
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 

 تن از مدافعان حقوق بشر و فعالين سياسی  ٧٢بيانيه ی 
محكوميت جنايت ارتش اسرائيل و حمايت از جنبش رهايي بخش 

 مردم فلسطين و ايران 

 گفتگو با منصور كوشان 
 «گو باشد گلشيري هرگز نخواست قصه»

 
 در سالگرد جان باختن ندا آقا سلطان  

 فراخوان فرهنگسراي پويا براي نمايش عمومي فيلم 
 «براي ندا » 

جهان، متحد در اعتراض به حمله 
 16 اسرائيل  عباس شکری

وگو با محمدرضا نيکفر درباره  گفت
سکوالريزاسيون و جايگاه آن در ايران 

 محمدی. امروز   م

17 

وگو با رضا عليجانی، نويسنده، فعال  گفت
مذهبی در  -سياسی و عضو شورای ملی

 محمدی. تهران    م

19 

وگو با کورش زعيم درباره کنفرانس  گفت
 گيری جديد برزيل   گروه پانزده و موضع

 محمدی. م

20 

 -وگو با حسن يوسفی اشکوری  گفت
کلی گويی رهبران جنبش »بخش نخست 

 دولتی محمد تاج  «ديگر مفيد نيست

21 

ديگر هرگز لباس روحانيت به تن نخواهم 
 23 دولتی بخش دوم    محمد تاج  کرد

چه کرد با يک عاشق؟ با يک ” آقا“
 24 بابک داد تواب؟ سخنی با پيروان واليت 

 اهللا خمينی، گرِی چهره و منِش آيت مشاطه
 25 کار مسعود نقره 

 جنبش سبز و آيت اهللا خمينی
 28 اکبر گنجی

 رهبران تشکل دانشجويی استعفا نداده اند
سناريوی امنيتی ها عليه تحکيم شکست 

 آرش بهمنی      خورد

28 

فراخوان به 
خرداد  22تظاهراتهاي 

 شهرهاي مختلف در 
 خارج از كشورايران و 

درخواست صدور مجوز 
 راهپيمايي 

 طلب هشت حزب اصالح  از طرف 

هشدار به موسوي و كروبي براي 
 شركت نكردن در 

 اهللا خميني  سالگرد آيت

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 نامه ي پنجم محمد نوري زاد
 به رهبر حكومت اسالمي 

 از خاك سكوت آتش فرياد بسازيم

 زندانيان سياسي و مشكالت غذايي، دارويي و بدرفتاري مقامات زندان  :اوين 350گزارش ويژه از بند
 گزارش هايي از دانشگاه بين المللي قزوين 

 شب اعتراض و همبستگي در پاريس 
 تظاهرات اعتراضي به حضور نخست وزير اسرائيل در تورنتو

 اعتراض ،بازداشت، مجازات

اعالميه ي جنبش جمهوري خواهان دموكرات و النيگ 
 ايران درباره ي حمله ي اسرائيل به كشتي ها 

 : هاشمي
 نگذاريم انقالب به دست

 نا اهالن بيفتد
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 خبرها و گزارش ها

وضعيت نامعلوم بهروز جاويد تهرانی در پی انتقال به سلول 
 انفرادی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضعيت بهروز جاويد تهرانی، زندانی سياسی محبوس در  -خبرگزاری هرانا 
خردادماه به سلول انفرادی منتقل شده،  10زندان رجايی شهر کرج که مورخ 

 .نامعلوم است
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، مسئوالن زندان از رساندن برخی وسائل 

ضروری به دست آقای جاويد تهرانی که توسط برخی از زندانيان تهيه شده بود، 
ممانعت به عمل آوردند و گفته اند که فرستادن هيچ وسيله ای برای زندانيان 

محبوس در سلول انفرادی عموما و برای بهروز جاويد تهرانی خصوصا، ممکن 
  .نيست

 .شواهد حاکی از فشار مسئوالن بر اين زندانی سياسی است
هم چنين از سرنوشت بهرام تصويری و محسن بيک وند، دو تن ديگر از 

 .زندانيانی که تازه به سلول انفرادی منتقل شده اند نيزاطالعی در دست نيست
بهرام تصويری به دليل شکستی دست و پا و محسن بيک وند بر اثر سوختگی 
بدن، وضعيت جسمی نامساعدی دارند که اکنون و پس از منتقل شدن به سلول 

انفرادی و عدم رسيدگی پزشکی، ايشان از لحاظ جسمی در معرض خطر جدی 
 .قرار گرفته اند

تير به همراه بهرام تصويری، محسن  18بهروز جاويد تهرانی، از قربانيان قيام 
بيک وند و تنی چند از ديگر زندانيان تحت فشار و شکنجه در زندان رجايی 
شهر، به تازگی و در پی انتشار اسناد شکنجه و تجاوز به زندانيان در زندان 

 .رجايی شهر به سلول انفرادی منتقل شده اند
 

 بهروز جاويدتهرانی در انفرادی گوهردشت، زير شکنجه 
 

 ب: اخبار روز
 ٧٨هروز جاويد تهرانی زندانی سياسی که از حوادث تيرماه دانشگاه در سال 

زندانی است، در سلول های انفرادی گوهردشت زير شکنجه های شديد قرار 
 .گرفته است

به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران، بعد از انتقال جاويدتهرانی 
به انفرادی بند يک زندان گوهر دشت، مسئوالن زندان تحت بازجويی و شکنجه 

 .قرار گرفته و تهديد به پرونده سازی جديد و قتل شده است
بنا بر اين گزارش سلول های انفرادی بند يک گوهردشت دارای شرايط قرون 

پس از انتقال جاويد تهرانی به . وسطائی و محل شکنجه ی زندانيان است
انفرادی، کرمانی و فرجی رئيس و معاون حفاظت اطالعات زندان و حسن 

همراه با چند پاسدار بند در سلول وی حاضر شدند و او را  ١آخريان رئيس بند 
شکنجه های جسمی . برای مدتی طوالنی با باتون مورد شکنجه جسمی قرار دادند

در حالی صورت می گرفت که زندانی سياسی بهروز جاويد طهرانی را پابند، 
 . دست بند و چشم بند زده بودند

بهروز جاويد طهرانی از زمان انتقال به سلول انفرادی تاکنون هيچ گونه تماسی 
 . با خانواده خود نداشته است و خانواده او در نگرانی فزآينده ای بسر می برند

بهروز جاويد طهرانی که از سال گذشته توسط آخريان از شکنجه گران زندان 
منتقل شد، در طی يک سال گذشته اکثرا در سلول های  ١گوهردشت به بند 

 . انفرادی بند يک محبوس بوده است
خرداد ماه پس از  ٩سهراب سليمانی رئيس سازمان زندانهای استان تهران 

ضرب وشتم معلم زندانی و افشای شکنجه های قرون وسطائی توسط فعالين 
حقوق بشر و دمکراسی در ايران، خود شخصا در زندان گوهردشت کرج حاضر 

شد و يکی از کسانی بود که دستور انتقال بهروز جاويد طهرانی را به سلولهای 
 .انفرادی صادر کرد

 

 اعتراض ،بازداشت، مجازات
 

 دادگاه کوهيار گودرزی برگزار شد
 

دادگاه کوهيار گودرزی عضو کميته گزارشگران حقوق بشر،  -خبرگزاری هرانا 
 .دادگاه انقالب به رياست قاضی پيرعباسی برگزار شد 26صبح امروز در شعبه 

مينا جعفری وکيل کوهيار گودرزی روند دادگاه را خوب توصيف کرد و با اشاره 
به اين که در خصوص اتهام محاربه، در قرار مجرميت کوهيار گودرزی منع 
تعقيب صادر شده است، اتهامات موکل خود در کيفرخواست صادر شده را بر 

فعاليت تبليغی عليه نظام از طريق "قانون مجازات اسالمی،  500اساس ماده 
همکاری موثر با سايت کميته گزارشگران حقوق بشر و جمع آوری و انتشار 
اخبار جهت دار عليه نظام و انتقال اين اخبار به عناصر سازمان تروريستی 

های بيگانه و نيز انتشار مقاله در  مستقر در خارج از کشور و مصاحبه با رسانه 
 . عنوان کرد" ها سايت 

: به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، وکيل اين فعال حقوق بشر ادامه داد
های کوهيار گودرزی که در پی بازداشت فعاالن حقوق بشر و اعضای  مصاحبه

کميته انجام داده و مطالبی که در سايت کميته گزارشگران حقوق بشر منتشر 
 .کرده بود نيز مبنای برخی اتهامات او قرار گرفته است

او با اشاره به اين که مسئوالن دادگاه از حضور مادر کوهيار گودرزی در دادگاه 
در حال حاضر با توجه به اين که شش : اند گفت فرزندش ممانعت به عمل آورده 

ماه از بازداشت کوهيار گودرزی گذشته است و با در نظر گرفتن اين موضوع 
که او سابقه کيفری ندارد، درخواست آزادی مشروط را برای وی ارائه خواهيم 

 .کرد و اميدواريم که با توديع وثيقه تعيين شده شاهد آزادی او باشيم
: وکيل کوهيار گودرزی همچنين با اشاره به دفاعيات خود در دادگاه امروز گفت

من با رد هر گونه وابستگی موکلم و همينطور کميته گزارشگران حقوق بشر به 
های  های سياسی، مرامنامه کميته گزارشگران حقوق بشر و نيز بيانيه گروه

استقالل اين کميته را تقديم قاضی شعبه کردم و تاکيد کردم که کميته، از بدو 
تاسيس خود تا کنون رويکرد دفاع از حقوق بشر را حفظ کرده است و اين 

 .موضوع در مرامنامه کميته گزارشگران حقوق بشر هم وجود دارد
مينا جعفری همچنين وضعيت جسمی کوهيار را بعد از اعتصاب غذا نامناسب 

های شديدی می کرد اما وضعيت  توصيف کرد و گفت در دادگاه امروز او سرفه
 .روحی مناسبی داشت

 160کوهيار گودرزی، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر هم اکنون بيش از 
او هفته گذشته در . روز است که در زندان اوين در بازداشت به سر می برد

زندان اوين، به سلول انفرادی منتقل شده و  350اعتراض به عمل کرد رئيس بند 
يابی به چهار  در نهايت پس از دست. دست به اعتصاب غذای خشک زده بود

اين درحالی است که به گفته مادر و . ی خود، اعتصاب غذا را شکست خواسته
 .وکيلش از وضعيت جسمانی خوبی برخوردار نيست

 
بازداشت بيست دختر و پسر آه در قالب يك تور گردشگري عازم 

 آالله بودند
 

دختر و پسر تهراني  20: دادستان شهرستان آالله اعالم آرد -خبرگزاری هرانا 
آه در قالب يك تور گردشگري فاقد هرگونه مجوز قانوني و بدون نام و نشان 

عازم آالله بودند، به جرم فراهم آوردن زمينه فساد، رابطه نامشروع، نگهداري 
 .مشروبات الكلي و جريحه دار آردن عفت عمومي بازداشت شدند

هاي مردمي به  در پي وصول گزارش: به گزارش ايسنا، يونسي همچنين افزود
ماموران انتظامي مبني بر مشاهده يك دستگاه ميني بوس شامل دختران و پسراني 
آه با پوشش نامناسب در انظار عمومي ظاهر شده و به عنوان تور گردشگري از 

تهران عازم زيارتگاه واقع در يكي از روستاهاي دور افتاده شهرستان آالله 
بودند، ماموران با اخذ مجوز قضايي خودروي مذآور را متوقف و به بازرسي 

 . آن پرداختند
ماموران در حين بازرسي چند شيشه مشروبات الكلي آشف : وي خاطرنشان آرد 

آردند و همچنين متوجه شدند دختران و پسراني آه در خودروي ميني بوس 
حضور داشتند هيچگونه رابطه فاميلي با هم نداشته و تنها از طريق اينترنت با هم 

 . آشنا شده بودند
روز بازداشت با قرار آفالت آزاد شده و پرونده آنها با قرار  2اين افراد پس از 

جزايي شهرستان آالله، جهت  -مجرميت و آيفرخواست، به دادگاه عمومي
 .رسيدگي و صدور راي ارسال شد
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 مهدی کالری، نيما لطيف تجار، سهيل محمدی و ميالد فدايی آزاد شدند
 

دانشجوی دربند دانشگاه های شريف، اميرکبير، خواجه                4  -خبرگزاری هرانا     
 .نصير و آزاد به همراه عده ای ديگر از زندانيان سياسی ديشب به مرخصی آمدند

 158به گزارش دانشجونيوز، نيما لطيف تجار دانشجوی دانشگاه اميرکبير پس از 
روز بازداشت ديشب از زندان اوين آزاد شد، وی که در روز عاشورا بازداشت                  
شده بود در مدت بازداشت از سوی بازجويان خود تحت فشارهای غيرانسانی                      

سال حبس تعزيری محکوم کرده  3دادگاه انقالب وی را به 15شعبه   .قرار گرفت
 . بود که اين محکوميت در دادگاه تجديد نظر به يک سال کاهش يافت

آبان با هجوم نيروهای      12سهيل محمدی دانشجوی دانشگاه خواجه نصير نيز که          
دادگاه .  ماه از زندان آزاد شد      7امنيتی به منزلش بازداشت شده بود ديشب پس از           

سال و دادگاه تجديد نظر وی را به            4بدوی به رياست قاضی صلواتی وی را به           
 .سال حبس تعزيری محکوم کردند 3

آذرماه در      11ميالد فدايی دانشجوی دانشگاه آزاد تهران جنوب نيز که از                            
قاضی مقيسه اين دانشجو را به اتهام تبليغ            .  ماه آزاد شد     6بازداشت بود پس از       

 .عليه نظام به يک سال حبس تعزيری محکوم کرده است
آذرماه پس از تجمع روز            16مهدی کالری دانشجوی دانشگاه شريف نيز که               

حکم .  دانشجو در دانشگاه شريف بازداشت شده بود ديشب مجددًا به مرخصی آمد             
. سال حبس تعزيری اين دانشجو چندی پيش در دادگاه تجديد نظر تأييد شده بود                 3

اين دانشجوی المپيادی دانشگاه شريف پيش از عيد نيز به مرخصی آمد اما پس از 
 .تعطيالت عيد با کارشکنی وزارت اطالعات مجددًا به زندان بازگشت

الزم به ذکر است ديشب عده ديگری از زندانيان حوادث پس از انتخابات آزاد                       
شدند که ساسان ستارزاده و آرش ترابی از زندانيان گمنام حوادث پس از                                  

 .ماه زندانی بودند در ميان آنان بودند 5انتخابات که هر کدام بيش از 
 

 تن از فعالين فرهنگی ملی گرا 3تمديد قرار بازداشت موقت 
 

دادسرای اوين قرار  5بازپرس اسدی ،بازپرس شعبه  -خبرگزاری هرانا 
بازداشت مهدی کوهکن، محسن صادقی نور و دکتر نادر بابايی سه فعال مدنی 
ملی گرا را که از اوسط بهمن گذشته در رابطه با بازداشت فعالين اعتراضات 

 .ماه ديگر تمديد کرد 2خيابانی روز عاشورا بازداشت شده اند را، برای 
مدنی -بنا به اطالع گزارشگران هرانا، اين سه تن که جزو فعالين فرهنگی
سردهنده (مشروطه خواه محسوب می شوند پس از بازداشت اميد شريف دانا 

و در رابطه با وی دستگير ) شعار مرگ بر اصل واليت فقيه در روز عاشورا
 .شده اند

محسن صادقی نور عضو سابق جبهه متحد دانشجويی به رهبری مهندس حشمت 
طبرزدی و دکتر نادر بابايی فارغ التحصيل رشته دامپزشکی از دانشگاه تهران و 

 .از مصدومان شيميايی جنگ ايران و عراق است
اوين در روزهای اخير با توجه به  350گفتنی است شرايط جسمی بابايی دربند 
 .اين مصدوميت رو به وخامت نهاده است

 
 اعالم جزئيات عفو زندانيان توسط دادستان تهران

 
گاه   است که شام    آبادی دادستان تهران گفته     عباس جعفری دولت    -خبرگزاری هرانا   

چهارشنبه دوازدهم خرداد، گروهی از زندانيانی که شامل عفو رهبر جمهوری                  
 .اسالمی شده بودند از زندان اوين آزاد شدند

اهللا   به گزارش راديو زمانه، چهارشنبه شب سايت رهبر ايران گزارش داد که آيت             
ای در آستانه تولد حضرت فاطمه، دختر پيامبر اسالم، با درخواست عفو يا                 خامنه

نفر از زندانيان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوری                 81تخفيف مجازات    
 . است موافقت کرده

ای به رئيس زندان اوين، دستور آزادی          دادستان تهران روز گذشته با ارسال نامه       
 .اند، صادر کرد محکومانی را که مشمول عفو رهبر ايران شده

وگو با خبرگزاری فارس زندانيان مشمول عفو را به سه               دادستان تهران در گفت    
کسانی که در مرخصی به سر      "،  "هايی که در زندان هستند      آن: "گروه تقسيم کرد  

بخشی :  او سپس خبر داد   "  ها در آستانه اجرا است      افرادی که حکم آن   "و  " برند می
 ».اند گاه چهارشنبه آزاد شده اند، شام از کسانی که مورد عفو قرار گرفته

نفر خبر داد     81دادستان تهران همچنين از تخفيف مدت حبس برخی ديگر از اين            
 .شود حکم عفو به کسانی که در مرخصی هستند، ابالغ می: و گفت

شان در آستانٔه اجرا است، اعالم کرده که                دولت آبادی درباره افرادی که حکم         
 .ها اجرا نخواهد شد احکام آن

 

 کامران آسا دوباره بازداشت شد
 

از شهدای جنبش سبز در (آسا برادر شهيد کيانوش آسا  کامران -خبرگزاری هرانا 
خرداد ماه، در راه          10نيمه شب دوشنبه       )  خرداد   ٢۵راهپيمايی مسالمت آميز       

 .بازگشت به خانه توسط نيروهای وزارت اطالعات کرمانشاه بازداشت شد
مراجعه    به گزاش کلمه، صبح روز بعد پنج تن از نيروهای اطالعات به خانه                    

اين نيروها در زمان      .  کرده و مقداری وسايل شخصی کامران را با خود بردند               
با گريه های مادر کيانوش روبه رو شدند، به جای                ورود به خانه ، هنگامی که       

همين گريه های شماست که        :  ارائه توضيح خطاب به اين مادر داغ ديده گفتند               
و در پاسخ به سوال های مکرر خانواده، عنوان               !!  کامران را تحريک می کند       

 ! کردند کامران را می گيريم تا سرش به سنگ بخورد
در حال حاضر خانواده و خصوصا مادر کامران و کيانوش در شرايط بسيار بدی      
به سر برده و شديدا نگران وی هستند در حالی که هيچ اطالعی از محل نگه                            

 .داری او ندارند
آذر در      16اولين بار در       .  اين دومين بار است که کامران بازداشت می شود                

) مراسم بزرگداشت کيانوش، دانشجوی نخبه اين دانشگاه        (دانشگاه علم و صنعت      
 .دستگير شد و پس از دوماه به قيد کفالت ازاد شد

 
 نفر از زندانيان سياسی حاضر به درخواست عفو شدند ٨١فقط 

 
با وجود تالشهای فراوان نيروهای امنيتی و قضايی علی  -خبرگزاری هرانا 

الخصوص در روزهای اخير برای رايزنی و اعمال فشار بر بازداشت شدگان 
 .نفر حاضر به درخواست عفو شدند 81حوادث بعد از انتخابات فقط 

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، چند روز قبل با حضور در جمع 
 . بنويسند" توبه نامه"شده اند خواسته بود " پشيمان"زندانيان از زندانيانی که 

  :نيوز، متن نامه آيت اهللا آملی الريجانی به اين شرح است به گزارش پارلمان
 بسم اهللا الرحمن الرحيم   
ادام اهللا (محضر مبارک رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آيت اهللا خامنه ای    

  )ظله الوارف
با اهدای سالم و تحيات و با عرض تبريک فرا رسيدن ايام والدت با سعادت 

تقارن اين عيد خجسته با والدت حضرت  و ) ص(دخت گرامی نبی مکرم اسالم 
نظام  با گذشت بيش از سه دهه از انقالب اسالمی، پايه های ) ره(امام خمينی 

اسالمی آنچنان مستحکم و ريشه در اعماق انسانهای مؤمن دوانيده که به فضل 
حمايت بی دريغ امت، بر همه توطئه ها و مشکالت  الهی و با رهبری ولی فقيه و 

 .فائق آمده و صراط تعالی را می پيمايد
مردم دين مدار و انقالبی   در سال گذشته در دهمين انتخابات رياست جمهوری،

ای از دموکراسی واقعی و مردم ساالری دينی را  حماسه ای ديگر آفريدند و جلوه 
دشمنان و بدخواهان  در ايران اسالمی به نمايش گذاشته و عليرغم تبليغات گسترده 

با حضور چهل ميليونی در انتخاباتی کم نظير و در کمال آزادی شرکت کرده و با 
 .قاطع فرد مورد نظر خود را انتخاب کردند اکثريت 

اين نمايش عظيم ملت و حماسه بزرگ بر دشمنان گران آمده و در صدد تلخ 
جريانهای ضد انقالب داخل و خارج و حمايت  کردن کام مردم برآمدند و با پيوند 

عده ای غافل  همه جانبه دشمنان قسم خورده دست به فتنه گری و نا امنی زدند و 
و بی بصيرت هم اگرچه با انگيزه های متفاوت، آتش اين فتنه را شعله ورتر 

شکنی و زير پا گذاشتن قانون برای مردم و نظام زحمت ايجاد  کردند و با هنجار
دادند که حسب وظيفه  کردند و مال و جان مردم را مورد تعرض قرار 

دستگاههای امنيتی، انتظامی و قضايی با فتنه گران و قانون شکنان و عوامل نا 
 .برخورد کردند امنی 

با روشن شدن ماهيت فتنه و بر مال شدن نقشه دشمنان عده ای از اين افراِد فريب 
خود پشيمان و اظهار ندامت و درخواست عفو  خورده به خود آمده و از کرده 

پيوست، صورت  از اصل قانون اساسی به شرح ليست  11در اجرای بند . دارند
نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب مورد بررسی واقع و واجد  81اسامی 

جهت برخورداری از عفو و يا تخفيف مجازات تشخيص داده شده اند  شرايط الزم 
 .گردد می که در صورت تصويب مقام عالی اقدام 

 و االمر اليکم و السالم عليکم و رحمت اهللا و برکاته
 صادق الريجانی

پاسخ حضرت آيت اهللا خامنه ای به درخواست رئيس قوه قضائيه به اين شرح 
  :است

 بسمه تعالی
 والّسالم عليکم و رحمه اهللا. با سالم و تبريک با پيشنهاد جنابعالی موافقت می شود

  1389/خرداد ماه/12 سيدعلی خامنه ای، 
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 نامه آرش رحمانی پور زندانی اعدام شده 
 به همراه وصيتنامه اش

 
آرش رحمانی پور زندانی سياسی است که در بهمن ماه سال  -خبرگزاری هرانا 
سالگی به اتهام عضويت در انجمن پادشاهی در زندان اوين  18گذشته و در سن 

زندان اوين اقدام به نوشتن  209نامبرده در طول بازداشت خود در بند . اعدام شد
وی همچنين در آخرين لحظات حيات خود وصيتنامه ای . دلنوشته ای نموده است

 .نگاشته است که متن آن را در پايان نامه می توانيد مشاهده نمائيد
  

متن نامه ی آرش رحمانی پور که در اختيار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است 
 :به شرح زير است

 
 به نام خداوند جان و خرد، کزين برتر انديشه برنگذرد

 
نمی دونم کی بود که فهميدم وظيفه ای دارم و نسبت به اون خاکی که روش قدم 

می زارم مسئولم؛ فقط می دونم حاال که اسم اين خاک و اين سرزمين رو می 
غرور رو . شنوم غم عجيبی که پر از غروره تمام وجودم رو فرا ميگيره

بيشترمون داريم اما غم برای اينه که حتی ذره ای از وظايفم رو نسبت به کشورم 
 .انجام ندادم

نمی دونم چرا بايد اين جای تاريخ ايستاده باشم، نمی دونم اين خاک تاکی نبايد 
 !!!روی آسايش ببينه

 به ايران نيامد بجز سوز و ساز             به باالی اين ساليان دراز
 بجزغرش ديو مجنون نبود     ز دشمن بجز آتش و خون نبود 

 همه رامش و ُخر و خواب مرا            بسوزاند دشمن کتاب مرا
آرزوم اينه که همه . اين خاک ماست، همه ی زندگی ماست همه هويت ماست

 .بدونند در مقابل اين خاک وظيفه ای دارند
بد جوری اشتباه کردم شايد همين عالقه بيش از حد جلوی . اما از حق نگذريم

جشمام رو گرفت و باعث شد مسير درست انجام وظيفه رونبينم ولی مطمئن هستم 
برای هر بنده ای يه : اگه عمری باشه پيداش ميکنم، بقول اون قديس مسيحی
اين هم مسير منه که داخلش . چوپان و يک مسير هست تا به چراگاه حقيقت برسه

درسته که سخته و مشکل درسته که تنهام و يه خرده خسته اما من همه اين . هستم
سختی ها رو برای رسيدن به اون حقيقت طالئی به جون می خرم چون بايد 

 .وظيفه ام رو انجام بدم
 من و گرز و ميدان و افراسياب        چو فردا نيايد بلند افتاب

حکايت من حکايت عجيبه که هنوز خودم درکش نکردم شايد توی چند بيت شعر 
 .بشه خالصش کرد

 گرنکته دان عشقی بشنو تو اين حکايت    زان يار دلنوازم شکريست ما شکايت
تصميم گرفتم حرفهام رو بيشتر با خدای خودم بزنم فکر می کنم فقط اونه که 

حرف دلم رو ميفهمه درسته که همه سختيهای اين مسير رو بايد به جون بخرم اما 
بعضی گله ها رو بايد به خود خودش گفت البته شايد يکی هم اين نوشته ها رو 

 .خوند و فهميد درد ما چيه
 يارب مباد کس را مخدوم بی عنايت       بی مزد بود منت هر خدمتی که کردم

من برای عشق به کشورم تالشی که از دستم بر مياد انجام می دم ولی گله ی من 
من به اميد کسی يا چيزی فعاليت . اينجاست که آيا مزد اين عشق، گمراهی بود

اما شايد کرده باشد و من نديده . نمی کردم اما از خدای خودم توقع داشتم کمکم کنه
 .باشم

 گويی ولی شناسان رفتند ازين واليت      رندان تشنه لب را آبی نمی هد کس 
ما کجا و عشق کجا من فقط الف عشق می زنم ولی دلم بدجوری ميگيره وقتی 

بين اين مردم حتی الف هم خريداری نداره، دلم بد جوری از درد بی عشقی 
 .ميگيره

سرها بريده بينی بی جرم و بی         در زلف چون کمندش ای دل مپيچ کانجا
 جنايت

دلم ميگيره وقتی ميبينم توی اين ديار، عاشقی جرمه، جرمی که مجرمش بی گناه 
 !!!باالی دار ميره 

از گوشه ای برون آی ای              در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود
 کوکب هدايت

اما پرم از عطش رسيدن، پر از . راهم رو گم کردم نه همراهی دارم نه تجربه ای
گله ام اينه که چرا راهنماييم نمی کنی خدايا؛ شايد . اميد، پر از اعتقاد به هدف 
 .ميکنی و باز من نمی بينم

 

های مذهبی با درخواست رئيس قوه            در جمهوری اسالمی هر ساله در مناسبت           
 .کند شان کاهش پيدا می شوند و يا مجازات قضائيه تعدادی از زندانيان آزاد می

اهللا آملی الريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران با                  رهبر ايران پس از آن که آيت           
ها   محکوم، خواستار عفو و يا تخفيف مجازات آن             81ارسال نامه حاوی اسامی       

شده بود، با درخواست عفو يا تخفيف مجازات زندانيان حوادث پس از انتخابات                  
 . موافقت کرد                                                                                                                                                                           

نفر که مورد عفو و تخفيف مجازات         81با اين حال تا اين هنگام هنوز اسامی اين          
 .است اند، اعالم نشده قرار گرفته

زهرا رهنورد، همسر ميرحسين موسوی، از رهبران معترضان به دولت، روز               
ای خواسته بود زندانيانی که پس از انتخابات رياست            دوشنبه دهم خرداد در بيانيه    

 .اند، آزاد شوند جمهوری زندانی شده
برانگيز    درخواست آزادی زندانيانی را که پس از رخدادهای انتخابات بحث                        

اهللا اکبر هاشمی            رياست جمهوری بازداشت شده بودند؛ نخستين بار آيت                         
رفسنجانی، رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور             

 .در دانشگاه تهران مطرح کرده بود 1388تير  26رسمی در نماز جمعه 
 
 

 ده سال حبس قطعی و تبعيد برای شبنم و فرزاد مددزاده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
سال حبس قطعی توام با تبعيد           10شبنم و فرزاد مددزاده به           -خبرگزاری هرانا    

 .محکوم شدند
 5دادگاه انقالب تهران مبنی بر         28در پی اعتراض به حکم صادره توسط شعبه           

سال حبس تعزيری توام با تبعيد به زندان رجايی شهر برای نايب دبير شورای                      
سال حبس توام با تبعيد به رجايی شهر برای برادر            5تهران دفتر تحکيم وحدت و      
دادگاه تجديد نظر استان تهران حکم دادگاه بدوی             54اين فعال دانشجويی، شعبه       

 . را عينا تاييد کرد
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، شبنم مددزاده، عضو شورای مرکزی             

به اتهام اقدام عليه      1387انجمن اسالمی دانشگاه تربيت معلم که در يکم اسفند ماه       
به اتهام واهی محاربه از        1388امنيت ملی بازداشت شده بود در ششم بهمن ماه            

اين فعال دانشجويی که بيش از هفتاد روز را . طريق ارتباط با منافقين محاکمه شد
گذرانده بود به همراه برادرش تحت شديد ترين فشارها  209در سلول انفرادی بند 

و شکنجه های روانی و فيزيکی برای اعترافات واهی قرار گرفتند اما هيچ يک                  
 .زير بار اين اتهامات نرفتند

نهايتا پس از برگزاری شش جلسه دادگاه با حضور بازجوهای وزارت اطالعات، 
قاضی مقيسه با داد و بيداد و هتاکی به متهمين، دادگاه را خاتمه داد و شبنم                                  

پيش از اين نيز محمد اوليايی فر، وکيل          .  مددزاده را منافق دروغگو خطاب کرد      
مددزاده ها که خود اين روزها در بازداشت به سر می برد، بارها نسبت به                               
برخورد قاضی اعتراض نموده و آن را مغاير با مقررات آيين دادرسی عنوان                      

رياست شعبه نيز هر بار از ارائه پاسخ به اعتراض مزبور سر باز زده . کرده بود
 .است

بازجوی شبنم مددزاده بارها در زمان بازجويی عنوان کرده بود که تو را به                           
در .  خاطر خانواده ات بازداشت کرده ايم و تاوان اعمال آن ها را پس می دهی                     

رای صادره برای اين خواهر وبرادر نيز مبنای جرم متهمين مسائل خانوادگيشان            
عنوان شده است که طبق آيين دادرسی کيفری و قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی 

 .و اعتبار حقوقی ست
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 .هر آينه اين چنين سر زبان ها نبودی و آوازه نداشتی
. اين سخن به جاست پس می کوشم که آشکارش کنم پس گوش دل و خود فرا دهيد

ای گراميان اقرار ميکنم که دانشی دارم که موجب شهرتم شده اما نپنداريد که 
دانشی فراتر از بشر باشد که بالعکس همه بايد آن را دارا شوند ولی مدعيان، 
 داعيه دار دانشی هستند فراتر از بشر که من ان را دروغ پنداشتم و اين مهم 

و آن دانش را بخوبی می دانم که پروردگار مرا برای هدفی . آهنگ بهتان شد
آفريد و ان چيزی نبود جز ساختن وطن، ساختن ابران بر پايه ی نيک پندار و 

ديری در اين انديشه بودم و سرانجام بر سر آزمايش . نيک گفتارو نيک کردار
 ".به عمل کار برآيد"امدم و نزد يکی از بزرگان شنيدم که 

و چون اين مسئله بر من آشکار گرديد کوشيدم پندار را به کردار آورم و اين کار 
ای گراميان شرم دارم واقع امر را بگويم . سبب شد مدعيان از من بيزار شوند

ليکن ناچارم و می گويم که بيشتر اين مردمان بی دانشند و اگر بدانند هم، خود را 
کلمات شيرين از زبان جاری می سازند ولی خود نمی فهمند . به سفاهت ميزنند

که چه می گويند و فهميدم که سبب سرايش و گويش زيبايشان عجيب اهداف پوچ 
ای گراميان بدانيد که همه ی اين دشمنيهای خطرناک و بهتانهای . و ماديست

. ناروا که متوجه من نمودند سببش همين جستجو و تفتيش و دانشی است که گفتم
چون اين مهم را دريافتم، برای مزيد پيروی، فرمان خداوند هم رنگ خود را 

طلب کردم و چون از همشهريان نوميد گشتم رو به بيگانه نهادم ولی آن کسان 
اين وظيفه چنان مرا گرفتار ساخت که خود را فراموش . هم، کسان من نبودند

کرده و چون در اين عبادت خدا فرو رفتم روزگارم به سختی گراييد و به اينجا 
حال به مدعيان امروز بپردازم و دعاوی را به ادعا در آوريم ميگويند . رسيدم

آرش گناهکار است چون جوانی فاسد است و به خداوندان اين کشور اعتقاد ندارد 
: و خداوندان نو بجای آن ميگذارد و اينک دعاوی را يک به يک در نظر بگيريم

ای گراميان من می گويم گناهکار مدعی . من جوانی فاسدم چون گناهانی دارم
است که امور جدی را سرسری می گيرد و بدون وجدان تاريخ مارا به زير سوال 

می برد و چنان می نمايد که به بعضی امور اعتنای تام دارد در صورتی هرگز 
. عنايتی به آن نداشته، می پندارد با ماست اما با بيگانه دشمنی؛ دوستی می کند

ايا اين ريشخند گناه نيست که . ميپندارد از ماست اما به تاريخ من ريشخند می زند
 .در خور سزا باشد

شايد کسی بگويد ای آرش آيا شرمگين نيستی که در دنيا چنان زندگی کردی که 
جان خود را به خطر انداختی؟ در جواب به معترض خواهم گفت اشتباه در اين 

است که انديشه مرگ و زندگی نزد تو اهميت دارد ولی چنين نيست و تنها چيزی 
که شخص بايد نگران آن باشد اين است که آنچه ميکند درست است يا نا درست و 

و گرنه تمام دالورانی که در عرصه ... حقيقت است يا باطل و ارزش است يا 
ای گراميان اين اصلی مسلم است . دفاع از اين مرز جنگيدند از سفيهان بوده اند

نه از . در نزد من که اگر کسی به حقيقتی شريف دست يابدکه در آن پايمرد باشد
مرگ بانديشد و نه از خطر هراسد و شرافت را فدای سالمت نکند که اگر من جز 
اين می کردم گناهکار بودم و خواه به هر شکلی که به حقيقتی برسم هرگز روش 

پس ای . خود را تغيير نخواهم داد اگر چه هزار بار به عرصه ی هالک در آيم
قضات ظلم، از مرگ من اميدوار و هراسناک باشيد که پس از اين خداوند هيچ 

 .گاه رحمت را بر طالب حق قطع نمی کند
آنچه اکنون برای من پيش آمده از تصادف و اتفاق نيست و يقين دارم خير من در 

با آنکه . اين است که حتی ديگر زنده نمانم و از همه انديشه های دنيا آسوده شوم
ميدانم مدعی هدف خير نداشت و قصد آزارم داشت از آن گله مند نيستم چون در 

ايران را فراموش نکنيد و : "اما از شما گراميان درخواست دارم. مقام گله نيست
 ."آن را افضل بدانيد بر نفع خود

نمی دانم اينک شايد و شايد وقت آن رسيده که از يکديگر جدا شويم من آهنگ 
يک بهره مند تريم جز خداوند   مردن کنم و شما در فکر زندگی باشيد اما کدام

 .هيچ کس آگاه نيست
اگر اين آخرين تير من برای دفاع از ايران است بدانيد که آرش جان خود درتير 

 .کرد و آن را خواهدش افکند
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جور از حبيب خوشتر کز مدعی            بردی آبم روی از درت نتابم هرچند
 رعايت

خيلی چيزها از دست دادم و باز هم خواهم داد ولی يه چيز بزرگتری رسيدم و 
اون اطمينان به هدفم بود با اين حال می دونم اين مدعی عاشقی هيچ کاری برای 

 .کشورش نکرده
چرا که شرم همی ايدم زحاصل       به کوی ميکده گريان و سر افکنده روم

 خويش
هر روز جوونهای اين خاک روی زمين ميوفتند و غرب و شرق بايد دلشون 

ولی اميد دارم به ... برای اونها بسوزه نمی دونم چند ندا و ترانه بايد کشته تا 
 .مرگ ترانه موسوی، ترانه مرگ نظام بود: جمله ی سروش که گفت

مگر آه سحر خيزان سوی گردون      رقيب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت
 نخواهد شد

 از هرچه بگذريم سخن دوست خوشتر است
خيلی حرفها دارم که با شما عزيزا بزنم، چی شد، چی به من گذشت، اظهارات 

من معلول چه عللی بود چيزهايی که توقع نداشتم ديدم و شنيدم و هزار چيز ديگه 
 که شايد باور نکنيد چون هنوز خودم هم باور نکردم ولی با اين همه

که اين سنگين سبکتر باشد از بال          نشد ابر و خم از سنگينی بار قفس مارا
 مگس مارا

اول از همه يه دنيا شرمندگی دارم برای همتون نيلوفر، جمال، سارا، پيام، خاله 
اميدوارم منو ببخشيد به خاطر ... ی عزيز و عمه ی عزيز، سحر، بهاره و 

