
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 

1 

طن
ي و

يعن
بز 

س
 IN

F
O

.M
A

B
IS

H
O

M
A

R
IM

@
G

O
O

G
L

E
M

A
IL

.C
O

M
 

 شماره  6

 1389فروردين  ماه   2

 با سپاس از همکاری و همياری سايت اخبار روز شهال بهاردوست: تهيه و تنظيم
www.akhbar-rooz.com 

 نوروز تان پيروز

 مادران دربنديان و داغداران درهنگام نوشدن سال در برابر زندان كرمانشاه
 همه كردستان زندان بود  -سفره هفت سين مقابل بازداشتگاه 

 مراسم نوروزي خانواده هاي زندانيان سياسي مقابل اوين
 پيام نوروزي خانواده كيانوش آسا به ايرانيان

 پيام نوروزي عباس اميرانتظام به مناسبت نوروز هشتاد و نه 
 در آستانه نوروز، دشت خاوران را پادگاني كردند

  فراخــوان و نامــة سرگشادة سينماگرانِ برجستة جهان براي آزادي فوري جعفر پناهي
 يك مادر داغدارنامه اي از  

 تن از فعاالن حقوق بشر و دمكراسي براي آزادي اميد منتظري  900در خواست  
 اوين 350پور از بند  دهنده سعيد ملك نامه تكان

 نامه ي سرگشاده به مسئوالن اتحاديه ي اروپا 
 )اكثريت(اجرايي سازمان فدائيان خلق ايران  -بهروز خليق مسئول هيات سياسي 

 رييس قوه قضائيه نامه خانواده نيد خانجاني را نپذيرفت 
 خبري مطلق از وضعيت علي اكبر عجمي، فعال دانشجويي بي

 پايگاه طبقاتی جنبش سبز 12
 محمد برقعی

 ...تجربه مصدق و جنبش 14
 صدر ابوالحسن بنی

 ...حقوق شهروندی  18
 بهزاد کريمی گفتگوی با 

 نهاد دين 20
 محمدرضا نيکفر

 : مقاالت و مصاحبه در اين شماره 
 به يادمان منصور خاكسار

 خسرو باقرپور، جمشيد طاهري پور، امير ممبيني



 :مادران دربنديان و داغداران درهنگام نوشدن سال در برابر زندان کرمانشاه
 !است مادر هر ايراني پاكنهاد، مادر همه ي ايرانيان پاكنهاد. همه بايد در كنار مادران دالور ايرانزمين باشيم
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  خـِرد بهتـر از هـرچه ايزد بداد 

 ستايش خرد را به از راه داد
 

 خرد رهنماي و خرد دلگشاي 

 خرد دست گيرد به هر دو سراي
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 درگيری ميان احزاب و سپاه 
 

مسلحانه را از دستور کار  برغم اينکه احزاب کرد در دو دهه اخير فعاليتهای 
خود خارج و فعاليتهای سياسی و تبليغی خود را در خارج از ايران عليه 

جمهوری اسالمی دنبال کرده اند، طی درگيريهايی جداگانه با نيروهای سپاه 
  .تن از اعضای آنها در مرداد ماه سال جاری کشته شدند 9پاسداران، دست کم 

تائيد کشته شدن اين تعداد از سوی احزاب کرد در حالی صورت می گيرد که در 
پايان مرداد ماه، سردار محمد خاکپور فرمانده نيروی زمينی سپاه پاسداران، از 

تن از اعضای اين گروهها در جريان درگيريها دراستانهای  26کشته شدن 
کومله زحمتکشان "بنا به اطالعيه ای که   .آذربايجان غربی و کردستان خبر داد

تن از کشته شدگان در اين درگيريها  5شهريور ماه منتشر کرد،  3در " کردستان
اين حزب با اعالم اسامی کشته شدگان اعالم کرد . متعلق به اين گروه بوده است

آنها در يک عمليات مسلحانه در مناطق حومه شهر کاميارن توسط نيروهای سپاه 
 پاسداران کشته شده اند

شهريور ماه سال جاری  10در " حزب دمکرات کردستان ايران"از سوی ديگر  
طی بيانيه ای کشته شدن چهار تن از اعضای اين حزب در نتيجه درگيری با 

بر اساس اين بيانيه . نيروهای سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ايران را تائيد کرد
تنها يک روز مانده به پايان مرداد ماه، چهار عضو حزب دمکرات کردستان 

ايران در حالی که برای انجام فعاليتهای سياسی به مناطق اطراف سقز اعزام شده 
برخی از ناظران سياسی اين   .کشته شدند  بودند، از سوی سپاه پاسداران

درگيريها را نشانه شروع دوباره جنگ مسلحانه در کردستان قلمداد کردند، اما 
احزاب سياسی قاطعانه اين احتمال را رد و اعزام نيروهايشان به داخل ايران را 

  .در ادامه فعاليتهای سياسی خوانده اند
 
 دو اعدام در دو ماه  

اگر چه صدور حکم اعدامهای سياسی در کردستان پديده تازه ای نيست، اما با 
بايد قبل از هر چيز   1388تشديد صدور احکام اعدام و اجرای آنها در سال سال 

با اينکه بدست آوردن آمار . ناميد" سال اعدام"اين سال را در کردستان را   نام
ها در ايران و به ويژه کردستان به دليل عدم شفافيت وعدم امکان  دقيق اعدام

اما طی سال گذشته حداقل اعدام   های دولتی ممکن نيست، راست آزمايی گزارش
. دو تن از فعاالن سياسی کرد حتی از نظر رسانه های حکومتی هم پنهان نماند

احسان فتاحيان و فصيح ياسمنی دو فعال سياسی کرد بودند که به اتهام محاربه از 
  .طريق عضويت در احزاب به فاصله کمتر ازدو ماه اعدام شدند

برغم تالشهای مکرر فعاالن حقوق بشر در ايران و جهان، برای جلوگيری از 
آبان  20اجرای حکم اعدام احسان فتاحيان فعال سياسی کرد،حکم او صبح روز 

به گزارش نهادهای حقوق بشری پس از اجرای حکم، . در زندان سنندج اجرا شد 
صبح  8وی دستور ترک محل را دادند و در ساعت  نيروهای امنيتی به خانواده 

او سال قبل در کامياران به اتهام .جنازه او را با آمبوالنس به گورستان بردند
عضويت در حزب کومله و تبليغات عليه نظام جمهوری اسالمی در دادگاه بدوی 
به ده سال حبس تعزيری توام با تبعيد محکوم شده بود، اما در دادگاه تجديد نظر 

اعدام او مورد انتقاد شديد حقوقدانانی قرار گرفت که دادگاه . حکم اعدام گرفت
  .تجديد نظر را مجاز به افزايش مجازات نمی دانستند

دی ماه،  16هنوز دوماه از اعدام احسان فتاحيان نگذشته بود که بامداد چهارشنبه 
ديگر فعال سياسی کرد به اتهام محاربه از طريق همکاری با " فصيح ياسمنی"

وی در . يکی از احزاب مخالف دولت در زندان مرکزی خوی به دار آويخته شد
" قتور"واقع در منطقه ی " هندوانه"همراه با پدر خود در روستای  1386سال 

  .بازداشت شده بود
اعدام های سال گذشته کردستان در حالی صورت گرفتند که بر اساس آمار 

زندانی سياسی و مدنی کرد عموما  21سازمانهای دفاع از حقوق بشر هم اکنون 
در انتظار  به اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف دولت و فعاليتهای سياسی 

اجرای حکم اعدام هستند و خطر اجرای احکام برخی از آنها از جمله زينب 
  .جالليان، در دستور کار قرار گرفته است

 
 بازداشت ها  

بازداشتها نيز يکی ديگر از جمله موارد نقض حقوق بشر سال گذشته در 
در مورد آمار تهديدها، احضارها و بازداشتها در کردستان آمار . کردستان بود

کاملی در دست نيست، اما بر اساس آماری که توسط برخی نهادهای حقوق 
مورد  150منتشر شد، در اين سال نزديک به  1388بشری و رسانه ها طی سال 

نفررا زنان و  10بازداشت در کردستان انجام شده است که در ميان آنها بيش از 
آمارهای رسانه ای و حقوق . نفر را دانشجويان، تشکيل می دهند 20نزديک به 

 بشری نشان ميدهد اکثر بازداشت شدگان به اتهام همکاری با احزاب کرد 

 سفره هفت سين مقابل بازداشتگاه
 همه كردستان زندان بود 

 کاوه قريشی
 :روزآنالين

را پشت سر می گذارند و به استقبال عيد  1388مردم کردستان در حالی سال 
اين استان سال گذشته، به تمامی در فضايی امنيتی ـ   باستانی نوروز می روند که

شمار فراوان بازداشتها، احضارها و صدور احکام سنگين . نظامی به سر برد
برای زندانيان سياسی از يک سو و افزايش اعدام ها و کشته شدن بر اثر شليک 

را برای مردم کردستان به سالی دشوارتر از هميشه  88در مناطق مرزی، سال 
  .بدل کرد

اعتصاب سراسری مردم در حمايت از جنبش سبز، ترورامام جمعه سنندج، 
نماينده کردستان در مجلس خبرگان رهبری، دادستان سنندج، درگيری ميان 

نيروهای احزاب کرد و سپاه پاسداران در منطقه، اعدام احسان فتاحيان و فصيح 
ياسمنی، افزايش صدور حکم اعدام برای زندانيان سياسی، کشته شدن کيانوش 

آسا در حوادث پس از انتخابات از جمله مهمترين رويدادهای سال گذشته در 
آنچه در پی می آيد بررسی اجمالی اين رويدادها بر حسب زمان . کردستان بودند

  .و چگونگی آنهاست
 

  اعتراض به حوادث پس از انتخابات
تيرماه سال گذشته در اعتراض به شرايط پس از انتخابات  2مردم کردستان در

رياست جمهوری و در حمايت از جنش سبز، به يک اعتصاب عمومی يک روزه 
به درخواست گروه های سياسی در داخل ايران از   اين اعتصاب. دست زدند

بيش . جمله اصالح طلبان کرد و احزاب سياسی در خارج از کشورشکل گرفت
درصد مردم در بيشتر شهرها و ه ويژه سقز و مريوان در روز سه شنبه  60از 

دوم تيرماه جاری با نرفتن سر کار، ماندن در خانه و تعطيلی مغازه ها، اعتراض 
  .خود را به نتايج انتخابات اعالم کردند

برگزاری اين مراسم در حالی صورت گرفت که يک هفته قبل، کيانوش آسا 
 خرداد ٢۵ساله کرمانشاهی در جريان تظاهرات روز دوشنبه  25دانشجوی 
در سردخانٔه  ١٣٨٨تير ماه  ٣ناپديد شده و روز  تهران ميدان آزادیدر  ١٣٨٨

منابع خبری از کشته شدن . اش شناسايی شده بود پزشکی قانونی توسط خانواده
پيکر اين دانشجوی . وی بر اثر شليک مستقيم نيروهای لباس شخصی خبر دادند

  .تير در باغ فردوس کرمانشاه به خاک سپرده شد ٧کرد روز 
 
  ترورها و امنيتی کردن کردستان 

با وجود اينکه کردستان به علت شرايط ويژه تاريخی ـ امنيتی ، طی سالهای 
گذشته يکی از امن ترين مناطق ايران بوده است، اما با انجام چندين ترور پياپی 

در هفته های پايانی شهريورماه، اين استان بار ديگر به امنيتی ترين منطقه ايران 
داديار شعبه چهارم " مهدی کاميابی"زنجيره ترورها با سوءقصد عليه  . تبديل شد

دادسرای سنندج آغاز و با ترور ماموستا محمد شيخ االسالم، نماينده کردستان در 
  .مجلس خبرگان رهبری به پايان رسيد

ساله، اولين مورد از ترورهای زنجيره ای  30سوء قصد به جان مهدی آاميابی 
وی اواسط شهريور ماه در ميدان چهار راه انقالب سنندج هدف . در کردستان بود

  .گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و زخمی شد
دومين مورد از ترورهای زنجيرای شهريور ماه " برهان عالی"ماموستا 

وی که امام جمعه موقت سنندج، امام جمعه مسجد قبای شهرک . کردستان بود
بهاران، عضو شورای افتا و عضو مرکز روحانيت اين شهر بود، بامداد روز 

  .شهريور به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد 22
ساله، قاضی شعبه چهار دادياری سنندج، سومين کسی بود که  35حسن داوطلب، 

. طی هفته پايانی شهريور ماه از سوی افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفت
شهريور هنگام خروج از خانه مورد سوء قصد قرار گرفت و در  25وی روز 

  .اثر اصابت گلوله، از ناحيه پشت گردن زخمی شد
در کردستان توسط افراد  1388اما چهارمين مورد از ترورهای شهريور 

، نماينده مردم "االسالم محمد شيخ"ناشناس، هنگامی صورت گرفت که ماموستا 
شهريور، هنگام خروج از منزل  27کردستان در مجلس خبرگان رهبری روز 

اگر چه در نهايت مسئوليت مستقيم   .هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد
ترورهای کردستان را هيچ فرد يا گروه شناخته شده ای بر عهده نگرفت، اما چند 

لشكر پيشمرگان (روز پس از پايان يافتن ترورها، گروه ناشناخته ای تحت عنوان 
طی اطالعيه ای مسوليت ترور قاضی داوطلب را در سنندج به عهده ) آردستان
های تندرو و نزديک به القاعده  ناظران محلی اما بر اين نظرند که گروه. گرفت

  .کردستان، در برخی از اين ترورها دست داشته اند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86�
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 مراسم نوروزي خانواده هاي زندانيان سياسي مقابل اوين
 

 : گويا نيوز
ده ها نفر از خانواده های زندانيان سياسی شب گذشته علی رغم فشارهای فراوان 

امنيتی و حضور پر رنگ پليس ضد شورش در اطراف زندان اوين موفق به 
خانواده های . برگزاری تجمع در يکی از کوچه های مشرف به زندان اوين شدند

زندانيان همزمان با تحويل سال نو با فرياد اهللا اکبر و خواندن سرود يار دبستانی 
و با در دست داشتن تصاوير عزيزان دربندشان ياد زندانيان سياسی را گرامی 

البته اين تجمع نيز پس از دقايقی با حضور و برخورد خشن پليس ضد . داشتند
 . شورش و نيروهای امنيتی پايان يافت

  

درميان بازداشت شدگان نام هايی از فعاالن سرشناس حقوق    .بازداشت شده اند
پخشان عزيزی آمده   از دانشجويان نام. بشر، دانشجويی و سياسی ديده می شود

است که بدنبال شرکت در مراسم اعتراض به اجرای حکم احسان فتاحيان فعال 
. آبان ماه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد 25سياسی، در دانشگاه تهران در 

دی ماه،  26در ميان فعاالن سياسی هم مختار زارعی ديده می شود که در 
همزمان با برگزاری مراسم سالگرد مرگ ابراهيم لطف الهی ديگر دانشجوی 

و يکی از اعضای " جبهه متحد کرد"کرد در سنندج دستگير شد، وی سخنگوی 
اما از جمله آخرين و بارزترين . اصلی اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد بود

وی . دستگيری ها در ميان آمارها اسم کاوه قاسمی کرمانشاهی به چشم می خورد
نفر از مامورين امنيتی به منزلش در کرمانشاه  ٧بهمن در يورش  ١۴روز 

کرمانشاهی روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و سخنگوی سازمان . بازداشت شد
ديده بان حقوق بشر کردستان، از اعضای کمپين يک ميليون امضا در کرمانشاه، 

عضو انجمن منحل شده ژيار و نيز از اعضای سازمان ادوار تحکيم وحدت 
  .است

در بعضی از اين بازداشت ها دانشجويان هم به طور دسته جمعی دستگير شده 
دانشجوی دختر و پسر اشاره کرد که در  7در اين ميان می توان به بازاشت . اند
آبانماه به علت شرکت در مراسم اعتراض به اعدام احسان فتاحيان در  25

دانشجوی ديگر نيز به طور   10 پيش از آن .دانشگاه تهران دستگير شده بودند
  .دسته جمعی بازداشت شده بودند

باافزايش بازداشتها در کردستان در حالی رو به رو هستيم که آمار آزادی ها 
   .پايين بوده است

  برپاکردن آتش بر بلندی ها
" با بر پا کردن آتش بر بلندی ها"مردم کردستان در مراسم چهارشنبه سوری نيز 

  .به استقبال نوروز رفتند
آتش "همزمان با برگزاری اين مراسم اعالم شد مردم اين مناطق با برپاکردن 

همراه با رقص و پايکوبی با سازهای محلی، نويد فرارسيدن بهار " نوروزی
  .راداده اند

، بر اساس باورهای آهن و فرهنگی مردم کردستان، بايد در "آتش نوروزی"
گرامی   بلندترين نقطه محل زندگی يعنی بام خانه روشن شود؛ باوری که هنوز

هر ساله دوبار در چهارشنبه آخر سال و آخرين شب سال  کردها . داشته می شود
آنند، تاضمن پايبندی به آيينهای باستانی، پيوند خود با فرهنگ  آتش روشن می

  .ساير اقوام ايرانی را به نمايش گذاشته باشند
در کردستان در حالی به پايان می رسد که مادر يک زندانی کرد  1388سال 

فرنگيس . اعالم کرده سال تحويل را در زندان و در کنار فرزندش سپری می کند
داوودی، مادر کاوه کرمانشاهی پس از اطالع از مخالفت بازپرس پرونده با 

سفره هفت سين را در مقابل "آزادی فرزندش پيش از ايام نوروز اعالم کرد که 
بازداشتگاه برپا خواهد کرد تا بتواند تحويل سال را در کنار فرزند دربندش جشن 

  ."بگيرد
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 بيگانه و خويشت منم 
 هذاالجنون العاشقی 

 … را همراه با تنبورش زمزمه ميکرد اما تنبورش امروز 
در سال چهارم دوره کارشناسی، با سه ماه مطالعه سنگين و فشرده، مجوز ورود 

به دانشگاه علم و صنعت ايران و ادامه تحصيل در رشته ی مهندسی شيمی 
از . گرايش طراحی و شبيه سازی فرآيندهای نفت و پتروشيمی را دريافت کرد

و مادر پرتالشش ياری رساند و در کنار  »خانواده«اين که نميتوانست فعًال به 
اما ميل به پيشرفت، تحمل سختی ها را برايش مقدور . آنها باشد در رنج بود

دانشگاه علم و ) و سپس مجيديه(مينمود و بدين صورت ساکن خوابگاه حکيميه 
 . صنعت ايران شد

او دانشجويی صلح طلب، آزاديخواه و مخالف خشونت در راه تحقق آرمانها و 
، که بسيار آرزوها داشت، آرزوهای »واقع بين«جوانی . بود »ايران«اعتالی 

. حقيقی و دست يافتنی که قدم به قدم با پشتکار مثال زدنياش به آنها دست مييافت
واقعی و آشنا با درد ديگران بود که در زندگی لحظه ای از تالش  »دلسوز«يک 

ش را »اميد«ها ارادهاش را پوالدين و ذهنش را خالقتر و »سختی«باز نايستاد و 
 . به آينده افزونتر ميساخت

در . زيرا معتقد بود به جای بازيچه بودن در زندگی بايد نقش تعيين کننده داشت
، در برنامه های بسياری از )صلح سبز( »جبهه سبز ايران«سالهای عضويِت 

، دانه »روز جهانی صلح«جمله نهال کاری در سطح شهر و اطراف آن، مراسم 
فعاليتهای موثر و … پاشی پرنده های مهاجر سراب ياوری و تاالب هشيالن و 

در کلوپ هايی نيز عضويت داشت که نامهای آنها عبارتند از . عملی داشت
، دانشگاه »دانشگاه تهران«دانشگاه علم و صنعت، دانشکده فنی دانشگاه رازی، 

، ستاد ٨٨صنعتی امير کبير، استاد شجريان، تغيير برای ايرانيان، کمپين 
 . انتخاباتی کروبی، جوانان کرد کرمانشاه، جوان های کرمانشاه، متولدين اسفند
کيانوش کتابهای بزرگانی چون وين داير و پائولوکوئيلو ، داستانهای صادق 

هدايت، اشعار موالنا و حافظ و شاعران معاصری چون سهراب سپهری، احمد 
شاملو و فروغ فرخزاد، کتابهای تاريخی از جمله تاريخ معاصر را مجدانه و با 

آخرين کتابهای در دست . عالقه مطالعه کرده و به ديگران نيز توصيه ميکرد
اصفهان نصف (مطالعه اش، جامعه شناسی نخبه کشی، پروين دختر ساسان و 

و به سوی کاميابی " از دولت کاهنی سومر به تمدن دموکراتيک امروز"، )جهان
 . بود

در دوره ارشد که دور از . به هم قابل وصف نبود »مادر«وابستگی کيانوش و 
خانواده بود مادر روزی چند بار با او تماس ميگرفت و از جزئی ترين کارهايش 

او هم با ذکر اينکه مادر، سختی های زيادی در اين سالها متحمل . سوال ميکرد
دريغ و درد که . شده، از جبران زحماتش بعد از فارغ التحصيل شدن ميگفت

خرداد و لحظه  ٢٣شب . نگذاشتند غبار خستگی از پيشانی رنجور مادر بزدايد 
جدايی به مادر اجازه نداد او را در آغوش بگيرد و با نگاه کردن به چهره مادر به 

 او گفت به من نگاه کن ببينم گريه می کنی يا می خندی؟ 
مادر هم اشک از چشمانش جاری شد و کيانوش را قسم داد که بخاطر پرهيز از 
. هر گونه مشکلی برای تحصيالت و استخدامش، در تجمعات تهران شرکت نکند

برای دفاع از پايان . اما او با لبخند هميشگی اش پاسخ داد که اصًال نگران نباشد
نامه به دانشگاه رفته، نهايتًا تا دو هفته ديگر بر ميگردد و با شناختی که از 

مشکالت شهر خود داشته در آنجا مشغول به خدمت شده و اينبار برای هميشه 
 ! ميماند

اما . او قول داده بود به خانه بازگردد. پيوست »حقيقت«سخن و نام کيانوش به 
، کرمانشاه ميزبان ١٣٨٨تير  ۶غروب سياه ، غمبار و دلگير ! چگونه ؟

پيکرپاک کيانوش شد و تن بی جانش در ميان فرياد ، حزن و اندوه ياران و 
همکالسيهايش مورد استقبال قرار گرفت تا روز بعد با جامه ای سفيد، در 

آرام گيرد و  »خاک«در دل  »کرمانشاه«باغ فردوس  ۵٨مزارش، واقع در قطعه 
فراتر از هر پايان نامه ای آغازی باشد برای جاودانه شدن نامش در کنار ميهن 

 . پرستان اين سرزمين آريايی
 خانواده آسا 

  ١٣٨٩و اول نوروز  ١٣٨٨اسفند  ٢٩
 بيست و ششمين سالروز تولد کيانوش آسا 

 : رونوشت 
اساتيد کيانوش در دانشگاههای علم و صنعت ايران و رازی کرمانشاه جهت  -

 اطالع 
 مديران دانشگاه علم و صنعت ايران و رازی کرمانشاه جهت اطالع  -
 انجمن مهندسی شيمی ايران جهت اطالع  -
 بنياد ملی نخبگان جهت اطالع  -
 جهت اطالع ) صلح سبز(انجمن زيست محيطی جبهه سبز ايران  -

 پيام نوروزي خانواده كيانوش آسا به ايرانيان
 

 : اخبار روز
اصيل و  »ايرانيان«را به  »خورشيدی«و حلول سال نو  ١٣٨٩آغاز سال 

، زيبايی و روشنايی، تبريک و شادباش گفته و سالی »سبز«عاشقان و دوستداران 
اميدواريم که . را برای آنها آرزو ميکنيم »صلح«توأم با شادکامی، مهرورزی و 

 . هر روز آنها، عيد و نوروز بهاريشان، پيروز باشد
با ياد و خاطره سالهای گذشته به استقبال آخرين روز اين سال، به عنوان برگی 

نوروزی . ميرويم ١٣٨٩معاصر ايران و همچنين نوروز  »تاريخ«پرافتخار از
با . که در سازمان ملل متحد به عنوان روز فرهنگ صلح جهانی شناخته شد

چشمانی اشکبار شمعهای بيست و ششمين سالروز تولد کيانوش را روشن کرده و 
سفره هفتسينی را آماده ميکنيم که هر سال به وسيله دستهای پرمهرش، با ظرافت 

طاق  »کوه«همچنين ياد و خاطره شعلههای آتش فروزانش بر فراز . چيده ميشد
 . ، را گرامی ميداريم»چهارشنبه سوری«بستان، در شب 

ولی . او اکنون نيست که آتشی ديگر بيفروزد و پای سفره عيد جايش خاليست
نامش روشنتر از هر آتش پاکی بر بلندای طاق بستان، بيستون، دماوند و توچال 

 . است »ملت«کيانوش آسا فرزند همه : ميدرخشد تا فرياد بر آرد
سالروز به ثمر نشستن ( ١٣۶٢اسفند سال  ٢٩متولد ساعات آخر  »کيانوش آسا«

و شب اول نوروز، عيد ملی و باستانی ايران، در ) مبارزات ملی دکتر مصدق
، با عقايد موسوم به يارسان اهل حق به دنيا »سنجابی«از ايل  »کرد«خانواده ای 

 . آمد
تنها دو سال داشت که کنجکاويش در تصاوير کتابهای دبستان، گويای هوش 

با ورود به دبستان، بسيار جلوتر از کالس درسش را ميخواند و . فراوان او بود
در مسابقات و . بيشتر اوقات فراغتش به نقاشی برای خود و دوستانش ميگذشت

المپيادهای علمی ـ هنری دانش آموزی شرکت ميکرد و معموًال جزء نفرات 
بعد از دوره راهنمايی، دبيرستان را در رشته موردعالقه اش . برگزيده بود

در اين سالها به شکلی مستمر، . با موفقيتهای بيشتری گذراند »رياضی فيزيک«
 . نقاشی را در کنار درسهايش دنبال ميکرد و در آن پيشرفت روزافزونی داشت

هر چند که به دليل محدوديتهای اقتصادی، نتوانست در محضر استاد، نقاشی و 
همچنين طراحی را که بسيار به آن عالقه مند شد قرار گيرد و تنها استعدادش، 

در تنبورنوازی و نقاشی هايش، حاالت . راهنما و راهبری برای هنرش بود
 . حماسی، بيشتر نمايان بود

. با توجه به ديد عميقی که به جزئيات مسائل داشت به طنز تصويری عالقمند شد
از ورزش نيز غافل نبود و بخشی از اوقات خود را به کوهنوردی، فوتبال و 

در اوايل دوره دبيرستان، نواختن تنبور، ساز . ورزشهای ديگر اختصاص ميداد
سالگی بود که روزی به  ١۶در سن . و حقپرستان را آغاز کرد »حق«عاشقان 

جای بازگشت به خانه، به بيمارستان رفته و پدر را در شرايط بد بيماری، بر 
کيانوش هنگام پرستاری از پدر، با تکرار اين جمله که نبايد . تخت بيمارستان ديد

از يک طرف برای . اتفاق ناگواری رخ بدهد اشک از چشمانش سرازير ميشد
پدر نگران بود و از طرف ديگر برای شرايط سخت خانواده چون فرزندان در 

 . حال تحصيل بودند
همهی ما و او سنگين تر از  »مسئوليت«. پدر ما را تنها گذاشت و از دنيا رفت

سالهای آخر دبيرستان، شرايط پيش آمده در زندگی، بيش از پيش او را . قبل شد
مستمر، در  »مطالعه«با هفت ماه ) ٨٢-٨٣(در سال . فعال و کوشاتر کرده بود

رشته مهندسی شيمی گرايش گاز و پتروشيمی دانشگاه رازی کرمانشاه پذيرفته 
او دراين دوره، دانشجويی پرتالش، پرسشگر و درسخوان بود و در اکثر . شد

 . فعاليتهای فرهنگی و صنفی دانشجويی حضوری فعال داشت
در مسير حل مشکالت و منتقد نظاره کننده  »تالش آگاهانه«و  »کار«معتقد به 

. به خود ميگرفتند »روشنفکری«گانی بود که تنها شکوه و گاليه داشته يا ژست 
. و همچنين آداب و روسوم آن عالقه و حساسيت ويژهای داشت »زبان کردی«به 

چهار سال دوره ی . اوضاع بود »تغيير«او از يکنواختی گريزان و در پی 
و  »اساتيد«کارشناسی خود را تجربه ای مهم برای ارتقاء و بهره بيشتر از دانش 

 . محيط دانشگاهی ميدانست
در اين سالها بود که تنبور را به طور حرفهای، در خلوت خود بدون حضور 

استاد و صرفًا با گوش دادن به آهنگهای زنده ياد، سيد خليل عالی نژاد ادامه داد و 
او با وجود جوان بودن، . درونياش نواخته و مقدس ميشمرد »آرامش«آنرا برای 

 : اين شعر. در طريق معنويت و عرفان رنجهای فراوانی کشيد

 ای شاه درويشت منم 
 درويش دل ريشت منم 
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 يك مادر داغدار
 بهار آمد و گل و نسرين نياورد
 نسيمی بوی فروردين نياورد

