
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد
ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 

هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 
حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم

ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  
با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد

جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 
آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 : تهيه و تنظيم
 شهال بهاردوست

 با سپاس از همکاری و همياری سايت اخبار روز
www.akhbar-rooz.com 

 پيش به سوي انتخابات آزاد
طرح چهار سوال  و اميد به پرداختن به آن از 

 جانب صاحب نظران
آيا طرح شعار انتخابات آزاد در   -1

چهارچوب قانون اساسي اين نظام امكان پذير 
است يا خير؟ نظر تان را در ممكن بودن يا 

 .توضيح دهيد نبودن
پيشبرد اين شعار در جامعه الزمه چه  -2

تحوالتي است راهكارهاي شما براي رسيدن به 
 انتخابات آزاد چيست؟

نقش نيروهاي مردد در جامعه بخصوص  -3
در مليتهاي مختلف چگونه است براي جذب 

آنها آيا الزم نمي بينيد كه تغييرات اساسي در 
قانون اساسي بايد بوجود بيايد و به خواستهاي 

آنان پرداخته و با وضع قوانين جديد به آن 
 رسميت بخشيد؟

آيا اپوزسيون در توان خود مي بيند كه  -4
مشتركا قانون اساسي بديلي را تا تشكيل 
  مجلس موسسان به جامعه پيشنهاد دهد ؟

 اشتغال؛ آرزويی که رويا شد 12
 محمد نوروزی

 ژنِ خودکشی 13
 مسعود نقره کار

 سرحلقه باند فساد، حامي بيت المال شد 14
  آرش معتمد

 ، رضا براهنيبخش دوم  -ساعدي، روايت ناتمام 
 اوديسه يا انه ئيد؟ : مجيد نفيسي  

 ناصر اطمينان، :  سروده  ها
 ترجمه از كردي به فارسي(قباد جلي زاده  

 )بابك صحرانورد  

اي انديشيده نشود ،سال  اگر چاره:خاتمي
 .هاي اجتماعي خواهد بود ،سال بحران 89

هنرمندان، روشنفكران و دانشگاهيان   سرگشاده   نامه
ايراني به دبير كل سازمان ملل متحد براي آزادي جعفر 

 پناهي، سينماگرِ ايراني 

 در مورد ايران  1+5نشست 
 !«بدون نتيجه«اما  »سازنده«مذاكراتي 

 به ياد آنكه هم صخره بود هم سايبان 
 استمرار آلودگي شديد آب در زندان 

 تا روز مجازات قاتل فرزندم ساكت نمي نشينم
 وضعيت جسمي نگران كننده ي بدرالسادات مفيدي 

 

 زنان نمي شكنند:زهرا رهنورد

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 درياچه ي اروميه ، بزرگترين 
 درياچه ي تشنه ي جهان

 حقوق بشر، افسار مهار استبداد

مصاحبه در حمايت از انتخابات و 
 !سخن عليه موسوي و كروبي
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 خبرها 

 .......امضاء ها

  :گروه نخست امضاء کننده گان

نويسنده و (، داريوش آشوری )کارگردان(، بهمن قبادی )کارگردان(شيرين نشاط 
، ماشااهللا آجودانی )آلمان –نويستده (، آرامش دوستدار )فرانسه -پژوهشگر

، رضا )کانادا -سردبير هفته نامه شهروند(، حسن زرهی )آلمان -نويسنده (
، مهرزاد )کانادا -استاد علوم سياسی (، رامين جهانبگلو )کانادا -نويسنده (براهنی 

 -استاد جامعه شناسی (، اکبر مهدی )آمريکا -استاد علوم سياسی (بروجردی 
) سحر. م(، محمد جاللی )کانادا -استاد علوم سياسی (، عطا هودشتيان )آمريکا

، )آهنگساز و موزيسين(، مجيد قديانی )کارگردان(، شجاع آذری )فرانسه -شاعر(
 -موزيسين، مدير فرهنگسرای پويا (، عباس بختياری )کارگردان(سپيده فارسی 

، شهال بهار دوست )کارگردان و بازيگر تئاتر(،  رضا جابر انصاری )پاريس
پزشک و ( ، مسعود عطايی )آلمان -شاعر –مشاور امور حقوقی و اجتماعی (

، کيوان مهجور )فرانسه –روانکاو ، پژوهشگر ( ، حسن مکارمی )آلمان  -شاعر 
، جمشيد اسدی )فرانسه  -استاد جامعه شناسی (جالل ايجادی )  کانادا -نقاش (
، )کانادا -کنشگر سياسی (، نادر زرکاری )فرانسه -استاد استراتژی اقتصادی (

استاد (، سعيد پيوندی )آمريکا -سياسی  گر تحليل و نويسنده( يزدی فانی رضا
گر سياسی  نويسنده و تحليل(، بابک امير خسروی )فرانسه –آموزش و پرورش 

، فرزين )آلمان  -گر سياسی  نويسنده و تحليل(، حسن شريعتمداری )فرانسه  -
پژوهشگر ارشد در (، امير حسين گنج بخش )آمريکا –جامعه شناس (وحدت 

استاد جامعه شناسی و مدير (،  آزاده کيان )آمريکا –انستيتوهای ملی بهداشت 
، مهرداد مشايخی )کانادا –استاد علوم سياسی (، سعيد رهنما )فرانسه –پژوهش 

، )آمريکا -خبرنگار  (فريبا داودی مهاجر  -،)آمريکا –استاد جامعه شناسی (
نويسنده و (، رضا سياوشی )فرانسه  -گر سياسی  نويسنده و تحليل(بيژن حکمت 

 )آمريکا  -کنشگر سياسی 

 

  :گروه دوم امضاء کننده گان

، کيانوش )انگلستان -سينماگر و استاد کارگردانی در دانشگاه(رضا عالمه زاده 
، )آمريکا –کنشگر سياسی (، کوروش سحاتی )آمريکا –کنشگر سياسی (سنجری 

 –کنشگر سياسی (، کامران کوهانلو )آمريکا –کنشگر سياسی (فواد پاشايی 
فعال ( ، دانش باقرپور )آمريکا - استاد جامعه شناسی(، محمود صدری، )آمريکا

کنشگر (، سيامک سلطانی )بلژيک –کنشگر سياسی(، علی صمد )آلمان -سياسی 
حسن نايب هاشم ) اتريش –استاد فلسفه (  ، اسفنديار طبری)بلژيک –سياسی 

کنشگر (، وهاب انصاری )اتريش -کنشگر سياسی و فعال حقوق بشر -پزشک (
، نيلوفر شميرانی )آلمان -کنشگر سياسی(، حسن جعفری )آلمان -سياسی

، علی پورنقوی )آلمان -کنشگر سياسی(، حبيب پرزين )آلمان -روانکاو اجتماعی(
کنشگر (، علی صمد )آلمان -کنشگر سياسی(، فرهاد فرجاد )کنشگر سياسی(

 – فعال حقوق بشر -روزنامه نگار( فريبا مرزبان   ،)بلژيک –سياسی 
، )بريتانيا –نويسنده (، محمد عبدی )کنشگر سياسی(، سيامک سلطانی )انگلستان

، )فرانسه –نويسنده (، رضا قاسمی )آلمان –خبرنگار و عکاس (اختر قاسمی 
، )کنشگر سياسی(، داريوش مجلسی )آلمان -تحليل گر سياسی( مهدی فتاپور

، منظر )فرانسه –شاعر (، ويدا فرهودی )اتريش  -کنشگر سياسی(مسعود فتحی 
 -شاعر و نويسنده (، جواد اسديان )دانمارک –روانکاو  نويسنده ،(حسينی 
پژوهشگر و فعال (حميد حميدی )  آلمان -کنشگر سياسی( ، رضا چرندابی )آلمان

مهرداد درويش پور    ،)آمريکا -نويسنده (مليحه تيره گل ) هلند –حقوق بشر 
، عباس )آمريکا –خبرنگار (، احمد باطبی )سوئد –استاد جامعه شناسی (

، مهران براتی )کنشگر سياسی(، بيژن مهر )آلمان -کنشگر سياسی (شيرازی 
 -شاعر(، مهرانگيز رساپور ) آلمان -دکتر در اقتصاد و تحليل گر سياسی(

  )انگلستان –سردبير واژه 

 

متن انگليسی نامه، به همراه تمام امضاء ها به التين، برای دبير کل سازمان 
 .ملل ارسال شده است

 هنرمندان، روشنفكران و دانشگاهيان ايراني   سرگشاده   نامه
 به دبير كل سازمان ملل متحد براي آزادي 

 جعفر پناهي، سينماگرِ ايراني 

 1389فروردين   19چهارشنبه 

 عالی جناب بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد

المللی است، با يورش  جعفر پناهی، سينماگر ايرانی که دارای شهرت بين
در يک مهمانی   ،ماموران مسلح جمهوری اسالمی به منزل وی  شبانه

دستگير شده و  بيش از يک ماه است که در بازداشت به سر  ،دوستانه
در ميان بازداشت شدگان محمد رسول ُاف، ديگر سينماگر  .برد می

های  فيلم. نيز در آن مهمانی حضور داشته و بازداشت شده است  ،ايرانی
های بين المللی در فرانسه، ايتاليا،  ی جوايزفستيوال  جعفر پناهی  برنده

خاطر  گفته شده است که دستگيری وی به   .و کانادا  بوده است ،آلمان
 .تصميم او برای ساختن فيلمی در رابطه با جنبش سبز در ايران است

اما دليل اصلی زندانی شدن وی پشتيبانی آشکار و پرشور وی از حق 
اين . المللی ست خواهی و آزادی خواهی مردم ايران در فستيوال های بين

هنرمند دليراز هرفرصتی برای رساندن پيام مردم ايران به جهانيان بهره 
ی داخلی و بين المللی را  دستگيری  پناهی واکنشهای گسترده. برده است

برانگيخته  و چهره های سرشناسی  چون فردريک ميتران، وزير 
فرهنگ فرانسه ، کن لوچ، کارگردان مشهور بريتانيايی، عباس 

ی ايرانی، شيرين عبادی، برنده جايزه صلح  کيارستمی، کارگردان برجسته
ی آلمان و فرانسه و برخی ديگر  نوبل، به همراه وزرای خارجه

به    ،های جهانی،  وبيش از پنجاه تن از سينماگران و منتقدان شخصيت
 .اند بازداشت بی دليل آقای پناهی اعتراض کرده و خواهان آزادی وی شده

 آقای دبيرکل

ايرانيان در برابر تقلب بزرگ دولت در   مردم جهان شاهد مقاومت گسترده
و تظاهرات و راهپيمائی  1388انتخابات رياست جمهوری در خرداد 

های عظيم و مسالمت آميز آنان برای آزادی انتخابات در ايران بوده اند  و 
شکل " جنبش سبز"ديده اند که اين حرکت دادخواهی مدنی، که به نام 

گرفت، چگونه با خشونِت نظاميان و شبه نظاميان دستگاه حاکم به خون 
کشيده شد و هزاران تن از تظاهرکنندگان به جرم ايستادگی در برابر ابقای 

زندانی و " رياست جمهوری"نيرنگ آميز محمود احمدی نژاد در مقام 
های جسمی و روانی، و تجاوز جنسی  از سوی  گرفتارآزارها و شکنجه
قوه قضائيه تعداد دستگير شدگان را تا امروز . مأموران حکومتی  شدند

 ،برخی دستگير شدگان  با اٌتهامات ساختگی. تن اعالم کرده است 4000
دانيد که  می. و بدون  داشتن  حق دفاع و وکيل ، به اعدام محکوم شده اند

ايران پس از چين بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان اعالم شده 
  است

با  ،ی اين نامه ما هنرمندان، روشنفکران و دانشگاهيان ايرانی امضاکننده
ويژه  به ،جلب توجه جناب عالی به تمامی ستمی که بر مردم ايران

با دريافت خبرهای بسيار نگران  ،در کشور ما می رود ،زندانيان سياسی
ی سالمت جسمی و روحی جعفر پناهی، از شما درخواست  کننده در باره

ی جهانی نسبت به اوضاع ناهنجار  کنيم  که با اعالم نگرانی جامعه می
از مقامات جمهوری اسالمی بخواهيد  که  ،سياسی و قضايی در ايران

 .آقای جعفر پناهی را هرچه زودتر آزاد کنند
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خواهرت را دستگير نکرده ايم و خواست که مرا به سلولم : بازجو گفت. است
ُخرد شده و از درون شکسته بودم زانوانم طاقت همان سه بار رفتن به . برگردانند

دو روز بعد پنجم مهر ماه باز احضار . دستشويی را نداشت خودم را می کشيدم
شدم ترسان و هراسان آماده شدم فکر می کردم که آن يکی شوهر خواهرم را 

نه : می خواهی با بچه هايت صحبت کنی؟ گفتم: بازجو گفت. نشانم خواهند داد
چه باليی سرش آورده ايد؟ حرفها را نمی فهميدم . فقط می خواهم مجتبی را ببينم

در ُاتاق کوچکی . فقط گريه کنان و تکرارکنان خواهان ديدن مجتبی بودم
روبروی ميزی فلزی نشسته بودم با چشم بند و چادر سفيِد زندان که گلهای ريزی 

صندلی پشت ميز خالی بود و يکی از ضلع های ميز به ديدار چسبيده بود . داشت
و در ضلع ديگر که قائم به ضلعی بود که من نشسته بودم صندلی خالی ديگری 

نفر و  ٨_ ١٠در چشم بهم زدنی ُاتاق ُپر شد از ماموران بيش از . قرار داشت
. مجتبی را روی صندلی نشاندند صندلی پشِت ميز همچنان و تا آخر خالی ماند
يکی از آنها از مجتبی خواست که به بانو بگو ما با تو کاری نداشته ايم و من 

گريه کنان می پرسيدم که خوبی؟ او با صدايی آرام و با لحنی کودکانه تکرار می 
شيدا آزاد : بازجو گفت. از من و بچه ها و شيدا پرسيد. گريه نکن گريه نکن: کرد

: من پرسيدم مجتبی کی دستگير شديد؟ گفت. شده و بانو هم بزودی آزاد خواهد شد
صدای عا از .تکرار کردم چی؟ شووررا و بازجو تصيح کرد عاشورا. شوراا

آنها به همراه آنا: مريخ و بچه کجا هستند؟ گفت: گفتم. گلوی مجتبی در نمی آمد
مجتبی . باز يکی ازآنها تکرار کرد که آنها آزاد می شوند. زندان هستند) مادرش(

مرتب از من و بچه ها و شيدا و شيرين می پرسيد اما صدايش از ته چاهی عميق 
آيا ترا می زنند؟ دمپايی . ما خوبيم تو به فکر خودت باش: گفتم. در می آمد

پالستيکی زندان را به پا داشت کف پاهايش سالم بود اما صدايش از ته گلو در 
ما با تو کاری نداشته ايم و : نمی آمد و آنها هم مرتب تکرار می کردند که بگو

چادر را جلوتر کشيدم و چشم بندم را باال زدم لباس . شالقی در کار نبوده است
زندان در باالی رانهايش جا بجا به خون آغشته بود به صورتش نگاه کردم گونه 

هايش از پشت چشم بند به حالت غير ارادی می پريد صورتش زرد رنگ بود 
انگار که سالها با بيماری العالجی دست و پنجه نرم کرده باشد، رگه هايی از 

پرسيدم چرا لباست خونی است؟ . موی سفيد در موهای شبق گونش نشسته بود
صدای فرياد برخاست که چرا چشم بندت را برداشتی و مرا از ُاتاق با عصبانيت 

هرگز فراموش نخواهم کرد که چگونه در طی دو روز مجتبی پير . بيرون کردند
 ؟؟؟........بر او چه گذشته بود؟ بر او چه رفته بود؟و. شد

من هنوز در زندان بودم که خواهرم ده روز پس از دستگيری بعنوان زنی بدکاره 
ی پزشکی تبريزبرده می شود و در  از زندان به بيمارستاِن وابسته به دانشکده

آنجا بالفاصله پس از زايمان به سلولی که دختر دو ساله و نيمه اش همراه با مادر 
 . مجتبی منتظرش بوده اند برگردانده می شود، و چند روز بعد آزاد می شوند

در زندان بود و فقط مدت خيلی  ١٣۶٨تا فروردين  ١٣۶۵مجتبی از مهر ماه 
بيشتر دوراِن زندانش را در زندان اطالعات . کوتاهی را در زندان تبريز گذراند

و در انفرادی گذراند و در تمام اين مدت برای مصاحبه تحت فشار روحی و 
در تماِم دورانی که در زندان اطالعات بود فقط دو بار . جسمی قرار داشت

خواهرم هر دو هفته يکبار از . خانواده اش توانستند با او مالقات داشته باشند
همين که پول يا وسيله ای برايش می فرستم : می گفت. اصفهان به تبريز می رفت

در يکی از اين رفت و آمد ها خواهرم . و تحويل می گيرند يعنی که او زنده است
مجتبی را فردا ساعت هشت صبح برای مالقات می آورند و : زنگ زد و گفت

گفته اند هر کس که بيايد می تواند مالقاتش کند اگر برايتان امکان دارد بچه ها را 
همه ما بار . بياوريد دختر کوچکش را که در زندان بدنيا آمده بود مجتبی نديده بود

سفر بستيم اما امکان نداشت که بتوانيم به موقع خودمان را بدر زندان برسانيم در 
يکی از توقف هابيِن راه مادرم برای راننده تعريف کرد که چرا ما با اين همه 

من خودم شما را دِم دِر : راننده گقت. ی کوچک برای رسيدن عجله داريم بچه
زندان پياده می کنم حتی اگر جريمه بشوم شما را به موقع ميرسانم و مسيرم را به 

ساعتی از هشت گذشته بود که مجتبی را آوردند اما در . در زندان تغيير می دهم
وقتی آمديم مجتبی شرح اين دوران را روی يک . تمام مدت ماموران ناظر بودند

تکه کاغذ نازکی که در يک فرصت مناسب به درون جيب مانتو خواهرم گذاشته 
گفته بود در تهران با حميد . بودشرح داده و گفته بود که بر او چه رفته است

منتظری روبرويش کرده بودند و نوشته بود که حميد شجاعانه با من روبرو شد و 
مجتبی از نظر اطالعاتی ما در تور بوده ايم اما بدان که ما برای آزادی و : گفت

مجتبی نوشته بود که هر از . عدالت اجتماعی مبارزه می کرديم ما جانی نبوده ايم
چندی برگه ای به او می دهند تا نظرش را بنويسد او نوشته بود که من پيوسته از 

عقايدم دفاع کرده ام و گفته ام ما برای آزادی، صلح و عدالت اجتماعی مبارزه 
در مورد . کرده ايمو اين مبارزه ای بر حق است و من هنوز به اين ها پای بندم

 فلسفه و دين هم نظرم را همانگونه که بوده نوشته ام و نوشته بود که مدتها 
 

  ”مجتبی مطلع سراب“
 به ياد آنكه هم صخره بود هم سايبان 

  .پيشکش به خواهرم مريخ با عشق و دردی مشترک
 بانو صابری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چشم بندم را که بر می دارم روبرويم مجتبی را می بينم روی صندلی نشسته • 

لباس آبی زندان را به تن دارد کش چشم بند بر روی . است پشتش به من است
باور . سرش را ارام تکان ميدهد. موهای شالل و مشکيش گلويم را می فشارد

 . ...هيسسس: قبل از آن که بخود آيم بازجو می گويد. نمی کنم
 
 .پيشکش به خواهرم مريخ با عشق و دردی مشترک●  

 
 دندان من ز خشم سوده می شود 

 آشوب می شود دل من، درد ميکشم
 با صد هزار زخم که در پيکرم مراست

 دريا درون سينه من جوش می زند
 :فرياد ميزنم

 !ای قحبگاِن نان به پليدی خور دروغ
 .دشنام ميدهم به شما با تمام جان

 !قی ميکنم بروی شما از صميم قلب
 جان، سفره سگان گرسنه 

 تن، وصله پوش زخم
 چون ساحلی جدا شده دريايش از کنار

 در گرگ و ميش صبح
 .تابم تب آوريده و خوابم نمی برد

 
 “زنده ياد سياوش کسرايی”

 
است از ساعات ) انجمن توحيد(در کميته مشترک سابق ١٣۶۵اوايل مهر ماه 

ُاتاق ها و سر تا سر راهرو و . بازجويی گذشته است با اين حال احضار می شوم
پله های ساختمان بازجويی خلوت است و سکوت حکم فرمايی می کند همانطور 
: که با چشم بند منتظر ايستاده ام صدای نجواگونه بازجو را می شنوم که می گويد

با تکان دادن . فهميدی؟ عباس را هم آورده اند. هر چه ديدی صدايت در نمی آيد
صدای نجواگونه از من می خواهد که کمی جلوتر بروم و . سر می فهمانم که باشد
خيلی آرام و با پچ پچ نزديک گوشم و با . می ايستم .بعد می گويد توقف کنم

. متحير و مبهوتم. بچرخ: حرکت انگشتانش که درست زير بينيم گرفته می گويد
چشم بندت را : صدای پچ پچ می گويد. روبروی دری باز قرار دارم. می چرخم

چشم بندم را که بر می دارم روبرويم مجتبی را می بينم روی صندلی .بردار
لباس آبی زندان را بتن دارد کش چشم بند بر . نشسته است پشتش به من است

روی موهای شالل و مشکيش گلويم را می فشارد سرش را ارام تکان ميدهد باور 
 .هيسسس: نمی کنم قبل از آن که بخود آيم بازجو می گويد

بياد نمی آورم که چگونه دستهايم در دستان عباس گره می خورد و در آغوِش او 
بازجوها به من گفته . آرام و بی صدا پس از ماه ها در خود می شکنم. وا می روم

که هر دو تا شوهران خواهرت را دستگير کرده ايم و آنها را به تو نشان : بودند
ی من دروغ می  باور نمی کردم و فکر می کردم برای شکستن روحيه. می دهيم
پنجشنبه آينده آن : گيج و مبهوت به ُاتاِق ديگر برده شدم و بازجو گفت. گويند

تازه بچه هايم را از من تحويل گرفته بودند و . شوهر خواهرت را خواهی ديد
می خواهی با خانواده ات صحبت : بازجو گفت. گفته بودند به مادرم می سپارند

