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ليال قبادی
نويسنده و فيلمساز
ھفته گذشته در فستيوال فيلم مونت﷼ جعفر
پناھی  ،يکی از فيلمسازان جمھوری
اسالمی ،در حمايت از باند رفسنجانی و
موسوی با شال سبز در روز افتتاحيه اين
فستيوال ظاھر شد.
سالھاست که مردم ايران برای دستيابی به
حقوقشان عليه رژيم اسالمی مبارزه میکند.
سالھاست که مردم ايران در ھر فرصتی
خشم و نفرت خود را به جمھوری اسالمی
نشان دادهاند .و سالھاست که تمامی
شگردھای سران جمھوری اسالمی و جيره
خوارانشان اين بوده که مبارزه مردم را به
انحراف بکشاند تا از تحقق خواستھای
واقعی مردم جلوگيری کنند.
می بينيم در اين باند به اصطالح رفرميست
ھا  ،طرفداران اسالم معتدل  ،دوست داران
دمکراسی! و عالقه مندان به حقوق بشر! ،
چه مارھا و افعیھايی و چه جانی ھا و
دزدھا و غارتگرانی مثل موسوی تبريزی،
موسوی اردبيلی ،ھادی غفاری ،صانعی،
رفسنجانی و آقازاده ھا و ...خوابيده اند و
مترسک روی صحنه شان موسوی ) يا
حسين مير حسين ( تأکيد می کند که محور
اصلی کارشان اجرای قانون اساسی
جمھوری اسالمی است و چه بھتر که اين
قانون اساسی ھيچ وقت اجرإ نشود چرا که
اين ضد انسانی ترين قانون اساسی در
تاريخ معاصر ايران است و بند بند آن ضد
زن و ضد حقوق اقشار مختلف مردم ايران
است.

نمايش فيلمھای ايرانی در سينماھا،
جشنوارهھا و مجامع ھنری كانادا
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره
كل روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان
فرھنگ و ارتباطات اسالمی ،فيلم »سوپر
استار« به كارگردانی تھمينه ميالنی كه مرز
يك ميليارد تومان را در اكران اوليه ايران
پشت سر گذاشت،به سينماھای امريكای
شمالی آمد ......
.....با مساعدت رايزنی فرھنگی جمھوری
اسالمی ايران در اتاوا ،رامتين لوافیپور

اگر امروز سران اين باند جنايتکار از
زندان،تجاوز و شکنجه حرف می زنند و به
باند ديگر رژيم اعتراض دارند نه بخاطر
اينکه مخالف شکنجه و زندان باشند که خود
سی سال ھمين کار را با مردم کرده اند ،
حاال ژست ھای آنچنانی می گيرند تا بتوانند
در مقابل باند مسلط رژيم از مردم استفاده
ابزاری کنند و سھم خودشان را در قدرت
از دست ندھند  .حاال ھم با ھمه تضادھای
جناحی که سر قدرت با ھم دارند  ،دغدغه
ھمه شان حفظ جمھوری اسالمی در مقابل
مردم است.
از اين طرف ھم می بينيم بنگاه ھای
تبليغاتی کشورھای غربی ،از نمايش مد در
ايتاليا تا فستيوال فيلم در مونت﷼ ،تا يک
سری جريانات و چھرھای گوناگون وابسته
به دستگاھای حاکميت به زور و ضرب
تبليغات دست و پا می زنند تا حرکتھای
اعتراضی مردم را به تضاد جناھای رژيم
وصل کنند و نفرت مردم را از کليت
حکومت تبديل کنند عليه يک جناح به نفع
جناح ديگر .
جريانھای مثل حزب توده و اکثريت تا يک
دسته جيره خوارانی مثل محسن سازگارا،
عليرضا نوريزاده ،مسعود بھنود ،شيرين
عبادی ،علی کشتگر ،فرخ نگھدار ،اکبر
گنجی  ،مرتضی محيط و ...تا به اصطالح
ھنرمندانی چون محسن مخملباف ،جعفر
پناھی  ،ابراھيم نبوی تا روضه خوان کاباره
ای مثل داريوش اقبالی ، ،گوگوش و...
ھرکدام در حد قد و قواره خودشان از
مبارزات مردم برای خود دکان باز کردهاند
و با خون و درد مردم داللی می کننند و
ھريک به سھم خود می خواھند برای باندی
از رژيم و گردن کلفتھای جھانی خوش
رقصی کنند تا شايد چيزی از اين ماجرا
نصيب آنھا ھم بشود.
از آن طرف ھم از رضا پھلوی گرفته که
بطور مستقيم برای خاتمی و رفسنجانی تبليغ
می کند و اين دو را نماينده خواسته ھای
مردم ايران می داند تا مسعود رجوی که

سی سال شعار سرنگونی را سر می داد
حاال با سراسيمگی تند تند برای موسوی،
رفسنجانی و کروبی بيانيه حمايت صادر
می فرمايد و مجلس خبرگان نامه نگاری
میکند وحاال فقط خواستار سرنگونی باندی
از رژيم آنھم به کمک باند ديگر رژيم
است  .و تا بخشی از مدعيان چپ که آب
از لب و لوچه شان برای موسوی و
رفسنجانی راه افتاده است  ،ھمه اين
جريانات و افراد جور واجور با اين موضع
گيرھا می خواھند به اربابان جھانی اعالم
کنند که با خط آنھا ھمسو ھستند .ميخواھند
دربرنامه ھايی که اربابان برای ايران دارند
سھم و دکانی داشته باشند.
می بينيم چگونه بخشی از اين اپوزيسيون
مدعی سرنگونی حاکميت  ،از زور بدبختی
به حقارت و تسليم در غلتيده اند و اسم اين
زبونی را که محصول حرکت ھای غلط و
انحرافی آنھاست در فرار به جلو "تاکتيک
ھوشمندانه" می نامند.
اما صحنه واقعی در جامعه جريان دارد ،
مردم ايران از زنان گرفته تا دانشجويان تا
جوانان و کارگران و اقشار زحمتکش  ،سی
سال است پيگير و بی امان عليه اين رژيم
مبارزه کردهاند ودرعمل نشان دادند تا
سرنگونی اين حکومت و دستيابی به حقوق
انسانیشان از پای نخواھند نشست.
اکنون ھرفرد و ھر جريانی اگر با مبارزات
مردم عليه کليت اين نظام ضد انسانی
ھمراھی نکند و فقط عليه جنايتکاران باند
خامنهای موضع گيری کند و تيز و تند و
مشخص عليه باند جنايتکار رفسنجانی و
موسوی موضع گيری نکند  ،معلوم است که
عليه جنايتکاری حرف می زند تا جنايتکار
ديگری را برای داشتن سھم در قدرت
کمک کند و کل نظام جمھوری اسالمی را
از زير ضرب نجات دھد .چنين جريانات و
افرادی در اردوگاه جنايت کاران و عليه
مردم قرار دارند.
اول سپتامبر ٢٠٠٩
lilacforfreedom@gmail.com

كارگردان فيلم
»آرامباش و تا
ھفت بشمار« در
فستيوال
بينالمللی
كالگری كانادا
كه از  3تا 12
مھر ماه در شھر كالگری كانادا برگزار
میشود ،حضور میيابد .
 ....نخستين جشنواره فيلم ھای كوتاه ايرانی
در كانادا قرار بود نخستين ھفته فيلم كوتاه
ايرانی با ھمكاری انجمن سينمای جوانان
ايران و مركز فرھنگی پرشيا فيلم و رايزنی
فرھنگی ]جمھوری اسالمی[ ايران در اتاوا،
از  23تا  26مرداد ماه در شھر تورنتو
كانادا برگزار شود.اما به دليل عدم حضور
به موقع ھيئت داوران از ايران ،برگزاری
اين جشنواره كه در مركز پرفورمينگ آرتز
در ريچموند ھيل به اجرا در میآيد ،به تاخير
افتاد ......
جشنواره بينالمللی فيلم مونترال در كانادا
برگزار میشود
سی و سومين جشنواره بينالمللی فيلم
مونترال  2009با شركت پنج فيلم ايرانی و

با حضور جعفر پناھی فيلمساز ايرانی و
عضو ھيات داوران  ،از  5تا 15
شھريورماه سالجاری در كانادا برگزار
میشود .
تشويق تنوع فرھنگی و تفاھم ميان ملتھا ،
پرورش سينمای تمام قارهھا  ،ترغيب توسعه
با كيفيت سينما  ،حمايت از فيلمسازان و آثار
نوآورانه  ،كشف و تشويق استعدادھای جديد
 ،از جمله اھداف اعالم شده جشنواره جھانی
فيلم مونترال است.
www.farsnews.com

عيدی نعمتی

روز سر می کشد
از پس پر چين شب
با تاج گلی بر سر
کرشمه ای در رفتار
و جھان ،جان تازه می کند
در پاکی بامداد
و سال ھاست
که من آغاز می شوم
با رخساره ای از آتش و گل
به ھر بامداد
که بر پا می شود چوبه دار
و صف می کشد جوخه آتش
مقابل ھر ديوار
برای تو ای گم گشته در غبار
ای واژه مشبک
برای توست که يکی می افتد و
بر می خيزد ھزار
برای تو ای آزادی

به جستجوی گور که ھستی
ھمه بی نامند
ھمه ھم نامند
به جستجوی گور که ھستی
پلنگان در کوه غرور خويش آرميده اند

و زائران اين گورستان
جز نعره ھای زخمی پلنگی
چيزی نخواھند شنيد
" سروده ھای زندان "

يادمان زندانيان سياسی قتل عام
شده در دھه  ۶٠در صفحه ١۴
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ﺑﺮاﺑﺮي آﺣﺎد ﻣﺮدم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻜﻮﻻر!
اخيرا از ط ري ق ای م ي ل
ف راخ وان ی ب رای امض ا
برای م ن ارس ال ش ده ب ود
ک ه امض ای اف راد م ع روف ی چ ون ن وال
السعداوی و اقای اسماع ي ل خ وئ ی ھ م زي ر
اين فراخوان به چشم م ی خ ورد .خ ان م ن وال
السعداوی که يک مسلمان است و انتقادی جز
مسلمان بودن ک ه خ ود نش ان ب زرگ ن ادان ی
است بر ايشان وارد ني س ت .ال ب ت ه ،ج ن ب ه ی
شايد مثبت ايشان دردفاع از حقوق زنان است
که اين جنبه مثبت نيز با دفاع ايشان از اس الم
و اي ن ادع ا ک ه س رک وب گ ری ھ ای زن در
جوامع اسالم ی خ الف ق وان ي ن ق ران اس ت،
منتفی شده و به وظيفه ی ناشريف ان ه ی دف اع
از اسالم تبديل می ش ود .ام ا ت ع ج ب م ن از
آقای خويی و ديگر امضا کنندگانی که احي ان ا
خود را سوسياليست می دانن د اس ت ک ه چ را
بدون انتقاد به اين دو قسمت از فراخوان آن را
امضا کرده و ناخواسته ب ه ت وھ م ات ی ک ه در
اين دو قسمت دامن زده شده است ،مھر تاي ي د
زده اند .در قس م ت اول ادع ا ش ده اس ت ک ه
"مذھب مساله ای فردی و خصوصی اس ت".
اين ادعايی سرتاسر نادرست و در تض اد ب ا
واقعيت است .مذھب بخشی از يک آلترن ات ب و
سياسی اس ت ک ه  4ال ی  5ھ زار س ال ق ب ل
برای اولين بار ھمزاد با نظام تمدن و بعن وان
بخشی از آن به تاريخ بشری ارائه و در واقع
تحميل شد و نه تنھا ھيچگاه برای ف ق ط ام ور
خص وص ی ت دوي ن نش ده،ب ل ک ه ھ م واره در
سياست دخالت داشته است .باي ن ت رت ي ب ک ه
در طی تاريخ ھمواره يا مدافع حکومت ھ ای
مطلقه بوده )نمونه ايران در دوره ی قاجار و
مسيحيت در ق رون وس ط ی( ي ا ح ت ی م ان ن د
مورد اسالم خود بانی و برپا کن ن ده ی اول ي ن
دولت طبقاتی در ع ربس ت ان ي ع ي ن پ دي ده ای
کامال سياسی و غير خص وص ی ب وده اس ت.
در مواردی ھم ک ه ط ی  1400س ال ت اري خ
خود ،بر عليه حکومت ھا وارد م ي دان ش ده،
با ھدف برقراری نظام س ي اس ی م ورد ن ظ ر
خود ،ديکتات وری م ط ل ق ه ی ف ردی -والي ت
فقيه -يعنی يک امر بشدت سياسی بوده اس ت.
ال گ وی س ي اس ی وی ن ي ز ھ م ي ش ه چ ه در
مس ي ح ي ت در اروپ ا و چ ه در اس الم ن ظ ام
ديکتاتوری فردی بوده است .بع الوه ،م ح ور
اساسی ھ م ه م ذاھ ب م ال ک ي ت خص وص ی،
سرکوب زنان ،خف ق ان س ي اس ی و ف رھ ن گ ی
بوده اس ت .آي ا اي ن ھ ا ام ور خص وص ی ان د؟

بی آبروئی اسالم و
جمھوری اسالمی نزد
مسلمانان افريقا
از کشورھای عربی شمال آفري ق ا خ ب ر م ی
رسد که اخبار ايران در آن کش ورھ ا ت وج ه
زيادی برانگيخته است ٠بخصوص موضوع
دستگيری دختر ج وان ف رانس وی در م ي ان
اعضاء فيس ب وک در اي ن کش ورھ ا م ح ل

ب رای کس ی ک ه  30س ال ت ح ت ح ک وم ت
اسالم ی زن دگ ی ک رده ي ا ش اھ د آن ب وده و
خودش بخاطر عقايد سياسی اش توسط دول ت
اسالمی تبعي د و آواره ش ده ،بس ي ار ش گ ف ت
انگيز است که ب از ھ م از خص وص ی ب ودن
مذھب سخن بگويد .ش ع ار خص وص ی ب ودن
مذھب که آگاھانه از ج ان ب ب ع ض ی م ح اف ل
ترويج م ی ش ود ،در ن ھ اي ت قص دش ح ف ظ
مذھب در لفافه ی "ام ری خص وص ی و ب ه
اص ط الح غ ي ر ق اب ل ت ع رض ب ودن" در
ش راي ط ی اس ت ک ه ت م ام ي ت آن ،ب خ اط ر
جن اي ات ش ،در م ع رض ھ ج وم و ت اح دودی
ن اب ودی ق رار گ رف ت ه اس ت .اي ن ک ه دول ت
سکوالر بايد آنرا بعنوان امری خصوصی در
نظر گيرد ،يعنی اجازه ی دخالت در زندگ ی
اجتماعی و سياسی جامعه را به آن ندھد ،تنھا
به معنای ضرورت جدائ ی م ذھ ب از دول ت
بعنوان يک برنامه حداقل اس ت و ھ رگ ز ب ه
م ع ن ای آن ن ي س ت ک ه م ذھ ب واق ع ا ام ری
خصوصی بوده ب رای ن ح وه اداره س ي اس ی،
اجتماعی و اقتصادی جامع ه نس خ ه وي ژه ی
خود را ندارد .و اما قسمت دوم بخ ش ی اس ت
که می گويد " ما احتياج داريم که برای ايجاد
قانون اساسی سکوالر در تم ام کش ور ھ ا ب ا
ھم تالش کنيم ت ا تس اوی ک ل ي ه اح اد ج ام ع ه
بدون در نظر گرفتن جنسيت ،مذھب  ،نژاد ،
طبقه  ،مليت و غيره فراھم ش ود" .در اي ن ج ا
ن ي ز مش ک ل ی وج ود دارد و آن اي ن س ت ک ه
متاسفانه با قان ون اس اس ی س ک والر ،تس اوی
آحاد جامعه در زمي ن ه ھ ای م ذک ور ح اص ل
نمی شود و اي ن ھ م ي ک ن وع ت وھ م پ راک ن ی
نسبت به ظ رف ي ت ھ ای واق ع ی ي ک ق ان ون
اس اس ی س ک والر اس ت .ف ی ال م ث ل در
سکوالرترين جوامع که جوامع غ رب ی ب اش د
آيا اعضای طبقات دارا و زح م ت ک ش ب ا ھ م
ب راب رن د؟ ب گ ذري م ک ه در ب ع ض ی ج وام ع
سکوالر مانند م ث ال ھ ن د  ،ب ا وج ود داش ت ن
قانون اساسی سکوالر ،ھنوز طبقه ی نجس ھ ا
وجود دارند و زنان با م ردان ب ھ ي چ وج ه از
حق وق ب راب ری ب رخ وردار ن ب وده ب ه زن ان
ب دت ري ن ظ ل م ھ ا روا م ی ش ود .در ج وام ع
سکوالر در بھترين حالت ،آحاد جامعه ت ن ھ ا
ممکن است از "ح ق وق س ي اس ی" م ت س اوی،
آنھم تنھا ب ر روی ک اغ ذ – ق ان ون اس اس ی-
برخوردارند و نه در زندگی واق ع ی .در اي ن
جوامع ميزان واقعی حق و ح ق وق اف راد در
قدرت اقتصادی آنھا ،يعنی در اين ق رار دارد
گفتگو و حمايت و س م پ ات ی نس ب ت ب ه وی
است ٠الزم به توضيح اس ت ک ه زب ان دوم
کشورھايی مثل مراکش ،ال ج زاي ر و ت ون س
فرانسوی است و بسياری به اي ن زب ان م ی
خوانند و م ی ن ويس ن د ٠ح ک وم ت اس الم ی
بخصوص احمدی نژاد در ميان مردم کوچ ه
کوچه بازار ت وانس ت ه ب ودن د ت وج ه و ح ت ی
محبوبيت کسب کنند ول ی ب ا ح وادث اخ ي ر
بخصوص وجود تجاوز در زندانھ ای اي ران
نه تنھا ھاله تقدسی را که برای نام جمھوری
اسالمی در ذھنش ان ش ک ل گ رف ت ه ب ود ،ب ه
ناگھان چون ح ب اب ی ت رک ان ده اس ت ٠خ ب ر
تجاوز به دختران و پسران جوان در زن دان

که به چه طبقه ای تعلق دارند.
■■■

فراخوان ھمبستگی جھانی
برای جامعه سکوالر
اتفاقات اخير دنيای اسالمی ھمبست گ ی
ت م ام ی گ روه ھ ا و اف راد م ت رق ی و
سکوالر را فرا می خواند ت ا ب ا ات ح اد
خود بتوانند با گ روه ھ ای م ذھ ب ی ک ه
تالش به عقب راندن ج وام ع ب ه ق رون
وسطی دارند،مبارزه کنند.
ما احتياج داريم که ھ م ه ب ا ھ م ب ط ور
محلی و جھانی فعاليت کنيم تا از اعمال
اجباری قوانين واپسگرای گ روه ھ ای
مذھبی که برضد زنان و م ردان ع م ل
ميکنند جلوگيری کنيم .
مذھب مساله ای ف ردی و خص وص ی
است و بايستی از کليه امور آموزشی ،
قض اي ی و ق وان ي ن ج دا ب اش د .ق وان ي ن
مذھبی می ت وان د ب ا م ف اھ ي م م خ ت ل ف ی
تفسير شود که اي ن خ ود مس ب ب اي ج اد
جنگ ھای خونين و کشته شدن زنان و
مردان و کودکان بسياری تا کن ون ش ده
است .ما احتياج داريم ک ه ب رای اي ج اد
قانون اساسی سکوالر در ت م ام کش ور
ھا با ھم تالش کنيم تا تساوی کليه اح اد
جامعه بدون در نظر گرف ت ن ج ن س ي ت،
مذھب  ،نژاد  ،طبقه  ،م ل ي ت و غ ي ره
فراھم شود .

ماھنامه روشنگر
rowshangar1@yahoo.com

Tel: (905) 237 66 61
سردبير :سيامک ستوده
ويراس ت اران  :عليرضا داراب ی و ع ل ی م ش رف

گرافيک و صفحه آرايی  :فرامرز شيراوند
عکاس:اميرايوب ابراھيمی قاجار
تيراژ :کانادا 5000نسخه
تورنتو ،مونترآل  ،اتاوا  ,نيويورک و
ھيوستون
روشنگر دراصالح و کوتاه کردن مقاالت با حفظ
مفھوم آزاد است.از پس فرستادن مطالب معذوريم.
مطالب خود را به فارسی بفرستيد.
مقاالت مندرج در نشريه روشنگر  ،بيانگر
نظرات نويسندگان آنھا ميباشند و لزوما نظر
نشريه روشنگر نيست .مسئوليت مطالب به
عھده نويسندگان آنھا ميباشد.
روشنگر ھيچگونه مسئوليتی در قبال آگھی ھا
بعھده نميگيرد.

ما شما را ف را م ی خ وان ي م ت ا ب ه م ا
بپيونديد و ما را دراين مب ارزه ح م اي ت
کنيد .
-1ن وال الس ع داوی -2،اس م اع ي ل
خ وي ی -3ش ھ ال ع ب ق ری -4 ،س ي اوش
عبقری -5،ايراندخت گرجی -6،پروي ز
گ رج ی -7،ادي ن ا ع ل وی -8،م ح م ود
ع ل وی -9،پ ری ش ف ي ع ی -10،م ان دان ا
سيف  -11،بان و ص اب ری -12 ،ب ھ اره
منشی -13،جھانگير آرش ي د-14 ،س ي د
اح م د-15،ع ل ی ارج م ن دی -16،اب و
تراب  ...و امضاھای ديگر

مردم را نسبت به اس الم ی ب ودن ح ک وم ت
اي ران دچ ار ت ردي د ک رده اس ت ٠ت وف ي ق
رغيوی که ريش بلندش بيش ت ر او را ش ب ي ه
نيروھای القاعده جل وه م ی دھ د م ی گ وي د:
آنھا با اين ک ار ن ام اس الم را خ راب ک رده
اند  .تجاوز از گ ن اھ ان ک ب ي ره اس ت ،خ ب ر
نگار سئوال می کند  :آيا در اس الم تص رف
اسرا جايز است؟ توفيق کمی مکث م ی ک ن د
و سپس ادام ه م ی دھ د :اع ت راض ات م ردم
مسلمان نسبت به حکومت دخلی به جنگ ب ا
کفار ندارد مگر آنکه علمای شيعه در اي رن
معترضين را کافر بدانند  .به نظر می رس د
ت وف ي ق ب ا ت ج اوز ب ه اس رای ک ف ار ن ظ ر

مساعدی دارد .فاطيم ا ال ب اج اي ن وق اي ع را
شرم آور خواند و گفت  :ما فکر می ک ردي م
ايران بھشتی ب رای مس ل م ان ان اس ت و م ن
شخصأ آ رزو داشتم روزی به ايران بروم و
از کش ور م ري دان اھ ل ب ي ت دي دار ک ن م٠
خبرنگار می پرسد شما شيعه ھس ت ي د و وی
پاسخ می دھد  :نخير ولی در خانواده م ا از
طرفداران اھل بي ت ھس ت ي م ٠ب ه ن ظ ر م ی
رسد م وض وع ت ج اوز ب ه زن دان ي ان اخ ب ار
دستيابی ايران به بمب اتمی را تح ت ش ع اع
قرار داده است٠
طا نجه تی وی
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ريشه يابی ريشه ھای اطالعاتی کودتای
خامنه ای به نحوه تشکيل ارگانھای اطالعاتی
جمھوری اسالمی باز می گردد .ابتدای
انقالب برای تشکيل اطالعات ناچار بودند از
افرادی استفاده کنند که با اين کار آشنايی
داشتند ،ھمانطور که برای آموزش سالح
ناچار به استفاده از ارتشی ھا بودند ،برای
سامان دادن اطالعات ھم مجبور شدند سراغ
نيروھای اطالعاتی رژيم قبلی بروند .در
ھمين حال تالش سختی بين شرق و غرب
برای در دست گرفتن سيستم اطالعاتی
جمھوری اسالمی در کار بود و عليرغم
دعواھای سياسی که در اليه ھای ظاھری و
تبليغاتی روابط بين المللی ديده می شد در
مورد رخنه در سيستم اطالعاتی و در دست
گرفتن آن ،رقابت شديدی بين کا گ ب و
اينتليجنت سرويس در جريان بود .انگليس
حاضر بود در زمينه اطالعات ھمه نوع
کمکی به جمھوری اسالمی بنمايد تا بخيال
خود جلوی نفوذ روسھا و تاثيرگزاری آنھا بر
مسئولين کشور را بگيرد و در مقابل نيز
روسھا با بھره برداری از احساسات
ضدغربی بوجود آمده در ميان نيروھای
انقالبی تالش می کردند که برای مھار کردن
جمھوری اسالمی و سوار شدن بر آن راه
ميانبر رفته و با در اختيار گرفتن نھادھای
اطالعاتی ،کنترل مقامات سياسی را در دست
بگيرند.
برای کشورھايی نظير انگليس و روسيه که
دارای سازمانھای اطالعاتی قوی و با تجربه
و باقدمتی ھستند روشن است که در اختيار
داشتن ارگان اطالعات يک کشور ارزانترين
راه تسلط بر آن کشور است .سياستمداران
قدرت واقعی چندانی ندارند و دائما ً ھم تغيير
می کنند ولی نھادھای اطالعاتی قدرت واقعی
و پشت پرده را در دست داشته و وابسته به
افراد ھم نيستند و سيستم آن ھميشه ثابت و
نيرومند است.
انگليس در اين راه خيلی مايه گذاشت و
تيمسار ارتشبد فردوست که از اعضای رده
باالی سرويس اطالعاتی انگليس بود را به
جمھوری اسالمی ھديه داد .وی دوست
دوران کودکی محمدرضاشاه و ھمدرس او
در ايران و سوئيس بود و ھميشه باالترين
پستھای امنيتی را در حکومت پھلوی داشت
و نزديکترين نديم شاه محسوب می شد،
بسياری او را مغز شاه می ناميدند .فردوست
رياست دفتر اطالعات ويژه شاه و ھمزمان
معاونت ساواك و رياست دفتر بازرسی شاه
را نيز بر عھده داشته است .وی ھمچنين به
عنوان ناظر بر عمليات دولت عمل میكرد.
فردوست فردی بسيار ثروتمند بود.
فردوست توسط انگليسی ھا به سرويس
اطالعاتی آن کشور جذب و طی سال ھای
 1338تا  1342به انگليس رفته و توسط
اينتليجنس سرويس در انگلستان دوره ھای
آموزشی ويژه ای ديده كه عبارت بودند از :
)کتاب خاطرات فردوست)
– 1آموزش سازماندھی »دفتر ويژه»
2ـ آموزش تلخيص و ارزيابی خبر

3ـ آموزش حفاظت
4ـ آموزش تحقيق
5ـ گزارش نويسی
6ـ آموزش شبكه ھای پنھانی
7ـ آموزش استخدام و عضويابی
8ـ آموزش اطالعات و ضد اطالعات
9ـ آموزش ضد براندازی
10ـ آموزش جنگ روانی
پس از خروج شاه از ايران در  26دی 57
برای ھمه کشورھای غربی مسجل شده بود
که رژيم سقوط خواھد کرد و آنھا بسرعت
در حال آماده کردن خود برای تعامل با
حکومت جديد بودند ،اولين تماسھا با سران
انقالب از سوی آمريکا و انگليس برقرار و
در جلسه ای با حضور ژنرال ھايزر
آمريکايی و ارتشبد فردوست بنمايندگی از
انگليس و نيز  3تن از اعضای عاليرتبه
شورای انقالب ،اولين گفتگوھای رودرو
شکل گرفت.
نخستين پيشنھاد صريح طرف مقابل به سران
شورای انقالب آمادگی آنھا برای مساعدت
در تشکيل يک نھاد اطالعاتی قوی بود که
بتواند پس از سقوط شاه جلوی سرويس
قدرتمند کا گ ب بايستد و مانع از نفوذ
روسھا شود .ارتشبد
فردوست که تمام
ھای
دوره
اطالعاتی را ديده و
زيادی
سالھای
تجربه کار عملی
داشت و از طرفی
اعتماد
مورد
سرويس انگليس بود
و می توانست در
مواقع ضروری از کمک آنھا بھره ببرد
برای اين ھمکاری پيشنھاد شد.
ارتشبد فردوست ماموريت يافت در ايران
باقی مانده و با کمک به حکومت نوپا مانع از
نفوذ کمونيسم و روسھا در ايران شود .و به
اين ترتيب ارتشبد حسين فردوست ،پدر
تشکيالت اطالعاتی و امنيتی جمھوری
اسالمی ايران شد.
اين ھديه سخاوتمندانه دولت انگليس يک
نعمت ارزشمند برای حکومت بود که نھايت
استفاده را از آن برد .تا چند سال حضور
فردوست در راس سيستم اطالعاتی ايران
مخفی نگاه داشته شد و پس از آن روسھا
برای انتقام گيری از جريان ميتروخين
)(Mitrokhinاقدام به افشای موضوع
فردوست کردند .ماجرا از اين قرار بود که
بموازات تالش غرب برای بدست گرفتن
سيستم اطالعاتی ايران ،روسھا نيز از طريق
سفير تام االختيار خود در ايران يعنی
وينوگرادوف در مالقاتھای ھفتگی که وی
برای مدتی با آيت ﷲ خمينی داشت توانست
رھبر انقالب را متقاعد کند از کمکھای
اطالعاتی بدون توقع شوروی استفاده نمايد و
به اين منظور يکی از افسران عاليرتبه کا گ
ب بنام ميتروخين که مسئول بخش خاورميانه
سازمان اطالعاتی شوروی بود برای ارائه
اين خدمات تعيين شد و اين شخص برای از
ميدان به در کردن فردوست و حامی وی
يعنی انگليس با گشاده دستی اطالعاتی را به
ارگانھای اطالعاتی ايران ارائه می داد .در
مقابل توقع شوروی اين بود که در مقابل
اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ ،ايران