 پرستو آمد و از گل خبر نيست 
 چرا گل با پرستو همسفر نيست 

 چه افتاد اين گلستان را ، چه افتاد ؟
 که آئين بهاران رفتش از ياد 

شنبه آخر سال آن 5بار ديگر نيروهای ضد آزادی نگذاشتند مادران عزادار در 
. چنان که خود می خواستند گرد هم آيند و ياد عزيزان شان را گرامی دارند 

مادران در حلقه نيروهای پليس و لباس شخصی در فضای وحشت و تهديد و 
ارعاب ، مزار ندا ، سهراب ، اشکان و عليرضا مختاری و همه شهدای سبز 

 .را گلباران کردند 302گمنام قطعه 
مادرانی که فرزندان شان مفقود شده و بيش از ده سال است از آنان 

فرياد می زدند ندا، سهراب ، اشکان به ما بگوييد آيا پسران ما را ديده  بيخبرند 
ايد آيا آنان هم در کنار شما هستند ؟ و صدای هق هق گريه و فرياد مادران ديگر 

لعن ..درگيری لفظی ماموران و. ، مادرانی که فرزند ان شان در بندند و نگران 
پراکنده کردن مردمی که دسته دسته گل بر مزارشهدای ملت ...و نفرين مادران 

می گذاشتند و زير پا له کردن گل ها توسط نيروهايی که از همبستگی مردم 
 .وحشی می شدند 

شنبه شب نزديک تحويل سال ، مادران هر يک به سليقه خود هفت سين های 
زيبايی آماده کرده اند ، يکی با تور سبز ، يکی سنتی و يکی مدرن ولی همگی 

ساده و در انتظار فرصت اند که پشت ديوار زندان اوين بنشينند و کمی نزديک به 
وای خدای من نکند اسرائيل حمله کرده و ما خبر  . عزيزان شان سال را نو کنند 

بدون فاصله ، ماموران  ! نداريم يا رهبری می خواهد سان ببينيد 
اينجا ميدان جنگ   تعداد آنقدر زياد است که فکر می کنی. ايستاده اند  خبردار، 

عداه ای لباس شخصی هم به دنبال شکارند و چند نفراز .  است يا پادگان 
هم  ماموران لباس شخصی پارک الله را . مشغول عکاسی و فيلم براداری  آنها 

نفر از  86آورده اند که مادران را شناسايی کنند همان مامورانی که تا کنون 
و  مادران زنده اند : به جرم اينکه اعالم کرده اند  مادران را دستگير کرده 

يکی از مادران سينی هفت سين را از ماشين بيرون می . خاموش نخواهند شد 
آورد ، گردن کلفتی لباس شخصی سينی را از دستش می گيرد و به سمت پل 

مانداه اند ، نمی گذارند  در دست مادران  سينی های هفت سين . پرتاب می کند 
به دختر جوانی که از ماشين پياده می شود حمله می . کسی از ماشين پياده شود 

نفری به جان دختر افتاده اند  7کنند دختر سيلی محکمی به گوش مامور می زند 
تالش می کنيم نزديک شويم دنبالمان می کنند چند نفر  و می برندش با چند نفر 

همه را مثل اسرای .از مادران و زنان جوان خودشان را به آنها می رسانند 
نمی دانم بازداشتشان کردند يا پس از . ماشين های ون  جنگی می کشند به سمت 

يک نفر می گويد در خيابان آزادشان کردند ولی من مطمئن . مدتی آزاد شدند 
هيچ .اطالع بدهند که چه باليی برسرشان آمده ای کاش خانواده های شان . نيستم 

به طور وحشيانه ای به جان مردم .نشانه ای جز درد مشترک مان از هم نداريم 
اجرای يک رسم و آيين ايرانی که مردم مسلمان   برای چه ؟برای. افتاده اند 

هم در سفره می گذارند و سال هاست يک  همراه کتاب حافظ ، کتاب قران کريم 
ترس آقايان از چيست ؟همبستگی مادران داغدار و . آيين ايرانی اسالمی شده است

عزادار و مادرانی که فرزند در زندان دارند يا فرزندان شان مفقود شده چنان 
ترس و وحشت به جان اين پسران و دختران بی خرد انداخته که هر دستوری را 

 .کور کورانه اجرا می کنند 
در اغاز سال نو دلم می خواهد به همه مامورانی که به حقوق مردم تجاوز می 

 :کنند بگويم که 
 .هيچ حکومتی ماندگار نيست از تاريخ درس بگيريد و خودتان را قربانی نکنيد  

 :همراه شويم که می گويد " سايه" و با
 بهارا، شاد بنشين ، شاد بخرام
 بده کام گل و بستان ز گل کام 

 اگر خود عمر باشد ، سر بر آريم 
 دل و جان در هوای هم گماريم 

 ميان خون و آتش ره گشاييم 
 ازين موج و ازين طوفان برآييم 

 دگر بارت چو بينم ، شاد بينم 
 سرت سبز و دلت آباد بينم 
 به نوروز دگر، هنگام ديدار
                                   ... به آئين دگر ، آيی پديدار

 پيام نوروزي عباس اميرانتظام
 به مناسبت نوروز هشتاد و نه 

 
 : اخبار روز

اين بار نيز، همچون . روم سالهاست که با احساسی دوگانه به استقبال سال نو می
گذشته بر اين باورم که در گذار از کهنه به نو من، به رغم غم نهفته در خود، باز 

های پس از خرداد سال جاری بر ملت  با توجه به آنچه در ماه. هم تنها نيستم
اين باور : بزرگ ما گذشت، يقين مرا به آنچه تا کنون باور داشتم دو چندان کرد

که ما ملت بزرگی هستيم، جوانان ما بزرگ اند با روحی عظيم که در کالبد 
اند و لذا آينده، با تمام رويدادهای تلخ و  آنها حماسه آفرين. کوچکشان نمی گنجد

 . شيرين اخير، روشن تر و اميد بخش تر از هميشه در انتظار آنهاست
در اين واپسين ساعات سال جاری و با نزديک شدن جشن شکوفه ها، که خود 

نمايم يادآوری چشمان  بدون شک نشانگر قدرت خالق هستی است، تالش می
های اخير از  بار مادران و پدرانی که عزيزان خود را ناباورانه طی ماه اشک

دست داده و لذا عزادار در کناره سفره هفت سين تهی از ذوق و شعف سال نو 
ام را از هم بپاشد تا قادر باشم در سکوت خود  خواهند نشست، نتواند تماميت ذهنی

ها  ام همچنان انديشه نمايم و در ميان فريادهای بی صدايم به چاره جويی خواسته
 . ادامه دهم

هنوز بر اين باورم که باز هم بايستی صبر پيشه کرد و آرام آرام گام به جلو نهاد، 
ها، و با بهره گيری از  تا بتوانيم در اين گذار، با بکارگيری ابتکارات و خالقيت

تجارب و دست آوردهای جنبش مدنی، به پيگيری بی وقفه مطالبات خود ادامه 
دهيم، اما آنچه بايد يادآور شوم اين است که اين اقدام فقط و فقط با مسالمت کامل 

اينجانب يقين دارم . و با پرهيز از هرگونه اقدام تحريک آميزی بايد صورت پذيرد
که ملت خردمند و خردجوی ما، با بهره گيری از متانت سياسی، و با تکيه بر 

اراده و توان ملی خود، و صد البته به دور از وابستگی به ديگران به راه مقدسش 
 . تا رسيدن به اهداف موجه خود ادامه خواهد داد

ام همواره بر اين باورم که نخستين مرحله در راه  همانگونه که بارها عنوان کرده
کسب موفقيت نهايی، فقط از طريق ايجاد امکان برگزاری يک رفراندوم راستين 

رفراندومی که برای اين . ملی، که تحت نظارت جهانی باشد، محقق خواهد گرديد
ملت صبور فرصتی فراهم آورد تا بتواند سرنوشت سياسی و اجتماعی خود را به 
دست خود، و با در نظر گرفتن منافع ملی و فراملی و با درايت و بينشی منطقی، 

 . به دور از هر گونه برخورد احساسی با قضايا، اتخاذ نمايد
. نمايم اينجانب با آغاز سال نو، سی و يکمين سال زندانی بودنم را نيز آغاز می

سی و يک سالی که تحملش را مديون لطف خداوندی و ايمان مطلق به بی 
سی و يک سال در برابر ظلمی که به نا حق بر من رفته است . دانم ام می گناهی

ولی . مقاومت کردم، بنابراين من و خانواده ام نيز دل شکسته و جريحه دار هستيم
پس بياييد همگی در پاسداری . هرگز نااميدی را به خود راه نداده و نخواهيم داد

های ريخته شده بيگناهان و با همين قلب های شکسته و دردمند، ديگر بار  از خون
اميدوار بودن و شادی جستن را با يکديگر تمرين کنيم و آنقدر به اين تمرين ادامه 

توانيم شادی  می »هستيم«و چون  »هستيم«دهيم که به اين نتيجه برسيم که ما 
آنقدر ادامه دهيم تا به اهداف مشروع  »بودن«و بايد به اين  »هستيم«. آفرين باشيم

 . و خداپسندانه خود جامه عمل بپوشانيم
بنابراين اينجانب با قلبی دردمند ولی پراميد، و با لبخندی که هنوز بر لبانم زنده 

است و با نوری که هنوز در ديدگانم جاری است، فرارسيدن نوروز باستانی، اين 
جشن بزرگ ملی را به يکايک شما هموطنان عزيز و غرور آفرينم تبريک می 

 . گويم
 

 سرفراز باد ملت ايران 
 گرامی باد ياد جان باختگان راه آزادی 

 سالمت و موفق باد رهروان اين راه 
 و پاينده و آزاد باد ايران 

 
 عباس اميرانتظام 

  ١٣٨٩نوروز  –تهران 
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آرميده اند، و همچنين به ياد مادران و پدرانی که در ميان ما نيستند و همواره 
 .سرود زيبای خاوران را عاشقانه زمزمه می کردند، هر کجا هستيم با هم بخوانيم

 خفته در دامنت طوفان زمان/ خاوران، خاوران، دشت عاشقان
 (2(داری در نام خود درد و تلخی ها / رفته از خاطرت شادمانی ها

 خار ستم به دل، بسته خاوران/ خسته ای خاوران، خسته خاوران
 (2(خاک پاک تو را ما می ستاييم / زنگ غم از رخت ما می زداييم

 رسته جان تو از قيد طوفانها/ گلگون نام تو در ياد دورانها 
 (2(آب صد برکه در زير خاک تو / آب صد چشمه در چشم پاک تو 
 رسته از نام تو ياد ارغوان/ قهرمان، قهرمان دشت عاشقان
 (2(روح آالله ای دشت خاوران / الله در الله ای دشت خاوران

 1388يک مادر داغدار ، بيست و نهم اسفند 
 

فراخــوان و نامــة سرگشادة سينماگرانِ برجستة 
  جهان براي آزادي فوري جعفر پناهي

 
گروه زيادی از سينماگران، هنرمندان و منتقدين برجستۀ سينمای جهان،  -جرس 

طی نامه ای سرگشاده به رئيس دستگاه قضائی ايران، خواستاِر آزادِی فورِی 
 .جعفر پناهی، کارگردان زندانی و آزاديخواه ايرانی شدند

جعفر پناهی، سينماگر مطرح و بين المللی ايران، در اولين ساعات بامداد سه 
اسفندماه با يورشی شبانه به منزل شخصی اش و بازداشت اعضای  ١١شنبه 

خانواده و مهمانان وی، تمامی آنان را دستگير کردند؛ که در ميان بازداشت 
نيز حضور ) سينماگر فعال کشور(شدگان دو محمد رسول ُاف و ابراهيم غفاری 

صدها تن از کارگردانان و سينماگران مطرح جهان، طی روزهای اخير .  داشتند
پای نامه ای را امضا کرده اند تا ضمن در خواست از آيت اهللا صادق اردشير 

الريجانی، رئيس قوه قضائيه جمهوری اسالمی برای آزادی پناهی، به وی 
هيچ دليلی برای دستگيری و زندان کردن اين کارگردان : "خاطرنشان کنند

مطرح بين المللی وجود ندارد و اين سينماگر جهانی، هم اکنون هزينۀ شجاعت و 
جراتش در انعکاس صدای مردم ايران و عقايد و مطالبات آنها را پرداخت می 

آنها همچنين به دستگيری چند ماه قبِل جعفر پناهی بر مزار شهيد ندا ."  کند
: اشاره کرده و خاطرنشان ساختند) يکی از جانباختگان ماههای اخير(آقاسلطان 

اين هنرمند ايرانی امرداد گذشته، همراه با چند سينماگر و شهروندان ديگر، به 
 .خاطر شرکت در مراسم ندا، مورد بازداشت واقع شده بود

سينماگران جهان همچنين از قاضی القضات جمهوری اسالمی خواستار آزادی 
و " غيرمنصفانه"هرچه سريعتِر جعفر پناهی شده، و دستگيری و بازداشت او را 

امضا کنندگاِن فراخواِن هنرمندان و نامۀ فوق الذکر، .  خواندند" ناعداالنه"
در يک جامعۀ متمدِن امروزی، وقتی مرور و "همچنين خاطرنشان کردند 

بررسی رفتار و اعمال حاکمان و جامعه توسط هنرمندان و سينماگران مورد 
جلوگيری و انکار قرار می گيرد، عمال تمدن آن جامعه مورد انکار وشک واقع 

از سينماگران و نويسندگان و منتقدان مطرحی که ليست بلند باالی ."  می شود
فراخوان و نامه را امضا کرده اند، می توان به ناِم برايان کاکس، ويليام فارلی، 
والتر ساکس، کارلوس ديگس، نيک جيمز، هری نيومن، جيم اوبرايان، شيرين 
نشاط، بابک پيامی، حميد دباشی، ژان پِير، نيک جيمز، تونی گت ليف و راب 

الزم به ذکر است هر کدام از امضا کنندگاِن متِن فراخوان و .  نيلسون اشاره کرد
نامه به رئيس دستگاه قضائی ايران، نقطه نظر ويژه ای در اين زمينه اعالم کرده 

با نفوذی که پناهی "اند؛ از جمله ويليام فارلی در اين زمينه خاطرنشان می کند 
در فيلم و هنر سينمای ايران داشت، وی سعی کرده بود با حاکمان و راس نشينان 

و هری نيومن نيز افزوده بود " کشور خود، برای احقاق حقوق جامعه مبارزه کند
با نگاهی به فيلمهای پناهی متوجه شدم که ايشان استعدادی ويژۀ سينمای ايران و "

و برايان " يک اعتبار بزرگ برای کشورش است و نبايد با وی چنين رفتار شود
بشدت عالقه مندم اين کمپيِن آزادی پناهی را پيگيری کنم و "ساکس تصريح کرد 

نسبت به بازداشت غيرمنصفانه و ناعادالنۀ وی اعتراض و موضع گيری کنم و 
 ."اين مسئله نبايد در يک جامعۀ مدرن و متمدن اتفاق بيافتد

نفر از سينماگران، هنرمندان و نويسندگاِن اروپا و  ٢٣٠چند روز پيش نيز حدود 
. امريکا، ضمن اعتراض به ادامه بازداشت پناهی، خواهان آزادی وی شده بودند

ما امضاء کنندگان "آنها به مقامات جمهوری اسالمی خاطرنشان کردند 
دراروپا، امريکا و ساير کشورهای جهان، خواهان ) سينماگران و هنرمندان(

آزادی فوری جعفر پناهی و محمد رسول اف دو سينماگر برجسته ايرانی هستيم 
هم اکنون جعفر پناهی کماکان در سلول انفرادِی ."  که اخيرا دستگير شده اند

 .زنداِن اوين به سر می برد و خبری از وضعيت و پرونده وی منتشر نشده است

  در آستانه نوروز، دشت خاوران را پادگاني كردند
 

جمعه صبح برای برپاداشتن نوروز و گرامی داشت ياد و خاطره جان باختگان 
پس از خريد گل های رنگارنگ و . به همراه دوستانمان به خاوران رفتيم 60 دهه

خيابان لپه زنک پر از نيروهای . سبزه و سنبل، به سمت خاوران به راه افتاديم
امنيتی بود و ماشين های ون و سواری به فاصله کمی در خيابان منتهی به 

امسال برخالف چند سال گذشته راه را نبسته بودند و . خاوران قطار کشيده بودند
به نظر می رسيد که تصميم ندارند جلوی مردم را در خيابان اصلی بگيرند و 

به سمت درب . بيشتر برای ايجاد رعب و وحشت بدين شکل حضور يافته بودند
آنجا نيز تعداد زيادی ماشين نيروی انتظامی مستقر شده  .پشتی خاوران رفتيم

با وجود جو به شدت پليسی، تعداد ماشين های مردم نيز زياد بود و اين . بودند
تعدادی از خانواده . نشان از عزم مصمم خانواده ها برای رفتن به خاوران داشت

ها گل به دست در حال بازگشت بودند و شاکی از اينکه اجازه حضور بر مزار 
ما نيز گل هايمان را برداشته و داخل شديم، کسی . عزيزانشان را نيافته اند

به محض اينکه به . جلويمان را نگرفت و ظاهرًا فکر کرده بودند بهايی هستيم
سمت قطعه پايينی رفتيم، دو مأمور لباس شخصی جلويمان را گرفته و گفتند کجا 
می رويد؟ وقتی فهميدند برای يادبود کشته شدگان آمده ايم با حالتی توهين آميز ما 

ما شاکی شده و علت را جويا شديم ولی پاسخی ندادند و در نهايت . را برگرداندند
يکی از مادران که بسيار خشمگين و ! شماها با خود پالکارد می آوريد: گفتند

عصبانی شده بود، عکس يکی از خانواده هايی را که چند شهيد داده بودند را 
آيا شب می توانيد سرتان را به : ديگری گفت! نشان داد و گفت اين پالکارد است؟

او با چشمانی خون ! راحتی بر بالين بگذاريد؟ مأمور شرمنده شد و هيچ نگفت
آری برايشان خيلی عجيب بود که چطور با . گرفته و با تعجب ما را نگاه می کرد

جو پليسی حاکم، باز هم خانواده ها دسته دسته بدون ترس و واهمه از جلويشان 
  .رد می شوند و مصمم قصد رفتن به گورستان خاوران را دارند

با قلبی پردرد بازگشتيم ولی خوشحال ايم که هنوز خانواده ها و همراهان زيادی 
هستند که حاضرند حتی در يک فضای پادگانی، ياد جان باختگان را زنده نگاه 

آری سال های زيادی از کشته شدن عزيزانمان می گذرد، ولی می دانيم که . دارند
و بخصوص کشتار  60هنوز خونشان تازه است و آمرين و عاملين کشتار دهه 

، آنقدر از ما و کشته شده ها هراس دارند که مبادا برای 67گروهی تابستان 
راهی بهشت زهرا شديم تا به خانواده های . دادخواهی برخيزيم و شهادت دهيم

در راه بازگشت بخشی از گل ها را به دست باد . کشته شدگان اخير بپيونديم
خانواده ها همچنان به سمت خاوران در . سپرديم که به نزد عزيزانمان ببرد

 .حرکت بودند
خانواده های بسياری . پس از گذشتن از ترافيک زيادی به بهشت زهرا رسيديم

در بهشت زهرا عزيزان زيادی . به آنجا رفته بودند) پنج شنبه(نيز روز قبل
پس از ديدار با آنها، به سمت قطعه های جديد راهی . داشتيم که به ديدارشان رفتيم

قطعه های جديد بر خالف قطعه های قديمی، خشک و بی آب و علف بود . شديم
نيروهای امنيتی به صورت آشکار و نهان حضور . رسيديم 257تا اينکه به قطعه 

اين قطعه پر از گل و گياه بود و روی هر سنگی گلدانی گذاشته بودند و . داشتند
عکس . به سراغ ندا رفتيم، خاکش گلباران شده بود. فضای خاصی ايجاد شده بود

سوراخ سوراخ شده ندا را پاک کردم و گل های شب بو را پرپر کرده و دور 
چندين لباس شخصی دور گور او جمع شده بودند و حرکات ما را . صورتش چيدم
. پس از دقايقی به خوابگاه اشکان رفتيم، سنگ او نيز پر گل بود. زير نظر داشتند

آفريده : بر سنگش نوشته بودند. گرد صورت جوانش حلقه ای گل درست کرديم
دور گور او چندين مرد . سپس به سراغ سهراب رفتيم. 1388، آرميده 1368

معلوم بود که تازه گل ها . لباس شخصی ايستاده بودند و بر گورش هيچ گلی نبود
گل هايمان را به . روی سنگش شعر زيبايی حک شده بود. را پاک کرده بودند

مردی از آن . گرد صورت زيبايش چيديم و پس از دقايقی مکث و تأسف بلند شديم
اينها مأمورند، مراقب باشيد؛ گفتم مهم نيست کامًال مشخص : طرف با اشاره گفت

از يک طرف . همانطور که راه می رفتيم حس آشنا و غريبی داشتيم .است
حضور مأموران را کامًال حس می کرديم و از طرف ديگر خانواده هايی را که 

به دنبال گور ندا و اشکان و سهراب می گشتند و برای ادای احترام به اين 
با قلبی پر درد و دلی اميدوار به آينده . فرزندان آزادی خواه و جسور آمده بودند

  !يادشان همواره گرامی و راهشان پر رهرو باد .به خانه بازگشتيم
متأسفانه امسال نيز نتوانستيم آنطور که دلمان می خواست دور هم جمع شويم، 

بهار را به خاوران ببريم، بر مزارشان گل بکاريم، آنجا را بياراييم و يادشان را 
تا  .ولی اطمينان داريم که زمستان می گذرد و بهار در راه است. گرامی بداريم

نفس داريم به خاوران می رويم و برای رسيدن به خواسته هايمان از پای نخواهيم 
 برای گرامی داشت ياد و خاطره آنها که کشته شده اند و در خاوران ها . نشست

http://manotobishomarim.blogspot.com/2010/03/blog-post_22.html�


 اميد منتظري را آزاد كنيد 
 در خواست برای آزادی اميد منتظری 

 
ه های اخير و از مااکنون و در آستانه فرا رسيدن سال جديد و در حالی که قرار بازداشت موقت اميد منتظری به پايان رسيده است و بسياری از بازداشت شدگان  •

ان آزاد شده اند ،ما زندجمله برخی از کسانی که در دادگاه دهم بهمن ماه در کنار اميد منتظری در دادگاه حضور داشته اند ، با صدور قرار کفالت و يا وثيقه از 
 ...امضا کنندگان اين بيانيه خواستار آزادی هر چه سريع تر و بی قيد و شرط او و نيز بررسی عادالنه پرونده وی هستيم 

 
 : اخبار روز

مراجعه به اداره  از بيش از دو ماه از دستگيری اميد منتظری می گذرد ، او در روز هفتم دی ماه و در پی بازداشت مادر و مهمانانی که در منزلشان بودند ، پس
او در دادگاه به .پيگيری اطالعات بازداشت شد و بيش از يک ماه بعد در تاريخ دهم بهمن ماه بدون اطالع به خانواده و بدون حضور وکيلش در دادگاه حاضر شد

ه قانون مجازات اسالمی به تبانی برای اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام متهم شد و اکنون پس از گذشت يک ماه، از سوی شعبه پانزد ۶١٠و  ۵٠٠استناد مواد 
 .دادگاه انقالب به تحمل شش سال حبس تعزيری محکوم گرديده است 

خيری نيز نشد ، تس او در تاريخ دهم بهمن ماه در حالی محاکمه شد که از حضور وکيل اتنخابی خود در دادگاه محروم بود و حاضر به امضای وکالت نامه با وکيل
ده بود نشد در رسيپس از برگزاری دادگاه و تا حدود يک ماه بعد از آن نيز قاضی پرونده حاضر به قبول وکالت نامه رسمی که پيش از دستگيری به امضای اميد 

 .حالی که بر طبق قانون آيين دادرسی کيفری قاضی پرونده موظف به قبول وکالت نامه رسمی که به امضای متهم رسيده است
او .و فاقد هرگونه سابقه کيفريست و در طول چندين سال گذشته در نشريات بسياری در حوزه انديشه و ادبيات و شعر قلم زده است ١٣۶۵اميد منتظری متولد سال 

محروم شده يش دانشجوی ترم آخر مقطع کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه عالمه طباطبايی بوده و پس از دستگيری از گذراندن امتحانات پايانی دوران تحصيل
اده خود شده انووی در طول مدت بيش از يک ماه از بازداشتش که به همراه مادرش در زندان بوده است تنها موفق به چند تماس کوتاه تلفنی با ديگر اعضای خ.است

 .و پس از آزادی مادرش نيز تا کنون دو مالقات با وی داشته است
ت و بی رائصدور چنين حکم سنگينی برای جوانی که در چارچوب قانون و در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه اش قلم می زده و زير پا گذاردن اصل ب

 .ستطرفی در برخورد با متهم و محروم نمودن او از حقوق قانونی اش در طی فرآيند دادرسی نه تنها خالف قانون بلکه بر خالف عدالت و انصاف ا
ه بايد در کالس و ا کاميد منتظری اکنون در آستانه جوانيست و محکوم شده است که بهترين و پر بارترين سال های زندگی خود را در زندان سپری کند، سال هايی ر

 .دانشگاه و در راه خدمت به جامعه اش بگذراند
عتال و ترقی ش ابی شک هيچ دستگاه عادل قضايی حاضر به تحميل چنين تاوان سنگينی به جوانی که هيچگاه از چارچوب های قانونی عدول نکرده و تنها دغدغه ا

 .جامعه و کشورش بوده است ، نخواهد شد
های اخير و از  ماهاکنون و در آستانه فرا رسيدن سال جديد و در حالی که قرار بازداشت موقت اميد منتظری به پايان رسيده است و بسياری از بازداشت شدگان 

ان آزاد شده اند ،ما امضا زندجمله برخی از کسانی که در دادگاه دهم بهمن ماه در کنار اميد منتظری در دادگاه حضور داشته اند ، با صدور قرار کفالت و يا وثيقه از 
 کنندگان اين بيانيه خواستار آزادی هر چه سريع تر و بی قيد و شرط او و نيز بررسی عادالنه پرونده وی هستيم

 
 .را کليک کنيدآنجا و برای انگليسی اينجا برای ديدن بيانيه به فارسی .لينک بيانيه برای امضاء همچنان فعال است

 
آرش ـ آرش بهبودی ـآرش  –آرزو مير حسينی  –آرتين زارعی  -آرتميز دانه کار -آرتام زعيم -آذين مير آفتاب ـ آذين عليزاده  -آذين حقيقی -آذين  -آذر ارفع زاده

آريو ايران ر ـبهمنی ـآرش دکالن ـآرش رمضانی ـآرش شرقی ـآرش کيا ـآرش نيکنام ـآرمان موسوی ـآرمين خامه ـآرمين عاطفی ـآرمين مالکی ـآرين کامران ف
ه ميرحسينی ـآزيتا پارسايی زادـآزاده ـآزاده انديشه ـآزاده پاک مهر ـ آزاده اکرمی ـ آزاده خسروشاهی ـآزاده شکوهی ـآزاده شهيار ـآزاده فرامرزيها ـآزاده قاسمی ـآ
ـآينده آزاد ـابراهيم امدادی جر ـآزيتا حمزه ـآزيتا شرف جهان ـآسيه امينی ـآلش صارمی ـآمادور نويدی ـآناهيتا پوينده ـآيدا ايرانی ـآيدا سعادت ـآيدا فروتن ـآيدا ق

احمد مير حسينی ن ــابوالقاسم گلستانی ـ احسان ـاحسان هاشمی ـاحمد اخوان سريرـاحمد چيت ساز ـاحمد رافت ـاحمد زاهدی لنگرودی ـاحمد کرمانی ـاحمد مرزبا
ل محمدی اعيـاختای حسينی ـاختر قاسمی ـاذين اسعدی ـآرزو لگشری ـارس احمدی ـارس اميری ـاسفنديار طبری ـاسماعيل صالحی ـ اسماعيل غنی زاده ـ اسم

زمانی ـ البرز سربلند ـ الناز .ـاشرف هاشمی ـ اشرف فهيمی ـ اصغر فرزانه ـاصغر آهنين ـاصغر زين الدين ـافتخار مير حبيبی ـاکبر اقرقی ـاکرم مصباح ـالف
اس گرگانی ـ الی صفا ـامين اليانصاری ـالناز ناطقی ـالهام انصاری ـالهام صحيحی ـ الهام فتاحی ـالهام هومين فر ـ الهه شمس ـ الهه صدر ـالهه عابدی ـالهيار مددی ـ
حسين بهبودی ـامير حسين ير مالئی ـ اميد ابراهيمی ـ اميد امين پارسا ـاميد حسنی ـاميد گوهری ـاميد ولی پورـاميد رهابی ـامير جواهری لنگرودی ـ امين مقدم ـ ام

لدوز مودب ـآيدين ـاوصحيحی ـامير حسين محمدی ـامير صابر ـامير صادق ـامير محمدی ـامير معصومی ـ امير سپاسی ـ امير نيرومند ـامير يعقوبعلی ـاوستا آرين 
ـاردوان خليلی ـامين نی شمس ـ آيدين ک ـايران مير حبيبی ـايرج آبشا رـ آنا پاکروان ـ افسانه گودرزی ـ اکرم موسوی ـ الکا هدايت ـ امير پيشداد ـ اوختای حسي

