
 
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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 صدور حكم كميته انضباطي براي چند تن از دانشجويان در دانشگاه كردستان
 اي مقابل مجلس حرفه و تجمع دويست دانشجوي فني

 تالش دولت براي كاهش دانشجويان در پايتخت
 صدور حكم سي ماه حبس تعزيري براي سه زنداني اهل حق آذربايجاني در زندان يزد

 اله صادق الريجاني نامه محمد مصطفايي به آيت
 تهديد ديدار كنندگان نوروزي با سه شخصيت اصالح طلب به احضار و بازداشت

 مقاله اي از بهرام اسماعيل بيگي به ياد عبداهللا مومني —تاوان وفاداري
 باقي به شريعتمداريعمادالدين باقي همچنان در سلول بسته و بالتكليف ، پاسخ وكالي  

  !يك سبزپوش ايراني است, آلمان 2010سوپرستار سال —مهرزاد مرعشي برنده شد
  «تراختور«استقبال بي سابقه ي آذربايجاني ها از —گزارش تصويری

 هزار ميلياردي دولت قيمت ها تا كجا افزايش مي يابند؟  20براي تحقق درآمد 

 آيت اهللا گلپايگاني ديدار با احمدي نژاد شرعاً حرام است
 امنيت ملي در پناه آنها يا در محاصره آنها؟ 

 ...آخرين خبرها 

 كودتا كرديم، چوناختيارات رهبر در خطر بود 

 اخراج صد و ده كارمند دانشگاه زابل
 مصدوميت شديد يكي از كارگران كارخانه ذوب آهن اصفهان در حين كار

 در پي اخراج و تعديل كارگران در تبريز سه هزار و دويست كارگر نيز در معرض تهديد قرار گرفته اند
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 خبرها 

اشاره به سخنان هاشمی ( فتوای شورايی، اجتهاد شورايی،"از اصطالحاتی نظير 
برای محدود " حق حاآميت، سازمان های بين المللی و حقوق بشر) در مشهد

می گويند برای دوران ولی . آردن اختيارات واليت و رهبری استفاده می آنند 
يا مجلس خبرگان مدت زمان رهبری را تعيين . امر بايد مدت زمان تعيين آرد

متاسفانه حتی برخی از شخصيت های برجسته آشور نيز به اين حرف ها . نمايد
 ."توجه می آنند

 : شيخ احمد جنتی نيز در همايش واليت فقيه در بوشهر، در باره انتخابات گفت
شرايط . آنها درصدد بودند پس از پيروزی، واليت فقيه را تضعيف آنند«

در داخل و خارج  88آرد و دشمنان پيش از سال  انتخابات سال گذشته فرق می
ببرند و اصل نظام و واليت فقيه   ريزی آرده بودند تا از اين انتخابات بهره برنامه

 .و حكومت اسالمی را زير سئوال ببرند 
های انتخابات با قاطعيت ايستادگی آردند و حتی  رهبر معظم انقالب درهمه صحنه

نمايندگان معترض به نتيجه انتخابات را نيز به حضور پذيرفتند و آنان نظرات 
يکی از آنها که نظرش را گفت مرتضی الويری (  .خود را با ايشان مطرح آردند

بود که سر از زندان کودتا در آورد و ديگری فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی 
آنها . بود که شرح آنچه برخانواده کروبی و خود او رفته بی نياز از توصيف است

در آن ديدار صريحا مستندات خود را در باره تقلب در انتخابات گفتند اما علی 
 .)خامنه ای کار خودش را کرد و از اين گوش شنيد و از آن گوش در کرد

ها، نهضت ملي،  سلطنت طلبان، بهائيان، مجاهدين، ملي مذهبي: جنتی اضافه کرد
هايي بودندآه براي آشوب جمع  ها سكوالرها از جمله گروه ها، آمونيست مشارآتي
رهبر معظم نظرشان اين بود آه مردم بايد آشوبگران را محكوم  .شده بودند

 ».آنند 
 22چه سندی معتبر تر از اين دو اظهار نظر درباره دليل و انگيزه کودتای 

 خرداد و سرکوب خونين مردم؟
 

 امنيت ملي در پناه آنها يا در محاصره آنها؟ 
 

 پيک نت
 
 
 

اين عکس مربوط به ديدار جنگی علی خامنه ای با فرماندهان ارتش و سپاه و 
از وحيدی وزير دفاع تا رحيم صفوی فرمانده سابق سپاه، از  .انتظامی است

سردار نقدی که در رديف جلو نشسته تا سردار ذوالقدر که بيخ ديوار نشسته و يا 
تعدادی لباس شخصی هم در . احمدی مقدم که عادت به دو زانو نشستن ندارد

 !رديف اول، ميان فرماندهان نشسته اند که البد فرمانده لباس شخصی ها هستند
قاره جهان  5علی خامنه ای در اين ديدار مدعی نفوذ جمهوری اسالمی در تمام 

شد و در ارتباط با خطر حمله به ايران، به فرماندهان گفت که نبايد از هيچ چيز 
 .ترسيد، زيرا ما برای امنيت ملی ايستاده ايم

آن امنيت ملی که علی خامنه ای متکی به فرماندهان سپاه و ارتش و نيروی 
زيرا امنيت ملی . انتظامی به آن اشاره می کند، حبابی است برفراز آب روان

زمانی برقرار است و هر قدرت مهاجمی از آن وحشت دارد که يک ملت پشت 
نمونه تهاجم ارتش عراق به . سر حکومتی که بر کار آورده اند ايستاده باشند

حتی با انگيزه  –ايران و دفاع يکپارچه مردم ايران که در دفاع از ميهن و انقالب 
حال بازگرديم به . به ميدان جنگ رفتند، مستندترين استدالل است -های مذهبی
آيا مردم ايران پشت اين فرماندهان ايستاده اند؟ حکومتی که خود . ايران امروز

در داخل کشور چنان در محاصره مردم است و چنان از مردم می ترسد که از 
يک مراسم تشييع جنازه در قم وحشت دارد و از سفر رئيس جمهور سابقش به 
خارج ازکشور بيم دارد، می تواند مدعی حمايت مردم از حکومت شود؟ چتر 

امنيت ملی با رضايت مردم ازحکومت . امنيت ملی نه سوراخ، که پاره پاره است
توپ و تانک و موشک هم اگر امنيت ملی . تامين می شود نه رضايت فرماندهان
بيگانگی با . در عراق صدام حسين می آورد !می آورد، در يوگسالوی می آورد
 مردم و با واقعيات بيش از اين؟

برای تقابل با آنچه در زاپن برپا شد و  –کاريکاتور کنفرانس خلع سالح اتمی 
همايش هوالکوست در تهران، و انواع  -خاتمی را از شرکت درآن محروم کردند

کنفرانس ها و همايش هائی که عمدتا نمايشی داخلی است و جهان برای آن 
پشيزی اعتبار قائل نيست و مردم نيز نسبت به آنها بی اعتناء تر از آن هستند که 

فردا اعالم کنند ! می گويند نه. درباره آن فکر کنند، امنيت ملی نمی آورد
راهپيمائی در ايران ازاد و قانونی است و هيچکس حق تعرض به آن را ندارد، تا 

 !معلوم شود حق با کيست

 احمد جنتی و محمد يزدی: اعتراف دو شيخ کودتاچی
 كودتا كرديم، چون

 اختيارات رهبر در خطر بود 
 پيک نت

 22در سه روز اخير، دو سخنرانی، از دو روحانی که نقشی کليدی در کودتای 
يکی از اين . خرداد عليه نتيجه انتخابات رياست جمهوری داشتند منتشر شده است

دو روحانی شيخ احمد جنتی دبير شورای نگهبان است که در جريان سفر به 
سخنرانی کرده و نظرش را درباره دليل کودتا گفت و ديگری شيخ " بوشهر"

محمد يزدی عضو همين شورا و رئيس تحميلی جامعه روحانيت حوزه علميه قم 
است که در ديدار با شورای مرکزی کميته امداد وابسته به حزب موتلفه اسالمی، 

 .نظر احمد جنتی را به سبک خود تکرار کرد
شيخ محمد يزدی که به تازگی از روی صندلی چرخدار بلند شده و به زور عصا 

و کمک يک همراه می تواند راه برود، دوستی قديمی و بلکه کهنه ای با 
اين هر دو، در . پدرخوانده موتلفه اسالمی، حاج حبيب اهللا عسگراوالدی دارد

که مسئله  1376جريان تدارک انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد در سال 
نامزدی ميرحسين موسوی برای اين انتخابات مطرح بود، از تهران به قم رفته و 

از جمله آيت اهللا امينی و  –در ديدار با چند تن از آيت اهللا های حوزه علميه قم 
با آمدن موسوی، اقتصاد ما خراب می "به آنها هشدار دادند که  -آيت اهللا مسعودی

 !"شود
اين سفر و بيان هشدار، همزمان بود با سفر جواد الريجانی معاون وقت وزارت 

در آن ديدار نيز جواد . انگليسی" نيک براون"خارجه به لندن و ديدار با 
؛ به "خاتمی"الريجانی ضمن ابراز نگرانی از نامزدی ميرحسين موسوی و 

. حمايت می کند" ناطق نوری"انگليس ها اطالع داده بود که جناح راست از 
شرح ديدار توطئه آميز شيخ محمد يزدی و عسگراوالدی با برخی روحانيون قم، 

وی در افشاگری خود گفت که اکثريت . بعدها توسط آيت اهللا مسعودی افشاء شد
جامعه روحانيت قم در آن جلسه شرکت نداشتند و آنهائی که حاضر بودند هم با 

ماجرای ديدار الريجانی با نيک . نظر يزدی و عسگراوالدی موافقت نکردند
چنان که . براون انگليسی هم تبديل شد به پتکی بزرگ بر سر جواد الريجانی

 .هنوز هم نتوانسته خود را از زير اين ضربه بيرون بکشد
اين مرور گذشته های نه چندان دور، برای درک دشمنی و کينه ريشه دار و در 

امثال محمد يزدی و عسگراوالدی با موسوی و انگيزه " اقتصادی"درجه اول 
در توطئه قتل آيت اهللا . خرداد الزم است 22حمايتشان از احمدی نژاد و کودتای 

منتظری توسط اوباشی که به خانه وی حمله کردند نيز اين دو شيخ، نقش اصلی 
حتی نقل است که احمدجنتی در اعتراض به تمام نشدن . و هدايت کننده را داشتند

طناب می انداختيد گردنش و از خانه بيرونش : کار در جريان آن حمله گفته بود
آن !" می کشيديد و به جائی می برديد که من هم ديگر از او خبر نداشته باشم

 . ساله آيت اهللا منتظری ختم شد 6يورش به حبس خانکی 
اين هر دو، . با اين مقدمه، سخنرانی اخير جنتی و يزدی، عميق تر درک می شود

توطئه ای که بايد عليه آن . جنبش سبز و پيروزی موسوی را يک توطئه می دانند
چرا؟ زيرا اين جنبش خواهان محدود کردن اختيارات علی خامنه . کودتا می شد

 .ايست
. آنها درست می گويند و مشکل کنونی حاکميت جمهوری اسالمی نيز همين است

هم شيخ محمد يزدی و ! يعنی حکومت سلطنتی خامنه ای و ديکتاتوری مطلقه او
بنياد . هم شيخ احمد جنتی از مخالفان جسور اختيارات آيت اهللا خمينی بودند

رسالت و روزنامه رسالت را به کمک آيت اهللا آذری قمی برای مخالفت با 
آنها مخالف ادامه نخست وزيری . اختيارات آيت اهللا خمينی راه اندازی کردند

موسوی بودند و مخالفتشان با اختيارات آقای خمينی نيز، از جمله به همين دليل 
اين که همين دو نفر امروز تا پشت سر گذاشتن مرز کودتا، طرفدار . بود

اختيارات مطلقه علی خامنه ای هستند، ناشی از تفاوتی است که خامنه ای و 
همان اندازه که . استفاده از اختياراتش، با خمينی و استفاده از اختياراتش دارد

اختيارات آقای خمينی چماقی بود بر سر يزدی و جنتی، در حکومت آقای خامنه 
! اين ّحب علی، ريشه دراينجا دارد. ای چتر حفاظی است بر سر يزدی و جنتی

همان . آنها حق دارند از محدود شدن اختيارات علی خامنه ای وحشت داشته باشند
اندازه که موسوی و خاتمی و حتی هاشمی رفسنجانی را طرفدار مخالفت با اين 

 .اختيارات می دانند و به آن اشاره می کنند
شيخ محمديزدی در ديدار با شورای رهبری کميته امداد که دراختيار موتلفه 

برخی به منظور تضعيف جايگاه واليت و رهبری، قصد : "اسالمی است گفته
آنها قصدشان اين است تا برای رهبری .محدود آردن اختيارات ايشان را دارند 

 آنها . تعيين تكليف آنند و مدام بگويند رهبری اين آار را بكند و اين آار را نكند
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به دنبال اين اتفاقات ، کارگران مديران شرکت را بيرون کردند و ماموران . نشد
 .شهرک صنعتی در محل حاضر شدند 17کالنتری 

در شهريور ماه غالم عباس جعفری پس از جلساتی با استانداری و فرمانداری به 
شرکت آمد و در مسجد شرکت و در حضور نماينده استاندار و نيروی انتظامی به 

پس از آن حقوق يک ماه کارگران رسمی و . کارگران قول بهبود اوضاع را داد
نفر از کارگران قراردادی  75قراردادی های گروه بندی شده پرداخت شد ولی به 

شامل کارگران انبار ، خدمات و تاسيسات شرکت به بهانه کمبود بودجه پولی داده 
بعد از . تن نبشی را از انبار شرکت خارج کند 170با اين ترفند وی توانست . نشد

اين ماجرا جعفری پسر شاکی شد که چرا پدرم را به شرکت راه داديد و گذاشتيد 
اموال مرا ببرد و از سوی ديگر جعفری پدر مدعی شد که از پسرش طلب داشته 

 .است
. مهرماه کارگران مانع ورود جعفری پدر به شرکت و خروج بار از آن شدند

نفر رسيده بود از نگرفتن حقوق و بيکاری و  500کارگران که حاال تعدادشان به 
بعضی کارگران رسمی قصد بازنشستگی داشتند که . رکود شرکت عاصی بودند

خبردار شدند حق بيمه اين چند سال از حقوق شان کسر گرديده ولی به حساب 
از سوی ديگر به دنبال بدهی شرکت ، آب ، گاز ، برق و . بيمه واريز نشده است
کارگران اعتراض می کردند و جلوی درب شرکت جمع می . تلفن کارگاه قطع شد

شدند و نيروی انتظامی با حضور در محل مانع خروج کارگران از شرکت می 
 .شد

آبان ماه کارگران به استانداری رفتند و باز هم طبق صورت جلساتی که نماينده 
استاندار و آقايان جعفری امضا کردند قول هايی داده شد ، ولی کارگران حقوقی 

 .دريافت نکردند
پليس ضد شورش اجتماع کارگران را  .آذرماه ، کارگران به فرمانداری رفتند

فرماندار پس از . محاصره کرد و آنان را به نمازخانه فرمانداری هدايت کرد
شنيدن مشکالت کارگران با زبان بی زبانی گفت که من کاره ای نيستم و کمکی 

 .از دستم برنمی آيد
دی ماه با قول هايی که داده شده بود اعتراضات فروکش کرده بود و به علت 
ناآرامی های پس از انتخابات کارگران اعتراض نمی کردند تا بهانه ای برای 

بهمن ماه خريد عيد آغاز شده بود ولی کارگران دست . سرکوب به دست ندهند
اعتراض ها جلوی درب شرکت دوباره شروع شد که نيروهای . شان خالی بود

. ضد شورش و لباس شخصی از راه رسيدند و با باتوم و اسپری پذيرايی کردند
تعدادی از کارگران که با فيلم برداری شناسايی شده بودند دستگير شدند و تا 

 .آزادی آنها ، اعتراضات کم رنگ شد
کارگران برای آنکه با تظاهرکنندگان بعد از انتخابات  در دور بعدی اعتراضات ، 

پالکاردهای شان می نوشتند که ما اغتشاش گر نيستيم ، ما  يکی خوانده نشوند بر 
تابع واليت فقيه هستيم ولی از ظلم ظالم بيزاريم وحقوق عقب افتاده خود را می 

با اين حال . سر ظهر نيز نماز جماعت جلوی درب شرکت خوانده می شد. خواهيم
ماموران گارد ضد شورش حتا پالکاردهای يا حسين را از آنها گرفتند و در آتش 

تمامی تجمعات با حضور پليس ضد شورش و لباس شخصی های اسپری . انداختند
 .به دست برگزار می شد

حقوق "در بهمن ماه ، کارگران به استانداری مراجعه کردند و شعار می دادند 
وقتی از پشت بام استانداری فيلم برداری از تجمع " . کارگری ، حق مسلم ماست 

کارگران . کارگر بيچاره ، فيلم برداری نداره : شروع شد ، کارگران شعار دادند
می خواستند استاندار را ببينند که موفق نشدند و پليس ضد شورش محاصره شان 

روز بعد آنها به فرمانداری رفتند و وقتی نتيجه نگرفتند ، آرام آرام ، با . کرده بود
پای پياده به سمت استانداری حرکت کردند که در اين مسير در خيابان امام خمينی 
، پليس ضد شورش با باتوم و گاز فلفل کارگران را مرد ضرب و شتم قرار دادند 

 .و متفرق کردند که طی آن تعدادی از کارگران مجروح و مصدوم شدند
. ماه حقوق کارگران پرداخت نشده بود 8اسفند ماه در حالی سررسيد که 

طلبکاران جعفری از بازنشستگان گرفته تا قراردادی های اخراج شده ، 
پيمانکاران غذا ،رانندگان سرويس های حمل و نقل ، بانک ها ، شرکت های آب ، 

يکی پس از ديگری حکم توقيف اموال می گرفتند و ...برق ، گاز ومخابرات و
مثال . در اين ميان چه سوء استفاده ها که نشد. اجناس و اموال شرکت را می بردند

اعضای شورای اسالمی کار در مناقصه توقيف اموال شرکت کردند و چندين تن 
تومان خريدند و به  190نبشی گالوانيزه و سورت شده و آماده تحويل را کيلويی 

حال شما بگوييد . تومان فروختند 500شرکت گام که رقيب آونگان بود به کيلويی 
ماه حقوق نگرفته چه  8کارگر قراردادی که تازه ازدواج کرده و مستاجر است و 

سال سابقه بايد خانه  28کند؟ يا آن کارگر رسمی که بچه های بزرگ دارد و با 
اش را بفروشد و به حساب بيمه بريزد تا بتواند بازنشسته شود؟ اين خصوصی 

 سازی به نفع کيست؟ جواب اين ظلم ها را چه کسی بايد بدهد؟
 

 مصائب كارگران بي حقوق شركت آونگان
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پرسنل است که در زمينه ساخت دکل  700شرکت آونگان يک شرکت دولتی با 
در . های انتقال نيرو و مخابرات و توليد نبشی های ساختمانی فعاليت می کرد

 44زمزمه های واگذاری شرکت به بخش خصوصی طبق اصل  82اواخر سال 
کارگران بالفاصله به اين خبرها واکنش نشان دادند و با دست  .به گوش رسيد

زدن به چندين اعتصاب غذا و تجمع در شرکت ، نارضايتی خود را اعالم 
درصد از سهام شرکت به کارگران واگذار  2در نتيجه اين اعتراضات . کردند

گفته  83در نيمه اول سال . گرديد که بهای آن طی چند ماه از حقوق آنان کسر شد
ميليارد تومان و به صورت اقساطی  12شد که شرکت در بورس تهران به مبلغ 

به فروش رفته است ولی بعدها معلوم گرديد که واگذاری از طريق بورس انجام 
  .نشده است

زير  شرکت در حالی به اين مبلغ فروخته شد که دارايی های آن شامل موارد 
-چندين خانه وياليی در شهرک صنعتی ، ايستگاه تست دکل در جاده اراک: بود

خمين روبروی دانشگاه فلق ، چندين دستگاه خودرو سواری ، آمبوالنس ، 
، ساختمان دفتر مرکزی شرکت در تهران ، چندين تن بار ...جرثقيل ، ليفتراک و

در آن زمان کارگران شرکت . و محصول و دستگاه در گمرک بندرعباس
 .اجتماعات زيادی برپا کردند و فروش شرکت را حراج بيت المال ناميدند

غالم عباس جعفری مالک جديد کارخانه طی مراسمی با حضور نماينده استاندار 
و فرماندار وقت معرفی گرديد و نماينده استاندار در سخنرانی خويش عنوان کرد 

غالم . آونگان و شما کارگران قدم برمی دارد که آقای جعفری در مسير پيشرفت 
ساله مجرد خود  32عباس جعفری مالکيت شرکت را به مجتبی جعفری فرزند 

ايستگاه تست  83در نيمه دوم سال . انتقال داد و نامبرده مديرعامل شرکت شد
دکل ، منازل مسکونی در شهرک صنعتی و به دنبال آن ماشين ها ، محصوالت 

با هر فروش يا تحولی در . نيمه ساخته به صورت تدريجی به فروش رسيد
شرکت کارگران دست به تجمع می زدند و عليه اقدامات ويرانگر مديريت شعار 

کارگران اعتراضات خود را با نمايندگان مجلس مطرح کردند و در . می دادند
اولين سفر استانی رييس جمهور با پالکاردها و نامه هايی به اطالع رييس 

سالن  85در اواخر سال . جمهور نيز رساندند ولی هيچ نتيجه ای عايدشان نشد
به کارگران . غذاخوری کارگران بسته شد و کار روزانه يک ساعت کاهش يافت

هزار تومان پول غذا داده شد ولی کارگران قراردادی نه  40رسمی ماهانه 
 .غذايی داشتند و نه پولی به خاطر آن دريافت کردند

در حالی که عيدی کارگران پرداخت نشده بود ، تاخير در  86در نيمه اول سال 
تن در سال  120توليد شرکت نيز از روزانه . پرداخت دستمزدها نيز آغاز شد

آنها جاده ی . دوباره اعتراضات کارگران شروع شد. تن رسيد 10به روزانه  82
جلوی کارخانه را بستند که به دنبال آن فرماندار وقت آمد و قول هايی داد و به 

گفت که ما خبر داريم که آقای . خون شهدا قسم خورد که ريشه ظلم را بکند
ميليارد تومان وام گرفته و ايشان بايد شرکت را راه اندازی کند و  160جعفری 

نفر  50با اخراج  86در اواخر سال . حقوق کارگر را بدهد اما نتيجه ای ديده نشد
شرکت راکد بود و  87از کارگران قراردادی سرکوب کارگران تشديد شد، سال 

توليد نداشت ، و اعتراضات کارگران در آستانه بازنشستگی و کارگران 
 .قراردادی اخراج شده که به دنبال حقوق و سنوات شان بودند آغاز شده بود

بعد از عقب افتادن عيدی و حقوق ، موج اعتراضات شروع  88نيمه اول سال 
کارگران به امام جمعه شهر مراجعه کردند که وی در پاسخ گفت کاری از . شد

مراجعه به .من ساخته نيست ولی اگر مسايل دينی داريد بگوييد تا حل کنم
به دنبال پرداخت نشدن بدهی شرکت به . نمايندگان مجلس هم بی نتيجه بود

سرويس های حمل و نقل ، سرويس ها نيز قطع شد و مديريت شرکت در پاسخ 
بين کارگران . گفت که کارگران خودشان بيايند و بروند و سرويس نمی خواهند

 .قراردادی و رسمی به خاطر تفاوت منافع تفرقه ايجاد شد
از تيرماه حقوق کارگران رسمی پرداخت شد ولی به کارگران قراردادی چيزی 

مردادماه حقوق کارگران رسمی با  .داده نشد و آنان تهديد به اخراج شدند
 روز تاخير داده شد ولی حقوق قراردادی ها پرداخت  20اعتراضاتی که کردند با 
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در پي اخراج و تعديل كارگران در تبريز سه هزار و دويست 
 كارگر نيز در معرض تهديد قرار گرفته اند
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های  دليل مشکالت مالی، سوءمديريت و بدهی های تبريز به شماری از کارخانه
اند و  ها و پيمانکاران، دست به تعديل يا اخراج کارکنان خود زده هنگفت به بانک

  .کارگر نيز بر همين اساس در معرض تهديد جدی قرار گرفته اند ٣٢٠٠
 .سازی از جمله اين واحدهای صنعتی هستند موتوژن، تراکتورسازی و کبريت

تبريز چهارمين شهر پرجمعيت ايران پس از تهران، مشهد و اصفهان محسوب 
گری، مقام  ها کارخانه و صدها شرکت ريخته اين شهر به دليل وجود ده. شود می

مجتمع عظيم پتروشيمی، . دوم را پس از تهران در صنعت کشور دارد
سازی، تراکتورسازی، موتوژن، بلبرينگ سازی، پيستون سازی، نساجی  ماشين

تبريز، ليفتراک سازی يا بنيان ديزل از جمله واحدهای صنعتی معتبر در اين 
های تبريز در عرصه صنايع غذايی، خشکبار و  کارخانه .شهر هستند
 .زنند سازی، حرف نخست را در بازار توليد ايران می شکالت

ترين مراکزصنعتی تبريز، تراکتورسازی در آستانه بحران و  اما يکی از بزرگ
ديرزمانی است که دستمزد کارگران با تاخيرهای . خوابيدن توليد قرار دارد

چون سرويس اياب و   شود و حقوق قانونی آنان ماهه تا سه ماهه پرداخت می يک
 .ذهاب يا غذای گرم به ويژه در شيفت شب به شدت محدود شده است

کارخانه تراکتور سازی در : "گويد وله می يک فعال کارگری درمنطقه به دويچه
های  ميليارد تومان بدهی به شرکت ۴٠حال ورشکستگی است و نزديک 

علت . سازند گری و پيمانکاری خارج از شرکت دارد که برايش قطعه می ريخته
. اين بحران، سوءمديريت، کمبود مواد اوليه و واردات تراکتورهای خارجی است

تراکتوری که قبال با کمک دولتی، ده ميليون تومان قيمت تمام شده داشت، االن به 
تر از خارج  از طرف ديگر تراکتورهای ارزان. ميليون تومان رسيده است ٢٧

در نتيجه تراکتور توليد داخل، خريدار . اند که کيفيت بهتری هم دارد وارد کرده
هم چون فروش و درآمد ندارد، ناچار است کارگران خود را   کارخانه .ندارد

 ".اخراج کند يا در بهترين حالت از حقوق قانونی آنها بزند
تراکتور سازی تبريز در اجرای روند خصوصی سازی با سهامداری دو شرکت 

. شود اداره می) الحسنه بسيج صندوق قرض(سايپا و موسسه اعتباری مهر ايران 
فعاالن کارگری . ميليارد ريال است ۵٠٠بدهی کنونی دولت به اين کارخانه 

کارگر اين  ٣٢٠٠تواند زندگی بسياری از  گويند ادامه سوءمديريت کنونی می می
 .کارخانه را تباه کند

سال از تاسيس  ٣۵موتوژن نيز يکی از واحدهای صنعتی معتبر تبريز است که 
اين کارخانه توليد کننده انواع الکتروموتورهای خانگی و صنعتی . گذرد آن می
پيامدهای تحريم و در دسترس نبودن مواد اوليه و مورد نياز، به توليد اين . است

رکود در «: گويد فعال کارگری در منطقه می. کارخانه لطمات جدی زده است
ای به دست شرکت نرسد و مديران آن برای  شود که سرمايه توليد، موجب می

 «.کاستن از بار فشار مالی، به سياست تعديل يا اخراج روی بياورند
. اند اخراج شده  های تاييد نشده، اخيرا چند کارگر باسابقه موتوژن بنا بر گزارش

اند که به افراد اخراجی بر  ها، مسئوالن موتوژن اعالم کرده بر اساس اين گزارش
فعاالن کارگری بيم آن دارند که . گيرد تعلق می شان، حق بيمه  اساس سابقه

سازی تبريز هم، امنيت شغلی کارکنان آنجا را  مشکالت مالی موجود در کبريت
 .به خطر اندازد

 

 اخراج صد و ده كارمند دانشگاه زابل
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نفر از آارمندان دانشگاه زابل از کار اخراج  110پس از تعطيالت نوروزي 

 .شدند و در پی آن دانشگاه زابل عمال به حالت تعطيل درآمده است
 

دانشجويان : يكي از دانشجويان دانشگاه زابل در گفتگو با فارس، اظهار داشت
هاي عمومي  بعد از تعطيالت سال جديد در دانشگاه زابل شاهد تعطيلي آزمايشگاه

ها و آاهش ساعت آاري  و تخصصي دانشگاه و همچنين تعطيلي بسياري از گروه
هاي مختلف اداري دانشگاه  سايت آامپيوتر و وجود مسائل و مشكالتي در قسمت

 .بودند آه دليل اين موضوع اخراج جمعي از آارمندان دانشگاه زابل است
  

 
وي با بيان اينكه اين تغييرات به نوعي بود آه دانشگاه زابل تغريبا حالت تعطيل 

ها وادعاهاي دولت در مناطق محروم  با توجه به سياست: پيدا آرده بود، افزود
آشور و بحث مهاجرت نيروهاي بومي و هم چنين آارمنداني آه با سنوات 

اند، بايستی مسئوالن  اند و از آار بيكار شده مختلف آاري در دانشگاه خدمت آرده
 .اين دانشگاه هرچه درصدد حل اين مشكل برآيند

 
آارمند اخراج شده در اين زمينه وجود  110به گفته اين دانشجو، مدارآي از 

 .دارد آه قابل پيگيري است
شايان ذکر است که طی روزهای اخير در سال جديد، موجی از اخراج کارگران 

