
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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 دعوت به برگزاري مراسم اول ماه مه در تهران 

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 خسرو باقرپور: معرفي كتاب
 : سروده ها

 شهال بهاردوست،  ناهيد سرشگي، مهرداد عارفاني
 نعمت حقيقي درگذشت 

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

بيانيه ی مشترک 
سنديکاها و تشکل 

  :های کارگری
روز جهاني همدردي 

با كارگران آسيب 
 ديده در محيط كار 

 درجه حرارت سياسی جامعه باال رفته
 گفتگو با عباس عبدی

18 

جنبش سبز بازگشت فرهنگ 
 جهانشهری ماست   حميد دباشی 
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 پاييز در چشمان ميديا
 فرزاد کمانگر

24 

های  تبلوِر قضائِی توُحش در تمدن: اعدام
  !انسانی

 خسرو ثابت قدم 

25 

قطعنامه مشترك روز 
 جهاني كارگر 

تشكل هاي كارگري ( 
  )ايران

روز جهاني كارگر، 
حلقه مفقوده ي 
مبارزات ،  بيانه 

  2شماره 

 فراخوان به تظاهرات روز اول 
 ماه مه ايرانيان در خارج از كشور

 بابا نان ندارد 
بيانيه دانشجويان سبز دانشگاه سراسری 
 و آزاد اراک به مناسبت روز جهانی کارگر 

بيانيه انجمن حمايت از حقوق کودکان به مناسبت روز 
 جهانی کارگر

 نقض حقوق بشر در آذربايجان 
به  نامه سرگشاده دانشگاهيان ايرانی در سراسر جهان

 دبيرکل سازمان ملل
 ادامه اخراج کارگران

 پيام 
 موسوي ميرحسين  

 به كارگران و معلمان
 كشور

بيانيه شورای هماهنگی 
تشکلهای صنفی معلمان 

 12معلمان كشور روز 
 ارديبهشت اعتصاب غذا 

 مي كنند

 بيانيه کانون نويسندگان  
اول ماه مه، روز جهاني 

  !كارگر، گرامي باد

دانشجويان در روز جهاني كارگر اعتصاب غذا 
 خواهند كرد 

رهبر پژاك در نامه اي به بان كي مون خواهان 
 آزادي زندانيان سياسي در ايران شد 

  !ارتباط با معاندين نظام

 در آستانه روز جهانی کارگر پرونده جديدی 
 عليه منصور اسالو گشوده شد 
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 خبرها 

هزار تومان اعالم شده توسط شورای عالی کار،  303تعيين حداقل دستمزد  -3
 900در حاليکه خط فقر اعالم شده توسط برخی نهادهای رسمی حاکميت 

هزارتومان است، نشان از عطش بی پايان نظام سرمايه داری به استثمار هرچه 
ما خواهان اعالم . بيشتر کارگران و مزد بگيران و کسب سود هرچه بيشتر است

حداقل دستمزد توسط نمايندگان مستقل کارگری و تشکل های مستقل آنان و 
 .براساس حداقل های يک زندگی شرافتمندانه و انسانی هستيم

 
ما در مقابل طرح ضدانسانی، سودمحورانه و وحشيانه ی حذف سوبسيد ها  -4
که چيزی جز خوش خدمتی به منافع سرمايه داری ) هدفمند کردن يارانه ها(

داخلی و جهانی نيست، دست از هرگونه اعتراض و اعتصاب بر نخواهيم داشت 
و عموم مردم را دعوت به اعتراضات گسترده عليه هر درجه از اعمال اين 

 .اقدام ضدمردمی می نماييم
 
ما ضمن تأکيد بر لزوم تأمين تمامی بازنشستگان برای داشتن يک زندگی  -5

انسانی و شرافتمندانه، خواهان برچيده شدن قوانين بردگی مدرن و روش های 
 .آن از جمله قراردادهای سفيد امضا و قراردادهای موقت هستيم

 
ما خواهان برخورداری تمامی افراد جامعه از آموزش، بهداشت و خدمات  -6

 .عمومی رايگان هستيم
 
ما جنبش های اجتماعی ديگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق کودک و  -7

جنبش دانشجويی را متحد خود می دانيم و هرگونه تعرض به آنان را تعرض به 
 .جنبش کارگری و تجاوز به کرامت انسانیِ اکثريت افراد اجتماع می دانيم

 
خود  ما ضمن حمايت از کارگران مهاجر در ايران از جمله مهاجرين افغان،  -8

را در صف مبارزه جهانی طبقه کارگر می بينيم و از مطالبات و خواسته های 
همچنين ما خواستار آن هستيم که روز . تمامی کارگران جهان حمايت می کنيم

تعطيلی رسمی اعالم شود و هرگونه ممنوعيت اجرای مراسم در   اول ماه مه،
 .اين روز ملغی گردد

 
 زنده باد همبستگی جهانی طبقه ی کارگر

 89سال  –شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر 
)1may1389@gmail.com( 

 
 :زمان و مکان برنامه

با لحاظ کردن امکانات  89شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال 
زمانی و مکانی مختلف، ضمن دعوت از ديگر افراد و گروه هايی که به دليل 

تاخير ما در اعالم برنامه و به دليل عدم انسجام و برنامه ای از پيش تعيين شده، 
زمان ها و مکان های احتمالی ديگری را برای مراسم اين روز پيشنهاد کرده 

بودند، اعالم ميکند ما کارگران، مستقل از هرگونه مطالبات و برنامه هايی که 
سياسی اعالم نموده است، با طرح مطالبات و  -هر گروه يا گرايش فکری

، در روز شنبه )از جمله مطالباتِ  هشت گانه ی فوق (شعارهای مستقل خود 
يازده ارديبهشت، بدين ترتيب گرد هم خواهيم امد و مطالبات خود را فرياد 

 .خواهيم زد
خيابان آزادی، مقابل  -عصر  5ساعت  -تهران : مراسم روز جهانی کارگر

عبور از مسير خيابان (وزارت کار و سپس راهپيمايی به سمت ميدان انقالب 
و در ) ميدان انقالب –های خوش، رودکی، نواب، اسکندری، جمالزاده 

شهرستان ها در مقابل ادارات کار يا مکان های منتخب خود کارگران و در 
 .ساعاتی که اعالم مينمايند

 

 مراسم روز جهاني كارگر 
 

خيابان آزادی، مقابل وزارت کار و سپس راهپيمايی به  -عصر  ۵ساعت  -تهران 
سمت ميدان انقالب و در شهرستان ها در مقابل ادارات کار يا مکان های منتخب 

 ...خود کارگران و در ساعاتی که اعالم مينمايند 
 

 : اخبار روز
مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر به دعوت تشکل های مستقل کارگری روز 

مجموعه ی . شنبه اول ماه مه در تهران و ديگر نقاط کشور برگزار می شود
 : گزارش هايی به مناسبت روز جهانی کارگر را در آدرس های زير بخوانيد

 

 دعوت به برگزاري مراسم اول ماه مه در تهران 
 كارگران با شعارهاي آزادي خواهانه و عدالت طلبانه مي آيند 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !کارگران، معلمان، دانشجويان، پرستاران، مزدبگيران
 ! زنان و مردان و عموم مردم آزادايخواه

 
، روز اول ماه مه در امسال، روز تلفيق )يازده ارديبهشت(روز جهانی کارگر 

دموکراتيک و آزاديخواهانه با مطالبات اقتصادی و سياسی   خواسته ها و مطالبات
 .همه ی ماست

بدون گره خوردن مطالبات اقتصادی ما از طريق قدرت طبقاتی و متشکل ما، با 
اعتراضات ما تنها و تنها تبديل به   خواسته های آزاديخواهانه و دموکراتيک،

ابزاری برای به قدرت رسيدن گروه و جناحی ديگر از جناح های سرمايه داری 
سياسی بدون يکديگر از مفهوم  -برابری اقتصادی و برابری اجتماعی. خواهد بود

امسال در روز جهانی کارگر، ما بر عليه فقر، نابرابری، سطح . تهی خواهد شد
طرح (عدم امنيت شغلی ،حذف سوبسيدها  پايين دستمزدها، حقوق های معوقه، 

، سرکوب های سياسی و اجتماعی و در يک کالم سرکوب )هدفمند کردن يارانه ها
 .کرامت انسانی خود به اعتراض بر خواهيم خواست

مهمترين خواسته ها و   ،)شنبه، يازده ارديبهشت( ٨٩در روز جهانی کارگر سال 
که خالصه ی مطالبات (ژه مطالبات کارگریِ  زير  مطالبات عمومی مردم و به وي

، در شعارها و خواسته های ما و )و از عمده ترين خواسته های کارگری ميباشند
در همه جا مطرح خواهد شد و تالش ما کارگران بر اين خواهد بود که نه تنها در 

مراسم های اين روز، بلکه پس از آن و در هر جا و هر زمان و بيش از پيش 
 .برای تحقق اين خواسته ها دست به مبارزات خستگی ناپذير بزنيم

 
 
اعم از (ما خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی  -1

زندانيان کارگری و معلمان، دانشجويان، زنان فعالين حقوق کودک، روزنامه 
. و تمامی زندانيان عقيده و بيان و تمامی زندانيان حوادث اخير هستيم) نگاران

تمامی احکام . اعتراض و آزادی بيان جزو حقوق ابتدايی و مسلم مردم است
اجتماعی و کارگری لغو و تعقيب قضايی  -قضايی صادره برای فعالين سياسی

 .عليه آنان متوقف بايد گردد
 
آزادی تشکل های مستقل طبقاتی، آزادی انجمن ها، تحزب، اعتراض و  -2

ما . اعتصاب و آزادی مطبوعات و آزادی بيان و انديشه، حق مسلم انسانی ماست
 . برای کسب اين حقوق و مطالبات دست از مبارزه برنخواهيم داشت
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اخراج و بيکارسازی کارگران به هر بهانه ای بايد متوقف گردد و تمامی  -۴
کسانی که بيکار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند و آماده به کار هستند بايد تا 
زمان اشتغال به کار از بيمه بيکاری متناسب با يک زندگی انسانی برخوردار 

 شوند، 
 
ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفيد امضاء، تامين امنيت شغلی  -۵

کارگران و تمامی مزد بگيران، رعايت باالترين استانداردهای بهداشت و ايمنی 
 کار و بر چيده شدن تمامی نهادهای دست ساز دولتی از محيط های کار هستيم، 

 
ما خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط ابراهيم مددی،  -۶

منصور اسالو، علی نجاتی و کليه فعالين کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی و 
 اعتراضی از زندان و توقف پيگردهای قضايی عليه آنان هستيم، 

 
ما ضمن محکوم کردن هرگونه تعرض به اعتراضات کارگری و اعتراضات  -٧

مردمی، اعتراض به هرگونه بی حقوقی و ابراز عقيده را حق مسلم و خدشه 
 ناپذير کارگران و عموم مردم می دانيم، 

 
ما خواهان لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری  -٨

کامل و بی قيد و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی 
 اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی و خانوادگی هستيم، 

 
ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از يک زندگی مرفه و بدون  -٩

دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت مستمری بازنشستگان و 
 بهره مندی آنان از تامين اجتماعی و خدمات درمانی هستيم، 

 
کار کودکان بايد محو گردد و تمامی کودکان بايد جدای از موقعيت اقتصادی  -١٠

ژادی و مذهبی از   و اجتماعی والدين، نوع جنسيت و وابستگی های ملی و ن
 امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی يکسان و رايگانی برخوردار شوند، 

 
ما بدينوسيله پشتيبانی خود را از تمامی جنبش های اجتماعی آزادی خواهانه  -١١

اعالم می داريم و دستگيری، محاکمه و به زندان افکندن فعالين اين جنبش ها را 
 محکوم می کنيم، " قويا
 
ما ضمن اعالم حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان، پرستاران و ساير اقشار  -١٢

زحمتکش جامعه، خود را متحد آنها می دانيم و خواهان تحقق فوری مطالبات 
 آنان هستيم، 

 
ما بخشی از کارگران جهان هستيم و اخراج و تحميل هرگونه تبعيض بر  -١٣

 کارگران مهاجر افغانی و ساير مليت ها را به هر بهانه ای محکوم می کنيم، 
 
ما ضمن قدردانی از تمامی حمايت های بين المللی از مبارزات کارگران در  -١۴

ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های کارگران در سراسر جهان 
خود را متحد آنان می دانيم و بيش از هر زمان ديگری بر همبستگی بين المللی 

 کارگران برای رهايی از مشقات نظام سرمايه داری تاکيد می کنيم، 
 
اول ماه مه بايد تعطيل رسمی اعالم گردد و در تقويم رسمی کشور گنجانده  -١۵

 . شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز ملغی گردد
 زنده باد اول ماه مه 

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
  ٢٠١٠مه  ١
  ١٣٨٩ارديبهشت١١

 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
 سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 هيئت بازگشائی سنديکای فلز کار و مکانيک 

 هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش 
 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه 

 کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری 
 کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری 

 انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بيکار سقز 
 شورای زنان 

 قطعنامه مشترك روز جهاني كارگر 
  )تشكل هاي كارگري ايران(

 
 
 
 
 
 
 

 
 

اول ماه مه روز همبستگی بين المللی طبقه کارگر و روز اعتراض جهانی 
در اين روز ميليونها کارگر در . کارگران به فقر و فالکت و نابرابری است

سراسر جهان دست از کار می کشند، خيابانها را به تسخير خود در می آورند و 
با اعالم خشم و انزجار از مصائب بی شماری که نظام سرمايه داری بر بشريت 

تحميل کرده است، رهائی از ستم و استثمار و بر پائی دنيائی بهتر را فرياد 
 . ميزنند

طنين اعتراض به مشقات نظام سرمايه داری و برابری خواهی کارگران در 
اقصی نقاط جهان در حالی در روز اول ماه مه پهنه گيتی را در برميگيرد که 
عالوه بر ممنوعيت برگزاری مراسم اين روز در ايران، هم اکنون بسياری از 

يا به زندان محکوم شده اند و  ٨٨کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه سال 
يا در معرض صدور احکام سنگين قضائی قرار دارند و دهها تن از فعالين و 

رهبران کارگری به جرم برپائی تشکلهای کارگری و دفاع از حقوق انسانی شان 
 . در زندانها بسر ميبرند

تحميل چنين ابعاد وحشتناکی از بی حقوقی اجتماعی بر کارگران ايران در 
شرايطی است که سيستم سرمايه داری ايران پس از گذشت سه دهه از انقالب 

، دستمزد کارگران را به يک چهارم مبلغ زير خط فقر تقليل داده و با ۵٧بهمن 
عدم پرداخت بموقع اين دستمزدها و اخراج و بيکار سازی توده های عظيمی از 
کارگران و رواج قراردادهای موقت و سفيد امضا شرايط به غايت جهنمی را بر 

ميليون ها خانواده کارگری تحميل کرده است و امروزه برای تضمين بيش از 
پيش سود آوری سرمايه با به تعطيلی کشاندن کارخانه ها و طرح قطع يارانه ها 

در صدد است تا آخرين لقمه ها برای زنده ماندن ميليونها خانواده کارگری را از 
 . سفره آنان به جيب صاحبان سرمايه سرازير کند

و سالهای اخير نشان  ۵٧اما همانگونه که ما کارگران ايران در انقالب بهمن 
داديم تاب تحمل اينهمه فالکت و بی حقوقی را نخواهيم آورد و عليرغم زندان و 
سرکوب، پيشاپيش عموم مردم ايران در مقابل لگد مال شدن بديهی ترين حقوق 

انسانی خود ايستادگی خواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حيات و 
ما توليد کنندگان اصلی تمامی ثروتها و تعمات . هستی ما را به تباهی بکشانند

موجود در جامعه هستيم و داشتن يک زندگی انسانی مطابق با باالترين 
استانداردهای زندگی بشر امروز را حق مسلم خود و عموم توده های مردم ايران 

 . ميدانيم
در اين راستا ما ضمن اعتراض به وضعيت موجود که از روز جهانی کارگر 

سال گذشته به اين سو کارگران و عموم توده های مردم ايران را بيش از پيش در 
معرض سرکوب و تحميل بی حقوقی قرار داده است بر تحقق مطالبات زير پای 

 : می فشاريم و خواهان تحقق فوری و بی قيد شرط همه آنها هستيم
 
برپايی تشکل های مستقل از دولت و کارفرما، اعتصاب، اعتراض،  -١

راهپيمائی، تجمع و آزادی بيان حق مسلم ما است و اين خواسته ها بايد بدون قيد 
و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعی کارگران و عموم مردم ايران به 

 رسميت شناخته شوند، 
 
هزار  ٣٠٣و حداقل دستمزد ) هدفمند کردن يارانه ها(ما طرح قطع يارانه ها  -٢

تومانی را تحميل مرگ تدريجی بر ميليون ها خانواده کارگری ميدانيم و خواهان 
توقف فوری طرح قطع يارانه ها و افزايش حداقل دستمزدها به يک ميليون تومان 

 هستيم، 
 
و بی هيچ عذر و بهانه ای پرداخت " دستمزدهای معوقه کارگران بايد فورا -٣

شود و عدم پرداخت آن بايستی به مثابه يک جرم قابل تعقيب قضائی تلقی گردد و 
 خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت شود، 
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آگاهانه و  –چه فکری و چه يدی  –چنانچه اقشار و اصناف مختلف کارگری 
متحدانه تشکل های مستقل طبقاتی خود را ايجاد کنند و در پيوند و هماهنگی با 

برای کسب مطالبات دموکراتيک، آزادی  -و در سطح جهان  –يکديگر در جامعه 
خواهانه و مطالبات اقتصادی و سياسی خود با يکديگر متحد شوند، اساس 

مناسبات استثمارگرانه ی سرمايه داری متالشی خواهد شد؛ و از سوی ديگر 
اکثريت افراد جامعه ،همزمان با رسيدن به خواسته ها و حقوق اقتصادی و سياسی 

 .شده اند -حاکميت اکثريت  –خود موفق به ايجاد دموکراسی راستين 
روز جهانی کارگر، و درس هايی که طبقه کارگر با خون خود به يادگار ! آری

 .گذاشته است، يگانه راه نجات جامعه را به ما نشان می دهد
نابرابری، فقر و ستمگری بايد به قدرت گيری   اعتراضات مردمی عليه سرکوب،

تنها با ايجاد تشکل های مستقل طبقاتی است که حاصل . خود مردم منتهی شود
رنج ها و مبارزات مردمی منجر به قدرت گيری جناحی ديگر با رنگ و لعابی 

تنها ضامن ايجاد و تثبيت دموکراسی و آزادی، . ديگر از سرمايه داری نمی شود
قدرت و عرض اندام تشکل های مستقل در اصناف و اقشار مختلف است، قدرتی 

سراسری، متحدانه و سيالب وار که هرگونه دست اندازی و تجاوز به مطالبات 
 .مردمی را پاسخی درخور دهد

کارگرانِ  کارخانه ها، کارگران خدماتی، مزدبگيران شرکت ها و سازمان ها، 
دانشجويان بايد هرچه زودتر دست به ايجاد تشکل های مستقل  پرستاران، معلمان، 

کاری و عموم مردم اقدام به ايجاد شوراهای محله ای خود بکنند؛ قدرتی که در 
اتحاد اين تشکل هاست تيری است که همزمان دو نشانه را هدف گيری می 

اجازه قدرت  -٢حاکميت استثمارگرانه و ظالمانه حاضر را برمی اندازد و -١:کند
گيری کالهبردارانه حاکميتی ديگر را نمی دهد و بلکه قدرت سازمان يافته ی 

 . مردمی را به عرصه حاکميت اجتماعی مسلط خواهد کرد
روز جهانی کارگر در خود در بردارنده ی تمام اين درس ها و راه حل هاست و 

ساليان سال است که کارگران با بلند کردن پرچم سرخ خود و با جوش و خروشی 
در گستره ی اکثريت مردم کره زمين، معنای بلند اين کليد معما را به بانگ بلند 

 .فرياد می کشند
همزمان شده است با خروش عمومی مردم عليه  ٨٩روز جهانی کارگر در سال 
آبستن بزرگترين اعتراضات و اعتصابات  ٨٩سال . ظلم و سرکوب و ديکتاتوری

طرح هدفمند کردن يارانه (حذف سوبسيد ها . مردمی و کارگری نيز خواهد بود
و درامد . ، حذف حداقل توانايی های اقتصادی و معيشتی اکثريت مردم است)ها

حاصل از حذف يارانه ها، برای تحکيم قلدری ها و نظامی گری های حاکميت و 
بازپرداخت های وام های ننگين بانک جهانی و صندوق بين المللی پول هزينه 

 . خواهد شد
وام هايی که برای سرمايه داران هزينه شده، باعث تقويت قدرت اقتصادی 

نيروهای سرکوبگر نظامی از جمله سپاه و بسيج شده، منجر به افزايش فاصله 
طبقاتی شده، عده قليلی را فربه و فربه تر نموده است و اکنون بازپرداخت آن را 

 !!نيز از جيب مردمی که فقيرترشده اند، انجام می دهند
از هم اکنون نشانه های اعتراضات عملی مردم به اين طرح خانمان برانداز، با 

 .آغاز شده است... نپرداختن هزينه های آب و برق و گاز و
، حداقل دستمزد تعيين شده از سوی شواری عالی کار برای ٨٩از سويی در سال 

هزار تومان در ماه اعالم شده است که اين رقم حدود يک سوم  ٣٠٣کارگران رقم 
شورای عالی کار مرکب ! خط فقر اعالم شده توسط منابع رسمی حکومتی است

، نماينده ی )که دنبال تعيين کمترين مقدار دستمزد هستند(از نماينده ی کارفرمايان 
و ) که حامی سرمايه داران است و خود کارفرمايی عمده محسوب می شود(دولت 

که نهادی ضد کارگری و دست ساخته (نماينده خانه کارگر و شورای اسالمی کار 
در اين شورا حتا اگر به جای شورای اسالمی کار . می باشد) ی حکومت است

نماينده ی مستقل کارگری شرکت کند در برابر دو رای از دولت و کارفرما بازنده 
کارگر حتا فرصتی برای قيمت ) سه جانبه گرايی(در واقع در اين سيستم . است

در حالی که !!! ندارد) يعنی نيروی کارش(گذاشتن بر کااليی که ميفروشد 
 .دستمزد بايد توسط تشکل های مستقل کارگری اعالم گردد

نيز دعوت " کار مضاعف"در اين شرايط مردم و کارگران به جان امده را به 
کارگرانی که ديگر نایِ  کار کردن در ساعات متمادی و کارهای اضافه ! ميکنند

بر شغل خود را ندارند و با اينهمه کار و زحمت از پس خرج بخور و نمير 
 .خانواده شان بر نمی ايند

در اقدامی ديگر برای حمله به حداقل آزادی های مردم، و برای ايجاد رعب و 
بر روح و " امنيت اجتماعی"وحشت و تسلط روانی بر جامعه با طرح به اصطاح 

در حالی که ما باور داريم آزادی پوشش و روابط ! روان مردم خراش ميزنند
 .انسان ها در جامعه از جمله اصول اوليه و حداقلی زندگی انسانی است

بهترين و کاملترين عکس العمل اساسی و هميشگی به اينگونه دست اندازی ها و 
 تجاوزات به جان و مال و اندک نان موجود در سفره مردم، اعتراض های 

 روز جهاني كارگر، حلقه مفقوده ي مبارزات 
 شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ٢بيانيه شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 !کارگران و مردم مبارز و آزاديخواه 

از دورجديد اعتراضات مردم ايران عليه ستمگری، نابرابری، ديکتاتوری، 
سرکوب، فقر، فساد، جهل، کشتار، حبس، تبعيد و اقدامات ضد انسانی حاکميت 

مبارزاتی که بهانه ی . سرمايه داری در ايران، حدود يازده ماه می گذرد
آغازگاه زمانی آن بود ولی ريشه در عمر حاکميت   اعتراض به نتايج انتخابات،

حاکميتی که از ابتدای فرمانفرمايی خود با سرکوب آزادی . موجود ايران داشت
سياسی عموم مردم و کارگران و نيروهای کارگری و  -ها و مطالبات اقتصادی

سوسياليست و ساير نيروهای مبارز آغاز کرد و بر بنياد اين سرکوب ها به 
غارت حاصل دسترنج مردم و کسب سود و به بند کشيدن آزادی های بدست آمده 

 .پرداخت ۵٧از مبارزات منتهی به قيام 
اعتراض به نتايج انتخابات به زودی در ميان بسياری از معترضين تبديل به نفی 
کليت نظام و پيدايش زمينه ای برای نقد و بازنگری و دقت در هردو جناح درون 

بسياری به درستی و به سرعت در فضای ايجاد شده عليه . حکومت شد
ديکتاتوری، حکومت دينی، فقر و نابرابری و شرايط غيرانسانی تحميل شده بر 

ساختار "اصالح طلبان حکومتی، سراسيمه اين اقدامات را . مردم شعار دادند
" امام"خواندند و خواستار بازگشت به قانون اساسی و انديشه های " شکنانه
اما واقعيت اين است که منافع و مطالبات اکثريت مردم از خواسته ها و . شدند

موجوديت اصالح طلبان و نيز رقيب آنان در جناح اصولگرا، جداست و حتی در 
 . مقابل آن قرار دارد

درس های اتفاقاتِ  نه تنها يک ساله ی اخير بلکه سی سال حاکميت جمهوری 
، بايد برای هميشه به ما بياموزد که مطالبات اقتصادی ۵٧اسالمی و تجارب قيام 

چه ازنوع  –سياسی ما با توهم به اين يا آن جناح سرمايه داری  –اجتماعی  –
اسالمی و برآمده از حوزه های علميه و چه بيرون آمده از مکاتب اقتصادی 

 .بدست نمی آيد –نوليبرالی آمريکا و غرب 
ما نمی توانيم و نبايد چشم به فرود هيچ هواپيمايی و فرود اختاپوس گونه ی هيچ 

نگاه ما بايد به سازماندهی . رهبری با هر لباس و شعار و فريب و ادعايی باشيم
اجتماعی  –سياسی –از پايين و توسط خود مردم و بر اساس مطابات اقتصادی 

اين است درس بزرگی که بايد از تجارب گذشته و حالمان پيش . خود مان باشد
 !روی خود قرار دهيم

 . روز جهانی کارگر و پيام نهفته درآن کليد حل معمای ماست
،  –مزد بگيران و حقوق بگيران و فروشندگان نيروی کار   اکثريت مردم جامعه،

 -چه با کار فکری و چه کار بدنی و يدی  -هستند و هم اينان هستند که  -کارگران
کدام دموکراسی عالی . توليد کنندگان تمامی ثروت های مادی و معنوی جامعه اند

و کامل تر از اين خواهد بود که اکثريتی که همه نعمات مادی و معنوی را توليد 
 می کنند، قدرت راهبری جامعه را در دست داشته باشند؟

بدون . سرمايه ی سرمايه داران از دل هيچ غارِ  معجزه ای بيرون نزده است
نيروی کار، هيچ سرمايه ای به سرمايه افزوده نمی شود و حيات و هستی جامعه 

چه اسالمی و چه ليبرالی و چه  –در سرمايه داری و دولت های سرمايه داری 
اقتصادی مسلط بر جامعه را  -در اين است که بتوانند اين نظام سياسی -پادشاهی

. با چنگ و دندان حفظ کند تا مبادا، بنياد اين مناسبات استثمارگرانه در هم بريزد
کارکرد تمام نيروهای پليسی وامنيتی وقضايی و جنگ افروزی ها، همه و همه 
برای حفظ نظام سرمايه داری وبهره کشی حاصل از ان و جلوگيری از اتحاد و 

 . سازمان يابی طبقه کارگر است
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 :زمان و مکان برنامه 
با لحاظ کردن امکانات  ٨٩شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال  

زمانی و مکانی مختلف ،ضمن دعوت از ديگر افراد و گروه هايی که زمان ها و 
مکان های احتمالی ديگری را برای مراسم اين روز پيشنهاد کرده بودند ، اعالم 

ميکند ما کارگران ،مستقل از هرگونه مطالبات و برنامه هايی که هر گروه يا 
سياسی اعالم نموده است ،با طرح مطالبات و شعارهای مستقل  -گرايش فکری

،برای روز شنبه يازده ارديبهشت )از جمله مطالباتِ هشت گانه ی فوق (خود 
مراسم : ،بدين ترتيب گرد هم خواهيم امد و مطالبات خود را فرياد خواهيم زد 

خيابان آزادی، مقابل وزارت  –عصر  ۵ساعت  –تهران : روز جهانی کارگر
عبور از مسير خيابان های خوش (کار و سپس راهپيمايی به سمت ميدان انقالب 

و در شهرستان ها در ) ميدان انقالب  –،رودکی، نواب،اسکندری ،جمالزاده 
مقابل ادارات کار يا مکان های منتخب خود کارگران و در ساعاتی که اعالم 

             .مينمايند
 

  :بيانيه ی مشترک سنديکاها و تشکل های کارگری
 روز جهاني همدردي با كارگران آسيب ديده در محيط كار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
 ٢٨سنديکاها و تشکل های کارگری در ايران، بيانيه ی مشترکی به مناسبت 

 . آوريل، روز جهانی همدردی با کارگران آسيب ديده منتشر کرده اند
اين بيانيه به امضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، 

سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت 
بازگشائی سنديکای فلز کار و مکانيک، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران 
نقاش، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کميته پيگيری ايجاد 

تشکلهای آزاد کارگری، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری، 
 : انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بيکار سقز و شورای زنان رسيده است

 
آوريل برابر با هشتم ارديبهشت ماه روز جهانی همدردی با کارگران آسيب  ٢٨

امسال نيز سازمانهای کارگری همانند ديگر سالها در بيش از صد . ديده است
کشور در سراسر جهان با برپايی مراسم های همدردی با کارگران کشته شده و 

آسيب ديده در محيط کار، خواهان بهتر شدن قوانين ايمنی کار و مجازات صاحب 
کارانی خواهند شد که مسبب مرگ و يا نقص عضو کارگران در محيط کار شده 

 . اند
کارگران در اين روز در سراسر دنيا به ياد همکاران قربانی خود، کارزار 

های کارگران قربانی را به راه  داشت و همدردی با خانواده همبستگی و گرامی
ها  های آموزشی و اعتراضی گوناگونی را عليه سياست خواهند انداخت و برنامه

شود سازمان خواهند  ها کارگر در سال می و قوانينی که باعث قربانی شدن ميليون
 . داد

کارگران ايران در شرايطی اين روز را گرامی ميدارند که وضعيت ايمنی در 
راننده ای . محيط های کار در بدترين شرايط در طی چند دهه گذشته قرار دارد

که در پشت فرمان اتوبوس در هوای بسيار آلوده کار ميکند، کارگران معادن، 
پااليشگاه، پتروشيمی، ماشين سازی، معلمی که تدريس ميکند تا کارگر 

کشاورزی و همه و همه از اين قاعده متثنی نيستند و زنان و کودکان کارگر جدا 
شوند،  آور قربانی حوادث شغلی می از اين که به دليل انجام کارهای سخت و زيان

همچنين قربانی آزار و اذيت جنسی برخی کارفرمايان و همکاران مرد خود نيز 
 . گردند می

سازمان يافته از طريق تشکل های خود ساخته ی مردمی و کارگری امکان پذير 
مدت هاست که در  -و در مقطع ساليان اخير –در ميان جنبش کارگری . است

. ميان کارگران اين اقدامات برای ايجاد تشکل های مستقل طبقاتی آغاز شده است
از همين روست که حاکميت سرمايه داری اسالمی ايران، فعالين کارگری و 

کارگران . تشکل های کارگری مستقل را مورد تهاجم و سرکوب قرار داده است
ابراهيم مددی، منصور ) در سقز(زندانی بسياری از جمله محمود صالحی 

و ديگر همکارانشان، علی نجاتی و ) از سنديکای کارگران شرکت واحد(اصانلو 
، فعالين کارگری بسيار )در سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه(ديگر همکارانش 

همه و همه در اين سالها مورد خشم ... و فعالين کارگری در صنف معلمان و
اما اين جنبش را سر . حاکميت کارگر ستيِز سرمايه داری اسالمی قرار گرفته اند

 .باز ايستادن نيست
شنبه، يازده ( ٨٩از همين رو و بنا به داليل ذکرشده در روز جهانی کارگر سال 

ژه مطالبات  مهمترين خواسته ها و مطالبات عمومی مردم و به وي  ،)ارديبهشت
که خالصه ی مطالبات و از عمده ترين خواسته های کارگری (کارگریِ  زير

، در شعارها و خواسته های ما و در همه جا مطرح خواهد شد و تالش )ميباشند
ما کارگران بر اين خواهد بود که نه تنها در مراسم های اين روز، بلکه پس از آن 

و در هر جا و هر زمان و بيش از پيش برای تحقق اين خواسته ها، دست به 
 .مبارزات خستگی ناپذير بزنيم