بابک آزادانديش ـ بابک تجربه کارـبابک اکبری فراهانی ـبابک تاتی ـبابک تختی ـبابک خرم ـبابک ذاکری ـ بابک سلمان پور ـبابک  -حصوری ـ اعظم پيله ور
ـبهاره منشی رودسری  قهیسيواری ـبانو صابری ـبالل مرادويسی ـبنفشه فهيمی ـ بهاران کاظمی ـ بهار راوندی ـ بهادر نيکفر ـ بهار مجدزاده ـبهارک حبی ـبهاره اف

هنام دارايی زاده ـ ـب ـ بهجت مير حبيبی ـبهرام امامی ـبهرام عباسی ـبهروز ـبهروز خليق ـبهروزسورن ـ بهمن محمدی ـبهناز بلوکی ـبهناز شمس ـ بهناز فرمانبر
ام ايرانی ـ بيژن پريزاده برسبهنام زندی ـبهنام صادقی ـبهيه جيالن ـبهمن رشيدی ـ بانو عابدين ـبيتا صميمی زاد ـبيتا طاهباز ـبيژن امير ابراهيمی ـبيژن بيجاری ـ

ـ  انیپارسا وارسته ـ پانته آ ـ پرتو نوری عال ـ پرديس درخشنده ـ پرديس رحمان فردـ پرستو پارسی ـپرستو دادبين ـ پرستو فروهر ـپروانه مور -ـبيژن کيارسی
بادی ـپريسا مروتی ـ ی آپروين تيزکارـ پرويز عليزاده ـ پروين رمضانی ـ پريچهر نجاتی ـ پريس نوينی ـ پريسا احمديان ـپريسا توکلی ـپريسا روشن فکرـ پريسا عل
يام روشنفکر ـپيام ـپ پريسا نصرآبادی ـ پندار نبی پور ـپنی نوينی ـپوپک سيواری ـپويش عزيزالدين ـ پوران الستاوی ـپويان رمضان علی ـپويان محموديان ـپيام

تارا آسمانی ـتارا نجداحمدی ـ ترانه ـ ترانه ذوالفقاری ـ ترانه -مفيدی ـپيمان حفيظی ـپيمان دوستی ـ پری همدانی ـ پروانه زرگر ـ پروين دارابی ـ پيمان مسکين خدا 
ثريا صابر ـثريا کريمی ـثريا مرادی ـثريا  -جليلی ـترانه زرگر ـتوران همتی ـتونيا ولی اوغلی ـ تيراژه شکوهی ـتيرا داوود ـ تينا شيبانی ـ تايماز عظيمی ـ تينا رابو

د جواهريچپور ـجادی مير ميرانی ـجاويد رستمی ـجبار دادگر ـجالل رشيدی ـجلوه جواهری ـجليلی ـجمشيد مالک ـجميله ميرکی ـجهان نور مهربخش ـ.ج -يوسفی 
حا مد شيبانی ـحامد ابراهيميان ـحامد زينالی ـحبيب مظلومی ـ حجت نارنجی ـ حسام منتظری ـ حسام ميثاقی ـ حسن ماسالی ـ -احمدی ـجواد کاظمی ـجيران مقدم  

ـ حسين ين حسن جعفری ـ حسن حسينی ـ حسين شرنگ ـ حميد رضا ـ حميد جعفری ـ حميد آذر ـ حسن ديدار ـ حسن رضايی ـ حسن زهتاب ـ حسن نايب هاشم ـ حس
نی ـحميد محسبزرگی ـ حسين تراز ـ حسين شمس ـ حسين مردی ـ حسين ماهوتی ها ـ حسين مصطفوی ـحميد ـ حميد برونوند ـحميد حميدی ـحميد گودرزی ـ حميد 

خاطره شهبازی ـخديجه مقدم ـخسرو باقرپور ـخسرو تجربه کار ـخسرو فاضلی ـخليل -مقدم ـحميد موسوی ـحميدرضا عرب ـحميده موسوی ـ حميد غضنفری  
رامش کيانی ـرامين -داريوش مرادی ـ دامون صابر ـدانيال امير ابيض ـدانيال حيدرعلی ـداوود موزرمی ـداوود نوائيان ـدکتر حسن ماسالی ـ دالرام علی -مومنی 

رام ـ رضا پد احمدی ـرامين توکلی ـرامين مسلميان ـراوی ـرايا ـرحمان جوانمردی ـرستم ميرلشاری ـرشيد آقايی ـ رضا ـرضا بی شتاب ـ رضا اکبری ـ رضا
 پژوهنده ـ رضا جعفری ـ رضا سنگ ـ رضا فانی يزدی ـ رضا کريمی ـ رضا کريمی ـ رضا مقصدی ـ رضا هيوا ـرضوان پارسی ـرضوان رمضانی ـرفعت

 مدی مح لنگرودی ـرهاعسگری زاده ـرضا احدی ـروح انگيز شريفيان ـروزبه آـ روزبه گرجی ـروزبه ميرچرخچيان ـروزبهان اميری ـروژين شريفی ـروژين
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ا ايرانی ـ رويـروشن ايرانی ـروشنک سيواری ـروشنک فهيمی ـ روناک شاهسوار ـرويا ديناروند ـرويا تفتی ـ رسول آذرنوش ـ روژين شريفی ـ رها مسعودی ـ 
س ـزهرا ايرانی ـزهرا رضايی ـزهرا .رويا ايزدی تفتی ـرويا رودسری ـ رامتين بهرامی ـ ريحانه محمديزرين پاکنژاد ـزری رادفر ـزرين لنگری ـ زهرا ـ زهرا 

 نب پيغمبرزادهزي نبوی ـزهراصالحی ـ زهره حميديان ـ زهره اسدپور ـزهره تنکابنی ـزهره مرتضوی ـزهره نوينی ـزواره هونياک ـزويا عليزاده ـزيبا بهادريـ
ارا ـ سمهربانی ـسارا ابتياع ـسارا تبريزی ـ سارا ف ـ سارا حبيبی ـ سارا حميدی راد ـسارا دهکردی ـ سارا سليمانی ـ سارا شباهنگ ـسارا شين .س-ژيال مساعد

سجادی ـستاره  ارهکريمی ـ سارا زواره ای ـساقی صالحی مجد ـسامان خسروی ـسامناک آقايی ـسپيده خاکسار ـسپيده شکوهی ـسپيده عباس زاده ـستاره جباری ـست
ه توانبر ـسعيده عيدلطفی ـسحر دانا ـسراهی زمانخواه ـسعيد ـسعيد پيلتن ـسعيد پيوندی ـسعيد رمضانی ـسعيد طاهری ـسعيد منتطری ـ سعيده ـ سعيد ولدبيگی ـس

زمانی  هنددوستی ـسميرا يحيايی ـ سميه رشيدی ـسميه فريد ـسميه نصيری ـسنجاب سلطانی سهراب ح ـسهراب حجت خواه ـسهراب خوشبويی ـسهراب مختاری ـس
اوش مدرسی ـسيـسهيال مسافر ـسهيل آصفی ـسهيل توکلی ـسهيال شفغی ـسودی ـسوسن شعبانی سوفيا صديق پور ـسولماز قره باغی ـسوما خدابخشی ـسونا اقدسی 

مين ـ ـسيـسيامک بهبودی ـ سيبا شکيب ـ سياوش لطفی ـسياوش منتظری ـسياووش جليلی ـسيتا شجاعی ـسيد شاهين نوربخش ـسيروس سيواری ـسيروس ملکوتی 
 اد مجدزاده هردسيامک ک ـ سياوش سامانی ـ سياوش ـ سيمين اصفهانی ـ سينا انصاری ـ سيمين احمدی ـسيمين رمضانی ـسينا انصاری ـسينا وفايی ـ سروش ـ سپ
قايق آواره ـشکوفه ـش شادی ابراهيمی ـشادی ح ـشان پارسا ـشاهين انزلی ـشاهين نصيری ـ شايا شهوق ـشبلی امامی ـ شراره آغاجری ـشراره فرامرزی ـشعله ايرانی
اليی ـشهال  جقياسی ـشکوفه منتظری ـشهاب الدين شيخی ـشهرام تهرانی ـشهرزاد جعفری ـشهرزاد هاديان ـشهريار ايرانی ـشهال باور ـشهال بهاردوست ـشهال

يلی ـ ـشهرزاد فامخاوری ـشهال صفايی ـشهال مسافر ـشهناز محمدی ـشهين فتح راضی ـ شيوا درويشی ـ شيوا خ ـ شيدا ـ شيدا احمدی ـ شيدا تجربه کار ـشيرين 
صابر احمديان ـصادق دشت آرا ـصادق کارگر ـصادقه شيردل ـصبا -ارشدی ـشهرزاد قصه گو ـ شيرين مازندرانی ـشيما فرزادمنش ـشيوا صابری ـشيوا نوجو 

زاده لی سعادت نياکی ـصبا محمدی ـصبری نجفی ـصديق جعفرپور طاهريان ـ صدرا شهاب ـ صديقه ـ صفا مرادی ـضيا ف طال حميدی ـطناز طباطبايی ـطه و
عادل عليزاده ـ عاطفه جعفری ـ عباس توکلی ـ عباس حقی ـ عباس خطيبی ـ عباس رمضانی ـ عباس مخبر ـ عباس مظاهری ـ عباس مومنی ـ  -ـطيبه فرمانی

عليرضا اخوان ـ علی  ی ـعبدالرحيم سينايی عبدالرحمان سينايی ـ عبدالقادر بلوچ ـ عسگر آهنين ـ عسل اخوان ـ عسل کريمی ـ عشا مومنی ـ عفت ماهباز ـ علی ايران
علی ستاری ـ ـ  افشاری ـ علی اکبر اميد مهرـ علی اکبر خسروشاهی ـ علی باقری ـ علی تاجبخش ـ علی توفيق نيا ـ علی جوادی ـ علی حجتی ـ علی رضا جباری
محسنی ـ علی لی علی سالمت ـ علی صابر ـ علی طايفی ـ علی عليزاده ـ علی عمرانی ـ علی کاظمی ـ علی کرباليی ـ علی گودرزی ـ علی مالک ـ علی ماهبازـ ع

طباطبايی ـ صدر ـ عليرضا خاتمی ـ عليرضا نوريزاده ـ عليرضا کاظمی ـ عليرضا عمرانی ـ عليرضا صادقی ـ عماد   نظر سنجی ـ عليرضا بزرگی ـ عليرضا بنی
 غزال رستم زاده ـ غالم سيواری ـ غالمحسين عسگری ـ غزل شعريت ـ غزال مجدزاده -عمار ملکی ـ عباس علی فتاح ـ عرفان احمدی ـ علی اکبرذوالفقار رجايی 

ـفربيرز سروش  گریفائزه پيمان ـفائزه عثنی عشری ـفاطمه آريان ـ فاطمه غالمرضايی ـ فاطمه صدری ـ فاطمه طباطبايی ـ فخری مير حبيبی ـفراز رها ـفراز لش
پورـ فرزانه ضيا ـ قی ـفرح شهسواری ـفرح صابرـفرحناز محمدی ـفرخنده جبارزادگان ـفرد جابری ـفرزاد مهدوی ـفرزانه ايل بيگی ـفرزانه پورطاقستانی ـفرزانه ت
شته قاضی ـفرشيد فر فرزانه ضيا فتحی ـفرزانه طاهری ـ فرزانه عظيمی ـفرزانه محمد پور ـفرشته تختی ـ فرشته رييس دانايی ـفرشته فراهانی ـفرشته فراهانی ـ
ابراهيمی ـ فريبا  يباعلمدار ـ فرشين کاظمی نيا ـ فرناز صحيحی ـفرناز معيريان ـفرنوش اسميت ـفرنوش رضاييان ـفرهاد صابر ـفرهاد فردا ـ فروغ سميع نيا ـفر
هيمه رفيعی ـفهيمه ـف احمدی ـ فريبا باستانی ـفريبا هادی زاده ـفريبرز شمشيری ـفريد امينی ـفريده خسودی ـفريدون احمدی ـفريدون شهنی ارزانی ـفرينا اسميت

کاوه حيدرعلی ـ کاوه مظفری ـ کيوان اميری الياسی ـکيومرث لشگری ـ کارين فرند ـ -فردوس تاجدينی ـ فرشاد احمدی ـ فريده محبی ـ فهيمه ميالنی ـ فرخ جاللی 
ک ـ کاوه فهيمی ـ کاوه .اوه ـ ککاظم علمداری ـ کامبيز محمودپورـ کامران بزرگ نيا ـ کامران پارسايی ـ کامران پدرام ـ کامران طاهباز ـ کاميار يزدانی ـ کاوه بنايی 

نوش توکلی ـ کيوان کياکلهر ـ کاوه کيا ـ کاوه وثوق احمدی ـ کتايون آذرلی ـ کريم نظری ـ کورش اعتمادی ـ کوروش جهانبانی ـ کوروش ميثاقی ـ کوکب سماواتی ـ 
شی ـ گلشن ـ گلچين ـ با بيلی ـ کيوان پدرام ـ کيوان کوهستانی ـ کيانا حسينی ـ کيومرث سلطان آبادی ـ کيواندخت قهاری ـ کيومرث کهنمويی ـ کيوان مهجور ـگلبرگ

الله همدانی ـ ليدا حسينی ـ  گلنار ـ گلريز به گو ـ گلريز خستو ـ گلناز خواجه گيری ـ گلناز ملک ـ گلی ميرانی ـ گوهرشميرانی ـ گيتی بنان ـ گيتی بهی ـ الله علوی
صباغ زاده ـ مارال فرخی ـ مازيار شوشتری ـ مانا علوی ـ ماندانا ـ ماندانا اسدی ـ ماندانا آريا جو ـ .شهين ـ م.راما ـ م.م-نژاد ـ ليدا ميری ـ ليال فرامرزی ـ ليال نظری 

ـ مجيد عبدالرحيم  پورمتين پدرامی ـ مبيناـمتين پدرامی ـمجتبی جفايی ـ مجيد جعفری هرستانی ـ مجيد رمضانی ـ مجيد سبز ايرانی ـ مجيد شهبازخوانی ـمجيدصفا 
عفری ـ د جپور ـ مجيد کاظمی ـ محسن ـ محسن اسدی ـ محسن حسينی ـ محسن رفيقدوست ـمحسن علوی ـ محسن مرزبان ـ محمد آزاد ـ محمد باقر صميمی ـ محم

درضا خليق ـ محممحمد حسن صفورا ـ محمد زاهدی ـ محمد شوراب ـمحمد طاهری پور ـ محمد طرفه نژاد ـ محمد فالح نيا ـ محمد مزرعه کار ـ محمد نجد زاده ـ 
نمردی جوامحمد ايرانی ـ محمدرضا نيکفر ـ محمود ـ محمود ارغوان ـمحمود ح ـ مرتضی خانعلی ـ مرتضی رمضانی ـ مرتضی ساکی ـ مرتضی عزيزی ـ مرضيه 

سی ـ مريم ميرزا خانی ـ شانـ مريم رحمانی ـ مريم زندی ـ مريم ازاد ـ مريم اشرافی ـ مريم افشاری ـ مريم برادری ـ مريم بيات ـ مريم بيلی ـ مريم توفيقی ـ مريم 
مسعود شمس  ن ـمريم هان ـ مزدک دانشور ـ مزدک نصيری ـ مژگان ثروتی ـ مسعود فتحی ـ مقصود صالحی ـ مسعود خدادادی ـ مسعود سرابچيان ـ مسعود سرابچيا

ـ مليحه محمدی ـ  رجیـ مسعود فتحی ـمعصومه عليزاده ـ معصومه قليزاده ـ مقصود رنجبر ـ ملکه ذکاء ـ ملودی دادرسان ـ مليحه تيزکار ـ مليحه عليزا ـمليحه ف
مهدی ـ  منصوره شجاعی ـ منوچهر مقصودنيا ـ منيره سنگری ـ مهتاب ـ مهدی ـ مهدی رمضانی ـ مهدی شکوهی ـ مهدی شوقی ـ مهدی ماهباز ـ مهدی محسنی

ری ـ مهرداد پاريوند ـ امينژادالحسينی ـ مهدی ابراهيم زاده ـ مهرآفرين ثابتيان ـ مهران اميراحمدی ـ مهران براتی ـ مهران کشاورز ـ مهرانگيز دابوئی ـ مهرداد 
ـ مهکامه  ويشمهرداد مانی ـ مهرنوش اعتمادی ـ مهرنوش ايران بان ـ مهرنوش رمضانعلی ـ مهرنوش فهيمی ـ مهرنوش محمدزاده ـ مهری معمارحسينی ـ مهسا ر

ـ ميرعليرضا ميرمويدی ـ  سفیاسالمی ـ مهين فرحبخش ـ مهين تيزکار ـ مونا حقيقی ـ مونا خ ـ مونا خادمی ـ مونا محمدزاده ـ ميال مسافر ـ ميترا خلعتبری ـ ميترا يو
ـ ميهن روستاـمحسن نژاد ـ نی ميشل بيلی ـ مينا پرکار ـ مهری فروزان ـ مينا خجسته ـ مينا غيرتمند ـ مينا کوه زاد ـ مينا لبادی ـ مينو فروغ ـ مينو رها ـ ميهن جز

نادر زرکری ـ نادر -محمد محيطی ـ مصطفی شفافی ـ مهدی مجتهدی ـ مهرداد درويش پور ـ محمود پاس ـ منصور درزی ـملودی پاس ـ مولودی ـ مينو خواجه الدين 
شجاری ـ ناهيد جعفری ر انصيری ـ نادرساده ـ نارين محمدی ـ نازلی فرخی ـ نازنين جواهری شلمانی ـ نازی عظيما ـ نازيال حسنی ـ نامدار ـ ناصر آذر فيروز ـ ناص
ميرحسينی ـ نسرين  ترنـ ناهيد ميرحاج ـ ندا بزرگی ـ ندا ترابی ـ ندا متقيان ـ نرگس عظيمی ـ نزهت تيزکار ـ نسترن ايرانی ـ نسترن امجدی ـ نسترن صوفی ـ نس

سانی ـ نويد ـ خراپدرام ـ نسرين چنگيزيان ـ نسرين حميدی ـ نسرين رمضانی ـنسيم سلطان بيگی ـ نعيمه شکوری ـ نفيسه آزاد ـ نهضت اشترانی ـ نوشين احمدی 
حميديان ـ نيلوفر  نقینوشين خاکی ـ نوشين شاهرخی ـ نوشين کشاورزنيا ـ نيره توحيدی ـ نيکروز اوالد اعظمی ـ نيکزاد زنگنه ـ ناهيد حميديان ـ نسيم مزرعه ـ 

هاجر ظريفيان ـ هادی جواهری لنگرودی ـ هدا امينيان ـ هژير پالسچی ـ هستی امينی ـ -گلکارـ نيلوفر مير حسينی ـ نگين سنبلی ـ نسرين گودرزی ـ نيما علوی
ن دبيری ـ هستی هومهمايون فاتح ـ همايون کميجانی ـ همايون مجدزاده ـ هنگامه مظلومی ـ هوشمند کنارکوهی ـ هوشنگ ديناروند ـ هومن آذری ـ هانا دارابی ـ 

يحيا صحيحی ـيونس -وجيهه پاکزاد ـ وحيد ملکی ـ وحيده مولوی ـ وهاب انصاری ـويدا خسروی ـ ونداد ـ ويدا آواری ـ ويدا بزرگی -کاشفی ـ هاله ـ هومن فيضی 
 .ياور گرمستانی ـ ياسمن صوفی ـ يا شار محتشم ـ ياشار حبيبی ـ ياور خسروشاهی-تراکمه
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در . سپری شده و تا کنون هيچگاه اجازه مالقات با وکيل به من داده نشده است
های ابتدايی توسط گروه پدافند سايبری سپاه  طول بازداشت موقت، مخصوصا ماه

ام که برخی از اين  های روحی روانی و جسمی قرار گرفته تحت انواع شکنجه
بخش . ها در حضور بازپرس پرونده، آقای موسوی صورت گرفته است شکنجه

زيادی از اقارير من، در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی ، تهديد خود 
و خانواده ام و وعده آزادی سريع در صورت اقرار به مطالب خالف واقع، 

 .مطابق خواسته و ديکته بازجوها انجام گرفته است
توضيح اين که اقرارها در حضور بازپرس نيز با حضور بازجوها و تهديد به 

ها، جهت جلوگيری از اعالم اقرار تحت فشار به  تر شدن شدت شکنجه وخيم
کردند که همسرم را دستگير  گاهی هم تهديد می. گرفت بازپرس صورت می

در چند ماه اول دستگيری بارها در . کنند کنند و در حضور من شکنجه می می
گرفتم که غالبا با کتک و  ساعات مختلف شب و روز تحت بازجويی قرار می

ها گاهی در دفتر فنی که خارج از زندان  شکنجه. شد ضرب و شتم شديد همراه می
 .شد الف انجام می –است و گاهی در اتاق بازجويی بازداشتگاه دو 

گرفت و در حالی که چشم بند  ها به صورت گروهی انجام می اکثر اوقات شکنجه
و دست بند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شالق ضرباتی به 

اين کارها به منظور وادار ساختن من . زدند سر و گردن و ساير اعضای بدنم می
شد و اجبار به بازی کردن نقش در  چه توسط بازجويان ديکته می به نوشتن آن

گاهی  .بود مقابل دوربين طبق سناريو دلخواه و نوشته شده توسط آنان می
ها توام با شوک الکتريکی بود که بسيار دردناک بوده و تا چند لحظه پس  شکنجه

هم مرا در حالی  ١٣٨٧يک بار در اواخر مهرماه . از آن امکان حرکت نداشتم
در . که چشم بند به چشم داشتم برهنه کرده و تهديد به استعمال بطری آب کردند

ها شدت ضربات مشت و لگد و کابل که به  همان روزها و در يکی از بازجويی
شد به قدری زياد بود که تمامی صورتم ورم کرده و چندين  سر و صورتم زده می

هوش شدم که هر بار با پاشيدن آب به صورتم مرا به هوش  بار زير کتک بی
اواخر شب در زمان خاموشی . آن شب مرا به سلولم برگرداندند. آوردند می

در سلول را کوبيدم کسی . احساس کردم که گوش من دچار خونريزی شده است
حس بود و قادر  فردای آن روز مرا در حاليکه نيمه چپ بدنم بی. به سراغم نيامد

در درمانگاه اوين، دکتر پس از . به حرکت نبودم به درمانگاه اوين منتقل کردند
ديدن وضعيت من بر ضرورت انتقال من به بيمارستان تاکيد کرد ولی مرا به 

شب به  ٩ساعت . شب به حال خود رها شدم ٩سلولم برگرداندند و تا ساعت 
در راه آن . نگهبان با دستبند و چشم بند به بيمارستان بقيه اهللا انتقال يافتم ٣همراه 

نفر به من گفتند که حق ندارم در بيمارستان نام خود را به زبان بياورم و  ٣
دستور دادند که خود را محمد سعيدی معرفی کنم و تهديد کردند در صورت 
سرپيچی از دستور به بازداشتگاه برگردانده شده و شکنجه سختی انتظارم را 

 .کشد می
يکی از نگهبانان قبل از من به ديدن پزشک کشيک بخش اورژانس رفت و با او 

پزشک . صحبت کرد و پس از چند دقيقه به دنبال او به اتاق پزشک وارد شدم
گونه معاينه، آزمايش و عکس راديوگرافی تنها عنوان کرد که  کشيک بدون هيچ

ناراحتی من، ناراحتی اعصاب است و اين را در برگه گزارش پزشکی وارد کرد 
حتی وقتی من خواهش کردم حداقل گوشم را . و چند قرص اعصاب تجويز کرد

شست و شو کند دکتر گفت الزم نيست و من با همان حال و گوشی که لخته خون 
روز نيمه چپ  ٢٠به مدت . در آن خشک شده بود به بازداشتگاه برگردانده شدم

بنابراين . های دست و پای چپم داشتم حس بود و کنترل کمی روی ماهيچه بدنم بی
بهمن  ۵ها يک بار هم در تاريخ  عالوه بر اين شکنجه. رفتم به سختی راه می

در دفتر فنی پس از ضرب و شتم جديد يکی از بازجوها با انبردست تهديد  ١٣٨٧
هايم و در رفتن فکم در  به کشيدن دندانم کرد که منجر به شکستن يکی از دندان

های  های جسمی و بدنی، در مقابل شکنجه البته شکنجه. اثر لگد به صورتم شد
 .روحی و روانی ناچيز بود

بدون حق تماس تلفنی و ) بيش از يک سال(های طويل المدت انفرادی  زندان
ام  امکان مالقات عزيزانم، تهديدات مکرر به دستگيری و شکنجه همسر و خانواده

در صورت عدم همکاری، تهديد به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله دستگير 
کردن همسرم و اين قبيل تهديدها باعث آشفتگی روحی و بحرانی شدن سالمت 

ای دسترسی نداشتم و برای  در انفرادی به هيچ کتاب يا رسانه. روان من شده بود
 .روزها با هيچ کس هم صحبت نبودم

ام تا حدی پيش رفت  ها و فشارهای روحی و روانی به من و خانواده سخت گيری
و با وجود مطلع شدن مسئولين  ١٣٨٧اسفند  ٢۶که پس از رحلت پدرم در تاريخ 

ای از فوت ايشان، مرا که هيچ تماس تلفنی با  بازداشتگاه و دادسرای جرايم رايانه
روز پس از  ۴٠خبر نگه داشتند تا اين که تقريبا  ام نداشتم، از اين واقعه بی خانواده

ای تلفنی با حضور و  دقيقه ۵فوت پدرم، وقتی پس از چند ماه اجازه يک تماس 
 .شنود مستقيم بازجوها به من داده شد، از فوت پدرم مطلع شدم

شرح / اوين 350پور از بند  دهنده سعيد ملك نامه تكان
  بازجويي، شكنجه و اخذ اعترافات اجباري از وي

بازداشت  ٨٧پور، در مهرماه سال  سعيد ملک -کميته گزارشگران حقوق بشر  
 .برد شد و از آن تاريخ در زندان اوين به سر می

، فارغ التحصيل رشته مهندسی متالورژی از ١٣٥٤وی متولد خرداد ماه 
ی کار کارشناسی در شرکت ايران خودرو،  گاه صنعتی شريف با سابقه دانش

وی در . از بازرسان شرکت گرما فلز بوده است  و يکی  مرکز تحقيقات رازی
گاه ويکتوريا کانادا جهت ادامه تحصيل  سال گذشته موفق به اخذ پذيرش از دانش

 .در مقطع کارشناسی ارشد شد
وی از سال  .پس از ورود به ايران بازداشت شد ٨٧پور در مهرماه سال  ملک

 .سايت اشتغال داشت وب  ميالدی در کشور کانادا به طراحی ٢٠٠۵
مربوط به جرايم  «٢مضلين «ی موسوم به  اين زندانی سياسی در رابطه با پرونده

گزارشی توسط گروهی که خود را از  ٨٧در اواخر سال . اينترنتی بازداشت شد
متن اين اطالعيه در خصوص . کرد منتشر شد اعضای سپاه پاسداران معرفی می

 .معرفی شده بودند »ی فساد اينترنتی شبکه«متهمانی بود که عضو چندين 
با بازداشت گسترده فعاالن حقوق بشر در  ٨٨مشابه اين برخورد در اواخر سال 

نبرد سايبری سپاه »هايی با عنوان  بار گزارش اين. سراسر ايران تکرار شد
شبکه «و بازداشت اعضای  »سازی ثبات های فعال در پروژه بی پاسداران با گروه

های دولتی نيز در اين زمينه  منتشر شد و رسانه »جنگ سايبری آمريکا
 .هايی را پخش کردند برنامه
ماه است که  ١٧وی بيش از . پور نوشته شده است ی زير، توسط سعيد ملک  نامه

برد و به خانواده وی اعالم شده است جلسه بعدی دادگاه  در زندان اوين به سر می
 .ماه برگزار خواهد شد فروردين ٣٠و  ٢٩او 

 پور نامه سعيد ملک
توسط مامورين لباس شخصی سپاه،  ٨٧/٧/١٣پور در تاريخ  اينجانب سعيد ملک

بدون حکم بازداشت و يا نشان دادن کارت شناسايی در اطراف ميدان ونک 
ربايی بدون نشان دادن حکم بازداشت و   دستگيری به صورت آدم. دستگير شدم

پس از آن توسط چند مامور لباس شخصی در . کارت شناسايی صورت گرفت
صندلی (يک خودروی سواری بدون آرم، با چشم بند و دستبند، در قسمت عقب 

يک مامور با جثه بسيار بزرگ با آرنج وزن خود را روی  .قرار گرفتم) عقب
گردن من انداخت و به زور سر مرا پايين نگه داشته بود و مرا به نقطه نامعلومی 

در آنجا چندين مامور در حالی که چشم . گفتند، منتقل کردند که به آن دفتر فنی می
بند و دستبند داشتم مرا مورد ضرب و شتم و فحاشی شديد قرار دادند و به زور 

مجبورم کردند يک برگه قرار بازداشت و چند برگه که روی آن را پوشانيده 
با توجه به نحوه انتقال من به دفتر فنی و ضرب و شتم  .بودند را امضا نمايم