واکنشی انجام ندھد که حکومت نيز اين
خواسته را اجابت نمود.
ميتروخين در سال  1992به انگليس پناھنده
شد و مشخص گرديد که يک جاسوس نفوذی
انگليس در کا گ ب بوده و يکی از داليل
عدم موفقيت شوروی در بدست گرفتن کامل
سيستم اطالعاتی ايران نفوذی بودن وی
بوده ،شوروی در مقابل نقش فردوست را
افشاء کرد و حکومت ناچار به علنی کردن
حضور فردوست شد .اين تحوالت منجر به
قطع موقت ارتباط روسھا با سيستم اطالعاتی
ايران و افتادن کامل آن بدست انگليس بود.
بعد از روی کار آمدن خامنه ای ناگھان
سياست »نگاه به شرق« که تئوريسين آن
محمدجواد الريجانی بود در اولويت قرار
گرفت و روابط بسيار نزديکی با شوروی
آغاز شد .خريدھای سنگين نظامی از
شوروی و حضور مستشاران روس در ايران
و حضور ھمزمان نيروھای سپاه در شوروی
بيش از پيش سبب نزديکی سپاه با روسھا
شد .وزارت اطالعات که معمار آن فردوست
بود از اين چرخش ناراحت بود و نسبت به
خامنه ای ديد خوبی نداشت .وزارت
اطالعات با ھدايت سعيد امامی که فردی

مشکوک بود و در يکی از سفرھای فالحيان
وزير اطالعات به آمريکا با وی آشنا و سپس
برای ھمکاری با وزارت اطالعات به ايران
دعوت شده بود کودتايی ظريف را بر عليه
خامنه ای ترتيب داد .حذف فيزيکی مخالفين
و دگرانديشان ايرانی که زير نظر مستقيم
رھبر و با دستور وی سالھا در حال انجام
بود ناگھان به بيرون درز کرد و خاتمی
گزارشی را دريافت نمود که نشان می داد
اين قتلھا توسط وزارت اطالعات و با دستور
رھبر انجام شده است ،خاتمی بجای انتشار
عمومی گزارش و مطلع کردن ملت ،نزد
خامنه ای رفت و گزارش را به او داد .خامنه
ای در مقابل ،ضمن تکذيب نقش خود باند
سعيد امامی را عامل اسرائيل خوانده و
دستور برخورد با آنھا را داد .شديدترين و
بی رحمانه ترين شکنجه ھايی که تا آنروز
حتی نسبت به خطرناکترين مخالفين حکومت
انجام نشده بود نسبت به اين افراد اعمال و
حتی ھمسر سعيد امامی را با شکنجه ھايی
وحشتناک وادار کردند اعتراف کند با افراد
متعددی ارتباط جنسی داشته است ،سعيد
امامی ھم بقتل رسيد ولی اعترافھايی از او
منتشر شد که نشان می داد وی سفرھای
متعددی به اسرائيل داشته و برای موساد کار
می کرده است .فيلم شکنجه ھای اين افراد
برای ھشدار به پرسنل وزارت اطالعات
برای آنھا نمايش داده شد و به بيرون ھم درز
پيدا کرد و ھمگان در اينترنت فيلم شکنجه
ھای فاطمه دری ھمسر سعيد امامی را ديدند.
وزارت اطالعات کامالً از چشم رھبر افتاد و
وی با فراخواندن برخی از تصفيه شده ھای

وزارت تشکيالت اطالعات موازی را زير
نظر حجازی راه انداخت .با افول وزارت
اطالعات نقش اطالعات رھبری و اطالعات
سپاه بسيار پررنگ شد و بھمين ترتيب
نزديکی به روسھا ھم شدت گرفت .نقطه
سقوط رھبر ھم از ھمينجا آغاز شد.
وزارت اطالعات ھمواره نقش متعادل کننده
ای در رفتار رھبر داشت ولی با حذف آنھا
دور بدست سپاه افتاد که بيشتر نظامی-امنيتی
فکر می کرد تا مثل وزارت اطالعات
سياسی-امنيتی .اولين نوزاد تفکر نظامی-
امنيتی سپاه طرح روی کار آوردن يکی از
عناصر سپاه يعنی احمدی نژاد بعنوان رئيس
جمھور بود ،بيرون آمدن وی از صندوق
رای را سپاه تضمين می کرد .در حاليکه اگر
ھدايت جريانات بدست وزارت اطالعات بود
ھرگز اجازه نمی داد فردی نظير احمدی نژاد
که نه تعادل روانی داشت و نه شخصيت
فردی ،چنين جايگاھی را در جمھوری
اسالمی بدست بگيرد .اين باند جديد  4سال
وقت می خواست تا با ھدايت روسھا طرح
يک کودتای تمام عيار را آماده نمايد .در
ھمين  4سال نيز نتايج اين تفکر نظامی-
امنيتی در قالب تند شدن شعارھای حکومت و
تھديد به بريدن زبان و گردن زدن مخالفين و
ھمچنين رويارويی با کشورھای غربی و
گسترش و سرعت بخشيدن به يک
امپراطوری نظامی با اولويت دادن به
طرحھای موشکی و ھسته ای و واگذاری
ھمه پروژه ھای بزرگ عموم مساجد و
ھياتھای عزاداری و تکيه ھا و منابر نيز از
طريق بسيج در دست سپاه است و ھر
روحانی ھر جا که باشد از ترس بسيج
مجبور است در خطی که سپاه می خواھد
عمل کند واال بساط او را با سر و صدا و
جوسازی برمی چينند .سپاه ديگر يک نيروی
نظامی سنتی به عنوان بازوی نظامی در
اختيار رھبريت حکومت نيست بلکه نھادی
است که از طريق اقتصادی ،سياسی،
فرھنگی و اجتماعی در ھمه ارکان حکومت
و ھمه واحدھای اجتماعی ريشه عميق دوانيده
است و اين پديده در ھر جای دنيا که باشد به
دنبال تسخير ھمه قدرت میرود .در ايران
نيز اين خيزش برای تسخير قدرت از دوران
انتخاب اول احمدی نژاد خود را کم کم نشان
داد اما زياد مورد توجه قرار نگرفت زيرا
اينگونه حکومت در تاريخ ما سابقه نداشت و
در منطقه خاورميانه نيز تنھا ارتش پاکستان
تا حدودی اين خصوصيت را دارد ولی نمونه
کامل تر آن دولت اسراييل است .سپاه ھمه
قدرت را میخواھد و ديگر حاضر نيست
امور ديوانی را به ديگران واگذارد بلکه تمام
دولت را میخواھد ھر چند الزمه اين
تصرف قدرت ،پذيرش رھبريت خامنه ای به
عنوان ولی مطلقه فقيه باشد .مھمتر اينکه اين
نيرو به دليل قدرت نظامی ،اقتصادی و
سياسی خود ،عزم خود را کامال جزم کرده
که قدرت را تصاحب کند و برای دستيابی به
اين ھدف از ھيچ عملی فروگذار نخواھد بود.
دروغ و تقلب ،سرکوب ،پخش پول ،استفاده
از خرافی ترين باورھای مردم و خالصه ھر
چه که برای گرفتن قدرت الزم باشد ،و چون
ذھن نظامی دارد ھيچ مصالحه و تقسيم
قدرتی را نمیپذيرد که از نظر آنان در
صحنه نبرد اگر به دشمن فرصت بدھی او تو
را خواھد کشت.
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ )( 5
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در چنين شرايطی نيروھای مخالف اين
جريان که مايل نيستند سقوط کشور در
دستان نظاميان و پديد آمدن يک ديکتاتوری
بی نظير در تاريخ ايران را ببينند در
انتخابات اخير قد علم کردند تا بلکه بتوانند
تغييری در مسير ايجاد کنند .وجه مشترک
ھمه اين نيروھا آن است که يا واليت فقيه را
نمیخواھند و يا قدرت مطلقه آن را قبول
ندارند و میخواھند آن را زير نظارت قانون
درآورند .خامنه ای با محاسبات سياسی و
دلبستگی به قدرت کامل و بیچون و چرا،
چند سالی بود تصميم خود را گرفته بود و
اين را در حمايتھای مستقيمش از
احمدینژاد از يکی دو سال پيش آشکار
کرده بود ...وی با گرم کردن تنور انتخابات
نظام را تثبيت میکرد و اميدوار بود که اين
بار ھم مثل بار قبل با ترفند سياسی و تقلب
در آرا ،بی آن که سر و صدايی بلند شود،
احمدی نژاد برنده شود و جناح رقيب مثل
بار پيش با چند گاليه راھی خانه شود .اما
سير وقايع چنان شد که او ناگزير شد رسما
جانب سپاه را که ضامن قدرت مطلقه او بود
گرفته و کمر به نابودی جناحی که با قدرت
او سازگاری نداشت ببندد .اکنون جامعه
گويی از خواب غفلت بيدار شده است و
چھره حقيقی نظاميان حاکم با رھبريت خامنه
ای را به روشنی میبيند .روحانيت متوجه
شده است که تا باالترين اليه ھای آن دولتی
شده و بيشتر سنت ھزار ساله استقالل و
مردمی بودن آن در پای قدرت حکومت
واليت مطلقه فقيه خرج شده است و اين
آخرين سنگر او پيش از نابودی کامل و حل

خفتبار در دستگاه حکومتی است.
بخشھای عرفی و حتی اصالح طلبان
حکومتی نيز متوجه شدهاند که اميدی که
آنان به اصالح از درون داشتهاند بيشتر بر
اميدواری و حسن نيت بنا شده بود تا واقعيت
قدرت و حريف بر سر آن است که در اولين
فرصت ھمه آنان را از بيخ و بن براندازد و
حکومت اسالمی را جايگزين مردمساالری
دينی کند .ھمه نيروھای سياسی مقابل واليت
فقيه و بخش اعظم جامعه که با آنھا ھمراھی
دارند حاال با ديدن چھره واقعی حکومتی که
از چند سال قبل زمينه ايجاد آن فراھم شده
بود بر عزم خود جزم شدهاند که در مقابل
آن بايستند ،ھر چند اين ايستادگی مثل ھر
مبارزه مردمی و غيرنظامی ،باال و پايينھا
و اوج و فرودھای خود را داشته باشد .از
سوی ديگر شواھد تاريخی و احکام عقلی به
ما میگويد که با گذر زمان در صف
نيروھای اقتدارگرا که به سرکوب ملتشان
میپردازند شکاف ھا ايجاد میشود و ريزش
ھا شروع میشود ،به ويژه در زمانه
ارتباطات که ديگر حکومت ھا نمیتوانند
حقايق را از مردم خود برای مدت طوالنی
مخفی نگه دارند .عقب ماندگان از تاريخ و
خرافه پرستان زورگو می توانند قدرت را
به دست گيرند اما توان نگھداری آنرا ندارند
و محکوم به شکست خواھند بود.
واقعيتھايی که تنھا بخش اندکی از آن
اينروزھا به بيرون درز کرده و کروبی از
سفيد شدن روی ديکتاتورھا بدليل تجاوز
وحشيانه به دختران و پسران می گويد و
محسن رضايی در مقابل گزارش مشابھی که

توسط عده ای رزمنده تھيه شده ،که آن نيز
به تجاوز رايج در زندانھا بعنوان يک روش
شکنجه که با دستور مستقيم رھبر انجام می
شود می پردازد ،می گويد که بايد عزای
عمومی اعالم شود.
حکومت ايران سالھا است که ديگر يک
حکومت ايدئولوژيک نيست ،بلکه يک
امپراتوری مالی گسترده ای است که بدون
توجه به ھر گونه اخالقيات راه خود در
گسترش قدرت و ثروتش را می رود ،برای
چنين حکومتی استفاده از تجاوز به زندانيان
بعنوان يک شکنجه امری بسيار عادی و
معمولی است ...سرکوبھای وحشيانه
نيروھای حکومت در خيابانھا و در مقابل
دوربينھای ثبت کننده که حتی شامل زنان و
دختران نيز شد ،تا کنون فقط از رژيم
اسرائيل ديده شده بود آنھم نه در اين مقياس
و شدت.
مردم بدرستی احساس خطر کرده اند ،اگر
به اين حکومت فرصت بدھند سرنوشت سياه
و تيره ای در انتظار آنھا خواھد بود که
تجاوز فقط در پس ديوارھای زندانھا باقی
نخواھد ماند و ملت باسارت يک حکومت
وحشی در خواھد آمد که آنچه يک ارتش
اشغالگر بيگانه با آنھا نمی کند بر سرشان
خواھد آورد.
ايستادن جلوی اين فاجعه مرگ با عزت
است و تحمل آن مرگ با ذلت!
http://www.mellimazhabi.org/
news/082009news/1608rishe.htm
■■■

خودم از خودم دفاع کنم
خانم بھروزی ،می
چون نظام را بر اساس
توانيد تصور کنيد که
عدالت می دانم مطمئن
روزی بازداشت شده
(
زينب
جامعه
دبيرکل
اصولگرا
)
بھروزی
مريم
ھستم در حق من
ايد؟
اجحاف نخواھد شد و
می
فکر
من
(
بلند
خنده
)
اعتماد  -دوشنبه 16 ،شھريور  -1388صبا شعردوست
حکم بر اساس عدالت
کردم راجع به مساله
خواھد بود.
مھم تری مثل وزرای
زن در کابينه قرار است صحبت کنيم .به شود .اما اينکه بگوييد اگر بازداشت می
به نظر شما چه حکمی برايتان صادر میشديد من چنين چيزی را تصور نمی کردم.
شود؟
نظرم اين سوال درست نيست.
باز ھم می گويم چنين اتفاقی رخ نخواھد داد
يعنی حتی نمی توانيد تصور کنيد که -عدالت آن گونه که شايسته است اجرا میو من ھرگز بازداشت نخواھم شد .اما ھرچه
شود؟
بازداشت شده ايد؟
باشد بر اساس عدالت است و اگر واقعا ً
خير .ھرگز چنين اتفاقی رخ نخواھد داد و در نظام جمھوری اسالمی عدالت محور
گناھی مرتکب شده باشم و خطايی از من
اين سوال قياس مع الفارق و دور از ذھن اساسی است.
من است و چنين اتفاقی ھرگز در نظام -فرض کنيد در سلول انفرادی باشيد ،اولين سر زده باشد مطيع قانون خواھم بود.
***
اقدامی که می کنيد چيست؟
جمھوری اسالمی رخ نخواھد داد.
اولين کاری که می کنم مراجعه به نفس اينھا سواالتی است که مصاحبه گر روزنامه
چرا؟چون من ھيچ وقت کاری نمی کنم که است .به نفسم مراجعه می کنم تا عيوبی که اعتماد )نشريه منصوب به کروبی( از خانم
بھروزی می کند .ولی اگر من بودم اين
برخالف دستورات اسالم ،رھبری و نظام در من وجود دارد را شناسايی کنم بعد ھم
سواالت را می کردم.
درصدد جبران آنھا تالش می کنم.
باشد.
 -1اگر در سلول انفرادی چندين مرد به شما
يعنی افرادی که اکنون بازداشت شده اند -اولين واکنش تان نسبت به بازداشت شدنتجاوز می کردند و بعد ھم جسد شما را می
تان چيست؟
جرم شان اين بوده؟
سوزاندند چه؟ آيا باز ھم نتيجه ميگرفتيد
ھيچ کس در نظام جمھوری اسالمی بی دليل نمی دانم ...اما بيشتر از ھر چيزی به تنبيه
نظام بر اساس عدالت عمل می کند و در
خودم می پردازم.
دستگير و محاکمه نمی شود.
حال اگر تحت شرايط خاصی بر فرض -قبل از اينکه دادگاه حکمی دھد خودتان حق شما اجحاف نخواھد کرد و حکم براساس عدالت بوده است.؟ اگر بله ،واقعا که
محال دستگير شديد چه انتظاری از دستگاه برای خودتان چه حکمی صادر می کنيد؟
من به تنبيھی می انديشم که شايسته خطای ھنوز ھم يک احمق به تمام معنا ھستيد و
قضايی خواھيد داشت؟
من گفتم که اين قياس مع الفارق است و من باشد و قبل از اينکه دادگاه حکمی دھد اگر نه ،شايد شروع به ياد گرفتن اين حقيقت
جواب ندادن به اين سوال بھتر است اما آنچه ترجيح می دھم خودم فکری برای تنبيه کرده باشيد که ھر رژيمی را بايد بر اساس
اعمالش قضاوت کرد ،و نه بالعکس ،اعمال
روشن است اينکه ھمه طرفدار اجرای خودم بکنم.
صحيح قانون و عدالت ھستند .آنچه من توقع -وکيل می گيريد يا خودتان از خودتان دفاع ھر رژيم را بر اساس ايمان قبلی به آن
رژيم.
خواھم داشت مانند ھمه اجرای صحيح قانون می کنيد؟
است و انتظار دارم با عدالت با من رفتار من چه وکيل بگيرم ،چه وکيل نگيرم و

خودم فکری برای تنبيه خودم می کنم!

متن ِ واقعی ِ
اعترافات گاليله
من ،گاليلئو گاليله ،فرزند وينچنزو گ ال ي ل ه
اھل فلورانس ،در سن ھف ت اد س ال گ ی ،در
حضور دادگاه عادل ،در برابر ش م ا زان و
زده و در برابر کتاب مقدس که در ب راب ر
من است سوگند ياد ميکنم ک ه ھ م واره ب ه
جمله جمله اين کتاب اع ت ق اد داش ت ه و ب ه
لطف خداوند متعال در آي ن ده ن ي ز اع ت ق اد
خواھم داشت  .اعالم ميکن م ک ه ن ظ ر م ن
در مورد اي ن ک ه خ ورش ي د ث اب ت اس ت و
زمين ب ه دور آن م ي چ رخ د ،ي ک ت ف ک ر
باطل ،ن ادرس ت و گ م راه ک ن ن ده ب ود ک ه
نميبايست در ھيچ جا ،تدريس شود ،م ورد
بحث قرار گرف ت ه ي ا م ورد اس ت ن اد ق رار
گيرد .واقعيت مشخص و روشن اين اس ت
که زمين مسطح و ثابت است و ھمانگ ون ه
که ھر کسی ميداند و ھر روز ميبيند ،اي ن
خورشيد و تمام ستارگان ھستند که به دور
زمين ميچرخند .ميخواھم در ب راب ر ش م ا
اعالم کنم که نور حقي ق ت در دل م ن راه
يافته و به خوبی درک کردم که آنچه گف ت ه
بودم اشتباه بوده و از کرده خود پشيمانم و
ھر
محکوميت و جزايی که ب رای م ن ت ع ي ي ن
شود ب ا خ وش ح ال ی پ ذي را خ واھ م ش د و
اميدوارم به سزای خود در گمراھی ب خ ش
زيادی از جامعه برسم.
در صورتی که از ھر يک از موارد ف وق
تخطی کرده و به تف ک ر ن ادرس ت خ وي ش
بازگردم ،مسئوليت و ت ب ع ات اي ن خ ط ای
نابخشودنی را به طور کامل ميپذي رم م ن
برای اينکه از صح ت و دق ت اع ت راف ات
خود مطمئن باشم ھمه چيز را از قبل
روی اين برگه نوشته و برای شما خ وان دم
و اعالم ميکنم که اين ب رگ ه ،رس م ال خ ط
خود من و ذھنيات و اع ت ق ادات ش خ ص ی
م ن ب وده و ب دون ھ رگ ون ه ت أث ي ری از
بيرون ،نگاشته شده است...

گوشمالی بسيجی ھا
بدست مردم
بنا بر خبردريافتی از بابل ,شنبه شب 31
مرداد ،تعدادی بسيجی در خيابان به بھانه
بدحجابی و پوشش نامناسب  ،به آزار و
اذيت دختران بی دفاع در حال تردد
پرداختند كه در ھمين حين تعدادی از
جوانان و دانشجويان اين شھر كه
تعدادشان  9نفر گزارش شده ،بسيجی ھا
را تعقيب كرده ,آنھا را در كوچه ای به
دام انداخته و گوشمالی سختی به آنھا
دادند تا ديگر جرات مزاحمت به خود
ندھند ,مردم نيزكه اين صحنه را ديدند به
اين جوانان پيوسته و به كتك زدن بسيجی
ھا پرداختند .
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نوشته
ماری تريگونا

 14آگوست 2009
ترجمه احمد خزاعی
زانون به مردم تعلق دارد :فاسين پات به
پيروزی قطعی دست می يابد.
کارگران در کارخانه اشغال شده سراميک
سازی فاسين پات آرژانتين در اين ھفته به
پيروزی بزرگی دست يافتند .اين کارخانه
اکنون قانونأ به طور قطع به مردم تعلق
دارد .پارلمان ايالتی در جھت سلب مالکيت
از صاحب آن و واگزاريش به کارگران
متشکل در تعاونی به منظور اداره آن ،به
طور قانونی و ھميشگی ،رأی داد .کارگران
زانون از سال  2001برای به رسميت
شناخته شدن صاحب اختيار بودن کارگران
در بزرگترين کارخانه سراميک سازی
امريکای التين کوشيده اند .تشکيالتی که اين
کارگران در آن متشکل ھستند شغل ايجاد
کرده ،در اجرای طرح ھا و برنامه ھای
اجتماعی پيش قدم بوده ،از جنبش ھای
اجتماعی در سراسر جھان پشتيبانی کرده و
به جھان نشان داده است که کارگران نيازی
ندارند که آقا باال سر ،ارباب و يا رئيس
داشته باشند .
آلخاندرو لوپز دبير کل اتحاديه سراميک
سازان که از خوشحالی ناشی از اين موفقيت
در پوستش نمی گنجيد گفت" :اين باور
نکردنی است .ما خوشحاليم .سلب مالکيت
کار عادال نه ايست .ما آنھائی را که در
سخت ترين لحظات از ما پشتيبانی کردند و
يا  100000نفری را که توماری را که
مدافع اليحه ما بود امضا کردند فراموش
نخواھيم کرد".
صدھا کارگر وابسته به کارخانه فاسين پات،
کارخانه ای بی رئيس و مرئوس ،بی صبرانه
وبا نگرانی تا دير وقت شب در انتظار
تصميم دستگاه قانون گذاری بود .قانون سلب
مالکيت با  26رأی برله و  9رأی بر عليه
آن به تصويب رسيد .ھزاران پشتثيبان از
ديگر سازمان ھای کارگری ،گروه ھای
مدافع حقوق بشر و جنبش ھای اجتماعی،
ھمراه با خانواده ھا و دانشجويان به کارگران
که در خارج پارلمان ايالتی در شھر نوکوئن،
مرکز ايالت ،انتظار می کشيدند پيوسته
بودند .فعاالن اجتماعی در ھوای سرد
زمستان فرياد می زدند" :اين جا ھستند
کارگران زنون ،کارگرانی که رئيس ندارند".
فاسين پات از سال  ،2001که صاحبان
زنون تصميم گرفتند درھای آن را ببندند بی
آن که دستمزدھای عقب افتاده يا غرامت
انفصال از خد مت را بپردازند ،زير
فرمانروائی کارگران کار می کرده است.
کارگران پس از وقوع اخراج ھای د سته
جمعی و بسته شدن در کارخانه در سال
 2000دست به اعتصاب زدند .صاحب
کارخانه ،لوئيس زنون ،با بيش از 70

ميليون دالر قرض به دولت و افراد
خصوصی )و از جمله  20ميليون دالر به
بانک جھانی( اکثر کارگران را به طور يسته
جمعی اخراج کرد و کارخانه را بست.
کارگران در اکتبر  2001اعالم کردند که
کارخانه را در دست خود می گيرند.
کارگران متعاقبأ در بيرون کارخانه چھار ماه
در چادر زندگی کردند ،به پخش اعالميه
پرداختند و شاھراھی را که به شھر نوکوئن
منتھی می شد جزئأ بستند .در ھمان حين که
کارگران در بيرون کارخانه چادر زده بودند،
دادگاه رأی داد که کارمندان می توانند مابقی
موجودی اجناس کارخانه را به فروش
برسانند .وقتی در  2مارس  2002موجودی
کارخانه به اتمام رسيد ،شورای کارگران
رأی داد که کراگران توليد را بدون وجود
صاحبکار شروع کنند .با شروع اشغال
کارخانه ،کارگران اسم کارخانه را به فا سين
پات )کارخانه بی ارباب) (Fabric-fa,
( without-sin, padre-paبرگرداندند .
کارگران پرده سينمائی عظيمی را بر پا
کردند تا ھزاران نفر از ھوادارانشان بتوانند
جريان رأی دادن پارلمان را تماشا کنند.
کارگران ھنگام خوانده شدن نتيجه رأی
گيری ھمديگر را با چشمھائی اشک آلود در
آغوش می گرفتند .باورشان نمی شد که پس
از ھشت سال مبارزه سرانجام توانسته اند
کارخانه را به طور قانونی در اختيار
بگيرند .ورونيکا ھوليپان عضو کنفدراسيون
ماپوچه گفت" :اين تصميم منعکس کننده
مبارزات سازمان يافته کارگران است که
پشتيبانی تمام جامعه را کسب کرده است ".او
اضافه کرد که شبکه جوامع بومی ماپوچه در
ايالت پاتاگونيا از مبارزه کارگران زانون
پشتيبانی کرده اند و اظھار داشت که رأی
پارلمان "يک پيروزی سياسی برای سازمان
کارگران" است.
کارگران زانون به ھوادارانشان خاطر نشان
کردند که مبارزه کارگران زانون مبارزه
فونته آبال ،آموزگار مدارس عمومی نوکوئن
که در تظاھراتی مسالمت آميز در دفاع از
آموزش عمومی توسط پليس کشته شد ،نيز
ھست .کارگران زانون نه تنھا ايجاد شغل
کرده اند بلکه از مبارزات محلی ،ملی و بين
المللی کارگران نيز پشتيبانی کرده اند.
بعضی از کارگران فاسين پات در تظاھراتی
که در آن فئونته آلبا با يک گلوله گاز اشک
آور مستقيمأ در ناحيه سر مورد اصابت قرار
گرفت ،حضور داشته اند .فرمان سرکوب
اين تظاھرات از سوی حکومت ائتالفی
محافظه کار نوکوئن )ام پ ان( ،که پس از
سقوط حکومت ديکتاتوری نظامی در 1976
تا  1983بر ايالت پاتاگونيا حاکميت يافت،
صادر شده بود.
رائول گودی ،کارگر زانون ،به روزنامه
پاگينا چنين گفته است" :اين فصلی پر
اھميت در مبارزه کارگران زانون است که
بيش از  9ماه است در خيابان ھا می جنگند.