اعم از (ما خواستار آزادی فوری و بدون قيد وشرط تمامی زندانيان سياسی  -١
زندانيان کارگری و معلمان، دانشجويان، زنان فعالين حقوق کودک، روزنامه 

. و تمامی زندانيان عقيده و بيان و تمامی زندانيان حوادث اخير هستيم) نگاران
تمامی احکام . اعتراض و آزادی بيان جزو حقوق ابتدايی و مسلم مردم است

اجتماعی و کارگری لغو و تعقيب قضايی  -قضايی صادره برای فعالين سياسی
 .عليه آنان متوقف بايد گردد

آزادی تشکل های مستقل طبقاتی، آزادی انجمن ها، تحزب، اعتراض و  -٢
ما . اعتصاب و آزادی مطبوعات و آزادی بيان و انديشه، حق مسلم انسانی ماست

 . برای کسب اين حقوق و مطالبات دست از مبارزه برنخواهيم داشت
هزارتومان اعالم شده توسط شورای عالی کار،  ٣٠٣تعيين حداقل دستمزد  -٣

 ٩٠٠درحاليکه خط فقر اعالم شده توسط برخی نهاد های رسمی حاکميت 
هزارتومان است، نشان از عطش بی پايان نظام سرمايه داری به استثمار هرچه 

ما خواهان اعالم . بيشتر کارگران و مزد بگيران و کسب سود هرچه بيشتر است
حداقل دستمزد توسط نمايندگان مستقل کارگری و تشکل های مستقل آنان و 

 .براساس حداقل های يک زندگی شرافتمندانه و انسانی هستيم
ما درمقابل طرح ضد انسانی، سود محورانه و وحشيانه ی حذف سوبسيدها  -۴
که چيزی جز خوش خدمتی به منافع سرمايه داری ) هدفمند کردن يارانه ها(

داخلی و جهانی نيست، دست از هرگونه اعتراض و اعتصاب برنخواهيم داشت و 
عموم مردم را دعوت به اعتراضات گسترده عليه هر درجه از اعمال اين اقدام 

 .ضد مردمی می نماييم
ما ضمن تأکيد بر لزوم تأمين تمامی بازنشستگان برای داشتن يک زندگی  -۵

انسانی وشرافتمندانه، خواهان برچيده شدن قوانين بردگی مدرن و روش های آن 
 .از جمله قراردادهای سفيد امضا و قراردادهای موقت هستيم

ما خواهان برخورداری تمامی افراد جامعه از آموزش، بهداشت و خدمات  -۶
 .عمومی رايگان هستيم

ما جنبش های اجتماعی ديگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق کودک و    -٧
جنبش دانشجويی را متحد خود می دانيم و هرگونه تعرض به آنان را تعرض به 

 جنبش کارگری و
 .تجاوز به کرامت انسانیِ اکثريت افراد اجتماع می دانيم

خود  ما ضمن حمايت از کارگران مهاجر در ايران از جمله مهاجرين افغان،    -٨
را در صف مبارزه جهانی طبقه کارگرمی بينيم و از مطالبات و خواسته های 

 .تمامی کارگران  جهان حمايت می کنيم
 

تعطيلی رسمی اعالم شود و   همچنين ما خواستار آن هستيم که روز اول ماه مه،
 .هرگونه ممنوعيت اجرای مراسم در اين روز ملغی گردد

 
 زنده باد همبستگی جهانی طبقه ی کارگر

)١may١٣٨٩@gmail.com( 
  ٨٩سال –شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر 
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 موسوي به كارگران و معلمان كشورميرحسين  پيام 
 
 
 
 
 
 

 : کلمه
 ١٢ارديبهشت روز جهانی کارگر و  ١١مهندس ميرحسين موسوی به مناسبت 

 . ارديبهشت روز معلم پيام ويدئويی منتشر کرد
 : به گزارش کلمه متن اين پيام به شرح زير است

 
 با سالم به همه کارگران و معلمان کشور 

در آستانه اين . من روز معلم و روز کارگر را به شما عزيزان تبريک می گويم
فعاليت ها و جهت گيری های قشر کارگر و قشر . دو روز بسيار مهم هستيم

آنها توليد کنندگان ثروت و . معلم جزو مهمترين مولفه های اقتدار ملی ما هست
توليدکنندگان علم و فضيلت و اخالق در کشور هستند و بدون فعاليت آنها امکان 
نيل به ارزشهای بنيادی در يک نظام نيست و بعد از به وجود آمدن دولت ملتها 
نقش اين قشر اهميت فراوانی در همه کشورها پيدا کرده و برای همين توجه به 
سرنوشت، جهت گيری، مشکالت و مسائل آنها بسيار مهم است و برای همين 

 . همه کشورها سعی می کنند به سرنوشت اين دو قشر اهميت ويژه ای دهند
روز گارگر که در سراسر دنيا و کشور ما برگزار می شود نشانه توجه به 

از اول انقالب هم رسم بر اين شد که اهميت داده شود و . نيروی کار است
همينطور روز معلم که ارزشش از روز کارگر کمتر نيست و بنده می خواهم 
دراين پيام مختصر خطاب به شما مسائل مشترکی را که برای اين سرنوشت 

 . اين دو قشر و برای همه مردم ما مهم است خدمتتان عرض کنم
حقيقت اين است که ما در شرايطی قرار داريم که کشور دارای بحران و 

مشکالت افتصادی، سياسی و اجتماعی وسيعی است و تک تک اين بحران ها 
 . در سرنوشت و گذران زندگی اين دو قشر منعکس شده و اثرات زيادی دارد

تورم، پايين آمدن نرخ سرمايه گذاری . ما وضعيت اقتصادی کشور را می بينيم
ها، فساد، رواج دروغ و سو مديريت، حقوق معوقه کارگران و بيکاری 

روزافزون آنها، تعطيلی روزافزون کارخانه ها يا با ظرفيت پايين کار کردن 
کارخانه ها در حالی که بازارهای ملی ما پر از کاالهای خارجی شده و در 

حقيقت ما تمام بازار داخلی خودمان را به بيگانه واگذار کرديم و همه می دانيم 
که اين مساله تا چه اندازه در سرنوشت ملت ما، استقالل و آزادی ما و همچنين 

 . در سرنوشت کارگران ما اثر می گذارد
محدود کردن دهان ها و بستن . از سوی ديگر محدود کردن رسانه ها را داريم

پر کردن زندانها را داريم و محدود کردن تشکل های صنفی . دهان ها را داريم
. و سياسی را داريم که آن هم در سرنوشت کارگران و معلمان ما اثر می گذارد

گرچه می (به همين علت روشن است که امسال کارگران و معلمان پی ببرند 
مسائل و مشکالتی که در زندگی روزمره لمس و درک می کنند ) دانم می دانند

 . با مسائل عمده کشور در ارتباط است و اين ارتباط گسترده و سنگين است
خواست يک کارگر و يک معلم اگر با زبان حال گفته شود، خواست طبيعی اين 

آنها می . دو قشر خواست های بسيار اساسی و بنيادی برای کل کشور است
عدم توسعه کشور دودش به چشم همه ملت می . خواهند کشور توسعه پيدا کند

از آن جمله به چشم کارگران چه در بخش صنعتی و چه خدماتی و . رود
 . روستايی يا هر جای ديگر و همينطور معلمان ما

آنها آزادی می خواهند چرا که آزادی باعث می شود تشکلهای صنفی و سياسی 
خودشان را تشکيل دهند و فعاليت سياسی کنند و راهی برای گشايش امور خود 

چه عدالت در سطح معيشتی و . آنها دنبال عدالت هستند. و ملت پيدا کنند
باعث می شود آنها بهتر . اقتصادی و چه در سطح توزيع منزلت های اجتماعی

بتوانند خدمت کنند و ثروت ايجاد کنند و بهتر می توانند از اقتصاد کشور با 
فعاليت خود در صنعت و بازار و از استقالل کشور دفاع کنند و همچنين در 

توزيع منزلت آنها موقعيتی پيدا می کنند که از ايده های مترقی و پيشروانه در 
 . سطح کشور دفاع کنند

 
وجود ميليونها کارگر بيکار، تحميل قرار دادهای موقت بر کارگران، نبود امنيت 

شغلی و بختک اخراج سازی و تعطيلی يکی پس از ديگری شرکت ها و 
کارخانجات آنچنان سايه شوم خود را بر سر کارگران انداحته است که امروزه 
پيدا کردن شغل، حفظ آن و تالش برای بدست آوردن لقمه نانی به اولويت اول 

زيست کارگران در ايران تبديل شده است، بطوريکه در اين ميان مطالبات 
مربوط به بهداشت و ايمنی کار در رده فراموش شده ترين و آخرين مطالبات 

 . کارگران ايران قرار گرفته است
افزون بر غيرايمنی بودن محيط کار که ساالنه هزاران کارگر در ايران را 

های گوناگون انتظامی و امنيتی و  قربانی خود ميکند از ديگر سو وجود دستگاه
های کار، امنيت روحی و روانی کارگران ايران  حراستی و اطالعاتی در محيط

خواهد  تحت چنين شرايطی کارگری که می   .را پيوسته به مخاطره انداخته است
برد مطالبات خود و بهبود شرايط کار و ايمنی اش قدمی بردارد  برای پيش

بالفاصله مورد تهديد، بازجويی و ضرب و شتم نيروهای حراست و انتظامی و 
امنيتی قرار ميگيرد و کم نيستند کارگرانی که در طول سالهای گذشته و هم 

های  ها شده اند و آسيب ی زندان اکنون به دليل طرح مطالبات خود اخراج و روانه
 . روحی و روانی غير قابل جبرانی بر آنان و خانواده هايشان وارد آمده است

و روند رو به افزايش حوادث ناشی از نبود اطالعات و   دهنده آمارهای تکان
دهد که اساسا  های گذشته نشان می آموزش ايمنی در محيط کار در طی سال

صيانت و حفاظت از جان کارگران و زحمتکشان و پاسخگويی به مطالبات 
عادالنه آنان و بهبود شرايط کار در دستور کار سيستم موجود قرار ندارد و روند 

جويی و پيشگيری برای کاهش حوادث شغلی برای مجموعه سيستم مديريت  چاره
 . گذار از ذره ای اهميت برخوردار نيست و قانون

در اين ميان محروميت کارگران ايران از تشکلهای مستقل خود، يکی از حلقه 
های اصلی مجموعه عواملی است که امروزه کارگران ايران را در چنين 
. موقعيت آسيب پذيری در رابطه با وجود ايمنی در محيط کار قرار داده است

وجود تشکلهای مستقل کارگری و آموزش در محيط کار يکی از حياتی ترين 
ابزارها جهت بهبود شرايط کار و کاهش حوادث شغلی است که از ديگر سو 
 . ميتواند باعث تغييراتی بنيادی در وضعيت کنونی طبقه کارگر ايران بشود

آوريل روز جهانی همدردی با کارگران  ٢٨ما همراه و همگام با کارگران جهان 
آسيب ديده و روز اعتراض به نبود ايمنی در محيط کار را گرامی ميداريم و با 
اعتراض به شرايط وخيم نبود ايمنی در محيطهای کار ضمن اعالم همدردی با 

عموم کارگران آسيب ديده و خانواده هايشان در ايران و سراسر جهان، خواهان 
بکار گيری باالترين استانداردهای ايمنی در محيط کار هستيم و سيستم موجود را 

 . مسئول بالواسطه قربانيان حوادث ناشی از کار ميدانيم
 

 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
 سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 هيئت بازگشائی سنديکای فلز کار و مکانيک 

 هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش 
 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه 

 کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری 
 کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری 

 انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بيکار سقز 
 شورای زنان 
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ما از مردم امضا گرفتيم و . از اين ميثاق يک نوع خيانت در اعتماد مردم است
اگر قسمت هايی از آن را . امضا داديم که اين قانون را بدون اجتهاد اجرا کنيم

ولی . قانون اساسی که وحی منزل نيست. ناکارآمد می دانيم بايد آنرا اصالح کنيم
بايد باز هم از راه قانون اساسی اقدام کنيم و حقوق مردم که فراموش شده ترين 

قسمت قانون اساسی است را بايد رعايت کنيم که مشکالت يکی يکی حل شود و 
در آن موقعيت جايگاه معلمان و کارگران ما آنچنان که شايسته است در نظام 

 . حکومتی ما و جامعه ما انشاهللا احيا خواهد شد
 

 .موفق باشيد و اين دوروز هم برشما و هم بر همه ملت ايران مبارک باشد
 
 

 ادامه اخراج كارگران
 

  :کلمه
کارگران شرکت کشتی سازی وصنايع فراساحل بندرعباس به نبود امنيت شغلی 

 .و تصميم مسئوالن برای اخراج آنها از شرکت اعتراض کردند
کارگر در  ٣٠٠يکی از مسئوالن محلی استان هرمزگان با تاييد تجمع حدود 

مقابل ساختمان مديريت شرکت کشتی سازی وصنايع فراساحل بندرعباس به 
نفر از کارگران را اخراج و  ٣٠مسئوالن اين شرکت تاکنون  :آخرين نيوز گفت

اين شرکت .از چند روز پيش کـارت حضور و غيـاب آنها را غيرفعال کردند 
 . نفر آنان بومی بودند ١۶کارگر را اخراج کـرد که  ١٨روز پيش هم  ١۵

به گفته وی مسئوالن شرکت قصد دارند نيمی از نيروهای اين شرکت را تعديل 
 . کنند و از کارگران می خواهند که پس از اخراج با پيمانکاران قرارداد ببندند

مسئوالن اين شرکت بـه ازای هر کارگر ماهانه يک ميليون تومان به پيمانکاران 
 ٣۵٠هزار تومان از اين مبلغ،  ۶۵٠پـرداخت می کنند و پيمانکاران نيز با کسر 
 .هـزار تومان بـه هـر کارگر حقوق می دهند

فروند کشتی  ۵اين درحالی است که کـارگران اين شرکت می گويند ساخت 
يکی از مقامات .دراين شرکت آغاز شده و علتی برای تعديل نيرو وجود ندارد 

ارشد استان هرمزگان هم هفته گذشته در نشستی به موضوع اخراج کارگران 
 .يکی ازشرکتها اشاره و اعالم کرده بود اين شرکت حق تعديل نيرو ندارد

کارگران معترض قرار است امروز پنجشنبه مقـابل استانداری هرمزگان تحصن 
در اجتماع کارگران شرکت کشتی سازی بندرعباس در مقابل دفتر شرکت .کنند

 .هيچ يک از مسئوالن برای پاسخ گويی در جمع آنان حاضر نشده بودند
 

يادمان باشد که در مجلس اول اکثر نمايندگان . اول انقالب با اين ايده شروع شد
شريعتی را . شهيد رجايی و شهيد باهنر و شهيد مطهری معلم بودند. معلم بودند

معلمی به گونه ای بود که باعث می شد فرد . معلم می دانستيم و معلم هم هست
اضافه کنم که اگر اين منزلت از نظر سياسی تنزل . مورد اعتماد ملت قرار گيرد

وقتی ما به گروه های مرجع رجوع . پيدا کرده از نظر ملت تنزل پيدا نکرده است
کنيم می بينيم که معلمان و کارگران هنوز در رده های باالی گروه های مرجع 

قرار می گيرند و هنوز مورد اعتماد ملت هستند ولی در کشور اتفاقی افتاده که اين 
اين منزلتی که اول انقالب بود اجازه می . منزلت آنچنان که اول انقالب بود نيست

داد که معلمان فضای نورانی و عميقی را در کشور ايجاد کرده و يک نسل 
برعکس هم . سرافراز را تربيت کنند و خود و کارگران در جبهه ها فراوان بودند

اکنون می بينيم برخی از معلمان و کارگران در زندان هستند و در آستانه اين 
 . دوروز خيلی تلخ است که خواهيم در اين مورد صحبت کنيم

طبيعی است که اگر دقت کنيم در مورد آزادی، عدالت، توسعه و يا پيشرفت کشور 
آنها می دانند که وقتی بحث درآمدهای عظيم . همه به شدت مخالف فساد هستند

نفتی می شود و صدها ميليارد که قرار بود سر سفره مردم آورده شود آورده نمی 
شود و در عوض خبرها يی مبنی بر فساد، ناپختگی و نارسايی در امور اقتصادی 
کشور می شنوند و می دانند که اين به ضرر آنها و منافع آنهاست و به ضرر منافع 

به طور طبيعی و به صورت . ملی و به ضرر امنيت ملی و آتيه کشور است
آگاهانه و به صورت زبان حال به نفع معلمان و کارگران هست که سياسيت های 

اينقدر بی برنامه پيش . آنقدر ماجراآفرينی نکنيم. خارجی متعادلی داشته باشيم
 . اينقدر با باال و پايين رفتن منافع ملی خود را به خطر نياندازيم. نرويم

. بالفاصله اين اقدامات خالف تدبير، تاثير خود را روی سفره مردم نشون ميدهد
نگاه . عظمت يک کشور در دلبستگی و دلگرمی مردم نسبت به آينده خودشان است

صرفا با اسلحه و نيروی نظامی امنيت يک . و اميدواری که نسبت به آينده دارند
. ما در زمان دفاع مقدس نه ارتش داشتيم و نه سپاه. کشور را نمی شود خفظ کرد
ارتش که در واقع اول انقالب از بين رفت و دوباره . اينها به مرور به وجود آمدند

آن چيزی که باعث مقاومت . خود سپاه و بسيج هم بعدا شکل گرفت. شکل داده شد
ما در آن جنگ هشت ساله شد که يک سانتيمتر کشور خود را تسليم دشمن نکرديم 

دشمن ما اسلحه بيشتری داشت و بيشتر هم . يقينا به دليل اسلحه های زياد ما نبود
کمک در اختيار داشت و تمام خدمات ابزاری دنيا در اختيارش بود ولی ملت ما از 

اين به دليل دلگرمی مردم . جمله اين قشر کارگر و معلم توانست مقاومت کند
ولی وقتی اين اعتماد خدشه دار شود و وقتی بحث فساد . نسبت به آتيه نظام بود

پيش بيايد که پيگيری هم نشود و در مجلس هم برده شود و هيچ خبری هم نشود و 
ناگهان بحث آن فروکش کند و همچنين از اينجا و اونجا اين مسائل شايع بشود 

 . طبيعی است که اين باور و اين دلگرمی را نسبت به نظام از دست بدهيم
شما عزيزان و شما کارگران ومعلمان بدانيد که مسائل شما مسائل همه ملت ماست 

شما اگر شوراهای مستقل صنفی داريد و هر حرکتی که می کنيد با . و جدا نيست
محدوديت و دستگيری ها روبرو می شويد و در فعاليت خود دچار مشکل هستيد و 

سر کالس که می رويد با خوف و رجا می رويد چون نمی دانيد که آيا می توانيد 
با . در برابر دانشجويان و دانش آموزان از حق دفاع کنيد. حرف حق را بزنيد 

سينه برآمده و سری افراشته از حق دفاع کنيد و از سفيدی سفيد و سياهی سياه 
شهادت دهيد و کوتاه نياييد و وقتی در اين زمينه دچار تزلزل و کوتاهی می شويد 

 . طبيعی است که اين مساله مساله ملی است و مساله همه ماست
جنبش سبز راهی که در اين زمينه در پيش می گيرد بر اين اساس است و آن هم 

اينطوری . اينکه مسائل ما در گرو بسته ای از فعاليت ها است که مشکل حل شود
نيست که مثال يکبار اين موضوع را با وعده و وعيد حل کنيم و يک موقع با 

اقتصاد صدقه ای، باال و پائين آوردن حقوق و يا مثال موقع انتخابات که می شود 
اينها مشکالت هيچ کس نه . فعاليتی کنيم و از اين شاخه به اون شاخه بپريم

 . کارگران نه کارفرمايان و نه کارآفرينان مارا حل نمی کند
بنده اعتقاد دارم تنها راه، بازگشت به قانون اساسی است برگشتی که برای تحقق 

. اين کم هزينه ترين راه است. بدون تنازل از قانون اسای راهی پيش پای ما نيست
مشکالت . راهی است که می توانيم مشکالت خودمان را در سطح ملی حل کنيم

بازارهای مسلمانی خودمان را حل کنيم که اينقدر از اجناس بنجل خارجی پر 
برای اينکه در مقابل هجوم . می توانيم از صنعت ملی خودمون دفاع کنيم. نشود

می توانيم از حقوق کارگران دفاع کنيم تا . بازاهارهای خارجی مدفون نشويم
بدون انتخابات آزاد، غير گزينشی، . حقوق معوقه کارمندان روی هم تلمبار نشود

رقابتی و بدون آزادی زندانی ها و تشکل ها و رسانه ها جلوی رويمان راه ديگری 
و به نفع همه . و رفتن به سمت قانون اساسی به نفع همه ملت است. وجود ندارد

اين . کسانی که دل در گرو ملت خود دارند و عظمت ملت خود را می خواهند
 ميثاق ملی ما است و عهدی که مردم و حکمومت با هم بستند و هر نوع برگشت 
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ها و جامعه ميليونی فرهنگيان کشور  روانی اين احکام بر خانواده -اثر روحی 
زدودنی نيست و گذر زمان ايشان را مانند شهيد ابوالحسن خانعلی به 

های ماندگار ملی تبديل خواهد کرد حتی با فرض پخش اعترافات از آنها  اسطوره
ها، افکار عمومی مردم و فرهنگيان چنين اعترافاتی را نخواهند  در رسانه
 .پذيرفت

دهيم که اين اعمال  هايی را انذار می مشفقانه مديران و گردانندگان چنين سياست
کند و نه در شأن نام جمهوری اسالمی  به هيچ روی نه دردی از شما دوا می

. ها داده وخون دلها خورده ايم ی ما برای برپايی و حفظ آن خون است که همه
زند  ای که صدورچنين احکامی به دين، ميهن و انسجام ملی می بديهی است لطمه

. ی بد دفاع کردن جبران ناپذير است از هيچ دشمنی ساخته نيست چرا که لطمه
ی تميز وبدبينی مفرط، دچار  چنين ساده انديشانی به خاطر ضعف تحليل و قوه

توهم توطئه شده و هر منتقدی را خصم پنداشته و خود را حق انگاشته وهر 
 :دانند چرا که استداللی را باطل می

 گر دليل آری خيالش بيش شد/ هايی که خيال انديش شد  ذهن
ی عظيم فرهنگيان کشور به هيچ روی تحمل چنين احکامی  ناگفته پيداست جامعه

را ندارد و شکی نيست که اجرای چنين احکامی جامعه و آموزش وپرورش را 
بيش از پيش ملتهب کرده و روی هرگونه آرامشی را از عرصه فرهنگ خواهد 

 .گرفت
های ايشان،  صدور احکام رنگارنگ و زدن اتهامات واهی به فرهنگيان و تشکل

خواهند با اين اتهامات فرهنگيان ونمايندگان آنها را  روش نخ نمايی است که می
در موضع انفعال قرارداده تا به جای طرح مسائل ومشکالت حوزه آموزش 

وپرورش، در گير پاسخ گويی به اموری بی ربط و بيهوده گردند تااز اين طريق 
نيروهای آنها در دفاع از خويش صرف گردد واز مسير اصلی وهدف اوليه 

 .های صنفی دور شوند تشکل
اميد است عقالی قوم با تدبير و درايت آبی بر آتش التهابات افشانند وبه خواست 
ی  صدها هزار فرهنگی کشور توجه نمايند وبه عنوان حسن نيت در گام اول همه

 .فرهنگيان در بند را آزاد کنند
ها وجفاها در حق فرهنگيان کشور کماکان نااميد  ی اين بی رسمی با وجود همه

نشده و در عين ايستادگی بر حقوق خويش، بخشی از مسائل و مشکالت موجود 
ی آموزش وپرورش را با تصميم گيران کالن کشور در ميان  در حوزه

گذاريم، با اين اميد که با اصالح رويکردها، آموزش وپرورش در مسير  می
 .صحيح خود قرارگيرد

ای کردن  های مکرر و رسانه بديهی است ضمن انتقاد از بزرگ نمايی
موضوعاتی که فعالً  در حد حرف باقی مانده و نقاط ضعف و قوت آن روشن 

نيست، از هر اقدام مثبت وسازنده در جهت حفظ کرامت فرهنگيان وارتقاء 
کنيم و با نگاهی مثبت منتظر اجرايی  منزلت ومعيشت ايشان کامالً  استقبال می

 .مانيم ای شده مسؤوالن ذی ربط می های رسانه شدن برخی وعده
لذا خواسته . خط قرمز هر صنفی نقض حرمت، شأن و منزلت افراد آن است -١

ی فرهنگيان در بند و  اوليه فرهنگيان کشور آزادی سريع وبی قيد وشرط همه
ی احکام اداری و قضايی صادره برای  صدور منع تعقيب قضايی ولغو کليه

ها نشان  فرهنگيان منتقد است، تحقق اين امر ضمن تلطيف فضا و کاستن از تنش
از درايت و حسن نيت مسؤوالن امر و رويکردی انسانی در حوزه آموزش 

 .وپرورش دارد
رفع فضای امنيتی از مدارس و ادارات آموزش وپرورش، تأمين امنيت  -٢

شغلی فرهنگيان و پرهيز از مخبر پروری در فضای مقدس کالس و مدرسه و 
 .اجتناب از پرونده سازی برای فرهنگيان منتقد

اصالح نگاه مسؤوالن و تصميم گيران کالن کشور به آموزش وپرورش به  -٣
 .عنوان يک نهاد زير بنايی نه مصرفی

های جاری وصرف آن در  عدم تخصيص درآمدهای ملی نفت و گاز به هزينه -۴
 .امور زيربنايی مانند آموزش وپرورش وبهداشت

پرهيز از هر گونه رفتار جناحی و خطی و سياست بازی در تأليف کتب  -۵
 .درسی و معيار قراردادن نظر همکاران متخصص

فراهم آوردن امکانات الزم و در حد استاندارد در مدارس دولتی به منظور  -۶
قانون  ٣٠جلوگيری از تنزل جايگاه وافت تحصيلی مدارس دولتی مطابق اصل 

 .اساسی
رفع تبعيض درون و برون سازمانی در خصوص دارندگان مدارک تحصيلی  -٧

 فوق ليسانس و دکترا در آموزش وپرورش
 

و اما سؤاالتی که فرهنگيان کشورتأکيد بر طرح آنها داشته وضرورت پاسخ 
 :طلبد گويی متوليان امر را می

 بيانيه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ايران
 ارديبهشت اعتصاب غذا مي كنند 12معلمان كشور روز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به نشانه اعتراض به احکام غير قانونی اعدام و حبس غير قانونی همکاران، در 
 .ارديبهشت عموم همکاران اعتصاب غذای کامل خواهند نمود ١٢روز 

 
 به نام خداوند جان وخرد

داريم  دوازده ارديبهشت را که در تقويم کشور روز معلم نامگذاری شده گرامی می
و بر روح معلمان شهيد دکتر ابوالحسن خانعلی و استاد مطهری که در چنين 
روزی به شهادت رسيدند و هر دو قربانی خشونت عريانی شدند که هنوز هم 

 .فرستيم برد درود می جامعه ما از آن رنج می
در جهان، معمول است در روزی که به نام معلم نامگذاری شده، معلمان اقدام به 

های خود در حوزه آموزش و  راهپيمايی، گردهمايی، طرح نقد و نظر و انديشه
 .کنند پرورش و بيان مسائل و مشکالت و تنگناهای شغلی خود می

در ايران فرصت چنين اقداماتی در قانون به افراد داده شده است ولی در عمل هر 
معلمی که بر اساس حقوق صنفی، انسانی و شهروندی خود وبه تأسی از قانون 

هايی فرا قانونی محکوم شده و داد او به جايی  اقدام به امور مذکور کند به مجازات
که مصداق بارز آن در حال حاضرعدم رعايت نص صريح قانون . نخواهد رسيد

در حق  ٣٨و  ٣٣، ٣٢، ٢٨، ٢٧، ٢۶، ٢۶، ٢۵، ٢٣، ٢٢اساسی و اصول 
 .برند ها بسر می باشد که در زندان بهترين معلمان اين کشور می

ها در پيروزی انقالب و جنگ  فرهنگيان، با وجودی که خود از مؤثرترين گروه
اند معتقدند هيچ گروهی سهم ويژه از انقالب ندارد که خود را مافوق قانون و  بوده

ی خود تصور نمايد و هر کس را که با  انقالب بداند ونظام را برابر با قواره
يکی از اهداف انقالب . اش هم خوانی نداشت به مقابله با نظام متهم کند سليقه

ی آراء  ای که همه اسالمی مردم ايران برقراری فضای آزاد در کشور بود به گونه
فبشر عبادی الذين يستمعون " ی شريفه  ها ونقد ونظرها به مصداق آيه و انديشه

مجال طرح پيدا کند وهيچ مسؤولی خود را مبرا از نقد " القول فيتبعون احسنه 
آيا به اين اهداف . نداند ودر برابر اعمال خود و سرنوشت ملت پاسخ گو باشد

 ايم؟ رسيده
ی  چگونه است امروز فرهنگيانی که فرزندان حقيقی ملت بزرگ ايرانند ودل داده

اند و دل در گرو کرامت انسانها و حفظ حقوق  انقالب، اسالم، عدالت و آزادی
های عجيب  های خود به مجازات انسانی افراد دارند، صرفاً  به خاطر طرح انتقاد

 ؟"فاين تذهبون"شوند؟  و غريب محکوم می
جريان قدرت عاجز از درک اين واقعيت است که جامعه فرهنگيان از در ريا و 

سالوس و مدح و ستايش برای هيچ صاحب قدرتی در نخواهند آمد و گوهر نقد را 
چون جان شيرين پاس خواهند داشت و کرامت آزادگی را که خدا به بنی آدم عطا 

 .کرده ارزان نخواهند فروخت
اند که در آن آزادی  آزاد ترين کشور جهان خوانده«از آنجا که برخی ايران را 

بايد به اين سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترين و صادق  »نزديک به مطلق است
ترين معلمان کشور صرفاً  به خاطر انتقاد از وضع موجود، با احکامی چون 
ی  اعدام، حبس، تعليق، اخراج، تبعيد، بازخريد، باز نشسته اجباری، تنزل رتبه

هايی که فرهنگيان ايران  هزينه. شوند مواجه می... شغلی، محروميت از تدريس و
کنند در جوامع پيشرفته، نشانه رشد و  صرفًا به لحاظ انتقاد تحمل کرده و می

 .ی تقدير و تحسين است بالندگی و شايسته
ها،  خواهند بدانند امثال بداقی می!!! »آزادترين کشور جهان«فرهنگيان 

اند که بايد بدون  ها چه جرمی مرتکب شده ها و مومنی خواستارها، داوری
ها حبس درشرايط نامناسب را تحمل کنند، حقوقشان قطع و  محکوميت، ماه

ی مادی، نا امنی ونا اميدی و  فرزندان خرد سالشان در سختی و مضيقه
معلمانی چون کمانگر و قنبری چه گناه نابخشودنی . سراسيمگی زندگی کنند

 .اند اند که به احکام هولناک اعدام محکوم گرديده مرتکب شده
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 تداوم روند کنونی شاخص های مذکور، عاملی ساختاری در جهت گسترش . است
 پديده کار کودکان در ايران است که در اين زمينه گسترش کميت و کيفيت برنامه 

 در زمينه رفاه و تأمين اجتماعی برای ) و نه مقطعی(های واقع بينانه و مداوم 
 اقشار و خانواده های فقير و آسيب پذير می تواند از گسترش ساختاری مسئله کار 

 .کودک جلوگيری نمايد
 خالء قانونی و فقدان مکانيزم های نظارتی کارآمد بر روابط و محيط های کارو 

 نبود اقدام جدی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، عرصه را برای بهره 
 . کشی از کودکان در کارهای سخت و زيان آور و غيرقانونی فراهم نموده است

 در اين زمينه با بازنگری در قانون کار از جمله قانون خارج کردن کارگاه های 
 که بطور عمده کودکان در اين کارگاه ها ( زير ده نفر از شمول قانون کار 

 الزم است وزارت کار و امور اجتماعی، سيستم نظارتی ) مشغول به کارند 
 پاسخگويی برای جلوگيری از بهره کشی کودکان در اين گونه محيط ها و مشاغل 

 ايجاد نمايد و با ارائه گزارشی شفاف از فعاليت های خود در اين زمينه، در 
 .عرصه افکار عمومی مانع از ايجاد امنيت برای سودجويان در اين عرصه گردد
 با توجه به رواج برخی ارزش ها، باورها و سنت های تأييدکننده و توجيه کننده 
 ی کار کودکان در عرصه فرهنگ و مناسبات اجتماعی، الزم است رسانه ها و 

 نهادهای فرهنگی با ترويج حقوق کودک در جهت اصالح اين نگرش ها اقدام 
 .نمايند

 اجتماعی کشور، در دگرگونی های مسئله کار کودک -سياست های اقتصادی
 در شرايط کنونی که بحث مهم هدفمند کردن يارانه ها در . بسيار موثر است

