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ليال قبادی
نويسنده و فيلمساز
بخشی از رمان حاجی آقا؛..ا)صادق ھدايت (
....مجالس  ...افکار و فرھنگستان م رت ب ب ه
قدوم حاجی مفتخر می شد که عضويت رس م ی
آنجا را داشت و در ھ م ه ج ا  ...اش ت ب اھ ات
مضحک می کرد.
فقط سر حساب پول موی را از ماست می
کشيد  ...بعد از پيش آمد شھريور  ،حاجی آقا
و يکی از
طرفدار جدی دمکراسی
آزاديخواھان دو آتشه و مخالف ديکتاتوری
رضاخانی شده بود  .در سفارتخانه ھای متفقين
و انجمن ھای فرھنگی آنھا عرض اندام می
کرد و دستگاه سابق را به رايگان زير فحش و
دشنام می گرفت  " :ببينيد چه خر تو خری بود
که وزارت معارف حق التاليف کتاب اخالق را
به من داد اما يک بار از من نپرسيدند پس
کتابت کو ؟ اين دستگاه محکوم به زوال
بود  " ...نزديک انتخابات دوره چھاردھم به
فعاليت سياسی و اقتصادی حاجی افزوده شد و
غريب اين که کسی که کباده رياست وزرايی
می کشيد  ،حال سودای وکالت به سرش زده
بود  .از صبح تا شام مشغول تبانی و دستور و
مالقات با روزنامه چی و کاسب کار و بازاری
و آخوند ھای قديمی و آخوند ھای نوظھور
دمکراسی و گاب بندی شده بود ...

نادر ھدايت )بخشی از مقاله (
از نظر خانم کارگردان نشاط ،زيبايی زنان
يک سالحی است که دختران ايرانی در
مبارزشان در خيابانھا عليه رژيم اسالمی
مورد استفاده قرا رداده اند البته نميگويد

چگونه ؟  .او در اين رابطه به اشپيگل اون
الين ميگويد  :زيبايی و ذکاوت در تقابل با
يکديگر قرار ندارند .اين را ندا و تمامی
انسانھای زيبای ديگر نشان دادند که در اين
تابستان به خيابانھا برای آزادی مبارزه کردند.
زيبايی به عنوان يک سالح ميتواند خدمت کند .
بی جھت نيست که اين خانم چنين در مورد ندا
و ديگر دختران مبارز در خيابانھا عليه رژيم
سخن ميگويند  .برای خبرنگاران غربی اين
دختران مبارز با تصاويری که از آنھا ارسال
ميکردند بسيار جذاب وبه گفته خبرنگاری
»بسيار اروتيک « وسکسی بوده است واين
چنين است که اين خانم ھم در راستای زبان
ھمان کسانی که به او جايزه داده اند سخن
ميگويد تا آنھا ھم بتوانند اين گفته ھا را برای
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آقای مزلقانی سردبير روزنامه کثيراالنتشار "
دب اکبر " پيروز مندانه دستش را بلند کرد :
حاجی آقا بنده
پيشنھاد می کنم که عکس حضرتعالی در
روزنامه دب اکبر چاپ بشود و شرح حالی ھم
از شما به مناسبت انتخابات زير عنوان " :
پدر دمکراسی " در صفحه اول روزنامه درج
کنيم
آنھا از در بيرون رفتند و حاجی نيم بلند شد و
نشست  .در حالتی که خسته و عصبانی به
نظر می آمد رو کرد به منادی الحق و گفت :
آقا خيلی ببخشيد خودتان که مالحظه کرديد ،
اين ھمه دردسر  ...اگر اجازه می ديد با شما
مشورتی بکنم  .شنيدم که شما قصيده ھای
عالی می سازيد
منادی الحق :بنده در تمام عمرم قصيده نگفتهام
حاجی آقا  :خوب مقصود شعره  ،قصيده يا
تصنيف فرقی نمی کنه  ...می دانيد که من
عضو تمام محافل ادبی ھستم  ...حاال با داشتن
اين ھمه گرفتاری و بعد نا خوشی اوخ اوخ ...
گمان می کنم که فرصت نداشته باشم شعری
بگم  .از طرف ديگر چون قول دادم در يکی
از مجالس ادبی قصيده ای راجع به دمکراسی
بخوانم اينه که از شما خواھشمندم اگر ممکنه
شعری چيزی راجع به دمکراسی بگيد  .البته
اين خدمت را فراموش نخواھم کرد  .می دانيد
حاال دمکراسی مد شده مخصوصا که دوره
انتخاباته تأثير داره  .اين که خواستم با شما
خلوت بکنم  .البته اجرتان پامال نمی شه
 گمان می کنم که سوء تفاھمی رخ داده .به آنمعنی که شما شعر می خواھيد از عھده بنده
خارجست

شکسته نفسی می فرماييد برای شما کاری
نداره  .من خيلی از شعرای معاصر را می
شناسم اگر لب تر کرده بودم حاال سر و دست
می شکستند  .اما از تعريف ھايی که مقام ادبی
شما شنيدم و می دانستم آدم گوشه نشينی و
محتاج به معرفی و پشتبانی ھستيد  ،اين بود
که شما را در نظر گرفتم
شما اشتباه می کنيد  .من احتياجی به معرفی
و عرض اندام ندارم از کسی ھم تا حاال صدقه
نخواسته ام  .برای شما شعر بی معنی  ،بلکه
مضر است و شاعر گداست  .فقط دزدھا و
سردمداران و گردنه گيرھا و قاچاق چی ھا
عاقل و با ھوشند و کار آنھا در جامعه ارزش
دارد
حاجی که منتظر اين جواب نبود از جا در
رفت و زبانش به لکنت افتاد  :شما ھم ...
عضو ھمين جامعه  ...ھستيد  ...گيرم دزد بی
عرضه...
منادی الحق حرفش را بريد  :حق با شماست
درين محيط پست احمق نواز سفله پرور و
رجاله پسند که شما رجل برجسته آن ھستيد و
زندگی را مطابق حرص و طمع و پستی ھا و
حماقت خودتان درست کرده ايد و از آن
حمايت می کنيد  ،من در اين جامعه که به
فراخور زندگی امثال شما درست شده نمی
توانم منشأ اثر باشم  .وجودم عاطل و باطل
است  ،چون شاعرھای شما ھم بايد مثل
خودتان باشدند  .اما افتخار می کنم درين
چاھک خالء که بقول خودتان درست کرده ايد
و ھمه چيز با سنگ دزدھا و طرارھا و
جاسوس ھا سنجيده می شود و لغات مفھوم و
معانی خود را گم کرده  ،درين چاھک ھيچ
کاره ام  .توی اين چاھک فقط شماھا حق داريد

خوانندگان غربی خود بھتر بفروش برسانند و
امثال ندا را نه تنھا ديگر »سمبل مبارزه « ويا
»قھرمان « بلکه سمبل »زيبايی« و»اروتيک
« زنانه ھم نشان دھند .اين نوع گفتار از
طرف خانم نشاط در ھماھنگی کامل با
پيرامون است که در تاريخ ما در مورد
اشغالگران داشته ايم  .يعنی سعی نميکنيم که
زبان مردم خودمان را داشته باشيم بلکه سعی
ميکنيم که زبان حاکما ن اشغالگران را داشته
باشيم که بتوانيم برای آنھا بھتر شيرين زبانی
کنيم واز مبارزه ھم به سبک ھاليوودی –
آمريکايی از قھرمانان فيلم ھا چھره جذاب
وسکسی نيز ارائه کنيم  .انگار که در
مبارزات مردم ايران زيبايی اينھم از نوع
اروتيکش يک امر ھيجان آور است  .البته
خانم نشاط نميگويد که چگونه زيبايی در
مبارزه ميتواند يک سالح باشد ولی زمانی که
به گفته ھای خبرنگار غربی رجوع ميشود
وتصاويری که از زنان مبارز در خيابانھا
ارائه ميشد که سعی ميشد که با سليقه
خوانندگان غربی ھماھنگ باشد ميتوان اين امر
را فھميد بويزه که به خواست دولت آمريکا
تويتر ھم خدمات خود را بخاطر »انقالب «
در ايران ادامه داده و از تعمير سررورھای
خود تامدتی خود داری ميکند .واين روزھا ھم
که آدم از ھر ايرانی يک ميل با فيس بوک و
يا تويتر دريافت ميکند البته چپ ھای ما ھم
در اين بازار ميخواھند شريک باشند وھر کدام
برای ارتباط با »خلق زحمتکش « ھمگی در
مديا استريم ھمراه شدند ويا مانند روسای
حزب حکاکا کراوات بزنند که در راه انقالب
بقول لنين »دامن « ھم پوشيده باشند! اين را

ميگويند مدرنيسم ! بھر روی از سردمداران
خردجاالن اکبر گنجی و »جنبش سبز« بيش
از

"زيبايی به عنوان سالح ندا نه تنھا
»قھرمان« رسانه ھای غربی ميشود
بلکه بايد به سبک فرھنگ بازار
بورژوازی ھاليوودی نيز »جذاب ،
سکسی و اروتيک « ھم باشد".
شيرين نشاط برنده جايزه نقره ای در
ونيز
اين
نبايد انتظار داشت  .تا ديروز اين بازيگران
مانند سازگارھا  ،اکبر گنجی ھا ،موسوی
وکروبی ھا در چھارچو ب ا نقالب فرھنگی
امام راحل شان به سرکوب جوانان ميپرداختند
و امروز خود نادی سکسيم عقب مانده
ارتجاعی سرمايه داری ميباشند اينھم به
عنوان تجدد ومدرنيسم ! انگار که مدرنيسم
آنچيزی است که در کارخانه ای مديای سرمايه
داری توليد ميشود وھماھنگی با آن از وظايف
جايزه گيرندگان به عنوان معيار برای مدرنيسم
است  .بايد گفت اشغالگران ھاليوودی در
انتشار »فرھنگ مقدس « سرمايه داری مانند
ھمان مغوالن ميباشند که »خواص «
کشورھای زير دست به عنوان نکمه وذکره و
وزير وغير به آنان خدمت ميکرده اند وبعد
اين خوش خدمتی ھا در خدمت اشغالگران را
به عنوان مبارزه ومقاومت ايرانی غالب
ميکرده اند ويا ميکنند که اين را ا ينگونه غالب
کنند .تسليم شدگان به مدرنيسم سرمايه داری
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که بخوريد و کلفت بشويد  .اين چاھک به شما
ارزانی ! اما من محکومم که از گند شماھا خفه
بشوم  ...طرفداری از دمکراسی می کنی
برای اين که دوا و غذای مردم را احتکار
بکنی  ،حتی از احتکار واجبی ھم روبرگردان
نيستی .می دانی توبه گرگ مرگست  .آسوده
باش ! من ديگر حرفه شاعری را طالق
دادم  .بزرگترين و عالی ترين شعر در زندگی
من از بين بردن تو و امثال تست که صدھا
ھزار نفر را محکوم به مرگ و بدبختی می
کنيد و رجز می خوانيد .گورکنھای بی شرف
حاجی رنگش کبود شده بود و ماتش زده بود ،
بطوری که درد نا خوشی خود را حس نمی
کرد.
منادی الحق بلند شد در کوچه را بھم زد و
رفت...
براستی ياد صادق ھدايت جاودانه است .بدون
شک آنکه میماند ،جاودانه میشود ،تأثير
کمک کننده بر جای می گذارد
نويسندگان ،ھنرمندان و تالش گرانی مثل
ھدايت ھستند نه جريان ھای پوشالی سياسی و
استادان با ريش و بی ريش و نويسندگان و
روزنامه نگاران و فيلم سازان جيره خوار
دستگاه حاکميت ھا که برای سران کشورھای
غربی و باندی از جمھوری اسالمی کرنش
زبونانه می کنند و مطابق ميل و نظر آنھا
حرف می زنند و مطابق خواست آنھا اثر توليد
می کنند و نان به نرخ روز ميخورند
ياد انسانھای آزادهای چون صادق ھدايت چه
گرامی تر است در اين قحطی ھنر و ھنرمندی
که
"بر قدرت" باشد تا "با قدرت"...
lilacforfreedom@gmail.com
جھانی به زبان آنھا سخن ميگويند تا چاکر
منشی خود را تضمين دھند و از مردم مبارز
در خيابانھا ميخواھند به زبانی سخن بگويند که
در توليدات فرھنگی برای فروش کاال بازار
داشته باشد .خانم جايزه بگير باد ستبند مد شده
سبز در ونيز ھم از اين امر استثنا نيست
وبرای ھمين در کنار »قھرمان سازی « از ندا
سعی ميشود که به او نيز يک جنبه وسبک
فرھنگ سرمايه داری برای فروش کاالی ندا
ھم زيبايی را به عنوان يک سالح مورد
استفاده قرا ردھد .به ھمان سبک که از چه

گوارا امروز کاال ساخته ميشود وفروخته
ميشود  .به ھمان سبک نيز از ندا از طرف
فرصت طلبان سياسی وفرھنگی سعی ميشود
که از ندا قھرمانی بسازند که بتوانند مرگ او
را ھم کاال کنند و در معرض نمايش قرا ر
دھند وچند دقيقه بعد ھم کاالی اصلی را
بفروش برسانند .ويا به سبک ملکه زيبايی
ھای جھان ويا ھنرپيشه ھای ھاليوودی سری
ھم به آفريقا زد ودرباره گرسنگی در جھان
نيز داد سخن داد .اين مد روز است ! واين
روزھا ھم از فوتباليست ھا تا خوانندگان وھمه
کسانی که خود را »مديون مردم«ميدانند اين
دکان جديد دستبند سبز را کشف کرده اند
ھاليوودی ھا ھم! ■
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سيامک ستوده
www.siamacsotudeh.com
ھمواره توده ی مردم در متن تجربيات
عملی و روزمره خود است که مطالب
آگاھی بخش را جذب نموده ،آنھا را به
شعور عمومی خود تبديل می نمايند .نقش
اين آگاھگری ھا تنھا در تعميق تجربياتی
است که خود مردم در جريان عمل روزمره
از سر می گذرانند .تجريه ی حکومت سياه
مذھبی يکی از اين تجربيات است .آنھم
تجربه ای بزرگ و تاريخ ساز .شايد آنقدر
که امروزه مردم تشته ی آگاھگری ھای
مذھبی بوده ،عطش سيراب شدن از آنھا را
دارند ،در ھيچ دوره ی تاريخی ديگری
چنين نبوده اند .اين بخاطر آنست که
حکومت مذھبی در ايران فرصت تجربه ی
عملی مذھب را به آنھا داده است .تجربه ای
که روز و شب و بطور روزمره با آن
سروکار دارند .اما بايد توجه داشت که با
تجربه ی صرف نميتوان به شناخت واقعی
پديده ی مورد تجربه نائل آمد .ھمچنانکه در
مقوله ی شناخت ھم تجربه ی حسی صرف
نميتواند انسان را به مرحله ای فراتر از
شناخت حسی که شناختی سطحی است ببرد.
بطوری که عبور از مرحله شناخت حسی به
شناخت واقعی تنھا به مدد بکارگيری عقل به
منظور جمع بندی درست از تجربيات عملی
ممکن و ميسر می باشد .در اينجاست که
نقش عامل انديشه و تفکر ،يعنی تئوری و
روشنگری و مسئله ی آگاھگری در جامعه
مطرح می شود .بھمين روال ،صرفا تجربه
ی يک حکومت مذھبی کافی برای پی بردن
مردم به ماھيت مذھب و شناخت واقعی ی
آن نيست .کما اينکه می بينيم بسياری از

مردم با آنکه حکومت نفرت انگيز اسالمی
را با پوست و گوش خود ھر روزه تجربه
می کنند ،ولی جنايات حکومت مذھبی را نه
به پای اسالم ،بلکه به حساب انحراف
جمھوری اسالمی از اسالم می گذارند ،زيرا
بخودی خود فاقد قدرت فکری و اطالعات
الزم برای ايجاد رابطه ی معقول و منطقی
ميان تجربه ی خود از حکومت با خود
مذھب ،و به عبارت ديگر با گفتار و کردار
محمد ،در دروان بعثت اش ،می باشند.
اينجاست که نقش روشنفکران ،متفکران و
نويسندگان در آشکار نمودن اين رابطه و
روشنگری مطرح می شود .تا جائی که
بدون اين روشنگری ،تجريه ای چنين
بزرگ و حياتی از حکومت مذھبی ،تجربه
ای که برای ھر ملتی در تاريخ تنھا يکبار
پيش می آيد ،لزوما به آگاھگری واقعی در
مورد مذھب منجر نمی گردد .اھميت اين
روشنگری بخصوص ھنگامی مشھود می
شود که می بينيم خيل روشنفکر نمايان و در
واقع ضد روشنفکران ،در شرايطی که بايد
توده ی مردم را در نتيجه گيری درست از
تجربه ی خود ياری رسانده ،آنھا را به
ماھيت ضد انسانی مذھب واقف نمايند،
بخاطر منافع مادی ويا کوته فکری و نادانی
خود در مسئله مورد بحث ،با جدا کردن
حساب اعمال حکومت مذھبی از خود
مذھب ،عمال مدافع مذھب شده ،مانع
فراگيری واقعی مردم از تجريه ی تاريخی
خود می شوند .نمونه ی اين نوع
بشر اسالمی
روشنفکران ،فعالين حقوق
ِ
چون خانم شيرين عبادی ،و استادان

يکی دو باری بود که ما در ھر شمارۀ
روشنگر مطالبی از اصول کافی و گفته ھای
خمينی را می آورديم .اينبار ،تصميم گرفتيم
بجای آن ،کلمات قصار آقای تاج دولتی و
دکتر جھانبگلو در جلسات ھفتگی ايشان در
دانشگاه يورک تحت عنوان آگورا را برای
خوانندگان روشنگر و بخصوص دانشجويان
جوانی که با حوادث اخير ايران به دايره
سياست و مسائل اجتماعی وارد شده
اند .....
و پای صحبتھای مزبور می نشينند چاپ
کنيم .گفته ھايی که در کادر ھستند گفته ھای
قصار نامبرده گان و بقيه تفاسير و حاشيه
نويسی ھای ما بر آنھا .در ضمن الزم به
تذکر است که اين گفته ھا نقل قول غير
مستقيم و از متن گزارشی که از اين جلسات
در نشريه سالم تورنتو توسط گزارشگری
مجھول الھويه بچاپ رسيده ،برداشت شده اند
و ممکن است بطور کامل با عين گفته ھای
نامبردگان منطبق نباشند که در اينصورت
حق تکذيب مطالب نقل شده برای گويندگان
اصلی آنھا محفوظ می باشد .
" .....در واقع تمدن يک پيشرفت اخالقی
است و نه پيشرفت علمی و تکنولوژيکی".
جھانبگلو ،جلسه  22اگوست

ھر کودک دبستانی ميداند که ظھور تمدن در
 6ھزار سال پيش يک پيشرفت تکنولوژی و
نه يک پيشرفت اخالقی بود .با ظھور تمدن
که آغازگر مالکيت خصوصی ،نظام طبقاتی
و پادشاھی ھای جبار و سرکوبگر در تاريخ
بشری بود ،برای اولين بار استثمار،
سرکوب ،شکنجه ،بردگی ،زندان ،اعتياد و
تجاوز جنسی وارد تاريخ بشر شد .
" ...بعضی اديان به علت انعطاف پذيری
بيشتری که در تاريخ آنھا مشاھده شده
است ،بيشتر به اديان صلح طلب مشھور
ھستند مثل دين مسيحيت " .جھانلگلو ،جلسه
 22اگوست
تاريخ مسحيت سراسر خشونت و جنايت
بوده است و برای دانستن اين نکته الزم
نيست محقق تاريخ بود .فقط ھمين جمله در
گاسپل سنت جان بخش مربوط به عشق و
دوست داشتن که می گويد" :کسی که
اطاعت مرا نکند ...در آتش خواھد

دانشگاھی امثال سروش ھا و جھانبگلوھا و
خيل دکترھا و استادان دانشگاھی اند که
سعی در ارائه ی تفاسير غير واقعی و
منجمله صلح طلبانه و انسان دوستانه از
اسالم را دارند ،و يا روشنفکرانی که سعی
در انحراف جنبش ضد مذھبی از مسير
واقعی خود به مسير ناسيوناليستی و نژاد
پرستانه ضد عرب داشته ،يا بخش مھمی از
روشنفکران سنتی چپ مانند دکتر محيط که
ظاھرا از فرط عميق شدن ! در مسئله ،ولی
در واقع برای شانه خالی کردن از وظيفه
افشاگری در مورد مذھب ،بطور خنده آوری
بحث و نقد مذھب را بخاطر آنکه امری
روبنائی بوده ،ريشه در نظام سرمايه داری
دارد جايز نمی شمارند .در حاليکه ،نقش
پيشرو و آگاھی دھنده ی روشنفکر در
اينست که جامعه را در ھر زمينه ای از
آنچه که نميداند آگاه نموده و از آن پيشتر
برد .حتی در مورد روشنفکرانی که کار
تبليغی شان فراتر از افشای جمھوری
اسالمی نمی رود بايد گفت ،در جامعه ای
که بخش عظيم آن نه تنھا به ماھيت
جمھوری اسالمی پی برده ،با خشم و نفرت
در برابر آن قرار گرفته است ،تکرار اين
آگاھی جز ارزش تھييجی فايده ی ديگری
نداشته ،کمکی به پيش بردن آگاھی جامعه
نمی کند .اگر ما می خواھيم که تجريه ی
مردم ايران از حکومت مذھبی را به يک
رنسانس ضد مذھبی و دوران ساز تبديل
کنيم ،بايد با آگاھگری در مورد ماھيت
مذھب )ماھيت ھمه ی مذاھب يکتاپرست،
يعنی نفس مذھب بطور کلی( به توده ی
مردم کمک نمائيم تا آگاھی از ماھيت دولت
مذھبی را به آگاھی از ماھيت خو ِد مذھب
ارتقاء دھند .ھمانطور که عميق کردن و
کارسازتر کردن ھر مبارزه ی ديگری
مستلزم دست بردن به ريشه ھا و جستجوی
علل و عوامل ،در سطوح تحتانی تر آن می
باشد■ .

سوخت "(If a man abide not in
)me...they are burnبرای ھر آدم
متوسط الفکری مجاز بودن بدترين خشونتھا
بر عليه مخالفين را در مسيحيت نشان
ميدھد .با اينحال ،اگز آقای دکتر جھابگلو
ازضعف اطالعات در اين مورد رنج می
برند ،ايشان را يه کتاب تاريخ جنائی
مسيحيت نوشته Karlheinz Deschner
رجوع می دھيم .
" ...در مورد مساله حقيقت جويی اين
جنبش ھا بايد به يک مساله مھم اشاره
کرد .دروغ منجر به بی اعتمادی می شود.
حال اگر اين دروغ در سطح باالتر مطرح
باشد ،بی اعتمادی نيز در سطح سياسی و
اجتماعی خود را نشان می دھد .از طرف
ديگر ،جامعه ايرانی بسيار ايده آل گراست.
يعنی ما از سران سياسی و اجتماعی خود
می خواھيم کمال مطلوب را داشته باشند و
اجرا نمايند .و اگر خالف آن را مشاھده
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خشونت جديد است .
اين ايده آل خواھی باعث می شود سران
حکومتی ھرگز به اشتباھات گذشته خود
اعتراف نکنند .بنابراين ،اين عدم صداقت،
تا حدی از عدم واقع بينی افراد جامعه سر
چشمه می گيرد ".تاج دولتی ،جلسه 22
اگوست
نتيجه ی اخالقی آقای تاج دولتی :عدم
صداقت و دروغ گوئی احمدی نژاد
تقصيرش به گردن مردم است که واقع بين
نيستند .احمدی نژاد برای اين دروغ می
گويد که ميترسد اگر به اشتباھات خود
اعتراف کند مردم خشمگين شده و انتقام
بگيرند .ای مردم اينقدر خشم و خشونت
بخرج ندھيد که سران جمھوری اسالمی
مجبور به دروغگوئی شوند !
" ....به طور کلی برای ھر متنی دو نوع
خوانش وجود دارد .خوانش نرم و خوانش
سخت .در مورد اسالم ،ديدگاه کسانی که
با خوانش سخت با آن روبرو ھستند ،ديدگاه
افرادی مثل طالبان و القاعده و ھم چنين
وھابيون است.
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تحليلی جامعه شناختی از اعتراضات اخير ايرانيان و دست آوردھای آن
دکتر رضا آيرملو
پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه ھای سوئد
امواج مبارزۀ مردم ستم ديدۀ ايران عليه
ديکتاتوری رژيم اسالمی ،بی وقفه بر پيکرۀ
در حال نابودی رژيم می کوبد ... .باشد که
اين تحليل در خدمت اين مبارزه برای آزادی
و دموکراسی قرار گيرد و بر توان مردم
برای آزادی و رھائی از دست رژيم اسالمی
بيفزايد.
دقت!
اين تحليل می تواند در مغايرت با باورھای
"رايج روز" قرار گيرد و باعث رنجش
خاطر شود ،با اين وجود ،در جائی که سيل
ويرانگری در راه است ،چاره ای جز آن
نيست که موضوع سدھائی که به اشتباه در
حال شکستنند ،صادقانه و بدون تعارف به
بحث کشيده شود .از اين رو ،انتظار دارد
ھمۀ خوانندگان ،چه موافق يا مخالف ،اين
نوشته را به نام "آزادی بيان" به ھر طريق
ممکن ،به ديگران برسانند و در سايت ھای
خود و ديگران منتشر کنند.

ھويت سياسی و اجتماعی
"سبزپوشان"
مردم به جان آمدۀ ايران ،ديگر پی برده اند
که جز اعتراض مستمر و طوالنی به بی
قانونی ھا و بردن و خوردن ھای رژيم و
رژيميان اسالمی ،راه ديگری برای رھائی
از اين رژيم و رژيميان ،و برای رسيدن به
دموکراسی و برپائی جمھوريتی الئيک و
متکی به رأی مردم ،ندارند .اين درک جديد
اجتماعی ،فی نفسه دست آوردی تاريخی
است و نشان می دھد که از تقدس ادعائی
رژيم ،کمتر اثری باقی است.
اما و اما ،عبور از اين مرحلۀ تاريخی،
بسيار پيچيده است و اگر اشتباھی در سمت
و سويش پيش آيد ،رژيم اسالمی با ترکيبی
جديد ،جان تازه خواھد گرفت ،خود و
جنايات و خيانت ھايش را قانونی و اخالقی
جلوه خواھد داد ،و با استفاده از تودۀ مردم
گول خورده ،يک سی سال ديگر ،جان و
مال خواھد ستاند و سرکوب خواھد کرد .اين
است که بررسی اعتراضات اخير ايرانيان
عليه سرکوبی و بی قانونی رژيم اسالمی از
جنبه ھای مختلف و به ويژه از نظر حضور
جماعت معترضی که با رنگ سبز مشخص
می شوند ،به ضرورتی عمده تبديل می
شود.

چرائی رنگ سبز
رنگ سبز در جھان امروزی مشخصۀ
محيط زيست و طبيعت است ،اما برای اين
جماعت سبزپوش ،اين رنگ نشان دھندۀ
تعلق نژادی -مذھبی رھبر سياسی شان،
"سيد" حسين موسوی ،به قوم قريش وخاندان
رسول و ائمۀ شيعه است .استفادۀ سمبليک
از اين رنگ ،ھم به معنی آن است که:
اين تعلق نژادی-مذھبی ،مھم ترين ويژگی
وی به حساب می آيد و ھم،

اين ويژگی ،اساس تعلق خاطر جماعت
سبزپوش به وی را تشکيل می دھد.
گزينش رنگ سبز ،در اصل ،گزينشی
فرھنگی و سياسی است .ھم به سھم خود،
تئوری تعلق فرھنگی ايرانيان به باورھای
فرقۀ شيعه گری حاکم را تأييد می کند )ر.
ک .به مقدمۀ جلد  3کتاب نويسنده تحت
عنوان "قرائت قرآن غيردينی"( و ھم
انعکاسی از تاريخ سياسی -اجتماعی سده ھا
و دھه ھای اخير است.
تاريخ سده ھای اخير ايران با ادعای
خويشاوندی سلسلۀ صفوی با امامان شيعه و
در نتيجه ،با حکومت سياسی-مذھبی آنان به
نيابت "امام زمان" آغاز ،و با دخالت ھای
بازيگران سياسی يی که خود را منسوبان و
نايبان اين قوم می دانند ،ادامه يافته است.
"سيد" روح ﷲ خمينی يکی از آخرين
بازيگران سياسی منسوب به اين قوم بود.
در اين مدت طوالنی" ،تقدس مذھبی سيد ھا
و ماليان" ھمچون باور زيربنائی شيعه
گری ،با زور و تزوير و سپس حتی با
تبليغات استعمارگرانه به مردم ايران تحميل
شده و آن را به عنصری از عناصر
فرھنگی ايرانيان تبديل کرده است .به
طوری که امروزه روز ھم ،دغلبازی ھا،
تجاوزات و کالھبرداری ھای رسوای سيدھا
و ماليان مدعی نيابت امام زمان  -از
دعانويسان حرفه ای شھر و روستا تا
مدعيان کرامت و معجزۀ بنيادگرايان اسالمی
 به آسانی مورد اغماض مردم قرار میگيرند .حتی بسياری برای رھائی از دست
ظلم و جور اين سيد و مالی ظالم و دزد،
راھی جز دنباله روی و تقليدآن سيد و مالی
ظالم و دزد ديگر نمی يابند.
گزينش رنگ سبز به عنوان سمبل سياسی-
مذھبی ،در عين حال ،بيان کنندۀ اين واقعيت
است که اين جماعت ،ويژگی قابل استناد
ديگری در رھبر برگزيده شان نيافته اند .در
واقع" ،سيد" حسين موسوی ،رھبر جماعت
سبزپوش،
نه حرفی در مورد احترام به حقوق بشر و
دادن دموکراسی و آزادی به ايران و
ايرانيان زده،
نه قولی برای تغيير و تحول در نظام
حکومتی و قانون اساسی رژيم اسالمی
داده و،
نه حتی گذشته و سابقۀ سياسی اش نويد
دھندۀ اصالحات ،بھبودی و لغو احکام و
قوانين قرون وسطائی حاکم بر ايران
است.
در ضمن ،حتی ھواداران پر و پا قرص وی
ھم قادر به انکار اين واقعيت تاريخی نيستند
که مردم ايران يکی از بد ترين دوره ھای
تاريخ پر از سرکوبی و ستم دورۀ رژيم
اسالمی را در زمان حکومت ھمين سيد
حسين موسوی تجربه کرده اند .وی از آن
پس نيز عضو ارگان ھای مھم رژيم اسالمی

بوده و در شکل گيری استراتژی ھای
سرکوبگرانۀ اين رژيم ،نقش تعيين کننده
داشته است .به بيان ديگر:
سيد حسين موسوی شريک و سھيم
مسئوليت ھای تاريخی و سنگين و
سھمگين سرکوبی ھا ،جنايات و خورن و
بردن ھای  30سالۀ اخير رژيم است.
از اين نظر ،ھيچ کدام از جنايتکارانی که در
دادگاه حقوق بشر اروپا محاکمه و محکوم
شده اند ،اتھاماتی به اين بزرگی نداشته اند.
بر اين اساس ،سيد حسين موسوی ،بنا به
ضرب المثل معروف" ،رطب خورده ای
است که قادر به منع رطب سرکوبی و
ديکتاتوری نيست!".
با اين سابقه ،حمايت اخير جمع قابل توجھی
از ايرانيان از وی ،صفحۀ جديدی در تاريخ
سرکوب گری ھای اخير ايران و جھان
گشوده است ،چرا که در تاريخ معاصر
ايران و جھان ،کمتر مجرم سياسی و نظامی
يی از اين دست بعداً به عنوان ناجی
قربانيانش برگزيده شده است.

