
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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 خبرها و گزارش ها

 رسم جاهليت است“ ميراث خوارگي”اين 
 سارقان انقالب در حال تراشيدن يک امام جديد هستند

 
حرم و حريم اهل بيت “ سازمان يافته ی”هتک حرمت  :ابوالفضل فاتح –کلمه 
تنها يک حادثه ی تلخ نيست که نتيجه ی يک روند انحرافی و حطرناک ) ره(امام 
روندی که از سالها پيش آغاز شده و اينک در حرم امام عظيم الشان نقاب . است

پس ) ع(کسانی که اصرار به تشبيه خود به پيروان علی . از چهره بر داشته است
هستند، ) ع(داشته و در سودای تشبيه منتقدان به مخالفان علی ) ص(از پيامبر 

را ) ص(اينک به گويا ترين شکل ممکن رويه ی جريان مسلط پس از پيامبر 
پيشه کرده تا موجبات انزوای انديشه ی امام و خانه نشينی اهل بيت ايشان را 

 .فراهم آورند
اين پديده حيرت انگيز و ناشناخته “ شيعيان امام”قطعا برای يادگار گرانقدر و 

هنوز بيست سال بيشتر از رحلت آن ”واگويی . “تا بوده چنين بوده”نيست که 
روزگاری  .تنها تلنگری به غفلت زدگان و خواب رفتگان است“ بزرگوار نگذشته

نيز جريان مسلط به نام اسالم، نه چند سال که چند روز پس از رحلت پيامبر 
نبودند و بدليل تفاوت “ اهل بيعت”حرمت اهل بيت را به جرم آنکه ) ص(اعظم

غمگنانه تر آنکه بسياری ار . مشی و نا همراهی و ناهمزبانی سياسی شکستند
آنان نيز استداللشان اين . به وقوع پيوست) ص(وقايع در حرم و کنار مرقد پيامبر 

ندارند و لذا حق با  (ص(فضيلتی جز ارتباط نسبی با پيامبر ) ع(بود که اهل بيت 
 .ديگران يعنی قدرت مسلط است

اينک فهم توطئه ی پاره . اينان در جفای اخير، اشتباهی تاريخی مرتکب شدند
خيابانی و “ آشوب های دست ساخت”کردن تصوير مبارک حضرت امام و 

بسياری از فجايع انتخاباتی و شعارهای انحرافی و فجايع کوی دانشگاه و قص 
اگر روزی . علی هذا که روايت آن طوماری دراز می شود بر کسی دشوار نيست

اين خشونت ها و رسوايی ها را به حساب ديگران يا خود سرانی ناشناس می 
سازمان ”گذاشتند، امروز به روشنی هويدا شده است که اين خود سری های 

 .نفوذ کرده و مديريت می شود“ کجا”و تا “ چگونه“و در مالء عام “ يافته
نگاهی گذرا به رسانه هايشان در چند روز گذشته نشان می دهد که چه کسانی و 

موضوع . چگونه آتش بيار اين معرکه شدند و بساط حرمت شکنی گستراندند
آنان که همين روزها . آشکارتر از آن است که نياز به تحليل و تفصيل داشته باشد

هستند، “ امام جديد ی”در حال تراشيدن “ سرقت انقالب”برای آينده ی خود و 
طبيعی است ذخيره های فاخری چون سيد حسن را برای انقالب و حوزه های 

آنان هيچ متاعی . تشيع بر نتابند، چنانکه مراجع عاليقدر تشيع را نيز بر نمی تابند
 .جز قدرت بی مهار نمی شناسند و برای آنان امام و رهبری همه بهانه اند

اين روزها که به فرزندان خردسالمان امام را روايت می کنيم، غمگنانه از 
توضيح رفتار و نامهربانی اين متهتکان و متنسکان نوظهور در قبال امام و اهل 

آنچه در رسانه ها به تصوير کشيده شد بهت و حيرت . بيتش شرمنده و ناتوانيم
اين ماجرا گواهی می دهد که هيچگاه . همگان و شادمانی اغيار را به دنبال داشت

از اين پس بايد چهارده خرداد را به دو دليل تسليت .از امام اين همه دور نبوده ايم
آنان در روز رحلت امام و در آستانه ی پانزده خرداد که امام آن را مبداء . گفت

نهضت قرار داد، شمشير کين بر فرق عواطف دوست داران ايشان فرود آوردند 
و جريحه ای عميق بر جای گذاردند که مرهم آن بسيار دشوار اگر نگوييم 

 .اين اقدام تحولی خطير بود. ناممکن است
می گويند تاريخ برای عبرت است نه تکرار، اما گويا . صحنه ی شگفتی است

با وقفه ای چند ساله در بطن سياست ما در ) ص(جريان غم انگيز پس از پيامبر
يک سو خيل امکانات کشور است و جريان اندک . حال تولد و تکرار است

متهتک و داغ و درفش و تهديد و تطميع و يک سو زبانهای در کام و دست های 
شايد انقالب ما آغاز دورانی جديد را تجربه . بسته و دل های سوخته و شکسته

 می کند؟
 .ناصواب گشودند و بر بدعت های گريبانگير افزودند“ بابی”اين جريان متحجر 
در انداختند تا در انظار رسانه های خارجی و مردم، “ طرحی”آنان به خيال خود 

نفوذ و قدرت خود را به رخ کشيده و منزلت يادگار امام را متزلزل جلوه داده و 
جرم سيد حسن جز اين نبود که نوه . به جرم ناهمراهی و ناهمزبانی منکوبش کنند

ی خمينی، زنده و آزاده است و دارای استقالل مشی سياسی و انتخاب زمان 
فرزند امام نيز در ميان ما بود، چه بسا “ سيد احمد”اگر . سکوت و سخن

را فراموش “ آرايش يافته”تاريخ آن صحنه ی . سرنوشتی جز اين نمی يافت
اين . نکرده و انشاء اهللا سند رسوايی برنامه ريزان و مسببان خواهد ساخت

 .نه رسم ايرانيت و نه رسم اسالميت که رسم جاهليت است“ ميراث خوارگی”
 ابوالفضل فاتح

 ١٣٨٩خرداد  ١۵

پيام ميرحسين موسوي در باره بي حرمتي هاي سازمان يافته 
 چهاردهم خرداد

 
 
 
 
 
 
 
 

 : به گزارش کلمه متن کامل بيانيه ميرحسين موسوی به اين شرح است
 بسمه تعالی

چند سال پيش مرحوم حضرت آيت اهللا توسلی يار نزديک امام راحل جان خود را 
برسر مقابله با طرحی گذاشت که هدف آن حذف جناب حجت االسالم والمسلمين 

وفات .سيدحسن خمينی از صحنه سياسی و امام زدايی در سطح ملی بود
تاثربرانگيز و تکان دهنده ايشان گرچه مکثی در اين طرح ايجاد کرد ولی آن را 

 .متوقف نساخت
بزرگداشت سالگرد رحلت امام در روز چهاردهم خردادماه فقط به  امسال مراسم 

يک روز خالصه شد و همه برنامه های ديگر مردمی و رسمی از جمله برنامه 
خرداد حذف شد و در همين مراسم مختصر قابل انتظار بود که  ١۵و  ١۴شبهای 

به بيان چند خصوصيت اخالقی امام بسنده شود و از احترام ايشان به رای مردم 
و نگاه ايشان که مجلس را را در راس امور می نشاند ، سخنی به ميان نيايد و باز 

طبيعی بود که از تاثيرات ايشان بر خطر تحجر و خود رايی در آينده انقالب 
غفلت شود و برخالف خاکساری ايشان در مقابل معصومان عليهم السالم عده ای 
در حد اميرمومنان و معصومين برکشيده شوند و عده ای نيز که مخالف تخلف ، 

دروغ ، فساد و خروج از قانون اساسی و به افالس کشيده شدن کشور به دليل 
 .سياست های من در آوردی بودند در مقابل قرار داده شوند

داوری در باره اين شيوه قياس و مواجهه با تاريخ با مورخان فرهيخته و 
است و تنها به اين نکته بسنده می کنم که  سياستمداران آگاه و اصوليان فاضل 

کشتار و حبس های اخير ناشی از چنين برداشت هايی از تاريخ و فقه واصول 
است و بايد ديد که نظر مراجع بزرگ از چنين استنباطهايی با توجه به مصداق 

 های عملی و نتايج آن چيست؟
مراسم امسال به دليل جنايت های اخير اسرائيل آميخته به سخت ترين شعارهای 

ضد صهيونيستی بود ولی طرفه آنکه در ميان اين شعارهای تند هيچ اشاره ای به 
مصاحبه يکی از روسای جمهورعرب دوست ايران که اخيرا گفته است دولت 
ايران با مذاکره انها با اسرائيل موافق است ، نشد و بازهم غيرطبيعی نبود که 

در ماجرای مک فارلين به مسوولين کشور فراموش )ره(نصيحت حضرت امام 
 ”کاری نکنيد که نتوانيد به مردم توضيح بدهيد”شود که فرموده بودند 

آيا جای آن نيست که سوال شود با اين همه سياست های غلط انداز و غيرشفاف و 
فرصت طاليی برای آمريکا و اسرائيل و منافقين و   مهلک چه کسانی می توانند

آزادی خواهان و عدالت جويانی که به دنبال عظمت : سلطنت طلبان تلقی شوند 
اسالم و ايران و ايرانی از طريق بازگشت به قانون اساسی و دوری از فساد و 

دروغ هستند؟ يا فرقه های مشکوکی که با سياست های خود کارگران و معلمان و 
کارمندان و کشاورزان و همه مستضعفان را خاک نشين کرده اند و علی رغم 

حمله ها و لفاظی های خود عليه شرق و غرب ،همه بازارهای گرم مسلمانی را 
 .در اختيار بيگانگان قرار داده اند

 (ره(حضرت امام  عربده جويی و هتاکی عده ای اندک در مراسم سالگرد رحلت 
در مقابل تريبون سخنرانی نمی توانست بدون رضايت و مهندسی قبلی صورت 

چه کسی است که نداند هميشه عده ای به صورت سازمان يافته و برای .بگيرد 
درمراسم چهاردهم . هياهوهايی از اين قبيل جلو تريبون ها به صف می شوند

خرداد نيز به همين شکل عمل شد و در مقابل دوربين ها و چشمهای حيرت زده 
هتاکی های هميشگی را اين بار عليه نواده گرامی امام به اوج  گروهی اندک 

 .البد به اين دليل که ايشان نخواسته اند هيچوقت مردم را تنها بگذارند . رساندند
غافل از آنکه اينگونه اعمال مهندسی شده بيش از پيش به اهميت حراست و 

 .صيانت از يادگاران حضرت امام دامن خواهد زد
حضرت حجت االسالم والمسلمين سيد حسن خمينی يکی از ستارگان پر فروغ 

حوزه های علميه و فضای ملی ماست و برنامه ريزی برای خاموشی اين فروغ 
 .طراحان آن نتيجه ای نخواهد داشت جز خسارت برای
 ميرحسين موسوی
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ها نيز -های اقماری نفت مانند پتروپارس، مهندسی و ساختمان نفت و بقيه شرکت-شرکت
 .به وقوع پيوسته و يا به گفته مسوولين در حراست وزارت نفت در شرف وقوع است

 موج اخراج متخصصين و مديران با سابقه در شرکت تأسيسات دريايی ايران: نمونه
های بزرگ سکوهای نفتی -شرکت تأسيسات دريايی ايران پيمانکار مادر در اجرای طرح

های جاری در - باشد و گردش مالی پروژه-گذاری در دريا می- و گازی دريايی و لوله
-اين شرکت از معدود شرکت. رسد-اين شرکت به بيش از يک ميليارد دالر در سال می

های موفق نفتی در کشور است که عالوه بر نقش عمده خود در بازسازی و توليد 
گذاری در دريا، نقش بسيار مهمی در توسعه شهر - سکوهای جديد نفت و گازی و لوله
 .خرمشهر پس از جنگ داشته است

های -کننده خوراک نفت و گاز پااليشگاه- از آنجا که سکوهای دريايی به منزله تأمين
برداری از - باشند، هرگونه خلل در ساخت و بهره-موجود و در حال توسعه و ساخت می

ها در بخش پااليشگاهی خشکی -گذاری- اين سکوها به منزله متوقف نمودن تمامی سرمايه
ها و مخاطرات خاص خود را دارد و -از طرفی کار در دريا پيچيدگی. باشد-می

باشند و تربيت متخصصين در اين -متخصصين در اين امر در کشور بسيار اندک می
 .گيرد-های بسيار باال و در عرض چندين سال صورت می- صنعت با هزينه

درصد سهام شرکت توسط شرکت  ۴٩با گذشت چندين ماه از انتخابات و پس از خريداری 
ناجی غرب، متعلق به نيروی انتظامی، در دو ماهه آخر سال شايعاتی مبنی بر اخراج 
تعدادی از بهترين کارشناسان ارشد شرکت به داليل سياسی در شرکت رونق گرفت و 

چندی از اين ماجرا نگذشته، شايعات به حقيقت پيوست و در عرض مدت کوتاهی، حدود 
البته اين . سی نفر از کارشناسان خبره شرکت برای ادامه همکاری با مشکل مواجه شدند

خاتمه همکاری نه از جانب شرکت، که از طرف مقامات باالتر و فشار بيرونی به مديريت 
که از مديران  –علی رغم پيگيری و حمايت مديريت عامل وقت . شرکت صورت پذيرفت

برای جلوگيری از اين موضوع، اين امر  – برجسته و کارآزموده کشور محسوب ميشود
 .اتفاق افتاد و افراد برای پيگيری اصل ماجرا به حراست وزارت نفت ارجاع شدند

شود، پس از -جدا از اينکه داشتن فعاليت و ديد سياسی به تنهايی جرمی محسوب نمی
پيگيری از حراست وزارت نفت مشخص گرديد که برای اکثر اين افراد هيچگونه سند و 

برای تعداد بسيار کمی نيز انتقال چند خبر . ای دال بر فعاليت سياسی وجود ندارد-پرونده
قبل و پس از انتخابات توسط ايميل به عنوان سند فعاليت سياسی و دليل عدم احراز شرايط 

 .الزم برای ادامه همکاری قلمداد گرديد
با اين حال به گفته کارشناسان و مديران اين شرکت، در حدود سی نفر از متخصصين 
کارآزموده شرکت به اين بهانه و البته در قالب اتمام قرارداد، مجبور به ترک شرکت 

 .شدند
ديری نپاييد که موج اخراج به مدير عامل باسابقه و پرتالش اين شرکت کشيده شد و 

مسعود سلطانپور که از بدو تأسيس اين شرکت توسط مهدی هاشمی در اين شرکت حضور 
سال، توانسته بود مراحل  ١٨ساعت در طی  ١٢داشته و با متوسط فعاليت روزانه بيش از 

ترقی را در شرکت طی کرده و در جايگاه مديريت عامل شرکت قرار گيرد، از اين سمت 
رد کرده بود  ٨۴اين مدير موفق و ساعی پيشنهاد وزارت نفت را در سال . کنار گذارده شد

هرچند سلطانپور خود . دانست-تر برای خود می-و حضور در شرکت تأسيسات را مناسب
دانست، اما -را تدارکاتچی شرکت برای مهيا شدن زمينه برای کار بقيه همکاران می

. های جاری در شرکت بوده است- حضور او پشتوانه بسيار محکمی برای اجرای پروژه
با اين حال مدير عامل جديد، دکتر علی طاهری، که تنها چهار سال فعاليت در سمت 

مديريت سازمان بنادر و کشتيرانی را به عنوان مسووليت اجرايی در کارنامه دارد، دست 
همکاری سلطانپور را کنار زده و حاضر به همکاری با وی پس از خلع شدن از مديريت 

پس از رفتن سلطانپور، بر خالف تصور همه کارشناسان که منتظر . شود-شرکت نمی
های مالی و بازرگانی بودند، موج تغييرات و خاتمه همکاری با معاونت-تغيير در معاونت

ها -ترين- آالت سنگين شرکت که از قديمی- ها و ماشين-های فنی نظير معاونت پروژه-
موجی که در کنار اخراج تعداد زيادی از . اند شروع شده است- در شرکت بوده

های در دست اجرای اين - های واهی سياسی، احتماًال تمامی پروژه- متخصصين به بهانه
 ٢١و  ٢٠، ١٨و  ١٧، ١۶و  ١۵، ١٢شرکت مانند توسعه سکوهای فروزان، فازهای 

ای روبرو - های متعدد دريايی و غيره را با مشکالت عديده-گذاری- پارس جنوبی، لوله
خواهد ساخت و از طرفی مشاورين و پيمانکاران داخلی و خارجی را که در ساليان دراز 

 .اند را نيز با مشکالتی مواجه خواهد ساخت- با اين شرکت همکاری داشته
 ها-های کالن کشور با اخراج متخصصين و خبرگان شرکت- به مخاطره انداختن سرمايه

- مقدمات و نمونه ذکر شده از اين باب مطرح شد تا تذکری باشد جدی بر تأمل در تصميم
هايی که ساليان سال -ها و سازمان-ها و تغييرات وسيع و بدون برنامه در شرکت-گيری

تر - به راستی که ساختن بسيار پرهزينه. اند- اند تا بدين جايگاه دست يافته- زحمت کشيده
نژاد و هم - تر از تخريب است و روند طی شده در اين چند سال فعاليت احمدی-و مشکل

دهد که او در حالی که مرتبًا سخن از ساختن و -فکرانش در دولت همراه او، نشان می
های موثر -دهد در حال تخريب تمامی سازمان-زند، برآيند کارهای او نشان می-خدمت می

ها و پر -ها و سازمان-اخراج منتقدين و دلسوزان از شرکت. و موفق در امر سازندگيست
ها با تملق گويان، نه تنها از در خدمت، که از سر در اختيار گرفتن تمامی منابع -کردن آن

های - باشد که راه به جايی نخواهد برد و سرمايه-مالی با اغراض مبهم سياسی می
 .گرانقدر کشور را در خطر نابودی و محاق قرار خواهد داد

دهند، اما اميد -اند به چنين نقدهايی بها نمی- نژاد و دوستانش نشان داده- هرچند که احمدی
ها حضور دارند و نگران -است متخصصين دلسوز و مديرانی که هنوز در اين شرکت

های تحت اختيار آنان - آينده و حال اين ممکلتند، اجازه ندهند چنين تغييراتی در مجموعه
ها خواهند -زيرا که اولين کسانی که متضرر خواهند شد، کارکنان همان شرکت. رخ دهد

 .بود، و سپس همه مردم شريف و نجيب ايران

 موج اخراج خبرگان نفتي
 :کمال الدين صبا/ سرويس اقتصادی کلمه 

 
-های چندين هزار ميليارد تومانی طرح-گذاری- سرمايه گرانقدر نيروی انسانی، سرمايه

 های نفتی
های سياسی و ايدئولوژيکی بر اين -امروزه تمامی کارشناسان و مديران جدا از گرايش

ترين سرمايه هر شرکت و سازمانيست و -امر اتفاق نظر دارند که نيروی انسانی بزرگ
های -از طرفی رقم .پرورش و آموزش نيروی کارآمد هزينه زمانی و مالی فراوانی دارد

ملی نفتی، گازی و پتروشيمی آنچنان باالست که - گذاری برای اجرای هر طرح- سرمايه
به عنوان مثال . گردد-های هزار ميليارد تومان يا ميليارد دالری بيان می-در مقياس

امروزه برای اجرای هر فاز پااليشگاهی گاز پارس جنوبی، بين دو هزار تا سه هزار 
عالوه بر اين، حجم سرمايه در گردش صنايع در . شود-گذاری می- ميليارد تومان سرمايه

. باشد-حال کار برای هر واحد عملياتی گاهی تا چندين هزار ميليارد تومان در سال می
چرخد و -های اقتصادی کشور بر پايه اين صنايع می- بنابراين پر واضح است که چرخه

توانند چنين حجم باالی سرمايه را هدايت کنند و -اين نيروهای انسانی توانمند هستند که می
 .ای معدود و غير متخصص خارج است- اين امر از توان عده

نژاد - ای برای نماندن در کشور، ترغيب مضاعف دولت احمدی-های نفتی، انگيزه-حقوق
 !برای رفتن و مهاجرت نخبگان

-در حالی که بزرگترين گردش مالی کشور در بخش نفت و گاز و پتروشيمی صورت می
پذيرد و بخش اعظمی از اقتصاد ايران در ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با اين صنعت است، 

المللی خود نشان - های ايرانی با همتايان بين-اما مقايسه حقوق خبرگان نفتی در شرکت
دهد که رقم حقوق کارشناسان نفتی در ايران شايد کمتر از يک دهم همطرازان خود -می

در حالی که يک نيروی . های بين المللی و کشورهای حوزه خليج فارس باشد-در شرکت
های برتر کشور با مدرک کارشناسی ارشد پس از حدود ده سال -دانش آموخته دانشگاه

کند، همين -سابقه کار حقوقی بين يک تا دو ميليون تومان بصورت ميانگين دريافت می
های مشابه خارجی حقوق -تواند ماهيانه هشت تا پانزده هزار دالر در شرکت-شخص می

های بين المللی -بنابراين به خودی خود همين تفاوت بسيار زياد در مقايسه با حقوق. بگيرد
-های مشابه زندگی در ايران و اکثر کشورها انگيزه ماندن در شرکت- و از طرفی هزينه

های داخلی از -اين موضوع موجب فقير شدن شرکت. های داخلی را بسيار کم کرده است
تر آوردن همين حقوق -اما آنچه جالب است، پايين. افراد کارآزموده و خبره شده است

گويی که ترغيب . نژاد است- حداقل در دولت جنجالی و پر سر و صدای احمدی
های مهندسی و سازندگان از -متخصصين به رفتن و تهی شدن صنايع توليدی و شرکت

 !نيروهای انسانی زبده و مجرب، از اهداف عاليه اين دولت تعريف شده است
های خصوصی در نفت، کاناليزه کردن پول از مجرای نهادهای نظامی و -مقابله با بخش
 بخصوص سپاه

- های شتابزده و بی-نژاد، سياست- با روی کار آمدن دولت نهم به رياست محمود احمدی
به عنوان مثال دولت به . های عظيم نفتی و گازی کشور اتخاذ گرديد-مبنايی در طرح
های پيمانکاری نفتی موفق داخلی پرداخت و با قرار دادن آنها در ليست -مقابله با شرکت

سياه خود، از واگذاری پروژه به آنها جلوگيری نمود، پول آنها را بلوکه کرد و حتی آنها را 
های صدرا، -هايی از آن شرکت- نمونه. های در حال انجام خلع يد نمود- از انجام پروژه

باشد که در نتيجه -های خصوصی و فعال از اين دست می-سازه، ناموران و بيشتر شرکت
از طرفی طرح . ها به مرور از کشور رفتند-آن اکثر نيروهای متخصص اين شرکت

- های در حال بهره-سازی حقوق موجب پايين آمدن حقوق شاغلين در طرح-يکسان
های -برداری شد و به دنبال آن تعداد بسيار زيادی از متخصصين که از بدو شروع طرح

برداری از آن حضور داشتند، مجبور به خروج از - اندازی و بهره- نفتی و گازی تا راه
 .های داخلی و مهاجرت به کشورهای ديگر شدند-شرکت

اينگونه اقدامات بی مباالت که شاخصه دولت احمدی نژاد است، موجی از يأس و نااميدی 
 .در بين نيروهای متخصص باقيمانده در اين صنعت حاکم گرداند

نژاد به نقل از - در کنار اين امر، تنها در اولين سال دوران رياست جمهوری احمدی
های دولتی و آمار رسمی، بيش از هفت هزار ميليارد تومان پروژه به قرارگاه -خبرگزاری

ای که - بعد از آن نيز اين موضوع تداوم يافت، به گونه. خاتم االنبياء سپاه واگذار گرديد
های ميليارد دالری از صندوق ذخيره ارزی برای -حتی دست اين نهاد برای برداشت

 .ها نيز باز گذاشته شد- اجرای پروژه
 انهدام از درون

 اخراج خبرگان نفتی
پديده عجيب و بسيار مشکوک اخير، موج اخراج اندک متخصصين و دلسوزان باقی مانده 

به دنبال انتخابات رياست جمهوری اخير و حوادث پس از آن، ولع . در اين صنعت است
ها که مهمترين آن نيروهای انسانی - جريان حاکم در دولت برای به هدر دادن سرمايه

جا به جايی مديران، رويه مرسوم اين دولت و . است به طرز پر شتابی فزونی يافته است
نژاد در اين بازی گوی سبقت را - های پيشين بوده است، هرچند که احمدی-برخی دولت

ای - اما امری که هيچ گاه مسبوق به سابقه نبوده است، اخراج فله. از همه ربوده است
- ها به بهانه-ها به دستور مقامات مافوق خارج از شرکت-متخصصين و خبرگان شرکت

 !باشد-های واهی فعاليت سياسی و ايجاد تشنج در شرکت می
گير است و از عهده يک -ها کاری دشوار و وقت-بازگو کردن حوادث تمامی شرکت

اما در اين گزارش به عنوان نمونه به حوادث روی داده در . گزارش کوتاه خارج است
شرکت تأسيسات دريايی ايران که بزرگترين شرکت پيمانکاری موجود در صنايع 

 ماجراهای مشابه در ديگر . شود-باشد پرداخته می-فراساحل نفت و گاز کشور می
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 . از آنان انتقاد کرد
در اين نامه به بازداشت اسماعيل عبدی، علی اکبر باغانی، محمود بهشتی 

لنگرودی، رسول بداقی، عبدالضا قنبری، هاشم خواستار و محمد حسن شيرازی 
 .اعتراض شده است

دبير کل فدراسيون آموزش بين الملل در نامه خود به رهبر جمهوری اسالمی 
همچنين اعدام فرزاد کمانگر، زندانی سياسی، را که به گفته اين نامه، فعال حقوق 
معلمان بوده است، و نيز صدور حکم اعدام برای آقای قنبری را مورد انتقاد قرار 

 .داد
 

 ارديبهشت را مخفيانه به خاک سپرده اند 19جان باختگان 
 
 
 
 
 

  :اخبار روز
ارديبهشت گفته است که  ١٩استاندار کردستان به خانواده های اعدام شدگان روز 

 . آن ها را مخفيانه و در محلی نامعلوم به خاک سپرده اند
ارديبهشت روز  ١٩به گزارش خبرگزاری هرانا برخی از اعضای اعدام شدگان 

خرداد ماه با استاندار کردستان برای تحويل پيکر اجساد  ١٢چهارشنبه مورخ 
 . قربانيان مالقات کردند

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، مادر فرزاد کمانگر معلم اعدام شده به همراه 
صبح روز  ١٠خواهر فرهاد وکيلی و مادر و خواهر علی حيدريان ساعت 

خرداد ماه در يکی از اتاق های ساختمان استانداری با اسماعيل  ١٢چهارشنبه 
 . نجار استاندار کردستان مالقات کردند

در اين مالقات خانواده اعدام شدگان خواهان مشخص شدن چگونگی تحويل پيکر 
اعدام شدگان "اعداميان شدند و استاندار کردستان در پاسخ به ايشان اعالم کرد 

در محلی که هم اکنون به دليل شرايط امنيتی قادر به افشای آن نيستيم دفن شده اند 
و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع مسئولين مربوطه محل دفن ايشان 

 ." را به شما اطالع خواهيم داد
هم چنين در پی اعالم طلب بخشش اعدام شدگان در آخرت از سوی استاندار، 

خانواده اعدام شدگان به وی معترض شدند و استاندار کردستان پس از مشاجره 
 . لفظی با خانواده ها اتاق مالقات را ترک کرد

در پی اين مالقات، نيروهای اطالعاتی و امنيتی با ساير اعضای خانواده از جمله 
برادر علی حيدريان و فرهاد وکيلی تماس گرفته و آنها را تهديد کردند در 

   .صورت تکرار اين مالقات ها آنها را بازداشت خواهد نمود
 

 بازداشت يک فعال سياسی به همراه برادرش
 

 خبرگزاری هرانا
حزب ملت ايران با صدور اطالعيه ای از بازداشت حميد رضا مسببيان به  

 .همراه برادرش خبر داد
بنا بر اين اطالعيه حميد رضا مسببيان از هواداران اين حزب سياسی به همراه 
برادر اشکان مسببيان فعال حقوق بشری توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به 

در ادامه اين اطالعيه آمده است، حميدرضا مسيبيان . نقطه نامعلومی منتقل شدند
يک فعال حقوق بشر و يک پژوهشگر است که تمام وقت خود را صرف پژوهش 
 در تاريخ معاصر ايران نموده و دغدغه ای جز استقالل و يکپارچگی ايران ندارد

 
 بازداشت عليرضا اخوان فعال کارگری

 خبرگزاری هرانا
 .عليرضا اخوان فعال کارگری توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد – 

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، عليرضا اخوان، فعال حقوق کارگران و عضو 
خرداد ماه  14کانون مدافعان حقوق کارگر ساعت چهار بامداد روز جمعه مورخ 

 . توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد
ماموران وزارت اطالعات پس از دستگيری نامبرده اقدام به ضبط کليه لوازم 

 .شخصی وی از جمله کتاب ها و کامپيوتر او نمودند
 

 اعتراض ،بازداشت، مجازات
 

 بی خبری مطلق از آزاد کمانگر دانشجوی سنندجی
 خبرگزاری هرانا

روز از بازداشت جمعی از دانشجويان دانشکده فنی و  10پس از گذشت  
مهندسی يزدان پناه سنندج خانواده کمانگر از وضعيت آزاد کمانگر اطالعی 

 .ندارد
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، آزاد کمانگر دانشجوی دانشکده فنی و مهندسی 

ارديبهشت  19يزدان پناه سنندج و خواهر زاده فرزاد کمانگر معلم اعدام شده در 
روز هيچ  9خرداد ماه مفقود شده است و پس از گذشت بيش از  6از تاريخ 

خانواده وی در تالش برای يافتن . اطالعی از سرنوشت وی در دست نيست
فرزندشان به تمام ارگان های اطالعاتی، انتظامی و قضايی در سنندج مراجعه 

 .نموده و تا کنون موفق به اين امر نشده اند
روز  10اقوام وی در گفتگو با گزارشگران هرانا اعالم کردند موبايل وی از 

پيش تا کنون خاموش است و تا اين لحظه نيز هيچ ارگانی مسئوليت بازداشت، 
آزاد کمانگر را بر عهده نگرفته است، وی خاطر نشان کرد خانواده کمانگر 

 .نسبت به سرنوشت او به شدت نگران هستند
 

 يک تفر در آذربايجان شرقی اعدام شد
 

 خبرگزاری هرانا 
 
يک مرد در زندان ميانه به اتهام پخش و توزيع مواد مخدر سحرگاه امروز در  

 .محوطه اين زندان اعدام شد
به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس به نقل از رئيس پليس مبارزه با مواد 

 ٣۶فرزند خداآرم  »جليل ـ ب«مخدر استان آذربايجان شرقي ، اين فرد به هويت 
گرم آراك  ۵٠٠به اتهام تهيه و توزيع مواد مخدر و نگهداری چهار آيلو و  ساله

گرم ترياآبه اعدام محکوم شده بود و حکم وی امروز در حضور  ٢٠٠و بيش از 
 . اجرا گرديد ميانهمسئوالن ذيربط در محوطه زندان شهرستان 

 
 يک سال حبس تعليقی برای البرز زاهدی

 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
ی علوم سياسی  آموخته  ششم دادگاه انقالب، البرز زاهدی دانش و ی بيست شعبه

 .دانشگاه تهران را به يک سال حبس تعليقی محکوم کرد
آموختگان ليبرال  به گزارش بامدادخبر، البرز زاهدی عضو دانشجويان و دانش

دادگاه  26های ايران، به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام باز سوی شعبه  دانشگاه
که اين حبس به مدت سه سال به حال تعليق   انقالب به يک سال حبس محکوم شد

 . درآمده است
ششم  و ی بيست ماه امسال در شعبه دادگاه اين فعال دانشجويی روز بيستم ارديبهشت

 .دادگاه انقالب به رياست قاضی پيرعباس برگزار شده بود
ماه سال گذشته، به همراه شش عضو ديگر دانشجويان و  وهشتم آبان زاهدی، بيست

های ايران، در يک جلسه کتابخوانی بازداشت شد  آموختگان ليبرال دانشگاه دانش
 .زندان اوين سپری کرد 240ماه را در سلول انفرادی بند  و مدت يک

 
 

انتقاد دبيرکل فدارسيون جهانی آموزش به بازداشت معلمان ايران 
 و اعدام فرزاد کمانگر 

 راديو فردا
فدراسيون آموزش بين الملل، در نامه ای به آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر 

 جمهوری اسالمی، از ادامه برخورد با فعاالن حقوق معلمان و بازداشت شماری 
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 تداوم اعمال فشار و آزار بهائيان مازندران
 

 خبرگزاری هرانا 
در پي تشديد روزافزون اذيت و آزار بر شهروندان بهايي مازندران از سوي 

اداره اطالعات استان دو تن بازداشت، چهار تن احضار و يک تن نيز محکامه 
از اين نوع فشارهاست آه توسط گزارشگران   شده است؛ موارد ذيل نمونه هايي

 : هرانا طي روزهاي اخير به ثبت رسيده است
 : بازداشت

پژمان " خرداد ماموران امنيتي اطالعات ساري به منزل  5صبح روز        -
شهروند بهايي ساآن شهر مزبور هجوم آورده آه پس از بازرسي ، " روشنكوهي 

نامبرده را نيز دستگير و به بازداشتگاه شهيد آچويي ساري منتقل مي آنند قابل 
 .روز بازداشت موقت عنوان شده است  17ذآر است در حكم توقيف نامبرده 

خرداد ماموران امنيتي به منزل يك شهروند بهايي  10صبح روز دوشنبه        -
ساآن قائمشهربه نام فخرالدين صميمي هجوم آورده آه پس از تفتيش منزل و 

ضبط آتب ، سي دي ها و آامپيوتر ، صاحبخانه را نيز دستگير و به زندان شهيد 
 .آچويي ساري منقل مي آنند 

 :احضار
" خرداد دو شهروند بهايي ساآن قائمشهر به نامهاي  8صبح روز شنبه        -

به اداره اطالعات شهر مزبور " ساقي شيرواني " و همسرش " رامبد رحمانيان 
احضار شده آه پس از بازجويي همراه با توهين و تحقير نامبردگان آزاد مي 

 .شوند 
" سهيل حقدوست " از 89/ 11/3بر اساس احضاريه اي به تاريخ           -

روز خود را به اداره  3شهروند بهايي ساآن قائمشهر خواسته شده آه طي 
 .تعزيرات معرفي آند 

شهروند بهايي ساآن شهرستان بابل " مشتاق سمندري " طبق احضاريه اي        -
خرداد طي سه روز موظف است خود را به دادسراي انقالب بابل  8از تاريخ 

معرفي آند و در صورت عدم معرفي ، حكم غيابي براي نامبرده صادر مي شود 
 .قابل ذآر است در احضاريه نامبرده هيچ نوع اتهامي مشخص نشده است . 