می
نخست
خواستند ما را بيرون بيندازند تا بتوانند
کارخانه را حراج کنند اما مبارزات کارگران
و جامعه به حکومت فشار آورد که کارخانه
را مصادره کند ".اين کارخانه اکنون به 25
کشور سراميک صادر می کند .
بسياری از نمايندگان پارلمان می خواستند از
کارگران اين کارخانه خودگردان بخواھند
"قراردادی برای تضمين حفظ آرامش
اجتماعی" امضا کنند .اما قرار داد حفظ
آرامش اجتماعی در مورد کارگران باطل می
شود وقتی که صاحبکاران متغلبانه اعالم
ورشکستگی می کنند و صدھا کارگر را به
خيابان می ريزند" .سرمايه داران با افزايش
تعرفه ھا ،با خصوصی کردن کارخانه ھای
متعلق به بخش عمومی و با اخراج کارگران
مدام اعالم جنگ می کنند .کارگران بايد در
مقابل چنين وضعی از خود دفاع کنند؛ و ما

کارگران زانون متعھديم که ،در خيابان ھا،
به ھر صورتی که الزم باشد از خود دفاع
کنيم".
بنا به قانونی که تصويب شده است ،کارخانه
فاسين پات که  470کارگر را در استخدام
خود دارد و به بيش از  25کشور سراميک
صادر می کند ھمچنان در اختيار تعاونی
باقی خواھد ماند .دولت  22ميليون پزو
)حدود  7ميليارد دالر( به طلبکاران خواھد
پرداخت -يکی از طلبکاران بانک جھانی
است که وامی به مبلغ  20ميليون دالر به
لوئيس زانون برای ساختن کارخانه پرداخته
است ،و او پشيزی از آن را پس نداده است.
طلبکار ديگر شرکت ايتاليائی ساکمی است
که بھترين ماشين آالت سراميک سازی را
توليد می کند و  5ميليون دالر طلبکار است.
کارگران در برابر بازپرداخت بدھی ھا
توسط دولت ايستادگی کرده اند و می گويند
که دادگاه ھا ثابت کرده اند که طلبکاران در
ورشکستگی تغلب آميز کارخانه در سال
 2001شرکت داشته اند چرا که وام ھا
مستقيمأ به لوئيس زانون ،صاحب کارخانه
داده شده و در کارخانه سرمايه گذاری نشده
است .عمر والی پانسا ،کارگر فاسين پات،
می گويد" :اگر قرار باشد کسی پولی
بپردازد ،لوئيس زانون است که بايد بپردازد.
او متھم به خود داری از پرداخت ماليات
است".
پيروزی ،سپس تخليه
در حالی که پيروزی فاسين پات برای
بسياری از  200کارخانه اشغال شده ای که

ھم اکنون در آرژانتين از طريق خود گردانی
کارگری اداره می شود اميدوار کننده است،
بسياری از آن ھا ھنوز ھم در معرض تھاجم
ھای حقوقی قرار دارند .ديروز صبح زود
درست ساعاتی پس از پيروزی کارگران
زانون ،يک مأمور پليس کارخانه نساجی
کوئيلمس را ،که يک کارخانه نخ تابی است
و در جريان موج جديد اشغال ھا در سال
 2009در ايالت بونس آيرس به اشغال در
آمده بود ،تخليه کرد .چھار کارگری که
نگھبان شبانه بودند به نحوی خشونت آميز از
کارخانه بيرون رانده شدند .حکومت ايالتی
بونس آيرس در حال حاضر مشغول مذاکره
در باره اليحه مصادره کارخانه نساجی
کويلمس و چندين کارخانه جديدأ اشغال شده
ديگر در ايالت بونس آيرس است .کارگران
نساجی در برابر تخليه در جلو دروازه ھای
کارخانه ،با جلب پشتيبانی برای ورود مجدد
به کارخانه به رغم حضور پليس ،مقاومت
می کنند .آنھا  ،در پی تصويب بی مخالف
يک اليحه مصادره در پارلمان ايالتی از
محافظت موقت حقوقی نيز برخوردارند .
کارگران مزبور اين کارخانه را در فوريه
 2009اشغال کردند .ادواردو سانتيالن،
کارگر کارخانه نساجی کويلمس می گويد:
"ما در بيرون کارخانه چادر زده ايم تا
ازبيرون برده شدن ماشين آالت توسط
صاحبکارھا جلوگيری کنيم .و کارگران
تصميم گرفتند که دست به اقدام مستقيم بزنند،
کارخانه را اشغال کنند و تعاونی تشکيل
دھند ".کارگران با استفاده از باقيمانده پنبه
ھای موجود در کارخانه بالفاصله توليد نخ
را شروع کردند .در موقع اخراج کارگران،
بيش از  80کارگر در کارخانه بودند .رومن
باالنی ،صاحب کارخانه فباتکس ،به رسم
معمول صاحبکاران که به رغم افزايش
تقاضا برای محصوالتشان اعالم ورشکستگی
می کنند ،ماه ھا دستمزد معوقه ،مرخصی
ھای پرداخت نشده و تأمين اجتماعی به
کارگران بدھکار بود .کارگان ھمچنين
گزارش کرده اند که کارفرما آنھا را وادار
می کرده است شيفتھائی  12ساعته کار کنند،
که  100سال پيش غير قانونی اعالم شده
است .
شش ماه پس از اين که کارگران اخراج شدند
واتحاديه برای جلوگيری از آن مداخله ای
نکرد ،کارگران تکستيل کويلمس توليد را
شروع کردند .کارگران مدعی ھستند که
اتحاديه که در موقع اخرجشان به آنھا پشت
کرده بود اکنون در حال مذاکره با آنھا
ازطرف کارفرماھاست .با سرايت بحران
اقتصادی جھانی به امريکای جنوبی اشغال
کارخانه ھا مدام رو به افزايش است.
کارخانه شکالت سازی اروفات ،کارخانه
شيرينی پزی ديسکو دو اورو ،چاپخانه
ايندوگراف ،نخ سازی فباتکس و کارخانه
بسته بندی گوشت ليدرکار از سال  2008تا
 2009به صف جنبش اشغال کارگری
کارخانه پيوستند .تکستيل کويلمس از آغاز
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بحران اقتصادی در کنار کارگران ديگر
کارخانه ھای اشغال شده در جھت درخواست
قانون سلب مالکيت جنگيده است .ھيچکدام
آينده حقوقی متقنی ندارند.
بسياری از تحليل گران مستقل انتظار دارند
که رکود افتصادی اقتصاد واقعی آرژانتين را
فراگيرد .نرخ ھای بيکاری افزايش يافته و
رشد صنعتی متوقف گردد ،در حالی که
بخش مالی به علت اين که قبأل ضربه عمده
ای را در سال  2001تحمل کرده ھنوز
تأثيری نپذيرفته و سالم مانده است .آنھائی که
از بھبود اقتصادی سود برده اند اکنون
بحران اقتصادی را بھانه ای برای کاھش
دادن توليد و بی کار کردن کارگران کرده اند
و در عين حال توقع دارند که دولت زير
بالشان را بگيرد ،آنھا را از مھلکه مالی
نجات دھد و اعتبارات دولتی در اختيارشان
بگذارد .
پديده اشغال ھای کارگری با سقوط ھر چه
بيشتر جھان به ورطه رکود اقتصادی به رشد
خود ادامه می دھد .از سال  2008نزديک
به  20کارخانه جديد در آرژانتين اشغال شده
اند .اين ممکنست نشانه ای باشد دال بر اين
که کارگران با درس ھا و ابزارھای بدست
آمده از اشغال ھای کارگری سقوط اقتصادی
 2001به بعد و شورش ھای مردمی ،دارند
باين طريق با بحران مالی جاری جھانی
مقابله می کنند .ھم اکنون حدود 250
موسسه مورد اشغال کارگری که بيش از
 1300کارگر را در استخدام خود دارند
روبراه و در حال کارند .بسياری از اين
مکان ھا از سال  2002تحت خودگردانی
کارگری مشغول توليد بوده اند و نزديک به
يک دھه است که درس ھا ،آزمون ھا،
راھبردھا و اشتباھاتی بدست می دھند که از
آنھا می توان آموخت.
زانون و ديگر کارخانه ھای متعلق به جنبش
کارخانه ھای اشغالی ثابت کرده اند که می
توانند کاری را انجام دھند که ارباب ھا
عالقه ای به انجامش ندارند :شغل آفرينی و
کار تـوأم با حرمت .سکوت پيشه کردن و
برخورد غالبأ خصمانه نمايندگان حکومت،
رھبران صنعت و صاحبان کارخانه ھا با اين
مسئله شايد به ھمين علت باشد؛ می ترسند که
اين جور حرکت ھا تکثير يابند و سرمشقی
برای ديگران شوند.
کارگران در کارخانه زانون مدام اين شعار
را بکار می برند" :زانون اس دل پوئبلو"
يعنی زانون به مردم تعلق دارد .کارگران اين
ھدف را در پيش رو گذاشته اند که توليد کنند
نه تنھا برای تأمين شغل و حقوق برای بيش
از  470نفر بلکه ھمچنين برای ايجاد
مشاغل جديد ،حمايت از جنبش ھای
اجتماعی چه در داخل و چه در خارج،
پشتيبانی مالی و تأمين بودجه طرح ھا و
پروژه ھای اجتماعی و اقدامات انقالبی
ديگر.

“جنبش آبی ھا
در حال پيوند به
آشوب سبز”
دولتی

از

رشد

نگرانی يک سايت
اعتراضات کارگری:
“جنبش آبی ھا در حال پيوند به آشوب سبز”

روز يکشنبه کارگران نساجی بوکان متوجه
شدند که کارفرما بعد از غيبت طوالنی در
کارخانه حضور يافته است و ھمراھش چند
نفر کارشناس بانک ملی ھم امده اند تا از
دستگاه ھا و اموال کارخانه جھت توقيف
ليست برداری کنند .جمعی از کارگران بعد
از شنيدن اين خبر سريعا ً خود را به کارخانه
رساندند و به کارفرما گفتند که اموال
کارخانه در توقيف آنھاست .و برای ليست
برداری و توقيف اموال بايد از صف
اعتراض آنھا بگذرد.
در تھران کارگران کارخانه الستيکسازی
دنا با پالکاردھای »مدير بیلياقت استعفا
استعفا؛ اخراج  4نماينده توھين به 2000
پرسنل ،ما کارگران الستيکسازی دنا
خواستار خلع يد مديران بیکفايت ھستيم؛
ھيات مديره بیلياقت اخراج بايد گردد؛ «
اقدام به برپايی تجمع اعتراضی کردند.
کارگران اين کارخانه الستيک میگويند که
پس از آنکه ليستی از نام ھمکاران اخراجی
خود را مشاھده کردند ،با تشکيل شورايی
ضمن اخراج مديران کارخانه ،مديريت آن
را برعھده گرفتند.
در پی اخراج کارگران پر ريس و پيگيری
ھا ی متعدد انان ديوان عدالت اداری رای به
بازگشت به کار کارگران را صادر نموده
اما از ان تاريخ تا کنون کار فرمای شرکت
از به اجرا گذاشتن رای ديوان خود دار ی
نموده است.
کارگران پر ريس از تاريخ مذکور ھر روز
ساعت  6صبح تا ساعت  14بعدازظھر در
محل کار خانه به حالت اعتراض حضور
داشتند.
صبح روز يکشنبه ھم کارگران کارخانه
کشت و صنعت ھفت تپه دست به اعتصاب
زدند و نسبت به حقوق معوقه خود اعتراض
کردند.
رکود اقتصادی در کشور رو به وخامت
است.وزير اقتصاد معتقد است که سياست
ھای پولی را بايد اصالح کرد.اين خبر بعد
از قطعی شدن حضور وی در دولت دھم از
سوی رسانه ھا منتشر شد.اتاق بازرگانی
پيش از اين نسبت به ادامه بحران ھشدار
داده بود.فعاالن بخش خصوصی از باالرفتن
ريسک اقتصادی و امنيت می گويند.به گفته
اين فعاالن ،وقايع اخير باعث عدم اطمينان
در اقتصاد شده است.به نظر می رسد اين
ادعا منطقی باشد .ھيچ يک از  33مھمان
خارجی مدعو به يک ھمايش رياضی در
دانشگاه شريف در اين ھمايش شرکت
نکردند.اين مدعوين ھيچ نوع سرمايه گذاری
ھم قرار نبود انجام دھند و برای شرکت در

اين ھمايش کمی دست زدن و تشويق کفايت
می کرد.کارشناسان با بی سابقه خواندن اين
اتفاق مجلس ختم ندا و دادگاھھای تواب
سازی را مقصر دانستند.
اما مسئولين فکر می کنند ھمزمان با
برگزاری دادگاھھای سبز و مخملين می
توان با چرخش متغيرنقدينگی  ،اقتصاد را
متحول کرد.حجم پول از  21500ميليارد
تومان در اسفند  86به  15700ميليارد
تومان در دی ماه  87کاھش يافته است.
کاھش  27درصدی حجم نقدينگی در
حاليکه تورم  25درصد است يعنی قدرت
خريد مردم نسبت به قبل  52درصد کاھش
يافته است.
با اين حال فعاالن بخش خصوصی منتظرند
دولت بسته جديد بعد از انتخابات را عرضه
کند.افزايش نقدينگی احتماال تنھا راه کار در
کوتاه مدت است.با افزايش نقدينگی کنترل و
مھار تورم به شيوه قبل از انتخابات ديگر
ممکن نخواھد بود.
گزارش ھای رسمی از افزايش  3درصد
نرخ بيکاری در تھران خبر می دھد.طی
يک ماه و نيم گذشته  1646کارگر به خيل
کارگران اخراجی پيوستند.
اخراج  500کارگر از شرکت روکش
چوبی ايران  900کارگر از کارخانه صنايع
مخابراتی از راه دور و  230کارگر ھتل

آزادی طی يک ماه و نيم گذشته در رسا نه
ھا گزارش شده است.
در  500کارخانه  200ھزار کارگر از 3
تا  50ماه حقوق در يافت نکرده اند.
اين وضعين البته طبيعی است  .ايرالکو
مجبور است محصوالت خود را حدود 700
تومان زير بازار در بورس کاال بفروشد که
باز ھم به دليل باالتر بودن قيمت المينيوم
نسبت به بازار ھای جھانی خريداران
استقبال نمی کنند
اين بحران باعث شده توليد ايرالکو 50
درصد کاھش يابد.
شرکت ھای بزرگ صنعت فوالد بورسی با
ميانگين بازدھی منفی  44درصد طی تير
ماه  87تا پايان تير ماه  88دوران رکود را
تجربه می کنند.
با واردات بيش از يک ميليون تن شکر در
سال گذشته  50 ،درصد واحدھای توليدی
شکر در مدار زيان قرار گرفتندو در باقی
کارخانه ھا نيز توليد عمال متوقف شده است.
چک مبادله شده در نظام بانکی در پايان
سال گذشته نسبت به سال پيش از ان 42
درصد کاھش يافت.
اين در حالی است که چک ھای برگشتی
 7.8درصد افزايش پيدا کرد که از بعد
جنگ تا به حال بی سابقه بوده است.
گزارش ھای بورس نيز حاکی از سراشيبی
سقوط در  150شرکت بورسی است.
60درصد ظرفيت توليد کنندگان لوازم
خانگی نيز غير فعال شده است.

ساخت وساز در تھران حداقل  60درصد
کاھش يافته است.
در حال حاظر  56ھزار ميليارد تومان
بدھی بانکی وجود دارد.
تعداد فزاينده بيکاران و نيمه بيکاران به
گونه ای محتوم در ورای اين رکود و
جات
کارخانه
پياپی
ورشکستگی
است.کارگران به اقشار زير طبقه سقوط
خواھند کرد.آنان دراستيصال کامل برای
بقای خود به اشتغال غير رسمی روی
خواھند آورد .از اين پس ميليونھا يقه آبی
)کارگر( که جامعه عليرغم توانايی که دارند
خواھان کارشان نيست ،خود را بازنده
مناسبات جديد می پندارند.
طی چند ماه گذشته تمامی اخبار دال برشکل
گيری گسترده اعتراضات يقه آبی ھا
دارد .ادامه روند کنونی و بی توجھی به
رکود بنگاھھای اقتصادی موج اعتراضات
آبی را به راه خواھد انداخت.
ناگزير اين موج شباھت ھايی ھم با موج
سبز خواھد داشت.به نظر می رسد اين
تحرکات از طرح ھلندی پلوراليسم رسانه
ای ھم خطرناک تر باشد.شايد از نسخه
بيلدربرگی براندازی نرم ھم جلوتر
رود.شايد ھم برخی بخواھند آن را پروژه
آژاکس  3بنامند.
تحرکات آبی ھا بدون شک متعصبانه است .
تنھا مچ بند سبز نيست که جای خود را به
يقه ھای آبی می دھد.انگيزه اصلی اين
حرکت خودجوش نگرانی از گرسنگی
خانواده و شير خشک فرزند نوزاد و اجاره
مسکن آخر ماه و ادامه تحصيل فرزند و
درمان ھمسر است.
اين اعتراضات کامال جدی است و با گردو
بازی پانکی ھای سبز و شلتاق بازی طفيلی
و غفيلی ھای جردن و شھرک غرب
متفاوت است.
به نظر می رسد با ادامه روند کنونی الزم
باشد دادگاه سبز و مخملين خود را برای
دادگاه آبی غير مخملين مھيا کند.
ھر نفر که بيکار شود با خود حداقل  4نفر
را به زير خط فقر می برد.اين خانواده بدون
شک مستعد فساد می شود.سرکوب جنبش
آبی ھا و برگزاری دادگاه فيروزه ای ،حتی
اگر به تواب سازی ھم بيانجامد ،باز ھم مانع
فساد و انحرافات اجتماعی نخواھد شد.آنومی
و دختران فراری ،ايدز و کودکان خيابانی و
طالق و اعتياد و سرقت و قتل موج قرمزی
است که پس از بی توجھی به اعتراضات
آبی به سادگی قابل مھار نخواھد بود.
البته شايد اگر منافع يقه آبی ھا به يقه سفيد
ھا )کارفرمايان و مديران و سرمايه داران(
گره بخورد -که بنظر می رسد در شرايط
فعلی گره خورده باشد -بتوان اميد داشت که
اعتراضات آبی و فيروزه ای موثر باشد.
نبايد فراموش کرد که ھيچ کس اعتراض يقه
سفيد ھا را مخملی و نرم نمی داند.يقه سفيد
ھا ولی نعمتند.
يک صبح تا ظھر تعطيلی بازار طال در
اعتراض به قانون ماليات بر ارزش افزوده
،برای ملغی شدن آن به دست رئيس جمھور
کفايت می کند .اعتراض يقه سفيد ھا ھميشه
سفيد است نه رنگی.
بايد از خلسه پراندوه سبز و مخملين خارج
شد و بيشتر نگران خروش آبی ھا و سياھی
فقر و قرمزی فساد بود.
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نامۀ کيانوری
به خامنهای :
"آيت ﷲ خامنهای ،رھبر
جمھوری اسالمی ايران
با سالم و شادباش ،به مناسبت يازدھمين
سالگرد انقالب شكوھمند اسالمی ايران
حضرت آيتﷲ !
من در نظر داشتم كه اين نامه را پيش از
نامهای كه در چھاردھم مرداد ماه  ١٣۶٨به
حضورتان نوشتم ،به حضورتان بفرستم ،اما
در آن ھنگام اينجور انديشيدم كه يادآوری اين
جريانات دردناك شايد سودی نداشته باشد و
از اين رو تنھا به درخواست بنيادينم بسنده
كردم .متأسفانه تاكنون كه بيش از  ۶ماه از
آن زمان میگذرد ،ھيچگونه اثری از
برآورده شدن ھمه و يا دستكم كمی ھم از
درخواستھايم ھويدا نشده است و آنجور كه
از نمونهھای كنونی میتوان ديد ،اميدی ھم
به آن نمیتوان داشت .از اين رو ،بر آن شدم
اكنون كه دوستانم و من بايد در اين بيغوله
بپوسيم ،دستكم درد سنگين دل خود را در
باره آنچه بر ما گذشته است بنويسم .شايد در
سرنوشت ديگران كه پس از اين مانند ما
گرفتار خواھند شد ،پیآمد مثبتی داشته باشد .
روزپنجشنبه ١۵بھمن ماه ،بعدازظھر
بدون اينكه ما را پيش از آن آگاه كرده باشند،
نمايندگان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل
متحد به اطاق ) ...علی عموئی و من( وارد
شدند و از ما خواستند كه اگر نظرياتی داريم
كه مربوط به حقوق بشر میشود ،به آنھا
بگويـيم .
من به زبان فرانسه كه برای آنان ھم قابل فھم
بود گفتم كه مھمترين اصول حقوق بشر كه
در اعالميه جھانی ذكر شده است در قانون
اساسی جمھوری اسالمی ايران دقيقا ً در نظر
گرفته شده است .اما متأسفانه در جريان عمل
برخی مراجع قضائيی به اين مواد بسيار مھم
توجه نكرده و آنھا را زير پا ميگذارند .در
مورد ما متھمان بازداشت شده تودهای ھم
چنين بوده است .
من به آنان گفتم كه خودم چندی پيش در اين
مورد به رھبر كشور شكايت نامهای نوشته ام
و رونوشت آن را به شما ميدھم .برای آنكه
برای مقامات زندانی كه بر خالف عرف
بينالمللی ھمراه آنان بودند سوءتفاھم نشود،
يك رونوشت ديگر از آن نامه را كه در ١۴
مرداد به شما نوشته بودم ،به ايشان دادم .
در پاسخ اين سؤال كه شكنجه شده ام ،پاسخ
مثبت دادم ،ولی از گفتن جريان دردناكی كه
در اين نامه به آگاھی شما میرسانم،

خودداری كردم .
به راستی ھنگامی كه مواد قانون اساسی
ميھنمان را كه خود شما ھم در تدوين آن
فعاالنه و مؤثر شركت داشته ايد و ما به
طور دربست آن را پذيرفته ايم و امروز ھم
مورد پذيرش ماست در مورد حقوق و
آزادیھای افراد و به ويژه در آن بخش كه
مربوط به حقوق بازداشتشدگان است،
میخوانم و آنھا را با آنچه بر ما گذشته و
ھماكنون میگذرد ،برابر میكنم ،بیاندازه
شگفتزده شده و میانديشم كه مبادا در ساير
بخشھای زندگی سياسی و اجتماعی مردم و
به ويژه حقوق اقتصادی و اجتماعی تودهھای
دهھا ميليونی محرومان كشورمان ھم جدايـی
و دوری ميان شعارھا و كردارھا ھمين
اندازه باشد !
ھنگامی كه در اصل  ٢٣قانون اساسی
خوانده میشود كه :
اصل  - ٢٣تفتيش عقايد ممنوع است و
ھيچكس را نمیتوان به صرف داشتن
عقيدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .
اما در عمل میبينيم و در دادنامهھای
دادستان انقالب كه در آن برای ما درخواست
محكوميت اعدام شده است ،میخوانيم كه يكی
از مواد عمده :
(تبليغات ضد اسالمی از طريق اشاعه
فرھنگ مادیگرايانه ماركسيسم( نوشته شده

با بازكردن در خانه به اطاق خواب ما در
منزل دخترمان ريختند و دستور دادند كه من
فوراً لباس بپوشم .اين آقايان تنھا حكم
بازداشت مرا در دست داشتند .اما نه تنھا
مرا ،بلكه ھمسرم را ھم بدون داشتن حكم
بازداشت كردند .به آنھم بسنده نكرده
دخترمان را ھم كه در كارھای سياسی ما نه
سر پياز بود و نه ته پياز ،او را ھم بدون
حكم ،بازداشت كردند .تصور نفرماييد كه به
اينھم بسنده كردند ،نه! فرزند  ١١ساله
افسانه دخترمان و نوه ما را ھم بازداشت
كردند و ھمۀ ما را به بازداشتگاه ،٣٠٠٠
يعنی كميته مشترك دوران شاه كه من در
آنجا مدتھا )پيش از كودتای  28مرداد(
بازداشت و محاكمه و زندانی شده بودم،
بردند .
پس از آزاد شدن افسانه دخترمان )كه پس از
شكنجه و يكسال و نيم زندانی بدون
محكوميت آزاد شد( معلوم شد كه آقايان
بازداشتكنندگان ،در غياب ما خانه را
»غارت« كردند .ھر چيز گرانبھا را از
سكهھای طالی متعلق به افسانه )سكهھايی كه
طی سالھا به مناسبت اعياد و روز تولد خود
از بستگانش دريافت كرده بود( گرفته ،تا
مقداری اشياء قيمتی كه من در سفرھای خود
به عنوان ھديه دريافت كرده بودم ،تا حتا
مدارك تحصيلی من )از تصديق ششم ابتدايـی

ﺑﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﮔو ،اﯾن ﯾﮐﯽ
ﻣﻌﻠوﻣﻪ اطﻼﻋﺎت زﯾﺎد داره.
از اﻓطﺎر ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ھﻣش داره
ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯾﺰﻧﻪ!

است ،چطور ممكن است شگفتزده نشد؟
اصل  –٣٢ھيچكس را نمیتوان دستگير
كرد ،مگر به حكم و ترتيبی كه قانون معين
ميكند .در صورت بازداشت ،موضوع اتھام
بايد با ذكر داليـل بالفاصله كتبا ً به متھم ابالغ
و تفھيم شود و حداكثر ظرف  ٢۴ساعت
پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائيی
ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت
فراھم گردد .متخلف از اين اصل طبق قانون
مجازات ميشود .
اكنون حضرت آيتﷲ اجازه بفرمائييد اين
اصل بسيار درست را با آنچه بر سر من و
بستگانم گذشته است ،برابر نھم .من از شيوه
بازداشت ديگران آگاھی ندارم ،اما آنچه بر
ما گذشته است به اندازه بسنده گويا است .
صبحدم روز  ١٧بھمن ماه  ١٣۶١ساعت ۴
 ٣٫۵ -پس از نيمه شب گروھی از پاسداران

گرفته تا تا باالترين سند علمی من كه حكم
پروفسوری آكادمی شھرسازی و معماری
جمھوری دمكراتيك آلمان بود( ،به غارت
بردند و تاكنون كه  ٧سال از آن زمان
میگذرد ،با وجود دهھا بار درخواست افسانه
و من ،اصالً كوچكترين اثری ھم از آنھا پيدا
نشده است .ظاھراً آقايان بازداشتكننده ما،
اين اشياء گرانبھا را به عنوان غنايم جنگی
در جنگ مسلمانان عليه كفار برای خود به
غنيمت برداشتهاند .
اين بود »پيش درآمد« بازداشت ما .از اين
پس» ،نمايش دردناك« آغاز و »پرده به
پرده« دنبال میشود .
در قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران
چنين میخوانيم :
اصل  –٣۵ھر گونه شكنجه برای گرفتن
اقرار يا كسب اطالع ممنوع است .اجبار

شخص به شھادت يا اقرار يا سوگند مجاز
نيست ،چنين شھادت و اقرار يا سوگندی فاقد
ارزش و اعتبار است .متخلف از اين اصل
طبق قانون مجازات میشود .
جای بسی تأسف است برای گذشته و جای
بسی نگرانی است برای آينده كه اين اصل
گرانبھا زير پای برخی مسؤوالن له و لورده
شده و احتماالً در آينده ھم خواھد شد .
در مورد اكثر بازداشت شدگان از ھمان روز
اول بازداشت و در مورد من چند روز پس
از بازداشت ،شكنجه به معنای كامل خود با
نام نوين »تعزير« آغاز گرديد .
شكنجه عبارت بود از شالق با لوله الستيكی
تا حد آش و الش كردن كف پا .در مورد
شخص من در ھمان اولين روز شكنجه آنقدر
شالق زدند كه نه تنھا پوست كف دو پا ،بلكه
بخش قابل توجھی از عضالت از بين رفت و
معالجه آن تا دوباره پوست بيآورد ،درست ٣
ماه طول كشيد و در اين مدت ھر روز
پانسمان آن نو میشد و تنھا پس از  ٣ماه من
توانستم از ھفتهای يكبار حمام رفتن
بھرهگيری كنم .
نوع دوم شكنجه كه به مراتب از شالق
وحشتناكتر است ،دستبند قپانی است .تنھا
كسی كه دستبند قپانی خورده میتواند درك
كند كه دستبند قپانی آنھم  ٨ -١٠ساعت
متوالی در ھر شب ،يعنی چه؟
در مورد من ،پس از اينكه شالق اوليه كه با
فحش و توھين و توسری و كشيده تكميل
ميشد سودی نداد ،يعنی آقايان نتوانستند در
مورد دروغ شاخدار ساخته شده كه در زير
آن را شرح خواھم داد از من تأيـيدی بگيرند،
مرا به دستبند قپانی بردند .
 ١٨شب پشت سر ھم مرا ساعت ٨
بعدازظھر به اطاقی واقع در اشكوب دوم
میبرند و دستبند قپانی میزدند و اين جريان
تا ساعت  ۵ -۶صبح يعنی  ٩تا  ١٠ساعت
طول میكشيد .تنھا ھر ساعت مأمور
مربوطه میآمد و دستھا را عوض میكرد.
چون ممكن است شما ندانيد كه دستبند قپانی
چگونه است ،آن را توضيح ميدھم .
اين شكنجه عبارت از اينست كه يك دست از
باالی شانه و دست ديگر را از پشت بھم
نزديك میكنند و بين مچ دو دست يك دستبند
فلزی زده و با كليد آن را قفل میكنند .درد
اين شكنجه وحشتناك است .طی  ١٨شب كه
من زير اين شكنجه قرار داشتم و دو بار ھم
در تعويض ساعت به ساعت آن »غفلت« شد
و از ساعت  ١٢نيمه شب تا  ۵صبح به ھمان
حال باقی ماندم .علت اينكه چرا اينقدر طول
كشيد اين بود كه من به آنچه میخواستند به
»زور« اعتراف كنم ،تسليم نشدم .
من  ١٨كيلو گرم از وزن خود را از دست
دادم و تنھا پوست و استخوان از من باقی
ماند ،تا آن حد كه بدون كمك يك نفر حتا يك
پله ھم نمیتوانستم باال بروم و برای رفتن به
دستشويی ھم محتاج به كمك نگھبان بودم .
پیآمد اين شكنجه وحشتناك كه ھنوز ھم
باقيست ،اينست كه دست چپ من نيمه فلج
است و دو انگشت كوچك ھر دو دستم كه در
آغاز كامالً بیحس شده بود ،ھنوز نيمه
بیحس ھستند .يادآوری میكنم كه من در آن
زمان  ۶٨ساله بودم .
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ ) ( 9
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ھمسرم مريم را آنقدر شالق زدند كه ھنوز
پس از  7سال ،شب ھنگام خوابيدن كف
پاھايش درد میكند .البته اين تنھا شكنجه
»قانونی« بود كه به انواع توھين و با
ركيكترين ناسزاگويیھا تكميل میشد
)فاحشه ،ريـيس فاحشهھا و  (...آنقدر سيلی
و توسری به او زدهاند كه گوش چپ او
شنواييش را از دست داده است .يادآور
میشوم كه او در آن زمان پيرزنی  ٧٠ساله
بود .
خواھش میكنم عجله نفرماييد و نيانديشيد كه
بدترين نوع شكنجه )تعزير( ھمين بود .نه،
از اين بدتر ھم دو نوع ديگر بود .
نوع اول شكنجه جسمی بود و آن اينجور بود
كه فرد را دستبند قپانی میزدند و با طنابی
به حلقهای كه در سقف شكنجهخانه كار
گذاشته شده بود آويزان میكردند و او را به
باال میكشيدند ،تا تمام وزن بدنش روی
شانهھا و سينه و دستھايش فشار غيرقابل
تحمل وارد آورد .درد اين شكنجه نسبت به
دستبند قپانی ساده شايد ده برابر باشد .حتا
افراد ورزيدهای مانند دوست عزيز ما آقای

ختنه دختران در
کردستان عراق
شيالن دختر ھفت ساله كرد در حاليكه
لحظه ای لبخند و تبسم از چھره اش محو
نميشود ,در خانه ھمسايه با دختران ھمسن
و سال خود به انتظار پارتی كه مادرش
به او قول داده است نشسته است .اما
واقعيت اين است كه پارتی ای در كار
نيست  -او و 5دختر خردسال ديگر
ھمسايگی تا دقايقی ديگر ختنه خواھند
شد .ختنه دختران عملی است كه قرنھا در
كردستان عراق انجام ميشود .كاتيب
پيرزن  91ساله ای كه از اين عمل
حمايت ميكند ميگويد :ختنه برای پاك شدن
روح زن از مسائل جنسی واجب است
چرا كه با اين عمل روح زن پاك ميشود
و ميتوان از دست او غذا خورد .او در
حاليكه با انگشتش نشان ميدھد ميگويد
"قسمت بسيار كوچكی از آلت زنانه را
قطع ميكنند و به آن صورت ھم دردی
ندارد .او ھمچنين گفت من ھم خودم و ھم
تمام دخترانم را ختنه كرده ام.