کم سابقه بوده و اين امر موجب تشديد   و کارمندان به راه افتاده که در نوع خود
 .بيکاری مردم می شود

 

 مصدوميت شديد يكي از كارگران كارخانه  
 ذوب آهن اصفهان در حين كار
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هفته گذشته مهدی اميدی، کارگر شرکت تابان نيرو سپاهان در حين انجام  

تعميرات در نيروگاه حرارتی کارخانه ذوب آهن اصفهان به علت سقوط قالب 
 .جرثقيل از ناحيه بينی، فک، گردن و کمر دچار آسيب ديدگی شد

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، نامبرده هم اکنون در بيمارستان الزهرای 
اصفهان بستری می باشد و پس از دو روز بيهوشی مورد عمل جراحی قرار 

  .گرفته است
علت حادثه نقص فنی جرثقيل اعالم شده و شرکت رسول ماشين که سرويس دهی 

و تعميرات جرثقيل های کارخانه را بر عهده دارد در اين حادثه مقصر شناخته 
 .شده است

شايان ذکر است ساالنه تعداد زيادی از کارگران در حين کار به دليل عدم تامين 
ايمنی محيط کار از سوی کارفرما، دچار آسيب های جدی می شوند و بعضا جان 

 .خود را از دست می دهند
 



5 

 1389فروردين  ماه    30

 تالش دولت براي كاهش دانشجويان در پايتخت
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
در ادامه اظهارات مقام های دولتی در مورد لزوم انتقال دانشجويان به خارج از 

تهران برای کاهش تلفات زلزله احتمالی، وزرای علوم و بهداشت از برنامه های 
 .خود برای کاهش تعداد دانشجويان مقيم پايتخت سخن گفتند

فروردين ماه در  ٢٨کامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوری ايران روز 
افزايش پذيرش "مصاحبه با خبرگزاری مهر از برنامه اين وزارتخانه برای 

سخن گفت و اين برنامه را " دانشجويان کارشناسی در دانشگاه های شهرستان ها
سياست دولت در خصوص کاهش جمعيت تهران به دليل کاستن از "همسو با 

 .دانست "تبعات زلزله
بنا بر گزارش بخش بی بی سی فارسی، در اظهار نظری ديگر، مرضيه وحيد 

دستجردی، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ايران در مصاحبه با همين 
خبرگزاری، ضمن تاکيد بر احتمال وقوع زلزله و با اشاره به نظر رئيس 

" منفعت داشتنن انتقال مراکز تحقيقاتی به خارج از تهران"جمهوری در مورد 
بنای ما بر اين است که آمادگی الزم را برای خروج دانشجويان فراهم : "گفت
اظهارات مقام های دولتی در مورد انتقال دانشجويان به خارج از تهران   ".کنيم

شرايط طبيعی نشان "پس از آن شدت گرفت که محمود احمدی نژاد گفت که 
و خواستار انتقال بخشی از " دهد که وقوع زلزله در تهران قطعی است می

 .جمعيت پايتخت به شهرهای ديگر شد
يکی از علمای بزرگ "فروردين ماه با ذکر اين که  ١٧رئيس دولت دهم روز 

تهران به من پيغام داد که از مردم بخواهم مراقب باشند و ضمن پرهيز از گناه 
از ساکنان پايتخت خواست که موضوع زلزله را " برای دوری از باليا دعا کنند

 .جدی بگيرند و به سکونت در خارج از تهران بيش از پيش توجه کنند
محمود احمدی نژاد پنج روز بعد از آن هم با اشاره مجدد به زلزله خيز بودن 

 ".اقال پنج ميليون نفر بايد از تهران بروند"شهر تهران گفت که 
االن بايد گسل های زير شهر تهران فعال باشند که به لطف دعای : "وی تاکيد کرد

مردم فعال نيستند اما نمی توان تضمين کرد که چه زمانی در تهران زلزله می 
در پی اين اظهارات بود که وزير علوم از وجود طرحی برای انتقال   ".آيد

دانشگاه ها به خارج از تهران خبر داد و روسای دو دانشگاه پايتخت از برنامه 
 .های خود برای انجام اين کار سخن گفتند

در اين زمينه، صدرالدين شريعتی رئيس دانشگاه عالمه طباطبايی برای انتقال 
بيست هزار دانشجوی اين دانشگاه به خارج از شهر اعالم آمادگی کرد و محبوبه 

به " اسناد و مدارک"مباشری رئيس دانشگاه الزهرا نيز از قصد خود برای انتقال 
تا در صورت بروز حادثه از بين "دانشگاه های شهرهای اطراف تهران خبر داد 

برخی منتقدان دولت، نسبت به اوج گيری هشدارهای مسئوالن در    ."نروند
مورد زلزله در تهران بدبين هستند و مقام های دولتی را به تالش برای خارج 
کردن دانشجويان از تهران برای کنترل بهتر اعتراضات احتمالی آنها در آينده 

 .متهم می کنند
 

 آيت اهللا گلپايگاني ديدار با احمدي نژاد شرعاً حرام است
 

گزارش های رسيده از تهران حاکی است، برخی از مراجع قم درخواست : جرس
 .دفتر آقای خامنه ای برای ديدار با احمدی نژاد را رد کرده اند

به گزارش خبرنگارجرس؛ يکی از چهره های نزديک به مراجع در قم خبر داده 
گلپايگانی، مسول دفتر مقام رهبری ايران پيش از سفر احمدی نژاد با : است

برخی از مراجع تماس گرفته و نظر رهبری مبنی براينکه در شرايط کنونی به 
مصلحت نظام است که برخی از مراجع با احمدی نژاد به عنوان رييس جمهور 

 .کشور ديداری را تنظيم کنند، را به آنها ابالغ کرده است
بر اساس اين گزارش، آيت اهللا صافی گلپايگانی ضمن رد اين درخواست اعالم 

در عين حال آيت اهللا . کرده است ديدار با احمدی نژاد به لحاظ شرعی حرام است
مکارم شيرازی بنا به درخواست دفتر مقام رهبری ، ديداری را با احمدی نژاد 

 .تنظيم می کنند
همچنين خبر می رسد آيت اهللا جوادی آملی همچنان نسبت به مواضع خود مصر 

 است و زير بارنظر رهبری برای ديدار با احمدی نژاد نرفته است 

صدور حكم كميته انضباطي براي چند تن از دانشجويان در 
 دانشگاه كردستان

 
 
 

 
 
 

 خبرگزاری هرانا
در سری جديد از صدور احکام انضباطی برای فعالين دانشجويی، کميته  

انضباطی دانشگاه کردستان برای فعالين دانشجويی اين دانشگاه حکم صادر کرده 
 .است

بر اساس احکام صادره، چندين تن از فعالين دانشجويی دانشگاه کردستان، در 
  .کمال ناباوری با احکام فله ای محروميت از تحصيل مواجه شده اند

 :به گزارش دانشجو نيوز اسامی برخی از اين دانشجويان به شرح زير است
 محمد حميدی .1
 رسول حسينی .2
 (از دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد(مهدی کهبر  .3
 سينا روشنی .4
 سيد شهاب الدين فاضلی .5
 حمزه حسنی .6
 پريا نيک بين .7
 

 اي مقابل مجلس حرفه و تجمع دويست دانشجوي فني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
 

ای در اعتراض به حذف آنكور  نفر از دانشجويان فنی و حرفه 200حدود 
 .آاردانی به آارشناسی مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع آردند

 
بار در اعتراض به اين  به گزارش ايلنا، اين دانشجويان سال گذشته نيز چندين

اين دانشجويان عالوه بر اعتراض به . موضوع در مقابل مجلس تجمع آرده بودند
حذف آنكور آاردانی به آارشناسی، نسبت به تبديل فوق ديپلم به ديپلم تكميلی 

 .ای نيز معترض هستند التحصيالن فنی حرفه فارغ
 

شود شب گذشته چند تن از اين دانشجويان با عليرضا زاآانی نماينده  شنيده می
تهران و عضو آميسيون آموزش و تحقيقات ديدار آرده و اين نماينده مجلس قول 

 .مساعد برای پيگيری مشكالت آنها را داده بود
 

به گفته اين دانشجويان، گزارش صداوسيما و همچنين قول نادرست معاون وزير 
 .رو آردند علوم در اين گزارش آار آنها را با مشكل روبه

 
شايان ذکر است که در طی روزهای اخير اين دومين باری است که اين 

 .دانشجويان برای پيگيری مطالبات خود، دست به تجمع در مقابل مجلس می زنند
 



6 

 1389فروردين  ماه    30

 به نام خداوند جان و خرد
 رياست محترم قوه قضاييه

 حضرت آيت اهللا صادق الريجانی
 با سالم و عرض ادب؛

 احتراما؛
مشاهده تخلفات عديده رئيس شعبه بيست و هشتم دادگاه انقالب اسالمی تهران در 
مدت زمانی که بر حسب وظيفه وکالتی به اين شعبه مراجعه می نمودم، مرا بر 

آن داشت که صريحا اعتراض و شکايت خود را به عنوان يک شهروند و دلسوز 
به نظام جمهوری اسالمی ايران و همچنين عضوی از خانواده دادگستری اعالم 

 .نمايم
همانطور که مستحضريد مسئوليت دستگاه قضايی کشورمان در احيای حقوق 
عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و رسيدگی به تظلمات، تعديات و 

رفع خصومات از چنان اهميت و حساسيتی برخوردار است که مقام معظم 
رهبری حضرت آيت اهللا العظمی خامنه ای بارها به لزوم عمل به قانون در 
. تامين عدالت اشاره کرده و بر اعمال و اجرای صحيح قانون تاکيد فرموده اند

حضرتعالی نيز بارها در مجامع مختلف و در سخنرانی های خود، مراجع 
 .قضايی را بر اجرای قانون رهنمود کرده ايد

به خوبی می دانيم که عملکرد هر يک از قضات دادگستری در اجرای صحيح 
چنانچه يک . قانون ارتباط تنگاتنگ و عميقی با کل سيستم قضايی کشور دارد

بر طبق موازين و ) داديار، بازپرس و يا قاضی دادگاه(قاضی دادگستری 
مقررات جاری کشور عمل کرده و انصاف و عدالت را پيشه و سرلوحه تصميم 

گيری های خود نمايد و از جانبداری و اعمال سليقه شخصی و انتقام گيری بر 
حذر باشد باعث ارتقاء جايگاه عظيم دستگاه قضايی کشورمان شده و به تبع آن 
اما . نظام جمهوری اسالمی ايران محفوظ از هر گزند و انتقاد نابجايی خواهد شد

اگر خدای ناکرده حتی يک قاضی در هر مقامی که باشد در حالی که جان و مال 
و آزادی و حيثيت افراد در قدرت و تصميم گيريش است چشم از مقررات قانونی 
بپوشاند و از قدرتی که به وی داده شده است سوء استفاده کرده و ساليق شخصی 
خود را در دستورها و احکامی که صادر می کند جاری و ساری نمايد و بر اين 

اساس بر حقوق افراد ضايعه ای ايجاد گردد چنان به آبرو و حيثيت دستگاه 
قضايی لطمه وارد می کند که جبران آن در آينده يا ميسور نيست و يا امکانش به 
حداقل می رسد و از طرفی اين موضوع دستاويزی خواهد شد برای افرادی که 

 .قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ايران را دارند
نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی قانون را صرفا برای تزيين در کتب 
حقوقی و مطالعه دانشجويان حقوق و اجرای آن توسط شهروندان به تصويب 

بر همگان به خصوص به صورت خاص و وِيژه بر مسئولين دولتی . نرسانده اند
و به صورت اخص بر مسئولين دستگاه قضايی واجب و الزم است که به مفاد 

به طريق اولی قضات . قانون عمل کرده و رعايت آن را ملکه ذهن خود کنند
شريف دادگستری که از استقالل قضايی در تصميم گيری های خود برخوردارند 

قوه قضاييه به تبع وجود قضاتی که وفق . از اين ضرورت و اصل مستثنا نيستند
مقررات عمل می کنند پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن 

 .به عدالت است
با کمال تاسف، قاضی شعبه بيست و هشتم دادگاه انقالب اسالمی تهران جناب 

آقای مقيسه در پرونده های متعددی که بعضا وکالت آنها را به عهده داشته ام بر 
خالف قانون به خصوص قوانين پايه ای و امری از جمله قانون آيين دادرسی 

کيفری و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزاديهای مشروع عمل نموده و حقوق 
 .بسياری از متهمينی که پروندهايشان به وی ارجاع شده است را نقض کردنده اند

به عنوان مثال بازداشت های غير قانونی متهمين در صورتی که قانون مقرر 
نموده است؛ بازداشت متهمين نمی بايست بيشتر از حداقل مجازات مقرر در 

قانون باشد، عدم فک قرار بازداشت موقت در زمان انتضاء موضوع قرار، عدم 
صدور دستور مالقات وکال با موکلين خود درزندان و نيز جهت انعقاد وکالتنامه، 

عدم ابالغ صحيح زمان دادرسی و مهم تر از آن ابالغ اوراق قضايی و دادن 
رونوشت و فتوکپی دادنامه، سلب حق دفاع منصفانه متهمين از جمله موضوعات 
مهمی است که ضرورت دارد نسبت به آنها و ديگر موارد احتمالی در اين شعبه 

 .توجه و نظارت ويژه به عمل آيد
بنا به آنچه مرقوم گرديد درخواست می شود، کميته ای با حضور تعدادی از 

قضات محترم دادسرای انتظامی قضات و بازرسان ويژه قوه قضاييه، تشکيل 
بديهی . فرماييد تا اعضای اين کميته نسبت به تخلفات اين شعبه رسيدگی نمايند

است ادامه روند اعمال برخالف قانون شعبه بيست و هشتم دادگاه انقالب اسالمی 
تهران نه تنها به نفع برخی از ارباب رجوعان و متهمين نيست، به نفع دستگاه 

قضايی کشورمان در ارتقاء عدالت و شان اين نهاد با ارزش نظام جمهوری 
 اسالمی ايران نيز نخواهد بود و باعث می گردد تا هم چهره کشور عزيزمان در 

صدور حكم سي ماه حبس تعزيري براي سه زنداني اهل حق 
 آذربايجاني در زندان يزد

 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
سهند علی محمدی، بخشعلی محمدی و عباداله قاسم زاده شهروندان آذربايجانی و 

 .در زندان يزد به سی ماه حبس تعزيری محکوم شدند) گوران(از پيروان اهل حق
بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه انقالب يزد، قاضی زارع اتهام اين سه تن 

را نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی از طريق نوشتن شرح حال خود در 
  .زندان اروميه و توهين به رهبری عنوان شده است

به گزارش ساواالن سسی، نزديکان خانواده سهند علی محمدی، بخشعلی محمدی 
و عباداله قاسم می گويند حکم سی ماه حبس تعزيری برای هر يک از اين 

زندانيان بدنبال گزارشات زندان اروميه به دادگاه در خصوص ارتکاب اين جرائم 
صورت می پذيرد و با احتساب حکم جديد مجموع احکام هر يک از اين زندانيان 

  .سال و شش ماه افزايش يافته است ١۵به 
نزديکان خانواده اين زندانيان همچنين خبر از اعتصاب غذای آنها بدنبال فشارها 

در زندان يزد داده و می افزايند با  ۵و توهينهای مکرر فالح زندانبان بند 
 .عذرخواهی زندانبان اين سه زندانی به اعتصاب خود پايان دادند

به گفته همين منبع اين سه زندانی اهل حق در بندی شلوغ با فضايی بسيار کوچک 
 .و در کنار زندانيان مواد مخدر در شرايط نامطلوبی نگهداری می شوند

سهند علي محمدي، بخشعلي محمدي، عباداله قاسم زاده به همراه يونس آقايان و 
. هستند) گوران(مهدی قاسم زاده از شهروندان آذربايجانی و از پيروان اهل حق

بين نيروی انتظامی و جمعی  ١٣٨٣اين افراد در پی درگيريهای مسلحانه مهرماه 
از پيروان اين فرقه در روستای اوچ تپه مياندوآب دستگير و بعد از محاکمه به 

 .اعدام محکوم شده بودند
حکم صادره برای سهند علي محمدي ، بخشعلي محمدي و عباداله قاسم زاده پس 

سال حبس و تبعيد به زندان  ١٣ديوان عالی کشور به  ٢٧از اعتراض در شعبه 
 ٨٧آبان  ٢٧سال حبس در زندان اروميه  ۵يزد کاهش يافت و آنها پس از تحمل 

 .به زندان يزد منتقل و بقيه محکوميت خود را در آن زندان به سر می برند
در اين ميان حکم اعدام يونس آقايان و مهدی قاسم زاده تاييد شد که مهدی قاسم 

در زندان اروميه اعدام شد و يونس آقايان در انتظار اجرای  ٨٧اسفند  ١٠زاده 
خود به حقوق  ١٣و  ١٢قانون اساسی ايران در اصول .حکم به سر می برد

اقليتهای دينی و مذهبی اشاره کرده است اما در هيچکدام از اين دو اصل به حقوق 
. اقليتهای اهل حق، بهايی، صبی و ديگر اقليتها در ايران اشاره نشده است

حکومت ايران مانع از برگزاری آزادنه مراسمات مذهبی اين فرق شده و آنها را 
  .دستگير و مورد آزار و اذيت قرار داده و از حقوق انسانيشان محروم می کند

 

 اله صادق الريجاني نامه محمد مصطفايي به آيت
 
 
 
 

شدگان اعتراضات  ای از بازداشت محمد مصطفايی وکيل دادگستری که وکالت عده
ای به صادق الريجانی، رييس قوه  پس از انتخابات را بر عهده داشته است در نامه

قضائيه جمهوری اسالمی، نسبت به موارد زيادی از رفتار خالف قانون قاضی 
 .ی بيست و هشت دادگاه انقالب تهران شکايت کرده است مقيسه، رييس شعبه

ی بسياری از فعاالن سياسی و دانشجويی در آن رسيدگی و با  ای که پرونده شعبه
  .احکام سنگين زندان مواجه شده است

 :متن کامل نامه به شرح زير است
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 .سالمت نفس و آزادگی وی بر هيچکس پوشيده نيست. ايستادگی ست
پيگيری وضعيت دانشجويان و فعالين سياسی، دفاع از حقوق شهروندی و تالش 

برای رسيدن به آزادی و دموکراسی چنان در زندگی اش ريشه دوانده که حتی بی 
. او تبلور اراده و اخالص است. تفاوت ترين انسانها را به حيرت می اندازد

الگوی نسلی است که می خواهد و تالش می کند تا آزادی و آزادگی را فدای هيچ 
 .مصلحتی نکند

معلم . زاده سرزمين اخالص و سادگی ست. عبداهللا مومنی اهل معامله نيست
. بزرگ شده دامان مادری که خود بزرگترين معلم ايثار و فداکاری ست. است

عبداهللا مومنی برادر شهيد . خوب به فرزندانش می آموزد اين از خود گذشتن را
افتخار آزادمردان و از جان گذشتگان در . وارث ايثار و از خود گذشتگی. است

 .برابر ظلم زانو نمی زند
امروز جنبش سبز اميد همه ما برای رسيدن به آينده ای بهتر است و يادمان هست 

اين عبداهللا مومنی بود که دوشادوش احمدزيدآبادی تالشی در خورستايش برای 
عبداهللا مومنی بود که تنها . اتحاد و همدلی تحول خواهان و اصالح طلبان داشت
 . راه رسيدن به آزادی را جنبش مدنی مردم می دانست

پرکاری و توان پايان ناپذير عبداهللا مومنی در پيگيری اوضاع سياسی، وضعيت 
حقوق بشر، دانشجويان و توان بااليی که در تحليل سياسی داشت زبانزد همه 

عبداهللا مومنی دينش را نه به تحکيم وحدت و ادوار تحکيم که به جنبش . است
 .آزادی خواهی ايران ادا کرده است

حاال می گويم عبداهللا . اينروزها می خواندم احمد زيدآبادی بودن سخت است
ايثار و . مومنی بودن شجاعت و شهامت می خواهد. مومنی بودن سخت تر

يعنی وفاداری . يعنی آزاده بودن. مومنی بودن يعنی مقاومت و ايستادگی. فداکاری
 .عبداهللا مومنی بودن سخت است. به عهد

 

 باقي همچنان در سلول بسته و بالتكليف ، پاسخ وكالي 
 باقي به شريعتمداريعمادالدين 

 
 
 
 
 

 ادوار نيوز
فاطمه آمالي همسر عمادالدين باقي نسبت به سالمت جسمي همسرش ابراز نگراني آرد و  

 .شرايط نگهداري باقي را موجب صدمه به سالمتي او دانست
به دليل  209آمالي پيشتر گفته بود، عمادالدين باقي در دوره قبلي حبس در سلول هاي 

شرايط بسيار نامناسب سلول خود به حمله هاي تنفسي دچار شد به گونه اي آه پزشكان 
مورد تاييد وزارت اطالعات در بيمارستان قمر بني هاشم نگهداري وي را در سلول بسته 
و بدون روزنه تنفسي و محيط استرس زا را براي او بسيار خطرناك توصيف آردند ولي 

بي توجهي به اين هشدارها سبب شد بيماري او آه تا حدي آنترل شده بود بازگردد و او در 
 .راهي بيمارستان شود1389شب عيد سال 

با آنكه عدم گردش هوا در يك محيط بسته منجر به آسيب جسمي  «:همسر باقي مي گويد
با بستن دريچه سلول مانع از عبور هوا  240باقي مي شود اما متاسفانه در سلول هاي بند 

مي شوند به گونه اي آه در آخرين مالقاتي آه به صورت آابيني با باقي داشتم او از 
به گفته همسر باقي ، او همچنان از روحيه  ».دشواري تنفس در سلول خود رنج مي برد

آمالي همچنين يادآور شد باقي در مورد مشكل تنفس خود تاآنون . بااليي برخوردار است 
 .چند بار درخواست ديدار با رئيس بند را داده اما موفق به ديدار نشده است

فاطمه آمالي با ابراز تعجب از وضعيت دشوار آسي آه بايد طبق قانون آزاد باشد 
اتهامي آه متوجه باقي آرده اند اصوال موضوعي نيست آه براي آن قرار بازداشت «:گفت

روز ديگر، دو ماهه دوم بازداشت موقت باقي يعني  7موقت صادر شود، با اين وجود 
چهار ماه حبس او هم به پايان مي رسد در حالي آه هيچ قرار بازداشتي در دو ماهه دوم به 

او ابالغ نشده است و باقي تاآيد دارد قانونا يك ساعت نگهداري بدون ابالغ قرار، جرم 
علي رغم نظر شعبه رسيدگي آننده مبني بر آزادي باقي با قرار وثيقه . محسوب مي شود

وي همچنان در سلول بسته و بدون هرگونه امكاناتي به سر مي برد و تنها در سلول خود 
 «.يك جلد قرآن آريم دارد
. جلسه دوم محاآمه مدير مسوول آيهان فردا برگزار مي شود «:فاطمه آمالي يادآور شد

جلسه اول اين دادگاه وآالي باقي طرح شكايت آردند و مدير مسوول آيهان به جاي پاسخ 
باقي در جلسات پيشين آه قرار . به ادعاهاي سابق خود، دوباره به اتهام پراآني پرداخت

بود دادگاه تشكيل شود حضور يافته بود اما مدير مسوول آيهان از آمدن سر باز زده بود و 
در جلسه پيش در حالي آه باقي در زندان بود، به دادگاه آمد و بخش عمده جلسه گذشته 
دادگاه را بدون حضور باقي به عنوان شاآي ، به حمله به او پرداخت و طبق قانون در 

جلسه فرداي دادگاه بايد وقتي به وآالي باقي براي پيگيري شكايت و پاسخ به شريعتمداري 
 «.تعيين شده باشد

 .سطح بين الملل مخدوش و هم اعتماد و اطمينان افراد از آن سلب گردد
اينجانب بر حسب وظيفه خود و اينکه نظام جمهوری اسالمی ايران را ارزشمند 
می دانم نه تنها خواهان رسيدگی به اين موضوع حساس می باشم بلکه خواستار 
نظارت بيشتر بر عملکرد برخی ديگر از قضات دادگستری که قدرت را فدای 

آمادگی آن را دارم تا برخی از پرونده هايی . منفعت اجتماعی می نمايند می باشم
که در آنها حق متهمين و موکينم تضييع شده است را به کميته ای که تشکيل آن 

باشد که با نظارت دقيق بر عملکرد قضات . ضروری است معرفی نمايم
دادگستری اجازه ندهيم، زحمات بسياری از قضات شريف و دلسوز و زحمت 

 انشاءاهللا .کشی که به دنبال اجرای عدالت قدم بر می دارند پايمال گردد
 با تقديم احترام

 محمد مصطفايی وکيل پايه يک دادگستری
 :رونوشت

. دادسرای انتظامی قضات – ٢. کميسيون اصل نود مجلس شورای اسالمی – ١
کانون وکالی  – ۴. کميته حفظ حقوق شهروندی و آزاديهای مشروع -٣

 .کميسيون حقوق بشر قوه قضاييه – ۵دادگستری مرکز 
 

تهديد ديدار كنندگان نوروزي با سه شخصيت اصالح طلب به 
 احضار و بازداشت

 
 
 
 
 
 
 
 

 کميته گزارشگران حقوق بشر
های امنيتی  ديدار کنندگان نوروزی با موسوی، خاتمی و کروبی از سوی نهاد 

 .اند تهديد به بازداشت و احضار شده
نگاران و فعالين  جويان، روزنامه ماه تعدادی از دانش فروردين 14هر ساله در 

روند اما امسال و  سياسی و مدنی برای ديد و بازديد نوروزی به منزل ايشان می
های تهديد  بنا بر گزارش فعالين سياسي و دانشجويي طي چند روز گذشته تماس

آميزی با برخی اعضای ملی مذهبی و دانشجويی آه با مهدی کروبی ديدار داشته 
اين ديدارها عاقبت خوشی ندارد «اند گرفته شده است و به آنها اعالم شده آه 

 «.اش راهی است آه به اوين ختم خواهد شد وادامه
انجام  »تر ساختن ارتباطات اين سه تن محدود«رسد اين تهديدها برای  به نظر می
پيش از اين نيز عبداهللا مومنی تهديد شده بود که اگر موسوی را در . شده است

 .اش موافقت نخواهد شد خانه بپذيرد با تمديد مرخصی
 

 تاوان وفاداري 
 مقاله اي از بهرام اسماعيل بيگي به ياد عبداهللا مومني 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اخبار روز
عبداهللا مومنی به اوين بازگشت تا بارديگر ثابت کند دفاع از حقوق بشر و تالش 

مقاومت او و . برای دموکراسی و آزادی را با هيچ چيز معاوضه نخواهد کرد
عدم تمکينش در برابر خواسته های ناحق و غيرانسانی بازجوها ثابت کرد 

براستی . وفاداريش به تحکيم وحدت و ادوار تحکيم تا ابد پابرجا خواهد بود
شرافت جنبش تحول طلبی و آزادی ". مومنی شرافت جنبش دانشجويی است"

 .خواهی
. عبداهللا مومنی در سالهای زندگی سياسی اش رنج ها کشيده و شکنجه ها ديده

 او از جنس پايمردی و . تحمل و مقاومت را آموخته. زندان را خوب می شناسد
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 گزارش تصويری  
  «تراختور«استقبال بي سابقه ي آذربايجاني ها از 

مسابقه ی اين هفته تراکتورسازی با پرسپوليس با بی سابقه ی                 •
 ...عکس ها از گروه خبری تبريز . آذربايجانی ها روبرو شد

 : اخبار روز
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 هزار ميلياردي دولت  20براي تحقق درآمد 
 قيمت ها تا كجا افزايش مي يابند؟ 

تومان، گاز  ۶٠٠عضو کميسيون انرژی مجلس پيش بينی کرد قيمت بنزين به 
 تومان برسد ٣۵تومان و برق به  ۶٠به 

 

 

 

 

 

 

 : اخبار روز 

ها در  هزار ميليارد تومان از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ٢٠کسب درآمد 
تومان  ۶٠٠های انرژی، برای دولت؛ نرخ بنزين را تا  ازای افزايش قيمت حامل

 . تومان افزايش خواهد داد ۶٠و نرخ گاز را تا 
وگو با  رئيسه کميسيون انرژی مجلس در گفت مويد حسينی صدر عضو هيات

خبرنگار ايلنا، با بيان اينکه تاکنون دولت ارقام در نظر گرفته شده برای افزايش 
تا بيش از : های انرژی را به مجلس ارائه نداده است، اظهار داشت قيمت حامل

تواند در مورد آن  ارائه رسمی اين ارقام از سوی دولت، کميسيون انرژی نمی
 . اظهار نظر کند

های انرژی  وی در پاسخ به سوالی که برآورد شخص وی از افزايش قيمت حامل
آسيب که فشار  به نظر من دولت با يک سناريوی کم: شد، گفت را جويا می

ها هم برای مردم قابل تحمل باشد،  فراگيری را به مردم وارد نکند و افزايش قيمت
هزار ميليارد تومان درآمد ناشی  ٢٠براساس اين سناريو دولت بايد . روست روبه

های انرژی  ها را از افزايش قيمت حامل از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه
 . پرمصرف يعنی گازوئيل، گاز، بنزين و برق به دست آورد

ميليون ليتر بنزين به شکل روزانه در  ۴۴به گفته وی از آنجا که در حال حاضر 
شود و استفاده از اين کاال بيشتر در حوزه خصوصی است و کمتر  کشور توليد می

درآمد کمتر از افزايش آن آسيب  متوجه بخش صنعت و توليد است و اقشار کم
تومان و بنزين  ۴٠٠ليتری ) بنزين توليد داخل(بينند، قيمت بنزين دولتی  می