 کشور مطرح شده است، الزم است توجه جدی به منافع عاليه کودکان در اين 
 در صورت فقدان اقدامات جبرانی و ترميمی، اين برنامه با . برنامه ها لحاظ گردد

 گسترش تورم و افزايش هزينه های خانواده های فقير و در معرض آسيب، رفاه 
 کودکان را به طور جدی تهديد می کند و زمينه را برای گسترش کار کودک 

 از سوی ديگر، اين امر از اين جهت اهميت بيشتری يافته است . فراهم می سازد
 که در حال حاضر زمزمه های توقف برنامه کاهش رشد جمعيت و اجرای 

 سياست های تشويق زاد و ولد در کشور مطرح شده است که مسلما اين برنامه 
 های تشويقی بيشتر از همه، اقشار و طبقات پائين و فقير که عمدتا در روستاها و 
 حاشيه ها ساکن هستند را به خود معطوف خواهد کرد، که نتيجه آن گسترش حجم 

 خانواده های فقير و افزايش بار تکفل در آنهاست که با توجه به شيوع فراوان 
 بيکاری در اين اقشار، در صورتی که در اين زمينه ، اقدام سنجيده ای صورت 

 نگيرد موجبات افزايش جمعيت فقير و به تبع آن گسترش جمعيت کودکان در 
 معرض فقر را در آينده فراهم خواهد کرد، که نتيجه محتمل آن گسترش کار 

 در حالی که اين خانواده ها در شرايط کنونی، به لحاظ اقتصادی به . کودکان است
 کار کودکانشان وابسته اند و از تأمين هزينه های تحصيلی، بهداشتی و درمانی و 

 ساير هزينه های رشد طبيعی کودکانشان ناتوان هستند، تشويق آنها به داشتن 
 فرزندان بيشتر با ابزارهای مالی موقت، اين خانواده ها را به استفاده بيشتر از 

 لذا به نظر می رسد قبل از افزودن بر . نيروی کار کودکانشان تشويق خواهد کرد
 بار تکفل خانواده ها، الزم است با برقراری حمايت های مالی از خانواده هايی 

 که هم اکنون به کار کودکانشان نيازمند هستند، از گسترش کار کودکان در جامعه 
 .جلوگيری کرد

 
 .به اميد جهانی شايسته و عاری از کار کودک

 بيانيه انجمن حمايت از حقوق كودكان به مناسبت 
 روز جهاني كارگر

 
نمادی که يادآور تمامی رنج ها و . اکنون در آستانه روز جهانی کارگر هستيم

تالش های بخش عظيمی از بشريت برای پيوند کار با زندگی عادالنه و تضمين 
ما فعاالن حقوق کودک و انجمن حمايت از حقوق . کننده شأن و کرامت بشر است

 . کودکان اين يادواره تاريخی را به تمامی کارگران تبريک می گوييم
کار در مفهوم انسان گرايانه اش، کنش ارادی و خالقانه بشر با جهان برای 

بازآفرينی اجتماعی خويش است و از اين لحاظ کار مرحله ای اساسی در رشد و 
شکوفايی فرد محسوب می شود، تحقق شکوفايی و خالقيت فرد در جريان کار 
منوط به رسيدن انسان به مرحله ای از بلوغ ذهنی، جسمی، عاطفی و اخالقی 

کودک «اساسا کار خود نشانه بلوغ و بزرگسالی است؛ از اين لحاظ، مفهوم . است
. بيانگر يک پارادوکس اجتماعی و اخالقی است »کار کودک«و  »کار

پارادوکسی که هم چنان در ال به الی هياهوی منازعه بزرگساالن بر سر قدرت و 
ميليون نفر از  250ثروت، کودکی، نشاط، آزادی، اکنون و آينده ی حداقل 

کار کودکان استعاره ای از مناسبات . اعضای جامعه بشری را به تاراج می برد
اين تراژدی با ديگر آالم و . اجتماعی نابرابر و سلطه آميز در جهان کنونی است

رنج های ديرپای انسان هم چون جنگ، آوارگی، مهاجرت، تبعيض جنسيتی، فقر 
بحران های ادواری نظام جهانی اين زنجيره . و بيسوادی پيوندی تنگاتنگ دارد

در شرايط کنونی جهان، بحران اقتصادی . سلطه و بهره کشی را تنگ تر می کند
و مالی که منجر به بيکاری گسترده در بسياری از اقتصادهای توسعه يافته و 

جهان در حال توسعه شده، سايه ی اين تهديد را بر سر کودکان محروم پررنگ 
تر ساخته است، چرا که مالزم با خروج بزرگساالن فقير از عرصه کار، تقاضا 
برای کار کودکان چه از طرف خانواده های فقير کودکان و چه از طرف بازار 

اين امر نشانگر تعهدات اخالقی و اجتماعی نهادهای اقتصادی . گسترش می يابد
هم چون صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و موسسات (و مالی بين المللی 

در رعايت و توجه به منافع عاليه کودکان در سياست ) بزرگ اقتصادی جهان
گذاری ها و اقدامات شان است، هم چنين اين امر بيانگر ضرورت تالش جدی تر 
سازمان های بين المللی، نهادهای ملی و غيردولتی هم چون سازمان جهانی کار 

(ILO)  و صندوق کودکان سازمان ملل متحد(UNICEF)  در ترغيب دولت ها
و جامعه جهانی به ايجاد الزامات حقوقی برای اين تعهدات اخالقی و اجتماعی 

 . است
در کشور ايران نيز متأسفانه عليرغم فقدان شفافيت در آمارهای مربوط به کار 

کودکان، براساس برخی شاخص ها بهبود چندانی در جلوگيری از کار کودکان و 
بنا بر آمارهای موجود در حدود يک و نيم ميليون . کاهش آن مشاهده نمی شود

کودک کار در کشور وجود دارد و آمار کودکان خارج از چرخه تحصيل نيز 
نشان می دهد بيش از سه و نيم ميليون کودک الزم التعليم خارج از چرخه 
با . تحصيل بوده و در معرض ورود به عرصه کار و مناسبات اقتصادی هستند

توجه به پيامدهای زيان آور کار کودکان، انجمن حمايت از حقوق کودکان، اين 
پديده را نشانه ای از نقض آشکار حقوق کودک می داند و برای حل اين مسئله 

 :خواستار توجه جدی مسئولين و جامعه به موارد زير است
 فقدان نظام آماری شفاف و قابل استناد و قابل پايش در مورد تعداد کودکان کار که

 هرگونه سياست گذاری و برنامه ريزی در اين زمينه را با نقص جدی مواجه  
لذا الزم است مسئولين با ايجاد نظام آماری معتبر در اين زمينه، . می سازد

 تمهيدات اوليه برای برنامه ريزی در جهت مقابله با اين مسئله اجتماعی را 
 .فراهم سازند

 علی رغم وجود سازمان ها و نهادهای متعدد که هر يک به نوعی به مسئله کار
 مانند وزارت کار و امور اجتماعی، (کودک و کودکان کار مرتبط هستند  

 ، در ايران هنوز متولی مشخص و پاسخگويی... )سازمان بهزيستی، شهرداری و
 برای مسئله کودکان کار وجود ندارد و ناهماهنگی های بين بخشی و عدم  

 مسئوليت پذيری جدی سازمان های موجود و فقدان  برنامه ملی مشخص برای 
 مقابله با کار کودکان اين مسئله را در هاله ای از ابهام و بالتکليفی فرو

 به همين . برده و زمينه گسترش بيش از پيش اين معضل را فراهم آورده است 
 جهت، تدوين برنامه ای ملی و فراگير و روشن ساختن مسئوليت های قانونی 

 هريک از سازمان های موجود، برای کاهش اين مسئله و مقابله با آن ضروری
 .است 

 اجتماعی کالن کشور هم چون -گسترش کار کودکان با شاخص های اقتصادی
 فقر، بيکاری، شکاف طبقاتی، تورم و گسترش آسيب ها و مسائل اجتماعی هم 
 چون مهاجرت، حاشيه نشينی و فروپاشی خانواده ها در اثر طالق در ارتباط 
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 دانشجويان در روز جهاني كارگر اعتصاب غذا خواهند كرد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
دانشجويان برخی از دانشگاه های کشور در روز جهانی کارگر دست به 

 .اعتصاب خواهند زد
و ) می ١(ارديبهشت  ١١بنابر گزارش سايت دانشجونيوز، اين اعتصاب در روز 

روز پيش از روز معلم، در همبستگی با  ١به مناسبت روز جهانی کارگر و 
 .معلمان و کارگران سراسر کشور برگزار خواهد شد

دانشجويان قصد دارند با اعتصاب نمادين، اعتراض خود را نسبت به وضعيت 
سخت معيشتی و مشکالت کارگران و معلمان و فشارهای اجتماعی بر آنان اعالم 

در اين اعتصاب، دانشجويان ضمن حمايت از تمامی کارگران، همبستگی . نمايند
 .خود با معلمان و به خصوص اساتيد سراسر کشور را اعالم خواهند کرد

اعتصاب غذای دانشجويان در صحن دانشگاه های مختلف کشور در روز شنبه 
 .ارديبهشت برگزار خواهد شد ١١

دانشجويان عالقمند به شرکت در اين اعتصاب می توانند برای اطالع بيشتر از 
 .مکاتبه نمايند" دانشجونيوز"جزئيات اين برنامه با 

 بيانيه کانون نويسندگان ايران 
  !اول ماه مه، روز جهاني كارگر، گرامي باد

 
 
 
 

 : اخبار روز
در چنين روزی  ١٨٨۶در سال . اول ماه مه، روز جهانی کارگر است

ساعت کار روزانه به  ٨هزار کارگر در شيکاگو، آمريکا، با درخواست ١٠٠
پيمايی کارگران را وحشيانه سرکوب  اما پليس تظاهرات و راه. ها آمدند خيابان

از آن پس . ی اعدام سپرد کرد و چهار تن از رهبران طبقه کارگر را به جوخه
های آزاد کارگری  تر کشورهای جهان، زنان و مردان کارگر و تشکل در بيش

آيند و با جشن و  ها می بال، به خيابان هر سال در اول ماه مه، آزادانه و فارغ
در اين روز کارگران بار . دارند ی اين روز را گرامی می کوبی خاطره پای

ديگر بر حق خود برای برپاداشتن جهانی فارغ از ستِم سرمايه، استثمار، 
نابرابری، تبعيض جنسيتی، بيکاری و ترس از بيکاری، اعدام و شکنجه، 

ی انساِن  ساختن جهانی شايسته  ُکشی و سانسور، و در يک کالم، جنگ و آزادی
 .فشارند آزاد پا می

هم در اواخر رژيم گذشته و هم پس   در ايران، اگرچه روز جهانی کارگر را،
اند، در واقعيت امر،  از انقالب در حاکميت کنونی، ظاهرًا به رسميت شناخته

همواره از تشکيل هر گونه تشکل آزاد و مستقل کارگری با سرکوب و بند و 
يا روز تعقيب و گريز و  -روز کارگر -زندان جلوگيری شده، و اول ماه مه 

 .های فرمايشی دولتی وشتم کارگران بوده است يا روز نمايش ضرب
که تشکلی آزاد و مستقل است، ضمن شادباش اين   کانون نويسندگان ايران،

ی مردم زحمتکش، به حکم منشور خود که  روز فرخنده به کارگران و همه
ها برای همگان است، بر  ی عرصه خواهان آزادی بيان و قلم و انديشه در همه

ی جشن بزرگ  های آزاد و مستقل کارگری و برگزاری آزادانه پا داشتن تشکل
داند، و خواهان آزادی  وچرای کارگران ايران می چون اول ماه مه را حق بی

 .اند گيری اين حق مسّلم خود در بند شده ی کارگرانی است که به خاطر پی همه
 کانون نويسندگان ايران

 ٨٩ارديبهشت  ٩
 

  !ارتباط با معاندين نظام

در آستانه روز جهانی کارگر پرونده جديدی عليه منصور اسالو 
 گشوده شد 

 : اخبار روز
در آستانه ی روز جهانی کارگر، پرونده ی جديدی عليه منصور اسالو رئيس 

 . هيات مديره ی سنديکای کارگران شرکت واحد گشوده شد
ارديبهشت ماه  ۵به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران روز يکشنبه 

بازپرسی دادگاه انقالب کرج برده شد  ۶منصور اسالو با دست بند و پابند به شعبه 
شاکيان آقای اسالو در اين پرونده علی حاج . و پرونده جديدی عليه او گشوده شد

اتهامی که . کاظم و علی محمدی رئيس و معاون زندان گوهردشت کرج می باشند
 . به آقای اسالو نسبت داده شده است ارتباط با معاندين نظام در زندان می باشد

در ماههای اخير فشارهای روحی و جسمی و اذيت و آزارها عليه آقای اسالو 
 ١او بارها به سلولهای انفرادی بند . بصورت غير قابل تصوری شدت يافته است

اسفند ماه بطور ناگهانی و با دليل واهی از  ٢٣آقای اسالو از . منتقل شد ۵و بند 
معروف به بند متادون منتقل شد و او را در کنار زندانيان معتاد و  ۵به بند  ۴بند 

 . خطرناک که مبتال به بيماريهای واگير دار هستند قرار دادند
منصور اسالو از ناراحتی قلب، کمر درد و چشم رنج می برد ولی تاکنون از 

اين ناراحتی ها بقدری حاد می باشند که تا به . درمان جدی او خوداری کرده اند
بار بر عدم تحمل حبس او تاکيد کرده است ولی بازجوی  ٣حال پزشک قانونی 

وزارت اطالعات که مسئول پرونده آقای اسالو می باشد از آزادی استعالجی او 
 . خوداری می کند
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 )شنبه(فراخوان به تظاهرات روز اول ماه مه 
 هامبورگ

 
 روز اول ماه مه روز کارگر است 

بسياری از سران سنديکاهای ايران بخاطر اعتراض به رژيم 
و   سرکوب گر و اعتراض به دخالت دولت در اداره سنديکا ها

بخاطر پشتيبانی از حقوق حقه کارگران شريف ايران در حال 
حاضر در زندان های مخوف رژيم زندانی بوده و 

 . ميشوند  شکنجه
      هامبورگ –انجمن حقوق بشر و دموکراسی 

  هامبورگ-مادران ايرانی
 هامبورگ   -انجمن همبستگی

     هامبورگ-بيست و دو خرداد
 هامبورگ -همايش ايرانيان
 ………همبستگی ايران

وظيفه خود ميداند بخاطر پشتيبانی از کارگران ايران و رساندن صدای اين زحمت  
 جهان  کشان شريف

 .روز اول ماه مه همراه با سنديکاهای هامبورگ دست به تظاهرات وسيع بزند
 
 همراه شو عزيز 

کوچکی از   حضور شما عزيزان در اين تظاهرات نشانه قدردانی و پشتيبانی
ميباشد که برای رسيدن به آزادی، حقوق بشر و دموکراسی   هموطنان ما

 .مصايب فراوانی را تحمل ميکنند
 

 برنامه تظاهرات
روبروی ايستگاه (تجمع در جلوی ساختمان سندکاهای هامبورگ  11ساعت 

 .مرکزی اتوبوس ها
 .از آنجا حرکت به طرف موزه کار در بارمبک

 .سخنرانی در بارمبک  13ساعت 
 پايان برنامه 15ساعت 

 
 مسير راه پيمايی

-DGB Besnbindehof 
- Kurt-Schumacher-Allee, - Kreuzweg 
- Steindamm, - Lübeckertordamm,- Mühlendamm 
- Kuhmühle, - Schürbekerstraße,- Oberaltenallee 
- Hamburger Straße,- Barmbeker- Markt 
- Bramfelder Straße,- Fuhlsbüttler Straße 
- Maurienstaße,- Museum der Arbeit / Innenhof 
(Kundgebungsplatz 

کارايی الزم را برای رفع ) نظام هماهنگ(آيا قانون مديريت خدمات کشوری  -١
 تبعيض در بين کارکنان دولت داشته است؟

های سياسی  های مکرر، آموزش وپرورش از عرصه بازی آيا با وجود وعده -٢
 خارج شده است؟

آيا تبديل مدارس دولتی به مدارس تحت عنوان هيأ ت امنايی از وجاهت قانونی  -٣
برخوردار است؟ اگر پاسخ منفی است چه اقدام عاجلی برای حفظ حقوق دانش 

 هايشان در دستور کار است؟ آموزان و خانواده
شورای عالی آموزش و پرورش مديران مدارس بايد با  ۶٧٣طبق مصوبه  -۴

علت عدم اجرای اين قانون .رأی فرهنگيان شاغل در هر آموزشگاه انتخاب شوند
 چيست؟

 
 !واما همکاران عزيز
ها ورفع مشکالت با شما سخن بگوييم از  ی بعدی از گشايش اميدواريم در بيانيه

های استراحت در دفتر مدارس  شما تقاضا داريم در هفته معلم ودر فرصت
 :های زير را رعايت فرمائيد درخواست

کانون ) هيأت مديره(اعضای شورای مرکزی  ٨٩ارديبهشت  ١٨تا  ١٢از  -١
معلمان و فعاالن صنفی به نشانه اعتراض به احکام غير قانونی اعدام و حبس غير 

ارديبهشت عموم همکاران اعتصاب غذای کامل  ١٢قانونی همکاران و در روز 
 .خواهند نمود

بر سر  ١٧:٣٠تا  ١٣:٣٠ارديبهشت از ساعت  ١٢فرهنگيان تهران در روز  -٢
. آيند مزار دکتر ابوالحسن خانعلی و در قم بر سر مزار استاد مطهری گرد هم می

 .آيد های ديگر نيز از معلمان فرهيخته تجليل به عمل می ودر شهرستان
های صنفی فرهنگيان ايران در  با توجه به عضويت شورای هماهنگی تشکل

گردد اقدام مقتضی  از آن سازمان در خواست می) ei(سازمان آموزش بين المللی 
 .در حمايت از معلمان ايران خاصه معلمان زندانی به عمل آورد

 
 دبير خانه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ايران

 ٨٩ارديبهشت 
 

 فراخوان به تظاهرات روز اول ماه مه
 ايرانيان در خارج از كشور

 

 دورتموند
در حمايت از  "تور دوچرخه سواری"گردهمائی در پايان آکسيون 

 خبرنگاران ايرانی، اول و دوم ماه مه
 

-Iran ) آلمان –کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی  -ايران آزاد
Freedom-Deutschland ) و سازمان عفو بين الملل ( Amnesty 

International)  در  –روز يکشنبه دوم ماه مه  ١۶در شهر دورتموند؛ در ساعت
اين گردهمائی در حمايت از . يک گردهمائی برگزار می کند Westpark محل

خبرنگاران ايرانی و به پاس روز جهانی مطبوعات و در همراهی با دوچرخه 
آلمانی برگزار می شود که در اعتراض به سرکوب آزادی  -سواران ايرانی 

. مطبوعات در ايران و بازداشت و زندان خبرنگاران ايرانی، رکاب می زنند
کيلومتر از  ۶٠آکسيون اعتراضی دوچرخه سواران، با طی مسيری نزديک به 

 شهر Westparkدر  Recklinghausen آغاز و با عبور از شهر Essen شهر
Dortmund – پايان می يابد -مکان پايانی آکسيون و محل گردهمائی. 

در حمايت از خبرنگاران " تور دوچرخه سواری"برنامه و مسير حرکت آکسيون 
 :ايرانی، بشرح زير اعالم شده است

 Frohnhauser صبح حرکت از ١٠ساعت  ٠١.٠۵.٢٠١٠شنبه : روز اول
Platz Essen-  بعدازظهر در ١۶و پايان مسير ساعت Recklinghausen. 

Ruhrfestspielhaus/Stadt Garten 
صبح حرکت از مقابل ايستگاه راه  ١٠ساعت  ٠٢.٠۵.٢٠١٠يکشنبه  :روز دوم
 بعدازظهر در ١۶و پايان مسير ساعت  Recklinghausen آهن شهر

Dortmund. Westpark 
 :سازمانهای زير از اين آکسيون حمايت می کنند

United for Iran (Köln/ Bonn/ Düsseldorf) 
Liga für Menschenrechte im Iran - Dort-

mund                                                           
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 كلن
 

مراسم روز جهانی کارگر به ياد يداهللا خسروشاهی و با حضور 
اصغر سليمی،  کارولين بوتروگه، فواد تابان، جهانگير لقايی و علی

 آوريل ٢۴
فراخوان گرامی داشت اول ماه مه، روز جهانی کار و کارگر، در 

 دانشگاه کلن
 نشست بررسی مسائل جنبش کارگری ايران

 بزرگداشت ياد و خاطره زنده ياد يداهللا خسروشاهی
 

بمناسبت فرارسيدن روز اول ماه مه، روز جهانی کار و کارگر، همراه و همآوا با 
زنان و مردان آزاديخواه دنيا اين روز را گرامی ميداريم و ارزشهای انسانی اين 

جوانان، پشتيبانان جنبش کارگری و . روز خجسته را در نشستی پاس ميداريم
فعاالن کارگری و اتحاديه ای آلمان در سخنرانی های خود در اين نشست، 

 .پيرامون موضوعات زير گفتگو و همپرسی خواهند نمود
 

 از حزب چپ آلمان کارولين بوتروگهدکتر : ـ گرامی داشت روز جهانی کارگر
 

 جهانگير لقائی :ـ پرتوی به شناخت منافع ملی و وضعيت اشتغال در ايران
 

 فواد تابان :ـ نقش جنبش کارگری در فراروئی جنبش دموکراسی خواهی ايران
 

ـ بررسی پيوندهای متقابل جنبش کارگری و جنبش دموکراسی خواهی مردم 
 علی اصغر سليمی :ايران

 
ـ پيرامون منشور حقوق و خواسته های کنونی کارگران ايران از ديدگاه بيانيه 

 جهانی حقوق بشر
 ـ پشتيبانی از کارگران دستگير شده و همدلی با خانواده های آنان

 ـ بزرگداشت ياد و خاطره يداهللا خسروشاهی کوشنده سرشناس جنبش کارگری
 اسکندر آبادی :ـ اجرای موسيقی

 ـ پخش فيلم
 دانشگاه کلن : مکان

WiSo-Gebäude, Saal XXV 
 شنبه بيست و چهارم آوريل، ساعت چهار تا هفت بعد از ظهر: زمان

 :ما خواهان
 ـ آزادی اجتماعات کارگری١
 ـ حق ايجاد سنديکاهای مستقل کارگری و حرفه ای٢
 ـ آزادی بی درنگ فعاالن دربند جنبش کارگری و زندانيان سياسی ـ عقيدتی٣

 .هستيم و هم ميهنان گرامی را به همدلی و پشتيبانی از اين نشست فرا می خوانيم
 

 جمعی از پشتيبانان جنبش کارگری و دموکراتيک مردم ايران
 

 1پاريس 
 

به دنبال گردهم آيی جمعی از فعاالن ايرانی در پاريس، به منظور برگزاری 
همآهنگی ايرانيان برای اول ماه "تظاهرات اول ماه مه، کميته ای تحت عنوان 

 .، دربرگيرنده افق های فکری گوناگون، بوجود آمد"مه
 :برپايه اصول زير شکل گرفت" همآهنگی ايرانيان برای اول ماه مه"
 همبستگی بين المللی کارگران -
دفاع از حقوق و مطالبات کارگران و مزد بگيران از جمله حق تشکل مستقل و  -

 افزايش دستمزد
 دفاع از مبارزات مردم ايران برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی -
آزادی بدون قيد و شرط زندانيان سياسی و فعالين تشکل های صنفی و مدنی  -

 ايران
ازشرکت افراد ونيروهايی که در حول " هماهنگی ايرانيان برای اول ماه مه"

محورهای اعالم شده باال مايل به مشارکت در راهپيمايی بوده وخواستار آوردن 
 .شعارهای مورد تاکيد خود می باشند استقبال می کند
 .لطفًا برای همآهنگی در اين مورد با ما تماس بگيريد

 
روز شنبه اول ماه مه ١٣ساعت : زمان  
ميدان جمهوری نبش بولوار ولتر : مکان  

 
Place de la République l'angle du Boulevard VOLTAIRE 
Métro République 
http://premiermai-iran.blogspot.com/ 
email: coordination.iran@gmail.com 
 

 2پاريس 
 

امسال چون سالهای گذشته برای دفاع از طبقه کارگر جهانی و نيز کارگران 
ايران، گرد هم ميآئيم تا با همگامی و اتحاد، صفوف مستحکمی در برابر سيستم 
ستمگر سرمايه داری جهانی و نيز رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايجاد 

نموده و پرچم ظفرنمون کارگران را که آفريننده ثروت اجتماعی اند، باهتزاز 
 .درآوريم

زيرا کارگران . بويژه که اول ماه مه امسال از ويژه گی خاصی برخوردار است
با  "٨٩شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ـ سال "ايران با سازماندهی 

 ١٠خواستهای مستقل طبقاتی، به پيشواز چنين روزی ميروند و در همين راستا، 
 .را اعالم کرده اند" قعطنامه مشترک روز جهانی کارگر"تشکل کارگری 

بنابراين شرکت فعاالنه همه ی نيروها و انسانهای مترقی، صفوف راستين 
مدافعان طبقه کارگر را مستحکم نموده و همبستگی ما را با نهادها، سنديکاهای 

 .کارگری داخل کشور افزايش خواهد داد
 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
 زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسياليسم

 زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران
 کميته موقت اول ماه مه در پاريس

 ٢٠١٠آوريل  ٢٧
 تقاطع بلوار سنت مارتن و خيابان فوبور سنت مارتن : محل تجمع کميته

 سنت دنی: مترو
 ٢٠١٠بعدازظهر روز شنبه اول ماه مه ١٣: ساعت
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 بابا نان ندارد 
بيانيه دانشجويان سبز دانشگاه سراسری و آزاد اراک به مناسبت 

 روز جهانی کارگر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : انقالب سبز اراک

يازدهم ارديبهشت ماه روز جهانی کارگر در حالی فرا می رسد که شانه خسته 
طبقه کارگر نيز همراه با ساير . کارگران محمل بی سابقه ترين فشار ها می باشد

اقشار و طبقات کشور شاهد روزهای تلخی ست، روزهايی که دولتمردان شعار 
عدالت و مهرورزی سر می دهند، روزهايی که مردم به کار و تالش مضاعف 

در حالی که در عمل دستمزد کارگران در نازل ترين سطح . فراخوانده می شوند
ممکن نگه داشته می شود و گرانی و تورم افسار گسيخته قامت کارگران را خم 

 .نموده است
استبداد حاکم ايجاد سنديکا و تشکل های صنفی مستقل کارگری را که می تواند 

تنها ملجا ايشان برای بيان خواسته های صنفی شان باشد بر نمی تابد و فعالين اين 
. عرصه با شديد ترين برخوردهای امنيتی، شکنجه و زندان مواجه می شوند

تعديل نيرو و اخراج کارگران به امری عادی بدل گرديده است و کارگران شب 
آنها هيچگونه امنيت شغلی احساس نمی کنند . را با کابوس بيکاری سحر می کنند

 .و قوانين و شرايط کار هر روز طاقت فرساتر می شوند
در اين بين کارگران همشهری ما، همچون کارگران شرکت صنايع اراک، 

در سالی که گذشت حتی ماه ها دستمزد ناچيز ... آونگان، واگن پارس، آذرآب و
خود را دريافت نکردند و اين بود سهم واقعی آنان از عدالت دروغينی که مدام از 

کارگری که ماه ها زحمت کشيده و حقوق اندکش نيز از او . آن دم زده می شود
دريغ شده است چگونه قادر به تامين هزينه های سرسام آور زندگی می باشد؟ چه 
بسيارند کارگرانی که خانواده، فرزندان و سالمت جسمی و روانيشان را به دليل 

 .فشارهای وارده از دست داده اند
در نهايت پاسخ تجمعات مسالمت آميز و متعدد آنان که خواهان احقاق حقوق 

. پايمال شده شان بودند چيزی جز بی توجهی و وعده های دروغين مسوولين نبود
مهرورزی دولت نيز در ضرب و شتم، تهديد، بازداشت و اخراج کارگران 

 .معترض متبلور گرديد
 

 !برادران و خواهران کارگر
ما به عنوان دانشجويان و فرزندان شما ستايش و دورود فراوان خود را به 
وبا . حرکت حق طلبانه و عدالتخواهانه ای که شما در پيش گرفته ايد نثار می کنيم

تمام هجمه ای که بر دانشگاه و دانشجويان وارد گرديده است ما هرگز ميدان را 
و امروز اين نويد را به شما می دهيم که عليرغم همه . خالی نخواهيم کرد

فشارها، استوار و مصمم تر از هميشه در کنار شما کارگران عزيز و دوشادوش 
ساير اقشار زحمتکش در راستای احقاق حقوق پايمال شده ملت ايران گام بر می 

اميدواريم که با به هم پيوستن صفوف طبقه کارگر و جنبش دانشجويی . داريم
حرکت آزادی خواهی و عدالت طلبی مردم ايران وارد مرحله ای نوين گردد و 

 .بساط ظلم و بی عدالتی برای هميشه از اين خاک رخت بربندد
 

 دانشجويان سبز دانشگاه های سراسری و آزاد اراک

 بروكسل 
 

بلژيک از همگان دعوت می کند ، برای جشن اول ماه مه و  –اتحاد برای ايران 
برای پشتيبانی از خواسته های کارگران در کنار غرفه اتحاد برای ايران گرد هم 

بازتاب   آئيم و خواسته های طبيعی و انسانی کارگر ايرانی را در مرکز اروپا
دفاع از حق داشتن سنديکا ، حق شهروندی و درخواست آزادی همه . دهيم

زندانيان سياسی، سنديکاليست و مدافعين حقوق بشر وظيفه انسانی همه کسانی 
متحد و . است که دلنگران وضعيت نابسامان کنونی کشورمان ايران هستند

يکصدا همزمان با کارگران در ايران اول ماه مه روز جهانی کارگر را پاس می 
 داريم

 قرار ما
 پالس روپ ، خيابان استالينگراد: مکان
 بلژيک -مقابل غرفه اتحاد برای ايران ١٥ساعت  ٢٠١٠اول ماه مه سال : زمان 

 

 دوسلدرف
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مشروع و در برابر هرنوع خشونت رژيم ديکتاتوری تئوکراتيک ايران، از 
پژاک هيچگونه ميل و اعتقادی به خشونت . وجود ملت کرد دفاع کرده است

توانسته خود را از اين مساله دور نگه داشته است،   سياسی ندارد و تا جائيکه
اما زمانی که رژيم ايران با هرنوع اجبار بی رحمانه و همه روزه، عليه 

انسانيت و ملت های ايران، جرائم سنگين مرتکب می شود؛ زمانی که اين 
رژيم هوادارن ما را که به صورت دموکراتيک و مدنی ميان مردم وظايف 

سياسی و اجتماعی مشروع خود را انجام می دهند، شکنجه و اعدام می کند، 
قانون ملل  ۵١در چنين شرايطی پژاک از حق دفاع از خود، که بر اساس ماده 

و بدين ترتيب از وجود خود و   متحد، حقی مشروع می باشد، استفاده کرده
 .ملتش دفاع می کند

اگر پژاک دارای فرصتی برای کار و : حاجی احمدی همچنين می افزايد
فعاليت سياسی، اجتماعی و فرهنگی، بدور از هرنوع ترس از بازداشت و 

شکنجه و اعدام را می داشت، يا اينکه اگر سازمان ملل متحد اين امر را 
تضمين نمايد که پژاک بتواند بدون ترس از بازداشت، زندان، شکنجه و اعدام، 

فعاليت سياسی، اجتماعی و فرهنگی خود را انجام دهد، در اين صورت ما 
يا . برای رسيدن به حقوق مشروع خود، به قوانين پناه می برديم، نه اسلحه

اينکه اگر در چارچوب سازمان ملل متحد، سازمان، نيرو يا جناحی وجود می 
داشت که ملت های تحت ستم و جناح های حق طلب، می توانستند از طريق آن 
و در چارچوب قوانين، حقوق خود را به دست بياورند، در اين صورت، کسی 

 .ناچار نمی شد که به اسلحه پناه ببرد
نامه دبيرکل حزب حيات آزاد کردستان، پژاک به اين صورت به پايان می 

فعال سياسی، مدنی و حقوق بشر کرد و ايرانی به اعدام  ۶۵هم اينک : رسد
محکوم شده اند و در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند، به ويژه 

هرلحظه احتمال اعدام سه تن به نام های زينب جالليان، شيرين علم هولو و 
بدين وسيله از شما می خواهم که در راستای لغو . حسين خضری وجود دارد

حکم اعدام اين سه نفر و آزادی تمامی فعالين سياسی و مدنی در زندان های 
 .ايران، آنچه که از دستتان ساخته است، برای انسانيت، انجام دهيد

 