خاستگاه سياسی ،اقتصادی و
اجتماعی "سبزپوشان"
 -1می دانيم که مردم ايران از نظر پذيرش
رژيم ،دلبستگی به قوانين و احکام اسالمی و
تبعيت از رھبران رژيم ،به دو نيمۀ اساسی
"اسالميان و حاميان" و "دشمنان و مخالفان"
رژيم اسالمی تقسيم می شوند .نيمۀ اول،
يعنی "اسالميان و حاميان رژيم اسالمی" ،از
ھمان سال ھای آغازين رژيم ،در نھادھای
مختلف آن شرکت کرده و رأی دادن در
بازی ھای انتخاباتی رژيم را نيز تکليف
شرعی خود فرض می کند.
نيمۀ دوم ،يعنی "دشمنان و مخالفان رژيم"،
در عين حفظ مخالفت نظری ،در عمل ،از
نظر شرکت در رأی گيری ھای دروغين آن
به گروه ھای مختلفی چند تقسيم می شوند:
الف -گروه ھائی از اين نيمۀ مخالف ،اعمال
جنايتکارانه ،و تجاوزات ،خيانت ھا و دزدی
ھای رژيم را خاطر نشان می کنند .از نظر
اينان ،رژيم و مسئوليت ھايش ،جمعی است
و ھمۀ رھبران رژيم در مسئوليت ھای
تاريخی تخريب و تاراج کشور شريک اند.
به نظر اينان" ،خط خوب و خط بد" ،يا
"رھبر خوب و رھبر بد" در بين رھبران
رژيم ،وجود خارجی ندارند .ھمه شريک
جنايت و خيانت سی ساله اند .ھم از اين رو،
ھرگونه اميد و انتظار اصالحات از اين
رھبران ،خود گول زنی و بی جاست .آنان
در ضمن ،ھيچ اصالحی را در نظام قرون
وسطائی رژيم اسالمی ايران ،امکانپذير نمی
بينند" .خانه از بيخ و بن ويران است و برای
آباد کردنش بايد به تمامی فرو ريزد ".
اينان در نتيجه ،از ھرگونه مشارکت سياسی
و رأی دادن در بازی ھا و نمايشات
انتخاباتی رژيم ،دوری می گزينند و در بحث

Rowshangar

ھای خصوصی نيز از مھر نخوردن
شناسنامه ھايشان به خود می بالند و آنرا
نشانۀ پايداری ،فداکاری و حتی شجاعت
اخالقی خود معرفی می کنند.
ب -گروه ھای ديگر از اين نيمه ،ضمن حفظ
موضع مخالفت با رژيم ،که اکثراً نيز با
انتقاد روزانه و حتی تعريف جوک ھای
آخوندی ھمراه است ،به سبب ھا و بھانه
ھای مختلف ،در بازی ھا و نمايشات
انتخاباتی رژيم ھم شرکت می کنند.
سبب ھا و بھانه ھا فراوانند و از ترس از
قطع سھميه ھای جيره بندی تا ترس از
اخراج از کار ،ممانعت از تحصيل و
استخدام و حتی بازداشت ،مجازات و ترور،
طيف وسيعی را تشکيل می دھند .جمعی
اميدوار لطف اين و آن مأمور رژيم اند،
جمعی ،مردم خوش خيالی ھستند که ھنوز
ھم در انتظار اصالح خود به خودی رژيم
اند .جمعی نيز به سبب عادت ھای تاريخی-
فرھنگی يی که محصول ديکتاتوری
پدرساالرانه درازمدت و تاريخی در ايران
است ،قادر به بريدن تمام از قدرت قھار
حاکم نيستند .بر اساس اين "عادت ھای
تاريخی – فرھنگی" ،بسياری از مردم تحت
ستم ما ،به تن جباران ظالمی که با زور و
قلدری جان و مال می ستانند ،لباس تقدس و
الوھيت می پوشانند و خود را مجبور به
تبعيت بی چون و چرای شان می بينند .آيا
اگر انوشيروان از نعش مزدکيان "باغ معلق"
نمی ساخت ،شاه عباس ھر مخالفی را در
الی ديوارھا زنده به گور نمی کرد ،و
خمينی در چنين ابعادی جان و مال نمی
ستاند" ،عادل" و "کبير" و "امام" لقب می
گرفتند؟
در ھر حال ،اين گروه از مخالفان رژيم
اسالمی که به بھانه ھا و سبب ھای مختلف،
در خدمت رژيم قرار می گيرند ،ھمان نقشی
را بازی می کنند که ھواداران حزب ﷲ
رژيم .تفاوت در اين است که اينان اکثرا به
رژيم مورد حمايتشان ايمان ندارند ،ولی به
ھمان اندازه ،در خدمت رژيم قرار گرفته و
به دوام و بقايش ياری می رسانند ،چرا که:
رژيم "تبعيت" الزم دارد و نه "ايمان" ،و
اين ھر دو ،با رأی خود ،اين تبعيت را به
رژيم نشان می دھند.
حاال اگر از زاويۀ اين تقسيم بندی به
ارزيابی خاستگاه ھای رأی دھنگان سبزپوش
برخيزيم ،نتيجه می گيريم که اينان به صرف
شرکت در بازی ھای رأی گيری رژيم:
يا به نيمۀ اول ،يعنی "اسالميان و حاميان
رژيم اسالمی" تعلق دارند و حزب اللھی
و مقلد اين و آن آيت ﷲ و جناح اسالمی
اند )شرکای کوچک جنايات بزرگ)!،
يا به گروھی ھائی از نيمۀ دومی تعلق
دارند که در حرف ،مخالف رژيم اند ،ولی
در عمل ،به ھر سبب و بھانه ای در
خدمت رژيم و رژيميان قرار گرفته و
"دانسته يا ندانسته" ،به دوام و بقای
رژيم ياری می رسانند.
رأی دھنگان سبزپوش ،از اين رو ،علتی از
علل وجودی رژيم حاکم را تشکيل می دھند.
 -2فيلم ھای تظاھرات تھران و ايران نشان
می دھند که "سبز پوشان" در مقام مقايسه با
به اصطالح "سياه پوشانی" که به ھواداری
نيمۀ بر تخت نشستۀ رژيم ،يعنی جناح خامنه
ای -احمدی نژاد ،تظاھرات می کنند،
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ظاھری آراسته تر دارند و ظاھراً متعلق به
طيف ھای متوسط و متوسط به باالی طبقۀ
متوسط مردم شھرنشين ايرانند .با اين
برداشت ،می توان علت حمايت اين بخش از
جماعت سبزپوش از جناح به اصطالح
اصالح طلب رژيم )اصالح چی؟( را به
جايگاه و تعلقات طبقاتی آنان نسبت داد.
ظاھراً مردمی که به ھر سببی از مواھب
موجود اقتصادی برخوردارند ،از نيمۀ
ديگری که به نان روز محتاجند ،با اھداف
"ليبرال اقتصادی" )و نه ليبراليسم اجتماعی
و فرھنگی( جناح ھاشمی رفسنجانی -سيد
حسين موسوی ،قابليت تطبيق بيش تری
دارند .
البته جماعت سبزپوش ،از طيف ھا و اليه
ھای مختلف اجتماعی تشکيل شده اند ،و ھر
طيف و اليه نيز خاستگاه ھای اجتماعی،
اقتصادی و فرھنگی مختلفی دارند.
 -3اگر تعيين جايگاه طبقاتی جماعت
سبزپوش با دشواری رو به روست ،جايگاه
آنان در تقسيم بندی ھای "مرکز و حاشيۀ
شھری" و "سنتی و مدرن" با ضريب
اطمينان بيشتری قابل بيان است .ظاھراً
سبزپوشان بيشتر از جماعت سياه پوشی که
عمدتا ً "حاشيه نشين و سنتی" اند ،به اليه
ھای "مرکز شھر نشين و مدرن" جامعه
تعلق دارند .از اين نظر ،اينان با ايرانيان
برون مرزی خويشاوندی اجتماعی و
فرھنگی نزديک تری دارند.
در اين صورت ،بايد گفت که اين اولين
باری است که مردم برآمده از "اليه ھای
مدرن شھری" در ابعادی به اين بزرگی،
خود را به عنوان رأی دھندگان اين ،يا آن
جناح رژيم اسالمی ثبت نام می کنند.
موج حمايت اليه ھای مدرن شھری ،اولين
بار در جريان بازی ھای دو خردادی آخوند
خاتمی بروز کرد ،ولی سرکوبی ھای زنان،
دانشجويان ،کارگران صنعتی ،روزنامه
نگاران ،معلمان و غيره ،در پی استقرار خط
دو خردادی ،و ھمچنين پشت کردن خاتمی
به "اصالح طلبان" تحت سرکوبی رژيم،
بعداً اين پيش بينی اوليه را تقويت کرد که
"شرکت و حمايت دو خردادی ،پديده ای
موقت و گذرا بوده ،مردم از پشت کردن
خاتمی به اصالح گران ،درس کافی گرفته
اند و رژيم اسالمی کماکان در بين اليه ھای
مدرن طبقۀ متوسط شھر نشين جای پائی
ندارد".
اما ،حاال انبوه جمعيت معترضی که به دنبال
رھبران سبزپوشان راه پيمائی کردند ،نشان
می دھند که يا اين پيش بينی درست نبوده ،يا
حاال شرايط ايران تغيير کرده و رژيم
اسالمی قادر به النه کردن در بين اليه ھای
مدرن شھری شده است.
البته ھنوز معلوم نيست چه درصدی از
معترضين خيابانی در بازی ھای رأی گيری
رژيم شرکت کرده و مريد و مقلد مستقيم
ماليان و سيد حسين موسوی و شرکاء به
حساب می آمدند ،و چه درصدی از فرصت
اعتراضات خيابانی سبزپوشان برای بيان
نفرت و تنفر خود از رژيم اسالمی و
حکومت ماليان استفاده کرده و به خيابان ھا
ريخته بودند .اما از آن جا که راھپيمائی ھا
اساسا ً به نام رھبران و ترتيب دھنگان آن ھا
ثبت می شوند ،اين راه پيمائی ھا ھم بدون
توجه به علت و قصد شرکت کنندگانش ،به

نام اين جناح رژيم ثبت شده و نشاندھندۀ
افزايش نفوذ رژيم اسالمی در بين اليه ھای
مدرن شھری است.
داليل مختلفی برای توجيه اين حمايت وجود
دارند .از آن جمله ،ميتوان گفت که اين
اقشار پس از سرکوبی و سانسور فرھنگی
 30ساله ،حاال ديگر با شرايط نظام حکومت
دينی خو گرفته و تطبيق يافته اند .بسياری
از سقوط رژيم نااميد شده اند و جمعی تحت
تأثير تبليغات اروپا و امريکا ،به اصالح
رژيم اميد بسته اند .در نتيجه ،بسياری از
مردم برخاسته از اليه ھای مدرن و الئيک
اجتماعی ،به جای خواست سرنگونی رژيم
و لزوم تغييرات بنيادی در نظام سياسی
ايران ،به بھبودی ھای جزئی در مناسبات
روبنائی و تقليل کنترل ھای اجتماعی و
فرھنگی روزمره رضايت داده اند .از ھمين
روست که شعار "زنان در محدودۀ قوانين و
مقررات اسالمی آزادند" ،به يکباره باعث
خيزش موج عظيم حمايت زنان جوان برآمده
از اليه ھای مدرن شھری می شود ،بدون آن
که کسی بپرسد:
کداميک از قوانين و ظلم و جوری که به
زنان ايران تحميل شده و می شود،
اسالمی و شرعی نبوده و نيست؟ و،
اساسا ً اسالم و شرع با کداميک از اين
اجحافات و تجاوزات "آپارتايد جنسی
ايران" ،مخالف است؟
شرکت در انتخابات به معنی رأی دادن به
ماندگاری رژيم
ھمه واقف اند که بر اساس مبانی
ايدئولوژيکی رژيم بنيادگرای اسالمی و
فتوای آيت ﷲ خمينی ،حق انتخاب رھبران
جامعه از آن "امام زمان" و نايبان امام است.
"امت اسالمی ايران ،ھيچ حق و اختياری
برای انتخاب رھبران جامعۀ خود ندارد و
اساسا ً انجام انتخابات با اھداف و به سبک
غربی ،غير شرعی و مردود است" .در
نتيجه:
 -1در اين حکومت شرعی که بر اساس
فتاوی ماليان اداره می شود ،بازيھای
انتخاباتی رژيم برای دادن حق تصميم گيری
به دست مردم انجام نمی گيرد.
می پرسند چرا با اين وجود ،رژيم اسالمی
دست به انجام انتخابات می زند و اين ھمه
روی آن وقت و ھزينه صرف می کند؟ پاسخ
اين است که در دنيای امروزی ھيچ رژيمی
بدون انجام انتخابات ولو دروغين و تقلبی،
قادر به ادعای پذيرش بين المللی نيست.
رژيم ھای دست نشانده ای از اين دست حتی
از سوی حاميان ابرقدرت شان ،مورد
شناسائی قرار نمی گيرند .اين است که
استراتژی سازان رژيم اسالمی ،از ھمان
آغاز دورۀ امامت خمينی ،که خود فتوای
غير شرعی بودن دخالت "امت مسلمان" در
انتخاب رھبران جامعۀ اسالمی را صادر
کرده بود ،برای انجام نوعی بازی انتخاباتی،
راه حلی شرعی تدارک ديدند .نھادھای
سرکوبگر رژيم ،از آن ميان " شورای
نگھبان" ماليان ،حق کنترل بازی ھا را به
عھده گرفتند ،و رژيميان اين ھمه را به
عنوان "انتخابات اسالمی" به دوستان و
حاميان جھانی شان عرضه کردند .در
نتيجه،
 -2انتخابات رژيم اسالمی از اساس برای
نمايش و فروش به ابرقدرت ھای خارجی

تدارک ديده شده و ھيچ نقشی در گزينش
رھبران جامعۀ ايران اسالمی ندارد.
بر اساس اين راه حل ھای شرعی ،از آن
پس ،رھبری دينی وقت ،يعنی خمينی و
سپس خامنه ای ،و نايبان و مأموران آنان در
نھادھای رژيم ،افراد مورد نظر خود را به
سمت مشاغل رھبری ريز و درشت رژيم
منصوب کرده و می کنند ،به جای مردم،
کانديداھای موافق ميل خود را برمی گزينند
و حتی در مورد تعداد آرای موجود در
صندوق ھای رأی گيری تصميم می گيرند.
تمامی اين کارھا از زاويۀ ديد دموکراسی
غربی" ،تقلب در انتخابات" اند ،اما با ترم
ھای دينی و فرقه ای رژيم" ،انتخاب رھبران
جامعه به دست نايبان بر حق امام زمان " نام
دارند و از اين نظر ،مشروع به حساب می
آيند .ھمۀ ھواداران و امت رژيم موظف اند
تا اين تصميمات و تقلبات را به عنوان حکم
شرعی "نايب امام زمان" ،واجب و الزم
االجرا تلقی کنند و در مقابل تصميمات
صادرۀ رھبر دينی رژيم ،سر تسليم فرود
آورند .انتصاب ھمۀ اعضای نھادھای رژيم،
از جمله انتصاب خامنه ای به رئيس
جمھوری و سپس به رھبری دينی جمھوری
اسالمی ،انتصاب ھاشمی رفسنجانی ،خاتمی
و احمدی نژاد به رئيس جمھوری و ھمچنين
انتصاب سيد حسين موسوی به نخست
وزيری ،بر اساس اين گونه فتواھا و شيوه

ھای قرون وسطائی انجام شده است.
جالب است که استعمارگران و امپرياليست
ھای اروپائی و آمريکائی ،که از برکت
استراتژی بنيادگرائی و رژيم ھای اسالمی
دست نشاندۀ خود برخوردارند ،اين بازی
ھای سر تا پا تقلبی را مورد تأييد قرار داده
و می دھند و بدين وسيله ،مناسبات و
معامالت خود با رژيم را توجيه می کنند.
بھانه اين است که "مردم ايران ھنوز! اليق
ھمان دموکراسی اسالمی يی ھستند که رژيم
برگزيده شان! تدارک ديده است" .آنان با اين
بھانه ،زير پا گذاشتن سيستماتيک حقوق بشر
و آزادی ھا و حقوق مندرج در منشورھای
جھانی و اروپائی در ايران را زير سؤال
نمی برند ،يا از لزوم تغيير قوانين قرون
وسطائی و ضرورت تضمين امنيت قضائی
چشم می پوشند.
اين بازی کثيف دو سويه تا زمانی که رژيم
قادر به جلب مشارکت توده ھای ميليونی

بود ،بدون مشکل و با موفقيت پيش رفت .در
اين مدت ،رژيم ھر وقت الزم ديده ،برای
اثبات کنترل خود بر مردم ايران ،توده ھای
ھوادار و "امت" "مقلد" خود را به پای
صندوق ھای رأی گيری برده و برای
کانديداھای منصوب شده از سوی رھبر و
رھبران اسالمی ،رأی و تأييديه گرفته است.
اما ،ھمانگونه که شرکت توده ھای مردم در
بازی ھا و نمايشات سر تا پا تقلبی رژيم،
باعث پذيرش جھانی آن است ،عدم شرکت
آنان در اين نمايشات دروغين نيز اين
پذيرش را خدشه دار می کند .به بيان ديگر:
شرکت توده ھای وسيع مردم در بازی ھا و
نمايشات رژيم ،به وسيله ای برای
سنجش کنترل رژيم و محبوبيت اش در
بين مردم ايران تبديل شده است .بدون
شرکت ميليونی مردم ايران در اين
نمايشات رأی گيری ،رژيم اسالمی قادر
به ادعای صالحيت برای ادامۀ حکومت و
پيشبرد شيوۀ خوردن و بردن و سرکوب
کردن نيست .در نتيجه:
ماندگاری رژيم منوط به اين است که به
اربابان جھانی خود نشان دھد که مردم در
بازی ھای انتخاباتی رژيم شرکت می کنند و
به ھر آھنگی که رھبران اسالمی می
نوازند ،می رقصند.
اين است که با تقليل مردم دنباله رو و مقلدان
رژيم ماليان ،و افشا شدن ھر چه بيشتر
رژيم و رھبران اسالمی در افکار عمومی
ھواداران و مقلدانش ،زنگ ھای خطر برای
بسياری از رھبران رژيم به صدا درآمده
است .ترس از آن است که "پشت کردن
مردم به بازی ھا و نمايشات رسوای
انتخاباتی ممکن است رژيم شان را در
شرايط ماه ھا و روزھای پايانی شاه برافتاده
قرار دھد!".
اين بود که برای راضی کردن "دوستان
اروپائی" رژيم که ھمراه با حکومت آمريکا،
خواستار اصالحاتی برای جلب نظر مردم
اند ،بازی دو خردادی به اجرا درآمد .اجرای
اين بازی به خاطر جلب مشارکت اقشار
ميانی و مدرن شھری ،بر اعتبار و شانس
ماندگاری رژيم افزود ،باشد که ساخت
ارتجائی رژيم قادر به تحمل ادعاھای
اصالحی بسيار جزئی اين دوره ھم نشد و
اين دفتر ھم به زودی بسته شد.
در چنين شرايطی است که:
شرکت اخير مردم ،به خصوص اليه ھای
ميانی و مدرن شھری ،در بازی ھای رأی
گری رژيم )چه در رأی گيری ،يا در
اعتراضات بعدی اش( ،فی نفسه به معنی
رأی بر ماندگاری رژيم تلقی شده،
مستقيما بر اعتبار جھانی رژيم افزوده و
ماندگاری آن را تضمين کرده است .رژيم
بدين وسيله نشان داده که در ميان اليه
ھای مدرن طبقۀ متوسط شھری جای
پائی دارد و موفق به جلب نظر رضايت
مردم شده است.
از اين نظر ،صرف شرکت در بازی ھای
رأی گيری رژيم ،موجب مسئوليت تاريخی
و وجدانی است.

"سبزپوشان به چه می انديشند"
بر اين اساس ھم بود که در جريان رأی گيری
اخير ،بخش عمدۀ اپوزيسيون ايران در برون
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از طرف گروھی از تشکل ھای ھنری،
ھنرمندان و زندانيان سابق
به پارلمان اتحاديه اروپا
با احترام
خانم ھا وآقايان
اخيراً آقای محسن مخملباف در يک
سخنرانی در پارلمان اتحاديه اروپا کوشيده
است که خود را نماينده مردم ايران جا بزند
و در رابطه با مسائل مربوط به خيزش مردم
ايران موضوع را واژگونه نشان دھد .او
کوشيده است تا با دفاع از بخشی از حاکميت
جمھوری اسالمی ،خيزش عظيم مردم ايران
در دفاع از حقوق خود را که در سی سال
گذشته به طور مستمر و سيستماتيک از
جانب ھمه جناح ھای حکومتی جمھوری
اسالمی پايمال شده است طور ديگری جلوه
بدھد .ايشان کوشيده است تا با الپوشانی
جنايت ھای بخش معترض کنونی جناح
حاکم ،راه حل بحران کنونی جامعه ما را
دفاع مردم از جناح مغلوب در انتخابات
رياست جمعھوری در ايران نشان دھد.
ما بخشی از زندانيان سياسی ،فعالين
فرھنگی ،نويسندگان و فيلمسازان تبعيدی که
ناچار شده ايم در اثر فشارھای وارده
جمھوری اسالمی سرزمين خود را ترک
کنيم و به کشورھای ديگر پناه بياوريم ،خود
در طول زمان اقامت مان در ايران بارھا
دچار شکنجه و آزار و بدرفتاريھای بسيار
قرارگرفته ايم و حتی از جانب کسی که
اکنون خود ظاھرا مخالف بخشی از حاکميت
جمھوری اسالمی است ،يعنی آقای محسن
مخلباف مورد آزار و اذيت بسيار قرار
گرفته ايم ،بر آن شديم تا با نگارش اين نامه
به شما واقعيت وجودی محسن مخملباف و
جناحی از جمھوری اسالمی را که وی از آن
حمايت ميکند برای شما و مردم اروپا روشن
سازيم تا واقعيت پنھان نماند.
آقای مخملباف کسی است که در آغاز
استقرار رژيم جمھوری اسالمی ،مامور
ايجاد و سازماندھی سينمای اسالمی شد و در
اين راه به نابکاری ھای بسياری دست زد.
وی ضمن اخراج بسياری از دست
اندرکاران سينمای ايران از محيط کار و
فعاليت خود و محروم ساختن آنھا از خالقيت
در عرصه فرھنگی ،مامور دستگيری و
آزار و اذيت کسانی شد که پيش از آن با وی
در زندان زمان شاه زندانی بودند .ما مدارک
بسياری در اين زمينه داريم که اگر شما مايل
باشيد ميتوانيم در اختيارتان قرار دھيم تا
چھره و شخصيت آقای محسن مخملباف را
بيشتر بشناسيد.
محسن مخملباف در گروه بالل حبشی
مسئول شکار نيروھای مخالف نظام
جمھوری اسالمی به خصوص مخالفان چپ
گرای رژيم بود و اگر اينان به چنگش
گرفتار می آمدند دستگيرشان می کرد ) (١و
تحويل الجوردی معروف به جالد زندان
اوين می داد ) ،(٢در زندان ھای جمھوری
اسالمی محسن مخملباف خود بازجويی
زندانيان را بعھده می گرفت ،زندانيان زندان
عادل آباد را به زور اسلحه حکومت عليرغم
ميلشان در پروپاکاندا فيلمی به اسم بايکوت
شرکت داد و در عنوان بندی فيلم ،آنھا را
زير عنوان تواب و جاسوس رژيم معرفی
کرد .اين زندانيان عليه وی ھمان زمان
شکايتی تنظيم وبه مجامع حقوق بشری

ارسال کردند که با جو آن زمان و زير
سيطره خمينی وانديشه مسمومش که در اوج
قدرت بود ھيچگاه شکايت و فرياد در گلو
خفته شاکيان انعکاس نيافت.
در زندان ھای ج .ا خواندن کتاب ھای
مخملباف برای زندانيان اجباری بود وھمين
طور زندانيان بايد به تماشای فيلم ھای
مخملباف می رفتند وسر پيچی از اين
دستور ،شکنجه وشالق را به دنبال داشت،
خود وی نير کالس تواب سازی در زندان
داير کرده بود .البته او بعد از سالھا خدمت

مستقيم به بقاء جمھوری اسالمی به خاطر
قرار گرفتن در جناحی از حاکميت که
سھمش توسط جناح حاکم ناديده گرفته ميشد،
چنين ادعا کرد که آزاديخواه شده است .اما
اين تصور واقعيت نداشت؛ بلکه او تنھا
ماسک تحول و ترقی را به چھره ارتجاعی
خود گذاشت ) (٣در اين سالھا ،ھر گاه از او
رژيم
خواسته شد نسبت به جنايت ھای ِ
موضع بگيرد اين ادعا را مطرح می کرد که
ديگر ميخواھد فقط کار فرھنگی بکند اما
ھرگاه شرايطی پيش آمد که نظام جمھوری
اسالمی در موقعيت متزلزل قرار گرفت،
ماسک چھره ھنری  /فرھنگی را برداشت و
با ماسک سياسی به ميدان آمد.
نمونه قابل ذکر ھم را ھمين روزھا شاھد
ھستيم .مخملباف با آن سابقه نابکارانه،
ميخواھد جمع عظيم ايرانيان رانده شده از ا
يران را در مسيری قرار دھد که بلکه رژيم
اسالمی با تعويض برخی از مھره ھا حفظ
شود .اطالعيه ھايش را از طرف مردم
ايران امضاء می کند وادعا می کند مردم
شجاع ايران که جلوی رگبار گلوله پاسداران
و قمه وچاقو و پنجه بوکس لباس شخصی ھا
 نيروی شبه نظامی نظام -ايستاده اند اورانماينده خود ميدانند ،اما پيدا نيست کجا ودر
چه شرايطی چنين نمايندگی برای ايشان
صادر شده است؟ اين توھين بزرگی است
برای مردم ما که کليت نظام را به بن بست
کشانده اند.آيا او شايسته اين ھست که در
پارلمان اروپا مردم ايران را نمايندگی کند و
از اين طريق در افکار عمومی توھم
بيافريند؟ او دقيقا بعد از روی خوشی که از
اتحاديه اروپا ديد اکنون گستاخ تر شده و
حضورش رادر ميان زخم خوردگان رژيم
اسالمی برجسته تر کرده است.
شما ميدانيد اليا کازان از برجستگان سينمای
کالسيک است .اما ھمين کارگردان در
تسويه ھای مک کارتی نقش داشت ،به