نمی توانی از کجا بدانم که دستگيری مجتبی را نخواهی : گفت. بله: کنی؟ گفتم
 گفت؟ از خواهرم پرسيدم و اين که او ُنه ماه باردار است، چه بر سرش آمده 
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 حقوق بشر، افسار مهار استبداد
 نويس  عارف نادری، وبالگ

 

 

 

 

 

 
ای که اگرچه در اواسط  به نوعی از انواع قرن حقوق بشر است مسئله ٢١قرن 
، چارچوبش تعيين و اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد آن را ٢٠ی  سده

ی سوم است که در  امضاء نمودند، ليکن به صورت پراکتيک در آغاز هزاره
ای حساس برای  ی جهانی به عنوان مسئله المللی و افکار عمومی جامعه سطح بين

ای که حتی کشورهای  مقوله. گردد مردم و چالشی جدی برای حکومتها مطرح می
کند برای گريز از عواقب دامنگير آن، مفهوم حقوق بشر  اسالمی را نيز ناچار می

ی تأکيد بر نسبيت فرهنگی را در مقابل حقوق جهانشمول بشر،  اسالمی و حربه
 .مطرح نمايند

تواند حداقل به طور آشکار حقوق بشر را  امروزه هيچ ديکتاتور و قدرتی نمی
بنابراين شاهد آنيم که جمهوری اسالمی با  .انکار کند و مدعی مقابله با آن باشد

ی جهانی  اش در بياننامه وجود عدم اعتقاد به استقالل انسان و حقوق مشخصه
شورای حقوق ”های مرتبط با آن، متقاضی عضويت در  حقوق بشر و کنوانسيون
ی حقوق بشر نيز  به عبارتی ديگر در حوزه. است“ بشر سازمان ملل متحد

 .رقابتی دشوار و نابرابر در ميان ناقضان و مدافعان اين حقوق وجود دارد

ی منافع اقتصادی و سياسی بر موازين انسانی و  متأسفانه تاکنون به علت سلطه
انگاری  ی حقوق بشر به نوعی مماشات و سهل ی جهانی در زمينه اخالقی، جامعه

به خرج داده و آماده نبوده است وظايف و مسئوليتهای خويش را در حمايت و 
ترويج فرهنگ حقوق بشری و همچنين موضعگيری و مقابله با متجاوزان اين 

ی حقوق بشر در  اما با وجود تمامی اين موارد، تمرکز بر مسئله. حقوق تقبل کند
تواند يکی از ابزارهای قوی و  کشورهای غيردمکراتيک بخصوص ايران، می

های مؤثر برای رويارويی با استبداد و ايجاد شفافيت، يعنی افشای جنايت  مکانيسم
 .های بسته باشد در جامعه

طلب و جبار، چندين  های اقتدار نشينی کردن به رژيم برای براندازی يا عقب
تحريم نظامی، تحريم اقتصادی، تحريم سياسی، : مکانيسم مبارزه که عبارتند از

ی نقض  ی مسلحانه، مقاومت مدنی و در دستور کار قرار دادن مسئله مبارزه
ی کنونی اپوزسيون کرد و  از سوی ديگر در مرحله. حقوق بشر، وجود دارد

بخش کثيری از اپوزسيون سراسری ايران در داخل و خارج کشور نيز بر اين 
ی  ورزند که الزم است پالتفرم عملکرد ما در ايران آينده، بيانيه نکته تأکيد می

گردد که در داخل  دهی باعث می اين اهميت. جهانی حقوق بشر باشد
المللی نيز  محوری به جای احساس سياسی گسترش يابد و در سطح بين انديشه

برای مثال، در آخرين اجالس شورای . آوايی مبارزاتی شکل گيرد نوعی از هم
ی   ، تالش مشترک همه)ماه بهمن ٢۶ـ٢٨(حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو 

اشان، تا حد  نيروهای مدنی و سياسی با وجود اختالف در ديدگاه سياسی
ای مؤثر  ضربه. چشمگيری ميدان مانور هيئت نمايندگان رژيم را محدود ساخت

اش به فعاالن و سازمانهای    های هماهنگ و گسترده که جمهوری اسالمی با يورش
ارتش سايبری ”حقوق بشری در اواسط و اواخر اسفندماه و معرفی آنها به عنوان 

CIA”  اتهام بسيار سنگين ديگر، عصبانيت و نگرانی  ١٠و متهم کردن آنان به
 .خود را در اين باره آشکار ساخت

يکی از ابعاد مهم ديگر در اين ميان، اين است که امروز افکار جهانی و حتی 
اند که پايان دادن به  نظر رسيده ، به اين اتفاق)دولت ٧٠حداقل (برخی از دولتها 
ی حقوق بشر در ايران، موضعگيری جديتر و مکانيسم و استراتژی  نقض گسترده

همچنانکه کشورهای بريتانيا و فرانسه  .تر و مؤثرتر را نياز دارد تر، محکم شفاف
های  المللی در خصوص خشونت تحقيق بين”:در اجالس ژنو درخواست نمودند، 

 .تواند استارتی برای شروع اين پروسه باشد می“ پس از انتخابات

در پايان به خواهرم خطاب کرده بود . کتابهای مطهری را داده بودند که بخواند
که سيمای تو هميشه بعنواِن زنی صبور، فداکارکه چتِر حمايتش پيوسته باالی 

خواسته . سرم بوده و زنی که همواره می خواسته ام در خاطرم نقش بسته است
 .بود که هر چه پيش آمد بياد بياور که من هرگز از عقايدم رو برنگرداندم

دانشجوی رشته . در سراب به دنيا آمد ١٣٣٢مجتبی مطلع سراب، در دی ماه 
پزشکی دانشگاه اصفهان بود و با تيم های مخفی چريکهای فدايی خلق در ارتباط 

در اصفهان توسط گشت خيابانی ساواک در حالی که  ١٣۵۵مجتبی در سال . بود
يک ساک دستی ُپر از اعالميه ها و کتاب های چريکهای فدايی خلق را حمل می 

مجتبی از اعتراف به اين که . کرد دستگير و بالفاصله به زير شکنجه برده شد
ساک از اوست امتناع کرد و گفته بود که ساک را يافته و قبل از اين که از 

او نتوانسته بود به علت دستگيری برای . محتوياتش مطلع شود دستگير شده است
قرار فردايش عالمت سالمت را بزند با اين همه رفيِق چريک بر سر قرارش 

حاضر شده بود و اگر مجتبی اطالعاتش را داده بود يک يا دو تيم مخفی در 
مجتبی عليرغم انکارش تا مقطع انقالب يعنی تا . اصفهان ضربه می خوردند

در زندان اصفهان دوران پنج ساله محکوميتش را می گذراند و با انقالب  ١٣۵٧
بعد از انقالب همچنان در اصفهان عضو کميته . توسط مردم از زندان آزاد شد

همراه با  ١٣۶٢بود و در سال ) اکثريت(ايالتی سازمان فداييان خلق ايران 
خانواده به کار مخفی ادامه داد و در گروه مرکزی همراه با طهماسب و حميد 
منتظری مسئوليت و تدارکات گروه را بهعده داشت و نقش بسيار فعالی را ايفا 

او مسئوليت تشکيالت مخفی آذربايجان  ١٣۶۵در مقطع دستگيری در سال . کرد
اعدام  ١٣۶٨فروردين  ٢١دستگير و در  ١٣۶۵او دوم مهرماه . را بعهده داشت

آخرين مالقات . در تمام مدت مالقاتها يک تواب او را همراهی می کرد. شد
ُارديبهشت  ١٣بود و پس از آن تا  ١٣۶٨فروردين  ١۶خواهرم مريخ با همسرش 

هر وقت خواهرم برای اطالع از وضعيت و يا مالقات شوهرش می رفت جوابی 
در آخرين بار خواهرم وقتی که نصرتی رئيس زندان با ماشينش از . نمی گرفت

زندان بيرون می آمده جلوی ماشين دراز می کشد و می گويد يا خبری از شوهرم 
به من بده يا از روی بدِن من رد شو که نصرتی از او می خواهد که برادر 

بزرِگ مجتبی بيايد خواهرم با برادِر شوهرش در سراب تماس می گيرد و فردا 
وقتی که مراجعه می کنند برادرش را می برند و در برگشت او به زِن مجتبی و 

در قبرستان وادی رحمت تبريز شماره قبر . مادرش خبر اغدام مجتبی را می دهد
به ما دادند و در نيمه راِه تبريز به سراب برادرش گواهی فوت صادر شده از 

ی مريخ نگاه  دفتر وادی رحمت تبريز را يه ما نشان داد چشماِن از حدقه در آمده
مرا به روی نوشته ها کشاند بعد از مشخصات مجتبی در مقابل پزشک معالج يا 

دادسرای انقالب و در مقابل علت فوت يا بيماری : بيمارستان نوشته شده بود
 .دار آويختگی: نوشته شده بود

ی  در سالگرد اعدام مجتبی از طرف خانواده همسرش آگهی فوتی در روزنامه
کيهان چاپ شد همراه با مشخصات قطعه و تاريخ و ساعاتی که آنها در آنجا 

پس از مدت کوتاهی چند نفر با ماشين می آيند و می گويند که آگهی . مراسم دارند
را خوانده و از دوستاِن مجتبی هستند و آنها می گويند اگر مقاومت مجتبی و عدم 
همکاريش نبود آنها معلوم نبود که چه سرنوشتی داشتند، اما حاال هر کدام آنها بر 

. سر خانه و زندگيشان هستندو اين را مديون پايمردی و مفاومت مجتبی هستند
. مجتبی شجاعانه زندان دو رژيم را تجربه کرد و از هر دو آنها سرافراز گذشت

 . يادش و نامش همواره گرامی باد
 

Banoo_saberi@yahoo.com  
 

 اخبار روز: منبع
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 درياچه ي اروميه ، بزرگترين درياچه ي تشنه ي جهان
 محمد رضا هينت

های بهاری، سيزدهم فروردين  بر اساس تقويم کنونی و نيز سنت : تبريز سسی
 "هر سال به عنوان 

مردم معتقدند که اين روز بايد در بيرون از خانه و . شود شناخته می" روز طبيعت
. در دامن زيبای طبيعت گذرانده شود تا سالی پر نشاط و خرم به ارمغان آيد

دهند که اين روز را در کنار دريا، درياچه و يا رودخانه  بيشتر مردم ترجيح می
  .که در عين حال سمبل پاکی، روشنی و ادامه حيات است، سپری کنند

های  ای از مردم به سواحل دريای خزر و سواحل آب به همين دليل، در ايران عده
های محلی  ای نيز به سواحل درياچه اروميه و يا رودخانه جنوبی کشور و عده

 . پردازند سفر کرده و به تفريح می
ترديد يکی از مناطقی در ايران که همه ساله در تعطيالت نوروزی و ايام  بی

باشد، درياچه  تابستان ميزبان هزاران شهروند از داخل و خارج از کشور می
زيبای اروميه است که بر اساس تقسيمات کشوری ايران بين دو استان آذربايجان 

شرقی و آذربايجان غربی واقع شده، بزرگترين درياچه داخلی اين کشور و دومين 
 . نام گرفته است" عروس آذربايجان"حق  شور جهان می باشد و به درياچٔه آب

محيطی،  های منحصر به فرد خود از نظر زيست اين درياچه که با ويژگی
ترين  ترين و معروف های طبيعی و نيز بُعد تاريخی يکی از مهم زيبايی
به همين دليل، . آيد، اکنون با خطر نابودی روبروست های جهان بشمار می درياچه

در سيزدهم فروردين ماه امسال با ابتکار تيم فوتبال تراکتورسازی تبريز عده 
شماری از مردم منطقه و طرفداران حفاظت از محيط زيست در ساحل درياچه  بی

اروميه جمع شدند تا خطر نابودی اين موهبت طبيعی را به گوش جهانيان رسانده 
ها را وادار و تشويق کنند تا برای نجات درياچه  و مسئولين ذيربط و اکولوژيست

 . ريزی نمايند های فوری و قابل اجرايی طرح اروميه پروژه
درياچه اروميه که امروزه با خطر جدی خشک شدن و نابودی روبروست، حدود 

نيز به عنوان  ١٣۵۴م گرديده و از سال  شده اعال سال پيش منطقه حفاظت ۴٠
. المللی جهان در سايت رامسر به ثبت رسيده است های بين ب ترين تاال يكی از مهم

گاه بيوسفری ايران است که در يونسکو ثبت  ذخيره 9اين درياچه همچنين يکی از 
 . گرديده است

تقريبًا تمامی کارشناسان محيط زيست بر اين باورند که اگر اقدامی سريع و جدی 
انجام نگيرد، درياچه اروميه به زودی خشک شده و سرنوشتی مانند درياچه آرال 

 . پيدا خواهد کرد
رفت، عليرغم  های مهم جهان به شمار می درياچه آرال نيز که يکی از درياچه
های نه چندان صحيح مسئولين  ها و پروژه هشدار کارشناسان، در نتيجه طرح

وقت شوروی، پس از شصت سال برای هميشه نابود شد و يک فاجعه بزرگ 
 1950در سال . محيطی در حاشيه درياچه آرال به وقوع پيوست انسانی و زيست

خروشچف دبيرکل حزب کمونيست و رهبر وقت شوروی دستور داد مسير آب 
ريخت،  که همواره به درياچه آرال می" سيردريا"و " آمودريا"های  رودخانه

علت چنين تصميمی اين بود که خروشچف قصد داشت اراضی . تغيير داده شود
چرا که به . ميليون هكتار افزايش دهد ۵/٧ميليون به  ۵/٣زير کشت پنبه را از 

شد و در  نظر او، پنبه يک کاالی مهم استراتژيک برای شوروی محسوب می
 . واقع طالی سفيد بود

در  1980در نتيجه اين سياست نادرست، آب ورودی به درياچه آرال در سال 
درصد تقليل يافت  ٧٠دهم آاهش و وسعت درياچه نيز تا  به يك ۵٠مقايسه با دهه 

دو بندر موينياق در ازبكستان و . آيلومتر از هر طرف پسروی آرد ١٠٠و 
ت در اين دو بندر به  صنعت شيال. آرالسك در قزاقستان خشك و متروك شدند

هزار شغل از بين رفت و همه آرزوهای دولتمردان سابق شوروی با  ۶٠همراه 
 . نابودی مزارع پنبه همانجا دفن شد

هزار آيلومتر مربع بر  ٣۶با خشك شدن درياچه آرال بستری از نمك به وسعت 
ها و سموم  آش های شن و نمك آه حامل غبارهای سمی آفت توفان. جای ماند

های پوستی و ريوی را  های تنفسی و سرطان آشاورزی بودند، انواع بيماری
مت  بر اساس گزارش يونسكو در اين منطقه، سال. برای مردم به ارمغان آورد

زنان باردار به علت آيفيت بد آب آشاميدنی همچنان رو به وخامت است و 
اآنون يكی  به طوری آه اين منطقه هم. آيند الخلقه به دنيا می نوزادان مرده و ناقص

   . ترين ميزان مرگ و ميرهای نوزادان در جهان را داراست از باال
دهد که خشک  سرنوشت تلخ درياچه آرال و نتايج حاصل از آن به خوبی نشان می

. تر به بار آورد تر و تلخ ای به مراتب بزرگ تواند فاجعه شدن درياچه اروميه می
های منحصر به فردی است که درياچه آرال  چرا که درياچه اروميه دارای ويژگی

 . اش فاقد آن بود فوق العاده  عليرغم اهميت

گويند، جنبش  الملل می  همچنين آنگونه که کارشناسان امور حقوق بين
خواهی ايران الزم است در موازات استراتژی افشاگری، انتشار اخبار  دموکراسی
در اين راستا، . بخشی، به سمت پيشبرد استراتژی دادخواهی حرکت کند و آگاهی

بار محکوميت جمهوری اسالمی به علت نقض حقوق بشر در سازمان ملل  ٢٨
البته شرط . تواند مستمسک و استنادی مناسب برای چنين اقدامی باشد متحد می

ی  مهم در اينجا آنست که اپوزيسيون بتواند نقض حقوق بشر و بخصوص مسئله
ای که ايران از  مسئله. ی اتمی ايران نمايند جنايت عليه بشريت را جايگزين مسئله

ی جهان و حتی بخشی از افکار عمومی داخلی را  نمودن آن، همه  طريق برجسته
نيز به بيراهه کشانده است تا بحران انسانی و عدم وجود دموکراسی در ايران 

شايد فکر کردن به راهکاری اينچنين با مدنظر قرار  .مورد توجه قرار نگيرد
المللی کيفری را قبول نکرده  دادن اين موضوع که ايران عضويت در ديوان بين

المللی را  است، امری غيرممکن باشد، يا چنين بپنداريم که رژيم تصميمات بين
 .گوش خواهد انداخت پشت

های جمعی و افکار عمومی  گيری از رسانه ليکن تجربه حقوقی و سياسی و بهره
همچنانکه . تواند نتايج ارزشمند و غيرقابل انتظاری را در پی داشته باشد می

ی رژيم به عنوان  دادگاه ميکونوس به غير از شناساندن مقامات عاليرتبه
 .تروريست، همزمان باعث کاهش ميزان ترور ايرانيان در خارج از کشور شد
ی  از منظر حقوق بشر، اگر چه در ايران روند نقض حقوق بشر، حداقل در دهه

خردادماه تا کنون از حالت نقض عادی حقوق بشر خارج و ٢٢و همچنين از  ۶٠
گردد، اما  به علت سيستماتيک بودنش به عنوان جنايت عليه بشريت محسوب می

المللی تا به امروز نيز جمهوری  ای ملی و حمايتی بين به علت عدم وجود اراده
بخشی از اين  .اسالمی رودرروی بحرانی واقعی در اين حوزه نشده است

گردد که نيروهای مدنی و سياسی ما  ها و خألهايی برمی کاری به وجود شکاف کم
آميز بخشی از  به علت پراکندگی مبارزاتشان از همديگر و حتی نگرش تبعيض

ی نقض حقوق بشر در ميان ملتهای تحت ستم ايران،  آنها به نسبت مسئله
نخست؛ عدم وجود يک سازمان غيردولتی معتبر که  .اند آن را پر کنند نتوانسته

دوم؛ عدم  .دارای جايگاه مشورتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باشد
وجود تيم حقوقی مشترکی که مدارک و اسناد مربوط به جنايات رژيم را 

 .آوری و آرشيو نمايد جمع

سوم؛ عدم وجود تيم سياسی مشترکی برای امور ديپلماسی و البيگری در سطح 
های حقوقی،  چهارم؛ عدم استفاده مناسب و به موقع از ظرفيت .المللی بين

برداشتن گامی اينچنينی  .… المللی و ی بين ای، تشکيالتی، نهادها و جامعه رسانه
کند و  ی تاريخی مردم ايران را فعال و تقويت می از سويی آگاهی حقوقی و حافظه

ای که هم برای جنبش  مقوله .شود از سوی ديگر باعث کشف حقيقت می
خواهی دارای اهميت خاص خويش است و هم عالوه بر ايجاد فشار  دموکراسی

المللی به  ی بين سياسی، بحران مشروعيت را برای قدرت سرکوبگر در عرصه
با مدنظر قرار دادن ارزشهای انسانی در دنيای امروز ـ ضمن  .بار خواهد آورد

اذعان به تأثيرات بيش از حد منافع اقتصادی و سياسی در نزد دولتها ـ، الزم 
ی حقوق بشر به عنوان  است نيروهای مدنی و سياسی ملتهای ايران از مسئله
 .مکانيسمی مؤثر و استراتژيی ضروری استفاده نمايند

ی اتخاذ تحريم سياسی عليه زمامداران رژيم و  دهنده تواند ياری ای که می مسئله
باعث جلوگيری از فروش دستگاههای شنود و جاسوسی، ادوات نظامی مربوط 

. اندرکاران نقض حقوق بشر شود المللی دست به سرکوب معترضان و پيگرد بين
طلبد که در سال  ی کنونی می ی اين موراد، ضرورت و نياز مرحله مهمتر از همه

المللی  ی بين  جديد ضمن اهتمام و توجه به بسترهای مناسب فراهم شده در عرصه
ی جنايات  توان پرونده برای مجازات ايران، بکوشيم و بدانيم که چگونه می

جمهوری اسالمی را به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد و از آنجا به ديوان 
 .المللی کيفری روانه کرد بين
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ساعتگرد است، اما پل شهيد آالنتري  چرخش آب درياچه اروميه به صورت پاد
آيلومتر  3/2آيلومتر و از سمت شرق حدود  12آه از سمت غرب حدود 

اين پل در يكي از آمترين . خاآريزي شده مانع چرخش طبيعي آب است
هاي گلوگاهي درياچه اروميه احداث شده و در واقع مانند يك طناب بر  فاصله

 . گردن اين درياچه چرخش آب را خفه آرده است
 15آنچه که قابل تأمل است اينست که روند خشک شدن درياچه اروميه تقريبا از 

سال پيش آغاز شده و از همان موقع کارشناسان امور زيست محيطی نسبت به 
باشد، هشدار  سازی نيز يکی از مهمترين عوامل آن می  خطرات اين روند که سد

چای  نيز سد مخزنی قلعه 1387اما عليرغم اين هشدارها در سال . اند داده
برداری قرار گرفت که اگرچه از نظر اشتغال و تأمين  شير مورد بهره عجب

بخشی از آب مورد نياز منطقه فوايدی داشت، اما متأسفانه روند خشک شدن 
 . درياچه اروميه را نيز تسريع بخشيد

کميسيون حقوق بشر اسالمی نيز با اشاره به نابودی  7زاده دبير منطقه  کاظم
افزايش ميزان شوري آب : گويد هاي زيستي درياچه اروميه می بسياري از ويژگي

، مرگ و مير )گرم در ليتر 340(درياچه اروميه و رسيدن آن به حد فوق اشباع 
پرندگان در نتيجه رسوب نمك بر روي بال و پر و بدن آنها و نهايتا عدم قدرت 

جابجايي و تغذيه، مختل شدن امور تردد شناورهاي دريايي و عدم آارايي 
هاي احداث شده در سواحل رشكان، گلمانخانه و جزاير اشك و آبودان،  اسكله

هزار هكتار خصوصا در  150زار به ميزان حداقل  پديدار شدن زمينهای شوره
گانه پارك  نواحی پست اطراف درياچه و سواحل جزاير، چسبيده شدن جزاير نه

