
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

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

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

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

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

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 خبرها 

 احضار و بازدداشت رئيس ستاد مير حسين موسوي در بابلسر
 
 
 
 
 
 

آقای تاری رييس ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در آن شهرستاِن شمالی 
کشور، طی روزهای اخير توسط اداره اطالعاِت استان مازندران احضار و 

 .بالفاصله به بازداشتگاِه اطالعات در ساری منتقل شده است
 

بازداشت تاری بعد از آن صورت گرفت که نزديک به دوماه از بازداشت              :  رهانا
ياسر يوسف زاده مسئول ستاد جوانان ميرحسين موسوی جهت اخذ اعتراف بر                  

 ١۴بهمن ماِه گذشته تا روز        ٢٢عليه ايشان می گذشت و ياسر يوسف زاده که از            
و ساری گذرانده   )  متی کال (فروردين ماِه جاری را در سلول انفرادی زندان بابل           

 .بود، شديدا تحت فشار بوده تا عليه آقای تاری دست به اعترافاتی خاص بزند
ماموران وزارت اطالعات در نهايت نتوانستد         :  گزارش مذکور خاطرنشان کرد     

نشر ”اعتراف بگيرند و او را تنها به اتهام                     )  يوسف زاده  (از جواِن مذکور        
 .ميليون تومانی موقتا تا تشکيل دادگاه آزاد کردند ۵٠و با وثيقه  ”اکاذيب

الزم به ذکر است تاری، معاون سابق آموزش پرورش شهرستان بابلسر و يکی                  
 .از انقالبيون و موجهيِن آن شهر می باشد

يوسف زاده نيز، از فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف و اميرکبير در                         
رشته مکانيک و رتبه بيست کنکور سراسری می باشد که نزديک به دوماه، در                  
بدترين شرايط روحی و در اولين سالگرد ازدواجش، نوروز را در سلول انفرادی 

 .گذراند
از وضعيت، اتهامات وارده و دليل بازداشت دقيق آقای تاری خبری منتشر نشده                

 .است
هم اکنون تعداد زيادی از مردم معترِض آن استان، به همراه فعاالن سياسی، مدنی 

 .و دانشجوياِن حامِی جنبش، در بازداشت و زندان و تحت نظر هستند
 
 

 بازگشت قريب الوقوع فيض اهللا عرب سرخي به زندان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کميته گزارشگران حقوق بشر 
سرخی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی،           اهللا عرب   فيض

فروردين ماه به صورت موقت و با توديع وثيقه به مرخصی پنج                ١۶که از روز    
 .گردد روزه آمده بود، امروز به زندان باز می

يک منبع آگاه در اين رابطه به کميته گزارشگران حقوق بشر گفت علت عدم                      
. بوده است   »ديدار وی با اعضای نهضت آزادی       «تمديد مرخصی عرب سرخی      

به   »نبوی، سربازجوی سپاه پاسداران    «اين منبع آگاه اضافه کرد شخصی به نام            
بايد به   «همين دليل از تمديد مرخصی وی جلوگيری کرده و اظهار داشته که                        

 ».زندان باز گردد
اکنون در وضعيت روحی      سرخی هم   الزم به ذکر است خانواده و نزديکان عرب       

 .نامناسبی هستند
اقدام عليه   «طلب، در اسفندماه سال گذشته به اتهام                   اين فعال سياسی اصالح      

از سوی دادگاه بدوی به شش سال حبس                     »تبليغ عليه نظام     «و      »امنيت ملی  
 .دادگاه تجديدنظر هنوز حکم نهايی وی را اعالم نکرده است. تعزيری محكوم شد

پيش از اين، دادگاه برای صدور مرخصی موقت عرب سرخی از زندان، مبلغ                
يک ميليارد تومان قرار وثيقه تعيين کرد که وکيل او از قاضی پرونده خواست که 

 .موکلش، تعديل کند »عدم استطاعت مالی«ميزان وثيقه را به خاطر 
سرخی، در تيرماه سال گذشته، همزمان با وقايع پس از انتخابات در                             عرب

 .منزلش بازداشت شده بود

 افزايش فشارها  بر روي كاوه كرمانشاهي
 
 
 
 
 
 

بهمن ماه سال گذشته در         ١۴کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر، که از تاريخ             
بازداشتگاه اطالعات کرمانشاه به سر می برد، تحت شديدترين فشارها قرار                       

 .دارد
 

فروردين ماه      ١٩فرنگيس داوودی، مادر اين فعال حقوق بشر، ديروز                 :  رهانا
خانم داوودی بعد از اين مالقات که در  .فرزندش گرديد موفق به ديدار کوتاهی با 

حضور بازجوی کاوه صورت گرفت، وضعيت روحی و جسمی فرزندش را                       
کاوه کرمانشاهی در اين مالقات اذعان داشته         .بسيار نامساعد توصيف کرده است    

کاوه در    .  است“  جاسوسی”است تحت شديدترين فشارها برای اعتراف به                     
مالقاتش گفته است که موکدا اين اتهام را رد کرده و تمامی فعاليتهايش را مدنی و                

 .مسالمت آميز و قانونی می داند
ی بيماری اين فعال حقوق بشر و نامه ی             بنا بر گزارش دريافتی علی رغم سابقه       

 .پزشک، تا کنون حق مالقات پزشک به وی داده نشده است
اين مالقات ديروز درحالی صورت گرفت که قبل از تعطيالت نوروزی دو نامه                
ی قاضی پرونده مبنی بر اجازه ی مالقات به اداره ی اطالعات کرمانشاه ارسال                
شده بود اما تا ديروز و پس از تمديد قرار بازداشت موقت کاوه کرمانشاهی اين                     

 .اجازه به خانواده ی وی داده نشد
کاوه قاسمی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر، عضو کمپين يک ميليون امضا،                           

روز است    ۶۶سازمان حقوق بشر کردستان و عضو ادوار تحکيم وحدت، اکنون             
 .که در سلول انفرادی بازداشتگاه اطالعات کرمانشاه به سر می برد

 

 
 !دادگاه هفت مدير جامعه ي بهايي باز  هم به تاخير افتاد

 
 
 
 
 
 

 ٢١سومين جلسه محاکمه هفت نفر از رهبران بهايی که قرار بود شنبه 
 ٢٣دادگاه انقالب تهران برگزار شود به روز دوشنبه،  ٢٨ماه در شعبه  فرودين

 .فروردين موکول شد
 

شود   خبر به تاخير افتادن دادگاه مديران بهايی امروز در حالی منتشر می               :  رهانا
 .ها به تاخير افتاده بود که پيش از اين هم چنين اتفاقی رخ داده بود و دادگاه آن

 ٢٢ی بهايی      ی دادگاه مديران جامعه       به گزارش خبرنگار رهانا، نخستين جلسه         
 .ماه برگزار شده بود بهمن ١٨ی دوم اين دادگاه روز  ماه و جلسه دی

فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز 
 توکلی، وحيد تيز فهم، 

 ١٣٨٧اردبيهشت ماه سال      ٢۵شش تن از رهبران جامعه بهائيان هستند که روز           
 ..شان بازداشت شدند در منازل شخصی

بازداشت   ١٣٨۶اسفند    ١۵مهوش ثابت يکی ديگر از رهبران جامعه بهائيان نيز           
 .شده بود
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به شكايت باقي : فاطمه كمالي، همسر عمادالدين باقي
نگهداري در سلول بسته بدون هرگونه امكانات ! رسيدگي كنيد

 شكنجه است
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شنبه با او مالقات کابينی  ۵طبق خبر دريافتی، خانواده عمادالدين باقی روز 

روز گذشته هيچ  ١٠٢به دليل اينکه در  «:فاطمه کمالی همسر باقی گفت. داشتند
قاعده منظمی در باره مالقات و حتی تماس تلفنی باقی وجود نداشت ما برای 

شنبه روز مالقات  ۵پيگيری به زندان مراجعه کرديم و از آنجايی که روزهای 
کابينی است خواستار مالقات شديم که اين ديدار صورت گرفت و توانستيم باقی 

 «.را از پشت شيشه ببينيم و با گوشی تلفن با او صحبت کنيم
کمالی روحيه باقی را بسيار عالی توصيف کرد اما نسبت به اينکه وی همچنان 

در يک سلول بسته و بدون هرگونه امکاناتی نگهداری می شود  ٢۴٠در بند 
به خصوص اينکه بازجويی باقی بيش از دو ماه است که تمام . ابراز تعجب کرد

شده و قرار بود آزاد شود و او اکنون با قرار وثيقه و بدون هرگونه بازجويی در 
باقی تاکيد داشته است که نگهداری در چنين  «:او گفت ».بازداشت موقت است

شرايطی خالف مصرح آيين نامه سازمان زندان ها و آيين نامه بازداشتگاههای 
امنيتی است و اين وضعيت که فرد يا افرادی را در يک محيط کوچک در بسته 
مدت ها نگه دارند و امکاناتی مانند روزنامه ، کتاب، تلوزيون و حقوقی که در 

 « .قانون پيش بينی شده را از او بگيرند نوعی شکنجه آشکار است
باقی گفت با زندانی شدن ما و وضعيتی که به وجود می  «:همسر باقی افزود

آورند تنها حقانيت آنچه که قبال در دفاع از حقوق بشر و حقوق زندانيان نوشته و 
انجام می دادم اثبات می شود و معلوم است تا اجرای حقوق شهروندان فاصله 

 «.بسياری داريم
باقی دو ماه اخير را بدون ابالغ قرار در بازداشت به سر  «:فاطمه کمالی گفت

می برد و در حالی که حدود دوهفته به پايان چهار ماه بازداشت مانده است هنوز 
برای تمديد قرار بازداشت دو ماهه دوم هيچ گونه قراری به باقی ابالغ نشده است 

و طبيعتا حق اعتراض برای قرار بازداشت هم از او سلب شده است که اين هم 
 «. غير قانونی و نقض آشکار حقوق متهم است

کمالی همچنين بار ديگر ياد آور شد همسرش شکايتی را درباره وضعيت خود 
اين در حالی . نوشته که تاکنون هيچ گونه رسيدگی نسبت آن صورت نگرفته است

قانون مجازات اسالمی عدم  ۵٩٧بر اساس ماده  «است که باقی تاکيد کرد
رسيدگی به شکايت و تظلمات زندانی جرم است ومتخلف مجرم است و با يد 

همسر باقی محتوای شکايت را از نظر باقی بسيار مهم دانست و  ».مجازات شود
او از محتوا چيزی نگفت و پيگيری آن را از سوی وکال خواستار  «:اظهار کرد

اين در حالی است که به دليل انتقال دادسرا به داخل زندان اوين ، وکال برای . شد
اميدواريم همانطور که  «:کمالی افزود ».پيگيری پرونده با مشکل مواجه هستند

فرايند رسيدگی بر توقف آزادی باقی در ابهام قرار دارد، عدم رسيدگی به شکايت 
 او نيز به همان سرنوشت و ابهام دچار نشود

 تجمع اعتراضي خانواده ها 
 خانواده های دستگيرشدگان در برابر زندان اوين تجمع کردند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
گروهی از خانواده های دستگيرشدگان اعتراضات مردمی، با تجمع در برابر 

 . زندان اوين، خواهان آزادی بستگان خود شدند
فروردين  ٢١به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران، روز شنبه 

ماه از ساعت نه صبح تعداد زيادی از خانواده های دستگير شدگان اخير مقابل 
دادگاه انقالب مستقر در زندان اوين تجمع کردند و خواستار آزادی عزيزان 

 . خود شدند اين تجمع که تا پايان وقت اداری ادامه يافت
بازپرسان امنيتی دادگاه انقالب پس از منصوب شدن عباس جعفری دولت 

آبادی به دادستانی تهران به زندان اوين نقل مکان کرده اند و در بازجوئی ها و 
گرفتن اعترافات توسط بازجويان وزارت اطالعات مستقيما نقش دارند و هر 

آنچه که بازجويان وزارت اطالعات به دستگير شدگان نسبت ميدهند به عنوان 
 . اتهام عليه آنها بکار می برند

درب دادسری ويژه دادگاه انقالب در زندان اوين بر روی خانواده ها و وکالی 
آنها بسته است و حق ورود و صحبت کردن مستقيم با بازپرسان امنيتی مسئول 
پرونده عزيزانشان به خانواده ها داده نمی شود و سئواالتی که خانواده ها دارند 
از طريق نگهبانی که در مقابل آنجا مستقر است به درون برده می شود که در 

 . اکثر مواقع به آنها پاسخی داده نمی شود
در ميان تجمع کننددگان امروز تعداد زيادی از خانواده هايی که عليرغم قرار 

در تجمع . دادن وثيقه از آزادی بستگانشان خودداری شده است، ديده می شدند
امروز، مادری که با طی مسافت طوالنی و صرف هزينه زياد از کرمانشاه 

ماه از  ۶خود را به دادسرای ويژه دادگاه انقالب در زندان اوين رسانده بود و 
اين مادر در اين مدت هيچ . دستگيری فرزندش می گذرد نيز حضور داشت
اين مادر سالخورده از اين همه . خبری از فرزند دستگير شده خود نداشته است
ساير خانواده ها به حمايت از . ظلم و بيعدالتی به خشم آمده و اشک می ريخت

اما پاسخی به او . او برخاسته و خواستار رسيدگی به وضعيت اين مادر شدند
 .داده نشد

. 

كشورهايي كه حقوق بشر را رعايت نمي كنند : عفو بين الملل
  نبايد به شوراي حقوق بشر راه يابند

 
سازمان عفو بين الملل می گويد تنها کشورهايی بايد به شورای حقوق بشر 

 .سازمان ملل را يابند که حقوق بشر را رعايت می کنند
ماه مه، حدود يکماه ديگر، به  13قرار است مجمع عمومی سازمان ملل روز 

عضو دارد  47اين شورا . نامزدهای عضويت در شورای حقوق بشر رای دهند
گروه منطقه ای جهان با اکثريت آراء مجمع عمومی يعنی  5که به نمايندگی از 

عضو اين  14دوره عضويت  .رای برای مدت سه سال به آن راه می يابند 97
کشور ديگر  14شورا در ماه ژوئن امسال به پايان می رسد و بجای آنها بايد 

  .انتخاب شوند
جمهوری اسالمی ايران همراه مالزی، مالديو، قطرو تايلند خود را برای کسب 

 .کر سی منطقه آسيا نامزد کرده است 4يکی از 
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درصد تجهيزات تلفن همراه توسط مخابرات  76خريداري 
 بدون مناقصه و مصوبه قانوني

   
کميته تحقيق و تفحص مجلس از شرکت مخابرات ايران، خردادماه امسال گزارش 

.خود را به کميسيون صنايع ارائه می دهد  
:آفتاب  

رئيس کميته تحقيق و تفحص مجلس شورای اسالمی از شرکت مخابرات ايران  
درصد تجهيزات تلفن  76براساس تحقيقات اين کميته از شرکت مخابرات، خريد :گفت

نادر .همراه با ترک تشريفات و بدون مناقصه و مصوبه دولت انجام گرفته است
مخابرات برای خريد تجهيزات به مصوبه دولت نياز داشت : قاضی پور اظهار داشت

.اما توجهی به اين قانون نشده و اين کار بدون مصوبه انجام شده است  
به گفته وی بررسی نهايی تحقيق و تفحص از عملکرد مخابرات اواخر ارديبهشت به  

اتمام می رسد و کميته، نتايج نهايی بررسی های خود را خرداد ماه به کميسيون 
.صنايع مجلس ارائه می دهد  

ابهامات درباره افزايش قيمت پيامک تلفن همراه بدون مصوبه و ساير طرح های  
مخابرات طبق برنامه چهارم، تاخير در اجرای پروژه ظرفيت سازی شش ميليون خط 

تلفن همراه، شفاف سازی صورتهای مالی و تعيين دقيق بازدهی سهام و چگونگی 
انتقال دارايی های شرکتهای زيرمجموعه مخابرات از ديگر مواردی بوده که در اين 

.کميته بررسی شده است  
 

نفر زخمي  14 روي زندان مركزي ايالم  انفجار بمب روبه 
 شدند 

 : فارس
 . روي زندان مرآزي شهر ايالم منفجر شد لحظاتي پيش بمبي روبه

اين انفجار آه در حين زمان مالقات با زندانيان به وقوع پيوست منجر به زخمي   
 . شدن تعدادي از افراد حاضر در محل شد

هاي حادثه ديده به مراآز درماني ايالم در حال انتقال بوده و  اآنون زخمي  
 . مسئوالن زندان در حال بررسي و آمار زندانيان براي اقدامات بعدي هستند

زخمي بر 14انفجار در ايالم : همچنين رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايالم گفت  
 . جا گذاشت

 . اين تعداد زخمي به صورت سرپايي مداوا شدند: آوروش ساآي اظهار داشت  
 . اين انفجار هيچ گونه آشته بر جاي نگذاشته است: وي ادامه داد  
 

 : وكيل سه آمريكايي در جواب وزير اطالعات
 موكالنم جاسوس نيستند

 
 

 
 

درحالی که وزير اطالعات روز پنج شنبه اعالم کرد که شواهد قاطعی وجود 
دارد که نشان می دهد سه کوهنورد دستگير شده آمريکايی با سرويس های 

اطالعاتی آمريکا همکاری می کردند و اينکه اين شواهد به زودی در اختيار 
رسانه ها قرار خواهد گرفت، وکيل آنها به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران 

گفت که آنچيزی که در پرونده موکالنش وجود دارد تنها عبور غيرقانونی از 
 .مرز است و اتهام هايی مانند جاسوسی هيچ مبنايی ندارد