کرد و در اثر ضربات مشت و لگد و  وارده، گردن من تا چندين روز درد می
الف  –پس از آن همان شب به بازداشتگاه دو . سيلی، تمام صورتم ورم کرده بود

. متری قرار گرفتم ٢در  ١.٧اوين منتقل شدم و در يک سلول انفرادی به ابعاد 
های مشخص  بار هواخوری و چند بار در زمان ٢خروج از سلول تنها به قصد 
پذير بود و تنها در سلول اجازه داشتم چشم بند از  شده، آن هم با چشم بند امکان

 .چشم بردارم
در سلول انفرادی بدون دسترسی به کتاب  ٨٨/۵/٢٨روز تا تاريخ  ٣٢٠به مدت 

در سلول تنها يک . و روزنامه و هر گونه ارتباط با خارج از سلول به سر بردم
پس از آن به  .عدد پتو به من داده شد ٣مهر و يک جلد قرآن، يک بطری آب و 

الف زندان اوين به سر  –در بند عمومی دو  ٨٨/٩/٣٠روز تا تاريخ  ١٢۴مدت 
گاه مالقات هفتگی نداشتم و در طول  در دوران انفرادی و عمومی هيچ. بردم
هايی که حداکثر  الف در تمامی مالقات –روز بازداشت در بازداشتگاه دو  ۴۴۴

ها توسط يک مامور سپاه شنود  های يک دست بود، صحبت به اندازه انگشت
تلفن هفتگی نيز در دوران . ها با حضور مامور همراه بود شد و مالقات می

ها توسط کارکنان يا بازجوها شنود مستقيم  انفرادی به من داده نشد و تمامی تلفن
کردم تلفن را قطع  ام صحبتی می شد و هر گاه راجع به مسائل پرونده با خانواده می
الف بنا به داليلی که  –روز بازداشت در بازداشتگاه دو  ۴۴۴در طول . کردند می

کنم هيچگاه امنيت جانی نداشتم و دائما احساس خطر جانی کرده و  ذيل عنوان می
 .مورد تهديد بودم

اوين  ٢۴٠بر ديگر به سلول انفرادی اين بار به بازداشتگاه  ٨٨/٩/٣٠در تاريخ 
روز ديگر در انفرادی بدون حق  ۴٨يعنی  ٨٨/١١/١٩منتقل شدم و تا تاريخ 

از آن تاريخ تا کنون در بند عمومی زندان اوين، . تماس و به تنهايی به سر بردم
تا کنون  .ام به سر برده ٣۵٠و سپس در اندرزگاه  ٧ابتدا در بند قرنطينه اندرزگاه 

 های انفرادی  ماه دوران بازداشت موقت من در سلول ١٧ماه از ١٢بيش از 
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رييس قوه قضائيه نامه خانواده نويد خانجاني را نپذيرفت 
 های انفرادی سپاه تداوم فشار بر وی در سلول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روز از بازداشت نويد خانجانی،  ٢٠با گذشت  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
نتيجه بوده و حتی  پيگيری خانواده وی به مراجع قضايی و زندان اوين تاکنون بی

مسئوالن دفتر صادق الريجانی، رييس قوه قضاييه نامه خانواده اين فعال 
 .دانشجويی را نپذيرفتند

مسئوالن دفتر الريجانی در پاسخ به خانواده اين عضو کميته گزارشگران حقوق 
 .ندارند «گونه حق دادخواهی هيچ»بشر اظهار داشتند بهاييان 

های انفرادی متعلق به سپاه در  اين درحالی است که اين فعال مدنی در سلول
اين امر موجب نگرانی . زندان اوين و تحت فشار و بازجويی شديد قرار دارد

 .خانواده و بستگان وی شده است
های  آزادی وی و تمامی انسان»خانواده نويد خانجانی در آغاز سال نو خواستار 

اند،  گناهی که تنها برای احيای حقوق اوليه خويش و ديگر افراد تالش کرده بی
 «.هستند

نويد خانجانی، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر و از اعضای موسس جمعيت 
وی به دليل اعتقاد به آيين بهايی از تحصيل در . مبارزه با تبعيض تحصيلی است
های چشمگيری را در زمينه حق  های اخير فعاليت دانشگاه محروم شده و در سال

 .تحصيل انجام داده است
 
 

 خبري مطلق از وضعيت علي اكبر عجمي، فعال دانشجويي بي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روز از بازداشت علی اکبر  ۴٠با گذشت  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
خبری  عجمی، از فعاالن دانشجويی طيف چپ، خانواده و دوستان وی در بی

 .برند مطلق از وضعيت وی به سر می
اين دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران، چند روز پس از بازداشت در سبزوار 

گونه تماسی با خانواده و دوستان خود  به زندان اوين منتقل شد و از آن تاريخ هيچ
 .نداشته و از محل دقيق نگهداری او اطالعی در دسترس نيست

اين در حالی است که در روزهای متنهی به سال نو تعداد زيادی از زندانيان 
های خود تماس تلفنی يا مالقات  سياسی آزاد شدند و تعدادی از آنان با خانواده

 .اند کابينی داشته
طلب و سردبير نشريه  خواه و برابری علی اکبر عجمی، عضو دانشجويان آزادی

اش در  ماه، در منزل پدری بهمن ٢١وی در روز . است «دنيای بهتر»دانشجويی 
روستايی از توابع شهرستان سبزوار بازداشت شد و پس از چند روز به زندان 

 .اوين منتقل گشت

وقتی يکی از بازجوها به نام مسعود گريه و زاری مرا شاهد شد وقيحانه قهقهه 
سر داده و شروع به تمسخر من کرد و با وجود خواهش فراوان من اجازه شرکت 

های روحی و روانی،  عالوه بر شکنجه. در مراسم چهلم پدرم نيز به من داده نشد
گروه بازجويی اطالعات سپاه به طور غيرقانونی و غيرشرعی مبلغی از حساب 
. کارت اعتباری من خرج کرده است که ادله قابل استنادی برای آن موجود است

من نيز دست ايشان است که معلوم نيست چه  pay pal همينطور حساب اينترنتی
يکی ديگر از موارد شکنجه روحی، وادار کردن من به . بر سر آن آمده است

شده توسط بازجويان سپاه در مقابل دوربين و  اجرای سناريوهای ديکته
با اين که تيم بازجويی به من قول داده بودند که . برداری اجباری از من بود فيلم
ها تنها جهت نمايش برای  ها هيچگاه از تلويزيون پخش نخواهد شد و اين فيلم فيلم

مسئوالن نظام و با قصد گرفتن بودجه برای پروژه گرداب است، چند ماه بعد 
متوجه شدم که فيلم ها بدون پوشش صورت بارها در ايامی که خانواده ام داغدار 

تيم  .پدر تازه درگذشته ام بوده اند، در تلويزيون سراسری به نمايش در آمده است
بازجويی با وجود اطالع از درگذشت پدرم و با وجود اطالع از ناراحتی و تالم 

ام، دقيقًا در ايام برگزاری مراسم سوم تا هفتم درگذشت پدرم بارها اين  خانواده
ها را پخش کرده که منجر به شديدترين ضربات روحی به خانواده داغدارم  فيلم

ای که مادرم با ديدن تصاوير من در تلويزيون و آن  به گونه. خصوصا مادرم شد
برخی از مواردی که مرا مجبور به . اعترافات دروغين، دچار حمله قلبی گرديد

بيان آن در مقابل دوربين کرده بودند، مضحک و به دور از واقعيت بود که از 
برای مثال از من خواستند که در مقابل . باشد پذير نمی نظر فنی اصال امکان

سايت  افزار از انگلستان و قرار دادن آن روی وب دوربين از خريداری يک نرم
کردم، در صورت بازديد اشخاص از اين  بايد اضافه می. خودم صحبت کنم

سايت، اين نرم افزار بدون آگاهی وی، بر روی کامپيوتر او نصب شده و پس از 
آن کنترل وب کم کامپيوترش، حتی زمانی که کامپيوتر خاموش است به دست من 

و به اين ترتيب من از طريق اينترنت از اتاق خواب افراد فيلم تهيه ! می افتد
ای از نظر فنی  با اين که من به بازجوها گفته بودم، چنين مسئله! کردم می

 !پذير نيست، آنها پاسخ دادند کاری به اين کارها نداشته باش امکان
شايان ذکر است که بازجوها در حضور بازپرس پرونده به من قول دادند که در 
صورت اجرای سناريوهای کذايی مطابق خواست آنان در مقابل دوربين، عالوه 

بر تبديل قرار بازداشت به قرار کفالت يا وثيقه و آزادی من تا زمان دادرسی، 
حداکثر تخفيف در کيفرخواست برايم در نظر گرفته خواهد شد و حداکثر دو سال 

حبس در کيفرخواست برای من در نظر گرفته می شود و همچنين با چند برابر 
توانم از آزادی مشروط استفاده کرده  حساب شدن ايام حبس در سلول انفرادی، می

 .و به زندان بازنگردم
اين وعده ها بارها و بارها با ذکر قسم و قول های متعدد به من داده شد ولی بعد 

با توجه به موارد فوق، اينجانب در . از پايان فيلم برداری هيچ کدام به اجرا نرسيد
و  ١.٢.٣.۴.۵.۶.٧.٨.٩.١۴.١۵.١۶،١٧مدت بازداشت موقف، مطابق با بندهای 

قانون احترام به  ٧و بند  ١٣٨١ارديبهشت  ١٨قانون منع شکنجه مصوب  ١ماده 
مجلس شورای  ١٣٨٣های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال  آزادی

ام و مطابق با  های روحی و روانی قرار داشته اسالمی، در معرض انواع شکنجه
قانون منع شکنجه، اقارير من از درجه اعتبار ساقط است و عموم  ۴ماده 

ام  اعترافات من در اثر شکنجه و در جهت کاهش فشار وارده و حمايت از خانواده
بعد از گذشت بيش از  ٨٨/٢٢/١٢هم اکنون ، يعنی در تاريخ  .انجام گرفته است

ماه دوران بازداشت موقت کماکان بالتکليف بوده و تا کنون مالقاتی با وکيل  ١٧
با توجه به . ام و اجازه مالقات با ايشان به من داده نشده است قانونی خود نداشته

نوع پرونده و حجم پرونده و نوع اتهامات وارده جهت نوشتن اليحه دفاعيه نياز 
به استخدام کارشناس رايانه مورد وثوق قوه قضاييه و همچنين دسترسی کافی به 

کارشناس و وکيل قانونی خود در محيطی مجهز به امکانات فنی مناسب، مانند 
 .دسترسی به اينترنت دارم

لذا تقاضامندم يا با تبديل قرار من به کفالت يا وثيقه موافقت گردد و يا اين 
 .امکانات در زندان برايم فراهم گردد

 سعيد ملک پور
 اسفند  ٢٢

 



 پايگاه طبقاتي جنبش سبز
 محمد برقعی

 
 خطا در جهان بينی: قسمت اول

در ايران . در جوی صورت گرفت که ادبيات و بينش طبقاتی مارکسيستی بر پهنه وسيعی از فضای فکری ايران و عموم جهان دوم و سوم حاکم بود 57انقالب 
و اين نه ويژه نيروهای چپ چون نيروهای توده و چريک . فرهنگ مارکسيستی حاکم مارکسيسم ـ لنينيسم بود و از تحوالت اين انديشه در غرب کمتر خبری بود

 . های فدايی خلق بود بلکه عموم روشنفکران الييک چون احمد شاملو، اسماعيل خويی، سعيد سلطانپور، غالمحسين ساعدی را هم در بر می گرفت
علی شريعتی نيز نگرش دينی . و غيره »جاما«اسالمی ها هم تا حد زيادی تابع چنين جوی بودند؛ از مجاهدين خلق با انشعاباتشان تا سوسياليست های خداپرست و 

قهرمان خلق ستمديده را می ديد در مقابل اشرافيت عرب، و امام حسين و حضرت زينب و عمار ياسر از نظر او  »اباذر«در . اش را از اين زاويه مطرح می کرد
آيت اهللا طالقانی از همين  »مالکيت در اسالم«کتاب . دکتر پيمان حتی ادبيات کالمی اش هم مارکسيستی بود مثل مجاهدين، دکتر نخشب. همه قهرمانان خلق ها بودند
 .آيت اهللا های بسياری چون الهوتی و موسوی خويينی ها نيز سخت متاثر از اين مکتب بودند. آيت اهللا عاشوری هم »توحيد«و کتاب . بينش طبقاتی  بهره برده بود

شريف بود که جامعه و  بر طبق اين بينش رنجبران و طبقات محروم که خلق ها خوانده می شدند نيروهای واقعی انقالبی بودند و مبارزات اين مردم ستمديده و پاکدل
 .رااز چنگال استثمارگران اقتصادی و سياسی نجات می بخشيد؛ ديکتاتوری را سرنگون و فرهنگ ايثارگر و ضد استعماری خود را حاکم می کرد

ت فرودست نداشت بقااين جو چنان غالب بود که هيچ واقعيت و عينيتی آن را نمی توانست تغيير دهد؛ از جمله اين که انقالب مشروطه هيچ ارتباطی با مبارزات ط
خواسته های اصلی اين انقالب برقراری عدالت خانه يا حکومت قانون، . چون نه کارگر چندانی در آن ايام بود و نه دهقانان بی زمينی در ميدان رزم حضور داشتند

بازاريان،  هم پذيرش ارزش های مدرن، از بين رفتن استبداد و کوتاه کردن دست بيگانگان بود که همه در شمار خواسته های طبقه متوسط بود و به همين سبب
طبقه متوسط می دانست که برقراری حکومت دمکراتيک و مستقل از . تجددطلبان، تحصيلکردگان، روحانيت مترقی و تجدد خواه نقش اصلی را در اين پيکار داشتند

 .چپاولگران بيگانه در راستای منافع طبقاتی آنان بود
اگر برای تحقق مبارزات ضد استعماری وی حزب توده تعدادی از کارگران و سنديکاها را بسيج کرده بود بخش وسيع اين . دوران دکتر محمد مصدق نيز چنين بود

در مبارزات پس . قشر و تقريبا تمام روستاييان بر مبنای سنت خود با دربار و حوزه همراه بودند و هر وقت دربار و حوزه می خواست آنان را بسيج می کرد
هم تنها در آخرين ماه ها اندک اندک کارگرانی  57شد نيز نشانی از هيچ حرکت کارگری و دهقانی نبود و در انقالب  57مرداد که زمينه ساز انقالب  28ازکودتای 

اما . از سنت دينی خودوی و دهقانانی به انقالب پيوستند؛ آن هم نه به انگيزه های منافع طبقاتی که مارکسيست ها می گفتند بلکه به خاطر حرف رهبران مذهبی و پير
همان گونه که از  م وهيچ يک از اين واقعيت ها تغييری در ذهنيت حاکم بر فعالين سياسی نمی داد زيرا عموم ما جهان را از پس عينکی که به چشم داريم می بيني

شود يا با خوردن  نمیقديم گفته شده فرزند زمان خودمان هستيم و کمتر کسی خارج از چهارچوب و بينش حاکم می انديشد و اگر هم چنين انديشيد سخن او يا شنيده 
نشوند با  مالانگی از ميدان به در می رود و چنين است که جوی حاکم می شود که حتی روشنفکران و نخبگان فکری هم برای آن که زير دست و پای جماعت لگد

 .ذکر چند نمونه در اين مورد شايد مفيد باشد. فضا همراه می شوند
و افراد بسيار متعصب دينی  »ساواک«آيت اهللا مطهری چند سال قبل از انقلالب جزوه ای نوشت خطاب به گروه فرقان که او آن ها را دست پروردگان بی خبر 

می دانيم که در زبان . فريب خورده می دانست و در اين جزوه در حقيقت بسياری ازباورهای مجاهدين و تعليمات دکتر علی شريعتی را مورد حمله قرار داده بود
به کار برده می شد که بعدها در انقالب نزد عموم شناخته  »مستضعف«اسالمی ها معادل رنجبران، طبقات محروم، پرولتاريا و خالصه طبقه محرومان اصطالح 

يعنی خواستيم بر کسانی که در زمين  »و نريد ان نمن علی الذين استضعفو فی االرضو نجعلعم ائمه و نجعلم وارثين«و لذا اين آيه شعار همه اين گروه ها بود . شد
 )5سوره قصص، آيه (گردانيم و ايشان را وارث زمين کنيم  »مردم«فرودست شده بودند منت نهيم و آنان را پيشوايان 

ست و گفت در دانآيت اهللا مطهری دراعتراض به اين که مستضعف مترادف رنجبران و توده های فقير و فرودسته گرفته شده آن را متاثر از تعليمات مارکسيستی 
اما اين سخن در آن . قران مستضعف بدين معنی نيست و از جمله در شواهد نظرش اشاره داشت که خداوند همسر فرعون و ملکه مصر را مستضعف خوانده است
رکسيست ها خلق ها ما زمان شنيده نمی شد زيرا همان گونه که آمد عموم گروه ها و فعاالن مذهبی متاثر از تعليمات مارکسيستی و مبارزات طبقاتی بودند و همچون

-سوره نمل(ان الملوک اذا دخلو قرية افسدوها«همين مذهبيون در مورد سمبل طبقه مرفه و استثمارگر، يعنی شاه، اين آيه را تکرار می کردند . را مقدس می شمردند
 .يعنی پادشاهان چون به دياری در می آيند آن ديار را تباه می کنند)5آيه 

ندس بازرگان و دکتر مه استثناهايی در مذهبيون بود که در طيف متجددان آن از نهضت آزادی می توان نام برد که همين تفاوت بينش آنان هم زمانی اختالفی را ميان
ولی مهمتر روحانيون حوزه ها و تحصيل کردگان متجدد پيرو آنان بودند، افرادی چون . با زيرکی سعی به بهره برداری از آن کرد »ساواک«شريعتی سبب شد و 

اگر متجددان . دکتر سروش، دکترعلی اکبر واليتی، دکتر حسن حبيبی، مهندس موسوی و برادران الريجانی که به همين سبب پس از انقالب از ارکان قدرت شدند
اقتصادی نبود و هر شی مذهبی عليه مارکسيسم کار می کردند روحانيون حوزه کمتر از اين مکتب اثر پذيرفته بودند و در گفتارشان نشانی از مبارزه طبقاتی و خط ک

 .جا خط کشی می شد معيار باورهای دينی بود
وی مرتبا می گفت تجار محترم، . بی جهت نيست که تا چند ماه قبل از انقالب تقريبا در هيچ يک از نطق های آيت اهللا خمينی صحبتی از کارگران و دهقانان نيست

به خاطر . تنها در پاريس بود که مشاوران تحصيل کرده به ايشان تذکر دادند که نامی هم از کارگران و دهقانان ببرد. بازاريان، دانشگاهيان، کارمندان، علما، طالب
شده و از ايشان می پرسيديم مع می آورم وقتی که ايشان تازه به پاريس آمده بودند عده ای از ما به دور يکی از علمايی که از ايران به ديدار آقای خمينی آمده بودند ج

تنها مانده اين ... او گفت الحمداهللا بيشتر مردم به مبارزه پيوسته اند؛ بازاريان، دانشگاهيان، طالب، روحانيون، کارمندان و. اوضاع ايران و مبارزات چگونه است
 .رعيت ها و کارگرهای بيسواد که انشااهللا آن ها هم بزودی متوجه شده و به انقالب می پيوندند

. مراجعه کنيد خواهيد ديد که از اين زمان است که کم کم ايشان از کارگران و دهقانان هم نام می برند »صحيفه نور«لذا اگر به مجموعه نطق های ايشان در کتاب 
بيشتر معنی  لکههنوز اصطالح مستضعفان را به کار نمی بردند و اصطالح طاغوت هم که پس از انقالب فراگير شد معنی طبقات فرادست و ثروتمندان را نداشت ب

س مذهبی بودند و جالظالمان و استثمارگران را داشت که درقرآن و ادبيات مذهبی معنی آن چنين است واال چگونه بازاريان و تجار که پشتوانه مالی روحانيت و م
الناس «ر خدا فرموده امبدر کالم آقای خمينی و ديگر روحانيون از قديم بسيار محترم بوده اند با مفاهيم طبقاتی مارکسيستی جور در می آيد؛ کسانی که معتقدند پي

 ».مسلطون علی اموالهم
بی خبر که  چپ بدين ترتيب آقای خمينی به عنوان يک سياستمدار ورزيده و باهوش کم کم اصطالح مستضعف را به کار گرفت و آن را وارد زبان روحانيت کرد و

خلق ها افتاد  و بعدها و  بر طبق ايدئولوژی خود آن را به معنی رنجبران و کارگران می فهميد بازی را به ايشان واگذار کرد و به خيال خود به دنبال رهبر رنجبران
در حالی که يک بار توجه نشد که در ميان ياران امام نه تنها کمتر می شد از . پيروانش به وی لقب رهبر مستضعفان جهان را دادند و اين تصور هم جهانی شد

 .ست داشتنده درنجبران سراغ گرفت بلکه حزب موتلفه اسالمی و بازاريان بسياری از ارکان قدرت از جمله سپاه و کميته و بسيج سازمان اقتصادی کشور را ب
انی و نبض زرگمرحوم عالی نسب صاحب کارخانه عالء الدين از سرمايه داران بازاری بود که ايمان بسيار به آقای خمينی داشت و نزديک به يک دهه اتاق با

بگذريم که او سرمايه داری با نگرش سوسياليستی بود و با وجود اعتقادات مذهبی شديدش عکس کارل مارکس را هم در اتاقش . اقتصادی کشور را به دست داشت
 به عبارتی او بيشتر شبيه سرمايه داران غربی طرفدار عدالت اجتماعی و اقتصادی بود تا يک مارکسيست که مبارزه طبقاتی را اصل قرار داده. آويزان کرده بود

 .است
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متوسط بود به نام قه بدين سان در فضايی که بينش مارکسيستی حاکم بر مبارزه طبقاتی بود خلق ها چنان مقدس شدند که بسياری از امتيازاتی که حاصل مبارزات طب
سال ها قبل يکی از متخصصان نظريه مارکسيسم در شوروی . آنان ثبت ميشد و هيچ واقعيتی از اين حصار مصنوعی زاده ايدئولوژی عبور نمی توانست بکند

د که مثل يک صفحه بو مطلبی نوشته بود که می توانست برای ما بسيار هشدار دهنده باشد اما فضای ذهنی ما چنان از اين نظريه مبارزه طبقاتی و تقدس خلق ها پر
 .چرب آب هيچ نقدی بر آن صفحه بر جای نمی ماند

ته شده در فقر و کوفاو نوشته بود مارکس توجه نداشته است که جامعه زيبا و اخالقی آرمانی او را کارگران و محرومان نمی توانند بسازند زيرا اين طبقه فرو 
با معنويت و نی محروميت در اثر عوارض فقر چنان اخالقيات در آن ها سرکوب شده که برای آن ها اصل ادامه حيات است؛ طبقه ای که در اثر فقر آشنايی چندا

 .ايثار و فرهنگ تعالی خواه انسانی ندارد
ارکان وجود آنان  امیاين بليه را روشنفکران ما از چپ يا مذهبی پس از انقالب با گوشت و خون خود لمس کردند و تضاد واقعيت با ايدئولوژی و آرمان هايشان تم

غ و گوجه مر وقتی فداييان خلق ديدند کارگران و محرومين به صف تظاهرات آنان که از ميدان باغشاه آغاز شده بود حمله کردند و آنان را با پرتاب تخم. را لرزاند
وطن دوست در سن  زرگفرنگی تا جلو دانشگاه تحقير کردند، در زندان ها ديدند خلق محروم بر پای آن ها شالق می زنند و به قول مرحوم علی اردالن اين مبارز ب

 پيری نوجوانی از طبقات محروم که عمری وی برای سعادتشان با دول استعماری از جمله آمريکا جنگيده بود به او بدترين توهين ها را ميکرد
 

کافيست نگاهی کنيد به خاطرات زندان يکی از نامدارترين مترجمان و . آثار نويسندگان و مبارزان پس از انقالب سرشار از اين آشفتگی ذهنی و سرگيجی است
من خود را با بازجوی جوان انقالبی که او «که پس از شکنجه سنگين توسط بازجويانش می نويسد ) محمود اعتمادزاده(به آذين . الف. فرهيختگان ما، زنده ياد م

و يا استيصال ذهنی آقای  ».با همه آنچه بر من روا داشته بودند در موضع تاييد انقالب و وفاداری به آن پای بند مانده ام«يا  »نماينده آنست در يک صف می پنداشتم
و حسرت آن که چگونه او عمری را با تحمل نهايت محروميت در راه مبارزه برای خلقی صرف کرده  »نگاهی از درون به جنبش چپ«محسن رضوانی در کتاب 

همان کسانی که او و امثال او با تمام تحصيالت عالی شان برای نزديک شدن به اين طبقه دربان هتل، . بود که حال او را به عنوان يک بی دين کامال طرد می کرد
 . و بسياری از مبارزين مجاهدين خلق را ديدم که در اثر اين ضربه روحی تا مرز جنون رفته بودند. بنا، کارگر و مکانيک شدند

ولوژی چپ از آنان يدئپيش از انقالب در اثر عدم تماس روشنفکران دينی و غيردينی با رنجبران و طبقات فرودست در مورد اين جماعت رويابافی ها کرده بودند و ا
و اگر نشانی از . دچنان تقدسی ساخته بود که کمتر صاحب انديشه ای جرات می کرد که واقعيت اين مردم را بازگو کند و از هويت واقعی آنان سخنی به ميان آور

نون و «غالمحسين ساعدی و  »آرامش در حضور ديگران«محمود گالبدره ای و يا  »پرکاه«اين صداقت ديده می شد در پاره ای از کارهای هنری بود؛ از جمله 
ی همگان چنان عاشق دلخسته خلق های محروم و فرودستان ستم کشيده بودند که عيب های آنان را يا نمی ديدند يا اگر می ديدند آن را انکار م. جالل آل احمد »القلم

به اميد ها آنان نمی ديدند که کسانی که در سياهکل چريک ها را لو داده و به تيغ جالدان نظام شاهی سپردند همان روستاييان محرومی بودند که چريک . کردند
ی خود را هم انکار می ها نجات آنان اسلحه به دست گرفته بودند و ساده لوحانه ادای فيدل کاسترو را در آورده بودند، يا درست تر، آنان چنان عاشق بودند که ديده

تحويل داده بودند بی آن که بگويند که اين سرکوب و  »ساواک«کردند و داستان اين حماسه خلقی از ژاندارم هايی آغاز می شد که چريک ها را دستگير کرده و به 
 .جنايت از روستاييانی شروع شد که آن ها را به ژاندارمری بی خبر لو داده بودند

ضرورت مبارزه و  اين روشنفکران نمی خواستند بپذيرند که مردم محروم در اثر فقر عموما نادانان بی خبری بودند که داوطلبانه در خدمت قدرت عمل می کردند
اين آرمان گرايان چنان با عينک . برای کسب يک لقمه نان چه بسياری از آنان را موجوداتی بی رحم ساخت که گاه تا مرز تنازع بقای حيوانی سقوط می کردند

دمی کج انديش شده مر ايدئولوژی به مردم اين طبقه نگاه می کردند که نمی ديدند که اين قربانيان خود بسياری از ويژگی های ستمگران بر خود را گرفته بودند و
اسلحه اين و  بودند که از هر تغييری می هراسيدند و هر ناشناسی را موجودی خطرناک و يا حداقل مشکوک و توطئه گر می ديدند که بايد از شر او خالص شد
ی شد می توانست نم چريک ها نه ابزاری بود برای مبارزه با استثمارگران آنان بلکه ماری خطرناک بود که اگر زير پای نيروهای نظامی و امنيتی حکومت لگدمال

 .جان آنان را به خطر بيندازد
بود و تمام نقد و ی ندر اثر اين جهان بينی خيالی و بی رابطه با واقعيت بود که حزب مدافع طبقات کارگری در کردستانی شکل گرفت و فعال شد که در آنجا کارگر
گويی قوه شنوايی و . سخره حزب دمکرات کردستان بر آنان که شما چگونه در جايی شعار در دفاع از کارگر می دهيد که کارگری در آنجا نيست، ناشنيده می ماند

 .ديداری آنان از کار افتاده بود
مذهبيون اين . و اين خطای در انديشه و کوری نسبت به واقعيت چنان فراگير بود که خسرو گلسرخی سر فصل مشترک نيروهای مذهبی و غير مذهبی شده بود

ن است تا نوه پيامبر لنيمبارز مارکسيست را تجليل می کردند که از امام حسين با چنان نيکی ياد کرد بی آن که توجه کنند امام حسينی که او می گويد بيشتر شبيه 
ده بود و کر امام حسين او مبارزی بود که برای نجات محرومان اقتصادی مثل يک مبارز کمونيست قيام کرده بود نه امام حسينی که برای نجات اسالم قيام. اسالم

 خشم او بر يزيد و بنی اميه برای آن بود که به احکام اسالم عمل نمی کردند 
 
ان از آن درست است که بنی اميه غارتگران و ثروت اندوزان بودند ولی ثروت آنان بيشتر حاصل تسخير سرزمين هايی بود که مسلمان نبودند و خرج عشرت. 

