
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 
 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد

ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 
هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 

حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم
ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  

با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد
جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 

آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 
برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 

 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 : تهيه و تنظيم
 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز شهال بهاردوست

http://www.akhbar-rooz.com 

 «كاروان آزادي»  :گزارش تصويري
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 ) 2(نشده بوديم 

 
  خودسانسوري در متون ادبي زنان

 )آزاده دواچي (

 برای رفتن از تهران جايزه تعيين شد
 9 انيس امينی

واکنش محمد صادقی به انتشار خبر 
 12 آرش بهمنیارتباط وی با پژاک   

غزه در حصار؛ شورای امنيت بررسی 
 13 می کند      هدی يگانه 

اعتراض شديد فاطمه ملکی به محکوميت 
 14 محمد نوری زاد       مسيح علی نژاد 

حمله به کشتی صلح؛ اقدامی نظامی با 
 15 اهداف سياسی   علی مهتدی 

 برای توسعه حقوق بشر، الزم است با هر 
 16 جعفر بهکيشنوع تبعيضی مبارزه کرد  

 درباره جنبش جاری 
 پاسخ به پرسش های نشريه آرش 

 محسن حکيمی

17 

 :مادر احمد نعيم آبادی در گفتگو با روز
بچه ها را کشتند و گفتند خس و خاشاک 

 اند
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 چرا نقش راهگشا ي : موسوي
 دين كمرنگ شده است؟

 )اكثريت(فدائيان 
كشتار فعالين صلح توسط دولت 

  !كنيم اسرائيل را محكوم مي
گفت وگوي صريح كلمه با ميرحسين 

 موسوي پيرامون ابعاد
 شخصيتي امام خميني 

بيانيه ي دبيركل حزب 
كمونيست فرانسه در 
مورد  جنايت تازه ي 

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

نامه ي رضا پهلوي به دبيركل 
 سازمان ملل متحد 

ميرحسين موسوي جنايات اخير رژيم 
براي توقف جنايت هاي رژيم  اشغالگر قدس را  محكوم كرد

  !متحد شويم
جمعی از هواداران سازمان فداييان 

 دهد درصدي را گسترش مي 20سازي  ايران غني: آژانس )داخل کشور(اکثريت  -خلق ايران
 رنگ كردن دست جوانان به خاطر تي شرت آستين كوتاه

پرسنل و پزشكان كهكيلويه و بوير احمد تجمع اعتراض آميز 
 برگزار كردند

 وحدتاستعفاي مرتضي سيمياري از دفتر تحكيم 
هاي ديگر  براي اعزام كشتي »غزه را آزاد كنيد«آمادگي جنبش 

 به منطقه

 اعتراض ،بازداشت، 
 مجازات

 شوراي امنيت 
حمله ي اسرائيل به 

هاي صلح را  كشتي
 محكوم كرد 

بزرگداشت كيانوش آسا در 
 دانشگاه علم و صنعت 
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 خبرها و گزارش ها

 حذف احزاب يعنی حذف جامعه مدنی و از بين بردن دموکراسی: رهنورد
احزاب  :در اين ديدار همچنين دکتر زهرا رهنورد با اشاره به جايگاه احزاب گفت

بين مردم و حاکميت قرار دارند و اقدام برای حذف احزاب به معنای حذف پل 
در واقع حذف احزاب يعنی حذف جامعه مدنی و از بين . ارتباطی با مردم است 

 .بردن دموکراسی
به اعتقاد اين استاد دانشگاه، زنان و جوانان بار اصلی جنبش را بر دوش کشيدند 

 .و هزينه سنگينی که اين دو قشر دادند قابل مقايسه با ساير اقشار نيست
با همه اين تکثر، جنبش : وی با اشاره به تکثر در جنبش سبز خاطر نشان کرد

سبز بر دو اصل تکيه دارد که نخستين آن قانون اساسی و دومين آن احترام به 
 .تکثر ايده ها ، ساليق و عقيده ها ست

همچنين در اين ديدار جوانان اصالح طلب نقطه نظرات خود را مطرح کردند و 
 .به بحث و گفتگو پيرامون مسائل مختلف پرداختند

 
 :گفت وگوی صريح کلمه با ميرحسين موسوی

 پيرامون ابعاد شخصيتي امام خميني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :کلمه
در شرايط موجود بخشی از حاکميت که رو به خشونت و سرکوب و سلب آزادی 
های مشروع آورده و زندان ها را پر کرده و با پوشش خرافه و تحجر کشور را 

به افالس و درماندگی در سطح داخل و خارج کشانده، احتياج دارد از اين سرمايه 
وقتی شما واقعيت های آن . عظيم اجتماعی به صورت مسرفانه ای استفاده کند

دوره را در معرض ديد مردم قرار می دهيد و روی تفاوت های آن با وضعيت 
فعلی انگشت می گذاريد ، بالفاصله گرايش مستبدانه و فاسد امروزی در مقابل 

نگرش درست به سال های اول انقالب . سواالت ويران کننده ای قرار می گيرد
بخوبی نشان می دهد که تا چه اندازه از اهداف اوليه انقالب و ارزش های پايه 

توجه کنيد که منظور از نگريستن به آن دوره بازگشت . ای آن فاصله گرفته ايم 
بلکه هدف يادآوری ريشه ها و يادآوری جهت های اصلی . به آن دوره نيست

 .انقالب يعنی عدالت ، آزادی و معنويت است
هنگامی که هنگامه ی انتخابات فرار رسيد از بازگشت به دورانی : کلمه

در زمان تنظيم بيانيه ورود به انتخابات برخی به ميرحسين . سخن گفت نورانی 
نسل جوان دوران امام را . گفتند ازادبياتی مانوس تر با نسل جوان استفاده کند

پاسخ اين   اما . رسانه رسمی می شناسد  به خاطر نمی آورد يا از راه معوج
بود که ميرحسين موسوی با هويت خود به صحنه خواهد امد و هويت او جدا از 
توجه به واژه هايی چون عدالت خواهی ،کرامت انسانی ، مستضعفان و بازگشت 

هويت خود را پنهان نخواهد کرد و نسل جوان حقيقت را   او. به راه امام نيست
 . خواهد شنيد

و آن روزها فراموش نخواهند شد که نسل جوان با شور می خواست رای خود 
رای ما يک کالم، نخست وزير «بدهد و فرياد می زد   را به نخست وزير امام

وهنگامی که می خواستند از جفای بر رايشان سخن بگويند باز امام  »امام
 .”…خمينی کجايی موسوی تنها شده”راخطاب می کردند که 

در باره سال “ ميرحسين وقتی در مقابل گاليه برخی افراد قرار می گيرد که 
پاسخ می   ”ساله امام نگاهی احساسی دارد ١٠های ابتدايی انقالب و دوران 

 .از من نخواهيد که دروغ بگويم يا دلبستگی ام به امام را پنهان کنم «: دهد
اما به راستی چرا موسوی تقريبا در همه سخنرانی هايش به امام خمينی اشاره 

می کند؟ نسبت او و جنبش سبز با امام در چيست ؟حاکميت چه نسبت و سنخيتی 
دارد و به دنبال چيست ؟ اين پرسش ها و همين طورپرسش هايی بيشتر  با امام 

را بر آن  »کلمه  «  خرداد در جامعه مطرح است ، ١۵و  ١۴که همزمان با ايام 
گفتگويی ) ره(داشت تا در آستانه بيست و دومين سالگرد رحلت امام خمينی 

اين گفت و گوی خواندنی را در   .با مير حسين موسوی داشته باشد صريح 
 :مشاهده می کنيد ادامه 

 چرا نقش راهگشا ي دين كمرنگ شده است؟: موسوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :به گزارش خبرنگار کلمه
شرايط امروز جامعه  :مير حسين موسوی در ابتدا ضمن تشکر از حضارگفت 

ويژه است و در اين شرايط برای شما جوانان رجوع به افکار مختلف نشان دهنده 
 .حق طلبی شماست

وی با اشاره به سخن چند روز پيش يکی از مسئوالن وزارت کشور که اعالم 
کرده بود احزاب محترم هستند اما در کارهای کشور نبايد دخالت کنند تصريح 

همين جمله را اگر بشکافيم به ريشه بسياری از مشکالت جامعه پی خواهيم : کرد
 .برد

. نوعی نگاه در جامعه وجود دارد که از پيشنهاد ها ناراحت می شود: وی افزود
از تنوع آرا و دخالت مردم در سرنوشت خود ناراحت می شود و مردم را تنها 

 .برای تشريفات و جشن ها مراسم می خواهد
به گفته موسوی طبق آنچه که احزاب اصالح طلب و جنبش سبز به آن پايبند 

معتقديم که حاکمان واقعی، مردم هستند و بی دليل . هستند اين نگاه را بر نمی تابند
 .گفته نشده است مردم ولی نعمت ما هستند

ايران مرکز تمدن جهانی بوده . ملت هوشيار و بيدار است: وی تصريح کرد 
حتی يک مهمانی را هم تحمل . نمی شود با اين ملت مثل بچه ها رفتار کرد. است

 نمی کنند وديديد که بعد از عروسی پسر آقای ميردامادی چه رفتاری کردند؟
از ابتدای مشروطه تا :وی به اهميت ايجاد تشکل ها و احزاب اشاره کرد و گفت  

کنون نيروهای مذهبی در قالب تشکل های مذهبی در مقابل ساير گروه های 
من خواندم که مرحوم مدرس هم به دنبال . سياسی احساس مسئوليت می کردند

تشکيل حزب ضعفا بود و دليلش هم اين بود که سوسياليست ها به دنبال تشکيل 
اين احساس .حزب بودند و گروه های مذهبی هم احساس مسئوليت می کردند

مسئوليت تا انقالب و بعد از آن با تشکيل حزب مشارکت و مجاهدين انقالب و 
 .ادامه پيدا کرد… 

وی معتقد است هم اکنون نيز گروه های اصالح طلب مذهبی در بين مردم و 
حقيقت اين . جامعه ريشه دارند و بخشی از حاکميت از همين مسئله می ترسد

است که در شرايط موجود که فضا دگرگون شده و يک فراز جديدی از تاريخ را 
 .تجربه می کنيم

وی از گروه های مذهبی خواست تا به يک نکته مهم بپردازند و آن اينکه چرا آن 
 نقش راهگشا ی دين در اول انقالب امروز در حل امور کمرنگ شده است؟

ما شنيده ايم که می گويند حکومت با کفر دوام مياورد ولی با ظلم : وی ادامه داد 
می  ٨٢در اين ميان به آيه ای از قرآن برخوردم که خداوند در سوره انعام آيه . نه

 :فرمايند
آنها که ) آری))الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْلٍم ُأْوَلِئَک َلُهُم اَألْمُن َوُهم مُّْهَتُدوَن 

ايمان آوردند،وايمان خود را با ظلم نيالودند ، ايمنی تنها از آن آنهاست وآنها 
 (هدايت يافتگانند

حقيقت اين است که امروز ادعای :موسوی بعد از قرائت اين آيه تصريح کرد 
آن ايمانی که قدرت .اسالمی بودن و مسلمانی با ظلم فراوان آميخته شده است

 .اداره کشور را دارد نمی تواند با ظلم همخوان باشد
روزی آقای : وی به خاطره ای از دوران نخست وزيری خود اشاره کرد و گفت 

منافی که وزير بهداشت بودند نقل می کردند که ديداری با امام داشتند و بعد از 
من  .همه عجله کردند که فيض جماعت برسند. برای نماز ايستادند) ره(ديدار امام

حضرت امام بعد از نماز به . يک برگ از درخت کندم و روی آن نماز خواندم
من گفتند چرا آن برگ را کندی؟می توانستی از برگ هايی که پای درخت ريخته 

اين طرز نگاه نشان می دهد که سنت الهی ما اجازه رفتار خشن را . استفاده کنی
 .حتی با يک موجود زنده نمی دهد

ما بايد دقت کنيم که جنبش سبز : موسوی در بخش ديگری از سخنان خود گفت
بسيار فراتر و گسترده تر از تشکل های صاحب نام است و تاکيد برای تحقق 
 .بدون تنازل قانون اساسی و اجماع بر سر آن جنبه حياتی برای اصالح دارد
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تشخيص موضوع “ و نظرات ايشان را در مورد دو گانه شرع و عرف و اين که 
در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماينده عرف و نمايندگان خود از 

 .، باز کرد و با اين ديد مجلس در راس امور قرار می گيرد ”عرف بر می آيند
ولی مهمتر و تاثيرگذارتر نقل خاطراتی است که شيوه های عمل سياسی را در 

به طور مثال اخيرا بنده با جناب آقای کروبی در . اوائل انقالب نشان می دهد
مورد شيوه انتخابات در دوران حضرت امام صحبت می کرديم ، ايشان خاطره 
ای را نقل کرد که خيلی خوب و روشن به شناخت حضرت امام و ارزش های 

ايشان به ياد می آوردند که در انتخابات .حاکم در جامعه آن دوره کمک می کند 
يکی يک معلم زحمتکش و روشنفکر و . سوم مجلس دو نفر کانديدا بودندند   دوره

 . فقير و ديگری يکی از منسوبين نسبتا نزديک خانواده امام
اما مردم در آن انتخابات به . يکی از نزديکان امام از فرد دوم حمايت می کردند

در اينجا آن فرد که از نزديکان امام بود، برای امام نامه ای . آن معلم رای دادند
حضرت امام با  . نوشت که مضمون آن تشکيک در سالمت انتخابات خمين بود

چه عالمتی باالتر برای صحت انتخابات از اينکه يک ”خنده پاسخ داده بودند که 
نفر از فاميل من و شما با حمايت شما نامزد می شود ولی مردم يک معلم ساده را 

 .که چنين پشتيبانانی ندارد ، انتخاب می کنند
حاال شما “ .آيا اين از زيبايی های انتخابات نيست که بايد شکر گزار آن باشيم 

در تهران قرار   صندوق انتخابات مجلس ششم ٧٠٠اين تصوير را کنار ابطال 
دهيد که فرد روشنفکر و بی پناهی را حذف کردند و يک فرد مورد عالقه 

يا طرح نظارت . شورای نگهبان با ارتباطات نسبی و سببی را وارد مجلس کردند
طرحی که وسيله ای شد که . استصوابی که در زمان امام وجود نداشت

شما دقت کنيد که با اسلحه همين اصطالح . در حقيقت دو مرحله ای شد انتخابات 
که نه ريشه در قانون اساسی دارد و نه در معرفت و آگاهی های مردم ، چه تعداد 

صحنه رقابت کنار   دلسوز را از ورود به  عظيمی از خدمتگزاران آگاه و مدير
 . کاری که نتيجه اش همين پائين آمدن شان و جايگاه مجلس است. زدند

من به همه آن نمايندگان اصولگرايی که به خدا و پيامبرش ايمان دارند و هنوز 
ايمان خود را با ظلم آغشته نکرده اند عرض می کنم که وقتی با خود خلوت می 

کنيد آيا از اين همه تحقير مجلس احساس نگرانی و پوچی نمی کنيد؟ آيا مفهوم 
همين وضعی است که در آن بسر می بريد؟ “ مجلس در راس امور است“ جمله 

شما هنوز نتوانسته ايد جزء کوچکی از تخلفات مالی دولت را رسيدگی کنيد و 
جواب درست بگيريد چه پاسخی در برابر خداوند و بندگان خدا که شما وکيل آنان 

آيا وضعيت مجلس فعلی شباهتی با مجلس زمان حضرت امام دارد   هستيد داريد؟
 ؟

يکی از مواردی که در شرايط کنونی به خوبی می تواند امام را معرفی کند و در 
کنار تفاوت با شرايط حاکم در دوران امروز را نشان می دهد، تشريح اتفاقاتی 

خود اين فرمان بدون هيچ . بود که منجر به فرمان هشت ماده ای حضرت امام شد
و بگير و ببندها و مظالم حاکم بر مردم   تغييری می تواند فضاحت وضع موجود

جوانان بايد اين سند را ببينند و بدانند که ما به کجا می رفتيم و . را نشان دهد 
عده ای در اين کشور به خاطر دنيا و رياست خود . اينک به کجا می رويم 

 ١٠امام و دوران   مشغول تخريب همه چيز از جمله تخريب و تحريف چهره
کليد اين پروژه در طول انتخابات رياست جمهوری دهم . ساله اول انقالب هستند

زده شد و همانطور که گفتم معرفی درست امام و معرفی منصفانه انقالب اثرات 
 . افشاگرانه و ويران کننده بر سياست های سرکوب و خرافه گرايانه امروز دارد

همواره نيز در سخنان و بيانيه ها و . شما را نخست وزير امام می دانند: کلمه
. مصاحبه هايتان از دوران نورانی دهه اول انقالب و راه امام سخن می گوييد

در مورد ابعاد شخصيتی امام   اما ايا در کل و در فضای سياسی ايران 
 بزرگنمايی نشده است؟

 ”. قله دماوند در بلندی ، نيازی به اثبات ندارد“ مرحوم شريعتی می گفتند
شخصيت امام هم بزرگ بود و تحول غير قابل بازگشتی در تاريخ کشور ايجاد 

نظامی که افتخارش به پابوسی . کرد و بساط سلطنت را در اين مملکت بر چيد 
نسل جوان را به   ممکن است برخی عکس های شاه،. رعيت ها از سالطين بود

اما خوب است که گفته شود يکی از پوسترهايی که در روزنامه  . بيراهه ببرد
های آن زمان هر از گاهی منتشر می شد ، کشاورز فقير و بيچاره ای را نشان 

 . می داد که کفش های شاه را می بوسيد
اما در عين حال خود را بزرگ . ولی در جواب شما بايد بگويم امام بزرگ بود

يکبار ايشان صدا و سيما را از . از تعريف و تمجيد و مدح بيزار بود. نمی ديد
از اينکه هر موقع تلويزيون را باز “ :گفت . پخش فيلم ها و عکس هايش منع کرد

همين منع را هم برای مدتی برای “ .می کنم و خودم را می بينم ، عقم می گيرد 
افرادی که زمان ايشان را درک کرده اند يادشان است که . روزنامه ها داشتند

وقتی نماينده اول تهران و در حقيقت کشور، در حسينيه جماران تعريف ايشان را 
 در حالی که آن نماينده  . کرد ، چگونه با پرخاش سخنان وی را قطع کردند

امسال اين بزرگداشت در شرايط . در آستانه سالگرد رحلت امام خمينی هستيم 
از يک سو مخالفان قديمی امام و انقالب در خارج و . ژه ای انجام می شود  وي

برخی از رسانه ها ی خارجی سعی می کنند که دوران ايشان  داخل با پشتيبانی 
را با وضعيت تاريک امروز مقايسه کنند و از طرف ديگر صدا و سيما و بعضی 

از رسانه ها ی طرفدار بگير وببند و سرکوب تالش می کنند تصويری از 
ايشان اگر بودند طرفدار پروپاقرص خرافه   شخصيت ايشان ارائه دهند که گويی

به نظر شما، چرا اين گونه اقدامات صورت می گيرد و . و ظلم امروز باشند
 نتيجه اين فرايند چه می تواند باشد ؟

تصويری که از تقاطع تالش مخالفان حضرت امام و رسانه های رسمی کشور به 
يابد و جواب داده نشود ، جز انزجار تدريجی از هر   اگر ادامه  دست می آيد

و دائمی از   اين تصوير با دستکاری مکرر. آنچه گذشته است ، نخواهد بود 
و از نظر کسانی که مستقيما آن دوره را   نسخه اصلی امام و انقالب داده می شود
انقالب با شعار . و سالهای امام ندارد   تجربه کرده اند ، شباهتی با چهره و منش

و مورد حمايت قاطع ملت قرار   استقالل ، آزادی و جمهوری اسالمی پيروز شد
بی نظير بود و در تشييع جنازه  ۵٧استقبال از حضرت امام در سال . داشت 

گمان نمی کنم آن . ايشان هم بيش از چهار برابر استقبال کنندگان شرکت کردند
فيلم های آن روزها . همه جمعيت برای تماشا و يا گذراندن تعطيلی آمده بودند
در نظر داشته باشيم که . نشان می دهد که احساسات مردم نسبت به ايشان چه بود

بروز آن همه عاطفه و احساس بعد از گذراندن روزهای سخت انقالب و دفاع 
واقعيت امام اگر مختصر شباهتی با آنچه صدا و سيما و بعضی از . مقدس بود

جرايد هتاک نشان می دهند ، داشت ، ما قاعدتا بجای سر و سينه زنی با 
به نظر من الزم است . خوشحالی و يا حداقل بی اعتنايی مردم روبرو می بوديم 

و سلب   در مورد اين تحريف دو طرفه از سوی حاکمان که اکنون به زندانبانان
 .روشنگری شود کنندگان آزادی تبديل شده اند و مخالفان بی نقاب امام 

برنامه گسترده ومهندسی شده، همراه با هزينه های شگفت آور برای : کلمه
به نظر شما چرا چنين . مراسم سالروز رحلت امام خمينی تدارک ديده شده است

 کاری صورت می گيرد؟
شما توجه داشته باشيد که نظام هنوز بخش اعظم مشروعيت خود را از شخصيت 

در شرايط موجود بخشی از . امام و خاطره جمعی مردم از ايشان می گيرد
حاکميت که رو به خشونت و سرکوب و سلب آزادی های مشروع آورده و زندان 

ها را پر کرده و با پوشش خرافه و تحجر کشور را به افالس و درماندگی در 
سطح داخل و خارج کشانده، احتياج دارد از اين سرمايه عظيم اجتماعی به 

در مقابل وقتی شما واقعيت های آن دوره را در . صورت مسرفانه ای استفاده کند
معرض ديد مردم قرار می دهيد و روی تفاوت های آن با وضعيت فعلی انگشت 

و فاسد امروزی در مقابل سواالت ويران   می گذاريد ، بالفاصله گرايش مستبدانه
نگرش درست به سال های اول انقالب بخوبی نشان می . کننده ای قرار می گيرد

دهد که تا چه اندازه از اهداف اوليه انقالب و ارزش های پايه ای آن فاصله گرفته 
. توجه کنيد که منظور از نگريستن به آن دوره بازگشت به آن دوره نيست. ايم 

يعنی عدالت ،   بلکه هدف يادآوری ريشه ها و يادآوری جهت های اصلی انقالب
 .آزادی و معنويت است

ما می خواهيم از سکويی که انقالب اسالمی ساخته برای پرواز به آينده استفاده 
نمی خواهيم به صورت احساسی يک فضای آشفته درست کنيم و جهت . کنيم

به طور مداوم بايد به نسل سرافراز جوانان . از دست برود  گيری هايمان
. امروزياد آوری کنيم که وضعيت فعلی هيچ شباهتی با دوران حضزت امام ندارد

من يقين دارم که همين جوانان اگر به صورت خيالی در ظرف ديروز قرار 
. بگيرند همه در کنار باکری ها، همت ها و باقری ها قرار خواهند گرفت

همچنانکه اگر جوانان آن دوره در ظرف زمانی امروز قرار می گرفتند، باقريها 
در زندان ها   و  و باکری ها و همت ها از سرداران جنبش سبز اميد می بودند

 .جوابگوی گرايش های دينی و ملی خود می شدند
شما از ضرورت ياد آوری جهت های اصلی انقالب سخن گفتيد اما در : کلمه

فضای پر از گرد و غبار و تبليغاتی امروز چگونه می توان از امام و دهه اول 
 انقالب صحبت کرد ؟

در مورد انقالب تا کنون تعداد بی شماری کتاب و مقاله نوشته شده و هنوز 
تاثيرگذاری اين . دليلش هم روشن است. اين نوشته ها و تحليل ها ادامه دارد  هم

بعد از انقالب اسالمی نه تنها ايران . انقالب در سرنوشت جهانی و منطقه ای
تحت تاثير اين  شباهتی به سال های قبل از انقالب ندارد، بلکه منطقه و جهان هم 

اما آنچه امروز در سطح تبليغات و زد وخوردهای . دگرگونی قرار گرفته اند
روزمره رسانه ای مورد نياز است، ارائه تصوير روشن و محسوس از آن دوره 

همانطور که اشاره کردم سعی می شود بين وضع فعلی و . و حضرت امام است
به . بايد اين طرح را خنثی کرد. وضعيت گذشته شبيه سازی ناشيانه ای شود

 عنوان مثال در مورد نظرات امام در باره مجلس می توان بحث های نظری کرد 
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 ميرحسين موسوي جنايات اخير رژيم اشغالگر قدس را
 محكوم كرد 

 :کلمه
ضد بشری رژيم اشغالگر قدس د رحمله به کشتی های امدادی   به دنبال جنايت

حامل مواد غذايی به غزه ميرحسين موسوی در پيامی اين اقدام را به شدت 
 .محکوم کرد

 :متن اين پيام به شرح زير است“ کلمه”به گزارش خبرنگار 
در تجاوزی تازه کاروان شناورهای غير نظامی  بار ديگر رژيم اشغالگر قدس 

را هدف قرار داد تا خوی خشونت  حامل مواد امدادی برای مردم مسلمان غزه 
اين حمله که منجر به کشته و زخمی شدن جمع . جوی خود را به نمايش گذارد

اينجانب   .کثيری شد، نقض فاحش مقرارات بين المللی و حقوق اوليه انسانی است
همراه با جنبش حق جوی سبز در سراسر جهان همصدا با همه آزادی خواهان، 

را محکوم و ضمن اعالم همدردی با مردم مظلوم فلسطين  اين جنايت بين المللی 
و تسليت به مردم ترکيه به خاطر از دست دادن عده ای از هموطنانشان از جامعه 
بين المللی خواستار برخورد جدی با عاملين اين عمل غير انسانی و متجاوزين به 

 .می باشم کرامت انسانی 
 

 )اکثريت(فدائيان 
  !كنيم كشتار فعالين صلح توسط دولت اسرائيل را محكوم مي

 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
روز دوشنبه در ) اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران 

اين بيانيه با . ارتباط با حمله ی اسرائيل به فعالين صلح بيانيه ای منتشر کرد
منتشر شده  »!کنيم کشتار فعالين صلح توسط دولت اسرائيل را محکوم می«عنوان 
 : است

فعالين صلح . های صلح حمله برد و جنايت ديگری آفريد دولت اسرائيل به کشتی
های صلح، محاصره غزه را بشکنند و  از کشورهای مختلف قصد داشتند با کشتی

های مورد نياز مردم غزه را در ساحل اين منطقه تخليه  مواد غذايی و ساير کمک
های صلح حمله   المللی به کشتی های بين اما کماندوهای اسرائيلی در آب. کنند

 ٢۶نفر را به قتل رساندند و  ١٩ها  ترين گزارش خبرگزاری کردند و بر پايه تازه
 . نفر را زخمی نمودند
ها است غزه را به محاصره خود درآورده و شرايط  دولت اسرائيل سال

اسرائيل تاکنون تمام . های ساکن غزه تحميل کرده است غيرانسانی را بر فلسطينی
های ديپلماتيک در سطح منطقه و جهان برای حل اين معضل را به  فعاليت

فعاالن صلح با توجه به اقدام ضدبشری دولت اسرائيل در . شکست کشانده است
های صلح راهی سواحل غزه  محاصره غزه، دست به ابتکار زدند و با کشتی

شدند، تا بلکه بتوانند محاصره غزه را بشکنند و کمک های خود را دست 
اما دولت اسرائيل اين اقدام را هم به شکست کشاند و آن را . ها برسانند فلسطينی

 . به خون کشيد
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان کشتار فعالين صلح توسط دولت اسرائيل را 

     .کند و همراه با جهانيان خواستار پايان دادن به محاصره غزه است محکوم می
 

 ) اکثريت(اعالميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران 
 ) ٢٠١٠ماه مه  ٣١(١٣٨٩خرداد  ١٠

 
 

همين وضعيت هم برای رئيس مجلس . قصد به دست آوردن چيزی را نداشت
. خبرگان رهبری وقت که يک مجتهد و از شاگردان خود ايشان بود، پيش آمد