 :دادگاه 
شهروند بهايي ساآن شهرستان بابلسر آه در " شهرام مودت " جلسه محاآمه 

خرداد در دادسراي  11روز سه شنبه   زمستان سال گذشته مدتي دربازداشت بود
 .شهربابل تشكيل شد حكم نامبرده متعاقبا اعالم خواهد گرديد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 احضاريه يکی از شهروندان بهايی

 شماره يک –گلها و سيم خاردارها 
 محمد نوريزاد

 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
نگار دربند، تصميم گرفته  نويس و روزنامه محمد نوری زاد، کارگردان، فيلمنامه

است با انتشار يادداشتهايی بر اساس مشاهدات خود به معرفی زندانيان گمنام يا 
کمتر مورد توجه قرار گرفته مبادرت کند، بر اين اساس اولين نامه آقای نوری 

 : زاد از مجموعه گلها و سيم خاردارها توسط خبرگزاری هرانا در پی می آيد 
 ١شماره  -گلها و سيم خاردارها 

من تالش می کنم هرگاه از گلهايی که اين روزها محبوس در اوين هستند برای 
شما بنويسم گلهايی که برای تعريف آنها از همه صداقت خود بهره می برم و 

دليلی ندارد به خرزهره هايی که در جايگاه خود گل زيبايی نيز هست، خاطره ای 
 .از زنبق و گل سرخ بار کنم

سيد عليرضا "اولين گل سرخ معطری که در اوين اراده تعريف آن را دارم 
است، اين گل آنقدر معطر و زيبا و پاک نهاد است که هر آدم گل نفهم و " بهشتی

گل گريزی را شيدای خود می کند، معتقدم با پاکی، با صداقت، با درستی، با 
شرافت و شرم، جاذبه ای است که بر ناخودآگاه مخاطب اثر می گذارد و طرف 

 .مقابل را برابر بزرگی اثر به تمکين و احترام وا ميدارد
معروف ندارد، " بهشتی"سيد عليرضا بهشتی هيچ نسبتی با شهيد بزرگوار، 

گل شهيد بهشتی است اما گل آن   گرچه وی هم نام سيد عليرضا بهشتی فرزند
 .سوی سيم خاردار با گل اين سوی سيم خاردار نسبتی ندارد

به انتهای شهرت گل " شيرازی"خود زندانيان برای فهم ساده تر، يک پسوند 
 .مورد نظر من افزوده اند

زندان  ٧اندرزگاه  ۴ساله، اکنون در سال  ۵٠سيد عليرضا بهشتی شيرازی، 
جلسه بازجويی را در شرايط سخت پشت سر  ٢٠بيش از . اوين، زندانی است

گذارده و هيچ خطايی جز ويرايش چند بيانيه ستاد ميرحسين موسوی بر او بار 
 .نکرده اند

افسوس من، خدايا تو خوب می دانی که نه از حضور اين گل که در زندان اوين 
است بلکه از اين می گدازم که جامعه ای نا زيبای آنسوی سيم خاردار به شدت 

است و بديهی است که " سيد عليرضا بهشتی شيرازی"در مضيقه گل هايی چون 
زندانی بودن او فضا را برای رشد خارهای گوشت خار آنسوی سيم خاردار فراخ 

 .می کند
١۵-١٣٨٩-٣ 

 محمد نوری زاد
 زندان اوين ٧اندرزگاه 

 
 سال حبس  ٧ضربه شالق و  ۴٠

  برای پژمان رحيمی، فعال کارگری
 

 خبرگزاری هرانا 
پژمان رحيمی، فعال کارگری خوزستانی از سوی دادگاه عمومی اهواز به يک  

 .ضربه شالق محکوم شد 40سال حبس و 
به گزارش رسيده به سايت دانشجويان سوسياليست پژمان رحيمی از فعالين 
کارگری خوزستان و دبير انجمن فرهنگی هنری سايه در اهواز در دادگاه 

به اتهام اخالل در نظم به يک سال حبس و  ٢٨/١/١٣٨٩عمومی اهواز در تاريخ
به وی  ١٠/٣/١٣٨٩ضربه شالق محکوم شده است و رای دادگاه در تاريخ  ۴٠

قبل از اين نيز وی به اتهام اجتماع و تبانی عليه جمهوری  .ابالغ شده است
اسالمی و همچنين به اتهام تحريک کارگران هفت تپه و کارگران لوله سازی 

سال حبس محکوم شده بود و همچنين به دنبال ارائه ی يک سمينار ۵اهواز به 
 .علمی در دانشگاه اهواز به يک سال حبس محکوم شده بود

 
ضربه  ۴٠سال حبس به اضافه ی ٧از اين رو اين فعال کارگری تا کنون به 

 .شالق محکوم شده است
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ساعت ها بالتکليفی از اولين ساعات صبح موفق شديم مدت کوتاهی ايشان را 
متوجه شديم که حال مناسبی ندارد با اين وجود وی برای اين که . مالقات کنيم

او   ».ما نگران نشويم تاکيد می کرد که حالم خوب است و مشکل خاصی نيست
با وجود توصيه پزشکان پزشکی قانونی به استفاده ايشان از «: ادامه داد

مرخصی مقامات زندان با مرخصی او موافقت نمی کنند و آقای اسالو هم 
اکنون از درد شديد پا، ساييدگی مهره کمر، بيماری قلبی و ناراحتی های چشم 
رنج می برد و نياز به مداوای جدی در خارج از زندان دارد اما تا به حال با 

مرخصی او موافقت نشده و از دو سال پيش او همچنان در شرايطی نامطلوب 
منصور اسالو رئيس هيات مديره سنديکای  ».در زندان به سر می برد

کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، از اواخر اسفندماه گذشته 
او که در آبان . معروف به متادون زندان رجايی شهر به سر می برد ۵در بند 

سال حبس تعزيری  ۵نظر به  دادگاه تجديد ١۴با تاييد شعبه  ١٣٨۶ماه سال 
تاکنون در زندان در شرايط بسيار  ١٣٨۶تيرماه  ١٩محکوم شد از تاريخ 

به زندان  ١٣٨٧مهرماه  ٢۴او در تاريخ . خطرناک جسمی به سر می برد
اسالو دچار بيماری شديد چشمی است و به خاطر عمل . رجايی شهر منتقل شد

باز قلب که چند سال پيش انجام داده بايد مداوما مورد مراقبت های پزشکی 
مدتی پيش به دليل وخامت وضعيت جسمی منصور اسالو . قرار بگيرد

مسئوالن زندان رجايی شهر او را با دست بند و پابند به کميسيون پزشکی 
پزشک متخصص تشکيل جلسه  ۵اين کميسيون با حضور . قانونی منتقل کردند

داده و اسالو را تحت معاينات پزشکی قرار داد و با توجه به وخامت شرايط 
جسمی برای دومين بار دستور عدم تحمل کيفری برای وی صادر کرد ولی 

 . مقامات قضايی با آن مخالفت کردند
زندان رجايی شهر برای اسالو که دچار بيماری های متعدد شده است، بسيار 

موقع تعدادی از زندانيان  مدتی پيش اسالو با هوشياری و اقدام به. نامناسب است
ی مشکوک سوء قصد که توسط يکی از زندانيان  بند خود، از يک حادثه هم

در برد ولی ابعاد اين قضيه با مسکوت گذاشتن آن توسط  انجام شد، جان سالم به
اين سوء قصد در حضور پاسداربند . است مسئولين زندان همچنان پنهان مانده 

سر وکيل بند صورت گرفت اما  »مرادی«و فرد ديگر بنام  »حسن پور«بنام 
واکنشی از سوی آنان انجام نپذيرفت که اين خود بر ابعاد مشکوک اين قضيه 

در اين راستا نهادهای حقوق بشری نگرانی شديد خود را از به . می افزايد
 .خطر افتادن امنيت جانی و سالمت منصور اسالو اعالم داشته اند

 
برگزاری جلسه دادگاه شش فعال فرهنگی و دانشجويی آذربايجانی 

 در تبريز
 
 
 
 
 
 

 : ساواالن سسی
جلسه رسيدگی به اتهامات هادی مرتضی سيالب مدير مسئول نشريه 

دانشگاه صنعتی اصفهان، علی حسين تهمتن استاد "دان اولدوزو"دانشجويی
موسيقی آذربايجانی و ابراهيم فرج زاده، رضا ابری، ابراهيم آسمانی و محمد 

در شعبه  ٨٩ خرداد ۵ رضا يوسفی از فعالين مدنی آذربايجانی روز چهارشنبه
 دوم دادگاه انقالب تبريز برگزار شد

و پس از شرکت در مراسم تشييع جنازه چنگيز بخت آور از  ٨٨ دی ٨ اين افراد 
فعالين مدنی آذربايجانی در قبرستان ماراالن تبريز بازداشت و پس از 

ميليون  ٣٠ و ٢٠ روز بازداشت موقت به قيد وثيقه های ٢٠ و٧۶ ،۵٢ تحمل
  .تومانی از زندان آزاد شده بودند

اتهام اين فعالين اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنيت کشور و تبليغ عليه نظام 
از طريق شرکت در مراسم تشييع جناره چنگيز بخت آور فعال مدنی آذربايجانی 
عنوان شده است و رضا ابری عالوه از اين اتهامات به تشکيل و اداره گروه پان 

 .ترکيستی از طريق عضويت در سايت کلوب نيز متهم شده است
دادگاه اين افراد به صورت غير علنی برگزار شده و نقی محمودی وکيل 

دادگستری در تبريز وکالت مرتضی سيالب، تهمتن، فرج زاده، ابری و آسمانی 
 .را بر عهده داشته است

اين افراد در مدت بازداشت از حق مالقات با وکيل محروم بوده اند و عده ای از 
 .آنها در دوران بازداشت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند

 آخرين وضعيت منصور اسالو از زبان همسرش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
پروانه اسانلو همسر منصور اسانلو فعال برجسته کارگری که از مدتها پيش در                  

برد در      زندان رجايی شهر کرج در شرايط جسمی بسيار نامناسبی به سر می                      
المللی حقوق بشر در ايران، گفت که همسرش از سه                  مصاحبه ای با کمپين بين      

تحت "  ارتباط با گروه های معاند نظام         "روز پيش با اتهامی جديد تحت عنوان             
. بازجويی در سلول انفرادی سپاه قرار دارد و تحت فشارهای شديد روحی است                 

او همچنين به کمپين گفت که روزگذشته موفق شده است به همراه مادر آقای                           
 . اسالو وی را به صورت کابينی در زندان رجايی شهر مالقات کند                                               

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران خواستار پايان آزار و اذيت منصور اسالو                 
است که از همان ابتدا اگر در محکمه ای که حداقل اصول دادرسی عادالنه در آن 

اسالو از   .  رعايت می شد محاکمه می شد هيچگاه به زندان محکوم نمی شد                          
بيماری شديد رنج می برد و ادامه بازجويی توسط ماموران اطالعاتی سپاه                             

کمپين مسووليت   .  پاسداران می تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد                    
چه به صورت تصادفی و چه به صورت برنامه ريزی شده  -هرگونه اتفاق ناگوار

گفته های  .  را متوجه قوه قضاييه و سازمان اطالعات سپاه پاسداران می داند                   -
همسر آقای اسالو هشدار دهنده و نشان دهنده وضعيت بسيار نامناسب زندان و                     

کمپين همچنين . فشار مداوم دستگاه های امنيتی بر فعاالن جامعه مدنی ايران است
از مقامات قضايی می خواهد که طرح اتهامات بی اساس جديد را در خصوص                    
 . وی متوقف کند                                                                                                                                                                    

پروانه اسالو همچنين به کمپين گفت که همسرش اتهامات ياد شده مطرح شده                         
توسط بازجويان را نپذيرفته و در بازجويی اعالم کرده که از دو سال پيش در                        

اين درحالی است که    .  زندان به سر می برد و چنين اتهامی کامال بی اساس است              
وی تنها از وضعيت نابسامان و عدم پيگيری پزشکی مناسب سخن گفته و به                          

 . وضعيت خود اعتراض داشته است                                                                                                                     
باوجود تاکيد و توصيه های پزشکان کميسيون پزشکی قانونی مبنی بر انتقال                       
اسالو به خارج از زندان برای پيگيری وضعيت جسمی حاد و بيماری های                             
صعب العالج وی، تاکنون مقامات زندان نه تنها به اين درخواست ترتيب اثر                        
نداده اند، بلکه از روز شنبه گذشته با انتقال وی از بند متادون به سلول های                              

اين پرونده از   .  انفرادی بند سپاه وی را تحت بازجويی های جديدی قرار داده اند              
. بازپرسی دادگاه انقالب کرج گشوده شده است           ۶فروردين ماه جاری در شعبه         

پرونده ايشان به همان روال قبل است و تنها            «:  پروانه اسالو در اين رابطه گفت       
اتفاق جديدی که افتاده، اين است که از شنبه ايشان را به بند اطالعات منتقل کرده                 

در وضعيت پرونده ايشان هم هيچ         .  اند و اين مساله باعث نگرانی ما شده است             
  ».تغييری حاصل نشده است                                                                                                                                       

پروانه اسالو همچنين از تسليم نامه ای که خطاب به دادستان نوشته است خبر داد                
خود ايشان و      .  بارها و بارها در مورد مرخصی نامه نوشته ايم                      «:  و گفت  

وکاليشان هم درخواست کرده اند اما حتا با يک روز مرخصی هم موافقت نشده                   
در آخرين مورد صبح ديروز در نامه ای که خطاب به دادستان نوشتم، در                .  است

مورد اين که ايشان را به بند انفرادی اطالعات منتقل کرده اند درخواست                                 
مساعدت و پيگيری وضعيت همسرم و نيز تقاضای مرخصی برای ايشان را هم                

جای سوال است که بعد از چهارسال بايد دوباره ايشان را به بند                     .  مطرح کردم 
در اين نامه همچنين     .  اطالعات منتقل کنند و دوباره مورد بازجويی قرار بگيرند          

موضوع کميسيون پزشکی قانونی را به اطالع دادستان رساندم چون اين                                 
موضوع کامال قابل پيگيری است و خود آقای اسالو به من گفتند که نتيجه بررسی       
های کميسيون اين بوده که من بايد از شرايط مناسب و ويژه استفاده کنم و                                  
درخواست کردم که خيلی فوری به وضعيت آقای اسالو رسيدگی کنند که هنوز هم 

  ».جوابی نگرفته ام                                                                                                                                                            
همسر منصور اسالو همچنين از عدم امکان مالقات و محروميت او از حق                             

مادر آقای اسالو از زمستان گذشته موفق به              «:  مرخصی خبر داد و تاکيد کرد         
 مالقات با پسر خود نشده بود و پس از درخواست های مکرر، امروز پس از 
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 نامه ي شبنم مددزاده براي شيرين علم هولي 
 
 
 
 
 
 
 
 

شبنم مددزاده فعال دانشجويی دربند و : کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
هم بندی شيرين علم هولی در سالگرد تولد شيرين نامه ای را نوشته است که در 

متن اين نامه که در اختيار . آن آخرين ديدار خود با شيرين را به تصوير می کشد 
 .جرس قرار گرفته است به شرح زير است

 
 به نام خدا

 به نام آزادی، آگاهی و عدالت
های کردستان هم سر بر آستانش  برای دختری که در برابر مقاومت فوالدينش کوه

 .ساييدند
 "دوستی"به پاس تعبير عظيم و انسانی اش از کلمه 

به پاس محبت های بی دريغش که فروکش نمی کرد و انسانيتی که در نبرد با 
 ...ظلمت از پای در نيامد

 نامت دمی است که بر پيشانی آسمان می گذرد
 !...متبرک باد نام تو

 
. به بند متادون، بهداری رفتيم ٢٠٩امروز باالخره بعد از چند روز انتقال از "

وقتی از پله های جايی که به اسم فرهنگی زندان است و بند متادون در آن قسمت 
است باال رفتيم توی سالن دختری سبزه رو با شال مشکی و مانتو قهوه ای از 

يکی از کالس های فرهنگی بيرون آمد و من و مهسا را که مات و مبهوت 
در همان . اطرافيان را نگاه می کرديم تا بتوانيم موقعيت يابی کنيم به آغوش کشيد

. ام حالت گيجی ازش اسمش را پرسيدم و او با ته لحجه کردی جواب داد شيرين
؟ و او با سر ٢٠٩شيرين؟ شيرين : چشمهايم از تعجب گرد شد و با شوق پرسيم

تعريفت را از مهوش و : اش و گفتم بار من تنگ در آغوش گرفتم تاييد کرد و اين
 ..."فريبا شنيده بودم و خودم را معرفی کردم

ام را ورق زدم تا به صفحه ای برسم که اولين سالم را به تو  دفتر خاطرات زندان
تاريخی که من در سرزمين بيگانه که هر نگاه و لبخند، زندانی بود، . داده بودم

نگاه های مهربانت که چون قاصدی از زندگی خبر . لبخند و نگاه آشنايت را يافتم
ات که همه فرياد بود؛ فريادی که بودن را تجربه می کرد،  می داد و چهره ی آرام

فاصله اين سالم تا خداحافظی که هيچ وقت . فريادی که از حق زنان کرد می گفت
اش نشد به اندازه روزهای هشت ماه است، بله، رفيق، هشت ماه پيش ما  فرصت

همديگر را بغل کرديم و در آن روز تنها دليل آغوش و خوشحالی از اين ديدار 
بوديم و امروز دليل دلتنگی و " زندانی سياسی"اوليه، يک حکم بود، هر دو 

 ."خواهرم رفت: "حسرت به آغوش نکشيدنت يک جمله است
خرداد، به انتظار تصوير تو  ١٣ارديبهشت تا به امروز،  ١٨دفتر خاطراتم از 
 .ورق خورده است

های ماکو خبر تولد دختری را به آالله ها  خرداد، روزی که قاصدک های کوه ١٣
خبر زاده . دادند، شايد از سرنوشت با خبر بودند که روزی به آنها خواهی پيوست

لبخندی بر لبان خورشيد نشاند و تو چشم گشودی در دنيايی ! شدن در هيات انسان
ات تلخ کرده بود و تو  که ظلم و بی عدالتی بی شائبه اش زندگی را بر هموطنان

شيرين نام گرفتی تا بر کودکانی که در سرزمين پر از محروميت طعم تلخ زندگی 
را می چشند شيرينی به ارمغان آوری، شيرين بودن در سرزمينی که تلخی از 
اجداد و نياکان به واسطه ی بی عدالتی های مسندنشينان به فرزندان ارثيه می 

 .رسد
کار آسانی نبود و تو اين کار سخت را برگزيدی تا شيرين باشی و شيرينی را 

هديه کنی به زنان و دختران سرزمينت و اينگونه تو ميالد را ديگر بار فراتر از 
ارديبهشت دوره کردی و اينبار در هيات ستاره ای و من  ١٩نظام و قوانينش در 

 .گويم به تو تبريک می" اين ميالد را"
. رفيق، زاده شدنت در ميان حصارها به واسطه طناب دار و از دل شب مبارک

تو جوانه . ات مبارک ات به کهکشان پر ستاره آسمان تاريک سرزمين پيوستن
ات و  زدی نه تنها در کردستان که در سرتاسر ايران و قلبت در سينه همه دوستان

 .ات تپيد هم زبانان

برگزاری جلسه دادگاه آيدين سرداری تيا فعال دانشجويی 
 آذربايجانی

 
 
 
 
 

 :ساواالن سسی
جلسه رسيدگی به اتهامات آيدين سرداری نيا فعالين دانشجويی آذربايجانی و از  

اعضای شورای مرکزی تشکل آرمان دانشگاه آزاد تبريز روز 
 .در شعبه دوم دادگاه انقالب تبريز برگزار شد ٨٩ خرداد ٢ يکشنبه

و در جريان برگزاری مراسم استقبال  ٨٧ آبان ٧ اين فعال دانشجويی آذربايجانی
از دانشجويان دانشگاه تبريز که پس از ماهها بازداشت موقت از زندان آزاد شده 

بودند، در مقابل درب زندان تبريز دستگير و پس از چند ساعت بازجويی آزاد 
 .شده بودند

اتهام سرداری نيا اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنيت کشور و اخالل در نظم 
عمومی از طريق شرکت در مراسم استقبال دانشجويان دانشگاه تبريز عنوان شده 

 .است
شعبه دوم دادگاه انقالب تبريز به رياست قاضی بيات روز 

به اتهام اين فعال آذربايجانی مبنی بر اجتماع و تبانی جهت  ٨٩ خرداد ٢ يکشنبه
برهم زدن امنيت کشور رسيدگی و برای رسيدگی به اتهام اخالل در نظم عمومی 

جزائی ارجاع -رای به عدم صالخيت دادگاه داد و پرونده را به دادگاه عمومی
 .نمود

دادگاه اين فعال آذربايجانی به صورت غير علنی برگزار شده و نقی محمودی 
 .وکيل دادگستری در تبريز وکالت وی را برعهده داشته است

پيش از اين نيز جمشيد زارعی، وحيد شيخ بگلو و نيما پوريعقوب از متهمان 
ديگر اين پرونده در دادگاه انقالب تبريز محاکمه و از تمام اتهامات وارده تبرئه 

 .شده بودند
  

 انتقال دکتر لطيف حستی به بازداشتگاه اداره اطالعات نبريز
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ساواالن سسی
در  ٨٩ خرداد ٣ دکتر لطيف حسنی فعال مدنی آذربايجانی که ظهر روز دوشنبه

منزل پدری خود در شهر کرج دستگير شده بود طی تماسی تلفنی با خانواده خبر 
 .از انتقال خود به بازداشتگاه اداره اطالعات تبريز داد

اين فعال آذربايجانی به خانواده خود گفته است که پس از يک شب بازداشت در 
اداره اطالعات کرج روز سه شنبه از طريق مسير هوايی به تبريز و اداره 

 .اطالعات اين شهر منتقل شده است
دکتر لطيف حسنی دانش آموخته دکترای حقوق بين الملل و مدرس موسسات 
آموزش عالی و دبيرستانهای کرج ميباشد که در سالهای اخير بارها به اداره 

 .اطالعات کرج و تهران فراخوانده شده و مورد بازجويی قرارگرفته است
اين فعال مدنی آذربايجانی در آخرين دوره انتخابات شورای شهر در شهر کرج 

 .اعالم کانديداتوری کرده بود اما شورای نگهبان صالحيت وی را رد نمود
 

 هاجر کبيری از ادامه تحصيل محروم شد
 

  :گوناذپورت
هاجر کبيری، فارغ التحصيل پژوهشگری اجتماعی از دانشگاه تبريز، از فعالين 

برای ورود به مقطع کارشناسی " تلنگر"دانشجويی و سردبير نشريه توقيف شده 
 ارشد ستاره دار اعالم شده و از ارائه ی کارنامه به ايشان خودداری به عمل آمد
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 نه به اعدام چه در كابل چه در تهران
 اعتراض نهادهای کارگری به اعدام افغانی ها در ايران  

 
 :اخبار روز

با , گروهی از نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران، در خارج از کشور 
انتشار اطالعيه ای اعدام افغانی های ساکن ايران را محکوم کرده و خواهان 

در اين اطالعيه . پيوند بيشتر بين مبارزات مردم در افغانستان و ايران شده اند
 : آمده است

رژيم جمهوری اسالمی سرمايه و دولت نظامی اش، امسال درآستانه اول ماه مه 
حمالت ضد انسانی و ضد کارگری خود را بر عليه کارگران و مهاجرين افغانی 

نفر از اين زحمت کشان را به  ۴۵تا کنون برطبق اخباری رسيده، . افزايش داد
رژيم جمهوری اسالمی ايران و . اعدام کرده است..." قاچاقچی و متجاوز"نام 

ی رئيس  اما برطبق گفته. تن از اينان را تأييد کرده اند ۶دولت افغانستان اعدام 
مجلس افغانستان که هيئتی را برای بررسی اين قضيه به تهران گسيل داشته بود، 

اين . ده ها نفر تا کنون اعدام شده و سه هزار نفر نيز به اعدام محکوم شده اند
. احکام در شرايطی صادر می شوند که زندانيان از داشتن وکيل بی بهره هستند
جنايت کاران رژيم جمهوری اسالمی مانند هميشه درموقع تحويل جنازه ها به 

افغانستان اندام های درونی زندانيان مانند قلب، کليه و جگر را در آورده و سپس 
 . پيکر آنان را در مقابل دريافت وجهی تحويل افغانستان داده اند

اول اين که در ميان : به باور ما رژيم با دو هدف دست به چنين جناياتی می زند
زحمت کشان افغانی که بی حقوق ترين و محروم ترين کارگران در ايران هستند، 

توليد رعب و وحشت نمايد و از پيوستن آنان به جنبش اعتراضی عمومی 
در يورش مأموران رژيم به تجمع  ١٣٨٨در سال . کارگران جلوگيری نمايد

دوم اين . کارگر در اول ماه مه، چند نفر از اين کارگران افغانی دست گير شدند
که کارگران ايران را با تبليغاتی چون قاچاقچی، قاتل و تجاوزگر در مورد 

 . مهاجرين افغانی بدبين نمايد
" ١٣٨٩شورای برگزاری مراسم های اول ماه مه "اما کارگران ايران، در بيانيه 

، با اعالم پشتيبانی ازهم طبقه "تشکل به مناسبت اول ماه مه ١٠قطع نامه "و در 
 . ای های خويش به عنوان شهروندان متساوی الحقوق جواب رژيم را دادند

از جانب کارگران و زحمت کشان و مردم افغانستان هم خيابان های کابل، مزار 
شريف و جالل آباد در مقابل سفارت خانه و کنسولگری های رژيم ضدکارگر و 

مرگ بر "، "مرگ بر جمهوری اسالمی"ضدزن جمهوری اسالمی، شعارهای 
را " نژاد¬احمدی" و" ای¬خامنه"سر دادند و تصاوير کاريکاتوری " ديکتاتور
اين نشانه های اوليه شکل گرفتن يک همبستگی کارگری منطقه ای می . سوزاندند

 . باشد که بايد ارج گذاشت و در تعميق و گسترش آن کوشش نمود
ی عطفی در  ی اين همبستگی، که در شرايط کنونی جهان، نقطه عالی ترين نشانه

ی زنان و مردان  اعتالی همبستگی بين المللی به شمار می آيد، تظاهرات گسترده
تن از  ۵(افغانی در چند شهر افغانستان در محکوم کردن اعدام های اخير 

در ايران و اعالم هم دردی با خانواده های قربانيان و هم ) زندانيان سياسی
نه به اعدام، "، "ما همه فرزاد کمانگريم: "شعارهای. بستگی با مردم ايران بود
ما از انسان و : "و اظهارات زنان پوشيده در برقع که" چه در کابل، چه تهران

اعدام "و " انسانيت دفاع می کنيم در سراسر جهان، بدون هيچ مرز و ديواری
يعنی جنايت، فرق نمی کند که به دست طالبان صورت گيرد، يا دولت افغان و يا 

نشان از درک ضرورت پيوند و هم بستگی هرچه بيش تر کارگران و ..." ايران
چنين حماسه ای نشان از آن . مردم منطقه عليه نظام های ارتجاعی حاکم است

دارد که دوران سياه حاکميِت اين چنين نظام هايی در حال سرآمدن است و 
کارگران و مردم منطقه با مبارزات هم سو و تحکيم و گسترش هم بستگی ها، 
سرنوشت خود را به دست خواهند گرفت و بساط اين حکومت ها را برخواهند 

خارج  -در پايان اين بيانيه، نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران .  چيد
بستگی کارگری ¬کشور، ضمن محکوم نمودن اعدام کارگران افغانی و اعالم هم

از جمله  -خويش، همه را به يک مبارزه همه جانبه برای لغو احکام جاری اعدام 
و نيز عليه اعدام،  -هزار زحمت کش افغانی که در معرض خطر اعدام هستند ٣

 . فرا خوانده اند
استراليا، کميته دفاع از  -اين بيانيه را کميته همبستگی با جنبش کارگری ايران

فرانسه،  –نروژ، همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران  –کارگران ايران 
فرانکفورت و حومه، کانون همبستگی با  –کانون همبستگی با کارگران ايران 

هانوفر، کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد، کانون  –جنبش کارگری ايران 
گوتنبرگ، انجمن کارگری جمال چراغ ويسی،  –همبستگی با کارگران ايران 

شبکه همبستگی کارگری، اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن و کميته حمايت از 
 . کارگران ايران تورنتو کانادا امضا کرده اند

تولدت بهانه ای بود برای نوشتن و صحبت با تو، به ياد تمام ! شيرين عزيزم
به ياد روزهای بارانی، که زير باران با هم ترانه ی . روزهايی که با هم بوديم

) ترکی ( ٢به ياد روزهايی که با هم می زديم کانال . را می خوانديم" احمد کايا"
و عاطفه ترجمه می کرد و ما می خنديديم، به ياد روزهايی که وقتی با تو دست 

 ...می دادم آنقدر دستم را محکم می فشردی تا من جيغ بکشم 
های کردستان و تبريز که با ديدن تپه های اوين از  به ياد حسرت دويدن در کوه

های  پشت پنجره کريدر می کشيديم و قرار مسافرت به تبريز و ماکو و کوه
اما رفيق تو زودتر از من زدی به کوه و قله ... کردستان بعد آزادی می گذاشتيم 

 ...من هنوز اندر خم يک کوچه ام ! را فتح کردی
به ياد روزهايی که به اصرار من و عاطفه ترانه کردی مخصوصت را می 

خواندی و بدين گونه تنفرت را از هر چه بازت می داشت و هر چه محصورت 
 .می کرد فرياد می کشيدی

به ياد روزهايی که پای شرح بازجويی ها و شکنجه هايت می نشستم و تو تازيانه 
گفتی و من  کين و نفرتی که بی مهابا بر تن زخمی و تکيده تو فرود می آمد، می

