
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد
ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 

هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 
حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم

ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  
با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد

جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 
آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 : تهيه و تنظيم
 شهال بهاردوست

 وزن و اعتبار عرفی گرايی و اصالح طلبی  12
 در برون و درون حاکميت 

 خسرو باقرپور

سير مبانی شکل گيری سازمان فدائيان خلق             14
 )اکثريت(ايران 

 بهروز خليق گفتگوی تالش آنالين با 

 ايدئولوژی شيطانی  17
 حسين نقاشی 

 تاوان شعور برای کاوه کرماشانی  18
 عارف نادری

 حکمت استغنا و خصلت سبز بودن 18
 داريوش محمد پور

 آخرين حلقه بی اعتباری حاکميت يکدست 19
 شهرام رفيع زاده

 درخواست زندانيان سياسي ايران براي بازديد نمايندگان سازمان ملل از زندان ها

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

دعوت ايران از 
مون براي ورود  كي بان

بشر  به شوراي حقوق 
 است 

 :سروده ها
 شهال بهاردوست ،  ماندانا زنديان

 حسين شرنگ

 گفتگو -سخنراني
با صاحب نظران و حاميان جنبش 

 سبز  در  هامبورگ

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

 عيسي سحرخيز از دو اتهام تبرئه شد
 تاييد بازداشت دو هنرمند مدافع حقوق بشر پس از يكماه
 وضعيت نامساعد جسمي يك فعال حقوق بشر در بند

 محكوميت محمد نوري زاد  به سه ونيم سال حبس تعزيري و پنجاه ضربه شالق
 هژير كردنژاد به دوسال حبس محكوم شد

 توقيف و پلمب دفتر سخن تازه اصلي ترين نشريه اصالح طلبان استان كرمان
 1388 تير  18بازداشت در اعتراضات روز 

 دادگاه انقالب 26ارسال پرونده شيوا نظرآهاري به شعبه 

روز جهاني كارگر ، روز پشتيباني از 
جنبش آزاديخواهانه مردم ايران و 

 همبستگي با سنديكاهاي مستقل كارگري

 : مهدي كروبي
 آميز با مردم  شكست خورده است  پروژه برخورد خشونت

 مشت نمونه ي خروار 
نفر مانده  200سه هزار كارگر بوده ايم، 

نوزدهمين سالگرد 
ترور دكتر 

 عبدالرحمن برومند 
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 خبرها 

 تاييد بازداشت دو هنرمند مدافع حقوق بشر پس از يكماه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امنيتی پس از گذشت بيش از يکماه از -دستگاه قضايی -خبرگزاری هرانا 
بازداشت دو فعال حقوق بشر، با پيگيری مستمر خانواده ها سرانجام بازداشت 

 .آنان را تاييد کرد
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، نيروهای امنيتی امير احسان تهراني سخاوت و 

نيما گلزاري دو دانشجو و هنرمند را که در زمينه توليد موسيقی با موضوع 
اسفندماه سال  18و  17حقوق بشر فعاليت کرده بودند را به ترتيب در تاريخهای 

. گذشته بدون اطالع خانواده ها بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کرده است
اين دو هنرمند بازداشت شده بعنوان همکاران سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر 

در ايران پيش تر به توليد آثار هنری با مضمون دفاع از حقوق بشر پرداخته 
 .بودند

  
فروردين ماه خانواده اين دو دانشجو موفق شدند  28سرانجام روز جاری مورخ 

از طريق دادستانی تهران مطلع شوند که فرزندان آنان در بازداشت و در زندان 
 .اوين به سر می برند

اسفندماه سال گذشته و همزمان با  11الزم به ذکر است نيروهای امنيتی در تاريخ 
آغاز موج گسترده بازداشت فعاالن حقوق بشر، خاصه همکاران مجموعه فعاالن 

 .حقوق بشر در ايران برای بازداشت اين افراد اقدامی ناموفق داشته اند
 
 

 وضعيت نامساعد جسمي يك فعال حقوق بشر در بند
 

 
 
 
 
 
 
 
 

اسفند ماه  17شعله منصوری، فعال حقوق بشر، که از تاريخ  -خبرگزاری هرانا 
سال گذشته در پی يورش های سازمان يافته دستگاه امنيتی به فعاالن حقوق بشر 

 .در بازداشت به سر می برد، وضعيت جسمی نامساعدی دارد
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، شعله منصوری از همکاران سابق مجموعه 
فعاالن حقوق بشر در ايران، به علت ابتال به نوعی بيماری خونی و همچنين 

  .آنفوالنزای حاد در وضعيت بسيار بد جسمی بسر می برد
  

خانواده ی وی تا کنون دوبار موفق به مالقات با اين زندانی شدند و وضعيت 
 .جسمانی فرزندشان را بسيار بد توصيف کرده اند

اتهام اين فعال حقوق بشر، تبليغ عليه نظام عنوان شده است و پرونده ی وی نيز 
 .بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوين ارسال شده است ٣به شعبه ی 

اسفندماه با مراجعه به  11شب مورخ  9گفتنی است نيروهای امنيتی در ساعت 
منزل بستگان خانم منصوری قصد بازداشت ايشان را داشتند که به علت عدم 

اسفند ماه با  ١٧اما در تاريخ . حضور نامبرده موفق به بازداشت وی نشدند
يورش به منزل مسکونی اش در شهر تهران وی را بازداشت و روانه ی زندان 

 .اوين کردند

درخواست زندانيان سياسي ايران براي بازديد نمايندگان 
 سازمان ملل از زندان ها

 
اوين در نامه ای به دبيرکل سازمان  ٣۵٠جمعی از زندانيان سياسی بند : ميزان

ملل خواستند تا در سفر آتی خود به ايران از بازداشتگاههای سياسی و امنيتی و 
زندان اوين بازديد کرده و بصورت خصوصی با محکومان و زندانيان  ٣۵٠بند 

 .مالقات و گفتگو کند
به گزارش ميزان خبر متن کامل اين نامه که به نمايندگی از سوی ساير زندانيان 

 با امضای عيسی سحرخيز ارسال شده است به شرح زير است
 عاليجناب بان کی مون

 دبير کل محترم سازمان ملل متحد
در شرايطی که راديو و تلويزيون دولتی ايران سانسور همه جانبه ای را در 

برنامه های خبری خود اعمال می کند و دسترسی به کليه روزنامه های کثير 
االنتشار ايران بويژه نشريات متعلق به دگر انديشان و اصالح طلبان برای ما 

اوين  ٣۵٠زندانيان سياسی و مطبوعاتی محبوس در بازداشتگاههای امنيتی و بند 
ممنوع است ، اطالع يافتيم که جنابعالی به دعوت دولت ايران طی روزهای آينده 

حداقل درخواست ما بويژه گروه گسترده ای که در  .به تهران سفر خواهيد کرد
ايران و رويدادهای پس از  ١٣٨٨خرداد  ٢٢جريان انتخابات رياست جمهوری 

آن به بهانه های واهی و اتهامهای ساختگی تهديد و دستگير و محاکمه و زندانی 
شده اند اين است که در جريان سفر خود به ايران از بازداشتگاههای سياسی و 

زندان اوين بازديد نماييد و بصورت خصوصی با محکومان و  ٣۵٠امنيتی و بند 
 .زندانيان مالقات و گفتگو کنيد

اين اقدام فرصتی را فراهم می آورد تا جنابعالی بطور دقيق در جريان بخشی از 
موارد زير پا گذاردن اصول اوليه آزادی ، دموکراسی و عدالت و همچنين ابعاد 
گسترده نقض حقوق بشر بويژه موارد شاخص دوران دستگيری ها ، بازجويی 

ها، تفهيم اتهامها و محاکمه های فرمايشی تحت فشارهای روحی و جسمی اخير 
قرار بگيريد و از نزديک با شرايط خاص بازداشتگاهها و زندانهای ايران 

  . زندان اوين آشنا شويد ٣۵٠بخصوص بند 
 با احترام فراوان 
 عيسی سحرخيز

٢۶/١/٨٩ 
 ٢٠١٠آپريل ١۵

 عيسي سحرخيز از دو اتهام تبرئه شد
 
 
 

 

دادگاه کارکنان دولت، عيسی  ١٠۵٩شعبه  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
 سحرخيز را از اتهام تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب تبرئه کرد

سحرخيز را به طور غيابی به تحمل هفت ماه و يک روز  ٨٧اين شعبه در سال 
پس از بازداشت وی پس از وقايع مربوط به انتخابات . حبس محکوم کرده بود

 .برد که او در زندان به سر می سال گذشته، اجرای رای به وی ابالغ شد در حالی

 ٢نگار، نسرين ستوده و مينا جعفری به شعبه  با مراجعه وکالی اين روزنامه
اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت و اعتراض به رای مذکور، پس از چندين 

 .جلسه دادرسی، حکم مزبور نقض و رای بر برائت سحرخيز صادر شد

شايان ذکر است پرونده مربوط به بازداشت سحرخيز در حوادث پس از انتخابات 
 .دادگاه انقالب ارجاع شده است ١۵به شعبه 

گذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات  نگار و از بنيان عيسی سحرخيز، روزنامه
 .تيرماه سال گذشته بازداشت شد ١٢ايران روز جمعه 
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توقيف و پلمب دفتر سخن تازه اصلي ترين نشريه اصالح طلبان 
 استان كرمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هفته نامه محلی سخن تازه استان کرمان پس از انتشار اولين  -خبرگزاری هرانا 
شماره خود در سال جديد با حکم توقيف و پلمپ دفتر تحريريه از سوی دادستان 

 .سيرجان روبرو شد
به گزارش ادوارنيوز، فرج اهللا کارگر دادستان عمومی و انقالب سيرجان در 

گفتگو با سايت دادگستری استان کرمان علت اين دستور را چاپ مطلبی 
  .ساختارشکنانه در اين نشريه عنوان کرده است

در پی چاپ مطلبی ساختارشکنانه که در : کارگر در اين گفتگو عنوان کرده است
آن مطالبی بر عليه مسئولين عالی رتبه نظام نوشته شده بود، نشريه سخن تازه 
 .توقيف، دفتر آن پلمپ و مدير مسئول و نويسنده مطلب به دادسرا احضار شدند

بر پايه اين گزارش چاپ : "سايت دادگستری استان کرمان همچنين می نويسد
مطلبی انتقادی به قلم زهرا اميرتيموری در خصوص نامگذاری سال ها از سوی 

مقام معظم رهبری موجبات توقيف اين هفته نامه محلی را فراهم آورده و 
 ".اعتراض امام جمعه سيرجان و جمعی از مردم را به دنبال داشته است

هفته نامه محلی نگارستان نيز خبر توقيف اين نشريه را در صفحه اول خود 
آورده و در متن اين خبر از قول مهدی محبان؛ مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

اين نشريه پيش از اين در چند نوبت تذکر شفاهی و کتبی از : کرمان می نويسد
پرونده اين نشريه : وی خاطر نشان می کند. سوی اين اداره کل دريافت کرده است

ضمن طرح در مراجع قضايی به هيئت نظارت مطبوعات ارسال خواهد شد و 
 . اليحه يی نيز در اين زمينه تنظيم و به مراجع نظارتی ارسال می شود

گفتنی است بر اساس شنيده ها قرار بوده روز پنجشنبه، عده ای از معترضين به 
اين نشريه در سيرجان به راهپيمايی بپردازند و توسط موتور جوش دفتر اين 

نشريه را پلمب کنند که با دخالت نهادهای امنيتی ارز اين حرکت جلوگيری به 
در مراسم نماز جمعه، امام جمعه اين شهر از نمازگزاران . عمل آمده است

وی همچنين از دستگاههای قضايی و  .خواست که آرامش خود را حفظ کنند
وی تصريح کرد در . امنيتی خواست که با اين نشريه برخورد قانونی کنند

صورت عدم برخورد قانونی مناسب از مردم می خواهد که خود جواب حرمت 
 .شکنی ها را بدهند

نشريه سخن تازه در ويژه نامه نوروزی خود مصاحبه ای با همسر و فرزند احمد 
زيدآبادی انجام داد که اين مصاحبه بازتاب قابل توجهی در سايت ها و رسانه های 

عالوه بر اين چاپ عکس بزرگی از ندا آقاسلطان نيز در اين . اينترنتی داشت
نشريه در شماره نوروزی به همراه مطالب انتقادی ديگر حساسيت های زيادی را 

 .در مورد اين نشريه بر انگيخته بود
گر چه دليل اصلی توقيف اين هفته نامه محلی توهين به مقام رهبری در يک مقاله 
عنوان شده است، اما به نظر می رسد مشی اصالح طلبانه آن طی پنج سال دوران 
انتشار آن و درگيری های گسترده اين نشريه با نهادهای اجرايی استان کرمان از 

 .اصلی ترين داليل توقيف اين نشريه منتقد هستند
 

 محكوميت محمد نوري زاد 
 به سه ونيم سال حبس تعزيري و پنجاه ضربه شالق

 
 
 
 

 
فروردين ماه، محمد نوری زاد از سوی  28صبح روز شنبه  -خبرگزاری هرانا 

دادگاه انقالب اسالمی به رياست قاضی پيرعباسی به سه و نيم سال  ٢۶شعبه ی 
 .زندان همراه با پنجاه ضربه شالق محکوم شد

اين حکم به وکيل نوری زاد، آقای عليزاده طباطبايی ابالغ شده و متهم بيست 
روز مهلت دارد تا اعتراض کرده و آن را در مرحله ی تجديد نظر خواهی قرار 

 .دهد
محمد نوری زاد به دليل سه نامه به آيت اهللا خامنه ای و مقاله ای در نقد سخنان 

روز آن را  ٧٠روز پيش بازداشت شده است که  ١٢٠  جناحی رييس قوه قضايه 
و در يک سلول  ٢۴٠ وی در حال حاضر در بند . در انفرادی سپری کرده است

 .نگهداری می شود
به گزارش کلمه، متن حکم دادگاه بدوی نوری زاد حاوی نکات بديع و عجيبی 

اين متن حقوقی مواجه شود آن را با   است به طوری که اگر مخاطب ندانسته با
 .سرمقاله روزنامه کيهان اشتباه می گيرد

شايان ذکر است دادگاه اتهامات مطرح شده به نوری زاد را وارد دانسته و 
حکم به  ۶٠٨و  ۶٠٩و  ۵١۴و  ۵٠٠با استناد به مواد  باتوجه به عدم تنبه متهم

 :محکوميت متهم به
تحمل يک سال حبس تعزيری با احتساب ايام بازداشت قبلی به جهت فعاليت -١

ی نظام  ساله ی سی تبليغی عليه نظام جمهوری اسالمی ايران و تخريب چهره
 اسالم

 جهت توهين به مقام معظم رهبری دو سال حبس تعزيری به-٢
 جمهور جهت توهين به رئيس نود و يک روز حبس به-٣
 قوه قضائيه  جهت توهين به رئيس نود و يک روز حبس به -۴
ی  جمعه الهدی، امام اهللا علم جهت توهين به حضرت آيت پنجاه ضربه شالق به-۵

 ی مردم در مجلس خبرگان رهبری مشهد و نماينده
 .نمايد  صادر و اعالم می

 
 هژير كردنژاد به دوسال حبس محكوم شد

 
 
 
 
 

کرد نژاد، فعال دانشجويی به اتهام شرکت در ) امجد ( هژير  -خبرگزااری هرانا 
 .تجمعات به دو سال حبس تعزيری محکوم شد

بنا بر اطالع گزارشگران هرانا، هژير کرد نژاد، فعال دانشجويی رشته جامعه 
آذر ماه  12شناسی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران که در روز 

  .بازداشت شده بود در دادگاه اوليه به دو سال حبس تعزيری محکوم شد
الزم به ذکر است نامبرده هم اکنون با توديع قرار وثيقه در بيرون از زندان به 

 .سر می برد
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 1388 تير  18بازداشت در اعتراضات روز 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :يادداشت بنياد عبدالرحمن برومند
استشهاديه زير حاصل مصاحبۀ بنياد عبدالرحمن برومند با يکی از افرادی است 

روز ياد بود دهمين سالگرد حمله به   ،١٣٨٨  تير ماه ١٨  که پس از وقايع
، بازداشت، و در آغاز به مّدت چند روز در بازداشتگاه (١٣٧٨(کوی دانشگاه 

در  ١٣٨٨اين مصاحبه در آذر ماه . به زندان اوين منتقل شد  کهريزک، و سپس
برای حفظ خويشان و نزديکان مصاحبه شونده . خارج از ايران انجام شده است

از آزار و اذيت نيروهای امنيتی دولت جمهوری اسالمی ايران، نام اصلی 
 .مصاحبه شونده محفوظ و از اسم مستعار استفاده شده است

  
 .١٣٨٨آذر ماه  ٢١ :تاريخ مصاحبه

  
 :سعيد
در خيابان سهروردی شمالی دستگير  ١٣٨٨تير ١٨ساله هستم و روز  ٢٣من 
مأمور لباس شخصی من و يک نفر ديگر را بازداشت کردند در يک  ٣. شدم

چندين بار با  .همينطور در ماشين ما را ميزدند. انداختند) سيرا(ماشين شخصی 
ببرند و جواب می گرفتند که ] پليس[بی سيم تماس گرفتند که ما را به کدام پايگاه 

ما . تعداد دستگير شدگان خيلی زياد بود و ما يک ساعت در شهر گشتيم. جا نيست
واقع در خيابان انقالب بردند و در آنجا به مدت يک روز * را اول به پليس امنيت

آنها ما را . در مدتی که در پليس امنيت بوديم نه آب داشتيم و نه غذا. نگهداشتند
اگر امضا نمی کرديم ما را با کابل يا شلنگ . مجبور کردند تا اتهامات را بپذيريم

می زدند حيدری فر قاضی بود که در پليس امنيت حضور داشت و ما با او 
 .او ما را به کهريزک فرستاد. ارتباط مستقيم داشتيم

کپی  ٤فرم برگه آ حيدری فر يک  [در روز اول بازداشت درپايگاه پليس امنيت]
يک صفحه برای . می کرديم  گرفته بود که بايد همه اطالعات را در آن وارد

برای همه . يک صفحه هم جرمهای ما بود که از قبل نوشته شده بود. پرکردن بود
 .همان جرايم درج شده بود

در . بود]... اطالعات مربوط به افراد[يک صحفه اش در مورد کار و شغل و 
، آثار خالکوبی ، کجا زندگی ميکنی، ]کيفری[فرم سؤاالتی از قبيل اسم، سابقه 

در مورد سفر به خارج . متأهل هستيد يا مجرد، و در مورد شغل طرح شده بود
دانشجوها گفتند که . کشور می پرسيدند، کدام کشور و به چه قصد رفته ايد

اطالعات دقيق را در فرمها نوشتيم و بعد يکی يکی رفتيم . دانشجو بودند و نوشتند
 .جلوی حيدری فر

اقدام عليه امنيت ملی، تمرد از دستور . صفحه جرمها برای همه يکسان بود
های بيگانه  پليس، تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی، اجير شده توسط رسانه

يکی را توی سوپرمارکت، . فقط بايد انگشت می زديم...سی و وی او ای بی بی
يکی را توی درگيری و يکی را توی اتوبان همت، نرسيده به تهرانپارس گرفته 

يک درجه دار باالی . همه يک جرم داشتيم و برگه را بايد انگشت ميزديم. بودند
من سعی . ميگفتيم ما قبول نداريم ولی ميگفت انگشت بزن. سرمان ايستاده بود

حتی خود حيدری  .با مشت و لگد و شلنگ ميزدند. کردم نزنم ولی کتک خوردم
من هم . فر هم گاهی از باالی سکو می آمد پايين و خودش هم چک و لگد می زد

 .همه انگشت زدند. انگشت زدم
 

آميز با مردم شكست  پروژه برخورد خشونت: مهدي كروبي
 خورده است 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران 
آميز با مردم و معترضان به نتايج انتخابات  با کم اثر خواندن برخوردهای خشونت

 »های مردم آميز با خواسته شکست پروژه افراطيون در برخوردهای خشونت«از 
  .خبر داده است

نيوز مهدی کروبی روز جمعه با حضور در منزل  به نوشته پايگاه اينترنتی سحام
بهاره هدايت، يکی از اعضای زندانی دفتر تحکيم وحدت، با اعضای خانواده و 

همسر وی ديدار و در سخنانی با انتقاد از ادامه برخوردهای خشن با فعاالن 
 .سياسی و مدنی و نيز دانشجويان نسبت به اين گونه اقدامات ابراز تاسف کرد

 »اثر کم»اين نامزد معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران با  
اظهار  «های مشروع مردم خواسته«آميز در سرکوب  های خشونت خواندن روش

با وجود اعمال فشارهای بيشتر بر اقشار مختلف مردم علی الخصوص  «: داشت
قشر فرهيخته دانشگاهی، فعالين سياسی، مدنی و نيز بازداشت شدگان حوادث 

اخير، همگان شاهد نحوه برخورد جامعه در استقبال از زندانيان و ابراز همدردی 
اين موضوع خود نشاندهنده شکست پروژه . و همراهی با آسيب ديدگان هستيم

 «.های به حق مردم است افراطيون در برخوردهای خشونت آميز با خواسته
آقای کروبی همچنين تاکيد کرده است، ادامه اين نوع رفتارها نه تنها باعث دلسرد 

خود نخواهد شد، بلکه  »های مشروع خواسته«شدن جامعه و کوتاه آمدن مردم از 
 .شود باعث نارضايتی بيشتر آنها از اوضاع حاکم بر کشور می

اين نامزد معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در بخش ديگری از 
سخنان خود با ابراز همدردی با خانواده بهاره هدايت، ابراز اميدواری کرد، هر 

همه زندانيان به  »با اتخاذ عقالنيت و تدبير از سوی طيف حاکم«چه زودتر 
 .های خويش بازگردند آغوش جامعه و خانواده

کند،  بهاره هدايت که چهارمين ماه بازداشت خود را در زندان اوين سپری می
عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی تشکيالت دانشجويی دفتر تحکيم 

 .وحدت است
ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری خرداد ماه در  به دنبال گسترش اعتراض

ايران شمار زيادی از فعاالن سياسی، مدنی و دانشجويی بازداشت شدند که شمار 
  .برند شدگان همجنان در زندان به سر می زيادی از بازداشت

آقای مهدی کروبی که از پذيرش نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته 
های مختلف نسبت به  خودداری کرده است، پيشتر نيز در سخنان خود به مناسبت