روشنگر
نيازمند
پشتيبانی مالی
شماست!

عباس حجری كه  ٢۵سال در زندانھای
مخوف شاه مردانه پايداری كرد ،چندين بار
از ھوش رفت .آقايان به اين ھم بسنده نكرده
و او را مانند تاب تلوتلو میدادند .
دوست ھنوز زنده ما آقای محمد علی
عموئـی كه با آقای حجری و  ۵جوانمرد
ديگر از سازمان افسری حزب توده ايران
پس از كودتای امريكايی -انگليسی  ٢٨مرداد
 ١٣٣٢به زندان افتاده و مانند يارانش ٢۵
سال در ھمه زندانھای مخوف شاه معدوم
مردانه پايداری كرد ،شاھد زنده اين
شكنجهھاست .البته نه شاھد ديدار ،بلكه خود
او زير اين شكنجهھا قرار گرفته است .
آقای عباس حجری كه مردی ورزيده بود در
اثر اين شكنجه وحشتناك ،دست راستش تا
حد  ٣/۴فلج شده بود تا آنجا كه نمیتوانست
با آن غذا بخورد .
مرا مسلما به علت آنكه ديگر جانی برايم
باقی نمانده بود از اين شكنجه معاف داشتند .
نوع دوم ،شكنجه روحی بود .اين نوع
شكنجه كه در مورد من عملی شد ،از ھمه
شكنجهھای ديگر دردناكتر بود .اين شكنجه
چگونه بود؟

پس از اينكه آقايان از تحميل اعترافات به من
با شكنجهھا و با ھدفی كه در باال شرحش را
دادم ،نااميد شدند ٣ ،بار مرا زير اين
»آزمايش« قرار دادند .

بار اول مرا به اطاق شكنجه بردند .مريم
ھمسرم را كه چشمش را بسته و دھانش را
با دستمالی كه در آن فرو كرده بودند ،بسته
بودند روی تخت شالق خوابانده و دھان مرا

ھم گرفتند و در برابر چشم من به پای لخت
او شالق زدن را آغاز كردند .اين جريان
پيش از شالقزدنھای شديد مريم كه در باال
يادآور شدم بود .آقايان برای اينكه دست خود
را به يك چنين كار ننگينی كه بدون ترديد
قابل دفاع نبود ،آلوده نكرده باشند ،يكی از
افراد تودهای ،به نام »حسن قائـمپناه« راكه
برای فرار از فشار ،تن به پستی داده بود،
مأمور شالق زدن كردند .پس از نشان دادن
اين منظره ،مرا به پشت در سلول شكنجهگاه
بردند و به زمين نشاندند و از من اعتراف
میخواستند تا شالق زدن به پای ھمسرم را
كه من صدای ضربات شالق و ناله ھمسرم
را میشنيدم ،پايان دھند .پس از چند دقيقه
چون من حاضر به پذيرش آنچه از من
ميخواستند ،نشدم )قبول طرح كودتا( مرا به
سلول خودم برگرداندند .
اين بود يك نمونه از انجام اصول مربوط به
حقوق افراد در قانون اسالمی جمھوری
اسالمی در “عمل“ .
■■■

رابطه تکنولوژی و
سياست

درﺳﻬﺎي اﻧﻘﻼب
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ از

ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺳﺘﻮده
در ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ E2
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﻳﺮان

ﻫﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  9ﺗﺎ  11ﺷﺐ

)ﺑﻮﻗﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ(

ﺑﺎز ﭘﺨﺶ :ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوت

روشنگر متعلق به شماست!
برای تداوم انتشار نيازمند
پشتيبانی مالی شماست!

درعصر ارتباطات و درحالی که کابينه
برخی دولت ھا به دليل عقب ماندن از
پيشرفت روزافزون تکنولوژی ارتباطی
استيضاح می شوند ،ايران که ادعای
برتری علمی و فن آوری درحداقل
خاورميانه را دارد .در بين تمام
کشورھای جھان رتبه  186را
درسرعت دسترسی به اينترنت کسب
كرده است .
بنا بر گزارش يک موسسه معتبر بين
المللی ايران در بين کشورھای جھان در
ميزان سرعت دسترسی کاربران به
اينترنت بعد از کشورھايی مانند عراق و
افغانستان قرار دارد
اين موضوع ارتباط بسيار مستقيمی با
سياست ھای دولت دارد و ھر چه دولتھا
اقتدارگراتر و از لحاظ سياسی تندرو تر
باشند سعی بيشتری در کنترل مردم و
ايجاد محدوديت برای دسترسی آسان
آنھا به اطالعات صورت خواھند داد .
برگرفته از آژانس ايران خبر

روشنگر
را آبونه
شويد!
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جھت آشنايی بيشتر با حسن داعی ميتوانيد
به سايت در جستجوی حقيقت مراجعه کنيد.
http://iranianlobby.com
جستجوی حقيقت
موسسه غير انتفاعی
جستجوی
"در
حقيقت" ،در ماه می
 2008در آمريکا به
ثبت رسيد .اين مرکز
آموزشی و تحقيقی،
در مورد البی ماليان در آمريکا فعاليت
ميکند .بنيانگذار و مسئول آن نيز حسن داعی
است که طی سالھای گذشته در ھمين زمينه
فعال بوده است *.جھت مطالعه ماخذھا و

شبکه البی رژيم ايران و رھبری جنبش در آمريکا
http://iranianlobby.com
پارسی( بوده است .قائمی مدتی ن ي ز ب رای
سازمان "ديدبان حقوق بش ر" ک ار م ي ک رد.
يکی از گردانندگان مھم اين سازمان حق وق
بشری ،گری سيک بوده ک ه از ط رف داران

توضيحات به سايت زير مراجعه کنيد:
?http://iranianlobby.com/page1.php

شبکه البی رژيم ايران و رھبری جنبش در
آمريکا روز ش ن ب ه  25ج والی ،ھ زاران
نفر در دھھا شھر جھان برای ھ م دردی ب ا
مردم ايران گ رد ھ م آم دن د .ام ا آن چ ه در
آمريکا گذشت و تالشی ک ه از س وی الب ی
رژيم مالي ان ب رای ک ن ت رل و ھ داي ت اي ن
جنبش انج ام گ رف ت ،ي ک ی از ب رگ ھ ای
سياه مبارزات ايرانيان در خارج از کش ور
است .در آغاز از خ وان ن دگ ان درخ واس ت
1
ميکنم که به اين ويدئوی کوتاه نگاه ک ن ي د.
بابک طالبی ،يکی از بني ان گ ذاران ش ورای
ناياک ،در حال رھبری تظاھرات واشنگت ن
اس ت .ن اي اک ،الب ی رژي م اي ران در
آمريکاست 2.در اين ويدئو ،مشاھده ميکن ي د
)برای کش اھ دۀ وي دي و ب ه س اي ت http://
?iranianlobby.com/page1.php
 id=66مراجعه کنيد(
که طالبی برای اخ راج ھ م وط ن ان ی ک ه ب ا
پرچم ايران حضور يافته اند دست به دامان
پليس می شود .تريتا پارسی ،رئي س ن اي اک
نيز در تظاھرات حضور دارد.
اين حادثه شرم آور يک نمونه مجزا و
منحصر بفرد نيست .در لس آنجلس،
عليرغم آنکه دھھا ھزار ايرانی مخالف
حکومت و مخالف ھمين البی زندگی
ميکنند ،تظاھراتی در صحن دانشگاه انجام
گرفت که گرداننده آن مازيار جبرانی بود.
وی عضو ھيئت مشاوران ناياک می باشد.
صد البته ،اکثر شرکت کنندگان در اين
تظاھرات ،ھيچ شناختی از ناياک و رابطه
جبرانی با آن نداشتند .در سانفراسيسکو نيز
دوستان تريتا پارسی که در کميته برگزاری
تظاھرات حضور داشتند ،تالش زيادی
کردند که وی جزو سخنرانان اين گردھم
آئی باشد .اين امر با مخالفت ديگران
روبرو شد و امکان پذير نگرديد .به
اينھمه ،بايستی حضور مکرر خود تريتا
پارسی در برنامه ھای مختلف راديوئی و
تلويزيونی شبکه ھای مھم آمريکا را اضافه
نمود.
سازماندھی اکثر ت ظ اھ رات در آم ري ک ا و
ب رخ ی از کش ورھ ای اروپ ا در اخ ت ي ار
گروھی بنام "اتحاد ب رای اي ران" ب ود ک ه
مسئول اصلی آن ھادی قائمی است 3.ھادی
قائمی خودش نيز يک ی از اعض ای ھ ي ئ ت
مديره ش ورای ن اي اک )ب ه رھ ب ری ت ري ت ا

کارکش ت ه و پ ر و پ ا ق رص ن زدي ک ی ب ه
4
ماليان ميباشد.
ھادی قائمی در کادر برنامه ھای ناياک در
سال  2004به اي ران رف ت و ب ا س ازم ان
نيمه دولتی"ھمياران" به ھمکاری پرداخت.
ھمياران که در ظ اھ ر ي ک س ازم ان غ ي ر
دولتی است ،توسط حسين ملک افضل ی ک ه
ب ي ش از  15س ال )م ن ج م ل ه در دوران
احمدی نژاد( معاون وزير و عضو ک اب ي ن ه
دولت م الي ان ب ود ت أس ي س ش د .ھ م ک اری
ناياک با ھمياران ب ه پ ي ش ن ھ اد و تص وي ب
وزارت خارجه رژيم انجام گرفت .از س ال
 2002تا ،2006ناي اک م ج م وع ا ص دھ ا
ھزار دالر از بودجه ھای کنگره آمريکا را
دريافت نمود که عمدتا ب رای ھ م ک اری ب ا
سازمان ھ م ي اران در اي ران م ن ظ ور ش ده
5
بود.
بايد از قائمی پرسيد که چگونه می توان در
يک زمان ،ھم با س ازم ان ی ک ه س اخ ت ه و
پرداخته دولت ايران است ھمکاری ک رد و
ھم در مورد نقض حقوق بشر در ايران نيز
گزارشی بيطرفانه و منصفانه منتشر ن م ود.
از گذشته پر بار ھادی قائمی ميگذريم و ب ه
امروز م ي رس ي م .وی ،رئ ي س و گ ردان ن ده
اصلی سازمان "کمپين ب ي ن ال م ل ل ی ح ق وق
بش ر در اي ران" اس ت ک ه در پ اي ان س ال
 2007براه افتاد .اين سازمان در کمت ر از
يکسال ن ردب ان ت رق ی را ب اال رف ت و ب ه
ج اي گ اه ام روزی خ ود ي ع ن ی ي ک ی از
6
گردانندگان تظاھرات در آمريکا رسيد.
تأسيس کن ن ده اص ل ی اي ن س ازم ان ح ق وق
بش ری ي ک ب ن ي اد ھ ل ن دی ب ن ام
Foundation for Human
Security in the Middle East
7
ميباشد که مسئول آن ف رح ک ري م ی اس ت.
فرح کريمی که ساکن ھلند اس ت ،ي ک ی از
بني ان گ ذاران رادي و زم ان ه م ي ب اش د ک ه ب ا
8
بودجه ھلند بکار خود ادامه ميدھد.
کنترل جنبش در خارج از کش ور وم ح دود
کردن آن در چھارچوب نظام
ھدف اصلی البی رژيم ک ن ت رل ج ن ب ش در
خارج از کشور و رھ ب ری آن ب گ ون ه ای
است که نه تنھا ھم سطح يا جلوتراز جنب ش
داخل کشور نباشد ،ب ل ک ه ب ا پ ائ ي ن آوردن
سقف مطالبات ،ترمزی برای جنبش گ ردد.

در اين ن وش ت ه ک وت اه ،ب ا ھ م ب ه ب ررس ی
اظھارات تريتا پارسی و دوس ت ان وی م ی
پردازيم تا با بخشی ازاين ھدفھا آشنا شوي م.
در گزارشات مفصل بعدی ،اي ن اھ داف را
ب ط ور گس ت رده ت ر م ورد ب ررس ی ق رار
ميدھيم.
اولين ھدف الب ی رژي م ،ج ا ان داخ ت ن اي ن
دروغ است که مردم ايران خواھان ت غ ي ي ر
رژيم نيستند و اي ن ح ک وم ت ب ی ث ب ات و
متزلزل ن ي س ت و از ھ م ي ن رو ،ب ايس ت ی
کماکان س ي اس ت م م اش ات و زد وب ن د ب ا
آخوندھا را ادام ه داد .ب ع ن وان م ث ال ،در
گزارشی که چ ن د م اه پ ي ش ت وس ط ت ري ت ا
پارسی ،ھادی قائمی ،گ ری س ي ک و ع ده
ای از کار کشته گان س ي اس ت م م اش ات ب ا
آخوندھ ا ب رای اوب ام ا ن وش ت ه ش د ،اول ي ن
مسئله ای که مورد اشاره قرار گرفت ھمين
9
با ثباتی کل نظام بود:

" سوال :آيا رژي م اي ران ش ک ن ن ده اس ت و
شرائط برای تغيير رژيم فراھم است؟
پاسخ :در واقع می توان گفت که در ايران،
ھيچ حمايت جدی برای تغيي رات خ ارج از
قانون اساسی وجود ندارد .درست است ک ه
مردم ناراضی اند اما ھمين مردم بخوبی به
ياد دارند که پس از ان ق الب چ ه اوض اع ی
در ايران بود ،يعنی بی قانونی ،اعدام ھ ای
دست جمعی و مھاجرت صدھا ھزار نفر و
جنگ با عراق .مردم نت اي ج س ي اس ت ھ ای
آم ري ک ا ب رای ت غ ي ي ر رژي م در ع راق و
افغانستان را ديده اند و اص ال دلش ان ن م ی
خواھد که اين بال بر سرشان بيايد".

در ھمين رابطه ،ف رانس ي س ف وک وي ام ا ک ه
استاد تريتا پارسی ،مرشد و حام ی وی در
واشنگتن است به صحنه آم ده و چ ن د روز
پيش در مقاله ايکه در وال استريت ژورنال
سازماندھی اکثر تظاھرات در آمريکا
و برخی از کشورھای اروپا در
اختيار گروھی بنام "اتحاد برای
ايران" بود که مسئول اصلی آن
ھادی قائمی است 3.ھادی قائمی
خودش نيز يکی از اعضای ھيئت
مديره شورای ناياک )به رھبری
تريتا پارسی( بوده است .قائمی
مدتی نيز برای سازمان "ديدبان
حقوق بشر" کار ميکرد .يکی از
گردانندگان مھم اين سازمان حقوق
بشری ،گری سيک بوده که از
طرفداران کارکشته و پر و پا قرص
4
نزديکی به ماليان ميباشد.
ن وش ت ت أي ي د م ي ک ن د ک ه م ردم اي ران ن ه
خواھان تغيير رژيم اند و نه خواھان تغي ي ر
10
قانون اساسی:

" مسلما ترجيح براين است ک ه ي ک ق ان ون
اساسی براساس مدل دمکراس ی غ رب ی در
ايران حاکم شود که در آن آزادی مذھ ب ی ،
دولتی سکوالر و حق حاکميت م ردم و ن ه
حکومت خدا و دين  ،به رس م ي ت ش ن اخ ت ه
شود .اما براساس تمام ش واھ دی ک ه وج ود

دارد چ ي ن ت ح ول ی در
قانون اساسی ايران فعال ھ دف م ع ت رض ان
نيست .اصالح طلبان و ميرحسين م وس وی
طرفدار ادامه نظام جمھوری اسالمی ھستند
و خ واس ت اص ل ی آن ھ ا ت ق وي ت ع ن اص ر
دمکرايتک و جلوگيری از دخالت نھ ادھ ای
انتصابی مثل شورای نگھب ان و ي ا م راک ز
قدرت نظامی در روند انتخاب ات و اح ت رام
ب ه م ب ان ی ق ان ون ی اس ت .ق ان ون اس اس ی
جمھوری اسالمی اي ران ک ھ دراول ي ن س ال
ھای انقالب تصويب شده،ظرفيت ھای الزم
ب رای ت ب دي ل ش دن ب ه راھ ن م اي ی ج ھ ت
اس ت ق رار ح اک م ي ت ق ان ون و م وازي ن
ھادی قائمی در کادر برنامه ھای
ناياک در سال  2004به ايران رفت
و با سازمان نيمه دولتی"ھمياران"
به ھمکاری پرداخت .ھمياران که در
ظاھر يک سازمان غير دولتی است،
توسط حسين ملک افضلی که بيش
از  15سال )منجمله در دوران
احمدی نژاد( معاون وزير و عضو
کابينه دولت ماليان بود تأسيس شد.
ھمکاری ناياک با ھمياران به
پيشنھاد و تصويب وزارت خارجه
رژيم انجام گرفت .از سال  2002تا
،2006ناياک مجموعا صدھا ھزار
دالر از بودجه ھای کنگره آمريکا را
دريافت نمود که عمدتا برای
ھمکاری با سازمان ھمياران در
5
ايران منظور شده بود.

دمکراتيک را داراست".
جلوگيری از حمايت آمريکا از جنبش مردم
ايران
ھدف ديگر البی رژيم ،جلوگيری از
حمايت آمريکا از جنبش مردمی در ايران
است .بھمين منظور ،سعی ميکند که
موضعگيری آمريکا در حد محکوم کردن
خشونت ھا باقی بماند و در مورد مسئله
اصلی ،يعنی جنگ اين رژيم قرون
وسطائی با مردم ايران موضعی نگيرد.
تريتا پارسی و دوستان وی سعی ميکنند تا
جنبش داخل کشور را به يک "دعوای"
انتخاباتی تقليل دھند و از اوباما ميخواھند
که جانب ھيچکدام از طرفين "دعوا" را
نگيرد" .پارسی" در مقاله ايکه نوشته
11
ميگويد:

"محکوم کردن خشونت ھا )از طرف
اوباما( با حمايت از يکی از طرفھای اين
دعوای انتخاباتی فرق ميکند .مردم ايران
به اعضای ناياک گفته اند که مايل به اين
نيستند که آمريکا خودش را درگير اين
نزاع کند .مردم ميخواھند که آمريکا
استفاده از خشونت توسط دولت را محکوم
نمايد".
ھمانطور که مالحظه ميفرمائي د ،گ وي ا آن چ ه
در ايران اتفاق افتاده فقط يک نزاع انتخاباتی
است که خ ود ط رف ھ ای دع وا ت ک ل ي ف آن را
مشخص ميکنند و احت ي اج ی ب ه دخ ال ت
آمري ک ا ي ا دي گ ر دول ت
اداﻣﻪ در
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با نگاھی به يکی ديگر از موضعگيريھای
ناياک ميتوان منظور آنان را بخوبی باز
شناخت .چند روز پس از آغاز قيام در
ايران ،عده ای از مھمترين نمايندگان
کنگره ،قطعنامه ای ارائه کردند که
وحشيگری رژيم را محکوم کرده و به
روشن ترين شکل به دفاع از حقوق مردم
ايران بر ميخاست .يکی از مسئوالن ناياک
با اظھار تأسف می نويسد" :اين قطعنامه

احتماال با اکثريت قاطع به تصويب ميرسد
که متاسفانه در نقطه مقابل سياست ھای
کاخ سفيد قرار ميگرد .تاکنون ،پرزيدنت

اوباما خيلی احتياط ميکرد که در اين
دعوای انتخاباتی جانب ھيچيک از طرفين
11
دعوا را نگيرد".
ھمانطور که مالحظه ميشود ،ھدف البی
رژيم اين است که سمپاتی و ھمدردی
مقامات آمريکا در حد اظھار نظر محدود
بماند و به ھيچ نتيجه عملی منجر نگردد.
يکی از شگردھای تبليغاتی که ھميشه
مورد استفاده دوستان رژيم قرار ميگيرد
اين است که اگر اياالت متحده از فرد يا
جريانی در ايران حمايت کند به دولت بھانه
ای برای سرکوب آنان ميدھد .اين استدالل

به چند دليل بی پايه و پوشالی است .اوال
نمی توان بدليل عکس العمل يک رژيم
سفاک از حمايت از مردم سر باز زد .ثانيا
مگر اتفاقات ھمين يک ماه نشان نداد که
عليرغم مثال بيطرفی اوباما ،از ھمان روز
اول ،رژيم ھر که را دستگير کرد عامل
آمريکا و انگليس معرفی نمود؟ کار بجائی
رسيد که حسين شريعمتداری حتی رحيم
مشائی يعنی معاون احمدی نژاد را نيز
عامل آمريکا معرفی کرد.
مھمتر از ھمه ،اگر اسامی کسانی که اين
استدالل را در آمريکا ھميشه تکرار ميکنند

Rowshangar

روی يک کاغذ بنويسيم و فعاليت آنان در
رابطه با رژيم آخوندی را نيز جلوی نام
آنھا بگذاريم ،آنوقت بسادگی متوجه خواھيم
شد که اصوال اين استدالل توسط کسانی
تبليغ ميشود که اتفاقا طرفدار سرسخت
نزديکی به ماليان اند و نگرانی اصلی اين
افراد اين است که مبادا زد و بند ھای
آشکار و پنھان با حکومت ايران متوقف
گردد.
■■

تظاھرات  25جوالی  2009در تورنتو با سازماندھی “اتحاد برای ايران” و “کميته ھمبستگی با ملت ايران”
توضيج :فعالين اين تظاھرات ) “ اتحاد برای
ايران”" ،کميته ھمبستگ ی ب ا م ل ت اي ران" ،
"ک م ي ت ه ص ل ح ب رای ن دا" و  ( ....ج ھ ت
ھماھنگی و “کنترل” تظاھرات  ،در ت اري خ
 19جوالی  2009در ساعت  10صبح ،در
بنياد پريا تجمع کردند .در طول سخنرانيھ ای
پيش از راه پيمايی  ،فعالين و گارد ويژۀ اين
کميته ،از تجمع افراد و گروه ھای سرنگونی
طلب در پ ي اده روی پش ت ت ري ب ون ) ک ه
ق ان ون ا م ک ان ی ھ م گ ان ی اس ت( ج ل وگ ي ری
ميکردند؛ ھمچنين اين فعالي ن و گ ارد وي ژه،
در طول راه پيمايی با ترف ن دھ ای گ ون اگ ون

راه پيمايان را به سکوت م ي ک ش ي دن د و در
مقابله با شعار ھای سرنگونی ط ل ب ان ب وي ژه
شعار “مرگ بر جمھوری اسالمی” ب ه ط ور

م اھ ران ه و ھ م اھ ن گ  ،ش ع ار ص ل ح
 PEACEرا به تظاھرات کن ن دگ ان ت ح م ي ل
ميکردند .سر دادن شعار  PEACEاز س وی
فعالين و گارد ويژۀ اي ن “ک م ي ت ه” ھ ا ،ب رای
تظاھرات کنندگان بسيار گيج کن ن ده و س وال
برانگيز بود؛ و سواالتی از جمله  :آي ا اي ن ان
با جمھوری اسالمی در حال صلح اند؟ و ي ا
اي ن ک ه قص د دارن د ب ه ن م اي ن دگ ی از س وی
جمھوری اسالمی ،سرن گ ون ی ط ل ب ان را ب ا
شعار  PEACEخفه کنند؟ ،را به چالش می
کشيد .تاکنون اين س وال ک ه“ :ھ زي ن ه ھ ای
اين ھ م ه ت دارک ات )اج ازه ،اج اره ،پ رچ م،

گزارش “پرچم” در تورنتو
)از نقش ﷲ تا کلمه (IRAN
توضيح :در نخستين تظاھراتھای برگزار شده توسط "کميته ھمبستگی با ملت
ايران" )فعالين کنگره ايرانيان – "يکی بود يکی نبود"( ،پرچمھای جمھوری اسالمی در
دستان علمداران "سبز" و سياه پوش بيشتر خودنمايی ميکردند .اما بدليل افشاگريھا و تحت
فشار نيروھای سرنگونی طلب ،رفته رفته پرچم جمھوری اسالمی رنگ باخته و از صحنه
خارج گشت؛ و پرچم جديد ،بدون آرم "ﷲ" و "ﷲ اکبر" ،منقش به واژۀ  IRANتوسط
فعالين "کميته ھمبستگی با ملت ايران" و بويژه "تورنتو ايرانيز" در "کميته صلح برای ندا"
به طور وسيع در گردھمايی پخش ميگرديد .تصاوير اين رخداد را گواھی ميدھند!