وقتی آن مجتهد محترم از ايشان تعريف و تمجيد کردند، در ميان مردم آن سخنان 
اگر ايشان را نماد يک نظام جديد رهايی بخش، مترقی و آزادی . را رد کردند

بدون ايشان وارتباطی . خواه و عدالت طلب تلقی کنيم، امری غير طبيعی نيست
. که با مردم داشتند، ملت ما امکان هشت سال ايستادگی در دفاع مقدس را نداشت
ملت ما بدون اين ارتباط و اعتقاد نمی توانست انواع توطئه ها، کودتای نوژه ، 

در سال   تظاهرات مسلحانه منافقين که باعث کشته شدن هزاران نفر افراد بيگناه
شد ، انفجار حزب جمهوری و شهادت شهيد بهشتی و يارانش ، انفجار نخست  ۶٠

وزيری و ترور شخصيت هايی چون شهيدان مدنی ،دستغيب و صدوقی که همه 
 . از پيشگامان روحانيت بودند، پشت سر بگذارد

به هرحال در بخشی از بدنه جنبش سبز اين پرسش وجود دارد که شما  : کلمه
 چرا؟ .به کرات از امام نام می بريد و يا از عکس ايشان استفاده می کنيد

ولی گذشته از آن . امام به نسل جوان اشاره کردم  به ضرورت معرفی  البته بنده
نکته ای را عرض می کنم که يقين دارم همه عالقه مندان جنبش سبز در مورد آن 

من نمی توانم دلبستگی به امام و انقالب . اتفاق نظر دارند و آن صداقت است
و ) ممکن است يک عده در اين ميان بگويند اين يک نوستالژی است(داشته باشم 

بنده در همان ابتدای شکل گيری راه سبز اميد به  . بر خالف آن تظاهر کنم
برای آنکه به صراحت . صراحت خود را يک همراه جنبش معرفی کردم

همانطور که جزو ويژ گی های اين جنبش بيان صريح   اعتقادات خود را بيان کنم
ولی از پنهان . و صادقانه انديشه ها است، ما از تعامل انديشه ها ضرر نمی کنيم

کردن هويت خود در ميان جمعی که خواستار صداقت است، قطعا ضرر می 
. بود“ دروغ ممنوع است ”يادمان باشد که شايد بهترين پوستر جنبش سبز . کنيم

ساله و پر از رويدادهای گونان  ١٠اين چه انتظاری است که بنده يک تجربه 
نه من بلکه تعداد کثيری از ملت ما هزاران . گون را ناديده بگيرم

و حاضر نيستند در   ازايشان دارند و تاثيرگرفته از دوران امام هستند خاطره 
آيا صرف نظر کردن از اين . مقابل تحريف ها و بی انصافی ها رضايت بدهند

آيا اين همان چيزی نيست که زندانبانان از  سرمايه عظيم اجتماعی درست است؟ 
 . ما می خواهند

شما به عنوان يک همراه جنبش سبز از عالقه و دلبستگی به امام و : کلمه
دوران امام و ضرورت حراست از اين سرمايه  در کنار تجربه کردن  انقالب 

آيا اينها باعث نشده اند که به اين دوران نقدی نداشته باشيد . معنوی سخن گفتيد
 يا به عبارت بهتر آيا معتقد نيستيد که به اين دوران هم نقد وارد است؟

تهران زياد شنيده ام و   سواالت را به ويژه بعد از صحبت دادستان من اين گونه 
که همين مضمون را   اخيرا هم نامه ای خطاب به بنده در سايت ها منتشر شده

نفر است  ١۴يکی از اجزاء اعتقادات همه ما اين است که تعداد معصومين . دارد
مگر آنکه خدا . و بقيه بندگان خدا جايز الخطا هستند و هميشه در معرض لغزش

ولی چه . در مورد دوران مورد بحث هم همينطور است. آنها را حفظ کند
ضرورتی دارد که وقتی دو تيغه قيچی، يعنی متحجران داخلی و دشمنان بی نقاب 

من هم زبان  آن دوران و تصوير حضرت امام را هدف قرار داده اند،  خارجی 
مسلما به دليل فضای زهرآگين موجود، کالم گفته نشده از دهان . به نقد بگشايم

چارچوب توطئه ای که به عنوان پاره کردن  ربوده خواهد شد و درست شبيه 
تصوير حضرت امام پياده شد، مورد سوء استفاده داخلی و خارجی قرار خواهد 

امروز دشمنان جنبش سبز دنبال طعمه و بهانه هستند تا پيوندی که همه ما  .گرفت
در کشور ما ميليون ها نفر به امام عالقه . را به هم وصل می کند از بين ببرند
به رسميت شناخته شدن اين عالقه و معنای . دارند که من هم يکی از آنها هستم

رهايی بخش آن در شرايط کنونی سرمايه بزرگی است که ما حق نداريم در اين 
از يک همراه  باز هم تکرار می کنم که نبايد انتظار دروغ . زمينه اشتباه کنيم

 .داشت، هر چند آن همراه بسيار کوچک باشد
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 بيانيه ي دبيركل حزب كمونيست فرانسه در مورد 
 جنايت تازه ي اسرائيل 

 
 : اخبار روز

 بيانيه خانم ماری ژورژ بوفه دبير کل حزب کمونيست فرانسه 
در اعتراض به حمله کماندوهای ارتش اسرائيل به کاروان کشتيهای امداد رسانی 

 به ساکنان نوار غزه 
بعد از کشتار، فرانسه و اروپائيان بايد اسرائيل را به ترک فوری غزه وا : غزه
من اين کشتار را محکوم ميکنم و مراتب خشم خود را عليه اين حمله . دارند

جنايت کارانه ارتش اسرائيل به شش کاروان کشتييهای حاوی کاالهای 
اين غيرقابل قبول است که دولت . بشردوستانه به مقصد غزه را ابراز ميدارم

اسرائيل فقط بخاطر باجرا درآوردن محاصره غيرقانونی و غيرمشروع غزه 
 . بتواند از نيروی نظامی و با هر قيمتی دست به چنين کشتاری بزند

در ابن ساعات غم انگيز، بايد همبستگی خود را با تمام قدرت با مردم فلسطين 
اسرائيل با اين کار خود را خارج از قواعد و مقررات شناخته شده . نشان دهيم

جامعه جهانی قرار ميدهد و اين حمله غيرقابل توجيه و تاسف بار فوق العاده تاثر 
اين مسئله بايد مسئولين دولت فرانسه و اروپائيان را بر آن دارد تا با . انگيز است

تمام قدرت اسرائيل را در احترام به حقوق بين المللی وادار نمايند و تدابير الزم 
درغير . بايد به محاصره غزه پايان داده شود. را بر اسرائيل تحميل کنند

اينصورت الزم است تنبيهات شديد بين المللی درنظر گرفته شود، بويژه توافق 
فرانسه بايد فورًا نشست شورای امنيت . بين اتحاديه اروپا و اسرائيل معوق گردد

را به منظور وخامت وضعيت بوجوده فراخواند و بطور جمعی تدابير الزم جهت 
 . اجبار کردن اسرائيل در اجراء قطعنامه های سازمان ملل متحد، اتخاذ نمايند

 
  ٢٠١٠ماه مه  ٣١پاريس 

 

  !براي توقف جنايت هاي رژيم متحد شويم
 اکثريت  -جمعی از هواداران سازمان فداييان خلق ايران

 )داخل کشور(
 

 :اخبار روز
در ادامه ) داخل کشور(اکثريت  -جمعی از هواداران سازمان فداييان خلق ايران 

خود را  ٢٢بيانيه ی شماره ی  »دفاع از سوسياليسم«ی سلسله مطالب خود به نام 
 : منتشر کرده است »!برای توقف جنايت های رژيم متحد شويم«تحت عنوان 

بدنبال اعدام پنج تن . بار ديگر ماشين کشتار جمهوری اسالمی بکار افتاده است
از زندانيان سياسی فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم 

ارديبهشت امسال، دادستان تهران از تائيد شش  ١٩هولی و مهدی اسالميان در 
هم اينک خطر اعدام جان زندانيان سياسی احمد . حکم اعدام ديگر خبر داده است

دانش پور مقدم، محسن دانش پور مقدم، عبدالرضا قنبری، محمدعلی صارمی، 
جمهوری اسالمی چند . جعفر کاظمی و محمدعلی حاجی آقايی را تهديد می کند

ماه پيش تر نيز احسان فتاحيان و دو زندانی سياسی ديگر به نامهای محمدرضا 
ما در اعتراض به اين . علی زمانی و آرش رحمانی پور را اعدام نموده بود

جنايت ها، هم صدا با تمامی انسانهای آزاديخواه ايران و جهان، اعدام پنج زندانی 
ما معتقديم تمامی اين جنايت ها نه از اقتدار . سياسی در بند را محکوم می کنيم

بلکه ناشی از ترس و يأسی است که سران جمهوری اسالمی را در بر گرفته 
 . است

اعدام شدگان که به گفته مقامات جمهوری اسالمی، تنها اتهامشان عضويت در  
گروههای سياسی ای بوده است، که از نظر دولت ايران غيرقانونی تلقی می 

شوند، به سياق سنت رايج در سی سال حکومت جمهوری اسالمی بدون آنکه از 
 . حق دادرسی عادالنه بهره مند باشند، به جوخه های اعدام سپرده شدند

 

 نامه ي رضا پهلوي به دبيركل سازمان ملل متحد 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
 با احترام 

 عاليجناب بان کی مون 
 نيويورک  –دبيرکل سازمان ملل متحد 

  ٢٠١٠سی و يکم ماه می 
 دور ديگری از اعدام ها در ايران : موضوع

 
من و هموطنانم درمورد نقض روز افزون حقوق بشر در ايران بسيار نگران 

رژيم مذهبی به سرکوب شهروندان، دستگيری فعاالن و مخالفان، و تهديد . هستيم
 . آنان به اعدام، در تالشی برای ايجاد وحشت در هم ميهنانم همچنان ادامه می دهد

من به دفعات مختلف اطالعيه هايی برای مطبوعات صادر کرده و نامـه های 
فوری نيز برای دبيـرکل سازمان ملل فرستاده ام و در آنها بر شرايط وخيم 

هموطنانم که در زندان های جمهوری اسالمی شکنجه و دچار نقص عضو شده 
 . اند تاکيد کرده ام

 : من مايلم بخصوص توجه شما را به وضع اين افراد جلب نمايم
 آقای احمد دانشپور مقدم 

 آقای محسن دانشپور مقدم 
 آقای عبدالرضا قنبری 

 آقای محمد علی صارمی 
 آقای جعفر کاظمی 

 آقای محمد علی حاج آقايی 
 

" به اصطالح" جرم اين زندانيان، حضورشان در تظاهرات اعتراضی به آخرين 
اعدام آنها در شرف انجام . انتخابات بوده است، و نتيجتا به اعدام محکوم شده اند

 . است
با کمال تاسف، افراد بسيار ديگری هستند که بازداشت و حتی اعدام آنها بر 

 . رسانه ها و دولت های جهان پوشيده مانده است
اگر نه همه ولی بسياری از زندانيان سياسی در ايران بصورت مرتب مورد ستم 

قرار می گيرندو در سلول های انفرادی نگاهداری می شوند عليرغم مخالفت های 
متاسفانه رژيم روحانيون در ايران اين هشدارها و همچنين . سازمان ملل

درخواست های فوری سازمان های مدافع حقوق بشر، نظير سازمان های عفو 
 . بين الملل و ديده بان حقوق بشررا تا کنون ناديده گرفته است

ی ما آگاه هستيم، حقوق بشر و آزادی های بنيادی افراد يکی از  همانگونه که همه
بنابراين با فوريت از آن عاليجناب . مقاصد اصلی منشور سازمان ملل متحد است

ی زندانيان سياسی در ايران، شخصا در اين امر مداخله  می خواهم، از جانب همه
کنيد و تا جايی که ممکن است به رژيم روحانيون در ايران فشار وارد آوريد که 

ی زندانيان سياسی را بدون هيچگونه  چنين اعمالی را فورا متوقف کند و کليه
 . تاخيری آزاد سازد

 
 با بهترين احترامات 

 رضا پهلوی 
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 ارائه شکل جديدی از اشکال مبارزه با اعتصاب عمومی  -
 برآمد مرکز ثقل جديدی خارج از حکومت در رهبری جنبش اعتراضی کشورمان  -
تزريق خودباوری و امکان خوديابی برای نيروهای چپ و دمکرات کشورمان  -

برای تأثير کذاری در جنبش دمکراتيک کشورمان و بعهده گرفتن نقشی مستقل در 
 رهبری جنبش 

جلب افکار عمومی و کسب حمايت آزاديخواهان و فعالين حقوق بشری جهان  -
 از جنبش اعتراضی کشورمان و اعتراض به جنايات رژيم در ابعاد جهانی 
برای پيروزی جز باز کردن جبهه های مختلف راه کار ديگری قابل تصور 

بايستی تجربه های جديد را بکار گرفت و با تلفيق اشکال مختلف مبارزه . نيست
تجربه نشان داده است که . در شرايط متفاوت رژيم را فلج و زمين گير ساخت

تمسک به شيوه ای واحد همچون استفاده از راهپيمايی های دولتی برای رساندن 
و رژيم هرچند با تحمل هزينه . صدای اعتراضی مردم چاره ساز نخواهد بود

حکومت های . های سنگين راهکارهائی را برای مقابله با آن خواهد يافت
ديکتاتوری وقتی فرو می پاشند که سيستم اداری و اقتصادی آن ها فلج شوند و 
. فلج شدن سيستم اداری و اقتصادی غالبا با اعتصاب های توده ای محقق می شود

الزم است برای راه اندازی اعتصابات توده ای نيروهای خود را متحدًا بسيج 
 . نمائيم

همچنين برای نيروهای انقالبی و دمکراتيک کشورمان در شرايط کنونی هيچ 
و تشديد . راهکاری جز بسط و تشديد مبارزه در اشکال متنوع آن باقی نماده است

. ی کشتارهای حکومت اسالمی است مبارزه تنها راه برای جلوگيری از ادامه
ی مبارزه را متنوع تر و گسترده تر نمود، با به جريان انداختن  بايستی عرصه

المللی کيفری به اتهام جنايت عليه  ی جنايت های رژيم در دادگاه های بين پرونده
بشريت، با افشای ابعاد جنايت های صورت گرفته در افکار عمومی جهان، با 

ترغيب سازمانها و نهادهای حقوق بشر برای رسيدگی به اين جنايت ها و انتشار 
گزارشات خود در ابعاد جهانی، با برگزاری همايش های اعتراضی در برابر 

سفارت خانه های رژيم در کشورهای جهان و در برابر نمايندگی های سازمان 
عرصه را چنان بر سردمداران حکومت تنگ نمود که امکان ... ملل متحد و 

سران رژيم بايستی از مسافرت به ساير . مانور و ابتکار عمل را از آنان ستاند
کسانی که بعنوان آمر و عامل در سرکوب . کشورهای جهان احساس ناامنی کنند

مردم ايران مشارکت داشته اند بايستی به محض خروج از کشور به اتهام جنايت 
 . عليه بشريت دستگير شوند

آنها که امروز سکوت کرده اند، بايستی بخاطر داشته باشند که فردا در     
سرکوب آنها کسی باقی نخواهد ماند تا اعتراض کند و يا در مرگ شان گريه 

بيائيد فارغ از تعلقات گروهی برای آزادی زندانيان سياسی و توقف . سرکند
کسانی که به هر دليلی در مقابل . ماشين کشتار جمهوری اسالمی متحد شويم

چنين خواستی بايستند و يا از شکل گيری چنين جنبشی دوری گزينند، بدون هيچ 
 . تعارفی با جمهوری اسالمی در کشتار فرزندان کشورمان مشارکت می نمايند

هم اينک که جنايت رژيم و اقدام شجاعانه مردم کردستان فرصتی را برای       
زدودن آثار منحوس خودستيزی و ايجاد پيوندهای بنيادين را فراهم ساخته، 

برماست بپاس بزرگداشت خون ياران بخون خفته خود در طی سه دهه حاکميت 
ارتجاع مذهبی و برای رهائی مردم کشورمان از زير چنين ستم و خفتی دست 

با احترام به اختالفات و با انتقاد از اشتباهات، . اتحاد بسوی يکديگر دراز نمائيم
بی آنکه به حذف و اختفای مکانيکی اختالفات و تفاوت ها مبادرت ورزيم، زمينه 

چپ . امری که نياز مبرم امروز ماست. های هم پيوندی و اتحاد را بارور سازيم
محذوف واقع نگردد، و متناسب با  ۵٧کشورمان اگر می خواهد بسان انقالب 

وزن و اعتبار خويش سهمی از قدرت، و نقشی در تحوالت سياسی کشورمان 
داشته باشد، بايستی به اتحاد و همبستگی اردوی چپ با احترام به تنوع موجود در 

بايستی باور داشت هيچيک از نيروهای چپ به تنهائی قادر . صفوف اش بيانديشد
خواهيم نيروی خاموش ولی بالقوه چپ را -اگر می. به ايفای چنين نقشی نيست

بحرکت و بفعل در آورديم، هر اقدام نيروهای چپ در راستای شکل گيری اتحاد 
بزرگ چپ، طراوت و شادابی، و تحرک و رزمندگی را به اردوی چپ تزريق 

امروز هر اقدامی که آگاهانه و نآگاهانه مانع شکل گيری چنين . خواهد نمود
روندی گردد، خواسته و ناخواسته به تقويت و بقای جمهوری اسالمی ياری 

اين اقدام به هر رنگی از راديکاليسم و دمکراتيسم هم که ملّون . خواهد رساند
و چالشگران چنين خطی دير . گرديده باشد مطمئنًا طرفی از موفقيت نخواهد بست

 . يا زود مطرود نيروهای چپ داخل و خارج از کشور واقع خواهند گشت
چپ کشورمان امروز نه تنها بايستی بتواند زمينه های گفتگو و همکاری را     

در بين خود گسترش دهد، بلکه بايستی برای تسری آن در بين صفوف ساير 
 . نيروهای دمکرات و انقالبی هم تالش ورزد

 ) داخل کشور(اکثريت  -جمعی از هواداران سازمان فداييان خلق ايران
٩/٣/١٣٨٩  

ی انتخابات رياست جمهوری که  خرداد، سالگرد دهمين دوره ٢٢در آستانه     
رژيم از ترس اعتراضات مردمی با اعدام . با تقلب های گسترده همراه بود

تا آنان را . فعالين سياسی دربند، می خواهد زهر چشمی از مخالفين گرفته باشد
موج جديد اعدام ها پيامی است به مخالفين . ی مبارزات خويش بازدارد از ادامه

حاکميت و معترضين به وضع موجود، تا به صراحت به آنها بفهماند که 
اين اعدام . دستگاه واليت فقيه هيچ گونه اعتراض و مخالفتی را برنخواهد تافت
های -ها در شرايطی پی گرفته می شود که مبارزات مردمی پس از تنش

انتخاباتی، ازسطح به عمق ريشه می دواند، می رود تا خواست های اقشار 
فرودست جامعه، کارگران، معلمين، دهقانان و ساير زحمتکشان، و همچنين 
خواست های فعالين ملی و قومی را با خواست های جنبش اعتراضی پيوند 

حاکميت مستبد و ارتجاعی واليت برای تحکيم پايه های خود و برای . دهد
تا به زعم خود با . ارضای عاليق سياسی اش احکام قضائی صادر می کند

ايجاد فضای رعب و وحشت صدای اعتراضات مردمی را در سراسر کشور و 
غافل از آن که آب رفته ديگر به جوی باز . خصوصًا در مناطق ملی خفه سازد

نخواهد گشت، و اعتراضات مردمی با اين اقدامات مذبوحانه و جنايت های 
 . تکراری خاموش نخواهد شد

رژيم که برای گرفتن زهرچشم از معترضين و خصوصًا سبزها دست به اعدام 
واکنش . ی ايرانيان و جهانيان مواجه گشت کردها زده بود، با واکنش گسترده

. ارديبهشت، اميدوارکننده و قابل توجه بوده است ١٩ها به اعدام های سياسی 
پس از سی سال برای نخستين بار در برابر اعدام ها و جناياتی که در زندان 

های جمهوری اسالمی ايران رخ می دهد، شاهد شکل گيری اعتراضات 
يکپارچه احزاب و سازمان های چپ، دمکرات و مدافعين حقوق بشر در 

حزب  ٩فراخوان مشترک . کشورمان و در فراتر از مرزهای کشورمان بوديم
و سازمان سياسی سراسری و منطقه ای از جمله اقدامات مشترکی است که 

 . آنرا بايستی بفال نيک گرفت
با اعدام های صورت گرفته که اکثر آنان را فعالين ُکرد تشکيل می دادند،  

کردستان که در . مرکز ثقل تحوالت و قلب اعتراضات به کردستان انتقال يافت
سی سال گذشته شاهد کشتار بی رحمانه فرزندان خود بوده، همواره سنگری 

آنها که . برای آزاديخواهی و تحول طلبی در کشورمان بشمار می رفته است
امروز معترضين را سالخی می کنند و برای مبارزين کرد و فعالين سياسی 

کشورمان حکم اعدام صادر می کنند، اعضای همان جوخه های ترور و 
. اند-کشتاری هستند که طی سی سال گذشته با کشتار خلق کرد آموزش ديد ه

جمهوری اسالمی طی سی سال کردستان را به آزمايشگاهی برای آموزش 
 . نيروهای خود تبديل کرده بود

عليرغم تمامی کشتارها و جنايت ها، مردم کردستان و نيروهای سياسی منطقه 
اعتصاب سراسری مردم کردستان در . ای دست به حرکتی بی بديل زدند

اعتراض به کردکشی رژيم، بزرگترين اقدام در نوع خود پس از انقالب در 
ای موفق که می تواند درسی آموزنده برای -تجربه. کشورمان بشمار می رود

اگر سران سبزها . نيروهای سياسی و خصوصًا سبزها و اتاق فکر آنان باشد
خرداد بجای چشم دوختن به خيرات رهبری و  ٢۵پس از تظاهرات ميليونی 

خرداد، مردم را به ادامه مبارزه و  ٢٩خالی کردن خيابان ها در نماز جمعه 
حضور در خيابانها و برگزاری اعتصابات عمومی دعوت می نمودند، مطمئنًا 

 . امروز اين چنين در تنگنا قرار نمی گرفتند
اعتصاب سراسری و موفق مردم کردستان رژيم را با شکل مبارزه جديدی  

اعتصاب عمومی کردستان زخمی . روبرو ساخته که براحتی قابل مهار نيست
است کارآ بر پيکر رژيم، تجربه ای که اگر در ابعاد ملی بکار بسته شود برای 

از اينرو احتمال انتقام گيری از مردم . بقای حکومت فقها فاجعه بار خواهد بود
 . کرد دور از انتظار نيست

تک جانباختگان جنبش آزاديخواهی و عدالت طلبی -هر چند فقدان تک
اقدام جنايت بار حکومت در اعدام اخير زندانيان . کشورمان قابل جبران نيست

سياسی که با هدف سرکوب و فرونشاندن جنبش اعتراضی مردم کشورمان 
جنايت . صورت گرفته، به سالحی ُبرنده عليه خود حاکميت تبديل گرديده است

از . اخير رژيم پی آمدهايی نيز برای جنبش دمکراتيک کشورمان داشته است
 : ی می توان موارد زير را برشمرد آن جمله

 
 نزديکی و تمايل نيروهای سياسی کشورمان برای اقدام مشترک  -
 هم دردی مردم سراسر ايران با مردم کردستان  -
 فرو ريختن ديوار بی اعتمادی بين کردستان و ساير بخش های ايران  -
برداشتن گام هايی توسط احزاب و سازمانهای کرد برای حذف کينه و دشمنی  -

ی نيروهای سياسی  اتحاد همه. و فرو نشاندن نهال اتحاد و همکاری بجای آن
 . کردستان سراغازيست برای همايش گسترده ملی ما



7 

 1389خرداد ماه   12

 اعتراض ،بازداشت، مجازات
 
 
 

 اعظم ويسمه و محبوبه خوانساری بازداشت شدند
 

 خبرگزاری هرانا 
خرداماه، اعظم ويسمه و محبوبه خوانساری دو تن از            10نيمه شب گذشته مورخ     

 .خبرنگاران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند
به گزارش پارلمان نيوز، اعظم ويسمه نيمه شب گذشته با حکم دادستانی بازداشت 

 . تا اين لحظه دليل بازداشت او مشخص نيست. و به زندان اوين منتقل شد
پيش از اين نيز ورود ويسمه که از خبرنگاران پارلمانی باسابقه است و در يک                    

 .نيوز بوده است به مجلس ممنوع شده بود سال و نيم اخير، خبرنگار پارلمان
نيوز که ارگان رسمی فراکسيون خط امام مجلس متشکل از               گفتنی است، پارلمان  

رسانی   های اخير به دليل اطالع       طلب مجلس است در طول ماه        نماينده اصالح   70
ها فيلتر شده است و بازداشت         ها و خط قرمز     رغم رعايت چارچوب    شفاف و علی  

ويسمه در آستانه سالگرد انتخابات در راستای اعمال فشار بيشتر به اين رسانه                    
 .شود طلبان ارزيابی می اصالح
ها برای بررسی علت اين بازداشت از صبح امروز آغاز شده               ها و تالش    پيگيری
 .است

های کلمه    همچنين نيمه شب گذشته محموبه خوانساری که همکاری با روزنامه                
سبز، هم ميهن و شرق و نيز خبرگزاری ميراث را در کارنامه خود دارد                                   

 .از علت بازداشت اين خبرنگار خبری در دست نيست. بازداشت شد
 

 مريم اکبری منفرد به پانزده سال حبس تعزيری محکوم شد
 

 خبرگزاری هرانا
 15  شدگان وقايع پس از انتخابات، از سوی شعبه مريم اکبری منفرد، از بازداشت 

 .شهر محکوم شد سال حبس در زندان رجايی 15دادگاه انقالب، به 
، زمان   15      به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، صلواتی، قاضی شعبه                 

رعايت رافت اسالمی     "ابالغ حکم به اين زندانی سياسی گفته که اين حکم با                        
 ." صادر شده است

ماه، طی    وی دهم دی   .  دار است   اکبری منفرد، سه فرزند خردسال دارد و خانه            
" محاربه"اين حکم به اتهام          .  يورش نيروهای امنيتی به منزلش بازداشت شد              

صادر شده، در حالی که اين زندانی سياسی بارها اتهامات وارده را رد کرده                          
 .است

اش از زندانيان سياسی دهه          مريم اکبری منفرد، که چند تن از اعضای خانواده              
به سر برد و با       209های انفرادی بند      بهمن در سلول    22اند، تا روز      شصت بوده 

وجود انتقال به بند عمومی، همچنان بدون تبديل تا تمديد قرار بازداشت در زندان               
 .اوين است

 
 تعداد احکام محروميت از تحصيل دانشگاه شهيد بهشتی به چهل تن رسيد

 
 خبرگزاری هرانا

کميته انضباطی دانشگاه شهيد بهشتی در اقدامی بی سابقه، برای تعداد بسياری از             
دانشجويان اين دانشگاه در مدت زمانی اندک، بدون طی شدن روند مرسوم اداری 
و احضار کتبی دانشجويان برای تفهيم اتهام و اخذ دفاعيات، و به صورت غيابی،              

 .احکام سنگينی از دو ترم تعليق تا اخراج و انفصال از تحصيل صادر کرد
حکم اعالم شده بود، که  15به گزارش ادوار نيوز، پيش از در منابع خبری تعداد 
حکم افزايش يافت و  40با تسليم تعدادی بيشتری از احکام اين تعداد به بيش از 
 . پيش بينی می شود که احتماًال اين تعداد افزايش يابد