لشگريان اسالم نه چپاول سرزمين های اشغالی و غارت ثروت کفار تامين می شد که مورد تاييد همه مسلمانان بود و جرمشان در مسايل اقتصادی ندادن سهم عادال
بنی اميه مثل فئودال هايی نبودند که . از غارت سرزمين کفار بود نه استثمار رعايای بومی خود؛ همان گونه که امپرياليست های اين زمانه در غرب عمل می کنند

اما وقتی در تعبير اين مسلمانان مستضعف . استثمارگران اقتصادی جامعه شان باشند بلکه کسانی بودند که حالل محمد را حرام و حرام محمد را حالل کرده بودند
ارزه طبقاتی شده مب قرآن رنجبران و فرودستان اقتصادی شده بود لذا مستکبران و طاغوتيان آن ها هم فئودال ها و اشراف شده بودند و جنگ بر سر دين تبديل به

 .بود؛ همان تعبيراتی که بر زبان علی شريعتی جاری بود و اسالم او روی ديگر سکه مکتب مادی مارکسيسم شده بود
ی جامعه اسالمی، نه راراين خطای در بينش سبب شد وقتی آيت اهللا خمينی و روحانيون از بی دينی می گفتند و لزوم ستيز دين باوران با بی دينان و تالش برای برق

آنان در جدال کفر و ايمان مبارزه . تنها مبارزين چپ و الييک که مبارزين متجدد مذهبی هم از آن مبارزه طبقاتی می فهميدند و برقراری جامعه عادالنه اقتصادی
ی شدند و ه ماستثمارگران و محرومان اقتصادی را می ديدند و از حضور روستاييان و کارگران و محرومان اقتصادی در کميته ها و بسيج و تظاهرات ذوق زد

 . های عرفی جامعهيرواسلحه در دست آنان را سالح مبارزه برای برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با امپرياليست ها می ديدند نه سرکوب دگرانديشان مذهبی يا ن
ويت ملی خود را ه هاز اين روی در حالی که طبقه متوسط جامعه سال ها به اميد دستيابی به يک جامعه آزاد و مدرن و مستقل مبارزه کرده بود و تالش می کرد ک
ذوق می کرد  بی  درتاز نوکر صفتی ها و تقليدهای کورکورانه از غرب بپااليد و آن را در مسير تمدن روز فعال کند، با انکار نقش خود به حضور فرودستان در ق
ه مبارزه نکرده اند ربزآن که توجه کند اينان گوش دل به روحانيتی سپرده اند که اقتصاد را کار خر می دانند و به سخن آيت اهللا خمينی ملت محروم برای نان و خ

که در تعارض  خودبلکه برای اجرای احکام اسالم جانفشانی کرده اند و لذا غم اصلی اين مستضعفان اصالح حجاب زنان، منع شرابخوارگی يا نجات هويت اسالمی 
توليد در حد استعداد و «با ارزش های تمدن نوين که از غرب آمده و جهانگير شده است بود و نه يک جامعه بی طبقه ای که به تعبير دکتر ابوالحسن بنی صدر 

اقتصاد توحيدی، ( ».همه چيز به همگان تعلق خواهد گرفت و می توانند از جيب يکديگر هر چه می خواهند برگيرند«و جامعه ای که  »مصرف در حد تقوی
 .)320ابوالحسن بنی صدر، صفحه 

 
 ادامه دارد
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 تجربه مصدق و جنبش امروز مردم ايران براي استقالل و آزادي،
 صدر ابوالحسن بنی

 
حقوق خويش، نو  ی ونوروز را به ملتی در جنبش تبريک می گويم که به يمن جنبش خود، سالی را به پايان، با نو کردن زندگی از راه جنبش برای استقالل و آزاد

يم ضحاکيان از ميان برخواستنی است و زندگی ايرانيان در ژنوروز، جشن پيروزی بر استبداد ضحاک شد و جنبش مردم ايران، جای ترديد باقی نگذاشت که ر. کرد
اين بار، تجربه مصدق و نهضت ملی ايران را، در اختيار شما مردم در . استقالل و آزادی و از رهگذر رشد بر ميزان عدالت اجتماعی نو و مدام، نوروز می گردد

 .جنبش می نهم و چون او، اميدوارم و بلکه يقين دارم که شم مردم گرامی ايران، جنبش را تا تحقق هدف پی می گيريد
l تجربه را در نيمه نبايد رها کرد: درس اول: 

از آنها که در انقالب مشروطيت شرکت کرده بودند، بهنگام جنبش ملی کردن صنعت  .از اين جا شروع می کنم که مصدق عيب رها کردن تجربه را در نيمه، نداشت
تنها کسانی بودند که نه آن تجربه را رها کردند و نه سه اصلی را که هدفهای انقالب مشروطيت بودند و اصول راهنمای ) دهخدا و؟(نفت، او و يکی دو تن ديگر

هم برای بنای دولت حقوق مدار و جامعه .و اين سه اصل، همواره بکار مردم ايران می آيند . استقالل و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی: دموکراسی بشمارند
 .مستقل و آزاد و هم برای تداوم بخشيدن به حيات ملی، در استقالل و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی

در آن زمان، گرايشهای وابسته به غرب و شرق، از موازنه مثبت دم می زدند و می خواستند  .و مدرس و او، يافته و گم شده ايرانيان، موازنه منفی را باز يافتند
زير سلطه و  –بر رابطه سلطه گر . اما او موازنه عدمی را اصل راهنما کرد. دوران سياه فروش امتيازها به دو قدرت سلطه جوی روس و انگليس ادامه يابد

 :ديناميک های اين رابطه، آگاهی داشت و می خواست ايران را از اين رابطه بيرون کشد و به وضعيت نه مسلط، نه زير سلطه درآورد
l استقالل و آزادی از يکديگر جدا کردنی نيستند و هر انسان و هر ملتی به اين دو، رشد ميکند:  

اما در وضعيت امروز، گرايشهائی که حوزه عمل سياسی خود را تنگنای وابستگی به قدرتهای خارجی قرار داده . تجربه او بکار نسل امروز و همه نسلها می آيد
 :اند، می گويند

حال آنکه، واقعيت جهانی شدن، تصرف جهان توسط ماوراء ملی ها است و آنها هستند که در پوشش ! با وجود جريان جهانی شدن، استقالل ديگر بکاری نمی آيد
گرچه پيشاروی اين . ، در پی سلطه بر فضا و نيز عرصه آينده از راه پيشخور کردن هستند و بنای کارشان به بردگی درآوردن زحمتکشان است»جهانی شدن»

ر خاطر نشان کردن م بجهانی شدن، استقالل بمعنای وضعيت نه مسلط نه زير سلطه، اهميتی صد بار بيشتر از استقالل در دوران مصدق دارد، اما در اين مقام، بناي
مصدق هم در رفتار و هم در بيان، نماد استقالل در تصميم و . اهميت استقالل، به معنای حق گرفتن تصميم، به مثابه اصل راهنمای جامعه و انسان دموکرات است

انتشار اسناد از سوی امريکا و . آزادی در انتخاب نوع تصميم بود و می خواست ملت ايران نيز نماد استقالل در تصميم و آزادی در انتخاب نوع تصميم باشد
 .و آزادی بسنجيمل انگلستان، در باره دوران نهضت ملی کردن صنعت نفت، فرصت داد که رفتار مصدق را، بعنوان انسان و بمثابه نماينده ملت، با دو اصل استقال

اين کتاب شما را از دقت و وسواس مصدق در محک زدن پيشنهادهايی که امريکا و انگلستان . حاصل کار، کتاب نهضت ملی ايران و دشمنانش به روايت اسناد شد
و غرور او، بعنوان انسان . در باره اداره صنعت نفت به او می کردند، با دو اصل استقالل و آزادی، آگاه می کند و همچون مؤلفان آن کتاب، غرق شگفتی می کند

 .*مستقل و آزاد، دلهای شما را از هيجان و چشمان شما را از اشگ شوق پر می کند
دار شدن از حقوق خوراستقالل در گرفتن تصميم و آزادی در انتخاب نوع تصميم، نه تنها دو حق از حقوق انسان هستند، بلکه بدون اين دو حق، انسان توانا به بر

هراندازه اين محروميت بيشتر، نظام . بديهی است در جامعه ای که اعضای آن از اين دو حق محروم باشند، دموکراسی بر قرار نمی شود. ديگر خود نمی شود
اين قاعده جوهر آموزش مصدق است و زندگی پايداری . اجتماعی آن جامعه بسته تر و تمايلش به مرگ و ويرانگری از تمايلش به زندگی و سازندگی بيشتر می شود

ادامه حيات ملی ايران بستگی کامل به برخورداری . که او جست به نسل امروز و نسلهای فرداها می گويد تا کجا می بايد نسبت به اين دو حق خويش حساس باشند
 .هر ايرانی از استقالل در تصميم و آزادی در انتخاب نوع تصميم دارد

l ايران دوستی و مردم دوستی: 
او از کاستی های ايرانيان ناآگاه نبود، اما چون در پی متحقق کردن استقالل و آزادی بود، توانائی های ايرانيان را مبنای کار . و مصدق ايران و مردم دوست بود

رزم آرا دليل ادامه کار شرکت نفت ايران و انگليس را اين دانست که ايرانی يک لولهنگ نيز  :در مجلس شانزدهم، دو ديدگاه، رويارو شدند. سياسی قرار می داد
گفتگوی مصدق با سفير امريکا، در باره توانائی شرکت سابق نفت و ناتوانی ايران، . نمی تواند بسازد و مصدق و يارانش، ملی کردن صنعت نفت را پيشنهاد کردند

 :بس گويا است
ممکن است توضيح بدهيد آن کارهايی که شرکت سابق نفت می تواند و شرکت ملی نفت نمی تواند کدامها هستند؟ وقتی سفير از ناتوانی : مصدق از او می پرسد

فتی، به منصه گ نايرانيان و مصدق از توانائی آنان سخن می گفتند که ايرانيان توانائی خود را در اداره صنعت نفت، برغم تحريم امپراطوری و شرکتهای بزر
  .ظهور رسانده بودند

و چون از ضعفهای موجود غفلت . دانائی و توانائی و اميد سرمايه هر جنبش است .مصدق نيک می دانست نادانی و ناتوانی و يأس، سرمايه يک جنبش نمی شود
. رانی، تحقق يابنداي نداشت، استقالل و آزادی را، از لحاظ جريان آزاد انديشه ها و اطالعات، دو حقی می دانست که می بايد در سطح هر ايرانی و در سطح جامعه

پيش از او و از او تا امروز، آنها که بر راست راه . در برابر دو گرايش وابسته که سانسور انديشه و اطالع را واجب می شمردند، او با سانسور ها مبارزه می کرد
و در اين زمان که زمان انحطاط ايدئولوژی ها است، . استقالل و آزادی هستند، با سانسورها مبارزه می کنند و جريان آزاد انديشه ها و اطالعات را تصدی می کنند

 .يد وجهه همت خويش کندبا نسل امروز، بسيار بيشتر از نسلهای پيشين، به جريان آزاد انديشه ها و جريان آزاد اطالت نياز دارد و مبارزه با انواع سانسورها را می
 

lوفای بعهد: 
در زمانی که وفای به . همه عمر بر اصول استقالل و آزادی وفا کرد. و مصدق رها نکردن تجربه را با وفای به اصول راهنما و عمل به اين اصول همراه کرد

ای محمد علی ودتعهد، آنهم با دو عهدی که دو حق از حقوق انسانند، واقعيت گريزی و سياست نشناسی، تعريف می شد، او در وضعيتهای های گوناگون، بهنگام ک
،و از آن پس در ٣٢مرداد  ٢٨تا نخست وزيری و از نخست وزيری تا کودتای  ٢٠شاه، پس از آن تا کودتای رضاخان و در دوران او و آنگاه در فاصله شهريور 

او نيک دريافته بود که از مشکلهای ايران، يکی اينست که تحت جاذبه  .زندان سلطنت آباد و تبعيد گاه احمد آباد، در قول و فعل، نماد استقالل و آزادی شد و ماند
، او هشدار داد که بنا بر تجربه، روحانيانی که ۴٢در روزهای بعد از قيام خرداد . شديد قدرت، انسانها حقوق خويش را از ياد می برند و با اصول راهنما می برند

اگر الزم باشد امروز حرفی را می زنم و فردا عکس آن را می : و ديديم و شنيديم که آقای خمينی گفت. به سياست می گرايند، شتر مبارزه را تا عصر نمی چرانند
 !گويم

رشد بر ميزان عدالت و  نسل امروز هرگاه بخواهد انسانيت خويش را باز يابد، رها نکردن تجربه نسلهای پيشين و وفای بعهد با اصول راهنمائی که استقالل و آزادی
 .اجتماعی هستند و عمل به اين اصول و حقوق را بايد رويه کند

l فراخنای مبارزه استقالل از استبداد و قدرت خارجی است: 
 :و فراخنای عمل سياسيی که او برگزيد، مسئله امروز و همه روزها است

زير سلطه، مسئله نفت را با انگليس  –حاضر نشد در محدوده روابط سلطه گر . برای مبارزه با سلطه انگلستان، محدوده وابستگی به روسيه و امريکا را، بر نگزيد
  در دوران رياست جمهوری بوش که گروهی تالش می کردند آلترناتيوی وابسته به امريکا بسازند، ناگهان افرادی از اين گروه بياد آوردند که. و امريکا حل کند



مرداد روی می داد و نه استبداد  ٢٨اگر واقع گرا بود، پيشنهاد بانک بين المللی را می پذيرفت و اگر اين پيشنهاد را می پذيرفت، نه کودتای . مصدق واقع گرا نبود
 :غافل از اين که فراوان تجربه ها در جامعه های مختلف پيش روی اهل خردند و اين تجربه ها می گويند. استقرار می جست

آن ملت می رسيد ده اگر مصدق می پذيرفت، هم قراردادی نظير قرارداد کنسرسيوم بسته می شد و هم استبداد برقرار می شد و هم ناتوانی يک ملت به امضای نماين
 .و ادامه تجربه تا يافتن جامعه مستقل و آزاد، ناميسر می گشت

پيش از انقالب و در دوران انقالب، به استقالل تا . ، آقای خمينی شاه سابق نبود و موقعيت خود را از جنبش مردم ايران جسته بود۵٧بنگريم به ايران بعد از انقالب 
زير سلطه با  –را برقرار کند، محدوده عمل سياسی را محدوده رابطه سلطه گر  »سلسله روحانيت«اما بمحض اين که برآن شد . حد وسواس، حساسيت نشان می داد

خواند، امريکا را محور سياست داخلی و خارجی رژيم کرد و در افغانستان و آسيای ميانه،  «انقالب دوم«با گروگانگيری که او آن را . امريکا و روس قرار داد
در . زير سلطه، ممکن نبود جز اين کرد –چرا؟ زيرا در محدوده رابطه سلطه گر . محور را رابطه با روسيه قرار داد و حقوق اين ملتها را فدای منافع روسيه گرداند

. زير سلطه، جز استبداد بناکردنی نيست –بدين سان، زمان شهادت داد که درمحدوده رابطه سلطه گر . اين محدوده، استبدادی سياهکارتر از استبداد شاه برقرار شد
با وجود اين . بهنگام انقالب، اداره صنعت نفت در دست دولت ايران بود و از بيرون نيز تهديدی از آن نوع که حکومت مصدق با آن روبرو بود، وجود نداشت

  .استبداد بازسازی شد و بنگريد چه بر سر ايران و مردم ايران آورده است و می آورد
بعنوان نخست وزير، به شاه در امور کشور دخالت نداد . در سياست داخلی نيز، مصدق محدوده دربار و گروه بنديهای صاحب امتياز و وابسته را، ميدان عمل نکرد

هرگاه فراخنای استقالل و آزادی را رها می کرد و در محدوده گروه بندی های وابسته، خويشتن را . استوار ماند »شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت«و بر اصل 
  .مرداد شد، ممکن نمی گشت تا او موفق به انجامش گردد ٢٨محدود و محصور می ساخت، کاری جز همان کار که بعد از کودتای 

زيرا دو . آيدمی عمل سياسی در فراخنای بيرون رژيم و درون ايران، به معنای مستقل از رژيم و مستقل از قدرتهای خارجی، امروز بيشتر بکار مردم در جنبش 
  .محدوده، يکی درون رژيم و ديگری محدوده وابستگی به قدرت خارجی، محدوده های تابعيت و اطاعت از اوامر و نواهی قدرت هستند

امروز، به جائی  تا عقلهای توجيه گری که جنبش را می خواهند در يکی از اين دو محدوده محصور کنند، می گويند آنها که بنا را بر استقالل و آزادی گذاشتند،
 :اينان بيش از آن برده منطق صوری هستند که واقعيت های عيان را ببينند. نرسيده اند

القاء ناتوانی در مردم و تحکيم ستون پايه های دولت استبدادی هر بار : ببينند اين واقعيت را که عمل کنندگان در محدوده قدرت استبدادی وابسته، دو کار کرده اند ●
 .که متزلزل شد

و به يمن اين جنبش ها، وجدان همگانی . ، بر اصول استقالل و آزادی انجام گرفته اند۵٧ببينند که تمامی جنبش های ايران، از نهضت تحريم تنباکو تا انقالب  ●
  .مردم ايران غنا جسته و اين مردم اينک می دانند که بدون استقالل و آزادی، رشد نمی کنند و حيات ملی دائم در بند خطر مرگ می ماند

بنا بر دو . با اميد به پيروزی انجام گرفت. ملی کردن صنعت نفت با يأس از پيروزی انجام نگرفت. ببينند که اسناد می گويند که پيروزی در دسترس بوده است ●
 .، کودتا شکست خورد٣٢مرداد  ٢۵در . سند، در روزهای پيش از کودتا، حکومت امريکا، به اين نتيجه رسيده بود که مسئله نفت را بايد با حکومت مصدق حل کرد

مرداد را رهبری نمی کردند، به سخن ديگر، هرگاه صاحب امتيازان وابسته، ايران مستقل و آزاد و در رشد را بر  ٢٨کودتای ) کاشانی وبهبهانی(اگر دو آيت اهللا،
نديدن خيانت خائنان و به مصدق و همکاران او، نسبت از واقعيت . ايران تحت سلطه بيگانه و استبداد خويش ترجيح می دادند، پيروزی نهضت ملی ايران کامل بود

مدعيان ميگويند مصدق می بايد می دانست که از پس قدرت مسلط و گروه های صاحب امتياز وابسته بر نمی آيد و بخاطر . گريزی دادن، بس حيرت آور است
منطق صوری عقل . مالی بکار می رود –امروز نيز اين استدالل برای توجيه عمل کردن در محدوده رژيم مافياهای نظامی . نامقدور، مقدور را از دست نمی داد

 :توجيه گر، استدالل کنندگان را از واقعيت ديگر و مهمتری غافل کرده است
پس از تدوين پيش نويس . ، در فردای انقالب، استقرار دموکراسی در ايران برای قدرتهای سلطه گر، هنوز پذيرفتنی نبود٣٢مرداد  ٢٨يک ربع قرن پس از کودتای 

ساله را بر دو  ٨آنها بودند که جنگ . قانون اساسی، واليت فقيه را آنها پيش کشيدند و برای روحانيان قدرت جو اسباب ساختند تا آن را به مردم ايران تحميل کنند
پس هرگاه مصدق بنا را بر ناتوانی و يأس از پيروزی می گذاشت و به مقدور بسنده می کرد، شکست خورده ای بود که به دست خود حاکميت . ملت تحميل کردند

به يمن . مشروعيتی را به آنها بخشيده بود که نداشتند و عمری دراز را از آن آنها کرده بود که نداشتند. خودکامه گروه های صاحب امتياز وابسته را امضاء کرده بود
هر سه پايه داخلی دولت . ايستادگی او بر اصول استقالل و آزادی بود که دو گروه بندی وابسته به دو مرکز قدرت، يکی امريکا و ديگری روس، بی اعتبار شدند

  .استبدادی، سلطنت و بزرگ مالکی و روحانيت و پايه خارجی آن، شکست برداشتند
سوم، نيز در حال فرو ته دو پايه از سه پايه داخلی قدرت و دولت استبدادی به يمن اين جنبشها از ميان رفته اند و هم اکنون، به يمن جنبش امروز، پايه نيمه شکس ●

زير سلطه، با وجود تحولی که جهان کرده است و به يمن مبارزه در فراخنای استقالل از رژيم و  –پايه خارجی قدرت و دولت، يعنی رابطه مسلط . ريختن است
  .قدرتهای خارجی، می تواند از ميان برخيزد

ر ديگر، با عمل در دو محدوده، يکی رژيم و ديگری قدرت خارجی، سبب می شود که با فرو ريختن واپسين پايه، حاکميت جمهور مردم برقرار نگردد و ايران ●
اين به يمن عمل در فراخنای استقالل از رژيم و از قدرتهای خارجی است . دوران هائی را به خود ببيند که همبستگی ملی و تماميت ارضی خود را از دست داده بود

 .که جامعه ملی وجدان ملی شفاف بر حقوق ملی خود می يابد و با استقرار واليت جمهور مردم، دموکراسی در ايران مستقل، برقرار می شود
l نخست دولت را بايد ملی کرد: 

او می دانست که . يعنی ساخت زير سلطه آن را تغيير داد. مصدق، در مقام معمار جامعه مستقل و آزاد، نيک می دانست که نخست دولت را می بايد ملی کرد
پس برآن شد که اقتصاد را . وابستگی دولت در بودجه خود به اقتصاد مسلط و وابستگی جامعه در اقتصاد خود به بودجه دولت، سبب ديرپائی استبداد وابسته می شود

اقتصاد بدون نفت يک تدبير ناشی از قرار گرفتن . که مصرف محور گشته بود، توليد محور و بودجه دولت را متکی بر ماليات، بمنزله برداشت از توليد ملت، کند
اما  .اين تجربه در دوران مرجع انقالب ايران، از سر گرفته شد. در محاصره اقتصادی نبود، باز سازی استقالل اقتصادی و به تابعيت ملت درآوردن دولت بود

 .، اقتصاد مصرف محور را جانشين اقتصاد توليد محور کرد۶٠اقتصاد توليد محور با استبداد وابسته سازگار نبود و بارديگر، کودتای خرداد 
اين توانائی خود حاصل فرهنگ . اقتصاد توليد محور نيازمند جامعه مستقل و آزاد و انسانهای حقوقمندی است که بتوانند نيروهای محرکه را در رشد بکار اندازند

  .نيازجنبش امروز که به فرهنگ استقالل و آزادی نياز دارد، به تجربه نهضت ملی ايران، قطعی است. استقالل و آزادی است
l وجدان همگانی و جمهور مردم را می بايد مخاطب گرداند: 

را در آن  ملیو مصدق می دانست که وقتی اصول راهنمای مبارزه استقالل و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی می شوند، می بايد اسباب مشارکت جامعه 
او می دانست که وجدان همگانی می . همگان می بايد به اين اصول وجدان شفاف بجويند تا که وجدان همگانی مردم سراسر کشور را در جنبش نگاه دارد. فراهم کرد

پس فراوان تجربه دارند و . با وجود شکست های يأس آور، ايرانيان بارها حيات ملی خود را از کام مرگ بيرون کشيده اند. بايد ترجمان وجدان تاريخی نيز بگردد
قيام کاوه و جنبش همگانی . می دانند پيروزی بر قدرت مرگ آور، وقتی جمهور مردم در مبارزه شرکت می کنند و توانائی های خود را بکار می گيرند، قطعی است

دانش و هنر فردوسی در اينست که در نمونه نوعی جنبش بر ضد . بارها در تاريخ ايران تکرار شده است. بر ضد ضحاک، اسطوره ای بريده از واقعيت نيست
هر بار که جنبشی پيروز می . ضحاک، رشته بهم پيوسته از جنبش های همگانی پيروز و عوامل بروز و کاميابی آنها را در وجدان تاريخی ايرانيان جای داده است

  .شکست جنبش پيش و بعد از پيروزی، و داليل و عوامل آن، باز در وجدان تاريخی ضبط می شوند. شود، وجدان همگانی ترجمان وجدان تاريخی می گردد
در پی  که از اين رو، مصدق مخاطب خود را جمهور مردم قرار داد و پيوسته با دو وجدان تاريخی و وجدان همگانی سخن گفت و از راه اين دو وجدان بود

اين بار، او می خواست اتحاد برای . سلسله های سلطنتی تجربه های اتحادها برای تصرف دولت و تسلط بر مردم بودند. برانگيختن جمهور مردم به مبارزه شد
اين . از انقالب مشروطيت بدين سو، جبهه ملی نخستين تجربه از نوع خود بود. استقالل ايرانيان از سلطه بيگانه و آزادی آنها از دولتی با ساختی استبدادی پديد آورد

 اما همانطور که می دانيم، جبهه برجا نماند . تجربه در کار به تصويب رساندن و اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت و بر سر کار آوردن حکومت ملی، پيروز شد

15 

 1389فروردين ماه   5



16 

 1389فروردين ماه   5

 چرا؟ زيرا. بيرون رفتن کسان و سازمانهائی از آن، از عوامل شکست شد .تا پيروزی در صحنه جهانی بدست آيد و دولت مردم ساالر برقرار شود
l جبهه بمثابه سازماندهی جنبش : 
مصدق می دانست و می . نخستين هيأت وزيران، ترکيبی جست متناسب با شرکت دادن دربار پهلوی و بخشی از صاحب امتيازان در ملی کردن صنعت نفت ●
يعنی هر بار، اشتباه در . اما از آنجا که راهنمای او دو وجدان تاريخی و وجدان همگانی بودند، تجربه را روش کرد. عمال انگليس در هيأت وزيران نيز هستند: گفت

چون ديد ترکيب حکومت مانع از اتخاذ تدابير بر وفق اصول استقالل و آزادی است و او نمی تواند هدف را متحقق گرداند، بتدريج، از آن، . ارزيابی را تصحيح کرد
  .همين تصحيح را در قلمرو اقتصاد نيز بعمل آورد. به فراخنای استقالل و آزادی گذر کرد

بديهی است تمام کوشش خود را بکار برد که جبهه را . هدف مبارزه، استقالل و آزادی بود و او حاضر نشد ماندن بر قدرت را بر پيگيری اين هدف ترجيح دهد ●
در آن سالهای اول بعد از جنگ جهانی دوم، او نيک می دانست که دو ابر . اما می خواست که همگان از راه باور به اين هدف در جبهه شرکت کنند. گسترش دهد

خاصه که دو ابر قدرت نوخاسته، ايران مستقل و آزاد و در . پس مبارزه بسی سخت است. قدرت سر بر آورده اند و امپراطوری انگلستان هنوز از نفس نيفتاده است
 ٢٨تا . از اين رو، تا می توانست در حفظ جبهه از خطر اختالف و انشعاب می کوشيد. رشد را، خطری بزرگ برای حفظ بخشهای تحت سلطه خود می دانستند

اما چون مهر سری از سندها برداشته شد و آنها انتشار . و سالهای بعد از آن، اين طور تصور می شد که او توجهی به پا برجا ماندن جبهه نداشته است ٣٢مرداد 
 :يافتند، واقعيتهای بسيار تلخ، آشکار گشتند

ت خارجی قدرآقای کاشانی را نامزد نخست وزيری کرده بودند و به راه موافقت با او رفتن مصدق، مانع از رفتن او به کج راهه اختالف و همدستی با دو  -
 .کودتاچی نشد

روی گرداندن از  هائغير از اين که به مکی و بقائی نيز وعده نخست وزيری داده بودند، انگليسها مأموری به خريدن اين دو گمارده بودند و اين دو بودند که ب -
 .مصدق و دشمنی با نهضت ملی را معين کرده بودند

نماينده ديگر نيز خريداری می شدند، حکومت مصدق از راه استيضاح ساقط می شد و نيازی به  ١٠هرگاه . کار خريدن نمايندگان مجلس داشت به انجام می رسيد -
مهای انگليسی، بخاطر مقاکودتا نمی شد تا که، در اين زمان، هم امريکا، از زبان رئيس جمهوری و وزير خارجه ای که کلينتون و خانم آلبرايت بودند و هم از زبان 

 .انجام آن، از مردم ايران پوزش بخواهند
اسناد منتشره از سوی دولت امريکا نيز در باره خريدن نمايندگان . مجلس آگاه بوده است »نمايندگان«، مصدق می نويسد که از خريدن »خاطرات و تألمات«در 

در روياروئی با شاهی که به امريکا پيشنهاد می کرد بر ضد حکومت مصدق کودتای نظامی شود و بخشی از جبهه ملی که اينک از . مجلس، صريح هستند
گرفته بود و در  »لبه تيز حمله را بطرف مصدق»سرسپردگان امپراطوری فرتوت نيز پيشی گرفته بودند و نمايندگانی که خريداری می شدند و حزب توده ای که 

انجام رفراندوم بقصد محروم کردن قدرتهای سلطه جو از . رأس حکومتی که خزانه اش خالی بود، مصدق چاره را نه در تسليم و استعفاء که در روياروئی ديد
  .رفراندوم فرصت سخن گفتن مصدق با وجدان همگانی شد. مجلس، در عين حال، فراخواندن مردم کشور به صحنه بود

