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انسانھای شريفی که ديگر در ميان ما نيستند!
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در تدارک کنفرانس بين المللی ھمبستگی ،دفاع و
مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی در جھان -
)کپنھاک ،اکتبر  (2010ھمايون ايوانی

خانم شيرين عبادی،
سپاه پاسداران و بسيج ،برادران شما،
اما دشمنان مردمند!
مينا احدی
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و بسياری ديگر تحريم شد ،فستي وال ب رل ي ن ب ر
آن آمده است تا بار ديگر م ح ص والت مش ت رک
سينمايی جمھوری اس الم ی و آل م ان را ک ه ب ا
ھمکاری مستقيم اي ن رژي م م ذھ ب ی ف اش ي س ت ی
ساخته است ،به نمايش بگذارد.

برلين آله ،ھمه برای آزادی و دموکراسی در ايران
فراخوان به مناسبت شصتمين سالگرد
فستيوال جھانی فيلم برلين
ھمزمان با برگزاری ش ص ت م ي ن فس ت ي وال ب ي ن
اللملی فيلم برلي ن م ب ارزات م ردم اي ران ب رای
کسب آزادی و حقوق بش ر ھ م چ ن ان وحش ي ان ه
مورد سرکوب قرار ميگيرد .در ايران م ن ت ق دان
رژيم ،دگرانديشان ،ھنرمندان و ھ ن رپ ي ش گ ان،
نويسندگان ،فعالين حق وق بش ر در راھ پ ي م اي ی
ھای مسالمت آميز در اعتراض به ب ي ش از س ه
دھه سانسور ،زندان و شکنجه در خ ي اب ان ھ ا ب ه
گلوله بسته ميشوند و يا در دادگاه ھ ای ن م ايش ی
به اعدام محکوم ميگردند .ترورعل ي ه اق ل ي ت ھ ای
دينی مانند بھائيان ،پيگيرانه و َروش م ن د ،اج را
می شود .زنان و ج وان ان اي ران ی در آش ک ارا،
توسط نيروھای امني ي ت ی م ورد ت ج اوز ج ن س ی
قرار ميگيرند .ھمجنس گراي ان زن و م رد ،ب ه
گونه ای وحشيانه تحت پيگرد قرار می گ ي رن د.
دستگ ي ری و ش ک ن ج ه ف ع االن ح ق وق بش ری،
سنديکاھا ،آموزگاران و دانش ج وي ان از مس اي ل
روزمره در اين رژيم ھستند.
سياست خارجه رژيم شيعی ايران با تالش برای
دستيابی به تسليحات اتمی و ب ا اظ ھ ارات ي ھ ود

ستيزانه و تحريک آميز خود و انکار ھلوکاست،
جامعه جھانی را ب ه چ ال ش گ رف ت ه اس ت .اي ن
سياست با پشتيبانی از نيروھای ت ع ص ب گ رای
اسالمی و تروريست در خاور نزديک و م ي ان ه
دنبال ميشود.
فستيوال ب رل ي ن در س ال گ ذش ت ه ب ا ش رک ت
فيلمھای جمھوری اسالمی منجمله فيلم تبل ي غ ات ی
)نامه ھايی به رئيس جمھ ور( س اخ ت ه مش ت رک
پتر لوم و سازمان امنيت جمھوری اس الم ی ،ب ا
وجود اعتراض ما فيلم سازان و ھ ن رم ن دان در
تبعيد که ھمواره به حضور اين فيلم در جشنواره
بخاطر تحريف و تحميق افکار عموم ی در اي ن
سيستم مافييايی ساخته شده است ،به ن م اي ش در
آمد.ھم زمان ش رک ت ھ ای ب زرگ آل م ان ی م ان ن د
زي م ن س و ن وک ي ا ب ه رواب ط ت ج اری خ ود ب ا
حکومت اسالمی ادامه دادند و ح ت ی از ف روش
لوازم سرکوب به اين رژيم خود داری نکردند.
ب ع د از ش ک س ت م اف ي ای ف رھ ن گ ی رژي م در
ب رگ زاری جش ن واره ف ي ل م ف ج ر،ک ه از ج ان ب
ھنرمندان سرشناسی چون پيتر بروک وکن ل وچ

کدام صلح و کدام آشتی؟
سوس ملکوتی -اھنگساز در تبعيد
مدير و بنيانگذار ھنرمندان بدون مرز

شھروندان انساندوست  ،ص ل ح ج وی  ،ھ ن رم ن د و ھ ن رپ رور
جھان ،بيش از ھفتاد سال پ ي ش ح ک وم ت اش غ ال گ ر ن ازيس م ب ا
ارسال ارکستر سيمفونی به کشورھای تحت اشغال خ ود ن م اي ش
حقارت اور و ھولناکی را از اميزه ارسال کوره ھای ادم سوزی
و ھنر موسيقی به صحنه آورد.
اجرای سيمفونی  9بتھون و يا رپرتوارھای موسيق ی پ روپ اگ ان د
دستگاه تبليغاتی ن ازيس م ت ن ھ ا ي ک ھ دف را دن ب ال م ي ن م ودن د.
مشروعيت بخشيدن به ف رھ ن گ انس ان س ت ي ز و ج ن اي ت ع ل ي ه
بشريت .چگونه مي ت وان ام روز پ ي ام ص ل ح و آش ت ی م وس ي ق ی

ھادی خرسندی در گفتگو
با محمد محمدی
“مذھب نقش ترمزدستی را در
فرھنگ ما دارد”
س  :1از نظر شما نقطه عطف يا سرآغاز
انقالب  57چی بود؟
ج :نقطه فرموديد؟ نه .نقطه نبود ،خط بود.
خطی که از دورھا می آمد .از کنار مزار
ميرزاده عشقی و نعش زميندارانی که خفھشان
کرده بودند و جنازه دولتمردی که چکمه شاه به
کمرش خورده بود .خطی که از احمدآباد می
گذشت و از کنار کشتھھای 28مرداد رد می
شد و شالق استوار ساقی را طی می کرد و به
خون کشتھگان تودھای رنگ می شد و

سال ھاست که ويژگی چشمگير جش ن وارۀ ف ي ل م
برلين )برليناله( به مديريت آقای ديتر ُکس ل ي ک،
پيوند و دلبستگی با دستگاه ھای رسمی حکومت
در ايران است .بدون ترديد ،ش م ا ب ا پش ت ي ب ان ی
ازاينگونه تبادل فرھنگی ،حقان ي ت وي ژه ای ب ه
رژيم ترور ميبخشيد .واين کمک به مردم اي ران
نيست.
بلکه برعکس :زير لوای " گفتگوی فرھنگی "،
رژيمی مقبوليت می يابد که س ي اس ت اس الم ي زه
کردن ايران و جھان را به گونه ای ت ھ اج م ی و
خشونت آميز دنبال می کند و در پی آن است که
اقليت ھای دينی و قومی اي ران ی را ب ي ش ت ر از
بيش به ح اش ي ه ران ده و ن ي ز ھ م ه ج ل وه ھ ای
فرھنگ و تمدن ايرانی را از م ي ان ب ب رد .ب دون
شک اين مماشات فرھنگی در حافظه تاريخی و
مبارزاتی مردم ايران برای آزادی و دمک راس ی
باقی خواھد ماند.
ھانا آرنت انديشمند برجسته آلمانی ميگويد شکل
گيری حکومت ھ ای خ ود ک ام ه ب دون حض ور
روشنفکران کوته بين و حقير ممکن نيس ت .اي ن
روشنفکران در عمل به رژيمی خدمت م ي ک ن ن د

ارسالی گوبلزھا را به سرزمينھای اشغالی
باور نم ود؟ ب ي ش ک ط ن ي ن آن م وس ي ق ی
ننگين ترين آوای بش ری در ت اري خ ھ ن ر
بشمار می آيد.

امروز جمھوری اسالمی يعنی نظامی ک ه
در بنياد باور و جھانبينی خود به نفی ھمه
آفرينش ھای ھنری ميپردازد .نظامی که با ب ه ق درت رس ي دن ش
موسيقی را ممنوع نمود و حرام دانست و ھمه م ا ھ ن رم ن دان و
آفرينندگان ھنر را به زندان ،تبعيد ،مرگ و ت رور و خ ام وش ی
ميزبان شد .ھمان نظامی که تنھا توانايی موسيقی و ھ ن ر را در
فريب و پروپاگاند انديشه ھای خود درک ميکند .نظامی که ده ھا
نويسنده و شاعر و ھنرمند را به فجيع ترين شکل ممکن ب ه ق ت ل
رساند .نظامی که با ارسال تروريستھای خود جھان متمدن را ب ه
چالش فراميخواند ،و فرمان قتل نويسندگان و ھ ن رم ن دان را در
کشورھای ازاد به اجرا ميگذارد .نظامی ک ه ام روز دادخ واھ ی
مردم کشورش را با کشتار و شک ن ج ه و ت ج اوز پ اس خ م ي دھ د.

چادرھای ابريشمين سران کشورھا را در
تختجمشيد زيارت می کرد و به نور جشن ھنر
روشن می شد و از دانشيان و خسرو گلسرخی
می گذشت و می رفت از حلبيآباد خيز برمی
داشت به قلھھای برفی کوھھای سوئيس و مثل
اسکی سر می خورد پائين و می آمد از قزلقلعه
و قزلحصار می گذشت و مارپيچ می شد و به
موازات اتوبانھائی که قيمت زمينھا را باال می
برد می رفت تا شمال تھران و می رسيد به
ھفدھم ديماه  2537شاھنشاھی و با بدبختی
حروف چاپی ميشد مينشست توی روزنامه
اطالعات به اسم "احمد رشيدی مطلق"! اينجا
بود که موجوداتی کوچکتر از نقطه با مغزھای
تکياختھای در امتداد آن قرار گرفتند و با
گندھگوئی ادعا کردند که نقطھاند و نقطه
عطفاند .در حالی که از نظر دستوری حرف
اضافه بودند.
س  :2ديدگاه حکومت پھلوی نسبت به فرھنگ
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که م دع ی م ب ارزه ب ا آن ن د .م ا ف ي ل م س ازان و
ھنرمندان در تبعيد بر آن ش دي م ب ا ھ م ب س ت گ ی
سازمانھای حقوق بشر ،در حرکتی اعتراضی و
در حاشيه فستيوال ،فيلمھاي ی را ب رای م ردم و
افکار عمومی درخيابان ھ ای ب رل ي ن ب ه ن م اي ش
بگذاريم که ت وس ط م ردم اي ران از ج ن اي ت ھ ای
حکومت اسالمی با وجود س انس ور و س رک وب
شديد نيروھای امنيتی توسط ت ل ف ن ھ ای ھ م راه
خود ضبط و بر روی شبکه ھای اينترنتی ق رار
داده اند.
نمايش اين فيلمھا و شعار ھايی که مردم ميدھند،
بازگو کننده واقعيتھای سی سال حکوم ت ت رور
و سرکوب در
ايران است.
فرياد زنان و جوانان برای آزادی و دم ک راس ی
پياميست برای تمام دنيا و کس ان ی ک ه ھ ن وز از
اصالح و مماشات با اين رژيم سخن ميگويند.
به اميد ايرانی آزاد و سکوالر
برلين  ٧فوريه ٢٠١٠
از سوی کلوپ فيلم سازان ايرانی و اروپايی
آرمان نجم ،فيلم ساز و دراماتورگ
از سوی انجمن رنگ انتخاب دموکراتيک
منيرا واحدی و مھدی يکانی فرد
روسای ھيئت مديره

برای شما ارمغان صلح و آشتی با نوای م وس ي ق ی س ي م ف ون ي ک
آورده است.
کدام صلح و کدام اشتی؟
آيا جز اين است که صلح اين نظام معنايی جز خاموشی فري اد و
عواطف انسانی و ھمبسته شما با ندا ھا ندارد؟ آيا جز اي ن اس ت
که تصوير توحش اميزترين نظام بشری را ميخواھند با زيباترين
يافته ھای بشری رنگی به فريب دھند؟ آيا ميتوانيد پذيرای چ ن ي ن
توھينی به ميراث فرھنگ بشری باشيد؟
من به عنوان يک موسيقيدان در تبعيد از سوی ھ م ه ھ ن رم ن دان
ازاد انديش کشورم ايران ،از سوی ھم ه م ردم س رزم ي ن م و از
سوی جھان آزاد انديشه و آفرينندگانش از ش م ا ت ق اض ا دارم ب ا
حفظ احترام به ميراث ارزشمند فرھنگ بشری و ھم ب س ت گ ی ب ا
دادخواھی مردم ايران اجازه ندھيد نظام جھل و توحش و کش ت ار
نقاب دروغين صلح دوستی را با دست شما بر چھره کري ه خ ود
بنشاند.

ايرانی در نگاھی کلی چگونه بود؟

امروز ھم داشته باشيد.

ج :ترويج فرھنگ مذھبی و شاھنشاھی.

ج :اقليتھای مذھبی آزاد بودند .مسلمانھا کاج
کريسمس داشتند و ارمنيھا سينه می زدند.
اقليتھای ملی يا قومی نھخير .آذريھا حق چخ
ساقل نداشتند و کردھا بايد يکجوری کرد می
بودند که ساواک نفھمد! امروز که دھانت را
می بويند مبادا لھجه داشته باشی و از اشعه
ايکس ردت می کنند مبادا بھائی باشی يا با
بھائيھا حرف زده باشی .اگر ھم بھشان ثابت
شود که تا حاال بھائی نکشتھای ،می برندت
زندان.

س  :3ساختار فرھنگی جامعه ما در آن زمان
با توجه به آزادی ھای اندک و ديدگاھی که
حکومت نسبت به فرھنگ اصيل ايرانی يا آنچه
اخيرا بخشی از روشنفکرھای ايرانی از آن به
عنوان )ناب گرايی ايرانی( ياد می کنند،
چگونه بود؟ لطفا مقايسھای با امروز ھم داشته
باشيد.
ج :فرھنگ بی فرھنگی يا سر -در-گمی بود.
تظاھر بود .ولخرجی بود .بيھدف بود .در
مقايسه با فرھنگ جھتدار و ھدفمند خرافی-
مذھبی امروز .البته اينجورش ھم بخيه بر
آبدوغ است.
س  :4آيا اقليت ھای ملی و مذھبی در زمان
حکومت پھلوی برای اجرای مراسم ھای ملی
و مذھبيشان آزاد بودند؟ لطفا مقايسھای با

س  :5می دانيم که ھنر و ادبيات در روزگار
کھن امری درباری بود .با توجه به آن،
مفاھيمی چون وطن و آزادی و عدالت از چه
زمانی وارد ادبيات وفرھنگ اجتماعی ايران
شد؟
ج :وقتی شاه با آخوندھا سرشان گرم تقسيم
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من و ھمکاران روشنگر از درگذشت خيرﷲ
درزی و يدﷲ خسروشاھی از رھبران جنبش
کارگری عميقا ابراز تاسف می کنيم .درزی
و خسروشاھی ھر دو از رھبران کارگری
بودند که يک عمر برای حقوق کارگران
مبارزه کردند .خيرﷲ درزی عضو ھيئت
اجرائی شورای متحده مرکزی کارگران و
خسروشاھی از رھبران سنديکای کارگران
پااليشگاه نفت بود .من با خسرو شاھی برای
اولين بار در بند سه زندان قصر ،ھنگاميکه
در سال  52به زندان شاه افتادم ،آشنا شدم.
اودر آنموقع فرد چندان شناخته شده ای نبود،
ولی بعدا به يکی از رھبران برجسته و
شناخته شده کارگری تبديل شد  .نماينده

کارگران صنعت نفت و شورای کارکنان
پااليشگاه شد و در زمان شاه و در جمھوری
اسالمی ھر دو مدتی در زندان بود .اين دو
ھردو از جمله انسانھای شريفی بودند که تمام
عمر خود را وقف بھروزی طبقه کارگر و
زحمتکش و به اين اعتيار بشريت کردند و
برای ھمين يادشان نزد ما برای ھميشه جاويد
و زنده باقی خواھد ماند .بگذاريد خاطره ای
از يکی از آنھا را برايتان نقل کنم تا شايد
کمی به عظمت شخصيت اين کمونيستھا و
انسانھای شريف که معموال از کنارشان می
گذريم و قدرشان را نميدانيم پی ببريم  .اين
خاطره از دوست کارگريست که در ھمين
تورنتو زندگی ميکند و برای مدتی با او
ھمکار بوده است .او ميگفت وقتی
خسروشاھی را بعنوان نماينده کارگران نفت
گرفتند و بردند ،به او ھمه جور پيشنھاد از
خانه و پول و مقام و موقعيت دادند بشرط
اينکه دست از فعاليتش بردارد .او ھم پذيرفت
و آزاد شد .وقتی کارگران به گرد او جمع
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فرخی ﯾزدی

ي ک ی ازگ ل ھ ای پ رپ رش ده ص د س ال ه
اخيرکشورمان ،فرخی يزدی اس ت .اوس رب ازی
فداکاروميھن پرستی بی ھمتا بود.محمد ف رخ ی،
فرزند مح م د اب راھ ي م س م س اري زدی ب ود ،ک ه
درسال 1302ھجری قمری در يزد متول د ش د.
اين شاعرانقالبی ب اآن ق ري ح ه س رش ار ،س واد
زيادی ن داش ت وخ وان دن ون وش ت ن ف ارس ی را
ھ م راه ب ا م ق دم ات ع رب ی درم دارس ي زد
فراگرفته وفقرمانع آن شده بود ک ه ت ح ص ي الت
خ ود را ادام ه ب دھ د .ازاي ن روی درھ م ان
شھريزد،به کارمشغول شد.
فرخی دراوان مشروطيت به حزب دمکرات
عالقه مند شد وتحت تأثيرگفتارواشعارونطق
ھای انقالبی آزادی خواھان آن عصر،شيفته
مشروطيت وبزرگان حزب دموکرات شد.
فرخی نيزروزعيد مانند ھمه شعرا که
اشعارمدح خودشان را که دروصف صيغم
الدوله قشقايی ،حاکم ظالم يزد سروده
بودند،مسمطی را که درشرح مظالم ضيغم
الدوله ساخته بود برای او فرستاد وھمان شب
به دستورضيغم الدوله ،فرخی ودوستانش
دستگيروبه زندان افتادند .اودرزندان آرام
ننشست واشعاری عليه ظلم وستم طبقه حاکم
می سرود وبه خارج اززندان می فرستاد .به
آگاھی ضيغم الدوله رساندند که جلودھان اين
مرد را نمی شود گرفت .ازاين روی او
دستورداد تا در زندان ،جالدان ،دھان فرخی را
بدوزند ودژخيمان ،لبان فرخی را با نخ وسوزن
دوختند وفقط کناردھان اورا به اندازه ای که
يک نی کوچک داخل آن شود بازگذاردند تا
بتواند با نی چيزی بخورد يا بنوشد .از سوی
ديگرآزادی خواھان نيزبيکارننشسته ودولت را
به سبب اين عمل ضيغم الدوله که آن زمان
درايران چنين عمل وحشتناکی انجام نشده
بود،استيضاح کردند وسرانجام دولت مجبورشد
حاکم يزد را عوض کند و فرخی به ھرنحوی
بود خود را دربيست ودو سالگی به تھران
رسانيد .او درمطبوعات ان زمان با نوشتن
مقاالت شديد وضداستعماری به زودی مورد
توجه روشنفکران وآزادی خواھان قرارگرفت.
فرخی درسال ھزاروسيصد شمسی موفق به
گرفتن امتيازروزنامه "طوفان" شد .روزنامه
ای که در مبارزه با دشمنان داخلی وخارجی
بی نظيربود .فرخی درزمان حکومت وثق
الدوله که مبارزه سرسختانه خود رابا قرارداد
 ،1919بالحنی بسيارشديد شروع کرده بود،
مورد حمله قرارگرفت وبا اين که ھفت
تيرپياپی به او شليک شده بود ،خوشبختانه جان
سالم به دربرد وپس ازآن مدتی به زندان
افتاد.پس ازآزادی اززندان ،به قول معروف
آبديده ترشد ومبارزه را درروزنامه طوفان و
روزنامه ھای ديگر،با شدت بيشتری ادامه
داد.آقای صدرھاشمی درجلد سوم کتاب "تاريخ
جرايد ومجالت ايران" می نويسد :روزنامه
طوفان درابتدای انتشاربه صاحب امتيازی
فرخی و مديريت موسوی منتشرميشده است.

اين روزنامه با کليشه ای سرخ که حکايت
ازانقالبی بودن آن می نمود وبه طرفداری
ازتوده رنجبرودھقان وھواداری کارگران
منتشرميشده وبه ھمين جھت وبه شرحی که
درذيل خواھيم نوشت مديرآن ،مرحوم فرخی
يزدی دراغلب کابينه ھا يا حبس ويا تبعيد شده
است ،معذلک به علت ثبات وپايداری درعقيده
خود به محض اين که اززندان نجات پيدا می
کرد ويا ازتبعيد برمی گشت ،روزنامه را
باھمان روش سابق منتشرمی ساخت وھروقت
روزنامه توقيف می شد ،با دردست داشتن
امتيازات روزنامه ھای ديگر،عقايد سياسی
ونظريات خود را درآن روزنامه ھا منعکس
می نمود .چنانچه روزنامه پيکار،قيام ،طليعه
آينه افکاروستاره شرق روزنامه ھايی بودند که
پس ازتوقيف طوفان منتشرگرديده اند.
طوفان درطول مدت انتشاربيش از پانزده
مرتبه توقيف گرديده وبازمنتشر شده است،
تااين که باالخره درسال  1307ھجری شمسی
فرخی به عنوان نمايندگی مجلس شورای ملی
دردوره ھفتم تقنينيه ،از طرف مردم يزد
انتخاب گرديد والبته در مجلس ھم جزواقليت
بود واغلب با وکالی اکثريت مشاجره ومنازعه
داشت وگاھی کاربه ضرب وجرح ھم می
رسيد وبه ھمين مناسبت فرخی درمجلس
متحصن شد ولی عاقبت االمر به ناچارايران را
ترک وطوفان برای ھميشه تعطيل شد.
فرخی پس ازعزيمت ازايران يکسره به مسکو
رفت وچون درآنجا از رژيم کمونيزم انتقاد می
کرد مجبورشد به برلين برود .درآنجا ھم
درروزنامه پيکار،مقاالتی عليه حکومت
استبدادی ايران انتشار می داد وپس ازتوقيف
پيکارافکارآزادی خواھانه واشعارانقالبی خود
را درروزنامه نھضت منتشرمی کرد وبه
واسطه انتشارھمين مقاالت تند وانقالبی ،دولت
آلمان فرخی را ملزم به ترک برلين کرد و
چون درھمين موقع سردارمعظم خراسانی
تيمورتاش وزيردرباروقت به اروپا رفته بود،
ازطرف رضاشاه به فرخی امان داد تا به ايران
بازگردد ،فرخی ھم فريب خورده به ايران
بازگشت وبه دوره دوم انتشارروزنامه طوفان
مشغول شد.
دردوره دوم مبارزه شديد طوفان برعليه دولت
وھيات حاکمه ومجلس است واغلب شماره ھای
دوره دوم روزنامه طوفان دارای سرمقاله ھای
تند وشديداللحن است وفرخی مانند يک
سربازفداکارخود را درميدان مبارزه افکنده
است.
برای نمونه عنوان بعضی ازسرمقاله ھای اين
دوره روزنامه طوفان را نقل می کنيم:
نھضت ملی الزم است "،مجازات بشرناقص
است"" ،مدفن سيروس می لرزد"" ،فجايع
انگليسی ھا دربين النھرين"" ،اولين محاکمه
مھم"" ،بايد تسليم قانون شد"" ،وزراء درپيشگاه
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پارلمان"" ،متواضع به قانون محترم است""،
اسالم وآزادی"" ،مترنيخ ايران"" ،خانواده
خيانت".
درسال  1301بعد ازنشرشماره چھارم،
روزنامه طوفان بازتوقيف گرديد .پس ازمدتی
که فرخی اشعار ومقاالت خود را دروزنامه
ھای ديگرانتشارمی داد طوفان از توقيف خارج
شد وتا شماره  34به تناوب انتشاريافت .عنوان
مقاله شماره  34روزنامه طوفان "وظيفه کابينه
آينده" درزمان صدارت مرحوم مستوفی
الممالک بود .بايد دانست که مرحوم فرخی
نسبت به شخص مستوفی الممالک خوش بين
بود ولی استبداد حکومت باعث توقيف مجدد
روزنامه طوفان شد.
پس از کابينه مستوفی الممالک ،کابينه قوام
السلطنه روی کارآمد وفرخی به عنوان اين که
با عوض شدن کابينه ،روزنامه ھم ازتوقيف
خارج شده شماره  35روزنامه طوفان را به
چاپ رسانيد ولی برخالف نظريه او قبل
ازانتشاربه دستورقوام السلطنه ازطرف
عنوان
شھربانی جمع آوری وتوقيف شد.
سرمقاله آن "دفاع دراطراف توقيف طوفان"
بود وفرخی درآن نوشته بود" :واقعه غريبی
است .طوفان منتشرمی شود ونظميه
ازانتشارآن جلوگيری می کند .کابينه قوام
السلطنه بدون مدرک قانونی وبرخالف مواد
قانون اساسی ومطبوعات ،به صرف اراده
شخصی ،طوفان را توقيف نمود .مسلم است که
ما برای مدافعه ازحقوق خود می خواستيم
طوفان را منتشرنماييم ،ولی قوه مجريه مملکت
به دست کسی بود که آن راسوء استعمال می
کرد وما از انتشارطوفان معذوربوديم.
پس ازسقوط کابينه گذشته برای اين که توقيف
طوفان نبود )يعنی ما تا موقعی احکام مجريان
قانون را محترم می شماريم که با مواد قانون
مطابقت کند ودرغيراين مورد نقض آن حکم،
حقيقتا ً اجرای قانون محسوب می گردد( سعی
نموديم طوفان را منتشرکنيم .ما به کمک رفقا
به اين مقصود موفق شديم ولی نظميه چه می
گويد؟ حکمی که رئيس دولت گذشته نموده
است ولواين که قانونی نباشد تا موقعيکه رئيس
الوزراء فعلی ناسخ آن را صادرننموده ،مجری
است.لھذا ما مراسله ذيل را به وزرات داخله
نوشته وسواد آن را نيزکپيه رياست مجلس
ارسال داشتيم".
شماره  36دوره دوم روزنامه طوفان نيزبه
سرنوشت شماره ھای ديگردچارشده وتوقيف
شد.دراين سال ھا ھرچندی ،شماره ای
ازروزنامه طوفان با مشقات فراوان ازلحاظ
سانسور حکومت وقت وازلحاظ مشکالت مالی
به چاپ می رسيد وبه دستوردولت پس از
انتشاريکی دو شماره توقيف ميشد .باالخره
شماره  59دوره دوم روزنامه طوفان در23
حمل سال 1402شمسی منتشرشد .اين شماره
يکی ازجنجالی ترين ويکی از شاھکارھای
دوران روزنامه نويسی فرخی بود که درآن
محاکمه موسوی زاده مديرمسئوول روزنامه
وسردارسپه مطرح شده بود.بنابراين تکليف
روزنامه ای روشن است که ھم روزنامه وھم
مديرآن يکجا توقيف شدند .پس ازآزادی
اززندان ،فرخی دوره سوم انتشار روزنامه
طوفان راشروع کرد وتا شماره  37ادامه داد.
" درصدرصفحه اول باالی سرمقاله ،اين چند
سطررا نوشته وبه جای سرمقاله ابوالھول
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ارتجاع درج کرده است :آقای سردارسپه،
درمملکت مشروطه درمقابل مجلس يک
نفروزير ،ھرچند مقتدرھم باشد،قانون به
اواجازه نمی دھد مديرروزنامه راجلب به
محاکمات عسگريه نمايد .درصورت
مقصربودن مدير روزنامه ،بايد مقرارت قانون
او رامجازات کند نه اراده شخصی.
ابوالھول ارتجاع،فشارارتجاع ھرروزدايم
التزايد،زندگی شرافت دراين محيط مرگبارو
مذلت خيزرا غيرممکن می سازد.عوامل دولت
انگلستان درشرق عموما ً ودربين النھرين
وايران خصوصا ً بی باکانه دواسبه برپيکر
آزادی خواھان تاخته دست ھای آلوده وناپاک
خود را تا مرفق به خون پاک احراررنگين می
نمايند.ازاين پس تحصن درسفارت وباتشکيل
ھيأت متحده مطبوعات نتيجه وثمری ندارد .يا
بايد مانند قائدين شجاع وفداکاراسالم )حسين
"ع" ومصعب بن زبير(با يقين به مرگ و
مغلوبيت ،دامن شھامت وجانبازی به
واستقامت
باايستادگی
کمراستوارنموده،
دربرابرابوالھول خودسری وارتجاع ،سعادت
وافتخارابدی را درريزش خون بی گناه خويش
مشاھده نمود يااين که مانند شيخ
بزگوارنصيرالدين طوسی بايستی ازاين
شھرخاموشان وکشورسراسرننگ وافتضاح
رخت بربسته باکوشش فراوان "ھالکوی"
صالحی به چنگ آورده بامشت آھنين
وشمشيرانتقام او دماغ ارتجاع رابه خاک پستی
ومذلت ساييد".
شه اگرمستعصم وايران اگربغداد نيست
دشمن اينجا پس چرا بانگ ھالکومی زند
فرخی درروزنامه طوفان بخصوص ازقانون
شکنی ھای حکومت وقت انتقادھا می کرد
ودرمقاله ای تحت عنوان "انحصارمشاغل
دولتی" ضمن انتقاد ازسردارسپه نوشته بود:
"آقای خدايارخان ميرپنج با اخذ حقوق منصب
خود ،به چه دليل رياست کل ماليات غيرمستقيم
وخالصجات را اشتغال نموده ونصب يک
نفرنظامی رابه اين شغل مھم کشوری چه
صيغه می تواند ناميد".
چاپ اين گونه مقاالت آزادی خواھانه
وضداستبدای باعث شد که سردارعليه فرخی به
مجلس شورای ملی نامه نوشته وتقاضای
محاکمه فرخی را بنمايد.
فرخی درشماره بعد روزنامه طوفان مقاله
زيررا چاپ رسانيد:
اولين محاکمه
ھنگامی که سقراط آن رب النوع اخالق وآن
حکيم دانشمند را به اتھام پيروی ومتابعت از
سی گانه به محبس کشانيدند،زمانی که آن
متھوروطن پرست را سوفيستھای سفسطه باف
به جرم ھدايت مردم به راه حق به زندان
انداختند ،مخالفين اويعنی کسانی که به ھيچ
چيزدرعالم Grey Rock Mobileعقيده
نداشتند مجلس محاکمه ای برای او تشکيل داده
وبه جھت اثبات تقصير آن بی گناه،سندھايی به
قضات دورازعدالت تقديم نمودند.
سقراط به ميل خود محکوم شد وتازمانی که به
جبر،قصد نوشيدن شوکران تلخ ياآن جام
زھررا داشت باکمال جرات وقوت قلب،
شاگردان خود راکه دامن شکيبايی چاک کرده
اشک حسرت می ريختند،به صبر وتقوی
دعوت می کرد.حتی
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ياد داشت ھای شتابزده – 1
ھمايون ايوانی