به سواحل جنوبي درياچه ) هاي مهم پرندگان مهاجر محل زادآوري گونه(ملی 
، آاهش جمعيت و عدم )پديدار شدن ارتباط خشكي جزاير فوق با سواحل(

، آاهش مهاجرت )پليكان سفيد و فالمينگو(زادآوري پرندگان مهم ساآن درياچه 
پرندگان به زيستگاه پارك ملي درياچه اروميه، آاهش شديد توليد سيست آرتميا 

هاي ضخيم نمكي در آف و بستر  در درياچه و بلوري شدن نمك و تشكيل اليه
 . درياچه مهمترين مشكالت آنوني اين درياچه است

های آماری و اظهارات مقامات مسئولين و کارشناسان  همانطوری که از داده
درياچه بزرگ  20محيط زيست نيز پيداست، درياچه اروميه به مثابه يکی از 

باشد، با  جهان که زيستگاه بسياری از جانداران آبی، دوزيست و نيز پرندگان می
ترديد در صورت عدم پيشگيری از آن، يک  خطر نابودی مواجه است که بی

کارشناسان هشدار می دهند که . فاجعه بزرگ زيستی در منطقه بوجود خواهد آمد
ميزان نمک موجود در درياچه اروميه به بيش از ميزان نمک موجود در 

کارشناسان هشدار می دهند که در صورت ادامه اين . رسيده است" بحرالميت"
روند در دراز مدت، کوير نمکی مشابه کوير نمک نيمه شرقی ايران در شمال 

خيزترين اراضی می باشد ايجاد خواهد شد و در  غرب اين کشور که جزو حاصل
نتيجه مهاجرت بخش عظيمی از مردم منطقه به ديگر نقاط را در پی خواهد 

 . داشت
با اينحال آگاهی و حساسيت قابل تحسين مردم منطقه به اهميت حياتی درياچه و 

تواند انگيزه خوبی برای مسئولين و  خطرات ناشی از خشک شدن آن، می
های  های حفاظت از محيط زيست فراهم سازد تا شايد با ارائه پروژه سازمان

 .تی آر تی / علمی و عملی درياچه زيبای اروميه از خطر نابودی رهايی يابد
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نشينی آب،  زارهای حاصل از عقب ای شوره در صورت وقوع چنين حادثه
های اطراف  ها و نواحی مسکونی و آبادی های کشاورزی، مزارع، ساختمان زمين

 . به لحاظ زيستی تهديد خواهد شد
های سلماس، اروميه، تبريز، آذرشهر، مراغه، مياندوآب، مهاباد، نقده،  دشت

ترين مناطق فعاليت کشاورزی و دامداری هستند،  پيرانشهر و اشنويه که از مهم
همگی اطراف اين درياچه قرار دارند و با خشک شدن آن آسيب جدی خواهند ديد 

خيز اين منطقه به کوير نمک تبديل  های حاصل ای نه چندان دور زمين و در آينده
 . خواهند شد

کارشناسان محيط زيست داليل متفاوتی را برای روند خشک شدن درياچه اروميه 
توان مجموع اين داليل را علت اصلی پسروی آب درياچه  شمارند که می بر می
 . شمرد

عامل مهم در  3"دکتر اسماعيل کهرم کارشناس محيط زيست معتقد است که 
زمينه خشک شدن درياچه اروميه موثر بوده و همين سه عامل باعث گرديده که 

سد  40يکی از اين داليل بنا کردن بيش از . درياچه اروميه رو به نابودی برود
عامل بعدی احداث بزرگراه . بدون در نظر گرفتن حق آبه برای اين درياچه بود

شهيد کالنتری در عرض درياچه بود که گردش آب را در درياچه اروميه متوقف 
کرد و ديگری وقوع خشکسالی در ايران باعث شد که اين درياچه رو به نابودی 

 ." برود
زمانی که هنوز هيچ سدی روی اين درياچه ساخته نشده بود، : "گويد کهرم می

اما اکنون اين رقم . شد ميليارد متر مکعب آب به درون اين درياچه وارد می 5/5
ميليارد متر مکعب رسيده و اين به معنی وقوع يک فاجعه  1به کمتر از 

درصد از آب هر سدی که روی درياچه اروميه  30اگر . محيطی است زيست
اند را به داخل اين درياچه بريزند، شايد بتوان از نابودی کامل آن جلوگيری  زده
 ." کرد
درصد  20شرقی است و  درصد وسعت درياچه اروميه در محدوده آذربايجان 61

های  کننده درياچه در اين استان واقع شده و بقيه از استان های تغذيه آب روان
 . شود غربی و کردستان تامين می آذربايجان

به دليل : گويد شرقی می بيوک رييسی، مدير کل حفاظت محيط زيست آذربايجان
غرب به شرق بودن مسير وزش باد در منطقه، در صورت خشک شدن درياچه 

 . بيند شهر تبريز می شرقی و به ويژه کالن اروميه بيشترين آسيب را آذربايجان
غربی نيز در يک  نژاد، مديرکل حفاظت محيط زيست آذربايجان حسين عباس

گرم در ليتر  340ميزان شوری آب درياچه اروميه به : "گفتگوی مطبوعاتی گفت
زار تبديل کرده  هزار هکتار از سطح درياچه اروميه را به شوره 250رسيده و 

 ." است
تا  200آاهش مداوم آب درياچه و افزايش ميزان نمك موجب شده در حال حاضر 

. زار تبديل شود های اطراف درياچه اروميه به شوره هزار هکتار از زمين 250
اما اگر اين روند همچنان ادامه يابد و درياچه اروميه خشك شود، مشكالت آن تنها 

ميليارد تن نمك در درياچه، پس  8دليل وجود  گريبانگير اروميه نخواهد بود و به
زمينی، تمامی  از خشك شدن، با وزيدن بادهای فصلی و جريانهای سطحی يا زير

. شود زار تبديل می های آذربايجان و چند استان همجوار آن به شوره اراضی استان
در اين صورت حتی ممكن است دامنه تأثيرات پخش اين مقدار نمك به اراضی 

ناپذيری وارد آند و در دراز مدت، بخش  آشورهای اطراف نيز خسارات جبران
 . بزرگی از خاورميانه را تحت تأثير خود قرار دهد

هزار هکتار در حال  570نژاد، سطح آب پاک درياچه با وسعت  به گفته عباس
 ." متر پايين تر از سطح اکولوژيکی آن در شرايط عادی است 5/2حاضر 

ها فاضالب خود  به دليل عدم وجود سيستم فاضالب صنعتی، بسياری از کارخانه
کنند و اين درياچه از شرق و غرب در  را به سوی درياچه اروميه هدايت می

محمد درويش کارشناس محيط زيست . محيطی قرار دارد معرض تهديدات زيست
های  ريختن فاضالب کارخانه نمک صنعتی شهر مراغه که حجم پساب: "گويد می

متر مکعب در ثانيه است، قطعا فرايند نابودی کامل درياچه  20آن بيش از 
 . اروميه را فراهم خواهد ساخت

گذر بر روی درياچه اروميه نيز يکی از عوامل مهمی است که  احداث پل ميان
دکتر اسماعيل کهرم استاد . حيات درياچه اروميه را به مخاطره انداخته است

ها مانند بدن انسان که سيستم گردش خون دارد،  درياچه: گويد محيط زيست می
گردش آب، اکسيژن و غذا را به نقاط مختلف درياچه . سيستم گردش آب دارند

گذر در درياچه اروميه اختالل ايجاد و آن را بيمار  ما با ايجاد ميان. برد می
 . ايم کرده

در سراسر آمريکا قطار و : گويد های مختلف در جهان می کهرم با اشاره به نمونه
کنند، اما هيچکس کوه را درون  ها عبور می ها و درياچه ها از روی تاالب اتومبيل

های متعدد اين عمل را  آنها با استفاده از ستون. درياچه يا تاالب نريخته است
 . اند انجام داده
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ترين مقاله خود که به طور اختصاصی در اختيار جرس قرار گرفته است 
،مقاومت زنان زندانی را ستايش می کند و به بازجوهايشان پيام می دهد که شما 

 نمی توانيد زنان را بشکنيد 
 

  زنان نمی شکنند
زندان برای زنان گلستان می شود ، هنگامی که آنان را در آتش خشمشان و در 

 .حريقی انسانيت سوز گرفتار می کنند
زندان برای زنان ، آسمان آبی و شفاف پرواز می شود ، هنگامی که آنان را در 

 . قفس تنگ دخمه ها زير مهميزبازجويی ها تازيانه می زنيد
زندان برای زنان ، سکوی سرافرازی می شود ، هنگامی که آنان را با فحش ها 
 . و اهانت ها و بی اعتبار کردن مبارزات حق طلبانه مردم ايران، تحقير می کنيد
زندان برای زنان ، قلبی سرشار از قداست می شود ، هنگامی که حرمت های 

  . زنانه آنان را می شکنيد
زندان برای زنان باغی سرشار از شکوفه ها و پرندگان عاشق پرواز می شود ، 

 . هنگامی که صدا را در حلقوم آنان می شکنيد
زندان برای زنان منظره ای زيبا ست ، در ساحل دريايی آرام هنگامی که با قصد 

  .تنها کردنشان ، آنان را از دريای جمعيت جدا می کنيد
آيا مهسا امر آبادی ، ژيال بنی يعقوب ،مريم ضيا ،ليال و سارا توسلی ،تارا 

سپهری فر ، و آذر منصوری و صدها زن ديگر را شکستيد ؟ آيا زنان زندانی 
 گمنام را توانستيد خرد کنيد ؟ 

چه بيهوده و چه خيال پردازانه فکر می کنيد هنگامه شهيدی ، شيوا نظرآهاری، 
بدرالسادات مفيدی ، مهديه گلرو،عاطفه نبوی ، بهاره هدايت و زنان اقوام و 

قوميت ها و اقليت ها و ديگر زنان سلحشور را در اين ايام بهاری با ابتکارات 
 . حقير خودتان ، با اجبار به مصاحبه يا اعتراف ، از جنبش سبز خواهيد شکست

  . اما بدانيد زنان نمی شکنند
چون به حقانيت راه سبز آزادی و دموکراسی که مردان و زنان ايرانی دل به آن 

  . سپرده اند ، ايمان دارند
  

هاي  ،سال بحران 89اي انديشيده نشود ،سال  اگر چاره:خاتمي
 .اجتماعي خواهد بود

 است 56اصل طاليی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، اصل 
 
 
 
 
 
 
  

 : جرس 
سيد محمد خاتمی با اشاره به مبانی جمهوری اسالمی و جريان اصالحات، تاکيد 

 .خواهان براندازی نظام نيستيم و خواست ما حفظ نظام است: کرد
دولت اصالحات در ديدار با گروهی از دانشجويان دانشگاه  به گزارش ايلنا، رئيس

: تهران بر تالش برای خروج از فضای فعلي تاکيد کرد و اظهار داشت
هاست تفکر غلطی به دنبال قطب بندی جامعه است، تفکری که يک طرف  مدت

 .دهد را يکسره خوب و طرف ديگر را برانداز جلوه می
ها در  وی با بيان اينکه متاسفيم که شاهد غلبه اين ادبيات و زدن انواع تهمت

وقتی فضا بسته شد و دلسوزان يا : فضای تبليغاتی رسمی جامعه هستيم، افزود
  رسد، جامعه به سمت رسانه توانند صحبت کنند و يا صدايشان به جايی نمی نمی

کنند و در نتيجه شاهد نوعی آشفتگی و  های بيگانه گرايش پيدا می شايعه و رسانه
 .هرج و مرج خواهيم بود

های من اين بوده و هست که  خاتمي با خاطرنشان ساختن اينکه يکی از دغدغه
های فکری و عملياتی آن چيست؟چه استراتژی و  اصالحاتی که بيان شد چارچوب

بدليل اينکه در : کند؟ گفت راهبردی برای امور دارد؟ و چگونه به مسائل نگاه می
هر کسی از ظن خود شد "اصالحات پراکندگی وجود داشت و به قول معروف 

، تالش بنده نظم و ترتيب دادن و تعيين چارچوب مشخصی برای "يار من
نظر داشتم  با همين هدف هم جلسات مشخصی با دوستان صاحب .اصالحات بود

 ديروز، امروزو "بندی کار به عنوان اصول موضوعه اصالحات با نام  و جمع

استمرار آلودگي شديد آب در زندان خطر شيوع بيماري ها را 
 افزايش داده است، فعالين حقوق بشر و دمكراسي

 
از روز " فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران"بنابه گزارشات رسيده به 

گذشته آب نوشيدنی زندانيان در زندان گوهردشت کرج دچار آلودگی شديد و بوع 
اين مسئله باعث شدت .متعفنی ميدهد و چندين ساعت پی در پی قطع بوده است

 .يافتن نگرانيها نسبت به شيوع بيماريهای خطرناک شده است
فروردين ماه آب نوشيدنی زندانيان در زندان گوهردشت کرج  ١٨روز چهارشنبه 

پس از چند ساعت قطع بودند هنگامی که مجددا وصل می شود دچار آلودگی 
زندانيان . شديد و بوی بسيار بدی می داد و بيشتر به آب فضالب شباهت داشت

گفته می شود که تعدادی .بی دفاع و در بند ناچار به نوشيدن اين آب آلوده هستند
از زندانيان در اثر نوشيدن آب آلوده دچار ناراحتيهای گوارشی شده اند و 

 .عوارضی مانند اسهال ،حالت تهوع،سر درد و بی حالی را در پی داشته است
آب مصرفی زندانيان در زندان گوهردشت کرج از چاههای حفر شده تامين می 

در هفته های . شود و زندانيان از آب تصفيه شده سيستم شهری محروم هستند
اخير فاضالب زندان به آب چاههای مصرفی زندانيان نشت کرده است و اين 

زندانيان همچنين به دليل قطع مستمر و .مسئله چندين هفته است که ادامه دارد
سرد بودن آب امکان استحمام از آنها گرفته شده است و اين مسئله باعث شيوع 

 .بيماريهای پوستی در ميان آنها شده است
عليرغم گذشت چند هفته از آلودگی شديد و قطع مستمر آب ولی تا به حال برای 

اين مشکل در تمامی . رفع اين مشکل هيچ اقدامی صورت گرفته نشده است
تراکم زياد بندهای زندان گوهردشت . بندهای زندان گوهردشت کرج ادامه دارد

خطر شيوع . که گاها تا چند برابر ظرفيت معمول خود زندانی در آن جای داده اند
از طرفی ديگر همزمان با .بيماری جان زندانيان را مورد تهديد قرار داده است

آلوده شدن و قطع آب در سطح زندان ، آب معدنی و ساير نوشيدنيها موجود در 
فروشگاه زندان جمع آوری می شود و زندانيان امکان تهيه و تامين نوشيدنی 

 .مورد نياز خود را ندارند
عمال غير قابل  ۶از طرفی ديگر مدتهاست که اکثر سرويسهای بهداشتی بند 

سالنهای اين بند که بصورت چند طبق و باالی همديگر قرار .استفاده می باشند
آب دفع شده زندانيان که در طبقات باال می باشند بر روی سرويسهای که .دارند

بطوری که زندانيان طبقات پايين که . در طبقات پاين قرار دارند نشت می کند
قصد استفاد از سرويسهای بهداشتی را دارند بايد کيسه پالستيکی بر روی خود 

در حال حاضر .شرايط بهداشتی بندها بشدت آلوده است. بکشند تا خيس نشوند
نفر  ۶٠٠تعدادی از سرويسها بهداشتی عمال غير قابل استفاده هستند و بيش از 

  . سرويس بهداشتی استفاد کنند ۴الی  ٣بايد از 
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،نسبت به شيوع بيماريهای خطرناک 

بخاطر آلودگی شديد آب و قطع مستمر آن که جان زندانيان را در معرض خطر 
جدی قرار داده هشدار ميدهد و از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و 
سازمانهای مدافع حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به 

 .جنايتهای سيستماتيک و سازمان يافته عليه زندانيان در ايران است
 

 زنان نمي شكنند
 زهرا رهنورد 

 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
زهرا رهنورد را با بيش از سی سال فعاليت آزاديخواهی و دمکراسی طلبانه می 

قلم او ،نقاشی ها و مجسمه هايش حکايتی است از هنرمندی دردمند اما .شناسيم 
شجاع که نمی تواند لحظه ای بی اعتنا نسبت به سرنوشت انسانها زندگی کند 

،جنبش سبز حيات مجدد و بهار ايران است که رهنورد را به تکاپويی شديدتر در 
او اين روزها نبردی بی امان را برای .دفاع از حقوق انسان ها کشانده است 

 او در تازه .آزادی همه زندانيان سياسی بويژه زندان زندانی آغاز کرده است 
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 .حق بازخواست دارند
فرمايد، وظيفه شماست  می) ع(امام علی: جمهور سابق کشورمان ادامه داد رئيس

فرمايد حق والی بر مردم اين است  که انتقاد کنيد، اين خيلی مساله مهمی است؛ می
اگر جهان امروز به اين اصل مهم .که مردم در پنهان چنين او را نصيحت کنند

رسيده است که آزادی انديشه و انتقاد حق شهروندان است، امام علی آن را حق 
توانند امور را نقد کنند بلکه  داند و وظيفه مردم؛ يعنی مردم نه تنها می والی می

ای برای مردم داشته  موظف به نقد آن هستند و اين نقد هم نبايد هيچگونه هزينه
دار بود  توان دين نسل امروز بداند، می: خاتمی خطاب به جوانان گفت  .باشد

وحکومت سازگار با دين داشت، درعين حال انسان حرمت، آزادی، پيشرفت و 
های دنيای امروز  تواند بسياری از نقص علم داشته باشد و اتفاقا اين حکومت می

رئيس بنياد باران با بيان اينکه رعايت معيار اسالمی در  .را نداشته باشد
اگر فضا بازتر باشد :حکومت، اخالقی بودن و عدالت آن است، اظهار داشت

 .تری را مطرح کرد توان مطالب تازه راجع به همه مسائل می
خاتمی در بخش ديگری از سخنانش، به انتقاد شديد از رواج دروغ و تهمت در 

های  ای که تريبون امروز شاهد هستيم که رسما عده: کشور پرداخت و گفت
اند و هر نسبتی  را در پيش گرفته" استراتژی دروغ"رسمی هم در دست آنهاست 

ها معيارهای  دهند، آيا اين را به ياران امام و دلسوزان اين نظام و انقالب می
 اسالمی است؟

کنيم،  جمهور سابق کشورمان با بيان اينکه همه ما از اسالم و نظام دفاع می رئيس
های نادرست است و جز اين نيست و هر  اگر گفته شود نظام همين روش: افزود

شود که  اش اين می کس فکر روشن دارد با انواع اتهامات کنار زده شود، نتيجه
 !خواهيم گويند اگر نظام اين است ما نمی نسل جوان و ديگران می

و قانون اساسی را ) ره(طلبان نظام، انقالب، راه امام اصالح:وی تصريح کرد
قبول دارند و قانون اساسی مبنای عمل آنهاست و معتقدند همه اصول آن بايد و به 

به گفته خاتمی، اصالحات به دنبال تحقق اهداف اصيل انقالب   .درسی اجرا شود
است که درخواست های تاريخی ملت متبلور بود و معتقد است اگر اشکاالتی هم 

 .در اين مسير وجود دارد، در درون همين نظام اصالح شود
االن هم معتقدم برای گذر از اين دوران هيچ :دولت اصالحات تصريح کرد  رئيس

 .راهی جز اصالحات با آن قرائتی که بيان شده است وجود ندارد
موقعيت کشور بعد از انتخابات بد است و «:به گزارش پارلمان نيوز، وی افزود

ملت هزينه بسيار بااليی در اين ايام پرداخته است، عواقب مديريت موجود در 
های  ،سال بحران 89ای انديشيده نشود ،سال  واگر چاره  جامعه مطلوب نيست
 .اجتماعی خواهد بود

اگر همه دست به دست هم دهيم، دولت به قانون تن : رئيس بنياد باران تاکيد کرد
 .دهد و مجلس قوی عمل کند، شايد جلوی بحران را بتوان گرفت

سيدمحمد خاتمی با بيان اينکه ما خواهان براندازی نظام نيستيم و خواست ما حفظ 
بايد کشور از فضای فعلي خارج شود، بايد به سمت : نظام است، توصيه کرد
ها و مطالبات مردم پشت نشود و همچنين آزادی  آرامش رفت، به خواست

زندانيان و آزادی فضا و انتخابات تامين گردد که در صورت تحقق اين موارد 
 .کشور از اين فضا خارج خواهد شد

 

اعتصاب غذاي كانون  صنفي معلمان  در بازداشتگاه زندان 
 اوين

اعتصاب غذای بهشتی، در اعتراض به شرايط ناگوار معلمان بازداشتی، منجمله 
 .رسول بداقی، محمد داوری و هاشم خواستار صورت گرفته است

بنا به گزارش ارگان خبری فعاالن حقوق بشر در ايران، محمود بهشتی  :کلمه
فروردين ماه،  ١٨لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، از بامداد چهارشنبه 

 .دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است
به گزارش هرانا، اعتصاب غذای بهشتی، در اعتراض به شرايط ناگوار معلمان 
بازداشتی، منجمله رسول بداقی، محمد داوری و هاشم خواستار صورت گرفته 

 .است
اين گزارش خاطرنشان می سازد در آستانه چهاردهمين روِز اعتصاب غذای 

رسول بداقی از مسئوالن سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، در زندان 
 .اوين، محمود بهشتی نيز با اعتصاب غذای کامل خويش، به او پيوسته است

الزم به ذکر است کانون صنفی معلمان ايران، در دوران اصالحات و در سال 
 .تأسيس شد و توسط وزارت کشوِر وقت، مجوز و امکانات دريافت نمود ٧٨

اين نهاِد مدنی طی چند سال اخير همانند نهادهای مدنی و غير دولتی ديگر، تحت 
فشار و مخاطرات گوناگون و تعطيلی قرار گرفته و تعدادی از اعضای آن اکنون 

  .در بازداشت به سر می برند

به عالوه مطالبی که در چهار جلسه . چاپ شد"فردای ايران در آينه اصالحات 
بيان کرديم به نظر من مطالعه آن جزوه و آن مطالب به خصوص برای جوانان 

 .مفيد است
: رئيس جمهور سابق آشورمان سپس درباره وضعيت فعلی کشور، اظهار داشت

کنيم، ايران را دوست داريم وايران برايمان ارزشمند  ما در ايران زندگی می
ای به نام انقالب رخ داده که به نظرم از حوادث و وقايع  در ايران حادثه. است

