکل خود  پيش
، "هايش در شورای دفاع از حق تحصيل گيری از او برای فعاليت انتقام"را 

 .خوانده بود
خرداد در منزل يكي از دوستانش بازداشت  25ضياءالدين نبوی در شامگاه روز 

به گفته وآيل اين فعال دانشجويی، اتهام اصلی نبوی حضور در راهپيمايی . شد
 .خرداد ماه بوده است 25روز 

 مون نامه خانواده مجيد توكلي به بان كي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
مون، دبيرکل سازمان ملل، با ابراز  ای به بان کی خانواده مجيد توکلی در نامه

نگرانی از وضعيت جسمی اين دانشجوی زندانی، خواستار اعزام سريع 
 .گزارشگر ويژه اين سازمان به ايران شدند

مجيد توکلی دانشجوی دانشگاه اميرکبير، در اعتراض به وضعيت خود در 
 .زندان، از هفته گذشته دست به اعتصاب غذای خشک زده است
اند از مرگ  خانواده آقای توکلی در نامه خود از دبيرکل سازمان ملل خواسته

 .اوين جلوگيری کند  فرزندشان در زندان
سر برده و در  به  »سلول انفرادی«اند مجيد توکلی چهار ماه را در  آنها نوشته

ترين حقوق زندانی چون حق استفاده از هوای  تمام طول مدت انفرادی، از اوليه«
 «.، حق تماس تلفنی و مالقات با خانواده محروم بوده است)هواخوری(آزاد 

مجيد در تمام مدت بازداشت از حق «  :در نامه خانواده اين دانشجو آمده است
 «.دسترسی و مالقات با وکيل محروم بوده است

مجيد توکلی عضو انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی اميرکبير، به هشت سال و 
شش ماه حبس تعزيری، پنج سال محروميت از فعاليت سياسی و نيز پنج سال 

 .ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده است
در تهران از  ١٣٨٨آذر سال  ١۶های دانشجويی  آقای توکلی در جريان اعتراض

 .سوی نيروهای امنيتی بازداشت و زندانی شده است
های وابسته به دولت، يک روز بعد با انتشار تصاويری از مجيد توکلی  رسانه

قصد فرار  »پوشش زنانه«ادعا کردند که ماموران امنيتی، وی را در حالی که با 
 .اند از دانشگاه داشته، دستگير کرده

 مجيد توکلی به بند عمومی منتقل شد
اند که مجيد توکلی  طلبان همچنين گزارش کرده های نزديک به اصالح رسانه

امروز شنبه، اعتصاب غذای خود را شکسته و به بند عمومی زندان اوين منتقل 
 .شده است

مادر وی نيز در روزهای گذشته دست به اعتصاب غذا زده بود و گفته بود تا 
زمان انتقال فرزندش به بند عمومی و دسترسی وی به پزشک، دارو، تلفن، وکيل 

 .دهد و خانواده، به اعتصاب غذايش ادامه می
نويسنده، هنرمند، استاد دانشگاه  ٢۵٠گزارش ديگری نيز حاکی است که بيش از 

و فعال سياسی خارج از کشور در فراخوان مشترکی، خواستار اقدام جهانی برای 
 .آزادی توکلی شدند

امروز نزديک به شش ماه از «: اند امضاکنندگان اين فراخوان اعالم کرده
دهنده  های او از زندان هر يک گواهی تکان گذرد و نوشته دستگيری مجيد می

درباره شکنجه و آزار زندانيان سياسی و شاهدی بر مقاومت جانانه او در دفاع از 
 «.های حقوق بشر و آزادی بيان است ارزش

افرادی چون داريوش آشوری، تورج اتابکی، پروين اردالن، مهران براتی، رضا 
براهنی، علی بنوعزيزی، نيلوفر بيضايی، نيره توحيدی، رامين جهانبگلو، يداهللا 

رويايی، مهرانگيز کار، مهرداد مشايخی و عباس ميالنی اين بيانيه را امضا 
 .اند کرده

های نزديک به رهبران مخالفان دولت خبر داده  در روزهای گذشته نيز سايت
بودند که ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد با خانواده مجيد 

 .اند توکلی تماس تلفنی گرفته و با آنها ابراز همدردی کرده
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شايد . متصاعد ميشود، شورش و طوفان برپا و نظام را تهديد به فرو ريزی ميکند
او . اينان سواالت بی اهميتی هستند که مرجع تقليد، توجه به آنها را الزم نميداند

 . حرف و سخن خود را سند ميداند
اما سخنان مرجع تقليد حکايت از اين واقعيت ميکند که حجاب نقطه تالقی دين و 

حفظ نظم و مقرارت حجاب يعنی حفظ دين و قدرت، و يا بقول آقای . قدرت است
هرچه زنان ناپيداتر و محبوس و محدودتر، اساس . »کل نظام«مکارم شيرازی، 

بهمين دليل درمان درد را آقای مرجع تقليد در ارتقا . و بنيان نظام واليت محکمتر
سازمانهای امر به معروف و نهی از منکر به تشکيالت يک وزارتخانه پيشنهاد 

 . ميکند
البته روشن است که تورم و بيکاری، فرار سرمايه ها و غارت ثروت ملی، فقر 

و محنت و عقب ماندگی، عدم ابتدايی ترين حق و حقوق انسانی، نظام را تضعيف 
در منظر آقای مرجع تقليد جامعه وقتی اسالمی ميشود که يک نهاد مذهبی . نميکند

رسما به يک نهاد قدرت برای اعمال کنترل و نظارت بيشتر بر رفتار و کردار 
 . مردم، بوجود آمده باشد

در يک هماهنگی غيبی با مرجع تقليد قم، فرشته ی مقرب، آيت اهللا احمد جنتی، 
دبير شورای نگهبان، خود تبلور دين و قدرت، در سخنرانيها و خطبه های خود 

 : دولت ها را مسئول رواج بی حجابی ميخواند و اعالم مينمايد که
های دولتی حتی  دولت ها در اجرای حجاب و عفاف کوتاهی کرده اند، دستگاه«

کنند،  بگير دولت هستند و حجاب را رعايت نمی در خصوص افرادی که حقوق
  »).٣١/٢/٨٩خبرگزاری فارس، (اند  هيچ برخوردی نداشته

اين بدان معناست که از آنجا که دولت به مديريت امور اقتصادی و مالی و رفاهی 
مردم اشتغال داشته است، موضوع عفاف و حجاب را مورد غفلت قرار داده 

گويی که عفاف و حجاب موضوعی ست که معنا و مفاهيم آنها تعريف شده . است
بهمين دليل چيزی تلقی ميشود که بايد از باال و بيرون . و مسلم و واضح است
عفاف و حجاب . چه در درون انسان ميگذرد مهم نيست. مورد اجرا قرار گيرد

تنها ميتواند در اطاعت و تسليم به نظم و مقرارت الهی بيان شود و ارتباطی با 
 . عواطف و انگيزه های درونی ندارد

آنگاه، دبير شورای نگهبان اسالمی، پيشنهادات عالمانه خود را به مقامات مسئول 
 : دانشگاهی و اداری، اينگونه ارائه ميدهد

دانشگاه و دانشجو در اختيار شما است، با اين شرايط دانشجو را در دانشگاه «
خواهد و بنابراين ناچار است که به قانون عمل کند، در  بپذيريد و دانشجو نمره می

ها و ادارات نيز اين موضوع اجرايی شود؛ چرا تا به حال اين کار را  بيمارستان
گوييد که بايد  در سطح عموم برای مردم هم بايد فکری شود، شما می. انجام نداديد

نياز کننده از کار اجرايی و قانون  کار فرهنگی انجام داد، آيا کار فرهنگی بی
خواهيد کار فرهنگی انجام دهيد  کنيد و می گوييد قانون را اجرا نمی است؟ می

  »؟)همانجا(
فرشته ی مقرب که در کسب علم و دانش الهی به قله رفيع اجتهاد رسيده است، 

ابزار تشويق و تنبيه و يا چماق و شکالت را برای تغيير رفتار و کردار زنان بر 
. چرا که وی اطاعت ميخواهد و فرمانبرداری. تعليم و آموزش ترجيح ميدهد

آقای . تکيه نمود »کارهای فرهنگی«برای پيشبرد اين امر البته که نميتوان بر 
جنتی به حجاب بعنوان يک فريضه الهی که مربوط به رابطه ی مخلوق با خالق 

ميشود، نگاه نميکند، او بدرستی به حجاب همچون ابزاری موثر برای تثبيت 
سروری و کنترل و انقياد تمام جامعه مينگرد، نگاهی که مشترک است در علما و 

 . فقهای دولتی و حوزه ای
الهدی، امام جمعه مشهد و رئيس ستاد احيای امر به معروف و نهی از  احمد علم

را  »بدحجابی«منکر استان خراسان رضوی، از آقای جنتی فراتر ميرود و 
البته ترويج بدحجابی را توطئه . اقدامی در جهت بر انداختن دين بحساب ميآورد

سفره دين را از زير پای جوانان ما جمع کند و «دشمن ميخواند که ميخواهد 
شوند و در آن  هنگامی که دين از مردم گرفته شود از انقالب و اسالم جدا می

  »).۴/٣/٨٩راديو فردا، (کنند  صورت اسالم را براندازی می
آيا تعجب آور است که در همين ارتباط بشنويم که دادستان عمومی و انقالب 

نوان  با«مشهد، محمد ذوقی، به گزارش خبرگزاری فارس، اعالم نمايد که 
در اين  ».شوند هزار تومان جريمه می ٣٠٠حجاب تا سقف يک ميليون و  بد

چرا که آقای دادستان می پندارد که هراس از . سختگيری البته تعجبی وجود ندارد
جريمه و مجازات، تسليم و اطاعت را در پی دارد، رفتاری که در عين دينی، 

روشن است که انجام فرايض شريعت تحت شمشير، هم . سياسی نيز هست
وقتی به يک «و يا به قول فرمانده انتظامی تهران . سکوت مياورد و هم ثبات

آيد و احتياجی به برخوردهای  شود سطح جرم پايين می موضوع رسيدگی می
  »).همانجا(ابتدای طرح نيست 

البته اين نه اتقاقی ست و نه اولين بار است که در مواقع حساس و بحرانی، 
 زمانی که بوی اعتراص و مقاومت، خيزش مردم و پيوست زنان و مردن به 

 رژيم واليت و پيوست زنان و مردان 
 دکتر فيروز نجومی 

 
 : اخبار روز

، رژيم دين تنها ٨٨خرداد  ٢٢در آستانه سالگرد قيام ملت عليه رای ولی فقيه در 
دانشجويان و روزنامه نگاران و . معصوم نميزند »محاربين«دست به اعدام 

فعالين سياسی را به زندانهای سنگين و طوالنی مدت، محکوم نميکند بلکه جامعه 
تمام نيروهای احرائی، انتظامی و . را به تمامی تبديل به يک زندان عظيم مينمايد

رسانه ای، راديو و تلويزيون را بسيج نموده تا نظم و مقررات حجاب را بدون 
گشت های . کوچکترين اغماضی اجرا و جامعه را به صغارت و انقياد بکشاند

ارشادی، نيروهای انتظامی، پاسداران دين و عوامل و جاسوسان رژيم، بيش از 
هر زمانی به نظارت بر زنان ميپردازند و رخت و لباس، باريکی و فراخی 

روسری ها، آرايش و پيرايش، تنگی و کوتاهی مانتو و شلوارشان را دائم مورد 
در همانحال آميزش دختران و پسران، زنان و مردان را . سنجش قرار ميدهند

تحت نظارت گيرند مبادا که مظنون و نامشروع و روابطی باشد از نوع 
رژيم هم اکنون به . مبادا که در آزادی، زنان و مردان بهم به پيوندند. صميمانه

اين واقعيت آگاه گشته است که وقتی زنان در صف اول مبارزه عليه رژيم دين 
. قرار دارند و مردان به آنها ميپيوندند، خطری بسيار جدی دين را تهديد ميکند

بهمين دليل بار ديگر برنامه امنيت اخالقی را رژيم واليت با شدت هرچه بيشتر 
برپا نموده است تا از پيوست زنان و مردان برای احقاق ابتدايی ترين حقوق 

البته که اين پيوست را حکومت واليت ميتواند به . بشری خود، جلوگيری نمايد
چرا که حرکت بشر بسوی . تعويق اندازد ولی هرگز نميتواند سد ظهورش شود

 . رهايی و آزادی يک ضرورت تاريخی است
از مطالبات  »برخورد با مزاحمين نواميس«: فرمانده انتظامی تهران ميگويد که

فرمانده انتظامی تهران، بجای آنکه ). راديو فردا(مردم از نيروی انتظامی است 
. ميخواند »مطالبات مردم«خود را تابع قانون شناسايی نمايد، خويشتن را مدافع 

گويی که . دست به فريب و رياکاری ميزند" معظم"يعنی او نيز به تقليد از رهبر 
مردم يک واحد هم رنگ و يکجور و خواستار چيزی واحد هستند و گويی که 

ميزند و ميکوبد و زخمين ميکند، بازجويی : نظام واليت نيز بدان احترام می نهد
گويا آقای فرمانده انتظامی تهران . مينمايد، شکنجه ميکند و بدار مجازات ميآويزد

به اين واقعيت قرآنی آگاهی ندارد که در قاموس واليت، ارباب هست و رعيت و 
 . مطالبات مردم با ضرب و شتم و زندان و مجازات اعدام، پاسخگويی ميشود

چون او بخوبی . مسلم است که فرمانده انتظامی تهران، فاقد شرف حرفه ای ست
چرا که اگر قرار بود که آقای . ميداند که وظيفه دار سرکوب مطالبات مردم است

برخورد کند، بر عليه لباس شخصی ها و بسيجی  »مزاحمين نواميس«فرمانده با 
ها و گارد شورشی و بازجوهای زندان های ايران از جمله زندان اوين که بهترين 

و شجاع ترين فرزندان اين سرزمين را مورد شکنجه و تجاوز قرار ميدهند، بر 
فرمانده نيروهای انتظامی تهران مثل تمام فرماندهان نيروهای قهريه . ميخواست

زيرا . ی رژيم واليت، طلبه ای ست که لباس و ينيفورم نظامی به تن کرده است
که آنها در پاسخ به مطالبات آيت اهللا ها و حجت االسالم های دولتی و حوزه ای، 

مثل فرشته مقرب، آيت اهللا احمد جنتی، دبير شورای نگهبان اسالمی، آيت اهللا 
مکارم شيرازی، يکی از مراجع با اعتبار و پرنفوذ تقليد قم، و ائمه های ی 

جمعه، است که با ابزار خشم و خشونت مبادرت به حفظ نظم و مقررات حجاب 
آقای فرمانده ميپندارد که ميتواند اعمال پليد نيروهای انتظامی را بر ضد . ميکند

نيروهای انتظامی . مردم توجيه نمايد »نواميس«مردم به بهانه دفاع از مطالبات و 
و قضايی که زنان را بجرم بدحجابی مورد آزار و تحقير قرار ميدهند، نميتوانند 

 . آنها غالمان بارگاه واليت هستند، نه ملت. خدمتگزار مردم باشند
مسجد اعظم قم، از  آيت اهللا مکارم شيرازی، در جلسه درس اخالق خود در 

گسترش مفاسد اخالقی ابراز نگرانی ميکند و دولت را متهم به کوتاهی و عدم 
 : وی خبر ميدهد که. توجه به امر بسيار حساس و خطير حجاب و عفاف ميکند

حجابی، نظام را  ريزی شده قـصـد دارنـد بـا رواج بـی  بعضی به صورت برنامه«
حجابی تنها يک مسئله ساده  کنند و نبايد فراموش کنيم که مسئله بی تـضـعـيـف 

 ١۶آفتاب يزد، پنج شنبه، (  . دهد نـيـست بلکه کل نظام را تحت تأثير قرار می
  »).٨٩ارديبهشت 

بدرستی روشن نيست که آقای آيت اهللا مکارم شيرازی، نگران قدرت است و يا 
دل واپس دين؟ نگران اخالق است و يا سياست؟ او از عالم غيب است که خبر از 

مرجع تقليد که نيازی به ارئه ی سند و يا . توطئه تضعيف رژيم دين را ميدهد
آيا سخنان آقای آيت اهللا بدان معنا است که اگر . توصيحی برای اداعای خود ندارد

زنان بتوانند بر حسب اراده و ميل خود، بپوشند و خود را آرايش دهند، بنيان نظام 
 واليت را بلرزه مياندازند؟ شايد برقی که از موها و يا چهره و اندام زنان 
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آيا می «جهت تاييد پاسخ های تلويحی فوق است، زيرا هنگامی که شما می پرسيد 
توان وزن طبقاتی کارگران و زحمتکشان را در متن همين جنبش تقويت کرد؟ 

  »آری يا نه؟ چرا، چگونه و با چه شرايطی؟
در واقع داريد تلويحا می گوييد که اين جنبش از طبقه کارگر و زحمتکش تشکيل 

و خود . نشده است يا، دست کم، طبقه کارگر در اين جنبش وزن چندانی ندارد
چه نيروهايی «همين نوع نگاه به طبقه کارگر پاسخ بخش اول اين پرسش يعنی 

چرا که وقتی شما به طور سلبی تاييد می کنيد . را نيز در بردارد »کارگر هستند؟
که اين جنبش، کارگری نيست يا طبقه کارگر در آن وزن چندانی ندارد، در واقع 

هنگامی که از يک سو به . داريد به طور اثباتی کارگر را تعريف می کنيد
اکثريت افراد تشکيل دهنده جنبش جاری نگاه می کنيم و، از سوی ديگر، می 

بينيم که سئوال کننده به طور تلويحی اين افراد را کارگر نمی داند، ناگزير به اين 
نتيجه می رسيم که البد از نظر سئوال کننده کارگر صرفا کسی است که داس يا 

و اين نظر درباره کارگر نيز . چکش در دست دارد و دست او نيز پينه بسته است
رايج  »چپ«همان نظری است که سال ها در احزاب و سازمان ها و گروه های 

از همين زاويه به کارگر نگاه می  »چپ«بوده و حتی هم اکنون نيز بخشی از اين 
: خود را در پرسش پنجم نيز نشان می دهد  »چپ«گرايش سئوال کننده به . کند
حاشيه ای بوده است؟ چگونه ) دست کم تا کنون(چرا نقش چپ در جنبش کنونی «

در اين سئوال، در . »می توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت کرد؟
در جنبش  »چپ«واقع پرسشگر نگرانی يا نارضايتی خود را از حاشيه ای بودن 

جاری بيان می کند و از پاسخ دهنده می خواهد برای رفع اين مشکل راه حل 
نکته نهفته در اين پرسش آن است که طوری طراحی شده که پاسخ . ارائه دهد
در نگرانی و نارضايتی پرسشگر در مورد  -چه بخواهد و چه نخواهد  -دهنده را

چرا بايد چنين باشد؟ چرا من پاسخ دهنده . سهيم می کند »چپ«حاشيه ای بودن 
به اين سئوال لزوما بايد در اين نگرانی پرسش کننده سهيم باشم؟ تنها پاسخی که 

  »چپ«پرسشگر می تواند به اين سئوال من بدهد اين است که او گرايش به 
البته اين حق پرسشگر . مخاطبان خود از جمله من را پيش فرض گرفته است

 »چپ«است که بخواهد فقط کسانی را مخاطب پرسش هايش قرار دهد که به 
 »چپ«اما در اين ميان گناه مخاطبی که نه تنها به اين . گرايش داشته باشند

گرايش ندارد بلکه سال هاست دارد آن را نقد می کند، چيست؟ بديهی است که بی 
اطالعی احتمالی پرسشگر در اين مورد را نمی توان گناه مخاطب پرسش به 

اما با توجه به ساختار کلی و نوع طراحی پرسش های ديگر، . شمار آورد
توضيح اين مسئله با بی اطالعی احتمالی پرسشگر نوعی فروکاستن و کم بها 

دادن به علت اصلی آن و، به زبان صريح تر، خود را به کوچه علی چپ زدن 
ممکن است بگوييد که به هرحال ساختار سئوال ها طوری نيست که منتقد . است

به سخن ديگر، سئوال راه پاسخ را بر . نتواند به آن ها پاسخ دهد »چپ«جريان 
. نبسته است و آنان نيز می توانند به آن پاسخ دهند »چپ«روی منتقدان جريان 

تنها پس از نقد  »چپ«اما تمام بحث من در اينجا اين است که يک منتقد جريان 
به عبارت ديگر، . مضمون و ساختار اين پرسش می تواند به آن پاسخ دهد

بسته است و  »چپ«پرسشگر اتفاقا راه پاسخ را بر روی پاسخ دهنده منتقد جريان 
اين پاسخ دهنده منتقد است که در واقع مجبور می شود برای پاسخ به آن ابتدا راه 
پاسخ را باز کند، يعنی ساختار و مضمون پرسش را نقد کند، همان کاری که من 

بنابراين، مشکل اساسی ساختار و مضمون پرسش شماره پنج . االن دارم می کنم
اين سئوال . نيز همان است که در مورد پرسش های پيش از آن به آن اشاره کردم