مسعودشفيعی با رد اتهاماتی مانند جاسوسی عليه موکالنش به کمپين بين المللی 
واتهامی که در   من با قاضی پرونده صحبت کردم  «: حقوق بشر در ايران گفت

برای عبور غيرمجاز ما . پرونده هست مشخصا بحث عبور غير مجاز است
قانون جديدی نداريم و بر روال قانونی قديمی رفتار می شود و آن هم جريمه 

شفيعی همچنان گفت که خيلی به ندرت پيش می آيد که يک نفر به  ».نقدی دارد
مگر آن که اين موضوع در  «: او افزود. خاطر ورودغيرقانونی حد حبس بگيرد

حاشيه ی يک اتهام ديگر قرار بگيرد که حد حبس بگيردو اصوال اين مساله با 
اما بحث اساسی اين است که در مورد اين . جريمه های نقدی پاسخ داده می شوند

وگرنه عبور . موضوع دارند از اتهام جاسوسی استفاده ناصحيح می کنند
 «.غيرمجاز می تواند جريمه نقدی داشته باشد

 ي كانون نويسندگان ايران در سوگ منصور خاكسار  بيانيه
 
 
 
 
 
 
 
 

ويژه عباس و  کانون نويسندگان ايران فقدان منصور را به خانواده خاکسار به
رزمان سياسی او  نسيم خاکسار، به جامعه فرهنگی و ادبی مستقل، و به هم

 ...تسليت گفته است 
 
 : اخبار روز 

کانون نويسندگان ايران در مورد مرگ منصور خاکسار بيانيه ای منتشر کرده 
 :است

 
 ی اثرگذاری از زندگی است، حتی اگر بهنگام پيش نيايد مرگ ، پاره"

 ... "چون پذيرِش نهايِی بسياری از آرزومندان جهان است 
 منصور خاکسار" آخرين کالم"از 
 

بار منصور خاکسار، عضو قديمی کانون  با بهت و ناباوری از مرگ اندوه
های فرهنگ و سياست که در آمريکا  نويسندگان ايران، و مبارز قديمی عرصه

ی کوتاهی  نوشته به زندگی خود پايان داد باخبر شديم؛ مرگی که او، بنا به دست
. ی آن انديشيده، و آگاهانه برگزيده است»چرا«که از خود به جا گذاشته، به 
دردی ُکشنده "از  »کالم آخر«نوشته زير عنواِن  منصور در اين واپسين دست

اما اين درد ُکشنده . داده است گويد که او را آزار می سخن می" به سالی نزديک
کسانی . يی بوده که ظرف را لبريز کرده است هر چه بوده باشد، آخرين قطره

که با منصور خاکسار از نزديک آشنايی داشتند اندوه عميق انسانی و بغض 
ی ديرسالی را که در پِس چهره آرام و محجوب و شخصيت ساکت  فروخورده

بار  شناختند؛ بغض و اندوهی که بازتاب شرايط محنت خوبی می او پنهان بود به
با اين همه، او که با آرزوی . زندگی مردم جامعه ما در جان حساس او بود

تابش خورشيِد درخشاِن آزادی و شادی در سرزمين خود، با ما وداع کرده 
ی آن  گر زندگی بود و به زندگی و مبارزه برای پاک کردن چهره است ستايش
اما انتخاب مرگی از اين گونه، . ها اعتقادی عميق داشت ها و پلشتی از زشتی

دهد که او زندگی  روشنی نشان می ، به"آَوَرد پيش از آن که درماندگی سر بر"
 .دانست معنی می را نيز بدون هدف و مبارزه در راه آن بی

يی آزاد و  ی زندگی خود را در راه ايجاد جامعه گونه انسانی که همه اما، چه
شود و مرگ را  يی متوقف می عادالنه سپری کرده است ناگهان در نقطه

های ديگری از اين دست در تاريخ  گزيند؟ معمای اين مرگ و مرگ برمی
ما اين مرگ . راحتی بتوان از آن گذشت يی نيست که به معاصر ما مسئله

کنيم تا آينده به آن و داليل آن بيانديشد؛ اما در  معماگونه را نيز تقديم تاريخ می
نقش يک عامل مهم در وقوع اين مرگ دردناک ترديد نداريم و آن اجبار به 

 .زندگی در تبعيد است
کانون نويسندگان ايران فقدان اين عضو قديمی خود را به خانواده خاکسار 

ويژه عباس و نسيم خاکسار برادران او، به جامعه فرهنگی و ادبی مستقل، و  به
 .گويد رزمان سياسی او تسليت می به هم

 
 !يادش گرامی و يادگارانش پاينده باد

 کانون نويسندگان ايران
 ٨٩فروردين  ٢١
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 لغو حكم اعدام 
حکم اعدام احمد کريمی از طرف دادگاه تجديد نظر به پانزده سال حبس تغيير 

 يافت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حکم اعدام احمد کريمی، از قربانيان حوادث پس از انتخابات : خبرگزاری هرانا
رياست جمهوری که در دادگاه های جمعی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود به 

 .سال حبس تقليل يافت ١۵
بنا بر اطالع گزارشگران هرانا، احمد کريمی که پيشتر در دادگاه های فرمايشی 

پس از انتخابات به اتهام عضويت در انجمن پادشاهی به اعدام محکوم شده بود از 
 . سال حبس تعزيری محکوم شد ١۵سوی دادگاه تجديد نظر استان تهران به تحمل 

الزم به يادآوريست، احمد کريمی، حامد روحی نژاد، محمد علی زمانی، آرش 
رحمانی پور و اميررضا عارفی پنج تن از متهمانی بودند که به اتهام ارتباط با 
گروه های معاند نظام پيش از انتخابات از سوی وزارت اطالعات بازداشت و 
روانه زندان شدند و بعد ها در دادگاهی پس از انتخابات در کنار معترضين به 

 .نتيجه انتخابات، محاکمه و به اعدام محکوم شدند
شايان ذکر است، محمد علی زمانی و آرش رحمانی پور دو تن از متهمان اين 

بهمن ماه سال گذشته اعدام شدند و حامد روحی نژاد از ديگر  ٨پرونده در تاريخ 
سال زندان  ١٠متهمان اين پرونده از سوی دادگاه تجديد نظر استان تهران به 

 .محکوم شده است
 نسل سوم سانتريفوژها 

 
جمهوری اسالمی اعالم کرد نسل سوم سانتريفوژها را توليد کرده 

 است
 . حکومت ايران روز جمعه از توليد نسل سوم سانتريفوژها خبر داد: اخبار روز

سالروز ملی «به گزارش خبرگزاری های داخلی، احمدی نژاد در چهارمين 
موسوم به " نسل سوم ماشين های غنی سازی اورانيوم"نمونه اوليه  »فناوری

 . را رونمايی کرده است" سانتريفيوژهای نسل سوم"
محمود احمدی نژاد در اين مراسم که عصر جمعه در سالن همايش های برج 

ميالد تهران برگزار شد، همچنين از اولين نمونه سوخت مجازی راکتور تحقيقاتی 
 . تهران رونمايی کرد

رييس سازمان انرژی اتمی، دانشمندان جوان " علی اکبر صالحی"طبق اظهارات 
ايرانی در سازمان انرژی اتمی توانستند ماشين نسل سوم سانتريفيوژها را 

طراحی کنند که اين ماشين آزمايش های مکانيکی خود را با موفقيت به پايان 
 . رسانيده است

طبق اظهارات رييس سازمان انرژی اتمی، انتظار می رود بر اساس محاسبات، 
ماشين مورد نظر در آزمايش های گاز دهی پيش رو از توان جدا سازی حدود 

، که تقريبا شش برابر توان جدا سازی ماشين های نسل اول است برخوردار ١٠
 . شود

بنا به گفته ی صالحی، نکته حايز اهميت در اين نسل از ماشين های سانتريفيوژ 
نتيجه اين دستاورد اين است که عالوه بر . ميلی متر است ٢٠٠دستيابی به قطر 

افزايش توان جدا سازی، مقدار توليد در واحد زمان در اين ماشين ها نيز افزايش 
 . خواهد يافت

، ١٣٨٨بنابر گزارش ها، در ارتباط با فعاليت های بخش غنی سازی در سال 
توليد اورانيوم غنی شده با غنای کمتر از پنج درصد با بکارگيری سانتريفيوژهای 

نسل اول ادامه دارد که اين نسل از ماشين های سانتريفيوژ دارای توان جدا 
 . می باشد  ١/٨سازی حدود 

ماشين های نسل دوم دارای توان جداسازی حدود پنج می باشند که توان جدا 
 . سازی آنها در مقايسه با نسل اول تقريبا سه برابر است

وکيل سه کوهنورد آمريکايی با اشاره به اظهارات پيشينی محموداحمدی نژاد 
اتهامی که   «: مبنی بر تبادل سه زندانی با سه زندانی ايران در آمريکا گفت

مشخصا مطرح کرده اند اتهام عبور غيرمجاز و ورود غيرمجاز به ايران از 
مقامات اجرايی به اين افراد عنوان جاسوس را می دهند و   اما برخی. مرز است

در پاسخ به اين اتهام . حتا يک بار آقای احمدی نژاد عنوان مبادله را مطرح کرد
گفتم که وقتی بحث مبادله می شود معنی آن اين است که طرفين معادله بايد هم 

يعنی اعالم می شود که نفراتی که دست ما هستند جاسوس هستند . سنگ باشند
اين . يعنی اين که ما می خواهيم اين مبادله را در مقابله سه جاسوس انجام دهيم

 «.معنای خوشی ندارد و تلقی آن درک گروگانگيری را القا می کند
قبول اين پرونده برای من افتخار دارد چرا که سه شهروند کامال  «: شفيعی گفت

معمولی آمريکايی از سه ايالت مختلف می آيند و وکيل ايرانی استخدام می کنند و 
اما متاسفانه قوه قضاييه . اين معنايش برای است که آنها قوه قضاييه را قبول دارند

ماه سه  ٨شفيعی افزود با پيگيری ها و پافشاری ها پس از . تره هم خرد نمی کند
اما همچنان مقامات قضايی . موکلش توانستند که با خانواده های خود صحبت کنند

 .از ديدار وی با آنها خودداری می کنند
شفيعی همچنان با مقايسه وضعيت سه امريکايی دستگير شده و ايرانی دستگير 

در حقيقت سوالی که از من می کنند و برای خودم هم  «: شده اخير در ايتاليا گفت
به عنوان يک مساله باقی است اين است که چرا خبرنگار ايرانی که در ايتاليا 

دستگير شده حاال به هر اتهامی دو سه روز بيشتر طول نکشيد که هم وکيل او را 
اين سوال را  .مالقات کرد و هم خانواده را ديدند و هم دسترسی کنسولی پيدا کرد

شفيعی با انتقاد از  ».وقتی خانواده ها از من می کنند پاسخی برای ان ندارم
يا آن که وقتی سفارت  «: ناپاسخگويی دستگاه قضايی در قبال اين پرونده گفت

حافظ منافع که خودشان هم برای گرفتن دسترسی کنسولی عاجز مانده اند و تمام 
اميدشان به من است وقتی می بينند که من هم کاری نمی توانم بکنم اين برای من 

وقتی می بينند که آن طرف داستان من به عنوان يک وکيل برجسته . شکننده است
و مستقل مطرح می شوم می بينم که نه عاليمی از برجستگی است و نه عاليمی 

 «.از استقالل چرا که متاسفانه به هيچ کدام پاسخگو نيستند
ژانويه زمانی که درحالی کوهنوردی در  ٣١شان باوير، ساراشورد و جان فاتال 

از زمان دستگيری اين سه تن، . کردستان عراق بودند از مرز ايران گذشتند
وکيل آنها . خانواده آنها نتوانسته اند حتی يک تماس تلفنی با آنها داشته باشند

مسعود شفيعی که از دادستان تهران اجازه کتبی برای مالقات موکالنش گرفته 
نيز طی هفته های گذشته با درهای بسته اتاق مسووالن پرونده آنها مواجه شده و 

 .هيچ توفيقی در اين زمينه نداشته است
 

 گزارشي از آخرين وضعيت كارگران فرش غرب كرمانشاه
 
 
 
 
 
 
 

با گذشت بيش از هفت ماه از بازگشايی مجدد کارخانه فرش : آژانس ايران خبر
غرب کرمانشاه، سازمان تامين اجتماعی از پذيرش ليست بيمه ی کارگران سر 

دليل اين سازمان اين است که تاکنون کارفرمای جديد، هيچ سند و يا . باز می زند
مهری که بيانگر مالکيت آنها باشد، ارائه نکرده است و آنها ليست بيمه ی 

می " آتيه دماوند " مديريت جديد نيز که شرکت . کارگران را تحويل نمی گيرند
باشد، مدعی است که اين وضعيت ناشی از خودداری مالک قبلی از انتقال سند 

اين در حالی است که در کشاکش بين صاحبان سرمايه بر . کارخانه به آنهاست
کارگر رسمی و قراردادی وجود  204سر تصاحب کارخانه فرش غرب، تعداد 

دارند که در جايی کار می کنند که هنوز مالک و هويت محل کارشان مشخص 
  .نيست و اين مسئله موجب نگرانی آنها شده است

، توسط مالک 1387الزم به ذکر است که کارخانه فرش غرب در مهر ماه سال 
اما . وقت کارخانه تعطيل گرديد و مدتی بعد، اين شرکت را منحل اعالم کرد

کارگران اين واحد توليدی، با همبستگی و اعتراض و تجمع های طوالنی و تالش 
نمايندگان منتخب خود، توانستند مسئولين را مجبور کنند که کارخانه را بار ديگر 

ماه مبارزه و  9اين امر نتيجه . ، راه اندازی کنند1388در تاريخ اول شهريور 
ايستادگی و تحمل شرايط سخت معيشتی و مشکالت عديده ی ديگر توسط 

بدون ترديد کارگران فرش غرب کرمانشاه، اين بار هم با اتحاد و . آارگران بود
 .همبستگی خود می توانند حقوق و خواسته های برحق خود را تحميل کنند
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 کارشان را بلد نيستند
  

ارائه  85بهمن ماه و به دنبال تخلفاتی که ديوان محاسبات کشور از بودجه سال 
داده بود احمدی نژاد در يک برنامه تلويزيونی ديوان محاسبات را به برپا کردن 
جنگ روانی متهم کرد و گفت کارشناسان اين ديوان اشتباه کردند و می خواهند 

 .دولت را تضعيف کند 
  

 درجه ستوانی می دهم 
  

احمدی نژاد در ميان اعتراض شديد دانشجويان در  1385پيش از اين و در سال 
در اين جلسه که همراه با . دانشگاه امير کبير حضور يافت تا پاسخگوی آنها باشد 

شعارهای اعتراض آميز دانشجويان به حضور او برگزار می شد ، وی در پاسخ 
: گفت   به سوالی در خصوص دانشجويان ستاره داربا لحن تمسخر آميزی

اين توهين احمدی " دستور می دهم به دانشجويان سه ستاره درجه ستوانی بدهند"
 .نزاد البته با واکنش تند دانشجويان روبر و شد

  
 حرمتی نماند 

  
شايد به دنبال همين پاسخ ندادن ها به لحن و ادبيات احمدی نژاد بود که وی پرده 

 .ای ديگر در مناظرات انتخاباتی اش نشان داد 
توهين و افترا به بزرگان نظام از نکاتی بود که همواره مورد بحث قرار گرفته  

است اما نکته مهم ديگری نيز در اين مناظرات وجود داشت وآن هم لحن احمدی 
در اين مناظرات . نژاد در بی اهميت نشان دادن خدمات دولت های قبلی بود

را باز کند و کار را در مناظره " زهرا رهنورد"احمدی نژاد پيش از آنکه پرونده 
تلويزيونی اش از زير سوال بردن دولت قبلی به مسائل خانوادگی بکشاند ديگر 

 .حرمتی برای مسوالن قبلی نظام باقی نگذاشته بود 
  

 خس و خاشاک 
  

در حاليکه پس از اعالم نتايج انتخابات در خرداد ماه خيابان های ايران مملو از 
مردم معترضی بود که به دنبال رای خود بودند، محمود احمدی نژاد در سمت 

حاال چهار تا : " ديگری از تهران جشن پيروزی خود را برپا کرد و اعالم کرد 
خس و خاشاک اين گوشه ها کاری می کنند بدانيد اين رودخانه زالل ملت جايی 

 ."برای خودنمايی آنان نخواهد گذاشت
 .اما اين توهين به توده مردم معترض تنها نکته اين سخنرانی نبود  
اين ادعای : "وی در خصوص ادعای تخلف نامزدهای انتخاباتی معترض گفت  

 ." اندازد اش می برخی ما را ياد داستان مال نصرالدين و قضيه
جالبه يک خانمی با : " وی بارديگر زهرا رهنورد را خطاب قرار داد و گفت  

رسانه های غربی مصاحبه کرده و گفته است ما صددرصد برنده بوديم اما 
مخدوش شده است و دليلی که بيان می کند اينست که من خودم بچه فالن منطقه 

شود مردم فالن منطقه به داماد  هستم پس شوهر من داماد آن منطقه است مگر می
 .ما رای ندهند

دومين دليل اين خانم در مصاحبه با اين رسانه اينست که : " احمدی نژاد افزود 
شوهر من بچه فالن منطقه است مگر می شود بچه های اين منطقه به ما رای 

 ."ندهند، اين استدالل کسانی است که می گويند ما برنده بوديم
لحن و سخنان احمدی نژاد مورد انتقاد بسياری مسوالن از طيف های مختلف   