ها و کارهای اشتباهی که به  اما متاسفانه رفتارها، روش. مهم تاريخ بشری است
گيرد ممکن است اين ذهنيت را برای دوستان جوان ما ايجاد  نام نظام صورت می

 کند که اصل انقالب برای چه بود؟
بر اثر اين اشتباهات و رفتارها، برخی که سوءنيت هم ندارند و : وی ادامه داد

تواند و نبايد در عرصه حيات اجتماعی بيايد  گويند دين نمی دارهم هستند، می دين
 .و رفتارهای اجتماعی را تعيين کند

خاتمی با بيان اينکه بايد انديشه را نقد کرد، نه اينکه به راحتی هر تهمتی را به 
برداشت ما اين است که دين در عرصه حيات :هر فردی زد، اظهار داشت

 .اجتماعی هم نظر دارد و هم دخالت
ها و تمدنها، دموکراسی و آزادی را از  المللی گفتگوی فرهنگ رئيس موسسه بين

ها توطئه  اينکه بگوييم غربی: دستاوردهای بسيار بزرگ بشر خواند و گفت
اند و دموکراسی را در مقابل دين آوردند و االن هم هر کس صحبت از  کرده

زند،  های جاسوسی را می زده است و حرف سازمان دموکراسی می کند غرب
 !توان در دنيا زد ترين حرفی است که می ساده انديشانه و مغرضانه

ها و  ها و ويران های گزاف و جنگ بشر پس از پرداخت هزينه: وی يادآور شد
بندی رسيده است که انسانها صاحب حق هستند و بايد  ها، به اين جمع دری دربه

 .ها هم بايد از متن جامعه برخيزند آزاد باشند و حکومت
ها موجودات فراقانونی و دارای  رئيس دولت اصالحات با تاکيد بر اينکه حکومت

آيند و مردم  اختيارات تام نيستند، بلکه تابع مردم هستند، توسط مردم روی کار می
در انقالب اسالمی آنچه بسيار مهم بود اين بود : گذارند، تصريح کرد کنارشان می

تواند  توانند سازگار با هم باشند، بلکه دين می ساالری نه تنها می که دين و مردم
 .پشتوانه استوار مردم ساالری باشد

وی با بيان اينکه آزادی و دين وقتی در مقابل هم قرار بگيرند هر دو زيان 
شود و هم  اين دو اگر با هم باشند، هم آزادی تلطيف می: بينند، اظهار داشت می

 .کند دين از تصلب نجات پيدا می
کند و دين بايد جوابگو باشد و در نتيجه تفکر دينی؛ مثل  آزادی از دين سئوال می

هر تفکر ديگری که در فضای آزاد باشد خود را لحظه به لحظه تقويت و اصالح 
 .کند می

دين حقيقتی دارد که : رئيس بنياد باران با طرح اين سوال که دين چيست؟ افزود
 قدسی و مطلق است، ولی تصوری که ما انسانها از دين داريم متعلق به ما است، 

آيد چرا که يک امر  بايد دين را بفهميم؛اگر اين فهم مقدس شد مشکل پيش می
دار بايد  ايد، تالش فکری و نظری شيعه دين بستری نسبی را مطلق و مقدس کرده

 .نزديکی لحظه به لحظه به آن حقيقت قدسی باشد
گوييم آزادی انديشه، يعنی برداشتی که شما از دين داريد  وقتی می: وی تاکيد کرد

های منطقی دائما فکر دينی، پويايی  قابل بحث است و در نتيجه در اثر بحث
 .کند خودش را پيدا می

جمهور سابق کشورمان مسئله مهم ديگر را اين دانست که اگر واقعا معتقد  رئيس
بايست جوابگوی نيازهای  به حضور دين در عرصه زندگی هستيم، اين دين می

شود و تصريح  های انسان متفاوت می انسان باشد و در طول زمان نيازها و سئوال
ها در قرون گذشته جواب  ها و نيازهای انسان دين نبايد فقط بتواند به سئوال :کرد

کند و چه بسا پاسخ ها با نيازها و  بگويد، انسان امروز با انسان ديروز فرق می
زمان و مکان به   مساله: وی يادآور شد  .پرسش های امروز تناسب نداشته باشد

عنوان دو عنصر تعيين کننده در اجتهاد که امام فرمودند، بسيار بنيادی و مهم 
های امام بعد از ايشان مورد غفلت قرار گرفت و  است که مثل بسياری از انديشه

ها بحث نشد و بيشتر به همان ظواهر و تعصباتی که وجود داشت و  در اين زمينه
 .ای که در جامعه وجود دارد پرداخته شد های عوامانه مرزبندی

معتقدم امروز در شرق و غرب عالم انسان به بلوغی رسيده : خاتمی تاکيد کرد
های استبدادی را که فقط از باال ديکته کنند و  است که ديگر امکان ندارد حکومت

 .از پايين اطاعت بشود بپذيرد
به گفته خاتمی اين دستاورد بسيار بزرگی است که انسان فهميده است حق دارد و 

به همين دليل است که می گوئيم اصل طاليی قانون اساسی جمهوری اسالمی 
 .است 56ايران، اصل 
اين نوع نظام يعنی حق با مردم است، : گفت" جمهوری اسالمی"وی در تبيين 

آورند، مردم بايد آزادی داشته باشند و حکومت  مردم حکومت را سر کار می
 کنند، ارکان حکومت بايد مستقيم و غير مستقيم متکی به اراده مردم باشد و مردم 
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  آقای موسوی و آقای کروبی هم جوابی ندادند؟
ما با آنها ديدار داشتيم و تمام قضايا را توضيح داديم اما مدارک مربوط به اين 

آقای کروبی از ما خواستند نامه پزشکی قانونی و تمام . مساله همراهمان نبود
مدارک موجود را برای کميته ای که ايشان و آقای موسوی برای پی گيری آسيب 
ديدگان بعد از انتخابات تشکيل داده بودند و آقای دکتر بهشتی رئيس اين کميته بود 

ما هم همه مدارک را فرستاديم اما دقيقا يک روز بعد از رسيدن مدارک . بفرستيم
  .ما، به اين کميته حمله کردند و تمام مدارک و اسناد کميته را با خود بردند

  
. اعالم کرده بوديد که پسرتان بعد از اصابت گلوله، مفقود شده بود شما پيشتر 

گويا شاهدان عينی تيرخوردن کيانوش، در اين زمينه توضيحاتی به شما داده 
  ممکن است در اين زمينه توضيح دهيد؟. بودند

خرداد شرکت کرده اما بعد از  25کيانوش به اتفاق دوستان خودش در تجمع 
وقتی تير می خورد کسانی . شلوغی و ازدحام جمعيت از دوستانش جدا شده بود

که شاهد بودند بعد از مدتی ما را پيدا کردند و گفتند که کيانوش را نمی شناختند و 
يعنی وقتی کيانوش از . او بعد از اصابت گلوله، خودش را معرفی کرده است

پهلو تير ميخورد می افتد و مردم به کمک او می آيند و او را جابجا ميکنند، او 
اين شاهدان می گفتند که کيانوش تا قبل از اينکه سوار . اسم خود را می گويد

آمبوالنس شود و از محل دور شود فقط يک تير در ناحيه پهلو خورده بود و 
وضعيتش چنان نبود که منجر به مرگ شود بلکه سرحال بود و با آنان حرف 

ميزد اما از زمانی که او را به همراه چند نفر ديگر که آنها نيز تير خورده بودند 
  .با آمبوالنس از آنجا می برند ديگر هيچ کسی خبر ندارد چه اتفاقی افتاده است

  
اما وقتی شما پيکر کيانوش را ديديد جای دو گلوله بر پيکر او وجود داشت؛ 

  درست است؟
تير جسد کيانوش را از روی عکس هايی که نشانمان دادند شناسايی  3بله ما روز 

چهره اش به شدت تغيير کرده بود و دهانش پر از خون بود و باور . کرديم
تير ماه  4نميکرديم کيانوش است تا اينکه نامه رويت جسد راگرفتيم و پيکر او را 

در حاليکه شاهدان عينی گفته بودند فقط يک تير به پهلوی کيانوش خورده . ديديم
بود که او را سوار آمبوالنس برده اند اما در پيکر پسرم جای دو گلوله بود که 

کالبد شکافی هم شده بود و تمام . گلوله دوم به پايين گردن او اصابت کرده بود
  .لباس هايش را برداشته بودند

  
  در گواهی پزشکی قانونی، چه علتی برای فوت کيانوش ذکر شده بود؟

در گواهی پزشکی قانونی علت مرگ را اصابت گلوله نوشته بودند اما همانطور 
که در نامه به رئيس قوه قضائيه هم نوشته بوديم تنها نوشته بودند اصابت گلوله و 

هيچ توضيحی نداده بودند که اسلحه از چه نوعی بوده و گلوله ها هر دو از يک 
ما در اين زمينه حتی به   .جنس بوده يا اينکه کيانوش چه روزی در گذشته است

قاضی پرونده نيز اعتراض کرديم و توضيح خواستيم اما تنها جوابی که به ما 
دادند اين بود که فقط در حد همان گواهی پزشکی قانونی اطالع دارند و چيز 

  .ديگری نميدانند
  

آيا اين . خانم آسا، بعد از شهادت کيانوش، فرزند ديگر شما نيز بازداشت شد
بازداشت در راستای تحت فشار قرار دادن خانواده شما برای سکوت صورت 

  گرفت يا علت ديگری داشت؟
از . کامران، برای پی گيری شکايت ما به طور مداوم در تهران رفت آمد داشت

آذر در دانشگاه علم و صنعت که کيانوش  16ما دعوت شده بود در مراسم 
چون خيلی ها به مناسبت روز . دانشجوی آن بود به صورت نمادين شرکت کنيم

دانشجو، سر خاک پسرم می آمدند، من نتوانستم تهران بروم و کامران به 
نمايندگی از ما و با تاج گلی رفت که در مقابل در دانشگاه لباس شخصی ها 

سراغ او می روند و می گويند که از پليس امنيت هستند و او نبايد وارد دانشگاه 
کامران هم موضوع را . شود، چون دانشجويان با حضور او تحريک می شوند

توضيح ميدهد که تاج گل را به نمايندگی از ما قرار است در يکی از کالس های 
به او می گويند سوار ماشين آنها شود تا به اتفاق هم وارد . درس کيانوش بگذارد

کامران هم عليرغم ميل باطنی اش می پذيرد . دانشگاه شوند و تاج گل را بگذارد
اما تا سوار می شود او را بازداشت می کنند و به پليس امينيت می برند و با توجه 
به نوع بازجويی ها و مسائلی که مطرح کرده اند هدفشان از بازداشت تحت فشار 

  .قرار دادن کامران و خانواده ما بوده است
  

  بازجويی های ايو به چه صورتی بوده و چه مسائلی مطرح شده بود؟
يک بچه مرا کشته بودند و از بچه ديگرم می پرسيدند که چرا کيانوش در تجمع 

 يعنی به جای اينکه در خصوص کشته شدن کيانوش به ما پاسخ ! شرکت کرده

 :مادر کيانوش آسا در مصاحبه با روز
 تا روز مجازات قاتل فرزندم ساكت نمي نشينم

 روزآنالين -فرشته قاضی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25مادر کيانوش آسا، دانشجوی دانشگاه علم و صنعت که در تجمع ميليونی 
خواهان پاسخ گويی " روز"خرداد مورد اصابت گلوله قرار گرفت در مصاحبه با 
  .مسئوالن و معرفی آمران و عامالن قتل فرزندش شد

کيانوش آسا، نقاش، کاريکاتوريست، نوازنده و دانشجوی شيمی دانشگاه علم و 
خرداد پس از اينکه مورد اصابت گلوله قرار  25صنعت تهران بود که روز 

روز بعد خانواده او، پيکر او را در سردخانه پزشکی  9گرفت مفقود شد و 
  .قانونی شناسايی کردند

ماهه گذشته بارها مورد تهديد قرار گرفته اند تاکيد  9خانواده کيانوش آسا که طی 
فشارها بر . دارند که تا معرفی و مجازات قاتل فرزندشان از پای نخواهند نشست

اين خانواده تا بدانجا پيش رفت که برادر او بازداشت شد و و دو ماه را در زندان 
  .گذراند

انتشار تصويری از فاطمه فالح، مادر کيانوش آسا که در يک دست عکس فرزند 
شهيد و در دست ديگر عکس پسر در بندش را در دست داشت، واکنش های 

 :گفته بود که" روز"اين مادر رنج ديده، همان زمان به . بسياری به دنبال داشت
من  .کنند طور رفتار مى هاى مردم اين ها خودشان بچه ندارند که با بچه مگر اين"

خاک باشد و اين يکى کنج   ام در سينه مادر چه گناهى کرده ام که بايد يک بچه
  ."زندان

 25اکنون کامران با قرار کفالت آزاد شده اما خانم فالح هنوز شهادت کيانوش 
از تهديدها، فشارها، شهادت کيانوش آسا و " روز"او با . ساله را باور ندارد

  .سخن گفته است  بازداشت و بازجويی های کامران آسا
  

اين . خانم فالح، شما در شکايتی خواهان معرفی قاتل فرزندتان شده بوديد
  شکايت چه شد و پی گيری هايتان چه نتيجه ای داشته است؟

. دو بار از دادسرای جنايی ما را احضار کردند. هيچ جوابی تاکنون به ما نداده اند
رفتيم و پرسيدند که خواسته شما چيست؟ گفتيم ما ميخواهيم آمران و عامالن قتل 

 25از طرفی ما مطمئن هستيم که کيانوش، روز . پسرم معرفی و مجازات شود
خرداد او را تحويل پزشکی قانونی داده اند و در  29خرداد تير خورده اما 

ما " تحويل جسد توسط افراد ناشناس"گزارش پزشکی قانونی نوشته شده که 
روز پسرم کجا بوده و در چه شرايطی قرار داشته و  4ميخواهيم روشن شود اين 

  .کی کشته شده است
  

  پرونده شکايت شما در داد سرای جنايی تهران است؟
در ابتدا بله در اين دادسرا بود اما مدتی است که ارجاع داده اند به اداره آگاهی و 

  .می گويند چون پرونده قتل است آگاهی بايد رسيدگی کند
  

شما قبال در نامه ای به رئيس قوه قضائيه خواستار روشن شدن چگونگی کشته 
آيا از دفتر رئيس قوه قضائيه و يا از جانب ايشان . شدن فرزندتان شده بوديد

  پاسخی به نامه شما داده شد؟
ما اين نامه را همزمان با رئيس قوه قضائيه به جاهای مختلفی فرستاديم از جمله 

کميته رسيدگی به حوادث بعد از انتخابات که از سوی مجلس تشکيل شده بود، 
رئيس مجلس شورای اسالمی، نمايندگان کرمانشاه در مجلس، رئيس دانشگاه علم 
و صنعت و همچنين آقايان موسوی و کروبی، اما هيچ پاسخ و واکنشی از سوی 

رئيس قوه قضائيه که در اصل ايشان مورد خطاب ما بودند، نديديم و هيچ توجهی 
از ميان تمام اين ارگان ها و افرادی که نامه را برايشان . به درخواست ما نشد

فرستاديم فقط دفتر آقای علی الريجانی، به ما جواب داد که آن هم نوشته بود نامه 
  .را به دادستانی تهران ارجاع داده است
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 1389فروردين  ماه    20

 وضعيت جسمي نگران كننده ي بدرالسادات مفيدي  
 
 
 
 

 
  :کلمه

خانواده بدرالسادات مفيدی دبير زندانی انجمن صنفی روزنامه نگاران، صبح 
 .پنجشنبه توانستند با وی به صورت کابينی مالقات کنند

به گفته ی اعضای خانواده، در اين ديدار در حضور مامور زندان صورت 
گرفت، وضعيت جسمی اين روزنامه نگار بسيار نگران کننده بود و از درد زياد 
 .قلبی شکايت می کرد و همچنين لرزش دست و تکان های سرش محسوس بود

مسعود آقايی،همسرخانم مفيدی  »تا آزادی روزنامه نگاران زندانی«به گزارش 
گفته است که قصد دارد روز شنبه برای فراهم کردن امکان مالقات پزشک قلب 

 .همسرش با وی به دادستانی مراجعه کند
بدرالسادات مفيدی ،چهارشنبه شب گذشته در تماس تلفنی با خانواده اش ،بعد از 

به من گفته اند دخترانت “ يک سالم و احوالپرسی کوتاه ،مکررا اظهار داشته که 
و اين نکته را در طول مالقات هم بارها خطاب به خانواده اش “ مصاحبه نکنند

 .تکرار کرده است
اين روزنامه نگار و دبير انجمن صنفی مطبوعات يک روز بعد از درگيری های 

روز عاشورا به همراه همسرش بازداشت شد و همچنان در زندان اوين به سر 
 .می برد

 
 

 !مصاحبه در حمايت از انتخابات و سخن عليه موسوي و كروبي
 

 :کلمه
در حالی که هنوز ديدارهای نوروزی احزاب و گروههای سياسی با زندانيان 

سياسی ادامه دارد، بازجويان تعدادی از زندانيان را برای مصاحبه بر عليه 
در اين تماس های مکرر از آنان .موسوی و کروبی تحت فشار قرار داده اند

خواسته شده ضمن تاييد نتايج انتخابات، صحت دادگاهها و عدم فشار به زندانيان 
اين فشارها در حالی است که بسياری از آزادگان .در زندان ها را تاييد نمايند

 .جنبش سبز موظفند هر چند روز برای تمديد دوره مرخصی اقدام نمايند
بازجويان با تماس های مکرر، تعدادی از زندانيان را برای مصاحبه جهت :کلمه

 .تاييد و صحت دادگاهها تحت فشار قرار داده اند
به گزارش وب سايت جرس در حالی که هنوز ديدارهای نوروزی احزاب و 

گروههای سياسی با زندانيان سياسی ادامه دارد، بازجويان تعدادی از زندانيان را 
 .برای مصاحبه بر عليه موسوی و کروبی تحت فشار قرار داده اند

در اين تماس های مکرر از آنان خواسته شده ضمن تاييد نتايج انتخابات، صحت 
 .دادگاهها و عدم فشار به زندانيان در زندان ها را تاييد نمايند

اين فشارها در حالی است که بسياری از آزادگان جنبش سبز موظفند هر چند 
 .روز برای تمديد دوره مرخصی اقدام نمايند

بازجويان طی تماس های مکرر با برخی از افراد تنها شرط تمديد مرخصی افراد 
 .را مصاحبه و نقد جنبش سبز و اعالم برائت از رهبران آن اعالم نموده اند

بنا به گزارشات رسيده اين فشارها بر افرادی که تحت فشارهای دوران بازداشت 
اين در حالی است که طی مدت . مجبور به اعتراف شده اند شدت بيشتری دارد

اخير برخی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات که در نمايش های 
تلويزيونی نيز مجبور به اعتراف شده بودند طی مصاحبه های به تکرار 

 .اعترافات گذشته پرداخته اند
گفتنی است بر اساس شواهد موجود اين مصاحبه های اجباری حتی برای حاميان 
افراطی دولت نيز ديگر جاذبه ندارد و معلوم نيست اين افراد با اصرار بر تکرار 

چند باره اشتباهات خود چه هدفی را بجز ناآرامی و ايجاد تنش در جامعه دنبال 
 .می کنند

 
 

 25دهند، ساعت ها از کامران بازجويی ميکردند که چرا کيانوش در تجمع 
 به کامران گفته بودند که قاتل کيانوش را در دوستان . خرداد شرکت کرده است

از طرف ديگر درباره .... نزديک او پيدا کنيد و به اين شکل دنبال قضيه نرويد و
مواضع و عملکردهای آقای ميرحسين موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و 

فرزندان آقای هاشمی، ساعت ها از کامران بازجويی کرده بودند و کامران هم 
  .تنها پاسخ داده بود که وکيل مدافع يا سخنگوی آنها نيست

  
  اتهام کامران چه بود؟ يعنی چه اتهامی به او تفهيم شده است؟

اخالل در نظم و امنيت عمومی اتهامی است که به کامران نسبت دادند اما هيچ 
 5کامران روز دوشنبه بازداشت و در پليس امنيت، . وقت هم به او تفهيم نکردند

ساعت بازجويی شده بود در حاليکه فيلمبرداری ميکردند؛ سپس او را به 
نفر از  300بازداشتگاهی در حوالی ميدان انقالب منتقل کرده بودندکه بيش از 

دو روز بعد داديار . بازداشت شدگان روز عاشورا نيز در آن بازداشتگاه بودند
دادگاه انقالب به اين بازداشتگاه رفته و بازداشت شدگان را ظرف يک  28شعبه 

برخی را با کفالت و برخی را با وثيقه آزاد کرده . تا سه دقيقه محاکمه کرده است
همان .و تعدادی را نيز که کامران جزو آنها بود به زندان اوين منتقل کرده است

بعد از دو ماه . جا به کامران گفته که اتهامت اخالل در نظم و امنيت عمومی است
  .بهمن آزاد کردند 14هم که با قرار کفالت کامران را در 

  
  جريان چه بود؟. گويا پسر ديگر شما نيز بازداشت شده بود

بله روز پنج شنبه آخر سال، سر خاک کيانوش، پسر بزرگم را بازداشت کردند و 
گفتند برويد . ما به اتفاق همه اعضای خانواده مقابل اداره اطالعات تجمع کرديم
بعد گفتند در . او را آزاد می کنيم؛ اما گفتيم تا او را آزاد نکنيد هيچ جا نمی رويم

صورتی او را آزاد می کنيم که موضوع بازداشت او را اعالم نکنيد و به هيچ 
  .عنوان مساله را خبری نکنيد و آزاد کردند

  
  غير از اين موارد، خانواده شما مورد تهديدات ديگری نيز قرار گرفته است؟

در تمام .ما تحت نظر هستيم و همه رفت و آمد ها و تلفن های ما را کنترل ميکنند
. اين مدت حتی يکبار نتوانستيم با خيال راحت سر خاک کيانوش، بچه ام برويم
هميشه سر خاک پر است از ماموران امنيتی و روزهايی که مناسبات خاصی 

ماشين را پر از مامور زن و مرد، مستقر می کنند اما روزهای  7تا  6است حتی 
عادی ماموران امنيتی به صورت لباس شخصی حضور دارند حتی با ما به بهانه 