نيز مانند سئوال های ديگر به گونه ای طراحی شده که از پاسخ دهنده می خواهد 
يک شاهد ديگر بر اين . پاسخ مطلوب و مورد نظر پرسشگر را به سئوال را بدهد

با تجربه ای که از انقالب بهمن «: مدعا، پرسش ششم يعنی آخرين پرسش است 
داريم و درس هايی که از شکست آن فراگرفته ايم، برای آن که جنبش کنونی 

اين پرسش حاوی اين معنای رايج . »مردم به شکست نينجامد چه می توان کرد؟
آن را  »چپ«است که انقالب بهمن به اين علت شکست خورد که  »چپ«در 

به جای رهبری  »چپ«البته برخی از گروه ها و سازمان های ( رهبری نکرد 
سخن می گفتند و می گويند، اما کامال روشن  »رهبری طبقه کارگر«از »چپ«

). خودشان است »طبقه کارگر«بود و کماکان روشن است که منظورشان از 
را از  »چپ«حال، برای آن که جنبش کنونی به آن سرنوشت دچار نشود بايد 

حالت حاشيه ای آن درآورد يا،دست کم، وزن و نقش آن را در اين جنبش تقويت 
به اين ترتيب، می بينيم که پرسش ششم به طور تلويحی و آن گونه که . کرد

 . مطلوب و مورد نظر پرسشگر است در پرسش پنجم پاسخ داده شده است
من برای پاسخ دادن به پرسش های شما ابتدا می بايد آن ها را نقد می کردم يا در 
واقع، به زبان ساختارشکنان، می بايد ساختار مهندسی شده و ايدئولوژيک آن ها 

فقط با شکستن اين ساختار می توانستم . را می شکستم تا بتوانم به آن ها پاسخ دهم
اکنون و پس از اين . آزادی الزم برای پاسخ دادن به سئوال های شما را پيدا کنم

 نقد احساس می کنم اين آزادی را به دست آورده ام و می توانم پرسش های شما 

يکديگر به مشام ميرسد، رژيم واليت سخت دست پاچه شود و از سر نگرانی با 
ابزار قيد و بند حجاب عرصه را بر تمامی جامعه تنگ نموده و همچون نيرويی 

چرا که رژيم واليت در زير . اشغالگر به تنبيه و مجازات دستجمعی بپردازد
حجاب تنها چهره و اندام زنان را پنهان نميکنند بلکه به مراتب اولی تضادها، 

حجاب . خصومت ها، اختالفات و کثرت و گوناگونی درون جامعه را پنهان ميکند
تحت نظم و انضباط حجاب جامعه . تظاهری ست به وحدت و يگانگی و يکتايی

بازتابی از توحيد الهی ميشود، وحدتی البته تحميلی و اجباری که نه تنها به 
بعبارت . اسارت و بندگی زنان ميانجامد، بلکه به حقارت و خواری مردان نيز

ديگر، حجاب اجباری، تنها اجحاف و ستم در مورد زنان نيست، بلکه انکار 
برقراری نظم و انضباط . ابتدايی ترين حق و حقوق و آزادی ذاتی انسانی ست

حجاب با ابزار خشم و خشونت و بيرحمی، تقليل انسان است به حيوانی مطيع و 
اين شيوه ی نگريستن به . سر بزير که سرنوشت محتوم خود را پذيرفته است

اهللا از مرتبت انسانی انسان، از . انسان البته ريشه در نگرشهای قرآنی دارد
اهللا انسان ها را بنده و رعيت خود . توانايی اليتناهی او برای کمال ناآگاه ست

نگاه نظام واليت نيز به ملت و مردم ايران هماهنگ با نگاه اهللا . بشمار ميآورد
. ولی فقيه و واليتگران همه به مردم ايران همچون رعيت و بنده مينگرند. است

نه ميتوانند مستقل و خودمختار باشند و نه متعقل و . آنها را مقلد و نادان می بينند
رهايی از احکام الهی و رسيدن به استقالل و آزادی، واليت پيشگان . خردورز

 . برآنند که انسان را به توحش ميرساند نه به کمال
 

اما نگرانيهای آيت اهللا های دولتی و حوزه ای در باره تمايالت رهايی بخش از 
آنها خوب ميدانند که حجاب آن حلقه ی . قيد و بند حجاب چندان هم نابجا نيست

ضعيفی است که زنجير اسارت و بندگی در آن نقطه پاره پاره شده و سبب رهايی 
چه سعادتمند بوديم که اين واقعيت به يک آگاهی همگانی تبديل . جامعه ميشود

 . ميشد، تنها در چنين صورتی ست که ميتوانيم بسوی آزادی گام برداريم
 

 درباره جنبش جاري 
 پاسخ به پرسش های نشريه آرش 

 محسن حکيمی 
 

 : اخبار روز
داليل و خصلت اصلی اين جنبش و شکل گيری و دوام آن را چگونه می توان . ١

 توضيح داد؟ 
 ترکيب طبقاتی جنبش کنونی را چگونه ارزيابی می کنيد؟  –٢
آيا شکل گيری يک جنبش ضد ديکتاتوری به نفع کارگران و زحمتکشان  – ٣

است يا فقط در صورتی به نفع آنهاست که با خواست ها و رهبری آنها شروع 
 شود؟ 

چه نيروهايی کارگر هستند؟ و آيا می توان وزن طبقاتی کارگران و  -۴
زحمتکشان را در متن همين جنبش تقويت کرد؟ آری يا نه؟ چرا، چگونه و با چه 

 شرايطی؟ 
حاشيه ای بوده است؟ ) دست کم تاکنون ( چرا نقش چپ در جنبش کنونی  -۵

 چگونه می توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت کرد؟ 
با تجربه ای که از انقالب بهمن داريم و درس هايی که از شکست آن  -۶

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

اميدوارم اين حق و اجازه را به من بدهيد که پاسخ به پرسش های شما را با نقد 
اين پرسش ها آغاز کنم، چراکه مضمون، نحوه طرح و ترتيب چيدن پرسش های 
شما به گونه ای است که نشان می دهد خود شما از قبل به طور تلويحی به آن ها 

داليل و «: در اولی پرسيده ايد . در سه پرسش نخست دقت کنيد. پاسخ داده ايد
خصلت اصلی اين جنبش و شکل گيری و دوام آن را چگونه می توان توضيح 

ترکيب طبقاتی جنبش کنونی را چگونه «: پرسش دوم هم اين است . »داد؟
آيا شکل گيری يک «: و باالخره در سومی پرسيده ايد . »ارزيابی می کنيد؟

جنبش ضدديکتاتوری به نفع کارگران و زحمتکشان است يا فقط در صورتی به 
وفتی به ويژه در . »نفع آن هاست که با خواست ها و رهبری آن ها شروع شود؟

پرسش سوم دقت کنيم و آن را در کنار دو پرسش ديگر بگذاريم، به راحتی می 
توانيم پی ببريم که، از نظر پرسشگر، اوال خصلت اصلی اين جنبش ضديت با 

ديکتاتوری است، ثانيا ترکيب طبقاتی آن غيرکارگری است و، ثالثا، با آن که نه 
خواست ها و نه رهبری اين جنبش هيچ يک متعلق به طبقه کارگر نيست، اما 

 پرسش چهارم نيز در . نفس همين جنبش ضدديکتاتوری به سود کارگران است
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همان گونه که مارکس می گويد، اگر ذات و نمود . وظيفه آگاهی يا علم همين است
بنابراين، اگر بخواهم . کامال برهم منطبق بودند، علم به امری بيهوده تبديل می شد

اين قسمت را خالصه کنم بايد بگويم جنبش اعتراضی کنونی جنبشی است 
ضدسرمايه داری که ضديت با ديکتاتوری فقط يک بعد از آن را تشکيل می دهد 

دوام تا کنونی اين جنبش نيز به علت عمق ضديت آن با جهنم . و نه همه آن را
 . سرمايه داری ايران است

 
روشن است که کارگران به . ترکيب طبقاتی جنبش جاری، غيرکارگری نيست -٢

اما اين امر . صورت متشکل و با هويت طبقاتی شان در اين جنبش شرکت ندارند
به جرات و با قطعيت می توان . ابدا به معنی غيرکارگری بودن اين جنبش نيست

گفت که اکثر شرکت کنندگان در اين جنبش، کارگر هستند، کارگر به معنای 
اين ادعا را می توان هم به لحاظ نظری اثبات کرد و هم با . فروشنده نيروی کار

به لحاظ نظری، نمی توان جامعه ايران را سرمايه . مشاهدات عينی نشان داد
. داری دانست اما اکثريت جمعيت آن را ابواب جمعی طبقه کارگر به شمار نياورد
نفس همين که می پذيريم جامعه ايران، سرمايه داری است به معنی پذيرش اين 
نکته است که اکثريت جمعيت اين جامعه را فروشندگان نيروی کار تشکيل می 

بر مفهوم فروشنده نيروی کار به عنوان مفهوم دربرگيرنده تمام کارگران . دهند
اعم از مولد و غيرمولد تاکيد می کنم تا در عين حال ديدگاهی را که کارگر را در 

کارگر صرفا کسی نيست که با . کارگر مولد خالصه می کند نقد کرده باشم
فروش نيروی کارش به طور مستقيم برای کارفرمای کارخانه دار يا مزرعه دار 

کسانی نيز که در بيمارستان ها، . يا بسازوبفروش ارزش اضافی توليد می کند
مدارس، دانشگاه ها، سازمان های آب وبرق و گاز و مخابرات و ديگر سازمان 

ها و وزارتخانه های دولتی، شرکت ها و آژانس های حمل و نقل اعم از مسافری 
و باری، سازمان های شهرداری و شرکت های نظافتی، انبوه عظيم فروشگاه 

نيروی کارشان را  »خدمات«های بزرگ و کوچک و به طور کلی در بخش 
و اتفاقا در اکثر جوامع سرمايه . برای امرار معاش می فروشند، کارگر هستند

در ايران  »جنبش سبز«که طرفداران  -داری جمعيت اين بخش از طبقه کارگر
از  -آن را به سود خود مصادره کنند!) ؟(»طبقه متوسط«می کوشند تحت عنوان 

حال اگر به اين تصوير از طبقه کارگر، يعنی . جمعيت کارگران مولد بيشتر است
به ميليو ن ها کارگر شاغل در بخش های صنعت و ساختمان و کشاورزی و 

خدمات، ميليون ها بيکار، ميليون ها دست فروش سر چهار راه ها و کنار خيابان 
ها و ميليون ها زن خانه دار را اضافه کنيم، خواهيم ديد که اوال طبقه کارگر چه 

جمعيت عظيمی را تشکيل می دهد و، ثانيا، اين جمعيت عظيم، به ويژه در 
جهنمی چون ايران که بی حقوقی مطلق در آن بيداد می کند، چه پتانسيل عظيمی 

شروع انفجارگونه اين . از اعتراض به سرمايه داری را در خود نهفته دارد
خرداد امسال و تداوم رشديابنده و راديکال آن را تنها با ضديت  ٢٣اعتراض در 

بنيادين کارگران معترض به نظام سرمايه داری می توان توضيح داد، نه با عامل 
بسياری از ( نه چندان مهمی چون دزديده شدن رای شرکت کنندگان در انتخابات 

مسئله تقلب در ). معترضان خيابانی اساسا در انتخابات شرکت نکرده بودند
انتخابات صرفا محمل و منفذی برای بالفعل شدن اين پتانسيل عظيم اعتراض به 

درمورد مشاهدات و مستندات . سرمايه داری و دولت استبدادی نگهبان آن بود
در همان ماه های . عينی نيز فکر می کنم اشاره به موارد زير کفايت می کند

نفره از اسامی و  ٨٠٠نخست شکل گيری جنبش و شروع دستگيری ها، فهرستی 
مشخصات دستگيرشدگان منتشر شد که اکثريت مطلق آن ها را ديپلم ها و فوق 

با فرض . ديپلم ها و ليسانس ها و حتی فوق ليسانس های بيکار تشکيل می داد
تعريفی که در باال از کارگر به دست دادم، فکر نمی کنم کسی بتواند منکر کارگر 

عالوه بر اين، اکنون ديگر با توجه به جمعيت وسيعی . بودن چنين افرادی بشود
که از دانشجويان که يا در زندان به سر می برند و يا موقتا آزاد شده اند تا دوباره 
به زندان برگردند، نمی توان منکر حضور گسترده و فعاالنه دانشجويان در اين 

اگر اساسا آينده  -بی هيچ ترديدی، بخش عمده اين دانشجويان در آينده . جنبش شد
جزء فروشندگان نيروی کار خواهند بود و چه بسا همين االن و  -ای داشته باشند 

الاقل  -به عنوان دانشجو نيز برای امرار معاش مجبور به فروش نيروی کار خود
و سرانجام اين که نمی توان از مشاهدات و . هستند -به صورت پاره وقت 

مستندات عينی مربوط به طبقه کارگر ايران سخن گفت اما به يک تغيير کيفی 
واقعيت اين است که به . مهم در بافت اين طبقه در ده بيست سال اخير اشاره نکرد

علت هجوم و اعمال فشار بيش از پيش سرمايه به اکثريت ساکنان جامعه بخش 
هايی از شهرنشينان تحصيل کرده که زمانی وضع نسبتا مرفهی داشتند و جزء 

اقشار ميانی جامعه به حساب می آمدند اکنون به درون طبقه مزدبگير رانده شده 
اکنون ديگر به جای کارگرانی با . اند و بخشی از اين طبقه را تشکيل می دهند

صاحب ايران (دستان پينه بسته و چهره های آفتاب سوخته که زمانی مثال خيامی 
 با اتوبوس از روستاهای دور و نزديک می آورد و يک پايشان در ) ناسيونال

 . را، آن گونه که خود می خواهم و نه آن گونه که شما خواسته ايد، پاسخ گويم
 
جنبشی است عليه آن چيزی . جنبش جاری جنبشی صرفا ضدديکتاتوری نيست -١

به اين معنا، البته . که ديکتاتوری برای بقا و دوام آن اعمال می شود
اما آنچه ديکتاتوری برای بقا و دوام اش اعمال می شود . ضدديکتاتوری هم هست

همان رابطه اجتماعی برخاسته از اعماق جامعه است که کمر اکثريت مطلق 
اين رابطه همان . اگر نگوييم شکسته است -ساکنان جامعه زير بار آن خم شده 

بنابراين، جنبش کنونی جنبشی . رابطه خريد و فروش نيروی کار يا سرمايه است
اما اين ضديت فقط و فقط يک . است عليه اين رابطه، جنبشی ضدسرمايه داری

تا آنجا که به جنبه خودآگاهانه ضديت با سرمايه داری . ضديت خودانگيخته است
مربوط می شود حتی يک مولکول ضدسرمايه داری هم در اين جنبش نمی توان 

. سهل است، اين جنبش حتی شعارهای سرمايه دارانه هم بر زبان می آورد. يافت
اما اين که اين جنبش نه تنها ضديت خود را با رابطه خريد و فروش نيروی کار 

بر زبان نمی آورد بلکه اتفاقا زير پرچم بخشی از طرفداران و نگهبانان اين 
رابطه رفته است و مستاصل و درمانده سخنان و شعارهای آنان را بر زبان می 

علت . آورد سر سوزنی از واقعيت ضدسرمايه داری اين جنبش نمی کاهد
ضدسرمايه داری بودن اين جنبش نيز همانا سرمايه داری بودن جامعه ايران 

هر آن کس که جامعه ايران را به معنای واقعی کلمه سرمايه داری يعنی . است
جامعه مبتنی بر استثمار کار مزدی بداند نمی تواند جنبش اعتراضی جاری را 

در اين جامعه، تمام مصائب و سيه روزی هايی که . ضدسرمايه داری نداند
اکثريت مطلق انسان ها را به جنب و جوش اعتراضی واداشته است، از مصائب 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همچون فقر و بيکاری و گرسنگی و بی خانمانی 

و بی خويشتنی و اعتياد و فحشا و دزدی و قتل و فساد و تبعيض و خشونت و 
جنگ و بی سوادی و بی فرهنگی و زن ستيزی و مردساالری و خرافه پرستی 

گرفته تا بی حقوقی ها و گرفت و گيرهای سياسی و سرکوب و کشتار و خفقان و 
زندان و استبداد دينی و شالق و شکنجه و تجاوز جنسی و سنگسار و قصاص و 

قطع دست و پا و درآوردن چشم و اعدام با جرثقال همه و همه يا مستقيما از 
رابطه خريد و فروش نيروی کار سرچشمه می گيرند و يا به تبع اين رابطه و 

جنبش . ويژگی های آن در جامعه ايران وجود دارند و به بقای خود ادامه می دهند
کنونی جنبشی است عليه تمام اين مصائب و سيه روزی ها، که اکنون ديگر کارد 

اما چرا اين جنبش عليه تمام اين . را به استخوان اکثريت افراد جامعه رسانده است
مرگ "و حتی نه " (مرگ بر ديکتاتور"مصائب فرياد نمی کشد و حداکثر شعار 

سر می دهد؟ به نظر من، مهم ترين عاملی که باعث می شود ") بر ديکتاتوری
يک جنبش ضدسرمايه داری خود را به صورت يک جنبش صرفا ضدديکتاتوری 

سرمايه . نشان دهد همانا خود نظام سرمايه داری و جريان های مدافع آن است
داری يک دنيای وارونه است و به همين دليل در تمام رسانه هايش همه چيز به 

تمام ثروت جامعه را کارگران توليد می کنند، . صورت وارونه منعکس می شود
اما در نظام سرمايه داری اين مسئله به گونه ای نشان داده می شود که گويا اگر 

رابطه خريد و فروش نيروی . سرمايه دار نباشد کارگران از گرسنگی می ميرند
کار است که کمر کارگران را شکسته و تسمه از گرده آنان کشيده است، اما 

اصالح طلبان نظام سرمايه داری از هزار طريق در کله کارگران فرو می کنند 
. که گويا علت فقر و فالکت و استبداد و خفقان، صرفا ديکتاتوری ولی فقيه است

بنابراين، اين خود نظام سرمايه داری و عمله و اکره آن است که جنبش 
همان . ضدسرمايه داری جاری را جنبشی صرفا ضدديکتاتوری نشان می دهد

گونه که مذهب، مخلوق ذهن انسان ها را خالق آن ها می نماياند، در نظام سرمايه 
داری ايران نيز اعتراض به کل موجوديت اين نظام اعتراض به صرف واليت 

رابطه ضديت با سرمايه داری و ضديت با ديکتاتوری مثل . فقيه نمايانده می شود
همان طور که آنچه نمود می يابد نه تنها تمام ذات نيست . رابطه ذات و نمود است

بلکه گاه حتی نقيض آن است، ضديت با ديکتاتوری نيز نه فقط حاوی تمام ضديت 
با سرمايه داری نيست بلکه می تواند به نقيض ضديت با سرمايه داری تبديل 

سر می دهد  »مرگ بر ديکتاتور«بديهی است که وقتی يک کارگر شعار . شود
منظورش مرگ ديکتاتوری سرمايه و مرگ آن رابطه اجتماعی است که او را به 

در واقع  »مرگ بر ديکتاتوری«به بيان ديگر، او با گفتن . روز سياه نشانده است
اما در مورد سرمايه دار يا نماينده . »مرگ بر سرمايه داری«دارد می گويد 

. سر می دهد اصال چنين نيست »مرگ بر ديکتاتوری«سرمايه داری که شعار 
را نه برای نابودی سرمايه داری بلکه،  »مرگ بر ديکتاتور«اصالح طلبان شعار 

اينجاست که ضديت با . کامال برعکس، برای حفظ سرمايه داری سر می دهند
ديکتاتوری به پرده ساتری برای پوشاندن ضديت کارگران با سرمايه داری تبديل 

وظيفه يک فعال جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر اين است که اين . می شود
پرده ساتر را کنار بزند و ذات ضدسرمايه داری جنبش کنونی را از پس نمود 

 در واقع، . ضدديکتاتوری آن بيرون بکشد و در مقابل چشمان کارگران بگيرد
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هيچ نشانی از آن وجود  »آرش«مضمونی که متاسفانه در سراسر پرسش های 
 . ندارد

 
در متن يک جنبش صرفا ضدديکتاتوری به رهبری بخشی از طبقه سرمايه  -۴

نه تنها نمی توان وزن طبقاتی کارگران را تقويت کرد ) »اصالح طلبان«(دار 
بلکه هرگونه تالشی در اين زمينه هيچ نتيجه ای جز ريختن آب به آسياب سرمايه 

تقويت وزن طبقاتی کارگران در جنبش جاری در گرو برهم زدن . داری ندارد
متن صرفا ضدديکتاتوری و شکستن ساختاری است که صرفا دموکراسی سياسی 

بديهی است که استقرار دموکراسی . و برابری در پيشگاه قانون را مطالبه می کند
سياسی و برابری در پيشگاه قانون در چهارچوب موجوديت نظام سرمايه داری 

اما، همان گونه که در باال اشاره . برای طبقه کارگر ايران گامی به پيش است
کردم، اين يک سراب است و هيچ بخشی از طبقه سرمايه دار ايران قادر به چنين 