احمد توکلی نماينده مجلس در يک گفتگوی تلويزيونی لحن .سياسی قرار گرفت 
احمدی نژاد را يکی از داليل نا اآامی ها خواندو خواستار اين شد که وی در 

 .گفتار خود تجديد نظر کند
  

 هيچ کس در امان نيست 
  

به .با اين حال نمايندگان مجلس خود نيز از اين لحن احمدی نژاد مصون نماندند 
دنبال اختالف مجلس و دولت بر سر تصويب اليحه حذف يارانه ها احمدی نژاد 

اسفند ماه به تندی از نمايندگان انتقاد کرد،به  29در يک برنامه تلويزيونی در 
طوری که صدا وسيما از پخش صحبت های وی در بخش های خبری ديگر 

درحاليکه صحبت های  آنطور که سايت الف گزارش داد . صرف نظر کرد
رئيس جمهور درباره مسائل روز کشور معموال در بخش های مختلف خبری 

بطور گسترده منعکس می شود، مسئوالن واحد مرکزی خبر و پخش اخبار سيما 
تصميم گرفتند صحبت های رئيس جمهور که حاوی توهين به رای نمايندگان و 

 .اقتصاددانان مجلس بود را پوشش ندهند

 ادب مرد به از دولت اوست       
 يلدا آراسته                

 
 
 
 

همزمان با سخنان تند احمدی نژاد خطاب به باراک اوباما در در اروميه : جرس
در خصوص تحريم ها عليه ايران و به دنبال ادبيات تند وی در ماه های گذشته 

در خصوص تصويب بودجه و يارانه ها  در رابطه با مجلس شورای اسالمی 
،غالمحسين مسعودی ريحان نماينده مجلس ، نامه ای به استاد اخالق احمدی نژاد 

    . نوشت که در آن نسبت به ادبيات تند رئيس جمهور تذکر داده شده بود
  

در اين نامه از مرتضی آقاتهرانی استاد اخالق کابينه خواسته شده است تا نسبت 
 .به شيوه سخن گفتن احمدی نژاد واکنش نشان دهد و او را تاديب کند 

. اين اولين معترض به رفتار و گفتار احمدی نژاد در سالهای رياست دولت نيست 
 .سخنان احمدی نژاد در سياست خارجی ايران همواره مشکل ساز بوده است 

اما اندک زمانی است که لحن تند وی ديگر تنها شامل امريکای جهان خوار و  
اسرائيل جنايتکار نمی شود و او با همين لحن کسانی را در داخل کشور و در 

 .جايگاه های متفاوت مورد حمله و خطاب قرار می دهد
 .ادبياتی که در گفتمان سياسی ايران بسيار نادر بوده است  
  

 چگونه به تخلفت رسيدگی می شود ؟
  

احمدی نژاد نامه ای شديد اللحن به غالمعلی حداد عادل  1387دوم ارديبهشت ماه 
 .نوشت

 30برای اولين بار در . به دنبال جنجال سه قانون مصوب مجلس بود نامهاين  
با چنين ادبيات و  سال تاريخ جمهوری اسالمی ايران بود که رئيس قوه مجريه 

 .لحن تندی رئيس قوه مقننه را خطاب قرار می داد
احمدی نژاد در اين نامه حداد عادل را به سرپيچی و بی اعتنايی به قانون   

اساسی متهم کرد، او مدعی شد رئيس مجلس شرايط را برای هجمه به رئيس 
 .او رسيدگی شود " تخلف " جمهور فراهم کرده است و بايد به 

اينجانب تعبيرات به آار رفته : " حداد عادل در پاسخ به نامه احمدی نژاد آورد  
دانم و از لحن آن نامه و تعريضات صريح يا تلويحي  در نامه شما را مناسب نمي

مندرج در آن گله مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن و بياني به پاسخگويي 
 ."اقدام آنم

لحن تند و بی سابقه احمدی نژاد در نامه اش پاسخی شديد نداشت،چرا که مجلس  
نمی خواست کار ميان آنها به جدال کشيده شود تا به گفته حداد عادل کسانی سوء 

 .استفاده کنند
  

 جيب پرها و شکم سيرها 
  

دی ماه همان سال به دنبال انتقاد هاشمی رفسنجانی به دولت نهم ، احمدی نژاد در 
وی با اشاره مستقيم به انتقاد . سخنانی بی پروا هاشمی را مورد توهين قرار داد

آيا اگر همه اين : " دانسته بود گفت " گداپروری "هاشمی که دولت را دولت 
هايتان سير است  شکم هايتان پر است،  ای قليل مثل شمايی که جيب ها را عده يارانه

و ثروتتان از پارو باال می رود، شما بخوريد اين گداپروری نيست؛ اما اگر بين 
 "شود، اين گداپروری است؟  ملت توزيع 

  
 انتقاد از فالن آقا

  
البته توهين به هاشمی در اينجا تمام نشد و بعد از آنکه در مناظرات به او و 

خانواده اش تهمت های مالی زد ،بعد تر و در مراسم توديع مديرعامل خبرگزاری 
" همت "ايلنا ضمن متهم کردن قوه قضائيه به ديکتاتوری به خاطر بستن نشريه 

بر اساس قانون اساسی کشور تنها توهين به امام خمينی، مقام « : " اعالم کرد 
معظم رهبری و رئيس جمهور پيگيرد قانونی دارد و جرم است ولی اکنون شاهد 
هستيم که قوه قضائيه به خاطر مقاله انتقادی از فالن آقا، دستور رسيدگی صادر 

 .»کند می
هاشمی رفسنجانی بود که در اين نشريه بارها  »فالن آقا«نژاد از  منظور احمدی  

گويند از اين فرد  می«: مورد انتقاد قرار گرفته بود ، وی در اظهارات خود افزود
 »انتقاد نکن، چرا نبايد انتقاد کرد، مگر اين فرد کيست که از وی انتقاد نشود؟

http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=9433�
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هنوز يکسال نمی گذرد از روزی که احمدی نژاد در همان جلسه به مير حسين 
گفت بهترين سياست خارجی درايران را داشته است و امريکا که زمانی در صدد 
براندازی حکومت ايران بود حاال خواستار دوستی است و کشورهای اروپايی که 

سال ايران را متهم به عدم رعايت حقوق بشر می کردند ،حاال با ايران  15
 .مشکلی ندارند

امروز اما نه تنها کشورهای اروپايی که دنيا در مقابل عدم رعايت حقوق بشر   
در ايران معترض است و باراک اوباما که با سياست گفتگو بر سر کارآمده بود 

 .ايران را تهديد می کند 
احمدی نژاد همان ادبياتی را در برابر جهان به کار می برد که رئيس مجلس  

در برابر آن به خاطر توصيه های ...شورای اسالمی ايران ،نمايندگان مجلس و
رهبر ايران سکوت می کنند،اما او کسی را ندارد تا به جهانيان توصيه اش را 

 .تا آنها هم سکوت پيشه کنند بکنند 
 
 

 گيرم نژاد را جدي نمي اظهارات احمدي: اوباما
 
 
 
 
 

غيرسازنده و بسيار «نژاد به بيان اظهارات  اوباما گفت که احمدی
 گيرد معروف است، اما او اين سخنان را جدی نمی »آميز توهين

 
گويد حمالت لفظی اخير محمود  باراک اوباما، رئيس جمهوری اياالت متحده می

 .گيرد نمی »جدی«نژاد را  احمدی
ای جديد واشينگتن، آمريکا از بمب اتمی عليه  بر اساس استراتژی هسته

کشورهايی که قدرت اتمی نيستند، استفاده نخواهد کرد، اما ايران و کره شمالی از 
 .اين امر مستثنی هستند

اياالت  »ای بازنگری مواضع هسته«نژاد در واکنش به انتشار گزارش  احمدی
تر از تو و  تر و بزرگ گنده«: متحده، خطاب به رئيس جمهوری آمريکا گفته بود

 «.ها بکند، تو جای خود داری تر از تو نيز نتوانست از اين غلط گردن کلفت
ايد، يک مقدار  شما تازه از راه رسيده«: نژاد خطاب به اوباما افزوده بود احمدی

صبر کنيد تا سرد و گرم را بچشيد؛ دليلی ندارد که هر حرفی به شما گفتند، آن را 
 «.تکرار کنيد

، «صبح به خير آمريکا«در مصاحبه با برنامه ) جمعه(آقای اوباما روز گذشته 
نژاد را برای وی به انگليسی  وقتی مجری برنامه، بخشی از اظهارات احمدی

غيرسازنده و بسيار «نژاد به بيان اظهارات  ترجمه کرد، گفت که احمدی
 .گيرد معروف است، اما او اين سخنان را جدی نمی »آميز توهين

ها  های واشينگتن برای تشديد تحريم تنش ميان ايران و آمريکا با افزايش تالش
 .عليه جمهوری اسالمی باال گرفته است

گزارش ديگری نيز حاکی است که هيالری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، پيمان 
را موجب ترغيب ) ٢استارت (ای ميان واشينگتن و مسکو  جديد خلع سالح هسته

 .ها عليه برنامه اتمی ايران دانست چين به حمايت از تحريم
های اتمی خود را به  اند که شمار کالهک بر اساس اين پيمان، دو کشور متعهد شده

 .کالهک کاهش دهند ١۵۵٠
 :کرد، افزود ويل در کنتاکی سخنرانی می خانم کلينتون که در دانشگاه لوئيس

ای، به تنهايی برای راضی کردن ايران  های هسته حرکت به سوی کاهش سالح»
 «.و کره شمالی به تغيير رفتارشان کافی نيست

 

اصال آنها اقتصاددان نيستند و معلوم : " احمدی نژاد در اين سخنان گفته بود 
 ."اند نيست از کجا مدرک گرفته

بعد از تقاضای مناظره سه نماينده اقتصاددانی که روی صحبت احمدی نژاد با  
آنها بود ، احمدی نژاد در ديدار نوروزی باز ازآنها انتقاد کرد و گفت که حرف 

 .های آنها پاسخی ندارد 
  

 ادبيات مشاجره 
  

مرداد ماه شبکه العربيه برنامه مستندی در خصوص احمدی نژاد نشان داد که  15
در آن به اين اشاره کرد که احمدی نژاد و جرج بوش هر دو با يک ادبيات در 

اين مستند با . جهان سخن می گويند و در سخنان خود لحن شديد و تهاجمی دارند
می تواند موجب بروز جنگی ميان " احمدی نژاد"اين جمله پايان يافت که سخنان 

 .ايران و آمريکا شود که جهان را نابود خواهد کرد
محمود احمدی نژاد که در مناظره اش با مير حسين موسوی به اين می باليد که  

در دولت او دست دوستی امريکا به سوی ايران دراز شده است، حال ادبياتی را 
 .در مقابل جهان بکار می گيرد که نشانی از دوستی و گفتگو درآن نيست

پس از روی کار آمدن دولت دهم تالش جامعه جهانی بر اين بوده است که  
 .مشکالت ميان ايران و جهان بر سر مسايل هسته ای حل شود 

بسياری از کارشناسان سياسی اما پاسخ های احمدی نژاد را در شان يک  
 .گفتگوی بين المللی نمی دانند 

  
 سخنان مادر عروس 

  
واکنش رئيس جمهور ايران به سفر و سخنان هيالری کلينتون وزير امورخارجه 

آمريکا که برای جلب نظر خاور ميانه در تحريم ايران به اين منطقه سفر کرده 
بود ،سخنانی بود که پيش از اين هرگز در ادبيات بين المللی ايران بکار نگرقته 

 .شده بود 
وی اسفند ماه در کنفرانس خبری مشترک با بشار اسد گفت خانم کلينتون خارج  

المثل در فارسی  ما يک ضرب: " وی گفت . از قد و قواره اش حرف می زند 
يک کالم از مادر "گوييم  زند به او می جا می داريم که وقتی کسی حرف بی

 ."عروس بشنويد
عصبانی باش و از "احمدی نژاد در اين کنفرانس خبری به آمريکا پيغام داد که  

 ."اين عصبانيت بمير
  

 تعادل ندارد
  

در برابر اروپا و تهديدات آنها نيز احمدی نژاد ادبياتی از همين جنس داشته است 
ها هم به  خود فرانسوی: " گو آنکه در برابر تهديدات وزير خارجه فرانسه گفت 

 ."داند چه بگويد گويند کوشنر يک ذره تعادل در حرف زدن ندارد و نمی ما می
 . وی در پاسخ پيام نوروزی باراک اوباما نيز گفت که آنها احمق هستند 
  

 گاوچران هستند 
  

حاال رئيس جمهور آمريکا در گفتگويش با تايمز اعالم کرده است که که در 
های بيولوژيکی، شيميايی يا متعارف از سالح  سياست جديدش در واکنش به حمله

 .اتمی استفاده نخواهد کرد
های اتمی مورد نظر دولت آمريکا يک استثنا دارد و ايران و کره  محدوديت 

 .شود شمالی شامل آن نمی
ای در ايران، گريز ناپذير است و  توليد سالح هسته: " باراک اوباما اعالم کرد  

ای  تواند سالح هسته اکنون متقاعد شده که ايران در وضعيتی قرار دارد که می
 ."کند  توليد

پاسخ احمدی نژاد اما بازهم سراسر توهين و تهديد بود او باراک اوباما را تازه  
تر از تو نيز نتوانستند  کلفت تر و گردن بدان که گنده: " کار خواند و اعالم کرد 

 ."هيچ غلطی بکنند
های  های گاوچران های فيلم ها و آرتيست کابوی"او سياستمداران آمريکايی را به  

 .تشبيه کرد"گذارند آمريکايی که بالفاصله دست خود را روی سالح خود می
مير حسين موسوی در خرداد ماه و هنگامی که مقابل احمدی نزاد نشست ،ليستی  

در دست داشت که شامل اشتباهات دولت در اداره سياست خارجی کشور 
نکته ای که بارها موسوی در اين گفتگو به آن اشاره کرد اين بود که رئيس .بود

جمهور يک کشور متعلق به خودش نيست و هر رفتار و گفتار او می تواند در 
  .سرنوشت مردم کشورش تاثيرمستقيم بگذارد
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 مقاالت، مصاحبه ها

ی  شود اعتراضاتی از اين دست را به بهانه سؤال اينجاست که آيا می
های گوناگون مبارزات مردمی حذف کرد  آميز بودن از فهرست مدل غيرمسالمت

 و به حاشيه راند؟
در حقيقت اعتراضات عمومی مردمی که خواهان آزادی هستند، خواهان برخی 

. شان در ايران هستند، همواره يک شکل نبوده است ی حقوق از موارد نقض شده
ولی . وگو بوديم هايی هم بوده که ما با نمايندگان دولت ايران در گفت يعنی زمان

ها دامن  از آنجايی که روز به روز شرايط اختناق در ايران تشديد و سرکوب
شد، ما مجبور بوديم اعتراض خودمان را بلندتر و تا حدودی هم به  گسترتر می

  .ها انجام دهيم های اشغال سفارتخانه صورت اعتراض
 

توان  در اينجا اشاره به اين نکته را الزم می دانم، در فرايند پيکار آزادی نمی
که مورد ميل يا پسند ما   از ابراز نا فرمانی مدنی را در صورتی  شيوه يا شکلی

نباشد، به بهانه مقايرت با مش يا رفتار اصالح طلبی دولتی نفی و به صخره 
به باور من چنين رفتاری، معنايی نخواهد داشت، جز انکار عنصر . گرفت

 .مقاومت در پهنه ی پيکار جنبش رنگين کمان ملی ايران
های رسمی و ديپلماتيک جمهوری  شود از اعتراضاتی مثل اشغال مکان آيا می

آميز ارائه داد؟ و آيا اصوال اين گونه از اعتراضات را  اسالمی تفسيری خشونت
 :ی نافرمانی مدنی تعريف می شوند؟ مهدی خانباباتهرانی معتقد است در رده

ای در مراکز سياسی يا  آميز عده من باور براين ندارم که اعتراض مسالمت
اين را من جزيی از . آميز باشد ديپلماتيک کشور ايران جزيی از مبارزات خشونت

دانم که با مراجعه به مراکز ديپلماتيک  حقوق مدنی شهروندان هر کشوری می
کشورشان، اعتراض کنند به آن نوع استبداد و سرکوبی که در کشور دارد اعمال 

  .شود می
من اين نوع حرکاتی را، که در گذشته انجام داديم و يا در آينده انجام خواهد 
. دانم گرفت، بخشی از نافرمانی مدنی شهروندان ايرانی در برابر استبداد دينی می

تا زمانی که به نظر من دست به اسلحه برده نشود، تخريب نشود، من فکر 
کنم اعتراض کردن و حتی پايين آوردن پرچم نظامی که خودش را باالی سر  نمی

  .حاکميت مردم ايران مسلط کرده است، خشونت باشد
 

در کشور آلمان که من زندگی . ی تاريخ جهان را در نظر بگيريد ببينيد، تجربه
های اتمی، بزرگترين  ها و پااليشگاه کنم، در اعتراض به احداث پايگاه می

نويسندگان اين کشور از هاينريش بل بگيريد تا آلبر شهردار سابق برلن، تا 
های آلمان که رفتند خطوط  های بزرگ و دانشمند و پرفسورهای دانشگاه آدم
ای اشغال کردند، رويش نشستند تا قطارها  آهن اينجا را به صورت زنجيره  راه

  .های اتمی را انتقال دهند نتوانند زباله
آميز بودن  ی مسالمت کنم برخی از عناصری که امروزه به بهانه من فکر می

ی عدم  حرکت جنبش سبز ايران يک تفسير خودسرانه و دولتمدارانه از اين مسأله
ها به نظر من  اين. اند ها به نظر من مبارزات را هضم نکرده کنند، اين خشونت می