در تدارک کنفرانس بين المللی ھمبستگی ،دفاع و مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی در جھان -
)کپنھاک ،اکتبر (2010
اين نوشته را به ياد کاپيتان اسب ق ت ي م م ل ی
بسکتبال ايران ،مسعود طاعتی زاده رفيق و
ھمبند ارجمندمان در زن دان ھ ای ج م ھ وری
اسالم ی و پ در س ي اوش م ح م ودی ک ه در
سالھای دھه شصت ،رنج و سختی اس ارت،
شکنجه و سپس اعدام يکی از فرزندانش را
تحمل کرد ،تقديم می کنم .خب ر دردن اک از
دس ت دادنش ان را در روزھ ای گ ذش ت ه
دريافت کرديم .اميدوارم ،خانواده مسع ود و
نيز سياوش ،من و ساير زن دان ي ان س ي اس ی
سابق را در غم خود شريک بدانند و در اين
روزھای س خ ت م ا را در ک ن ار خ ودش ان
احساس کنند 31.ژانويه 2010
از اواخر دسامبر  ،2009با انتشار
دعوتنامه ای کميته تدارک کنفرانس بين المللی
ھمبستگی ،دفاع و مبارزه برای آزادی زندانيان
سياسی در جھان مدافعين حقوق زندانيان
سياسی و به ويژه فعالين ايرانی فراخوانده شده
اند تا در اين کنفرانس فعاالنه شرکت کنند.
سازماندھی کنفرانس بين المللی کپنھاک بر پايه
ورک شاپ ) (workshopدر نظر گرفته شده
است.
کنفرانس سه روزه ،در اکتبر سال 2010
برگزار می شود و تاکنون موفق شده است تا
حمايت تعداد زيادی از نيروھای ضدسرکوب و
کميته ھای مدافع زندانيان سياسی را به اين
کنفرانس جلب کند .ھيئت ھای نمايندگی از
کشورھای مختلف ھر کدام بخشی از کميته
تدارکات کنفرانس بين المللی را تشکيل می
دھند .اين ھيئت ھا می توانند در تمام تصميم
گيری ھا به شکل برابر نقش داشته باشند.
کميته تدارک تالش دارد تا توافق و ھمکاری
گروه ھای گسترده تری از طيف ھای مختلف
چپ و جنبش ھای اجتماعی برای شرکت در
اين کنفرانس جلب کند .برای کنفرانس
ھيئت ھای نمايندگی می توانند ورک شاپ ھا و
گروه ھای کاری ديگری را پيشنھاد کنند که در
زمان باقی مانده تا اکتبر امسال ،کارھای
تدارک بحث ھا و محوربندی موضوعات آن ھا
به انجام برسد.
به ھمين جھت ضروری ديدم يادداشت ھايم را
به يکی از جنبه ھايی که می تواند در کنفرانس
بين المللی برای ما ،به عنوان بخشی از
زندانيان سياسی سابق ايران ،دارای اھميت می
باشد ،اختصاص دھم .عالوه براين ،عالقمندان
می توانند به سوابق فعاليت ھای بين المللی
گفتگوھای زندان و ساير فعالين ايرانی در
يادداشت ھای شتابزده پيشين نگاھی داشته
باشند.
سال گذشته در يادداشتی در زمينه »سرکوب
در ايران و فعاليت بين المللی« با اشاره به
نگرش فعالين ايرانی درباره فعاليتھای بين
المللی ،نوشتم» :متاسفانه فعاليت ھا و
ھمبستگی بين المللی در زمينه مبارزه برعليه
سرکوب ،اختناق و زندان ،بازتابی شايسته در
رسانه ھا و افکار عمومی فارسی زبانان

نمی يابد .گويی يا فعاليت بايستی مختص
"ايرانيان" باشد ،پس بين المللی نيست! و يا
فعاليت بايستی بين المللی باشد ،پس بحث جالبی
برای مخاطبين ايرانی نيست!« به دريافت من،
کارھايی ھمچون بازتاب بين المللی کشتارھای
سراسری در ايران ،دادگاھی کردن جمھوری
اسالمی و ھمبستگی بين المللی در چارچوب
حرکتھای لحظه ای و به اصطالح آکسيونی
نبايستی ديده شود .فعاليت در اين زمينه ھا با
نگرشی درازمدت و پيگير قابليت دوام و
اثرگذاری دارند .روشن است که تجربيات
مبارزه عليه رژيم جمھوری اسالمی و
سرکوبگری اين رژيم برای افکار عمومی بين
المللی و نيروھای پيشرو با رويکردی
سيستماتيک توضيح داده نشده است .نيروھای
پيشرو بين المللی ،ھميشه از کمبود اسناد و
مدارک ،تحليل روشن و منسجم از سوی فعالين
چپ ايرانی انتقاد داشته اند .کنفرانس بين المللی
کپنھاگ ،زمينه مناسبی است که فعالين ايرانی،
گامی در جھت کاستی ھای فعاليت ھای بين
المللی در زمينه دفاع از حقوق زندانيان سياسی
و قربانيان شکنجه و بازماندگانشان بردارند.
پيشنھاد تشکيل گروه کاری »دادگاه مستقل و
مردمی برای پيگرد و مجازات سرکوبگران«
با توجه به اينکه ھيئت نمايندگی ايرانی ،عضو
ھيئت برگزارکننده کنفرانس بين المللی
می باشد ،انتظار می رود که اين ھيئت با
نظرات و طرح ھای جامع تری در آن شرکت
کند .مسئله تشکيل گروه کاری «دادگاه مستقل
و مردمی برای پيگرد و مجازات
سرکوبگران »می تواند يکی از اين طرح ھا
باشد .افزون بر اين ،پيشنھاد تشکيل يک
«گروه کاری دائم »درباره اين موضوع ،می
تواند قدمی باشد که بحث ھای مربوط به دادگاه
يا تريبونال مستقل در سطحی وسيع تر انجام
شود و از مھلکه فضای دوباره گويی و مبھم
گويی خارج شود .کنفرانس کپنھاگ ،امکان
مناسبی است تا بحث «تريبونال مستقل و
مردمی »از ديدگاھی پيشرو و تخصصی با
توجه به تجربيات کشورھا و جنبش ھای ديگر
بازگشايی شود و به ژرفای بيشتری دست يابد.
تريبونالی که می بايستی آغازی برای يک
روند سياسی طوالنی باشد و خصيصه و چھره
ای سياسی و حقوقی داشته باشد.
از نظر سياسی می بايستی عليه نقض حقوق
بشر و عليه شکنجه سيستماتيک در کشورھای
مختلف و از جمله ايران به پيش برده شود.
برای من ،به عنوان يکی از جان بدربردگان از
کشتارھای دھه شصت ،روشن ساختن مسئله
مجازات مجرمين در کشورھای مختلف يکی
از جنبه ھای مھم اين کنفرانس به شمار می
آيد .ضروری است که از نظر حقوقی ،مدارک
برای اين نوع جنايات جمع آوری شوند .از
ھمين رو ،اھميت دارد که وکالی مدافع و
قاضی ھای پيشرو در اين تريبونال فعاالنه
شرکت کنند.
تشکيل گروه کاری دائم برای مسئله
»دادخواھی« و يا بررسی تجربيات پيشين در
زمينه »تريبونال بين المللی« ضرورتی است

که برای پاسخ به آن ،نياز به ھمکاری ھای
گسترده تری داريم .قبال ھم تاکيد داشته ام که
»دادخواھی صرفا امری "حقوقی" نيست ،بلکه
بايستی در سطح فردی ،اجتماعی ،فرھنگی و
سياسی پيامدھايی داشته باشد که معموال در
بحثھا به فراموشی سپرده می شود .درباره نوع
پرداختن به دادخواھی ،از لحاظ حقوقی نيز
طرح جامع و مورد توافق عمومی وجود ندارد.
از ايده استمداد از دادگاه ھای دولت ھای اروپا
و امريکا ،تا دادگاه راسل و يا دادگاه بين المللی
الھه در پيشنھادات ديده می شود .در کنار اين
پيشنھادات ،دادگاه ھای مردمی و مستقل يا
دادگاھی کردن دست اندرکاران رژيم جمھوری
اسالمی مستقيما توسط مردم ايران نيز طرح
می شود«.

اکنون چند سالی است که خبرھای
مختلفی از سرمايه گذاری دولت
جمھوری اسالمی از سويی و دولت
ھای امپرياليستی از سوی ديگر ،در
ميان اپوزيسيون ايرانی اين سو و آن
سو پخش می شود .با اولين خبرھا،
فضايی ھيستريک اوج می گيرد تا
منتقد يا منتقدين را خاموش کنند و
اصل اعتراض را که »چرا از يک
منبع خطرناک کمک می گيريد؟« در
زير بار انبوه اتھامات شخصی و
پرخاشگری ھای عنان گسيخته دفن
شود.
تريبونال و مسئله »بودجه«
شايد اعتماد و احترام به انبوه جانفشانان و
جانباختگان دھه ھای اخير است که معموال به
افراد و يا نھادھايی که در زمينه دفاع از حقوق
زندانيان سياسی فعالند ،کمتر درباره نگرش
سياسی و نحوه برخوردشان به مسئله حقوق
بشر سخت گرفته می شود .از آن فراتر از
منابع مالی و تدارکاتی اين نھادھا نيز پرسشی
در ميان نيست .اين امر قابل درک و احترام
است ،زندگی تعداد بيشماری از زندانيان در
خطر بوده و ھست ،خانواده ھای آنھا در فشار
و تعقيبند .در اين وضعيت ،ھر اعتراضی ،ھر
چند ناچيز ،برای مھار و عقب راندن دستگاه
کشتار رژيم جمھوری اسالمی الزم است و
ضروری.
اين دغدغه ،کار را برای من نيز سخت می کند
تا چنين بحثی را باز کنم ولی بعد از مدتھا
کلنجار رفتن با خودم ،و احساس خطر از به
کژراھه کشيده شدن انگيزه ھای پاک و
ارزشمند ميليونھا انسان که برای آزادی
زندانيان سياسی کوشيده و می کوشند و حتی
در اين راه جانشان را ھم فدا می کنند ،تصميم
گرفتم تا »کج بنشينم و راست حرفم را بزنم«.
در سال گذشته در يادداشتم به مسئله منابع مالی
و بودجه فعاليت ھای دفاع از حقوق بشر و به
ويژه تريبونال ،اشاره ای کوتاه کردم» :مسئله
"بودجه" چنين کارزاری بنا به تجربه به

سرانجام نرسيده تريبونال بين المللی ،يکی از
نقاط بحرانی خواھد بود که شديدا بر نوع
پيشبرد و ماھيت چنين جنبش دادخواھی ای
سايه خواھد انداخت .من ،به عنوان يکی از
جان بدر بردگان از کشتار سراسری ،1367
مخالف ھرگونه ھمکاری و يا دريافت کمک از
قدرتھای ارتجاعی و امپرياليستی برای پيشبرد
مسئله دادخواھی ھستم .برای مبارزه با ارتجاع
حاکم بر ايران ،دست به دامان ارتجاع ديگری
نبايد شد«.
شايد برای برخی از خوانندگان ،دليل چنين
اشاره و تاکيدی ناروشن بود .با گسترش روند
حوادث چند ماه اخير و فعال شدن نيروھای از
قدرت رانده شده رژيم جمھوری اسالمی و نيز
اپوزيسيون نئوليبرال ايرانی ،مسئله منابع مالی
و تاثير آن در نوع پيشبرد و ماھيت مبارزه
برعليه رژيم جمھوری اسالمی بيش از پيش
جلب توجه می کند.
اکنون چند سالی است که خبرھای مختلفی از
سرمايه گذاری دولت جمھوری اسالمی از
سويی و دولت ھای امپرياليستی از سوی
ديگر ،در ميان اپوزيسيون ايرانی اين سو و آن
سو پخش می شود .با اولين خبرھا ،فضايی
ھيستريک اوج می گيرد تا منتقد يا منتقدين را
خاموش کنند و اصل اعتراض را که »چرا از
يک منبع خطرناک کمک می گيريد؟« در زير
بار انبوه اتھامات شخصی و پرخاشگری ھای
عنان گسيخته دفن شود .احتمال می دھم که اين
يادداشت نيز ،ھمچون ساير اعتراضات در
گرداب فراموشی غرق شود! با اين حال
می نويسم تا شايد چند وجدانی را تلنگری زده
باشم.
شايد بتوان دريافت کمک مالی و يا تدارکاتی،
از ارتجاع اسالمی و يا امپرياليسم جھانی را به
دو گروه اصلی طبقه بندی کرد:
افراد ،سازمانھا و نھادھايی اين کمک ھا را
دريافت می کنند ولی به داليل سياسی و يا
پنھان کاری از افکار عمومی )و يا افرادی
که با آنھا کار می کنند( ،منابع خود را اعالم
نمی کنند و يا وقتی از سوی ديگران مطرح
می شود آن را تکذيب کرده يا به سکوت
برگذار می کنند.
افراد ،سازمانھا و نھادھايی که آشکارا اين
کمک ھا را دريافت می کنند و حتی بعضا
به عنوان دليلی برای »معتبر«بودن
کارھايشان استفاده می کنند.
گروه اول ،معموال از سنت سياسی و يا فکری
ای می آيند که »چھره مستقل سياسی« و »عدم
اتکا به منابع ارتجاعی يا غير ملی« در نظام
ارزشی سابق آن ھا نقش ايفا می کرده است .به
ھمين دليل ،عملکرد خودشان را که در تناقض
با ديدگاھھای سياسی ،فکری يا اخالقی اعالم
شده اشان قرار دارد ،انکار می کنند .اين
اخالق دوگانه ،به بيان حافظ برای ما قرن
ھاست شناخته شده است:
»واعظان کين جلوه بر محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می رسند آن کار ديگر می
کنند«
گروه نخست ،در چند سال اخير با پروژه ھايی
نظير پروژه شھرزاد نيوز و راديو زمانه و...
تجربه شده است .من نظرم را در ھمان مقطع
بيان کرده ام .با برداشتی از برتولت برشت،
می توانم بگويم با افراد و يا گروه ھای کوچک
و بزرگی از تبھکاران روبروئيم که »حقيقت
را می دانند ولی آن را انکار می کنند«.
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گروه دوم ،منابع مالی و ارتباطات خود را
پنھان نمی کند ،ديدگاھش اين است چنين
روابطی مشروعيت دارد و يا به عبارتی
مناسب تر ،حقانيت دارد .بنابراين با ديدگاھی
سياسی روبرو ھستيم که ارتباط با نيروھايی
ھمچون البی ھای رژيم جمھوری اسالمی در
خارج از کشور و يا نھادھای دولت آمريکا و يا
جامعه اروپا را بخشی از متحدين و پشتيبانان
خود ارزيابی می کند .تاکيد می کنم که بحث بر
سر دولتھاست و نه نھادھايی که براثر
مبارزات اجتماعی و طبقاتی تثبيت شده اند و
دستاورد قرنھا مبارزه مردم اين کشورھا در
اروپا و امريکا ھستند.
در اين يادداشت ،من به گروه اول نخواھم
پرداخت .به بيان ديگر ،اين نوشته افشاگرانه
نيست و امری پنھان را »رو« نمی کند ،بلکه
نگاھش به رويه و ديدگاھی است که گرفتن
کمک مالی و تدارکاتی از منابع ارتجاعی و
امپرياليستی را آشکارا اعالم کرده و بعضا به
آن افتخار نيز می کند .اجازه دھيد پيش از
مشخص تر بحث کردن در اين باره ،کمی
نزديک تر با چند موسسه و نھاد شناخته شده
که در چند ساله اخير در اين زمينه ھا فعال
بوده اند ،آشنا شويم.

بنياد ملی دموکراسی
(The National Endowment for
)Democracy-NED
 NEDيکی از موسسات آمريکايی است که به
تامين بودجه در مناطق آفريقا ،آسيا ،اروپای
مرکزی و شرقی ،آمريکای التين و خاورميانه
برای تقويت روندھای نزديک به دولت آمريکا
مشغول می باشد .برای مثال ،در منطقه
خاورميانه کشورھای افغانستان ،الجزاير،
بحرين ،ايران ،عراق ،اردن ،لبنان ،ليبی،
مراکش ،تونس ،سوريه ،ترکيه و نوار غزه و
ساحل غربی رود اردن از کمک ھای مالی اين
موسسه بھره مند شده اند .اگر به ليست کمکھا
در ساير مناطق جھان نيز توجه کنيم ،ساختار
ترويج سياست ھای موافق دولت آمريکا را در
کشورھای بحرانی می بينيم .شايد در آسيا،
آفريقا و آمريکای التين به علت بحران سياسی
و اقتصادی در تمامی کشورھا ،ويژگی سياست
کمک دھی کمتر به چشم بخورد ،ولی ھنگامی
که به اروپا می رسيم ليست کشورھايی که
کمک دريافت کرده اند ويژگی سرمايه گذاری
سياسی و فرھنگی در کشورھای معين را
بيشتر درمی يابيم .کشورھای دريافت کننده
کمک در سال  2008از سوی اين موسسه
عبارتند از :آلبانی ،بوسنی-ھرزگوين ،کوزوو،
مقدونيه ،مولداوی ،صربستان و مونته نگرو.
نتيجه اخالقی از اين ليست :منطقه بالکان ،به
ويژه پس از حمله ناتو به يوگسالوی ،نياز به
ترويج دمکراسی دارد!
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بنياد ملی دمکراسی درباره خودش می نويسد:
»بنياد ملی دمکراسی يک سازمان غير دولتی
و غير انتفاعی است که در سال )(١٣٦١
 ١٩٨٣با پشتوانه مالی کنگره آمريکا تاسيس
شده است .آرمان اصلی اين بنياد آزادی جھانی
بشريت و توسعه دمکراسی است و از طريق
بودجۀ ساالنه خود از ھزاران پروژه و
فعاليتھای گروه ھای دمکراسی خواه در
سراسر جھان حمايت می کند .کشورھای
مختلف درآفريقا ،آسيا ،اروپای مرکزی و
شرقی ،آمريکای جنوبی و خاور ميانه و
جمھوری ھای سابق شوروی می توانند
ازکمک ھای مالی اين بنياد بھره مند شوند«...
برای يادآوری ،اين موسسه در سال  1983در
ھنگام رياست جمھوری رونالد ريگان و در
اوج جنگ سرد تاسيس شد .در آن سالھا ،نو
محافظه کاران که از طريق حزب جمھوری
خواه و ريگان ،جنگ سرد برعليه
»امپراطوری شيطان« )بلوک شرق( را به
اوج بی سابقه ای رسانده بودند .يکی از
مواردی که از  1973با امضای قرارداد
ھلسينکی )کنفرانس امنيت و ھمکاری اروپا(
در دولت ھای قبل از ريگان )نيکسون ،فورد و
جيمی کارتر( اھرم فشار برروی بلوک شرق و
شوروی سابق بود ،بند » 7سبد يک« قرارداد
ھلسينکی بود که در آن »احترام به حقوق بشر
و آزادی ھای اساسی ،از جمله آزادی انديشه،
آزادی وجدان ،آزادی مذھب و يا آزادی عقيده«
ذکر شده بود .کافيست به توضيح رسمی
موسسه  ،NEDکه در باال آورده شده و سال
تاسيس آن و اھداف فعاليتش توجه کنيم تا بھره
مندی از کمکھای مالی اين موسسه را نيز
ارزشيابی کنيم.
با اين مقدمات ،می خواھم به ليست دريافت
کنندگان مالی ايرانی از سوی اين موسسه
بپردازم .در سال  2008رسما  448973دالر
به برخی از نھادھای ايرانی پرداخت شده
است] .ترجمه آزاد فارسی آن را يکی از رفقا
برايم ارسال کرده است برای متن اصلی به
لينک باال مراجعه کنيد[:
***

بنياد عبدالرحمن برومند برای پيشبرد حقوق
بشر و دموکراسی در ايران )بنياد برومند(
$140،000
برای آگاھی از اعدام ھای فراقضايی در ايران
از زمان انقالب سال  1979برای فھم و
ترويج حقوق بشر و اصول دموکراسی است.
بنياد برومند وب سايت الکترونيکی خود را
توسعه خواھد داد و مبتنی بر حقوق بشر
کتابخانه اميد و جھت انتشار اسناد حقوق بشر
به فارسی  ،توليد مستند ھای صوتی و
تصويری از داستان ھای قربانيان شکنجه و
اعدام  ،و توسعه منابع آموزشی و کتابچه ھای
راھنما در متدولوژی تحقيق در اسناد نقض
حقوق بشر.

انجمن جامعه مدنی در ايران )(ACSI
80،000 $
سخنرانی جرج بوش در بنياد ملی دمکراسی -
منبع صفحه بنياد ملی دمکراسی

برای ايجاد ھمبستگی در ميان جامعه مدنی
ايران و فعاالن حقوق بشر و ارائه اطالعات
دقيق در مورد حقوق بشر در کشور است.
 ACSIنظارت و گزارش موارد نقض حقوق

بشر شھروندان ايرانی گزارش ھا را به زبان
فارسی و يک وب سايت به زبان انگليسی را
عھده دار خواھد بود .بيشتر با تمرکز بر
زندان ،اعدام ،دادگاه ھا ،ضرب و شتم ،آدم
ربايی ،و نقل مکان ھای اجباری ،و ايجاد
ليستی از سازمانھای بين المللی حقوق بشر،
فعاالن جامعه مدنی ،تصميم گيران و رھبران
افکار.
مرکز بين المللی پيام انترپرايز )(CIPE
141،793 $
به منظور باال بردن سطح آگاھی در ميان
ايرانيان در رابطه با جامعه مدنی و ايجاد
اصالحات شرايط مناسب برای مطرح ساختن
اجتماعی ،اقتصادی سياسی خود به منظور
توسعه و ارتقاء وب سايت فارسی زبان خود
درارتقائ اصالحات دموکراتيک و اقتصادی
ھمکاری خواھد نمود CIPE .و .RICI
ھم چنين ترجمه پيش نويس ھا و مقاالت
مختلف در اصالحات دموکراتيک و اقتصادی،
شناسايی نشريه مترقی در رسانه ھای ايران که
مطلب را در وب سايت ،و نشريات ماھيانه
منتشر کند و مقاالت مفسران مھمان را درج
نمايد.

طرح تحقيق و پژوھش ايران معاصر
)(RICI
RICI $ 87،000
کمک ھا ،برای حفظ و توسعه وب سايت
"راھبرد" جھت انتشار مقاالت به دموکراسی و
نقش جامعه مدنی در ايران و روح بخشيدن به
بحث ھای دموکراتيک و تبادل آراء و عقايد در
بين جامعه مدنی ايران و فعاالن دانشجويی
است.
 گردآوری تفسير سياسی ،و تجزيه و تحليلنظری در رابطه با نقش جامعه مدنی و جنبش
دانشجويی در حال گذار به سوی دموکراسی
در ايران .

Rowshangar

 ١٣۵۶بار ديگر جبھه ملٌی به فعاليت و تجديد
سازمان پرداخت و برومند به عضويت شورای
مرکزی برگزيده شد .او دوست و ھمکار
شاپور بختيار ،آخرين نخست وزير رژيم شاه
بود و ھمکاری آنان تا ترور وحشيانه شاپور
بختيار توسط رژيم جمھوری اسالمی ادامه
داشت.
در ادامه موج ترورھای خارج کشور توسط
رژيم جمھوری اسالمی ،عبدالرحمن برومند
روز بيست و نھم فروردين  ١٣٧٠در پاريس،
مقابل آسانسور ساختمانی که آپارتمان مسکونی
وی در آن قرار داشت با ضربه ھای متعدد
کارد ماموران رژيم به قتل رسيد.
درباه بنياد در صفحه اينترنتی اش می خوانيم:
»...بنياد برومند مستقل است و وابستگی
سياسی به ھيچ گروھی ندارد؛ ھدف بنياد پی
گيری آرمان ھای دکتر عبدالرحمن برومند
است.
تاًمين عدالت و کمک به استقرار دموکراسی از
تعھدات اساسی بنياد است .بنياد عبدالرحمن
برومند بر آن است که آموزش و تقويت
فرھنگ مردم ساالری و اشاعه انديشه حقوق
بشر از شرائط ضروری استقرار و ثبات
دموکراسی در ايران می باشد«...
در زمينه مالی بنا به اعالم رسمی اين بيناد
چنين می خوانيم:
»در فعاليت ھای خود بنياد عبدالرحمن برومند
از حمايت مالی افراد و سازمان ھای خيريۀ
متعددی برخوردار است %٥٠ .بودجۀ ساليانۀ
بنياد برومند از سازمان ھای خيريۀ خصوصی
آمريکايی %٣٤ ،آن از سازمان ھای خيريۀ
خصوصی اروپايی ،و  %١٦بودجه اش از
بنياد ملّی برای دموکراسی )ند( تأمين می شود.
ند سازمانی است غير دولتی و غير انتفاعی،
که بودجه اش از طرف کنگرۀ اياالت متحدۀ
آمريکا تأمين می شود اما از دولت مستقل است

عالوه بر اين فن آوری جديد فيلترينگ در
اينترنت ساخته شده است که به استفاده از وب
سايت غير قابل دسترس در داخل ايران را
امکان پذير خواھد کرد.
***
اگر ليست ارائه شده از سوی بنياد ملی
دمکراسی  NEDرا دنبال کنيم ،نام بنياد
برومند و کتابخانه اميد به عنوان اولين دريافت
کننده کمک ھای مالی در زمينه حقوق بشر
ديده می شود .ھمين نام را دنبال می کنيم تا به
تصوير روشن تری از دريافت کنندگان
کمکھای مالی  NEDآشنا می شويم.
بنياد عبدالرحمن برومند
بنياد عبدالرحمن برومند در فروردين ماه سال
 ١٣٨٠به ابتکار الدن و رويا برومند ،فرزندان
عبدالرحمن برومند به ثبت رسيده است .رضا
ناصحی در سال  ١٣٨٢به بنياد عبدالرحمن
برومند پيوسته است و از آن زمان با آن
ھمکاری می کند.
ھمان گونه که شايد بسياری از خوانندگان
بداند ،عبدالرحمن برومند از فعالين با سابقه
جبھه ملی ايران بود که در سال ١٣۴٢/١٩۶٣
به عضويت شورای جبھه ملٌی انتخاب شد ولی
عمال به دليل سرکوب سياسی ،تا سال 1356
از فعاليت سياسی وسيع بازماند .اواخر سال

و تحت نظارت ھيئت مديره ای مستقل و غير
حکومتی اداره می شود«.
منابع مالی بنياد برومند در سال 2009
)منبعhttp://www.iranrights.org/ :
(farsi/foundation.php
اگر آمار داده شده بنياد ملی برای دمکراسی
 NEDو بنياد برومند در سال ھای  2008و
 2009حدودا در رقم ھای اعالم شده در نظر
گرفته شود ،بنابر اين بنياد برومند با بودجه
ساالنه  875000دالر در سال مشغول به کار
است و از آن منابع به ھزينه پروژه ھا و
پرسنلش را تامين می کند.
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مرکز اسناد حقوق بشر ايران
در زمينه تماس با زندانيان سياسی سابق و نيز
مسئله تريبونال بين المللی ،نام مرکز اسناد
حقوق بشر نيز به چشم می خورد .اعضای
ھيئت مديره اين مرکز عبارتند از اون ام .فيس،
رامين احمدى ،آدريانا اوديس ،پيام اخوان ،رويا
برومند ،الرا ديکينسون ،الرنس داگالس،
جاناتان فريمن ،اليزابت تی .گری جونيور،
رويا حکاکيان ،آندريا کريستی پيتزيکونی ،دکتر
مارتا مينوو ،جان جی .سايمون و دکتر
فردريک جى .استريتس.
نام رويا برومند پيش از اين در قسمت بنياد
برومند اشاره شده بود ،اينک در ھيئت مديره
مرکز اسناد حقوق بشر با رامين احمدی ،پيام
اخوان و رويا حکاکيان اعضای ايرانی اين
ھيئت را تشکيل می دھند.
اھداف مرکز اسناد حقوق بشر ايران عبارتند
از:
»به وجود آوردن آرشيوی جامع و عينی از
موارد تخلف حقوق بشر در ايران از انقالب
 1357به بعد و تعيين مسئوليت تخلفات حقوق
بشر بر اساس اين آرشيو؛
در دسترس قرار دادن اين آرشيو به گونه ای
که برای عموم مردم و محققان و آموزگاران
قابل دستيابی باشد؛
ترويج مسئوليت پذيری ،احترام به حقوق بشر و
قانون مندی در ايران؛ و
تشويق برای برقراری گفتگويی آگاه ميان
محققان و عموم مردم چه در ايران و چه خارج
از ايران درباره وضعيت حقوق بشر در
ايران«.
مرکز برای پيشبرد اھدافش از کمکھای مالی
نھادھای و ارگانھای زير استفاده می کند:
» -بنياد آکيليس بودمن
 انجمن آمريکايی خانمھای دانشگاھی بنياد خانوادگی بکمن بنياد اجتماعی شيکاگو بنياد دايموندستون دفتر حقوقى فولی ھواگ )با مسئوليت محدود( ،دفاتر واشينگتن و بوستون
 امور خارجه و تجارت بينالمللی کانادا دوستان کتابخانه اسکرانتون ممو﷼ انستيتو جيکوب بالوستاين برای ارتقاء حقوقبشر
 بنياد جان دوئر دفتر حقوقى کينگ و اسپالدينگ )با مسئوليتمحدود( ،دفتر نيويورک
 ائتالف اجتماعی نيويورک حقوق و دموکراسی )کانادا( محققان در معرض خطر/انستيتوى بينالمللىآموزش
 دفتر حقوقی اسکادن ،آرپس ،اسليت ،ميگر ،وفلوم
 گروه عملی سخنگويان وزارت امورخارجه امريکا صندوق حقوقبشر و دموکراسى
 گروه آموزشی سازمان ملل متحد بنياد خانوادگی ولوک«در اين ليست به نام ھای »امور خارجه و
تجارت بين المللی کانادا« و نيز »وزارت امور
خارجه امريکا صندوق حقوق بشر و
دموکراسى« برمی خوريم .کمکھای وزارت
امور خارجه امريکا با توجه به زمان تاسيس
اين مرکز )فروردين ماه سال  1382برابر با