اين محکوميت های انضباطی دانشجويان در واکنش به اعتراض سه هفته پيش 
دانشجويان نسبت به حضور سرزده و بدون اطالع قبلی محمود احمدی نژاد در 

تعداد و نوع احکام صادره، در تاريخ اين . دانشگاه شهيد بهشتی، صادر شده است
 دانشگاه بی سابقه بوده است به طوری که طی اين احکام، بنا به اطالعات 

 دهد درصدي را گسترش مي 20سازي  ايران غني: آژانس
  
 
 
 
 
 
 

سازی  المللی انرژی اتمی، ايران با گسترش غنی بنا به گزارش آژانس بين
آژانس . اندازد ای را به مخاطره می ها برای حل مناقشه هسته اورانيوم تالش

نگران آن است که ايران بتواند سوخت الزم برای توليد کالهک اتمی را به دست 
 .آورد

المللی  از سوی آژانس بين) مه ٣١(ای که روز دوشنبه  در گزارش محرمانه 
 ٢٠سازی  ای منتشر شده، آمده است که دولت ايران طرح غنی انرژی هسته

در اين گزارش به نقل از منابع . برد چنان پيش می درصدی اورانيوم خود را هم
کيلوگرم  ۵،٧سازمان ملل متحد آمده که ايران در شروع ماه آوريل حداقل 

 .اورانيوم با غلظت باال توليد کرده است
کيلوگرم اورانيوم  ٢۴٠٠عالوه بر آن، در اين گزارش ذکر شده که ايران بيش از 

با غلطت پايين در اختيار دارد و اين ميزان دو برابر مقداری است که در 
های سوختی راکتور اتمی با  المللی برای مبادله با ميله چارچوب پيشنهادهای بين

 .ايران در نظر گرفته شده بود
المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه خود ابراز نگرانی کرده که  آژانس بين

تواند، سوخت الزم برای ساخت توليد کالهک اتمی  دولت ايران به اين ترتيب می
شورای حکام آژانس در هفته آينده به همين مناسبت تشکيل . را به دست آورد
 .جلسه خواهد داد

دولت ايران اميدوار است با به رسميت شناخته شدن رسمی طرح مبادله اورانيوم 
در ترکيه، از تصويب قطعنامه تحريم جديد شورای امنيت عليه جمهوری اسالمی 

 .جلوگيری کند
کيلوگرم اورانيوم با غلظت پايين خود را  ١٢٠٠بايست  بنا به اين طرح، ايران می

المللی  در ظرف يک ماه به ترکيه ارسال کند که در آنجا زير نظر ناظران بين
در ازای آن، ايران سوخت مورد نياز رآکتور تحقيقاتی خود در تهران . قرار گيرد

 .را دريافت خواهد کرد
 ٢٠سازی اورانيوم نزديک به  در گزارش آژانس آمده است که ايران با غنی
های شورای امنيت  چنان قطعنامه درصدی که از ماه فوريه آغاز کرده است، هم

 .گيرد را ناديده می
 

 رنگ كردن دست جوانان به خاطر تي شرت آستين كوتاه
 

به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبـــر در قزوين در بلوار خيام گشت هاي 
ارشاد با پسرانی که گردنبند به گردن دارند و يا تی شرت آستين آوتاه به تن دارند 

تمام جواناني آه گردنبند به گردن .به شدت برخورد ميكنند وآنها رادستگيرميكنند 
توماني آزاد ميشوند وتمام 200000با وثيقه , پس ازضبط گردنبندشان , دارند 

آساني آه تي شرت پوشيده اند دست هايشان را تا مچ دست با اسپري رنگي 
 . ميكنند 



دادگاه جزائی کليبر به  102به گزارش ساواالن سسی، محمد جعفری، شعبه 
آيت محمد جعفری را به دادگاه  89خرداد  1رياست قاضی جعفری روزشنبه 

احضار و طی جلسه ای غير علنی و بدون حضور وکيل اين فعال مدنی 
قاضی جعفری پس از . روز حبس تعزيری محکوم کرد 91آذربايجانی را به 

صدور اين حکم بالفاصله و بدون دادن مهلت اعتراض اين فعال آذربايجانی را 
 .بازداشت و روانه زندان اهر نمود

صدور حکم و انتقال بالفاصله وی به زندان کليبر در حالی صورت می گيرد که 
طبق قوانين و آيين نامه های دستگاه قضايی ايران حکم صادره برای متهمان تا 

بيست روز پس از تاريخ ابالغ کتبی قطعی نيست و متهم حق دارد طی مهلت 
 .بيست روزه پس از صدور حکم به حکم صادره اعتراض نمايد

بر سر مزار پروفسور محمد تقی  81آذر  21محمد جعفری پيش از اين نيز در 
ذهتابی در شهر شبستر بازداشت و پس از يک هفته بازداشت موقت در حفاظت 

 .اطالعات نيروی انتظامی تبريز آزاد شده بود
قلعه بابک در نزديکی شهر کليبر در شمال غرب ايران قرار دارد و مقر بابک 

آذربايجانی ها هرساله در سالروز تولد بابک . سردار بزرگ آذربايجان بوده است
گرد هم می آيند و با اجرای مراسمات فرهنگی ) قلعه بذ(خرمدين در قلعه بابک

 .ياد و خاطره قهرمان خود را پاس می دارند
در سال های اخير برگزاری مراسمات فرهنگی آذربايجانی با ممانعت شديد 

مسئولين امنيتی و انتظامی روبرو شده است و آذربايجانيها از حق بزرگداشت 
حکومت يک هفته پيش . قهرمانان ملی و برگزاری مراسمات فرهنگی محرومند

از برگزاری اين مراسم تمامی راه های دسترسی به اين مکان تاريخی را مسدود 
می کند در اطراف اين قلعه تاريخی اقدام به برگزاری مانورهای نظامی می 

 .نمايد
 

پرسنل و پزشكان كهكيلويه و بوير احمد تجمع اعتراض آميز 
 برگزار كردند

 
زنی قوام نوذری استاندار کهگيلويه و بويراحمد در زمين دانشگاه  در پی کلنگ

علوم پزشکی ياسوج و واگذاری آن به طرح مسکن مهر جمعی از پرسنل و 
شد تحصن آرامی  نفر می ۴٠٠پزشکان کهگيلويه و بويراحمد که تعداد آنها حدود 

 .را نسبت به اين موضوع برگزار کردند
در اين تحصن مخالفان از واگذاری زمين دانشگاه علوم پزشکی ياسوج به :رهانا

طرح مسکن مهر اعالم داشتند که اين زمين نبايد برای اجرای طرح مسکن مهر 
های مرتبط با دانشگاه علوم  برداری پروژه واگذار شود و بايد برای انجام و بهره

محمد . پزشکی از قبيل تاسيس مراکز دانشگاهی و پزشکی به کار گرفته شود
آخش به نمايندگی متحصنين در بين آنان از عملکرد مسووالن استانی راجب  شفيع

 .به واگذاری زمين دانشگاه به طرح مسکن مهر به شدت انتقاد کرد
با تمام توان از اجرايی شدن اين طرح جلوگيری : به گزارش آفتاب،وی گفت

دهيم يک وجب از ملک دانشگاه برای طرح مسکن مهر  کنيم و اجازه نمی می
معاون سياسی و امنيتی استاندار کهگيلويه و بويراحمد با حضور در . واگذار شود
کنندگان ضمن خواستار آرامش کارکنان و پزشکان  بين تحصن
وبويراحمد يادآوری نمود براساس آخرين اطالعات کسب شده از يک  کهگيلويه

منبع موثق قوام نوذری استاندار استان نسبت به تغيير طرح مسکن مهر در اين 
 .زمين تغيير نظر داده است

کاربری اين زمين که قبال به طرح مسکن مهر اختصاص : اهللا مطلبی گفت سيف
رئيس . شود داده شده بوداکنون تغيير و به دانشگاه علوم پزشکی واگذار می

وسعت زمين برای اجرای طرح مسکن : دانشگاه علوم پزشکی ياسوج هم، گفت
مهر يک هکتار و نيم بوده که به مخالفت شديد مسووالن، کارکنان و پزشکان اين 

زاده،  الدين نبوی م سيد حسا. دانشگاه در کهگيلويه و بويراحمد مواجه شده است
متاسفانه کلنگ اين زمين برای طرح مسکن مهر به زمين زده شده بود در : افزود

 .حالی که هنوز واگذار نشده بود
وی واگذاری زمين مذکور به دانشگاه علوم پزشکی را ضروی خواند وا ظهار 

اکنون در بخشی از اين زمين آزمايشگاه مرجع و مرکز شبکه بهداشت و  :داشت
دکتر مرضيه دستجردی وزير بهداشت در سومين سفر . در حال احداث است

و بويراحمد نيز از واگذاری اين زمين جهت اجرای طرح  استانی خود به کهگيلويه
مسکن مهر به شدت انتقاد و يادآور شد اين زمين بايد در اختيار علوم پزشکی 

و  شود قوام نوذری استاندار کهگيلويه گفته می. باشد نه سازمان يا نهاد ديگری
 .بويراحمد پيشتر کلنگ اجرای طرح مسکن مهر بر زمين مذکور را به زمين بود

 

نفر از دانشجويان اين دانشگاه با احکام سنگينی با حداقل دو                  42واصله، حداقل   
که شامل اخراج و انفصال        16ترم تعليق از تحصيل و تعدادی نيز به اجرای بند             

آنان طبق اين احکام از        .  اند  از تحصيل در مقاطع باالتر می باشد، محکوم شده              
 .تسهيالت رفاهی دانشجويی نيز محروم شده اند

دانشجويان اين دانشگاه با استناد به برخی از اظهارات مسئولين انضباطی اين                     
دانشگاه، بر اين تصورند که دستور و تأکيدات مقامات باالتر بيرون از دانشگاه،                 
مبنی بر برخورد شديد و سريع با دانشجويانی که نسبت به رئيس دولت اعتراض                

اين . اند، باعث شده تا دانشگاه مبادرت به صدور چنين احکام سنگينی بورزد کرده
صورت غيابی و بدون احضار به حراست يا               در حالی است که اکثر احکام به         

 .کميته انضباطی در روندی سريع صادر شده است
ارديبهشت ماه در     20دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی پيش از اين در صبح روز            

واکنش به حضور ناگهانی و بدون اطالع محمود احمدی نژاد، با برگزاری                             
تجمعی، اعتراض خود را به اين حضور ناگهانی و مخفيانه رئيس دولت دهم و                     
همچنين جو امنيتی دانشگاه ابراز کردند که به برخورد با نيروهای بسيج و                              

اين تجمع درگيری های پراکنده ای را نيز در پی داشت که            .  حراست روبرو شدند  
 .منجر به زخمی شدن چند نفر از دانشجويان معترض شد

در اين مراسم محمود احمدی نژاد، کامران دانشجو، وزير علوم، وحيدی                                 
دستجردی وزير بهداشت، پرويز داودی معاون اول سابق احمدی نژاد و بسياری              

 .از مسئولين بلند پايه دولت حضور داشتند
و روزهای    88آذر    16پيش از اين نيز در پی اعتراضات و تجمعات دانشجويی             

بعد از آن، بيش از سيصد نفر از دانشجويان به حراست و کميته انضباطی                                
احضار و تعدادی نيز بدون حکم انضباطی از خوابگاه اخراج و با محدوديت                         

 . هايی روبرو شده بودند
 

دادگاه تجديد نظر احکام صادر شده برای نوری زاد و محسن 
 ميردامادی را تاييد کرد

 خبرگزاری هرانا 
های بدوی برای محمد              دادگاه تجديدنظر احکام صادر شده از سوی دادگاه                     

 .زاد و محسن ميردامادی را تاييد کرد نوری
به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب تهران،              

دادگاه تجديدنظر استان تهران، حکم سه سال و نيم حبس و پنجاه ضربه                54شعبه  
زاد را عينا   دادگاه انقالب برای محمد نوری 26ی  شالق صادر شده از سوی شعبه

اين حکم به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام و توهين به رهبری صادر                  .  تاييد کرد 
 . شده بود

دادگاه تجديدنظر استان تهران هم چنين پس از آنکه محسن ميردامادی به رای                       
صادره از دادگاه بدوی اعتراض و متعاقبا درخواست اعتراض خود را مسترد                    

های عمومی و انقالب در امور         قانون آيين دادرسی دادگاه     247باستناد ماده       کرد،
 .کيفری، قرار رد درخواست تجديدنظر را صادر آرد

دادگاه انقالب اسالمی تهران به اتهام اجتماع و           15ميردامادی پيشتر توسط شعبه     
قانون   500و    610تبانی عليه امنيت ملی و فعاليت تبليغی عليه نظام باستناد مواد             

قانون   19مجازات اسالمی مجموعا به شش سال حبس تعزيری و به استناد ماده                 
سال محروميت از فعاليت       10مجازات اسالمی به عنوان تتميم حکم تعزيری به            

 .در احزاب و مطبوعات محکوم شده بود
 

صدور حکم سه ماه زندان برای آيت محمد جعفری فعال مدنی 
 آذربايجانی

 
 
 
 

 
 خبرگزاری هرانا 

دادگاه جزائی کليبر  102آيت محمد جعفری فعال مدنی آذربايجانی از سوی شعبه 
 .روز حبس تعزيری محکوم و جهت اجرای حکم به زندان اهر منتقل شد 91به 

به هنگام شرکت در مراسم جشن سالگرد تولد بابک  83تير  12اين فعال مدنی 
شهر کليبر بازداشت ) قلعه بذ(درقلعه بابک) قهرمان ملی آذربايجانی ها(خرمدين

اتهام . روز بازداشت موقت به قيد وثيقه از زندان آزاد شده بود 10و پس از تحمل 
اين فعال آذربايجانی اخالل در نظم عمومی از طريق شرکت در مراسم جشن 

 . سالگرد تولد بابک عنوان شده است
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کمی مشکل ساز شده است به : "ک دانسته و گفته است که/بودن ظريت پهنای باند
نحوی که به صورت همزمان افراد زيادی نمی توانند در سايت ثبت نام کنند و 

مدير دبيرخانه آارگروه انتقال ."اين مسئله از سرعت ثبت نامها کم می کند
آارمندان از تهران نيز همزمان با گفته های بزرگيان از اعالم آمادگی رسمی 

مهدی . آارمند دولتی برای خروج داوطلبانه از تهران خبر داد 208هزار و 4
وگو با  مقايسه، مدير دبيرخانه آارگروه انتقال آارمندان از تهران در گفت

از : "نامی داوطلب انتقال، گفت خبرگزاری فارس، در مورد تعداد آارمندان ثبت
آارمند دولتی براي خروج داوطلبانه  4208نام تاآنون  روز اعالم سايت ثبت 3-4

 ."اند نويسی و اعالم آمادگی آرده از تهران نام
نام از  مدير دبيرخانه آارگروه انتقال آارمندان از تهران همچنين گفته است ثبت 

 .داوطلبان تا زمانی آه تقاضا باشد، ادامه خواهد داشت
  

 انتقال دات کام
کمتر از يک هفته پيش، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رياست 

جمهوری با ايجاد يک سايت اينترنتی، ثبت نام از کارمندان متقاضی خروج از 
اجرای اين طرح که با تبليغات گسترده در راديو و تلويزيون .تهران را آغاز کرد

گذاشته شده که رياست " کارگروه انتقالی"ايران همراه بود به عهده واحدی به نام 
در سايت . آن بر عهده محمد رضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد است

نامه و تسهيالت اعطايی به کارکنان متقاضی انتقال از شهر  مفاد آيين" انتقال"
تدوين و  88اسفند  27در هيات وزيران تصويب شد و  88اسفند 23تهران که در
 .های اجرايی و استانداران سراسر کشور ابالغ شد، موجود است به همه دستگاه

  
 طرحی برای کارمندان مهاجر

بنا به پيشنهاد مشترک معاونت توسعه  88اسفند  23هيأت وزيران در جلسه 
ريزی و نظارت راهبرد  جمهور و معاونت برنامه مديريت و سرمايه انسانی رييس

های اجرايی متقاضی  نامه اعطای تسهيالت به کارکنان دستگاه جمهور آيين رييس
 . انتقال از شهر تهران را به تصويب رساند

بر اساس مصوبه کارگروه انتقالی، برداشتن سقف اضافه کار، دريافت وام با 
شرايط آسان، هديه ازدواج، امکانات ورزشی و بهداشتی رايگان، سقف امتيازات 
برای خدمت در مناطق محروم، امکان افزايش تسهيالت تشويقی، امکان استفاده 

کارکنان قراردادی برای کارکنان متقاضی خروج از تهران درنظرگرفته شده 
 .است

وزارت علوم نيز مکلف شده تسهيالت الزم را برای انتقال دانشجويان متقاضی 
انتقال از شهر تهران و همچنين فرزندان دانشجوی کارکنان متقاضی را از شهر 

 .تهران فراهم آند
ها و موسسات وابسته به  از ديگر مصوبات کارگروه انتقال، انتقال شرکت

ها و موسسات  های اجرايی کشور و شهر تهران است و فهرست شرکت دستگاه
االجرا شده از سوی  الزم 89نامه که از اول فروردين  اين آيين.نيز اعالم شد

 .جمهور ابالغ شده است محمدرضا رحيمی معاون اول رييس
برنامه تشويق دولت برای خروج مردم از  89فروردين  28از سوی ديگر روز 

تهران با سخنان احمد بزرگيان، معاون توسعه مديريت و منابع انساني رئيس 
وی درهمايش ساالنه مديران استانی سازمان ثبت احوال با . جمهوری کليد خورد

ميليون نفر از تهران، گفت  5اشاره به تشكيل ستادهای مرتبط در مورد خروج 
 .آه اين کار بايد از بخش دولتی آغاز شود

بزرگيان با تاکيد بر تالش دولت برای انتقال برخی از سازمان ها و ادارات دولتی 
هزار آارمند به همراه  200برنامه دولت خروج : "به شهرهای ديگر گفته بود

 ".خانواده ازتهران است
بزرگيان همچنين برای تشويق کارمندان به خروج از پايتخت، اعالم کرد که 

برای کسانی که از تهران به شهرهای ديگر مهاجرت کنند فوق العاده شغل در 
 .درصد افزايش پيدا خواهد کرد 50تا  25نظر گرفته می شود و حقوق آنها بين

اين برنامه ها پس از آن مطرح شد که محمود احمدی نژاد، رئيس دولت مستقر 
در سخنانی با اشاره به زلزله خيز  89فروردين  17يک هفته پيش از آن در 

قال پنج ميليون نفر بايد از "بودن شهر تهران و احتمال وقوع آن گفته بود که 
 ."تهران بروند

احمدی نژاد با هشدار نسبت به خطری که پايتخت نشينان را تهديد می کند گفته 
االن بايد گسل های زير شهر تهران فعال باشند که به لطف دعای مردم : "بود

 ."فعال نيستند اما نمی توان تضمين کرد که چه زمانی در تهران زلزله می آيد
رئيس دولت مستقر مژده داده بود که برای کسانی که از تهران بروند امتيازاتی 
در نظر گرفته می شود که از جمله آنها وام با سود چهار درصدی برای خريد 

 .مسکن است
 

 دانشجوی کرد در سنندج بازداشت شدند  ۶
 

 : خبرگزاری هرانا
نيروهای امنيتی در دانشکده فنی و مهندسی يزدان پناه سنندج طی هفته گذشته 

دانشجوی کرد اهل شهر کامياران کرده اند، اين  ۶اقدام به بازداشت حداقل 
نيروها هم چنين اقدام ناموفقی در بازداشت آزاد کمانگر ديگر دانشجوی اين 

 . دانشگاه و خواهر زاده فرزاد کمانگر داشته اند
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، دهها دانشجوی دانشکده فنی و مهندسی يزدان 

پناه سنندج با برگزاری مراسم در محوطه دانشگاه و خواندن سرود، ياد 
ارديبشت را گرامی داشته اند که به دنبال برگزاری اين مراسم  ١٩جانباختگان 

دانشجوی کرد اهل کامياران توسط نيروهای امنيتی و اطالعاتی  ۶دست کم 
 . بازداشت و در ساعات اوليه برخی از آنها آزاد شدند

اين نيروها همچنين روز پنج شنبه هفته گذشته به خانه خواهر فرزاد کمانگر 
يورش برده و ادعا کرده اند که دستور جلب فرزند خانواده، آزاد کمانگر 

دانشجوی رشته عمران دانشکده فنی يزدان پناه سنندج را با خود دارند، آنها 
ضمن تفتيش منزل از خانواده وی خواستند در صورت بازداشت وی به منزل 

 .جهت توضيح پاره ای از مسائل به اداره اطالعات سنندج مراجعه نمايد
 

 شرکت دولتی ابالغ شد ٣٢۶ترک پايتخت به 
 براي رفتن از تهران جايزه تعيين شد

 انيس امينی
 
 
 
 
 

اندکی پس از پيگيری دولت احمدی نژاد برای کاستن از جمعيت تهران، روز 
دوشنبه دهم خرداد، معاون نوسازی و تحول اداری رياست جمهوری در سخنانی 

وی گفت که . شرکت دولتی از تهران خبر داد 326  تازه، از ابالغ طرح انتقال
همزمان برای مهاجران از . دستور خروج آنها از تهران نيز داده شده است

تهران، جايزه و امتيازاتی هم در نظر گرفته شده که از جمله می توان به وام با 
 .سود چهار درصدی برای خريد مسکن اشاره کرد

در مجموع، : "احمد بزرگيان در گفت و گويی با خبرگزاری مهر گفت 
شرکت است که از اين طريق براساس  326شرکتهايی که بايد از تهران بروند 

برنامه از پيش تعيين شده دولت، خروج از پايتخت به آنها ابالغ شده است، ضمن 
اينکه در اين زمينه برای شرکتها و زيرگروههای آنها نيز زمان خروج از تهران 

 ."تعيين شده است
بزرگيان البته از تاريخ اين مهلت خبری نداده اما بنا بر آنچه هيات دولت  

 115عنوان شرکت دولتی وجود دارندکه  160تصويب کرده هم اکنون بيش از 
عنوان آن فقط در تهران دفتر کار دارند؛ ولی طبق اساسنامه، محل استقرارشان 

 . اين شرکت ها جزو فهرست خروج محسوب می شوند. در خارج از تهران است
  شرکت و سازمان 163، دولت فهرست 88ارديبهشت ماه  29پيش از اين در 

اکنون به گفته معاون .دولتی را که بايد از تهران منتقل شوند، اعالم کرده بود
در ابالغيه دولت، ليست شرکتها، "نوسازی و تحول اداری رياست جمهوری 

شيوه انتقال و هماهنگی با استانهايی که به انتخاب خود شرکتها بخواهند به آنجا 
 ."بروند نيز مشخص شده است

بر اساس ظرفيتها و آمايش سرزمينی استانها اين شرکتها : "بزرگيان گفته است
 ."می توانند جذب شوند

مسئول کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تاکيد کرده است که همه 
مشمول انتقال از تهران هستند  -مورد ابالغ دولت  -ها و شرکتهای دولتی  سازمان

و موارد استثنا فقط با پيشنهاد باالترين مقام دستگاه و تصويب اين کارگروه تعيين 
 .خواهد شد

کارمندان دستگاه های دولتی از اين " استقبال خوب"وی با اشاره به آنچه 
ناميده از ادامه ثبت نام کارمندان متقاضی خروج از پايتخت خبر داده و " تصميم"

هزار نفر از کارمندان دولت  4حدود ) خرداد 9(تا عصر يکشنبه : "گفته است
 ."توانسته اند تقاضای خود را در سايت ثبت نامی خروج از تهران ثبت کنند

معاون نوسازی و تحول اداری رياست جمهوری کم بودن تعداد متقاضيان ثبت نام 
 مشکالت مربوط به کندی سرعت اينترنت در کشور و پايين "را هم ناشی از 
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 «كاروان آزادي» 

 :گزارش تصويری
که حامل کمکهای  »آزادی«رژيم صهيونيستی در اقدامی وحشيانه کشتی 

 .بشردوستانه برای مردم غزه بود را هدف قرار داد
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 .اسرائيل، خواستار پايان دادن به محاصره نوار غزه شده است
رياض منصور، ناظر فلسطينی در سازمان ملل متحد نيروهای نظامی اسرائيل 

 .را به انجام جنايت جنگی متهم کرد
خود را از حمله نظامی اسرائيل به کاروان  »تأثرات شديد«دولت آمريکا 

آلخاندرو ولف، نماينده آمريکا در سازمان ملل . های صلح اعالم کرد کشتی
 .خواستار روشن شدن اين موضوع شد

دولت بريتانيا از اسرائيل خواست در مورد حمله نظامی کشورش که موجب 
سفير بريتانيا در سازمان ملل . کشته شدن غيرنظاميان شده است، توضيح بدهد

 .خواستار شکستن محاصره نوار غزه توسط اسرائيل شد
روز گذشته در کشورهای گوناگون تعداد زيادی از مردم در مخالفت با حمله 

های اسرائيل تظاهرات  خانه های صلح در جلوی سفارت نظامی اسرائيل به کشتی
زمان خواستار پايان دادن به  از جمله در واشنگتن تظاهر کنندگان هم. کردند

 .محاصره نوار غزه توسط نيروهای اسرائيلی شدند
 

 ادامه مذاکرات غير مستقيم با اسرائيل
محمود عباس، رئيس تشکيالت خودگردان فلسطين، عليرغم حمله نظامی اسرائيل 

شب گذشته . وگوهای غير مستقيم صلح با اين کشور است خواستار ادامه گفت
يکی از مشاوران عباس بعد از جلسه مشاوره وی با نمايندگان سازمان الفتح در 

دليل عباس اين . بيند اهللا اظهار داشت، او دليلی برای قطع اين مذاکرات نمی رام
 . گيرد بود که مذاکرات در حال حاضر نه با اسرائيل بلکه با آمريکا صورت می

 

 بزرگداشت كيانوش آسا در دانشگاه علم و صنعت 
 

 :اخبار روز
دانشجويان دانشگاه علم و صنعت از ظهر امروز به مناسبت بزرگداشت شهادت  

 .کيانوش آسا دانشجوی اين دانشگاه تجمع کردند
به گزارش دانشجونيوز اين تجمع در پی فراخوان دانشجويان دانشگاه علم و 

 .ظهر امروز در مقابل دانشکده مهندسی شيمی آغاز شد 12صنعت از ساعت 
دانشجوی دانشگاه علم و صنعت با سر دادن شعارهايی ياد و خاطره  400بيش از 

 .کيانوش آسا دانشجوی اين دانشگاه را گرامی داشتند
در اين تجمع حراست دانشگاه علم و صنعت با همکاری تعدادی از بسيجی های 

 .اين دانشگاه اقدام به فيلمبردای از دانشجويان و تهديد آنان کردند
خرداد  25کيانوش آسا دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت در روز 

ها در  جسد وی پس از مدت. سال گذشته توسط شليک نيروهای نظامی جان سپرد
 .اختيار خانواده اش قرار گرفت

 

 

 هاي صلح را محكوم كرد  شوراي امنيت حمله اسرائيل به كشتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
همزمان با محکوميت جهانی جنايت اسرائيل عليه کاروان های صلح عازم غزه، 

شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز حمله به کشتی های صلح و کشتن فعالين 
 .صلح از سوی اين کشور را محکوم کرد

شورای امنيت سازمان . يابد به گزارش دويچه وله، فشار بر اسرائيل افزايش می
شنبه اول ژوئن خود حمله نظامی اسرائيل به  ملل در جلسه اضطراری روز سه

شورای امنيت هم چنين خواستار تشکيل . های صلح را محکوم کرد کشتی
 .کميسيون تحقيق درباره اين حمله شدند

جلسه اضطراری شورای امنيت سازمان ملل متحد در نيويورک بيش از ده 
اعضای اين شورا اعالم کردند، حمله نظامی اسرائيل را . طول انجاميد ساعت به