به مقاومت تو در برابر شالقی که از استخوان برادران و گيسوان خواهران 
ام  ات ساخته شده بود می انديشيدم و تنها تاسف و دريغ بود که بر لبان سرزمين

که صحبت از حقوق بشر و  ٢١تاسف و دريغ از اينکه در قرن . جاری می شد
آزادی عقيده و آزادی بيان است، در سرزمينی که منشور حقوق بشر کورش در 
آن تدوين يافته هنوز که هنوز است، انسانی را به تخت شکنجه می بندند و برای 

اعتراف گيری آب جوش بر پيکرش می ريزند، تاسف و دريغ از اينکه در 
ها را به  سرزمينی زندگی می کنيم که کسانی که با طناب ترازوی عدالتشان انسان

دار می آويزند، عادل نام گرفته اند و تنها جرم تو اين بود که در برابر حق 
بودن و ماندن و زندگی کردن که ديگرانش از تو و تمام مردم سرزمينت . خدايی

گرفته اند ايستاده بودی و من تنها در برابر اين استواری تو نازلی سرا برايت 
 .خواندم

. ات روز نديدن ٣٣تولدت بهانه ای بود برای صحبت با تو بعد از ! شيرين عزيزم
تا برايت بگويم تا به امروز چشم در انتظار لحظه ای، که از دِر بند، بيرون 

ات هستم، نگاهم پا به پايت آمد، تا لحظه ای که از پيچ مخابرات گذشتی، با  بردن
تو بود و بعد تنها تصويری که تا صبح در ذهنم مرور کردم، آن آخرين لحظه 

 ...های مشکی جمع شده  بود، با زيله ای خاکستری، بلوز نارنجی و موه
آن شب فاصله هر تيک ساعت به اندازه ی يک سال می گذشت، چشم هايم اشک 

تا . آلود بود و دلم نگران، نگران از حادثه ای که نمی خواستم بر زبان بياورم
صبح به انتظار برگشت تو در چهارچوب پنجره ی اتاق که آسمان ابر آلوده را 

گفتند در مقابل  قاب گرفته بود گريستم با وجود اينکه چشم ها همه چيز را می
را تکرار " برمی گردد"حرف های ديگران واکنش تند نشان می دادم و تنها کلمه 

می کردم و دوست داشتم به واقعيت تبديل شود و با طلوع آفتاب تو را با همان 
 .لبخند هميشگی ات در کنارمان ببينم

من که هميشه عاشق . ارديبهشت بدترين منظره جلو چشمانم بود ١٩طلوع آفتاب 
دميدن سپيده و منظره طلوع خورشيد از پشت تپه های اوين و رنگ آسمان موقع 
شفق بودم ديگر بدم آمد، چرا که اولين آفتاب بدون حضور تو بود، چرا که بايد با 

وای، چه ! هايت را تحويل افسر نگهبان می داديم جگر زخم خورده ساک لباس
... هايت را ات نتوانستيم کاری بکنيم، اکنون لباس کار سختی، ما که در مقابل رفتن

و تنها اشک بود که راهش را يافته بود ولی برای تو ارمغان جاودانه شدن داشت 
و تو جريان يافتی چون خون در رگان تاريخ سرزمينت، در رگان ماکو، سنندج، 

 ...مريوان و
هيچ برگشتی متصور نبود و تو در آن سپيده دم، نستوه و استوار طناب دار ! آری

ارديبهشت باشم که قامت  ١٩را بوسيدی، ای کاش می توانستم جای نسيم سحرگاه 
 ...استوارت را بر پای چوبه ی دار نوازش کرد، ای کاش 

 :خواهرم، شيرين، تنها سختی ام در برابر اين همه از خود گذشتگی ات اين است
اين همه پيچ، اين همه گذر، اين همه عالمت، اين همه چراغ و هم چنان استواری 

وفايی که مرا و تو را به سوی . در وفادار ماندن به راهم، به خودم، هدفم و به تو
 .هدف راه می نمايد

 شبنم مددزاده
 ٨٩ارديبهشت / زندان اوين
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  دو ميليون تان كو؟
 

  :اخبار روز
مردم در مراسم سازماندهی  »دو ميليونی«خبرگزاری های دولتی از حضور • 

هيچ عکسی گوشه ای از اين جمعيت دو ميليون . شده ی دولتی سخن گفته اند
 ...نفری را نيز نشان نداده است 

 

 انتقاد گزارشگر ويژه ي سازمان ملل از شوراي حقوق بشر
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل شورای حقوق بشر را متهم کرده که به جای  

رسيدگی به همۀ موارد نقض حقوق بشر در جهان، توجه اش را مشخصًا به نقض 
حقوق بشر در سرزمين های فلسطينی متمرکز کرده و به اين ترتيب به اعتبار 

فيليپ آلستون، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد اعدام .  خود لطمه زده است
های غيرقانونی، ديروز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل را متهم کرد که 
چشمانش را به روی کشتارهايی می بندد که در بخش وسيعی از جهان در حال 

انجام است و در مقابل همۀ توجه اش را بر تندروی های نسبت داده شده به دولت 
به گزارش راديو فرانسه، گزارشگر ويژۀ سازمان ملل . اسرائيل متمرکز می کند

که اين سخنان را در جريان يک کنفرانس مطبوعاتی و در پايان مأموريت شش 
در صورتی که شورای حقوق بشر : ساله اش ايراد می کرد، همچنين گفت 

سازمان ملل به طور خاص نسبت به اتهام نقض حقوق بشر در سرزمين های 
 . فلسطينی از خود واکنش نشان بدهد، همۀ اعتبار خود را از دست می دهد

فيليپ آلستون در جای ديگری از اظهاراتش از شورای حقوق بشر سازمان ملل 
خواست تا حساسيتش را نسبت به همۀ موارد نقش حقوق بشر در جهان تقويت 

 9در پی حملۀ ارتش اسرائيل به کشتی های امدادرسانی به مردم غزه که . کند
کشته بر جای گذاشت، شورای حقوق بشر سازمان ملل عمليات ارتش اسرائيل را 

 . نقض حقوق بين الملل توصيف کرد و خواستار انجام تحقيق در اينباره شد
تأسيس شد و مرکب از  2006شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژوئن 

در حال حاضر کشورهای در حال رشد، به ويژه . کشور است 47نمايندگان 
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی که غالبًا مخالف دولت يهود هستند 

 .اکثريت اعضای اين شورا را تشکيل می دهند
فيليپ آلستون در سخنان امروزش ضمن پشتيبانی از ابتکار عمل شورای حقوق 

بشر در مورد غزه تصريح نمود که اين شورا يک سال پيش در مورد جنگ 
نفر منجر  30000داخلی سری النکا که تنها در آخرين مرحله اش به کشته شدن 

گزارشگر ويژۀ سازمان ملل در ادامه افزود . شد از خود واکنش مشابه نشان نداد
که شورای حقوق بشر سازمان ملل با پيشنهاد او برای انجام تحقيق در مورد 

فيليپ آلستون همچنين بی تفاوتی شورای حقوق . کشتار سری النکا مخالفت کرد
بشر را نسبت به اعدام جوانان بزهکار در ايران سرزنش کرد و در جای ديگری 

از اظهاراتش واکنش مشابه اين شورا را نسبت به اعمال گروه های شبه نظامی 
کنيا مورد انتقاد قرار داد که از سوی پليس اين کشور برای قتل و سرکوب 

 .مخالفان ساماندهی و هدايت می شوند
الزم به يادآوريست ماموران وزارت اطالعات در پی برگزاری مراسمی در 

 6ارديبهشت اقدام به بازداشت  19دانشکده فنی يزدان پناه برای اعدام شدگان 
دانشجويی اين دانشگاه نمودند و در مراجعه به منزل آزاد کمانگر نيز ضمن 

 .تفتيش منزل قصد بازداشت او را نيز داشته اند
 

 زد و خورد در سالگرد درگذشت آيت اهللا خميني
  :جهان نيوز

به گزارش خبرنگار سياسی جهان پس از واکنش مردم به سخنان سيد حسن 
، ميان مسئولين برنامه درگيری ) ره(خمينی و ناتمام ماندن سخنرانی نوه امام

 . لفظی شديدی شکل گرفت
شنيده شده است سيدحسن پس از پايان نمازجمعه، با نجار وزير کشور و نماينده 
دولت در ستاد برگزار کننده مراسم رحلت امام، مواجه و در همين ديدار سخنان 

 . تندی بين طرفين رد و بدل می شود
در همين راستا گفته شده، سيدحسن خمينی تذکرات تندی در خصوص نحوه 

شود برخی از  اين تذکرات سيدحسن باعث می.مديريت مراسم به نجار می دهد
 . نزديکان وی که در آنجا حضور داشتند رفتار تندتری نشان دهند

 . زا پيدا می کند شنيده شده است انصاری با وزير کشور برخورد تنش
گزارش منابع متعدد جهان حاکی از آن است که در اين بگومگو، برخورد 

 . فيزيکی هم صورت گرفته است
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 مصاحبه با وزير فرهنگ اسرائيل 
 ونگه ولت آلمان ، سوم ژوئني

 ترجمه نادر هدايت 
 

مصاحبه با شوآلميت آلونی هشتاد ويکساله نويسنده زن ، و ا ز موسسين گروه 
پيس ناو و برنده جايزه اسرائيل و وزير فرهنگ وتربيت سابق اسرائيل واز سال 
هزار ونهصد شصت وپنج تا تا هزار نه صد ونود وشش در کنيسه نماينده بوده 

 : است
چگونه اين اين حمله نيروهای ويژه نظامی اسرائيل عليه کشتی غزه آزاد را -س

 قضاوت ميکنيد؟
بعنوان يک . کشتار :برای آنچه که اتفاق افتاده است تنها يک کالم وجود دارد 

اسرائيلی من عليه اين عمليات خونين شورش ميکنم که برای آن هيچگونه 
آنچه اتفاق افتاده است در نتيجه تسلط کمپين .توجيهی نميتواند وجود د اشته باشد

 .تبليغاتی است که توسط کسانی ارگانيزه شده است که بر اسرائيل حکومت ميکنند
کسانی که اين دستور را داده اند که حرکت کشتی غزه آزاد را به هرشکل متوقف 

وبهمين دليل بايستی که از طرف . کنند واجازه شليک به سربازان ما را داده اند 
  .دادگاهای بين المللی تحت تعقيب قرار گيرند

 
اين را باور . اسرائيل مدعی است که در اين کشتی سالح کشف کرده است -س

 داريد؟
اين کشتی ها هيچ سالحی را حمل نميکردند، بلکه کمکهای کااليی برای مردمی 

که سالهاست تحت مجازات همگانی قرار گرفته اند آنچه که برضد نرم حقوق 
با اين کشتار کشور من برای . بشر و قوانين بين المللی است، حمل ميکرده است

طرف .انچه که من برايش مبارزه کرده بودم ، طرف زشت خود را نشان داد 
اين يک لکه خونينی است که باقی خواهد . تکبر ، و يک خشونت غير قابل اندازه

اين .برای اينکه اين را از بين ببريم تنها محکوميت بين المللی کافی نيست .ماند
نياز به يک .الزم است که از طرف جامعه اسرائيلی خود اعتراضات بلند شود

شورش اخالقی عليه کسانی است که تنها يک عمليات سو قصد عليه صلح در 
زيرا يک کشور . خاورميانه انجام ميدهند ، بلکه بنياد دمکراسی مارا نابود ميکنند

، که چنين کشتاری را توجيه ميکند، يک کشور ی است که خودرا به يک عقوبت 
  .نحس محکوم ميکند

 
نخست وزير نتانياهو ووزير دفاع اهود باراک مدعی اند که هدف سازمان -س

مبارزه طلبی «دهندگان کشتی همبستگی کمک ا نسانی به غزه نبوده است بلکه 
  .عليه اسرائيل را ا نجام داده اند »هدف دار

اين کلمات بی شرمانه کسانی است که سعی ميکنند که از چيزی دفاع کنند که 
چنين رفتاری تنها باعث باال رفتن خشم و عصبانيت در سطح . قابل دفاع نيست

هيچ چيز نميتواند اين واقعيت را توجيه . جهان عليه اين کشتار انجام شده ميشود
کسی که چنين دستور ی . کند که پل يک کشتی به صحنه جنگ تبديل شده است 

را داده است و کسی که شيطان سازی را عليه پاسيفيستها را از قبل شروع کرده 
اما نتيجه در مقابل چشمان اکنون قرا . است، ميخواسته است درسی بدهد

 .خون ريخته شده يک لکه ننگ پاک نشدنی در تاريخ کشور من است.ردارد 
 
 در ترکيه يک خشم قابل فهم در حال ترکيدن است؟-س

اين قصابی نفرت از اسرائيل را افزايش خواهد دارد ، . نه تنها در ترکيه 
بنيادگرايان را قويتر کند و نيروهايی را در دنيای عرب و فلسطين تضعيف کند ، 

که هنوز به ديالوگ اعتقاد دارند وبرای يک صلح عادالنه و مساوی مبارزه 
اما جناح عقابها در اسرائيل امروز حاکم هستند و هرکاری انجام ميدهند . ميکنند

 .و اين حمام خون در اين جهت بوده است. تا هر ديالوگی را خفه کنند
 
با اين عمليات مساله بايکوت و محاصره غزه دوباره در مقابل چشمان قرار -س

آيا اسرائيل با محاصره غزه به هدف خود نزديک ترشده است که .گرفته است
 حماس را تضعيف کند؟

اين محاصره همانقدر کم باعث تضعيف حماس شده است که مثل کشتن رهبر ! نه 
اين تنها رنج مردم را افزايش داده است و غز ه را به يک زندان بزرگ در . آنها

کسی که به کشتی ها حمله ميکند ، يک ملتی را .زير اسمان مبدل کرده است 
سرکوب ميکند و سياست کلنياليسم را در منطقه اشغالی فلسطينی ادامه ميدهد ، 
تنها اين توهم را دنبال ميکند که امنيت اسرائيل با خشونت سالح ميتواند بدست 

 اما اين يک توهم است که هميشه ميتواند به رسوايی ختم شود، اگر جهان در. آيد

 تقصير احمدي نژاد بود 
 
 
 
 
 

 
 : اخبار روز

علی مطهری در ياداشتی که در سايت تابناک منتشر شده است، جلوگيری از 
سخنرانی حسن خمينی در سالگرد در گذشت آيت اهللا خمينی را متوجه ی 

 : محمود احمدی نژاد کرده است
 

حادثه ممانعت از سخنرانی حجت االسالم سيد حسن خمينی در مجلس سالگرد 
يک حادثه تلخ و مخالف آرمانهای انقالب اسالمی از ) ره(رحلت امام خمينی 

جمله آزادی بيان بود و البته يک حادثه از پيش طراحی شده بود که شخص 
رئيس جمهور در آن نقش اساسی داشت و می توان گفت از سنخ مناظره 

نوع سخنان رئيس جمهور . انتخاباتی ايشان بود که زمينه فتنه را فراهم کرد
محترم که به جای وحدت، تفرقه انگيز بود، اصرار بر طوالنی کردن سخنان 

اکنون به "خود تا وقتی برای سيدحسن باقی نماند و نيز جمله آخر ايشان که 
 . دليل بر اين مدعا است" دهيم سخنان رهبر انقالب گوش فرا می

يعنی آقايان موسوی، کروبی و  ٨٨اگر قوه قضاييه عوامل فتنه انتخاباتی 
احمدی نژاد را به طور همزمان محاکمه می کرد و مجازات هريک را به 

احمدی .اين اتفاق نمی افتاد  ٨٩خرداد  ١۴نسبت جرم آنها اعالم می نمود در 
نژاد مانند کودک عزيزکرده يک خانواده شده است که هرچه ديگران را اذيت 

 . می کند مورد تشويق قرار می گيرد
من درصدد دفاع از مواضع آقای سيد حسن خمينی نيستم و شايد ايشان 

کرد اما آيا اگر کسی به  بايست انتقاداتی را به رهبران معترض وارد می می
نحوه مديريت بحران اخير انتقاد داشت بايد از صحنه انقالب حذف شود و نبايد 

حق اظهار نظر داشته باشد؟ شايد سيد حسن ديروز می خواست انتقاداتی به 
پس ابتدا حرف او را گوش کنيم، اگر قبول نداشتيم . موسوی و کروبی وارد کند

اعتراض کنيم و شعار بدهيم، نه اينکه از چند روز قبل تصميم بر اين باشد که 
 . به او اجازه سخن گفتن ندهيم

آقايانی که اصرار بر شبيه سازی حوادث امروز با حوادث صدر اسالم دارند 
آيا صحيح می دانند که آنها و دار و دسته شان را به سپاه عمر سعد و ابن زياد 
تشبيه کنيم که در روز عاشورا با ايجاد سر و صدا اجازه نمی دادند نوه پيغمبر 

سخن بگويد؟ در روزی که بايد از وحدت سخن رانده می شد، پروژه تفرقه 
 .اجرا شد و اين به صالح کشور نبود
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  :مادران صلح ايران
 بيانيه محكوميت كشتار حاميان مردم غزه 

 
 
 
 

 :اخبار روز
مادران صلح ايران بيانيه ای در محکوميت کشتار حاميآن مردم غزه منتشر  

 :متن اين بيانيه در پی آمده است. کردند
  

 بيانيه محکوميت کشتار حاميان مردم غزه 
 !گوئی رنج ملت فلسطين را پايانی نيست

 
اين بار حاميان مردم غزه و فعاالن حقوق بشر آماج تيرهای ارتش اسرائيل قرار 

 .گرفته اند
در پی شبيخون ناجوانمردانه ارتش اسرائيل در محدوده آبهای بين المللی دهها 

حامی حقوق بشر کشته و زخمی شدند و آنها که زنده مانده اند با تن های زخمی 
 . بازداشت شده و تاوان انسان دوستی خود را دريافت کرده اند

همواره متجاوزين و سرکوبگران برای توجيه اعمال غيرانسانی خود قربانيان 
خشونت را متهم به استفاده از سالح سرد می نمايند حتی در اينصورت هم پاسخ 

می دانيم روشهای فراوانی برای مقابله با . سالح سرد ريا، سرب داغ نيست
 .گلوله تنها انتخاب نيست . بحران وجود دارد

مادران صلح ايران اين خشونت آشکار و کشتار انسانهای بيگناه را محکوم می 
 .نمايد و خواهان آزادی فوری فعاالن حقوق بشر در بند می باشد
برخورداری از . مادران صلح ايران خواهان برچيده شدن محاصره غزه می باشد

می دانيم آثار تحريم ها بر . حق حيات از حقوق بديهی همه انسانهاست
 .غيرنظاميان بويژه زنان وکودکان تحميل می شود 

مادران صلح ايران تشکيل کميته تحقيق مستقل از طرف سازمان ملل متحد برای 
انتظار . بررسی ابعاد فاجعه و محکوميت جدی عوامل اين کشتار خواستار است 

می رود جامعه جهانی واکنشی يکسان دربرابر اعمال خالف قوانين بين المللی 
 . ابراز دارد

مادران صلح ايران آمادگی دارد در يک تجمع ايرانی به اين بی عدالتی و کشتار 
اعتراض نمايد و همچنين مايل است در کاروانهای اعزامی به غزه مشارکت 

 .داشته باشد
مادران صلح ايران بر ادامه مذاکرات صلح و قطع کامل جنگ و تحريم در غزه 

 .پای می فشارند
 

 مادران صلح ايران 
١٣/٣/٨٩  

برای اين بايستی که بخشی از اسرائيليها که . مقابل آن بطور قاطع اعتراض نکند 
  .ميخواهند همدست اين جنايت نباشند به اين اعتراضات بپيوندند

 ..جامعه عرب در اسرائيل هم اکنون به خيابانها ميروند-س
بله ، و در اين جا ما سخن ا ز يک ميليون اسرائيلی ميکنيم که راسيست آويگادر 

نگه ميکنند،که اگر »ننگ«ليبرمن وزير امورخارجه اسرايئل را بعنوان 
و امروز . ميتوانست منطقه در اشغال شده با خشونت مردمش را بيرون ميراند

اين يک سناريوی . کسانی مانند او آينده اسرائيل و صلح را در دست دارند
 .وحشت انگيز ناب است

 ١٣٨٩خرداد  ١۴: تاريخ انتشار  - ٢۶٨٣۵
 

  :مادر سهراب اعرابی
 از خون پسرم به شرط آزادي زندانيان سياسي مي گذرم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران
آمنه فهيمی مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان پس از انتخابات سال گذشته 
در به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که از خون پسرش به شرط 

 .آزادی زندانيان سياسی می گذرد
فهيمی مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان پس از ) پروين(آمنه خاتون 

انتخابات سال گذشته با اشاره ضمنی به تهديد مقامات امنيتی برای عدم 
غم از دست دادن سهراب و «: برگزاری مراسم سالگرد برای پسرش گفت

سهراب ها غمی جانکاه و فراموش نشدنی است از همه ی جوانانی که 
شجاعانه ايستاده اند تا نام سهراب ها در غبار زمان از بين نرود صيمانه تشکر 
می کنم و در حالی که ماموران امنيتی به در خانه ی من مراجعه کردند و گفته 
اند مبادا اغفال شوم و در سالروز شهادت فرزند نازنينم از منزل بيرون بيايم و 
سخنرانی کنم به ان ها می گويم من از خون پسرم تنها به شرط آزادی بی قيد و 

 ». شرط زندانيان سياسی می گذرم
سهراب را به جرم صلح طلبی عشق و ازادی از دست دادم، «وی افزود که 

خانم فهيمی  ».بگذاريد فرزندان ديگر اين سرزمين زنده بمانند و زندگی کنند
 :در ادامه شعری را به همين مناسبت اضافه کرد

 الله ام در غمت خون می چکد از ناله ام! ارغوانم ارغوانم«
 هر کجا مشتی گره شد مشت من زخمی هر تازيانه پشت من

 .»هر کجا فرياد آزادی منم من درين فريادها دم می زنم
 

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران همچنين اطالع حاصل کرده که طی هفته 
های گذشته خانواده برخی از کشته شدگان بعد از انتخابات تهديد شده اند که 

 .مراسم عمومی سالگرد برای عزيزان از دست رفته شان برگزار نکنند
 

 :سابقه خبر
روز سرگردان بود در حالی که ظاهرا  ٢۶ساله  ١٩مادر سهراب اعرابی 

خرداد ماه کشته شده بود، اما  ٢۵سهراب در اثر تيراندازی در راهپيمايی روز 
مادر سهراب در نوشته ای که رسما . تيرماه اعالم شد ٢٠مرگ او در روز 

منتشر شده اشاره کرده است که چگونه او هر روز به زندان اوين و دادگاه ها 
سر می زده و تالش می کرده تا اطالعاتی درباره پسرش که ناپديد شده بود پيدا 

کند و حتی اين جريان به جايی رسيده بود که او باور کرده بود که سهراب در 
 .بازداشت بسر می برد

 
 

 



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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 :برلين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كشتي امدادي ايرلند به تصرف ارتش اسراييل در آمد
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
رسانی ايرلند در نزديکی  نيروی دريايی اسراييل در پی توقف يک کشتی کمک

اعتنا به هشدارها و تهديدهای  امدادگران بی. باريکه غزه دست به اشغال آن زد
 .ارتش اسراييل خواهان پهلو گرفتن در بنادر فلسطينی بودند

ها  به گفته سخنگوی ارتش اسراييل، نيروی دريايی اين کشور پس از ساعت 
سخنگوی ارتش . رسانی ايرلندی دست به تصرف آن زد ی کشتی کمک محاصره

اسراييل تاکيد کرد که سربازان اسراييلی برای تصرف کشتی متوسل به خشونت 
 .اند نشده و در هماهنگی با سرنشينان به کشتی وارد شده

که حامل مواد غذايی و ) Rachel Corrie" (راشل کوری"کشتی ايرلندی  
وسايل امدادی به نوار غزه بود، با مقاومت نيروی دريايی اسراييل مواجه شده 

سرنشينان کشتی امدادی ساعاتی در برابر هشدارها و تهديدهای نيروهای . بود
اسراييلی از خود مقاومت نشان داده و حاضر به بازگشت يا تغيير مسير خود 

 .نشدند
پيش از اين اعالم کرده ) اورشليم(المقدس  يک سخنگوی ارتش اسراييل در بيت

در " آشدود"ايم، در بندر  ما تاکنون بارها از اين کشتی امدادی خواسته«: بود
 اين کشتی ترابری توسط امدادگران ايرلندی اجاره  ».جنوب اسراييل پهلو گيرد

 :فرانکفورت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خرداد دراستکهلم 22گردهمايی و راهپيمايی در سالگرد 
 

همبسته با ايرانيان جهان وهمراه با نماينگان احزاب پارلمانی سوئد و وزير 
 اتحاديه اروپا  

 
 !هموطن

خرداد سالروز اراده ملی برای نفی استبداد دينی، سالروز کودتای انتخاباتی  22
نظام برای تحقير اراده ملت و سالروز خيزش ميليونی مردم برای پايان بخشيدن 

 22. دهه است که ويران ساختند 3 بيش از به  قدر ت جبارانی است که ايران را
خرداد سالگرد انفجار بغض فرو خفته ايرانيان و زايش جنبش سبز و رنگين 

پا به ميدان " رای من کجا است" دهه ايستادگی، با شعار 3کمانی است که در پی 
 . گذاشت و به سرعت با بانگ نه به واليت فقيه همراه شد

خرداد همبسته با ايرانيان سراسر جهان در اتحاد برای  22در سالگرد ! هموطن
ايران، در اعتراض به احکام زندان، شکنجه، اعدام  و سرکوب مردم ايران، 
برای جلب حمايت جهانيان، برای نه بزرگ ديگری به استبداد دينی حاکم و 

و برای برپايی ايرانی آباد ...) دينی، جنسيتی، اتنيکی و(برچيدن هرنوع تبعيض 
و آزاد و تامين حقوق برابر برای همه شهروندان، با هر رنگ و مرام و پيشينه 

بهد از  3يونی ساعت  12ای، با شرکت خود در گردهمايی و راهپيمايی شنبه 
ظهر در ميدان مرکزی شهر، بار ديگر نشان دهيم که اراده ايرانيان برای تغيير 

 !را نمی توان در هم شکست
در اين تظاهرات برگيتا اولسون وزير اتحاديه اروپا در دولت سوئد و رهبران و 

نمايندگانی از احزاب سوسيال دمکرات، چپ و سبز سوئد در حمايت از جنبش 
 . مردم ايران سخن خواهند گفت

 
 !همراه شو عزيز که اين درد مشترک، جدا جدا درمان نمی شود

 بعد از ظهر، مکان ميدان سرگل 3يونی ساعت  12شنبه :زمان
 جمعيت پشتيبانی از مبارزات مردم ايران
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. شده و حامل صدها تن مواد غذايی برای مردم فلسطين در نوار غزه است 

های صلح در روزهای گذشته  امدادگران ايرلندی برغم آگاهی از سرنوشت کشتی
 .همچنان خواهان شکستن محاصره دريايی باريکه غزه بودند

ناو جنگی اسراييل کشتی راشل کوری را محاصره کردند، اما دست به تصرف   
به گفته سخنگوی کميته امدادرسانی فلسطينی، کشتی . آميز کشتی نزدند خشونت

سواحل غزه متوقف شده و ) کيلومتری ۵۶حدود (مايلی  ٣۵در " راشل کوری"
 .هنوز از سرنوشت سرنشينان کشتی خبری در دست نيست

مقامات نيروی دريايی اسراييل نيز پيشتر تاييد کرده بودند، که خواهان تصرف  
. اند وگو شده رسانی نبوده و با مسئوالن کشتی وارد گفت آميز کشتی کمک خشونت

در بامداد روز شنبه نيز وزارت امور خارجه ايرلند در همين زمينه گفته بود که 
نيروی دريايی اسراييل کشتی امدادی را تنها همراهی کرده و سربازان اسراييلی 

 .اند  هنوز وارد کشتی نشده
رسانی ايرلند، کشتی راشل کوری شامل هزار تن مواد  به گفته سازمان کمک 

امدادگر، از جمله دنيس هاليدی، نماينده ارشد سازمان  ١۵. غذايی و کمکی است
 .ی کمکی به مردم فلسطين هستند ملل متحد، مسئول رساندن اين محموله

رسانی،  سربازان اسراييلی با حمله به شش کشتی کمک) مه ٣١(در روز دوشنبه  
های  آميز اسراييل به کشتی تهاجم خشونت. امدادگر شدند ٩سبب کشته شدن 

 .المللی را در پی داشت های بين رسانی موجی از انتقادها و اعتراض کمک
رسانی در روز  های کمک کشتی راشل کوری قرار بود همراه ديگر کشتی 

اسراييل از . دوشنبه به غزه وارد شود، اما به داليلی حرکت آن به تعويق افتاد
ی زمينی و دريايی  گيری حماس در باريکه غزه دست به محاصره زمان قدرت

 .اين منطقه زده است
دولت اسراييل تاکيد کرد که همچنان به محاصره نوار غزه ادامه خواهد داد، اما  

اند، با  به گفته محافل رسمی، مقامات اسراييلی به ارتش اين کشور دستور داده
 .مالحظه بيشتری با امدادگران برخورد کنند

  
 آمريکا خواستار نرمش اسراييل شد

  
نوار غزه از خود نرمش نشان  دولت آمريکا از اسراييل خواست در محاصره 

اکنون وضعيت زندگی در  يک مقام کاخ سفيد در واشنگتن اعالم کرد که هم. دهد
 .باريکه غزه غيرقابل تحمل است و بايد به سرعت تغيير يابد

به گفته اين مقام آمريکايی، واشنگتن با همکاری دولت اسراييل درصدد بررسی  
 .رسانی به فلسطينيان را در آينده تسهيل کند امکانات جديدی است که کمک

پيش از تصرف کشتی امدادی، آويگدور ليبرمن، وزير امورخارجه اسراييل،  
تصريح کرده بود که در صورت ضرورت نيروهای اسراييلی بطور قهرآميز از 

 .ورود کشتی امدادی ايرلند به باريکه غزه جلوگيری خواهند کرد
  
 
 
 
 
 
 

 توافق نظر آلمان و روسيه در تشديد تحريم ايران
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
های جديد عليه  صدر اعظم آلمان از وحدت نظر با روسيه برای اعمال تحريم

دو کشور . ای اين کشور خبر داد ايران در صورت عدم تغيير خط مشی هسته
ی  ابراز اميدواری کردند که ايران خط مشی خود را تغيير داده و با جامعه

 .الملل همراه شود بين
  

آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، پس از ديدار با دميتری مدوديف، رئيس جمهور 
، )خرداد ١۵(ژوئن  ۵روسيه، در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که روز شنبه، 

. در برلين برپا شد، از اتفاق نظر دو کشور برای تشديد تحريم ايران خبر داد
زمان آن فرارسيده که در صورت عدم تغيير کيفی خط مشی «:  مرکل گفت

 .»ای ايران تحريم ديگری عليه اين کشور اعمال گردد هسته
صدر اعظم آلمان گفت که روسيه به عنوان يک قدرت دارای حق وتو در شورای 

 .امنيت توافق خود را در اين زمينه اعالم کرده است
دو کشور در کنفرانس مطبوعاتی مشترک همچنين از تالش برای تقويت 

ی  ی لغو رواديد ميان روسيه و اتحاديه در زمينه. های امنيتی خبر دادند همکاری
 .هايش در اين زمينه سرعت خواهد بخشيد اروپا نيز مرکل اعالم کرد، به تالش

ی مرکل و مدوديف در  کنفرانس مطبوعاتی مشترک برلين پس از ديدار دو روزه
بورگ که محل پذيرايی از مهمانان دولتی آلمان در شمال غرب برلين   کاخ مسه

 . است، برگزار شد
 

 ی ايران توافق نظر چين در باره
های خود در مورد ايران تأکيد کرد که  ی صحبت صدر اعظم آلمان در ادامه

. ی اروپا، آمريکا، روسيه و همچنين چين در مورد ايران توافق نظر دارند اتحاديه
المللی ناميد و  ی بين از سوی جامعه »گامی مهم«آنگال مرکل اين وحدت نظر را 

 .»يابد ی اتمی ايران افزايش می نگرانی در مورد برنامه«: افزود
 

 ابراز اميدواری روسيه در مورد تغيير مشی ايران 
دميتری مدوديف، رئيس جمهور روسيه، ابراز اميدواری کرد که رهبران ايران 