 . تومان در نظر گرفته خواهد شد ۶٠٠وارداتی با نرخ تمام شده يعنی حدود 
ميليون متر مکعب  ۵٠٠حسينی صدر با اشاره به اينکه در حال حاضر روزانه 

از آنجا که قيمت گاز در حال : شود، اظهار داشت گاز در کشور مصرف می
هزار ميليارد  ٢٠تومان است، برای تحقق درآمد  ١۵حاضر برای هر مترمکعب 

 . تومان افزايش خواهد يافت ۶٠ها، تا  تومانی دولت از محل هدفمند کردن يارانه
عضو کميسيون انرژی مجلس اين افزايش قيمت را بسيار زياد ارزيابی کرد و 

چنين . به همين دليل، دولت بايد قيمت گازوئيل و برق را کمتر افزايش دهد: افزود
تومان افزايش يابد که اميدواريم  ١٠٠شود که قيمت گازوئيل حداقل تا  برآورد می

اين افزايش قيمت شامل حال گازوئيل مصرفی کارخانجات و بخش کشاورزی 
 . نشود

هزار مگاوات برق در طول روز  ۴٠از آنجا که در حال حاضر : وی افزود
تومان افزايش  ٣۵به  ١۶رسد که نرخ برق نيز از  شود، به نظر می مصرف می

 . يابد
نماينده خوی با ابراز اميدواری نسبت به اينکه دولت نرخ نفت سفيد را که مورد 

از آنجا : استفاده مردم ساکن در مناطق محروم است چندان افزايش ندهد، ادامه داد
ميليون ليتر مصرف نفت سفيد در کشور داريم، اين احتمال  ١٠که روزانه 

 . تومان افزايش يابد ۵٠تومان به  ١۶رود که قيمت آن از ليتری  می
های انرژی در  صدر در پاسخ به سوالی که به نحوه افزايش قيمت حامل حسينی

اگرچه : هزار ميليارد تومانی دولت اشاره داشت، گفت ۴٠صورت تحقق درآمد 
نشينی کرده و اصرار به تحقق  رسد که دولت از موضع خود عقب به نظر می

هزار ميليارد تومانی دولت، حتما  ۴٠چنين درآمدی ندارد؛ اما برای کسب درآمد 
تومان افزايش يافته و گازوئيل نيز با  ۵٠٠قيمت بنزين توليد داخل به بيش از 

تومان  ٩٠قيمت گاز طبيعی نيز تا . رود تومان فروش می ٢٠٠نرخ بيش از 
 . تومان خواهد بود ۴۵افزايش خواهد يافت و برآورد افزايش قيمت برق تا 

 مهرزاد مرعشي برنده شد 
  !يک سبزپوش ايرانی است, آلمان ٢٠١٠سوپرستار سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
شب   بود، شنبه  در کلن اليف آمده  همانطور که: فارسی -کلن اليف 

از . آلمان بود ٢٠١٠شهر کلن سرشار از تب سوپرستار سال  ١٧٫٠۴٫٢٠١٠
آلمان در جستجوی “ وقت اروپا، فينال برنامه   شب به  دقيقه ١۵و  ٢٠ساعت 

از سراسر آلمان  ٢۴در تلوزيون آر تی ال شروع شد و تا ساعت “ سوپرستار
. تماس گرفتند  با اين برنامه ٢٠١٠مليونها نفر برای انتخاب سوپرستار سال 

 .نام مهرزاد مرعشی است  آلمان يک سبزپوش ايرانی به ٢٠١٠سوپر ستار سال 
 

آلمان،  ٢٠١٠برای بهترين کانديد سوپرستار سال   هرچند نظر گردانندگان برنامه
از تماشاگران اين  %۵۶بود، با اين حال  Menowin Fröhlichمنوين فروليش 

هر ”هيئت ژوری   گفته  به. ايرانی رای دادند  مهرزاد مرعشی خواننده  به  برنامه
دو نفر از توان و استعداد بسيار بااليی برخوردار هستند و جزو بهترين های اين 

  که  ساله ٢٩مهرزاد مرعشی . “حساب می آيند  سال گذشته به ٧در طول   برنامه
سال سن  ۵فقط   است، هنگاميکه  صاحب فرزندی شده  در طول همين مسابقه

  سال است در زمينه ١۶و بيش از   آلمان آمده  اش به خانواده  همراه  به  داشته،
است،   انتخاب شده ٢٠١٠بعنوان سوپرستار سال   او که. موسيقی فعاليت می کند

  هايش به يورو دريافت خواهد کرد و بزودی اولين سی دی ترانه ١٠٠٠٠٠مبلغ 
 .بازار خواهد آمد

 
است و سالها با مادرش   زندگی سختی را پشت سر گذاشته  منوين فروليش که
، نفر دوم اين  و مدتی هم زندگی خود را در زندان سپری کرده  ارتباطی نداشته

سوپرستار شرکت می کرد،   برای دومين بار در مسابقه  منوين که. است  مسابقه
بزرگ   نفر را پشت سر بگذارد و نفر دوم اين مسابقه ٣۴٩٩٩اينبار توانست 

 .باشد
 

  های آلمان با انگشت گذاشتن بر روی گذشته شايد بتوان گفت برخی از روزنامه
او نقش بازی کردند، اما با   منوين فروليش، در شکل گيری نظر مردم نسبت به

خود جلب کند و پايداری او   از تماشاگران را به %۴۴وجود اين او توانست نظر 
صعود   ها، قابل تحسين است، چراکه خود و اين نوع رسانه  در جنگ با گذشته

راه .  سوپرستار راهی بس دشوار و بسيار سخت بوده  يک زندانی سابق تا مرحله
عنوان   ، او توانست به سوپرستار برای مهرزاد مرعشی هم آسان نبوده  رسيدن به

مهاجر، تحسين مليون ها آلمانی را برانگيزاند و مهتراز آن   فردی از يک خانواده
 .خود اختصاص دهد  رای آنهارا به

 
با اين   آلمان، مردم آلمان باشند، که ٢٠١٠سوپرستار سال   شايد بزرگترين برنده
آلمان و   جامعه  بزرگترين سگنال سياسی و انسانی را به  انتخاب شايسته خود،

در دو جنگ جهانی اول و دوم تصويری   ای که کردند، جامعه  جهان مخابره
،  شرکت مهرزاد مرعشی در اين مسابقه. بود  جهان فرستاده  ديگری از خود به
عنوان سنبل آزاديخواهی جوانان ايران و پيروزشدن   سبز به  بخصوص در جامه

تاريخ   آلمانی ها به  آنچه. مردم کشورش  او، نويد سبزی است برای امروز و آينده
  .سپردند، می تواند در ايران هم واقعيت پيدا کند
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. های نمايشی تلويزيونی و اعتراف به خرابکاری و تخريب اموال بود ناکام ماندند
 . دادگاه انقالب ارسال شد ١۵پرونده وی بالفاصله به شعبه 

دادگاه اين دانشجوی دربند اواسط بهمن ماه برگزار شد و قاضی صلواتی وی را 
زندان اوين  ١وی مدتی در اندرزگاه . سال حبس تعزيری محکوم کرد ٣به 

منتقل شد و علی رغم تالش خانواده   ٣۵٠به بند  ٨٨زندانی بود و در اواخر سال 
ماه از  ۴اش از مرخصی نوروزی نيز محروم بود، پس از گذشت حدود 

بازداشت اين دانشجوی پلی تکنيک پرونده وی به دادگاه تجديد نظر ارسال شده و 
 . داگاه تجديد نظر وی نيز به زودی برگزار خواهد شد

 مصدوميت شديد يکی از کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان در حين کار 
هفته گذشته مهدی اميدی، کارگر شرکت تابان نيرو سپاهان در : خبرگزاری هرانا

حين انجام تعميرات در نيروگاه حرارتی کارخانه ذوب آهن اصفهان به علت 
 . سقوط قالب جرثقيل از ناحيه بينی، فک، گردن و کمر دچار آسيب ديدگی شد

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، نامبرده هم اکنون در بيمارستان الزهرای 
اصفهان بستری می باشد و پس از دو روز بيهوشی مورد عمل جراحی قرار 

علت حادثه نقص فنی جرثقيل اعالم شده و شرکت رسول ماشين که .  گرفته است
سرويس دهی و تعميرات جرثقيل های کارخانه را بر عهده دارد در اين حادثه 

 . مقصر شناخته شده است
 

به انگيزه پاك و : پدر ميالد اسدي در آستانه برگزاري دادگاه
 شرافتمندانه فرزندم در صدور حكم توجه شود 

 
 : ادوارنيوز

روز را  ١۴٠پدر ميالد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت که حدود 
منصفانه نيست که يک بحران ملی اين چنين : "در بازداشت به سر می برد، گفت

 ". از ميان فرزندان اين کشور و انقالب قربانی بگيرد
سيد جالل اسدی در گفتگويی با ادوارنيوز در آستانه برگزاری دادگاه فرزندش در 

حتی اگر با بدبينی کامل به پرونده و : "فروردين ماه سال جاری گفت ٣١روز 
اتهامات فرزندم نگاه شود در اين حالت هم هر انسان منصفی گواهی می دهد که 
انگيزه ميالد انگيزه شرافتمندانه ای بوده و او به عنوان يک فعال دانشجويی تنها 
دغدغه بهبود اوضاع ملت و ميهن اش را داشته است و حتی اگر اکنون حاکميت 

معتقد است که در اين مسير فرزندم دچار خطا شده اين مطابق عدالت نيست که به 
انگيزه های انسانی و ملی و دينی او که همان تالش برای آزادی، مردمساالری و 

منافع ملی بوده است بی توجهی شود و مانند يک مجرم عادی با او برخورد 
 ". شود

پدر ميالد اسدی با اشاره به اينکه بزرگان نظام و کشور از جريانات مختلف 
همگی تاکيد داشته اند که پس از انتخابات سال گذشته کشور و جامعه دچار يک 

منصفانه نيست که يک بحران ملی اين چنين از ميان : " بحران شده است افزود
فرزندان اين کشور و انقالب قربانی بگيرد، مگر اين بچه ها در فضای همين 

نظام جمهوری اسالمی تربيت نشده اند؟ دانشجويانی مانند فرزند من که به جای 
آنکه سر در زندگی شخصی و پيشرفت های فردی خود داشته باشند بهترين 

روزهای جوانی خود را در راه فعاليت سياسی و اجتماعی با هدف بهبود 
 ". وضعيت جامعه قرار دادند و اينک ماه هاست در زندان به سر می برند

سالها پيش از سوی باالترين مقام کشور : "پدر اين دانشجوی زندانی ادامه داد
گفته شد خدا بشکند دستهايی را که نمی خواهند دانشجويان ما سياسی باشند، اما 

در شرايط فعلی که فرزند ما در يک نهاد دانشجويی شناخته شده و با سابقه 
انقالبی مثل دفتر تحکيم وحدت مشغول به فعاليت اصالحی بوده همين فعاليت ها 

کار وی را مانند يک مجرم به دادگاه کشانده است و اين حق خانواده من نيست که 
مانند خانواده يک بزهکار هر روز و هر هفته درگير رفت و آمد به زندان و 

 " . باشيم... دادگاه و 
به نظر من فعاليتهای فرزندم با تکيه بر اصل : "سيد جالل اسدی همچنين گفت

امر به معروف و نهی از منکر بوده است و روحيه جستجوگر و معترض فرزندم 
را نتيجه تربيت دينی وی می دانم که هيچگاه حاضر نبود در مقابل شرايط 

نامطلوب و غيرعادالنه سکوت کند، امری که در منش و مشی امامان شيعه و 
بزرگان دينی ما همواره وجود داشته است و اکنون انتظار داريم که مقامات 

رسيدگی کننده به پرونده ميالد به ويژه قاضی دادگاه انقالب نيز به اين حقيقت 
توجه کافی داشته باشند که با صدور حکم حبس و مجازات نبايستی به اين انگيزه 

 ". های پاک پاسخ دهند و با آينده و سرنوشت يک جوان اينگونه برخورد کنند
 
 

 نگار و فعال  دستگيري داود خداكرمي روزنامه 
 طلب زنجاني  هويت

 اخبار روز 
بر اساس اخبار رسيده از زنجان، داود خداکرمی، دبير سابق : گزارش دريافتی

طلب،  جمعيت اسالمی دانشگاه زنجان، خبرنگار ماهنامه بايرام و فعال هويت
و نيم دستگير شده و در  ١٢حدود ساعت  ١٣٨٩فروردين  ٢٨ديروز شنبه 

 . برد بازداشت به سر می
های نزديکان خداکرمی، قبل از ظهر شنبه از سوی امنيت اطالعات  بنا به گفته

نيروی انتظامی با منزل پدری وی تماس گرفته شده و از وی خواسته شده تا 
خداکرمی نيز قبول نکرده . دهی به چند سوال به اين اداره مراجعه کند برای پاسخ

سپس  ».توانم بيايم اگر کاری داريد شما بياييد من نمی«و به آنها جواب داده که 
طلب با اطالع دادن به دوستانش و شرح مساله، از آنها خواسته  اين فعال هويت

خبری،  پس از چند ساعت بی. است که در صورت ديرکرد، دنبال کار را بگيرند
بعد از ظهر سه تن از ماموران امنيت اطالعات نيروی انتظامی  ۵حدود ساعت 

به همراه داود خداکرمی با يک دستگاه خودروی پالک شخصی به منزل پدری 
دقيقه بازرسی منزل، کيس کامپيوتر و چندين کتاب و  ۴۵وی وارد شده و پس از 

مامورين هنگام برگشت به خانواده وی . برند مجله را ضبط کرده و با خود می
 . اند گونه اطالعاتی از مکان نگهداری و علت دستگيری نداده هيچ

خانواده خداکرمی نيز پس از چندين بار مراجعت به مرکز امنيت اطالعات 
دهی مسوالن اين مرکز،  نيروی انتظامی واقع در بهارستان زنجان و عدم پاسخ

باالخره امروز صبح توانستند از محل نگهداری وی مطلع شوند هر چند که در 
اند و رئيس اين نهاد نيز در جواب سوال  گونه جوابی نگرفته مورد آزادی وی هيچ

شود و بايد  پدر خداکرمی گفته که در صورت اتمام کار به دادگستری ارجاع می
 . از آنجا پيگيری کنيد ولی هنوز تحقيقات ما کامل نشده است

 ١٣٨۵داود خداکرمی دبير سابق جمعيت اسالمی دانشگاه زنجان بوده که در سال 
همچنين صالحيت وی در . طلبانه از دانشگاه اخراج شد های هويت به دليل فعاليت

کرد، از سوی  اش که به عنوان سرباز معلم انجام وظيفه می اواخر خدمت سربازی
وی در حال حاضر . هسته گزينش آموزش و پرورش برای ادامه کار لغو گرديد

های کشور مشغول بود و هنوز  به مطالعه برای شرکت در کنکور دانشگاه
 . اند مشخص نيست که خداکرمی را به چه علت دستگير کرده

 

گزارشي از قرباني شدن يك دانشجو در سناريوي اعتراف 
 گيري بازجويان 

 
 ب: دانشجونيوز

ازداشت غيرقانونی و بی اساس نيما لطيف تجار دانشجوی دانشگاه اميرکبير 
 . همچنان ادامه دارد

مهندسی  ١٣٨۶به گزارش دانشجونيوز، نيما لطيف تجار دانشجوی ورودی سال 
پزشکی دانشگاه صنعتی اميرکبير عصر روز عاشورا و پس از پايان درگيری 

های آن روز به همراه دوستانش از خوابگاه خود واقع در خيابان حافظ خارج شده 
و چند دقيقه بعد توسط گروهی از نيروهای لباس شخصی بدون هيچ دليل روشنی 

در زندان اوين مأموران پس از اطالع . بازداشت و به زندان اوين منتقل می شود
منتقل کردند  ٢٠٩از اين که وی دانشجوی پلی تکنيک است وی را به بند امنيتی 

و در پی آن اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمعات غيرقانونی و 
بازجويان وزارت اطالعات با شروع يک . تبليغ عليه نظام به وی تفهيم شد

سناريوی امنيتی از وی خواستند انتساب خود را به عکسی منتشر شده از 
درگيری های عاشورا که در آن فردی مشغول آتش زدن خودروی پليس است 

از آنجا که اين دانشجو در تجمع روز عاشورا حضور نداشت کليه . بپذيرد
اتهامات وارده را رد کرد اما بازجويان با افزايش فشار و تهديد و همچنين ضرب 

 . و شتم شديد اين دانشجو در پی پيشبرد سناريوی امنيتی خود بودند
پس از گذشت يک ماه از بازداشت اين دانشجو و پس از بی نتيجه بودن اين 

فشارها، سه تن از دانشجويان پلی تکنيک که هم اتاقی های نيما لطيف تجار در 
خوابگاه بوده اند به دفتر پيگيری وزارت اطالعات احضار و بالفاصله بازداشت 

و به اوين منتقل شدند، آنان را به جلسات بازجويی هم اتاقيشان بردند و مقابل 
سرانجام بر اثر فشارهای فراوان . چشمان او مورد ضرب و شتم قرار دادند

وارده وی وادار به پذيرش اتهام دروغين شرکت در تجمع عاشورا و شعار عليه 
مسئولين نظام شد اما انتساب عکس ذکر شده را به خود نپذيرفت و بازجويان 
 نهايتًا درهدف خود که حضور يکی از دانشجويان دانشگاه اميرکبير در دادگاه 
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 مصاحبه ها و مقاالت

. جنبش مشروطه را که با اهميت اساسی در سايه مانده بود ، آشکار می سازد
 .قضاوتهای نويسنده منصفانه ، دقيق و مستند است

تحقيقات تاريخی کسروی که طی کتابها و رساله های متعدد از جمله تاريخ پانصد 
سالهء خوزستان ، تاريخ هجده سالهء آذربايجان و تاريخ مشروطهء ايران انتشار 
 .يافته ، از نظر اصالت و روح انتقادی و روش علمی حاکم بر آنها ، ممتاز است
آشنايان با آثار کسروی می دانند که در بيش از هفتاد اثر او همه جا به ايران و 

 .سربلندی ايران پرداخته است
 : احمد کسروی در پيرامون تاريخ مشروطه می نويسد

آنچه مرا به نوشتن اين کتاب واداشت اين بود که ديدم در سی سال کسی به  "
 .نوشتن تاريخ مشروطه برنخاست و اگر کسانی چيزهايی نوشتند بسيار نارسا بود
پاره ای نيز راستی را فدای خشنودی اين و آن کردند و کسانی را که در جنبش 

آزاديخواهی در رده ی دشمنان توده بودند به مشروطه خواهی ستودند و 
 .جانبازيهای مردان غيرتمند را گذارده به رويه کارهای اين و آن پرداختند

 .چاپلوسی و پستی نگذاشت تاريخ درستی از آب در آورند
کسی که خويشتن آلوده پستی هاست در پستی های ديگران با نگاه ساده نگرد و 

بلکه اگر کسی به آنها خرده گرفت او را تند رو بشناسد  .آنها را عيب نشمارد
وتاريخنگاری که جزخوشی و آسايش خويش در بند چيز ديگری نيست و نيک و 

در زندگی بيش از اين . بد را جز در ترازوی خوشی های خود نمی سنجد
نشناخته که سری توی سرها در آورد و با چاپلوسی و شيرين زبانی ها و نکته 

سنجی های ادبی راه به انجمن توانگران و زورمندان پيدا کند و تاريخ را نيز از 
بهر آن می نويسد که از اين توانا و از آن توانگر ستايشهای چاپلوسانه کند و 

هواداری ايشان را از برای خود ذخيره نمايد ؛ چنين کسی چگونه تواند پستی 
 !های ديگران را دريابد و در تاريخ خود بنگارد ؟

روزی گفتگو از چاپلوسی ها و گزاف بافيها و دروغ نويسی های يک تاريخنگار  
بيچاره مجبور  «: زمان قاجار می داشتم ، شنوندگان همگی چنين پاسخ دادند 
ديدم اينان همگی بر  ».بوده ، اگر آنها را نمی نوشت از دربار بيرونش می کردند

آنند که در راه روزی طلبيدن به هر پستی و زشتی توان بر خاست ، و آنگاه 
چاپلوسی از يک توانا و دروغ نويسی در تاريخ را چندان گناه بزرگی نمی 

بلکه خود ايشان هر کدام به اين پستی ها آلوده اند و انها را يک گونه .شناسند
 .زيرکی و هنرمندی می شناسند

سخن کوتاه می کنم ، من يقين دارم که اگر کتابهايی در تاريخ مشروطه نوشته 
شود بيش از همه ستايش توانگران و توانايان خواهد بود و از جانبازان دلير کمتر 

 .گفتگويی خواهد شد
خاندانهايی در ايران با دارايی بزرگی به مشروطه خواهی برخاستند و در نتيجه 

از اين سوی . کوششهای چندين ساله دارايی خود را از دست داده بينوا گرديدند
کسانی نيز با دست تهی به کار بر خاستند و در اندک زمانی دارايی بسيار 

ولی پيداست که آن . هر دوی اينها چشم دارند نامشان در تاريخ بماند. اندوختند
 .و اين يکی چگونه خواهد ماند.يکی چگونه خواهد ماند

ما به نوشتن اين تاريخ برخاستيم که اين نيکی ها و بدی ها را : دوباره می گوييم 
از هم جدا گردانيم و پيداست که اين گله ها را پيش بينی کرده بوديم و زيان آن را 

  ".به خود هموار ساخته ايم
در آن روزها که من به اين کار : " کسروی در بارهء تاريخ هجده ساله می نويسد 

برخاستم ، يک دسته بزرگی ، چون در آن جنبش پا در ميان نداشته و يا اگر 
داشته شايستگی از خود نشان نداده بودند ؛ از اين رو هميشه به کاستن از ارج آن 

چيزی بود و : " می کوشيدند و همين که گفتگو به ميان می آمد ، چنين می گفتند 
" روزی يکی می گفت ..." ديگران پيش آورده بودند و هم خودشان از ميان بردند

تبريز که يک سال ايستادگی در برابر دولت نمود ، پول از لندن برای ايشان 
به  .يک سخنی را که هم دروغ آشکار و هم سراپا ننگ است. " فرستاده می شد

يازده ماه ايستادگی تبريز . اين دليری می گفت و روی آن پافشاری نشان می داد
را که سراپا مايه گردن فرازی از ايرانيان بوده ، زبان بريده بدين سان آلوده می 

آن ايستادگی تبريز از ستارخان و همراهانش آغاز يافت و اينان تا يک . گردانيد
 ".ماه بيشتر نيازی به پول نداشتند

کسانی . جنبش مشروطه در تاريخ ايران کمتر مانند دارد: " کسروی می نويسد 
که در آن روز برخاستند و آن جانفشانی های گرانبها را کردند ، چه در 

آذربايجان و چه در گيالن و ديگر جاها ، مردان ارجداری هستند و بايد هميشه 
 .نامهای ايشان را به نيکی و ارجمندی ياد کرد

اين خود بسيار نادانی بود که کسانی از ارج آنان کاستند و نام تاراجگر به روی 
بسيار نادانی بود که دغلکارانی به . آنان گذاردند و در ديده ها خوارشان ساختند

ميدان ريختند و با روباه بازيهای خود آن مردان دلير را به گوشه و کنار انداختند 
اين کارها . ؛ از کشتگانشان يادی نکردند و بر زندگانشان زندگی را تنگ کردند

 همه به خواست دشمنان ايران بود و اين آوازها در نهان از گلوهای ايشان بيرون 

 به ياد دانشمند خردگراي ايران زمين احمد كسروي
 دکتر پرويز داورپناه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خورشيدی در محلهء همکاوار تبريز چشم  ١٢۶٩احمد کسروی در هشتم مهرماه 
 .پدرش مير قاسم فرزند ميراحمد ، به کار بازرگانی اشتغال داشت. به جهان گشود

سيد احمد در شش سالگی به مکتب گذاشته شد و در يازده سالگی بر اثر مرگ 
 .پدر ناگزير مکتب را ترک گفت

کسروی جوان به .شانزده ساله بود که جنبش مشروطه در آذربايجان رونق گرفت
 .اين جنبش گرويد و با روحانيان ضد مشروطه در افتاد

که خيابانی حزب دموکرات را در آذربايجان بنياد نهاد ، کسروی  ١٢٩۶در سال 
ليکن پس از چندی از خيابانی رنجيد و از حزب کناره . به اين حزب پيوست
  .گرفت و به تهران آمد

کسروی در تهران ابتدا به خدمت وزارت معارف در آمد ، سپس به وزارت 
عدليه رفت و سالها عهده دار رياست عدليه در شهرهای دماوند ، زنجان 

در خوزستان حکومت " در اين هنگام شيخ خزعل که عمال. وخوزستان گرديد
می کرد و با حکومت مرکزی مخالفت داشت، با کسروی نيز مخالفت ورزيد و 

حتی عدليه را محاصره کرد و فقط با مداخلهء نيروی دولتی ، کسروی ومًاموران 
 .پس از رهايی از چنگ شيخ خزعل به تهران بازگشت. عدليهء محل نجات يافتند

از ادامه  ١٣١١احمد کسروی پس از چند سمت ديگر در عدليه باالخره در سال 
 .خدمت در مشاغل قضائی دست کشيد و به وکالت پرداخت

کسروی آثار فراوانی در زمينه های اجتماعی ، دينی ، تاريخی ، زبان و ادبيات 
او کوشش فرهنگی و دانشی خود را از زبانشناسی و تاريخ نويسی آغاز . دارد

استعداد فوق العاده خود را بيشتر در اين دو رشته به کار  ١٣١٢کرد و تا سال 
وی زبان عربی را خوب می دانست و در اين زبان ، چنان توانايی . انداخت

داشت که نوشته هايش در مطبوعات عربی چاپ می شد و فصحای عرب را به 
کسروی زبان پهلوی و ارمنی قديم و جديد را به خوبی فرا . تحسين وا ميداشت

گرفت و با لهجه ها و نيمزبانهای فارسی نيز آشنا شد ، و با اين آمادگی در 
تواريخ ارمنستان و نوشته های پهلوی و در کتب مولفين عربی زبان غور و 

بررسی کرد و در شهرها و دهستانهای ايران به مسافرت پرداخت و به اسناد و 
مدارک تازه ای دست يافت و تاليفاتی پديد آورد که وی را نزد دانشمندان ايران و 

 .خاورشناسان جهان مقامی ارجمند بخشيد
کسروی نخستين کسی بود که در زبان باستان آذربايجان به تحقيق پرداخت و 

زبان آذری را که تا آن روز ناشناخته نبود با اسناد و مدارک مهمی که به دست 
آورد ، در رسالهء آذری يا زبان باستان آذربايگان به نام يکی از لهجه های 

 .فارسی معرفی کرد
دو دفتر بسيار گرانبهای نامهای شهرها و ديه های ايران اولين تحقيق عالمانه ای 

بود که از طرف خود ايرانيان در بارهء تاريخ و جغرافيا و لغت اين سرزمين 
 .انجام گرفت

شهرياران گمنام که عبارت ازيک رشته تحقيقات عميق و مستند در باره چند 
سلسله از شهرياران گمنام و ناشناس ايرانی بود که بر آذربايجان و اران و نواحی 

 .مجاور فرمانروايی داشتند
در تاريخچه شير و خورشيد که به پيشاهنگان ايران هديه کرده است از چگونگی 

پيدايش شير تنها و خورشيد تنها بر روی درفشها ، از سکه های ايران ، از بهم 
پيوستن آن دو ، و همچنين از اين بابت که شير و خورشيد از کی نشان رسمی 

دولت ايران شده است ، به استناد سنگ نبشته ها و سکه ها و کتابهای فارسی و 
 .عربی و اشعار شعرا بحث فاضالنه کرده و به نتايج سودمندی رسيده است

اين اثر . تاريخ مشروطهء ايران از نوشته های برجستهء احمد کسروی است
گرانقدر و مستند که دارای ارزش تحقيقی فراوانی است ، سهم قهرمانان اين 

 جنبش را که از ميان تودهء مردم برخاسته بودند ، معين می کند و نماهايی از 
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بيمايگان سود جويی به نام تاريخنويس برخيزند و به يکبار پرده بر روی اين 
سرگذشتها و داستانها بکشند و يا اگر نکشند آنها را سبک و بی ارج نشان دهند ، 

 ".و به جای همه چيز به ستايش از رويه کاران و ميوه چينان پردازند
 

 قتل فجيع احمد کسروی به دست فدائيان اسالم
دنيا بايد بداند که خط انقالب همان مسيری است که شهيد نواب صفوی دنبال  "

 "کردو اکنون کسانی در صحنه انقالب حاضرند که خط نواب را دنبال کنند
 رئيس جمهوری اسالمی دکتر محمود احمدی نژاد

جنبش مشروطه خواهی بگفته احمد کسروی با پاکدلی ها آغازيد ولی با ناپاکی ها 
به پايان رسيد و دستهايی از درون و بيرون به ميان آمد و آن را بهم زد و نا انجام 

گذاشت و کار به آشفتگی کشور و ناتوانی دولت و از هم گسيختن رشته ها 
 .انجاميد و مردم ندانستند ، آن چگونه آمد و چگونه رفت

در باره ی خردگرائی و تجدد نوشت و پس  ١٣١١زنده ياد احمد کسروی از سال 
در مسير نقد اعتقادات مذهبی و تدوين آنچه او پاکدينی نام  ١٣٢٠از شهريور 

در . او در اين زمينه کتاب ورجاوند بنياد را نوشت . بيان کرد " آئين" نهاد در 
" نخستين نوشنه های انتقادی به صوفيان و بهائيان پرداخت و سومين نوشته 