ھنگامی که ميخواستند يک اسکار ويژه به او
بدھند ھزاران نفر در بيرون ساختمان کاخ
جمع شدند وعليه اين اقدام آکادمی اسکار
اعتراض کردند .لنی ريفنشتال ھم يک
کارگردان خالق آلمانی بود که از انديشه
ناسيونال سوسياليست ھا حمايت ميکرد.
تعداد پرو پاکاندا فيلمھا ی وی ھم بيشتر از
مخملباف نبود ،اما تا آخرين روز عمر
طوالنيش ننگ ھمراھی با فاشيست ھا از
دامن او پاک نشد.
اکنون چنين شخصی ،يعنی محسن مخملباف،
که سالھا در شکنجه و
ازار مردم دست
داشته است ،خود را
نماينده مردم ايران
جلوه ميدھد و ميکوشد
از طريق تريبون
پارلمان اروپا در
افکار عمومی مردم
اروپا برای بخش
ديگری از حاکميت
جنايت کار جمھوری
اسالمی اعتبار بخرد
و سبب حمايت بين المللی از آن شود.
نمايندگان محترم پارلمان اروپا ،شما ميدانيد
که در ايران جمھوری اسالمی ھرگز
انتخابات معنی واقعی نداشته است و مردم
ايران در سی سال گذشته از امکان انتخابات
آزاد محروم بوده اند و اين تنھا دوره ای
نيست که در انتخابات حتی بين جناح ھای
حاکم تقلب می شود .در سی سال گذشته
ھمواره نامزدھای رياست جمھوری و
نمايندگی مجلس قبل از انجام انتخابات از
طرف مردم ،از طرف ولی فقيه رد
صالحيت شده اند و مردم ھرگز امکان نيافته
اند که نماينده ای از خود را انتخاب کنند.
افزون بر اين در اين سی سال مردم در فقر
و بيماری و آزار و شکنجه و سرکوب به
سر برده اند و ھمه جناحھای حکومتی در
اين نابکاريھا شرکت داشته اند .شما حتما
ميدانيد که کشتار زندانيان سياسی در سال
ھای  1360تا  1367که طی آن ھزاران
زندانيان سياسی بدون امکان دفاع از خود در
بيدادگاھھای جمھوری اسالمی محکوم به
مرگ شدند و جان باختند ،در زمانی اتفاق
افتاد که ميرحسين موسوی نخست وزير بود
و طبعا به عنوان شخص درجه دوم حکومت
از ھمه اين جنايتھا آگاه بود و در آن دست
داشت .اکنون محسن مخملباف بر آن شده
است که در تضاد با يک بخش حاکم ،و در
دفاع از منافع خود و برای حفظ نظام
جنايتکار جمھوری اسالمی ،افکار عمومی
را به نفع بخش ديگری از اين جنايتکاران
جلب کند و ادامه حيات مردم ايران را به
فرض پيروزی اين جناح ،ھمچنان دچار
ھمان نابکاری ھای پيشين سازد.
از اين رو ما نيز از پارلمان اروپا
درخواست ميکنيم که به نام بخشی از مردم
ايران که سال ھا در زندان و شکنجه
جمھوری اسالمی به سربرده ايم و از دست
امثال محسن مخملباف شکنجه و آزار ديده
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ايم ،امکان پيدا کنيم تا از طريق تريبون
پارلمان اروپا ،صدای مردم محروم ايران را
به گوش مردم جھان برسانيم و در اين
شرايط دشوار که مبارزات صلح خواھانه
مردم با درندگی ھرچه تمام توسط جمھوری
اسالمی سرکوب ميشود ،در زمانی که مردم
و جوانان کشور ما را شبانه از خانه ھا و
بيمارستانھا می دزدند و به زندان و شکنجه
گاه ھا می برند بتوانيم توجه مردم اروپا و
جھان را نسبت به ستمی که بر مردم ايران
می رود جلب کنيم و ھمبستگی بين المللی را
در اين رابطه خواستار شويم.
با درودھای بسيار،
کانون ھا و مراکز پشتيبان :کانون روزنامه
نگاران و نويسندگان برای آزادی .مرکز
فيلمسازی و پژوھشی سينمای آزادArticle .
 .19 Film Productionکانون فرھنگی
پيوند .گروه تاتر تماشاخانه .کانون فرھنگی
خيام .فن فيلم .کانون فرھنگی آينه .کانون
فرھنگی آفتابVerein f. Kultur u. .
 .Migration e.Vگروه تئاتر ايران-
مونيخ.
شخصيت ھای پشتيبان :حسين افصحی
)نويسنده ،بازيگر ،کارگردان تاتر( المان /
يوسف اکرمی )فيلمساز( کانادا  /نسرين امير
صدقی )ژورناليست( آلمان  /پويان انصاری
)گزارشگر ،نويسنده( سوئد  /ھمايون ايوانی
)زندانی سياسی سابق ،فعال سياسی( آلمان /
پروانه بکا )فعال سياسی جنبش زنان(
آلمان  /نسرين بھجو )مسئول کانون فرھنگی
پيوند( آلمان  /نادر ثانی )فعال سياسی،
فرھنگی( سوئد  /ايرج جنتی عطائی )ترانه
سرا ،نمايشنامه نويس و کارگردان تاتر(
انگلستان  /کمال حسينی )بازيگر ،عکاس و
فيلمبردار( آلمان  /محمود خليلی )زندانی
سياسی سابق ،فعال سياسی(  /مھرانگيز
دابوئی )فيلم ساز ,مستندساز( آلمان  /رضا
دابوئی )فيلمبردار ،عکاس( آلمان  /آذر
درخشان )از سازمان ھشت مارس ايران،
افغانستان( فرانسه  /علی دروازه غاری
)زندانی سياسی سابق ،فعال سياسی(
امريکا  /حسين دريانی )بازيگر( آلمان /
بيژن رستگار )از سازمان ھشت مارس
ايران ،افغانستان( فرانسه  /مينا زرين
)زندانی سياسی سابق ،فعال سياسی( آلمان /
ميترا سرو )رقصنده و طراح رقص( المان /
سايه سعيدی سيرجانی )حقوق دان( امريکا /
پروانه سلطانی )بازيگرو کارگردان تاتر(
انگلستان  /عباس سماکار )سينماگر( سوئد /
علی سيف )گزارش گر سينمائی( ايرلند /
بھروز سورن )زندانی سياسی سابق(
اطريش  /طاھره شمس )از سازمان ھشت
مارس ايران ،افغانستان( فرانسه  /محمد
شمس )رھبر ارکستر و آھنگ ساز(
فرانسه  /فرامرز شيراوند )روزنامه نگار(
کانادا  /داريوش شيروانی )موسيقی دان،
سينماگر( المان  /پرويز صديقی )مترجم،
سينماگر( آلمان  /ی .صفائی )شاعر و فعال
سياسی( المان  /شھال صفائی )فعال سياسی(
المان  /پروانه قاسمی )روانشناس کودک،
فعال سياسی( کانادا  /ليال قبادی )فيلمساز(
کانادا  /فرخ قھرمانی )زندانی سياسی سابق،
فعال سياسی( سيروس کفائی )شاعر ،بازيگر
کليبی
جابر
تاتر(
وکارکردان
)پژوھشگرعلوم سياسی و اقتصاد ،فعال
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سياسی( کانادا  /مرتضی مجتھدی )عکاس و
فيلمبردار( آلمان  /فرھاد مجدابادی )نويسنده
وکارکردان تاتر و سينما( آلمان  /عباس
مغفوريان )بازيگر و کارگردان تاتر( آلمان /
مسلم منصوری )فيلمساز( امريکا  /غزاله
نصيبی )وکيل و حقوق دان ،ھمکار دانشگاه
برمن( بصير نصيبی )بنيانگذار جنبش
سينمای آزاد در ايران(  /فتحيه نقيب زاده
)دانشجو ،فعال سياسی( آلمان  /سينا نياکان
)فعال سياسی( سوئد.
زير نويس:
 .1حشمت ِرئيسی فعال سياسی در مقاله ای
با عنوان بای سيکل ران آکتور کميته در
نشريه نيمروز داستان دستگيريش را در
ميدان فردوسی و توسط مخملباف راشرح
می دھد» :در گرمای زودرس اوايل سالھای
 60يکی از چھره ھای پر آوازه ھنر ايران
کلت کاليبر  45امريکايی خود را پشت
شقيقه مردی بلند قامت گذاشته بود....مادر
سالخورده مرد ،دست فرزند خود را گرفته
بود ورھا نمی کرد ...مرد که عرق سردی
روی شقيقه اش نشسته بود صورت خود را
چرخاند تا چھره شکارچی انسان را ببيند...
ايا می توان در خيابان ھا به شکار انسانھا
پرداخت و دگر انديشان را دستگير و به
مسلخ فرستاد و ھمزمان به فعاليتھای ھنری
و کارگردانی فيلم و تئاتر پرداخت؟«
 .2اصل نامه مخملباف به الجوردی در
کتاب راه کن از قندھار می گذرد تاليف
بصير نصيبی چاپ شده است.
 .3البته آقای مخملباف وقتی ماجرای شرکت
ديويد بلفيلد )حسن تنتانی( درفيلم سفر
قندھاربر مال شد  ،ازعمل تروريستی برای
رضای خدا دفاع کرد.
منابع
* کتاب راه کن از قندھار می گذرد تاليف
بصير نصيبی  /در کتاب زندان  ،تاليف
ناصر مھاجر ،جلد دوم ايجاد کالس تواب
سازی مخملباف در زندان شرح داده می
شود ،ھمين طور در کتاب سراب سينمای
اسالمی )رضا عالمه زاده( نامه شکايت
زندانيانی که ِزير نام تواب درفيلم بايکوت
شرکت داده شده بودند به سازمان ملل نقل
شده است /مينو ھميلی فعال سياسی ھم
شھادت می دھد که در زندان به خاطر
خوداری از تماشای فيلمھای مکتبی مخملباف
شالق خورده است .شاھدان ديگری ھم
ھستند که خوشبحتانه در قيد حياتند و در
صورت لزوم شھادت خواھند داد.
توضيحات ضروری:
• در حوزهء ھنری تبليغات اسالمی ،محسن
مخملباف ماموريت يافت تا معيارھا و
ضوابط ھنر اسالمی به ويژه برای سينما و
تئاتر را مشخص کند .وی در کتاب
»يادداشت ھايی دربارهء قصه نويسی و
نمايشنامه نويسی« که در سال  1360منتشر
شد پشنھاد می کند که بھتر است زنان در
نمايش کمتری بازی داشته باشند و در
صورت لزوم با حجاب کاملتری بازی کنند
و نمايشنامه نويس برای آنھا نقشی در صحنه
ھا يپيش بينی کند که اجتماعی است ورعايت
حجاب طبيعی می نمايد؛ گذشته از اين
تماشاگران مرد نمی بايستی به ھمان راحتی
که به بازی مردان توجه دارند به آنھا نيز

توجه کنند ديگر اين که نقش زنان تا حد
ممکن کوتاه باشد
•سايت »انتخاب« که بيشتر متمايل است به
باند ھاشمی /خاتمی ،فاش می کند ...» :اين
جناب در زمانی که در حوزه ھنری کار می
کرد اگر جنبنده ای را با چھرهء خالف شرع
مورد نظرش می ديد با سر و کله به طرفش
ھجوم می آورد ..او عموما ً )باالخص( با
زنانی که حجاب کامل نداشتند رفتاری
ناشايست داشت حتا بسياری ديده و شنيده اند
که مخملباف قيچی به دست موی ھای بيرون
آمده زنھا را می چيد«.
■■■
محسن مخملباف مصاحبه ايی را با
»روزنامه شرق« انجام داد .قسمت اول اين
مصاحبه در تاريخ چھارم خرداد چاپ و
قرار بود که قسمت بعدی آن متعاقبا در اين

آنسوی چھرۀ
محسن مخملباف
آزيتا نسيمی

روزنامه درج شود .اما محسن مخملباف از
انجايی که مصاحبه کننده خانم » مينا اکبری
« جرات کرده بود ،بنويسد “:مخملباف با
توفان حرفھايش را زد و رفت .بعيد است
با توفان حافظهھا را تغيير داد“ ،برآشفت و
با چاپ يادداشتی در ھمان روزنامه
) مورخه  6خرداد( از انتشار بقيه مصاحبه
رسما جلوگيری کرد.
امروز روز » ،محسن مخملباف« سعی دارد
که نقش فردی را بازی کند که خود مورد
سانسور و به مھری رژيم قرار گرفته است؛
در حالی که چه در گذشته و چه درحال
حاضری که فيلم می سازد ،تمام ھم و غمش
استفاده از بودجه و بھترين امکانات حکومتی
برای ساختن فيلمھای » سرکاری« بوده
است .برای شناخت چھره واقعی محسن
مخملباف ديروز و امروز ،نگاھی گذرا می
کنيم به دو فيلم به کارگردانی او يعنی » :
بايکوت« و » سفر قندھار« .باشد که اين
نمونه ھای تاريخی ،تازه گر حافظه ی
جمعی ما جوانان ايران گردد.
«بايکوت»

در سال  1364توسط » وزارت فرھنگ و
ارشاد اسالمی« فيلمی به کارگردانی »
محسن مخملباف« و با بودجه ی سنگينی به
نسبت ديگر فيلمھای ايرانی به نام »
بايکوت« ساخته شد .موضوع و ھدف فيلم
لجن مال کردن ايده ھا و فعالين کمونيستی
ايران بود .ھدف ما در اينجا اصال متوجه
موضوع فيلم نيست بلکه نشان دادن سو
استفاده از موقعيت زندانيان سياسی زندان »
عادل آباد شيراز« و شکنجه ی روحی آنان
است .در اين فيلم زندانيان را با زور و تھديد
و در مواقعی با و عده ی آزادی مجبور به
شرکت در فيلم کردند و آنھا را در نقشھای
مختلف سياھی لشگر تا نقشھای درجه دو در
فيلم جای داده اند .شروع فيلمبرداری اين فيلم
در زمستان  1363آغاز شد .درست در
موقعی که ھيچگونه سازمان يا نيروی مدافع
حقوق بشری وجود نداشت که از وضعيت
زندانيان سياسی ايران ديدن کند .در اين
شرايط زندانيان سياسی در مقابل
وحشيگريھای رژيم بدون ھيچگونه حمايت
مادی قرار گرفته بودند و مجبور به
بازيگری در جلو دوربين کارگردان رژيم
شدند » .محسن مخلمباف« با ھمکاری »
مجيد ترابپور« رئيس زندان عادل آباد
شيراز با انتخاب مھره ھای فعال و حبس
کشيده ی قديمی زندان که نزد ديگر زندانيان
وجھه ای داشتند و با مجبور کردت آنان به
شرکت در فيلم سعی در شکستن روحيه ی
ديگر زندانيان داشتند .اين دسته از زندانيان
مشھور نيز که با توجه به اعدامھای دسته
جمعی آن زمان از افراد قديمی زندان
محسوب می شدند يا می بايست در دسته
اعدامھای جمعی قرار بگيرند ھمانطور که
افرادی مثل » محمود حسنی« » ،محسن
توکلی« » ،حسن پايدار« » ،محمد جاور«،
» اسماعيل دالوند«  » ،جھانگير طالبی« ،و
… قرار گرفتند و يا اينکه باالجبار در فليم
شرکت کنند .در بين زندانيان که مجبور
شدند در فليم بازی کنند تعداد زيادی مشاھده
می شوند که مستقيما از سلولھای انفرادی
آنھا را بيرون آورده بودند .به عنوان مثال »
محمد جمالی« از سلول انفرادی بعد از مدت
يکسال و دو ماه بيرون آورده شده است و او
را به اجبار در فيلم جای دادند .او بعد از آن
محکوم به دھسال حبس می شود و می تواند
وارد بند عمومی شود .ولی با اينحال رژيم
در سال  1367او را اعدام می کند ) اسم او
در ليست گزارش اعداميان گاليندوپل که
روز  14فوريه  1990از زندانھای ايران
ديدن کرد می باشد(.
واقعا نمی دانم که محسن مخملباف چگونه و
با استفاده از چه ماده ی پا ک کننده ايی قادر
است اين ننگ و سياھی را از پرونده ی به
اصطالح ھنری خود پاک کند!
» سفر قندھار«
فيلم » سفر قندھار« به کارگردانی محسن
مخلباف به عنوان بھترين فيلم سال 2001
معرفی شد .يکی از علل اصلی مطرح شدن
اين فيلم حمله آمريکا به افعانستان بود که
مجددا اين کشور فراموش شده را به راس
خبرھای دنيا برد .فليم محسن مخلمباف ھم
از آنجائی که يکی از آخرين فيلم ھای ساخته
شده پيش از سقوط طالبان بود ،مورد توجه
عالقمندان قرار گرفت .اما داستان به ھمين
جا ختم نمی شود بنا به افشاگيری که
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روزنامه » تايم« چاپ آمريکا ) در تاريخ
 19دسامبر  (2001نمود بازيگر فيلم »
سفر قندھار« ساخته محسن مخملباف يک
تروريست وابسته به رژيم جمھوری اسالمی
است .اين فرد بنام » ديويد بلفيلد« در سال
 1980از طرف رژيم اسالمی حاکم بر
ايران مامور قتل يکی از مخالفان رژيم بنام
» علی اکبر طباطبائی« درمريلند آمريکا شد
که پس از انجام ماموريت خود به ايران
گريخت و به استخدام خبرگزاری دولتی
رژيم )ايرنا( در آمد.
«ديويد بلفيلد« که يک سياھپوست آمريکايی
است در ليست اسامی بازيگران فليم بنام »
حسن طنطائی « معرفی شده است .ديويد
بلفيلد در اين فيلم نفش يک دکتر سياھپوست
آمريکائی را ايفا می کند .مخملباف تاکنون
در برابر سواالت خبرنگاران تنھا به اين
موضوع اشاره کرده است که وی از
بازيگران فيلم در مورد گذشته شان پرس و
جو نمی کند.
عجب دروغگوی بی صفتی است اين جناب
محسن مخملباف!

http://news06.hasanagha.org/?p=543

■■■

يکی از ديپلمات ھای لبنانی که
چند روز پيش با ھم ديدار داشتيم،
با اشاره به  18ميليارد دالر پول
ايران که دولت ترکيه آن را ضبط
کرده می گفت :حسن نصرﷲ قرار
بود با اين پول يک بانک تعاون در
لبنان تاسيس کند تا به خانواده ھای
شيعه وام مسکن ،کمک ھزينه
زندگی و کمک مالی بيکاری
پرداخت کند .ھمين ديپلمات می
گفت که از مدتی پيش ،حزب ﷲ
لبنان به ھر خانواده ای که شيعه
شود  3ھزار دالر ھديه می دھد.
منبع تامين کننده اين دست و دل
بازی حزب ﷲ لبنان ،جمھوری
اسالمی است.
ننگ بر مذھبی که به اينطريق
گسترش يابد :با شمشير و خون و با
غارت و پول .در واقع ھمه ی
مذاھب يکتاپرست به شھادت تاريخ
به ھمين طريق گسترش يافته اند.
از اسالم گرفته تا مسيحيت گرفته
و  ....اساسا مذاھب از آنجا که
ھيچگاه با خرد و منطق بشری
جور در نمی آمدند ،و مشتی
خرافات عفت افتاده ی تھوع آور
بيشتر نبودند ،ھيچگاه از جانب
بشريت جز از طريق زور و پول
پذيرفته نشدند .ھنوز ھم با زور و
پول حفظ می شوند .انديشه ای که
پيشرو و انسانی باشد ،برای
گسترش خود به ھيچيک از اين دو
نياز ندارد .خو ِد توسل به اين ابزار
برای اسالم يا ھر مذھب ديگری
نشان ضعف و ناتوانی ی منطقی ی
آنست .روشنگر
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افشای شيوه ھای كارشبكه خارج كشوری

وزارت اطالعات
يك مقام وزارت اطالعات حكومت اسالمی
كه اخيراً به اروپا پناھنده شده است در يك
افشاگری بی سابقه اعالم كرد كه در معاونت
ھای ده گانه وزارت اطالعات واحدھايی
وجود دارد كه مأموريتشان ايجاد ھسته ھای
تحت كنترل در درون اپوزيسيون خارج از
كشور است .به گفته اين مأمور كه خواست
ناشناس بماند ،وزارت اطالعات مطالبی را
كه برای ايجاد توازن ميان جناحھای نظام
الزم دارد به له يا عليه يكی از شخصيتھای
بلندپايه نظام ،يا جناحھای آن ،از طريق اين
ھسته ھا در خارج از كشور مطرح می
نمايد.
وی در بين اين واحدھای معاونت اپوزيسيون
از واحد خامنه ای ،رفسنجانی ،خاتمی و...
نام برد .او در تعريف وظايف اين ھسته
ھای تبليغاتی در خارج از كشور گفت:
» اينھا افراد ،گروھھا و رسانه ھايی ھستند
كه از طرف وزارت )اطالعات( مورد
پشتيبانی محتوايی ،مالی و تداركاتی قرار
می گيرند تا برعليه يكی از جناحھا يا
شخصيتھای حكومت اسالمی تبليغ كنند.
افراد بايد از طريق انتشار ،سخنرانی،
مصاحبه ،حضور در مجالس ،تلفن بر روی
كانالھای راديويی و تلويزيونی و غيره عمل
كنند .رسانه ھا بايد خط ديكته شده و توافق
شده را پيش برند و در انتخاب موضوعات،
اخبار ،مطالب ،افراد ،برنامه سازان به
مسير تعيين شده توجه كنند .سازمانھا و
گروھھا نيز بايد در اطالعيه ھا و انتشارات
خود ،سايتھای اينترنت ،جلسات و سخنرانی
خطوط ديكته شده را پيش ببرند «.
وی اضافه می كند » :ما افرادی را در
خارج از كشور داريم كه كارشان عبارتست
از تماس با چھره ھای سرشناس
اپوزيسيون و خود را پيرو و يا ھوادار آنھا
نشان دادن .آنھا بايد اين نزديك شدن را به
طور فعال انجام دھند و با تعريف و تمجيد
از آن شخصيت تماسھای فردی با وی
برقرار كرده و بباورانند كه با نيت خوب و
جھت مبارزه با حكومت اسالمی عمل می
كنند .سپس بتدريج ضمن كشف افكار،
عقايد ،روانشناسی فردی ،روابط و شبكه
ھای ھمكاری اين شخصيت اطالعات را به
وزارت بفرستند و در مقابل دستورات
وزارت را در رابطه با اين شخصيت بكار
گيرند «.
اين مأمور ادامه می دھد » :ما از طريق
برخی افراد كه با ما ھمكاری دارند جمع
كثيری از ايرانيان خارج از كشور را تحت
اختيار داريم ،بدين ترتيب كه مأمور با
افرادی چند در تماس است از آنھا كسب
اطالع می كند و به آنھا خط می دھد ،آنھا

را بر له يا عليه كسی يا جريانی تحريك می
كند و يا برای توزيع يك شايعه از آنھا
استفاده می كند «.
او می گويد » :ما آنچه را كه بعنوان
موضوع عمده برای رسانه ھای خارجی
بايد مطرح شود تعيين می كنيم ،در ھر
زمان از طريق امكانات رسانه ھای در
اختيار خود ،يك موضوع را مطرح كرده و
» اينھا افراد ،گروھھا و رسانه ھايی
ھستند كه از طرف وزارت )اطالعات(
مورد پشتيبانی محتوايی ،مالی و
تداركاتی قرار می گيرند تا برعليه
يكی از جناحھا يا شخصيتھای
حكومت اسالمی تبليغ كنند .افراد بايد
از طريق انتشار ،سخنرانی،
مصاحبه ،حضور در مجالس ،تلفن بر
روی كانالھای راديويی و تلويزيونی
و غيره عمل كنند“.... .

آن مأموريت بپردازند و از امكانات خود
برای احراز آن استفاده كنند «.وی درباره
اين مأموريت ھا توضيح می دھد » :مثالً
آنكه برعليه فالن جريان اپوزيسيون يا يك
تشكيالت و يا يك شخص وارد عمل شوند و
اجازه ندھند كه اين جريان يا شخصيت
مطرح شود و پا بگيرد ،معموالً جريان
اينطورست كه خط اصلی توسط تھران
تعيين می شود و يكی از رسانه ھای شبكه
وزارت ،آنرا مطرح می سازد ،بالفاصله
وسايل ارتباطی ديگر شبكه و يا افراد درون
آن كار خود را آغاز كرده و اين خط را به
پيش می برند .ھمه ابزارھا به كار گرفته
می شود :مطبوعات ،اينترنت ،راديوھا،
تلويزيونھا ،تلفن و ارتباط فردی ،تشكيل
جلسه و سخنرانی ،گردھمآيی و سمينار و
امثالھم و غيره .ھمه راھھا مجازند به شرط
آنكه خط را به پيش برند و تبليغات را
تقويت كنند .ھدف اشغال صحنه توسط
موضوعات مورد نظر وزارت است «.
او ھم چنين می گويد» :از دانشجويان
بورسيه حداكثر استفاده می شود ،آنھا در
ھر سفر به ايران جلسات ويژه دارند و
تخليه اطالعاتی شده و توجيه می شوند.
عالوه بر اين ،گزارش ماھيانه بايد بدھند و
يا گزارش ويژه اگر الزم باشد .از ھمسران
دانشجويان بورسيه برای نفوذ به خانواده
ھای ايرانيان مقيم ھر كشور استفاده می
شود .مأموريت ھايی مانند تلفن زدن به
رسانه ھا نيز با آنھاست .بعضی حتی دوره
آموزشی قبل از اعزام طی كرده اند .در
زمان حضور در ھر كشور نيز گزارش ھای
ويژه دارای ارزش حتی پاداش دريافت می
كنند .ھر چند زوج دانشجوی بورسيه تحت
نظر يك مسئول اداره می شود كه معموالً با
سفارت و يا مستقيم با تھران در ارتباط
است «.

سپس از شبكه خود به اين جريان دامن می
زنيم .با تلفن ھای مختلف به راديو و
تلويزيونھا اين موضوع را بصورت پرسش
يا طرفداری و يا انتقاد مطرح كرده و آن
رسانه يا آن برنامه ساز را وادار می كنيم
كه به واكنش بپردازد «.
وی سپس اضافه می كند » :كار جذب
ايرانيان از طريق واحدھای مربوط به
سفارتخانه ھا در ھر كشور انجام می شود
و فقط در آمريكا اين كار بعھده افراد
مشخصی است .پس از آنكه فرد شناسايی
شد بسته به اينكه به ايران رفت و آمد
داشته باشد يا خير كارھا تنظيم می شود.
معموالً كار جذب افرادی كه به ايران می
روند و می آيند بسيار ساده است و
ريششان راحت در گرو می باشد .در مورد
ساير ايرانی ھا نيز از طرق مختلف اقدام
می شود از جمله بوسيله
دوست و آشنای آنھا و
شناخت از زندگيشان .... » ،رسانه ھا بايد خط ديكته شده و توافق
نيازھايشان ،مشكالتشان و شده را پيش برند و در انتخاب موضوعات،
تمايالتشان اين كار انجام اخبار ،مطالب ،افراد ،برنامه سازان به مسير
می شود «.
تعيين شده توجه كنند .سازمانھا و گروھھا نيز
:
دھد
می
ادامه
شخص
اين
بايد در اطالعيه ھا و انتشارات خود ،سايتھای
» افراد ،رسانه ھا و تشكيالت اينترنت ،جلسات و سخنرانی خطوط ديكته شده
متعلق به وزارت )اطالعات(
وظيفه دارند كه در زمانھای را پيش ببرند «.
معمول به كار خود بپردازند و
اين مأمور سپس ميافزايد» :پر كردن صحنه
نقش رسانه ھای يا بيطرف و يا مخالف
تبليغاتی و رسانه ھای خارج از كشور يك
نظام را ايفا كنند .البته مخالف آن بخش از
نظام كه تعيين و تعريف شده است .در اين
كار ھماھنگ ميان وزارت )اطالعات( و
وزارت خارجه و نيز چند سازمان دولتی
مواقع عادی ھدف فقط پيش بردن اھداف
ديگر مانند سازمان تبليغات )اسالمی( است.
كلی نظام است ،يعنی دوركردن افكار از نوع
بودجه آن از طريق چندين منبع از جمله
مبارزه راديكال از يكسو و مانع از شكل
دفتر ولی فقيه و نيز بودجه ويژه ای كه
گيری يك خط متحدساز شدن از طرف ديگر.
ظاھراً برادر رفسنجانی اداره می كند تأمين
آنھا به اين دو وظيفه كلی ادامه می دھند تا
می شود .چندين رابط در لندن كار توزيع
در مواقع خاص مأموريت ھای مشخص
اين بودجه را در اروپا بعھده دارند و يك
داده شود .در آن زمان اين نيروھا بايد به

رابط در امارات نيز برخی ديگر از اين افراد
و رسانه ھا را مورد حمايت مالی قرار می
دھند .در دبی در پوشش يك شركت تجاری
اين كارھا صورت می پذيرد «.
او می گويد » :چندين مورد بوده كه
پورسانتاژھای حق واسطه گری برای
معامالت انجام شده توسط فالن شركت
خارجی در ايران به حساب رابط ھا در
خارج از كشور ريخته شده است .ھدف
»از دانش ج وي ان ب ورس ي ه ح داك ث ر
استفاده می شود ،آنھا در ھر سفر ب ه
ايران ج ل س ات وي ژه دارن د و ت خ ل ي ه
اطالعاتی ش ده و ت وج ي ه م ی ش ون د.
عالوه بر اين ،گ زارش م اھ ي ان ه ب اي د
ب دھ ن د و ي ا گ زارش وي ژه اگ ر الزم
باشد .از ھمسران دانشجويان بورسي ه
برای نفوذ به خ ان واده ھ ای اي ران ي ان
مقي م ھ ر كش ور اس ت ف اده م ی ش ود.
مأموريت ھاي ی م ان ن د ت ل ف ن زدن ب ه
رسانه ھا نيز با آنھاست .بعضی ح ت ی
دوره آموزشی قبل از اعزام طی ك رده
اند .در زمان حضور در ھر كشور نيز
گزارش ھای ويژه دارای ارزش ح ت ی
پاداش دريافت می كنند .ھر چ ن د زوج
دانش ج وی ب ورس ي ه ت ح ت ن ظ ر ي ك
مسئول اداره می شود ك ه م ع م والً ب ا
سف ارت و ي ا مس ت ق ي م ب ا ت ھ ران در
ارتباط است «.
آنست كه رد كمتری از جانب دولت ايران در
اين بده بستانھا به جای گذاشته شود.
مواردی از حمل بسته ھای ترياك در
كيفھای ديپلماتيك بوده كه در خارج از
طريق رابطھا به عنوان پاداش به ھمكاران
شبكه داده می شود «.
اين فرد سپس می افزايد » :در داخل
وزارت مخابرات واحد كنترل تلفنھا روزانه
ھزاران مكالمه را كه از طريق كارتھای
مخصوص و شماره ھای مخصوص انجام
می شود مورد شنود قرار می دھد .اين
واحد در واقع متشكل از مأموران سپاه
وزارت اطالعات است كه به كنترل شماره
ھايی می پردازد كه از كارتھای شركتھای
ساخته وزارت اطالعات در خارج استفاده
می كنند .چند شركت كه توسط آقازاده ھا
مورد سرمايه گذاری قرار گرفته به
ترمينالھای اين واحد كنترل در ايران وصل
ھستند و تمامی استفاده كنندگان از كارتھای
آنھا مورد شناسايی و شنود قرار می گيرند
« .او ھم چنين اضافه می كند » :شناسايی
مخالفان فعال در خارج از كشور و تھيه
پرونده از آنھا جزو وظايف اوليه شبكه
است و آنھا چندين كارشناس كامپيوتر برای
اين منظور به خارج از كشور ارسال داشته
اند«.
■■■
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مرز ،با درک درست شرايط جھانی ،مشخصا ً
اين گروه از مردم ايران را به عدم شرکت در
رأی گيری و نيافتادن به دام رژيم فرا می
خواند .در واقع ،پشت کردن مردم به نمايشات
رأی گيری و نشان دادن قھر از رژيم و
اعمالش ،راه مبارزۀ سھل و ساده و بی خطری
است که می تواند کشورھای حامی رژيم
اسالمی را مجبور به فشار به رژيم اسالمی
برای تجديد نظر و عقب نشينی از مواضع
سرکوب گرانه اش بکند و حتی به دادن
امتيازاتی برای جلب نظر اين طبقۀ مھم
اجتماعی منجر شود.
"جماعت سبز پوش" اما ،به اين داليل گوش
ندادند و به اين دعوت ھا وقعی نگذاشتند.
آنان به جای اين راه سادۀ فشار برای اصالح
و عقب نشينی رژيم ،راه مشارکت با رژيم را
برگزيدند .آنان نه فقط در رأی گيری دروغين
رژيم فعاالنه شرکت کردند ،بلکه بدون آن که
حتی قولی برای اصالحاتی بگيرند ،به کسانی
که مستقيما ً در جنايات سياسی و نظامی
شريک و سھيم بودند ،رأی دادند .بسياری از
طريق اينترنت در ليست ھای بلند ھواداران
رھبران )اين ،يا آن جناح( رژيم اسالمی اسم
نوشتند و بسياری برای حفظ جان رھبران،
پايه گذاران و سرکوب گران ديروز و امروز
رژيم اسالمی ،به جمع آوری امضاء دست
زدند.
اين کارھا ھر کدام به تنھائی به مثابه ثبت نام
به عنوان "امت اسالمی" و "حزب ﷲ" ماليان
و رژيم است وھيچ عذر و بھانه ای مثل" نيت
من اين ،يا آن بوده يا نبوده" ،اين واقعيت و
پيام بيرونی آن را تغيير نمی دھد.