 . و با تحريم بيشتر مواجه نگردند »الملل گوش فرا دهند ی بين به صدای جامعه«
روسيه پيشتر سياست اتمی جمهوری اسالمی را ناروشن و غيرشفاف خوانده بود 

نژاد در مخالفت با همراهی روسيه با غرب را نيز  و سخنان محمود احمدی
های گذشته با  نژاد در هفته احمدی. ارزيابی کرده بود »فريبانه احساسی و عوام«

سويی با مواضع  انتقاد از رهبران کرملين، اعالم کرد که سياست روسيه در هم
 .است »دشمنان ايران«

ای  آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان گفت، انتظار دارد که شورای امنيت در آينده
وی . های جديد عليه جمهوری اسالمی تصميم بگيرد نزديک در مورد تحريم

تهران در آخرين مواضع خود آمادگی اندکی «همچنين خاطرنشان ساخت که 
 .»برای مصالحه از خود نشان داده است

نويس  پنج عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد توافق خود را بر سر پيش
 . اند های جديد عليه ايران اعالم کرده ی تحريم قطعنامه

های جديد عليه صنايع نفت  ی تحريم ی جديد دربرگيرنده نويس قطعنامه ظاهرًا پيش
های اقتصادی خود  های گذشته همکاری روسيه و چين در سال. و گاز ايران نيست

جانبه عليه جمهوری  های همه اند و مخالف اعمال تحريم با ايران را گسترش داده
 .اسالمی هستند

های تسليحاتی  به گفته آگاهان سياسی، با اين همه قطعنامه آتی نه تنها شامل تحريم
هايی عليه صنايع کشتيرانی، برخی موسسات  است، بلکه دربرگيرنده مجازات

 .ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران خواهد بود ها و همچنين شرکت مالی و بانک
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او بود که مادران ديگر را قانع و توجيه نمود که مسئله آنها و فرزندانشان 
ای شخصی نيست و با سرنوشت يک جامعه و ملت پيوند دارد بنابراين  مسئله

. نبايد ساکت نشست و از يکديگر دوری گزيد و به صورت انفرادی اقدام کرد
گاه مادران شهيد ابراهيم  ی نخستين کسانی بود که تکيه از جمله" دايه سلطنه"

اللهی، شهيد کيانوش آسا و شهيد احسان فتاحيان شد و با حضور در  لطف
از سويی ديگر هيچگاه . منازلشان با آنان اعالم همدردی و همبستگی نمود

آن برای فرزندش طلب   امنيتی –حاضر نشد از استبداد حاکم و سيستم قضائی 
بخشش کند بلکه هميشه از موضع حق و شجاعت آنان را مورد خطاب و نقد 

فرزاد انسانی عزيز و دوست داشتنی است "گفت  او می. داد تند خويش قرار می
فرزاد تنها فرزند من نيست او فرزند . کرد که برای آزادی ملتش فعاليت می

يا اينکه در رابطه با هدفش از انجام فعاليت ها و ". ی مردم ميهنش است همه
منظور و مقصود تالشها و فعاليت "کرد  اعتراضات مدنی هميشه اعالم می

هايش، تنها فردی خاص به اسم فرزاد و به عنوان فرزند خويش نيست، بلکه 
او بود ". ی فرزادها و مردم وطن است ی زندانيان سياسی و همه دفاع از همه

همه باهم مقابل : "خواند که که چند روزی قبل از اعدام فرزاد مردم را فرا می
حاضرم . زندان، دادگاه و ديگر نهادهای دولتی کفن بپوشيم و اعتصاب کنيم

خون ما از خون دانشجويانی که در . مقابل گلوله هايشان بايستم و کشته شوم
 ."تر نيست خيابانهای تهران کشته شدند رنگين

. يابد ای ديگر، عظمت و ايمان اين مادر، پس از اعدام فرزاد تبلور می از جنبه
من گلی را پرورش دادم . گويم نيازی به تسليت نيست، تبريک می"گويد  او می

راهش را ادامه دهيد، من نيز بر طريق اويم، زيرا راه . و تقديم شما مردم نمودم
اش  او را برای جامعه پرورش داده بودم و تقديم به جامعه. او راه انسانيت است

سخنانی که هيچ نشانی از مرگ و نفرت در آن نيست، بحث از ". کردم
او بر . استمرار حرکت و پايداری بر آرمان است، راهی را که بايستی رفت

. اين باورست مرگ فرزاد، آن روزی خواهد بود که ما مرگ او را باور کنيم
ميرد، زيرا شاگردانش هر کدام  فرزاد نبايد بميرد و فرزاد ميرا نيست و نمی

به شرطی که ما راهمان را که راه انسانيت و عشق به . فرزادی ديگر هستند
فرزاد و مادرش، خونی تازه و جانی دوباره در کالبد . جامعه است بپيماييم

های  ها، بردباری و ايستادگی وطن دميدند، الگوهايی که فردا، رهآورد رنج
 ...آنان به وطن و مردمان وطن آبرويی دوباره دادند. امروز آنانست

مرگ ستاره نويدبخش طلوع خورشيد : "ی معلم شهيد، کاک فرزاد به گفته
 ".است

 شيره ژن 
 های مادر فرزاد  به پاس مقاومت

 عارف نادری 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : اخبار روز

، لقب و اصطالحی رايج در کردستان است که زنان "شير زن"يا " شيره ژن"
اما اين نام غير از معنای . نمايند دلير، مقاوم و مبارز کرد را با آن توصيف می

بيگی سقز  اهللا ، از زنان کرد فيض"زرافشان خانم"عام آن، بصورت خاص لقب 
به  1325ايشان مادر سه تن از يازده مبارز اعدامی سقز در اسفندماه . باشد می

 .های جمهوری کردستان بودند جرم آزاديخواهی و خدمت به آرمان
های داری که پيکر پسرانش بر آن آويزان  به پای چوبه" زرافشان خانم"وقتی 

گويد  رود و سپس می های اعدام به فکر فرو می رسد، اندکی در زير چوبه است می
فرزندان دلبندم، شيرم بر شما حالل و سربلند باشيد همچنانکه مادرتان را "

زيرا . گيرم من برای شما عزاداری نکرده و شيون و تعزيه نمی. سرافراز کرديد
شما به علت دزدی و . های دار رفتيد شما انسانی زيستيد و انسانی بر روی چوبه

قتل و خيانت و جاسوسی کشته نشديد، شما در راه ميهن، در راه آزادی، برای 
ايد بنابراين  ، برای آبرو و شرف و برای آزادی اين مردم شهيد شده"تی کوردايه"

 ".پندارم شما را مرده نمی
، چشمان پسرانش را بوسيده و با "زرافشان خانم"پس از پايين آوردن پيکر شهدا، 

او در جواب چرايی . کند ی فرزندان شهيدش را سرخ می هايش چهره خون گونه
پسری که شير مرا خورده و در آغوش من پرورش يافته باشد "گويد  اين کار می

دانيد، انسان مرده رنگ و حالت  هراسد اما همچنانکه می هرگز از مرگ نمی
کنم تا دشمن فکر نکند  هايشان را سرخ می کند، بدين دليل گونه سيمايش تغيير می

 ."اند از مرگ هراسيده" زرافشان"فرزندان 
نخستين و آخرين شيرزن اين سرزمين نبوده و نيست، مادران " زرافشان خانم"

يا مادر يکی از . اند جای کردستان گمنام و مقاوم ايستاده دلير بسياری در جای
بخشد تا  های خويش را به سرباز اسير ترک می شهدای جنبش آرارات که کفش
های مرگ و وحشت و  از شيرزنان ديگر اين دهه. برف و سرما پاهای او را نبرد

هاست که الگوی ايستادگی و صبر و  سلطانی  ، مادر مصطفی"دايه حليمه"خون، 
های  اينان و بسياری ديگر سمبل. تقبل هزينه برای سعادت ملت و ميهن است

امروز نسلی ديگر از اين . مبارزات ديروز، امروز و فردای مادران ما هستند
ی جامعه و بطن حوادث تلخ و دشوارش گام  مادران در کردستان به عرصه

هايشان  جويند و مرگ را برای هيچ کس، حتی ديگری اند که زندگی را می نهاده
در ) مادران صلح" (دايکانی آشتی"خوانش و درکی ژرف که گروه . خواهند نمی

، مادران "مادران آشتی. "کردستان تحت سلطه ترکيه برآيند آن بوده است
ی  کشته شده در جنگهای خونين چند دهه" سربازان ترک"و " گريالهای کرد"

مادران . خواهند به جای تخم نفرت نهال اميد و صلح بنشانند گذشته هستند که می
کرد در ايران نيز نوع برخوردشان نسبت به گذشته تغييرات عميقی به خود ديده 

ايستند،  فرزند و مادر دوشادوش هم در ميدان مبارزه و مقاومت انقالبی می. است
ی عينی  نمونه. شوند، بی اينکه خم به ابرو بياورند بازداشت، زندانی و شکنجه می

اما . بودند" عامر گلی"و " ياسر"و فرزندانش " فاطمه گفتاری"اين مسئله، خانم 
نه  لته دايه سه"حقيقتش را بخواهيد شجاعترين و مقاومترين مادر اين وادی 

او عالوه بر فرزاد، . ، مادر معلم شهيد فرزاد کمانگر است)سلطنه رضايی"(
اين . ی دلداری بسياری ديگر از زندانيان سياسی کرد شده بود سنگ صبور و مايه
های فرزاد است که به جای تماس با خانواده خودشان در  سلولی گفته نقل قول هم

سلطنه خانم شايد سواد خواندن و . گرفتند مواقع نااميدی با مادر فرزاد تماس می
نوشتن نداشته باشد اما رفتار و مواضع و کالم او در موارد مختلف و در تماس با 

 –ها طی چند سال گذشته حاکی از جسارت و نگرش انسانی  بسياری از رسانه
ترين  ی کليدی مادری که شخصًا از جمله. نظير اين مادر مبارز است انقالبی بی

پيشاهنگان و بانيان سلسله اعتراضات مدنی ساليان اخير کردستان عليه اعدام 
 . فرزاد و ساير زندانيان بوده است
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آن روزها که پرسش پيرامون رای دادن يا ندادن داغ بود، جوان های درون 
خيزش از آن جا شروع شد که صندوق . ايران تصميم خودشان را گرفته بودند

صحنه غافلگيرکننده  .رای را برگزيدند و آن را از تحريم مفيد تر ارزيابی کردند
جمعيت جوان کشور راه افتاده بود و شور . خيلی ها انتظارش را نداشتند. ای بود

 . به بهانه شرکت در انتخابات تابوها را يکی يکی می شکست. افکنی می کرد
دو جنسی حرکت  .روی آسفالت خيابان و درپيچ و خم کوچه ها ترانه می خواند

سقف باالی سر را . حجابی را که با طراوت شده بود به رخ می کشيد. می کرد
از . از طرح امنيت اجتماعی نمی ترسيد. از کميته نمی ترسيد. شکافته بود

يک توافق نانوشته بين آنها و آمران به . ماموران عفاف و حجاب باک نداشت
حکومت به مصلحت خويش می . معروف و ناهيان از منکر به وجود آمده بود

انديشيد که عبارت بود از کسب مشروعيت در عرصه جهانی با مشارکت باالی 
مردم به حقوق نابود شده خود می انديشيدند که در دوران . مردم در انتخابات

هر يک به . رياست جمهوری محمود احمدی نژاد بيش از پيش صدمه خورده بود
هر دو . مردم نيز. حکومت از موقعيت خود آگاه بود. نياز خود اهميت می داد
 .آگاهانه حرکت می کردند

برای  ١٣٧۶جنبش مدنی مردم ايران از آن روز شروع شد که مردم در سال 
را بايد در  ١٣٨٨خرداد . رای دادن به محمد خاتمی به صندوق رای هجوم بردند

از  ١٣٨٨و سپس در سال  ١٣٧۶اين ادعا که مردم در سال . تداوم آن بررسيد
ذات و جوهره انتخابات در ايران غافل بوده اند و نمی دانستند انتخابات در ايران 
آزاد نيست يکسره بر خطاست و توهين به ملتی است که می داند در چه شرايطی 

 .است و با جهان ممکنات و فرصت های در دسترس کار می کند
نخستين مشت و لگد که نثار شد، رابطه شهروندان . نخستين تير که شليک شد

جوانان . تا پيش از آن چنين نبود. جوان ايرانی با حکومت يکسره خصمانه شد
 .هنوز مانند نسل های ما کينه عميق تاريخی با اين حکومت نداشتند

 مهرانگيز کار
اين ملت نيک دريافته بود که سرکوب به نام دين و اخالق شيوه  ١٣٨٨در سال 

اگر داشت دو سه هفته مردم را آزاد . ای است امنيتی و پايگاه های ايمانی ندارد
نمی گذاشتند تا نرخ مشارکت را باال ببرند و بعد که خرشان از پل گذشت دوباره 
 .فيلشان ياد هندوستان بکند و بگير بگير به بهانه های ارزشی را از سر بگيرند

می دانستند دشمنان آزادی  ١٣٨٨بنابراين مردم دشمن را شناخته اند و خردادماه 
. نخستين تير که شليک شد .آتش بس می دهند تا بعد آتش بارها را تيز کنند

نخستين مشت و لگد که نثار شد، رابطه شهروندان جوان ايرانی با حکومت وقت 
جوانان هنوز مانند نسل های ما . تا پيش از آن چنين نبود. يکسره خصمانه شد

 .ما داشتيم. کينه عميق تاريخی با اين حکومت نداشتند
فرصت بزرگی بود برای حکومت تا به جذب و جلب نسل هائی بپردازد که با 

ديواری . سرود و شادمانی و زبان آشتی جويانه مطالبات خود را بيان می کردند
خواستشان در آن  .را شکسته بودند و راست و مستقيم و شفاف سخن می گفتند

ثابت کرد مصلحت . حکومت نتوانست درک موقعيت کند. روزها حداقلی بود
 .نظام را نمی شناسد و در پی فرصتی است تا با خودی ها تصفيه حساب کند

انتقام  ١٣٧۶خيزش بزرگ مردم را به اصالح طلبان نسبت داد تا از دوم خرداد 
حکومت ثابت کرد آن قدر تحمل ندارد تا سازمان مجاهدان انقالب اسالمی . بگيرد

و ديگر مخلصان نظام را مجال بدهد تا اندکی خودنمائی کنند و سپس پا پس 
حکومت نتوانست با شهروندان جوان که برای گفت و گو به ميدان آمده  .بکشند

حکومت درک نکرد که جوان ها حتی آنها که پاره . بودند وارد مذاکره بشود
ولی البته اراده کرده . سنگی در دست دارند نمی خواهند چيزی را واژگون کنند

 ."ما هستيم و بيشماريم"اند که بگويند 
می توانست شالوده ای بشود . يک نيروی سياسی می خواست خود را نشان بدهد

انبوه جوان هائی که فضای منجمد سياسی را . برای حرکت های گام به گام
به اين يقين  .شکستند، از نقش های محدود کننده شورای نگهبان خبر داشتند

رسيده بودند که محمود احمدی نژاد را با همان مکانيسم هائی که آمده بود و محيط 
تصميم قبلی در کار نبود تا . زيست را مسموم کرده بود از صحنه خارج کنند

بشود بارهای حقوقی و جنائی بر آن تحميل کرد و بر طبل انقالب نرم و براندازی 
مردم معترض که نتايج انتخابات رويای آنها را در هم ريخته بود از پيش . کوبيد

اگر چنين شد . اراده نکرده بودند تا دل بر بيانيه های موسوی و کروبی بسپارند
از بی تدبيری مديران رده باالی سياسی کشور و شجاعت و تدبير موسوی و 

از درون آستين رژيم بيرون  ١٣٧۶اين بار مدعی زورمندتر از سال . کروبی بود
 .ابتدا باورش نمی کرديم. آمده بود

ماندند و . موسوی و کروبی پيش داوری های امثال من را از پايه فرو ريختند
و اينک با جمهوری اسالمی ديگری سر و کار . از روبرو. گفتند و گفتند. ماندند

داريم که البته سخت عصبانی است و بد زبانی می کند، با اين وصف نمی تواند 
 انکار کند که به خطا رفته و با تاکيد بر محمود احمدی نژاد ثبات خودش را به 

 من و انتخابات، يك سال بعد
 مهرانگيز کار
 مقيم آمريکا - حقوقدان و فعال حقوق زنان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : توضيح بی بی سی
عده ای از صاحبنظران و چهره های سرشناس ايرانی يک سال پيش نظر خود را 

در مورد انتخابات رياست جمهوری ايران در سايت فارسی بی بی سی منتشر 
اکنون با گذشت يک سال از آنها خواسته شده است که نظر خود را در . کردند

مورد آنچه در اين مدت اتفاق افتاد و نگاه امروز خود را به آنچه يک سال پيش 
 .نوشته بودند برای ما بنويسند

 ميراث خون
سالی می گذرد از آن روزها که باری ديگر تاريخ ايران به عادت ديرينه 

آزاديخواهی برانگيخته شد و باری ديگر ميرغضب ها با خنجر برهنه و سر تا پا 
مسلح به جان اين عادت تاريخی افتادند که هرچند يکبار ايرانيان را به وجد و 

حال نشئگی و پس از آن خماری جانکاه می کشاند و باقی می ماند دسته دسته گل 
های الله که بر گورها روئيده و هزار هزار زندانی که پشت ميله های زندان 

حسرت به دل می مانند تا شايد دست غيبی از آستين به در آمده و آنها را از چنگ 
 .شکنجه گران برهاند

نه تنها مردم . اما اين بار که سالی از ماجرا می گذرد کار به روال ديگری است
کوچه و بازار، که دوستان خرد وکالن وابسته به قدرت حکومتی از حق و حقوق 

اين ويژگی تازگی دارد اما  .مردم سخن می گويند و بابت آن هزينه می پردازند
از يک سال پيش تا حال به کدام می خواهيد بدانيد . اينها پاسخ پرسش شما نيست

در اين باره هم پاسخ  .نظرات اعالم شده ام باقی مانده ام و از کداميک بريده ام
 .روشن و سرراست نيست

گفته بودم تماشای صحنه از دور احساسات متفاوتی در ناظر ايجاد می کند و 
وسواس هائی را به جانش می اندازد که مبادا خطوط درگيری را درست نمی 

مبادا روی يک زاويه متمرکز می شود و ديگر زوايا از قلمرو نگاه خارج . بيند
با . هنوز پس از يک سال چنين به صحنه می نگرم. است و مباداهای ديگر

از دور . با اين نگرانی که از دور همه چيز روشن نيست. وسواس و با ترديد
 نمی دانم اگر نزديک بودم چه می کردم؟. بيشتر می شود نظريه پردازی کرد

برای آن دسته از  .تماشای صحنه درگيری سياسی ايران از دور دشوار است
ايرانيان مقيم خارج که انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی، جنگ با عراق، 

سرکوب های خونين و اصالحات را از نزديک زيسته اند و به گفتن و نوشتن 
متناسب با شرايط سياسی درست روی صحنه معتاد شده اند، داوری از راه دور 

سال روی صحنه بودم و  ٢٢مدت . من به اين دسته تعلق دارم. سخت تر می شود
سال است چشم بر صفحه اينترنت می نهم و در فضای مجازی پرسه می  ٨اينک 
 .زنم

روزی که خبرنگار شما در دو هفته ای که ايران يک لب بود و هزار خنده از من 
به گذشته که برمی گردم . پرسيد در انتخابات شرکت می کنم يا نه، پاسخ آری بود

 .هنوز بر اين پاسخ اصرار دارم
 مهرانگيز کار

روزی که خبرنگار شما در دو هفته ای که ايران يک لب بود و هزار خنده از من 
به گذشته که برمی گردم . پرسيد در انتخابات شرکت می کنم يا نه، پاسخ آری بود

گفتم گزافه گوئی نامزدها بر من اثر گذاشته . هنوز بر اين پاسخ اصرار دارم
از آن بيش عالقمندی مردم و به خصوص جوان ها به شرکت در انتخابات . است

نمی شود دست روی  .به من آموخته بود که داشته ها همين است و جز اين نيست
 .دست گذاشت تا همه چيز بر وفق مراد بشود

تازه ما که گرگ . نمی شود انقالبی ديگر را انتظار کشيد و آنگاه به صحنه آمد
اگر کار با انقالب . نه يکی که دوتا. انقالب هم که پشت سر داريم. باران ديده ايم

 .حال آنکه هستيم. حل می شد، هنوز در خم کوچه اول نبوديم
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پس از انتشار اين خبر در روزنامه جمهوری اسالمی، سايت تابناک، نزديک 
: محسن رضايی در يادداشتی به انتقاد شديد از انصار نيوز پرداخت و نوشت  به
جدا از اينکه شخص حضرت آيت اهللا مصباح يزدی در اين خصوص چه نظری "

داشته و اين عمل تنها از سوي افراد جاهلی صورت مي گيرد آه نمی توان به 
صورت دقيق از فحوای کالم آنان متوجه شد آه چه مقاصدي در پشت اين اخبار 

پيگيري مي آنند، بايد گفت اين نوع حرکات نه تنها منجر به تشخص دادن به مقام 
عالم روحانی نمي شود، بلكه ضربه ای نيز به شخصيت علمی نامبرده وارد مي 

آورد؛ چندي پيش يکی از فعالين سياسی با الفاظی زشت از فرقه مصباحيه نام 
به نظر مي رسد استفاده از چنين الفاظی در جهت تائيد سناريوی . برده بود

 ".پوسيده همان جناح سياسي است
مربوط به سخنرانی ماه گذشته " فرقه مصباحيه"اشاره تابناک به عبارت 

اهللا طاهري در حسينيه اعظم اصفهان  محتشمی پور در مراسمي از سوي آيت
اين آقا که در رأس فرقه مصباحيه قرار گرفته است، : "است که طی آن گفته بود

 ".به دنبال ريشه کن کردن افکار امام است
آنطور که سايت کلمه نوشته، محتشمی پور که در زمان انتخابات، رئيس ستاد 

متأسفانه : "صيانت از آراء مير حسين موسوی بود، در اين سخنرانی افزوده بود
اند، ايدئولوگ يک جريان  امروز افرادي که مسائل اوليه اسالم را درک نکرده

اند و هيچ تفاوتي بين فرقه مصباحيه و طالبان و جاهالن صدر اسالم  تندرو شده
وجود ندارد و افرادي که هيچ اهميتي براي مردم، ملت ايران و جواناني که به 
عنوان يک رکن از ارکان انقالب براي امام مطرح بودند قائل نيستند، از افکار 

 ".کنند امام پيروي نمي
آيا اين مظلوميت انقالب و امام نيست که تمام کساني که همراه : "وی افزوده بود 

اي که يک روز هم با انقالب و امام نبودند بيايند  امام بودند کنار روند و مجموعه
دار و مفسر انقالب اسالمي شوند و به نام امام در قم مؤسسه ايجاد کنند و  و داعيه

يابند و افکار خود را به  هاي نظامي حضور مي افرادي که امروز در ميان پايگاه
کنند يک ذره به تفکر امام ايمان نداشته و ندارند و  نام افکار امام به جوانان القا مي

 ".نخواهند داشت
جريان : "محتشمی پور در سخنرانی مورد اشاره سايت تابناک تاکيد کرده بود

دار آن  مصباحيه حتي يک روز هم به جبهه نرفت و چگونه است که امروز داعيه
مصباح يزدي هيچ مسئوليتي در . يابد هاي بسيج حضور مي شده است و در پايگاه

در تمام  44از سال . دوران امام نداشت و امام هرگز تفکر او را قبول نداشت
اند حتي يک  هايي که علما و روحانيون قم و شهرستان ها امضا کرده اعالميه

شود و چه شد اين افراد اينگونه انقالبي شدند؟ شمايي که  امضا از اين آقا ديده نمي
نماها که وقتي ديديد  يک عمر خون به دل امام کرديد، شما متحجران و شما مقدس

آيا اينان همان مسلمانان بعد از فتح مکه ... امام سر بر زمين گذاشت برخاستيد
نشين کردند؟ آيا مثل اينان مثل خوارج  نيستند که آمدند و خاندان پيامبر را خانه

هاي  کنند و امروز شخصيت نيست که تفکر همه را به غير از تفکر خود تکفير مي
 ".شوند انقالب توسط همين افراد تکفير مي

ناميدن مصباح يزدی، روحانی افراطی هوادار دولت " امام"بنا بر اين گزارش، 
محمود احمدی نژاد پس از آن صورت گرفته است که وی در ماه گذشته در دو 
سخنرانی جداگانه، سخنانی بر زبان آورده که به اعتقاد آگاهان سياسی و فقهی، 

بی ارتباط به تالش برای راه اندازی مبحث جانشينی آيت اهللا خامنه ای نبوده 
 .است

مصباح يزدی در چهارم خرداد ماه، در اظهارنظری بی سابقه در سخنرانی ای با 
اگر : "قم گفته بود  در مدرسه فيضيه" تبيين علمی موضوع واليت فقيه"عنوان 

دو نفر شرايط مساوی برای قبول حاکميت جامعه اسالمی را داشتند، بايد شير يا 
 ".خط کنند

امکان ندارد که دو نفر از همه نظر با هم : "بنا به گزارش ايلنا، وی افزوده بود
مساوی باشند، ولی اگر دو نفر در مورد حاکم شدن بر جامعه اسالمی تمام شرايط 

آيد و بايد در نهايت قرعه کشی  شان مساوی بود، اينجاست که خبرگان به کار می
شوند و آسي آه اموال  آسي آه براي راي آوردنش صدها نفر آشته مي. کنند
اند حق حاآميت ندارد و بايد دانست که آسي  اش بلعيده المال را خود و خانواده بيت
 ".تر به معصوم باشد تواند به جاي معصوم حكومت آند آه شبيه مي

براي آنكه : "او همچنين به نقش مردم در انتخاب ولی فقيه اشاره کرده و گفته بود
آسي مجري قانون باشد بايد در سه چيز مهارت داشته باشد، نخست آنكه عالم به 

 ."قانون باشد و دوم آنكه مورد اعتماد مردم و سوم باتقوا باشد
: او درباره آيت اهللا خمينی نيز اظهار نظر تازه ای را مطرح و ادعا کرده بود

امام خمينی در اوايل نهضت خود مرجعيت آلي نداشت و صرفا به دليل افقه "
 ".بودن رهبر شد

سخنان مصباح يزدی درماه گذشته با ابراز شگفتی گسترده ای در محافل سياسی 
 غير رسمی که در سايت جرس منتشر   و مذهبی همراه بود و بنا به گزارش های

 .خطر انداخته است
 مهرانگيز کار

ما مقيمان خارج اصال باورش نمی کرديم و می انگاشتيم يک موج زود گذر 
است، موسوی بزودی از مقام رهبر و امام زمان که تبديل به يک نهاد سياسی 

پاسدار رژيم شده است عذرخواهی می کند و می پذيرد که همه اش زير سر 
بعد هم . آمريکا و اسرائيل بوده و مشتی اوباش و اراذل شهر را شلوغ کرده اند

موسوی و کروبی  .همين و ديگر هيچ. می رود دنبال قلم مو و بوم نقاشی اش
. گفتند و گفتند. ماندند و ماندند. پيش داوری های امثال من را از پايه فرو ريختند

و اينک با جمهوری اسالمی ديگری سر و کار داريم که البته سخت . از روبرو
عصبانی است و بد زبانی می کند، با اين وصف نمی تواند انکار کند که به خطا 

از . رفته و با تاکيد بر محمود احمدی نژاد ثبات خودش را به خطر انداخته است
محمود احمدی نژاد در عمل آن را پاره . قانون اساسی اش چيزی باقی نمانده

قوه . مجلس دارد زائده و تفاله ای می شود زير آرواره های اين دولت. کرده
. قضائيه بی رو در بايستی شده است زير مجموعه نيروهای نظامی و اقتصادی

ايران می رود به سمت و سوی خاصی که در آن از سه قوه در حدود همين قانون 
 .اساسی خبری نخواهد بود

در اين دوران پرخطر احترام به ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا 
رهنورد ديگر نقطه نظرهای من را که از راه دور به تماشا نشسته ام تحت 

آنها از هر ريشه و تبار سياسی که می آيند، دليرانی شده . الشعاع قرار داده است
اند که تا کسی شرايط سياسی پيرامونی شان را نزيسته باشد نمی تواند به سزا 

 .تحسين شان کند
تا اينجای کار، آنها نگذاشته اند که خون های ريخته شده و زندگی های بر باد 

تا يک سال پيش داوری هايم چنين . رفته و کرامت انسانی پايمال شده هدر برود
در باورم نمی گنجيد روزی و روزگاری در گوشه و کنار اين جهان پر . نبود

آشوب دنبال خطی و ربطی از اين سه تن بگردم و بيانيه های مير حسين موسوی 
 .را بر ديگر نظرات منتشره ترجيح بدهم

ايران جوالنگاه . ايران همچنان سرزمين شگفتی هاست و رويدادهای نامنتظر
مردمی است که حتی مذهبی ترين شان بازی های رندانه حافظ را باز توليد می 
کنند و از درون هر ايدئولوژی که حکومت بر آن بنا شده چنان بيرون می زنند 

نمی دانيم يک سال ديگر ايران را با کدام . که پيش بينی آن غير ممکن است
هر يک از ما . به راستی نمی دانيم. ويژگی غير قابل پيش بينی تعريف می کنيم

ولی همين که ايرانيان لحظه ای از تاريخ را . برای ايران رويائی در سر دارد
 ١٣۵٧مگر سال . برای اقدام انتخاب می کنند، به ناگاه همه چيز عوض می شود

نشد؟ بنابراين در فرهنگ سياسی ما يک نيروی محرکه تعريف نشده وجود دارد 
که هنوز کار می کند و همه ما با هر درجه از آگاهی و اراده و ايمان از آن 

 !گزيری نداريم
 

 گامی از انصار حزب اهللا برای تعيين جانشين رهبر؟
 مصباح يزدي هم امام شد

 نازنين کامدار
 
 

 روز آنالين
 همزمان با تمجيدهای روحانيون تندرو و چهره های 

 نظامی از آيت اهللا خامنه ای، يک سايت متعلق به انصار 
 اين روحانی حامی  حزب اهللا، در مقاله ای، مصباح يزدی، 

ناميد اما پس از انتشار اين خبر در سايت ها و " امام"محمود احمدی نژاد را 
روزنامه های مختلف، سايت انصار نيوز فيلتر و مطلب مورد اشاره از آن حذف 

 .شد
انصارنيوز که سخنان اين روحانی تندرو را انعکاس داده در تيتر مطلب خود از 

: استفاده کرده و در زير عکسی از وی نوشته بود" امام مصباح يزدی"عبارت 
براي استاد مصباح درحالي بكار رفته آه براي صاحبنظراني چون  »امام«لقب "

 !"گيران اين هم براي بهانه. رفته است فخر رازي و محمد غزالي نيز بكار مي
به گزارش روزنامه جمهوری اسالمی، انصار نيوز در بخش ديگري از مطلبش 

هرآسي با امامش . »يوم ندعو آل اناس بامامهم«: در قرآن آمده است: "نوشته
من :فرمايد پيامبر مي. هم خيلي مهم است »امام«شناخت . شود وارد محشر مي

اش  »امام زمان«مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه؛ هرآس بميرد و 
 ..."را نشناسد به مردن جاهليت از دنيا رفته است
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برخی جاها فاميلی شهرام را فرجی ذکر کرده اند و در برخی جاها نيز فرج زاده 

 تارانی، ممکن است بفرماييد فاميل درست شهرام چه بود؟ کارش چه بود؟
اسم شناسنامه ای شهرام، عباس است؛ پدرش اين اسم را برای او انتخاب کرده 

بود اما از همان ابتدا همه او را شهرام صدا ميکردند؛ از همان کودکی و شايد بر 
شهرام فرج زاده تارانی درست است و فرجی . وزن بهرام، که نام پدر شهرام بود

شرکت خصوصی داشت و در . بود 1/ 06/ 53سال داشت و متولد  35او . نيست
 . کار پخش مواد غذايی بود

  
پيشتر گفته می شد شهرام، رهگذر بود و در اعتراضات حضور نداشت اين در 

ممکن . حاليست که به گفته خانواده اش، او در همه اعراضات حضور داشت
 است در اين مورد توضيح دهيد؟

خانواده شهرام در ابتدا برای اينکه بتوانند پيکر شهرام را تحويل بگيرند ناچار 
شدند اعالم کنند رهگذر بوده و در اعتراضات شرکت نداشته، اما شهرام هميشه 

