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ای  خشھ ی ب نيروھای سرنگون طلب و حت
ر  ز زي ي متزلزل جنبش اصالح طلب را ن

 .لوای خود مجتمع نمايد
اک .4 م خطرن ر رنگ و طع ت م رنگ آبی ک

دون  ايدئولوژيک و حزبی داشته، می تواند ب
بش  اد جن ترس واھمه در ھمه جا بعنوان نم
ذارده  ايش گ م وسيع کارگری عرضه و به ن

 .شود
دگی  (visual) ما در يک دنيای بصری.5 زن

امی .  می کنيم ي با رنگ و نماد ميتوان ھر پ
ا  که ب ل ن شکل، ب ري را نه تنھا به فشرده ت
ه  اد ب ع ن اب ري ت ع ي سرعت نجومی و در وس

ل کرد ق ت م .  ديگران من ه ھ اريست ک ن ک اي
اکنون جنبش اصالح طلب به مدد رنگ سبز 

ن .  در حال انجام آنست ما نيز می توانيم ھمي
ام  ج کار را برای جنبش خود با رنگ آبی ان

 .دھيم
ی  گون روھای سرن ي ه ی ن م ه ھ بداليل باال ب
طلب، مترقی و معترض به جمھوری اسالمی 
ار  ن پيشنھاد می کنم که از ھمين امروز، در ک
ز  ي ی را ن ژه ی خود، رنگ آب نشان ھای وي
ود در  ه خ وط ب رب ش م ب ن اِد ج م وان ن ن ع ب
ش  اي م ه ن ات ب ايش م رات و ن اھ ظ ت

 ■■■ .  بگذارند

 .در قبال جنبش اصالح طلب تبديل نمايند
ران .1 ارگ ا، ک رنگ آبی بيان جنبش يقه آبی ھ

ا( کارخانه ھا،  دھ ي ف ه س ی )  در برابر يق ن ع ي
ی  گون ه سرن ی است ک روئ ي ن ن عظيم تري
دن  دان آم ي ه م ه ب جمھوری اسالمی منوط ب

اين ھمان جنبشی است که اخيرا يکی .  آنست
ه  ران، ب از روزنامه ھای محافظه کار در اي
ھيئت حاکمه ی جمھوری اسالمی ھشدار داد 
تصادی و  حران اق د ب که اگر  بدنبال تشدي
ه  ان است، ب ه در جري بيکارسازی ھائی ک
ا آن  حرکت در آيد، جنبش سبز در مقايسه ب
ر آن  راب اومت در ب ق ھيج بوده و امکان م

 .وجود ندارد
اين رنگ، رنگ نمادين طبقه ايست که اگر .2

ات و  ق ه طب م ا ھ ھ ن مستقال بميدان آيد، نه ت
اقشار انقالبی و معترض ديگر را نيز بدنبال 
زم را  ي ال ک ر رادي خود می کشد، بلکه حداکث
دن  برای جنبش تضمين نموده، مانع عقيم مان

 .انقالب در ميانه ی راه می شود
ار .3 ي رنگ سرخ در حال حاضر بخش بس

ر می  ارگری را در ب کوچکی از جنبش ک
ی  ارگر و حت ه ک ق گيرد و نميتواند کل طب
بخش ھای بزرگی از جنبش سرنگونی طلب 

در حاليکه رنگ .  را به زير خود گرد آورد
ه ی  ق ن اقشار  طب ري شت ي د ب وان آبی می ت
که  ل اوت چپ، ب ف ت ا م رايش ھ کارگر و گ

ه  ادی ب خاب کمک زي ت ن ان اين حقيقت که اي
ای  داھ ه ص ي ل ا ک ب ري ق ردآوری ت ل گ ي ھ تس
ی  ل اعتراضی بخصوص در عرصه ی بين المل

ا .  به زير پرچم خود را کرد نمی کاھد ج ن در اي
وان  ن ع نيز نبايد ويژگی انتخاب رنگ سبز را ب
ه گری، طيف  ع اد شي م وان ن ن ع ه ب رنگی ک
رای  ه مصاف ب وسيعی از  مخالفان نظام را ب

د .  حفظ آن فرا می خواند، ناديده گرفت اي البته ب
ه  توجه داشت که اين شگرد تاکنون تنھا توانست
ات  ب طال ن م ري است بخشھائی از جامعه با کمت
م  ي اش را بدور خود گرد آورد اگر توجه داشته ب
ر،  ارگ ه ی ک ق ه، طب ع ام ی ج که نيروی اصل
که  ن ه اي ا ب ه است، مضاف ھنوز به آن نپيوست
بخش مھمی از ھواداران جامعه ی سکوالر و 
تقريبا تمامی نيروھا و احزاب راديکال نيز در 

د اده ان ت ن .  برابر آن ايس ه اي ي ل ه ک وجه ب ا ت ب
ر،  ل زي ه دالي ظر من ب ن ه  ب شرايط است ک
د رنگ  اي نيروھای مترقی و سرنگون طلب ب
يش آورده،  آبی را در مقابله با رنگ سبز به پ
ران  ی طلب در اي آنرا به نماِد جنبش سرنگون

ه ی  اي بی شک رنگ سبز توانسته است در س
ان  ق ف اھی و خ اآگ ان، ن خالء رھبری و سازم
حدوده  سياسی موجود، به دايره ای فراتر از م
جه،  ي ت د و در ن ی واقعی ای خود گسترش ياب
ه  عيت را ک عالوه بر بخش محدودی از جم
ی آن  ذھب جاعی و م خود را به مضمون ارت
ری  ت زرگ مرتبط می دانند، بخشھای ديگر و ب
ی طلب  از جمعيِت مبارز و حتی قلبا سرنگون
ی  عی آن پ ای واق ن ع ه م وز ب را نيز که يا ھن
ه و  ران ودس ای خ ن ع ود م رای خ رده ب ب ن
ا  د، ي دلبخواھانه ای را درمورد آن قائل شده ان
معتقدند بطور تاکتيکی به آن چنگ انداخته اند، 

البته، اين ھنر يک حزب سياسی .  در بر بگيرد
د از خالء  وان ت است که در ھر حرکت خود ب
اده  ف ت اشی از آن اس رھبری و فرصت ھای ن
ر  نموده، دايره ی نفوذ خود را به نقطه ای فرات
ی خود گسترش  ت از چھارچوب ھواداران سن

د ط .  دھ وس ز ت ب گ س اب رن خ ت ه ان ک ن اي
ی  رک ز از روی زي ب ش س ب ن داران ج ردم س
سياسی آنھا، و يا امری اتفاقی بود، بھرحال از 
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احسان عزيز، با سرود و ترانه سفرت را 
گرامی می داريم و اجازه نمی دھيم غم بر ما 
. مستولی شود چرا که ھدف دشمن ھمين است

اھداف مبارزه ات را ھمه جا بازگو می کنيم  
 تا دشمن برای ھزارمين بار بداند 

مرگ پايان کبوتر نيست و تا شقايق ھست 
 .زندگی بايد کرد

 !يادت گرامی باد

 ارسالی از سوی رفقای بذر

 1388آبان  21

اھداف احسان و افرادی نظير او که تعداد آنھا 
در زندانھای ايران کم نيست بر خالف 

آنھا در .  جريان حاکم و جنبش سبز می باشد
جھت منافع اکثريت مردم و نجات آنھا از 

به .  زير يوغ ستم و استثمارمبارزه می کردند
ھمين دليل ھم وجود او را تاب نياوردند و به 

احسان از سرزمين .  چوبه دارش سپردند
مبارزه خيز و تحت ستم کردستان بود ودرد 

در نامه آخرش .  مردم را خوب چشيده بود
مرگ من مشکل کردستان را حل "گفته بود 

اما احسان عزيز، مرگ تو ".  نخواھد کرد
خاستگاه رويش ھزاران بذر خواھد بود، 
بذرھايی سرکش که شوق شکفتن و به ثمر 

 .رسيدن امانشان را بريده است

اما بازھم تنھا ثابت شد .  احسان غريبانه رفت
که ارتجاع تاب مقابله و تحمل چنين جوانانی 

او را دور از چشم ھمه به خاک .  را ندارد
باز ھم ھمچون ھزاران بار قبل که .  سپردند

چنين جنايتھايی را مرتکب شدند و نشان 
. دادند که از تن بی جانش ھم می ھراسند

آبيدر و کوساالن پراو و بيستون ديگر 
کوچه پس .  حضورت را جشن نخواھند گرفت

کوچه ھای کردستان ساکت از شيطنت 
آنھا نيز سفرت را باور .  کودکان شده است

فرزاد کمانگر بيتاب نبودنت است و .  ندارند
او که ھميشه به ديگران تعليم می داد، امروز 

از صالبتت، .  از تو می خواھد ياد بگيرد
مقاومتت، استواری پاھايت در ھنگام سفر و 

 مردی چنگ در آسمان افکند،

ھنگامی که خونش فرياد و دھانش 
.بسته بود  

 خنجی خونين 

!بر چھره ناباور آبی  

.عاشقان چنين اند  

خبر اعدام احسان فتاحيان را از تلويزيون 
. فريادی از خشم و عصبانيت کشيدم.  شنيدم

اگر چه در اين چند ماھه اخبار اين چنينی کم 
جوانی .  نبود اما اين خبر شوک بزرگی بود