پيش از اين، تشکيالت سياسی که بوجود آمدند، از ميان رفتند اما جبهه : از تجديد فعاليت جبهه شادمان شد و گفت. با وجود کودتا، مصدق تجربه جبهه را رها نکرد
و می دانيم که بر سر سازماندهی جبهه ملی با رهبری آن، اختالف نظر پيدا . ملی، برغم کودتائی که همه قدرتها در آن شرکت کردند، اينک تجديد فعاليت کرده است

 :ندبا وجود سرنوشتی که جبهه ملی پيدا کرد، سه تجربه از تجربه های دوران طوالنی فعاليت سياسی مصدق، بکار امروز و فردای ايرانيان می آي. کرد
، معلوم کرد که امضای ميثاق و ۶٠تجربه بعد از کودتای خرداد . وجود عنصر متفوق در يک جبهه و تفوق طلبی اش آفت جبهه است و آن را از ميان می برد ●

پيشنهاد او اين بود که جبهه از فراوان حزب های کوچک تشکيل شود به ترتيبی که هيچيک نتواند بر . ، مانع از تفوق طلبی نمی شود»عدم هژمونی«تعهد به اصل 
جبران نکردنی وارد  يانديگران تفوق جويند و هر يک از آنها بدانند که هرگاه هدفی را رها کنند که استقالل و آزادی است، نفله می شوند بدون اين که به جبهه ز

 .بدين قرار، بنا بر تجربه، آن سازماندهی که امکان تفوق يک سازمان را بر ديگر سازمانها فراهم نياورد، سازماندهی مطلوب يک جبهه است. کنند
از لحاظ انديشه راهنما و نيز از نظر عمل سياسی، . جبهه ای با هدف استقالل و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی، می بايد نقش نيروی محرکه را بازی کند ●

از لحاظ عملی اين جبهه می بايد نقش وجدان علمی . موضوع کارش حقوق ملی و حقوق انسان و سر و کارش با وجدان همگانی متصل به وجدان تاريخی بايد باشد
از لحاظ عملی، می بايد نقش . جامعه را برعهده بگيرد و کار خود را غنا بخشيدن به وجدان همگانی و فعال نگاه داشتن دو وجدان تاريخی و وجدان همگانی نمايد

 :يعنی خود را جانشين مردم نکند بلکه مردم را به جنبش همگانی بر انگيزد. نيروی محرکه را باز کند
  .انی بگرددزنداز زمانی که وجدان همگانی فرمان جنبش را صادر کرد، جبهه می بايد بکوشد جنبش همگانی شود و مانع از آن شود که در يکی از دو محدوده،  ●

يه به بعد بيشتر می اولو از آنجا که در يک قرن، ايرانيان سه نوبت به جنبش همگانی دست زدند و نتوانستند دولت حقوقمدار بنا کنند، نقش جبهه از زمان پيروزی 
 زيرا پرداختن به دولت، بنا بر اين که دولت قدرت است و ترک کنندگان اعتياد به قدرتمداری، زود به اعتياد باز می گردند، جبهه می بايد .آسيب پذيری آن نيز. شود

پس می بايد در فراخنای بيرون دولت و درون ايران، بمعنای مستقل از . بنای دولت بر اصول استقالل و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی را هدف کند
 بنا بر اين، .از آن پس، برداشتن ستون پايه هائی هدف می شوند که ساخت دولت و نيز نظام اجتماعی قدرتمدار بر آنها استواری می جويند. قدرتهای خارجی بماند

l در شرق، روشنفکران تا که دولت را در اختيار می گيرند، مرام و آرمان را از : تجربه کشورهای شرق اين امکان را به انتقاد کنندگان غرب داده است که بگويند
اما مصدق و کم شمار سياستمداران و انديشه ورزان، بنده قدرت نگشتند و در هر مقام، با استبداد . ياد می برند و استبداد خويش را بر مردم خود برقرار می کنند

او بنده قدرت  »روحانی »، انتظار می رفت آقای خمينی، با داشتن مقام مرجعيت دينی، بنده قدرت نگردد اما او و دستياران ۵٧بهنگام انقالب . وابسته مبارزه کردند
شرکت کرد، نياز دارد استقالل و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی را هدفی ديرپا شناسد و در  ۵٧از اين رو، نسل امروز، بيش از نسلی که در انقالب . شدند

  .پيدايش بديلی شرکت کند که به اعتياد به قدرتمداری و يا اطاعت از قدرت بازنگردد
l نيروهای مسلح و نقش آنها در بازيافتن استقالل و آزادی: 

رانيان اي مصدق، مردی که به يمن سربرداشتن ايرانيان از سينه خفت، رهبری نهضت ملی ايران را جست و تجسم غرور ملی گشت، مردی که بگاه مرگ، احساس
ی مسلح يک وهااين بود که در دوره حکومت او بوده است، که از ايرانی بودن خويش احساس غرور کرده اند، نيک می دانست و با تمام توان می کوشيد که نير
ی و مدافع مل کشور می بايد خود را تحت فرمان ملت خويش بدانند و مظهر غرور ملی بشوند تا که بجای ايفای نقش ستون فقرات استبداد وابسته، مظهر غرور

نيروی . هرگاه نيروهای مسلح آلت فعل استبداد وابسته بگردند، در ملت، احساس توانائی و غرور، جای به احساس ناتوانی و خفت می سپارد. استقالل کشور بگردند
مرداد و سرانجامی که ارتش در انقالب  ٢٨ .مسلح عامل ناتوانی و خفت ملت خود، بمثابه عامل سلطه بيگانه و حاکميت استبداديان نمی تواند احساس خواری نکند

هرگاه نيروهای مسلح آلت فعل : ايران پيدا کرد و، پس از آن، حيثيت و غروری که ارتش، بهنگام دفاع از وطن باز جست، به نيروهای مسلح اين قاعده رامی آموزد
چرا که نخست افراد نيروی مسلح می بايد . استبداد وابسته نشوند، اجازه نمی دهند آنها را بر ضد ملتی که استقالل و آزادی خويش را مطالبه می کند، بکار برند

پس هرگاه بدانند تا خوار نشوند، وسيله خوارکردن نمی شوند، هرگاه بدانند . خويشتن را تا حد سالح که بکار می برند، ناچيز کنند تا که آلت سرکوب مردم شوند
ه خفت آلت فعل ز بکسانی بعنوان پاسدار استقالل کشور و انقالب، قبول خدمت کرده اند و بر ضد مردم بکار می روند، احساس غرور انسانی را گم می کنند، هرگ

  . گيرند نمیاستبداد وابسته شدن تن نمی دهند و بر سر راه ملتی در جنبش برای بازيافت سه حق استقالل و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی قرار 
مصدق اميد و بلکه يقين داشت که ايرانيان نهضت ملی ايران را آن قدر دنبال . ، روز مردم ايران نو شد١٣٢٩اسفند  ٢٩و به يمن ملی شدن صنعت نفت ايران، در 

اما تجربه رها  .فرصت انقالب ايران برای تحقق بخشيدن به استقالل و آزادی را نيز قدرت طلبان از دست مردم ايران بدر بردند. می کنند تا آن را به نتيجه رسانند
اميدوار باشيم و بکوشيم جنبش تا تحقق اصول راهنمائی جنبشهای بزرگ مردم . ، به جنبش روی آوردند١٣٨٨نشد و مبارزه ادامه يافت تا که مردم ايران، در سال 

نيز سال ادامه جنبش و بسا سال پيروزی آن و ايران سرزمين استقالل و آزادی و  ١٣٨٩اميدوار باشيم و بکوشيم سال . ايران، ادامه يابد و روز ايران نوروز بشود
 گويا نيوز: منبع    .رشد بر ميزان عدالت اجتماعی بگردد



 نامه ي سرگشاده به مسئوالن اتحاديه ي اروپا 
 )اکثريت(اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران  -بهروز خليق مسئول هيات سياسی 

 
المللی و سياست امنيتی  به آقای جرسی بوزک سخنگوی پارلمان اروپا  و خانم کاترين آشتون نماينده عالی روابط بين  نامه سرگشاده
 ! اتحاديه اروپا

 
 ! خانم و آقای محترم

المللی و سياست  از موضع اخير اتحاديه اروپا در مورد وضعيت ايران بويژه بيانيه خانم کاترين آشتون نماينده عالی روابط بين) اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 
 . کند منتشر شده است، استقبال می ٢٠١٠ژانويه  ٢۵و  ١٠های پارلمان اتحاديه اروپا که در تاريخ  و قطعنامه ٢٠١٠ژانويه ١٩امنيتی اتحاديه اروپا به تاريخ 

حق  های به هاستما باور داريم که الويت دادن به مسئله حقوق بشر و ضرورت قانونيت دموکراتيک در ايران نشان از حساسيت بيشتر شما نسبت به آرزوها و خو
 . مردم ايران در قياس با گذشته است

اين جنبش عليرغم اينکه تحت شديدترين اشکال . کنيم استقبال می" رأی من کو؟"ما از حمايت اتحاديه اروپا از حرکت تاريخی و پويای مردم ايران تحت شعار 
نشينی نيست و حرکت خود را در جهت تحقق حقوق دمکراتيک مردم و برگزاری انتخابات آزاد در کشور، آزادی کليه  سرکوب قرار گرفته است، درصدد عقب

 . تواند به تحقق چنين هدفی کمک کند المللی می های بين حمايت شما و ساير ارگان. زندانيان سياسی و محاکمه آمرين و عاملين کشتار مردم ادامه خواهد داد
ران ارزيابی کرده و ای ايران را بعنوان يکی از معضالت در حيات سياسی ايران ـ و درون اي در اين ارتباط ما از اينکه اتحاديه اروپا موضوع پرونده انرژی هسته

آوری کند که زير پا گذاشتن منشور سازمان ملل متحد  المللی ياد ديگر کشورها در جامعه بين  ما اميدواريم که اتحاديه اروپا به. کنيم ترين آنها ـ شديدًا استقبال می نه مهم
رارداد عدم ه قدر مورد حقوق بشر و از جمله ميثاق حقوق شهروندی و سياسی که ايران نيز يکی از امضاء کنندگان اين ميثاق است، بهمان اندازه مهم است ک

 . های اتمی گسترش سالح
 : ما اميداواريم که موضع اتخاذ شده توسط اتحاديه اروپا در آينده انعکاس دهنده موارد زير باشد

هائی  ای نزند، بلکه در واقع تحريم افراد و ارگان هائی که به مردم صدمه ما از فراخوان پارلمان اروپا در مورد بحث و مذاکره پيرامون اعمال تحريم ها و محدويت -
تواند شامل منع رفت و آمد و مسافرت اين مقامات در سطح کشورهای  ها می اين تحريم. کنيم اند، استقبال می را هدف قرار دهد که در سرکوب مردم شرکت داشته

 . های بانکی آنها را شامل شود اروپا و ضبط و بستن حساب
دهی کنند که  سامانای  ها را بگونه اند، تحريم ما اميدواريم که اتحاديه اروپا ضمن منع صدور ويزا برای کسانی که در نقض حقوق بشر در رژيم ايران نقش داشته

ای نيروهای امنيتی و سپاه پاسداران، بسيج و کليه افراد و مقاماتی که بنوعی  فرماندهان کشوری و منطقه  توانند کليه اين افراد می. منافع مالی آنها را هدف قرار دهد
 . ای ايران باشند در ارتباط با پروژه هسته

العمل  سعک ما از فراخوان کشورهای اتحاديه اروپا در محکوم کردن نقض حقوق بشر و تالش جدی شورای حقوق بشر سازمان ملل در يافتن مکانيسم مناسب در -
ما همچنين از اقدامات اتحاديه اروپا در جلوگيری از انتخاب عضويت ايران در شورای حقوق بشر سازمان ملل . کنيم در قبال بحران حقوق بشر در ايران حمايت می

 . کنيم حمايت می ٢٠١٠متحد در انتخابات ماه مه 
طرف سازمان ای از  نويس طرحی را برای صدور قطعنامه اميدواريم که اتحاديه اروپا از کشورهای عضو خود در شوراهای حقوق بشر سازمان ملل بخواهد تا پيش

ژوئن  ١٢ ای با اختيارات گسترده جهت بررسی نقض حقوق بشر در ايران، بويژه در مورد وقايع بعد از ملل متحد در مورد ايران و اختصاص گزارشگران ويژه
 . را تهيه نمايند ٢٠٠٩

 . ا تهيه کننده ماتحاديه اروپا از گزارشگران ويژه بخواهد تا گزارشی در مورد شکنجه و ديگر فشارهای وحشيانه و غير انسانی و رفتارهای تحقيرآميز واعدا
ها با مسلح کردن دولت ايران به  اين شرکت. کنيم گيرد، حمايت می المللی از جمله شرکت مخابراتی نوکيا و سيمنز صورت می های بين ما از انتقاداتی که از شرکت -

ها را در  ما معتقد هستيم که اين سوداگری جدا از اينکه بازار اين شرکت. نمايند فنآوری سانسور و مراقبت به رژيم تهران در دستگيری و تعقيب معترضين کمک می
 . گردد های اورپائی می اندازد، باعث برانگيخته شدن خشم جوانان ايران نسبت به اين شرکت آينده به خطر می

ما اميدوار هستيم که اتحاديه اروپا کشورهای عضو خود . خواهيم تا صادرات فنآوری تجهيزات مراقبت و کنترل به ايران را ممنوع اعالم کند ما از اتحاديه اروپا می
ات و فنآوری که ای بنمايد که در آن هرگونه معامله تجاری وسائل و تجهيز را که عضو شورای امنيت سازمان ملل متحدهستند، ترغيب به ارائه پيش نويس قطعنامه

 . کند ممنوع اعالم شود رژيم تهران از آنها برای عمليات جاسوسی بر عليه مردم استفاده می
آنرا فرا ضو ما با محکوميت رژيم ايران در برقراری سانسور در مطبوعات و راديو تلويزيون و سرويس اينترنت موافق بوده و اتحاديه اروپا و کشورهای ع -

 . المللی ارتباطات گوشزد نمايند هائی را به اتحاديه بين آمدهای استفاده از چنين روش خوانيم تا پی می
اده کند، از جمله تماس با اند استف ٔ امکانات ديپلماتيک خود برای نجات جان کليه کسانی که در ايران به اعدام محکوم شده خواهيم که از کلی ما از اتحاديه اروپا می -

 . توانند تأثيرات ديپلماتيک بر رهبران سياسی ايران داشته باشند رهبران کشورهائی که می
اناتی جهت تماس با امکما انتظار داريم که پارلمان اروپا هيئتی به ايران جهت بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران و مالقات با خانواده زندانيان سياسی و ايجاد 

 . اپوزيسيون درون کشور اعزام نمايد
 

 با احترام 
 ) اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

 هيئت سياسی ـ اجرائی 
 بهروز خليق 
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  !حقوق شهروندي تنها مختص به طبقه متوسط نيست
 بهزاد کريمی گفتگوی تالش آنالين  با 

 
سرسام پاشيدگی اقتصادی، ورشکستگی واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی و توليدی، بيکار شدن دسته های هزاز نفری کارگران، رشد  تالش ـ آقای کريمی از هم

منطقًا بايد پشت هر نيروی عدالتخواه و بيش از همه پشت نيروی چپ مدافع ... آور قيمتها و افزايش نرخ تورم، سيل عظيم جوانان بيکار و بدون چشم انداز روشن و
بی ترديد با توجه به ساختار سياسی ـ اقتصادی زير چنگ نيروهای نظامی ـ امنيتی حاکم تنگتر شدن کمربند . تأمين کار و نان مردم زحمتکش را به لرزه درآورد

 . تحريم ها و انزوای فزاينده اين وضع دشوار را سخت تر و تنگناها را تنگ تر خواهد نمود
حمتکشی که شب ی زدر چنين وضعيتی آيا پيام جنبش سبز که آزادی، مبارزه با استبداد دينی است و به گفته شما، جنبش ضد تبعيض شهروندان است، توسط توده ها
 ؟و روز خود را در کابوس بی کاری و بی نانی و به يغما رفتن آخرين پاره های تأمين معيشت خود و خانواده به سر می برند، شنيده خواهد شد

 
و جنبشی که در اعتراض به بيشرمانه ترين نوع تبعيض ازسوی حکومتيان عليه رای شهروندی و به سود يک کانديدا وبا پشتوانه خشونت شکل گرفت : بهزاد کريمی

ا جنبه ض ردر ضديت با تبعيضات حکومت ضد مدنی درحق شهروندان کشورگسترش واوج يافت، آينده را از دست خواهد داد، اگرکه دامنه اعتراض خود به تبعي
يعنی، همه جنبش های مطالبه محور را بخشی از خود کند و با برسميت شناختن خود . اين جنبش خود بنياد، بايد بر پهنای بنيان خود بيفزايد. همه شمول نبخشد

اين درست است که زن ايرانی برای آزادی، به تامين سالمت و صالبت رای . ويژگی ها و خصلت خود بودگی اين جنبش ها، آنها را همراه و بخشی از خود سازد
زمانی برای زنان ما سبز " سبز"پس، . خويش نياز دارد و آزادی رای، نشانه ای از آزادی زن است؛ اما آزادی رای، به معنی رهايی وی از تبعيضات نهادينه نيست

. استعداد شنيده شدن بيشتری خواهد يافت" سبز"از اينطريق است که صدای .خواهد ماند که منادی يا دستکم پشتيبان حقوق آنان در زمينه برابر حقوقی جنسيتی باشد
جنبش دمکراتيک سراسری و عمومی، بستر اصلی و دروازه عبور جنبش های اين مليت ها به رهايی از : در مورد مليت های ايرانی تحت تبعيض نيزچنين است

يک جنبش سراسری تنها در اعالم حمايت از و پايبندی به رفع تبعيضات ملی در ايران . تبعيض ملی است، اما نه هنوز الزاما ايستگاه آزادی برای آنان از تبعيض
در کناراين . گيزدان آينده است که می تواند اعتماد ميليونها آذربايجانی، کرد، ترکمن، بلوچ ،عرب و ارمنی و آسوری و ديگر گروههای ملی و مذهبی کشور را بر

" ولی. بايد آنها را دريابد و اگر دريافته است، بيشتر با آنها گره بخورد" سبز"دو زمينه مهم جنبش های مطالبه محور، برآمدهای مدنی ديگری هم وجود دارد که 
آن ميليونها زحمتکش ايرانی را منظوردارم که : به ويژه بيشتر از هر کجا صدای خود را بايد به گوش آنانی برساند که اکثريت کثير جامعه را تشکيل می دهند" سبز

، نيروی زحمت نا موجود نيست وبخش آگاه زحمتکشان تهران و شهرهای بزرگ را درآن می "سبز"در صفوف . گرفتار تنگناهای اقتصادی وبی عدالتی ها هستند
نياز به ! ج و محنترن توان ديد، اما اين هنوز ابتداست و مقدمه ای براصل موضوع، اين فعال تماس با جويبارهای نيروی کار و زحمت است و نه هنوز با توده عظيم

است با حرکت های مطالبه محورکارگران و کارمزدان، و بدل شدن آن به بلندگوی دفاع از حقوق محرومان در متن بحران های اقتصادی حاد " سبز"گره خوردگی 
با عمامه سياه هم درست درهمين " سبز"اصلی ترين و تعيين کننده ترين عرصه چالش بين . امنيتی حاکم-بحران هايی، به مسئوليت دولت نظامی. موجود و پيش رو

صرف بيشتر پول در . حکومت، عرصه عمومی را باخته است و نه تماما اما اساسا با تکيه بر زور و پول است که به تحميل خود بر جامعه ادامه می دهد! جاست
روری رو د پعرصه نظامی و انتظامی توسط حکومت به دليل وجود جامعه ای زنده و معترض، به معنی اينست که امکانات آن در زمينه سياست صدقه دهی و مري

اين وضع ، زاينده اعتراض های گسترده . به کاستی گذارده و در شرايط تعميق و حدت بحران های اقتصادی فعلی، مسلما مواجه با کاهش بازهم بيشتری می شود
سبب ساز لت اجتماعی از سوی زحمتکشان است و خبر دهنده از واقعيت به ميدان آمدن نيروی معترض طبقات محروم در ابعاد توده ای و در ضديت توده با دو

،شاخص با سيمای آزادی و ديگری سرخی خشم ، در چهره عدالت " سبز"يکی فرياد : و اين، يعنی پديداری دو نيروی موازی اعتراض گسترده در جامعه . مصيبت
تالش هم . ، دراين فرصت تاريخی و با تشخيص اين موقعيت تاريخی است که می تواند توازن قوا را به ضرر ارتجاع و استبداد برهم زند"سبز. "خواهی اجتماعی

تماعی اج اکنونی برای پيوند يابی با نيروی زحمت معترض از طريق گروههای آگاه اين نيروی عظيم ، طرح درنگ ناپذير خواست ها و مطالبات اقتصادی و
در " سبز"ی وندزحمتکشان و بيکاران دردمند ، وافشاگری های مستمر سياست ها و برنامه های فقرزا و بحران ساز دولت کودتا ، آن وظايفی است که جنبش شهر

، ناکافی بودن "سبز."توازن قوا، از اين طريق و ازآن طرق است که می تواند به ضرر استبداد مرتجع برهم خورد. انجام آنها يک لحظه را هم نبايد از دست نهد
 .زور خود در غلبه بر دولت کودتا و واليت فقيه حامی آن را، از اين راه خواهد توانست جبران کند

 
جنبش سبز تنها با تکيه بر حقوق . تالش ـ پس شما معتقديد که پيوستن به جنبش سبز از سوی نيروهای ناراضی الزامًا به خودی خود صورت نخواهد گرفت

وفق به جلب ، مشهروندی، حق مردم در تعيين سرنوشت کشور، حقوق مساوی انسانها و آزادی های سياسی و اجتماعی، که آنها را مختص به طبقه متوسط می دانيد
خودويژگی و «اين . را به رسميت شناسد »خود ويژگی ها و خصلت خود بودگی«جنبش سبز در جذب همه نيروهای ناراضی بايد . همه نيروهای کشور نخواهد شد

 نيروی مورد توجه گفتگوی کنونی چه معنائی دارد؟ »خود بودگی
 

حقوقی نيستند که " حقوق شهروندی، حق مردم در تعيين سرنوشت کشور، حقوق مساوی انسانها و آزادی های سياسی و اجتماعی! "ابتدا يک تدقيق: بهزاد کريمی
سخن، تنها بر سر اين است که نيرويی که دراصطالح جامعه شناسی سياسی به طبقه متوسط مدرن معروف شده، آن طبقه ای است که . باشند" مختص طبقه متوسط"

وگرنه، هر ايرانی، . هم بالفاصله برخورداری از اين حقوق را نياز می بيند وبه نبودش واکنش نشان می دهد وهم بالواسطه آماده مبارزه برای رسيدن به آنهاست
ی مقتول تا خامنه ای قاتل؛ از نظر حق و برخورداری از حقوق، هيچ کس بر کس ديگر مزيت ندارد و اصل تساوی "ندا"از فقير و غنی و از: يک شهروند است

آزادی، برای همگان است و ما آن را حتی برای آنانی می خواهيم که در کار . حقوق، همه شمول است ونمی تواند در انحصار اين يا آن طبقه و قشر اجتماعی باشد
 .، نياز هر شهروند است و مبارزه برای آنها خصلت ملی دارد"حقوق مساوی انسانها و آزادی های سياسی و اجتماعی! "سلب آزادی از شهروندان هستند

مثال جنبش کارگری را در نظر بگيريم که مطالبه حقوق مربوط به کار، ! جنبش های مطالبه محور، نهفته در ذات آنهاست »خودويژگی و خود بودگی«اما معنی 
درخواست های خود ويژه اين جنبش، اساسا از . ويژه و مختص آنست و موجوديت وخود بودگی اين جنبش، مديون نيروی کار و خواست های خاص همين نيرو

بنابراين، اين جنبش خود بود . جنس صنفی است و تنها زمانی خصلت سياسی به خود می گيرد که تحقق آنها با مقاومت نهاد قدرت سياسی و موسسات آن مواجه شود
د، اما هيچگاه افتبا مطالبات خود ويژه صنفی اش می تواند رنگ سياسی به خود گيرد و برای منافع کوتاه مدت و دراز مدت خويش حتی با قدرت مرکزی و کالن در

بحث . کاراکتر ملی، بر خود بگيرد؛ ولو اينکه برای کاميابی اش نيازمند جلب حد معينی از همدردی های اجتماعی باشد -نمی تواند جنبه عموم طبقاتی يا دقيق تر
زيرا که قرار ! استگر اصلی ما اما، به گمان نه بر سر شناسه های جنبش های مطالبه محور و تفکيک آنها از جنبش ملی و عام، که پيرامون مناسبات ايندو با همدي

اما جنبش دمکراتيک عمومی می تواند با حمايت از خصلت . نيست که يک جنبش ملی و فراگير همان فونکسيونی را داشته باشد که يک حرکت تک محوری دارد
ق مدنی و حقودمکراتيک و عادالنه جنبش های مطالبه محور و حمايت از خواست های خود ويژه اين يا آن نيروی اجتماعی در کشور، اشتراک جوهری خود بر سر

 .شهروندی و بر سر آزادی و دمکراسی با آنان را بنماياند و از اينطريق نيروی زير چتر خويش را توسعه دهد
 

قصد ما در اين گفتگو يافتن حلقه های ارتباطی ميان جنبش سبز و مطالبات اقتصادی و حقوق صنفی به تعويق افتاده و در . تالش ـ گمان شما کامًال درست است
 .بسياری مواقع پايمال شده کارگران و کارکنان اين کشور است
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به نام خصوصی سازی، «: آميزی می کنند که به اين امر اشاره اعتراض »کلمه«مهندس ميرحسين موسوی در گفتگوئی اخيرًا در پاسخ به مصاحبه گر سايت 
 ».های اقتصادی کشور در بنگاه های شبه دولتی و نيز سپاه جمع نشود ها و فعاليت بيشترين پروژه

های مماس و همسوئی ميان آنچه  از نظر شما نقطه. ای فشرده به واقعيتی بس مخوف با پيامدهای گسترده و ويرانگر کنونی است ی مهندس موسوی اشاره اين گفته
واقعيت، کجا کنند، بر بستر اين  ی خود لمس می های زحمتکش ايران در زندگی روزمره گويند و آنچه توده طرفداران جنبش سبز در مبارزه با چنين حکومتی می

 ی همسو روشن است؟ های تماس به قدر کافی برای اين دو مبارزه هستند؟ آيا اين نقطه
 

سلطه اقتصادی نيروهای سپاهی و امنيتی بر بخش های مختلف اقتصاد کشور و به ويژه بخش های کليدی آن، پيش از همه يک تخريب ملی است و : بهزاد کريمی
اندکی روی اين موضوع . عليه همگان، از توده وسيع زحمت تا اقشار مرفه به شمول بخش خصوصی سرمايه دارو البته بيش از همه بر ضد طبقات فرودست

 .متمرکز شويم
درت به ساختار ر قاز نظر ديدگاه ملی و در رابطه با دمکراسی، برای يک کشور مدام اسير در چنگال استبداد و ديکتاتوری اين امری است حياتی که از دولت قد

بدون تحقق اين ساز و کار اقتصادی، سخن گفتن از دمکراسی در ايران فاقد جديت و نهادينه . قدرتی گذر کند که در آن دولت به لحاظ اقتصادی وابسته ملت باشد
صندوق درآمد نفت از صندوق دولت بايد جدا شود و طی يک روند سنجيده ،هزينه های جاری دولت اساسا و عمدتا از محل . شدنش در کشور، امری محال است

درست درشرايطی که فشرده همه . تنها در چنين صورتی است که می توان شاهد استقراردولت حقوقی عمال پاسخگو در برابر مردم بود. ماليات ها تامين گردد
دولت (م تيسآگاهی مردم ايران بر بستر بيش از صد سال مبارزه برای دمکراسی، بر يک چنين سمت گيری استراتژيک از سوی قدرت تاکيد دارد، ما شاهد اتا

اينکه اقتصاد يک کشوردر ! فاجعه، پيش از همه در اينجاست! آنهم در بدترين و مخوف ترين شکل آن يعنی نظاميان امنيتی زير علم ايديولوژيک هستيم) ساالری
چنين اقتصادی تمايل به اطاعت از منويات و نيات قدرت دارد و نه عمل به ساز و کارهايی که . خدمت تحکيم استبداد در داخل و ماجراجويی ها در خارج قرار گيرد

چنين اقتصادی قبل ازاينکه از . پيشرفت و توسعه کشور ايجاب می کند و نه در راستای توليد ثروت ملی و باز توزيع به سود طبقات و اقشار کم درآمد و فرودست
اين اقتصاد، اقتصادی ضدملی است و . زاويه قوانين اقتصادی و الزامات آن بررسی شود، بايستی همچون اهرمی برای سلطه يک گروهبندی قدرت سياسی فهم گردد

من از آنجا که تخصصی در زمينه دانش اقتصاد ندارم، لذا نمی توانم و نبايد هم وارد بحث کارشناسی . بر ضد همه طبقات و اقشار توليد کننده و سازنده قرار دارد
اما واقعيت . آمده استاه شوم تا که با آمار و ارقام نشان دهم که در اين چند سال اخير چه بر سر بخش خصوصی تاريخًا ناتوان کشور دررقابت به شدت نابرابر با سپ