روز عاشورا . اعتراض داشت و از روز اول در همه اعتراضات شرکت داشت
روز . هم همچون بسياری از مردم برای شرکت در اعتراضات بيرون رفت

فردا می : "هيات می آيی؟ در جواب گفت) عاشورا(فردا   تاسوعا از او پرسيدم
و از کرج برای شرکت دراعتراضات و پيوستن به مردم ." روم هيات راهپيمايی

 . به تهران رفت
  

آيا شما و يا خود شهرام، انتظار چنين قضيه ای را داشتيد؟ يعنی با توجه به 
 کشتاری که صورت گرفته بود،احتمال ميداديد شهرام در اعتراضات کشته شود؟

بخصوص انتظار چنين وضعيت وحشتناکی را اصال . در اصل نه انتظار نداشتيم
او می . آمادگی داشت  نداشتيم اما بعد از شهادت تعدادی ديگر از بچه ها، شهرام

دانست که ممکن است در جريان اعتراضات همچون عزيزان ديگری که کشته 
مرگ را شايد هرگز   قرار گيرد اما اين نوع  شدند او نيز مورد اصابت گلوله

در عين حال گويا به شهرام الهام شده بود، چون آخرين اس ام . تصور نميکرد
روز مرگم هر که شيون کند از دور : اسی که از شهرام مانده اين است که نوشته

همه را مست و خراب از می، شرابی بدهيد ـ بر مزارم نگذاريد  -و برم دور کنيد
بيايد واعظ، پير ميخانه بخواند غزلی از حافظ ـ جای تلقين به باالی سرم دف 

بزنيد، شاعری رقص کند جمله شما دست بزنيد ـ روز مرگم درون سينه من چاک 
زنيد، اندرون قلب من يک قلم تاک زنيد ـ روی قبرم بنويسيد وفادار برفت، آن 

 .جگر سوخته خسته از اين دار برفت
  

 شما چگونه در جريان شهادت شهرام قرار گرفتيد؟
ما ميدانستيم که برای راهپيمايی رفته و از ظهر عاشورا هر چی زنگ ميزديم 

به شدت نگران بوديم و احتمال ميداديم بازداشت شده . موبايلش را جواب نميداد
باشد تا اينکه بعد از چند ساعت و نزديک عصر، يک نفر موبايل شهرام را 

است و موبايل شهرام در کالنتری و دست  107جواب داد و گفت که از کالنتری 
اسم و فاميل و مشخصات شخصی او . آنها است و مشخصات شهرام را پرسيدند

بعد شروع کرديم .به همراه خانواده اش به اين کالنتری که رفتيم منکر شدند. را
بيمارستان ها و هر جايی که فکر . هر کسی يک گوشه ای می رفت. به پی گيری

ميکرديم، چون واقعا احتمال ميداديم بازداشت شده باشد، اما از طريق اينترنت 
فيلم کشته شدن شهرام، که با اسم شهرام فرجی . فهميديم جزو کشته شده ها است

منتشر شد،شروع کردند به سئوال پيچ کردن و اذيت خانواده که اين فيلم چگونه 
يعنی به جای اينکه بگويند پيکر عزيزمان کجاست ما را تحت ... رفته اينترنت و

فشار قرار دادند که چگونه و توسط چه کسی اين فيلم روی اينترنت قرار گرفته، 
پدر و مادر . در حاليکه خود ما نيز از طريق اينترنت موضوع را فهميده بوديم
کسی جرات . شهرام که اصال خبر نداشتند،يعنی فکر ميکردند بازداشت شده

دنبال پيکر شهرام می گشتيم و پدر   روز 6ما . آنها بگويد  نميکرد موضوع را به
 .تلفن يا آزادی او بودند  شهرام نيز چشم به راه و مادر

  
 چگونه پيکر شهرام را تحويل دادند؟

روز سرگردانی، زنگ زده و گفته بودند تا يک ساعت ديگر خودتان را  6بعد از 
برسانيد وگرنه خودمان دفنش می کنيم؛ ما هم سراسيمه ناچار شديم موضوع را 

البته با توجه به بيماری شديد مادرش ناچار شديم . به پدر و مادر شهرام بگوييم
در تمام مراحل، دکتر و آمبوالنس . آمبوالنس اماده کنيم و دکتر نيز حضور داشت

يکبار نيز مادر شهرام از هوش رفت،جوری که فکر کرديم خدای ناکرده . بود
برادر شهرام را داخل بردند و . باالخره رفتيم تا پيکر را شناسايی کنيم. فوت کرده

حتی روی يکی از صندوق .تعداد زيادی جسد به او نشان دادند اما هيچ کدام نبود
 به . ها، اسم شهرام را نوشته بودند،اما وقتی باز کردند،معلوم شد شهرام نيست

شد، اين سخنان خشم آيت اهللا خامنه ای را به همراه داشت؛شايد به همين علت بود 
که خبرگزاری فارس، وابسته به نيروهای امنيتی، نظامی سلسله سخنرانی های 

مصباح يزدی در سال های اخير راکه طی آنها به تمجيد از آيت اهللا خامنه ای 
 .منتشر کرد" بازخوانی انديشه های مصباح"پرداخته بود با عنوان 

در همين حال، مصباح يزدی يک هفته پس از اين اظهارات، در يک سخنرانی 
جا نيافتادن "از " زالل واليت"ديگر، اما اين بار در مشهد در همايشی به نام 

 .سخن گفت" واليت فقيه در جامعه
ارگان موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمينی موسسه ای که مديريت آن بر عهده 

آيت اهللا محمدتقی : "مصباح يزدی است، در گزارشی از سخنرانی وی نوشت
واليت  »جانيافتادن«مصباح يزدی معتقدند که سکوالر بودن جامعه ايران علت 

 ".فقيه در اين کشور است
وی در اين سخنرانی که با واکنش تند آيت اهللا حائری شيرازی مواجه شد، گفته 

سال بخاطر مشکل فرهنگی ماست  ٣٠علت جا نيفتادن واليت فقيه بعد از : "بود
کنند واليت فقيه  چون فضای جامعه سکوالر است و سياستمداران ما فکر می

 ".خاطر انقالب به آخوندها دادند مزدی است که مردم به
تحرکات اخير اين روحانی تندرو که با انتقادات گسترده ای در محافل فقهی و 

سياسی داخل و خارج همراه بوده، منجر به بوجود آمدن بحثی در اين محافل به 
 .شده است" تالش نااهالن برای قبضه انقالب"نام 

در اين باره هاشمی رفسنجانی در گفت و گويی با پايگاه خبری مجمع تشخيص 
شاگردان و مريدان واقعی امام نگذارند انقالب اسالمی : "مصلحت نظام گفته است

از مسير اصلی و حقيقی خود خارج شده و به قول خودش به دست نامحرمان و 
 ".نااهالن بيفتد آه در اين صورت جبران آن بسيار سخت و ناممكن خواهد بود

 
 :خانواده فرج زاده در گفتگو با روز

 مارا با شهرام له كردند
 فرشته قاضی

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 روزآنالين

فيلم جان باختن شهرام فرج زاده، يکی از دردناک ترين صحنه هايی بود که در  
انسانی زير چرخ های ماشين . جريان سرکوب اعتراضات مردمی شاهد بوديم

همه جهان اين صحنه را به نظاره نشستند،اما واکنش . نيروی انتظامی له شد
از عزيزتان سخن : حکومت به اين مرگ، تنها محدوديت و ممنوعيت است

وضعيتی که در گفت و گو با يکی از نزديکان اين ! همين. نگوييد
انگار به شهرام الهام شده بود، چون : "او می گويد.خانواده،بازخوانی کرده ايم

روی قبرم بنويسيد وفادار برفت، : آخرين اس ام اسی که از شهرام مانده اين است
مارا با شهرام له : "و می افزايد."آن جگر سوخته خسته از اين دار برفت

 ."کردند،تنها چيزی که آرام مان می کند اين است که در راه مردم و ميهنش رفت
شهرام فرج زاده، روز عاشورا توسط ماشين نيروی انتظامی زير گرفته شد و 

به . ساله به سرعت بر روی اينترنت قرار گرفت 35فيلم کشته شدن اين جوان 
گفته شاهدان عينی و براساس فيلم منتشره،يک خودروی نيروی انتظامی شهرام 

را زير گرفت و خودروی ديگری که آن نيز متعلق به نيروی انتظامی بود از 
 .روی شهرام رد شد

يکی از شاهدان اين صحنه که همان روز، خبر شهادت شهرام را به برخی رسانه 
او اکنون در .ها گزارش کرده بود بازداشت و بعداز دو ماه با قرار وثيقه آزاد شد

 .نوبت دادگاه است
خانواده و نزديکان شهرام فرج زاده تاکنون برای اطالع رسانی درباره عزيز از 

اکنون يکی از نزديکان وی در حالی . دست رفته شان به شدت تحت فشار بوده اند
لب به سخن گشوده که به دليل موقعيت خاص خانواده و فشارها و تهديدات 

 .فراوان، ترجيح داده نامش اعالم نشود
 .اين مصاحبه در پی می آيد
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اما هنوز نمی فهمد يعنی در ". بابام حواسش نبود ماشين زد بهش"بيند می گويد 
 .گاهی نيز می گويد بابا مسافرت رفته است. سنی نيست که درک کند قضايا را

  
ميدانم که مادر شهرام بازنشسته سپاه است و همين امر باعث شده فشارهای 

ممکن است توضيح دهيد در اصل شغل . مضاعفی بر خانواده شما وارد کنند
 مادر شهرام چی بود؟

مادر شهرام در زمان جنگ، جزو زنانی بود که به جبهه رفت تا از وطن و 
او سالها در مناطق جنگی بود و در پشت جبهه نيز فعاليت . مردمش دفاع کند

از همان موقع او را ... داشت برای رساندن مواد غذايی و لباس به رزمندگان و
او به وطنش خدمت کرد . عضو سپاه اعالم کردند و ربطی به قضايای االن ندارد

 .و از جان خود بارها گذشت و سالهاست که بازنشسته شده
 

 بحران زنجيره يي و حلقه هاي مفقوده 
 اردشير زارعی قتواتی 

 
 اخبار روز 

بحران افغانستان به لحاظ عوامل داخلی و خارجی حاکم بر موضوع و تاثير  
ارتباطات ارگانيکی اين دو حوزه بر يکديگر می تواند در نوع خود منحصر به 

از آنجا که اين بحران به جهت زمانی نيز در مسير تعميق و . فرد تلقی شود
پيچيدگی های علت و معلولی حرکت می کند گستره ی آن توان برون رفت از بن 

عدم کارآيی ساخت ملی در . بست کنونی را هم بيش از پيش مشکل تر کرده است
مواجهه با عوامل مختل کننده و ناهمسازی اين نظم آنارشيک درونی با استراتژی 

های اعمال شده از سوی نيروهای خارجی حاضر در اين کشور در مقاطع 
مختلف، در کنار تاثير حاشيه يی بحران های منطقه يی بر افغانستان، يک 

وضعيت پارادوکسيکالی را موجب شده است که چشم انداز يک راه حل اساسی 
هر چند که بحران افغانستان را می توان . را در پرده يی از ابهام قرار می دهد

چند وجهی به حساب آورد ولی آنچه که بيش از همه در اين ميان نقش مخرب 
اجتماعی  –خود را ايفا می کند بدون شک موقعيت درونی و گسست های سياسی 

در بطن يک جامعه ی چند قوميتی است که هيچ سنخيتی با يک نظام ملت پايه 
در چنين وضعيتی سخن گفتن از منافع ملی، مصلحت ملی، ساخت ملی و . ندارد

نظم ملی چندان زمينه عينی در واقعيت های موجود نداشته و تفکيک يا تجميع 
عوامل تشکيل دهنده ی بحران با توجه به تناقض های حاکم بر پديده موصوف 

به همين دليل بی ثباتی کنونی در . خود می تواند تشديد کننده ی بحران تلقی شود
اين کشور معلول يک سری از علت هايی به حساب می آيد که هر کدام در مسير 

تعيينی و تکوينی خود می توانند موجب و موجد ظهور عوامل مخرب جديدی 
                 .باشند

تنش ميان قوم هزاره و کوچی ها در مناطق بهسود و دايمرداد که در طی ماه 
های اخير موجب بروز خشونت بر سر مناطق چراگاهی و اعتراضات گسترده 
ی نمايندگان قوم هزاره گرديد، به جهت عدم حل اين مناقشه، جامعه ی بی ثبات 

اختالفات بين کوچی های . افغانستان را با مشکالت تازه يی روبه رو کرده است
پشتون تبار و قوم هزاره سابقه تاريخی داشته و معموال اين عشاير دام دار در 
فصل بهار و تابستان به سمت مناطق مرکزی افغانستان که محل استقرار قوم 

کوچی ها به واسطه ی نوع زندگی عشيره . هزاره می باشد، سرازير می شوند
يی خود که همواره برای رسيدن به چراگاه های مطلوب خويش در حال حرکت و 
عبور يا ورود به حريم قوميت های ديگر افغان های ساکن در چنين مناطقی بوده 

اند، يک عامل اساسی برای بر هم زدن نظم و ثبات حداقلی موجود در بافت 
اين کوچ و جابجايی های عشايری در شرايط . قبايلی افغانستان به شمار می روند

ثبات يک جامعه چند قوميتی شايد چندان تنش و مشکل الينحلی را موجب نشود 
ولی در وضعيت ناآرام کنونی اين کشور يک عامل بحرانزا و مختل کننده خواهد 

از آنجا که جنبش های بنيادگرا و طالبانی فعال در افغانستان معموال از بين . بود
اليه های منفعل و سيال جامعه بيشترين يارگيری را انجام می دهند، کوچی های 

پشتون تبار به لحاظ سيستم عشيره يی خود و تنش مداوم با ديگر قوميت های 
. متمرکز و ساکن، بهترين طعمه و بستر نفوذ را برای چنين جنبشی فراهم می کند
به استناد همين شرايط و خصوصيات، اين ادعای هزاره ها که معتقدند کوچی ها 

تحت تاثير و نفوذ طالبان به مرزهای قومی آنان تجاوز می کنند، می تواند تا 
از طرف ديگر تماميت خواهی قومی پشتون ها در . حدودی قابل درک باشد

چينش های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، امنيتی و جغرافيايی افغانستان کنونی که 
با بنيادگرايی طالبان و تمايالت ناسيوناليستی حلقه ی پشتون های حول دولت 

رئيس جمهوری اين کشور پيوند خورده است، معضل تنش بين " حامد کرزای"
 در گذشته نيز کوچی ها . کوچی ها و هزاره ها را وارد چرخه ی ملی کرده است

خود اميد می داديم که شايد شهرام زنده مانده باشد اما يکباره گفتند يک جسد در 
بعد برای اينکه او را . باال است و او را نيز ببينيد که ديديم خود شهرام است

 .تحويل بگيريم گفتيم اصال معترض نبود و فقط رهگذر عادی بود
  

 پيکر شهرام را ديديد؟ چه وضعيتی داشت؟
پهلوی راستش به شدت فرو رفتگی داشت . صورتش کامال کبود و خون مرده بود

اما برای ما عجيب اين بود که از گردن تا ناف . و کامال منحنی مانند شده بود
 .شهرام را باز کرده و سپس دوخته بودند يعنی تا پايين نافش دوخته شده بود

  
 شرايطی صورت گرفت؟  مراسم تدفين و تشييع در چه

همه کار تدفين و تشييع را خودشان انجام دادند و ما فقط نظاره گر بوديم؛ يعنی 
جنازه را   حتی اجازه ندادند وارد غسالخانه شويم و. اجازه هيچ کاری راندادند

شهرام را همراه با امير ارشد تاجمير آوردند بهشت زهرا و در لحظه آخر . ببينيم
امير را آنجا در حالی دفن کردند که تنها . و رفتيم 302به ما گفتند که بياييد قطعه 

بعد . خواهر او اجازه داده بودند حضور داشته باشند  به پدر، مادر، برادر و
و چون تعدادی از فاميل هم حضور داشتند، شروع  304شهرام را بردند قطعه 

تک تک، از همه .و کسانی که حضور داشتند  کردند به فيلمبرداری کردن از ما
و عکس گرفتند؛ از پالک های ماشين ها نيز فيلم و عکس گرفتند و شهرام   فيلم

نگذاشتند   حتی اجازه ندادند ما خود اينکار را بکنيم و. را خودشان در قبر گذاشتند
يک خانمی با موبايل عکس . برای آخرين بار او را لمس کنيم و خاکش کردند

. گرفت که او را به اتفاق همسرش بازداشت کردند و بعد به ما گفتند که برويم
برای مراسم ختم نيز، مادر مسجد مراسم گرفتيم اما در مسجد نيز دوربين گذاشتند 

 ...و يکباره ديديم که تمام مسجد را با نيروهای خودشان پر کرده اند و
  

اين . خانواده شهرام شکايت کرده و خواهان معرفی قاتل و قاتالن او شده اند
 چه پاسخی داده اند؟. شکايت در چه مرحله ای است

با اينکه فيلم کشته شدن شهرام هست . شکايت کرده اند اما آنها را بازی ميدهند
همه آن را ديده اند اما دادگاه می گويد ماشين شخصی شهرام را زير گرفته   و

از آن طرف در تلويزيون . هر دفعه هم يک مدل ماشين را می گويند. است
ميگويند ماشين نيروی انتظامی دزدی بوده و شهرام را زير گرفته؛ از اين طرف 

يعنی به خانواده اصال نمی گويند که ماشين . می گويند ماشين شخصی بوده است
لباس فرم   نيروی انتظامی بوده در حاليکه شاهدان عينی ديده اند که راننده ماشين

نيروی انتظامی را بر تن داشته است و ماشين اول به شهرام می زند و ماشين 
 .دوم از روی او رد می شود

  
ميدانم که مادر شهرام، فيلم کشته شدن او را نديده است اما شما و اعضای 

ممکن است در مورد اين فيلم و خانواده . خانواده شهرام اين فيلم را ديده ايد
 بگوييد؟

. اين فيلم را ببيند؛ او تحمل نخواهد کرد  به مادر شهرام تا به حال اجازه نداده ايم
صورت داغون و خونين اش و مظلوميت شهرام و آن همه . اما همه ديده ايم

بارها و بارها فيلم را می بينيم و می . سبعيت از سوی آنها، روانی مان کرده است
خود من اول که ديدم فقط عين ديوانه ها جيغ ميزدم، داد ميزدم، قبل از ... شکنيم و

ديدن آن فکر ميکردم شهرام بازداشت است؛ فکر ميکردم کجاست کتک ميخورد؟ 
درد می . تا اينکه در اينترنت اين را ديديم و هنوز شوکه هستيم... گرسنه است؟ و

شما فرض کنيد با ديدن اين فيلم . کشيم روحمان را زخم زده اند، آتشمان زده اند
اما باز می بينيم؛ . خيلی ها مريض شدند و حالشان بد شد، ديگر وای به حال ما

آخرين لحظات زنده بودن عزيزمان را باز نگاه می کنيم و همراه با او له می 
اما تنها چيزی که آرام مان ميکند، راهی است که شهرام به خاطر آن ... شويم و
آن صحنه خيلی دلخراش است و ما تا آخر عمر زندگی نرمال نخواهيم . جان داد

داشت اما چقدر قشنگ است که شهرام برای وطنش و مردمش رفت؛ تنها اين 
 .موضوع است که ما را آرام می کند

  
 آيا او از اين قضيه خبر دارد؟. ساله دارد 5شهرام دختری 

حال همسرش خيلی بد است و . همسر و دختر شهرام در وضعيت مناسبی نيستند
اين فيلم او را از پا . گاهی از خودکشی حرف ميزند؛ او هنوز نمی تواند باور کند

کسی را به اتاق پدرش راه . دخترش آوا هم خيلی بی قراری می کند. انداخته است
االن : سرخاک پدرش می نشيند و خاک ها را کنار ميزند و می گويد. نمی دهد

بابای من دستش زير اين خاک است؛ همه خاک ها را کنار بزنم می توانم دستش 
را بگيرم؟ هنوز به ما اجازه نداده اند سنگ قبر بگذاريم و تا چند وقت پيش خاک 

 آوا ماشين که می . بود و اکنون همان سنگی است که بهشت زهرا گذاشته است
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اثر کارل مارکس توسط چه کسانی به  »سرمايه«آقای حکيمی، تاکنون کتاب * 

) به قلم حسن مرتضوی(هايی ترجمه جديد  فارسی ترجمه شده است و چه ويژگی
 کند؟ های ديگر متمايز می را از ترجمه يا ترجمه

 
ترجمه ايرج  »کاپيتال«يا  »سرمايه«تنها ترجمه فارسی از کتاب  ١٣٨۶تا سال 

انتشارات آگاه اين کتاب را با ترجمه حسن  ١٣٨۶در زمستان . اسکندری بود
در خارج کشور نيز ترجمه فارسی ديگری از جلد اول . مرتضوی منتشر کرد

وجه . ام ترجمه آقای مرتضوی را ديده. ام منتشر شده که من آن را نديده »سرمايه«
تمايز اين ترجمه صرف نظر از روانی زبان آن نسبت به ترجمه آقای اسکندری 

اين است که با آنکه منبع اصلی آن نيز به هر حال همان منبع اصلی ترجمه 
است اما با ) لمانی توسط انگلس ويراست چهارم جلد اول به زبان آ(اسکندری 

متون فرانسوی و انگليسی ديگر و نيز با ترجمه اسکندری مقابله شده و حاصل 
کار افزودن تغييرات و مطالب جديدی است که مارکس به ويرايش فرانسوی 

افزوده اما متاسفانه انگلس آنها را در ويراست چهارم به زبان  ١٨٧٢ -١٨٧۵
اين اقدام مهمی است که من . نياورده است) »نهايی«مشهور به ويرايش (آلمانی 

در اينجا بايد به خاطر آن از آقای حسن مرتضوی و همچنين همکار گرامی ايشان 
 . در اين ترجمه، آقای کاوه بويری، تشکر کنم

 
اهميت اين تغييرات و مطالب جديد در چيست و چرا انگلس آنها را در ويرايش * 
 نياورده است؟ »سرمايه«کتاب  »نهايی«

 
برای توضيح اهميت اين مساله ابتدا بايد اين نکته را توضيح دهم که به طور کلی 

ويراست اول همان . شش ويراست مختلف وجود دارد »سرمايه«از جلد اول 
به زبان آلمانی است که در زمان حيات  ١٨۶٧چاپ نخست اين کتاب در سال 

ويراست دوم باز هم به زبان آلمانی . مارکس و زير نظر خود او منتشر شده است
از جمله . باز هم زير نظر خود مارکس منتشر شده است ١٨٧٢است و در سال 

های مهم اين ويراست با ويراست اول آن است که مارکس در آن فصل  تفاوت
ويراست سوم، . پرستی کاال اختصاص داده است يی را به مبحث بتواره جداگانه

ترجمه فرانسوی کتاب توسط ژوزف روا است که چون زير نظر خود مارکس 
انجام گرفته و او مطالب جديد و تغييرات زيادی را به کتاب افزوده است که در 

های قبلی وجود ندارد، ترجمه صرف متون قبلی نيست بلکه ويراستی  ويراست
جديد است که مارکس خود برای آن ارزش علمی مستقلی قائل بود و حتی به 

های قبلی  توانستند ويراست خوانندگانی که با زبان آلمانی آشنايی کافی داشتند و می
اين سه ويراست، همان . کرده بود که آن را بخوانند را به راحتی بخوانند توصيه

پس . گونه که گفتم، در زمان حيات مارکس و زير نظر خود او انجام گرفته است
های جديد جلد اول و نيز چاپ  ، انگلس وظيفه ويرايش١٨٨٣از مرگ مارکس در 
مساله مهمی که در کار انگلس . را برعهده گرفت »سرمايه«جلدهای دوم و سوم 

وجود دارد اين است که با وجود تاکيدی که مارکس بر ويراست سوم يعنی متن 
يی به انگلس  کند و با آنکه او در نامه شده ترجمه فرانسوی ژوزف روا می ويرايش

بسيار بهتر از متن «های کتاب  نوشته بود که در متن فرانسه بسياری از بخش
های نخستين به زبان  ، باز هم انگلس همان ويراست»اند آلمانی از کار درآمده

ويژگی اصلی و مهم سه ويراست ديگر . دهد آلمانی را مبنای کار خود قرار می
ويراست چهارم که . که توسط انگلس انجام گرفته همين است »سرمايه«جلد اول 

 و به زبان آلمانی منتشر شده و ويراست سوم به زبان آلمانی به شمار  ١٨٨٣در 

همواره به عنوان يک ابزار فشار و عامل نفوذ حاکمان پشتون افغانستان در تقابل 
با ديگر اقوام و سيطره بر ايالت های غيرپشتون مرکز و شمال به کار گرفته شده 

اعتراضات . اند که در شرايط کنونی اين تنش ابعاد وسيع تری به خود گرفته است
داخلی و خارجی نمايندگان پارلمانی وابسته به قوم هزاره در هفته های اخير و هم 
چنين تظاهرات يا بيانيه های اعتراضی جوامع مدنی غير پشتون که دامنه آن حتی 

به لندن نيز رسيده است، دقيقا بر اساس همين برداشت و البی گری اقليت های 
. بنيادگرايانه ی پشتون ها انجام می گيرد –قومی در تقابل با جنبش ناسيوناليستی 

هم اکنون معضل بروز تنش در بهسود و دايمرداد موجب شده است تا اعتراضات 
گسترده يی در واليات وردک، کابل، دايکندی و باميان به حمايت از هزاره جات 

اين مناطق انجام گرفته و دولت متهم به بی توجهی و ناديده گرفتن حقوق قومی 
. ساکنين مناطقی که کوچی ها به عنوان علفچرهای خود محسوب می کنند، شود

فعاليت و تحرکات حامد کرزای برای نزديکی هر چه بيشتر به جنبش طالبان به 
بهانه آشتی ملی در طی ماه های اخير، از قبل زنگ های خطر را برای ديگر 

قوميت ها و تفکرات ضدطالبانی به صدا در آورده بود که تنش قومی بين کوچی 
 –ها و هزاره ها می بايست يکی از پيامدهای اين رقابت در عرصه سياسی 

اين در حالی است که موقعيت بی ثبات کننده ی . اجتماعی افغانستان تلقی شود
جابجايی کوچی ها در جامعه امروز افغانستان توسط تدوين کنندگان قانون اساسی 

جديد اين کشور مدنظر قرار گرفته است و طبق ماده چهاردهم همين قانون 
اساسی دولت مکلف شده است تا زمينه ی اسکان دائم کوچی ها را در منطقه يی 

موقعيت سيال کوچی ها حتی برای نيروهای ائتالف به . مناسب فراهم آورد
رهبری آمريکا نيز همواره مشکل ساز بوده است چرا که به لحاظ امنيتی در يک 

جامعه ی بی ثبات، جابجايی های جمعيتی در قاعده ی جماعت مسلح که سنت 
کوچ های عشايری می باشد، می تواند مرزبندی بين آنان و کاروان های مسلح 

تنش بين کوچی ها و هزاره ها در گذشته يک برش تفرقه . طالبان را مخدوش کند
انگيز در اليه های زيرين اجتماعی بوده است که معموال با سيستم سنتی 

کدخدامنشی رفع می شد ولی هم اينک اين تنش با توجه به پيوند و تاثير عوامل 
حاشيه يی تبديل به يک بحران قومی در اليه های باالی جامعه چند قومی 

چنانچه نمايندگان متحصن قوم هزاره تهديد کرده اند که اگر . افغانستان شده است
دولت به خواست و حقوق آنان توجه الزم را مبذول نکند آنان نيز در همايش 

که قرار است در آينده ی نزديک ) لوی جرگه(بزرگ قومی برای آشتی ملی 
بحران ايجاد شده کنونی بيش از آنچه به . برگزار شود، شرکت نخواهند کرد

اختالف و بروز ناامنی در چند روستا و منطقه خالصه شود نشانه های يک 
گسست ملی را در بطن خود دارد و به همين دليل نيز سازمان ملل متحد و 
بازيگران بزرگ خارجی در ميدان جنگ افغانستان از دولت حامد کرزای 

بحران . خواسته اند که به جد نسبت به اين موضوع توجه الزم را داشته باشد
کنونی به تنهايی شايد چندان مهم و تعيين کننده تلقی نشود اما زمانی که اين تنش 

قومی با ديگر عوامل بحران در افغانستان پيوند می خورد حاصل جمع آن 
صورت حسابی را در مقابل دولت مرکزی و جامعه جهانی قرار می دهد که 

تحليل و بررسی انتزاعی هر عامل . برای سبد هزينه ها بسيار سنگين خواهد بود
بحران به طور منفک و مجزا در شرايط کنونی افغانستان يک گمراهی محض 

می باشد چرا که هر کدام از اين عوامل حلقه های يک زنجير خواهند بود که 
" بود"در موقعيت عينی که به منزله ی " نبود"فقدان شکلی آن نه در راستای 

حلقه ی مفقوده برای حل بحران و برون رفت از بن بست کنونی به حساب خواهد 
          .آمد
 

 درباره ي كتاب سرمايه 
 گقتگو با محسن حکيمی 
 يوسف فرهادی بابادی 

 
 : اخبار روز

محصول همان شرايط اجتماعی است که مفاهيمی چون کار،  »سرمايه«کتاب • 
کاال، ارزش، ارزش استفاده، ارزش مبادله، پول، نيروی کار، مزد و نظاير آنها 

توان به انقالب صنعتی  ترين اين شرايط می از جمله مهم. را به وجود آورده بود
در انگلستان اشاره کرد که با رشد نيروهای مولده و اختراعات و اکتشافات 

 ...داری را پديد آورد  صنعتی زمينه پيدايش مفاهيم اقتصاد سرمايه
 

آن روزنامه . منتشر کند »اعتماد«اين گفت و گو را ابتدا قرار بود روزنامه 
. سپردند »بهار«توقيف شد و گردانندگانش مصاحبه را برای چاپ به روزنامه 

از اين رو، به انتشار آن در اينترنت اکتفا . نيز به تيغ توقيف دچار آمد »بهار«
     .شد
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دولت شوروی و اقمارش نيز به مدت بيش از هفت دهه از اين اقدام نادرست 
اهميت اين امر به ويژه وقتی . انگلس پيروی کردند و آن را مورد تاييد قرار دادند

های  پردازان شوروی به ويژه در زمينه شود که به ياد آوريم نظريه بيشتر می
فلسفی و اقتصادی بيش از آنکه بر مارکس تکيه کنند بر انگلس و کسان ديگری 

های فلسفی  به طور مشخص لنين در طرح ديدگاه. اند چون کائوتسکی استناد کرده
مثًال لنين در . کند تا آثار مارکس تکيه می) و پلخانف(خود بيشتر بر آثار انگلس 

انگلس بايد کتاب روی ميز هر کارگر  »آنتی دورينگ«گويد کتاب  جايی می
منبع اصلی  »ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم«عالوه بر اين در کتاب . آگاهی باشد

مورد استناد لنين در نقد جريانی در حزب بلشويک که بر فيلسوفانی چون ماخ و 
 »پراکسيس«کردند نه آثار مارکس و به طور مشخص نظريه  آوناريوس تکيه می

که در مقابل هرگونه ايده آليسم و ماترياليسم ( »برداشت ماترياليستی از تاريخ«يا 
ماترياليسم «انگلس و نظريه  »آنتی دورينگ«بلکه کتاب ) فلسفی مطرح شد

برداشت «است، نظريه ای که اگر منظور از آن چيزی غير از  »ديالکتيکی
باشد هيچ ربطی به مارکس ندارد و انگلس و به ويژه  »ماترياليستی از تاريخ

 .اند بندی کرده پلخانف آن را مطرح و فرمول
 
توان گفت تاکنون مارکس را بيشتر از دريچه نگاه انگلس  آيا به اين ترتيب می* 

 اند تا از طريق آثار خود مارکس؟ شناخته
 

که احزاب  –شناخته شده  »مارکسيسم«واقعيت اين است که آنچه به عنوان 
پردازانی چون کائوتسکی و پلخانف و  دموکرات آلمان و روسيه و نظريه سوسيال

بيشتر از نظرات فلسفی انگلس  –اند  لنين نقش اصلی را در پيدايش آن داشته
بگذريم از اينکه خود مارکس با واژه . است تا از مارکس  سرچشمه گرفته