ماه مارس  ،(2003معنای روشن تری می
يابد .از  2001تا  2009دولت جرج بوش
پسر ،آخرين شاگرد رونالد ريگان و جناح
نومحافظه کار ،در قدرت است .درست در
ھمان ماه مارس  2003حمله دولت آمريکا به
عراق ،عليرغم بزرگترين اعتراضات ضدجنگ
در سطح جھان ،آغاز شد .اگر يادتان نرفته
باشد ،نوبت بعدی ايران بود ،گرچه اين برنامه
دولت جمھوريخواھان به رھبری بوش ،با به
گِل نشستن ماشين جنگی آمريکا در باتالق
جنگ عراق ،به تعويق افتاد .طبيعتا مرکز
خودش را مستقل از پروژه ھای دولت آمريکا
می داند و اعالم می دارد که »با اين که يکى
از منابع مالى ما صندوق حقوق بشر و
دموکراسى آمريکا است ،مرکز اسناد حقوق
بشر ايران کامالً مستقل بوده و از آمريکا يا
دولت ديگرى دستور نمىگيرد و يا عملى از
طرف آنھا انجام نمىدھد«.
جمعبندی
اگر بودجه بنياد برومند از سوی »بنيادھای
خيريه« و نيز ) NEDبا تامين مالی از سوی
کنگره آمريکا( تامين می شود ،مرکز اسناد
حقوق بشر نيز بخشی از بودجه خود را از
سوی »وزارت امورخارجه امريکا صندوق
حقوق بشر و دموکراسى« تامين می کند .اين
نمونه ھايی از موارد خرد و کالنی است که
دولت ھای آمريکا ،کانادا و جامعه اروپا با
سرمايه گذاری وسيع مالی برروی جنبش ھای
اجتماعی ايران و نيز مبارزه برای دفاع از
حقوق زندانيان سياسی ،نوع نگرش و سياست
گذاری نئوليبرال را در درون اين جنبش تقويت
می کنند .اين تقويت ،محدود به زمينه مالی نمی
شود ،بلکه پوشش تدارکاتی و تبليغاتی )نظير
صدای آمريکا  VOAو  (BBCو چھره سازی
ھای مطبوعاتی نيز مکمل چنين سياستی است.
ھمان گونه که در آغاز نوشتم ،ھدفم
»افشاگری« نيست ،چرا که اين اطالعات
مدتھاست به صورت رسمی در روی صفحات
اين نھادھا اعالم شده است .بحث »اخالقی« ھم
در اين باره فايده ندارد ،چرا که برخی از اين
نيروھا )نه ھمه آنھا( ،ارتباط با دولتھای
امپرياليستی و حاکمان را نقطه قوت خود می
دانند .مستظھر به قدرت صاحبان سرمايه و
قدرت ھستند ،که آنان را به کارپردازيشان
گماشته اند .من آنان را نئوليبرالھايی می دانم
که از سنت ليبراليسم کالسيک گسسته اند .اگر
دکتر مصدق در پاسخ نامه آيت ﷲ کاشانی يک
روز پيش از کودتای  28مرداد ) 27مرداد ماه
 (1332نوشت ...» :اينجانب مستظھر به
پشتيبانی ملت ايران ھستم «.امروزه ،بايد داليل
بی شماری را برای نئوليبرال ھای ايرانی
برشماريم تا شايد کمی دست و بالشان را در
استظھار به نزديکی به دول راقيه جمع و جور
کنند! در دوره فعلی که جھانی سازی ھرگونه
چھره مستقل و مردمی را در خود مضمحل می
سازد ،شايد کمونيست ھا و سوسياليست ھای
انقالبی بايستی عالوه بر حضور در مبارزه
طبقاتی جاری ،وظيفه »مصدقی«ھا را نيز
برعھده بگيرند .روزگار غريبی است نازنين!
به ھر رو ،اين يادداشت مخاطبان خود را
کسانی می داند که مبارزه برای آزادی زندانيان
سياسی و مسئله دادگاھی کردن سران شکنجه و
کشتار را با چشم انداز واقعا مستقل و مردمی
می نگرند .دست اندرکاران اين نھادھا می
توانند ھر روز تکرار کنند که »مستقل« ھستند
و مھره ای روی صفحه شطرنج امپرياليسم با
جمھوری اسالمی نيستند! ولی واقعيت اين است
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که منبع تامين مالی اين نھادھا ،در مکانيسمی
پيچيده تر از مکانيسم ساده »دستوردھنده-
مجری« ،تاثير بسيار مھمی برروی موضع و
ماھيت حرکت و خواسته ھای آنان دارد.
روندی که ظاھرا با »سياست زدايی« از
فعاليت برای دفاع از حقوق بشر آغاز می شود،
راه را برای سيستم حاکم و نخبه پرور حاکم
باز می کند تا آلترناتيو سياسی مطلوب خود را
در لحظه مناسب به افکار عمومی مردم ايران
تحميل کنند .از ھمين روست که ھمان طور که
در يادداشتھای قبلی تاکيد کردم» :من ،به
عنوان يکی از جان بدر بردگان از کشتار
سراسری  ،1367مخالف ھرگونه ھمکاری و
يا دريافت کمک از قدرتھای ارتجاعی و
امپرياليستی برای پيشبرد مسئله دادخواھی
ھستم .برای مبارزه با ارتجاع حاکم بر ايران،
دست به دامان ارتجاع ديگری نبايد شد«.
در سطح فعاليت ھای دفاع از حقوق بشر،
روش مستند سازی اين نھادھا ،انسان زدايی
شده است .از خواسته ھای آرمانی ،سياسی و
اجتماعی زندانی سياسی و يا جانفشانان و
جانباختگان صحبتی نيست .ھويت مبارزاتی
آنان ،يا سانسور می شود و يا در سايه بحثھای
صوری در باب حقوق بشر خفه می شود .مثل
ھمه روشھای »تکنوکراتيک« با عدد ،رقم،
تعدادی »موضوع« )منظور زندانيان سياسی يا
جانفشانان و جانباختگان( روبرو ھستيم .در
پايان ،جان بدربردگان و بازماندگان جانفشانان
و جانباختگان ،تبديل به بخشی از پرونده ای
قطور بر روی ميز تکنوکرات ھا می شوند .و
نکته کليدی از روند دادخواھی ،مسکوت می
ماند :روند آگاھی بخشی کل جامعه از ريشه
ھای خشونت و سرکوب.
در سطح سياسی ،اين ترفندی شناخته شده است
که سيستم سرمايه داری جھانی ،منتقدين سابق
خودش را که در خارج از چارچوبه ھای
سيستم موجود ايستاده بودند را در يک روند
ميان مدت از طريق روشھای مختلف – از
جمله کمکھای مالی – در سيستم خود ادغام می
کند .روند چنين ادغامی در سيستم حاکم ،در
کشورھای مختلف به اشکال مختلف تجربه شده
است .به فعالين »سبز«ھای اروپا و به ويژه
آلمان نگاه کنيد تا روند سقوط آن ھا را از
جنبش دانشجويی  1968تا کارگزاری حمله
ناتو به يوگسالوی سابق ببينيد.
سخن را کوتاه کنم.
اميدوارم جان بدربردگان ديگر نيز بر اھميت
دادگاه مردمی مستقل از قدرتھای حاکم جھانی
و نيز ھمبستگی با مردم سرکوب شده
کشورمان به سھم خودشان تاکيد داشته باشند.
خوشبختانه در ماھھای آتی کنفرانس بين المللی
کپنھاگ فضای مناسبی است که بحث دادگاه
مستقل و مردمی با مرزبندی با سياست گذاری
نئوليبرال و رد ھمکاری با دولتھای ارتجاعی و
امپرياليستی ،موضع خود را درباره نحوه
پيگيری مجازات جنايت کاران و ناقضين حقوق
بشر و مشخصا حاکمان جمھوری اسالمی،
ژرفای بيشتری ببخشند.

www.dialogt.org
در مقاله »چپ در خاورميانه :چشم اندازھای رھايی«
بحث حمله آمريکا به عراق در سال  2003را به ھمراه
سياوش محمودی بيشتر توضيح داده ايم .شايد در دور
بعدی حکومت جمھوری خواھان در آمريکا ،شاھد
زنده شدن برنامه قبلی آنان درباره ايران باشيم.

ﯾادم ترا فراموش
سيد علی خامنه ای
آيا به ياد داری که  ٤٦سال پيش،
يعنی در سال  ١٣٤٣تو و دوستانت
نامه ای به نخست وزير وقت
اميرعباس ھويدا نوشتيد؟ آيا به ياد
داری که از نخست وزير چه
سئواالتی کردی؟ يا اينکه طبق
معمول ھم خودت ،و ھم دوستانت اين
نامه و محتوی آن را به باد فراموشی
سپرديد؟ اما من به يادتان می آورم.
اين نامه ی شما به اصطالح علمای
دين است به اميرعباس ھويدا ،نخست
وزير آنزمان ايران
نامه علماء دين به نخست وزير
١٩/١١/٤٣
ما نمی دانيم متصديان امور چه فکر
می کنند و درنظر دارند اين مملکت
را به کجا بکشانند؟ آيا در اين
مملکت مردم حق ھيچگونه
اظھارنظر در سرنوشت خود بايد
نداشته باشند؟ خفقان ،محدوديت،
سانسور و تفتيش عقايد از يک طرف
و شکست اقتصاديات و تصاعد
ھزينه ھای کمرشکن زندگی از
طرف ديگر ،ملت را از پای
درآورده .اگر کسی از وضع موجود
اظھار نارضايتی کند ،سياھچال
زندان و سپس حکم دادستانی ارتش
زندگی تيره او را تيره تر می نمايد.
آخر در کدام کشور و در کدام گوشه
ی جھان تا اين حد فشار ،اختناق،
حبس ،زجر ،شکنجه ،ترور افکار
برمردم حکومت می کند.
در جھان امروز کجا معمول است
عده ای مطلق العنان حاکم مطلق بر
جان و مال و ناموس مردم باشند ،و
کسی حق فرياد نداشته باشد.
آيا اين قسم حکومت در بين ملل نيمه
وحشی آنھم در دوران حکومت
فردی ،از پست ترين انواع حکومت
ھا شمرده نمی شده است؟
آقای ھويدا شما سری به زندانھا بزنيد
و بپرسيد اين اصناف مختلف زندانی،
علما و وعاظ ،اساتيد دانشگاه،
دانشجويان ،تجار و اصناف به چه
جرمی مدت ھا در زندان بسر
ميبرند؟
امضاء کنندگان :سيد علی خامنه ای،
حسينعلی منتظری ،اکبر ھاشمی،
محمدعلی گرامی ،ابوالقاسم خزعلی،
علی مشکينی ،صادق خلخالی ،احمد
جنتی ،محمدتقی مصباح يزدی،
حسين نوری ،علی اکبر موسوی
از سايت جبھه ملی خارج از کشور
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خانم شيرين عبادی،
سپاه پاسداران و بسيج،
برادران شما،
اما دشمنان مردمند!
مينا احدی

پيام شيرين عبادی" :ما مدافعان حقوق بشر
از شما برادران سپاھی و بسيجی مردمی
ميخواھيم که برادران و خواھران خود را که
سوگند به پاسداری آنھا خورده ايد"...،
خانم "حقوق بشری" خجالت نميکشيد يک
دستگاه مخوف جنايت را که اکنون به يمن
اسالمی بودن حکومت ،در عين حال يک
دستگاه پول درآوردن و چپاول ميليونھا دالر و
صاحب سرمايه عظيمی است ،پاسدار حقوق
مردم خطاب ميکنيد..
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دستگاه فساد و چپاول و خونريزی
اسالمی شديم .از سی و يکسال
پيش!

برای اين ميليونھا نفر ،خشونت از
لحظه به قدرت رسيدن جمھوری
اسالمی و سپس اعالم قانون
اساسی مورد لطف شما آغاز شد.
خشونت ذاتی اين حکومت است .
حکومتی مذھبی که در قوانين اش،
ضديت با انسان ،ضديت با بی
دين ،ضديت با زن ،ضديت با
ھمجنسگرا ،ضديت با کارگر و دانشجو حک
شده ،و جز اليتجزای آن است؛ حکومتی که در
قانون اساسی اش ،اعدام و سنگسار و چشم در
آوردن و دست بريدن حک شده و اينھا را
روزانه اجرا ميکند ،نمونه بارز و تجسم
خشونت است .شما به اين حکومت و اين
دستگاه جنايت و آدمکشی ،لقب " محترم" داده
و از آنھا گدايی انصاف ميکنيد؟ اين دستگاه
چپاول و فساد و خونريزی سی و يکسال است
که خون مردم ايران را ميمکد و درست در
روزھايی که اين مردم متحدانه به خيابان آمده
و سوت پايان عمر اينھا را به صدا در آورده
اند ،شما با مدال "حقوق بشرتان" وسط معرکه
پريده و قصد نجات اينھا را داريد؟ نجات
حکومت اسالمی ومشروعيت دادن به اين
حکومت در اوج جنگ و نبرد روزانه مردم با
اين دستگاه برای خرد کردن آن و پايان دادن به
کابوسی به اسم حکومت اسالمی ،عين دفاع از
خشونت است.

شيرين عبادی در يک پيام به مردم و مقامات
حکومتی!؟ ظاھرا با ھدف جلوگيری از
خشونت و خونريزی ،به نحو زننده ای ،به
دفاع از حکومت در حال ريزش اسالمی،
دستگاه سرکوب اين حکومت ،سپاه پاسداران و
بسيج پرداخته و چشمش را بر واقعيات در
ايران بسته است .ايشان تاريخ شروع خشونت
در ايران را به اين چند ماه گذشته محدود کرده
و ميگويد:

در بخش ديگری از پيام خانم عبادی ميخوانيم:

"ايرانيان که ھمواره خواھان برقراری صلح
در سراسر جھان بوده اند ،اکنون ناباورانه
خشونت و آتش را در خانه خويش و در بين
برادران و خواھرانشان می بينند"

"چه روزھای سختی را پشت سر گذاشتيم .
زمانی صدام جنگ عليه ايران را آغاز کرد و
صدھا ھزار ايرانی را به خاک و خون کشيد و
ميليون ھا مادر ايرانی را به سوگ نشاند ،و"...

خانم عبادی! جنگ و گريز خيابانی با مزدوران
جنايتکار حکومت اسالمی ،جنگ تازه شروع
شده بين " برادران و خوھران ايرانی" نيست.
در ايران سی و يکسال است که يک حکومت
ديکتاتور با حضور آخوندھای "ايرانی" و
مزدوران " ايرانی" آنھا ،خون مردم را در
شيشه کرده است .ميکشند و سنگسار ميکنند و
چشم در می آورند و فقر و فالکت و بی حقوقی
و خفقان را بر اين مردم تحميل ميکنند.
خشونت از زمانی شروع شد که جمھوری
اسالمی ايران به قدرت رسيد .چند ھفته بعد از
به قدرت رسيدنش کارگران بيکار اصفھان را
مورد حمله قرار داد و يکی از آنھا را کشت.
چند ماه بعد به دانشگاھھا حمله کرد،
دانشجويان را با چاقو و قمه و کالشينکف به
خون کشيد ،کارگران را به گلوله بست ،به
کردستان و ترکمن صحرا لشکر کشيد و به
خانه ھای ما مخالفين حکومت ،ما منتقدين از
روز اول اين دستگاه جنايت و آدمکشی ،نيمه
شبھا ريختند و تعداد زيادی دختر و پسر جوان
را از رختخوابھايشان بيرون کشيده و بعد از
تجاوز به جوخه اعدام سپردند .فعالين سياسی
زندانی دوران شاه را دوباره دستگير کردند و
کشتند .و ....اين درست است که شما و
طرفداران سينه چاک "جمھوری اسالمی و
خمينی و حکومت اسالمی" نيش اين حکومت
را اخيرا تجربه کرده ايد ،ھمچنانکه حزب توده
و اکثريت بعد از خوشرقصيھايشان برای
خمينی قربانی اين دستگاه شدند ،اما لطفا از
جانب ما حرف نزنيد !ما ميليونھا نفر مردم
ايران ،ما کارگران ،ما زنان ،ما دانشجويان ،ما
المذھبان و ما مردم ايران که قربانی اين

عبادی که حقوق بشرش اتفاقا به نحو زننده ای
ناسيوناليستی و ظاھرا فقط برای "ايرانيان"
است ،به آنسوی صحنه کاری ندارد .انگار در
جنگ ايران و عراق مادران عراقی داغدار
نشده اند .ھمين نکته نشان ميدھد که ناسيوناليسم
خانم عبادی و ھمفکرانش تا چه حد ضد انسانی
است و نه حقوق بشری.
ھزاران جوان با تھديد و تطميع و اجبار
ديکتاتور بيرحمی ھمچون صدام حسين ،در
عراق و در اينجا نيز با مغزشويی و تھديدات
سران رژيم اسالمی روانه ميدانھای جنگ شده
و جانشان را از دست دادند .دو حکومت
فاشيست برای منافع پليد خودشان به جنگی
خانمانسوز دست زدند که نتيجه آن مرگ
ميليونھا نفر از دوسو بود .جنگ ايران و عراق
جنگی ارتجاعی بود که صدام حسين و خمينی
و اعوان و انصارش و جانيان حاکم بر ايران،
برای منافع خودشان به آن دامن زدند و ويرانی
و مرگ را برای ميليونھا نفر ايرانی و عراقی
به ارمغان آودند .خمينی و ھمه سران ريز و
درشت رژيم بارھا تکرار کرده اند که جنگ
نعمت الھی برای آنھا بوده است .با اين جنگ
توانستند ،ھر صدای اعتراضی را خفه کنند و
حکومت ننگينشان را در ايران تثبيت نمايند .
برای فرستادن جوانان به صحنه جنگ ،کليد
پالستيکی بر گردن کودکان انداخته و آنھا را
روانه ميدان مين کردند و ھمه اينھا برای ماندن
خودشان و چاپيدن مردم و فربه کردن آقا زاده
ھايشان بود.
تاريخ سی و يکسال گذشته حکومت اسالمی را
تحريف کردن و برای سران آن آبرو خريدن

ظاھرا دروجود عبادی و کل جنبش ملی
اسالمی ژنتيک شده و دربند بند پيام اين خانم
"حقوق بشری" تصويری کامال وارونه از ھمه
چيز ارائه داده ميشود.
عبادی با کرشمه تمام در رابطه با کشتارھای
اخير رژيم اسالمی تاکيد ميکند که:
"اين امر اگر نگوييم ناشی از خشونت طلبی و
مردم ستيزی عده قليلی از حاکمان قطعا از بی
تدبيری ،بی کفايتی و بی لياقتی برخی از ايشان
است که ترديد ھای جدی در افکار عمومی
ايجاد کرده است ودر آينده نه چندان دور تاريخ
اين ترديد ھا را روشن خواھد ساخت".
ترديدھای جدی در مورد حکومت اسالمی بعد
از سی سال کشتار بيرحمانه تازه امروز برای
خانم عبادی آغاز شده است؟ ترديد يعنی چه؟
امروز عالم و آدم در مورد جنايتکار بودن و
فاشيست بودن اين حکومت حرف ميزنند .حتی
رسانه ھای بين المللی که نان به نرخ روز
خور بوده و منافع دولتھای غربی را پاس
ميدارند ،مجبور شده اند ،از جنايت و آدمکشی
اينھا حرف بزنند و محکومشان کنند " .فعال
حقوق بشری جنبش ملی اسالمی" نميخواھد به
اينھا اسم واقعی اشان را بگويد .جنايتکاران
قرن که پرونده سازی ميکنند و دروغ می بافند
و تجاوز ميکنند و به دختر و پسر رحم
نميکنند ،ميکشند و می چاپند ،تازه خانم صاحب
جايزه صلح نوبل را به صرافت اين انداخته
است که به اينھا آوانس سياسی بدھد و بگويد
ترديد جدی در افکارش ايجاد شده است!.؟
با سنگسار مريم ايوبی"ترديد جدی" ايجاد نشد،
با اعدام دالرا دارابی جوان ،با اعدام احسان
فتاحيان ،و با تجاوز به صدھا دختر جوان در
سالھای شصت و قتل عام و نسل کشی اين
رژيم جانی " ترديدی" در دل اين خانم "حقوق
بشری" ايجاد نشده است .آيا اينھا بشر نبودند و
فقط دوستان دوم خردادی و مدافعين قانون
اساسی جمھوری اسالمی بشر ھستند که در
مورد آنھا زبان باز ميکنيد و در مورد بقيه مھر
سکوت برلب داريد؟
عبادی در پيامش چپ و راست از عدم
ضرورت استفاده از خشونت از سوی مردم
حرف ميزند وميفرمايد!
"جوانان آگاه وطنم! بايد ممارست و مقاومت
کرد و حتی در مقابل توپ و تانک و گلوله ،
سنگ ھم در دست نگرفت .راه رسيدن به
عدالت و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر راه
گل گون می طلبد نه راه پرخون".
سوال اين است آيا جوانانی که در مقابل گلوله
و گاز اشک آور و پرتاب شدن از باالی پل و
غيره ،سنگ پرانی ميکنند و يا باريگاد می
بندند ،دست به خشونت ميزنند؟ خانم عبادی با
اين پيام ،ميخواھيد مردم را از مقاومت و دفاع
از خود محروم کنيد؟ يا ميخواھيد حمله مردم به
مراکز حکومت اسالمی را مترادف با خشونت
قلمداد کنيد؟ آيا جرات ميکنيد و بر اين عقيده
ھستيد که ھمين را به جوانان فلسطينی ھم
بگوييد که در مقابل ارتش متجاوز اسرائيل
سنگ پرانی ميکنند؟
اين اولين بار نيست که مردم يک کشور عليه
ديکتاتورھا به شورش و انقالب دست ميزنند.
در مقابل حکومتھای تا دندان مسلح ،روزی بايد
دست به اسلحه برد .قيام مرحله ای از انقالب
است که در آن مردم به مراکز حکومت ،به
زندانھا و پادگانھا حمله ميکنند و دستگاه
حکومتی را عمال ساقط ميکنند .لطفا بين اين
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مردم ،بين اين جوانانی که جانشان به لب
رسيده و حکومت فاشيست اسالمی را به تنگ
آورده اند حائل نشويد .خشونت از سوی
پسرعموھای شما است که مردم ايران را به
مدت سی سال تمام در زير تحقير و توھين و
شمشير اسالم و شليک گلوله ،نگه داشته و به
جوانان و مردم اين مملکت رحم نميکنند .از
روز اول چنين بوده و ما قربانيان ھميشگی اين
خشونت ،حق داريم روزی برای تعيين تکليف
نھايی با اينھا که با زبان خوش پايين نمی آيند و
تاج و تخت را رھا نميکنند،بپا خيزيم .اين نه
خشونت بلکه پايان دادن به خشونت جنبش شما
است.
پاسخ جوانان به شما اينست خيلی ممنون از اين
پيام دراماتيک .تا ھمين جا ھم به اندازه کافی
ما را کشته و زندانی کرده اند .برای اينکه بيش
از اينھا جنايت نکنند ،ما بايد متحدانه عمل
کنيم .متمدنانه ترين راه پايان دادن به خونريزی
جنبش اسالم سياسی و حکومت اسالمی ايران،
انقالب متحدانه و قيام سراسری عليه اينھا
است .ھيچ ديکتاتوری با زبان خوش از قدرت
کنار نرفته و ھميشه مبارزه مردم را به خون
کشيده و راه پرخون را به مردم معترض
تحميل کرده اند .مردم راھی به جز مبارزات
متحدانه و ھمبسته و در نھايت قيام عليه اين
حکومت ديکتاتور ندارند .لطفا به نفع
جنايتکاران عمل نکنيد .اگر مردم را کمک نمی
کنيد کنار بنشينيد و به اعتراضات بحق ما و
حرکات اعتراضی ما مھر خشونت طلبی نزنيد.
بخشی از پيام خانم عبادی رو به پاسداران
است!" :ما مدافعان حقوق بشر از شما برادران
سپاھی و بسيجی مردمی ميخواھيم که برادران
و خواھران خود را که سوگند به پاسداری آنھا
خورده ايد ،بی گناه و بی دفاع به خاک نيفکنيد
و مادران خود را رخت ماتم نپوشانيد و بر سر
مزار شھدايی ديگر ننشانيد".
خانم "حقوق بشری" خجالت نميکشيد يک
دستگاه مخوف جنايت را که اکنون به يمن
اسالمی بودن حکومت ،در عين حال يک
دستگاه پول درآوردن و چپاول ميليونھا دالر و
صاحب سرمايه عظيمی است ،پاسدار حقوق
مردم خطاب ميکنيد .خجالت نميکشيد،
دستگاھی را که از روز اول ،لرزه بر تن مردم
انداخته و جنايتکاری و سبعيت آن زبانزد
خاص و عام است ،دستگاه مردمی خطاب کرده
و برای آن آبرو ميخريد .خانم عبادی اين
پاسداران و تمام دم و دستگاه مسلح و
سرکوبگر رژيم اسالمی" برادران" شما
ھستند!! اين انتخاب شما است .اما اين ستگاه
جنايت ،دشمن مردم ،ايران بوده و ھست .مردم
ايران اين دستگاه مخوف را دشمن خود و
قاتالن خود ميدانند .خانم عبادی در پاسخ
مادرانی که اين دستگاه جنايت فرزندانشان را
زير شکنجه به قتل رسانده و به آنھا تجاوز
کرده چه ميگوئيد؟ پاسختان به ھزاران نفری
که به دست اينھا کشتار شده و خاورانھا نتيجه
اعمال آنھا است چيست؟ پاسخ مردمی را که
زير چکمه اين دستگاه خون و جنايت له شده
اند را چه ميدھيد؟ آيا اين ھمه جنايت بس نيست
که ھنوز آنھا را برادر خود و مدافع مردم
ميدانيد؟ تا چه اندازه بايد کشتار کنند و خون
بريزند که شما آنھا را دشمن مردم بدانيد؟ آيا
ارتش نازی و لشکريان ھيتلر برادر مردم
بودند که اکنون سپاه پاسداران و نيروھای
امنيتی و سرکوبگر را برادر خود و مدافع
مردم ميدانيد؟

ماھنامۀ روشنگر  .سال چھارم  .شمارۀ  . 33فوريه 2010
سيد نبوی و رھنمودھای انقالبی اش

عاطفه اقبال

از سرنگونی ،انقالب و نابودی تمام عيار رژيم
را می رساند .اين چند جمله را می نويسم .شما
خود قضاوت کنيد:

 13بھمن  2 - 88فوريه 2010

"کار اصلی ما در 22بھمن جنگ روانیاست نه جنگ خيابانی"!!!

احتماال "سيد ابراھيم نبوی" با مقاالت طنز!! و
آن عکس معروف به ھمراه يار صميمی اش،
الجوردی دژخيم معرف حضورتان ھست.

"بايد در راھپيمايی رسمی که مجوز!! دارد ،باتعدادی فراوان حاضر شويم و در نتيجه بتوانيم
حضوری درخشان را برای جنبش سبز تثبيت
کنيم" -حد ماکزيمم سيد ثبت حضور در خيابان
است .البته بدون شعار تند که به خامنه ای بر
نخورد!"-
"دادن شعارھای تند در جمع عظيم مشکلی راحل نمی کند"!!

ايشان اخيرا مقاله ای نوشته است بنام " اسب
تروا در ميدان آزادی" ،از تمام سرھم بافی و
ھذيان گويی ھای او که بگذريم .حرف اصليش
در چند جمله ،البالی مطلب مشخص شده
است .اين چند جمله از قضا وحشت اين آقايان

دستگاه
در ايران ھمين
امروز
جنايتکار است که حکومت ميکند و پاسخ اينھا
را نه با ضجه و التماس ھای فريبکارانه امثال
شما بلکه در خيابان بايد داد .با حمله به مراکز
اينھا ،با خلع سالح اين جانيان و با واژگون
کردن حکومت اشان مردم جواب آنھا را
داد.
خواھند

"به فرضيه شورش فکر نکنيد " !! "اين سيدخيلی عقبه چون مردم به فرضيه شورش فکر
نميکنند به فرضيه قيام و انقالب و سرنگونی
تمام عيار رژيم فکر ميکنند"
"شما فقط برای نشان دادن يک حضور گسترده
و عظيم و سبز که باعث به ھم ريختن نطق
سخنران و پرت شدن حواس او بشود ،به

گزارشی از ايران در رابطه با
تظاھرات  22بھمن
آنچه تاسف انگيز بود
بیبرنامگي جمعی سبزھا
بود

زنان و مردان آزاده ،جوانان انقالبی ايران!
عبادی و شرکا ،در ساختن اين حکومت و
آبرو خريدن برای آن و جار زدن اصالح
پذيری اين حکومت و
دفاع جانانه از خاتمی و
شرکا يعنی يک جناح
ديگر اين نظام ،از سی
سال قبل تا امروز پرونده
سياھی دارند .امروز با
دفاع از سر پا ماندن اين
حکومت اين پرونده را
سنگين تر ميکنند .درست در شرايطی که
اسبھا ھمديگر را گاز ميگيرند ،و حکومت در
حال فروپاشی کامل است ،خانم عبادی به اين
ساختمان در حال ريزش دخيل می بندد.
فراخوان من به زنان و جوانان ،به مردم آگاه
و انقالبی ايران اين است که تکليف اين بساط
جنايت و آدمکشی ،تکليف اين جانيان بيرحم
را بايد ھر چه زودتر روشن کرد .حکومت
اسالمی بايد سرنگون شود و اين مھم با
نيروی متحدانه مردم و با حمله به اين
حکومت امکان پذير است .ھر کس مخالف
خشونت است بايد کمک کند دستگاه خشونت
اسالمی زودتر برود .خشونت ھميشه و ھمه
جا از جانب حکومتيان بوده است .در ھيچ
جايی در دنيا اعمال خشونت از جانب مردم
نبوده است بلکه اين حکومتگران و دستگاه
قدرت است که تا کنون مدافع و اعمال کننده
خشونت بوده است .انقالب حق مردم است.
انقالب بھترين و بی دردسرترين راه برای
واژگون کردن ديکتاتوری اسالمی است.