محل پخش پرچم توسط
Toronto Iranians

پ الک ارد ،پ ارچ ه ،ھ واپ ي م ا و  (....را چ ه
شخص /اش خ اس خ ّي رو ي ا ب ن ي اد/ب ن ي ادھ ای
خيريه ای بعھده گرفته اند؟” ،بی پاسخ مان ده
است! احتمال آن ميرود که از خزان ۀ “ي ک ی
بود يکی نبود” قرض گرفته اند!؟
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بی انقالب ،قصۀ ما سر نمی شود !
بی انقالب ،کار ،ميسر نمی شود
وين جنبش از شعار ،فراتر نمی شود
بايد که شيخ را بفرستيم پيش شاه
حاصل از اين دو ˝شين˝ ،به جز شر نمی
شود
ديگر به نام ميھن و ديگر به نام دين
جز خر از اين به بعد کسی خر نمی شود
ميھن به تاج و تخت ندارد نياز و نيز
دين خدا حراج به منبر نمی شود
سالوس دينفروش کفن دزد را بساط
بر ھم زن و بگوی که ديگر نمی شود!
کاری کنيم تا که نکردند کارمان
با کيميايشان مس ما زر نمی شود
پرواز ،واقعيست ،پريدن بھانه است
پ ّ
شه اگر پريد کبوتر نمی شود!
عنتر نوشته اند که انسان شود ،ولی
انسان گمان مدار که عنتر نمی شود!
ببريم از اين و آن
بايد اميد خويش ّ
مشکل ،گشاده زين در و آن در نمی شود
از ضجه ھا و ناله و فرياد ھای ما
ھرچند حق ،نه! گوش جھان کر نمی شود
ما آزموده ايم ھم ْه شيوه ھا و حال
بی انقالب ،قصه ی ما سر نمی شود
از جان پاک اين ھمه در خون تپيده گل
باغی شکفته است که پرپر نمی شود
اين باغ سبز و سرخ و سفيد و ھزار رنگ
بی آفتاب ،ليک تناور نمی شود
ای آفتاب روشن ِ در راه :انقالب!
بر دَم که بی تو شام به آخر نمی شود!
محمد علی اصفھانی
 ۵شھريور ١٣٨٨
http://www.ghoghnoos.org
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اگر به ديدن من
آمدی
برايم مداد
بياور!
شاعرۀ سوری :غاد السمان
مداد سياه
می خواھم روی چھره ام خط
بکشم
تا به جرم زيبايی در قفس
نيفتم،
يک ضربدر ھم روی قلبم تا
به ھوس ھم نيفتم !
يک مداد پاک کن بده برای
محو لبھا
نمی خواھم کسی به ھوای
سرخيشان،
سياه 5کند !
يک بيلچه،
تا تمام غرايز زنانه را از
ريشه در آورم
شخم بزنم وجودم را

چرا از کلمه جان باخته
بجای "شھيد" استفاده
نکنيم؟

قرمز يا آبی؟
سيد محمد رضا عالی پيام
شنيدم در زمان خسرو پرويز
گرفتند آدمی را توی تبريز
به جرم نقض قانون اساسی
و بعض گفتمان ھای سياسی
ولی آن مرد دور انديش ،از پيش
قراری را نھاده با زن خويش
که از زندان اگر آمد زمانی
به نام من پيامی يا نشانی
اگر خودکار آبی بود متنش
بدان باشد درست و بی غل و غش
اگر با رنگ قرمز بود خودکار
بدان باشد تمام از روی اجبار

بدون اينھا راحت تر به
بھشت می روم گويا !
يک تيغ بده؛
موھايم را از ته بتراشم
سرم ھوايی بخورد
و بی واسطه روسری کمی
بيانديشم
نخ و سوز ن ھم بده،
برای زبانم می خواھم
بدوزمش به سق
اينگونه فريادم بی صداتر
است !
قيچی يادت نرود می خواھم
ھر روز انديشه ھايم را
سانسور کنم !
پودر رختشويی ھم الزم دارم
برای شستشوی مغزی
مغزم را که شستم،
پھن کنم روی بند
تا آرمانھايم را باد با خود
ببرد
به آنجايی که عرب نی
انداخت .
می دانی که؟

بايد واقع بين بود !
صدا خفه ن ھم اگر گير
آوردی بگيرمی خواھم وقتی
به جرم عشق و انتخاب،
برچسب ف/ا/ح/ش/ه می
زنندم
بغضم را در گلو خفه کنم !
يک کپی از ھويتم را ھم می
خواھم
برای وقتی که خواھران و
برادران دينی به قصد ارشا
د،
فحش و تحقير تقديمم می
کنند !
تو را به خدا
اگر جايی ديدی "حقی "می
فروختند
برايم بخر
تا در غذا بريزم
ترجيح می دھم خودم قبل از
ديگران حقم را بخورم !
و سر آخر اگر پولی برايت
ماند
برايم يک پالکارد بخر

به شکل گردنبند
بياويزم به گردنم
و روی آن با حروف درشت
بنويسم :
"من يک انسانم ".
"من ھنوز يک انسانم "
"من ھر روز يک انسانم "

يکی از عجايب روزگار ھم اينست که ھنوز ھم در ميان مخالفين نظام اسالمی ،بکرات از کلمه "شھيد" در اشاره به کسانی که در مبارزه با
اين نظام جان خود را باخته اند ،استفاده می شود .بايد توجه داشت که کلمه "شھيد" به معنای کسی است که در راه خدا کشته شده و آگاھی و
گواھی به وجود خدای واحد و فرستاده اش محمد را دارد است ،و اين بھيچوجه نمی تواند منظور واقعی گوينده را بر آورده سازد ،چرا که
اساسا معلوم نيست که فرد جان باخته حتی به اين خرافات پوسيده و عقب افتاده عقيده ھم داشته باشد ،چه رسد به اينکه به اعتراف به
آنھا تن داده باشد .بھرحال ،استفاده از اين کلمه نه تنھا برای فرد جان باخته در مبارزه بر عليه نظامی که خود منبع اين خرافات و
الطائالت مذھبی است ،بی معنا و نوعی نقص غرض و حتی خيانت به مبارزه اوست ،بلکه برای ھر فرد درگذشتۀ ديگری ھم دور از خرد
و منطق بنظر می رسد.

تماما شايعاتی ھست موھوم
تمامش از فشار بازجويی ست
سراپايش دروغ و ياوه گويی ست
گذشت و روزی آمد نامه از مرد
رفت آن نامه را بانوی پر درد

ھر آن کس گويد اين جا چوب دار
است
بدان اين ھم دروغی شاخدار است

کجا سلول ھای انفرادی ست؟
ھمه اين جا رفيق و دوست ھستيم
چو گردو داخل يک پوست ھستيم
در اين جا بازجو اصال نداريم
شکنجه  ،اعتراف ،عمرا نداريم

گشود و ديد با ھالو مآبی
نوشته شوھرش با خط آبی :

به جای آن اتاق فکر داريم
روش ھای بديع و بکر داريم

عزيزم ،عشق من  ،حالت چطور است؟
بگو بی بنده احوالت چطور است؟

عزيزم ،حال من خوب است اين جا
گذشت عمر ،مطلوب است اين جا

اگر از ما بپرسی ،خوب بشنو
ماللی نيست غير از دوری تو

کسی را ھيچ کاری با کسی نيست
نشانی از غم و دلواپسی نيست

من اين جا راحتم ،کيفور کيفور
بساط عيش و عشرت جور وا جور

ھمه چيزش تمامن بيست اين جا
فقط خود کار قرمز نيست اين جا

در اين جا سينما و باشگاه است
غذا ،آجيل ،ميوه رو به راه است

در اين جا استرس جايی ندارد
درفش و داغ معنايی ندارد

کتک با چوب يا شالق و باطوم

کجا تفتيش ھای اعتقادی ست؟

■■■
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سه روز پيش به ديدن يکی از دوستانم رفتم.
حتی از گرايش سياسی او در انتخابات اخير
اطالعی نداشتم .صحبت به انتخابات رسيد
و فھميدم گرايشی يکسان داريم .از اعتراض
ھا و شلوغی ھای خيابانی گفت و وقتی به
شوخی چيزی درباره تجاوز به او گفتم،
چھره اش درھم رفت و جدی شد .به خودم
لرزيدم که نکند حرف ناجوری از دھنم
پريده باشد .ولی وقتی لب به سخن باز کرد
و از دختر ھمسايه شان گفت که  19سال
دارد و در عنفوان سالمت و طراوت جوانی
به مرز جنون رسيده ،نه فقط آن لحظه بلکه
از آن روز تا حاال که اينھا را می نويسم،
آرامش ندارم و شبھا از خواب می پرم و
روزھا چشم به چشم خواھرم می دوزم و
وقتی صحبت ھای آقايان را از نماز جمعه
می شنوم اشک توی چشم ھايم جمع می
شود.
از دختر  19ساله ھمسايه شان گفت که
چھار روز بازداشت بوده و وقتی برگشته،
کمری خميده داشته است ...فکرش بکنيد
خميده مثل پيرزنھا .دختر برای مادرش و
فقط برای مادرش تعريف کرده که چطور او
را در بازداشتگاه –به ھمسايه نگفته اند کدام
بازداشتگاه – تا حد مرگ لگد باران کرده و
کتک زده اند و بعد او را لخت و عور کرده
و ميان زندانی ھای معترض سياسی انداخته
اند .به مادرش از جوانمردی اين زندانی ھا
که مثل خودش در خيابان ھا بخاطر

اعتراضات دستگير شده بودند ،گفته است.
اين پسرھا که ھمگی جوان بوده اند وقتی او
را لخت ديده اند که به سلول آنھا پرت شده،
يک لحظه با بھت نگاھش کرده اند و از آن
موقع پشت خود را به او کرده و حتی يک
بار نگاھش نکرده اند چه رسد به اينکه
دستی به او بزنند ...فکرش را بکنيد در آن
شرايط چه نيرو و چه انگيزه ای در اين بچه
ھای پاک وجود داشته که دختر لخت
مادرزاد را گوشه ای تنھا گذاشته و پشت به
او کرده اند .اما صبح وقتی ماموران در
سلول را باز می کنند و با اين صحنه عجيب
مواجه می شوند  -که جوانھا نجيبانه پشت به
دختر دراز کشيده و دخترک در گوشه ای
ديگر خودش را جمع کرده  -تصميم می
گيرند فکر شيطانی خودشان را پياده کنند.
دختر  19ساله را با خشونت از سلولی که
برايش امن بود ،درمی آورند و برای اينکه
حتما به او تجاوز شود و درس عبرت
بگيرد ،او را به سلول زندانی ھای غير
سياسی يعنی معتادھا و اراذل و اوباش می
اندازند ...مابقی را شايد مادر دختر برای
مادر دوست من تعريف نکرده باشد يا اگر
تعريف کرده ،مادر دوستم ترجيح داده آن را
برای فرزندش نقل نکند .ھمين را گفته که
دخترک با پشت خميده و چشمان کبود به
خانه برگشته و حاال بيا برويم به ديدنش
برای دلداری و تسلی و...
دوستم می گويد به خانه شان رفتيم ولی ھمين

که پا به اتاق گذاشتيم ،دختر از پله ھا باال
دويد و به اتاقی رفت و در را به روی
خودش بست .مادرش گفت ،از روزی که
برگشته ،ھمين حالت را دارد و از ديدن آدم
ھا وحشت می کند .دليلش را که پرسيديم

گفت" :او را تھديد کرده اند که اگر خود را
نشان کسی بدھد يا عکسی از بدن خود به
کسی بدھد يا حرفی از ماوقع بازداشتگاه به
کسی بگويد ،يک دقيقه ھم زنده نمی ماند"
او فرار می کند تا چھره اش را نبينند...
چھره يک دختر  19ساله را که به جرم
اعتراض به انتخابات به او تجاوز شده و

حاال احساس می کند نه آينده ای دارد و نه
آبرويی ...بغض به گلويم چنگ می اندازد و
طاقت از من می گيرد ...شبھا بی خواب اين
دختری ھستم که نامش را نمی دانم و قرار
شد ندانم تا دختر در امان بماند و خيالش
آسوده باشد که دوستم و مادرش از قولی که
داده اند ،برنگشته اند .نه نام بازداشتگاه را
می دانم و نه نام دختر را .اما می دانم چقدر
از چه کسانی متنفرم و چقدر دوست دارم
دخترک زنده بماند و قوی شود و روحيه
بگيرد و روزی از مسببين اين اتفاق انتقام
بگيرد ...اصال نمی دانم در اين دختر حسی
از انتقام خواھد بود يا نه؟ دختری که جز
مظھر مظلوميت و معصوميت و پاکی
نيست...
مادرش گفته که چند بار خواسته خودکشی
کند ولی جلوی او را گرفته اند .مثل کرھا و
الل ھا شده و گويی نه چيزی می شنود و نه
حرفی می زند .فقط ھر که را می بيند پا به
گريز می گذارد و از ديده ھا پنھان می شود.
درھا و پنجره ھا را از ترس خودکشی ،ميخ
کوبيده اند و نه می گذارند تلويزيون ببيند و
نه روزنامه بخواند شايد که برگردد ...شايد
روزی به زندگی برگردد ...شايد خودش را
دوباره پيدا کند ...شايد فراموش کند ...شايد
فراموش نکند و برای ھمين زنده بماند...
دارم ديوانه می شوم .ھمانطور که دوستم
گفت وقتی اينھا را شنيد ديوانه شد...
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بفرمائيد قابلی ندارد!
در يک کافه دنجی
خود را به يک چای
بابونه با شيرينی
خشک دعوت کردم.
بعد از ساعتی کلنرين* خوش صورت را که
شھرزاد می ناميدنش ،برای پرداخت حساب
خود صدا کردم.
او با ناز و اطوار خاصی پيش آمد و گفت:
مھمان ما باشيد ،بفرمائيد!
در حالی که کيف پولم را باز می کردم گفتم:
من قصد پرداخت دارم ،اما خوشحال ھم
می شوم که مھمان شما باشم.
 اوا اين حرفھا چيه! خواھش می کنم کهکيف پولتان را ببنديد .اين پولھا که برای ما
ارزشی ندارد .گفتم که قابلی ندارد ،بفرمائيد!

زمانی که بدنی گرسنه ميماند ،ابتدا به پلی
ساکاريدی بنام گلوکاگون در کبد دست مييازد
اما ميزان گلوکاگون در کبد به آنقدر نيست
که پاسخگوی چند ساعت گرسنگی را بدھد .
پس بدن شروع به استفاده از چربيھا
ميپردازد و چربيھای ذخيره شده را به نوعی
کتون ) (acetoneتبديل ميکند ) .بوی بدی
که از دھان روزه دار ميآيد ،از ھمين کتون
است( بيشتر سلولھای بدن اين کتون را
بعنوان ماده مغذی بکار ميبرند.
بغير از مغز!بلی  -مغز فقط از گلوکز برای
تھيه انرژی جھت فعاليتھای خود بھره ميبرد.

گاھی اسالمگراھا در باره تعداد سلولھايی
سخن ميگويند که در اثر استفاده از الکل از
بين ميرود .آيا تا بحال کسی تحقيقی در باره
ميزان مرگ سلولھای مغزی که در يک
رمضان از کف مسلمانان ميرود ،تحقيق
کرده است؟

و نکته ای از اين اسف بارتر :دختر بچه ای
را در نظر بگيريد که عليرغم سن رشد خود
و فعاليت بيشتر بدنی از بزرگساالن ،مجبور
است  16ساعت گرسنگی بکشد؛

چه باليی بر سر مغز او ميآيد؟ آيا کسی
تحقيق کرده است؟

دستگاه گوارش انسان دارای ھورمونھای
بخصوصی است که بشکل سيستم پيچيده و
بسيار دقيقی دستورات الزمه را برای کل
بدن صادر ميکند .وقتی بدنی گرسنه ميماند،
بدن خود را به حالت شبيه کشوری )البته با
مديريت خردمندانه( در معرض قحطی
ميبيند .به ھمه سلولھای بدن دستور ميرسد
که کمتر مصرف کنند ،ميزان انتقال مواد
مغذی به سلولھا ھم کاھش مييابد .يعنی
متابوليسم بدن کند ميگردد .حاال تصور کنيد
که معده فردی با خوردن سحری تا خرخره
پر شود.

دستور ھورمونھا بر متابوليسم چه خواھد
بود؟

 عجب! پس من نمی پردازم .خوش شدم.مطمئن باشيد که من باز به کافه شما خواھم
آمد.
شھرزاد که بھيچوجه انتظار اين برخورد را
نداشت ،يکدفعه کوپ کرده و خاموش شد و
بعد از لحظاتی مکث ميز را ترک کرد.
جوانی ورزشکار و خوش اندام که ناظر اين
گفتگو بود به سوی من آمد و گفت:
از راحتی و بی شرمی ات خوشم آمد .نمی
شناسمت ،می خواھم اما ،ترا رھا صدا کنم.
به من بگو رھا!
از کجا بر می خيزد اين جوھره رفتار تو؟ از
کجا؟
اول اينکه ھمه چيز برای من قابلی دارد.يک ريالی ،که روی زمين افتاده باشد
تکه نانی که مرا سير می کند،

بعد اين بدن بدبخت  16ساعت گرسنگی
بکشد و سپس سر افطار تا خرخره پر شود.
رسما ً ھورمونھا به حالتی مانند ديوانگی
خواھند رسيد .نھايتا ً در آخر چند روز
متابوليسم بدن فلج ميشود .در طب بھترين
نوع غذا خوردن اينست که ”بمقدار کم“ و به
”فواصل کم“ خورده شود .ھر کس خالف
اين مسئله را بگويد يا از متابوليسم بدن زنده
خبر ندارد يا انگيزه ھای ديگری دارد.
تصفيه خون و پاکسازی بدن و… حرف
ھای نادرستی ست که پايه ی علمی ندارد و
يا از جانب پزشکان بی مسئوليتی گفته
ميشود که به مصلحت را به حقيقت می
فروشند .در کنار آن ما به بعضی از مواد
برای کارکرد صحيح بدن خود نياز داريم:
مثالً به اسيدھای چرب اشباع نشده ،به
مقداری کلسترول ،بعضی از اسيدھای آمينه،
برخی از ويتامينھا و مينرال ھا که به عنوان
کاتاليزور فرآيندھای متابوليسم بکار ميآيند.
و…
از اين روست که آدمی نياز به خوردن
غذاھای متنوع دارد تا بتواند اين موادی را
که کبد خود قادر به تھيه آنان نيست را تھيه
کند .حاال نگاھی به منوی سحری و افطاری
ملت بياندازيم .بعضيھا که لطف ميکنند و
سحری ھم ميل نميکنند…
نتيجه :موجود باد کرده و پف آلود ،تنی چون
پنبه ،بی شکل و ضعيف! زخم معده و زخم
دوازدھه )اثنی العش(
از ھورمون ھای گوارشی گفتم.
يکی از کارھای قسمتی از اين ھورمونھا،
تنظيم ميزان ترشح اسيد معده ،ھمچنين باز و
بسته کردن دروازه خروجی معده است .اين
ھورمونھا را ديوانه کرديم.

چه اتفاقی ميافتد؟

ميزان ترشح اسيد معده از کنترل خارج
ميشود ،مخاط دوازدھه حساس ميگردد و
دروازه خروجی معده گاھی محتويات اسيدی

جرعه آبی که تشنگی ام را فرو می نشاند
شاخه گلی که که به من نشاط می دھد
ھمه شعور دارند و فھم!
و من خود را در وصل کامل با ھمه ذرات
عالم می بينم.
عاشقانه و خردمند با آنھا رفتار نما !
ببين چگونه آن لقمه که در ذره ذره آن
رنجھا و عشقھا نھفته است،
برايت لذيذ و سالمت بخش می گردد .
با مھر نظرکن بر آن لباسی که بر تن می کنی
،
آخ و اوخ نکن ھر چند که کھنه پاره ای از
دھمين دست باشد،
آنگه ببين که چگونه زيبائی خود را بر تن تو
جلوه گر می سازد.
از اين روست که اين جمله »قابلی ندارد«
از بنيان برايم بی مفھوم است .از طرفی
شھرزاد می گويد ،بفرماييد مھمان من باشيد.
آخر چرا قبول نکنم؟ پيشنھاد خوبی است و
به نفع من!
 -او تعارف می کرد بر حسب عادت ،در

واقع قصد مھمان کردن تو را نداشت.
 خوب خود تقصير! بگذار با اين تجربهبياموزد که بار ديگر حقيقت را بگويد .زمان
برای تکرار نداريم!
 اما آزردگی ديگران چه؟ برايت آن مھمنيست؟
 اگر به آزردگی انسانھا بيانديشم از حرکتسريع باز خواھم ماند.
رھايشان کن! بگذار مانند کودکی که به زمين
می خورد و دست و پايش درد می گيرد خود
آن درد را
از جای برخيزد وراه بيفتد.
برجسته نکن!
به خيزش او بنگر!
 آه ! جمال تت طالست رھا !پس به سالمتی ات يک چای بابونه ديگر با
ھم  ،موافقی؟!
 با کمال ميل!Hamburg
14. 7. 06
پيش خدمت زن در رستوران
*Kellnerin

را بداخل دوازدھه ميريزد.
ً
نتيجه :ھفته اول رمضان ،مراجعات نسبتا کم
است .اما در ھفته ھای بعدی استفراغھای
جھنده خونی کف و ديوارھای سفيد اورژانش
را رنگين ميکند.

ته نشين شده و تشکيل سنگھای ريز و
درشتی را ميدھد .حاال باز تصور کنيد که
سر افطار ،فرد روزه دار غذای چرب و
نرمی را بعد از مدت مديدی روزه داری
خورد .اين سنگھا راه ميافتند و چون اغلب
از ضخامت مجراھا بزرگترند ،در وسط آنان
گير ميکنند .فقط محض امتحان برويد و
نگاھی به ليست عمل بخش جراحی عمومی
در ھفته ھای پايانی رمضان بياندازيد ...فقط
ھمين را برايتان بگويم که درد سنگ صفرا
)کوليت( يکی از وحشتناکترين دردھای
روی جھان است که فرد از روی درد خود
را از زمين به سقف و از اين ديوار تا به آن
ديوار ميزند .و وحشتناکترين  -پانکراتيت
حاد  :بدن برای ھضم پروتئينھا از آنزيمھايی
بسيار قوی استفاده ميبرد .اين آنزيمھا بشکلی
است که در خارج از دوازدھه بی اثرند اما
زمانی که با صفرا مخلوط شدند ،صفرا چون
چاشنی عمل کرده و به آنان قدرت ميبخشد.
عموما ً مجرای اين آنزيمھای لوزالمعده با
صفرا جداگانه بوده اما ھنگام نزديک شدن
به دوازدھه بھم ارتباط مييابند .اين ورودی
که ميگويم بسيار ظريف و کوچک است.
حاال تصور بفرمائيد که مخاط دوازدھه
ملتھب باشد .يا اينکه سنگی که از کيسه
صفرا براه افتاده و اتفاقا ً سر دوراھی ايندو
مجرا گير کند ....اين آنزيمی قوی در جايی
خارج از دوازدھه )دوازدھه دارای روکش
مخاطی خاصی است که آن آنزيم بدان بی
اثر است( به چاشنی خود ميرسد ...بلی!
حدستان درست است بدن شروع به ھضم
کردن خود ميکند!! عليرغم پيشرفت طب
ھنوز ھم شانس مرگ برای پانکراتيت حاد
بسيار باالست.

آيا کسی از آمار دقيق آن مطلع است؟

نه ،ما فقط ميبينيم به اندازه ھر قطره از آن
استفراغھا ،خون ميخوريم…
آغاز ديابت :يکی از ھورمونھايی که ستون
فقرات تنظيم متابوليسم است ،انسولين
ميباشد .انسولين ميزان قند خون را تنظيم
ميکند .اگر قند زياد در دست و بال باشد،
انسولين بداخل خون ترشح شده،ميزان
مصرف قند توسط سلولھا را افزايش ميدھد.
از طرفی ديگر به کبد دستور ميدھد که قند
را گرفته و بچربی تبديل سازد .برعکس
ھمين مسائل در ھنگام گرسنگی پديد ميآيد.
حاال سی روز ،به تواتر چند ساعت ،تا
خرخره بخوريم و بعد گرسنه بمانيم.

چه باليی بر سر تنظيم انسولين ميآيد؟

برخی از لوزالمعده ھا بشکلی در ساختن
انسولين تنبلند )حاال بعلت ژنتيکی يا…( تا
بحال بشکل کجدار مريضی ،ميزان انسولين
بدن را تأمين ميکردند )اين را ھم در نظر
داشته باشيد که پيدا کردن  screeningچنين
انسانھايی  borderlinersدر جامعه ھزينه
”غير عملی“ دارد( .اما در برخورد با اين
فراز و نشيب ھای ناگھانی در ماه رمضان
به ورشکستگی خواھند رسيد.

آيا کسی خبر دارد که يک ماه رمضان چند
بيمار ديابتی به جامعه ھديه ميدھد؟ آيا
عوارض نھايی ديابت را ميدانيد؟ )کوری،
از دست دادن کليه ھا ،التيام نيافتن زخمھا،
که حتی گاھی به قطع اندامھا ميانجامد
و .(...آيا ميدانيد که ھزينه يک بيمار ديابتی
برای جامعه چقدر است؟
سنگ کيسه صفرا :صفرا ماده ايست که
برای ھضم غذا از طرف کبد توليد و در
کيسه ای به ھمين نام ذخيره ميگردد .وقتی
که يکباره غذای چربی ميخوريم ،به اين
کيسه دستوری صادر ميشود که محتويات
خود را در داخل دوازدھه خالی کند .البته
بيشتر اوقات صفرا در درون کيسه ميماند و

آيا کسی حق يا بھتر بگويم ”جرأت“ آمار
گيری تعداد پانکراتيتھای حاد ماه رمضان را
دارد؟
)توضيح دھم که از علل پانکراتيت حاد يکی
fastingروزه و ديگری مصرف باالی
الکل است که عمداً در کتب پزشکی ايران،
از مھمترين مورد چشم پوشی ميگردد ولی
به مورد دوم شديداً اشاره ميشود!(
آگوست 2009 ,24
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اسالم حوزويان
اسالم مداحان
zaaresh
بعد از انقالب بھمن  ۵٧در ايران؛ برای
اسالم گرايان خصوصا حوزويان شيعه
فرصتی پديد آمد تا ھر آن چه از اسالم در
زمينه ھای سياسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی؛
حقوقی و … فھميده بودند؛ در امر اداره
کشور به کار برند و از آن جا که آن چه
نظريه ھای سياسی اقتصادی و… اسالم
ناميده می شود؛ در واقع توان و توشه
معرفتی ساکنان آن زمان عربستان
بوده؛حکومت گران ايران بعد از انقالب؛با
اجرا کردن آن قوانين؛ سعی در شبيه سازی
يک جامعه عقب افتاده و متناسب با جاھليت
 ١۴٠٠سال پيش در کشوری در قرن بيست
و يکم کردند.
اينک پس از سی سال فاجعه ای بزرگ در
ابعاد مختلف رقم خورده است و متھمان
رديف اول بروز چنين وضعيتی؛بی شک
اسالم و يدک کشان عنوان عالمانش ھستند.
با اين وصف تفاوتی قابل توجه است بين آن
چه پس از بھمن  ۵٧تا خرداد ٨۴روی داد؛
و آن چه پس از آن در اين کشور می گذرد.
در دوره اول؛ حقيقتا بودند حوزويانی که
گمان می بردند اجرای کتاب و سنت؛ دوای
درد و حالل مشکالت اين مردم است و
محتوای آنھا قادر به اداره مملکت.اين باور
از سوی درصد بااليی از مردم – از جمله
طبقه متوسط ؛ روشنفکران و دانشگاھيان -
نيز مورد قبول بود؛ ھر چند که در نھايت
صرف نظر از نيت عامالن؛ آن چه رخ داد؛
صفرا فزودن ھای سرکنگبين بود و ھزينه
ھای بسيار بيش تر از فايده .اما دوره دوم
تفاوتھای جدی با دوره اول دارد .در اين
دوره گرايش غالب با حکومت گرانی است
که توقع شان از کتاب و سنت حل مسائل
کشور و مردم و اداره مملکت نيست و حتی
به عبارتی دغدغه حل آنھا در اذھان شان
نيست؛ اصال وجود مسائل انکار می شود و
شرايط کشور؛ بھشت برين توصيف می
شود؛ حاال عمده توان حکومت صرف سوء
استفاده از باورھای مذھبی مردم می شود و
ھر چه از ذخاير مادی و معنوی وجود
دارد؛ خرج می گردد تا سقوط حکومت
گران بيشتر به تاخير افتد :کتاب و سنت
مستمسکی است برای بقا .در اين مقطع
پشتوانه حکومت؛ طبقات متوسط و باالی
جامعه نيستند؛ اتکای حکومت به افراد نادان
و ناتوان و نيازمند و نگرانی است که زمينه
ای برای تعصب دارند و رای شان را به
آسانی می توان خريد و در مقابل رای ديگر
اقشار جامعه قرار داد و به اتکای آن
ظاھری دمکراتيک برای حکومت فراھم
کرد .حاال به جای روشنفکرانی که سخن از
کارکرد دين در حل مسائل بگويند؛ شبانه
روز دستگاه بانگ و رنگ شان برای عامه
خرافه می پراکند و جھل ترويج می کند و
ھمان محتوا در ھيئت ھا با قدرت و قوتی
بيشتر تکرار می شود .اين تحول رويکرد و
شيوه تبليغی مناسبش چنان بود که از دست

حوزه بر نمی آمد و لذا به حسب ضرورت؛
مداحان ساخته و پرداخته شدند.
اسالم مداحان؛ مروج شور بی شعور
است.اگر در اسالم حوزويان الزم است چند
صباحی را به تحصيل بگذرانی؛ در اسالم
مداحان ھمان ھم نياز نيست .از ھمين
امروز می توانی شروع کنی.کافی است در
ھيئت محل تان؛ لطفی شامل حالت شود و
ميکروفون به دستت بيفتد؛ وگرنه شايد الزم
آيد که ته صدايی داشته باشی .اگر مطالعه
ای ھست؛ تورق کتاب ھای شعر است
) شعر که چه عرض کنم!( و اگر وقتی
صرف می شود؛ برای شنيدن جديدترين
ترانه ھای داخل و خارج کشور است برای
اين که ببينی کدام آھنگ به کارت می آيد و
مجلس گرم کن است.
در اسالم مداحان؛ ھر چھارده معصوم
شيعيان را می توان به خدمت گرفت؛ برای
حتی کمی قدرت و ثروت .چه مداح گدا يا
گدای مداحی باشی که سر چھارراه می
خواند؛ چه ظاھر محترمانه تری داشته باشی
و در يک ھيئت بخوانی .حاال ھم که دولت
مداحان تشکيل شده؛ حتی فاطمه زھرا دختر
پيامبر اسالم را ھم می توان به مجلس
احضار کرد تا نگران رای آوردن يک
دروغ گو با سابقه اخالقی آن چنان باشد…
اسالم مداحان آخر تساھل و تسامح است.می
توانی اھل ھر فرقه ای باشی و ھر خالفی
بکنی .اما عنوان ”واليتی“ که بگيری؛ نه
تنھا پاک می شوی؛ که خودت آب کری.