دلتنگی ها و لحظه هايی که پر از غم و دلهره شديد البته بين خودمون بمونه من 
همچين آدم دلچسبی هم نيستم ولی خوب خاطرات تلخ و شيرين زيادی با هم 

 .داشتيم حاال هم هر موقع دلم تنگ ميشه سعی می کنم خوابتون رو ببينم
از همه بيشتر نگران اين هستم که عزيز هايی که به خاطر من روز هاشون رو 
از دست دادند من رو نبخشند می دونم خيلی سخت بود اما وجود شما توی اين 

راستی زمزمه ی . چهار ديواريها هزار بار روزگار من رو سختر می کرد
ناراحتی ها رو توی بازجويی ها و بعد از آزاديتون شنيدم ولی بسيار از کسان از 

و اين کسان . من نزد شما بدگوئی کردند و هيچ از انچه گفته اند راست نبود است
از کسايی که اين بهتانها را . می توانند بد را خوب و زشت را زيبا جلوه دهند

باور و گسترانده اند بيشتر باک دارم زيراکه هر کس سخن ايشان را بشنود چنين 
می پندارد که کسی به اين کارها و جستجو ها روزگار می گذرانند خداوندان را 

اينان هم پنهانند و هم آشکار اما من نميتوانم آنان را نزد شما حاضر و . باور ندارد
سخنهايشان را رد کنم و بايد برای دفاع خود باسايه و شيح در آويزم و بدون انکه 

پس ای گراميان، اين نکته را . حريف ظاهر شود به مدافعه و معارضه پردازم
يکی آنان که از ديرگاه : درست بدانيد که من با دو دسته از مدعيان طرف هستم

کرده اند و ديگر آنان که اخيرا من را به محاکمه کشيده اند و تصديق } ...{از من 
کنيد که در آغاز بايد پاسخ مدعيان پيشين را بدهم زيرا که شما هم اول دعاوی 
. انان را شنيده ايد و تاثير سخنان ايشان در ذهن شما بيش از ديگران بوده است

ای گراميان من برای دفاع خود بايد کوشش کنم که در زمانی بسيار اندک 
بهتانهايی که از مدتی دراز در اذهان شما ريشه دوانده از خاطر شما دور سازم و 
البته آرزومندم که کوشش من در صورتی که به حال شما و خودم نافع باشد نتيجه 
بدهد و بی گناهی من روشن گردد ولی در اين باب به اشتباه نيستم و می دانم چه 
کاردشواری در پيش دارم و به هر حال کار خود را به خدا واميگذارم چون مرد 
تسليم بی دفاع به اين موج مهاجم نيستم بر حسب تکليف به مدافعه می پردازم با 

 .ان که ميدانم اين موج مرا با خود خواهد برد
پس برگرديم به مبدا اين بهتان و سخنانی که ايم همه در مورد من گفته شده و 

 .آن را برای جلب من به محاکمه، دست آويز نموده است " مدعی"
مدعيان پيشين چه می گفتند؟ هرگاه دعاوی ايشان را به صورت ادعانامه در 

آرش گناهکار است بنابر کنجکاوی فضوالنه ی : بياوريم اين گونه می شود 
روش گمراهی پيش . خود می خواهد اوضاع آسمان و زمين را دريابد} ...{

اين است . گرفته و ديگران را به پيروی آن وا می دارد و به ايشان می آموزد
ادعای مدعيان و شما خود در تئاتر سبز آرش را ديديد که مدعی پرواز در هوا و 

البته اين بدان معنا نيست که من خود را کنار . دعاوی پوچ از همين فقرات بود
می گويند تو آموزگاری . کشيده ام نکند که مدعی اين راهم بر من گناه تازه گيرد

می کنی و مزد ميگيری، اين دروغيست بس بزرگ من چنين هندی را به درهم و 
دينار نمی فروشم و اساسا در اين روزگار کسی را نمی شناسم که لياقت اين مهم 

اما آيا اين مدعيان نيستند که اين همه را در خود می بيند و جوانان . را دارا باشد
را شهر به شهر می فريبند تا به ايشان بپيوندند و به اصل و ريشه ی خود پشت 

ای گراميان اگر من چنين هنری داشتم بسی سرافراز بودم ولی افسوس که . کنند
اکنون شايد بپرسيد که ای آرش پس تو چه می کنی ونسبت ها که به تو می . ندارم

 دهند و شايع است از چه روست ؟ زيرا گر همواره مانند همشهريان ديگر بودی 
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دبير سابق انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه رازی پيش . کرمانشاه بازداشت شد 
از اين و در پی اعتراضات دانشجويی در دانشگاه رازی کرمانشاه به دو ترم 

 .محروميت از تحصيل محکوم شده بود
آن گونه که هرانا گزارش داده است، برادر وی حميدرضا مصيبيان نيز بازداشت 

 .شده است
 
 

اعالميه ي جنبش جمهوري خواهان دموكرات و النيگ ايران 
 درباره ي حمله ي اسرائيل به كشتي ها 

 
 : اخبار روز

 ! يورش اسرائيل به کاروان کشتی های امدادی به غزه را محکوم ميکنيم
با هجوم ناگهانی ارتش اسرائيل به  ٢٠١٠ماه مه  ٣١در سحرگاه روز دوشنبه 

کاروان کشتی های حامل کمک های غذائی وبهداشتی برای ساکنين منطقه نوار 
غزه در فلسطين، دهها نفر به قتل رسيد ه ويا زخمی شد ند و بسياری دستگير 

شدند که هم اکنون در بازداشتگاه های نظامی بسر می برند واز وضعيت بسياری 
 . از آن ها بطور دقيق اطالعی در دست نيست

اين نخستين بار نيست که ارتش اسرائيل بدينگونه سبعانه وخشونت بار حقوق 
 مردم فلسطين را پايمال کرده و 

با استفاده از قهراميزترين اشکال ممکن و حمالت نظامی مبارزه برای احقاق 
اين عمليات پيامی است از سوی دولت اسرائيل . حقوق آنان را سرکوب ميکند

مبنی بر اراده آن در تداوم سياست برسميت نشناختن حقوق فلسطينی ها و بيرون 
راندن آنان از سرزمين خود که بيش از نيم قرن بطور مستمر با حمايت نيروهای 

 . بنيادگرای صهيونيست درمنطقه وجهان به اجرا درآمده است
با به سررسيدن دوران زمامداری سياسی جورج بوش جوان وپيامدهای ويرانگر 
آن برای مردمان منطقه خاورميانه وآغاز دوران رياست جمهوری اوباما و وعده 

در جهت حل " معتدل تر"های او که با تالشهای اروپا برای اجرای سياست های 
اما سياستهای . بحران خاورميانه همراه بود، اميد به کاهش بحران قوت گرفت

انعطاف ناپذير دولت اسرائيل به رهبری نتانياهو رهبرحزب دست راستی  
افراطی ليکود، با محاصره غزه و ادامه شهرک سازی وراندن ساکنين فلسطينی 

ازآغاز جنگ غزه در اواخر  . از زمين های خود، اين اميدها نقش برآب شدند
تا کنون هزاران زن ومرد، جوان وکودک از ساکنين غير نظامی غزه در  ٢٠٠٨

با وجود . اثر حمالت نظامی جان باختند و تعداد زيادی ناتوان وبی خانمان شدند
انتقادات واعتراضات گوناگون نهادها ، سازمان ها ومراجع رسمی سياسی و 

سازمان ملل متحد، پارلمان " کميته حقيقت ياب"حقوقی جهانی مانند انتقادات 
اروپا و حتی انتقادات وزارت امور خارجه امريکا نسبت به دولت اسرائيل، کما 

کان اين سياست ها ادامه يافته ونقض حقوق بين المللی در جلوگيری از ياری 
رسانی به مردم بی پناه غزه توسط اسرائيل به بهانه جلوگيری از حمالت گروه 

اين درحال است که تنها نتيجه تداوم سياست . های مسلح حماس هنوز ادامه دارد
های خشن دولت اسرائيل، قطبی تر شدن هر چه بيشتر فضای سياسی و رشد 

تداوم اين سياست ها به ابزاری در . بنيادگرايان اسالمی در فلسطين بوده است
خدمت مشروعيت بخشيدن به يهودستيزی ،تبعيضگرائی وتنش زائی نيروها 

وحکومتهای بنيادگرا و مذهبی در منطقه بدل شده و در پناه آن سرکوب تالش 
های طرفداران آزادی و دمکراسی برای بهبود و تغيير شرايط موجود توجيه می 

سياست های رژيم جمهوری اسالمی ايران در اين زمينه نمونه روشنی از . شود
 . اين دست است

اکنون بيم آن می رود که نيروهای بنيادگرای اسالمی و ضد دمکراتيک در منطقه 
به ماجراجويی دست زده و با اقدامات غير " دشمن خارجی"با توسل به حربه 

منتظره امکان زندگی مسالمت آميز ملت های منطقه را بيش از پيش با مخاطره 
 . روبرو سازند

ترتيب اثر ندادن به اعتراض ها و انتقاد ها نسبت به ادامه سياست دولت اسرائيل، 
نيروهای طرفدار حقوق  بشر و صلح طلب را بر آن داشت که در برابراين حق 

ابتکار ناوگان  امدادی نمونه . کشی، بياری مردم تحت ستم فلسطين بشتابند
سرنشينان اين . برجسته ای از همبستگی بين المللی با مردم منطقه غزه است

ناوگان بدرستی نشان دادند که هر کجا حقی پايمال شود صدای اعتراض و 
 . مقاومت بر خواهد خواست

ما جمهوری خواهان دمکرات والئيک ايران که خواستار برقراری صلح عادالنه 
در منطقه هستيم سياست های نظامی و خشونت باردولت اسرائيل را بشدت 

 محکوم می کنيم وخواستار محاکمه عاملين اين حمله نظامی وقاتلين سرنشينان 

دقيقه قبل از اعدام  10متن وصيت نامه آرش رحمانی پور که 
 نوشته است

  
 به نام دوست

پدر و مادر واژه های بود که زيباييش آرامم می کرد اما من ارزش اين زيبايی را 
 .افتخارم وجود انها بود  نتوانستم به خوبی درک کنم ولی

 چيزی به پايان نمانده است
و ديگر حقوق دينی که به گردن داشتم و تازه با آن اخت شده بودم  –روزه  –نماز 

 را به خدا می سپارم
من افتخارم اين است که ايرانی بودم و برای ايران گردنم زبری  –واما ايران 

 .طناب دار را حس کرد
در مورد نظام اسالمی حاکم چيزی نمی گويم چون حکايت عجيبی خواهد بود اگر 

 :زمانی کسی اين نوشته را خواند
 به از زنده و خنده ی دشمنان         تن کشته و گريه ی دوستان

 که ساالر باشم کنم بندگی               ابد از ان زندگی) عار(مرا آر
 آرش رحمان پور 

7/11/88 
 

 بی خبری از وضعيت دو دانشجوی کرد
 

اخير از ضعيت دو دانشجوی کرد دانشگاه تهران به نام های امجد  در دو روز
کردنژاد و جمال رحمتی خبری در دست نيست و گمانه زنی ها حاکی از ) هژير(

ربايش اين دو دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط نهاد های 
روز دوشنبه حوالی ميدان وليعصر  19اين دو تن آخرين بار ساعت . امنيتی است

 .تهران مشاهده شده اند
هيچکدام از نهاد های امنيتی از جمله پليس امنيت و وزارت اطالعات هنوز 

مسئوليت بازداشت اين دو دانشجو را به عهده نگرفته اند و خانواده ی ايشان نيز 
 .خبری در دست ندارند
ارديبهشت ماه سال گذشته نيز  12در   کردنژاد) هژير(الزم به ذکر است امجد

 .بازداشت و به دوسال حبس محکوم شده بود
 

  بازداشت شيرکو سبيلی، از شهروندان کرد ساکن مهاباد
 

 -خبرگزاری هرانا 
يک شهروند مهابادی به نام شيرکو سبيلی صبح دوشنبه دهم خردادماه، توسط  

 .نيروهای امنيتی در اين شهر بازداشت شد
به گزارش آژانس خبری موکريان تاکنون هيچ علت يا عللی برای بازداشت اين 

 .فعال کرد از سوی مقامات رسمی اعالم نشده است
 .شنيده ها حاکی از آن است که نامبرده به دليل فعاليت سياسی بازداشت شده است

هم چنين يکی از فعاالن انجمن صنفی معلمان استان کردستان به نام فرج اهللا زنده 
دالن که مورخ هشتم خردادماه در محل کارش بازداشت شده بود روز گذشته با 

 .قيد ضمانت آزاد شد
گفته می شود نامبرده که فرهنگی بازنشسته می باشد در رابطه با تعطيل بازار 

 .ارديبهشت ماه در سنندج از سوی نيروی انتظامی بازداشت شده بود 23در 
 

 بازداشت دو عضو ستاد دانشجويی مهدی کروبی
 

احمد محمد نيا و اشکان مصيبيان، دو عضو ستاد دانشجويی مهدی کروبی 
 .بازداشت شدند

احمد محمد نيا، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی 
نوشيروانی بابل در يکی از خيابان های اطراف اين دانشگاه مورد يورش 

نيروهای امنيتی قرار گرفت و شاهدان عينی از ضرب وشتم وی در هنگام 
 .بازداشت خبر داده اند

علت بازداشت اين فعال دانشجوئی، اقدام به تحريک دانشجويان دانشگاه برای 
خرداد ذکر شده ولی تاکنون هيچ  ٢٢برگزاری تجمع به مناسبت سالروز انتخابات 
 .اطالعی درباره وضعيت وی منتشر نشده است

رئيس ( به گزارش دانشجو نيوز، شاکيان پرونده احمد محمد نيا، دکتر جانعليزاده 
) رييس حراست اين دانشگاه ( و قربانی ) دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل 

 .هستند
 از سوی ديگر، اشکان مصيبيان، از اعضای ستاد دانشجويی مهدی کروبی در 
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 از خاك سكوت آتش فرياد بسازيم
 ادوار نيوز

در سالگرد هجوم وحشيانه به دانشجويان   تهران مرآز دانشجويان دانشگاه آزاد
خرداد اقدام به صدور بيانيه ای کردند که متن آن به شرح زير  22تهران مرآز و 

 :است
 «از خاک سکوت آتش فرياد بسازيم»

خرداد ماه حاثه هاست در تقويم اين سرزمين و ما به خرداد پر از حادثه عادت 
  ....داريم

سال هاست دانشگاه ، اين قلب تپنده ی ظلم ستيز در مقابل دشمنان ديرينه آزادی 
قد علم کرده و فرياد آزادی خواهی دانشجويان اين خاک مقدس خواب آسوده از 

در پی اعمال .چشمان ظلم انديشان چکمه پوش چماق به دست ربوده است
سرکوب و فشار های فرا قانونی بر قشر هميشه بيدار جامعه که مسئوليت فرياد 

های در گلو خفته مردم برای بر قراری جامعه ای آزاد و برابر را بر دوش 
ميکشد برای چندمين بار چماقداران به ساحت مقدس دانشگاه حمله ور شدند و در 

بار دير جای سيلی  88خرداد سال  13آستانه سالگرد حمله وحشيانه شان در 
وحشيانه شان در اول خرداد بر چهره هميشه مظلوم دانشکده فنی تهران مرکز 

از نيم قرن پيش که چنگال ديکتاتوری سينه سه يار دبستانيمان را دريد و .ماند
دانشگاه را به خون مقدسشان گلون کرد ، آموخته بوديم که مزدوران زر اندوز 

زور مدار پاسخ همراهی و همصدائی ما را جز به خشم و خشونت نخواهند 
چون ما نه چون آنان سودای زر در سر داريم و نه جز قلم و زبانمان سالحی .داد

ديکتاتوريست که .اين ... داريم و نه در مسيرمان با نقاب تزوير طی طريق ميکنيم
  . نقاب عوض ميکند ، گاهی در کليسا ، گاهی با چکمه و امروز با ريا و تزوير

در آستانه اولين سالگرد اين فاجعه خونين ، بار دير شاهد رفتار های استالينی از 
سوی اقتدار گرايان هستيم، که پا را از سرکوب دانشجويان فرا تر گذاشته و با 

دفتر هيات امنای دانشگاه آزاد "يورش به دفتر رسمی يک سازمان قانونی 
بار ديگر يادی از خود در بر گهای تاريخ سياه ديکتاتوری بر جای " اسالمی 
البته اين سنت تمامی ديکتاتور های تاريخ است که به جای عقل مشت در . گذاشتند

جای بسی تاسف است که امروز رياست دانشگاه آزاد تهران مرآز .سر دارند
و تشکل های شبه نظامي مدعی جريان دانشجويی در دانشگاه  »دآتر گذشتي«

آزاد واحد تهران مرکز که خود و همفکرانشان در صف اول برخورد با حرکت 
آذر ودر آخرين  16مهر ،  21خرداد ،  13های دانشجويی يوده و فجايعی چون 

خاك و خون   اقدام خوداول خرداد را در دانشکده فنی واحد تهران مرکز به
آشيدند،جزء روشنترين نقاط پرونده عملکرديشان است دم از اسالم و عدالت 

سه دهه است که از جمهوريت نظام چيزی نمانده ، ال اقل اسالم .علوی ميزنند
  .مردم را رها کنيد

نماد اين بی عدالتی در حق دانشگاه و دانشجو را ميتوان در انتصاب اخير رياست 
که جناب افتخاری بازوی راست نيروهای . دانشکده فنی واحد تهران مرکز را ديد

امنيتی و سرکوب در حريم مقدس دانشگاه ست برای اعمال خشونت های بيشتر 
  .در حق دانشجويان

ما دانشجويان تهران مرکز ضمن محکوم کردن فشار های مضاعف بر 
خرداد ياد آوری موارد زير را هم  13دانشجويان در سال جاری وسالگرد واقعه 

چنان نه از طريق متوسل شدن به مراجع قدرت داخل و خارج دانشگاه ، بلکه با 
اصرار قاطعانه و اتکا به نيروی اراده ، آگاهی و ايمانمان به دموکراسی و 

 :عشقمان به آزادی بيان و انديشه ضروری ميدانيم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ، هرگونه تجمع و  27بر اساس اصل )يك

اعتراض بدون حمل سالح و به گونه ای که مخل مبانی اسالم نباشد آزاد است و 
بر اين اساس بازداشت کليه دانشجويان کشور را که در تجمعات دانشگاه ها 

شرکت کرده اند نقض صريح قانون دانسته و خواستار آزادی فوری و بی قيد و 
 .شط تمامی بازداشت شدگان هستيم

اعالم همبستگی با تمامی ياران دربندمان که فاصله مان ديواريست به بلندای )دو
آزادی و پهنای شجاعت در تاريخ اين سرزمين ، سرزمينی که در آن مزد آزاد 

علی مليحی ، مهدي خدايي ،سينا گلچين ، ميالد .انديشی زندان است و شکنجه
 ......مجيد توکلی ، کوهيار گودرزی ،بهاره هدايت و  اسدي،آره

خرداد با تمامی اسيران در بند  22در آستانه سالگرد انتخابات مهندسي شده )سه
ديکتاتوری و عزيزانمان آه کشته شدند عهد ميبنديم که تا ويران کردن تمامی 

ديوار های ظلم و جور ، دست از مبارزه نخواهيم کشيد و روز ها را با هم پيوند 
ميدهم و خونمان را جوهر قلمهايی ميکنيم که آزادی ايران سبز را در صفحات 

  .تاريخ بنگارد
 اين موج به پا خاسته آخر دريا شده و ميهنی آباد بسازيم 

 89خرداد  11جنبش سبز تهران مرکز 

 . ناوگان همبستگی در دادگاه های ذی صالح بين المللی هستيم
ما در سوگ جانباختگان ناوگان همبستگی با نزديکان آنان همدرديم وخواهان 

 . آزادی فوری و بدون قيد و شرط ديگر سرنشينان می باشيم
ما همچنين خواستارفوری پايان محاصره نوار غزه بوده وخواهان از سرگرفتن 

 . مذاکرات صلح برای همزيستی عادالنه دو ملت فلسطين واسرائيل می باشيم
ما کليه نيروها ،سازمان ها، نهادها و مراجع مدافع دمکراسی و حقوق بشر را فرا 

می خوانيم تا با اعتراض خود در گسترش جنبش همبستگی جهانی با مردم 
 . فلسطين برای آزادی، صلح و دمکراسی با ما همگام شوند

 
 شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و الئيک ايران 

 ٢٠١٠يونی  ٢
 
 

 در سالگرد جان باختن ندا آقا سلطان  
 فراخوان فرهنگسراي پويا براي نمايش عمومي فيلم 

 «براي ندا » 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به کارگردانی آنتونی توماس پس از هشت ماه تالش بی وقفه  »برای ندا«فيلم 
 .ساخته شد

زن  «ندا آقا سلطان »اين فيلم هفتاد و هفت دقيقه ای مستند، تصويرگرزندگی 
جوان و مبارزايرانی است که در بيست ژوئن سال گذشته در يک تجمع مسالمت 
آميز در پی رفتار خشونت بار رژيم جمهوری اسالمی به ضرب گلوله يک شبه 

، ندا آقا سلطان را از «برای ندا»فيلم . نظامی در امير آباد تهران به شهادت رسيد
زبان مادر، پدر و ساير اعضای خانواده از کودکی تا ماهها پس از جان باختن او 

فيلم به زبانهای فارسی، انگليسی، فرانسه و عربی تهيه شده . تصوير می کند
 .است

 .شهره آغداشلو بازيگر توانای سينما، گويندگی اين فيلم را به عهده دارد
 .با همکاری فرهنگسرای پويا در پاريس ساخته شده است «برای ندا»

اين فيلم در روز جان باختن ندا آقا سلطان از چند کانال معتبر تلويزيونی در دنيا 
پخش خواهد شد و در همان روز به طور کامل به روی شبکه های اينترنتی قرار 

 .خواهد گرفت
از تمامی نهادها و مراکز فعال ايرانی در خارج از کشور که تمايل دارند در روز 

جان باختن ندا آقا سلطان، فيلم را به معرض نمايش عمومی بگذارند، تقاضا می 
 .کنيم در اسرع وقت با نشانی زير تماس برقرار نمايند

 0033142083847 –تلفن  –پاريس  –فرهنگسرای پويا 
org.pouya@cultureiran 

 «برای ندا»نمايش فيلم مستند  
 يکشنبه بيست ژوئن دو هزار و ده 

 سئانس اول ساعت شش و سی دقيقه 
 سئانس دوم هشت و سی دقيقه

 فرهنگسرای پويا –محل نمايش 
48 Bis quai de Jemmapes 

75010 Paris – Métro : République 
Tél- 01 42 08 38 47 
    . لطفا جای خود را از پيش رزرو نمائيد. نمايش فيلم رايگان است

mailto:cultureiran@pouya.org�
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همچنين زندانيانی که بسياری از آنان به علت شرايط نامناسب دوران بازجويی از 
وضعيت سالمتی مطلوبی برخوردار نيستند مجبور هستند ساعتها در صف 

در بسياری از موارد هم فروشگاه مشکل . فروشگاه برای تهيه مواد غذايی بايستند
محدوديت خريد را هم برای زندانيان در نظر گرفته در حالی که آن ها به دليل 

افزون بر . کيفيت وحشتناک غذا بايد با خريد مايحتاج اوليه خود غذا تهيه کنند
اين، فروشگاه از ساعات کاری منظم و روزهای برنامه ريزی شده برخوردار 

نيست و برخی وقت ها مسووالن زندان برای ايجاد فشار غيرمحسوس بر 
زندانيان سياسی روزها فروشگاه را در حالت نيمه تعطيل قرار می دهند، مانند 

روزهايی که زندانيان در اسفند سال گذشته از گرفتن غذای زندان به نشانه 
 . اعتراض خودداری کرده بودند و فروشگاه سه روز تمام باز نشد

 
 آلودگی محيط زندان، انتقال آسان بيماری : وضعيت بهداشت

اتاق در طبقه باال قرار  ۴اتاق آن در طبقه پايين و  ۵اتاق دارد که  ٩   ،٣۵٠بند 
 ١٩دارد، طبقه باال از نظر وضعيت بهداشتی کمی مناسبتر است اما از 

زندانيان عادی که در (ارديبهشت اتاق های باال را تمامًا به کارگران زندان
طبقه پايين که هم اکنون بيش از . واگذار کرده اند) محوطه اوين کارگری می کنند

اتاق دارد که فضای خالی هر اتاق ۵زندانی سياسی در آن زندگی می کنند  ١٠٠
زندانی بايد در آن  ٢٠متر است که بيش از  ١۵کمتر از ) غير از تخت ها(

زندگی کنند که خود به خود باعث پايين آمدن سطح بهداشت و سهولت انتقال 
به عالوه پتو ها و وسايل خواب زندانيان نيز عمومًا کثيف و . بيماری ها می شود
دستشويی و ظرفشويی طبقه پايين نيز در يک مکان قرار . غير بهداشتی است

 . دارد که طبعًا آزار دهنده و از نظر بهداشتی کامًال نامناسب است
مسووالن زندان از زندانيان برای نظافت راهروها، هواخوری، دستشويی ها و 

عالوه . زندان استفاده می کنند که به نوعی بهره کشی از زندانيان تلقی می شود
در طبقه پايين به شدت فرسوده و قديمی  ٣۵٠بر تاسيسات بهداشتی و نظافتی بند 

اين در حاليست که طبقه ی . است که خود سبب بروز مشکالت بهداشتی می شود
دستشويی ها و حمام های بازسازی شده و تميزی دارد و دليل آن  ٣۵٠باالی 

 . نگهداری زندانيان مالی در اين طبقه است
 

 دسترسی محدود، خودداری از رسيدگی به موقع : دارو ودرمان
اکثر زندانيان اين بند به علت فشارهای جسمی و روحی شديد وارده در دوران 

بازجويی، مبتال به انواع بيماريها و ناراحتی های جسمی می باشند، در ساختمان 
بهداری يا مکانی برای استفاده زندانيان از دارو يا خدمات پزشکی  ٣۵٠بند 

انتقال . وجود ندارد و اين امر تنها با مراجعه به بهداری زندان ميسر است
زندانيان به بهداری و ويزيت پزشک نيز با مشکالت و محدوديت های فراوان 

 ١٠کمتر از  ٣۵٠روبروست، به طوريکه هر روز از کل زندانيان سياسی بند 
نفر اجازه انتقال به بهداری را می يابند که اين امر موجب می شود عده ای از 
زندانيان که احتياج فوری به درمان يا استفاده از داروهای مسکن يا داروهای 

مخصوص به خود دارند مدت زيادی از مراجع به بهداری و استفاده از خدمات 
در بيشتر موارد زندانيان با وجود نياز مبرم به درمان . درمانی محروم شوند

برای مثال بارها . جدی، از دسترسی به امکانات درمانی و پزشک محروم هستند
رخ داده که يک زندانی سياسی بدحال شده و نياز به مداوای فوری داشته اما 

آن ها معتقدند تنها در . مسووالن زندان از اعزام وی به بهداری سرباز زده اند
چنين رويه . زمانی نياز به بهداری وجود دارد که زندانی حتما بيهوش شده باشد

منجر به مرگ اميدرضا ميرصيافی در بند هفت زندان اوين  ٨٧ای در اسفند سال 
شد، وبالگ نويس جوانی که به دو سال و نيم حبس محکوم شده بود و سرانجام 

 . در زندان به دليل فشار وحشتناک زندان بر اين جوان جان باخت
 

 نگرانی از وضعيت درخطربرخی زندانيان سياسی 
بايد توجه داشت که سرنوشت وی می تواند برای بسياری ديگر از زندانيان جوان 

بخش بزرگی  ٣۵٠نفر زندانی سياسی بند  ١٠٠. هم تکرار شود ٣۵٠کنونی بند 
از آن ها جوانان معترضی هستند که پس از حوادث بعد از انتخابات بازداشت 

به دليل . شده اند و هيچ سابقه سياسی و آمادگی ذهنی برای زندان نداشته اند
فضای زندان و تالش مسووالن برای افزايش فشارها، اين جوانان پيش از ديگر 

عدم توجه به نشانه های . زندانيان سياسی که می شناسيم در معرض خطر هستند
افسردگی در آن ها و بردرفتاری زندان بان ها می تواند فجايع تازه ای را در 

برای همين، حضور هميشگی و مستمر پزشکان و . زندان اوين رقم بزند
 . ضرروی به نظر می رسد ٣۵٠مددکاران ماهر در بند 

 
 بدرفتاری مسووالن زندان، تحقير زندانيان 

 تالش می کنند تا با فشار مضاعف بر زندانيان  ٣۵٠برخی از افسران نگهبان بند 

زندانيان سياسي و مشكالت  :اوين 350گزارش ويژه از بند
 غذايي، دارويي و بدرفتاري مقامات زندان 

 
 : اخبار روز

زندان اوين ناميده می  ٣زندان يا آنچه اندرزگاه  ٣۵٠بند--)١٣٨٨خرداد  ١٢(
شود در حالی که پس از انتخابات هم اکنون به شلوغ ترين بندسياسی ها در زندان 

اوين تبديل شده است از شرايط بسيار نامطلوب برخوردار است به گونه ای که 
 . مشکالت بسياری را برای زندانيان حاضر درآن فراهم آورده است

 
منابع مطلع و موثق وضعيت موجود در اين بند را برای کمپين بين المللی حقوق 

 . بشردرايران تشريح کرده اند که بخش های عمده آن در زير می آيد
کمپين بين المللی حقوق بشردر ايران از مقامات قوه قضاييه وسازمان زندان ها 
می خواهد که در اسرع وقت با رسيدگی به وضعيت اين بند زمينه بهبود شرايط 

کمپين . زندگی زندانيان و رساندن آن به استانداردهای قانونی را فراهم آوردند
نگرانی خود را از دسترسی اندک زندانيان به دارو و درمان به موقع که می 
تواند خطرات جدی را برای برخی زنداندانيان، همچنان که برای وبالگنويس 
مرحوم اميدميرصيافی پديدآورد ومنجر به مرگ وی شد، اعالم می کند و از 

مسوولين می خواهد که پيش از اينکه چنين اتفاقای تکرار شود به وضعيت بند 
کمپين مسووليت هرگونه اتفاق ناگوار را متوجه . زندانيان سياسی رسيدگی کنند

مسوولين زندان، مقامات امنيتی و قوه قضاييه می داند و آنها بايد پاسخگوی هر 
 . اتفاق احتمالی باشند

 
 تراکم زندانيان سياسی بعد از انتخابات : ٣، اندرزگاه  ٣۵٠بند 
از زندانيان سياسی تخليه شده  ٨۶زندان اوين که از سال  ٣يا اندرزگاه  ٣۵٠بند 

بود در پی دستگيری های گسترده فعاالن سياسی، مطبوعاتی، دانشجويی و حقوق 
بار ديگر شاهد افزايش غيرقابل باور  ٨٨خرداد  ٢٢بشری بعد از انتخابات 

اوين " بند سياسی "مجددًا به " بند کارگری"زندانيان سياسی وعقيدتی شد تا از 
پيش از اين بند ياد شده محل اسکان عده ای از زندانيان عادی بوده . تغيير نام دهد

ماهی  ١١است که در محوطه اوين کارگری می کرده اند، اما در فاصله بيش از 
که از انتخابات خرداد سال گذشته می گذرد اين بند فعاالن احزاب پيش رويی 

مانند سازمان دانش آموختگان ايران و احزاب اصالح طلب مانند جبهه مشارکت، 
نگاری در عصر  روزنامه نگاران برجسته ای که اگر چه از خطرهای روزنامه

سانسور و خفقان آگاه بودند ولی همچنان در مسير اطالع رسانی شفاف گام بر 
سال اخير آماج تير سرکوب دولت بودند  ۵داشتند و دانشجويانی که همواره در 

اين افراد پس از سپری کردن ماه يا ماه های متوالی . را در خود جای داده است
در سلول های انفرادی بندهای امنيتی و اتمام بازجويی ها و تشکيل پرونده به اين 

 . بند منتقل شده اند
ارديبهشت به  ١٩زندانی سياسی در  ۵هر چند پس از حوادثی که در پی اعدام 

عقيدتی به -وجود آمد ترکيب اين بند دگرگون شد و بسياری از زندانيان سياسی
ديگر زندانهای استان تهران تبعيد يا به بندهای ديگر زندان اوين منتقل شدند، اما 

نفر از زندانيان سياسی که اکثر آنها را زندانيان حوادث  ١٠٠هم اکنون بيش از 
 . ماه اخير تشکيل می دهند در اين بند به سر می برند ١١پس 

 
 کمبود منابع، کيفيت پايين : وضعيت غذا

 ٧اندرزگاه (مانند غذای ساير بندهای عمومی زندان اوين ٣۵٠غذای زندانيان بند 
است، کيفيت غذاها در سطح بسيار پايينی است چه از نظر ) ، بند زنان١و ٨و 

کيفيت مواد اوليه که بعضًا حتی مواد فاسد شده در غذا باعث مسموميت زندانيان 
که  شده است، و چه برنامه غذايی آن که خالی از مواد مغذی است به طوری

بيشتر غذاها از موادی مانند سيب زمينی و حبوبات تشکيل شده است و گوشت 
عمًال مقداری نزديک به صفر دارد، در نتيجه اکثر زندانيان ( هر چند بی کيفيت(

 ٣۵٠مجبورند مايحتاج غذايی خود را از فروشگاه بند تهيه نمايند، فروشگاه بند 
زندانی خدمات ارائه کند و البته اجناس فروشگاه  ٢۵٠الی  ١۵٠بايد به حدود 

جوابگوی نياز اين تعداد زندانی نيست و زندانيان مجبورند با غذای بی کيفيت 
زندان سر کنند به همين جهت افرادی که در اين بند زندانی هستند همگی از قشر 
نخبه جامعه مدنی ايران هستند حتی با محدوديت شديد غذايی نيز مواجه می باشند 

که باعث شده خانواده های اين افراد با ديدن چهره های تکيده و رنجور 
عزيزانشان در مالقاتها نسبت به عدم رسيدگی مسئوالن به حداقل مسائل معيشتی 
زندانيان انتقاد داشته باشند چرا که معتقدند بايد الاقل امکان خريد فرزندانشان از 

 . فروشگاه فراهم باشد
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اين فعال دانشجويی در آذرماه سال گذشته به همراه پيام حيدرقزوينی و سعيد 
سکاکيان دو تن ديگر از فعالين دانشجويی اين دانشگاه و به اتهام اخالل در نظم 
عمومی بازداشت شده و مدتی را در بازداشت نيروهای امنيتی استان قزوين به 

 . سر برده بود
 

 شب اعتراض و همبستگي در پاريس 
 

 :اخبار روز
که متشکل از فعالين  »هماهنگی ايرانيان عليه کشتار و اعدام زندانيان سياسی« 

سياسی مختلف در پاريس است، با انتشار فراخوانی، فردا، جمعه شب، در پاريس 
 . با زندانيان سياسی برگزاری می کند »شب اعتراض و همبستگی«

 : در فراخوان منتشر آمده است
 برای اعتراض به اعدام زندانيان سياسی در ايران، 

 برای بزرگداشت ياد آخرين جان باختگان آزادی و عدالت 
 و همدردی با بازماندگان 

مهدری اسالميان، علی حيدريان، شيرين علم هولی، فرزاد کمانگر و فرهاد 
 وکيلی، 

برای همبستگی با ده ها زندانی سياسی ديگری که در سلول های مرگ، در 
 انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند، 

 ، »اعدام بس است«برای بلند کردن فرياد 
بار ديگر گرد هم آئيم و ندای دادخواهی درون زندان های ايران را به گوش 

 . جهانيان برسانيم
 هماهنگی ايرانيان عليه کشتار و اعدام زندانيان سياسی 

در پاريس،  ١٣٨٩خرداد  ١۴برابر با  ٢٠١٠ژوئن  ۴اين مراسم جمعه شب 
 . شب برگزار می شود ٨تا  ۶ميدان تروکادرو، صحن حقوق بشر، از ساعت 

در اين همرام ناصر پاکدامن و نمايندگان جمعيت ضداعدام، حزب سوسياليست، 
 حزب کمونيست و سبزهای فرانسه سخنرانی خواهند کرد 

عالوه بر آن، با افروختن شمع، شعله ی نمادين مقاومت در برابر خودکامگان 
   !حاکم بر ايران زنده نگاه داشته می شود

هم چنين مسووالن . سياسی و بدرفتاری با آن ها، زندانيان سياسی را خرد کنند
زندان با استفاده از ابزارهای غيرقانونی، می کوشند انسجام زندانيان سياسی از 

. ايجاد کنند ٣۵٠ميان ببرند، خبرچينی را رواج دهند و ناامنی روانی در بند 
اعالم هواخوری اجباری، ورزش صبحگاهی و جست و جوهای غيرمعمول 

وسايل زندانيان سياسی از جمله ديگر بدرفتاری های اعمال شده در زندان اوين 
مسووالن زندان همچنين می کوشند تا در طی دو بار آمارگيری از . است

با وجود آن که افسران نگهبان می . زندانيان، آن ها را مورد تحقير قرار دهند
توانند با مراجعه به هر اتاق آمار زندانيان را به دست آوردند اما آنها در بيش تر 

اوقات، برای آمار زندانيان را مجبور به خروج از سلولهای خود و مراجعه به 
در وقت هايی نيز که آمار در اتاق ها گرفته می شود، . هواخوری می کنند

زندانيان سياسی مجبور می شوند، دقايق بسياری را در رديف های منظم روی 
زمين بنشينند تا با دست شمارش شوند واين رفتاربه گواه زندانيان اين بند بسيار 

 . تحقيرآميز است
نکته تأسف باری است که علی " کف خوابی"عالوه بر اين، وجود معضلی به نام 

رغم اعتراضات و درخواست های فراوان ادامه دارد، و بسياری از زندانيان به 
علت کمبود تخت مجبور به خوابيدن بر روی زمين هستند، که در زمستان به 

به اين مشکالت .علت سرمای زمين باعث افزايش شديد زندانيان بيمار می شود
را  ٣۵٠معيشتی بايد برخوردهای غيراخالقی و توهين آميز بزرگ نيا، رييس بند 