بود و مقاله ها و کتابهايی در نقد قشری گری دينی نوشت که خشم " شيعيگری 
  .اهل تشيع را بر انگيخت

جامعهء روحانيت و علماء و ماليان که در برابر انديشه های منطقی و مستند 
کسروی پاسخی نداشتند، همانگونه که شيوه کهن آنان است، چماق تکفير را بر 

داشتند و او را متهم کردند که به اسالم توهين می کند و قرآن می سوزاند و 
 .مهدورالدم است و از اين رو کمر به کشتن او بستند

احمد کسروی در واپسين سالهای زندگی پر بارش سه اثر سياسی بر روی مسائل 
 «از سازمان ملل متحد چه تواند بود؟«او در نخستين اثر زير عنوان . روز نوشت

سپس مسئله آذربايجان در شمال و شورش عشاير خوزستان . به اين امر پرداخت
سرنوشت ايران چه  «در جنوب را با موقعيت آن روز ايران با اثر ديگر خود 

امروز چاره چيست  «نوشت و سرانجام با سومين کتاب زير عنوان  »خواهد شد 
 .به يک رشته دردهای اجتماعی و راه چارهء آنها پرداخت »

نام می برد و پيوند " کمپانی خيانت " از " دادگاه  " کسروی در کتابی به نام
. نامقدس گروههای گوناگون دشمنان خود را که دشمنان ايران بودند برمال ميکند
دشمنان کسروی تنها سازمانهای مذهبی ، مانند گروه فدائيان اسالم و ماليان و 

مراجع تقليد نبودند ، بلکه گروهی از سياست پيشگان و پژوهشگران ادبی نيز که 
 .با ماليان همراه و همگام بودند" نيش قلم او آسوده نبودند " از 

مجتبی مير لوحی معروف به نواب صفوی مًوسس بعدی گروه فدائيا ن اسالم به 
تهران نزد احمد کسروی می رود و با وی در جلسات متعددی به مباحثه و مجادله 

مباحث ساده لوحانه نواب صفوی با دانشمندی چون کسروی نتيجه . می پردازد
دلخواه را به بار نمی آورد و سيد مير لوحی با خشم ، کسروی را در حضور 

 .ديگران به مرگ تهديد می کند
احمد کسروی مورد سوء قصد نا فرجام  ١٣٢۴در تاريخ هشت ارديبهشت ماه 

نواب صفوی از پشت به کسروی . نواب صفوی و احمد خورشيدی قرار می گيرد
 .تيراندازی کرده و بعد با چاقو به او حمل آورده و او را به شدت زخمی می کند

 ٩ساعت . " شرح واقعه چنين آمده است ١٣٢۴/ ٢/  ٨در اطالعات همان روز 
صبح امروز هنگامی که آقای کسروی وکيل دادگستری و مدير روزنامهء پرچم 
از منزل به قصد اداره حرکت می کند سر چهار راه حشمت الدوله شخصی از 

به ...پشت سر به او حمله نموده و دو تير با طپانچه به طرف او رها می کند
 "...طوری که می گويند رها کنندهء گلوله جوانی به نام نواب صفوی بوده

در خاطرات حاج مهدی عراقی از نخستين اعضاء فدائيان اسالم و از سران 
و دوست نزديک آقای خمينی  »هيئت های موتلفه اسالمی  «سازمان تروريستی 

سيد مجتبی مير لوحی وقتی از زندان بيرون می آيد به فکر اين  «: آمده است که 
می افتد که يک محفلی ، يک سازمانی ، يک گروهی ، يک جمعيتی را به وجود 
بياورد برای مبارزه ، اين فکر به نظرش می آيد که از وجود افرادی بايد استفاده 

بکنم که تا االن اين افراد مخل آسايش محالت بوده اند ، مثل اوباش ها که توی 
محالت هستند ، گردن کلفت ها ، الت ها به حساب آنها که عربده کشی های 

اين ها بودند دوستانی که به دور مرحوم نواب جمع شده بودند ... محالت بوده اند
  «...، اکثر آنها مرحله اول از اينجور افراد بودند

زمانی که بليغ ، بازپرس دادسرای تهران به شکايت  ١٣٢۴اسفند ماه  ٢٠روز 
عليه کسروی رسيدگی می کند ، گروهی از فدائيان اسالم به سرکردگی برادران 

سيد حسين و سيد علی امامی به دادسرا ريخته و احمد کسروی و منشی او سيد 
 .محمد تقی حداد پور را در کاخ دادگستری ترور می کنند

ديروز بازپرس : " می نويسد  ١٣٢۴اسفند  ٢١در تاريخ »ايران ما  «نشريه 
 کسروی دردايرهء . کسروی را برای استماع آخرين دفاع احضار کرده بود

 ".می آمد
 : احمد کسروی در انتهای تاريخ هجده ساله را چرا نوشتم ؟ چنين سخن گفته است

در جنبش مشروطه بيش از همه درس ناخواندگان و کم دانشان کوشيدند و  "
بيشتر آنان کشته شده و يا پراکنده افتادند و چون کسانی نبودند که در پی نام و 
آوازه باشند و به خودنمايی پردازند، بيشترشان شناخته نشدند و به جای ايشان 

دروغگويان و الفزنان به شناسانيدن خود برخاستند و چون کسی در برابر ايشان 
نبود و پاسخی به ايشان داده نمی شد دروغهاشان ريشه می دوانيد و در آينده کمتر 

 .کسی دروغ بودن آنها را خواستی شناخت
گذشته از اينها در ايران آلودگيها فراوان گرديده ، از يک سو چاپلوسی و گراييدن 
به توانگران و زورمندان در دلها ريشه دوانيده ، از يک سو در سالهای آخر مايه 

ها بسيار کم شده و جوانان درس می خوانند و دانشهايی فرا می گيرندولی اين 
پس از همه . جربزه که يک کار گرانبهايی را انجام دهند بسيار کم ديده می شود

اينها ، امروز کتاب نويسی يک پيشه ای شده و تنها برای پول درآوردن به آن 
  .برمی خيزند

من می ديدم که اين تاريخ بماند و در آينده نزديک ، کسانی به آن برخيزند ، 
گذشته از آنکه از بسياری آگاهيها بی بهره خواهند ماند ، عيبهای ديگری در کار 

زيرا از يک سوی خوی چاپلوسی آزادشان نگذارده ، ناگزيرشان  .خواهد بود
خواهد گردانيد که از جانفشانيهای مردان گمنام و کم زور چشم پوشند و به 

ستايشهای بيجا از ديگران پردازند ، از يک سو کسی مايه نخواهد گذاشت چيز 
پس از همه ، چون خواستشان پول درآوردن خواهد بود ، . درستی از آب درآورند

هيچ يکی اين نخواهد کرد که چند سالی رنج کشد وخود جستجوهايی کند و چنان 
که شيوه بيشتری از نويسندگان است خواهند کوشيد که کتابی را از اروپائيان در 

چنانکه در . اين زمينه به دست آورند و نوشته های نادرست او را کتابی سازند
همه زمينه ها اين رفتار را کرده اند و جغرافی کشور خود را هم از زبانهای 
اروپايی ترجمه کرده و نامهای آباديها را چنان می نويسند که پيداست از يک 

 !زبان اروپايی برداشته شده
تاريخ برای اين سودمند است که . گذشته از اينها ، سود تاريخ در داوری آن است 

نيک را از بد و درست را از نادرست جدا گرداند و بدين سان درسی به 
خوانندگان تاريخ دهد ، و اين داوری بسزاست که نيک را از بد بشناسد و جدايی 

 .ميانه درستکار و نادرستکار گذارد
اين کسان که ما می شناسيم ، آشکار می بينيم به غيرت و گردن فرازی و 

جانفشانی و درستکاری ارج نمی گذارند و مردانی را که دارای ای خويها باشند 
من اگر بخواهم . خوار می شمارند و پيداست که چه داوری در تاريخ توانند کرد

اندازه درماندگی اينان را در شناختن نيک و بد باز نمايم بايد از زمينه سخن خود 
درماندگانی که دوست از دشمن باز  .بيرون روم ، اين است که به آن نمی پردازم

نمی شناسند و هميشه به ترانه ديگران می رقصند و مردان جانفشان و بزرگی را 
که در تاريخ خود می دارند کنار نهاده و يک مشت ياوه بافان زمان مغول را با 
ننگين کاريهايی که از هر يک از آنان می شناسند به آسمان بر می دارند و تنها 

از چنين درماندگی . دستاويزشان گفته فالن شرقشناس و بهمان پروفسور می باشد
چه چشم توان داشت که تاريخ مشروطه را چنانکه سزاست بنويسند و داوری در 

 "... ميان جانفشانان و فريبکاران کنند ؟
من در تاريخ مشروطه نشان داده ام که چند تنی از درباريان ، از ناصرالملک  "

و مستوفی و مشيرالدوله و موتمن الملک و فرمانفرما و ديگران در زمان خرده 
در باغشاه نزد محمد علی ميرزا می زيستند و در ) استبداد صغير ( خود کامگی 

کابينه مشيرالسلطنه وزير بودند ، که در کشتن مشروطه خواهان و فرستادن بر 
. سر تبريز و در گفتگو با روسيان و بستن پيمان به زيان کشور همدستی داشتند
ولی همينکه محمد علی ميرزا برافتاد ، به ميان مشروطه خواهان آمدند و از 
راهی که ما می دانيم چه بود ، جا برای خود باز کردند و ساليان دراز رشته 

من می ديدم که به اين کار آنان کسی . کارهای دولت مشروطه را به دست گرفتند
ايراد نمی گرفت و بارها ديدم که چون گفتگو به ميان آمد و من ايراد گرفتم ، در 

کسانی که در  »! مگر آنان نمی خواستند نان بخورند؟ «: زمان پاسخ داده گفتند 
سستی خرد تا به اينجا رسيده اند که جدايی ميان نان خوردن و به کار توده 

پرداختن نمی گذارند چه توانستندی که در تاريخ داوری کنند و نيکان را از بدان 
  "...!جدا گردانند؟

بزرگترين کانون شورش آزاديخواهی تبريز بود و در آن : " کسروی می گويد 
روزها که جنگ و شورش در آن شهر برپا بود ، من جوان هفده هجده ساله بودم 

و آن پيشامدها را از نزديک تماشا ميکردم و با چشم خود می ديدم که مردان 
غيرتمند و گردن فرازی با چه شوری می کوشيدند و جوانان دلير و جنگجوبا چه 

خود ايرانيان بمانند آن جانفشانی ها و مردانگی . خون گرمی جانفشانی می نمودند
ها که از گرجيان و قفقازيان ديده ام ، فراموش شدنی نيست ، و اين اندوهی در 

 دل من شده بود که اين کوششهای مردانه نوشته نشود و از ميان رود و يا 
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فدائيان اسالم کسروی را که در زير ميز پنهان شده بود . فضای دادگاه حاکم گشت
 .، به کيفر اعمالش رساندند

به نشانهء پيروزی برای اولين مرتبه در  »اهللا اکبر  «چند لحظه بعد نوای دلنشين 
روز بعد از  ١٠اعدام انقالبی کسروی به فاصلهء . ساختمان دادگستری پيچيد

 ".صدور اولين اعالميه فدائيان اسالم انجام شد
درسايت نواب صفوی همچنين درباره ترور نافرجام دکتر سيد حسين فاطمی 

 : وزير خارجه دکتر محمد مصدق آمده است
دکتر فاطمی برای انجام مراسم سالگرد  ( ١٣٣٠( روز بيست و ششم بهمن ماه  "

به قبرستان ظهيرالدوله رفت ، عبد ) مدير روزنامه مرد امروز ( محمد مسعود 
خدايی نيز برای انجام مقاصدش وارد قبرستان شد و در باالی قبر محمد مسعود 

عبد خدايی . ايستاد و در ساعت سه بعد از ظهر به طرف دکتر فاطمی شليک نمود
اين اعدام انقالبی بدليل  »......اهللا اکبر ، اهللا اکبر  «اسلحه را انداخت و فرياد زد 

سن کم عبد خدايی و عدم تسلط او در استفاده از سالح نافرجام ماند و وی روانه 
 " .زندان گرديد

امروز محمد مهدی عبدخدايی ضارب دکتر فاطمی دبير کل جمعيت فدائيان اسالم 
و از دوستان و همکاران محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسالمی ايران 

  .است
يکی از فجيع ترين : "می نويسد ١٣٢۵ماهنامه سخن در شماره فروردين ماه 

حوادثی که در ايام اخير اتفاق افتاد قتل مرحوم احمد کسروی در کاخ دادگستری 
شرح فاجغه را اکثر روزنامه ها نوشته اند و خالصه آن اين است که . است

مرحوم احمد کسروی را بامنشی او حدادپور در حالی که برای تحقيقات از طرف 
مستنطق احضار شده بود در کاخ دادگستری به وضعی مدهش به قتل رسانيدند و 

قاتالن او که در اثر زد و خورد مجروح شده بودند آزادانه و با فراغ خاطر از 
کاخ بيرون آمده فرار کردند و فقط وقتی که برای بستن زخم خود به بيمارستان 
.... رجوع کرده بودند دو تن از اينان دستگير شدند و يکی ديگر بعد دستگير شد

قتل کسروی به آن وضع فجيع يکی از لکه های ننگی است که به دامان اجتماع ما 
 "..افتاده است و ايرانيان را در نظر جهانيان بد نام می کند

" از زمانی که فرمان مشروطه گرفته شد ، دو نهاد قديمی در ايران با آن شديدا
نهاد سلطنت و نهاد علما و رهبران مذهبی و هر يک از اين نهادها . مخالف بودند

  .، به نوعی با حاکميت مردم و آزادی و دموکراسی مخالف کردند
اکنون تنها ملت قهرمان ايران است که می تواند با عزمی راسخ راه نجات خود 
را از اين تنگنای تاريخی بيابد و خود را بدون دخالت اجنبی ها از دست شيخ و 

 .به اميد آن روز. شاه آزاد کند وبه آرزوی يکصد ساله اهداف مشروطيت نائل آيد
 

 منابع و مآخذ
 آلمان ، انتشارات مهر  ١٣٧٧ـ کسروی ، احمد ، زندگانی من ، چاپ جديد  ١
 آلمان ، انتشارات مهر ١٣٧۴ـ کسروی ، احمد ، چند مقاله ، چاپ نخست  ٢
 آلمان ، انتشارات فروغ ١٣٨٣ـ پاکدامن ، ناصر ، قتل کسروی ، چاپ سوم  ٣
 info.kasravi.www://http ـ وبگاه احمد کسروی  ۴
 com.navabsafavi.www://httpـ وبگاه نواب صفوی  ۵
 تهران ١٣۴٠ـ کسروی ، احمد ، درراه سياست ، چاپ سوم ،  ۶
ـ کسروی ، احمد ، تاريخ مشروطهء ايران چاپ يازدهم تهران ، انتشارات امير  ٧

 کبير
 آلمان ، انتشارات مهر ١٣٧٧ـ ذکاء ، يحيی ، زندگينامه کوتاهی از کسروی  ٨
تهران ، انتشارات  ١٣۵٩ـ کسروی ، احمد ، تاريخ هجده سالهء آذربايجان  ٩

 اميرکبير 
 ۶٧۶شماره / ـ گودرزی ، محمود ، ايران و سده بيستم روزنامه شهروند  ١٠

 کانادا 
 

 : منبع
 

قريب يک ساعت به ظهر موقعی که آقای بازپرس  .بازپرسی حاضر می شود
دو نفر از آنها افسر ارتش . مشغول تحقيقات بودند چند نفر وارد اتاق می شوند

بودند و اين عده که بنا به اظهار آقای بليغ بازپرس شعبه ء هفت چها نفر و بنا به 
اظهار اشخاص ديگر بيشتر بودند به قصد قتل کسروی با کارد و هفت تير به او 

حاضر ) دايرهء بازپرسی ( بازپرس و چند نفر ديگر که در آنجا  .حمله می کنند
آقای امين امينی وکيل دادگستری و بانو نورالهدی منگنه و يک نفر ديگر ( بودند 

 .فرار می کنند و آقای قرچرلومنشی استنطاق بيهوش می شود) به نام نهاوندی 
حمله کنندگان پس از آنکه دقايقی چند به عمل جنايت آميز خود ادامه می دهند ، 

افسران ارتش در دادگستری گم شدند ولی . از اتاق خارج شده و فرار می نمايند
يا  «سه نفر غير نظامی که کارد خونين خود را به هوا بلند کرده و داد می زدند 

از کاخ و از مقابل افسران ارتش و شهربانی و سربازان محافظ »...علی يا محمد
زندانيان و چند نفر پاسبانان کاخ که در کريدورها بودند عبور کرده و بيرون 

 .رفتند
در داخل اتاق و در سمت راست در ورودی نعش يکنفر جوان افتاده بود و جسد 
مرحوم کسروی در سمت مقابل و در فاصلهء بين ديوار و ميز بازپرسی که به 

 .پهلوی چپ غلتيده بود قرار داشت
اين جنايت عظيم که نتيجه تحريکات يک عده مفتخوار و متظاهر به روحانيت 

است ، نبايد کوچک شمرده شود و در اين ميان مسئوليت دستگاههای شهربانی و 
، وقتی که برای اولين بار قصد جان کسروی را . دادگستری نيز نبايد پوشيده بماند

کردند و نواب صفوی ماجراجويانه به او حمله کرده و او را مجروح ساخت ، 
دستگاه دادگستری و شهربانی ما بر اثر تحريکات اين موضوع را با خونسردی 
تلقی کرد و بعد هم به جای اينکه آن جنايتکاران را مورد تعقيب و دادرسی قرار 

  ".دهد ، پرونده مسخرهء و ننگين کتابهای کسروی را به جريان انداخت
اين نخستين ترورسياسی دوران معاصربود که با شتاب و تردستی سروته قضيه 

يکی از آنان . را هم آوردند و قاتلين کسروی و حدادپور را از زندان آزاد کردند
سپس . حسين امامی چندی بعد هژير را ترور کرد وبعد رزم آرا را ترور کردند

دکتر حسين فاطمی معاون نخست وزير و وزير امور خارجه ی دکتر محمد 
مصدق مورد سوء قصد نافرجام محمد مهدی عبدخدايی دبير کل فعلی جمعيت 

  .فدائيان اسالم قرار گرفت
مرداد ، طبق اسناد موجود ،  ٢٨فدائيان اسالم در کودتای آمريکايی ـ انگليسی 

همراه با سازمان جاسوسی سيا و خاندان پهلوی و ابوالفضل زاهدی ، دولت 
قانونی دکتر محمد مصدق ، پيشوای آزادی ملت ايران را ساقط کردند و ننگ 

تاريخ را برخود خريدند و بيست و پنج سال پس از آن ، خمينی و فدائيان اسالم 
توانستند انقالب ملت ايران عليه ظلم و استبداد را منحرف کنند و اکنون نزديک 
به سه دهه است که فدائيان اسالم با استبداد دينی در ايران حکومت می کنند و 

 .ملت قهرمان ايران اسير و دربند است
که در بارهء " نويسندگان و ناقدين و پژوهشگران و محققينی " امروز آن دسته از

احمد کسروی قلم می زنند ولی يک کلمه از قتل فجيع او بدست فدائيان اسالم 
سخن نمی گويند ، خود فروختگانی هستند که نه تنها قلب واقعيتهای تاريخی را 

پيشه خود قرار داده اند و مهر سکوت بر لب زده اند و با ملت خود روراست 
نيستند و مردم را به مسخره و استهزاء گرفته اند بلکه فقط شهوت نويسندگی و 
خود شيفتگی و خود مطرح بودن در نشريات جمهوری اسالمی و سايت های 

را بازی کنند و چه " آقا خوبه"برون مرزی را دارند و می خواهند همه جا نقش 
. به سايت نواب صفوی می رفتند و از آن نقل قول می کردند" خوب بود ، اقال

اين افراد مطمئن باشند که روزی مشتشان بازخواهد شد و عرض خود می برند و 
  .زحمت ما ميدارند

  : کسروی را چنين شرح می دهد" اعدام انقالبی"سايت نواب صفوی نحوه انجام 
جلسات بازپرسی کسروی ، از طرف حکومت وقت به جهت توضيح ادعاهايش  "

فدائيان در . در مقابل اعتراضات مردم مسلمان ، بوسيله وزارت عدليه تشکيل شد
جلسه اضطراری آقايان سيد حسين امامی ، سيد علی محمد امامی ، مظفری ، 

قوام ، فدايی ، الماسيان ، گنج بخش ، صادقی و يک درجه دار ارتشی را برای 
 .اعدام انقالبی کسروی انتخاب کردند

در حاليکه آقای بليغ مشغول بازپرسی بود ،  ١٣٢۴صبح روز بيستم اسفند ماه 
سربازان . کسروی و دوستانش مضطرب و نگران به اطراف نگاه می کردند

ناگهان با مهارت عجيبی در اتاق باز شد و آقای . زيادی در کنار در ايستادند
قبل از اينکه ماموران بتوانند اقدامی عليه آنان . مظفری قدم به درون اتاق گذاشت

ماموران .انجام دهند ، سيد حسين امامی و سيد علی امامی وارد اتاق شدند
در اين هنگام فرد ارتشی با عصبانيت به ماموران . سرآسيمه به طرف آنها رفتند

 .دستور داد هر چه زود تر از اتاق پراکنده شوند
صدای شليک تيرها سربازان را به وحشت انداخت ، نفسهای همه در سينه حبس 

 سکوت سنگينی در . شد ، کارمندان عدليه از ترس از اتاق هايشان بيرون نيامدند
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اول می برای من نه روزی به سان همه ی روزهای ديگر اين تقويم بی : پانوشت 
روزی که دستان پر رنج ات را در دستم می فشردم و پا به پای هم می .. قرار بود

به اميد آنکه کنترل مرزهای اعتراضات  -رفتيم به تظاهراتی که خانه کارگر
اما وقتی پا به پای تو و همرزمانت ... ترتيب می داد -کارگری را در دست بگيرد

من بارها نعره ی بلند سکوت همرزمانت را شنيده .. خيابان آزادی را می پيموديم 
من انگشتت را که قسمتی ... ام و غم نان را ديده ام در چهره آفتاب سوخته شان

من سر و صدای کارخانه و .. اش زير پرس جا مانده بوسيده ام بارها 
من هنوز آرزو می ... دستگاههای سنگين را از پشت نگاهت ديده ام و شنيده ام

غذا .. کتاب هديه بدهم بهشان.. با رفقايت برويم انقالب ...کنم که اول می بشود 
به بهانه ی روز کارگر و تو سر به سرم بگذاری که اين دين من است به .. بپزم 

و تا شب از مارکس بخوانيم و بگوييم و شراب باشد و خاطراتی که ...کارگران 
نشريات دانشگاه و ويژه نامه های سنديکا اتوبوس رانی چاپ ... غبار نمی گيرند 

بابای !...کنيم و پيوند بزنيم خودمان را با فردايی که عاری از تبعيض می بايد
 ء!..شرمسار نبودن اين روزهايم... اول می ات پيشاپيش مبارک ...يگانه ام 
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مارش جهانی کارگران در اول ما مه، نماد اعتراض و مقاومت جهانی طبقه 
کارگر در برابر جهان سرمايه داری، اين جهان ستم و استثمار، سرکوب و 

فريب، جهان زندان، شکنجه و کشتار، جهان بحران، گرانی، بيکاری و 
گرسنگی، جهان جنگ و تسليحات اتمی، جهان تروريسم دولتی، جهان آزمايش 

سالحهای نظامی، اشغال نظامی و جهان تسليحات نظامی، جهان اعزام خيل 
وسيع نظاميان، ارتش و به سالخی کشاندن مردم، کشتن سربازان، محاصره 
اقتصادی و جهان گرفتن قربانيان هر چه بيشتر برای اعاده ابر قدرتی، و نيز 

 . جهان سروری انگل صفتانی است که سرمايه دار ناميده ميشوند
سرمايه داران از وحشت روزی که پيام اول ماه مه به تحقق بپيوندد بر خود 

هر ساله پاسداران نظم سرمايه، از دولتهای امپرياليستی تا ديکتاتوری . ميلرزند
های نظامی و حکومتهای سياه مذهبی و استبدادی، تمام توان خود را بکار 

ميگيرند تا با مسخ و تحريف معنا و مضمون طبقاتی و حتی تاريخچه و مناسبت 
اين روز، و آنجا که ميتوانند با توسل به قهر و سرکوب عريان، از نمايش قدرت 

طبقاتی کارگران در روز اول ماه مه جلوگيری کنند و يا آن را به مراسمی بی 
 . آزار و تزئينی تبديل نمايند

تقابل جمهوری اسالمی اين نظام سياسی سياه مذهبی با کارگران در سه دهه 
گذشته خود بهترين نشان اين هراس و وحشت بورژوازی از قدرت و اراده متحد 
و يکپارچه طبقه کارگر و بيان فشرده و نمونه گويايی از تمام تالشها و تمهيداتی 
است که بورژوازی در سراسر جهان برای مسخ و تحريف اول ماه مه بکار می 

با آن تظاهرات چند صد هزاری کارگران،  ٥٨اول مه از همان سال . بندد
روضه . کمونيستها و چپ در تهران، يک کابوس جمهوری اسالمی بوده است

است برای برسميت نشناختن روز کارگر " خدا هم کارگر"خوانی های خمينی که 
حتی بعد از قلع و قمع شوراهای واقعی کارگری و سرکوب . به جايی نرسيد

به ناچار . ، جمهوری اسالمی نتوانست اول مه را انکار کند٦٠خونين سال 
. تاکتيک قبول روز کارگر و بعد تالش برای کنترل و مسخ کردن آنرا پيش گرفت
در تمام طول سی سال گذشته روز جهانی کارگر صحنه نبرد آشکار و پنهان بين 

 . کارگران و حکومت اسالمی بوده است
 

 به بهانه روز جهاني كارگر 
 ميترا يوسفی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هرچه در شبکه های اجتماعی فيس بوک و توييتر ... اول ماه می نزديک است 
می گردم که نشانی بيابم از اقدامی برای حضور گسترده در خيابانها و يا الاقل 

کنشی در خور اين روز و در پاسخ به سياست های اقتصادی مخرب دولت 
 .کودتايی، کوچکترين اثری نمی يابم

رويکرد برخی از اصالح طلبان صاحب رسانه در قبال اين جنبش از روزهای 
نخست ، رويکردی مبتنی بر نقش پر رنگ طبقه متوسط در شکل گيری اين 

جنبش و دوام آن بوده است اما با تغيير کيفی و آغاز فاز فرسايشی و تنگ شدن 
فضای حضور خيابانی ، بسياری بر آن شدند تا به فراگير شدن جنبش و استفاده 

اما همچنان . از ابزارهای اعتصاب عمومی نگاهی دوباره و چندباره داشته باشند
که اين نياز درون جنبش وجود دارد که خواسته هايش را شفاف بيان کند و فضا 
را برای همراهی بيشتر و گسترده تر همه اقشار فراهم کند، کنش موثر در اين 

 .راستا انجام نمی شود
از طرف ديگر کم نيستند ديگرانی که همچنان اين جنبش را در سپهر بورژوايی 

ارزيابی می کنند و ناباورانه عرصه را خالی کرده اند و مدام به رصد کردن 
ترکيب طبقاتی جنبش می پردازند بی آنکه دست به کار ايجاد گفتمان اعتراضی 
. برای حفظ حقوق فرودستان و حذف شدگان عرصه سياست مبتنی بر زور شوند 
آنها بی آنکه بر گلوگاه لزوم وجود آزادی های سياسی در کنار عدالت اقتصادی 

دست بگذارند و ضرورت وجود آزادی سياسی را به منظور تشکيل سنديکا و 
نهادهای مدنی و انتشار نشريات گوشزد کنند به پشت مانيتورهاشان خزيده اند و 
يا خودشان را غرق کرده اند در تئوری هايی که هيچ تطابقی با وضعيت عينی 

 .جامعه شان ندارد
ديگرانی هم هستند که خودشان را درون گفتمان اعتراضی جنبش تعريف می کنند 
اما چشم به دهان اعضای شاخص اصالح طلب دوخته اند و بی آنکه خود کنشگر 
باشند در زمين گفتمان حاکم به بازی انفعالی خود ادامه می دهند مبادا که متهم به 

و در عمل به اشاعه دهنده و مصرف کننده ی گفتمان حاکم می . ايجاد تفرقه شوند 
مصداق اين مسئله همين روز جهانی کارگر است که به فراموشی سپرده . شوند

 .شده چون الويت گفتمان حاکم نيست
به خوبی گواه  ۵٧انقالب .به باور من نتيجه جنبش مستقل از فرآيند آن نخواهد بود

جنبش های اجتماعی محل تعارض و چالش نظريات و گفتمان های . اين مدعاست
غير همسو اند که هر يک از اين گفتمانها مطالبات و خواسته های اليه ای از 

اجتماع را نمايندگی می کنند و دست آخر آنهايی که از تزريق گفتمان اعتراضی 
شان اجتناب می کنند ، در بر آمدن گفتمان غالب نقش خواهند داشت ؛بی گمان 

همراهی با جنبش مردم مستلزم همسويی با گفتمان حاکم و يا همرنگی با آن 
نيست؛ اگر امروز به جای نفی اشخاص و حمايت از ديگری ها و بحث های 

فرسايشی مرسوم ، دست به کار مطرح کردن مطالبات و خواستهای مشخص 
نشويم ، نخواهيم توانست جنبش را از غلطيدن در سراشيبی پوپوليسم برهانيم ؛ و 
اگر به چنين سراشيبی در غلطيم، ديگر آنجا بهشت فرصت طلبان سياسی خواهد 
بود و مجالی برای سخن گفتن از نيازهای واقعی مردم و ضرورت های تاريخی 