. را الپوشانی کند نهاها چنان روی دايره حقيقت در حال جلوه گری هستند که با هيچ حاشايی قابل صرفنظر کردن نيستند و دولت رکورد دار دردروغ هم نمی تواند آ
امنيتی و در درجه نخست سپاه پاسداران است و از سوی  –مهمترين فعل و انفعاالت در چنين اقتصادی از يکسو واگذاری واحدهای دولتی در اختيار نهادهای نظامی 

هر کس به اين استبداد بيشتر خدمت کند، مستحق سهم بری بيشتری است و شاه : در اين اقتصاد قانون اينست! ديگر باز توزيع سود بر اساس قانون رانت قدرت
ازاينروست که کشاندن مبارزه با قدرت حاکم به عرصه سياست های اقتصادی    !قانون آن، کاناليزه شدن منابع درآمد کالن به بيت رهبری، بی هيچ حساب و کتابی

جنبش سبز بايد بخش بزرگی از خيمه و خرگاه مبارزه را به اين . دولت حاکم و افشاء ونشان دادن عوارض اين اقتصاد عين مبارزه ملی است و عين سياست است
 .عرصه بکشد

چشم او هر در چنين اقتصادی که کارفرمای آن علقه خاصی به زور عريان دارد، کمترين ظرفيت و پتانسيل برای تحمل کوچکترين اعتراض های صنفی را ندارد، 
، تجلی حزب کارِشکوه در رابطه با دستمزد و شرايط کار تهديد قدرت سياسی و آمريت اوست و سنديکاها و يا حتی تشکل های کنترل شده اسالمی در محيط های 

و يک نقطه تماس بسيار قابل . پس، از نقطه تماس های جنبش سبز و حرکت های مطالبه محور، يکی همين است که اشاره شد! اپوزيسيونی در برابر باند های قدرت
و کالن شهرهای ان درنگ ديگر، انطباق انفجار آگاهی و آتشفشان عليه ستم بر همديگر درميان خيل وسيعی از زحمتکشان فرهنگی و آگاه عمدتا ساکن ابر شهر تهر

آموزگاران و استادان، کارمندان و کارگران آگاه در هر دو بخش دولتی و خصوصی، پرستاران و کارکنان ديگر بخش های خدماتی که در همين . کشور است
 .ی هستندراسسالهای اخير بارها حرکات مطالباتی صنفی را از خود نشان داده اند، جملگی منبع اليزالی برای جنبش سراسری و ملی سبز برای آزادی و دمک

 
درت خود و قتالش ـ چرا عکس اين برداشت نتواند صادق باشد؟ وقتی چنين کارفرمای صاحب قدرت مطلق سياسی، هر مطالبه و حرکت صنفی را تهديدی بر هستی 

ی رو به پاشيدگی ساختار اقتصادی که زير سايه وابستگی و در چنگ حکومت شکل گرفته، جلو چشم همگان است و هرروز واحدهای بيشتر داند، وقتی از هم می
به جنبش سبز شود، و هيچ تضمين و امنيت شغلی و کاری وجود ندارد، چرا همان اصناف به نام صنف خود  گذارند و به سيل عظيم بيکاران افزوده می ويرانی می

 تاد، چرا امروز نه؟پيوندند، يا چنين پيوندی را با نام صنف خود آشکار نمی کنند؟ چنين حرکتی يکبار در پيوستن زحمتکشان ايران به انقالب اسالمی موثر اف نمی
 

بيشترين نيروی مهيب براندازی را  ١٣۵٧درست است که حاشيه نشينان فقر زده ابر شهر تهران و کالن شهرهای کشور در آخرين ماههای انقالب : بهزاد کريمی
ما ايده راهنمای ، اتشکيل می دادند و درست است که اين وعده عدل علی بود که اين توده محنت زده را نيرو و توان عظيمی می داد تا که عليه وضع موجود بشورد

کشيده و چونان پرچم يش آنان برای انقالب را اساسا می بايد در دفاع از سنتی جست که روحانيت هژمونيک انقالب به عنوان يگانه مرجع معتبر پيش اين توده آنرا پ
و درمورد طبقات و اقشار متوسط آن دوره هم ، سخن گفتن از انگيزه اقتصادی و . آلترناتيو در برابر مدرنيزاسيوِن از باالِی شاه و يورشگر عليه سنت برافراشته بود

همان خواست . زيرا که يک بخش از اينها به انقالب عليه شاه برخاستند چون آزادی و دمکراسی می خواستند! معيشتی برای انقالب، ديگر يک سفسطه خواهد بود
يک . ستانده بود را هايی که، ديکتاتوری شاه آنها را نمی داد؛ و همان سيستم سرکوبگر و يکه تازی که، حق مشارکت از اين نيروی دارای بلوغ اجتماعی و سياسی

بنابراين، عامل اصلی الحاق همه طبقات و اقشار فرو دست به روند انقالب . بخش ديگر هم که می دانيم از موضع دينی و سنتی بود که بر ضد نظام حاکم عمل کردند
يادم نيست کجا، ولی در جايی خوانده بودم که يک تحليل گر خارجی، انقالب بهمن را به طنز نه انقالب . را در اقتصاد جستن درست نيست و با واقعيت نمی خواند

امروز آن نيروی . در اين توصيف، واقعيتی نهفته است که به درد تحليل وضع امروزين می خورد! از سر گرسنگی که انقالب در موقعيت رفاه توصيف کرده بود
آگاهی های  قيمعظيم حاشيه شهرها در حالی با فقر دست و پنجه نرم می کند که مدتهاست که وارد متن جامعه شهری شده و برخوردار و يا دستکم در معرض مست

 او قبال روستايی ای بوده است با ريشه اش در روستا ولی ويالن در شهر، سخت محروم از نعمات مادی و تماما اسير موهوماتی که سرنخ آن در. شهروندی است
اينک اما همان حاشيه نشينان . علی العموم در مقام کادر تشکيالتی رهبر انقالب آقای خمينی عمل می کرد ١٣۵٧آخوند ی که در پايانه سال . دست آخوند ده بود

اينست آن تفاوت اساسی با . سابق، والدين دانشجويان بسيار، آموزگاران فراوان و خيل کارگران صنعتی و کارمندان هستند؛ يعنی که در متن شهر جای گرفته اند
عنصر آگاهی که با آنکه اکنون ما با سازمان يافته ترين و گسترده ترين سيستم صدقه دهی و مريد پروری در تاريخ کشور روبرو هستيم ، اما فراموش نکنيم ! سابق

رشد  حالبه حق شهروندی چه در زمينه برخورداری از يک حداقل معيشت و چه در زمينه آزادی ها و مشارکت در حيات کشور، يک واقعيت محرز و مدام در 
توده های بی من نمی خواهم دچار خوش بينی های غيرواقعی شوم ، اما به سير فزاينده آگاهی ها در ميان طبقات فرودست باوردارم و زمينه برای سازمانيا. است

من نمی گويم که وضع در لحظه حاضربه حد مطلوب . زحمت در جهت منافع خود و استعداد برای سر بر آوردن سنديکاها و تشکل های صنفی را باال می بينم
به آسانی ممکن نيست و زمينه " نجاتبخش"رسيده است، اما می گويم که در مقايسه با زمان انقالب بهمن، فريفتن توده های زحمت به سود ايدئولوژی های 

 !ترکيب آزادی و عدالت را: جنبش دمکراسی سراسری و ملی، دقيقًا همين اميد را می بايد دريابد. خودبودگی نيروهای اجتماعی مهياتر از هر زمان ديگر است
 

با اقدام شجاعانه و اعتصاب يک بخش مهم کارگری آن کشور به رهبری لخ والسا آغاز شد و به يک جنبش سراسری ) سوليدارنوش(تالش ـ جنبش همبستگی لهستان 
نتخابات آزاد ق اـ ملی ـ مسالمت آميز بر عليه حکومت کمونيستی و بر محور آزادی و دمکراسی پيروزمند بدل شد و رهبر سنديکای سراسری اين کشور را از طري

 توان آموخت؟ از اين تجربه تاريخی ـ بدون هر گونه الگو برداری ـ چه می. بر مسند قدرت حکومتی دمکراتيک نشاند



ن ت آظريف ترين نکته در جنبش همبستگی لهستان، شايد در استفاده اپوزيسيون آزادی خواه آن از ابزاری بود که حکومت در حاليکه خود را در خدم: بهزاد کريمی
حکومتی که بر سر کار بود خود را حکومت طبقه کارگر معرفی می کرد و مدافع ! سنديکای کارگری: معرفی می کرد ولی در عين حال عمالًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً آنرا از دست داده بود

ين سپر را برای تر منافع اين طبقه، و درست همين اعالم هويت از سوی قدرت بود که نه تنها به سنديکاهای کارگری امکان حيات و موجوديت می داد بلکه امنيتی
شرايط خود ويژه اين ! اپوزيسيون هوشمند لهستان با فهم همين موقعيت بود که توانست در بهترين جای ممکن بنشيند و خود را تکثير کند. فعاالن آن فراهم می آورد

ای گردآمدن بر سنديکا هم توجه واتيکان ضدکمونيسم و هم غرب در حال جدال با شرق را بر انگيخت، اما واقعيت اينست که اين سنديکا بيش ازهمه کانونی شد
بساط خويش را پهن " کارگری"اپوزيسيون در لهستان، قدرت حاکم را مشخصا در آنجايی طناب پيچ کرد که اين حکومت . آزاديخواهان دمکراسی طلب در لهستان
 !شده بر روی همان طناب تعريف می کرد

تکيه بر دين با خوانشی دمکراتيک از آن در مبارزه : در پرتو تجربه لهستان شايد بتوان در ميان اپوزيسيون عمل گرای جمهوری اسالمی به دو رويکرد اشاره کرد
رويکرد اول به شمول باورمندان به نوعی از حکومت ! عليه استبداد دينی، و قراردادن جمهوريت نظام در برابر واليت آن و بر اين بستر انتخاب در برابر انتصاب

اينها بر آنند که تنها با سازماندهی جامعه دينی عليه قدرت دينی سازمان يافته است که می توان در ايران به . دينی تا کسانی است که من آنها را نيمه سکوالر می نامم
اين رويکرد، واقعيت وجودی يک نيروی کالن سکوالر در جامعه را کمابيش می پذيرد وحتی به ضرورت همراهی و همکاری خود با آن ولو به . دمکراسی رسيد

من البته با اين رويکرد نه تنها همراه نيستم بلکه از موضع دمکراسی خواهی که ! شکل ضمنی معترف است، اما به شرط آنکه زير هژمونی آن قرار گيرد
 !ولوژيکيدئسکوالريسم الزام ناگزير و طبيعی آنست، آنرا نوعی از رجعت می دانم و در واقع، چيزی فراتر از هوشمندی سياسی و بيشتر از جنس انتخاب ا
ا يعنی اصالح ی هو امارويکرد دوم به شمول هم اصالح طلبان وهم تحول طلبان، برآنست که مردم را با موضوع حق انتخاب و جمهوريت می بايد سازمان داد؛ اول
ت بی پسوند و وريطلبان اين سازمان دهی را برای کنترل امر واليت مطرح می کنند و دومی ها يعنی تحول طلبان برای برکناری واليت و انتصاب و برقراری جمه

در اين رويکرد، ما با سياست ورزيدن روبرو هستيم و با هوشمندی سياسی، که می خواهيم با واليت فقه درهمان جايی درافتيم که واليت . تماما مبتنی بر انتخاب
اينجاست که هم ما و اصالح طلبان زبان مشترکی ! برای تحميل خود بر جامعه امروزين ايران لباس جمهوريت بر تن کرده و عصای انتخابات در دست گرفته است

و بر همين اساس است که ما تحول طلبان با اصالح . می يابيم و هر دو می گوييم که جمهوريت قربانی واليت شده وانتخاب فدای انتصاب و آمريت هسته قدرت
حث جداگانه ای می د بطلبان به طور مشترک به شعار انتخابات آزاد می رسيم اگرچه با درک های متفاوت از هم و در همانحال دارای اشتراکات با هم، که البته خو

 .طلبد
     در فرصت بعدی »بحث جداگانه«تالش ـ با سپاس از شما وبا اميد به باز کردن اين 
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 نهاد دين
 محمدرضا نيکفر

 
 سه پرسش

 :ياسر ميردامادی، اين سه پرسش را در برابر من نهاده است
 توان به اين جداسازی رسيد؟ سازد و با چه روشی می چه چيزی نهاد دين را از ديگر نهادها جدا می .١
توان داوری کرد که خشونت دينی بيش از  ؟ آيا می)به فرض امکان جداسازی خشونت سکوالر از خشونت دينی(نسبت خشونت سکوالر با خشونت دينی چيست  .٢

 ؟)زا تلقی شود اگر اصوال امر سکوالر خشونت(خشونت سکوالر است 
 ی بديل و جايگزين آن برای فهم دين چيست، آيا مثًال چيزی شباهت خانوادگی دارد؟ اگر نه، اين سخن دقيقًا به چه معناست و مقوله »ذاتی تغييرناپذير«آيا دين  .٣

(family resemblance) ١[ويتگنشتاين است؟] 
های  رويکرد نوشته به مسئله چنان است که موضوع. نهم پاسخ به دو پرسش ديگر را به فرصتی ديگر وامی. پردازم در اين نوشته من تنها به پرسش نخست می

ای از  شناسی معمول است، به عنوان مجموعه ، آن گونه که در جامعه"نهاد"مفهوم . مشخصی که ذهن ما را به خود مشغول داشته، در کانون توجه قرار گيرند
آميخته ديدن و تفکيک ميان  به موضوع درهم. ها و عاليق اجتماعی معينی درنظر گرفته شده است های به هم پيوسته در رابطه با فعاليت هنجارها، باورها و ارزش

. نمايانده شودی اصلی پرداخته نشده و ترجيح داده شده اين موضوع در جريان خود بررسی بر نهادها و روش بررسی در اين زمينه به صورتی جدا از تحليل مسئله
 .در اين مورد معيار اصلی تفکيک کارکردی گرفته شده که هر نهاد برای بازتوليد خويش دارد

 دين و فرهنگ
نگ گرفته توسط فرهنگ با آنچه در پنداشت فره ی وجودی آن کنش و واکنشی است شکل ای اجتماعی است که پايه دين بنابر تعريف مشهور اسپيرو مؤسسه

 :نماياند، فرهنگ سه بار حضور دارد ی تنگاتنِگ دين و فرهنگ را به خوبی برمی در اين تعريف، که رابطه] ٢.[هايی فراانسانی اند باشنده
با ديگر  ی آن رسانی، شکِل سازمانی و رابطه يابد، رواِل پيام گيری، تاريخی که می ی شکل ای است اجتماعی در دروِن يک فرهنگ، يعنی نحوه دين مؤسسه .١

 .های اجتماعی تنها با رجوع به فرهنگی که دين در آن پا گرفته و به سهم خود به آن شکل داده، فهميدنی هستند مؤسسه
 .اين فرهنگ، تصوری کلی دارد از موجودهايی فراانسانی و دنيايی آن سوی دنيای محسوس انسانی .٢
اند و در مجراهايی صورت  ها همخوان با الگوهايی خود اين کنش و واکنش. دهد فراانسانی را سامان می" فرهنگی"ی  دين، کنش و واکنِش انسانها با اين پهنه .٣
  .گيرند که فرهنگ در اختياِر دين گذاشته است می

ها و ابتکارهای هر دينی در هنگام پاگيری  ابداع. هيچ خدايی وجود ندارد که با يک يا چند معبود پيش از خود خويشاوند نباشد. آغازد ی صفر نمی هيچ دينی از نقطه
پيش از آن که دينی بنا به تعبيری رايج در بحِث منشِإ احکاِم فقهی در اسالم، برخی موازين فرهنگی موجود را . اند آن، هر چه باشند، از فرهنِگ موجود برآمده

 .ی متقابل طبعًا با تنش و جرح و تعديِل متقابل همراه است"امضا. "رسد ی آن فرهنگ می"امضا"کند، خود به " امضا"
شناسی دين در سنت فرانسوی آن است که در شيفتگِی هر قومی به دين خود، نوعی خودشيفتگی ديده  و نيز حق با جامعه. بر اين قرار نقد دين، نقد فرهنگ است

 .گشا ديده است شناخته به درستی دين را در کانون عصبيت قومی جهان ابن خلدون در دنيايی که می. دين و ناسيوناليسم، قرابتی بنيادين دارند. است
ولی در ذهن گذشتگان چنين تفکيکی صراحت . برای انسان مدرن اين تفکيک، مفهوم است. گذارد تعريف اسپيرو از دين، تفکيک مفهومی دين و فرهنگ را پيش می

های  يابد که قلمرو باشنده از اين نظر که همه چيز توضيح و توجيه خود را در جهانی فراحسی می" دينی"است، " دينی"پيش از عصر جديد، همه چيز . ندارد
ای، هر  های آغازين فرهنگ بشری ممکن است هر جنبنده در دوره. اند، اما نمودهای حسی دارند ها همه جا هستند، فراحسی اين باشنده. شود فراانسانی تلقی می

 .خوردن، شکار کردن، کشت کردن، کشتن، توليد مثل، زاده شدن، مردن: است" دينی"همه چيز . های فراانسانی تصور شود صدايی و هر نور و ظلمتی نمود باشنده
 .گيرد که کارکرد آن تعيين دقيق مرزهای مشروعيت در باور و رفتار است  ی مشخص دينی شکل می به تدريج يک حوزه
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 دين و دينی
ی رسميت آنها کار  دين مشخص اصول و آداب مشخصی دارد که تعيين دايره. ی وسيعتری از دين دارد، اگر منظور از دين، دينی مشخص باشد همواره دايره" دينی"

. يابد های قدرت سياسی و اجتماعی پرورش می با کانون  و واکنش  ی منطقی درونی و در کنش سنت آن بر پايه. گيرد گروه خاصی است که در طول تاريخ شکل می
اين . اساس است، يعنی در تاريخ خاصی و با رخداد خاصی تأسيس نشده است دين عمومی، ولی بی. شود دين مشخص، مؤسسه است، يعنی چيزی است که تأسيس می

 .آيد و نظامی جزمی ندارد ی تصور می ناپذير است و خود لزومًا تحميلی نيست؛ از قوه پذير کردن جهان و همنوعان تحمل ايستار، نوعی تحمل
خيزد؛ از آن  دينِی عمومی، از دينِی مشخص برنمی. دو معنا دارد، معنايی عمومی و معنايی مشخص، آنگاه که به دينی مشخص برگردد" دينی"بر اين قرار صفت 

به اين . های هماهنگی، تبعيت، ستيز، کنترل، تضعيف، تقويت ای با سويه ای وجود دارد، رابطه ی پيچيده  ميان اين دو رابطه. گيرد، اما بدان واکاستنی نيست تأثير می
  .پذير به دين در شکل عمومی و فرانهادی آن نيست و برعکس دليل هر حکمی در مورد دين مشخص گسترش

مردم اين  .کنيم دينی میاند، بايستی توجه کنيم که داريم پندار و کردار مردم را به چه معنايی متصف به صفت  گوييم مردم ايران مؤمن از اين رو هنگامی که مثال می
به کيش خود درآورند، هايی از مردم را  شدند، گروه کردند؛ دينی بودند، چه صفويان موفق می کردند، چه فتح نمی سرزمين دينی بودند، چه عربها اين خاک را فتح می

مانند حتا اگر دکان فقيهان به  اند، دينی می و بسياری از آنانی که دينی. شد شد، چه برقرار نمی شدند؛ دينی بودند، چه سلطنت کنونی فقيهان برقرار می چه موفق نمی
 .تواند با آن هر کاری کند، چه اين مرکز از جنس دينی باشد، چه از جنس غير دينی شود، اما مرکز قدرت نمی دين مردم متحول می. تمامی تخته شود

توانيم برنهيم که دين  ی تاريخی خود می دست کم در مورد خطه. ترين شکل دين مشخص، دين مرکزی يا هر يک از دينهای تثبيت شده و نهادی شده است مشخص
شود و تنها با اتکا به بشارت  هيچ دينی با بحث و اقناع، از يک باور فردی به يک باور گروهی و از چنين چيزی به آيين دولتی تبديل نمی. مرکزی، دين غلبه است

فراتر از آن بايستی از دينی ساده به دينی مجهز تبديل شد و از جمله به شمشير مجهز . حد طبيعی جذب و اقناع، تشکيل يک فرقه است. کند گشايی نمی خود جهان
  [٣.[گرديد

ها و  به سازش گردد، زيرا به ناچار کند و خود نيز تا حدی مغلوب فرهنگ دينی می ی دينداری عمومی غلبه می شود، بر زمينه کيشی که به دين مرکزی تبديل می
ی نمادين است که در محيطی  قابليت و مقبوليت دينی، نوعی سرمايه. کند دهد و خود بسته به محيط چيزهايی را از باورهای عمومی اقتباس می هايی تن می انعطاف
ی دينی بيشتر  قاعدتًا هر چه به مرکز قدرت نزديکتر شويم، سهم دين مرکز در ايجاد و اعطای سرمايه. کند های آن متأثر از دين است، اعتبار ايجاد می گذاری که فرق

يم که با ای بدان شناسی مرسوم است، واقعيت معين اجتماعی بر اين قرار نهاد دين در مفهوم اخص آن دين مرکزی است، اگر نهاد را آن گونه که در جامعه. شود می
دين وقتی نهاد  :توانيم تبيين کنيم موضوع را به اين صورت نيز می. شود گری و هنجارگذاری در درون خود و نسبت به بيرون خود مشخص می ی کنش حق يا وظيفه

کند، پس بايستی آن را شاخص  ی نخست ديانت مرکزی تعيين می بروز کند و چون سنخ کردار دينی را در درجه) تيپيک(نما  است که به صورت کردارهايی سنخ
 .اصلی نهاد دين تصور کرد

 
 نهاد دين و حس ناب دينی

ها و  های مختلف تفاوت نهاد دين در برابر گونه. ی فراانسانی است ی انسانی با توسل به نيروهای پنداشته های جامعه بخشی به تبعيض کارکرد نهاد دين مشروعيت
 نهاد دين همواره به . اند ها پويشی تاريخی دارند و به تعادل قوا وابسته گيری موضع. از طرد و تعديل گرفته تا تحکيم و تقديس: گيرد های مختلفی می ها موضع تبعيض

 .اين نهاد نه در فراسوی نظام تبعيض، بلکه جزئی از آن است. گيرد که تضمينی برای بازتوليد خود داشته باشد ای موضع می گونه
چنين معنايی را فردريش شاليرماخر با عبارت . آن را نبايد با دين در يک معنای فردی و ذهنی ناب يکی گرفت. نهاد دين، يک واقعيت تاريخی اجتماعی است

ی نخست ميان ادراک دينی نابی که در نظر دارد، با نهاد دين فرق  او پيش از اينکه چنين تعريفی عرضه کند، در درجه. به دست داده است »وابستگی به نامتناهی»
 .گذارد می

بايستی . فرض کنيم در موردی چنين حسی وجود دارد. توان مستقيما به نهاد دين رسيد از يک حس ناب دينی در معنايی از سنخ آنچه شاليرماخر به دست داده، نمی
به سخن . ته باشدای متناهی يافته و هنجارهايی وضع کرده است تا واقعيت اجتماعی نظمی يابد که با نظم بهنجار هستی همخوانی داش تصور شود که نامتناهی جلوه

 .ای موضعی در يک نظام تبعيض است وضع، قرار گرفتن در يک موضع تاريخی است و هر موضع تاريخی. ديگر حس دينی بايستی به دين وضعی تبديل شود
 

 در آميختگی
توانيم  بينيم، چنانکه نمی های ديگر می های عرصه های دينی با گزاره اين درآميختگی را آشکارا در اختالط گزاره. آميزد می  نهاد دين با نهادهای اجتماعی ديگر درهم

شناسانه است،  اين قيد فاقد يک بار هستی. است" در اصل"مسئله، اين قيد . از جنس دينی است يا سياسی" در اصل"در بسياری از موردها بگوييم که حکم پيش رو، 
به عقب که برگرديم، دين را . ما هر چه بيشتر به عقب برگرديم، بيشتر بايد از تصور يک اصل ناب فاصله گيريم. شناسی برداشت شود اگر از آن نوعی ديرينه

" در اصل"توانيم بگوييم  مراسمی وجود دارد که نمی. شود ی نخستين مراسم دينی مثًال با مراسم آغاز يا پايان شکار يکی می که در جامعه يابيم، چنان تر می ناخالص
های گوناگون که زمانی ممکن است يکی از آنها تا حدی مستقل شود و سامان خاص خود را يابد، بی  کليتی وجود دارد با سويه. هيچ اصلی در کار نيست. چيست

 .آنکه هيچگاه ناب و اصيل گردد
نيست؛ و دين، با وجود گرايشی که به صناعت " اصيل"ای تنها معطوف به اصل خود يعنی نخستين تبيينی که يافته نيست، به اين اعتبار  در زبان طبيعی هيچ گزاره

 .خدايی که به زبان انسانی سخن گويد، بايد تابع منطق تاريخی اين زبان شود. ماند ی زبان طبيعی می زبانی دارد، برای تأثيرگذاری در دايره
ی کارل اشميت درمورد امکان سياسی شدن همه چيز است، نظری که دست کم در  ی نظر پرآوازه اين حکم بر پايه. ای سياسی باشد تواند گزاره ای می هر گزاره

تواند يک حکم  بريم که هر حکم سياسی می ای به سر می ما در ايران اکنون در دوره .خواهی اعتبار دارد های ژرف سياسی و واقعی بودن خطر تماميت دوران بحران
 .دينی باشد
اگر چنين بود . ها برگردد ی دينی است که مطابق با باورهای رايج در فرهنگ به فراانسان رسد که طبق تعريف اسپيرو، يک جمله، زمانی يک جمله به نظر می

ی  ی امام از جنبههای شيع اش و در مورد فرقه گيرنده شدند به خدا، فرشتگان، اجنه، توصيف عالم پس از مرگ، رسول در وجه وحی های دينی اسالم محدود می گزاره
خورد و (جهانی −هايی است مربوط به امور اين گذار، دنيای فراانسانی نيست؛ موضوع های قانون ولی مضمون بسياری از احکام دينی، بويژه در دين. اش قدسی

ای به اين  ی ديگر وجود دارد که حقيقت آن جمله را به يک حکم فراانسانی برگرداند، گزاره  در اين حال دست کم يک گزاره...). ی دو جنس  خوراک، رابطه
هايی که به اين صورت مستند  های دينی به اين استنادها و حکم ولی گزاره .ای دينی است خود اين گزاره، گزاره... . در متن يا کالم مقدس آمده است که  :صورت

 .گردند شوند، محدود نمی می
اين مجموعه به . ت کردتوان آنها را يک بار برای هميشه فهرس دهند، يعنی با اين که محدود هستند، نمی ای محدود اما نامعين را تشکيل می های دينی، مجموعه گزاره

ای چون هندسه سر و کار داريم که    با وجود اين نبايد پنداشت که با مجموعه. شود می" مستدل"ی دينی ديگری  ی دينی با جمله خود ارجاع دهنده است، يعنی هر جمله
ی  تناقض بودن مجموعه هر ادعايی در مورد کامل بودن و بی. کند های خود را به صورتی روشن استنتاج می آغازد و گام به گام گزاره ها می ها و اصل با تعريف
 .ی گودل منتفی شد تنها روا بود در مورد رياضيات چنين ادعايی شود که آن هم با قضيه. های يک دين پوچ است گزاره

و هم ") قرار داشتن"به عنوان عمل يا وضعيت يعنی " (قرار گرفتن"هم . های دينی ديگر دينی بودن يک گزاره يعنی قرار گرفتن همساز آن در متنی از گزاره
متن همواره . شده وجود ندارد شود، خود به صورتی کلی و برای هميشه تثبيت ای دينی می  متنی که در آن گزاره. مند و متأثر از موقعيت است تاريخ" همسازی"حالِت

 .مشخص است و از متن مشخص همواره برشی يا فصلی در موقعيت مشخص تاريخی، تأثيرگذار است
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گيريم که به صورت مشخص  در نظر می P ای را به نام گزاره. باشد ({… R٣ ,R٢ ,R١}) های دينی ی گزاره مجموعه Rفرض کنيم در يک مقطع زمانی معين، 
به بازتوليد نهاد  P يابد؟ اگر" استقرار" R در متن" همساز"شود يعنی به صورتی  R جزو P رود آيا احتمال می. نبوده است R ی اش، تا کنون جزو مجموعه کنونی

) يا در موردهايی نيستی آن(يا تضمين هستی مصداق آن  P شود، اگر حفظ امتيازها در موقعيتی به تحقق شانس قطعی می. دين کمک کند، اين شانس وجود دارد
 .ای است فاقد تعين اخالقی مجموعه R ی بنابر اين مجموعه .بار باشد تواند جنايت می P کند که ی پيش رو ثابت می تاريخ و تجربه. بستگی داشته باشد

 
 پرسش تعليمی و پرسش تاريخی

های بعدی ميان  گيرند، گزاره هايی در کانون دين قرار می ه گزار. های دينی، تصور ساختار آنها به لحاظ مراتبشان به صورت اتم است بندی گزاره  يک راه رايج دسته
شود، يعنی بر سر آن  در واقعيت حيات تاريخی دين، آنچه در هر مقطع عمده می. های تعليمی مفيد هستند بندی برای کتاب اين دسته. شوند مدارهای مختلف تقسيم می