 نقض حقوق بشر در آذربايجان 
گزارش ماهانه انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در 

  ٢٠١٠مارس  -)آداپ(ايران 
 

 اخبار روز 
 

 ٢٠١٠نقض سيستماتيک حقوق بشر آذربايجانيها در ايران در ماه مارس 
عليرغم تعطيلی دادگاهها و ادارات در عيد نوروز همچون ماههای گذشته ادامه 

داشت و فعالين آذربايجانی به نهادهای امنيتی به احضار و مورد بازداشت 
 . خودسرانه قرار گرفته و به زندانهای طويل المدت محکوم گرديدند

زندانيان سياسی آذربايجانی در اين ماه نيز از حقوق اوليه خود به عنوان يک 
مسئولين . زندانی محروم گشته و تحت فشارهای مختلف روحی قرار گرفتند

روند فشار بر روزنامه ها،  ٢٠١٠امنيتی و قضايی ايران در ماه مارس 
 . تشکلهای دانشجويی آذربايجانی را شتاب داده و مانع از فعاليت آنها شدند

فشار بر زندانيان سياسی آذربايجانی و محروميت آنها از حقوق اوليه خود آئين 
نامه اجرايی سازمان زندانهای ايران وظيفه رسيدگی به مشکالت روحی و 
جسمی و محافظت از زندانيان را به مسئولين قضايی واگذار کرده است اما 
عليرغم مفاد اين آئين نامه زندانيان سياسی آذربايجانی تحت فشار و آزار و 

اذيت مسئولين قرار گرفته و از حقوق ابتدايی خود به عنوان يک زندانی 
 . محرومند

بهروز عليزاده، ودود سعادتی، علی عباسی از فعالين مدنی آذربايجانی و رحيم 
غالمی روزنامه نگار آذربايجانی که در حال گذراندن دوران محکوميت خود 
در زندان اردبيل هستند از سوی مسئولين زندان مورد آزار و اذيت و توهين 

مسئولين زندان اردبيل . قرار گرفته و تحت فشار شديد روحی قرار دارند
زندان اردبيل که محل  ٧تعدادی از زندانيان محکوم به اعدام را به بند 

نگهداری زندانيان سياسی است منتقل کرده اند و از آنها خواسته اند تا زندانيان 
در جريان پخش زنده مسابقه فوتبال . سياسی را مورد آزار و اذيت قرار دهند

زندانيان محکوم به اعدام ) ٢٠١٠مارس  ۶(٨٨اسفند  ١۵تيم تراکتورسازی در 
زندان اردبيل مانع از تماشای مسابقه فوتبال توسط زندانيان اين بند شده و  ٧بند 

. سعادتی، عليزاده، عباسی و غالمی را با سالح سرد مورد حمله قرار داده اند
زندانيان سياسی آذربايجانی در اين درگيری توسط زندانيان محکوم به اعدام 

 رئيس زندان . مجروح شدند که از اين ميان بينی ودود سعادتی شکسته است

 نامه به دبيرکل سازمان ملل 
رهبر پژاك در نامه اي به بان كي مون خواهان آزادي 

 زندانيان سياسي در ايران شد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخبار روز 
عبدالرحمن حاجی احمدی، رئيس حزب حيات آزاد : گزارش دريافتی 

کردستان، پژاک، با ارسال نامه ای به بان کی مون، رئيس سازمان ملل متحد، 
از وی خواست که در راستای آزادی زينب جاليان، شيرين علم هولو، حسين 

خضری و تمامی زندانيان سياسی در زندان های رژيم ايران، اقدامات الزم را 
اين نامه به همراه هزاران امضا که در داخل و خارج کردستان جمع . انجام دهد

 .آوری شده اند، به سازمان ملل متحد، ارسال شده است
در ابتدای نامه ی عبدالرحمن حاجی احمدی، رئيس پژاک، با اشاره به تضييع 
سيستماتيک و پيوسته ی حقوق ملت های ايران و افزايش سطح بازداشت های 

تبعيض های نژادی و نپذيرفتن هويت ملی : فعالين سياسی و مدنی، آمده است
ملت های ايران و سرکوب هرگونه فکر و انديشه ی جدا از جناح حاکميت، به 

سياست . صورت شديد و برخالف تمامی معيارهای حقوق بشر، انجام می گيرد
های تبعيض در زمينه ی سياسی، اقتصادی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی، 

موجب بی عدالتی گسترده و نامحدود، و از همه بدتر سطح توزيع مواد مخدر 
در جامعه می باشد، که به جرات می توان گفت با اطالع و آگاهی حاکميت در 
ميان جوانان، که نيرو و انرژی اصلی هر سيستمی هستند، جامعه ی ملت های 

آنچه که موجب نگرانی . ايران را به سوی پرتگاه خطرناکی هدايت می کند
اصلی ما می باشد، اين واقعيت است که روزی نيست که فعالين سياسی، 

اجتماعی يا حقوق بشری به زندان های ايران افکنده نشوند و در اين زندان ها 
همه نوع شکنجه و برخورد غيرانسانی، با زندانيان و رهروان راه دموکراسی 

بدين ترتيب ايران به . و آزادی و همزيستی ملت های ايران، انجام می گيرد
اين تراژدی و فاجعه، که . ميليون نفر تبديل شده است ٧۵زندانی بزرگ برای 

روزانه جان انسان ها را تهديد می کند و از تمام مرزها و معيارهای حقوق 
بشر عبور کرده است، نبايد قربانی منافع سياسی و اقتصادی برخی جناح ها 

 .شود
نامه عبدالرحمن حاجی احمدی، خطاب به بان کی مون، رياست سازمان ملل 

 :متحد، اينگونه ادامه می يابد
حزب حيات آزاد کردستان، نتيجه، دستاورد و پاسخ تمامی اين ظلم، ستم، 

تبعيض و بی حرمتی به انسان، زن و طبيعت می باشد، که بر ملت های ايران 
در چنين شرايطی، حزب حيات آزاد کردستان به ميدان آمد و . تحميل شده است

پرچم جامعه ای دموکراتيک، حافظ محيط زيست و به دور از هرنوع ميل به 
برخالف اتهاماتی که . تبعيض برای تمامی ملت های ايران را در دست گرفت

تحت عنوان تبعيض در ايران به ما نسبت داده می شود، پژاک نه تنها يک 
حزب تبعيض خواه نيست، بلکه پيشنهاد کنفدراليسم دموکراتيک را مطرح کرده 

که سيستمی با هدف جلوگيری از هرگونه جنگ داخلی در آينده می باشد و به 
 .دور از تعيين هرنوع مرزی ميان ملت ها در ايران است

عبدالرحمن حاجی احمدی، رئيس حزب حيات آزاد کردستان، پژاک، در ادامه 
ی نامه ی خود به قرار دادن اين حزب در ليست تروريسم، از سوی وزارت 

پژاک از حق دفاع از خود، که بر : خزانه داری آمريکا اشاره و اعالم کرد
قانون ملل متحد، حقی مشروع می باشد، استفاده می کند و بدين  ۵١اساس ماده 

 .ترتيب از وجود خود و ملتش دفاع می کند
فوريه ی  ۴با وجود اين واقعيات، در تاريخ :  رئيس پژاک آمده است که  در نامه
، حزبمان از سوی وزارت خزانه داری آمريکا در ليست سياه وارد شد ٢٠٠٩

 و دليل اين امر نيز به اين مساله باز می گردد که پژاک در چارچوب دفاع 
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 تعزيری محکوم کرده و در خصوص اتهامات ديگر وی قرار عدم صالحيت 
 . صادر و پرونده را جهت رسيدگی به دادگاه جزائی تبريز ارجاع نموده است
 آمريکا، ايران و تعدادی ديگر از کشورها سازمان مجاهدين خلق ايران را 

 اين فعال حقوق زنان تمام اتهامات وارده به خود . سازمانی تروريستی می دانند
 غالمی . را بی اساس دانسته و عضويت در سازمان مجاهدين خلق را رد می کند

 چندی پيش از ايران خارج شده و جهت اخذ پناهندگی در کشور ترکيه به سر می 
 . برد

  ٩١و ابراهيم دشتی از فعالين سياسی آذربايجان در تبريز به ) ارک(حسن ابولولو 
  )٢٠٠٩ستامبر  ٢١(٨٨شهريور  ٣٠اين افراد . روز حبس تعزيری محکوم شدند

 روز بازداشت موقت در اداره اطالعات و زندان  ٣٩بازداشت و پس از تحمل 
 اتهام . ميليونی از زندان تبريز آزاد شده بودند ٣٠و  ٢٠تبريز به قيد وثيقه های 

 اين دو فعال مدنی تبليغ عليه نظام عنوان شده است دادگاه اين افراد را از اتهام 
 عضويت در گروه جهت بر هم زدن امنيت ملی و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب 

 استنادات قاضی بيات برای طرح . جرم بر عليه امنيت کشور تبرئه نموده است
 نقی . اين اتهامات مصاحبه با تلويزيون ماهواره ای گوناز تی وی شده است
 دادگاه . محمودی وکيل دادگستری در تبريز وکالت اين متهمان را بر عهده دارد

 اين افراد به صورت غير علنی برگزار شده و متهمان اجازه مالقات با خانواده و 
 ارک و دشتی پيش از اين نيز در جريان . وکيل در مرحله تحقيقات را نداشته اند

  ٨۵اعتراضات مردمی به کاريکاتور توهين آميز روزنامه ايران در سال 
 . بازداشت و پس از مدتی به قيد وثيقه از زندان آزاد شده بودند

 
 فشار بر تشکلهای دانشجويی و احضار فعالين اين تشکلها 

 فشار بر تشکلهای دانشجويی، نشريات و فعالين دانشجويی آذربايجانی در سالهای 
 گذشته افزايش يافته است و مسئولين دانشگاههای ايران اين تشکلها و نشريات را 

 . لغو مجوز کرده و دانشجويان فعال آذربايجانی را بازداشت و زندانی می کنند
  ٣(٨٨اسفند  ١٢قادر نوروزی دبير تشکل دانشجويی آرمان دانشگاه آزاد تبريز 

 از سوی حفاظت اطالعات نيروی انتظامی مرند احضار و مورد ) ٢٠١٠مارس 
 احضار و بازجويی نوروزی پس از توقيف نشريه تشکل . بازجويی قرار گرفت

 نقش زنان در جنبشهای اجتماعی «دانشجويی آرمان ويژه نامه همايش 
 توقيف ويژه نامه . در چاپخانه ای در شهر مرند صورت گرفته است »آذربايجان

 اين تشکل دانشجويی آذربايجانی توسط ماموران امنيتی و احضار و بازجويی و 
 فشار بر اعضای شورای مرکزی آن در حالی صورت می پذيرد که بر اساس 

 آيين نامه فعاليت تشکلهای دانشجويی، تشکلهای دانشجويی مجازند اقدام به چاپ 
 . ويژه نامه برای برنامه های مجوزدار از سوی هيات نظارت دانشگاه نمايند
 مسئولين دانشگاه آزاد تبريز چندی پيش نيز با دخالت در انتخابات شورای 

 مرکزی اين تشکل دانشجويی اقدام به رد صالحيت عده ای از کانديداها نموده 
 تشکل دانشجويی آرمان تنها تشکل دانشجويی دانشجويان آذربايجانی در . بودند

 دانشگاههای کشور می باشد که توانسته است از وزارت علوم و سازمان مرکزی 
 اين تشکل دانشجويی در سالهای گذشته . دانشگاه آزاد مجوز فعاليت دريافت کند

 اقدام به برگزاری برنامه ها و نشر نشريات دانشجويی در خصوص مسائل 
 . فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آذربايجان نموده است

 جمعيت (در سال گذشته نيز تشکل جمعيت اسالمی دانشجويان دانشگاه زنجان 
 از سوی مسئولين دانشگاه منحل و دهها ) دانشجويان آذربايجانی دانشگاه زنجان

 . نشريه دانشجويی آذربايجانی در دانشگاههای مختلف ايران لغو امتياز شده اند
 

 آزادی فعالين آذربايجانی از زندان 
 مارس  ١٠(٨٨اسفند  ١٩عبداهللا صدوقی فعال مدنی آذربايجانی روز چهارشنبه 

 ميليون تومانی از  ٢٠روز بازداشت موقت به قيد وثيقه  ۵٢پس از تحمل ) ٢٠١٠
 روزه  ٢١اين فعال آذربايجانی بدنبال اعتصاب غذای . زندان تبريز آزاد شده است

 در اعتراض به بازداشت طوالنی بدون صدور حکم و تفهيم اتهام به صورت 
 صدوقی پس از چاپ و نشر پوستر تبليغاتی . موقت از زندان آزاد شده است

  ١٨(٨٨دی  ٢٨مجوزدار تيم فوتبال تراکتورسازی به زبان ترکی آذربايجانی در 
 اتهام صدوقی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب . بازداشت شده بود )٢٠١٠ژانويه 

 جرم بر عليه امنيت کشور، تبليغ عليه نظام و ارتباط با بيگانگان عنوان شده است 
 و استنادات دادستان برای طرح اين اتهامات چاپ و پخش پوستر تبليغاتی تيم 
 فوتبال تراکتورسازی با نوشته هايی به زبان ترکی آذربايجانی و مصاحبه با 

 صدوقی در مدت بازداشت و اعتصاب غذا مورد . راديوهای خارجی عنوان است
 وی از حق دسترسی به وکيل و مالقات با خانواده در . شکنجه قرار گرفته است

 سازمان . دوران بازجويی محروم بوده است

اردبيل بدنبال اعتراض زندانيان سياسی آذربايجانی به سياستهای زندان در عدم 
تفکيک و طبقه بندی زندانيان، زندانيان سياسی آذربايجانی را به مدارا با زندانيان 

مسئولين زندان موی سر زندانيان سياسی . محکوم به اعدام توصيه کرده است
آذربايجانی را با حالتی تحقير آميز تراشيده و تماس تلفنی اين فعالين را محدود 

چندی پيش نيز پرسنل زندان اردبيل با توهين به آذربايجان و عقايد اين . کرده اند
 . زندانيان،آنها را تحت فشار روحی قرار داده بودند

در ) ٢٠١٠مارس  ١٣(٨٨اسفند  ٢٢سعادتی، عليزاده، عباسی و غالمی از 
اعتراض به فشارهای وارده از سوی رئيس زندان و تضييع حقوق اوليه شان به 
مدت چهار روز دست به اعتصاب غذا زدند اما بدنبال قول مساعد رئيس زندان 
 . مبنی بر تحقق خواسته هايشان اعتصاب غذای خود را موقتا متوقف نموده اند
ماموران اداره اطالعات اردبيل همزمان با اعتصاب غذای فعالين آذربايجانی 

ضمن مراجعه به زندان اردبيل از عليزاده، سعادتی و غالمی خواسته اند تا توبه 
نامه امضا کرده و آزاد شوند اما اين فعالين ضمن رد پيشنهاد عفو مشروط، 

 . خواهان احقاق حقوق خود به عنوان يک زندانی شده اند
از سويی ديگر سعيد متين پور فعال حقوق بشر و روزنامه نگار آذربايجانی 

. همزمان با ايام عيد نوروز در شرايط وخيم جسمی در زندان اوين به سر می برد
خانواده متين پور می گويند مسئولين امنيتی و قضائی ايران عليرغم درخواست 

اين روزنامه نگار آذربايجانی برای مرخصی و معالجه پزشکی در خارج از 
زندان با اين خواسته مخالفت می کنند و وی از حق دسترسی به امکانات پزشکی 

 . و برخورداری از مرخصی ايام زندان محروم است
الزم به ذکر است که رئيس قوه قضائيه طی بخشنامه ای به مقامات قضايی 
دستور صدور مرخصی برای زندانيان را صادر کرده بود اما درخواست 

مرخصی زندانيان سياسی آذربايجانی در ايام عيد با مخالفت مقامات ايران مواجه 
 . شده است

مارس  ١۶(٨٨اسفند  ٢۵بازداشت فعالين محمد راهور فعال آذربايجانی در تبريز 
بازداشت و برای اجرای حکم هشت ماهه قبلی به زندان تبريز منتقل ) ٢٠١٠

 . گرديده است
 

 توقيف روزنامه های آذربايجانی 
فشار بر روزنامه ها و خبرنگاران آذربايجانی در سالهای اخير افزايش يافته به 

فارسی توقيف و روزنامه نگاران آذربايجانی -گونه ای که نشريات ترکی
فارسی سينا به مدير مسئولی يداهللا  -هفته نامه ترکی . بازداشت و زندانی می شوند

از سوی هيئت نظارت بر ) ٢٠١٠مارس  ١(٨٨اسفند  ١٠شريفی روز دوشنبه 
فارسی  -هفته نامه سينا تنها نشريه ترکی. مطبوعات ايران لغو مجوز شده است

در استان همدان بود که در راستای پوشش اخبار و مسائل فرهنگی، اجتماعی و 
هيات نظارت بر مطبوعات با . سياسی آذربايجان در استان همدان منتشر می شد

قانون مطبوعات علت لغو مجوز انتشار اين نشريه را دامن  ۶ماده  ۴استناد به بند 
زدن به مسائل قومی عنوان کرده و حکم به لغو مجوز انتشار اين نشريه داده 

 . است
چندی پيش نيز مسئولين اداره ارشاد اسالمی قم با تهديد ايواز طاها مديرمسئول 

 . نشريه ترکی يارپاق وی را از انتشار روزنامه منع نموده بودند
 

 ادامه بازداشت طوالنی مدت 
شاهين فضلی فعال دانشجويی آذربايجانی و دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی 

تبريز پس از گذشت دو ماه از زمان بازداشت همچنان در وضعيت بالتکليف در 
 ١(٨٨بهمن  ١٢اين فعال دانشجويی آذربايجانی . زندان تبريز به سر می برد

مأموران ضمن . در منزل شخصی اش در تبريز بازداشت شده بود) ٢٠١٠فوريه 
. تفتيش منزل کتابها،لب تاب و برخی لوازم شخصی وی را با خود برده بودند
اتهام های وارده به فضلی همکاری با گروه های خارج از کشور، تبليغ عليه 

نظام، اخالل در نظم عمومی و تشويش اذهان عمومی عنوان شده است اين فعال 
دانشجويی پيش از اين نيز چندين بار بازداشت و به قيد وثيقه از زندان آزاد شده 

 . بود
 

 صدور احکام زندان 
شهناز غالمی وب نگار و فعال حقوق زنان طی دادگاهی غيابی به هشت سال 

اتهام غالمی عضويت در سازمان مجاهدين . حبس تعزيری محکوم شده است
خلق ايران، نشر اکاذيب و تبليغ عليه نظام از طريق ارسال اخبار برای 

خبرگزاری هما و جذب نيرو برای اين خبرگزاری و نشر اخبار کذب بر عليه 
شعبه دوم دادگاه انقالب تبريز غالمی را به . نيروی انتظامی عنوان شده است

 اتهام عضويت در گروه جهت برهم زدن امنيت ملی به هشت سال حبس 
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به دبيرکل  نامه سرگشاده دانشگاهيان ايرانی در سراسر جهان
 سازمان ملل

 زنا، زلزله و حقوق زنان

 دبيرکل جناب بان کی مون: خطاب به
 آيت اهللا علی خامنه ای؛ رهبر جمهوری اسالمی؛ رسانه های عمومی: رونوشت

 
 عاليجناب؛

سخنان يکی از روحانيان رسمی جمهوری اسالمی ايران در خطبه های هفتگی 
. در تهران، در خور امعان نظر جّدی است ١٣٨٩فروردين  ٢٧نماز جمعه 

اظهارات حجت االسالم کاظم صديقی که زنا را زمينه ساز زلزله اعالم نموده 
است عين جهالت و تعصب دينی است آن هم در مقياسی چندان وسيع که حتی در 

 رژيم جمهوری اسالمی نيز از حّد انتظار بيرون است 
اين نخستين بار نيست که جهان شاهد مطرح شدن چنين گفته های بی معنايی از 

سوی اسالم طالبانی در ايران است، اما نکته غم انگيز اين است که اين قبيل 
اظهارات غيرعلمی و بی اساس قبًال در پشت صحنه از جانب عناصر حاشيه ای 
در عرصه قدرت مطرح می شد و آن هم با آداب صوری جمهوری اسالمی در 

اکنون حقيقت اين است که بخصوص از ابتدای رياست جمهوری . تناقض بود
آقای احمدی نژاد، و ادعای مشاهده هاله نوردر جريان سخنرانی ايشان در 
چاه . سازمان ملل انتشار خرافات و اراجيف به ارتفاع بی سابقه ای رسيده است

خشک جمکران در نزديک شهر قم که ادعا می شود مجرای ارتباط با امام غايب 
 .است، نمونه سخيف ديگری از جهالت و تحميق رسمی است

از يک سو جمهوری اسالمی ايران خواستار فن آوری هسته ای است ولی 
. روحانيان بلندپايه ادعا می کنند رفتار جنسی زنان باعث لرزش زمين می شود

پرسش اين که آيا عنان بلندپردازيهای هسته ای جمهوری اسالمی ايران را می 
 توان با آسوده خيالی به دست اين متعصبان بی خبر و خرافات زده سپرد؟

پيامدهای ويرانگر اين ايدئولوژی خرافه آلود راه را برای نقض حقوق زنان و 
ما به . سرکوب و نفی آزادی، بخصوص آزادی زنان، در ايران هموار می سازد

رهبر جمهوری اسالمی ايران، آقای علی خامنه ای توصيه می کنيم تا اينگونه 
 .اظهارات غيرعلمی مشاوران ارشد خويش را رسمًا منتفی اعالم کنند

ما دام که جمهوری اسالمی ايران به نقض آشکار حقوق بشر و حقوق زنان 
سرسختانه ادامه دهد، همان طور که در دستگيريهای گسترده، زندان و شکنجه و 

اعدام زندانيان سياسی و عقيدتی می بينيم، شايسته نيست که جمهوری اسالمی 
ايران در مجامع جهانی و از جمله در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، و 

 . کميسيون امور زنان، نمايندگی و مقبوليت داشته باشد
ما امضاکنندگان اين نامه بدين وسيله از مطرح شدن اينگونه سياستهای جاهالنه و 
خرافه آلود از سوی عناصر جمهوری اسالمی ايران و نيز از نقض حقوق بشری 

 .به معنای کلی و بخصوص نقض حقوق زنان ابراز انزجار می کنيم
 

Signatories:  
 

Abrahamian Ervand 
Distinguished Professor; Baruch College, City University of 

New York, USA 
Abghari Siavash 

Siavash Abghari, Professor of Finance & Director, Morehouse 
College, Atlanta, USA 

Abghari Shahla  
Professor of Microbiology ,Life University, Atlanta, USA 

Afshar Ali 
Professor Polytechnic Institute of NYU, USA 

Afshar Haleh OBE 
Professor the Baroness AcSS, Department of Politics, 

University of York, UK 
Afshari Reza 

Professor of History, Pace University, New York, USA 
Alamdari Kazem 

Professor of Engineering, California State University, 
Northridge, USA 

 

ضمن ) ٢٠١٠مارس  ٩(٨٨اسفند  ١٨عفو بين الملل طی اطالعيه ای در 
اشاره به فعاليتهای مسالمت آميز عبداهللا صدوقی در راستای حقوق و آزاديهای 

آذربايجانيها، از حکومت ايران خواسته تا امکان دسترسی وی به امکانات 
 . پزشکی و وکيل را فراهم آورد و وی را بدون قيد و شرط آزاد کند

پس از ) ٢٠١٠مارس  ١۴(٨٨اسفند  ٢٣رضا ابری فعال مدنی آذربايجانی 
ميليون تومانی به صورت  ٢٠روز بازداشت موقت به قيد وثيقه  ٧۶تحمل 

 ٢٩(٨٨دی  ٨اين فعال مدنی آذربايجانی . موقت از زندان تبريز آزاد شده است
و پس از شرکت در مراسم تشييع جنازه چنگيز بخت آور در ) ٢٠٠٩دسامبر 

. قبرستان ماراالن تبريز بازداشت و به اداره اطالعات تبريز منتقل شده بود
اتهام ابری اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر عليه امنيت ملی، عضويت 

در گروههای پان ترکيستی و تبليغ عليه نظام از طريق شرکت در مراسم تشييع 
جنازه چنگيز بخت آور و ايجاد تشکيالت غير قانونی در اينتزنت و تبليغ عليه 

. عنوان شده است" کلوب"نظام در فضای سايبر از طريق عضويت در سايت 
اين فعال آذربايجانی در مدت بازداشت موقت از حق مالقات با وکيل و خانواده 

محروم بوده و مورد ضرب و شتم و شکنجه ماموران اداره اطالعات تبريز 
رضا ابری پيش از نيز در جريان اعتراضات به کاريکاتور . قرار گرفته است

بازداشت و پس  ٨۵توهين آميز روزنامه ايران در مورد آذربايجانيها در سال 
 . از مدتی به قيد وثيقه از زندان آزاد شده بود

اسفند  ٢۶عبادت مددی نگارستان زندانی سياسی آذربايجانی در زندان تبريز 
پس از تحمل مدت حبس هشت ماهه از زندان آزاد شده ) ٢٠١٠مارس  ١٧(٨٨
و همزمان با تظاهرات آذربايجانيها ) ٢٠٠۶می  ٢٧(٨۵خرداد  ۶مددی . است

بر عليه کاريکاتور موهن چاپ شده در روزنامه دولتی ايران، به همراه دو 
روز بازداشت موقت به قيد وثيقه به  ٣۵برادرش دستگير و پس از تحمل 

شعبه يکم دادگاه انقالب تبريز . صورت موقت از زندان تبريز آزاد شده بود
اين فعال مدنی آذربايجانی را ) ٢٠٠۶دسامبر  ١۶(٨۵آذر  ٢۵طی حکمی در 

 ٢۵(٨۵بهمن  ۵حکم صادره . ماه حبس تعزيری محکوم کرده بود ٣۴به 
در شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقی ) ٢٠٠٧ژانويه 

اتهام مددی اجتماع و . بررسی و به هشت ماه حبس تعزيری قطعی کاهش يافت
تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنيت داخلی کشور و عضويت در گروه پان 

استنادات قاضی علی . ترکيسم جهت برهم زدن امنيت ملی عنوان شده است
خرداد  ٣و  ١اکبری برای طرح اين اتهامات شرکت در راهپيمايی روزهای 

در تبريز و سردادن اشعار قوم گرايانه در کوه ) ٢٠٠۶می  ٢۴و  ٢٢(٨۵
عينالی، شرکت در مراسم قلعه بابک، شرکت در مجلس ترحيم دکتر فرزانه و 

دعوت از دکتر محمد علی چهره قانلی در موعد انتخابات مجلس پنجم برای 
مددی از فعالين مدنی آذربايجانی در تبريز است . سخنرانی در منزل بوده است

 . تا کنون بارها بازداشت و زندانی شده است) ١٩٩۶(٧۵که از سال 
مارس  ١٣(٨٨اسفند  ٢٢ابراهيم اسمعيلی فعال مدنی آذربايجانی در تبريز 

ميليون تومانی  ۵٠روز بازداشت موقت به قيد وثيقه  ۵۴پس از تحمل  )٢٠١٠
اين فعال مدنی آذربايجانی . به صورت موقت از زندان تبريز آزاد شده است

توسط ماموران اداره اطالعات تبريز در منزل ) ٢٠١٠ژانويه  ١٨(٨٨دی  ٢٨
ماموران پس از تفتيش منزل اين فعال . شخصی اش بازداشت شده بود

اتهام . آذربايجانی کيس کامپيوتر و ديگر وسايل شخصی وی را با خود برده اند
اسمعيلی تبليغ عليه نظام و جاسوسی برای جمهوری آذربايجان عنوان شده 

اين فعال آذربايجانی پس از سفر به جمهوری آذربايجان با اين اتهامات .است
اين فعال مدنی آذربايجانی در دوران بازداشت مورد . روبرو گشته است

 .شکنجه قرار گرفته و از حق مالقات با خانواده و وکيل محروم بوده است
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 مصاحبه ها و مقاالت

خواه در  هاي هر نيروي دموآراسي آوشش. آردن رقابت سياسي و انتخابات است
اي آه اين فرآيند مهم در آن نهادينه نشده است، بايد معطوف به جا انداختن  جامعه

بينيم آه طرفين  اگر مي. قواعد و فرهنگ اين بازي و شيوه سياسي آن باشد
هاي غربي به دنبال آسب پيروزي بر حريف  هاي سياسي در دموآراسي رقابت

خود هستند، به اين دليل است آه آنان از مرحله اصل بازي انتخابات عبور 
هاي جهاني مثل فوتبال حاضر  ما در ورزش. اجازه دهيد مثالي بزنم. اند آرده
اما پيگيري . شويم، و تمام آوشش ما هم معطوف به پيروزي بر حريف است مي

فرض است آه بازي مذآور از هر حيث مطابق قواعد  اين هدف مستلزم اين پيش
اما . شود از اين جهت هيچ نگراني وجود ندارد عادالنه و شناخته شده انجام مي

اگر چنين قواعدي نباشد، يا باشد ولي عادالنه اجرا نشود، يا بازيگران عادت به 
رعايت آن نداشته باشند در اين صورت هدف اصلي بايد معطوف به رفع اين 

کاستی ها و تاسيس بازی شرافتمندانه باشد و نه پيروزی در بازی ای که بازی 
به همين دليل هم در جريان دوم خرداد و بعد از آن هيچگاه موافق .نيست
بندي درون جناحي در ميان اصالح طلبان در معرفي نامزدهاي انتخاباتي  تقسيم

دانستم و با اين تحليل  نبودم زيرا آن را به نفع آليت مورد نظرم در انتخابات نمي
در مورد دوم خرداد هم معتقد بودم نفس . شدم بود آه در هر انتخاباتي وارد مي

برگزاري اين بازي و نهادينه شدن آن اهميت دارد، و هرگاه اين بازي به نحو 
توانيم تمام آوشش خود را براي  ناپذيري تثبيت و نهادينه شد، آنگاه مي بازگشت

البته اگر در جهت تثبيت بازي حرآت . پيروزي فرد مورد نظرمان بسيج آنيم
آرديم و نامزدمان هم پيروز شد، در اين صورت دو دستاورد خواهيم داشت آه 

با اين .فرع بر دستاورد اول است) پيروزي نامزد(در هر حال دستاورد دوم 
تصور معتقدم آه اگر کسانی اساس بازي انتخابات را در يك جامعه تثبيت و 

دانند، نبايد هدفشان منحصر به پيروزي فرد مورد حمايت خود  نهادينه شده نمي
شود، بلکه در درجه اول بايد تمام کوشش را متوجه نهادينه کردن سازوکار 

انتخابات نمود، اما اگر هدف بر پيروزی متمرکز باشد بدان معناست که پيش 
فرض شرکت کنندگان چنين است که انتخابات نهادينه و جامعه دموکراتيک است 

 .مت فعلی رفتار آنند.بايد مثل بسياري از منتقدين حک و در اين صورن آنان نمي
توان از حضور در اين بازي، نتيجه  اما اگر اين بازي نهادينه نشده است، نمي

قضيه بازي انتخابات در . هاي مشابه در جوامع دموآراتيك را انتظار داشت بازي
اينجا مثل داستان آن آنيز و خاتون در مثنوي مولوي است آه آنيزك قادر به ديدن 

شايد بپرسيد پس . دهد همه ماجرا نيست و در اين راه جان خود را از دست مي
اي حاصل شد؟ بايد پاسخ بدهم آه اوًال آن نتيجه بر  چرا در دوم خرداد چنين نتيجه

ثانيًا در همان واقعه بايد گفت آه . اثر يك اشتباه محاسبه طرف مقابل رخ داد
مسأله اصلي پيروز شدن نبود، بلكه تثبيت آن وضع بود آه متأسفانه رييس دولت 

هفتم نه توجهي به اين مسأله آرد و نه قادر بود آه در اين مورد آاري را پيش 
اي آه انتخابات و  بنابراين تمرآز بر پيروزي نامزد مورد نظر در جامعه. ببرد

رقابت سياسي نهادينه نشده است، آب در هاون آوبيدن است و من نيز در 
انتخابات سال گذشته مطلقًا در اين مسير حرآت نكردم و در اولين تحليل خودم 

تحت عنوان ورود به انتخابات از آدام منظر؟ توضيح دادم آه به چه داليلي و با 
شوم آه پيروز شدن نامزد مورد نظرم جزو اهداف  چه اهدافي وارد انتخابات مي

نكته مهم ديگري آه معموًال مورد توجه فعاالن سياسي در ايران .بيان شده نبود
به . شود گيرد اين واقعيت است آه رابطه قدرت و رأي وارونه تفسير مي قرار نمي

توان به قدرت تبديل آرد،  آنند آه رأي را مي عبارت ديگر برخي افراد فكر مي
اي اين رابطه برقرار نيست، بلكه قضيه معكوس  در حالي آه در هيچ جامعه