که آگاھانه قدم در راه مبارزه با ستم و 
. استثمار و رسيدن به اھداف بزرگ نھاده بود

زندانی سياسی که ماھھا در زندان بود اما 
ھيچ کدام  از منابع خبری داخلی و خارجی 

در حاليکه تمام سايت .  از او صحبتی نکردند
ھا و رسانه ھای وابسته به جناح حاکم و ھم 
چنين جنبش سبز و رسانه ھای بين المللی،ھر 
کدام به شيوه خود دستگيری سران اصالح 
طلب را در بوق و کرنا می کردند و برايشان 
رنجنامه و دردنامه می نوشتند و از حق و 
حقوق زندانيان سياسی طومارھا تھيه می 
کردند، کسی از احسان و احسانھا سخنی به 

 .ميان نياورد

 دربدر تر از باد

 زیستم یدر سرزمين

که ھيچ گياھی در 
 .آن نمی روید

 !ای تيز خرامان

لنگی پای من از 
ناھمواری راه شما 

 .بود

 احمد شاملو
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 !شد اعدام
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مقاالت مندرج در نشريه روشنگر ، بيانگر 
نظرات نويسندگان آنھا ميباشند و لزوما نظر 

مسئوليت مطالب به . نشريه روشنگر نيست
 . عھده نويسندگان آنھا ميباشد

روشنگر ھيچگونه مسئوليتی در قبال آگھی 
 . ھا بعھده نميگيرد

 

کنند که دوکان دو نبش باز کرده اند، يک سخن 
رانی ھم برای سينمای زيرزمينی در برنامه 

اين کار آنھا جز بی .  شان اضافه می کنند
 .  پرنيسبی نام ديگری ندارد

من از روزی که کارم را در سينما به عنوان 
بھرام "  رگبار"تھيه کننده و فيلمبردار فيلم 

بيضايی شروع کردم تا فيلمبرداری فيلم 
امير نادری، تا کار در ديگر "  خداحافظ رفيق"

"  57سقوط "فيلم ھا و سريال ھا ، تا فيلم مستند 
که راجع به انقالب ايران ساختم و تا به امروز 
با شگردھای گوناگون حکومت ھا و فرصت 
طلبی و بی پرنسيبی ھنرمندان نان به نرخ 
روز خورمواجه بوده ام، اين کار دست اندر 
کاران اين فستيوال ھم برای من چيز تازه ای 

 .نيست
" کانون حمايت از سينمای زير زمينی ايران" 

ھم چنان که تا کنون حرکت سينمای زيرزمينی 
ايران را به جلو برده و مقابل ترفند ھای 
جمھوری اسالمی در عرضه ی ھنر ايستاده و 
آن را افشاء کرده است ، از اين پس نيز اجازه 
نخواھد داد که عده ای  بی مايه و فرصت 
طلب اين حرکت را لوث کرده و دست مايه  

نمی شود به يک حرکتی که .  داللی خود کنند
ھويت دارد و با اھداف مشخصی شکل گرفته 

 .است  دست درازی کرد
جا دارد در اين جا يادی کنم از بصيرنصيبی ، 
دوست و ھنرمندی که ھميشه روی اصول و 
باورھای خود ايستاده و با حرکت ھای 
انحرافی مقابله کرده و امسال ھم پا به اين 

 .  فستيوال نگذاشته است
 باربد طاھری  از اعضای

 "کانون حمايت از سينمای زيرزمينی ايران" 
 2009اکتبر  24

barbodtaheri@yahoo.com 

 .پيدا نکند و به سامانی نرسد
سينمای زيرزمينی ايران با اين ھدف شکل  

گرفت که صدايی باشد برای توده ھای ميليونی 
فقير که در ھيچ يک از رسانه ھای بين المللی 
صدايی ندارند و ھمراه باشد با مبارزات اقشار 
محروم جامعه برای در ھم شکستن فاصله 
ھای وحشتناک طبقاتی و دست يابی به عدالت 

با اين ھدف سينمای زيرزمينی حدود .  و آزادی
شش سال پيش توسط مسلم منصوری پايه 

 .گذاری شد و اعالم موجوديت کرد
اين حرکت به عنوان يک راه حل عملی در 
مقابل سينمای حکومتی مطرح و با استقبال و 
ھم کاری ھنرمندان داخل و خارج از کشور 

عبارت  ٢٠٠٤تا قبل از سال  .  رو به رو شد
در ھيچ يک از کتاب ھا "  سينمای زيرزمينی"

در سال  .  و نوشته ھای سينمايی ايران نبود
با اعالم رسمی اين حرکت از سوی    ٢٠٠٤

مسلم منصوری اين عبارت وارد ادبيات 
سينمايی ايران شد و از آن پس از موسيقی و 

اين که امروز .  ادبيات زير زمينی سر در آورد
فيلم سازانی چون بھمن قبادی و دست 
اندرکاران اين فستيوال سعی می کنند خود را 
به اين حرکت وصل کنند، نشانگر آن است که 
سينمای زيرزمينی ايران علی رغم موانعی که 
داشته ودارد، توانسته آن قدر تأ ثير گذار باشد 
که  دستگاه ھای امنيتی و فرھنگی جمھوری 
اسالمی به منظور تخريب کردن اين حرکت، 

و ھم .  سعی کنند برای آن  بدل سازی کنند 
عّده ای فرصت طلب بخواھند  از اين حرکت 

 .بھره برداری کنند
حاال ھم دست اندر کاران اين فستيوال برای آن 
که بتوانند از دولت سوئد بودجه بگيرند و 
امورات خود را بگذرانند يا به ھر دليل 

به سينمای "  تبعيد"  ديگری ، از سينمای  
نقل مکان کرده و خود را با سياست  "  مھاجر"

برای اين که رد گم .  دولت ھا ھم سو می کنند

که ھر دو سال در "  سينمای تبعيد"فستيوال 
کشور سوئد برگزار می شود، امسال اعالم 

را ھم در "  سينمای مھاجر"کرد که بخش 
 .برنامه اش افزوده است

می دانيم که جمھوری اسالمی سالھاست تالش 
را از ذھنيت جامعه ی "  تبعيد"می کند کلمه ی 

ايرانی در خارج از کشور حذف کند و کلمه ی 
 ۀرا جای گزين آن کند، چرا که کلم"  مھاجر"
بار سياسی و اعتراضی با خود حمل "  تبعيد"

 .می کند
گروھی از نويسندگان و فيلم سازان در خارج 
از کشور خود را مھاجر می دانند نه تبعيدی، 
به ايران ھم رفت و آمد می کنند و سعی دارند 
آثارشان به گونه ای باشد که در ايران ھم قابل 

 .پخش باشد
ولی کنار ھم  گذاشتن اين دو جز اين که 
مرزبندی را به ضرر ھنر تبعيد مخدوش کند 

مھم تر اين که  اعالم .   حاصل ديگری ندارد
سينمای "کرده اند امسال يک شب را به 

اختصاص داده و  برگزارکننده ی "  زيرزمينی
فستيوال راجع به سينمای زيرزمينی سخنرانی 

 .می کند
اين که ھر فرد و جريانی راجع به سينمای 
زير زمينی ايران بنويسد و به ھر ترتيبی اين 

 حرکت را تقويت کند، بی شک
کاری است ارزشمند، اما تفاوت بسياری ھست 
بين حمايت کردن از يک حرکت و سوء 

اين که سينمای زير .  استفاده کردن از آن
زمينی را کنار سينمای مھاجر قرار دھند و 

سينمای زير :"مضحکتر اين که اعالم کنند
" زمينی بايد مبلغ  نوگرايی و دموکراسی باشد

ھمان چيزی است که جناحی از رژيم و 
کشورھای غربی خواھان آن ھستند ، تحت 
شعارھای کلی و بی خاصيّت می خواھند 
خواسته ھا و مطالبات واقعی محرومان جامعه 
که ھمان رھايی از فقر و چپاول است صدايی 

 آدرسھای تماس با روشنگر
  

 چک کمک مالی خود را به نام 
Roshangar  

 . و به آدرس ارسال نمائيد
و يا از شماره حساب زير برای واريز 
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$  Income & 

 مخارج مالی ماه اکتبر ليست کمک ھا و گزارش مالی اين ماه 

$ 1040( 1068مخارج ماه گذشته 
صندوق پستی ، $ 16 خرج چاپ، 

12 $cvc  خرج ماھيانه حساب
بوده که با توجه به   ) بانگی

$ 315کمک مالی دريافتی  735$
در نتيجه، با در نظر . کسری داشتيم

( بدھی از گذشته $ 897گرفتن 
تعھد کمک مالی $ 300از $  100

کل بدھی روشنگر بالغ ) دريافت نشد
می شود که اميدواريم به $ 1202بر 

ھمت خوانندگان روشنگر بدھی مزبور 
 .  پرداخت گردد

 ماھنامه روشنگر
Rowshangar 
www.rowshangar.com 

rowshangar1@yahoo.com 

Tel:(905) 237-6661 
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چشم "تحريک می شوند و بسياری از ما را، 
به ھيجان و شورش وامی "  بسته و گوش بسته