. کنند که منجر به کشته شدن حداقل نه نفر از غيرنظاميان شده است، محکوم می
ها  ها و رهايی سرنشينان آن زمان شورای امنيت خواستار آزادی حرکت کشتی هم

 .شدند
ها، ترکيه و کشورهای  تر از خواست فلسطينی اعالميه شورای امنيت ضعيف

به «ها خواستار آن بودند که عبارت  آن. عرب برای محکوم کردن اسرائيل بود
به محکوم کردن حمله نظامی اسرائيل در اعالميه شورای  »شديدترين وجه ممکن
 .امنيت افزوده شود

های صلح و کشته شدن سرنشينان غيرنظامی  حمله نظامی اسرائيل به کشتی
دانيل کارمن، معاون سفير . موجی از مخالفت را در سراسر جهان برانگيخت

های صلح مأموريت  اسرائيل در سازمان ملل متحد گفت که کاروان کشتی
. شدند های افراطی مثل حماس حمايت می انساندوستانه نداشته و از سوی سازمان

ولی اين «دولت اسرائيل اعالم کرد که از کشته شدن غير نظاميان متأسف است 
 ».تواند امنيت خود را به بازی بگيرد کشور نمی

 
 ها بازگرداندن سرنشينان کشتی

 ۵٠های صلح تا کنون  سرنشين کشتی ۶٧١بنا به اطالع مسئوالن اسرائيلی از 
بقيه دستگير شدگان که از . اند شده  نفر برای بازگشت به کشورشان روانه فرودگاه

 .برند سر می اند، هنوز در حبس به افشای نامشان خودداری کرده
های  نيروهای نظامی اسرائيل به کاروان کشتی) مه ٣١(در حمله روز دوشنبه 

ها کشته و تعداد زيادی زخمی  صلح دست کم نه نفر از مدافعان حقوق فلسطينی
 .شدند

های صلح حامل کاالهای امدادی برای مردم ساکن  دهندگان کاروان کشتی سازمان
يک . نوار غزه اعالم کرد که دو کشتی ديگر به اين مقصد هنوز در راه هستند

سرنشين تا دو روز ديگر به ساحل غزه  ٣۵کشتی باری و کشتی ديگری با 
خواهند تالش کند محاصره سه ساله نوار غزه  اين دو کشتی نيز می. رسند می

 .توسط اسرائيل را بشکنند
 

 افزايش فشارها بر اسرائيل
های صلح مورد انتقاد شديد جامعه بين  حمله خونين اسرائيل به کاروان کشتی

احمد داوود . بيشترين انتقادها از سوی ترکيه صورت گرفت. المللی قرار گرفت
های حامل مواد  اوغلو، وزير امور خارجه ترکيه حمله نظامی اسرائيل به کشتی

. و راهزنی دريايی ناميد »کشی توسط دولت آدم«ها را  کمکی برای فلسطينی
رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه نيز اين حمله نظامی اسرائيل را 

 .تروريسم دولتی خواند
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان شب گذشته در مصاحبه با دو شبکه تلويزيونی اين 

های صلح و  کشور ضمن ابراز تأسف شديد از حمله نظامی اسرائيل به کشتی
کشته شدن غيرنظاميان، نگرانی شديد خود را از گسترش خشونت در منطقه 

 وگوی تلفنی با نتانياهو، نخست وزير  وی گفت، شخصا در گفت. ابراز کرد
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 واكنش محمد صادقي به انتشار خبر ارتباط وي با پژاك 
 آرش بهمنی

 
 
 

 
 
 
 

 :روز آنالين
سايت روزنامه جوان ـ رسانه نزديک به دفتر سياسی سپاه ـ ديروز در خبری 

محمد صادقی، از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش "اعالم کرد که 
." ، به گروهک تروريستی پژاک پيوست)ادوار تحکيم(آموختگان ايران 

روزنامه جوان همچنين ادعا کرد که صدور بيانيه سازمان دانش آموختگان 
 ۴که ( تن از زندانيان سياسی ۵درباره اجرای حکم اعدام ) ادوار تحکيم(ايران 

بنا به درخواست گروهک پژاک و درقبال خروج محمد ) نفر آنها کرد بودند
صادقی از کشور صورت گرفته و قبال طرفين در خصوص آنها به تفاهم 

اما محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان .رسيده اند
متاسفانه باند نظامی ـ امنيتی : "می گويد" روز"به ) ادوار تحکيم وحدت(ايران 

اين افراد و . حاکم، حتا استعداد دروغ گويی خود را نيز از دست داده است
رسانه های وابسته به آنها دروغ ها و تهمت هايی را به فعالين سياسی نسبت 
می دهند که حتی برای اندک طرفداران و مخاطبان آنها نيز غير قابل باور 

 ." است
صادقی با اشاره به تالش رسانه های نزديک به دولت در انتساب سازمان 

، آن هم در "پژاک"ادوار تحکيم و شخص وی به گروهی نظامی همچون 
جای تعجب است که چگونه اين افراد من را با : "خرداد می افزايد ٢٢آستانه 

بيش از ده سال سابقه فعاليت مدنی و شفاف در دوران دانشجويی و پس از آن 
که از وزارت کشور جمهوری ) ادوار تحکيم (در سازمان دانش آموختگان 

اسالمی هم مجوز داشته، به چنين ارتباطی محکوم می کنند؛ در حالی که من 
در تمام عمر خود هرگز هيچ گونه رابطه ای با گروه های اين چنينی نداشته و 

ندارم و در آينده نيز نخواهم داشت و با هرگونه مشی مسلحانه چه از سوی 
سازمان های سياسی و چه از سوی نهادهای نظامی کشور جهت حل بحران 

ادوار تحکيم (موجود مخالف ام و سازمان دانش آموختگان ايران اسالمی 
 ." را تشکل متبوع خويش می دانم) وحدت

اين افراد با الگو بردای از حزب نازی و گوبلز، وزير : "وی در ادامه می گويد
تبليغات هيتلر، سعی می کنند دروغ را هر چه بزرگ تر بگويند تا بقيه باور 

کنند، اما نمی دانند که با انتساب چنين دروغ هايی به امثال بنده، اندک آبرو و 
اعتمادی را هم که در ميان تعداد محدودی از يک جريان خاص دارند از دست 

وقتی اين افراد من را که در يک نهاد قانونی و دارای مشی مسالمت . می دهند
آميز و نافی هر گونه خشونت فعاليت می کنم و در طی اين سالها خود و ديگر 

اعضای اين سازمان قربانی خشونت نهادهای امنيتی و قضايی بوده ايم و 
سالحی جز قلم و کاغذی ساده نداشته ايم،به همين راحتی به يک گروه مسلح 
منتسب می کنند، بايد بيش از پيش در خصوص انتساب افرادی چون فرزاد 

چون اين .کمانگر و شيرين علم هولی به گروههای تروريستی ترديد داشت
افراد با همين دروغ ها و پرونده سازی ها می توانند بسياری از فعاالن مدنی و 

را به ناحق ... حقوق بشری در نقاطی چون کردستان، آذربايجان، سيستان و
در واقع انتشار خبر سراسر .متهم به ارتباط با گروه های تروريستی نمايند

کذب،مضحک و غير قابل باور در خصوص عضويت من در گروه نظامی و 
ناشناخته پژاک و ارتباط ميان ادوار تحکيم و اين گروه باعث می شود تمامی 

عضويت در گروه «بازداشت ها و اعدام هايی که در طی اين سالها با اتهام 
 ." صورت گرفته به طور جدی زير سئوال رود »های تروريستی

توسط بسياری ديگر از سايت های " جوان"خبر منتشر شده توسط روزنامه 
اين سايت ها در خبر خود به نقل از يک منبع . نزديک به دولت نيز منتشر شد

ارتباط ميان اعضای سازمان ادوارتحکيم و گروهک "آگاه اعالم کرده اند که 
اما هيچ گونه سند و مدرکی برای اين سخن، " پژاک از مدت ها قبل شروع شده

 .ارائه نکرده اند
 

 استعفاي مرتضي سيمياري از دفتر تحكيم وحدت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :اخبار روز 
مرتضی سيمياری عضو دفتر تحکيم وحدت که در جريان حوادث عاشورا  

دستگير و محاکمه شده بود، از عضويت در دفتر تحکيم وحدت استعفا کرده 
منتشر کرده، و  »خبرگزاری فارس«او متن استعفانامه ی خود را در . است

 . کپی آن را برای انتشار در اختيار رسانه ها قرار داده است
 : متن اين استعفانامه به نقل از خبرگزاری فارس به شرح زير است

 
 اهللا الرحمن الرحيم  بسم

اينجانب مرتضی سيمياری دبير واحد اجتماعی طيف غير قانونی دفتر تحکيم 
با توجه به عدم رعايت اساسنامه و مرامنامه اين سازمان ) عالمه(وحدت

دانشجويی و با توجه به موارد ذيل جدايی رسمی خود را از اين مجموعه اعالم 
 . دارم می
نامه شورای عالی انقالب فرهنگی هر تشکل سياسی در  با توجه با آيين) الف

تواند به حيات خود ادامه دهد که در زمان تاسيس و  دانشگاه در شرايطی می
عضو و واحد پيراسته متشکل شده باشد در حالی  ٢٠بعد از آن حداقل عرض 

مرداد  ٢٠که در زمان تشکيل آخرين نشست سراسری طيف عالمه در تاريخ 
 . اين مصداق رعايت نگرديده است ١٣٨٧

نامه شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد نحوه برگزاری  بر اساس آيين) ب
های تابع وزارت علوم  های اسالمی در درون دانشگاه های رسمی تشکل نشست

و نيز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با توجه به عدم رعايت اين مصداق 
آبان  ١٣نشست مشورتی مورخ ١٣٨۵اسفند  ٢۵در نشست انتخاباتی مورخ 

مرداد  ٢٠نشست انتخاباتی مورخ  ١٣٨٧خرداد  ٢۶نشست انتخاباتی  ١٣٨۶
که در آن نشست بنده به عضويت در مرکزيت اين تشکل انتخاب شدم  ١٣٨٧

نشست مشورتی با همکاری حزب اعتماد ملی  ١٣٨٧آبان  ١۶نشست مشورتی 
های ياد شده در  و نيز برگزاری ساير نشست ١٣٨٨ارديبهشت  ٢۴در تاريخ 

 . محافل ضد انقالب
عدم رعايت اساسنامه داخلی در پيروی و حفظ دستاوردهای انقالب، امام و ) ج

رهبری در مقابل تفکرات غرب زده به ويژه دولت آمريکا با مصداق حضور 
 در کنفرانس برلين، پارلمان اروپا و نيز کنگره آمريکا 

های ليبرال، مارکسيست و وادادگی  عقيدتی و نفوذ گروهک_انحراف فکری ) د
 ... در مقابل ضد انقالب داخل و خارج نشين و

بر اين اساس و ساير ادله روشن متن جدايی خود از اين جريان غيرقانونی را 
 نمايم  با تبری نسبت به گذشته به پيشگاه ملت ايران تقديم می

 مرتضی سيمياری 
١٠/٣/٨٩  

 رونوشت 
 وزارت علوم و تحقيقات و فناوری ايران



13 

 مصاحبه ها، مقاالت

اسراييل بر اين باور است که هدف شناورهای امدادرسانی شکستن محاصره غزه 
و وادار کردن اسرائيل به دادن اجازه رفت و آمد آزاد به اين بخش از سرزمين 

های فلسطينی بوده است ولی آنکارا آن را صرف يک امداد رسانی معمولی می 
 .داند

از   پيش از اين يك پايگاه اينترنتي نزديك به نيروهای اطالعاتي اسراييل 
آويو در خصوص مداخله به آاروان امدادرساني به غزه  آنكارا به تل اولتيماتوم

 .اولتيماتوم خبر داده بود
روزها از سفر خود عقب بود  اين کشتی که مسافرانش فعاالن حقوق بشر بودند،
اما نيروی دريايی اسرائيل گفته . و قرار بود روز گذشته وارد آبهای اسراييل شود

 .از ورود اين کشتی ها جلوگيری می کند بود که 
تصاوير ويديويی که به طور زنده  بی بی سی دو روز پيش گزارش داده بود که

از عرشه کشتی ها مخابره می شود، نشان می دهد کشتی ها، در حرکت نيستند و 
گفته می شود پيش از . در نقطه ای در نزديکی سواحل قبرس لنگر انداخته اند
 . عزيمت نيز انفجاری در اين کشتی ها رخ داده است

پيش از اين گفته بود که هر گونه اقدام برای  اسماعيل هنيه، نخست وزير حماس، 
 .متوقف کردن کشتی های امدادی مساوی است با حمله دزدان دريايی

آنکارا، پس از محاصره غزه رو به سردی نهاد و بسياری از  -روابط تل آويو
 . همکاری های مشترک دو کشور را تحت الشعاع قرار داد

هاي  وزير ترآيه اخيرا بار ديگر با محكوم آردن تصويب ساخت شهرك نخست
سازي روابط ترآيه و  آه عادي جديد صهيونيستي در قدس شرقي تأآيد آرده بود 

 .رژيم صهيونيستي به لغو آامل محاصره غزه بستگي دارد
از سوی ديگر، رايزنی های جديد آنکارا در منطقه، نزديکی اين کشور با تهران 

تقويت  و حمايت کامل رجب اردوغان از فعاليتهای هسته ای ايران اين احتمال را
گويی اين کشور از . می کند که ترکيه می رود تا نقش تازه ای در منطقه ايفا کند

  .همتايانش در اروپا به نفع نزديکی به کشورهای اسالمی فاصله می گيرد
 

  سالح سرد يا گرم؟
نظاميان اسرائيلی بدليل ضربات  در حالی که مقامات اسراييل اعالم کرده اند که 

چماق و چاقوی عده ای در بزرگ ترين شناور اين کاروان دريايی مجبور به 
گروه های طرفدار فلسطينی ها می گويند سربازان  شده اند،" دفاع از خود"

اسرائيلی پس از ورود به کشتی های حامل کمک بدون آنکه مورد حمله قرار 
 .گيرند تيراندازی کردند

. هنوز ابهامات زيادی در اين رابطه وجود دارد که چه کسی آغاز گر بود ه است
شايد بررسی و تحقيق سازمان ملل بتواند به اين سوال پاسخ دهد و لی در مقابل 
افکار عمومی چه پاسخی برای تمامی تجاوزات و اقدامات تروريستی اسراييل 

  .وجود دارد
 

  رنج بی پايان
سه سال از محاصره غزه می گذرد و مردم اين سرزمين با محدوديت های زيادی 

چه کسی به رنج و عذاب غيرقابل قبول ساکنان اين منطقه . روبه رو هستند
خانواده های  رسيدگی می کند؟ هر چند دبير کل سازمان ملل در غزه گفته بود که 

ساکن اين منطقه در تحت شرايطی غيرقابل قبول زندگی می کنند و اين وضعيت 
او از همراهی سازمان ملل با مردم . نمی تواند به همين منوال ادامه داشته باشد

 غزه سخن گفته است اما چه کسی می تواند به اين رنج مستمر پايان دهد؟ 
اين سوال برای افکار عمومی وجود دارد که آيا زمان آن نرسيده است که اقدامی 

جهانی در محکوميت عملی اقدامات اسرائيل انجام شود؟ آيا وقت آن نرسيده که 
سازمانهای بين المللی و کشورهای جهان از حد صدور بيانيه فراتر رفته و به 

رنج بی پايان ملتی که سالهاست قربانی زياده طلبی های اسرائيل است پايان داده 
 شود؟ 

 غزه در حصار؛ شوراي امنيت بررسي مي كند
 هدی يگانه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جرس
در حالی که واکنش های بين المللی به حمله اسراييل به ناوگان کمک رسانی غزه 
گسترش می يابد، اعضای شورای امنيت سازمان ملل خواستار تحقيق بيشتر در 

  .مورد حمله نيروهای اسراييل به کشتی کمک رسانی شدند
در های بسته جلسه شورای امنيت مانع از انتشار اخبار مربوط به اين نشست  

ضمن  نشد و بر اساس آخرين خروجی خبرگزاری ها، اعضای شورای امنيت 
محکوم کردن اقدام اسرائيل، خواهان انجام تحقيقات مستقل بين المللی درباره اين 

اين در حالی است که روز گذشته ساعاتی پس از حمله اسراييل ، . ماجرا می شود
مون، دبيرکل سازمان ملل نيز خواستار تحقيقات کامل در مورد حمله به  بان کی

 .ها برای غزه شده بود کشتی حامل کمک
در اين ميان خبرگزاری فرانسه، خبر از درخواست کشورهای عضو شورای 

امنيت برای رفع تحريم سه ساله غزه داد؛ اما بنظر می رسد امريکا اين نگرانی 
ها از راه  را دارد که با پايان محاصره غزه و ارسال هرگونه تحويل مستقيم کمک

 . دريا در شرايط فعلی، نه به جا، نه مطمئن و نه موثر است
امريکا هر چند از رنج مردم غزه ابراز نگرانی می کند، اما همانند متحد خود  

مداخله گروه فلسطينی حماس در فعاليت های  در خاورميانه ابر اين باور است که
گروه های امدادگر، روند ارسال کمک های بشردوستانه به ساکنان غزه را با 

 .مشکل روبرو می کند
گيری کرده  اصلی اسراييل در شورای امنيت نيز با احتياط موضع آمريکا، متحد 

و الخاندرو وولف، معاون سفير اياالت متحده در سازمان ملل در موضعی شببه 
به سخنگوی وزارت امور خارجه اين کشور گفته است که آمريکا از کشته شدن 

آويو در اين  او هم خواستار تحقيق معتبر و شفاف تل. افراد عميقا متاسف است
 .زمينه است

از سوی ديگر، اسکار فرناندز تارانکو، معاون امور سياسي دبيرکل سازمان ملل 
متحد، از رژيم اسرائيل خواست که به سه سال محاصره غيرقابل قبول نوار غزه 

العاده  به گزارش خبرگزاري آلمان، فرناندز تارانکو در ديدار فوق .پايان دهد
اعضاي شوراي امنيت براي بررسي حمله اسرائيل به کاروان دريايي حامل 

در صورتي که محاصره غزه وجود نداشت، حمله : "المللي گفت هاي بين کمک
المللي نيز اتفاق  هاي بين هاي حامل فعاالن صلح و کمک دوشنبه اسرائيل به کشتي

 ".افتاد نمي
حمله به کاروان کمکهای ارسالی تنها يک روز پيش از ديدار نتانياهو و باراک 

اوباما که سفر نخست وزير اسراييل به کانادا را ناتمام گذاشت، اين گمانه زنی را 
ايجاد می کند که گويی قرار نيست روياهای صلح طلبانه اين برنده جايزه صلح 

 . نوبل در کاخ سفيد به نتيجه برسد
 

 راهزنی دريايی؛ باری که به منزل نرسيد
هر چند جلسه اضطراری شورای امنيت به درخواست ترکيه و لبنان که هر دو از 

اعضای غيردائم شورای امنيت هستند برگزار شد، اما اتفاق نظری در ميان 
 .کشورهای عضو برای محکوميت اين اقدام مشاهده شده است

احمد داود اغلو، وزير خارجه ترکيه که کشتی متعلق به کشورش مورد حمله  
با انتقاد شديد از عملکرد اسرائيل اين اقدام اسرائيل را معادل  قرار گرفته است، 

 .اين اقدام نمونه آدم کشی است: راهزنی و دزدی دريايی خواند و گفت
گفته می شود نهادهای خيريه و گروههای اسالمی ترکيه نقش عمده ای در  

ايفا کرده  سازماندهی اين کشتی های امدادی که حامل مواد غذايی بوده است،
تبليغات "بودند ولی برخی منابع اسرائيلی، اقدام به ارسال مواد امدادی به غزه را 

توصيف کرده و گفته بودند که هر روزه صدها تن اقالم مورد نياز " مبتذل سياسی
ساکنان غزه از طريق خاک اسرائيل به اين منطقه ارسال می شود و نيازی به 

 .ورود چند تن مواد امدادی از طريق دريا نيست
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بله، در همان ديداری که خودشان تماس گرفتند و ما را به دفتر خواستند، تاکيد 
اوليه شان سکوت خانواده بود و سپس تاکيد ديگری داشتند که آقای نوری زاد هم 

آقای دادستان بعد از مصاحبه من، تدارک . به آن در نامه اخير خود اشاره کرد
يک مالقات حضوری خانواده با آقای نوری زاد را خيلی فوری در اتاق خودشان 

پيش از اين من در طی شش ماه زندان فقط يک بار موفق به مالقات  .داد
حضوری با آقای نوری زاد شده بوديم اما اينبار خيلی عجيب بود که در ساعت 
غير مالقات و در حالی که من روز قبلش با آقای نوری زاد مالقات کابينی هم 

داشتم و در مصاحبه ام از سر و روی آشفته ايشان گفته بودم، اينبار آقای دادستان 
ما را ملزم کرد که در يک مالقات حضوری از آقای نوری زاد بخواهيم که 

حتی از مادر پير . اعتصاب غذای خود را بشکند و پس از آن ما هم سکوت کنيم
آقای نوری زاد هم خواسته بود که به ديدار آقای نوری زاد برود و از او 

آقای دولت آبادی به مادری که . درخواست کند تا اعتصاب غذای خود را بشکند
يک جانباز باالی هفتاد درصد در خانه دارد، گفت؛ اگر آقای نوری زاد را با سر 
و روی آشفته در زندان ديديد، نگران نشويد مربوط به اعتصاب غذای او است و 

 .مباد کار رسانه ای بکنيد و در مورد وضعيت او دوباره سر و صدا کنيد
مادر آقای نوری زاد نيز به دادستان تهران پاسخ داد؛ فرزند من بارها زخمی از 

جبهه به خانه برگشته است و من هراسی از ديدن سر و روی زخمی احمد فرزند 
مادر و پدر پير . ديگرم که در جبهه زخمی شده و قدرت تکلم هم ندارد، نداشته ام

آقای نوری زاد در اين ديدار حرف های مهمی را به آقای دادستان گفته اند که 
مادر آقای نوری زاد به ايشان گفته بود؛ اگر . اميدوار بودم در ايشان اثر بگذارد

در يک خانواده اختالفی رخ داد معموال ديگران برای حل اين اختالف پيش قدم 
می شوند ولی اينجا ظاهرا کسانی هيزم اين آتش را زياد می کنند و فرزند مرا 

در عين حال مادر آقای نوری زاد به آقای دادستان گفت؛ اگر . دارند می سوزانند
آزادی بيان و آزادی قلم نيست، پس بگوييد که خفقان است تا همه خفه شويم و شما 

در شگفتم که چگونه آقای دادستان از حرف های مادر  .هم کار خودتان را بکنيد
 .يک جانباز و پشت خميده يک پيرمرد شرمنده نشد و وعده دروغ داد

آيا از طريق دادستانی پيگير شده ايد که چرا پس از سکوت خانواده ، به وعده 
شان عمل نکردند و به جای آزاد ساختن نوری زاد، حکم محکوميت وی را در 

 دادگاه تجديد نظر تاييد کرده اند؟
من ديگر از طريق هيچ کسی پيگير نخواهم بود، همه آقايان می دانند در کشور و 

اما مصداق همان سوره بقره قرار گرفته اند که پرده . در زندان ها چه خبر است
 .ای بر گوش آنها قرار گرفته است و هيچ نمی شنوند

نمايندگان مجلس پيشنهاد داده اند که با درخواست عفو از رهبری وضعيت 
 نظرتان در اين مورد چيست؟. زندانيان بهتر خواهد شد

ببينيد، در مجلس نمايندگانی هستند که به ما می گويند اگر ما پيگير وضعيت آقای 
نوری زاد باشيم در دوره بعدی صالحيت نمايندگی ما برای مجلس توسط شورای 

من با اين نمايندگان که کشور دارد در بحران امروز می . نگهبان رد می شود
سوزد و آنها نگران تاييد صالحيت فردای خود در قدرت هستند حرفی ندارم 

اما پيشنهاد من اين است؛ رهبری همانگونه که با اقشار گوناگان ، اعم از  .بگويم
معلمان، کارگران، شاعران و گروه های ديگر گفتگو می کند می تواند خانواده 

زنداينان را نيز به عنوان يک گروهی که ديگر قابل چشم پوشی در جامعه 
نيستند، دعوت کند و در ديداری با اين خانواده ها، حرف های آنان را بدون هيچ 

اگر ايشان می خواهند اوضاع کشور رو به آرامش پيش . فيلتر و سانسوری بشنود
 .برود می بايد حرف های خانواده های زندانيان را بشنود

حرف آخرتان چيست در حالی که همه روزنه های پيگری بسته به نظر می 
 رسد، چه بايد کرد؟ 

وقتی بر زندانی .به آقای دادستان تاکيد کردم که ما گريزی از دادخواهی نداريم 
ظلم می شود، خود آقای دادستان هم همان زمان به صورت تلويحی تاييد کرد اما 

تاکيد کرد؛ همانگونه که ازخانواده آقای پناهی خواسته ايم جنجال خبری نکنند، 
نمی توانستم اين سکوت را به  .شما هم بايد سکوت کنيد تا ما کار را پيش ببريم

طور بی مرز و مطلق بپذيرم برای همين زمان تعيين کرديم و بنا شد تا شنبه ما 
هيچ نگوييم و آنها مراحل قانونی کار را پی بگيرند و آقای نوری زاد آزاد شود 
اما ديديم که به جای آزادی، چه حکم ناعادالنه ای را برای آقای نوری زاد تاييد 

حتی در روز شنبه خانواده ما که بر اساس وعده قبلی آقای دادستان به . کردند
دفتر ايشان مراجعه کرده بودند، به مدت پنج ساعت در پشت درهای بسته آقای 
جعفری دولت آبادی معطل نگاه ماندند، نه تنها اجازه ديدار ندادند بلکه از يک 
تماس تلفنی ساده هم چشم پوشيدند و با ما مثل عروسک خيمه شب بازی رفتار 

بسيار بسيار تاسف می خورم با  .کرد، ما ديگر به هيچ کس اعتماد نخواهيم کرد
خانواده ای که در تمام روزهای جنگ برای دفاع از کشور و ارزش های اين 

کشور تنها بودند، کسانی دارند ظالمانه برخورد می کنند که اصال نمی دانيم در 
 .آن روزهای جنگ اين حضرات کجا بوديند

 اعتراض شديد فاطمه ملكي به محكوميت محمد نوري زاد
 مسيح علی نژاد 

 
 

 :جرس
نويسنده نامه های انتقادی به رهبر جمهوری اسالمی، بنا بود پس از ديدار  

ضرب االجل دادستان تهران با وی در زندان و پس از شکستن اعتصاب غذا آزاد 
شود اما شامگاه روز گذشته حکم دادگاه بدوی و محکوميت وی مورد تاييد دادگاه 

  .تجديد نظر قرار گرفت
دادگاه انقالب اسالمي تهران محمد نوري زاد را به اتهام  26پيش از اين شعبه  

ضربه شالق  50سال و نيم حبس و تحمل  3فعاليت تبليغي عليه نظام و توهين به 
 .دادگاه تجديدنظر تاييد شد 54محکوم کرده بود که اين راي در شعبه 

آقای نوری زاد اخيرا در نامه ای افشا کرد که دادستان تهران از او درخواست 
کرده بود تا نامه عفو به رهبری جمهوری اسالمی بنويسد، جواد آرين منش يکی 

از نمايندگان اصولگرای مجلس نيز پيش از اين به جرس گفته بود، اگر آقای 
نوری زاد در نامه های خود تجديد نظر کند مجلس نيز پيگير آزادی او خواهد 

 .بود
خبرنگار جرس با فاطمه ملکی همسر اين مستند ساز دربند، گفتگويی در مورد 

روند پيگيری های اين پرونده و ديدار اين خانواده با جعفری دولت آبادی دادستان 
تهران و چرايی مقاومت دستگاه قضايی برای آزادی نوری زاد، انجام داده است 