تواند تبديل به  است، به عبارت ديگر اين قدرت است آه در جوامع دموآراتيك مي
به طور آلي . اي براي سنجش قدرت طرفين است رأي شود و انتخابات شيوه

اي مطلوب و موثر براي رقابت در چارچوب توازن قواي سياسي  انتخابات شيوه
و اجتماعي است، از اين جهت فعاالن سياسي بايد ابتدا موازنه قوا را ايجاد آنند، 

آميز و منطقي براي توزين قواي دو  اي مسالمت سپس انتخابات را به عنوان شيوه
تر فعاالن سياسي در ايران سرنا را از سر  به معناي روشن. طرف استفاده آنند

قاعدتًا . اما آيا اين بدان معناست آه در انتخابات شرآت نكنيم. نوازند گشادش مي
اگر هدف پيروزي نامزد مورد نظر منتقدين باشد، پاسخ منفي است، اما اگر منافع 

ديگري در مشارآت در انتخابات از جمله نهادينه آردن مشارآت و طرح 
وجود دارد، صرفًا بايد به اين داليل در انتخابات ... مطالبات و رقابت مقدماتي و

 .شرآت آرد
طلبان يا آن حرآتي آه جنبش سبز را شكل داد، در جريان  مجموعه اصالح 

 انتخابات چقدر درست عمل آرد؟ بعد از آن و تا به امروز؟
اتفاقات . طلبان در انتخابات است انتقاد اصلي من به چگونگي شرآت اصالح

من در اين مورد در دي . بعدي نتيجه طبيعي و مورد انتظار آنگونه شرآت بود
آلمه به يكي از فعاالن مهم  3000اي را در حدود  نامه 1386ماه سال 
 ام و آنچه را آه پيش آمد آمابيش و به وضوح توضيح دادم و  طلب نوشته اصالح

 :جنبش سبز در مصاحبه با عباس عبدی
 درجه حرارت سياسي جامعه باال رفته

 سارا سماواتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با عباس عبدی،روزنامه نگار و فعال سياسی در مورد تغييرات جامعه ايران بعد 
درجه حرارت سياسي "به باور عبدی . خرداد گفت و گو کرده ايم 22از انتخابات 

حكومت هم بيش "و " بيني افزايش يافته است جامعه ايران به نحو غير قابل پيش
عبدی ." آند آه مخالفان قصد براندازي آن را دارند از هر وقت ديگر احساس مي

اي آه انتخابات  تمرآز بر پيروزي نامزد مورد نظر در جامعه: "همچنين می گويد
 ".و رقابت سياسي در آن نهادينه نشده، آب در هاون آوبيدن است

 .متن اين مصاحبه در پی می آيد
مهمترين تغييري آه در جامعه ايران نسبت به فروردين ماه سال ! آقاي عبدي 

 .گذشته روي داده است، چيست؟ هم در سمت حكومت و در سمت مردم
اند، مثل ظرف پر از  تغييرات رخ داده هنوز به مرحله غير قابل بازگشت نرسيده

مايعي است آه روي اجاق گاز روشن قرار دارد و دماي آن زياد و حتي داغ و 
توان دماي آن را آنترل آرد،  اما با خاموش آردن اجاق مي. سوزان شده است

ولي اگر مايع داخل ظرف تبخير شود و اصطالحًا تحولي آيفي در آن رخ دهد، 
درجه  .باز گرداندنش به وضع سابق بسيار مشكل است؛ اگر نگوييم عملي نيست

بيني افزايش يافته است،  حرارت سياسي جامعه ايران به نحو غير قابل پيش
هاي وسيعي از جامعه نسبت به حكومت و ساختار فاقد مضمون آن  نگرش بخش

وجود داشت، از طرف ديگر حكومت هم  1388اميدي است آه در ابتداي سال 
آند آه مخالفان قصد براندازي آن را دارند، از  بيش از هر وقت ديگر احساس مي

هاي مدني، با  هاي حيات سياسي مثل احزاب و مطبوعات و فعاليت اين رو روزنه
گفته نزد منتقدين و  اند و همين وضع نااميدي پيش انسداد بيشتري مواجه شده

شود، تغيير ساخت  بنابراين مهمترين تغييري آه ديده مي. آند جوانان را تشديد مي
بازي سياست در ايران از نوع بازي با جمع جبري مثبت به بازي با جمع جبري 

طبيعي است آه هم . صفر و حتي از آن بدتر به بازي با جمع جبري منفي است
. اند ساختي آه ايجاد گرديده، اسير شده حكومت و هم منتقدين در تارهاي عنكبوتي

گرچه بهتر بود زودتر صادر (مهندس موسوي اقدامي اوليه  17به نظرم بيانيه 
رفت آه طرف  در جهت خارج شدن از اين تارها بود، اما انتظار مي) شد مي

هايي گرچه  هايي را بردارد آه متأسفانه چنين نشد، هرچند قدم مقابل نيز گام
محدود ديده شده است، ولي ظاهرًا به دليل ناهماهنگي و احتماًال اختالفات داخلي 

شوند، و اراده آافي براي  هاي ديگري خنثي مي هاي برداشته شده، با گام گام
ترين تغيير در زمين و  بنابراين از نظر من مهم. ها وجود ندارد استمرار اين گام

ساخت بازي سياسي رخ داده است آه اين تغيير تا اينجاي آار منفي است، مگر 
ها به ضررهاي مهمي  البته برخي. آنكه روند آن ابتدا متوقف و سپس ترميم شود

آنند يا به برخي دستاوردهاي مهم که در ميان  آه حكومت دچار شده است نگاه مي
آنند، دستاوردهايی که مهم هم هستند از جمله  شود، استناد مي منتقدين مشاهده مي

وارد شدن نسل جديدی در عرصه سياست ايران اما تمامي اينها در برابر 
بازد، خساراتي آه جمع جبري  خسارات ناشي از تغيير ساختار بازي رنگ مي

 .برد بازي سياست را به سوي صفر يا منفي مي
گيري، در يادداشتي آه  ـ براي رأي به قيد خودتان  خرداد قبل از خروج از خانه ـ 

هنوز براي رأي دادن از خانه بيرون : "سه روز بعد منتشر آرديد، نوشته بوديد
گيري در جامعه ندارم و  ام و هيچ اطالع جديدي از فضاي عمومي و رأي نرفته
اي هم در آسب اين آگاهي ندارم، چرا آه براي من انتخابات موجود به  عجله

تواند مهم باشد، اما فرع بر  نتيجه مطلوب رسيده و نتيجه صندوق هم گرچه مي
هنوز هم بر همان نظر ." آن چيز ديگري است آه تاآنون حاصل شده است

 هستيد؟
ترين نكات  سئوال جالبي است، چرا آه پاسخ به آن به توضيح يكي از محوري

معتقد بودم آه آوشش ما براي حضور  76من در دوم خرداد . انجامد ام مي تحليلي
در فعاليت سياسي و انتخاباتي بايد معطوف به نتيجه باشد، اما نتيجه مورد نظر 
 لزومًا انتخاب نامزد مورد حمايت ما نيست، بلكه نتيجه اصلي براي ما نهادينه 



19 

 1389ارديبهشت ماه   9

رسد مطالبات مدني دارد و دمكراتيزاسيون را  اساسًا جنبشي آه به نظر مي 
هدف خود قرار داده است با روند رو به افزايش مشكالت اقتصادي دچار اختالل 

 شود؟ نمي
آند، صرفًا مشكالت  به نظر من آنچه آه اين مطالبات را با چالش مواجه مي

حد و حصر درآمدهاي نفتي مشكل  اقتصادي نيست، بلكه در ايران افزايش بي
است  1377و  1376روند رو به رشد دولت آقاي خاتمي در سالهای . اصلي است

آه آمترين درآمدهاي نفتي را داشتيم و آن دولت در روند کلی خود با مشكل 
آننده ای مواجه نشد، اما پس از افزايش درآمدهاي نفتي بود آه روند رو به  تعيين

بنابراين بايد نسبت به مسأله درآمدهاي . جلوي آن متوقف و سپس به قهقرا رفت
 .نفتي حساسيت داشت و نه صرفًا مشكالت اقتصادي

  
 گيرد؟ آيا در جنبش سبز فروريزي نيروها صورت مي

ريزش نيرو رخ داده است، اما اين ريزش به نحو خصمانه و از موضع رد و 
انكار جنبش نيست، ضمن اينكه ريزش مذآور به حساب ديگران واريز نشده است 

توان با بازسازي و بهسازي امور، آنان را مجددًا جذب کرد و در  و آماآان مي
 .خدمت اصالح امور آشور بكار گرفت

  
آيا رهبري جنبش سبز شكل واقعي خود را يافته و تثبيت شده است؟ در هيئت 

 آقايان موسوي و آروبي؟ و اين دوگانگي قابل تبيين هست؟
تواند رهبري مورد نظر  به نظر من در چارچوب و روند گذشته، جنبش سبز نمي

را به دست آورد، گرچه آقايان موسوي و آروبي حضور دارند، اما حضور 
 .اشخاص به تنهايي موجب اعمال رهبري به معناي حقيقي آلمه نخواهد شد

ظرفيت چنين رهبري در ميان اين دو نفر و سايرين وجود دارد، اما يك وظيفه 
اصلي آنان اين است آه ظرفيت مذآور را فعليت بخشند، آه به نظر من نيازمند 

 .صبر و برخي تأمالت و تغييرات است
  

شود چيست؟ در  محتوي واقعي آنچه آه اختالف ميان اصولگرايان خوانده مي
تواند به آار  طلبان معني دارد يا از مقوله ديگري است؟ آيا مي نزديكي به اصالح

 پيشرفت مبارزه مدني موجود بيايد؟
اين اختالفات ناشي از . تر هم خواهد شد اختالفات مذآور عميق است و عميق

هاي حاآم، از منظر  چگونگي عملكرد ساخت سياسي است، اختالفات ميان گروه
از زاويه شناختي يك . شناختي، طبقاتي، تاريخي و حتي نسلي قابل مشاهده است

جناح معتقد است آه مسأله بعد از انتخابات نه تنها حل نشده، بلكه با ادامه اعمال 
هاي  ها حل شدني هم نيست، اين درك را آنان از تماس مستقيم با اليه اين شيوه

هايي آه از طبقات متوسط مدرن و سنتي  اند؛ اليه پايين خودشان به دست آورده
دار  ها، بخصوص جوانان آنان مسأله بينند آه اين اليه هستند و به وضوح مي

. تر هم آرده است اند و گذشت يك سال هم مسأله را نه تنها حل نكرده آه عميق شده
اش عناصر حاشيه شهري است، چنين  در حالي آه جناح ديگر آه پايگاه طبقاتي

آنند مسأله حل شده و اگر مقداري هم حل نشده  برداشت و تحليلي ندارد، فكر مي
اختالف ديگر اين .هاي موجود حل خواهد شد باقي باشد، در آينده و با ادامه شيوه
يكي از اين دو گروه وابسته به طبقات اقتصادي . دو گروه از موضع طبقاتي است

تر  شناخته شده و سنتي و بعضًا مدرن است، و امرار معاش آن در اداره عقالني
هاي دولتي و پول بادآورده نفت  جامعه است، اما ارتزاق اصلي گروه ديگر رانت

طبيعي . گيرد هاي مستقيم و غير مستقيم صورت مي است آه از خالل پرداخت
است آه اختالف در توزيع منافع حاصل از نفت هم هميشه يك رآن مهم اختالفات 

درون قدرت است، اتكاي آامل به درآمدهاي نفتي براي حفظ و تثبيت قدرت يك 
شود، با اعتراض گروه ديگر مواجه  محسوب مي" تنهاخوري"جناح آه به نوعي 

ريشه تاريخي  .اختالف ديگر ميان اين دو گروه نسلي و تاريخي است. خواهد شد
سال  60گردد و متوسط سن رهبران آنان باالي  يك گروه به پيش از انقالب برمي

سال تفاوت سني هويت آنان در دو دهه اخير  20است، اما گروه ديگر با حدود 
شود آه جناح ثالثي،  اما اختالفات اين دو گروه وقتي منجمد مي.شكل گرفته است

موجوديت هر دوي آنها را به يك ميزان و از خالل يك جريان تهديد آند، در 
تر از آنچه است آه  هاي دروني آنها بسيار جدي غياب اين خطر مشكالت و چالش

هاي زيادي براي پوشاندن و نشان ندادن اين  البته آوشش. شود در ظاهر ديده مي
اختالفات صورت گرفته است و حتي به صورت مكانيكي يكي به نفع ديگري 

شود آه  رسد آه اين اقدام در نهايت موجب مي آند، اما به نظر مي نشيني مي عقب
. تري خود را نشان دهد در مواقع بحراني، اختالفات به صورت انفجاري

 .شود چگونگی رخ دادن تمام اين اتفاقات به نحوه رفتار منتقدين مربوط مي
  

 روزآنالين: منبع

اشتباه اصلي آنان در يك . اين چيزي نيست آه اآلن و پس از اين رويدادها بگويم
از يك سو سيستم و انتخابات آن را دموآراتيك . تناقض رفتاري نهفته است

مدت و  دانستند، اما مي خواستند از طريق اين سازوآار دموکراتيک، در آوتاه نمي
ترين اشكال آنان  آليدي. از خالل نتيجه آرا؛ محصولي دموآراتيك برداشت آنند

آيا تقلب موثر شده يا خير؟ اگر . اين است آه اين سئوال را چگونه پاسخ می دهند
اگر بلي، در اين صورت بايد بگويند آه قبًال . خير بايد صريحًا اعالم آنند

شود يا خير؟ اگر  دانستند آه انتخابات غير دموآراتيك خواهد بود و تقلب مي مي
دانستند، در اين صورت رفتارشان متناقض نيست، اما بايد بگويند چرا چنين  نمي

دانستند، بايد پاسخ دهند آه در  خطاي تحليلي مهمي را مرتكب شدند؟ و اگر مي
و نه انتخاب نامزد مورد (اين صورت چرا آگاهانه براي رسيدن به اين نقطه 

اند؟ آيا بايد از  وارد اين ميدان شده) نظرشان که به دليل پيش بينی تقلب شدنی نبود
آردند آه  وضع موجود خوشحال باشند ـ آه در اين صورت بايد از پيش اعالم مي

اند ـ و اگر از اين وضع ناراضی هستند بايد  طلبانه را تغيير داده راهبرد اصالح
اينها نكاتي است آه من در آن نامه . مسئوليت رسيدن به اين نقطه را مشخص کنند

 .ام و اميدوارم آه در آينده نه چندان دور آن نامه را منتشر آنم مطرح آرده
تان هنوز  از آنچه آه شخصًا در انتخابات انجام داديد، مجموعه فعاليت انتخابي 

 ايد؟ آنيد هيچ آجا گزينه بهتري نداشته رضايت داريد و فكر مي
آنم بهتر است ديگران آن را نقد  در مورد عملكرد خودم در انتخابات اخير فكر مي

آنم آه من دقيقًا  اما اجماًال عرض مي. آنند و اگر من پاسخي داشتم آن را تقديم آنم
وارد " ورود به انتخابات از آدام منظر؟"ام تحت عنوان  براساس تحليل اعالم شده

انتخابات شدم و دقيقًا هم بر همين اساس عمل آردم و شايد جزو معدود افرادي 
آنم اين نگاه  و آماآان تصور مي. بودم آه منظر ورودم را صريح و روشن نوشتم

رغم اين بهتر است آه  علي. درست بود و اتفاقات بعدي درستي آن را ثابت آرد
 .شما و ديگران آن را نقد آنيد

ها هستند؟ مضمون طبقاتي و اجتماعي  نيروهاي اصلي درون جنبش سبز آدام 
 آنان چيست؟

ام آه شما را به آن ارجاع  اي نوشته در مورد پايگاه طبقاتي جنبش سبز نيز مقاله
گويم آه هسته اصلي اين جنبش طبقه متوسط  دهم، اما اجماًال در اينجا مي مي

هاي ديگري هم با آن  شهرهاي بزرگ و به ويژه تهران بود، اما اقشار و گروه
همراهي داشتند و هنوز هم با آن همدلي دارند، اما راديكاليزه شدن آن آه ناشي از 

هاي مهمي از  خياباني بودن و غير قابل آنترل بودن آن بود، موجب شد آه بخش
جنبش، همراهي عملي را آاهش دهند يا متوقف آنند، گرچه اين نيروها به سمت 

اند، و کماکان آمادگی پيوستن را دارند و اين ظرفيتي  طرف مقابل ريزش نكرده
 .تواند در شرايط مناسب مورد استفاده قرار گيرد است آه مي

ها و اقشار پاييني جامعه  آيا اين صحيح است آه جنبش سبز نتوانسته با اليه 
حلي براي آن  شود چه راه ارتباط بگيرد؟ اگر اين هست و ضعف محسوب مي

 وجود دارد؟
آند آه موجوديتي منظم و دارای برنامه اجرايي و  اين سئوال شما چنين القا مي

. عملياتي و با رهبري مشخص و منضبط در قالب جنبش اجتماعي و سياسي داريم
جنبش سبز، بيش از آنكه تشكيالتي . در حالي آه در واقعيت خارجي چنين نيست

يافته باشد، خودجوش است و خودجوشي گرچه موجب نقاط  و منظم و ساخت
از جمله اينكه . گردد ساز نقاط ضعف هم مي شود، اما زمينه قوتي براي آن مي

حلها را پيدا و اجرا  گروه فكر مورد پذيرشي آه نقاط ضعف را شناسايي و راه
اينكه جنبش نتوانسته چنين ارتباطي را برقرار آند، روشن . آند، نخواهد داشت

ها، اولين  گفته براي رفع اين ضعف است، اما در صورت تحقق شروط پيش
ها هيچكدام  اي آه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است آه اهداف و برنامه نكته

به عنوان مثال طرح برخي شعارها نتايج . واجد تضادهاي غير قابل حلي نباشند
توان  گذارد، نمي خاص خود را، هم در حكومت و هم در ميان متحدين برجا مي

نكته دوم هم اين است . نان چنين شعارهايي را خورد اما از چوب آن مصون بود
مثًال اينكه طرف مقابل چنين . آه جنبش بايد از انفعال و واآنشي بودن پرهيز آند

آند پس ما هم مقابله به مثل آنيم، و اسم اين را دفاع از خود بگذاريم، يا حتي  مي
براي اين حق خودساخته دفاع از خود، چارچوب اخالقي هم بسازيم، چيزي جز 
انفعال و واآنش نيست آه در نهايت به همان جايي خواهد رفت آه طرف مقابل 

اما منظور من از . نكته سوم اينكه از خشونت پرهيز شود. اراده آرده است
 اين معناي صوري . خشونت اين نيست آه ابتدا به ساآن آسي را نكشند تا نزنند

آنند تا خود را پشت  ورزان آن را ارايه مي پرهيز از خشونت است آه خشونت
تر از  معناي پرهيز از خشونت خيلي وسيع. نقابی از ضديت با خشونت پنهان آنند

اين موارد است آه با ادبيات و رفتارهاي موجود بخشی از منتقدين همخواني الزم 
 .را ندارد و سخنان اخير مهندس موسوی هم به درستی بر اين نکته تاکيد دارد

گريزي يك ابزار مقابله موثر و جدي در خنثي آردن حربه خشونت  خشونت
 .هاست، آه مستلزم بحث و نقد مستقلي است دولت
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محصول همه اين کارها شده است به تصرف در آوردن حوزه عمومی و خلق 
امری آجل در حيات اجتماعی ما مردم ايران که جمهوری جائر --خرد جمعی

ملت ما امروز . اسالمی بيش از سی سال است آن را به تعويق انداخته است
با کسی هم سر . دوباره بر پا خاسته و حقوق شهروندی خود را مطالبه می کند

بيش از سی سال پيش همين ملت به اميد همين حقوق بال . عناد و ستيز ندارد
. فصل شهروندی انقالب کرده بود، و امروز آن همه اميد را نقش بر آب می بيند

اين ملت فرزندان خود را ديگر در لباس های يونيفرم ضد شورش و پشت نقاب 
های آهنين و سالح گرم بدست و قداره بند و چماق کش نمی شناسد و فکر می کند 
شايد آدم های ديگری از کشورهای همسايه به کشور ما آمده اند تا چوب و چماق 

ولی هيچ ضرب و شتمی ملت ما را . بر فرق سر خواهران و برادران ما بشکنند
هر روز از روز پيش . از پا نينداخته و حتی آنها را بيشتر هم مصمم کرده است

حوزه عمومی بيشتر در اختيار ملت ما قرار می گيرد و سعی بليغ همه ما در 
ساختن و پرداختن و حک و اصالح خرد جمعی ماست تا از آن گذر ما صالح 

منظور و مقصد اين خرد جمعی صرفا و منحصرا . ملت خويش را بهتر بدانيم
ما در شرف . متوجه چند و چون جمهوری اسالمی و ابقا يا انحالل آن نيست

 .کشف هجی جديدی در دستور زبان سياسی خود هستيم
  

 در خم کوچه اول
  

ولی در خلق اين خرد جمعی، ما در خم کوچه اول به يک بن بستی رسيده ايم که 
يعنی به تبيين و تحقيق حقوق شهروندی --تا از آن عبور نکنيم به جايی که بايد

اين بن بست عبارت است . نخواهيم رسيد--خودمان در يک جمهوری دموکراتيک
از يک تضاد کاذب و يک خصومت لجوجانه بين عده ای از فرهيختگان ما که 

می دانند و عده ای ديگر که مصرند خود را " روشنفکران دينی" خود را
و هيچ کدام از اين عزيزان فرهيخته هم حاضر نيست از خر --بنامند "سکوالر"

روشنفکران دينی همانقدر مصرند . شيطان پياده شود و حاال حاال ها کوتاه بياييد
اين تضاد کاذب . به دينی بودنشان که سکوالر ها متعصب هستند در سکوالريشان

ولی لجوجانه منتجه فضای مسدود و محدود استبداد سياسی و جزم انديشی فکری 
در ايران از سويی و سر خوردگی و عناد آنان که از ايران رخت سفر بسته اند 

 .از سوی ديگر است
  

شايد مهمترين مباحثه نظری سال پيش که مبين اين تضاد کاذب بود پيرامون مقاله 
که در آن می " االهيات شکنجه"آقای محمد رضا نيکفر است تحت عنوان 

عنواِن جای ممتاز پديداری حقيقت  در آغاز اين نوشته، زندان به: "فرمايند
 .شود به دين و خدای آن از اين ميقات نقبی زده می. شود حکومت دينی معرفی می

 .گر است، در کانون بررسی قرار دارد گران، که خود طبعًا شکنجه خدای شکنجه
" اهللا اکبر"در ادامه به شعار . شود که مسئوليت اين خدا با کی است پرسيده می
در . هايی که دارد دهد و محدوديت هايی که به دست می شود، به امکان پرداخته می

اين . رود که بايستی ابتذال و خشونت دينی را بتاراند پايان از معنويتی سخن می
در اين مقاله مهم و مستدل و بموقع خشم ." شود معنويت، سکوالريسم ناميده می

موجه آقای نيکفر از بيداد های مستمر و ديرينه جاری در زندانهای جمهوری 
اسالمی به استنباط ناموجهی از پديدار شناسی منتهی می شود که طی آن ايشان 

ها  چرا حقيقت حکومت اسالمی همواره در زندان"قائل است به اين سوال که 
 "يابد؟ تجلی می

  
يعنی در ذات خشونت سازمان يافته تجلی " زندان"حقيقت همه حکومت ها در 

که سياست را در رساله " ماکس وبر"می کند، و اين امر را ما حد اقل از زمان 
انحصار خشونت ) "١٩١٩" (سياست به عنوان وظيفه ای معنوی"معروف 
فقط جمهوری اسالمی " ماکس وبر"تعريف کرد دانسته ايم و بطور قطع " موجه

ديگری را هم در تعريف معروف خود از " حکومت اسالمی" فعلی و يا هيچ
. سياست در مد نظر نداشت وقتی سياست را انتظام خشونت موجه تعريف کرد

زندان اوين و بازداشتگاه کهريزک همانقدر محل تجلی حکومت اسالمی است، 
همانطور که آقای نيکفر می فرمايند، و درست هم می فرمايند، که بازداشتگاهای 

محل تجلی امپراطوری مسيحی " ابو غريب"و زندان  "باگرام"و " گوانتانامو"
امريکا، و بازداشتگاه های مخوف اسرائيل محل تجلی حکومت کليمی، و به قول 

محل تجلی کليت حکومت فاشيستی " آشويتس"بازداشتگاه  "جو ر جيو آگامبن"
هو "و " آدورنو"، و يا به قول " قانونمندی غربی"آلمان نازی و حتی پاشنه آشيل 

--محل تجلی کل ديالکتيک عصر روشنگری است" آشويتس" همين" رخهايمر
آقای نيکفر البته حق دارند به نمونه مشخصی از . همچنان که گوالگهای استالين

اين اصل کلی اشاره کنند، مادام که ما کل نظام سازمان يافته خشونت را در ذات 
 اين ." مبتنی بر خشونت است state/هر دولتی. "همه حکومت ها از ياد نبريم

 جنبش سبز بازگشت فرهنگ جهانشهري ماست
 حميد دباشی 

 
 
 
 
 
 
 

 من دلم سخت گرفته است از اين
 ميهمانخانهء مهمان آشِ  روزش تاريك

 آه به جان هم
 نشناخته، انداخته است
 چند تن خواب آلود
 چند تن ناهموار
 (نيما) .چند تن ناهشيار

  
به زودی جنبش سبز مردم ايران اولين سال . خرداد پيش روی ماست ٢٢سالگرد 

درست سی سال بعد از . پر حادثه و غرور آفرين خود را پشت سر خواهد گذاشت
ما مردم ايران، جنبش سبز نقطه عطفی تاريخی در سرنوشت  ۵٧انقالب بهمن 

سی سال بعد از آن انقالب عظيم اجتماعی، مردم ما . ملت مبارز و نستوه ماست
بار ديگر برای احقاق حقوق حقه شهروندی و دموکراتيک خود طی روزها و 

هفته ها و ماهها به خيابانها ريخته و طی تظاهرات متين و زيبا و آراسته ميليونی 
خوانده شده اند، از وسط " خس و خاشاک"خود قد علم کرده، کتک خورده اند، 

خيابانها ربوده شده، به سياهچالهای جمهوری اسالمی برده شده اند، مورد شکنجه 
مرد و زن، . و آزار و تجاوز قرار گرفته و حتی بسياری از آن ميان کشته شده اند

پير و جوان، فقير و غنی، متدين و مقيد به آداب و رسوم تشيع و يا نه چندان پايبند 
به چنين باورها و آيينهايی مقدس و محترم، چه در خيابان های شهرها و چه در 
فضاهای مجازی اينترنتی، مردم ما به رشادت و دليری بار ديگر حوزه عمومی 
. متعلق به خودشان را تصاحب کرده و به خلق خرد جمعی خويش مشغول شدند

کشور ايران بار ديگر به خود شهروندان ايرانی  ۵٧سی سال بعد از انقالب بهمن 
و نه به نايبان خود گماشته امامی غائب و يا به اوليا فقاهت مطلقه و --متعلق است

خوانده يا به مجلسی جهت تشخيص -چنين-يا به مجلسی از خبرگان رهبری خود
مصلحت نظامی که قرار است مرجعيت اش را از ما مردم عادی گرفته باشد و يا 
به روحانيون عاليرتبه شيعه و يا به اعوان و انصار شاهزاده ای از خاندان پهلوی 

مردم . و يا به حسن های صباح فدايی و شهيد و مريد پرور مذکر و مؤنث معاصر
عادی ، شهروندان جمهوری که ما هستيم و از ماست بار ديگر برخاسته و 

رای داده اند و مطالبه رايشان را --صاحب سرزمين پدران و مادران خود شده اند
نمادی سبز رنگ را بر چهره های زيبا و مصمم خود نهاده اند و دست . می کنند

افشان و پايکوبان و سرود خوانان و سرمست دليری خويش پير و جوان مشت 
کاوه آهنگر از پس متون و اسطوره . مصمم خود را به داد خواهی بلند کرده اند

ها و در قفای قرون و اعصار امسال مفتخر و نگران فرزندان دلير خويش بوده 
 .است

  
 تصاحب حوزه عمومی

  
اولين و بزرگترين و شريف ترين و ماندگار ترين دستاورد اين جنبش که فرزندان 
ما از آن به رنگ سبز ياد می کنند تصاحب حوزه عمومی و شروع به خلق خرد 

در اين حرکت عظيم مردم ما عده ای . جمعی جهت احقاق حقوق شهروندی ماست
جان خود را کف دستشان گرفته به خيابان ها می آيند و سرود می خوانند و شعار 
می دهند و عکس و ويدئو می گيرند و در دنيا پخش می کنند و بعد هم می روند 

خانه پای کامپيوترشان و وبالگ می نويسند و ديگرانی هم وبسايت راه می 
اندازند و يا در رسانه ها ی عمومی در هر جای دنيا که به آنها دسترسی دارند 

سخنرانی می کنند، مقاله می نويسند، مصاحبه می کنند، جلوی سازمان ملل جمع 
می شوند، اعتصاب غذا می کنند، سرود می خوانند، طومار می نويسند، مچ بند 

بندند، فيس بوک درست می کنند، با خبرنگاران به فارسی و انگليسی و   سبز می
فرانسه و آلمانی و ژاپنی و چينی و روسی و عربی و هر زبان ديگری که بلد 

ايرانيان هر جای دنيا که باشند مفهوم وطن را تعريف . باشند مصاحبه می کنند
وطن شده است جايی که يک صندوق رای باشد و جلويش دفعتا . مجددی کرده اند

 .يک ايرانی سبز شده باشد
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" هلو کوست"همين تشويش های بعداز " آرت اشپيگلمن"و يا هنر گرافيک 
. اين پديده هم صد البته منحصر به هولوکاست کليميان اروپايی نيست. هويداست

آنتون "تا نثر " اميل حبيبی"تا طنز " غسان کنفانی"از التهاب روايی قصه های 
طارق "تا عکس های " ناجی العلی"تا کارتونهای هنرمند کبير فلسطينی " شماس
تا بتوارگی زمين در سينمای ميشل خليفی و بريدگی زبان تصوير در " الغصين

و " محمد بکری"سينمای اليا سليمان و ترفند های روايی گنگ در مستندهای 
در سينمای فلسطين جملگی منبعث از بحرانهای " نزار حسن" و" می مصری"

 .روحی ملی و قومی مشابهی در ميان ملت ستم کشيده ولی استوار فلسطين است
اگر سرمان را در . بايد افق ديد را بازتر کرد تا بهتر و دقيقتر و بيشتر ديد 

سوراخ جمهوری اسالمی فرو کنيم بعد از مدتی افق ديد ما کمترين توفيری با 
ديدگاههای حضرت مال عمر ايران جناب حسين شريعتمداری و شيخش نخواهد 

در مورد فجايع کهريزک و ديگر زندانهای مخوف جمهوری اسالمی نيز  .داشت
همچون ديگر زندانها و قتلگاهای طاق و جفت اطراف جهان شکی نيست که اين 
جنايات عالوه بر جنايات پيشين جمهوری اسالمی برای سالها ذهن و روان ما را 

به خود مشغول خواهد داشت و بسياری از مسائل سی سال نکبت بار گذشته را به 
تنها مساله اين . دليل پديدار شناختی اين فجايع می توان و بايد بررسی مجدد کرد

است " الهيات"مقوله در مورد آقای نيکفر همين گرايش ايشان به قول خودشان به 
که آنهم ناشی از اين امامزاده عبداله سکوالريسم " هنر"و يا " متافيزيک" بجای

الهيات مستتر و مخفی در . است که ايشان به آن با خلوص نيت دخيل بسته است
هميشه شاخک های حسی و عاطفی و فکری را متوجه الهيات " سکوالريسم" اين

پيشنهاد مخلص اين است که حضرتشان نگاهی . عيان و متکبر ديگر می کند
بر ) ١٩٨۵"(بوسه زن عنکبوتی"مجدد به اين فيلم زيبا و بديع هکتور بابنکو 

بيندازد و " مانوئل پويگ"اساس رمانی به همين نام به قلم نويسنده آرژانتينی 
عنايت بفرمايد به صحنه ای که در آن هم سلولی يک کمونيست خطاب به وی می 

و يا به آن فرمايش !" شما خدا نشناسان بال انقطاع از خدا حرف می زنيد: "گويد
خدا را : "حتی عزيزتر فيلمساز اسپانيايی لويی بو نوئل که معروف است گفته بود

 "!صد هزا بار شکر می گويم که من يکی خدا نشناسم
عين همين محدوديت به فرمايش آقای محسن کديور در جواب به آقای نيکفر 

آقای دکتر کديور در اشاره ای به مقاله . منتها از جهت عکس--مشاهده می شود
دعوای امروز ايران، دعوای اين مرحله، دعوای دين و «: آقای نيکفر می فرمايند