پيشتر به اشتباه تصور می کردم اين جماعت
ھيئت می روند تا به خدمت اسالم در آيند؛
حال می دانم که مقصد و مقصود آن است
که نھايتا به سر سپردگی ولی زمان برسند.
اسالم مداحان سفله پرور است .اگر بيشتر
از مداح ھيئتت بدانی و بخواھی اما و اگر
کنی؛ طرد می شوی .ھيئت جای پرسيدن
نيست .بايد ارادت بورزی و در تنور جھالت
مداحان ذوب شوی تا شيعه تنوری محسوب
شوی .دانستن و فکر کردن و پرسيدن و
فھميدن مزاحم ارادت ورزی است و مانع
کسب و کار مداحان .تنھا اشکی دم مشک
داشته باش و حنجره ای برای نعره کشيدن و
دستی برای کف زدن يا بر سر و سينه
کوفتن .ھيئت عرصه ای است برای خشم )و
نفرت( گرفتن يا عشق ورزيدن به کسانی که
نه می شناسی؛ نه الزم است بشناسی.
در ھيئت ھا سخن از دلبرانی است که جمال
چھره شان حجت موجه است نه قوت انديشه
ھا و استدالل ھای شان.ظاھر بينی مداحان و
عوامی مخاطبان بيش از اين نتيجه نمی دھد.
اسالم مداحان؛ سطح و درک رفتار مذھبی
را در جامعه چنان کاھش داده که درصد

قابل توجھی از نوجوانان و جوانان فکر می
کنند اگر در روزھای وفات امامان پيراھنی
مشکی بپوشند و به صدای مداحان گوش
دھند صواب کرده اند و مستوجب ثوابند.
برخی نشسته در ماشين ھای شان با بلند
کردن صدای باندھا؛ ھيئت تک نفره سيار
راه می اندازند و مردم را نيز شريک در
عمل شان می کنند.گاھی بی توجه به
ساعت؛ نيمه شب.
اسالم مداحان تنھا مناسک و مراسم می
شناسد .آن چنان که در ايامی که مناسبتی
برای برگزاری مراسم نيست؛ انگار اسالم
تعطيل شده است .برای ھمين است که
برگزاری مراسم يک روزه برای دختر
پيامبر ناکافی است و بايد دھه اول و دوم و
سوم فاطميه گرفت .در کنار محرم و صفر
و رمضان؛ که با ھم يک سوم سال را
پوشش می دھند .نحوه انجام اين مراسم ھم
بايد به گونه ای باشد که جمعيت بيشتری را
درگير خود کند :دسته ھای سينه زنی و
زنجير زنی مکرر به خيابان ھا و ميدانھای
شھر کشانده می شوند و ھمه سخن ھم اين
است که مردم! مبادا که ھم چون گذشته گان
که مطيع ولی شان نبودند و به واسطه آن
اھل دوزخ شدند؛شما نيز از اطاعت محض
ولی مطلق تان سر باز زنيد و چنان
سرانجامی يابيد.
اسالم مداحان عقل و علم و تجربه را تعطيل
می خواھد و با صدور حکم بازنشستگی
پروردگار؛ھمه را روانه درگاه خدايان جديد
) امامان و امام زادگان؛ اين اداره کنندگان
دنيا و آخرت از ديد مداحان( می کند تا
بساط نذر و نياز و سفره توسل بگشايند و
اگر در اين ميان فردی حاجت روا نمی
شود؛ مشکل از عدم اخالص اوست و
ناکافی بودن ايمانش.
مداحان ھر چقدر در عرصه جامعه و به
ھنگام حکومت داری؛ با کثرت گرايی
مخالفند و مخالفانشان را حتی شايسته حيات
نمی دانند؛ در برگرفتن خدايان به پرستش؛
ساليق را محترم می شمارند و به عھده فرد
می گذارند که عبد الرقيه باشد يا زينب
پرست!
دقت در موارد شمرده شده نشان می دھد که
چه شباھت ھای قابل توجھی بين ھيئت و
ھيئتی ھا از يک طرف و پادگان و نظامی
ھا از طرف ديگر وجود دارد.
نکته پايانی آن که از منظر حکومت گران
فعلی شھروندان دو دسته اند و دو گونه
برخورد بايد با آنھا صورت گيرد :يا به
حسب سطح معيشت و معرفت شان جذب
محتوای صدا و سيما و ھيئت ھا می شوند و
از اين طريق به خدمت حکومت در می آيند
و به ھر حال به عنوان مخالف در صحنه
حضور نمی يابند؛ يا آن که بايد با قدرت
نظامی بسيج آنھا را سر جای خود نشاند.
اين معنا و تصوير دقيق دولت مداحان
نظامی و نظاميان مداح است .احمدی نژاد
نماينده و چھره شاخص حکومت گران جديد
ايران است و سوم تير  ٨۴روزی بود که
اينھا از رحم جمھوری اسالمی زاده شدند.
نطفه شان از مدتھا قبل بسته شده بود .از
زمانی که ناکامی ھای کتاب و سنت در
عرصه حل مشکالت رخ نموده بود.
برگرفته از سايت گذار Jul 23, 2009
■■■■

خاطره ای از دكتر حسابی
به نقل از دكتر خزعلی
"يادش به خير ،مالقاتی داشتم با پروفسور
حسابی )پدر علم فيزيك ايران(  -كه
خدايش رحمت كند  -می گفت" :وقتی
خواستم دانشگاه تھران را تاسيس كنم با
وساطت يكی از دوستان وقت مالقاتی از
وزير معارف وقت گرفتم ،پس از توضيح
طرح ،وزير معارف از من پرسيد:
"دانشگاه بسازيد كه چه بشود؟" و من
عرض كردم" :دكتر و مھندس ھا كه
برای تحصيل به فرنگ می روند ،در
مملكت خودمات تربيت كنيم ".و او پاسخ
داد" :تربيت دكتر و مھندس برای ما صد
سال زود است و بايد فرنگی ھا برای ما
اينكار را بكنند".
متاثر از كوته فكری وزير معارف و
نااميد از انجام رسالتی كه بر دوش داشتم
از دفتر وزير خارج شدم ،رفيق شفيق كه
آزدگی مرا ديد برای تسلی خاطر گفت" :
من می توانم از اعليحضرت )رضا خان(
برايت وقت مالقات بگيرم مشروط به
اينكه وزير معارف نفھمد كه من اين
وساطت را انجام داده ام!" وقت مالقات با
رضا شاه تعيين شد ،برای او طرح
تاسيس دانشگاه تھران را شرح دادم ،و
شاه پرسيد "كه چه شود؟" عرض كردم،
به جای آنكه جوانان ما به فرنگ بروند
در مملكت خودمان دكتر و مھندس
آموزش دھيم و رضا شاه باز پرسيد" كه
چه شود؟" و عرض كردم " :اين جاده ھا
و راه آھن را آلمان ھا می سازند!
مھندسين خودمان آن را بسازند و  ...شاه
بسيار استقبال كرد و گفت برويد طرحتان را
بنويسيد به مجلس می گويم رای بدھد! و من از
ھمان شب شروع به نگارش طرح دانشگاه كردم.

فردای آنروز از دربار به در خانه ام
آمدند ،تعجب كردم كه با من چه كار
دارند ،ديدم يكصد ھزار تومان پول
فرستاده اند كه اعليحضرت فرموده اند،
كارتان را شروع كنيد و طرحتان را نيز
بنويسيد .و اين ھمان مبلغ خريد زمين
دانشگاه تھران است و كار ساخت و ساز
ھمزمان با نوشتن طرح آغاز شد.

بجای نگاه به طرح ھای
عمرانی!! به جمله "من به مجلس
ميگويم رای بدھد"کمی فکر بکنيد
و شباھت ھای آنرا با سخنان شاه
بعدی و خمينی و خامنه ای
واعوان اعصارش نگاھی بيندازيد
تا عمق فاجعه روشن گردد.

17 Rowshangar Volume. 3 No. 29 Septmber 2009

آيا اين فتوا جعلی است؟

مصباح يزدی  :لواط و زنا با زندانی سياسی
به منظور اعتراف گيری توسط بازجو جايز
است.
استاد تقی مصباح به ھمراه محمود احمدی
نژاد شب قبل در کنار چاه جمکران واقع در
حسينيه امام خامنه ای ) ص ( حاضر شد و
به تعدادی از سواالت مجذوبين در واليت
جواب داد و بعضا فتوی صادر کرد  .در

گنجی يا گنجينه ؟
.اکبر گنجی تازگی بيانيه داد و حرفھايی زد
که جديد نبود اما نحوه بيانش گويا جديد بود و
خب  ،گنج يا گنجينه خاصيت اش ھمين است
که ممکن است چيز کشف نشده ای در آن
يافت شود .
اگر کسی مدعی شود گنجی نمی داند چه می
کند من می گويم اشتباه می کند  .گنجی می
داند چه بوده....چه ھست.....چه می
کند ....چطور....اما با قطعييت می شود گفت
که گنجی نمی داند چه می خواھد ؟
موضوع االن ديگر خيلی ساده و روشن
است  .قيامی در ايران شکل گرفت  .مردم
ايران برای کند
تيغ
کردن
از
سرکوب
سبز
پارچه
استفاده کردند و
تمامی آنچه که
در شعار و عمل
رخ داده و می
بينيم .اينکه مردم
در مواجه با
توحش اسالم و
در داخل ايران به چه تاکتيک ھايی متوسل
می شوند و يا شعار ﷲ و يا حسين و مير
حسين و .....امری پذيرفته شده و قابل درک
است .
اين حرفھای گنجی و مواردی از اين دست
در جريان اين قيام تقريبا حالت طنز و
تمسخر به خودش گرفته است  .مدعی چيزی
به اسم رنگ سبز يا جنبش سبز را می
خواست در خارج از ايران و بدور از
سرکوب و اختناق جا بياندازد.....مديای
غرب ھم که پشتش را محکم چسبيد و کمی
به اين توھم مدعيان دامن زد .
آقايان گنجی....بيشتر از اين خودتان را
مضحکه خاص و عام نکنيد  .کمی دقت

زير به برخی از سوالھا و جوابھا اشاره
ميشود .
1آيا اعتراف گيری تحت فشار و شکنجهروحی و روانی و جسمی اعتبار اسالمی
دارد ؟ ج  -اعتراف گيری از ضد واليت
فقيه به ھر شکلی جايز است
2اعتراف گيری با استفاده از مواد مخدرو افيون و داروھای کدوئينه جايز است ؟ ج
 اعتراف گيری از ضد واليت مطلقه به ھرشکلی جايز است.
3آيا بازجو ميتواند به زندانی تجاوزجنسی کند تا اعتراف بگيرد ؟ ج  -احتياط
واجب آن است که قبل از اينکار حتما وضو
بگيرد و ھنگام عمل ذکر گويد .اگرزندانی
زن است ھم از فرج و ھم از دوبر دخول
اشکال ندارد بھتر است در محل بازجويی
کس ديگری نباشد  .اما اگر زندانی مرد
است احوط است در حضور ديگر باز
جويان دخول صورت گيرد .
4-اگر زن زندانی حامله شود تکليف

کنيد  .مردم ايران مدتھا پيش از رنگ سبز
عبور کردند  .مردم ايران از ابتدا ھم به
موسوی يا امثالھم به عنوان کسی که جدی و
اينکاره باشد در اين قيام باور نداشتند .
موسوی فقط بھانه بود .شعور جامعه ايران
خيلی بيشتر از ان چيزی است که سبزينه
ھای خارج از ايران و مديای پشتيبان آنھا
فکر می کردند .ھر چند در اعماق اين تحول

عظيم اجتماعی در ايران ممکن است چند
صباجی ھم اسالم سکوالريستی بھانه شود .
آقايان گنجی و گنجينه ھا  ،اينکه شما چه
بوديد و با چه کسانی فالوده خورديد....اينکه
شما چه ھستيد و از کجا آويزان شده
ايد.....اينکه نقد و تغيير عميق برای پوست
شماھا ضرر دارد....اينکه.......
ولی بی خيال ! رنگين کمان مخلوطی از
رنگ ھای بی بديل است  .موسوی در داخل
ايران ھم جديت و رسمييت ندارد چه برسد
در خارج ايران که نمايند ه گی موسوی و
شرکاء و برادران ......بخواھد رنگھای
رنگين کمان را سبز سبز کند  .شمايان به
مخالفت با رژيم و يا اگر شھامت داريد به
افشاگری عليه اين رژيم بپردازيد و ادامه
دھيد و به چشم مردم به خصوص در خارج
از ايران با حرکتھای مھتاب گونه  ،خاک
نپاشيد ! رھبری و اين حرکاتی که به قد و
قواره شمايان نمی خورد پيشکشتان !
اسماعيل ھوشيار
 24مرداد  1388ژنو
ھفته نامه اکونوميست در شماره اخير خود

چيست ؟ يا آن فرزند حرامزاده است ؟ ج -
فرزند ضعيفه ضد واليت مطلقه فقيه مطابق
نص قران مجيد در ھر صورت حرامزاده
است چه توسط بازجو باردار شود چه توسط
شوھرش  .اما اگر بازجو فرزندی طفل
متولد شده را گردن نھد  ،بنابر احتياط واجب
طفل حاللزاده و شيعه اثنی عشری است.
5آيا تجاوز جنسی در زندان به مردھا وپسران جوان لواط محسوب نمی شود ؟
خير  .چون زندانی بدون ميل و رغبت به آن
تن داده است  .البته اگر جوان مفعول را
خوشامده باشد احتياط مستحب آن است که
ديگر اين عمل تکرار نگردد .
 -6تجاوز به دختران باکره در زندان چه
حکمی دارد ؟ ج  -اگر قرار است زن را
اعدام کنند  ،برای بازجو به اندازه يک حج
تمتع واجب صواب دارد و به ھمان اندازه بر
گناھان دختر افزوده ميشود  .اما اگر زندانی
قرار نيست اعدام شود  ،به اندازه زيارت
کربال برای بازجو ثواب دارد.
■■■

سپاه پاسداران و قاچاق
مشروبات الکُلی و ...
می نويسد سپاه پاسداران ايران در حال
تصفيه ھای سياسی وسيع و پر کردن جيب
خود است.

در اين مقاله که روز پنچشنبه در وبسايت
اکونوميست به چاپ رسيد آمده است منافع
سپاه پاسداران ايران اقتضا می کند که اين
کشور به سمت انزوا و افراط گام بردارد.
به نوشته اين نشريه دو سال پيش فرمانده
سپاه اعالم کرد تغييرات مھمی در ماموريت
اين نيروی  ١٢٠ھزار نفری پديد خواھد آمد
و طی آن سپاه ھمراه با بيش از سه ميليون
عضو بسيج با تھديدھای داخلی مقابله خواھند
کرد.
اکونوميست می افزايد وقايع پس از انتخابات
رياست جمھوری اخير در ايران که شامل
سرکوب دگرانديشان و افزايش سلطه سياسی
و اقتصادی سپاه است نشان داد که معنی
سخن او چه بوده است.
اين ھفته نامه می افزايد چھارمين دادگاه
نمايشی اصالح طلبان که در  ٢۴اوت در
تلويزيون دولتی ايران پخش شد حاکی از
تصميم حکومت در نابودی ھميشگی مخالفان
اصالح طلب و نيز تصفيه وسيع ميانه
روھای قدرتمند است.
اکونوميست می نويسد حمله به خانواده اکبر
ھاشمی رفسنجانی رئيس جمھور اسبق ايران

روشنگر
را آبونه
شويد!
با پشتيبانی
مالی خود به

نمايانگر تالش برای کنار زدن يکی از
آخرين موانع موجود بر سر راه محمود
احمدی نژاد رئيس جمھور کنونی است که
حامی اصلی او کسی جز آيت ﷲ علی خامنه
ای نيست.
اين نشريه با اشاره به اسامی متعددی از
اعضای سابق سپاه در فھرست اعضای
کابينه پيشنھادی دولت احمدی نژاد به مجلس
تاکيد می کند ترديدی در لحن نظامی کابينه
بعدی نيست.
اکونوميست به وزير پيشنھادی نفت که "ھيچ
تجربه ای در صنعت نفت ندارد" اما در يک
موسسه تحقيقاتی سپاه فعاليت کرده و نيز به
وزير پيشنھادی اطالعات که نماينده ولی فقيه
در سپاه بوده اشاره می کند.
ھفته نامه ياد شده می نويسد سپاه پاسداران
بخش مھمی از سھم  ٧٠درصدی دولت در
اقتصاد کشور را در دست دارد و در ھمه
چيز از کلينيک ھای دندانپزشکی و چشم
پزشکی تا کارخانجات خودروسازی و
شرکت ھای ساختمانی حضور دارد.
به نوشته اکونوميست حتی "خصوصی
سازی" ھم نصيب سپاه و دوستان آن می
شود و سھم چندانی عايد شرکت ھای
خصوصی واقعی نمی شود.
اين نشريه با اشاره به شايعه قاچاق مشروبات
الکلی ،سيگار و بشقاب ھای ماھواره ای
توسط سپاه به نقل از يک نماينده مجلس می
نويسد اين معامالت بازار سياه  ١٢ميليارد
دالر در سال برای اين نيرو درآمد به ھمراه
دارد.
اکونوميست تصريح می کند در چنين
شرايطی حکومت به سمت راديکال شدن
پيش می رود زيرا انزوای ايران به نفع
سپاھيان است.
اين نشريه در خاتمه با اشاره تالش نمايندگان
کنگره آمريکا برای اعمال تحريم عليه
واردات بنزين توسط ايران نتيجه گيری می
کند سپاه احتماال از چنين طرحی استقبال ھم
می کند.
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آموزش
عباس صحرائی
اين داستان در شش سال پيش
نوشته شده است .چه با عمکرد
اوباش امروزی و مامورين
زندان ھا می خواند .
 " ....توى مشتت نگھش دار ،سرش را
بگذار بيرون ،وقتى گفتم :
حاال!
با يک فشارخفه اش کن ،فقط ده ثانيه وقت
دارى ،بعد بايد مشتت را باز کنى و اون بى
جان بيفتد پائين ،بدون فرصت ِ حتى يکبار
پروبال زدن.
با فشار اول بايد کارش ساخته شده باشد.
دارند فيلم مى گيرند ،تمام حرکات و تکان
ھاى صورت و طرز برخورد و نگاه ھايت
را ضبط مى کنند ،اگر درحين عمل ،حتى
يک لحظه و يا يک ذره تغييرى در چھره ات
بروز کند ،خودت را بايد توى مشت ببينى،
که اگر نه  10ثانيه  ،ولى در کمتر از يک
دقيقه ،فرصت حتى يک بار دست و پا زدن
ھم نداشته باشى ".
"....نبايد وارد مى شدى ،حاال ديگر راه
برگشت ندارى ،يا بايد بتوانى بى نقص و با
سرعت پرپر کنى يا خودت به سادگٮآب
خوردن پرپرمى شوى  .....اين تمامى درس
اول نيست ،فقط يک شروع است .درس اول
به گربه ختم مى شود ....اين فقط يک
گنجشک ريقوست ،بعدش ھم موشه"....
"خب درعوض خودت بى دلھره زندگى
مٮکنى ،گرفتارى مالى ھم نخواھى داشت ...
اين مھمه که از سايه ات نترسى" .
"ضد قھرمان " ،اسم گروه ماست ،ما با
ھرعملى که بوى کشش داشته باشد مخالفيم و
جلو ھمه آنھائي را که به شکلى مى خواھند
جا باز کنند مى گيريم .ازسرراه برشان
ميداريم ،آب ھم از آب تکان نمى خورد .برا
ى بعضى ھا شون ممکن است مدتى ھارت و
پورت و سرو صدائى بلند شود ،ولى موقت
خواھد بود .در عوض گروه ما دارد مى رود
توى اوھام ،داريم مى شويم حدس و
گمان .....ھمه اين ھا را به تو مى گويم تا
خوب بدانى که کجا ئى و چکار بايد بکنى ،
تا بدانى که بايد بشوى شبح ،بايد بشوى
تصور....تا بوده ھمين بوده ،ھمه جاى
دنيا....ھيچ چيز تو يادھا ماندگار نيست،
مردم آنقدر گرفتارند که اطالع از اين
داستانھا برايشان مشغولياته  ....توآزادى
ھرچه دلت مى خواھد بخورى و ھر جور
دلت مى خواھد زندگى کنى ...کسى کارى به
کارت نخواھد داشت ....ولى با اولين اشاره
بايد حاضر به يراق باشى .ماموريتت را به
خوبى و با سرعت انجام بدھى و بى سرو
صدا برگردى سر خانه و زندگيت ،انگار نه
انگار .....در ھر نوبت قبلش توضيح کام
لداده خواھد شد .کمک ھم مى شوى ....عين
يک قست ازيک وسيله  ،بى پرسو جو

ماموريتت را انجام مى دھى ،دستت را مى
تکانى و مى روى سر جا يت"!....
 ....يک ريز حرف مى زد.....مدتى بود که
ديگر توجه نداشتم ،به خودم صد کرور فحش
دادم که چرا روز دستگيرى ،از دستشان در
نرفتم.
خب گنجشک و موش يک حرفى ،ولى گربه
چنگ داره ،تازه کشتن گربه بد يومنه.....
خوب مى دانستم چه مى گويد  .مى خواھد
آدم بکشم .مى خواھد مثل آدم آھنى کارد را
بزنم توى قلبشان .سرشان را عين گوسفند
ببرم ،طناب بياندازم گردنشان....
اگر بگويم نه ،چطوردرکمتر از يک دقيقه
کارم را مى سازند؟ ....خب البد ،اھل فن
دارند....بايد فرز و زبرو زرنگ و دلدار
باشند.
در يکى از " کالس ھا " يک نفر را آورده
بود ،با دست بسته ،سه تائى نشسته بوديم دور
يک ميز داشتيم غذا مى خورديم .لقمه اى
گذاشت به دھان آن نفر و گفت :
"نجويده قورت بده"
نتوانست .خيلى راحت ،چنگال را کرد توى
چشم راستش .خون فواره زد....بى توجه
رھايش کرد و به من گفت :
"برويم " ،
و با ھم از در مقابل خارج شديم  .يک دفعه
ھم لپ يکى ديگر را با کارد جر داد ....اين
آدمھارا ازکجا مى آورد ،نمى دانم  .تاکى مى
توانند از اين کارھا را بکنند؟ مگر سر چند
نفررا مى شود بى سرو صدا زير آب کرد ؟
گو اينکه تا حاالھم بى درد سر تمام
نشده ....خوب متوجه بودم که با ھمھى
ادعايشان  ،فرمان برند  ،خودشان ھم ھمان
گنجشک ريقو ھستند .ھر وقت که موقعش
برسد بايک چشم بھم زدن از ھمان چيزھائى
که مى گفت ،مى چپانند توى ماتحتشان و قال
قضيه را خيلى طبيى مى کنند ،نفسشان را بند
مى آورند ،قلبشان را از کار مى اندازند
و.....تمام ! طفلک مسئول تيم ما فکر مى
کرد در ھميشه بر ھمين پاشنه مى چرخد.
وقتى صحبت از گروه " ضد قھرمان " مى
کرد  ،باد به غبغب مى انداخت و خليفه را
در بغداد مى ديد .چشم و گوشش را بسته بود
و نمى دانست موقعش که برسد مثل پرکاه
ميرود آنجا که عرب نى انداخت .نه تنھا
خودش که تمام تشکيالت " ضد قھرمان "
اش  .با آنکه به واقع خشن و بى رحم بود ،
ولى من به دفعات رگه ھاى دلھره را در
جانش حس کرده بودم. ....
تو ميدان ،تو حاشيه خيابان سوارم کردند.
دستفروشى ميکردم  ،دو سه دفعه ھم براى
قلدرى ھائى که کرده بودم مزاحمم شده
بودند  .چھار نفرى ريختند پائين و بساطم را
جمع کردند  .....اگر مسلح نبودند ھر چھار
نفرشان راحريف بودم .....بعد ھا فھميدم که
نشانم کرده بودند  .ھمان شب اول يکجاى
ناجورى  ،شايد زير زمينى بود  ،شلوارم
رااز پايم درآوردند و سر " باتوم " را جلو
خودم چرب کردند  ،مى خواستند فرو
کنند ....ديدم راھى ندارم  ،امکان فرار يا
درافتادن با آنھا ھم نبود  ،وسيله اى ھم
دراختيار نداشتم تا خودم را خالص کنم ،
چرب کردن باتوم و تدارکاتى که ديده بودند
حکايت از برنامه خاصى مى کرد ،
بخصوص وقتى يکى از آنھا گفت :
"با باتوم راھش را بايد باز کرد ،چون اگر

حين کار عضله بگيرد ،معامله بى معامله،
مثل خيار سرش را مى کند .بھتره اول کمى
گل گشادش کرد ".
بد جورى گيرکرده بودم .بھتر ديدم کوتاه
بيايم ،ضمن اينکه نمى دانستم چى از جانم
مى خواھند .ھمه اش مى گفتند :
" ....اگر بچه خوبى باشى ،اگر با ما راه
بيائى ،برايت خوب مى شود".
با تمام نيرو فراد زدم:
" جاکش ھا ،دست نگھداريد ،آن باتوم را
کنار بگذاريد ...من نمى دانم از جانم چه مى
خواھيد"
 :با با توم چرب زدند توى سرم ،و رئيسشان
با تشر گفت :
" ...اين حرفھاى مزخرف چيه از دھانت در
مياد ؟"
:ته دلم خوشحالى وول زد
"نکنه آدمند و من دارم اشتباه ميکنم"...
به خير گذشت .شلوارم را باال کشيدم و

نشستم روبروى رئيس .
از اينجا شروع شد و دو ماه طول کشيد ،يک
دوره آموزش کامل .چند روز بعد آزادم
کردند .پول کافى ھم در اختيارم گذاشتند.
قرار شد با احدى صحبت نکنم  ،و دو روز
ديگر بروم سراغشان .پول ھا را دراختيار
مادرم گذاشتم ،خيالم ازاجاره و خورد و
خوراک راحت شده بود از فيلم ھائى که
نشان مى دادند حالت رعشه مى گرفتم و
حالم بھم ميخورد .چند بار نزديک بود کارم
را بسازند .ناگھان چراغھا را روشن
ميکردند و متوجه مى شدند که عادى نيستم.
بھانه مى آوردم تو کتشان نمى رفت .شروع
با آدم دزدى بود ،مى گفتند
توھنوز آمادگى آدم ھاى مھم را ندارى  .با
گروھت بايد بروى گشت وھردفعه فقط يکى
و حتمن نه بيشتر پيداکنيد بياوريد ،ده پانزده
روز صبر کنيد ،سروصدا ھا که خوابيد ،يا
از حرارت که افتاد شروع کنيد .شما بايد با