  .قرائت فاتحه برای کيانوش سر خاک او می نشينند
  

  درست است؟. گويا به منزل شما نيز مراجعه کرده و تذکراتی نيز به شما داده اند
بارها تذکر داده اند که .... بله در هر مناسبتی برای کيانوش مثال هفتم، چهلم و

سکوت کنيد و نگذاريد شلوغ شود و شعاری سر داده شود و در سکوت برگزار 
  .بيشتر تالش کرده اند اوضاع در کنترلشان باشد. کنيد

  
با همه اين فشارها و تهديدها، شما همچنان پی گير پرونده کيانوش و معرفی  

  قاتالن او هستيد؟
. هيچ يک از فشارها و تهديد ها باعث نمی شود من از خون بچه بيگناه ام بگذرم

او جگر گوشه من بود که خونش . کيانوش من يک جوان نمونه و تکيه گاه من بود
چرا او که يک گلوله خورده بود . را ريختند و بايد توضيح دهند چرا او را کشتند

کسی که   در بدنش دو گلوله وجود دارد گلوله دوم را کجا و چرا به او زده اند؟
و به .... دستور کشتن بچه های ما را داده چه کسی است چه کسی او را کشت و

  .هيچ عنوان کوتاه نخواهم آمد
از طرفی بچه ام را کشته اند از طرف ديگر بچه ديگرم را با لباس عزا، 

بازداشت کرده و در زندان قزل حصار با سارقان حرفه ای و قاچاقچيان در يک 
وقتی کامران آزاد شد تا مدتها تحت نظر پزشک بود و تب . اتاق نگه داشته اند
دخترم که بايد دنبال درس و دانشگاه و کارش می بود دو ماه تمام . روده کرده بود

دختر ديگرم دو سال تمام درس خواند . زندگی اش در مقابل دادگاه انقالب گذشت
برای کنکور و روز کنکورش، پيکر برادرش تشييع شد و ديگر روحيه درس 

زندگی ما را کامال به هم ريخته اند و من از خون فرزندم نخواهم . خواندن ندارد
چگونه فکر ميکنند اين تهديد ها مرا ساکت می کند؟باور می کنيد من . گذشت

هنوز هر روز صبح که از خواب بيدار می شوم در ته ذهنم به خود می گويم 
امروز به کيانوش بگويم فالن کار را بکند اما تا چشمم را باز ميکنم عکس او را 
روی ديوار و تنبورش را کنار ديوار می بينم و تازه در ناباوری يادم می آيد که 

هنوز هيچ يک از اعضای خانواده ما باور نکرده که کيانوش . کيانوشی نيست
من . ماهه چی ديدم و می بينم 9قبال ها چی فکر ميکردم و االن اين   .ديگر نيست

  .ساکت نخواهم ماند تا روز مجازات آمران و قاتالن فرزندم
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 مقاالت، مصاحبه ها

 در مورد ايران  1+5نشست                                                    
  !«بدون نتيجه«اما  »سازنده«مذاكراتي                                        

 
 گفتگوها در مورد تحريم های تازه عليه ايران سخن گفته اند،  »سازنده بودن«مقامات آمريکايی، روسی و چينی از 

 ...خبرگزاری روسی نووستی گزارش داده است که اين مذاکرات بدون نتيجه به پايان رسيده است 
  

  :اخبار روز
 

گفتگوهای قدرت های بزرگ در مورد تحريم های تازه عليه ايران سخن  »سازنده بودن«در حالی که منابع غربی به نقل از مقامات آمريکايی، روسی و چينی از 
 .گفته اند، خبرگزاری روسی نووستی گزارش داده است که اين مذاکرات بدون نتيجه به پايان رسيده است

 
اين . و کردندوگ های جديد عليه جمهوری اسالمی روز پنجشنبه در نيويورک با يکديگر گفت نمايندگان کشورهای گروه شش درباره مناقشه اتمی و برقراری تحريم

 .نشست با حضور سفيران شش کشور چين، روسيه، آمريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان در سازمان ملل متحد برپا شد
 . های آينده خبر داد به گزارش دويچه وله، نماينده آمريکا اين نشست را ارزشمند خواند و از ادامه مذاکرات اين گروه در هفته

های آينده  ها در هفته وگوها در نيويورک و ديگر پايتخت ما خود را برای ادامه گفت«: سوزان رايس، سفير آمريکا در سازمان ملل متحد، در پايان اين نشست گفت
ای جديد در شورای امنيت سازمان  کوشد با تصويب قطعنامه آمريکا می. بوده است »ارزشمند« ۵+١سفير آمريکا تصريح کرد که مذاکرات گروه  ».کنيم آماده می

ها  در صورت توافق اعضای دائمی شورای امنيت و آلمان، دور چهارم تحريم. ی جهانی و ادامه مذاکرات کند های جامعه ملل متحد تهران را وادار به پذيرش خواست
 .عليه جمهوری اسالمی تصويب خواهد شد

ای  در نشست نيويورک پيشنهادهای سازنده«: بنابر اين گزارش، ويتالی چورکين، سفير روسيه در سازمان ملل متحد نيز ضمن ابراز خشنودی از مذاکرات گفت
 .موضوع نشست شش کشور، بررسی پيشنهادهای آمريکا برای برقراری اقدامات تنبيهی جديد عليه جمهوری اسالمی عنوان شده است ».مطرح شدند

های  به گفته ديپلمات. دانست »آغاز مذاکرات«عليه ايران اشاره کرد، اما همزمان تهران را ملزم به  »های جديد دشواری توافق بر سر تحريم«سفير روسيه به 
های تازه  تحريمترين نکات در  های اقتصادی اين نهاد نظامی جمهوری اسالمی، يکی از مهم ها عليه سپاه پاسداران و محدودسازی فعاليت غربی، برقراری مجازات

ی سالمت معامالت اين نهاد دولتی ترديد  کنند و درباره متهم می" های اتمی قرارداد منع گسترش سالح"کشورهای غربی سپاه پاسداران را به نقض . خواهد بود
 .دارند

توافق با تهران های جديد و همچنين يافتن راهی ديپلماتيک برای  وگوها مشورت درباره تحريم لی بائودونگ، سفير چين در سازمان ملل متحد، گفت که مضمون گفت
کنند که در پوشش برنامه اتمی  در مقابل کشورهای غربی ايران را متهم می. است »های ديپلماتيک تاکيد بر تالش«وی تصريح کرد که در حال حاضر . بوده است

 .ای است خود در صدد دستيابی به تسليحات هسته
 

 :راديو بين المللی فرانسه نيز در گزارش خود پيرامون اين مذاکرات نوشت
ی ايران مطلع هستند، گفتند که شش کشور هنوز بر  هيچ توضيحی در مورد محتوای مذاکرات نيويورک ندادند، اما ديپلمات هايی که از پرونده ٥+١نمايندگان گروه 
 .ی مجازات های جديد عليه ايران به توافقی نرسيده اند سر مجموعه

 .با اين حال، پيوستن چين به اين مذاکرات، بعد از ماه ها تعلل، خود موفقيتی است برای کشورهايی که با مجازات ايران موافقند
. تازه دست يابدی آمريکا، خانم سوزان رايس، گفته بود که واشنگتن مايل است هرچه زودتر به توافقی برای اعمال مجازات های  پيش از شروع مذاکرات، نماينده

 .توصيف کرد" مفيد"اما چند ساعت بعد، او نيز اين گفتگوها را فقط 
ظاهرًا اين طرح . اندده برخی ديپلمات ها در نيويورک گفتند که طی اجالس اخير، آمريکا و اروپاييان، مشترکًا طرح قطعنامه ای را به روس ها و چينی ها ارائه دا

 .به ويژه تحريم هايی را عليه سپاه پاسداران و بخش حمل و نقل منظور کرده اما به سراغ بخش صنايع نفت و گاز نرفته است
ايجاد تسهيالت اقتصادی و : ، يا به عبارت ديگر سياست تشويق و تنبيه است"برخورد دوگانه"ی چين بار ديگر در نيويورک تکرار کرد که کشورش طرفدار  نماينده

 .سياسی برای ايران در صورتی که دست از غنی سازی اورانيوم بردارد، و اعمال مجازات در حالت مقابل
وی همچنين ابراز تأسف کرد که ايران تا اين . توصيف کرد" سازنده"ی روسيه که قبًال گفته بود چندان انتظاری از اين اجالس ندارد، ساعاتی بعد آن را  نماينده

 .را نپذيرفته است ٥+١لحظه پيشنهاد های گروه 
 ".اگر ايران قصد مذاکره دارد، بايد اين کار را همين اآلن شروع کند: "وی گفت

 
 : بی بی سی نيز به در اين مورد نوشت

 .توصيف کرده است" ارزشمند"و نماينده آمريکا آن را " سازنده"نمايندگان چين و روسيه اين گفتگوها را 
و افزود که اين گروه " مذاکرات خيلی سازنده است"لی بائودانگ نماينده چين پس از اين نشست به خبرنگاران گفت اين : بی بی سی به نقل از رويترز اضافه کرد
 .قصد دارد هفته آينده بار ديگر مالقات کند

يم های تازه عليه تحرجزئيات اين مذاکرات فاش نشده است اما رويترز به نقل از ديپلمات ها گزارش می دهد که اعضای گروه همچنان فاصله زيادی تا توافق بر سر 
 .ايران دارند

دو "د يکرچين پس از چند ماه مقاومت برای پيوستن به اين گفتگوها توافق کرده است و آقای بائودانگ تاکيد کرد که به نظر اين کشور تمرکز اصلی رو
 .در مقابل ايران، ديپلماسی است) ديپماسی و تحريم" (مسيره

 
 در نيويورک درباره تحريم ايران به توافق نرسيد  ۵+١گروه : نووستی

ميانجيگران حل مسئله هسته ای ايران که ) پنج عضو دائم شورای امنيت بعالوه آلمان( ۵+١گزارش داد دور اول مذاکرات گروه  »ريا نووستی«خبرگزاری روسی 
 .برای بررسی پيشنويس تحريمات احتمالی جديد در رابطه با تهران در نيويورک انجام شد، همان طور که انتظار می رفت به نتيجه نرسيد

دائم بريتانيا در  دگیبه گزارش نووستی ديپلمات های کشورهای روسيه، چين، آمريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان در پايان اين گفتگوی سه ساعتی که در محل نماين
شد، توافق درباره صل سازمان ملل انجام شد، به خبرنگاران اطالع دادند که تنها نتيجه ای که در پايان اين مذاکرات بين سفرای دائم کشورها در سازمان ملل حا

 .ادامه مباحث در رابطه با اين موضوع بود
ز غيرممکن نمی ني در اين مباحث روسيه و چين بر موضع پيشين خود بودند، مبنی بر اينکه با تحريمات جديد موافق نيستند، هرچند که تصويب چنين تحريماتی را

 .دانند



 .نماينده دائم روسيه در سازمان ملل ابراز اميدواری نمود که بتوان از تصويب قطعنامه جديد حاوی تحريمات در رابطه با ايران احتراز کرد" ويتالی چورکين"
 نماينده دائم آمريکا در سازمان ملل که کشورش پيشنويس قطعنامه حاوی تحريمات را ارائه کرده بود، پس از اين ديدار اعالم کرد که مباحث" سوزان رايس"

 .پيرامون تحريم ايران ادامه خواهد يافت
سويه، دو نماينده دائم چيز نيز اعالم کرد که موضع کشورش در رابطه با مسئله ايران تغيير نکرده و خواستار حل ديپلماتيک مسئله است و از رويکرد" لی بائودون"

 .يعنی فشار در صورت امتناع تهران از همکاری و تشويق درصورت همکاری، حمايت می کند
 

 برنامه اتمی ايران در حاشيه ديدار اوباما و مدوديف
 . جمهور آمريکا، و دميتری مدوديف، همتای روسی وی، در پراگ بوده است وگوی باراک اوباما، رئيس از سوی ديگر، برنامه اتمی ايران موضوع گفت

های  های اتمی و موشک ی کاهش کالهک در زمينه" قرارداد جديد استارت"برای امضای ) آوريل ٨(شنبه  به گزارش دويچه وله سران آمريکا و روسيه روز پنج
 .عليه جمهوری اسالمی تاکيد کرد »های قوی تحريم«در اين ديدار اوباما بر ضرورت . باليستيکی در پايتخت جمهوری چک با يکديگر ديدار کردند

گونه واکنشی نشان  هيچ های جديد عليه تهران منتفی نيست، زيرا ايران تاکنون نسبت به پيشنهادات سازنده اعمال تحريم«جمهور روسيه نيز تصريح کرد که  رئيس
 .های هوشمند عليه ايران است های جديد، روسيه خواهان تحريم مدوديف گفت، در صورت برقراری مجازات ».نداده است

 
 اشتغال؛ آرزويي كه رويا شد

 محمد نوروزی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
د هاست اما درحالی که دولت معتقد است با اجرای اين طرح وضعيت اقتصادی کشور بهبو که چند روزی است آغاز شده است؛ سال هدفمند کردن يارانه ٨٩سال  •

بايد . يکاری استکند؛ منتقدان اقتصادی به ويژه کارگران معتقدند که هدفمند کردن يارانه سر آغاز وخامت وضع اقتصادی کشور و به دنبال آن افزايش ب پيدا می
 ...انجامد  به کجا می ٨٩منتظر ماند و ديد که سرنوشت بيکاری و اشتغال در سال 

برای باور آن . اين ادعا اما نيازی به اثبات ندارد. دهد رسد تن به واقعيت نمی بيکاری تجربه تلخ اقتصاد ايران است و اشتغال نيز بدون تعارف آرزويی که به نظر می
چون پديده . شود بدون شک نگاهی از اين دست سياه نمايی محسوب نمی. های اقتصادی مورد ارزيابی قرار داد  را نيز با پتانسيل ٨٩نگاه کرد و سال  ٨٨بايد به سال 

های اقتصادی  بازی ز سر سياستتوان فقدان اشتغال را ناديده گرفت و يا ا هايی از نوع سياه نمايی نمی آور باشد که با بهانه  تواند برای اقتصاد زيان بيکاری تا حدی می
برای همين بايد باور . ريزان اقتصادی است نشان دادن ماجرای بيکاری بدون شک کمکی بزرگ برای اقتصاد و برنامه. وجود بيکاری را به سادگی از سر باز کرد

ای شغلی موجود به ه دارد؛ در چندين ماه گذشته هيچگاه فعاالن اقتصادی بر روی نرخ بيکاری و آمار فرصت کرد که دعوا بر سر نرخ بيکاری و اشتغال هنوز ادامه 
 . اتفاق نظرنرسيدند

دولت بدون هرگونه  های اخير ناکارآمدی قوانين تنظيم کننده مناسبات اقتصادی کشور به عنوان عامل اصلی افزايش بيکاری شناخته شده است اما باوجود آنکه درسال
 . دهد های کالنی را به ايجاد اشتغال و مبازره با بيکاری اختصاص می بازنگری در قوانين مورد بحث، ساالنه بودجه

ند که رقم واقعی نرخ بيکاری از عدد  چرخد ومنتقدان اقتصادی دولت نظری غيراز اين دارند و معتقد درصد می ١١گويند که نرخ بيکاری حول عدد  ها می دولتی
 . ادعايی دولت بيشتر است

است که متوسط  ترين اظهارنظر خود معتقد عباس وطن پرور، از فعاالن بخش خصوصی و نماينده پيشين کارفرمايان در اجالس ساليانه سازمان جهانی کار، در تازه
 . درصد است ١٨.۵ساله کشور عددی نزديک به  ٢٩تا  ١۴نرخ بيکاری جمعيت 

در شرايط کنونی وضعيت اشتغال و افراد بيکار در جامعه در : گويد چهره استاد اقتصاد و نماينده سابق مجلس نيز با بحرانی خواندن وضع بيکاری می محمد خوش
 . های گذشته اين موضوع به يک اولويت اصلی و مسئله حساس برای کشور تبديل شده است وضعيت بحرانی است و با توجه به بيکاری متراکم از سال

در ازای هزينه کردن  ٨٩در سال : اند کار وامور اجتماعی، پيش از اين گفته زيرسوال رفتن ادعای دولت درمورد نرخ بيکاری درحالی است که مسووالن وزارت
 . ميليون تومان تعداد يک ميليون و يکصد هزار فرصت شغلی جديد ايجاد خواهد شد ۴٠٠حداقل هزار و 

های زودبازده؛ بيش  در طرح حمايت از بنگاه ٨۶تا  ٨۴های  های کالن برای ايجاد اشتغال سياست جديدی نيست، حداقل در فاصله زمانی سال اختصاص يافتن بودجه
 . هزار ميليارد تومان برای ايجاد اشتغال از سوی دولت هزينه شد ٢٠از 

اشتغال و  های کوچک خانوادگی، اجرای بيمه زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی به عنوان اقداماتی که جهت توسعه اما ممکن است دولت از فعاليت کارگاه
 . نگرند ها می مبارزه با بيکاری صوررت گرفته است ياد کند اما با اين وجود برخی منتقدان با ديدی ترديد آميز نسبت به اين سياست

شوند که کارگران  یبگيران بيمه بيکاری يادآور م کنند و با استناد به آمار مقرری فعاالن کارگری در تشکيالت خانه کارگر از موضع منتقدانه به ماجرا نگاه می
 . اند های بسياری به دليل وخامت وضع اقتصادی رها شده کارخانه

نامه خود سعی ها برای درخشان نشان دادن کار يافتگی کشورهاست و به همين دليل تمامی دولت در علم اقتصاد، نرخی بيکاری شاخصی برای ارزيابی ميزان توسعه
 . ان دهندبياورند و اقتصاد خود را پويا نش  های پايدار شغلی صنعتی، کشاورزی و خدماتی نرخ بيکاری را هرچه بيشتر پايين کنند تا با ايجاد فرصت می

اش هيچ  سال سن داشته باشد و به منظور تامين معاش خود و خانواده ۶۵تا  ١۵دار است که  از منظر اين علم، بيکار هرکسی به غير از دانشجويان و زنان خانه
 . شغلی نداشته باشد بيکار است
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هاست، در  لتهای اجتماعی و اقتصادی توسط دو های عملی زندگی در جوامع انسانی مستلزم فراهم کردن زيرساخت از آنجا که تعميم اين تعريف علمی با واقعيت
 . سالگی محدويت ها و شرايط ويژه ای حاکم است ۶۵تا  ١۵قانون کار هر کشور برای اشتغال افراد خارج از حلقه 

ت؛ هرگونه های حقوق بنيادين کار سازمان جهانی کار به تصويب مجلس شورای ملی رسيده اس در قانون کار ايران نيز که آخرين بار تحت تاثير مقاوله نامه
  کار هستند امکان بازنشستگی و ترک کار در نظر گرفته شده سالی که مشغول به ۶٠سال ممنوع و جرم اعالم شده است و برای افراد باالی  ١۵کارکردن افراد زير 

وظيفه کشی، قوانين کار و تامين اجتماعی کشور برای بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامين اجتماعی  است و برای تضمين از هرگونه حق
 . شناسايی افراد متخلف را تعيين کرده است

انی وجود گذار و شفاف بودن شرايط سنی کار برای کارگران، هنوز ميان تعريف علمی بيکاری با واقعيت های زندگی مردم ايران همخو با وجود صراحت قانون
هفتگی نظافت  کند و يا در فالن مجتمع مسکونی مرد سالخورده ای به صورت فروشی می ايم که در سر فالن چهار راه شهر کودکان کاردست  ندارد، ديده و شنيده

 . طبقات را برعهده دارد
گر کارگرانی آمده دي گواه اين ادعا، مشخصات کودکان و پيرساالنی است که نام آنها در ليست دفتر گزارش بازرسان کار به عنوان تحت عنوان قربانی و همرديف با

 . است که سالمتی آنها در جريان حوادث حين کار تهديد شده است
های شغلی  رصتهای مختلف نه تنها به ايجاد ف  های اقتصادی دولت رسد صرفه نظر از شرايط سنی در نظر گرفته شده برای کار، تئوری اما در ايران به نظر می

واقعی  نظران دولتی و غير دولتی بر سر نرخ اند و به همين دليل ميان صاحب های بسياری در معرض نابودی قرارگرفته جديد کمکی نکرده است بلکه فرصت
 . بيکاری اختالف نظر وجود دارد

الت اقتصادی های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی به دليل مشک های آغازين و پايانی هرسال، افراد بسياری با تخصص هميشه با تغيير دستمزدها در طول ماه
 . پيوندند شوند و برای مدتی نامعلوم و گاه هميشگی به خيل بيکاران کشور می از کار اخراج می

که مصوبه شورای عالی کار با مداخله بانک  باوجود آن. های ديگر نداشت نيز چيزی متفاوت از شروع سال ٨٩هم از اين قاعده مستثنی نبود و شروع سال  ٨٨سال 
اخراج شدند تا افزايش  ٨٨مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و درنهايت مزد کارگران با کاهش پنج درصدی تعيين شد اما بازهم کارگرانی در ابتدا و پايان سال 

 . يابد نيز بسياری بر اين باورند که سيکل بيکاری دوباره گسترش می ٨٩دستمزدها فشاری احتمالی را بر کارفرمايان آنها وارد نکند در مورد سال 
شرکت نوشابه سازی ساسان با اخراج  ٨٨کارگران نوشابه سازی ساسان در سال گذشته از جمله قربانيان افزايش دستمزدها بودند، هم در بهار و هم در زمستان 

 . کارگرانی که مدت قراردادشان به پايان رسيده بود خشم کارگران را برانگيخت
هايی هستند  ارخانهز کواردات بی رويه و کمبود نقدينگی هم از ديگر عوامل افزايش بيکاری است، نساجی خامنه، آزمايش تهران و صنايع مخابرايتی راه دور ايرن ا

آنها به همراه  ٨٩ اند و اين احتمال وجود دارد در سال که هم اکنون به دليل مشکل کمبود نقدينگی و واردات محصوالت مشابه خارجی کارگران را خود را رها کرده
 .های صنعتی ماجرا ساز بيکاری باشند برخی ديگر از کارگاه

د پيدا هاست اما درحالی که دولت معتقد است با اجرای اين طرح وضعيت اقتصادی کشور بهبو که چند روزی است آغاز شده است؛ سال هدفمند کردن يارانه ٨٩سال 
بايد منتظر . است کند؛ منتقدان اقتصادی به ويژه کارگران معتقدند که هدفمند کردن يارانه سر آغاز وخامت وضع اقتصادی کشور و به دنبال آن افزايش بيکاری می