 :که در پی می آيد
ماجرای اعتصاب غذای آقای نوری زاد در زندان ، حتی آقای !خانم ملکی

دادستان را هم به واکنش وا داشت و وعده آزادی هم داده بودند، چه شد که 
ناگهان، حکم آقای نوری زاد در دادسرای عمومی و انقالب تهران تاييد شده 

 ؟است 
خودمان هم نمی دانيم، به وکيل آقای نوری زاد هم هيچ اطالعی نداده اند و ما 

 . خبر تاييد حکم زندان و شالق ايشان را از طريق سايت ها مطلع شديد
پس از آنکه شما در مصاحبه پيشين خود با جرس نسبت به ضرب و شتم شديد  

آقای نوری زاد اعالم نگرانی کرده بوديد و به مسووالن نيز پيرامون در خطر 
مراحل پيگيری . بودن جان همسرتان هشدار داديد، مدتی سکوت اختيار کرديد

 وضعيت آقای نوری زاد در اين مدت چگونه بوده است؟ 
بعد از آن مصاحبه، من و دخترم را از طرف دادستانی تهران خواستند، ما هم به 

همراه پدر، مادر و برادران و خواهران آقای نوری زاد به دادستانی مراجعه 
اما آنجا به ما گفتند که شما با مصاحبه تان کار را خراب کرديد، گفتند . کرديم

مقامات بنا را بر آزادی آقای پناهی و آقای نوری زاد گذاشته بودند اما رسانه ای 
کردن اعتصاب غذای آقای نوری زاد و جار و جنجال های شما کار را خراب 

 .کرده است
ولی در اعتصاب غذای آقای پناهی، کارگردان سينما، هم کار رسانه ای گسترده 
ای صورت گرفته بود، گمان می رود همانگونه که آقای نوری زاد خودشان هم 

در نامه اخير اشاره کرده اند، مقاومت دادستانی تهران و تاييد يکباره حکم 
شما . زندان ايشان مربوط به همان نامه های انتقادی ايشان به رهبری باشد

 اينطور فکر نمی کنيد؟
تعجب ما هم از همين است که ما اساسا از دادستانی تهران هرگز وعده ووعيد 

خودشان وعده دادند که اگر ما کار رسانه ای نکنيم يا به تعبير . نخواسته بوديم
من تقريبا اعتمادی . خودشان سر و صدا نکنيم، آقای نوری زاد را آزاد می کنند

چشم اميدی هم نبسته بودم، واقعا هم نمی دانم پشت . به قول های آقايان نداشتم
پرده چه می گذرد که ناگهان بدون هيچ اطالعی به خانواده و وکيل، دادگاه تجديد 
نظر برگزار کرده اند و حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکوميت آقای نوری زاد را 

حکم دادگاه بدوی بيشتر شبيه يک بيانيه قبيله ای بود و در تعجبم  .تاييد کرده اند
که بعد از اين همه وعده آزادی، ناگهان همان بيانيه سياسی را در سايت های 

حکم توهين به رهبری هم بين دو ماه تا دوسال بود که . خبری شان تاييد کرده اند
يعنی اگر در  .در دادگاه تجديد نظر همان سقف دوسال را برای ايشان تاييد کردند

نامه های آقای نوری زاد سراسر فحش و توهين هم بود همين سقف دوسال بايد 
در نظر گرفته می شد در حالی که حاال برای يک نامه کامال منطقی و دلسوزانه 

ما شديدا اعتراض . همان حکم دوسال را در نظر گرفته اند که تاسف آور است
داريم چون حتی يک مصداق کوچک برای توهين هم پيدا نکرده اند، يعنی 

نتوانستند پيدا کنند، برای آقای دادستان هم نامه نوشته ام و اعتراض به حکم 
 .دادگاه تجديد نظر را مکتوب کرده ام

در ديدار تان با آقای دادستان مشخصا چه بحث هايی مطرح شد و آيا در همان 
 ديدار وعده آزادی آقای نوری زاد مطرح شد؟
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ای تسليحاتی که دارد را  تی درآمده و هر فعاليت هسته.پی.شده تا به عضويت ان
 . متوقف کند

های عازم غزه به ترکيه هشدار  آويو پيش از رسيدن کاروان کشتی هر چند که تل 
ها را بگيرد، اما حمله به کشتی که پرچم  داده بود که جلوی حرکت اين کشتی

المللی به مثابه يک نوع اعالن جنگ  ترکيه را بر فراز خود دارد، در عرف بين
 . است

 حمله مردم خشمگين ترکيه به کنسولگری اسراييل در آنکارا و فراخوان دولت  
تر اتباع اسراييلی از خاک ترکيه، نخستين  اسراييل مبنی بر خروج هر چه سريع

اسراييل با حمله به کشتی صلح اين پيام را به . ها از اين اعالن جنگ است نشانه
پاسخ . آويو نريزد ترکيه رساند که بيش از اين با اقداماتش آب به آسياب دشمنان تل

ای از ابهام و ترديد باقی مانده  احتمالی ترکيه به اين اقدام، البته همچنان در پرده
 .است

  
 تاثيرگذاری بر روند مذاکرات با اعراب: دو

وزير اسراييل،  از زمان روی کار آمدن بنيامين نتانياهو به عنوان نخست 
مذاکراتی که پيش از آن بين اعراب و اسراييل جريان داشت، به حالت راکد 

دولت دست راستی اسراييل هيچگونه تمايلی به پيشبرد روند صلح . درآمده است
المللی و تضعيف موقعيت  نداشته و از تمامی توان خود برای مخالفت با جامعه بين

ترين  مخالفت اسراييل با بديهی. ها در اين مذاکرات استفاده کرده است فلسطينی
ای بود که دولت باراک اوباما را نيز وادار به واکنش  شروط مذاکرات تا اندازه

ی  کرده و دو بار مذاکرات رو در روی اوباما و نتانياهو در واشنگتن هرگز نتيجه
دلخواه آمريکا را نداشته و اوباما نتوانست در ديوار مخالفت نفوذناپذير نتانياهو 

های  سازی در سرزمين اسراييل در اين بين حتی با توقف موقت شهرک. رخنه کند
اشغالی نيز موافقت نکرد تا چندين بار سفر جورج ميچل فرستاده ويژه اوباما به 

 .منطقه با ناکامی مواجه شود
اين . اين روزها، قرار است بار ديگر مذاکرات اعراب و اسراييل آغاز شود 

برای سومين سال متوالی در  شود که نوار غزه  مذاکرات در شرايطی شروع می
محاصره کامل اسراييل قرار داشته و بيش از يک ميليون فلسطينی در بدترين 

 . برند شرايط انسانی در اين منطقه بسر می
آخرين «گويد  گدعون ليوی تحليلگر روزنامه اسراييلی هاآرتس در اين زمينه می 

دهد که از هر پنج نفر فلسطينی در نوار غزه، چهار نفر برای ادامه  آمار نشان می
رسانی به  در اين بين اسراييل ژست کمک. های انسانی نياز دارند زندگی به کمک

گويد که وضعيت در غزه  غزه را گرفته و در عين ادامه محاصره، به جهانيان می
 .»را زير کنترل خود دارد

در شروع مذاکرات، هدف قرار دادن يک کشتی حامل مواد غذايی که از قضا  
نزديک به ده کشور جهان در ارسال آن سهيم هستند، پيامی قاطع به آمريکا و در 

قدم بعدی اعراب است مبنی بر اينکه اسراييل از مواضع خود در مقابل 
هايی چون حماس و جهاد اسالمی حتی قدمی به عقب نخواهد  ها و گروه فلسطينی
 .گذاشت

  
 لبنان و جلسه اضطراری شورای امنيت: سه

حمله اسراييل به کشتی صلح، عالوه بر اينکه افکارعمومی جهان را تحت تاثير  
قرار داد، در زمانی صورت گرفت که لبنان آخرين روزهای رياست خود بر 

لبنان به فاصله چند ساعت از اين . کند شورای امنيت سازمان ملل را سپری می
حمله، درخواست تشکيل جلسه اضطراری شورای امنيت را ارائه کرده و اين 

 . درخواست مورد قبول پانزده عضو دائم و غير دائم شورای امنيت واقع شد
ای  های کالمی يک ماه اخير بين اسراييل و لبنان با اين حمله وارد مرحله تنش 

ای از طرف شورای امنيت و  در صورت صدور قطعنامه. شود جديد از چالش می
ای به کارنامه مقابله خود با اسراييل اضافه  محکوميت اسراييل، لبنان برگ برنده

کند؛ چرا که اين کشور در مقام رياست شورای امنيت اين توانايی را دارد تا  می
 .از دل جلسه شورای امنيت، شکستی سياسی را به اسراييل تحميل کند

های اسراييل از اين  های سياسی و برآورد هزينه ـ فايده فارغ از بحث و بررسی 
پيش . نمايد، صحت کالم ماريو وارگاس يوسا است اقدام، آنچه در اين بين رخ می

المللی تحت پرچم  از اين سابقه نداشته، يک محموله تحت عنوان کمک انسانی بين
 . دفاع هدف حمله قرار گيرد صلح و بشر دوستی، چنين وحشيانه و بی

کند،  در شرايطی که از ديد رهبران اسراييل، هدف؛ هرگونه وسيله را توجيه می 
آويو بر جای گذاشت تا  نوزده کشته و نزديک به سی زخمی چهره کريهی از تل

بيش از قبل دريابيم که اسراييل تحت رهبری راست افراطی، وارد دوره سياهی 
  .از تاريخ هفتاد ساله خود شده است

  

 حمله به كشتي صلح؛ اقدامي نظامي با اهداف سياسي
 علی مهتدی 

 
 
 
 
 

 جرس 
ماريو وارگاس يوسا نويسنده و اديب مشهور اهل پرو، پنج سال قبل از امروز 

وی بعد از اينکه از چند شهر مهم بازديد کرده و مورد . سفری به اسراييل داشت
دهنده  استقبال هم قرار گرفت، آنچه مشاهده کرده بود را در چند کلمه کوتاه و تکان

اسراييل در حال وارد شدن به مرحله زشتی مطلق «: ها بيان کرد برای اسراييلی
 .»خود است

ها و مردم  اکنون و با گذشت پنج سال از اين اظهارنظر وارگاس، خبرگزاری 
حمله اسراييل به «کنند که  جهان؛ صبح خود را با اين چند خط ساده شروع می
؛ و من الجرم به ياد سخن »کشتی صلح، چندين کشته و مجروح به جای گذاشت

 . افتم اديب پرويی می
و هنگامی که  2006اهللا در سال  در زمان جنگ ميان اسراييل و حزب 

ای در قانا به کام مرگ  گناه را در خانه های اسراييلی چندين کودک بی جنگنده
فرستادند، رهبران اسراييل در توجيه عمليات مهلک خود و در پاسخ به فشار 

اهللا از اين کودکان و زنان به عنوان سپر  افکارعمومی جهان گفتند که حزب
 . اهللا است استفاده کرده و مسئوليت جان باختن آنها با حزب

، »صلح«اکنون اما، نيروهای اسراييلی يک کشتی حامل مواد غذايی، تحت نام  
المللی  های بين های مختلف را در آب متعلق به ترکيه و با سرنشينانی از مليت

های اسراييلی، نوزده کشته و بيست  دهد و طبق روايت خود رسانه هدف قرار می
 .گذارد و شش مجروح به جای می

توان  شود و نمی هر عمليات نظامی قطعا با در نظر گرفتن هزينه ـ فايده انجام می 
گفت، نيروهای اسراييلی بدون هيچ هدفی صرفا آنچنان که دانی ايالون معاون 

ای اسراييل  های منطقه وزير خارجه اسراييل گفت، تنها برای صيانت از آب
المللی اين  ها و بار بين صورت گرفته باشد، چه؛ با نگاهی به آمار کشته و زخمی

در بررسی . رسد موضوع بر دوش اسراييل، اين مدعا بسيار مضحک به نظر می
 :توان بر سه محور انگشت گذاشت آوری، می چرايی اجرای چنين عمليات شوک

  
 پيام به ترکيه : يک

  
المللی قرار داشت؛ مذاکرات  ای که سوريه در انزوای بين اسراييل در دوره

صلحی را به شکل غيرمستقيم با اين کشور شروع کرد که در اين بين ترکيه نقش 
با تغيير شرايط و خروج سوريه از انزوا و بهبود روابط . کرد ميانجی را ايفا می

اسراييل در آن زمان . دمشق با اروپا و آمريکا، اين مذاکرات طبيعتا متوقف شد
در نظر داشت از طريق اين مذاکرات، شروط خود را به سوريه تحميل کرده و 
از انزوای اين کشور استفاده و مذاکرات را به سمت کم کردن روابط سوريه و 

کرد، به  در اين بين، ترکيه نيز از طريق نقشی که در ايفا می. ايران هدايت کند
 . ای و جهانی بود دنبال جايگاهی ديپلماتيک برای خود در عرصه منطقه

ترکيه به سهم خود، در رويای نفوذ مجدد و حضور نوينی در منطقه خاورميانه  
در . ها را زنده کند گردد تا خاطره سلطه خود بر خاورميانه در زمان عثمانی می

طرف نشان دادن خود، امتيازاتی را برای  عين حال ترکيه قصد داشت با بی
 .پيوستن به اتحاديه اروپا و شکستن سد محکم مخالفت فرانسه با اين امر کسب کند

شکست و توقف مذاکرات غيرمستقيم ميان سوريه و اسراييل، باعث نشد تا ترکيه  
آنکارا در عين اينکه روابط خود با . های جديد خود بردارد دست از سياست

که (آويو  هايی عليه تل اسراييل را حفظ کرد، موفق شد با موضعگيری
ترين آنها تنش لفظی ميان رجب طيب اردوغان و شيمون پرز در اجالس  معروف

 .مردم منطقه را نيز با خود همراه کند) جهانی دافوس بود
های ميانجيگرانه و فعال خود با حضور در تهران و  حال ترکيه در ادامه سياست 

سازی در  شود و تهران را به غنی ای ايران می گذار تحولی در پرونده هسته پايه
 . کند خاک خود راضی می

، )که به مثابه برگی برنده در دست ايران است(بالفاصله پس از اين توافقنامه  
تی با اعمال نفوذ ايران و همراهانش منجر به صدور .پی.آخرين اجالس ان

 در اين بيانيه از اسراييل خواسته . شود که شکستی برای اسراييل است ای می بيانيه
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 *** 
به تابستان نزديک می شويم و سالگرد کشته شدگان اعتراضهای يک سال 

بر هم زدن . در راه است ۶٧گذشته و قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 
مراسم خصوصی مادر لطفی شايد نشان از آن باشد که دولت قصد دارد که با 

شدت عمل بيشتری نسبت به سالهای گذشته، از برگزاری هر گونه مراسم 
سکوت . يادبود برای قربانيان جنايتهای سی و يک ساله گذشته، جلوگيری نمايد

سايت جرس و ديگر سايتهای وابسته و نزديک به جريان اصالح طلب و 
سکوت چهره های شناخته شده اصالح طلب در مقابل اين نوع از اقدامات بر 

عليه دگر انديشان و بستگان آنان، راه را برای اقدامات سرکوبگرانه جمهوری 
 . اسالمی هموارتر خواهد کرد

تاريخ مبارزه برای تمکين دولت جمهوری اسالمی به مبانی حقوق بشر را که 
دنبال کنيم، در خواهيم يافت که تالشهای بستگان زندانيان سياسی و کشته 

در . شدگان در سی و يک سال گذشته، برگی زرين از اين مبارزات است
زمانی که همه فعالين حقوق بشر، تحت فشارهای جمهوری اسالمی ترک وطن 

کرده و يا مجبور به سکوت شده بودند، اين بستگان زندانيان سياسی و کشته 
. شدگان بودند که برای بهبود شرايط زندانها و يا تحقق عدالت تالش می کردند

به خاطرات مادر رياحی، مادر لطفی، مادر ميالنی، مادر پنجه شاهی و 
بسياری از مادران ديگر نگاهی بياندازيد، تا بدانيد، که اين زنان چگونه رنج 

زندان و فشارهای گوناگون را تحمل می کردند، اما برای نجات جان فرزندان 
پای صحبت همسران زندانيان و کشته . خود و برقراری عدالت از پای ننشستند

شدگان بنشينيد تا بدانيد چگونه، به تنهائی بار يک زندگی را بر دوش کشيدند و 
در همان حالی که مردان بسياری در زير فشار زندگی کمر خم کرده بودند، 

باز پای در راه داشتند تا به اداره زندانها، دفاتر مسئولين حکومتی و مجلس و 
ديگر نهادها مراجعه کنند تا اعتراض خود به تبعيضهائی که بر عليه همسران 

آنان روا ميدارند اعتراض کنند و پس از اعدام همسرانشان، با برگزاری 
مراسم بزرگداشت و حضور در خاوران و ديگر گورستانها، به تالش خود 

به کودکان زندانيان و کشتگانمان بنگريد، که . برای تحقق عدالت ادامه داده اند
چگونه در آن فضای خوف انگيز رشد و نمو می کردند و امروز صدای 

اعتراض خود را بر عليه ظلمی که در حق پدران و مادرانشان روا داشته اند 
 آيا اين تالشها بخشی از جنبش حقوق بشر در ايران نيست؟ . بلند کرده اند

اگر تالشهای بستگان زندانيان سياسی و کشتگانمان برای کشف حقيقت و 
جستجوی آنان برای برقراری عدالت، بخشی از جنبش حقوق بشر نميباشد، از 

خود بايد سئوال کنيم که چه اقدام ديگری ميتواند با اين نام شناخته شود؟ و 
چگونه سکوت کسانی که خود را متعهد و ملتزم به اصول، معيارها و راه 

کارهای حقوق بشر اعالم می کنند، در برابر فشارهائی که بر بستگان قربانيان 
 وارد ميشود، توضيح داد؟ 

تابستان نزديک است و بيم آن ميرود که جمهوری اسالمی اقدامات شديدتری را 
آيا بستگان . بر عليه بستگان قربانيان نقض حقوق بشر در ايران انجام دهد

قربانيان نقض گسترده حقوق بشر در دهه شصت و پس از آن باز هم تنها 
 خواهند ماند؟ 
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 براي توسعه حقوق بشر، الزم است با هر 
 نوع تبعيضي مبارزه كرد 

 جعفر بهکيش
 

 :اخبار روز
گردانندگان جرس و . بيفايده بود. خبر را برای سايت جرس و روز ارسال کردم• 

در اين چند روزه با خود کلنجار رفته ام که . روز اين خبر را ناديده گرفتند
چگونه اين افراد که خود را مدافع حقوق بشر می دانند چشم بر حمله به منزل 
مادر لطفی که سبب بستری شدن ايشان در بيمارستان شده است، بسته اند؟ آيا 
آنان اين اقدام را نقض حقوق بشر نمی دانند؟ بستگان قربانيان از جمله مادران 

خاوران از سال شصت، با چنين سياستی از جانب جمهوری اسالمی روبرو بوده 
 ...اند 

چندی قبل در جمعی دوستانه از سايت های وابسته به اصالح طلبان انتقاد می 
کردم که در گزارش موارد نقض حقوق بشر در ايران، سياستی تبعيض اميز را 

دنبال می کنند و برای نمونه مسئله چشم بستن اين سايتها بر بازداشت و 
فشارهائی که از طرف جمهوری اسالمی بر دگر انديشان وارد می شود را ذکر 

يکی از دوستان پرسيد آيا فالن خبر را برای اين سايتها ارسال کرديد، در . کردم
پاسخ گفتم که وظيفه يک سايت حرفه ای اين است که خيرها را جستجو کرده و 

 . منتشر نمايد
خبر بر هم زدن بيست و دومين مراسم سالگرد اعدام انوشيروان لطفی که اينبار 

به دليل فشارهای وزارت اطالعات تنها با حضور بستگان نزديک خانم فروغ 
در منزل شخصی ايشان برگزار شده بود، در وب سايتها ) مادر لطفی(تاجبخش 
انتظار داشتم که سايتهای وابسته به اصالح طلبان از جمله جرس که . منتشر شد

های بين المللی مالزم آن  به اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق"خود را 
اين انتظارم بی . می داند، اين خبر را منتشر نمايند) جرس -درباره ما" (متعهد

به ياد صحبتهايم با آن دوست افتادم که می گفت به عوض انتقاد، . حاصل بود
با خود . بهتر آن بود که خبر را برای سايتهای اصالح طلبان ارسال می کردم

خبر را برای سايت جرس و روز ارسال . گفتم شايد حقيقتی در آن گفته باشد
 . گردانندگان جرس و روز اين خبر را ناديده گرفتند. بيفايده بود. کردم

در اين چند روزه با خود کلنجار رفته ام که چگونه اين افراد که خود را مدافع 
چشم بر حمله ) تنها به اين اعتبار که خود اين ادعا را دارند(حقوق بشر می دانند 

به منزل مادر لطفی که سبب بستری شدن ايشان در بيمارستان شده است، بسته 
 اند؟ آيا آنان اين اقدام را نقض حقوق بشر نمی دانند؟ 

که مادر لطفی از شناخته شده ترين (بستگان قربانيان از جمله مادران خاوران 
از سال شصت، با چنين سياستی از جانب جمهوری اسالمی روبرو ) آنان هستند
تعداد دفعاتی که بستگان اعدام شدگان را بازداشت کردند و يا از حضور . بوده اند

آنان بر مزار فرزندانشان ممانعت نمودند و يا مراسمهای سالگرد قربانيان را بر 
تنها الزم است پای درد دل يکی از مادران . هم زده اند، از شماره بيرون است

نشسته باشيد، تا بدانيد که اين سياست رسمی جمهوری اسالمی برای به فراموشی 
جمهوری اسالمی بهتر از هر کسی می داند که . سپرده شدن آن جنايتها می باشد

برای آنکه آن جنايتها از حافظه مردم کشورمان و جهان پاک شود، الزم است تا 
بايد رابطه آنان را با جامعه قطع نموده . بستگان قربانيان را وادار به سکوت نمايد

اما اين سياست، تنها به . تا داستان جنايتهای انجام شده، به گوش شهروندان نرسد
بستگان قربانيان دهه شصت مربوط نمی شود، همين سياست در مورد بستگان 

 . و يک سال گذشته دنبال شده است ٧٧قربانيان قتلهای سياسی پائيز 
زمانی که خبر بستری شدن مادر لطفی به دليل هجوم ماموران اطالعاتی به منزل 

ايشان را شنيدم و سپس سکوت رسانه های اصالح طلب را شاهد بودم، از خود 
به تساوی حقوقی کليه شهروندان در "پرسيدم آيا جرس و ديگر اصالح طلبان 

برابر قانون صرف نظر از دين، جنسيت، ديدگاه سياسی و نحوه زندگی 
دارند؟ اصالح طلبان از کدام حقوق ) جرس -درباره ما" (خصوصی آنها باور

بشر صحبت می کنند؟ همچنين، چرا برخی از شناخته شده ترين فعالين حقوق 
بشر، در مقابل تبعيضهای که از جانب اصالح طلبان بر عليه بسياری از قربانيان 

عقايد و "تنها به دليل (نقض گسترده حقوق بشر در ايران و بستگان آنان 
اعمال شده و ميشود، سکوت می کنند؟ مگر دفاع از ) قربانيان" وابستگی سياسی

 حقوق بشر، به يک معنی، جز مبارزه با تبعيضهای رايج در جامعه است؟ 
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 »چپ«است که بخواهد فقط کسانی را مخاطب پرسش هايش قرار دهد که به 
 »چپ«اما در اين ميان گناه مخاطبی که نه تنها به اين . گرايش داشته باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نقد احساس می کنم اين آزادی را به دست آورده ام و می توانم پرسش های شما 
 . را، آن گونه که خود می خواهم و نه آن گونه که شما خواسته ايد، پاسخ گويم

 
جنبشی است عليه آن چيزی . جنبش جاری جنبشی صرفا ضدديکتاتوری نيست -١

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و بی خويشتنی و اعتياد و فحشا و دزدی و قتل و فساد و تبعيض و خشونت و 
 جنگ و بی سوادی و بی فرهنگی و 

 درباره جنبش جاري 
 پاسخ به پرسش های نشريه آرش 

 محسن حکيمی
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پرسش چهارم نيز در . نفس همين جنبش ضدديکتاتوری به سود کارگران است
آيا می «جهت تاييد پاسخ های تلويحی فوق است، زيرا هنگامی که شما می پرسيد 

توان وزن طبقاتی کارگران و زحمتکشان را در متن همين جنبش تقويت کرد؟ 
در واقع داريد تلويحا می گوييد که  »آری يا نه؟ چرا، چگونه و با چه شرايطی؟

اين جنبش از طبقه کارگر و زحمتکش تشکيل نشده است يا، دست کم، طبقه 
و خود همين نوع نگاه به طبقه کارگر . کارگر در اين جنبش وزن چندانی ندارد

را نيز در  »چه نيروهايی کارگر هستند؟«پاسخ بخش اول اين پرسش يعنی 
چرا که وقتی شما به طور سلبی تاييد می کنيد که اين جنبش، کارگری . بردارد

نيست يا طبقه کارگر در آن وزن چندانی ندارد، در واقع داريد به طور اثباتی 
هنگامی که از يک سو به اکثريت افراد تشکيل دهنده . کارگر را تعريف می کنيد

جنبش جاری نگاه می کنيم و، از سوی ديگر، می بينيم که سئوال کننده به طور 
تلويحی اين افراد را کارگر نمی داند، ناگزير به اين نتيجه می رسيم که البد از 

نظر سئوال کننده کارگر صرفا کسی است که داس يا چکش در دست دارد و 
و اين نظر درباره کارگر نيز همان نظری است که . دست او نيز پينه بسته است

رايج بوده و حتی هم اکنون  »چپ«سال ها در احزاب و سازمان ها و گروه های 
گرايش سئوال . از همين زاويه به کارگر نگاه می کند »چپ«نيز بخشی از اين 

چرا نقش چپ در «: خود را در پرسش پنجم نيز نشان می دهد  »چپ«کننده به 
حاشيه ای بوده است؟ چگونه می توان وزن و ) دست کم تا کنون(جنبش کنونی 

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

نکته . کند و از پاسخ دهنده می خواهد برای رفع اين مشکل راه حل ارائه دهد
چه  -نهفته در اين پرسش آن است که طوری طراحی شده که پاسخ دهنده را

در نگرانی و نارضايتی پرسشگر در مورد حاشيه ای  -بخواهد و چه نخواهد 
چرا بايد چنين باشد؟ چرا من پاسخ دهنده به اين . سهيم می کند »چپ«بودن 

سئوال لزوما بايد در اين نگرانی پرسش کننده سهيم باشم؟ تنها پاسخی که 
 »چپ«پرسشگر می تواند به اين سئوال من بدهد اين است که او گرايش به 

 البته اين حق پرسشگر . مخاطبان خود از جمله من را پيش فرض گرفته است
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گاز و مخابرات و ديگر سازمان ها و وزارتخانه های دولتی، شرکت ها و آژانس 
های حمل و نقل اعم از مسافری و باری، سازمان های شهرداری و شرکت های 

نظافتی، انبوه عظيم فروشگاه های بزرگ و کوچک و به طور کلی در بخش 
و . نيروی کارشان را برای امرار معاش می فروشند، کارگر هستند »خدمات«

که  -اتفاقا در اکثر جوامع سرمايه داری جمعيت اين بخش از طبقه کارگر
!) ؟(»طبقه متوسط«در ايران می کوشند تحت عنوان  »جنبش سبز«طرفداران 

حال اگر . از جمعيت کارگران مولد بيشتر است -آن را به سود خود مصادره کنند
به اين تصوير از طبقه کارگر، يعنی به ميليو ن ها کارگر شاغل در بخش های 
صنعت و ساختمان و کشاورزی و خدمات، ميليون ها بيکار، ميليون ها دست 
فروش سر چهار راه ها و کنار خيابان ها و ميليون ها زن خانه دار را اضافه 