زنده باد انقالب
سرنگون باد حکومت جنايتکار اسالمی

تقريبا ً میتونم بگم بخشھای زيادی از ماجرای
ديروز را ديدم به غير از منطقهای كه درگيری
شده بود .از ستارخان تا توحيد از توحيد تا
آزادی و از آزادی تا فردوسی و از فردوسی تا
ميدان وليعصر پای پياده عبور كردم .متاسفانه
آنچه كه ديدم بسيار نوميدكننده بود .در مسيری
طوالنی حتی شاھد يك نمونه حركت متفاوت
سبزھا نبودم .يعنی اصال كسی كه نماد سبز
داشته باشد يا شعار بدھد نديدم .البته بچهھا
بودند اما پراكندگیشان در ميان جمعيت
حزبالھی سبب میشد ديده نشوند .تنھا در
آرياشھر يعنی منطقهای كه كروبی آمده بود
سبزھا به چشم خوردند كه بشدت سركوب
شدند .انبوه پليسھا در اشكال متفاوت و
رنگارنگ كه اين تظاھرات را به يك تظاھرات
جنكی و پليسی تبديل میكرد جوی از ارعاب
و ترس ايجاد كرده بود كه سابقه نداشت .در
ميدان توحيد ماشينھای معروف آبپاش چينی
خود را گذاشته بودند با انبوھی گارد كه لباس
جنگی پوشيده بودند .با مزه اينكه به سبك
راھبندانھای شبانه نرده گذاشته بودند و يك در
درست كرده بودند آن ھم وسط خيابان! تمام
تالش اين بود كه محيط را خوفناك و
ارعابانگيز كنند .جمعيت آنان پراكنده بود و
بسياری از نقاط راهپيمايی كچل شده بود اما
برنامهريزیشان دقيق بود به نحوی كه با
وجود اينكه جمعيت خارقالعاده نبود اما
توانسته بودند سر و ته جمعيت را ھم بياورند
يعنی از امام حسين تا آزادی يك خط ممتد ھر
چند پراكنده به وجود آوردند .ماموران
مخفیشان ھمه جا بودند به ھر كس مشكوك
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خيابان می رويد!!"
"سيد اشتباھا خودش را در جای رھبر جنبش
فرض کرده است ،شايد ھم اين نوشته يکی از
طنزھای ايشان است"!!
"شما نه می خواھيد!! تلويزيون را بگيريد ،نه
قصد داريد!! شھر را تسخير کنيد ،شما فقط
برای نشان دادن يک حضور گسترده به خيابان
می رويد " !!
پيدا کنيد پرتقال فروش را!!؟ آقای سيد سبز
علوی برای مردم از االن مشخص کرده است
که آنھا " نه ميخواھند!!" و " نه قصد دارند !!"
شھر را تسخير کنند - .البته خجالت کشيده که
مثل احمد خاتمی اضافه کند  " :نه ميتوانيد"
بنابراين بھتر است با چند تا عالمت سبز به
خيابان بياييد و آنھم با شکل و شمايلی که نبوی
سيد پيشنھاد کرده است " با ريش نزده  ،شبيه
حزب اللھی ھا " و ھمراه جمعيت دولتی باشيد
و در زمان مناسب چند پارچه سبز باال کنيد !!
واقعا نبوغ اين سيد ھنوز کشف نشده است ! من
فکر ميکردم که ايشان فقط در دلقک دربار
میشدند به آرامی نزديك میشدند ،او را از
جمعيت بيرون میكشيدند به كوچهھای اطراف
میبردند و سين جين میكردند .ھر كس ساك
يا كبفی داشت او را صدا میزدند و میگشتند.
در جايی شنيدم كه میگفتند ھر كس ساز
مخالف زد به آرامی دستگير كنيد و تحويل ما
بدھيد .ھر نوع ترفندی كه ممكن بود به كار
برده بودند تا مردم را جلب كنند كه البته در
تظاھرات  22بھمن موضوع جديدی نيست :از
دادن آش نذری ،چای داغ ،بستهھای آبميوه و
كيك ،اسباببازی و وسايل نقاشی به بچهھا،
فروش لوازم بنجل ،نمايشگاهھای قرانی،
مسابقات حفظ سوره و آيه كه البته قسمت
گرفتن سانديس و كيك بسيار بسيار شلوغ بود!
شعارھا چندان تحريك آميز نبود و بيشتر
وحدت زير پرچم جناب رھبر حمله به آمريكا
ومتحدان غربی و اسراييل از اين قبيل .حمله
مستقيم به جنبش سبز تا جايی كه من ديدم و
شنيدم اندك بود.
آنچه تاسف انگيز بود بیبرنامگی جمعی
سبزھا بود .بامزه اينجاست كه چون گفته بودند
از مردم فاصله نگيريد و شبيه مردم باشيد يك
عده از حول حليم تو ديگ افتادند و چفيه به
گردن با ريش به تظاھرات آمدند! به اين ترتيب
بسيار سادهتر از آنكه امكان داشت صف آقايان
را پر كردند .و بدتر از ھمه وقتی كروبی در
آرياشھر اعالم ورود كرد ھمان تعداد از
سبزھايی كه دست كم میتوانستند با نماد سبز
در آزادی حضور يابند به يك درگيری در
آرياشھر مشغول شدند و نقشه اصلی كه
حضور در آزادی بود فراموش گرديد .من البته
اين ناكامی را ناشی از ترس و ارعاب مردم و
بچه ھای سبز نمیدانم .ھمين كه اين جمعيت
سبز در اين تظاھرات شركت كردند و در
آرياشھر خود را نشان دادند جای بسی
خوشوقتی دارد .ناكامی از آنجاست كه آقايان
برای نشان دادن روش مسالمت آميز خود
حاضر شدند از حركت مستقل خود چشم
بپوشند .حاضر شدند شعار ندھند و در ميان
تظاھرات دولتی گم و گور شركت كنند .برای
من شكی نبود كه اين تظاھرات شكست
میخورد چون رژيم در چيدن نيروھای خود
بسيار بسيار ماھرانه عمل میكند و اين چيزی

بودن و يار الجوردی دژخيم بودن مھارت
دارد! ولی گويا اشتباه کرده ام ،سيد عصای
معرکه گيری خود را به ميدان آورده است که
مبادا در روز بيست و دو بھمن مردم او و
اعوان و انصارش را از مملکت جارو کنند.
برای ھمين بموقع برای نجات دادن رژيم از
سرنگونی با شيوه ی خاص خود وارد صحنه
شده است.
توصيه ھای سيد از قبيل ھمان توصيه ھای "
مرگ بر ھيچکس "  " ،راھپيمايی سکوت " و
" جمھوری اسالمی آزاد بايد گردد" است که از
جانب اين جماعت خيلی تالش شد در روز
عاشورا به مردم تحميل شود ولی خوشبختانه
مردم در صحنه نشان دادند که برای اراجيف
امثال اين سيدھا پشيزی قائل نيستند .بقول
موسوی و کروبی مردم به حرف آنھا نيز برای
نيامدن به خيابان ديگر گوش نمی کنند و خود
تصميم ميگيرند که در صحنه چه کاری انجام
دھند .آن روزی که طومار ننگين اين رژيم از
سرزمين ما برچيده شود .اين حاميان خاموش
رژيم و مخالفان سرنگونی اش بايد به ھمين
مردم پاسخ بدھند■ .

است كه سبزھا مطلقا مھارت نداشتند .از مدتی
قبل معلوم بود كه آنھا آزادی را از صبح زود
تسخير خواھند كرد و بعد اجازه حركت مستقل
نخواھند داد اما به مصداق اينكه مرغ يك پا
دارد سبزھا اصرار داشتند كه حتما در آزادی
باشند .نمیخواھم دچار بدبينی بشوم اما آيا
عجيب نيست كه وقتی دو تجربه به اين
شكل با واكنش مشخص رژيم روبرو شده بود
بار سوم ھم ھمان كار را میكنيم :مقصودم
روز قدس است كه نيروھای خود را در
دانشگاه چيده بودند و نگذاشتند ما نزديك آن
بشويم و ديگری سيزده آبان كه سفارت را
محاصره كرده بودند و ما نتوانستيم به آن
نزديك شويم.
به ھر حال ديروز درسھای بسيار زيادی
داشت كه اگر نخواھيم به سبك ماجراجويان
دچار توھم شويم و كار رژيم را به سبك
مجاھدين دھهی شصت يك روزه يكسره بدانيم
بسيار آموختنی است .اين اصال مھم نيست كه
رژيم از شھرستان نيرو میآورد .اصال مھم
نيست كيك و سانديس میدھد .مھم نيست كه
نيروی انتظامی اش ديروز فضای جنگی
درست كرده .مھم اين است كه ستاد فرماندھی
رژيم دارد پويا عمل میكند و به ھر تظاھرات
به چشم يك جنگ نگاه میكند كه بايد در آن
برنده شود .ما برعكس خود را در ھر جنگ
برده میدانيم و اين يعنی باخت .تضاد جدی
جنبش سبز يعنی رشد كله اما كوچكشدن بدنه
بسيار مھم است و در نتيجه سر ھر بزنگاه
خودش را بروز میدھد  .ديروز به خوبی اين
موضوع روشن شد.

ھای که من مرتکب خبط دگر نميشوم
باز در اين مبارزه خاک به سر نميشوم
شعار مرگ و زندگی برای کس نميدھم
اسير زنده مرده ی يک دو نفر نميشوم
سبز اگر که گشته ام؛ بگو به مدعی که من
رنگ علف شدم ولی؛ خوراک خر نميشوم
ھادی خرسندی
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نقد فيلم
نمايش فيلم سينمايی قيصر حدود
چھل سال پيش ،از دھم دی
 ١٣۴٨در دوازده سينمای تھران
شروع شد .کارگردان فيلم مسعود
کيميايی نام داشت که پيش از
قيصر فيلمی به نام "بيگانه بيا"
ساخته بود ،که با موفقيت ھمراه
نبود.

خاص و ناب ايرانی میپيوست«...
دوايی میگويد که قيصر به "پيروی از فرمان
خون و غيرت و انسانيت" دست به عمل زده
است .او میافزايد» :انتقام قيصر انسانیترين،
سالمترين و لذتبخشترين عملی است که از
مردی چون او میتوان انتظار داشت«.
دوايی بر نکتهای انگشت میگذارد که برای
امروزيان بسيار روشنگر است» :ديد و
برداشت او )کارگردان فيلم( از اين محيط ،به
رنگ فرھنگ غرب آلوده نشده است«.
ابراھيم گلستان نويسنده و فيلمساز نامی ،در
نوشتهای بلند سخت از فيلم قيصر ستايش کرد.

در
مقطعی که سينمای ايران ،از جمله به خاطر
فشار سانسور ،به بحرانی سنگين فرو رفته
بود ،قيصر به روی پرده آمد و ھمه را
غافلگير کرد .در آشفته بازار فيلمھای مبتذل و
بی مايه ،قيصر از داستانی گيرا و ساختی نسبتا
سنجيده برخوردار بود.
فيلم قيصر که بسياری آن را پيشرفتی مھم در
سينمای ايران ارزيابی کردند ،داستانی ساده را
روايت میکند .بيشتر ماجراھای فيلم در
محالت قديمی جنوب تھران میگذرد :دختری
به نام فاطی سم خورده و خود را کشته است.
از نامهای که به جا گذاشته درمیيابيم که يکی
از اوباش محل به نام منصور به او تجاوز
کرده ،و دختر از اين ننگ خود را کشته است.
برادر بزرگ فاطی به نام فرمان )با بازی
ناصر ملک مطيعی( که خود زمانی چاقوکش و
"بزن بھادر" بوده ،برای انتقام به سراغ
منصور میرود ،اما در نزاعی نابرابر به
دست او و دو برادرش )کريم و رحيم( کشته
میشود.
برادر کوچک فرمان به نام قيصر )با بازی
ھنرمندانهی بھروز وثوقی( که در آبادان کار
میکند ،برای ديدار خانواده به تھران میآيد.
در صحنهای پرتنش قيصر از خودکشی خواھر
و قتل برادر باخبر میشود .او تصميم به انتقام
میگيرد ،در روزھای بعد به سراغ سه برادر
قاتل میرود ،و آنھا را يکی پس از ديگری با
چاقو به قتل میرساند؛ اولی را در حمام،
دومی را در کشتارگاه و سومی را در انبار راه
آھن .در پايان قيصر به دست مأموران پليس از
پا در میآيد.
"تولدی تازه برای سينمای ايران"
فيلم قيصر با فروش بسيار باال به رکوردی
تازه در سينمای ايران رسيد و با محبوبيت
فراوان در ميان جوانان ،به صورت يک "موج
فرھنگی" درآمد .دھھا فيلم جاھلی به تقليد از
قيصر ساخته شد.
افزون بر تماشاگران عادی سينما ،بيشتر
روشنفکران و منتقدان سينمايی نيز از قيصر
ستايش کردند ،و آن را "تولدی تازه برای
سينمای ايران" دانستند.
پرويز دوايی )پيام( يکی از سرشناسترين
منتقدان سينما ،نقدی مفصل در ستايش قيصر
نوشت به عنوان "مرثيهای برای ارزشھای
ازدسترفته" .در اين مقاله آمده است» :قيصر
قصۀ مرگ دورانی است که ارزشھايش
آخرين رشتهای بود که جامعۀ ما را به زندگی

نجف دريابندری ،نويسنده و مترجم سرشناس،
در نقدی مفصل به نام "قيصر پس از بيست
سال سياه مشق" چنين نوشت» :برای اولين بار
يک فيلم فارسی خوب تصوير شده و خوب
اجرا شده است ...قيصر در حقيقت نخستين فيلم
فارسی است .فيلمھای قبل از قيصر را اکنون
میتوان در حکم سياه مشق صنعت سينمای
ايران دانست"...
"ارتجاعیترين فيلم سينمای ايران"
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اين صداھای پراکنده در برخورد جدی با فيلم
قيصر ،در غوغايی که در ستايش فيلم به پا
خاسته بود ،پژواکی اندک داشت.
تسلط ارزشھای سنتی
در بازخوانی متن قيصر ،پس از چھل سال،
وجه اصلی اين فيلم ،و بیگمان علت اصلی
موفقيت آن را ،تسلط ارزشھای سنتی جامعه
میبينيم .فيلم در طرح مسائلی مانند تجاوز و
غيرت و انتقام ،به تائيد و بازتوليد باورھا و
پيشداوریھای ديرين جامعه روی میآورد.
مضمون اصلی فيلم "انتقام ناموسی" است.
ناموس مقولهايست که يکراست از دل اخالقيات
جامعۀ مردساالر بيرون آمده است .اين مردان
ھستند که حافظ ناموس )حرمت جنسی زنان(
به شمار میروند و بايد از آن دفاع کنند.
انگيزهی اصلی "ناموسپرستی" نيز غيرت
است )تعصب و آبرو( ،که به مردان تکليف
میکند از "حريم" خود در برابر تعرض بيگانه
دفاع کنند.
در اين برداشت سنتی ،تجاوز مصيبتی نيست
که بر جسم و جان زن وارد میآيد ،بلکه
تعرضی است که به "ساحت مقدس" مرد
ايرانی صورت میگيرد .زنی که مورد تجاوز
قرار گرفته ،ھمان بھتر که خودکشی کند ،و
گرنه ترديدی نيست که "فاطی" به دست
برادران غيور )فرمان و قيصر( خود کشته
خواھد شد.
از ديدگاه حقوقی نيز )کدام حقوق؟!( مدعی
اصلی "زن" نيست ،بلکه مردان )پدر و برادر
و ھمسر( او ھستند که بايد پا پيش بگذارند و
"ناموس به بادرفتهای را با يک دو سه" نيش
چاقو بخرند.
انتقام قبيلهای در برابر مسئوليت فردی

زمانی که فيلم قيصر به نمايش درآمد ،اختناق
سياسی بر جامعۀ ايران سنگينی میکرد.
سانسور و کنترل دولتی زندگی و کار را بر
مردم به ويژه ھنرمندان و روشنفکران ،دشوار
کرده بود .روحيۀ نافرمانی و سرکشی که در
فيلم آشکار بود ،به مذاق تماشاگران خوش آمد.
بسياری از تماشاگران ،از جمله خود
کارگردان ،قيصر را اثری در ستايش "مبارزه"
دانستند.
در معدود برخوردھای منفی به فيلم ،به ويژه
دو نقد بر نکاتی اساسی انگشت گذاشتند.
نخست نقدی بود از ھوشنگ کاووسی .اين
منتقد و فيلمشناس در مقالهای به عنوان "از داج
سيتی تا بازارچۀ نايب گربه" به شدت به فيلم
حمله کرد .کاووسی نوشت» :وقتی قيصر را
تماشا میکنم وصلت آن را با فيلم فارسی عيان
میبينم و در میيابم که اين فيلم ثمر پيوند
"بيگانه بيا" و غول بيابونی است که در
قھوهخانهی قنبر اتفاق افتاده«...
ھوشنگ طاھری ،از منتقدان ھنری ،در
مقالهای تند به فيلم تاخت» :قيصر بدون شک
ارتجاعیترين فيلمی است که تا کنون در
سينمای ايران ساخته شده است .کيميايی با اين
فيلم خود ،درست در حساسترين لحظهای که
سينمای مبتذل بومی ما در آخرين مراحل حيات
خود دست و پا میزند و میرود که به يکباره
در ابتذال روزافزون خود خفه شود ،به ياريش
میشتابد و با انتخاب موضوعی اشکانگيز و
پرداختی احساساتی ،بار ديگر حياتی نو به اين
کالبد فاسد میدھد«...
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مشکل فيلم قيصر آن است که در جامعهای
شھری و با مظاھر مدرن ،به اخالق سنتی
)فئودالی( تکيه میکند .گفتهاند که قيصر از
"انتقام فردی" دفاع میکند ،اما بدتر از آن اين
است که در قيصر از مسئوليت فردی )بنمايهی
فرھنگ مدنی مدرن( خبری نيست :به دنبال
تجاوز به زن ،دو خانواده )قبيله يا کالن( به
جان ھم میافتند و شش نفر از دو طرف جان
میدھند.
در ايران پس از نھضت مشروطه ،با رشد
نسبی نھادھا و ترتيبات مدرن" ،آيين
جوانمردی" پايهھا و سپس مشروعيت خود را
از دست داد .اما وارث ناخلف اين آيين در
قالب "فرھنگ جاھلی" کمابيش ادامه يافت.
پيامدھای فاجعهبار اين ارثيه بر کسی پوشيده
نيست .در فيلم قيصر از دوران ترکتازی اراذل
و اوباشی که محلهھا را قرق میکردند و باج
سبيل طلب میکردند ،با حسرت )نوستالژی(
ياد میشود.
فرمان و برادرش قيصر به ظاھر شرارت و
چاقوکشی را کنار گذاشتهاند :فرمان به "مکه"
تشريف برده ،توبه کرده و حاال قصاب شده
است ،و قيصر به دنبال "کسب حالل" رفته
است ،اما روحيۀ لمپنی در ھر دو برادر
ھمچنان زنده است ،و ھر دو در ھر فرصتی
دست به چاقو میبرند.
واکنش سنت به نوگرايی
سرگذشت ايران قرن بيستم سراسر در نبرد
ميان سنت و نوگرايی )بنای جامعۀ مدرن(
گذشت و فيلم قيصر را بايد در بستر ھمين

برخورد ارزيابی کرد.
با تمھيدات رژيم پھلوی ،مدرنسازی جامعه به
شکل سطحی و به صورت تقليد از غرب انجام
گرفت .اليهھای سنتگرای جامعه در برابر
آھنگ شتابان نوگرايی احساس خطر کردند و
با پريشانی و نگرانی واکنش نشان دادند.
جامعه ايران در دھه  ١٣۴٠بستر تخمير
واکنش بينش سنتی در برابر ھجوم نوگرايی
است .مظاھر گوناگون ناخرسندی را میتوان
از جمله در فرھنگ و ھنر جامعه ،به ويژه در
بخش "غيررسمی" آن مشاھده کرد.
خميرمايهی اين تفکر را جالل آلاحمد در نقد
"غربزدگی" ،در کتابی به ھمين نام ،تشريح
کرده است .در اين اثر آلاحمد مظاھر نوگرايی
و زندگی مدرن را نفی کرده و آنھا را با ھويت
و اصالت بومی ناسازگار دانسته است.
جلوهھای گوناگون و گاه ناخودآگا ِه واکنش به
نوگرايی را میتوان در فعاليتھای ھنری نيز
ديد ،که البته برآمدھا و دستاوردھايی متفاوت
داشت :در تئاتر به صورت گرايش به تعزيه و
اغراق در ارزشھای نمايشی آن ،در نقاشی با
پيدايش مکتب "سقاخانه" ،و در شعر و موسيقی
و رمان به صورتھای ديگر...
فيلم قيصر اين زمينهی ذھنی را به روشنی
بازتاب میدھد .در قيصر ارجاعات گوناگونی
به شناسهھای فرھنگ سنتی )فئودالی و
پيشامدرن( وجود دارد ،که به صورت فرھنگ
قومی )فولکلور( ارائه میشود.
تنھا نزديک ده سال پس از نمايش فيلم قيصر
بود که اين نبرد فرھنگی در عرصه سياسی
نيز به فرجام رسيد :با پيروزی انقالب بھمن
 ١٣۵٧آخرين ميخ به تابوت نوگرايی جامعه
ايران کوفته شد.
---------------------------------------------------

تمام گفته ھا در متن باال از کتاب "تاريخ
سينمای ايران" نوشته جمال اميد نقل شده
است ■.

نھنگی بچه ی خود را به خوش گفت
به دين ما حرام آمد کرانه
به موج آويز از ساحل بپرھيز
ھمين درياست ما را آشيانه
چو يک دم از طالطم ھا بياسود
ھمين دريای تو غارتگر توست
اقبال الھوری
***************
زمين بود وطنم کار کردگار من است
نجات فعله و محو ستم شعار من است
اگر که مفتی شھرم به کفر فتوا داد
خوشم که کفر من اسباب افتخار من
است
ابوالقاسم الھوتی
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شورای
تشکيل
کارگران
موقت
ذوب آھن اصفھان
اخبار روز :بنا بر يک گزارش دريافتی،
عده ای از کارگران مجتمع ذوب آھن
اصفھان برای پيگيری حقوق کارگران
»شورای موقت«ی تشکيل داده اند که به
طور غيرعلنی فعاليت خود را آغاز کرده
است .اين شورای موقت نخستين بيانيه ی
خود را روز يکشنبه منتشر کرده که گفته
می شود در سرتاسر کارخانه ی ذوب آھن
پخش شده است .پيش از اين فعاليت ھای
مشابھی در برخی از کارخانه ھای بزرگ
که تشکيالت کارگری در آن جا ممنوع
است ،نظير ايران خودرو ،آغاز شده بود.
متن اطالعيه ی کارگران ذوب آھن تحت
عنوان »زندگی بھتر حق کارگر است« را
در زير می خوانيد.
زندگی بھتر حق کارگر است
کارخانه ذوب آھن اصفھان ھمواره يکی از
بزرگترين مجموعه ھای کارگری ايران بوده
و می باشد .با اين ھمه و به رغم حرکت
ھای کوچک و بزرگ کارگران ذوب آھن
برای احقاق حقوق و بھبود شرايط کاری
خود ,آنان از داشتن ھر گونه تشکل کارگری
برای دفاع از حقوق و پيگيری مطالبات بحق
خود محروم بوده اند .اينک با توجه به
شرايط دشوار کارگران و نيز آينده مبھم در
پيش رو ,و درحالی که بحرانھای اقتصادی
فشار مضاعف و کمرشکنی به قشر کارگر
وارد می کنند  ,ما جمعی از کارگران ذوب
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آھن بر آن شديم تا در نخستين گام برای دفاع
از حقوق کارگران و انسجام بخشيدن به
صفوف پراکنده آنان  ,تشکيل )) شورای
موقت کارگران ذوب آھن اصفھان(( را اعالم
نماييم  .از آنجا که اين شورا در شرايط
غيرعلنی تشکيل شده و منتخب آرای
کارگران کارخانه نمی باشد ,لذا عنوان
)) شورای موقت (( را برای خود بر می
گزيند ولی با اين حال متعھد می گردد که در
صورت فراھم شدن شرايط مساعد در اولين
فرصت  ,انتخاباتی آزاد با شرکت تمامی
کارگران کارخانه برگزار کند.تا آن زمان
شورا به نمايندگی از تمامی کارگران
کارخانه ,برای دفاع از حقوق آنان خواھد
کوشيد و تصميمات خود را از طريق صدور
بيانيه به اطالع آنان خواھد رساند ..
شورا خط مشی  ,ديدگاه ھا و مواضع خود را
به شرح زير اعالم می دارد:
شورا تمامی کارگران را يکسان و برابر می
داند و بر اين باور است که تبعيض ھای
پيدا و پنھان ميان کارگران رسمی و
قرارداد مستقيم و شرکت ھای پيمانکاری
را نه کارگران بلکه تصميم گيرندگان
جامعه به وجود آورده اند و ھمانان در
برابر آن مسئول اند .شورا ايجاد تبعيض
ميان کارگران را سياستی در جھت ايجاد
تفرقه و تشتت در صفوف آنان ارزيابی می
کند ..
شورا اعتقاد دارد که اعتصاب حق مسلم
کارگران است  ,و در شرايطی که بسياری
از کارگران شرکت ھا دو تا شش ماه از
حقوق خود را دريافت نکرده اند ،
اعتصاب را تنھا سالح کارگران می داند.
شورا با کارگران شجاع احيا گستران
اسپادان ،نسوز آذر ،ايثارگران حديد،نصير

بنياد و تمامی کارگرانی که طی اين مدت
دست به اعتصاب زده اند اعالم ھمبستگی
می کند . .
شورا نسبت به تاخير در پرداخت حقوق و
پاداش ماھانه کارگران رسمی و احتمال
کاھش يا حذف پاداش ھا ھشدار می دھد و
درصورت چنين اتفاقی ،توسل اين
کارگران به اعتصاب غذا ،اعتصاب سفيد
)کم کاری و اخالل در روند توليد( و در
نھايت اعتصاب کاری را مجاز و مشروع
می داند ..
شورا سياست کارخانه را در کليه حوادث
ايمنی ،يعنی سرشکن کردن تمام تقصيرھا
ميان کارگران ،به ويژه حوادث منجر به
فوت و نقص عضو ،سياستی ضد انسانی
قلمداد می کند و علت عمده حوادث ايمنی
را شرايط سخت کاری ،تکنولوژی فرسوده
و شتاب و فشار مديريت بر کارگران برای
توليد ھر چه بيشتر می داند .
شورا حقوق حداکثر ۴٠٠ھزار تومانی را
برای کارگران قرارداد مستقيم و شرکتھای
پيمانکاری در شرايطی که طبق آمار
رسمی خط فقر يک خانوار شھری
٨٠٠ھزار تومان اعالم شده است – را
ستمی آشکار به کارگران و خانواده ھای
شان می داند و خواھان برداشته شدن گام
به گام تبعيض ميان کارگران رسمی و
ساير کارگران می باشد ..
شورا معتقد است خصوصی سازی ذوب آھن
،تاثيراتی مصيبت بار بر زندگی و کار
کارگران خواھد گذاشت و تجربه
خصوصی سازی در دوران سازندگی و
تاثير آن بر معيشت و شرايط کاری
کارگران را گواھی بر اين ادعا می
داند.تجربه ای که ھمه ما کارگران ھر

روزه در ذوب آھن شاھد آن ھستيم ..
شورا ھزينه ھای ميلياردی و قراردادھای
چندصد ميليونی در فوتبال ذوب آھن را
،در وضعيتی که حقوق و پاداش کارگران
رسمی با تاخير پرداخت می شود و حقوق
ساير کارگران در زير خط فقر قراردارد
که آن ھم به موقع پرداخت نمی شود،بی
عدالتی محض می داند .
شورا ھفته نامه داخلی آتشکار را تريبونی
برای خودستايی مديران و ادعاھای گزافی
– مانند توليد و تحويل ريل ملی به شرکت
راه آھن -می داند که دروغ بودن شان بر
ھمه کارگران آشکار است .شورا خواستار
درج گزارش وضعيت پرداخت حقوق
کارگران شرکتی و اعتراضات کارگری
،پوشش کامل حوادث منجر به فوت و
نقص عضو ،اعالم نام کارگرانی که در اثر
حوادث کاری جان می سپارندو نيز ارايه
آمار ماھانه حوادث کاری درھفته نامه
آتشکار می باشد ..
شورا با توجه به نبود امکان فعاليت علنی ،
تمامی کارگران را به تشکيل خودجوش
ھسته ھای کارگری در سرتاسر ذوب آھن
فرا می خواند و بر اين باور است که بدون
تشکيل اين ھسته ھا توسط خود کارگران،
امکان پيشبرد خواسته ھای آنان وجود
نخواھد داشت.نقش اين ھسته ھا آگاھی
بخشی ،ايجاد وحدت و ھمبستگی ميان
کارگران و انتخاب افرادی برای رھبری
فعاليت ھای آنان خواھد بود .اين ھسته ھا
می توانند بر محور محافل دوستانه
،تفريحات گروھی،صندوق ھای قرض
الحسنه کارگری و  ...شکل بگيرند .
دستتان را می فشاريم .

روشنگر متعلق به شماست!

با پشتيبانی مالی خود به ادامه انتشار روشنگر ياری رسانيد!
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من با توام ،من
من با توام ،من
ای مادر فرزند کشته!
ای مھربان ،با تو شده نامھربانی ،بر تو چه سختيھا که
رفته،
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گفتند:
فرصتی ده
تا نور مه بتابد
بر سايه سار اين خاک
گفتی نقابداران
با سنگ ھای بسيار
از شيشه ھا گذشتند

گفتند:
ريشه داريم
درآب و خاک اين دشت
گفتی به تيشه داران
از ريشه ھا گذشتند
غافل ز وحدت خاک
با آب و دشت و ريشه.