  خواهند ميان دعوا نرخ تعيين کنند که اين نظام فاسد شده کسانی می. دينی نيست بی
اينکه ما بياييم ذکر بکنيم که االهيات اسالمی . . . . داری غلط است  است پس دين

دسترسی  های اوين قابل است، و اسالم حقيقی در سلول“ االهيات شکنجه”برابر با 
اگر . شود های جمهوری اسالمی القا می توسط بازپرس“ ی دينی تجربه”است، و 

شود  شود؟ می گونه از تلقی را در جامعه تسری بدهيم، معنايش چه می بخواهيم اين
داری شماست و راه رهايی  اشکال اصلی در دين! ها اينکه بگوييم آهای مسلمان
!" شويد خدا و پيامبر را به کناری بنهيد، رستگار می. در رها کردن دين است

يعنی ما از اين سوی پاندول پديدار شناسی محدود و مخدوش آقای نيکفر به 
. آنسوی پاندول هستی شناسی ذات النفسی و ماهوی آقای کديور پرتاب می شويم 
آقای نيکفر تجربه واحدی از ظلم و استبداد دينی را که بطور يقين آن هم دينی 

است و الغير و در نتيجه کل الهيات آن دين را مسؤل می کند، می گيرند و قياس 
مع الفارق می فرمايند و به پديدار شناسی کليت وجودی و حتی ماهوی آن دين 
تعميم می دهند، و در جواب هم آقای کديور خودشان را مسئول دفاع از کليت 

" دينی دين و بی"به عنوان مفهومی انتزاعی قلمداد می کنند ودعوا را بين " دين"
اگر پديدار شناسی آقای نيکفر ناقص و نزديک بينانه است، . فرض می فرمايند

حد واسط مواقف . هستی شناسی آقای کديور منتزع و مجردو غير واقعی است
است، که " دين"آقايان نيکفر و کديور قائل بودن به اصالت الوجودی بودن پديده 

در آن اسالم شکنجه گر در شکنجه گاه و اسالم رومی در مثنوی، مسيحيت 
استعماری در قتل عام بوميان امريکا و مسيحيت ضد استعماری در الهيات رهايی 

" گوستاو گوتييرز"تا " بارتولومه دو الس کاساس"بخش امريکای التين از 
بعبارت ديگر حسين شريعتمداری و مال عمر همان قدر . مستتر و متضمن است

امروز کدام صدای . معرف اسالم راستين هستند که ابن عربی و جالل الدين بلخی
دلخراش يا موسيقی دلنشين و يا آميزه ای از آن دو از اسالم به گوش ما می رسد 

اهللا "عده ای با . بستگی به سادگی يا پيچيدگی شاخک های گيرنده خود ما دارد
اهللا "امروز به ما ظلم می کنند و مردم ما هم از شر همان ظلم به فرياد " اکبر
  .پناه می برند" اکبر

اين را هم همينجا بگويم که اختالف نظری من با کل مفهوم مجعول و من 
که امروز تضاد متقابل مفهوم حتی مجعول تر و من " سکوالريسم" دراوردی

شده و اصوال با اصل اين تضاد مفروض که کل " روشنفکر دينی" دراوردی تر
فرهنگ روشنفکری ما را مخدوش کرده به اين معنی نيست که من با اصل و لب 

 ايشان حق دارد . درست به عکس. مخالف نيستم. لباب مقصود آقای نيکفر مخالفم

در خاتمه جنگ جهانی اول " برست ليتوسک"را در  "تروتسکی"حرف معروف 
و منظورش هم از --قرار داد "state/دولت" اساس تعريف خود از" ماکس وبر"

ولی جمهوری اسالمی امروز --نبود" جمهوری اسالمی"البته  "state/دولت"اين 
 .مشمول آن تعريف جامع است

حقيقت حکومت اسالمی "در پاسخ به سؤال خودشان که چرا چنين است که  
حضرت نيکفر همچنين می فرمايند که برای " يابد؟ ها تجلی می همواره در زندان

بعد هم لطف می کنند و مختصر ." پاسخی پديدارشناسانه داد"اين پرسش بايد 
تعريفی از اين مکتب فلسفی برای خواننده فارسی زبان بدست می دهند و اضافه 

عزيمتگاه پديدارشناسی اين انديشه است که برای گذر از گمان به " : می کنند که
تر در کوران  شناخت حقيقی بايد خود را در موقعيت تجربه و به سخن کلی

اين ." نزديک شويم) پديدار(آزمونی بگذاريم که به ما امکان دهد به موضوع 
ولی زندان و شکنجه در جمهوری اسالمی . البته فرمايش درست و وزينی است

" انکيزيسيون"دقيق از اسالم است و يا دادگاههای " کوران آزمونی" همانقدر
مسيحی از مسيحيت و يا غارت صهيونيسم از ملت فلسطين از يهوديت که جنبش 
های آزادی بخش مردم مسلمان يا مسيحی يا کليمی در آسيا يا افريقا يا آمريکای 

يعنی بی هيچ استنباطی از . التين يا اروپا از همان اسالم و مسيحيت و يهوديت
پديدار شناسی مورد عنايت آقای نيکفر نمی شود فقط کتاب و متفکر سوزيها و 

را " انکيزيسيون"شکنجه و زنده زنده آدميان را سوزاندن در اسپانيا عصر 
امريکای التين " الهيات رهايی بخش"مسيحيت دانست ولی نه " کوران آزمون"
همانقدربه يهوديت حق دارند که " باروخ گلدستين"و " آريل شارون. "را
که مورد عنايات --را" هوسرل"که پديدار شناسی استادش  "ايمانوئل لويناس"

را " چهره ديگری"به يک باالنس معکوس واداشت تا --آقای نيکفر است
علی خامنه ای و حسين . را" مشاعر شخص" بنشاند تا" عزيمتگاه پديدارشناسی"

شريعتمداری و محمود احمدی نژاد و مال عمر و اسامه بن الدن همانقدر مسلمان 
اگر . هستند که ابن عربی و جالل الدين رومی، شهاب الد ين سهروردی و حافظ

خدای شکنجه گر مسلمان و مسيحی و کليمی هم شکنجه گر است که هست، 
خداوند جالل الدين رومی و مايستر اکهارت و امانوئل لويناس هم حرفها يی 

و بطور قطع نه از منظر آنچه جناب نيکفر --انتقادی راجع به آن شکنجه ها دارند
 .می نامند" سکوالريسم"
حضرت نيکفر در تبيين پديدار شناسی برای خواننده فارسی زبان لطف می کنند  

خواهيد گرمای تابستان آبادان  می" و مثال می آورند و به درستی می فرمايند که 
چون بنده بچه جنوب هستم اين !" را حس کنيد؟ در مرداد ماه به آنجا سفر کنيد
ولی به عنوان يک بچه اهل جنوب . مثال به خصوص را خيلی خوب متوجه شدم

خدمت ايشان با احترام عرض ميکنم که محصول گرمای تابستان آبادان ما فقط 
لهله و تشنگی و حرارت طاقت فرسا آنطور که ايشان فرض می فرمايند نيست، 

توامان وجودی همان گرمای جنوب ما در ضمن خرمای شيرين ما، هوای 
فرحبخش شبهای خنک قايقرانی روی کارون و يا بر پشت بامها خوابيدن، و يا 

حتی خزانه ملی نفت ما که اين جناب مستطاب احمدی نژاد دارد حيف و ميل می 
بعبارت ديگر خشم شريف . همان جنوب ماست " عزيمتگاه پديدارشناسی"کند هم 

آقای نيکفر از پليدی جمهوری اسالمی و مقصد ايشان بسوی معنويتی که 
افق ديد پديدار شناسی ايشان را محدود و مقيد و چه  "شود سکوالريسم ناميده می"

استنباط ايشان از پديدار شناسی در نتيجه نه جامع است نه  .بسا مخدوش می کند
دقيق از اسالم " کوران آزمونی"هيچ شکی نيست که اوين و کهريزک هم . مانع

هستند، همانطوريکه صدای سهمگين طبل و سنج هم بخشی از سمفونی شماره 
پديدار . همانطوريکه صداها ی ويولن و اوبو و پيانو و فلوت--پنج بيتهوون هستند

شناسی سمفونی شماره پنج بتهوون يا گرمای جنوب ما نميتواند پديدار شناسيی از 
 سر لجاجت و عناد و صرفا به قصد از قبل تعين شده نايب الزياره بودن در

 .باشد" امامزاده سکوالريسم"
چرخشی نقاد بر عليه متافيزيک بعد از يک فاجعه ملی يا قومی البته مقوله تازه  

ای نيست و شايد بتوان ريشه های آن را حتی در گرايش ايرانيان به تصوف 
ابن سينايی بعد از / مرکز و گريز از کالم اشعری و حتی فلسفه ارسطويی-انسان

حمله مغول هم رديابی کرد، و شايد برجسته ترين نمود آن در تاريخ فلسفه 
ديالکتيک "تئودور آدورنو در " تامالتی بر متا فيزيک بعد از آشوويتز"معاصر 
که خود از " امانوئل لويناس"همين پديده در فلسفه . وی است) ١٩۶۶" (منفی

دربندان فاجعه کليميان اروپايی در آلمان نازی بود و پدر و برادرانش قربانی نسل 
فاجعه ای که محمود خان احمدی نژاد به کلی منکر (کشی يهوديان اروپا شدند 

" موريس بالنشو"وهمسر و دخترش صرفا به دليل شجاعت دوستش ) آنهاست
به اولويت اخالق در فلسفه و " لويناس"گرايش . نجات پيدا کردند صادق است

در پديدار شناسيش " نفس/شخص"به جای وجدانيات " چهره ديگری" جايگزينی
در عالم هنر نيز در . نيز ناشی از همين تجربه بحرانی خود وی تصور می شود

 " گيلو پونته کوروو"و يا سينمای " پريمو لوی"و يا در ادبيات  "شگل"نقاشيهای 
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عرض می کنم خدمت حضرت نيکفر که ما البته در فارسی کاری را که دريدا در 
می کنند نمی توانيم بکنيم چونکه  supplément فرانسه و سپيواک در انگليسی با

و هم  (supplément) "در می افزايد"هم  supplément برای دريدا
حالت "در مقوله " آگامبن"همين مطلب را هم  .(supplant) می کند" جايگزين"

اصل پنهان "خود " حالت استثنا بر قاعده"قائل است و معتقد است که " استثناء
مقصد حضرت نيکفر هم همين است که خدای شکنجه گر را . است "همان قاعده

اگر " (استثنائی"و يا ) اگر از راه دريدا برود" (اضافی"فعال به عنوان مقوله ای 
 و يا" جايگزينی"مفروض کند تا بعد خود بخود به مقوله ای ) از راه آگامبن برود

وارد کند تا بعد " عرض"يا به قول قدما ی ما به عنوان --استحاله دهد" اصلی"
مساله آقای کديور هم همين است که با استحاله چه بسا . شود" جوهر"جايگزين 

عرض ميکنم يعنی " انتخابی("آقای نيکفر " پديدار شناسی انتخابی"ناخودآگاهانه 
) هر چند که من خودم را هم مشرب سياسی آقای نيکفر می دانم--سياسی نه فلسفی

به هستی شناسيی مبتنی بر اصالت الماهيه دفعتا پرچم نعمتی را در قبال علم 
 .می طلبد" هل من مبارز"حيدری آقای نيکفر بلند کرده است و 

 خالصه کالم اينکه اگر جنابان آقايان نيکفر و کديور از خر شيطان 
پياده ) به زعم خودشان البته نه به صورت مجرد" (دينداری"و " سکوالريسم"

شوند تا همه با هم راه برويم هر دو اين متفکر فرزانه که بطور قطع چيزی جز 
آزادی و برابری همه ما و زندگی در يک نظام سياسی دموکراتيک در انديشه 

ندارند به فصل مشترک هر دو ايشان و همه ما خواهند رسيد که در صرف 
که اين جمهوری ناقص الخلقه فعلی ما از بيخ و بن --ما" شهروندی"وجودی مقام 

هم آزادی انديشه های متکثر و حتی متضاد وجود --با آن بيگانه و در عناد است
دارد و هم بر آن مقام حضوری نقصان ناپذير در حيات اجتماعی و حوزه عمومی 

به آنچه برخی جامعه " شهروندی"بعبارت ديگر ما در مقوله . مترتب است
اجتماعی می گويند نائل خواهيم شد که دائر بر " روابط ثانويه" شناسان به آن

که محدود به روابط " روابط اوليه"حيات اجتماعی ماست و به طور کلی با 
به عنوان مثال (يعنی ممکن است . خويشاوندی و يا رفاقت است متفاوت است

آقای کديور از وصلت فرض بفرماييد خواهر زاده شان با برادر ) عرض می کنم
زاده آقای نيکفر راضی نباشد ولی اين اختيار و امکان هيچ ارتباطی با حقوق 

تا ما اصل . متساوی شهروندی اين دو فرزانه با هم و با ما بقيه خلق اهللا ندارد
و حقوق مترتب بر آن را نفهميم و نهادينه فرهنگ " شهروندی" اصيل اين اصالت

در يکی از . سياسی مان نکنيم کاله معروفمان پس معرکه دموکراسی است
حضرت شريعتمداری حفظ اهللا " کيهان"درفشانی های معهود روزنامه عليه 

بهايی بودن می زند و در جوابيه ای هم دکتر " تهمت" تعالی به دکتر کديور
اگر " من بهايی نيستم"ولی جمله . می کنند" برائت"اعالم  "تهمت"کديور از اين 

مگر : "هم ضروری باشد اصال کامل نيست مگر آنکه با اين حرف تمام شود
در طول انتخابات رياست جمهوری امريکا آقای  ".بهايی بودن چه عيبی دارد

می شد که مسلمان است و اين آرزو به دل  "متهم"هم مرتب " باراک اوباما"
" نه من مسلمان نيستم"مسلمانان های امريکا ماند که ايشان هر وقت می گفت 

يک بام و ." اگر هم مسلمان می بودم چه اشکالی داشت"يک بار هم اضافه کند 
هرگز از ما " نه من بهايی نيستم "امروز نه تنها عبارت . دو هوا که نمی شود

نبايد صادر شود بلکه تا آنجا که به حقوق پايمال شده هموطنان بهايی ما مربوط 
هفتاد و دو ميليون بهايی امروز در ايران زندگی . می شود همه ما بهايی هستيم

چونکه حقوق شهروندی هيچ کدام از اين هفتاد دو ميليون رعايت . می کنند
بهاييان ايران امروز ضعيف ترين و مظلوم ترين حلقه شهروندی همه ما . نميشود
اگر روزی بهاييان . و مظلوميتشان هم باعث شرم ايران و هر ايرانی--ايرانيانند

همانطوری که مرحوم آيت اهللا العظمی ) ايران حقوق بال فصل شهرونديشان را
بدون هيچ کم و کاستی درست مثل حقوق شهروندی ) منتظری هم فرموده بودند

دو آتشه ترين هموطنان شيعه اثنی عشری قمه کش گردنه بگير نفس کش طلب ما 
رعايت شد ما قدم اول را به سوی نهادينه شدن دموکراسی و احقاق حقوق 

تا آن روز ما همچنان در خم يک کوچه تنگ و باريک و . شهروندی برداشته ايم
 .بن بست حيران و سرگردانيم

  
 ايجاد خردی جمعی

  
شرط اول رسيدن به حقوق متساوی شهروندی در نظام دموکراتيک پيش روی 
فرزندان ما ايجاد خردی جمعی است و شرف حضور يافتن به آن خرد مبتنی و 

منوط به شروع گفتگو های تازه است و بطور قطع نه در ادامه گفتمانهای کسالت 
گفتمانهای سياسی نيم قرن اخير ايران در شکل گيری يک . آور و متصلب ديرينه

اسالم و "و يا " "تجدد و تحجر"يا " سنت و مدرنيته"تضاد کينه توزانه بين 
روشنفکران "و " روشنفکران دينی"و مآال بين نمايندگان مفروض آنها " غرب

 بدون پاک کردن اين رسوبات، يا به . رسوبينه ذهنيات ايشان شده است" سکوالر

بعد از جنايات کهريزک و ديگر جنايات در ديگر سياهچالهای جمهوری اسالمی 
. شوخی نيست. طی سی سال گذشته انگشت اتهام به سوی کل نهاد دين دراز کند

بچه های معصوم ما را دارند راست راست در ايران در پايان دهه اول قرن 
. دار می زنند" محاربه با خدا"بيست و يکم از وسط خيابان می ربايند و به اتهام 

عرض می کنم نه بابت آن عبارت کليشه ای نا مربوط که آدم " قرن بيست و يکم"
به کره ماه رفته است، بلکه بابت اينکه کمر همين زمين مصدوم و مظلوم خود ما 
دارد زير ظلمی که بشر خاکی بر آن کرده می شکند و ديگر نمی شود همين طور 

. را به خورد ملت داد" محاربه با خدا"راست راست آدم کشت و عباراتی مثل 
آقای کديور و ديگر فقيهان مترقی و شجاع ما بايد به وجدان فقهی خودشان رجوع 
کنند و از خودشان بپرسند و لطفًا برای ما خلق اهللا هم توضيح بدهند به نحوی که 

ما ملتفت بشويم که با اين مفهوم ديگر نه فقط قرون وسطايی بلکه بدوی و حتی 
ما هيچ قصد اهانت به ساحت . تکليف ما مردم چيست" محاربه با خدا" جاهلی

هيچ تقدسی را نداريم ولی به راستی با چه مجوزی کسی می تواند خودش را 
وکيل و ولی و صدا و منتقم خداوند متعال تلقی کند و تصميم بگيرد کدام از ما با 

فقها ی بزرگوار ما، ما را خواهند بخشيد . ذات اقدس الهی او در جنگ بوده ايم
ولی ما عالوه بر احترام به علم و منزلت ايشان در ضمن زاييده و پرورانده اين 

رفت به سر وقت  باد می"عبارت سهراب سپهری هم هستيم که در شعری گفت 
و در --کجای اين خدايی که سپهری می گويد." رفتم من به سر وقت خدا می/ چنار

واقع محمل معنوی صعود آدمی به افقی باالتر از ديدگاه زمينی خود است و بچه 
سر می --های ما امروز ديگر با آن خدا و بدان خدا به دنيا آماده و بزرگ شده اند

برد يا آدم می ربايد يا بچه های آدم را شکنجه می دهد و به آنها تجاوز می کند، و 
يا به کسی نمايندگی داده تا از جانب او از ما انتقام گناهی را که اصال هم نمی 

دانيم چيست بگيرد؟ اينها سواالتی است که فقهای شريف و دلير و فرزانه و 
مجاهد ما و چه بسا وزراء ارشاد اسالمی بطور اخص در مقام پاسخ گويی به آن 

و حتی چه بهتر اگر به --حد اقل در ضمير و وجدان فقهی خودشان هستند
صورت آن مباحثاتی باشد که بين مرحوم آيت اهللا منتظری و آقای سروش در 

و باز هم باکمال احترام البته عرض ميکنم که . صورت گرفت" فقه در ترازو"
ديگر جواب اين سوال و سواالت مشابه و ره بردن به نه توی شعر سپهری و 
شاعران ديگر ما که افق وجدانيات و مشاعر ما را طی حد اقل نيم قرن اخير 

 تصوير و تبيين کرده اند هم ديگر توی قوطی عطاری و رطب و يابس اين مسيو
عليه الف صالت والسالم که ظاهرا نزد برخی روشنفکران محترم " کارل پوپر"

زمان بچگی ما " موريس مترلينگ"و " گوستاو لوبن "دينی ما حکم همان مسيو 
اصال معلوم هم نيست يا . را نزد اهل منبر پنجاه سال پيش پيدا کرده مهيا نيست

حد اقل برای راقم اين سطور که سالهاست از ايران دور است روشن نيست چرا 
هر از چند گاهی از بين همه پيغمبران يک دفعه جرجيسی در ايران قدعلم ميکند 

درست وسط اين . می گذارد" سر کار"و چپ و راست ملت را به قول تهرانی ها 
کارزار هم که هر آدم شير پاک خورده ای نگران وحشيگريهای جمهوری 

اسالمی است اين حضرات روشنفکر دينی هم مرتب ذيل بر يادداشت و ياداشت 
بر ذيل يکديگر می نويسند و هنوز هم باال خره معلوم نشد سر گردی سوزن اين 

بحث های به قول خودشان . حضرت پوپر چند تا فرشته می توانستی نشست
ايشان درست در زمانيکه به فرزندان ما در سياهچاله ای  "روش شناختی"

کهريزک و اوين دارند با چوب و چماق تجاوز می کنند دود از کله آدميزاد بلند 
 .می کند

من به شخصه سر سوزنی شک در صداقت آقای کديور که برای همه ما آينده ای  
همچنانکه سر سوزنی هم شک ندارم که از دل --دموکراتيک آرزو می کند ندارم 

همين حسن نيت ايشان سی سال ديگر چه بسا آيت اهللا خامنه ای يا حسين 
پينال "که شخصيت مستطابش گويی همين االن از الی قصه (شريعتمداری 

و يا مال عمر و يا اسامه ) کافکا دويده است و آمده است وسط ما خلق اهللا "کلونی
اينجای قضيه را آقای نيکفر درست می گويد وقتی . بن الدن ديگری سر دربياورد

من "): "الهيات شکنجه"در مصاحبه ای بعد از چاپ مقاله (که می فرمايند 
گر ما را در برابر خدايی ناراست به سجده  پذيرم که ممکن است شکنجه می

توانيم از مسئوليت خدايی  الساعه نيست و ما نمی ولی اين خدا خلق .واداشته باشد
, .گويند راستين است، در قبال پديداری اين خدای ناراست درگذريم که می

کنيم و اين خدايی را که  را از ژاک دريدا غصب می supplément اصطالح
گيريم؛ يعنی يک چيز  نماياند به عنوان چنين چيزی در نظر می رژيم بر ما می

اين درافزوده شايد حاصل اجتهاد باشد، . کننده شده، درافزوده، تکميل اضافه
اهللا خمينی بود  که حکومت اسالمی کنونی ايران حاصل اجتهادی توسط آيت چنان

 supplément ای را بر واليت فقيه افزود و حّتی ادعا کرد که اين که معنای تازه
توانيم به پيروی از عبدالکريم   بر درافزوده، می. اصل است و اصل قضيه است

شود عارض  در اين حال خدای ناراست چيزی می. هم نام نهيم“ عرض“ سروش
 ".شده و بارشده بر معنای خدای اصيل حقيقی
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چماق به دستان و قداره کشان و شکنجه گران و کشتارهای دسته جمعی در دخمه  
های جمهوری اسالمی و نيز همزمان با اين فجايع تصفيه های دانشگاهی و 

انقالبات فرهنگی اين جمهوری به قاطعترين و ظالمانه ترين و انحصاری ترين 
نمی شد و موجبات فعال ما يشاء شدن و مطلق العنان بودن " اسالمی"وجه 

و زمينه فعاليتهای انحصاری آنها را فراهم نمی آورد؛ و نيز " روشنفکران دينی"
بدون روشنفکری و روشنفکران دينی قيافه عبوس و خشن و ظلمت زا و ظالم 

البته . جمهوری اسالمی چهره ای موجه و مبتنی بر قداست انديشه نمی يافت
و درست هم --در مقام دفاع از خود بگويند" روشنفکران دينی"ممکن است که 

که بيشترين و دليرانه ترين مبارزات را هم اينان طی سی گذشته با --می گويند
ولی همين واقعيت نيز خود مبين . بنيان ظلم جمهوری اسالمی کرده اند

بيشتر با مظالم " روشنفکران دينی" پارادوکسی مضاعف است چرا که هر چه
مصنوع فی ما بين خود را " اسالم" مبارزه کردند محوريت" جمهوری اسالمی"

بيشتر و پيشتر نهادينه و همذات فرهنگ سياسی به گروگان گرفته شده ما کردند 
صرف جمهوری اسالمی را عميق تر " اسالمی"واز اين گذار ذات مصنوع 

چرا که از اين گذر نه فقط جمهوری قلدر قداره کش که حتی --اسالمی کردند
مقاومت و مبارزه با قلدری ها و قداره کشی های آن هم از همين گذار بيشتر و 

چرا که روشنفکری دينی نه تنها جمهوری اسالمی --شد" اسالمی"انحصاری تر 
را تضعيف نکرد بله تقويت هم کرد، خاصيت بحرانی آن را ال پوشانی کرد و به 

هر چه اين مبارزه مستمر تر و عميقتر شد و . آن مرجعيتی روشنفکری هم داد
هر چه جنگ به قول خودشان بين مذهب با مذهب شد ماهييت و وجود 

شده مفقود اال ثر تر " اسالمی"جهانشهری فرهنگ ما نيز عميق تر در اليه های 
به قسمی که همين امروز همين روشنفکران دينی صحنه مبارزه جاری ما را --شد

قلمداد می کنند که صد البته در " جدال دين با دين) "به نقل قولی از علی شريعتی(
جدال دين با " چرا که جدال امروز ما نه--اين استنباط از بيخ و بن در خطا يند

که در واقع جدالی تاريخی بين " دين و سکوالريسم"و صد البته نه جنگ " دين
تفکر جهانشهری به گروگان گرفته شده ما و جدالهای کاذب دينداران و 

اسالم به طور قطع جزو الينفک آن فرهنگ جهانشهری است، . سکوالرهاست
ولی هرگز بدون تشبث به ظلم و زور حاکم مطلق العنان آن فرهنگ نبوده و 

و ديگران را ضرورتا (نيست، و عناد لجوجانه بين متفکرينی که خود را ديندار 
قلمداد می کنند و ديگرانی که خود را سکوالر می دانند ") عرفی"بيدين و يا 

بدون آنکه سر سوزنی به بحث های نظری عديده داير بر اين مقوله عنايتی (
کل ماهيت فرهنگ جهانشهری ما را بيشتر از پيش مخدوش و ) داشته باشند

 .مهجور می کند
مصيبت جمهوری اسالمی " روشنفکری دينی"ولی هر چه در کوتاه مدت پديده  

را تعميق بيشتری داد وناخواسته تضاد های کاذبی را در فرهنگ روشنفکری ما 
پديد آورد و دامن زد و در " مذهب با سکوالريسم"و يا " مذهب با مذهب" بين

نتيجه فرهنگ جهانشهری ما را مخدوش تر و مظلوم تر و مهجور تر کرد، در 
به سود واقعيت چند ساحتی " روشنفکری دينی"طوالنی مدت پيدايش همين پديده 

واقعيت تاريخ روشنفکری ما اين است که از . و چند صدايی فرهنگ ما شده است
اواسط عصر قاجار و به طور قطع از زمان مال هادی سبزواری بدين سو جنبه 

اسالمی فرهنگ روشنفکری ما تحت الشعاع و حتی مرعوب جوانب ديگر و 
سيد "جديد تر فرهنگ ما شد و در عصر پهلوی حتی مقام شامخ حاجب الملوکی 

را " معارف اسالمی"فيلسوف اسالمی دربار پهلوی کل مقوله  " حسين نصر
مسبوق به سوابق حضرت ايشان در دربار محمد رضا و فرح پهلوی کرده بود، 

را ) رضوان اهللا عليه(به قسمی که حتی بزرگانی چون سيد جالل الدين آشتيانی 
سيد حسين " انجمن شاهنشاهی فلسفه"از نمد . نيز لکه دار آن ننگ ابدی کرد

نصر و اعوان و انصارش کالهی برای تفکر اسالمی زنده و پويايی که الزمه 
در عوض متفکرين يک ال قبای دلير و سلحشوری چون . زمان خود باشد پيدا نشد

علی شريعتی و مرتضی مطهری و محمود طالقانی و مهدی بازرگان بودند که 
شکل گيری الهيات . رهايی ملت ما را در الهياتی رهايی بخش جستجو کردند

" مدرنيته"رهايی بخش اين متفکران اسالمی ولی در چهار چوب مخالف سرای 
ای لجوج و نفتالين زده ولی هنوز بوی نا گرفته قرن نوزدهمی بود که به طرفين 

مخالف خود احساسی از تحقير القا می کرد، و هم از آن روست که امروز ما 
بعضا در برخی روشنفکران دينی شاهد تکبری افراطی هستيم که خود در واقع 

افق رو به . ناشی از تحقيری است که تفکر دينی در عصر پهلوی تجربه کرده بود
فردای ما ولی امروز بايد بری هم از افراط آن تحقير باشد و هم از تفريط اين 

 .تکبر
  

قول سپهری شستن چشمها و جور ديگر ديدن، ما همچنان در خم کوچه اول شهر 
اول عشق داريم به در و ديوار می خوريم و آب به آسياب محمود احمدی نژاد و 

در آستانه اولين سالگرد جنبش سبز شايد ديگر . حسين شريعتمداری می ريزيم
وقت آن است که با ريشه يابی و آسيب شناسی اين تضاد کاذب از آن عبور کنيم و 

نعمتی در بين -اين جنگ حيدری. به درک صريحتری از شرايط فعلی خود برسيم
روشنفکران ما سابقه ديرينه دارد و آخرين شکلش قبل از انقالب اسالمی بين 

يکی --مواضع مرحوم جالل ال احمد و جناب داريوش آشوری خالصه می شود
نازل شده و ديگری هنوز هم " غرب"از اين آقايان فکر می کرد که همه بالها از 

وجه مشترک آنها هم اين مقوله . است" غرب"معتقد است که همه مراحم از همان 
کذايی است که هيچ کدامشان وسع و توان فکری شکستن و عبور " غرب"کاذب 

و يا " غرب ستيزی"يا " غرب زدگی"از آن را نداشت و ندارد و لذا همچنان 
 .نهادينه تفکر نقاد حضرات وپيروانشان شده است" غرب هراسی"حتی 

عبور از اين قبيل تضاد های کاذب و مزمن شرط اول دست يافتن به  
شعورجمعی و نقادی است که در خور وظايف سهمگين ما در قبال جنبش سبز 

فرقی اساسی و حتی ماهوی " خرد جمعی"و " شعورجمعی"شايد بتوان بين . است
خردی "و موجود و خرد جمعی " شعوری بالفعل"قائل شد چرا که شعور جمعی 

و مطلوب است و گذار از شعوری بالفعل و موجود به خردی بالقوه و " بالقوه
مطلوب مستلزم نهادينه شدن دموکراسی نه فقط در جامعه بلکه در نه توی ذهن و 

جامعه ما ولی طی سی سال گذشته يا درگير . روان شهروندان يک جمهور است
عرض ميکنم و نه " غربت زدگی("استبداد زدگی در داخل ايران و غربت زدگی 

هيچ کدام از دو . در خارج از ايران بوده است") غرب زدگی"آن حرف بيربط 
شق اين تفريق جامعه سالمی نبوده که حتی شعور جمعی سالمی داشته باشد چه 

و فضای " جهانی شدن"پديده  .رسد به آنکه خرد جمعی خالقی را پيريزی کند
مجازی اينترنت امروز موجبات پيريزی استنباطی وسيع از شعور جمعی و خلق 

مادام که ما رسوبات فکری عقب مانده و --خردی جمعی را فراهم کرده است
مالل آور را همچنان تکرار نکنيم و اجازه بدهيم تا جنبش سبز نحوه تفکر و انواع 

پيچ "ما از نظر تاريخی به سر يک . متفکرين خودش را خودش تعين کند
رسيده ايم و لباس های مندرس سی سال گذشته بر اندام موزون اين " اپيستميک

 .بر اين اندام بايد فکر لباس جديدی کرد. جنبش برازنده نيست
  

 پارادوکس روشنفکری دينی
  

 اين تصوری کامال باطل است که ما جنبش سبز را يا محصول پديده به اصطالح
بدانيم و يا بر عکس محصول مبارزه برای حصول يک " روشنفکری دينی"

نه تنها مقدمه اين جنبش سبز نبود " روشنفکری دينی. "فرهنگ سياسی سکوالر
. بلکه در تشديد اسالم گرايی افراطی در فرهنگ جهانشهری ما نقش بنيادی داشت

سی سال گذشته جمهوری اسالمی هيچ چيز " روشنفکری دينی"منهای جنبش 
نبود جز حکومت زور و دروغ و دغل و خشونت و فرار از يک بحران به 

تولد جمهوری اسالمی با انحصار طلبی اسالمگرايان ، حذف . بحران ديگر
فيزيکی مخالفان و مآال با خلق بحران گروگان گيری ديپلماتهای امريکای شروع 

را با انقالبات " دگر انديشان"شد که تحت پوشش آن همه به قول خودشان 
هنوز . فرهنگی حذف و يا با چوب و چماق و جوخه اعدام قلع و قمع کردند

بحران گروگانگيری تمام نشده بود که سرنوشت ملت مظلوم ما به بحران جنگ 
جمهوری اسالمی جنگ ايران و عراق را شروع نکرد، . ايران و عراق منتقل شد
شخص آيت اهللا خمينی در زمان صدارت آقای مير حسين (ولی جمهوری اسالمی 

در ادامه جنگ خانمان برانداز ايران و عراق نقش اساسی داشت تا در ) موسوی
را نابود کند بلکه اصوال  "دگر انديشان"زير دود آن جنگ نه فقط مخالفان و 