 . انجامد به کجا می ٨٩ماند و ديد که سرنوشت بيکاری و اشتغال در سال 
 )ايلنا(خبرگزاری کار ايران : منبع

 

 ژن ِخودكشي
 مسعود نقره کار

 
آنچه  طی سال های اخير بر عوامل شناخته شده ی  بروز و گسترش  خودکشی افزوده شده پديده . خودکشی در ايران به مرحله ی هشدار و بحران رسيده است 

 !خواهد شد؟" مشمول عذاب خداوندی " اگر ژن  وعامل  وراثت سبب خودکشی شود باز هم قربانی خودکشی  , پرسش اين است  .ی ژن خودکشی ست 
 
با اين حال  در  , می شود " مشمول عذاب خداوندی" در اسالم  خودکشی گناه محسوب می شود و کسی که خودکشی می کند به گفته ی پيامبر اسالم در آن دنيا    

اين ) . 1" (از مرز بحران گذشته است " و در برخی مناطق " به مرحله هشدار رسيده" خودکشی , ايران که حکومت اسالمی و اکثريت مردمان مسلمان هستند 
و روحانيون  رويگردانی از مذهب و آلودگی به فرهنگ غرب را عوامل " کارشناسان حکومت اسالمی" افزايش آمار خودکشی در شرايطی ست که بسياری از 

 .گسترش خودکشی می پندارند
" , نابسامانی های خانوادگی , در ايران مشگالت اقتصادی به ويژه بيکاری و فقر : داليل بروز و افزايش خودکشی اما شناحته شده  و تا حدودی جهانشمول اند 

بحران های عاطفی و اتفاق های ناگوار , انزوای اجتماعی , تفريحی و تفننی برای جوانان , فقدان امکانات شادی آفرين, " تربيت پادگانی در خانواده ها و مدارس
, عدم موفقيت تحصيلی و شغلی ,ستمگری های مرد ساالرانه و پدر ساالرانه در محيط خانواده و جامعه  به ويژه در مناطق غرب کشور , )ازدست دادن فرزند( 

, تنهايی و احساس پوچی , ناخوانی ذهنيت و فرديت  فرد با باورها و مناسبات غالب در جامعه , مهاجرت های ناگريز, فقدان امکانات ارتباطی و مشارکتی درجامعه 
 .  در زمره اين عوامل هستند....  برخی از بيمار های روانی و عصبی مانند بيماری افسردگی  و,  اعتياد, درونگرايی 

بدون ترديد در ايران نيز چنين پديده ای سبب خودکشی شده و  .آنچه  طی سال های اخير بر عوامل شناخته شده ی فوق افزوده شده پديده ای به نام ژن خودکشی ست 
پديده ی ژن . توجه کافی به اين پديده نشده است , که به دليل مذموم و زشت پنداشتن خودکشی و ضعف های نظام آماری و فقدان پژوهش های قابل اتکا , خواهد شد 

مشمول " و خودکشی در ايران اين سؤال را نيز سبب خواهد شد که اگر ژن و عامل وراثت سبب خودکشی شود باز قربانی خودکشی  در آتش جهنم خواهد سوخت 
 !؟.خواهد شد" عذاب خداوندی 

 
از مواردی  بود که توجه دانشمندان و پژوهشگران را به نقش ژن در بروز خودکشی جلب , خودکشی در خانواده ی نويسنده نامدار امريکايی ارنست همينگوی  

برادرو خواهر همينگوی نيز ,  پس از او ارنست همينگوی در اوج شهرت با شليک گلوله به زندگی اش خاتمه داد. پدر ارنست همينگوی  خودکشی کرد . کرد
 .سالگی خود را کشت 36نوه همينگوی که مدل و هنرپيشه ی زيبا رويی بود در سن , و از نسل بعد, خودکشی کردند 

در سن , نيکال بيولوژيست و استاد دانشگاه. بحث احتمال ارثی بودن خودکشی و نقش نواقص و اختالل های ژنتيکی در بروز خودکشی را اقدام نيکال هيوز دامن زد 
سيلويا پالت نيز هنگامی که نيکال يک ساله بود با , نيکال فرزند شاعر پر آوازه  سيلويا پالت بود . خود را حلق آويز کرد 2009ماه مارس  سال   16سالگی در 47

 .ساله بود مادر خوانده اش نيز خود و دختر چهار ساله اش را کشت 7زمانی که نيکال . فرو کردن سر خود در اجاق گازی خودکشی کرد 
سه برادر او خودکشی کردند  و جدا از خودکشی افراد ديگری از خانواده . فيلسوف سر شناس  لودويگ ويتگنشتاين تراژدی مشابهی را در خانواده اش شاهد بود

 .لودويگ نيزبا افکار خودکشی درگير بود, اش 
ساله بود مادرش  با بريدن رگ هايش به زندگی اش خاتمه داده  8هنگامی که لوکاس . نويسنده و برنده جايزه  پوليتزر نيز خود را حلق آويز کرد, آنتونی لوکاس 

 .بود



نشان داده اند که گرايش و تمايل به خودکشی در ميان کسانی که والدين آن ها اقدام به خودکشی , کانادا و  آلمان صورت گرفته , مطالعاتی که به ويژه  در امريکا
مطالعه در ميان دوقلو ها و کودکانی که به فرزندی پذيرفته . برابر ميزان  اقدام به خودکشی در خانواده هايی ست که والدين اقدام به خودکشی نداشته اند 6کرده اند 

 .می شوند نيز نقش موروثی بودن خودکشی را تاييد می کند
نيز در ) بيماری دو قطبی( افسردگی  -بيماران مبتال به افسردگی و بيماری خلقیِ   شيدايی , ترديدی نيست که  خودکشی پيامد برخی از بيماری های روانی نيز هست

در اين دو بيماری نقش ژن های بيماری زا قطعی ست  اما مواردی از خودکشی وجود دارند که ربطی به بيماريهای , بسياری موارد دست به خودکشی می زنند 
شناختی دارای ژن  خودکشی از منظر زيست اين امر نشان می دهد که. مورد اشاره ندارند و ناشی از بروز فاکتورهای روانی ای  است که ژنتيک پنداشته می شوند 

 . مستقلی است  که  بی ارتباط با بيماری های روانی می تواند سبب بروز خودکشی شود
) سروتونين(ی مغزيايدر کانادا  گروهی از بيماران مبتال به افسردگی مورد مطاله قرار گرفتند و نشان داده شد که جهش  ژنتيکی سبب می شود برخی مواد بيوشيم

تغييرات در انواع ديگری از ژن ها نيز مؤيد اين نظرند  که تغييرات . در افرادی که خود کشی می کنند دو برابر آنانی باشد که چنين جهشی در ژن مذکور ندارند
" سرو تونين"همچنين نشان داده شده است که بيمارانی که دست به خودکشی می زنند گيرنده های .ژنتيکی در افزايش بروز خودکشی در بيماران افسرده نقش دارد 

حرفي در کدبرخی از ژن ها در بين افرادي که تصميم به خودکشي  5سخن ازتغييرات . در صد بيش از کسانی ست که  تمايلی به انجام خودکشی ندارند 40آن ها 
 . داشته اند نيز در ميان است

, اده ها وجود داردنواهميت اين بحث در اين است  که می توان  با اتخاذ تمهيداتی  از بروز خودکشی در ميان افرادخانواده هايی که سابقه ی خودکشی در  آن خا 
 .جلو گيری  به عمل آورد

 :برخی از منابع 
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 واکنش معاون احمدی نژادبه اتهامات
 سرحلقه باند فساد، حامي بيت المال شد

  آرش معتمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن اول رئيس عاويك روز پس از آنكه يك نماينده اصولگراي مجلس، محمدرضا رحيمي را به عنوان رئيس يكي از گسترده ترين باند هاي فساد مالي معرفی کرد، م
ي آه وی را متهم سانجمهور ضمن انتشار بخشنامه اي خطاب به دستگاه هاي اجرايي، آنها را به مبارزه با فساد اقتصادي فراخواند و همزمان در مصاحبه ای، از آ

 ".ارزش پاسخگويی ندارند"نام برد که " شبهه افکنانی مغرض"به فساد مالي آرده اند به عنوان 
اي به تمامي دستگاه هاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي خواستار برخورد  بخشنامهمحمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدی نژاد روز گذشته با صدور 

را دنبال آنند؛ رحيمي در مصاديق بيست گانه فساد مالي، " اقدامات شايسته"شد و از دستگاه هاي اجرايي خواست به منظور مقابله با اين مفاسد " مفاسد اقتصادي"با 
وال و ممانعت از ام مواردي همچون سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلی، دريافت و پرداخت رشوه، اخاذی، سوء استفاده از اختيارات قانونی و اختفاء جرائم يا

 . اجرای عدالت را برشمرده است
 .بخشنامه جديد در شرايطي صادر مي شود آه رحيمی از سوی برخی از نمايندگان اصولگراي مجلس به فساد گسترده اقتصادي متهم شده است

ران در نادمحمدرضا رحيمي آه پس از محمود احمدي نژاد، شاخص ترين مقام اجرايي دولت به شمار مي رود پس از آن با مخمصه جديدی مواجه شد آه الياس 
تقريبا همه اعضای اين "به گفته نادران . ايران خواند باند فساد ماليو وي را سر حلقه بزرگترين   مجلس به افشاگري پيرامون اين مقام عاليرتبه دولتي دست زد

 ".رئيس جمهور شبکه فاسد اقتصادی در خيابان فاطمی دستگير شده اند اال معاون اول فعلی
  

 منتقدين مغرض و بي بصيرت اند: رحيمي
روز  يميهمزمان با افشاگري اين نماينده مجلس آه حمايت احمد توآلي و عليرضا زاآاني ديگر نمايندگان شاخص اصولگرا را با خود دارد، محمدرضا رح

 ".افکنی عليه دولت هستند در حال حاضر، چند نفرمشغول شبهه" : و در پاسخ به اتهامات اخير خاطرنشان آرد  ناميد" المال حافظ بيت"چهارشنبه خود را 
دولت، : "آوشيد تا توپ را در زمين افشاگران بيندازد" سوء استفاده"معاون اول رئيس جمهور بدون نام بردن از منتقدان فساد مالي دولت دهم، با متهم آردن آنان به  

 ."افکنان را در اختيار دارد ها، نوع تحصيل و سوء استفاده اين عده شبهه دارايی
افکنان در خدمت  اين شبهه: "خواند و گفت" شبهه افكناني مغرض و بي بصيرت"معاون اول محمود احمدي نژاد تلويحا الياس نادران و متحدانش در مجلس را  

 ."کسانی هستند که منافع بزرگی در اختيار دارند، به همين دليل است که آنها ارزش پاسخگويی ندارند
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 دعوت از نادران براي حضور در فراآسيون اقليت
ران در نادهمزمان با اين تحوالت؛ نمايندگان اصالح طلب مجلس هشتم موضع گيري خود پيرامون پرونده فساد مالي معاون احمدي نژاد را به پس از حضور 

: مجيد نصير پور از اعضاي اين فراآسيون روز چهارشنبه با حضور در جمع خبرنگاران گفت. آردند موآولفراآسيون خط امام و روشنگري درباره مستندات وي 
ابان فاطمی خي فراآسيون خط امام مجلس از الياس نادران دعوت آرده است تا با حضور در اين فراآسيون درباره اظهاراتش در مورد پرونده فساد اقتصادی در"

 ."توضيحاتی ارائه دهد
ه محمود احمدي ت آآنچه بزرگترين پرونده فساد مالي يك مقام دولتي جمهوري اسالمي در سه دهه اخير ناميده مي شود، از آن جهت براي منتقدين حائز اهميت اس

ناميده بلكه بارها تاآيد آرده است آه شبكه هاي فساد اقتصادي، وي را در پيشبرد اهداف دولت نهم " عدالت اقتصادي"نژاد در پنج سال گذشته نه تنها خود را حامي 
 .و دهم ناآام گذاشته اند

اگر نادران : "خاطرنشان آرد" دهد، بسيار مهمتر است سالمت جايگاه معاون اولی برای دولتی آه شعار توسعه عدالت می"در همين ارتباط نصير پور با بيان اينكه 
گيری خواهد هايش صحت دارد، فراآسيون خط امام و مجلس نسبت به نوع همكاری رحيمی با دولت موضع  مستنداتی را ارائه آند و به اين نتيجه برسيم آه گفته

 ".آرد
از سوی شعبه  "تصرف غيرمجاز در اموال دولتی" و" تحصيل مال نامشروع"به اتهاماتي همچون  پاسخ گوييگفتني است محمدرضا رحيمي در ماه مرداد هم براي 

 .البته رحيمی اين خبر را تکذيب کرده و خبری نيز در مورد حضور وی در دادگاه منتشر نشده است. شده بود احضاردادگاه عمومی جزايی تهران  1057
 

 هزارتوهاي رحيمي
 .جنجالي اصولگرايان است آه آغاز فعاليت هاي سياسي او به سال هاي آغاز انقالب باز می گردد محمدرضا رحيمي يكي از چهره های 

ادامه  1363مشغول به فعاليت می شود آه تا انتخابات مجلس دوم در سال  -با پيروزی انقالب، وي به عنوان دادستان و بخشدار قروه در استان آردستان ـ زادگاهش
در اوايل دهه هفتاد، رحيمي با ترك پارلمان در . پس از آن وي موفق مي شود سه بار پي در پي در پارلمان جمهوري اسالمي به عنوان نماينده حضور يابد. می يابد

نخستين جنجال پيرامون اين  1376دولت هاشمي رفسنجاني به عنوان استاندار آردستان انتخاب مي شود اما با فرا رسيدن انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد 
 .تقلب در آراي استان آردستان: چهره جناح راست آغاز مي شود

به همراه  تاندر حالي آه پيش بيني ها حكايت از پيروزي مطلق محمد خاتمي در استان آردستان داشت، دستكاري گسترده آراي آردها باعث شد تا نام اين اس 
تقلب انتخاباتي رحيمي اما در نهايت سودي به حال وی . به عنوان تنها استان هاي حامي رقيب محافظه آار محمد خاتمي اعالم شود) زادگاه ناطق نوري(مازندران 

 .نداشت و رحيمی بالفاصله پس از روي آارآمدن دولت اصالحات خود را معزول از استانداري آردستان ديد
صندلي بر پس از آن رحيمي چند صباحي مشاور محمد يزدي، رئيس وقت قوه قضائيه شد و توانست همزمان با بازگشت به پايتخت، با مدرک کارشناسی ارشد، 

 .رياست دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسالمی واحدِ  تهران مرکزی تکيه زند
  

 آارشناسي مبهم؛ دآتراي جعلي
براساس سند موجود در سازمان اسناد و کتابخانه : "عليرغم شبهات برخي نمايندگان پيرامون مدرك آارشناسي ارشد وي اما هفته نامه اصولگراي پنجره نوشته است 

از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز دريافت کرده  ١٣٧٩شناسی در سال  ملی جمهوری اسالمی ايران، رحيمی مدرک فوق ليسانس خود را در رشته جامعه
 ."است

دانشگاه  از اگر رحيمی موفق شود صحت مدرك آارشناسي ارشد خود را به اثبات برساند اما آمتر آسي خواهد توانست ادعاي وي پيرامون دريافت مدرك دآترا 
مدرك   زير نظر روح اهللا حسنيان با استناد به ادعاي سايت الف پيرامون جعلي بودن مرآز اسناد جمهوري اسالمي سايتهمچنان آه . آآسفورد بريتانيا را باور آند

دانشگاه جعلی بلفورد مكاتبه آرده و اندآی بعد از   آقای رحيمی نه تنها خود از عنوان علمی دآترا استفاده آرده، بلكه برای اخذ مدرك دآترا با: "مذآور نوشته است
آميسيون بررسی نشريات علمی آشور، هم برای خود و هم برای فردی آه قبال برای اخذ مدرك جعلی معرفی آرده است، داشتن   ديگر با دبير  اين مكاتبه، در مكاتبه

رحيمی در جريان استعالم مدرك تحصيلی مرحوم آردان از دانشگاه آآسفورد، ضمن تهديد رسانه ها به عدم پيگيری اين موضوع، .عنوان دآتری را ادعا آرده است
مرحوم آردان رك مدعی شده بود آه شخصی را به انگلستان اعزام آرده و معلوم شده دانشگاه آآسفورد سوابق دآتری افتخاری مرحوم آردان را پاك آرده ولی مد

 ."به سفارت ايران در لندن تحويل داده شده است
متاسفم : "از تقلب تحصيلي معاون اول رئيس جمهور تاسف خود از انتخاب محمود احمدي نژاد را چنين اعالم آرده بود انتقاداواخر شهريورماه نيز احمد توآلي در 

حتی آقای . رحيمی نيز مدرکی قالبی و مشابه مدرک کردان دارد... که با استناد به اختيارات قانونی رئيس جمهور افراد بی صالحيت در راس امور قرار می گيرند
ن مدرکش واقف بودنادران نماينده تهران نيز هفته گذشته دراين باره در مجلس تذکر داد و مدارک را منتشر کرد، بنابراين مشخص شد که آقای رحيمی به جعلی 

 ."است
رحيمی از عنوان جعلی دکترا نيز در سمت رئيس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد جنوب استفاده کرده و براساس آن حقوق : "توآلي در آن زمان گفته بود

 ".دريافت کرده است
برنامه ريز طرح پرداخت رشوه پنج "به عنوان   رحيمي آه در دولت نهم به عنوان معاون حقوقی و پارلماني محمود احمدي نژاد مشغول به آار بودهمچنين از

 .براي پس گرفتن امضاي خود از استيضاح علي آردان، وزير آشور وقت ياد مي شود" ميليوني به نمايندگان مجلس هشتم
رمحمدي و رياست جمهوري برخوردار شد، گزينه اصلي احمدي نژاد براي جانشيني پو گفتني است رحيمي آه از سابقه رسانه ای مشهوری در تقلب در انتخابات  

 .هشتم حتي با مطرح شدن نام وي نيز مخالفت آرد  بود، اما مجلس 1388خرداد  22برگزاري انتخابات 
  

 احمدي نژاد، پيامبر جديد
در اجالس ساالنه مديران ديوان محاسبات، عجيب ترين  ١٣٨۵سال   وي در. به زمان رياست وي بر ديوان محاسبات اداري است جنجال ديگر رحيمی مربوط 

ديگر  پيامبری، پيامبريکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از  سوريهدر : "را بر زبان آورد و ادعا آرد  گزاره ها در حمايت از رئيس خود
 ."دادند اين ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار می. بيايد، آن احمدی نژاد بود

  
 فساد در سال هاي استانداري

ه با انتشار بيوگرافي مفصلي از محمدرضا رحيمي نگاهي نيز به سال هاي تصدي استانداري آردستان از سوي رحيمي انداخته و در اين باره نوشت سايت زبان سبز
اتهاماتی است که پای رحيمی را  و شناخته شدن به عنوان شهروند درجه اول،   استفاده ابزاری از خواسته های اقلیِ  مردم کرد برای رسيدن به حقوق اوليه: "است

برای   وی در حالی که قادر به تکلم به زبان کردی نبود، اتوبوس هايی به مقصد رشت و اصفهان... می تواند به اتهامِ  بزرگتری چون اقدام عليه امنيت ملی باز کند
 ."تا آنجا پيش رفت که خود را سرداِر سازندگی کردستان ناميد وی... اختصاص داده بود  غير کرد جابجايی مديران 

مافياي "و حتي وي را متهم به همكاري با   اين پايگاه اينترنتي همچنين فهرست مفصلي از فساد مالي معاون اول احمدي نژاد در زمان استانداري آردستان ارائه داده
 . آرده است" مواد مخدر

 روزآنالين: منبع

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1�
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اخيرًا آقای جعفری در کتاب در جستجوی صبح، خاطرات عبدالرحيم جعفری، 
ای زمانی در پيام  از جمله اينکه مقاله. های ناروايی به من داده است نسبت

های داخل  دانشجوی چاپ آمريکا نوشته شده، که بعدًا آن را در يکی از روزنامه
 .اند ها درج کرده نامه کشور و بعد از آن روزنامه در يکی از هفته

ممکن است آقای عبدالرحيم جعفری به هر دليل ديگری با من مخالف باشد، اما 
ويژه اگر از برخی از همکارانش در فرانکلين و يکی  کرد، به اگر کمی تحقيق می
: اند شد که آن نامه را دو نفر نوشته پرسيد، برای ايشان معلوم می دو جای ديگر می

اند، و آنچه  احمد شاملو و ناصر پورقمی، که هر دو چهره در نقاب خاک کشيده
اهللا، شعرهای زندان است، که آقای جعفری و  ی ظل ام همان مقدمه من نوشته

هفت روز اول انقالب، به منزل برادر من /رضا حيدری در شش ياد علی زنده
مراجعه کردند و با من قرارداد چاپ پنجاه و پنج هزار نسخه از آن کتاب را 

 .امضا کردند، و آن را هم چاپ کردند
و اگر من چيزی عليه ايشان چاپ کرده بودم، حتمًا فرزند برومند وی، آقای رضا 

های  جعفری، با علم به اين قضيه، از چاپ سه چهار کتاب من در سلسله کتاب
ای باشد  ها، همان نامه شايد، برعکس، سبب چاپ آن کتاب. کرد نشر نو امتناع می

که به خط من در دفاع از پدر ايشان و امضای من در کنار چند امضای ديگر به 
 .عنوان نخستين امضاکنندگان آن نامه موجود است

تذکار اين نکته از اين جهت ضروری است که من و ساعدی از نخستين 
در کنار جالل آل احمد، احمد شاملو و . گذاران کانون نويسندگان ايران بوديم بنيان

ها و امر نشر  ديگران، به دفاع از عالم نويسندگی، و دفاع از کارگران چاپخانه
کتاب پيش هويدای نخست وزير رفتيم، و به سانسور اعتراض کرديم که منجر به 

ها شده، و ناشرهای کوچک را به ويژه به  بيکار شدن کارگران چاپخانه
ی مالی  کشاند، و طبعًا نويسنده و مترجم را هم در مضيقه ورشکستگی می