در ايران، حتی کمترين دموکراسی سياسی نيز . کاری نبوده، نيست و نخواهد بود
فراخواندن کارگران به . در گرو مبارزه ضدسرمايه داری طبقه کارگر است

مبارزه برای دموکراسی سياسی بدون دست زدن به ساختار سرمايه داری ايران 
هيچ چيز نيست جز دادن آدرس غلط به کارگران و به بيراهه کشاندن مبارزه 

اين را هم تاريخ معاصر جامعه ايران نشان می دهد و هم . ضدسرمايه داری آنان
پس، برای تقويت نيروی طبقه کارگر در . می توان به لحاظ نظری اثبات کرد

جنبش جاری بايد آن را به يک جنبش آگاهانه ضدسرمايه داری و خواستار 
تبديل ) برابری در عرصه نان، نه فقط در پيشگاه قانون(دموکراسی اجتماعی 

کارگران می توانند اين کار را بکنند، به شرط آن که حضور پراکنده و . کرد
انفرادی خود در اين جنبش را به حضوری اوال متشکل و صدالبته شورايی و 

منشور مطالبات «رجوع کنيد به (ثانيا با پرچم مطالبات پايه ای ضدسرمايه داری 
که توسط کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری  »پايه ای طبقه کارگر ايران

و ثالثا با چشم انداز الغای کارمزدی يعنی افق درهم شکستن ) ارائه شده است
 . ستون فقرات جامعه سرمايه داری تبديل کنند

 
در جامعه ايران، صرف نظر از آن بخش از آن  »چپ«وضعيت حاشيه ای  -۵

که معلول سرکوب خونين توسط رژيم های شاه و جمهوری اسالمی است، همان 
در جامعه ايران نه  »چپ«. مستحق اش بوده است »چپ«چيزی است که اين 

فقط در جنبش کنونی بلکه جز در مقاطعی گذرا، که آن هم معلول شرايط خاص 
. داخلی و بين المللی بوده است، در طول تاريخ خود هميشه در حاشيه بوده است

تا آنجا که به . است »چپ«علت اين حيات حاشيه ای نيز ماهيت رفرميستی اين 
. ايران هيچ گاه ضدسرمايه داری نبوده است »چپ«اين ماهيت مربوط می شود، 

بلشويسم يا (از کمونيسم روسی سرچشمه گرفت و کمونيسم روسی  »چپ«اين 
بنابراين، . نيز چيزی نبود جز سرمايه داری دولتی در پوشش سوسياليسم) لنينيسم

. ايران از همان آغاز سرمايه داری دولتی بود »چپ«افق و هدف نهايی مبارزه 
تا آنجا که به . و اين نيز چيزی جز اصالح سرمايه داری ايران نبود و نيست

مبارزه ضدسرمايه داری طبقه کارگر مربوط می شود، فرقی نمی کرد و نمی کند 
که اين اصالح طلبی از طريق خزيدن به قدرت و به شيوه مسالمت آميز انجام 

يا به ضرب مبارزه مسلحانه چريکی ) آن گونه که حزب توده انجام می داد(گيرد 
آن گونه که چريک های فدايی خلق عمل می (و از طريق سرنگونی رژيم سياسی 

متحقق شود نه برچيدن  »چپ«در هر حال، آنچه قرار بود توسط اين ). کردند
بساط سرمايه و الغای کارمزدی بلکه سرمايه داری دولتی بود که لباس 

در اينجا وارد اين بحث فرعی نمی شوم که . سوسياليسم بر آن پوشانده شده بود
که به اردوگاه به اصطالح سوسياليسم وابسته بود از موضع  »چپ«بخشی از اين 

رعايت منافع اين اردوگاه برای سرمايه داری دولتی مطلوب خود بيشتر جنبه 
جمهوری دموکراتيک «قائل بود و بخش ديگر آن با مطالبه  »ضدامپرياليستی«

و سرنگونی طلبی ضدرژيمی را نيز به  »راديکاليسم«رنگ و لعاب  »خلق
در هر حال، هدف نهايی اين . خود اضافه می کرد »ضدامپرياليستی«مبارزه 

در سال های . استقرار سرمايه داری دولتی در پوشش سوسياليسم بود »چپ«
توسط بخشی از درون آن نقد شد، اما نه از موضع  »چپ«، اين ۵٧انقالب 

اين بخش از . بودن آن »خلقی«ضدسرمايه داری بلکه از موضع مخالفت با 
به جای خلق، طبقه کارگر را نشاند اما نه برای برانداختن نظام سرمايه  »چپ«

بعدها نيز پس از فروپاشی . داری بلکه برای استقرار همان سرمايه داری دولتی
سرمايه داری دولتی در شوروی نقد الکن و ناتمام خود از اين سرمايه داری 

 -دولتی را به دوران پس از لنين محدود کرد و به اين ترتيب نشان داد که خود نيز
کماکان دارد  -به عنوان هدف نهايی طبقه کارگر  »لغو کار مزدی«به رغم بيان 

انشعاب های بعدی . برای همان سرمايه داری دولتی نوع لنينی مبارزه می کند
نيز، که البته از بخش عتيق آن پيشرفته تر بود و هست، هيچ  »چپ«اين بخش از 

 کدام به فراسوی سرمايه داری دولتی نرفتند و در همان چهارچوب درجا زدند و 

روستا و پای ديگرشان در شهر بود، کارگرانی تحصيل کرده و جوان و دارای 
خاستگاه کامال شهری نشسته اند که در حالی که دارند شاسی خودروها را نقطه 

جوش می زنند هدفون موبايل هايشان را به سر بسته اند و دارند آواز مايکل 
بی شک، اينان نسبت به کل جمعيت طبقه . جکسون و جنيفر لوپز گوش می دهند

و نيز حتی همين ها، که به هرحال در قياس با . کارگر ايران در اقليت هستند
ساير بخش های طبقه کارگر پيشرو محسوب می شوند، اغلب به منافع طبقاتی 
. خويش آگاهی ندارند و تحت تاثير القائات سرمايه داری اصالح طلبانه قراردارند

اما به هيچ وجه نمی توان منکر تفاوت آن ها با کارگران بيسواد يا کم سواد 
روستايی از نظر قابليت های کسب آگاهی طبقاتی و نيز تحرک سياسی در مورد 

بخش عمده کارگرانی . مسائل سياسی جامعه از جمله جنبش اعتراضی جاری شد
که در روزهای تظاهرات خيابانی پس از اتمام کار روزانه به صورت فردی 

خود را به خيابان های مرکزی تهران می رسانند تا در تظاهرات شرکت کنند از 
 . اين دست کارگران هستند

 
ضديت با . ضديت صرف با ديکتاتوری لزوما به نفع کارگران نيست -٣

ديکتاتوری فقط و فقط هنگامی به نفع کارگران است که از زاويه ضديت با 
آن ضديت با ديکتاتوری که منجر به تحکيم سرمايه . سرمايه داری مطرح شود

داری شود نه تنها کوچک ترين نفعی برای کارگران ندارد بلکه کامال به زيان آن 
اين امر، يعنی تقليل يک جنبش ضدسرمايه داری به جنبشی صرفا . ها است

توانست با موفقيت آن را  ۵٧ضدديکتاتوری، همان کاری است که رهبری انقالب 
انجام دهد و صدالبته تالش ضدکارگری و يکسره سرمايه دارانه حزب توده با 

اش نقش مهمی در اين پيروزی طبقه سرمايه  »جبهه واحد ضدديکتاتوری«شعار 
مرگ «روحانيت به رهبری خمينی البته شعار . دار و شکست طبقه کارگر داشت

اما همين که آن را به ناگزير . را زير فشار از پايين جنبش پذيرفت »بر شاه
پذيرفت، بسيار هوشمندانه و مدبرانه آن را به شعاری برای از ميان به در کردن 

مبارزه ضدسرمايه داری طبقه کارگر و بدين سان حفظ نظام سرمايه داری از 
از سوی ديگر، طبقه کارگر نيز، که به طور . گزند اين مبارزه تبديل کرد

خودانگيخته با نظام سرمايه داری سلطنتی مبارزه می کرد، تحت القائات خود 
با کوبيدن  »چپ«همين نظام و نيز روحانيت و احزاب و گروه ها و سازمان های 

بر طبل مبارزه صرفا ضدديکتاتوری به سينه زن و سياهی لشکر جناح روحانی 
هم اين جناح از طبقه سرمايه دار و هم طبقه . و بازاری طبقه سرمايه دار بدل شد

سر می دادند، اولی کامال آگاهانه و برای  »مرگ برشاه«کارگر هر دو شعار 
حفظ نظام سرمايه داری و دومی يکسره نا آگاهانه و سرشار از اين توهم 

ويرانگر و تاسف بار که گويا دارد برای برچيدن نظام سرمايه داری مبارزه می 
در راستای همين تقليل جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر به جنبشی . کند

صرفا ضدديکتاتوری، يکی از القائات اپوزيسيون بورژوايی، از جمله 
، که به درون کارگران برده می شد دموکراتيزه کردن نظام »چپ«اپوزيسيون 

گفته می شد که سرمايه داری دموکراتيک به سود کارگران . سرمايه داری بود
است، زيرا توان مادی و فکری کارگران را تقويت می کند و همين امر نيروی 

اگرچه حتی در آن . کارگران را برای مبارزه با سرمايه داری افزايش می دهد
زمان نيز برای کارگران آگاه روشن بود که اين فريب است، اما تجربه انقالب 

با قاطعيت بی چون و چرا بر اين توهم ضدکارگری خط بطالن کشيد و يک  ۵٧
بار ديگر نشان داد که طبقه کارگری که فاقد افق مبارزه خودآگاهانه با سرمايه 
داری باشد و به زير پرچم اين يا آن بخش از طبقه سرمايه دار برود نه فقط از 
توان مادی و فکری الزم برای مبارزه با سرمايه داری برخوردار نخواهد شد 

اکنون . بلکه فقط و فقط زنجيرهای دست و پای خودش را محکم تر خواهد ساخت
نيز کسانی که به کارگران می گويند صرف مبارزه ضدديکتاتوری بدون مبارزه 

ضدسرمايه داری به سود کارگران است دارند مرتکب جنايت تحکيم و تقويت 
در . نظام سرمايه داری و بدين سان سالخی هر چه بيشتر طبقه کارگر می شوند

طول تاريخ مبارزه طبقه کارگر در سطح بين المللی، توان مادی و فکری اين 
اگر . طبقه هيچ گاه افزايش نيافته است مگر از طريق مبارزه با سرمايه داری

حتی در کمترين سطح چه رسد به افزايش توان مادی و  -قرار است اصالحی 
در وضعيت دوزخيان داغ لعنت خورده  -فکری برای مبارزه با سرمايه داری 

يعنی بردگان مزدی در ايران صورت پذيرد، اين امر جز با مبارزه عليه سرمايه 
مبارزه صرف با ديکتاتوری نه تنها منجر به اصالح وضعيت . متحقق نخواهد شد

کارگران نخواهد شد بلکه، برعکس، کارگران را به گوشت دم توپ طبقه سرمايه 
بنابراين، پاسخ من نه تنها برخالف مضمون . دار و دولت آن تبديل خواهد کرد

اين که جنبش (شق نخست پرسش است بلکه از مضمون شق دوم آن نيز 
 »با خواست ها و رهبری«ديکتاتوری فقط در صورتی به نفع کارگران است که 

خواست ها و «شروع مبارزه با . بسيار فراتر می رود) آنان شروع شود
 کارگران هنوز به معنی مبارزه ضدسرمايه داری طبقه کارگر نيست،  »رهبری
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بنابراين جنبش جديد صلح ، بايد اساسا  . بندی در هزينه ها يک ضرورت است
اين جنبش در زمينه ی ايجاد ارتباط بين . يک جنبش صلح و عدالتخواهی باشد

چيزهايی که از جامعه ی ما دريغ می شود، مانند خدمات عمومی، و مبارزه 
برای باز پس گرفتن پولی که از اين چرخه خارج می شود، و کاهش بودجه های 
نظامی و انتقال آن پول به بودجه ی آموزش، مراقبت های بهداشتی، و بازسازی 

بعضی چيزها در بودجه ی نظامی . های زيرساخت های اقتصادی فعال می شود
ما درباره ی : هست که نه تنها نبايد کاهش پيدا کند، بلکه در واقع بايد افزايش يابد

موضوعاتی مانند افزايش مزايای نظاميان بازنشسته و چگونگی خالصی يافتن 
بطورتاريخی قسمت انبوهی از . از مسئله ی سالح های هسته ای صحبت می کنيم

افزايش بودجه ی نظامی، صرف آزمايشگاه های سالح های هسته ای برای 
تحقيق و ايجاد سالح های هسته ای جديد شده است، در حالی که در واقع بايد 

صرف چگونگی نابودی بمب های اتمی و زمان کاهش ذخاير سالح های هسته 
 . اين چيزی است که دنيای امروزه به آن نياز دارد. ای بشود

گروه های زيادی در سطح محلی، به خصوص در جوامع رنگين پوستان و 
مهاجرين، هستند که همواره گرايش های شديد ضد جنگ عراق و اکنون 

افغانستان دارند، و همواره از برداشت شخصی و ديدی بسيار باز و روشن از 
سياست خارجی و تاثير سياست خارجی آمريکا برروی کشور و زندگی شهری 

بسياری از مردم به واسطه ی جنگ و اشغال کشورشان، و جنگ . بهره مند اند
اقتصادی ای که نتيجه ی سياست های خارجی آمريکاست، از کشورشان بيرون 

 . رانده شده اند
در اجتماعات رنگين پوستان ميزان بيکاری بسيار باالست و کاهش بودجه در 

سطح ملی و محلی برای آن ها بسيار ضربه زننده است، مردم درک می کنند که 
برای خدمت انسانی به پول بيشتری نيازاست و هزينه های عظيم نظامی، تلف 

برای مثال، نهادهای بسياری، مانند پروژه ی اولويت . کردن منابع مالی است
، نشان داده اند که هزينه کردن برای آموزش سه برابر هزينه ی )3(های ملی 

مک کين و اوباما هردو اين . پول در سيستم توليد جنگ افراز شغل می آفريند
پالتفرم را پيش می بردند که اتالف در بودجه ی نظامی وجود دارد و بارنی 

نماينده ی پارلمان دمکرات حدود يک سال پيش اعالم کرد که بدون ) 4(فرانک 
درصد بودجه ی  25تاثيرگذاری و تخريب روش اساسی امنيت ملی، می توان 

 . ارتش را کاهش داد
جنبش جديد صلح بايد فرايندی را شروع کند که نه تنها برای تغيير اولويت های 
بودجه فدرال فراخوان دهد، بلکه بايد خط به خط بودجه را بررسی کند و هدفش 
يافتن سيستم های توليد جنگ افزاری باشد که به دليل اضافه هزينه و سودجويی 
از جنگ شکل گرفته اند و بايد هزينه ی آن ها کاهش يابد و همزمان در مناطقی 

که اين پيگيری موجب کاهش شغل در آنجا می شود، با نمايندگان کنگره ی در آن 
در چهل و دو ايالت توليد  22برای مثال هواپيماهای اف . محدوده همکاری کنند

سال گذشته اين واقعيت را روشن کرد که وقتی  22می شوند، و هواپيماهای اف 
بودجه ی نظامی در قسمت سيستم های توليد جنگ افزار کاهش می يابد، برسطح 

اين بدين معناست که در بحران اقتصادی . اشتغال در سطح محلی تاثير می گذارد
ايجاد شده، نيروی کار، جنبش صلح و مقامات رسمی انتخاب شده ی محلی بايد با 

اعضای کنگره برای ايجاد مدل های اقتصادی پايدار به منظور روبروشدن با 
تاثير کاهش هزينه ی سيستم های توليد جنگ افزار بر سطح اشتغال محلی 

 . همکاری کنند
می خواهم بگويم که ما به نوع جديدی از جنبش صلح احتياج داريم که نه تنها 

مستقيما به هزينه ی اقتصادی جنگ و مصارف پول در جنگ می پردازد، بلکه 
همزمان به هزينه ی انسانی، هزينه ی انسانی سربازها، مردم کشورهای عراق و 
افغانستان، و همچنين به هزينه ی انسانی در جوامع ما، جايی نيز می پردازد که 
 . بيکاری به سرعت برق افزايش می يابد و چشم اندازی از پايان گرفتن آن نيست

 
 

عراق به غيراز انتخابات اخير از تيتز روزنامه ها و اخبار خارج : پليتيکال افرز
ارزيابی شما از جهت گيری های اخير آمريکا در عراق چيست؟ آيا جهت . شده

 گيری صحيحی کرده است؟ آيا سرعت الزم را دارد؟ 
 

فکر می کنم در دوران بوش، جنبش صلح به چندين پيروزی بزرگ : لوبالن
دست يافت، اما چند پيروزی کوچک هم داشت، مانند افزايش تعداد اعضای 

بزرگترين . کنگره ای که عليه اختصاص بودجه به جنگ عراق رای دادند
پيروزی ما اين بود که ما، يعنی جنبش صلح، در شکست مک کين نقش مهمی را 

 . اجرا کرديم
يکی از داليل اين بود که اوباما از همان ابتدای کار، حتی پيش از اين که سناتور 

 شود، با جنگ مخالفت کرد و در بزرگترين تظاهرات صلح در شيکاگو در 

است که آن را به جريانی  »چپ«همين ويژگی رفرميستی . همچنان می زنند
اين حکم در مورد هر دو بخش اصالح طلب و . حاشيه ای تبديل کرده است

صادق است، در مورد بخش اصالح طلب، که اکنون  »چپ«سرنگونی طلب 
ديگر خود را يا سوسيال دموکرات می نامد يا ليبرال، به علت گره زدن سرنوشت 

اش با جريان اصالح طلبان حکومتی که هم از سوی جناح اصلی و قدرتمند 
جمهوری اسالمی سرکوب می شود و هم مردم معترض از آن عبور کرده اند و 
بازهم خواهند کرد، و در مورد بخش سرنگونی طلب هم به علت سرکوب شدن، 

هم به دليل عدم اقبال از سوی کارگران و هم به ويژه به علت خصلت فرقه ای 
اش که آن را به مجموعه ای از فرقه های چندنفره بدل کرده که هيچ کدام قادر 

نبوده و نيستند از الک فرقه ای خود بيرون آمده و به يک جريان اجتماعی تبديل 
با اين توصيف، بديهی است که من نه تنها نمی توانم طرفدار تقويت اين . شوند

در جنبش جاری باشم بلکه، کامال برعکس، وظيفه خود می دانم که  »چپ«
 . ماهيت رفرميستی آن را به کارگران نشان دهم

 
. پاسخ اين پرسش را نيز فکر می کنم در خالل پاسخ های باال داده باشم -۶

اتفاقا . آن را رهبری نکرد »چپ«انقالب بهمن به اين دليل شکست نخورد که 
به . را خورد »چپ«به اين دليل شکست خورد که طبقه کارگر فريب . برعکس

اين دليل شکست خورد که طبقه کارگر زير علم يک بخش از طبقه سرمايه دار 
به اين دليل شکست خورد که طبقه کارگر با هويت . عليه بخش ديگر آن سينه زد

طبقاتی اش، با مطالبات ضدسرمايه داری اش، با شوراهای انقالبی اش و با افق 
مثال در ( الغای کارمزدی اش وارد مبارزه نشد، و آنجا هم که اين کار را کرد 

جريان تصرف انقالبی خانه ها و هتل های سرمايه داران فراری در شهر تهران 
عالوه بر آن که توسط دولت تازه به قدرت ) برای سکونت در همان اوايل انقالب

رسيده جمهوری اسالمی سرکوب شد و به ضرب اسلحه از اين خانه ها و هتل ها 
بيرون انداخته شد، با هو و جنجال و مخالفت همين احزاب و سازمان ها و گروه 

چپ روی طبقه ( »چپ روی«رو به رو شد که فريادشان در مورد  »چپ«های 
گوش  »مرحله انقالب ، دموکراتيک است و نه سوسياليستی«و اين که !!) کارگر

بزرگ ترين و عبرت آموزترين درسی که می توانيم از . فلک را کر کرده بود
تجربه انقالب بهمن بگيريم و در مورد جنبش کنونی به کار بنديم تا اين جنبش به 

 . شکست نينجامد، همين است
 

 برپا داشتن جنبش جديد صلح 
 )1(مصاحبه ی پليتيکال افرز با جوديت لوبالن  

 هما احمدزاده 
 

  اخبار روز
به نظر می رسد بحران اقتصادی و مجادله ها بر سر مراقبت های : پليتيکال افرز

به نظر شما، برای اين که . بهداشتی، جنبش صلح را از اولويت انداخته است
 جنبش صلح جايگاه خود را دوباره بدست بياورد، چه بايد کرد؟ 

 
نقش مهمی  2008جنبش صلح در نتيجه ی حاصل شده از انتخابات سال : لوبالن 

نوشته ی جان هيلمن و مارک ) 2(ايفا کرد، و برای هرکسی که کتاب بازی تغيير 
هلپرين را خوانده و درجنبش ضد جنگ عراق هم فعال بوده باشد، روشن است 