. شود ی فراتاريخی اصلی تلقی می کند، همانی نيست که در معرفی دين به عنوان يک آموزه گيرد و سرنوشت آن جهت گسترش دين را تعيين می ستيز درمی
از اين ) جانشينی پيغمبر، امام، نايب امام، مرجع تقليد(های مربوط به جانشينی  موضوع. شوند هايی هستند که به قدرت مربوط می ساز، موضوع های تاريخ موضوع

ها، معموًال با ستيزی بر  ها و فرقه تاريخ مذهب. کنند ی دستگاه روحانيت را با دستگاه سلطنت وقت تنظيم می دسته هستند و نيز از اين دسته هستند احکامی که رابطه
 .شود سر قدرت آغاز می

گردند، زيرا موضوع آنها حد روابودگی  ستيزهای کالمی نيز به پرسش خالفت برمی .ی خداست، نه خود خدا ساز در تاريخ اسالم، پرسش از پی خليفه پرسش جريان
ايی که پای عقل در ی خالفت تعبير شود، حتا آنج تواند به معنای مسئله اهللا است و اين خود می و مراجع و اصول تفسير و اجتهاد در غياب رسول به عنوان خليفة 

  .توان پرسيد که آيا رواست که عقل بر مسند خالفت بنشيند ميان است، چون می
در دوران مدنی، . شود پايان کار جهان نزديک گمان می. آيد که در دوران مکی رسالت، قدرت خدايی قرار بوده خود را به شکلی مستقيم پديدار کند از قرآن برمی
ی  قدرت مستقيم خدايی جزو تجهيزات حکومت شده و از آن يک حربه. گردد قدرت خدايی در خالفتی زمينی متجلی می. دهد ی زمينی االهی را تشکيل می محمد مدينه

 .شود تهديد و نيروی پشتيبان خالفت ساخته می
 

 استفاده و سوءاستفاده
دين اسالم به عنوان دينی . ی دينی مؤثری وجود ندارد که دين را محدود کند هيچ گزاره .ساز از مدينه، دينی بودن همه چيز در آن بوده است تصور تاريخی و تاريخ

با . اند، طبعا دين همه چيز است  ای که در آن نهادهای مجزايی وجود ندارند و در آن دين و قدرت در هم آميخته ی قبيله در يک جامعه. پا گرفته است" پراستفاده"
االهيات اسالمی که در اولين . دهد و نه با حکومت امويان اين اتفاق در تاريخ اسالم، در مدينه رخ می. کند کننده را قدرت ايفا می درآميختگی دين و قدرت، نقش تعيين

ی ترس در آن  هشود که حرب شکل بروزش االهياتی با مضمون ترس از خدايی قهار است که هر آن ممکن است کار جهان را پايان دهد، به االهياتی سياسی تبديل می
گيرد که در آن هر طرف دعوا ديگری را متهم به سوءاستفاده از دين  ستيزهايی درمی. گيرد در خدمت قدرت زمينی و يا نيروی متعرض قدرت چيره قرار می

نسانی بيشتر های مختلف زندگی ا ی کار خود را از عبادت فراتر برد و در پهنه در اين ميان حق با کيست؟ حکمی بس بااحتياط اين است که هر چه دينی دامنه. کند می
در عين . گويند یگيرد که بدان سوءاستفاده از دين م تر شود، به همان نسبت بيشتر در معرض خطری قرار می دخالت کند، به عبارت ديگر هر چه يک دين پراستفاده

 .دين پراستفاده، ديِن پر از سوءاستفاده است .تر است تر باشد، تفکيک ميان استفاده و سوءاستفاده از آن مشکل توان گفت که هر چه دينی پراستفاده حال می
تواند به عنوان پرارج شدن دين تعبير شود،  استفادگی می اين کم. استفادگی است شود، در مورد دين حرکتی از پراستفادگی به سوی کم آنچه سکوالريزاسيون ناميده می

 .اگر مؤمن در آن کاهش خطر سوءاستفاده از دين را ببيند
 استفاده  اين تفکيک، نماد کم. ی عناد با آن، به معنای آن است که ميان دين و فرهنگ تفکيکی صورت گرفته است ی سکوالريزاسيون، حّتا از زاويه نفس طرح مسئله
ی آن را محدود  ی استفاده دين در جايی که الزامات عينی، حوزه. دهد تا جايگاه سنتی خود را حفظ کند اما درست در اين هنگام دين واکنش نشان می. شدن دين است

 .شود کند، مدعی پراستفادگی خود می می
ی مدرن ستيز بر سر  سازند، مدرن به اين اعتبار که در آن دين در عرصه سياسی می "مدرن"کنند که از دين نوعی ايدئولوژی  طلبانی طرح می اين ادعا را قدرت

داری -دين. ی حکومت دينی، پراستفادگی دين باعث شده که ارز دينی، ارزش سياسی و نيز اقتصادی بارزی يابد در ايران زير سلطه. شود قدرت نيز قابل استفاده می
 ی ی اول اقتصاد سياسی دين باشد، نوعی اقتصاد سياسی که سرمايه گر هستی و پويش آن در درجه رسد که توضيح داری شده است و اکنون به نظر می-نوعی سرمايه
 [۴.[دهد ی خود قرار می های ديگر سرمايه را موضوع مطالعه پذيری آن به شکل دينی و تبديل

مسجد و بانک و دهد که در آن  ای را تشکيل می ی اقتصادی همتفافته توان چيزی به نام ارز دينی در نظر گرفت که با قدرت سياسی و سرمايه همين موضوع که می
امروزه يک . ر متمايز سازيمدهد که دين اين استعداد را دارد که چنان پراستفاده شود که نتوانيم آن را از نهادهای ديگ شوند، نشان می پادگان و زندان درهم آميخته می

ی مجلس يا  های اقتصادی عضويت دارند، نماينده ی بنگاه اند، بازجويند، در هيئت مديره آخوندهايی که نظامی: نماد پرمشغله بودن دين، معممان پرمشغله است
 .دهند در هر کاری دخالت کنند روحانيون اکنون به خود اجازه می .دهند اند و در دانشگاه درس می وزيرند، دکتر شده

ی ولی فقيه باری دينی   در ايران امروز هر سخنی درباره. گردد های دينی بسيار وسيع می ی گزاره خواه شود، دايره وقتی دين پراستفاده شود، به بيانی ديگر تماميت
بندی کنيم و آنها را در مدلی  های دينی را دسته توانيم گزاره پيشتر گفتيم که به لحاظ تعليمی می .تواند کفر تلقی شود دارد، چنانکه انتقاد از او يا يکی از عواملش می

ی دولتی کنونی در ايران واليت  کانون آموزه. گيرند به لحاظ آيين رسمی در مدل تعليمی شهادتين در کانون آموزه قرار می. مانند، در مدارهای مختلفی بگذاريم اتم
تمکين . رددا گفتن شهادتين و انجام فرائض، يعنی آنچه در کتابهای تعليمی شرطهای اصلی مسلمانی هستند، آن اهميتی را ندارند که تمکين به واليت فقيه. فقيه است

در اين لحظه ممکن است آخوند محله  .تواند فرد يا ارگان خاصی باشد به ولی فقيه در واقعيت عملی آن، تمکين به يکی از عوامل آن است که در هر موقعيتی می
دان چنين نقشی را ی دنيا و آخرت شما شود، و سپس بازجوی زن گيرنده درباره ی او تصميم ی ديگر جوانک بسيجی سر چهار راه، بعد پاسدار فرمانده باشد، در لحظه
دهند و در همانجا  ها را به آنجا انتقال می دهد، بازداشتی در آن ارگان سرکوب ستاد خود را تشکيل می. تعجبی ندارد که مسجد ديگر جای عبادت نباشد. بر عهده گيرد

 ١۴٠٠بعدها تاريخ مسجد در دوران حکومت اسالمی را خواهند نوشت و اين شايد آغازی باشد برای برمال شدن بسياری از جنايات  .کنند آنان را تهديد به تجاوز می
 .ساله

اطاعت از ولی فقيه همان اطاعت از : ای را گيريم، مثًال اين حکم دادستان کل کشور، غالمحسين محسنی اژه حکمی امروزين در مورد واليت فقيه را در نظر می
پرسش ما اين است که . دهيم تا دين را بشناسيم  آن را مبنا قرار می. ی کانونی در آيين دولتی است اين حکم، نه نظر شخصی اين معمم بانفوذ، بلکه نکته] ۵.[خداست

 –عرضه شده و سپس بيشتر تشريح شده " االهيات شکنجه"ی  که در مقاله –شناسی  اين نوع دين. آن خدا چه خدايی است که اطاعت از ولی فقيه اطاعت از اوست
گيرد با توجه به اين نکته است که پرسش اصلی در تاريخ  هدف از آن شناختن دين دستگاه ولی فقيه است و اگر در آن تعميمی صورت می. ورزانه نيست غرض

عزيمت از آيات خدا برای شناخت خدا منافاتی با دين ندارد؛ دين حّتا بدان سفارش . شناسيم اش می خدا را با خليفه. ی خداست، نه خود خدا اسالم، پرسش از پی خليفه
 .کرده است

 
 شرارت دينی

. ی بر ما ممنوع کندی مردان خدا را به لحاظ معرفت ی قرار گرفتن در زير شکنجه شناسی دين با عزيمت از موقعيتی ويژه همچون هنگامه تواند پديدار هيچ چيزی نمی
 اما چه . ايم قرار دادههايی شيطانی را عزيمتگاه خود برای شناخت خدا  های خدايی، بلکه نشانه انتقادی معمول مبتنی بر اين ادعاست که در چنين حالتی ما نه نشانه
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هر چه دينی . همه چيز تابع قدرت است. کند که چه چيزی شيطانی است چه چيزی االهی؟ در تاريخ دين، هيچ مرز روشنی ميان اين دو وجود ندارد کسی تعيين می
ها نه از طريق مرزکشی دقيق ميان اخالق و خباثت، بلکه از طريق  دين.مرزی در آن بيشتر است و دين تاريخی اسالم، چنين دينی است تر باشد، امکان بی پراستفاده

شود، بايد بداند که اگر در طول تاريخ بسياری خونها  ی آن مدعی اخالق می کند و برپايه کسی که امروز خود را بر آيينی دينی متکی می. اند مرزی رشد کرده بی
اند و به اسيری  کسانی از نياکان ما کشته شده. کرد گرفت، به احتمال بسيار اکنون آيين فعلی افق ديد او را تعيين نمی شمار انجام نمی شد و جنايتهايی بی ريخته نمی
کسی که جنگ را و انسان را . ی پوچی بيش نيست تصور جنگ دينی پاک و عادالنه، افسانه .اند، تا ما بر دين کنونی باشيم که دين فاتحان بوده است گرفته شده

  .ها باور داشته باشد بشناسد، روا نيست که به اين افسانه
اينکه منشأ شر (ی کلی وجود شر در جهان پاسخ دهد  مدعی باورمند به خدای تاريخی بايستی هم به مسئله. های تاريخی هستند ی خدايان تاريخی دارای پرونده همه

ای که آن قدر آگاه و منصف هستند که به وجود شرارت دينی معترف باشند، معموًال آن را به برداشت غلط  مبلغان دينی. و هم به شری که دين او به پا کرده) چيست
اما گويا ادعا آن است که دين برای فهم درست . اگر حرف آنان را جدی گيريم، بايستی تاريخ دين را تاريخ سوءتفاهم دانيم. گردانند از دين و سوءاستفاده از آن برمی

او . کسی که بگويد حکومت فعلی حکومت سوءتفاهم و سوءاستفاده است، بايستی نتايج منطقی سخن خود را بپذيرد. ها بيفزايد ها و حماقت آمده، نه اينکه به بدفهمی
هايی از  توانيم حکومت نمی. بايستی در نظر گيرد که اين حکومت، حکومت مراجع رسمی فهم مذهب شيعه است، چنانکه حکومت طالبان حکومت خبرگان سنی بود

اگر مؤمن دست به اين تسری زند، جريان دينی در طول تاريخ را به صورت دو . اين دست را ناشی از بدفهمی بدانيم و حکم خود را به کل تاريخ گسترش ندهيم
گيرند که جناح  در اين حال اکثر حافظان اصلی متون دينی و ذکر کنندگان سنت و تذکر دهندگان به قداست آن، در جناح شر قرار می. ی خير و شر خواهد ديد شعبه

ای که  ی دينی مسئله اما اين است که بدون آن حوزه. تری از خواست اسالم بدون روحانيت عرضه کرد توان چنين پنداشت و اين بار بيان منسجم می. غالب است
ی سخت  ی وجود و بقای يک هسته کننده گشا و پراستفاده نياز به ارتدوکسی دارد و تضمين دينی جهان. توانست پايدار بماند شود، اسالم نمی خوانده می" روحانيت"

ی رسمی دينی تنها آنگاه  تصور از جناح خير به عنوان اپوزيسيون حوزه. دهند ی مشخص دينی است که کاهنان و حافظان متن آن را تشکيل می دينی، يک حوزه
. کشيده است ها و آدابی نشان دهد که بار آن را در طول تاريخ آن جناح شر نياز از متن تصوری منسجم و منطقی است که در معرفی امروزين خويش، خود را بی

گذار دين است و به  کار کاهنان کنسرو کردن پيام بنيان. کند نياز بيند، بايستی توجيه کند که چرا حساب نبی و کاهنان را از هم جدا می کسی که خود را از کاهنان بی
شده توسط آنان، انتقاد سطحی و ناپيگری  انتقاد از کاهنان، بدون انتقاد از پيام محافظت. شود بدون وجود کاهنان، پيام نبی منتقل نمی. همين دليل کنسرواتيو هستند

 .است
 

 دولت دينی
 اين موضوع نيز در بحث تشخيص و تفکيک نهاد دين مطرح است که وقتی کاهنان قدرت سياسی را به دست گيرند. نهاد دين در معنای مشخص آن نهاد کاهنان است

توان اين معيار را به  در اين مورد می. شود، يا برعکس؟ سلطه با نهاد دولت است نهاد دين بر دولت چيره می: دهد چه رخ می –آنسان که در ايران به دست گرفتند  –
عنواِن يک رکن سلطه  دولت دينی در بازتوليد اين نظم به نهاد دينی به. بازتوليد نظم سلطه است− کارکرد سيستمی آن : تر به عبارت دقيق− هدف دولت : دست داد

دولت به هر حال فرادست است و نهاد . کند که بدان امتياز دهد بدين جهت از نظمی پشتيبانی می .هدف نهاد دين، بازتوليد خود است. نگرد های ديگر می در کنار رکن
موضوع در اينجا نه  .دهد تلفيق شخصی ميان اين دو نهاد به شکل وجود کسانی که به سازمان هر دو نهاد تعلق دارند، چيزی در اين امر تغيير نمی. دين فرودست

 .سيستمی است-شخصی، بلکه کارکردی
ی کمال، فضل و کمال  در اين نقطه. برقراری کامل شريعت، مستلزم برپايی دولت دينی است. دهنده يکی شدن با دولت غايت نهاد دينی است های حکم در مورد دين
نمايند، از جمله ناهمخوانی امر نهاد مشخص دين با امر عمومی دينی، که پيشتر فرق آنها  ها آشکارا رخ می در همين حد است که تناقض. ای تمام دارد نهاد دينی جلوه
 .را باز نموديم

شود، همانجا حقيقت  جايی که قدرت دولتی فشرده و متمرکز می. رسد دين در دولت دينی به پايان می. يابد دين در جسد دولت، تجسم می. دولت دينی، تجسد دين است
 .شود زندان ميقات خدای آن می. شود االهيات آن به االهيات شکنجه تبديل می. رسد دين به اوج قدرت ابالغ خود می
 ی دولتی از دين، بدان شکلی که در دولت دينی مورد انتقاد معمول  با اين ادعا، استفاده. دهد که ادعا شود دولت موجود دينی نيست تفاوت ميان دين و دينی اجازه می

زيرا آنچنان که . اين انتقاد، اگر متوجه پراستفادگی دين، دست کم در قلمرو فرمانروايی سياسی نباشد، فاقد محتوايی جدی است. شود است، سوءاستفاده خوانده می
اين ادعای غيرجدی در عين حال به صورتی جدی خطرناک . خيزد ی کالن از پراستفادگی برمی ساز سوءاستفاده، نفس استفاده است؛ سوءاستفاده گفته شد، زمينه
 .ای شود ی تالش برای برپايی دولت دينی تازه تواند برانگيزاننده است، زيرا می

 
 موضع جدل

ی دينی همپوشی ندارند و کافی است که فرد حکمی  ی دين و دامنه دامنه. بر اين ادعا که اين يا آن دولت مدعی دينی بودن دينی نيست، هيچ استداللی کارگر نتواند بود
توان به  ای دينی هم می با انگيزه. آلی را برجسته کند و مبنای داوری خود قرار دهد که در دين مجسد، از ديد او مجسم نيست، تا از وضع موجود فراتر رود يا ايده

آل از يک دين را در  های عينی شد و مدام تصوری ايده ی تجربه توان منکر اهميت همه با همين انگيزه می. دين موجود پشت کرد، به آن انتقاد کرد، با آن درافتاد
 .های تاريخی آن دين گذاشت برابر واقعيت
. کند جهان تاريخی مشترک ممکن می های مشخص در زيست بحث مشخص را رجوع به تجربه. موضع جدل بايستی محدود و مشخص باشد. فايده است بحث کلی بی
 .ی ملموس وجود دارد که انکار آنها سوءنيت خوانده شود، و نه فقط ناآگاهی ی کافی تجربه جهان به اندازه در اين زيست

 
 [جا دانلود کنيد اف مقاله را با کليک اين دی ی پی نسخه]

 :ها زيرنويس
ای به قلم داريوش محمدزاده به نام  ی ترجمه ها در مقدمه اين پرسش .١ " بنگريد به. اند طرح شده" راديو زمانه"مندرج در سايت " ی خشونت دينی اسطوره : 
http://zamaaneh.com/idea/2010/02/post_645.html 

٢. M. E. Spiro, “Religion: Problems of Definition and Explanation”, in: M. Banton (ed.), Anthro¬pological Approaches to the 
Study of Religion, London 1966, p. 96. 

 :، در"ی االهيات شکنجه وگو در باره گفت"نگاه کنيد به " دين مجهز"در مورد  .٣
html.130_post/01/2010/nikfar/com.zamaaneh://http 

اقتصاد "ام فکرهايم در مورد  هنوز متأسفانه فرصت نکرده. ام طرح کرده" راديو زمانه"ای از گفتارها برای  من برخی فکرها در اين زمينه را در مجموعه .۴
 .را جمع و جور کنم و به صورت يک کتاب درآورم" سياسی دين

 :منبع .۵
44879=id?asp.detail/org.rajanews://http 

 
 گويا نيوز: منبع

http://news.gooya.com/politics/archives/pdf/institution_of_religion.pdf�
http://zamaaneh.com/idea/2010/02/post_645.html�
http://zamaaneh.com/nikfar/2010/01/post_130.html�
http://rajanews.org/detail.asp?id=44879�
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  !ايكاش شاعر بودم
 برای منصور خاکسار 
 جمشيد طاهری پور 

 
رنج و اعتراض، پيچيده . بودند" شاه"، پژواک رنج و اعتراض جامعه روشنفکری ايران زمان "چريکها"اين جور فهميدم که • 

ی ارتباط و اتصال منصور خاکسار با چريکها همين بوده و بعد از -فکر می کنم نقطه. در شوالی آرمان عدالت و آزادی
اش، در زندگی و در اين طرز رفتنش هم، در آن کس که -، در زندان جمهوری اسالمی و در تماميت هستی تبعيدی"انقالب"

 ...ی همين رنج و اعتراض بوده است -بوده؛ امتداد بالنده
ام؛ وقتی اتفاقی تکانم می دهد، تا ننويسم آرام نمی گيرم و حاال که منصور رفته، برای هميشه رفته، با -هميشه اين طور بوده

؟ اين بار هم برای !دروغ چرا. دارم اين سطرها را می نويسم! او را تحمل کنم" رفتن"پاهای خودش رفته، من برای اين که 
برای پس راندن سرزنشی می نويسم که پشت ناآرامی های من ايستاده و اين بار اسم منصور را فرياد . راحت خودم می نويسم

 ! می کند
 

زودتر  –ی ما -بعد هم که بساط شوروی برچيده شد و همه. نرسيد" باکو"است اما من پايم هيچوقت به زمين " باکو"در " منصور"که بودم می دانستم " تاشکند"در 
تا آدم ها حی و حاضرند، نسبت ما با آنها بی خبری است و ! با مرگ او اين را دانستم! است" امريکا"پناهنده شديم، من نمی دانستم که منصور " غرب"به  -و دير تر

 !هوا می کنيم و شيون می کشيم" ياد"شان را فراموش کنيم، -وقتی هم که می روند برای آن که رفتن
 

رنج و اعتراض، پيچيده در . بودند" شاه"، پژواک رنج و اعتراض جامعه روشنفکری ايران زمان "چريکها"در ساليان تأملی که بر من گذشت، اين جور فهميدم که 
، در زندان جمهوری اسالمی و در "انقالب"ی ارتباط و اتصال منصور خاکسار با چريکها همين بوده و بعد از -فکر می کنم نقطه. شوالی آرمان عدالت و آزادی

گوهر زندگی او و بن مايه ! ی همين رنج و اعتراض بوده است-اش، در زندگی و در اين طرز رفتنش هم، در آن کس که بوده؛ امتداد بالنده-تماميت هستی تبعيدی
نماد و " خنزرپنزری"که " گذشته"آشکار کردن رنج زندگی در حبس : اتفاق رفتن منصور خاکسار از جنس طرز رفتن صادق هدايت است. شعرهايش همين است

او؛ انسانی ترين و آزادانديش " رفتن! "که کوشيدند مسخ و مرده وارگی را به ايرانيان تحميل کنند" رجاله ها"نگهبان آن است و اعتراض به نظام دروغ و تبعيض 
 .ترين شعر اوست

 
 بود؛ " کار"بلکه شرافت " شاعر"در سوگ منصورخاکسار نوشتن کار دشواری است، برای او که نه تنها 

 
تشخيص . منش منصور خاکسار عيب جوئی نبود که کاری بس آسان و بی مقدار است"... او نوشته است؛ " منش و لحظه"ی -شيرين دخت دقيقيان در ياد و خاطره

 .".اين راز صلح درون او در زندگی بود تا آن لحظه. اشتباه ديگران، هنر نيست؛ هنر، ديدن خطای خود است
 

واال تکان دهنده ترين لحظه , هذيان و هراس نبود, توهم, خودکشی منصور تراژدی هيجان های حسی و عاطفی: "او را نوشته" تراژدی رنج خالق"مسعود نقره کار 
گفته اند خودکشی می تواند اوج خودخواهی آدمی باشداما خودکشی . و به همه آنهايی که به داالن سياه مرگ کشاندنش اعتراض کند, را نمی ساخت تا به همه ی آنچه

اعتراض شاعری , خودکشی منصور اعتراضی هولناک بود. و با ويرانی اش واقعه ای ماندگار و شگفت انگيز رقم زد, او با جنون خودکشی. منصور اينگونه نبود
 ."و کردند, تا هستی اش را ويران کنند, مهربان به بی مهری ها و به بی عدالتی هايی که حتی تا بن خانه اش ريشه دوانده بودند

 
 :او، با درد و دريغ سروده" درخت مهر" و ناصر کاخساز در سايه سار 

 
 ژرفای مهربانی را 

 بر شانه هايم 
 که بال های نگاه ات را بر آن می بستی 

 به عبث اندازه می گيرم 
 کبوتر نگاه ات ديگر 

 بر شانه هايم نمی نشيند 
 چرا نخواندی ام 

 !نازنين
 

جنبش "در صفوف رهبران نسل دوم و سوم . من؛ که در برساختن صليب رنج منصور، خود را مسئول و پاسخگو می شناسم. تسليت را، باشد اندکی آرام بگيرم
روشنفکری " تحقير"رويکرد مسلط در دستگاه رهبری، . توصيف کرد" روشنفکر"اند که به زحمت می توان آنان را –، تک و توک کسانی حضور داشته "فدائی

ی امتناعی است که از -، متوجه"منصور"ساليان است که رنج و اعتراض . اين تحقير بر انبان رنج منصور و منصورهای ما بسی افزود و افزوده است. بوده است
حبس "من الزم دانستم در اين يادداشت پژواکی از اين اعتراض باشم، زيرا تنها به قوت چنين پژواکی ما را توان آزادی از ! نگاه به خود و گفتگو با خود می گريزد

 .ای که انتظار انسان را می کشد فراهم خواهد بود-قله"* چگاد"هامان، ما را توانائی رسيدن به –و رهائی از رنج " گذشته
 

 ط –ج                                                                                                          
                                                                                                      ٢۴.٠٣.١٠  

 
 . ؛ اشاره به شعر منصور خاکسار است به عبارتی همسان از خانم دقيقيان"چگاد* "
 اخبار روز: منبع
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 ماه و پلنگ 
 بياد منصور خاکسار 

 امير مومبينی 
 
 

 بازچاپ شعر
 بياد منصور خاکسار

 که با رفتنش اندوه آفريد و
 با چگونه رفتنش حماسه و حيرت

 تا مگر دلقکان به يکی کشيده بدانند
 که حقارت از پيشگاه عظمت گريزان است

 
 
 

 تازد چو بادی روی دشت  عمر می
 زندگی پويان پی ی پايان به گشت

 فرصتی چندان نمانده تا سوار
 بگذراند مرکب از اين شام تار

 کشد مهميز او بر بام شب می
 آرد به لب ماه آبی آه می

 ماه اندر آسمان جويد پلنگ
 يابد به دره روی سنگ خويش می

 
 گويی آنجا در سراِب صبِح پاک

 ای بر شاخ تاک درخشد خوشه می
 سبز و خرم آن درخت آرزو

 در رگاِن خوشه جاری خوِن او
 چون ستاره روشن آن سوی سراب 

 تا که گيرد ره به سوی او شتاب
 

 ليک جايی بر مسيِر راِه تاک
 در کمين رخش بنشسته ُمغاک
 چشم رستم در جماِل روی ماه

 کشاند َمر شغادش سوی چاه می
 رستِم دستان دروِن چاِه کين 

 کشد زه را به رزم واپسين می
 تيِر جانش ميرود از تن برون

 بندد بروی آن فسون پلک می
 

 زندگی راهی است پايانش مغاک
 آن ُمغاک پنهان زير برگ تاک

 پشت سر چيزی به جز پندار نيست
 پيش رو جز آن سراِب تار چيست؟
 هست راهی، ُجز همی رفتن به پيش
 از برای جان، کشتن جسم خويش؟

 
 بادها را گوی عطرآگين شوند
 در مسير راه رايت بر کشند

 سپارد ره سواری تاجَور می
 اش خار، نی يک ذره زر نی به تاج
 پرداختند  اش تاج گل نرگسان

 از يکی شوريده، شيدا ساختند
 خود ِسُپرده دل به تيِغ تيِز نی

 خوِن دل در جاِم الله همچو می
 نوش نوشان، مست از خون خود است

 جام جان از زهر زيبايی پر است
 
 خروشد، آی زيباياِن دشت می

 با چنين عشقی که بر جانم گذشت
 رانم به پيش من بسی پر درد می
 مانم ز خويش با هر آن بدرود می
 ای از نور ماه کاشکی با شاخه

 جهاندم مرکب از پهناِی چاه می
 رسيدم پای تاک آرزو می
 شدم مست از شراب پاک او می

 شد از جانم ُبرون رنج رفتن می
 شد در فسون پس، فسانه محو می

 

 مغلوِب افعی ی تبعيد است ُگنجشِک مرگ 
 شد" تبعيدُکش"برای منصور خاکسار شاعری که 

 خسرو باقرپور

 
 همزاِد آدميزاد است

 با لباِس مندرسی بر تن
 همپای تو می دود

 با تو همسفر می شود
 پياله بر پياله ی تو می زند

 با تو مست ميکند
 به بستر که می روی

 کنار تو دراز کشيده ست
 تو می خوابی و

 بيدار است اين همراِه نارفيق
 .مرگ

 
 

 وه که اين دشنه ی زنگار خورده چه آرام است
 سنگين و سخت نيز

 چونان سنگزاِر پاِی باداِم کوهی
 و ناز و نازک هم هست
 چون تخِم ترِد کبوتر

 بر آشيانه ی باالِی بادام بن
 .مرگ

 
 

 تسليم اراده ات می شود اما
 به گاهی که با فراِغ بال می طلبيش

 و با ديدگانی باز
 آغوش به روش می گشايی

 !می آيد
 به هيئِت ُزُمخِت طنابی

 آويخته بر فراز هراس آلوِد يک صندلی ی قديمی
 يا در خلسه ی فرودی از بلندی ی باالِی يک پل
 و يا در طغياِن کبودی ی آرامبخشِِ بسته ی دارو

 .به گونه ات بوسه می زند
 رفيِق اختيار و آزادی است

 .مرگ
 
 

 و دريغ، درد، درد، دريغ
 به گاهی که در مغاِک تيره ی تبعيد مانده ای

 و دريافته ای
 ،در بياباِن ُمنکسِر اختياِر تبعيدی

 گنجشگکی است و
 مغلوِب افعی ی تبعيد است

  .مرگ