 .دست نخواهد داد
روز کارگر فرصت مناسبی ست که حضور اقشار کارگران به حضور پر رنگ 
و اثر گذار آنان مبدل شود و خواستهای عدالت طلبانه شان در پيوند با خواستهای 

آزادی خواهانه قرار گيرد و ادامه حيات جنبش، با ابزارهای توانمنِد کنِش اين 
 .طبقه اجتماع تجهيز شود

در پايان اميدوارم که اول ماه می امسال پايانی باشد بر کنش های انفعالی و چشم 
 .بسته و آغازی باشد برای به چالش کشيدن روايت مسلط
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دو جناح جمهوری اسالمی محدود و زندانی کنند، اعتراضات کنونی مردم ايران 
. برای خالصی از نظام حاکم و خالصی از حاکميت جمهوری اسالمی است

پتانسيل اعتراضات چند ماه گذشته ميتوانست با ابراز وجود طبقه کارگر و جنبش 
کارگری از قدرت و توان بااليی در جامعه برخوردار شود، و تداوم راديکال و 

 . سياسی جنبش اعتراضی چند ماه گذشته را تامين کند
خال عدم حضور . سال آزمون بزرگ و مهمی برای طبقه کارگر بود ٨٩سال 

طبقه کارگر و عدم وجود پرچم مطالبات سياسی ـ طبقاتی اين طبقه در شرايطی 
که طبقه کارگر از حزب رزمنده و تحزب کمونيستی خود رنج ميبرد، قابل 

ابراز وجود طبقاتی، بر پايی مارش و مراسم روز کارگر در دل . ارزيابی است
اوضاع پر التهاب کنونی بار ديگر ميتواند افق جنبش مردم برای سرنگونی را 

تقويت بخشد، توان اعتراضات راديکال در شکل ابراز وجود سياسی طبقه کارگر 
امکان ابراز وجود طبقه کارگر و پرچم مطالبات . را در جامعه به نمايش بگذارد

 .سياسی ـ طبقاتی از هر دوره ای بيشتر مهيا و آماده است
موقعيت . امر کارگران ايران، امر مشترک همه کارگران در سراسر جهان است

همگون کارگران و دردهای مشترک جهانی آنان، هدف و آرمان مشترکی را در 
 ! سرنگونی بورژوازی و برپايی سوسياليسم: برابرشان قرار ميدهد

امر کارگران ايران همبستگی با ديگر گردان های طبقه کارگر در سراسر جهان 
به يمن وجود و حضور نهادهای همبستگی کارگری در سطح بين المللی، . است

جنبش کارگری در ايران از حمايتهای بی شائبه و راديکال از طرف اتحاديه، 
سنديکاها و نهادهای مدافع کارگران با نفوذ و قدرتمند در کشورهای امريکا، 

اين نقطه قوت . برخوردار شده است.... کانادا، اروپا و استراليا، ژاپن و
در . همبستگی کارگری را بايد ارج گذاشت و به تالشهای تا کنونی بايد افزود

غياب حمايتهای بين المللی از جنبش کارگری ايران قربانيان اين جنبش در 
در چند دهه گذشته کارزار . دادگاههای نظام اسالمی بيشتر و بيشتر می شد

حمايتهای بين المللی از جنبش کارگری، توان و اعتراض اين جنبش را افزايش 
. داده، و اين جنبش را در موضع تعرض طبقاتی و بين المللی قرار داده است
پايفشاری جنبش کارگری به امر دامن زدن به حمايتهای بين المللی در روز 
جهانی کارگر در شکل قطعنامه و فراخوان امر رهبران، تشکل و اتحاديه و 

 . سنديکای کارگران، است
جنبش کارگری . امر کارگران، تشکل، چگونه متشکل شدن و متشکل ماندن است

ايران در چند دهه گذشته، آزمونهای بزرگ و پر تجاربی را در ارتباط با 
سازمانيابی طبقه کارگر در شکل سازماندهی سنديکا و اتحاديه های مستقل 

ايجاد سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، . کارگری را پشت سر گذاشته است
اتحاديه صنعتگر در سنندج، ابراز وجود سنديکای اتوبوسرانی تهران و حومه 
سازماندهی ده ها مراسم و مارش روز جهانی کارگر، ابراز وجود علنی طبقه 

کارگر در روز جهانی کارگران در شکل قطعنامه و مطالبات سياسی ـ طبقاتی، 
سازماندهی صدها اعتصاب و تظاهرات موفق از جمله دستاوردهای مهم و قابل 

. اتکای جنبش کارگری در راستای تشکل و سازمانيابی جنبش کارگری است
پايفشاری رهبران و سخنگويان جنبش کارگری، تشخيص موانع و طی کردن راه 

های هموار، با بر پايی مجمع عمومی و مشارکت وسيع کارگران، بيش از هر 
. دوره ای به صدر مشغله و وظايف جنبش کارگری و رهبران اين جنبش آمده

برپايی مجمع عمومی و دخالت کارگران در چند دهه گذشته موجود بوده، اول ماه 
مه امسال ميتواند بر اين مهم و جايگاه مجمع عمومی برای تامين سازمانيابی 

کارگران در شکل تشکلهای کارگری تاکيد بيشتر و با پتانسيل باالتری را برای 
شکل دادن به مرجعيت و تصميم گيری کارگران و خانواده های کارگری را دامن 

 . بزند
در اول ماه مه روز جهانی کارگر، طبقه کارگر با مشکالت عديده و موانع سخت 

بار سنگين مبارزه و تالش برای بقا و زندگی، برای . و دشواری مواجه است
مسئوليت و بار سنگين . برخورداری از يک زندگی انسانی را بر دوش ميکشد

سازمانيابی جنبش کارگری و مزدبگيران جامعه برای برون رفت از اوضاع 
در سر لوح . کنونی، برايش از هر دوره ای به مساله فوری و امروز تبديل شده

قطعنامه و مطالباتش زير و رو کردن اين دنيای وارونه، استثمارگر و خونخوار 
اين دنيای وارونه بجز با يک تحول انقالبی، با سرنگونی اين نظام . قرار ميگيرد

حاکم و ايجاد يک جامعه سوسياليستی که در آن ديگر استثمار و کار مزدی وجود 
 .نداشته باشد، قابل تحقق است
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در اول ماه مه امسال، طبقه کارگر در شرايطی به استقبال روز جهانی کارگر 
ميرود، که بورژوازی و طبقه حاکم، بيشترين حمالت را در قالب هدف مند کردن 
يارانه ها، تحميل فقر و فالکت بی سابقه، بيکارسازی وسيع در سطح ميليونی، و 

سرکوب و دستگيری و در زندان نگه داشتن تعداد زيادی از رهبران و فعالين 
پايمال کردن حقوق انسانی . کارگری را به سياست دائمی خود تبديل کرده است

کارگر و رهبران کارگری با سرکوب مداوم و هر روزه امروز کوی دشمنی و 
زنده . ضديت جمهوری اسالمی با جنبش کارگری را به اوج خود رسانده است

ترين مورد دست بند و پا بند زدن به رهبر سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران 
 .منصور اصالو است

بار فشار روز افزون گرانی، فالکت بی شائبه، تعطيلی يکی پس از ديگری 
کارخانه و مراکز توليدی، افزايش سرسام آور کرايه خانه، و آنچه تحت عنوان 

حفاظ امنيتی، اقتصادی و مالی برای کارگران از جمله بيمه های بيکاری، تامين 
امنيت شغلی، و امکانات پزشکی و درمانی، همه و همه آنچه ميتواند زندگی 

بخور و نمير طبقه کارگر برای استثمار روزانه و برای باز توليد چرخ توليد 
 .داشته باشد، از او سلب شده است

طبقه کارگر و مزدبگيران جامعه در ايران در شرايطی به استقبال روز جهانی 
کارگر ميروند، که به لحاظ امنيت شغلی و اشتغال، و دستمزد و درآمدها با 

هزار و ٣٠٣اعالم . بيشترين حمالت از جانب دولت و بورژوازی مواجه شده اند
تومان حداقل دستمزدها توسط شورای عالی کار بر وخامت چند جانبه و ٤٨

و اين در حالی است که بقول . سقوط در پايين ترين سطح معيشت افزوده است
کارشناسان نقشه فقر در ايران خط فقر با يک ميليون و پانصدهزارتومان در سال 

پر واضح است که در چند سال گذشته با وجود . تعريف شده است ٨٩جاری 
افزايش بيکاری در سطح ميليونی و پايين بودن دستمزد و در آمدها در مملکتی با 

ميليون ٤٧ميليون جمعيت، طبق آمار و بررسی های تحقيقی بيش از ٧٢بيش از 
هزار تومان زندگی ٧٨٠نفره دارای درآمدی کمتر از ٦نفر در قالب خانوار 

 .ميکنند
به نسبت سال  ٨٩رشد بيکاری، مصائب اخراج و بيکارسازی ها در آغاز سال 

سياست هدفمند کردن يارانه ها، تاثير . و سالهای قبل رو به افزايش است ٨٨
اين سياست . مستقيم و بالفصل در افزايش بيکارسازی را موجب شده است

ريسک سرمايه گذاری در بخش صنعت را افزايش داده، کارگران مراکز صنعتی 
تعداد . در صف نيروی بيکار و اخراجی قرار گرفته اند ٨٩با آغاز سال 

اين رقم به  ٨٨هزار بود، در سال ٤٠بيش از  ١٣٨٣کارگران در عسلويه سال 
بيکار سازی های عسلويه خود نمونه . هزار کارگر رسيده است٤چيزی در حدود 

گويايی از سطح بيکارسازی و اخراج در ديگر مراکز توليدی، صنعتی و مراکز 
کارگران مراکز صنعتی در اعتراضات و تظاهراتهايی که . کار و اشتغال است

بيکاری مساوی فقر و «عليه بيکارسازی و اخراج ها برپا کرده اند، نوشته اند 
اين کيفر خواست طبقاتی خود گويای عمق مصائب فاجعه ای انسانی . »گرسنگی

در مملکت . بنام بيکاری در ميان خانواده های کارگری و مزدبگيران جامعه است
ثروتمندی که دنيای موجود را برای طبقات حاکم، سرمايه داران و مشتی آخوند، 
مال و نماينده مجلس، روسای ادارت، سرداران سپاه پاسداران و مزدوران نظامی 

اکثريت عظيم جامعه، طبقه کارگر و خيل وسيع . به بهشت واقعی، تبديل کرده
زحمتکشان، جوانان، دانشجويان و خانواده های کارگر و زحمتکش در بدترين 

شرايط اقتصادی، مادی و معنوی بلحاظ حرمت انسانی، کرامت و شخصيت 
 . اجتماعی قرار دارند

جنبش کارگری اما، در شرايطی به استقبال روز جهانی کارگر ميرود، که جامعه 
. ايران در چند ماه گذشته در غليان اعتراضات توده ای و نارضايتی قرار گرفته

، شش روزی که به قيام توده ای و دانشجويان عليه کل ١٣٧٨تير سال ١٨بعد از 
نظام جمهوری اسالمی در تاريخ اعتراضات مردم ثبت شده، نظام حاکم با موج 

اعتراضات کوبنده، و تالش جامعه برای . ميليونی تظاهرات توده ای مواجه شد
برون رفت از حاکميت نظام سياسی ـ نظامی در شکل نارضايتی توده ای، بار 

جنبش مردم برای سرنگونی و . ديگر صحنه اعتراضات را به خيابانها کشاند
رهايی از حاکميت سياه نظام جمهوری اسالمی در ابعاد وسيع و ماکرو تنفر و 

در شرايطی که دولت اسالمی دوره . نارضايتی مردم را به جهانيان نشان داد
اضمحالل و فروپاشی و عقب نشينی خود را در مقابله با مردم طی ميکند و تا 

کنون ضربات کاری بر پيکرش وارد آمده و بطور يقين اين نظام با اين قواره و 
در چنين شرايطی، اما در دل غليان و نارضايتی های . شکل باقی نخواهد ماند

تاکنونی هنوز جنبش کارگری و طبقه کارگر نتوانسته ابراز وجود و راديکاليسم 
طبقاتی خود را برای مهار و رهبری جنبش اعتراضی بکار گيرد، مطالبات 

. سياسی ـ طبقاتی خود را بر پرچم اين نارضايتی ها در جامعه به اهتزاد در آورد
بر خالف ياوه گويی های موجود در صفوف اپوزيسيون خودی و غيرخودی، بر 
 خالف آنچه که ميخواهند جنبش اعتراضی مردم برای سرنگونی را در چارچوب 
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 عملکرد کارگزاران جمهوری اسالمی در دو دهه گذشته 
حکومت اسالمی همواره عناصر اطالعاتی و امنيتی خود را البالی , در طول اين سالها

دانشجويان و محققان به استراليا اعزام ميکرده است زيرا در اين شهر سازمانهای ديگری 
دفتر هواپيمايی و يا خبرگزاری جمهوری اسالمی و شرکت های , از قبيل کنسولگری

تجاری وابسته وجود نداشت و دريافت ويزای دانشجويی و فرصت مطالعاتی تنها راه 
 . ممکن برای فرستادن ماموران رژيم به استراليا بود

عقيدتی و سياسی فضای تبليغاتی مورد نياز , اين افراد با تشکيل انجمن ها و جلسات مذهبی
جو , خود را درست می کنند و با فشار آوردن به دانشجويان برای شرکت در اين محافل

 . ترس و وحشت را گسترش می دهند
به سمت , جمعی از اين ماموران پس از پايان دوره ماموريت شان و بازگشت به کشور
حضور تعداد . های ارشدی رسيده اند و حلقه های ديگری بر زنجير فساد دولتی افزوده اند

زيادی دانشجوی اعزامی و افراد خانواده های آنان و مقامات سفارتی و گاها وزارتی و 
سالهاست که مناظر ناخوشايندی را , نيز بستگانی که برای ديدن آنان به بريزبين می آيند

اين دانشجويان که همواره زير . در محالت مجاور دانشگاه کويينزلند به نمايش می گذارد
دوران سختی را , فشار محدوديت های غيرانسانی و نگاههای تيزبين و مزاحم بوده اند

 . سپری می کنند
تحمل ديدن معاشرت اين دانشجويان با ساير ايرانيان را ندارند و آنان را , مقامات سفارت

از شرکت در برنامه های جامعه ايرانيان بخصوص مراسم ملی نظير عيد نوروز و چهار 
 . شنبه سوری و سيزده بدر منع می کنند

حتی شرکت در جشنواره های فيلم و شب های شعر و کنسرت ها هم با اعتراض شديد 
سخت گيری در مورد حجاب خانمها و سر و صورت آقايان هم کماکان . مواجه می شود
موارد متعددی از دخالت در زندگی خصوصی افراد گزارش شده که . مساله ساز است

نشان ميدهد کارگزاران جمهوری اسالمی به ابتدايی ترين اصول حقوق بشر هم پايبند 
 . نيستند

اخطار دريافت ) ذبح غير اسالمی(افرادی بخاطر خريد گوشت از فروشگاههای معمولی 
محل سکونت برخی از دانشجويان . و کسانی بخاطر عدم شرکت در دعای کميل, کرده اند

زير نظر بوده است تا پوشش همسر آنان هنگام برداشتن نامه از صندوق پست و يا حجاب 
منجر به , شرايط طاقت فرسای باال. مهمانان آنان در روزهای آخر هفته ارزيابی شود

دو رويی و پنهان کاری که لزومی به تشريح , ايجاد فضايی شده است مملو از تناقض
 .بيشتر آن نيست

از طرفی آگاهی از اوضاع رو بزوال داخل کشور و اطالع از فساد رو به گسترش در  
درون نظام و از سوی ديگر مشاهده و تجربه کيفيت باالی زندگی در استراليا و آينده 

عده زيادی از دانشجويان اعزامی را همواره به فکر اقامت دايم می انداخته , فرزندان
 . هم اکنون جمع چشم گيری از آنها در استراليا زندگی ميکنند. است

تالش بسياری از دانشجويان اعزامی برای دريافت اجازه اقامت بی نتيجه مانده , در ضمن
است و کمک گرفتن از وکالی مهاجرتی هم کمکی نکرده است و آنها نهايتا پس از تحمل 

کسانی هم توان . سختی های فراوان و پرداخت مبالغ هنگفت به ايران مراجعت کرده اند
مالی الزم برای باز پرداخت وثيقه های سنگين را نداشتند و ناچارا با دلی شکسته به ايران 

 . بازگشتند
موقعيت بستگان نزديکشان را در ايران به , عده ای هم مايل نبودند که با تمرد خود

 . مخاطره اندازند و بدون سروصدا چمدان هايشان را بستند و رفتند
 

 اقدامات شديد تر جمهوری اسالمی برای جلوگيری از اقامت دانشچويان 
موجب وضع قوانين سخت تری شد و , ادامه وضعيت نامطلوب و کشمکش های گفته شده

 , از جمله
 وضع تعهدات سنگين مالی برای بازگشت به کشور و انجام تعهدات کاری  -
و در مواردی قطع کردن پرداخت شهريه و هزينه زندگی برخی از , اخطار, تهديد -

 دانشجويان متمرد 
 اعمال فشار بر خانواده دانشجويان متمرد در داخل کشور  -

 
 حاصل کار 

عده قابل توجهی از آن دانشجويان آزار ديده هم اکنون در استراليا مشغول کار و زندگی 
چه آنها که هرگز به ايران باز نگشتند و از طرق , هستند و غاليا انسانهای موفقی می باشند

مختلف و بويژه تقاضای پناهندگی اجازه اقامت دايم خود را از دولت استراليا گرفتند و چه 
در . آنهايی که برای مدتی به ايران رفتند و پس از مدتی به نحوی به استراليا باز گشتند

کنار آنها هم کسانی از اين گروه به داليل خانوادگی و يا کاری راهی ساير کشورهای 
 . پيشرفته و از جمله آمريکا شدند

امروزه افشاکنندگان روشهای ضدانسانی حکومت اسالمی برای تامين , برخی از اين افراد
کادر متخصص خود می باشند و کم کم پرده ديگری را از روی سياست های سياه آنان بر 

 . ميدارند
شايد اگر دولتمردان اين حکومت نظری به تالشهای مشابه ساير رژيم های ديکتاتوری 

روشهای عاقالنه تری را بر می گزيدند و چنين هزينه های سنگينی را به ملت , کرده بودند
 . خود تحميل نمی کردند و خود امروزه به اين حد بدنام و منفور نمی شدند

 
 اخبار روز: منبع

 

 گزارش هاي تكان دهنده در مورد عمليات جاسوسي 
 در بريزبين 

 مهران رفيعی 
 : مقدمه

آنچه در دو دهه گذشته در بريزبين و برخی ديگر از شهرهای دانشگاهی استراليا و جهان 
, اتفاق افتاده و اينک توسط سالی نيبور خبرنگار قديمی و معتبر به مطبوعات کشانده شده

اين وقايع که خود انعکاسی از وقايع داخل ايران . جامعه استراليا را شگفت زده کرده است
گزارش های اين . بسياری از حقايق را در معرض ديد جهانيان قرار داده است, می باشند

خبرنگار با اشاره به عمليات جاسوسی سفارت در مورد فعالين دانشجويی پس از انتخابات 
 . مخدوش سال گذشته آغاز شد و کم کم گسترش يافت

اين شهر به جهنمی برای گروه , با توجه به شرايط خاصی که در بريزبين شکل گرفت
بزرگی از دانشجويان بورسيه ای و نيز مکانی ناخوشايند برای جامعه بزرگتر ايرانيان 

بنابراين پرداختن به اين ماجرا می تواند چهره نظام واليت فقيه را از زاويه , تبديل شد
 . ديگری نشان دهد

 فرار مغز ها 
شکل گيری جمهوری اسالمی و آشکار شدن سياست های انحصار طلبانه آن باعث خروج 

, بخش عمده ای از دانشگاهيان و محققان کشور از موسسات آموزشی و تحقيقاتی شد
جمعی ناچارا به فعاليت های غيرعلمی مشغول شدند , گروهی روانه خارج از مرزها شدند
 . و گروهی هم خانه نشين و منزوی

در آغاز اين موضوع باعث خوشحالی تازه به قدرت رسيدگان بود چون با مقاومت کمتری 
 . در مديريت اينگونه نهادها مواجه می شدند

عده بيشتری از , با انجام انقالب فرهنگی اول در سالهای اوليه حکومت اسالمی
ادامه جنگ و شرايط سخت زندگی , فرهيختگان مملکت از محيط های کاری حذف شدند

عده بيشتری از آنان را از شمار نيروهای کاری خارح , در آن دوران سياه هشت ساله
 . کرد

 نياز به تربيت کادر آموزشی و تحقيقاتی 
بتدريج مسئوالن نظام متوجه کمبود شديد نيروی متخصص برای چرخاندن چرخ های 
اقتصاد و صنعت کشور شدند و برای رفع اين مشکل اقداماتی کردند از جمله تاسيس 

با اين هدف که کادرهای متعهد به آرمانهای ايدولوژيک خود را , دانشگاه تربيت مدرس
 . تامين کنند

پيشرفت های شتابان علم در سالهای اخير و نياز به امکانات آموزشی پيشرفته و همکاری 
 . غير عملی بودن اين نظريه را ثابت کرد, های بين المللی

تحريم های اقتصادی و سياسی عليه , با ادامه جنگ و اتخاذ سياست های صدور انقالب
و نياز دولت را به متخصصان برای تامين , حکومت اسالمی هم گسترش بيشتری پيدا کرد

 . و جاه طلبی های هسته ای هم بعد ديگری به آن داد, نيازهای جنگی شدت بخشيد
 اعزام دانشجو به خارج 

سران رژيم ناگزير از دراز کردن دست خود به خارج از کشور شدند و با انجام سخت 
جمعی از دانش آموختگان داخلی را برای ادامه تحصيل روانه , ترين روشهای گزينشی

 . کشورهای عمدتا غربی کردند تا از عهده اداره کشور برآيند
 هزينه سنگين و عدم بازگشت نيروهای متخصص به ايران 

از نظر اقتصادی اين کار بسيار . اشکاالت و شکست طرح را ثابت کرد, تجربه چند ساله
تامين ارز خارجی در دوران , پرهزينه بود و با توجه به قيمت پايين نفت در آن زمان

 . بر مشکالت رژيم می افزود, جنگ و سالهای پس از آن
از طرف ديگر تعداد قابل توجهی از آن دانشجويان اعزامی تمايلی به بازگشت نشان 

 . و اين پديده يک نوع شکست سياسی برای انقالب اسالمی محسوب ميشد, نميداند
پس الزم بود که کشوری انتخاب شود که امکان کنترل دانشجويان در زمان تحصيل آسان 

 . تر باشد تا درصد مراجعت آنها به ايران بيشتر گردد
 اهميت استراليا در تامين نيروی متخصص 

کشور استراليا به داليل زير مورد توجه مقامات جمهوری اسالمی , برای حل مشکل باال
و بزودی محل تحصيل و زندگی هزاران دانشجوی اعزامی و خانواده های , قرار گرفت
 ايشان شد 

 زبان انگليسی به عنوان زبان رسمی کشور  -
 دور بودن از ساير کشورهای مورد عالقه ايرانيان برای , موقعيت جغرافيايی -

 اقامت 
داشتن جمعيت کمتر و حضور کم رنگتر سازمانها و فعاالن , وضعيت اجتماعی و سياسی -

 سياسی ايرانی 
 سيستم اقتصادی نيمه دولتی و کمتر بودن فرصت های شغلی و سرمايه گذاری  -

 علت انتخاب بريزبين به عنوان شهر ايده آل از نظر جمهوری اسالمی 
 به داليل زير اين شهر به کعبه دانشجويان اعزامی تبديل شد 

 فعاليت سه دانشگاه بزرگ و معتبر و چند موسسه آموزشی و تحقيقاتی ديگر  -
 جمعيت کمتر نسبت به دو شهر بزرگ و دانشگاهی ملبورن و سيدنی  -
تمرکز ساختمانهای مسکونی دانشجويان در دو سه محله کوچک در اطراف دانشگاه  -

 دانشگاه کويينزلند , مادر
سيستم , بيمارستانهای مجهز, وجود تاسيسات زيربنايی مدرن از قبيل فرودگاه بين المللی -

 های پيشرفته مخابراتی و شبکه های کامپيوتری 
 . هزينه متوسط زندگی, آب و هوای معتدل, شرايط ريستی ممتاز -
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گروهی؛ اين جنبش چگونه به انقالب مشروطه منجر شد و چگونه آنچه را 
بحث بر سر (خواست بدون فروريختن کشور از نظام آن زمان گرفت؟  می

 .)نگهداری دستاورد مشروطه نيست
ها را داشت در آن بود که  قدرت جنبش مشروطه که همه آن ويژگی همايون ـ 

ها و  شد در شعار ها بيدار می ای را که از خواب سده های جامعه بهترين آرزو
. قدرت ديگرش در چندگرائی و ويژگی پلورال آن بود. اش بازتاباند برنامه سياسی

در خود جنبش همه عناصر مهم جامعه ايرانی به درچاتی از تفاهم، حتا همرائی، 
قدرتی، نه کمتر از  های پر رسيده بودند و از جمله در دستگاه حکومتی شخصيت

مظفرالدين شاه که گوی . نمودند خواهان همراهی می همه صدر اعظم، با مشروطه
ضعف و پوسيدگی را از شاه سلطان حسين نيز ربود در بستر مرگ توان 

ايستادگی نداشت و صدر اعظم، پدر مشيرالدوله و موتمن الملک آزاديخواه و 
درس خوانده فرنگ او را تشويق کرد که با امضای فرمان مشهور نام نيکی از 

پس از آن پيروزی، جامعه ايرانی از چنان نيروی زندگی . خود بگذارد
در . برخوردار شد که دشمنان مشروطه حتا با پشتيبانی روسيه از کاری برنيامدند

اما آنها در . بود خواهان از خشونت هنری نمی چنان شرايطی دوری مشروطه
برابر محمد علی شاه و ضد انقالب دست به خشونت بردند و با حمالت 

اهللا نوری نه تنها به تباهی انقالب کمک کردند،  تروريستی و اعدام شيخ فضل
ناپذيری خودی و  جامعه سياسی مدرن ايران را نيز از همان آغاز تجدد به آشتی

غير خودی انداختند که در صد ساله بعدی از رضا شاه و محمد رضا شاه تا 
 ." هر کس بر آن مزيد کرد تا بدين غايت رسيد"مصدق و خمينی 

چالش بزرگ جنبش سبز آن است که خود را در برابر جمهوری اسالمی از 
تر از دوران انقالب  جوئی پاک نگهدارد ــ هزار بار دشوار خشونت و انتقام

 .مشروطه
گذرد، به نظر ما که از  ده ماه از عمر پربار جنبش سبز ايران می پرسش سه ـ

ی آن را شاهديم و تا حدی  گيری هر روزه پذيری و شکل درون اين حرکت، شکل
جا توانسته است فرهنگ سياسی خشن  هم در آن دست داريم، اين حرکت تا همين

و آکنده از تبعيض و دشمنی ما را که سی سال گذشته به بدترين جای خود 
ی منفعل و نااميد ايران را به خودباوری و  رسيده بود بسيار اصالح کند، جامعه

سربلندی ايرانی بازگرداند و به عبارتی ناسيوناليسم ايرانی را زنده کند، 
های رژيم نيز فاصله بيندازد،  ی ميان مردم و رژيم را زياد کند و بين جناح فاصله

های زمانی و مکانی و سياسی  و ايرانيان را چنان به هم نزديک کند که فاصله
بين ايرانيان داخل و خارج از کشور پيموده شود و ما دوباره يک ملت سربلند 

 .توانيم به همديگر اعتماد کنيم شويم که می
به نظر شما که از بيرون . دانيم ما اين موارد را مهم ترين دستاوردهای خود می

تری به روند  تر و دقيق توانيد نگاه درست های روزانۀ ما می از فضای درگيری
ی جنبش سبز  ی گذشته های ده ماهه ها و کاستی حرکت ما داشته باشيد، بلندی

 چگوته بوده است؟
آمده است هرچند شايد  اند بر جنبش سبز از همه آنچه دوستان بر شمرده همايون ـ 

ايران را در چشم . پذير نيست يک دستاورد آن ترديد. جا در چنان ابعادی نه همه
مردم دانستند که از آنچه . تر ايرانيان سربلند کرده است جهانيان و از آن مهم

ای در کنار و همراه  شده های گم هستند بهترند؛ تاريخی در آنها زنده است؛ نسل
و اين . برند تر و باال تر می آنکه آگاه باشند آنان را پيش آنان هستند که گاه بی

گفتمان جنبش سبز، که فشرده بيست و شش سده پرواز آزاد روان و انديشه 
پشت کردن : هاست ها بيش از اين دستاورد. ها در جامعه بشری است بهترين

بينی چپ انقالبی و اسالم بنيادگرا، به دينی که با سياست يکی  ايرانيان به جهان
تر از ايران، که در جنبش سبز به کمال  است، به حکومت آخوندی، به اسالم باال

های درون دستگاه حکومت؛  رسيد؛ شکاف پر نشدنی ميان مردم با رژيم، و جناح
برهنه کردن حکومت اسالمی از هر دعوی مشروعيت؛ آوردن افکار عمومی 

اگر بخواهيم اين همه را در يک جمله . سر مبارزه ملت ايران جهانی در پشت
تر درونی شان آزاد  توانيم بگوئيم جنبش سبز ايرانيان را از قفس بد بياوريم می

 .کرده است تا کی به قفس بيرونی برسد
ده ماه کوتاه تر از آن است، آن هم در شرايط وحشتناک ايران، که از ناکامی و 