Rowshangar

از بند بند شيشه؟

مينا اسدی
ھرگز شنيده

بودی

خواھر شوھر به خانه بر نگشته ،برگشته يا نا
ای
ِ
گشته ،قربانی ظلم گذشته،

خشمی چنين بجوشد
ديدی چگونه امروز

ای زن ،اين شير خفته ،برخاسته با مشت بسته،
ب مرده در اوج طلوع
ای
نوجوان بی جوانی،ای آفتا ِ
ِ
روشنائی،

ھر تن ھزار تن شد
ھر لب ھزار فرياد؟
ديدی ترا چگونه

من با توام من ،من با توام من،

بر جای خود نشاندند

تا روز جشن روشنائی،

با آنکه گرگ بودی

تا روز در ھم کوفتن،

حتا شغال ھا ھم

تا روز رقصيدن بروی الشه ی نامردمانی.

خط ترا نخواندند؟
دانسته ايم اينک

وقتی که با دستان بسته،

“ آسايش دو گيتی “

با مشت می کوبی به ظلمت.

تفسير اين دو حرف است

وقتی که زردی ی خزان را،

با دوستان بسازيم

جان ميدھی با مرگ سرخت.

بر دشمنان بتازيم !
ای طبل ؛ طبل خالی

وقتی ھجوم اشکھا را،

بانگ بلند ظاھر

سيالب می سازی بسوی شھر ظلمت.

ابليس وحشت و مرگ

انداز خشمت،
وقتی که با رعد طنين
ِ

آيينه دار فرعون

زيباترين شعر زمان را سر می دھی بر آسمانھا.

درياب لحظه ھا را
روز دگر نمانده !

من با توام ،من .من با توام ،من،
تا روز جشن شادمانی،

تا روز درھم کوفتن،
تا روز رقصيدن بروی الشه ی نامردمانی.
سيامک ستوده
نوامبر 2009

جان شيرين جوان ميگيری
ميزنی تيشه به فرق فرھاد
اھرمن ننگت باد!

با خداوند خرد ميجنگی
بشکند اين کمر استبداد
اھرمن ننگت باد!

ميرود پای خدا می پيچد
دختر ملت ايران جان داد
اھرمن ننگت باد!

باز مالی پليد و شياد
آيت ظلم و تباھی و فساد
مظھر ريب و ريا و بيداد
پای در کوچۀ کشتار نھد
اھرمن ننگت باد!

باغ در دست تو ناپاک افتاد
سرو پای خس و خاشاک افتاد
غنچه پرپر شد و بر خاک افتاد
ميچکد خون ز گلوی فرياد
اھرمن ننگت باد!

اھريمن اين ھيجان می بينی
خيزش نسل جوان می بينی
نعرۀ شير زنان می بينی
اين ندا بود که آوا سر داد
اھرمن ننگت باد!

اھرمن قلب سياھی داری
نفرت انگيز نکاھی داری
آدميخوار سپاھی داری
دير يا زود دھندت بر باد
اھرمن ننگت باد!
اھرمن ننگت باد!

شيخ بيچاره چه بی تدبيری
با ھمه خلق جھان درگيری

ای که در کار واليت لنگی
سر به سر نام نداری ننگی

گوش کن صدا می پيچد
اين صدا در ھمه جا می پيچد

اھرمن ننگت باد!
مسعود سپھند

■
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نذورات آستان قدس بود ،ملت از فرصت
سؤاستفاده کرد و گفت حاال که مشروطيت
داريم بايد اين مفاھيم را ھم داشته باشيم.
س  :6آيا ھنرھای نمايشی در زمان حکومت
پھلوی از آزادی عمل برخوردار بودند؟
ج :ھنرھای نمايشی وقتی جنبه نمايشی داشت
خيلی آزاد بود .بيا ببين چه تعزيھای می
خواندند که ھويدا ھم برای زينب گريه می
کرد .وقتی ھم فھميد زينب تعزيه مرد بوده
بيشتر خوشش آمد!
س  :7آيا چيزی به عنوان ھنر انقالب را می
پذيريد؟
ج :ھنر ھيچ پسوند و پيشوندی را نميپذيرد.
ھنر محدود می شود ،سرکوب ميشود اما
وابسته نميشود .اما اگر چيزی به عنوان ھنر
انقالب وجود داشته باشد تنھا ھنرمندش امام
خمينی بود!

اسم کتابش را از شعارھای خيابانی گرفته بود:
"تا شاه کفن نشود – اين وطن وطن نشود!".
ناشر گفت يک اسم کوتاھتر انتخاب کن .طرف
دنبال اسم کوتاھتر بود که انقالب شد و گرفتند
اعدامش کردند.
س  :13مذھب چه نقشی در فرھنگ ،ادبيات و
ھنر ما داشته و دارد؟
ج :نقش ترمز دستی!
س  :14وضعيت سينمای ايران قبل از انقالب
به چه صورت بود؟ با توجه به حضور
کارگردانانی چون کيارستمی و بيضايی
وکيمايی و ...که فيلم ھايشان در راستای غنای
سينمايی فرھنگی بود.
ج :شما اول اين سه اسم را از کنار ھم بردار
که حالت کی به کيه پيدا کرده! به نظر من نقش
عمده سينمائی را در انقالب سينما رکس آبادان
به عھده داشت که گفتند شاه آتش زده که بيندازد

ج :برای اينکه فکر می کردند دارند به يک
چيز ديگر رأی می دھند.
س  :20آيا »قانون اساسی جمھوری اسالمی «
رسمأ و عمأل به مفھوم فلسفه سياسی امروزه ،
ملتی را بنام »ملت ايران « با حقوق و
مسئوليت شھروندی اش رسمأ ميشناسد يا نه؟
ج :وﷲ نه .قانون اساسی جمھوری اسالمی از
اين شعورھا ندارد.
س  :21تسلط خشونت آميز اسالمگرايان بر
حکومت چه پيامدھايی برای ھنرھای نمايشی
چون تئاتر و سينما داشت؟
ج :فرار کارگردانان و بازيگران .باقيش را از
گلشيفته فراھانی و دختر کلھر بپرسيد.
س  :22چرا جامعه نسبت به آينده خويش در
روزھای انقالب ناآگاه بود؟
ج :برای اينکه نسبت به گذشته خويش در
روزھای پيش از انقالب بيشتر ناآگاه بود.

س  :8نقش نيروھای خارجی و عوامل بين
المللی در جريان انقالب  57چه و چگونه بوده
است؟
ج :نقش اولشان به گمانم خنثی کردن نقش
ھمديگر بود .نقش آخرشان کمک به تحقق آنچه
ملت می خواست .نقش وسطشان تعيين آنچه
ملت بايد بخواھد!
س  :9وضعيت سانسور در زمينھھای ھنری و
موسيقی درحکومت پھلوی چگونه بود؟

در صف اول راًی دھندگان  ،به » جمھوری
اسالمی« آقای خمينی رای دادند ،چرا؟

س  :23نظر شما درباره اين جمله ايلين شولينو
چيست :خمينی مظاھر متفاوتی برای
انقالبگران متفاوت داشت :برای روشنفکران و
ليبرالھای ملی نماد يک دموکرات ،برای
روحانيان يک رھبر با تقوا ،برای بازاريان و
تجار يک فرد معتقد به اقتصاد بازار آزاد )و
غير وابسته به دولت( ،برای طيف چپ و
کارگران نماد عدالت اجتماعی ،برای خانوادھھا
نماد ارزشھای اصيل ،و نماد وحدت و استقالل
برای کل کشور.

ج :در موسيقی اگر شاه از نتی خوشش نمی آمد
آن را از خطوط حامل آويزان می کردند اما
اگر شھبانو از کونبرھنھای خوشش می آمد می
گفت کنار خيابانھای شيراز برنامه اجرا کن!

گردن آخوندھا .بعد مذھبيھا اعتراف کردند که
خودشان آتش زدھاند که بيندازند گردن شاه .در
اين مورد نمايش ضبط شده پرويز صياد به نام
"محاکمه سينما رکس" ديدنی است .اما فيلم
اصلی انقالب را امامخمينی بازی کرد!

ج :اين سخن ايلين شولينو نشان می دھد که او
ھم مثل ما گھگيجه گرفته بوده.

س  :10نقش زنان در انقالب 57را چگونه
ارزيابی ميکنيد؟

س  :15تأثير مدرنيته بر فرھنگ و ھنر ايران
چگونه بود؟

س  :24انقالب فرھنگی را چگونه تفسير می
کنيد؟

ج :نقششان اين بود که مردھا را به دنبال
خودشان به خيابان بکشند!

ج :ھنوز تاثيری نگذاشته تا ببينيم چگونه بود.
شايد ھم تآثير گذاشته من حاليم نيست.

ج :اخراج برادرم از دانشگاه!

س  :11آيا جشن  2500ساله شاھنشاھی
آنگونه که گفته ميشود شاه در آن جشن غرور
و تکبر شاھانه خود را نه تنھا بر مردم ايران
بلکه به رخ کشورھای منطقه ھم کشيد،
کارشناسانی آن را به عنوان دليل حمايت
نکردن کشورھای غربی در کنفرانس گوادلوپ
از شاه می دانند و ھمچنين يکی از زمينھھای
آغاز جنبش اعتراضی مردم ،نظر شما در اين
باره چيست؟

س  :16آيا قبل از انقالب سينما و تئاتر ما
مستقل بود؟ جدا از سانسور ،آيا حکومتی ھا در
شکل گيری سينمای ما دخالت داشتند؟ )مثال
حکومت برای پيشبرد اھداف مدرنيزه در
جامعه از سينما ھم به عنوان ابزار استفاده
کرده باشند(؟

ج :شاه می خواست به ھمھی پادشاھان گذشته
ايران بفھماند چه جوری بايد ولخرجی کرد.
کشورھای غربی ھم تصميم گرفتند از خواب
بودن کورش استفاده کنند و شاه را تنھا گير
بيندازند .ملت ھم اين وسط مواظب بود وقتی
نقی می زند و فحشی می دھد و جنبش
اعتراضی می کند ساواکيھا نشنوند و نبينند.
گفته می شود چون شاه در کودکی مراسم
ختنھسوران خوبی نداشته برايش عقده شده بوده
و تصميم گرفته بود يک جشنی با پسوندی که
به ختنه بخورد برگزار کند .ملت ھم توی دلش
گفت حاال بھت نشون ميدم که ببينی .گيرم وقتی
ملت باالخره نشانش داد شاه زود مرد و بيچاره
ملت مجبور شد بقيھاش را خودش تنھائی ببيند!
س  :12ادبيات انقالب ايران تا چه اندازه تحت
تأثير ادبيات انقالب ديگر کشورھای جھان بود؟
ج :تا ھيچ اندازه .ادبيات انقالب ايران افسون
شده بود .آلوده به بغض و غيظ خيابان بود نه
برآمده از انديشه فرھيختگان .يکی از انقالبيھا

ج :سؤالھای سخت سخت می کنی عزيزجان.
سخت و مرکب و چند وجھی .روی ھم رفته
می توانم بگويم بله يا نھخير .ولی پاس!
س  :17تاثير ھنرمندان و آثارشان در پيروزی
انقالب به چه صورت بود؟ )مثال از فيلم گوزن
ھای کيمايی ،بعنوان يکی از نقطه عطف ھای
انقالب ياد می کنند(
ج :من اين فيلم را نديدم .اما چون روی پرده
سينما رکس آبادان بود وقتی سينما را آتش زدند
خوشحالم که آقای کيميائی را اعدام نکردند .در
حالی که آخوندھا صاحب سينما و رئيس
شھربانی آبادان و پاسبان محل و آپاراتچی
سينما را کشتند.
س  :18انقالب چه دستاوردی در عرصه
فرھنگ و ھنر برای جامعه داشت؟
ج :سرود خمينی ای امام و انجزه انجزه و فيلم
اخراجيھا و مستند عشقبازی امام جمعه
تويسرکان با زن مردم.
س  :19در رفراندوم  ،صدھا ھزار ايرانی
تحصيل کرده دانشگاھی ،و رھبران سياسی ،
حتی احزاب چپ مارکسيست ،و حزب توده
ايران  ،با آن سابقه طوالنی مبارزاتی خود ،

س  :25با استقرار حکومت دينی بر ايران عده
زيادی کشور را ترک کردند و يا مجبور به
ترک آن شدند ،تا چند ايرانيان خارج از کشور
به فرھنگ و مناسبات خود پايبند ماندھاند؟
ج :خيلی .بعضيھاشان ھنوز جمعھھا نمی روند
سر کار .يک کنسرت فرنگی ،يک تآتر غربی؟
امکان ندارد .عوضش ببين کنسرت ابی چه
خبر است .من ھم زفته بودم.
س  :26نقش ھنرمندان خارج در اعتالی
فرھنگ اصيل ايرانی و ھنرھای نمايشی با
حفظ تعريف ھای خاص خود چگونه بوده
است؟)ھنرمندان خارج از کشور در بربر
اسالميزه کردن ھنر در داخل چه اقداماتی انجام
دادھاند(؟
ج :آن عده ای که مجبور بودند برای گذران
زندگی تاکسی برانند و کباب بپزند و پيتزا
دليوری کنند که نقشی نداشتند .آن عده ای ھم
که موس موس می کردند که چه جوری می
توانند برگردند ھم اقدامات زيادی انجام دادند.
می ماند شما که داری اينھا را می پرسی و من
که دارم جواب می دھم! ضمنا ً ھنرھای نمايشی
و سينمائی عزيزجان و حتی کتاب و نشريه،
توزيع گسترده می خواھد و دسترس داشتن به
جماعتی دو سه ميليونی در کشوری به وسعت
اروپا و اياالت متحده و کانادا .اينھا پس تنھا از
وقتی اينترنت و ماھواره آمده قابل اعتنا است و
ھنوز زمانی چندان نگذشته برای ارزيابی.
س  :27بعد از  31سال خفقان ،سرکوب و
سانسور برای اسالمی کردن فرھنگ و آداب و

رسوم ملی ما ،آيا می توان گفت نتيجه اين
سرکوبھای  31ساله مثبت )از نظر
حکومتگران( بوده است؟
ج :اگر به حساب حکومتگران در بانکھای
سوئيس دسترسی داشتم ميزان مثبت بودنش را
ھم ميتوانستم بگويم .اما به جز اين بايد
حکومتگران به عمھھايشان مراجعه کنند تا
ميزان موفقيتشان دستشان بيايد) .تبصره :اگر
عمھھاشان از دنيا رفتھاند به ارواح عمھھاشان
مراجعه کنند!(
س  :28وضعيت سينما و تئاتر را در طول
 31سال گذشته را چگونه ارزيابی می کنيد؟ آيا
تئاتر و سينمايی ما مستقل است؟
ج :چقدر سؤال می کنی!
س  :29آينده دمکراسی خواھی مردم ايران را
چگونه ارزيابی می کنيد؟
جواب  .29فعال وقت ندارم به اين سئوال
جواب بدھم .دارم راجع به دمکراسی نخواھی
گذشته تحقيق می کنم.
س  :30کارنامه حقوق بشر را در طول سه
دھه حيات رژيم اسالمی چگونه بوده است؟
ج :اوائل که مسئوالن رژيم قبل را تيرباران
می کردند .بعد زندانيھای سياسی را اعدام
کردند .بعد نويسندگان و دگرانديشان را کشتند.
بعد مردم را در خيابان به تير بستند .بعد...
سئوالتان را فراموش کردم راجع به چی بود؟
س  :31تشابه و تفاوت جامعه ما از لحاظ
فرھنگی و اجتماعی در روزھای منتھی به
انقالب و اين روزھا چگونه است؟
ج :تشابه اين است که آن موقع آن رژيم را نمی
خواستيم حاال اين رژيم را .تفاوت اين است ک ه
آنموقع نمی دانستيم چه را می خواھيم حاال نمی

"بگذار برخيزد مردم بی لبخند
بگذار برخيزد"
احمد شاملو
برخالف موسيقی "محلی" ايرانی که زنده ،شاد
و عجين با فرھنگ بومی ماست ،موسيقی سنتی
کامال برگرفته از فرھنگ روضه خوانی و
عزاداری اسالمی است و دقيقا به ھمين خاطر
ھم ھست که طی  ٣٠سال گذشته تنھا نوع
موسيقی بود که با رژيم اسالمی نه تنھا
"مشروعيت" گرفت بلکه به شدت حمايت و
ترويج و به موسيقی "دولتی" تبديل شد تا مبادا
که بند ناف اين ملت بی لبخند از دين و مذھب
جدا شود...
رژيم ايران در طی سه دھه گذشته ميليونھا دالر
صرف تبليغات جھانی در عرصه ھنر به
خصوص سينما و موسيقی کرده تا به چھره
ھيواليش ماسک "ھنر دوستی" بزند و جنايت و
کشتارش را زير لوای برنامھای فرھنگی و
ھنری خارج از کشور پنھان کند .رژيمی که
سالھاست با سنگسارو کشتار تا جدا سازی زنان
و مردان از اتوبوس تا دانشگاه سعی در کنترل
مردم در بند دارد و موسيقی را برای سالھا
حرام دانسته و ساز و ساز زن را عامل و ابزار
لھو و لعب دانسته بيشرمانه به استفاده تبليغاتی

 14ماھنامۀ روشنگر  .سال چھارم  .شمارۀ  . 33فوريه 2010

Volume. 4 No. 33. February 2010

Rowshangar

با سالح دين دگر آتش مزن بر خرمنم
تا بدانی چيست جان و جوھرم
من منم من يک زنم

دستی انداز و تو درياب گوھرم

آزادگی پيراھنم

نيمه تنھا مرا از خود بدان

عشوه از پا تا سرم ليکن ز سنگم آھنم

من برابر با تو جنس ديگرم

من منم من مادرم

بال و پر بگشا که اندر راه عشق

وحشتی بدجور افتاده به جسم و جانشان

دوستم رفيقم ھمسرم

بال پرواز گر تويی من شھپرم

Tongue Wrapکم کمک در ميرود سرجوخه تا
خاقانشان

شيره جانت ز من چادر مينداز بر سرم

من منم من يک زنم

وقت رفتن ورجه ورجه کردن آنان ببين

روبھک من شيرزنم خاموش تو من روشنم

آزادگی پيراھنم

دﯾسکوتک وا کرده کک در پاچهی تنبانشان

با سالح دين دگر آتش مزن بر خرمنم

عشوه از پا تا سرم ليکن ز سنگم آھنم

تاب گيسويم سرابی بيش نيست

من منم من مادرم

نقش بيھوده بر آبی بيش نيست

دوستم رفيقم ھمسرم

اين لب لعل و حديث چشم مست

شيره جانت ز من چادر مينداز بر سرم

بر لب مست خرابی بيش نيست

روبھک من شيرزنم خاموش تو من روشنم

وصف ابروی کمان و تير مژگا...ن سياه

با سالح دين دگر آتش مزن بر خرمنم

ھيچ جا در خاک اﯾران جای اﯾن مجموعه نيست

حربه و افزار جنگ شعر نابی بيش نيست

با سالح دين دگر آتش مزن بر خرمنم

ﯾحتمل جاشان دھد سورﯾه و لبنانشان

من منم من يک زنم

ھرچه برخود ميزنند عطر و گالب و ادکلن
کم نميگردد ز بينی بوی الرحمانشان
عنقرﯾب از کشور اﯾران فراری ميشوند
ھم گدای خامنه ھم خان رفسنجانشان
زار زار گرﯾهی آخوند را خواھی شنيد
ھمزمانش نالهی فيروزی *و رادانشان
حجتاالسالمی از پيش آﯾتاللھی ز پس
ھست ھر سوراخ موشی کاخشان اﯾوانشان

صيغهھا را ميگذارند و به ھمراه عيال
ميروند و خوش به حال حاجب و دربانشان!

عطر ھوس دارد تنم

ميروند و دستشان در دست آقازادهھا

نطفه ھستی درم از جان و از دل ميتنم

باز ميارﯾمشان ھمراه فرزندانشان
دادگاه خلق ميگيرد ﯾخه از ﯾک به ﯾک

روبھک من شيرزنم خاموش تو من روشنم

تا کند معلوم حکم محبس و زندانشان
ﯾک وکيلی ھم به آنھا ميدھد اﯾن دادگاه
در دفاع آنچه کردستند در دورانشان
ميگرفتند از جماعت گاز ،در ھنگام بحث
کس نشد ھرگز حرﯾف منطق دندانشان
بسکه میراندند در بيراھه با بنزﯾن مفت
ھم برﯾده ترمز و ھم لق شده فرمانشان
بسکه کوبيدند بر طاق طوﯾله سم خوﯾش
پاره شد افسارشان چپه شد پاالنشان
بسکه ميخوردند با قران قسمھای دروغ
احتماال ً بر کمر زد عاقبت قرآنشان!
جنس قالبی ز بس دادند دست مشتری
بسته خواھد شد به زودی دکه و دکانشان
خلق سيفون را کشيده آب آﯾد با فشار
دور ميچرخند و ھوف  !...اﯾن آخر و پاﯾانشان
--------------------------* راستش منظور شاعر ،سردار فيروزآبادی ھستند که متأسفانه در
وزن شعر من جا نشد .ھمانطور که ميدانيد ايشان در ھيچ وزنی جا

اگر کوسه ھا آد م بودند
برتولت برشت

دختر كوچولوی
صاحبخانه از آقای “
كی “ پرسيد:
اگر كوسه ھا آدم بودند
با ماھی ھای كوچولو
مھربانتر ميشدند؟
آقای كی گفت  :البته !
اگر كوسه ھا آدم بودند
توی دريا برای ماھيھا جعبه ھای محكمی ميساختند
ھمه جور خوراكی توی آن ميگذاشتند
مواظب بودند كه ھميشه پر آب باشد
ھوای بھداشت ماھی ھای كوچولو را ھم داشتند
برای آنكه ھيچوقت دل ماھی كوچولو نگيرد
گاھگاه مھمانی ھای بزرگ بر پا ميكردند
چون كه گوشت ماھی شاد از ماھی دلگير لذيذتر
است !
برای ماھی ھا مدرسه ميساختند
وبه آنھا ياد ميدادند
كه چه جوری به طرف دھان كوسه شنا كنند

درس اصلی ماھيھا اخالق بود
به آنھا می قبوالندند
كه زيبا ترين و باشكوه ترين كار برای يك ماھی اين
است
كه خودش را در نھايت خوشوقتی تقديم يك كوسه كند
به ماھی كوچولو ياد ميدادند كه چطور به كوسه ھا
معتقد باشند
و چه جوری خود را برای يك آينده زيبا مھيا كنند
آينده يی كه فقط از راه اطاعت به دست ميآييد
اگر كوسه ھا ادم بودند
در قلمروشان البته ھنر ھم وجود داشت
از دندان كوسه تصاوير زيبا و رنگارنگی می
كشيدند
ته دريا نمايشنامه به روی صحنه ميآوردند كه در آن
ماھی كوچولو ھای قھرمان
شاد و شنگول به دھان كوسه ھا شيرجه ميرفتند
ھمراه نمايش ،آھنگھای محسور كننده يی ھم
مينواختند كه بی اختيار
ماھيھای كوچولو را به طرف دھان كوسه ھا ميكشاند
در آنجا بی ترديد مذھبی ھم وجود داشت
كه به ماھيھا می آموخت
”زندگی واقعی در شكم كوسه ھا آغاز ميشود“■
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محمد ،پس از چند سال تبليغ در مکه و ناکامی
در جلب آعراب بدوی به دين و آئين خود،
حکومت
سرکوبگريھای
چھاردھم
اخيرسال
االول از
سرانجام ،در ماه ربيعه
را
سوال
اين
اسالمی
جمھوری
در
شايد ، 622مكه
سپتامبر
معادل با
بعثت،
جناح
اقدامات
يکنفرآورد
برخیو پيش
برای
او كه
ميكند.
که ترك
راھنما
ابوبكر
معيت
سابقه
محمدی
ناب
سنت
در
ای
خامنه
ت آخرين نفر از
براى اطمينان از مھاجر ِ
مانده .ما با
باقى است
مكهاسالم
خالق
است ،در
امری در
نداشتهبهو مدينه،
پيروانش
مقاالت
لحظه ،سری
چاپ اين
داريممىکهشود
قصدمطلع
بطريقى
ھنگاميكه
آخرين
برابررامردم و
قصد در
قريشايستادن
سران دھيم
كه نشان
دارند ،از
كشتنش
براىذاتی
امری
مى ی
وحشيانه
سرکوب
فريب
آنان كه
خواھد
پسرعمويش على
يکتاپرست
اسالماو ودرھمه
خودش
مذاھببخوابد و
بستر وى
در بجاى
مكيان
بديع و تازه
ھيچ امر
بوده،
نيست.اجير
راھنمايىایكه قبال
ابوبكر و
بھمراه
شبانه
سرکوب
و
غارت
طريق
از
اسالم
اساسا
كرده اند ،پس از مخفى شدن در غارى بمدت
بوجودراآمدبهو با
روز،عرب
سه مردم
قيام مى
سرکوبترك
قصد مدينه
درخفا مكه
كند.ھای مکرر آنھا بود که پابرجا ماند.
محاصره خانه محمد نتيجۀ تجمع قبلى سران
قريش در دارال َندوه براى تصميم گيرى در
مورد وى بود ،كه پس از چاره جوئی و
بررسى راھھاى مختلف ،سرانجام به پيشنھاد
ابوجھل تصميم به قتل ھمگانى او گرفته بودند.
"ابوجھل گفت  :من معتقدم كه ازھر قبيله اى
جوانى پر نشاط و پوينده گرد آوريم و ھر كدام
را شمشيرى تيز بدھيم تا براو حمله كنند و ھر
مردى يك ضربه بر او وارد آورد و خون اورا
ميان قبايل پراكنده كنند تا "بنى عبد
مناف" )خاندان محمد  -از من( در كار
خونخواھى از جمع مردم توانايى نداشته باشد".
تصميم به قتل محمد البته يك تصميم فى البداھه
و بدون مقدمات قبلى نبود .رابطه قريش با
محمد از زمانى به وخامت می گرايد كه محمد
پس از سه سال فعاليت مخفيانه ،سرانجام
دعوتش را علنى نموده ،آشكارا بت ھاى مكيان
را انتقاد می کند و بقول آنان مورد توھين قرار
ميدھد و اين چيزى بود كه آنھا نميتوانستند
براحتى آنرا تحمل كنند .در  13سالى كه
محمد در پى ادعاى پيغمبرى ،در مكه بسر مى
برد ،در كم و بيش سه ساله اول آن دعوتش را
در نھان و بيشتر در ميان اطرافيان خود انجام
مى داد .پس از اين دوره ،يعنى در سال چھارم
بعثت بود كه فعاليتھاى او شكل كامال علنى و
آشكار بخود ميگيرد.
در ابتدا ،تبليغات آشكار او مشكل چندانى ببار
نمى آورد .ولى ھمينكه شروع به تمسخرخدايان
قريش وتوھين به آنھا مى كند ،عكس العمل
اعراب را بر عليه خود بر مى انگيزد .با
اينحال ،تالش اوليه سران قريش اين بوده است
كه ھمانطور كه رسم اعراب بدوى بود ،مشكل
خود با محمد را حتى المقدور از طريق مذاكره
و مصالحه با خاندان او و بخصوص ابوطالب
عموى وى حل كنند.
ابوطالب يكى از افراد محترم قريش و حامى
محمد بود ،ھر چند مخالف وی بود .قريش
دائما از ناسزاگوئى محمد از خدايانشان نزد او
شكايت مى بردند و ميخواستند يا او را به آنھا
بسپرد و يا وادارش كند كه ناسزا نگويد .تا
اينكه خواستند كه او كارى بكار خدايان آنھا
نداشته باشد تا آنھا ھم كارى بكار خداى او
نداشته باشند .در واقع نيز تا قبل از بدگوئى از
خدايان ،آنھا كارى بكار محمد نداشتند.
ابوطالب پى محمد فرستاد و پيشنھاد سران
قريش را پيش روی او نھاد .

"ابوطالب كس فرستاد و پيمبر خدا بيامد و بدو
گفت  :برادرزادۀ من  ،اينان سران و پيران
قومند و از تو انصاف مى خواھند كه به
خدايايشان ناسزا نگويى و آنھا نيز ترا
باخدايانت واگذارند .پيمبر خداى گفت :آنھا را
به چيزى مى خوانم كه از دين خودشان بھتر
است .ابوطالب گفت :به چه مى خوانى؟ گفت:
ميخواھم كلمه اى بگويند كه عرب مطيع آنھا
شود و بر عجم تسلط يابند .گويد :ابو جھل
گفت  :آن چيست ،كه دو برابرآن بگوئيم .گفت:
بگوييد الاله االﷲ .گويد نپذيرفتند و گفتند
چيزى جز اين بخواه .پيمبر گفت :اگر خورشيد
را بياوريد و در دست من بگذاريد چيزى
جزاين نخواھم .گويد :قريشيان خشمگين شدند
وبرخاستند و گفتند :به خدا به تو و خدايانت كه
چنين فرمانت داده اند ناسزاخواھيم گفت".