چرا و برای "دارد، بدون آن که قبال بيانديشيم، 
زود می جوشيم، ولی زود ھم از ".  کی و چی؟

اين است که در جريان اتفاقات . جوش می افتيم
تاريخی، ھول زده و سراسيمه عمل می کنيم و 

 !"از ھول حليم می افتيم توی ديگ"عموماً 
در اين شرايط ھول زدگی، برخی فکرھا و 

را بی آن که بسنجيم، "  مد روز"قضاوت ھای 
يا فرصت سنجيدنشان را به خود بدھيم، در 
فکر و انديشه مان کپی می کنيم و در ارتباط 

فکر و باوری طايفه "غير مستقيم با ھمديگر، 
و بسياری نيز، سعی .  به وجود می آوريم"  ای

يک کالغ را . "می کنيم چيزی بر آن بيافزائيم
 ."چھل کالغ می کنيم

، محصول "تعصب و مطلق گرائی طايفه ای"
. است"  فکر و باور طايفه ای"جا افتادن اين 

اين چگونگی فرھنگی، عموما راه دگر 
انديشی و بازانديشی را می بندد و ھمه را به 

حمايت .  کج راھۀ يکسانی رھنمون می شود
با عناوين مختلف رھبر، (ھمگانی از خمينی 

فقط يک نمونه )  پدر، خرده بورژوا، و و و
 .است

اين بود که بسياری، تحت تأثير تظاھرات 
اعتراضی و سرکوبی معترضين، اختيار از 
دست دادند و نتوانستند به خود بقبوالنند که 

ھواداران دو جناح و امت دو خليفه رو در "
دعوا بر سر لحاف . "روی ھم قرار گرفته اند

و اتفاقی نيفتاده جز آن که بين خليفۀ "  مالست
اسالمی بر تخت نشسته و مدعی خليفه گری 
برخوردی پبش آمده، و آن که بر تخت خالفت 
نشسته، با مدعيان تختش، به ھمان شيوۀ 

ھمين و ".  معمول خودشان برخورد می کند
 !بس

در گذشته ھا ھم، بين ماليان و رھبران فرقۀ 
شيعه گری اختالف پيش می آمده و حتی دسته 

" آقايان"ھای عزاداری و قمه زنی ھوادار اين 
با اين وجود، .  را به جان ھم می انداخته است

دست "  روحانيت شيعه"سازمان رھبری 
نخورده دوام آورده و حکم رانده، و آقائی و 
بھره کشی آيت هللا ھا، سيدھا و آقازاده ھايشان 

سھم توده ھای .  به جای خود باقی مانده است
ھوادار و مقلد، از اين جنگ ھای قدرت، 
ھميشه چيزی جز زخم سر و سينه، و سواری 

سياسی نبوده و -دادن به اين يا آن رھبر دينی
 .حاال ھم جز اين نخواھد بود

اما آيا چند در صد از ما، به اين درس ھای 
 تاريخ گوش فرا می دھيم؟

کسی از اينان نپرسيد که پيروزی اين يا آن 
جناح رژيم، چه تغييری در اساس تسلط احکام 
مذھبی و ھيرارشی ماليان و گروه بندی ھای 

گوش ندادند که .  مافيائی آيت هللا ھا خواھد داد
" اصالح طلب"حتی اگر جناح به اصطالح 

ماليان ھم اختيار کشور و ملت تحت ستم را به 
دست گيرند، ھيچ اصالحی در اصل و اساس 
اين حکومت ارتجاعی و نظام  بنيادگرای 

باز ھم جناح ھای .  اسالمی ايجاد نخواھد شد
ماليان، بازاريان و آقازاده ھای شان دست به 
دست ھم خواھند داد و بر سر ايران و ايرانی 
آن خواھند آورد که زنده ياد دکتر غالمحسين 

" چوب به دست ھای ورزيل"ساعدی در کتاب 
داستان از اين قرار است .  به قلم آورده است

 :که
مردم ده ورزيل برای کشتن خوک ھای "

وحشی ده خود، دو شکارچی استخدام می 
شکارچيان، پس از پايان کار، حاضر به .  کنند

ترک ده نمی شوند و دھاتيان را مجبور به 
باالخره .  ادامۀ پذيرائی و دادن بھره می کنند

روستائيان بيچاره از بھره کشی شکارچيان به 

 .بيدارباش شان شدند
بسياری از اين اکثريت سراسيمه که به 
ھواداری جناح معترض رژيم برخاسته بودند، 
حرف ھای پيشين خود در مخالفت با شرکت 
در رأی گيری رژيم را به تمامی پس گرفتند و 
رأی گيری سرتاسر تقلبی رژيم را، 

بسياری، .  نام نھادند!"  انتخابات"
ھوادار اين جناح رژيم "  سبزپوشان"

سرکوبگر را، بی توجه به خاستگاه سياسی، 
مردم "نظامی و فرھنگی شان، به نام نامی 

 .مفتخر کردند" ايران
مگر نه اين که ما ايرانيان ھميشه در سوئی 

داشته ايم و در سوی ديگر "  رژيم سرکوبگر"
، پس حاال که دو جناح "مردم ستم کشيده"

حاکم رو در روی ھم قرار گرفته بودند، انگار 
دعوای دو جناح رژيم، ھر دو مسئول و ھر 

آزادی "دو جنايتکار و ديکتاتور، مبارزه بين 
انگار، جناح .  بود"  خواھان و حکومت جبار

سيد حسين موسوی، به   -ھاشمی رفسنجانی
صرف مخالفت با جناح بر تخت خالفت نشستۀ 

احمدی نژاد، پرچم رھائی از تسلط   -خامنه ای
 !رژيم اسالمی را به دوش می کشيد

واکنشی طايفه "اين تصور غلط  به آسانی، به 
جماعت سبزپوش، در چند .  تبديل شد "ای

  :ساعت از ھمۀ اتھامات
 شرکت در بازی ھای رأی گيری، 

ھواداری از جناحی از جناح ھای رژيم 
 سرکوبگر، 

به تعويق انداختن سرنگونی رژيم اسالمی و 
 . غيره و غيره، مبرا شدند

کمتر کسی از اينان، به فکر محکوم کردن 
جانبداری اين جماعت از رژيم و مجرمان 
سرکوبگر آن افتاد و کمتر کسی ھم، آن نيمۀ 
گول خوردۀ ناراضی و مخالف رژيم اسالمی 
را به بازگشت به دامن مردم دردمند ايران 

بسياری حتی، راھی را که قبال .  دعوت کرد
معرفی می کردند، "  راه محکوم شدۀ رژيم"
" راه تحول دموکرتيک"يا "  تنھا راه رھائی"

ايران نام نھادند و از ديگران ھم خواستند که 
روحانيت "و "  سيد سابقه دار"به ھواداری اين 

جمعی حتی حرکت .  بر خيزند!"  مبارز
اعتراضی آنان برای به تخت نشاندن سيد 

انقالب مردم "حسين موسوی سابقه دار را 
زمان، سی سال به عقب .  خطاب کردند"  ايران

 .و خمينی ديگری رو به زائيدن نھاد! برگشت
کار به جائی رسيد که جمعی از نيروھای 
مدعی اپوزيسيون خارج از کشور، دستھا را 
برای تقسيم افتخار راھپيمائی اعتراضی به 
ھواداری از موسوی و شرکايش، باال زدند و 
مدعی حمل آرم و پرچم شان در جمع رأی 
دھندگان سيد حسين موسوی، کروبی و 

 .شدند!" قھرمانان آزادی خواھی از اين دست"
رنگ سبز، آن ھم رنگ سبز سيدی، به 
يکباره به رنگ انقالبی گری و آزادی خواھی 

 !ايران تبديل شد
 

 ارثيۀ فرھنگی و داوری معيوب
خصلت ھای ايلياتی جای خاصی در فرھنگ 

از آن رو، ).  پيشين.  ک.  ر(ايران دارند 
بسياری از ما مردم ايران، اھل قيام و 
تظاھراتيم، تا مبارزۀ بنيادی، حساب شده و 

عواطف اجتماعی مان به آسانی .  دراز مدت

اپوزيسيون عمدتا سازمان نيافتۀ "دو نيمه از 
ايران، ديگر به اندازه ای "  مدرن و الئيک

تجربه دارند، که به دنبال اسالميان و ماليان، 
. آن ھم برخاسته از درون رژيم اسالمی نيافتند

در عمل نيز، تا آن روز، بخش مھمی از اين 
، در "اپوزيسيون الئيک و مدرن برون مرزی"

حد و حدودی، شرکت در انتخابات دروغين 
رژيم را محکوم می کردند و در بسياری 
موارد نيز، رأی دھندگان رژيم را 

و "  امت گول خوردۀ رژيم"، "سازشکار"
مردمی بيسواد و ناآگاه معرفی کرده و حتی 
شرکت اليه ھای مدرن شھری ايران در رأی 
گيری رژيم را نديده گرفته، يا به نحوی انکار 

نظر غالب اين نيمۀ برون مرزی .  می کردند
آن بود که شرکت در بازی سر تا پا تقلبی 

، در "رئيس جمھور"انتخابات به اصطالح 
جائی که جمھوريتی وجود خارجی ندارد و 
رأی مردم به حساب نمی آيد، يک دھن کجی 