چرا که امروزه در تمام دنيا ،رأی مردم به
اين ،يا آن حزب و سازمان ،بی توجه به
محتوای خود ،به معنی رأی اعتماد به نظام
به نظام سياسی حاکم است .ھر رأی
انتخاباتی )چه مخالف يا موافق( ،به عنوان
رأی اعتماد به کل نظام به حساب می آيد.
اين است که موفقيت رژيم ھا با درصد
شرکت کنندگان در بازی ھای انتخاباتی شان
سنجنده می شود .در اينجا نيز:
صرف شرکت در رأی گيری ،يا تظاھرات
در صف سبزھا ،رأی به کليت رژيم تلقی
شده و،
شرکت کنندگان در اين سرتاسر اين بازيھا
و اعتراضات رأی گيری ،به خاطر
ھواداری از کانديداھای دست چين شدۀ
رژيم ،به عنوان ھواداران و طرفداران کل
رژيم ثبت شده اند.
می بينيم که در اين ارزيابی ھا" ،نيت و
توجيه شخصی رأی دھندگان" مورد ارزيابی
قرار نمی گيرند .اين مثل شرکت شخص بی
دين در نماز جماعت است .شرکت در نماز
جماعت ،معرف دينداری ،تأييد پيشنماز و
تعلق به گروه مذھبی-سياسی نمازگزاران
است .کسی نمی تواند ھم در نماز جماعت
حرکت کند و ھم اين پيام ھا را به ديگران
نفرستد .ھيچ شرکت کننده ای نمی تواند
بگويد "من با شرکت خود در نماز جماعت،
پيام بی دينی می دھم ،يا صالحيت پيشنماز
را زير سؤال می برم ،و يا اسالم سياسی را
رد می کنم .به بيان ديگر ،ممکن است چنين
کسانی ھم در بين شرکت کنندگان نماز
جماعت پيدا شوند ،ولی پيامی که اينان به
بيرون می فرستند ،ھمان است که معموال از

شرکت در نماز جماعت ،درک و فھم می
شود .شرکت کردن در رأی گيری رژيم نيز
به ھمين صورت عمل می کند و پيامی که به
ديگران می فرستد ،فارغ از نيت شخصی
اين ،يا آن شرکت کننده است.
اين ھمه می رساند که:
جماعت سبزپوش صرفا به خاطر شرکت در
اين رأی گيری و ھواداری ھای بعدی اش
از اين ،يا آن جناح ،به رژيم سرکوبگر
اسالمی فرصت داده و می دھد تا شرکت
آنان در رأی گيری سر تا پا تقلبی خود را
به عنوان رأی اعتماد مردم ايران به رژيم
اسالمی ،در بازار سياست جھانی به
فروش برساند و بدين وسيله ،برای
ماندگاری خود از اربابان جھانی اش رأی
اعتماد بگيرد.
آيا اين ھمه ،زنگ ھای بيدارباش را برای
مردم مدرن و الئيکی که به تصورات
واھی اصالحات ،در رأی گيری رژيم
شرکت کرده اند ،به صدا در نمی آورد؟
پشيمان شان نمی کند که چرا در عين
مخالفت با رژيم اسالمی ،ناخواسته به
حمايت آن بلند شده و ماندگاری و تسلط
و جباريت رژيم اسالمی را سبب شده اند؟
پشيمان شان نمی کند که آنان به نيت
رسيدن به آزادی و اصالحات رأی داده و
در تظاھرات شرکت کرده اند ،ولی به
خاطر اشتباه بودن صف بندی شان ،ھمه
اش به نام رژيم اسالمی و جناحی از آن
تمام شده؟
پشيمان شان نمی کند که آنان به فکر
انتخاب بد ازبدتر بودند ،ولی انتخاب شان
به ماندگاری دو جناح بدتر انجاميده

به اين ترتيب ،اين ديدگاه ،ناچار خشونت را
با خود حمل می کند چون خواھان حذف
پيروان نظريه ھای ديگر است .خوانش
نرم ،در مقابل ،امکان بحث و گفتگو را
فراھم می کند .در مورد افرادی که خوانش
نرم از اسالم داشته اند می توان چند فرد را
مثال زد .عبدالغفار خان...پرھيز از خشونت
وی ،از آموزه ھای قرآن سرچشمه می
گرفت".
جھانبگلو ،جلسه  19سپتامبر
بر اين اساس از گفته ھای شخصی مانند
خمينی نيز دو خوانش وجود دارد :خوانش
نرم و خوانش سخت .خوانش نرم مربوط به
گفته ھای او در زمانی است که در پاريس
می گفت که زنھا در نظام جمھوری اسالمی
آزادند ،کمونستھا آزادند و پول نفت ميان
ھمه ی مردم تقسيم می شود ،و خوانش
سخت مربوط به وقتی است که پس از به
قدرت رسيدن می گفت :
"اگر ما از اول که رژيم فاسد را شکستيم و
اين س ّد بسيار فاسد را خراب کرديم  ،به
طور انقالبی عمل کرده بوديم  ،قلم تمام
مطبوعات را شکسته بوديم وتمام مجالت
فاسد را تعطيل کرده بوديم و روسای آنھا را
به محاکمه کشيده بوديم و حزب ھای فاسد
را ممنوع اعالم کرده بوديم و روءسای آنھا
را به سزای خودشان رسانده بوديم و چوبه
ھای دار را در ميدان ھای بزرگ برپا کرده
بوديم و مفسدين و فاسدين را درو کرده

بوديم  ،اين زحمت ھا پيش نمی آمد ".
ھمه امروز می دانند که خوانش نرم و
خوانش سخت وجود ندارد .ھمه ی
جنايتکاران قبل از رسيدن به قدرت حرفھای
شيرين می زنند و پس از بقدرت رسيدن
ماھيت اصلی خود را نشان می دھند .طبق
نظر آقای جھانبگلو ميتوان از خمينی ھم
خوانش نرم داشت و او را فردی غير
خشونت طلب دانست .کسی که اينطور
استدالل می کند يا دچار ضعف فکری در
فھم تاريخ است ،يا در صدد اينست که با اين
مغلطه کاری ھا جا برای حمايت جنايتکاران
باز کند.
در مورد اسالم و محمد نيز مسئله چيزی جز
اين نيست .محمد نيز ھنگاميکه در مکه بود،
چون فاقد قدرت بود ،جرات ابراز خشونت
نداشت و لذا برای جلب مردم سخنان شيرين
و نرم می گفت مانند اينکه "در پذيرفتن دين
اکراه نيست" .ولی ھمينکه در مدينه به
قدرت رسيد سخن و عملش  180درجه
تغيير کرد .نه تنھا دست يه سرکوب خشن و
ييرحمانه مخالفين زد )کشتار بنی قريظه(
بلکه آيه ھای نرم به ايه ھای خشن تبديل شد
مانند اين آيه ھا" :و براى آنانكه كافرھستند
لباسى از آتش دوزخ بقامت شان بريده اند
و بر سر آنان آب سوزان صحيح جھنم
ريزند ،تا پوست بدنشان و آنچه در درون
آنھا است ھمه بآن آب سوزان گداخته شود
و گرز گران و عمودھاى آھن بر سر آنھا
فرو كوبيده شود .و ھرگاه بخواھنداز دوزخ
بدر آيند و از غم و اندوه آن نجات يابند باز
فرشتگان عذاب ،آنانرا بدوزخ برگردانند
ِ

وگويند بايد باز عذاب آتش سوزان را
بچشيد) ".سوره ،الحج ،آيه ھای  22(-19و
" ھم آنھا كه در مدينه )بر ضد اسالم
دل اھل ايمان را مضطرب و
تبليغات ميكنند( ِ
ھراسان ميسازند دست )از اين زشتى و بد
كارى( نكشند ما ھم تو را بر آنھا مسلط
گردانيم تا از آن پس جز اندك زمانى در
مدينه در جوار توزيست نتوانند كرد .اين
مردم پليد و بدكار  ،راندة درگاه حق اند بايد
ھر جا يافت شوند آنانرا گرفته و بقتل
برسانيد) ".سورۀ احزاب ،آيۀ  (60آيا باز
ھم ميتوان قائل به خوانش نرم و خوانش
سخت از اسالم بود و سطحی گری ی خود
در نگاه به تاريخ را به نمايش نگذارد .واقعا ٌ
که گاھی پرفسورھای ما کوتوله ھای فکری
بيش نيستند که کوته فکری ھايشان را تنھا با
عناوين پر طمطراق دکتر و استاد دانشگاه
است که می توانند بپوشانند .
لزوم وجود معنويت در جامعه امروز و در
تاريخ
حذف دين در جامعه ،کار درستی نيست
چون دين مثل فلسفه و ھنر ،بخشی است که
تاريخ بشر را تعريف می کند ،انسان حيوان
متافيزيکی است و بدون معنويت چيزی کم
دارد .جھانبگلو
وقتی آقای پرفسور جھانبگلو می گويد
"انسان حيوان متافيزيکی است ،مسلما از
خودش حرف می زند .چون حداقل من خيلی
ھا را می شناسم که حيوان متافيزيکی
نيستند ،بلکه جزو انسانھای ماترياليست اند
و مثل اقای جھانبگلو اصال عقيده ندارند که
حذف دين در جامعه کار درستی نيست.

است؟
آيا اين ھمه کافی نيست تا ھمۀ آنانی که
صادقانه مخالف رژيم اسالمی و خواھان
دموکراسی و"جدائی دين از سياست" در
ايرانند ،منبعد:
از شرکت در ھرگونه راھپيمائی جناح ھای
ماليان و نيمه ھای رژيم سرکوب گر
اسالمی دوری گزينند؟
به صراحت تمام با سبزپوشی ،سبزپوشان
و رھبران سابقه دار آنان برخورد کنند؟
و،
از آلوده شدن در حزب ،دسته و جن ب ش ب ه
اصطالح " سبز" ھواداران مخت ل ف رژي م
اسالمی دوری گزينند؟
ادامه در شماره بعد

------------------------------------يادداشت سردبير:

تحليل باال از آقای آيراملو که بخش دوم و
نھائی ی آن در شماره ی بعد چاپ خواھد
شد ،بنظر من در يک مورد ضعيف و
نادرست است .آنجائيکه جمھوری اسالمی را
عامل امپرياليسم دانسته بقای آنرا به خواست
اربابان خارجی مربوط می داند)قسمت ھائی
که توسط من ھای اليت شده اند( .اين نوع
برداشت که بشدت با واقعيت عينی تناقض
دارد از ويژگی ھا ی بعضی از نيروھای
ضد امپرياليست می باشد که برای از دست
ندادن موضع مخالفت با جمھوری اسالمی
)که قاعدتا بخاطر مواضع ضد امپرياليستی
ی ھر چند ارتجاعی اش بايد مورد حمايت
آنان قرار گيرد( بطور ذھنی آنرا عامل
امپرياليسم قلمداد می کنند■ .

بالعکس ،آنھا حذف دين در جامعه را يک
امر ضروری می دانند .اما اينکه دين مثل
فلسفه و ھنر بخشی از تاريخ است ،کامال
درست است .منتھا بخش زشت و ضد
انسانی آن .يک نکته ديگر ھم از کلمات
قصار ايشان ھست که من نمی فھمم .اينکه
می گويد" :انسان بدون معنويت -که البته
منظور ايشان ھمان دين است -چيزی کم
دارد" .چقدر اين گفته مرا به ياد گفته ی
مشابه ای از خمينی در مورد قصاص می
اندازد که گفته بود" :زندگی بشر را بايد به
خالد با سر كشتگان اجاق س اخ ت ن د و پ وس ت
ھمه سرھا از آتش آسيب ديد مگ ر س ر م ال ك
ك ه دي گ پ خ ت ه ش د ام ا س ر وى از آت ش
نسوخت از بس موى كه داشت و م وى ان ب وه
پوست سر رت آت ش م ح ف وظ داش ت ه ب ود ".
قصاص تامين کرد .زيرا حيات توده زير اين
قصاص خوابيده است").سخنرانی خمينی در
سالگرد تولد پيغمبر( واقعا ھم ک ه ج م ھ وری
اسالمی بدون قصاص ،سنگسار ،قط ع دس ت
و پا بجرم دزدی ،و  ...بقول آقای جھانب گ ل و
چيزی کم دارد :اخالق و معنويت اسالمی .
آخ ري ن ک الم قص ار آق ای پ رفس ور دک ت ر
جھانبگلو اينست که از ايشان سؤال می ش ود
که:
" آيا دين با دم ک راس ی ھ م آھ ن گ ی وج ود
دارد؟" و ايشان پاسخ می دھند " :بلی".
اين ديگر از آن کھنه ھای ک ھ ن ه ش ده ايس ت
که تکرار آن در شرايط کن ون ی ی س رک وب
در ايران واقعا نياز به يکی از اي ن دو چ ي ز
دارد :حماقت يا وقاحت .شايد ھم ھر دو .
■■■
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"مبادا جنبش راديکال شود!!"
در حاشيه کنفرانس مطبوعاتی موسوی چی ھا در استکھلم
روز جمعه چھارم سپتامبر ،بدعوت سازمان
جوانان حزب سوسيال دموکرات سوئد با
ھمکاری بنياد اولوف پالمه ،مھرانگيز کار،
محسن مخملباف ،فاطمه حقيقت جو و احمد
باطبی در کنفرانسی در مورد دموکراسی و
محل
بشر در
حقوق
ساختمان  ABFاستکھلم شرکت کردند.
برگزارکنندگان در گزارشی که منتشر کرده
اند می گويند" :ھدف از اين جلسه آشنايی
سوسيال
سياستمداران
بيشتر سوئد و
دمکراسی سوئد با جنبش سبز ايران
بود .يعنی جلسه به منظور بحث و تبادل
نظر در مورد مشکالت سی ساله اپوزيسيون
در خارج از کشور تشکيل نشده بود و صرفا
ايران
سبز
جنبش
مسائل
و اينکه سوئد و پارلمان اروپا چه نقشی در
اين مورد ميتوانند بازی کنند ،بود".
ابتدا به ساکن روشن است که حزب سوسيال
دموکراتسوئد و شاخه جوانانش ،نمايندگان
طيف معينی از اپوزيسيون مجاز جمھوری
اسالمی را بعنوان نمايندگان جنبش
اعتراضی مردم که با تاکيد آنرا "سبز" می
خوانند جمع کرده است و دليل برگزاری آنرا
ھم مسايل جنبش سبز و راه کارھای سوئد و
پارلمان اروپا نام نھاده اند .از قبل ھم اعالم
کرده اند به دليل اينکه اين جلسه درمورد
مشکالت "سی ساله اپوزيسيون" نيست ،پس
ورود برای عموم آزاد نخواھد بود وصرفا
خبرنگاران و مدعوين دعوت شده ميتوانند
شرکت کنند!
چه چيز سوسيال دموکراتھای ايرانی ــ
سوئدی و طيف "سبز" را مجبور ميکند با
فريبکاری مانع حضور مردم شوند؟ ھيچ
چيز واضحتر از اظھار نظر سخنرانان
موضوع را روشن نميکند! آنھا در يک نکته
اشتراک نظر دارند :مبارزه مردم ايران با
کليت نظام نيست ،دار ودسته احمدی نژاد
رای مردم را دزديدند و مردم ھم بدنبال رای
شان به خيابان ريختند ،االن ھم اگر رای
شان را پس بدھند و مطابق قانون اساسی با
انتخابات برخورد کنند ،اعتبار به نظام بر
ميگردد و استبداد پاپان ميگيرد!
فاطمه حقيقت جو ،نماينده مجلس ششم ،که
چندين سال با مدرک ليسانس ،مسئول مرکز
مشاوره روانپزشکی دانشگاه علم صنعت،
نايب رئيس انجمن مشاوره ايران و سالھا
عضو انجمن اسالمی دانشگاه تربيت معلم،
عضو شورای مرکزی اتحاديه ھای
انجمنھای اسالمی دانشجويان تحکيم وحدت
در زمان خاتمی بود و بعنوان سخنران در
اين سمينار با حفظ کامل حجاب اسالمی
سخن ميگفت بيان کرد:
"با گذشت زمان ھر روز بيش از پيش
مشخص ميشود که احمدی نژاد منتخب مردم
ايران نبوده رھبری نظام و سپاه که
مجريان کودتای انتخابی ھستند انتخابات را
دشمن خود به شمار می آورند .اگر انتخابات
دشمن نظام است ،پس احمدی نژاد که مورد

تاييد اين نظام است نه منتخب مردم
که منتخت نظام می باشد".
محسن مخملباف ،سينماگر بسيجی،
زندانبان سابق ،عضو سازمان انقالب
اسالمی و فعال ساکن اروپا که سخنگوی
خارج کشوری دفتر موسوی در جريانان
مضحکه انتخابات بود ،حقيقت را عريان تر
از سخنران قبلی بيان کرد:
"در اين جنبش بسياری ھستند که ھمراه اين
جنبش ھستند ولی قصد سرنگونی جمھوری

اسالمی را ندارند .آن آخوندی که امروز در
اين جنبش ھمراه است ،اگر اين شعار را
بشنود به خود ميگويد که اينھا اگر قدرت
بگيرند اولين کاری که می کنند اين است که
مرا با عمامه ی خودم دار ميزنند .ما بايد
ھمگانی بودن اين جنبش را حفظ
کنيم و افرادی را که تنھا مسئله شان تعويض
رئيس جمھور است از جنبش کنار نزنيم .اين
مسئله به نفع جنبش نيست .در ضمن شما که
از رواداری صحبت ميکنيد ،بگذاريد که او
ھم حرف خودش را بزند ،بگذاريد او
جمھوری اسالمی اش را بگويد . . .
مھرانگيز کار اما پا را فراتر گذاشت و
صريحا از راديکاليزه شدن جنبش ابراز
نگرانی می کند .او می گويد" :تالشھای
زيادی از خارج از کشور صورت ميگيرد که
جنبش را راديکاليزه کند .من بايد اين را
بگويم که راديکال شدن اين جنبش در حال
حاضر و در اين مرحله به نفع جنبش
نيست .بسياری از افراد  ،روحانيون ،
بازاريان و افراد ديگر در مقابل اين جنبش
سکوت کرده اند .راديکاليزه کردن اين
جنبش موجب شکستن سکوت اين افراد
است و ما بايد مواظب باشيم که اين سکوت
به ضرر جنبش شکسته نشود .و اين افراد
به سمت نيروھای اصول گرا سوق داده
نشوند .شرايط بسيار بحرانی است و بايد با
دقت بسيار زيادی عمل شود".
اين نقل قولھا ،صريح و روشن نشان ميدھد
که طيف معينی دورھم جمع شده اند و جلسه
گرفته اند و خبرنگاران را آورده اند و درب
را بروی مردم بسته اند تا بتوانند ھمين
توجيھات نخ نمای باب منافع جمھوری
اسالمی و غرب را بنام نمايندگان مردم
ايران درغياب ھيچ نظر مخالفی در سالن ،به
خورد مديای غرب که در حاشيه اجالس

سيامک بھاری

سران اتحاديه اروپا جمع شده اند بدھند .تا
بگويند خيزش و انقالبی در کار نيست! در
انتخابات تقلب شد و يا نه اصال ،کودتا شده و
"احمدی نژاد" را که برداريد ،ھمه چيز
صحيح سالم برابر قانون اساسی ،باب ميل
مردم ايران است!
ھراس واقعی برگزار کنندکان و شايد
شرط و اصرار پانل اساسا بايد اين بوده
باشد که از مردم معترض و اپوزيسيون چپ
و کمونيست کسی در اين کنفرانس نباشد که
بيايد و حقيقت انقالب مردم را بگويد و
سياست پشت پرده سازش ومماشات بر سر
حفظ نظام اسالمی را برمال کند و پته اين
کنفرانس را روی آب بريزد و در عوض
بگويد که مردم با قيامشان اعالم کرده اند که
جمھوری اسالمی نمی خواھند! حکومت ضد
زن نمی خواھند! و خواھان محاکمه فوری
سران اين حکومت ھستند و مبادا کسی اين
خواستھای انسانی را مقابل چشم دھھا
خبرنگار ومديا غرب بگيرد! برگزار
کنندگان با سابقه "مشعشی" از تالش ھای
مذبوحانه در حذف شعارھای سرنگونی
طلبانه بويژه در استکھلم که ھر بار با
اعتراض و مخالفت شديد مردم آزاديخواه

جواب گرفت ،به اين نتيجه رسيدند که برای
در امان ماندن از تير رس اين فضای
اعتراضی ،بايد پشت دربھای بسته و به
بھانه کمبود جا و اينکه قصد پرداخت به
مشکالت سی ساله را ندارند ،نمايندگان و
سفيران واقعی مردم در خارج کشور را از
حضور ،اظھار نظر و تماس مستقيم با
خبرنگاران محروم کنند .صورت اصلی
مسئله مردم با جمھوری اسالمی و سی سال
جنايت آشکار و خون و جنون و سرکوب و
کشتار سيسماتيک را به تقلب و تخلف
درانتخابات تخفيف بدھند .برای آنکه
مطالبات بحق مردم طرح نشود ،برای آنکه
پای کليت نظام خونين اسالمی و ھمه
شرکای اين سه دھه بميان کشيده نشود ،پس
دربھا را بايد بست! تا حقيقت را وارونه
کرد!
کيفرخواست مردم ايران به روشنی در داخل
و خارج ،در خيابانھا با حضور ميليونھا
مردم جان به لب آمده طرح شده نميتوان
سرش را زير آب کرد! به يمن تالش
نمايندگان واقعی مردم ،پرونده رسيدگی

به جنايت زنجيره ای سی ساله جمھوری
اسالمی در دادگاه جنايی الھه گشوده شده
است .سرنگونی حکومت اسالمی و محاکمه
سران جنايتکار آن به جرم جنايت عليه
بشريت از مطالبات پايه ای و
انقالبی مبارزات مردم است و آنچه اين
کنفرانس را از اين فضا متمايز ميکند ،دست
و پا زدن و تقالی "سبز" ،برای تعويض
صورت مسئله اصلی مبارزه مردم ايران
است! شخصيت سازی به کمک مديای غرب
و نمايش حزن انگيز افرادی که با کليت
نظام جمھوری اسالمی مشکلی ندارند و از
بد حادثه اجبارا دگرانديش شده اند ،تنھا
ھراس از خيزش و انقالب مردم را به
نمايش می گذارد.
فضای مبارزتی جاری چنان راديکال است
که "التماس دعای" سخنرانان ،حتی صدای
برگزار کنندگان را ھم درآورده است و مانده
اند که در مقابل افکار عمومی چه جواب
بدھند! گزارشگر اين کنفرانس خود چنين
اظھار نظر ميکند:
"آنچه که برای من در رابطه با آنچه در
کنفرانس گفته شد سوال برانگيز شده
است اين بود که چرا اينچنين نقش
سکوالريزم در اين حرکت کمرنگ جلوه
داده ميشود .آقای مخملباف صحبت از عقب
نشينی روحانيون به نفع واليت فقيه ميکرد
و خانم کار از تالش برای راديکاليزه کردن
جنبش دوری ميجست".
عبارت باال عينا به نقل از گزارش منتشر
شده توسط سازمان جوانان سوسيال دمکرات
است.
اگر سياستمداران و سوسيال دمکراسی سوئد
با برگزاری اين کنفرانس ميخواھد کنار
مبارزات مردم بايستد ،اظھارت صريح
سخنرانان دردفاع از کليت نظام جمھوری
اسالمی ،علی القاعده بايد قانعشان کرده باشد
که در انتخاب سخنرانان راه کامال غلطی
پيش گرفته اند وبه جای آنھا ،بايد انقالب
مردم و نمايندگان اين انقالب را به رسميت
بشناسد .اگر می خواھند مماشات وسازش و
بند وبست تاريخی سوسيال دمکراسی سوئد
را ادامه دھند ،طبعا با چنين تناقضی در
گفتار و کردار مواجه خواھند بود و طبعا
کيفرخواست مردم ايران را درمقابل خود
خواھند داشت که خواھان توقف بيدرنگ
سازش و مماشات با قاتلين مردم ايران و
محاکمه سران جمھوی اسالمی به جرم
جنايت عليه عليه بشريت است!
ناديده گرفتن پاسخ روشن وصريح مردم
ايران به سه دھه جنايت جمھوری اسالمی،
فقط دست کم گرفتن مطالبات و حافظه
تاريخی مردم نيست ،بلکه پشت کردن به آن
و پيمان بستن با دشمنان اين مردم است.
اينان که از نسيم انقالب چنين بيمناکند ،با
طوفان انقالب چه خواھند کرد!؟
■■■
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ھر بار ھمين که ...

) چرا که اين ھم وقت گير است (

که رنج ھای آشکار و طوالنی دارد
مردی از جمع ما گم می شود

او  ،خلق وخويی نيک می يابد

و ديگر باز نمی گردد

و سخت نازک طبع می شود

...

زمانی دراز به جامۀ فاخر خويش می خندد

آنان برايش کف می زنند و فرياد می کشند

و بارھا سخن از اين می گويد که :
" می خواھد اربابانش را بفريبد "

او را در جامه ھای فاخر فرو می کنند
و با او قراردادھايی می بندند  ،با دستمزدی گزاف
...

" آنان موجوداتی کثيفند "
اما  ،ما نيک می دانيم که ديگر

و او يک شبه  ،ديگرگون می شود

برتولت برشت

ھر بار  ،ھمين که به کار سترگ دست می يازيم

در جمع ما بودنش  ،چندان نخواھد پاييد

بر مسند پيشين  ،ھمچو ميھمانی می نشيند

آنگاه مردی از جمع ما گم می شود

او ديگر برای کاری دراز  ،وقت ندارد

ما را با کار دشوارمان تنھا می گذارد

ديگر با ھيچ سخنی  ،مخالفت نمی کند

و در طريقت مرسوم  ،گام می نھد .

انسانھا ھرگز به اندازه ای که با مفاھيم دينی توجيه شده باشند ،شرارت را به کمال و با لذت انجام نميدھند.
پاسکال
" مرمر "

کالشی

می گويند " ما "

"کافه نادری "

پشت ھم اندازی

و از ما نيستند

"ريويرا" ی قوام السلطنه

نمی شناسی

جاکش ھا

خاطرات مدرسه

نمی شناسی اشان

ھمه چيز را در ميان ما

دانشگاه

کافه ھايی که تو بياد نمی آوری

کارخانه

گيالس ھايی که ھرگز باال نبرده ای

"روزنامه نگار"

روزنامه

ھمکالسی ھايی که ھرگز نديده ای

"طنز پرداز "

ھمکالسی

مثل ما ،با ما می گويند " کار "

"مقاله نويس "

ھمکار

مثل ما ،با ما می گويند " تضاد "

"نويسنده "

روی يک نيمکت

مثل ما  ،با ما می گويند " کارگر "

"شاعر "

در يک اداره

می گويند " کارخانه "

"آواز خوان "

دور يک ميز

"کار فرما"

جاسازی کرده اند

"ھنرپيشه "

جاکش ھا

گرد يک منقل

مثل ما .

"کارگردان "

در ميان ما جا سازی می کنند

در يک زمين ورزش

مشت ھايشان را گره می کنند

"نقاش"

"جاسوس"

جاکش ھا

و می گويند

"قھرمان"

در ميان ما

نبوده ھا را عکاسی می کنند

جاکش ھا

نمی شناسی

ھمه ی آن چيز ھايی را
که ما می گوييم

از ھمه رقم

جا به جا

نديده ای

جاسازی می کنند .

بوده ای اما

غير قانونی نيست

پس پشت خاطره ی
در ِ

"نوستالژی "

قماربازی

به ياد روزھای عرق خوری در

دست مان را می فشارند
ـ محکم ـ
"رفيق "
و ھمراه ما سرود می خوانند
"تنھا ما توده ی جھانيم ............. ".