شدگان  سرنوشت بازداشت شدگان روييدادهای پس از انتخابات به ويژه بازداشت
 .گمنام ابراز نگرانی کرده بود
نگاران و فعاالن مدنى و  هاى سياسى، روزنامه در حالى که بازداشت چهره
هاى اينترنتى داشته  هاى خبرى و سايت اى در رسانه دانشجويی بازتاب گسترده

است، اطالعات چندانى در باره هويت و سرنوشت افراد عادى که به اتهام 
  .اند، در دست نيست ها دستگير شده حضور در راهپيمايى
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 "از محيط اينجا لذت می بريد؟: "س
 "بله قربان: "ج

 ."بايد بلند بگيد که صداتون به همه تهران برسه:"و او می گفت
مردم را در داخل شکنجه . تشنگی خيلی آزارمان می داد. ما گرسنه و تشنه بوديم

برای مثال، اگر کسی آهسته تر از بقيه . می کردند و برخی را بيرون می بردند
 .راه می رفت، تنبيه می شد

يک نفر به نام جوادی فر خيلی تشنه بود . من را مثال يکبار از پايم آويزان کردند
. وقت شمارش افراد بود. و من بطری را بردم و سعی کردم برای او آب بگيرم

ما در ده رديف در . هر زمان شب يا روز امکان داشت شمارش صورت بگيرد
در همين موقع . من از صف درآمده بودم تا تقاضای آب بکنم. صف ايستاده بوديم
]. که مأمور حاضر غايب کردن بود[يکی از زندانيان سابق بود . مرا صدا کردند

آنها را به عنوان اراذل و اوباش دستگير کرده بودند و اکنون برای مسئوالن 
آنها در ) دو نفر به نام محمد تيفيل و تقی کينگ کونگ. (زندان کار می کردند

ستوانها سه نفر بودند و هر  .خدمت ستوانها بودند و شبها در قفسها می خوابيدند
 .ساعت کار می کردند ۴٨کدام شيفت 

صدا زدند و پاهای من و يک نفر ] که در صف سرجای خودم نبودم[آنها مرا  
من را بلند . هوا خيلی گرم بود و ما شديدًا عرق کرده بوديم. ديگر را با پابند بستند

رد کرده و از پا " قَرن"کردند و زنجيری را که به پابندم وصل بود از باالی در 
بقدری درد داشت که . بعد شروع به زدن من با شلنگ کردند. از در آويزان کردند

من بالفاصله ." بگو گه خوردم: "مدام به من می گفتند. گوشت تنم در آمده بود
زندانيان مدام صلوات می فرستادند تا زندانبانان  .گفتم ولی آنها رها نمی کردند

حس کردم . سرانجام مرا پايين انداختند و من روی پهلويم افتادم. مرا پايين بياورند
 .تمامًا سياه و کبود شده بودم. دنده ام شکست

نيمی از ما را . ظهر ما را به حياط بردند ١٢روز سوم يا چهارم بود که ساعت  
مجبور کردند تا روی چهار دست و پا راه برويم و ديگر زندانيان را روی 

زمين به قدری داغ بود که . می بايست آنها را دور حياط می برديم. پشتمان ببريم
بعد از پنج دقيقه روی زمين فقط خون می ديدم که از دستها و . می سوختيم

ما دور . من مرد پيری را روی پشتم حمل می کردم. زانوان ديگران ريخته بود
اگر متوقف می شديم ما را می  .حياط را بيست تا بيست و پنج بار طی کرديم

 .زدند
محيط به . هر کسی زخمی يا شکستگی استخوان در ناحيه ای از بدنش داشت 

همه عفونت . قدری کثيف و گرم بود که هر زخمی بالفاصله چرکی می شد
 .داشتند

حدود (باباعلی . که شنيدم، شاهد تجاوزی در کهريزک نبودم من به جز يک مورد
. به جرم مواد مخدر آنجا بود و ساير زندانيان به او تجاوز کردند) ساله ٤٠

کسانی که . زندانيان عادی از اراذل و اوباش هم با ما در آنجا زندانی بودند
گوشه سوله يک . نزديک دستشويی بودند ديده بودند و بعدًا برای ما تعريف کردند

در نداشت و دستشويی هم . دستشويی بود که با يک ديوار از بقيه بند جدا شده بود
ولی چند نفر آنجا می ] يک سوراخ در زمين. [خيلی هم کثيف بود. نداشت

آنها که نزديک دستشويی . خوابيدند چون هوا خيلی کم بود و آنجا هواکش داشت
در کهريزک نگهبانان نزديک . بودند گفتند که در آنجا به باباعلی تجاوز شده بود

ما کثيف و پر از عفونت و . آنها به خاطر بوی بد ماسک می زدند. ما نمی آمدند
به جز آنهايی که برای ستوانها کار می کردند، بقيه زندانيان . تهوع آور بوديم

 .آنها ضعيف و بسيار الغر بودند .رمقی نداشتند که به کسی تجاوز کنند
ولی هم در کهريزک و هم در اوين ديدم که آنها از بطری برای تجاوز به مردم 

شايد سه يا چهار نفر از دوستانمان به وسيله بطری مورد . استفاده می کردند
در اوين يک نفر را که اعتراض کرده بود به درختی . شکنجه قرار گرفته بودند

بعضی از زندانيانی که برای تميز کردن . بستند و با بطری به او تجاوز کردند
وقتی بازگشت دچار خونريزی شده  .حياط تعيين شده بودند، شاهد اين واقعه بودند

در اوين اگر . دکتری آمد و او را ويزيت کرد. ساله بود ٢۴يا  ٢٣حدود . بود
تقاضا می کرديد می توانستيد دکتر را ببينيد ولی دستگاه عکسبرداری يا نظاير آن 

  .وقتی من آزاد شدم او هنوز زندانی بود. وجود نداشت
. در کهريزک چندين نفر بيهوش شدند. ما را پس از پنج روز به اوين بردند

 .مسئوالن می ديدند که ممکن است زنده نمانيم
آنها دکتری آوردند و گفتند که هيچ  .بوديم ١ما در اندرزگاه . اوين تميزتر بود 

. به ما دارو و پماد دادند. کس تا زمانی که آثار کبودی داشته باشد آزاد نخواهد شد
 .طول کشيد] چند هفته[برای من اين دوره 

 زندان اوين
بعضی وقتها ما را می بردند . بارها بازجويی شديم] مدتی که در اوين بوديم[در 

آنها سؤالهايشان را می کردند و . و ساعتها در انتظار بازجويی نگه می داشتند
  بعد 

در پليس امنيت چيزی در مورد اينکه فقط دانشجوها را به کهريزک ميفرستند 
سربازی آمد و اسمها را . فقط يک ليست داشتند و اسمها را صدا ميزدند. نگفتند

تعدادشان . خواند و گفت اينها ميروند اوين و فقط يک مينی بوس به اوين فرستادند
به هر حال آنها که دانشجو بودند . نپرسيدند که ما دانشجو هستيم يا نه. زياد نبود

برای اينکه کسی را بفرستند به اوين نمی دونم چطور انتخاب . در فرمها نوشتند
از ما سئوال خاصی نکردند که جزو . شايد به چهره ها نگاه می کردند. کردند

 .کدام گروه هستيد
نفر بوديم و در ميانمان دانشجو هم بود از پايگاه پليس امنيت  ١۶٨ما را که حدود 

. نفر مسن بودند ١۵حدود . سال بود ٧۵تا  ١۵سن افراد بين . به کهريزک بردند
ما را در سه اتوبوس به بزرگی اتوبوسهای . بود ٢٣و  ٢٢متوسط سن بقيه بين 
روی هر دو تا . ساله ٥٠-٤٠شايد  (ولوو(اتوبوسهای قديمی . شرکت واحد بردند

چشم بند داشتيم و . نفر نشسته بوديم و وسط اتوبوس هم پر از آدم بود ٣صندلی 
تعداد خيلی زياد بود و همه جا پر  .دستهايمان با دستبند پالستيکی بسته شده بود

اما . همچنين يک اتوبوس پر از دختر نيز وجود داشت. اتوبوسها پرده داشتند. بود
 .ما نديديم که آنها را کجا بردند

 بازداشتگاه کهريزک
وقتی از بهشت زهرا گذشتيم، يک ستوان دو نيروی . از بهشت زهرا گذشتيم

سه . کهريزک جايی در ميان بيابان است. امنيتی گفت که چشم بندها را برداريم
". قفس"و " قَرن دو" و] مخفف قرنطينه" [قَرن يک "قسمت وجود دارد تحت نام 

قَرنها در قسمت پايين و تقريبًا زير زمين . حياط کهريزک در دو سطح است
در قسمت باالی حياط سی چهل قفس بود که در هر کدام يک نفر زندانی . هستند
ديواری دور اين سه قسمت است که بااليش سيم خاردار دارد و همچنين با . بود

ما شنيده بوديم که کهريزک جای وحشتناکی . سربازان مسلح محافظت می شود
 .است

. توسط سربازان محاصره شده بوديم .وقتی وارد شديم ما را روی زمين نشاندند 
 :يک ستوان دوم برای ما صحبت کرد

اينجا همه شما خوی . کهريزک يعنی آخر دنيا. اينجا اسمش کهريزک است"
 ".از اينجا کسی زنده بيرون نميره. وحشيگری می گيريد

اسامی ما را گرفتند و مجبورمان کردند . آنها ما را گشتند و وارد حياط شديم
مجبورمان کردند تا . همگی کامًال برهنه بوديم. تمامی لباسهايمان را درآوريم

دقيقه ما را برهنه نگهداشتند و  ٣٠ .لباسهايمان را توی يک سطل آشغال بيندازيم
شلنگ های کلفت . بعد کتک زدن با چوب و شنلگی بزرگ در حياط شروع شد

] ساعت[حدود . خيلی درد داشت. که بعضی انعطاف داشتند و بعضی سفت بودند
توانستيم يک تکه لباس،  .بردند" قَرن يک "بعد از ظهر بود که ما را به  ٧يا   ۶

در آنجا کسانی بودند که از . هر چه به دستمان می رسيد، دور کمر خود ببنديم
خيلی . برخی از آنها شبيه گرسنگان بيافرايی بودند. مدتی قبل آنجا زندانی بودند

 .الغر و گرسنه
نفر را  ١۶٠نفر بود  ٢٠تعداد ما خيلی زياد بود به طوريکه در جايی که برای  

نيمی از . می بايست ايستاده بخوابيم. بنابراين نمی توانستيم بنشينيم. گنجانده بودند
همگی چند . اجازه نداشتيم به توالت برويم. ما می نشست و نيمی ديگر می ايستاد

يک دريچه کوچک برای ورود هوا وجود . خيلی گرم بود. بار از حال رفتيم
ما برای هوا . پنجره ای وجود نداشت. داشت که شبها از آن بوی گازوئيل می آمد

به در زديم اما آنها به جايش مثل اين بود که با اگزوز ماشين گازوئيل به داخل 
 .می فرستادند

بازداشتی ها درخواست آب کردند اما  .اين مشکل بزرگی بود. خيلی تشنه بوديم
يک تانکر روی بام بود که . تنها به اندازه يک تا دو ليوان آب در روز می گرفتيم

همگی از . ليوانی نداشتيم. آب گرم و بسيار کثيفی بود. روزی يکبار پر می شد
روزی يک قطعه نان و کمتر از ربع يک  .يک بطری به نوبت استفاده می کرديم

 .سيب زمينی به ما می دادند
می " قَرن"صبح به داخل  ۴در آن چند روز که در کهريزک بوديم گاهی ساعت 

بعد ما را به خط می . ريختند و ما را به حياط هل می دادند و با شلنگ می زدند
کردند و ستوان دوم فرياد می زد و از ما سؤال می کرد و ما بايد جواب می 

 .داديم
 "اينجا کجاست؟: "س

 "کهريزک: "ج 
 "کهريزک کجاست؟: "س
 "آخر دنيا: "ج
 "غذا خوبه؟: "س
 "بله قربان: "ج
 "فضاش خوبه؟: "س
 "بله قربان: "ج
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 .دادند
بمدت يک ماه پس از آزادی، چندين بار کسانی از اطالعات سپاه و پليس امنيت 

بعد که می خواستيم . می آمدند و ما را می بردند تا شکايتمان را پس بگيريم
شکايتمان را پس بگيريم، سازمان قضايی می گفت که به آنها گوش ندهيم و 

نمی دانستيم که از ما چه می . گيج شده بوديم. شکايت خود را پس نگيريم
. آنها مرا به شيوه قپانی دستبند زدند. در مورد من پنج يا شش بار آمدند. خواهند

يکبار با . بعضی وقتها مرا می زدند. دو بار داخل يک ماشين با من حرف زدند
دفعات . من به خوبی حرف زدند و گفتند که تو نمی توانی عليه رژيم شکايت کنی
سرانجام . ديگر مرا با چشم بند به جای ديگر بردند و بعد در خيابانها رها کردند

گمان می کنم همه را مجبور به پس گرفتن . آنها اينقدر کردند تا رضايت دادم
نيروهای امنيتی بودند که همه را قانع می کردند تا شکاياتشان . شکاياتشان کردند
افراد لباس شخصی ما را به کالنتری نيروی انتظامی محل . را پس بگيرند

نمی توانستيم با وجود اين شکايات . سکونتمان  بردند تا شکايتمان را پس بگيريم
می . هربار که تظاهراتی برپا می شد ما را ميگرفتند. در خيابان ها راه برويم

 . خواستند که گزارش دهيم و اطمينان دهيم که ما درگير نبوده ايم
. من احساس ناامنی می کردم. در بعضی مواقع کامپيوترهای ما را گرفتند

 .تحملش برايم غيرممکن شده بود
  

 افرادی که در دوران بازداشت جان باختند
می گفتند که مدت يکماه در آنجا . و پسر قبل از ما در کهريزک بودند يک پدر 

پدر طی . دستگير کرده بودند] خرداد ماه[آنها را پس از تظاهرات . بوده اند
ما تنها سه . سال داشت ۵۵تا  ۵٠حدود . زمانی که ما در کهريزک بوديم مرد

پسرش چيزی درباره مرگ پدرش نمی گفت تا . روز پس از مرگش فهميديم
. ما وقت صحبت کردن نداشتيم. بيشتر نمی دانم. سهم غذای او را بگيرد بتواند

 .فشار آنقدر زياد بود که ما فقط به فکر اين بوديم که کجا بايستيم
آرواره اش شکسته بود . او بلند قامت و خوش سيما بود .با ما بود امير جوادی فر

ما قطعات ريز نان را به دهانش می گذاشتيم تا  .و برای خوردن مشکل داشت
به همين . او بسيار ضعيف بود و نمی توانست تند راه برود. کمکش کنيم بخورد

اين . به من گفت که نمی تواند با چشم راستش ببيند. خاطر مرتب کتکش می زدند
سعی کرديم . چشمش عفونت کرده بود. روز سومی بود که در کهريزک بوديم

زمانی که ما را . نشانديم تا هوا بخورد" قَرن"مراقبش باشيم و او را نزديک در
تا اتوبوسها حمل  ما مجبور شديم او را. به اوين بردند، جوادی فر بيهوش بود

ما جسدش . جوادی فر در اتوبوس ديگری با دوستم بود و در اتوبوس مرد. کنيم
 .را در حياط ديديم

به سرش ضربه زياد زده . او سرگيجه داشت. هم با ما بود محسن روح االمينی
اما نمی فهميد که چرا . او گفت که در تظاهرات دستگير شده است. بودند

به قدری شکنجه شده بود که کمرش عفونی شده بود و پر از جوشهای . آنجاست
پوست . ما همگی کم و بيش برهنه بوديم. می توانستم پشتش را ببينم. چرکی بود

ما همگی کتک خورده بوديم اما محسن را در . پشتش عفونی و پاره شده بود
به نظر می رسيد که چندين شکستگی . خيابان هنگام دستگيری به شدت زده بودند

فرزند يکی از [محسن به من گفت که چه کسی هست . استخوان داشته باشد
همگی در حياط . فکر کردم دارد سربه سرم می گذارد]. مقامات عاليرتبۀ نظام

به او گفتم که نمی دانم بايد بگويد . نمی دانست که به آنها بگويد کيست يا نه. بوديم
. اما بعضی مواقع او را صدا می زدند. نمی دانم که به آنها گفته بود يا نه. يا نه

او در ميان کسانی بود که بيشتر . ديگران را هم صدا زده و کتک می زدند
آخرين باری که او را ديدم زمانی بود که ما را به اوين . صدايشان می زدند

ما مجبور شديم او . زمانی که ما را به اوين بردند، امينی تقريبا بيهوش بود. بردند
او خيلی تشنه بود . محسن وقتی که به اوين رسيديم مرد. را به اتوبوس حمل کنيم

وقتی که از اتوبوس . و ما مدام تقاضای آب کرديم ولی کسی به ما توجه نکرد
رئيس زندان . ما چک کرديم. او در حياط اوين مرد. خارج شد به شدت باال آورد

 .او را با همان حالت پس فرستاد کهريزک
زندان [ما همگی در اندرزگاه بخش يک . هم با ما زندانی بود محمد کامرانی 

حالت تهوع . بود و روی تخت دوم می خوابيد ۵کامرانی در اتاق . بوديم] اوين
دو روز پس از اينکه ما را به . خيلی حالش بد بود و هر روز بيمار بود. داشت

می توانستی آثار کبودی را روی بدنش، دستهايش . اوين بردند او بيهوش شده بود
او را به بهداری اوين . شانه اش زخمی و عفونی شده بود. و بازوانش ببينی

او را به بيمارستان . بعد که درباره او پرسيديم گفتند که در بهداری است. بردند
سال  ١٩احتماال حدود . کامرانی بسيار آرام و مودب بود .بردند و در آنجا مرد

 .داشت
Peyman M 

 

بعضی . می بايست روی صندلی رو به ديوار بنشينيم. برای ساعتها می رفتند
می توانستيم صدای . است يا نه وقتها نمی دانستيم که آيا بازجو پشت سرمان

می . می خواستند بدانند که به چه حزبی تعلق داريم. فريادها و جيغها را بشنويم
حتی پيشنهاد کمک به ما می . خواستند بدانند که با کدام رسانه مصاحبه کرده ايم

همچنين عکسی . کامپيوتر مرا آورده بودند و عکس موسوی را يافته بودند. کردند
می خواستند بدانند که کمونيست، مجاهد و يا . از من در تظاهرات پيدا کرده بودند

از من . به آنها گفتم که حتی نمی دانم کمونيسم چی هست. سلطنت طلب هستيم
. پرسيدند که به کی رای داده ام و چرا؟ پرسيدند چرا فکر کرده ام تقلب شده است
من به بازجو گفتم که اعتراض من مسالمت آميز بوده و چيزی نمی دانم اما به 

ما را تهديد . خاطر کاری که در کهريزک کرده ايد سه نفر از دوستانمان مرده اند
کردند که اگر نمی خواهيم که دوباره برگرديم نبايد چيزی درباره کهريزک 

 .بگوييم
خانواده من نمی دانستند که زنده هستم يا  .تا مدتها نتوانستيم به خانه تلفن کنيم

وقتی در اوين بوديم، شايد روز بعد از اينکه شنيديم دستور بستن کهريزک . مرده
 گروهی بود که دکتر بروجردی از . را دادند، نماينده ای از طرف خامنه ای آمد

چند نفر با دوربين . کميسيون امنيت ملی مجلس و چند نفر ديگر هم در آن بودند
آنها ما را در چند اتاق جمع کردند و . فيلمبرداری و عکاسی هم همراه آنها بودند
آقا درباره کهريزک نمی"آنها گفتند که . اطاق به اطاق آمدند و با ما صحبت کردند

و اينکه کهريزک برای زندانيانی نظير ما نبوده و سعی کردند ما "  دانسته است
گفتند که  .آنها گفتند که متاسف هستند و ما را آزاد خواهند کرد. را آرام کنند

اشتباهاتی شده و آنها حيدری فر، قاضيی را که ما را به کهريزک فرستاده بود، 
از . با چند نفر هم بيرون اندرزگاه مصاحبه کردند. محاکمه و مجازات خواهند کرد

 .داخل هم عکس گرفتند
به "* حقوق شهروندی"حدود دوازده روز پس از بازداشتمان، چند قاضی از  

آنها خيلی غمگين بنظر می  .ما را در شرايط رقت باری ديدند. ديدار ما آمد
به ما کاغذ دادند تا شرح آنچه را که بر ما . رسيدند و از شرايط تکان خورده بودند

ما تا آن . ما حقيقت را نوشتيم و اينکه چه بر سرمان آمده بود. گذشته بود بنويسيم
آنها گفتند که اجازه تلفن به خانه را خواهند . روز اجازه تلفن به خانواده را نداشتيم

  .داد
چرا حرف زده ايد؟ او حتی : گفت .روز بعد، حيدری فر خيلی عصبانی داخل شد

موفق شد که از دو تا سه زندانی اعتراف بگيرد که با آنها خوشرفتاری شده است 
او آنها را به . و آنها را مجبور کرد با انگشت زدن متن اعترافاتشان را تاييد کنند

ما نمی توانستيم حرفهايشان را بشنويم . برد" اندرزگاه" اتاق نگهبانان در خارج از
او به بقيه ما گفت که شما که انگشت نزديد تا . به جز مواقعی که داد می زدند

 .در زندان خواهيد ماند" انقالب مهدی"
نگهبانان گفتند که . محافظ بود ٨تا  ٧او با . من مرتضوی را يکبار در اوين ديدم 

آماده باشيد و درست بنشينيد چرا که مرتضوی ديدار می کند و اينکه می خواهد ما 
او ما را از پشت ميله ها نگاه کرد و . اما مرتضوی هرگز داخل نيامد. را ببيند
 .رفت

  
 پس از آزادی

بعد از پنج روز احساس خستگی زياد . پس از آزادی مدت يکماه بستری بودم
از نظر جسمی و روحی بسيار خسته و فرسوده . ديگر نمی توانستم بايستم. داشتم
برای چند . عفونت زيادی در بدن داشتم. مدام کهريزک را به ياد می آوردم. بودم

شانه و دنده هايم . بعد هم در رختخواب در خانه ام بودم. روز در بيمارستان بودم
بعد از يکماه . آمپول پنيسيلين و سرم به من وصل کرده بودند. باندپيچی شده بود

 .حالم بهتر شد
گفتند که می . وقتی آزاد شدم از سازمان قضايی نيروهای مسلح مرا خواستند