الزمۀ ابتدائی .  تلخ به مردم ايران است
احترام به حقوق   -1انتخابات و رأی دادن، 

تأمين آزادی ھا و حقوق سياسی، از   -2بشر، 
آن ميان، آزادی انديشه و بيان، آزادی تشکل 

اين ھا .  تأمين امنيت قضائی است  -3سياسی و 
ھيچکدام در ايران رژيم اسالمی وجود خارجی 
ندارند و حتی به شدت و به طور سيستماتيک 

از اين رو، نظر غالب .  سرکوب می شوند
بسياری از شخصيت ھا و سازمان ھای 

 :مخالف مقيم خارج از کشور اين بود که
شرکت نکردن در بازی دروغين انتخاب به 
اصطالح رئيس جمھور رژيم، شرطی است 

امت و مقلدان آيت "ايران را از "  مردم"که 
هللا ھا، ھواداران حزب اللھی و توده ھای 

 .جدا می کند" گول خوردۀ رژيم
 

 واکنش سراسيمۀ اپوزيسيون مدرن و الئيک
اما، راھپيمائی جمعيت عظيم مردم، به 
خصوص از اليه ھای مدرن طبقۀ متوسط 
شھری در صف سبزپوشان و به حمايت از 
سيد حسين موسوی و شرکاء، به يکباره، نظر 

صرف .  بسياری از اين مخالفان را تغيير داد
زنگ ھای "تظاھرات اعتراضی خيابانی، 

را برای بخش بزرگی از نيروھای "  فرھنگی
اپوزيسيون مدرن و الئيک در داخل و خارج 
کشور به صدا درآورد و خيلی ھا را به آسانی 
به درون باطالق ھواداری جناح دوم رژيم، به 

. موسوی، کشانيد  -رھبری ھاشمی رفسنجانی
اپوزيسيون مدرن طرفدار حکومت الئيک دو 

جمعی از دنباله روی سبزپوشان و .  شقه شد
اصالح "ھمراھی با جناح به اصطالح 

رژيم خودداری کردند و )  اصالح چی؟" (طلب
با استفاده از اين فرصت تاريخی، با شعارھا و 

به "  کليت رژيم"آرم و پرچم خود عليه 
جمعی به طور .   اعتراض دست زدند

سراسيمه به جمع سبزپوشان وارد شدند، ولی 
دير يا زود به خود آمده، به جبران شبھه و 

ولی جمع به مراتب .  اشتباه خود برخاستند
بزرگتری، بی ھيچ شرط و شروطی، به 

حمايت .  ھواداری از سبزپوشان ادامه دادند
فرستنده ھای تبليغات خارجی از اينان، صدای 
آن نيمۀ مستقل و وفادار به خواست رھائی از 
دست تماميت رژيم اسالمی را تحت شعاع 
خود قرار داد و مانع شنيده شدن داليل و پيام 

 !"رطب خورده منع رطب کی کند"

 اپوزيسيون مدرن و الئيک ايران 
مخالفان رژيم و خواستاران دموکراسی و "

روشنفکران منفرد،   -1در ايران، از "  آزادی
فعاالن سياسی، فرھنگی و ھنری سازمان   -2

مردم عادی بر آمده از اليه ھای   -3يافته و 
خاستگاه .  مدرن شھری ايران تشکيل می شوند

طبقاتی اکثريت اينان، اليه ھای مختلف طبقۀ 
طبقۀ متوسط .  متوسط شھرنشين ايران است

مدرن ايران، محصول مدرنيسم دوره ھای 
اين .  پيشين، به خصوص دورۀ پھلوی است
سنت (مدرنيسم با سنت ھای فرھنگی ايرانی 
. ر/  ھای ايرانی، شيعه گری و اشرافيت ايلياتی

آميخته شده و از مرزھای سنتی تا )  پيشين.  ک
معيارھای ارزشی مدرن وارداتی، طيف 

در نتيجه، مردم .  وسيعی را تشکيل می دھد
مدرن برخاسته از اليه ھای مختلف طبقۀ 
متوسط شھری نيز، به نسبت سھم خود از 
سنت ھای داخلی، يا عناصر مدرن وارداتی، 

 .کمتر و بيشتر مدرن، يا سنتی اند
از اينان، جمعی در سازمان ھای سياسی 
سازمان يافته و جمع بزرگتری سازمان نيافته 

جمعی بالفعل در زمينه ای که سياست نيز .  اند
بخشی از آن است فعال اند، و جمع بزرگی، 
تودۀ ناراضی ولی غير فعال را شکل می 

اين تودۀ ناراضی، بالفعل فعال نيستند .  دھند
ولی، بالقوه آمادۀ ايفای نقش ھای موقت 

اينان در برھه ھای .  فرھنگی و سياسی اند
تاريخی، به سبب افزايش ھيجان عمومی، از 
دور و نزديک وارد حوزۀ فعاليت ھای سياسی

اجتماعی می شوند و به سبب دارا بودن   -
اکثريت تعيين کننده، در تعيين جھت روند 

  .اتفاقات تأثير می گذارند
اين اقشار و اليه ھای اجتماعی مختلف، با 
وجود خاستگاه ھا، قشربندی ھا و اشتغاالت 

با   -2مخالف رژيم اسالمی اند و   -1مختلف،
انگيزه ھای مختلف، خواھان رھائی از دست 

اينان از ھمين رو، در .  رژيم اسالمی اند
" اپوزيسيون مدرن و الئيک ايران"مجموع، 

  .را تشکيل می دھند
فرض بر اين است که اليه ھای مدرن درون 
مرزی، به طور مستقيم، از سرکوبی، سانسور 
و شيوه ھای شستشوی مغزی رژيم، رنج می 

در حالی که ايرانيان برونمرزی برآمده .  برند
از اين اليه ھای مدرن شھری، فارغ از 
سانسور ھا و محدوديت ھای اجتماعی و 
فرھنگی داخل کشورند و به طور عينی، 
 -دموکراسی و آزادی ھا و حقوق سياسی

اجتماعی در اروپا و آمريکا را تجربه می 
ھم از اين رو، برون مرزی ھا می توانند . کنند

فقدان اطالعات، دانش و آگاھی ھای ممنوعۀ 
درون مرزی ھا را جبران کنند و درون 
مرزی ھا می توانند با استفاده از اين دانش ھا، 
از ديواره ھای سانسور رژيم عبور کرده و 
انرژی بزرگ توده ھای محروم را برای 
رھائی و آزادی از دست رژيم اسالمی به 

   .حرکت در آورند
 

 پيش شرط انتخابات
تا روز راه پيمائی، اين فرض حاکم بود که اين 

 بخش دوم 

 تحليلی جامعه شناختی از اعتراضات اخير ايرانيان و دست آوردھای آن   
 پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه ھای سوئددکتر رضا آيرملو  
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 ."حتی برای زنده ماندن، لب به لجن زد 
رأی دادن به جناحی از جناح ھای رژيم 
اسالمی و شرکت در صف ھای اعتراضی 
سبزھا برای حمايت از اين مجرمان سياسی، 
لجنی است که يکبار خوردنش، دور ديگری 
از رژيم اسالمی را، در لباس ديگری، بر 
کشور و مردم ما مسلط خواھد کرد و ھم از 

 !اين رو، بايد به ھر بھائی از آن دوری گزيد
جالب است که در چنين حال و ھوای مسموم، 

" اصالح طلب"کسی از اين رھبر معروف به 
 :نپرسيد که

اگر خواھان دموکراسی و انتخابات آزاد  -
ھستی، چرا خود به رأی گيری ھای به مراتب 
بدتر دست آلودی و حتی از اعدام کانديداھای 
مخالف اين جا و آن جای ايران در دورۀ 

 نخست وزيری خود رو بر نگرداندی؟ يا،
چرا در مورد ھزاران نفر دگرانديش مخالف  -

قانون اساسی که اجازۀ کانديدائی نيافتند و حتی 
حذف نام چندين ھزار کانديدای معتقد به قانون 
اساسی خودتان از سوی ھمين نھادھای 
سرکوبگر، که به کانديدائی تو منجر شده، ھيچ 
اعتراضی نکردی؟ و حتی انتصاب خود از 

اسالمی را "  ديکتاتوری"سوی ھمين نھادھای 
عين عدالت و دموکراسی خواندی و جشن 
گرفتی؟ حاال با چه روئی قادر به انتقاد از 

 :ھمان مقامات و نھادھای متقلبی ھستی که
روزی حق ديگران را به تو دادند و حاال ھم 
بر اساس ھمان حقه بازی ھای معمول 
خودتان، به ادعای تو، حق تو را به ديگران 

ديگی که "به قول مال نصرالدين، .  داده اند
 !"روزی می زايد، روزی ھم می ميرد

کسی از اين اپوزيسيون تسليم شده، حتی 
حمايت خود و گروه و دسته شان از اين 

را منوط به گرفتن قول کوچکی برای "  آقا"
رعايت حقوق بشر و اصالح قانون اساسی 

 .اسالمی نکرد
کسی اعتراف اين سيد سابقه دار به آن ھمه 
بی قانونی و جنايت دورۀ نخست وزيری اش 
و يک عذرخواھی خشک و خالی از مردم 