يی  ميانه  کند، که يک نظام فلسفی و اقتصادی و سياسی را تداعی می »مارکسيسم«
يی بوده  برخورد اين احزاب و رهبران آنها با مارکس و انگلس به گونه. نداشت

در آثار رهبران اين احزاب . اند در دو بدن است که گويا اينها يک جان بوده
کند اما هنگام  توان مثال آورد که نويسنده دارد از مارکس دفاع می مواردی را می

اين نکته را به !! کند قول می مستند کردن اين دفاع به جای مارکس از انگلس نقل
کاسه کردن  گونه يک در توجيه اين. توان ديد ويژه در کتاب فلسفی نامبرده لنين می
انگلس را  »آنتی دورينگ«شود که مارکس  مارکس و انگلس از جمله گفته می

حتی اگر چنين بوده باشد، صرف آنکه مارکس . پيش از چاپ خوانده بوده است
اين کتاب را پيش از چاپ خوانده است دليل بر تاييد مضامين آن از سوی او 

کنندگان نظرات مارکس و انگلس بايد نشان دهند مطالب کتاب  کاسه يک. نيست
البته بايد گفت يک علت مطرح شدن . انگلس مورد تاييد مارکس بوده است

اين بوده که اثر  »فلسفه مارکسيسم«به عنوان  »آنتی دورينگ«نظرات انگلس در 
ايدئولوژی «که مارکس ديدگاهش را در مورد فلسفه بيان کرده يعنی   اصلی
قرن بيستم منتشر نشد و به همين دليل در دسترس پلخانف و  ٣٠تا دهه  »آلمانی

انگلس به عنوان  »آنتی دورينگ«بر زمينه اين خأل بود که . لنين قرار نداشت
تزهای «اما اوًال اثر مهم مارکس يعنی . مطرح شد »مارکسيسم«متن فلسفی 

است، در  »ايدئولوژی آلمانی«درآمد کتاب  ، که در واقع پيش»مربوط به فوئرباخ
دموکرات آلمان و روسيه قرار داشت و اين اثر  دسترس رهبران احزاب سوسيال

اگرچه توضيحی و تشريحی نيست و مارکس در آن ديدگاه خود را در مورد فلسفه 
فوئرباخ به طور خاص و فلسفه به طور کلی به صورت تزهای بسيار فشرده بيان 

های انگلس در  کند، اما تفاوت آن حتی در قالب تزهای فشرده نيز با ديدگاه می
، ماترياليسم فلسفی »ماترياليسم ديالکتيکی«که تحت عنوان  - »آنتی دورينگ«

کامًال فاحش است و اگر  -مورد نقد مارکس را از در ديگر وارد می کند 
به  »آنتی دورينگ«توانستند به جای  خواستند، می پردازان اين احزاب می نظريه

های  تا سال »ايدئولوژی آلمانی«ثانيًا بايد پرسيد اساسًا چرا انتشار . آن استناد کنند
به تاخير افتاده است و مسوول آن چه کسی يا کسانی و کدام حزب يا  ٣٠دهه 

گويد پس از اينکه پی برده است امکان  احزاب بوده اند؟ مارکس در جايی می
وجود ندارد آن را به انتقاد جونده ) »ايدئولوژی آلمانی«يعنی(انتشار اين اثر 

اش که روشن شدن ديدگاهش در مورد  ها سپرده است، زيرا هدف اصلی موش
پرسش اين است که احزاب . های جوان بوده است برآورده شده بود هگلی

ها نجات  دموکرات آلمان و بلشويک روسيه چرا اين اثر را از دست موش سوسيال
های انگلس به جای  دهند اين احزاب عمدی در طرح ديدگاه ندادند؟ اينها نشان می
 .اند نظرات مارکس داشته

 
 دانيد؟ پس شما سوسياليسم روسی را چيزی متفاوت از سوسياليسم مارکس می* 
 

چه رسد به استالين و خروشچف  –سوسياليسم روسی حتی در قالب نظرات لنين 
 سوسياليسم مارکس عبارت . با سوسياليسم مارکس کامًال متفاوت است –و امثالهم 

. با تغييرات اندکی است ١٨٧٢آيد در واقع تجديد چاپ همان ويراست  می
و باز هم بر اساس همان  ١٨٨٧ويراست پنجم به زبان انگليسی است و در 

های قبل از ويراست سوم فرانسوی انجام گرفته است و سرانجام  ويراست
رسيم به ويراست ششم يا ويراست چهارم به زبان آلمانی که انگلس آن را  می

های آلمانی پيش  باز هم بر اساس ويراست ١٨٩٠نامد و در  می »نهايی«ويراست 
اين همان ويراستی است که مبنای هر . از ويراست سوم فرانسوی انجام شده است

دو ترجمه فارسی اسکندری و مرتضوی قرار گرفته است، با اين تفاوت مهم که 
های مارکس در ويراست سوم فرانسوی وجود ندارد،  در ترجمه اسکندری افزوده

. ها در حاشيه صفحات آمده است حال آنکه در ترجمه مرتضوی اين افزوده
ها به  تنها منبع اصلی ترجمه اسکندری بلکه منبع اکثر ترجمه کنم نه يادآوری می

و  »سرمايه«های ديگر و به طور کلی منبع اصلی شناخت جلد اول  زبان
 ١٩٩١در . همين ويراست بوده است ١٩٩١های مارکس در آن تا سال  ديدگاه

نسخه جديدی از مجموعه آثار مارکس و انگلس منتشر شد که تمام شش ويراست 
های  گرفت و به اين سان افق جديدی را در مورد برخی ديدگاه فوق را دربر می

شناسان  داری طبقه کارگر و مارکس مارکس به روی فعاالن جنبش ضدسرمايه
اين نسخه از مجموعه آثار مارکس و انگلس اين امکان را برای خوانندگان . گشود

يعنی پنج  ١٨٧۵تا  ١٨٧٢های  اين آثار فراهم کرد که ببينند مارکس در طول سال
چه تغييرات و مطالب  »سرمايه«تا هشت سال پس از نخستين ويرايش جلد اول 

هايی از اين تغييرات و مطالب جديد را  نمونه. جديدی را به اثر خود افزوده است
که آقای مرتضوی آن را ترجمه کرده و در ابتدای  -يی کوين اندرسون در مقاله
يکی از اين تغييرات به رابطه انسان با . بيان کرده است -ترجمه خود آورده است
در متن ويراست انگليسی، متکی بر ويراست چهارم . طبيعت مربوط می شود
در حالی که انسان از طريق اين حرکت بر طبيعت «: آلمانی، چنين آمده است

دهد همزمان طبيعت خويش را نيز تغيير  گذارد و آن را تغيير می خارجی اثر می
بخشد و  هايی را که در اين طبيعت نهفته است تکامل می وی توانمندی. دهد می

در ويراست فرانسوی  ».کند بازی اين نيروها را تابع قدرت مطلق خويش می
انسان در همان «: اين مطلب به صورت زير تغيير يافته است ١٨٧٢ -١٨٧۵

گذارد و آن را جرح و  زمان که از طريق اين حرکت بر طبيعت خارجی اثر می
های نهفته  کند و توانمندی کند، طبيعت خويش را نيز جرح و تعديل می تعديل می

اين تغيير ظريف نشان می دهد که مارکس در  ».بخشد در آن را نيز تکامل می
نظريه يی که به درستی مورد (ويراست فرانسه به جای سلطه انسان بر طبيعت 
بر کنش متقابل انسان و طبيعت ) انتقاد طرفداران محيط زيست قرار گرفته است

) دترمينيسم(تغيير ديگر به ديدگاه مارکس درباره جبرگرايی . تاکيد می کند
در ويراست انگليسی که به ويراست چهارم آلمانی متکی است، . مربوط می شود
تر است به کشورهايی  يافته کشوری که از لحاظ صنعتی توسعه«: چنين آمده است
طرح مطلب به  ».دهد شان را نشان می اند، فقط تصوير آينده يافته که کمتر توسعه

اين صورت می تواند به اين معنی باشد که به نظر مارکس همه جوامع انسانی 
ناگزير بايد فقط يک مسير تکامل را طی کنند و آن مسير تکامل انگلستان 

داری سده نوزدهم است، که در آن زمان توسعه يافته ترين کشور سرمايه  سرمايه
کشور «: در ويراست فرانسه، اين نکته به صورت زير بيان شده است. داری بود
تر از لحاظ صنعتی به کشورهايی که در مسير صنعتی از پی آن  يافته توسعه
در اينجا مفهوم کشوری که مسير  ».دهد شان را نشان می آيند، فقط تصوير آينده می

کند، به کشورهايی محدود شده است که به سوی  کشور ديگری را دنبال می
جوامع غيرصنعتی زمان مارکس مانند روسيه و هند . صنعتی شدن پيش می روند
اند و راه مسيرهای بديل برای آنها بازگذاشته شده  در مقوله ديگری جای گرفته

دهد که مارکس در طول چند  موارد ذکرشده توسط کوين اندرسون نشان می. است
ديدگاه خود را درباره موضوعات  »سرمايه«سال پس از چاپ نخست جلد اول 

مهمی چون رابطه انسان با طبيعت و برخورد جبرگرايانه با تحول صنعتی 
اهميت تغييرات و مطالب جديد . کم تدقيق کرده است کشورها تغيير داده يا دست

آمده در همين تغيير يا تدقيقی ) ترجمه فرانسوی ژوزف روا(که در ويراست سوم 
در اين مورد که چرا . های خود به وجود آورده است است که مارکس در ديدگاه

رغم تاکيد مارکس بر صحت و اهميت اين تغييرات و مطالب جديد، انگلس آنها  به
لحاظ نکرده است، جز اينکه البد اين تغييرات و مطالب  »نهايی«را در ويرايش 

گمان، حق  توان آورد؟ بی جديد موافق ميل او نبوده است چه دليل ديگری می
اما با همين تاکيد و . انگلس بوده که با اين تغييرات و مطالب جديد موافق نباشد

اثری  »نهايی«قطعيت بايد گفت به هيچ وجه حق او نبوده که آنها را در ويرايش 
که مولفش کس ديگری بوده و آن مولف خود بر صحت اين تغييرات و مطالب 

نکته اين است که اوًال . نکته مهم همين است. جديد تاکيد کرده است، نياورد
جلد اول  »نهايی«انگلس به ناحق اين تغييرات و مطالب جديد را از ويرايش 

سان مانع دسترسی خوانندگان آثار مارکس به آنها  حذف کرده و بدين »سرمايه«
 يعنی  »اردوگاه سوسياليسم واقعًا موجود«شده است و، ثانيًا، تمام به اصطالح 
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داری خريد و فروش نيروی کار است، نه توليد برای  ويژگی توليد کااليی سرمايه
دهد درک و تعريف لنين از  و همين است که نشان می. فروش و بازار و رقابت

و . »سرمايه«داری چيزی است غير از درک و تعريف مارکس در کتاب  سرمايه
چون در مرحله نخست سوسياليسم مورد نظر لنين، بازار آزاد و رقابت و آنارشی 

دهد، طبيعی است که  شده می ريزی توليد جای خود را به اقتصاد متمرکز و برنامه
او علت پايان استثمار در اين مرحله را نه امحای کار مزدی بلکه الغای بازار 

آزاد و توليد برای فروش و به اين سان استقرار اقتصاد متمرکز و 
شده در  ريزی حال وقتی اين اقتصاد متمرکز و برنامه. شده بداند ريزی برنامه

مالکيت و زير نظارت دولتی حزبی قرار گيرد که همه افراد جامعه مستخدمان 
نامد چيزی  می »سوسياليسم«شود آنچه لنين آن را  مزدبگير آن هستند، روشن می

 .حزبی نيست -داری دولتی جز سرمايه
 
در وضعيتی که ماوس کامپيوتر در کنار پتک به . »سرمايه«برگرديم به کتاب * 

رود تا نقش کارگر را در  ابزار کار کارگر تبديل شده است و سيستم روباتيک می
 تواند باشد؟ چگونه می »کاپيتال«فرآيند توليد کمتر کند، نگاه ما به 

 
اند اين شائبه  را نخوانده »کاپيتال«بخش اول اين پرسش ممکن است در کسانی که 

داند  را به وجود آورد که گويا اين کتاب ابزار توليد را صرفًا پتک و نظاير آن می
و جايی برای کامپيوتر و ماوس و به طور کلی تکنولوژی الکترونيک باقی 

پيدايش و حاکميت رابطه اجتماعی  »کاپيتال«مارکس در . چنين نيست. گذارد نمی
عالوه بر اين، به نظر مارکس، . داند سرمايه را در اثر رشد نيروهای مولده می

کند که  بقا و دوام اين رابطه از طريق توليد سود و انباشت سرمايه ايجاب می
رشد تکنولوژی الکترونيک و گسترش . نيروهای مولده مدام در حال رشد باشند

جهانگير ابزاری چون کامپيوتر و امثالهم الزمه دوام و بقای مناسبات 
يی محتوم اين ابزار را به ابزار کار  داری است و اين مناسبات به گونه سرمايه

بنابراين، از نظر مارکس، کارگر فقط انسان پتک به دست . کند کارگر تبديل می
در . تواند کارگر باشد گيرد می کسی هم که ماوس کامپيوتر را به دست می. نيست

کند بلکه  ديدگاه مارکس، وجه مشخصه کارگر نه ابزاری که کارگر با آن کار می
حال اين نيروی کار . فروش نيروی کار به عنوان تنها راه امرار معاش است

ممکن است بيشتر جنبه دستی داشته باشد و ممکن هم هست بيشتر جنبه فکری 
تواند غايب باشد و نه حالت دوم  داشته باشد، ضمن آنکه نه در حالت اول فکر می

اما اينکه با گسترش تکنولوژی روبات نقش . تواند بدون کار دستی انجام گيرد می
 »سرمايه«شود نه تنها ناقض مضامين کتاب  کارگر در فرآيند توليد کمتر می

از نظر . نيست بلکه اتفاقًا يکی از مضامين مهم کتاب مارکس همين نکته است
داری رشد تکنولوژی، که گسترش  مارکس، در چهارچوب مناسبات سرمايه

اول آنکه رشد . سيستم روبات از مصاديق آن است، دست کم دو پيامد مهم دارد
داری با هدف باال بردن سرعت و شدت کار و به اين  تکنولوژی که در سرمايه

گيرد، نياز به کار زنده  انجام می) به شيوه نسبی(سان افزايش توليد ارزش اضافی 
اما همين کاهش جمعيت کارگران در عرصه توليد خود . کند کارگر را کمتر می

شود، زيرا به زعم  دار می باعث کاهش توليد ارزش اضافی و سود سرمايه
اين همان . مارکس تنها منبع توليد ارزش اضافی و سود، کار زنده کارگر است

 »گرايش نزولی نرخ سود«داری است که مارکس آن را  گرايش ذاتی سرمايه
. داند داری می نامد و بالفعل شدنش را عامل اصلی پيدايش بحران در سرمايه می

داری، بيکاری کارگران و ايجاد  پيامد دوم رشد تکنولوژی در چهارچوب سرمايه
است که خود باعث پايين آمدن سطح زندگی کل کارگران  »ارتش ذخيره کار«

زيرا سرمايه از وجود اين ارتش ذخيره کار برای . شود اعم از شاغل و بيکار می
اعمال فشار بر کارگران شاغل و تحميل سطح پايين دستمزد بر آنها استفاده 

به نظر مارکس، اين پيامدها محصول تضادی است که در ذات رابطه . کند می
. روند اجتماعی سرمايه نهفته است و فقط با از بين رفتن اين رابطه از ميان می

 . ندارد »سرمايه«بنابراين، مضمون پرسش شما مغايرتی با ديدگاه مارکس در 
 
 محصول کدام شرايط اجتماعی است؟ »سرمايه«کتاب * 
 

محصول همان شرايط اجتماعی است که مفاهيمی چون کار،  »سرمايه«کتاب 
کاال، ارزش، ارزش استفاده، ارزش مبادله، پول، نيروی کار، مزد و نظاير آنها 

توان به انقالب صنعتی  ترين اين شرايط می از جمله مهم. را به وجود آورده بود
در انگلستان اشاره کرد که با رشد نيروهای مولده و اختراعات و اکتشافات 

البته آلمان دوران . داری را پديد آورد صنعتی زمينه پيدايش مفاهيم اقتصاد سرمايه
ساز اين  تر از آن بود که بتواند زمينه مانده حيات مارکس از نظر اقتصادی عقب

اما از يک سو آلمان آن زمان کشور فلسفه و فيلسوفان بزرگی چون . مفاهيم باشد
 های اقتصادی متفکرانی  کانت و هگل بود و اين فيلسوفان واسطه انتقال انديشه

داری و به طور کلی نظام طبقاتی از  است از رهايی انسان از چنگ نظام سرمايه
طريق انقالب اجتماعی طبقه کارگر، که البته قبل از هر چيز مستلزم استقرار 

اما به نظر مارکس اين دولت صرفًا روبنای گذار انقالبی . دولت کارگری است
داری به سوسياليسم و وسيله صرف برای برپايی جامعه  جامعه از سرمايه

گونه دولتی وجود  تنها دولت کارگری بلکه هيچ سوسياليستی است، که در آن نه
. کند دولت را به دو مرحله پايينی و بااليی تقسيم می مارکس اين جامعه بی. ندارد

  گونه استثمار و طبعًا اند و ديگر هيچ در مرحله پايينی با آنکه طبقات از ميان رفته
گونه کار مزدی وجود ندارد، به اين علت که اين مرحله از دل جامعه  هيچ

افراد . دارانه در آن حکمفرماست داری بيرون آمده هنوز حقوق سرمايه سرمايه
جامعه اگرچه ديگر نه فروشنده نيروی کار هستند و نه خريدار آن و به همين 

کند، هنوز به نسبت مقدار کاری که تحويل  دليل هيچ کس، ديگری را استثمار نمی
گيرند و همين امر به معنای  دهند از جامعه کاالهای مصرفی تحويل می جامعه می

معيار . های برابر براساس مقدار کار انجام گرفته است وجود مبادله ارزش
اند هنوز يک  مندی افراد از ثروت جامعه به نسبت مقدار کاری که انجام داده بهره

دارانه است، زيرا طبق اين معيار دو نفر که کار مساوی با هم انجام  معيار سرمايه
گيرند، درحالی که  اند به اندازه يکديگر از جامعه کاالی مصرفی تحويل می داده

مثال يکی ممکن . اين دو نفر به هر دليل ممکن است نيازهای متفاوتی داشته باشند
است تنومند باشد و نيازش به مصرف کاال بيشتر باشد، ديگری ممکن است چنين 

اين دو نفر از حقوق برابر . نباشد و نياز کمتری به کاالی مصرفی داشته باشد
توزيع کاال به نسبت مقدار کاری که . برخوردارند، اما به لحاظ واقعی نابرابرند

شناسد و به اين معنا  اند اين نابرابری واقعی را به رسميت می افراد انجام داده
از «مارکس شعار اين مرحله از جامعه سوسياليستی را . دارانه است هنوز سرمايه

اما در . کند اعالم می »هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه کارش
مرحله بااليی جامعه سوسياليستی به دليل از ميان رفتن تبعيت فرد از تقسيم کار و 
امحای تضاد بين کار دستی و کار فکری و تبديل کار به نياز حياتی انسان و بدين 

رود و  دارانه فوق از ميان می سان فوران نيروی توليدی انسان، محدوديت سرمايه
از هر کس به اندازه توانش «: تواند به اندازه نيازش از جامعه بگيرد هر فرد می

نکته مهمی که در توضيح نظريه مارکس درباره  ».و به هر کس به اندازه نيازش
سوسياليسم بايد مورد تاکيد قرار گيرد اين است که به نظر او در هر دو مرحله 

گونه دولتی وجود ندارد و دولت کارگری، که او آن را  جامعه سوسياليستی هيچ
داری به  می نامد، فقط در دوره گذار از سرمايه »ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا«

حال آنکه به نظر لنين در مرحله پايينی سوسياليسم دولت . سوسياليسم وجود دارد
بنابراين، اين پرسش در مورد نظريه . دهد همچنان به موجوديت خود ادامه می

در مرحله پايينی  -طبق نظريه مارکس و خود لنين  -شود که اگر  لنين مطرح می
روند و ديگر استثمار وجود ندارد، چه  جامعه سوسياليستی طبقات از ميان می

ريزی استثمار  ضرورتی به ادامه وجود دولت هست؟ دولت يا سازمان برنامه
 –داری است  که در اين صورت دولت سرمايه –نيروی کار و دفاع از آن است 

يا سازمان مبارزه با اين استثمار برای امحای آن است، که در اين حالت دولت 
وجود دولت به معنای وجود  –از نظر مارکس  –در هر دو حالت . کارگری است
چگونه ممکن است استثمار از ميان برود اما دولت کماکان وجود . استثمار است

تنها به وجود دولت در مرحله پايينی سوسياليسم قائل است  داشته باشد؟ لنين نه
به نظر او در اين مرحله همه افراد جامعه به  –تر است  و اين بسيار مهم –بلکه 

به عبارت ديگر، لنين از يک سو . شوند تبديل می »مستخدمان مزدبگير دولت«
گويد در مرحله پايينی سوسياليسم استثمار وجود ندارد، که خود با وجود دولت  می

در اين مرحله منافات دارد و از سوی ديگر به وجود مزد در اين مرحله قائل 
آمده، مزد چيزی نيست جز بهای نيروی  »سرمايه«براساس آنچه در کتاب . است

کار، و خريد و فروش نيروی کار به معنای استثمار فروشنده نيروی کار يعنی 
از نظر مارکس هيچ فرقی . دار است کارگر توسط خريدار آن يعنی سرمايه

خرد فرد است يا  دهد و نيروی کارش را می کند که آن که به کارگر مزد می نمی
فروشد  در هر حال، کارگری که نيروی کارش را می. شرکت خصوصی يا دولت

بنابراين، از نظر مارکس، وجود مزد . شود توسط خريدار اين نيرو استثمار می
فقط در . يی به معنای وجود استثمار نيروی کار در آن جامعه است در هر جامعه

داری در يک جامعه  يک حالت ممکن است که از يک سو به محو استثمار سرمايه
باور داشته باشيم و از سوی ديگر، به وجود مزد در آن جامعه قائل باشيم و آن 

داری و الغای  اين است که درک ديگری غير از درک مارکس از استثمار سرمايه
لنين . شود و اين حالت همان است که در مورد لنين ديده می. آن داشته باشيم
داری را نه با خريد و فروش نيروی کار و استثمار کار مزدی بلکه  جامعه سرمايه

توليد برای فروش و بازار . کند با توليد برای فروش، بازار و رقابت تعريف می
داری عالوه بر  حال آنکه در توليد کااليی سرمايه. ويژگی توليد کااليی ساده است

شود که رواج و سلطه خريد  اينها کاالی جديدی به نام نيروی کار وارد بازار می
 بنابراين . کند و فروش آن خصلت مناسبات توليدی را از اساس دگرگون می
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اما مارکس برای تشريح اين موضوع روش خاص . داری است اقتصاد سرمايه
بندد؛ روشی که به گفته خود او شکل روی پا ايستاده روش  خود را به کار می

قبل از آن بگويم که مارکس بين روش تشريح و روش تحقيق تفاوت . هگل است
يابيم،  گويد در تحقيق به جزييات موضوع مورد مطالعه دست می او می. قائل است

کنيم و به رابطه درونی آنها پی  های گوناگون آن را تجزيه و تحليل می شکل
اما از . توانيم موضوع را تشريح کنيم تنها پس از اين کار است که می. بريم می

نظر مارکس، تشريح تکرار همان مسيری که در تحقيق پيموده شده، نيست، بلکه 
در تحقيق از امور انضمامی گنگ و پيچيده حرکت . درست عکس آن است

حال آنکه در تشريح . رويم کنيم و به سوی مفاهيم بسيط و روشن و انتزاعی می می
از مفاهيم ساده و روشن و انتزاعی به سوی مفاهيم انضمامی که اين بار ديگر 

مارکس برای نشان دادن روش خود مفهوم . کنيم گنگ و پيچيده نيستند، حرکت می
رسد شروع تشريح از عنصر  گويد به نظر می او می. زند جمعيت را مثال می

واقعی جمعيت که پايه و موضوع کلی فرآيند اجتماعی توليد است کار درستی 
جمعيت اگر مثًال طبقات . دهد نادرست است اما دقت بيشتر نشان می. باشد

اين طبقات نيز عباراتی . دهنده آن را ناديده بگيريم انتزاعی بيش نيست تشکيل
کننده آنها يعنی کارمزدی و سرمايه  تهی خواهند بود اگر مثًال عوامل تعيين ميان

اينها نيز به نوبه خود مستلزم درک . را نشناسيم) داری در مورد جامعه سرمايه(
بنابراين، اگر جمعيت . هستند... تری چون کاال، ارزش، پول، قيمت و مفاهيم ساده

را نقطه عزيمت تشريح خود قرار دهيم در واقع از يک مفهوم بسيار گنگ درباره 
يی چون کاال  در حالی که اگر از مفهوم ساده. ايم يک کل پيچيده شروع کرده

رسيم که اين بار ديگر گنگ و  شروع کنيم به مفاهيم انضمامی چون جمعيت می
نکته . ها و روابط بسيار هستند های برخوردار از تعين پيچيده نيستند بلکه تماميت
مارکس در کتاب سرمايه بايد گفت اين است که در اين   ديگری که در مورد روش

به . روش، تقدم مفهوم ساده بر مفهوم پيچيده تقدمی منطقی است نه تاريخی
کند که اين مفهوم از نظر  عبارت ديگر، مارکس به اين دليل از کاال عزيمت می

بر کارمزدی و سرمايه و ديگر مفاهيم منبعث از  -و نه صرفًا تاريخی -منطقی
کاال از نظر تاريخی نيز مقدم بر کارمزدی و سرمايه است، اما . آنها مقدم است

اينجا جای توضيح . داند مارکس آن را منطقًا بر کارمزدی و سرمايه مقدم می
همين . نيست) و هگل(بيشتر اين بحث و اهميت آن در روش ديالکتيکی مارکس 

کنم که از نظر اين متفکران سير تاريخی و سير منطقی مفاهيم  قدر اشاره می
گويد  مثًال هگل در کتاب تاريخ فلسفه خود می. لزومًا بر يکديگر منطبق نيستند

هراکليت فيلسوفی است که از نظر تاريخی مقدم بر افالطون و ارسطو است، حال 
اش از نظر منطقی موخر بر اين فيلسوفان  آنکه او به دليل رويکرد ديالکتيکی

 . است
به اين ترتيب، مسير حرکت کتاب سرمايه برای نقد اقتصاد سياسی عبارت است 

از حرکت منطقی از مفاهيم بسيط و انتزاعی و آفرينش مفاهيم انضمامی 
با اين توضيح، موضوعاتی . های چندوجهی از دل مفاهيم ساده برخوردار از تعين

کاال، مبادله، : گيرند به ترتيب عبارتند از که در کتاب سرمايه مورد بحث قرار می
، ارزش استفاده، ارزش مبادله، پول، تبديل پول به سرمايه، توليد ارزش  ارزش

، سرمايه ثابت و سرمايه متغير، کار )های مطلق و نسبی به صورت(اضافی 
روزانه، نرخ ارزش اضافی، تقسيم کار، توليد کارگاهی، صنعت بزرگ، 
دستمزد، انباشت سرمايه، انباشت اوليه و استعمار، که جلد اول با آن پايان 

جلد دوم درباره فرآيند گردش سرمايه و جلد سوم نيز درباره فرآيند توليد . يابد می
داری، تبديل ارزش اضافی به سود، نرخ سود، گرايش نزولی نرخ سود،  سرمايه

تبديل سرمايه کااليی و سرمايه پولی به سرمايه تجاری و سرمايه سوداگر، تقسيم 
 .است... دار، رانت زمين و های مختلف طبقه سرمايه سود بين بخش

 
 ١٣٨٨زمستان 

 

چون آدام اسميت شده بودند و از سوی ديگر فضای سياسی آلمان آن زمان به 
ويژه غرب آلمان يعنی محل تولد و دوران جوانی مارکس تحت تاثير انقالب کبير 

در پی انقالب کبير فرانسه و تا پيش از . فرانسه و رويدادهای پس از آن بود
متاثر از اين انقالب و ) يعنی پروس آن زمان(سقوط ناپلئون فضای آلمان 

پس از . کرد اجتماعی را طلب می -پيامدهای ناشی از آن بود و اصالحات سياسی
ها، اصالحات در آلمان  و بازگشت سلطنت بوربون ١٨١۵سقوط ناپلئون در سال 

در فرانسه که برای  ١٨٣٠اما با انقالب ژوئيه . نيز منتفی شد و خفقان حاکم شد
ها را به جای آن نشاند،  ها پايان داد و سلسله اورلئان هميشه به سلطنت بوربون

در پی اين تحول حوادثی که توجه . فضای سياسی آلمان نيز دستخوش تحول شد
. مارکس را به خود معطوف کردند رخدادهای مربوط به جنبش کارگری بودند

ها در انگلستان از جمله  شورش کارگران ليون در فرانسه و جنبش چارتيست
نخستين رخدادهای جنبش کارگری بودند که به ويژه پس از مهاجرت مارکس از 

از اين زمان . فکر او را به خود مشغول کردند ١٨۴٣آلمان به فرانسه در اکتبر 
به بعد، جز مقاطعی که صرف پرداختن به کارهای عملی در جهت متشکل کردن 

در  »سرمايه«کارگران شد، عمده وقت و زندگی مارکس صرف نوشتن کتاب 
 . کشور انگلستان شد

 
 چه مراحلی را طی کرد؟ »سرمايه«تکوين کتاب * 
 

شايد بتوان گفت اولين رويدادی که مارکس را به سمت مساله اجتماعی و نقد 
های آلمان و قوانينی بود که  مفاهيم اقتصادی سوق داد مساله دزدی چوب از جنگل
از اين زمان به بعد است که . دولت آلمان برای مجازات اين عمل وضع کرده بود

گيری آن رابطه هگلی  آيد که در جريان شکل گرايشی در مارکس به وجود می
تا . شود وارونه می -که تا پيش از آن مارکس به آن باور داشت  -دولت و جامعه 

کرد و جامعه را محصول  آن زمان، مارکس نيز چون هگل از دولت عزيمت می
اما عطف توجه به مسائل اجتماعی از جمله همان دزدی چوب . دانست دولت می

از جنگل و نيز فقر انگورکاران منطقه موزل باعث وارونه شدن اين رابطه در 
از اين پس، بر بستر فعاليت کارگری در پاريس و بروکسل و به . ديدگاه او شد

ريزی مبانی نظری وارونه شدن رابطه دولت و جامعه در آثاری چون  دنبال پی
تزهايی درباره «، »خانواده مقدس«، »مساله يهود«، »نقد فلسفه حق هگل«

برداشت ماترياليستی از «و طرح نظريه  »ايدئولوژی آلمانی«، »فوئرباخ
داری پرداخت و عمده عمر  ، مارکس به بررسی مسائل اقتصاد سرمايه»تاريخ

نخستين اثر مارکس در اين مورد . خود را صرف اين بررسی کرد
است که مارکس آن را در تابستان  »١٨۴۴فلسفی  -های اقتصادی نوشته دست«

 ١٨۴٧به دنبال اين اثر، مارکس در سال . در پاريس نوشت ١٨۴۴سال 
از اين زمان به بعد، مارکس . را به رشته تحرير درآورد »کارمزدی و سرمايه«

آلمان و  ١٨۴٨تا چند سال به علت درگيری با فعاليت سياسی در جريان انقالب 
. نتوانست به پژوهش خود در زمينه اقتصاد ادامه دهد »راين جديد«انتشار نشريه 

،هم به اين دليل که دولت ١٨۴٩پس از بازگشت از آلمان به فرانسه در تابستان 
فرانسه اجازه اقامت در اين کشور را به او نداد و هم از آن رو که او خود 

ترين کشور  پيشرفته -خواست پژوهش در زمينه اقتصاد را در کشور انگلستان می
ادامه دهد، شهر لندن را برای اقامت برگزيد و جز  -داری آن زمان سرمايه

مدت به خارج از انگلستان عمر خود را تا پايان در اين شهر به سر  سفرهای کوتاه
جز مدتی  - »سرمايه«سال انتشار جلد اول  - ١٨۶٧در اينجا بود که تا سال . برد

هجدهم برومر «و  »مبارزه طبقاتی در فرانسه«های  را که صرف نوشتن کتاب
و برخی آثار  »نيويورک ديلی تريبون«و نيز مقاالتی برای نشريه  »لويی بناپارت