نيز افزود که به اذيت و آزار زندانيان و ايجاد محدوديت های غيرقانونی برای 
 . آنان شهرت دارد

 

 گزارش هايي از دانشگاه بين المللي قزوين 
 

 اخبار روز 
فشارهای بی سابقه ای بر  ٨٨خرداد  ٢٢در آستانه نخستين سالگرد انتخابات 

 . دانشجويان، اساتيد و حتی کارمندان دانشگاه بين المللی قزوين اعمال شده است
به گزارش دانشجونيوز، نزديک به يک ماه از بازداشت دکتر حسن رئيسيان 

عضو هيئت علمی گروه فيزيک دانشگاه بين المللی قزوين و عضو انجمن (
می گذرد و اخبار ) اسالمی مدرسين دانشگاه و دبير حزب مشارکت استان قزوين

رسيده حاکی از آن است که وضعيت عمومی وی در زندان چوبيندر قزوين 
که يکی ) در حوالی استان قزوين(دکتر رئيسيان در زندان چوبيندر . بحرانی است

از غير استانداردترين زندان های کشور است در بندی در کنار مجرمين 
وی که در حوادث پس از انتخابات يک هفته نيز در . خطرناک نگهداری می شود

در بند ) اتهامات نخ نما شده ی اخالقی(بازداشت بود اينک در جايی و به اتهامی 
 . است که هيچ سنخيتی با وی و جايگاهش ندارد

همچنين بنابر اخبار رسيده يکی از زنان کارمند دانشگاه نيز دو هفته پس از 
بازداشت دکتر رئيسيان در جريان همين سناريو از پيش طراحی شده از دانشگاه 

مسئولين دانشگاه در کنار تمامی فشارهای نيروهای امنيتی بر . اخراج شده است
دکتر رئيسيان بارها به وی پيشنهاد بازنشستگی اجباری داده اند که وی اين امر 

عالوه بر اين دادستان استان و وزارت اطالعات و مسئولين . را نپذيرفته است
دانشگاه با ايجاد شديدترين فشارها بر فعالين دانشجويی و سياسی استان و خانواده 
ی وی مانع از هرگونه خبر رسانی و اطالع رسانی پيرامون پرونده ی وی شده 

 . اند و اصرار دارند که تا مانع از سياسی شدن اين اقدام پليدشان گردند
همچنين اخبار نگران کننده ای مبنی بر تائيد احکام انضباطی و نيز صدور اجکام 
جديد برای فعالين دانشجويی اين دانشگاه رسيده است که بزودی گزارش کامل از 

 . اين هجمه ی بی سابقه بر دانشجويان منتشر می گردد
 

 دبير تشکل اصالح طلب دانشگاه بين المللی قزوين بازداشت شد 
نيروهای امنيتی شهر قزوين فرهاد فتحی  ٨٩خرداد ماه  ١٠روز گذشته مورخ 

دبير تشکل اصالح طلب دانشگاه بين المللی قزوين را در اين شهر دستگير و با 
 . دستنبد و چشم بند به مکان نامعلومی منتقل کردند

به گزارش دانشجونيوز، اين فعال دانشجويی هنگامی دستگير می شود که پس از 
هنگامی که وی . خروج از دانشگاه مامورين امنيتی که در حال تعقيب وی بودند

به مغازه ای در نزديکی منزل مسکونی اش وارد می شود به داخل مغازه هجوم 
 . برده و وی را به مکان نامعلوی منتقل می کنند

گفتنی است يکی از اتهامات وی انتشار بيانيه در حمايت از يکی از اساتيد 
بازداشت شده اين دانشگاه به نام دکتر حسن رئيسيان و اقدام جهت جمع آوری 

 . امضا برای آزادی وی عنوان شده است
به نظر می رسد دستگيری وی در روزهای نزديک به سالگرد انتخابات خرداد 

 . به منظور ايجاد رعب و وحشت در ميان دانشجويان اين دانشگاه است ٨٨
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 درخواست صدور مجوز راهپيمايي 
 طلب هشت حزب اصالح  از طرف 

 
  :کلمه

در پی درخواست مهندس ميرحسين موسوی و مهدی کروبی برای صدور مجوز 
ای رسمی خطاب به استاندار تهران اعالم شد، هشت حزب  راهپيمايی که طی نامه

طلب نيز در درخواستی جداگانه، خواستار صدور مجوز راهپيمايی در  اصالح
 .سالگرد انتخابات شدند

  ، در نامه»نيوز پارلمان«مجلس)ره(به گزارش پايگاه خبری فراکسيون خط امام
مشترکی که از سوی مجمع نمايندگان ادوار مجلس، سازمان مجاهدين انقالب 

نگاران زن،  انجمن روزنامه  اسالمی، انجمن اسالمی جامعه پزشکی ايران،
مجمع دانش آموختگان ايران اسالمی، جبهه مشارکت ايران اسالمی، حزب اراده 

به وزارت کشور ارسال شده است، با استناد ) ره(ملت و مجمع نيروهای خط امام
خرداد  ٢٢قانون اساسی تقاضای صدور مجوز برای راهمپايی روز  ٢٧به اصل 
 .اند را کرده

ای از اين نامه نيز به فرمانداری تهران ارسال شد که مسئوالن  گفتنی است نسخه
ها و تجمعات در  فرمانداری با اين توضيح که تنها صدور مجوز برای مراسم

هاست از قبول اين درخواست خودداری  مکان سربسته در حوزه وظايف آن
 .کردند اما وزارت کشور اين نامه را وصول کرد

 

 نگذاريم انقالب به دست نا اهالن بيفتد: هاشمي
 :جرس

اهللا اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان  آيت 
خرداد، نقطه عطف دو دوره در تاريخ معاصر ايران  15اينکه قيام مردم در 

ها  ای برای آن مجاهدت  داران واقعی و شايسته باشد که ما نيز ميراث : است گفت
نگذاريم ) ره(نظير در تاريخ ايران باشيم و به قول امام راحل   های بی و رشادت

  .اين انقالب به دست نااهالن بيفتد
 .خرداد و شهدای آن منتشر شد 15اهللا هاشمی رفسنجانی درباره قيام  ديدگاه آيت 
اهللا اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص  به گزارش آفتاب، آيت 

خرداد، نقطه عطف دو دوره در  15مصلحت نظام با بيان اينکه قيام مردم در 
اگرچه نهضت روحانيت از همان روزگاری که : تاريخ معاصر ايران است گفت

اهللا العظمی بروجردی، به دور از التهابات سياسی مشغول احيای حوزه علميه  آيت
های فاضل و دانشمند بود، شروع شده و رونق مساجد، تکايا و  قم و تعليم طلبه

های مداحی و عزاداری در  ها تعطيلی و برگزاری برنامه ها پس از سال حسينيه
های آن بود، اما قيام مردم در  نشانه) ع(روزهای والدت و وفيات ائمه معصوم

آميز و  و جنايات هولناک رژيم پهلوی که در يک اقدام جنون 1342خرداد  15
ضد بشری آنان را به خاک و خون کشيده، نقطه عطف دو دوره در تاريخ 

  .معاصر ايران است
و شاگردانش ) ره(ای که در يک سوی آن امام خمينی دو دوره: وی در ادامه گفت 

ها رژيم پهلوی را در حاکميت، دور از شأن ملتی با  ها و سخنرانی در بيانيه
دانستد و در سوی ديگر آن مردم در  سوابق درخشان در تمدن و فرهنگ می

رژيم ! هويت به ماهيت بی کننده داخلی و خارجی، پی ورای تبليغات گمراه
  .بردند می

از آن پس بود که چرخ تاريخ در ايران بر چرخه بيداری افکار عمومی به ويژه 
کرد با سرکوب و تقويت ساواک و  چرخيد، اگرچه رژيم فکر می جوانان می

امنيتی کردن کشور زهرچشمی که گرفت، تسمه از گرده مردم کشيده اما به 
تدريج آتش زير خاکستر خشم مردم با روشنگری روحانيت و جمعی از 

همچنان زنده ماند و ) ره(سال تبعيد امام 15دانشگاهيان مؤمن و فرهيخته در 
 .شعله کشيد 1357تر شد و سرانجام در زمستان سرد سال  داغ

پوش پيشوا و  خرداد، مخصوصًا کشاورزان کفن 15شهدای : وی تصريح کرد
های رژيم  چال های باور نکردنی زندانيان سياسی سياه ورامين که صدای آه و ناله

های زالل  پهلوی را به گوش همه مردم در اقصی نقاط کشور رساندند، سرچشمه
های رژيم در دريای حضور مردم  منشی«هايی بودند که قساوت  و جاری خون

شهريور در ميدان ژاله تهران پيوند خورد،  17داد و وقتی آن قيام با قيام  انجام می
های سست حکومت پهلوی را که با  گونه پايه تارهای عنکبوتی و اختاپوس

داری و کمونيستی و تحت عناوين غرب و شرق  های سرمايه های پيچيده نظام نقشه
  .ريزی شده بود، از هم گسست پی

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينکه مظلوميت قبور شهدای  
15  

 هشدار به موسوي و كروبي براي شركت نكردن در 
 اهللا خميني  سالگرد آيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راديو زمانه
اهللا خمينی، بنيانگزار جمهوری اسالمی ايران در حالی با  سالگرد درگذشت آيت

های  شود که رسانه ای، رهبر جمهوری اسالمی برگزار می اهللا خامنه حضور آيت
طرفدار دولت نسبت به حضور ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در اين مراسم 

 .اند هشدار داده
روزنامه رسالت، روز گذشته با اشاره به احتمال حضور ميرحسين موسوی و 

مهدی کروبی در مراسم روز جمعه، مدعی شد که مشاوران اين دو نامزد 
 .اند ها را از حضور در اين مراسم منع کرده معترض آن

ها توصيه  مشاوران کروبی و موسوی به آن«: اين روزنامه حامی دولت نوشت
خرداد در اطراف حرم امام خمينی آفتابی نشوند  ١۴اند که در روز  جدی کرده

ها  مند به امام و رهبری از دست کارهای غير معقوالنه آن زيرا مردم عالقه
چه در جمع مردم حاضر شوند حتما با خشم و اعتراض  عصبانی هستند و چنان

ها به وجود  مردم روبه رو خواهند شد و معلوم نيست چه وضعيتی برای آن
 «.خواهد آمد

ای اعالم کرده که نماز جمعه اين هفته تهران،  ستاد نماز جمعه تهران در اطالعيه
 .شود اهللا خمينی برگزار می ای در آرامگاه آيت اهللا خامنه خرداد به امامت آيت ١۴

ها را بر عهده  نژاد سخنرانی قبل از خطبه بنا به اين اطالعيه، محمود احمدی
 »خيرمقدم»اهللا خمينی در آغاز مراسم  خواهد داشت و حسن خمينی، نواده آيت

 .خواهد گفت
از سوی ديگر محسن خانچرلی، معاون عمليات نيروی انتظامی تهران بزرگ از 

تامين امنيت «اهللا خمينی برای  پايگاه سيار پليس در آرامگاه آيت ١٢استقرار 
 .خبر داد »مراسم

وی به خبرگزاری مهر گفت که ماموران پليس آگاهی، پيشگيری و راهور از 
 .در اين مراسم جلوگيری خواهد کرد »سوءاستفاده احتمالی«هرگونه 

معاون عمليات نيروی انتظامی تهران بزرگ همچنين از استقرار بالگردهای 
خبر  »برقراری امنيت و رصد کردن وضعيت ترافيک«هواناجا در منطقه برای 

 .داد
ثبت »اهللا تهران بزرگ از  پيش از اين حسين همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول

. خبر داده بود »اهللا خمينی ميليون نفر برای شرکت در مراسم درگذشت آيت ۵نام 
 ٢٢وی به خبرگزاری فارس گفت که اين مراسم همانند راهپيمايی نهم دی ماه و 

 .برگزار خواهد شد »باشکوه«بهمن 
نهم دی ماه سال گذشته شماری از هواداران دولت با آمدن به خيابان از دولت 

 .نژاد حمايت کردند محمود احمدی
، نيز از فشار برخی مقامات ارشد نظامی و شبه )جرس(تارنمای جنبش راه سبز 
گزار جمهوری  اهللا خمينی برای کنترل مراسم سالگرد بنيان نظامی به خانواده آيت
 .است  اسالمی ايران خبر داده

اهللا خمينی برگزار  خرداد در آرامگاه آيت ١۵تا  ١٣اين مراسم که هر سال از 
 .است  شد، امسال به يک روز کاهش پيدا کرده می

های قدر و ايام محرم در  در پی رخدادهای سال گذشته در ايران، مراسم شب
اهللا خمينی روابط نزديکی  حسن خمينی، نواده آيت. اهللا خمينی لغو شد آرامگاه آيت

نژاد نيز  طلب دارد و از شرکت در مراسم تنفيذ محمود احمدی با نيروهای اصالح
 .خودداری کرده بود

 22طلب برای روز  ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و هشت حزب اصالح
بينی  اند و پيش خرداد، سالگرد انتخابات رياست جمهوری تقاضای مجوز کرده

شود که برخی شهرهای ايران نيز در اين روز شاهد تجمعات مخالفان دولت  می
 .باشند
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آنان را از واکاوی چند و چون شکست خويش ،به همان خطای خانگی معطوف 
 . کند 

قبول می فرماييد که ما وشما ، در اين آزمون سی ساله ، کارنامه درخشانی از 
اگر که با خود صادق باشيم ، . عمل به وعده های اسالمی انقالب نياراسته ايم 

متاسفانه آسيب و . صدای شکستن استخوان های اقتدارمان را خواهيم شنيد
جراحتی که ما به اسالم و به گرايش دينی مردم وارد آورده ايم ، فرا تر از آسيب 

 . و جراحت همه طول تاريخ است 
باورم بر . شرمنده ام که نوشته من از صراحتی اينچنين تلخ و گزنده آکنده است 

. اين است که ما را فرصت چندانی برای بازگشت و ترميم خرابی ها نيست 
 . وگرنه ، من آداب کوچکتری خويش ، نيک می دانم 

اگر انقالب سی ساله ما ، هيچ نداشت اال به صحنه آوردن انصاف ، ما پيروز 
 . و اگر هيچ نداشت اال ادب و پاکی و پاک دستی بزرگان، ما پيروز بوديم . بوديم 

من از بلندای سی سالگی انقالب که به گذشته می نگرم ، آرزو می کنم ای کاش 
و يا حتی اسالم ، تنها در سفر به دور . خود کار نبود " اسالم اختراعی " ما را با 

و ما ، به جای بار انداختن اسالم . دست های تاريخی ما محدود و تعريف نمی شد 
اختراعی خود در کوچه بنی هاشم ، بر سر و سينه کوفتن های بی پشتوانه ، 

اهالی کوچه بنی هاشم را به امروز تاريخی خويش فرا می خوانديم و از نورشان 
 . بهره می برديم 

ادب داشتيم ، : ای کاش در همان ويرانه تاريخی خويش مانده بوديم اما در عوض 
ای کاش دوستی ما با خدا و خوبان خدا ، در لفظ نمی ماند ، و به . خدا داشتيم 

ای کاش مراجع تقليد ما و روحانيان ما می دانستند که محدوده . عمل می گراييد 
آگاهی و دانش آنان ، محدود به علومی است که ارتباط چندانی با حساسيت های 

و می دانستند که جامعه ، مردم ، تاريخ ، و سنت های . کشوری و جهانی ندارد 
الهی ، برای خود مختصات و قواعدی دارند و ورود نا آگاهانه به هر يک از اين 

حوزه ها ، و دخالت ناشيانه در سير عالمانه آنها ، جامعه را به آشفتگی حتمی 
 . فرو می برد 

رهبر گرامی ، از خود شريف شما آموخته ام که سخت دلتنگ عدالت علوی 
عدالتی که به جانب داری از مردم شهر قم ، محکمه ای به پا کند ، و . باشيم 

بزرگان دينی و مسوالن خطا کار حکومتی اين شهر را فرا بخواند ، و از آنان 
چرا شهر قم ، که تا پيش از انقالب ، پاک و شايسته بود ، بعد از انقالب، : بپرسد 

اول شهر آسيب ديده از مفاسد اجتماعی کشور شده است ؟ عدالتی که آقازاده های 
ما را ، مثل پدرانشان ، به تناول شهد مفاهيم دينی وا می داشت و آنان را از 

عدالتی که خود اين پدران را نيز از .شيرينی واردات شکرباز می داشت 
عدالتی که برای . مواضعی چون معدن سنگ سرخ بيدخت فارس ، باز می داشت 

عدالتی که به عدم تعادل .ورود به حسابرسی آستان قدس رضوی زانوانش نلرزد 
ی منفی  فکری مسوالن حکومتی ، و حتی به عدم تعادل يک رييس جمهور نمره

ی حيثيت از خود را داشته و اجازه ندهد کسی و  عدالتی که شهامت اعاده.بدهد 
 . کسانی از او بياويزند و متاع دروغين خود را در سبد نياز مردم گذارند 
ی  رهبر گرامی ، ما امروز ، چه بخواهيم وچه نخواهيم ، شکست خورده

متأ سفانه ، حتی در موضوع تخصصی . ی جوالِن تاريخیِ  خويشيم  معرکه
بديهی است که در اين سی سالگی . خودمان که اسالم باشد ، به قهقرا گراييده ايم 

انقالب ، بايد به يک يک کاستی ها و ناهنجاری ها ، و به نقش وسهم خود 
که چرا در . اعتراف کنيم و در جايگاه يک مسول، پاسخگوی مردم وتاريخ باشيم 

معرفی اسالم به روزی در افتاده ايم که عالوه بر طرد مخاطبانِ جهانی ، 
مخاطبانِ  داخلیِ  دين خدا را نيز تارانده ايم و به گزينش نامبارک حداقلی مردم 

ی مخوف و نامبارکی از اسالم آراسته  خويش ناچار شده ايم ؟ و چرا چنان چهره
ايم که فرزندان بال فصل خودمان نيز از آن می هراسند و بدان تمايلی ندارند ؟ 
ويا چرا با سرمايه های پولی سرزمين خويش به آنچنان غارتی درافتاده ايم که 

ی خويش خواهند شد؟ ويا چرا با  دزدان گردنه ، فردا ، از ما طلبکار آبروی رفته
اسالم واقعی و جلوی رشد مردم " رشد" آوار اسالمِ  اختراعیِ  خويش ، جلوی 

 خود را گرفته ايم ؟ 
رهبر گرامی ، می بينيد که پرسش های بزرگ وتوفانی و حتمی پيش روی 

باورم بر اين . و ما ناگزيراز پاسخگويی به اين همه سوال سرگردانيم . ماست 
اگر آنان نبودند . است که سران فتنه ، درست در بزنگاه نياز ، به ياری ما شتافتند

می گفتيم که مسول اين همه عقب " پاسخ " ، ما وشما اکنون بايد به مردم خود 
ماندگی وکار نابلدی ، و رواج گر اين همه بی کياستی و بی لياقتی ، وبه باد 

ی اين همه دروغ وحرامخوری  ی اين همه فرصت وثروت ، وبديهی کننده دهنده
 . ، و بانی اين همه خنده دار شدن قانون ، کسی جز خود ما نيست 

سران فتنه از راه رسيدند تا ما را از پاسخگويی به مطالبات مکرر و رها مانده 
ما وشما از اين روی به سرکوب سران فتنه اصرار . وبی سر انجام مردم برهانند 

 ورزيديم که تا مردمان ما به مشغله ای انحرافی درافتند و از چگونگی کارهای تو 

خرداد در شرق تهران، تابلويی گويا از ظلم رژيمی است که در ادعای 
حکومتی که : های ديکتاتوری بود، اظهار داشت داری سرآمد همه حکومت مردم

 »ژاندارمری«شد و عنوان  تر می های خارجی روزبه روز فربه در نگاه قدرت
کشيد، اما همزمان به خاطر حضور مستشاران و تصميم گيران  منطقه را يدک می

آمريکايی در ساواک، ارتش، نفت، سازمان برنامه و بودجه و ديگر نهادها و 
شد تا رسيد به رزوگاری که  تر می ارگان ها، در نگاه مردم نحيف و نحيف

  .ای جز محو شدن نداشت چاره
بايد ياد شهدای آن روز را که خونشان مشعل مبارزه را : وی در پايان گفت 

روشن و نور آن را در سراسر کشور پراکنده کرد، گرامی بداريم و برای روح 
راهی بودند که امروزه در  »السابقون السابقون«بلندشان درود فرستيم که 

معادالت سياسی، اجتماعی، فرهنگی، تاريخی و جغرافيايی دنيا با عنوان 
داران واقعی و   باشد که ما نيز ميراث. شود شناخته می »جمهوری اسالمی ايران«

نظير در تاريخ ايران باشيم و به  های بی ها و رشادت ای برای آن مجاهدت شايسته 
 .نگذاريم اين انقالب به دست نااهالن بيفتد) ره(قول امام راحل

 

 نامه ي پنجم محمد نوري زاد به رهبر حكومت اسالمي 
 
 
 
 
 

 
 

 به نام خالق حق 
 سالم به رهبر گرامی جمهوری اسالمی ايران 

 حضرت آيت اهللا خامنه ای 
فتنه ای که به قول رسانه . در کشور ما سپری شد" فتنه " يک سا ل از ظهور 

های رسمی و شخصيت های شاخص نظا م،هم آبروی مارا مضحکه جهانی در 
انداخت ،و هم خون و مال جمعی از هم وطنان ما را تباه ساخت ، وهم شکاف 

 . هراسناکی در ساختار ملی و حيثيتی ما ايجاد کرد
واژه ای که در . آويخته ام"فتنه " می بينيد که من نيز مثل بسياری ،از همين واژه 

واژه . اين يک سال گذشته ، به قدر همه عمر اساطيری اش از او سود برده ايم 
طاغوت ، : ای که در ادبيات سياسی ما ، به فهرست مطول واژگانی چون 

طاغوتی ، انقالب ، ضد انقالب ، مستضعف ، مستکبر ، منافق ، ضد واليت فقيه 
، امت شهيد پرور، دشمن قسم خورده و واژگان ديگری از اين دست پيوست و 

 . معنای ويژه ای برای خويش اختيار کرد
در اين يک سال گذشته ، آن چنان افراط گونه بر طبل فتنه و سران فتنه کوفتيم تا 

کودکان ما نيز به محض شنيدن آن ، بدانند ما را جز از موسوی و خاتمی و 
آوار ، و بهمن سران فتنه ، همان پليدی درهم فشرده . کروبی ، مقصودی نيست 

بهمنی که به . ای است که خسارت اين ستم را بر سر مردمان ما فرو می بارد 
هنگام عبور ، از کنار خانه هاشمی رفسنجانی می گذرد ، و کسانی که از اهل اين 

 . خانه را نيز به حجم آوارگونگی خويش می افزايد
سران فتنه اما ، فراتر از خسارات فراوانشان ، فوايدی نيز داشته اند که من ، 

پيش از آن ، اجازه بدهيد در سفری به . قصد واشکافی فايده های آنان را دارم 
دور دست های روستای محل زادگاهم ، به ترسيم دور نمايی از اين فايده ها 

جدال بر سر قدرت ،ظاهرا وديعه مکرری است که در هيچ کجای . بپردازم 
تاريخ ، بی مخاطب نبوده است ، چه در قبايل بدوی ، و چه در جوامع مدنی ، در 

روستای ما نيز ،دو طايفه کم خرد، طبق يک عادت ضروری ،و به بهانه ای 
تکراری ، خشماگين بر سر هم می کوفتند و بعد از تحمل جراحت ها و ناسزاها و 

 . بی آبرويی ها کارشان به پا سگاه و امنيه و وساطت بزرگترها می کشيد
در جدال هر باره ، نيک به ياد دارم که مردان طايفه شکست خورده ، بی دليل بر 

يعنی پدری که در ميدان کارزار، توسط حريف . اهل خانه خود سخت می گرفتند 
از پا در آمده بود ، در خانه خويش ، به يک خطای مختصر ، بر سر زن و 

فرزند خود می کوفت و مردانگی مخدوش خود رابه رخ می کشيد و ياد آور می 
 . شد

باورم بر اين است که حکايت ما و سران فتنه نيز خارج از اين روال روانی و 
. سران فتنه در اين مثال ساده و روستايی من همان اهل منزل اند . تاريخی نيست 

کسانی که ما با کتک زدن آنان ، عصبيت ناشی از شکست های پی در پی خود 
روستايی چوب خورده .را تخليه می کنيم و قدرت مخدوش خود به رخ می کشيم 

 و تحقير شده ديروز ،از اين روی بر سر زن و فرزند خود می کوفت ، که فکر 
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جالل الدين فارسی قاتل را آزاد گذارده ، وخود او را که به ابراز نشاط سياسی 
اش مشغول بوده ، به زندان و انفرادی و تحمل ناسزا وضرب وشتم در انداخته 

 . است 
من معتقدم راز شکست اسالم اختراعی ما ، در همين خصلت های گزينش گری 

واختالط . وخاصه پروری ونخبه گريزی و فريب کاری وعوام پروری است 
کارايی سرکوب سران فتنه ، در اين بوده است که نگاه . غليظ حق وباطل در او 

منتقدين ما را از امثال آقای جالل الدين فارسی که قاتل اما آزاد است ، به اين 
حاال خود شما رد پای نمايندگان مجلس ، . جوان گستاخ اما بی گناه ، معطوف کند 

وقضاوت دستگاه قضايی ، و دولتمردان عدالت ور زمان را در تحليل فرايند های 
 . اين چنينی جامعه ، رصد فرماييد 

راستی شما در مقام فرماندهی کل قوا ، تا چه حد به رفتار سپاهيان و نظاميان 
خود ، در ورود به مواضع اقتصادی ، ودر قامت رانت خوارانی چون آقای 

صادق محصولی ، ودر واردات ميلياردها کاالی قاچاق از مبادی گمرکی واسکله 
های رسمی وغير رسمی اشراف داريد ؟ والبته اجازه می دهيد که در تقبيح رفتار 
ناشايست سپاهيان ونظاميان ، مسو ليت حضرتعالی را نيز در مقام فرماندهی ياد 

ی آن سپاه و آن بسيج و آن اسالم  آور شويم ؟ و از شما به خاطر تغيير چهره
 آرمانی گله کنيم ؟ 

اگر کمی . رهبر گرامی ام ، کم کم به سال روز ظهور فتنه نزديک می شويم 
هوشمندی اختيار کنيم ، باور خواهيم کرد که جماعتی ، دور از چشم شما ، به 

حادثه هايی که نيمه دوم خرداد را به زعم خود در . خلق حادثه می انديشند
اين بحران ، که چه بسا خونين نيز باشد ، قرار . بحرانی طراحی شده فرو ببرند 

طراحان اين بحران ، . است مجددًا انرژی تازه ای را عليه سران فتنه سامان دهد 
با خلق حادثه های ريز ودرشت ، شما را در موضعی قرار خواهند داد تا همانی 

 . وهمان موضعی را اختيار کنيد که آنان مشتاق اند. بگوييد که آنان می خواهند 
فتنه هايی که بانيان آن ، . شما را به خدا ، رهبر گرامی ، مراقب فتنه ها باشيد 

فراتر از سران فتنه ، در اطراف شما آرايش يافته اند و ادعای دوستی غليظ می 
قدرتی که هرگز مطيع . فتنه را در تحرک قدرتی بکاويد که در سايه است . کنند 

ی  قدرتی که يک جا از حنجره. شما نيست وبرای خود قرار و مداری دارد 
رييس جمهور نامتعادل ما بيرون می خزد ، ودر جای ديگر از امضای نمايندگان 
مجلس ما جاری می شود ، و برای گشودن موانع پيش رو ، به قاضيان مرعوب 

. سران واقعی فتنه ، سران قدرت های در سايه اند . دستگاه قضا تحکم می کند 
ی  سرانی که ميليارد ميليارد پول بی زبان مردم را جابجا می کنند، وبه پرونده

در اين يک سال گذشته ، وبا . ی ميلياردها پول گمشده ، پوزخند می زنند مفتوحه
غوغايی که از رسانه ها وتريبون های رسمی عليه سران فتنه در گرفت ، قدرت 

. های در سايه ، بهترين فرصت را برای پيش برد مقاصد خود بلوکه کردند 
قدرت های در سايه ، در اين يک سال پر آشوب و پر هياهو ، به قدر همه عمر 

خود به تحکيم مواضع خود پرداختند ، اما غافل از اين که بخش وسيعی از مردم 
قدرت های در سايه ، به مردم احتياج ندارند ، اما . را از اطراف شما پراکندند 

 ! کدام رهبر است که بدون مردم ، همچنان رهبر باشد و رهبری کند ؟
از باب طنز ، بگويم که چندی پيش آقای جالل الدين فارسی ، به سران فتنه تاخت 

فراتر از طنز ، شما را به . تا او نيز حتی از اين کارناوال هتاکی جا نمانده باشد 
تماشای امضای خودتان ، پای برگه خريد سهام مخابرات توسط سپاه فرا می 

وبدون اين که شما ! بله ، قدرت های در سايه ، با شما اين می کنند . خوانم 
بخواهيد وشما راضی باشيد و شما خبر داشته باشيد ، امضای رضايت شما را 

 . شما را به خدا مراقب فتنه های واقعی باشيد . پای عملکرد خود می نشانند 
 

 : با احترام و ادب
 فرزند شما، محمد نوری زاد 

 زندان اوين، نهم خرداد هزار و سيصد وهشتاد ونه 

از ما . ی ما نپرسند  در توی ما و مسوليت های خاک آلود و بر زمين مانده
نپرسند آيا اين بود آن انقالبی که همگان را به درک و لمس وبهره مندی از افق 

 های نورانی اش نويد می داديد؟ 
ی جوانان  آيا اسالمی که ازاو دم می زديد، همين است که در چارچوب در خانه

بی کار و معتاد وتن فروش و سرگشته وفرومرده وپژمرده و معلق ما ذبح می 
شود ؟ همين است که در مجلس شورای اسالمی ، هر روزه چهره اش می 

خراشند وپوستش می درند؟ ودر دستگاه قضا به شوخی اش می گيرند؟ و در 
 دولت ، جيب هايش را خالی می کنند؟ 

اگر سران فتنه نبودند ، ما و شما بايد هر روزه به مردم خود پاسخ می گفتيم که 
چرا سپاه ، در روز روشن ، سهام مخابرات را باال کشيد ؟ وچرا سپاه ونيروی 

انتظامی ، با واردات ميلياردها کاالی قاچاق ، همچنان سلحشور وغيور ومردمی 
 اند ؟ 

سران فتنه آمدند تا نمايندگان شجاع ونترس و البته با کفايت ما بهانه ای برای 
پرخاش و ناسزا داشته باشند، نمايندگانی که مفهوم استقالل مجلس ، ونمايندگی 
مردم را در همان روز نخست ، زير پا می نهند تا اعتبار نامه هايشان تصويب 

ی  نمايندگانی که همچنان به سرکوب سران فتنه محتاج اند وبرای محاکمه. شود 
ی  آنان طومار امضاء می کنند تا نگاه مردم را از عصارگی بر خاک افتاده

فضايل شان ، و از طنز مجلسی که بايد در رأس امور باشد ونيست ، به غوغای 
ی مردم ،  سران فتنه منحرف کنند وخود را از حمل سنگينی امانت مضمحل شده

نمايندگانی که متأسفانه ، سالهاست به جای قانون . و تحمل شماتت مردم برهانند 
و نظارت قانونی، و به جای تحقيق و تفحص موثر ، و به جای واخواهی حقوق 

 . ی مردم ، شوخی می پراکنند فراموش شده
رهبر گرامی، اطمينان دارم با من موافقيد که اگر از اين مجلس و قوانين و 

نظارت آن ، آبی گرم شده بود ، مردمان ما را اکنون بهره ای در مشت بود ، و 
اگر دستگاه قضا را با قانون نسبتی بود ، ما را اکنون از برکات عدل وانصاف و 

درستی او نصيبی بود ، و اگر دولت را لياقت وبرنامه وعقالنيتی بود ، ما را 
ی ورشکستگی های داخلی و تحقيرهای جهانی به در برده بود  تاکنون از ورطه

اما اين سه يار دبستانی را ظاهرًا جز رکود و رخوت و رفاقت ، رويکردی .
پس چرا نبايد از ظهور فتنه و سران فتنه در پوست نگنجيم و نگاه . نيست 

پرسشگر و پر شماتت مردم داخل و خارج ونسل های گذشته وآينده را به رفتار 
 آنان منحرف نکنيم ؟ 

اين روزها شاهديم که بار ديگر مبارزه با بد حجابی به کانون فهم بزرگان دينی ما 
وچه برخوردهای شداد وغالظ ، برای چندمين بار ، بر سر . راه يافته است 

اما برای چندمين بار نيز می توان از همين اکنون . جامعه ما سايه انداخته است 
. عاقبت شکست خورده و پر از آسيب اين هياهوی هيچ در هيچ را به چشم ديد 

چرا که شهر قم ، و آسيب های دلخراش و مفسده های اجتماعی آن ، دقيقًا 
اگر بپذيريم که اجبار . محصول همين نگرش خام و دستوری وبی خردانه است 

در خط کشی های خشک اجتماعی ، ضروری و با فايده است ، اين را نيز می 
پذيريم که اجبار در مواضع فهم و فکر وباور مردم ، جز خسارت و خرابی 

شرمنده ام که بگويم راز تنهايی ما ، وکم شدن . وگريز ونفرت مردم نتيجه ندارد 
مخاطبان داخلی و جهانی ما ، در همين اسالم اجباری واختراعی ما است 

اسالمی که اغلب در اين سی سال عمر خود ، از کنار حق های آشکار عبور .
 . کرده است و بر گزينش نا حق های آشکار اصرار ورزيده است 

در زندان وزارت اطالعات ، و در زندان عمومی ، داستان هايی از اسالم 
اختراعی خودمان ديده ام که اميد دارم در يک مالقات حضوری ، همه را يک به 

اما از باب نمونه ، به يکی از مظاهر آن اشاره می کنم و .يک برای شما باز گويم 
 : از توقف بر اين شرم بزرگ ، درمی گذرم 

من اين روزها ، با جوان نوزده ساله ای هم نشين و هم بند هستم که مجموعه ای 
اين جوان با همين سن و سال اندک خود ، . از خردمندی ها ودرستی ها با اوست 

ی دانشمندان ورياضی دانان جهان  دو فرمول بديع رياضی را که ازدسترس همه
اين جوان ، با . دور بوده است ، کشف کرده و به اسم خود به ثبت رسانده است 

. المپيادی است .همين سن وسال اندک خود ، چهار اختراع غرور آفرين دارد 
به زبان های انگليسی وايتاليايی مسلط است . ی خوارزمی است  ی جشنواره برنده

اين جوان اما به اتهام متداول توهين به رييس جمهور و تبليغ عليه نظام ، پنج . 
اتهامی که مردمان جهان، به ميزان ارتفاع آن . ماه و نيم است که در زندان است 

اين جوان ، شصت روز در زندان انفرادی بوده وتوسط . غش غش ميخندند 
اين جوان ، همان . بازجو های تند وبی ادب خود کتک خورده وتهديد شده است 
ی تفنگ شکاری  است که آقای جالل الدين فارسی ، پدرش را به ضرب گلوله

اين جوان ، اکنون ، هفده سال است که چشم به راه تراوش حق . خود کشته است 
اسالمی که آقای جالل الدين فارسی قاتل . وعدالت ، از اسالم اختراعی ما است 

 اسالمی که آقای . را به پرداخت يک ريال از پول خون پدر او ملزم نکرده است 
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 تظاهرات اعتراضي به حضور نخست وزير اسرائيل در تورنتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهروند
بنيامين نتانياهو برای ديدار با استفان هارپر نخست وزير کانادا در کانادا به سر 

می برد که ماجرای حمله ی کماندوهای اسرائيلی به کشتی های حامل کمک های 
امدادی برای مردم غزه و کشتن امدادگران و فعاالن حقوق بشر و صلح در اين 

نتانياهو پيش از بازگشت به . کشتی ها، او را مجبور به بازگشت به اسرائيل کرد
اسرائيل، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص اين حمله، باز هم به 

ادعاهای هميشگی خود بازگشت و اينکه اسرائيل حق دارد از خود دفاع کند و 
او ضمنا عمل نظاميان  … ايران به سازمان تروريستی حماس اسلحه می دهد و 

اسرائيل را دفاع از خود ناميد و ادعا کرد که سرنشينان کشتی به نظاميان حمله 
 .کرده اند

روز دوشنبه، کماندوهای اسرائيلی به کاروان کمک رسانی به غزه در آب های 
 .امدادگر را کشته و تعدادی را نيز زخمی کردند 9آزاد حمله کردند و 

با بنيامين نتانياهو نخست وزير ) راست(استفان هارپر نخست وزير کانادا 
 اسرائيل ديدار کرد

نخست وزير اسرائيل، که روز يکشنبه با استقبال گرم مقامات کانادايی، وارد 
او قرار بود . تورنتو شده بود، سفر خود را نيمه تمام گذاشت و به تل آويو برگشت

 .پس از کانادا به واشنگتن برود و با باراک اوباما ديدار کند
استفان هارپر نيز در خصوص اين خبر بدون محکوم کردن اسرائيل، گفت، در 

 .انتظار اطالعات بيشتر در رابطه با حادثه است
همزمان با سخنرانی نتانياهو در تورنتو، صدها تن از ساکنان اين شهر، در 

اعتراض به سفر او به کانادا، در مقابل نمايشگاه بين المللی دست به تظاهرات 
 .زدند

 Walk with”نتانياهو به عنوان مهمان ويژه چهل و دومين مراسم 
Israel “  روز يکشنبه، در جمع بيش از هفت هزار يهودی مقيم کانادا سخنرانی

. کرد و گفت، روابط اسرائيل و کانادا هيچگاه، تا اين حد مستحکم نبوده است
شرکت کنندگان، سپس در راهپيمايی هفت کيلومتری حمايت از اسرائيل شرکت 