های  های منتقدان فراوان بيرون دور، و به دست آتش از دست. ها بگوئيم کوتاهی
توان گفت که  همين اندازه می. دوستانی مانند شما بيش از اندازه نزديک است

بايد از تکيه بيش از اندازه به تظاهرات خيابانی بدر آيد و  جنبش سبز می
توده . سازی و بسيج اجتماعی جستجو کند ای را در شبکه های تازه ميدان
های طبيعی نسل  آيند که از هر نظر دنباله آموزان پيش از همه به ذهن می دانش

 . گيرند جنبش سبز هستند و همه طبقات اجتماعی، از جمله کارگران را در بر می
 .توان رسيد شان نيز می از آنها به پدر و مادران

اوضاع و احوال در . مبارزه جدی جنبش سبز با حکومت هنوز در پيش است
 دلسردی را . رود که خواب از چشم سران رژيم خواهد ربود ايران به سوئی می

 جنبش سبز ما را از قفس دروني مان رهانيد
 

ها و آقايان اين نسل سبز از  نفری از خانم ١۵های زير را يک گروه  پرسش
 .اند اند و فرستاده های گوناگون ايران با هم تنظيم کرده شهر

 
از آغاز خيزش سبز تا امروز، اين حرکت با عناوين متعدد و  پرسش يک ـ

های مختلف جامعه ايرانی درون و بيشتر  متفاوتی مورد خطاب و ارزيابی اليه
خواهی، جنبش  جنبش اعتراضی، جنبش آزادی -بيرون کشور قرار گرفته است

عنوان  که ما، به -خواهی حقوق بشری، جنبش شهروندی، جنبش دمکراسی
بخش کوچکی از بدنه کوشندۀ جنبش سبز ـ بی داعيۀ نمايندگی آن ــ همه را زير 

های متفاوت که در  به رغم اين نامگذاری. آوريم عنوان جنبش سبز گردمی
های متفاوت اين جنبش روی داد و بيانگر آن بخش از خواست مردم بوده  دوره

که در آن دوره با صدای بلندتری در تظاهرات خيابانی فرياد شده است، تقريبا 
اند و آن  همگان بر يک عنوان که تعريفی تاريخی در پس آن است متفق بوده

 .است »جنبش اجتماعی«برشمردن جنبش سبز به عنوان يک 
خصوصيات يک جنبش اجتماعی چيست؟ اگر يک جنبش اجتماعی خواستار 

تغييرات اساسی و ساختاری در نظام حکومتی باشد، يعنی تغيير و تحول 
 انقالبی، تفاوت آن با انقالب کالسيک چگونه تعريف می شود؟

. تر جنبش اجتماعی مفهومی عام است، از جنبش سبز نيز عام داريوش همايون ـ 
توانند  های انقالبی نيز می جنبش. توان جنبش اجتماعی سرخ و سياه نيز داشت می

جنبش سبز يک جنبش اجتماعی است با يک پيام سياسی که . از آن سر برآورند
اين سطح . ترين سطح انسانيت زمانه ماست هدف آن رساندن جامعه ايرانی به باال
های بشری در نيمکره شمالی فرا  ترين جامعه انسانيت را پنج سده تالش مداوم پويا

آورده است و ما اکنون پس از صد و سی سالی تکاپوی پر از افت و خيز و در 
از آن . يافتنی بدان بنگريم توانيم همچون آرزوئی دست ترين شرايط می سخت

عناوين که در باال آمد ــ جنبش آزاديخواهی، جنبش حقوق بشری، جنبش 
جامعه . شهروندی ــ اين آخری از همه بيشتر گويای تماميت جنبش سبز است

ای که  آمدن از يک جامعه جهان سومی و اسالمی و خاورميانه ايرانی برای در
اند به پا  های ما در همان پنج سده شکوفائی غرب بوده های امروزی ويژگی نام

 .هاست گونه جامعه جامعه شهروندی درست نقطه مقابل آن. خاسته است
سوادان به  های مشهوری است که در ميان نيمه خواهی از غلط اما دمکراسی

گويند که در آن رای  دمکراسی به شيوه حکومتی می. شود فراوانی توليد می
تواند به هيتلر و خمينی هم رای  ولی اکثريت می. کننده است آزادانه اکثريت تعيين

ها کشته  کنون برای آن صد بدهد و اين نه حکومت اکثريتی است که جنبش سبز تا
ها  در دمکراسی آتنی با همه پريکلس. و هزاران زندانی و شکنجه شده داده است

تاکيد بر حقوق بشر در کنار . ها سقراط را به مرگ محکوم کردند و ارسطو
دمکراسی که باز خود يونانيان پيشگام آن بودند از جمله برای جلوگيری از بيداد 

بايد  خواهی را می از اين رو فروکاستن جنبش سبز به دمکراسی. اکثريت است
انحرافی شمرد، مانند آنچه با خود دمکراسی در دوران مشروطه ــ همه آن 

ــ کرديم و در همان اوان  ١٩٧٨تا  ١٩٠۶/  ١٣۵٧تا  ١٢٨۵دوران از 
آزاديخواهی و از آن بهتر جامعه . مشروطيت به آن مشروطه ايرانی گفتند

 . پوشاند ی پيام و رسالت جنبش سبز را می شهروندی همه
و برای " برضد"گيرد؛  انقالب کالسيک انرژی خود را از دشمنی و کينه می

تر آن  جنبش اجتماعی در معنای تنگ. کردن و ساختن بر روی ويرانه است ويران
کوشد نه بر  ای می هاست؛ برای ساختن جهان تازه ها و رويکرد انقالبی در ارزش

جنبش سبز يک جنبش اجتماعی ناب است که دگرگونی . های جهان پيشين ويرانه
کالسيک به (خواهد برای آنکه بسيجی نيز بهتر زندگی کند؛ انقالب اسالمی  می

اش هيچ تعريف روشنی نداشت مگر آنکه  های ميليونی برای توده) معنای کامل
 .همه دشمن بودند ــ با رژيم پادشاهی، با امريکا، با اسرائيل، و به ويژه با يکديگر

مان مقايسه  جنبش سبز را با دو اتفاق بزرگ ديگر در سرزمين پرسش دو ـ 
کنند، انقالب مشروطه و انقالب اسالمی، در يکی به همرايی و همسويی  می

های بنيادی و  رسند و در ديگری به تفاوت های رفته می ها و راه بسيار خواست
 .ربطی کامل بی

بسياری از ما سبزها معتقديم جنبش مشروطه گرد يک گفتمان واالی انسانی 
ی مدنی و نهادينه کردن دمکراسی و  شکل گرفته بود که خواست تشکيل جامعه

سياسی کشور بود، يعنی جنبش مشروطه   -آزادی همراه در ساختار فرهنگی
خواست ايران را به جهان نزديک کند،  جنبشی پيشرو و مدرن بود که می

جنبشی که نه رهبر کاريزماتيک داشت نه خواست به زير کشاندن حکومت 
ی  اش مسئله موجود را برای انتقال قدرت به يک گروه سياسی ديگر، مسئله

 فرهنگ سياسی ايران بود نه شکل نظام نه قدرت نه هيچ نفع شخصی يا 
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نسلمان در خارج از  رابطه، که آن هم نخستين بار توسط يکی از نويسندگان هم
ی جنبش سبز در داخل  کشور مطرح شد، کم شدن آفرينش هنری توسط و درباره

ايم، از حجم  آيا ما نه تنها رود خروشان را جذب نکرده. و خارج از کشور است
دهد که ما  ايم؛ يا اين يک امر طبيعی است و نشان می و توان خود نيز عقب مانده

 ايم؟ ايم و بيشتر وارد فضای عملی شده ی نظری کمی فاصله گرفته از عرصه
گفتمان دارد به . آن گفتاورد از من به نظرم هنوز اعتبار دارد همايون ـ 

جمعيت ايران بيشتر . کند و همچنان خواهد کرد های گوناگون نشت می سطح
همه به رخ  شود که اين ها تعيين نمی نشين است و سرنوشت ملی در روستا شهر
ام که تهران در سياست ايران همان جايگاه را يافته  در جائی اشاره کرده. کشند می

تهران با توده عظيم جمعيت . است که پاريس به ويژه در نيمه اول سده نوزدهم
ژرف . ها مانده است خود نماينده همه مردمان ايران است و در تهران بسيار کار

کردن جنبش هنوز کار دارد و ما روشنگری در باره گفتمان دمکراسی ليبرال را 
بايد  آموزان را نمی باز الزم به يادآوری است که اهميت دانش. ايم تمام نکرده

 . سازند اکنون بخشی از ستون فقرات جنبش را می معلمان هم. فراموش کرد
اين درست است که روحيه ده ماه پيش در آفرينش هنری نيست ولی بجای آن 

دوگل مسخره شدن را مرگ سياستگر . سازی رونق گرفته است) جوک(شوخک 
 .اما مردم ما نيز هنوز آن نيرومندی درونی را به اندازه ندارند. شمرد می

گران سياسی در ارزيابی جنبش سبز  يکی از معيارهايی که تحليل پرسش شش ـ
به نظر . برند تعداد تظاهرات خيابانی و ميزان حضور مردم در آنهاست به کار می
بهمن و استفرار خيابانی نيروهای رژيم مانند يک ارتش اشغالگر  ٢٢ما بعد از 

 ١٢گرچه مثال روز . به ويژه در تهران، مسائل شکل ديگری به خود گرفتند
فروردين همان تصوير حضور نيروهای نظامی بيگانه در بهشت زهرا تکرارشد 

ها رد شده است و اين به معنای  ی اصلی ما از حضور در خيابان اما دغدغه
مسئله اين است که ما و رژيم به . ضعيف شدن يا کوتاه آمدن جنبش نيست

توانيم در خيابان مقابل هم بايستيم و از هم شکست  همديگر نشان داديم می
و هر دو طرف . توانيم تواند برنده باشد و ما هم می نخوريم، يعنی رژيم هنوز می

 .دانيم هم اين را می
اما موج نااميدی و خستگی به خصوص از سوی کسانی که اصال دستی در هيچ 

های  چه کنيم تا ضمن برداشتن گام. اند بسيار زياد شده است حرکتی نداشته
 بينانه اميد و انگيزه را در هموطنان خود زنده نگاه داريم؟ منطقی و واقع

های زياد در يک حالت  های بزرگی را به مدت توان توده نمی همايون ـ 
من . هائی به هر ترتيب رها نکنند بس خواهد بود گاه همين که گروه. نگهداشت

ها کسی را به پيشباز خطر بفرستم ولی خيابان  آخرين کسی هستم که از اين فاصله
های رژيم فراوان است و هر يک از آنها فرصتی  روز. بايد کرد را پاک رها نمی

های ديگر نيز در راه خواهد  با اين اداره و افتصاد و سياست خارجی بهانه. است
آنها . کنند ها خود را تبرئه می اند با بزرگ نمودن ناکامی آنها که هيچ نکرده. بود

 ."می دانستند"
وطنان ما در ده ماه گذشته بازداشت، شکنجه،  شمار زيادی از هم پرسش هفت ـ

ای است که آقای عبداهللا مؤمنی را  ترس رژيم به اندازه. اند تجاوز يا اعدام شده
حکم اعدام يک . پس از ديدار عيد آقای موسوی از ايشان، دوباره بازداشت کرد

وطن ديگر به جرم شرکت در تظاهرات روز عاشورا در دست بررسی است و  هم
نگاران جوان ما بيکار يا مجبور به ترک کشور  شمار قابل توجهی از روزنامه

هايشان که بيشتر  اند، با مشکالت سخت اقتصادی و اجتماعی برای خانواده شده
 .اند و به اجبار در اين کشور مانده

هايی اجتماعی در داخل و خارج از کشور برای  توان به تشکيل شبکه آيا می
های زندانيان سياسی پرداخت تا با ياد کردن از آنان، نوشتن  کمک به خانواده

های اقتصادی به آنان، و در معنای وسيع در ارتباط ماندن با  دربارۀ آنان، کمک
 وطنان چند گام ديگر به هم نزديک شويم؟ آنان؛ ضمن دلگرم کردن اين هم

حتا برقراری تماس مرتب و خبر گرفتن و دلجوئی از قربانيان و  همايون ـ 
. من اميد چندانی به بسيج مالی در بيرون ندارم. های آنان بسيار الزم است خانواده

اين رژيم . در درون هم مردم عموما در تنگنايند؛ با هر چه بتوان کرد حياتی است
ها را ببندد ولی  کوشد همه راه در جنگی تمام عيار با مخالفان خويش است و می

سرکوبگری و طغيان . جامعه را نيز تقريبا سراسر برضد خود برانگيخته است
خواهند دمی به اين  ميهنانی که دلگرمی می هم. روند دست در دست هم می

هايش پيوسته  های مزدور که هزينه ارتش اشغالکری از نيرو: ها بينديشند واقعيت
گيرند و درامدهايش به  هر چه بيشتر راه بيرون می  هايش  روند؛ دارائی تر می باال

های  المللی رو به پائين دارند ــ رو در رو با توده سبب فضای نامساعد و دژم بين
 .چند ده ميليونی به جان آمده، غرق در دريای کينه و بيزاری

جنبش سبز با آنچه در اين ده ماهه ساخته است بر . بايد به بيرونيان گذاشت می
 .فراز موج تازه اعتراضات قرار خواهد گرفت

ی جنبش سبز، بحث بر سر گسترش و  ها درباره ترين بحث تازه پرسش چهار ـ
های پيرامون اين موضوع مهم را  ها و صحبت ما نوشته. تعميق اين حرکت است

 :گذاريم ی کلی می در دو دسته
يک، الزم است خواست، شعار و استراتژی مشخص واحدی پيدا کرد تا جنبش 

های نخست که گرد خواست و شعار  سبز و حاميان آن گرد آن آيند تا مانند ماه
 .بوديم، حضور چشمگيرتری به رخ رژيم بکشيم جمع می »رأی من کو«

های  های اجتماعی بپردازد و با اليه بايد به تشکيل شبکه دو، جنبش سبز می
 .مختلف جامعه ارتباط برقرار کند و بيشترين مردمان را همسوی خود کند

رسد مورد نخست بيشتر مورد توجه هموطنان خارج از کشور است  به نظر می
و مورد دوم بيشتر در داخل ايران هوادار دارد، حتی آقای موسوی در نوشتۀ 

جنبش سبز بايد با همه قشرهای اجتماعی پيوند  «: اند چند روز پيش خود آورده
هدف جنبش سبز … کارگران و معلمان و . خورد و مسائل آنها را مطرح کند

پذير اجتماعی  ايجاد زندگی بهتر برای همه و به ويژه اقشار فرودست و آسيب
ما بايد در جامعه از کارگران و کارآفرينان بطور توامان دفاع کنيم و اينکه . است

منافع اين دو قشر بهم گره خورده و در تعامل مثبت با يکديگر قرار دارد و 
 ».شود  اينکه تعامل سازنده اين دو باعث پيشرفت و توسعه جامعه می

پذير است  با توجه به چند صدا بودن جنبش سبز چه اندازه الزم، مهم و امکان
بدون در نظر گرفتن ( که ما يک خواست مشترک داشته باشيم و گرد آن بمانيم؟ 

 .)اين که آن خواست چيست
تا آنجا که به شعار ارتباط دارد . توان انجام داد هر دو کار را با هم می همايون ـ 

ها به شرط آنکه با  ها داده خواهد شد و تنوع شعار ترين شعار در هر زمان مناسب
در همين ده ماه از . پيام و استراتژی جنبش در تضاد نيفتد مشکلی نخواهد بود

های  چشمگير بودن آن حضور در ماه. رای من کو به مرگ بر ديکتاتور رسيديم
اما پيام جنبش . کرد بود خود حضور چشمگيرش می ها نمی نخستين به سبب شعار
تر است و اکنون که به اين درجه تکامل، به خواست  از استراتژی هم مهم

بيش از هر چيز اين . بايد تغيير کند برقراری جامعه شهروندی، رسيده است نمی
اينکه راه سبز . پيام است که جنبش چند صدائی را برگرد هم نگه خواهد داشت

خواهد به عنوان جايگزين  اميد از صرف صدور بيانيه گذشته است و می
تواند به  جنبش سبز نيز می. حکومت را چالش کند تحول مثبتی است) آلترناتيو(

 .اين نقش کمک کند
کار کردن در کنار، ولی مستقل : توان چنين تعريف کرد استراتژی جنبش را می

اش با دستگاه  از راه سبز اميد؛ مراقبت بر اينکه راه سبز اميد در درگيری روزانه
ای  ها تا حکومت اسالمی انگيزه باال نگه داشتن داو. حکومتی پاک از آن سو نغلتد

کوتاه نيامدن در مبارزه از هر راه . برای دادن امتياز به راه سبز اميد داشته باشد
افزون بر فساد و ناکارائی رژيم و  انگشت گذاشتن روز. که بتوان گشود

اين استراتژی بر خالف " اداره. "های روزافزون آن برداری از دشواری بهره
خواهد که به هر حال در ميان  نظر بسياری کسان لزوما يک رهبری متمرکز نمی

و بحث پردامنه  virtualی جنبش سبز، در آن فضای انگاری "آگورا"در . نيست
ترجمه . (توان هماهنگی الزم را برقرار داشت های آگاه و فعال اجتماعی می اليه

virtual  ــ به مجازی نادرست است؛ مجاز " بجای حقيقت ولی عمال عين آن"ــ
مان نيز مجاز  ايم که حقيقت ای با دروغ آسوده ما به اندازه. ضد حقيقت است

 ).شود می
های  هايی که در زمينۀ ايجاد ارتباط با اليه با توجه به محدوديت پرسش پنچ ـ

مختلف مردم وجود دارد، سير رسيدن جنبش سبز از سرامدان جامعه به 
يکی از دوستان ما معتقد . های ديگر، به نظر ما، چندان موفق نبوده است اليه

است جنبش سبز با کمک فضای سايبری شکل گرفت و ادامه يافت و اين فضا 
های خود را هم دارد  ها محدود است که البته حسن بيشتر به نخبگان و انتلکتوئل

توان  ی کم تواند به خوبی جامعه نمی «کشند اما  چون سطح خرد جنبش را باال می
  ».مالی، روستايی و کارگری را نمايندگی کند

 :های پس از اين خيزش گريم به گفتگويی با شما در نخستين هفته برمی
انديشۀ يک خيزش پيشرو، چه اندازه بايد با عموم مردم ارتباط برقرارکند، تا "

 .کنيم بسيار امروز و در اين مرحله ما فکر می" پيروز شود؟
هنگامی که از گشودن فضای فکری يک : "شما در پاسخ آن پرسش گفته بودبد
نظر  eliteگوئيم اساسًا به سرامدان -می¬جامعه، از دگرگونی پارادايم سخن

 های ¬دهند، و از آنجا به سطح¬می¬ها را شکل¬آنها هستند که گفتمان. داريم
گسترش و تعميق جنبش . رسد؛ همان سر و دم ماهی مولوی¬فرهنگی ديگر می

افتادن سيل، رود خروشان  ¬با راه"ی شما  سبز را چگونه پيش بريم تا به گفته
 ؟."جمعيت نيز بدان بپيوندد

 ی ديگر خود ما در اين  با در نظر داشتن اين واقعيت که يک دغدغه و مالحظه
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و  »ها ممنوعه«او در . ی محجوبی در دوران تبعيد نيز درخشان است کارنامه
 »فصل کتاب«های  را منتشر نمود، دوره »آهنگر در تبعيد«قلم زد،    »مقاومت«

 .ی خود کارهای ارجمندی بودند را بيرون داد که به نوبه
دست بود که   ی طنزپردازی چيره منوچهر محجوبی نه تنها در حيطه  

. ی سياست نيز بود ی ادب، و نقش آن در حيطه صاحبنظری قابل در عرصه
 »حافظ مريد می«ی چهار، و با عنوان  شماره »فصل کتاب«آخرين اثر وی در 

او . دهد ی ادب پارسی نشان می ی گسترده توانايی باالی او را در شناخت عرصه
صورت  بسيار پرکار و خالق بود، آثار فراوانی از اين انسان آزاده و بزرگوار به 

عنصر طنز «توان به کتابی در مورد  اند که از ميان آنها می ناتمام به جای مانده
 .اشاره داشت »در شعر حافظ

  اند، آثار های منوچهر محجوبی از عمق و گستردگی بسياری برخوردار  توانايی  
نقدادبی، تحقيق، شعر، ترجمه، : های متفاوتی همچون وی در زمينه

 .نويسی، و از همه باالتر طنزی عميق و ظريف قلمی شده اند نمايشنامه
است که بايد در فرصتی  جا مانده  ی پر باری به از اين اديب متعهد کارنامه  

ها پرداخته شود، ولی از ميان آثار فراوان و پر   درخور از جانب اهل فن به آن
 :توان به نمونه های زير اشاره داشت بار او می

تا کمرگاه «و ترجمه آثاری چون، . »افروز آتش«، »لطيفه«، »فيروز حاجی «  
ی  خانه«و . »شوروی امروز  طنز «، »لبخند قدر يک«. اثر پيتر يوستينف »درخت 

 .اثر جووانی گووارنسکی »نينو
از طنز سروده های معروف و زيبای محجوبی می توان به سروده ی وی   

اين طنزسروده هنگامی سروده شد . خطاب به محمد رضا شاه پهلوی اشاره کرد
از  ۵٧که محمد رضا شاه با چشمانی اشگبار در اوج انقالب ضد سلطنتی بهمن 

 :مطلع اين سروده ی بلند اين گونه بود. ايران گريخت
  

 گريه کن ای شاه شاهان گريه کن
 !گريه کن ای تخم شيطان گريه کن

  
های طنز محجوبی در اين يادنامه، به منابع و   هايی از سروده برای آوردن نمونه

زدم اين آثار را احتماال در اختيار دارند مراجعه کردم که  افرادی که حدس می
ی زير را از  به ناگزير از ذهن خويش مدد گرفتم و سروده ها. تالشی ناموفق بود

بر اهل فن و مّطلعين . آورم منوچهر محجوبی تا آنجا که در خاطرم مانده است می
ی زير را بر نگارنده ببخشايند و با ارسال آثار  است که عدم درِج دقيِق سروده ها

های محجوبی، نگارنده را در امر شناسايی بيشتر اين اديب فرهيخته   و سروده
 :و هشت سروده است ُسرايه ی زيرين را وی احتماال در سال پنجاه . ياری کنند

 
 بايد َبره شاِه الِکردار می: گفت آقا  
 بايد َبره بختياِر جانی و خونخوار می  
  
 گفت و خلقی نيز با وی متّفق  
 بايد َبره کين غّدار می: گی گفتند جمله  
  
 هست ماشين، َمرکِب طاغوتيان  
 بايد َبره در خيابان، اسب با َافسار می  
  

 هركه مهر ما نباشد در سرش              
  !در دلش چاقوي ضامندار مي بايد بره    
 بيستمين سال درگذشت منوچهر محجوبی    

 طنز پرداز بزرگ ايران                 

 خسرو باقرپور                    

از جايگاه وااليی برخوردار است، و اين خود  »طنز«در ادبيات معاصر ايران 
با اين . ی ظريف طنازان ايرانی است بينی برخاسته از ذوق، قريحه، و نکته

ترين حاکمان و  سالح، هنرمندان متعهد و مردم ما در همه ادوار تاريخ، خشن
طنز، هنری است که عدم تناسبات در . اند نظامات سرکوبگر را نشانه رفته

رسند، نشان  نظر می عرصه های مختلف اجتماعی را که در ظاهر متناسب به
هنر طنز پرداز کشف و بيان هنرمندانه . شود ی خنده می دهد، و اين خود مايه می

الزم به ذکر است که طنز به . است" متناسبات"و استتيکی ی عدم تناسب در اين 
هرگونه نابسامانی و ناهماهنگی در همه ی پديده های عينی و ذهنی برخورد 

وری از  بهره . دهد ها و ديکتاتورها را آماج قرار نمی کند و صرفا حکومت می
است که کارآوری بسياری در امر  و ظرايف آن از جمله امکاناتی بوده  »طنز«

نگريستن به عقايد و انديشه ها، اديان و مبارزه عليه ارتجاع، ديکتاتوری و خفقان 
طنز در مراحلی قادر به . های مختلف مبارزات اجتماعی داشته است در عرصه

طرح مسائلی در عرصه های مختلف حيات اجتماعی و سياسی بوده که با 
 .های ديگر امکان طرح نداشته اند شيوه

نام  من در اين جا قصد کنکاشی تحليلی و تاريخی، از طنز و طنازان صاحب  
ايرانی ندارم، مقصودم از تحرير اين مقال آشنايی بيشتر با، و ياد و تجليل از 

طنزپردازی صاحب نام و برجسته است که در اواخر تابستان سال هزار و سيصد 
و شصت و هشت، در غربت از ميهن مالوف خويش، روی در نقاب خاک 

ی هنر و ادب متعهد  ی برجسته وی منوچهر محجوبی بود، چهره. درکشيده است
ايران، که پس از نبردی سخت با بيماری سرطان، جهان ما را وانهاد و 

 .خوانندگان و دوستدارانش را در سوگ خود نشاند
و پانزده در کرمانشاه پا به جهان  ام دی ماه سال هزار و سيصد  محجوبی روز سی 

. کودکی وی در اين شهر، و دوران دبيرستانش در اصفهان گذشت. گذاشت
 .ی ادبيات فارسی را در دانشگاه تهران گذراند منوچهر تحصيل در رشته

چاپ شد، و  »چلنگر«محجوبی شانزده ساله بود که نخستين شعْرطنزهايش در   
او بعدها همزمان با تحصيالت . وی به جمع همکاران آن روزنامه پيوست

در اوج خفقان و . به همکاری پرداخت »توفيق«ی  دانشگاهی، با روزنامه
ی شاه وی و همکاران ديگرش به چنان موفقيتی در امر انتشار  ديکتاتوری

خوان آن زمان، که  دست يافتند که نه تنها قشر روشنفکر و روزنامه »توفيق«
که دومی آن !* »رفت شب جمعه دو چيز يادشان نمی«بسياری از مردم عادی نيز 

 !بود »توفيق«ی راديکال و موفق  نامه همانا هفته
نامه توفيق  اين هفته »توفيق«با خروج محجوبی و گروهی از همکارانش از   

او سردبيری اين جريده را به عهده  »توفيق«را از دست داد، هنگام ترک   سابق 
 .داشت

اين نشريه به . را منتشر کرد »!کشکيات«در اوج استبداد سلطنتی محجوبی   
ی مردمی و ژرفای طنِز سياهش، محبوبيت زياد وی را  لحاظ جهت گيری سياسی 

دامنه محبوبيت محجوبی از روشنفکران آن زمان گذشت و طيف . به دنبال آورد
او خود بعدها طنز ناب و . ای از خوانندگان مطبوعات را شامل گرديد گسترده

بعد از . خواند »خنداندن و خنديدن به دستگاه استبداد«ی خود را  روشنگرانه
ی کيهان  ی پرداختن به طنز سياسی را در روزنامه تعطيل اين نشريه او عرصه
 .گرفت پی »!غلطهای زيادی«آن زمان و در ستونی بانام 

منتشر کرد،  »آهنگر«ای را با نام  پس از پيروزی انقالِب بهمن، محجوبی نشريه  
 .ترين نشريات منتشره در آن دوران است اين نشريه يکی از محبوب

چونان ورق زر دست به دست  »آهنگر«بسياری هنوز هم به ياد دارند که   
ی  در کوره »آهنگر«. رفت و در سراسر ايران خوانندگان بی شماری داشت می

   گداخت و با پتک هنر متعهد همتای خويش آهن سرد استبداد را می سوزان طنز بی
چنان  »آهنگر«ی  ، پويا و غنی)نه عامی(طنز مردمی. کوبيد خويش آن را می

ی  مورد غضب نيروهای حاکم قرار گرفت که زودتر از بسياری جرياناِت سياسی
محجوبی  »آهنگر«به دنبال تعطيلی ! راديکاِل وقت به آفِت تعطيلی گرفتار آمد

داشت  تحت پيگرد قرار گرفت و به ناگزير ميهن خويش را که بسيار دوستش می
 .ترک کرد
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 کجا داشتم با جهان اين قرار
 که دستم نهد در حنا بين کار؟  
  

 که من نگذرم زين جهان تا ابد
 به اردنگ و تيپا و مشت و لگد  
  

 مگرآنکه در خواب خوش بی خبر
 به ناگاهم آيد زمانه به سر  
  

 اگر بگذرم زين جهان وقت خواب
 نخستم بپاشيد بر چهره آب  
  

 اگر برجهيدم زخواب گران
 که پس زنده ام، عينهو ديگران  
  

 وگر آنکه پيدا نشد جنبشی
 نماييد بار دگر کوششی  
  

 بگيريد از پهلويم نيشگون
 چنان سخت کايد سرجاش خون  
  

 اگر زنده گشتم که بسيار خوب
 و گرنه بياريد يک دانه چوب  
  

 از آن چوب های بلند و زمخت
 که با آن سرو کله ام بود اخت  
  

 از آنها که خوردم پس از کودتا
 زجهال آن جيره خوار کذا  
  

 از آنها که خوردم پس ازاضطراب
 زعمال آن مردک بد لعاب  
  

 بياريد زان چوب مغز آشنا
 بکوبيد بر مغز من بی هوا  
  

 که تا شايد از ضرب آن چوب سخت
 پريدم سوی سقف از روی تخت  
  

 پريدم اگر، وضع من عالی است
 شوم زنده و عين خوشحالی است  
  

 اگر باز هم جم نخوردم ز جام
 بگيريد بی معطلی دست و پام  
  

 کنيدم فرو داخل حوض يخ
 که درحوض يخ، برجهم چون ملخ  
  

 اگرباز هم مانده بودم خموش
 بياريد يک باديه آب جوش  
  

 بريزيد آن را روی صورتم
 بسوزيد از آن آب کول و کتم  
  

 که اين تجربه باشدم از اوين
 هم آن دور جور و هم اين عهد کين  
  

 به هوش آورد مرده ناب را
 بپراند از هر سری خواب را  
  
 

 االسالم و مّال و َفقيه حّجت 
 بايد َبره هر که شد خارج از اين َاقشار می  

 
 قاشق و چنگال ُفرِم غربَيه     
 بايد َبره دست در ديس پلو ناچار می  
  
 ساز و هم آواز را کردم مباح  
 بايد َبره چنگ با سنتور و ضرب و تار می  
  
 پيچ را با دست بايد باز کرد  
 بايد َبره قفل و انبردستی و آچار می  
  
  ....... 
  ....... 
  