 ايران و قربانيانش را شرط نگذاشت و،
به "  آقا"کسی ھم خواستار تأکيد اين 

ضرورت احترام به حقوق و آزاديھای 
 .مندرج در منشورھای جھانی نشد

(اصالح طلبان"انگار نام خالی  اصالح " 
، آن چه جنبش سبز سيدی ناميده می )چی؟

شود، برای ھمۀ اين گونه مخالفان مدرن و 
 .الئيک کفايت می کند

کار به جائی رسيد که بسياری از شخصيت 
ھای مدعی طرفداری از دموکراسی و 
حکومت الئيک بدون شريعت و مال، جايگاه 

اپوزيسيون الئيک و "مورد ادعای خود در 
را مفت و مجانی پيشکش "  دموکراتيک ايران

مدعی رياست "اين سيد حسين موسوی 
 :کردند و بر اين اعتبار"! جمھوری قانونی

حتی بر نعلين رقيب رھبری و شيخ نفت خوار 
معروف، حجت االسالم ھاشمی رفسنجانی، و 
ساير ماليان و اسالميانی که مسئوالن درجه 
اول جنايت ھا، خيانت ھا و خوردن و بردن 

 ھای سی سال اخير اند، بوسه زدند و،
کل رأی دھندگان به اين جناح، از آن ميان، 

رھبران "حزب اللھی ھای سرکوبگر اين 
را به صرف سبزپوشی و حمايت "  غارتگر

 .از اين جناح، به گرمی به سينه فشردند
حالل شان "  جمھوری اسالمی اصالح طلبان"
 .باد

مردم "آيا ھنوز ھم می توانيم ادعای معروف 
، اليق ھمان حکومتی ھستند که !)اين مردم(

 را مردود بشماريم؟" دارند
 ادامه در شماره بعد

سياست جديد آمريکا در خاورميانه نيز سازش 
و کنار آمدن جناح ھای رژيم را مشکل تر می 

محتوای شکاف به وجود آمده ھنوز به .  کرد
درستی روشن نيست، ولی يکی از مبارزان 
ايرانی، در تحليل به موقع خود درھمان 
روزھای راھپيمائی ھای اعتراضی، آن را به 
درستی به اختالف بين خانواده ھای مافيائی 
تشبيه کرده و به خصوص با استناد به فيلم 

نشان داده که اين جناح ھا "  پدر خوانده"ھای 
نيز، يا برای کسب قدرت می جنگند، يا از 
. پول بادآوردۀ نفت سھم بيشتری می خواھند

اينان ھيچ وقت ". دعوا بر سر لحاف مال است"
در مورد نقض حقوق بشر، يا پايمال شدن 
آزادی ھا و حقوقی که الزمۀ دموکراسی و 
انتخابات اند، حرفی نزده اند و اختالفی نداشته 
اند، چرا که اينان ھمه، مرتکب اين جرائم شده 

 .اند

 گر رسم شود که مست گيرند، "
 ."در شھر ھر آن چه ھست گيرند

در ھر حال، به موازات ادامۀ اعتراضات 
خيابانی، ستايش از سيد حسين موسوی، نخست 
وزير سالھای سرکوب و بی قانونی و 

" مد روز طايفه ای"ھمکارسابق خامنه ای، به 
جمع بزرگی از اپوزيسيون مدرن و الئيک "

يکی در وصف .  تبديل شد"  برون مرزی
فردی "احوالش مقاله نوشت و ديگری او را 

کسانی گناه .  برای رھبری ايران ناميد"  صالح
سرکوب گری ھای پيشين وی را به گردن 

کی "فرھنگ ديکتاتوری در ايران انداختند، 
بسياری نيز از دور و ".  ديکتاتور نيست؟

اکثريت رأی "نزديک گواھی دادند که او 
کسانی حتی از وی .  را آورده است"!  مردم

دعوت کردند تا با استناد به رأی اکثريت 
، به عنوان رئيس !مردم، البد در انتخاباتی آزاد
 .جمھور ايران سوگند ياد کند

ھيچ کدام از اين جماعت و شخصيت ھای 
مدعی دموکراسی، حرف روسو در کتاب 

را به خاطر نياوردند که "  قرارداد اجتماعی"
در يک رأی گيری فاقد آزادی ھا و حقوق "

الزم برای انتخابات، ھيچ شرکت کننده ای 
در جامعۀ !".  قادر به ادعای برد و باخت نيست

سانسور زده، ديکتاتوری و  فاقد آزادی و 
حقوق، نتايج انتخاباتی از اصل واساس باطل 

حتی استفاده از نام .  و غير قابل مراجعه است
، برای اين بازی ھای رسوای "انتخابات"نامی 

" مسئوليت اخالقی و سياسی"رأی گيری، 
 .ايجاد می کند

اين واقعيت را تعداد انبوه شرکت کنندگان در 
ھم از اين .  رأی گيری ھم تغيير نمی دھد

روست که شرکت حتی صد در صدی مردم 
در کشورھای ديکتاتوری ھيچ حقانيتی برای 

 .رژيم ھای آنان ايجاد نمی کند
کسانی ھم بھانه آوردند که حمايت از سيد 
حسين موسوی و شرکاء، در شرايط حاضر 
مثل خوردن داروی تلخ برای رھائی از 

دليل آوردند که ما داريم از ميان .  بيماری است
دليل آوردند .  بد و بدتر، بد را انتخاب می کنيم

که ما به حمايت اين جناح سبز بر ميخيزيم تا 
حرکت تودۀ مردم را به راه براندازی رژيم 

گفتند که شرکت در حرکت اعتراضی !  ببريم
کانديداھای رژيم تنھا امکان برای بيان 

گاھی آدم "اعتراض است و نتيجه گرفتند که 
برای زنده ماندنش مجبور به خوردن لجن ھم 
". می شود و ما ھم در آن شرايط ھستيم

اميدوارم که اين دسته از مردم، توانسته اند 
بلی، درست است، آدم برای زنده : "بفھمند که

ھم ...  ماندن، ممکن است لجن که ھيچ، حتی 
بخورد، ولی اگر يک بار لجن خوردن، آدم را 

بکند، زنھار که نبايد "  لجن خوار"تا آخر عمر 

تنگ می آيند و چاره را در اين می بينند که 
دو شکارچی جديد استخدام کنند تا شکارچيان 

روز موعود برای .  قبلی را از ده بيرون کنند
تسويه حساب شکارچيان فرا می رسد و 
شکارچيان جديد و قديم رو در روی ھم قرار 

آنان پی می بردند !  اما ھر دو جناح.  می گيرند
که می توانند بدون جنگ و نزاع، ده را 

چنين .  مشترکا بچاپند و بين خود تقسيم کنند
می کنند و ھر دو، اسلحه ھائی را که به سوی 
ھمديگر نشانه رفته بودند، رو به روستائيان 
نشانه می روند و ھر دو نيز امر به تھيۀ سور 

 ."و سات می دھند
 

 اين دھاتی ھا خيلی ساده انديش بودند، نه؟ 
با اين وجود، دھاتيان ساده لوح ده ورزيل، 
حداقل، ھيچ شناخت قبلی از شکارچيان خود 
نداشتند، از پيشينۀ مناسبات آنان بی خبر بودند 
و قبال آنان را نيازموده بودند، ولی سبزپوشان 

ھواداران مدرن و الئيک شان در داخل "و اين 
و خارج کشور، که برای نجات خود از دست 
شکارچيان جناح حاکم رژيم اسالمی به دنبال 

(اصالح طلبان"شکارچيان جناح  اصالح " 
افتاده اند، قبالً حکومت ھای رفسنجانی، )  چی؟

موسوی و خاتمی را تجربه کرده و در آن ھا 
ھيچ اصالحی که نه، بلکه به حد کافی ظلم و 

اينان، ھمه آزمايش پس داده .  سرکوب يافته اند
و نشان داده اند که با جناح ديگر، ھمچون 

 ."سر و ته يک کرباسند"
آيا اگر اين دھاتيان ساده لوح قبالً اين گروه 
دوم شکارچيان را آزموده و به خوبی شناخته 
بودند، ولی با اين وجود، آنان را به اميد نجات 
از دست رفقای شکارچی شان استخدام کرده و 
تودھنی خورده بودند، آن وقت قضاوت ما در 

"موردشان چه می بود؟ نمی گفتيم که دنده : 
 "خود را بچشند؟! شان نرم، بگذار طعم انتخاب

سبزپوشان و "حاال ھم نبايد ھمين حرف را به 
 زد؟" ھواداران سراسيمه شان

اپوزيسيون مدرن و "اين است که به عنوان 
نتوانستيم يکصدا و "  الئيک برون مرزی

ھماھنگ به مردم تحت سانسور و شستشوی 
مغزی داده شده پيام دھيم که در تجمعات و 
صف بندی ھای جناح ھای رژيم شرکت 

از اين فرصت تاريخی حد اکثر بھره . "نکنيد
دنباله روی .  را ببريد، ولی دنباله روی نکنيد

رھبری يک جناح، کل رژيم را به شما تحميل 
توضيح نداديم که اعتراض به يک !".  می کند

جناح، اعتراض به کل رژيم نيست، و حتی به 
"معنی تأييد کليت رژيم است شرکت در اين . 