کور و کچل ھا آزمايش بشويد...
نه روزنامه مى توانستيم بخوانيم  ،و نه به
راديو گوش بدھيم  .اگر پيش مى آمد
مروتمان را به باد مى دادند .توى دنياى
ديگرى حصار شده شده بوديم اولين شکار
ناجور از آب در آمد .در کمتر از  ٢۴ساعت
آزادش کردند ولى گروه ما بيش از ۴٨
ساعت جھنم را آزمايش کرد .آدم برايشان
کمترين اھميتى نداشت ،ھمه آنھائى که روى
زمين راه مى رفتند " لقمه " بودند :
راحت بايد قورتشان داد .اولى را که نفله
کرديم  ،بيرون از شھر سوارکرده بوديم ،
نمٮدانست چى شده ،ھاج و واج بود " .
خوکچه " ى بى سروصدائى بود ،راحت
قالش را کنديم  .ھمان ،لقمه اول استخوانش،
نه توى گلو که توى مغزم گيرکرد....داشتم
حرفه اى مى شدم و اين عذابم مى داد  .شب
ھا خواب درستى نداشتم  ،ھمان مقدارى ھم
که مى خوابيدم با کابوس ھمراه بود....نمى
توانستم راحت توى صورت مادرم نگاه کنم ،
بخصوص وقتى که خوشحاليش را از اين که
وضع ماليم خوب شده بود نشان مى داد
" مى دانستم که پسر باعرضه ا ى دارم،
مى دانستم که باالخره کار و بارت خوب مى
شود ...حاال موقعش شده که بساطتت را از
روى پياده رو بر چينى ،مغازه کوچو لوئى
دست و پا کنى و کم کم کاسب درست و
حسابى بشوى  "....نمى توانستم تاب بياورم ،
حرف ھايش مثل پتک توى سرم مى
خورد ....فقط سکوت مٮکردم و خودم را بى
حوصله نشان مى دادم تا کوتاه بيايد .
"....شما تکاوران ما ھستيد  ،بايستى حتا با
نخ نايلون ھم کارتان را راه بى
اندازيد ....فرصت کمترين ناله يعنى که
کارتان را درست انجام نداده ايد  "....دائم
حتا موقعى که صحبت " لقمه " جويدن ھم
نبود اين حرف ھا را مى زدند توى
سرمان  ...با آرامش فاصله اى نجومى پيدا
کرده بودم .کم کم داشتم تعادلم را از دست
مى دادم ،بايد کارى مى کردم  ....وقتى
شکار ى را که نمى دانستم کى " زده "
بودند و چند وقت بود که از ھمه طرف
فشارش داده بودند عين انار آب لمبو ،در
اختيار ما قرار دادند و بايستى در کمتر از
چند دقيقه که مى آمدند کار تمام شده باشد،
کفتر بندگرفتم تا آن يکى باطلش کند ،تصميم
گرفتم خودم را رھا کنم ....من که قرار بود
اگر مى توانستم ھمان شب اول دستگيرى ،
براى رھائى از باتوم چرب ،خودم را خالص
کنم ،حاال که امکان دارم چرا نکنم؟
چرا دارم از خودشان کارسازترمى شوم
؟....باتوم را نمى توانستم قبول کنم  ،شياف
را چى ؟ شيافى را که خودم مى توانم
بردارم ....تصميم را گرفتم  ،فکر کردم ھر
جور ھست چيزھائى را بنويسم و بدھم به
کسى تا شايد روزى به شود با آن کارى
کرد....براى سبکى خودم اين کار را نمى
کنم ،سنگينى آن قدر ھست که نمى توان
سبکش کرد .براى بخشودگى ھم نيست ،چرا
که نه به آن نيازدارم و نه کسى اين حق را
دارد .من يک " ھيچم " که حاصل نا
ھنجاري ھام ....نبودم بھتر است قصدم
رھائى خودم است  .ھمين .
)برگرفته شده از سايت گذرگاه (
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علمداران سبز":اعضای ستاد انقالب فرھنگی"
مسئولين کشتار:دانش آموزان ،دانشجويان و دانشگاھيان در دوران "انقالب
"اھداف شورای عالی انقالب
فرھنگی"
برگرفته از سايت "دبيرخانه شورای عالی
انقالب فرھنگی"
"گسترش و نفوذ فرھنگ اسالمی در شئون
جامعه و تقويت انقالب فرھنگی و اعتالی
فرھنگ عمومی
تزكيه ]پاکسازيھای )خصوصا فيزيکی([
محيطھای علمی و فرھنگی از افكار مادی
و نفی مظاھر و آثار غربزدگی از فضای
فرھنگی جامعه
تحول دانشگاه ھا ،مدارس و مراكز فرھنگی
و ھنری براساس فرھنگ صحيح اسالمی ،
گسترش و تقويت ھر چه بيشتر آنھا برای
تربيت متخصصان متعھد  ،اسالم شناسان
متخصص ،مغزھای متفكر و وطن خواه ،
نيروھای فعال و ماھر  ،استادان  ،مربيان
و معلمان معتقد به اسالم و استقالل كشور
تعميم سواد  ،تقويت و بسط روح تفكر و علم
آموزی و تحقيق و استفاده از دستاوردھا و
تجارب مفيد دانش بشری برای نيل به
استقالل علمی و فرھنگی ]سالح اتمی[
حفظ و احياء و معرفی آثار و مآثر اسالمی
و ملی ]جشنھای چھارشنبه سوری،
نوروزی و تابستانی در ميادين شھرھای
آمريکای شمالی[
نشر افكار و آثار فرھنگی انقالب اسالمی ،
ايجاد و تحكيم روابط فرھنگی با كشورھای
ديگر به ويژه با ملل اسالمی"

"وظايف شورای عالی
انقالب فرھنگی"
" .1تدوين اصول سياست فرھنگی نظام
جمھوری اسالمی ايران و تعيين اھداف و
خط مشی ھای آموزشی ،پژوھشی،
فرھنگی و اجتماعی كشور
 .2تجزيه و تحليل شرايط و جريانات
فرھنگی جھان و تبيين تأثير كانون ھا و
ابزارھای مھم در اين زمينه و اتخاذ تدابير
مناسب
 .3بررسی و تحليل شرايط و جريانات
فرھنگی ،ارزشی و اجتماعی جامعه به
منظور تعيين نقاط قوت و ضعف و ارائه
راه حل ھای مناسب
 .4بررسی الگوھای توسعه و تحليل آثار و
پيامدھای فرھنگی سياست ھا و برنامه
ھای توسعه سياسی ،اقتصادی و اجتماعی
كشور و ارائه پيشنھادھای اصالحی به
مراجع ذی ربط
 .5تبيين و تعيين شاخص ھای كمّی و كيفی
برای ارزيابی وضع فرھنگی كشور
 .6بررسی و ارزيابی وضع فرھنگ،
آموزش و تحقيقات كشور
 .7تدوين و تصويب سياست ھای اساسی
تبليغات كشور

ميرحسين موسوی
خامنهای
نام و شغل پدر:
ميراسماعيل ـ كاسب
تاريخ و
محل تولد 1320 :ـ
خامنه

"سيدعبد الكريم
سروش
نام و شغل پدر:
تاريخ و
محل تولد1324 :ـ
تھران
ميزان تحصيالت:
دانشگاھی :دكتری داروسازی و

ميزان تحصيالت :دانشگاھی :فوق ليسانس
معماری و شھرسازی:
محل تحصيالت :دانشگاھی :دانشگاه ملّی
)شھيد بھشتی(
آشنايی يا تسلط به زبانھای خارجی:
انگليسی ،عربی
قبل از پيروزی انقالب اسالمی :استاد يار
دانشگاه
بعد از پيروزی انقالب اسالمی :عضو
شورای انقالب ،وزير امور خارجه ،نخست
وزير ،عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام،
مشاور سياسی رئيس جمھور ،رئيس
فرھنگستان ھنر
نوع عضويت :حقوقی
سمت :نخست وزير
تاريخ عضويت در ستاد انقالب فرھنگی :از
تاريخ  8/6/62تا 19/9/63

فلسفة علم
محل تحصيالت :دانشگاھی :دانشگاه تھران
ـ دانشگاه لندن
آشنايی يا تسلط به زبانھای خارجی :عربی ،
انگليسی
تأليف ،تحقيق ،ترجمه:قبض و بسط تئوريك
شريعت ،مدارا و مديريت ،قصه ارباب
معرفت ،فربه تر از ايدئولوژی ،روشنفكری
و رازدانی و دينداری ،علم چيست ،فلسفه
چيست؟  ،نھاد ناآرام جھان ،اوصاف
پارسايان و 000
مشاغل :قبل از پيروزی انقالب اسالمی:
تحصيل
بعد از پيروزی انقالب اسالمی :عضو ستاد
انقالب فرھنگی ،عضو فرھنگستان علوم،
عضو ھيئت علمی دانشگاه تربيت معلم
نوع عضويت :حقيقی
تاريخ عضويت در ستاد انقالب فرھنگی :از
تاريخ  23/3/59تا "19/9/63

 .8تھيه و تدوين مبانی و شاخص ھای
دانشگاه متناسب با نظام اسالمی و
طراحی راه كارھای تحقق آن
 .9تعيين سياست ھای نظام آموزشی و
پرورشی و آموزش عالی كشور
 .10تھيه و تصويب طرح ھای مناسب در
جھت تقويت و ارتقاء تبليغات دينی و
حمايت از فعاليت ھای مردمی به ويژه
احيا و عمران مساجد
 .11تھيه و تصويب طرح ھای راھبردی و
كاربردی برای ايجاد مناسبات سالم و
سازنده اجتماعی و اصالح » ناھنجاری ھا
 .12تھيه و تصويب سياست ھا و طرح ھای
الزم برای رشد و تقويت باورھا و گرايش
ھای دينی ،معنوی و فرھنگی در جامعه و
گسترش فرھنگ عفاف
 .13سياستگذاری و تصويب طرح ھای
مناسب برای گسترش روحيه تعھد و
احساس مسئوليت فرھنگی در جامعه و
تشويق مردم به مشاركت در صحنه ھای
مختلف فرھنگی ،سياسی و انقالبی
 .14شناخت نيازھای فكری و معرفتی
ضروری و تھيه طرح ھای الزم برای
فعاليت انديشمندان و ب كارگيری امكانات
پژوھشی حوزه و دانشگاه برای پاسخ
گويی به آن نيازھا
 .15تھيه و تصويب طرح ھای مناسب برای
شناسايی و معرفی مظاھر ،مجاری و شيوه
ھای ھجوم فرھنگی دشمنان به مبانی

انديشه ،فرھنگ و ارزش ھای اسالمی و
انقالبی و طراحی راھبردھا و تدابير الزم
برای دفع آن
 .16برنامه ريزی و تھيه طرح ھای خاص
برای شناسايی ،جذب و تعالی فكری
نخبگان و تربيت و پرورش علمی و
معنوی استعدادھای درخشان و بھره
گيری از توانايی ھا و ابتكارات و خالقيت
ھای آنان
 .17تھيه و تصويب برنامه ھا و طرح ھای
ھمكاری حوزه و دانشگاه در زمينه ھای
علمی ،آموزشی و پژوھشی
 .18طراحی سياست ھای مناسب برای
اصالح نگرش جامعه نسبت به شأن و
منزلت زن )براساس تعاليم عاليه اسالم( و
تدوين برنامه ھای كارآمد به منظور تحكيم
بنيان خانواده و ارائه الگوی زن مسلمان
 .19سياستگذاری تدوين كتب درسی و تعيين
ضوابط نشر كتاب و توليدات ھنری و
فرھنگی
 .20سياستگذاری و ساماندھی نظام اطالع
رسانی كشور و نحوه نظارت برآن
 .21تھيه و تصويب اصول فرھنگی سياست
ھای سياحتی و زيارتی
 .22تصويب اصول كلی و سياست ھای
توسعه روابط علمی ،پژوھشی و فرھنگی
با كشورھای ديگر
 .23موضع گيری در سطح بين المللی نسبت
به تحريفات فرھنگی عليه اسالم و

توضيحات در ]براکت ھا[
از روشنگر ميباشد.

"سيد محمد خاتمی
نام و شغل پدر :سيد
روح ﷲ  -عالم دينی
تاريخ و محل
تولد-1322 :اردكان
ميزان تحصيالت:
دانشگاھی :ليسانس فلسفه  ،فوق
ليسانس )نيمه تمام ( حوزوی :خارج فقه و
اصول و سطوح عالی فلسفه اسالمی
محل تحصيالت :دانشگاھی :اصفھان
حوزوی :قم
آشنايی يا تسلط به زبانھای خارجی :انگليسی
 ،آلمانی  ،عربی
تأليف ،تحقيق ،ترجمه:بيم وموج  ،از دنيای
شھر تا شھر دنيا ) سيری در انديشه سياسی
غرب (  ،آيين وانديشه در كام خود كامگی
) سيری در انديشه سياسی مسلمانان از قرن
دوم تا سيزدھم ھجری (  ،مطالعات فی الدين
واالسالم العصر  ،مقاالت متعدد.
قبل از پيروزی انقالب اسالمی :تحصيل ،
رئيس مركز اسالمی ھامبورگ
بعد از پيروزی انقالب اسالمی :نمايندة مردم
اردكان و ميبد در مجلس شورای اسالمی،
سرپرست مؤسسه كيھان ،وزير فرھنگ و
ارشاد اسالمی
سمت :وزير
نوع عضويت :حقوقی
فرھنگ و ارشاد اسالمی
تاريخ عضويت در ستاد انقالب فرھنگی :از
تاريخ  8/6/62تا "19/9/63
جمھوری اسالمی ايران
 .24تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و
مراكز علمی ،فرھنگی ،تحقيقاتی،
فرھنگستان ھا ،دانشگاه ھا و مراكز
آموزش عالی و تصويب اساسنامه ھر يك
و تجديد نظر در اساسنامه ھای مؤسسات
مشابه عنداللزوم
 .25تصويب ضوابط كلی گزينش مديران،
استادان ،معلمان و دانشجويان دانشگاه ھا
و مراكز تحقيقاتی و فرھنگی و مدارس
كشور و تعيين مرجع برای گزينش آنان
 .26تبصره :نامزد رياست دانشگاه ھا را
وزرای فرھنگ و آموزش عالی و
بھداشت ،درمان و آموزش پزشكی برای
تأييد به شورا معرفی می كنند.
 .27سياستگذاری به منظور ريشه كن كردن
بيسوادی
 .28تعيين مرجع برای طرح ،تدوين و
تصويب برنامه ھای فرھنگی ،پژوھشی
آموزشی ،علمی و تحقيقاتی
 .29نظارت و پی گيری مستمر بر اجرای
مصوبات شورای عالی انقالب فرھنگی و
ارزيابی نتايج و حمايت از اجرای آنھا و
نيز نظارت بر عدم مغايرت طرح ھا و
برنامه ھای آموزشی ،پژوھشی و
فرھنگی  -به اجرا در آمده توسط
وزارتخانه ھا ،مؤسسات و سازمان ھا -
با اصول سياست ھا و خط مشی ھای
مصوب فرھنگی كشور.
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بخش سوم
ابوبکر
دست به
تعرض
می زند.

ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮﻳﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﻮال را ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺶ آورد ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در
ﺳﻨﺖ ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻣﺮي ﺧﻼق اﺳﻼم اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺎپ اﻳﻦ ﺳﺮي ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ اﻳﺴﺘﺎدن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم و ﺳﺮﻛﻮب وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ي آﻧﺎن اﻣﺮي ذاﺗﻲ در اﺳﻼم و ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮده ،ﻫﻴﭻ اﻣﺮ ﺑﺪﻳﻊ و ﺗﺎزه اي ﻧﻴﺴﺖ.
اﺳﺎﺳﺎ اﺳﻼم از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺎرت و ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺮدم ﻋﺮب ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻮب ﻗﻴﺎم ﻫﺎي ﻣﻜﺮر آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ.

يکی از داليل پيروزی محمد بر قبايل عرب
و مخالفين اش ،ھمان طور که در قبل ديديم،
سياست تعرضی و تحرک دائمی و بی وقفۀ
او بود .بالعکس ،دليل عمده شکست قريش
در برابر محمد ،عدم تحرک نظامی و سياسی
آن ،حالت دفاعی و سياست صبر و انتظار،
و رھا کردن محمد به حال خود و بی اعتنائی
به غارت ھا و چپاول ھايی بود که او انجام
می داد .اين سياست که به عنوان سنت
محمد ،از جانب او به ابوبکر )و بعد عمر(
به ارث می رسد ،در نھايت باعث پيروزی
نھائی وی بر شورشيان و سرکوب آنان می
گردد .بر اساس اين سياست ،در حالی که
شورشيان وقت گذرانی کرده از يک کاسه
کردن نيرو ھای شان عليه مدينه و تعرض
فوری به آن غافل می مانند ،بالعکس ابوبکر،
بالفاصله پس از دفع حمله به مدينه ،دست به
حمله متقابل به آنان در ذوالقصه زده ،بدون
کوچک ترين تامل ،خود را برای تعرض
گسترده بعدی آماده می کند.
البته نبايد فراموش کرد که اعزام نيروی چند
ھزار نفری به نقطه ای دوردست ھمچون
شام ،و آن ھم در شرايطی که مسلمانان از
نظر نيروی نظامی کامال در مضيقه ،و در
دو قدمی خود زير حمله بی وقفه دشمنان
خود و در معرض انقراض بودند ،از نظر
نظامی نھايت حماقت ،و صرفا ً از روی
تعصب به اجرای دستور قبلی محمد بود.
به ھر حال ابوبکر به محض شکست
شورشيان در ذوالقصه ،بدون اين که کوچک
ترين اھمالی به خرج دھد ،در ھمان جا
نيروھای خود را به يازده بخش تقسيم نموده،
برای آن ھا يازده پرچم می بندد و آن ھا را
روانه نقاط مختلف برای جنگ با شورشيان
می کند ،و در ضمن به ساالر ھر گروه می
گويد" :مسلمانانی را که در مسير اويند و
توان جنگ دارند راھی کند و بعضی شان را
برای دفاع از سرزمين شان به جای گذارد".
خالدبن وليد را با  4500تن به جنگ ُ
طلَيحه
می فرستد و عکرمة بن ابی جھل را نيز به
جنگ م َُسيلَمه .مھاجر بن ابی اميه را نيز به
أسود در آن قيام کرده بود
منطقه ای که َ
اعزام می کند و به او می گويد که ابناء يمن
را بر ضد قيس بن مکشوح و ھمدستان يمنی
وی کمک نمايد و سپس به سوی قبيله کِنده
ضرموت برود .بقيه گروه ھا را نيز به
در َح َ
حمقتين نزديکی شام ،به سوی قوم قُضا َعه و
وديعه و حارث ،به جنگ مردم دبا ،مردم
مھره ،به سوی يمامه ،به سوی بنی سليم و
مردم ھوازن ،به تھامه در يمن ،و به بحرين
گسيل می دارد.
قبل از اعزام گروه ھای نظامی ،نامه ھائی
را نيز برای سران شورشيان در نقاط مختلف
برای اتمام حجت با آنان ارسال می دارد .در

اين نامه ھا با کمال شقاوت به آن ھا اطالع
می دھد:
"من فالنى را با سپاھى از مھاجران و انصار
و تابعان سوى شما فرستادم و فرمان دادم ...
ھر كه )از فرمان پيوستن به اسالم( دريغ
آرد ،با او جنگ كند و ھر كس از آن ھا را
به چنگ آرد زنده نگذارد و به آتش بسوزد و
بى پروا بكشد و زن و فرزند اسير كند و از
ھيچ كس جز اسالم نپذيرد ،ھر كه اطاعت
كند براى او نيك باشد و ھر كه نكند خدا از
او عاجز نماند ...دعوت اذان است و چون
مسلمانان اذان گفتند از آن ھا دست بداريد و
اگر اذان نگفتند به آن ھا بتازيد".
ھمچنين در نامه ای که به ھر يک از
ساالران سپاه ھا به عنوان راھنمای عمل می
دھد نيز می گويد که اگر مرتدين دعوت او
به بازگشت به اسالم را قبول کردند ،دست از
آن ھا بدارد ،در حالی که طبق احکام قبلی
مجازات مرتد مرگ بود .ولی اکنون که
اوضاع بر وفق مراد نبود با يک قدم به
عقب ،مجددا برای آن ھا راھی برای
بازگشت به اسالم باز می شد و اين خود باز
نشان می داد که اسالم و آيه ھا و قوانين آن،
جز بھانۀ رسيدن به قدرت و حفظ آن نبود.
پيروزی خالد بر ُطلَيحه
و فرار وی به شام
ھمان طور که گفته شد خالد با سپاه خود رو
به سوی ُ
طلَيحه می آورد و عُکاشة بن مِح َسن
قرم را به عنوان طاليه لشکر
و ثابت بن اَ َ
خود پيشاپيش می فرستد .طليعه بيرون می
آيد و توسط افراد خود ھر دو را می کشد و
در اين مورد اين شعر را می سرايد:
شما می پنداريد که مردمان ھيچ نيکی و
سودی ندارند،
ھر که مسلمان نشود مرد نيست،
شبی که با حمله خويش ،در آن جوالن،
قرم و عُکاشه عيمی کينه کشيدم.
از ابن اَ َ
من برای او بند شمشير را نصب کردم،
که سخن دليران را تکرار می کرد" :پيکار"،
يک روز او را در جالل و زينھار می ديدی،
و يک روز در غير آن،
دو روز :روزی که شمشير بر گلوگاھش
بود،
و روزی که او را در سايه ھای بلند می
ديدی.
سپس خالد با سپاه خود در بزاخه فرود می
آيد و جنگی سخت ميان او و طليعه و قبايل
شورشی به پا می شود .در اين جنگ ،فقط
از طرف بنی َفزاره ھفتصد تن به ساالری
" ُع َيي َنه" به کمک ُ
طلَيحه آمده بودند .جنگ به
طول می کشد و از دو طرف کسان زيادی
کشته می شوندٌ .ع َيي َنه که در اثر ادامه جنگ
نگران بوده است پی در پی نزد ُ
طلَيحه که
مانند محمد در جنگ بدر در چادر خود به

دعا و ورد خوانی مشغول بوده است می آمده
و از او از آمدن جبرئيل و آوردن وعده
پيروزی می پرسيده و خشمگين از پاسخ ھای
منفی ُ
طلَيحه دوباره به ميدان جنگ باز می
گشته است .تا اين که سرانجام ُ
طلَيحه به او
خبر آمدن جبرئيل و آوردن آيه ای برای او
را می دھد .آيه مزبور که بنا به روايت
راويان اسالمی ،تقليدی از يکی از آيه ھای
قرآن بوده از اين قرار بوده است" :ھمانا تو
را روزی است که آغازش از آن تو نيست
اما سرانجام گردش آن با توست و سخنی
خواھد بود که ھرگزش فراموش نخواھی
کرد" .با شنيدن اين آيهٌ ،ع َيي َنه از ُ
طلَيحه نا
اميد شده به سپاھيان خود می گويد" :ای بنی
فزاره اين مرد دروغگوی است".
با کنار کشيدن بنی فَزاره ،تکليف جنگ يک
سره می شود و وقتی که باقی مانده سپاه نزد
طُلَيحه آمده از او چاره جوئی می کنند ،فَزاره
نيز به ھمراه زنش و به منظور ترک صحنه
جنگ سوار بر اسب می شود و به پيروان
خود می گويد که آن ھا ھم چنين کنند.
به اين ترتيب طليعه شکست خورده فرار م ی
کند .او ابتدا به شام می رود و پ س از م دت ی
به مدينه باز گشته امان می گي رد و مس ل م ان
می شود.
با فرار طُ لَ ي ح ه ،ش ورش ي ان َغ طَ ف ان و اس د
پراک ن ده م ی ش ون د ،و ب ا ش ک س ت ش ورش،
م اش ي ن س رک وب و کش ت و کش ت ار دول ت
اسالمی دوباره شروع به کار می کند.
در حالی که بسي اری ب رای ح ف ظ ج ان خ ود
دوباره به اسالم ب رگش ت ه اظ ھ ار ن دام ت م ی
کنند ،بسياری نيز ،ب ه خص وص آن ان ک ه در
کشتن عمال و مامورين دول ت اس الم ی دس ت
داشته اند دستگير و به طرز ف ج ي ع ی ب ه ق ت ل
می رس ن د.ھ ن گ ام ي ك ه خ ال دب ن ول ي د ب راى
سركوب مردم اسد و َغطَفان كه بر عليه دولت
اسالمى قيام كرده و در اطراف طُلَ ي ح ه ج م ع
شده بودند اعزام ش ده ب ود ،اب وب ك ر ب راى او
نوشته بود " ...ھر كس از قتله مسلمانان را به
دست آورى بكش كه مايه عبرت ديگران ش ود
و ھر كس از آن ھا را ك ه از دي ن ب گ ش ت ه و
مخالفت خدا ك رده ،و م اي ل ب اش ى و ص الح
دانى بكش".
خالد نيز پس از تسليم قبايل مزبور به آن ھا
و قبايل ھوازن و سليم که در نزديکی شان به
سر می برده و پس از شکست ُ
طلَيحه آنان
نيز تسليم شده بودند ،دستور مي دھد تا
شورشيانى را كه عمال حكومت اسالمى را
به قتل رسانده بودند "بيارند و چون
بياوردند  ...آن ھا را به بند كرد و كسانى را
كه به مسلمانان تاخته بودند اعضاء بريد و به
آتش سوخت و سنگسار كرد و از كوه
بينداخت و به چاه افكند و تيرباران كرد".