 . که اين جنبش موجب تغيير می شود
در پشت صحنه ی ستادهاهای انتخاباتی، هم در جريان انتخابات اوليه بين 

دمکرات ها و هم در انتخابات اصلی، افراد در مورد موضعی که کانديداها می 
گرفتند، حساس بودند، زيرا می دانستند که نيروی کف جامعه با جنگ عراق 

 . مخالف است
اکنون جنبش صلح در دوره ی انتقالی قراردارد، انتقال از داشتن نقشی تاريخی به 

تبديل شدن به جنبشی قاطع و فعال در يکی از حساس ترين موضوعات مطرح 
اکنون سازمان هايی که در کف جامعه شکل گرفته و ائتالف ملی . در کشور

تشکيل داده و توانسته اند صدها هزار نفر را به حرکت درآورند، در حال انتقال 
از آن لحظه ی تاريخی به دورانی هستند که بايد نوع جديدی از جنبش صلح را 

در کف جامعه بسازند، جنبش صلحی که به موضوعات پيوند زده شود و براساس 
 . ارتباط با ساير جنبش ها و تطبيق با بحران اقتصادی، سازماندهی مجدد شود

بسياری از سازمانگران در سطح محلی و ملی با اين موضوع درگير هستند که 
جنبش جديد صلح بايد راهی بيابد تا به درک . چگونه جنبش جديد صلح را بسازند

مردم از تاثير جنگ و هزينه ی جنگ بر زندگی، و اولويت بندی هزينه های 
درصد هزينه ی اختياری فدرال صرف  57اکنون . دولت فدرال، کمک کند

 جابجايی اساسی در اولويت . آمادگی برای جنگ، و بودجه ی نظامی می شود
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کمک به پشتيبانی گسترده تر بين المللی از مذاکرات بين دولت افغانستان و ساير 
اکنون نيز اين نوع مذاکرات صورت می . نيروهای مسلح در دستور کار بايد باشد

اين مذاکرات از زمان بوش شروع شده و اکنون نيز با . گيرد، اما در پشت پرده
مديريت هيئت حاکمه ی اوباما ادامه دارد، و هيچ راه برون رفتی از افغانستان به 

 . غيراز چنين مذاکراتی وجود نخواهد داشت
هم اکنون می شنويم که هم در . استفاده از اهرم های قانونی هم در جريان است

سنا و هم در مجلس نمايندگان، حرکتی شکل گرفته که از هيئت حاکمه ی اوباما 
اين حرکت می . خواسته شود موعدی برای خروج نيروها از افغانستان تعيين کند

اين می تواند راهی برای شروع صحبت با . تواند آغاز مناسب و مهمی باشد
اعضای کنگره درباره ی اين موضوع باشد، اما فکر می کنم که جنبش صلح بايد 

نسبت به اين موضوع بسيار واقع بين باشد که هم در اين دوره و هم احتماال در 
، تصويب قوانين در اين زمينه فوق العاده 2010دوره ی آينده ی بعد از انتخابات 

 . مشکل است
اگرچه جنبش صلح برای کسب ابتکارعمل در قانونگزاری بايد از مسائلی مشابه 

آنچه گفته شد، استفاده کند، اما ما بايد بر آموزش جمعيت کف شهرها متمرکز 
ما بايد بر بازسازی حساسيت و فشار از پائين متمرکزشويم و جنبش صلح . شويم

جديدی بسازيم که با برخی از جنبه های اصولی سياست خارجی آمريکا مقابله 
براساس اين پالتفرم، پايه ی سياست خارجی آمريکا بايد بر اين ديپلماسی . کند

ريخته شود که آمريکا هم يکی از بسيار کشورهای دنيا است و بر برابری جايگاه 
اين سياستی ست که بسياری از مردم از آن پشتيبانی . همه ی کشورها تاکيد دارد

 700وقتی شما بيش از . کردند و به همين دليل اوباما در انتخابات پيروز شد
پايگاه نظامی در سراسر دنيا داريد، بنابراين جايگاه برابری هم نداريد و زمانی 
که شما بيش از ساير کشورها در دنياهزينه ی نظامی می کنيد ، جايگاه برابری 

به عنوان جنبش صلح و عدالتخواهی، به آموزش مردم درباره ی بديل . نداريد
هايی برای سياست خارجی آمريکا می پردازيم و خواسته های خودمان از هيئت 
حاکمه ی اوباما درباره ی برخی از موضوع ها را عنوان می کنيم که افغانستان 

يعنی مذاکره و نه افزايش نيرو و نيز اين که افغانستان چاه کنده  -اولين آن هاست
شده ای است توسط هيئت حاکمه ی بوش و نومحافظه کاران و درآمدن از آن 

ما بايد بين اتفاقاتی که در افغانستان می افتد و خواسته ی . سخت ترين کارهاست
خود از سياست خارجی آمريکا در افغانستان، ارتباط برقرارکنيم، و تمايل خود 

را از چگونگی سياست خارجی دولت بيان کنيم، و همچنين اعالم کنيم که ما 
. خواستار اين هستيم که سياست خارجی آمريکا با ساير نقاط دنيا هماهنگ باشد

موضوع مهم . بنابراين قانونگزاری قسمت کوچکی ازبرنامه ی جنبش صلح است
در برنامه آموزش عمومی، بحث عمومی است و يا صحبت ملی خودمان درباره 

 . ی اين که چگونه می توان ارتش آمريکا را از افغانستان بيرون کشيد
 

شما در مورد جنبش جديد صلحی صحبت کرديد که نگاهی : پليتيکال افرز
گسترده تر دارد و پيوند بيشتری بين موضوعات داخلی و بين المللی به وجود می 

آيا می توانيد نمونه ای ارائه دهيد که مردم به نوعی دارند به آن عمل می . آورد
 کنند وبه نظر موفقيت آميز می آيد و می تواند مدل خوبی برای بقيه باشد؟ 

 
فکر می کنم برخی ابتکارهای جالب وجوددارد که قدم های کوچک اوليه : لو بالن

کانون هايی در کشور در اين راستا بوجود . به سوی برپا ساختن اين جنبش است
در ماساچست، دراثر . ، ماساچست، ايلينويز)5(برای مثال در مين . آمده است

درصد از بودجه ی نظامی، پروژه  25برای کاهش ) 6(فراخوان بارنی فرانک 
ای در نواحی بوستون، بخصوص در درچستر و رکسبوری به رهبری گروه 

های اجتماعی کليد خورده و سياه پوستان و التينی تبارها کارزار آموزشی ای را 
آن ها آموزش . می گويند" درصدی 25کارزار " به راه انداخته اند که به آن 

آن ها . هايی در مورد هزينه های اقتصادی جنگ و شرکت های نظامی می دهند
اجتماعات عمومی تشکيل می دهند، و عمال توجه گروه های اجتماعی که احتماال 
در راهپيمايی عليه جنگ عراق شرکت نکرده بودند ، و يا در برنامه های کاری 
. خود حرکت های ضد جنگ يا ضدنظاميگرايی نداشتند را به خود جلب کرده اند
آن ها گروه هايی را دورهم گرد می آورند و در آن به آموزش چگونگی ارتباط 

درصد بودجه ی  25بودجه ی نظامی با من و تو می پردازند، و چگونه می توان 
نظامی را کاهش داد، و برای اين که آن را به واقعيت نزديک کنيم، چکاری بايد 

 . بکنيم
در ايلينويز پروژه ای وجود دارد که گروه های صلح آن را شروع کرده اند و با 

گروه های اشتغال و عدالت و ساير گروه های کارگری و اجتماعی سروکار 
آن ها يک وب سايت دارند و جديدا . می نامند)" 7(نيو نيوديل " پروژه را . دارد

 سميناری چهارساعته داشتند که جنبش کارگری، صلح، مراقبت های بهداشتی، و 

او قول داد که يکی از اولين چيزهايی که پس . جريان جنگ عراق سخنرانی کرد
از انتخاب شدن انجام دهد، گردآوردن مشاوران نظامی خود و تعيين تاريخ معينی 

دومين قول وی، که وی به آن نيز کامال پايبند بود، . برای خروج از عراق باشد
بنابراين به نوعی، . اين بود که تعداد نظاميان در افغانستان را افزايش خواهد داد

سخنرانی وی در فوريه ی گذشته درباره ی تاريخ خروج قطعی، و ضرورت 
يافتن راه حلی سياسی با مشارکت کشورهای منطقه برای کمک به مردم عراق 
. در بدست گرفتن قدرت و پس گرفتن اداره ی کشورشان، پيروزی بزرگی بود

اگوست  21و  20همزمان، در جنبش صلح ما می دانستيم که بين اين زمان تا 
اکنون کار اصلی جنبش صلح ادامه . راه پرپيچ و خمی در پيش است 2011سال 

اين جريان در عراق به عنوان اولويت اصلی و در معرض ديد مردم قراردادن 
مردم از نزديک شاهد جرياناتی هستند که در انتخابات عراق می گذرد، . آن است

و ما از نزديک شاهد ابتکار و مبارزاتی هستيم و از آن حمايت می کنيم که جنبش 
 . کارگری در عراق آن را نمايندگی می کند

البته عراق ديگر اولويت اول جنبش صلح نيست، زيرا بيشتر مردم ما عقيده دارند 
که آتش جنگ عراق درحال فروکش است، و اميددارند، اگر اوضاع برهمين 

اين پايگاه . منوال بگردد، ارتش خارج و پايگاه های آمريکايی دايمی برچيده شود
ها خواسته ی اعضای کنگره ی زمان بوش بود، اما خواست عام مردم ما عدم 

مشکل . به نظر می رسد که ارتش خارج خواهد شد. وجود هيچ پايگاه دائمی است
و . به کجا فرستادن اين ارتش است و اين که در افغانستان چه اتفاقی خواهد افتاد

 . اين موضوعی حساس است
به سئوال اول تان بازمی گرديم، باوردارم که برای جنبش صلح دو مسير 

يکی ادامه ی راه جنبش صلحی کوچک ولی پرسروصدا، تا . وجوددارد
بازگرداندن تمام ارتش از عراق و افغانستان ، ديگری جنبش صلح است که 
اين . بيشتر برروی ايجاد پيوند بين بحران اقتصادی و نظاميگری متمرکز است

جنبش جديد در واقع يک جنبش ضد ميليتاريزم است و تالش دارد به نوعی 
شالوده های اساسی سياست خارجی آمريکا را در بلند مدت افشا کند و تصوير 

 . بزرگتری از سياست خارجی آمريکا نشان دهد
قدم اول نشان دادن رشد بودجه ی نظامی، اما همراه با مدنظرداشتن تاثير وجود 

موضوع اصلی جنبش، خلع . پايگاه نظامی در سراسرجهان است 700بيش از 
سالح هسته ای و چگونگی کاهش تعداد سالح های هسته ی آمريکا و نقشی ست 
که آمريکا از نظر اخالقی دارد و اوباما درباره ی آن، در سال گذشته در پراگ، 
در سخنرانی خود در ماه آوريل برای گام برداشتن در راه حذف سالح هسته ای 

 . صحبت کرد
و بعد تعدادی ازموضوعات هستند که در ارتباط با نظامی گرايی و هزينه ی آن 
است که ضروريست جنبش بزرگتر و گسترده تری از صلح و ساير جنبش های 

کسانی . همگی به آن بپردازند -عدالت اقتصادی، اجتماعی و نژادی –اجتماعی 
البته،  -هستند که می گويند خروج ارتش از عراق به سرعت کافی انجام نمی شود

اما موعد مقرری تعيين شده  -کامال درست است، آنقدر که بايد سريع باشد، نيست
البته ما بايد در ماه اوت بعد از آنکه آخرين گروه ارتش خارج شدند، ادعای . است

اين پيروزی را بکنيم، زيرا اگر آن ها تا آن تاريخ خارج نشوند، ما بايد دوباره 
نيرو گرد آوريم و به پا برخيزيم و حرکتی را ايجاد کنيم، اما به نظر می آيد که 

 . هيئت حاکمه ی اوباما بتواند به موعد مقرر پای بند بماند
 

شما اشاره کرديد که مبارزه برای پايان دادن به درگيری نظامی : پليتيکال افرز
می توانيد برخی از نکات کليدی . آمريکا در افغانستان موضوع حساسی است

قانونی که مردم فعال در جنبش صلح به کمک آن ها می توانند کنگره را مجبور 
به تعيين تاريخی برای خروج نيروی نظامی از افغانستان و برگرداندن آن ها به 

کشور، توقف حرکت برای ارسال نيروهای نظامی بيشتر و موضوعاتی شبيه آن 
     بکنند را توضيح داده و به راه های موجود برای اجرای آن اشاره کنيد؟

 
ما نمی توانيم بگوئيم که خوب جنگ افغانستان . افغانستان عراق نيست: لو بالن

اين جنگ بسيار . موضوع بسيار بزرگتر است. جنگ ديگری برای نفت است
بزرگتری است که آمريکا طی دهه ها درگير آن بوده است، طی دهها سال در 

ما درباره ی مبارزه ی ژئوپليتيکی صحبت می کنيم . افغانستان و در آن نواحی
يکی از مهمترين ابزار برای به . که در ارتباط با پاکستان و چين و هند است

جنبش درآوردن گرايش مردم به ترک نيروهای آمريکائی و ناتو از افغانستان 
 . آگاهی رسانی و آموزش مردم است

 11شبکه ی پيچيده و تودرتوئی از دروغ پردازی وجوددارد که درست بعد از 
و ما درجنبش صلح بايد راه . سپتامبر هيئت حاکمه ی بوش به خورد مردم ما داد

های متفاوت بسياری در کمک به مردم برای درک اين موضوع که در افغانستان 
 ايجاد فشار بر هيئت حاکمه برای مذاکره، و . چه اتفاقاتی در جريان است، پيداکنيم
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بعداز خاتمه ی جنگ سرد، مردم بر اين باور بودند که با دنيای جديدی روبرو خواهند 
بود، اما يکی از آثار و يادگارهای جنگ سرد وجود سالح هسته ای است که هنوز هم 

شهرهای مهم روسيه را هدف گرفته اند و درحال آماده باش برای وارد آوردن ضربه ی 
يکی از اقداماتی که هيئت حاکمه ی اوباما می تواند بکند خارج کردن آن سالح ها . اول اند

از حالت آماده باش است، که بدين نحو احتمال وقوع تصادف را به شدت کاهش می دهد، 
و اين پيام را به دنيا خواهد رساند که ما در حال دورشدن از بهبوحه ی جنگ هسته ای 

 . هستيم
ما در کمک به آموزش مردم درباره ی نه تنها خطر سالح هسته ای، بلکه چرا سالح های 

برای داشتن امنيت ملی قدرتمند ضرورت وجودی ندارند، و نشان  21هسته ای در قرن 
بديل . دادن اين که چه چيزی می تواند جای آن را بگيرد، راه درازی را درپيش داريم

سياست خارجی چه می تواندباشد؟ اکنون هيئت حاکمه ی اوباما بيشترين ميزان افزايش در 
و اين تن دادن به هشدارهای . بودجه ی تحقيقات هسته ای طی دهه ها را پيشنهاد داده است
جمهوريخواه و يک  40جناح راست کنگره بود که در شروع سال جديد ، با امضای 

دمکرات سابق از کانکتيکات بر پای نامه ای برای هيئت حاکمه ی اوباما بودجه ی جديدی 
را در راه مدرن کردن و نوسازی سالح های هسته ای موجود طلب می کرد و بيان می 

داشت آن ها پيمان نامه های مبنی برکاهش سالح های اتمی را امضا نکرده و به تصويب 
 . نخواهند رساند

يکی از چيزهايی که ما تالش می کنيم در جنبش صلح و خلع سالح انجام دهيم، مطرح 
کردن اين موضوع است که نه تنها برای مدرنيزه کردن سالح های هسته ای پول بيشتری 
از سوی هيئت حاکمه ی اوباما پيشنهاد شده، بلکه برای بهبود سالح های عرفی نيز بودجه 

چشم انداز هيئت حاکمه اين است که اسلحه های عرفی ای . هايی اختصاص داده شده است
وجوددارند که می تواند به اندازه ی سالح های هسته ای، و سالح های هسته ای آماده به 

 . شليک کارا و بازدارنده باشند
شما واقعا نمی توانيد فقط برای خلع سالح اتمی و . بنابراين ما اينجا شمشيری دولبه داريم

ما بايد برعليه ايده ی اجتناب ناپذيری . کاهش ذخاير سالح های هسته ای مبارزه کنيد
جنگ و يا اين مسئله هم مبارزه کنيم که سالح های عرفی ای هم وجود دارد که ازکشور 

سالح اصلی مورد نياز ما يک سياست خارجی جديد بر پايه ی ديپلماسی . حمايت می کنند
اين که هيئت حاکمه ی اوباما برسر موضوع سياست جديد سالح هسته ای مجادله . است

می کند و قدم هايی برای دورشدن از سياست سالح هسته ای برمی دارد که دهها سال 
از سوی ديگر، اين مبارزه ای نيست که بدون به ميدان . حاکم بوده، فرصت بزرگی است

 . کشيدن طيف وسيع نظاميان و موضوعات سياست خارجی برپاشود
اکنون "اميدوارم که در ماه مه شاهد حضور هزاران هزار نفر از مردم آمريکا با پيام 

زمان خلع سالح به نفع عدالت و صلح، ايجاد اشتغال، مراقبت های بهداشتی فرا رسيده، و 
باشيم که " اکنون زمان از بين بردن سالح های هسته ای و کاهش هزينه های نظامی است

هزاران نفر از سراسر . از ميان خيابان منهتن به سوی سازمان ملل راه پيمايی می کنند
دو هزارنفر از ژاپن می آيند که در بين آن ها نمايندگان زيادی از طبقه ی . دنيا می آيند

به منظور شرکت در گردهمايی سازمان های غيردولتی، در . کارگر حضوردارند
آوريل تا اول ماه مه تشکيل می شود،  30کنفرانسی بين المللی در کليسای ريروسايد که از 
يک راهپيمائی نيز در دوم ماه مه بر پا . هزاران نفر از قاره های مختلف به اينجا می آيند

بنابراين فرصتی برای اعالم خواسته های ما وجود خواهد داشت، اما کار واقعی . می شود
بعد از آن کنفرانس بين المللی و بعداز آن تظاهرات بين المللی صورت خواهدگرفت، و آن 

ادامه ی کار دربين مردم کف جامعه، و دادن آگاهی به مردم درباره ی خطر سالح های 
 . هسته ای ست

 
 
 
جوديت لوبالن از مسئوالن سازمان اقدام برای صلح يعنی بزرگترين سازمان صلح . 1

او همچنين مدتی نيز معاون سابق اتحاد . مردمی با يک صد هزار عضو در آمريکاست
 . برای صلح و عدالت بوده است

2.Game Change: Obama and the Clintons, McCain and Palin, and the 
Race of a Lifetime  

National Priorities Project .3  
Barney Frank .4  

Maine .5  
Barney Frank .6  نماينده ی ماساچست در پارلمان از حزب دمکرات 

7 .The New New Deal نيوديل يک سری برنامه های اقتصادی اصالحی بود که
 . توسط فرانکلين رزولت در دوره اول رياست جمهوريش اجرا شد

8.The Nuclear Posture Review  
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) .9  
START treaty (Strategic Arms Reduction Treaty .10 ( 

 

مدافعان حقوق مهاجرين را دورهم گردآورد تا در مورد يک سال بعداز انتخابات اوباما به 
نفراز  200اين سمينار شنبه بعد از ظهر بود و بيش از . کجا می رويم، صحبت کنند

کارگران، فعالين صلح، و از گروه های ديگر، به واسطه ی اين که مردم کف جامعه 
 . درمورد آينده ی کشور بسيار حساسند، به اين گفتگو آمده بودند 

در دوران هشت ساله ی حکومت بوش درس های زيادی ياد گرفته ايم، و يکی از آن 
درس ها اين بود که هرچند جنبش ها، جنبش مراقبت های بهداشتی، جنبش کارگری و 
جنبش حقوق مهاجرين برنامه ی بسيار مشخصی دارند، برای موضوع مورد عالقه ی 
خود با تمام وجود به قصد واردکردن فشار مردم کف جامعه به هيئت حاکمه ی بوش و 

اکنون آگاهی کاملی درباره ی . کنگره تالش می کردند، ولی متحد عمل نمی کردند
ضرورت عمل متحد، همبستگی بين جنبش ها، اين که اين چيزها واقعا به هم مرتبط 

هستند، و اين واقعيت که جنگ و سياست خارجی چيزی است که اجتماعات و طبقه ی 
 . کارگر بايد بطور قطع آن را هدف قرار دهند، وجوددارد

 
شما سياست سالح های هسته ای رئيس جمهور را چگونه ارزيابی می : پليتيکال افرز

کنيد؟ در رابطه با جنبش صلح و ساير چيزها که شما درموردش صحبت کرديد، چه 
 امکاناتی را پديد می آورد؟ 

 
سال گذشته اوباما سخنرانی ای در پراگ کرد که رئوس مطالب آن ضرورت : لو بالن

. اخالقی آمريکا برای برداشتن گام هايی به سوی دنيايی خالی از اسلحه ی هسته ای بود
مردم سراسر دنيا نفس راحتی کشيدند، زيرا اين موضع نه تنها با مواضع هيئت حاکمه ی 