ما . گفتند شما شکايت کنيد از کسانی که شما را زدند. خواهند از ما دلجويی کنند
. باالخره رفتيم. با هم مشورت می کرديم که برويم يا نه. نميدانستيم چکار کنيم

يا  ٩٠شايد . خودشان را هم همينطور .عکس کارمندان کهريزک را آورده بودند
 .نفر شکايت کرديم ١٠٠

به ما ]. به استانداری[ما رفتيم . استاندارهم زنگ زده بود که بياييد دلجويی کنيم 
شبکه . چهره نظام را خدشه دار نکنيد. گفتند با شبکه های خارجی مصاحبه نکنيد

. از صدا و سيما هم آمده بودند. خبر آمد و با برخی از زندانيان مصاحبه کرد
آنها در برابر دوربين می گفتند که . همچنين يک دکتر آورده بودند در يک اطاق

هر کس که احتياج دارد می تواند آزمايش بدهد و  .از اين بچه ها مراقبت می کنند
و اينکه ما غرامت دريافت خواهيم . دکترها به رايگان آنها را درمان می کنند

از ما پرسيدند که آيا می خواهيم مصاحبه کنيم و گفتند که اين فيلم را فقط . کرد
چند نفر . گفتند که برای پخش از تلويزيون نيست. برای بيت رهبری می خواهند

 اما بخشهايی از مصاحبه ها را، سانسور شده، در تلويزيون نشان . قبول کردند
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از شرايط نا امن اقتصادی ايران حکايت می کند که در چنين شرايطی سرمايه 
 .گذاری زير بنايی توليدی و دير باز ده انجام نخواهد شد

مردم ايران می بينند که چگونه دارايی های کشورشان بوسيله مشتی نااليق و 
فاسد و بی هنر و دانش ،که هيچ تجربه ای در توليد و مديريت ندارند ،چپاول می 

شود و آقا زاده ها و باند مافيايی مذهبی نظامی در هر کجای جهان به پولشويی 
مردمی که . وزمين خواری و حمايت از تروريست های اسالمی مشغول هستند 

خود در تنگدستی زندگی می کنند از خود می پرسند چرا دارايی های کشور بايد 
صرف ورود کاالهای قاچاق از جمله کالهای مصرفی چينی بی کيفيت توسط باند 

مافيايی آخوندی نظاَمی شود و کارخانه هايی را که در آن کار می کنند دچار 
 .ورشکستگی و کارگران را بی کارکند

بسياری از کارخانه های توليدی با نيمی از توان توليد به کار ادامه می دهند و 
افزون بر . بجهت نبود نقدينگی بسياری از آنها در آستانه ورشکستگی هستند 

نابسامانی های سياسی و اقتصادی و اوضاع بد اشتغال و توليد ،دولت کودتايی 
احمدی نژاد و ابزار دست ولی فقيه با باز کردن جبهه عوامفريبانه ديگری بنام 

هدفمد کردن يارانه ها از اين ابزار برای خريدن رای و نظر اليه های کم درآمد 
وکم سواد و خرافی جامعه به نفع حکو مت مشترک ماليان و نظاميان سپاه 

،استفاده می کند ، که پی آمد های فاجعه باری برای ايران و منطقه و جامعه 
جهانی در بر خواهد داشت آنچه روشن است با وجود بحران عمومی اقتصادی و 

اوضاع بد اشتغال و توليد ، طرح هدفمند کردن يارانه ها يعنی افزايش هزينه 
برای توليد کنندگان و بار اضافی برای کشور ،که پی آمد آن برای اقتصاد بسيار 

 . خطرناک خواهد بود
کم هزينه ترين راه برای خروج از بن بست موجود سياسی و اقتصادی و 

اجتماعی ايران ،تشکيل اجتماعات آزاد و سنديکاهای مستقل کارگری و برداشتن 
ديری است که ايده . سانسور و تفتيش عقايد و آزادی همه زندانيان سياسی است

تغيير و نه به رژيم ديکتاتوری واليت فقيه و عاملش احمدی نژاد با تولد جنبش 
 . سبز بوجود آمده و باند مافيايی آخوندی نظامی بيهوده می کوشند جلو آنرا بگيرند

 
از همه کارگران و شهر وندان آزاديخواه می خواهيم که برای دستيابی به خواسته 

آزادی و دمکراسی از ملت ايران حمايت کنند آزادی همه فعاالن کارگری از 
جمله آقای منصور اسانلو يکی از رهبران فرهيخته و مقاوم کارگران ايران را از 

زندانهای قرون وسطايی ديکتاتوری آخوندی نظامی حاکم بر ايران که در 
فراموش نکنيم که بارها تالش . موقعيت جسمی بسيار بدی بسر ميبرد خواستاريم 

 .کرده اند او را در زندان به قتل برسانند
به پشتيبانی خود از جنبش مسالمت آميز و بدور از خشونت مردم ايران که برای 

 آزادی ودمکراسی و صلح در برابر يکی از خشن ترين
 .نظامی موجود در جهان بپا خواسته اند ادامه دهيد ديکتاتوری های دينی 

مبارزات مردم ايران برای دستيابی به آزادی و دمکراسی اگر بخواهد به پيروزی 
 جنبش. برسد بايد نهاد های مدنی را تقويت کند 

. اعتراضی و آزاديخواهانه مردم ايران بايد با فعاالن کارگری ارتباط برقرار کند
. با خانواده های زندانيان سياسی کارگری و ساير اقشار همبستگی نشان دهد

رابطه و پيوند بين تمامی اين شبکه ها و نهاد .زمينه مقاومت را در آنها ايجاد کند 
بين زنان و کارگران دانشجويان اقليت های موجود قومی و مذهبی . ها ايجاد کند

 .و غير مذهبی و فعاالن حقوق بشر پيوند برقرار کند
 

عمر رژيم هايی که انحصار همه عرصه ها را در اختيار دارند به سر آمده و 
 مردم ايران به جای يک حکومت ديکتاتوری غير قانونی و

تماميت خواه ،ارتجايی و مزدور و رمال پرور به يک دولت انتخابی مردم ساالر 
نياز دارد که در سايه آن بجای اوباش ساالری موجود ،شايسته ساالری بوجود 
بيايد که خود زمينه هر نوع پيشرفت سياسی و اقتصادی و اجتماعی در ايران 

 .است
  

 ٢٠١٠دوسلدورف ، بمناسبت روز جهانی کارگر -اتحاد برای ايران 
 

روز جهاني كارگر ، روز پشتيباني از جنبش آزاديخواهانه 
 مردم ايران و همبستگي با سنديكاهاي مستقل كارگري

 
 
 
 
 
 
 

نخستين روز ماه می اين سال ،در شرايطی آغاز می گردد که بحران اقتصادی و 
تورم ناشی از آن، فشار طاقت فرسايی بر مردم ايران، بويژه کارگران و خانواده 

برای گارگران ايران پس از سپری شدن ده ماه از جنبش . های آنان وارد می کند 
آزاديخواهی اخير ، جنبه های ضد ملی و ضد ايرانی اين رژيم بيشتر آشکار می 

 .شود
جلوگيری از تشکيل سنديکاهای آزاد کارگری، در نتيجه نبود نهادهای صنفی 

مستقل کارگری، زندانی کردن فعالين کارگری، نفوذ بسيجی ها با قلدری دولت 
کودتا در درون کارخانه ها و مراکز اقتصادی کشور بعنوان چشم و گوش 

حاکمان مستبد و ايجاد ترس درون کارگران و تفرقه اندازی، گوشه هايی از 
 . سياست های ارتجاعی و ضد انسانی رژيم اسالمی حاکم بر ايران می باشد

 
دولت کودتايی و بی کفايت احمدی نژاد ،در سال گذشته با وجود د ر آمد بيش از 

ميليارد دالر نه تنها نتوانست بخش توليد و صنعت را رونق ببخشد ،بلکه بر  ٣٨٠
ميليارد دالر کسر  ۵٠اساس اسناد و آمار ادارات دولتی، تراز تجاری کشور از 

 . بودجه خبر داد
 

رژيمی که با عوامفريبی و شعار پول نفت روی سفره مردم تهيدست بر سر کار 
آمدند امروز اوضاع مالی و گذران روزانه کارگران رابه جايی رسانده اند که ،با 

توجه به گرانی سرسام آور برای تهيه کمترين نيازمنديهای روزانه، روزهايی 
اين دولت ،که هشتاد در صد توليد ناخالص ساالنه ملی . سختی را سپری می کنند 

را در اختيار دارد، خود عامل اين بی عدالتی گسترده در مورد کارگران و ساير 
البته ناتوانی رسمی حکومت واليت فقيه و . اليه های اجتماعی کم در آمد است 

دولت بر آمده از آن در تنظيم گزارش های شفاف آماری و سياست مخفی کردن 
اگر به ادعاهای او و ولی فقيهش . حقايق، زبانزد و مايه سرگرمی جهانيان است

،خامنه ای ،که هميشه واقعيات را انکار ميکنند،گوش کنيد به هيچ روی در ايران 
واقعيت اين است که در کشور ايران ،با آن در آمد نفت و . تورم و گرانی نيست 

گاز ،اگر خانواده گارگر زن و مرد با هم کارکنند ،باز هم به سختی می توانند 
هزينه های روزانه زندگی را بپردازند چه رسد به هزينه تحصيل دانشگاهی 
فرزندانشان هنوز گفتگو و چانه زنی بر روی تعيين پايين ترين مبلغ دستمزد 

تومان درماه حد اقل دستمزد به  ٢٧٠٠٠٠کارگران در ايران ادامه دارد اگر مبلغ 
توافق برسد ،در آنصورت هنوز بخش بزرگی از اليه های گارگری زير خط 

 .تهيدستی زندگی می کنند
واقعيت اين است که فساد و دزدی و تبعيض سر تا پای رژيم کودتايی، بر آمده از 

ديکتاتوری آخوندی نظامی، را گرفته ، رشوه، دزدی وارد کرن بی رويه 
کاالهای قاچاق، که بيشتر در دست سپاه پاسداران و آقازاده های رژيم است، 

فشار بر اليه های کارگری و ساير اليه های اجتماعی کم در آمد را در پی داشته 
 . وخواهد داشت

سياست های خصوصی سازی حکومت واليت فقيه و گماشته گانش از جمله 
احمدی نژاددر چند سال گذشته جز فريبی نبوده و هدفی بجز تحکيم پايه های 

چون در پوشش خصوصی سازی بخشهای . استبداد دينی نظامی نداشته است
دولتی صنايع به بخشهای پنهان دولت يعنی افراد خودی نظام مافيايی با قيمت 

های بسيا ر پايين بدون داشتن رقيب واقعی در مزايده های کنترل شده منتقل شده 
 .است

 دزدی و رشوه خواری و شرايط مافيايی حاکم بر سياست و اقتصاد و اجتماع همه 
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به دليل اين که بافت های پارچه ای ما در خاورميانه : نصيری اظهار داشت
متر بسيار کم ٢نظير ندارد، و از طرفی در کشورما توليد پارچه با عرض 

وجود دارد، هنوز هم می توان با توليد مجدد، هم مشکالت کارخانه را مرتفع 
 . کرد، و هم در جهت ايجاد اشتغال در کارخانه اقدام کرد

وی با بيان اين که بعد از اخراج بسياری از کارگران کارخانه تنها به عده 
معدودی از کارگران بيمه بيکاری تعلق گرفته است و بيشتر کارگران حتی از 

ماه سابقه ۶طبق قانون کسی که : بيمه بيمه بيکاری هم محروم شده اند، گفت
کار داشته باشد، بيمه بيکاری به او تعلق می گيرد، اما با بخشنامه های داخلی 

بسياری از کارگران را از اين حق محروم کرده اند، که اين ظلم بزرگی به 
 . کارگران زحمت کش جامعه است

در شهر قم : دبير سابق کانون شورهای اسالمی کار استان قم، اظهار داشت
هر روز اشتغال از بين می رود و کسی به اين موضوع توجه نمی کند، اما 

کوچکترين اشتغالی که آن هم شايد ناپايدار باشد، به وجود بيايد در بوق و کرنا 
می شود؛ در کشور ما اشتغال های موجود از بين می رود و همواره ادعای 

 . اشتغال جديد داريم
وی با بيان اين که از مسوولين می خواهيم که ابتدا اشتغال موجود را حفظ کنند 

بايد دولت محترم ابتدا توجه خود : و بعد نسبت به اشتغال جديد اقدام کنند، گفت
را به حفظ اشتغال موجود معطوف کند و بعد می توان، حتی به گسترش 

 . اشتغال های موجود اقدام کند
نصيری با ذکر اين نکته که برای مديريت صحيح در تمامی زمينه ها بايد به 

نبايد با بی توجهی به تجارب : تجربه های موجود اهميت داد، اظهار داشت
گذشته شعار جوان گرايی داد و بايد دانست که اينقدر بايد ريزش داشته باشيم و 

 . هزينه بدهيم تا يک جوان، به يک مدير واقعی و کاربلد تبديل شود
بی : وی در پايان با انتقاد مجدد از کم توجهی به تجارب مديريتی گذشته، گفت
توجهی به تجارب مديريتی گذشته برای دولت جمهوری اسالمی خوشايند 
نيست، چرا که اين کشور با تالش همه مردم و خون شهيدان به اين نقطه 

رسيده است؛ الحمداهللا امروز که نظام جمهوری اسالمی در اوج اقتدار قرار 
 . دارد و الزم است که به اين موضوع توجه بيشتری شود

 

 
 دادگاه انقالب 26ارسال پرونده شيوا نظرآهاري به شعبه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پرونده شيوا نظرآهاری، عضو کميته  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
دادگاه انقالب به قضاوت پيرعباسی ارسال  ٢۶گزارشگران حقوق بشر به شعبه 

 .شد
روز از بازداشت اين فعال حقوق بشر  ١٢٠اين درحالی است که نزديک به 

خردادماه سال گذشته که او برای اولين بار بازداشت شد، هنوز  ٢۴گذرد و از  می
 .اش رسيدگی نشده است به پرونده
ای خواهان  های متعدد خانواده وی دادستان تهران با نوشتن نامه گيری پس از پی

 .به پرونده اين فعال حقوق بشر شد »تسريع در رسيدگی«
شيوا نظرآهاری، فعال برجسته حقوق بشر از خردادماه سال گذشته نزديک به 

های  روز آن در سلول ١٠٠روز را در بازداشت به سر برده که حدود  ٢٢٠
 .انفرادی زندان اوين بوده است

اين . آذرماه بازداشت شد ٢٩نظرآهاری، برای دومين بار در سال گذشته در 
ميليون تومانی آزاد شده  ٢٠٠درحالی است که در اول مهرماه با توديع وثيقه 

 .بود
شده کميته  نويد خانجانی، کوهيار گودرزی و شيوا نظرآهاری سه عضو بازداشت

 .گزارشگران حقوق بشر هستند
 

 مشت نمونه ي خروار 
ماه است حقوق  ٢۶نفر مانده ايم،  ٢٠٠سه هزار کارگر بوده ايم، 

  !نگرفته ايم
 

هر : يکی از کارگران کارخانه نيمه تعطيل ايران ترمه و تهران پتو گفت: ايلنا
روز اشتغال های کشور از بين می رود و کسی به اين موضوع توجه نمی کند، 

اما اگر کوچکترين اشتغالی که آن هم شايد ناپايدار باشد، به وجود بيايد در بوق و 
 . کرنا می شود

و گو با خبرنگار  تقی نصيری، يکی از کارگران کارخانه ايران ترمه قم در گفت
هزار نفر به طور ٣آدم دلش می سوزد، کارخانه ای که روزی : ايلنا در قم، گفت

هزار نفر به طور غير مستقيم از آن کسب روزی می کردند، با ٢٠مستقيم و 
 . وضعيت فعلی در حال نابودی است

 ٨٢سال : وی در تشريح روند رسيدن کارخانه ايران ترمه قم، به نقطه فعلی گفت
که مالک اصلی اين کارخانه فوت کرد و متعاقب آن فرزندان ايشان مديريت 

کارخانه را در دست گرفتند که مديريت فرزندان چندان مطلوب نبود ولی بازهم، 
 . هم وضعيت خوب بود ٨۴تا سال 

يکی از فرزندان مالک : مسوول سابق شورای اسالمی کارايران ترمه قم ادامه داد
اصلی کارخانه، برای به دست گرفتن مديريت کارخانه اقدام کرد، اما بنابر گفته 

 . خود او هر روز از طرف مسوولين استانی برای او مشکلی را ايجاد کردند
کارگر اين  ۵٠٠، در پی به وجود آمدن يک بحران، ٨۴در سال: وی افزود

کارخانه توسط شورای تأمين استان قم از کار اخراج شدند، که ديگر برگشت به 
 . کاری برای آن ها وجود نداشت

بعد از آن کارخانه با مشکالت عديده ای روبه رو شد، که از : نصيری ادامه داد
آن جمله می توان به عدم پرداخت حقوق کارگران، عدم توليد به موقع و عدم 

ارسال مواد اوليه به موقع اشاره کرد، که امروزه بحران را به جايی رسانيده که 
کارگر آن باقی ٢٠٠هزار کارگر داشت، امروزه تنها ٣کارخانه ای که روزی 

ماه است که حقوق و مطالبات خود را ٢۶کارگر هم ٢٠٠مانده است که همين 
 . دريافت نکرده اند

حدود يک هزار کارگر اين کارخانه  ١٣٨٠سال : وی خاطرنشان ساخت
بازنشست شدند و نيروهای جايگزين جای آن ها را گرفتند، اما طولی نکشيد که 

اين کارگران جايگزين که همه آن ها کارگران قراردادی بودند، در پی يک 
تصميم گيری استانی از کار اخراج شدند؛ البته اين درخواست مديريت کارخانه 

بود که حتی تقاضای اخراج کارگران رسمی را هم داشت که مسوولين استانی آن 
را رد کردند ولی بازهم کارگران قراردادی که باالی يک هزار نفر بودند از کار 

 . اخراج شدند
عضو سابق اتحاديه نساجی سراسر کشور در مورد ميزان توجه مسوولين استان 

مسوولين استانی وام هايی در چند مرحله پرداخت : قم به اين کارخانه، گفت
ميليون تومانی اداره کار، و آخرين مورد آن هم ۴٠کردند، که يکی از آن ها وام 

 . ميليون تومانی سال گذشته بود۵٠٠وام 
درست است که بعضی از مسوولين استان کمک کردند، اما بعضی : وی افزود

ديگر از مسوولين استانی نسبت به تضعيف تشکالت کارگری کارخانه اقداماتی 
را انجام دادند، که نمونه بارز آن رئيس سابق اداره کار و اموراجتماعی استان قم 

 . بود که به طور علنی شمشيررا بر روی ما بست
در پی تضعيف تشکالت کارگری ، کارگران بی پناه شدند، چرا که : نصيری گفت

نه نماينده دارند و نه شورايی که از حقوق آن ها سخن بگويد و امروزه شاهديم که 
ماه است که حقوق و ديگر مطالبات خود ٢۶کارگر باقی مانده اين کارخانه، ٢٠٠

را دريافت نکرده اند؛ کارگری که امروز فرزندانش دانشجو و در آستانه ازدواج 
 . است، در زندگی روزمره خود مانده است

سال پيش ٣٠درست است که بيشتر دستگاه های کارخانه ايران ترمه قم : وی گفت
از ژاپن خريداری شده است، اما بايد توجه داشت که بعضی از همين دستگاه ها، 

در زمان جنگ به سختی خريداری شده است، ولی امروزه به طور اقساطی 
فروخته می شود؛ چرا که حمايت های مالی دولتی نيست، و به اين دليل اين طور 

 . با سرمايه های ملی بازی می شود
مسوولين استان : مسوول سابق شورای عالی کار کارخانه ايران ترمه قم ادامه داد

هر روز يک تصميم نگيرند و با يک تصميم قطعی کارفرما را مجاب به توليد 
کنند، چرا که ما همه پتانسيل توليد و تکميل را داريم، از پنبه ای که به کارخانه 

می آيد تا مرحله بسته بندی شيک محصوالت، و برای توليد به هيچ چيز از بيرون 
اگر مسوولين به موضوع سرمايه های خوابيده اين : وی افزود.  نياز نداريم

نفر ١۵٠٠کارخانه توجه کنند، باز اين کارخانه می تواند، در حال حاضر، حدود
 . را به کار مشغول کند
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شهامت آقای سحرخيز باعث تحسين است و اميدواريم اين شجاعت، هزينه 
فراموش نکنيم که پاداش . بيشتری برای زندگی و امنيت ايشان ايجاد نکند

هايی است که در  های گذشته ايشان، بازداشت و محکوميت و کليه خلف شهامت
اميدواريم دولت بيش از اين هوس . روند دادرسی پرونده ايشان صورت گرفت

 .نگاران به آنها چنين جوايزی بدهد نکند بابت شهامت روزنامه
توانند در صورت مخالفت دولت  مون می کی از نظر حقوقی و اختيارات، آقای بان

  ها، اصرار کند که بايد حتما از آنها بازديد کنند؟ با رفتن ايشان به زندان
تواند بگويد اين امری است  اين جزو اختيارات ايشان نيست زيرا دولت می! نخير

مون برگردد وبگويد من درخواست  کی اما اگر آقای بان. مربوط به حاکميت ملی
اين ثابت خواهد کرد . کردم و نشد، اين برگ سياهی برای دولت ايران خواهد شد

بازی بوده و مسئله به همان عضويت در  که دعوت از ايشان، سياسی
  .گردد حقوق بشر برمی شورای

کنم که اگر خود را پايبند ضوابط  جا به دولت ايران اخطار می من از همين
های متعدد سازمان ملل برای ورود  داند، چرا به قطعنامه المللی می بين

کند؟ دولت جمهوری اسالمی از چه چيز واهمه  گزارشگران به ايران عمل نمی
 کند؟ دارد؟ چه چيز را دارد از چشم گزارشگران حقوق بشر پنهان می

 مهيندخت مصباح: گر مصاحبه
 بهمن مهرداد: تحريريه

 

 نوزدهمين سالگرد ترور دكتر عبدالرحمن برومند 
 

 اعالميه ی نهضت مقاومت ملی ايران 
 نوزده سال پيش 

 قتل فجيع و ناجوانمردانه ی عبدالرحمن برومند 
 رئيس هيئت اجرائی نهضت مقاومت ملی ايران 

 
دکتر عبدالرحمن برومند رئيس هيئت اجرائی نهضت مقاومت ملی ايران روز 

 -١٩٩١آوريل  ١٨ -پنجشنبه بيست و نهم فروردين ماه هزار و سيصد و هفتاد 
در مقابل آسانسور ساختمانی که آپارتمان مسکونی وی در آن قرار داشت، به 