 .کردند
تاکنون است که نخست وزير اسرائيل برای جامعه  1978اين اولين بار از سال 

 .يهوديان تورنتو سخنرانی می کند
در بين تظاهرکنندگان، عالوه بر طرفداران فلسطين، گروه زيادی از مسيحيان و 

آنان پالکاردهايی را با مضمون . يهوديان مخالف صهيونيسم نيز حضور داشتند
 .با خود حمل می کردند“ کانادا جای جنايتکار جنگی نيست”

 يهوديان ارتدکس پيشاپيش تظاهرات اعتراضی به حضور نتانياهو در تورنتو
اسرائيل و نخست وزير آن، هويت “:يکی از روحانيون يهودی در اين جمع گفت

آنچه که تحت نام ما در . يهوديان را برای اهداف ناسيوناليستی خود دزديده اند
 “.جهان انجام می شود، جنگ و جنايت است و ما نمی توانيم آن را تحمل کنيم

گروهی هم در حمايت از اسرائيل با در دست داشتن پرچم های اين کشور در 
 .سمت ديگر خيابان حضور داشتند

دولت محافظه کار کانادا، يکی از بزرگترين متحدان اسرائيل و حامی اصلی آن 
 .کشور در مجامع بين المللی محسوب می شود

 تن از مدافعان حقوق بشر و فعالين سياسی  ٧٢بيانيه ی 
 محكوميت جنايت ارتش اسرائيل

 و حمايت از جنبش رهايي بخش مردم فلسطين و ايران 
 

 : اخبار روز
ما امضا کنندگان اين نامه به عنوان جز کوچکی از جنبش سبز مردم ايران،  •

جنگ بارگی رژيم اسرائيل و قساوت ارتش آن را محکوم می کنيم، و تالش مردم 
ايران برای احقاق آزادی های مدنی را دوشادوش مقاومت تحسين برانگيز آزادی 

خواهانه و دموکراسی خواهانه و مبارزه ی دليرانه ی ملت فلسطين عليه اشغال 
 ...سرزمين خود پی می گيريم 

 
خرداد ارتش اسرائيل به کشتی های امدادی که حامل  ١٠حمله ی بامداد دوشنبه 

مواد غذايی و درمانی برای مردم ستمديده ی غزه بوده اند، و کشتار بی رحمانه 
ی چند تن از سرنشينان صلح طلب و غيرنظامی در آبهای بين المللی، بار ديگر 

سرشت ستيزه گر اشغالگران سرزمين های فلسطينی را به روشنی تمام نزد مردم 
جامعه ی جهانی نسبت به نقض قوانين بين الملل با انزجار . جهان آشکار ساخت

واکنش نشان داده، و بعضی کشورها چنانکه شايسته است سفيران اسرائيل را 
اينک . برای ادای توضيح و ابالغ اعتراض به دولت متبوعشان احضار کرده اند

وجدان های بيدار همه جا در همدلی با مردم فلسطين به پا خاسته اند تا ندای حق 
طلبيشان بر جريده ی روزگار ثبت گردد، و اقدامی باشد در جلوگيری از تداوم 

 . بيداد
جنبش سبز مردم ايران به اقتضای آزادی خواهی و احترام به حقوق اساسی همه 
ی مردم با نهضت های رهايی بخش سرتاسر جهان، بخصوص با حرکت آزادی 

جويانه ی فلسطين همراه و همقدم است، و خشونت ورزی رژيم اشغالگر اسرائيل 
را با سرکوبگری های رژيم حاکم بر ايران مشابه می يابد، و هر دو نظام ستم 

هر دو رژيم در به گلوله بستن مردم صلح طلب ترديد به . پيشه را تقبيح می کند
خود راه نمی دهند و از خشن ترين روش ها برای نابودی انسان های آزادی خواه 

هر دو حکومت در پايمال کردن آرای حقيقی شهروندان و بی . استفاده می کنند
 . اعتنايی به داوری جامعه ی جهانی گوی سبقت از يکديگر می ربايند

ما امضا کنندگان اين نامه به عنوان جز کوچکی از جنبش سبز مردم ايران، 
جنگ بارگی رژيم اسرائيل و قساوت ارتش آن را محکوم می کنيم، و تالش مردم 
ايران برای احقاق آزادی های مدنی را دوشادوش مقاومت تحسين برانگيز آزادی 

خواهانه و دموکراسی خواهانه و مبارزه ی دليرانه ی ملت فلسطين عليه اشغال 
 . سرزمين خود پی می گيريم

 : امضا کنندگان
يرواند آبراهاميان، نسرين الماسی، کاوه احسانی، محمد اعظمی، فريبا امينی، 
بهمن امينی، علی افشاری، عبدالعلی بازرگان، گلبرگ باشی، رضا براهنی، 

محمد برقعی، مهرزاد بروجردی، سهراب بهداد، مازيار بهروز، آصف بيات، 
شهرنوش پارسی پور، علی پرسان، فواد تابان، کامران تلطف، نيره توحيدی، 

مهدی خانبابا تهرانی، مهدی جامی، رامين جهانبگلو، هوشنگ حسن ياری، 
فاطمه حقيقت جو، بهروز خليق، حميد دباشی، مصطفی رخ صفت، سعيد رضوی 

فقيه ،حسين زاهدی، فرج سرکوهی، بيژن شاه مرادی، معصومه شفيعی، شهال 
صالح پور، احمد صدری، محمود صدری، بهزاد کريمی، کاظم علمداری، رضا 

عالمه زاده، رضا فانی يزدی، مسعود فتحی، منصور فرهنگ، هادی قائمی، 
حسين قاضيان، فيروز قريشی، مهرانگيز کار، ناصر کاخساز، کاظم کردوانی، 
علی کشتگر، عبدی کالنتری، حسين کمالی، تقی کيميايی اسدی، عفت ماهباز، 
اکبر مهدی، مجتبی مهدوی، اکبر گنجی، مجيد محمدی، مهرداد مشايخی، علی 
اکبر موسوی خوئينی، روزبه ميرابراهيمی، علی ميرسپاسی، غفور ميرزايی، 

محسن نامجو، ابراهيم نبوی، مهدی نوربخش، شاهين نجفی، فرهاد نعمانی، محمد 
 . رضا نيکفر، فرزين، وحدت، نادر هاشمی، عطا هودشتيان، محسن يلفانی



احمدی نژاد ،با تقلب گسترده بار ديگر به حقوق مردم تعرض  -دولت خامنه ای 
کرد و ملت مصمم در مقابله با حکومت کودتا و خواست آزادی و نفی ديکتاتوری 

. با شرکت وسيع و يکپارچه با نمادهای سبز و سکوت به مصاف ارتجاع رفت 
در . پاسخ رژيم غير قانونی، خشونت و گلوله، گزمه های مزدور حکومتی بود 

اين روز جواب ملتی را که خواهان عدالت و اجرای قانون بودند با رگبار گلوله 
اين روز آغاز .پاسخ داد و نشان داد که ديگر هيچ حقانيتی در بين مردم ندارد

پيروزی خرد بر جهل ، آزادی بر بندگی ،پويايی بر ارتجاع و سکوت بر گلوله 
 .بود

ماشين سرکوب حکومت بار ديگر با تجاوز، زندان ، شکنجه و ترور به اميد 
پراکندن رعب و وحشت باز براه افتاد که اوج آن اعتراف گيری های احمقانه 

رژيم و دادگاه های استالينيستی برای خاموش کردن موج سبزی بود که می رفت 
هاله تقدس حکو متی که با حيله بر پا بود با . در گوشه گوشه کشور پراکنده شود 

برمال شدن افتضاح شکنجه و تجاوز در شکنجه گاه کهريزک و ساير 
نهال سبز آزادی با خون زنان و مردان ايران . کشتارگاهای رژيم اسالمی، ترکيد 

 .زمين چون نداها و سهراب ها رشد کرد
جنبش سبز در واقع رويارويی ملتی است با خشن ترين و بی رحم ترين نظام 

کارنامه . های استبدادی دينی قرن حاضر ،که مخالف هر نوع دگر انديشی است
يکسال گذشته جنبش ملت ايران، نشان می دهد ،که شرايط و عواملی که با عث 

تولد آن بود، بگونه ايست که با گسترش و نفوذ جنبش در جامعه، تضادهای درون 
شکاف موجود ميان حکومتگران و . حکومت را به مراتب بيشتر کرده و می کند 

 .مردم ،به دليل بحران اقتصادی، فساد و ارعاب بيشتر شده است
در صحنه جهانی ،بخاطر سياست های ماجراجويانه و ضد ملی و عدم کفايت 

،لياقت و مديريت حا کمان مستبد، کشور را در يک تحريم و انزوای خاص قرار 
در مقابل جنبش سبز با خواست آزادی وعدالتخواهی و احترام به حقوق . داده اند 

انسانها و عقايد از هر قوم و قبيله و باور ، می رود که در گوشه گوشه ايران 
 .ريشه بگستراند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مهمترين دست آورد اين جنبش خواست تغيير در درون جامعه بود که رژيم 

 . اسالمی، نظامی، امنيتی را در سراشيبی واژگونی قرار داده است
جنبش سبز بايد همبستگی را در ميان همه اقشار و اقوام ملت ايران تقويت نمايد 

به خواست به حق خود برای آزادی و استقالل و پيشرفت و تفاهم همه ملت 
چالش قدرت ميان مردم و کودتا گران در يکسال گذشته نشان داده . پافشاری کند 

است که کودتا گران تنها با اهرمهای زور و تزوير ،شکنجه ، سانسور و ترور به 
جنبش مدنی و عدالت طلبی ايران . حکومت استبدادی ننگين خود ادامه می دهند 

نيز همراه با گسترش آگاهی و نفوذ در اليه های گوناگون اجتماعی با با ز نگری 
روند مبارزه يکسال گذشته خود به دنبال رهکارهای نوين برای ادامه مبارزه 

وظيفه ايرانيان برون مرز، پشتيبانی از مبارزات و منافع ملت ايران ، پاسخ .است
به پاس از خود گذشتگی زنان و مردان . فعاالنه به نداهای حق طلبی آنان است 

 آزاده ای که هم اکنون در زندانهای رژيم اسالمی و يا در بازداشت های خانگی 

 خرداد در   22فراخوان به تظاهراتهاي  
 شهرهاي مختلف ايران و خارج از كشور

 
فراخوان حاميان جنبش سبز در شهرهای مختلف کشور برای برگزاری مراسم 

 خرداد ٢٢
 تهران، شيراز، اصفهان، اهواز، رشت، ياسوج 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : جــرس
خرداد ماه و برگزاری تجمعات و راهپيمايی های اعتراضِی  ٢٢  در آستانه

در شهرهای ديگر  -همزمان با تهران - سالگرد انتخابات، حاميان جنبش سبز
همچون شيراز، اصفهان، ياسوج، رشت، اهواز و شهرهای مختلف استان 

مازندران نيز، برای برگزاری تظاهرات و تجمع، فراخوان عمومی صادر 
  .کردند

نيز، با خاطرنشان  شيرازبه گزارش منابع خبری جرس، حاميان جنبش سبز  
خرداد سال صبر و استقامت ملی، به دريای بيکران سبز  ٢٢در "کردن اينکه 

، مراسم خود را راس ساعت پنج و نيم بعد از ظهر با حرکت از "ملت می پيونديم
اين فراخوان محل . چهار راه مالصدرا به سمت ميدان نمازی، اعالم کرده اند

و مسير " راس ساعت شش و نيم بعد از ظهر در ميدان دانشجو"جايگزين را 
، از ٢٠ساعت "را، ) در صورت رخ داد احتمالی هر گونه حادثه(جايگزين آخر

  .، اعالم کرده است"پارامونت به سمت سينما سعدی
 ٢٢روز شنبه  ١٨را راس ساعت  اصفهاناين منابع خبری همچنين مراسم 

اعالم کرده " به سمت دروازه دولت) انقالب(خيابان چهارباغ عباسی "خرداد، از 
 .اند

و  "مقابل دانشگاه علوم پايه"، مراسم خود را در رشتحاميان جنبش سبز در 
 .برگزار خواهند کرد ١٨راس ساعت 

پل چهارم و فلکه شهداء به سمت "روز شنبه، و در محل  ١٩ساعت اهواز در 
 .، تظاهرات برگزار خواهد شد"خيابان نادری

حدفاصل ميدان هفت تير تا "خرداد، در  ٢٢روز  ١۶، ساعت ياسوجسبزهای 
 . ، را محل تجمع خود قرار داده اند"هتل ارم

 .جزئيات برگزاری تجمعات و تظاهرات شهرهای ديگر، متعاقبا اعالم می شود
 

 ما ايستاده ايم سبز تر از هميشه
 نخستين سالگرد جنبش سبز آزاديخواهی و عدالتخواهی مردم ايران

 
يکسال . در آستانه سالگرد کودتا شاهد گسترش جنون آميز ترور حکومتی هستيم

 ١٣٨٨خرداد  ٢٢ملتی که در .از تولد جنبش اعتراضی مردم ايران می گذرد 
به > رای من کجاست ؟< برای بدست آوردن حقوق دزديده شده خود و با شعار 

خيابانها آمد، چنان نمايشی از شجاعت و درايت و ايستادگی از خود نشان داد ، 
 .که به راستی نقطه عطفی را در جنبش های مدنی معاصربشری رقم زد

مهمترين عامل زايش جنبش نو پای ايران که ريشه در عمق آن آب و خاک دارد 
کارنامه خيانت حاکمان بر . در حقيقت وجود خود حکومت استبداد دينی بود 

که با گسترش و استقرار حکومت  ١٣۵٧ايران، به ارزش ها و اهداف انقالب 
مطلقه، تبعيض و خشونت و نفی حقوق انسانی مردم ايران بنام دين و مذهب، 

گسترش يافته بود، با به روی کار آمدن احمدی نژاد و نشستن او بر اريکه قدرت 
 . به اوج خود رسيد 

در دوره نخست زمامداری اش با جبر و ارعاب و حذف نيروهای غير خودی و 
فداييان اسالم (متمرکز نمودن قدرت در دست پاسداران و گروههای معلوم الحال 

مردم ايران بخاطر حقوق از دست رفته و بی .شدت يافت) ،حجتيه و موتلفه
خرداد  ٢٢عدالتی ،در اعتراض به رژيم، با شوق و حضور گسترده در انتخابات 

شرکت نمودند، به اين اميد که به کارنامه تباهی و دروغ و خرافات احمدی نژاد 
 .بگويند> نه < 
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 !ما به خرداد پر از حادثه عادت داريم
 !هموطن

 !خرداد پر حادثه يک ساله شد. يک سال گذشت
 !يادتان هست؟

 !ی يک پارچه سبز وطن خيابان ها
 !تظاهرات ميليونی سکوت

 !سرود يار دبستانی و اهللا اکبر شبانه
 !صدای گلوله و بوی گاز اشک آور

 !ندا با سرمه خون
 !سهراب با سربند سبز

 !زندان، شکنجه و اعترافات دروغين
 !مادران عزادار و پارک الله

 !ی دربند ی با حجاب و شيوا ها مجيد ها
 !محرم سبز و عاشورای خونين

 !اوين و جوخٔه اعدام
 !آری ما به خرداد پر از حادثه عادت داريم

 
 !هموطن

برای زنده شدن خاطرات خرداد سبز، بار ديگر در اين خرداد صبر به خيابان 
 !آييم  می

ها و سهراب ها، همدرد با مادران سياهپوش وطن و هم  همگام و همصدا با ندا
 !آييم تا خردادی ديگر بسازيم  پيمان با زنان و مردان دربند استبداد به خيابان می

 !همراه شو هموطن، ما بيشماريم
 ما پيروزيم، زيرا بزرگترين اعتراض ما، اميد ماست

 :کند هامبورگ دعوت می -خرداد  ٢٢گروه 
 ٢٠١٠ يونی ١٢ - ١٣٨٩خرداد ٢٢: زمان 

  ١٢: ساعت 
 : مکان و مسير تظاهرات 

 
Hamburg  

Marschroute: Theodor-Heuss-Platz 
(S-Dammtor ) ,Gänsemarkt , 

Jungfernstieg,Mönckebergstraße, 
Kirchenallee, Hamburger Hauptbahnhof 

بسر می برند و پاسداشت خون کشته شدگان راه آزادی و مردمساالری و 
عدالتخواهی همه کسانی که در مقابله و رويارويی با عوامل ارتجاع سياه و 

دژخيمانش برای پاسداری و آبياری اين جنبش در ايران به نبرد ادامه می دهند 
،کوس رسوايی رژيم خودکامه و خونريز حاکم بر ايران را در جای جای جهان 

 .بامداد آزادی در راه است. به صدا در آوريم 
 جاودان باد ياد و خاطره بخون خفتگان راه آزادی

United 4 Iran - Düsseldorf  
 

 نهاد ايراني در سالروز  17مراسم مشترك 
 جنبش اعتراضي مردم ايران

 
 

 برگزاری سالگرد جنبش اعتراضی مردم ايران
 !عليه سرکوب و اعدام

 !برای آزادی و انتخابات سالم و آزاد
 

های انسانی  در سالگرد آغاز جنبش بزرگ مردم ايران؛ در پشتيبانی از خواسته
 :(٢٠١٠ژوئن  ١٢( ١٣٨٩خرداد  ٢٢مردم کشورمان؛ روز شنبه 

 برای تامين آزادی، حقوق اساسی مردم و استقرار دمکراسی در کشور -
عقيدتی، آزادی احزاب، مطبوعات و  –ی زندانيان سياسی برای آزادی همه -

 .ها، و برگزاری انتخابات سالم و آزاد رسانه
 .گرد خواهيم آمد... برای توقف ماشين سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام -

مردم ايران دست در دست هم به چالش سنگين با استبداد حاکم بر کشور 
کنند و از هموطنان خارج از  آنها برای آزادی و عدالت مبارزه می. برخاستهاند

 .کشور خود انتظار دارند تا پژواک فريادشان باشند
در اين راستا، حرکت مشترک سالگرد جنبش اعتراضی مردم ايران، در اين روز 

 .و در شهر کلن برگزار خواهد شد
نوردراين «های ايرانی استان  اين حرکت با همکاری گروهی از نهادها و کانون

است که در روزهای آينده  تدارک ديده شده -استان غربی آلمان  - »فالن وست
 .تری از آن در رسانهها اعالم خواهد شد جزئيات بيش

ما امضاکنندگان اين فراخوان برای هر چه بهتر برگزارشدن اين همايش، از 
 .کنيم ها، صميمانه استقبال می ها و انجمن پشتيبانی و همکاری ديگر نهادها، کانون

 ١٩تا  ١٧ساعت  -) ١٣٨٩خرداد  ٢٢( - ٢٠١٠ژوئن  ١٢شنبه : زمان
 به طرف Neumarktاز  »مارش سکوت«شروع با  -شهر کلن : مکان

Heumarkt و سپس گردهمايی در Heumarkt 
 کلن –جمعيت کردهای مدافع حقوق بشر  -١
 آخن – کميته همبستگی با اعتراضات مردم ايران -٢
 )بن –کلن (اتحاد برای ايران  -٣
 ِاِسن –پشتيبانان دمکراسی و حقوق بشر  -۴
 مادران صلح دورتموند -حاميان مادران عزادار در ايران  -۵
بوخوم، (کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  -ايران آزاد -۶

 (دورتموند
 کلن -گروه همبستگی با مادران عزادار ايران -٧
کلن، ِاِسن، دورتموند، (فالن  کميته جمعی از ايرانيان نورد راين وست -٨

 (دوسلدورف، بوخوم
 جمعيت پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک مردم ايران ـ کلن -٩
 جوانان و دانشجويان موج سبز ـ کلن -١٠
 دوسلدورف –اتحاد برای ايران  -١١
 مونستر –پشتيبانان جنبش سبز  -١٢
 کلن –انجمن پويا  -١٣
 (هئيت تحريريه سايت آذربايجان(چپ دمکرات آذربايجان  -١۴
 (اويسپا(جوانان، دانشجويان و فعاالن سياسی مستقل ايرانی  -١۵
 خانه همبستگی مهر -١۶
 آخن -آورد   کانون ره -١٧

 :پشتيبانان اين مراسم
 «ما هستيم» -١
 خانه کورد و آلمان در شهر کلن -٢
 سنتر زنان کورد در شهر کلن -٣
 آخن -) ديفا(ايرانی  -انجمن آلمانی  -۴
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 مصاحبه ها، مقاالت

*** 
اگر سری به گوگل بزنيد و از طريق نقشه ی کره زمين، منطقه ی غزه و 

اسرائيل را نگاه کنيد، بی آن که نقشه را بزرگ کنيد يا از سيستم جستجوگر 
بخواهيد که مرز را نشان دهد، موقعيت جغرافيايی و زيست محيطی دو منطقه، 

خود بخود گويای اين است که به فاصله ی چند کيلومتر، مردمی که در خاک 
اسرائيل زندگی می کنند، در کمال رفاه و آسايش اند و زوال، پلشتی و شوربختی 
هم نصيب مردمی است که در زندانی به نام غزه زندگی را و شب و روز يکسان 

 .را پشت سر می گذارند
شرايط دشوار زندگی مردم غزه حتا از فضا هم معلوم است و خود نيز موجب 
 .می شود که خط مرزی بی کمک جستجوگر رايانه ای گوگل، قابل شناسايی باشد

، 2009با گذشت سه سال از بايکوت و هيجده ماه از جنگ خونين در ژانويه سال 
بی تفاوتی و چشم پوشی دولت مردان جهان، به تدريج مردم فالکت زده ی غزه، 

می رفت که به فراموشی سپرده شوند، اما عمليات نظامی غيرموجه اسرائيل 
عليه کاروان بين المللی کمک رسانی يک بار ديگر، سردمداران اين کشور به ياد 

جهانيان انداختند که اسرائيل هم چنان به خاک غصب شده فلسطينی ها چنگ 
بديهی است که . انداخته و سياست آپارتايد را در بدترين شکل ممکن اجرا می کند

ادامه اشغال گری و اجرای سياست آپارتايد بدون چشم پوشی های جامعه ی 
 .جهانی، امکان پذير نبوده و نخواهد بود

آنچه در سحرگاه روز دوشنبه همين هفته روی داد، صد البته که نمی تواند پايان 
حتا نمی تواند آغاز يک پايان باشد، اما به احتمال قريب . اشغالگری را نويد دهد

وزير “ ايهود باراک”روز دوشنبه آقای . به يقين می تواند پايان يک آغاز باشد
او اجرای عمليات . دفاع اسرائيل از عمليات جنايت بار سربازان اش دفاع کرد

خشونت آميزی که موجب مرگ بيش از بيست نفر و زخمی شدن بيش از شصت 
دفاع ”و گفت که سربازان اسرائيلی برای “ دفاع از خود خواند”نفر شده است را 

مجبور به گشودن آتش عليه فعاالن حقوق بشر که او هواداران القاعده و “ از خود
در گزارش هايی که شبکه ی الجزيره پخش کرده . حماس ناميدشان، شده اند

است، البته مقاومت هايی زبانی و شعار دادن عليه اسرائيل به چشم می خورد و 
گويا دو قبضه سالح کمری هم کشف شده که فعاالن زنده مانده معتقدند اين سالح 

ها متعلق به سربازان اسرائيلی است که در همين مورد وزير دفاع اسرائيل، 
 .سکوت اختيار می کند و چيزی نمی گويد

سوء “ دفاع از خود”و دولت اسرائيل اين چنين از واژه های “ باراک“وقتی
استفاده می کنند، نشان دهنده ی آن است که آن ها در هول و هراس اند و در 

برای آنها “ دفاع از خود”گوشه ی رينگ گرفتار، البته استفاده نادرست از 
جهان به ياد خواهد . وضعيت دشوارتری را در روزهای آينده پيش خواهد آورد

دفاع ”آورد؛ بلوکه کردن و در محاط داشتن مردم رنجديده غزه را هم اسرائيل، 
حتما زمانی ديگر هم که مردم بی گناه و بی دفاع را . خوانده است“ از خود

شايد بار . خواهد گذاشت“ دفاع از خود”می کشد، بر آن نام  بمباران می کند و 
ديگری که به خاک کشور ديگری حمله کند و بخشی از آن را اشغال، باز هم نام 

احتماال دفعه ی ديگر که قرار است مردمی بی گناه . را بر آن نهد“ دفاع از خود”
در محاط و زندانی باشند، آنها به احداث ديواری ديگر می پردازند و بر آن نام 

 .می گذارند“دفاع از خود”
اين همه در شرايطی است که مقامات سياسی اسرائيل بر اين باورند که دولت 

گويا که مرزهای غزه از سوی .اسرائيل مسئول ساکنان باريکه ی غزه نيست
اگر دولت . دولت های ديگری مسدود شده اند و در اشغال کشوری ديگر است

اسرائيل بايکوت عليه فلسطين را بردارد و مرزها را هم باز کند، در آن صورت 
مسئوليت مردم غزه به عهده ی دولت به رسميت شناخته شده ی فلسطينی است، 

نه اکنون که طبق پيمان نامه های جهانی مسئوليت مردم سرزمين های اشغالی به 
البته بی تدبيری اسرائيلی ها چنان مشهود است . عهده ی کشور اشغال گر است

از يک سو در تالش اند که . “قسم حضرت عباس است و ُدم خروس”که مصداق 
به جهان بگويند که اشغال گر نيستند و در برابر مردم ساکن در غزه هم مسئوليتی 
ندارند، اما از طرف ديگر می گويند کشتی های کاروان کمک رسانی بين المللی 

اين گفته در تناقض کامل است با . قصد وارد شدن به قلمرو اسرائيل داشته اند
اگر اسرائيل در برابر مردم غزه . عدم مسئوليت اسرائيل در قبال مردم غزه

مسئوليتی ندارد، پس آب های هم مرز با غزه هم که کاروان کمک رسانی به آن 
اين تناقض زمانی روشن تر می شود که . نزديک می شدند، قلمرو اسرائيل نيست

اين کشتی ها منافع ما را تهديد می کردند و “:سخنگوی دولت اسرائيل می گويد
بايد پرسيد که آيا مشروعيت دولت اسرائيل بند ناف گوشه “ .مشروعيت مان را

گير شدن مردم غزه است؟ بر اساس قوانين بين المللی، هرگونه مجازات دسته 
بر همين اساس تالش های اسرائيل برای نامشروع . جمعی يا عمومی ممنوع است

جلوه دادن کمک رسانی به مردم غزه به بهانه تقويت موضع حماس بی پايه است 
 .و نقض آشکار قوانين بين المللی

 جهان، متحد در اعتراض به حمله اسرائيل
 عباس شکری

 
 :شهروند

دزدان دريايی اسرائيلی، اميِد صلح و آشتی را با زير پا گذاشتن قوانين بين 
اسرائيلی ها با عمليات غيرانسانی .المللی، در آب های آزاد جهان، دفن کردند

نظامی خود اگرچه توانستند مانع دستيابی مردم بی گناه غزه به مواد غذايی، 
دارويی، آموزشی و نيازهای ضروری خود شوند، اما بار اصلی اين کشتی ها به 

 .مقصد رسيد
عمليات نظامی نيروهای نظامی اسرائيل به کاروان کمک های مردم جهان به 

يک ميليون و ششصد هزار نفر زندانی در غزه، همه را، حتی هواداران هماره 
اين کاروان که حامل . ی اسرائيل را هم نه تنها شوکه که وادار به واکنش کرد

يکی رساندن کمک های ضروری : کمک های انسانی بود، دو هدف معين داشت
و انسانی به مردم غزه و ديگر، شکستن ديوار بايکوت چند ساله اين منطقه عليه 

 .ساکنان غزه
با اجرای اين عمليات نظامی ننگين که منتهی به کشته شدن دست کم بيست نفر و 
زخمی شدن شصت نفر ديگر شده است، کمک های ضروری و انسانی به مقصد 
خود که نوار غزه بود، نرسيد، اما فرياد متوقف کردن بايکوت غزه که از سوی 

اسرائيل اجرا می شود، با اين عمليات جنايت آميز از گوشه گوشه ی دنيا به گوش 
البته نه تنها فرياد فعاالن و مبارزان حقوق بشر بلند است که اين بار . می رسد

دولت ها و دولت مردان جهان نيز هم آوا با مردم عادی فرياد برآورده اند که 
 .بايکوت غزه بايد هر چه زودتر متوقف شود

از سوی ديگر، سياستمدارانی که سکان هدايت اسرائيل را در اختيار دارند، در 
تالش اند که از اقدامی غيرقابل دفاع، دفاع کنند و به درستی آن پای بفشارند که 

کشتی هايی که کتاب و قلم و کاغذ، . در اين کار به اندازه کافی هم آزموده شده اند
دارو، لوازم بهداشتی، لوازم خانه سازی و ديگر مايحتاج مردم بی گناه غزه را 
حمل می کردند از سوی مقامات اسرائيلی، حامل نيروهای القاعده و هواداران 

اين سياستمداران، با بی شرمی در تالش . سازمان های تروريستی اعالم شده اند
اند تا با به کارگيری نابجای واژه های سياسی ـ جنگی، کشتن و زخمی کردن 

مبارزان حقوق بشر را توجيه کنند؛ اقدامی که توجيه بر نمی دارد و جهان باور 
 .نخواهد کرد

حرکت کاروان کمک رسانی به مردم غزه، دولت اسرائيل را در موقعيت 
دشواری قرار داد و انگار که آنها را به گوشه ی رينگ فرستاد و به قول معروف 

اگر اسرائيلی ها اجازه می دادند که کشتی های حامل : شان کرد“دو جان گرفتار”
کمک رسانی به مردم غزه به مقصد برسد، بايکوت خود را خودبخود برداشته 

بودند و اگر از رسيدن کمک ها به مردم جلوگيری می کردند، نتيجه ی بی درنگ 
البته به نظر نگارنده راه سومی . آن محکوميت آنها از سوی جامعه ی جهانی بود

هم وجود داشت و آن هم همکاری اسرائيل با فعاالن حقوق بشر بود که به آنها 
اعالم کند؛ فقط برای يک بار و پس از بازرسی محموله، اجازه می دهد که 

کاروان کمک رسانی به مقصد برسد، اما متأسفانه سياستمداران اسرائيلی با بی 
درايتی کامل بدترين گزينه را انتخاب کردند که کشته و زخمی شدن آرمان 

به اين ترتيب مقامات اسرائيلی داوطلبانه . گراهای حقوق بشری را در پی داشت
 .و آگاهانه، زشت ترين وجه چهره ی خويش را به جهانيان نشان دادند
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 )مليحه محمدی(سه گفتگو  
وگوي اول با محمدرضا نيكفر درباره سكوالريزاسيون و  گفت

 جايگاه آن در ايران امروز
 
 
 
 

 
 راديو زمانه

به بررسی سکوالريسم در شرايط  »روی خط زمانه«ی   وگوی ديشب برنامه  گفت
 .سياسی فعلی ايران و در ارتباط با جنبش سبز اختصاص داشت

ی   مذهبی، معتقد بود که حوزه - گر ملی آقای رضا عليجانی، نويسنده و پژوهش
بحث سکوالريسم و سکوالريزاسيون را در شرايط فعلی ايران، روی مسائل 

تواند مبنای  اجتماعی بايد متمرکز کرد و در واقع جدايی نهاد دين از دولت، می
های سياسی جاری باشد و مفاهيم نظری و تئوری در اين رابطه را  فعاليت
 .توان در پرانتز گذاشت می

ی غيردينی يا الئيک، به اين  ی سکوالريستی در انديشه  نظران انديشه اما صاحب
 انديشند؟ ها چگونه می تفاوت

های محدودی، با دکتر محمدرضا نيکفر، فيلسوف  اين بحث را همراه با مقايسه
 .ام  اجتماعی از اين طيف، درميان گذاشته

 
آيد که در ايران اجماعی در مفهوم سکوالريسم حاصل   نظر می  آقای نيکفر، به

شده است و آن اين که جدايی نهاد دين از دولت مبنا باشد و نه حتی جدايی از 
 برخورد شما با چنين توافقی چگونه است؟. های سياسی ی عرصه همه
ابتدا ببينيم که آيا روشنفکران دينی، اصطالح سکوالريسم و يا صفت ! بله

 .برند يا نه کار می سکوالر را درست به
 

 محمدرضا نيکفر
، بين سکوالريسم فلسفی و  آقای عبدالکريم سروش در تقسيمی که کرده

آقای کديور، سکوالريسم عينی و . سکوالريسم سياسی تفاوت گذاشته است
نوعی بين سکوالريزاسيون  بقيه هم به. سکوالريسم ذهنی را از هم جدا کرده است

گويند ما  اند و می سياسی و انواع و اشکال ديگر سکوالريزاسيون تفاوت گذاشته
 .اين تکه را قبول داريم

چون قبًال چنين . ُخب جای خوشبختی است سکوالريسم سياسی را قبول دارند
يعنی ورشکستگی حکومت دينی باعث شد که دوستان اين . پذيرفتند چيزی را نمی

 .پيشرفت فکری را داشته باشند
در معنايی کامًال توصيفی و . چه معنا است اما نگاه کنيم ببينيم صفت سکوالر به

وقت اين صفت معنای عصری را توصيف  يک. بدون اين که ارزشگذاری کنيم
 .خاطر اتفاقی که در اين عصر افتاده است؛ يعنی در عصر جديد کند، به می

 آن اتفاق چه بوده است؟
اتفاق مهمی که افتاده، اين است که در اين عصر جهان در توضيحی که علم و 

های مختلفی را  يعنی جهان را، و حوزه. دانش برای آن دارد خودبنياد شده است
 .دهند که جهان دارد، با خودش توضيح می

تواند  در اين معنا يک نفر می. اين به معنای آن نيست که حتمًا فرد ايمان ندارد
. حتی اعتقاداتی داشته باشد، ولی در مفهوم دورانی کلمه، سکوالر بيانديشد

تر به آيات و احاديث  که ديگر برای توضيح کيهان و توضيح طبيعت، کم چنان
بلکه حتی بسياری از مؤمنان هستند که وقتی وارد آزمايشگاه . کنند رجوع می

دهند که فقط با عوامل موجود در اين  گونه توضيح می شوند، جهان را آن می
 .آزمايشگاه قابل توضيح باشد

رسد شما نبايد با توافقی که دينداران ايران بر سر مفهوم  نظر می بنابراين، به
 .دهد، مخالف باشيد سکوالريسم که جدايی نهاد دين از نهاد دولت را توضيح می

ها  آن .کار بستم شما درنظر بگيريد که من فقط يک معنای سکوالريسم را به! نه
پذيريم و معنای عصری را قبول  گويند فقط يک معنا از سکوالريسم را می اگر می

گويند ما با عصر  انگيز است که با چه توضيحی می نداريم، برای من تعجب
 .سکوالر يا منطق خودبنياد جهان مخالف هستيم

دفاع ”در بخش ديگری از سخنان سخنگوی دولت اسرائيل آمده است که ما برای 
مجبور شديم کشتی ها را به تصرف در آوريم و آنها را به ساحل خاکی “ از خود

پرسش اين است که اسرائيل با چه حقی دست به چنين کاری زده . هدايت کنيم
 است؟ مگر آنها ژاندارم منطقه اند؟

فعاالن صلح و حقوق بشر بعد از آزادی از زندان اسرائيل مبارزه و پيروزی را 
 نمايش می دهند

در هر حال سه سال است که مردم غزه در محاصره اند و بايکوت روزگاری 
سکوت جامعه جهانی هم نمکی است بر زخم . دشوار را برای شان رقم زده است

اين که مدافعان حقوق بشر با حمل کمک های ضروری سعی در شکست . آنها
بايکوت داشته اند و به همين دليل هم کشته شده اند، هم رنج آور است و هم شوک 

اکنون فرصتی پيش آمده تا جامعه جهانی به پا خيزد و خواهان اجرای . انگيز
خواهان برابری انسان ها باشند بی توجه به رنگ، نژاد، . دقيق حقوق مردم شود

لشکرکشی به قصد اشغال : جامعه جهانی بايد رسما اعالم کند که. دين يا قوميت
کمک های .سرزمين ديگری ممنوع است، مجازات عمومی ممنوع است

ضروری به نيازمندان، نامشروع نيست و مورد هدف قرار دادن کاروان کمک 
 .های انسانی سازمان های حقوق بشری هم مشروع نيست

بديهی است که در شرايط موجود، کشته شدن بيست نفر و زخمی شدن بيش از 
شصت نفر اروپايی، ديگر اسارت يک ميليون و ششصد هزار نفر بی دفاع و بی 

کشتن کسانی که . در بنداند“ غزه”گناه فلسطينی نيست که در منطقه ای به نام 
اروپايی اند، حامی حقوق بشراند و عضو سازمان های غيردولتی، عمال منافع 

دولت اسرائيل را به خطر انداخته است که هيچ، حاال در مشروعيت خود نيز بايد 
حداقل نتيجه ای که اين عمليات پلشت نظامی داشته اين است که . به انديشه بنشيند

اروپايی ها که تا کنون در برابر بی حقوقی مردم غزه سکوت اختيار کرده بودند، 
 .خواهان بررسی موضوع از سوی منابع مستقل شوند

اکنون بايد که در کنار موضع گيری های تقريبًا آشکار سياست مداران اروپايی، 
آيا آقای باراک اوباما که در تبليغات . منتظر موضع گيری باراک اوباما بود

انتخاباتی اش از شعار تغيير استفاده می کرد، وظيفه ی تاريخی خود را در قبال 
انسانيت و حقوق بشر انجام می دهد يا به خاطر در خطر نيفتادن رأی دوره ی 

آخر موضع گيری اوباما به زيان يا نفع . بعدی، از کنار اين ماجرا خواهد گذشت
 .اسرائيل به باور من، مرگ و زندگی آينده ی سياسی او خواهد بود
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. تری داريم ما مفهوم دقيق: خواهند باز پرچم خود را جايی بگذارند و بگويند می
 .کار ببريد شما بايد اين مفهوم را درست به. تری نداريد مفهوم دقيق! خير آقايان

های دمکراتيک  مفهوم درست آن، مفهوم عصری است، مفهوم جزيی از آزادی
است و در يک معنا جزيی از روند تفکيک نهادها و در واقع تفکيک نهاد مذهب 