  .کنند بيشتر در حال و هوای حفظ منافع نظام موجود دارند حرکت می
در آينده هم بعيد نيست . واقعيت اين است که جنبش سبز ايران گوناگونی دارد

های ديگری بسياری از جوانانی که  همان طور که ديديم در عاشورا يا در صحنه
رفتند که فقط از طريق نوشتار يا از  به تنگ آمده بودند، تندتر از ديگرانی می

  .کردند طريق گفتار اعتراض می
يعنی اگر . آميز فقط يک شکل دارد ی مسالمت کنم مبارزه اين است که من فکر نمی

استبداد سيلی به سمت صورت شما زد، آن طرف صورت را هم نگه داريد تا يک 
نافرمانی مدنی به نظر من حق مسلم جنبش ! نخير. سيلی ديگر هم اينور بزند

مدنی ايران است و اين در اشکال گوناگون در آينده هم بروز خواهد کرد و بايد 
 .هم بکند

 
خواهند به  داند که می هايی می خانباباتهرانی اصل مقاومت را حق مسلم تمام آن

 :گويد او می. نقض حقوق انسانی خودشان اعتراض کنند
آميز مردم ما به صورت نافرمانی مدنی هم  ی اعتراض به باور من اگر مبارزه

بخواهد نفی شود، با اين عنوان که خشونت است، اين در حقيقت نفی مقاومت 
 .است و به نظر من بدون عنصر مقاومت ملتی زنده نخواهد ماند

بسياری . های اعتراضی از اين دست شده است نقدهای بسياری به حرکت
آميز جنبش  ی مسالمت معتقدند چنين اقداماتی منجر به مخدوش کردن چهره

خانباباتهرانی اما اين نظر را قبول . شود ی مردم ايران در جهان می آزاديخواهانه
 :ندارد

کنم با سيمايی که جمهوری اسالمی در جهان از خود نشان داده است، ،  فکر نمی
شهروندان اروپا و يا افکار عمومی جهان چنين اعتراضی از طرف شهروندان 

 من با هر نوع . داند ايرانی را نفی نمی کنندو آن را حق مسلم مردم ايران می

گذاران  گر سياسی و از بنيان باباتهرانی، تحليل وگو با مهدی خان گفت
 کنفدارسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی 

 «آميز نيست ي خشونت اشغال سفارت، مبارزه»
  شکوفه منتظری

 
 
 
 
 

 
ای از معترضان جوان ايرانی با همراهی  ، عده٢٠١٠آوريل  ۶شنبه،  روز سه

ی بيرونی سفارت ايران در شهر الهه  گروهی از جوانان هلندی وارد محوطه
هلند شدند و ضمن پايين کشيدن پرچم جمهوری اسالمی، پرچمی سياه رنگ با 

  .عکس ندا آقاسلطان را جايگزين آن کردند
ما ايرانيان و «: ی خودشان بسيار ساده است ها به گفته های آن خواسته

ايم، برای پشتيبانی از يک اصل ساده و آن اين  غيرايرانيان در کنار هم ايستاده
ها،  است که ما و شما، يعنی مردم ايران، و نه دولت و روحانيت و نه آمريکايی

 «.تان را خود تعيين کنيد و راه خوشبختی را بيابيد حق داريد سرنوشت
 

هايی از اين نوع حرکت در شهرهای مختلف اروپا  های اخير نمونه هرچند در ماه
  .ازجمله فرانکفورت، برلين، استکهلم و پاريس هم ديده شده است

ی سلطنت پهلوی هم به چشم  های آن در دوره با نگاهی به تاريخ نمونه
گذاران کنفدارسيون  گر سياسی و از بنيان مهدی خانباباتهرانی تحليل. خورد می

 ۵٧های پيش از انقالب  جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی است که در سال
به شکلی تريبون جنبش دانشجويی ايران، مخصوصا در خارج از کشور، 

  .شده است محسوب می
به سراغ مهدی خانباباتهرانی رفتيم تا از تجربياتش برای ما بگويد و نگاهش 

 :های اعتراضی از اين دست نسبت به حرکت
ميالدی  ١٩۶٠ی سال  من خودم شخصا نخستين بار نيم قرن پيش، يعنی در آستانه

ی دو تن از فعالين آن زمان جنبش دانشجويی  در اعتراض به عدم تمديد گذرنامه
زاده که سفارت در آن زمان  در آمريکا، آقايان شاهين فاطمی و صادق قطب

کرد، ما به عنوان اعتراض به اين عمل دولت  ها را تمديد نمی آن ی  گذرنامه
شاهنشاهی رفتيم به کنسولگری ايران در شهر مونيخ و اعتراض خودمان را بيان 

کرديم و از کنسول آن موقع آقای سپهبدی خواستيم اين اعتراض ما را به تهران 
  .ها تمديد شود ی اين انتقال دهد و بخواهد که هرچه زودتر گذرنامه

وقتی آقای سپهبدی پرهيز کرد از قبول خواست ما، در نتيجه ما گفتيم ما در اينجا 
چون کنسولگری ايران بخشی از خاک کشور ما است و ما هم به عنوان . مانيم می

و در آنجا به عنوان اعتراض يک . شهروندان آن حقی بر اين خاک داريم
اعتصاب نشسته کرديم و گفتيم، تا زمانی که جواب از وزارت فرهنگ نيايد 

ايشان پليس صدا . ی اين دو تن ما اينجا خواهيم ماند ی عدم تمديد گذرنامه درباره
اين . نفر بوديم از آنجا بيرون و به زندان برد ٩٠کرد و پليس ما را که در حقيقت 

 .ی من بود نخستين تجربه
 

ای که مهدی خانباباتهرانی شخصا در آن حضور داشته است، به  آخرين نمونه
تنها چند ماه پيش از قيام بهمن در . ١٣۵٧شهريور . گردد سال پيش برمی ٣١

 .همان سال
در حقيقت بعدها در اثر رشد جنبش و غلظت خشونت و سرکوب در ايران در 

های ايران در کشورهای مختلف اروپايی  چندين بار سفارتخانه ٧٠و  ۶٠های  سال
. اشغال شد به عنوان اعتراض به کشتارها، شکنجه و نقض حقوق بشر در ايران

ما در آخرين عملی هم که شرکت داشتم، زمانی بود که بحران رژيم شاه شروع 
  .شده بود

 
بعد از سرکوب . ها هم از زندان آزاد شده بودند زمانی بود که آقايان طالقانی و اين

در حقيقت جنبش خونين ميدان ژاله ما به عنوان اعتراض به نقض حقوق بشر 
آنجا اعتراض خودمان را به حکومت نظامی و . رفتيم سفارت ايران در شهر بن

در آنجا ما سفارت را اشغال کرديم و خواستيم که اين . دولت شاه اعالم کرديم
يعنی سفير با تلفن اعتراضات ما را به آنجا . اعتراض به تهران انتقال داده شود

کرد، ما مجددا سفارت  از آنجايی که سفير از اين خواست ما امتناع می. انتقال دهد
 .را اشغال کرديم و آنجا مانديم، تا زمانی که پليس آمد و ما را برد
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  عدم واريز درآمدها به خزانه 
عضو ارشد کميسيون بودجه مجلس، در ادامه شرح تخلفات دولت در اجرای 

حدود هشت و نيم ميليارد تومان بنزين به آشورهای : ، متذآر شد٨٧قانون بودجه 
ميليارد تومان بوده است  ۵۵۶التفاوت نرخ گاز،  همسايه صادر شد و همچنين مابه

 .آه هيچکدام توسط دولت به خزانه کشور واريز نگرديد
  

 تخلف در بخش های ديگر 
نمايندۀ اصولگرای مجلس، همچنين تخلفات عديده و عملکرد غير قانونی دولت 

سازی، عدم تامين يك درصد از درآمدهای مالياتی در امور  در حوزۀ خصوصی
عملكرد برخالف (درصدی تخلف مالی و واخواهی  ۶٠پژوهشی کشور، افزايش 

در وزارتخانه های اقتصاد و دارايی، وزارت صنايع، علوم و آموزش و  ) بودجه
بر شمرده و تخلفات صورت گرفته در وزارت آشور، جهاد  پرورش را 

 .آشاورزی، علوم و بهداشت و درمان را نيز به تفصيل شرح داد
  

 دستگاههای دولتی حساب پس نمی دهند
عضو اصولگرای کميسيون برنامه و بودجۀ مجلس، همچنين خاطرنشان کرد 

اند و يا در موعد مقرر، حساب خود را  دستگاِه دولتی يا حساب پس نداده ٢۵٢"
 .اند  ارائه نكرده

وی سپس از تخلِف فاحِش دولت در مورد سبد کاالی ماه رمضان خبر داد و  
های اجرايی آسر شده و برای  ميليارد تومان از سرجمع دستگاه١١٠"متذکر شد 

سبد آاالی ماه رمضان در همان سال هزينه شده بود که اين موضوع تخلف بوده 
  .است

ها و موسسات  های دولتی، بانك ثروتی تخلفات بودجه ای در خصوص شرآت 
 .درصدی ذکر کرد ١۵٠انتفاعی را نيز با رشد 

  
 ...پول های گم شده

، در حاليکه هنوز دو هفته از گزارش ٨٧الزم به ذکر است زمستان 
يک (ديوانمحاسبات کشور پيرامون مفقود شدن بيش از هزار ميليارد تومان 

از مازاد درآمدهای نفتی کشور و سرنوشت ابهام آميز ميلياردها ) بيليون دالر
نمی گذشت، موسی  ٨۵تومان ديگر ازدرآمدهای نفتی و گازی کشور در سال 

و " گم شدن درآمد ناشی از فروش ميلياردها متر مکعب گاز"الرضا ثروتی، 
ميليارد ريال بودجه ی سفرهاياستانی احمدی  ٣٩مشخص نبودن سرنوشت "

را افشا و گزارش های عبدالرضا رحمانی فضلی، رئيس ديوان محاسبات " نژاد
بودجه های سال های قبل، تخلفات ) نوع واگذاری(به مجلس پيرامون تفريغ 

رئيس ديوان محاسبات کشور، زمان . عديدۀ دولت را مورد اشاره قرار داده بود
دو هزار "ارائه گزارش بودجه های سال های دوم و سوم دولت احمدی نژاد، از 

خبر " مورد تخلف دولت از بندها و تبصره ها و قوانين مالی و بودجه ای کشور
در گفتگو با ايلنا، از ) ٨٧بهمن (گفتنی است ثروتی همان زمان  .  داده بود

در جريان برداشت دولت محمود " ميليارد تومان ۵٢سرنوشت نامشخص "
 احمدی نژاد از حساب ذخيره ارزی کشور خبر داده بود و

را نيز زمانی اعالم کرد که قصد داشت به " ميليارد تومان ۵٢گم شدن"ماجرای 
مجوز مجلس شورای اسالمی به دولت نهم جهت استفادهاز مبلغ يک ميليارد و 

 . ميليون دالر از حساب ذخيره ارزی اشاره نمايد ١٣
   

 ناقابل است
هادرباره عدم  همان زمان مسئوالن دولت نهم، اخبار منتشره توسط برخی رسانه

، "جنگروانی مخالفان"واريز مبالغ فوق از درآمدهای نفتی به خزانه کشور را، 
اعالم کرده " تخريب دولت عدالتخواه و پاکدست وخدمتگذار"، "سياه نمائی"

نژاد طی گفتگويی تلويزيونی در بهمن همان سال، دولتنهم را  بودند و احمدی
در ديوان : "ناميد و در مورد سرنوشت يک ميليارد دالر گفته بود" دولتی پاك"

وی  ».محاسبات يك آم دقتی اتفاق افتاد و اين يك اختالف حسابداری است
هايی آه در اين  جزوه مفصلی از حرف و حديث«: بالفاصله خاطرنشان کرد

يك . مورد مطرح شد دارم آهمثال در آن نوشته از قانون شكنی دست برداريد
 ." ميليارد دالر در دولتاحمدی نژاد گم شد، يك ميليارد دالر ناقابل

اين دولت : "وی در همان نطق تلويزيونی، خطاب به منتقدين دولت متذکر شد
است آه بايد بگويد يك ميليارد من را ندادند چونمعادل اين مبلغ را دولت در 

بعضی از "وی بدون ذکر محل اين خرج ها گفته بود ." ها خرج آرده است فعاليت
 "».دانند خزانه و بانك مرآزی چيست اين هميننخبگان نمی

هنوز از سرنوشت پول های مفقود شده، مبالغ واريز نشده به حساب ذخيره  
ارزی و همچنين درآمدهای غير شفاف و محل هزينه های غيرشفاف تر دولت، 

 .خبری منتشر نشده است

ی  خشونت، با هر نوع قهر و اعمال قهر در رابطه با جنبش کنونی آزاديخواهانه
  .مردم ايران مخالفم، چه در ايران چه در خارج از کشور

حتی . دانم اما اعتراض مدنی مردم خودم را جزيی از هستی اصل مقاومت می
اش با  خواهانه های صلح های مدنی يا جنبش همين کشورهای اروپايی جنبش

آمد اعتراض  از آقای ژان پل سارتر بگيريد که می. نافرمانی مدنی آغاز شد
آهن آلمان نشست برای ممانعت  های راه کرد تا آقای هاينريش بل که روی ريل می

  .های اتمی بودند کردن از عبور قطارهايی که حامل زباله
کنم مردم اروپا با تاريخ  من فکر نمی. ها هم جزيی از خيزش مدنی مردم است اين

فاشيستی که پشت سر داشتند، با تاريخ خونينی که اروپا به خودش در دو جنگ 
  های ديپلماتيک آميز يک جوان را در نمايندگی ديده است، حرکت اعتراض

 .کشورش به عنوان قهر و مبارزات خشونت آميز تلقی کند
ای جوان، مستقل از هر گونه تشکل يا  اما آن چه مسلم است، اين است که عده
ها را به سمت  کنند که آن ضرورت آن حزب سياسی، ضرورتی را احساس می

آيد،  ها برمی های وبالگ آن آن گونه که از نوشته. کشاند سفارت ايران می
ها تنها رسيدن به آزادی برای مردم کشوری است که دارند برای  ی آن دغدغه

 نظر شما در اين مورد چيست؟ . کنند حقوق خودشان مبارزه می
بندی  آميز دسته ی مبارزات خشونت هايی از اين دست را در رده آيا شما حرکت

. دانيد برای رسيدن به فرداهای بهتر کنيد، يا اين که آن را تنها تالشی می می
 .ی نافرمانی مدنی تعريف کند تواند خودش را در حيطه ای که می تالش و مبارزه

 راديو زمانه: منبع
 

درصدي دولت در بودجة  72تحقيقات مجدد و افشاي تخلفات 
 87سال 

 
 : جرس

عضو کميسيون بودجۀ مجلس شورای اسالمی، از بازخوانی و تحقيقاِت مجدِد 
توسط مجلس و ديوان محاسباِت کشور خبر داد و تخلفات  ٨٧گزارش بودجۀ سال 

 ٣٣را افشا کرد و ميزان رشد اين تخلفات را  ٨٧درصدی دولت در بودجۀ  ٧٢
      .درصد بيشتر از ساِل پيش تر دانست

الرضا ثروتی، نمايندۀ اصولگرای مجلس و عضو  موسیبه گزارش ايلنا، 
کميسيون بودجه، ضمن بيان اين نکته که اخيرا در آن آميسيون گزارش تفريغ 

مورد بازخوانی قرار گرفته است، در توضيح گزارِش تفريغ اين  ٨٧بودجۀ سال 
بودجه و گزارش نه صفحه ای ديوان محاسبات کل کشور خاطرنشان کرد آل 

هزار ميليارد تومان بوده است آه بعد از بررسی های  ٢٩٠ مبلغ بودجه آن سال
 .مجدد و کارشناسی در مراجع مختلف، موارد تخلفات در آن شفاف تر شده است

  
  

 هزار ميليارد تومان از درآمدها بيشتر بوده است ١۴ها تا  هزينه
هزار ميليارد تومان،  ١۴ ثروتی با بيان اين نکته که در سال مذکور بيش از 

های  دارايی از محل واگذاری"ها از درآمدها بيشتر بوده، محل تامين آن را  هزينه
در قانون "اعالم کرد و خاطرنشان ساخت " مالی و حساب ذخيره ارزی کشور

بند آن تخلف صورت گرفته  ۴٢بند و جزء وجود داشت که در  ۵٨، ٨٧بودجه 
درصد تخلف توسط دولت صورت گرفته و اين تخلفات نسبت به  ٧٢يعنی معادل 
  .درصد افزايش داشته است ٣٣، )٨۶(سال پيش تر 

  
 تخلفات فاحش در بخش نفت و بنزين

اين نمايندۀ اصولگرای مجلس، بخش عمده ای از تخلفات صورت گرفته در مورد 
بودجۀ مورد بحث را، در بخش نفت و بنزين اعالم کرد و ضمن بيان بدهكاری 

دو هزار ميلياردی شرآت ملی نفت به دولت و عدم تصفيه آن، از تخلِف دولت در 
دولت مجاز بوده آه سه هزار ميليارد "خبر داد و گفت " افزايش واردات بنزين"

تومان واردات نفت و بنزين داشته باشد؛ اما اين مبلغ به شش هزار و نيم ميليارد 
ميليارد تومان ترآيب  ١٩همچنين تخلف ديگر دولت، . تومان افزايش يافته است