 . فرمان حکام جنايتکار جمهوری اسالمی با ضربه های کارد کشته شد
شمسی در قريه گز از قراء ُبرخار اصفهان  ١٣٠۶عبدالرحمن برومند در سال 

بعد از دوره ی متوسطه و مدتی پس از دريافت ليسانس از دانشکده ی . تولد يافت
اين . موفق به اخذ دکترای حقوق شد ١٩۵۶حقوق به سوئيس رفت و در سال 

بخش از تحصيل او مصادف بود با دوران دولت مّلی مصدق و برومند که از 
زمان جوانی از هواداران رهبر نهضت مّلی ايران بود موفقيت های دولت مّلی را 

 . از راه دور با عالقه و شعف بسيار دنبال می کرد
هر چند رشته ی تخصصی او حقوق بود اما او بر همه ی ابعاد فرهنگ ايرانی 

عالوه بر ( اطالعات وسيع و دقيق او از تاريخ ايران . احاطه ای کم نظير داشت
يکی ديگر از نشانه های عشق او به ) اطالعات او از فرهنگ و تاريخ جهان 

او به عنوان يکی از مليون دوران مبارزات و دولت . وطن و فرهنگ آن بود
کانديدای جبهه ی ملی ( مصدق و يکی از قديمی ترين اعضاء جبهه ی مّلی ايران 

در انتخابات مجلس شورای ميلی در دوران ديکتاتوری؛ عضو علی البدل هيئت 
از فرهيختگان تراز اّول اين نهضت و کشور )اجرائی آن در آستانه ی انقالب 

با اينهمه، دانش و خرد او مانع از آن نبود که عواطف لطيف . بشمار ميرفت
عشق او نسبت به مصدق . انسانی در زندگی او جايگاهی حساس داشته باشد

چندان عميق بود که هر گاه در جرگه ی کوچک ياران نزديک سخن از مصدق 
 . به ميان می آمد به ندرت ممکن بود که سرشک اندوه از ديدگان بر رخانش نغلتد
در ايام انقالب اسالمی برومند به محض ورود بختيار به پاريس، آپارتمانی در 

همان آپارتمانی که انيس نّقاش، سرکرده ی . پاريس در اختيار او گذاشت
آن را به گلوله بست  ١٣۵٩تير ماه  ٢۵کوماندوی مأمور قتل بختيار در روز 

، يک ماه بعد از اولين سوء قصد  ١٣۵٩مرداد  ١۴وهمان مکانی که در روز 
بجان شاپور بختيار، نهضت مقاومت ملی ايران توسط او وبا شرکت برومند و 

 . عده ای از ياران ديگرش درآن پايه گذاری شد
نقشه ی قتل برومند مقدمه ی قتل دکتر شاپور بختيار بود که در روز پنجم اوت 

به زعم سران جمهوری اسالمی، اين دو جنايت، به عنوان . همان سال اجرا شد
بخشی مهم از يک برنامه ی حساب شده به منظور نابودی مخالفين جّدی دستگاه 

استبداد، می بايستی موثرترين و سر سخت ترين مخالفان رژيم را از ميان بردارد 
 . و فعاليت نهضت مقاومت مّلی ايران در نتيجه ی اين ضربات مهلک تعطيل شود

اگرچه طبيعت خودکامگی و ماهيت استبداد به اهميت مقام مّلت و بهروزی او 
 توّجهی ندارد و ديکتاتورها و مستبدين نيز در تقالی حفظ قدرت ننگين خود از 

بشر  مون براي ورود به شوراي حقوق  كي دعوت ايران از بان
 است 

 وگو با شيرين عبادی گفت
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شود دليل اصلی  می گفته. زودی به ايران سفر خواهد کرد دبيرکل سازمان ملل به

شيرين عبادی . ای ايران است هسته ها پيرامون پرونده اين ديدار، آخرين رايزنی
 .داند سازی ايران برای دستيابی به نيت ديگری می اما هدف اين دعوت را زمينه

نظر شيرين عبادی، دارنده جايزه نوبل صلح، دعوت دولت جمهوری اسالمی  به
مون، به قصد راهيابی به شورای حقوق بشر سازمان ملل است، اما  کی از بان

ها و  های بسيار در باره زندان تواند به روشنگری نفس حضور وی در تهران، می
 .زندانيان سياسی بيانجامد

مون برای  شما اولين کسی بوديد که پس از انتخابات از آقای بان کی: وله دويچه
سفر به ايران دعوت کرديد تا بروند و از نزديک مشاهده کنند که چه رفتاری با 

زودی به دعوت  ايشان چه پاسخی دادند و چه شد که به. شود معترضان می
 روند؟ جمهوری اسالمی به ايران می

مون تلفنی صحبت  من سه روز پس از انتخابات با آقای بان کی :شيرين عبادی
. کردم و دعوت کردم از ايشان که به ايران بروند واوضاع را از نزديک ببينند
پس از آن هم دو بار دبيرکل سازمان ملل را مالقات کردم و همين دعوت را 

البته از نظر ديپلماتيک بايد . تکرار کردم و ايشان گفتند که به ايران خواهند رفت
 .رفت و روشن بود که به پيشنهاد ما نخواهند رفت ايشان با دعوت دولت می

جمهوری . کی مون بيشتر جنبه تبليغاتی دارد ن اما دعوت دولت ايران از آقای با
اسالمی خواستار عضويت در شورای حقوق بشر است و يکی از موانع ورود به 

بعد، به هيچ گزارشگر حقوق بشر اجازه  به  ٢٠٠۵اين شورا اين است که از سال 
خواهد به  دولت ايران می. ها داده نشده است ورود به ايران و بازديد از زندان

گيری بعدی برای اين عضويت، به  ترفندی اين تخلف را بپوشاند و هنگام رای
  .مون استناد کند کی دعوت ايران از آقای بان
کنم و اين را دعوت تمام  مون به ايران استقبال می کی من البته از رفتن آقای بان

کنيم که عالوه بر ديدار با  همه ما از ايشان خواهش می. دانم مردم ايران می
مسئوالن حکومتی، با خانواده زندانيان سياسی، زندانيان اوين و گوهردشت و 

 .وکالی مدافع آنها مالقات کنند تا حقايق روشن شود
های مخفی و موازی و شرايط  آيا به ايشان گزارش مستند و مبسوطی از زندان

های اوين  هايتان تنها از زندان شما درصحبت. ايد ها نيز داده های شهرستان زندان
 .و گوهردشت نام برديد

های مفصلی از  هم من و هم ساير فعاالن حقوق بشر در چندين نوبت، گزارش
مون  کی گذرد به آقای بان های رسمی و غيررسمی ايران می آنچه در زندان

شان  ما با ايشان ارتباط مداوم داريم و هر خبر جديدی را فورا به گوش .ايم داده
 .رسانيم    می

کنيد آقای  فکر می. به نيت تبليغاتی دولت ايران از اين سفر اشاره کرديد
شان به اندازه کافی از اوضاع ايران شناخت ندارند که  مون و مشاوران کی بان

 های ايران نشوند؟ پيگير ديدار از زندان
های  مون با خانواده کی شود که آقای بان چرا شناخت دارند اما خيلی خوب می

ها  زندانيان سياسی، وکالی آنها از جمله نسرين ستوده و خانم غيرت و امثال اين
صورت حقايق زيادی را خواهند دانست که اگر به زندان  در اين. مالقات کنند

مون داده  کی نقشه زندان نيز به آقای بان. ها بايد بازديد کنند بروند، از کدام قسمت
 .خواهد شد

ای از آقای  در نامه ٣۵٠آقای سحرخيز به نيابت از زندانيان سياسی بند 
 .اند بروند اوين و پای صحبت محکومان سياسی بنشينند مون خواسته کی بان

ی بيشتری برای امثال آقای              کنيد اين نامه در شرايط کنونی، هزينه فکر می
 سحرخيز ايجاد کند؟
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وی همچنين خاطر نشان کرد که ادامه اين نوع رفتارها نه تنها باعث دلسرد شدن 
جامعه و کوتاه امدن آنان از خواستهای مشروع خود نخواهد گرديد بلکه باعث 

 . نارضايتی بيشتر مردم از اوضاع حاکم می شود
در پايان ايشان ضمن ابراز همدردی با خانواده خانم هدايت ابراز اميدواری کرد 
که هر چه زودتر با اتخاذ عقالنيت و تدبير از سوی طيف حاکم کليه ی زندانيان 

 . به آغوش جامعه و خانواده های خويش بازگردند
خانم بهاره هدايت که چهارمين ماه بازداشت خود را در زندان اوين سپری ميکند 

 . عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت ميباشد
گفتنی است ميالد اسدی، عضو شورای مرکزی و بسياری ديگر از اعضای اين 

 ٢٢مجموعه که از اولين حاميان مهدی کروبی در انتخابات رياست جمهوری 
 . بودند هم اکنون در زندانهای کشور بسر می برند ١٣٨٨خرداد 

 
 حضوراعضای سازمان دانش آموختگان ايران در منزل احمد زيدآبادی 

جمعی از اعضای ارکان مختلف سازمان دانش آموختگان ايران : ادوارنيوز
هفته گذشته با حضور در منزل دکتر احمد زيدآبادی، ) ادوار تحکيم وحدت(

دبيرکل سرافراز و دربند خود با خانواده وی ديدار کرده و سال نو را تبريک 
 . گفتند

به گزارش خبرنگار ادوارنيوز، اعضای سازمان دانش آموختگان ايران در اين 
ديدار در جريان آخرين وضعيت دبيرکل سازمان ادوارتحکيم در زندان رجايی 

براساس اظهارات خانم مهديه محمدی همسر دکتر . شهر کرج قرار گرفتند
زيدآبادی، وی هم اکنون در بند زندانيانی با جرايم خطرناک قرار دارد و 

 . شرايطی به مراتب سخت تر از زندان اوين دارد
هر دو : "خانم محمدی ضمن تشريح محدوديت مالقاتهای هفتگی با همسرش گفت

هفته يکبار امکان مالقات کابينی داريم که پس از طی مسافت زياد تا کرج در 
شرايط بسيار نامناسبی و به مدت تنها ده دقيقه امکان مالقات همسرم را داريم و 

فقط به انگيزه اينکه از سالمت جسمی و ظاهری دکتر زيدآبادی مطلع شوم به اين 
 ". مالقات ها می روم

همسر زيدآبادی با اشاره به روحيات ويژه دکتر زيدآبادی به يکی از آخرين گفته 
همه : " های همسرش پرداخت که جمع را به شدت تحت تاثير قرار داد، وی گفت

شما با شناختی که از احمد داريد می دانيد او عالقه بسيار زيادی به طبيعت 
کشورمان دارد و از هر فرصتی برای پناه بردن به دل طبيعت استفاده می کرد، 

در آخرين تماس تلفنی احمد گفت که زندان اوين الاقل چشم اندازی از طبيعت 
داشت اما در اين زندان به جز ديوار و ساختمان چيز ديگری نمی بينيم و امروز 
وقتی از تلويزيون برخی مناظر کوه و دشت را ديدم به شدت دلتنگ ديدار مناظر 

 ". طبيعی شدم که اکنون ماه هاست از آن محرومم
در اين ديدار اعضای سازمان ادوار تحکيم با ابراز تاسف از نحوه برخورد کينه 

توزانه برخی نهادهای امنيتی حاکميت با دبيرکل اين سازمان که پس از گذشت ده 
ماه هنوز از شدت و ابعاد آن کاسته نشده است، دليل اتخاذ چنين شيوه ای از سوی 

حاکميت در برخورد با زيدآبادی را آزادگی و مقاومت مثال زدنی وی در برابر 
شکنجه ها و رفتارهای غيرقانونی بازجويان برای کسب اعترافات اجباری و 

 . شکستن وی دانستند
 
 

 

هيچ جنايتی شرم و اباء ندارند، اّما تاريخ بشر گويای اين واقعيت است که 
 . ديکتاتورها منفور مّلت اند و سرانجام مطرود

کارنامه ی سياه سی ساله ی جمهوری اسالمی اين واقعيت را نشان می دهد که 
دستگاه واليت و فقاهت تاب تحمل کوچکترين مخالفت با اساس و نماد استبداد 

دينی را نداشته و درصورت بروز چنين امری همواره با سبعيت تمام با مخا لفين 
 . خود مقابله کرده است

در نظام دموکراسی، بر خالف طبيعت عنصر خودکامگی در متن رژيم 
استبدادی، مّلت مختار است و در تعيين سرنوشت خود آزاد، و از اين رو بود که 

عبدالرحمن برومند تمام سعی خود را از اوان جوانی تا واپسين دقايق حيات 
پرافتخارش وقف و صرف ايجاد محيط اتحاد ميان نيروهای اپوزيسيون ملی و 

خاطره ی اين کوشش بی دريغ . حصول آزادی ملت و استقالل مملکت نمود
وخستگی ناپذير اوست که همچون ستاره ای تابناک بر سر راه عاشقان يکرنگ و 

 . واقعی دموکراسی برای ايران همچنان می درخشد
نهضت مقاومت مّلی ايران همه ساله به مناسبت سالروز قتل برومند، ياد آن راد 

مرد آزاده و عاشق ايران را که در مقام رياست هيئت اجرائی نهضت جان در 
امسال ، بزرگداشت نام برومند و تجديد عهد با او . کف نهاد گرامی می دارد

 . دراوضاع کنونی کشور از اهميت ويژه ای برخوردار است
هرچند که نسل جوان متوّلد سالهای اواخر دهه ی شصت و اوايل دهه ی هفتاد 
شمسی به دليل فضای سانسور و اختناقِ  مملو از جعل، ، دروغ و کتمانی که 
حاکميت ايجاد کرده است، شايد از برومند ، بختيار و دهها تن از رهبران و 
اعضای اپوزيسيون ملی و دموکرات و همچنين صدها نفر از ساير مخالفين 

جانباخته ی نظام استبداد دينی جمهوری اسالمی، اطالع چندانی نداشته باشد اّما با 
ورود خود به صحنه مبارزه و برداشتن فرياد اعتراض به ديکتاتور و مستبد و 

رهبر دروغين نشان داد که قدم در راهی نهاده است که برومند از آن بنام سرراه 
 . رسيدن مّلت به دموکراسی ياد می کرد

مّلت شريف و با فرهنگ ايران، باالخص نسل جوان ايرانی در مسير تحّول 
اِزمرحله ی مقاومت در خانه به مرحله ی انتقال صحنه ی مبارزه به خيابان ثابت 

کرد که شکست سياست قتل و حبس و شکنجه و تهديد به نابودی و ايجاد فضای 
رعب و وحشت محتوم است و غاصبين قدرت باال خره چاره ای جز تسليم در 

مقابل اراده ی مّلتی مصمم به گسستن زنجير های اسارت و رسيدن به هدف 
 . آزادی و دموکراسی نخواهند داشت

 
 ايران هرگز نخواهد مرد 

 
  ٢٠١٠برابر با هجدهم آوريل  ١٣٨٩بيست و نهم فروردين 

 نهضت مقاومت ملی ايران 
 

 ديدار با خانواده هاي زيدآبادي و هدايت 
 

اعضای دفتر تحکيم با خانواده ی زيدآبادی و مهدی کروبی با خانواده ی بهاره ی 
 هدايت ديدار کردند 

 ديدار مهدی کروبی با خانواده بهاره هدايت 
حجت االسالم  ٢٧/٠١/١٣٨٩بعد از ظهر جمعه : گزارش دريافتی -اخبار روز 

 . مهدی کروبی با حضور در منزل بهاره هدايت با خانواده و همسر وی ديدار کرد
در اين ديدار همسر خانم هدايت به ارائه شرح مختصری از پرونده ،روند 

رسيدگی و اتهامات وارده به وی پرداخت و ضمن انتقاد به رويکرد غير قابل 
توجيهی که مسئوالن امنيتی در وارد آوردن اتهامات متعدد و بی اساس و پرونده 
سازی برای فعالين مدنی و دانشجويی پيشه کرده اند گفت متاسفيم که پس از چند 

دهه از انقالبی که يکی از اصلی ترين آرمان هايش آزادی بيان بود اکنون مشاهده 
ميکنيم يکی از اتهامات متعددی که به خانم هدايت وارد گرديده بدعت گذاری از 

طريق نامگذاری يکروز در سال به نام روز آزادی بيان و پاسداشت آن توسط 
 !! وی و ساير دوستان مجموعه تحکيم وحدت می باشد

مهدی کروبی ضمن ابراز تاسف و انتقاد از رويه ای که در برخورد با فعالين 
سياسی و مدنی و نيز دانشجويان صورت می پذيرد اتخاذ اين نوع روشها را در 

با وجود اعمال :سرکوب خواسته های مشروع مردم را کم اثر خواند و افزود 
فشارهای بيشتر بر اقشار مختلف مردم علی الخصوص قشر فرهيخته ی 

دانشگاهی، فعالين سياسی، مدنی و نيز بازداشت شدگان حوادث اخير وليکن 
همگان شاهد نحوه برخورد جامعه در استقبال از زندانيان و همراهی با آسيب 

اين موضوع خود نشاندهنده ی شکست پروژه ی افراطيون در . ديدگان هستيم
 . برخوردهای خشونت آميز با خواسته های به حق مردم است
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 مصاحبه ها و مقاالت

اما چندی است که انديشه خروج از اين دايره و پا . و مجاز اسالمی چرخيده باشد
گذاشتن به عرصه عرفی شدن دين و تحقق دمکراتيسم سياسی که اصالح طلبی 

هر چند اين امر . نام يافته است ميهن ما را در تب و تابی پر شور فرو برده است
شتاب بسياری نداشته است ولی با مقاومت شديد سنت گرايان محافظه کار و 

ضداصالحات روبرو گرديده است که کوچکترين فرصت را برای سرکوب و بی 
جدای از برخوردهائی که با مضمون و ماهيت . اعتبارکردن آن از دست نداده اند

اين نبرد و نيروهای آن در گرفته است نگارنده قصد طرح اين پرسش را دارد 
آيا در ايران تاسيس و نهادی شدن نهادهای عرفی و دمکراتيک در بستر : که

سنت و فرهنگ ما وجود دارد؟ و يا برای تحقق نهادهای عرفی و دمکراتيک بايد 
به قبول کليت تجددگرائی و از جمله جدائی نهادی ترين پايگاه سنت يعنی مذهب 

از سياست و حکومت دست يافت؟ با قطعيتی جدی می توان گفت که تحقق 
دمکراسی و عرفی گرائی بدون استقرار ساختارهای سياسی و اجتماعی سکوالر 

دمکراسی و مدرنيسم و راه کارهای اجتماعی عدالت . امکان نخواهد داشت
پژوهانه امروزين پروژه هائی مدرن هستند که بر بستر پيش ساخت های 
اجتماعی مدرن امکان استقرار دارند و بر زمين لرزان سنت و حاکميت 

پس برای تحقق شرايطی که در ايران . غيرعرفی مذهبی استواری نمی يابند
امکان بحث و فحص و نبردی نظری را در سطحی گسترده و آزاد فراهم آورد 

ضروری است فرهنگ سياسی عرفی در جامعه استقرار يابد و اهرم ها و 
 ." نهادهائی تاسيس شوند که امکان چنين شرايطی را فراهم و نيز تضمين کنند

برای تحقق آماج گفته شده در باال دو ساختار مهم فرهنگی و تاريخی در عرصه 
اول، نگاه سنتی پاتريمونيال به حاکميت . های عمل و انديشه بايد تغيير کنند

دوم ، دين به مثابه نهاد دولتی تنظيم کننده امور دنيوی مردم . سياسی و دولت
 ). سياسی، اقتصادی، قضائی(

سکوالريزم به مثابه فرايند عرفی شدن جامعه در واقع بدون تغيير دو پديده فوق 
فرآيند عرفی شدن جامعه و ورود به عرصه مدرنيته در . به سامان نخواهد رسيد

جامعه ما و هر جامعه سنتی ديگر در تقابل با نهادها و نيرو ها و انديشه هائی 
سنت مهم ترين مانع و . قرار می گيرد که بود و نبودشان منوط به حفظ سنت است

رادع هر تحول اجتماعی است، با اين دليل ساده که بروز هر تحول اجتماعی، 
در ميهن ما ايران . تغيير روابط قدرتی و مبانی ارزشی آن را باعث خواهد شد

تضاد ميان فرآيند عرفی شدن جامعه با اسالم از آن جا آغاز می شود که اسالم 
در ايران ما اسالم هم به عنوان دين و هم به عنوان . مهم ترين پايگاه سنت است

قدرت سياسی در جامعه حضور دارد و به همين دليل تحول جامعه بدون عرفی 
در ميان متفکران و سياستمداران اسالمی درون . شدن اسالم متحقق نخواهد گرديد

و بيرون حکومت چند سالی است که تالشهائی در غالب انديشه و راه کارهای 
 . عملی سياسی با مضمون عرفی و امروزين شدن اسالم صورت می گيرد

اما غالب اهالی اين سياست مذهبی علی رغم تقابالت بعضا حادی که با سنت 
گرايان محافظه کار و مستبد پيدا می کنند، حفظ حوزه قدرت را برای اسالم مجاز 

و مشروع می دانند و به اين امر تجربه شده اجتماعی باور ندارند که اگر اسالم 
به عنوان يک امر وجدانی خود را به حوزه های اخالقی و خصوصی اجتماع 
محدود کند آنگاه زمينه های رشد دمکراسی و تجدد و توسعه مدنی در ميهن ما 

يک بار برای " سياسيون"به بيانی ديگر اين . امکان بروز پيدا خواهند کرد
بايد دريابند که رشد و توسعه و شکوفائی صنعتی و سيمای بين المللی  هميشه 

معتبر در جامعه ای که توسط مديران مکتبی و سياستگزارانی که قائل به تفکيک 
 . عملکردهای اجتماعی از نگرش مقدس و خشک دينی نيستند غير ممکن است

با هوشياری و بيداری  ١٣٧٦فضای سياسی نسبتا بازی که از دوم خرداد ماه 
مردم ايجاد شد امکان اشاعه نظرات فوق را در سطح متفکران اصالح طلب دينی 

همپای شکل گيری رگه هائی از عرفی گرائی در ميان . هر چه بيشتر فراهم آورد
متفکران مذهبی، تهاجم سنت گرايان محافظه کار به اين نيروها شدت گرفت و 