های  کنند، آن است که مفهوم اشتباهی که اين دوستان می. و نهاد سياست است
خواهند فورًا  دهند و می تاريخی و فلسفی را فورًا به بحث سياست روز جهش می

 .يک مرزبندی سياسی کنند
آيد اين يک  نظر می ولی بر همان اساسی هم که خودتان توضيح داديد، به

عنوان يک فيلسوف اجتماعی، آيا نبايد  شما هم به. ضرورت تاريخی باشد
های تجربی متناسب با شرايط هم ارائه  های فلسفی، تئوری زمان با استدالل هم

 بدهيد؟
کار  طور که به ام که مفهومش را آن ام را به اين شکل ارائه داده من تحليل تجربی

دنبال يک مفهوم بومی از  ام که من به ام و گفته برم، بسيار مشخص کرده می
ام منظور از سکوالريزاسيون در ايران، يعنی رفع  سکوالريزاسيون هستم و گفته

 .تبعيض
آيد که مبارزه با تبعيض تمام بحثی است که االن در ايران بين  نظر می به

روشنفکران، چه دينی و چه غيردينی جاری است و حتی خيلی از روشنفکران 
 .ها است معترفند که سکوالر هستند دينی سال

که کسانی که تا ديروز آن درک را از سکوالر داشتند و  اين. اين را بايد ببينيم
آيند و  بردند، االن می کار می ها به سکوالريزاسيون را مترادف با آن صفت

 .گويند ما سکوالر هستيم، جای بسيار خوشحالی است می
ترين نبردهای تاريخی،  يکی از مهم. ولی هنوز ما نبردهای تاريخی مهمی داريم

ی حکومت داغ و درفش هم که حل شود، باز  يعنی مسئله. آزادی زن است
ی بزرگی از اين خشونت ساختاری،  ماند که جنبه های ساختاری می خشونت

خشونتی است که در ذات جامعه و در متن ساختار جامعه وجود دارد و آن 
 .تبعيض عليه زنان است

جاست که دوباره مرزبندی خواهد شد و معلوم خواهد شد که چه   درست در آن
 .هستند و چه کسانی نيستند  کسانی طرفدار تبعيض

آيد که چرا در سکوالريزاسيونی که شما برای  برای من اين سئوال پيش می
خواهيد،  می -ی ايران يعنی مبتنی بر واقعيات جامعه -ی ايران بومی جامعه

با اسالم سنتی و فقاهتی کاری (عنوان بخشی از اين واقعيت  نوانديشان دينی به
 گيرند؟ ی شما جای نمی ی انديشه در حوزه) نداريم

ی من  مسئله. ی من روشنفکران دينی نيست اصًال مسئله. من چنين چيزی نگفتم
تا هرجايی که نيرويی عليه تبعيض باشد، من به عنوان مدافع . تبعيض است

ها چه  آن تبعيض. کنم و دوستش هستم دمکراسی و آزادی با او همراهی می
هستند؟ تبعيض بين آخوند و غير آخوند، تبعيض بين مسلمان و غيرمسلمان، 

 .تبعيض بين شيعه و غيرشيعه، تبعيض بين زن و مرد
 .ی ما برقرار شده است ها از طريق اين سيستم دينی در جامعه اين تبعيض

 .سکوالريزاسيون يعنی پايان دادن به اين سيستم آپارتايد
ها از طريق اين سيستم دينی برقرار شده  گوييد اين تبعيض آقای نيکفر، وقتی می

ی اخير است يا اساسًا ورود دين به  ساله ٣٠ی شما به سيستم   است، اشاره
 جامعه؟

 .اهللا خمينی از طريق حکومت جمهوری اسالمی به رهبری آيت
 ی ايران تبعيض نداشتيم؟ قبًال در جامعه
تبعيض  .ها ساختاری هستند تبعيض. ی ايران تبعيض وجود داشته قبًال در جامعه

های تاريخی را اين سيستم  جنسی جزو ساختار جامعه است، اما تمام تبعيض
ترين شکلش در خود کنسرو کرد و به قانون، سيستم شکنجه و  حکومتی به خشن
ی رذايل  يعنی در واقع، حکومت دينی تبديل شد به فشرده. اقتدار تبديل کرد

 .ارث رسيده از تاريخ به ما به
های گوناگون تا زمانی  اگر من بخواهم اين دريافت شما را که نيروها با انديشه

توانند با هم همراه باشند، پايان اين بحث قرار  کنند می که با تبعيض مبارزه می
 بدهم، شما با آن موافق هستيد؟

صحبت بر سر آن نيست که ما در . های فلسفی نيست بينی صحبت بر سر جهان
ای داشته باشيم؛ صحبت سر کهريزک   ی جهان و آخرت، چه نظرات غائی باره

 .خورند است، صحبت سر اوين است، صحبت سر زنانی است که کتک می
اين سيستم تبعيض حتی شامل . گردد ها به يک سيستم تبعيض برمی ی اين همه

تواند در تهران برای خود مسجد  شود؛ تا جايی که يک سنی نمی مسلمانان هم می
کنند، اين سيستم تبعيض به همه  درست کند و يا مسجدش را در مشهد خراب می

 .ی حکومت دينی است رساند و سيستم تبعيضی است که مشخصه آزار می
 

ی ذهن يا فلسفه  کنيد، مفهوم سکوالريسم در حوزه در وسعتی که شما طرح می
اما در روند سکوالريزاسيونی که در ايران وجود دارد و در . شود مطرح می

آيد که  نظر می ی اين دوستان به  شرايط فعلی ممکن و مقدور است، انديشه
 ايرادی ندارد؟

يعنی . عمل سکوالر در ايران، تأسيس دارالفنون است! اين انديشه دقيقًا ايراد دارد
از زمانی که دارالفنون تأسيس شد، عصر سکوالر در اين مفهومش، گسترش پيدا 

 .بينی سکوالر گسترش يافت از زمانی که پزشکی مدرن رخ داد، جهان. کرد
برای . بندند شوند، خود را به ضريح حضرت نمی ها وقتی مريض می اهللا آيت

 .کنند بنابراين در اين عمل مشخص، سکوالر عمل می. آيند  معالجه به لندن می
 .دهند يعنی بيماری را در فيزيکی به اسم بدن و عوامل کامًال فيزيکی توضيح می

آقای نيکفر، نوانديشان دينی، نظير آقای رضا عليجانی که ديروز همين بحث را 
با ايشان داشتم، معتقدند که تئوری سکوالريزاسيون در شرايط فعلی ضرورت 

 .طرح ندارد
کار  دقيقًا دارد و احيانًا اگر منکر اين مسئله بشوند، کلمات را درست به! خير
يعنی . گوييم جهان ما سکوالر شده، يعنی دنيا دنيوی شده است وقتی می. برند نمی

طبيعت با وجود خود . شوند های اين دنيا با خودشان توضيح داده می عرصه
 .اين يک مفهوم دقيق فلسفی سکوالر است. شود طبيعت توضيح داده می

ولی اين مفهوم دقيق فلسفی در کار اجتماعی چه ضرورتی دارد؟ وقتی آقای 
توانيم با  ی تحوالت فعلی در ايران، می ما در عرصه: گويند که عليجانی می

 .انديشمندان سکوالر الئيک به توافق برسيم
برند و روی آن جنگ سياسی  کار می بهتر است اين دوستان ابتدا لغتی را که به

 .کنند که سکوالر مترادف با آتئيست است ها تصور می آن. کنند، بشناسند می
 ...ها چنين باوری ندارند آن

 !پس ترسشان از اين لغت سکوالر چيست؟
گويند که  آقای عليجانی می. کنم در ايران ترسی از اين لغت نيست من فکر می

 .جوهر اين جنبش اساسًا سکوالر است
هايی که  دانم شما چرا يک بحث با يک مفهوم تاريخی را فورًا در حد برداشت نمی

 .دهيد کنند، تقليل می در ايران استفاده می
خواستم که شما بگوييد درکی که امروز در ايران از  در واقع همين را می

 …سکوالريزاسيون وجود دارد
و يک عامل جهالت، همين ! در ايران نسبت به اين مفهوم جهالت وجود دارد

الزم است . حال الزم است خودشان را تصحيح کنند. روشنفکران دينی هستند
برند و در اين مورد   کار می ها لغت را غلط به يعنی آن. کمی کتاب بخوانند

 -و هنوز موجود است -اند پيش از اين در آثاری که نوشته. کنند فريبی می عوام
سکوالريسم را برابر با غرق شدن در فساد، غرق شدن در امور دنيوی و دور 

 .دانستند شدن از معنويات می
 .کنند  گونه فکر نمی ولی پيش از اين، يعنی در شرايط فعلی اين

ولی الزم است اين . اند يعنی پيشرفتی کرده. کنند طور فکر نمی  در شرايط فعلی اين
 .کار ببرند تر به تر شود و اين مفهوم را دقيق پيشرفت بيش

يک مفهوم عصری دارد و آن : طور که گفتم سکوالريسم سه معنا دارد همان
درست به معنای آن . کنيم زمانی است که ما يک دوران تاريخی را توصيف می

ها را توضيح  است که بگوييم پزشکی مدرن در عصر جديد توانست علت بيماری
 .ها را با جن توضيح ندادند ديگر آن .بدهد
بسياری از  .ايمان باشد وجه به آن معنا نيست که فرد الزامًا بايد بی هيچ اين به

اند؛ کانت را  های مؤمنی بوده شان انسان معماران سکوالريسم، در برخی اعتقادات
 .درنظر بگيريد

گيرد يا  معنای ديگر سکوالر، اين است که در عصر جديد اعتقاد دينی، سستی می
اعتقادی به خدا، آزادی در اعتقاد  آزادی در بی. به تعبير ديگر، آزادی وجود دارد

 .به خدا، آزادی در گزينش مذهب، آزادی در تفسير
 .اين جنبه از سکوالريزاسيون، جزئی از روند عمومی دمکراتيزاسيون است

کنيم،  توانيم سد بگذاريم و بگوييم که ما آزادی عقيده و بيان را قبول نمی جا نمی اين
 .توانيم چنين سدی بگذاريم نمی. ی مذهب بشود اگر وارد عرصه

کنم شما تعبيری را که مذهب سنتی يا حتی مذهب  ببخشيد آقای نيکفر، فکر می
 .خواهيد از تعبير نوانديشان دينی جدا کنيد فقاهتی دارد، نمی

 .دهم من به روشنفکر دينی کاری ندارم، بلکه دارم سکوالريسم را توضيح می
های جديد را  روشنفکران دينی ابتدا بايد کتاب فقاهت را کنار بگذارند، کمی کتاب

قبل از اين که بيايند در اين . کند بخوانند و ببينند در مورد چه دارند صحبت می
مورد توضيح بدهند، لعن و نفرين کنند، تهديد کنند و يا مرزگذاری کنند، ابتدا 

 .ببينند موضوع چيست
بندوباری  تا ديروز مفهوم سکوالر را مترادف با فساد، عالقه به مصرف و بی

 ولی درعين حال، . تری داشته باشند اند، نگاه مثبت  دانستند، حال پذيرفته جنسی می
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جنبش : کار نبردم و نگفتم ی جنبش را به تر، کلمه من برای تعبير کالن. بله کامًال
تر  ناراضيان ايرانی وسيع. ناراضيان ايرانی، بلکه از ناراضيان ايرانی نام بردم

هايی هستند که ابتدا در اعتراض به نتايج انتخابات و بعد هم به وضعيت  از آن
دلی  اند که با جنبش سبز هم يعنی کسانی هم بوده. اند ها آمده سياسی کشور به خيابان

 .اند اند و نيامده اند يا نه حتی مرزی داشته داشته
طور که شما اشاره  تر از جنبش سبز هستند، ولی همان ناراضيان ايرانی وسيع

 .کرديد، جنبش سبز االن نماد ناراضيان ايرانی است
خواهيم نسبت جنبش سبز را با اين تعريف با آن بحث سکوالريسم يا  حال می

گوييم، يک بار يک واقعيت و  وقتی از جنبش سبز می. سکوالريزاسيون بسنجيم
ای است و رهبران مدنی و  عينيت اجتماعی را مد نظر داريم که دارای بدنه

سمت يک  مان به گوييم، ذهن يک بار هم وقتی از جنبش سبز می. نمادين دارد
ها و مطالبات مشترکی که  رود يا برنامه های آرمانی جنبش می سری خواسته

 .دارد
دست داديد، در بخش  تان از جنبش سبز به ولی با تعريفی که شما اول صحبت

 .خواهيم تاثير يا جايگاه سکوالريسم در جنبش سبز را بررسی کنيم ای می برنامه
اگر ناراضيان ايرانی را به طور . واقعيت جنبش سبز، يک جنبش متکثر است

کنم چه کسی که ناظر  فکر نمی. تر درنظر بگيريم، بازهم متکثرتر خواهد شد عام
گر و فعال آن، انکار کند که نوعی تکثر درونی در  اين جنبش بوده و چه کنش

 .عينيت و واقعيت جنبش سبز وجود دارد
يعنی از نيروهای مذهبی حتی سنتی که گفتمان آقای موسوی آن بخش را جذب 

کرد و به درون اين حرکت آورد، تا نيروهای رفرميست مذهبی، نوانديشان 
يعنی . چنين نيرهای غيرمذهبی در درون اين جنبش حضور دارند مذهبی و هم

 .اند طيف وسيعی در داخل جنبش سبز فعال بوده
های  ی جنبش سبز متکثر است، خواسته رويم، بدنه وقتی يک پله جلوتر می

ی مطالباتی مشترک  اما اگر به مطالبات، يعنی برنامه. اش هم متکثر است آرمانی
 .گيرد توجه کنيم، به نظر من، اين پرسش در پرانتز قرار می

قبل از  .تر کند، اشاره کنم تر که شايد بحث را روشن يک مثال دقيق خواهم به می
اين . راه افتاد به »محور رويکرد مطالبه«نام   انتخابات، در ايران حرکتی به

فرضش اين بود که  محور، همين تکثر را پذيرفته بود و پيش کرد مطالبه روی
به زبان . تواند اين سطح همکاری و مشارکت را سطح ميانه بگيرد اساسًا می

  شناسی علوم اجتماعی، سطح مشارکت، سطح کالن نبود، بلکه سطح ميانه روش
های مختلفی داشته  توانند ايدئولوژی در سطح کالن افراد می. گرفت را دربرمی

تواند در پرانتز قرار  محور اين تنوع ايدئولوژيک می در حرکت مطالبه. باشند
 .بگيرد
جايی که مبنای جنبش  بندی کرد که از آن طور جمع توان اين توضيح را اين می

های مشخص است، در اساس اختالف  محوری و توافق روی برنامه سبز مطالبه
 تواند در آن نقشی بازی نکند؟ تعابيری که در مورد سکوالريسم وجود دارد، می

شده و آماری، که  عنوان امری تحقيق گويم و نه به صورت تجربی می بله؛ من به
هايش را در  يعنی خواسته. های دينی نداشته است هرحال جنبش سبز خواسته به

خواهد حکومت دينی برقرار کند، اعالم  قالب گفتمان دينی و گفتمانی که می
 .اين يک واقعيت است. نکرده

معنای آن نيست که بخشی از فعالين جنبش سبز يا حتی بخش مهمی  اين واقعيت به
طور که گفتم،  همان. های دينی نيستند دار نيستند و يا خواهان ارزش ها دين از آن
ی متکثری است، اما گفتمان غالب بر جنبش سبز، گفتمان  ی جنبش سبز، بدنه بدنه

ای که خواهان حکومت دينی و اجرای قوانين شريعت باشد و يا خواهان  آرمانی
 .ارجاع قوانين به شريعت باشد، نبوده است

يعنی  .تواند درون هر گفتمانی تعبيه بشود اما مطالباتی که جنبش سبز دارد، می
هم در درون گفتمانی که خواهان اجرای بدون تنازل قانونی اساسی است و هم 

. بيند گفتمانی که اساسًا به قانون اساسی اعتقاد ندارد و آن را دارای ظرفيت نمی
 .سو باشند توانند با هم هم محور می هردو گفتمان در حرکتی مطالبه

يعنی اگر نگاه . های آرمانی مصداق پيدا کند تواند در رابطه با نگاه همين امر می
حداکثری از سکوالريسم ببينيم، بخشی از جنبش سبز به همين   آرمانی را تلقی
محور  در حرکت مطالبه. کردند طور فکر نمی کردند و بخشی هم اين شکل فکر می

 .سو هستند ها باهم هم اين
ی جنبش  جوهره -گويم  عنوان يک استنباط می به -توان گفت  اما آن روی سکه می
ای است که   يعنی جوهره. ی سکوالريستی بوده است سبز، يک نوع جوهره

اين اصالح سبک . خواهد سبک زندگی را اصالح کند محور هست و می مطالبه
های  های مختلف، از جمله در درون گفتمان تواند در درون گفتمان زندگی، می

پذيرد که يک گفتمان، گفتمان غالب بر جنبش سبز  دينی، قرار بگيرد، اما نمی
 ..باشد

 وگوي دوم گفت
 -با رضا عليجاني، نويسنده، فعال سياسي و عضو شوراي ملي 

 «جوهره جنبش سبز سكوالر است»مذهبي در تهران  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وبيش پذيرفته  نظر و حتی تقابل آرا در جنبش سبز، بحث کم بحث تکثر، اختالف
های  در ميان اين تکثر و چندگانگی، بحث سکوالريسم و برداشت. ای است شده

 .گوناگون از آن، از مباحث جاری در فضای کنونی است
وگويی با آقای رضا عليجانی، نويسنده، فعال سياسی و عضو شورای  در گفت
 .ام مذهبی در تهران، به وجوهی از اين مسئله پرداخته -ملی

سکوالريسم چگونه در جنبش سبز مطرح است، چه جايگاهی دارد و با 
 کند؟ نظرها چگونه برخورد می اختالف

در ايران هم در چند سال اخير مطرح . ای است بحث سکوالريسم، بحث پرمناقشه
رسد اگر  نظر می زا هم باشد، اما به شايد اين واژه مقداری ابهام. بوده است

تری  عنوان يک ايدئولوژی به سکوالريسم يا سکوالريزاسيون که معنای وسيع به
دارد نگاه نکنيم، بلکه آن را يک پروسه و فرآيند ببينيم، آن وقت نسبت آن را با 

 .تر باشد جنبش سبز بررسی کنيم، شايد روشن
 

 رضا عليجانی
عنوان يک ايدئولوژی  پس شما معتقديد که در جنبش سبز به سکوالريسم به

اگر بخواهيم سکوالريسم را از منظر يک فرايند در روند تحوالت . نگاه نکنيم
 اجتماعی ببينيم، آن وقت آيا تعبير واحدی از سکوالريسم وجود دارد؟

در اين فرايند و روند سکوالريزاسيون هم وقتی تاريخچه و تعين آن در واقعيت 
بينيم که در دو سطح  اش را دنبال کنيم، می خارجی را ببينيم يا مباحث نظری

 :مطرح است
ی  يک سطح کالن و عام است که خواهان حذف هرنوع ارجاع به دين در همه

در واقع سکوالريزاسيون فراگير و حتی گاهی اوقات . های اجتماعی است حوزه
يا اين که در سطحی مطرح است که خواهان تفکيک نهادها و . بنيادگرا است

 .ويژه و مشخصًا نهادهای دين و دولت و روحانيون و کليسا از دولت است به
طور مشخص به اين سطح از سکوالريسم برگردانيم و مبنا  اگر سئوال شما را به

را تفکری قرار بدهيم که خواهان تفکيک نهاد دين و دولت است و طبيعتًا با 
حاکميت دينی و حاکميت شريعت و ارجاع مشروعيت سياسی به دين يا متوليان 

توانيم به اين مسئله بپردازيم که اين تفکر چه نسبتی  دين مخالف است، آن وقت می
 .با جنبش سبز دارد

خواهيم ارتباط سکوالريسم را با آن و در درون آن تعيين  آيا جنبش سبز که می
ی فکری معين دارد يا بايد  کنيم، تعريف مشخصی برای هر نگاه و هر نحله

 داشته باشد؟
در تلقی جنبش سبز هم ابهاماتی وجود دارد، اما نه آن اندازه که در 

جنبش سبز، يک حرکت اعتراضی به نتايج . شود سکوالريزاسيون بحث می
 .انتخابات بود که بعد تبديل به اعتراض به وضعيت سياسی حاکم بر کشور شد

البته من ناراضيان ايرانی را، کسانی که منتقد حاکميت و يا جناح حاکم هستند را 
ها و يا در  ی زيادی هم مثًال در شهرستان عده. بينم تر از جنبش سبز می وسيع

اند،  اند که هرچند تمايل به مشارکت در انتقادات و اعتراضات داشته مناطقی بوده
داليل شخصی مشارکت  اند و يا اصًال به ولی هنوز بنا بر داليلی شرکت نکرده

 .اند نداشته
 - دانم اسمش را چه بگذاريم حال نمی -به هرحال اگر ما جنبش سبز را نمادی 

 .شود تر می جا هم بحث روشن پويش ناراضيان ايرانی بدانيم، اين
توانيم جنبش سبز را  تر از جنبش سبز است، آيا می اگر جنبش اعتراضی وسيع

بخشی از جنبش اعتراضی بدانيم؟ يا اين که جنبش اعتراضی در حال حاضر در 
 عمل همين جنبش سبز است؟
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 کورش زعيم
جمهور بومی برزيل در طول تاريخ آن  آقای لوال داسيلوا هم که نخستين رئيس

کشور است، محبوب ملت خودش است و از احترام جهانی هم برخوردار است، 
 .داليلی متفاوت از ترکيه بود ها مخالفت کرده بود ولی اين مخالفت به با تحريم

 تر توضيح دهيد؟ چرا متفاوت؟ ممکن است بيش
هرحال مردی است  آقای لوال داسيلوا آدمی بسيار مردمی، مروج حقوق بشر و به

او يک . خواهد هيچ کشور يا مردم هيچ کشوری زير فشار قرار بگيرند که نمی
تواند  لوحی که اين کنفرانس، می بنابراين از روی ساده. مبارز حقوق بشری است

 .ها کمک کند وارد اين بازی شد ها يا کاهش تحريم به حذف تحريم
ولی  .لوحانه وارد اين ماجرا شده است البته بعدها وی متوجه شد که بسيار ساده

ی سياسی برای افزايش نفوذ معنوی  ترکيه با يک پروژه. کند ترکيه فرق می
 .سياسی خودش در منطقه وارد اين ماجرا شده است

اعتنايی يا واکنش منفی روسيه نسبت به اين کنفرانس  آقای زعيم در مورد بی
 :گويد می

. سازی شده را روسيه هم پارسال به ايران کرده بود پيشنهاد تبادل اورانيوم غنی
 ٢٠سازی کند و  ها را غنی قرار بود که تحويل روسيه بدهند و روسيه اين

پيشنهاد کنسرسيوم هم پيش از اين با . درصدی را بدهد که ايران نپذيرفته بود
 .روسيه شده بود که باز ايران نپذيرفته بود
ی من همين  عقيده به. توانيد حدس بزنيد بنابراين شما خشم دولت روسيه را می

خشم که جمهوری اسالمی بدون اعتنا به پيشنهادهای پيشين روسيه در اين 
هايی  کنم يکی از داليل آن توهين کنفرانس اين موافقت را مطرح کرده، فکر می

 .ديگر رد و بدل کردند است که سران دو کشور بين يک
کنيد که به اين ترتيب دولت ايران، بايد اهدافی را که برای  آقای زعيم فکر می

 ی تهران متصور بود فراموش کند؟ بيانيه
چرا؟ برای اين که اوًال برزيل . تهران در بازی کنفرانس پانزده، بازنده بود

موضع  روسيه خشمگين شد و سوم اين که روسيه را به. موضعش را عوض کرد
ی چين، آقای  چين هم با وجود اين که وزير امور خارجه. تر کرد نزديک ۵+١

 .چی گفته بود، يک گام مثبت به جلو است يانگ جيه
  ها هم متوجه شدند که آن نتايجی که از اين کنفرانس آن. اميدواريم که موفق شود

کنم چين هم  بنابراين فکر می. اند برآمده، آن چيزی نيست که قبًال انتظار داشته
 .تقويت خواهد شد ۵+١تر و موضع گروه  احتماًال موضعش کمی سخت

ی ملی ايران، اگر دولت در دست  عنوان يکی از فعالين جبهه آقای زعيم، شما به
ی غربی و شورای  ی انتظاراتی که آمريکا، جامعه اين حزب بود، با مجموعه

ديديد؟ اين  امنيت از ايران دارند، بنا بر مصالح ملی، سياست صحيح را چه می
پرسم که در ميان اپوزيسيون جمهوری اسالمی هم هستند  را بر اين اساس می

 !کسانی که معتقدند اين فشارها به ايران غيرمتعارف است
ما در زمان شاه، مثًال . کند ببينيد منافع يک کشور در طول سال تغيير می

ای  های هسته ای داشته باشيم، نيروگاه کرد که تکنولوژی هسته مان ايجاب می منافع
چه به منافع ايران در آن موقع آسيب  ولی آن. به آن سمت هم رفتيم. داشته باشيم

چه فکر کنيد، ما دارای بمب اتمی  رساند، اعالم شاه بود که شما زودتر از آن
 .شويم شويم، يا اين که ما پنجمين قدرت نظامی دنيا می می

دفعه پنج برابر  ی نظامی يک بخصوص که بودجه. ترساند خوب اين جمالت می
ويژه  به .ترساند اين مردم دنيا را می. شود ای چند برابر می ی هسته بودجه. شود می

ها ميليارد دالر برای  آن موقع همسايگان جنوبی ما ده. ترساند همسايگان ما را می
 .طور است االن هم همين. اولين بار سفارش تسليحات نظامی دادند

که جمهوری اسالمی حتی اين جمله را به   ی ملی، اصًال پيش از اين ما در جبهه
ای حق ماست  ای و تکنولوژی هسته کار برد، آن را به کار برديم که انرژی هسته

تر آن اعالميه را چون خودم نوشتم، يادم است که نوشتيم  بيش. و شرح هم داديم
بعد از آن که آن اعالميه بيرون آمد و مشکالت حادتر شد، تازه . حق ماست

ای حق  دولتمردان جمهوری اسالمی شروع کردند و گفتند که آقا انرژی هسته
 .ماست

تدريج اين حق دچار سوء مديريت  ولی به. زدند پيش از آن هرگز چنين حرفی نمی
هدايت منابع مالی و منابع علمی کشور . دار شد برای ملت ما هزينه  تدريج شد و به

اين در واقع، حزب . به سوی هدفی رفت که ديگر آن بازگشت سرمايه را نداشت
تواند هميشه بگويد مرغ  آدم نمی. ملی را بر آن داشت تا ديدگاهش را اصالح کند

 .يک پا دارد
بنابراين  .ای و مديريتش بسيار بد و ضد منافع ملی است ديديم اين انرژی هسته

ای را  سازی و اين تکنولوژی هسته چون جهان به ما سوءظن دارد که اين غنی
به اين ترتيب که  .المللی داديم خواهيم، يک پيشنهاد بين ای می برای تسليحات هسته

، از کشورهای غربی، يعنی ۵+١يک کنسرسيوم تشکيل شود از کشورهای 
 .آمريکا و انگليس و آلمان و فرانسه و روسيه

عنوان يک روشنفکر دينی،  شود اين را بهتر فهميد که شما به چگونه می
ی جنبش سبز سکوالريستی است و در عين حال بحث  معتقديد که جوهره
عنوان يک ايدئولوژی، در درون جنبش سبز جای ندارد يا بهتر  سکوالريسم، به

 است نداشته باشد؟
محوری، اساسًا ادغام  محور است و در مطالبه با اين تفسير که اين جنبش مطالبه

 .نهادهای دين دو دولت، خارج از بحث است
هرحال بحث سکوالريسم و سکوالرها چه بيرون از جنبش  اما آقای عليجانی، به

توانيم به اين قائل  آيا با تعريف شما می. سبز و چه در درون آن وجود دارند
ای ميان سکوالرها و ديندارها در  ی کنونی، اساسًا رويارويی شويم که در مرحله

 درون جنبش سبز وجود ندارد؟
حکومتی   حتی اگر کسی بگويد که اصًال جنبش سبز يک بحث درون. نه

شان هم دينی است،  های ديندار هستند و مطالبات طلب است و فعالين آن آدم اصالح
دهم و  کنم، يک بار بحثش را با واقعيت انطباق می با او يک بار بحث تئوريک می

اند که يک نظر و ايده  ی خود شما تمام افرادی که به خيابان آمده گويم به گفته می
 .ندارند

گويم در اين پروژه، ممکن است  دهم و می اما يک بحث پروژه هم انجام می
من ممکن است تفسير . اهللا منتظری با تفسير فقاهتی از حقوق بشر دفاع کند آيت

ی دينی بدهم و ديگری تفسيری  فقاهتی را قبول نداشته باشم و تفسير نوانديشانه
 .غيردينی ارائه بدهد

کنيم؛ اما وقتی بحث  ی عظيمت حرکت می اشکال ندارد که از کدام نقطه  هيچ
ما در حال  ی  گرديم و اين که خواسته شود، به برنامه برمی پروژه مطرح می

. حاضر چيست؟ ما خواهان آزادی انتخابات، آزادی بيان و آزادی احزاب هستيم
گويد که نه اين  گنجد و ديگری می ها در قانون اساسی می گويد اين آزادی کسی می
 .گنجد ها در چهارچوب قانون اساسی نمی خواسته
ها در چهارچوب قانون اساسی و يا در درون دين  گويم اين که اين خواسته من می

 .گنجد يا نه، بحث تئوريک و نظری خارج از جنبش سبز است می
 

 وگوي سوم گفت
گيري  با كورش زعيم درباره كنفرانس گروه پانزده و موضع 

 «بازنده كنفرانس پانزده، ايران بود»جديد برزيل  
 
 
 
 
 
 
 

ارديبهشت ماه سال جاری در تهران و در کنفرانس  ٢٧ای که در  بيانيه
منتشر شد، در آغاز توجه فراوانی را  »پانزده«کشورهای موسوم به گروه 
المللی و نيز اميدهای  ای در ايران، در محافل بين نسبت به بحران انرژی هسته

 .فراوانی را در تهران برانگيخت
المللی، يعنی  های بين نسبت با اهميت و معتدل در سياست حضور دو کشور به

ساعت،  ٢۴تر از  زد، اما در کم ها دامن می ترکيه و برزيل، به اين اميدواری
 .ها را کاهش داد بينی آمريکا با اين بيانيه خوش  مخالفت

ها دامن  ی برزيل، به بدبينی جمهور و وزير خارجه ی رئيس اظهارات روز گذشته
ها عليه  مقامات دولت برزيل اعالم کردند که با وجود آن که هنوز با تحريم. زد

ها به تصويب شورای امنيت سازمان ملل برسند،  ايران مخالفند، اما اگر آن
 .برزيل نيز آن را رعايت خواهد کرد

ی ملی ايران در تهران معتقد  آقای کوروش زعيم، عضو شورای مرکزی جبهه
 :گيری غيرمنتظره نبوده است است که اين موضع

البته اگر ما برگرديم به تشکيل کنفرانس گروه پانزده . نظر من غير منتظره نبود به
ی من يک نمايش سياسی توسط ترکيه بود و برزيل  تر به عقيده در تهران، که بيش

 .ای خودش بود بينيم ترکيه در پی سياست جديد منطقه هم در آن شرکت داشت، می
المللی مطرح باشد، در افکار عمومی مردم کشورهای  ی بين اين که در صحنه

کم آن موقعيت رهبری در منطقه را نيز به  همسايه نفوذ معنوی داشته باشد و کم
های عليه جمهوری اسالمی ايران مخالفت کرده  اين کشور با تحريم. عهده بگيرد
 .گام اين مذاکرات شد بود و پيش
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 بخش نخست  -وگو با حسن يوسفی اشکوری  گفت
 «كلي گويي رهبران جنبش ديگر مفيد نيست»

 دولتی محمد تاج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انديشان دينی، حسن يوسفی اشکوری از معدود کسانی است که  در ميان نو
ها و گفتارهايش مرکز توجه بسياری  ويژه در ده سال گذشته، از طريق انديشه به

 .باور و ناباور به مذهب و دين بوده است از افراد دين
انگيزش، دستگيری، محاکمه، حبس و خلع  های گاه بحث ها و نوشته سخنرانی

های او در يک سال  گيری ويژه موضع ی روحانيت، و به لباس او در دادگاه ويژه
توان از جمله داليل مورد توجه  اخير پيرامون جنبش اعتراضی مردم ايران را می

 .بودن وی دانست
حسن يوسفی اشکوری برای شرکت در يک کنفرانس دانشگاهی و ايراد چند 

سخنرانی در شهرهای مونترال، اتاوا، تورنتو و چند شهر ديگر به کانادا آمده 
های آن، تحوالت و  گويی با راديو زمانه از جنبش سبز، ويژگی و او در گفت. بود

که آيا مايل هست  نقش نهاد روحانيت ايران در دوران پس از انقالب و اين
 .کند دوباره به لباس روحانيت بازگردد يا نه صحبت می

 
سال  گو اين بود که يک و نخستين پرسشم از يوسفی اشکوری در بخش اول گفت

ی آن را  ی رويدادها، کارنامه رغم همه پس از آغاز جنبش مدنی مردم ايران و به
 بينيد؟ چگونه می

سال، جنبشی که بعد از انتخابات اخير در ايران پيدا  روشن است که در اين يک
صورت  آيد که به نظر می در مجموع به. هايی داشته است شده، فراز و نشيب

همين که در اين . چين جلو آمده است تر، نقطه مرحله به مرحله و يا به تعبير دقيق
هايی که به مردم ايران  ها و رنج ی فشارها، محدوديت رغم همه سال، علی يک

خصوص جوانان دادند، اين جنبش مانده و  هايی که مردم و به تحميل شده و هزينه
 .هنوز پابرجا است و حذف نشده، خود به تنهايی بيانگر موفقيت آن است

ی صفر نرسيده و  سال به مرحله رسد که اين جنبش که در طول اين يک نظر می به
کشد، بعد از اين مرحله بعيد  به طور کامل سرکوب نشده است و هنوز نفس می

بينی من اين است که جنبش  پيش. است که حاکميت بتواند آن را حداقل حذف کند
دليل اصلی من نيز يکی . تدريج و مرحله به مرحله پيش خواهد رفت سبز، به

ها است و  جانی اين جنبش و رهبران آن ی اخير و سخت ساله همين تحوالت يک
نظر من در يک  ها و اهداف اين جنبش که به طور با توجه به مبانی، انگيزه همين

 .شود سال تعبير می ی ملت در اين سی جمله، خشم فروخورده
بر همه روشن است و خود آقای موسوی و کروبی نيز اين را قبول دارند که 

. نژاد باشد يا آقای موسوی ی انتخابات نيست که آقای احمدی ی جنبش، مسئله مسئله
خواهم در يک تحليل  در مجموع می. شود جا آغاز می هر چند روز اول از اين

هايی که در بستر آن  کلی بگويم که اين جنبش با توجه به اهدافی که دارد و زمينه
جانی که در آن وجود دارد، نگاهی رو به آينده دارد و  پديد آمده است و سخت

 .سال داشته است های خوبی در همين يک دستاورد
خصوص در خارج از کشور احيا کرده و نشان داده است که حاکميت  ايران را به

نشان داده است که مردم تا چه حدی با عملکرد . ی زيادی دارد با مردم فاصله
خصوص جوانان را نسبت به  ی جمهوری اسالمی مخالف هستند و به ساله سی

در مجموع من عملکرد و کارکرد جنبش را مثبت . آينده اميدوار کرده است
 .کنم بينی می ی خوبی برای آن پيش کنم و آينده ارزيابی می

بسيار گفته شده است که جنبش اعتراضی مردم ايران، جنبشی بدون رهبری 
آيا يک جنبش اجتماعی در ابعاد جنبش کنونی، بدون رهبری و . مشخص است

 تواند موفق شود؟ ی سياسی مشخص می بدون داشتن يک پروژه
 

هم . نفع ما باشد درصدش به ۵٠ها و  نفع آن درصدش به ۵٠در اين کنسرسيوم 
 .ها ساخته شوند سازی در اين کنسرسيوم انجام شود و هم نيروگاه غنی

نژاد برای تشکيل کنسرسيوم نيست؟ با آن هم  اين شبيه پيشنهاد آقای احمدی
 !مخالفت شد

داديم و از  ٨٠ماه  اين پيشنهاد را ما زمان آقای خاتمی، آبان. اين پيشنهاد من بود
چرا؟ ما گفتيم  .دولت هم درخواست کرديم که در مذاکراتشان از اين استفاده کنند

، متشکل از پنجاه پنجاه از دو   هم هيئت مديره. آيد که هم سرمايه در اين کار می
 .ها هم نظارت دارند شود و آن طرف می

کنند  هم در اين کار کمک می. هم نظارت بر توليد و هم نظارت بر پژوهش دارند
های آخر  اين را آقای خاتمی، به پاريس که رفتند، چون ماه. برند و سود هم می

شان بود، آن جور که ما البته انتظار داشتيم عنوان نکردند، ولی  رياست جمهوری
نژاد که به شورای امنيت رفتند، به  آقای احمدی. جا عنوان شده بود هرحال آن به

 .اين نکته اشاره کردند، ولی به صورت بسيار بريده
ايشان آن جا پيشنهاد کردند که يک کنسرسيوم بين کشورهای همسايه و اسالمی 

من يک نامه به ايشان نوشتم و گفتم ما بايد با کسانی کنسرسيوم کنيم . تشکيل شود
. اند که هم پول داشته باشند و هم تکنولوژی، و هم باالی سر ما مثل عقاب ايستاده

خواهيم هم خطر را رفع کنيم، هم پولشان را بياريم و هم کارمان را انجام  ما می
. توانيم اين کار را انجام دهيم با عربستان و امارات و بنگالدش که نمی. دهيم

 .چه شما اشاره کرديد اين است آن. ايشان به اين شکل عرضه کردند
تواند در اين  بار حتی اشاره کردند که آمريکا هم می نژاد يک ولی آقای احمدی
 !کنسرسيوم باشد