يعنی دولت مجاز بوده برای تهيه . هزينه بنزين سوپر با بنزين معمولی بوده است
ها محاسبه آند، اما بنزينی را که  ميليارد تومان از يارانه ١٧۵بنزين معمولی 

 " .وارد آرده، بطور دقيق و قانونی محاسبه و اعالم نكرده است
ميليون ليتر نفت  ٣۵۵ميليارد تومان شامل  ٢٨دولت "ثروتی خاطرنشان کرد  

نيز، به آشورهای همسايه صادر آرده که پول آن به خزانه کشور واريز نشده 
 " .است
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های  و در قم مراجع مذهبی مردم نيز از چهره(خورند  ها را نمی اين دروغ
خواهند  ها می چنان در زندان اما متأسفانه هم). گردانند پرداز روی برمی دروغ

شوند و يا زير  گويی وادارند واال يا تبعيد می زندانيان زن و مرد را به دروغ
خدايا اين دردها را بايد به چه کسی گفت و پيش چه . روند فشارهای مضاعف می

 کسی برد؟
اميدوارم اگر گوش شنوا و ترس از خدا و آخرت در بين هر يک از مسئوالن 

سياسی و قضايی هنوز وجود داشته باشد، ناله بنده را بشنوند و تغييری در 
ام يا ديگرانی که در همين وضعيت هستند و بنده  وضعيت زندانيانی که اسم برده

شان را از اين اضطراب  های زجرکشيده شناسم، به وجود بياورند و خانواده نمی
 .جانکاه نجات دهند

وار بود،  داد حکومت عدل علی ای که انقالب به ملت ما می خدايا تو شاهدی وعده
گرفت  ترين افراد به علی را هم در برمی گيری عدالتش نزديک حکومتی که سخت
 .ترين افراد نسبت به او را اش دورترين و دشمن و رحم و مروت

گيری و گذشت از  دهد آسان در حالی که آنچه حاکميت ما به نام دين علی انجام می
ها  هر فساد و تباهی سياسی و اقتصادی و قتل و غارتی است که بعضی از خودی
در بانک و شرکت و بازار و يا کوی دانشگاه و زندان اوين و کهريزک انجام 

ها عليه زنان و  گيری و فشار، آن هم با به کارگيری انواع فشار دهند و سخت می
های   گناهی است که اهداف و آمال و وعده بسته و بی بسته و چشم مردان دست

ها و  ای خدای بزرگ، ای تغيير دهنده قلب. کنند همان انقالب را مطالبه می
  .فکرها، يا حال و روز ما را دگرگون کن يا مرگ مرا برسان

ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک وليا واجعل لنا من 
 (75نساء، (لدنک نصيرا 
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 تنها تظاهرات خياباني كافي نيست 
 مصاحبه ايان موريسن با سعيد رهنما در باره تجربه شوراها 

 محمد صفوی : مترجم
 
شک، برخی در ميان چپ در غرب دچار همان اشتباهاتی هستند که چپ در  بی• 

تمرکز برضد امپرياليزم بودن رژيم، باعث شد که به . ايران در دوران انقالب بود
مند  اگر چپ به طور واقعی عالقه. ها بهايی مناسب داده نشود دموکراسی و آزادی

به سرنوشت کارگران است، بايد از آنان پرسيد چگونه ممکن است که کارگران 
توانند شرايط زندگی و کار را بهبود ببخشند؟ چگونه  های خود می بدون اتحاديه

های  های کارگری بتوانند بدون وجود دموکراسی و آزادی امکان دارد که اتحاديه
 ...گسترده اجتماعی و سياسی وجود داشته باشند 

هايی در  از بحران انتخابات رياست جمهوری به اين سو صحبت: ايان موريسن
ميان نيروهای اپوزيسون وجود داشته مبنی بر اين که کارگران متشکل چه نقشی 

اغلب به سال . توانند ايفاء کنند در مبارزات دموکراسی خواهی مردم ايران می
شما به عنوان بخشی از جنبش . کنند و اعتصاب کارگران نفت اشاره می ١٩٧٨

شوراهای کارگری در زمان سقوط شاه و به عنوان کسی که انتقادات راديکالی 
امروزه به آن جنبش داريد، به نظر شما جنبش فعلی دموکراسی خواهی چه 

 ی تاريخی بياموزد؟  تواند از آن تجربه هايی می درس
 

توانم بگويم، چنان که قبال در  برای بخش نخست پرسش شما می: سعيد رهنما
های متعدد خيابانی  ام ما در اين مرحله شاهد تظاهرات و درگيری هايم گفته بحث
توانند به  اما هيچ کدام از اين تظاهرات نمی. اند ايم که بسيار پر اهميت بوده بوده

اين رژيم . طور واقعی تهديدی جدی برای رژيم جمهوری اسالمی محسوب شوند
هنگامی دچار مشکل جدی خواهد شد که کارگران و ساير اقشار مزدبگير که در 
صنايع بزرگ و موسسات دولتی و اجتاعی به کار مشغولند ـ مانند آن چه که در 

به اعتقاد من . اواخر دوران شاه اتفاق افتاد ـ اقدام به اعتصابات سراسری بکنند
تظاهرات خيابانی به تنهايی منجر به . ترين ابزار مقابله هستند اعتصابات مهم

 . تغيير رژيم کنونی ايران نخواهد شد
 )١٩٧٩/١٣۵٧(شود در مقطع انقالب  تا آن جا که به جنبش شوراها مربوط می

يابی کارگری، به نام شوراهای کارگری و  ای از سازماندهی و تشکل ی تازه شيوه
کارمندی از جانب فعالين کارگری طراحی شد که قبل از آن در مقاطع کوتاهی 

بحران بزرگ . که امکان جنبش کارگری در ايران وجود داشت مطرح نبود
آغاز شد، همراه با کاهش تدريجی قدرت شاه،  ١٩٧٠ی  اقتصادی که از دهه

 های  های کارگری در کارخانه گيری فعاليت فضايی بوجود آورد که باعث اوج

 رنج نامه مهم مهندس سحابی
دانم بر حاكمان ما چه رفته است كه براي حفظ قدرت  من نمي

دو روزه دنيايي اين طور قيد هرگونه اخالق و مذهب را 
 اند  زده

 : جرس
مهندس عزت اهللا سحابی با انتشار نامه سرگشاده ای از ستمی که امروز بر ايران 

وی به عنوان کسی که فضای . و شهروندان ايرانی می رود،ابراز نگرانی کرد
زندان را قبل و بعد از انقالب تحمل کرده،برخوردهای غيراخالقی با زندانيان را 

دانم بر حاکمان ما چه رفته است که برای حفظ  بی سابقه دانسته، می گويد من نمی
اند و از هر  قدرت دو روزه دنيايی اين طور قيد هرگونه اخالق و مذهب را زده

سحابی در قسمت ديگری . کنند روش وابزاری برای ادامه قدرت خود استفاده می
سنت غالب زمانه شده، اظهار تاسف کرده   ازين رنج نامه ازينکه دروغ

  :متن کامل اين نامه به شرح زير است.است
 به نام خدا

 درد اين دختران و پسرانم را به کجا ببرم؟
تحمل حوادث و دردهايی که در اين نه ماهه بر اين سرزمين و فرزندانش رفته 

از توان . است برای من در اين سنين آخر عمر بسی سخت و ناگوار بوده است
ملی اين کشور که به سان قالبی يخ در دست دولتی بی کفايت به سرعت در حال 

طلب اين  گو و حق ذوب شدن است تا آنچه در خيابانها و زندانها بر فرزندان حق
هايم غم جانکاه ديگری بر  اما در روزهای اخير شنيده. آب و خاک گذشته است

دانم شکايت اين درد را به کجا ببرم و چه  اين تن رنجور ريخته است که نمی
  .کاری از دستم ساخته است
ام همچون خانم  شنوم که برخی دختران زندانی در اين روزها مرتب می

را باز زير فشارهای ... بدرالسادات مفيدی، هنگامه شهيدی، شيوا نظرآهاری و
اند تا  بازجويی مضاعف و مکرر و برخوردهای مملو از توهين و افترا گرفته

شان را بشکنند و پشت سرشان جهنمی بسازند که ديگر هيچ وقت هوس  روحيه
اين برخوردها تا آن حد بوده است که برخی از اين . بازگشت به آن را نکنند

 .اند بانوان از خدا طلب مرگ کرده
کردند مکرر  ها ديدن می های رسمی که از زندان در گذشته هم حتی برخی هيئت

های تند و رکيک بيشتر از  ها و فحاشی داشتند برخی زندانيان از توهين اظهار می
  .کردند ضرب و شتم شديد در خيابان يا زندان، شکوه و شکايت می

چون احمد  شنوم که فرزندان ديگرم هم های اخير مکرر می هم چنين باز در هفته
که مسلم است زندانيان عقيدتی، ... زيدآبادی، منصور اصانلو، مسعود باستانی و 
های اخالقی و قانونی مبتنی بر  سياسی و صنفی هستند، برخالف همه عرف

های ديگری مملو از مجرمانی با جرايم سنگين جنايی  بندی زندانيان به زندان طبقه
اند، دچار  تبعيد شده) که البته خود قربانيان همين جامعه و همين حاکميت هستند(

ای هستند و بعضا جان و سالمت جسمی و  چه فشارها وشدايد هدايت شده
 .شان در خطر افتاده است روحی

برای بنده که فضای بازجويی و زندان در حاکميت قبل و بعد از انقالب را تجربه 
ام؛ بسيار غمبار است  ام، انقالبی که به سهم خود نقش ناچيزی در آن داشته کرده

که اذعان کنم برخوردهای غيراخالقی با زندانيان و تهديد جان و سالمت آنان با 
کشی و زير اعدام و يا اعمال  شان ميان برخی متهمان به قتل و آدم تبعيدکردن

آور  فشار و فحاشی به زنان و آوردن فشار بر برخی از آنان برای اعترافات شرم
  .سابقه بوده است سابقه يا بی و نظاير آن در رژيم قبل نيز کم

دانم بر حاکمان ما چه رفته است که برای حفظ قدرت دو روزه دنيايی اين  من نمی
اند و از هر روش وابزاری برای ادامه  طور قيد هرگونه اخالق و مذهب را زده

ما يادمان نرفته است که قبل از انقالب چه طور . کنند قدرت خود استفاده می
  .کند کرديم که هدف، وسيله را توجيه نمی ديگران را نقد می

من به عنوان يک فرد مذهبی که اخالق را ستون فقرات و هدف اصلی مذهب 
انی بعثت التمم (دانم و پيامبرمان هم برای تعالی اخالق مبعوث شده است  می

کنم که به نام خدا و دين،  ای زندگی می آيد در زمانه ام می شرم) مکارم االخالق
خواهی  گويی و حق دختران و پسران و زنان و مردان اين جامعه را به جرم حق

ترين کلمات را برای  گيرند، وقيحانه زير شديدترين فشارهای جسمی و روحی می
 .خواهند برند و اعترافات دروغ از آنها می بانوان به کار می

ترين گناه است، امروزه  که در فرهنگ ملی و مذهبی ما بزرگ »دروغ«وااسفا 
مردان با الف و گزاف به راحتی به مردم  به سنت غالب زمانه تبديل شده، دولت

شان را صبح و شب با تکرار  المللی گويند و خياالت واهی داخلی و بين دروغ می
 مردمی که ديگر گول . خواهند به خورد مردم فهيم اين مملکت بدهند و تکرار می
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 . های جمعی شديم سازی مشمول پاکسازی و اخراج
حتی در موارد زيادی . ها، شوراها دارای قدرت بااليی بودند قبل از آغاز سرکوب

در غالب موارد شوراها مديريت . کرديم ما از انجام مذاکره با دولت اجتناب می
از جمله مديرعامل جديد سازمان . کردند ها و صنايع را انتخاب می کارخانه

با اين حال سرکوب و . گسترش صنايع يک عضو شورای مديريت صنعتی بود
يکی از . ترين عامل تضعيف شوراها بود فقدان دموکراسی در سطح جامعه مهم

اعضای بنيانگذار شورای سازمان گسترش صنايع از دوستان نزديک من زنده 
ام  همان طور که قبال گفته. بود که توسط رژيم اعدام شد »پور محمود ذکی«ياد 

های درونی و  جدا از سرکوب رژيم يکی از داليل به تحليل رفتن شوراها، ضعف
 . اشکاالت ساختاری اين شوراها بود

 
هايی را که شما توضيح داديد، نداشتن قدرت کافی در سطوح  يکی از ضعف

ها دارای قدرت بودند ولی  شوراها در سطح کارخانه. شهرها، مناطق کشور بود
اين . در روسيه زمان انقالب نداشت »ها سوويت«شباهتی به نوع سازماندهی 

اين را چگونه . شوراها دارای يک قدرت مرتبط و هماهنگ سراسری نبودند
 . دهيد توضيح می

 
شوراها . يکی از مشکالتی که شوراها با آن روبرو بود مشکل ساختاری بود

هر . بودند) Enterprise Union(ای  های تک واحدی يا تک کارخانه تشکل
ای شوراهای خود را داشت که کارگران و کارمندان عضو آن بودند، بی  کارخانه

(هيچ نوع اتحاديه صنعتی . آن که هيچ کدام از آنان حق عضويتی پرداخت کنند
Industrial Union (ها را به هم  وجود نداشت که بتواند تک شوراهای کارخانه

اتحاديه شوراهايی که ما بوجود آورديم نيز با اين که بيش از صد . مرتبط سازد
کارخانه را زير پوشش خود داشت و برخوردار از يک مرکزيت واحد رهبری 

شوراهای مختلف را زير پوشش در . کننده بود، تنها يک سازمان چتر مانند بود
از همه مهمتر چپ . آورده بود، و خود نيز از ديگر نهادهای کارگری منزوی بود

در ارتباط با . نيز در مورد شوراها دچار توهم و اغتشاش فکری و تئوريک بود
های روسيه  ای که با انقالب روسيه کرديد، شوراها در ايران مانند سوويت مقايسه

شوراهای ايران . سر برآورده بودند، نبود ١٩١٧و  ١٩٠۵که از انقالبات 
های قدرت سياسی نبودند که کارگران، سربازان و ملوانان را در تمام  ارگان

شوراهای کارگری ايران را با شوراهای کارگری . سطوح سازماندهی کنند
توان مقايسه  که نهادهای خودگردانی بودند، نيز نمی ١٩٢٠ی  در دهه »تورين«

توان گفت  اگر بخواهيد شوراها را با تجربه انقالب روسيه مقايسه کنيد می. کرد
 . در روسيه بودند »های کارخانه کميته«که شوراهای کارگری ايران شبيه 

دانست اما اين  می »کنترل کارگری«جنبش چپ ايران، شوراها را بخشی از 
البته در . شوراها در موقعيتی نبودند که بتوانند کنترل کارگری را بکار گيرند

شرايط بحرانی، شوراها توانستند کنترل کارگری را اعمال کنند اما آن به طور 
حتی اگر شوراها اين ظرفيت را داشتند که مديريت را اعمال . موقت و گذرا بود

ها در  کنند که مواردی به خاطر حضور برخی مديران ميانه، مهندسين و تکنسين
توانستند اين کار را انجام دهند، ساختار صنايع ايران اين اجازه را  شوراها می

های دولتی بودند، و از  ای نيازمند يارانه داد، صنايع ايران به طور گسترده نمی
 . های چندمليتی عمل کنند سوی ديگر ناچار بودند در قالب قراردادهای شرکت

 
 علت شکست اين شوراها چه بود؟ 

 
ابتدا رو در رويی و تقابل . ماه به تدريج تضعيف شدند ٨يا  ٧اين شوراها در طی 

گرايان  در آن موقع اسالم. بين شوراها و دولت موقت مهندس بازرگان آغاز شد
ترين  هنوز توانايی تشکيل دولت را نداشتند و مجبور بودند که در ابتدا از نزديک

شوراها مشکالت زيادی . مذهبی استفاده کنند –متحدان خود يعنی نيروهای ملی 
ها بيشتر از  را برای دولت ليبرال بوجود آوردند و اين در شرايطی بود که ليبرال

 . دادند گرايان نسبت به شوراها از خود مدارا نشان می اسالم
اکثر اعضای . بزرگترين مشکل، اختالفات ايدئولوژيک در دورن اين شوراها بود

. های سياسی بودند ها و سازمان رهبری کننده شوراها از اعضا و هواداران گروه
قدرتمندترين سازمان چپ آن زمان و موثرترين آن در جنبش شوراها، سازمان 

ها از  هم چنين احزاب ديگر مانند حزب توده بود و ديگر سازمان. فدائيان بود
. های متعدد مائويستی در شوراها وجود داشتند جمله راه کارگر و سازمان

ئولوژی  کردند که هر کدام نظرات و ايده ها سعی می اعضای اين سازمان
و اين در شرايطی . ها و احزاب سياسی خود را در شوراها اعمال کنند سازمان

ها و احزاب در مورد شوراها دچار  ی اين سازمان بود که عليرغم اين مسائل همه
اغتشاش فکری بودند و در اساس درک درستی از يک تشکيالت دموکراتيک 

 ها و احزاب،  ی اصلی تمام اين سازمان خواسته. کارگری و کارمندی نداشتند

ای از مطالبات اصالحی، شامل  ابتدا کارگران مجموعه. بزرگ و صنايع شد
امنيت شغلی، طرح طبقه بندی مشاغل و افزايش سطح دستمزدها را مطرح  

های اعتصاب در بسياری از  در پی طرح اين مطالبات اوليه، کميته. کردند
تر شدن بحران سياسی بسياری از  با عميق. های کشور شکل گرفت کارخانه