کليه امکانات سنت گرايان مرتجع برای بستن دهان اصالح گرايان و شکستن قلم 
سيستمی که "اصالح طلبان حکومتی به درستی دريافتند که . های آنان بسيج شد

قدرت رفرم درونی نداشته باشد و نتواند خود را نقد کند يا به واسطه يک شورش 
و انقالب سرنگون خواهد شد و يا به واسطه زوال و انحطاط تدريجی از ميان 

خواهد رفت ، کمااينکه تمدن يونان و آتن به واسطه اخراج عنصر نقد در 
شرايطی قرار گرفت که کم کم زوال و انحطاط يافت و از درون پوک شد چرا که 

بنا براين نقد را بايد ميوه . قدرت ابتکار و خالقيت خود را از دست داده بود
آزادی بيان دانست و حذف نقد توسط سيستم باعث اضمحالل و پوک شدن درونی 
 " سيستم می شود و هر سيستمی که اين کار را انجام دهد خودش را نابود می کند

در دانشگاه تهران مندرج در روزنامه  ١٣٧٥سخنرانی حجاريان در سال (
 ).  ١٣٧٩فروردين  ٤مشارکت 

 برخی از اين اصالح طلبان حکومتی حتی تا جائی پيش رفتند که دمکراسی را 
 با شيوه های مقدس حکومتی اسالمی مغاير ندانستند که خود از رشد عرفی گرائی 

 وزن و اعتبار عرفي گرايي و اصالح طلبي 
 در برون و درون حاكميت 

 خسرو باقرپور
 
 
 
 
 
 
 

 
از عجايب روزگار اما اين است که بايد نه خطاب به مردم، بلکه در گوش • 

سنگين حاميان به اصطالح روشنفکر و سکوالر اصالح طلبان دينی فرياد زد 
در عرصه سياست و حکومت، بدون ورود به عرصه عرفی ! بزرگواران: که

گرائی و بدون خروج از دايره قيودات مذهبی و انديشه ی سنتی، امکان 
 . دسترسی به جامعه ای مدرن و دمکراتيک و نو غيرممکن است

بی اعتناعی و پشت کردن مردم به اصالح طلبان حکومتی در تنگنايی که گير • 
افتاده اند، پاسخی است در خور به آنانی که بار ها و بار ها لعل حمايت مردم را 
 . ارزان فروخته اند و اينک خزف اعتبار آنان و حاميانشان ديگر خريداری ندارد

 
   
 آنچه از ما گشت گم گر از سليمان گم شدی  

 بر سليمان هم پری هم اهرمن بگريستی 
ميهن ما صد سال است درگير نبردی است بی امان، نبردی که ديگر حتی ذکر آن 
حوصله مخاطبان را سر می برد ولی تاکنون به فرجامی روشن نيز نرسيده است، 

در اين دوران بحرانی و طوالنی . جامعه ما درگير پيکار بين سنت و نو است
گذار از سنت به نو انديشمند دلسوز و فرهيخته ايرانی ناگزير است برخوردی 

به اين . درخور، آگاهانه و هوشمندانه با اين بحران و علل و عوامل آن داشته باشد
معنی که جايگاه معرفت تاريخی و فرهنگی خويش را در ارتباط با فرهنگ 

و اين ميسر نمی شود مگر آن که به . امروزين جهان در همه ابعاد پيچيده آن بيابد
نقد سنت و معرفت و هويت تاريخی خويش بپردازد و آن کند که به شناخت مبانی 

با انقالبی که سالها پيش روی داد ذات و نهاد و . هويت خويش و درک آن برسد
اندوخته فکری و معرفتی ما آغاز به عريان شدن کرد و ما در ابتدای راهی قرار 

به داوری نشستيم در . داده شديم تا ببينيم و درک کنيم که چه بوده و که بوده ايم
خويش، و در اين روند شروع   مورد خويش و همچنين در مورد فرهنگ و تاريخ

به آموختن کرديم تا گستره انديشه گی خويش را از منظر واقع گرائی عميق تر 
از ساخت های فکری و ساختارهای هنجاری کهن فاصله گرفتيم و معاصر . ببينيم
 . و هم زمان با آن در عرصه پيکاری بی امان و جان ستان گرفتار آمديم . شديم

گذشته ای که می خواست دست نخورده و قاهر و برقرار باشد و ماهيت و 
هنجارهای (هويتش دست نخورده بماند با ما سر سازگاری نداشت، فروهنگ 

و هنجار و عادات و سنت های کهن به روی ما تيغ آخته از نيام کين ) فرومايه
کشيدند و ما نيز که از بضاعت درخور دستمان تهی بود در اين کارزار گرفتار 

فرزند خشم آگين سنت که ديو خشونت است ما را از بستر رشدمان تاراند . آمديم
و پرتاب کرد به جائی دور که غم ناله دريغ و دردش به گوش جانمان نشست و 

اما رزم سنت و نو . حضورمان را در آشيانه بالندگی مان کم رنگ و کم اثر کرد
و همآوردی فرهنگ و فروهنگ در ايران ما و بين ايرانيان در هر کجا گويا سر 

 . ايستائی ندارد
مته " نو"سنت خوش دارد بلمد بر بستر عادات و هنجارها و ارزش های کهن، و 

برصخره . های تيز خويش را بر صخره های باستانی سنت به کار آورده است
جوانه زده و برای تغيير در هنجارها و ارزش ها و " نو"بذر " سنت"های سخت 

اما جامعه ما هنوز . عادات کهن ريشه های خويش را مته وار به کار گرفته است
از گذشته خويش نگسسته است و هنوز هم به رغم تالشها و جنبش های گوناگون 
نتوانسته است به تمامی راه خويش را برای برقرای نهادهای مدنی و ساختارهای 

 . دمکراتيک و هنجارهای معرفتی مدرن بگشايد
تحت لوای حاکميت "راست اين است و پيش از اين نيز بار ها نوشته بودم که 

مذهبی در ميهن ما انديشه ای امکان و اجازه ی ارائه خويش را يافته است که 
 سنتی  دايره نمود و بودش همانا حول نقطه پرگار حکومت مذهب و انديشه های 
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اين گونه شايد . بتکانند" ميراث انديشگی خمينی"و " مردم ساالری دينی"
   . امکان حضور در عرصه ی سياست ممکن و  امروزين را بيابند

از عجايب روزگار اما اين است که بايد نه خطاب به مردم، بلکه در گوش 
سنگين حاميان به اصطالح روشنفکر و سکوالر اصالح طلبان دينی فرياد زد 

در عرصه سياست و حکومت، بدون ورود به عرصه عرفی ! بزرگواران  :که
گرائی و بدون خروج از دايره قيودات مذهبی و انديشه ی سنتی امکان 

پروژه . دسترسی به جامعه ای مدرن و دمکراتيک و نو غيرممکن است 
استقرار دمکراسی در ايران با همگامی و ياری اصالح طلبان مذهبی و 

جنبش ترقی خواه و نو . حکومتی به دفعات و به سختی شکست خورده است
معاصر   انديش ايران بايد از راهکارها، تجارب و خصوصياتی که در تاريخ

ايران، منطقه و جهان وجود دارد بهره و پند گيرد و خود را با راه کارهای 
اما . ارائه شده از جانب اصالح طلبان شکست خورده حکومتی همراه نکند

دريغا که اين بصيرت وجود نداشته است و انذاراتی نيز که از جانب دلسوزان 
چه می . و دوستان اهل انديشه بر زبان و قلم آمده پاسخی خصمانه يافته اند

 : توان گفت غير از اين که
 ديده ای خواهم که باشد شه شناس 

 ! تا شناسد شاه را در هر لباس
عليرغم اين که در ميهن ما حاکميت مذهبی برقرار است ولی ميهن ما سابقه ای 

. سال مبارزه برای استقرار مدرنيته و فرهنگ نوين دارد ١٥٠با بيش از 
انقالب مشروطه و جنبش نظری و فرهنگی قبل و بعد از آن زمينه های قابل 

انقالب . اتکائی آفريدند که به مثابه پيشينه فرهنگی عرفی ايرانی قابل توجه اند
مشروطه سکوالريزم را در سطوحی به مثابه نهاد و ساختار در ميهن ما 

ساختارهای قضائی و حکومت داری جديد را در ايران چون . ترويج کرد
جدائی سه قوه، حق رای دادن، برپائی مجلس نمايندگان مردم، و تدوين قانون 

اين عناصر نوين . اساسی به مثابه ميثاق ملی بين مردم و حکومت پی افکند
عرفی و مدنی تا کنون در ميهن ما فقط به اشکال ظاهری وجود داشته اند اما 

به ناگزير نهادهائی هستند که حتی همين حاکميت مذهبی و سنتی فعلی نيز قادر 
زمينه های اجتماعی عرفی گرائی در جامعه . به ناديده گرفتن آنها نبوده است

ما بيش از اين ها است که از ميان آنها می توان به وجود احزاب و مبارزات 
حزبی و پارلمانی در سالهای طوالنی تاريخ معاصر اشاره داشت که محور 

 . سياست در ايران بودند
سابقه وجود اتحاديه های کارگری، صنفی، دانشجوئی، زنان و عرصه گسترده 

هنر و ادب اجزای بسيار مهم فرآيند عرفی شدن و دمکراتيزه شدن جامعه 
در کنار همه اين مولفه ها فرهنگ و سابقه چپ در جامعه ايران از . ايرانند

مبارزاتی که چپ ايران در گستره ايجاد . گستردگی و سابقه برخوردار است
کرده ... تشکيالت سياسی سکوالر، اتحاديه های کارگری، اقليت های ملی و

بر نحله های فکری و فرهنگی . معاصر ايران مستتر است  است در تاريخ
است که مبارزه در راه گسترش دمکراسی و عرفی کردن عرصه  نوين ايران 

های سياسی و فرهنگی را تعميق برند و در شناسائی انديشه سکوالريسم و 
 . عرفی گرائی در گستره مبارزات دمکراتيک مردم بکوشد

 قصه ای بيدار سازد، قصه ای خواب آورد 
 . در خرد هر داستانی را حسابی ديگر است

 
حکايت با "سياسی ی  -جستار فوق پيش از اين در مجموعه ُجستار های ادبی

آلمان، نوشته ی خسرو / انتشارات بيستون/ چاپ اول/ ١٣٨١، تابستان "صبا
 .باقرپور درج شده است

 
 اخبار روز: منبع

 
 

احمد قابل از فعاالن سياسی . در ميان اين دسته از اصالح طلبان حکايت دارد
مندرج " خشونت گرايان و حذف اتکا به مردم "جبهه مشارکت در مقاله ای با نام 

در  حالی که ميزان  ٧٩فروردين  ٢٣در روزنامه توقيف شده فتح روز سه شنبه 
عدالتخواهی حاکمان جمهوری اسالمی را با دمکراسی غربی مقايسه می کرد به 

آيا آنان که در يک سخنرانی به مسئوالن انتقاد می . "نتيجه شگفتی آور زير رسيد
کنند مثل آيت اهللا منتظری و محسن کديور به جرم ادعاکردن عليه حاکمان راهی 

زندان نمی شوند؟ و در مقابل امثال کلينتون رئيس جمهوری آمريکا، هلموت کهل 
صدراغظم وقت آلمان و نيکسون آمريکايی و آندره يوتی ايتاليايی و برخی 

مسئوالن رده باالی حکومت های غربی محاکمه و محکوم نشده اند؟ آيا با همين 
معيار مردم اهل مذهب در ايران حق ندارند پذيرا شوند که دمکراسی غربی 

حاال اگر کار ! بوده و هست) ع(نزديک تر به روش حکومتی اميرالمومنين علی 
کشور به جائی برسد که هيچ مسئولی پيدا نشود تا اين آرمان های بزرگ و 

اهداف ملت را تامين کند و چاره کار با بازنگری قانون اساسی حل نشود، يقينا 
چاره ديگری جز رضايت دادن به تغيير حکومت و نظام و قبول عدم کارائی 

 . " نظام جمهوری اسالمی نخواهد يافت
حاال اگر پرسيده شود علل ثمر ندادن و سترون ماندن تالش های اصالح گرايان 

دينی و حکومتی چيست؟ می توان گفت اشکال کار در ناپيگيری و سست 
گذر زمان به خصوص در شش سال . عنصری اصالح طلبان حکومتی است

گذشته ثابت کرده است که اصالح طلبان حکومتی با وجود اشاراتی که در انديشه 
و نظر به سياست امروزين می کردند اما هرگز دست از حبل اهللا دين و سنت بر 

آنان در مقاطعی حساس و سرنوشت ساز از تمام مواضع اعالم شده خود . نداشتند
آنان هر زمان که جامعه خروج از اين اضمحالل ملی و نابودی . عدول کرده اند

را " سنت سياسی خمينی"و " مردم ساالری دينی"ميهنی را فرياد زده است خاک 
در انديشه و تمکين به احکام فوق ارتجاعی ی حکومت واليت فقيه را در عمل به 

نتيجه ی اين اعمال آنان نيز اين شده است که مردم و . چشم آنان پاشيده اند
بسياری از نيروهای سياسی، ديگر ذره ای اعتماد به آنان و قول و قرار هايشان 

آنان بار ها و بار ها لعل اعتماد مردم را ارزان فروخته اند و اينک خزف . ندارند
بازتاب . ديگر خريداری ندارد خارج   اعتبار آنان و حاميانشان در داخل و

اعجاب انگيز اين ذهنيت مردم را می توان در بی اعتنايی مطلق مردم به 
البته در اين ميان پاره ای از . اعتراضات و تحصن اخير مجلسيان مشاهده کرد

سياست پيشگان بی افتخار خارج از نظام، که هميشه چشمانشان به دست و دهان 
اين . دست برنداشته اند  قدرت بوده است هنوز از پاشيدن آن خاک به چشم مردم

رهبران و فعاالن سياسی ی بی اعتبار نيز می روند تا در کنار بی اعتبار ترين 
 . مهره های سياست امروزين ايران پرونده شان برای هميشه بسته شود

سال های طوالنی حکومت جبارانه و غيرعرفی ضرورت ايجاد تغييرات را در 
همه عرصه های حيات اجتماعی و سياسی و معرفتی و انديشه گی ميهن ما فراهم 

تحقق . آورده است و اين ضرورت از جانب همه آحاد ملت ما احساس می شود
. اين تغييرات و تاثيرگذاری نيروهای دمکرات بر آن هوشياری فراوانی می طلبد

همه آحاد مردم جامعه ما با حساسيتی ويژه به امر تحقق دمکراسی و مردم 
ساالری در کشور می نگرند و طالب آنند که آماج ها و مواعيد عقب افتاده متحقق 

حضور پر شور مردم در عرصه مبارزات اجتماعی چند ساله گذشته دليل . شوند
روشنی مبنی بر بيزاری آنان از عملکرد و سابقه به شدت ظالمانه و 
بی اعتناعی . ضددمکراتيک و غيرمدنی مرتجعين محافظه کار مذهبی بوده است

و پشت کردن مردم به اصالح طلبان حکومتی در تنگنايی که گير افتاده اند، 
پاسخی است در خور به آنانی که گوهر اعتماد مردم را ارزان 

مرتجعين محافظه کار با شدتی عجيب سال ها است در مقابل مطالبات   .فروختند
و جنبش حق طلبانه و دمکراتيک مردم ما ايستاده اند و آن را به شدت سرکوب 

برخالف سر در گمی ها و مماشات مکرر در مکرر اصالح طلبان . می کنند
دولتی چهره محافظه کاران اما برای مردم ايران چهره روشنی است و در آن 

در اين زمينه سخنان آقای محمد يزدی امام جمعه موقت تهران در . ترديدی نيست
: به نقل از خبرگزاری ايرنا به اندازه کافی روشن و گوياست ٧٩پنجم فروردين 

دستگاه قضائی ما به خاطر اين که مقرراتش اسالمی است دمکراتيک نيست، "
انقالب اسالمی ما به اين دليل بوده است که قوه قضائيه دمکراتيک نباشد و تابع 

اسالم باشد و قوای مقننه و مجريه نيز همين طور است و اين طور نيست که 
نماينده مجلس بتواند هر قانونی را تصويب کند بلکه بايد او قوانين را در 

چهارچوب قانون اساسی تصويب کند و برای نظارت هم شورای نگهبان تعيين 
اين انديشه، ميراث تام و تمام . از اين روشن تر ديگر نمی توان گفت". شده است

حال اگر اصالح طلبان حکومتی صد سال ديگر . انديشگی ی آيت اهللا خمينی است
هم بکوشند سيمايی ديگرگون از ميراث خمينی را بنمايانند راه به جايی نخواهند 

 آنان اگر راست می گويند و صادقند بايد قبای سياست خويش را از پارادکس . برد
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 ١٣۵٧ـ ١٣۵٠های  سال ها در بين طيف جنبش فدائی، سه گرايش در بين زندان
 . ها انجاميد ولی به بيرون از زندان امتداد پيدا نکرد پديد آمد که به جدائی آن

گرايش رد مبارزه مسلحانه، گرايش مدافع نظرات مسعود احمدزاده، گرايش 
مدافعين گرايش اول بعد از آزادی از زندان به . طرفدار نظرات بيژن جزنی

همراه تعدادی از کادرهای گروه فلسطين و مجاهدين مارکسيست شده، سازمان 
بر سر مشی چريکی و ١٣۵٨انشعاب دوم در سال . راه کارگر را پی ريختند

طرفداران گرايش دوم بعد از آزادی . های مسعود احمدزاده صورت گرفت ديدگاه
پور که در جريان انقالب بهمن به ايران  از زندان با اشرف دهقانی و محمدحرمتی

بازگشته بودند، نزديک شدند و از ديدگاه مسعود احمدزاده و از مشی چريکی 
اين گرايش با توجه به اينکه اکثريت فدائيان مشی چريکی و نظرات . دفاع کردند

مسعود احمدزاده را رد کرده بودند، ديگر جای خود را در سازمان نميديدند و لذا 
های فدايی خلق ايران که به  راه خود را جدا کردند و جريانی را به نام چريک
 . جريان اشرف دهقانی معروف است، تشکيل دادند

صورت گرفت و سازمان به  ١٣۵٩اما انشعاب بزرگ در جنبش فدائی در سال 
 :انشعاب بر سر دو موضوع بود. دو جريان اقليت و اکثريت تقسيم گرديد

اقليت همچنان از مبارزه مسلحانه دفاع . طرفداری از مبارزه مسلحانه و رد آن. ١
 .آميز و مخالف مبارزه مسلحانه بود کرد و اکثريت حامی مبارزه مسالمت می
 . های متخذه نسبت به آن اختالف برسر تحليل از جمهوری اسالمی و سياست. ٢

اين گفته شما درست است که جامعه سياسی ايران بعد از انشعاب اقليت و 
ولی رويکرد سازمان . اکثريت، با سازمان ما به عنوان سازمان سياسی مواجه شد

آميز و مدنی، فاصله گرفتن از مبارزه مسلحانه و برآمد آن  ما به مبارزه مسالمت
ما . به عنوان سازمان سياسی به معنی نفی موجوديت گذشته سازمان نيست

توانيم اين واقعيت را نفی کنيم که سازمان ما از درون جريانی پديد آمده است  نمی
توانيم آن بخش از حيات  ما نمی. که طی هشت سال مبارزه مسلحانه کرده است

داند و  سازمان خود را جزو جنبش فدائی می. خودمان را بکنيم و دور بياندازيم
  .١٣۵٩پا به حيات گذاشته است و نه در سال  ١٣۴٩جنبش فدائی در سال 

های بعد به دو جريان تقسيم شد که بخشی از آن مخالف  به عالوه اقليت هم در سال
های گذشته بخشی از  در طی دهه. مبارزه مسلحانه با جمهوری اسالمی بودند

های بعد از سازمان جدا  نيروهای اقليت و بخش ديگری از فدائيان که در سال
شدند، باهم وارد روند وحدت شده و سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران را تشکيل 

آميز و مدنی اعتقاد دارد و به عنوان سازمان سياسی  دادند که به مبارزه مسالمت
 . کند عمل می

 
 

. تالش ـ حق با شماست نقد گذشته نبايد به معنای نفی يا انکار آن گرفته شود
اما برگزاری جشن و سرور به مناسبت آن گذشته نيز پای باور به نقد آن را نيز 

 .تا حدودی سست می کند، يا حداقل گرد ابهام بر آن نقد و ژرفای آن می پاشد
چه ارتباطی ميان دو موضوع محوری انشعاب اقليت و اکثريت وجود داشت؟ يا 

تحليل از «به عبارت روشن تر؛ رد مبارزه ی مسلحانه تا چه اندازه زير سايه ی 
 قرار داشت؟ »های متخذه نسبت به آن جمهوری اسالمی و سياست

 
توان دوبار برای آن جنبش تولد  شود و نمی يک جريان دوبار متولد نمی: خليق
جشن و سرور در سالگرد جنبش فدائی به معنی تائيد مشی چريکی نيست، . گرفت

بلکه از يکسو تجليل از يارانی است که برای بهروزی مردم مبارزه کردند و جان 
جوانانی که تنها سودای سعادت مردم را . خودشان را در اين راه از دست دادند

. ها و زندان را تحمل کردند ها، شکنجه در سر داشتند و برای رسيدن به آن سختی
ما جنبش . از سوی ديگر تاکيدی است بر تحوالتی که اين جنبش طی کرده است

 .دانيم فدائی را عليرغم افت و خيزهای آن، جريانی بالنده و پويا می
رسد با برگزاری جشن سالگرد جنبش فدائی، اين ذهنيت به وجود  به نظر نمی

به  ١٣۵٨ما از سال . کنيم بيآيد که گويا امروز ما از مبارزه مسلحانه دفاع می
چه در ايران و . ايم اينسو، همه ساله جشن سالگرد جنبش فدائی را برگزار کرده

 .اين جشن به يک سنت تبديل شده است. چه در مهاجرت
های متخذه  تحليل از جمهوری اسالمی و سياست"بين رد مبارزه مسلحانه و 

اکثريت نيروهای فدائی در تجربه و در . ارتباط معينی وجود نداشت" نسبت به آن
های نظری در زندان و بيرون از آن، به رد مبارزه مسلحانه رسيدند و راه  بحث

 .مبارزه سياسی را انتخاب کردند
 
 

تالش ـ اگر ميان اعالم علنی و رسمی رد مشی مسلحانه و اتخاذ سياست حمايت 
از حکومت انقالبی ضدامپرياليستی ـ با همه الزامات آن ـ که شما از آن در 