اما اکنون در . بوش، بلکه با مواضع تمامی هيئت حاکمه های قبلی نيز بسيار فرق داشت
هيئت حاکمه ی اوباما جدل سختی بين شورای امنيت ملی، پنتاگون و کاخ سفيد درباره ی 

هر رئيس جمهوری بايد سياست های کالن خود . وجوددارد) 8(استراتژی سالح هسته ای 
گزارش قرار بود دسامبر منتشر شود، بعد به ژانويه افتاد، و . را در اين زمينه ارائه دهد

 . بعد به فوريه، و حاال حداقل تا آوريل به تعويق افتاده است
طبق گزارشات نيويورک تايمز و ساير روزنامه ها جدل شکل گرفته برسر تعريف لحظه 

اين واضح است که اوباما احتماال . ايست که بايد از سالح هسته ای عمال استفاده شود
شخصا بيش از هر رئيس جمهور ديگری که ما داشتيم برای کاهش سالح هسته ای انباشته 

اما واقعيت اين است که نيروهای . شده و دنيای خالی از سالح هسته ای تالش کرده است
بسيار قدرتمندی وجوددارند که تنها راه حفظ موقعيت برتر اقتصادی و سياسی آمريکا را 
و  -استفاده از سالح هسته ای به عنوان اساس، سد، و روش به پيش بردن سياست خارجی

البته، اين تئوری متداول . کنترل کسانی می دانند که به سالح های هسته ای دسترسی دارند
           .نيست

به دنيای امروز نگاه کنيد، واقعيت اين است که آمريکا ديگر نمی تواند برروی اين که چه 
کسی سالح هسته ای داشته باشد و يا چه کسی اجازه ی استفاده از آن را دارد کنترلی 

سپتامبر واضح است که مهم نيست چقدر سالح  11و از تجربه ی وحشتناک . داشته باشد
حرکتی . هسته ای داشته باشيد، اين سالح ها برای امنيت ملی کارايی چندانی هم ندارند
و اساس اين . برای خلع سالح هسته ای در آمريکا و سراسر جهان در حال بازسازی ست

تفکر بر اين پايه گذاشته شده که اگر اوباما بتواند با کسانی که می خواهند برتری در سالح 
های هسته ای را حفظ کنند، به چالش بپردازد، اين چالش منجر به ايجاد جنبشی از کف 

است که موافقتنامه ی خلع سالح  80اين درست مشابه جنبش دهه ی . جامعه خواهدشد
اما ما اکنون در . هسته ای را کامل و دولت آمريکا را مجبور به امضای پيمان نامه ها کرد

باقی ) 9(نقطه ای قرار داريم که مقاوله نامه ی جامع محدوديت آزمايش های هسته ای 
مانده از دوران کلينتون برای سال ها در سنا خاک می خورد و بعد از آن که رد شد، ديگر 

مقاوله ( همچنين برای مقاوله نامه ی استارت . هيچگاه برای رای گيری مطرح نشده است
با روسيه، که در دسامبر به پايان رسيد و مذاکرات ) 10) (ی استراتژيک کاهش سالح

مربوطه ادامه دارد، اگر آن اليحه دراين نقطه به سنا برده شود، درست مثل بسياری از 
لوايح قانونی که هيئت حاکمه ی اوباما از آن ها پشتيبانی می کند، به سرنوشت بدی دچار 

 . خواهد شد
ما داريم براساس احساسات ضد جنگی که هنوز در کشور ما بسيار قوی است، برای 

بازسازی جنبش خلع سالح هسته ای در کف جامعه، تالش خود را می کنيم و مروج اين 
ديد هستيم که بهترين روش برای تغيير سياست خارجی آمريکا، نه تنها گام برداشتن 

آمريکا در راه کاهش ذخاير هسته ای خود، بلکه همچنين برداشتن گام هايی جدی برای 
رساندن اين پيام به دنيا است که آمريکا برای مذاکره بر سر موضوع معاهده ی جامع 

محدوديت آزمايش هسته ای، يک ميثاق هسته ای واقعی، سندی واقعی که خطوط راهنما و 
موعد مقرر برای خلع سالح را تعيين کند، و کال خلع سالح کامل هسته ای، آمادگی دارد 

پيمان نامه ی عدم گسترش سالح هسته ای سازمان ملل هر پنج سال يکبار بازبينی می 
. شروع شد و اکثريت کشورها هم آن را امضاکرده اند 1970اين پيمان از سال . شود

اين اولين . سازمان ملل هر پنج سال پيشرفت اجرای اين پيمان نامه را بازبينی می کند
بازبينی تحت نظر هيئت حاکمه ی اوباما می باشد، و هزاران فعال و سازمان خلع سالح 

     .برای کنفرانس بازبينی سازمان ملل درحال آمدن به نيويورک اند
ما اميدواريم که اين فرصتی برای جنبش صلح و خلع سالح هسته ای آمريکا باشد تا 

صدای حمايت کف جامعه از هيئت حاکمه ی اوباما نه تنها برای ادامه ی مذاکره ی پيمان 
نامه ی استارت، بلکه برای برداشتن گام های فوق العاده، مثال تصميم هيئت حاکمه ی 

اوباما مبنی بر لغو آماده باش برای وارد آوردن ضربه ی اول، يعنی آمادگی برای حمله ی 
به نظر ما . هسته ای عليه کشوری ديگر در عرض يک دقيقه، را بگوش مردم برساند

 . چنين آماده باش هايی الزم نيست
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های مستقل آن، همچون آيت اهللا دستغيب آماج حمالت ناجوانمردانه پياده نظام 
ستاد کودتا شود تا کسی را يارای پرسشگری از عالی ترين مقام مسوول کشور 

  .نباشد
بله اگر کسی امد و مقاومت کرد پاسخش از طرف دوستان شما گلوله و ترور 
فيزيکی است و اگر دستتان به مخالفين و معترضانتان نرسد پاسخ شما بعنوان 

اما بدانيد که قانون . ستاد تبليغات کودتا، ترور شخصيت و گلوله رسانه ای است
شکن اصلی، رهبر مستبد و ديکتارتور و رئيس دولت غير قانونی دروغگوی 

مردی که اسوه دروغ و رذالت برای شما و مايه سرافکندگی برای . شما است
شما هم در مکتب اين دو مرد دروغگو درس خوانده ايد و از . ايرانيان آزاده است

 .اين بيشتر از شما انتظاری نيست
افتخار بنده اين بوده است که در طول . افتخار بنده دفاع از قانون بوده است

  رهبر در برابر قوانين"قانون اساسی  ١٠٧مجلس ششم فرياد زدم که طبق اصل 
و خواستار پاسخگويی رهبر در خصوص "  است  با ساير افراد کشور مساوی

 .عملکرد قوه قضائيه شده و به همين دليل نيز بازداشت شدم
 
در بخش ديگر اين فيلم پر از دروغ گفته ايد که بنده به دفاع از قاتلين فرزندان  .٣

سوابق و مشی سياسی بنده بيانگر اينست که من از مبارزات . اين ملت پرداخته ام
مسالمت اميز دفاع نموده واعالم انزاجار خود را از هر گروهی که متوسل به 

من گروه مسعود رجوی و شما . خشونت و مبارزه مسلحانه را ابراز نموده ام
کودتاگران نظامی امنيتی را در ريختن خون مردم ايران متهم دانسته و بايد هم 

اقای خامنه ای و احمدی نژاد و هم مسعود و مريم رجوی پاسخگوی اعمال 
اقای خامنه ای در يک سال . خشونت و خونريزی در مقابل مردم ايران باشند

گذشته به روی مردمی گلوله بسته اند که تنها در اعتراض به نتيجه اعالم شده 
  .به خيابانها آمده بودند" رای من کجاست؟"انتخابات و با شعار 

مردم اصيل و آزاده ايران از قاتلينی که بنام اسالم و جمهوری اسالمی مردم را 
در خيابانها می کشند، مورد ضرب و شتم قرارمی دهند، دادگاه نمايشی راه می 
اندازند و اعترافات مضحک نمايشی پخش می کنند و خون مردم را در عاشورا 

  .می ريزند و در زندانها به جوانان اين مرز و بوم تجاوز می کنند، بيزارند
و اما توجه شما را به لينک فيلم سخنرانی ام در ميان جمعی از ايرانيان،  .۴

دانشجويان، دانشگاهيان و نخبگان دانشگاههای بوستون که در اعتراض به تقلب 
در انتخابات و کشتار مردم در کنار کتابخانه مرکزی شهر بوستون گردهم آمده 
بودند و شما آنها را ضد انقالب ناميده ايد جلب می کنم تا روشن شود اين هدف 

 .مشترکی که به نقل از من گفته ايد چيست
Dr. Fatemeh Haghighatjoo Boston 18 Tir July 9 2009 Iran 

Election 
?watch/com.youtube.www://http

related=feature&zpmk_zQWJGO=v 
يکی ممکن است : "... عين جمالتی که در اين سخنرانی نقل کرده ام اين است

همه ما يک . سلطنت طلب باشد و يکی ممکن است عضو سازمان مجاهدين باشد
و ما می . هدف مشترک داريم و آن اينکه احمدی نژاد رئيس جمهور ما نيست

خواهيم اين صدا که احمدی نژاد رئيس جمهور ما نيست را به همه ی دنيا 
بايد بخواهيم دولت برامده از اين کودتا در ايران ) امريکا(از کنگره . ... برسانيم

يک هدف داريم در حال حاضر، اين انتخابات را به . ... را به رسميت نشناسد
  ."...رسميت نمی شناسيم نتيجه اعالم شده را

اما تيم رسانه ای ستاد کودتا ، در اين برنامه ی غير مستند اين جمله بنده که گفته 
احمدی نژاد رئيس جمهور ما نيست و ما می خواهيم اين صدا را که احمدی " ام 

را سانسور کرده ايد تا " نژاد رئيس جمهور ما نيست را به همه ی دنيا برسانيم
مردم نفهمند که فاطمه حقيقت جو درکنار مردم معترض داخل کشور تالش نمود 

که صدای مردم ايران را به جهانيان برساند که دولت بر آمده از تقلب دولت 
ترس شما اينست که همه مردم روزی . مشروع و مورد قبول مردم ايران نيست

اين دولت کودتايی را ساقط کند که البته ترس درستی است و بزودی مردم ايران 
  .در سقوط دولت کودتا، شادی و هلهله سر خواهند داد

باز در اين برنامه، به دروغ گفته ايد که من از جهان خواسته ام که کشورم را  .۵
به رسميت نشناسند اين هم از همان دروغ های شاخدار شما و رئيس متقلبتان 

بله با صدای بلند می گويم که دنيا نبايد رئيس متقلب دولت ايران، محمود . است
اگر صد بار هم ترور شوم باز اين را فرياد . احمدی نژاد را به رسميت بشناسد

 .خواهم زد
در بخش ديگری از اين برنامه به پخش تصوير مصاحبه من و دکتر مرندی با  .۶

در اين بخش هم نه تنها پاسخ . خانم کريستن امانپور در سی ان ان پرداخته ايد
های من و هم پرسش های خانم امانپور را تحريف کرده ايد بلکه اساسا سوال 

 طرح نشده و پاسخ بيان نشده را در سناريو خود وارد کرده ايد تا به اهداف مورد 

 اهللا ضرغامي، رئيس صداوسيما جو به عزت نامه فاطمه حقيقت
 
 
 
 
 

 :گويا نيوز
ی دستگاه زير نظر  شده ها، فيلم ساخته کوشم ضمن بيان واقعيت در اين نامه می

ام،  ها را نيز در اين نامه درج کرده ام، که لينک آن شما را با متن واقعی سخنان
چه مطابق قانون با قرائت  چنان. مقايسه کنم تا حقايق برای مردم روشن شود

ام در همان برنامه، رسما از اينجانب عذرخواهی نکنيد، هم از شما و  جوابيه
های داخلی و  ی اين برنامه و هم از مقام مافوق شما به دادگاه سازندگان اجيرشده

 برم و با جديت اين شکايت را دنبال خواهم کرد  المللی شکايت می بين
 آقای ضرغامی

 رياست سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران
، فيلم دروغين و غير مستندی ٢٠برنامه خبر  ١٣٨٩روز چهارشنبه پنجم خرداد 

با روش غير اخالقی و غير  .عليه اينجانب پخش کرد" مستند فتنه"را به نام 
قانونی صدا و سيمای جمهوری اسالمی در تهيه اينگونه فيلم ها، سالهاست که 

فيلم بظاهر مستند و پر از دروغ پخش شده که با روش بريدن تکه . آشنايی داريم
هايی از سخنرانی هايم و تحريف آنها و پردازش غير اخالقی آن توسط عوامل 
-اجير شده ستاد کودتا، حلقه ای است از فعاليت های تبليغاتی کودتاگران نظامی

  .امنيتی که از يک سال پيش شروع شده است
در اين نامه می کوشم ضمن بيان واقعيت ها، فيلم ساخته شده دستگاه زير نظر 

شما را با متن واقعی سخنانم، که لينک آنها را نيز در اين نامه درج کرده ام، 
چنانچه مطابق قانون با قرائت . مقايسه می کنم تا حقايق برای مردم روشن شود

جوابيه ام در همان برنامه، رسما از اينجانب عذر خواهی نکنيد، هم از شما و 
سازندگان اجير شده اين برنامه و هم از مقام مافوق شما به دادگاههای داخلی و 

 .بين المللی شکايت می برم و با جديت اين شکايت را دنبال خواهم کرد
 :و اما نکاتی در مورد فيلم پخش شده و پاسخهايم ...
نماينده مجلس " فاطمه حقيقت جو"اين فيلم با اعالم خبر اهدای يک جايزه به  .١

ششم توسط يک موسسه امريکايی وابسته به سنای امريکا شروع شده و هدف 
برنامه بيان چرايی اعطای چنين جوايزی عنوان شده است، حال آنکه تا کنون 

هيچ موسسه ی وابسته يا غير وابسته ای به کنگره ی امريکا جايزه ای را به من 
سال  ٣تنهای جايزه ی غير مالی که دريافت کرده ام مربوط به . اعطا نکرده است

در ادريبهشت . پيش است که در دانشگاه ايالتی کانتيکت به تدريس مشغول بودم
گروه خاورميانه اين دانشگاه به پاس فعاليت هايم، مدال گروه خاورميانه  ١٣٨۶

ضمن انکه دريافت جوايز بين المللی توسط . اين دانشگاه را به من اعطاء کرد
 .ايرانيان را امری فرخنده می دانم

سالها پيش عده ای تحت :" در ادامه اين برنامه به اصطالح مستند آمده است .٢
عنوان اصالح طلب و با شعار دفاع از مبانی نظام و قانون خود را به مردم 

شناساندن و هيچ کس فکر نمی کرد که روزی نقاب از چهره اشان بيفتد و خود به 
 ."قانون شکنی بزرگ مبدل شوند

نمايندگان  .افتخار اصالح طلبان در دوره آقای خاتمی اجرای قانون مندی بود
جناح اکثريت مجلس ششم هم درصدد اجرای قانون اساسی و پاسخگو کردن 

گرچه مقاومت های غير قانونی شورای نگهبان مانع از . قدرت در کشور بودند
تصويب بسياری از قوانين در کشور شد و بعد هم شورای نگهبان بر خالف 

نامزد انتخابات مجلس هفتم،  ٢۵٠٠قانون اساسی کشور اقدام به رد صالحيت 
 .تن از نمايندگان مجلس ششم کرد تا مجلسی فرمايشی تشکيل شود ٨٠منجمله 

که با تقلب بسيار گسترده، رئيس دولت بصورت  ٨٨بعد از انتخابات خرداد سال 
در . غير قانونی ابقا شد و کودتای انتخاباتی بی نظيری در کشور بوقوع پيوست

اين سال نه تنها نتيجه انتخابات به صورت غير قانونی و با يک تقلب سازمان 
يافته به نام کسی جز رئيس جمهور مير حسين موسوی رقم خورد بلکه سرکوب 
و کشتار مردم بی گناه و معترض به تقلب صورت گرفته و زندانی شدن صدها 

شهروند ايرانی و چهره های شناخته شده، جنايتی کم نظير را در کارنامه 
اصل قانون اساسی نقض شد  ١٨در اين مدت، بيش از . جمهوری اسالمی رقم زد

 .بی آنکه نهادی بتواند مانع از اين نقض گسترده قانونی شود
در چنين شرايطی قانونا انتظار می رفت مجلس خبرگان بعنوان نهاد ناظر بر 

عملکرد رهبری، به وظيفه قانونی خود عمل و آقای خامنه ای را عزل کند ولی 
عملکرد غير قانونی شورای نگهبان در محروم کردن مردم از داشتن مجلس 

 خبرگانی مستقل و مقتدر سبب شد تا اين مجلس سکوت پيشه کند و معدود چهره 

http://www.youtube.com/watch?v=zQWJGO_zpmk&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=zQWJGO_zpmk&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=zQWJGO_zpmk&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=zQWJGO_zpmk&feature=related�
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سپس به بخش ديگری از همين مصاحبه با خانم امانپور که خواستار شفاف شدن 
نظر من در مورد تغييرات اساسی شده پرداخته ايد و با تحريف به نقل از من گفته 

 ٨منظور من همان تغييری است که من به همراه دوستان و همکارانم در : " ايد
اما ". سال دولت اصالحات آن را دنبال می کرديم، يعنی تغييرات اساسی نظام

: من در پاسخ به امانپور گفتم. ببينيد پاسخ من در مقابل سوال وی چه بود ه است
. تغيير برای من يعنی اينکه مردم بتوانند ازادی خودشان را در کشور ببينند"

همچنين انعکاس تنوع و تکثر در جمعيت کشور را بتوانند در هرم و ساختار 
  ."(۵(بعالوه عملکر دولت برای مردم مهم است . قدرت سياسی ببينند

در بخش ديگری از اين به اصطالح مستند، به دروغ سخنانی را به نماينده ی  .٧
مجلس امريکا آقای بارنی فرنک منتسب کرده ايد که از من دفاع کرده و به نقل 

برخی از افراد که از ايران به امريکا آمده اند و در مراکز "از وی گفته ايد 
. مطالعات ما کار می کنند کمک شايانی به پيشبرد اهداف اياالت متحده کرده اند

  ."حقيقت جو از جمله اين افراد است
از اساس اين حرف باطل است و همان کسانی که سناريو تقلب در انتخابات را 

اصوال من برای اولين بار است . نوشتند و اجرا کرده اند اين حرفها را نوشته اند
که نام اين نماينده ی مجلس امريکا را شنيده ام و تا کنون نه وی را مالقات کرده 

ام و احتماال نه وی من را می شناسد چه برسد به اينکه وی به تمجيد از من هم 
 .بپردازد

بخش پايانی اين به اصطالح مستند با اين جمله شروع شده، بعد از امريکا  .٨
سپس چند ثانيه از فيلم . نوبت صهيونيستها هم در اين مصاحبه رسيده است

سخنرانی من در دانشگاه ام ای تی که پس از حوادث انتخابات تقلبی و به دعوت 
واحد دانشجويی سازمان عفو بين الملل دانشگاه ام ای تی برگزار شد، پخش شده 

جای تعجب ندارد که شما از سازمان عفو بين الملل به خاطر صدور بيانيه . است
های پی در پی اش در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران در عذاب و رنج 

. به اين عده صهيونيست ها را هم اضافه کنيد: "در مستند شما آمده است .باشيد
چرا که برای انجمن امنستی های يهود که اينجا در سايتشان خود را ضد دين 

سخنران ايرانی داشته اند که بر اساس سياستهای صهيونيستها . معرفی می کنند
حرفهايی که در بين خود خارج نشينها هم ديگر . صحبت کند جذاب است

  ".خريداری ندارد
اما شما را دعوت می کنم که يکبار شده به لينک زير که مربوط به سازمان عفو 

مراجعه کنيد و اگر وقت نداريد اهداف اين سازمان ) امنستی اينترنشنال(بين الملل 
را که من در پاورقی اورده ام و در اينجا ترجمه می کنم را بخوانيد تا معلوم شود 

که دينداری يا غير دينداری افراد برای اين سازمان اهميتی ندارد کما اينکه آيه 
خمينی نيز در دوره ی مبارزات قبل از انقالب، به امنستی اينترنشنال در ... ا

خصوص نقض حقوق بشر توسط شاه و شرايط زندانيان سياسی نامه نوشته است 
و از سازمانها ی بين المللی در خواست نموده است که شاه را تحت فشار قرار 

سازمان عفو بين الملل هم بنا به درخواست وی به بررسی شرايط زندانيان . دهند
 .سياسی در ايران پرداخت

در وب سايت اين  .هدف سازمان عفو بين الملل دفاع از حقوق انسانها است
ما افرادی از سراسر دنيا هستيم که برای دفاع از انسانيت و : "سازمان آمده است

هدف ما حمايت از مردم در کشورهايی است که عدالت، . حقوق بشر ايستاده ايم
ما به بررسی نقض حقوق . آزادی و حرمت و عزت انسانها زير سوال رفته است