 .من دو نامه به ايشان نوشتم و سياست ايشان را سرزنش کردم. آن بعدها بود
گونه عرضه کردن خالف منافع ملی است، خالف   ی اول که اين همان دوره

با کشورهايی که حتی از نظر تکنولوژی . واقعيت است و انجام پذير نيست
توانيد  ترهستند که شما نمی تر و کم تر از ما هستند، از نظر درآمد پايين پايين

 .همکاری کنيد
هايی که  برای چه کنسرسيوم تشکيل دهيم؟ کنسرسيوم بايد تشکيل دهيم با آن

ها نياز داريم؛ با  مخالف ما هستند، اما دارای پول و تکنولوژی هستند و ما به آن
هايی که نخواهند گذاشت ما با هيچ کس ديگری اين کار را بکنيم، مگر اين که  آن

 .خودشان درگير باشند
 امروز در اين شرايط مشخص چه بايد کرد آقای زعيم؟

ونيم  سال زمان آقای خاتمی يک. من يک اشاره هم بکنم. ای نداريم االن ديگر چاره
موقع آقای بوش، رئيس جمهور آمريکا بود که دست رد  آن. سازی متوقف شد غنی

اين اشتباه  .ی مذاکره اعالم کرد ی دولت ايران زد که خودش را آماده به سينه
 .بسيار بزرگ دولت آقای بوش بود

دست رد زدند که احتماًال . شان بودند های خاورميانه ها در رؤيای طرح چون آن
نظر من االن  ولی جمهوری اسالمی به. دليلی برای فشار بر ايران داشته باشند

بايد . سازی را متوقف کند بايد غنی. بايد همين کار را کند. ای ندارد ديگر چاره
تی باز کند و  پی ی بازرسان ان روی همه اش را به ای درهای همه تأسيسات هسته

حتی اگر چيزی پنهان دارد، آن پنهانی را آشکار کند و بگويد از اين به بعد من با 
 .کنم تی کار می پی ان

خيلی . کند المللی را متوقف می آورد و فشارهای بين های ما را پايين می اين هزينه
افتد و مردم از  شوند، کشور روی غلتک می تدريج رفع می ها احتماًال به از تحريم

هايی که داريم  ما تمام زيان. شوند اين حالت کنونی آهسته آهسته خالص می
ی  بازی برای پنهانی کار کردن در زمينه خاطر اين اصرار و لج دهيم، به می

 .ای است هسته
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طبيعی است که معتقدم اين جنبش سبز که امروز درست شده است ديگر جنبش 
هرچند فضای عمومی . ايدئولوژيک مذهبی اسالمی به سبک دوران انقالب نيست

هرچند فضای عمومی، حتی همين جنبش سبز، . ی ايران مذهبی است جامعه
ولی مذهبی بودن ربطی به . شان هنوز مذهبی است خصوص با اعتبار رهبران به

حتی اگر رهبران فعلی نيز صحبت از نوعی . ی حکومت مذهبی ندارد مسئله
جايی برسد که ما  حکومت مذهبی يا اسالمی بکنند، اين در مسير خودش بايد به
اين نيز جز با . حکومتی دموکراتيک داشته باشيم که مجری حقوق بشر باشد

 .شود حکومت کامًال عرفی ممکن نمی
ولی در عين حال اين دفاع به اين معنا . کنم بنابراين من از اين نظريه دفاع می

ی مدنی يا در  ی جامعه های اسالمی در عرصه نيست که مسلمانان يا گروه
های  توانند در گروه ها نيز می آن. ی سياسی هيچ نقشی نداشته باشند عرصه

ای برای خود قائل باشند، با مساوات کامل با  که حق ويژه اجتماعی، بدون اين
ی مدنی، عمومی و  ی جامعه های مذهبی و غير مذهبی ديگر در عرصه جريان
خيزد، نه از  ها برمی اين نيز از حق شهروندی آن. های سياسی شرکت کنند فعاليت

گونه به قضايا نگاه کنيم هم دينداران  اگر اين. ها ی آن حق شرعی يا حق ويژه
شان نقش اجتماعی و سياسی در جامعه ايفا کنند، هم  های دينی توانند با انگيزه می

 .اين نقش، مغايرتی با دموکراسی و نقض حقوق بشر نداشته باشد
چه که ناقض حقوق بشر و دموکراسی است اين است که فرد يا گروهی برای  آن

ها  خودش حق ويژه در حکومت، دولت، سياست و احزاب يا در استفاده از منزلت
اگر آن حق ويژه را برداريم مشکل حل . و امکانات ملی و مردمی قائل باشد

 .شود می
 «است  اين نسل از خشونت خسته»

با . پرهيزی آن است های مهم جنبش مردم ايران، وجه خشونت گی يکی از ويژ
ی  چنين جنبه ها، و هم ترين خشونت توجه به اصرار حکومت بر اعمال شديد

 ی  ها و از سوی ديگر وجود گسترده ی زمينه ناپذيری آن در همه انعطاف
ساز  تواند زمينه کاری، فحشا و اعتياد که می معضالت اجتماعی مثل فقر، بی

توانند  کنيد همراهان جنبش سبز تا کجا می آميز باشد، فکر می ای خشونت جامعه
 پرهيز باقی بمانند؟ خشونت

بينی ناپذيرند و به عبارت ديگر  تجربه نشان داده است که تحوالت اجتماعی پيش
کنيم  گونه که ما اگر االن که با هم صحبت می همان. کنند گردانه حرکت می خواب
وجه برای کسی قابل تصور نبود که در انتخابات  هيچ سال قبل برگرديم، به به يک

بينی  کس قابل پيش برای هيچ. افتد افتد و بعد از آن چه اتفاقی می چه اتفاقی می
 .نبود

ولی . افتد بينی کنيم چه اتفاقی می توانيم برای آينده دقيقا پيش االن نيز ما نمی
جو، فعًال آگاهانه بنا را بر اين دارد که  شود حدس زد اين جنبش مدنی مسالمت می

زيرا امروز جنبش، مدنی است، اجتماعی است و نه . به خشونت متوسل نشود
طلب، حقوق بشری و  ت لزومًا جنبشی سياسی و انقالبی، جنبش، مساوا

زيرا . جويانه و مدام است مسالمت  ی اين حرکتی الزمه. خواهی است دموکراسی
 .امروز نسل ما نسل انقالب نيست

به نظر من اين نسل از خشونت . سال جمهوری اسالمی را دارد ويک سی ی  تجربه
سال عمل کرده است، چه  چه خشونتی که حکومت در طول اين سی. است  خسته

به عالوه . اند های اپوزيسيون در جامعه اعمال کرده خشونتی که بخشی از گروه
اش، هشت سال جنگ را تحمل کرده  گی و نوجوانی اين نسل، چه از دوران بچه

ها جنازه  ها و صد ، در دوران جنگ، روزی ده۶٠ی  ما به ياد داريم در دهه. است
ی  شده است، اين نسل همه زمان در تهران، اصفهان، شيراز، مشهد تشييع می هم
خواهد به خشونت  ها را به ياد دارد و خسته است به همين دليل ديگر نمی اين

 .برگردد
به همين . کند اين خيلی ميمون و مبارک است و خيلی ما را به آينده اميدوار می

هايی که اين نسل ديده  ی فشارها و آسيب رغم همه دليل در طول اين يک سال علی
هايی که در زندان و بيرون از زندان در کوچه و خيابان  رحمی ی بی است و همه

و دانشگاه تحمل کرده است ولی تا کنون شکيبايی نشان داده است که به نظر من 
شد چه بسا از  هايی بود و اعمال می اگر در دوران قبل از انقالب چنين خشونت

 .ای عليه شاه داشتيم ی عظيم و گسترده  ی مسلحانه اين سمت مبارزه
البته گفتم قابل . اين خيلی جای اميدواری است. اما امروز ما شاهد آن نيستيم

توان يقين  گردد ولی عقًال و عمًال نمی بينی نيست و به عملکرد حکومت برمی پيش
ممکن است که همين جوانان، مثل . گاه به خشونت کشيده نشود کرد که هيچ
راهی جز مقابله  ، يک روز به اين نتيجه برسند که هيچ۵٠و  ۴٠های  جوانان دهه

ها هم بايد تالش کرد و هم بايد آرزو کرد  ی اين حرف با همه. به مثل وجود ندارد
 .جا نرسد که کار به آن

که اين جنبش بدون رهبری آغاز شده که ترديدی نيست و اين نيز اتفاقًا يک  در اين
بينيد  اجتماعی را نگاه کنيد، می -های اعتراضی اگر شما تمام جنبش. قاعده است
ريزی کرده باشد  که کسی برای آن برنامه صورت خودجوش و بدون اين معموًال به
شود، اما  که کسی در اغاز ادعای رهبری آن را داشته باشد آغاز می و بدون اين

کند،  وسو پيدا می کم سمت کند، کم شود و اين قطار حرکت می وقتی که آغاز می
 .کند بان پيدا می ران و سوزن باالخره لوکوموتيو

 .سال، جنبش بدون رهبری نبوده است اآلن نيز تصور من اين است که در اين يک
همين آقای موسوی و کروبی، در يک سطحی آقای خاتمی، حتی در سطح 

دورتری آقای هاشمی و خيلی از نيروهای ديگری که ظاهرًا عنوان رهبر ندارند، 
ای، در تعيين سمت و سوی اين جنبش و مقاومت مردم  کننده اما نقش تعيين

اين در داخل ايران . اهللا خمينی گرفته تا افراد ديگر از بيت خود ايت. اند داشته
بسيار مهم است و برای مردم ايران پيام روشنی دارد که چگونه است که بعد از 

 سال از عمر جمهوری اسالمی، از بيت بنيانگذار جمهوری اسالمی،  ويک سی
شود که با جنبش سبز همراهی و همدلی نداشته و در  حتی يک نفر نيز پيدا نمی

 .برابر دولت فعلی، حداقل موضع انتقادی نداشته باشد
های روحانی و  مقام و بسياری از شخصيت طور بسياری از روحانيون عالی همين

های بهشتی، مطهری، روحانيونی مثل  غيرروحانی صدر انقالب، مانند خانواده
اهللا  اهللا طاهری اصفهانی، آيت اهللا منتظری، آيت اهللا صانعی، مرحوم آيت آيت

نوعی در سطوح  تمام رجال عصر انقالب امروز به... دستغيب شيرازی و 
اين جنبش امروز به نوعی، حداقل در داخل . مختلف حامی جنبش سبز هستند

دهند و اين حرکت  ها به مردم الهام و اميد می اين. ها است ايران، تحت رهبری اين
 .کنند را تقويت می

سال نيز اين جنبش از نوعی رهبری برخوردار بوده  هرحال در طول اين يک به
ای رهبری بايد  در هر مرحله. رسد تا اين حد کافی نيست نظر می است، اما به

وبيش برای مردم مشخص  برنامه و منشور داشته باشد و سمت و سوی خود را کم
های اول کامًال خودجوش به  کار بايد کنيم؟ مردم آن ماه خرداد چه ٢٢مثًال در  .کند

حرکت خودجوش مردم بود که موسوی و کروبی را به صحنه . ريختند خيابان می
 .آمدند ها هم نمی وگرنه اگر مردم مقاومت نکرده بودند آن. آورد

هم به لحاظ منشور که چه هدفی را . امروز اين رهبران بايد بنشينند و فکری کنند
و هم به لحاظ استراتژيک و  -چراکه کلی گويی ديگر مفيد نيست -کنند تعقيب می

عملی در مقاطع مختلف برنامه داشته باشند و به مردم بگويند که مثًال به خيابان 
در داخل کشور و به تبع آن در . بياييد يا نياييد، فالن کار را انجام بدهيد يا ندهيد

. ها وجود دارد خارج از کشور، در مجموع آمادگی برای پيروی از اين برنامه
اين کاستی و ضعف وجود دارد و اميدواريم که در آينده خود رهبران آگاه باشند و 

 .بتوانند اين را جبران کنند
 «ی ايران هنوز مذهبی است فضای عمومی جامعه»

های مذهبی در ساختار رژيم سياسی  به عنوان يک نوانديش دينی، دين يا آموزه
 ی مورد نظر شما چه جايگاهی خواهد داشت؟ آينده
. کنم، حکومت عرفی است چه که حداقل بنده بيست سال است که از آن دفاع می آن

حکومت مذهبی را نيز من با دو معيار تعريف . يعنی حکومتی که مذهبی نيست
من . يکی منشا آسمانی قدرت و ديگری نيز مشروعيت آسمانی قانون: کنم می

جای دنيا هست  معتقد هستم که حکومت در جوامع اسالمی مانند حکومت در همه
 .ی دين و شرع نيست و حکومت از مقوله

ی پيامبر اسالم در مدينه نيز  ساله ام که حکومت ده حتی من به اين باور رسيده
ها  های بعدی که ما امروز با آن ی آسمانی نداشته است تا چه رسد به حکومت جنبه

. ی زمينی دارد بنابراين من معتقد هستم که حکومت و قانون جنبه. سروکار داريم
ام و  سالی است که به اين فکر رسيده من بيست. گذاری نيست شريعت مبنای قانون

 .کنم از آن دفاع می
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 «حمايت روحانيت از جنبش سبز چاقوی دو دم است»»
های علميه داريد، آيا  ی روحانيت و حوزه با توجه به شناختی که شما از جامعه

سال گذشته، تغيير و  ی يک ويژه تجربه ی انقالب، و به ساله ی سی و يک تجربه
خصوص نسل جوان  های علميه و به تحولی در بينش و رفتارهای حوزه

 آيند، ايجاد کرده است يا نه؟ های علميه بيرون می روحانيونی که از اين حوزه
طور کلی بايد بگويم که اين انقالب بيش از همه در روحانيت و نهاد روحانيت  به

اساس مسئله هم اين است که روحانيت تقريبًا از . تغيير و تحول ايجاد کرده است
قرن پنجم، يعنی اگر از آغاز غيبت کبری حساب کنيم تا انقالب ايران، حدود 

هرچند ادعای نوعی نمايندگی از جانب امام . هزارسال ادعای حکومت نداشت
وقت ادعای حکومت و سلطنت برای  زمان را برای خودش قائل بود، اما هيچ

با انقالب ايران و تأسيس جمهوری اسالمی بر اساس واليت فقيه، . خودش نداشت
در . روحانيت از اين سير تاريخی خود دست برداشت و وارد يک سير تازه شد

ی عطف هم اين است که روحانيت خود  آن نقطه. واقع اين يک نقطه عطف است
 .سلطان و خود حاکم و فرمانروا شده است

منتهی هنوز . همين امر، روحانيت را دچار تغيير و تحوالت اساسی کرده است
در روحانيون معمر، مسن و کهنسال که مربوط به نسل پيش از انقالبند و هنوز 

دهند، آثار تغييرات  ها را تشکيل می اکثريت فقها و مراجع در قم و ديگر جای
های جوانی که دارند درس  اما در نسل جوان و طلبه. جدی آشکار نشده است

تواند ببيند؛ به خصوص در نشريات و  خوانند، اين تغيير و تحوالت را آدم می می
حاال فرصت نيست و . و بيانی که دارند  شان، و يا در گفتارها و نوع زبان مجالت

هرحال من در حد شناختی که  توانم صحبت کنم، ولی به ها نمی ی آن من درباره
ای نيست که  منتهی اين مسئله. دارم، اين تغيير و تحول در حال آشکارشدن است

 .به اين زودی آشکار شود يا خيلی به درد جنبش سبز فعلی بخورد
خصوص روحانيون سطح باال و در حد  ها، به امروز متأسفانه از روحانيون حوزه
البته انتظار بيش از اين بود، اما حاال انتظاری . مرجعيت، چندان انتظاری نيست

از طرف ديگر بايد به اين نکته هم توجه داشت که اگر علما، روحانيون و . نيست
ی سياست شوند يا از جنبش سبز هم حمايت کنند،  بخصوص مراجع وارد عرصه

تواند به  زيرا از يک طرف می. شان چاقويی دو دم خواهد بود بعد از اين حمايت
باالخره در برابر نظام مذهبی، حمايت روحانيون بسيار . کمک جنبش سبز بيايند

گونه که در پيش از انقالب مشروطه و يا  همان. مؤثر و کارساز و مفيد است
بايد به اين نکته  .ی انقالب را داريم از طرف ديگر ما تجربه. ماقبل مشروطه بود

سال  ماه ديگر است يا يک دانم شش توجه داشته باشيم که هر زمان، حاال نمی
ديگر، هر زمان که جنبش سبز به نتيجه برسد، روحانيون و علما نيز به ميزان 

 .کنند، برای خودشان حق ويژه قائل خواهند شد نقشی که در آن ايفا می
اين حق ويژه بعدها و در آينده . ايم اين را ما بارها پيش از اين تجربه کرده

يعنی ممکن است دوباره از همان . تواند مشکالتی برای جامعه ايجاد کند می
در عين حال در . بار گزيده شديم، برای بار دوم هم گزيده شويم سوراخی که يک

سال بايد اين را نيز بگوييم که خوشبختانه در خود روحانيت هم  ی يک اين فاصله
 .شکاف ايجاد شده است

امروز ديگر اکثريت روحانيون، حتی سنتی حوزها هم، حداقل از دولت 
نوع عملکرد اين فرد و . شدت منتقد آن هستند نژاد راضی نيستند و به احمدی

ای بوده است که حتی روحانيونی که  گونه رفتارهايی که حاکميت داشته، به
اهللا رضا  اهللا امينی، آيت اهللا جوادی آملی، آيت اند، مثل آيت طرفدار حاکميت بوده

استادی و بسياری از روحانيون ديگر، اصًال جزو ارکان حکومت به حساب 
قم استعفا دادند و خود را کنار   عنوان اعتراض از امامت جمعه ها به اين. آمدند می

سال اخير  اين شکاف در طول يک. ها امروز جزو منتقدان هستند آن. کشيدند
وجود داشته است، ولی در مجموع من خيلی اميدوار نيستم که روحانيون مؤثر 

طور که گفتم،  ضمن آن که، همان. زودی به جنبش سبز بپيوندند در سطح عالی به
 .ها در آينده ابهام نيز ايجاد خواهد کرد پيوستن آن

 «نان لباس روحانيت را نخوردم، اما چوبش را چرا»
االسالم حسن يوسفی اشکوری را در کسوت روحانيت ديده بوديم و  حجت
دور بودن از . بينيم االن چندسالی است که شما را در آن کسوت نمی. شناختيم می

تری  های بيش کسوت روحانيت چه تغييری در شما ايجاد کرده است؟ آيا آزادی
هايی را از دوش شما برداشته است؟ آيا مايليد  به شما در گفتار داده يا معذوريت

 دوباره به کسوت روحانيت برگرديد يا نه؟
در کسوت روحانی بودن يا نبودن، تغييرات اساسی در من، در گفتار، رفتار، 

دليلش هم اين است که افکار من در . من ايجاد نکرده است  بينش و يا در زندگی
 .طول گذشته در مسيری ساخته شده بود و اين افکار عمدتًا برآمده از حوزه نبود

تر آبشخور فکری روشنفکران  از دوران پيش از انقالب، آبشخور فکری من بيش
 .مثل بازرگان، شريعتی و ديگران. دينی و دانشگاهی بود

  «ديگر هرگز لباس روحانيت به تن نخواهم كرد

 بخش دوم  
 
 
 
 
 
 
 
 

نام  وگو با حسن يوسفی اشکوری، نوانديش دينی صاحب در بخش نخست گفت
وشنود  که برای شرکت در يک کنفرانس دانشگاهی، ايراد چند سخنرانی و گفت

ـ اجتماعی  ی موضوعات گوناگون در رابطه با تغيير و تحوالت سياسی  درباره
ايران به کانادا آمده بود، به وضعيت جنبش سبز و نقش دين و باورهای مذهبی 

 .ی سياسی ايران اشاره شد در آينده
کند، تغيير و  وگو، به خطرهايی که جنبش را تهديد می در قسمت پايانی اين گفت

ايم  تحوالت احتمالی در نهاد روحانيت در ايران در دوران پس از انقالب پرداخته
آيا خلع لباس آقای اشکوری توسط دادگاه روحانيت، تغييری در رفتار : و اين که

 وجود آورده؟ آيا مايل است دوباره به لباس روحانی درآيد؟ و گفتار او به
 .خوانيم وگو با اين نوانديش دينی را با هم می گفت

 
ترين خطرهايی که جنبش اعتراضی مردم ايران را در حال حاضر تهديد  مهم
 کنند چه هستند؟ می
گرايی در اين جنبش است که  نظر من همين خشونت ترين خطرات يکی به مهم

اميدواريم حاکميت، حداقل روزی که يقين پيدا کند که . کنيم چنين نشود آرزو می
ای در پيش گيرد، انعطاف  تواند سرکوب و حذف کند، راه عاقالنه جنبش را نمی

گی  برنامه مشکل ديگر بی. های مردم را بپذيرد نشان دهد و تغييرات و خواست
 .است
های آقای کروبی و بخصوص  ام، با آن که گفته طور که قبًال نيز اشاره کرده همان
ی آقای مهندس موسوی، تاکنون و تا حدودی  های بسيار پخته ها و گفته بيانيه
کند و يکی از  هرحال اين کفايت نمی ی راه را نشان داده است، ولی به نقشه

 .خطراتی است که در آينده ممکن است اين جنبش را تهديد و دچار تجزيه کند
چون به قول موالنا . درنتيجه حاميان و حامالن جنبش سبز نيز دچار يأس شوند

های  شود حرف ، برای هميشه نمی»ای عزيزم در اگر نتوان نشست«گويد  که می
شود همان حرف مفيد گذشته  ای نمی در هر سخنرانی يا در هر بيانه. تکراری زد

 .را تکرار کرد
هايی از  ی ديگر، فرارفتن افراد يا گروه مسئله. هرحال اين هم يک مسئله است به

ترديدی وجود ندارد که در داخل و . شرايط خاص جنبش فعلی ايران است
ها و افراد زيادی هستند که اساسًا خواهان  بخصوص در خارج از کشور، گروه

اند و به هيچ چيز جز سقوط جمهوری اسالمی رضايت  سقوط جمهوری اسالمی
 .نخواهند داد

کنند،  امروز هم اگر با جنبش سبز يا حتی با آقايان موسوی و کروبی همدلی می
اين . ها جمهوری اسالمی ساقط شود خاطر اين است که اميدوارند از طريق اين به

ی ايران، چه خوشمان بيايد و چه نيايد، سازگار  ی است که با واقعيت جامعه مسئله
با توان، ظرفيت، افکار و سوابق کسانی مثل آقايان موسوی، خاتمی و . نيست

 .کروبی سازگار نيست
کنم شعارها، گفتارها و رفتارهای کسانی که از افکار و  بنابراين من فکر می

های فعلی اين رهبران يا سخنگويان جنبش سبز در داخل ايران فراتر  برنامه
به  .تواند متوجه اين جنبش باشد ای هستند که می روند، يکی از تهديدهای جدی می

تواند هم در داخل، هم بين داخل و خارج و هم در ميان نيروهای  دليل اين که می
 .سبز خارج از کشور تفرقه ايجاد کند

سال  نيروهای سبز خارج از کشور، امروز بسيار فعال هستند و در طول اين يک
تواند  اين امر می. اند های بسيار مؤثری داشته ام که تالش نيز من خود شاهد بوده

ـ نعمتی راه  ها تفرقه ايجاد کند يا يک جنگ لفظی راه بيفتد؛ جنگ حيدری ميان اين
ضمن آن . بيفتد که اين هم خود يکی از خطراتی است که متوجه اين جنبش است

ی حکومت وجود دارد،  هايی که از ناحيه ها و سرکوب آيد خشونت نظر می که به
متأسفانه من خيلی خوشبين نيستم که در . تر هم خواهد شد های آينده بيش در ماه
نشينی کند يا واقعيت اين جنبش را به رسميت  ای نزديک، حاکميت عقب آينده

 .بشناسد
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" پدر"کسی که آقا را . سخن بگويد، صدايش از عشق به رهبری می لرزيد
خطاب می کرد و مانند فرزندی با کمال خضوع و فروتنی، پدر را از دسيسه 

کسی که گناهش فقط اين بود که سه نامه . های اطراف و اکناف زنهار می داد
. خود نوشت و به همين جرم، به سلول انفرادی افتاد" پدر عزيز"دلسوزانه برای 

که سالهای سال مورد عشق اين فرزند کوچکش بود، حتی " پدر بزرگوار"و آن 
يک بار سراغی از نوری زاد نگرفت و نگفت بر سر آن فرزند مشفق و دلسوخته 

" نصيحة لالئمه المسلمين"اش، چه آوردند؟ و نپرسيد که آخر چرا او را بابت 
گرفتند و به زندان انداختند و شکنجه کردند؟آيا شما، شمايی که مطيع واليت 

وفادارتريد؟ چند بار مانند " آقا"تريد؟ آيا از او به " عاشق"هستيد، از نوری زاد 
نوری زاد، به همراه خانواده تان به افطاری های بيت مقام معظم رهبری دعوت 

از فرزندانتان در پای سفره " آقا"شده و رفته ايد؟ چندبار بخت اين را يافته ايد که 
افطاری بپرسند چه رشته ای می خوانی؟ چه کار می کنی؟ و آيا افتخار اين را 

داشته ايد مثل نوری زاد، طرحهايتان را برای فيلم ساختن يا نوشتن، برای شخص 
آقا تعريف کنيد و نظر مبارک ايشان را جويا شويد؟ اکنون نوری زاد که عاشق 
رهبری بود، برای نگارش سه نامه محترمانه و دلسوزانه برای آقای خود، در 

نيمه شب بازجوها و مأموران زندان به سلولش می  .سلول انفرادی اوين است
هل من ناصر "روند و بر سرش می ريزند و کتکش می زنند و کسی صدای 

دخترش در . محمد نوری زاد به بيت مقام معظم رهبری نمی رساند" ينصرنی
آيا سزای کسی که عاشق . فراق پدر می گريد و می سوزد و چشم به راه است

ست و برای آنکه معشوقه اش را به گمراهی برده اند، نامه ای دلسوزانه به "آقا"
او نوشته و مانند فرزندی به او هشدارباش داده، اين است؟ آيا اين سرنوشت يک 

 عاشق واليت است؟
اين مهرورزی علی . تبلور رأفت اسالمی و رحمت الهی است. عادل است" آقا"

وار را در تمثال مبارکشان که بر تابلوهای تبليغات شهری نصب شده و 
تصاويری که از لبخندهای محبت آميزشان در صداوسيما نشان می دهند، بارها و 

می گويند خصائل نيکوی . علی زمانه هستند" آقا"می گويند . بارها ديده ايد
ايشان، رأفت و مهربانی پدرانه شان، عطوفت اسالمی شان، همان اندازه ای است 

چند . که صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران پخش می کند و شما می بينيد
که هنوز در بهت و حيرت " محمدنوری زاد"ديوار آنطرف تر از سلول انفرادی 

و به عدالت علوی ايشان می انديشد، يک زندانی " آقا"است از رفتار مأموران 
" حسين"نام او . ديگر هم نشسته و به درب بسته سلول خود چشم دوخته است

به دامان پرعطوفت اسالم بازگشت تا به زعم خود " کفر"کسی که از دامان . است
يک روزنامه . حسين درخشان. توبه کند و برای دوام ام القرای اسالم کار کند

نگار و وبالگ نويس که بعد از مدتها انتقاد از حکومت اسالمی، روزگاری که 
هنوز در خارج بود، از کارهايش توبه کرد و در حمايت از دولت و حکومت 

اسالمی مطالب زيادی نوشت و حتی بر عليه خود و دوستان و همفکرانش 
او ديگر مدافع . بر زمين، قلم فرسايی نمود" اهللا"مطالبی نوشت و به نفع حکومت 

دولت امام زمانی آقای احمدی نژاد بود و با اطمينان از اينکه مورد گذشت و 
قبل از برگشتن . قرار خواهد گرفت، به وطن خود بازگشت" آقا"بخشش اسالمی 

به ايران اسالمی، دوستانش به او هشدارباش دادند که برگشتن تو خطرناک است، 
اما او يک سخن گفت که شايد از اعتقاداتش برمی خاست و يا شايد از اشتباه 

گذشته ّحر را بخشيد و توبه اش را ) ع(امام حسين:" او گفت. محاسبه هايش
او به طور غيرمستقيم گفت ولی " آيا گناه من از گناه ّحر بيشتر است؟. پذيرفت

عادل و مجتهد اعلمی که رهبری ايران اسالمی را در اختيار دارند، جز بر سبيل 
پس وقتی چنين است، من که از ّحربن يزيد رياحی، . امامان عمل نمی کنند

گناهکارتر نيستم که بعد از عمری جنگيدن با امام علی و پسرانش، به دامان 
 .به شهادت رسيد) ع(اسالم بازگشت و بخشيده شد و در نينوا در کنار امام حسين

ماه قبل با همين اعتماد به عطوفت اسالمی در کشورنايب  ١٩حسين درخشان 
امام زمان، به ايران بازگشت و در فيلمی که از او منتشر شده، با خوش باوری 

در نهايت به دليل مسافرتم به اسرئيل، احتمال دارد بين يک تا سه ماه : "می گويد
ماه است بعد از  ١٩او حاال !" زندان قابل تبديل به جريمه نقدی در انتظارم باشد

تحمل بدترين شکنجه های جسمی و روحی، در زندان اوين روز را شب می کند 
 .و شب را به روز می رساند

نشسته است و در سوی " محمد نوری زاد"در زندان اوين، در يک سو ! باری
و هر دو به ! يکی عاشق آقا بود و يکی ديگر، تواب آقا". حسين درخشان"ديگر، 

در ميان اين دو نفر، . نوعی به عدالت و رأفت و عطوفت اسالمی آقا باور داشتند
و . جرمشان حق طلبی است. هستند صدها نفر کسانی که جرمشان حق گويی است

در حکومتی که قرار بود عدالت و حق را در اين ديار استبدادزده جاری کند، 
 .همگی اينان در بند و اسيرند

 چنين که پرده دار می زند همه را
 !کسی مقيم حرم نخواهد ماند

ها، اين لباس روحانی برای من صرفًا يک لباس بود که از  در طول اين سال
يعنی نه . کردم ای نمی من از اين لباس هيچ استفاده. گذشته به ميراث مانده بود

صرفًا يک . نماز مسجد محل بودم، نه واعظ بودم، نه مجتهد و نه مدرس پيش
گونه که بر تن برخی از روحانيون نوانديش  همان. لباس روحانی بر تن من بود

عبارت ديگر نان اين لباس  به. اين لباس هيچ امتيازی برای من نبود. هم بوده است
 .خوردم خوردم، هرچند در کوچه و خيابان چوبش را می را نمی

توانم بگويم که نبودن در کسوت روحانيت، برای من مثبت  اما از سوی ديگر می
ی من را با  تر و فاصله برای اين که ارتباط من را با جامعه بيش. هم بوده است
مردم  .کنم تر با مردم صحبت می در نتيجه من راحت. تر کرده است مخاطبانم کم
در نهايت . ام ساله ديده ی اين ده اين را در تجربه. زنند تر با من حرف می هم راحت
توانم از لباس روحانی استفاده  ی روحانيت، من نمی حکم دادگاه ويژه هرچند به

 .کنم
ها هم از  گويم که اگر آن صراحت و بسيار خالصانه می اما در عين حال اين را به

خاطر اين که  به. من بخواهند که لباس روحانی برتن کنم، هرگز چنين نخواهم کرد
شود، بلکه حتی مانعی هم  امروز ديگر اين لباس نه تنها برايم مفيد ارزيابی نمی

 .شود وگوی من با مخاطبانم تلقی می بر سر راه ارتباط و گفت
 

 چه كرد با يك عاشق؟ با يك تواب؟” آقا“
 سخني با پيروان واليت 

 بابک داد 
 
 
 

 
 
 
 
 

 گويانيوز
خواهم  نويسم و می برای شما پيروان واليت می" اين مطلب را اختصاصا

بود و ديگری برای  "آقا"سرنوشت دو تن را برای شما بازگو کنم که يکی عاشق 
به سوی آقا بازگشت و اکنون هر دو در زندان هستند و قضاوت را بر " توبه"

 عهده خودتان بگذارم 
می دانم عالوه بر وجدان و انصاف، خداوند به شما و همه ما انشاءاهللا شعور 

کافی هم عطا فرموده تا بعد از شنيدن کالمی، اگر آن را برحق يافتيم، به فرموده 
بر سبيل حق برويم، حتی اگر در دنيا بر ضررمان بود، به داوری ) ع(امام علی 

شما هم معتقديد مالک سنجش عمل ما، " زيرا حتما. حضرت حق دل قوی داريم
نه فقط در اين دنيا، بلکه در اين دنيا و جهان آخرت و يوم الحساب قيامت است و 

سخنم با . در درگاه الهی، مخالفت با حق از هيچ دينداری پذيرفته نخواهد بود
با شمايی که به امامت آيت اهللا خامنه ای معتقديد و معتقديد بايد پشتيبان . شماست

شمايی که معتقديد ايشان يک مجتهد . ولی فقيه باشيد تا به مملکت آسيبی نرسد
عالم و عادل و جامع الشرايط هستند و اطاعت از ايشان، اطاعت از رسول اهللا و 

شمايی که برای دفاع از واليت، حاضريد جان خود را فدا کنيد و . خداوند است
شمايی . ايمان داريد که رضای خداوند در اين دفاع شما از آيت اهللا خامنه ای است

. که برای اين عمل، مانند بسيجيان و سپاهيان، حقوق و مزايايی دريافت نمی کنيد
وام مسکن و خودرو نمی گيريد و فقط برای رضای خداوند از واليت فقيه دفاع 

اطيعواهللا و اطيعوالرسول "شمايی که معتقديد به اينکه ايشان مصداق آيه . می کنيد
شمايی که هنوز گوشی برای شنيدن سرنوشت دو بنده . هستند" و اولی االمر منکم

 .ی خدا داريد
ابتدا سرنوشت کسی را می گويم که در طول سالهای جنگ، جهادگر و فيلمساز 

يک سنگرساز بی سنگر که جوانيش را بر سر آرمانهای انقالب . روايت فتح بود
اسالمی گذاشت و جوانی خود را برای دفاع از جمهوری اسالمی و واليت فقيه 

نامش را می . صرف کرد و با دوربين خود، راوی روايت فتح رزمندگان بود
مگر می شود شمايی . می دانم. شناسيد و صدای پر حزنش را به خاطر می آوريد

محمد "که روايت فتح را می ديديد و اشک می ريختيد، او و صدايش را نشناسيد؟ 
کسی که چندين سريال ديگر هم برای دفاع از واليت . را می گويم" نوری زاد

کسی که دو سال قبل در . ساخت و عاشق مقام معظم رهبری و واليت فقيه بود
 " آقا"ميان هنرمندان مسلمان در حسينيه بيت رهبری، وقتی ايستاد تا در محضر 



 اهللا خميني، گريِ چهره و منشِ آيت مشاطه
 کار مسعود نقره 

 
 
 
 
 
 
 
 

 گويانيوز
" قله بيداری اسالمی"اهللا خمينی او را ايستاده بر  گران افکار و کردار آيت مشاطه
اهللا خمينی جواز ايستادن بر فراز چنين  به اعتبار چهره و منش آيت. نمايانند می
آفرينی، ستايش اعدام و جنگ،  فريبی، خشونت گويی، عوام بايد دروغ ای می قله

 کشی، ستيز با آزادی و دموکراسی و مدنيت باشد  دگرانديش
  پيشگفتار

علی اکبر واليتی از جمله تحصيلکرده هايی ست که در شکل گيری و تدوام 
دکتر واليتی پزشک . حيات حکومت ارتجاعیِ  اسالمی نقش داشته است

وی دوره ی فوق تخصص بيماری های عفونیِ  اطفال  ,متخصص اطفال است 
را در دانشگاه جان هاپکينز آمريکا گذراند و پس ازانقالب بهمن مدتی معاون 
وزارت بهداری بود، در دوره اول مجلس به نمايندگی از طرف مردم تهران 

در دوره های رياست جمهوری آيت اهللا  -انتخاب شد و سپس به مدت شانزده سال
واليتی . وزير امور خارجه جمهوری اسالمی شد -خامنه ای و هاشمی رفسنجانی 

 ١٣٧۶از سال  , عالوه بر ده ها عنوان و مقام ريز و درشت در حکومت اسالمی
او در حال حاضر .به عنوان مشاور خامنه ای در امور بين المللی بر گزيده شد

 .را نيز به عهده دارد) انجمن قلم مسلمانان ( رياست هيأت مديره انجمن قلم ايران
به ويژه در , بدون ترديد مشارکت در شکل گيری و تداوم حيات حکومت اسالمی 

مشارکت اين فرد , مقام هايی که علی اکبر واليتی قبول مسؤليت کرده است 
يعنی نقض حقوق بشر در ايران و همه , تحصيکرده درعملکرد اين حکومت 

اگر همه ی اعمال  .انواع جناياتی ست که اين حکومت مرتکب شده است
حکومتیِ  علی اکبر واليتی را بتوان عنوان مشارکت در نقض حقوق بشر در 
ايران قلمداد کرد در توصيف مشارکت و همکاری او در کشتار دگرانديشان و 

مخالفان حکومت اسالمی در خارج از کشور شايسته ترين واژگان مشارکت او 
  .درجنايت است

 در دورانی که علی اکبر واليتی مسؤليت وزارت امور خارجه را به عهده داشت
سفارت خانه های حکومت اسالمی پايگاه های ترور و قتل مخالفان حکومت در  ,

اسناد و شواهد موجود در رابطه با کشتار بيش از يک . خارج از کشور بودند
به ويژه قتل دکتر شاپور , صد تن از مخالفان حکومت اسالمی در خارج از ايران 

ترور دکترعبدالرحمان قاسملو و همراهان اش در , بختيار و همکارش در پاريس 
کمترين , وين و کشتار ميکونوسِ  برلين و مثله کردن فريدون فرخزاد درشهر بن

جای ترديد در نقش سفارت خانه های تحت مسؤليت علی اکبر واليتی در اين 
  .کشتارها باقی نگذاشته است