 .گذاشت می
ی  آنچه آقای عبدالرحيم جعفری در کتابش درباره. ام هرگز قلمی عليه ناشران نزده
آور است  شرم. ی ناچيزش، بقيه افترای محض است من نوشته، جز يکی دو نکته

که يکی بگويد به او گزارش داده شده که روزگار دوزخی آقای اياز را پس از 
ی نسخ  کننده است، در وسط چاپ قطع کرده و همه درک اين نکته که متن ناراحت

 .اند چاپی را داده خمير کرده
بيش از نصف آن کتاب در دوران جمهوری اسالمی در کتاب جنون نوشتن که 

دشمن اصلی آن کتاب . ی وزارت ارشاد چاپ شده ی آثار من است با اجازه گزيده
ام،  آنچه من آنجا نوشته. نه اخالق عمومی، که اخالق حاکم بر دوران سلطنت بود

ويژه شاه، بدتر از آنش را چاپ کرده  بعدها کتاب َعَلم در مورد مفاسد دربار، به
 .است

فساد شاه، کتاب جلد پشت سر جلد . ام هايم کرده من فساد حاکم را درونی شخصيت
ی اتاق خواب شاه، در واقع بر کتاب من  ديگر دربار، و حتی کتاب ثريا درباره

اياز من فقط از دوران محمود و اياز شروع نشده، بلکه ارتباط . اند صحه گذاشته
بار  قطعه برای اولين گشت، وقتی که زبانی قطعه های اصلی برمی درست به ريشه

های رايج درطول قرون و حتی  ها را با زبان کتيبه »پارودی«در رماِن جهان، 
 .کرد زبان رايج مادری خود من ترکيب می

های منبعث از  های مختلف را در نمايشنامه ی اين قطعات در فرانسه صحنه ترجمه
ی اوليس را کنار گذاشتم، و کتاب  آری من ترجمه. به هيجان آورده »اياز«نشر 

تر از اين نيست که کتاب من پس از چاپ در  خودم را نوشتم، و افتخاری بزرگ
هايی از آن با آثار  های معتبر جهان گذاشته شده، و بخش فرانسه در کنار رمان

های معتبر چاپ شده  فلوبر، کافکا، ناباکوف و مارکز و ديگران در مجموعه
 .است

ی سانسورچی دوران شاه  چرا فکرتان را به اندازه! زنيد چرا بر سر مال خود می
فهميد که به قول ساعدی، من با خونم آن رمان را  گيريد؟ چرا نمی کوتاه می
ی ايرانی به خود  ام، ايمان و اعتقاد يک نويسنده ام، خونم را به بازی گرفته نوشته

کنی که ناشر اول روزگار دوزخی آقای  ام؟ چرا افتخار نمی را در آن سکه زده
 .ی نويسنده است اياز تو بودی؟ رسوا کردن اخالق فاسد اشراف و حاکمان وظيفه

اين ! توان با جانماز آب کشيدن تعهد کرد های فاسد را نمی رسوا کردن حاکميت
واهمه از امروز و آينده  کند ـ به صراحت تمام، و بی نويسنده است که جرأت می

خود را . نويسد تا فساد را از درون بيان کند گويم ـ اياز را در اول شخص می می
شود تا سايگوِن  گذارد، انگار دو جان در يک قالب می می «بيلتمور»جای 
زِن رمانش را در  های آمريکايی را رقم زند خانه شده در زير پای َارقه فاحشه

ی نگارش آن  دهد تا بهانه قرار می »شهر نو«رازهای سرزمين من در 
ی چند روز  سوزی فجيع آن زنان بدبخت و بيچاره و سوخته و خاکسترشده آتش

پيش از انقالب قرار گيرد، و آن جا را بيان کند، و هرگز هم شخصًا الف اين را 
کشی در کنار آن مردم بدبخت بوده  زند که شخصًا در آن جنازه جا نمی در هيچ
 .است

 بخش دوم  -ساعدي، روايت ناتمام 
 پاک است، غيراخالقی نيست »اياز»

 رضا براهنی
 
 
 
 
 
 
 
 

ای به دست  ـ در همان زمان بود که من متوجه شدم ساعدی کيف نسبتًا گنده٣
فکر کردم شايد آثار . گرفته، و حاضر نيست به هيچ قيمتی آن را از خود دور کند

ها بعد فهميدم ـ يعنی خودش اعتراف  ماه. وگور شود ترسد گم چاپ نشده است و می
نوشته به دختری در تبريز،  هايی می شانزده سالگی نامه/کرد ـ که از همان پانزده

گونه پاسخی از او نگرفته  ها، و هرگز هيچ در هر جا که بوده، و در طول سال
 .بود، اما به رغم اين سکوت، هرگز از نوشتن نامه دست بردار نبوده

های نوجوانی هرگز ديگر آن دختر را نديده بوده، و  از قرار معلوم، پس از سال
من اين قضيه را به . باز هم، از قرار معلوم، دختر هم هرگز شوهر نکرده بوده

اش  تفصيل در رمان الياس در نيويورک که به فرانسه چاپ شده، اما متن فارسی
ام، هرچند بخش کوچکی از آن  هنوز درنيامده، به روالی درخور رمان بلند نوشته

 »برخورد نزديک در نيويورک«ای کوتاه تحت عنوان  رمان به صورت قصه
 .به فارسی در ايران چاپ شده است »دران جامه»توسط نشر 

های ايران اشاره کردم،  وقتی که چند سال پيش به اين قضيه در يکی از روزنامه
از تبريز به من اطالع دادند که آن خانم هنوز زنده است و شوهر نکرده و 

از دوستانم خواهش کردم که با او . ها هم همگی پيش اوست ی اصلی نامه نسخه
 .تماس بگيرند و از او بخواهند آنها را به کسی ندهد تا در زمان خود منتشر شود

ها  نيا، يک بار نامه قدر آذربايجانی، آقای رحيم رييس از قرار معلوم محقق گران
چند وقت  .را گرفته، آنها را خوانده، بعد همه را به خود آن خانم پس داده است

پيش خبر ناگواری شنيدم که اميدوارم دروغ باشد، و آن اينکه گويا آن خانم 
 .ها در اختيار خواهر اوست درگذشته است، و نامه
داد، سنگ صبور  گرفت و پاسخ نمی های ساعدی را می انگار خانمی که نامه

ها در صورت چاپ  شايد آن نامه. تا ابد. ساعدی بود، و مثل همان سنگ هم ساکت
تر از اطالعات  تر و نورانی های تاريک زندگی ساعدی، پرتوی مهم بر بخش

 .ای که ديگران از او دارند بيفکند جسته گريخته
هروقت من پيشش بودم، در يک . در نيويورک وحشت داشت در اتاق تنها بخوابد

شايد علت اينکه حتی در سن باالتر به طرز غريبی به دختران . خوابيديم اتاق می
منتها در . کرد، به مناسبت آن عشق اول در تبريز بود کم سن و سال مهربانی می

 .توان گفت اين قبيل موارد هرگز به يقين سخنی نمی
 

 نويس، عاشق  نويس، نمايشنامه غالمحسين ساعدی، قصه
چند بار گفتم برای . شايد خود ساعدی هم به اين توجه عميق وقوف چندانی نداشت

نويسی؟ ديدم در اين  رسد، می های مذبوحانه را که به جايی نمی چه اين نامه
اما يک بار که ديد من . گويی مستقيم به سئوال جدی را ندارد قضيه، قدرت پاسخ

بردار نيستم، و اين پس از بازگشت به ايران، در آپارتمانش در خيابان  دست
بود، رفت توی اتاق خوابش، و ] طالقانی[راه تخت جمشيد  شميران قديم در سه

ی تاشده را باز کن،  وقتی برگشت، ديوان حافظ را گذاشت توی دستم، گفت صفحه
 .ام بخوان بيتی را که عالمت گذاشته

با خاک کوی دوست / ی طوبی و قصر و حور  باغ بهشت و سايه«: بيت اين بود
 «.کنم برابر نمی

 .ای ظريف از اين دست، سناريويی يک ميليون دالری است حادثه
ی ساعدی بود که  در همان خانه: مناسبت نيست پرانتزی در اين جا باز کنم ـ بی۴

رضا حيدری، مدير انتشارات  ياد علی دکتر ناصر پاکدامن، دکتر ساعدی، زنده
خوارزمی، و رضا جعفری، فرزند اليق عبدالرحيم جعفری و من جمع شديم، و 

ای خطاب به دادستان کل جمهوری اسالمی ايران نوشتيم که عبدالرحيم  نامه
 .جعفری، مدير انتشارات اميرکبير را که زندانی شده بود، آزاد کنند

نگارش نامه را دوستان حاضر به من محول کردند، و بعد امضاها را گرفتيم، و 
گويا منطق آن نامه و اعتبار امضاکنندگان آن موجبات آزادی آقای جعفری را 

 .فراهم کرد
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خواهم اگر بدنام شويد، چرا که به رغم اين همه  من شخصًا از شما عذر می
هنوز روانم کنار سبالن نشسته، با آن . های کسی نيستم گويم که آزمند کاخ می

ام، منتها گاهی اشتباهی  نوشته. ی ما هست گفتم توی وجود همه. کش گرگ اجنبی
 .گيرد کشد، اما روی هم خودی را با بيگانه عوضی نمی خودی را می

و اگر . ی واقعی خود را بنويسيد نامه لطفًا زندگی: پيشنهاد من به شما ساده است
شما  .نويسم ی خودم را می نامه ی ساعدی و زندگی نامه شما بخواهيد من زندگی
 .نامه برای جانماز آب کشيدن نيست زندگی! جرأت چاپ اگر پيدا کنيد

نگاشتی  نامه های زندگی يادداشت. را بخوانيد »ژان ژاک روسو«اعترافات 
 .را بخوانيد »ژان ژنه«های  های رمان شخص اول. را بخوانيد »ويرجينيا وولف»
ی  های روزانه يادداشت. را در ارتباط با پدرش و دخترش بخوانيد »فرويد»
ی  نامه زندگی. را در دوران نگارش جنايات و مکافات بخوانيد »داستايوسکی»
را  »کوکتو«و  »ژنه«وگوهای  روابط و گفت. را بخوانيد »ژان پل سارتر»

دارد  کند و خيز برمی را بخوانيد، وقتی که خود را آماده می »پروست«. بخوانيد
 »ويرجينيا وولف«جنون شخصيت َمرِد خانم دلووی . برای نوشتن رمان بزرگش

نويس و فيلسوف  ، رمان»باتای«را بخوانيد،  »مارکی دو ساد«را بخوانيد، 
را بخوانيد، و او را  »رابله«تر و  و برگرديد چند قرنی عقب. فرانسوی را بخوانيد

و . ی اينها بخوانيد های غربيان را درباره نوشته. بخوانيد »باختين«از نگاه 
ی ايازی که دستور خميرش را  ها را درباره دهندگان اين آدم های توضيح نوشته
ای را که تر و تازه يکی ساخته،  ايد، بخوانيد، و بدانيد که به عنوان ناشر کوزه داده

ايد و حاال برای توجيه خودتان معلوم نيست برای چه کسی در جامعه يا  شکسته
ی ايران را از طريق  در برابر کدام تاريخ، کتاب مرا که بخشی از تاريخ گذشته

ی برائت خود قرار  کرد، وسيله ی زيبا اما بدبخت، رسوا می اعترافات يک برده
 !دهيد می

ولی . ايد بخشم چون فردوسی و حافظ و همه و همه را چاپ کرده من شما را می
بوديد، مرا که چاپ کرديد خودتان راه  آقا شما بايد ناشر اين روزگار می

ها تا مردم  انداختيد توی خانه افتاديد، کتاب را يک يک، مفت، آری مفت، می می
 »اياز»فهميدند که براهنی خّناق گرفته، اما خّناق، يک خّناق جمعی بوده، و  می

تمثيل براهنی نيست تنها، تمثيل شما هم هست که برای آنکه تعظيم در برابر 
 .بخشيد ی خليفه می قدرت گذشته و آينده بکنيد، از کيسه

برای حفظ سرمايه، شما در برابر دو ! کتاب است مرد حسابی. اياز پاک است
شما ناشريد يا ! دانيد وقت اياز را غيراخالقی می خوابيد، آن حاکميت دمرو می

سوزان؟ جواب آينده را بدهيد، همين امروز بدهيد، چرا که شما  همدست کتاب
اش در آينده ممکن است  ی ادبيات نداريد تا بدانيد که هر ايرانی در خانه رصدخانه

 .يک روزگار دوزخی آقای اياز داشته باشد
چرخد آن را به رغم  ام که تا تاريخ به اين پاشنه می من نيشتری به دمل تاريخ زده
من از شما . ايد شما سه ميليون کتاب چاپ کرده. لذت نثرش رسوا خواهد کرد

در عالم رمان، کسی که . ايد اما شما کتاب مرا هم خمير کرده. کنم دفاع می
 .شخصيت رمان يک نويسنده را با خود نويسنده يکی بداند، مخّبط است

يکی بداند،  »بوف کور«کسی حاضر نخواهد شد صادق هدايت را با اول شخص 
واال هدايت را دو بار قاتل و چند بار قّواد خواهد خواند، چرا که بوف کور در 

ايد من  عالوه بر اين صرفًا به خاطر اينکه گمان کرده. اول شخص نوشته شده
 .ايد ام، در کتابتان به من بدوبيراه گفته ی شما مطلبی نوشته درباره

ديديد که مطلب را عليه شما و فرانکلين آقای  کرديد و می يعنی کافی بود تحقيق می
و اين را دو نفر از اشخاصی که من . اند احمد شاملو و ناصر پورقمی نوشته

دانند که چه  اند که آنها می ام به آنها توضيح بدهم، پيشدستی کرده، گفته خواسته
 .اند کسانی آن مقاله را نوشته

در آن مجله مطالبی هم . ای چاپ کرده آن مقاله را يک نفر در آمريکا در مجله
دانيد که آن مطلب صرفًا به خاطر اين نوشته  شما نمی. شد ی من نوشته می درباره

ام، يک مقاله چاپ  اهللا نوشته ای که من در ظل شده و چاپ شده که در برابر مقدمه
 .شود

به دليل اينکه يا فکر . ايد، درست در زمان انقالب شما با من قرارداد بسته
آن مقاله که . کرديد که من حق دارم شوم و يا فکر می ای می کرديد من کاره می

اهللا چاپ شده، که من متنش را با خود  ی ظل بعدًا چاپ شده، برای رقابت با مقدمه
اش در  اهللا، شعرهای زندان را با مقدمه شما ظل. ام اهللا در آمريکا چاپ کرده ظل

ترين تيراژ کتاب شعر جديد در  ايد، بزرگ پنجاه و پنج هزار نسخه چاپ کرده
 .ايران

شريک شما در خوارزمی قرارداد کتابی با من داشته که بايد صدهزار نسخه از 
حاضريد حرفش را بزنيم؟ چرا به . ی من چاپ کند ای به ترجمه کتاب صد صفحه
ايد؟ شما چه دشمنی با من  دهيد؟ چرا گز نکرده بريده ايد اهميت نمی کاری که کرده

زند و بعد  داريد که وقتی يک نفر توی خيابان از پشت سر به من پس گردنی می
 کند  گيرد، و بعد از چند ساعت در کالنتری سوءتفاهم را رفع می پاسبان او را می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی  ای؟ تو که اعالميه کنی که کتاب مرا خمير کرده آخر تو چرا افتخار می
ات از زندان را همان قلم رقم زده که ترسيم بدبختی آن زنان و قوادان  آزادی

تو اگر ناشر من در فرانسه بودی ! زنی سوخته را، آخر چرا خنجر به خود می
خواندی، اگر  کتاب را می. خوابيدی ها در زندان می سال. بردند آبرويت را می

خواستی چاپش کنی، چرا تا ته، آن تِه ته، با همان تاريخ که من در پايان  نمی
خواستی من اخالق قالبی و سراسر ضداخالقی  ام، چاپش کردی؟ تو می گذاشته

اند، تر و تميز و  حاکمان فاجر و فاسق را که بر زرورقی از اخالق قالبی پيچيده
 .اند، به عنوان اخالق واقعی تحويل خاليق بدهم اش کرده تيش مامانی تی

ای  ای و از زندان بيرون آمده تو که زندان رفته. ام من با خونم آن کتاب را نوشته
ای؟  ام، تشنه چرا به خون منی که برای آزادی تو جان خود را به خطر انداخته

خواستی من مترجم  دانی؟ تو می چرا برای پس گرفتن اموالت خون مرا مباح می
افتخار بزرگی است، و دوست بزرگ من منوچهر بديعی . اوليس جويس باشم

خواستم  کتاب را به آن زيبايی و به مراتب بهتر از من در صورتی که من می
 ای؟ تو پشيمان هستی از اينکه اياز را چاپ کرده! عالی. ترجمه کنم، ترجمه کرده

، بيش از سی سال پس از خمير کردن آن توسط ٢٠٠٠وقتی که اياز در سال 
عالی درآمد، ناشر فرانسوی، مترجم و همسر او را دعوت کرد که در  حضرت

پياده  .خورد با هم ناهار بخوريم رستوراِن هتلی که او هميشه در آنجا ناهار می
از مترجم خواستم از ناشر که ويراستار اياز . زنم من فرانسه حرف نمی. رفتيم می

 .گذارد هم بود بپرسد که اياز را در کدام قفسه می
 »!مارکز نه«شک با  گفت، بی. ناشر خودش مترجم صدسال تنهايی مارکز بود

من موافق . اين حرف او بود. گفت، فقط با جويس و بورخس. من کنجکاو شدم
اند که  قدر تو سرمان زده اوال به اين دليل که آن. حاال هم موافق نيستم .نبودم
گيرد، چاپ  ترسيم بگويند الف زده، ثانيًا به اين دليل که ناشِر ما کتاب را می می
کند که خميرش کرده و اين در آدم خود به خود ايجاد  کند، بعد افتخار می می

 .کند که يکی کتاب آدم را خمير کرده باشد حقارت شخصی می
اند از کجا آن را گير آورده، و  و بعد ثالثًا و رابعًا، اين همه آدم که اياز را خوانده

و بعد . ماند های مختلف پادرهوا می اند؟ يعنی نويسنده در ميان قضاوت خوانده
ها  بيند چند صحنه درست شده، بين صحنه ناگهان در پاريس، در سالن گنده می

ی اول  ايستاده، يکی از آنان صحنه »اياز«پرده کشيده شده، بر روی هر ميز يک 
که بشناسد تو کی هستی، خطاب به تو در ميان جمع سی نفری دور  آن اياز را، بی
، وقتی که »آوينيون»و يکی دو سال بعد، در . کند، و همه را از حفظ ميز اجرا می

ای و  کنند، و تو نشسته های متفاوت زبان اياز را اجرا می چند اياز ديگر در صحنه
کند، دو نفر  ی واقعی تئاتر فرانسه، و جوان، اياز را اجرا می ، يک نابغه»توما«

آنکه برنامه را قطع  به ناچار، بی. خورد شان به هم می های تماشاچی حال از زن
گردد سرجايش  يکی بالفاصله برمی .کنند کنند، آن دو را به بيرون سالن هدايت می

 .گردد ماند، و بعد به حال گريه برمی نشيند، و ديگری ده دقيقه بيرون می می
ترين فستيوال تئاتر  است ـ بزرگ »آوينيون«و پس از تمام شدن نمايش ـ و اين 

کند به حرف زدن، به سرعت، بعد مترجم من، مرا به او  جهان ـ زن شروع می
باور کنيد در آن . داند چه بکند کند که آدم نمی کند و ناگهان کارهايی می معرفی می

کردم، دستکم خون  لحظه من اصال و ابدًا به فکر شما نبودم، وگرنه سکته هم نمی
 .شدم دماغ می

به من هشت هزار تومان پول . ايد بينيد که شما آقای محترم مرا خمير کرده می
اگر ! يادم نيست. ايد و بعد آن را به حساب اياز گذاشته. اصًال يادم نيست! ايد داده

يادم بود از وحشتی که از اين ُخرنای ازخيشوم نشأت گرفته بلند شده َزهره َتَرک 
 .شدم می

ای که  ام به آن تفاله ام، تبديل شده منی که اعالميه برای آزادی شما از زندان نوشته
کنيد؟ الاقل آنچه سلطان محمود به  شرم نمی. ايد تان از من ساخته شما در زندگينامه

طبيعی است . خورد فردوسی داده بود، به درد يک فّقاع و فّقاعی در گرمابه می
که نه شما انگشت کوچک محمود هستيد، و نه من ناخن انگشت ريز فردوسی، 

 .ی شما بپاشد ترسم خاکستر کتاب مرا بر چهره اما، اما، اما تاريخ کور می
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 چون قتل پروانه، آشتنم آسان است 
 سروده قباد جلي زاده 

 
 !وه ک قه تلی په پووله، سانايه کوشتنم

 
 قوبادی جه لی زاده: شێعرێک له 

 بابه ک سه حرانه وه رد: وه رگێڕ له کوردی به فارسی
 

 ...که له دادگايی کردنی موجرمێک ده بمه وه، ته نيا  و تاک 
 نه گوهللا به ندێکم  پێيه  و 
 !نه سێبه ری  پاسه ونێک

 
 ...که له ماچکردنی لێوێکی مه منوع ده بمه وه، ته نيا و تاک

 نه حزبێکم له گه ڵدايه و 
 !نه کاليبتۆسی شه قامێک

 
 ده مێک ، زيندانێ پڕ ده که م له لووره ی گورگ و 

 !ده مێک ، په راسوی قه فه سێک ده شکێنم، بۆ هه ڵفڕينی  گۆڵ
 
 سانايه کوشتنم و ه ک قه تلی په پووله، «

 »که له سه ر لقێکی عه تردا خه وتبێت
 

 :قه ده ر وای کرد
 >سه مايه کی ترێ، بگ سه دان چريکه ی  که ناری نه گۆڕينه وه

 !با له قوڕگی داوديشه وه ده ر چووبن
 :قه ده ر وای کرد

سه دايه کی ژن، به سه دان الرو له نجه ی کارمامزان نه گۆڕينه 
 وه،

 !با هه ميشه رووتيش بن
 
 سانايه کوشتنم و ه ک قه تلی کۆرپه يه ک، «

 »له نێوان دوو مه مکی نووستودا، به خه به ر 
 

شه وانه مه ستترم له و ره زه ی ، ده نک ده نک  ده يکێشنه وه  بۆ 
 !حوجره 

 !بۆڵ بۆڵ ، گۆزه ی خانه قا ی لێ پڕ ده که ن له شه راب
 شه وانه مه ستترم له و پێکه خوماره ی،