اھميت بازرگانى و توريستى مكه
علت مخالفت قريش با تبليغات يكتاپرستانه
محمد ،ھر چه كه بود ،يك چيز را در مورد آن
نبايد فراموش كرد ،و آن اينكه مكه شھرى بود
كه در ميان ريگستان خشك كوير قرار داشت.
از اينرو ،فاقد كشاورزى بود .و بيشتر نيازھاى
غذائى خود را از شھر طائف و مزارع
كشاورزى و باغات آن و واحه ھاى اطراف
تامين مي نمود .
آنچه كه اساس اقتصاد مكه را تشكيل ميداد در
درجه اول تجارت و منافع ناشى از عبور
كاروانھاى تجارى ،و در درجه دوم وجود
خدايان قبايل مختلف عرب در خانۀ كعبه بود
که اعراب برای زيارت آنھا به مکه می آمدند.
در اين محل "بروايتى  360بت يا صنم
بصورت سنگھاى عمودى يعنى خدايان
گوناگون كه نماينده ھمه خدايان اعراب شمالى
بوده اند بر پا بود".
در نتيجه ھر ساله تعداد زيادى از سراسر
عربستان براى زيارت خدايانشان به مكه مى
آمدند .اين آمد و رفتھا ،باضافه مخارج و
قربانيانى كه آنھا ھر ساله در طى اقامت خود
در مكه ميكردند ،به عنوان يك منبع درآمد
توريستى ،به رونق اقتصادى مكه كمك شايان
توجھى مينمود .زائران ھر بار كه در زمستان
براى زيارت خدايانشان به مكه مى آمدند با
خود چرم ،دام ،پشم و محصوالت ديگر را مى
آوردند و آنھا را با كاالھايی مانند خرما،
غالت ،مصنوعات شھر مكه و محصوالت
ساير مناطق و كشورھا كه از طريق
كاروانھاى تجارى وارد مكه مى شد ،مبادله
ميكردند.
سران قريش اكثرا از اشراف و پولداران شھر
بودند .از آنجمله خاندان بنى اميه كه يكى از
ثروتمندترين قبايل قريش در مكه بشمار
ميرفت .از اينرو ،آنھا نه تنھا بطور غير
مستقيم از صنعت توريستى مكه ،ريخت و
پاشھا و مبادالت آن بھره مند ميشدند ،بلكه
بخاطر تصدى و توليت كعبه ،بطور مستقيم نيز
از در آمدھاى سرشار آن و نذر و نيازھا و
ھداياى زيارت كنندگان براى خدايانشان منتفع
مى گشتند .براى ھمين بود كه تاريخ مكه با
تاريخ كشمكش ھاى قبايل براى كنترل بر كعبه
عجين شده بود .اھميت اقتصادى بت ھاى كعبه
چنان بود كه قبايل بخاطر آن با يكديگر به

جنگ مى پرداختند .منجمله اينكه در گذشته
دور ھنگاميكه "غالب بن فِھر" در راس مكه
بود َ " ،حسان بن َعبد كِالب" با "حِم َير" و
بسيارى از افراد قبايل يمن براى جنگ با مكه
به آنجا آمده بودند و "مى خواستند سنگھاى
كعبه را از مكه ببرند تا حج گزاران سوى يمن
رو كنند " كه البته در كارخود موفق نشد و از
مكيان شكست خورد .
مكه در دورانى بسيار دور اھميت يافته و به
تدريج از محلی متروک و گمنام به يک مرکز
مھم تجاری و فرھنگی تبديل شده بود .علت اين
موضوع می توانست اين موارد باشد :قرار
گرفتن آن در مسيرراھھاى كاروانرو كه يمن و
حبشه را در جنوب به سوريه در شمال  ،و
سواحل درياى سرخ در غرب را به خليج
فارس و ايران در شرق و شمال شرقی وصل
مينمود ،چاه زمزم اش كه كاروانيان تشنه و
خسته را به اطراق در اطراف خود واميداشت،
و خانه كعبه اش كه زائران را براى زيارت و
بست نشينان را براى مصون ماندن از تعرض
ديگران بسوى خود جلب و دست بدامن خود
مى كرد.
واضح است كه تبليغات محمد تا آنجا كه به
يكتاپرستى و از ميان بردن بتھاى عرب مربوط
مى شد ،براى اقتصاد مكه و بخصوص منافع
اشرافيت قبيله اى قريش كه كنترل آنرا در
دست خود داشتند ،يك مصيبت اقتصادى
بحساب ميآمد .اين نيز يكى از داليلى بود كه
رھبران قريش را واميداشت كه بھيچ صورتى
نتوانند تبليغات محمد را تحمل نمايند .آنھا نه
تنھا قادر به تحمل نظرات و تبليغات محمد
نبودند ،بلكه با او و قبيله وى نيز نمى توانستند
وارد جنگ شوند .چرا كه اين امر به
يكپارچگی قبايل مختلف قريش لطمه ميزد و
آنرا در مقابل دشمنانش تضعيف مى نمود.
مضاف بر اين ،ھر گونه حالت جنگى در مكه
نيز ،اھميت آنرا بعنوان يك مركز كاروانروى
تجارى در معرض نابودى كامل قرار ميداد.
براى ھمين بود كه سران قريش در ابتدا
براھھاى مختلف سعى در اين نمودند كه بگونه
اى با محمد از در سازش در آيند .منجمله در
مالقات با ابوطالب به او پيشنھاد مبادله محمد با
يكى از جوانان خود را دادند:
ُمارة بن اَ َلوليد را كه زيباترين و
" قريش ع َ
خوش اندام ترين جوان قريش بود به ابوطالب
پيشنھاد كردند كه آنرا به فرزندى قبول كند و
فرزند برادرش را بديشان تسليم دارد ،چرا كه
اين جوان مخالف دين و باعث پراكندگى
اجتماع ماست تا او را بكشيم .ابوطالب گفت:
فرزند خود را بمن مى دھيد تا من او را غذا
بدھم و من فرزند خود را به شما بدھم كه او را
بكشيد و اين كارى است نا شدنى".
پس از چندى مجلس دارُال َّندوه از بنى ھاشم مى
خواھد كه محمد را محكوم كند ولى بنى ھاشم
با آنكه مخالف محمد بود ،بنابر رسم قبيله اى
از اينكار سر باز ميزند و لذا طوايف قريش از
مصاحبت با بنى ھاشم خود دارى نموده ،ميان
خود بر اساس صحيفه )قرارداد نوشته شده( اى
كه در كعبه مى آويزند ،قرار ميگذارند كه نه با
آنھا خريد و فروش كنند ،نه آنھا را در
كاروانھاى تجارى مكه شركت دھند و نه اينكه
از ايشان زن گرفته يا به آنھا زن دھند.

"گويند كه قريش بر بنى ھاشم و بنى
عبدالمطلب گرد آمدند و پيمان بستند كه با
ايشان خريد و فروش نكنند و با ايشان نياميزند
و از ايشان كسى را بزنى نگيرند و زن بديشان
ندھند تا اينكه از يار خويش )صاحبشان( تبرى
كنند و او را براى قتل تسليم كنند".
اين تحريم اقتصادى -اجتماعى بى آنكه نتيجه
اى دھد بيش از دو سال به طول مى انجامد.
قانون ھمبستگى قبيله اى كه محمد را در پناه
خود می گيرد و حامی حق آزادی بيان و
فعاليت ھايش ميشود  ،ھمان قانونى كه محمد
در نھايت قصد از بين بردن آنرا داشت ،قوى
تر از آن بود كه زير اين فشارھا قد خم نمايد.

آيه ھاى شيطانى
تحت چنين شرايطى ،مكيان ،پس از آنكه از
محاصره و فشار اقتصادى نتيجه اى نمى
گيرند ،مجددا راه حل مصالحه آميز ديگرى را
اين بار به خود محمد پيشنھاد مى كنند .محمد
ھم كه از تبليغات خود در ميان اعراب نا اميد،
و از آزار و اذيت مخالفين خود به تنگ آمده
است ،اينبار ،بر عكس گذشته ،تسليم شده و به
اميد اينكه با قبول خدايان اعراب بتواند مكيان
را بسوى خود جلب نمايد ،تن به مصالحه با
مخالفين خود ميدھد.
پيشنھاد مكيان بنا به گفته ابن ھشام اين بوده كه
محمد خدايان آنھا را و آنھا نيز خداى محمد را
در كنار خدايان ديگرشان بپرستند.
"يا محمد بيا تا ما با تو شريك شويم  ،ما خداى
تو پرستيم و تو خداى ما بپرست ؛ اگر خداى
ترا بھتر باشد ما او را پرستيده باشيم و خير و
بركات وى بما رسد] ،و اگر خدايان ما بھتر
باشند تو ايشان را پرستيده باشى و خير و
بركات ايشان بتو رسد[".
ولى طبق گفته طبرى پيشنھاد اعراب به محمد
اين بوده است كه "تو يكسال خدايان ما ع ُّزى و
الت را بپرست و ما ھم يكسال مال ترا".
محمد ابتدا اين پيشنھاد را رد می کند و سپس
مى پذيرد و بدنبال تالوت آيه ھاى  19و 20
از سوره ال َنجم كه در آنھا ابتدا از سنگ و بى
اثر بودن بتھاى سه گانه اعراب صحبت مى
كند ،اين آيه را مى آورد:
ُ
رانيق العُلى ،الشفاع ُه منھا ُترنجى"
"تلك ال َغ
يعنى "مرا از الت و عزى و منات سومين
ديگر خبر دھيد .شفاعت اين بتھا قبول مى
شود".
اين آيه در حاليكه مخالفين محمد را بيش از
پيش خشنود مى سازد ،در ميان ھواداران خود
او تاثير بسيار بدى مى گذارد و آنھا را نسبت
به اصالت پيغمبرى محمد مردد مى سازد.
محمد كه متوجه وخامت اوضاع در ميان
ھواداران خود و عواقب محتمل بعدى آن مى
شود ،بسرعت و قبل از آنكه كنترل اوضاع را
از دست بدھد ،به انكار آيه مزبور و سازش با
مخالفين پرداخته ،بنا به نقل واقدی اعالم
ميدارد كه آيه مزبور را خدا توسط شيطان بر
زبان وى جارى نموده بوده است تا مسلمانانى
را كه دلشان مبتال به شك و ترديد است
بيازمايد:
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من فھميدم که قرآن يک معجزه است!
اما در آخر قرآن واقعا معجزه است! چرا؟
1ـ تنھا کتاب مذھبی ا ست که توسط ميليون ھا
مسلمان بدون فھميدن کل م ه ای از آن ،ب زب ان
عربی وغالبأ از حفظ قرائت می شود .
2ـ تنھا کتابی است که با وجود تعدد ت ن اقض ات
و خالف گوئی ھا ،سخنان تک راری و زائ د و
غلطھای فاحش ،اکثر مس ل م ان ان ح ت ی ج رات
بزبان آوردن اين کاستی ھا را نداشته چ را ک ه
بالفاصله گناھکارمحسوب می شوند .
3ـ تنھا کتابی است فاقد شرح وقايع ب ه ت رت ي ب
زم ان ی وب خ ش ب ن دی روش ن م وض وع ات و
مطالب .
4ـ تنھا کتابی است که اغلب آيه ھای آن ب دون
ارتباط با يکديگر و ھيچ ي ک از س وره ھ ا ب ه
م وض وع وي ژه ای اخ ت ص اص ن ي اف ت ه ب ل ک ه
موضوعات مختلفی را ب رحس ب ات ف اق ش ام ل
می شود .
5ـ تنھا کتابی است که ميليون ھ ا مس ل م ان ب ه
غلط ب راي ن ب اورن د ک ه در زم ان "پ ي ام ب ر"
تدوين ،درحال ی ک ه ت ق ري ب أ ب ي س ت س ال پ س
ازمرگ او گردآوری شده است .
6ـ تنھا کتاب ی اس ت ک ه ت ع داد زي ادی اش ت ب اه
گرامری داشته و بارھا دستخوش ت غ ي ي ر ب وده
امــّا مؤمنين متعصب براين باورند ک ه ھ رگ ز
عوض نشده وخالی از ھرگونه اشتباه است .
7ـ تنھا کتابی است فاقد ھرگونه تئوری واقعی
علمی ،با وجود اين متعصبين نابينا مدعی پيش
بينی تعداد زيادی از تئوريھای علمی توسط آن
ھستند .
8ـ تنھا کتابی است ک ه ت وس ط خش ک م غ زان
متعصب ،تمامی به "خدای دانا و آگ اه و ق ادر
مطلق" منسوب می شود .درحالی ک ه ح ت ی ده
درصد بندگان اين خدا براستی از ص د درص د
دستورات آن پيروی نمی کنند .
" جز آنكه چون )پيامبر( آياتى براى ھدايت
خلق تالوت كرد شيطان در آن آيات الھى القاء
دسيسه كرد .آنگاه خدا آنچه شيطان القاء كرده
محو و نابود ميسازد ...تا خدا به آن القائات
شيطان كسانى را كه دلھايشان مبتال به مرض
نفاق و شك يا كفر و قساوت است بيازمايد )و
باطن آنھا را پديدار سازد(".
اين آيات كه به آيه ھاى شيطانى معروف مى
شوند ،البته بعدا  ،به اين بھانه كه از طرف
شيطان بر زبان محمد جارى گشته اند از قران
براى ھميشه حذف مى شوند .ولى مورخين
اسالمى ،مانند مورد باال ،اكثرا در نوشته ھاى
خود از آنھا ياد مى كنند ،بى آنكه در توضيح
اينكه چرا محمد آيات خود را در تاييد سه بت
عرب پس گرفت چيزی بگويند .جز اينکه به
ھمان بھانه كودكانه اي كه خود محمد نيز در
آيه باال آورده متوسل شوند .با اينحال در كتاب
ابن عشاق ،سيرت رسول ﷲ  ،در تفسيری كه

9ـ تنھا کتابی ا ست که ادعا می شود به انس ان ی
ت ري ن ب ودن ،درح ال ی ک ه درآن ﷲ ب ارھ ا
دس ت ورکش ت ن انس ان ی ت وس ط انس ان دي گ ر را
صادر می کند .
10ـ تنھا کتابی است ک ه ت وس ط ت ي ره ان ديش ان
مؤمن بعنوان کتابی که بيشتري ن ح ق وق زن را
در نظرگرفته محسوب م ی ش ود ،درح ال ی ک ه
زنان توسط احکام خدائی آن مورد بيشترين ستم
ھا و اجحافات قرار گرفته اند.
11ـ تنھا کتابی است ک ه م ؤم ن ي ن ت رج ي ح م ی
دھند آنرا ترجمه نکرده و بھمان صورت عرب ی
بدون دريافتن مفھوم آن ،اغلب با آوازی بلند قرا
ئت کنند .
12ـ تنھا کتابی است که با استف اده ازآن ص دھ ا
ھزار آخوند ،مال ،مفتی ،آيت ﷲ ودي گ ر م ف ت
خواران ،مسلمانان ساده دل را فريب می دھند و
از آن طريق ميليون ھا دالر به جيب می زنند .
13ـ تنھاکتابی است که مؤمنين می توانن د آي ات
زيادی درآن بيا ب ن د ک ه ن ه ب رای م ردم ع ادی
بلکه فقط ويژه ی پيامبرو به منظورح ل وفص ل
مسائل و مش ک الت ش خ ص ی ب راو ن ازل ش ده
است .
14ـ تنھا کتابی ا ست که تمام مذ اھب دي گ ر را
باطل و دستورجھاد عليه آنھا صادرکرده است .
15ـ تنھا کتابی اس ت ک ه دراب ت دا م ردم را ب ه
اطاعت کورکورانه فرمان م ی دھ د وپ س ازآن
می گويد که فکر کنند تا حقيقت را دريابند .
16ـ تنھا کتابی ا ست که مدعی فرستادن پيامب ر
به ھمه ی ملت ھا ،قبا يل وا قصی ن ق اط ج ھ ان
شده اما فقط از پيامبران خاورميانه ياد می کند .
17ـ تنھا کتابی است که آنقدر ابھام و ن اروش ن ی
دارد که ق ادراس ت ازي ک ط رف ق ات ل ي ن ی م ان ن د
احتماال مربوط به طبرى است  ،بطور سربسته
اى كه با آيه مزبور نيز تناقضى پيدا نكند به
انگيزه واقعى محمد در سازش با اعراب اشاره
مى شود:
"اكنون پيغمبر در اشتياق خبر مردم مكه ،در
اين آرزو بود كه ھر چه تعداد بيشترى از آنھا
را بسوى خود جلب كند .روايت شده است كه
او در آرزوى اين بود كه راھى براى جلب
آنان بسوى خود پيدا شود ،و روشى كه او گزيد
اين بود كه ابن حميد بمن گفت :كه َسلَمه گفت
محمد بن عشاق از قول يزيد بن زياد اھل
مدينه ،و او از قول محمد بن كعب اَلقُ َريضه به
او گفت :وقتى كه پيغمبر ديد كه مردمش پشت
به او كردند و او از دورى كردن آنھا از آنچه
كه او از جانب خدا براى آنھا آورد در درد
بود ،در اين آرزو بود كه از جانب خدا برايش
پيامى صادر شود كه مردمش با او آشتى دھد.
از آنجائى كه او مردمش را دوست ميداشت و
نگران آنان بود ،مايه دلشادى او بود اگر مانعى
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طالبان وخمينی ھا واز ط رف دي گ رم رت ج ع ی
مذھبی و صوفی نما مانند امام محمد غ زال ی را
توليد کند .

بي ول وژی ح ي وان ات داش ت ن د چ ي زی ب ج ز اي ن
نبايس ت ی ف ک ر م ی ک ردن د .ب ھ رح ال ،اي ن ب ی
اطالعی يا کم اطالعی ازع ال م ح ي وان ات نش ان
دھنده ی منشاء انسانی متون ق رآن اس ت وآن را
به عنوان وحی که از طرف خ دای )ﷲ( دان ای
مطلق نازل شده مورد سؤال قرار می دھد .

19ـ تنھا کتابی است که بر مصداق آن شي ع ه و
سنی و ديگر فرق اسالمی يک دي گ ر را ب ه ق ت ل
می رسانند تا به بھشت بروند .پروتس ت ان ھ ا و
کاتوليک ھا ھمديگر را می کش ت ن د ،ام ا دارای
انجيل ھای متفاوت بودند .

قرآن درچگونگی بوجود آمدن آسمان شرح م ی
دھد که خدا ھفت آسمان را ط ب ق ه ط ب ق ه آف ري د
وآسمان پ ائ ي ن را ب ا چ راغ ھ ائ ی ت زي ي ن داد
)سوره ی الملک ،آيه ھ ای  3و  .(5ق رآن در
س وره ی الص اف ات آي ه ی  6م ی گ وي د” :م ا
آسمان پائين را با ستارگان آراستيم“ وھ م چ ن ي ن
درسوره ی نوح آيه ھای  5و  6تاکيد م ی ک ن د
که ماه نيز دربين اين ھفت آس م ان ا س ت .اگ ر
ستارگان )چراغ ھا( درآسمان پائين قرار دارن د
و ماه نيز دربي ن اي ن ھ ف ت آس م ان ،درن ت ي ج ه
ستارگ ان ي ا از م اه ب ه زم ي ن ن زدي ک ت رن د ي ا
مسافتی ب ه ان دازه ی آن ت ا زم ي ن دارن د .اي ن
ديدگاه درھ ردو ص ورت ازن ظ ر ع ل م ی غ ل ط
است .ھمه می دانيم که ستارگان درفاصله ھ ای
بسيار بسيار دورتر ازماه به زمين قرار دارند

18ـ تنھا کتابی است که به کمک انس ان درح ل
مسئله ی واگذ اری ارث به موروثان وضرب و
تقسيم اعداد محتاج است .

20ـ تنھا کتابی است که بروش ن ی ق وان ي ن ج زا
)قصاص( را بعنوان فرمان خدا صادر می ک ن د
اما اين قوانين نا بھنگام بھ ي چ وج ه م ن اس ب ب ا
جامعه ی مدنی کنونی نيس ت ن د و ھ رج ا ک ه ب ه
اجرا در آمده اند )ايران ،افغانست ان ،(…،م ردم
)غيرمسلمان و مسلمان( يااز اجرا کنند گ ان آن
انتقاد نموده اند که چرااز قانون قصاص پي روی
می کنند يا چرا آنھا را درست به اج را درن م ی
آورند؟ قابل ت ع ج ب ن ي س ت ک ه م الي ان ھ رگ ز
منشاء اين قوانين م ت ع ل ق ب ه ج ام ع ه ی ب دوی
عربستان را مورد سرزنش قرار نمی دھند .
يکی از بزرگترين اشتباھات قرآن را می تواني م
درآيات ذيل بيابيم) :سوره  18آيات  85و(86
“او راھی را دنبال کرد ت ا آن گ اه ک ه ب ه م ح ل
غروب خورشي د رس ي د وخ ورش ي د را دي د ک ه
درباتالقی غروب می کند ونزديک آن مردی را
يافت ..ما گفتيم ذوالقرنين آيا می خواھی آنان را
مجازات کنی و ي ا ن ک وئ ی ب ا آن ان پ ي ش ه م ی
کنی“ )سوره ی الکھف آيه ھای  85و.(86
ازاين بدتر اينکه درق رآن درآي ات ف وق ن وش ت ه
شده که اين مرد سخنان مورچگان را می شني ده
است .واقعيت عل م ی ث اب ت ش ده اي ن اس ت ک ه
مورچگان دارای ارگان ھای م رب وط ب ه ت ول ي د
صوت نيستند ونبايد ھم باشند .چرا که ب ا ب ج ای
گذاشتن رد شيميائی وب ع ب ارت دي گ ر ب ا ب و ب ا
يکديگر ارتباط برقرار می کنند .البته اين اشتباه
بزرگ قابل درک اس ت چ را ک ه اع راب ق رن
ھ ف ت م م ي الدی ب ن ا ب ه اط الع ات ک م ی ک ه از

كه وظيفه او را اين چنين دشوار مى كرد ،از
سر راه برداشته مى شد؛ از اينرو ،او در
اينكار در تعمق بود و آرزوى آنرا مى كرد و
اين براى او عزيز بود .آنگاه خداوند اين آيه را
برايش فرستاد كه "قسم به ستاره وقتى كه
غروب مى كند ،كه يار شما خطا نمى كند و
فريب نخورده ،اين خواست دلش نيست "،و
ھمينكه در ادامه آيه به اينجا ميرسد كه مى
گويد "آيا به اَل الت و اَل ع ُّزى و بت سوم
ديگر َمنات فكر كرده ايد "،شيطان  ،او را كه
در انديشه و آرزوى آمدن آيه اى بوده است كه
او را با مردمش سازش دھد ،بر زبانش اين
كالم را نيز جارى مى سازد كه "اين )سه بت(،
غرانيق* واالئى ھستند كه شفاعتشان پذيرفته
ِ
می شود".
1ھمانجا ،ھمان صفحه2-. .
4طبری ،جلد سوم ،قارسی ،ص869پطروشفسكى الياپاولويچ ،اسالم در ايران ،فارسی،
ص 9 -. 19

====
اينھا تازه گوشه ای از اشکال ھ ای م وج ود در
قرآن است .ضد و نقيض ھا و نسبت ھای غ ل ط
در قرآن بسيار است .نه تنھا خود ق رآن اش ت ب اه
دارد پيروانش نيز به غلط چيزھ ائ ی را ب ه ھ م
نسبت می دھند و ي ک ی از آن ھ ا ھ م ي ن مس ئ ل ه
ذوالقرن ي ن اس ت ک ه ب ه غ ل ط و ب ه دروغ ب ه
کوروش نس ب ت م ی دھ ن د در ص ورت ي ک ه ب ه
ھيچوجه ذوالقرنين ارتباطی با ک وروش ب زرگ
ندارد .
در قرآن به »ابابيل« و انداختن سنگ بر سر
لشگريان سخن ميراند در حاليکه امروز به
روشنی و دقيقا ميدانيم آن سال در منطقه
بيماری آبله شيوع پيدا کرده بود وسربازان و
لشگريان و مردم عادی دچار آبله می شوند و
ارتباطی با پرندگان و سنگ از دريا ندارد .و و
و من فھميدم که قرآن يک دروغ بزرگ ،يعنی
معجزه آن بزرگترين دروغگوئی دنيا است.
■■■

10طبرى ،جلد سوم ،ص.814مقدسی مطھربن طاھر ،آفرينش وتاريخ ،جلد چھارم تا
ششم ،فارسی12 - . 653 ،
ھمانجا ،ص 13 -. 656
ابن ھشام ،جلد اول ،فارسی ،ص 14 -. 353
طبری ،جلد سوم ،فارسی ،ص 15 -. 879
16مقدسی مطھربن طاھر ،آفرينش وتاريخ ،جلدچھارم تا ششم ،فارسی ،ص  ، 654پانويس 1
الحج ،آيه ھای 17 -. 53-52
سوره النجم ،آيه ھای 18 -. 20-1
غرانيق به دُرناھايى گفته ميشده است كه در ارتفاعبسيار باال پرواز مى كرده اند .

ادام
دارد .....

ه
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فاجعه
ھايئتی ،
قھر
طبيعت يا
جنايت انسان؟
محمدرضا شالگونی –  ١٨ژانويه
زمين لرزه ھفت ريشتری وحشتناکی که
عصر روز سه شنبه  ١٢ژانويه  ،پورتوپرنس
 ،پايتخت ھايئتی را ويران کرد و احتمال دارد
کشته ھايش حتی به دويست ھزار نفر برسد ،
اکنون به وسيله ای برای عوام فريبی قدرت
ھايی تبديل شده که مردم ھايئتی را تاکنون به
روز سياه نشانده اند .بی ترديد زمين لرزه ای
در اين مقياس در ھر شھر بزرگ نتايج فاجعه
باری به وجود می آورد  ،اما مصيبت ھايئتی
بيش از آن که نتيجه قھر طبيعت باشد ،
محصول يک فاجعه اجتماعی است که چند
قدرت امپرياليستی ) که البته خود را مدافعان
جھانی "دموکراسی" می نامند ( در ايجاد آن
نقش تعيين کننده ای داشته اند .کافی است به
چند نکته توجه کنيد:
 – ١امکانات انسان در مقابل قھر طبيعت
مسلما ً نامحدود نيست  ،اما می دانيم که قھر
طبيعت ھمه جا يک سان عمل نمی کند .در
اشاره به اين نکته است که لويی آلتوسر
) مارکسيست معروف فرانسوی ( می گويد:
عوامل جغرافيايی نيز از طريق عوامل
تاريخی عمل می کنند .به تجربه می دانيم که
زمين لرزه در کشورھای پيشرفته ھمان قدر
کشنده نيست که در کشورھای فقير .مثالً ژاپن
و ايران ھر دو روی خط زمين لرزه قرار
دارند  ،اما در پنجاه سال گذشته کشتار زمين
لرزه در اين دو کشور قابل مقايسه نبوده است.
يا در ھمين ھايئتی در سپتامبر  ٢٠٠٨در
نتيجه توفان نيرومندی که بخشی از کشورھای
کارائيب را در ھم نورديد  ،سيل ويرانگری
راه افتاد که بيش از ھزار نفر را کشت و
چندين ھزار نفر را بی خانمان کرد .در حالی
که تلفات انسانی ھمان توفان در کوبا که در
ھشتاد کيلومتری ھايئتی قرار دارد  ،از چھار
نفر فراتر نرفت .جنگل زدايی شتابان ،
فرسودگی خاک و رانش زمين ھر توفان
دريايی را در ھايئتی به مقدمه يک فاجعه
انسانی بزرگ تبديل می کند .و ھمه اينھا
محصول اجرای سياست ھای نئوليبرالی در
اين کشور است .ابعاد ھولناک ويران گری
زمين لرزه کنونی نيز بدون توجه به نتايج
ھمين سياست ھا غير قابل توضيح است .بنا به
گفته شھردار پورتوپرنس  ۶٠در صد ساختمان
ھای اين شھر چنان بی حساب و کتاب ساخته
شده اند که حتی در شرايط عادی نيز از حد
اقل ايمنی برخوردار نيستند .زيرا اکثريت
عظيم جمعيت اين شھر در نتيجه نابودی
کشاورزی ھايئتی به اينجا ھجوم آورده اند.
سياست ھای نئوليبرالی ويرانگر تحميل شده از
طرف امريکا و نھادھای مالی بين المللی بوده
که پورتوپرنس را از يک شھر کوچک ۵٠
ھزار نفری در دھه  ١٩۵٠به شھر  ٢ميليونی
فالکت زده کنونی تبديل کرده و رعايت ھر
نوع مقررات ايمنی در خانه سازی را ناممکن
کرده است .ھايئتی کشوری است که حدود ٧٠
درصد جمعيت آن در کشاورزی اشتغال دارند

 ،اما قادر نيست حتی مواد غذايی اوليه خود را
تأمين کند .در آمد حدود  ٧۵در صد جمعيت آن
کمتر از  ٢دالر در روز است و درآمد  ۵۶در
صد جمعيت آن کمتر از  ١دالر در روز.
ھايئتی فقيرترين کشور قاره امريکاست و
فالکت زده ترين زاغه نشينان امريکای التين
در ھمين پورتوپرنس اقامت دارند .نابرابری
ھای طبقاتی در ھايئتی بيداد می کند ١ :درصد
جمعيت ھايئتی صاحب بيش از نيمی از ثروت
اين کشور است .در چنين شرايطی آيا می توان
برای مقابله با زمين لرزه و سيل و توفان
تدبيری انديشيد؟ مايک ديويس در کتاب
ارزشمند "سياره زاغه ھا" يادآوری می کند که
زمين لرزه معموالً با دقت عجيبی نقشه ھای
محالت فقير نشين شھری را ترسيم می کند .او
می گويد خطر ويرانی ھای ناشی از زمين
لرزه در زاغه ھا  ،خانه ھای فقير نشين شھری
و مناطق فقير روستايی چنان باالست که ِکنِت
ھِويت ) (Kenneth Hewittبرای توصيف
زمين لرزه ھای قرن بيستم  ،اصطالح "طبقه
لرزه" ) (classquakeرا ابداع کرده است.