اعتراضات، به اندازۀ شرکت در بازی ھای 
رأی گيری رژيم، مانع پيشبرد مبارزۀ مردم 
ايران برای رھائی از دست اين رژيم و به 

مانع افتادن ".  ھمان اندازه، محکوم است
جوانان به تور رژيم اسالمی نشديم که ھيچ، 
بسياری را ھم دعوت به عضو شدن در اين و 
آن جناح رژيم و ھمراھی با ھواداران موسوی 

 .سابقه دار کرديم
با اين وجود، آيا باز ھم می توانيم سؤال کنيم 

 ؟!"اينان کی می روند"که 
 

 اعادۀ حيثيت به بھای چی؟
غير قابل "، "بی سبب"اين لطف و التفات 

و غير منطقی اکثريت مدعی "  درک
دموکراسی و حکومت غير دينی به 

از . سبزپوشان، حتی شامل رھبران آنان ھم شد
کسانی که ديروز سرکوبگر و شريک جنايات 

سالۀ جمھوری اسالمی قلمداد می شدند و  30
بايد به جرم جنايت ھای سياسی و نظامی شان 

 .محاکمه شوند، به يکباره اعادۀ حيثيت شد
اين بار، برخالف بازی ھای دورۀ دو خرداد، 
شکاف بين جناح ھای رژيم عميق بود و 

کلمات و دیدگاه 
 ھای، ھر دو، قصار

انسان را به ياد ]  جنبش سبز[اين جنبش “
پس .  اندازد دکتر مارتين لوتر کينگ می

در چنين ميدانی بسيار زشت است که 
مرگ «از دھانی بشنويم که فرياد برآرد 

شھرنوش ”  »بر جمھوری اسالمی
پارسی پور در اعتصاب غذای مقابل 

 سازمان ملل در نيويورک
 

ز سرخ “  بش سب کاری نکنيد که اين جن
د .  شود ي ه ام کنايه بسيار خوبی بود که ب

د  رو خواھ حق در گوش ارباب قدرت ف
و  در اعتصاب ”   . رفت ره آغداشل شھ

 غذای مقابل سازمان ملل در نيويورک
 

کسانی که اين شعارھا را مطرح و يا “
تقويت می کنند بايد توجه کنند که ھويت 

دو پايه اصلی از  »اسالمی و ايرانی«
ھويت شخصيتی ايرانيان را تشکيل داده 
است، بنابراين، شعارھا نبايد اين ھويت 

ھمچنين شعارھا نبايد .  را خدشه دار کند
پيوند انسانی و تاريخی ملت ما را با 
ساير ملل مخدوش کند و زمينه ساز 

محمد توسلی  ”  .سرکوب در داخل باشد
رئيس دفتر نھضت آزادی در گفتگو با 

 عبدالرضا تاجيک
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آقای نبوی در جوابيه اش در تکذيب جمله 
: می نويسد»  واجب القتل بودن کمونيستھا«
نگاه »  .چنين نگاھی از من برنمی آيد«

امروزين او را نسبت به يک جنايت بزرگ در 
اما آيا نبوی آنگونه . البالی سطرھای فوق ديديم

که ادعا می کند حداقل مسئوليت نگاه ديروزين 
خود را برعھده می گيرد؟ صادقانه می گويد که 
چه بود و چه کرد؟ مسأله فقط مسئوليت اخالقی 
يا سياسی کسی که سالھا فعاالنه برای استقرار 

مسأله .  جمھوری اسالمی کار می کرد، نيست
اين است که آقای نبوی مسئوليت مستقيم در 

 57سازماندھی بسياری از سرکوبھای سالھای 
 . داشت 64تا 

آقای نبوی مسأله اين نيست که شما به عنوان 

يک نويسنده يا روزنامه نگار يا سناريو نويس 
در   -معتقد به جمھوری اسالمی   –و طنزپرداز 

آن دوره از خود مسئوليت اخالقی نشان داديد يا 
خير؟ شما در مورد مسئوليت مستقيم اجرايی 
تان در بسياری از سرکوبھای آن دوره چه می 
گوييد؟ با کمک امثال شما بود که انقالب 
. فرھنگی در دانشگاه شيراز سازماندھی شد

. نفر مجروح و سه تن کشته بود 491نتيجه اش 
که .  نام نسرين رستمی را تا کنون نشنيده ايد

  11جزو کشته شدگان بود؟
شما جزيی از تيم ناطق نوری در وزارت 

يک بار ھم شده برای .  بوديد 64کشور در سال 
. مردم توضيح دھيد که وظيفه تيم تان چه بود

تيم تان برای برقراری نظم در سراسر کشور 
نيروھای انتظامی تحت فرمان تيم شما .  چه کرد

به چه کاری مشغول بودند؟ با چه نقشه ھا و 
برنامه ھايی دوران شاد کودکی مان را از ما 

تيم شما با جوانان کردستان چه کرد .  گرفتيد
زمانی  که برای حفظ نظم ھروئين را ارزانتر 

مسئوليت .  از سيگار به آنجا روانه می کردند
شما آن موقع چه بود؟ آيا نبايد شما روزی بابت 
اين مسئوليتھا مستقيم و اجرايی که داشتيد به 

 . مردم پاسخگو باشيد
آقای نبوی ما از شما نمی پرسيم که 

» منظورتان از نوشته ھای طنزتان چيست؟«
اما از شما در مورد اعمال تان در دھه شصت 

حداقل به ما بگوييد که اعمال .  خواھيم پرسيد
. شما در دھه شصت برخاسته از چه نگاھی بود

از قديم گفته اند يک سوزن به خود بزن يک 
اول خود را نقد کنيد بعد .  جوالدوز به ديگران

. کمونيستھا بپردازيد»  آدمکشی ھای«به نقد 
بگوييد اين چه نگاھی بود که کشتن کمونيستھا 
و مجاھدين، بھائيان و دگرانديشان را در آن 
سالھا جايز می دانست و چشمش را بر قتل عام 

 .بسته بود 67

ھمان افکار و ايده ھايی که اعمال .  را بيان کند
اين تفکر و بينش .  سی سال پيش وی را رقم زد

کليه دولت مردان ارتجاعی است که از يکسو 
مردم را سرکوب می کنند و از سوی ديگر به 
خاطر مقاومت مردم در مقابل سرکوب، آنھا را 

 . محکوم می کنند
 1386نگاھی به برخورد آقای  نبوی در سال 

ماجرای کشتار «:  بيندازيم 67نسبت به کشتار 
مثل کشف گورھای دسته جمعی قربانيان  67

در حکومت ھای مختلف ديکتاتوری است، مثل 
روسيه، کامبوج، شيلی، چين، عراق و 

آنچه مھم است اين است  .بسياری جاھای ديگر
که موضوعی با اين اھميت در حافظه ملی 
مردمی که در ايران زندگی می کنند، يا نسلی 

اھميت که امروز در ايران زندگی می کنند، 
فاصله ما با آن .  خودش را از دست داده است

محکوم .  کشتار دارد به عمر يک نسل می رسد
کردن کسانی که خود محکوم کننده اين فاجعه 

دو نسل بر سر  بازیاند، به نظر من فقط 
. چيزی است که ديگر وجود نداردمالکيت 

نسلی می خواھد با يادآوری اين جنايت اثبات 
کند که مبارزات مھمی کرده و قربانی شده و 
دوستانش کشته شده اند و خودش ھم اگر 
مانده بود کشته می شد و نسلی ديگر می گويد 
که به ھيچ کدام از طرفين مبارزه قبلی اھميت 
نمی دھد و موضوع زندگی اش سالھاست که 

بسياری از آنان که سالگرد قتل عام . اين نيست
را ھر سال برگزار می کنند، مشکل شان  67

يادآوری فاجعه کشتار نيست، بلکه نمی 
خواھند خودشان به عنوان کسانی که ممکن 

برای بعضی .  بود کشته شوند، فراموش شوند
ھم اين موضوع تنھا عمل سياسی است که در 
طول سال انجام می دھند، تا به خودشان 

در اين .  بگويند که ھنوز ھستند و زنده اند
ميان بازی، رقابت سياسی برسر ھيچ و پوچ 

کسانی که شش سال قبل از آن . در جريان است
اعدام ھا از کشور بيرون آمدند، کسانی را که 
پنج سال قبل از آن اعدام ھا از حکومت بيرون 
آمده بودند، به ھمدستی در جنايت متھم می 
کنند، تنھا  به اين دليل که دست شان به 

اين بازی ھر سال .  عامالن اصلی نمی رسد
جريان دارد و فکر می کنم ھر سال تکرار 

  9)تأکيدات از ماست( «.شود
حتی زمانی که  نبوی به قول خودش بعد از 

 10باخبر شد، 67دھسال از جنايات کشتار 
فرمان بی اھميت بودن اين فاجعه در تاريخ 

نبوی می .  ايران و فراموشی آن را می دھد
خواھد بر حقايق بزرگ تاريخی خاک بپاشد و 

مقتول را يکسان قاتل و "  بازی"تحت عنوان 
جلوه دھد و کسانی که برای دادخواھی و ثبت 
اين جنايت بزرگ در حافظه مردم مبارزه می 
کنند را تحقير کند و سرانجام کسانی را که 
دست شان به خون شريف ترين فرزندان اين 