بشر می پردازيم خوداگاهی عمومی را افزايش می دهيم و مردم را گرد هم می 
از . اوريم تا جوامع شرايط بهتر امن تر و عادالنه تری را در دنيا ايجاد کنند

طريق تحقيق و عمل ما دولتها را تشويق کرده ايم که نقض حقوق بشر را متوقف 
چشم انداز نهايی ما دنيايی است  .کنند و قوانين وفرايند اجرای ان را اصالح کنند

که هر شخص فارغ از نژاد، دين، جنيست، و يا قوميت از حقوق انسانی خود 
برخوردار باشد و بيانيه جهانی حقوق بشر و ديگر استانداردهای حقوق بشر 

 ."(۶)تحقق يابد 
-the-and-mission-our/org.amnestyusa.www://http

1101178=id?do.page/movement 
Patrick Buchanan 

و نيز سخنان آقای پاتريک بوچنن را بيان نموده ايد که بدروغ باز گفته ايد که  .٩
در حاليکه اقای پاتريک بوچنن از . وی تحليلگر سياسی دانشگاه ماساچوست است
کانديدای رياست جمهوری  ٢٠٠٠نئو محافظه کاران امريکايی است که در سال 

امريکا شده بود و اصوال چنين افرادی امثال احمدی نژاد را بيشتر ترجيح می 
چرا که امثال احمدی نزاد با سياستهای تنش زای . دهند تا اصالح طلبان را

خارجی خود خوراک الزم را برای صهيونيست فراهم می کنند که ايران مورد 
 .حمله نظامی قرار گيرد

در انتها الزم می دانم که مجددا تاکيد کنم که مبارزه مسالمت آميز و خشونت 
 پرهيز مردم ايران، اين بار آزادی و صلح را برای ايران عزيز به ارمغان خواهد 

ان بخش از ) ١(در پاورقی عين متن پياده شده ی انگليسی . نظرتون برسيد
مصاحبه خانم امانپور با من و اقای مرندی را در زير کپی پيست کرده ام و شما 

می توانيد از طريق لينک زير به ان دسترسی داشته باشيد که ترجمه اش را اينجا 
 .عنوان می کنم

-video-iran-latest/05/01/2010/com.enduringamerica://http
/january-4-cnn-on-marandi-and-haghighatjoo 

 :اين هم لينک فيلم ان در وب سايت يوتوپ
Fatemeh Haghighatjoo's Interview with CNN 

re=feature&M9SipzSQxmb=v?watch/com.youtube.www://http
lated 

ابدا درمتن  ."نظام دوام نخواهد اورد"در اين فيلم به دروغ از من نقل کرده ايد که 
مصاحبه من چنين جمله ای وجود خارجی ندارد گرچه حقيقتا بنده معتقدم هيچ 

 .نظامی با ظلم دوام نمی آورد و جمهوری اسالمی نيز مستثنی از اين اصل نيست
در تعجبم که وقتی سخنان مرا که زنده هستم و در معرض تهديد و زندان وخطر 

جانی قرار ندارم اينگونه وارونه تحويل مردم می دهيد چگونه انتظار داريد مردم 
اعترافات اجباری دوستانمان که در زندان تحت شکنجه و آزار مجبور می شوند 

اين . ادعاهای شما را بعنوان اعتراف بيان کنند بپذيرند و بر شما لعنت نفرستند
کار و اين دروغ های اشکار و تحريفات در اين باصطالح مستند فتنه، نمونه ای 
است از خروار که به مردم ايران اشکار می کند که فتنه گر اصلی کيست و چه 
گروهی ايران را به گروگان گرفته است و آن را تبديل به زندانی بزرگ برای 

ظلم و جور شما دوامی نخواهد داشت و همه . همه ی مردم ازاده اش کرده است
 .ی شما به دوزخ ابدی که باورش نداريد گرفتار خواهيد شد

فاطمه حقيقت جو پس " در يک جای ديگر بدروغ به نقل از امانپور گفته ايد که 
از بيان نظرات مناقشه آميزش عليه ايران مجبور به استعفا از مجلس ششم شد و 

 ."االن به امريکا امده و در دانشگاه ماساچوست دارای بورسيه تحصيلی است
) متن انگليسی در انتهای اين نامه امده است(اگر به مقدمه ی سخنان خانم امانپور 

فاطمه حقيقت جو بعد از اينکه بدليل چالشهای صريح : "توجه کنيد وی گفته است
خود به رژيم مجبور به استعفا شد ، در امريکا زندگی می کند و االن محقق مدعو 

بنده در گروه مطالعات زنان دانشگاه ماساچوست بوستون مشغول به ) ."(٢(است 
تدريس هستم و يک صحنه از اين فيلم برگرفته از فيلم تدريس ام در اين دانشگاه 

اينجانب تا کنون در هيچ دانشگاه خارجی اعم از امريکايی يا غير . است
من دکترای . امريکايی تحصيل نکرده ام که بتوانم بورسيه تحصيلی دريافت کنم

گرچه  .خود را در رشته مشاوره از دانشگاه تربيت معلم ايران دريافت کرده ام
دريافت بورسيه تحصيلی از دانشگاههای اينجا افتخاری است که نصيب بعضی 

بنده نيز افتخار می کنم پس از اتمام . از دانشجويان مستعد ايرانی شده است
تحصيالت دوره دکترای خود در ايران، در دانشگاههای امريکا مشغول به 

 .تدريس و تحقيق هستم
باز در همين مصاحبه، اولين سوال خانم امانپور از بنده را تحريف کرده ايد، در 

بعنوان اولين سوال ، بعد از پايان مجلس " اين برنامه از وی نقل شده است که 
اصوال خانم امانپور چنين " ششم گفتيد که با اين وضعيت نظام دوام نمی آورد؟

سوالی مطرح نکرد و باز شما را به متن انگليسی و لينک مصاحبه ام ارجاع می 
. اجازه بده اول از تو بپرسم خانم حقيقت جو: "خانم امانپور از من پرسيد. دهم

سال پيش گفتيد چيست؟ شما در آن موقع گفتيد که  ١٠واکنش شما به آنچه که 
سپس شما به دروغ پاسخی را از ) ." ٣(دولت نمی تواند همه را بازداشت کند

سال پيش بر  ١٠هنوز هم مانند " طرف من تهيه کرده ايد و به نقل از من گفته ايد
حال آنکه ." اين باور هستم که اگر دنيا کمک کند نظام ايران دوام نخواهد اورد

سال پيش گفتم و هنوز هم می گويم  ١٠همانطوری که : " من اينگونه پاسخ داده ام
مردم ايران تغييرات  .دولت ايران نمی تواند همه ی مردم ايران را بازداشت کند

اساسی در کشور می خواهند و من بسيار اميدوارم که مردم اين تغيير در کشور 
 ".(۴(را در آينده خواهند ديد 

کامال معلوم است که باند امنيتی ستاد کودتا کم آورده است و فهميده است که 
حنای ادعاهای دروغين همچون انقالب مخملين و دخالت دولت های خارجی و 

ديگر نزد مردم رنگی ندارد بنابراين به ترور فعاالن ... اعترافات ساختگی و 
شما با تحريف سخنان بنده و با سو استفاده از عدم . جنبش سبز رو آورده است

اشنايی عموم مردم به زبان انگليسی، متن مورد دلخواه سناريو نويسان امنيتی را 
مردم ايران در طول يک صد سال . نوشته ايد و در اين برنامه استفاده کرده ايد

گذشته نشان داده اند که برای پايين کشيدن کودتا گران از قدرت توانايی کافی 
البته بنده معتقد هستم که بايد از . دارند و چشم اميدی به دولت های خارجی ندارند

جامعه بين الملل درخواست کرد که در مقابل خشونت و سرکوب دولت ايران 
عليه مردم ايران با دولت کودتايی سازش نکنند و بردولت ايران فشار آورند تا به 

 .حقوق مردم خود احترام بگذارد

http://www.amnestyusa.org/our-mission-and-the-movement/page.do?id=1101178�
http://www.amnestyusa.org/our-mission-and-the-movement/page.do?id=1101178�
http://www.amnestyusa.org/our-mission-and-the-movement/page.do?id=1101178�
http://www.amnestyusa.org/our-mission-and-the-movement/page.do?id=1101178�
http://enduringamerica.com/2010/01/05/latest-iran-video-haghighatjoo-and-marandi-on-cnn-4-january�
http://enduringamerica.com/2010/01/05/latest-iran-video-haghighatjoo-and-marandi-on-cnn-4-january�
http://enduringamerica.com/2010/01/05/latest-iran-video-haghighatjoo-and-marandi-on-cnn-4-january�
http://enduringamerica.com/2010/01/05/latest-iran-video-haghighatjoo-and-marandi-on-cnn-4-january�
http://www.youtube.com/watch?v=SipzSQxmb9M&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=SipzSQxmb9M&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=SipzSQxmb9M&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=SipzSQxmb9M&feature=related�
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 بيانيه کيهان يا مدرسين؟  
دکتر عبدالکريم سروش در آغاز خرداد ماه و سالگرد جنبش سبز در نامه ای  

خطاب به مراجع و عالمان ساکن در حوزه علميه قم از آنها خواست تا در برابر 
حاکمان ظالم، آرام ننشينند و برای بيان حقيقت، بی واهمه از جنود حراميان، به 

هم از قبح استبداد بگويند هم از حسن آزادی؛ و "حوزه علميه نجف هجرت کنند تا 
دين ورزی را در هوايی آزاد و پر رقيب تجربه کنند و اجتهادات نوين خود را با 

 ." تشنگان معنويت در ميان بگذارند
نامه سروش، روزنامهکيهان، پنج شنبه گذشته ششم خرداد ماه،  به در واکنشی تند

اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن هشدار نسبت به توطئه : "مدعی شد
 ".جديد دشمنان نظام عليه حوزه هاي علميه، سروش را مرتد اعالم آردند

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

 ."واليت فقيه هستند
در حالی که کمتر فقيهی است که نداند آيت اهللا سيستانی به عنوان زعيم حوزه  

علميه نجف با نظريه واليت فقيه سر سازگاری ندارد و تا کنون هيچ حمايتی از 
رهبر جمهوری اسالمی نيز از سوی وی منتشر نشده است، اين بيانيه از پشتيبانی 

 .حوزه نجف از واليت فقيه سخن گفته است
در بخش ديگر اين بيانيه، که با لحنی مشابه ادبيات کيهان نوشته شده است می  

سروش با تخطئه مباني نظام اسالمي و واليت فقيه ارتداد خود را بر : "خوانيم
همگان ثابت آرد و با همراهي اپوزيسيون خارج نشين در جهت سازماندهي فتنه 

همدستي خود با سازمان اطالعاتي سيا و موساد را به اثبات رساند بنابراين  88
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

کيهان به نقل از جامعه . تيتر کيهان، پرسش ديگری را نيز در اذهان ايجاد کرد 
اما هيچ !" حکم ارتداد سروش پابرجاست: "مدرسين در تيتر خبر آورده است که

سند ديگری مبنی بر اينکه پيش از اين، ارتداد سروش اعالم شده، وجود ندارد چه 
 .باشد" پابرجا"رسد به اينکه اين ارتداد 

تنها در سال هشتاد و شش، اظهار نظری از آيت اهللا نوری همدانی تنها مرجع 
نزديک به دولت محمود احمدی نژاد منتشر شد که طی آن سروش را با سلمان 

جريان سلمان رشدی در سب النبی منحصر : "رشدی مقايسه کرده و گفته بود
شد، ولی آقای سروش ريشه نبوت، قرآن و وحی رازده است که اگر از روی  می

 ".غرض باشد، تکليف ديگری داريم
اما هيچ نهاد رسمی و غير رسمی دينی و حوزوی در ايران از اين اظهارات  

 .حمايت نکرده بود
   

 !هشداری که ناشنيده ماند
فشارهای سياسی "اگرچه عضو ارشد جامعه مدرسين، اين بيانيه ها را تابعی از   

خواند اما اين نخستين بار نيست که کسی رفتار جامعه مدرسين را " بيرونی
سال گذشته در همين روزهای آغازين خرداد که سازمان . سياسی می خواند

مجاهدين انقالب اسالمی در قامت يکی از مهمترين احزاب حامی مير حسين 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم مقاله ای را با  موسوی در انتخابات ظاهر شد

در " مباني نظري صدور حكم عدم مشروعيت سازمان مجاهدين انقالب"عنوان 
   .سطح وسيعی منتشر کرد

سازمان مجاهدين انقالب اسالمی پس از انتشار آن مقاله، در بيانيه ی بلندی به 
صراحت از عملکرد سياسی اين نهاد حوزوی سخن گفت و خطاب به آيت اهللا 

اگر از تمام داليل و شواهد دال بر ماهيت حزبی و سياسی : "محمد يزدی نوشت
جامعه مدرسين چشم بپوشيم، اين مکتوب به روشنی حاکی از ماهيت سياسی و 

زيرا تنها چيزی که اثری از آن در اين بيانيه . حزبی تشکيالت متبوع شماست
ادبيات فقهی غنی شيعی و . شود فقه و فقاهت و روحانيت است مشاهده نمی

اسالمی پيش روی ماست؛ خوبست حتی يک نمونه ارايه دهيد که تحت عنوان 
و توجيه شرعی يک فتوا و يا حکم فقهی به جای سند و مدرک  »مبانی نظری«

فقهی و استناد به اصول استنباط فقهی، هر رطب و يابس سياسی به هم بافته شده 
  ".باشد

بيانيه اخير حزب متبوع شما در واقع چيزی : "سازمان مجاهدين انقالب می افزايد
نيست جز يک بيانيه سياسی با هدف تحريک احساسات دينی مخاطبان و البته در 
سطحی بسيار نازل و متأسفانه بدور از اخالق و تقوای سياسی و مملو از فحش و 

 و  »پيرو اسالم آمريکايی «، »مزدور«، »هتاک«اهانت و ناسزاهايی نظير 

آنچه ايران  .چرا که ايران مردمی با ديدگاههای بسيار متنوع و متکثر دارد. آورد
عزيز را مملو از فرهنگ غنی و ديرپا نموده است؛ اين تنوع قومی، مذهبی، و 

اقشار گوناگون مردم ايران بويژه زنان قهرمان ان ارزوی عدالت و . فکری است
برابری دارند و اين برابری و عدالت جز به رسميت شناختن تنوع و تکثر مردم 

مردم ايران . و حضور اين تنوع و تکثر در ساختار قدرت ايران امکانپذير نيست
بنده مجددا الزم . اين دولت غير قانونی را با اتکا به خداوند برکنار خواهندکرد

می دانم که بعنوان يک ايرانی وطن دوست، حمايت خود را از جنبش سبز، 
  . فعاالن جنبش و رهبران هوشمند و وفادار به ايران جنبش اعالم نمايم

 دکتر فاطمه حقيقت جو
 استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه ماساچوست بوستون و 

 نماينده دوره ششم مجلس شورای اسالمی
 

 نه آقاي سروش مرتد است و نه اين بيانيه ها نظر جامعه مدرسين
 محمد جواد اکبرين 

 
 
 
 
 
 
 

  :جرس
علميه قم ضمن ابراز بی اطالعی از  جامعه مدرسين حوزه يک عضو ارشد

نه آقای سروش مرتد است و نه اين : "صدور بيانيه جامعه مدرسين تصريح کرد
بيانيه های جامعه، تابع عصبانيت : "وی افزود". بيانيه ها نظر جامعه مدرسين

اين عضو جامعه که نخواست نامش منتشر ". آقای يزدی و فشارهای بيرونی است
شود با اظهار تأسف از اقدامات نسنجيده دبير جامعه مدرسين، اين اقدامات را 

  .باعث از بين رفتن اعتبار اين نهاد حوزوی دانست
در آخرين شماره روزنامه کيهان در هفته گذشته، ششم خرداد ماه، بيانيه ای   

منتشر شد که پيش از اين روزنامه " جامعه مدرسين حوزه علميه قم"منسوب به 
در هيچيک از خبرگزاری ها منتشر نشده بود؛ بيانيه ای که عبدالکريم سروش را 

 .اعالم می کرد" مرتد"
روز گذشته يکی از اعضای جامعه مدرسين حوزه در پاسخ به تماس خبرنگار 

نه سروش : "ما، ضمن اعالم بی اطالعی از صدور چنين بيانيه ای تصريح کرد
بيانيه های : "وی افزود". مرتد است و نه اين بيانيه ها نظر جامعه مدرسين

اين عضو جامعه ". جامعه، تابع عصبانيت آقای يزدی و فشارهای بيرونی است
که نخواست نامش منتشر شود با اظهار تأسف از اقدامات نسنجيده دبير جامعه 
 .مدرسين، اين اقدامات را باعث از بين رفتن اعتبار اين نهاد حوزوی دانست

  
 !پاسخی صريح اما در نقاب

يک روز پس از انتشار خبر کيهان، يک خبرنگار با توجه به اعالم ممنوعيت   
مصاحبه با سايت های منتقد حاکميت توسط نهادهای امنيتی، نظر يک عضو پيش 

کسوِت اين نهاد حوزوی را درباره بيانيه منتشر شده در کيهان پرسيد و پاسخ 
من از اين بيانيه بی خبرم؛ متأسفانه بيانيه های جامعه تابع عصبانيت آقای : "شنيد

اين آقا حرمت جامعه را با اين حرفهای . يزدی و فشارهای سياسی بيرونی است
قبال هم که در نماز جمعه بودند به ايشان گفتند که وقتی ...نسنجيده از بين برده

دوستان هم به تبعات منفی اين . عصبانی هستيد خطبه نخوانيد، گوش نمی کنند
به . بعضی هم نمی خواهند تفرقه شود علنی چيزی نمی گويند. کارها توجه ندارند

در . هر حال، نه آقای سروش مرتد است و نه اين بيانيه ها نظر جامعه مدرسين
 ..."اوضاع کشور هم کسی گوش به حرف ما نمی کند

پيش از اين نيز رئيس مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به اظهارات دبير جامعه 
متاسفانه ايشان براثر مشكالت جسمي گاهي : "مدرسين به صراحت گفته بود

 ".آند شود و عجوالنه اعالم نظر مي دچار عصبانيت مي
افرادي هم هستند آه شهرت خويش را از : "هاشمي رفسنجاني تأکيد کرده بود 

خواهند آه جواب اينگونه افراد هم سكوت است و دعا  راه اهانت به ديگران مي
 ".براي هدايتشان

تحليلگران آشنا به شرايط سياسی حوزه علميه قم معتقدند که بسياری از  
روحانيان مانند اين عضو جامعه مدرسين می انديشند و به رفتار حاکميت نسبت 

 .به احزاب منتقد و مردم معترض، ناراضی اند
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آقای دکتر، رهبران جنبش سبز از انتقال آگاهی ها به اقشار مختلف جامعه به 
مثابه استراتژی جنبش در حال حاضر ياد می کنند با اين حال محدوديت های 
شديد حکومتی عليه فعاليت احزاب،نهادهای غيردولتی و رسانه ها به مانعی 

در چنين شرايطی چگونه می توان به . جدی برای انتقال آگاهی تبديل شده است
  پيشبرد استراتژی جنبش سبز برای گسترش آگاهی ها در جامعه اميدوار بود؟

  
مخاطبان اصلی پيام رهبران جنبش سبز در جامعه در سه سطح برخوداری از 

اول آنهائی که طالب هستند، دوم کسانی که . امکانات رسانه ای قرار دارند
در حال . استقبال می کنند و سوم گروهی که به پيام توجه می کنند و پذيرا هستند

آنها از طريق . حاضر مشکل ارتباطی با آنها که طالب هستند وجود ندارد
و شبکه های اجتماعی فعال پيام ها را دريافت می   اينترنت، ماهواره و روزنامه

کنند و خود نقش مهمی در باز توزيع پيامها در شبکه های اجتماعی کمتر فعال، 
اين بخش از مخاطبان استخوان . که کانال ارتباط با مخاطبان پذيرا هستند، دارند

بندی جنبش سبز را تشکيل می دهند و علی رغم همه گونه تنگناهای ارتباطی از 
بزرگی، گستردگی و آمادگی اين بخش نقطۀ قوت و رمز . تک و تا نيافتاده است

پايداری جنبش سبز بوده و امکان خاموش کردن آن را از طرف مقابل گرفته 
بی اعتباری صدا و سيما در نقل اخبار و گزارش رخدادهای پس از . است

انتخابات، رويکرد مردم را به رسانه های برون مرزی و ماهواره ها به شدت 
اين رسانه ها اگرچه در خدمت جنبش سبز نيستند و اهداف خود را . افزايش داد

دنبال می کنند اما اعتبار بيشتری نسبت به صدا و سيما که رسانۀ فراگير و ملی 
اين رسانه ها در کنار مأموريت های . بوده است در نزد مردم کسب کرده اند

ويژۀ خود نقش مهمی در توزيع اخبار جنبش سبز و رساندن پيام های رهبران آن 
در کنار اين رسانه ها شبکه های اجتماعی اگر . در بخش دوم و سوم پيدا کرده اند