 – ٢ھايئتی در ناف دريای کارائيب  ،يعنی
يکی از زيباترين مناطق جھان قرار دارد و
نخستين و تنھا انقالب پيروز بردگان تاريخ به
مردم اين سرزمين تعلق دارد .اما از زمان
استقالل خود در سال  ١٨٠۴ھميشه ھدف
سياست ھای نژاد پرستانه  ،امپرياليستی و
غارت گرانه قدرت ھای بزرگ  ،مخصوصا ً
امريکا و فرانسه بوده است .آنھا از اولين
روزھای استقالل ھايئتی  ،اين کشور کوچک
انقالبی را که در آن ھنگام تنھا دژ ضديت با
برده داری و استعمار در قاره جديد محسوب
می شد  ،زير محاصره اقتصادی بی رحمانه
ای قرار دادند .ھايئتی برای شکستن آن
محاصره خفه کننده  ،در سال  ١٨٢۵ناگزير
شد به تاوان آزادی بردگان ) که بورژوازی
"متمدن" فرانسه آنھا را دارايی برده داران و
آزادی شان را تجاوز به حريم مقدس مالکيت
خصوصی تلقی می کرد ( غرامت بپردازد.
مصيبتی که مردم اين کشور را بيش از ١٢٠
سال اسير زنجير بدھکاری ساخت و به نخستين
ملت بدھکار جھان تبديل کرد .از اوايل قرن
بيستم  ،امپرياليسم امريکا آن را زير نفوذ خود
درآورد و برای درھم شکستن مقاومت مردم
اين کشور  ،حدود دو دھه ) از  ١٩١۵تا
 ( ١٩٣۴مستقيما ً آن را اشغال کرد .در ھمان
دوره بود که طرح اقتصادی ظالمانه ای را بر
مردم ھايئتی تحميل کرد که می توان آن را
نسخه قديمی تر و خشن تر "برنامه تعديل
ساختاری" صندوق بين المللی پول در دھه ھای
اخير ناميد .ھمين طرح اقتصادی بود که
دھقانان ھايئتی را به خاک سياه نشاند و اقتصاد
اين کشور را به زايده امپرياليسم امريکا تبديل
کرد .در ھمين دوره بود که ارتش دست نشانده
امريکا يعنی ستون فقرات سيستم سرکوب و
ديکتاتوری ھای بعدی ھايئتی ايجاد شد .بعد از
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آن  ،ھمه ديکتاتورھای خون خوار و فاسد
ھايئتی با حمايت امپرياليسم امريکا بر اين
کشور حکومت کردند .نگرانی امريکا در باره
ھايئتی از زمانی شروع شد که ديکتاتوری
دواليه ھا در سال  ١٩٨٦با شورش زحمتکشان
و زاغه نشينان اين کشور سرنگون گرديد و
کشتارھای خونين ارتش تحت حمايت امريکا
نتوانست ديکتاتوری پايدار ديگری را بر مردم
ھايئتی تحميل کند و در نتيجه  ،ژان برتران
آريستيد که در ھدايت جنبش مردم نقش مھمی
داشت  ،از طريق يک انتخابات آزاد در دسامبر
 ١٩٩٠به رياست جمھوری رسيد .تاريخ دو
دھه اخير ھايئتی در يک کالم  ،تاريخ تالش
امپرياليسم امريکاست برای خفه کردن جنبش
زحمتکشان اين کشور در جھت دست يابی به
دموکراسی و حاکميت ملی شان و مخصوصا ً
از بين بردن جنبش طرفداران آريستيد .البته با
وجود ھمه کودتاھا و سرکوب ھای طراحی
شده از طرف امريکا  ،مقاومت زحمتکشان
ھايئتی ھمچنان ادامه يافته و علی رغم اين که
آمريکا حتی اقامت آريستيد در کشورھای
ھمسايه ھايئتی را تحمل نمی کند و حزب
الواالس ) حزب طرفداران آريستيد ( را از
شرکت در انتخابات محروم کرده  ،الواالس
ھنوز ھم مھم ترين نيروی سياسی مردمی اين
کشور محسوب می شود.
 – ٣امريکا که بيش از ھر زمين لرزه و
سيل و توفان ی در دويس ت س ال گ ذش ت ه ب رای
مردم ھايئتی مصيبت درست کرده  ،اک ن ون ب ه
عنوان ناجی اين مردم وارد ميدان ش ده و ) ب ه
قول اوباما ( می خواھد کمک رسانی جھانی ب ه
زل زل ه زدگ ان ھ اي ئ ت ی را رھ ب ری ک ن د .در
نخستين گام اين کمک رسانی  ،اوب ام ا تص م ي م
گ رف ت ه  ٣۵٠٠س رب از  ٢۵٠٠ ،ت ف ن گ دار
دريايی و فقط  ٣٠٠امدادگر پزشکی به ھاي ئ ت ی
ارسال کند و مبلغ کم ک ھ ای وع ده ش ده ف ق ط
 ١٠٠ميليون دالر است! آيا اين نشان ن م ی دھ د
که اولويت دولت امريکا بيش از آن ک ه ن ج ات
مص ي ب ت دي ده ھ ا ب اش د  ،م ق اب ل ه ب ا ش ورش
احتمالی آنھاست؟ و بدتر از آن  ،بيل کلينتون و
جرج بوش به رياست جمع آوری ک م ک ب رای

مصيبت ديدگان ھايئتی وباز سازی آن منص وب
شده اند .اين کار اوباما به آن می مان د ک ه پش ه
ماالريا را مأمور م ب ارزه ب ا ب ي م اری م االري ا
بکنند .بوش پدر و پسر اين افتخار را دارند ک ه
در زمان رياست جمھوری خود ھ ر ک دام ي ک
فقره کودتای خونين ) در س ال ھ ای  ١٩٩١و
 ( ٢٠٠۴در ھ اي ئ ت ی س ازم ان داده ان د .ب رای
آشنايی با سابقه درخشان جرج ب وش در ح وزه
کمک به مصيبت ديدگان کافی است نقش او در
کمک رس ان ی ب ه ق رب ان ي ان ت وف ان ک ات ري ن ا و
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بازسازی شھر لويزيانا بعد از ويران ی ھ ای آن
در خو ِد امريکا در زمان رياست جمھوری وی
را به ياد بياوريم! کسانی که س ي اھ ان ت ھ ي دس ت
لويزيانا را در اوج ت وف ان در خ ان ه ھ ای آب
گرفته شان رھا کردند و آنھا را بعد از توفان به
بھانه بازسازی شھر از خانه ھای ش ان ب ي رون
انداختند  ،آيا با سياھان نگون بخت ت ر ھ اي ئ ت ی
رفتار بھتری خواھند داشت؟! و اما بيل کلينت ون
که خود را دوست و پدر خوانده م ردم ھ اي ئ ت ی
می داند  ،و در چ ن د روز گ ذش ت ه چ ن دب ار ب ه
ھ اي ئ ت ی س رزده اس ت  ،در زم ان ري اس ت
جمھوری خود به اين شرط حاضر شد آريس ت ي د
را به کشورش برگرداند که او به ط رح ت ع دي ل
ساختاری صندوق بين المللی پول برای "نجات"
اقتصادی ھايئتی گردن بگذارد و ب ع د از ت م ام
شدن دوره رياست جمھوری اش از کاندي دات وی
دور دوم صرف نظر ک ن د .از ب رک ت س ي اس ت
ھای بوش پدر و پسر و کلينتون  ،کش اورزی و
دامداری و به طور کلی اقتصاد ھايئ ت ی ام روز
بسيار درھم شکسته تر از دو دھ ه پ ي ش اس ت.
مثالً حدود  ٣٠سال پيش ھايئتی در تولي د ب رن ج
خودکفا بود و يکی از توليد کنندگان مھم نيشک ر
منطقه کارائيب محسوب می شد  ،در حال ی ک ه
اکنون تقريبا ً ھمه برنج مصرفی و بخش بزرگی
از شکر مورد نياز خود را از خارج وارد م ی
کند .تصادفی نيست که نائومی کالين ) نويس ن ده
کتاب ارزشمند "آيين شوک" ( نگران اين اس ت
که زمين لرزۀ ھ اي ئ ت ی را ب ه ف رص ت ی ب رای
اجرای "سرمايه داری ف اج ع ه" در اي ن کش ور
تبديل کنند و وضع مردم از آنچه ھست نيز بدتر
بشود .اين نگرانی بی پايه نيست .در ح ال ی ک ه
جرج بوش و بيل کلينت ون ب ه رھ ب ری ن اج ي ان
ھايئتی منص وب ش ده ان د  ،دول ت ام ري ک ا ب ه
آريستيد ) يعنی يکی از محبوب ت ري ن رھ ب ران
تاريخ ھايئتی ( اجازه بازگش ت ب ه کش ورش ي ا
حتی کشورھای ھم جوار آن را نمی دھ د! و از
اين فراتر  ،ناجيان ھايئتی حتی به دولت ھايئت ی
و رُنه پره وال  ،رئيس جمھور منتخ ب آن ن ي ز
اجازه مداخله در کارھا را نمی دھن د .ي ع ن ی از
ھمين ح اال  ،زم ي ن ل رزه ف رص ت ی ب ه وج ود
آورده که حتی اس ت ق الل ظ اھ ری ھ اي ئ ت ی ن ي ز
رسما ً ناديده گرفته شود .و گزارش ھا نشان می
دھد که اولين اولويت اين ناجيان ھايئتی در دو-
سه روز اول  ،به جای اين که نجات زي ر آوار
ماندگان و کمک رسانی ب ه ب ازم ان دگ ان ب اش د،
سازماندھی خروج اورپائيان و ام ري ک ائ ي ان از
ھايئت ی ب وده اس ت .دراي ن م ي ان ج ري ان ھ ای
راست امريکا با ت ف رع ن ت م ام در ب اره ک م ک
ھای سخاوتمندانه امريکا به مردم ھايئتی س خ ن
می گويند و در جست وجوی علل عقب ماندگ ی
مردم ھايئتی بحث می کنند .و جالب اين که پ ت
رابرتسن ) (Pat Robertsonيکی از ب ن ي ان
گذاران "ائتالف مسيحی " و شايد ب ان ف وذ ت ري ن
مبلغ راست مذھبی ام ري ک ا  ،اع الم ک رده ک ه
مردم ھايئتی مردمی نفرين شده اند  ،زيرا بنيان
گذاران اين کشور برای رھاي ی از ب رده داران
فرانسوی  ،با شي ط ان پ ي م ان بس ت ن د! ف رام وش
نبايد کرد که اي ن مس ي ح ی ب ا وج دان ي ک ی از
متحدان و حاميان اصلی ج رج ب وش م ح س وب
می شد■■■ .
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 -2چرا ما از شما نمی شنويم در برابر
امپرياليسم موضع بگيريد؟

آقای ستوده لطفا ً بياييد و به تبليغ و آگاھی
رسانی در مورد نقش ھای مثبت دين مدنی
در جامعه ای که ) و به طور خاص بگويم
در ايرانی که( از تجربه ی پرخسران
آميزش ھمه جانبه ی دين و دولت در اداره
ی مملکت گذشته )انشا دارد می رود که
اين تجربه را پشت سر بگذارد( ھم مطالبی
مرقوم بکنيد .آيدين
آيدين عزيز ،من فکر نميکنم در دين چه به
شکل مدنی آن و چه بشکل غير مدنی آن
ھيچ چيز مثبتی وجود داشته باشد .دين
سراسر چيز زشت و کثيف و ضد انسانی
است .من فکر می کنم شما ھنوز در مورد
دين توھم داريد .من مطمئنم مطالعه کتابھايی
مثل تولدی ديگر و يا تاريخ گفته نشده ی
اسالم که نوشته ی خود من است اين توھم
را در شما از ميان ميبرد و شما را به
ماھيت واقعی دين آگاه می سازد.
با تشکر سيامک ستوده
با عرض احترام متقابل ،بايد عرض کنم جدا
از ساير مسائل که حرف و حديث و قرار و
مدار در مورد آن ھا به جای خود باقی تواند
بود ،در مورد اين مسئلۀ دين اصالً با شما
موافق نيستم و با نھايت اغماض گفتار و
انديشه ھای شما را روش و طرز فکر بسيار
غمبار و منزوی و شخصی ای می دانم که
تنھا با سفت و سخت چسبيدن به دستاويزی
که گروھی معدود آن را "آزادی بيان" می
خوانند  ).و البته که با حيلت بسيار و
سوءاستفاده از اصل و نفس اين مفھوم آزادی
انديشه و بيان و گفتار اين خالف ھا انجام
می شود( و در چارچوب مھلتی ھرچند
مختصر که به ھر تيپ و ھر تباری از
آدميان ،حتی ملحدان و بی خدايان ،در
مغرب زمين داده شده است ،اين طرز
برخورد گمراھانه با کليت ھستی و معنويات
حيات بخش آدمی ،متأسفانه گاھا ً مجال بروز
يابد.
می
خداوندگار عالم ھمه ی بندگان خود را که
شامل ملحدان و منکران نيز ھست ،به راه
راست و طريق سعادت که ھمانا تنھا شناخت
اوست بازگرداند .اين است برترين و
خيرترين دعا در حق ھمگان حتی شما و
ھمفکرانتان .بادا که او نجات بخش شما نيز
باشد .آيدين
آقای ستوده عزيز
بعد از گوش دادن به يکی دو برنامه ی شما،
سواالتی در ذھنم مطرح شد:
 -1چرا اکثر کسانی که به شما زنگ می
زنند از سلطنت طلبھا ھستند؟

 -3چرا ھيچ چيز از شما بر عليه ارتجاعی
ترين بخش جمھوری اسالمی که خامنه ای و
احمدی نژاد باشد نمی شنويم؟
 -4با توجه به اينکه برنامه تلويزيونی شما
در يک کانال سلطنت طلب است ،فکر می
کنيد چه وجه اشتراکی با صاحب اين کانال
آقای اميدوار داريد؟ از پاسخ شما ممنونم.
آرمان
آرمان عزيز ،با تشکر از طرح سواالتت
سعی می کنم به آنھا پاسخ دھم:
 -1چون نظرات من در مقابل نظرات آنان
قرار دارد و لذا برای چالش من زنگ می
زنند.
 -2چون ھمانطور که خود اعتراف می کنيد
فقط يکی دو برنامه مرا نگاه کرده ايد .اگر
در سايت من به برنامه ھای ديگر من ھم
گوش دھيد سوء تفاھم خواھد شد.
 -3البته اينطور نيست که من بر عليه جناح
حاکم صحبت نميکنم .باز ھم اگر برنامه ھای
ديگر من را نگاه کنيد متوجه اين اشتباه خود
خواھيد شد .ولی در اينمورد که من در نقد
اپوزيسيون بيشتر وقت صرف می کنم کامال
حق با شماست .بنظر من وظيفه روشنفکر
پيشرو بيشتر آنست که مردم را به آنچه که
نميدانند بياگاھاند نه آنچه را که می دانند.
مردم جناح خامنه ای را خوب می شناسند،
ولی ممکن است از ماھيت موسوی ھا،
کروبی ھا و گنجی ھا بقدر کافی اطالع
نداشته باشند .مستمعين من بيشتر افراد آگاه و
روشن اند ،نه فناتيک ھای مذھبی.
 -4بله ،وجه مشترک ما احترام به آزادی
بيان يکديگر است .اقای اميدوار مرا در
تلويزيون خود تحمل می کند و منھم در
برنامه خود به سلطنت طلبان و ديگر مخالفان
اجازه صحبت می دھم .اينھم دليل ديگريست
بر اينکه چرا سلطنت طلبھا بقول شما زياد
روی برنامه من می آيند ،چون شايد بيشتر از
برنامه ھای ديگر احساس آزادی در بيان
نظريات خود را می کنند .اميدوارم توانسته
باشم پاسخ سواالت شما را داده باشم.
سيامک
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ادای احترام به کارگر مبارز ﯾداله خسروشاھی
متاسفانه با خبر شدم که يداله خسروشاھی کارگری که
چند دھه برای احقاق حقوق کارگران تالش کرده است
،در چند ھفته ی قبل درگذشته است.
من اين ضايعه را به خانواده ی ايشان و تمامی
کارگران تسليت ميگويم و اميدوارم ما کارگران بتوانيم
با درس گرفتن از اينچنين پيشکسوتانی در راه تالش
برای احقاق حقوق خودمان گام ھای موثر تری
برداريم
ياد يداله گرامی باد
علی نجاتی
رئيس ھيات مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه
زندان دزفول – بھمن

ﯾاد ﯾدﷲ خسروشاھی جاوﯾدان است
خبر درگذشت زنده ياد آقای يدﷲ خسرو شاھی پيشکسوت جنبش کارگری ايران
موجب تاثرعميق و تاسف فراوان شد و من و ھمکارانم را در اندوه عميق فروبرد.
اينک ضمن عرض تسليت  ،مراتب ھمدردی خود را نسبت به خانواده ی آن زنده ياد
و جنبش کارگری ايران و ديگر سوگواران ابراز می دارم.
يدﷲ خسروشاھی حدود  40سال از عمر خود را با افتخار برای کارگران و ھم طبقه
ای ھای خود وقف کرده بود و اينجانب اميدوارم که من و ديگر کارگران بتوانيم از
تجربيات و روش ھای شرافت مندانه زندگی و مبارزه آن انسان صادق و شريف
درس بگيريم.
يادش گرامی  ،راھش پررھرو
رضا شھابی عضو ھيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد تھران

پيام كنفدراسيون عمومى كارگران فرانسه )ث ژ ت(
در گراميداشت يدﷲ خسروشاھی
براى سالھاى طوالنى ،ما با يدﷲ دست در دست كار كرديم و از اينرو ام روز در
ستايشش مى گوييم.
يدﷲ بخاطر سادگى و اعتقاداتش احترام برانگيز بود .او متحمل سرك وب و زن دان
در رژيمھاى شاه و جمھورى اسالمى و سرانجام تبعيد ش د .او درگ ي ر م ب ارزه اى
تمام عيار براى رساندن صدای مبارزات ک ارگ ران و دف اع از اس ت ق الل ج ن ب ش
كارگرى بود.
وی تا آخرين لحظات حياتش  ،فعاالنه در اتحاد بين المللى در تالش بود ك ه ب ت وان د
روابط نزديكتر و ھمكارى مشترك با اتحاديه ھای كارگرى از ج م ل ه ث ژ ت را
تقويت كند.
مرگ وى  ،ضايعه ای بزرگ براى تمامى كسانى است كه افتخ ار آش ن اي ى ب ا اي ن
فعال برجسته را داشتند .ما به خانواده ،دوستان و رفقاى يدﷲ اطلمينان می دھيم كه
براى ث ژ ت يدﷲ ھميش ه ن م ون ه و س م ب ل م ب ارزه ب راى آزادى ات ح ادي ه ھ اى
كارگرى در ايران باقى خواھند ماند.
بدون شک مناسب ت ري ن ك ارى ك ه در گ رام ي داش ت خ اط ره وى م ي ت وان ك رد ،
ھمانگونه كه او ميخواست ،ادامه مبارزات وى است.
يدﷲ ،شما بعنوان يك شخصيت واالى جنبش بين الملل ى ات ح ادي ه اى ك ارگ رى در
خاطر ما ھمواره بوده و باقى خواھى ماند.
از طرف كنفدراسيون عمومى كارگران فرانسه )ث ژ ت(
ژان فرانسوا كورب
 ٩فوريه ٢٠١٠
ترجمه و تكثير از اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران
www.workers-iran.org
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كارگران ،كجای اين جنبش
ايستادهاند؟
کارگر الف “ :به نظر من نبايد نسبت به
وضعيت بيرون بیتفاوت باشيم وبايد در
اعتراضات شركت كنيم”.
کارگر ب“ :اين اعترضات برای ما چه
چيزی دارد آيا نفعی برای ما دارد يا نه؟
چرا ما بايد برويم و كشته شويم”.
دوست دارم شروع نوشتهام را با نقل يك
گفتگو آغاز كنم كه در يك كارگاه كوچك
ساعت ناھاری با ھمكاران خود داشتم .در
اوضاع واحوال بعد از انتخابات واعتراضات
بعد از آن ،من در يك كارگاه كوچك با حدود
 15نفر از كارگران آنجا آشنا شدم .در موقع
ناھار تالش میكردم كه مسائل سياسی بيرون
را بين كارگران به بحث بگذارم .بعد از كشته
شدن ندا نظر آنھا را در مورد اين اعتراضات
جويا شدم.
در ادامه اين گفتگو و تحليلھا در مورد اينکه
روزبروز اوضاع كارگران بدتر میشود
صحبت كرديم  .وبعد از اينكه ساعت نزديك
 ،1يعنی پايان وقت ناھار شد ،يكی از
كارگران گفت بحث سياسی را تمام كنيد .در
ھر صورت ھركسی كه حكومت كند ،ما بايد با
ھمين وضعيت كار كنيم .شرايط برای ما تغيير
نخواھد كرد.
نمیخواھم با طرح گفتگويی كه در باال آمد،
اين نظريات را به كل طبقه كارگر تعميم دھم.
كارگاھی كه مثال زدم كارگرانش حتی
قراردادی ھم نيستند و به شكل پروژه ای كار
میكنند .يعنی اينكه با شروع پروژه جديد
كارفرما آنان را با خبر میكند وبا شرايطی كه
خودش تعيين میكند ،تا اتمام پروژه با انھا كار
میكند و وقتی پروژه تمام شد با آنھا تصفيه
حساب میكند .اين كارگران از ساعت  7صبح
تا  8شب ،حتی روزھای تعطيل وجمعهھا نيز
كار میكنند .نمونه ھای زياد وبدتری از اين
كارگران با اين شرايط كاری در جامعه ما
وجود دارد .در اين جنبش نيز بودند كارگرانی
كه علیرغم دشواری كار وامكان بيكاری
ودادن ھزينهھای زياد شركت داشتهاند .سوال
كارگران از اين جنبش اساسی است .اين
جنبش چه چيزی را برای ما به ارمغان دارد.
اگر اين جنبش ،جنبش اصالحطلبان است كه
ما نيش آنھا را از ھمان به قدرت رسيدن
خاتمی كه با رای ما به قدرت رسيد تجربه
كرده ايم .آن زمانی كه خاتمی رئيس جمھور
بود ومجلس نيز در دست اصالح طلبان،
قراردادھای سفيد امضا را تجربه كرديم .قلع
وقمع فعالين كارگری را شاھد بوديم و
اخراجھای دسته جمعی ،تعديلھای گسترده
خروج
قانون
واجرای
وتصويب
كارگاهھای ِ زير ده نفرازشمول قانون كار را
ھم شاھد بوديم  .اگر اين جنبش طرفداران
رفسنجانی ھستند كه ما در اوج قدرت ايشان -
در زمان رئيس جمھوری او -شاھد تصويب
بخشنامهھای قرارداد موقت بوديم كه زندگی
طبقه كارگر را به نابودی كشاند وبازخريدھای
گسترده واجباری وتعديل نيروی ده ھزار
نفری را تجربه كرديم .مالياتھای سنگين و
دستمزدھای حداقلی و...
طبقه كارگر ايران در اين سی سال شاھد ھمه
جور جريانات از ليبرالھای اول انقالب گرفته

تا اصولگراھای ضد كارگر واصالحطلبھا
بوده است .در دوره اوج قدرت اصالح طلبان
كه اداره تشكلھای كارگری وكارفرمايی
وزارت كار در دست ِ ھوشمند رئيس انجمن
صنفی روزنامه نگاران بود ،اين آقايان حتی با
انجمن صنفی كارگران نيز كه خود آن را در
مقابل شورای اسالمی خانه كارگر علم كرده
بودند ،به واسطه اينكه اين تشكل كارگری
مستقل بود ،آن را نپذيرفتند .كارگر ستيزی اين
آقايان برای ما كارگران ،حال به ھر رنگ و
لباسی كه در بيايند ،شناخته شده است .اين
جنبش با وضعيت فعلی چه آينده ای برای
كارگران رقم میزند؟
ما میگوييم ھيچ چيز .در كل مناظرهھای
تلويزيونی انتخاباتی ،آقای موسوی چند بار از
حق وحقوق كارگران صحبت كرد؟ آيا درمورد
قراردادھای موقت كار كه عامل بدبختی
كارگران ايران بوده وھست ،سخنی به ميان
آورد؟ آيا در مورد افزايش حقوق كارگران
حرفی زد؟ نبايد ھم میزد! چون ايشان نماينده
قشر خود بودند و ھستند ،نه كارگران .در ھمان
رقابتھای انتخاباتی ،فعالين كارگری در
زندانھای جمھوری اسالمی به خاطر دفاع از
خواستھای به حق كارگران وايجاد تشكلھای
مستقل كارگری در زندان بودند ،ايا ايشان
واصالح طلبان جنبش سبز ،تا بهحال خواستار
آزادی اين زندانيان شده اند؟ حتی وقتی در
تظاھراتھای بعد از انتخابات ،شعار آزادی
زندانيان كارگر داده میشد ،اقايان با بغض
واخم با اين شعار برخورد میكردند .در اين
سی سال حكومت اسالمی در ايران اين
كارگران بودند كه در اوج خفقان واستبداد
تعطيلی
تعديلھا،
اخراجھا،
درمقابل
كارخانجات و دستمزدھای عقب افتاده وخواست
ايجاد تشكلھای مستقل كارگری اعتراض
اعتصاب وتظاھرات كردند وھمين آقايان
دستور سركوب ودستگيری كارگران وفعالين
كارگران را صادر میكردند .روز 11
ارديبھشت ،به شكل علنی تظاھرات ضد دولتی
برگزار میكردند.
ھمان سالی كه اقای مھاجرانی كه امروز از
خارج بيانيه میدھد وخط مشی برای جنبش
تعيين میكند ،در مجلس شورای اسالمی
استيضاح میشد كارگران از ميدان بھارستان تا
جلوی مجلس تظاھرات كردند وپشت درھای
بسته مجلس سركوب شدند  11.ارديبھشت 88
روز كارگر امسال -كارگران وفعالين كارگریدر پارك الله مراسم علنی روز كارگر را
برگزار كردند كه حدود  200نفر با كتك
وتوھين دستگير شدند .چرا اين آقايان مدافع
حقوق بشر از اين زندانيان دفاع نكردند؟
واقعيت اين است كه جنبش سبز بايد پا سخگوی
سواالت اساسی كارگران باشد .آيا آن آزادی
ودموكراسی كه نويداش را میدھد ،در زندگی
كارگران تغييری ايجاد خواھد كرد؟ آيا اين
ازادی كه مد نظرشان است ،تحمل وجود
تشكالت مستقل كارگران را خواھد داشت؟ آيا
به لغو ھرگونه قرارداد موقت رای مثبت خواھد
داد؟ ما میگوييم نه! اگر اين جنبش به
اصالحطلبان ،اصولگرايان و ليبرالھا تعلق
خاطر دارد ،برای ما چيزی ندارد .چرا كه
تجربه به ما نشان داده است كه ھمه اين
گرايشھا دشمن قسم خورده طبقه كارگر
ھستند.ما كارگران اگر در اين جنبش شركت
كنيم ،به اميد نشانه رفتن به قلب نظام سرمايه
داری است وبا پرچم مستقل خود ومطالبات
طبقاتی خود مشاركت كرده وھزينه خواھيم داد.
ما كارگران به تمامی شھدای اين جنبش درود
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میفرستيم واميد داريم كه آرمان اين شھدا،
دستمايهای برای معامالت پنھانی بين كسانی
كه خود را رھبر اين جنبش مینامند نشود.
آزادی ودمكراسی از نظر كارگران يعنی عاری
شدن جامعه از ھرگونه تبعيض طبقاتی ومذھبی
و ....كه انسانھا بتوانند بدون ھيچ گونه ارعاب
وسركوب و ترس از زندان ،از حق آزادی بيان
و داشتن يك زندگی انسانی برخوردار باشند .و
اطمينان خاطر داريم كه اين امكان نه از
دروازه اصالح طلبان میگذرد و نه از حاميان
نظام سرمايه داری كه زندان ھايشان مملو از
فعالين كارگری وسياسی ،بوده و خواھد بود.
اين جنبش بدون حضور طبقه كارگر وحذف
مطالبات كارگران تبديل به ابزار سھم خواھی
جريانات درون حكومتی و در بھترين حالت
افتادن در دامان سرمايهداری ليبرال خواھد شد.
عليرضا خباز
بنظر من تشديد تضاد ميان جناح ھای حاکمه و
پيشروی جنبش سبز از آنجا که می تواند منجر
به عقب نشينی ،تزلزل و حتی سرنگونی

محاکمه  4زندانی سياسی
زن بر مبنی قانون محاربه
شانزدھم بھمن  ١٣٨٨برابر با پنجم فوريه
٢٠١٠
بنابه گزارش "فعالين حقوق بشر و دمکراسی
در ايران" ،چھار تن از زنان دستگير شده
اخير به شعبه  28دادگاه انقالب فراخوانده شدند
و بر مبنای قانون محاربه مورد محاکمه قرار
گرفتند.
روز يکشنبه  11بھمن ماه  4تن از زنان
زندانی سياسی به شعبه  28دادگاه انقالب برده
شدند و توسط محمد مقيسه ای معروف به
ناصريان) از اعضای کميسيون مرگ قتل عام
زندانيان سياسی در سال  ( 1367بر مبنای
قانون محاربه مورد محاکمه قرار گرفتند.نام
زنان زندانی سياسی که بر مبنای قانون محاربه
مورد محاکمه قرار گرفتند عبارتند از،خانم
آقائی متھم رديف اول،خانم کاظمی متھم رديف
دوم،خانم معصومی متھم رديف سوم و خانم
زھرا جباری متھم رديف چھارم می باشند.
خانم معصومی نسبت به اتھامات وارده
اعتراض کرد و ھيچ کدام از آنھا را نپذيرفت و
در دادگاه اعالم کرد که اعترافات گرفته شده
تحت شکنجه ھای وحشيانه جسمی و روحی
بوده است و غير واقعی می باشد  .مقيسه ای
در واکنش به اعتراض خانم معصومی اعالم
کرد که از بازجويان وزارت اطالعات که وی
را تحت شکنجه ھای جسمی و روحی قرار
داده اند استعالم خواھد خواست.
خانم زھرا جباری به اتھامات نسبت داده شده
اعتراض کرد و به مقيسه ای گفت که
بازجويان او را مورد شکنجه قرار داده اند و
ناخن ھای وی را کشيدند و اثرات کشيدن ناخن
خود را در دادگاه به مقيسه ای نشان داد ولی
مقيسه ای با وقاحت به زندانيان سياسی زھرا
جباری گفت که خودت ناخن ھايت را کشيدی
و می خواھی کارشناس )بازجو( را متھم
کنی.صحبتھای مقيسه ای باعث شگفتی وکال و
حاضرين در دادگاه شد .نھايتا مقيسه ای به
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ديکتاتوری اسالمی – ديکتاتوری سرمايه –
شود ،در نھايت به نفع طبقه کارگر است زيرا
بر امکان تشکل يابی آن می افزايد .بنابراين،
طبقه کارگر بايد فعاالنه ولی تحت خواستھای
طبقاتی خود در جنبش کنونی شرکت نمايد.
ولی در عين حال بايد توجه داشت که عامل
اصلی عدم پيوستن کارگران به جنبش کنونی –
ھمانطور که مقاله ی باال نشان می دھد –
رھبری ارتجاعی و ضد کارگری جنبش سبز
است که از نه تنھا خواستار گسترش جنبش به
صفوف طبقه ی کارگر نيست ،بلکه از چنين
امری وحشت دارد .من فکر می کنم بھترين
شکل عکس العمل به وقايع موجود تشکيل
شوراھای کارگری موقت در کارخانه ھا مانند
آنچيزيست که در ذوب آھن رخ داده است می
باشد .چرا که اين شوراھای موقت خود وسيله
ای برای تشکل اوليه کارگران اند ،بلکه در
اولين عقب نشينی رژيم و باز شدن فضا می
توانند به شوراھای واقعی ورود و جنبش
کارگری به ميدان آمده و بطور مستقل و تحت
پرچم مطالبات خود تبديل گردد.
خانم جباری گفت که از بازجوی وی تقاضای
استعالم خواھد کرد و در دادگاھی که بعد از
عيد نوروز بر گزار خواھد شد به آن رسيدگی
خواھد کرد.خانم زھرا جباری در  27شھريور
ماه دستگير و به بند  209زندان اوين منتقل
شد  .او به مدت  2ماه در سلولھای انفرادی
تحت بازجوئی و شکنجه بسر برد و سپس به
بند زنان زندان اوين منتقل شد . .او بدليل
داشتن ارتباط خانوادگی با خواھر و  2برادرش
در قرارگاه اشرف در عراق در زندان بسر می
برد..
خانم آقايی و کاظمی که بر مبنای قانون محاربه
مورد محکاکمه قرار گرفته بودند .مقيسه ای به
آنھااعالم کرد که حکم آنھا در ھفته ھای آينده
ابالغ خواھند شد.
محمد مقيسه ای معروف به ناصريان با
رفتاری وحشيانه و غير انسانی با زندانيان
سياسی و وکالی آنھا برخورد می کرد و در
طی مدت دادگاه زندانيان سياسی را مورد
اھانت قرار می داد.اوھمچنين از حضور
خانواده ھای زندانيان سياسی در دادگاه ممانعت
کرد و دستور داد که خانواده ھا را از راھروی
دادگاه بيرون کنند .بيرون کردن خانواده ھا
زندانيان سياسی با رفتاری خشن و غير انسانی
صورت گرفت.
بازجويان وزارت اطالعات احکام غير انسانی
و سنگين را خود از پيش تعيين می کنند و
زندانيان سياسی را به دادگاھھای نمايشی اعزام
می کنند تا احکام به آنھا ابالغ شود.
تمام شواھد و داليل موجود حاکی از تشکيل
مجدد کميسيون مرگ است .اين کميسيون
بدستور علی خامنه ای تشکيل شده است و
اعضای اصلی آن صارق الريجانی،رئيسی از
اعضای کمسيون مرگ سال، 1367محسن اژه
ای ،صلواتی مقيسه ای ،پير عباسی ،احمد
زرگر و جعفری دولت آبادی ھمراه با افراد
شعب امنيتی دادکاه انقالب که در بند 209
زندان اوين مستقر شده اند و ھمراه با بازجويان
وزارت اطالعات و سپاه پاسداران در حال
پرونده سازی عليه زندانيان سياسی برای زمينه
سازی صدور و اجرای احکام اعدام ھستند■.
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من و ساباتينا جيمز