 ياد می کنيد، ارتباط  »تحليل از جمهوری اسالمی و سياست های متخذه«پوشش 

 )اكثريت(سير مباني شكل گيري سازمان فدائيان خلق ايران 
 بهروز خليق گفتگوی تالش آنالين با 

 
 
 
 
 
 
 
 

بنيانگذاری «تالش ـ به سنتی تقريبًا هر ساله مراسم سی و نهمين سالگرد 
با وجود اين که اين مراسم همواره به . برگزار گرديد »جنبش فدائيان خلق ايران

همت و تالش سازمان فدائيان خلق ايران اکثريت برگزار می شود، اما سازمان 
مدعی نيست که اين مراسم، بزرگداشِت گذشته ای است که تنها به آن تعلق 

گيرد؟  لطفًا بفرمائيد، جنبش فدائی چند گروه و سازمان ديگر را در بر می. دارد
آيا دامنه ی جنبش فدائی محدود به همان گروههائی است که هرساله نامشان را 
در اين مراسم می شنويم يا شامل سازمانها و حتا افراد ديگری هم می شود که 

 ها آئی در اين گردهم
 

. گيريم ما همه ساله، سالروز بنيانگذاری جنبش فدائی را جشن می: خليق
برگزاری جشن توسط سازمان ما به معنی آن نيست که جنبش فدائی تنها به 

چنانچه مشاهده کرديد، ما امسال از رفيق پرويز نويدی . سازمان ما تعلق دارد
دعوت کرديم که در کنار رفقای ما قرار گيرد و همانند رفقای ما به بيان نظرات 

گذاری جنبش فدائی  تالش ما همواره اين بوده است که جشن بنيان. خود بپردازد
ولی متاسفانه تا کنون به . های برآمده از آن برگزار شود مشترکًا توسط جريان

اميدوارم که چهلمين سالگرد حيات . داليل مختلف اين تالش به نتيجه نرسيده است
 .جنبش فدائی مشترکا توسط بخش بزرگی از فدائيان خلق برگزار شود

های فدايی خلق ايران سالگرد جنبش  تا جائی که من اطالع دارم سازمان چريک
های ديگر فدائی هم سالگرد نوزده  احتماال برخی جريان. گيرد فدائی را جشن می
 .ها ندارد گيرند که بازتاب چندانی در رسانه بهمن را جشن می

های زير هم با نام فدائی فعاليت  در حال حاضر عالوه بر سازمان ما، جريان
 :کنند می

 ـ سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 های فدايی خلق ايران  ـ سازمان چريک

 های فدايی خلق ايران  ـ چريک
 اند که به دو جريان تقسيم شده) اقليت(های فدايی خلق ايران  ـ سازمان چريک

ـ مدتی است که جريانی با نام سازمان اتحاد فدائيان کمونيست شروع به فعاليت 
 .کرده است

های اجتماعی از نيروهای وسيعی تشکيل شده  جنبش فدائی همانند ساير جنبش
اند و بخش ديگر  های سياسی متشکل شده بخشی از اين نيروها در سازمان. است

اين نيرو هم . دانند ها هستند که خود را متعلق به اين جنبش می بيرون از سازمان
 .در داخل حضور دارد و هم در خارج از کشور

 
 

تالش ـ سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت ـ زادروز ديگری دارد و آن مقطع 
اعالم رسمی انشعاب بزرگ اقليت و اکثريت بر سر مشی مسلحانه به عنوان 

ابتدا پس از اين انشعاب است که جنبش سياسی . موضوع محوری بوده است
ايران رسمًا با سازمان شما ـ اکثريت به عنوان يک سازمان سياسی ـ مواجه 

 .شود می
به تعارض يا بهتر است بگوئيم تناقض ميان اين دو زادروز، که در يکی مشی 
مسلحانه ـ و تبعات آن ـ فراخوانده و به عمل بدل می شود، و آن ديگری که با 

گذارد، چگونه برخورد  رد مشی مسلحانه سازمان اکثريت پا به عرصه وجود می
می شود؟ زادروز واقعی تر سازمان کدامست؟ چرا از سوی سازمان همه ساله 

سالروز آغاز مشی چريکی گرامی داشته می شود، اما به مقطع تولد رسمی 
 شود؟  سازمان اعتنای چندانی نمی

 
بر سر مبارزه مسلحانه نه يک انشعاب، بلکه چهار انشعاب در جنبش : خليق

اما يکی . گردند ها بر می ها عمدتا به زندان گيری اين انشعاب شکل. فدائی داشتيم
صورت گرفت که  ١٣۵۵ار انشعابات در درون سازمان و بعد از ضربات سال 

 در . در راس آن تورج حيدری بيگوند قرار داشت که به حزب توده ايران پيوست
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ای  خرداد هم جنبش توده ٢٢جنبش اعتراضی برآمده از انتخابات . کنيم دفاع می
کنيم و  وار دفاع نمی ما از جامعه توده. دانيم است و ما خود را جزو اين جنبش می

های مختلف اجتماعی الزم است که سازمان پيدا کنند و  نظر ما اين است که گروه
جنبش . در کنار مطالبات عمومی، مطالبات مشخص خودشان را مطرح کنند

وار، به دنبال فاشيسم، راست افراطی و يا رهبری  توده برخاسته از بطن جامعه
. آفريند افتد و برای جامعه فاجعه می کاريزماتيک می  

آنچه من در پاسخ به سئواالت شما گفتم در رابطه با داليل رد مبارزه مسلحانه بود 
های  بنيان). اکثريت(گيری سازمان فدائيان خلق ايران  های شکل و نه صرفا بنيان

توانيد  می. و در برنامه سازمان آمده است" ها ها و آماج ديدگاه"سازمان در سند 
ای سازمان ما به اين دو سند مراجعه  های نظری و برنامه برای آشنائی با بنيان

کنم تا پاسخ  نقل می" ها ها و آماج ديدگاه"من در اينجا يک پارگراف از سند . کنيد
،  دموکراسی  مدافع)  اکثريت(  ايران  خلق  فداييان  سازمان: "شما را داده باشم

  المللی و بين  ملی  در مقياس  صلح.  است  و سوسياليسم  اجتماعی  ، عدالت پيشرفت
.  است  فوق  آماجهای  در راستای  موفقيت  اساسی  انسانها و ضامن  بزرگ  خواست
و   برابرانه  از مناسبات  را با دفاع  ملی  کشور و منافع  پيگير از استقالل  ما دفاع
و   بشر است  حقوق  ما مدافع  سازمان.  دهيم پيوند می  جهان  همه ملل  ميان  برادرانه
  و عقيدتی  ، مذهبی ، نژادی ، جنسی ، طبقاتی ملی  ستم  هر گونه  عليه  پايه  بر همين

  از مداخالت  و ممانعت  زيست  محيط  امروز حفظ  جهان  در شرايط. کند می  مبارزه
از   يکی  هدف  اين.  است  بشريت  بزرگ  از هدفهای  يکی  زيست  زيانبار در طبيعت

." ما است  برنامه سياسی  اصلی  های آماج  
در دستور کار کنگره آتی سازمان قرار " ها ها و آماج ديدگاه"تدقيق و تکميل سند 

در سند برنامه، نگاه ما نسبت به جامعه، دولت، مناسبات آندو، مسائل . دارد
های مختلف آمده  اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و برنامه مشخص ما در زمينه

. است  
 
 

تالش ـ ما و احتماًال برخی از خوانندگان عالقمندمان به سرنوشت سازمان نيز 
 »کاغذ«تحوالت و تغييرات نظری سازمان شما، و به ويژه آن چه که بر روی 

هرچند استناد به اسناد مصوبه کنگره . ايم آمده است را با اشتياق دنبال کرده
های جديدتر سازمانی از سوی شما به عنوان باالترين مقام رسمی فدائيان خلق 

برای ما قابل فهم است، اما بايد به ما حق بدهيد که اعالم کنيم ) اکثريت(ايران 
اين استنادها هنوز به معنای توضيح دقيق چگونگی اين تغييرات نيست و به ما 

گويند، و تفکيک  در تشخيص اين که آيا به مقتضای روز و تکرار آنچه همه می
. آن از مبانی فکری و ارزشی کمک چندانی نمی کند  

ما هم می بينيم که ديدگاهها و آماجهای جديد ظاهرًا با بنيانهای مقطع پايه 
اما آنچه در نهايت روی اين . ـ متفاوتند ۵٩و چه  ۴٩گزاری سازمان ـ چه سال 

بازتاب نمی يابند، ارزيابی از درستی و راستی شيوه ها در تغيير  »کاغذها«
ديدگاهها و ميزان ژرفای اين تغييرات در درون سازمان است و همچنين بی 
پاسخ ماندن پرسش هائی است که از قضا برخی در جلب اعتماد عمومی نسبت 

سازمانی که اين چنين : به اين مبانی و پايبندی بدانها موثرند، از جمله اين که
آماده تغيير مواضع، بنيانها و ارزشهای ـ اگر دوست داريد به جای آن بگوئيد، 
ديدگاهها و آماجهای ـ خود بوده است و تنها در طول مدت سه دهه يا چند سالی 
بيشتر و کمتر، از يک سازمان شبه نظامی مارکسيت ـ لنينيست مدافع 
ديکتاتوری طبقه کارگر، به يک سازمان سياسی در پی همان نظام و با آماج 
اصلی ضديت با امپرياليسم جهانی و سپس به يک سازمان مدافع صلح، مدافع 

.... و »دولت حداکثری«حقوق مساوی و آزادی های فردی و اجتماعی مخالف 
تغيير يافته، آيا چنين سازمان مستعد تغييری، آمادگی پذيرش رابطه انديشه، 
ايدئولوژی و عمل سياسی خود را نيز داشته است؟ اگر بله، آيا روشن شده است 
که در هر مقطعی روشها و سياستهای اتخاذی از سوی سازمان تابع کداميک از 
اين دستگاههای فکری و نظام ارزشی بوده است و آيا مسئوليت سياست های 
ناشی آنها را نيز پذيرفته است؟ اگر بله، پس چرا هنوز بعضًا حتا سخنان يک 
شاعر يا روزنامه نگار ـ به هر بهانه ای ـ می تواند پس از سی سال به ناآرامی 
های درون سازمانی و گسست بيشتر داخلی آن دامن بزند؟ آيا سازمان به 
روشنی و با قبول مسئوليت سازمانی، نه فردی يا جناحی، اعالم داشته است که 
در هر مقطعی زير سايه دستگاه فکری خاص آن مقطع ـ آن ديدگاهها و آماجها ـ 
تا کجا در عمل سياسی پيشرفته و مسئوليت آن را می پذيرد؟ اگر بله پس 
درگيری های درونی سازمان حتا تا باالترين سطوح کادرهای پرسابقه آن نشانه 
چيست؟ آيا سازمان می تواند با اطمينان اعالم نمايد که ميزان پايبندی خود به 

ها و ارزشهايش را همواره در عمل نيز به نمايش گذاشته و به اثبات  انديشه
رسانده است و اگر نه چرا و به چه دليلی؟ و اگر سازمان در نهايت و در عمل 
 به نتايج سياسی افکار خود تن نداده و به راهی خالف انتظار برخاسته از آن 

معينی وجود نداشته، اما ظهور سازمان اکثريت از درون جنبش فدائی بر پايه 
ی خود شما  زيرا به گفته. اين دو رکن نبايد اتفاقی و بی ارتباط باهم بوده باشد

ـ و  ١٣۵٩در سال  »انشعاب بزرگ«ـ که تنها تأئيد يک رخداد واقعی است ـ 
يعنی بخشی از . ظهور رسمی سازمان ـ بر سر همين دو موضوع بوده است

منشعبين ادامه مشی مسلحانه را می خواست و بخش ديگر آن را رد می کرد 
و بخشی سرنگونی رژيم را دنبال می کرد، آن هم به شيوه انقالبی و قهرآميز، 

 . ديگری به مشی حمايت از آن به دليل انقالبی بودن رژيم روی آورده بود
ميان اين دو موضوع، اما پذيرفتن اين  »بی ارتباطی«حال با فرض پذيرفتن 

که اين دو موضوع به مثابه دو مرز تفکيک سازمان اکثريت از ساير 
بوده است، بايد  »انشعاب بزرگ«سازمانهای درون جنبش فدائی در مقطع 

بتوانيم برای شناخت ريشه ای و سير تحولی بهتر سازمان هر يک از اين دو 
مبانی نظری رد . رکن و مبانی نظری شکل گيری آنها را ديده و بررسی کنيم

مشی مسلحانه که به گفته شما از نظر توالی زمانی قديمی تر است، کدام 
 استداللها بودند؟

 
ترديد سياست حمايت از جمهوری اسالمی که در نيمه دوم سال  بی: خليق
تر شد، در انشعاب اکثريت ـ اقليت  کم رنگ بود و به تدريج پررنگ ١٣۵٨

اما رد مبارزه مسلحانه توسط اکثريت به لحاظ زمانی مقدم بر . موثر بود
های  رد مبارزه مسلحانه از يکسو به بحث. حمايت از جمهوری اسالمی بود

ها جريان پيدا کرده بود که قبال به آن اشاره شد  گشت که در زندان نظری بر می
های بعد از آن و طرح شعار پيش  و از سوی ديگر به تجربه انقالب بهمن و ماه

مبانی نظری رد مبارزه ". تشکيل حزب طراز نوين طبقه کارگر"به سوی 
در  ١٣۵٨ای که در سال  در جزوه. مسلحانه در آنزمان مارکسيسم ـ لنينيسم بود

نوشته شد، از اين زاويه مشی " مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی"پاسخ به 
طبعا زاويه نقد امروز ما از مبارزه مسلحانه با . چريکی مورد نقد قرار گرفت

آن روز مبنای نظری نقد مبارزه مسلحانه، در اساس . نقد آن روز متفاوت است
 . لنينيسم بود

برکناری . گشت پارامتر ديگر رد مبارزه مسلحانه به تجربه انقالب بهمن بر می
اين امر به نگاه . ای عملی شد نه قهر پيشرو حکومت شاه در پرتو جنبش توده

به . ما نسبت به مبارزه مسلحانه ضربه زد و عدم کارائی آن را آشکار ساخت
بخش بود، سپری شده بود و  های آزادی که دوران جنگ ٧٠و  ۶٠عالوه دهه 

اين . جنبش چريکی در امريکای التين هم به موفقيت چندانی دست نيافته بود
 . گيری از مبارزه مسلحانه نقش داشت امر نيز در فاصله

بعد از انقالب تشکيل حزب طراز نوين طبقه کارگر در دستور کار ما قرار 
تشکيل حزب طبقه کارگر با مشی مسلحانه مغايرت داشت و فعاليت . گرفت

 .طلبيد صنفی و سياسی را می
 
 

تالش ـ بنابراين ابتدا مشی مسلحانه در نزديکی بيشتر به مارکسيسم ـ لنينيسم 
ای  مورد ترديد قرار گرفت و بعد هم تجربه انقالب اسالمی که يک حرکت توده

عظيم برای سرنگونی رژيم وقت بود، بی اثر بودن و مردود بودن آن مشی را 
ی فکری و بر دو  به اين ترتيب رد يک مشی نادرست از دو زاويه. نشان داد

ـ  ١به اين معنا که ! پايه ای که بعدها مجددًا خود آنها مورد ترديد قرار گرفتند
لنينيسم با هسته ی مرکزی تشکيل حزب طبقه کارگر به منظور استقرار 

ديکتاتوری پرولتاريا بعضًا مسکوت گذاشته و بعضًا در نوشته ها و مواضع 
ـ انقالب توده ای ايران همراه با  ٢فردی برخی اعضای موثر سازمان رد شد 

رهبری و حاميان سياسی و روشنفکری خود از عهده استقرار رژيم و 
مناسباتی برآمد که در عمل شکست تأسف بار تاريخی، فکری، فرهنگی و 
اخالقی خود را به نمايش گذاشت ـ چه کسی است که امروز ديگر از چنين 

به ورشکستگی الگوی ! توده ای و بسيج آن به هر قيمت فاصله نگرفته باشد
جنبش های چريکی آمريکای التين در عمل هم که هنوز در توجيه آن مشی و 

به اين . بکار گرفته می شود، اشاره نموديد »شرايط جهانی بودن«تحت تأثير 
ترتيب و با اين نتيجه گيريها می بينيم در درجه نخست بنيان های شکل گيری 

قوای جديد يا باقی مانده ی . يا تجديد حيات سازمان اکثريت همه بی ربط شدند
 دهند؟ سازمان اکثريت بر چه بنيانی شکل گرفته يا به بقای خود ادامه می

 
ای  من از انقالب توده. ابتدا چند نکته در رابطه با متن سئوال شما: خليق

ای در مقابل قهر پيشرو و از کارائی و عدم  صحبت نکردم، بلکه از جنبش توده
ای، به  برآمدن جمهوری اسالمی از بطن جنبش توده. کارائی آندو سخن گفتم
گيری  ای با سمت جنبش توده. ای به طور کلی نيست معنی نفی جنبش توده

 خواهانه است،  ای که ترقی ولی ما از جنبش توده. ارتجاعی مورد تائيد ما نيست
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کادرهای سازمان در اتحاد شوروی و ديدن واقعيات اين جامعه، تحوالت جهانی 
 . و فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه شرق بود

بايد بگويم . ايد هايش صحبت کرده شما از وفاداری سازمان به ديدگاه ها و آماج. ۵
بلکه در کنگره دوم . گردد های اخير برنمی که آنچه من در باال نقل کردم، به سال

من . برگزار شد، به اين مسائل پرداخته شده است ١٣٧٠سازمان که در سال 
کنم که  برای تائيد اين موضوع پاراگرافی از سند مصوب کنگره دوم را نقل می

سازمان ما يک : "گردد ها بر می دهد که تحوالت فکری ما به آن سال نشان می
سازمان ايدئولوژيک، يعنی سازمانی که از نظام فکری ـ فلسفی خاصی پيروی 

مشی سياسی و امور تشکيالتی  کند، نيست و در تدوين و تنظيم برنامه، خط می
سازمان ما . گيرند خود، از مجموعه انديشه و دانش پيشرو و معاصر بهره می

مدافع حقوق بشر و دمکراسی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و رفاه مردم است 
های انسانی و عموم بشری، خواهان تامين منافع ملی  و در راستای باور به ارزش

 ."باشد های سوسياليستی می و استقالل کشور، صلح و ارزش
برگزار شد، به  ١٣٧۶در کنگره پنجم که در سال " ها ديدگاه ها و آماج"سند 

تحوالت فکری ما و گذر به سازمان چپ دمکرات از سابقه دو . تصويب رسيد
. شود دو دهه است که سازمان ما با چنين سيمائی معرفی می. دهه برخوردار است

در طی دو . سابقه دو دهه نشان از پايداری سازمان ما در مواضع کنونيش است
ای، سياسی و سازمانی ما،سير تکوينی خود را طی  دهه نگرش نظری، برنامه

 . کرده است
اين خصوصيت موجب . های سازمان ما، پويائی آن بوده است يکی از ويژگی. ۶

شده است که سازمان پذيرای تحوالت فکری و سياسی باشد و از مواضع 
های سياسی از تحوالت جهانی  ما عدم تاثيرپذيری جريان. دگماتيک فاصله بگيرد

ای در سطح جهان اتفاق افتاد و تجربه  زلزله. دانيم و تحوالت کشور را مثبت نمی
های چپ همچنان چشم بر  برخی جريان. ساله اتحاد شوروی شکست خورد ٧٠

اما ما از اين رويداد به . ها خود پای فشردند اين رويداد بزرگ بستند و بر ديدگاه
 . های خود بازنگری کرديم شدت تاثير پذيرفتيم و در ديدگاه

کوشش ما اين بود که نگرش جديد خود را در عمل و در عرصه سياسی و . ٧
من فقط . توان موارد متعددی را ذکر کرد در اين زمينه می. سازمانی به کار بنديم

ما سازمان را باز کرديم و دمکراسی . کنم به يک مورد به طور کوتاه اشاره می
از جمله در تامين حقوق اعضا، مناسبات . را در زندگی سازمانی به کار گرفتيم

های مختلف در چارچوب  درون سازمانی و ساختارهای تشکيالتی و پذيرش نگاه
در اين زمينه ما دستاوردهای زيادی داشتيم که اميدوارم امکان . جريان چپ

 . جمعبندی و ارائه آن فراهم گردد
طبعا در پيشبرد اين پرنسيپ ها، ما با مشکالت زيادی روبرو بوده و هستيم و 

باز کردن سازمان، پيآمدهای مثبتی برای سازمان . نواقص در کار ما اندک نيست
 .ولی در عين حال مشکالتی هم آفريده است. داشت

 
 تالش ـ با سپاس از همکاری و پاسخهای صميمانه اتان

 
 www.Talashonline.com: منبع

 
 
 
 

ديدگاهها رفته است، چگونه می توان امروز مطمئن بود که سازمان در عمل 
 سياسی خود به ديدگاهها و آماجهای جديد متفاوتش، وفادار خواهد ماند؟

 
گيری عمومی سازمان به عنوان جريان چپ تغييری به وجود  در سمت: خليق

دهد، همانا جايگاه ما به عنوان  آنچه امروز ما را به ديروز پيوند می. نيآمده است
های اجتماعی، دفاع از عدالت اجتماعی و  جريان چپ، مبارزه عليه نابرابری

انتخاب اجتماعی ما به عنوان مدافع . ريزی جامعه انسانی است تالش برای پی
بنابرين بين . منافع طبقه کارگر و زحمتکشان در طی چهار دهه ثابت مانده است

 . گذاری سازمان اشتراکات معينی وجود دارد های کنونی ما با دوره بنيان آماج
اين خطوط کلی اگر توضيح دهنده پيوند امروز ما با گذشته است، ولی توضيح 

سازمان ما دو تحول . ها از گذشته و سير تحولی سازمان ما نيست دهنده گسست
. گردد های بعد از انقالب بر می تحول اول به سال. جدی را پشت سر گذاشته است

گذر از يک سازمان چريکی معقتد به مارکسيسم ـ لنينيسم به سازمان سياسی 
معتقد به مارکسيسم ـ لنينيسم با برداشت رايج در اتحاد شوروی و احزاب 

يعنی فاصله گرفتن از يک جريان چريکی که مشخصات خاص خود . کمونيست
را داشت و پيوستن به جنبش جهانی کمونيستی و پذيرش دستگاه فکری آن و 

تحول دوم گذر از يک سازمان سياسی ـ . نزديکی به حزب توده ايران
ايدئولوژيک مارکسيست ـ لنينيست به يک سازمان چپ دمکرات و 