کنيم، خواهيم ديد که اوال طبقه کارگر چه جمعيت عظيمی را تشکيل می دهد و، 
ثانيا، اين جمعيت عظيم، به ويژه در جهنمی چون ايران که بی حقوقی مطلق در 

آن بيداد می کند، چه پتانسيل عظيمی از اعتراض به سرمايه داری را در خود 
خرداد امسال و تداوم  ٢٣شروع انفجارگونه اين اعتراض در . نهفته دارد

رشديابنده و راديکال آن را تنها با ضديت بنيادين کارگران معترض به نظام 
سرمايه داری می توان توضيح داد، نه با عامل نه چندان مهمی چون دزديده شدن 

بسياری از معترضان خيابانی اساسا در ( رای شرکت کنندگان در انتخابات 
مسئله تقلب در انتخابات صرفا محمل و منفذی ). انتخابات شرکت نکرده بودند

برای بالفعل شدن اين پتانسيل عظيم اعتراض به سرمايه داری و دولت استبدادی 
درمورد مشاهدات و مستندات عينی نيز فکر می کنم اشاره به . نگهبان آن بود

در همان ماه های نخست شکل گيری جنبش و شروع . موارد زير کفايت می کند
نفره از اسامی و مشخصات دستگيرشدگان منتشر  ٨٠٠دستگيری ها، فهرستی 

شد که اکثريت مطلق آن ها را ديپلم ها و فوق ديپلم ها و ليسانس ها و حتی فوق 
با فرض تعريفی که در باال از کارگر به دست . ليسانس های بيکار تشکيل می داد

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

بی هيچ ترديدی، بخش . حضور گسترده و فعاالنه دانشجويان در اين جنبش شد
جزء فروشندگان  -اگر اساسا آينده ای داشته باشند  -عمده اين دانشجويان در آينده 

نيروی کار خواهند بود و چه بسا همين االن و به عنوان دانشجو نيز برای امرار 
و . هستند -الاقل به صورت پاره وقت  -معاش مجبور به فروش نيروی کار خود

سرانجام اين که نمی توان از مشاهدات و مستندات عينی مربوط به طبقه کارگر 
ايران سخن گفت اما به يک تغيير کيفی مهم در بافت اين طبقه در ده بيست سال 

واقعيت اين است که به علت هجوم و اعمال فشار بيش از پيش . اخير اشاره نکرد
سرمايه به اکثريت ساکنان جامعه بخش هايی از شهرنشينان تحصيل کرده که 

زمانی وضع نسبتا مرفهی داشتند و جزء اقشار ميانی جامعه به حساب می آمدند 
اکنون به درون طبقه مزدبگير رانده شده اند و بخشی از اين طبقه را تشکيل می 

اکنون ديگر به جای کارگرانی با دستان پينه بسته و چهره های آفتاب . دهند
با اتوبوس از روستاهای ) صاحب ايران ناسيونال(سوخته که زمانی مثال خيامی 

دور و نزديک می آورد و يک پايشان در روستا و پای ديگرشان در شهر بود، 
کارگرانی تحصيل کرده و جوان و دارای خاستگاه کامال شهری نشسته اند که در 
حالی که دارند شاسی خودروها را نقطه جوش می زنند هدفون موبايل هايشان را 

بی . به سر بسته اند و دارند آواز مايکل جکسون و جنيفر لوپز گوش می دهند
و نيز حتی . شک، اينان نسبت به کل جمعيت طبقه کارگر ايران در اقليت هستند

همين ها، که به هرحال در قياس با ساير بخش های طبقه کارگر پيشرو محسوب 
می شوند، اغلب به منافع طبقاتی خويش آگاهی ندارند و تحت تاثير القائات 

اما به هيچ وجه نمی توان منکر تفاوت . سرمايه داری اصالح طلبانه قراردارند
آن ها با کارگران بيسواد يا کم سواد روستايی از نظر قابليت های کسب آگاهی 

طبقاتی و نيز تحرک سياسی در مورد مسائل سياسی جامعه از جمله جنبش 
بخش عمده کارگرانی که در روزهای تظاهرات خيابانی . اعتراضی جاری شد

پس از اتمام کار روزانه به صورت فردی خود را به خيابان های مرکزی تهران 
 . می رسانند تا در تظاهرات شرکت کنند از اين دست کارگران هستند

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

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

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

 توانست با موفقيت آن ۵٧ضدديکتاتوری، همان کاری است که رهبری انقالب 

زن ستيزی و مردساالری و خرافه پرستی گرفته تا بی حقوقی ها و گرفت و 
گيرهای سياسی و سرکوب و کشتار و خفقان و زندان و استبداد دينی و شالق و 

شکنجه و تجاوز جنسی و سنگسار و قصاص و قطع دست و پا و درآوردن 
چشم و اعدام با جرثقال همه و همه يا مستقيما از رابطه خريد و فروش نيروی 

کار سرچشمه می گيرند و يا به تبع اين رابطه و ويژگی های آن در جامعه 
جنبش کنونی جنبشی است . ايران وجود دارند و به بقای خود ادامه می دهند

عليه تمام اين مصائب و سيه روزی ها، که اکنون ديگر کارد را به استخوان 
اما چرا اين جنبش عليه تمام اين مصائب . اکثريت افراد جامعه رسانده است
مرگ بر "و حتی نه " (مرگ بر ديکتاتور"فرياد نمی کشد و حداکثر شعار 

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

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

تمام ثروت جامعه را . هايش همه چيز به صورت وارونه منعکس می شود
کارگران توليد می کنند، اما در نظام سرمايه داری اين مسئله به گونه ای نشان 
. داده می شود که گويا اگر سرمايه دار نباشد کارگران از گرسنگی می ميرند

رابطه خريد و فروش نيروی کار است که کمر کارگران را شکسته و تسمه از 
گرده آنان کشيده است، اما اصالح طلبان نظام سرمايه داری از هزار طريق 
در کله کارگران فرو می کنند که گويا علت فقر و فالکت و استبداد و خفقان، 

بنابراين، اين خود نظام سرمايه داری و عمله . صرفا ديکتاتوری ولی فقيه است
و اکره آن است که جنبش ضدسرمايه داری جاری را جنبشی صرفا 

همان گونه که مذهب، مخلوق ذهن انسان ها را . ضدديکتاتوری نشان می دهد
خالق آن ها می نماياند، در نظام سرمايه داری ايران نيز اعتراض به کل 

رابطه . موجوديت اين نظام اعتراض به صرف واليت فقيه نمايانده می شود
. ضديت با سرمايه داری و ضديت با ديکتاتوری مثل رابطه ذات و نمود است
همان طور که آنچه نمود می يابد نه تنها تمام ذات نيست بلکه گاه حتی نقيض 
آن است، ضديت با ديکتاتوری نيز نه فقط حاوی تمام ضديت با سرمايه داری 

بديهی است . نيست بلکه می تواند به نقيض ضديت با سرمايه داری تبديل شود
سر می دهد منظورش مرگ  »مرگ بر ديکتاتور«که وقتی يک کارگر شعار 

ديکتاتوری سرمايه و مرگ آن رابطه اجتماعی است که او را به روز سياه 
در واقع دارد  »مرگ بر ديکتاتوری«به بيان ديگر، او با گفتن . نشانده است

اما در مورد سرمايه دار يا نماينده سرمايه . »مرگ بر سرمايه داری«می گويد 
اصالح . سر می دهد اصال چنين نيست »مرگ بر ديکتاتوری«داری که شعار 

را نه برای نابودی سرمايه داری بلکه،  »مرگ بر ديکتاتور«طلبان شعار 
اينجاست که ضديت با . کامال برعکس، برای حفظ سرمايه داری سر می دهند

ديکتاتوری به پرده ساتری برای پوشاندن ضديت کارگران با سرمايه داری 
وظيفه يک فعال جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر اين است . تبديل می شود

که اين پرده ساتر را کنار بزند و ذات ضدسرمايه داری جنبش کنونی را از 
. پس نمود ضدديکتاتوری آن بيرون بکشد و در مقابل چشمان کارگران بگيرد

همان گونه که مارکس می گويد، اگر . در واقع، وظيفه آگاهی يا علم همين است
. ذات و نمود کامال برهم منطبق بودند، علم به امری بيهوده تبديل می شد

بنابراين، اگر بخواهم اين قسمت را خالصه کنم بايد بگويم جنبش اعتراضی 
کنونی جنبشی است ضدسرمايه داری که ضديت با ديکتاتوری فقط يک بعد از 

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

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

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

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

به لحاظ نظری، نمی توان جامعه ايران را . و هم با مشاهدات عينی نشان داد
سرمايه داری دانست اما اکثريت جمعيت آن را ابواب جمعی طبقه کارگر به 

نفس همين که می پذيريم جامعه ايران، سرمايه داری است به . شمار نياورد
معنی پذيرش اين نکته است که اکثريت جمعيت اين جامعه را فروشندگان 

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

کارگر . ديدگاهی را که کارگر را در کارگر مولد خالصه می کند نقد کرده باشم
صرفا کسی نيست که با فروش نيروی کارش به طور مستقيم برای کارفرمای 

. کارخانه دار يا مزرعه دار يا بسازوبفروش ارزش اضافی توليد می کند
 کسانی نيز که در بيمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها، سازمان های آب وبرق و 
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برابری در (جنبش آگاهانه ضدسرمايه داری و خواستار دموکراسی اجتماعی  
کارگران می توانند اين کار . تبديل کرد) عرصه نان، نه فقط در پيشگاه قانون

را بکنند، به شرط آن که حضور پراکنده و انفرادی خود در اين جنبش را به 
حضوری اوال متشکل و صدالبته شورايی و ثانيا با پرچم مطالبات پايه ای 

منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر «رجوع کنيد به (ضدسرمايه داری 
) که توسط کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری ارائه شده است »ايران

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

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

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

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

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

از کمونيسم روسی سرچشمه گرفت  »چپ«اين . ضدسرمايه داری نبوده است
نيز چيزی نبود جز سرمايه داری دولتی ) بلشويسم يا لنينيسم(و کمونيسم روسی 

ايران از  »چپ«بنابراين، افق و هدف نهايی مبارزه . در پوشش سوسياليسم
و اين نيز چيزی جز اصالح سرمايه . همان آغاز سرمايه داری دولتی بود

تا آنجا که به مبارزه ضدسرمايه داری طبقه کارگر . داری ايران نبود و نيست
مربوط می شود، فرقی نمی کرد و نمی کند که اين اصالح طلبی از طريق 

آن گونه که حزب توده (خزيدن به قدرت و به شيوه مسالمت آميز انجام گيرد 
يا به ضرب مبارزه مسلحانه چريکی و از طريق سرنگونی ) انجام می داد

در هر ). آن گونه که چريک های فدايی خلق عمل می کردند(رژيم سياسی 
متحقق شود نه برچيدن بساط سرمايه و  »چپ«حال، آنچه قرار بود توسط اين 

الغای کارمزدی بلکه سرمايه داری دولتی بود که لباس سوسياليسم بر آن 
در اينجا وارد اين بحث فرعی نمی شوم که بخشی از اين . پوشانده شده بود

که به اردوگاه به اصطالح سوسياليسم وابسته بود از موضع رعايت  »چپ«
منافع اين اردوگاه برای سرمايه داری دولتی مطلوب خود بيشتر جنبه 

جمهوری دموکراتيک «قائل بود و بخش ديگر آن با مطالبه  »ضدامپرياليستی«
و سرنگونی طلبی ضدرژيمی را نيز به  »راديکاليسم«رنگ و لعاب  »خلق

در هر حال، هدف نهايی اين . خود اضافه می کرد »ضدامپرياليستی«مبارزه 
در سال های . استقرار سرمايه داری دولتی در پوشش سوسياليسم بود »چپ«

توسط بخشی از درون آن نقد شد، اما نه از موضع  »چپ«، اين ۵٧انقالب 
اين بخش از . بودن آن »خلقی«ضدسرمايه داری بلکه از موضع مخالفت با 

به جای خلق، طبقه کارگر را نشاند اما نه برای برانداختن نظام سرمايه  »چپ«
بعدها نيز پس از . داری بلکه برای استقرار همان سرمايه داری دولتی

فروپاشی سرمايه داری دولتی در شوروی نقد الکن و ناتمام خود از اين 
سرمايه داری دولتی را به دوران پس از لنين محدود کرد و به اين ترتيب نشان 

به عنوان هدف نهايی طبقه  »لغو کار مزدی«به رغم بيان  -داد که خود نيز
کماکان دارد برای همان سرمايه داری دولتی نوع لنينی مبارزه می  -کارگر 

نيز، که البته از بخش عتيق آن  »چپ«انشعاب های بعدی اين بخش از . کند
پيشرفته تر بود و هست، هيچ کدام به فراسوی سرمايه داری دولتی نرفتند و در 

همين ويژگی رفرميستی . همان چهارچوب درجا زدند و همچنان می زنند
اين حکم در . است که آن را به جريانی حاشيه ای تبديل کرده است »چپ«

صادق است، در  »چپ«مورد هر دو بخش اصالح طلب و سرنگونی طلب 
مورد بخش اصالح طلب، که اکنون ديگر خود را يا سوسيال دموکرات می 

نامد يا ليبرال، به علت گره زدن سرنوشت اش با جريان اصالح طلبان 
حکومتی که هم از سوی جناح اصلی و قدرتمند جمهوری اسالمی سرکوب می 

شود و هم مردم معترض از آن عبور کرده اند و بازهم خواهند کرد، و در 
مورد بخش سرنگونی طلب هم به علت سرکوب شدن، هم به دليل عدم اقبال از 

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

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

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

 
 
 

را انجام دهد و صدالبته تالش ضدکارگری و يکسره سرمايه دارانه حزب توده با 
اش نقش مهمی در اين پيروزی طبقه سرمايه  »جبهه واحد ضدديکتاتوری«شعار 

مرگ «روحانيت به رهبری خمينی البته شعار . دار و شکست طبقه کارگر داشت
اما همين که آن را به ناگزير . را زير فشار از پايين جنبش پذيرفت »بر شاه

پذيرفت، بسيار هوشمندانه و مدبرانه آن را به شعاری برای از ميان به در کردن 
مبارزه ضدسرمايه داری طبقه کارگر و بدين سان حفظ نظام سرمايه داری از 

از سوی ديگر، طبقه کارگر نيز، که به طور . گزند اين مبارزه تبديل کرد
خودانگيخته با نظام سرمايه داری سلطنتی مبارزه می کرد، تحت القائات خود 

با کوبيدن  »چپ«همين نظام و نيز روحانيت و احزاب و گروه ها و سازمان های 
بر طبل مبارزه صرفا ضدديکتاتوری به سينه زن و سياهی لشکر جناح روحانی 

هم اين جناح از طبقه سرمايه دار و هم طبقه . و بازاری طبقه سرمايه دار بدل شد
سر می دادند، اولی کامال آگاهانه و برای  »مرگ برشاه«کارگر هر دو شعار 

حفظ نظام سرمايه داری و دومی يکسره نا آگاهانه و سرشار از اين توهم 
ويرانگر و تاسف بار که گويا دارد برای برچيدن نظام سرمايه داری مبارزه می 

در راستای همين تقليل جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر به جنبشی . کند
صرفا ضدديکتاتوری، يکی از القائات اپوزيسيون بورژوايی، از جمله 

، که به درون کارگران برده می شد دموکراتيزه کردن نظام »چپ«اپوزيسيون 
گفته می شد که سرمايه داری دموکراتيک به سود کارگران . سرمايه داری بود

است، زيرا توان مادی و فکری کارگران را تقويت می کند و همين امر نيروی 
اگرچه حتی در آن . کارگران را برای مبارزه با سرمايه داری افزايش می دهد

زمان نيز برای کارگران آگاه روشن بود که اين فريب است، اما تجربه انقالب 
با قاطعيت بی چون و چرا بر اين توهم ضدکارگری خط بطالن کشيد و يک  ۵٧

بار ديگر نشان داد که طبقه کارگری که فاقد افق مبارزه خودآگاهانه با سرمايه 
داری باشد و به زير پرچم اين يا آن بخش از طبقه سرمايه دار برود نه فقط از 
توان مادی و فکری الزم برای مبارزه با سرمايه داری برخوردار نخواهد شد 

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

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

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

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

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

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

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

خواست ها و «شروع مبارزه با . بسيار فراتر می رود) آنان شروع شود
کارگران هنوز به معنی مبارزه ضدسرمايه داری طبقه کارگر نيست،  »رهبری

هيچ نشانی از آن وجود  »آرش«مضمونی که متاسفانه در سراسر پرسش های 
 . ندارد

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

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

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

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

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

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

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

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

 جنبش جاری بايد آن را به يک 
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 20شما فکر می کنيد ديه بچه من چقدر است : پدر احمد بهشان گفت. ديه بگيريد
ميليون؟ دنيا را بدهيد هم ارزش بچه مرا ندارد و ما فقط قاتل را می  30ميليون؟ 
به همين راحتی بچه های ما را کشتند و بعد هم انگ اراذل و اوباش زدند . خواهيم

بچه من ساعت ها در صف طوالنی ايستاد تا . و گفتند که خس و خاشاک هستند
رای دهد؛ آمدند اين صف ها را در تلويزيون نشان دادند و و آقای خامنه ای هم 

يعنی تا آن موقع بچه های ما و خود ما خوب بوديم و بعد . تشکر کرد از مردم
چرا نزنيم؟ ما . شديم خس و خاشاک؟ قاضی مدام فشار ما آورد که حرف نزنيد

 ...فقط قاتل بچه مان را می خواهيم و
  

ممکن است از آن . خانم نعيم آبادی، فرزند شما در آغوش برادرش جان باخت
 لحظات بگوييد؟ دقيقا چه اتفاقی افتاد؟

دقيقا يک متری . احمد به اتفاق پسر بزرگم برای حضور در راهپيمايی رفته بودند
هم بودند که يکباره تيراندازی شروع می شود و احمد تير ميخورد و ده دقيقه هم 

ما می دانستيم برای راهپيمايی . طول نمی کشد که در آغوش برادرش جان ميدهد
رفته اند؛ وقتی دير شد و نيامدند، زنگ زديم روی موبايل های هر دو اما هيچ 

دو ساعت پشت سر هم زنگ می زديم، تا اينکه پسر بزرگم جواب . جوابی نبود
من از دلشوره . داد و گفت نمی توانستم جواب بدهم و نمی دانستم چه بايد بگويم

پرسيدم چيزی شده؟ احمد را گرفتند؟ يکباره فرياد کشيد و با داد و فغان . مردم
 ...جواب داد که احمد را کشتند بياييد بيمارستان رسول اکرم و

  
 احمد از کدام ناحيه تير خورده بود و چگونه پيکر او را تحويل گرفتيد؟

قلب، دست، پا و ريه و شش احمد گلوله خورده بود؛ . تير خورده بود 4احمد 
يعنی رفتيم بيمارستان و گفتند . تقريبا می توان گفت پيکر او را به زور گرفتيم

پدر احمد عصبانی و . شهيد ديگر وزارت اطالعات برده است 8پيکر احمد را با 
به هم ريخته بود فرياد کشيد که بچه من اينجا بود و شما مسئول هستيد که جواب 

حق داريد اما کاری از دست ما بر نمی آيد و نمی توانيم به وزارت : دادند
بعد هم جنازه گم شد؛ يعنی پيکر بچه ام هر . اطالعات بگوييم جنازه را نمی دهيم

همسرم بازنشسته وزارت کشور بود، پی گيری کرد، همه جا . دری می زديم نبود
تا اينکه يک . کسی نمی داند آن روزها چی به ما گذشت. رفت اما خبری نبود

هفته بعد زنگ زدند که تعدادی جنازه را به پزشکی قانونی کهريزک آورده اند و 
رفتيم و از عکس احمد او را شناسايی کرديم و روز بعد تحويل گرفته و به . بياييد

در خواب . خاک سپرديم و همان شب احمد به خواب يکی از دوستانش امد
دوستش به او گفته بود که فردا می رويم بهشت زهرا تو هم می آيی؟ احمد جواب 

داده بود که نه يک هفته است اينقدر خسته هستم و اصال نخوابيده ام که تازه 
يعنی بچه من آن يک هفته، روحش در عذاب بوده و . امشب ميخواهم بخوابم

 . آرامش نداشته و وقتی به خاک سپرديم آرامش گرفت
  

 وقتی پيکر فرزندتان را تحويل گرفتيد درچه وضعيتی بود؟
وقتی وارد سردخانه شديم زمين پر از خون بود يک گوشه هم کلی لباس خونی و 

احمد را ديدم که لباس هايش . پاره روی هم ريخته بودند وضعيت وحشتناکی بود
را درآورده بودند لخت بود و انگار که خواب بود بدنش روی دست و پا و سينه 

 . جای بخيه بود در اصل همه جای او را دوخته بودند
  

 لباس ها و سايل شخصی فرزندتان را تحويل دادند؟
نه فقط يک کفشی به ما دادند که کفش پسر من نبود و معلوم نيست کفش کدام يک 

در سردخانه هم اينقدر حالمان بد بود و اينقدر صحنه ها فجيع بود . از شهدا بود
که حواسمان نبود آن لباس های خونی و پاره را که روی هم ريخته بودند ببينيم 

بعد که مراجعه کرديم گفتند همه را از بين . که شايد لباس بچه ما هم بين آنها باشد
هيچی ندادند گوشی موبايل، کيف پولش، لباسهايش، من اينها را برای . برده اند

يادگاری از بچه ام ميخواستم اينها همه، آخرين بوی بچه مرا می داد که آن را نيز 
 .دريغمان کردند

. پاسخ اين پرسش را نيز فکر می کنم در خالل پاسخ های باال داده باشم -۶
اتفاقا . آن را رهبری نکرد »چپ«انقالب بهمن به اين دليل شکست نخورد که 

به . را خورد »چپ«به اين دليل شکست خورد که طبقه کارگر فريب . برعکس
اين دليل شکست خورد که طبقه کارگر زير علم يک بخش از طبقه سرمايه دار 

به اين دليل شکست خورد که طبقه کارگر با هويت . عليه بخش ديگر آن سينه زد
طبقاتی اش، با مطالبات ضدسرمايه داری اش، با شوراهای انقالبی اش و با افق 

مثال در ( الغای کارمزدی اش وارد مبارزه نشد، و آنجا هم که اين کار را کرد 
جريان تصرف انقالبی خانه ها و هتل های سرمايه داران فراری در شهر تهران 

عالوه بر آن که توسط دولت تازه به قدرت ) برای سکونت در همان اوايل انقالب
رسيده جمهوری اسالمی سرکوب شد و به ضرب اسلحه از اين خانه ها و هتل ها 
بيرون انداخته شد، با هو و جنجال و مخالفت همين احزاب و سازمان ها و گروه 

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

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

 .شکست نينجامد، همين است
 

 :مادر احمد نعيم آبادی در گفتگو با روز
 بچه ها را كشتند و گفتند خس و خاشاك اند

 
 
 

 روزآنالين
مادر احمد نعيم آبادی، اولين شهيد جنبش سبز در مصاحبه با روز اعالم کرد تا 
معرفی و محاکمه قاتالن و آمران شهادت فرزندش از پای نمی نشيند و عليرغم 

 25احمد نعيم آبادی، .همه فشارها و تهديدها، شکايت خود را پی گيری ميکند
 .گلوله به او و در آغوش برادرش جان باخت 4خرداد در اثر اصابت 

به همين راحتی بچه های ما را کشتند و بعد : خانم نعيم آبادی به روز می گويد 
بچه من ساعت ها . هم انگ اراذل و اوباش زدند و گفتند که خس و خاشاک هستند

در صف طوالنی ايستاد تا رای دهد؛ آمدند اين صف ها را در تلويزيون نشان 
يعنی تا آن موقع بچه های ما و . دادند و و آقای خامنه ای هم تشکر کرد از مردم

خود ما خوب بوديم و بعد شديم خس و خاشاک؟ قاضی مدام فشار ما آورد که 
 ...چرا نزنيم؟ ما فقط قاتل بچه مان را می خواهيم و. حرف نزنيد

ماموران  خرداد سال گذشته،  25در جريان راهپيمايی ميليونی مردم در روز 
نظامی مستقيما به سوی مردم در لبه ضلع شمالی ميدان آزادی تيراندازی کردند 

که به گفته شاهدان عينی، اولين کسی که ناباورانه مورد اصابت اين گلوله ها 
 .قرار گرفت احمد نعيم آبادی بود

خانواده اين شهيد طی يکسال گذشته به شدت تحت فشار قرار گرفتند تا از هر 
شکايت اين . گونه اطالع رسانی درباره فرزند از دست رفته خود خودداری کنند

 .خانواده نيز برای شناسايی قاتالن فرزندشان تاکنون به نتيجه ای نرسيده است
 .گفتگوی روز با فريده نعيم آبادی، مادر احمد نعيم آبادی را در ذيل بخوانيد

  
خانم نعيم آبادی شما شکايت کرده ايد و خواهان معرفی و محاکمه قاتالن 

 پرونده شکايت تان اکنون در چه مرحله ای است؟. فرزندتان شده ايد
مدام می رفتيم دادسرای . ما بالفاصله شکايت کرديم اما هيچ جوابی نمی دهند

ماه بعد گفتند بايد برويد دادسرای نظامی  7جنايی و پی گيری می کرديم تا اينکه 
گفتيم چرا روز اول نگفتيد و . و شکايت کنيد و اين پرونده اينجا رسيدگی نمی شود

رفتيم دادسرای نظامی و . ماه سر دواندن ما، اين را می گوييد 7تازه بعد از 
شکايت کرديم اما باز جوابی نمی دادندو هی می گفتند به نفع تان است جايی 

داد کشيدم که اگر بچه . حرفی نزنيد و وضعيت خودتان را خراب تر از اين نکنيد
خودتان را می کشتند هيچی نمی گفتيد؟ چرا حرف نزنم؟ بعد گفتند بياييد ديه 

 . گفتيم ديه نمی خواهيم قاتل بچه مان را معرفی کنيد. بگيريد
 قضيه احضار هفته گذشته چی بود؟

هفته گذشته گفتند که احمد با تفنگ شکاری کشته شده است و ربطی به نيروهای 
بازی می دهند ما را و خودشان ميدانند چه کسی بچه های ما را . نظامی ندارد

فقط مدام می گويند جايی حرف نزنيد و اگر . کشته و چه کسی دستور داده است
 هفته پيش باز گفتند ... حرف بزنيد به ضررتان است؛ دارند فيلم بازی می کنند و
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برادرت چی؟ کسی هست حالی از ما بپرسد؟ آقای ميرحسين موسوی هم حتی 
يک سراغی از ما نگرفته در حاليکه من به عنوان يک مادر از او توقع 

جوان تر ها می آيند و می پرسند چرا انقالب کرديد که چينين شود؟ می   .داشتم
گوييم وقتی انقالب کرديم کسی نميدانست و هر گز تصور هم نمی کرديم که اين 

باز نگاه ميکنم به اين همه زندانی و ميگويم . اتفاقات بيفتد و اين جنايت ها شود
خدا به داد مادران آنها برسد؛ بچه من که رفت اين مادران چی می کشند؟ کی به 

 .داد آنها می رسد

شما برای تشييع پيکر احمد و مراسم ختم هم دچار مشکالتی بوديد؛ درست 
 است؟

تا قبل از تحويل پيکر پسرم، ماموری در محل گذاشته بودند که رفت و آمد های 
هر کسی ميخواست به منزل ما بيايد جلوی او را می . خانه ما را زير نظر داشت

تحمل کرديم تا پيکر احمد را ... گرفت و سئوال پيچ ميکرد که چکار داری و
اجازه ندادند تشييع . در پرونده نوشته بودند که حق تشييع جنازه نداريم. بگيريم