که نسوخت و جنبش --فرهنگ چند بعدی و جهانشهری ما را از ريشه بسوزاند
سبز رشد مجدد و شکيل و زيبای همان فرهنگ پر توش و توان است که انقالب 

را رقم زد، قبل از آنکه آن انقالب را انحصار طلبی  ۵٧شکوهمند بهمن 
افراطيون اسالمگرای متکی برچوب و چماق و قمه و پنجه بوکس و جوخه اعدام 

و چنين بود که بحرانهای داخلی مجعول و بحرانهای . از فرهنگ سياسی ما بربايد
  .منطقه ای باد آورده جملگی جمهوری اسالمی را به زور سر پا نگاه داشت

مقوله روشنفکری دينی شمشيری دو لبه و پارادوکسی ماندگار در تاريخ  
" کيان"و بعد از آن " کيهان فرهنگی"دو مجله وزين . روشنفکری معاصر ماست

و مرکزيت فکری آقايان عبدالکريم سروش، محسن کديور، محمد مجتهد 
پور، اکبر گنجی و  شبستری، سعيد حجاريان، مصطفي ملكيان، حميدرضا جاليي

برخی ديگر از روشنفکران دينی درواقع هم يکی از درخشانترين ادوار 
روشنفکری در تاريخ ماست، و نيز همين درخشش در عين حال مبتنی است بر 

اين دو امر از . يکی از خشونت بار ترين و اسفناک ترين ادوار تاريخ معاصر ما
 بدون . هم جدا نبوده بلکه در واقع الزم و ملزوم يکديگر و دو روی يک سکه اند
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 پاييز در چشمان ميديا
 فرزاد کمانگر

 
 
 
 
 
 
 
 

پاييز با همه ی زيباييش مهمان طبيعت شده بود و طبيعت شبيه عروس مغروری 
در ميان باغ . بود که خياط آفرينش برای آراستنش از هيچ رنگی کم نگذاشته بود

ها و مزارع که بسان تابلويی زيبا راه باريک و پر پيچ و خم روستا در آن گم می 
 .شد محو اين زيبايی ها می شدم

هميشه اين راه باريک را برای برگشتن به روستا به جاده ی بی روحی که دل 
سه روز تعطيلی و . مزارع را بی رحمانه و ناشيانه شکافته بود ترجيح می دادم

. دوری از مدرسه و اشتياق ديدار دوباره ی بچه ها بر سرعت گام هايم می افزود
برای من آنها . رابطه ی من و دانش آموزانم تنها رابطه ی معلم و شاگردی نبود

هر روز با . انگار سال ها با هم زندگی کرده بوديم.اعضای خانواده ام بودند
برای صبحانه بوی روغن محلی و آش و نان . کالس اولی ها روبوسی می کردم

تازه ای که بچه ها با خودشان می آوردند تا مهمانشان شوم در مدرسه می 
در بين کالس . تا پنج بعد از ظهر در مدرسه بودم  از ساعت هشت صبح.پيچيد

بود که چشمان زيبا و موهای بلند طاليی و شيرين  ١اولی ها دختری بنام ميديا
زبانی اش از او فرشته ای معصوم ساخته بود تا برای من و همه ی روستا دوست 

 .داشتنی باشد
هر روز ميديا زنگ تفريح همراه با دوستانش مرا به اجبار از دفتر مدرسه به 

حلقه ی عمو زنجنير باف کالس اولی ها می کشاند و من ناخواسته تسليم بازی 
مادر ميديا زن جوان و مهربانی بود که به تحصيل و . کودکانه ی آنها می شدم

هفته ای يک بار به مدرسه می آمد، و اما . تربيت فرزندش اهميت بسيار می داد
پدر ميديا مردی بود خشن که سايه ی هولناکش زيادی بر زندگی آن زن سنگينی 

هرگاه ميديا مادرش را در مدرسه می ديد مانند پروانه ای به دور او می . می کرد
گاهی به دور دست ها خيره می . چرخيد و او نيز محو تماشای دخترش می شد
رفتار او و عشقش نسبت به ميديا . شد و آه سوزناکی از اعماق وجودش می کشيد

هميشه در چشمانش درد يا غصه ای جا خوش . برايم به صورت معما در آمده بود
 .کرده بود

آن روز مزارع خلوت بود، از کنار چشمه گذشتم، خبری از عطر چای تازه دم 
دلهره ای عجيب به سراغم . نبود، اصَال بر خالف هميشه کسی مشغول کار نبود

. از کنار قبرستان روستا گذشتم، قبر جديدی توجهم را به خود جلب کرد. آمده بود
با خودم گفتم طبق قانون نانوشته ی طبيعت، سال خورده ای ساکن جديد اين مکان 

يک راست وارد . به مدرسه که رسيدم کسی از سر و کولم باال نرفت. شده است
کالس شدم، سالم کردم، چند نفری به آرامی جواب دادند، می خواستم علت را 

جويا شوم که در کالس بواسطه ی سنگی که پشت آن گذاشته بوديم تا باز نشود با 
من که متوجه غيبت او نشده بودم . سر و صدا باز شد و ميديا وارد کالس شد

لبخندی زدم و ميديا سرش را پايين انداخت و با چشمانی پر از اشک سالم کرد و 
کژال دوست و همسايه . پرسيدم چی شده ميديا؟ به من هم بگين. سر جايش نشست

خيال خودسوزی کرده؟ گفتم خيال؟ گفت  ٢آقا مگه نمی دونی دادا: ی ميديا گفت 
 .بله،مادر ميديا

با ديدن چشمان گريان ميديا من بی اختيار به گريه افتادم و همه ی کالس با اشک 
از آن روز به بعد . ميديا مادرش را در حال سوختن ديده بود. های ميديا گريستند

چشم های او . نه من و نه هيچ کس ديگری خنده های کودکانه ی ميديا را نديد
شباهت عجيبی به چشمان مادرش پيدا کرد، يک زن ، يک درد در چشمانش جا 

خوش کرد و کالس شاد ما تا آخر سال به رنگ چشم های خزان زده ی ميديا در 
                                                                             .آمد

 زندان اوين/ فرزاد کمانگر 
 ١٣٨٩ارديبهشت ماه 

————————- 
 .ـ ميديا نامی دخترانه يا پسرانه است به معنای فرزند ماد ١ 
دادا کلمه ای که برای احترام به خانم های جوان در زبان کردی به کار می   ـ٢ 

 .رود
 

 باز گشت و باز يافتگی فرهنگ جهانشهری
  

جنگ و گريز بين روشنفکران دينی و روشنفکران سکوالرحجاب مندرسی است 
اکثر قريب . بر چهره زيبا و با وقار و نيز بر منش کريمانه فرهنگ جهانشهری ما

و اکثر آنها هم (سالند  ۵٠به اتفاق اين روشنفکران، چه حيدری چه نعمتی، باالی 
هر چند که خشم موجه بخشی از جنبش آزادی زنان در ايران --مرد هستند

جامعه فعلی ايران جامعه ای جوان ). همچنان در گير چنبر سکوالريسم است
دو مولفه عمده اين نسل که خاستگاه عاطفی و فکری و تامل و تعامل ان . است

است يکی بازيافتگی فرهنگ جهانشهری هميشگی ماست که طی سی سال گذشته 
با زور چوب و چماق و وحشت اعدام های دسته جمعی مخدوش و مظلوم مانده 
بود، و ديگری زمان و موقعيت باز يافتگی اين جهانشهری در فرهنگ جهانی 

شده و متحول دنياست که ديگر هيچ فرهنگی را به حال خود باقی نمی گذارد و 
را همانقدر از سکه انداخته است که " شرق "و " غرب" مفاهيم قالبی و توامان

آخرين . و ديگر افسانه های از اين دست را" باز گشت به خويش"تصوری باطل 
مهر نامه ، ارديبهشت " (چرا نبايد الييک بود"مقاله وزين آقای محمد قوچانی را، 

با پيگری گله مند پارادوکس گرايش به سکوالريسم  .نگاه کنيد) ١٣٨٩
روشنفکران دينی ايشان در شرف کشف همين فرهنگ جهانشهری ماست، ولی 
سی سال تولد و تکامل فکری در جمهوری استبداد زده و مسدود اسالمی قدری 

استکهولم "نسل محمد قوچانی گرفتار--اين کشف را به تاخير خواهدانداخت
جمهوری اسالمی است، ولی پنجره های باز و هوای آزاد دنيا که در " سيندروم

اين جنبش دميده است به او خواهد آموخت که ديانت او در آن فرهنگ جهانشهری 
محمد قوچانی از . مجال تنفس و تکامل و کشف و شهود بيشتری خواهد يافت

خوش فکرترين و صادق ترين متفکران نسل خودش است، و اشتباهات نظری و 
 .تاريخيش برتر و بهتر و راه گشاتر از مسلمات نسل پيش از اوست

در يک کالم جنبش سبز طغيان فرهنگ جهانشهری ما مردم ايران بر عليه  
" اسالمی"شده ماست، " اسالمی"فرهنگ بزور چوب و چماق تکفير منحصرا 

است و بويی از اسالم " اسالمی فقهی"که در ذاتش در اين اعمال زور صرفا 
. فلسفی يا اسالم عرفانی حتی نبرده است که هيچ با آن ها کمال عناد را هم دارد

فرهنگ جهانشهری ما فرهنگی است جهانشمول و برخاسته و مبتنی بر تجارب 
نه شرقی است نه غربی ولی شرق و غرب و شمال و --تاريخی و جغرافيايی ما

هيچ عنصری در اين . جنوب تاريخ و جغرافيای ما در آن دخيل و سهيم است
هر جزوی از اجزای آن بومی شده فرهنگ جهانشهری --فرهنگ بيگانه نيست

ذات خالق . صرف نيست" خودی"هيچ عنصری در اين فرهنگ بومی و . ماست
فرهنگ ها و مردمان عناصر متشکله خود را از جهان ميگيرد و می پيچد و از 

از تنوع تا ريخ فکر در اسالم تا ابعاد تاريخ فکر عصر روشنگری . نو می آفريند
اين فرهنگ نه . اروپا ی غربی در شکل گيری اين فرهنگ سهيم و دخيل است

است و نه عنادی با " سکوالر"انحصارًا اسالمی است و نه ضد اسالمی؛ نه 
و سکوالر ها دارد ول در عين حال به طور قطع اين فرهنگ قابل " سکوالريسم"

از طرف ديگر " دينی"از طرفی و " سکوالر" نقصان به مقوله من در آورد ی
اين فرهنگ جهانشهری که محصول و محمل زندگی مدنی ما مردم در . هم نيست

چهار راه حوادث تاريخی و دنيايی و سرنوشت ساز بوده است آنکه و آنچه خود 
را سکوالر مينامد يا دينی ميداند يا چپ يا راست يا بومی يا غربزده يا مسلمان يا 

ی را می سازد که " انحالل و تصاعد"کافرمی گيرد و از امتزاج آنها خمير مايه 
 .ديگر به هيچ يک از اين اجزا متشکله قابل نقصان نيست

جنبش آزادی بخش مردم ايران در حال تصفيه درونی و اعاده فرهنگ  
ما ازاين گذر به کشف ديگرگونه ای از خود و جهان خود نائل . جهانشهری ماست

و اين نيست مگر از برکت حرکت زيبا و موزونی که فرزندان ما از --خواهيم شد
 .آن با رنگ سبز ياد می کنند

  
*** 

از دوستان فرزانه دکتر حسين کمالی و دکتر احمد صدری که پيش نويس اين 
مقاله و ديگر مقاله های اخير مرا خوانده و مرا مرهون نظرات خود کرده اند 

  .طبيعی است که ساحت ايشان از هر خطای نظری من مبراست. سپاسگزارم
 

 جرس: منبع
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کشور مجازاِت غيِر انسانی اعدام را به ُکلی و  ٦٣کشوِر جهان،  ١٩٣از مياِن 
از جمله بتازگی (کشوِر جهان  ١٧. اند برای هميشه از قوانيِن خود حذف کرده

اين مجازاِت   )کشوِر ترکيه، که بسياری از ايرانيان آنرا عقب افتاده ميدانند
موارِد فوق "نامتمدنانه را از قوانيِن جزائی اجتماعی حذف کرده، آنرا محدود به 

 ٢٧. ی ديگِر اين ممالک کانادا ميباشد نمونه. اند کرده"  العاده در زماِن َجنگ
اند، اما  افتاده را از قوانيِن خود حذف نکرده کشوِر ديگر، اين مجازاِت عقب

کشوِر  ٨٦بدين ترتيب هنوز متأسفانه در . اند هاست که عمًال آنرا بکار نگرفته سال
 . رايج ميباشد" قتِل رسمی "جهان اين 
" ديده باِن حقوِق بشر "يا " الملل عفِو بين "های دفاع از حقوِق بشر نظيِر  سازمان

ها در جهان نيز ميپردازند، تنها قادر به ثبِت  که به ثبت و آمارگيری تعداِد اعدام
ها، يا از ُطرِق ديگر،  آن تعداد از اين جنايات هستند که يا از طريِق خوِد حکومت

ها، در بهترين  گفته ميشود که اين سازمان. علنی شده، بگوِش ديگران هم ميرسند
در اغلِب ممالِک . های جهان ميباشند درصِد اعدام ٨٥تا  ٨٠حالت، قادر به ثبِت 

های کامًال مخفی نيز  اما، بخصوص در مورِد مخالفاِن سياسی، اعدام" افتاده عقب"
ها ميگويد، نه  صورت ميگيرد که نه سازماِن قضائی مربوطه چيزی راجع به آن

ی مقتول اطالعی داده  تشريفاِت قانونی و رسمی انجام ميشود، و نه به خانواده
های نامبرده ُميسر  واضح است که ثبِت چنين اعدامی برای سازمان. ميشود

ی آگاهان ميدانند که در اين ممالک، گاهًا  عالوه بر اين، تقريبًا همه. نخواهد بود
های مختلف محو و ناپديد ميکنند و بدين ترتيب هيچ نوع آثاری  اجساد را به روش

 .بجای نخواهد ماند" قتِل دولتی"از اين 
دار، در عيِن حال  دوست، بسيار خنده از ديِد يک انساِن آگاه و متمدن و انسان

ها که  انگيز، و نيز َابلهانه است که در کشورهای مختلِف جهان، به چه ُجرم غم
از دالئِل عينی و ُمجرد و قابِل تعريِف حقوقی گرفته، تا . ها را نميُکشند انسان

فساد "،  "دشمنی با خدا"دالئِل ُکلی و عمومی و غيِر قابِل تعريِف حقوقی نظيِر 
و امثاِل " دشمنی با حزب"،  "همکاری با دشمن "،  "ی فساد اشاعه "،  "بروی زمين

چنين اتهاماتی بسيار ُکلی و نامعلوم و تفسيرپذيراند و از لحاِظ َدرِک . ها اين
  )۶(حقوقی، برای ُمجرم دانستِن يک انسان کافی نيستند 

که ُحکِم اعدام صادر ميکنند، در خيلی از کشورهای " دادگاههائی"بسياری از
قضاوِت "جهان، اساسًا از نظِر موازيِن علِم حقوق، به هيچ َوجه صالحيِت 

از َمنظِر علِم حقوق، خوِد قاضيان و : تر به عبارِت ساده. ندارند" قضائی
هائی در واقع ُمجرمند و به اتهاماِت عينی و قابِل تعريِف  دادستاناِن چنين دادگاه

جعِل عناويِن : "حقوقِی متعددی ميبايد تحِت تعقيِب قانونی قرار گيرند، از جمله
فساِد  "،  "سواستفاده از قدرِت اداری که بر اساِس جعل بدست آمده است"،  "شغلی

، و به اصطالِح حقوقدانان "پيش قضاوت داشتن"، "اداری بدليِل مستقل نبودن
ايرانيان، عراقيها، افغانها، چينيها و مردِم کشورهای ".  جوئی نکردن حقيقت"

 . اند مشابه، اين وضعيت را بخوبی ميشناسند و تجربه کرده
سال هم اعدام  ١٨تنها کشورهای معدودی وجود دارند که در آنها جواناِن زيِر 

آمريکا، ايران، بنگالدش، پاکستان، باربادوس، و "اين ممالک . شده يا ميشوند
ی اعدام هم، هر  ی اجرای مجازاِت َددمنشانه در مورِد نحوه. اند بوده" عراق

، در  "الملل عفِو بين "بنا به منابِع سازماِن . کشوری آداب و رسوِم خود را داراست
سنگسار، دار، تيرباران، : ی انواِع اعدام شيوع داشته و دارد ايران، تقريبا همه

مرگ زيِر شکنجه، سقوط از بلندی، فروافکندن بدروِن آب، قتل توسِط َبرق، قتل 
برخی از ممالک نيز ). ٧(توسِط دارو، و ُکشتِن زندانيان از ُطرِق پزشکی 

ابتکاراِت خاِص خود را دارند نظيِر سنگسار و اعدام توسِط جرثقيل در ايران، يا 
 . گردن زدِن قربانی با شمشير در عربستاِن سعودی

 
 -برچيدِن مجازاِت اعدام  -

بعضی از متخصصان معتقداند که در کناِر قوانيِن واضح و شفاِف لغِو مجازاِت 
های خودکار برای کنترِل قانونی قدرِت  مکانيزم"اعدام در قانوِن اساسی، وجوِد 

ها مانع ميشوند تا مسئوالِن  اين مکانيزم. نيز بسيار ضروری ميباشد" مسئوالن
،  "اتفاق"ها به طوِر خودسرانه عمل کرده، قتِل زندانيان را بصورِت  زندان

 . ها جلوه دهند و امثاِل اين" مرگ هنگاِم فرار "،  "بيماری"، "تصادف "
ی اجتماعِی موضوع است که به مراتب بزرگتر و   ی ديگِر مسئله، جنبه جنبه
ای بيشتر  بدين معنا که هر قدر جامعه. ی حقوقِی قضيه ميباشد تر از جنبه پيچيده

دوستانه، افکاِر آرامش طلبانه، افکاِر صلح طلبانه و امثاِل  تحِت تأثيِر افکاِر انسان
ها باشد، ترويِج فرهنِگ ضِد اعدام و وضِع قوانيِن َمنِع اعدام و شکنجه در آن  اين

ای بسيار خشن  ی ما، جامعه جامعه. تر خواهد بود تر و نتيجه بخش جامعه، آسان
است و اين خشونت، اوًال در تار و پوِد تربيتی ما، دومًا در َدرِک ما از قوانين، و 
.  سومًا در تاريِخ ما جای خوش کرده است و به ِسفتی و ُمحکمی ريشه دوانده است

ی  ی ضِد شکنجه، يا حتی انديشه ی ضِد اعدام، يا انديشه از سوی ديگر انديشه
 هائی  تری نظيِر تساوِی زن و مرد، در مياِن ما ايرانيان، انديشه بديعيتر و ساده

  !هاي انساني تبلورِ قضائيِ توحش در تمدن: اعدام
 خسرو ثابت قدم 

 
 
 
 
 
 
 

ساِل پيش نوشته و چاپ شده است؛ ولی آنچه در  ١٠ -١٢اين نوشته قديمی ست؛ 
خوِد موضوع متأسفانه هنوز . آن کهنه شده، تنها آمار و ارقاِم آنزمان است

اينجا آنرا کمی تازه کرده ام، کمی طوالنی تر کرده ام و . روزمره گی دارد
) ai" (عفِو بين الملل"منبِع تحقيقم در آنزمان صرفًا . دوباره بدسِت نشر سپرده ام

 . بود
 ):١(ابتدا چند نقِل قوِل جالب پيراموِن مجازاِت اعدام 

من، پس از مطالعه و تفکر، به اين باور رسيده ام که مجازاِت اعدام بايد لغو  -
، در صورتی که )جبران ناپذير بودن(برگشت ناپذير بودِن حکم  -١: دالئلم. شود

تأثيِر مخرِب روحی که پروسه ی اعدام بروی  -٢. فرد، بيگناه محکوم شده باشد
 .همه ی کسانی که مستقيم يا غيرمستقيم با آن سروکار دارند می گذارد

 )٢) (آلبرت آينشتاين(
 .و بدين سان بزودی همه کور خواهند بود" . . . چشم در برابر چشم" -
 )٣) (مهاتما گاندی(
همه ی اين کسانی را که در طی اين همه سال اعدام کردم به من نشان دادند که  -

 .من با اين کارم، نتوانستم حتی از يک جنايت هم جلوگيری کنم
 )۴) (جالِد رسمی دولِت انگليس -آلبرت پيرپوينت (
هرکجا که اعدام . مجازاِت اعدام شاخص و مشخصه ی مطلِق توحش است -

 . نيست، آنجا تمدن هست؛ هر کجا که اعدام هست، آنجا توحش حاکم است
 )۵) (ويکتور هوگو(
بعد ُمشکل خودبخود حل ... تماِم طرفداراِن مجازاِت اعدام را بايد اعدام کرد  -

 .می شود
 )يک کمديِن آلمانی(
ولی اگر در حکم اشتباهی مرتکب شده باشم و چند . آری، من اينها را ُکشتم -

به اين بينديشيد که روِح آنها از سوی خداوند مورِد . . . بيگناه را هم کشته باشم 
 .آمرزش و بخشش قرار خواهد گرفت و آرامِش ابدی خواهند يافت

 )يکی از قاضياِن فرانسوی دادگاه های تفتيِش عقايد در قروِن وسطا(
دست يافتن به سطِح باالئی از آگاهی ) يا بدبختِی؟(برای انسانی که به خوشبختی 

های خشونت، َجنگ، شکنجه و اعدام، در يک مجموعه  نائل آمده باشد، مقوله
. و اين مجموعه، معموًال در انباِر ذهنِی چنين انسانی يافت نميشود. جای ميگيرند

داِن تمدن  ی شيطانی را بدور ريخته است؛ آتش زده است؛ به ذباله او اين مجموعه
انداخته است؛ و ذهِن خود را از اين بار، از اين آلودگی، از اين مسموميت، 

ی  ی زندگی شخصی، چه در عرصه چنين انسانی، چه در عرصه. رهانيده است
اما مگر چند نفراند تعداِد . ها گريزان است زندگی اجتماعی و ُشغلی، از اين مقوله

ای؟ چند نفراند در پيراموِن خودتان؟ و خوشبخت  هائی در هر جامعه چنين انسان
 . گذار باشند ای که در آن، چنين افرادی قانون جامعه

. اند در بسياری از جوامع اما، از ديرباز، چنين افرادی خود ُمجرم و قربانی بوده
بدان معنا که . انسان اند" ی توحِش متمدنانه "قربانی قوانينی که تبلوِر قضائی 

، به مراسِم آدمُکشی خود، به مراسِم "متمدن و ُمدرن"انساِن به اصطالح 
 .انتقامجوئی خود، لوائی قانونی و قضائی بخشيده است

شنيده  »لغِو مجازاِت اعدام «های  های اخير و در مياِن ايرانيان، زمزمه در سال
چون ! گوئی که تکامِل اجتماعی و پيشرفت، در مورِد ايران عجله دارد. شده است

گی، رسيدن به چنين  ی واقعی از عقب افتاده ای، با آن درجه برای چنين جامعه
. َدرکی ـ حتا در مياِن روشن بينان ـ بيشتر به يک معجزه شبيه است تا به واقعيت

ايرانيان برای پيشرفت و ُمدرنيته " ُپتانسيِل قوی "ی  شايد همين موضوع، نشانه
اجازه بدهيد برای جلوگيری از تهوع، از نام ُبردِن (باشد؟ خشونت و نمادهای آن 

، چنان با ايران، ايرانيان، و ايرانيت )َتک َتِک اين نمادها تا حِد امکان پرهيز کنيم
اند، که تصوِر زمانی خالی از خشونت، يا تصوِر وجوِد قوانينی  پيوند خورده

مثًال لغِو مجازاِت اعدام، يا لغِو شکنجه، يا قوانين حمايت از زنان در  -انسانی
برای بسياری از ايرانيان به خواب و خيال و رويا تبديل  -برابِر خشونِت مردان

 . شده است



26 

 1389ارديبهشت ماه   9

ی انسان بروی  او در گرفتن و دادِن جان به انسان، به مذهب، به نقش و وظيفه
ی او در گرفتِن جاِن همنوعان، به احساساِت انسانی و عدِم  زمين و عدِم اجازه

خوانِی قتل با اين احساسات، به ترحم، به تمدن، به لزوِم وجوِد صلِح عمومی  هم
های زيست  خوانی اين مجازات با جنبه ی متمدن، به عدِم هم در يک جامعه

. ی بقُا عمل ميکنند ی طبيعِت آدمی، که در جهِت، و نه بر ضِد، ادامه شناسانه
های ريزی که با هم ميتوانند داشته باشند،  ی اين استدالالت، عليرغِم تفاوت همه

ی اين استدالالت، از ديدگاِه فلسفه و  همه. از يک خانواده و از يک دست اند
ی اين  همه. سر و کار دارند" عينيت"و کمتر با " ذهنيت"منطق، بيشتر با 

ی احساس و َدرِک شخصِی ذهنِی ما از حيات  استدالالت بنوعی، بر پايه
 . استوارند

، استوارند بر آمار، بر تحقيقاِت "استدالالِت حقوقی"استدالالِت نوِع دوم، يعنی 
اجتماعی و علمی، بر مشاهداِت عينِی اجتماعی، بر استدالالِت قابِل اثباِت 

اند که  همين گروه از استدالالت. حقوقی و از اين طريق بر واقعياِت اجتماعی
درِس عبرت "ای باعِث  به ما ميآموزند که مجازاِت اعدام در هيچ جامعه

ای، ميزاِن جرائم يا مبارزاِت سياسی  در هيچ جامعه. ديگران نمييشود" گرفتِن
يا َاعمالی که ميتوانند به مجازاِت اعدام ختم شوند، به ِصرِف وجوِد مجازاِت 

قانون و "ی  بنابراين مجازاِت اعدام عمًال با مقوله. اعدام، کاهش نيافته است
هيچ ربطی نداشته، بيشتر بر اساِس ُسنت، ُعرف، عادت، ميل به " حقوق
جوئی، گرايش به حذِف مخالفيِن عقيدتی، ارضای تمايالِت ساديستِی نهادی  انتقام

 .در ما، استوار شده است
چنانکه در سطوِر اوِل اين نوشته به طوِر ضمنی اشاره کردم، َدرِک استدالالِت 
ضِد اعدام، هرچند که طبيعتی بسيار ساده دارند، نيازمنِد حداقلی از بلوِغ فکری 

برای هر فرِد : تر شود مثالی ميآورم تا منظورم روشن. گی ميباشد و فرهيخته
ميشود چهار، چيزی چنان بديعيست که  ٢+٢بالغی اين واقعيِت رياضی که 

اما بيائيد و همين واقعيِت ساده . عموِم ما حتا قادر به توضيح يا اثباِت آن نيستيم
ای  کودک با دنيای اسرارآميز و پيچيده. ساله توضيح دهيد ٥را برای کودکی 

به همين سادگيست . روبرو خواهد شد که َدرِک آن برای او دشوار خواهد نمود
، و به همين پيچيدگی ست  "بالغ "های  َدرِک استدالالِت ضِد اعدام برای انسان

 ".  کودکاِن تمدن"َدرِک اين استدالالت برای 
قبًال ذکر کردم که در کناِر قانون برای رفِع سريع و تضمينِی اين ننِگ تمدن، 

ای جز توضيح و تعريف و تشريح و تبليغ و تالِش طوالنی و وسيع  هيچ چاره
درست به همان شکلی که کودک را از طريِق توضيح به َدرِک آن قانوِن . نيست

با اين تفاوت که مخاطباِن استدالالِت ضِد مجازاِت . رياضی رهنمون ميشويم
 .اعدام معموًال کودک نيستند

 :توضيحات
اينرا بر من ببخشيد که نتوانسته ام همه ی نقِل قولها را ُمستند کنم و منبِع همه را  -١

 . نشان دهم
 Albert Einstein -The human side, Princeton University: (منبع -٢

Press ١۵١ص ) ١٩٧٩ 
اصِل جمله بلندتر از ". تورات"، جمله ايست در کتاِب . . ."چشم در برابر چشم " - ٣

مسيحيان نيز در گذشته های دور بر اساِس همين جمله مجازات می کردند، که . اينست
در اسالم نيز همين . البته ديگر در بيِن ايشان بسيار کمرنگ و متروک شده است

 .موجود است" قصاص"موضوع تحِت عنواِن 
 ١٩٧۴ISBN ,Executioner: Pierrepoint, Harrap: ( منبع - ۴

٠٢۴۵۵٢٠٧٠٨  ( 
جالِد رسمی انگليس بود و مردم را دار  )١٩٣٢-١٩۵۶(سال  ٢۵" آلبرت پيرپوينت"

البته اواخر ُعمر به اين نتيجه . نفر تخمين می زنند ۴۵٠تعداِد مقتوليِن او را . می زد
بعضی ها، " ُخنک کردِن دِل"رسيده بود که مجازاِت اعدام هيچ فايده ای ندارد و به جز 

کتابی هم نوشت و سعی کرد بی فايده گی مجازاِت اعدام . هيچ چيزی را تغيير نمی دهد
در اين جمله، . برچيده شد ١٩۶۴مجازاِت اعدام در انگليس، در ساِل . را نشان دهد

اعدام بايد وجود : "اشاره ی او به استدالِل اصلی طرفداراِن اعدام است که می گويند
 ".داشته باشد تا خالفکاران بترسند و ديگر مرتکِب ُجرم نشوند

، اديب و متفکِر مشهوِر فرانسوی، خالِق آثاری )١٨٠٢-١٨٨۵(ويکتور هوگو،  - ۵
 ".گوژُپشِت ُنتردام"و " بينوايان"نظيِر 

مقوالتی . است" پيشرفته"در تمدنهای غرب و ممالِک " َدرِک حقوقی"منظورم البته  - ۶
که بر بستر َدرک و بينِش عمومی فرهنگی يک جامعه سوار می " َدرک حقوقی"نظيِر 

شوند، متأسفانه در همه جای جهان يکسان نيستند و از قومی به قوِم ديگر، از فرهنگی 
اصرار دارد که همه، " سازمان ملل"برای همين است که . به فرهنِگ ديگر، متفاوت اند

 . را بپذيرند" منشوِر عمومی حقوِق بشر"الاقل 
عفِو "اينها اظهارات و اطالعاِت . من از سياست و اخباِر روِز ايران کم اطالع ام - ٧

آيا هنوز همين منوال رواج دارد ). سالهای نگارِش اين متن(در آن سالهاست " بين الملل
 .يا خير، من اطالعی ندارم

 . ثابت و ثبت کرده است) آماری(اين مسئله را بطريِق علمی " عفِو بين الملل" - ٨
 .اين نظر را به ساده گی ثابت می کنند" عفِو بين لملل"البته آماِر رسمی و آماِر  -٩

واقعيت اينست که چنين انديشه هائی، بگونه ی فراگير، شايد . هستند"  نو "نسبتًا 
و واقعيِت ديگر اينست که هنوز . سال نداشته باشند ۵٠در ايران قدمتی بيش از 

" نو"های  ها نفر، معموًال در روستاها، حتی چيزی راجع به اين انديشه ميليون
قدر است که عجيبِی تئورِی  اند و غريبِی اين مسائل برای ايشان همان نشنيده

و باز از سوی ديگر، بسياری از . برای يک فرِد ساده در اروپا" آينشتاين"نسبيِت 
اند، آنرا به طوِر سطحی ميشناسند و  آشنا شده" نو"ی  ايرانيانی که با اين انديشه

 . قادر به ترويِج ُمستدِل آن در محيِط اجتماعِی پيراموِن خويش نيستند
در ايران، با مبحِث تجدد يا ُمدرنيته مواجه " لغِو مجازاِت اعدام "ی  در مورِد مقوله

و حتی در (ی جديدی در سطِح اجتماعی  بدين شکل که هر انديشه. خواهيم شد
ی قديم روبرو خواهد  ، معموًال نخست با مقاومت از سوی انديشه)سطِح فردی

اين پديده به . و اين همان داستاِن قديمِی تقابِل ُسَنت در برابِر تجدد است. گشت
ی خود را به مسائِل  هيچ روی محدود به مسائِل اجتماعی و انسانی نيست و دامنه

يا . ، فيزيکداِن بزرگ را "گاليله "های  بياد بياوريد دادگاه. علوِم طبيعی هم ميکشاَند
در اين موارد هم شاهِد تقابِل ُسنت در برابِر . را" داروين"  های دانشگاهِی دادگاه 

برای ريشه َکن کردِن توحشی نظيِر : آنچه ميخواهم بگويم اينست که. ايم تجدد بوده
از سوئی : ای، بايد به طوِر موازی يا دوجانبه عمل شود شکنجه يا اعدام در جامعه

ترين ضامِن زدودِن جامعه از اين ننگ، و  به عنواِن سريع" قانون و اجرای آن"
به منظوِر "  آموزش و آگاهِی اجتماعی در سطِح بسيار گسترده "از سوی ديگر 