ها را رها کردند و از کشور خارج  صاحبان صنايع بخش خصوصی کارخانه
ی کار  های بزرگ دولتی نيز قادر به ادامه از سوی ديگر مديران کارخانه. شدند
ی کار و  بخش بزرگی از صنايع بدون مديريت و رهبری عمال از ادامه. نبودند

ها را مصادره کردند  های اعتصاب، کارخانه در اين مقطع کميته. توليد باز ماندند
های اعتصاب  و به سرعت تحت تأثير حضور فعالين سياسی چپ که در کميته

پس از انقالب . را برای اين نهادها انتخاب کردند »شورا«فعال بودند عنوان 
 . ها و صنايع بزرگ شوراهای خود را بوجود آوردند ، بسياری از کارخانه١٩٧٩

 
شوراها و توهم کنترل (شوراها در عمل چگونه کار می کردند؟ در نوشته خود 

(به تجربه ايجاد شوراها در سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران ) کارگری
IDRO (های کارگر صنعتی بود و هيچ يک از  اشاره کرديد که فاقد اتحاديه

 . پرداختند اعضاء حق عضويت نمی
 

 . سازمان گسترش ونوسازی صنايع ايران بزرگترين مجتمع صنعتی ايران بود
کارخانه با بيش از چهل هزار کارگر و کارمند زير  ١١٠در دوران انقالب، 

های  برخی از اين صنايع شامل کارخانه. پوشش اين مجتمع صنعتی قرار داشتند
باقی مانده بودند که شامل  ١٩٣٠ی  قديمی بودند که از زمان رضاشاه از دهه

. سازی و آجرسازی و غيره بودند بافی، سيمان های توليد شکر، پارچه کارخانه
ی  های بزرگ و يا متوسط مدرن هم وجود داشتند که زير مجموعه کارخانه

سازمان . سازی های تراکتورسازی و ماشين سازمان گسترش بودند، مانند کارخانه
گسترش به همراه صنعت نفت و پتروشيمی و صنايع فوالد و مس دارای 
. کردند شوراهای قدرتمند خود بودند که اعتصابات گسترده را سازماندهی می
من مانند . خصوصا اعتصاب کارگران نفت که توانست رژيم شاه را ساقط کند

های جنبش شورايی بوديم اين توهم را داشتيم که  ديگران که درگير فعاليت
توانند نهادی باشند که کنترل توليد و مديريت صنايع را در دست خود  شوراها می
و عملکرد شوراهای کارگری در ايران،   اما با بازنگری به تجربه. داشته باشند

همان گونه که در جای ديگر نوشتم، اين شوراها به داليل گوناگون محکوم به 
موضوعی که شما هم به آن اشاره کرديد اين است که هنگامی که . شکست بودند

گرچه . ها موفق شدند که رژيم شاه را سرنگون کنند شوراها بوجود آمدند، آن
گيری خمينی و  شوراها اين نقش عظيم را در انقالب بازی کردند اما با قدرت

گرايان، رهبران جديد از همان ابتدا با شدت و تمام قوا در مقابل شوراها  اسالم
اما چرا خمينی و . قرار گرفتند و سرانجام به سرکوب جنبش شوراها پرداختند

گرايان از شوراها ناراضی بودند؟ دليل اين بود که اکثريت شوراهای  اسالم
کارگری مهم توسط نيروها و فعالين چپ شامل نيروهای متفاوت سوسياليست، 

سازمان مجاهدين خلق ايران، که در آن موقع دارای محبوبيت در ميان مردم 
شوراهای کارگری گرچه پس از اعتصابات . شدند بودند، کنترل و اداره می

سراسری کارگری در مقطع انقالب، فرمان خمينی مبنی بر برگشت به کار را 
پذيرفته بودند، ليکن از همان روزهای نخست، رژيم جديد تقابل و ضديت خود را 

 . با شوراها آغاز کرد
اما رژيم در . کرد که شوراها را تحت کنترل خود در آورد ابتدا رژيم سعی می
در مراکز  »شوراهای اسالمی«سپس رژيم اقدام به تأسيس . اين کار موفق نشد

های اسالمی  شوراهای اسالمی به همراه انجمن. صنعتی و نهادهای گوناگون کرد
ها و موسسات عمده بوجود  گرايان در اکثر کارخانه که به کمک و ياری اسالم

های اسالمی در  انجمن. آمده بود، به مقابله با شوراهای واقعی کارگری پرداختند
در ژاپن  »سامپو«آلمان نازی و ) آربايتس فرانت( »ی کار جبهه«ها شبيه  کارخانه

های اسالمی  انجمن. کردند در زمان حکومت فاشيستی دوران جنگ عمل می
های کار در شناسايی و دستگيری  ضمن ايجاد فضای رعب و وحشت در محيط

زمانی که گروگانگيری سفارت امريکا اتفاق . فعالين کارگری نقش اساسی داشتند
کردند اين يک حرکت ضد  افتاد، همه به هيجان آمده بودند چرا که تصور می

اما واقعيت اين است که عمل گروگانگيری و اشغال سفارت . امپرياليستی است
بارترين رويدادها بود چرا که برای رژيم خمينی فرصت طاليی  امريکا از فاجعه

با اين حال شوراها به . بوجود آورد که با تمام قوا مخالفين خود را سرکوب کند
دفاع از گروگانگيری و اشغال سفارت برخاستند و تظاهرات بزرگی را در مقابل 

پس از آن با آغاز جنگ ايران و عراق . سفارت امريکا سازماندهی کردند
ی ديگری از سرکوب نيروهای مخالف و سرکوب شوراهای کارگری و  مرحله

 . تر بود فعالين کارگری توسط رژيم آغاز شد که به مراتب گسترده
 های کار تسلط پيدا کردند و بسياری از ما  سرانجام شوراهای اسالمی بر محيط
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اين گونه . توليدی از کنترل دولت به دوستان و نزديکان وفادار به رژيم
چندين . ها در حال حاضر در دولت احمدی نژاد نيز ادامه دارد سازی خصوصی

ها که به طور  يکی از آن. ها وجود دارد سازی مورد آشکار از اين نوع خصوصی
های  الهو گسترده در مطبوعات بازتاب داشت از اين قرار بود که يکی از آيت
ای را با  ارشد با استفاده از وام بانکی يکی از سودآورترين صنايع زنجيره

و نه تنها وام خود را پس نداد پول . نازلترين قيمت برای پسرش خريداری کرد
ها در  سازی اين يک نمونه از خصوصی. خريد کارخانه را نيز به دولت نپرداخت

نژاد نيز به همين طريق يا از طريق  تعداد زيادی از دوستان احمدی. ايران است
 . های ميلياردی شدند قراردادهای معامالتی نفت و گاز، صاحب ثروت

های عوام  نژاد کمترين توجهی به منابع داخلی داشته و با پيروی از سياست احمدی
گذاری در نوسازی صنايع  فريبانه درآمدهای سرشار نفت را به جای سرمايه

های  گذاری در تکنولوژی زيست و سرمايه ی محيط قديمی و فرسوده و آالينده
 . کند ها را به طور صدقه توزيع می جديد، پول

 
های اجتماعی  خوانم بخش وسيعی از ناآرامی در مطالبی که در مورد ايران می
خصوصا دستمزد کارگران به موقع پرداخت . مربوط به موضوع اقتصادی است

ما شاهد اعتراضات زياد کارگری هستيم وليکن يک جنبش کارگری . شود نمی
آيا اين امکان وجود دارد که موضوع اقتصادی و معيشتی . سراسری وجود ندارد

 های جنبش سبز مطرح بشوند؟  گيری مردم در شعارها و موضع
 

بيکاری به . در حال حاضر يک بحران عميق اقتصادی در ايران وجود دارد
نزديک به (ای وجود دارد و تورم به طرز وحشتناکی باال است  صورت گسترده

و همان طور که شما به درستی گفتيد دستمزد کارگران در بسياری از ) درصد٣٠
 . شود کارهای به موقع پرداخت نمی

هم اکنون برخی از صنايع در . در سياست صنعتی شاهد يک هرج و مرج هستيم
بنياد . کنترل دولت هستند و برخی ديگر در اختيار بنيادهای انقالبی قرار دارند

اين بنياد صنايع و . مستضعفان يکی از مهمترين و بزرگترين بنيادها است
ی شاه و  هايی را در کنترل خود دارد که در گذشته متعلق به خانواده شرکت
ها و اموال  پس از سرنگونی شاه تمام اين دارايی. داران آن زمان بودند سرمايه

مصادره و به بنياد مستضعفان منتقل شد و هم اکنون توسط تجار قدرتمند بازار و 
اند که حدود  بنيادها به حدی بزرگ و مهم. شود دستگاه روحانيت کنترل می

اين رقم کمی کمتر از سهم . گيرد ها تعلق می درصد توليد ناخالص ملی به آن٢٠
بنيادها تحت کنترل و نظارت دولتی قرار ندارند و . بخش صنعت نفت است
ای، کارگران فاقد پوشش  در چنين سيستم آشفته. پردازند ماليات نيز به دولت نمی

ترين مشکل اين  کارگران از حق اعتصاب محروم هستند و اصلی. حمايتی هستند
 . اند های خود محروم است که کارگران از داشتن اتحاديه

با اين حال دولت . های دولتی هستند بخش وسيعی از صنايع متکی به يارانه
های بسياری از اقالم مانند  به عالوه يارانه. ها گرفته است تصميم به حذف يارانه

ها شاهد  با هدفمند کردن يارانه. آرد و غيره در حال حذف شدن هستند –گاز 
همان گونه که شما . مشکالت بيشتر و گسترش اعتراضات کارگری خواهيم بود

به درستی اعتراضات پراکنده کارگری و جنبش کارگری را از هم جدا کرديد، 
. های کارگری دارد جنبش کارگری ايران در حال حاضر نياز به اتحاديه

وجود . شود ترين حقوق کارگری محسوب می ای های کارگری از پايه اتحاديه
های گسترده سياسی و آزادی تجمع  ها، منوط به وجود دموکراسی و آزادی اتحاديه

به همين خاطر جنبش مدنی کنونی، برای جنبش کارگری . و آزادی بيان است
 . ايران بسيار پراهميت است

 »چپ«اين نکته بسيار مهمی است، که متأسفانه برای برخی در غرب که خود را 
برای نمونه . بينيم نامند قابل درک و فهم نيست و اين جا و آن جا می نيز می

از رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی دفاع ** »جميز پتراس«افرادی مانند 
کنند و عليه زنان و کارگران و کارمندان و جوانان که در اعتراض به اين  می

و جالب اين جا است . گيرند اند، مواضعی خصمانه می رژيم سرکوبگر برخاسته
را که اعتراضات  »جميز پتراس«که تارنماها و نشريات رژيم ايران مطالب 

داند، چاپ  مدنی مردم ايران را وابسته به عوامل خارجی و امپرياليسم می
 . کنند می

ی تظاهرات خيابانی به همراه سازماندهی کارگری  برای تضعيف اين رژيم ادامه
در صحبت از جنبش سبز بسيار مهم است که ما اين جنبش را به . ضروری است

در حال حاضر . تر مدنی ايران درنظر بگيريم عنوان بخشی از جنبش عظيم
او تاکنون نشان داده . گيرد جنبش سبز با آقای موسوی مورد شناسايی قرار می

است که در کنار جنبش مردم و جنبش مدنی مردم ايران قرار دارد و از حمايت 
اما اين که در آينده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ يا اين که . مردم ايران برخوردار است

 . آيا او دست به يک سازش بزرگ خواهد زد يا نه؟ بحث ديگری است

هيچ گاه روشن نشد که منظور آنان از طرح شعار . اعمال کنترل کارگری بود
آيا به اين مفهوم بود که تمامی کنترل توليد، مديريت، . کنترل کارگری چيست

توزيع تنها در دست کارگران باشد؟ چنين موضوعی خصوصا برای صنايع 
ونقل عمومی  برای نمونه اگر صنعت نفت يا سيستم حمل. ساز بود بزرگ مشکل

توانستند کنترل اين صنايع را  را درنظر بگيريد، اگر کارگران به تنهايی می
ی خود اداره کنند، نقش اجرايی دولت چگونه  بدست گيرند و آن جا را به سليقه

 . ام خواهد بود؟ و سئواالت متعدد بيشتر که در جاهای ديگر آنان را مطرح کرده
ها سرکوب و استثمار عريان در زمان شاه، کارگران در مقطع انقالب  پس از سال

از سوی ديگر کارخانجات قديمی . کردند مطالبات برحق زيادی را مطرح می
حتی ما که با صنايع ايران آشنا بوديم در دوران . فرسوده و از کار افتاده بودند

ها  بافی ها و گونی بافی انقالب هنگامی که از کارخانجات متعدد کشور نظير پارچه
بار  شرايط کارگران به حدی اسف. کرديم، برايمان باور نکردنی بود بازديد می

کارگران مطالبات . توانستيم جلوی گريه خود را بگيريم بود که به سختی می
ی مشکالت  کردند و البته انتظار داشتند يک شبه همه برحق زيادی را مطرح می

) شهر کنونی قائم(بافی شاهی  به خاطر دارم يک بار مدير کارخانه گونی. حل شود
در شمال ايران که با حمايت شورا و اتحاديه منصوب شده بود، تلفنی به من خبر 

ی  داد که امروز شورای کارخانه به اتفاق آراء تصميم گرفته است که همه
اند و تعداد آن حدود  سال گذشته از کار اخراج شده ١۵کارگرانی را که طی 

گفت در حال حاضر ما به  او می. نفر بود را دوباره به کار دعوت کنند ١٠٠٠
کارگر موجود که هم اکنون شاغل هستند را  ٩٠٠گويی به  سختی توان جواب
ی  کميته. کارگر ديگر بر آييم ١٠٠٠ی تعهدات  توانيم از عهده داريم، چگونه می

گيری مشکلی  ای مجبور به تصميم اجرايی اتحاديه گسترش پس از برگزاری جلسه
آن . بافی حمايت نکنيم شديم و ما مجبور شديم که از تصميم شورای کارخانه گونی

 . گير و شايع بود موقع چنين مشکالتی همه
امان و نبود دموکراسی و  در مجموع در کنار عوامل خارجی از جمله سرکوب بی

هم چنين عوامل داخلی از جمله ساختار درونی شوراها، شوراهای کارگری در 
. جايگاه و مقامی نبودند که بتوانند مديريت صنايع را تحت کنترل خود در آورند

های صنعتی  کرديم تالش برای اتحاديه بايست بر آن تأکيد می آن چه که ما می
. ها تبديل شوند بايست به بازوی مشارکتی اتحاديه کارگری بود و شوراها می

بايست برای دموکراسی سياسی در سطح ملی و دموکراسی صنعتی در سطح  می
شدند، سطح  ها بيشتر می کرديم و هر چقدر که قدرت اتحاديه کارخانه تأکيد می

 . شديم باالتری از مشارکت را خواستار می
های صنعتی بوديم و هم اکنون نيز کارگران ايران  ما در زمان شاه، فاقد اتحاديه

 . ها هستند فاقد اين نوع اتحاديه
 

در . سازی گسترده در ايران هستيم پس از گذشت چند دهه شاهد خصوصی
های کارگری ايران دچار اين همه مشکالت است تا چه حد اين  شرايطی که جنبش

 ها و تسلط بيشتر سرمايه خارجی به کارگران صدمه خواهد زد؟  سازی خصوصی
 

منظور من صنايع . در حال حاضر بيشتر صنايع در کنترل دولت قرار دارد
کارگر توسط بخش  ١٠های کوچک کمتر از  چرا که اکثريت کارگاه. بزرگ است

اکثر صنايع بزرگی که ) ١٣۵٧/١٩٧٩(پس از انقالب . شوند خصوصی اداره می
برخی از اين صنايع به . شدند، ملی شدند توسط بخش خصوصی اداره می

کارخانه توليدات  ٩٠٠دولت در مجموع صاحب . بنيادهای مذهبی واگذار شد
در زمان . (اين صنايع عمدتا متکی به قراردادهای چند مليتی بودند. صنعتی شد
ها انواع کاالهای  آن) شرکت چند مليتی در ايران وجود داشتند ٢۵٠شاه حدود 

اما اين صنايع عمدتا صنايع مونتاژ بودند که . کردند مصرفی با دوام توليد می
محدودی  »محتوای ملی«شد و  ها از خارج وارد می قطعات و لوازم يدکی آن

 . در حال حاضر نيز همان شيوه کما بيش ادامه دارد. داشت
در زمان جنگ ايران و عراق، با پيگيری سياست اقتصاد جنگی و در شرايط 

المللی بسياری از صنايع کمابيش با اتکای کمتری به خارج توليد  های بين تحريم
پس از پايان جنگ . کردند و اقتصاد بيشتر به سوی خودکفايی سوق پيدا کرد می

ميالدی به رياست  ١٩٨٩ايران و عراق، زمانی که هاشمی رفسنجانی در سال 
در اين دوران . جمهوری رسيد او نوعی سياست نئوليبرالی را در ايران پياده کرد

داران متشکل از برخی روحانيون ارشد و سران سپاه و  ی جديد از سرمايه طبقه
ی متوسط رو  هم چنين در اين دوران يک طبقه. ها شکل گرفت اعضاء خانواده آن
ای صنايع  پاره. و شکاف بين تهيدستان و ثروتمندان نيز بيشتر شد. به رشد گذاشت

گذاری مستقيم بر اثر شرايط اقتصادی  نيز خصوصی شدند و با اين که سرمايه
 . ايران محدود باقی ماند، صنايع ايران در تحليل نهايی رشد کردند