 هرکه مهر ما نباشد در سرش  
 !بايد َبره در دلش چاقوی ضامن دار می  
  

و  و دو سال زندگی پربار که سی   وی پس از پنجاه. محجوبی عمر درازی نداشت
دو سال آن به طنزنويسی و پرداختن به طنز گذشت در روز يازدهم شهريور سال 

او اينک در . هشت در لندن چشم از جهان فرو بست و  هزار و سيصد و شصت 
 .مارکس آرميده است در کنار کارل  »گيت های«گورستان 

اين دو بيت را که گويی بخشی از  »مازيار«دو روز پس از مرگ وی فرزندش   
يک غزل ناتمام است کنار تخت پدر يافت که عشق عميق او را به ميهنش باز 

 :تاباند می
  
 روم دل از هزارجای برکنم کنون که می  
 کند مرا رفتِن سوی ميهنم وسوسه می  

  
 اگرچه نيست در وطن هيچ در انتظار من  
 ...!غير مرگ و درد و غم باز به فکر رفتنم به  

  
محجوبی با طنزی بديع و زيبا در سروده ای، دوستانش را در مورد مرگ خويش 

در اين سروده ی منحصر به فرد و زيبا که بازتاب زندگی ی . انذار نيز داده بود
سراسر مبارزه ی اين طناز بی همتا در رژيم های شيخ و شاه است، محجوبی در 

در اين سروده، خواننده ی طنز محجوبی، با . اوج قله طنز سياسی قرار دارد
شاعر طنازی روبرو است که بسيار مردمش را دوست می دارد، آزادی و عدالت 

انگار ... و. را ارج می نهد و از هرچه نامردمی و بی عدالتی است بيزار است
شايد سروده . همين امروز و با نگاه عميق به وقايع اخير ايران سروده شده است

زيرين بتواند گوشه ای از روحيه ی زندگی پرست و استبداد ستيز اين طناز 
 .برجسته را بنماياند

  
  

 نمی ميرم اصال که من زنده ام● 
  

 چو من بگذرم زين جهان قشنگ
 کنيد ای رفيقان به دفنم درنگ  
  

 که من عاشق اين جهانم هنوز
 برآنم که اين جا بمانم هنوز  
  ... 
 نه جای وفات است و نه تسليت  
 نه گريه نه زاری و نه تعزيت  
  
 جهان از ازل بهر من ساختند  
 روی بام آن جايم انداختند  
  

 که راحت کنم لنگ خود را دراز
 بکلی ز مردن کنم احتراز
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 نمی ميرم اصال که من زنده ام
 جهان تا بود، باعث خنده ام  
  
  
 :موخره  

ی  شماره »ی کانون نامه«: ام برای تنظيم اين نوشتار از منبع زير مدد گرفته● 
، ١٩٨٩، چاپ اول، نوامبر)در تبعيد(يک، ارگان کانون نويسندگان ايران 

 .انتشارات نويد آلمان
  

شب جمعه دوچيز يادت ! همشهری: (نوشت هميشه روی جلدش می »توفيق «* 
 !)ی توفيق دوم روزنامه.... نره،

  
نوشته خسرو باقرپور درج " حکايت با صبا"نوشتار فوق پيش از اين در کتاب ● 

در اين جا اين مطلب بازنويسی شده و مواردی بر آن افزوده گشته . شده است
 .است

  
و در پايان می خواهم هادی خرسندی را سپاس بگزارم که بيستمين سال ... ● 

 .درگذشت منوچهر محجوبی را به يادم آورد
  
 

  *معماي عشق
 از نورالدين عبدالرحمان جامی تا کارل هاينريش مارکس 

 مهدی استعدادی شاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
معمايی که مراد سخن حاضر است با پرسش و آزمون سر و کار دارد و به • 

دگرديسی هايی که معناهای متفاوت و گاه متضاد عشق . دگرديسی ها اشاره ميکند
معمای "بنابراين در سخن حاضر پيرامون . در روند تاريخ را آشکار ميکند

 ...را پی ميگيرم " معناهای عشق"همان روش بازشناسی در کتاب " عشق
با درود به بانوان گرامی و آقايان محترم در نشست امشب که مشتاق شنيدن از  -١

يک گروه منفعت دار " ما"البته همين اشتياق بايد، در اينجا، از . معمای عشق اند
 . بسازد

را به عمد برای گروهبندی خود استفاده " فرياد کردن درد مشترک"عبارت 
نميکنيم تا سخن ما دچار هيجان، شور و شوق افراطی و شيدايی يا بقول آلمانيها 

Pathos )عارضه ای که اغلب گريبان ما را در حضور اجتماعی . نشود) پاتوس
 . ميگيرد و به عصبيت و بر افروختگی دامن ميزند

البته با همان کلمه منفعت بی ارج و قرب هم ميشود همنوايی گروهی به وجود 
اگر که ما . آورد و خود را در مقابل عيب جوييهای ديگران تا حدودی بيمه کرد

چرا که برای شنيدن از عشق گردهم . بدانند" مسائل اساسی"را بی عار و بيخيال
 .آمده ايم

بهرحالت در چشم ناتوراليستها وعلم پرستان زمانه، ما گردهم آمدگان برای 
شنيدن از معمای عشق افراد مشکوکی خواهيم بود که برای اطالع از امری بی 

 . تاثير در روند تکامل بيولوژيک نوع انسان به اتالف وقت ميپردازيم
ی  و بنيانگذار نظريه ١٨٠٩متولد ( يکی از پيامدهای بزرگداشت چارلز داروين 

در غرب و يادآوری دويستمين سال زاد روزش در بوق و ) تکامل نوع انسان
اين که بشر برای تضمين تداوم حيات خود و در : کرنا کردن باور زير بود

 . رسيدن به موقعيت رفاه امروزی نيازی به عشق نداشته است
افکار عمومی از بی احساسی علم پرستانه و يکسونگری ناتوراليستها هنوز 
نرسته و از شوک اين برخورد هوشيار نشده است که با مدعای سخنگويان 

 کسانی که کليت عاشقی را به فراز و فرود . ی بيوشيمی رو در رو ميشود رشته

 اگر حال من باز ننمود فرق
 ببنديد برگردنم سيم برق  
  

 نه سخت آنچنانی که گردم خفه
 پياپی مرا شوک دهيد اين دفه  
  

 اگر بوده ام زنده اين چند سال
 همه بوده از آن شوک بی مثال  
  

 کنون هم اگر جستم از جای خويش
 که هستم دگر باره آقای خويش  
  

 شوک برق هم گر که بيهوده بود
 ندارد دگر جهدتان هيچ سود  
  

 يقين است اين دفعه من مرده ام
 وزين خانه تشريف خود برده ام  
  

 کنون پيکر اين شهيد عزيز
 روی دستتان مانده خيلی تميز  
  

 چه بهتر که آن را زسر وا کنيد
 به هر جا که جا شد مرا جا کنيد  
  

 ولی، خوب، البته، با اين وجود
 که داند که تدفين من نيست زود؟  
  

 خالصه نباشيد اين سان عجول
 به دفن من بينوای خجول  
  

 خدا را چه ديديد، شايد که من
 بود جانم اندر زوايای تن  
  

 ولی گيرکردست در گوشه ای
 چو يک تکه کاغذ توی پوشه ای  
  

 از اينروی، آن پوشه را وا کنيد
 زوايای آن را تماشا کنيد  
  

 اگر يافت شد جان در آن گوشه ها
 که اصرار من بوده خيلی بجا  
  

 !ببنديد آن پوشه با احتياط
 که در الی آنست قرنی حيات  
  

 و گر در زوايای آن جان نبود
 بگشتيد و آثاری از آن نبود  
  

 بدور افکنيدش که بيهوده است
 از آن اولش هم همين بوده است  
  

 من آن پيکر بی روان نيستم
 مرا کم مگيريد، آن نيستم  
  

 که من زنده در پيکر مردمم
 اگر چند در ازدحامش گمم  
  

 در اين کهکشان ذره سان زيستم
 گر او نيست، من نيز هم نيستم  
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 .عشق، مخاطب متن توضيحی عشق نيز عوض شده است
ی  در ارتباط با موضوع اخير ميتوان به صورت کلی چنين گفت که مخاطب فلسفه

. يونان باستان همانا شاگرد است که پای صحبت استاد راجع به عشق مينشيند
آکادمی افالتونی برای دوره های چندی شاگردان را به خط کرد تا رهنمودهای 

 . سقراطی را آويزه گوش کنند
محبت غير جنسی و جنس به معنای (به آگاپه ) يا کامجويی(با تغيير اروس 

 -ی دين زده قرون وسطا و زاهد نمايی مسيحی  ، که در بستر فلسفه)سکس
مومنی که بايد به . اسالمی صورت گرفت، مخاطب بحث عشق فرد مومن شد

موعظه ای که از پاسخ به نياز روابط انسانی طفره رفته و . موعظه گوش دهد
در فضای يادشده مومن شير فهم ميشود . توجه عاشقانه را در انحصار خدا ميداند

يکی از دو شخصيتی که . که نيازهای خود را واپس زده و اجرای اوامر دينی کند
در اينجا بر او متمرکز ميشويم، يعنی عبدالرحمان جامی، در اين مقوله از سخن 

 . عشق ميگنجد
ُرنسانس و روشنگری، به ترتيب، مخاطب داستان عشق را تغيير دادند و انسان 
را متوجه همنوعی کردند که فارغ شده از دست جهل و خرافه های موروثی با 

روشن بينی و نيکوکاری وضع عاشقيت را با وضع اجتماعی در ارتباط ديده و به 
مارکس که دومين شخصيت مورد توجه اين سخن است در . بهبودی هردو بر آيد

 . ی اخير جا دارد مقوله
گرچه خوشبينی وی در مورد امر بهبودی تا آنجايی رفت که بيطرفی علمی در 

پژوهش و تحقيق را لحظاتی کنار بگذارد و همنوا با ساير ُمنجی باوران نويد 
همچنين در تاثيری که از نگرش هگلی بر خود داشت، برای . رستگاری دهد

 .تاريخ مسئوليت اخالقی در نظر گرفت که انسانها را به ساحل نجات برساند
منتها همانطوری که تجربه دو قرن پيش نشان داده، بخشی از اين بهبودی طلبی و 

راهکارهای مربوطه اش با منافع نظام سرمايه داری حاکم شده منطبق نبوده 
 . نظامی که در شئی شدگی روابط و کااليی شدن هر چيزی سهم داشته است. است

ميآموزد که مخاطب عشق در دوران معاصر " عشق سيال"رهنمود باومن در 
همانا فرد خريدار است که موضوع نامبرده را مثل هر چيز و کاالی ديگری 

 . بشرطی که اندوخته اش اجازه دهد. ميتواند بخرد 
 
" معناهای عشق"اينکه هفت دفتر کتاب . اين روزها با فکر زير مشغول بودم -٣

آنهم با . را که دو سال پيش در سوئد انتشار يافته است روی اينترنت بگذارم
مطلب جديد هم همانا . تصحيح غلطهای تايپی و نيز با افزايش يک مطلب جديد

در سنجش نگاه آقای عبدالکريم " ُجنبش سبز"مطلبی است که پيش از بر آمد 
 . سروش به عشق نوشته شد

در مطلب نامبرده تالش کرده ام که عبث بودن چانه زنی وی را نشان دهم که با 
اصحاب حوزه علميه بر سر قرائت درست اسالمی از مقوله محبت و مهرورزی 

در آنجا گفته ام که ُگفتمان عشق بيرون از فضای حوزوی و حتا . صورت ميگيرد
آن را در بطن جامعه، در رفتار نسل جوان و در ادبيات . دانشگاهی شکل ميگيرد

به راستی يکی از علل عقب . تامل کرده بر سر اين موضوع جستجو بايد کرد
ماندگی بحث در افکار عمومی ما باج دادن کسانی است که خود را 

 . ميخوانند" روشنفکردينی"
ايشان به جای رويکرد به مردم و به شهروندان و نيز با آمد و شد در فضاهای 

بنظر . کندن نتوانند" حجره های توليد ايدئولوژی دينی"مربوطه، هنوز دل از 
. ميرسد مدام در پی قانع کردن آيت اهللا مصباح و سايرهمقطاران فرتوتش هستند

 . در پی کاهش تاثير ايشان در گفتار مذهبی) اگر بخواهند خيلی هنر کنند(يا 
به . گيريم که اتفاق افتد. منتها همين هنر نمايی نيز ديگر گره ای نخواهد گشود

يک . واقع هنر نمايی را بايد از همکاران خود در کشورهای ديگر ياد بگيرند
است که شاعر بوده و حتا ) ارنستو کاردنال(نمونه اش کشيش امريکای التينی 
 . شعری در مدح مريلين مونرو دارد

به واقع کدام يک از اين روشنفکران دينی در ايران کاری در اين سطح انجام داده 
اند؟ اينکه حال نه برای مريلين مونرو که شهروند اياالت متحده و متولد ديار 

بوده، بلکه برای هنرمندانی چون دلکش، الهه، پوران، هايده، " شيطان بزرگ"
از کسانی قدردانی کنند که با خواندن ترانه . سوسن و گوگوش شعر تقدير بسرايند

های عاشقانه در گسترش ُگفتمان عشق و افزايش لطافت در ميان مردم موثر بوده 
 . اند

اکنون که برخی از سخنگويان جريان روشنفکران دينی در بيرون از مرزهای 
تعرض گروه های فشار خليفه گری بسر ميبرند و خوشبختانه اروپا و اياالت 

متحده بساط اقامت ايشان را مهيا کرده، وقت آن است که جبران کمبود و اهمال 
منتظر رويکرد فرهنگی و به رسميت شناسی هنر و آزادی ابتکار از . کاری کنند

 . سوی ايشان هستيم

برخی از مولکولهای خونی خالصه ميکنند و برای فهم نياز و احساس بدون اتکا 
 . بر شيمی بدن وقت نميگذارند

ی جسم و روان آدمی دوپامين، آدرنالين  به زعم ُعلمای نامبرده، قهرمانان عرصه
ی قهرمان  با در نظر گرفتن اين واقعيت آزمايشگاهی که قوه. و سروتونين هستند

آخری، يعنی سروتونين، در مردان به ميزان توليد هورمون مردانه يا 
 . تستوسترون وابسته است

البته افت هورمون مردانه، که در هر دو جنسيت زنانه و مردانه وجود دارد، 
ميتواند به ايجاد اختالالتی مثل اضطراب، وحشت زدگی، . بدون پيامد نيست

روانپزشکان، هنگامه مواجهه با چنين . افسردگی و رفتارهای شيدايی بيانجامد
دارويی که شايد آن . نشانه ها و عارضه هايی، داروی فلوکستين را تجويز ميکنند

. عارضه ها را عالج کند، اما مسلما به حل ُکل مسائل عشقی بر نخواهد آمد
مسائلی که آدمی برای شناخت و حل معمايشان به ادبيات و به خاطرات مردمان 

 .يعنی کاری که سرمشق سخن حاضر هم هست. رجوع ميکند
منتها برای آنکه نسبت به اين تلقی علم پرستانه واکنشی صد در صد مخالف  -٢

نشان ندهيم و از آنور پشت بام علم ستيزی نيفتيم، بايستی تعادل خود را حفظ 
مجبوريم مواظب باشيم که زير پايمان سفت بماند و معلق نشويم؛ يعنی با . کنيم

از اين رو اشاره ای گذرا . عشق غرق نگرديم"ی طاليی گذشته"خياالت خود در 
به تجزيه و تحليلی از روابط عاشقانه در وضعيت معاصر الزم و ضروری 

 . است
زيگمونت باومن " عشق سيال"اين تجزيه و تحليل را از جمله ميشود در کتاب 

مترجم عرفان ( انتشار يافته است ١٣٨۴يافت که ترجمه فارسی آن در سال 
 ).ثابتی، انتشارات ققنوس

است، ميخواهد در ٢٠٠٣باومن در کتابی که چاپ اولش بزبان انگليسی در سال 
در اين راه وی گفته ای از . باب ناپايداری پيوندهای انسانی روشنگر باشد

بيکنی که گفته . را سرلوحه کار خود قرار ميدهد) ١۶٢۶-١۵۶١(فرانسيس بيکن
تنها معنی عشق عبارت است از دل به دريا زدن و خود را به دست تقدير "

 )٢٧ص ". (سپردن
چنان که در توضيح چگونگی روابط عاشقانه در آغاز هزاره سوم ميالدی 

ناپايداری خارق العاده پيوندهای انسانی، احساس ناامنی حاصل از اين :"مينويسد
ناپايداری، و اميال متضاد و ناشی از اين احساس مبنی بر تحکيم پيوندها و در 

در پی " عشق سيال"عين حال سست نگه داشتن آنها، همان چيزی است که کتاب 
 )١٠ص ."(توضيح ثبت و درک آن است

را ارزيابی ) ها SDC"(زوجهای نيمه مجزا"باومن در تداوم بحث خود مفهوم 
مفتخر " انقالبی"ميکند که از سوی هواداران ُمدهای جديد رابطه به صفت 

 )١٣ص". (حباب خفقان آور زن و شوهر بودن را ترکانده اند" ميشوند زيرا 
اگر بگوئيم که در . در اينجا حاشيه روی طنز آميز با کل سخن ما جور در می آيد

زوجهای نيمه "ی باومن ميتوان معادل فارسی "زوجهای نيمه مجزا"رابطه با 
آنهم بخاطر ويژگيهای وطنی که . را استفاده کرد" نيمه مستعمره -فئودال 

زيرا مردان، که هنوز مرده ريگ سنت زن ستيزانه . جنسهای مخالف ما دارند
. دينی و بومی را با خود حمل ميکنند، نيمه فئودال رابطه زوجها را تشکيل ميدهند

زنان هم که به اندازه کافی در هوای تازه آزادی اجتماعی تنفس نکرده اند، از 
به همين خاطر طرف مقابل را . رابطه دو نفره فقط اعمال سلطه را ميشناسند

 . مستعمره خويش تلقی ميکنند که تمام استقاللش را بايد مصادره کرد
از حاشيه طنز آميز گذشته، بهر حالت سنجشگری باومن کاری با شکلبنديهای 

يا زوجهای "(انقالبيون"وی آن. روابط عقب مانده يا عقب نگه داشته شده ما ندارد
را ساخته و پرداخته جامعه مصرفی در نظام سرمايه داری متاخر ) نيمه مجزا

 . ميداند و به مناسبات ايشان با شک و ترديد مينگرد
از محصوالت حاضر و آماده برای :" در توصيف گرايش نامبرده چنين مينويسد

استفاده آنی، تو رگ زنيهای سريع، ارضای فوری، نتايج آسان ياب، دستور 
ی تمام خطرها و ضمانت پس گرفتن  العملها و نسخه های مطمئن و بی خطا، بيمه

 ".پول کاالی فروخته شده طرفداری ميکند
: " وی سپس از توصيف به نقد روابطی ميرسد که مثل ُمد بايد عوض شود

ی دروغين و فريبکارانه ای است که  ی يادگيری هنر عشق ورزی وعده وعده
به " ی عشقی تجربه"يای برای تبديل  وعده. خيلی دلمان ميخواست درست باشد

هيئت کاالها، وعده ای که با به رخ کشيدن تمام اين ويژگيها ما را ميفريبد و اغوا 
ميکند و قول ميدهد که بدون صبر و انتظار به آنچه ميخواهيم دست يابيم و به 

بدون فروتنی و شجاعت هيچ . آسانی و بدون عرقريزی به مراد دل خود برسيم
 )٢٨ص ".(عشقی وجود ندارد

به واقع باومن با هشدار اخير در مورد سيال شدن عشق، که در ضمن معنای 
لغزندگی مهرورزی معاصر و نيز به کلی منحرف شدن از مسير عاشقانه را هم 

 او نشان ميدهد که با تغيير معنای . در بر دارد، به نکته ای ُمهم اشاره ميکند
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که مثل عبدالرحمان جامی ارتکاب سرودن و انتساب عارف بودن هم داشته، 
از جمله اين که به کليت شعر و . خواننده با چالشهای مختلفی روبرو ميشود

نگاهی که در تاويل گادامر، فيلسوف آلمانی، . عرفان با نگاه شک و ترديد بنگرد
تجربه ای که باعث گشايش ُافق و . از دل يک تجربه جمعی و مشترک بر ميآيد

بهر حالت رمز شناسی کالم عرفانی در اين نيست که . چشم اندازی جديد است
التماس مجذوب شدن عرفا را تکرار کنيم بلکه بايد ديد زبان رمزآلود برای چه 

 .بوجود آمده و چه چيزی را پوشانده است
 
اما چرا برای بازشناسی معمای عشق، در اينجا، عدل سراغ شخصيتهای  -۶

تاريخی رفته ايم که کمتر در برداشت و روايتهای همه پسند با مسئله عاشقيت 
 آيا در ميان پيامبران دنبال گزينش جرجيس بوده ايم؟. ارتباط داشته اند

همانطور که در پيش يادآور شدم سخن حاضر را تداوم کتاب معناهای عشق 
از آنجا که در کتاب نامبرده کمتر مجال داشتم تا با درک و دريافت جامی . ميدانم

و مارکس از عشق رو در رو شوم و به رهنمودهايشان بپردازم، مايلم در اينجا 
 . اين کمبود را جبران کنم

ی ويژه به حضرت جامی و نيز به مارکس فرهيخته، سوای جنبه  اين توجه
ی آثار متفکران تاثير گذار در شناخت معناهای عشق، يک دليل  تکميلی مطالعه
دليلی که به جايگاه ايشان در بازشناسی بازتابهای مختلف عشق . ديگر نيز دارد

 . در تاريخ نظريه پردازی برميگردد
سلسله ای . جامی پايانه سلسله شاعران کالسيک و عرفانی در زبان فارسی است

که، بر فراز قرنها، در چارچوب نگرش بوميگرايانه ايران اسالمی تاثير گذار 
حتا در برخی ارزيابيها از شعر کالسيک فارسی، جامی درشمار آن . بوده اند

ستارگانی که ترتيبشان از فردوسی شروع ميشود . هفت ستاره سرايش بوده است
بگذريم . و پس از انوری، نظامی، رومی، سعدی و حافظ با جامی بپايان ميرسد

البته . که کمبود اشاره به خيام در اين ارزيابی بهر حالت از اعتبارش کاسته است
اين که بطور . جامی يک تفاوت با پيشکسوتان عرفان در ايران داشته است

وی اما بر خالف استاد و . مشخص مريد عارف غير ايرانی يعنی ابن عربی است
مراد خود بوده است که با زنان حشر و نشر گسترده داشته و از اين معاشرتها در 
 .آثار خود گفته؛ در حالی که جامی اشاره ای به روابط خود با زنان نکرده است
در سوی ديگر مارکس در آغازه شکل گرفتن نظريه اجتماعی در روند انديشه 

قرار دارد که عشق را فرای چارچوب تمايالت فرهنگی و گرايشات فردی ديده و 
اين . آن را در شکل رابطه ميان انسانها و به صورت پديده اجتماعی مينگرد

نگرش حتا تا آنجا پيش ميرود که عشق و ساختار اجتماعی را در تاثير دوجانبه 
 .اين قضيه را در نامه به همسرش که در ادامه خواهيم خواند، پی ميگيريم. ببيند
جامی . نا گفته روشن است که هدف قياس کردن بالواسطه ايندو متفکر نيست -٧

افغانستان  -ميالدی در هرات١۴١۴زاده به سال (متولد قرن پانزدهم است
 -ميالدی در شهر ترير ١٨١٨زاده ( و مارکس متولد قرن نوزده است) امروزی

 ). آلمان امروزی
چهار قرن ميان ايندو زمان تحول بوده و دگرگونيهای بسيار که در تاريخ بشری 

 . همين زمان ُپر محتوا مانع قياس بالواسطه ايندو ميشود. رخداده است
اما اگر قرار بر قياس بالواسطه باشد، اولی را با احمد غزالی يا با مرادش ابن 
. عربی ميشود قياس کرد که پيشکسوت وی در ساختن ادبيات عرفانی بوده اند

چرا که ايندو در واکنش و . دومی را هم ميشود با که ير که گارد مقايسه کرد
حال پيش از اينکه به . برخورد مستقيم با انديشه هگل به راه خود خواسته رفته اند

موقعيت جامی و مارکس در زمانه خودشان بنگريم، گوشه هايی از متن ايشان را 
 . در رابطه با عشق يادآور شويم

ی آثار خود بارها به عشق و عاشقی اشاره دارد و هربار  جامی در مجموعه
از جمله در مثنوی سالمان و . برداشت و رهنمود يگانه خود را بيان کرده است

 :ابسال که سروده
 ای به پيشت حسن خوبان پرده ای

 تو بپرده روی پنهان کرده ای
 پرده را از حسن خود پروردگی

 می دهی زان دل برو چون پردگی
 بس که روی خوب تو با پرده ساخت
 پرده را از روی تو نتوان شناخت
 تا به کی در پرده باشی عشوه ساز

 ...عالمی با نقش پرده عشقباز
 

ميدانيم اين مثنوی که خدا در آن نقش معشوقه را بازی ميکند در پايان سنت باز 
پژوهشهای تاريخی تبار قصه را . ی ای خاص آمده است روايت کردن قصه

 متنی که توسط حنين بن اسحاق به عربی ترجمه شده . ماجرايی يونانی دانسته اند

" ی باز جامعه"به واقع هميشه الزم نيست ازکانت و پوپر نقل قول کنيم تا درهای 
گاهی نگاه به دستاوردهای زندگی شهرنشينی در ايران . را بيشتر بگشائيم

خودمان ضروری تر است تا در يابيم هنرمندان نسل پيش چه گامهای موثری در 
عناصری که باعث رشد تمدنی و . ايجاد لطافت و رشد احساسات برداشته اند

اين نکته البته شامل حال روشنفکران . شکلگيری فرهنگ مدنی بوده و هستند
چپگرا هم ميشود که، بدون بازنگری روحيه سنتی و بی خبر از تاثير فرهنگ 

ی  ترانه های عاشقانه" هنر مبتذل"شادی ستيز شيعه بر خود، هنوز با چوب
 .خوانندگان يادشده را تکفير ميکنند

 
باری، در همين مرحله تصميم گيری و قصد انتشار اينترنتی نوشته ام  -۴

آيا مايلم به : "در تماسی ميپرسد) شهروز رشيد(ی عشق بودم که دوستم  درباره
 "سخن بگويم؟ " معمای عشق"دعوت کانون پناهندگان ايرانی در برلين راجع به 

در آن گپ دو نفری، به وقتی که پاسخ مثبت به پرسش دعوت نامبرده ميدادم، 
. سخنی که صورت نوشته اش پيش رو است. تلويحا عنوان سخن هم تعيين ميشود

پس در اينجا راجع به معمای عشق بايستی بگويم که چه دانستنيهايی را در خود 
 .نهفته دارد

ی عشق و معما را از بس شنيده ايم که ديگر زنگ معمولی  هر کدام از ما دو کلمه
، که اينجا با يای نسبت بهم چسبيده و به "معمای عشق"حتا . در گوشمان دارد

سخن ما چارچوب بخشيده، هم تعجب برانگيز نيست و به گوش همچون ترکيبی 
از معمای عشق اغلب در گپ و محاوره ميشنويم يا در تفسير و . عادی ميآمد

 :بويژه که سنايی هم در شعری از ّسرعشق سروده است. تاويلها ميخوانيم
 عشق را عين و شين و قاف مدان
 ...بلکه سّر يست در سه حرف نهان

در پيامد سخن سنايی شاعر، سروده عين القضات عارف را نيز در اين رابطه 
 :داريم که ميگويد

 بر سين سرير سّر، سپاه آمد عشق
 بر کاف کالم ُکل، کاله آمد عشق
 بر ميم ملوک ُملک،ماه آمد عشق
 باين همه يک قدم ز راه آمد عشق

ی سرگذشتش به جزعارف  حتا جناب نورالدين عبدالرحمان جامی که در شناسنامه
ی نامبرده اظهار نظر  و شاعر بودن البته روحانی نيز بشمار ميرود، در رابطه

 :دارد
 جامی، کشيده دار زبان را که سّر عشق

 ...رمزی است کس مگوی و حديثی کس مدان
 
اما پيش از آنکه سراغ ترکيب معمای عشق رويم، بگوئيم که معما را در  -۵

عربی ) اعما خوانده ميشود(معما از اعمی. سخن کنونی به چه معنا استفاده ميکنيم
در فارسی سره . ريشه گرفته و در نخستين برداشت به معنای نابينا و پوشيده است

چيستانی که نامعلوميهای محتوايش با پرسش و . آنرا مترادف چيستان ميدانيم
 . پاسخ آشکار ميشود

مسابقه ای که زمانی از . منتها در اينجا مسابقه بيست سوالی اجرا نخواهيم کرد
 . راديو تهران پخش ميشد و مردم سرگرم شده را سر کار هم ميگذاشت