با اين . چه کند تر اما بعضا موثرتر در انتقال اين پيامها به ايفای نقش می پردازند
حال هنوز جای خالی يک رسانۀ تلويزيونی مستقل که مأموريت و رسالت آن 
. انتقال پيام رهبران به بدنۀ جنبش و تبيين و ترويج اين پيامهاست محسوس است

جنبش از اين که بعضا پيامهای سنجيده نشده ای از طريق شبکه های اطالع 
رسانی نا هماهنگ در بدنه اش توزيع می شود رنج می برد اما همين نقطه 

ضعف يک نقطۀ قوتی را پديد آورده است که اتفاقًآ در دنيای امروز که منابع 
خبری بسيار متکثر هستند بسيار حياتيست و آن قدرت يافتن مخاطبان برای تميز 

مردم . اخبار و پيامهای درست و سره از اخبار و پيامهای نادرست و ناسره است
اين سرمايه بزرگ جنبش سبز است که . خيلی می فهمند و خيلی ورزيده شده اند
محدوديت احزاب اآلن موضوعيت . از دوران اصالحات به ارث برده است

اگر همۀ احزاب موجود هم محدود شوند و جلوی فعاليت آنها گرفته . مستقلی ندارد
اگر حاکميت . اعضاء آنها از کار نمی افتند و کارشان را ادامه می دهند. شود

. درايت می داشت می توانست دريابد که فعاليت آزاد احزاب به نفع او نيز هست
چرا که احزاب شناسنامه دار مسئوالنه تر از گروههای بدون شناسنامه رفتار می 

 .کنند و امکان تعامل و گفتگو با آنها، بيشتر وجود خواهد داشت است
  

فکر کنم با اين دغدغه همراه باشيد که بازداشت بسياری از کنشگران سياسی و 
اجتماعی در جريان تحوالت پس از انتخابات رياست جمهوری هزينه فعاليت 
منتقدانه را به شدت باال برده و تعداد قابل توجهی از نيروهای موثر جريان 

آيا به نظر شما سکوت برخی .اصالح طلب را به سکوت مصلحتی واداشته است
چهره های موثر جريان اصالح طلب باعث بروز خالء تئوريک در جنبش سبز 

 نخواهد شد؟
  
فازی که جنبش سبز اکنون در آن بسر می برد متفاوت و متمايز از دوران  

در دوران اصالحات هر کسی هر چه را برای تنوير افکار . اصالحات است
عمومی الزم می دانست از تريبونها و امکانات رسانه ای متکثری که فراهم شده 
. بود بيان می کرد و نياز به اتحاد و انسجام کمتر وجود داشت يا احساس می شد

اکنون مشکل ما خالء تئوريک نيست و نبايد در گير اين بحث های روشنفکرانه 
به نظر من چارچوب بحثی که . حواسمان بايد جمع باشد که خود زنی نکنيم. شد

بيشتر از آن . آقای کديور برای سطح مطالبات ارائه کردند چارچوب خوبيست
دامن زدن به اين بحث ها به خصوص در رسانه . هم، فعًال، تئوری الزم نداريم

ها نتيجه اش ممکن است مشغول شدن ما به خودمان و از دست رفتن اتحاد و 
انسجاممان باشد که بدون آن هيچ توفيقی جز برای مخالفان جنبش سبز به دست 

برای کنشگران سياسی خوب  اما به نظر من هم، سکوت مصلحتی . نخواهد آمد
البته بسياری از آنها ممکن است در سطح رسانه ها ساکت بوده باشند ولی . نيست

ما سکوت به معنای ريزش . در سطح شبکه های اجتماعی نوعًا ساکت نبوده اند
عرصۀ . نوعی تقسيم کار خود بخودی پيش آمده است. نيرو اصًال نداشته ايم

 رسانه و پيام رسانی تا کنون خالی نمانده است و بطور کفايی کنشگران سياسی آن 

 ".عليه يک رقيب سياسی و درجهت توجيه يک موضع سياسی »سياسی کار«
، بر همان نکته ای تاکيد می کند که روز گذشته 88سازمان در پايان بيانيه خرداد 

ضمن : "از زبان يک عضو جامعه مدرسين در پاسخ به پرسش جرس شنيده شد
ابراز تأسف از اين که مواضع و اظهارات و اقدامات کسانی نظير شما در جامعه 
مدرسين اين تشکيالت را به يک حزب سياسی تبديل کرده است، اين مکتوب را 
همانند مواضع سياسی و جناحی اخير که به نام جامعه مدرسين اعالم شده است، 

 ".کنيم بيانيه شما و دوستانتان تلقی می
پس از درگذشت آيت اهللا منتظری و اقبال بخشی از هواداران اصالح و تغيير به 
مرجعيت آيت اهللا صانعی، بارديگر بيانيه ای با امضای آيت اهللا يزدی منتشر شد 
که مدعی بود آيت اهللا صانعی صالحيت مرجعيت تقليد ندارد؛ بدعتی که در نوع 
خود بی سابقه بود و اعتراض شخصيت ها و نهاد های دينی و سياسی از جمله 

 .اکبر هاشمی رفسنجانی و دفتر آيت اهللا سيستانی در قم را نيز در پی داشت
بر  88سازمان مجاهدين انقالب اين فرصت را نيز غنيمت دانست تا در اسفند 

ماهيت سياسی رفتار : "تأکيد کرده بود 88همان حرفی تأکيد کند که در خرداد 
عالئق و گرايش های تند سياسی ايشان و . جناب آقای يزدی برکسی پوشيده نيست

حمايت های افراطی و عجيب وی از دولت نهم و دهم موجب شده جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم در دوره دبيری ايشان بيش از پيش از جايگاه علمی و دينی خود 

 ".فاصله گرفته و به هويت يک حزب سياسی را به خود بگيرد
اگرچه هشدارهای پی در پی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی به جامعه مدرسين  

حوزه علميه قم ناشنيده ماند؛ اما امروز در حالی که نويسندگان بيانيه های اين 
تشکل سياسی در زندان به سر می برند عضوی از جامعه مدرسين دور از چشم 

آن، همان هشدارها را تکرار و نسبت به کارکرد سياسی اين " دبير عصبانی"
 .تشکل حوزوی ابراز نگرانی می کند

  
 

 : علی شکوری راد
 مردم فهميده اند كه احمدي نژاد دوامي ندارد

 نيلوفر زارع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اجتماعی پا به حيات می گذارد برای بقا و  -وقتی يک جنبش سياسی: جرس

جنبش سبز . پيشبرد اهداف خود به درکی همه جانبه از رفتار مخالفانش نياز دارد
هم از يکسال پيش تاکنون استراتژی های خود را با مالحظه رفتار مخالفانش پی 

ابتدا بر تجمع های خيابانی به عنوان تبلور اعتراض عمومی . ريزی کرده است
تکيه داشت و وقتی سرکوب های حکومتی از حد و مرزهای متعارف فراتر رفت 

از " ميرحسين موسوی."رهبران جنبش خبر از تدوين استراتژی های تازه دادند
آگاهی بخشی به جامعه و کشاندن دامنه امواج   هواداران جنبش سبز خواست که

جنبش به ميان اقشار حاشيه ای را چارچوب کنش سياسی و اجتماعی خود قرار 
دهند و ساير رهبران جنبش نيز به نوبه خود سعی کرده اند از طريق نامه نگاری 

و سخنرانی و حضور در جمع کنشگران حوزه های مختلف به خواست آگاهی 
با اين حال از آنجا که حکومت غالب ابرازهای آگاهی . بخشی جامه عمل بپوشانند

بخشی نظير رسانه ها،احزاب و نهادهای غيردولتی را با محدوديت های بی سابقه 
مواجه کرده اين نگرانی وجود دارد که آيا می توان در چنين شرايطی استراتزی 

عضو " علی شکوری راد"با دکتر . آگاهی بخشی را با موفقيت به پيش برد
او از . شورای مرکزی جبهه مشارکت درباره اين نگرانی گفت و گو کرديم

کسانی است که اعتقاد دارد به رغم همه محدوديت ها، استراتژی اگاهی بخشی به 
خوبی پيش رفته است و ابرازهای جايگزين توانسته اند محدوديت های حکومتی 

به باور او بر اثرهمين آگاهی بخشی ها جريان حاکم با وضع . را بی اثر کنند
متن اين . شکننده ای روبرو شده و معترضان هم بسيار به تغيير اوضاع اميدوارند

    :گفتگو را در زير بخوانيد
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اگر آنها با مردم خودشان سازش نکنند الجرم مجبور خواهند شد با قدرت های  
تعامل با دنيا بد نيست ولی اگر بخواهد به قيمت جلب . خارجی سازش بکنند

البته دولت . حمايت آنها در مقابل مردم باشد بسيار خطرناک و زيانبار خواهد بود
آقای احمدی نژاد اعتبار الزم را چه برای سازش با مردم وچه برای سازش با 

اگر او هم بخواهد سازش بکند ممکن است . غرب و امريکا از دست داده است
 .آنها ديگر به او اعتماد نکنند

  
 بيانيه ی دانشجويان دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات تهران 

  !آقاي علي خامنه اي، از تو مي پرسيم
 

 : اخبار روز

دانشجويان دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات تهران با انتشار بيانيه ای آقای 
ارديبهشت، جناياتی که در ايران و زندان  ١٩خامنه ای را مسئول اعدام های 

های جمهوری اسالمی اتفاق می افتد دانسته اند و از دانشجويان دعوت کرده اند 
 : خرداد شرکت کنند ٢٢در راه پيمايی روز 

و من زمزمه می کنم؛ گيرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم 
از ضربه تبرهايتان زخم دار است؛ با ريشه چه می کنيد؟؛ گيرم که بر سر اين 

زنيد؛ با جوجه های  ايد؛ پرواز را عالمت ممنوع می باغ، نشسته در کمين پرنده
کشيد؛ گيرم که می ُبريد؛ گيرم که می  کنيد؟؛ گيرم که می نشسته در آشيان چه می

 کنيد؟  زنيد؛ با رويش ناگزير جوانه چه می
های داغدار فرزاد کمانگر، علی حيدريان، شيرين علم هولی،  ابتدا به خانواده

ای  اهللا علی خامنه نماييم و از آيت فرهاد وکيلی و مهدی اسالميان تسليت عرض می
پرسيم که به کدامين گناه هورام و هوراز وکيلی را از نعمت داشتن پدر؛  می

 نوجوانان کامياران را از داشتن معلمی چون فرزاد کمانگر محروم کردی؟ 
ايد حال جا دارد  ای شما مدتی را در زندانهای طاغوت بسر برده اهللا خامنه آيت

مسئوليت مستقيم دين !! های طاغوت به شما تجاوز شد؟ بپرسيم که در زندان
گريزی جوانان و نوجوانان ايرانی بر عهده رژيم جمهوری اسالمی و در راس 

 . ای است آن علی خامنه
آيا يزيد با حضرت زينب و !! کنيد؟ به راستی از خداوند شرم نمی! ای آقای خامنه

يعقوب، ندا  با زهرا بنی(!!) امام سجاد چنين کرد که شما در مملکت امام زمان 
 . چنين کرديد... االمينی و آقاسلطان، سهراب اعرابی، کيانوش آسا، محسن روح

اين قدرت چه ارزشی دارد که شما با جوانان و نوجوانان و زنان و مردان ايرانی 
 ننگ بر شما !! کنيد؟ چنين می

 . باد
شما با عدم کفايت و لياقت خود در اداره کشور هم بر منابع ملی ايران و هم بر 

 . جان و مال و ناموس مردم ايران چوب حراج زديد
به راستی يزيد، شمر، چنگيز و هيتلر در مقايسه با شما در محضر خداوند، رو 

ما دانشجويان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران ضمن . سفيد و سربلندند
داريم که نه رژيم فاشيستی جمهوری  محکوم نمودن اعمال ننگين شما، اعالم می

ای را اليق مقام رهبری ايران  شناسيم و نه علی خامنه اسالمی را به رسميت می
 . ای نيز همانند صدام مجازات شود دانيم و به اميد روزی هستيم که علی خامنه می

ای  ما دانشجويان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران به علی خامنه
گوييم که وای به حالت اگر برای مجيد توکلی، شرف جنبش دانشجويی و نماد  می

وای به حالت اگر برای دانشجوی مبارز، علی مليحی . ايستادگی اتفاقی بيفتد
 . اتفاقی بيفتد

های آزاد و ملی در تهران و ساير شهرستانها  در پايان از کليه دانشجويان دانشگاه
کنيم برای نشان دادن قدرت و عظمت جنبش دانشجويی و جنبش سبز  دعوت می

خرداد مشت محکمی بر  ٢٢ايران با حضور پرشکوه خود در راهپيمايی روز 
ای رهبر نامشروع جمهوری فاشيستی اسالمی زنند و بار ديگر  دهان علی خامنه

 . ای سخت وارد کنند بر پيکر نحيف و در حال احتضار جمهوری اسالمی ضربه
 

 اندکی صبر سحر نزديک است 
 دانشجويان دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات تهران 

 

 . را تأمين کرده و می کنند
  

آقای دکتر به نظر شما چرا با وجود آن که شديدترين تدابير امنيتی از سوی 
حکومت طی ماه های پس از انتخابات اعمال شده است اما شهروندان هوادار 

چرا جريان حاکم . جنبش سبز وضع جريان حاکم را به شدت شکننده می دانند
عليرغم قدرت نمايی های خود پس از انتخابات نتوانسته جايگاهش را در ذهن 

  شهروندان مخالف تثبيت کند؟
  

مخالفان اصالحات به وسيلۀ احمدی نژاد اصالح طلبان را به زعم خودشان از 
از صحنه بدر کردن اصالح طلبان برای آنها مطلوب بوده اما . صحنه بدر کردند

گوشت کباب شده توی . شخص احمدی نژاد برای آنها مطلوب نبوده است
علت موجدۀ جنبش سبز دو چيز . گلويشان گير کرده است و اين را همه می فهمند

بوده است يکی سرکوب اصالح طلبی مردم و ظلم انباشته به اصالح طلبان، از 
جمله در انتخابات و ديگری تحقير مردم و توهين به شعور آنان توسط احمدی 

جناح مقابل که فکر می کرد به کمک احمدی نژاد توفيق بزرگی کسب کرده . نژاد
است ناگهان مواجه با وضعيتی شد که کل موجوديت و حيثيتش را به خطر می 

آنها، هم نان احمدی نژاد را . انداخت و عامل آن را احمدی نژاد می دانست
حاال نمی دانند چگونه خود را از دست او خالص . خورده اند و هم چوبش را

مردم هم اين را می فهمند و در يافته اند که احمدی نژاد دوامی نخواهد . کنند
بنابراين علی رغم همۀ سختی هايی که متحمل می شوند بسيار اميدوار به . داشت
احمدی نژاد برای جناح مقابل مثل کسی است که در ميان آنها ضامن . تغييرند

دست خود را باز کند . نارنجک را کشيده و آن را در دستان خود نگه داشته است
مردم هم . آنها روزگار بدی را با هم می گذرانند. همه چيز با هم به هوا می رود
 . البته منتظرند ببينند چه می شود

  
البته مستحضر هستيد که چند ماهی است با تشديد تدابير امنيتی توسط حکومت 

با . امکان برگزاری تجمع های اعتراضی از هواداران جنبش سبز گرفته است
توجه به اين که اقدامات امنيتی حکومت احتماال در آينده نيز ادامه پيدا خواهد 

کرد آيا فکر می کنيد که معترضان می توانند همچنان از پتانسيل تجمع های 
خيابانی برای نشان دادن اعتراض خود استفاده کنند يا بايد دنبال راه های 

 جايگزين باشند؟
  
بعيد می دانم به شکل هفتۀ اول بعد از انتخابات چنان امکان و فرصتی فراهم  

خرداد  25اما هر مقدار هم که امکان پذير بشود يادآور همان حماسۀ . بشود
عدم صدور . يعنی ما هستيم و اگر بگذاريد به همان تعداد خواهيم بود. خواهد بود

. مجوز برای راهپيمايی اذعان به عظيم بودن آن در صورت صدور مجوز است
جالب اين است که هم مردم و هم طرف مقابل اطمينان دارند که اگر سرکوب 

اين خود مثل اين است که . نباشد جمعيت معترضان بسيار انبوه خواهد بود
 .راهپيمايی صورت گرفته باشد

  
آقای دکتر، در ماه های ابتدايی پس از انتخابات گمانه هايی درباره مصالحه 

ميان حکومت با اصالح طلبان وجود داشت اما به مرور زمان احتمال مصالحه 
به عقيده شما چرا جريان حاکم از دادن هرگونه امتيازی . کم رنگ تر شده است

به مخالفان امتناع می کند و تمايلی به کاستن از بحران سياسی موجود از خود 
 نشان نمی دهد؟

  
آنها چنان خود را شکننده می بينند که اگر بخواهند نرمش کوچکی نشان بدهند  

برای آنها امکان و فرصت تصميم گيری بسيار محدود شده . فرو خواهند ريخت
اگر نرمشی به خرج بدهند در ميان خودشان به معنی قبول اشتباه در گذشته . است

اگر چه اگر در رفتار خود تجديد . است و وضع آنها را به ظاهر بدتر می کند
آنها توان دور انديشی و تصميم . نظر نکنند وضع بهتری نيز پيدا نخواهند کرد

اتفاقا من فکر می کنم ما بايد در اين مورد به آنها . بزرگ را از دست داده اند
به آنها تضمين بدهيم که اگر تصميم درستی . نبايد تحريکشان بکنيم. کمک کنيم

 . بگيرند می توانند روی کمک و همراهی ما حساب کنند
  

برخی از تحليل گران اصالح طلب معتقدند که جريان حاکم ممکن است برای کم 
کردن فشارها از روی خود در جبهه بين المللی دست به سازش بزند با اين حال 

هنوز نشانه روشنی از نرم خويی در ديپلماسی جمهوری اسالمی مشاهده نمی 
جناب عالی امکان سازش جريان حاکم با غرب را تا چد واقعی ارزيابی می . شود
 ؟کنيد
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محور تاآيدي و مبتني بر استدالل حافظ موسوي نسبت به اهميت نيما در وجوه همزمان 
آفرينندگي و نظريه پردازي و اشاره به جايگاه اين اهميت در جامعه ادبي معاصر ايراني 

دغدغه ي اصلي  بخش هاي تحليلي آتاب را تشكيل داده است و همچنين وجود بخش هاي 
مستقل در زمينه ي تعريف ، نظريه و نقد ادبي باعث شده ، منبعي نسبتا آامل در حوزه 

 .هاي مورد بحث ، در اختيار عالقمندان جدي و حرفه اي ادبيات قرار داشته باشد
مسئله ي اصلي مورد بحث وي در اين آتاب همانطور آه خود در پيشگفتار اشاره نموده 
پرداختن به نظريه هاي شعري نيما و بررسي جريان هاي بعدي ، صرفا در مقام سنجِش 

 .نسبت آنها با نظريات نيما بوده است 
اين مسئله ي مهم  بار ديگر اهميت نيما را در فرهنگ و ادبيات ايران يادآوري مي آند و 
 .جامعه ي جدي ادبيات را به دقت نظر عميق تر و دقيق تري در آثار وي فرا مي خواند

وجود سئواالت ريشه اي و متعددي آه حافظ موسوي از همان بخش آغازين آتاب مطرح 
مي آند  ، در واقع حكايت از دغدغه هاي عمده اي دارند آه نه تنها ذهن وي را درگير 

نموده اند بلكه بعنوان سئواالت اساسي و قابل توجهي در ادبيات معاصر باقي مانده اند آه 
هنوز دقت نظر آافيِ علمي و دقيقي برروي آنها از سوي اهالي نظر صورت نگرفته و 

يكي از اين دغدغه هاي عمده آالبد شكافي نظريه و بررسي پيشينه نظريه و توليد فكر در 
 .   حوزه ي ادبيات ايران است

بحث در مورد مسير نقد و نظريه پردازي ادبي در غرب و اشاره به شكل گيري آن در 
آنار جريان تفكر فلسفي و سپس تحليل پيشينه ي نقد و نظريه پردازي ادبي ايران در دوره 

هاي مختلف اعم از مشروطه ، پس از آن ، رسيدن به نيما به عنوان نظريه پرداز شعر 
مدرن ايران و نيز وضعيت نقد ادبي در دهه ي چهل آه وي آنرا دهه ي تكوين نقد ادبي 

جديد در ايران مي داند ، براي خواننده ي اين آتاب ، عالوه بر دقيق شدن در نقاط ضعف 
جامعه ي ادبي  ايران نسبت به غرب ، در زمينه هاي نقد و نظريه پردازي ادبي ، امكان 

 .شناخت تاريخي در اين حوزه ها را نيزايجاد مي آند
حافظ موسوي در بخشي از آتاب به نقد مخالفان نيما پرداخته و توهم آوانگارديسم را 

دستمايه ي مخالفت برخي از نوگرايان افراطي نظير تندرآيا و هوشنگ ايراني با نيما 
وي دهه چهل را بعنوان دوره اي پربار در ادبيات ايران مي شمارد اما . قلمداد نموده است