 !وه ک په نجه م له نێوان په نجه ما ده له رزێ
 

 ،»سه ر چنار «ئێواران  پێش ئه وه ی بگه ينه
 . »که ر «حه زمان لێوان لێوه له

 »که ناری «لێوان لێو له 
 »قفڵ «پڕاو پڕ له شرقه شرقی 

 
 ئێواران به ر له وه ی  بگه ينه سه ر چنار،

 ،»ژنی روت  «خوێنمان لێوان لێو له 
 »حيجاب  «لێوان لێو له 

 »! کتێبی پيرۆز «پڕاوپڕ له 
 »!! ئايه تی شه يتانی  «پڕاوپڕ له 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گذاريد که من در نقد ادبی  خواهد، به حساب مقاالتی می و از من عذر می
 واقعًا اين شما هستيد؟. ام نوشته

کنيد؟ چرا  بازی و چاقو کشيدن يک شاعر را در خيابان تأييد می يعنی شما جاهل
ای عليه شما در  ايد؟ نشان بدهيد که من کلمه کتابتان را با اين اباطيل آلوده کرده

نوشتن آن را  .ی دشمنی شما را بنويسم من حاضر نيستم ريشه. ام جايی نوشته
 .نويسم ی رسمی محضری هم بدهيد، نمی حتی اگر شما به من اجازه

ام، بل که قلمم را در  ای عليه شما ننوشته نه تنها کلمه. بايد خودتان اقرار کنيد
. ام که امکان داشت برايم خطر ايجاد کند اختيار دفاع از شما، در زمانی گذاشته

شما يک بار تهمت يک . فقط در صورتی که اقرار کنيد، ممکن است بنويسم
 به ياد نداريد؟. ايد کشيده را تا پای اتهام به قتل يک نويسنده با خود کشيده

ی مرا چه کسی گرفته است؟ خسرو  ی از پشت سر خورده دانيد انتقام کشيده می
ای در  وقتی آن شاعر با چند شاعر ديگر خوش و بش کرده در کتابخانه. گلسرخی

آباد، و بعد راهش را کشيده رفته، گلسرخی بلند شده، دنبالش راه افتاده،  شاه
اند که گلسرخی دستش را بلند کرده، زده  اند، و بعد ديده های ديگر نگران شده بچه

توی گوش آن شاعر، و گفته اين به آن در، براهنی تو را نزد، من زدم تا يادت 
 .زند باشد که آدم تو گوش يک شاعر ديگر نمی

. اين نکته را به من شاعری که در آن کتابخانه نشسته بوده، خود شاهد بوده، گفته
گيريد، و بعد به علی دهباشی  و شما در کتابتان جشن کشيده خوردن مرا می

خواهد به شما  گويد آقای عبدالرحيم جعفری می گوييد، و او هم تلفنی به من می می
ام، توضيح شما را  تلفن کند و توضيح دهد، و من که کتاب شما را خوانده

 .شوم با شما حرف بزنم پذيرم و حاضر نمی نمی
ی از پشت سر خورده هم،  جريان آن کشيده. کنم من خود را به خدعه آلوده نمی

شما . باز يک سناريوی يک ميليون دالری است و هيچ ربطی به نقد ادبی ندارد
 . خياالتی نشويد

 
 راديو زمانه: منبع
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 ...هنگامي آه از محاآمه ي مجرمي خالص مي شوم، تك و تنها 
 نه جليقه ي ضد گلوله اي با من است و 

 !نه سايه ي پليسي
 

 ...هنگامي آه از بوسيدن لبي ممنوعه فارغ مي شوم، تك و تنها 
 نه پشتوانه ي حزبي با من است و 

 !نه آاليپوس خياباني 
 

 زماني، زنداني را انباشته مي آنم از زوزه ي گرگ و 
 !زماني، ميله ي قفسي را مي شكنم براي پرواز گل

 
 چه ساده است قتل من، چون قتل پروانه،  «

 ».آه بر شاخه ي عطري خوابيده باشد
 

 :تقدير چنين آرد
 رقصي از انگور را، به صدها آواز قناري معاوضه نكنيم، 

 !گيرم آه از گلوي داود رها شده باشد
 :تقدير چنين آرد

 صدايي از زن را، به صدها عشوه ي بچه آهوان معاوضه نكنيم 
 !گيرم آه هميشه نيزعريان باشند

 
 ساده است آشتنم چون قتل نوزادي، بيدار «
 ».در ميان دو پستان خفته  
 

شبانگاه، مست و خراب ترم از آن تاآی که دانه دانه مي بريدش به 
 !حجره

 !خوشه خوشه، آوزه ي خانقاه را پر از شراب مي آنيد
 شبانگاه، مست و خراب ترم از آن پياله ي خماري آه، 

 !همچون انگشتم در ميان انگشتانم مي لرزد
 

 برسيم، »سرچنار «عصرها پيش از انكه به 
 »خر «عشقمان سرشار است از

 »قناري «سرشار است از
 »شهپر «لبريز است از

 »قفل «لبريز است از جرينگ جرينگ 
 

 برسيم،  »سرچنار «عصرها پيش ازآنكه به 
 »زنِ  عريان «خون ما لبالب است از

 »حجاب  «لبالب است از
 »!آتاب آسماني «لبالب است از
 »!آيات شيطاني «لبالب است از

 
 برسيم ،  »سر چنار «عصرها پيش از انكه به 

 »تالش «قلبمان لبالب است از
 »!خيانت «لبالب است از
 »دسته ملخ «لبالب است از
 »!خشاب گل «لبالب است از

 
 عصرها پيش از آنكه شراب بنوشيم،

 »گرگ «تندبادي هستيم از
 »!قاچاقچي «بلمي هستيم پر از

 ئێواران به ر له وه ی بگه ينه  سه رچنار،
 »خه بات  «دڵمان لێوان لێوه له 

 »! خيانه ت «لێوان لێو له 
 »چه پکه کوهللا  «پڕاوپڕ له 
 »! مه خزه نی گوڵ «پراوپر له 

 
 ئێواران به ر له وه ی شه راب بنۆشن،

 »گورگ  «را شه بايه کين له 
 »! قاچاغچی «به له مێکين پڕ له 
 »!! ناسنامه ی ساخته  «جانتايه کين پڕ له 

 
 ». رێژنه يه ک  کوتر  «هه ر مه يه ، ده مانکات به 
 ». شنه يه ک په لکه زێڕينه  «هه ر مه يه ، ده مانکات به 

 »باخچه يه ک منداڵ،  «هه ر مه يه ،  به 
 .هه ر مه يه ، پاک مان ده کاته وه له گوناه 

 »! به فری چرا  «هه ر مه يه، شه و گارمان پڕ ده کات له 
 
 سانايه کوشتنم ، کوشتنی سه ر خۆشێک سانايه  «

 !چۆله که ده توانێت به کاڵو بيگرێت 
 سانايه کوشتنی شاعيرێک،

 »! ميرووله ده توانێت چوار په لی ببه ستێت
 

 ...خودايه 
 :له رۆژی ئاگردا وه ک يه کن

 ئه وانه ی خوێنی خاک ده رێژن
 ؟!ئه وانه يش خوێنی ره ز 

 ...خودايه
 :له رۆژی حه شردا وه ک يه کن 
 ئه وانه ی خوێنی ژن ده رێژن

 ؟!ئه وانه يش لێوی ژن ماچ ده که ن
 خودايه 
 وه ک 
 ؟!يه کن 

 بابك صحرانورد: ترجمه از آردي به فارسي
 

ميالدی درشهر کويه  ١٩۵٣ قباد جلی زاده شاعر معاصر درسال
 .واقع در کردستان عراق متولد شد

او از شاعران نسل دوم کردستان عراق و از هم نسالن په شيو و 
برخی از بهترين و زيباترين شعرهای . شيرکو بيکه س است

اشعار . اروتيک به زبان کردی توسط اين شاعر سروده  شده است
او تا کنون به زبان های عربی، فارسی، انگليسی و سويدی ترجمه 

 .شده اند
 : آثار اين شاعر به قرار ذيل است 
 چوبه دارهای بهشت_ 1
 قلم ريش سفيد_ 2
 روبه خدا هميشه مست _ 3
 مه _ 4
 شهيد به تنهايی قدم می زند_ 5
 خورشيد درليوانی شکسته _  6
 وان ايروتيک _  7
 باغ به باد زن نمی دهد_  8
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 اوديسه يا انه ئيد؟ 
 ی منصور خاکسار "لس آنجلسی ها"نگاهی به مجموعه ی 

 مجيد نفيسی   
 
 
 
 

   
مجموعه ی بيست و سه شعر به هم پيوسته است که در سال " لس آنجلسی ها"

هنگامی که اين دفتر . از سوی منصور خاکسار در آمريکا منتشر شده است 1998
مقايسه می کنيم،  1992 *"قصيده ی سفری در مه"را با مجموعه ی قبلی منصور 

درمی يابيم که شاعر چه از لحاظ زبان و چه از لحاظ بيان هويت فردی فراتر 
ناخن "اگرچه هنوز هم به ترکيبات نامأنوس و تشبيهات تصنعی چون . رفته است
برمی خوريم، ولی من حيث المجموع زبان ساده ) 6ص"(خليده خيز"و " شخوده

به عالوه، هنگامی که خواننده کتاب را به پايان می  . تر و بی پيرايه تر شده است
رساند در ذهن خود تصاويری رنگارنگ و تأثيرگذار از دنيای فردی شاعر باز 

 : می يابد، از کودکی که به دنبال سنجاقکی می دود
   

 هی هايی می کشم 
 و پابرهنه دنبالش می کنم 

 گويی پرنده ی آتشم 
 ) 8ص (و در حيطه ی تصرف اويم 

 : يا مردی که خود را چون دفتری ورق خورده می يابد
 به دفتری ورق زده می مانم 

 که هيچ چيزم نهان نيست 
 گذشته ای ويرانم 
 از قبيله ای دور 

 که نخل هايش 
 ) 33ص (عريانم می کنند

که صدای خود را روی پيام گير تلفن به سختی می " مهاجری خوابگرد"از 
 : شناسد

 صدای خودم 
 يا صدای شبيه به خودم را 

 از پيامگير 
 می شنوم          

 و در می مانم 
 از خفآوای خسته ای 

 ) 28ص .(که گريبانم را رها نمی کند
 : يا شاعری که در وصف برهنگی بی پروا سخن می گويد

 مژه برنمی دارم 
 به اختيار                 
 از خم ابرو 

 و بی پردگی چشم 
 و لغزش ترمه ای به کوتاهی نفس 

 ) 66ص (بر پستان                      
   

نمی ناميد و اين انتظار را در خواننده به " لس آنجلسی ها"اگر شاعر دفتر خود را 
وجود نمی آورد که در اين کتاب با فضای شهر لس آنجلس ـ دريا، ساحل، خيابان 

و باالخره آدمها و فرهنگهای متفاوت موجود در آن روبروست، کار تمام بود و 
که حکايت رانده شدن شاعری مبارز از " قصيده ی سفری در مه"خواننده پس از 

زادگاه خود بود، اکنون با دفتری روبرو می شد که شرح سفر درونی ی مهاجری 
آنچه بيشتر در اين دفتر خودنمايی می کند جدايی شاعر از . تنها را در بر دارد

می دانم : "مکان در غربت اوست، و کوشش منصور در آوردن چند نمونه چون
اوراقی که در سن پدرو گم "يا ) 20ص "( Third Streetکه قرمطی ام در 

. به نتيجه نمی رسد و او همچنان در بند ذهن تنهای خود می ماند) 31ص "(شد
حتی شعر آخر کتاب که به وصف اعتراض کارگران مهاجر اسپانيولی زبان 

اختصاص داده شده پيش از اين که بيان آشتی شاعر با لس آنجلس باشد، انسان را 
می اندازد که ") کارنامه ی خون"چون (به ياد شعرهای سياسی ی سابق منصور 

 : ی جمعيت گم شده و شعار جای شعر را گرفته است"ما"شاعر در " مِن"

 »!شناسنامه جعلي «کوله باری هستيم پر از
 دگرگونمان مي آند  »رگباري از آبوتر «تنها ِمي است آه به 
 دگرگونمان مي آند  »نسيمي رنگين آمان «تنها ِمي است آه به

 .تنها ِمي است آه، نگاه مان را می زدايد
 »!برف چراغ «تنها ِمي است، شب هامان را مي انبازد از

 
 چه ساده است آشتنم ، قتل انسان مست  ساده است  «

 !گنجشكي مي تواند با آاله بگيردش 
 ساده است آشتن شاعري،

 »! مورچه هم مي تواند دست و پايش را ببندد
 
 

 ...خدايا 
 :در قيامتِ آتشين يكسانند

 آنهايي آه خون خاک را مي ريزند
 !و آنهايي آه خون تاك؟

 
 ...خدايا 

 :در روز حشر يكسانند
 همان هايي آه مي ريزند خون زن را 

 ؟!با آناني آه از زن بوسه مي ستانند
 خدايا 
 مثل 
 !همند؟

 
 بهار

 ناصر اطمينان
 

 چه استوار و مغرور
 ايستاده است درخت

 .در اين وزش ويرانگر
 به ريشه های خويش

 دل بسته است
 .بی گمان

 چه اميدوارند ريشه ها
 که اين چنين تنيده اند به هم

 .در سکوت خاک
 به شاخه ها چشم دارند،

 .انگار
 و چه صبورند

 شاخه های خشک
 در اين خاکستری بی انتها
 که به انتظار نشسته اند

 سبزهای نشاط را
 .بر گرده ی خويش

 بی شک
 خاطره ی بهار
 محفل دارد باز
 اين شب ها

 .در رگ های درخت
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 ! آه لس آنجلس
 تو را چون شهر خود می پذيرم 

 ) 21ص .(و پس از ده سال با تو آشتی می کنم
   

بازگشت به وطن يا پی افکندن وطنی تازه در غربت؟ اين سئوالی نيست که تنها 
برای شاعران ايرانی در مهاجرت طرح شده باشد و در فرهنگهای مختلف ديده 

نمونه ی بارز آن را می توان در ادبيات يونان و روم باستان مشاهده . می شود
از لشکرکشی يونانيان به شهر تروا در آسيای صغير " ايلياد"هومر در . کرد

آنها پس از نه سال محاصره ی اين شهر عاقبت موفق به فتح آن . سخن می گويد
می شوند، اما در راه بازگشت به وطن بر سر غنائم جنگی به منازعه با يکديگر 

رهبر آنها اگاممنون کشته می شود و سردار ديگر اوليس برای . می پردازند
بازگشت به زادگاه خود اتياک و گوشمالی مردانی که در غياب او به آزار 

" اوديسه. "همسرش پنه لوپ و پسرش تلماک دست زده اند به کوشش می پردازد
در واقع داستان تحقق آرزوی يک تبعيدی برای بازگشت به وطن خويش و انتقام 

 . از غاصبين است
در مقابل هومر يونانی، ويرژيل رومی قرار دارد که در حماسه ی منظوم خود 

به داستان رانده شدن جنگجويان شهر تروا از سرزمين مادری و " انه ئيد"
اين شکست خوردگان به رهبری سرار خود . مهاجرت آنها به ايتاليا می پردازد

انه اس در سرزمين تازه، وطنی نو پی می افکنند و به ويرژيل رومی فرصت می 
 . دهند تا برای امپراتوری روم پيشينه ای افسانه ای بسازد

در ادبيات غرب هر دو اثری ماندنی هستند و با وجود پاسخ " انه ئيد"و " اوديسه"
های متفاوتی که به پرسش بنيادی انسان مهاجر، يعنی بازگشت به وطن يا 
به . استقرار وطنی تازه در غربت می دهند، هر دو به دل آدمی راه می يابند

عبارت ديگر، هيچ يک از اين دو پرسش نسبت به يکديگر برتری ندارد و هر 
آنچه باقی می . شخص مهاجر بايد با توجه به موقعيت فردی خود به آن جواب دهد

 : ماند فقط يک ارزشيابی ادبی ست
آيا شاعر غربت زده توانسته غم دوری از وطن را به قالبی زيبا و پراحساس فرو 
ريزد و آيا شاعر آشتی جو توان آن را يافته که انطباق جويی خود را با جامعه ی 

به " لس آنجلسی ها"ميزبان به قالبی هنری درآورد؟ منصور خاکسار با دادن نام 
کتاب خود اين انتظار را در خواننده به وجود می آورد که او با شعرهايی انطباق 

حال اين که در واقعيت شاعر در محيط . جويانه با جامعه ی ميزبان روبروست
تازه همچنان خود را بيگانه حس می کند و تحميل بينش انطباق جويانه بر کتاب 

اگر اين پرده ی عاريتی را . از حد يک جانبداری مافوق هنری فراتر نمی رود
 . کنار بزنيم شعرهای اين دفتر می توانند با خواننده بی پرده تر سخن بگويند

   
  1998ژانويه 

   
 24از کتاب شعر و سياست و " فرديت و سفری در مه"رجوع کنيد به مقاله * 

ويژه ی منصور خاکسار درلينک  2010مارچ  25مقاله ی ديگر که در شهروند 
 . زير به چاپ رسيده است

2932=p?/com.shahrvand.www://http   
   

***  
 عادت ايرانی 

   
 شعری از مجيد نفيسی برای منصور خاکسار 

   
 هنوز هم به عادت ايران 

 از کوچه های تنگ می گذرم 
 بر سر هر پيچ، پا سست می کنم 

 . و از گوشه ی چشم به پشت می نگرم
 در پس دکل سياه آشغالدانی ها 

 مردان نقاب پوش کمين کرده اند 
 . و ناله ی دربندان از دور شنيده می شود

 به سيم های برق نگاه می کنم 
 . که راه برونرفت را نشان می دهند

 کوچه، بن بست نيست ! نه
 و تنها همان سايه ی قديمی 

 . مرا دنبال می کند
  1993پنجم مارس 

 

 فرا باشی يک نفس 
 که گويی 

 از يک دهان شنيدنی ست 
 و در حافظه ی تلخ من دست می برد 

 صف شادی 
 که شانه از افق      

 ) 81ص (فراتر می کشد                
   

در ميان شاعران ايرانی که درا ين دو دهه به مهاجرت آمده و در کشورهای 
گوناگون اروپايی، آمريکايی، آسيايی و حتی قاره ی استراليا پراکنده شده اند، 

دسته ای در : نسبت به مسئله ی مهاجرت به طور کلی دو گرايش ديده می شود
غم جدايی از وطن باقی مانده اند و به هيچ وجه نمی خواهند يا نمی توانند نسبت 

در مقابل، گرايشی قرار دارد که خواهان . به جامعه ی ميزبان عنايتی نشان دهند
البته تميز . آشتی با محيط تازه است و از آن ابا ندارد که در خاک نو ريشه بدواند

اين دو گرايش نبايد موجب آن شود که خواننده ابعاد اين افتراق را بيش از آنچه 
بيشترشاعران ما، مثل هر شخص مهاجر گاهی . در واقعيت هست در نظر گيرد

غربت زده می شوند و گاهی برعکس مجبورند که نسبت به وطن دوم خود مثبت 
در نتيجه نوسان بين اين دو گرايش بيشتر . فکر کنند و خود را با آن تطبيق دهند

يک قاعده است تا استثناء و در آثار هر شاعری می توان نمونه های غربت زده 
 . و انطباق جويانه را يک جا يافت

با اين وجود، اگر بخواهيم برای هر يک از اين دو گرايش نمونه های نوعی 
و ) 1996(اثر نادر نادرپور " زمين و زمان"بيابيم، می توان برای گرايش اول 

و بخصوص شعرهای پس از آن ) 1991"(شعرهای ونيسی"برای گرايش دوم 
 . سروده ی مجيد نفيسی را نام برد) 1994"(آه لس آنجلس"چون 

از : با ظرافت تمام، موضوع آن را نشان می دهد" زمين و زمان"عنوان کتاب 
يک طرف شاعر از سرزمين مادری خود جدا شده و به شهری اهريمنی که به 

 : ناميده شده، افتاده است" شهر فرشتگان"نادرست 
 اين شهر در نگاه حريص زمينيان 

 جای فرشته هاست 
 اما جهنمی ست به زيبايی بهشت 
 کز ابتدای خلقتِِ موهوم کائنات 

 ابليس را به خلقت خود راه داده است 
 وين آدمی وشان که در آن خانه کرده اند 

 ـ غافل ز سرنوشت نياکان خويشتن 
 ) 126ص . (در آرزوی ميوه ی ممنوع ديگرند

   
از سوی ديگر شاعر خود را محروم از طراوت جوانی می بيند و چهره ی پير 

 : خود را در آينه باز نمی شناسد
 دشمن من جا گزيده در بدن من 

 نفرت من بيش کرده نخوت او را 
 بر سر آنست کز تنم بکند پوست 

 تا بستايم هميشه قدرت او را 
 وای که چون از درون من بدر آيد 

 آينه حس می کند کراهت او را 
 جمجمه ای با دو چشمخانه ی خالی ست 

 وين همه زشتی فزوده هيبت او را 
 اسکلتی پير زاده می شود از من 

 ) 46ص (منتظرم ساعت والدت او را 
   

او به جای اينکه دوره ی پيری را چون حلقه ای طبيعی از زندگی ببيند که مانند 
برگهای زرد پائيزی زيبايی خود را داراست، برعکس در پيری جز زشتی و 

پيری و غربت دو حلقه ی پيوسته هستند که شاعر را از . تباهی باز نمی شناسد
 . سرچشمه ی حيات جدا کرده اند

شاعر به تصوير زندگی در شهرک ساحلی ونيس در " شعرهای ونيسی"در 
کرانه ی اقيانوس آرام دست می زند، و خواننده ی مطالعه ی تاريخی شعرها به 

البته اين کار به سادگی . فرآيند تدريجی انطباق شاعر با محيط تازه پی می برد
 : صورت نمی گيرد و آکنده از پرسش های گزنده است

 در تو کيستی مانده ام 
 ) 85ص (و از چه می خواهی آکنده ام

مندرج " آه لس آنجلس"با وجود اين در شعرهای پس از اين دفتر، از جمله در 
 : در دفتر دوم از دفترهای شنبه می توان اين حس تسليم و پذيرش را يافت
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