معمايی که مراد سخن حاضر است با پرسش و آزمون سر و کار دارد و به 
دگرديسی هايی که معناهای متفاوت و گاه متضاد عشق . دگرديسی ها اشاره ميکند

معمای "بنابراين در سخن حاضر پيرامون . در روند تاريخ را آشکار ميکند
را پی ميگيرم که در " معناهای عشق"همان روش بازشناسی در کتاب " عشق

اين گشتن، که هربار . حوزه های فلسفه و عرفان و ادبيات دنبال نشانه ها ميگشت
دوره ای تاريخی خاصی را مدنظر ميگرد، در متنهای به يادگار مانده از آن دوره 

الگوهای مختلف رفتاری را تشخيص ميدهد که در مواجهه با عشق و عاشقی 
 .ساخته ميشوند

راستش يکی از انگيزه هايی که مرا به سمت شناخت معناهای عشق کشاند و 
وادار کرد به سابقه ادبيات عرفانی در اين مورد بپردازم، خواندن کتاب 

اثری که عروسش بعنوان ديوان سرايش . اشعارآيت اهللا خمينی به سالها پيش بود
 . عارفانه انتشار داده است

اين اشعار که به تقليدی از سنت سرايش خواجوی کرمانی ميماند، فقط پرسشهای 
ی چگونگی و چرايی کنش سراينده  درباره. تبار و فرم ادبی را به همراه ندارد

به ويژه با شناختی که از رفتار وی در هنگام قدرت گرفتن . اش تامل الزم ميشود
و تثبيت حاکميت فقاهتی داريم؛ از جمله فرمان حذف رقبای سياسی و دينی، و نيز 

که با نگارش حکمی چند خطی برای کشتار " بشکنيد اين قلمها را"فتوای 
 .ی شصت تا آخر خط جنايت رفت زندانيان سياسی در دهه

 بدين ترتيب و نيز با آشکاری بيدادی که از روحانی يادشده سرزد، روحانی ای 
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 راهی دهيم به کوی عرفان چه شود
 بس گبر که از کرم مسلمان کردی

 يک گبر دگر کنی مسلمان چه شود؟
 

. اما نکته سياسی بودن گرايش به خدای جامی در همين رباعی اخير هويدا است
فلوتينی که به جهانيان عرضه شده بود، در اينجا به " امر يگانه"زيرا آن 

جامی ماجرای تازش اعراب به . جغرافيای زندگانی قومی جامی خالصه ميشود
ايران و تغيير و تعويض تدريجی دين و آئين زردشتی با اسالم و مسلمانی را به 

در حالی که سپاه پيروز اسالم در روند . کرم کردن و کرامت خدا تفسير ميکند
سوای . سيصد ساله به مسلمان ساختن غالب ايرانيان نائل شده است –دويست 

آدرس نادرست دادن، البته جامی از پاسخ به مسائل زمانه خود ميگريزد که 
با اين کار . واکنش نشان دادن به ميراث بازمانده از يورش مغوالن بوده است

برای يکبار ديگر فونکسيون و کارکرد عرفان نظری را آشکار ميکند که چيزی 
همين جا برای . نبوده و نيست جز دور زدن مسائل و طفره روی از حلشان

با (جلوگيری از هرگونه سوءتفاهمی اشاره کنيم به تفاوت ميان عرفان عملی 
با تسليم طلبی و تجرد گرايی ابن (و عرفان نظری ) پويايی بايزيدها و حالجها

 ).عربی و جامی
از شرح حال جامی ميدانيم که پدرش ايالت نا امن اصفهان روزگار خود را رها 

 . کرده و در هرات دوره تيموری بدنبال آرامش و اقامت بوده است
اما پس از مرگش هنوز يک قرن تيموريان . تيمور لنگ ميميرد ١۴٠۴در سال 

 . بر شرق و شمال شرقی ايران آن روزگار حاکمند
بهرمند از ثباتی بوده که در دو مرکز حکمرانی )  ١۴١۴متولد ( بنا براين جامی

اما همين جامی، که . دوره تيموری يعنی سمرقند و هرات وجود داشته است
شعرش را تاکنون چند بار نقل کرده ايم و در همين گزينه سروده ها سبک عرفان 

و سياق روحانی بودنش را باز شناخته ايم، در زمره صاحب سخنانی است که 
 . سياست را به حال خودش رها نکرده است

از سرگذشتش ميدانيم که هم با حاکمان عثمانی حشر و نشر داشته است و هم با 
فرماندهان قبايل ترکمنی که در آن روزگاران بر سر ايالتهای غربی ايران مثل 

چنان که اثر سالمان و ابسال خود را . اصفهان و قزوين و تبريز با هم ميجنگيدند
با نام سلطان يعقوب ترکمن آق قوينلو آغاز کرده و نيز با سلطان محمد عثمانی 

نقل است که شاه اسماعيل صفوی به وقت . روابط دوستانه مکاتبه ای داشته است
شاه . سلطه بر هرات دستور داد نام جامی بر کتابهايش را به خامی تغيير دهند

اسماعيل، آن شيعه سنی ستيز، بدين ترتيب خواسته بود از شاعر و عارف و 
 .روحانی چون جامی که با حاکمان سنی دوستی داشته انتقام بگيرد

همين شرح مختصر از رفتار جامی با حاکميتهای مختلف در ايران از اين خبر 
ميدهد که عرفان نظری، بر خالف عرفان عملی حالجها و بايزيدها که با سلطه 

زمانه در چالش بودند، در سياست روز دخيل بوده و گاهی نقش مهندس 
 .مشاورقدرت را ايفا کرده است

ی سخن از دست نرود که داشتيم از معمای عشق ميگفتيم و از  باری، رشته
وی " تمايالت دنيوی"گرچه در همين پاسخ نيز . پاسخی که جامی بدان داده است

بنگريم به رباعی بعدی که تسليم طلبی دو گانه خود يعنی نفی . نيز نهفته است
بی اعتنايی به ( و نفی خويشاوندی قومی) هوشمندی فاعل شناسا( شخصيت فردی

 :را چنين آهنگين بيان ميدارد) هويت پيشا اسالمی
 من هيچم و کم ز هيچ هم بسياری
 از هيچ و کم از هيچ نيايد کاری
 هر سّر که ز اسرار حقيقت گويم

 ز آنم نبود بهره بجز گفتاری
 

وقتی شناخت حقيقت، که به نسبی بودنش هم رضايت ميدهيم، در سطح گفتار و 
حرف زدن باقی ميماند و راهی به دانايی و تجربه بيشتر نميگشايد، دستاوردهای 

بنا براين ميتوان ساير رجزخوانيهای وی را . ديگری را نميشود انتظار داشت
وقتی که برای شناسايی و اشراف بيشتر بر جهان، بی آنکه کسی . جدی نگرفت

انتظار اتمام کار شناخت و اشراف را داشته باشد، رهپويی يک عمری عشق جز 
 :الف سوغاتی ندارد

 ماييم به راه عشق پويان همه عمر
 وصل تو به جد و جهد جويان همه عمر

 يک چشم زدن خيال تو پيش نظر
 بهتر که جمال خوبرويان همه عمر

 
با اين ساختار از ذهنيت گرايی که خيال لحظه را به ديدن و آشنايی همه عمری 

 عليه دنيا نفرت پراکنی ) چهارمی( ترجيح ميدهد، تعجب ندارد که در اليحه بعدی 

اين روايت سپس . ی پورسينا است و نخستين روايت فارسی قصه نامبرده به خامه
. الهام بخش سهروردی و نيز ابن طفيل اندلسی در نگارش داستانی بوده است

جامی نيز اين قصه را به نظم در آورده و تغييراتی در شکل روايت و کاراکتر 
 . سالمان و ابسال داده است

گفتگوها و . چنان که در قصه سمبوليک پورسينايی سالمان و ابسال دو برادرند
در حاليکه در نظم . انتقال تجربه هايشان نيز بر همين سطح برادری جاری است

 . سرايی و مثنوی جامی سالمان شاهزاده ای است و ابسال دايه وی
اما برای . در تداوم روايت باخبر ميشويم که آن پسر عاشق دايه زيبا خود ميشود

آن که عاشقی به جاهای باريک نکشد، درس اخالقی مثنوی جامی در پی کنترل 
از اين . اين عشق و عاشقی است و آب بر روی آتش عشق و هيجان پاشيدن

گذشته چون جامی دنيا و آدمهايش را در قياس با خدا يکسره مجازی و دروغين 
ميداند، داستان عشقی کاراکترهای نامبرده در قصه سالمان و ابسال را واپس 

 . بگويد" عاشقی به خدا "ميزند تا فقط از 
احتمالی اين " انحرافات"بدين ترتيب ذهنيت ُزهد گرايانه وی برای آن که مانع 

عشق و عاشقی انسانی گردد، سر آخر منکر احتمال عشق انسانی گشته و عشق 
. را فقط در رابطه ای به رسميت ميشناسد که هدفش خدا و به او پيوستن باشد

همان پاره شعری که از پيشگفتار مثنوی نامبرده در آغاز اين بخش سخن آورديم 
 .به روشنی اين گرايش نظری و برداشت از عشق را نشان ميدهد

" لوايح"در اينجا قصد دارم که تمرکز بحث خود را روی اثر ديگر جامی با نام 
 .بگذارم و بيشتر به آن بپردازم که در تداوم رساله نويسی عرفا قرار دارد

اليحه ای که در زبان امروزی به طرح پيشنهادی دولت . لوايح جمع اليحه است
به قوه قانونگزاری گفته ميشود يا به نوشته ای که وکيل دادگستری به منظور 

البته اين کاربردهای امروزی اليحه در منظور . دفاع از دعوی به دادگاه ميدهد
 . جناب جامی نميتوانسته بگنجد

وی مفهوم اليحه را . به زمانه وی نه از پارلمان خبری بوده و نه از دادگستری
در چارچوب زبان صوفيان بکار برده که چيزی نيست جز گزارش از تابش نور 

 .تجلی و نيز روشن يا اليح گشتن شخص يا معمايی
منتها روشنايی که بر خالف . پس در اينجا هم با امر روشنايی روبرو هستيم

روشنگری اروپايی است و در پی بلوغ آدمی و رهايب از قيد و بند نادانی و 
روشنايی برآمده از اليحه مسير ديگری را . شفاف ديدن مناسبات زندگانی نيست

نشان مخاطب خود ميدهد تا با بيزاری و بريدن کامل از دنيا و همنوع خود را 
 . برای الحاق به امر يگانه و جاذبه آسمانی آماده کند

در مورد تبار نظری اين جهان بينی که سر آغازش به فلوتين و نو افالتون گرايی 
مکتب اسکندريه بر ميگردد و سپس ابن عربی مراد جامی را زير تاثير ميگرد، 

 .در اينجا تکرارشان نميکنم. نکاتی را گفته ام" معناهای عشق"در کتاب
جامی اشاره کنم که در بين يک ديباچه و موخره، " لوايح"مايلم به ساختار 

ديباچه يا پيشگفتار اثر . ی سی و شش اليحه را در خود جا داده است مجموعه
با اينحال شگردش . نامبرده ترکيبی است از مناجات و توضيح شگردهای اثر

اصحاب ذوق و "حتا روشن شدن اسرار بر . حاصل شناسايی مبتکر نيست
گلی بر سر ايشان ) اصطالح جامی برای فاعل شناسا يا انسان هوشمند"(وجدان
زيرا پس از خوار کردن انسانيت و شعور مربوطه اش در شناخت جهان . نميزند

 . بيرونی از خدا التماس آشنايی با خود را ميکند
محرومی و مهجوری : "وی اين فرايند نامبرده را در اثر خود چنين شرح ميدهد

ما، همه از ما ست؛ ما را با ما مگذار، ما را از ما رهايی کرامت کن، و با خود 
جامی، لوايح، تصحيح يان ريشار، انتشارات اساطير، چاپ ."(آشنايی ارزانی دار

 )۴٧،ص ١٣٧٣اول 
بينش تسليم طلبی که به مخاطب عرضه ميشود، بر اساس يک فريب بر زبان 

زيرا در حالی از ناتوانی انسان همچون فاعل شناسا ميگويد . نيامده استوار است
که برای ابرازهمين اعالميه، يا به زبان جامی، برای بيان همين اليحه نيز 

 . توانايی فاعل شناسايی پيش شرط الزم و ضروری است
فلوطينی، در سخن جامی فراگير و مطلق " امر يگانه"ی  منتها از آن جا که جاذبه

است، جايی برای طرح پرسشی ديگر يا رد و قبول ايراد منطقی به حرف خود 
بهر حال خط تسليم طلبی و پيشنهادش به مخاطب در تمامی اليحه های . را ندارد

 .اثر جامی ادامه دارد
و ) سوانح( لوايح جامی در ادامه رساله های پيشينی عرفايی چون احمد غزالی

است که ترکيب نثر و نظم را سرلوحه کار خود قرار ) تمهيدات( عين القضات
از اين رو برای شناخت ميل تسليم طلبی فاعل شناسايی که خود را در . داده اند

در . ظاهر انکار ميکند، در لوايح هم با بيان نثری روبروئيم و هم با بيان نظمی
حاشيه گفتنی است که شگرد نظمی جامی در لوايح به کار گرفتن قالب رباعی 

 : چنان که در رباعی زير ميخوانيم. است
 يارب برهانيم ز حرمان چه شود؟
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ميخواهم پيش پايت زانو بزنم و تمنا کنان . بلند کنم و تو را از سر تا پا ببوسم
 !"مادام، من به شما عشق ميورزم:" بگويم

کدام يک از آن دشمنان مفتری و بد دهان مدعی شده که من در يک تئاتر در جه 
 دو بايد نقش عاشق را بازی کنم؟

ايکاش آن اراذل و اوباش کمی شوخ طبع بودند و تابلويی ميکشيدند که در سمتی 
مناسبات توليدی و روابط اجتماعی نشان داده ميشد و در سمت ديگر تصوير مرا 

بعد هم به انگليسی زيرش مينوشتند . ميکشيدند که ملتمسانه روی پای تو افتاده ام
 !که به عکس بنگريد و به آنی که زانو زده است

دوری کنونی ما از هم بد نيست زيرا به هنگام پيش تو بودن نميتوانستم خوب به 
در همين دوری بوده که ميزان عالقه خود به تو را حس . به ارزشهای تو پی ببرم

. وقتی به چشم عادت به تو نمينگرم عظمت عالقه خود به تو را درمييابم. کرده ام
عشقم به . در غربت عشقم به تو بزرگتر شده و به اندازه واقعی خود رسيده است

تو شبيه غولی است که تمامی انرژی جان مرا و تمامی ميل قلبی مرا به تو در بر 
دوباره خود را مردی توانا ميبينم زيرا که عشق و عالقه را حس . گرفته است

فقط عشق به معشوق يا دقيقتر گفته باشم عشق به تو است که مرا مرد . ميکنم
 .ميسازد و نه عشق به انسان فويرباخی يا عشق به پرولتاريا

ميدانم خواهی خنديد به هنگام خواندن اين نامه و از خود خواهی پرسيد که چرا 
 .من به چنين روشی سخن ميگويم

اگر ميتوانستم تو را در آغوش بگيرم ديگر سکوت ميکردم و هيچ کالمی 
از آنجا که اکنون نميتوانم لبانت را ببوسم، بايد زبانی را ببوسم که کلمات . نميگفتم

اينجا ميتوانستم غزلی بسرايم و غزلهای عاشقانه ُاويد را در باز . را ميسازند
چرا که ُاويد فقط تبعيدی قيصر ُاگوست بود ولی من . سرايی جان تازه ای بخشم

 . به واقع اين رنج را ُاويد نميشناخت. در دوری از تو بسر ميبرم و در غربتم
در آغوش تو آرميدن و بيدار گشتن با بوسه های تو برايم کافی است تا به 

پيتاگورس و برهمنهای هندو آموزه تولد دوباره و به مسيحيت رستاخيزش را 
 ...ببخشم

 ...به اميد ديدار دلبر شيرينم؛ هزار بار تو را ميبوسم و بچه ها را
 کارل تو

 
 
البته مارکس بدون اينکه همسرش ژنی را مورد خطاب مستقيم قرار داده باشد  -٩

در آن دو کتابی که سروده ها و شعرهای عاشقانه اش . نيز از عشق گفته است
شکوائيه وی را " گاليه" در شعر). ١٨٣۶-١٨٣۵زمان انتشار ( گرد آمده است

 :ميخوانيم که نگرشی بس ُرمانتيک دارد
پيش از آن که در / چرا بايد نابود شوم/ در جدال سخت جانها/ چرا بايد بجنگيم"

ترا به من / پيش از آن که آزاد شوم از غل و زنجير دوريت/ دلت راهی يابم
لبانت بسته و / حتا دريغ ميداری کالمی تسال بخش را/ نگاهی مهربان نيست

در حال / ی سوخته و دلی ناکام و تهی سينه/ در سينه ام آتشی شعله ميکشد/ ساکت
/ پاره ام  –حال دود ميشود جان پاره / جانی که سرشار از عشق بود/ جان سپردنم

به عبث تالش ميکنم برای / و ميرود در هوا و در رکاب رايحه ها پايان گيرد
و در من ميميرد جرات / از من دور ميشوی/ ريختن نور و گرمی در سينه 

 ."نزديکی به تو
ی مارکس و آن نامه به همسرش چيزی  بنا براين فاصله زمانی بين اين سروده

اين سروده در زمره اشعاری است که مارکس پيش از . نزديک به دو دهه است
سروده ای " ازدواج با ژنی فون وستفالن سروده و عنوان بيش از ده تا از آنها 

 . است" برای ژنی
مارکسی که در چهارسالگی اش خانواده از يهوديت به پروتستانتيسم گروئيده، با 

از . عشق و عاشقی خود نشان داده که زياد پايبند مذهب خشک والدين نبوده است
ابراز عشق به دختری با تبار اشرافی و چهار سال بزرگتر تا ازدواج با وی، 

حسرتی که سپس در سالهای اوليه . مارکس هفت سال حسرت دوری داشته است
ی کار و رفتار مارکس فقط در اين  جاذبه. تبعيدی بودنش، دوباره تکرار شده است

نيست که برخالف عاشقانه سرايی های جامی به معشوقه ای مشخص يا انسانی 
همنوع ابراز عالقه کرده است و برايش شعر سروده، بلکه در اين هم هست که 

) ١٨٣٩سال انتشار(گردآوری شعرهای عاشقانه مردمی در کشورهای اروپايی 
 :آنهم با تقديم نامه ای که به قرار زير است. را به ژنی تقديم ميکند

 هرگز فراموشت نميکنم"
 هميشه در خيالت هستم

 همواره در دل منی
 دل، دل

 ."گل سرخی روی شاخه
 

زمان انقياد به دست آمال و : "چنان که در بيزاری از دنيا به نثر مينويسد. کند
امانی چه دهی، و پشت اعتماد بر اين مزخرفات فانی چه نهی؟ دل از همه بر کن 

 )۵۵همانجا،ص ."(و در خدای بند؛ از همه بگسل و با خدای پيوند
ی زمانی حيات جامی  يکی از نشانه های تحول نظری و فرهنگی را که در فاصله

. و مارکس رخداده، در رهنمود دنيس ديدرو به متفکران همعصر بايد ديد
. ديدروی فرهنگنامه نويس خواسته بود از اهل قلم بيزاری از دنيا را وداع بگويند

بنابراين تعجبی ندارد که در . زيرا که ميراث شومی از قرون وسطا بوده است
چارچوب قرون وسطايی نگرش جامی در پی بيزاری از دنيا، سياه و کثيف 

در اليحه ششم حرف بی ربطی ميزند وقتی دو واژه بی . پنداری انسان هم بيايد
آدمی اگر چه به سبب :" ارتباط کثيف و لطيف را همتای متضاد هم ميگيرد

به . جسمانيت در غايت کثافت است، اما به سبب روحانيت در نهايت لطافت است
 ..."هرچه روی آرد حکم آن گيرد

بهر حالت در فاصله قرن پانزده تا نوزده، که سالگردهای تولد جامی و مارکس 
گرايشهايی که در . را در بر داشته، با گرايش ُرنسانس و رو شنگری روبروئيم
در اين دوره هم تالش . چشم انداز خود از خدا محوری رو به انسان گرايی ميکنند

پترارک ايتاليايی در چالش با جهل و خرافه موروثی را داريم وهم اراسموس 
. روتردامی را که از اهميت آموزش و پرورش برای موجودی گفته است

 .موجودی که تازه با تعليم و تربيت به صورت انسان ساخته ميشود
شکوفايی که حتا بخشی از . گذار از اين دوره، شکوفايی خاص خود را دارد

با اين اوضاع . را با تالش و رفاه طلبی آشتی ميدهد) جريان کالوينيسم(مسيحيت 
جديد به تحول روحيه ای ميرسيم که از رباعی جامی تا نامه مارکس به همسرش 

 :در اليحه دوازده جامی رباعی زير را داريم. بر باليده است
 بر عود دلم نواخت يک زمزمه عشق
 زان زمزمه ام ز پای تا سر همه عشق

 حقا که به عهدها نيايم بيرون
 ی حق گزاری يکدمه عشق از عهده

سوای مداخله تعجب انگيز در سياست که از جامی شاعر و عارف و روحانی 
ديده ايم، با مدعای وقف عشق خدا بودن او نيز مواجه هستيم که در نظم و نثرش 

 . تکرار ميشود
با اينهمه موقوفه خدا بودن او امری نسبی است؛ هرچقدر هم که وی مدعای مطلق 

دليل عدم پيگيريش هم در اين است که وی از . ساختنش را جار زده باشد
ی زير خالصی نداشته است تا در هنگام صدور رباعی در مورد عشق  وسوسه

اين رقبای خود پنداشته از جمله . حقيقی به جدل با ساير رقبای نظری نپردازد
متفکرانی چون پورسينا يا مشائيون ديگر بوده اند که جامی را به اعالم ترجيح 

 . عقل شهودی بر عقل منطقی نيز کشانده اند
اما . بهر حالت راز رسيدن به امر يگانه، معمای عشق برای جامی بوده است

برای خواننده لوايحش، آن معما به درک و دريافت چارچوب فکری زمانه ای 
زمانه ای که با زن ستيزی مفرط . ميرسد که جامی در آن نفس کشيده است

آن زمين به آسمان بافتنها، عدم حضور زن در زندگی . ميتواند انگشت نشان گردد
ضخامت اين پرده پوشی اما . و شعر غالب عرفا و به ويژه جامی را ميپوشاند

آنجايی معلوم ميشود که بدانيم در سرآغاز معشوقه سازی خدا توسط عرفا زنی 
 .بنام رابعه وجود داشته است

 
در پيش از نامه مارکس به همسرش گفتيم تا يادآور تحوالتی شويم که از  -٨

 .جريان داشته است" کاپيتال"ی  ی نويسنده سرايش رباعی جامی تا دوره
، ٢١،۶به زمان زندگی در تبعيد بريتانيا، کارل هاينريش مارکس در تاريخ 

نامه ای که آدرس فرستنده اش خانه . برای همسرش مينويسد   نامه ای ١٨۵۶
گوشه هايی از آن را در زير . خيابان باتلر در شهر منچستر بوده است٣۴شماره 
 :ميخوانيم

 دلبرک من
برای تو مينويسم، چرا که تنهايم و نيز پکر از اينکه فقط در خيالم با تو گفتگو 

 .بی آنکه تو چيزی بشنوی يا چيزی بدانی. ميکنم
. نميدانی که همين عکس رنگ و رو پريده از نيمرخ تو چه خدمتی به من ميکند

االن ميفهمم که چرا حتا عکسهای فرسوده از مادر مقدس، مادر پسر خدا، آنهمه 
بواقع عکس محبوب هر چقدر هم که قديمی باشد به . ستايشگر و ثناگو داشته است

بايد روی عکاس تو را هزاران بار . آدم امکان حرف زدن و درد دل کردن ميدهد
گرچه نتوانسته ُرخسار خوشتراش، مهربان، شيرين و بوسيدنی تو را . ببوسم

با اينکه . ميخواهم عکس رنگ و رو باخته تو را رتوش کنم. بخوبی منعکس کند
با . چشمانم خسته و ناتوانند و نيز از اين نور ضعيف و دود سيگار رنج ميبرند

اينحال چهره تو را هميشه ميتوانم بخوبی تصور کنم چه در خواب و چه در 
 پيش چشمانم زنده و شاداب هستی و ميخواهم هر بار تو را روی دستهايم . بيداری
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 چراها کنون گر چه بی پاسخند
 به وقتش بدان بر جنون می رسند

 
 حقيقت نهان گر بَود سايه وش

 عيان می شود چون رسد نوبتش
 

 و از سينه ی شهر خاموشمان
 تراوان شود عطر نامردگان

 
 وگل های مسموم با زهر دين
 برويند روزی ز قلب زمين

 
 ببين تاج سبزه، وطن را به سر
 بده از شکفتن، جهان را خبر

 
 مسيحا دمانه نسيم بهار

 دگرگونه خواهد کند روزگار
 
 به سر آمده دور دلواپسی  

 نمانـَد دگر غنچه دربی کسی
 

 گشايد دلش را، به وقتی نه دور
 ...رسد چون زمان بر اهورای نور

 
 زمستان گذشته به حکم بهار
 تو ای باغ بايد شـَوی بی قرار

 
 جوانه بکاری به گيسوی بيد
 زمين را دهی دانه دانه نويد

 
 هراس ات نباشد زخصم سخيف
 نه خاشاک و خارند، مارا حريف

 
 دروغ است مکرش َو ما باهميم
 به سمت شروعی دگر می رويم

 
 سرودی به لب تا به زندان رويم

 کلونهای پوسيده را بشکنيم
 

 برون آوريم عاشقان را ز بند
 مبادا رسد بيش از اينشان گزند

 
 چرا های کهنه به دور افکنيم
 وطن را ز نو از غرور آکنيم

سخن خود را با اشاره به علم پرستی رايج در اين روزها شروع کرديم که سعی 
در پايان نيز باز به علم زدگی . ميکرد عشق را با فرمولهای شيمی توضيح دهد

 . اشاره ميکنيم که در بيوگرافی مارکس راه يافته است
بيوگرافی مورد نظر ما همانا کتابی است که از سوی انستيتوی مارکسيسم لنينيسم 

ی آلمانی آن  انتشار يافته و ترجمه١٩٨۴حزب کمونيست اتحاد شوروی به سال 
 . بوسيله ناشر دولتی در جمهوری دمکراتيک آلمان به بازار آمده است

در اينجا نيز نويسنده، که تعصب ايدئولوژيکی و تمجيد از علمی که بدرستی 
تعريف نشده در البه الی سطرهايش به چشم ميخورد، سعی کرده سرايش 

آن را شور و شوق . مارکس جوان را کاری فرعی و ُپر از اغراق جلوه دهد
جوانی و رمانتيک بودن خوانده و سپس چند بار تاکيد کرده که مشغوليت اصلی 
مارکس به دوران دانشجويی در برلن فقط تحصيل علم و سمت گيری به طرف 

در حالی که مارکس در همان زمان به نگارش ُرمان و . فلسفه بوده است
 . نمايشنامه هم پرداخته بود

بنابراين وقتی عاشقانه سرايی های مارکس برای نامزد زيبارويش اينچنين کم 
مبتکر سوسياليسم "رنگ جلو داده ميشود تا مبادا سوءظن اخالقی در مورد 

در نظر مخاطبان حزبی ايجاد کند، ديگر از بيوگراف نويس کارمند دولت " علمی
و زايمان ) لنی(ی مارکس با خدمتکارش  چه انتظاری ميشود داشت تا به رابطه

 . نوزادی اشاره ای داشته باشد که انگلس پدر شناسنامه ايش ميشود
باری، در آخرين جمله خود بگوئيم از کسانی که با عينک ايدئولوژی حزبی به 

ايشان . زندگانی مارکس نپرداخته اند و از ماجرای نامبرده به تفصيل گفته اند
نخواسته اند پس از . شايد از حال و روز ما ايرانيان امامزاده ساز خبر داشته اند

ی مارکس يکباره چنان شيفته و هيجان زده شويم که از  رجوع به سرايش عاشقانه
 .وی، همچون متفکری عدالت طلب، امامزاده ای نامريی برای خود بسازيم

 .بابت صبر و تحمل شنوايی و بينايی شما سپاسگزارم
 
 
در  ٢٠١٠آوريل ٩متن حاضر صورت نوشتاری سخنی است که به تاريخ  -*

جا دارد از . آنهم به دعوت کانون پناهندگان سياسی ايرانی. شهر برلن داشتم
دوستان چندين و چند ساله ام شهروز رشيد، حميد نوذری و حميد حقدوست برای 

از حاضرين در جلسه هم قدردانی ميکنم که به . مهمان نوازيهايشان تشکر کنم
 . هنگام گفت و شنود نکاتی برای تکميل بحث ابراز کردند

 
 

 !چرا؟
 ويدا فرهودی

 
 چرا ای چمن دامنت سبز نيست

 تو را ای قناری خموشی زچيست
 

 چرا ساز  مطرب ندارد نوا
 شکسته صدا در گلو، بی صدا

 
 زمان ابری است و زمانه سياه

 سکوت است تنها،نشسته به راه؟
 

 چرا مادر داغدار وطن
 فرو بسته لب ها،نگويد سخن؟

 
 به پيشانی اش رّد پای غم است

 وچشمش پر از پرسشی مبهم است
 

 چرا سربی است اين چنين آسمان
 و گل خفته در گوشه ی خاوران؟

 
 !چرا و چرا و چرا و چرا؟

 !؟!بسی هست و پاسخ نباشد مرا
 