به کار قلم شکنی و دشمنی , واليتی عالوه بر مشارکت در جنايت عليه بشريت 
از تازه ترين نمونه . آشکار با آزادی انديشه و بيان و قلم نيز مبادرت ورزيده است

که به , ها می توان به اخراج محمد نوری زاد عضو انجمن قلم مسلمانان
. اشاره کرد,عملکردهای آيت اهللا خامنه ای و دولت احمدی نژاد انتقاد کرده بود 

  : واليتی در مقام رييس هيأت مديره اين انجمن می گويد
انجمن قلم در رابطه با مسائل عقيدتی خودش با هيچکس رو دربايستی ندارد و "

های اخير به خط انحراف رفت انجمن او  لذا وقتی يکی از اعضای ما که در هفته
 (١. ..."(را اخراج کرد و تعارف نداريم

زندانی و شکنجه می , محمد نوری زاد پس ازاخراج از اين انجمن قلم دستگير
 .شود

  "قله بيداری اسالمی"
علی اکبر واليتی موجودی اهل علم و ادب می نمايد که کتاب ها و رساله ها در 

قله " چنين فردی آگاهانه از. حوزه های مختلف علمی و اسالمی منتشر کرده است
سخنی که  ,سخن می گويد, که خمينی رابر فراز آن می بيند " بيداری اسالمی

نمی تواند بدون اشراف و شناخت او از اين قله و ويژگی ها ی موجوداتی که بر 
 .باشد, آن ايستاده اند 

آن آيه  .خداوند هر آن بر ما مردمان، آياتی می فرستد تا گوهر حقيقت را بازيابيم
ها و نشانه ها، اينک می توانند يک نوشته، يک پيام، يک فيلم يا يک نشانه 

محمد نوری "باشد که از سلول " آه"نشانه حقيقت می تواند يک . کوچک باشند
می شنويم که عاشق آقايش بود و به خاطر يک انتقاد دلسوزانه ماههاست " زاد

باشد از سلول حسين درخشان که " آخ"ندای حقيقت می تواند يک . دربند است
دنيا و ظواهرش را واگذاشت تا به گمان خود به دامان اسالم و رهبر معظم 

حقيقت می تواند مقاومت نوری زاد . بازگردد و مانند ّحر توبه کند و زندگی کند
  "نخوت و غرور فرعونی"باشد در برابر نوشتن توبه نامه به آقای خامنه ای، که 

حقيقت . او را با ظاهری رحمانی در صدا و سيما به ما و شما نمايش می دهند
شايد همينی باشد که اينک فهميده ايم؛ اينکه وقتی قدرت در يک فرد جمع شد، از 

او موجود غريب و وحشتناکی می سازد که امروز در عمل آقا می بينيم، 
و نه به " توبه کنندگانش"رحم می کند و نه به " عاشقانش"موجودی که نه به 

حقيقت می تواند . شده اند" له"مردمانی که زير چرخهای فساد و فقر حکومتش 
شايد اکنون حقيقت در ميان . در سوی ديگر بارگاه فرعون زمانه ايستاده باشد

فتنه "همين مردمی که جرمشان حق طلبی است و به . همين مردم ايستاده باشد
شايد حقيقت اين بار نه در . و اغتشاش و آشوب متهم شده و کشته می شوند" گری

ساختگی حکومتش، بلکه نزد همين مردم " اولی االمر منکم"نزد ولی فقيه و 
هستند و دست خدا " جماعت"مردمانی که مصداق . مظلوم و به جان آمده باشد

  ."يداهللا مع الجماعه:"همواره با جماعت بوده و هست؛ چرا که وعده داده
خدا را "هم باشيم و با چشمانی باز " هوشيار"شايد الزم است در دينداری خود 

خدای رحمان و . مؤمنان حقيقی، زيرک و هوشيارند. جستجو کنيم" در ميان مردم
رحيم و بخشايشگر، هرگز در بيت رهبری چنين ناعادل و زورگو و خونريز، 

چنانچه در قصر هيچ فرعونی توقف نکرده . گذاری نکرده و گذری نخواهد کرد
آن نوری که از بيت رهبری می درخشد و برخی از شما را افسون کرده، . است

دست باال بازتاب . هم نيست" بازتاب نور خورشيد"نيست؛ حتی  "خورشيد"
و ! نورافکن های ساختگی است در يک تکه حلبی، در يک قوطی خالی کمپوت

اگر بدنبال نور هستيد در اين ! است" خورشيد واليت"برخی می پندارند اين نور 
شب سياه، گاهی به آسمان نگاه کنيد، تا تأللؤ نور خورشيد حقيقی را در هزاران 

خورشيد اقبال مردم سرزمين ما، . است" مردم"هزار ستاره ای ببينيد که نامشان 
به زودی طلوع خواهد کرد و آن نورافکن های ريا و قدرت طلبی، بی نور و 

 .ترديد نکنيد .کور خواهند شد
اين روزها، حقيقت هر روز به شکلی عيان می شود و از پرده بيرون می افتد؛ 

بود ولی جفاها " عاشق"امروز نوبت انديشيدن به سرنوشت نوری زاد است که 
) آزاده" (ّحر"که توبه کرد ولی " حسين درخشان"ديد و يا انديشيدن به سرنوشت 

کافی است به اين . و نوبت انديشيدن است به هزاران پرده ديگر حقيقت. نشد
  .آسمان پر ستاره بنگريم که سرشار است از آيه های حقيقت، مردم
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خواهند ادامه  توانند به کارشان آنطور که می دانشجويان دانشگاهها هم نمی "
. دست کند به يک عده چماق به دولت برای تحميل قدرت خودش تشّبث می. بدهند

  "اند هرگونه آزادی را از دانشجويان گرفته
سال  ١۴٠٠، نه اينکه برگرديم به ...خواهيم  گوييم حکومت اسالمی می  ما که می

ی مظاهر تمدن را  همه. سال پيش برگرديم ١۴٠٠خواهيم به عدالت  ما می. پيش
  ... هم با آغوش باز قبول داريم

 سخنان خمينی پس از کسب قدرت :ب
به آنهايی که از دموکراسی  " ," اين ملت برای اسالم جنگيده نه برای آزادی..."

خواهند ملت را از مسير  می. آنها با اسالم مخالفند. زنند گوش ندهيد حرف می
ما قلمهای مسموم آنهايی را که صحبت ملی و دموکراتيک . خودش منحرف کنند

از دست همين اشخاص که فرياد آزادی می "...,." شکنيم  کنند می و اينها را می
ما آزادی در پناه اسالم می خواهيم، ...کشند برای ملت ايران من بدبختی دارم 

قلم های فاسد نبايد آزاد باشد االن هم فاسدهاشان ", " اساس مطلب اسالم است
قيام با ", "خيلی آزادند من جمله همين قلم ها که می گويند چرا آزاد نمی گذاريد

  . " قلم و زبان اسفناکتر از قيام مسلحانه است
اگر ما از اول که رژيم فاسد را شکستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب ...... "

کرديم، به طور انقالبی عمل کرده بوديم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بوديم و 
تمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل کرده بوديم و روسای آنها را به 

محاکمه کشيده بوديم و حزب های فاسد را ممنوع اعالم کرده بوديم و روسای آنها 
های بزرگ برپا  های دار را در ميدان را به سزای خودشان رسانده بوديم و چوبه

ها پيش  کرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو کرده بوديم، اين زحمت
 , "....آمد نمی

گويند روحانيون بايد بروند سراغ کار خودشان و ملت را بگذارند و سياست  می"
شما را من . شما در اين پنجاه سال هيچ غلطی نکرديد. را بگذارند برای ما

اين را بدانيد که تنها روحانيت " , " آدم بشويد . سر جايتان بنشينيد. .. شناسم می
فکر نکنيد که بخواهيد کنار . تواند در اين مملکت کارها را از پيش ببرد می

 " بگذاريد روحانيت را
داريم از اين طبقه ای است که ادعا می کنند که ما ] مشکل[ما هر چه  ..."

خطر ", "ما از اينها داريم صدمه می خوريم...روشنفکريم و ما حقوق دانيم
وقتی دانشگاه ها بسته شد چه ", "دانشگاه از خطر بمب خوشه ای هم باالتر است

سابق، وقتی دانشگاه دست ما نبود، ديديد که چه . افراد مهم مخالفت کردند
  ."حيواناتی بيرون می آمد

جبهه ملی دعوت به راهپيمايی بر عليه اليحه ... ملی گرايی خالف اسالم است "
ملت مسلمان را ]. است[تعبير اين بود که اليحه غير انسانی ... قصاص داده 

دعوت می کند که در مقابل اليحه قصاص راهپيمايی کنند يعنی چه؟ يعنی در 
اليحه قصاص همين مسائل قرآن ... مقابل نص قرآن کريم راهپيمايی کنند؟ 

جدا کنيد ... اينکه کسی بگويد حکم خدا غير انسانی است اين کافر است  ...!است
, "حساب را از مرتدها؛ اينها مرتدند؛ جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است

اين بر خالف ... اينکه ما ملی گرا باشيم، ملی گرايی بر خالف اسالم است "
 . " دستور خدا و بر خالف قرآن است

اگر تمام آزادی ها را به "," در اسالم شارع مقدس اسالم يگانه قدرت مقننه است"
را از ما  [روحانيت[ما بدهند ؛ تمام استقالل ها را به ما بدهند و بخواهند قرآن 

اسالم منهای ...ما بيزار هستيم از آزادی منهای قرآن . بگيرند نمی خواهيم
اين آزادی را ممکن است برای شما تأمين کند؛ استقالل ", "روحانيت خيانت است

را هم برای شما ممکن است تأمين کند؛ اما استقالل که توی آن امام زمان نيست؛ 
ملت اين را می خواهد؟ خونش را داد برای اين؟ ...آزادی که توی آن قرآن نيست 

  ".... يا برای خدا داد؟...برای آزادی داد؟ 
اگر چناچه فقيه در کار نباشد طاغوت است؛ يا خدا يا طاغوت؛ اگر با امر خدا "

اگر رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است، وقتی غير ... نباشد 
واليت فقيه تبع ... مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است 

وکالت ندارند اگر حرفی ...کسانيکه با واليت فقيه مخالفت می کنند ...اسالم است 
بزنيد که بر خالف مصالح اسالم باشد وکيل نيستيد حرفتان مقبول نيست، ما به 

ديوار می زنيم آن حرفی را که بر خالف مصالح اسالم باشد، کسانی که می گويند 
واليت فقيه تشريفاتی باشد و دخالت نکند اگر متوجه به اين معنی باشند مرتد می 

 "شوند
 ستايش خشونت و اعدام -٢وجنگ 

اگر چهار تا دزد ... اعدام هايی که در اسالم هست اعدام های رحمت است ...."
اگر چهارتا آدمی که . را دستش را ببرند در مجمع عمومی؛ دزدی تمام می شود

اين  ... به فحشاء مبتال است آنرا شالق بزنند، در جامعه فحشاء از بين می رود
توچه می دانی بشر , اينها می خواهند حقوق بشر را ... حقوق دانها نمی فهمند 

 و  – ما همهء بدبختی هايی که داشتيم و داريم", " چه هست تا حق بشر چه باشد؟

با اينکه امام رهبر جهان اسالم بود و در قله بيداری اسالمی ايستاده بود، ......
عالقه خاصی به ايران و وطن داشت و قدر ايران را به خوبی و بهتر از هر 

هيچ ملتی به خوبی ملت ما نيست، حتی : دانستند و برای همين، گفتند کسی می
 (٢......" (اهللا در صدر اسالم ملت رسول

در سالمرگ آيت اهللا خمينی نگاهی گذرا به پاره ای از ويژگی های امامی که بر 
را آنهم از نگاه يک " بيداری اسالمی" معنا و مفهوم , اين قله ايستاده بود 

 .روشن ترپيشاروی مان قرار می دهد, تحصيلکرده مسلمان 
 برخی از ويژگی های آيت اهللا خمينی

 دروغگويی و عوامفريبی -١
 

به , آيت اهللا خمينی پيش ازچنگ اندازی به قدرت و بنيانگذاری حکومت اسالمی 
ويژه هنگامی که در فرانسه به سر می برد وعده ها و قول های فراوان به مردم 

داد که امروز در زمره ی اسناد دروغگويی ها و فريبکاری هایِ  آشکار و يا 
 .اين آيت اهللا قرا ر دارند" خدعه و تقيه" پوشيده در عبای 

 وعده های خمينی پيش از کسب قدرت : الف
ما طبيعتًا نسبت به عقايد مذهبی ... ما موافق رژيم آزادی های کامل هستيم ....."

ديگران بيشترين احترام را پس از سرنگونی ديکتاتوری و استقرار يک رژيم 
حکومت اسالمی ما اساس کار خود رابربحث ومبارزه باهر "," آزاد می گذاريم

درحکومت اسالمی همه افراددارای آزادی در بيان ", "نوع سانسور می گذارد
اولين چيزی که برای انسان هست، آزادی بيان " ,." هر گونه عقيده ای هستند

( در منطق اينها " ,"مطبوعات در نشر همه حقايق و واقعيات آزادند ","است 
آزادی يعنی به زندان کشيدن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداره ) رژيم پهلوی 

در اين منطق تمدن و ترقی يعنی تبعيت تمام شريانهای . دستگاههای تبليغاتی
مملکت از فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاههای قانونگذاری و قضايی و 

زنان " , "ما همه اينها را از بين خواهيم برد , اجرايی از يک مرکز واحد
مارکسسيت ها در ", " حتی می توانند رييس جمهور شوند ... آزادخواهند بود 

, " هر کس آزاد است که اظهار عقيده کند...بيان مطالب خود آزاد خواهند بود 
ما اميدواريم که ايران اولين کشوری باشد که کوچکترين فرد ايرانی بتواند "

آزادانه و بدون وجود کمترين خطر به باالترين مقام حکومتی انتقاد کند و از او 
شما اگر حکومت اسالمی را ببينيد خواهيد ", "در مورد اعمالش توضيح بخواهد

دولت اسالمی يک دولت " , "ديد که ديکتاتوری در اسالم اصًال وجود ندارد
 " معنای واقعی است دموکراتيک به

ام که روحانيون  من چنين چيزی نگفته..... اختيارات شاه را نخواهم داشت "
من بنا ",. "روحانيون شغل شان چيز ديگری است. متکفل حکومت خواهند شد

ندارم که خودم يا اشخاصی که حاال در پيش من هستند از روحانيون، جانشين 
دهد  نه ميل و رغبت من و نه سن من و نه موقعيت من اجازه نمی ", "رژيم شوند

علما خود حکومت "," که شخصًا نقشی در حکومت جديد برعهده بگيرم 
منظور از حکومت " ,"باشند آنان ناظر و هادی مجريان امور می. نخواهندکرد

حکومت ". " اسالمی اين نيست که رهبران مذهبی حکومت را اداره کنند
جامعه آينده ما جامعه ... اسالمی، يک حکومتی مبتنی بر عدل و دموکراسی است

همه نهادهای فشار و اختناق و همچنين استثمار از ميان خواهد . آزادی خواهد بود
رژيم ايران به يک نظام دموکراسی تبديل خواهد شد که موجب ثبات .... رفت

ساواک الزم نيست، فشار نخواهد ) در حکومت اسالمی " ( , " منطقه می گردد
بود، حکومت اسالمی مبنی بر حقوق بشر و مالحظهء آنست؛ هيچ سازمان و 

حکومتی به اندازهء اسالم مالحظهء حقوق بشر را نکرده است؛ آزادی و 
دموکراسی به تمام معنی در حکومت اسالمی است؛ شخص اول حکومت اسالمی 

برنامهء مستقل مبنی برعدالت، دموکراسی و ] ما... [با آخرين فرد مساوی است 
در جمهوری اسالمی هرگز فاصلهء طبقاتی بدين صورت " [داريم[قانون اساسی 

دولت اسالمی يک ","نخواهد بود و تقريبًا همه در يک سطح زندگی می کنند
دولت دمکراتيک به معنای واقعی است و من هيچ فعاليت درداخل دولت ندارم 

وبه همين نحو که االن هستم وقتی دولت اسالمی تشکيل شود نقش هدايت را دارم 
اين بدان معنی نيست که من زمام امور کشوررابه دست بگيرم و هرروز "... , " 

نظيردوران ديکتا توری شاه اصلی بسازم وعليرغم خواست ملت به انها تحميل 
  "....کنم
اگر دانشگاه ما يک دانشگاه صحيحی بود جوانهای ما را که در دانشگاه  "
دانشگاهی که بر آن حکومت کنند . کردند خواهند حرف حّقی بزنند خفه نمی می

  , "محيط علم بايد آزاد باشد. شود دانشگاه نمی
گذارند کارش  نمی. دانشگاه که مرکز علم و سازندۀ آيندۀ ملت است تعطيل است "

گيرند  کنند يا می زنند، زخمی می زن و مردش را می. ريزند توی آن می. را بکند
  ,کشند زنند و می دانشجو را کتک می. ها برند در حبس و می

 . خواهند به کار خودشان ادامه بدهند توانند آن طور که می اساتيد دانشگاهها نمی



ستيز با ,ستايش جنگ ,دگرانديش کشی,خشونت آفرينی,عوامفريبی,دروغگويی
 .دموکراسی و مدنيت جواز ايستادن بر فراز آن باشد ,آزادی

, اگر همه ی قلم و قدم شکنی های ستمگرانه ی آيت اهللا خمينی را ناديده بگيريم 
وديگر جنايت های ريز و  ۶٠-۶٢و سال  ۵٧-۵٨اگر کشتار های سال های 

اگر , نا ديده بگيريم , درشتی که ميهنمان را به هنگام حيات خمينی خونرنگ کرد
اگر ويرانگری های , نقش او در تداوم جنگ خانمانسوز ناديده گرفته شود

سياسی و اجتماعی ناشی از انديشه و کردار او را , اقتصادی , اخالقی  ,فرهنگی 
کافی ست تا  ۶٧و آن هم فتوی کشتار بزرگ سال , تنها يک فتوی , ناديده بگيريم 

چهره و منش خمينی را به يکی از ماندگار ترين چهره های جنون و منش 
هزار دگرانديش  ۵فتوايی که بيش از , جنايتکارانه در تاريخ بشری بدل کرده باشد

  :و مخالف سياسی و عقيدتی حاکميت ارتجاع را در کمتر از دو ماه بر دار کرد
کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری  ...»

کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع نيز در 
و جناب آقای ) قاضی شرع... (تهران با رأی اکثريت آقايان حجة االسالم نيری

در . ... و نماينده ای از وزارت اطالعات می باشد) دادستان تهران)اشراقی 
زندان های مرکز استان کشور رأی اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقالب 
و يا داديار و نماينده وزارت اطالعات الزم االتباع می باشد، رحم بر محاربين 

آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و ... ساده انديشی است
  .«...باشند و] اشًدا علی الکفار[شک و ترديد نکنند و سعی کنند 

  :علی اکبر واليتی گفته است
اگر تاريخ نداند، . هر کسی که بخواهد سياست را خوب بفهمد، بايد تاريخ بداند"

 (۴."(راه بجايی نمی برد
بسانِ  , و اينگونه است که همه ی جنايتکاران تحصيلکرده حکومت اسالمی

تاريخ و سياست را , دکترعلی اکبر واليتی که تاريخ می دانند و سياست می فهمند 
 تا شايد روزگاری راه بر آن, به ابزار مشاطه گری جنون و جنايت بدل کرده اند

  .برند و بر فراز آن بايستند" قله بيداری  "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٢۵(و  ١٣۶٠خرداد  ۶/ سخنرانی در ديدار با نمايندگان مجلس شورای اسالمی

  .١٩٨٩فوريه  ٢٩، ١٣۶٧بهمن ماه 
/ پاريس, ١٣۵٧مهر  ٢٠/ نوفل لو شاتو,  ١٣۵۶مهر  ۶/ سخنرانی در نجف -
 .١٣۵٧آبان ٢
 ١٣۵٧ماه  دی/ گفتگو با خبرنگاران, ١٣۵٧آبان ١۶/ مصاحبه باآسوشيتدپرس -
 ٢٣/ مصاحبه با راديو ـ تلويزيون فرانسه - ١٣۵٧آبان  ۴/ مصاحبه با رويتر,

 ١٣۵٧مهر  ٢٠/ نوفل لو شاتو, ١٣۵۶مهر  ۶/ نجف, شهريور در نجف 
مصاحبه , ۵٧ابان ١١مصاحبه با پانزه سرای ايتاليايی ,  ١٣۵٧آبان ٢/ پاريس ,

مصاحبه باروزنامه هلندی دی ولکرانت  , ۵٧ابان ١٠باراديووتلويزيون اطريش 
مصاحبه با تلويزيون ,  ٢۴٢ص  ۴ودرج شده درصحيفه نورجلد ١٩٧٨نوامبر٧

ودرج شده ١٣۵٧دی ١٨سخنرانی ,  ١٣۵٧ابان ١۴المانی زبان سوئيس 
مصاحبه ,  ١٣۵٧ابان ۴مصاحبه با رويترز  - - - ٧٧ص ٣درصحيفه نورجلد

 ١٣۵٧بهمن١و ١٣۵٧ابان ١٩باسازمان عفو بين الملل در
/ سرا و مصاحبه با روزنامۀ ايتاليايی پائزه ١٣۵٧آبان ١٨/ پاريس, سخنرانی  -
 .١٣۵٧آبان ١۶/ ولکرانت و مصاحبه با روزنامۀ هلندی دی ١٣۵٧آبان ١١
ـ  ١٣۵٧اسفند  ٢٢سخنرانی , ـ قم  ١٣۵٨دوم مهر / مصاحبه با اوريانا فاالچی -

 قم 
 متبقی منابع در لينک زير می باشد  - ١٣۶٠سال , سخنرانی در هفته وحدت 

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/06/105728.php 

از اين سران کشورهايی است که اين اعالميهء حقوق بشر را  –بعد هم داريم 
  "اين اغفال است، افيون است اين، برای توده ها، برای مردم. امضاء کرده اند

شما آقايان علما، چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه می رويد؟ چرا هی ......"
آيات رحمت را در قران می خوانيد و آيات قتال را نمی خوانيد؟ قران می گويد 

 ( نظامی( ائمه همه جندی. پيغمبر شمشير دارد تا آدم بکشد.... بکشيد، حبس کنيد
ما خليفه .... آدم می کشتند. شمشير می کشيدند. همگی جنگی بودند. بودند
همان طور که رسول اهللا دست ... خواهيم که دست ببرد، حد بزند، رجم کند می

همان طور که يهود بنی قريظه را، چون . کرد زد، رجم می می بريد، حد می
اگر رسول اهللا فرمان داد که فالن خانه را . جماعتی ناراضی بودند قتل عام کرد

زندگی بشر را . آتش بزنيد، فالن طايفه را از بين ببريد، حکم به عدل کرده است
اين عواطف . شود با چند سال زندان کار درست نمی.... بايد با قصاص تأمين کرد
ما معتقديم مجرم اصوًال محاکمه ندارد و بايد او را . بچه گانه را کنار بگذاريد

  «.تنها بايد هويت آنان را ثابت کرد و بعد آن ها را کشت. کشت
يوم اهللا واقعی روزی است که اميرالمومنين عليه السالم، شمشيرش را کشيد و »

اميرالمومنين اگر بنا ... خوارج را از اول تا به آخر درو کرد و تمامشان را کشت
موالی ..." , "نفر را يک دفعه بکشد ٧٠٠کشيد تا  بود مسامحه کند شمشير نمی

و هفتصد ] می کشيد[با مستکبرين و با کسانی که توطئه می کنند شمشير را ....ما
کنند، از يهود بنی قريضه که نظيراسرائيل  نفر را در يک روز، چنانچه نقل می

های ما  در حبس" , ....."بود و اينها از نسل آنها شايد باشند، از دم شمشير گذراند
اگر ما اين ها را نکشيم، هر  .هم بيشتر از اين اشخاص هستند، که مفسدند

 ."کشد شان که بيايد بيرون می رود آدم می يکی
اسالم آن بود که شمشير را کشيده و تقريبا نصف دنيا يا بيشتر را با شمشير "

البته انحصار به اين معنی که بايد اسالم باشد ", " گرفت؛ اين اسالم مرتجع است؟
مسلمين همه انحصار طلبند؛ پيغمبر ...و غير اسالم نباشد همه ما انحصار طلبيم 

 ...ها هم همه انحصار طلب بودند؛ خدای تبارک و تعالی هم انحصار طلب است 
اسالم احکام جنگ دارد؛ ", "امر فاسدی نيست  –فی نفسه  –انحصار طلبی 

اينقدر در قرآن راجع به جنگ با کفار و جنگ با اشخاصی که فاسد هستند در 
اينها ...شمشير ها را بکشيد و اين علف های هرزه را قطعشان کنيد : قرآن هست

اگر شمشير برای خدا بلند بشود و برای خدا ", " را قطعشان کنيد يا آدمشان کنيد
شما اسالم را به ", "ارزشمند است ...پايين بيايد اين انگيزه، انگيزهء الهی است 

شما سوره برائت را برای مردم چرا نمی خوانيد؟ شما آيا ت قتال ...مردم بگوييد 
را چرا نمی خوانيد؟ هی آيات رحمت را می خوانيد؛ در آن قتال هم رحمت است 

جامعه بايد ....برای اينکه می خواهد آدم درست کند؛ آدم گاهی درست نمی شود؛ 
  "آنهايی که فاسد هستند از آن بيرون ريخته شوند

در اين آخر که قضيه زندان اوين پيش آمد و شکاياتی از آقای الجوردی می شد "
از احمد کسی را نديدم که بيشتر از آقای الجوردی ] غير[و مخالفت هايی می شد 

طرفداری کند و دفاع نمايد و وجود او را برای زندان اوين الزم و برکناری او را 
آنکه مکتبی را مسخره می کند، اسالم را مسخره می "," تقريبًا فاجعه می دانست

کند، و اگر متعمد باشد مکتبی را مسخره کند، مرتد فطری است و زنش بر وی 
 ."حرام است و مالش هم بايد به ورثه داده شود، خودش مقتول باشد

ما در جنگ ريشه های انقالب پر بار ...هر روز ما در جنگ برکتی داشتيم"
ما ...آخر قابل صلح نيست .. ما با کی صلح کنيم؟" " اسالمی مان را محکم کرديم

تا جنگ ها نباشد، و ", "جواب ملت عراق را چه بدهيم؟ حاال ملت خودمان هيچ 
کشتار دادن ها و ساير اثرات آن نباشد انسان از آن خمودی و از آن راحت طلبی 

و اين يک هديهء الهی است که بدون اينکه ... که در ذاتش است بيرون نمی آيد 
دست های بشر در آن دخالت داشته باشند خدای تبارک و تعالی به ما عطا فرموده 

من به تمام اهالی خوزستان و ساير مرز ", " است و بايد قدر اين نعمت را بدانيم 
 "... نشينانی که مورد تهاجم واقع شديد تبريک عرض می کنم

اينطور ساخته جوانانی را که ....اين مجالس عزا و سوگواری و نوحه سرايی "
می روند در جبهه ها و شهادت را می خواهند و اگر شهادت نصيبشان نشود 

متأثر می شوند؛ و آنطور مادرانی می سازد که جوان های خودشان را از دست 
مردم می خواهند جلوی اين " "می دهند و باز می گويند باز هم يکی دو تا داريم

جوان های چهارده پانزده ساله را بگيرند که به جبهه نروند ولی آنها از دست پدر 
 (٣" (و مادر فرار می کنند و به جبهه می روند

  چهره و منش آيت اهللا خمينی
چوبه های " مبلغ و مروج خشونت و اعدام و جنگ و , آيت اهللا خمينی ستايشگر
 .بود" دار در ميدان های بزرگ

و شکنجه و کشتار دگرانديشان و مخالفان , فرمان شکستن قلم و قدم آزاديخواهان 
و قربانيان بی عدالتی های اجتماعی هنگامی از سوی آيت اهللا خمينی صادر شد 

ايستاده " امام خمينی بر قله بيداری اسالمی" که به گفته ی علی اکبر واليتی 
 قله ای که به اعتبار چهره و منش آيت اهللا خمينی می بايد ,بود 
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 رهبران تشکل دانشجويی استعفا نداده اند
  سناريوي امنيتي ها عليه تحكيم شكست خورد

 آرش بهمنی
 
 
 
 

 
 روزآنالين

در ادامه فشارها بر فعاالن دانشجويی، دو تن از اعضای ستاد دانشجويی مهدی 
کروبی بازداشت شده اند و از وضعيت دو دانشجوی کرد هيچ گونه اطالعی در 

اين در حالی است که سناريوی نهادهای امنيتی عليه دفتر تحکيم نيز . دست نيست
 .شکست خورد

در حالی که روز سه شنبه، خبرگزاری فارس متنی منسوب به مرتضی سيمياری 
رامنتشر کرده و از قول وی نوشته بود که از عضويت در دفتر تحکيم وحدت، 

استعفا داده است، يکی از اعضای شورای عمومی دفتر تحکيم، اين خبر را 
تکذيب و اعالم کرد که مرتضی سيمياری به زودی خبر فارس را تکذيب خواهد 

 .کرد
 
 
 
 
 
 
 
 

علی قلی زاده، در پاسخ به متنی که از ايميل مرتضی سيمياری ارسال شده بود، 
نوشته است که او و خانواده اش در اين مدت تحت فشارهای شديد بوده ا ند، به 
گونه ای که مادر اين فعال دانشجويی تاکنون به دليل اين فشارها چندين بار در 

 .بيمارستان بستری شده است
مرتضی سمياری چندين ساعت پس   گفت که" دانشجو نيوز"وی در عين حال به 

از انتشار استعفانامه جعلی در سايت فارس از انتشارآن مطلع شده و در گفتگو با 
ای برای انتشار   در روزهای آتی تکذيبيه"آن را تکذيب کرده است و   دوستانش

در اختيار فارس   برابر قانون  در سايت فارس تنظيم خواهد نمود و جهت انتشار
 ."قرار خواهد گرفت
وی هک شده و در اختيار   ايميل مرتضی پس از بازداشت: "وی همچنين افزود

 ."افراد نامعلومی است که اين استعفانامه جعلی را منتشر نموده اند
نهاد های امنيتی بر و   بد جسمی سيمياری در اثر فشارهای  قلی زاده به وضعيت

بازداشت و پس از آزادی   در دوران: "اش هم اشاره کردو افزود  وی خانواده
فشار های جسمی و روحی زيادی بر آقای سمياری وارد شده که در   مرتضی

در اثر همين فشار ها و خصوصا پس از انتشار . روزهای اخير شدت گرفته است
جعلی در رسانه های دولتی، آقای سيمياری دچار بيماری های جسمی و   اين متن

شده به نحوی که تنها در دو روز اخير دو بار به بيمارستان جهت   روحی شديدی
 ."مداوا منتقل شده است

از سوی ديگر عباس حکيم زاده، دبير سياسی دفترتحکيم وحدت نيز انتشار متن 
حکيم زاده به . استعفای منسوب به خود رادر خبرگزاری فارس تکذيب کرد

متن اعتراض دفتر تحکيم وحدت به هيئت نظارت وزارت علوم : "ادوارنيوز گفت
را پارسال بنده نوشتم و هنوز به اصول قانونی آمده در آن معتقدم و بر اين باورم 

که حکم صادره از سوی وزارت علوم مبنی بر غيرقانونی بودن دفتر تحکيم 
وحدت، مغايرت اساسی با آيين نامه تشکل های وزارت علوم داشته و هيچ يک 

 ".از روال های پيش بينی شده در قانون را طی نکرده است
حکيم زاده با اعالم اينکه خبر استعفای وی از دفتر تحيکم کذب است و صحت 

سرکوب نهادها و فعالين مدنی به زيرزمينی شدن فعاليت ها : "ندارد، اضافه کرده
 ."خواهد انجاميد که به هيچ وجه به نفع جامعه و کشور نخواهد بود

به اين ترتيب و باتوجه به تکذيب مرتضی سيمياری و عباس حکيم زاده، دبيران 
اجتماعی و سياسی دفتر تحکيم وحدت، پروژه خبرگزاری فارس و نهادهای 
امنيتی برای تخريب طيف عالمه دفتر تحکيم و اعالم انحالل آن بسيار زود 

 .شکست خورد

 جنبش سبز و آيت اهللا خميني
 اکبر گنجی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روزآنالين
اين انتظار که مهندس موسوی و مهدی کروبی از آيت اهللا خمينی انتقاد کنند، از 

اين : اوال. نظر سياسی نادرست است و هيچ کمکی به گذار به دموکراسی نمی کند
دو حق دارند مدافع او باشند و او را فردی بدانند که با ولی فقيه بعدی از زمين تا 

ولی فقيه و مريدانش از هر حربه ای برای : ثانيًا. آسمان فاصله داشت و دارد
تمام کوشش آنها اين است که موسوی و کروبی را . زدن اين دو استفاده می کنند

. ضد آيت اهللا خمينی، ضد انقالب، ضد جمهوری اسالمی و ضد اسالم نشان دهند
فشار وارد آوردن بر اين دو برای دوری از اسالم و آيت اهللا خمينی، درست 
. همان فشاری است که آيت اهللا خامنه ای و مدافعان سلطانيسم بر آنها می آورند

مهم اين . بايد اجازه داد تا آنها همانگونه که درست می دانند، به مبارزه ادامه دهند
است که آنچه آنها می خواهند و می کنند؛ چيزی است که راه به دموکراسی و 

پذيرش فرايند دموکراتيزه کردن ساختار سياسی و . آزادی و حقوق بشر می دهد
مهندس . کل جامعه همان و، زوال سلطانيسم و واليت فقيه و حکومت دينی همان

 :موسوی در گفت و گويی که به همين منظور کرده، گفته است
بنده در همان ابتدای شکل گيری راه سبز اميد به صراحت خود را يک همراه "

همانطور  برای آنکه به صراحت اعتقادات خود را بيان کنم . جنبش معرفی کردم
که جزو ويژ گی های اين جنبش بيان صريح و صادقانه انديشه ها است، ما از 

ولی از پنهان کردن هويت خود در ميان جمعی . تعامل انديشه ها ضرر نمی کنيم
يادمان باشد که شايد بهترين . که خواستار صداقت است، قطعا ضرر می کنيم

اين چه انتظاری است که بنده يک . بود" دروغ ممنوع است"پوستر جنبش سبز 
نه من بلکه . ساله و پر از رويدادهای گونان گون را ناديده بگيرم ١٠تجربه ی 

 ازايشان دارند و تاثيرگرفته از تعداد کثيری از ملت ما هزاران خاطره 
و حاضر نيستند در مقابل تحريف ها و بی انصافی ها رضايت  دوران امام هستند 

آيا اين  آيا صرف نظر کردن از اين سرمايه عظيم اجتماعی درست است؟ . بدهند
   ".همان چيزی نيست که زندانبانان از ما می خواهند

حق با مهندس موسوی است که از صراحت و صداقت و بيان آزاد ديدگاه های 
به همين دليل به . متفاوت دفاع می کند و آن را به سود جنبش به شمار می آورد

 : کوتاهی تمام، ديدگاه خود را بيان خواهم کرد
خود را پيرو او معرفی کردن از نظر تاکتيکی و   دفاع از آيت اهللا خمينی و
طرح " پيروی از امام راحل"به محض آنکه مدعای . استراتژيک نادرست است

سلطان اين مدعا را مطرح خواهد   گردد، بخش سرکوب و بخش ايدئولوژيک
پشتيبان واليت فقيه باشيد تا کشور آسيب :"ساخت که آيت اهللا خمينی گفته است

، يا بر حمايت آيت اهللا خمينی از آيت اهللا خامنه ای برای رهبری سخن "نبيند
خواهند گفت، يا از اين که او فتوا صادر کرد که برای حفظ نظام همه ی احکام 

 .اوليه ی اسالم را می توان تعطيل کرد، چه رسد به بقيه ی امور را
آيت اهللا خمينی که حفظ نظام را مهم تر از کليه ی احکام شرعی به شمار می 
مگر . آورد و آن را تئوريزه کرد، برای حفظ نظام هر عملی را مجاز می دانست

چند هزار زندانی سياسی به حکم او قتل عام نشدند؟  1367در تابستان 
سرسپردگی به آيت اهللا خامنه ای با سرسپردگی به آيت اهللا خمينی تفاوتی ندارد، 

 . هر دو مصداقی از نظام سلطانی را به نمايش گذارده و می گذارند
موسوی و کروبی و خاتمی و ديگر رهبران ميانی جنبش ؛ نمی توانند بخشی از 
. اقشار جامعه را که مريد رهبر و پيرو اسالم فقاهتی بنيادگرايانه اند، جذب کنند
جنبش سبز فقط می تواند اقشار مخالف و بی طرف ها را جذب و سازماندهی 

البته روشن است که پايگاه اجتماعی سلطان و سلطانيسم کمتر از ده درصد . کند
است و آنچه آنان را سرپا نگاه داشته، دالرهای نفتی و دستگاه گسترده ی 

 . سرکوب است، نه مشروعيت نظام يا رهبری
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های  ی چهل خورشيدی، ما شاهد نشريه از همين رو است که با نگاه به دهه
در واقع، ايران، در اين دهه، . های فرهنگی و ادبی جدی هستيم گوناگون و جنگ
هايی است که در آن، کمتر شاهد  ها و جنگ ای شاهد مجله بيش از هر دوره

در بيشتر . ی جامعه و نظام حاکم بر آن است جستارهای سياسی و تحليلی در باره
ها به  ، که پايگاه آن)جدا از ناگزيری به خاطر سانسور حکومتی(ها،  اين نشريه

جز در تهران، در گيالن، در خراسان، در شيراز، در خوزستان و در چند شهر 
 .ديگر متمرکز بود، برای نخستين بار شاهد ادبيات و هنر متعهد يا مسؤل هستيم

های  ادبياتی که خود را از زير بار سنگين تبليغ ايدئولوژی يا ترويج موضوع
فرم و (شعاری و بدون عمق رهانيده و با حفظ التزام در برابر ساختار اثر 