جنس شان جور است
کم نمی آورند !
جاکش ھا
ھمه چيز را
در ميان ما جاسازی کرده اند .
مينا اسدی
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کاپيتاليسم:
داستان يک عشق
مستند تازه ای از مايکل مور
صادق افروز
اکران عمومی آخرين فيلم مستند مايکل
مور  ،مستندساز معروف آمريکايی از اوائل
اکتبر  2009آغاز شد .اين مستند به مسئله
بسيار مھم بحران اقتصادی و عواقب آن در
آمريکا پرداخته است  .با توجه به تاثير
بسيار عميق اين بحران بر زندگی ميليون ھا
شھروند آمريکايی می توان از ھم اکنون
پيش بينی کرد که اين اثر جديد با استقبال
بسيار گسترده مردم روبرو شد .
اين پنجمين مستند اين فيلم ساز آمريکايی
خواھد بود  .تا به حال مستند ھای "راجر و
من")" (1989بولينگ در کلمباين")(2002
" ،فارنھايت  (2004) " 911و" سيکو" )
 (2007از وی به نمايش درآمده اند  .به
غير از اين پنج مستند دو کتاب "کاھش تعداد
نيروی کار" و "مرد سفيد احمق " حاصل
کارھای نگارشی او بوده است .
مسائل اجتماعی و اقتصادی و سياسی تم
اصلی اين مستند ھا و کتاب ھا بوده است " .
راجر و من" داستان تالش فيلم ساز برای
يافتن "راجر اسميت" پرزيدنت کمپانی جی
ام است  .مايکل می خواھد از راجر بپرسد
چرا با تعطيل کردن شعبه اين کارخانه در
شھر فلينت ايالت ميشيگان موجبات بيکار
شدن  30ھزار کارگر را فراھم کرده است .
" بولينگ درکلمباين" با محور قرار دادن
واقعه تيراندازی در دبيرستان کلمباين در
ايالت کلرادو در سال  1999به مسئله وفور
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اسلحه و سھل الوصول بودن آن در جامعه
می پردازد و کمپانی ھای اسلحه سازی و
سازمان "ان آر ا" را که از مدافعين اصلی
آن است مورد انتقاد قرار می دھد .در
جريان تيراندازی در اين دبيرستان  15نفر
کشته و  24نفر مجروح شده بودند .در
صحنه ای از مستند  ،مايکل به سراغ
چارلتون ھستون ھنرپيشه معروف فيلم بن
ھور و موسی که در ضمن رياست تشکيالت
"ان آر ا " را بعھده داشت می رود و در
باره سياست اصلی اين سازمان که دفاع از
کمپانی ھای اسلحه سازی و آزادی مالکيت
سالح گرم است سواالتی را مطرح می
کند .در "فارنھايت  " 911موضوع اصلی
بررسی سياست جرج بوش در رابطه با
واقعه 11سپتامبر و بھره برداری تبليغاتی از
اين واقعه در فريب افکار عمومی در حمله
به افغانستان و عراق است .اين مستند
رکورد فروش در گيشه ھای سينما ھای
آمريکا را شکست و جايزه اسکار بھترين
مستند را از آن خود کرد .مايکل مور به
ھنگام دريافت جايزه اسکار ،سياست ھای
بوش در عراق و افغانستان را به شدت مورد
انتقاد قرار داد  .اين مستند به ھنگامی که
مديای آمريکا در بوق جنگ می دميد و
افکار عمومی تا حدودی به نفع بوش
چرخيده بود بسيار مترقی و در پيشاپيش توده
ھا بود و بر خالف جريان شنا می کرد .با
گذشت زمان توده ھا به نيات اصلی رژيم
بوش و بی اساس بودن داستان جعلی سالح
ھای کشتار جمعی صدام پی بردند .به اين
دليل احترام و حيثيت مايکل مور به عنوان
فيلم سازی مترقی دو چندان شد .در "سيکو"
مسئله بسيار مھم بيمه ھای درمانی کانون
اصلی توجه فيلم ساز بود .در حاليکه روزانه

صد ھا نفر در آمريکا به دليل نداشتن بيمه
ھای درمانی می ميرند و مسئله بيمه ھای
درمانی به يکی از بزرگترين معضالت
مردم تبديل شده است ؛ مايکل دوربينش را
به کشور ھای ديگر می برد تا از کم وکيف
خدمات درمانی در اين کشور ھا آگاه شود و
آنرا با خدمات درمانی در آمريکا که دچار
وضع اسف انگيزی است مقايسه می کند .
مسئله خدمات درمانی ھمچنان از
موضوعات بسيار مھم مطرح در جامعه
آمريکاست .برک اوباما رئيس جمھور جديد
عليرغم قول وقرار ھايی که به مردم

درمورد رفرم در خدمات درمانی داده بود از
پيشبرد اين امر در مواجھه با کمپانی ھای
غول پيکر بيمه ھای سالمتی عاجز و
درمانده است .آخر چگونه می توان انتظار
داشت رئيس جمھوری که به برکت کمک
ھای ميليونی وال استريت و بلو کراس و بلو
شيلد کمپين انتخاباتی اش را به پيش برده پس
از انتخاب شدن به ضرر آنھا کار کند و
سخن بگويد!
دقيقا به ھمين دليل است که مايکل در اخرين
اثرش "کاپيتاليسم" از دمکرات ھا کامال نا
اميد شده و چاره را در تغيير سيستم سرمايه
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داری می بيند  .او که در جريان مبارزات
انتخاباتی سال  2004بين بوش وکری تمام
کوشش خود را برای انتخاب شدن کری
بکار برده بود ؛ در" کاپيتاليسم" نشان می
دھد که مسير تازه ای را انتخاب کرده
است :تغيير سيستم سرمايه داری .
برنامه سازان معروف تلوزيونی با مايکل در
مورد فيلم جديدش مصاحبه داشته اند .باربارا
والترز  ،اوپرا وينفری و جی لنو ھريک
کنجکاوانه از مايکل در مورد مستند تازه اش
سواالتی کرده اند .در مصاحبه با جی لنو
مايکل می گويد  ":سرمايه داری قانونی
کردن حرص و آز است  .دراين کشور
ثروت يک در صد جمعيت بيش از ثروت
 95درصد مردم است ".در مراسم معرفی
فيلم در سانفرانسيسکو می گويد  :ما اکثريت
ھستيم ولی پراکنده و بدون تشکل  .آنھا ) آن
يک درصد ( در اقليت ھستند ولی متشکل و
سازمان داده شده .آن چه ما به آن نياز داريم
تشکل و سازمان دھی است .
مايکل مور به عنوان يک ھنرمند پيشرو و
مترقی می تواند الگوی مناسبی برای فيلم
سازان جوان در کشور ھای مختلف دنيا از
جمله ايران باشد .ھنرمندی که به جای قدم
زدن روی فرش ھای قرمز و فخر فروختن
با بر تن کردن لباس ھايی از جورجيو
آرمانی در مراسم گوناگون ،استعداد و
ھنرش را در خدمت آگاه کردن توده ھای
محرومی بکار می برد که از کارخانه ھا
اخراج شده اند و به دليل ناتوانی در
بازپرداخت اقساط بانک  ،خانه ھايشان را از
دست می دھند و بخاطرنداشتن بيمه ھای
درمانی از مراجعه به پزشک عاجزند■ .

سکوت
در مکتب من سکوت ھم فرياد است ،بھتر از ھر پژواکی شنيده می شود .تنھا وجه تمايزش در اين است که ،انسانھايی قادرند سکوت را بشنوند که بجای ادبيات ،رياضيات تنھائی را می
آشنايان غريبه ايکه من در ادوار مختلف زندگيم با آنھا برخورد داشته ام نيستند ،که پيوسته مرا مشکل شمرده اند و فغان از
شناسند ،ميدانند و براحتی درکش می کنند .اينان قطعا از تبار
ِ
سکوتھايم کرده اند .شايد لحظه ای تعمق آنھا را متوجه ميگرداند که سکوت ارتعاش اصواتی ندارد که بر پرده ی گوش جاری گردد ،بکله پالس ھای سلولھای خاکستری پھنه ی شعورند که
انرژی جنبشی اشان را از ھسته ی دانائی تامين می کنند و نھايتا در مزرعۀ آگاھی و فرادانائی ،قابل ِکشت ،رشد و نمو ،و بھره برداريند" .نوشتن يعنی فغان ھای نھفتۀ تمامی سکوتھای
ايرج  22فوريه 2007
فشردۀ زندگی"

دارالفنون اول پاييز  ،خسته بود
)برای اول مھر آغاز سال تحصيلی(
جمشيد پيمان
 ...بابا که نان نداد
دريای فقر،آ ِ
ب رخش را ربوده بود.
مادر  ،ميان خستگی کھنه اش نشست
يک دسته آرزو،
گيسوان غصه ی شش ساله  ،بست .
بر
ِ
ديدگان تشنه ی مادر
در
ِ
خاری خليده بود،
اما فرو نريخت.
دارالفنون ازنفس افتاده  ،داد زد:
ِ
آغاز مھر! آغاز مھر! ديگر کسی نبود؟
بابا  ،يواشکی،
درگوش غصه ی شش ساله گفت:

پای برھنه را ،
در روز اول پائيز ،
در زير دامن دردت  ،پنھان نگاه دار!
در سينه ی تکيده اش اما ،
جائی برای آه ،باقی نمانده بود.
ی آغاز مھر
دارالفنون  ،به شاد ِ
زنگی نمی نواخت.
انگشت ترد غصه ی شش ساله  ،درکالس
حرفی به روی دفتر خالی نمی نوشت ،
طرحی به روی ديده ی فردا نمی کشيد .
بابا که نان نداشت
تا دخترک
در ھای و ھوی مرده ی دارالفنون
آن را بيان کند
پاھای غصه ی شش ساله  ،لخت بود

 مانند سينه اش که مجال نفس نداشت.-در ديدگان غصه ی شش ساله
نقشی ز آرزو نبود،
آن را نمی شناخت.
دارالفنون سرد،
دارالفنون فرو ريخته بر تکه ھای درد،
دارالفنون اول پاييز،
خسته بود .
 ...زنگی صدا نکرد،
بابا که نان نداد،
مادر ،ميان خستگی کھنه اش نشست،
يک دسته آرزو،
بر گيسوان غصه ی شش ساله  ،بست ...
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رژيم در ھاليوود سرمايه
چرا ِ
گذاری می کند؟
گفت وگوی سايت انجمن ھنر در تبعيد با مسلم منصوری

انجمن ھنر -جمھوری اسالمی با سرمايه
گذاری در ھاليوود چه اھدافی را دنبال می
کند؟
مسلم منصوری  -چند سالی است که رژيم
جمھوری اسالمی دارد در ھاليوود سرمايه
گذاری می کند .اگر دعوای آمريکا و
حکومت ايران را بدانيم بر سر چيست جواب
اين سوال مشخص است .دعوا بر سر
شراکت است .رژيم می خواھد قدرت
فرامنطقه ای باشد پس ھر جا قدرت ھای
بزرگ حضور دارند ،بايد جا پا داشته باشد.
نياز دارد در عرصه ھای مالی ،سياسی،
تبليغاتی و نظامی ھمسو با آنھا برود.
سرمايه گذاری در ھاليوود ،موشک ھوا
کردن و رقابت تسليحاتی ،سھام داشتن در
کمپانی ھای بزرگ مالی ،شدت بخشيدن به
روند خصوصی سازی ،خواستار عضويت
در سازمان تجارت جھانی تا برگزاری
نمايشگاه مد اسالمی و تبليغ مصرف گرايی،
در ھمين راستاست.
رژيم کوچک ترين تضادی نه با ماھيت
سرمايه داری دارد و نه با آمريکا و نه با
ھاليوود .نشريات سينمايی داخل نيمی از
مطالب خود را به تبليغ و معرفی فيلم ھا و
ستارگان ھاليوود اختصاص می دھند .می
خواھند ھمه بدانند که آنجيال جولی چگونه
زاييده  ،پشت صحنه فيلم بتمن چه اتفاقی
افتاده  ...اما جامعه نبايد مبارزين،
نويسندگان ،شاعران و ھنرمندان آزاده حتی
معاصر خود را بشناسد .جمھوری اسالمی
سيستم غربی را برای جامعه الگو برداری
می کند منتھی با روکش اسالمی و رعايت
مسائل شرعی!!!
انجمن ھنر  -در اين رابطه سينما چه نقشی
دارد؟
مسلم منصوری  -از انقالب تا کنون ھم
جامعه و ھم رژيم مراحل مختلفی را پشت
سر گذاشته اند .طبعا سينما ھم از مراحل
مختلفی عبور کرده ،اما در ھر دوره سينما
با سياست ھای رژيم کامال ھماھنگ بوده.
کادر سينما را مشخص کرده ،در اين کادر
فيلم ھايی با مضامين گوناگون ساخته شده
است ولی به ندرت فيلمی توانسته ازاين کادر
خارج بشود.
خط حاکم بر سينمای امروز ھم بر می گردد
به اھدافی که رژيم دارد دنبال می کند.
برخالف شعار تھاجم فرھنگی ،بيشترين
تھاجم را به ھويت جامعه می کند .زير
پوشش ھمين شعار ،جامعه را به سمت بی
ھويتی و بی اعتقادی به تمام ارزشھای
انسانی سوق می دھد و مصرف گرايی ،خود
پرستی و سود جويی فردی را جايگزين آن
می کند.
در اکثر فيلمفارسی سينمای رژيم يک دعوای
کاذب بين نسل سنتی و نسل جديد جريان
افق ِ آرزوھايش
دارد .اما اين نسل جديد ِ
ھمين بورژوازی غرب است .داستان پسری

که گيتار می زند ،با کامپيوتر کار می کند،
زبان انگليسی بلد است و صاحب کمپانی و
بنگاھی می باشد .دختری که شرکتی را
مديريت می کند ،به پسری عالقمند است که
با مخالفت پدر و مادر روبرو می شود .يا
حاج آقايی عاشق دختر مدرنی! می شود،
ريش می تراشد ،عينک دودی می زند و
لحن صحبت کردنش عوض می شود ،قوانين
اسالمی ھم رعايت می گردد .صيغه خوانده
می شود يا رابطه به ازدواج می کشد.
بازيگران فيلمفارسی و سريالھا ھم انگليسی
بلغور می کنند...
چيزھايی که انسانھای مترقی در غرب
سالھاست آن را استفراغ کرده اند ،فيلمسازان
عقب مانده رژيم تازه دارند آن را نشخوار
می کنند..
اينجا بحث بر سر زبان به عنوان يک ابزار
ارتباطی نيست .طبيعی است يک جامعه ھر
چه زبان ھای بيشتری بداند ،کارايی بھتری
دارد؛ بحث بر سر فرھنگ مردم غرب ھم
نيست .مردم غرب ھم مثل ھمه انسانھا برای
چيزی گريه می کنند و برای چيزی می
خندند ،منتھی با رنگ و بوی فرھنگ و
محيط خودشان .مردم غرب سالھا مبارزه
کرده اند تا توانسته اند حداقل ھای شرايط
زيستی را بدست بياورند.
اينجا بحث بر سر فرھنگ سرمايه داری و
کاری است که رژيم می کند .دست دوم
کردن زبان و فرھنگ جامعه در مقابل دست
اول کردن زبان و فرھنگ بورژوازی .در
فيلمفارسی ھای رژيم بلغور کردن زبان
انگليسی نشانه پيشرفت است ،ھمچنانکه
نشان دادن ساختمانھای آسمان خراش پشرفت
است.
اين فيلمفارسی ھا نمی گويند جاری بودن
يک ذره رابطه انسانی در جامعه پيشرفت
است.درآن مملکت با آن منابع و ذخاير عظيم
مادی ،ميليون ھا نفر در فقر و فالکت دست
و پا نزنند ،پيشرفت است.
آنھا گاھی زندگی طبقات محروم جامعه را
ھم دست مايه کار قرار می دھند ولی در
انتھا باز ھمان راه حل سرمايه داری را به
مردم فقير نشان می دھند :بايد به خدا توکل
کنند و تالش کنند پولدار بشوند ،با توکل به
خدا راه چپاولگران را دنبال کنند تا بتوانند
بقيه را استثمار کنند .در پايان فيلم ،درس
اخالقی می دھند؛ بايد آدمھای شريفی باشند!
و به اموال پولدارھا دستبرد نزنند .در اين
فيلم ھا ھيچوقت نمی بينيد يک آدم فقير به
اعتراض اجتماعی کشيده شود.
انجمن ھنر  -با اين بحثی که مطرح کرديد،
اين سوال پيش می آيد که چرا حکومت
اسالمی تا اين حد بر روی مسائل اسالمی و
حجاب اجباری تاکيد دارد؟
مسلم منصوری  -به اسم حکومت نگاه کنيم
جواب مشخص است .جمھوری اش کلمه

اسالم را با خودش به يدک می کشد .پس
کلمه اسالم در ھمه چيز بايد رعايت شود.
بعضی از فيلمسازان رژيم گاھی از سانسور
گاليه می کنند .ببينيد گاليه شان از چه زاويه
ای است .اول ارادت خود را به رژيم اعالم
می کنند و از خدمتی که به جمھوری
اسالمی کرده اند حرف می زنند ،بعد گاليه
دارند که با اينحال رژيم مثال صحنه ای را
که مادر بچه را بوسيده سانسور کرده است.
در صورتيکه رژيم حواسش ھست چه می
کند ،با روکش و با مشخصه اسالم است که
می تواند در منطقه حضور داشته باشد و
خواستار سھم منطقه ای باشد .ھمچنين ،
حجاب تحميلی و قوانين اسالمی را به عنوان
يک ابزار برای سرکوب و کنترل جامعه به
کار می گيرد و با باال و پايين کردن اين
قوانين ،با جامعه بازی می کند.
اما اين اسالم ھيچ مشکل ماھوی با سيستم
سرمايه داری ندارد .سرمايه داری جھانی ھم
نه تنھا با روکش اسالمی در منطقه مشکلی
ندارد بلکه با استفاده از آن بھتر می تواند
توده ھای منطقه را به سمتی که می خواھد
سوق دھد.
رژيم سنت اجتماعی و ھويت مردم را ريشه
کن می کند و جايش خرافات  ،چاه
جمکران و دخيل بستن از طريق موبايل به
امام رضا ...را کنار مصرف گرايی ترويج
می کند .برای نمازگزاران رکعت شمار
الکترونيکی و برای روزه داران َپچ ضد
اشتھا توليد می کند .در آن مملکت فقر،
خودسوزی ،خودکشی و اعدام باالترين آمار
را دارد .جراحی زيبايی ھم باالترين آمار را
دارد .باليی که شاه نتوانست برسر جامعه
بياورد رژيم با پسوند اسالم می آورد.
جمھوری اسالمی که می خواھد خود را با
طرح ھای سازمان تجارت جھانی و صندوق
بين المللی پول تطبيق دھد ،بايد چيزی را از
جامعه بگيرد و چيزی را که می خواھد به
جامعه تزريق کند .برای اين منظور بيشترين
استفاده را از سينما می برد ..از اين لحاظ
فيلم ھای قبل از انقالب به ھيچ وجه با
سينمای رژيم قابل مقايسه نيست .فيلم ھای
قبل از انقالب اگر چيزی به جامعه نمی داد
چيزی را ھم نمی خواست از جامعه بگيرد.
شايد شاه مثل اين رژيم از قدرت و کارآيی
سينما آگاه نبود .فيلم ھای گذشته باز يک
رنگ و بويی از زندگی مردم را باخود
داشت .اگر آبگوشتی بود مثل فيلمفارسی
ھای رژيم نمی خواست آبگوشت را از مردم
بگيرد و جايش مک دونالد بگذارد.
البته داستان آن گروه از فيلمسازان و دست
اندرکاران سينمای ايران که به خاطر تن
ندادن به خواسته ھای رژيم توانی ھايشان در
عرصه ی سينما پشت سانسور به ھدر می
رود و با تنگناھای مالی و امنيتی روبرو
ھستند خود قصه ی ديگری است .
انجمن ھنر -در اين شرايط سينمای زير
زمينی چه نقشی می تواند داشته باشد؟
مسلم منصوری  -ريل ی ک ه رژي م م ی رود
بيشترين فشارآن بر گرده م ردم ف ق ي راس ت .
رژي م از ي ک س و م ج ب ور اس ت دس ت گ اه
سرکوب را در جامعه گسترش دھ د و چ وب ه
دار علم کند ،و از س وي ی دي گ ر ب ا ب ه ک ار
گيری ابزارھای تبلي غ ات ی و ف رھ ن گ ی و ب ا
اي ج اد تش ک ل ھ ای دس ت س از در م ي ان
دانشجويان ،زنان و کارگران ،مبارزه را به

پابلو نرودا
شاعر آزاده شيليايی
وظيفۀ من ھمپای سرودم
پيش می رود
ھستم و نيستم :
سرنوشتم اين است

.

وجود ندارم اگر به درد آنان كه رنج
می برند نپردازم
درد ھای آنان
درد ھای خود من است

.

چرا كه من نمی توانم بود
مگر برای ھمه
برای ھمۀ آنان
كه خاموشند و در بند

.

از مردم می آيم ،
برای آنان می سرايم
شعرم سرود است و كيفر
به من می گويند :
آن ظلمتی
تو از ِ

.

شايد ،شايد ،
ولی به سوی نور می روم

.

من مرد نان و ماھی ام
در ميان كتاب ھا
مرا نخواھی يافت
بل در ميان زنان و مردان
اليتناھی از آنان
به من آموخته اند

:
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نادر ھدايت
مھدی کروبی در مصاحبه ای با روزنامه
ايتاليايی «استاميا «مدعی است که اگر »آيت
ﷲ خمينی زنده بود انتخابات دھم رياست
جمھوری ايران را باطل ميکرد وخشونت ھا
وقتل ھای صورت گرفته را نيز محکوم
ميکرد« .اين ادعای بی اساس کروبی را البته
بايد يک نوع فريبکا ری دانست زيرا که
بدرستی علی خامنه ای از سلک خود خمينی
ميباشد .نگاھی به گذشته وتاريخ جمھوری
اسالمی در طی سی ساله گذشته اين دروغ
بزرگ کروبی را تاريخا رد ميکند.
کروبی که خود ھمراه با حسين موسوی از
مسئولين جنايت تحت حاکميت خمينی بوده اند
امروز ادعا ميکند که ميخواھد دست خود و
ارباب قبلی وولی اش را تاريخا بشويد .ولی
نگاھی به تاريخ سی ساله گذشته بويژه در
زمان خمينی وواليت او نشان ميدھد که دقيقا
خامنه ای ھمان خطی را با مخالفين سياسی
خود در پيش گرفته است که خمينی در زمان
حياتش در مقابل مخالفين اش داشت.
دستور کشتار زندانيان سياسی که حتی صدای
ولی عھد او يعنی منتظری را ھم در آورد
شاھد اين مدعاست  .فخلشی ھا وتھمت ھا وا
فتراھای زمان بعد از استقرار جمھوری

اسالمی به گروھھای مخالف سياسی را ھنوز
نسل ما فراموش نکرده است که چگونه شيوه
ای بسيار ضد انسانی به تبليغات عليه نيروھای
سياسی ميپرداختند وھزاران تھمت وا فترا به
آنان در روزی نامه ھايشان به مخالفين سياسی
خود در زمان بعد از استقرار جمھوری
اسالمی ميزدند .کروبی بھتر است که اگر
عمری برايش باقی بماند و بگذارد که نسل
پنجاه و ھفت کامال سر به دامان خا ک بگذارد
وبعد مدعی عدالت خواھی خمينی گردد.
ھمان خمينی که بارھا دستور قتل عام
نيروھای سياسی را به صرف عقيده شان
صادر کرده است  .ھمان کسی که دستور
ميداد که قلمھا را بشکنيد و به شکل امروزی
علی خامنه ای ھمه چيز را به دشمن خارجی
وصل ميکرد تا بتواند توجيحی برای
سرکوبگری داشته باشد.
بعد از اين نيز به امثال کروبی وموسوی ،
حجاريان  ،گنجی وديگر مدعيان جديد آزادی
خواھی بايستی يادآور شد که شماھا ھمگی از
ھمان جنس ارتجاع خمينی ھستيد وفرقی بين
شما و خامنه ای طی ساليان حکومت جمھوری
اسالمی نبوده است  .ادعاھای آ زادی خواھی
شما تنھا در يک جنگ قدرت است وگرنه
ماھيت شما ھم از ھمان جنس خمينی است و

ﮔﻮدرز ﺣﺴﻨﻮﻧﺪ  -ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت
کليساھا بعد از قرنھا حاکميت مستقيم
سياسی و اقتصادی بر جان و زندگی ملتھا و
جنگھا و جناياتی که در دنيا به راه انداختند به
يمن مبارزات و انقالبات گسترده مانند انقالب
کبير فرانسه يا انقالب اکتبر روسيه تا حدود
زيادی قدرت سياسی مستقيم خود را از دست
دادند ولی در حوزه ھای مختلف اقتصادی و
اجتمائی مثل يک اختاپوس ھمچنان قدرت
خود را به عنوان بازوی فرھنگی سرکوبگر
طبقات حاکم حفظ کردند .کليساھا بعنوان مثال
در المان صاحب بيش از نيمی از مھدکودک
ھا و بيمارستان ھا ھستند و بخشا ھم مدارس
و دانشگاھا و مدارس را مستقيم در دست
خود دارند .آنھا بدين شکل نه تنھا تعليم
وتربيت و تاثيرات خرافی و ارتجاعی ان را
در دست دارند بلکه درآمد وسيعی را ھم به
جيب می زنند .
کليساھا به اين ھم بسنده نکرده بلکه از
حقوق کارگران و کارکنان ھم مالياتی بنام
ماليات دين که بين  3تا  7درصد ميباشد کم
ميکند.
در اينجا بد نيست چند آمارساده را بيان کرد
از حقوق يک شاغل با درآمد 3000يوروی
ناخالص حدود  96يورو ،واز يک خانواده با
درآمد  50000يوروی ناخالص 276يورو
ماليات دين کسر ميشود و از آنجايی که
معموال در اکثر خانواده ھا ھم مرد و ھم زن
شاغل ميباشند ساالنه اين مبلغ به 396يورو

ميرسد اگر درآمد آنھا بيش از 62500يورو
درسال باشد.باتوجه به اينکه در آلمان
 43415280نفر شاغل وجود دارد که رسما
عضو کليسا ميباشند ،ماليات دينی که از
حقوق آنھا کم ميشود سر به ميلياردھا ميزند.
اين آمار متعلق به سال  2008می باشد که

آنرا می شود در اينترنت به طور کامل ديد.
در سال  2002به طور مثال ماليات دين
بردرآمد به بيش از  5ميليارد رسيد وعالوه
براين کليساھا در ھمين سال  3,3ميليارد
يورو سوبسيد ازبودجه عمومی دولت دريافت
کردند که خود آنھم ماليات ديگريست که
دولت عمدتأ ازحقوق مردم دريافت کرده و
در مجموع در اين سال کليساھا  4,8ميليارد
يورو فقط از اين کانال درآمد داشتند.

امروز ھم بھمين دليل به ياد عدالت خواھی
خمينی افتاده ايد.
مردم ايران صدايشان با آنچه که بنام »جنبش
سبز« خردرجال برايش ميسازند بسيار
متفاوت است .ماھيت خواسته ھای مردم ايران
ماھيتی مترقيانه و آزادی خواھانه دارد که با
ماھيت نيروھای ارتجاعی مانند شما واز
اپوزيسيونی که از جنس شماست ھيچ قرابتی
ندارد .خردجال جنبش سبز با عث تنھا ضربه
زدن به حرکت مردم ايران است وبی جھت
نيست که سردمداران اين خردجال ارتجاعی
نيز کسانی ميباشند که ساليان در خدمت ھمين
خمينی که مسئول ھزاران قتل در ايران بوده
است ميباشند.
جناب کروبی برويد اين صحنه گردانی
ارتجاعی خود را در جايی ديگر پھن کنيد
وجنبش مردم ايران از خردجالی خواسته ھای
خود تحت نام خمينی و خمينی صفتی راحت
بگذاريد .کل جناحھای رژيم اسالمی چه سران
خردجال سبز وچه خامنه ای ورفسنجانی
بحثشان قدرت است وغارت و ھيچ فرقی باھم
نميکنند اين را گذشته اين پديده نشان ميدھد و
ھمچنين اين را تاريخ گذشته صحنه گردانھای
خردجالی بنام جنبش سبز نشان ميدھد  .رنگ
شما حنايی ندارد  .خامنه ای وسرکوبگری اش
ادامه ھمان خط »امام راحل «شماست .جناب
کروبی ھمين گفته ھای شما در مورد خمينی
ماھيت ارتجاعی وسرکوبگری شما وجريان
خردجال جنبش سبز را نشان ميدھد که خمينی
را ھنوز مرجع آزادی خواھی خود ميدانند .در

يک کالم خمينی در گذشته ھمين کارھايی را
کرده است که خامنه ای نيز سالھاست انجام
ميدھد و اگر او ھم زنده بود در سرکوب برای
حفظ »اسالم عزيز« بخوان قدرت خود ذره
ای به جز آنچه که خامنه ای امروز عمل
ميکند انجام نميداد وبی جھت نيست که خامنه
ای در سخنرانی اخير خودش که بر سرکوب
تاکيد داشت بر »امام« خود ورفتار او با
»مقامات باالتر« مانند بنی صدر تاکيد داشت
وامثال کروبی و موسوی را با ھمان گفتار
ورفتار »امام« خمينی کروبی تھديد ميکرد
که امروز کروبی ميخواھد او را گونه ای
ديگر عرضه کند که انگار خمينی سرکوبگر
نبوده است و اگر امروز بود کار ديگری جز
آنچه خامنه ای انجام ميدھد ،ميکرد.