سياسی ديگر کرد بقيه وقت خود را به نوشتن آثار اقتصادی و در راس همه کتاب 
. نوشت ١٨۵٨و  ١٨۵٧های  را در سال »گروندريسه«کتاب . گذراند »سرمايه«

در فاصله . را منتشر کرد »گامی در نقد اقتصاد سياسی«کتاب  ١٨۵٩در سال 
را در سه بخش  »های ارزش اضافی نظريه« ١٨۶٣تا  ١٨۶١های  بين سال

 »سرمايه«نوشت که بعدها توسط کائوتسکی ويرايش شد و به عنوان جلد چهارم 
، ١٨۶٧را نوشت و سرانجام در  »مزد، بها و سود« ١٨۶۵در سال . منتشر شد

جلدهای دوم و سوم . را منتشر کرد »سرمايه«گونه که گفتم، جلد اول  همان
 ١٨٨۵های  به ترتيب در سال) ١٨٨٣در سال (پس از مرگ مارکس  »سرمايه«
اين بود به طور بسيار خالصه مراحلی . با ويرايش انگلس منتشر شدند ١٨٩۴و 

 . طی کرد »سرمايه«که تکوين کتاب 
 
 شود؟ در مورد چه مسائلی بحث می »سرمايه«در کتاب * 
 

است و منظور مارکس از اقتصاد  »نقد اقتصاد سياسی«عنوان فرعی اين کتاب 
 نقد  »سرمايه«بنابراين موضوع کتاب . داری است سياسی همان اقتصاد سرمايه



می شود و بواسطه ی کالم و الف و الغ نقش آفرينی می کند؛ خطيب و کلمه 
 ! المتکلمين است

آگاهی عالی مقام در کارگاه زبان سازی اش، عناصر پراکنده ی فرهنگی و 
اجتماعی را در هيأتی کلی و فعال جمع آوری کرده وقهرمان پروری 

و بدينوسيله . نوکرصفت و گنگش را به چاپلوسی و تملق گويی مبدل می نمايد
از اينرو قدرت دولتی را . به قدرت حکم حياتی خود کفا و مستقل اعطأ می کند

در قامت خود آگاهی يک فرد، يا يک سلطان مستبد با اختياراتی نامحدود 
اين رهبر کل بنوبه ی خود از ذهنيتی بهره مند می شود که . شکلبندی می نمايد

او خود را بسان . است و همتايی ندارد »اتمی«منفصل، مجرد، انحصاری و 
قدرتی اليزال ادراک ميکند و واقف است که بزرگ زادگان پيرامونش آماده ی 

با . خدمتگزاری اند و مرتبا به او يادآوری می کنند که در رأس امور است
ای قدر قدرت، نه فقط دولت به نيرويی انتزاعی  تفويض نهاد دولتی به اتوريته

تبديل می شود، بلکه خود آن عالی جنابان هم، با سلب مسئوليت و رفع تکليف 
از خويش، از عرش به فرش سقوط کرده و از ذهنيتی پست و مفلوک 

و از آنجا که با جيره خواری دولت احساس مسرت می . برخوردار می گردند
. کنند، ارتباطشان با ثروت نيز به پيوندی انتزاعی و بيگانه تبديل می شود

ثروت آنها نه حاصل کار و تالش خود که نتيجه ی دسترنج ديگران و 
در اينجا ثروت جوهر و خواص خود را . دريوزگی مقام معظم رهبری است

ازدست داده، موجوديتی خارجی پيدا می کند و تصاحب و تملک آن بسان 
بدينسان خودآگاهی . عنصری حاضر و آماده، به غايتی در خود تبديل می شود

اما همانطور که پيشتر اشاره . شان به فرومايگی استحاله پيدا می کند کبريايی
شد،، اين عالی تباران در مجموع طينتی سودجو دارند و دراصل درپی کسب 

بااينکه درظاهر خدمتگزارند، درباطن درصدد حفظ منافع و . مطامع خويش اند
لذا عليرغم تظاهر به همسويی با قدرت مطلقه، . استقالل مالی خود می باشند

ماهيتا ناسازگارند، بخصوص که شيرازه ی اقتدار دولتی هم دروجود شخصی 
واحد تجسم يافته که بطور بالقوه درمعرض تهديد اراده ای قوی تر از خود 

 . است
از ذاتی متعارض  »اشرافيت«درايت هگل دراينست که نشان می دهد اين 

برخوردار است و سير تکوين اين تضاد درونی و انعکاسش در خودآگاهی انها 
در منظر هگل اين . را تا به آخر، تا مرحله ی اضمحالل، دنبال می کند

را فراهم می سازد  »نظام«های انقراض  فروپاشی روندی عينی است که زمينه
درعين حال اين . و نهايتا به دگرگونی اجتماعی، يعنی انقالب، منجر می شود

قدرت  -واکاوی مکشوف می کند که دراين بحبوحه نه واقعيتهای کنکرت 
و نه مفاهيم معين آنها، نيکی و پليدی، از حقيقتی واقعی  -دولتی و ثروت 
باژگون شده و به ضد خود استحاله  »وحله ها«هريک از اين . برخوردارند
ها درذهنيت غالب در اجتماع،  نماد بارز اين تحوالت و دگرديسی. يافته است

باژگونگی همه جانبه و "می شود که نمايانگر  »هستی روحانی«منجر به يک 
مطلق واقعيت و تفکر، و بيگانگی کامل هردو آنها نسبت به يکديگر 

، پست و مردود است و »بزرگوار«پس معلوم ميگردد که ) ۵۴١ص ." (است
ترين شکل خود  تکامل يافته"بود، بزرگ منش و تجسم  »پست«آنچه باصطالح 
  )۵۴٢ص ." (آگاهی آزاد است

قلب و جعل  »ذاتی«همانطور که پشتر آورده شد،درشرايطی که جوهر هر 
حالتی بخود می گيرد  »روح عمومی«گرديده، و به ضد خود تطور يافته باشد، 

که انگار از مخيله ی خود انسانها خروج کرده و بعوض آنکه تبلور ذهنيت آنها 
و  »نماينده«اين روح بيگانه شده بسان . باشد، هويتی مستقل کسب نموده است

اين روح بظاهر . واسطه گر باورهای انتزاعی شده عموم، نقش آفرينی می کند
يک تزوير "تجسم پيدا می کند که بقول هگل زبان  »کالم«خودمختار در 

معهذا روح آزرده ی عمومی نسبت به اين . است) جهانشمول( »اونيورسال
تزوير وقوف حاصل کرده و به ورای اين باژگونی می رود، اما درمقابله با 

يا عليه : و متعارض بخود می گيرد" شکلی دوگانه"واقعيت خارجی،  »پوچی«
اين اوضاع پاشيده و مغشوش بر می خيزد و يا بدرون خزيده و به دنيايی در 

اين روبرگرداندن از جهانی . فراسوی زمان حال، به بهشت برين، رو می کند
، به گسست ذهن از عينيت، »آگاهی محض«بمعنی ورود به يک  »بيهوده«

فردی ريشه  »ايمان«است که چون در اين عالم برای خود جايی نمی يابد، در 
و از اينطريق بنوعی طعمه ی ناطقان و خطيبان تزويرگر و تردست .می دواند
 . می گردد

ترفيع روحانی به ابديت، به تقدس و عالم اليتناهی در شاهراه "بقول هگل اين 
اين  »رسالت«) ١٢٨ص ." (حقيقت از توی عبای کشيشان معظم عبور می کند

ای از خرافات،  ريای عامه را در حوزه واعظان دراينست که ايمان ساده و بی
اعتقادات ناصالح و ادراکاتی سهل الوصول سازماندهی کنند و آگاهی بيواسطه 

 ، اما اين "اين کشيشان با استبداد هم پيمان می گردند. "ی محض را بفريبند

 در استبداد سياسي ” خودآگاهي ديني“ابطال 
 تاملی در پديده شناسی روح هگل 

 علی رها 
 

 : اخبار روز
 --" ای ارواحنا فدا که جانم غالم فرمان توست، ذهن تيرًه مرا منور کن : زيد"

 ولتر 
سرآغاز يک روح جديد ماحصل انقالبی فراگير در اشکال متنوع روح فرهنگی "

 هگل  --" است
: روح ازخود بيگانه«سال پيش هگل در کتاب پديده شناسی روح در فصل  ٢٠٠

، هرج و مرج فکری مسلط بر شرايط ماقبل انقالب »انظباط فرهنگی و تمدن
ای ترسيم ميکند که، به باور نگارنده اين سطور، بنوعی بازگو  فرانسه را به گونه

نقد ديالکتيک «کارل مارکس در ! کننده ی اوضاع و احوال کنونی ايران است
، `آگاهی صادق`، `آگاهی اندوهبار`:"با اشاره به اين مبحث می گويد »هگلی

، و الخ، اين قسمتها هرکدام حاوی `آگاهی عالی تبار با آگاهی فرومايه`ستيزه ی 
های کاملی چون دين، دولت، زندگی مدنی و  عناصری انتقادی اند که عرصه

ای را بروی  البته با اينکه انقالب فرانسه افق های تازه." غيره را شامل می گردند
هگل بازگشود، او در اين کتاب حکايت تعارضات و تخاصمات اجتماعی زمان 
خود را در چگونگی بروز آن در عرصه ی آگاهی و خودآگاهی انسان نمودار 

 . می سازد
 
هگل در اين بخش، دو ذات غيريت يافته ی قدرت دولتی و ثروت اجتماعی را    

نقطه عزيمت خود قرار می دهد، و حول آندو، اضمحالل دولت سياسی و انحطاط 
بزرگ زادگان و دگرديسی خودآگاهی آنها را در آستانه فروپاشی نظم کهن 

ای پوشالی تبديل شده است که در  از يکسو نهاد دولتی به پيکره. بررسی می کند
ای استبدادی نشسته، خود را نماينده خدا برزمين می انگارد و می  رأس آن اتوريته

از دگرسو ثروت است که خصلتی عمومی ) ١۴لويی ." (من همان دولتم"گويد 
دارد ولی از مضمون تهی شده و از طريق وابستگی به قدرت دولتی و اتصال 

در منظر هگل، هم قدرت دولتی و هم ثروت . مقربين درگاه لويی تحصيل ميگردد
دراينجا دولت بلحاظ اتکا به يک اتوريته . تاريخی هستند فراورده هايی اجتماعی 

ثروت نيز که بواسطه ی . ی عظيم الشأن، خصلت عامش را از دست داده است
کار و تالشی افراد حاصل گشته و به فرد در فرآيند کارش فرديت می بخشد، از 

البته ادراک . (اش بيگانه شده و به تملک اشراف درآمده است ذات بسيط و عمومی
هگل از اقتصاد سياسی، روند مکانيزه شدن کار و بروز فقر اجتماعی مبحثی 

اين روند عينی، دو ذهنيت ) جداگانه است که در ظرفيت نوشته کنونی نيست
 . را بهمراه می آورد »فرومايگان«اجتماعی، آگاهی عالی تباران و آگاهی 

بديده ی هگل، آگاهی فرومايه هم با دولت و هم با ثروت در ناسازگاری بسر می 
اين آگاهی به قدرت رسمی دولتی بعنوان نيرويی می نگرد که او را به .برد

لذا از فرمانروای مطلقه نفرت .اش را منکوب می کند زنجير کشيده و هستی
درثروت نيز معاند خود را می يابد، و . داشته، نافرمان و آماده ی طغيان است

اما . بلحاظ عدم تمتع و بهره مندی از آن، با صاحبان ثروت درعناد بسر می برد
آگاهی عالی تباران در دولت قلمرو اعمال نفوذ خود را پيدا می کند و با آن 

ثروت نيز امنيت . درتعاون طبيعی بسر برده، مطيع و خدمتگزار است
اش را تأمين ساخته و بواسطه ی آن جنبه ی ذاتی طبيعتش را متحقق می  وجودی
است که وجود  »فضيلتی«. خادم است »قهرمانی«اين ذهنيت، همچون . سازد

می کند و محض خاطر قدرت حاکم فعاليت می  »امر عام«فردی را قربانی 
بقول هگل . نمايد، چرا که از اينطريق برای خود شأن و منزلتی بدست می آورد

 . است »ای متکبر بنده«اين نوع خودآگاهی 
مع الوصف اين خودآگاهی اشرافی برغم خدمتگزاری، درواقع فرديت خود را 

خود را پيشکش کرده، نه  »وجود لخت و عور«تسليم نکرده است بلکه صرفا 
، متکی به »منافع عمومی«هايش در باب  و برخالف حرافی. اش را  هستی مستقل

هايش قابل  لذا کلی گويی. ای شخصی است که مقاصد خود را دنبال می کند اراده
پس درحقيقت نفع خصوصی را به خير خواهی ارجح می داند . شک و مبهم است

. و با دولت که قرار است عام المنفعه باشد در رقابت و کشمکش بسر می برد
است، يعنی  »فرومايه«درنتيجه دربر دارنده ی خصايلی است که بسان آگاهی 

اين دوگانگی يا . آماده ی طغيان، تو طئه و يا کودتا عليه قدرت دولتی است
قابل مشاهده است؛ هم در زبان نظم  »زبان«به بهترين وجه در  »بيگانگی«

عمومی که در فرمان و قانون عمومی نمودار می شود و هم در زبان مکالمه، 
 حضورش در سخنوری خالصه . نصيحت و ترغيب و تحميق عموم
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توجه کنيد که جنبش سبز، جنبشی چند صدايی است و عقيده و مواضع هر يک از 
ايم که نمايندگان  ما هرگز نگفته. مدافعان آن در جای خود معتبر و محترم است

 ٧۵جمعيت ايران . کنيم جنبش سبز هستيم و از جانب اين جنبش صحبت می
بسيار طبيعی است که . نفر هستند ٧۵ميليون نفر است و امضاکنندگان اين بيانيه، 

بخش  های رهايی عنوان بخشی از جنبش سبز، نظر خود را بدهيم و از جنبش ما به
 .حمايت کنيم

اند،  کنندگان فاقد هشياری سياسی الزم بوده باز در نقد بيانيه، تاکيد شده که امضا
اندازی اين کاروان از سوی ترکيه، مانوری بوده برای تحکيم قدرت  زيرا راه

 .های حاکم بر ترکيه و رونق دادن به دستگاه شهيد سازی اسالميست
اند و سوءنيت احتمالی  در اين کاروان افرادی از کشورهای مختلف حضور داشته

ما بيانيه را در اعتراض به محاصره يک ميليون و . هر کس، ارتباطی با ما ندارد
ظاهرا اين موضوع، کوچکترين . پانصد هزار نفر در غزه انتشار داديم و بس

 . کنند آزار اخالقی به کسانی نرسانده که به ما اعتراض می
اگر قرار باشد در ادبيات اين بيانيه بازنگری شود، پس از خواندن و شنيدن اين 

 دانيد؟ انتقادها، تغييری در متن را ضروری می
موضع کسانی که اين بيانيه راامضا . گيرد تغيير در خرد جمعی ما صورت می

از مجموع . اند، اين بوده و در عين حال، مواضع ديگران هم محترم است کرده
گيرد، اما من اگر قرار باشد ده بار ديگر اين  اين نظرها چيزی عمومی شکل می

 .بيانيه را با همين امال و انشا امضا کنم، اين کار را خواهم کرد
گوييد ايرادها به جای توجه به مسئله حقوق بشر، مسائل  به اين ترتيب می

گيرد که مورد نظر نويسندگان و امضا  سياسی و استراتژيک را در نظر می
 کنندگان بيانيه نبوده است؟

من همانقدر مدافع حقوق . ام من کوچکترين مسئله سياسی در ذهنم نداشته. دقيقا
زده منتقدان  اين ذهن سياست. ها ها هستم که مدافع حقوق اسراييلی انسانی فلسطينی

 . است که تعبيرش از بيانيه ما با موضع حقوق بشری، يک بيانيه سياسی است
 

 محکوميت جنايت ارتش اسرائيل 
 و حمايت از جنبش رهايی بخش مردم فلسطين و ايران 

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

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 جهان آشکار ساخت

جامعه ی جهانی نسبت به نقض قوانين بين الملل با انزجار واکنش نشان داده، و بعضی 
کشورها چنانکه شايسته است سفيران اسرائيل را برای ادای توضيح و ابالغ اعتراض به 

اينک وجدان های بيدار همه جا در همدلی با مردم . دولت متبوعشان احضار کرده اند
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 

هر دو رژيم . رژيم حاکم بر ايران مشابه می يابد، و هر دو نظام ستم پيشه را تقبيح می کند
در به گلوله بستن مردم صلح طلب ترديد به خود راه نمی دهند و از خشن ترين روش ها 

هر دو حکومت در پايمال کردن . برای نابودی انسان های آزادی خواه استفاده می کنند
آرای حقيقی شهروندان و بی 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

مافوق بصيرت خام عمومی و انگيزه ی ناپاک "قدرت استبدادی درواقع خود را 
پنداشته، هردو را درخود فروبرده و ناجی وحدت دنيا و آخرت می " کشيشان

را بخدمت گرفته و توسط آن نهاد تخم فريب و  »روحانيت«لذا باينکه . شود
 . رقيب دنيوی و بهره مندی خويش است جهالت می کارد، دراصل درپی قدرت بی

بعقيده ی هگل، روحانيون موقعی متوجه حضور بالفعل سلطه استبدادی اين 
قدرت مادی می شوند که کار از کار گذشته و عفونت استبداد تا مغز و استخوان 

. هستی معنوی رسوخ کرده، همگان را به عبادت و تعظيم خود واداشته است
آنوقت بت هايی را که آنها از خود ساخته و در اذهان رواج داده بودند، در يک 

، توسط استبداد با تکانی فرو "ظهرش به قرمزی خون نيست"صبح روشن که 
خواهد بود که همچون  »حافظه ای«آنچه از آنها باقی می ماند تنها . می ريزد

تاريخ شکست "اين . شکل مرده ی روحی است که از جهان خاکی رخت بربسته
  )۵۶۵ص ." (خورده ی مردانی مغلوب است که ندانم کار بودند

 
 : حميد دباشی

 بيانيه غزه حقوق بشري بود، نه سياسي
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
  گروهی از روشنفکران ايرانی در محکوميت حمله اسراييل به کاروان  بيانيه

گويند که  منتقدان می. کمک به غزه، با انتقاد برخی فعاالن سياسی همراه شده است
های ترک  جانبه است و بهايی يه منويات اسالميست محکوميت اسراييل يک

 .دهد نمی
  

نفر از فعاالن مدنی، فرهنگی و سياسی  ٧۵امضاکنندگان اين بيانيه اعتراضی، 
گر اسراييل و  آنان در اعالم همبستگی با مردم فلسطين، از سرشت ستيزه. هستند

در اين . اند رژيم حاکم بر ايران ياد کرده  گری آن با سرکوب  ورزی تشابه خشونت
بخش جهان و همدلی با مردم   های رهايی بيانيه بر همراهی جنبش سبز با نهضت

 .فلسطين تاکيد شده است
آلود توصيف  ای فعاالن سياسی، اين بيانيه را عصبی، بنيادگرايانه و شتاب پاره 

از جمله نکات مورد انتقاد آنان، غفلت امضاکنندگان از مانورهای دولت . اند کرده
ها در ترکيه و رواج شهيد پروری در  اردوغان برای تحکيم قدرت اسالميست

به رسميت نشناختن حق موجوديت اسراييل، سخن گفتن  .گرايان است ميان اسالم
ناميدن نظام آن در بيانيه، محورهای   گر اين کشور و ستم پيشه از سرشت ستيزه

 .ديگر اين نقدها هستند
شناسی  يکی از امضاکنندگان اين بيانيه، دکتر حميد دباشی، استاد کرسی ايران

و پيام تدوين، امضا و   وله از هدف وی در گفتگو با دويچه. دانشگاه کلمبيا است
 . گويد انتشار اين بيانيه می

از امضا کنندگان بيانيه محکوميت حمله اسراييل به کشتی امدادی، : وله دويچه
انتقاد شده که پيش از کسب اطالعات کامل در باره حادثه مديترانه، مسئوليت را 

آيا قصد شما از نوشتن و امضای . اند عصبی و يکجانبه متوجه اسراييل کرده
اين متن، دفاع از حقوق انسانی و حقوق بشر بود يا شکافتن يک موضوع 

 سياسی؟
طور قطع از موضع دفاع از حقوق بديهی بشر نوشته و  بيانيه به :حميد دباشی

يک ميليون و پانصد هزار نفر در غزه در محاصره دولت و . امضا شده است
های ديگر دنيا و هزاران  الملل، دولت سازمان عفو بين. ارتش اسراييل هستند

اند و موضع ما نيز  هزار انسان در کشورهای مختلف اين رفتار را محکوم کرده
من . چيزی غير از اعتراض به کنشی نبوده که شبيه عمليات دزدان دريايی است

 . کنم البته از طرف خودم صحبت می
اند در  ايراد گرفته شده که امضا کنندگان بيانيه مدعی همراهی با جنبش سبز شده

حاليکه بخشی از اين جنبش دراعتراض به حمايت حکومت ايران از مواضع 
 .کند حماس و حزب اهللا لبنان حرکت می
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 هنر

خلق آدم ها و موقعيت ها، در ابداع صناعات و تمهيدهای روايتگری، در معاصر 
کردن سنت ها که در داستان نويسی داشته ايم و در جذب خالقانه دستاوردهای 

داستان نويسی جهان، در نوشتن يا ثبت داستانی انسان معاصر ايرانی، در 
داستانی کردن ما و مسائل معاصر ما، در درونی کردن چالش ها و تضادهای 

و نيز تيزهوشی او، تسلط او بر .. فرهنگی، فلسفی، اجتماعی و سياسی ما و
تکنيک و زبان، وقوف ذهنی گسترده و تجربه های عينی غنی او، شجاعت جذب 

هوشنگ را در داستان بلند و ... و درونی کردن حادترين تضادهای فرهنگی و
داستان کوتاه به چهره سرآمد ادبيات فارسی و يکی از پايه های روشنفکری 

 .مستقل ايران برکشيد
 فرهنگ ساز تاريخ

از نادر فرهنگ سازان تاريخ . هوشنگ اما فقط داستان نويسی بزرگ نبود
 .معاصر ايران نيز بود

هوشنگ در دهه چهل و پنجاه در دگرگون کردن ارزش های زيبائی شناختی 
روشنفکران ايرانی و در تحول برداشت روشنفکران و کتابخوان ايرانی از هنر و 
ادبيات و به ويژه داستان نقشی کازساز داشت و طرفه آن که اين مهم را نه در نقد 

 .و نظر که با خلق آثار داستانی به جای آورد
از آنان بود که برد و تاثير و نفوذشان از محدوده ای واحد در می گذرد و با 
واسطه آثار و کارنامه فرهنگی خود چشم انداز و مفاهيمی نو را در ساختار 

 .فرهنگی جامعه حک می کنند
هوشنگ در دهه چهل و پنجاه در دگرگون کردن ارزش های زيبائی شناختی 

روشنفکران ايرانی و در تحول برداشت روشنفکران و کتابخوان ايرانی از هنر و 
ادبيات و به ويژه داستان نقشی کازساز داشت و طرفه آن که اين مهم را نه در نقد 

 .و نظر که با خلق آثار داستانی به جای آورد
بهترين آثار هوشنگ از نگاهی سياسی ترين يا اجتماعی ترين آثار ادب معاصر 

فارسی است و هوشنگ تا بود چهره ای معترض و منتقد و يکی از سياسی ترين 
نويسندگان ايران بود اما با هوشنگ دهه چهل و پنجاه بود که تعريف خلق هنری 

و ادبی در ايران از تعهد به سياست روز يا از کاهش به اين يا آن مکتب و 
 .ايدئولوژی رها شد

و داستان های کوتاه هوشنگ بود که روشنفکران و فضای  شازده احتجاببا 
فرهنگی ايران نيز اثر هنری و ادبی را مستقل از تعلقات سياسی و چون ذات 

خودمتعينی فهميدند که راه های ارتباط و معيارهای سنجش خود را خود به دست 
می دهد و بر ارزش های ساختاری و زبانی خود، و نه تعلق بدين يا آن مکتب، 

 .سنجيده می شود
هدايت و نيما در اين عرصه نيز پيشگام بودند اما هوشنگ در جاانداختن اين 

 .برداشت نقشی تعيين کننده داشت
برآمدن با چنين مهمی اما نه فقط به استادی خالقانه او در داستان، که به جانی 

جست و جو گر و پرسنده و درگير، به شجاعت نوجوئی و خطر کردن، به معلمی 
دلسوز و مبتکر، به منتقدی صريح و با سواد، به هوشی تند و تيز و به ذهنی باز، 

به چشمی دقيق و بينا و به گوشی حساس نيز نيازمند بود و بيش از همه به 
فضليت قناعت و حکمت بی نيازی؛ چرا که اين همه به کار بايد تا رو در روی 
هنجارهای غالب و پسند مسلط زمانه بايستی و از فربهی شهرت های کاذب و 

عشوه های عوام پسند و از همراهی با اين يا آن جناح قدرت يا فضای مسلط سر 
 .باز زنی و اين همه در هوشنگ بود

دغدغه انتقال فرهنگ نيز از دل مشغولی های هميشگی او بود که دانش خود بی 
 .دريغ می بخشيد

شرافت حضور يا حضور شريف او هم بود که استقالل روشنفکری و مبارزه 
برای آزادی بيان، خلق، فکر، تخيل و کالم را در آن روزگار وانفسا به هيچ 

 .کناره نيز نمی گرفت .برجريده و حاشيه نمی رفت. سودائی معامله نمی کرد
سخت درگير فعاليت های کانون و  ١٣۵٧در روزهای پرشور انقالب در سال 

مبارزه با استبداد بود و هم در آن فضای تب زده و سياسی شده آن روزگار، که 
را بازنويسی می کرد  »...حکايت آن سوار«سنگ بر سنگ بند نمی شد، داستان 

که بهترين نمونه رام کردن و احياء و احضار زبان کالسيک فارسی در خدمت 
 .داستان نويسی مدرن ايرانی است

با هوشنگ گلشيری دهه چهل و پنجاه بود که تعريف خلق هنری و ادبی در ايران 
 از تعهد به سياست روز يا از کاهش به اين يا آن مکتب و ايدئولوژی رها شد

را نوشت و در هيات راوی جمعی اين  »فتح نامه مغان«هم در آن سال ها بود که 
 .داستان ناخودآگاه تاريک ما را به روشنی آگاهی احضار کرد

انفجار «و  »نقاش باغانی»، «نقشبدان«بعدها که برخی قصه های کوتاه او چون 
درآمد، احضار ما به تاريخی که بر ما بود و دغدغه مجتمع  »بزرگ در آدينه

کردن پاره های هويت و فرهنگی را که تکه تکه شده بود چنان وصف و نقل کرد 
 .او با هر چرخش قلم بخشی از جهان را می آفريد »نقاش باغانی«که 

 هوشنگ گلشيري؛ جان پرشور خالق نوآور
 فرج سرکوهی

 روزنامه نگار و منتقد ادبی مقيم آلمان
 
 
 
 
 
 
 
 

را احضار و آزاد کند و کم تر  »ما«های درون  »جن«می نوشت تا به گفته خود 
نويسنده ای در زبان فارسی، ما، مسائل و بحران وجودی و فرهنگی ما، چالش 
های فرهنگی، سياسی، اجتماعی و تاريخی انسان معاصر ايرانی را اين چنين 

درونی کرده و چنين زيبا، هنرمندانه، خالقانه، بديع و نوآورانه به داستان 
برکشيده است که هوشنگ با شکل دادن خالقانه به مولفه ها و عناصر داستان، به 

 .زبان، به ما و به جهان ما کرد و نوشت
چهار دهه حضور خالق، شريف و نوآور گلشيری در داستان نويسی و زبان 

فارسی، در جا انداختن تعاريف و مفاهيم نو در ساختار فرهنگی ايران، در کانون 
نويسندگان، در عرصه مبارزه برای آزادی بيان و کالم، در نشريات و نشست 

های فرهنگی گوناگون و در رفاقت بی دريغی که به ويژه در روزهای خطر گل 
می کرد، از روشن ترين فصل های تاريخ فرهنگی است که اغلب با سياهی و 

 .شکست رنگ خورده است
پسر، اگر ما که باخته ايم هميشه بتوانيم همين گوشه ای را که در آن ايستاده ايم »

کمی بسازيم و بنويسيم، همين را که می بينيم و تجربه می کنيم بنويسم، يا همين 
و گلشيری پيروزی خالقيت،  ».سقف سانسور را کمی عقب ببريم، برده ايم ما

پيروزی هنر، ادبيات و کالم و پيروزی فرهنگ و شرافت حضور بر تاريخ 
 .ايران بود

شده بايد باشی،  گلشيری بايد باشی، با زبان کالسيک و معاصر فارسی عجين
استاد خلق جمله ها و ساختارهای موجز و روايت های جذاب و پرکش و منسجم 

بايد باشی، تجربه های غنی، وقوف گسترده، نگاهی تيز و ذهنی هشيار چون 
، »به يک چرخش قلم«هوشنگ و خيلی چه و چه و چه ها بايد که داشته باشی تا 

به يکی دو واژه، به حرکتی يا وصفی يا نقلی موجز، دريائی زندانی شده را در 
جثه ای پنجاه و چند کيلوئی، در سينه استخوانی او که سنگ صبور و تکيه 

 .گاهمان بود، بنويسی
ما و جهان ما را چنان نوشت که انگار همين نقل و وصف و ترکيب و حرکت که 

او نوشته، همين آدم ها و موقعيت و همين پيرنگ و واقعيت داستانی که او خلق 
کرده، همين ترديد که به تمهيدی استادانه جائی در کالم يا در بزنگاهی در روايت 

به کمين نشانده تا دام شک و پرسش را بر خواننده باز کند، همين روايت های 
متفاوت از منظرهای گوناگون که در جهان داستانی چند صدائی او تک صدائی 
راوی مستبد را نفی می کنند، همين اليه های بر هم نهاده ای که داستان را می 
گسترانند يا جمع می کنند، همين حضور حاضر و غائب فرم و تکنيک، همين 

جان پرشور خالق نوآور و آن همه که هوشنگ وصف کرد يا نوشت، نه 
برساخته او که از ازل، جائی در زبان، تخيل و تعقل ما، چشم انتظار چشم کاشفی 

 .بوده اند تا هوشنگ ما از راه برسد، آن ها را شکار کند و بنويسد
ما و جهان ما، بحران ها و درگيرهای ما را در داستان درونی کرد و به داستان 

برکشيد تا ما نه با چشمی واحد و نه در نقلی تک صدائی، که از منظرهای 
گوناگونی که او در داستان تعبيه می کرد و از چشم های راويان متفاوتی که پاره 
های واقعيت داستانی او را می ساختند، به خود بنگريم، خود را بشناسيم، در باره 

 .خود داوری کنيم، خود را نقد کنيم و از خود رها شويم
توانايی هوشنگ در خلق واقعيت داستانی از نگاه و زبان راويان متفاوتی که 

واقعيت داستانی را از منظرهای متفاوت خود خلق يا وصف و روايت می کنند، 
در خلق ساختارهای نو و مسنجمی که به ايجازی شگرف بر کم ترين پايه ها و 

قطعه های خود بنا شده و خواننده را در لذت خلق اثر شريک می کنند، در 
برکشيدن روايت تک صدائی و تک خطی به داستان چند صدائی که در آن 

دموکراسی ادبی بر استبداد ذهنی و زبانی راوی پيروز می شود، در خلق روايت 
های جذاب و پرکشش و منسجم، در شکل دادن به مولفه ها، عناصر و جهان 

داستان، در کشف و خلق صناعت ها، تکنيک ها و فرم های نو که در قلم او رام 
 می شدند، در معماری ساختارهای بديع، در شکل دادن و اهلی کردن زبان، در 



 بيانيه ی کانون نويسندگان ايران 
 ده سالگي درگذشت هوشنگ گلشيري 

 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
 چنان بودن گلشيری؛ در معنـای هم 

 به مناسبت دهمين سالگرد درگذشت او
رسيدم به جمعيتی که  خوردم به دری که بسته بود، يا می و من هميشه می". . . 
. کردند تا نگذارند جلوتر بروم دادند، حتی به عمد دست دراز می راه نمی

 . . ."رسم، اما رفتم، تمام شب، تمام روز  دانستم که نمی می
 داستان نيروانای من -هوشنگ گلشيری