های ايرانی آن گونه نيست که در کشورهای ديگر شاهدش » سازی خصوصی«
 ها در ايران عبارت است از انتقال منابع ملی و صنعتی و  سازی خصوصی. هستيم
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مترقی چشمش را بر روی جناياتی که عليه کارگران و زنان و جوانان که 
انديش و سرکوبگر خود را نجات  خواهند از دست يک رژيم فاسد، تاريک می

کنند و  تمام کارگرانی که به طور مخفيانه خود را سازماندهی می. دهند، ببندد
ساير فعالين جنبش مدنی به حمايت همه جانبه مردم ترقيخواه خارج از ايران 

نژاد و جمهوری اسالمی دفاع  نيازمندند و کسانی را که در غرب از احمدی
 . شمارند کنند، حقير می می

 : توضيحات
---------------------------------  

مسئول پوشش خبرهای کارگری سايت تهران ) Ian Morrison(ايان موريسن * 
 . است) Frontline(بيورو متعلق به شبکه فرانت الين 

يکی از پژوهشگران سرشناس و روشنفکران چپ امريکا  - »جيمز پتراس«** 
 . است

 ***Gini  ،شاخص برای محاسبه توزيع ثروت بر مبنای رقمی بين صفر و صد
تر و هرچه به صد نزديک تر،  هرچه رقم به صفر نزديک باشد جامعه عادالنه

 . ناعادالنه تر است
ماه مارس بزبان انگليسی در شبکه فرانت  ٢٨وگو در تاريخ  اين گفت: يادآوری

 . الين چاپ شده است
 

  :معاون خانه ي كارگر خبر داد
 اخراج سيل آساي كارگران

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. خبر داد ٨٩معاون خانه ی کارگر از اخراج سيل آسای کارگران در آغاز سال  •
از  ٨٧به گفته ی وی اخراج کارگران در تعطيالت نوروز امسال نسبت به سال 

وی با اشاره به افرادی که مشکالت خود را به . درصدی برخوردار شد ۵٠رشد 
با احتساب آن ها، اخراج ها از رشد : صورت توافقی حل می کنند، تصريح کرد

 درصدی برخوردار بوده است  ٧٠
 

معاون خانه ی کارگر از اخراج سيل آسای کارگران در آغاز سال : اخبار روز
 .از کارخانه ها و کارگاه خبر داده است ٨٩

به گزارش ايلنا حسن صادقی گفته است اخراج کارگران در تعطيالت عيد نوروز 
درصدی برخوردار  ۴٩در استان تهران از رشد  ٨٧سال جاری نسبت به سال 

اگر اين اخراج ها را به کل کشور : صادقی در گفت وگو با ايلنا افزود. است
وی با اشاره به افرادی . درصد خواهد بود ۵٠تعميم دهيم رشد اخراج ها بيش از 

که به اداره کار مراجعه نمی کنند و مشکالت خود را به صورت توافقی حل می 
 ٧٠اگر اين مورد را هم در نظر بگيريم اخراج ها از رشد : کنند، تصريح کرد

 .درصدی برخوردار بوده است
صادقی رشد نگران کننده اخراج نيروی کار را بيانگر نگرانی بخش صنعت از 

سياست های اقتصادی دولت و اليحه هدفمند کردن يارانه ها عنوان کرد و اظهار 
 .ريسک سرمايه گذاری در بخش صنعت باال رفته است: داشت

قانون نوسازی صنايع، افزايش  ١٠صادقی تغيير در قوانين بازنشستگی مثل ماده 
هزينه سربارها از جمله حمل و نقل، نگرانی از آينده صندوق بيمه بيکاری و 

عمل نکردن دولت به تعهدات خود در قبال اين صندوق را از عوامل باالرفتن 
البته واردات بی رويه هم از داليل ديگر : ريسک بخش صنعت برشمرد و افزود

 .نگرانی در اين بخش است
اين مقام کارگری با مثبت ارزيابی کردن حمايت دولت از صنعت خودروسازی، 

کاش اين حمايت به همه صنايع تعميم داده می شد و صنايعی : خاطرنشان کرد
مثل صنعت نساجی، مواد غذايی، درودگری، پوست و چرم، کشاورزی و کفش 
هم مورد توجه دولتمردان قرار می گرفت و دولت نگاه تبعيض آميزی نسبت به 

 .صنايع نداشت
به اعتقاد صادقی برخی از دولتمردان به دليل احتمال ناراحتی چينی ها از ايران 

 . از حمايت برخی صنايع داخلی طفره می روند

ها و ابهامات زيادی در مورد اين رژيم که مرتبا شعارهای عوام فريبانه  پرسش
ای  چنين مواضعی چه تأثيری بر سازماندهی جنبش اتحاديه. دهد، وجود دارد می

 گذارد؟  ايران می
 

بخشی از چپ از همان . از آغاز توهمات زيادی در مورد اين رژيم وجود داشت
ابتدا خواهان انقالب عجوالنه سوسياليستی در ايران بود و در آن مرحله 

ای سرکوب و حذف  بالواسطه رو در روی رژيم قرار گرفت و به طور بيرحمانه
بخش ديگری از چپ دچار اين توهم بود که رژيم ضدامپرياليست است و به . شد

های  دفاع که حتی در مواردی به همکاری با رژيم پرداخت و دموکراسی و آزادی
در . اين بخش از چپ نيز بهای سنگينی پرداخت. سياسی را کم اهميت تلقی کرد

حال حاضر متأسفانه بخشی از چپ در غرب تحت تأثير همان توهمات، اشتباهات 
 . کند مشابه را تکرار می

اولين توهم اين . به طور کلی چهار توهم بزرگ در مورد رژيم ايران وجود دارد
. شود است که رژيم ايران دموکراتيک است زيرا که در آن انتخابات برگزار می

توانند برای پست نمايندگی  از تقلبات انتخاباتی که بگذريم، در ايران همه کس نمی
عضو شورای  ١٢مجلس و پست رياست جمهوری خود را کانديدا کنند، زيرا 

گيرند که چه کسانی کانديد بشوند و چه کسانی حذف  انتصابی نگهبان تصميم می
هم چنين مقام رهبری دارای چنان قدرت مطلقی است که به هيچ کس . شوند

 . دهد  حساب و جواب پس نمی
هايی  جدا از هارت و پورت. دومين توهم اين است که رژيم ضدامپرياليستی است

کند، به طور واقعی هيچ عملی رژيم انجام  که رژيم عليه اسرائيل و امريکا می
در حقيقت اين رژيم در چند فقره با . نداده است که نشان دهد ضدامپرياليست است

تمام قوا از امريکا در ارتباط با اشغال افغانستان و جريان حمله به عراق دفاع 
تر دارد و شامل يک نيروی  ضدامپرياليزم بودن معنايی عميق. کرده است

ارتجاعی که در رويای گسترش و نفوذ ارتجاع خود در ساير کشورها است 
 »الدن اسامه بن«ها ضدامپرياليست هستند پس نمونه بهتر آن  اگر اين. شود نمی
 . است

در اين مورد بسيار . دستان است سومين توهم اين است که اين رژيم حکومت تهی
يکی . کنم توان گفت، اما من در اين جا تنها به دو معيار سنجش اشاره می می

اين وضعيت . است ۴۴است، که در ايران امروز حدود *** »جينی«شاخص 
توزيع ثروت ايران را بدتر از کشورهايی چون مصر، اردن، الجزاير و بسياری 

. دهد، عليرغم اين که ايران کشوری بسيار ثروتمند است کشورها ديگر قرار می
تر آن که، اين رقم توزيع تفاوت چندانی با رقم مربوط در دوران قبل از  مهم

های پر درآمد و کم درآمد  معيار ديگر براساس محاسبه تفاوت دهک. انقالب ندارد
 ١٧دهد که مصرف سرانه روزانه دهک باال، حدود  اين محاسبه نشان می. است

اين رقم نيز تفاوت چندانی با دوران شاه . ترين دهک است برابر مصرف پائين
 . ندارد

چهارمين توهم اين است که اين رژيم متکی به اخالق اسالمی اقتصادی است و نه 
 »جميز پتراس«همان گونه که  »اخالقی«اين اقتصاد . داری يک اقتصاد سرمايه

داری  کند، چيزی نيست جز فاسدترين نوع سيستم اقتصادی سرمايه از آن ياد می
 . تواند به ذهن آيد که می

 
رانی واحد و نيشکر هفت  های نوپا مانند اتحاديه کارگران اتوبوس برخی اتحاديه

. المللی هستند های بين ها خواهان حمايت آن. تپه و همين طور معلمين وجود دارند
المللی دچار  های بين پرسش اين است که چرا اين تشکالت برای کسب حمايت

آيا مجادالتی که بين گروها و افراد چپ در خارج وجود دارد آنان . مشکل هستند
را تا آن اندازه کور کرده است که تالش واقعی کارگران ايرانی را برای 

 بينند؟  يابی نمی تشکل
 
شک، برخی در ميان چپ در غرب دچار همان اشتباهاتی هستند که چپ در  بی

تمرکز برضد امپرياليزم بودن رژيم، باعث شد که به . ايران در دوران انقالب بود
 . ها بهايی مناسب داده نشود دموکراسی و آزادی

مند به سرنوشت کارگران است، بايد از آنان پرسيد  اگر چپ به طور واقعی عالقه
توانند شرايط زندگی و  های خود می چگونه ممکن است که کارگران بدون اتحاديه

 کار را بهبود ببخشند؟ 
های کارگری بتوانند بدون وجود دموکراسی و  چگونه امکان دارد که اتحاديه

 . های گسترده اجتماعی و سياسی وجود داشته باشند آزادی
موضوع ديگری که چپ به آن توجه ندارد، پراهميت بودن سکوالريزيم و 

ترين  خصوصا که چنين رژيمی ابتدايی. خطرناک بودن حکومت مذهبی است
حتی اگر . گذارد حقوق فردی و شهروندی مردم از جمله حقوق زنان را زيرپا می

 فرض کنيم رژيم ايران ضدامپرياليست است، چگونه امکان دارد که يک فرد 
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تنها به خاطر مسائل  شد، و نه تر می تر و عميق دوستی با ساعدی هر روز عميق
ادبی يک نوع اخوت ناگفته بين ما چهارنفر ـ غالم، محمدنقی، اکبر و من ـ پيدا 

وقتی من سردبيری جهان . گونه اختالفی پيش نيامد شده بود، و هرگز بين ما هيچ
ترين همکاران آن مجله بودند، و  نو را برعهده گرفتم، آل احمد و ساعدی نزديک

 .دادند گاهی به ديگران سفارش مطلب می
بازی او مصادف  چاپ ده الل. ی چهل رشدی درخشان بود رشد ساعدی در دهه
از او به کارگردانی و بازی جعفر والی در  »فقير«بازی  بود با اجرای الل

که هم متن، هم بازی و هم کارگردانی کوين بی، استاد  »ثابت پاسال»تلويزيون 
 .والی درخشان بودند

بازی  آن ده الل. ی من در اختيار کوين بی قرار گرفته بود بازی به ترجمه آن الل
بازی و آهوان باغ، اولين  پول چاپ ده الل. در واقع آغاز درخشان ساعدی بود

مجموعه شعر مرا، سيروس طاهباز تهيه کرد، و ما بعد از مدتی به او 
 .هامان را پرداخت کرديم قرض
موقعی به هم خورد که با رفتن دکتر عنايت، سيروس  »سه تفنگدار«ی اين  جرگه

ی ما دو نفر، سيروس و من در  و ميانه. از فردوسی رفت و من به فردوسی رفتم
ی دوم دهه چهل، شکراب بود، و واقعًا بی دليل، و شايد علتش کشش عميق  نيمه

 .دادم ام ادامه می سيروس به سوی گلستان بود و من هنوز با جالل به دوستی
 .ولی او هم با فردوسی همکاری نداشت. کرد ساعدی با هر دوی ما همکاری می
تواند ارزش کار سيروس  کس نمی البته هيچ. اما در جهان نو در کنار من بود

 .طاهباز را در چاپ آثار نيما، در تدوين آرش و دفترهای زمانه ناديده بگيرد
ای از  ساعدی که در پيش از انقالب و پس از زندان شاه به آمريکا آمد، نامه

 .سيروس طاهباز برايم آورد، که مرا بسيار خوشحال کرد
چهار روز پس از فرار شاه که به ايران برگشتم، سيروس در کنار برادرم 
ی  محمدنقی و ساعدی در فرودگاه بود، و عکسی که در آن روزگار روزنامه

اطالعات در فرودگاه گرفت، از من و ساعدی، زيباترين عکسی است که از دو 
بعد، البته تاريخ، ديگر کامًال معاصر است، و قضاوت ما . دوست گرفته شده

 .گيری است ی ساعدی، و موقعيتی که او دارد هنوز در حال شکل درباره
گيری  ساعدی فرزند انقالب مشروطيت، فرزند جنگ جهانی دوم، فرزند شکل

ی چهل، فرزند انقالب بيست و دوی بهمن،  نهضت مصدق، فرزند تحوالت دهه
در عين حال ساعدی در تماس مستقيم با تعدادی از . بازگشت است فرزند تبعيد بی

شد مجاهدند يا چريک،  انقالبيون آذربايجان بود که در آن زمان هرگز معلوم نمی
 .کرديم ديگر سئوالی نمی و ما در اين مورد از يک. يا نويسنده و روشنفکر

ديدم ـ وقتی که به  می »دلگشا«صمد بهرنگی و بهروز دهقانی را اغلب در مطب 
های روشنفکران  آمدند، و مطب ساعدی يک نوع درمانگاه گرفتاری تهران می

و . توانست تصميم بگيرد يعنی ساعدی وجوه متناقض داشت، و اغلب هم نمی .بود
رسيد دوست داشت بيش از هرچيز ديگر کار خود را بکند،  آن بينابين، به نظر می

 .ترين دوران نگارش او بود ی چهل درخشان و دهه
تراشيد، سه چيز يادش  ها گرفتاری که برای خود می تر به رغم ده از همه مهم

سفر، اغلب به شهرهای آذربايجان، نوشتن قصه، نوشتن نمايشنامه و : رفت نمی
دو فيلمی هم که در آن زمان از کارهايش . ها و بازيگرها همکاری با کارگردان

خودی بود که يکيش را  ساخته شد، محصول آن روابط زودجوش و تقريبًا خودبه
گاو، مهرجويی کارگردانی کرد، و ديگری را، آرامش در حضور ديگران، 

آبادی هم شرکت داشت، که آن  تقوايی، که در آن اولی از نويسندگان محمود دولت
موقع شهرت نويسندگی نداشت، و در دومی پرتو نوری عالء، منوچهر آتشی و 

 .کردند محمدعلی سپانلو هم بازی می
های جديد ايرانی است، و در واقع گاو مهرجويی  ترين فيلم و البته گاو يکی از مهم

ی ايران باشند، و هر دو با ستايش  و رگبار بيضايی، شايد دو فيلم مهم اوليه
 .اند، گاو، البته، شهرت جهانی هم پيدا کرد هنرشناسان جدی روبرو بوده

 .نويس نزديک شد توان به ساعدی قصه ـ با الهام از همين موضوع بحث می۶
نوشت، غرضم نثر به  شناخت و نه می ساعدی نثر ادبی کالسيک فارسی را نه می

در واقع اين نثر از . صورت قراردادی ادبی، و يا متکی بر زبان ادبی است
 .های نگارش شخصی سروکار دارد تأثيرپذيری عاری است، و با وسواس

 بيشتر شبيه نثر همينگوی که به رغم داشتن ريتمی خاص در توصيف طبيعت 

 بخش سوم و پايانی  -ساعدی، روايت ناتمام 
 دهد حسي از ناتمامي به شما دست مي

 رضا براهنی
 
 
 
 
 
 

 
ی مربوط به  ی کتاب آقای عبدالرحيم جعفری در مقاله ـ علت ظهور قضيه۵

آدمی مثل من . ی تفکر به موضوع اصلی اين مقاله است ساعدی، همان شيوه
گيرد، و يا وسط نگارش مقاله، تلفنی  می »تيک«ناگهان انگار وسط مقاله نوعی 

آنکه اتفاقی خارجی بيفتد،  و يا اصًال بی. دهد های يک مصاحبه پاسخ می به سئوال
 .کند ذهن از اين ور عالم به آن ور عالم را به سرعت طی طريق می

من در مطب ساعدی در خيابان . يک جهش مغز هم مربوط به نگارش اياز بود
دلگشا در غرب تهران و بعد در مطب مشترک اکبر و غالم در پايين خيابان 

از . مبهوت مانده بود. های اعظم کتاب را برای ساعدی خواندم متری، بخش سی
خوانم، اما  خواهی کتاب را درش بياری؟ گفتم از روی متن می من پرسيد واقعًا می

 .متری از روی متن چاپی اميرکبير خواندم در سی
از حسن . روز انقالب را با ساعدی بودم. زد حرف نمی. کرد همين طور نگاه می

ايستادند و پيش  آمد، مردم می آباد تا ميدان ارک، وقتی که صدای گلوله می
حکومت نظامی خواهد بود، وقتی که  ۵رفتند، و بعد گويا گفته شد که ساعت  می

بان و  معلوم شد باغچه. منتظر تاکسی بوديم، آقا و خانمی جلو ما ترمز کردند
 .خانمش هستند

ی ساعدی رساندند  قدر خاطرات مشترک در آن ربع ساعتی که ما را به خانه آن
بعد خداحافظی . دانم چه چيز را به چه کسی نسبت بدهم رد و بدل کرديم که نمی

ی ساعدی، و در حدود دو ساعت بعد، جوانی که سرايدار  کرديم و رفتيم خانه
کرد، وارد  دائمی مطب ساعدی بود و ساعدی از او مثل يک فرزند مراقبت می