با گذشت زمان و رشد علم و تکنولوژی از
يکطرف و آگاھی ومبارزات طبقه کارگر با
احزاب دست راستی مورد حمايت کليسا مثل
احزاب سوسيال مسيحی از طرف ديگر،
باعث بريدن مردم ازکليسا و عدم پرداخت
ماليات دينی شد .سخنگوی کليسای کاتوليک
در آلمان برنارد کلنر در مصاحبه با روزنامه
فرانکفورتر روندشاو در تاريخ  22سپتامبر
 2009اعالم کرد که ,ماه قبل تعداد 12800
نفر از کليسای کاتوليک خارج شده و دبگر
ماليات نميدھند و اين نشان ميدھد که ما
ارتباطمان را با مردم از دست داده ايم و اين
برای ما دردناک است .روبرت سوليچ رييس
کنفرانس اسقفھا در شھرفولدا در روز
دوشنبه  21.03.2009ميگويد ،در کل
المان تعداد  121155نفر کليسا را ترک
کرده اند ،.طبق آمار خود کليسا اوج اين
رويگردانی مردم در سال  1992بود که
 192766نفر کليسا را ترک کردند.
جالب توجه اينست که در ھمين کنفرانس
فولدا که موضوعش بررسی علل اين
خروج ھا بود ،به مسأله زنان و نقش
درجه دو داشتن آنھا و ھمچنين بيکاری
و بحران اقتصادی وھمينطور
سکوالريزه شدن جامعه اشاراتی شده
است
شک وترديد به کليسا
دتلف پوالک جامعه شناس مذھب در ھمين
کنفرانس ميگويد علت اصلی رويگردانی
مردم اينست که مردم ديگر خود را کمتر با
کليسا شناسايي می کنند و آنھايي که از کليسا
رويگردان شده اند رابطه و اعتقاد خود را با
ما از دست داده اند و بحران اقتصادی اخير
تير خالصی بود بر اين پيکر نيمه جان .وی
در ادامه ميگويد :در سال  1950حدود %50

مردم در مراسم مذھبی شرکت ميکردند ولی
در 2007فقط  % 7.13مردم در اين مراسم
شرکت کردنند.
آری مذھب به عنوان ايدولوژی طبقات حاکم
از عصر برده داری تا کنون ديگر با آن فرم
خرافاتی وارتجاعيش عليرغم حمايتھای عظيم
مالی وامکانات وسيعی که در اختيار دارد
ديگر آن کاربرد سابق را ندارد و بقول آن
جامعه شناس معروف اگر کليساھا به عنوان
يک حزب مستقل در يک انتخابات آزاد و
بدون تقلب شرکت کنند واقعا ً به مرز  %5ھم
نميرسند و آنوقت اجازه داشتن حتی يک
کرسی در پارلمان را ھم نخواھد داشت
چونکه در آلمان ھر حزبی بايد حداقل %5
رأی بياورد تا بتواند وارد پارلمان شود و اين
چيزيست که کم و بيش حتی در مورد ايران و
اکثر کشورھای اسالمی ھم واقعأ صادق می
باشد.
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»آنھا در دھه
 60کمونيست
بودند و بايد می
مردند ،شما ھم
 5درصد بيشتر نيستيد و حقتان
ھمين است!« سيد ابراھيم نبوی
روز  23سپتامبر ھمگام با اعتراض
ھزاران ايرانی در سراسر دنيا به حضور و
سخنرانی احمدی نژاد در مقر سازمان ملل
در نيويورک ،ما ھم در بروکسل در برنامه
ای بھمين عنوان شرکت کرديم .اين برنامه
به دعوت و سازماندھی "کانون مدافعان
حقوق بشر ايران – بلژيک" در ميدان
شومان يعنی روبروی ساختمانھای اتحاديه
اروپا برگزار شد .حدود  50نفر از ايرانيان
مقيم بلژيک و ژول روبنفلد از کميته
ھماھنگی سازمان ھای يھودی در بلژيک که
از مراکز راست صھيونيستی اينجاست و
يک عضو حزب سوسياليست و يک نماينده
از حزب سبزھا و سيد ابراھيم نبوی نيز در
برنامه حاضر بودند .نخست مسئولين برنامه
مخالفت خود را با سفر و سخنرانی احمدی
نژاد در سازمان ملل اعالم کردند و برنامه با
سخنرانی ساير مدعوين ادامه پيدا کرد.
در ادامه نبوی سخنرانی کرد ،برای اولين
بار بود که او را می ديديم .پوشيده در لباسی
سياه و شال بلند سبزی بر گردن که تا
زانوانش می رسيد و کمابيش حال و ھوای
نوحه خوان ھای عاشورا را داشت تا
طنزپرداز .او ابتدا اعالم کرد که بدليل اينکه
در صورت سخنرانی وارد طنزپردازی می
شود ،برای رعايت وقت تعيين شده ،از روی
ھمان متن خواھد خواند )متنی از ابراھيم
نبوی که در ابتدای برنامه بوسيله
برگزارکنندگان بين مردم توزيع شد( .او در
صحبت ھايش اعالم کرد که "موسوی يکی
از رھبران جنبش مردمی در ايران موسوم
به جنبش سبز است و  ....من تمايل فراوان
به ايجاد رابطه با آمريکا دارم ولی اين دولت
فعلی نمی تواند اينکار را به پيش ببرد و ....
من بعنوان نماينده ملت ايران اعالم می کنم
که  " ....و صحبتھايی از اين دست).نقل به
مضمون(
در ھنگام سخنرانی نبوی ،ما نيز به ھمراه
تعدادی از جوانان ديگر ساکن بلژيک در
جمع حاضر بوديم و پالکاردھای خود را با
نمايشگاه عکس آماده کرده بوديم و تراکت
ھايی را در افشای جمھوری اسالمی بين
جمعيت پخش کرديم.
سخنرانی نبوی آنقدر برای ما عجيب ،يک
جانبه و حاوی نکات انحرافی و سؤال
برانگيز بود که پس از پايان سخنرانی اش
نزد وی رفتيم و محترمانه از او درمورد
نکات سخنرانی اش پرسشھايی طرح کرديم.
ما پرسيديم که چرا شما موسوی را رھبر

جنبشی به اين بزرگی می دانيد؟ چرا خود را
نماينده مردم ايران می خوانيد؟ چرا چيزی
از سالھای دھه  60و نقش موسوی در آن
نمی گوييد؟
اين بخشی از سؤاالت ما بود که در دوره
صدارت آقای موسوی متولد يا بزرگ شده
بوديم ،ما که در ايران ھم به ھيچ بھايی
سکوت را برنتافتيم ،نه در مقابل دروغ ھا و
لبخندھای خاتمی و نه در مقابل عوامفريبی
ھای احمدی نژاد ،حاال اينجا ايستاده بوديم تا
در روز روشن و در دنيای "باصطالح
آزاد" ،آقای نبوی خود را نماينده تام االختيار
مردم و موسوی اعالم کند؟! شايد اگر
اوضاع اينقدر جدی نبود می شد باور کرد
که اينھم بخشی از طنزپردازی ھای ايشان
است!!! به خاطر ھمين پيشقدم شديم تا سؤال
کنيم .ولی آقای نبوی ابتدا گفت که شما
ھيچی از دھه  60و کشتارھا نمی دانيد
وقتی گفتيم اگر ما نمی دانيم آقای منتظری
رفيق سابق شما که خوب می داند؟! کم کم
برافروخته شد و ھر چه سؤاالت ما جدی تر
می شد او ھم از ماسک آقای سخنران متين
و باوقار دورتر می شد.
وی که خود را نماينده مردم خوانده بود گفت
که "می تونيم و واسه ھمينم می گيم .شما ھم
می تونيد بريد بگيد ".ما اينرا به حساب
بداخالقی اين "طنزپرداز" مشھور گذاشتيم و
دندان بر جگر گذاشتيم و از او خواستيم
حداقل در مورد کشتارھای دھه  60و نقش
موسوی و ديگر اصالح طلبان در آن کشتار
ھم نظرش را بگويد؟ و توضيحی به ما دھد.
در حاليکه يکی از رفقای زن با اشاره به
شال سبز رنگ او گفت اينھم که نشانه
اسالم ناب محمدی است که به گردن انداخته
ايد ،او گفت %95" :جامعه ايران مسلمانند،
شماھا  %5جامعه ايران ھستيد ،بريد ھر
کار می خواھيد بکنيد ".و چنان با تندی
دست خود را باال آورد که انگار در مسند
واقعی قدرت قرار گرفته بود .تعدادی از
مردم حاضر بدور ما جمع شدند و در اين
ھنگام نبوی تندتر از قبل حرف می زد .وی
به ما اشاره کرد که «شما اينجايتان کار نمی
کند )با دست به سرش اشاره کرد( و شعور
نداريد ".و ادامه داد "آنھا در سالھای 60
يه ُمشت کمونيست بودن و بايد می مردن و
شما ھم  %5ھستيد و حقتون ھمونه"!!!
اينجا اوضاع تغيير کرد .نبوی واقعا ً نبوی
شد  ...البته اين وضع چندان ادامه نيافت و
ما با گفتن اين مسئله که اشکالی ندارد اگر
جواب ما را نمی دھيد ولی بايد روزی
جواب تاريخ را بدھيد از ادامه اين بحث بی
نتيجه خودداری کرديم .عده ای از به
اصطالح طرفداران "اتحاد" ما را به
سکوت دعوت می کردند تا "اتحاد"مان حفظ
شود و عده ای ما را فرا می خواندند تا در
پايان برنامه با نبوی )نماينده آقای موسوی(
قرار بگذاريم و بحث کنيم .پاسخ ما ھم اين
بود که اوالَ ما ھيچ اتحادی با نبوی نداريم که
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به خطر بيفتد؛ دوما َ اتحاد از نوع "وحدت
کلمه" خمينی برای ما معنی ندارد و 30
سال پيش نتيجه داده است و نسل ما الزم
نمی داند يکبار ديگر اينرا آزمايش کند ،ما
بايد بدانيم با چه کسی و برای چه متحد می
شويم؛ سوما َ چه کسی به آقای نبوی نمايندگی
داده تا از طرف ما ھم به آقای موسوی
)مساوی جمھوری اسالمی( تأييديه و دست
بيعت بدھد؛ چھارما َ آقای نبوی ھم مثل بقيه
اصالح طلب ھا در ادامه حيات و جنايات
جمھوری اسالمی نقش داشته و بايد در مقابل
مردم توضيح بدھد که نقشش چه بوده است،
ما نيازی به مذاکره با ايشان در "کافه" و
"رستوران" نداريم ،ايشان ھم امروز رسما َ و
علنا َ اعالم کرده نماينده مردم و موسوی و
مدافع اسالم است ،نه در کافه و  ...و جالب
اينکه ھمه به جای آقای نبوی می خواستند به
ما توضيح بدھند که ما درست نفھميده ايم؟!
و باالخره ما نفھميديم چرا آدم زنده وکيل
الزم دارد؟! نبوی که خودش آنجا بود و
خالصه ،مختصر و مفيد "دمکراسی" مدنظر
و ديدگاھش را نسبت به مخالفين )ھرچند در
اقليت( توضيح داد!!! اما ھمان لحظه برای
ما اين سؤال طرح شد که آقای نبوی واقعا َ
چه جامعه ای را به ما وعده می دھد؟
قبول رفتار آقای نبوی برای ما بسيار سخت
بود و نمی توانستيم حرفھا و رفتار اين
طنزنويس مشھور را در مغزمان جا دھيم .با
دوستان که به خانه برگشتيم جستجويی در
سايتھای اينترنتی کرديم و به نتايجی رسيديم
که فھم برخورد ايشان و مھمتر از ھمه
جامعه ای که ايشان وعده می دھد – جامعه
ای که در آن سزای کمونيستھا و
دگرانديشان مرگ است  -را برايمان آسان
کرد .از ويکی پديا شروع کردم با پيشينه ای
روبرو شديم که ھربخشش برايمان
رويدادھايی را تداعی می کردند از سالھای
نه چندان دور  .60ھمان شب نکاتش را
يادداشت کرديم .اما چند روز بعد که به
سراغ ويکی پديا رفتيم در کمال ناباوری
ديديم تمام آن پيشينه «درخشان »به زبان
فارسی از صفحه ويکی پديا پاک شده بود!!!
اما چرا؟؟؟ معلوم نيست!!!
ولی حذف کنندگان اطالعات مربوط به
گذشته نبوی دست شان به سايتھای ديگر
نرسيد و می توان کماکان ھر چند بطور
پراکنده به اين اطالعات دست يافت *.مانند
اينکه:
وی در سال  56تا  59در دانشگاه شيراز
در رشته جامعه شناسی تحصيل می کرد.
طی سال  59تا  61او عضو شورای
مرکزی سازمان دانشجويان )عضو دفتر
تحکيم( دانشگاه شيراز بود .و در اين زمينه
با کسانی چون عطا مھاجرانی ،جميله
کديور و مصطفی معين ھمکاری نزديک
داشت.
نبوی در سال  59به مدت  8ماه به
تحصيل علوم دينی در شيراز پرداخت.
)شايد قصد داشت آخوند شود ولی بعداَ
منصرف شد؟!(
در ھمين دوره وی عضو ھيأت مديره
دانشجويی کتابخانه مالصدرا در دانشگاه
شيراز بود.
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تا زمان انتقال به دانشگاه تھران و گرفتن
مدرک ليسانس ،وی مدرس رشته ھای تاريخ
و فلسفه و منطق به اعضای اتحاديه ھای
اسالمی دانش آموزان در شيراز بود و در
خدمت جھاد سازندگی قرار داشت.
او طی سالھای  61تا  64مدير دفتر سياسی
وزارت کشور )تحت ھدايت ناطق نوری(
بود و به مدت سه ماه جانشين مدير کل
اجتماعی وزارت کشور بود .البته طی ھمين
سالھا به عنوان عضو شورای طرح و
برنامه شبکه اول سيما ،معاون گروه فيلم و
س﷼ و دبير طرح و برنامه شبکه اول سيما
ايفای نقش کرد .او سرانجام در سال – 66
 67به سمت مشاور رئيس دانشگاه صدای و
سيمای جمھوری اسالمی به کار مشغول شد.
آقای نبوی ھمچون ديگر يارانش پس از آنکه
از سرکوب نيروھای انقالبی و مردم فارغ
شد ،پس از آنکه جوانان بسياری را
شستشوی مغزی داد و آنھا را به ھوای رفتن
به بھشت راھی جبھه ھا کرد ،پس از آنکه
دست و قلم اش را در خون فرزندان مردم
شست ،تصميم گرفت و فرصت کرد که
يکسره به حرفه ھنر و فرھنگ )بھتر است
گفته شود تحميق فرھنگی( بپردازد.
از آن پس وی عھده دار سردبيری )يا
تحريريه( نشريات گوناگون ادبی ،ھنری و
سينمايی شد .البته پس از ظھور دوم خرداد
به جبھه اصالح طلبان پيوست و با کمی
گشت و گذار در مکه ،مدينه ،فرانسه و چند
صباح کوتاھی در زندان بتدريج رخت
اپوزيسيون بر تن کرد و امروز به شال سبز
آويزان شد.
با دانستن اين تاريخچه است که بھتر می
توان به عمق کلمات تھديد آميز امروزين
آقای نبوی پی برد .با دانستن اين تاريخچه
بھتر می توان به رابطه گذشته وی با وعده
ھای آينده اش پی برد .چه در جايگاه چماق
بدست ،قلم به مزد ،قلم به فرمان ديروزی و
نماينده امروزی سبزھا در بلژيک.
...آری ديگر برای ما تعجبی نداشت که چرا
آقای نبوی دوباره نبوی شده بود .شايد
دوباره ياد دوران جوانی اش افتاده بود .شايد
ھم داشت دوباره متولد می شد .ديگر برای
ما تعجبی نداشت که وی زمانی که اختالف
امروز ما نداشت تا
سنی چندانی با
ِ
مقام مديريت دفتر سياسی وزارت کشور و
چندين پُست دولتی ديگر ارتقا يافته بود .چه
جوان کارآمدی! پُستی که در آنروزھا بدون
ھمراھی و ھم رأيی با جنايتکاران بزرگ به
کسی داده نمی شد .شايد ھم نبوی در
مشاجره با ما روزھا و شبھای نبرد انقالبيون
واقعی با دانشجويان پيرو خط امام در
دانشگاه شيراز را بياد آورده بود .ايامی که
در کسوت يکی از مجريان انقالب فرھنگی
در دانشگاه شيراز نقش سرکوبگرانه ايفا می
کرد .مبارزين زيادی از آندوره زنده اند تا
ت وزير
شھادت دھند رشادت ھای وردس ِ
سابق را و نويسنده و طنزپرداز منتقد امروز
را .برای اينکه بر ھمگان آشکار شود که
جمله ای از اين گزارش برخالف حقيقت
نيست ،شما را به گفته ھای خود جناب نبوی
پيش از دوران انتخابات ،در آن دوره و
اکنون ارجاع می دھيم** .گفته ھا و نوشته
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ھايی که او سعی می کند در آنھا اصالح
طلبان و مستقيما ً نقش موسوی در جنايات
دھه  60را تبرئه و الپوشانی کند .شايد
برخورد او با ما به اين خاطر بوده باشد که
تلنگری به طبل پُر سروصدا و توخالی اش
خورده بود.
در انتھا نمی توان اين سئوال را طرح نکرد
که چرا به چنين آدمی )با چنين سابقه ای در
سرکوب حقوق بشر( توسط کانونی که خود
را مدافع حقوق بشر می نامد ميدان و
ميکروفون داده می شود؟ کسی که ھنوز
بدون اشاره به گذشته تاريکش ،در روز
روشن و در مقابل دھھا نفر صحبت از
کشتن  5درصد مخالف خود در جامعه می
کميته دانشجويی بلژيک
کند!
www.committe2007.blogfa.com
Emaim: committe.2007@gmail.com

■■

آنھا کمونيست نبودند
دوم دام دات کام
 10/5/09سيد ابراھيم نبوی
شش سالی است که در فضای بيرون ايران
زندگی می کنم و در تمام اين مدت تالش
کرده ام تا خود را آلوده بازی ھای کودکانه
کسانی نکنم که زندگی سياسی و اجتماعی
مردم ايران برای آنان يک تفريح ساده است
و جز افزودن به بار سنگينی که بر دوش
ملت است ،کاری ندارند .به ھمين دليل
ھمواره تالش کردم که دور از ھياھوی اين
جماعت کار خود را بکنم و با آنان کاری
نداشته باشم .ھفته گذشته به مناسبت حضور
احمدی نژاد در سازمان ملل به دعوت
دوستانم در بلژيک برای سخنرانی به ميان
جمعيتی رفتم که در ميدان شومان جمع شده
بودند و برای آنکه وقت ديگران را نگيرم،
متنی را نوشتم و از روی آن خواندم و خانم
محترمی ھم که کنار من ايستاده بود ،گفته
ھای مرا ترجمه کرد.
پس از پايان گفتارم ،به کناری آمدم و با سه
جوان معترض روبرو شدم ،آنچه در
گفتگوی من و آنان آمد ،در حد دو سه جمله
تمام شد و دوستانی که آنجا بودند ،انگار که
آن جمع را می شناسند ،گفتند که به بحث با
آنھا ادامه ندھم و من نيز قصه را درز گرفتم
و تمام .ديروز ديدم که در يکی از سايت
ھای اينترنتی روايتی از قھرمانی اين گروه
منتشر شده و چنان گفته شده که انگار ،آنان
گروھی از مبارزين وطن ھستند و من
نماينده حکومتی که قرار است آنان افشايش
کنند .در اين روايت از من نقل شده که گفته
ام " آنھا در سالھای  60يه مُشت کمونيست
بودن و بايد می مردن و شما ھم پنج درصد
ھستيد و حقتون ھمونه"!!! من اصوال چنين
جمله ای را نگفتم و چنين نگاھی از من
برنمی آيد .در حاالت ديگر که اظھاراتی
چنين گفته می شود ،معموال من ساکت می
مانم ،چون می دانم مقصود اين جماعت
گرفتار کردن من و بسياری از مبارزان با
استبداد در درگيری ھای درونی شبه
اپوزيسيون است و تن به درگيری نمی دھم،
اما اين روايت چنان احمقانه است ،که چند
توضيح را ضروری می دانم.

اول ،گفتگوی ما در مورد کشتار سال 67
بود و آنان در اين مورد سووال کردند ،نه
در مورد کشتگان دھه  ،60من ھم گفتم که
شما حقيقت ماجرا را نمی دانيد و فقط چيزی
را تکرار می کنيد برای تخريب کسانی که
اصال ربطی به آن کشتار نداشتند.
دوم ،در مورد کشتگان سال  67من ھرگز
معتقد نبودم که مرگ حق آنان است و اصوال
در ھيچ موردی معتقد نيستم که مرگ حق
کسی است ،بارھا نوشته ام که کشتگان سال
 67قربانيان استبداد بودند و طبيعی است که
مرگ آنان به عنوان اقدامی ضدبشری و
غيرانسانی و بيرحمانه محکوم است .تنھا
چيزی که پيش از اين گفته ام و تکرارش می
کنم اين است که من در سال  1367نويسنده
بودم و به دليل اينکه سه چھار سالی از
سياست بريده بودم ،اصال خبر اين اعدام ھا
را نشنيدم و حتی تا سالھا بعد ھم واقعيت آن
را نمی دانستم.
سوم ،من ھرگز نگفتم که کسانی که در سال
 60کشته شدند کمونيست بودند ،و چون
کمونيست بودند پس حق شان بود بميرند،
بسياری از دوستان دوران دانشگاه من
کمونيست بودند و بسياری از دوستان تمام
دوران زندگی من کمونيست ھای سابق و
موجود .اوال آن کشتگان ھمه کمونيست
نبودند ،و اصوال من حتی برای يک بار ھم

نويسنده و طنز پرداز سيد ابراھيم نبوی در
کنار ھمکار سابق ،جالد اوين ،الجوردی

کلمه کمونيسم از زبانم خارج نشد .البته من
کمونيسم را بارھا نقد کردم ،دقيقا به اين
خاطر که ھر گاه يک جنبش کمونيستی به
پيروزی رسيد ،دست به قتل عام زد.
کشتگان دھه  1930استالين کمونيست حداقل
ھزار برابر کشتگان  67بود ،کشتگان
خمرھای سرخ که کمابيش شبيه ھمين
طرفداران حزب کمونيست کارگری است،
بيش از يک ميليون نفر بودند ،کشتگان
کوبای کاسترو و سوسياليسم عربی و
کمونيسم آلبانی دستکمی از کشتار 67
نداشت و قطعا بيرحمانه تر و کثيف تر از آن
بود ،اما من به اين دليل ھم دشمن کمونيسم و
کمونيست ھا نيستم ،من اصال دشمن کمونيسم
نيستم .به نظر من اين بيرحمی و کشتار،
ويژه ھر نظام ايدئولوژيکی است ،چه اين
ايدئولوژی کمونيسم باشد ،چه ديکتاتوری
دينی.
چھارم ،دروغ گفتن و عوامفريبی و حرفی
را دگرگون کردن ،سوگمندانه يکی از
مواريث انديشه ھای ايدئولوژيک است،
ھمان که بارھا و بارھا از زبان بزرگان
کمونيسم ھم شنيديم ،فرزندان شان ھم ارث
از پدران برده و در روايت دروغ ھيچ
پروايی ندارند .کل داستانی که در مورد
برخورد من و اين افراد آمد ،دروغی است
که ھرچه فکر می کنم نمی فھمم از کجای آن
کلمات درآمده است .متن سخنان من ھمان
روز منتشر شده و اصال چنين چيزھايی در

آن وجود نداشته است .زندگينامه من ھم
روی وب سايت شخصی من موجود است و
ھزاران نفر تا بحال آن را خوانده اند .من
چيزی برای پنھان کردن ندارم که کسی
بخواھد آن را افشا کند.
پنجم ،وقتی نخستين بار از ايران به فرنگ
سفر کردم ،دکتر رضا براھنی به من گفت
که دھان به دھان ياوه گوھای حزب
کمونيست کارگری و مجاھدين خلق نشوی
که آنھا سووال عوضی می کنند .مفھوم
سووال عوضی ھمان مفھومی است که در
طول اين بيست سال بسياری را به زندان
انداخته است .وقتی کسانی مانند احمد شاملو،
محمد مختاری ،علی افشاری ،شھال الھيجی،
مھرانگيز کار ،سعيدی سيرجانی ،اکبر
گنجی ،يوسفی اشکوری ،سيمين بھبھانی،
عباس کيارستمی ،شھرام ناظری ،شجريان،
مخملباف و بسياری ديگر از اھل فرھنگ و
ھنر از جانب طرفداران حزب کمونيست
کارگری متھم شدند که عامل جمھوری
اسالمی ھستند و بسياری از آنھا چند ماه پس
از اين اتھام در ايران کشته شدند ،چه
انتظاری است از من و کسانی مثل من که
جرم شان اين است که چرا چند سالی در
ايران با حکومت مبارزه کرده اند و زندان
رفته اند .و ھمه اين جار و جنجال نه برای
افشای جمھوری اسالمی که برای افشای
مبارزين با حکومت است ،و اين افشاگری
ھم وظيفه فردی نيست ،بلکه يک وظيفه
تشکيالتی است .تشکيالتی موھوم و
مشکوک که دقيقا ھمان را می کند که
وزارت اطالعات می خواھد.
ششم ،در ھامبورگ ،ھشت سال قبل ،يکی از
اعضای حزب کمونيست کارگری به من می
گفت " :دقيقا بگوئيد که منظورتان از اين
نوشته ھای طنز چيست؟" به او گفتم " :اين
سووال دقيقا ھمان سووالی است که بازجوی
من در تھران از من می کرد .به او جواب
ندادم ،به تو ھم جواب نمی دھم".
ھفتم ،و اما موضوع پنج درصد چه بود که
اين دوستان نمی دانستند و منظور من را
نفھميدند .در گفتگويی که در ميدان شومان
کرديم يکی از خانمھايی که از طرف حزب
کمونيست کارگری وظيفه افشای مرا بعھده
داشت ،گفت " :چرا از موسوی طرفداری
می کنيد؟" گفتم من از موسوی طرفداری می
کنم ،چون از رای مردم طرفداری می کنم.
موسوی مظھر رای به غارت رفته مردم
است .بعد به من گفت چرا شال سبز انداختی
که عالمت مسلمانی است؟ گفتم اين رنگی
است که مردم برای جنبش شان انتخاب
کردند و اکثريت مردم در اين جنبش عليه
استبداد با اين رنگ ھويت پيدا کرده اند .بعد
به او گفتم ما در انتخابات اکثريت را به
دست آورديم و پای حرف مان ايستاده ايم و
رای مان را می خواھيم ،شما ھم با ھمان
پنج درصدی که فکر می کنيد که طرفدار
داريد برويد و مبارزه تان را بکنيد.
اشاره من به مصاحبه منصور حکمت بود که
وقتی از او پرسيده بودن د ک ه وق ت ی ت و پ ن ج
درص د )اغ راق بس ي ار ب االي ی اس ت( ھ م
طرفدار نداری ،گفته بود لنين ھم پنج درص د
طرفدار نداشت ،ولی دول ت را تش ک ي ل داد.
حقيقت ھمين است ،با پنج درصد ھم می شود
دولت تشکيل داد ،اما نت ي ج ه اش ھ م ان م ی
شود ک ه در دوران اس ت ال ي ن ش د ،ب اي د 95

درصد رقبا را از بين ببری ،تا قدرت را در
دست بگيری .اين واق ع ي ت ی اس ت ک ه ق رار
است ھيچ کس نبيند.
قصدم اين نب ود ک ه وارد دع وا ب ا ن اکس ان ی
بشوم که نه معلوم است از ک ج ا دس ت ور م ی
گيرند ،نه نشانه ای از آنان پيداست ،به ب ادی
می آيند و به بادی می روند .و اتفاقا در اي ن
سی سال وقتی با کسی درگير م ی ش ون د ک ه
او با حکومت درگير شده است ،می خ واھ ن د
سعيد حجاريانی را به زندان بياندازند ک ه در
زندان حکومت است و می خواھ ن د م وس وی
را مجازات کنند که وسط ميدان مين راه م ی
رود تا راھی به سوی آزادی کشور باز کند.
سيزدھم مھر ■1388
آژانس خبری کوروش به نقل از گفتنی ھا
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بسياری ابراھيم نبوی را فقط طنز نويس و
روزنامه نگاری می دانند که بواسطه
سرکوب روزنامه نگاران در دولت خاتمی
مجبور به ترک وطن گرديده است اما ھمه
ماجرا ھمين نيست .ابراھيم نبوی به اعتراف
خودش دير زمانی مدير سياسی وزارت
کشور و جانشين مديرکل اجتماعی وزارت
کشور بوده است و البته وی اشاره ای به اين
نمی نمايد که در ھمان زمان نخست وزيری
مير حسين موسوی ،در وزارت کشور که
بواقع در آن سالھا در کنار وزارت اطالعات،
مسئوليت تخليه اطالعاتی زندانيان سياسی و
آماده کردن آنھا برای شوھای ندامت و تواب
سازی بوده است را بر عھده داشته .نبوی در
کنار اسدﷲ الجوردی مسئوليت خرد کردن
زندانيانی را بر عھده داشته که بيشترشان
بعدھا در قتل عام زندانيان سياسی روانه
گورستانھای بی نام و نشان شدند .بله ايشان
را مشاھده می نمائيد که روزگاری در کنار
الجوردی نشسته و تواب سازی می نمودند و
روزگاری ھم با طنزھای خود ملت را می
خنداند و اکنون ھم نوار سبز می بندد تا ھمه
را به مشارکت در انتخاباتی که حضور
فعاالنه و گسترده در آن مد نظر رھبری می
باشد دعوت نمايد .ابراھيم نبوی از سوی
موسوی ماموريت دارد تا در شبکه ھای
اينترنتی ،جوانان و ھمچنين ايرانيان خارج
از کشور را به شرکت در انتخابات و رای
دان به مير حسين موسوی مجاب کند■.
برخی مشاغل و فعاليت ھای اداری
سيد ابراھيم نبوی
.1
.2
.3
.4

مدير دفتر سياسی وزارت کشور
)(1364-1361
جانشين مديرکل اجتماعی وزارت کشور
به مدت سه ماه) (1364
عضو شورای طرح و برنامه شبکه
اول سيما ) (1366-1363
معاون گروه فيلم و س﷼ شبکه اول
سيما) (1365-1364

 .5مدير طرح و برنامه شبکه اول سيما
)(1366 -1365
 .6مشاور رئيس دانشکده صدا و سيمای
جمھوری اسالمی)(1367 -1366
 .7عضو شورای سردبيری ھفته نامه
سروش و دبير سرويس سينمايی آن
) 1365تا (1368
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انحراف بکشاند .ھراس رژيم از اين است
که حرکت ھای مردمی به سمت مبارزه قھر
آميز و زير زمينی برود .مشکل حکومت با
سينمای زير زمينی در ھمين رابطه است.
رژيم می بيند که ھنر زير زمينی در جامعه
زمينه رشد دارد و چگونه سينمای زير
زمينی سر از ادبيات و موسيقی زير زمينی
در می آورد و نگاه بخشی از ھنرمندان و
دانشجويان را به خود جلب می کند .برای
سينما و ھنرزيرزمينی دارد بدل سازی می
کند.کنسرت موسيقی زيرزمينی در دبی راه
می اندازد.با شگردھای مختلف سعی دارد آن
را تخريب کند.
سينمای زير زمينی بلندگوی صدای مردم
فقير است که در ھيچ يک از رسانه ھای
رسمی صدايی ندارند.
انجمن ھنر -اخيرا درباره فيلم " شاملو
شاعر آزادی" در رسانه ھا دوباره مطالبی
مطرح شده است .داستان ساخت اين فيلم
چگونه بود؟
مسلم منصوری  -فيلم شاملو داستان خاصی
ندارد .تعدادی از نويسندگان و مجريان
رسانه ھای داخل و خارج از کشور که با
ديدگاه من مشکل دارند ھر از گاھی تھيه
کننده فيلم را وسط می اندازند و ھر چه
دلشان می خواھد راجه به اين فيلم سر ھم
می کنند .چند سال پيش داستان چگونگی
ساخت فيلم شاملو از زبان تھيه کننده فيلم به
طور گسترده ای در راديو وتلويزيون ھای
خارج از کشور وھمچنين مطبوعات داخل و
خارج از کشور مطرح شد .آنھا به بھانه فيلم
شاملو مرتب با تھيه کننده فيلم مصاحبه می
کردند و بدون اينکه کوچکترين اطالعی از
چگونگی ساخت فيلم شاملو داشته باشند ،در
مقدمه مصاحبه ،تھيه کننده فيلم را به عنوان
سازنده فيلم معرفی کردند و عليه من می
گفتند و می نوشتند .در عين حال تالش می
کردند مرا به سازمان ھای سياسی منسوب
کنند .تھيه کننده فيلم ھم درمصاحبه با
روزنامه ھای داخل ،درحال تعريف و تمجيد
از سينمای رژيم نه تنھا درباره فيلم شاملو
بلکه درباره خودم و فيلم ھايم ،ھر چه دروغ
به نظرش می رسيد سر ھم می کرد.
روزنامه ياالثارات مسعود ده نمکی ،فيلم
ھای مرا ضد ايرانی می ناميد .ديگران
نوشتند که ديدگاھم درباره سينمای رژيم
غرض ورزی شخصی است .افرادی چون
ناصر صفاريان که کوچکترين آشنايی
شخصی با آنھا ندارم ،مثل نويسنده کيھان
لندن در مجالت داخل ايران نوشتند که فيلم
شاملو را من نساختم ،تھيه کننده فيلم لطف
کرده اسم مرا به عنوان کارگردان در عنوان
بندی فيلم آورده است...
اخيرا ھم تھيه کننده فيلم متن گفتار و شعر
ھای استفاده شده در فيلم را بدون اطالع من،
به صورت کتابی چاپ کرده و نيمی ازکتاب
را به تعريف از خود و خانواده اش و
داستانسرايی راجع به من اختصاص داده
است .مھمالتی از اين دست را قبال بارھا
چاپ و در مصاحبه ھا عنوان کرده است.
چنين حرفھا و دعواھای کاسبکارانه از نوع
کنسرت گذاران و ناشرين کتاب در لس
آنجلس نه در شان کتابی است که عنوان
"شاملو شاعر آزادی" را بر خود دارد و نه
در شان خوانندگان آثار شاملو و نه در شان