سبِک ايران، هنگامی  نويس صاحب ، داستان)١٣١۶-١٣٧٩(هوشنگ گلشيری 
ی  ی پيش چشم از جهان فروبست نزديک به چهار دهه در عرصه که يک دهه

ادبيات داستانی جان به قلم سوده بود؛ تالشی سخت که او خود آن را با 
او اگرچه در اثر . کرد بيان می" ريزان روح عرق"اش  اصطالح موردعالقه

فشارهای گوناگون اجتماعی چندان دير نزيست، در همان حيات نسبتًا کوتاه 
 .نويسی ايران بر جای گذارد تأثيری ديرپا بر داستان

شان به  نويسانی که پيشينه يی مدرنيست بود، از آن دست داستان گلشيری نويسنده
او فعاليت ادبی خود را با سرودن شعر آغاز کرد، اما . رسد صادق هدايت می

پس تمام . تر است تر و ُپرمايه اش قوی نويسی داستان »آِن«بسی زود دريافت که 
جا که، در عصر  نويسی کرد تا بدان هّم و غم خود را متوجه داستان و داستان

تعهد نويسنده، نوشت که نويسنده نسبت به متن متعهد است و خاّصه 
اين نگره در او . نويس بايد به داستان و ملزومات داستانی متعهد باشد داستان

هايش به صراحت از آن سخن  مند بود که حتی در برخی از داستان چندان قدرت
های خود نيز از  رانی ها، او در نقدنويسی و سخن گذشته از داستان. گفته است

نويسی  داستان و داستان. نگريست ی ادبيات داستانی می همين منظر به صحنه
ی او بود و عمر خود را وقف اين نيروانا کرد؛ از نوشتن داستان تا »نيروانا«

مندان به ادبيات  نويسی برای جوانان و عالقه های داستان برگزاری کارگاه
زد  داستانی و سردبيری مجالت گوناگون، همه را در راستای تعهدی به کار می

شازده «های کوتاه گلشيری از  ها و داستان در رمان. که به آن باور داشت
دست «ها تا »معصوم«، و از »نامه جن«تا  »های دردار آينه«و  »احتجاب

 .رّد و نشان تعهد او را شاهديم »تاريک، دست روشن
چون برخی ديگر، از  اما اين تعهد به داستان و ملزومات داستانی او را، هم

خوبی  گلشيری به. خواه دور نکرد نقش خود در مقام انسان و روشنفکری آزادی
از تأثير آزادی بيان و انديشه در رشد و شکوفايی ادبيات آگاه بود و هر جا 

تاخت که به نظر او شکلی از  يافت بر سانسور و حذف فرهنگی می مجالی می
سال فعاليت کانون نويسندگان  ٣٢حضور او طی . محدودسازی حق بيان بود

ايران و تحمل زندان در رژيم گذشته مويد تعهد گلشيری به آزادی انديشه و 
تر و  ی فعاليت کانون نويسندگان ايران هر بار جدی او در سه دوره. بيان است

ی سوم از بانيان اصلی فعاليت کانون و  موثرتر دست به کار شد، و در دوره
ويژه، نقش مهم او در برگزاری جلسات جمع  يکی از دبيران آن بود؛ به

و منشور کانون انکارناپذير  »نويسنده ١٣۴«و تنظيم متن  مشورتی و تهيه 
او تا از آسيب در امان بماند قلم به کنج امن نُبرد بلکه در راه احيای . است

جا که نزديک بود جان خود را نيز در جريان  کانون رنج بسيار کشيد تا به آن
با اين همه، ميدان را . ئی بر سر آن بگذارد های سياسی موسوم به زنجيره قتل

  ُکش خالی نکرد و در راه تعهد خويش تا آخرين لحظه بنداِن آزادی برای قداره
 .قدم ماند ثابت

سزاست که به پاس . گذرد اکنون يک دهه از مرگ هوشنگ گلشيری می
زحمات او، در بزرگداشت زندگی و آثارش، مراسمی باشکوه درخور کسانی 

اما دريغا که . گذارند برگزار کنيم که خالقيت خويش را در خدمت جامعه می
 .ترسند خواه نيز می ی نويسندگان آزادی در اين سرزمين حتی از مرده

 !يادش گرامی باد
 کانون نويسندگان ايران

 ٨٩خرداد  ١۴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاطره هايی از آن روزها
 .هوشنگ از محورهای اصلی جمع مشورتی کانون نويسندگان نيز بود

يک بار در شهريور ماهی که قصد داشتند مرا از دره پرت کنند، با فراستی که 
 .در او بود، جان من از مرگ حتمی نجات داد

می . زنده ايم هنوز«: بارها احضار، بازجوئی و تهديد شديم و هر بار می گفت
 .و می نوشت ».نويسيم هنوز

شبی که در خانه رايزن فرهنگی سفارت آلمان دستگير شديم، به ما گفتند که 
 .ممنوع الخروج هستيد اما هوشنگ قصد سفر کرد

اما صبح زود از خانه زنگ . »به محض رسيدن زنگ بزند«قرار بود از آلمان و 
 «.ناشتائی ات را همين جا بخور. بيا خانه«: زد و گفت

گفت که هاشمی و چند مامور اطالعات او را جلوی باجه کنترل فرودگاه . رفتم
 .مهرآباد می گيرند

هوشنگ را می برند توی يکی از اتاق هائی که در طبقه دوم فرودگاه مهرآباد در 
 .اختيار وزارت اطالعات بود

توهين و فحش و «: هوشنگ گفت. هاشمی کوشيده بود تا هوشنگ را تحقير کند
 «.تهديد و از همان حرف ها
شوخی های زشت جنسی؛ آن هم با هوشنگ که از . هاشمی لودگی هم کرده بود

 .شوخی جنسی صريح نفرت داشت و شرم حضور داشت
نه در احضارها و بازجوئی های مکرر و نه . هرگز او را چنين آزرده نديده بودم

حتا در آن شبی که در خانه رايزن فرهنگی سفارت آلمان بازداشت شديم و ترياک 
در جيب هوشنگ گذاشتند و درآوردند و کسی که بعدتر فهيمديم سعيد امامی بوده 
است، برای ما که چشم بسته بوديم سخنرانی مفصلی کرد در باب تهاجم فرهنگی 

 .ما روشنفکران به فرهنگی که آنان کمر به حذف و قتل آن بسته بودند
آن شب هاشمی ترياک گذاشت توی جيب هوشنگ و بعد جلوی ما آن را درآوردند 

 «.می فرستيم ات به منکرات«و گفتند 
زنده ايم هنوز، می نويسيم هنوز، اگر بمانيم و «هميشه به هنگام خطر می گفت 

 «مگر چند نفريم در اين وانفسا؟. بنويسم برده ايم
ترياک گذاشيم توی جيب اش تا به او و تو و ديگران نشان دهيم «بعد هاشمی گفت 

 «.که چه ها می توانيم کرد
 .حتا آن شب چنان آزرده نبود که آن روز صبح پس از بازگشت از فرودگاه

می بينی پسر چه می کنند با ما که قلم به چشم می زنيم «: بعد چای خورد و گفت
 «.اما زنده ايم هنوز«: و بعد »و نان به قناعت می خوريم؟

 .آن شب چله، ساعتی پس از آزادی من از زندان با فرزانه آمدند خانه ما
 .وحشت کرده بود از ديدن رد آشکار شکنجه بر دست ها و چهره من

می بينی پسر چه می کنند با ما؟ اما زنده ای «بعد گفت  »اهللا اکبر«مدام می گفت 
 «.هنوز

زنده ايم هنوز، می نويسيم هنوز، اگر بمانيم و «هميشه به هنگام خطر می گفت 
 «مگر چند نفريم در اين وانفسا؟. بنويسم برده ايم

 
هوشنگ من . تصويرها در تبعيد منجمد می شوند. وقتی که رفت در ايران نبودم

در همان اتاق کارش در اکباتان که خانه دوم من به هنگام خطر و . همان جا است
 .هميشگی او بود »نماز خانه کوچک«

را انتظار می کشد  »انفجار بزرگ«همان جا جن ها را احضار می کند، همان جا 
روشن  «در روزهای «مثل هميشه«نفرت دارد  »کراوات سرخ«تا مردی که از 

 .ما، در کابوس های ما بيدار شود »و تاريک
 .من خسته و گرسنه از راه می رسم

 «.چيزی در آشپزخانه پيدا کن و بخور. بنشين پسر«می گويد 
. بعد چای می نوشيم و هوشنگ کاغذهای تازه پرينت شده را نشان می دهد

 .و می خواند »تازه از تنور درآمده. داغ داغ است«داستانی تازه 
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درفرهنگ ايران ، زندگی يا ژی ، برترين . اسالم وهمه اديان ابراهيمی است 
اينست که خرد انسان که درفراز درخت وجودش پديدارشده است . ارزش است 

، نگهبان زندگی ، برضد خشمست که قهروتهديد واصل آزارودرد 
 . ميباشد ) ضحاک ( وزدارکامگی 

، همان نقش را بازی  »ِکبر يا تکبر «درشريعت اسالم واديان ابراهيمی ، 
،  »ابرمنشی  «يا  »کبر«درواقع ، . درفرهنگ ايران  »خشم  «ميکند که 
اينست که هم اسالم وهم آئين زرتشتی . ميگردد »قهروتهديد = خشم  «جانشين 

زشت ساخته ، وآن را برترين گناه  »کبروتکبر «را بنام  »سرفرازی انسان«، 
ولی . ، مشتبه ساخته ميشود )ابرمنشی ( سرفرازی با کبر. انسان ساخته اند 

وارونه اين ادعا ، انسان سرفراز، به هيچ روی کبرندارد ، ونميخواهد خود را 
برتر از ديگران بسازد وبه چشم خواری به هيچکس نمی نگرد ، خودش 

هدف اين اديان ، . درانديشيدن ، تابع ومطيع وعبدِ  ديگران و يا ديگری نميشود 
 «، ازبين بردن همين آزادی واستقالل و  »کبر وتکبر«درست با کاربردِ مفهوم 

= کبر «به نام . باشد ) فرانک ( هست که سرفرازی  »ايستادن برپای خود 
هست که هزاره ها کوشيده اند ، ريشه آزادی ، که همان سرافرازی  »ابرمنشی

     .وراستی درگوهرانسانهاست ، ريشه کن کنند 
) قهروتهديد ( درواقع ، آنها ، گناه اوليه انسان را ، کبرو تکبرميدانند ، و خشم 

درحاليکه درفرهنگ ايران ، برترين گناه ، خشم . را تابع وپيآيند آن ميسازند 
است ، وسرفرازی ، درست پيدايش گوهر انسان است که ) قهروتهديد( 

انسان ، حق به سرافرازی وراستی ، . دربرابرقهروتهديد ، سر فرود نميآورد 
يهوه وپدرآسمانی واهللا ( ولی هرمقتدری . دارد  »يعنی آزادی واستقالل 

نميتواند سرافرازی را ، که اصل آزادی ، و طبعا برضد تابعيت ) مقتدروقاهر
وعبوديت وبندگيست ، تحمل کند ، چون اين خدايان ، نخست ازانسان، تابعيت 

وبندگی وعبوديت واطاعت ميخواهند ، و سرفرازی را ، که انديشيدن آزاد 
هست ، و ضد اين تابعيت ) انديشيدن = منی کردن = منيدن ( ومستقل 

می نکوهند وبرترين گناه ميشمارند و نفرين  »کبرونخوت  «واطاعتست ، بنام 
 »کبر «مولوی درراستای تفکر اسالمی ، خشم را پيايند . ميکنند ) لعن ( 

را باهم ، همان دومار بردوش ضحاک  »خشم وکبر «ميکند ولی درپايان 
 . ميداند 

اهللا ( دارد  »اکبر بودن«البته اين خود اهللا هست که فقط حق به کبروکبريائی و
و طبعا ، خشم يا غضبش ، پيآيند ) اکبر، درست برترين نام خود اهللا ميشود 

درمورد اهللا ، پسنديده است ، وُحسن  »هم کبروهم خشم «ولی . همين کبراست 
اوشمرده ميشود ، هرچند درمورد انسان ، ناپسند وزشت ونکوهيدنی وگناه 

 . ميباشد 
 جمله خشم ازکبرخيزد ، ازتکبر، پاک شو 

 گرنخواهی کبررا ، رو بی تکبر، خاک شو 
 خشم هرگز برنخيزد ، جز زکبرما و من 

 هردو را چون نردبان زير آر و ، بر افالک شو 
 هرکجا ، تو خشم ديدی ، کبر را درخشم جو 

 گرخوشی با اين دو مارت ، خود برو ضحاک شو 
درست ، زرتشت ويزدانشناسی زرتشتی ، همين ضديت را با تصوير نخستين 

انسان «جمشيد ، تصوير . بود ، داشتند  »جمشيد  «انسان در فرهنگ ايران که 
هست ، و سرافرازی وراستی او ، که  »سرافراز، برپايه خرد وخواست خود 

باهم اينهمانی داشتند ، با سرفرود آوردن در برابر اهورامزدا و مطيع او شدن 
دربندهش ديده ميشود که نخستين انديشه خرِد مشی ومشيانه . ، امکان پذير نبود 

، اينست که فقط اهورامزدا ، خرد آبادسازنده ومدنيت سازاست ، وانسان بايد 
به عبارت ديگر، خرد انسان . درانديشيدن ، ازاهورامزدا پيروی واطاعت کند 

، ازخودش ، سلب اعتماد ميکند وحق انديشيدن به آباد کردن و مدنيت را 
آتش ( بدين سان ، سرفرازی جمشيد که نتيجه راستی او بود . ازخود ميگيرد 

بايستی زشت ونکوهيده شود ، وبرترين گناه ) ارتا ، سرفرازاست = جان 
جمشيد که انديشيدن باشد، منی ) منی کردن (= منيدن . انسان شمرده شود 

نه سرفرازی وراستی ونه ( کردن ميشود که کبروتکبروابرمنشی است 
 ) . آزادی 

جمشيد با انديشيدن وآباد ساختن جهان وتوليد مدنيت ، خود پسند وگمراه 
سرفرازی ، ( وهمکار اهريمن ميشود ، وبا اهريمن ، به فراز پرواز ميکند 

و همه را کوچک ميشمرد و خود را بزرگتر وبهتر ازهمه ) اهرمنی است 
اهورامزدای ( ميداند ، و اين خرد جمشيدی علت گردنکشی او ازخدای تازه 

ميگردد ، چون حاضر به اطاعت و تابعيت ازدانش وروشنی وهمه ) زرتشت 
 . آگاهی اهورامزدای زرتشت نيست 

،  »منيدن  «.است نه خشم ) apar-menishn(، کبر»شّر بنيادی «ازاين پس،
 ، کبرونخوت وغرور) منيدن ( انديشيدن . ميگردد »اپرمنيدن ، برمنشی  «

 فرانك، مادرفريدون، كيست؟ 
 منوچهر جمالی

 
 تراگفتم و، بيش گويم همی 

 که از راستی ، دل نشويم همی 
 ، که آزاد مـرد        ميازار کس را

 سراندرنيارد ، به آزارو درد 
 درشاهنامه  -رستم به اسفنديار

 
درفرهنگ ايران ، آزادی وراستی وسرفرازی ، رويه های گوناگون يک اصل 

انسانِ آزادوراست ، ازآزار ودردی که به او ميدهند، نميترسد و بيمی . هستند 
اين فلسفه بسياری . ندارد ، و هرگز، تابع و مطيع و تسليمِ  قهروتهديد نميگردد 

ژرفيست که بنياد فرهنگ ايران است ، و در همان خيزش فرانک ، مادرفريدون 
 »اصل زندگی شاد«يا  »جی «فرانک که. روياروی ضحاک ، پيکريافته است 

، درزمان هست ، برغم آزارها ئی که ازاصل آزارودرد  »مهرو خواست  «و
نميشود  »خشم يا قهروتهديد «ميبرد ، سرتسليم فرود نميآورد و مطيع ) ضحاک ( 

پران = فرن  «فرانـَک ؛ از واژه . و برای رستاخيز راستی و آزادی ، برميخيزد 
، همان جان يا آتش جانست که به  »فرن افتار «برآمده است و  »درسانسکريت 

هست و نام  »فرندات يا فرنداد  «ازاين رو هرانسانی . انسان، تشخص می يابد 
فرنبغ ، برعکس آنچه درواژه نامه ها . بوده است  »بغ + فرن «ديگر اين خدا 

و افتاريا اوتارکه پسوند . است  »فرن بغ  «نيست ، بلکه  »بغ + فره  «آمده ، 
، معنای فرود آمدن خدا وتشخص يابی ) فرن افتار( آتش جان درانسانست 

. البته يزدانشناسی زرتشتی ، مجبوراست که اين محتوا را بپوشاند . درانسانست 
= فراس ( ، آتش جانست که دربرافروختن ، فراز »پران = فرن  «چون 

وارتا ، نام . ، سرفراز هست ) ارديبهشت ( می يابد و درست نام ارتا ) فرانک 
پس آتش خدائی ، دربرافروتن ، . ديگر، همين عنصرنخستين يا آتش جانست 
درخت سرو نيز، مانند انسان ، تخم . راست به بلندی می بالد و سرفراز ميشود 

ناميده ميشود  »تخم ارتا = ارتا وج = اردوج  «ارتا هست ، ازاين رو 
 . است »آزادی  «و  »راستی  «ودرختيست که صفتش 

مفهوم راست بودن را ، درفرهنگ ايران ، ازهمان سرو هميشه سبزی که راست 
 . است وهمسرشت انسانست ميتوان شناخت 

     چوزين بگذری مردم آمد پديد
 شد اين بندهارا سراسر کليد 

 سرش راست برشد چوسرو بلند 
 به گفتارخوب و ، خرد ، کاربند 

آزادی و استقالل «سرفرازی ، . راست بودن ، باليدن به فراز، وسرفرازيست 
ميباشد ، که طبعا برضد هرگونه تابعيت وبندگی وعبوديت  »برپايه خرد خود

آزارو درد ، از (قدرتمندان ، با آزردن جانها و توليد درد برای انسانها . است 
و آزاربرعکس مفهوم امروزه ما، همان . خشم ، يعنی قهروتهديد ، برميخيزد

، برآنند که گوهرِ  آزادی واستقالل ) را داشته است Violenceيا  Gewaltمعنای
. را درانسان نابود يا مقهورسازند ، تا مردمان را مطيع وعبد وبنده خود سازند 

سر درنمی  «ولی انسانِ سرفراز که آزادی واستقالل ، گوهر وفطرتش هست ، 
 «سرفراز، نام ارتا هست که  «. ، و تن به اطاعت وتابعيت نمی سپارد »آورد 

آزادی واستقالل ، فطرت . درهرانسانيست  »آتش جان يا جان ، يا نخستين عنصر
 «در اصل اوستائی  »فراز «. انسانست که درسرفرازی ، شکل به خود ميگيرد 

اين واژه در آلمانی هنوز به ) . باسکون حرف نون ( ميباشد  »frank= فرانک
 . هست  »بازو گشوده وآزاد«معنای 

. ، هويت آزادی واستقالل فطری انسان را بيان ميکند  »راستی وسرفرازی «
انسان ، راست است ، چون از . راستی ، تنها ، گفتن گفتار راست نيست 

نی ، با وزش بادهای شديد هرچند با زور ، . قهروتهديد قدرت حاکم نمی شکـنـد 
خميده ميشود، ولی نميشکند ، و آن نيرورا درگوهر خود دارد که با پايان يافتن باد 

 . ، باز ازسر، راست وسرفراز شود وبايستد 
. ، اصل سرافرازی است ) ارتا يا جی = آتش جان ( درفرهنگ ايران ، جان 

، که همين تخم آتش يا  »ارتا  «يکی ازنامهای . گوهرانسان سرافرازی است 
انسان ، با تهديد شدن وبا آزرده شدن وعذاب . ميباشد  »سرافراز «جان هست ، 

، نمی نالد و خود را رها نميکند ، ) قهروتهديد وارهاب ووحشت انگيزی ( ديدن 
بلکه براين اضطرابات ، چيره ميگردد ، و از فطرت آزاد و مستقل خود ، دفاع 

 . زندگی برای او در سرفرازيست . می کند 
 اين انديشه که بنياد فرهنگ ايرانست ، متضاد با انديشه ايست که اساس دين 
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بعد با کمک . من نيز با ياری نانسی هورماچی، وکيل زبردست اين اجازه را گرفتم
دريغ مونا به مرکز درمانی معرفی شدم و به دليل بيماری مانيک دپرشن بيمه دولتی  بی
های پشت  پل. های دراز در اين شهر روی مبلی نشستم و به روبرو خيره شدم ماه. شدم

شود  می. شدم ام دور و دورتر می سرم بسته شده بود و ثانيه به ثانيه از اعضای خانواده
ام و به روبرو نگاه  اغلب در سکوت محض فرو رفته. گفت که در اين دوران عليل هستم

 .کنم می
بی آن که از اين فن اطالعی داشته باشم پشت آن . گذارد دلناز کامپيوتری در اختيار من می

. نويسم به قول معروف سيو کنم تا از بين نرود حتی بلد نيستم مطالبی را که می. نشينم می
ام و خاطرات زندان بسيار اتفاقی از خطر نابودی  از پس از خاطرات زندان کتابی ننوشته

اين متن  تمامی. از کتاب ماشين نشده افشين خانه را ترک کرده و رفته است و نيمی. رهد می
اين کتابی بود که . دهد شود و مسعود مافان ترتيب چاپ آن را می ناقص به سوئد منتقل می

 .کند شد، اما هيچکس به آن اعتنائی نمی به تصور من بايد به سرعت ترجمه می
البته بی آن که  .شکند شود و رکورد فروش را می ای به ايران منتقل می گرچه که چند نسخه

. شود و سود نبردن از آن پس وظيفه من نوشتن می. حتی يک ريال به من پرداخت شود
کوشم درباره ارسال  نويسم و برای نخستين بار می کتاب شيوا را در هزار صفحه می

عالوه بر آن که ايرانيان کتاب . تصوير و صدا و کارخانه پيغمبر سازی حرف بزنم
 .کنند تخيلی دوست ندارند آن را تخطئه نيز می علمی

اين کتاب حامل يک تخيل بسيار قوی ست اما به روشی نوشته شده که خواننده ايرانی را 
در اين حد فاصل من چون در اثر . شود اين کتاب هم در سوئد منتشر می. کند راضی نمی

کوشم قرصم را  ام و از اين حال نفرت دارم می خوردن قرص زايپرکسا ناگهان چاق شده
بيمارستان و بعد . ريزد اين کوشش ناقص يک بار ديگر حالم را به هم می. نصف کنم

 .دوباره دوران فرسايشی نقاحت
ست که  کتابی .اين رمان هفتصد صفحه است. کنم شروع به نوشتن بربال باد نشستن می

رمان ماجراهای ساده و کوچک روح درخت را نيز که سال ها پيش . کند مشتری پيدا می
در اين ايام . رسانم نوشته ام و به خاطر انقالب از چاپ آن منصرف شده ام به چاپ می

مجبورم با پاسپورت سفيد آمريکائی سفر کنم و . کنند گاهی مرا به سفرهائی دعوت می
 .کنم و شب و روز و شب و روز به پسرم فکر می. هربار با زحمت ويزا بگيرم

او نيز . مادرم معضل ديگر ذهنی من است. دانم چگونه او را در کنار خود داشته باشم نمی
ام شوکت الملوک نيز که کتاب عقل آبی به او  و باالخره خاله. نياز دارد با من زندگی کند

خواست خانه اش را به نام من بکند تا  اين خاله می. هديه شده مشکل ديگر روحی من است
اکنون من در آمريکا هستم و آن زن دارد در . داد تنهائی بسيار آزارش می. با او زندگی کنم
 .پوسد تنهائی خود می

به مدت يک سال در اين دانشگاه به . گذارد دانشگاه براون يک فلوشيپ در اختيار من می
فرستم،  کنم و به تهران می دو جلد کتاب ترجمه می. کنم برم و دوستان خوبی پيدا می سر می

 .رسند ها هرگز به چاپ نمی اما چون نامم شهرنوش پارسی پور است اين کتاب
در اواخر دوران اقامت در براون، چون اطالع دارم که مادر واقعا به من نيازمند است به 

کنم قرص مرا با يک قرص ارزان قيمت  کنم و خواهش می دکتر روانکاو مراجعه می
خانم روانکاو بی آن که مغزش را به . عوض کند تا بتوانم در تهران اين دارو را تهيه کنم

 .کند که نتيجه آن به هم ريختن حال من برای آخرين بار است کار بيندارد اين کار را می
خواهم به ايران باز گردم که آقای احمدی نژاد رئيس  با همين حال آشفته است که می

 .روشن است که ايران رفتن يعنی دستگير شدن. شود جمهور می
. بندند خاله ها يکی پس از ديگری رخت از جهان می. رسد پس کشتی مرگ از راه می

. گويد برد، دار فانی را وداع می مادر نيزکه در خانه سالمندان مستقر شده و از آن رنج می
بی شک با . روند و دو برادر نازنينم شهرام و شهريار يکی پس از ديگری از جهان می

 .ها بخشی از وجود من به زير خاک رفته است هريک از اين مرگ
کار توليد اين . بسازد گيرد از روی کتاب زنان بدون مردان فيلمی شيرين نشاط تصميم می
من دوباره به کاليفرنيا . انجامد شود و شش سال به طول می فيلم به درازا کشيده می

 .نويسم به نام آسيه در ميان دو دنيا ام و رمان جديدی می برگشته
اين دانشگاه  .رسد ای از رياست دانشگاه براون به دستم می نامه ٢٠١٠در ماه آپريل سال 

سال دارم، اما  ۶۴گرچه  .تصميم گرفته است دکترای افتخاری ادبيات را به من هديه کند
 .شوم همانند نوجوانان شاد می

. های خوبی در حال گذارند شود گفت ماه فيلم زنان بدون مردان نيز روی اکران است و می
حد زيباست و  شهر بی .نويسم و ساعت پنج بامداد است اين سطور را در شهر بولوينا می

 .انسان را به ملکوت معماری سنتی ايتاليا راهبر است
ميهمان ديگر  .ام، هر دو به کنفرانس پراکسيس دعوت داريم شيرين عبادی را مالقات کرده

. وانگاری ماتای است که جايزه نوبل صلح سال دوهزار چهار را به خود اختصاص داده
ست بسيار  زنی. او موفق شده نزديک به پنجاه ميليون اصله درخت را در افريقا بکارد

 .شيرين و دوست داشتنی
ها نفر در طی دو  ده. کنيم ما همه به کنفرانسی دعوت داريم که درباره مدرنيته صحبت می

من نيز متنی تهيه کرده ام که در شماره آينده اين برنامه برای شما . کنند روز سخنرانی می
و شايد اگر عمری به دنيا بود از سفرهای ديگر برايتان سخن خواهم گفت و . خواهم خواند
 .تان خواهم نوشت ها را برای متن سخنرانی

 

انسان که با . ميزايد ) ابرمنشی ( انديشيدن با خرد انسانی ، کبر. ميگردد ) منيدن ( 
خردش ميانديشد و درانديشيدن ، آزاد ومستقل ميشود ، ازتابعيت وعبوديت سربازميزند 

خوانده ميشود ، و ديگر چنين خردی که اصل سرفرازی  »ابرمنشی  «يا  »کبر «، 
وراستی است و برضدهرگونه تابعيتی است ، مطرود وملعون ميگردد و اصل همه 

ارتا که اصل سرفرازی . گناهان شمرده ميشود که بايد ازگوهر انسان ، ريشه کن گردد 
. درقرآن ميگر دد  »ابليس  «، همان  »حارث درعربی = ارس  «است ومعربش 

نام  »تخم + مر «همان پيشوند  »مر «و . نامهای ديگر ابليس، ابوحارث وابو مره است 
آزادی وسرافرازی و استقالل ، . هست  »مر «انسان، تخم ارتا يعنی، فرزند . انسانست 

بنام ابليس اهريمن بايد ازفطرت انسان ، ريشه کن ساخته شود وبزرگترين دشمن انسان 
. انسان بايد هميشه برضد آزادی واستقالل وسرفرازی خود بجنگد . ، شمرده شود 

، همگوهربا اهريمن ) آزاد ومستقل ( انسان با انديشيدن باخرد خود ، در سرفرازی 
خرد جمشيد، . سرفرازی درانديشيدن ، کبروابرمنشی ميآورد . وابليس ميگردد 

سرچشمه همه گناهان ميگردد وبرای آنکه او را تابع ومطيع اهورامزدا و اهللا 
خرد انسانی که فراروئيده . ساخت ، بايد اورا به دونيمه اره کرد... وپدرآسمانی ويهوه 

از آتش جانست ، به پرتگاه نيستی برده ميشود و اينجاست که فرانک ، آتش جان ، با 
 : همان گفته رستم ، دربرابر خدايان مقتدر ميايستد 

 گويم همی     تراگفتم و، بيش
 که از راستی ، دل نشويم همی 

  »آزاد مـرد  «، که        مـيـآ زار کس را
 سراندرنيارد ، به آزارو درد

 

 روزهاي بد، روزهاي خوب
 پور شهرنوش پارسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
های جديد را خواندم  در روزنامه خبر اعدام. اين روزهای روزهای سختی برای من است

گزار مدارس  همچنين خبر درگذشت محمد بهمن بيگی، بنيان. و سخت به خشم آمدم
گرچه هزاران نفر در اين مراسم شرکت کرده بودند، اما . عشايری ايران را خواندم

 .جلوی هر بزرگداشتی را گرفت جمهوری اسالمی
 

چنان بزرگ است . ترين شخصيت معاصر تاريخ ايران است بهمن بيگی به نظر من بزرگ
 .ام من چندباری افتخار ديدن اين شخصيت را داشته. ای نديدم جز نوشتن درباره او که چاره

گفت روزی مجسمه طالی بهمن بيگی را  يادم هست مرحوم قشقائی، يکی از دوستان می
دزدند، اما به راستی اگر يک نفر  گرچه مجسمه طال را می. کنند در اين دشت ها نصب می

اش از طال ساخته شود همان محمد بهمن  در جهان لياقت آن را داشته باشد که مجسمه
به . مردی که روزی يک جيپ از اصل چهار گرفت و راهی دشت و بيابان شد. ست بيگی

در طويله، روی زمين خشک، زير چادر و عاقبت کار به . ای ساخت هرکجا رسيد مدرسه
 .سوادی از ميان عشاير رخت بربست جائی رسيد که بی

آورم که به اتفاق مرحوم دکتر مرندی و نجف دريابندری و چند نفر  روزی را به خاطر می
ميهمان مرحوم بهمن بيگی بوديم و فرصتی طالئی . ديگر به اطراف شيراز رفته بوديم

هنوز چهره پاکيزه دانش  .پيش آمد تا از يکی از مدارس عشايری بازديد به عمل بياوريم
! زد بفرما ای فرياد می آموز هشت ساله را به خاطر دارم که با نوشتن هر کلمه و جمله

. بايد فرياد بزند: زند، استاد بهمن بيگی گفت که پرسيديم چرا او اين همه فرياد می هنگامی
صدايش به سالح او تبديل شده . سالح هم به دست ندارد. او روستائی و شندره پندره است

 .است
حاال مردی که چهره ايران را تغيير داد و شرايطی بوجود آورد که نسبت سواد روستائيان 

های درياد  بدون شک يکی از کتاب. از شهرنشينان پيش بزند، به زير خاک رفته است
اينک اين . است که بهمن بيگی نوشته است »ايل من بخارای من«ماندنی ادب فارسی 

جرئت ندارند اجازه دهند از  عزيز واالمقام رخت از جهان بسته و مردان جمهوری اسالمی
 قائل شد؟ توان برای اين مردان ترسو احترامی آيا به راستی می. او تجليل به عمل آيد

گاراژ خانه دوستانی به . نوشتم که به پيشنهاد دوستان ايرانی برکلی مقيم اين شهر شدم
صورت يک خانه مسکونی درآمد و ايرانيان زيادی تقبل کردند هر ماهه مبلغی پول در 

لطف . چنين شد که من برای ساليان سال مقيم کاليفرنيای شمالی شدم. اختيار من بگذارند
جمعی دوستان که از هيچ کمکی دريغ نداشتند، به ويژه پوران دليل اصلی ماندگار شدن من 

پوران پيشنهاد کرد با درخواست پناهندگی اجازه اقامت آمريکا را . در اين صفحات شد
 .بگيرم
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