 .  جامعه آغشته اند، تبرئه کند
نبوی می داند که پافشاری بر افشای کشتار 

چشم اسفنديار نظام جمھوری  67تابستان سال 
بدون شک بيرون کشيدن يک .  اسالمی است

حلقه از زنجيره جنايات نظام جمھوری اسالمی 
در پی خود حلقه ھای  67مثالَ کشتار تابستان 

ديگر اين زنجيره جنايت را به حرکت درمی 
پای کل نظام جمھوری اسالمی با ھمه .  آورد

دستگاه دينی سياسی قضايی اجرايی و قانونی 
پای ھمه جناح ھای آن .  آن در ميان است

بعنوان تکه ھايی از پازل آمران و عامالن اين 
ابراھيم نبوی نيز بعنوان .  جنايات پيش می آيد

يکی از خادمان اين نظام از اينکه اين پرونده 
جنايت ھر ساله گردگيری شود و حقايق آن به 
ھر دليلی مانند مراسم ھای يادبود جان باختگان 

 . تر و تازه شود، دل نگران است

ھر قيمتی می خواھند خود را به ارابه موج 
 . سبز ببندند

اما سوای نکات فوق خود، جوابيه آقای نبوی و 
اظھاراتش در مورد قتل عام سالھای شصت و 

جوابيه نبوی .  به اندازه کافی افشاگر است 67
کيفرخواستی که .  کيفرخواستی عليه خود است

ھر دادگاھی می تواند با تکيه بدان ايشان را به 
جرم دروغگويی چندباره، پوشاندن جنايات 

 . بزرگ و شارالتانيسم سياسی محکوم کند
نويسنده  1367من در سال «:  نبوی می نويسد

بودم و به دليل اينکه سه چھار سالی از 
سياست بريده بودم، اصال خبر اين اعدامھا را 
نشنيدم و حتی تا سالھای بعد ھم واقعيت آن را 

پيش ترھا ھم نبوی چنين ادعايی  ».نمی دانستم
را در يک ميزگرد راديويی با شرکت آقای 

کرده بود و )  در راديو فرانسه(رضا عليجانی 
از زندانيان شاھد کشتار (آقای رضا عليجانی 

در ھمان مصاحبه با تعجب می گويند که )  67
ھرکس در آن روزگار حداقل روزنامه خوان 
بوده، در جريان نامه ھای برکناری آقای 
منتظری در اعتراض به اين قتل عام و مسائل 

چگونه آقای نبوی می .  مربوطه قرار گرفته بود
از اين فاجعه بی خبر  1376گويند که تا سال 

حال اينکه آقای نبوی در آن روزگار  5.بوده اند
تلخ و مرگ زده، يکی از اعضای سردبيری 

بوده  68تا  65طی سالھای مجله سروش 
و جالب اينکه اخيراَ ھمفکر و يار شفيق   6.است

ايشان آقای محسن مخملباف مدعی شده که 
را که در آبان ماه سال "  جراحی روح"داستان 

در مجله سروش به چاپ رسانده در  67
آيای  7.نگاشته بود 67اعتراض به کشتار سال 

يک «جای سؤال نيست که نبوی بعنوان 
اين داستان را »   سردبير ھنرمند حساس

و حتی يک بار ھم از يار شفيق !  نخوانده باشد؟
اش نپرسيده باشد برای چه اين داستان را 

يا مخملباف دروغ می گويد يا نبوی و !  نوشته؟
 !!!!! يا ھر دو

در «آقای نبوی می نويسد گفتگوی وی با ما  
بود و نه در مورد  67مورد کشتار سال 
البته قبالَ ھم او .  بود »کشتگان دھه شصت

چنين تفکيکی در مورد اين کشتارھا انجام داده 
سؤال اينجاست که چه فرقی بين ماھيت .  است

ايندو قتل عام موجود است؟ البته آقای نبوی اين 
را قبالَ در وبالگش چنين توضح داده "  فرق"

البته يادمان نرفته و نمی رود که «:  است
خشونت دھه شصت خشونت يک دولت يا 
حکومت ظالم با يک گروه مظلوم قربانی نبود، 
بلکه خشونت دو گروه عليه ھمديگر بود که 
نيروی غالب نيروی مغلوب را بيشتر کشت و 

طبيعتا آنکه قدرت غالب يافت .  آزار داد و راند
به اندازه کافی اين جمالت   8».ظلم بيشتری کرد

دقت کنيد از نظر ايشان .  مشمئز کننده است
کسانی که طی سالھای شصت کشته شدند 

آيا قصد .  قربانی يک خشونت دو طرفه بودند
اين جمله می تواند چيزی کمتر از توجيه 
جنايات جمھوری اسالمی باشد؟ آيا مضمون 
جمالت فوق تفاوت ماھوی با آنچه که نبوی در 
مشاجره ما با بيان کرد دارد؟ فقط آن روز 
حضور چند جوان کنجکاو و پرسشگر موجب 
شد که عصبانی شود و عنان سخن از کف داده؛ 
و رک و صريح آنچه که در فکرش می گذشت 

ی   -چندی پيش ما  ه دانشجوي ت ي م االن ک ع از ف
م   -بلژيک  ي راھ ای اب ا آق نتيجه گفتگوی خود ب

سپتامبر در بروکسل  23نبوی را در گردھمايی 
وان  ا عن ده، يک « در نوشته ای ب يک مشاھ

م»  مشاجره ردي شر ک ت ه   2. من ان ب وی ش ب ای ن آق
» آنھا کمونيست نبودند« جوابيه ای تحت عنوان 

  3.را نوشت و در وبالگ خود منتشر کرد
ه  ل ه اش عج ي آقای نبوی آنقدر در نوشتن جواب
ی فرصت  ه حت ود ک داشت و آنقدر دستپاچه ب
ه  ت ي م ر آدرس ک ده ب م ش ار ھ رد يک ب ک ن
ه  ا ک د م ن ي ب د و ب ن دانشجويی بلژيک کليکی ک
ی  م؟ و ب ھستيم؟ و چه می گوييم؟ و چه کرده اي
ران  جھت ما را به حزب کمونيست کارگری اي

ق ( خود اين برخورد .  منتسب نکند ي حق ی ت ن ع ي
ه  تسب ب ن نکرده حرفی را زدن و کسی را م

ه چه )  چيزی کردن د ک به خوبی نشان می دھ
ه  کسی از واقعيات فرار می کند و به قول نوشت

وژيک« ايشان از  ول دئ » مواريث انديشه ھای اي
 . رنج می برد

آقای نبوی پاسخگويی به ما را به فرصتی برای 
دق و دلی خالی کردن نسبت به کمونيسم و 
کمونيستھا بدل کرد؛ و با خشم بسيار و با تکيه 
بر گمانه زنی ھای دروغ ما را اعضای در 
حال مأموريت احزاب، کودک و حتی ناکس 

نه معلوم است از کجا «ناکسانی که .  خواند
دستور می گيرند و نه نشانه ای از آنان 
پيداست و به بادی می آيند و به بادی می 

ما تصميم نداريم در اين نوشته به ياوه  ».روند
. ھای آقای نبوی در مورد کمونيسم پاسخ دھيم

حتی نمی خواھيم او را متھم کنيم که کماکان به 
زمانی که از   -متد دوره دانشجويی اش 

انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه «اعضای 
. به مخالفانش برخورد می کند   -  4بود»  شيراز
تا آنجايی که تاريخ سه دھه گذشته را ولی 

مطالعه کرده ايم دريافته ايم که روش ھميشگی 
و جمھوری اسالمی از زمان خمينی تا خامنه 
ای و احمدی نژاد در برخورد به مخالفين اين 

ھستند يا »  خس و خاشاک«بوده است که يا 
، ».مأمور بيگانه و از جايی دستور می گيرند«

 .بنابراين برايمان جای تعجبی باقی نگذاشت
آقای نبوی در جوابيه خود می نويسد 

يه ُمشت کمونيست  60 در سالھای  آنھا "«
ھستيد %  5بودن و بايد می مردن و شما ھم 

، من اصوالَ چنين جمله ای "و حقتون ھمونه
 ».را نگفتم و چنين نگاھی از من برنمی آيد

اينکه آقای نبوی در آن مشاجره چنين جمالتی 
گفته يا نه را به بخشی از ھمان مدعوين وی در 
آن گردھمايی که شاھد ماجرا بودند رجوع می 
دھيم؛ و از آنان می خواھيم که مصلحت گرايی 

کسانی .  را کنار گذاشته و حقيقت را بيان کنند
که نه دِل خوشی از آقای نبوی داشته و نه دِل 

کانون مدافعان «خوشی از برخی مسئولين 
دارند که به »  بلژيک  –حقوق بشر در ايران 

 گاه 
 آنچه ما را به حقيقت می رساند 

 خود از آن عاری است                 
         

  1مارگوت بيكل  

 
 
 
 

 کميته دانشجويی بلژيک 

وی ....    برای مثال امروزه آقای نب
ر  ی ب ن ب ايش م م ادع رغ ي ل م ع ھ

ی«  وژی زداي ول دئ ود  »  اي از خ
زپوش  حاضر نيست از موالی سب
ه  اصل ن موسوی ف رحسي ي خود م
ول خودش او را در  بگيرد و به ق