Special

مصاحبه در مورد انقالب در ايران

برای خوشبختی ات بايد بميری!
محمد علی مھرآسا

خدمات کامپيوتری
کيان

برای خوشبختی ات بايد بميری
ساباتينا را چھار سال قبل برای اولين بار ديدم.
او سخنران ما در شھر فرانكفورت آلمان بود.
دختر زيبا و جذابی با چشمھايی نگران  ،از
فرودگاه توسط دوستان ما به محل جلسه آمد،
او كه در يك جمع ايرانی سخنران بود ،با
نگرانی به ھمه ما نگاه ميكرد و فكر ميكرد،
شايد ھمين جا فردی از خانواده اش باشد و
ھمين جا او را به قتل برسانند .ساباتينا اسم
مستعار اين دختر جوان است .و امروز او يك
فعال مدافع حقوق زن و يك مبارزسرشناس در
آلمان عليه قتل ناموسی و ازدواج اجباری
است .ساباتينا يك كتاب در مورد زندگيش
نوشته كه بسيار جذاب است .اسم كتاب اينست:
برای خوشبختی ات بايد بميری .
زندگی كودكی پناھنده كه با خانواده اش از
پاكستان به اطريش آمده  ،بخش اول كتاب
ساباتينا است .او خاطرات زيادی از پاكستان
ندارد ،بچه بوده كه به شھركی در نزديك شھر
لينز اطريش ميرود و زندگی را در اين كشور
تجربه ميكند زبان را فورا ياد گرفته و بھترين
دوستش خانم اطريشی ھمسايه آنھا بوده و به
تدريج ساباتينا فرھنگ و مناسبات اروپايی را
تجربه ميكند و بيشتر به اين فرھنگ آشنا و
مانوس ميشود تا دوستان خانواده اش و
فرھنگ پاكستانی بقول خودش  .با بزرگتر
شدن ساباتينا  ،تنش در خانواده شروع ميشود
و مادر او بويژه او را تحت فشار ميگذارد كه
لباس باز نپوشد و فرھنگ خودش را فراموش
نكند و به تدريج دوست پسر نداشته باشد و
غيره و غيره .اين تنش بارھا به كتك خوردن
ساباتينا به دست مادرش منجر شده و او دوبار
به خانه زنان و يا ھايم جوانان پناه ميبرد و
چند ماھی دور از خانواده اش زندگی ميكند.
سپس با مذاكره والدين او با مسئولين اين ھايم
او را به خانه اش ميفرستند و ساباتينا ظاھرا
برای يك ديد و بازديد به ھمراه خانواده اش ،
به پاكستان ميرود .او را در آنجا به زور
نامزد پسر خاله اش ميكنند و پدر و مادرش او
را جا ميگذارند و به گريه و وحشت او
توجھی نميكنند .ساباتينای  14ساله در آنجا
ميماند تا ادب شود !.خاله اش او را به يك
مدرسه قران برده و تحويل زنان و مردان
سختگير و مدرس قران ميدھد و ساباتينای
بزرگ شده در غرب مجبور ميشود آنجا
روزی ھشت ساعت قران بخواند و در يك
موسسه بسيار كثيف و پر از تحقير و توھين و
يا حتی خشونت و كتك خوردن بماند.
سرگذشت ساباتينا در پاكستان و زندگی او با
خاله و پسر خاله ايی كه ظاھرا نامزد او است
و شبھا سراغ ساباتينا ميرود و او را آزار
جنسی ميدھد ھمگی در كتابش با زبان خودش
و بسيار دردناك توصيف شده است .
او در آنجا سعی ميكند به يك دختر سر به زير
و ادب شده پاكستانی تبديل شود و يا اين نقش
را بازی كند و بعد از ھشت ماه دوباره با
تقالی فراوان و التماس به پدر و مادرش به
خانه اش ،يعنی اطريش برميگردد .

رفع ھر گونه مشکل کامپيوتری برای کامپيوتر ھای خانگی و اداری اعم
از ... Laptop , Desktop
زندگی ساباتينا درشھر لينز اطريش  ،با درس
خواندن و تمكين كامل به مقررات مادرش ،
ماھھا بدون درسر سپری ميشود و سپس روزی
پدر و مادرش بدون اطالع او ،پسر خاله او را
به اطريش آورده و از او ميخواھند با اين پسر
كه ھيچ عالقه ای به وی ندارد ،ازدواج كند.
دوباره درگيری شروع ميشود و ساباتينا فرار
ميكند .داستان برخورد مردم و موسسات دولتی
به وی در اين مدت و داستان ترس و وحشت او
بسيار خواندنی است .ساباتينا از سوی مادر و
پدر و خانواده اش و ھمچنين نامزدش به مرگ
تھديد ميشود و يكبارچند مرد فاميل و نامزدش
به خانه او ميريزند تا او را به قتل برسانند .او
از اطريش فرار ميكند و اكنون چند سالی است
كه مخفی زندگی ميكند .ھرگاه يك پاكستانی را
در مترو می بيند و يا كسانی كه شبيه به افراد
فاميل او ھستند ،قلبش تند تند ميزند و ميگويد
امروز آخرين روز زندگيم است ،امروز يك قتل
ناموسی اتفاق می افتد .
ساباتينا امروز در آلمان زندگی ميكند  .او يك
موسسه كمك به دختران فراری و زنان "
مسلمان" زير خطر ازدواج اجباری و يا قتل
ناموسی درست كرده و يك فعال مدافع حقوق
زن است .كتاب او در كشورھای آلمانی زبان
بسيار پرفروش بوده و او يك چھره دوست
داشتنی در اين زمينه است .
يكماه قبل ساباتينا با ما قراری گذاشت و ما در
شھر كلن آلمان ،چند ساعتی باھم بوديم .بعد از
خواندن كتابش برايش نوشتم ،تو االن ھيچ
تماسی با خانواده ات نداری و اين دردناك است
اما  ،مرا و ما را خانواده خودت بدان و ھر
وقت كار و يا مشكلی داشتی به من زنگ بزن
و او ميخندد و ميگويد مينا برای كمك كردن
زنگ نزده ام ميخواھم با تو در مورد انقالب
در ايران مصاحبه كنم .و حاصل اين مصاحبه
اينست كه به زبان آلمانی در سايت ساباتينا
ميتوان ديد و خواند .اين مصاحبه را در
فرصتی ديگر ترجمه خواھم كرد .اما بيشتر از
ھر چيز دوست داشتم او را معرفی كنم .دختر
زيبای پاكستانی با كوله باری از غم و درد  ،با
زخم ھايی عميق بر روح و روانش بدليل
مذھب و اسالم و دخالت جنبش اسالمی در
زندگی مردم در ايران و يا پاكستان و يا
افغانستان .جالب اينست كه انقالب در ايران ،
به ساباتينا ھم روحيه داده  ،او پيامی برای
جوانان در ايران دارد با اين مضمون كه
انقالب شما نه فقط در ايران يك حكومت ضد
انسانی را سرنگون ميكند ،بلكه برای ما جوانان
در پاكستان ھم اميد بخش است.
زنده باد جوانان ايران .
مينا احدی  2فوريه 2010

شبکه و ايمن نمودن تمام کامپيوترھا با کمترين ھزينه ) اعم از
 ، (Wireless , Cableکنترل Security Cameraو رفع ھرگونه
مشکلی که در  System Securityشما وجود دارد
) System Clean Upبدون آسيب رسيدن به اطالعات شما(
اگر مشکل  Genuineداريد و يا اگر  Slowميباشد با تضمين برطرف
خواھد شد.
طراحی Website, Business Cardو با پايين ترين ھزينه وبا سه
ماه پشتيبانی رايگان
با پرداخت فقط  $60نصب قويترين آنتی ويروس ،آنتی اسپم و ...که
سال  Expire 2018خواھد شد .ھزينه يک سال را پرداخت کنيد وتا 9
سال ايمن باشيد.
اينترنت پرسرعت با باال Downloadنامحدود ماھيامه فقط $19
شما می توانيد با پرداخت  $80به مدت يکسال تماس تلفنی نامحدود به
کانادا و امريکا داشته باشيد
تکنولوژی جديد:نصب  Satellites TVو ديدن تمام کاناھای معتبر دنيا
) 4000کانال( .نصب رايگان و ديدنش ھم رايگان و نيازی نيست قطعه
ای بخريد يا کاری انجام دھيد.

kianp2002@yahoo.com Email:

(647) 500-5105

برنامه تلويزيونی از سيامک ستوده
در کانال تلويزيونی E2
ھر  2شنبه و4شنبه  50/7تا  10شب )بوقت تورنتو(
باز پخش1or 2 am on the same night :
)( other times randomly
تلفن تماس با برنامه 905-237-6661
اگر کانال  E2را نداريد ،فرکانس زير را جستجو
کنيد،
1206022000 ¾ Horizantal
برای ديدن برنامه از طريق اينترنت در سايت
www.mardomtv.com
روی  E2کليک کنيد.
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بدرود زندگانی گويد،شاگردانش او
سقراط
رابه فرارتحريص نمودند ولی آن وطن پرست
فرزانه درجواب گفت" :من راضی ھستم که
تسليم قانون مملکت خود بشوم اگرچه آن قانون
به غلط درباره من مجری گردد".
افکارورفتاربزرگان ھميشه دستوروسرمشق
ديگران است واينک مابا نھايت فروتنی
وانکساربه پيروی ازآن استاد بزرگواروآن
نابغه عصر،خود را تسليم قانون می نماييم،
زيرابه قراری که شنيده شده ،آقای وزيرجنگ
عريضه ای به مقام مجلس عرض و تقاضای
محاکمه ما را از پارلمان نموده اند.
پس ازاين که مديريک جريده تبعيد شد وديوان
محاکمه تشکيل شد.پس ازاين که مديريک
روزنامه شالق خورد وبا زپرسی ھم درميان
نيامد.پس ازاين که درنتيجه فشارحکومت
نظامی وتھديد قلم ھای حق نويس وزبان ھای
حق گوبه شکستن وبريدن که اعالن آن نيزبه
ديوارھا الصاق شد ،مساله تحصن پيش آمد
وباالخره درتعقيب ودستگيری وکتک خوردن
که
روزقبل
درچند
دونفرمديرجريده
ھنوزدرزندان ارتجاع محبوسند،به استناد
محبوسين جامعه را بدون انديشه وھراس
منعکس نموده بود به محاکمه دعوت شده ايم.
زھی خرمی وسعادت! مگرماچه نوشته بوديم؟
ما نوشتيم که درمملکت مشروطه ،قانون اساسی
مقدس بوده ومافوق ھرقوه محسوب می شود.
ما نوشتيم که تجاوزازحدود قانون ،توليد
مسئوليت می کند واين مسئوليت برای
ھرمتجاوزی مجازاتی معلوم می نمايد .ما
نوشتيم که با وجود پارلمان ،حکومت نظامی بی
معنی وبی منطق است .ما نوشتيم که تحويل
چندين شغل به يک نفر،دراين مملکت که
مردمانش ازبيکاری به جان آمده اند خارج
ازحدود عدالت است.
اين بيانات محاکمه ما را ايجاب نموده وما اين
خبرمسرت اثررا با خوشوقتی وشادی تلقی می
نماييم .اگرچه وزيرجنگ درعريضه ای که به
مجلس عرض نموده متذکرگرديده اند:
درصورتی که پارلمان ازمحاکمه ما قصور
ورزد ناچاردولت به قوه خود اين محاکمه را
مجری خواھد نمود ،حيرت انگيزاست درجايی
که دولت ،دست نشانده ومنتخب پارلمان
محسوب می شود ومجلس درمملکت مشروطه
مافوق ھرقوه شناخته شده وقانون ،ھيأت دولت
را درمقابل مجلس مسئول دانسته وتمام افراد را
دربرابرخود متساوی وبی تفاوت معرفی
می کند ،اين گونه محاکمات ازوظيفه
دولت خارج بوده وايشان نمی توانند قانونرا
ملزم به اجرای اين محاکمه نمايند .بااين وجود
ما خوشوقتيم که برای اولين دفعه وزيرجنگ
خود را راضی نموده اند به محاکمه تسليم شوند
وما را به قضاوت دعوت نمايند،بلکه ما
حاضريم درمقابل محکمه ای که تشکيل می
شود ،با اين که ادعای ما محتاج به محاکمه
نبوده وھروجدان با حقيقتی به صدق دعاوی ما
اعتراف می نمايد ،متعمداً به محکوميت خويش
اقرارو دامان بيگناه خود را آلوده به خون
بنگريم ،بلکه راه تاريک ومسدود محاکمه
وزراء با افراد ملت مفتوح شده ،تساوی حقوق
عامه دربرابر قوانين مملکتی ثابت گردد".
پس ازاين محاکمه جنجالی وتوقيف روزنامه
طوفان ،فرخی روزنامه قيام را منتشرنمود.
درشماره سوم روزنامه قيام ،فرخی به سلطان
احمدشاه حمالتی کرده بود که چرا نخست
وزيروقت قوام السلطنه را عزل نمی کند وسايه
اين جغد شوم را ازسرملت کم نمی نمايد.
سلطان احمدشاه نيزبه نوبه خود به عدليه

شکايت ودرخالل محاکمه ،کابينه قوام السلطنه
سقوط نموده ومستوفی الممالک مأمورتشکيل
کابينه شد.
مرحوم مستوفی الممالک سلطان احمدشاه را
وادار کرد شکايت خود را پس بگيرد وچون
مدعی خصوصی درميان نبود ،پرونده
مزبورمختومه شد وروزنامه طوفان ازتوقيف
آزاد گرديد .پس ازمستوفی الممالک ،سردارسپه
مأمورتشکيل کابينه شد واين بارفرخی احساس
کرد که ديگرنبايد آرام بنشيند ،بنابراين
درشماره  37سال سوم روزنامه طوفان مورخه
16ربيع االخر 1302شمسی چنين نوشت:
"امروز ما موظف ھستيم سردارسپه را
يادآوری کنيم که :گذشته ازاين که دنيای ما
نادروناپلئون نمی پروراند ،اگرمی خواھيد
دررديف جھانگيران مالک الرقاب ،نام شما
ثبت شود بايد القل ازرويه وطريقه ايشان
پيروی نماييد.به عبارت اخرا،در تحت کلمه
"اجرای قانون" با اراده فردی حکومت نکنيد.به
عالوه ھنگامی که شما درزمان وزارت جنگ
مطلقا ً به دست خود بعضی را تنبيه می
کرديد،شئون وحيثيت شما با آبروی مملکت
مواجه نبود ،ولی امروزشما رئيس دولت
وحافظ حيثيت ايران ھستيد.کتک زدن وتبعيد
يک مديرروزنامه بدون ھيچ محاکمه وبرخالف
قانون ،به شئون مملکت لطمه می زند وما به
نام ايران نمی توانيم اين تندروی ھا را تحمل
کنيم.

آيا نمی دانيد که باشئون وحيثيت يک مملکت
نمی شود بازی کرد؟ شما اگرمی خواستيد با
قدرت واراده فردی حکومت کنيد بھتربود که
روزاول اين مسأله را به عامه بگوييد تا مردم
مقياس زندگی خود را سنجيده وما ھم نوک
خامه را شکسته وبه کناری برويم.
" يا حکومت استبدادی ،يا اجرای قوانين
مشروطه"
مخلوط کردن اين دواصل با يکديگررنگ
برداروقابل مقايسه نيست .البته ما می دانيم که
درقبال اين صحبت ھا حبس ،تبعيد ،ضرب
وشتم وھرنوع مصيبتی مستوراست ،ولی مت
معتقديم که مغلوبيت به حق گواراترازمظفريت
وغلبه کردن به باطل می باشد.
فرخی به چاپ مقاالت تند وآتشين خود برعليه
ظلم واستبداد کابينه سردارسپه ادامه داد و پس
ازتوقيف مجدد روزنامه طوفان ،در روزنامه
"طليعه افکار" مقاالت تندتری نوشت وحقايق
محکمتری رابيان داشت.
قسمت ھای زيرازمقاله ای تحت عنوان
حکومت قداربرگزيده شده است:
"جرايد مرکزکم وبيش به حکم فساد محيط
وترس از شالق وچوب ناگزيرشده اند که
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اقدامات وعمليات ھيأت دولت را زشت يا زيبا
تقديس وتمجيد نمايند .کسانی که ازايران به
دورند ويا در زوايای مطالعه و کنجکاوی
دورازتھران نشسته اند خيال می کنند ايران
وبخصوص تھران درظل توجھات عاليه
حضرت اشرف وليدرھای خطاکار اجتماعيون
حيات تازه ای يافته ،جان ومال مردم ازھرگونه
تعرض مصون ومحفوظ می باشد .گمان می
کنند درنتيجه تدبيرودانايی حضرت اشرف يا
معلومات حضرت واال ،فرشته نجات برآسمان
ايران پروبال گشوده وبه يمن معدلّت ھيأت
دولت ،اھالی اين کشوربرطبق قوانين جاريه
دراعمال ورفتارخود مختارشده اند ،نمی دانند
که مردم تھران وساکنين اين قبرستان ،دست وپا
بسته خود را تسليم حکومت فشارنموده اند.
قبول کنيد که اگرامروزدرتھران يا اقصی نقاط
دنيا کسی نسبت به حکومت ،عقيده خالف
اظھارکند جان ومال وشرافت وناموس او مورد
اعراض وغارت خواھد شد.
آياتھرانی ھای غفلت زده آشکارا نديدند که
برخالف تمام قوانين عالم ،مديريک روزنامه را
تبعيد کرده ودرھمان حال روزنامه ديگررا
توقيف واداره اش را مھروموم کردند؟
اين است رئيس الوزرايی که برای ساختن
مجسمه او،روسای قشونی به زورسرنيزه
ازمردم پول وجريمه اخذ می کنند .درھمين
حکومت قانونی است که انتخابات دوره پنجم را
برخالف نص صريح قانون درکشورجريان داده
وبانفوذ امرای لشکر دربسياری از نقاط ،اغلب
اراذل مردم را وکيل ملت کرده اند.اين بود
عقايد ومطالبی که الزم می دانستيم تقديم
افکارآزاد بنماييم والبته اگرروزگارمجالی داد
ازاين پس ھرھفته سه شماره درمباحث
عميقتری داخل خواھيم شد.
به طوری که در يادداشت ھای زندان ،نوشته
جعفرپيشه وری می خواندم ،پس ازانتشار مقاله
باال که درايران سخت سروصدا وجنجال برپا
کرد .فرخی را که نماينده مجلس ھم
بود،بازداشت کردند وبه زندان انداختند وگويا
او درزندان نيز بيکارنمی نشست وھمه روزه
شعری دررثای آزادی می ساخت که درزندان
پخش می شد وروزبعد درتمام ايران ،آن
شعردست به دست می گشت .رضاشاه به
تصوراين که با استمالت ودلجويی از فرخی،
ممکن است جلوی حمالت او را که زندان ھم
نتوانسته بود جلودارش شود،ببندد ،دستورآزادی
اورا داد.اما روزپس ازآزادی اززندان ،فرخی
با ھم مسلکان خود برای نخستين بارشبنامه ای
چاپ وشعربدون امضايی را منتشرکرد که
آشکاربود امکان زندگی اودرايران ،غيرممکن
خواھد شد.فرخی شبانه به تبريزو سپس به
روسيه فرارکرد ودرمسکو به کنسولگری ايران
مراجعه کرد وگفت به ھيچ عنوان حتی اگراز
گرسنگی ھم بميرم،حاضرنيستم از روس ھا
پولی بگيرم وآمده ام که شماھا به من کمک
کنيد .ولی نه به اميد اين که مورد معامله
قراربگيرم .يکی از دوستان فرخی
درکنسولگری ايران به اوگفت من خود،مقداری
پول در اختيارت می گذارم ولی بھتراست به
آلمان بروی و آزادخواھان ايران تو را روی
سرشان جای می دھند.فرخی بيش ازده روزدر
روسيه نماند وبه آلمان رفت ومدتی درآلمان
ماند ومورد استقبال ايرانيان وطن پرست آلمان
قرارگرفت وازنو،مبارزه را عليه دولت ايران
که ديگر مجلس آن را به طوررسمی دست
نشانده شاه شده بود ،وھيچ قدرتی جزقدرت شاه
درمملکت حاکم نبود ،آغازکرد.دراين زمان
رضاشاه چاره ديگری انديشيد وآن اين که
وسيله کسانی که به نظرحرف آنھا خيلی
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باارزش محسوب می شد برای فرخی تأمين داد
ووسيله تيمورتاش به او پيام فرستاد که وطن ھم
اکنون احتياج به وطن پرستان دارد وفرخی
بدون ھيچ دغدغه ی می تواند به وطن خود
بازگردد وفرخی به تصورراستگويی دربار،
شروع به مبارزه کرد ومبارزه را تابه آنجا
رساند که زعمای قوم ،او را غيرقابل تحمل
تشخيص داده و تجويزکردند که پزشک احمدی،
بايد ازاوعيادت کند وسرانجام پزشک احمدی
پس ازديداراو رادرسلول به عمرمبارزه دامنه
دارو پرارزش فرخی يزدی شاعرمبارز،
درتاريخ  24مھرماه 1318خاتمه داد.
پس
که
اسفندياری
نصراله
آقای
ازشھريورھزارو سيصد وبيست مدتی ھمراه
سپھبد زاھدی و عده ای ديگربه خواسته
انگليسی ھا به اراک تبعيد شده بود پس ازآزادی
دوباره درشھربانی مشغول کاربود ودرسال
1328مأمورخدمت درخراسان شد و چندی قبل
درتھران بدرود حيات گفت .نصراله اسفندياری
از دوستان من بود ودرباره فرخی چنين می
گفت اين مرد وطن پرست تنھا شاعرايرانی
است که حتی يک بيت شعرغيرسياسی
درديوانش نمی توان يافت .اوفقط برای آزادی
واعتالی وطنش زندگی می کرد .روزی به
فرخی گفتم به حدی تحت تأثيراشعارتو قرار
گرفته ام که ازبازپرسی تواستعفا خواھم داد
واين کاررا کردم چون درآن زمان کارديگری
ازمن ساخته نبود .رژيم حاکم قدرت تحمل
انسان ھايی چون فرخی ويا دکترارانی را
نداشت .گرچه به ارزش علمی ودانش ارانی
ويا صداقت فرخی يزدی درمبارزات اجتماعی
يقين داشت ليکن حکومت باور داشت که
اينگونه اشخاص نبايد زنده بمانند .جالب اينکه
ديکتاتوراتحاد
فرخی
حيات
درزمان
جماھيرشوروی برتيغ را ھرفرق ھموطنان خود
فرود نياورده بود ولی اودر شماره  7طوفان
می نويسد :ژرف استالين ھيچ بويی ازکمونيست
وسوسياليست ماکس نبرده است وشايد نوشته
ھای پيغمبر سوسياليسم راھم نخوانده است
وديکتاتوريست مثل حاکمان خودمان من می
ترسم زمانی اوشمشيربرتارک سوسياليسم ھم
بزند گواينکه خورشيد سوسياليسم غروب
کردنی نيست .درپايان غزلی ،که فرخی يزدی
درزمانی که وکيل مجلس بود سروده است را
به عنوان نمونه می آوريم.
گريوسف من جلوه چنين خوب نمايد
خون در دل نوباوه يعقوب نمايد
خون ريزی ضحاک دراين ملک فزون گشت
کوکاوه که چرمی به سرچوب نمايد
مپسند خدايا که سرو افسر جم را
با پای ستم ديو لگد کوب نمايد
کو دست توانا که به گلزار تمدن
ھرخارخسی ريخته جاروب نمايد
ای شحنه بکش دست زمردم که دراين شھر
غيرازتوکسی نيست که آشوب نمايد
سلطان حقيقی بود آن کس که توانست
خود را به بر جامعه محبوب نمايد
ھر کس نکند تکيه بر افکار عمومی
او را خطر حادثه مغلوب نمايد
بر فرخی آورد فشار آنچه مصائب
او را نتوانست که مرعوب نمايد
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از ھمان موسيقی کرده و حتا خوانندگان زن را به
تورھای خارج کشور فرستاد تا بدون "حجاب"
ود ر حضور مردان "نا محرم" آواز خوانده و با
سالم و صلوات بدون مشکل به ايران "اسالمی"
باز گردند!نقش مستقيم رژيم اسالمی در ترويج و
برگزاری کنسرتھای موسيقی سنتی در خارج
کشور از سالھا پيش آشکار است؛
» موقعيت ما  ،که در شرايطی سخت و با ايثار
ھنر مندان زحمتکش کشورمان در طول ده سال
بدست آمده ،ھمگان را در سراسر گيتی به حيرت
واداشته است .و در اين ميان دشمنان اسالم  ،که
در طول دوران انقالب به دليل ھجومشان چه در
جبھه ھای جنگ و چه در بنگاھھای سخن پراکنی
 ،قصدد داشتند به فرھنگ و ھنر کشور ضربه
وارد کنند و با توليد موسيقی مبتذل قصد منحرف
کردن اذھان جوانان را کرده بودند ناکام ماندند و
حضور موفقيت آميز گروھھای موسيقی سنتی
ايران در کشورھای مختلف  ،به خصوص در
يک سال اخير  ،چنان موفق بوده است که
دشمنان را نيز به تحسين واداشت .و من با سر
بلندی مژده می دھم که ديگر ما ھستيم که  ،ضمن
تامين نيازھای داخلی به موسيقی در حد نسبتا
مطلوب  ،به صدور اين ھنر برای خارج از
کشور  ،بخصوص برای ايرانيان خارج ،مبادرت
کرديم و بر اساس آمار بدست آمده در صدر
فروش نوارھای ايرانی در خارج از کشور بسيار
باالست ) «.قسمتی از متن سخنرانی شجاع الدين
مير طاووسی را در اختتاميه چھارمين جشنواره
1367موسيقی(

مخالفت اصلی با موسيقی سنتی جدا از ماھيت
مذھبی و افسرده آن در ماھيت وابسته و خيانت
بار آن است چرا که موسيقی و ھنری که در
خدمت يک دستگاه جنايتکار باشد حتا اگر بھترين
اثر موسيقی دنياھم که باشد به يک پول سياه نمی
ارزد .به قول رومن روالن "اگر ھنر و انسانيت
نتوانند در کنار يکديگر زندگی کنند بگذار ھنر
بميرد"
به دنبال موج اخير کشتار و سرکوب مردم
زيرستم در داخل کشور ،رژيم اسالمی با فرستادن
گروھھای ھنری )موسيقی( به خارج تالش تازه
ی را برای عادی سازی شرايط در سطح جھانی
آغاز کرده است .شايد بتوان برنامه "اساتيد سه
نسل موسيقی سنتی ايرانی" در روز پنجم فو ريه
تورونتو را از جمله اين سری برنامه ھا بشمار
آورد.
در اعتراض به اين ترفندھا ،گروھی از ھنرمندان
و فعالين حقوق بشر در تورنتو با حضور در محل
برگزاری کنسرت ،انتشار بيانيه و نمايش پوستر،
مخالفت خود را با عادی سازی روابط "سنتی-
فرھنگی" توسط کار چاق کن ھای توده ای ٢ -
خردادی رژيم در خارج به ھمراه اسپناسرھای
کانادايی آنھا اعالم کردند و با اشاره به اعدامھای
گسترده روزھای اخير و خطر اعدام  ۶٩زندانی
ديگر طی روزھای آتی خواھان توقف عادی
سازی روابط با رژيم و حضورسفيران فرھنگی
رژيم اسالمی درخارج از کشور شدند...

زنده با د آزادی
کانون ھنرمندان در تبعيد ،شاخه کانادا
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