فيلم شاملو است .ايشان اگر حرمتی برای
شاملو و کوچکترين ارزشی برای خودش
قائل بود ،پيرامون اين فيلم اينقدر کثافت
کاری نمی کرد.
داستان فيلم شاملو اينگونه بود که در سال
 1373برای انجام مصاحبه ای به ديدن
شاملو رفتم که اين مصاحبه در کتاب "سينما
و ادبيات" به چاپ رسيد .اين اولين ديدار و
اشنايی نزديک من با شاملو بود ،بعد از آن
ھر از گاھی به ديدنش می رفتم ..بعد از چند
ديدار پيشنھاد کردم از او فيلم بسازم .شاملو
در ابتدا رغبتی به اين کار نداشت ،معتقد بود
با اين کار وقت او و خودم را ھدر می دھم
و فيلم ھايی از اين دست به درد ھيچ بنی
بشری نمی خورد .من بر خواسته ام اصرار
کردم ،در نھايت با بی ميلی قبول کرد.
ھنگام فيلمبرداری پولی در بساط نداشتم به
دھھا نفر تلفن می زدم ،پول مختصری فراھم
می کردم .با ھمين وضعيت و امکانات
محدود ھر فرصتی که پيش می آمد بخشی
از کار را فيلم برداری می کردم .از طرفی
شاملو ھم از لحاظ جسمی مريض بود.
سردرد و پا درد امانش را بريده بود و
آمادگی الزم را برای اين کار نداشت .با
اينکه گاھی مريضی جسمی روحيه اش را
به شدت تلخ می کرد ،اما ھميشه با صبوری
ما را می پذيرفت .
دوستانی مانند محمود کالری ) فيلمبردار(
محمود سماک باشی و بھمن حيدری
) صدابردار( با اينکه نظراتمان با يکديگر
متفاوت بود ولی بدون ھيچ توقع و بدون ھيچ
دستمزدی مرا ھمراھی می کردند .بعد از
چند جلسه فيلمبرداری از شاملو ،برای اينکه
تھيه کننده ای برای فيلم پيدا کنم با محمد علی
سجادی ) فيلمساز و نويسنده( فيلم را به
صورت موقت با عنوان " آن پرسش
سوزان" اديت کرديم .تا اين زمان مقصودلو
اصال در جريان نبود و خبر نداشت فيلمی
درباره شاملو ساخته می شود .سال بعد به
دعوت فستيوال" فيلم رئال " به فرانسه رفتم
که فيلم " نمای نزديک -نمای دور" مرا
نمايش می دادند .در آنجا توسط يکی از
دوستانم مقصودلو در جريان ساخت فيلم
شاملو قرار گرفت و حاضر شد مخارج اين
فيلم را بپردازد تا فيلم را کامل کنم.
به ايران که برگشتم يکی دو جلسه از شاملو
و چند جلسه از شخصيتھای ادبی و سينمايی
فيلم گرفتم .اديت نھايی فيلم را با ژيال
ايپکچی انجام دادم .فيلم تکميل شده را برای
مقصودلو به نيويورک فرستادم .به آمريکا
که رسيدم ديدم چند عکس از شاملو را در
فيلم گذاشته چون برادرش اين عکس ھا را
از شاملو گرفته است .در شروع فيلم چند
عکس از شاعران کشورھای ديگر را آورده
و يک شعر از شاملو را که من دراديت اوليه
فيلم استفاده کرده و دراديت نھايی آنرا کنار
گذاشته بودم ،به فيلم اضافه و مجددا فيلم را
زيرنويس کرده و اسامی تعدادی را به تيتراژ
فيلم افزوده است .اين تمام دستکاری است که
مقصودلو در فيلم برای نشان دادن ذوق و
استعداد خود در نيويورک انجام داده است.
تمام صحنه ھا ،عکس ھا ،شعرھا و حرفھا
به انتخاب خودم بود .مقصودلو حتی دو پالن
متفاوت از يک صحنه فيلم را نديده بود که
بخواھد نظری بدھد .چون مجموعه 15
ساعت فيلمی که از شاملو گرفتم پيش من بود
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و ھست و ايشان به آن دسترسی نداشتند .بعد
از اديت فيلم حدود  6ساعت از فيلم شاملو را
به برادرش سپردم.
مقصودلو در کيھان لندن ،نيمروز ،شھروند
و ايرانيان واشنگتن ...بارھا تکرار می کند
که شاملو و آيدا از کيفيت فيلم عصبانی بوده
اند تا اينکه ايشان حضور به ھم می رساند و
خيال ھمه را راحت می کند.
وقتی نسخه اوليه فيلم " آن پرسش سوزان"
آماده شد ،بردم که شاملو ببينند.بعد از ديدن
فيلم گفت:
حاال که از تصاوير کوچه ھا استفاده کرده
ايد ،بد نيست از شعر کوچه ھم استفاده کنيد.
آيدا ھم اين نکته را تاکيد کرد..
ھفته بعد با دوربين به خانه شاملو رفتم و او
شعر"کوچه" را خواند .موقع خداحافظی
گفت:
دو نفر پاشنه در خانه ام را درآوردند .شما و
ناصر حريری.
بعد گفت :آن زمان من ھم پاشنه در خانه نيما

را کشيده بودم.
بار دوم که می خواست فيلم را ببيند ،در
رختخواب بود و آمادگی برای ديدن فيلم
نداشت .به نظر می رسيد فيلم را با صدا در
ذھنش دنبال می کند .وقتی فيلم تمام شد گفت:
خسته نباشيد .چه خبر؟
گفتم :ديروز در خانقاه ميدان بھارستان برای
سياوش کسرايی ختم گرفته بودند .حزب
اللھی ھا جلسه ختم را به ھم ريختند.
گفت :مسخره است .طرف عمری به
اصطالح الييک بوده ،حاال در خانقاه برايش
ختم می گيرند ..خب ديگر به حزب اللھی ھا
بر می خورد!
بعد گفت :مثل اينکه توھم امروز سرحال
نيستی.
گفتم :اين روزھا کارم شده دويدن ھای بی
سرانجام.
گفت :معموال ھمين طور است .جايی برای
رسيدن وجود ندارد.
گفتم :ولی شما رد پای خود را به جا گذاشته
ايد.
گفت :ای بابا!
گفتم :مردم از خواندن شعرتان لذت می
برند.
گفت :اگر چھل سال جوان تر بودم ،شايد
عده ای از من لذت بيشتری می بردند!
من به غلط کلمه لذت را به کار برده بودم.
حرفم را تصحيح کردم.
گفتم :خيلی ھا با کمک شعر و آثارتان از
زندان تفکر ارتجاعی نجات پيدا کردند.
لبخند بی حالی زد .ھمانطور که روی تخت
دراز کشيده بود ،سيگاری از روی ميز
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کوچکی که بغل تختش بود برداشت.
خستگی و غمی در چھراش بود  .شاملو ھيچ
گاه از باور به آرمان انسانی روی برنگرداند
و از مبارزه عليه تحقيری که بر انسان می
رود دست نکشيد  .تلخی و غمی که داشت
شايد از تغيير ناپذيری وضع ستمديدگان بود
و از شرايطی که جامعه در آن بسر می
برد.
خواستم تنھايش بگذارم تا استراحت کند.
گفتم :خداحافظ استاد.
در ديدارھايم با شاملو اولين بار بود که کلمه
" استاد" را به کار می بردم .نگاھی به من
کرد و گفت:
شما ھم داريد اين چيزھا را ياد می گيريد؟
گفتم :ببخشيد.
واقعا برای شاملو اين فيلم آنقدرھا مسئله
مھمی نبود که باعث دغدغه ذھنی و روحی
اش شده باشد و با ورود مقصودلو از
ناراحتی به در آيد .اگر شاملو قبول کرد
جلوی دوربين ظاھر بشود ،فقط به خاطر
اصرار زياد و سماجت من بود .روزی که
قبول کرد از او فيلم بگيرم در حياط خانه
اش نشسته بوديم.
گفتم :من که اين ھمه اصرار می ورزم،
اجازه بدھيد چند جلسه وقت تان را بگيرم.
سکوت کرد .بعد با بی ميلی گفت:
در خدمتيم.
قبل از من چند فيلمساز ديگر که به نام ھم
ھستند ،می خواستند از شاملو فيلم بسازند.
اگر برای شاملو اين چيزھا اھميت داشت به
آنھا جواب مثبت می داد .اگر خواسته مرا
قبول کرد ،شايد به اين دليل بود که از
سماجت من خسته شده بود.
مقصودلو در نوشته ھا و حرفھايش عنوان
می کند که از دوستان نزديک شاملو بوده و
ھميشه درباره سينما و ادبيات ساعتھا با
شاملو گپ می زده است .اينکه قبال دوست
گرمابه و گلستان شاملو بوده است يا نه
اطالع ندارم ،ولی اين را می دانم وقتی به
ايران آمد بيش ازيک ھفته اصرار داشت که
از شاملو وقت بگيرم و او را پيش شاملو
ببرم.
من با ناصر تقوايی قرار داشتم که پيش
شاملو برويم .به تقوايی گفتم مقصودلو ھم
می خواھد بيايد .وقتی به خانه شاملو
رسيديم ،مقصودلو شروع کرد که با آنتونی
کويين در نيويورک ناھار خورده و آنتونی
کويين چنين گفته ...به نظر می رسيد ناھار
خوردن مقصودلو با آنتونی کويين برای
شاملو جذابيتی ندارد .ميان صحبت ھای
مقصودلو برگشت و گفت:
آقای تقوايی حاال شما کمی تعريف کنيد.
بار دوم که مقصودلو به ايران آمد ،باز
اصرار داشت که به ديدن شاملو برويم.
اينبار با يک بغل کتاب برای امضا و يک
دوربين عکاسی آمده بود .چند ھفته بعد نزد
شاملو رفتم ،گفت:
سالھا پيش برای آقای ...يادداشت محبت
آميزی نوشتم ،او اين يادداشت را برداشته،
پشت نواری که با آن صدايش ،شعرم را
دکلمه کرده ،چاپ کرده است .آدم ديگر
جرات نمی کند برای کسی يادداشتی بنويسد
و حرف محبت آميزی بگويد .مثل اينکه ته
ھر يادداشت بايد اضافه کرد که حقوق آن
برای نويسنده محفوظ است و نمی توان ان
را چاپ و پخش کرد.
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وقتی می خواستم به آمريکا بيايم برای
خداحافظی پيش شاملو رفتم ،گفتم که بخشی
از فيلم ھای اديت نشده را پيش برادر
مقصودلو گذاشتم .گفت:
بھتر بود اين کار را نمی کرديد .در فيلم
لحظاتی ھست که در اديت فقط به درد دور
ريختن می خورد .بعضی ھا از ھر چيزی
که به درد کاسبی شان بخورد ،از آن استفاده
می کنند.
به آمريکا که آمدم مدتی بعد مقصودلو،
برادرش را پيش شاملو می فرستد و از
موضع احترام به خود شاملو از او می
خواھد که نوشته ای به مقصودلو بدھد تا
اجازه پخش فيلم را داشته باشد .شاملو بدون
اينکه به قصد و غرض مقصودلو آگاه باشد،
يادداشت محبت آميزی برايش می نويسد .از
اينکه زحمت کشيده و پوستر فيلم را درست
کرده از او تشکر می کند .شاملو در
يادداشتی که برای مقصودلو می نويسد ،فکر
می کند رابطه ما ھنوز دوستانه است؛ برای
ھمين می نويسد" سالم مرا به مسلم
منصوری برسانيد".
در آمريکا چندين بار با شاملو تلفنی صحبت
کردم ،ولی ھيچ وقت اشاره ای به اينکه فيلم
توسط تھيه کننده چه سرنوشتی پيدا کرده،
نکردم .حاال مقصودلو عکس ھا و يادداشتی
که از شاملو گرفته ،به عنوان اينکه شاملو
اختيار فيلم را به او واگذار کرده در نشريات
به چاپ می رساند.
از زمانی که قرار شد مقصودلو تھيه کننده
فيلم باشد ،چند نامه برايم فکس کرد و چند
نامه ھم من برايش فکس کردم .حاال يکی از
نامه ھايی که من در ايران برايش فکس
کرده بودم به عنوان يک سند چاپ می کند.
از اينکه من به دروغ می گويم فيلم شاملو
مجوز ساخت نداشته است .من در آن نامه
برايش نوشته بودم که فيلم شاملو در ايران
قابل پخش است و مشکلی برای پخش ندارد.
آن موقع نگران بود که فيلم مجوز ساخت
ندارد و اصرار داشت که برای فيلم مجوز
پخش در ايران بگيرم .من ھم بخاطر فيلم
ھايی که در مورد زنان تن فروش و جنگ
زدگان ساخته بودم می خواستم زودتر از
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ايران خارج بشوم .برای اينکه دست از سر
مجوز داشتن يا نداشتن فيلم بردارد .برايش
نوشتم که اين فيلم مشکلی برای پخش در
ايران ندارد .شايد واقعا ھم اگر چند دقيقه
ازفيلم حذف می شد ممکن بود در ايران
امکان پخش داشته باشد .با اين حال من
برای ساخت فيلم نمی خواستم از حکومت
اجازه بگيرم.
انجمن ھنر  -بعضی از کسانی که راجع به
اين فيلم نوشته اند عنوان می کنند که مشکل
شما با تھيه کننده مشکل مالی است...
مسلم منصوری  -به آمريکا که آمدم ،ديدم
فيلم شاملو در کانال ھای آلوده به رژيم و
دوم خردادی ھا سر در می آورد .در لوس
آنجلس به تلويزيون واگذار شده که در
البالی تبليغ خاتمی و آگھی بنياد ايمان،
دعای کميل و حج عمره از لس آنجلس به
مکه پخش می شود .من به پخش فيلم در
چنين لجنزارھايی اعتراض کردم و در
گفتگويی با مجله "سيمرغ " چگونگی ساخت
اين فيلم را بازگو کردم که چکيده ای از آن
مطلب در مجله " دفترھنر" ھم به چاپ
رسيد .من ھيچ گاه به مشکل مالی با تھيه
کننده فيلم اشاره نکردم و راجع به مسائل
مالی فيلم حرفی نزدم .حاال اگر عده ای می
خواھند از اين زاويه به قضيه دامن بزنند و
مشکل را مالی جلوه بدھند ،باز من ھستم که
طلبکارم و دستمزدم مالخور شده است .طبق
قراردادی که با تھيه کننده فيلم امضاء شده و
متن قرارراھم ايشان نوشته اند ،من به عنوان
کارگردان بايستی يک فيلم يک ساعته از
شاملو بسازم ..ايشان به عنوان تھيه
کننده بايستی  5ھزار دالر به من دستمزد
بپردازد  .در ايران  500ھزار تومان از
برادرش گرفتم ،در امريکا  300دالر از
خودش  ،اين کل دستمزدی است که بابت اين
دريافت کرده ام .اين را برای اطالع بعضی
از اين نويسندگان رسانه ھا گفتم که خيلی
عالقمند به مسايل مالی اند و امروز ھم خيلی
طرفدار حقوق بشر ھستند ! ،در موقع
صحبت با تھيه کننده فيلم به ايشان ياد آور
بشوند که وقتی از محصول کار ديگران
برای خودشان اعتبار و بيوگرافی می سازند

 ،الاقل دستمزدشان را مالخور نکنند .بعد
اظھارنظر کنند که چه کسی فيلمساز خوبی
است يا نيست  .و چه بھتر که از ديد امثال
ايشان من فيلمساز خوبی نباشم  .فيلمسازان
خوب ! جايشان دربنياد سينمائی فارابی يا در
ھاليوود است  .ھمچنانکه ثروتمندان جايشان
در قصر است .فيلم سازان خوب !  ،بلدند
چگونه اينھمه جنايت وگرسنگی را در فيلم
ھايشان بنفع حاکميت ھا حل وفصل کنند .به
فيلمسازان خوب ! کليد طاليی شھرھا توسط
مقامات دولتی اھدا می شود اما فيلمسازانی
که خالف جريان آب می روند در ھر شھری
به سختی نفس می کشند  .خالف جريان
رفتن بھاء دارد  ،بھاء آن اين است که از
خيرات و برکات! دستگاه ھای تبليغاتی و
منابع مالی محروم می مانند و برای خلق
يک اثر و ساخت يک فيلم از ھفت خان
رستم بايد بگذرند.
اما آنچه مھم است و اصالت دارد اينکه آدم
بتواند با کار و اثرش در ھر حيطه ای که
است به اندازه خودش ضربه ای به وضع
موجود جھان بزند.ھر حرکتی حتی
کوچکترين حرکت اگر آکنده از باور وايمان
به آمال انسانی باشد قطعا تاثير خودش را
دارد و رد پای خود را بر جای می گذارد.
انجمن ھنر  -در حال حاضر روی چه فيلمی
کار می کنيد؟
مسلم منصوری -فيلمنامه ای نوشتم به نام
»آخرين شھر دنيا« ،بر اساس زندگی مردم
فقيری است که در يک مجتمع مسکونی در
لس آنجلس زندگی می کنند ،اين آدم ھا از
مليت ھای مختلفی ھستند و زبان يکديگر را
نمی دانند .بدون آنکه زبان ھم را بدانند با ھم
مراوده دارند...قصد دارم در صورت امکان
آن را بسازم .ھمچنين پی گيری کارھای
مربوط به سينمای زيرزمينی ايران.
آدرس تماس با مسلم منصوری.
www.moslemmansouri.com
فيلم " شاملو شاعر آزادی " اولين فيلمی است
که مسلم منصوری از زندگی احمد شاملو
ساخته است  .دومين فيلم اين فيلمساز از
شاملو " کالم آخر " نام دارد که بزودی پخش
و در دسترس عموم قرار می گيرد■ .
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مخارج مالی ماه اکتبر

& Income

$

خانم دوستار

40

آقای دوستار

50

امير پيام

20

سيروس

50

عظيم

20

پرويز

20

ناشناس

20

آقای دوستار

5

فرامرز

50

کاميار

20

سيامک

20

آقای دوستار

50

آگھی دولتی

1380
--------1745

مخارج ماه گذشته  $1040) 1080خرج
چاپ $16 ،صندوق پستی cvc $12 ،
خرج ماھيانه حساب بانگی $12+مخارج
دفتری ( بوده که با توجه به  $1745کمک
مالی دريافتی  $665اضافی داشتيم .در
نتيجه ،با در نظر گرفتن  $1444بدھی از
گذشته ) در گزارش ماه گذشته خرج چاپ به
غلط $40 ،کمتر نوشته شده بود( کل بدھی
روشنگر بالغ بر  $779می شود که
اميدواريم به ھمت خوانندگان روشنگر بدھی
مزبور نيز ھر چه زودتر پرداخت گردد .با
تشکر از ھمه کمک کنندگان به روشنگر ،باز
ھم اميدواريم بتوانيم تيراژ روشنگر را تا 10
ھزار نسخه افزايش دھيم .چرا که در حال
حاضر عالوه بر مونت﷼ ،اتاوا ،نيويورک و
ھيستون آمريکا نزديک به  500نسخه نيز
بايد برای اروپا )آلمان( بفرستيم.

جناب کورش پارسای عزيز
پيام شما در پيامگير تلفن من در يافت
شد.
از اينکه فرموديد نمی توانيد به ھيچ
يک از جرياناتی که ما درخواست
سخنران کرديم )يعنی "حزب کمونيست
سراسری
فدراسيون
کارگری""،
"کانون
و
ايرانی"
پناھندگان
خاوران" يعنی" سازمان دفاع از
زندانيان سياسی" سخنران بدھيد ھم
متاسفم.
مطمئن ھستم که اگر "کمپين عليه اعدام
" و يا "کميته بين المللی عليه
سنگسار" و يا ھر جريان آزاديخواه و
سرنگونی طلب ديگری ھم چنين
درخواستی داشتند شما جواب منفی می
داديد .شايد تا اين جای قضيه ھم قابل
درک باشد.
در تورنتو آقای سعيد چوبک که در
تدارک گرفتن اتوبوس برای آمريکاست
مطرح کرده بود که ھرکس می تواند
بنر و پرچم و شعار خود را بياورد و
ھيچ محدوديتی نيست و ما تصور کرده
بوديم که ايشان با شما ھماھنگ کرده
و شما ھم به اندازه ايشان دموکرات
ھستيد؟!
اما اينکه فرموديد پرچمھای قرمز و
گروھی را کسی نياورد برای من جالب
بود!
شما می فرماييد ھمه آزادند که پرچم
سبز! و سه رنگ بياورند! ولی پرچم
ھای قرمز و گروھی را نمی شود آورد.
خالصه اش يعنی ھمه آزادند غير از
شما .دو خرداديھا و موسوی چی ھا و
دنبالچه ھای سابق رژيم مانند امثال
گنجی و سازگارا و ...و فقط ھر چيزی
و ھر شعار و بنر و پرچمی که شما می
فرماييد آزاد است.
يادم آمد که خمينی گفته بود " در
جمھوری اسالمی حتی کمونيستھا ھم
آزادند مگر اينکه خيانت کنند" و شما
گويا چون از ھمين حاال پيش بينی کرده
و تشخيص داده ايد که خيلی ھای ديگر
از جمله کمونيستھا خيانت می کنند
پرچمھا و بنر ھايشان را سانسور کرده
ايد.
بايد بگويم اين دموکراسی نيم بندی که
شما شعارش را می دھيد حد اقل در
غرب و آمريکا نسبت به ديدگاه و تفکر
شما خيلی جلوتر رفته است.
يادآوری می کنم که کمونيستھا و
آزاديخواھان برای آوردن پرچم و بنر
خود ھيچ وقت از کسی اجازه نخواھند
گرفت .اجازه خيابان وسخن گفتن مردم
را خيلی ھا سعی کرده اند بگيرند و
ھيچ وقت ھم کامال موفق نشده و
نخواھند شد.
کمونيستھا به ھمين دليل بوده که
ھزاران قربانی داده اند تا آزادی بدون
قيد و شرط را برای جامعه بياورند.
به اميد سالمتی شما
بابک يزدی  ٢٢سپتامبر ٢٠٠٩
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سلمی
قيام ا ُ ِّم رمل يا َ
يکی ديگر از رھبران شورشيان ا ُ ِّم رمل يا
سرکوبگريھای اخير حکومت
سلمی )سلما( دختر مالک بن ُح َذي َفه بود .او
جمھوری اسالمی شايد اين سوال را
کسی بود که در زمان محمد ،در يکی از
برای برخی پيش آورد که اقدامات جناح
غارتگری ھای مسلمانان اسير شده و به
خامنه ای در سنت ناب محمدی سابقه
صورت برده به عايشه رسيده بود .عايشه نيز
نداشته و امری خالق اسالم است .ما با
او را آزاد کرده بود .سلمی نيز ابتدا نزد او
چاپ اين سری مقاالت قصد داريم که
باقی مانده و سپس به نزد قوم خودش رفته بود
نشان دھيم ايستادن در برابر مردم و
و بعد به انتقام از مسلمانان برعليه آنان قيام
سرکوب وحشيانه ی آنان امری ذاتی
کرده بود و اکنون با باقی ماندۀ شورشيان
در اسالم و ھمه مذاھب يکتاپرست
َغ َطفان و ھوازن و سليم و اسد و َطیّ که به
بوده ،ھيچ امر بديع و تازه ای نيست.
گرد او جمع شده بودند ،از ظفر به سوی
اساسا اسالم از طريق غارت و سرکوب
حوائب می رفت .طبری می گويد" :اين
مردم عرب بوجود آمد و با سرکوب قيام
پراکندگان به دور سلمی فراھم شدند که ھمانند
ھای مکرر آنھا بود که پابرجا ماند.
مادر خويش حرمت و لياقت داشت و شتر ام
قرفه پيش وی بود .وی کسان را ترغيب کرد
و گفت :بايد جنگ کنيد و يکی را ميان قوم
فرستاد و آن ھا را به جنگ خالد دعوت کرد".
ھنگامی که سپاه او با سپاه خالد روبرو می
شود ،جنگی سخت ميان آنان درگير می شود.
طبری می گويد:
"ھنگام جنگ سلمی بر شتر مادر خويش
ايستاده بود و مانند وی حرمت و عزت داشت،
می گفتند :ھرکه شتر او را رم دھد صد شتر
جايزه دارد .و اين به سبب حرمت وی بود .در
اين جنگ خاندان ھا از طايفه "خاسی" و
"ھاربه" و "غنم" نابود شد و بسيار کس از
طايفه کاھل کشته شد .جنگ سخت بود.
گروھی از سواران اسالم به دور شتر فراھم
آمدند و آن را پی کردند و بکشتند و يک صد
مرد به دور شتر کشته شد .خبر فيروزی اين
پس قره به مدينه رسيد ".
جنگ بيست روز ِ
اين نوع مقاومت ھا و جنگ ھا ،مقاومت توده
ھای واقعی مردم عليه ديکتاتوری سياه اسالمی
بود .رھبران اين جنبش ھا کسانی بودند که
مانند ام رمل از ميان مردم برخاسته بودند و
از اين رو در کنار آنان تا آخرين قطره خون
خود می جنگيدند .اين رھبران و جنبش ھائی
که تحت رھبری خود داشتند ،با رھبران
أسودُ ،
طلَيحهُ ،م َسيلَمه و
خرافی و شيادی مانند َ
سجاح که ادعای پيامبری داشته و مانند خود
محمد قصد فريب مردم و حکمرانی بر آن ھا
را داشتند ،از زمين تا آسمان متفاوت بودند.
ضعف اساسی اين جنبش ھا و رھبران آن ھا
اين بود که پراکنده بودند و به خاطر محدود
بودن چشم اندازشان قادر به اتحاد فوری و
وسيع در ميان خود نبودند .
از جملۀ جنايات و وحشيگری ھای ديگر
مسلمانان و به خصوص ابوبکر در طی اين
جنگ ھا ،به آتش انداختن و سوزاندن "إياس
بن َعبد يالِيل" در مدينه بود .اياس که از بنی
سليم بود نزد ابوبکر می آيد و با ادعای
مسلمانی از او درخواست مرکب و سالح
برای جنگ با مرتدين و شورشيان می کند.
ولی پس از گرفتن مرکب و سالح عليه
مسلمانان برخاسته "در جواء مقام می گيرد و
نجبة بن ابی الميثاء از بنی شريد را مامور
حمله به مسلمانان طايفه سليم و عامر و ھوازن
می کند .ابوبکر ،طريفة بن حاجز را به جنگ
او می فرستد .در جنگی که ميان اين دو در
می گيرد ،نجبه کشته و إياس فراری و سپس
دستگير شده به مدينه آورده می شود .ابوبکر
نيز دستور می دھد "تا در نمازگاه مدينه ھيزم
بسيار آماده کردند و آتشی افروختند و او را

دست و پا بسته در آتش انداختند ".
شکست سجاح و فرار وی به شام
خالد پس از تمام کردن کار ُ
طلَيحه و قبايل
َغ َطفان و اسد و بنی سليم و ھوازن ،به سوی
يمامه حرکت می کند .در آن جا ،سجاح و
ُم َسيلَمه با ادعای پيغمبری قيام کرده بودند.
سجاح از قبيله بنی َ
ت ِ◌غلِب بود و طوايف
ربيعه را نيز با خود داشت .طايفه ُھ َذيل نيز از
مسيحی گری بيرون آمده به او پيوسته بودند و
به اين ترتيب کارش باال گرفته بود .
پس از مرگ محمد" ،وکيع بن مالک" و
"مالک بن ُن َويره" ،از جمله عامالنی که محمد
پس از روی آوری يمن و يمامه به وی ،بر
برقان بن
سر بنی حنظله نھاده بود ،و بعداً " ِز ِ
َبدر ،عامل محمد بر سر طايفه رباب به
سجاح می پيوندند .آن گاه سجاح با سپاه خود
به سوی مدينه حرکت می کند .در ميانه راه
ھنگام گذشتن از نباج "اوس بن خزيمه
ھجيمی" و مردم "بنی َعمرو" که به گرد
سجاح جمع شده بودند ناگھان به وی حمله
نموده از او اسير می گيرند .سجاح نيز پس
از مذاکره و گرفتن اسيران خود تعھد می کند
که ديگر از منطقه آنان عبور ننمايد و چون
مالک و وکيع نيز از او جدا شده بودند ،از
حمله به مدينه منصرف شده با سپاه خود قصد
بنی حنيفه در يمامه را می کند .
ُم َسيلَمه که از قصد او بيمناک می ش ود و م ی
ترسد که اگر با سجاح درگي ر ش ود "ث م ام ه و
شرحبيل بن حسنه با قبايل اطراف بر سرزمي ن
حجر تسلط" می يابند ،به قصد دوستی برای او
ھديه ف رس ت اده ب ا او ب ه م ذاک ره م ی نش ي ن د.
شرحبيل يکی از گروه ھ ای ارس ال ی اب وب ک ر
برای ج ن گ ب ا ُم َس ي لَ م ه ب وده اس ت .در اي ن
مذاکره ،گفتگوی زير ميان دو پي غ م ب ر!! رد و
بدل می شود:
ُم َسيلَمه -نصف زمي ن از م اس ت ،اگ ر ق ري ش
عدالت کرده بود ي ک ن ي م ه زم ي ن از آن وی
بود ،اينک خدا نيمه ای را که قريش ن خ واس ت
به تو داد که اگر قريش خواسته بود از آن وی
می شد .سجاح -نصف را کسی رد می کند ک ه
ستمگر باشد ،نصف را به سپاھ ی ده ک ه ب دان
راغب استُ .م َسيلَمه -خدا از ھ ر ک ه اط اع ت
آورد ،شنيد ،و چون در خير طمع بس ت او را
اميد داد و پيوسته کارش به خوشی فراھم آم د.
خدايتان ديد و عطا داد و از بيم رھا کرد که به
روز جزا نجات تان دھد و زنده کند ،درودھای
گروه نيکان ،نه تيره روزان و بدکاران ،بر م ا
باد .آن ھا که شب به پا خيزند و به روز روزه
دارن د ب رای پ روردگ ار ب زرگ ت ان ک ه
پروردگار ابرھا و باران ھا است .
سجاح -وقتی ديدم که صورت ھاشان نيک بود
و چھره ھاشان صفا داشت و دست ھاشان ن رم
بود ،گفتم ش ان :ن ه ب ا زن ان در آم ي زي د و ن ه
شراب نوشيد که شما مردان نيکيد که يک روز
روزه داريد و روزی بگشاييد ،تسبيح خدای که
وقتی زندگی آيد چ گ ون ه زن ده ش وي د و س وی
پادشاه آسمان باال رويد ،ک ه اگ ر دان ه خ ردل ی
باشد شاھدی بر آن به پا خيزد که مکنون سي ن ه
ھا را بداند ،و بسيار کسان در اي ن ب اره حس د
برند .
آن گاه ُم َسيلَمه مت ع ھ د م ی ش ود ک ه ن ي م ی از
محصول سال آتی يمامه را برای وی بف رس ت د.
اما سجاح می خواھد که سھم س ال ب ع د را از
پيش بدھدُ .م َسيلَمه می گويد ،کسانی را ب گ ذار