رود که در آن هم احساس و شعور فردی آفرينشگر  و جامعه، راهی را می) محتوا
ها را  ی اين گونه متن نمونه. حفظ شده است و هم احساس و شعور جمعی خواننده

، جوانه، جگن، لوح، )با سردبيری احمد شاملو(توان در کتاب هفته و خوشه  می
توس، بازار، روزن، آرش، دفترهای زمانه، جهان نو، نگين، به ويژه جنگ 

و . اند، شاهد بود ی ديگر که چند شماره بيشتر منتشر نشده اصفهان و چند نشريه
همين امر مهم است که بلوغ و جهش فرهنگی، ادبی و هنری شاعران و 

های  ی چهل را نسبت به دهه نويسندگان و متفکران و روشنفکران ايرانی دهه
های گوناگون  دهد و روند رشد شمارگان کتاب و نشريه العاده نشان می گذشته فوق
 . را شايسته

با توجه به اين پيشينه، در پاسخ به پرسش شما، ناگزير از بيان اين حقيقتم که 
نويسی داشته  و داستان  جنگ اصفهان، بيش از آن که نقشی تأثيرگذار در داستان

شايد . باشد، در چگونگی نگرش شاعران و نويسندگان به ادبيات تأثير داشت
، (به بعد ۴ی  از شماره(بتوان به جرأت گفت که تا پيش از انتشار جنگ اصفهان 

ی  هنوز ادبيات متعهد، ادبياتی مستقل از تبليغ ايدئولوژی يا بيرون از چرخه
، در ايران شهرت نداشت و نويسندگان کمی از ادبيات متعهد آگاه "ادبيات ژدانفی"

ی شعر متعهد، داستان متعهد، رمان متعهد،   ی شناخته شده چهره. (بودند
البته  .ی متعهد و نقد متعهد در جهان، ژان پل سارتر بود و همراهانش نامه نمايش

 (.شد ی بيان به نام او يا ادبيات اگزيستانسياليستی ناميده می گاهی هم اين شيوه
ی ادبيات مدرن  به زبان ديگر، پيش از اين دهه يا انتشار جستارهای جدی در باره

ها، به ويژه جنگ اصفهان، نگرش بسياری از شاعران و  جهان در جنگ
نويسندگان نسبت به ادبيات متعهد به قدری عقب افتاده بود که اثرهای کسانی 

ی  گامان جدی ادبيات متعهد در عرصه چون ساموئل بکت را که يکی از پيش
به معنای تهی و نه در (جهانی و در دفاع از حقوق انسانی بود، مبتذل و پوچ 

 .ناميدند می) برابر ابسرت
که هم متعهد به ساختار خود  –به بيان ديگر، تا پيش از انتشار اثرهای مدرن 

شدند و هم متعهد به حقوق بشر، ای که در آن توليد می بودند و هم متعهد به جامعه
ی  ادبيات ژدانفی يا حزبی يا چپ استالينی حاکم بر فکر و خيال شاعر و نويسنده -

کنم  ی ادبيات متعهد صحبت می توجه داشته باشيد که من تنها از گونه. (ايرانی بود
های ديگر ادبيات يا نويسندگان و شاعرانی را که از کنش و واکنش جامعه  و گونه

 (.کنم گرفتند يا وابسته به حکومت پهلوی بودند، به اين بحث وارد نمی فاصله می
ی داستان  البته، در پاسخ پرسش شما ناگفته نماند که انتشار جستارهايی در باره

نو، رمان مدرن و انتشار اثرهايی از نويسندگان مطرح فرانسه و آمريکای التين، 
که تا آن زمان در ايران ناشناخته بودند، در روند رشد و گرايش نويسندگان به 

 .ای از داستان نو انکار نشدنی است نوشتن گونه
ويژگی يا تأثيرگزاری ديگر جنگ اصفهان، در اين نکته نهفته بود که معرفی 

نامه، همراه  شگردهای نوين ادبيات، چه شعر، چه داستان، چه رمان، چه نمايش
يعنی شعر مدرن و داستان مدرن و . ی اثر های گوناگون آن گونه بود با جنبه

ی خود و جهان گذر کرده  ی مدرن، جدا از اين که از صافی نقد جامعه نامه نمايش
بود و اعتباری جهانی يافته بود، هم در خوانشی جمعی برای انتشار در جنگ 

شد و هم همراه با جستارهايی پيرامون شناخت آن اثر و  اصفهان برگزيده می
های ديگر يا حتا  ای که در نشريه حادثه. گشت آن منتشر می) ژانر(ی  گونه
 .شد های ادبی ديگر وجود نداشت يا بسيار کم ديده می جنگ

 گفتگو با منصور کوشان 
 «گو باشد گلشيري هرگز نخواست قصه»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به مدت ده : ی هوشنگ گلشيری، به مناسبت دهمين سال درگذشت او نامه ويژه
 .امروز در گفت و گو با منصور کوشان. ی يک سال روز، هر روز به نشانه

 
ی چهل در زادگاه شما اصفهان انجمنی از  های دهه در اوايل سال! آقای کوشان

ای هم  جوانان دوستداِر شعر و ادب پديد آمد که جلسات ماهانه داشتند و مجله
 »جنگ اصفهان«. کرد که در سال دو شماره منتشر می »ُجنگ«داشتند به نام 

 در ادبيات داستانی معاصر ما چه تأثيری گذاشت؟
برای پاسخ به پرسش شما، ناگزيرم نخست گريزی بزنم به چرايی و چگونگی 

تولد و رشد جنگ اصفهان، که در همگرايی و همفکری استادان و دوستان من، 
جليل دوستخواه، محمد حقوقی، هوشنگ گلشيری، محمد کلباسی و احمد گلشيری 
شکل گرفت و در تداوم، با همراهی و همفکری ابوالحسن نجفی، احمد ميرعاليی 
و دوستان ديگر، از تشخص و ويژگی ممتازی برخوردار گشت و تأثير شگرفی 

 .ی پنجاه و شصت گذاشت ی فرهنگی و ادبی دهه بينی ادبی جامعه در جهان
که به سرکوب نيروهای مترقی انجاميد و به طور  ١٣٣٢ی سال  بعد از فاجعه
ی روشنفکر و آفرينشگر را به يأسی عميق کشاند، چند سالی نگذشت  کلی جامعه

که در گوشه و کنار ايران، کسانی کوشيدند به نحوی در برابر اين يأس عمومی 
بست شکست وِ يأس به وجود  هايی برای رهايی از اين بن ايستادگی کنند و راه

آورند که نيروهای چپ و ملی به طور عمومی در آن غلتيده بودند و به طور 
ها،  ترين اين شيوه ترين و بنيادی يکی از مهم. خاص معتقدان به مشی حزب توده

بينی فرهنگی، به ويژه  توانست ذهنيت يا جهان هايی بود که می هموار کردن راه
شناخت ادبيات را گسترش دهد و در تداوم چگونگی نگاه و تفکر در ايران را به 

اين حرکت که بيشتر نهفته بود و بدون هدفمندی رسا، سرانجام در . تعالی برساند
، با توجه به )١٣۴٢سال (ی چهل، يعنی بعد از به اصطالح انقالب سپيد  دهه

فشارهای جهانی به نظام ديکتاتوری محمد رضا شاه، آرام آرام جای خود را يافت 
دوستان جمع جنگ اصفهان نيز در . و توانست شکلی بنيادی و کارساز پيدا کند

همين دهه، يکی از معدود گروهايی بودند که از آزمون و خطاهای گذشته، 
 .سربلند بيرون آمدند

چگونگی اين موفقيت يا سربلندی، ارتباط مستقيم داشت با نگرش و خواست 
ها شايد از نخستين گروهايی بودند که  به اين معنا که آن. دوستان جنگ اصفهان

باشد، " ی علنی يا حزبی شعار و مبارزه"دريافتند نقش آفرينشگر، بيش از آن که 
چرا که هيچ حرکتی به سوی رشد و . گسترش و تعالی احساس و شعور است

های بنيادی و  آوردهای تجدد، نهادينه کردن خواست تعالی جامعه، بدون دست
 .شناساندن زيباشناسی انسانی ممکن نيست

های استبدادی و ديکتاتوری،  های سنتی و محصور در نظام گان جامعه فرهيخته
توانند گذار از سنت  تنها از راه رشد و گسترش ادبيات پويا و فرهنگ مقاومت می

چرا که نطفه و تولد سالم . به تجدد يا از ديکتاتوری به آزادی را ممکن گردانند
های آفرينشی يا از احساس و شعور توأمان  آزادی به معنای عام آن از متن

ی معرفت  شود و جامعه ها است که به خواننده منتقل می آفرينشگران متعهد آن
کند  های بزرگ به سوی آزادی می ی خيزش يافته را همراه با هويت فردی، آماده

ها که اغلب جامعه را به  های ايدئولوژيک و متفکران آن و نه از درون متن
 .کشاند سو نگر و مطيع می نيروهايی هم

ها، زمانی  شناختی، فلسفی و مانند اين های تحليلی، جامعه به بيان ديگر، متن
يابند که هم جامعه آمادگی پذيرش و  ای در جامعه می رسايی و کارکرد شايسته

های آفرينشی و  ها با تکيه به متن متن  ها را داشته باشد و هم آن درک درست آن
های  ها با جامعه، شکل گرفته باشند و نه بر داده تقابل، تضاد و توازی آن

 .های ديگر های برآمده از جامعه نويسان يا نظريه تاريخ
 



 .کرد ها توجه می های او، که خيلی به آن ی داستان ها در باره انگيزترين تعريف تحسين
ی جدی، به ويژه برای  اين سخن نجفی بيان انتقادآميزی است چون برای هر نويسنده

ی يک نويسنده با يک  و اين تفاوت عمده. تر است گلشيری، نقش و تأثير اثر از همه مهم
هايش سرمشق ديگران، به ويژه  گلشيری دوست داشت که داستان. مصلح اجتماعی است

ای جاودانه  از همين رو صادق هدايت را نويسنده. های بعد باشد نويسان نسل داستان
. احمد را زاده يا بزرگ علوی و ابراهيم گلستان و جالل آل دانست و نه محمدعلی جمال می

چنان که نقش همين جالل آل احمد، خوب يا بد، بيشتر به عنوان يک مصلح اجتماعی در 
هايی  بستگی گلشيری، اگر چه به اين نقش هم دل .نويس ای مطرح است و نه داستان دوره

نويس  ی يک داستان هيچ چيز به اندازه. گذاشت ی دوم می داشت، اما آن را در درجه
 .اش الويت نداشت ادبی  متشخص بودن در زندگی
ها برای يک داستان  ترين تعريف آميزی است چون يکی از ساده اين سخن نجفی بيان تحسين

ی  گونه) ژانر(البته اين موضوع هيچ ربطی به . خوب، تقليدناپذير بودن آن داستان است
و . ساده بودن يا پيچيده بودن، بخشی از هر داستان موفق تقليدناپذير است. داستان ندارد

ديد که هنوز هيچ کس نتوانسته از فالن داستان  می. گلشيری اين موضوع را باور داشت
چخوف يا موپاسان يا همينگوی يا سالينجز يا کورتازار يا خوان رولفو يا دوراس يا 

نامه، رمان و  در مورد شعر، نمايش. ی ديگری تقليد کند روبگريه يا داستان موفق نويسنده
اثرهای بسياری در تاريخ ادبيات وجود دارند که از هر نظر . هنرهای ديگر هم همين طور

نوشت و بازنويسی  هايش را می گلشيری با اشراف به اين واقعيت داستان. تقليدناپذيرند
 .کرد می

ی ديگری که در سخن نجفی نهفته است، اين واقعيت است که به گمانم بيان آشکار  اما نکته
گذاران و  های ادبی، که هميشه يکی از پايه هدف گلشيری از نشست. آن در اين جا بد نباشد
های معمول، که بعد از مهاجرتش از  در نشست. های گوناگون داشت پيگيران آن بود، جنبه

اصفهان در تهران چند بار پا گرفت و از هم پاشيد، همان طور که پيش از اين اشاره 
. ولع او برای شناخت و محک زدن خود بود. کردم، دست يافتن به داد و ستد فرهنگی بود

خواست ذهنی فعال و جست و جوگر داشته باشد و بهترين محفل برای زنده بودن ادبی  می
. ديد های جدی می های جمعی و گفت و گوها و بحث و فراتر رفتن از حد خود را در نشست

ها، که در بعد از انقالب  های پنجشنبه نويسی يا به طور مشخص جلسه های داستان جمع
ای را  شکل گرفتند، به ويژه که ديگر بسياری از هم نسالن او دل و دماغ برپايی جلسه

به اين . نخست راه را هموار کردن. نداشتند، از منظر گلشيری، دو هدف مشخص داشت
دست کم آن گونه داستانی که او به  –نويسی جدی  معنا که بدون وجود بستری مهيا، داستان

 .يافت گسترش نمی –آن باور داشت 
نوشت، ناگزير به پرورش  ی داستانی که می تر، گلشيری به دليل گونه به سخن ساده

نويسی او  گشای داستان چرا که نه منتقدی وجود داشت که مفسر و راه. ی خود بود خواننده
شد که بتواند چنين  ای منتشر می ای وجود داشت يا نشريه باشد و نه فضای فرهنگی شايسته

 .نقشی را بازی کند
اشاره کردم که گلشيری . هدف دومش، فعال و جوان نگه داشتن ذهن داستانی خود بود

ای داستانی در ذهنش، از هيچ کوششی  ی تازه يا ايجاد جرقه يابی به يک نکته برای دست
هايی در  ای تازه نفس با جسارت و همين امر هم او را هميشه، نويسنده. فروگذار نبود

 .کرد آفرينش و ساخت داستان با شگردهای جديد می
خب، بديهی است که در پرتو چنين مجمعی، در پس چنين ذهنيتی، به ويژه که ثقل آن هم 

کوش باشد،  گير و سخت سوز باشد و هم سخت دارای منش معلمی باشد، هم مهربان و دل
شوند و کسی مثل نجفی، که از دوستان  نويسان و خوانندگانی جدی پرورانده می داستان

های بيرونی او را  قديمی خلوت او بود و هم از دور داد و ستدهای روزمره و کوشش
 .گويد ی دقيقی را می کرد، چنين نکته نظاره می

گلشيری همراه با شما و جمعی ديگر از نويسندگان مستقل ما در طی بيست سال مدام در 
. حال تالش و فعاليت برای بازسازی کانون نويسندگان ايران و آزادی بيان در ايران بود

های مشورتی کانون با چه  اگر ممکن است برای خوانندگان جوان ما بگوييد که جمع
 .ها چه بود هدفی به وجود آمد و نقش گلشيری در اين جمع

گيری جمع مشورتی، مستلزم آگاهی  بيان روشن احيای کانون نويسندگان، به ويژه شکل
کامل مخاطبان اين گفت و گو از نقش شاعران و نويسندگان پيش از انقالب و روند کانون 

، يعنی تا پيش از حمله به آن و ممنوعيت آن از يک سو، و نقش ١٣۶٠نويسندگان تا سال 
بنابراين اجازه بدهيد  .نويسندگان و روند جمع مشورتی از سوی ديگر، ممکن نيست

حديث تشنه و آب، روايت کاملی از سايه "خوانندگان کنجکاو را به خواندن کتاب خود 
های کانون نويسندگان، جمع مشورتی، و نقش کارگزاران فرهنگی، سياسی و  روشن

منتشر  ٢٠٠۴که آن را نشر باران، در سوئد، در سال " امنيتی نظام جمهوری اسالمی
از محمدعلی " سرگذشت کانون نويسندگان"های ديگر دوستان و همکاران  کرده و کتاب

ی پر فراز و  هايی از کارنامه از فرج سرکوهی، که هر کدام بخش" داس و ياس"سپانلو و 
 .اند، دعوت کنم نشيب کانون نويسندگان و جمع مشورتی را بيان کرده

توانم در اين جا، در ارتباط با هوشنگ گلشيری بيان کنم، اين واقعيت است که  آن چه می
گلشيری و چند نفر ديگر نقش مهمی در جمع شدن و پيگيری احيای کانون نويسندگان، در 

ها، بعد از  يکی دو سال آغاز داشتند، اما بعد از تشکيل جمع مشورتی و به رغم ممنوعيت
ی  علنی شدن يا حضور فعال کانون، گلشيری بيش از نقش خود به عنوان يک نويسنده

آوردهای جمع مشورتی،  ترين دست در واقع يکی از بزرگ. مطرح، نقش ديگری نداشت
 ١٣۴ای در دفاع از سعيدی سيرجانی و پيش از نوشتن و انتشار متن  پس از نوشتن نامه

محوری  ، همين رهايی نويسندگان از کيش شخصيت يا شخصيت"ايم ما نويسنده"نويسنده يا 
در جمع مشورتی، که هفت عضو انتخابی برای پيگيری مسايل پيرامون کانون و به . بود

 ها بودم، هيچ فردی دارای شخصيت ويژه  طور کلی نويسندگان داشت و من هم يکی از آن

شان را  محمد کلباسی و هوشنگ گلشيری بيش و کم همزمان نخستين مجموعه داستان
کار ماندگاری نکرد،  «سرباز کوچک«ی  با اين حال کلباسی جز مجموعه. منتشر کردند

علت کاميابی او و ناکامی  .ی تأثيرگذار تبديل شد در حالی که گلشيری به يک نويسنده
 ديگری به نظر شما چيست؟

ها هم در نگرش و هم  ی آن هايی که سرچشمه علت. توان بر شمرد هايی بسياری را می علت
 .در شخصيت اين دو نويسنده نهفته است

های نخستين  در شماره. نوشت دانيد که گلشيری بيش از آن که داستان بنويسد، شعر می می
بيشتر از ... های آن زمان، مانند پيام نوين، خوشه، فردوسی و  جنگ اصفهان يا در نشريه

 .گلشيری شعر منتشر شده است تا داستان
توانم به جرأت بگويم شکست  می. ها باشد تواند يکی از علت ی شعر، می همين زمينه

نويس موفق و مطرح  ن گلشيری در شعر يا شاعر مطرحی نشدن، او را به سوی داستا
گويد  اش از اين سخن ويليام فاکنر، که می ناخودآگاه او، در برابر خودآگاهی. سوق داد

نويس،  نويس شکست خورده رمان شود و داستان نويس می شاعر شکست خورده داستان
 .نويس موفقی شود در حد يک شاعر موفق وادارش کرد تا داستان

تواند در راهی،  بديهی است با يک انگيزه يا تنها با خواستن، نه گلشيری و نه ديگری نمی
برای پيمودن اين راه سهل و ممتنع، گلشيری خيلی بيش از آن . آن هم ادبيات، سربلند باشد

زندگی او، از هر نظر، دست . گذاشت که بشود تصور کرد، از جان و روان خود مايه می
شد  ام، خالصه می به بعد که شاگرد و دوست و همراه و همکار او بوده ١٣۴٨کم از سال 

او اعتبار ديگری جز نويسنده بودن و لذت عميق ديگری جز آفرينش . در نويسنده بودن
من هرگز . داستان، برای زندگی خود و کم و بيش دوستان نويسنده و شاعرش قايل نبود

انگيزتری از هنگامی  خواند يا شادی شگفت تر از هنگامی که اثری موفق می حسادتی عميق
ی  و اين حسادت انگيزه. نوشت، در او نديدم ای از رمانی را می که داستان موفقی يا تکه

گشت که بديهی است با کار  قدرتمندی برای نوشتن و شادی غريبی برای بازنويسی می
 .آورد ی بسيار به دست می بسيار و زيست نويسندانه

 .کوشی بود گيری و سخت گلشيری سرشار از زندگی، پر از جسارت، مهربانی، سخت
اش، يا به خصوص با محمد  های مهم او با ديگر نويسندگان هم دوره شايد يکی از تفاوت

نويس بودن هم شايد  برای قصه. نويس بود کلباسی قصه. هايش بود کلباسی در اين خصلت
کمی دانش ادبی و . الزم نباشد زياد در بند بافت زندگی خود يا چگونگی زيست خود بود

به اين . نويس يا شاعر کند تواند هر فرد با استعدادی را قصه کمی همت نوشتن، شايد می
کنی و اجازه  دهی و منتشر می معنا که موضوعی را در قالب روايتی سر و سامان می

کلباسی يا بسياری از شاعران و نويسندگان  .دهی که مخل زندگی و ذهنيت تو بشود نمی
 .گلشيری چنين نبود. ديگر، آگاهانه يا ناآگاهانه، چنين گزينشی را داشتند و دارند

دانست و  کرد، که دانش خود را در هر مرحله ناچيز می او نه تنها به استعداد خود تکيه نمی
نويس موفق بودن، فراگيری دانش بسيار، آموختن از تمام  يقين داشت تنها راه داستان

توان  چاه ويلی که هرگز نمی. های فرهنگی، علوم انسانی و به ويژه ادبيات است زمينه
شناسند، به اين ولع  کسانی که گلشيری را از نزديک می. پايانی برای آن متصور شد

خب، در کنار اين همه دانش، زندگی . ناپذير او از آموختن به خوبی اشراف دارند سيری
ی  توان آدمی بود با باری از کتاب يا دانش و نويسنده نمی .تجربه هم الزم است. هم هست
يکی در خواندن و . کوشيد تجربه را، از دو سو به دست آورد پس، گلشيری می. موفقی بود

نوشتن و خواندن و نوشتن و خواندن و نوشتن، و ديگری در همگرايی و در نزديک شدن 
يعنی خواندن يا شنيدن و بحث . ها های ديگر، به ويژه جوان و به چالش گرفتن ذهنيت

ماند، زندگی و کار چهل سالی بود که من  ای خودکشی می اين روند، که گاه به گونه. کردن
به طور ساده، نوشتن يا حتا شنيدن يا خواندن يک . شناختم گلشيری را از نزديک می
 .داشت ی زندگی، خانواده و معيشت، باز می داستان کوتاه، او را از همه

های هم  نويس توان برای تفاوت ميان گلشيری و کلباسی يا داستان های ديگری هم می علت
هايی که هم  تفاوت. ی اين گفت و گو نباشد ی او برشمرد، که گمانم بيان آن در حوصله دوره

 .گيرد شان نشأت می بينی شان و هم جهان ی پرورش ها، هم گونه از خاستگاه اجتماعی آن
ی ساده اما مهم اشاره کنم که بسياری از  توانم به اين نکته برای حسن ختام اين بخش، می

نويس باشند، در صورتی که گلشيری هرگز  گو يا قصه خواهند قصه نويسندگان ايران می
نويس بودن و  ی هم و غمش را گذاشته بود روی داستان او همه. گو باشد نخواست قصه

 .ساز باشد کوشيد که داستان خواست و می می
های ذهنی گلشيری بود، بسيار  تفاوت عمده و پنهان ميان اين دو ترکيب، که يکی از مشغله

ی  اش در اين فرصت اندک، تفاوت روايت بيرونی از يک کاخ با همه مثال ساده. است
ی عنصرهای ناپيدای  عنصرهای آشکار آن است با تفاوت درونی ساختن همان کاخ با همه

های خبری يا  دهد او کمتر از جمله های گلشيری نشان می ی داستان يک خوانش ساده.آن
اند و  های موفق او، ذره ذره يا واژه واژه ساخته شده داستان. روايی معمول بهره برده است
خالصه ناپذيرند و هر . ها ارايه داد توان بيان ديگری از آن از همين رو نيز به سختی می

 .ها، متن بی معنا يا سبکی خواهد شد روايت ديگری از آن
را، يکی از عنصرهای داستان ) بيان مضمون يا ماجرا(نهايت اين که گلشيری قصه را، 

ای که بسياری از شاگردان يا مقلدان و منتقدانش  نکته. دانست و نه روايت اصلی آن می
 .اند درنيافته

گويد گلشيری بيش از آن که با آثارش در ادبيات ما تأثيرگذار باشد، با  ابوالحسن نجفی می
به نظر شما . پرورش نويسندگان جوان در گسترش فرهنگ و ادبيات ايران سهم داشته

 کدام سويه از تالش ادبی و اجتماعی گلشيری تأثيرگذارتر بود؟
ی بسيار مهمی است که جز اين هم از ذهن توانای نجفی در شناخت ادبيات انتظار  اين نکته

ی مهمی است چون هم يکی از شديدترين انتقادهای ابوالحسنی نجفی در  نکته. رفت نمی
 داشت و هم يکی از  مورد هوشنگ گلشيری است، که او را خيلی دوست می
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دهد تا بتواند ساخت اين کاخ يا داستان را، هر لحظه از يک  ی ديد راوی را تغيير می زاويه
های معمول و شناخته شده را بيان  به بيان ساده، او بسياری از نکته. جايی شروع کند

. کند تا بهتر به اين شگرد دست يابد ها حذف می کند، حتا اگر نوشته باشد، در بازنويسی نمی
ی الف به ب و از ب به پ  کند، يعنی از نقطه هم چنين هرگز يک روند معمول را طی نمی

الفبای فارسی در نظر   هايش را، سی و دو حرف های راوی داستان گاه اگر تکيه. رود نمی
ی  ی قاف به نقطه ی قاف و از نقطه ی جيم، به نقطه بگيريم، به عنوان مثال، او از نقطه

ی الف مدام در رفت و  ی جيم به نقطه ی جيم و از نقطه ی سين به نقطه سين و از نقطه
 .حرف استفاده کند ٣٢داند از هر  برگشت است و ضروری هم نمی

های  به ويژه بعضی از داستان. اند البته، اين شگرد را نويسندگان جهان نيز تجربه کرده
هايش جا به  های داستان پاره .ماند خوليو کورتازار دارای اين ويژگی است، مثل پازل می

کند که که گمانم برای نخستين بار فاکنر در رمان  در واقع همان کاری را می. جا است
به عنوان مثال، . اند نويسندگان بسياری از اين شگرد بهره برده. کند می" خشم و هياهو"
رمانی که خواننده . ای از اين شگرد است اثر مارگريت دوراس، گونه" مدراتوکانتابيله"

 .ها خواند و بعد چرايی و چگونگی آن را در رفت و برگشت ابتدا پايان اثر را می
ی روايت، البته از  گلشيری برای شخصيت دادن به داستان خويش يا رسيدن به زبان ويژه

اين ترديدی که با بود يا نبود، چنين بود يا چنين . جويد شک در بيان يا روايت نيز بهره می
برد و در نهايت ساختار داستان بر آن  های او را پيش می نبود و شايدهای بسيار، متن

ی او، که در ضمن دست او را برای جا به جايی  شود، شگردی است ويژه استوار می
 -ها  ها و حسن جدا از ضعف –های او  بديهی است داستان. گذارد ی ديد راوی باز می زاويه
 .گنجد های ديگری هم دارد که بحث آن بيش از اين در اين مجال نمی ويژگی

ی ما و بودن  با توجه به سطح آگاهی جامعه. و اما در مورد مخاطبان اندک و خبره
کدام . خوانندگان جدی، وضعيت گلشيری چندان متفاوت با نويسندگان جدی ديگر نيست

ی زياد يا ناخبره داشته است که گلشيری بايد داشته باشد؟  ی جدی در ايران خواننده نويسنده
شمار  نويس ايرانی است، بی های بهرام صادقی، که بهترين داستان مگر خوانندگان داستان

کنند يا با خوانندگان  ها بازی می گان است؟ دوستان گاهی با واژه ی نخبه يا بيرون از حلقه
يک نگاه جدی به سطح شعور و آگاهی خوانندگان ادبيات جدی در ايران، . شوخی دارند

حال اگر، . های گلشيری با همين شمارگان نيز بسيار پر خواننده است دهد کتاب نشان می
ی الزم يا شايسته را با  اين درصد شمارگان در ايران کم است يا خوانندگان آن رابطه

کنند، اين بحث ديگری است که جای آن در اين گفت و گو  های گلشيری برقرار نمی داستان
 .نيست
اين واقعيت که گلشيری نقش مهمی در . ی ديگر پرسش شما، موضوع مقلدان او است نکته

آموزش، تعالی و گسترش داستان مدرن دارد، انکار ناشدنی است و جا دارد که کسی اين 
اما اين به اين معنا نيست که هر . روند کار او را موضوع يک بررسی جدی قرار بدهد

های گلشيری نوشت، شاگرد او  کس داستان مدرن يا داستانی با شگردهايی شبيه به داستان
های بهرام صادقی است که گلشيری خود مقلد  اين ناديده گرفتن توانايی. يا مقلد او است

های صادق چوبک، صادق هدايت و به ويژه  مستقيم او بود، اين ناديده گرفتن توانايی
هايشان در ايران منتشر شده  ترين داستان بسياری از نويسندگان بزرگ جهان است که مهم

 .و خوانندگانی چند صد برابر نويسندگان ايرانی دارند
و ) گفتارها و نوشتارها(های مستقيم  به نظرم آموزش. اما در مورد پرسش آخر

توان به دو  گلشيری را به طور عمده می) های ها و رمان داستان(های نامستقيم  آموزش
های پيشينيان  ی تجربه هايش که برآمده آن بخش از آموزش. دسته يا دو گروه تقسيم کرد

ها را دريافته و همراه  ها آن ها و نقدها و نظريه ها و رمان ی داستان است و او از مطالعه
ذهنيت داستانی خود به مخاطبان يا شاگردانش منتقل کرده است، بسيار جذاب، کارساز و 

ها را لوح ضمير خودآگاه و  ی جدی ناگزير است که آن ماندگار است و هر نويسنده
ترين  و اين يکی از مهم. ناخودآگاه خود کند تا بتواند داستانی موفق و ماندگار ارايه دهد

اما آن بخش از آموزهايش، که . نويسی ما است ی داستان های گلشيری به جامعه خدمت
ی يک  شود، و به زعم من بيشتر برآمده هايش منتقل می ها و رمان تر هم از داستان بيش

ها کارايی ساختن يک داستان  ی ديکتاتوری و سانسور شديد است، بسياری از آن جامعه
ی آزمون و  چرا که تجربه. شوند های بعدی منتقل نمی خوب را ندارند، ميرايند و به نسل

ی  اند و در اصل هم از يک گستره ی عمل نهايی و نتيجه نرسيده اند که به عرصه خطاهايی
اند و خوانندگانی که ناگزيرند  ی سانسورزده ماندگار جامعه. روند بسته و ميرا، فراتر نمی

همين ويژگی هم هست که بسياری . خوراک خود را از راهی به غير از دهان تغذيه کنند
پسنديم و دوست داريم، در ترجمه ناموفق نشان  های او را، اگر چه ما خيلی می از داستان

 .دهد در ادبيات داستانی جهان جايگاهی داشته باشد دهد و اجازه نمی می
 
 
 
 

 .ها نداشت گيری يا نفوذ ويژه در روند و سرنوشت تصميم
بديهی است کارايی دانش و استدالل کسان، مستقل از سابقه، نوع کار، شهرت و محبوبيت 

منشور موجود کانون نويسندگان نيز در چنين . توانست مؤثر باشد هايشان، می يا امکان
ی منشور، برای نخستين بار  در واقع، واژه به واژه. ای نوشته شد موقعيت و وضعيت ويژه

به بيان ". ايم ما نويسنده"هم چنان که متن . توسط تمام اعضای جمع مشورتی نوشته شد
آرام آرام فعاليت خود را  ۶٠ی  ی دهه صريح و روشن تنی چند از نويسندگان، که از ميانه

برای احيا و فعاليت مجدد کانون نويسندگان آغاز کردند و بعد به جمع مشورتی شهرت 
يافتند، هرگز نه رهبر داشتند، نه رييس داشتند، نه دبير داشتند، نه منشی داشتند و نه 

اگر چه متأسفانه گلشيری يا ديگرانی در برابر انتشارهای خبرهايی . گويی نماينده يا سخن
 .کردند کردند يا در برابر آن، سکوت می از اين دست، اين واقعيت را انکار نمی

البته، اين سخن من تا پس از کشته شدن محمد مختاری، محمد جعفر پوينده، مهاجرت 
ها،  ی فراموش نشدنی قتل چون از بعد از حادثه. کند ناگزير من و فرج سرکوهی صدق می

وجود نداشت و  – اش آوردهای گذشته دست کم با تکيه به دست –ديگر جمع مشورتی 
دوستان و همکاران راهی را رفتند که بسياری از اعضای جمع مشورتی در روند ده 

ها اقنايی بود و نه  گيری اش بارها با آن مخالفت کرده بودند و چون روند تصميم ساله
پس از آن . ، کانون يا جمع مشورتی هم هرگز به آن راه نغلتيده بود"آقامنشی"گيری يا  رأی

دانيد مجمع عمومی برگزار شد و کانون نويسندگان رسمی و علنی دارای هيأت  هم که می
ی خود را دارد و من، چون از دور دستی بر اين آتش  ی ويژه دبيران گشت که کارنامه

 .ی آن بدهم توانم نظر کاملی در باره دارم، نمی
های زنجيری شما و گلشيری را  پيش از آغاز قتل –يک بار هم، اگر اشتباه نکنم 

 .بازداشت کردند
ی  پيش از قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوينده يا بهتر است بگويم پس از نوشتن نامه

، بسياری از "ايم ما نويسنده"دفاع از سعيدی سيرجانی، به ويژه بعد از انتشار متن 
من . های طوالنی مدتی را پاسخ دادند نويسندگان بارها و بارها بازداشت شدند و بازجويی

. ايم های متفاوت بازجويی پس داده و گلشيری چند بار، به طور هم زمان و البته در مکان
هايی که من و گلشيری هم زمان مورد بازجويی قرار گرفتيم، پس از کامل  يکی از مرتبه
 .نويس منشور کانون نويسندگان و امضای آن بود شدن متن پيش
ی شما به زمانی است که آقای محمد خاتمی و اعضای دولتش و همراهانش،   شايد هم اشاره

زدند و ما، هيأت پيگيری انتشار و برگزاری مجمع عمومی  دم از آزادی و اصالحات می
نامه از نويسندگان  کانون نويسندگان ايران، که شش نفر بوديم، تصميم گرفتيم متن دعوت

طلب منتشر  کنيم و هر کدام از ما، با کسانی مثل آقايان  های به اصالح را در روزنامه
، )ی جامعه سردبير روزنامه(الواعظين  ، شمس(ی سالم سردبير روزنامه(عباس عبدی 
های ديگر آن زمان  و چند مدير و سردبير نشريه) ی راه نو مدير هفته نامه(اکبر گنجی 

ها متن دعوت از  چون هيچ کدام از نشريه. تماس گرفتيم و خواستار انتشار آن شديم
ی  نويسندگان برای برگزاری علنی مجمع عمومی کانون نويسندکان در ساختمان اتحاديه
ناشران را منتشر نکردند، من که در همان زمان سردبيری آدينه را پذيرفته بودم، در 

نويس منشور کانون  پيش) کردم روز يک شماره منتشر می ١۵هر (ی آن  دومين شماره
نامه را منتشر کردم که به جرم آن چند روز بعد، هر شش نفر هيأت  نويسندگان و دعوت

برگزاری و تدارک مجمع عمومی کانون نويسندگان را به دادگاه انقالب احضار کردند و 
 .هايی بسياری را به بازجويی گذرانديم روزها و شب

االرض شناخته شديم و پس  در همان دادگاه و در همان روزها بود که بيشتر ما، مفسد فی
يحمتل (های بسيار توسط مأموران امنيتی، به حکم فردی به نام قاضی احمدی  از بازجويی
های اطراف تهران  ها و بيابان محکوم گشتيم تا به قول او مثل سگ در خيابان) نام مستعار
 .همان گونه که احمد تفضلی، احمد ميرعاليی و غفار حسينی را کشته بودند. کشته شويم

جالب است که بدانيد تا پيش از ربودن محمد مختاری، ما، يعنی شش نفری که طی دو هفته 
ای نوشتيم، امضا کرديم و از  بازجويی يا به قول قاضی احمدی محاکمه شده بوديم، نامه

به دفتر رييس جمهوری آقای محمد خاتمی، فکس ) تکاپو که توقيف شده بود(دفتر من 
کرديم و همان زمان با تلفن از دريافت آن توسط رييس دفتر ايشان مطمئن شديم، اما بعد 

ی تعقيب و قتل نويسندگان را  ی اعضای دولتش آگاهی از وقوع فاجعه آقای خاتمی و همه
  .کتمان کردند

گان از بازداشت و  های فرهنگی و سياسی، همه در همان زمان، دست کم در ميان محفل
ی در حال وقوع خبر داشتند، اما هيچ نشريه يا فرد  های ما و اين فاجعه بازجويی
حتا بعد از قتل مختاری و پوينده و آمدن من به اروپا، . ای به آن نکرد طلبی، اشاره اصالح

حال چرا . اند ها اطالع داشته يکی دو تا از اين آقايان اعالم کردند که از ليست مهدورالدم
پيش از حادثه آن را منتشر نکردند يا دست کم آن را افشا نکردند، من هنوز از علت و 

 .خبرم معلول آن بی
حديث تشنه "بگذريم، اين حکايت مفصل است و بهتر است که خوانندگان شما همان کتاب 

 .را بخوانند که روايت کاملی است از اين ماجراهای تو در تو" و آب
هايش چند اليه و پيچيده است و  داستان. ای است فّنان ی سپانلو، گلشيری نويسنده به گفته

امروز تا چه حد . با اين حال مقلدان بسيار يافت. ای دارد مخاطبان اندک اما نخبه
 شود؟ نويسی ما معتبر است و به آن عمل می پيشنهادهای گلشيری در داستان

به ويژه که هم به عنوان نويسنده و . شود صفت فّتان از هر نظر شامل هوشنگ گلشيری می
اما من چندان با چند اليه بودن . هم به عنوان دوست شخصيتی بسيار دوست داشتنی داشت

اگر مضمون يک داستان را، جدا . های خوب گلشيری موافق نيستم و پيچيده بودن داستان
های گلشيری نه تنها پيچيده و  از ساختار يا شگردهای نوشتن آن، در نظر بگيريم، داستان

در واقع، اين شگرد نوشتن گلشيری يا همان خشت  .اند چند اليه نيستند، که خيلی هم ساده
روی خشت گذاشتن نامعمول او برای ساختن کاخ است که اثر او را به نظر پيچيده و چند 

 ماند و با مهارت بسيار، مدام  به ويژه که وفادار به يک زاويه ديد هم نمی. کند اليه می
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