 .شد، و دو تا تلفن گذاشت روی ميز
را گرفتند و من فقط دو تا تلفن برداشتم، يکی مال  »کميته مشترک«گفت مردم 

ی ساعدی بود که من به خانمم تلفن کردم،  از خانه. شما، و آن يکی هم مال دکتر
من با اميرکبير . در آمريکا و گفتم دولت سقوط کرد و انقالب به پيروزی رسيد

سه کتاب چاپ کرده بودم، دوتايش ترجمه، و سومی شعر، تحت عنوان مصيبتی 
 .زير آفتاب

ای روشنفکری بود،  ساعدی الفبا را از طريق اميرکبير چاپ کرده بود که مجله
و بعد همان الفبا را در زمان اقامتش در فرانسه . اما من به او مطلب نداده بودم

را سردبيری کرده  »نيل«پيش از آن نيز مدتی انتقاد کتاب انتشارات . چاپ کرد
ی هردوی ما زنده ياد رضا سيدحسينی  بود، که گويا دوست مشترک بسيار فهميده

 .معرفی کرده بود »نيل«او را به 
. ی من در خيابان آمل پاتوق روشنفکری بود ی چهل زيرزمين خانه در اوايل دهه
سيروس طاهباز و ساعدی، موقعی که . ی من همان زيرزمين بود در واقع خانه

سيروس تازه انتشار آرش را شروع کرده بود، و خود ساعدی مدتی سردبيری 
ی آرش من هم همکاری کردم، اما  با چند شماره. ی آناهيتا را برعهده داشت مجله

ی  ی ما در زيرزمين خانه ساعدی ادامه داد، و بعضی اوقات جلسات دوستانه
ساعدی، که آن هم فقط يک زيرزمين در خيابان فرح آن زمان بود، تشکيل 

 .شد می
وقتی که دکتر عنايت از . شديم آنجا آزاد، ساعدی، طاهباز و من دور هم جمع می

گيرد، به  ی فردوسی رفت، محمد زهری گفت که از فردوسی کناره می مجله
و مرا به فردوسی معرفی کرد به عنوان مسئول . اش با عنايت خاطر دوستی
ی شعر و رمان، اول در  من مقاالت اساسی خود را درباره .صفحات شعر

فردوسی نوشتم، و تقريبًا حدود ده سالی با آن مجله در زمان سردبيری عباس 
پهلوان کار کردم، هرچند روابطم هميشه با دکتر عنايت هم دوستانه بود و در هر 

ويژه نگين او هم مقاله، شعر، قصه و مصاحبه  کرد، به ای که او منتشر می مجله
نگاری است که در ايران  ترين روزنامه کردم، و دکتر عنايت شريف چاپ می

 .ام ديده
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راند، و هم وزن به عروضی نيمايی  ها را شبيه رمه به جلو می ی شخصيت همه
توان  گيرد، و گرچه هر اثری قطعات درخشان دارد، اما مشکل می مدام ترمز می

نويسی جدی است، يعنی کوشش برای زور زدن در راه  گفت که گلستان قصه
ای از خود باقی  نشدنی نگارش از نوع خاص که در آن حتمًا يکی سبک فراموش

 .آورد بگذارد، دمار از روزگار روايتی که بايد در هر قصه باقی بماند درمی
شدن، و  قطعه عزاداران َبَيل اما نزديک است به دليل نثر، دور است به دليل قطعه

ها با  مدير مدرسه و تنگسير ، و پيش از آن »خوب«به طور کلی با نثرهای 
حاجی آقای هدايت و آثار بعدی، سووشون سيمين دانشور و شازده احتجاب 

 .گلشيری، متفاوت است
کند، که معيار است در  و در اين ترديدی نيست که با بوف کور هم فرق می

ی حاکم  ترکيب ناخودآگاه زبان درون و برون، و به طور کلی با تجاوز به روحيه
و عزاداران َبَيل ساعدی البته به کلی . بر نثر کالسيک فارسی نوشته شده است

متفاوت است با سنگ صبور، که در آن هر آدم زبان خاص خود را دارد، و 
همتاست، حتی اگر کمی در ساختن زبان  های گفتار بی چوبک از نظر تقليد شيوه

 .ها راه اغراق رفته باشد شخصيت
کردن روايت  شدن و متالشی در عزاداران َبَيل ذهنيت حاکم بر قصه با متالشی

ی  کند با آثار روايی ديگری که در آن ذهن نويسنده سروکار دارد، و قصه فرق می
کند که به ظاهر مدرن است، و حتی واقعًا  ای را انتخاب می روشنفکر عمدًا شيوه

 .مدرن است
از «شدن، در  تکه در اين رمان، اصل روايت در تالشی، در تکه

در واقع اين رمان با . رود ريش پيش می های غيرمستمر و ريش»خودبيگانگی
های  آن قطع و وصل. کند نويس برابری می بهترين آثار ساعدی نمايشنامه

شوند، آن زبان  هايی که ناگهان وارد و خارج می ها، آن آدم هنگام در نمايشنامه نابه
نشدنی  ها که همه فراموش بازی بسته، و آن الل بسته و يا به ظاهر شکسته شکسته
 .هستند

گذراند، حسی از ناتمامی به او دست  ی اينها را خواننده از ذهن خود می وقتی همه
خواند که  مثل اين است که آدم هميشه، بخشی از يک چيز طوالنی را می. دهد می

ی غايی و پايانی رو شود، و  قرار است سرانجام در جايی يک نوع نتيجه
بينی قّصوی نيست که تقريبًا بر  و آيا اين ناتمامی در واقع نوعی جهان. شود نمی
 های او حاکم است؟ ها و نمايشنامه های کوتاه، رمان ی قصه همه

اما آن . ها، عاری از صنايع بيان غيرعادی است های شخصيت آغشته به درونی
در . البته شباهت در سادگی نثر به معنای شباهت در نثر نيست .ريتم هست

 .رسد ساعدی آن ريتم به حداقل می
 «کرگدن«آورد، هم  کافکا را به ياد می »مسخ«هم  »گاو«اما موضوع خود 

يونسکو را، ولی بوميّتی در آن هست که به طور کلی با نگارش شهری منطبق 
خواند، نه  نوشت، تلفنی برای من می طور که می عزاداران َبَيل را همان .نيست
 .اش را، بلکه قطعاتی را که دم دستش بود همه

توان گفت که جزو اولين آثار منطبق با صورت نوعِی  و به طور کلی می
های شخصيتی، فلسفی و  پيچ و مهره. در زبان فارسی است »نويسی قطعه قطعه»

های زبانی،  بيان. شوند شناختی در اثر، انگار از دور به هم چفت و بست می روان
 .انگيز نيستند مقطع، ناگهانی و تعجب آورند، هرچند اعجاب

پذيری را  دارند، ولی سبک يعنی از سطح بيان عادی کمی به سوی باال خيز برمی
ترس ساعدی از نثری که . دارند در همان سطح زبان عادی روستايی نگه می

و . خورد پاراگراف آن مثًال به طول چند صفحه باشد، در اين اثر به چشم می
و بيشتر، . نويسد ی فارسی قصه را می ساعدی به کلی بدون تکيه بر ادبيات گذشته

اش بيشتر شبيه  ديديد که سبک نوشته داشتيد، می اگر با او زياد حشر و نشر می
 .حرف زدن ترکی يا فارسی اوست
 .نويسی در زبان فارسی است قطعه های قطعه و طبيعی است که جزو اولين نمونه

اما شايد عزاداران َبَيل . کند ساعدی بعدًا اين حالت را در آثار ديگر تکرار می
اين اثر کامًال با اثری مثل . بهترين کتابی است که در قصه از ساعدی به جا مانده

 .کند شازده احتجاب، که چند سالی بعد از آن نوشته شده، فرق می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شناسد، اما تصورش از شکل رمان  گلشيری نثر کالسيک را نسبتًا خوب می
نويس  بايد برای قصه »ادبی«فارغ کردن زبان از زباِن . هرگز روشن نيست

متکی بر کالسی سيسم زبان، در جهان معاصر به صورت يک اصل پذيرفته 
کرد که چون سبک دارد، پس بايد سبک را بنويسد، نه  و گلشيری فکر می. شد می

را که عبارت است از دادن  »ادبيت«هستند، اما اصل  »ادبی»ها  رمان را، و آدم
های يک شخصيت  نقش به زبان برحسب موقعيت شخصيت، و مجموع موقعيت

توانست، و يا اصرار  های ديگر، نمی های شخصيت در برابر مجموع موقعيت
 .داشت نتواند در زبان، به عنوان درون عمل آن شخصيت، جا دهد

ها آدم، همه با يک نوع حرف  ی ده توان درباره جا نمی با يک سبک نثر در همه
ی تجاوز به زبان  زبان رمان در سايه. زدن، در جهان جديد رمان يا قصه نوشت

کالسيک و زبان ادبی قراردادی به وجود آمد، و اصل بر تجاوز بر زبان قرارداد 
به همين دليل غره شدن به . کند است که رمان را صاحب اصلی جهان معاصر می

 .يک نوع نثر در نگارش قّصوی يک نقض غرض قّصوی است
ی  ضروری است گفتن اين نکته که عزاداران َبَيل با هر چيز ديگری در آن نيمه

و روايت آن با روايت هر . ی دوم متفاوت است ی پنجاه، و حتی در نيمه اول دهه
مثال در . کتاب ديگری در حول وحوش زمانی و تاريخی آن کتاب متفاوت است

دارد به  های ابراهيم گلستان، زبان خيز برمی نثر همان دوره مثل نثر بعضی قصه
 .يابد های ديگر هم ادامه می طرف نوعی وزن، که بعدها در قصه

ممکن است بگوييم ساعدی توان، سواد و يا تسلط آن را ندارد که زبان را به 
اما تکلف موزون نثر گلستان هميشه به صورت . صورت ديگری به کار گيرد

ای دارد، کمی هم شبيه آن شيوه است،  هر کسی که شيوه. کند ترمز عمل می
 .ويژه در حرف زدن به

 کبِر شخصی گلستان، در نثر، هم . کند ساعدی با کبر به موضوعش نگاه نمی
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 فرخ دو شعر از مينا رضايی
  
  
١. 

 زنم ها را کوک می پارچه
 خوانم الکرسی می و زير لب آية

 يادم نرفته
 روزهايی آه تمام بهت و خشم را
 از انقالب تا آزادی سكوت آرديم،

 .و بار سنگين پيروزی را بر دو انگشت باال آشيديم
  

 روزهايی آه در سرمای تابستان جوانه زديم،
 مان، سرخ شد،  و آارگر و آشاورز از سبزی تن

 ها فرياد زديم و  روزهايی که بيشماری را در خيابان
 ترس را در روزهای با هم نبودنمان دفن کرديم

 يادم نرفته 
 ها ندا شديم  خيابان فرش چگونه بر سنگ

 .آور شد آذر اشک ١۶و 
 .شوند هايمان سبزتر می آيد و دستمال هايمان خون می هنوز از چشم

 کنم ترها دعا می من زير لب برای جوان
 .زنم های سبز و سفيد را کوک می و پارچه

 دار  های چين دور نيستند روزهای دامن
 های دی شده لب

 -های وی شده انگشت -
 دور نيست

 ...صبح دولتمان
  
  
  
٢. 

 ايم بر کدامين قطب گسترده
 !ساله شب را آفتابی نيست؟  که اين سی

 پايان های بی شب
 پايان های بی صف

 .و نوبتی که همواره از آن ديگران است
 خداترها

 اند چادر سياه بر سر خورشيد کشيده
 .کنند ی نور قسمت می و هاله

  
 رودهای خون

 های خون دل
 .شوند ها جاری می هايی که بر صورت و چشم

 کنيم زمزمه می" آفتابکاران"ها  در گوش گلدان
 .شود و پوستمان برنزه می
 های استوايی جايی برای جنگل

 ست در خاطراتمان خالی
 جايی برای امروزِ  فرداهايمان

 به پایِ  سپيدم نماز کنيد
 شهال بهاردوست

 
 اينجا کنارِ  نگاه من

 روی خِط کبوِد خواستن
 نقش بسته کسی، هيس، هيس می کند

 !مبادا رویِ  دهانهای قنديل بسته، گر بگيريم، دودمان کنند
 هيس، هيس، حرف نزن

 !نمی زنم، با گريه، زنده، زنده، به گور می کنم
 زير درخت بيد، من، بارش باران

 !بویِ  شورشِ  تن
 باد می وزد

 خوشبختی از تنم می روبد
 حاال دورِ  مرده ها چرخ می زنم

 ارواح را احظار می کنم
 روی بالش خميده اند

 :قّصه ی جن و پری تکرار می کنند
 !هيس، هيس، دوست داشتن را ياد نگير

 !گرفتی، نگو
 !هنوز ترس پشت شيشه ها

 !هنوز نفرينشان برجا
 !هنوز جادويشان راه به راه

 باز نشسته با عقربه ها
 باز دورِ  من، همه در چرخ

 باز تيک تاِک من
 تا سپيده، چشم ماه را خواب 

 خوابم آتش گرفته است
 با خيالم، روی نبضِ  سپيد

 بی تاب روی نبضِ  سينه ام 
 !کسی گوش خوابانده بود
 !تيک تاکها را شنيده بود
 در ژرفای اين شِب سياه

 دستهايم در لرزِ  ناهنجار واژه ای
 چشمهايم در ژرف آلودگی 
 خانه ام خيلی، خيلی ترسناک

 !صدايم مرثيه می شود
 ارواح می گريند، هيچ ميزانی برای شکست باورها

 !برای نابغه ی بی همتا، هيچ،هيچ جادويی نيست
 من سيگار دود می کنم

 رد انگشتانت را تا رودخانه می برم
 هنوز زير درخت بيد، من، بارش باران

 !بویِ  شورشِ  تن
 باد می وزد

 بيچاره بيد، سرش خميده
 !بر تنم می شورد

 ارواح می گويند نماز بگذار
 :خش خش سينه ام تکرار می کند

 سجاده بياوريد
 به پایِ  سپيدم نماز کنيد

 بپرسيد مرا چگونه، اينگونه آفريد؟
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  –نشده از آنيما  ی چاپ»غزل«
ها؛ الفاظ سپيد را هنوز                 غزل«ی در دست چاپ                 از مجموعه   

  »بينم می
  

 هيزم، و يک بارویِ  کهن، بانویِ  من، کمانِ  ابرو 
 های پرستو بود، آفتاب، ماهتاب، بارانِ  ابرو  نزديکی

 بانویِ  منقور، زبان کشيده با هيزم و کهکشان سوسن 
 دوند، زمانِ  ابرو  خيزند، و می و چند تا چند تا برمی

 ها  توت های چندضلعیِ  خود را بر شاه ها، پيله گاه پروانه آن
 !!" ای آسمانِ  ابرو: "آويختند، و با صدای بلند گفتند

  
و سبدهای چوبی را زنان با  ".اسب، گرفتار روزهای توست"

 انگور 
 های خيس، و ايوان تابان ابرو  گوارا کنند، در خسوف زلف

ها  و صحرا را ماديان" سرو، آغشته بر قد توست: " مراد گفت
 . درنورديدند

خورشيد از کرانه برآيد، و هيزم ارغوان کند بر شبان ! اکنون(
 ) ابرو

  
 های آجری، به زير پای بانوی من  ها، زمان را، به شکل نارنج شعله

 ....... ی پرستوها در آسمان زمستان ابرو و بيضه. کنند سنگفرش می
بانوی :  بانوی من، سنگ پشت هم گفت      :  بانوی من، مراد گفت   :  گفتم
 من 

 پر بود از کران تا کران ابرو " بانوی من بانوی من" جا با  و همه
  

اند و عماری را در مهی از ابريشم   ها بخار گرفته از اين زاويه شيشه
 . کشند بر دوش می

و بعد شليک صحرا،           .  های توست       توت، آغشته بر گونه              شاه
 گاهانِ  ابرو  شبان

  
 بانویِ  منقور، زبان کشيده با هيزم و کهکشان سوسن 

 دوند، زمانِ  ابرو  خيزند، و می و چند تا چند تا برمی
 ها  توت های چندضلعیِ  خود را بر شاه ها، پيله گاه پروانه آن

  !! ای آسمانِ  ابرو: "های بلند گفتند آويختند، و با شعله

 يک شعر از شهين منصوری
 
  

 ی ما، گربه نبود درخت خانه
 رسيد اش می ها، همين که اولين ميوه اما مثل گربه

 بلعيد می
 پا نداشت و

 دويد تا قله کوه يک نفس می 
 کوبيد اش را می پرچم 

 روی پرچم فاتحان قبلی 
 گل نداشت/ ريشه نداشت 

 !نه  سبزه
 خورد آب از کوير می
 پيچيد، به جای بلند شدن دور خود می

 !دست نه 
 ای نيرومندی داشت های پنجه اما برگ

  
 خانه نه؟/ کوچه/ خيابان/ راه نداشت
 فقط دندان 

 هايش را پله نبود، اما کفش
 برای باال رفتن

 های زيادی دوخته بودند از پله
 ناخن نه؟

 ی ما درخت خانه
 بست  هايش دخيل می بر شاخه
 هر روز
 هايمان هايی از تن پاره با رشته
 سايه نه؟

 ها را تاريک کرده بود ای پنجره اما مثل سايه
 ی ما درخت خانه

 کرد اشتباه گريه می
 خنده نه؟
 های اهلی ولگرد پره پر از شب
 پروانه نه؟
 ی ما  درخت خانه

 .اصلن درخت نبود