که حاصل را برای تو ف راھ م آورن د و اي ن ک
يک نيمه را بگير و برو .آن گاه ُم َسيلَمه ب رف ت
و يک نيمه را بياورد که س ج اح ب ر گ رف ت و
سوی جزيره رفت و ھذيل و عقه و زياد را ب ه
جا گذاشت که باقيمانده را بگيرند .
مالحظه می گردد که در اين جا چگونه تمام ی
شبه جزيره عربستان تحت تاثير پيروزی ھ ای
اوليه محمد به روش ھای خرافی و ري اک اران ه
او آلوده گشته و کارھا و اعم ال و رف ت ار اي ن
پيغمبران جديد مشابه و به تقليد از خود او بوده
است .
راويان مسلمان اغلب ادعا می کنند که آيه ھای
آنان تقليدی دزدانه از م ح م د ب وده اس ت .اگ ر
منظورشان تقليد در شکل است که چه اھم ي ت ی
می تواند داشته باش د .ول ی اگ ر م ن ظ ور آن ان
تقليد در محتوا می باشد که ت م ام ع ق اي د و آي ه
ھای مح م د ن ي ز از ن ظ ر م ح ت وا ت ق ل ي دی از
پيغمبران يھود و مسيحيت ب وده اس ت .م ا ن ي ز
در گذشته نشان داديم که ھمه اين به اص ط الح
پيغمبران ،نه تنھا در ايده ھای خود ک ه چ ي زی
جز دفاع از م ردس االری و ن ظ ام م ب ت ن ی ب ر
مالکيت خصوصی نبوده مش ت رک ب وده ان د و
در نتيجه ھدف واحدی را دنبال می ک رده ان د،
بلکه از نظر روش يعنی متوسل شدن به خدا و
آوردن آيه از جان ب او ب رای ف ري ب م ردم و
پيشبرد مقاصد شخ ص ی و س ي اس ی خ ود ن ي ز
کامال به طور مشابھی عمل می نموده اند .مثالً
ھنگامی که سجاح قصد جنگ با ُم َسيلَمه را می
کند ،پيروان او مانند مسلمانان که با جنگ ب در
و بعضی لشکر کشی ھای محمد م خ ال ف ت م ی
کنند ،از در مخالفت با وی در می آي ن د و م ی
گويند" ،مردم يمامه نيروی بسيار دارند و ک ار
ُم َسيلَمه باال گرفته اس ت ".ول ی او ن ي ز م ان ن د
محمد برای ساکت نمودن آنھا وحی خدا و ام ر
او به رفتن به يمامه را بھانه می کند و اين آي ه
را برای آنان می آورد :
سوی يمامه روی ک ن ي د ،و چ ون ک ب وت ر ب ال
گشاييد ک ه غ زاي ی ق اط ع اس ت و از آن پ س
مالمتی به شما نرسد ".
جالب است که در اين جا نيز سجاح مانند
محمد در جنگ بدر ،از رفتن به جنگ ُم َسيلَمه
رو سفيد بيرون آمده منتفع می شود .بنابراين
او نيز می تواند موفقيت خود در گرفتن نيمی
از حاصل يمامه را به پای مستظھر بودن خود
به پشتيبانی خدا و اصالت ادعای پيغمبری اش
بگذارد ،که به طور قطع ھم اين کار را کرده
است .بنابراين اگر سجاح نيز از درايت،
فرصت طلبی ،پشتکار و بيرحمی محمد بر
خوردار بود و مانند او از فرصت ھای
مناسبی نيز بھره مند می شد ،با
تاريخی و
ِ
يکی دو پيروزی ديگر ،ھوادارنش را به طور
قطع معتقد به پيغمبری خود نموده ،با پيروزی
ھای بعدی ،به جای محمد به پيغمبر برگزيدۀ
.
خدا در عربستان تبديل می شد.
در اين زمان خالدبن وليد پس از پايان
کار َغ َطفان و اسد و ھوازن و َطیّ برای انجام
ماموريت بعدی خود و احتماالً به ابتکار خود
وارد يمامه می شود که عکرمه و شرحبيل نيز
در دسته ھای جداگانه برای جنگ با ُم َسيلَمه به
آن جا اعزام شده بودند .راويان اسالمی در
يک کالم می گويند که با آمدن وليد به يمامه
ياران سجاح پراکنده می شوند .ولی ھيچ
توضيحی دراين مورد و چگونگی امر نمی
دھند .به ھر حال با پراکنده شدن ياران سجاح،

برقان بن
عاملين قبلی محمد در منطقه مانند ِز ِ
َبدر عامل طايفه رباب و وکيع و سماعه که
پس از مرگ محمد به سجاح پيوسته بودند
تغيير جھت داده به خالد روی می آوردند .ولی
مالک که در بطاء بوده است تا آمدن خالد دو
دل می ماند .
با آمدن خالد به بطاء ،مردم بنی يرموع برای
دفاع جمع می شوند .ولی مالک آنان را
منصرف ساخته پراکنده می سازد .وقتی خالد
وارد می شود طبق دستور ابوبکر که گفته بود
"وقتی به جائی فرود آمديد اذان گوئيد و اقامه
نماز گوئيد .اگر مردم آن جا نيز اذان گفتند و
اقامه نماز گفتند از آن ھا دست بداريد.
اگر نگفتند به آن ھا حمله كنيد و بكشيد و به
آتش بسوزيد و به طرق ديگر نابود كنيد،".
ھمين کار را می کنند .مالک و اطرافيانش نيز
در جواب اعالم مسلمانی کرده ،سالح ھای
شان را زمين گذارده با آن ھا نماز می کنند ،با
اين حال خالد ،مالک را با کسانش گرفته گردن
می زند .
يک روايت اين است که خالد ،از آن جھت
مالک را می کشد که دلباخته زن زيبای او می
شود و برای ھمين در پی بھانه ای او را به
قتل می رساند .بھانه خالد اين بوده که پس از
آن که مالک و کسانش با مسلمانان نماز می
گزارد ،روزی خالد او را احظار نموده و به
او می گويد آيا تو نيستی که اين شعر را گفته
ای:
پيش از آن که سپاه ابوبکر فرا رسند مرا
شراب دھيد ،پيش از آن که سپاه ابوبکر فرا
رسند مرا شراب دھيد،
شايد مرگھا نزديک شده اند و ما آگاه نيستيم .
مالک انکار می کند و می گويد" :اگر صاحب
شما خود اين سخن را از زبان من شنيده بود
مرا نمی کشت" .خالد می گويد" :پيامبر خدا را
صاحب ما می دانی و صاحب تو نيست؟
گردنش را بزنيد" .آن گاه مالک اشاره به زنش
می کند و می گويد" :ای خالد ،اين زن است
که باعث کشتن من می شود ".
برای ھمين وقتی که خالد برای توضيح به
مدينه احضار می شود ،عمر که در کنار
ابوبکر بوده به خالد می گويد" ،ريا می کنی؟
يک مرد مسلمان را کشتی و بر زنش جستی،
تو را سنگسار می کنم ".
البته جنايات خالد به ھمين جا ختم نمی شود.
او پس از گردن زدن مالک و نزديکانش
دستور می دھد تا از سر آنان اجاقی بسازند و
در آن آتش به پا کرده سر آن ھا را بسوزانند.
سويری شرح ماجرا را اين طور می دھد :
برای ھمين وقتی که خالد برای توضيح به
مدينه احضار می شود ،عمر که در کنار
ابوبکر بوده به خالد می گويد" ،ريا می کنی؟
يک مرد مسلمان را کشتی و بر زنش جستی،
تو را سنگسار می کنم ".
البته جنايات خالد به ھمين جا ختم نمی شود.
او پس از گردن زدن مالک و نزديکانش
دستور می دھد تا از سر آنان اجاقی بسازند و
در آن آتش به پا کرده سر آن ھا را بسوزانند.
سويری شرح ماجرا را اين طور می دھد :
و"مالك بن ُن َويره از ھمه كشتگان بيشتر موى
داشت و مردم سپاه خالد با سر كشتگان اجاق
ساختند و پوست ھمه سرھا از آتش آسيب ديد
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مگر سر مالك كه ديگ پخته شد اما سر وى
از آتش نسوخت از بس موى كه داشت و
موى انبوه پوست سر وى را از حرارت آتش
محفوظ داشته بود ".
به ھر حال سر و صدای اين جنايت به مدينه
می رسد .عمر از ابوبکر می خواھد که خالد
را به تالفی کاری که کرده قصاص و يا حداقل
برکنار کند .ابوبکر که ھرگز اعمال سپاھيان

کشف فسيل موجود شبيه
به انسان متعلق به 4/4
ميليون سال گذشته
جاناتان آموس  -بی بی سی
پژوھشگران مشخ ص ات ي ک م وج ود ک ھ ن
شبيه انسان که می تواند از اجداد مست ق ي م م ا
باشد را تشريح کرده اند.
ارزيابی اين موجود  4/4ميليون ساله ب ه ن ام
آرديپيتکوس راميدوس طی مق ال ه ای ت وس ط
دانشمندان در نش ري ه "س اي ن س" ان ج ام ش ده
است.
تيم محققان می گويند حتی اگر اين موجود از
اجداد مستقيم انسان نباشد ،چگون گ ی ت ک ام ل
انسان از جد مشترکش با شامپانزه را روش ن
تر می کند.
فسيل ھای آرديپيت ک وس رام ي دوس اب ت دا در
سال  1992در اتيوپی پيدا ش د ام ا ارزي اب ی
اھميت آن  17سال طول کشيد.
مھم ترين نمونه اين فسيل ھا اسک ل ت ن اق ص
يک موجود ماده است که بر آن ن ام "آردی"
نھاده اند.
تيم بين المللی محققان استخ وان ھ ای م ھ م ی
از جمله جمجمه با اس ت خ وان ف ک و دن دان،
بازوھا ،دست ھا ،خاصره ،ل ن گ و پ اھ ا را
پيدا کردند.
اما پژوھشگران ھمچنين قطعاتی را يافته ان د
که می تواند ب ه ح داق ل  36م وج ود م ن ف رد
آرديپيتکوس تعلق داشته باشد.
پروفسور تيم وايت از دانشگاه کال ي ف رن ي ا در
برکلی که از محققان ارشد اي ن پ روژه اس ت
گفت که تحقيقات گروه موشکافانه بوده است.
او به نشريه س اي ن س گ ف ت ک ه ت م ي ز ک ردن
استخوان ھا و بعد مطال ع ه و م ق ايس ه آن ب ا
ساير فسيل ھای شناخته شده آف ري ق ا و س اي ر
نقاط سال ھای سال وقت گرفت.
پ روفس ور واي ت گ ف ت" :اي ن ي ک فس ي ل
معمولی نيست .يک شامپان زه ن ي س ت .انس ان
نيست .اين به ما نشان می دھد که زمان ی در
گذشته چه بوده ايم".
زن دگ ی روی درخ ت اي ن فس ي ل در ح دود

خود را قصاص نمی کرد به او می گويد" :نه
عمر ! من شمشيری را که خداوند به روی
کافران کشيده در نيام نمی کنم ".
اين که مسلمانان عمر را در اجرای عدالت
فردی سختگير می دانند ،منظورشان چنين
عدالتی است .عدالتی که در آن کشتن بی مورد
ھزاران ھزار انسان آزاده ولی نا مسلمان جرم
نيست و بی مجازات می ماند ،ولی کشتن بی

مورد يک مسلمان )مالک( نھايت بی عدالتی
است .عدالت عمر نيز مانند عدالت ابوبکر و
علی و حتی خود محمد از اين نوع بوده است .
با اين حال در مورد خالد حتی ھمين عدالت
مسخره نيز اجرا نمی شود .چرا که شمشير
خون ريز وی که به خاطر ھمين خود سری ھا
و زياده روی ھای وحشيانه اش در دل انسان
ھای معصوم و سرکوب شده عرب رعب و

ھراس می انداخته ،برای اسالم و فتوحات
بعدی آن ارزش زيادی داشته است .ابوبکر
فقط حاضر می شود که خالد را توبيخ کند ،آن
ھم نه به خاطر جنايت ھولناکی که مرتکب
شده بود بلکه به واسطۀ اين که در ميان
اعراب زن گرفتن به ھنگام جنگ زشت بود و
خالد اين کار را در مورد زن مالک انجام داده
بود■ .

 230کيل وم ت ری ش م ال ش رق ی آدي س آب اب ا
پايتخت اتيوپی کشف شد.
گفته می شود برخی از مش خ ص ات اس ک ل ت
اين موجود منعکس ک ن ن ده مش خ ص ات ق اب ل
مشاھده در گوريل ھ ای بس ي ار ک ھ ن اس ت؛
ھمچنين آثاری از گونه ھ ای انس ان ن م ا ک ه
بعدا ظاھر شدند در آن ديده می شود.
دانشمندان می گويند که آردی ب ا ق دی 120
سانتيمتری در باال رفتن از درخت ان م ھ ارت
داشته است ،اما ھمچنين روی دو پ ا راه م ی
رفته است .ب ا اي ن ح ال ک ف پ اھ اي ش م ث ل

می آمده صاف راه می رفته تقريبا ھمان ط ور
که من و ما قدم برمی داريم".
محققان می گوي ن د اي ن ک ه اي ن م وج ود 4/4
ميليون سال قبل در ناحيه ای که جنگلی ب وده
زندگ ی م ی ک رده اس ت ت ا ح دودی مش ک ل
زاست .تصور می شد که تکامل اوليه انس ان
ح داق ل ت ا ح دودی ن اش ی از ن اپ دي د ش دن
درختان و تشويق آنھا به راه رفتن ب ر زم ي ن
بوده است.
پروفس ور واي ت گ ف ت" :اي ن م وج ودات در
زيستگاھی جنگلی زن دگ ی م ی ک رده و م ی

تکامل سريع
اين تيم در پاسخ به اي ن ک ه آي ا آردي پ ي ت ک وس
راميدوس جد مستقيم ما بوده است يا نه ،گفت
برای پاسخگويی به اين سوال بايد فسيل ھ ای
بيشتری از نقاط مختل ف و م ت ع ل ق ب ه دوره
ھای زمانی مختل ف ج م ع آوری و ب ررس ی
شود.
دانشمندان در س ن دی ک ه ب ه م ق ال ه آن ھ ا در
نشريه ساينس ضميم ه ش ده ن وش ت ه ان د" :م ا
برای دادن پاسخی مطمئن ب ه اي ن س وال در
آينده نيازمند کشف فسيل ھای بسيار بيش ت ری
از دوران  5-3ميليون سال قبل ھستيم".
"اما اگر آرديپيتکوس راميدوس ع م ال گ ون ه
ای نباشد که جد انسان مستقيما به آن ب رس د،
بايد ارتباط نزديکی با آن داشته ب اش د ،و در
ظاھر و تطبيق پذيری شبيه آن بوده باشد".
بدوی بودن ظاھر آرديپيتکوس رامي دوس در
مقايسه با آسترال وپ ي ت س ي ن ھ ا  -گ روھ ی از
ھومينيدھا در آفريقا که از لحاظ زمانی ک م ی
به ما نزديک تر ب وده ان د  -ک ارش ن اس ان را
شگفت زده کرده است.
ب ه خص وص فس ي ل ي ک آس ت رال وپ ي ت ک وس
آفرنسي س م وس وم ب ه "ل وس ی" ک ه در س ال
 1974پيدا شد به عل ت ت وان اي ی آن در راه
رفتن ارتباط نزديکی با انسان دارد.
پروفسور کريس استرينگ ر از م وزه ت اري خ
طبيعی لندن اظھار نظر کرد ک ه ب رای آن ک ه
آرديپيتکوس راميدوس روی خط مستقيمی از
دودمان انسان بنشيند ھمچنين الزم اس ت ک ه
تغييرات تکاملی سريعی روی داده باشد.
او به بی ب ی س ی گ ف ت" :آس ت رال وپ ي ت ک وس
چھار ميليون سال ق ب ل ظ اھ ر ش د ب ن اب راي ن
تصور اين است که پيشرفت تکامی در 4/4
ميليون سال قبل بايد بيشتر )از آرديپ ي ت ک وس
راميدوس( می بوده باشد".
او افزود" :خوب بايد گفت که شايد تغ ي ي رات
خ ي ل ی س ري ع ھ م م م ک ن ب اش د ي ا اي ن ک ه
آرديپيتک وس م م ک ن اس ت ن وع ی ب ازم ان ده
تاريخی از يک م رح ل ه ق دي م ی ت ر ت ک ام ل
باشد .شايد ھم چيزی شبيه به آسترالوپيتکوس
در  4/4ميليون سال قبل در جای ديگری در
آفريقا پيدا کنيم".
■■■

تصويری ساختگی براساس يافته ھای فسيلی از آردی
انسان امروزی قوسدار نبوده ،ک ه نش ان م ی
دھد نمی ت وانس ت ه در ف واص ل ط والن ی راه
برود يا بدود.
پروفسور اوئن الوجوی از دانشگاه ک ن ت در
اوھايو به بی بی سی گ ف ت" :نص ف زن دگ ی
اش روی درخ ت ان م ی گ ذش ت ه اس ت؛ در
درختان النه می کرده و گ ھ گ اھ ی ھ م آن ج ا
غذايش را می خورده است ،اما وقت ی پ اي ي ن

مرده اند ،نه در يک دشت باز )ساوانا(".
و چ ون بس ي اری از مش خ ص ه ھ ای
آردي پ ي ت ک وس رام ي دوس در م ي م ون ھ ای
امروزی در آفريقا ديده ن م ی ش ود ،اح ت م ال
دارد که اين جد مش ت رک ،از ل ح اظ زم ان ی
خيلی عقبتر از آنچه تاکن ون تص ور م ی ش د
می زيسته است  -شايد ھ ف ت ي ا ن ه م ي ل ي ون
سال پيش.

روشنگر متعلق به شماست!
با پشتيبانی مالی خود به ادامه انتشار روشنگر ياری رسانيد.
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.معنی میکند
من نه از خود قصد دفاع دارم و نه از خائنان
خود فروخته انتظاری ولی سم پاشی و سنگ
اندازی تا به کی؟
ای کاش خيانت را به کناری گذاشته و به
کسوت خدمت در آييم و ھر کاری را با نتيجه
آن با محک تجربه و علم و حقيقت بسنجيم تا
که معلوم شود ھر که در او غش باشد و از
طرفی يکبار و برای تنوع ھم که شده يار ھم
ميھنان جوان و ھنرمند خود باشيم نه اسباب
باقی بقايتان و حق که. تحقير و اغفال آنان
شما نه آنرا میشناسيد و نه سپاسش میداريد
■ نگھدارتان

 طی. افشا و رسوا گرديد،بازی حيله گرانه
 تئاترشھر و،تالشھای پيگيرانه اين دوستان
شھرداری ريچموند ھيل مورد اعتراض شديد
.قرار گرفت

شاھرخ بحرالعلومي
دبير نخستين
جشنوار ٔه فيلم کوتاه

.به "بھانه ھای" گوناگون اعالن کردند

شبنامه نويسی و اتھام و افترا افکنی کار
مشتی پير زن عجوزه بر درب نشسته است
که متاسفانه در پس مشرب و نه مکتب فسيل
شده سياسی خود را مخفی کرده و در جايی
ٔ
که رزومه و پروندهٔ کاری اينجانب بر ھمگان
روشن و مسلم است اينجانب را متھم به
مزدوری و جيره خوری نموده و در طرح
بی خود خود در چاه زمزم آن کار ديگر
،میکنند که حيف از زمزم و حيف از نام
چون نام از آن آبرو و نان است و ھر کس که
نان از بد نامی ديگران میخورد خود نه نام
!دارد و نه نان
اگر مرکزی در حمايت از فيلم سازان جوان
ايرانی جشنواره و مسابقه و آوردگاھی ھنری
را بر پا میکند تا آن جوان روستايی در کنار
قضاوتی فنی به فيلم سازی روی
چگونه است آن وطن فروش خود،آورد
فروخته ای که اين ھمه را به جاسوسی و
مزدوری تعبير و صالح و فالح را به خراب
ancient Persian heritage, a rich,
complex and deeply-civilized culture that still lives and breathes and
sings even though Islam was
forced on the country some 1400
years ago.My recollection of Iran
is a mosaic of nightmares of getting in trouble due to the harsh application of Islamic rules. I wanted
to escape from the hell created by
the Mullahs (Iranian spiritualpolitical leaders) to somewhere
where religion and government
were kept separate - where relationships between people and their
God (if ones believes) is a part of
private life and not publicly enforced; where there is respect for
the dignity of human beings and
personal choices; where and nobody has permission to force anybody else
to heaven or coerce religious observance. I longed for a place that
could be a new home where my
neighbors would not have the right
to ask about my religious background, a place where I could live
freely without being scared of being punished for showing my
beautiful hair, talking about love or
drinking water in public during

،در پايان پس از چند روز اعتراض بی وقفه
تحت فشار جو حاکم متاثر از رويدادھای و
،تظاھراتھای اخير در ايران و تورنتو
 افشاگريھای،اعتراضات ھنرمندان تبعيدی
-  عدم استقبال ايرانيان آگاه،".."کميته افشا
 عطای اين،"برگزارکنندگان در "پرشيافيلم
"جشنواره" را به لقايش بخشيده و از برگزاری اين
خيمه شب بازی صرفنظر کرده و "تعطيلی" آن را

Ramadan.
Could this place be Canada, the
country where I ended up as a
refugee seeking escape from the
fundamentalist Islamic regime in
my country?
Ramadan 2005, Carleton University - Ottawa, Canada.
Everywhere I go, someone is talking about Ramadan. Some students
suggest classes be cancelled after 6
p.m. Others want to postpone midterm exams or the deadline for papers until after Ramadan is over.
We have a cocktail party, and a
student asks us not to bring nonHalal meat or pork. Another suggests not having lunch in front of
people who might be fasting.
Some Carleton University Students Association (Women' center) posters are torn down because
they showing an image of half naked woman in the Holy Month of
Ramadan which might have posed
a problem for male students who
were fasting(!) Some students argued that women shouldn’t wear
what they considered to be “sexy”
clothing because it is a sin for

شکست و در نطفه خفه شدن اين خيمه شب
 از جمله شکوه نامۀ آقای، واکنشھايی،بازی
شاھرخ بحرالعلمی دبير اين “جشنواره” را
. بدنبال داشت
کميته افشای
""فعاليتھای فرھنگی ضد ھنری
جمھوری اسالمی

■■■■■

"فقط ای کاش يک سردار رادان )فرمانده
نيروی انتظامی تھران(ھم در خارج از
کشور داشتيم" شاھرخ بحرالعلومی
"نمايندهٔ رسمی و وکيل تام االختيار اتحاديه
تھيه کنندگان سينمای جمھوری اسالمی
"پرشيا فيلم در کانادا
http://shahrokhbahr.blogfa.com/

Muslim men to look at sexually
stimulating images while they are
fasting.
All this scared the hell out of
me. To where had I escaped?
What happened to the pluralism
and respect for personal choice
that Canada is known for?
Compared to some other universities in Canada (i.e. McGill) which
openly and unequivocally adopt
secular values, Carleton allows
religious groups more influence
than is acceptable in the pluralistic,
tolerant environment that a university should be. In a Canadian university that should be inclusive and
tolerant, those of us who are not
Muslim should not have Ramadan
and all it entails forced upon
us. As a woman who has endured,
witnessed and documented some
of the most extreme forms of misogyny, all justified in the name of
Islam, I am troubled to see Ramadan arrive at Carleton University,
bringing with it attempts by some
students to restrict others’ rights –
particularly those of women. Fasting is a personal choice. Those
who believe doing fasting will help
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خيمه شب بازی رژيم
"جشنواره فيلمھای کوتاه ايرانی در
! کانادا" برچيده شد-ريچموند ھيل
جمھوری اسالمی قصد آن دارد که ھر ساله
 )سال60 ھمزمان با يادمانھای کشتار دھه
 ( به جھت مخدوش کردن67  و تابستان60
اذعان عمومی بويژه در محل سکونت
مخالفان و زندانيان سياسی گريخته از زندان
 و قربانيان سی سال، تبعيديان، اسالمی.ج
 برنامه ھای،جنايات اسالمگرايان در ايران
.به اصطالح “فرھنگی—ھنری” برپا کند
ھمانگونه که در نشريه
به
29
روشنگر
اطالعتان رسيد بنا بر
گزارش خبرگزاری فارس
امور
“معاونت
،
سينمايی و سمعی بصری
”وزارت ارشاد اسالمی
در صدد بود تا با
“انجمن
ھمکاری
سينمای جوانان ايران و
مركز فرھنگی پرشيا
فيلم و رايزنی فرھنگی
،ايران ]سفارت جمھوری اسالمی[ در اتاوا
16-14)  مرداد ماه26  تا23 از تاريخ
( خيمه شب بازيی تحت نام2009 آگوست
"جشنواره فيلمھای کوتاه ايرانی در
. کانادا" برگزارکند-ريچموند ھيل
خوشبختانه با ھوشياری و به ھمت و
 ھنردوستان و فعالين،پشتيبانی ھنرمندان
 اين خيمه شب،اجتماعی در تبعيد-سياسی
them grow personally are free to
do it. But they have no right to
force it on others. People of many
religions practice fasting: Jews,
Christians, Baha’i, Hindus – but
they do not all make it a public affair or force it on others.
A few Canadian University including Carleton some Muslim students need to accept that many students do not share their beliefs
[rituals]. The practice of Islam
should not and does not require
others to modify their behavior to
suit Muslims. Religion is a private
matter, and many religions that
have historically been dogmatic
and intolerant have learned to coexist peacefully and respectfully in
Canada. That’s why Islam, as
much as any other religion, is welcome here. So enjoy your freedom
to be a Muslim. But don’t force it
on me, and respect the rights of
others to practice what they believe. If we yield to religious fanatics we will have lost our basic
rights as human beings
and university will have become
everything that a university should
not be. ■
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Sayeh Hassan
www.shiro-khorshid-forever.blogspot.com

I find that the international community and even many Iranians are
giving way too much credit to
Ahmadinejad. One look at the Islamic Regime’s Constitution makes
it clear that the power of the President is very limited. In fact that was
the excuse Khatami the so called
“reformist” president used for eight
(8) years during his presidency.
I think while the international community is busy creating a monster
out of a little man called Ahmadinejad its losing sight of the real danger and the real monster which is
the ISLAMIC REGIME.
Even if Ahmadinejad was removed
from power today nothing would
change, because the Islamic Regime, the underlying system behind
this little man would still be in
place and in power.
2. Canada Walking out on
Ahmadinejad’s Speech at the UN
I have always been a big supporter
of Stephan Harper and I am proud

that he decided Canadian delegates
would walk out of Ahmadinejad’s
speech, I wonder if the Liberal
Government was in power they
would have done the same...
At the same time I wonder why the

Canadian Government refused to
take serious action in the case of
Zahra Kazemi even when opportunity presented itself. Please find
here an article written by Michael
Petrou from the Mcleans which

Lila Ghobady
lilacforfreedom@gmail.com

Thank Goodness Ramadan is over!
(Aren’t Canadian universities supposed to be secular?)

Ramadan 2001, Tehran
My friends and I were not fasting,
hiding in our car in a quiet
neighborhood close to our university and having our lunch before
going to an afternoon class. We
tried to be careful not to attract attention. Suddenly somebody
started banging the car’s window –
it was a huge, scary Islamic Police
officer who had caught us eating:
“ Eating in public during holy
Ramadan? Pagan bitches…get
out of the car! You’re going to
get lashed to death for not obeying Allah’s laws…”
One of my friends know how to
deal with this unpleasant accident some compliments on his muscular

body, some money, fooling him by
asking for his phone number in

order to set a date for next weekend, and ran while we kept calling
him a jerk. Of course, not everyone

certainly leaves some question
marks in the readers mind…
3.What bothers me is not so much
Reform but Reform in Disguise!
Recently I’ve been writing about
people like Mr. Jahanbegloo and
Mr. Akhavan and their reformist
ideologies. This being a free country we all have the right to freedom
of thought and expression. What
really bothers me is not so much
these people’s beliefs, as it is the
fact that they are so
adamant in disguising
their intentions. To be a
reformist, to admit to it
is one thing, but to pretend to be prodemocracy and then to
advocate pro-reform
ideologies on the sly is
a whole other story...
4. Celebrities and
R e f o r m
Recently a friend of
mine sent me a video
of Shohre Aghdashlou who was
speaking about the human rights of
Bahai’s in Iran. This is very admirable, however the problem is, no
amount of talking about human
rights alone will change anything,

as long as the Islamic Regime in
Iran is in power the rights of Bahai’s, Kurds, Turks, women, students, journalist etc.. will be violated on a systematic basis.
What puzzles me is why people like
Ms. Aghdashloo who are internationally known and have a huge fan
base choose to only talk about human rights, rather than talking
about Regime Change. One obvious
answer is Regime change is not
fashionable, certainly not as fashionable as it is being green. Also
being against the Regime means
never being able to go back to Iran,
at least until there is a Regime
change. This is a chance not many
people are willing to take.
5. My favourite Picture of the
Week
Last but not least this is
a picture of members of Worker
Communist Party of Iran burning
an Islamic Regime Flag during the
New York. Good job guys, it’s always a pleasure seeing that disgusting non-Iranian Flag burn to ashes.
Down with the Islamic Regime in
Iran
Long Live Freedom in Iran

is so lucky to escape misery so easily in Iran where you can easily get
lashed for not following Islamic
law - women are still being stoned
to death there for having sex outside of marriage.
As an Iranian woman who grew up
under a fanatic Islamic regime
(which seized power after killing a
hundred thousand
students and political
activists
fighting for democracy), I still
have nightmares
about being a
woman in a religious
environment where survival demanded
that you pretend
to be a good Muslim and follow the
regime’s version
of Islam I was forced to cover myself when I was 6 years old - even
during the dog days of summer. I

could hardly keep it on my head a
whole day. Of course, my parents
had no choice but to force me to
wear it for my own safety and
theirs. The risk of punishment was
all too real, and all my non-Muslim
friends were forced to cover themselves and read the Qur'an at
school.
The Islamic rules were enforced
most heavily during Ramadan
when it was forbidden to eat or
drink in public during daylight
hours and all restaurants were
closed. People who didn’t follow
the Islamic laws and were caught
for eating or drinking in public
would be subject to the harshest
punishments. Most of the people I
knew among family and friends in
Iran never fasted nor celebrated
Eid at the end of Ramadan Muslims do in most Arabic or nonArabic Islamic countries.
Why? Because many Iranians outside of the regime never accepted
Islamic culture as their own and
were always fiercely proud of their

“Men never do evil so completely and cheerfully as when they
do it from a religious conviction” Blaise Pascal

VOLUM 3
NUMBER 30
OCTOBER 2009

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

ﺗﻠﻔﻦ ﻛﺎﻧﺎل 703-349-2279 E2