در نگاِه من، تنها بدين ترتيب خواهد . ای کردِن بينِش ضِد خشونت بطوِر ُکلی پايه
 . خواهد رسيد" لغِو مجازاِت اعدام در قانون و در مغزها "بود که جامعه ای به 

مطالعاِت اجتماعی نشان ميدهند که نهادينه کردِن قوانيِن لغِو اعدام و شکنجه در 
فرهنِگ ضِد  "تر از آن نهادينه کردِن  ساختماِن قضائی يک کشور، يا مهم

نامحتمل نيست که اين . در بطِن يک جامعه، کاری بسيار دشوار است" خشونت
دشواری، عالوه بر ربط داشتن به سطِح سواد و فرهنگ و تمدِن مردِم آن جامعه، 

از سوی . ها به طوِر ُکلی ُمرتبط باشد در انسان" غريزی "با خوی ساديستی 
ای  ها چنين مجازاِت وحشيانه که در آن" پيشرفته "ديگر، حتی در کشورهای 

هاست که حضوِر َنحِس خود را از جامعه َبر بسته است، اين آگاهی در سطِح  سال
و ارضای " انتقام"مجازاِت اعدام، عمًال به جز : عمومی جامعه وجود ندارد که

تحقيقاِت . ، هيچ اثِر مثبِت قضائی يا اجتماعی ندارد "خونخواهی "حِس َبدوی 
اند که مجازاِت اعدام به ترِس ديگران، و در نتيجه دست نزدن  بسياری نشان داده

شايد . به اقداماتی که به محکوميِت اعدام منجر ميتوانند شد، ُمنتهی نخواهد گشت
جاِی اين متن يادآور شوم که، استدالِل اصلی طرفداراِن اعدام، اگر  بايد در همين

که اساسًا از احساساِت دونمايه و ابتدائِی خونخواهی و انتقامجوئی ايشان بگذريم، 
مجازاِت اعدام، موجِب ترِس ديگران ميشود و از اين طريق مانع "همين است که 

". ميگردد تا ديگران، دست به کارهائی بزنند که به مجازاِت اعدام ُمنجر ميشود
ولی هيچ قاتلی، هيچ فرِد سياسِی مخالِف حکومتی، هيچ دالِل مواِد ُمخدری، هيچ 

اش مجازاِت اعدام وجود دارد، از  ی کودکی، به ِصرِف آنکه در جامعه رباينده
اگر مجازاِت  "ی بعضی ها که  تصوِر کودکانه. مقاصِد خود دست نخواهد ُشست

از نظِر علمی مردود " اعدام برداشته شود، تخلفات و جنايات دوچندان خواهد شد
ای ميزاِن تخلفات بخاطِر وجوِد  در هيچ جامعه). ٨(و نادرست شناخته شده است

آيا ميزاِن تخلفات در ايران، بخاطِر وجوِد . مجازاِت اعدام کاهش نيافته است
شده است؟ من فکر ميکنم که " نروژ"مجازاِت اعدام، کمتر از ميزاِن تخلفات در 

، بخاطِر وجوِد "آمريکا"آيا ميزاِن تخلفات در . عکِس اين صحت داشته باشد
شده است؟ من فکر ميکنم " دانمارک"مجازاِت اعدام، کمتر از ميزاِن تخلفات در 
بنابراين، مشروعيِت قانونِی چنين ). ٩(که باز هم عکِس اين صحت داشته باشد

ی ساديستِی انتقام و خونخواهی  مجازاتی در واقع بر اساِس احساس و غريزه
حال آنکه مبنای . استوار است، نه بر اساِس ِخَرد و علم و خيرخواهی برای جامعه

هايش باشد، نه احساس و  وضِع قوانيِن حقوقی، بايد صالح و خيِر جامعه و انسان
 .ها ميل و حرِف دل و حدس و گمان و ُسنت و امثاِل اين

،  "انقالبی "ای جديد و  ُمشکِل اصلی چنان که اشاره شد، سختِی جا افتادِن انديشه
نظيِر " خون پسندی "ی ُسنتی و  بطِن جامعه. در يک بطن قديمی و ُسنتی ميباشد

ی ايران، با تاريخی ُمفتخر به خشونت و جنگ و اعدام، به هيچ َوجه  جامعه
 های نوينی نظيِر لغِو مجازاِت اعدام يا لغِو  ی انديشه ی پذيرِش سريع و ساده آماده

ها و  در غرب نيز رسيدن به چنين َدرک). استنباِط شخصی بنده(شکنجه نيست 
بوده " روشنگری"و چند صد سال کاِر سخِت " هومانيسم"گيری هائی، پيآمِد  نتيجه
اين جزِو وظايِف روشن بينان است که حتی بدوِن داشتِن زيربنای ذهنِی سياسی، . است

ی  ی نوين بپردازند، و همه به شدت و به طوِر بسيار وسيع به تبليغ و ترويِج اين انديشه
 .اقشار جامعه را به طوِر ُمستدل با بی اساسِی مجازاِت اعدام آشنا کنند

استدالالتی که در َرد و مخالفت با مجازاِت اعدام مطرح ميشوند، به دو گروه يا دو 
مينامم، و نوِع " استدالالِت فلسفی"نوِع اوِل اين استدالالت را . اند نوِع ُکلی قابِل تقسيم

 ".استدالالِت حقوقی"دوم را 
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 هنر

هدف . گونه توجهی ندارد ها هيچ ی بين انسان شود و رابطه جنسی انجام می
جنسی افراد با تأکيد بر  -پورنوگرافی چيزی نيست مگر برانگيختن حس شهوی 

 .عمل صرف جنسی
توان گفت، پورنوگرافی تنها به اعمال و اندام جنسی تأکيد و تکيه  بنابراين می

در اين نوع از . داشته، و کارش تنها نشان دادن يا به وصف کشيدن آنهاست
ی جنسی است و معموًال از منظر  ادبيات غالبًا حضور زن تنها به عنوان يک ابژه

تر  به همين خاطر بيش. مردانه نوشته شد و پس مطابق آمال جنسی مردانه است
 .مخاطب چنين ادبياتی مردها هستند

برجستگی  :در يک کالم شايد بتوان به چنين تعريفی از پورنوگرافی اکتفا نمود
عمل جنسی و اندام جنسی از يک سو و غيبت روان و حس و عاطفه و فقدان 

 .جوهر هنری از سوی ديگر
 

 تفاوت اروتيک و پورنوگرافی
 

بندی رسيد که پورنوگرافی فقط و فقط جهت  توان به اين جمع چه آمد، می بنا برآن
شناسی هنری به دور  ها تهيه و توليد شده و از هر نوع زيبايی تحريک جنسی آدم
اروتيک اما گرچه از تحريک جنسی مخاطب غافل نيست، اما . و مکانيکی است

همه  با اين. گيرد ی هنر قرار می شناسيک دارد، و در حيطه های زيبايی ارزش
توان پورنوگرافی و اروتيک  شايد يادآوری اين نکته خالی از فايده نباشد که نمی

در تعيين تفاوت يا . را هميشه و همه جا به روشنی از يک ديگر تفکيک نمود
همسان پنداشتن اين دو، عوامل متعددی از قبيل فرهنگ، سنت، دين، تاريخ، 

 .های فردی نقش دارند بستگی ناخودآگاه جمعی و سليقه و دل
 پورنوگرافی و اروتيک در ادبيات جهان

ها و  تر قاره توان نزد بيش ی شهوی انسان در ادبيات را می بازتاب غريزه
بين  »کاماسوترا«در هند . های دور يافت های جهان و نيز از زمان فرهنگ

صد سال قبل از ميالد مسيح نوشته شد و در چين کتاب معروف  دويست تا سی
ی ادبيات اروتيک در غرب به پيش از دوران باستان در  سابقه. جينگ پينگ مای

 .رسد يونان و روم قديم می
ی دوم قرن نوزدهم است که به  اين نوع از ادبيات در سير تاريخی خويش از نيمه

گيرد و نويسندگانی چون گی دو مو پاسان، الرنس و  معنای مدرن کلمه پا می
. پردازند های خود به اروتيک می بسياری ديگريکی پس از ديگری در رمان

ی ادبيات اروتيک نامدارانی چون جويس و  ادبيات قرن بيستم نيز در عرصه
 .ناباکوف عرضه کرده است

 پورنوگرافی و اروتيک در ايران
ها از دست و  جنسی است و گرچه زن  ی ايرانی های مردانه تر فحش گرچه بيش

اند اما نوشتن در مورد  زبان بسياری از مردان در کوچه و خيابان در عذاب
مسايل جنسی که هيچ حتی حرف زدن از سکس به خاطر موانعی چون دين، 
ها  سنت، فرهنگ و اخالق و هم چنين سانسور حکومتی همواره نزد ما ايرانی

ی ادبيات  های مجال نيافتن برای حضور و عرضه توانند علت اينها می. تابوست
 .اروتيک و بازماندن از رشد آن را توضيح بدهند

 
 در ادبيات کهن

 
ی شعر  ترين آثار ادبی اروتيکی به جا مانده از ادب کهن ايران، در حوزه بيش
التواريخ و الفيه شلفيه، هزار و يک شب و شاعرانی چون  های ناسخ کتاب. است

سوزنی سمرقندی، سعدی، عبيد، ويس و رامين، نظامی، مهستی گنجوی، 
توان با اغماض در  خاکشير اصفهانی و برخی از شعرهای ايرج ميرزا را می

ضمن اين که بايد توجه . ی ادبيات اروتيک يا پورنوگرافی قرار دارد حوزه
 .اند تا اروتيک يا پورنوگرافيک تر هزل ای از اين آثار بيش داشت، بخش عمده

 
 در ادبيات مدرن

 
شمار شعرهايی از نادر نادرپور، يداهللا  در شعر مدرن ايران می توان به انگشت

در ادبيات . رويايی، فروغ فرخزاد اشاره کرد که دارای بار اروتيک هستند
شناسم، اثری است از زکريا  پروايی که من می داستانی مدرن ايران تنها اثر بی

البته . ادبی چندانی برخوردار نيست  که از ارزش »طوطی«هاشمی به نام 
توان آثار متعددی اعم از داستان يا شعر  امروزه با گشتی کوتاه در اينرنت می

 .اروتيک يافت
 

 راديو زمانه: منبع

 ادبيات اروتيك و ادبيات پورنوگرافيك
 ناصر غياثی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توان همواره و با  اروتيک چيست؟ تفاوت آن با پورنوگرافی کدام است؟ آيا می
قاطعيت اثری را اروتيکی يا پورنوگرافيک خواند؟ آيا مرز معينی اين دو را از 

کند؟ يادداشت زير تالشی است برای يافتن پاسخی ممکن برای  يکديگر جدا می
گرچه اين دو در ديگر هنرها نيز کم و بيش . های باال در ادبيات داستانی پرسش

 .از همان تعريف و نقش و کارکردی برخوردارند که در ادبيات
 

 اروتيک
 

يکی از  »کامگی تن«ی اروتيک در زبان يونانی قديم به معنی عشق بوده و  واژه
  .برابرنهادهای فارسی آن است

آثاری که در آنها بر عناصر شهوانی انسان همراه با عشق زمينی تأکيد شده باشد، 
ی غريزه و تن است، عشق با  سکس زاييده. گيرند ی آثار اروتيک جای می در رده

ی  حس و روان آدمی سروکار دارد و ادبيات اروتيک به وصف کشيدن رابطه
 .عاطفی يکی به ديگری است –شهوانی 

کم عاطفی با  ی عاشقانه يا دست در آثار ادبی اروتيک، دو طرف در يک رابطه
يکديگر قرار دارند و توصيف احتمالی اعمال يا اميال جنسی تنها بخشی از اثر 

شناسی از جايگاه مهمی  در اين گونه آثار زيبايی و زيبايی. دهد را تشکيل می
برخوردارند و به کالم کشيدن عمل جنسی يا نشان دادن و تأکيد بر اندام جنسی 

 .دهد هسته و مضمون اصلی اثر را تشکيل نمی
که از نقد جامعه  شود بل های ادبی اثر لحاظ می در ادبيات اروتيک نه تنها ارزش

در اروتيک جسم هم هست اما فقط جسم . غافل نيست -بويژه نقد اخالقی آن  –
ها، نوع رابطه و ديگر مشخصات يک اثر ادبی در  نيست، روح و روان شخصيت

پرواست و روابط و مناسبات اجتماعی و  اين ادبيات گستاخ و بی. ملموس است  آن
 .کشد های مذهبی و اخالقی جامعه را به چالش می نيز ديدگاه

ها و از ديرباز وجود داشته و در  ادبيات اروتيک کم و بيش در تمام فرهنگ
ساليق . هايی را پشت سر گذاشته است های مختلف تاريخی فراز و نشيب دوره
های اخالقی حاکم بر هر دوره متر و معيارهايی هستند  هنری و ارزش -ادبی

 .برای پذيرش يا عدم پذريش چنين ادبياتی از سوی يک جامعه
ها و اخالق جامعه و از سوی  دهد از يک سو سنت تاريخ ادبيات اروتيک نشان می

ای در به وجود آمدن، شکل گرفتن و  کننده ديگر سانسور حکومتی نقش تعيين
نبايد از ياد برد که ادبيات اروتيک نيز، . ترويج اين نوع از ادبيات داشته و دارد

چنان که ادبيات پورنوگرافيک، قصد برانگيختن ميل جنسی و شهوت در انسان 
را دارد، با اين تفاوت که اثر بر مدار عمل جنسی صرف يا فقط اندام جنسی 

 .ی خود را دارند گاه ويژه چرخد و حس و عاطفه نيز جای نمی
 

 پورنوگرافی
 

تصاوير منافی «ای در زبان يونانی قديم و به معنای  ی پورنوگرافی نيز کلمه واژه
نگاری و  نگاری، زشت است و برابرنهادهای فارسی آن عبارتند از هرزه »عفت

 .نگاری وقاحت
يابد، به تصوير کشيدن اعمال جنسی با  چه در آثار پورنوگرافيک برجستگی می آن

روانی دو طرف رابطه ناديده گرفته  –تأکيد بر اندام جنسی است وجوه عاطفی 
های يک اثر ادبی حامل معيارهای زيباشناسيک يا در آنها وجود  شود و ويژگی می

 .ندارد و يا بسيار کم رنگ است
شود و کامًال  در پورنوگرافی سکس به عملی ساده و مکانيکی تقليل داده می

انسان نيز در آثار پورنوگرافيک به عمل جنسی تقليل داده شده و . آشکار است
 پورنوگرافی به فضايی که در آن عمل . شود ی صرف جنسی می تبديل به يک ابژه



28 

 1389ارديبهشت ماه   9

تا   درج می کردند،  شيوه ای را برای خريد کتاب  برای ارتباط با نويسنده يا
 . کسانی که مايل به ابتياع اين کتابند بتوانند آن را تهيه کنند

 : در زير نمونه هايی از هايکو های مندرج در اين کتاب را می آورم
 

 از تيره آسمان 
 : برف روی برف می بارد

 ! زينت خانه
Kigo       

   
 جای من، کالغ 

 آبتنی می کند، در 
 ! نخستين چشمه

Issa    
   

 هوا سر است اينک 
 شراب برنج داريم 

 . و بهاری داغ
Shiki  

   
 ! ای بز کوهی

 ! باب دندان تو نيست
 . کاج سال نو

Issa  
   

 سر تا پا گوش است 
 باد صنوبر ها را 

 . قورباغه پير
Jose  

   
 مار خزيد ، ليکن 

 چشمان خيره به من 
 ... در چمن ماندند

Kyoshi  
   

 آنگاه که مردم 
 نگهبان گورم باد 
 . جيرجيرک دشت

Issa  
   

 نزديک پاييز 
 نه خدايی دارم من 

 . و نه بودايی
Shiki  

   
 خزان در گذار 

 شاخ های دو کاج با هم 
 . گرم کلنجار

Shiki  
   

 عمق عزلت را 
 می نوازد آوازت، 

 . ای مرغ کوهی
Basho  

   
 در پرتو ماه 

 باد، صخره های رود را 
 ! صاف می تراشد

Chora 

  "تشتی سرشار از الژورد"معرفی کتاب       
 ترجمه ی گزيده ای از آثار هايکو سرايان       

 معتبر ژاپن به همت عبدالرضا سالک         
 خسرو باقرپور                        

 
 
 
 
 

 
از سوی  ٢٠٠۴عنوان کتابی است که در ماه ژانويه " تشتی سرشار از الژورد"

صفحه،  ١۶١اين کتاب در . عبدالرضا سالک در سيدنی استراليا منتشر شده است
دالر استراليا يا معادل آن به بازار کتاب  ٢۵نسخه و با بهای  ١٠٠٠با تيراژ 

پشت و روی جلد اين کتاب به دو تابلو از آثار نقاشان قرون . عرضه شده است
 . ژاپن مزين است ١٩و  ١٨

گزيده ای از آثار هايکو سرايان معتبر ژاپن است که " تشتی سرشار از الژورد"
 ٨٠٢در اين کتاب . می پردازد" روز سال نو و چهار فصل در هايکو"به 

 . درج شده است  هايکو
از نکات جالب اين کتاب اين است که بخش ها عنوان بندی شده اند مثال هايکو 

می پردازند در بخش هايی با " پاييز"يا " بهار" ، "سال نو"هايی که به موضوع 
نيز نام هايکو سرا به   در کنار هر هايکو. همين عناوين دسته بندی شده اند

 . حروف التين و فارسی آورده شده است
عبدالرضا سالک نوشته  ، "آشنايی با هايکو"در بخش آغازين کتاب و با عنوان 

برگردان هايکو ها بيشتر از متن آلمانی صورت گرفته و سپس با ترجمه : "است
 ." های گوناگون همان هايکو در زبان انگليسی مقايسه شده اند

 : مترجم در اين بخش من باب آشنايی بيشتر خوانندگان کتاب با هايکو نوشته است
هايکو سروده هايی است در باره ی يک لحظه، يک تجربه، يک دريافت يا يک "

هايکوسرا يا هايکو پرداز نگاهی ژرف . خيال در قالب فشرده ترين شمار واژه ها
او با نگاه تيزش چيز هايی را می بيند که ديگران يا نمی بينند يا . به طبيعت دارد

وی برای نمونه در ادامه ی اين توضيح   ."بی توجه از کنار آن ها می گذرند
 : جلب می کند"  basho" توجه خواننده را به هايکو ای از 

   
 : نزديک بهار

 تپه ای بدون نام 
 ... در مه رقيق

   
او با نگاه ژرفش نکته ای را دريافته و : "مترجم در ادامه توضيح خود می نويسد

در قالب واژه هايی چند به تصوير کشيده که برای ديگرانی که آنان نيز همين 
منظره را می بينند شايد بی اهميت باشد و چه بسا اصوال آن را چنين نبينند يا 

 ." چنين دريافت نکنند
مترجم در ادامه اين مقدمه به معرفی ی کاملی از هايکو برای خواننده ی فارسی 

او با بيانی واضح و کامل شيوه سرايش هايکو و . زبان دوستدار شعر می پردازد
 . هجا بندی و چينش آن را بيان می کند

اهميت پرداختن به هايکو و معرفی بيشتر و ارائه ی نمونه هايی از اين سروده ها 
در اين کتاب به اين سبب است که، هايکو و ادبيات کالسيک و شعری ژاپنی تا 

 . ادب در زبان فارسی مهجور مانده است  حدی برای اهالی شعر و
هر   در هايکو هايی که مترجم ترجمه کرده است، روح اوليه و حس نهفته در

اين امر در حالی که ترجمه شعر . هايکو به خوبی توسط خواننده احساس می شود
و سخت تابع احساس و درک مترجم است   از زبانی به زبان ديگر بسيار دشوار،

از ديگر نکات توفيق کار . موفقيتی در خور برای عبدالرضا سالک است
عبدالرضا سالک رعايت ريتم هجا ها در ترجمه ی هايکو ها به زبان فارسی 

مترجم جز در نمونه های اندکی در متن هايکو ها به خوبی از پس رعايت . است
که شکل غالب هجا بندی در هايکو به زبان ژاپنی است بر آمده   ۵/٧/۵قالب 
 . است

از نکات خوبی که مترجم در انتخاب هايکو ها به آن توجه کرده است، انتخاب 
هايکو هايی است که در آن ها نماد ها و نام ها ی مورد توجه هايکو سرايان 

از ميان اين نماد ها و نام ها می توان به قورباغه، چشمه، ماه، . ژاپنی جای دارند
   .برف، مار و شکوفه گيالس اشاره کرد

کوشش عبدالرضا سالک برای گستردن منظری در اين باب برای اهل ادب 
 را   ای کاش آقای سالک در کتاب خويش نشانی. فارسی زبان شايای ستايش است
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 نوِش جانمان اين جنون 
 شهال بهاردوست

 
  

 نوش، ناز
 نازِ  اين نفس

 نفس که دم نمی زند رویِ  اين نفس
 نشسته پيچ به پيچ

 !به پيچِ  من کمر نمی زند
  

 نوش، تب
 تب کرده روی بسترت

 تاب می دهم به بی تابيت
 بی تاب پر می زنم
 تویِ  دلت هر َپَرم

 چنگ نزن به اين دلم
 !نازکتر از برِگ گلم

  
 نوش، داغ
 داغ زده تنم

 تنم بر تنت، قد کشيده ای بر شاخه ام
 شاخه به شاخه، در به در

 !به ديوار هی مشت کوبيده ام
  

 نوش، نوش
 نوشيده ای از لبم

 از لبت تا نقطه های جا مانده ات
 جا مانده ای پيش من

 گمانت را خواب ديده ام
 کابوست را پرانده ام

 !شرابِ  سفيدت را نوشيده ام
  

 نوش، خلوت
 خلوِت من، خلوِت توست

 نشسته ام عميق
 عميق فرو می کشم تو را

 تو را در خودم، مرا در خودت
 در خودت فرو می روی، با پاره پاره ی تنم

 جنونِ  من، جنونِ  تو 
 نوشِ  جانمان اين جنون

 ای وای ی ی به من
 ای وا ی ی ی به تو
 !ديوانه ايم، ديوانه ايم

 قار قار، کالغها
 شهال بهاردوست

  
 آدمها، ماسکها
 دزدها، ديوارها

 ديوارها پر از کالغها
 قار قار قار، جادوگرِ  کتاِب قّصه ها

  قّصه ها حرفهایِ  ناگفته، دردهای کشيده 
 يواش، يواش، کوله بارها بسته
 خالی، خالی، قدمهای شکسته

 صدای زنگها، رنگها
 رویِ  دو،سه، يک

 خيال با ُمهِر برگشت
 !زيور يا تهمت... پرنده ای ديگر ... خيال بدنبال و 

 !خنده بر لب تا کشته ها
 خورشيِد کاغذی بر سقف اتاق

 هيچ چشم کور؟
 !نه

 هيچ تن گرم؟
 !نه

 !هوسهایِ  پابرهنه
 آهای پاپتی هایِ  مريم وار

 جز خدا دست که بود بر پاچه ی شما؟
 رویِ  درزهايتان چند کالغ نشسته بود؟

 چند کالغ پنير ربوده بود؟
 حاال باز با من

 راه راه، خط خطی
 با عينک، بی عينک

  عمود تا زيرِ  چاک دامنم 
 کنار کالغها، همخوابه با مترسکها

 !با چاکران چاکها يا بنديان پستانهای ماه
 نديدند، چندشِ  ماه سايه شد بر ديوار

 با اين بيان ُشر کرد رویِ  تاريخ 
 با مشقهای بدخِط من

 رویِ  هوووم، جووون، خون
 خون به چشمی نشسته بود

 به گاه از چشم من تا چشم ناپاک
 به گاه در کناره یِ  دستور زبان

 !هی ی ی نوشتم تا قلم هم، خواب از سرش پريد
 هنوز در ديروزهای مه آلود
 شکل عصايی پر از سوال

 هنوز گـُنگ در ريزش واژه ها
 جدولِ  عاشقانه ها دنبالِ  حرفهای بی اعتبار

 آدمها، ماسکها
 دزدها، ديوارها

 ديوارها پر از کالغها
 قا ا ار قا ا ا ر قا ا ا ر قا ا ا ر
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 شطرنج
 ناهيد سرشگی

 
 پله 

 پله       
 باختم          

 به جای ساختن 
 های شطرنج را  خانه

 در انتهای پيچيدگی 
 گفت  شاه ساده سخن می

 که بداند  آن  و ملکه بی      
 های تو بود  وزير عريانی فصل

 
 خواستند برای شکفتن  سربازها اجازه می

 در جنگ    
 ها با بادهای گزنده باز آمدند  اسب 

 نگاه تو بود  ی قلعه /برف
 به قلعه نرفتم   

 مات رؤياهای خود شدم        
 کمی از کيش برگرد 

 جا گرم است  گويند آن می
 آيد  برف نمی         

 جزاير پنهان 
 چيزی ازايران را با خود به قلب تو 

 برند  می                                    
 ها   امروز بمب

 های من  مثل اشک      
 بارند  روی تهران می

 رود  زمستان از رو نمی
 ها بپاش  ای برای گنجشک دانه    

 پشت پنجره 
 جز حدقه خالی سربازان 

 ها نيست  ای برای آن آشيانه      
 های تو است  الفيل خواب امسال عام 

 به سفيد بيا   ی سياه از خانه
 ملکه نردبان را گذاشته همين جا 

 پشت همين ديوار 
 هايش  و روی شانه        

 آورد  زمان را پايين می
 کاسپاروف 

 نظرت در باره اين بازی چيست؟       
 
 
 

 همين ثانيه
 ناهيد سرشگی

 
  خاصيت شعر کدام است؟ 

 ببينم راهی را                       
 هايم شوند سرکشی بلند می

 روند هی می               
 !روی همان جا که طفره نمی               

 !فقط دايست می
 ايستاده        

 های زمين ميان منحنی
 ی گيج سرايد از همين نقشه می

 و تمام حواسش
 های کاغذی ای با بال پرنده        
 چه رنگ سرخی دارد !تقويم

 های خون  با قطره
 چکيد که از کشورم می          

 ست هنر دورغ بزرگی :گفتم
 کند حقيقت را کتمان نمی

 !و شعر را
 شاعری پنهان           

 خودش پشت                   
 !و کلمه                           

 کند پنهانم می                                
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غفاری پس از ساختن فيلم . يا حقيقی نديده بود در همين تاريک خانه آموخت
ناموفق عروس کدومه؟ که حقيقی هم دستيار فيلمبردار و هم عکاس فيلم بود، 
پس از بستن قرار دادی با شرکت نفت برای تهيه چند فيلم مستند حقيقی را به 

 .عنوان فيلمبردار انتخاب کرد
حاصل کار چنان بود که مهندس محسن بديع در البراتورش و غفاری به او 

 ١٣۴٠در نيمه اول دهه . دست مريزاد گفتند و به ادامه کار تشويق کردند
ساخت تعدادی فيلم تبليغاتی از نوشتن طرح تا فيلمبرداری تدوين و صداگذاری 
به حقيقی محول شد و سپس او همراه گروه ابوالقاسم رضايی و جالل مقدم به 

عربستان رفت تا فيلم خانه خدا را با همکاری احمد شيرازی، محمود ايثاری و 
 .عباس دستمالچی فيلمبرداری کند

با تأسيس تلويزيون ملی ايران به توصيه غفاری فعاليت حقيقی در تلويزيون 
کار در تلويزيون، حقيقی را از فضای ناسالم سينما و جو . متمرکز شد

حقيقی براين عقيده است که اگر . نامطلوبی که آن را احاطه کرده بود دور کرد
در آن زمان وارد سينمای ايران شده بود به طور قطع به يقين به سلک همان 

با چنين . فيلمبردارانی می پيوست که سينمای ايران آن ها را هرز برده است
عقيده ای است که وقتی مسعود کيميايی به او پيشنهاد می دهد فيلمبرداری 

 .نخستين فيلمش بيگانه بيا را به عهده بگيرد تمايلی نشان نمی دهد
داش آکل نخستين همکاری گروهی کيميايی، حقيقی، اسفنديار منفردزاده و 

از اين به بعد حقيقی احساس می کرد که اندازه صفحه . بهروز وثوقی است
ميلی متری او را راضی نمی کند و مصمم شد تا نتيجه  ١۶تلويزيون و قطع 

تنگسير را  ١٣۵٢حقيقی در سال . کارش را در روی پرده بزرگ سينما ببيند
اگر نادری و . برای امير نادری در سازمان سينمايی پيام فيلمبرداری کرد

حقيقی استفاده زيادی از رنگ در فيلم رنگی تنگسير نکردند ناصر تقوايی و 
 .حقيقی در فيلم سياه و سفيد نفرين به مطلوب ترين شکل از رنگ استفاده کردند
شازده احتجاب پس از نفرين و داش آکل تجربه ای موفق در فيلمبرداری سياه 

حقيقی و فرمان آرا به اقتضای داستانی که در روزهای پايانی . و سفيد است
يک شازده بيمار قجر را بيان می کند از گرفتن تصاوير دلپذير و چشم نواز 

حقيقی بعد از شازده احتجاب در دوره ای يک دو ساله فيلم هايی . اجتناب کردند
را فيلمبرداری کرد که خودش هم در کارنامه سينمايی اش آنها را جدی نمی 

همسفر و   ممل آمريکايی سازش،: گيرد، اگرچه کارهای بی ارزشی هم نيستند
 .خانه خراب

حقيقی معتقد است در يک فيلم، اصل اساسی اين است که فيلمبردار و 
کارگردان با يکديگر تفاهم داشته باشند و روحيه يکديگر را بشناسند، فقط در 

چنين حالتی است که از نتيجه همکاری رضايت خواهند داشت ؛ در غير 
اينصورت فيلمبردار به وسيله ای مکانيکی بدل خواهد شد که وظيفه اش فقط 

دادشاه يکی از فيلم هايی است که کار با تفاهم . گرفتن يک مجموعه عکس است
کامل پيش رفت و حتی قبل از اينکه فيلم نامه نوشته شود حقيقی طرف مشورت 

 .کارگردان بوده است

 بندر 
 مهرداد عارفانی

 
 چند شهسوار بر می گردد

 با کراواتی از دار
 پنجه پاشيده بر پيشانی

 منگنه می شود در پرونده
 

 جرثقيل برقصم روی اين همه مشت
 يا گل بازی کنم با اين پوچ ؟

 
  بروم کمی شهسوار بگردم در پاريس

  قد بکشم کنار ژکوند
 باسن بمالم ابر بر ايفل

 
 سپيده از فاحشه ای که پستان در غروب می چرخد تاريک تر است

 دانشجويی از آلبانی
 يا اروپای شرق آسيا

 فرقی نمی کند
  دکتٍر می شود در اوگاندا مهندس در نيجريه

 يا الماس در کنگو
 

 شهردار سد معبر می شود
 سپور می شاشد پشت ديوار دانشگاه
 و سيگار می کشد يواشکی رمضان

 
 اين جنگل بوی چوب نمی دهد

  نفت است
 پاشيده بر پيشانی

  و آب بر باسن کشتی ها دست می کشد
 
 

 نعمت حقيقي درگذشت 
کسوت سينمای ايران چهارشنبه شب بر اثر  برداری پيش مدير فيلم

 عارضه ی قلبی درگذشت 
 

 : ايلنا
ی قلبی رنج  ها از عارضه کسوت سينمای ايران که مدت برداری پيش اين مدير فيلم

 .درگذشت) ماه چهارشنبه، هشتم ارديبهشت(برد، شب گذشته  می
سالهای نوجوانی اش را با گريز و پرهيز از درس و  ١٣١٨نعمت حقيقی متولد 

مدرسه سپری کرد؛ هر چه در کالس درس احساس بيگانگی و خفقان می کرد از 
قبل از اينکه تصميمی جدی برای آينده اش . تاريکی سالن سينما لذت می برد

بگيرد به کمک برادرش با يک دوربين عکاسی ارزان قيمت برای دل خوشی 
در سال چهارم متوسطه تحصيل را برای هميشه رها کرد و . عکس می گرفت

موقعی که فرخ غفاری جنوب شهر را می ساخت به عنوان کمک فيلمبردار با 
 .تومان استخدام شد ٢۵٠حقوق ماهيانه 

جلسات نمايش کانون فيلم که به همت غفاری برگزار می شد باعث آشنايی او با 
در چنين وضعی با کمک و . پاره ای از فيلم های مهم تاريخ سينمای جهان شد

موافقت غفاری تاريک خانه کوچکی در ايران نما داير کرد و به طور حرفه ای 
 .به کار عکاسی مشغول شد

گه گاه با دوربين فيلمبرداری نماهای کوتاهی می گرفت و عکس های گرفته شده 
بسياری از . را در تانک عکاسی ظاهر و با آگرانديسمان چاپ می کرد

  -شگردهای سينمايی و تروکاژهايی را که در آن زمان در ايران متداول نبود 