 .غيرايدئولوژيک
توضيح روند تغييرات در . شما از توضيح دقيق چگونگی تغييرات صحبت کرديد

سازمان و تعيين مشخصات نظری و سياسی سازمان در هر مرحله، در اين 
. من به برخی علل و وجوه تغييرات در سئواالت باال پرداختم. گنجد مجمل نمی

. الزم است در مطلب جداگانه به چگونگی اين تغييرات در آن زمان پرداخته شود
ما تالش خواهيم کرد که در چهلمين سالگرد جنبش فدائی به تبيين تحوالت 

 . سازمان بپردازيم
 :اما در مورد سئواالت مشخص شما

ها و  بارها ديدگاه. ها را پذيرا هستيم ما مسئوليت اقدامات سياسی آن دوره. ١
های  از جمله، مشی سياسی سازمان در سال. ايم عملکرد سازمان را نقد کرده

کميته مرکزی و در کنگره اول سازمان در  ١٣۶۵در پلنوم سال  ١٣۶٢ـ  ١٣۵٨
در کنگره يازده سازمان از جانب هيئت . مورد نقد قرار گرفته است ١٣۶٩سال 

سياسی ـ اجرائی قراری به کنگره ارائه شد مبنی بر بررسی مشی سياسی 
کنگره از شورای مرکزی آتی : "در اين قرار آمده است. سازمان در دوره مزبور

خواهد مسئله بررسی و نقد  کرد رهبری، می در تداوم کار کميسيون ثبت عمل
های نخستين پس از انقالب را نسبت به  کرد سازمان در سال سياست و عمل

ای، سياسی، حقوقی و سازمانی در  جمهوری اسالمی به جهات نظری، برنامه
دستور کار خود قرار دهد و پيامدهای آن سياست را در ارتباط با مجموعه 

اين بررسی مجموعه . های سياسی توضيح دهد کرد جريان ها و عمل سياست
نتيجه بررسی به . کرد سازمان در آن مقطع را شامل خواهد شد ها و عمل سياست

 ".شکل مقتضی انتشار بيرونی خواهد يافت
ها و عملکرد  کند و از نقد سياست سازمان از پذيرش مسئوليت شانه خالی نمی

های  ما عميقا اعتقاد به نقد مشی سياسی و عملکرد جريان. خود ابائی ندارد
توان  کمتر جريان سياسی در کشور را می. های مختلف داريم سياسی در دوره

ما بعد از گذشت حدود . سراغ داشت که در حد ما، گذشته خود را نقد کرده باشد
ها و عملکرد سازمان را در دستور  سه دهه از آنزمان، باز نقد برنامه، سياست

 . ايم کار خود قرار داده
و يا فردی بدون سند و مدرک به " نگار شاعر و يا روزنامه"زمانی که يک . ٢

ما به شاعر مورد نظر . يک سازمان تهمت سنگين ميزند، بايد با آن برخورد کرد
شما مراجعه کرديم و گفتيم که هر سندی داريد آن را در اختيار ما بگذاريد و يا 

اند اتهامات خود را مستند  اما تا کنون نه او و نه افراد ديگر نتوانسته. منتشر کنيد
متاسفانه فرهنگ اتهام و هتاکی جزو فرهنگ بخشی از نيروهای سياسی . کنند
    .زنند بدون اينکه اتهام خود را مستند و مستدل کنند آنها براحتی اتهام می. است
ای و سياسی ما و گذر به يک سازمان سياسی چپ  تحول نظری، برنامه. ٣

چالش . گردد های اخير، بلکه به دوره مهاجرت بر می دمکرات نه به کنگره
 ١٣۶٢ای، سياسی و سازمانی در درون سازمان از سال  سنگينی نظری، برنامه

متاسفانه تا کنون به اين دوره . جريان داشت ١٣۶٩تا کنگره اول سازمان در سال 
که در حيات سازمان و در تحوالت آن نقش زيادی داشته است، پرداخته نشده 

 . است
ای، سياسی و سازمانی ما در  گيری نظری، برنامه دو عامل مهم در سمت. ۴
عامل اول برآمدن استبداد . های بعد تاثيرات جدی داشته است سال ها و در سال آن

دينی از انقالب بهمن، عملکرد جمهوری اسالمی و سياست ما در پشتيبانی از اين 
 عامل ديگر حضور بخشی از . ١٣۶١ـ  ١٣۵٩های  حکومت در مقطع سال
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ی که خود در به ثمر نشستنش نقش "تالش برای بر اندازی نظام"و " ملی
 ! داشتند، به زندان های طويل المدت محکوم ميکنند

اس ام اس ها و خطوط مخابراتی و مراسالت پستی ملت را بر خالف قوانين *
اساسی و عادی موضوعه آن کشور شنود ميکنند و در مواقع مقتضی وهرگاه 

سرعت انترنت را ! که مصلحت ايجاب کند و البته برای حفظ امنيت ملی
 ! ازهمين لکنده ای که هست هم کمترميکنند

شو های تلويزيونی برپا ميکنند و بر آن نام مناظره ميگذارند و در حالی که *
هر عقل سليم و نفس نزيه واقف است که هر مناظره ای دو طرف دارد و يک 

همه از جمله (،اين به اصطالح مناظره ها يا طرف ندارد!مجری بی طرف
و يا اصال شخص ) مجری برنامه در مذمت يک طرف غائب سخن می گويند

 !) يک طرف به عالوه مجری در مقابل طرف ديگر هستند(بی طرف ندارد
ميرزند و با ) و از قضای روزگار نخبه ترين هايشان(به خوابگاه دانشجويان*

آنچنان ميزنند و آنچنان بر کف سخت زمين ميکشندشان که ... چماق و زنجير و
 ! يی را به قربانگاه ميبرند"گوساله ها و بزغاله ها"تو گويی به واقع

و آنگاه که در رسانه ای هرچند اجنبی، فيلم اين قربانيان و قربانگاه شان لو 
ميرود،آنان که در هر مصادفتی عتاب و خطابی ميکنند و به مشت آهنين ياران 

ديروز و بدتر از دشمنان امروز را ميرانند،يا سکوت ميکنند و يا به مالمتی 
 ! مليح بسنده

روزنامه ها و مجالت و سايت های يک طرف ماجرا يا در توقيف اند ويا در *
گزند توقيف و لغو امتيازند ويا برای بقا و نان خوردن آنقدر به دامن خود 
 ! سانسوری ميفتند که ديگر جز صفحه حوادث، مطلب مهيج ديگری ندارند

ولی اگر صادق " النجات فی صدق" در اتاق های بازجويی شان نصب شده*
باشی و آن چرا که برای ملک و دين صالح و ضروری ميدانی بر زبان 

 ! آوری،آن ميبينی که ديدند
يک طرف ماجرا در چشم بر هم زدنی دستگير و پس از مدتی حبس در *

انفرادی با پيجامه و دمپايی در مقابل سيمای ملی به محکمه برده ميشوند،جمعی 
ها که يک جور ديگر فکر ميکردند در مدت زمانی، دچار  شان پس از سال

چنان تحوالتی فکری و دماغی ميشوند که بر نکرده ها نيز اعتراف ميکنند و 
برای تاديب بيشتر برعقوبت ! جمعی ديگر که بر صراط نا راست خود ميمانند

شود و به  به نا گاه مسئول دستگاه قضا شان عوض می.شان افزوده می شود
دارد که در آن از  ١٨٨ماده " نا کجا آباد"يادها می آيد که قانون دادرسی آن 

 ! پخش تصاوير و نام متهمين پيش از اثبات قطعی جرم منع شده است
نفری  ۵نفر را در کانتينری  ۵٠در همان راستای بند قبلی،کسانی که *

تپاندند،از بد روزگار فاش ميشوند و به گفته خودشان دستگير ميشوند و به 
نه پيجامه و دمپايی به پايشان ! خاطر حفظ آبروی متهمين و تکميل پرونده

کنند و نه در رسانه ملی به سمع و نظر ملت  ميکنند و نه کچل شان می
ميرسانندشان تا خدای ناکرده قبل از اثبات جرم آبرويی از کسی ريخته نشود و 

ای از سوی  و تازه کميته های ويژه!تعدی ای به حقوق متهمان صورت نگيرد
تمام نهاد ها برای بررسی دقيق ماجرا و تدقيق در تمام اطراف داستان شکل 

گيرد و حتی نام برخی از مسئوالن دادگستر در پرونده فاش می شود ولی  می
بخاطر مصالح عاليه دوباره همه چيز مسکوت ميشود و احتماال باز عده ای 

 ! دست اندر کار بوده اند.... يا"! خودسر"
حال از روی صدق دل قضاوت کنيد که اين فجايع گفته شده جز ناشی از يک 

 ! ،می تواند خواستگاه ديگری داشته باشد؟"ايولوژی شيطانی"
جز اين است که از روی شهوت قدرت و هوی نفس و بدون در نظر گرفتن 

و با رويکردی " قاعده النصر بالرعب"و تنها بر اساس " قاعده انصاف"
 ! روی ميدهد؟" نا کجا آباد"ماکياولی،اين چنين اعمالی در اين 

شکنجه و "و " جويی سلطه"اگر مسلمانيم و عدالت خواه بايد اقرار کنيم که 
و پيگيری نکردن ضاربين " ريختن خون بی گناهان"ديگران و" تعدی به حقوق

. و شکنجه گران در هر کجا که رخ دهد مذموم و قابل توبيخ و اعتراض است
اين اعمال در هر کجا عادت شود و حرمت خون و آبروی آدميان به پشيزی 

 . در آن جا حکم فرماست" ايدولوژی شيطانی"گرفته شود مطمئن باشيم که 
اندوه بيشتر از آن است که قرائتی شيطانی از مکتبی رحمانی دست افزار عده 
ای کوته بين و خدا نترس شود که بقا و دوام دوروزه خود را بر هر حقيقتی و 

 .آيينی برتری دهند
 
 

 

 ايدئولوژي شيطاني 
مقاله ای از حسين نقاشی دبير سابق انجمن اسالمی دانشجويان 

 دانشگاه تهران 
 

 پايتخت اشک دو انسان شاد نيست 
 دل های تنگ هموطنانم گشاد نيست 
 کند  چونان به جنگلی که تبر حکم می

 کند  اينجا رژيم ضد بشر حکم می
 شود از ترس اين رژيم  شلوار خيس می

 !!! های غزه و حيفا و اورشليم در کوچه
 

خاطر دارم مجری اخبار تلويزيون را که در هنگامه  در دوران کودکی خوب به
بر صفحه ظاهر ) اگر اشتباه نکنم سريال اوشين بود(پخش يک سريال پر مخاطب

شد و خبر از پخش تصاويری دلخراش از ضرب و شتم جوانان فلسطينی توسط 
آن صحنه های کوبيدن سر يک فلسطينی به .سربازان جنايت کار صهيونيستی داد

ای سنگی انداخته و  ای را دست و چشم بسته بر تپه ای که عده ديوار و يا آن صحنه
کوبيدند،هرگز از ياد ها  ناپذير بر کتف و زانوانشان با سنگ می با سبعيتی وصف

" ايدئولوژی شيطانی" بی رحمی و شقاوتی که ريشه در يک!رفتنی نيست
 ! دارد،ورنه کدام وجدان بيداری ميتواند در حق همنوع خود چنين روا دارد

دست " خودسر"حال اگر اين رفتارها يکبار و دوبار بود ميشد ادعا کرد افرادی 
و يا با ! به کار شدند و از سر نادانی و نابکاری عملی کردند که نبايد ميکردند

تحليلی دايی جان ناپلئونی بگوييم که عده ای نفوذی برای بد نام کردن دولت يهود 
و زير سئوال بردن تعاليم تورات و تلمود مقدس چنين نابکاری ها کردند و قاصد 

اصال شايد از ديد يک خاخام !بودند" يهود"ملت  -و عامد در بد نامی يگانه دولت
سخت کيش،اين رزمندگان حماس و يا حزب اهللا با همکاری سازمان های امنيتی 
جمهوری اسالمی بودند که چنين کردند ويا اصال مونتاژ است و علی الخصوص 

چون از تلويزيون جمهوری اسالمی پخش شده بايد به آن مشکوک بود و حتما 
بدست کارشناسان داد تا بررسی شود و حتما حتما بايد در شورای خاخاميت و 

و تمامی شوراهای ديگر ! شورای امنيت کشور و شورای تطبيق صوت با صدا
 ! مورد تدقيق قرار گيرد

 ! چه؟" صبرا و شتيال"ولی 
جنايت قتل آن پدر و پسر که با تير اندازی های بی امان جانيان، در آغوش هم به 

 ! خون غلتيدند چه؟
 ! روزه در لبنان را بايد بر کجای دلمان بگذاريم؟ ٣٣جنگ غزه و جنگ 

باری اگر خودسری تبديل به يک رويه و عادت جاری شد و سرکوب و ارعاب 
رمز موفقيت،يقين بدانيم که يا دولتی مقتدر و مسلط ولی در سايه،زمام امور را 

اگر نگوييم بی -در دست دارد و دولت قانونی و ظاهری،عروسکی کم اختيار
ايدئولوژی "بيش نيست و يا بن مايه و ساختار آن دولت بر يک  -!اختيار
 ! استوار است" شيطانی

 : ی را فرض کنيم که درآن"نا کجا آباد"حاال بياييد يک 
جماعتی از ملت را بخاطر مطالبه حقوق قانونی و مشروع خود در يک تجمع *

مسالمت آميز و آرام به فجيع ترين شکل ممکن کتک ميزنند و تا آن جا که جا 
دارد گاز اشک آور و فلفل بخوردشان ميدهند و آنها را جمعی ياغی و افسار 

 ! گسيخته می خوانند
جمعی از همان ملت را بازداشت ميکنند و در يک اردوگاه بی نام و نشان به *

 ۵فجيع ترين شکل ممکن آزار و اذيت ميکنند و مثال در يک کانتينر که حداثر 
بايد تنها به " قضای حاجت"نفر فرو ميکنند و آن افراد برای ۵٠نفر ظرفيت دارد 

 ! چشم پاکی همراهان خود دل بسته باشند
افرادی در همين تجمعات به ضرب گلوله مستقيم کشته می شوند و اين کشته *

می " کشته سازی"شدگان را که عالم و آدم نحوه کشته شدنشان را ديده اند،
 ! خوانند

سر کردگان اين جماعت معترض که خود جمعی از رجال سياسی و دينی آن *
 ! می خوانند" مزد بگيران بيگانه"و " سران فتنه"کشور بوده اند را 

نامدار ترين خواننده و موسيقی دان آن ملت را تنها به خاطر همراهی با *
جماعتی از ملت و خواندن ترانه ای حماسی در حمايت از آنان و در مذمت 

 ! می خوانند" وطن فروش"کسانی که آنان را سرکوب ميکنند،
جمع گسترده ای از رجال سياسی و نمايندگان ادوار پيشتر مجلس نمايندگان آن *

 تبانی برای بر هم زدن امنيت "و " بند آوردن ترافيک"کشور را به جرم 
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 حكمت استغنا و خصلت سبز بودن
 داريوش محمد پور

 
جلب قلوب با زوِر . تواند به زور و زر و با ارعاب دل از مردم بربايد  کسی نمی

دو سه روزی شايد بتوان با فشاِر روانی . سرنيزه و با تهديد مستمر ميسر نيست
. شود جاودان نمی  اما اين استمرار،. اين مسند و منصب را نگاه داشت  امان، بی

  اند، هر چه برای ميسر و مقدر ساختن اين بساط کوشش شده و خون دل خورده
اينما تکونوا يکدرککم الموت ولو «: اش کوششی الزم نيست برای از ميان رفتن
 «کنتم فی بروج مشيده

 
خوب   آگاهی در ملِت ما گذشته است،  پس از اين همه ماه که از دميده شدِن روِح

است بپرسيم که چه اتفاقی افتاده است و چه چيزی فرق کرده است؟ به کجا قرار 
توان ادعاهای بزرگ داشت و توقعات عجيب  ايم؟ هميشه می بود برسيم که نرسيده

هميشه . »چرخ بر هم زنم ار غيِر مرادم گردد«توان گفت که    هميشه می. و غريب
. ها همه شدنی است اين. »عالمی ديگر ببايد ساخت وز نو آدمی«: توان گفت   می

 ست؟ چه در دست است چی اما آن
شايد بهتر باشد از چشِم طرف   تر ببينيم، که پاسخ اين پرسش را روشن برای اين
: هاست اين  واقعيت. مدعی و از منظِر حريف به ماجرا بنگريم  از نگاِه  مقابل،

به استظهار ثروت و   به نيروی نظامی و امنيتی،  حريف تا به امروز با اتکاء
کميِت آن قدرت، . چنان خود را در مقامی که بوده حفظ کرده است قدرت، هم

های  توان گفت که رخنه  اش؟ به جرأت می کيفيت. کمابيش تغييری نکرده است
 .عظيمی در کيفيِت آن قدرت افتاده است

ترين مقامات اردوی مدعی نيز جاری شده  رتبه و اين معنا حتی بر زبان عالی
حال پرسش اين !). ای است اش کاِر ساده بگرديد در وب و اخبار؛ يافتن(است 
کنم جنبش سبز  خواست برسد که نرسيد؟ من فکر می    جنبش سبز به کجا می: است

اين   بذرهايی کاشته است که تا حريف بخواهد از خواب خرگوش بيدار شود،
همين که ابهت دروغ شکسته شده است، . های تنومندی شده است بذرها درخت

اجرايی سياسی   ترين مقاِم  در لباس عالی  که لودگی همين. ظفرمندی بزرگی است
اتفاق   گردانند، شود و مردم روی از آن بر می ديگر امری عادی تلقی نمی  کشور،

 .بزرگی است
، باز هم در ميان مردم  زدگان اين غائله ديدگان و مصيبت همين که خيل حبس

شود و  اش کاسته می حرمت و عزت دارند و طرف مقابل روز به روز از حرمت
تواند خود را   تنها به اعتبار زور و ارعاب خودش را بر پا نگه داشته است و نمی

و تمام ابزارهای سرکوب (مردم جا دهد، حکايت از پيروزی غريبی دارد   در دِل
های مختلف به دستان صاحِب قدرتی بوده که هنوز  و تضييع حقوق و محروميت

 .(همان قدرت کّمی و ظاهری را دارد
زند، برج و  طرفی که مدام الف پيروزی می. بگذاريد مقصودم را خالصه بگويم
ای  که اندک نشانه  بريده دارد چون به محض اين بارويی شکسته و سوارانی نفس

از فتور در اين آرايش قدرِت مادی و ظاهری پديدار شود، ناگزير بايد عطای 
تواند به زور و   کسی نمی: ماجرا ساده است. اش ببخشد قدرت و مقام را به لقای

جلب قلوب با زوِر سرنيزه و با تهديد مستمر . زر و با ارعاب دل از مردم بربايد
اين مسند و منصب   امان، دو سه روزی شايد بتوان با فشاِر روانی بی. ميسر نيست

هر چه برای ميسر و مقدر . شود جاودان نمی  اما اين استمرار،. را نگاه داشت
اش  برای از ميان رفتن  اند، ساختن اين بساط کوشش شده و خون دل خورده

 .ِ»اينما تکونوا يکدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشيده«: کوششی الزم نيست
گذارند  دهند و نام مطالبات ملت را فتنه می کسانی که خود را خواِب خرگوش می

نامند و از    رنگ و رونق شدن بيدادگری و رياکاری را اغتشاش می و تقاضای بی
  کنند، قاعدتًا  سازی فروگذار نمی آميزی و صحنه هيچ بهانه و فرصتی برای رنگ

اين جنبش درست   ی دنيا بود، روزه دانند که اگر دعوا تنها بر سر قدرت پنج می
اين اشتباه محاسباتی طرف مقابل از . شکست خورده بود  خرداد، ٢٢همان روز 

طمع در   اند،  کند کسانی که در برابر او ايستاده شود که فکر می  جا ناشی می آن
تر از  که پرسش و مطالبه بسيار ساده غافل از آن  اند، اش دوخته و کرسی  منصب

  عزت داشته باش،  آقا باش،  خوب باش،  ای، در همان جايی که نشسته: هاست اين
اگر اين کار از تو ساخته . ی ستم و دروغ و ريا را برکن دادگری کن و ريشه

توانی دادگستری کنی و تنها انتظار  اگر نمی. همگان باش  باش و تاج سِر  است،
  ات بدانند، شان را مرعوب و منکوب اراده و مشيت داری مردم خرد و ايمان
 :ای ی قدرت تکيه زده ای حتی اگر هنوز بر اريکه پيشاپيش شکست خورده

 گرچه بر مراد رود  گره به باد مزن،
 که اين سخن به مثل مور با سليمان گفت

 ها  ها هست و مثل عبرت  ی موران و حکايت باد، و قصه  و در اين داستاِن سليمان،

 تاوان شعور 
 برای کاوه کرماشانی 

 عارف نادری
 
يکی از مفاهيم بنيادينی که به قدمت تاريخ بشر مورد تأمل و جدل قرار گرفته و  

ی مسائل و مفاهيم ديگر حول و حوش آن می چرخد، فهم و  هنوز نيز همه
باشد و حقيقت نيز  ی حقيقت می زيرا انسان نيازمند و تشنه. جستجوی حقيقت است

ها و آرزوهای  ی آرمان موضوعی که جوهر همه. برآيند و حاصل دانايی است
هاست  بنابراين هدف نهايی انسان شناخت و فهم پديده. رئال و رمانتيک بشر است

های انسانی و طبيعی  ی مسائل و سوژه ی وجودی همه و اين مهم نيز فلسفه
ها که انسان برای دست يافتن به حقيقت تقبل  ليکن با وجود تمام اين رنج. باشد می

رو  آورد عجيب آنست که کمتر کسی آماده است با حقيقت روبه کرده و طاقت می
 ". حقيقت تلخ است"اينجاست که حقيقتًا، . شود و نسبت بدان ادای دين نمايد

ای ديگر، حقيقت يا به عبارتی ديگر درک و فهم موضوعات و  حتی از جنبه
ای که  نفسه رنجی عميق و طوالنی در پی دارد، مسئله مسائل مرتبط با آن، فی

های  سبب گرديده است فهم حقيقت، همتراز و مساوی با رنج، هزينه و چالش
ای که اکثريت جامعه انسانی ما را برآن داشته است که به  مقوله. بيشماری باشد

، از زير بار واقعيت و حقيقت مسائل "واقعيت چيزی ديگريست"ی  بهانه
موجودشان شانه خالی کنند و برای عدم جسارت و غياب اراده جهت رودررويی 