با دلي پر درد چشم از  1338آن را همچنان وامدار و مديون نيمايي مي داند آه در سال 
 .جهان فرو بسته بود

موسوي به نقد نويسيِ جدي از طرف آساني چون براهني ، رويايي ، حقوقي ، دستغيب ، 
مهرداد صمدي و اسماعيل نوري عالء در دهه ي چهل اشاره مي آند و تاآيد دارد اشاره 

به آسب موقعيت متفاوت نقد در اين دهه  به منزله ي ناديده گرفتن پيشينه ي نقد ادبي 
ايران از مشروطه تا دهه ي چهل نيست ، بلكه تاآيد بر جدي شدن اين جريان در آنار 

 .ادبيات است آه مورد نظر اوست
او در ادامه  به چند جريان مهمِ واقع شده در شعر ايران پس از دهه ي سي و چهل ، اعم 

از موج نو ، شعر حجم و نظريه ي شعر زبان پرداخته  و بنيان هاي نظري آنها را با 
 .نگاهي نو و دقيق مورد تحليل قرار داده است

نگاه نقادانه و گاهي انتقادي حافظ موسوي به جريانات اشاره شده بر اساس استالل مقايسه 
با درك از نظريات نيما صورت گرفته است آنچنان آه وي در مورد براهني مي گويد 

مشكل براهني در نخستين گام ها براي ورود به نظريه نيما ، اين است آه او گويا حرف 
نيما را در مورد غيروصفي بودن شعر قديم جدي نگرفته است و همچنين ساير سويه هاي 

 .نگاه براهني به نيما را با ديده ي انتقادي تحليل مي نمايد
او عليرغم اين آه موج نو را واآنشي در برابر جريان سطحي به اصطالح سمبوليستي و 

سياسي آن دوره مي شمارد اشكال عمده ي اين موج  را در اين معرفي مي آند آه اوال 
هيچ پايه اي بر مبناي تفكر ادبي براي آن نمي توان يافت و ديگر اينكه به جز توضيحات 

 .نوري عالء هيچ اثر روشنگرانه و تئوريكي از بانيان و هوادارانش برجا نمانده است
موسوي به تحليل شكل گيري و حيات شعر حجم نيز با ديده اي نقادانه نگريسته و حتي با 

آوردن بيانيه ي شعر حجم به بررسي مباني نظري آن و نيز بررسي آن از ديدگاه بالغت و 
او عالوه بر اشاره به مخالفت .  معاني و بيان پرداخته ،آه بسيار تحليلي و قابل توجه است

مباني شعر حجم با بنيان هاي نظريه ي ادبي نيما به ناتواني اين مباني براي دست و پنجه 
 . نرم آردن با نظريات نيما تاآيد مي آند

موسوي در قسمت پاياني از بخش شعر حجم با عنوان چند اشاره در حاشيه عالوه بر 
اشاره به جايگاه يداهللا رويايي در شعر معاصر فارسي به عنوان يكي از شاعران مهم و 

تاثيرگذار جريان شعر نيمايي ، بر شناخت و آگاهي عميق او از ادبيات آالسيك ايران از 
يك سو و ادبيات غرب از سوي ديگر نيز تاآيد مي آند ، اما همه ي اينها را مانعي براي 

 .برخورد انتقادي با سويه هاي منفي و واپسگراي شعر حجم نمي داند
بخش هاي پاياني آتاب شامل تعاريف ، مباني نظري و تحليلي وي در زمينه هاي زبان و 
معنا در شعر ، جهان مدرن و بحران معنا ، فرم و ساختار در آثار ادبي ، بررسي رابطه 

ي عميق ادبيات و اجتماع و فمينيسم و نوشتار زنانه مي باشد آه هرآدام از بخش ها 
دربرگيرنده ي نگاه نو، آگاهانه و عميق وي به مسائلي عمده مي باشند و مي توانند بعنوان 

منابعي در خور توجه مورد استفاده ي اعضاي جدي جامعه ي ادبي قرار گيرند و از 
طرفي زمينه ساز تحول و توجه به نقد و نظريات ادبي و نيز شيوه ي نقد و مقاله نويسي 

 .باشند
در مجموع مي توان اذعان داشت آتاب پانوشت هاي حافظ موسوي يكي ديگر از منابع 

نظري است آه در آنار منبع جامع و تحليلي ديگري بنام تاريخ تحليلي شعر   -جدِي تحليلي
محمد شمس لنگرودي به جامعه ادبي ايران ارائه شده و در اختيار عالقمندان در  –نو 

 .حوزه ي شعر و ادبيات قرار دارد

 وظيفه ي نسل پس از نيما
 نگاهي به پانوشت ها و آليت آثار حافظ موسوي 

                                                                                                                در حوزه ي شعر،نظريه و نقد ادبي
 عليرضاعباسي
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حافظ موسوي ، عضو آانون نويسندگان ايران و عضو پيشين هيئت دبيران اين آانون 
جزو آندسته از شاعران و نويسندگان پيشرويي است آه فعاليت هاي عمده اش در زمينه ي 
سرودن شعر ، نوشتن نقد بر آثار ، تحليل حوزه ي فرهنگ و ادبيات و پرداختن به نظريه 

بعنوان يكي از مديران انتشارات آهنگ (هاي ادبي در آنار فعاليتش در حوزه ي نشر 
و نيز تالش وی بعنوان سردبير مجله ی الکترونيکی وازنا برای ايجاد فضای ) ديگر

تخصصی ادبيات او را به يكي چهره هاي برجسته و موفق عرصه ي فرهنگ و ادبيات 
 .معاصر بدل آرده است

اشاره به آميت آارآرد و گسترده گي فعاليت هاي وي در حوزه هاي مذآور  ، تنها به 
منظور آوردن دليلي براي  برجسته و موفق دانستن او صورت نپذيرفته ، بلكه آنچيزي آه 

در تمام اين فعاليت ها رخ نموده و مد نظر است ، وجود تمايزهاي محسوس و قابل 
استنباط  به منزله ي آار روشنفكري در اين فعاليت هاست آه حافظ موسوي را در جايگاه  

 .ويژه ای در عرصه ي پر تالطم فرهنگ و ادب قرار داده است
مجموعه به نام هاي دستي بر شيشه  5از حافظ موسوي در زمينه ي سرودن شعر تاآنون 

،  1380 -، شعرهاي جهوري  1378 -، سطرهای پنهانی  1373 -هاي مه گرفته ي دنيا 
، بچاپ  1388 -و خرده ريز خاطرات و شعرهاي خاورميانه 1387زن ، تاريكي ،آلمات 

رسيده اند و مجموعه ي ديگري نيز با عنوان عكس هاي نوري در دست انتشار است آه 
در هرآدام وجود تشخص زباني به عنوان شناسه ي منحصر بفرد ، پرداخت نو و خالي از 
شتاب زدگيِ بيان و برخورداري از انديشه هاي عميق انساني ، اجتماعي و سياسي بعنوان 

 .شاخصه هايي ممتاز ، قابل استنباط و تحليل مي باشند
تنوع موضوع ،مضمون و مفهوم ، نوعِ  انتخاب آنها و ايجاد پيوند بين مفاهيم آالن با 

سوژه يا آبژه هاي جاري و جزء در زندگيِ  انسان معاصر ، در آثار هرآدام از مجموعه 
هاي ياد شده باعث جلوگيري از به تكرار رسيدن آنها و نيز بوجود آمدن پيشنهاداتِ  بكر و 

معرفي جسارت هاي خاص در گستره ي شعر و شاخصه هاي زيباشناختي آن گرديده 
 .است

پيشنهادات جسورانه ي موجود در آثار وي را مي توان از قابليت هاي معنايي ، امكانات 
تجربه ي شاعر و شناخت المان . تصويري و طراوت و فرآروي خيال در آنها شاهد بود 

هاي زيبا شناسي در شعر ، دامنه ي انديشه ي موجود در آثار او را وسيع نموده و امكاِن 
ورود به حوزه هاي زمخت سياسي ، اجتماعي را آه از ديد بسياري از اهالي شعر خطر 

چرا آه  تجربه هاي ذآر شده ي شاعر از عهده . آردن بحساب مي آيد ، ايجاد نموده است 
ي حل آردنِ  ويژگي هاي زمخت و تند در شاخصه هاي زيبا شناختي در مجموعه هايش 

 .بر آمده اند
هنر و شاخصه هايش و نيز شكل ارائه ي آثار هنري در همه ي دوران هاي متغير به 
لحاظ فضاي فرهنگي ، اجتماعي و سياسي ، متاثر از تغيير وضعيت هاست و شيوع 

انديشه ي انتقادي و بيان اعتراضي در زندگي انسان معاصر هنر را عليرغم برخورداري 
 . و حفظ المان هاي زيباشناختي ، تحت تاثير خود قرار داده است

اين شرايط تاثيرگذار براي هنرمندان معاصر امكان به رخ آشيدن ويژگي هاي غبار گرفته 
ي انساني ، نشان دادن چالش ها  و تناقضات و رنج هاي روزمرگي جاري در زندگي بشر 

 .را با  نگاه انتقادي به آنها در آثار هنري ، بيش از پيش فراهم نموده است
آشنايي حافظ موسوي  با هنر انتقادي  باعث شده  شاخصه ي انديشه ي انتقادي در آثارش 

شاخصه اي آه . چه در ژانر شعر و چه مقاله ، تحليل و نقد بصورتي نهادينه رخ نمايد 
آارآردش در آثار هنري وي منجر به آمرنگ شدن يا حذف شاخصه هاي زيباشناسانه 

 .نشده است
پس از اشاره مختصر به ويژگي هاي منحصر بفرد و ممتازِ سروده هاي حافظ موسوي ، 
مي بايست نگاه خود را به آثار وي در زمينه ي مقاله و نقد نيز بعنوان يك فعاليت جدي و 

 .آگاهانه در عرصه ي ادبيات معطوف آنيم
چرا آه او در حوزه ي نظري و نقد ادبي نيز نگاهي دقيق و تحليلي به وضعيت هاي 

 . پيرامون خود دارد 
در سال هاي اخير عالوه بر سخنراني هايي آه توسط وي در زمينه هاي تئوري و نظريه 

و نقد ادبي صورت گرفته ، تاآنون مقاله ها و نقدهاي بسياري در مطبوعات و مجالت 
ادبي ارائه شده و بعنوان اولين آتاب به چاپ رسيده اش در اين حوزه بايد  به آتاب چهره 

 1380  -، نشرقصه) زندگي و آثار و احوال مهدي اخوان ثالث ( هاي قرن بيستمي ايران 
وي همچنين در . اشاره آرد  1389 -انتشارات آهنگ ديگر –و پس از آن به پانوشت ها 

حال حاضر مشغول گردآوري و چاپ دو آتاب ديگر در زمينه ي نقد آثار و مقاالت در 
 .حوزه ي فرهنگ و  ادبيات مي باشد

مجموعه ي جدي و نسبتا جامعي از ) پنج مقاله در حواشي نظريه هاي ادبي(پانوشت ها 
توسط انتشارات ) 1389(مقاالت تحليلي و نظري حافظ موسوي است آه در سال جاري 

 .آهنگ ديگر به چاپ اول رسيده است
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 .وگو و ايراد سخنرانی آن را به ديگران بشناساند فراهم کردن جلسات گفت
گويم که گلشيری در دوران معاصر بيش از هرکس ديگر در   با قاطعيت می

 .پرورش و گسترش فرهنگ و ادبيات ايران سهم داشته است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های فراوان و نيز دوری محِل  در دو سه سال اخير، تو و من به سبب مشغله
تو بودی که بيشتر به . ديديم مان از هم، کمتر از سابق همديگر را می سکونت

 گاهی صبح يا بعدازظهر . کردی آمدی و غالبًا سرزده اين کار را می ديدن من می
شدی هوای  هربار که وارد می. آمدی و بيشتر اوقات ديروقت شب به سراغم می

های شيرينی که همواره بر زبان  ی بيرون را همراه لبخند شاد خود و لطيفه تازه
 .کردی داشتی وارد فضای سرد اتاق من می

هايت برای راه انداختن  نشستی و از اوضاع ادبی ايران و از کوشش ساعتی می
و از چيزهای خوبی که خوانده بودی و از شاعران و  »کانون نويسندگان ايران»

گاهی . کردی نويسندگان جوانی که کشف کرده بودی برايم تعريف می
شناختم همراه خود  ی شعر يا داستانی را از کسانی که من نمی نوشته دست
پرسيدی و  گفتی و از کارهای من می از کارهای خود می. خواندی آوردی و می می
 .رفتی می

شنوم  ی اخير هربار که در شب صدای زنگ در را می دراين دو سه هفته
کشد تا متوجه  چند لحظه طول می. ای تويی که آمده. پرم اختيار از جا می بی

 .واقعيت تلخ بشوم و اين درد را تحمل کنم که تو ديگر هرگز نخواهی آمد
چطور ممکن است که . کشم ی اين احوال، باز هم انتظار آمدن تو را می و با همه

 تو ديگر نيايی؟ چطور ممکن است که تو را ديگر نبينم؟
خوانم،  و اکنون برای تو اين شعر را می. من چشم به راه توام. نه، تو خواهی آمد

کردی و آن را بهترين شعر نيما يوشيج  شعری را که خود همواره زمزمه می
 :دانستی می

 تو را من چشم در راهم شباهنگام
 ها رنگ سياهی گيرند در شاخ تالجين سايه که می

 وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم
 .تورا من چشم در راهم

 اند ها چون مرده ماران خفتگان شباهنگام در آن دم که بر جا دّره
 درآن نوبت که بندد دست نيلوفربه پای سروکوهی دام

 کاهم َگَرم يادآوری يا نه، من از يادت نمی
 تو را من چشم در راهم

شناس و نخستين مترجم آثار سارتر و  متن سخنرانی آقای ابوالحسن نجفی، زبان
در  ١٣٧٩تير  ٣کامو که به مناسبت بزرگداشت زنده ياد گلشيری در روز جمعه 

 .ی ناشران ايراد شد سالن اتحاديه
 

 چشم در راه
 ابوالحسن نجفی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
به مدت ده : ی هوشنگ گلشيری، به مناسبت دهمين سال درگذشت او نامه ويژه

امروز با ابوالحسن نجفی در اهميت . ی يک سال روز، هر روز به نشانه
 .ام وگو کرده ی اجتماعی و تأثيرگذار گفت گلشيری به عنوان يک نويسنده

 .ها دوری از اصفهان، دوباره مقيم اصفهان شدم ، پس از سال١٣۴۴در سال 
دوستان قديم همه پراکنده شده بودند و من تنها . شناختم ديگر تقريبًا کسی را نمی

روزی محمد حقوقی که چند سال پيشتر با معرفی بهرام صادقی با او آشنا . بودم
معلوم شد که . شده بودم به سراغ من آمد و دعوتم کرد که به انجمن آنها بروم

گروهی از جواناِن دوستداِر شعر و ادب از چند سال پيش انجمنی ادبی تشکيل 
به انجمن آنها رفتم و چنين بود که با ياراِن . اند و جلسات مرتب ماهانه دارند داده

اين آشنايی . آشنايی با گلشيری نيز از همان جلسه بود. ُجنگ اصفهان آشنا شدم
 .خيلی زود به دوستی مبّدل شد

گلشيری نه تنها با شعر و داستان و نقد خود در آن انجمن شرکت فعاالنه داشت 
او بود که به . داشت بلکه در واقع کوشش و هّمت او بود که انجمن را برپا می

ی خود يا،  خواند و مّحل انجمن را در خانه ها را فرا می رفت و آن سراغ اعضا می
گذاشت که کار  کرد وهرگز نمی ی هرکدام از اعضا تعيين می به نوبت، در خانه
آمد که  هرگاه ميان يکی دو تن از اعضا کدورتی پيش می. انجمن سستی گيرد

های گسسته يا  ممکن بود به توقف يا به سردی جلسات بينجامد او بود که رشته
کرد و به هر ترتيب جلسات انجمن را پايدار  سست شده را دوباره برقرار می

 .داشت می
آن زمان گلشيری در دبيرستان اصفهان دبير ادبيات بود و هرگاه ميان شاگردان 

کرد و به فعاليت ادبی  يافت او را تشويق و راهنمايی می خود شاگرد مستعدی می
ديد او را همراه خود به جلسات  داشت و اگر شايستگی بيشتری دراو می وامی

ی  ای از او را در آن مجله يا در نشريه آورد و احيانًا نوشته جنگ اصفهان می
 .رساند ديگری به چاپ می

ی  ها امروز در زمره بسياری از جوانانی که به کار ادبی پرداختند و بعضی از آن
. ی گلشيری هستند پروده اند در واقع دست شاعران و نويسندگاِن شناخته شده

های جنگ اصفهان در حقيقت گلشيری  اغراق نيست اگربگويم که روح انجمن
گلشيری اصفهان را ترک کرد و به تهران آمد  ١٣۵٢چنان که وقتی در سال . بود

جنگ اصفهان عمًال از فعاليت بازماند و مجلۀ ُجنگ که قبًال به طورمرتب سالی 
کرد پس از رفتن گلشيری در طی  دو شماره و ندرتًا يک شماره منتشر می

 .ی ديگراز آن منتشرشد و بعد به کلی تعطيل شد های بعد فقط دو شماره سال
ها و نقدهايی که  اما گلشيری در تهران نيز از فعاليت بازنماند و غير از داستان

کرد چندين انجمن نيز  ها يا به صورت کتاب چاپ می نوشت و در مجله خود می
تشکيل داد وحتی کالس درسی برای آموزش داستان تأسيس کرد و جوانان را به 

 .کارادبی واداشت
ولی گلشيری و من و چند تن ديگر از . ها کمتر شرکت داشتم من در اين انجمن

تری داشتيم که هر هفته يا دو هفته يک بار به دور  دوستان قديم جلسات خودمانی
خوانديم و نقد  هامان را برای هم می ها و ترجمه شديم و نوشته هم جمع می

 .کرديم می
گويند معموًال او را به عنوان يک  ی گلشيری سخن می ی کسانی که درباره همه

کنند که نقش بزرگتر گلشيری در  شناسند و غالبًا فراموش می ی بزرگ می نويسنده
ادبيات معاصر ايران تأثيری است که در پرورش شاعران و نويسندگان جوان 

ی کوشش خود را به کار  ديده همه ها می داشته و اگر اثر قابل توجهی از آن
 برده تا آن را درجايی، خواه مجله يا کتاب، به چاپ برساند و با نوشتن نقد و  می
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 دو سروده از مجموعه شعر کوچ و کلبه ی کوچکم 
 مودب ميرعاليی 

 
١  

 بهتر نبود اطمينان داشتم که 
 نيست 

 به جای آن که هر شب و روز 
 از خود بپرسم 

 هست نيست 
 کيست چيست 

 
 بهتر نبود 

 نبود 
 

 يا اينکه من 
 ليوان شراب بودم 
 پر وخالی می شدم 

 روی ميز می ماندم 
 از تاريکی پر می شدم 

 و منتظر 
 تا روز بعد کسی بيايد 

 مرا لمس کند 
 باز ليوان شراب شوم 

 بی آن که بدانم 
 او کيست 

 شراب چيست 
 هست 
 نيست 

 
 
٢  

 جايی که آفتاب نيست 
 سايه هم نيست 

 
 کيست که نخواهد خود را 
 برای لحظه ای هم که شده 

 بيرون از خود ببيند؟ 
 

 سال هاست 
 سايه ام با من نيست 
 و من بيرون از خود 

 حتی نمی توانم 
 : با خود دست بدهم و بگويم

 حالت خوب است؟ 
 چه خبر؟ 

 
 سايه که نيست 

 و بيرون از خودی 
 آيينه هم جايی آويزان باشد 

 پر از ديوار روبروست 
 

 ويزا 
 ) گيلراد(يوسف صديق 

 
   

 .) شود  می" تو"  که گاهی" من"تقديم به ( 
 
 !   نه

 رازی نيست 
 . کنند ها رهايت نمی اينکه تشويش

 . نميکند  در هر فراز، در هر فرود، فرقی
 ها  تشويش

 . کنند  در مرز هر نگاه، در مرز هر صدا، پيدايت می
 سايند   ات می چهره بر چهره

 . شکنند  هايت را می ی واپسين تبسم و آبگينه
 در گذرگاهی از اينگونه تلخ، 

 بودن، 
 . ست ميان خاطر و آسودگی بناگزير ديواری

*     * 
 ! به خويش بنگر 

 مهتاب مانده مردد 
 . ميان خواب تو بنشيند يا در مرداب

 !   نه
 . اين ناکجايی را هيچ کجايی نيست
 ! سامان من   سامان ديگری بايدت مسافر بی

 . هايت گوش فراده دمی به نفس
 کودکانه جهان را بنگر 

 ها  ی رنگين بادبادک و در تکانه
 . ابری سپيد باش

 . هيچ مرزی پايان سفر نيست
 . ات را بردار گذرنامه

 ات را صادر کن  ويزای عبور از خويش
 ای  هيچ دغدغه  و بی

 . ی خويش بيرون شو از تيره جای پيله
 ! ات باد  ی اولين لبخند بامدادی نوش نوشينه

 