آن گاه ،خالد طی نامه ای اعمال خود را به
او گزارش کرده منجمله می نويسد که چگونه
شورشيان را "به بدترين وضعی کشتم".
ابوبکر نيز برای او می نويسد:
"نعمتی که خدا به تو داده مايه فزونی خير
باشد )نعمت آدمکشی و کشتن مخالفين به
بدترين وضع ممکن -از من( ،در کار خويش
خدا را در نظر داشته باش که خدا با
پرھيزکاران و نکوکاران است )به معنی
پرھيزکاری و نکوکاری که معنی قرآنی آن
ھا ھم ھمين است توجه کنيد -از من( ،در
کار خدا )کنترل ديگران به زور( کوشا باش
و سستی مکن و ھر کس از قتل مسلمانان را
به دست آوردی بکش که مايه عبرت ديگران
شود ،و ھر کس از آن ھا را که از دين
بگشته و مخالفت خدا کرده ،و مايل باشی و
صالح دانی بکش".
ابن ھشام می گويد:
"خالد يک ماه در بزاخه بود و به جستجوی
قتله مسلمانان به ھر سو می رفت ،بعضی را
بسوخت و بعضی را با سنگ بکوفت و
بعضی را از فراز کوه بينداخت".
■■■

اسالم واقعی را
بشناسيد!
از سخنان آنحضرت عل ي ه الس الم اس ت
ک ه پ س از خ ات م ه ج ن گ ج م ل در
نکوھش زنھا ميفرمايد:
ای مردم ،زنھا از ايمان و ارث و ِخ َرد
کم بھره ھستن د ،ام ا ن ق ص ان اي م انش ان
بجھت نماز نخوان دن و روزه ن گ رف ت ن
اس ت در روزھ ای ح ي ض ،و ج ھ ت
نقصان خردشان آن است که )در اسالم(
گ واھ ی دو زن ب ج ای گ وھ ی ي ک م رد
است ،و از جھت نقصان نصيب و بھ ره
ھم ارث آنھا نصف ارث مردان ميباش د،
پس از زن ھ ای ب د پ رھ ي ز ک ن ي د ،و از
خوبانشان برحذر باشيد ،و در گ ف ت ار و
کردار پسنديده از آنھا پيروی ن ک ن ي د ت ا
در گفتار و کردار ناشايسته طمع نکن ن د.
نھج البالغه ،صقحه 180-179
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سيروس ماھان

cyrusmahan@yahoo.com
اسم فيلم :ملکه و من
فيلمساز :ناھيد سروستانی
ژنر :مستند
زمان :نود دقيقه
يکی از فيلمھايی که اخيراً اکران شده و به
نوعی به ايران و ايرانی مربوط می-شود،
فيلمی-ست به نام ملکه و من که خانم ناھيد
سروستانی ساخته است .از آنجايی که اين
فيلم تصوير نادرستی را از خانم فرح ديبا
ارائه می-دھد برآن شدم تا چند سطری را در
اين رابطه نگارش کنم .ھمين -جا گفته شود
که خود فيلمساز نيز از اينکه در پروسه فيلم
به يکی ازھواداران جديد فرح ديبا تبديل شده
است سخن گفته است؛ من فقط چگونگی آنرا
ترسيم می-کنم.
اينکه اين فيلم از اشکاالت تکنيکی و
فيلمسازی بری نيست ،مورد نظر من نيست
اما آنچه آنرا کانديد نقد اين قلم کرده است
ھمانا پيام آن ،يعنی تجليل از سران سنگدل
نظام سرنگون شده-ايست که سالھای دراز
جز سرسپردگی به غرب و سرکوب توده-ھا
کارعمده ديگری نکرده-اند.
پروسه تبديل اين فيلمساز به يکی از
ھواداران و مال-خود کردن اين فيلم از طرف
سلطنت-طلبھا در عين حال که ساده به نظر
می-آيد ،پيچيدگی خاص خود را نيز دارد.
نخست شخصيت اين ھنرمند را در ھم می
شکنند .بعد اعتماد به-نفس را به کلی از او
می-گيرند و بعد از آن يک نقش کوچک
دنباله-رو به او می-دھند و تا به آخر در
ھمان موقعيت نگه می-دارند.
شکست شخصيت فيلمساز از آنجايی آغاز
می شود که فرح در اولين ديدار او را برای
مدتی در سالن پذيرايی خود به انتظار می-
گذارد .فيلمساز بدون اينکه از اين حقه-ی
روانی که در بازجوييھا به کرات به کار
گرفته می-شود آگاه باشد درست در ھمين-جا
به دام دستگاه سلطنت می-افتد .استفاده از اين
شيوه توسط دستگاھھای امنيتی رژيمھای
سرکوبگر در بسياری از نقاط جھان امر
روزمره--ايست .عدم آگاھی از اين متد برای
کسی که می-گويد از ھواداران يک جريان
کمونيستی بوده است عجيب می-نمايد .ميخ
رابطه-ی ارباب – رعيتی نيز درست در
ھمين نشست ،وقتی فرح اعالم می-کند که
فيلمساز او را "شھبانو" خطاب کند ،کوبيده
می-شود .خانم سروستانی بدون اينکه بداند،
دم و دستگاه سلطنت از ھمين-جا عنان فيلمش
را به دست گرفته -و او را تبديل به مھره-
کوچکی در اين فيلم کرده-اند ،به بازی ادامه
می-دھد.
يک نيرنگ ديگری ھم که عليه اين
مستندساز به کار می-گيرند قابل ذکر است.
از آنجايی که پس از مطالعات بسيار در
مورد اين فيلمساز ،متوجه شده-اند که چقدر
ايشان به ساخت اين فيلم عالقه-مند است –
حاال به داليل مختلف از جمله فروش آن -
اينگونه وانمود می-کنند که چون به گذشته

کمونيستی او آگاه شده-اند ،فيلم-برداری را
قطع می-کنند .نقطه ضعف اين ھنرمند را
پيدا کرده-اند .حاال ديگر ھرچه بخواھند بر
سرش می-آورند .اين حضرات وقتی که بر
اريکه قدرت بودند خروار خروار پول مردم
ايران را می-دادند تا برايشان مستندھای
سفارشی بسازند ،حاال اين يکی به پای خود
به دام افتاده بود تا حداکثر استفاده را از او
ببرند .خانم سروستانی ازاينکه ھوادار يک
سازمان کوچک کمونيستی بوده است ،در
برابر ملکه-اش شرمنده است .بايد ببينيد تا
متوجه شويد اينرا با چه شرمند-گی و عجز و
البه-ای اقرار می-کند .ناھيد سروستانی نمی-
داند يا می-داند و کتمان می-کند که يک
سازمان کوچک کمونيستی ،ھرچقدر ھم
کوچک ،افشره-ی يک دوره بزرگ مبارزه-
ی تاريخی برای آزادی-ست و تحت ھيچ
شرايطی نبايد کم-اھميت جلوه داده شود .حاال
به گذشته-اتان افتخار که نمی-کنيد بماند،
انزجار ھم نکنيد.
در يک جای ديگر فيلم نير خانم سروستانی
را از قطع فيلم می-ترسانند .می-گويند در
فالن مصاحبه با ما مھربان نبوده-ای.
فيلمساز آماتور که ساخت فيلم را بر ھر
خفتی ترجيح می-دھد ،دستپاچه شده و ضعف
خود را به عينه نشان می-دھد .سلطنت-طلبھا
ھرگز نمی-توانستند اين نيرنگھا را عليه
فيلمسازانی ھمچون بصير نصيبی ،رضا
عالمه-زاده ،عباس سماکار و مسعود رئوف
و ديگر فيلمسازان مترقی ايران به کار
گيرند.
بنابرين ،به فيلمسازی که شخصيتش را درھم
شکسته-اند نقش يک رعيتی را واگذار می
کنند که ھيچ-گونه راًيی از خويش نداشته و
ھرآنچه که دستگاه سلطنت طراحی کند ،اجرا
می-کند.
اگر اين فيلمساز به سفارش فرح آن را می-
ساخت ،چندان مساله-ای نبود .اما اينکه
وانمود شود به عنوان يک ھنرمند چپ اين
پروژه را انجام داده است ،قابل گذشت نيست.
کمونيستھا عناصر آگاه طبقه کارگرند و
ھنرمندان کمونيست ھنرشان را فقط در راه
رھايی اين طبقه به کار می-گيرند .کمونيستھا
ھرگز آفتابه به دست به شستشوی ديکتاتورھا
نمی-روند.
فيلمساز به دنبال شھبانويش راه می-افتد و
ھرچه اين بگويد آن ضبط می-کند تا
تصويری انسانی از او بسازد بدون اينکه
مسئوليتی را در قبال اين تصويرسازی به
عھده بگيرد يا اينکه از وجود چنان مسئوليتی
با خبر باشد.
در جای جای اين فيلم کوشش شده است يک
تصوير انسانی از يک آدمی ساخته شود که
از ازدواجش با محمدرضا تا کنون،
انساندوستی-اش مورد ترديد ايرانيان قرار
گرفته بود .بازديد فرح از يک بيمارستان و
چيزھايی شبيه آن که صرفا ً برای عوامفريبی
توده-ھا به اجرا در آمده است ،در روزگار
خود نيز نتوانست مردم را تحميق کند .حاال
اين فيلمساز خيال می-کند خاطرات مردم
ايران خط خورده و شايد بشود برای ملکه
تاج باخته-اش آبرويی دست و پا کرد.
وقتی که توده ھا بساط ظلم و ستم آن خاندان
مخوف را برچيدند و آنھا را از کشور
راندند ،حتا امپرياليستھا ھم موقتا ً و ظاھراً
حاضر به کمک به آن خاندان نشدند .ھمين

موضوع با زيرکی تمام به شام غريبانی
ديگر تبديل می-شود که اشک فيلمساز را در
می-آورد .اگرچه که رژيمی که پس از آن
خاندان مخوف به قدرت رسيد به غايت
وحشی-تر از نظام ماقبل خويش بود؛ اما
انقالب توده-ھا عليه آن رژيم خونخوار حق
مسلم آنان بود.
فيلمساز ،فرار از ايران وخانه به-دوشی
خود را با آنچه که بر فرح و فاميلش پس از
خروج از ايران رفته مقايسه می کند .عجبا!
نکند ھرآنچه را ھم که بر فوج عظيم دربدر
ايرانی در اقصا نقاط جھان رفته ،قابل مقايسه
با وضعيت آن حضرات می-داند؟ چه بسيار
ايرانيان گرانقدری که ھنگام خروج از ايران
چه مصائب بيشماری را متحمل شدند .چه
بسيار کسان که جان باختند و تراژدی خون
را در خروج از ايران در مرزھای وطن رقم
زدند.
جدا کردن حساب فرح از محمدرضا ھم يکی
ديگر از ترفند-ھايی است که خانم سروستانی
در آن برای شستشوی ملکه-اش پيشنھاد می-
کند .اما شريک نعل-به-نعل محمدرضا در
به بند کشيدن و اعدام فعاالن سياسی،
کمونيستھا و مجاھدين با يکی دو سطل آب و
کيسه کشيدن خانم سروستانی شسته نخواھد
شد .آندو ،در جنايتھای بيشمار عليه مردم
ايران و عمان به يک اندازه مجرمند .ببند و
بگير ،سرکوب ،شکنجه و اعدام مردم ايران
کافی نبود؛ به دستور امپرياليستھا به ظفار ھم
لشکرکشی کردند تا سلطان قابوس را از
خطر سرنگونی نجات دھند.
در اين فيلم صحنه-ھايی ھست که نزديکی
خانم سروستانی را به رھبرش به خوبی نشان
می دھد .البته خانم فيلمساز نيز اين مھم را
نفی نمی-کند .مساله اما اين است که اين
فيلمساز انسان بدون نظری نيست .به واسطه
ھمين نزديک شدن به آن خانواده است که
فيلم به ستايش از آن ملکه بی-تاج و تخت
تبديل می-شود.
تصوير خانم سروستانی در برابر فرح،
تصوير رعيتی است در برابر اربابش که
ھمچون عبدی ذليل ايستاده و جرأت زبان
گشودن ندارد .گنجشکی می-نمايد در برابر
افعی-ای کھنه-کار .به ھرکجا اراده کنند می
کشانندش .به مصر ھم می-برندش تا جالل و
جبروت خاندان پھلوی را به رخش بکشند و
بيش از پيش مجذوبش کنند .اينکه خانم
فيلمساز در مصر بر سر قبر محمدرضا ادای
احترام کرده باشد يا خير ،امری است که بر
ما پوشيده است.
وقتی ھم تمام توش و توانش را جمع کرده و
موقتا ً بر ترس خويش و مالحظه-کاری-اش
غالب آمده و از احتمال وجود زنانی ديگر در
زندگی محمدرضا می-پرسد ،فرح به زبانی
خيابانی می-گويد که خوب اگر ھم می-رفته
خودش را خالی می-کرده  ...يا وقتی که در
مورد روابط احتمالی خود فرح می پرسد؛
ايشان انکار می-کنند و فيلمسازھم به روی
خودش نمی-آورد که جواب پرسشش را
نگرفته است .آنچه که پس از سرنگونی در
زندگی شخصی اينان می-گذرد به ما مربوط
نيست و نبايد مورد تفتيش قرار گيرد ،اما
ھرآنچه که به پيش از سقوط آنان از قدرت
برمی-گردد می-تواند در حيطه کنکاش مردم
ايران باقی بماند.
دريغا از يک سئوال از ھزاران پرسشی که

مردم از اين طايفه پھلوی دارند و خانم
سروستانی يا جراًت پرسيدن نکردند يا اينکه
مالحظه ملکه-اشان را داشتند .نه از اعدامھا
و سرکوبھا و شکنجه خبری ھست نه از
اموالی که از مردم ايران دزديده و اينک با
آن در آسايش به سر می-برند و ھرگز
مجبور نبوده-اند تاکسی برانند و پيتزا به
منازل مردم برسانند.
فرح در اين فيلم تا بدانجا پيش می-رود که
فقر مردم تحت ستم رژيم محمدرضا -فرح را
جلو چشم دوربين به مسخره می-گيرد و در
جواب به گاليه دوستانه فيلمساز که از
موقعيت بد اقتصادی خانواده-اش در زمان
حکومت آن زن و شوھر می-گويد با بی-
ادبی می-گويد که خوب می-خواستی يک
نامه-ای به من بنويسی  ...و خانم سروستانی
ھم به ملکه-اش اجازه می-دھد چنان اسائه
ادبی به مردم ايران بشود.
نگاھی به باال ،نگاھی به گيشه باعث شده
است که اين فيلم در رديف ديگر مستندھايی
قرار گيرد که معموالً سفارش دھنده
مشخصی دارند.
اين فيلم عالوه براينکه سعی دارد فرح را از
جنايات بی-شمار رژيم محمدرضا -فرح کنار
بگذارد ،در واقع دگرديسی يک انسان ابن-
الوقتی را ھم نشان می-دھد که سعی دارد به
ريسمان سلطنت چنگ بياندازد و خود را به
نوايی برساند و بازيگری که از اکثر نود
دقيقه فيلم با شيطنت و به خوبی سود جسته
است.
خانم سروستانی! در مصاحبه-ای که در
يوتيوب موجود است از امکان به قدرت
رسيدن اين خانواده سخن می-گوييد .در اين
رابطه يک خبر ناگوار برايتان دارم .نظام
سلطنتی در بھمن ماه  1357در ايران سقوط
کرد .بر اسب پاشکسته شرطبندی می-کنيد.
اگر خانواده-ھای سلطنتی سرنگون شده-ی
اروپايی به کشورھاشان بازگشنتد ،اين
خانواده نيز برمی-گردد.
خانم سروستانی! به نظر می-رسد در اسم
فيلم نيز اشکالی پيش آمده است .فيلم با نام
"ملکه و من" اکران شده؛ اما بيننده دقايقی
بعد از شروع ،در خواھد يافت که منظورتان
"ملکه-ی من" بوده است؛ تغييرش دھيد ،به
حقيقت نزديکتر می-شود.
■■■

روشنگر
نيازمند

پشتيبانی

مالی
شماست!
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نامه به سردبير

با درود
آقای سيامک ستوده
با در نظر گرفتن تمامی منشور آزادی
انسانھا و ھمچنين با احترام به آزادی بيان و
قلم اميد است اين چند سطر نا کافی کفايتی
کند به احوال شما ؛ سيامک خان که خود را
سردبير نشريه ای ميناميد با نام " روشنگر
"  .دوست عزيز زمانی که در دانشگاه
مشغول به تحصيل بودم و پايان نامه را
مينوشتم روزی از استادم پرسيدم آيا بيماری
"اسکيزوفرنی مذھبی " وجود دارد ؟ استاد
پاسخ دادند بستگی دارد که به چه شخصی
اطالق گردد !! سيامک عزيز نه آنگونه
مينويسم که در وسعت درک شما نباشد بلکه
با لسانی بسيار ساده که تمامی خواننده گان
نشريه "" وزين روشنگر "" نيز به راحتی
درک نمايند ؛ متاسفانه ھنوز بعد از گذشت
اين سی سال و آن يکھزارو چھارصد سال
شما ھنوز در اولين پيچ و خم اين درک وا

آدرﺳﻬﺎي ﺗﻤﺎس ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮ

زده ايد که  ,در قرن بيست و يکم مردم
نيازی به الت طائالت مذھبی "شما" ندارند و
اين اسکيزو فرنی اسالمی که دچارش شده
ايد )توھمات مذھبی( را بايد جمع کنيد و از
نشريه حذف و کنار بگذاريد  .امروزه جھان
در بيماری دست و پا ميزند )بيماری توھمات
مذھبی ( و از ھر وسيله ای برای استثمار
افکار و باالتر از آن فرايند ھای ذھنی و
ادراک ملل مختلفه استفاده مينمايد و شما
بايد به جای خود ستايشی که بسيار بيماری
خطر ناکی ايست کمی ھم کتاب کھنه را
کناری بگذاريد و از کتب جديده مدد بگيريد
و با شعار ھای دھه ھای  60خداحافظی
کنيد  .دکان دين و تبليغات تعطيل گرديده
بحث تازه را طالبيم  .دوست گرام نه پس
مانده ھای دوران وسطی را از زبانی ديگر
جوياييم ونه دلبند شعارھای . 1917شعاری
نو و سرودی تازه را بايد بسراييم که متاسفانه
شما ھمانگونه که گفتم در ھمان دوران
گرفتار ھستيد  .در ثانی باور بفرماييد آنچه
را که شما به عنوان سمت سردبيری به
دنبال خود يدک ميکشيد تنھا از بی نامی و
بی محتوايی شخصی و شخصيتی ميباشد و
بس  .چرا که تا به امروز در ھيچ يک از
نشريه ھا نديده ام که سر دبيری عکس خود
رادر صفحه نخست جھت خود شناساندن
ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ و ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎه
& Income

ﭼﻚ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم
روﺷﻨﮕﺮ
و ﺑﻪ آدرس ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
و ﻳﺎ از ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب زﻳﺮ ﺑﺮاي وارﻳﺰ
ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
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که ""آی ملت ببينيد اين من ھستم سردبير
""و اينھمه برای خودش کارت پستال و گل
بفرستد ) مجله :شھر نو " زرين مھر" (آخر
ما چه خطايی مرتکب شده ايم که بايد بعد از
اينھمه سال وز وز آخوندی حاال بايد پای
منبر شما بنشينيم ! فکر ميکنم با راديو
تورونتو بھناز احمدی ھيچ فرقی نداريد به
ھر حال به نظر من اگر بخش مذھب و
شکافتن ھسته ھای دينی و اين ھمه ھجويات
را از نشريه حذف کنيد و به جای آن با
پزشک با تجربه ای مشاوره نماييد شايد اگر
بيماری اسکيزوفرنی اسالمی شما ھنوز به
مرحله حاد نرسيده برايش مداوايی کنند !!!
بيشتر به کليات امور جاری در منطقه
بپردازيد که قدر مسلم بيشتر خواننده پيدا
خواھيد کرد تا اينکه با بيماری مذھب زدايی
و يا ھمانا که در باال با عنوان اسکيزوفرنی
اسالمی که شما به آن مبتال گرديده ايد
خودتان را به جامعه معرفی ننماييد ھرچند به
نوبه خودم باور آن را دارم که انسان بايد
برای رھايی از بار سنگين دوران گاھی مثل
شما گريز مذھبی بزند وگرنه کتابھای کھنه
کھنه تر و مشتريان بازار کم و کمتر
ميشوند  .با آرزوی اينکه بھبودی ھرچه
زودتر حاصل گردد.
امير  .و

Support

$
Place

PAID

رستم

100

سيروس

30

خانم دوستدار
رضا

20
20

احمد

20

ناشناس

100

امير پيام

20

مجيد

20

بھزاد

40

ايلخانی زاده

20

رحمان

20

مھدی

50

نادر

50

فرزانه

30

فرامرز

100

دائی

25

کاميار

20

سيامک

20

آگھی

50

خزائی

100

دوستداران

300

جمع

1155

م خ ارج م اه گ ذش ت ه $1025
) $995خ رج چ اپ$16 ،
صندوق پستی  cvc $12 ،خرج
ماھيانه حساب بان ک ی( ب وده ک ه
با توجه ب ه  $995ک م ک م ال ی
دريافتی  $130اضافی داش ت ي م.
در ن ت ي ج ه ،ب ا در ن ظ ر گ رف ت ن
 $1531ب دھ ی از گ ذش ت ه ،ک ل
بدھی روشنگر ب ال غ ب ر$1401
می شود که اميدواريم ب ه ھ م ت
خوانندگان روشنگر بدھی مزبور
پرداخت گردد .با تشکر از ھ م ه
کمک کنندگان به روش ن گ ر ،ب از
ھ م ام ي دواري م ب ت وان ي م ت ي راژ
روشنگر را تا  10ھ زار نس خ ه
افزايش دھيم .چرا که بدل ي ل ب اال
بودن تقاضا ،ھمه ماھه بس ي اری
از ع الق ه م ن دان از داش ت ن
روشنگر بی نصيب می مانند.

آقای امير عزيز ،با تشکر از نامه تان،
راستش من چند بار نامه شما را خواندم و به
ديگران ھم دادم شايد سر از آن در بياورند،
ولی ھيچکدام چيزی از آن دستگيرمان نشد،
جز آن قسمتی که شما اعتراض کرده ايد که
چرا من عکس خود را در صفحه اول می
زنم .آقای امير علت اين امر نه خود نمائی
بلکه اين بوده است که در جامعه ای که
ھزار و چھارصد سال زير تيغ ترس از انتقاد
مذھب زيسته است ،کمک شود که اين ترس
ريخته شود .از شما ھم خواھش دارم مطالب
خود را واضح تر بنويسيد که قابل فھم و
جواب دادن باشد.
با تشکر سيامک ستوده ■

خبرگزاری فارس :فيلمھای
كوتاه و بلند ايرانی در
سينماھا ،جشنوارهھا و
مجامع مختلف شھرھای
كانادا به نمايش درآمدهاند و
يا اكران خواھند شد.
در نخستين جشنواره فيلم ھای كوتاه
ايرانی بيش از  110فيلم داستانی،
مستند ،انيميشن و تجربی از جديدترين
توليدات انجمن سينمای جوانان ايران
به نمايش در میآيد .
قرار بود نخستين ھفته فيلم كوتاه
ايرانی با ھمكاری انجمن سينمای
جوانان ايران و مركز فرھنگی پرشيا
فيلم و رايزنی فرھنگی ايران در
اتاوا ،از  23تا  26مرداد ماه در
شھر تورنتو كانادا برگزار شود.اما به
دليل عدم حضور به موقع ھيئت
داوران از ايران ،برگزاری اين
جشنواره كه در مركز پرفورمينگ
آرتز در ريچموند ھيل به اجرا در
میآيد ،به تاخير افتاد .
در نخستين ھفته فيلم كوتاه ايرانی بيش
از  110فيلم داستانی ،مستند ،انيميشن
و تجربی از جديدترين توليدات انجمن
سينمای جوانان ايران به نمايش در
می آيد.ھمچنين در حاشيه اين
جشنواره سه روزه نشست ھايی
درباره جريان فيلمسازی و به ويژه
حضور جوانان ايرانی در عرصه فيلم
كوتاه برپا خواھد شد .
با توجه به تعداد چشمگير ايرانيان در
كانادا و نيز عالقمندی شھروندان
كانادايی به سينمای ايران پيش بينی
می شود اين جشنواره با استقبال
وسيعی روبه رو شود .
دبير اين جشنواره طی بيانيهای اعالم
نموده است كه به دليل برخی مشكالت
 ،ھيات داوران به ناچار با تاخير در
جشنواره حاضر خواھند شد .

با پشتيبانی مالی خود به ادامه انتشار روشنگر ياری رسانيد.

23 Rowshangar Volume. 3 No. 29 Septmber 2009

برچيده شد!
خيمه شب بازی رژيم "ھولوکاست اسالمی"
"جشنواره فيلمھای کوتاه ايرانی در ريچموند ھيل -کانادا"
برگزارکننده :انجمن سينمای جوانان ايران و مركز فرھنگی پرشيا فيلم و رايزنی فرھنگی
ايران ]سفارت جمھوری اسالمی[ در اتاوا
از  23تا  26مرداد ماه ) 16-14آگوست (2009
خبرگزاری فارس  - www.farsnews.comپرشيا فيلم www.persiafilm.ca
"فقط ای کاش يک سردار رادان )فرمانده نيروی انتظامی تھران(ھم در
خارج از کشور داشتيم" شاھرخ بحرالعلومی "نمايند ٔه رسمی و وکيل تام
االختيار اتحاديه تھيه کنندگان سينمای جمھوری اسالمی پرشيا فيلم در
کانادا"
http://shahrokhbahr.blogfa.com/
ميشود!

ماھيت نفرت آور جمھوری "ھولوکاست اسالمی" در ايران و جناياتی که تاکنون مرتکب شده است پاشنه آشيلی است که با کمترين افشاگری سبب ناکامی اش

ھمانگونه که آگاھيد نمايندگان فرھنگی جمھوری اسالمی سالھاست در تالشند تا "خدمات فرھنگی" در زمينه ھای گوناگون ،به ايرانيان خارج از کشور بدھند.
جمھوری اسالمی ھمواره از "فعاليتھای فرھنگی" ،بويژه ھنر و سينما ،بيشترين بھره برداری را کرده و با اينگونه ترفندھای فرھنگی ،توسط البی ھای ريز و درشت
مزدور خود ،توانسته است ميان ايرانيان خارج کشور راه بازکرده و دستگاه ھای تبليغاتی اش از جمله :بنيادھای فرھنگی ،نشريات )مجالت( ،راديو و تلويزيون ،را
پھن کند.
در چند سال گذشته ،جمھوری اسالمی در جھت خنثی سازی مخالفين و مسلح به سياست "تروريسم فرھنگی" "وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی" و با مخفی
شدن در پشت جشنواره ھا و برنامه ھای فرھنگی بظاھر "بی طرف" تحت نامھای گوناگون :کنفرانس ھا )کنفرانس برلين( ،بنيادھای ريز و درشت فرھنگی –
اجتماعی )پريايی(  ،آتش بازيھای چھارشنبه سوری ،جشنھای نوروزی و تابستانی ،کنگره ھای ايرانی – اسالمی ،صدور :ھنرمندان ،شاعران )زنده و مرده(،
سينماگران ،عکاسان و خوانندگان ،و صد البته جشنواره ھای "زير گنبد کبود" و " آش يک ميليون دالری" "يکی بود يکی نبود" ،کوشيده است تا در محيط خارج
از کشور نفوذ کرده ،مرزھا را مخدوش نموده ،و کنترل اوضاع را توسط البی فرھنگی اش به نفع خود بدست گيرد.
از آنجايی که جمھوری اسالمی ،چون سابق ،نمی تواند در جشنواره ھای سينمايی غربی حضور چشم گير داشته باشد ،بر آن شده است
تا جشنواره ھای پرھزينه ميان ايرانيان ،بويژه در کانادا ،راه بياندازد .جشنواره فيلمھای کوتاه ايرانی در ريچموند ھيل کانادا در اين چھارچوب
قرار دارد .اين جشنواره قرار بود سينمای ايران را به ايرانيان تبعيدی ،مھاجرين و بقال ھا فرھنگی معرفی کند  -تا ايرانيان خارج از کشور
ببينند در جمھوری اسالمی تنھا سانسور ،شکنجه ،تجاوز ،اعدام و کشتار نيست بلکه "ھنر و سينما اسالمی" ھم ھست و تحت حمايت "معاونت
امور سينمايی و سمعی بصری وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی" سينما چه رشد "الھی" داشته است؛ تا شايد اين جشنواره مرحمی بر زخم
شکنجه شدگان باشد  -تا شايد ايرانيان ،کشتار عزيزانشان در سی سال گذشته و بويژه چند ھفته اخير را به فراموشی سپرده و "ھمه با ھم" با
"اتحاد" بروايت "کميته ھای ھمبستگی با ملت ]اسالمی[ ايران" و با خيال راحت بخواب " موھوم سبز" بروند.
باری با ھوشياری و به ھمت و پشتيبانی ھنرمندان ،ھنردوستان و فعالين سياسی-اجتماعی در تبعيد ،خوشبختانه اين خيمه شب بازی
حيله گرانه ،افشا و رسوا گرديد .طی تالشھای پيگيرانه اين دوستان ،تئاترشھر و شھرداری ريچموند ھيل مورد اعتراض شديد قرار گرفت .در
پايان پس از چند روز اعتراض بی وقفه ،تحت فشار جو حاکم متاثر از رويدادھای و تظاھراتھای اخير در ايران و تورنتو ،اعتراضات
ھنرمندان تبعيدی ،افشاگريھای "کميته افشا ،"..عدم استقبال ايرانيان آگاه  -برگزارکنندگان در "پرشيافيلم" ،عطای اين "جشنواره" را به لقايش
در گوشی اعالن کردند.
بخشيده و از برگزاری اين خيمه شب بازی صرفنظر کرده و "تعطيلی" آن را به "بھانه ھای" گوناگون و ِ
شکست و در نطفه خفه شدن اين خيمه شب بازی ،پيروزی است که به تمامی :جانباختگان و خانواده ھايشان ،شکنجه شدگان و اسرای در بند سياه چالھای
اسالمی ،اعداميان و سنگسار شدگان ،مبارزين در راه سرنگونی رژيم اسالمی ،و به تبعيديان تعلق دارد .اين پيروزی را بايد گرامی داشت و ھمواره آماده بود تا رژيم
"ھولوکاست اسالمی" را در تمام جبھه ھا شکست داد.
جا دارد تا از تمامی دوستان ،بويژه :ليال قبادی )فيلمساز( ،يوسف اکرمی )فيلمساز( ،بھمن کيباخی )تھيه کننده/اديتور( و فرامرز شيراوند )فتو -ژورناليست( که
در برچيده شدن اين خيمه شب بازی چه از طريق نامه نگاری ،تلفنی ،و يا حضوری شرکت داشتند و ھمچنين از تمامی افراد ،گروه ھا و احزاب که به فراخوان "کميته
برگزاری تظاھرات در حمايت از جنبش مردم ايران" ،با پشتيبانی پاسخ گفتند و آمادگی خود را در برپايی تظاھرات در مقابل تئاترشھر اعالن داشتند ،سپاسگزاری و
قدردانی کرد .دست تمامی تان را بگرمی می فشاريم.
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Sponsors: Zana Interior Design & Remodeling (Residential &Commercial)
ماھنامه روشنگر

416-890-3656 & 416-436-1020 :تلفن تماس کميته برگزار کننده
Email: behzadpilehvar@gmail.com