روز بعد در مسجد . بکنيم و فقط در بهشت زهرا در مسيری کوتاه تشييع کرديم
مراسم ختم گرفتيم آمدند يک برگه دستمان دادند که نوشته بود فقط بايد فاتحه 
. بخوانيد و هر نوع صحبتی ممنوع است و درباره احمد هم هيچ حرفی نزنيد

مربوط به احمد را که اکثرا از جنس   همان روز آمدند تمام پالکاردهای تسليت و
پدر احمد . بنر بود و به راحتی پاره نمی شد با تيغ موکت بری پاره کردند و رفتند

احمد همين طور  40گفت هيچ کدام را باز نکنيد بگذاريد همين طور بماند و تا 
در سنگ قبر . اين پالکاردها و پارچه ها به صورت پاره در محل آويزان بود

احمد نوشته بوديم شهيد که از بهشت زهرا زنگ زدند و گفتند ما شهيد را پاک 
 ...کرديم و جاش نوشتيم فوت و

  
خانم نعيم آبادی، ميخواهم از فرزند بزرگ شما که شاهد شهادت برادرش بوده 

 او اکنون از نظر روحی در چه شرايطی است؟.بپرسم
آدمی آرام و   او قبال. افسردگی حاد گرفته است. پسرم بزرگم که داغان شده است

دانشجوی حقوق بود بعد از اين . خونسرد بود اما اکنون به شدت عصبی است
تصور کنيد برادر . دانشگاه را رها کرد. قضايا نتوانست ادامه تحصيل بدهد

پسرم . گلوله خورده و در آغوش او جان داده است 4کوچکترش جلوی چشمان او 
حتی در سفرهايی که به خارج از کشور داشت نيز نمازش قطع نمی شد اما 

کامال به . ميگويد نه نماز ميخوانم و نه آدم می کشم. اکنون ديگر نمازهم نميخواند
واقعا . هم ريخته است؛ احمدم که رفت اين يکی هم با اين روحيه و وضعيت

مدام گريه ميکند و می گويد خدايا چرا مرا نبردی . زندگی برای ما نمانده است
تير خورد کاری ميکردی دو تا از اين تيرها به من ميخورد چی می شد  4احمد 

سالشه دانشجوی صنايع غذايی است اما نگران او هستم که او  21دخترم هم ... و
. مدام می نشيند پای اينترنت و زار زار گريه ميکند. نيز دانشگاه را رها کند

. وضعيت روحی وحشتناکی داريم. تازگی ها از گوشه چشمانش چرک می آيد
 .همه اما تنها به اين اميد زنده ايم که محاکمه قاتل فرزندم را را ببينيم

  
 احمد چند سال داشت؟ آيا در همه اعتراضات حضور داشت؟

بله نه تنها احمد بلکه اکثر اعضای خانواده و فاميل در اعتراضات حضور 
ما سبز بوديم و دنبال حق و رای خودمان و اعتراض داشتيم و هرگز . داشتند

سال داشت و دانشجوی  22احمد . تصور نمی کرديم چنين برخوردی بکنند
. روز رای گيری همه با هم رفته بوديم. او انيميشن می خواند. فيلمسازی بود

صف خيلی طوالنی بود و توی سايه ايستاديم اما احمد زير آفتاب و کنار مردم 
به او گفتيم بيا توی سايه اما گفت اين رای مهم است؛ امروز برای تغيير . بود

شب قبل از شهادت احمد با هم رفته . بزرگی آمده ايم و حتی آفتاب نيز لذت دارد
احمد جواب داد . يک خانمی گفت توی خيابان نرويد می زنند و می کشند. بوديم

. فردای آن احمد کشته شد. بايد اينقدر خون ريخته شود تا اين مملکت اصالح شود
او در راه هدفش . او راضی بود که خونش را برای کشورش و مردمش بدهد

باور کنيد نه تنها   .و ما هم هيچ وقت نمی گفتيم در اعتراضات شرکت نکند  رفت
احمد من، بقيه بچه هايی هم که شهيد شدند همه راضی بودند خونشان را برای 

مادر يکی از شهدای روز عاشورا می گفت . آزادی اين مردم و اين کشور بدهند
اين بچه ها همه سالم، پاک و نخبه .پسر من غسل شهادت کرد و بيرون رفت

احمد من حتی وقتی ديپلم گرفت، پدرش گفت سربازی نرو اول برو . بودند
دانشگاه اما احمد گفت نه آدم بدون کارت پايان خدمت هويت ندارد و بايد بروم تا 

 . اول رفت سربازی و بعد که برگشت رفت دانشگاه. دينم را به مملکتم ادا کنم
  

خانم نعيم آبادی با توجه به اينکه به شکايت شما رسيدگی نمی شود چگونه اين 
 قضيه را پی گيری خواهيد کرد؟

من تا روزی که قاتل بچه ام و کسی که دستور داد بچه های ما را بکشند را 
موقع تحويل سال گفتم خدايا تقاص خون . معرفی و محاکمه نکنند آرام نمی گيرم

خرداد  25. خدا صبرش زياد است و ما هم صبر ميکنيم. اين بچه ها را بگير
حتی . هيچ کسی درد ما را نمی فهمد. نزديک است و سالگرد بچه ام نزديک است

خيلی مظلومانه . حق تشييع جنازه نداشتيم. اعالميه های بچه هايمان را پاره کردند
می روم جلوی عکس احمد می ايستم . من واقعا دل شکسته ام. رفتند بچه های ما

و می گويم احمد جان راحت شدی راه درست را رفتی اما ما چه کنيم پسر؟ همه 
 می گويند خوشا به حالت احمد که شهيد شدی اما من چی؟ پدرت چی؟ خواهر و 

براي اعزام  »غزه را آزاد كنيد«آمادگي جنبش 
 هاي ديگر به منطقه كشتي

های دريای مديترانه  يک روز پس از برخورد دريايی در آب
در نزديکی ساحل غزه ميان تکاوران دريايی ارتش اسرائيل 

رسانی به  های يک کاروان دريايی کمک با سرنشينان کشتی
های  اعالم کرد که کشتی »غزه را آزاد کنيد«غزه، جنبش 

 .کند ديگری را در روزهای آينده به سوی منطقه اعزام می
به گزارش راديو فردا، خانم گرتا برلين، از سران جنبش 

های ديگری در راه  ، گفت که کشتی»غزه را آزاد کنيد«
ماوی «منطقه هستند و با روشن شدن سرنوشت کشتی ترکی 

های بعدی نيز به سوی ساحل غزه روان  ، کشتی»مرمره
 .خواهند شد

که چهاردهم  »ريچل کوری«گويد که کشتی  خانم برلين می
مه از ايرلند حرکت کرده، قصد دارد به مقصد خود درغزه 

 .برسد
نيز در روزهای  »آمريکايی«به گفته خانم برلين، يک کشتی 

 .آينده در راه غزه است
چند کشتی «گويد که  می »غزه را آزاد کنيد«اين فعال جنبش 

اجاره شده ازسوی اين جنبش فعًال در نقاط معينی در نزديکی 
منطقه هستند، و پس از تصميم سران جنبش راهی مقصد 

 .«خواهند شد
در بريتانيا قرار دارد و از  »غزه را آزاد کنيد«مقر جنبش 

زمانی که غزه در محاصره قرار گرفت، اين جنبش برای 
 .کند شکستن حصر غزه تالش می

مقامات نظامی اسرائيل احتمال تکرار تالش دريايی از سوی 
ها را برای رساندن  نهادهای خارجی هوادار فلسطينی

ضمن درس «گويند که  کنند و می هايی به غزه تأييد می کشتی
عبرت گرفتن از رخداد دوشنبه، اجازه نخواهند داد که 

 .«های ديگری به غزه وارد شوند کشتی



يا . »زنان بدون مردان«ی  يا کاشتن فردی در زمين تا سبز شود، در مجموعه
يا دو بار مردن و . »های آزاد تجربه«ی  تبديل شدن به پروانه و نور در مجموعه

  .«زنان بدون مردان«ی  زنده شدن در مجموعه
شناسی   آيا اين به زيبايی: خواستم در مورد نقش تخيل در آثارتان بپرسم می

ای که  نوعی برای رهايی از تيغ سانسور بوده در دوره گردد و يا به کارتان برمی
 در ايران بوديد؟

کنم  تر سعی می های اخير بيش در سال. تر رهايی از تيغ سانسور بوده بيش
ی مردم  کنم همه چون فکر می. های رئاليستی بنويسم غيرتخيلی بنويسم يا داستان

ی شاه البته  ولی در دوره. بايد بتوانند يک رمان يا داستان را دريافت کنند و بفهمند
  .شد گفت يک سانسور ادبی وجود داشت و يک سلسله مسائل را نمی

االن در جمهوری اسالمی هم که وضع خيلی . رفتيم در نتيجه ما به دامن تخيل می
پس درنتيجه، . توانيد صحبت کنيد ای نمی يعنی شما در هيچ زمينه. روشن است

در . شود برای اين که از طريق تخيل، حرفی را بزنيد باز ميدان تخيل گسترده می
اين است که ميدان . ای نيست جز اين که چنين عملی را انجام دهيد واقع چاره
 .شود تواند حرف بزند، اغلب باز می هايی که انسان نمی تخيل زمان

اين سانسوری که هم در زمان شاه و هم در زمان جمهوری اسالمی وجود 
ايد، چقدر در خودسانسوری شما  داشته و شما آن را در هر دو دوره تجربه کرده

تأثير داشته است؟ آيا توانسته شما را به يک خودسانسوری در کارهای 
 تان بکشاند؟ نويسندگی

 .شود بله، گرفتاری سانسور در اصل اين است که انسان دچار خودسانسوری می
يک اين که شما به دليل اين که سانسور هست، . خودسانسوری دو مفهوم دارد

خواهيد بزنيد، نزنيد  شويد خودسانسوری کنيد و حرف اصلی را که می مجبور می
  .و آن را جمع و جور کنيد تا دردسر ايجاد نشود

سالگی، خيلی  ۶۴مثًال االن، من در سن . خودسانسوری گاهی هم به اين معناست
تواند  چون می. چيزها نبايد حرف زد  ی بعضی شوم که درباره خوب متوجه می

 .روی اخالق اجتماعی تأثير بگذارد
هرحال  هايی است که در جامعه هست و به منظورتان مثًال تابوها و همچنين سنت

 اند؟ مردم آن را پذيرفته
شوم که  تر متوجه می رود، بيش من االن هرچه سنم باالتر می. بله، درست است
آيد، در حقيقت  نظر ما بد می هايی که در جامعه هست و به برخی از سنت
  .ی جمعی است محصول تجربه

طور فطری ميل دارد به طرف  خب انسان به. مثًال فرض کنيد آزادی جنسی
بينيم اگر آزادی جنسی  کنيم، می ولی خوب که بررسی می. آزادی جنسی برود

ها را خوب  وجود آوردن و آن های آينده را به خيلی گسترده باشد، توليد مثل و بچه
  .های خانواده رشد کند چون بچه بايد در هسته. شود تربيت کردن دچار مشکل می

بينيم هرگاه ما هرج و مرجی در  مثًال تاريخ را اگر خوب مطالعه کنيم، می
ايم، خود جامعه از درون خودش  ای ايجاد کرده ی جنسی يا هر رابطه رابطه
  .های دفاعی بلند کرده و جلوی اين قضيه را گرفته است هسته

يعنی هر زنی وقف معبد . در عصر سومر، نوعی فحشای مقدس وجود داشت
خب از . کرد ی زائران رابطه ايجاد می شد و برای مدتی به اصطالح با همه می

  .بردند ها رنج می اين بچه. آمدند وجود می هايی به اين طريق بچه
ی ما ديديم چه هست و من مطمئنم پيامدهايی  همين آزادی جنسی را االن در دوره

ويژه وقتی  گويم که انسان خودش، به ها را از اين نظر می تمام اين. خواهد داشت
ها احترام بگذارد، ولو اين  شود بايد به بعضی سنت ، متوجه می رود باال سنش می
ها همه منجر به نوعی خودسانسوری فردی  اين. ها نتواند کنار بيايد که با آن

 .شود می
خواهم برگردم  ايد، می ی تابوهای جامعه انگشت گذاشته حاال که شما روی مسئله

گی  گی و يا عدم باکره که در واقع به باکره »زنان بدون مردان«  به مجموعه
  .پردازد عنوان يکی از تابوهای جامعه می به

ها،  کردن آن  کنيد آيا دست گذاشتن روی تابوهای جامعه و پررنگ فکر می
زنان »گی در  ی باکره ی نويسنده است؟ اصًال علت اين که شما به مسئله وظيفه

 پرداختيد چه بود؟ »بدون مردان
رفتند، ولی سن ازدواج  ی شوهر می  ی سنتی ما، دختران باکره به خانه در جامعه

  .سال ١۵رسيد به  سال بود که در نهايت می ١٣سال تا  ٩هم بين 
، صنعتی است و بايستی تحصيل  ی فرهنگی ی ما که يک جامعه امروز در جامعه

های اجتماعی هم دارند به  ولی سنت. اند کرد، دختران ما روی به تحصيل آورده
حاال دخترخانمی بايد ديپلم بگيرد، بعد برود . دهند حيات خودشان ادامه می

  .دانشگاه و تمام اين مراحل را طی کند
ساله هستند و در  ٣٠ساله و يا  ٢۵ساله،  ١٨رو هستيم که  هايی روبه ما با باکره

. کند اين مسئله، معضل اجتماعی ايجاد می. تر است شان خيلی هم بيش مواردی سن
 . شود های عاطفی و جنسی در انسان خيلی زود بيدار می چون نياز به ارتباط

 )1(پور   وگو با شهرنوش پارسی گفت
 هايي كه تخيلم را بارور كرد تابو

 آ بهرامی پانته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. دهه، شاهد بهار و رويش زندگی از دل طبيعت بوده است اندکی بيش از شش
  .چهارده مجموعه داستان و رمان، حاصل اين دوران است

های اصلی او، مشاهده، کاويدن و تشريح  ها، يکی از دغدغه در تمام اين سال
ی چاپ نگرفته يا از  ها يا اجازه چندين کتاب او سال. تابوهای جامعه بوده است

سرنوشت با بسياری از  ها جمع شده است و گاه نيز بازداشت، هم کتابفروشی
 .نويسندگان کشورش
هايش تا قبل  نويسد و نوشته ای است که ساده می پور، نويسنده شهرنوش پارسی

  .است  نوعی تخيل گاه غير واقعی از مهاجرت، آغشته به
خاطرات «کتاب  .تيغ سانسور و فشار، باالخره او را مجبور به مهاجرت کرد

ی  های جمهوری اسالمی در دهه ی او در زندان محصول پنج سال تجربه »زندان
 .شصت است که در خارج از مرزهای ايران و در سوئد منتشر شد

پور  ماه مه قرار است با قدردانی از شهرنوش پارسی ٣٠دانشگاه براون روز 
  .خاطر آثارش، دکترای افتخاری ادبيات را به او اهدا کند به

نيلسون ماندال،  .های آمريکا است دانشگاه براون يکی از معتبرترين دانشگاه
رهبر مبارزات تبعيض نژادی در آفريقای جنوبی، يکی ديگر از هشت 

 .ی دکترای افتخاری اين دانشگاه است کننده دريافت
 
 

اش، رنج و شادی زنان  های اصلی زندگی قدردانی از او که يکی از دغدغه
سرزمينش است، می توانست در ايران صورت گيرد، اما باالخره هنر جهانی 

ای ديگر از  است و هنر در ايران ما امروز زندانی است و اين اتفاق در گوشه
 .دنيا افتاده که به هر حال نمادی مبارک است

از شهر نوش پارسی پور در پيوند با احساسی که از دريافت دکترای افتخاری 
 :ادبيات دارد پرسيدم

نه فقط برای خودم، بلکه برای ايران افتخاری . راستش من خيلی خوشحال هستم
اش بتواند جوری حرکت کند که  يعنی اين که انسان در طول زندگی. درست کردم

برسد به جايی که يک پاداش داشته باشد، صرف نظر از اين که برای خود 
از اين نظر بسيار . تواند جالب باشد اش هم می شخص جالب است، برای جامعه

 .خوشحالم
عنوان اين که تغييری در کار  توانيد به تان را می هايی از زندگی چه نقطه عطف

 وجود آورده، برايمان تعريف کنيد؟ تان به نويسندگی
دارشدنم،  از شوهرم، بچه  مثًال جدايی. های عطف در زندگی من بوده خيلی نقطه

ها نقاط عطفی است که روی کار من  تمام اين. مهاجرت کردنم و يا زندان رفتنم
من يک روز : ی عطف اصلی اين است ولی نقطه. اند تأثير خودشان را گذاشته

طور دويدم و هنوزهم  همين. واقعًا اراده کردم نويسنده باشم و در اين راه دويدم
ی ماندن در تاريخ  اميدوارم بتوانم روزی کاری انجام دهم که شايسته. دوم دارم می

 .باشد
 گوييد دويدم، به چه معناست؟ وقتی می

 :پرسدد ی عرفانی داريم که می يک جمله. اين دويدن يک دويدن ذهنی است
  .قدم است و رسيدی يک: گويد حقيقت چه باشد؟ می

قدم را برداريد، تا بتوانيد به آن چيزهايی  شما کافی است که بدويد، يعنی يک
در هر کاری بايد ابتکاری داشت و آن را در . برسيد که در زندگی آرزو داريد

 .جهت بهترشدن پيش برد
تخيالتی که گاه غيرقابل . من فضاهای داستانی شما را خيلی آغشته به تخيل ديدم

در  »يک خواب«مثل انداختن نوزادی از پنجره در داستان . باور است
  .«گرما در سال صفر«ی  مجموعه
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زنان بدون «ی  شد؛ و يا قصه »طوباو معنای شب«حالتی منجر به نوشتن 
  .«عقل آبی«يا رمان  «مردان

نوشتم، از شدت کالفگی و بعد حالت عصيان  را می »عقل آبی«در زمانی که من 
ولی بعد که از . خواستم تمام زنجيرها را پاره کنم به جايی رسيده بودم که می

کشور خارج شدم، مدتی که آرامش يافتم، مدتی که ديگر توی ترافيک نجنگيدم و 
  .هر روز با همه برخورد نداشتم، شروع کردم از دور به جريان نگاه کردن

تری مشکالت و معضالت ايران را در  اين دفعه سعی کردم با خونسردی بيش
و  »بر باد بال نشستن«يا در  »شيوا«هايم مطرح کنم که انعکاس آن در  داستان
  .هايی از اين دست را می توانيد مشاهده کنيد کتاب

اگر به تهران . کنم، چون دور هستم آن ارتباط ارگانيک را با جامعه حس نمی
ها  ها آرزو دارم بروم سری به آن طرف وقت  خيلی. شناسمش امروز بروم، نمی

 .کند دانم اگر بروم اذيتم می ولی می. بزنند
 

 )2(پور  وگو با شهرنوش پارسی گفت
 «من و تقوايي براي تشكيل خانواده ساخته نشده بوديم»

 آ بهرامی پانته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آمريکا به  »براون»ی اهدای دکترای افتخاری ادبيات از دانشگاه  به بهانه
ای که انتشار آثارش در ايران ممنوع است، با  پور، نويسنده شهرنوش پارسی

 .وگو نشستم گفت  وی به
. پور قرار داشت وگو در پيوند با آثار شهرنوش پارسی ی قسمت اول گفت مايه بن

وگو که اکنون پيش روی شماست، به زندگی شخصی وی  قسمت دوم اين گفت
 .شود مربوط می

 
 

 آيد، کدام است؟ ی فردی که يادتان می زيباترين خاطره
طبق معمول مسواک . روز صبح از خواب بيدار شدم يک. در شهر پاريس بودم
فقط . روی اين مبل نشستم. شد مبلی داشتم که تختخواب هم می. زدم و آبی نوشيدم

آفتاب توی اتاق . آمد نشست و جلو می ديدم که آفتاب داشت می رو را می روبه
طور توی تاريکی  بعد شب شد و من همين. افتاد، بعد رد شد و خورد روی ديوار

 .نشسته بودم و دوباره روز شد
طور آرام  ساعت است که همين ٢۴باره متوجه شدم که شايد متجاوز از  يک

کلی  مغزم به. کنم، بدون اين که فکری در ذهنم باشد رو نگاه می ام و به روبه نشسته
ی چند ثانيه گذشته بود  ساعت برای من به اندازه ٢۴اين . خالی از هر فکری بود

ی خيلی غريبی از نظر برخورد با زمان و مکان بود، هميشه آن را  و چون تجربه
بار ديگر  آرزو دارم يک. برم آيد، خيلی لذت می در ذهنم دارم و وقتی يادم می

 .دچار اين حالت بشوم
آيا . شما با ناصر تقوايی ازدواج کرديد و حاصل اين ازدواج يک پسر است

کند؟ با او ارتباط داريد؟ مقداری از زندگی خودتان  پسرتان هم کار هنری می
 .مان بگوييد برای

ما قبل  .کدام برای تشکيل خانواده ساخته نشده بوديم نه من و نه ناصر تقوايی، هيچ
از اين که ازدواج کنيم، با هم ارتباط داشتيم و پسر من هم محصول اين ارتباط 

کنم پسرم از زندگی  من فکر می. طور شد، ما با هم ازدواج کرديم وقتی اين. است
  .با پدر و مادری که ديسيپلين خانوادگی نداشتند، خيلی صدمه خورده است

خواهند خود را وقف  خواهم به افرادی که خيلی ماجراجو هستند يا می جا می همين
ها که  بينم خيلی االن من دارم می. دار نشوند کاری بکنند، توصيه کنم که بچه

کنند و يا افرادی که  جمعی زندگی می های جنسی دارند، يا افرادی که دسته آزادی
کنم اين کار  دار بشوند و من فکر می خواهند بچه متوجه سکس آزاد هستند، می

  .غلطی است

  .شوند دخترها معموًال از بعد از بلوغ، دارای احساس جنسی تند و حادی می
نوعی که  به .حلی برای اين قضيه پيدا کند پس جامعه بايد راه. چه پسرها هم چنان

بکارت در . اين جوانان بتوانند باهم ارتباط داشته باشند، بدون اين که ازدواج کنند
در اين . ی سنتی معنا داشت که سن ازدواج هم در آن بسيار پايين بود آن جامعه

دوره و زمانه که ما هستيم و سن ازدواج باال رفته، اين مسئله، تبديل به معضل 
  .ی جنسی خيلی مهم است مسئله. عجيبی شده است

ند و باهم حرف   ا در کتاب من، زنان، بدون مردان دو قهرمان هستند که باکره
ها انتخاب  مخصوصًا اين سن. ساله ٣٨ساله و يک دختر  ٢٨يک دختر . زنند می

 ١۶من اصًال مخالفتی با اين ندارم که يک دختر . شده که موضوع روشن شود
ها به صورت قيد و بندی بيفتد روی  گی ولی اگر بناست اين باکره. ساله باکره باشد

 .گردن ما و ما را بيچاره کند، البته که من با آن مخالف هستم
من . ی ديگر هم که در کارهای شما هست، تنهايی است يک عنصر تکرارشونده

يا در  «گرما درسال صفر«مثًال در . در آثارتان تنهايی را خيلی پررنگ ديدم
 کنيد؟ خودتان را فرد تنهايی حس می. »های آزاد تجربه«ی  مجموعه

برای اين که خيلی . دهد اين تنهايی مرا آزار نمی. من اصوًال تنها هستم عزيزم
رسند، تمام  ببينيد افراد وقتی به سن باال می. احتياج به وقت دارم تا فکر کنم

  .شان اين است که تنها هستند مشکل
با فکر . آورم، چون وقتم پر است ساعت وقت کم می ۴٨ساعت،  ٢۴من در 

پس تقريبًا من تمام عمرم را تنها راه . کردن، با نوشتن، با دويدن، با حرف زدن
شود که آدم احساس کند نياز به  گرچه بيمارشدن باعث می. رفتم و حرکت کردم

  .کمکی از سوی ديگران دارد
نوشته شده، حس کردم  ۴٩را خواندم که سال  »های آزاد تجربه«ی  وقتی مجموعه
ها  های فدايی خلق باشد که در آن سال تواند از چريک می” ب“که شخصيت 

 آيا چنين ربطی مد نظر شما بوده است؟. جريان سياهکل را آفريدند
 .هايی است که ما در دوران شاه خيلی زياد داشتيم  ، يکی از شخصيت” ب”

افرادی که حرفی برای گفتن داشتند، ولی مواجه بودند با سانسور و اين که 
زمان شاه همه چيز آزاد بود، اما يک مشکل بزرگ وجود . شود صحبت کرد نمی

  .ی فعاليت سياسی بود داشت و آن عدم اجازه
راستی يا   های دست های مختلف، حتی گروه خب تمام کانديداهای سياسی گروه

ام به چند نفر با چنين تيپی  من در زندگی. ی حرف زدن نداشتند رو هم اجازه ميانه
  .ام برخورد کرده
اين  .درآمد “ب“ها شخصيت  ها را دفرمه کردم و از توی يکی از آن  آن شخصيت

توجه کنيد که در زمان شاه، . االن هم زياد است. نوع آدم در زمان شاه زياد بود
اولين چيزی که به ” ب“االن افرادی شبيه . کردند مردم زياد مهاجرت نمی

کردند مشکل  ی شاه افراد سعی می رسد مهاجرت است، ولی در دوره مغزشان می
  .را در درون جامعه پيدا کنند و در درون جامعه يک راه حلی بيابند

ها مقارن با جريان سياهکل بوده و بدون شک تأثير هم از آن دوره  نوشتن داستان
ها و مجاهدين را از راه دور خيلی  ی چريک برای اين که من قضيه. گرفته است
 .اند ها موثر بوده شکی نيست که اين فضاها در نوشتن اين داستان. کردم دنبال می

. کند های داستانش منعکس می ای بخشی از خودش را در شخصيت هر نويسنده
 اين در مورد شما هم صادق است؟

هايی از وجود خود من  بينيد، هرکدام تکه هايی را که در آثار من می شخصيت
از نظر اصول فيزيکی و علمی اصًال امکان ندارد که شما در خارج از . هستند

 .خواهيد بشناسيد طرف شيئی که می رويد به شما می. خودتان چيزی را وصل کنيد
  .شناسيد بينيد و می او را می

کنيد تا  کنيد و از زالل حضور خودتان استفاده می دوباره به خودتان بازگشت می
آثار  .ای جز اين نداريد چاره. آن شيئی، شخص، گياه و حيوان را بررسی کنيد

پرفسور ايزوتسو را بخوانيد که يکی از مفسران آيين بودايی است و بسيار هم با 
  .فرهنگ ايران آشنا است

ها را  چون ما ايرانی. مان است نفع فرهنگ اگر ما روی آيين بودايی کار کنيم، به
در حالی که ما بايد . دهند که به يک مرکز ديگری نگاه کنيم گی عادت می از بچه

به خودمان نگاه کنيم و از طريق خودمان برويم به مرکزهای ديگر و بررسی 
 .کنيم

اين چيزی است که در عرفان ايرانی هم هست که شما خودتان را در خدا و خدا 
 بينيد؟ را در خودتان می

گويد  اين پيام ِذن بودايی در اين جمله معروف حالج نهفته، حالج می. درست است
 !حق من هستم. انالحق

شود،  يا هنرمندی از کشور خودش کنده می  گويند وقتی نويسنده برخی می
خود شما تفاوت آثارتان را بين داخل و . شود هنرش هم آرام آرام خشک می

 کنيد؟ خارج چگونه ارزيابی می
يک چنين . ی طغيان بودم ببينيد من در ايران هميشه کالفه، عصبی و در مرحله  



 .توانم بدهم فرد معينی نمی
خواهند قدم در راه نويسندگی  تان به نويسندگان جوان ايرانی که می توصيه

 بگذارند، چيست؟
ادبيات  -کنم که هرطور شده، از زير سنگ هم شده به نويسندگان جوان توصيه می