 . انديشی کنند تراشی و مصلحت با حقيقت، بهانه
نگاه منافع و  عامل ديگر چنين وضعيتی، تعريف و تفسير حقيقت از منظر و نقطه

شود و اين  سنجيده می" منفعت شخصی"با " حقيقت"يعنی . مصالح فردی است
منافع محدود فرد يا اقليتی کوچک است که وجدان و نيکی و پاکی کردار، پندار و 

کند و راستی  شرايطی که جای حق و ناحق را عوض می. نمايد گفتار را تبيين می
به . نماياند و سعی در نهادينه ساختن آن دارد را کذب و دروغ را حقيقت می

، هرگونه ترديدی را نسبت به حقيقت "مصالح"و " منافع"طوری که تحت عنوان 
و پرداخته خود، انکار و طرد کرده و اجازه هيچگونه شبهه و پرسشی را   ساخته
توان دل به حقيقت ترسيم شده و  محيط و وضعيت و فضايی که تنها می. دهد نمی

زيرا بالعکس آن، يعنی تأمل در اساس و فلسفه پديده ها و . اش سپرد مجسم ساخته
ی رنج و بهايی خارج از طاقت فرد يا جمعيتی محروم از  رويدادها، دربرگيرنده

در وضعيت و روندی اينگونه، انسان حساس، مسئول و برخوردار . قدرت است
ها و قضايای پيرامونش که برآيند نگاه  طلبانه در مقابل پديده ی حق از انديشه

مندی و برخوردار  نظر است هميشه به گناه بهره موشکافانه، دگرانديشی و دقت
بودن از شعور و قدرت فهم و تفهيم، قربانی خداوندان گفتمان حقيقت مطلق 

اين مقوله نيز ارتباط . بر آن نهاده شده است" کشی نخبه"واقعيتی که نام . گردد می
االختيار حقيقت و  با قدرت حاکم دارد، زيرا قدرت مطلقه خود را صاحب تام

امر و ثروتهای  توهمی که از سرسپردگی نيروهای تحت. شمارد مشروعيت می
توهمی که تراژدی و جنايت و سبعانيت . گردد کالن تحت اختيارش ناشی می
قدرت مطلقه هميشه در صدد است که همه چيز . مخلوق هميشگی آن بوده است

ی  در انحصار و کنترل و خدمت او باشد و اين نيز بيانگر چيستی افسار گسيخته
ها  بنابراين نياز مداوم به وجود قربانی دارد، قربانی. قدرت فارغ از نظارت است

های فکری و قوه تعقل  نيز نخبگان و صاحبان انديشه هر اجتماعی، يعنی مرجع
کش، انسان را به اين اقناع  وضعيتی که گاهًا در جوامع نخبه. جامعه هستند

، يا اينکه پيامد آن "خوشبخت آن کسی است که توان فهميدن ندارد"رساند که  می
همرنگ کردن خود با توده، يا طريق سکوت و سرگرم شدن به امور شخصی 

 . خويش را برگزيدن است
ی اقتدارطلب را زير سوال  خصلتی که اتوريته. انديشيدن متقارن استقالل است

سازد، يعنی وجود داشتن، زنده  برده و امکان خالقيت و تجدد آزادانه را ممکن می
 . بودن و پويايی

های فعالی که ما آنها را افراد بصير و فداکار  توانيم انسان بنابراين قاعده می
های انحصاری آنان را  ی ساختارها و سيستم دانسته و خداوندان قدرت در همه

کنند، اکثر اوقات نيز با نسبت  تهديد، اغتشاشگر و جاهل به حقيقت معرفی می
نشين ساخته و در نهايت  ها آنها را منزوی و حاشيه دادن انواع و اقسام برچسب

ی حضور و عمل دارند، روح  بيرحمی سعی در به انفعال کشيدن آنان در عرصه
حقيقت و جان حرکت و ديناميسم همچنان بودن و همچنان ماندن هستند، يعنی 

 ... استمرار مستمر حقيقت
شود، ولی به ياری جدی ما  حقيقت پيروز می: "گويد می" فوچيک"همچنانکه 

 ". نيازمند است
com.yahoo@46Gerus 

mailto:Gerus46@yahoo.com�
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 آخرين حلقه بي اعتباري حاكميت يكدست
 شهرام رفيع زاده

 
جناح حاکم در روزهای اخير دور تازه ای از فشار بر احزاب سياسی منتقد را آغاز کرده 

سازمان مجاهدين "و " اعتماد ملی" ، "مشارکت" و از جمله تالش می کند تا احزابی چون 
 .را منحل کند" انقالب اسالمی

احزاب درباره آينده احزاب اصالح  10محمد عباس زاده مشکينی دبير کميسيون ماده 
طلب که دفاتر آن ها در نخستين روزهای پس از انتخابات در اقدامی غير قانونی از سوی 

پرونده برخي : "نيروهای امنيتی پلمپ شده و بسياری از اعضايشان بازداشت شده اند گفته
از اعضاء و برخي از احزاب از جمله حزب مشارکت و اعتماد ملی مرجع قضايي تحت 

 ."ها در مرجع قضايی مشخص خواهد شد بررسي است و طبيعتا تكليف آن
در ماه های گذشته نيز نيروهای امنيتی از تشکيل کنگره حزب مشارکت و سازمان 

مجاهدين انقالب ممانعت کرده اند آن هم در حاليکه در تمام ده ماه گذشته به رغم انتشار 
اخبار جعلی عليه اين احزاب، جناح حاکم هرگز نتوانسته دليل، سند يا مستنداتی که حتی 

 .در قوه قضائيه همسو با خود قابل پذيرش باشد، ارائه کند
اينکه سرانجام جناح حاکم احزاب اصالح طلب را منحل اعالم کنند يا نه، البته در حاکميت 
يکدست فعلی اقدامی غير عملی نيست چرا که همين ها از گذشته تاکنون صدها روزنامه و 
نشريه را به شکلی غيرقانونی توقيف وهزاران نفر را چه در سال های گذشته و چه در ده 

ماه اخير بازداشت و شکنجه کرده و حتی برای رسيدن به روياهای قدرت طلبانه خود با 
 .کشتار شهروندان، کابوس های عمومی آفريده اند

با آنکه انحالل غيرقانونی احزاب در ايران سابقه ای ديرينه دارد و در سه دهه گذشته 
بارها تکرار شده اما آنچه اکنون درحال رخ دادن است تصوير روشن تری از خواب 

سياهی را به ما می نماياند که حاکميت يکدست برای ايران و ايرانيان ديده و آن خواب 
سياه چيزی نيست جز نابودی جامعه مدنی، فعاليت مدنی و هرآنچه رنگی از مدنيت با خود 

 ".جامعه بدوی"دارد و بازگشت به 
نگاهی حتی مختصر به رويدادهای پنج سال اخير فهرست بلندبااليی از سناريوها و 

وقتی در سال .را به ما نشان می دهد" جامعه مدنی"اقدامات سازماندهی شده حاکمان عليه 
خرداد، رويای  22با سازماندهی نظاميان و در اقدامی مشابه با کودتای انتخاباتی  84

چندين ساله حاکمان برای يکدست سازی قدرت با رساندن محمود احمدی نژاد به رياست 
دولت بر آورده شد، آن ها نابودی جامعه مدنی را از جوان ترين جلوه مدنيت در ايران 

مصطفی پور محمدی، کسی که سال ها در مقام قائم مقام .او ها آغاز کردند.جی.يعنی ان
 .او ها شد.جی.وزارت اطالعات در وزارت کشور بود، مجری نابودی ان

محدود " تشديد محدوديت ها"و " او ها.جی.قطع کمک های دولتی به ان"اما ماجرا تنها به 
او ها شدت گرفت و حاکمان اين سازمان ها را .جی.تبليغات گسترده حاکميت عليه ان.نماند

در مرحله نهايی هم با انحالل بسياری . متهم کردند" ارتباط با بيگانه"و "براندازی"به 
، شماری از چهره های فعال در فعاليت های مدنی را بازداشت و محاکمه "او ها.جی.ان"

کردند که بازداشت برداران عاليی، دو پزشک فعال در مقابله با بيماری ايدز از آن جمله 
 .است

برخورد با . موج ديگر برخورد با جامعه مدنی برخورد حاکميت با تشکل های صنفی است
و بازداشت فعاالن کارگری تنها يک نمونه از تالش " سنديکای کارگران شرکت واحد"

حاکمان برای نابودی تشکل های صنفی است، چنانکه ده ها تشکل صنفی دانشجويی و از 
جمله شمار قابل توجهی از انجمن های اسالمی، دفتر تحکيم وحدت، و کانون های 

 .فرهنگی دانشجويان
ديگر تشکل های صنفی بودند که از سوی " سازمان معلمان"و " کانون صنفی معلمان"

حاکميت يکدست مورد تهاجم قرار گرفت و بسياری از معلمان عضو اين تشکل های 
 .صنفی بازداشت، توبيخ يا از کار برکنار شدند

نيز که در همه سه دهه گذشته تحت " کانون نويسندگان ايران"تشکل های صنفی چون 
فشار بوده و حتی شماری از اعضای آن چون محمد مختاری و محمد جعفر پوينده در 

جريان قتل های زنجيره ای نيروهای امنيتی کشته شده بودند، در چندسال اخير تحت فشار 
" انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران"حاکميت يکدست حتی به . مضاعف قرار گرفتند

نيز رحم نکرد و فراگير ترين تشکل صنفی روزنامه نگاران در سال های اخير، به دستور 
دادستان معزول تهران پلمپ و ده ها روزنامه نگار بازداشت شدند چنانکه شماری از آن 

 .ها و از جمله بدرالسادات مفيدی همچنان در بازداشت هستند
برخورد با نهادهای مدافع حقوق بشر، بخش ديگری از تالش حاکميت يکدست برای 
با  87نابودی نهادهای مدنی در ايران است که غير از بازداشت فعاالن حقوق بشر از سال 

پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اوج گرفت و در ماه های اخير با بازداشت گسترده 
 .ادامه يافته است" مجموعه فعاالن حقوق بشر"و " کميته گزارشگران حقوق بشر"فعاالن 

اکنون نيز نوبت به احزابی رسيده که در دو دهه گذشته و در زمان استقرار جمهوری 
بازداشت ده ها عضو احزاب مشارکت، مجاهدين انقالب و حزب .اسالمی شکل گرفته اند

و حتی انحالل احتمالی و غير قانونی اين " اتهام فعاليت های انتخاباتی"اعتماد ملی به 
احزاب به رغم ذات تراژيک نابودی مدنيت در ايران، جلوه ای کميک نيز به بدويت 

بی اعتباری حاکميت يکدست را عمومی می کند، چنانکه کودتای   حاکمان داده چرا که
آن ها بايد .خرداد نيز باقی مانده اندک اعتبار حاکمان بر ايران را بر باد داد 22انتخاباتی 

بدانند در عصر انفجار اطالعات و آگاهی و در دريای متالطم روابط بين الملل، با پول 
نفت مردم ايران می توانند از تسبيح تا خودروی ضد شورش و حتی بمب کثيف هسته ای 

 را هرگز" اعتبار"بخرند اما 

به نظم و   چه اين روزها بر وطن ما رفته است، که دريايی از معانی را از آن
قدرت داشتن و باد در کف بودن، حکايت کسانی است که قدرت . کشد  عبارت می

توان پيوسته با فريب رام   های آدميان را نمی دل. ها جای ندارند اما در دل  دارند،
فريب و دروغ و نيرنگ را   چيزی در نهاِد آدمی هست که دير يا زود،. کرد
های آدميان را بر آفتاب  کشته  چيزی در عالم هست که دير يا زود،. خواند  می
 :اندازد می

 مردمان خانه مکن  در زميِن
 کار بيگانه مکن  کار خود کن،

 از مکافات عمل غافل مشو
 گندم از گندم برويد جو ز جو

 زند با زر به شب قلب پهلو می
 دارد ذهب  انتظار روز می
 زر گويد که باش  با زبان حال،

 ای مزور تا بر آيد روز فاش
ی  شايد آخراالمر شدنی باشد و بتوان همه  تقلب کردن،: نکته بسيار ساده است

  اما داورِی. های احراز تقلب را مسدود کرد و خالصه جان سالم به در برد راه
جا هم  کنند؟ از آن  اين هم قلب و دغل در کار او را چه می  کنند؟  داور را چه می

ی تقلبی  ی قالبی را شايد بتوان مدتی خرج کرد، اما اين سکه گريزی هست؟ سکه
  آن کس که اين سکه را به بازار آورده،. جا خرج کردنی نيست هميشه و همه

ی جعلی را دور بيندازد و  داند که جايی باالخره بايد اين سکه خودش بهتر می
تماِم سّر پيروزی سبز بودن ! دسِت طلب و تمنا به سوی طالی راستين دراز کند

 .در همين است
 :پس
کنند جنبش سبز يعنی همين   بافی است اگر کسانی گمان می لوحی و خيال ساده .١

زد »يا  »درگيری«که  ها يا ناکامی و نابودی جنبش سبز يعنی اين شلوغی خيابان
به همين است که هيچ   در جايی نباشد؛ اتفاقًا پيروزی جنبش سبز دقيقًا »و خورد

گوی رياکار ديگر هيچ  اما بيدادگر و دروغ  درگيری و زد و خوردی نباشد،
عزيز مصر   :حرمتی و عزتی نداشته باشد و ستمديدگان بيش از پيش عزيز باشند

ببينيد سرنوشت !  به اوج ماه رسيد  ز قعِر چاه بر آمد،/ به رغِم برادران غيور 
ببينيد چقدر عزت . خورد  شان می های سنگين به نام تمام کسانی که احکام حبس

 بينند؟ شاهد از اين آشکارتر؟ می
های مردمان را به خلق نيکو و به  کسی است که دل  پيروزی راستين از آِن .٢

گويی و  آورد نه کسی که به تهديد و درشت درستی و راستی به دست می
های کرسی لرزاِن  خواهد پايه خويی و خط و نشان کشيدن برای مردم می  درشت

به دام و دانه نگيرند / به حسِن خلق توان کرد صيِد اهل نظر : خود را محکم کند
 !مرِغ دانا را

. اين قصه هيچ وقت قرار نبود يکشبه تمام شود. بازی درازی است  اين بازی، .٣
ملت ما تازه رموز اين بازی پر نيرنگ را آموخته است و هر روز ترفندی تازه 

اما فغان از روزی . کند  ی حريف رو می های کهنه را برای نقِش بر آب کردن حيله
ملک و   سليماِن زمان هم اگر باشد،. که بخت و اقبال از صاحِب قدرت برگردد

 دنی است و رفتنی  دنيا،. دولت را از کف خواهد داد
اش را مديون همين ساز و برِگ قدرِت دنيايی  مدعی تمام هيبت و حشمت .۴

توان   به استظهار چه نيرويی می  ها را نداشته باشيد، بگوييد که اگر همين. است
اگر   ،)کند   داند که ستم می و می(کند   های آدميان را جلب کرد؟ کسی که ستم می دل

اش  بخت(کشد    گری می ايمان داشته باشد يا ايمان بياورد، همان لحظه دست از ستم
ترين ابزار سنجش ستم همانا  و مهم). اش شود اگر يار باشد و عنايتی اگر همراه

حبس و (که قدرت دارد و ثروت و امکاناِت ستم کردن دارد  اين است که ببينی آن
آيا   ،)زجر و قتل و شکنجه و تبعيد از کسانی که ابزارش را ندارند ساخته نيست

ی خدا؟  ترسد يا از بنده ها پرهيز و تقوا دارد يا نه؟ از خدا می هنگام استفاده از اين
دل در گرِو هوِس دنيا دارد يا پروای آخرت؟ ستم با قدرت نسبتی محکم و استوار 

مندان هميشه در  گری نيستند و قدرت غالب آن است که ضعفا مظنون به ستم. دارد
نه (ها بايد در رفع اين اتهام جهد بليغ کنند  خوِد آن  اند و اتفاقًا مظان تهمت ستم

ها رفع  شان کوشش کنند تا اين اتهام از آن که انتظار داشته باشند زيردستان اين
مثل روز روشن است که اکنون . کنند  و در برابر اين اتهام فروتنی پيشه (شود

  !کنند  ستمگران در برابر فرياد بيدادخواهی و اتهام ستمگری به خود چه می
ات نباشد اما چنان  استغنا يعنی همين که هيچ قدرت مادی و ظاهری در کف

استظهار به عنايت حق و راستی و درستی داشته باشی که سر در برابر هيچ 
 :آورد استغنا هم می  اين است که سبز بودن،. حشمت و دولتی فرود نياوری

 چه هوايی به سرش بود که با دسِت تهی
 !پشِت پا بر هوِس دولِت دنيا زد و رفت
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 رويای سبز، من
 اّولين هوشياری به جانبی بيکران
 خوابيدم، پريدم، در تاکها دويدم

 کهنه، نو کردم
 تنم را سرخ، کبود کردند

 نازک بودم، شکستم
 مدام روی خطهای مرطوب

 تو را تا آغوش زيتون 
 روی موهای سياه نشاندم

 سخت بودم، هستم
 خاطرم هنوز خراب است

 بيا، بيا، با سخاوت بيا
 مرا به واژه ای سنجاق کن

 در هوايم، هوايی بساز
 بگذار عاشقت بمانم

 
 

  
 ماندانا زنديان

 
 يک دست جام باده و يک دست زلف يار
 رقصی چنين ، ميانه ی ميدانم آرزوست

 مولوی
 

 توانی حقيقت دارد که تو می
 های من با دست

 سه تار قلم مو را بنوازی
 های رنگ پريده را و ُنت

 ای کنی فيروزه
 بايد بسيار زيسته باشی( 

 که اين همه از آسمان
 )ای آکنده

 حقيقت دارد که من می توانم 
 با شعر های تو

 با باران مشاعره کنم
 و بند نيايم

 بايد بسيار گريسته باشم( 
 که اين همه در واژه های تو

 ) ورم غوطه
 تا من بنفشه ها را

 ميان شب های زمستان
 قسمت کنم ،

 تو يک خوشه انگور به صدايت 
 تعارف کن

 خطی از شعرهايت را که بخوانی ،
 سال ، تحويل می شود

 حقيقت دارد که در حضور تو
 بودن 

 .هميشه از نبودن زيبا تر است 

 زبان بريده های شب
 شهال بهاردوست

 
 
1 
 

 !واژه امشب جنون گرفته
 چشم ماه را، گمانم خون گرفته

 تن عاشقم لرز گرفته
 هوای خانه بوی عود گرفته

 
 
2 
 

 وقتی که نبودی، مدام با خيالت روی خطها بيا بيا می کردم
 اما حاال، چگونه خيالم را روی خطها جابجا کنم؟
 آه ه ه بيچاره حروف، چه روی سطرها سرگردانند

 بيچاره من، هنوز در آسمان تو پر می زنم
 با سپيدت بال بال می زنم

 
 
3 
 

 می خوانم
 يکروز می آيی

 می دانم
 داغ تر از من

 طراوت خواب در بلورهای شب می شوی
 يکروز می آيی

 می دانم
 
 
4 
 

 کف پاهايم، شنِ  داغ می خواهد
 حاليم می کند، هی ی ی دل سفر می خواهد

 :می گويم 
 هی ی ی دلم، سفر با يار
 يار با هوا خوش است

 ! ما را چه به سفر
 آرام بنشين

 خطی بنويس
 
 
5 
 

 با تو
 ديگر فقط با تو

 بی ابرهای هرزه ی ولگرد
 سطر به سطر خيال را هاشور می زنم
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 چکد از ده انگشت ام  صحرا می
 نيست  کسی
 ام ببندد های کالفه های مرا با عصب نيست که دست  کسی

 مرا به جرم پاره پوره کردن خود
 انداخت  بگيرد بياندازد آنجا که رب نی

 رب  آنجا من با نی
 های کشته چنان نوايی نوازم که فيل

 الفيل بخوانند
 سر به صحرا گذارد    نهنگ يونس

 ام خمير آسيايم زبان
 

 
 آميتاب بچن: های هندی  به پدر معاصر فيلم *
 

 يک جوجه توی تخم چپ ام
 کند  جيک جيک می

 قوقولی قدقد لی لی قوقو قدقداس
 کشند  سر و دلم سر جوجه سر هم داد می

 ام افتاده از ترس تخم راست
 خورد از پلکان معبد پايين  قل می
  بچه ببری با پنج ناشی    تويش

 کشد بر عينک کبرايی  خنج می
 خرامد  تاووسی می

 ميمونی واژگون
 دست بر شکم

 خورد  از خنده تاب می
 
 
 به فريبا و محمد رضا اسکندرپور  *
 

 قرار بود قار قار کنم
 قرقره کردم کالغ را

 پورچ
 ام پريد سياهی از سر زبان
 نشست سر زمستان

 نک زنان به برف کهنه
 ام پر از بلبل و تژ است دهان

 سر آمد زمستان
 بوسيد
 ام را سر زبان   بهار

 پنج خنج
 حسين شرنگ

 
 
 به شقايق قنبری و بابک خيواچی *
 

 ام افتاده توی بز من چاه
 ام زير زمين سفره

 کند  بع بع می
 سر اين نان را ببر
 خورم  ديگر علف نمی

  ديگر دانش زندگی
 خارد  هايم نمی در شاخ

 در گلو    از شکوه مرغزاران
 آوازی شکسته دارم

 فروشم به ريسمان و سطلی  می
 ام را که چرخ گيج

 ای ژرفا دهد جرعه
 ای ژرفا جرعه

 برای فراموش کردن آسمان
 
 
 و ارغوان  به فرشته رئيس دانايی *
 

 هفتاد سر در آورده ام
 يک از يک خيره تر

 در شب هوشا    ام خيال نخل گريبان
 های افشان ام سر

 سرهای سر انداز
 کنند  خوشه ی پروين را تاب هذيان می

 خورد  ام تاب می آسمان پيش چشمان
 زمين گيج زير پايم

 خورد  به آسمان می
 نه بنگ خورده ام

 نه رخ بر رخ پری ماليده ام
 هايم به هفتاد زبان دهان

 خوانند  لن ترانی می
 کنجی در زندان خرد

 ای کور آينه
 کند  دارد نشخوارم می

 آورم  سر در نمی
 

 
 به آرزو اعظم پناه *
 

 جگرم الی دندان هايم
 دلم زير پايم

 مغزم توی مشت ام
 بد جوری به خود شبيخون زده ام

 ها کرده ام شب را پرده ی الله خون