ی خوب  اين نخستين قدم برای نويسنده. بودايی را پيدا کنند و مطالعه کنند -ذن
بودايی در عين حال در ادبيات عرفانی ايران هم  -اين ادبيات ذن. شدن است

  .متمرکز است
چين، هند و ايران که از قديم باهم همسايه : خوب است به اين مثلث دقت کنند

. غرب هم که سرجايش. اند بودند و به صورت ارگانيک روی هم تاثير گذاشته
  .يعنی يونان، اروپا و آمريکا
وجو  ی عرفان ايرانی را درنورديدن، در آن جست بازگشتی به قديم و عرصه

دهد تا  های ايرانی خيلی کمک می ی دور و بادقت، به نويسنده کردن و مطالعه
 .بتوانند خيلی بهتر و بهتر بنويسند

های گوناگون را در روند کار  پور فراز و نشيب که شهرنوش پارسی سخن آخر آن
. چندسالی است که همکار راديو زمانه است. نويسندگی از سر گذرانده است

چنين تلنباری از  اش است و هم های زندگی اراده، تالش و پرکاری از ويژگی
 ... کارهای هنوز انجام نشده

توانم بروم آن کارها  بروند، می  طرح ديگر هم دارم که اگر اين کارها از بين٩٣
ی  منظورم اين است که اگر مثًال برنامه. کنم را شوخی می ٩٣. را انجام بدهم

های  ی کتاب کنم به ترجمه درنگ شروع می ام از بين برود، بی راديويی
کنم، به سبکی که خودم  و يا ايچينگ را ترجمه می) شناسی اسطوره(متولوژيک 

 .فهمم می
البته اگر پولی داشته باشم و . ها تمام کارهايی است که آرزو دارم انجام بدهم اين

روم و مثًال زبان سومری  يا می. ها عالقه دارم بتوانم وقف کارهايی بکنم که به آن
ای را بازی  کنم در ساختار خاورميانه نقش اصلی و اساسی خوانم که فکر می می

  .کرده است
ی ادبيات عرفانی ما و  يکی از کارهای ديگر که آرزو دارم انجام بدهم درباره

يعنی فيلمسازان ما . اصًال ادبيات فارسی است که مملو از داستان و قصه است
پس . گردند، در حالی که تمام ادبيات فارسی سناريو است مرتب پی سناريو می

  .کارها هستند  توانم انجام بدهم، اين گويم می کاری که می ٩٣جزو 
در حال . شويم ای يک روز دور هم جمع می با چند دوست افغانی و ايرانی هفته

خواهيم به نظامی گنجوی  پس از آن می. خوانيم الطير را می حاضر داريم منطق
ی شعرهای فردوسی را  خواهيم مطالعه بپردازيم و بعد از تمام کردن نظامی، می

 .شروع کنيم

يعنی . دنيا بيايد که در آن ديسيپلين و نظم وجود داشته باشد بچه بايد در محيطی به
شان را بسازند و مرکزی  زنی و مردی تعهد کنند با هم زندگی کنند و با هم زندگی

در اين حالت است . نام خانه ايجاد کنند که بتواند نماد و تجسم کل جامعه باشد به
  .آيد و زندگی خوبی خواهد داشت که بچه درست بار می

يعنی آدمی است که من در زندگی هميشه به او . پسر من، پسر بسيار خوبی است
دانم  ام، چون فاقد اشکاالت و اشتباهات پدر و مادرش است، ولی می ايمان داشته

هم از دست من و هم از . خاطر ما صدمه خورده است که او خيلی خيلی زياد به
اين فقط به معنای آن . های بدی بوديم اين به آن معنا نيست که ما آدم. دست پدرش

  .شديم دار می يعنی ما نبايد بچه. دار شدن نداشتيم است که ما حق بچه
دادند که چگونه از  ما ياد نمی بدبختانه در مقطعی که اين اتفاق افتاد، در جامعه به

ی  ی روابط عاطفی و جنسی را با مسئله بارداری جلوگيری کنيد و چگونه مسئله
  .دار شدن قاطی نکنيد بچه
صورت  ی ما به خانه. سال با هم زندگی کرديم هرحال من و ناصر تقوايی، هفت به

چون ناصر  .کردند جا رفت و آمد می مرکزی درآمده بود که دوستان مختلف در آن
زندگی من هم وقف اين طرف . ی يک دور تسبيح دوست داشت اندازه تقوايی به

تر  که من بيش برای اين. ی دوستان يا اقوامم، با من تقريبًا قطع شد يعنی رابطه. شد
  .ی دوستان و اقوام ناصر تقوايی قرار گرفتم در حوزه

آمدند و  جمعی می چون دسته. »کلوپ جنوب«: گفتند ی ما می خانه دوستان ناصر به
شد می آمدند و تاصبح بحث و  ی ما زده می شب در خانه حتی گاهی ساعت دو نيمه

ی ما را  ی خانه انگيز و جالبی بود، ولی هسته خيلی مرکز هيجان. گفتگو بود
بعد هم . شد، در حقيقت درست نشد ای که بايد درست می يعنی آن خانه. داغان کرد

  .داليلی از هم جدا شديم ما به
هايی بازی  اخيرًا فيلمی ساخته و گاهی در فيلم. کند پسر من در ايران زندگی می

ی ديگر مشکالتی که ما برای اين پسر ايجاد کرديم اين است که  جنبه. کرده است
کرد و  او شخصيت ثابت و استواری داشت و بايد مثًال دوستان ثابتی پيدا می

بعد هم  .تا مدرسه عوض کند ولی از بچگی مجبور شد ده. رفت ی ثابتی می مدرسه
  .او رابا خود به فرانسه بردم

تو هرگز نگذاشتی من ! بخشم مادر من تو را نمی«: من گفت يک روز پسرم به
من و پدرش به او صدمه  ».جا کردی مرتب مرا جابه. دوستان ثابتی داشته باشم

  .زديم
دنيا آمد که اصًال  ولی ُخب بايد اين را هم درنظر گرفت که پسر من زمانی به

ای بود که در ايران يکی  دوره. ُقل زدن و جوشش بود ی ايران در حال ُقل جامعه
دنيا آمده که يک  ای به در دوره. های بسيار مهم جهان اتفاق افتاده بود از انقالب

ای که حداقل  دوره .اند جنگ رخ داده، يک ميليون نفر کشته و زخمی شده
  .اند هزارنفر در ايران اعدام شده ده

اند و پسر من هم از اين مسائل  ای که سه ميليون ايرانی مهاجرت کرده دوره
هايی فکر کنيد که  به خانواده. البته در حد خودش. صدمه خورده است

ترين معضل اين است که او در  بعد هم مهم. تا اعدام شدند شان چهارتا پنج های بچه
 .ايران است و من در آمريکا هستم

نقش عشق را در زندگی و نوشتن، اساسًا کار نويسندگی، چگونه ارزيابی 
 کنيد؟ می

گوييم، معموَال عشق يک زن به مرد و يا يک مرد به  وقتی در ايران از عشق می
کنند و  تر می در ادبيات عرفانی ما اين عشق را گسترده. گيريم زن را درنظر می

  .عشق انسان به خدا: گويند می
اين حالت عشق متوجه طبيعت و جامعه . من شخصًا دارای يک حالت عشق هستم

هر انسانی هر . آيد که از کسی متنفر باشم بسيار کم پيش می. تک افراد است و تک
چون من به دنيا با عشق . نحوی برای من قابل توجيه است کند، به اشتباهی می

  .کنم  نگاه می
بنشينم  .توانم به فرد معينی بدهم ای که دارم را هرگز نمی ولی عشق کلی و جهانی

  .از اين نظر است که تنها هستم.با او زندگی کنم و يک واحد بسته بسازم 
فروغ فرخزاد . عشق کلی به طبيعت و جهان: فهمم طور می عشق را من اين

من با تمام  ».ام بگيرم و شير بدهم ها را زير سينه خواهد گندم می  دلم«: گويد می
  .فهمم وجودم حرف فروغ را می
از دستمال توالت استفاده . زده هستم ها بسيار وحشت من االن از آلوده کردن آب

وقتی . کند رود توی آب و آب را آلوده می آيد، می نظرم می که به کنم، برای اين نمی
شوم دستمال استفاده کنم و توی آب بيندازم،  بيرون از خانه هستم و مجبور می

  .شوم گيرم و دچار نگرانی می شدت اضطراب می به
 تمام ذرات هوايی که مرا احاطه کرده و . شکلی است يعنی نگاهم به طبيعت اين

. اند و با من يک ارتباط ارگانيک دارند ذرات خاکی که زير پايم است، همه زنده
 در نتيجه من عاشقم، ولی عشقم را به . کنم ها نگاه می صورت عاشقانه به اين به
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اثر ادبی و باتاب در متن بوده و رويکرد دوم نشان دادن زنانگی و مقابله با 
 . ساختارهای مردانه است که به صورت بين متنی انجام ميگيرد

در بعضی از متون معاصر زنان درايران، خودسانسوری و سرکوب پرسوناژ 
اين سرکوب ناخودآگاه بوده و تحت تأثير  .متنی به وضوح قابل مشاهد ه است

عوامل مختلف از آن تنِ  زنانه که منظور سيکسواست فاصله گرفته و به صورت 
اين خود، نماد . خودی منفعل که قدرت دريافت متنی را ندارد ظاهر می شود 

زنی است که حتی در متن هم تحت تأثيِرساختارمردانه قرار گرفته و قادر نيست 
خودش را از نظم سمبوليکی تحميل شده رهايی بخشيده و به صورت خود سوژه 

در ابتدا خودسانسوری سوژه را در دو ژانر ادبی بررسی می . در متن در آيد 
 . کنم
در ادبيات داستانی راوی زن و يا پرسوناژهای زن نمادی : ادبيات داستانی  -1

دراين گونه  .برای منفعل شدن و بازتاب رفتارهای مردان درمتن می شوند 
ازداستانها ، نويسنده بی آنکه متوجه باشد دست به سرکوب زنانگِی خود می زند 

ازسوی ديگرشخصيتهای مرد درداستان معموال به صورتی غيرمعمول به 
تصويرکشيده ميشوند؛ مثال به جای آنکه عکس العملهای مردانه طبيعی داشته 

از سوی ديگرشخصيت های مرد در ساختار . باشند خشن تر ظاهرمی شوند 
داستان به صورت سوژه ی غالب عمل کرده و تمامی شخصيتهای ديگر متن را 

برخی از نويسندگان زن به جای آنکه . تحت تأثير خود قرار می دهد 
تصويرعادی مردی را دراجتماع با رفتارمعمول مردانه به تصوير کشند از آنها 

تصويرخشن تروغالب ترميسازند که دور از ذهن است و برعکس روابط 
دومين حالت در خودسانسوری . مردساالری جامعه را مستحکم ترمی کند 
نويسنده، شخصيت راوی خود را به . پرسوناژهای زِن داستان صورت می گيرد

صورت منفعل به تصويرمی کشد که توان استقامت نداشته و هويتش وابسته با 
اين پرسوناژ زن جسارت الزم برای . ساير شخصيتها در متن تعيين می شود 

بيان ترسها ؛ ضعفها و مشکالت رايج اجتماعش را که به عنوان يک زن تجربه 
کرده است ،ندارد و تنها به صورت بازتاب منفعل جامعه ی مردساالر در متن 

ظاهر می شود؛گرچه نويسنده از خلق اين وضعيت برای پرسوناژ داستانش ناآگاه 
بوده است و ناخودآگاهانه شخصيت زن مستقل را سانسور کرده وزنی با تصاوير 

. کليشه ای سنتی و به دور از اصالت وهويت زنانه ترسيم کرده است 
منظورنويسنده درمتن، پررنگ تر کردن شخصيت زن داستانش بود ه ؛اما در 

شخصيتهای داستانی . پردازش آن به عنوان حضوری مستقل شکست می خورد 
اين نوع متنها تنها در ارتبا ط با عکس العملهای پرسوناژهای مرد شکل می 

نوع ديگر اين خود سانسوری . گيرند و در نتيجه سانسور در متن شکل می گيرد
.. درمتن به ارتبا ط ميان نويسنده و شخصيتها و روايت داستان بستگی دارد

نويسنده نمی تواند نتيجه ی مورد نظر خود را بگيرد و مجبور است داستان را به 
. سمتی هدايت کند که به دلخواه اکثريت و موازين جامعه ی مردساالر است 

هرچند نويسنده می خواهد که پرسوناژها وروايت داستان اومستقل و دلخواه 
باشد؛اما درمواجه ی متنش با محيط مردساالر شکست خورده و متن دوباره دچار 

 . خودسانسوری می شود
نمونه ی ديگر از سرکوب زنانگی و درک پردازش از تصوير زن به : شعر -2

از نقطه نظرکريستوا . صورتی مستقل وغيروابسته ،درشعر صورت ميگيرد 
يعنی همانقدر که يک انقالب سياسی . ،انقالب در زبان شعر اتفاق می افتد 

از سوی ديگر . ميتواند تأثير گذار باشد شعرهم می تواند اين کار را انجام دهد 
ازنقطه نظر  . هلن سيکسو هم شعر را تنها زبانی می داند که می تواند زنانه باشد

او ازآنجايی که زباِن شعر گسسته است و به هم پيوسته نيست می تواند شکسته 
با همه ی اينها شعِرزنان می تواند به . شده و برعليه نظام مردساالرطغيان کند 

شعر می تواند نمادی از تن  . عنوان زبانی جدا برای بيان تِن زنانه به کار رود
در شعر زنان در ايران هم . زنانه باشد که ساختارها رابه هم ريخته است 

گاهگاهی تمايل به خودسانسوری همانند آنچه در ادبيات داستانی روی می دهد به 
گرچه در شعر ممکن است اين روند به اندازه ی ادبيات داستانی . چشم می خورد

قابل تشخيص نباشد، اما با مطالعه و بررسی دقيق درمی يابيم که در اشعار 
بعضی از شاعراِن زن ،تمايل زيادی به رِد زنانگی و خودسانسوری فردی وجود 

بعضی از آنها با هر سالحی که شده به جنگ با خوِد زنانه شان می روند . دارد 
تا شعری بسازند که جنيست گرانيست، اما درواقع با گريِزآنها ازجنيست گرايی 

. در شعر ، زبان آنها به عنوان خاستگاه و بازتابی ازجهان مردانه خواهد شد 
هويتِ حقيقی زن به طوِر . جهانی که راویِ  تجاربش يک زن بوده است 

ناخودآگاه در اين گونه اشعار حذف شده وزبان شعر تنها تجلی ساختارها و متنی 
بنابراين شخص زن به مثابه ی . می شود که تحت سلطه ی مردساالری است 

 . سوژه در زبان شعر حذف شده و تنها نقش منفعلی و ابژه به دست می گيرد
گرچه در ژانرهای ديگر هم ممکن است اين اتفاق بيفتد اما دو ژانر اصلی که 

 تحت سلطه متنی بوده يعنی شعر و ادبيات داستانی تنها تحت تاثير خودسانسوری 

 خودسانسوري در متون ادبي زنان
 آزاده دواچی 

 
 
 
 
 
 
 

 مدرسه فمينيستی
در مطالعه ی ادبيات و آثار ادبی ، آنچه که اهميت دارد ضرورت شناختن  

يک . ضروريات نويسنده و عکسل العمل و توجه او به ساختارهای بيرونی است 
نقد ادبی بيش ازهمه می کوشد تا زيرساختهای هر اثررا کشف کرده و توانايی 

درمباحث . هنرنويسنده را در انتقال سوژه به فضای خارج زبانی به تصويربکشد 
با اين تفاوت که در نقدهای . ونقدهای فمنيستی هم اين عمل صورت می گيرد 

فمنيستی ماهيت نقدهای ديگر که عموما در فضايی مردساالر صورت می گيرند 
، رد شده و به هسته ی مرکزی کارهای زنان و يا حضور زنان در اثر توجه می 

آنچه که از نظر نقدهای فمنيستی مهم است ضرورت پرداختن به سوژ ه . شود
در سال " کيت ميلت. "های زنان ، نمود و آثار و تجلی آنها در متن می باشد 

و در اوايل دهه ی هفتاد کتابی را منتشر کرد که در آن برای اولين بار  1969
بنيانهای نقد فمنيستی را پای نهاد و گمانه های تبعيض جنيستی در متن ،همچون 

عقايد و آراء اوليه ی ميلت بعدها به عنوان . جامعه ی مردساالر را تعريف کرد
طبق نظر او؛ . پايه ای برای نقد متون ادبی زنان مورد استقاده قرار گرفت

سياست جنسيتی جامعه غربی بيشتر تمايل داشت قدرت را به بنای تسلط مردانه و 
او ادبيات و نقدهايی را که صرفا گرايش مردانه داشتند . تسليم پذيری زنان بدهند 

، مورد نقد قرار داد و براين باور بود که مردان تصاوير منفی از زنان نشان می 
ميلت و المان برای گسترش زنانه .دهند که غالبا شکننده و تسليم پذيرهستند 

گرايی د رادبيات و برابری های جنيستی چه درادبيات و چه در اجتماع تالشهايی 
بنابراين برخالف آنچه که . انجام دادند که منجربه ظهورتئوريهای جديد فمنيسم شد

انتظار می رود در نقد فمنيستی ضرورت تفکيک جنستی مطرح نيست، بلکه 
پرداختن به سوژه ی زنان در ساختار زبانی و متنی مورد بررسی قرار می گيرد 

مادامی که از ديدگاه نقد فمينستی به متن نزديک می شويم بايد به دنبال کشف . 
سوژه های زبانی باشيم که گرايش زنانه دارند و دريابيم که آيا اين ريشه ی زنانه 

يکی از بررسيهای مهمی که در نقدفمنيستی انجام می . سرکوب شده است يا نه 
پذيرد کشف سرخوردگی و سرکوب زنانگی و بازتاب مسائلی است که دست به 

نقد فمنيستی نوعی از گفتمان " توريل موی" طبق نظر .اين سرکوب زده است 
سياسی و همچنين حرفه ای تکنيکی و تئوريکی است که عليه تبعيض گرايی و 

نقد " شارون اسپنسر"جنيست گرايی در متن عمل می کند و همينطور طبق نظر 
فمينيستی می کوشد تا معيارهايی از ادبيات را بنيان نهد که از تصويرسازيهای 
. يک طرفه و مغرضانه افراد به خاطر طبقه و نژادو جنسيت آنها جلوگيری کند 

از سوی ديگر نقد فمنسيتی تنها بر موقعيتهای جنيستی تاکيد نمی کند بلکه تفاوت 
نوشتا رزنانه می تواند به . آن در تفاوت جنسيتی ودر ساختار نوشتاری است 

. عنوان بيان عقايد خاصی از باورهای ايدئولوژيکی سياسی اجتماعی زنان باشد 
می گويد که تفاوت ميان تمرکز فکری زنانه با مردانه " پاتريشيا مير" همينطور

 .در سطح نوشتاری آنها می باشد
بنابراين از ديدگاه نقد فمنيستی اثر ادبی ارزشمند است که دست به سرکوب زن 

هلن . "در متن نمی زند بلکه ديدگاها و خواست های خودرابا شجاعت بيان کند 
فيلسوف فمينيست فرانسوی براين باور است که ادبياِت زن خاستگاه تن " سيکسو

هلن . او است و وقتی يک اثر کامال زنانه است که بازتاب واقعی بدن زنا نه باشد 
سيکسوازاين بحث فراترمی رود و می گويد زمانی زن می تواند به عنوان دال و 
سوژه در متن عمل کند که از ساختار نظم سمبوليکی که وابسته به قضيب مردانه 

طبق گفته . است بيرون آمده و نوعی از متن جديد با ساختاری جديد را بنيان نهد 
ی هلن سيکسو ، برای يافتن ادبيات زنانه بايد از معيارهای تقابل دو جنس در 

متن فاصله گرفت و نوعی از زنانگی را خلق کنند که بتواند خلق اثر را توجيه 
کند ، بدين معنی که زنانگی بايد جدا بررسی شده و در عين حال خواستار آن 

 .نباشد تا بر مردانگی سلطه ورزد
گرچه پرداختن به متن و نگرش آن درمتونِ زنان از اهميت زيادی 

برخورداراست، اما گاه در ادبيات زنان ايران با رويکردی متفاوت درمتن مواجه 
دو رويکرد می تواند به تفکيک از هم مشخص شوند اول رويکرد . هستيم 

 سرکوب سوژه در متن و ناديده گرفتن خاستگاه زنانه و همينطور ترديد دربيان 
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راه حل به نظر می رسد که معرفی و بررسی نقدهای فمنيستی در حوزه ی 
از سوی ديگر هرچه قدر . ادبيات و رواج آنها در سايه ادبيات مدرن زنان است 

که ارائه ی تصاوير از طريق کتاب و نوشتاری قويترعمل کند ، و اعتراض به 
شرايط موجود وپردازش به معضالت زنان مشخص تر در متن ظاهرشود و 
زنان از بيان تن خود و وجودشان در متن نهراسند ، هويت حقيقی زن تأثير 

پذيرتر ظاهر شده و زمنيه را برای بررسی و نقد آثار بيشتر و دقيقتر فراهم می 
از سوی ديگر می توان تصاويری را ارائه داد که در راه احيای هويت . کند 

کامل زنانه گام برداشته و ادبياتی بدون اتکا به سنتهای مردساالر را خلق کند که 
 . بشود در فضايی عاری از اين نوع حکميت به نقد آنها پرداخت

 : منابع
وا، ترجمه ی مهرداد پارسا، تهران  ت س ري ا ک ي ژول. نوئل مک کافی 
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اما عوامل مؤثربراين خودسانسوری نيز به نوبه ی . زن درمتن قرار می گيرند 
خود چند دسته هستند اولين عامل مؤثربرزبان زنان و خودسانسورِی نوشتاری، 

 . فرهنگ می باشد
فرهنگ نقش بسياری در تغيير رويکرد زنانه در متن و انعکاس شيوه ها و 

همانطور که نرايان در مقاله اش بيان می . ساختار مردانه در متون زنان دارد 
کند در فرهنگ مردساالر، حتی روشنفکران مرد هم تمايل به بازگرداندن زن به 

هر نوع تغيير در ماهيت ساختار زنان در جامعه برای آ . حوزه های سنتی دارند 
نها ناخوشايند است ، برای يک فرهنگ مردساالر نقش زنان در جايگاه مدرن بی 

مردساالری هميشه تابع نگه داشتن زن در جايگاه و مقام های ). 23( معناست 
در واقع اين فرهنگ است که بر زبان يکا يک  .سنتی در قبال مدرن گرايی است

در فرهنگ ايران هم زنان در ايران از ديرباز . افراد اجتماع تاثير می گذارد
آنها از کودکی می آموزند که بايد .تحت تأثير فرهنگ مردساالری رشد کرده اند 

خودشان را ناديده گيرند و سرکوب کنند هرنوع نشان دادن رفتار و حرکاتی که 
بنابراين به صورت  . تماما منشأ زنانه دارد در سالهای بعدی سرکوب می شود

از آنجايی که . ناخودآگاه، ترس از نشان دادن زنانگی همراه آنان باقی می ماند 
خلق اثر رابطه ی مستقيمی با ناخودآگاه دارد ؛در نتيجه تأثير فرهنگ بر زبان و 

زنان از پردازش خود درمتن نهی می شوند، . نوشتار زنان غيرقابل انکار است 
آنها اينگونه بار آمده اند که با هرگونه پردازش به زنانگِی محض از جامعه ی 

مردساال ر طرد می شوند؛ در واقع ماهيت جامعه ی مردساالر برناخودآگاه آنها 
اين ترس در هنگام خلق اثر به عنوان جزء الينفکی همراه آنها . تاثير می گذارد 

می ماند و نمی تواند از آن فاصله گيرند در نتيجه آن اثری خلق می شود که نمی 
 . توانند با تم هويت زنی مستقل عمل کند و دچار خودسانسوری فرهنگی می شود

عامل دوم پيش زمنيه های اجتماعی و رخدادهای سياسی است که از طريق هيئت 
با توجه به اينکه ايران به عنوان يکی از کشورهايی بوده . حاکمه اعمال می شود 

که هميشه تحت تأثير مسائل سياسی و اجتماعی متفاوتی بوده است، تأثير شرايط 
در واقع در ايران  . سياسی و اجتماعی بر ادبيات زنان حقيقتی انکار ناپذير است
اين مسائل هم بر  . کمتر ادبياتی توانسته است جدا ازمسائل سياسی حرکت کند

برای مثال هرنوع صحبتی ازحقوق . ساختار نوشتاری زنان تأثير گذاشته است 
زنان به صورت علنی و يا به صورت نوشتاری و يا هرگونه اعتراض در 

از سوی ديگر فعاليتها و . نوشتار با برخورد مقامات قضايی مواجه می شود 
مبارزات زناِن ايرانی که همواره بخش انکارناپذيری از فعاليتهای جامعه را 
تشکيل داده است نيز با سخت ترين برخوردها ،به ويژه در سالهای اخير،از 

تمامی اين برخوردها و وجود قوانين رايج و . جانب هيئت حاکمه بوده است 
سخت گيريهای مربوطه بر ساختار نوشتاری زنان تأثير گذاشته و باعث شده که 
نتوانند به راحتی و به سادگی هويت حقيقی خود را بدون سانسور بيان کنند و يا 

در متن به بيان مشکالت حقيقی يک زن و موانع برای رشد زنان و همينطور 
ديگر مسائل رايج بپردازند از اين رو متن بيشتر از آنکه متنی زنانه باشد دوباره 

از سوی ديگر و در کنار مسائل اجتماعی و . بازتاب ساختارهای مردانه است 
فرهنگی ، عکس العمل افراد جامعه به انواع متفاوت متن نيز در شکل گيری 

در ساختار مردساالر افراد جامعه به دليل باورهای . متون زنان مؤثر است 
ديکته شده ی فرهنگی و سنتی خواستار به تصوير کشيده شدن زنی وابسته و 

هرنويسنده ای که اين نوع تصاوير را  . منفعل به مسائل اجتماعی جامعه هستند
زنانی که . در آثارش نشان دهد با استقبال اکثريت جامعه روبه رو می شود 

قربانی عشق می شود و وابسته به مردان هويت می يابند ؛از تصاوير کليشه ای و 
از طرف . مقبول اکثريت افراد جامعه ی مردساالر و سنتی چون ايران است 

ديگر تصويرها ی رسانه ای هم که زنان را به صور ايده آلهای کليشه ای همچون 
همسرفدارکارومادرمهربان ومتعهد بی قيد و شرط به همسر و فرزندان خود به 

با ارائه اين . تصويرمی کشند هم د رالقآء اين باورها نقش بسزايی دارند 
تصويرها از يک زن از سوی جامعه و از سمت ساختارهای رايج ، طبيعتا 

نويسندگانی که از پردازش به اين تصويرها در شخصيتهای خودعدول کنندبا 
نويسنده و مخاطب هر دودرورطه ی چنين . استقبال کمتری مواجه می شوند 

تصويرهای به سمت تصويرهای کليشه ای کشيده می شوند و ناخودآگاه از خلق 
در اين نوع . تصاوير ماهيتا مستقل دورمانده و دچار خودسانسوری می شوند 

متون می توان ردپای فرار از هويت حقيقی زنانه و جايگزين کردن آن با سوژه 
 . های کليشه ای را بخوبی ديدکه مطابق با کليشه های ايده آلی جامعه است

خودسانسوری شخصيت مستقل زن در متون زنان امروزه کامال قابل بررسی 
تمامی اين عوامل به اضافه مقابله نويسنده با حضور زنی مؤثر و مستقل .است 

در متن باعث خلق شخصيتهايی می شوند که به جای آنکه به جامعه ی مردساالر 
واکنش منفی نشان دهند آن را در متن تقويت کرده و زنانگی را سرکوب می 

 اين اتفاقا ناخودآگاه در بسياری از متون زنان ايران اتفاق می افتد و تنها . کنند 
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