ه .  ميدان مين تنھا گذارد از کسی ک
دار   رف وز ط ن وری « ھ ھ م ج

ه  ر، ن شت ي ه ب م اسالمی، نه يک کل
ر ت م ه ک م ل االخره .  است»  يک ک ب

آقای نبوی؛ شما که خود را مخالف 
کی می  وژي ول دئ ظام اي ھر نوع ن
ه  دانيد، حرف حسب تان با اين جمل

 ....موسوی چيست؟ 
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اقتصادی، ورزشی، فرھنگی ھنری و علمی را 
در سفرھای خارج از کشور ھمراھی می 

حتی سردار کوثری فرمانده سابق لشگر .  نمايند
محمدرسول هللا، از فرماندھان عالی سپاه و از 
سرداران تصميم ساز سپاه، سر از نيويورک 
درآورده و در خيابانھای شھر شيطان بزرگ 

ظاھراً قرار است سرويسھای .  پرسه می زند
اطالعاتی کشورھای ديگر آنقدر احمق و نادان 
باشند که فقط در برابر يک پاسپورت با نام 

 .جعلی، فريب خورده و تسليم شوند
تردد سرداران در خارج از کشور، فرصتی 
بديع در اختيار سرويسھای قدرتمند خارجی 
گذاشته تا ھمزمان با تقاضای ويزا از 
سفارتخانه اشان در تھران، در جريان سفر آنھا 

" جذب و فريب"قرار گرفته و انواع تورھای 
ايشان را طراحی و آماده نموده و در فرصت 

آلودگی شديد مالی سرداران .  مناسب بکار برند
و درآمدھای نامشروعی که بايد بنحوی در 
حسابھای بانکی شماره دار بانکھای اروپايی 
جابجا شوند، مناسبترين زمينه بدام انداختن آنھا 

 .است
انفجار اخير بلوچستان و کشته شدن معاون 
نيروی زمينی سپاه، در راستای قطع کردن خط 
تحقيقات وزارت اطالعات در ماجرای شھرام 
اميری است، زيرا سرنخ تحقيقات به سردار 
شوشتری جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه 

ترتيب دھندگان انفجار نيز اطمينان .  رسيده بود
داشته اند که با انتخاب بلوچستان بعنوان محل 
اين حادثه، واکنش تند و ابلھانه جندهللا و 
عبدالمالک ريگی را بھمراه خواھد داشت که 
برای بزرگ کردن نام خود و تقويت روحيه 
افرادش و ھوادارانش، بالفاصله مسئوليت 
انفجار را بر عھده گرفته و پوششی برای دست 

قبالً نيز .  اندرکاران واقعی انفجار فراھم نمايد
تيم سعيد امامی با ھمين استدالل، سرلشگر 
صياد شيرازی را در جلوی منزلش در تھران 
ترور کردند، با اين اطمينان که سازمان 
مجاھدين خلق مسئوليت اين ترور را بدليل 
خودنمايی و شھرت طلبی بر عھده خواھد 
ً نيز ھمينطور شد و سازمان  گرفت که دقيقا
مجاھدين خلق بالدرنگ اطالعيه داد و 

 .مسئوليت ترور را پذيرفت
مبتکر شايعه فوت رھبر نيز سپاه بود تا به اين 
وسيله بتواند رھبر را بيش از پيش نگران 
سالمتی و جان خود نموده و او را به احتياط 

سپاه دقيقاً .  بيشتری در تصميماتش وادار نمايد
مطلع بود که رھبر بمدت يکھفته مخفيانه در 

خواھد بود تا تيم پزشکان خارجی، "  رامسر"
وی را چکاپ نمايند، اين موضوع چندين بار 
نيز قبالً در سالھای گذشته اتفاق افتاده بود و 
ربطی به وخيم شدن وضعيت سالمتی رھبر 
نداشته و رويه ای است که بطور معمول اتفاق 
می افتد و خواست تيم پزشک اين است که در 
خالل اين يک ھفته ای که آنھا مشغول چکاپ 
ھستند وی کامالً از مسئوليتھای خود جدا شده و 
ھيچگونه مالقات و دريافت اخباری نداشته و 
در آرامش و استراحت کامل باشد تا بتوانند از 
آزمايشات و معاينات خود نتيجه دقيقی گرفته و 
راھکارھای حفظ سالمتی وی را بدرستی 

 .تشخيص دھند
اگر تحقيقات در مورد شھرام اميری ادامه يابد، 
احتماالً بايد شاھد انفجارات، ترور، سقوط 
ھواپيما و حوادثی ديگر از اين دست بود و 
چنانچه اين تحقيقات بيش از حد به ھدف 
نزديک شود، امکان دارد که رھبر نيز دچار 
حادثه ای شود که اينبار ديگر در حد شايعه 

 .نبوده و واقعيت داشته باشد
■■■ 

در داخل حکومت، مھمترين بحث داغ امنيتی  
روز، فرار سازماندھی شده فرمانده نظامی 
سايت مخفی غنی سازی قم با نام مستعار 
شھرام اميری است که بھمراه کليه اسناد و 

افشای فقط .  مدارک به غرب پناھنده شده است
بخشی از اطالعات وی در ژنو توسط ھيأت 
آمريکائی، سبب شد تا حکومت بطور تاکتيکی 

 وادار به عقب نشينی فاحشی گردد
آمريکائی ھا قبالً نيز با استفاده از اطالعات .

شھرام اميری موفق شده بودند روسيه را وادار 
به تغيير موضع در موضوع ھسته ای ايران 
نموده و مدودف بطور صريح از لزوم تحريم 

ھمچنين تأثير اين .  ھای بيشتر دفاع کرد
اطالعات جديد سبب شد تا کشورھای اروپايی 
نيز اقدامات امنيتی خود بر عليه حکومت ايران 
را تشديد نموده و برخی تحريم ھای جديد را 

  .وضع نمايند
سپاه در توجيه فرار سردار خود، عوامل 
وزارت اطالعات را سبب لو رفتن شھرام 
اميری و بدام افتادن وی دانسته و تالش دارند تا 

در مقابل، . تقصير را به گردن ديگران بياندازند
وزارت اطالعات معتقد است که دسترسی 
شھرام اميری به بسياری از اطالعات کليدی و 
ھمچنين نحوه فرار وی، حکايت از دست داشتن 
تعدادی از فرماندھان رده باالی سپاه در اين 
ً ھمدستانی  ماجرا داشته و شھرام اميری قطعا
داشته که ھنوز ھم در باالترين رده ھای سپاه 

 .حضور دارند
يکی از داليل ريشه ای که در ھمه کشورھا، 
نظاميان در پادگانھا محصور و محدود، و از 
ورود به سياست و اقتصاد منع می شوند، 
محفوظ نگاه داشتن آنھا از خطرات سازمانھای 

در .  جاسوسی کشورھای متخاصم و رقيب است
مورد سپاه بالعکس، با حضور گسترده آنھا در 
سياست و اقتصاد، سرداران با توجيه مديريت 
پروژه ھای کالن اقتصادی، با پاسپورتھايی با 
نام مستعار، دائماً در تردد در شھرھای اروپايی 
بوده و ھمچنين بطور منظم، ھيأتھای سياسی، 

 منابع و يادداشتھا
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شده بود شايد نبوی قضيه را جور ديگری رفع و 

دوری «اما  دوزاری نبوی به خاطر .  رجوع می کرد
مھاجرانی در .  ديرتر از بقيه می افتد»  اش از سياست

زبان به انتقاد گشود و از سکوت  67مورد کشتار سال 
شايد در .  نسبت به جوان کشی در آن دوره انتقاد کرد

آينده نيز نبوی به پيروی از مرشدش اينگونه سخن 
اما واقعيت اين است که نگاه ھمانست و اين .  راند

زيرا کماکان ھيچيک از آنان حاضر .  آقايان ھمانند
نيستند از نقش خود چيزی بگويند و نگاه خود را در 

برای مثال ھمين آقای .  معرض نقد و داوری گذارند
شده، ھمان  67مھاجرانی که امروزه منتقد کشتار 

زمان کتابی در مورد سلمان رشدی نگاشته و داليل 
برای حکم ارتداد و مرگ وی را »  دينی و علمی«

ارائه داده و حتی امروز نيز بدون خجالت خود را 
 . طرفدار حکومت دينی و حتی واليت فقيه می داند

■■■ 

 

و  60کشتارھای جمھوری اسالمی در دھه 
نقش  اصالح  طلبان دوم خردادی ديروز و 
موج سبزی ھای امروز در آن کشتار باعث 
شده که امثال آقای نبوی در بد تنگنايی گير 

از يکسو ديگر مانند سابق نمی توانند در .  کنند
مورد اين جنايات سکوت کنند از سوی ديگر 
بھيچوجه حاضر نيستند از نقش و نگاه، تفکر و 
پايبندی شان به ايدئولوژی اسالمی در آن سالھا 

علت اساسی اش ھم اين .  انتقادی به عمل آورند
است که اغلب آنان ھنوز به نظام دينی باور 

آنھا نمی خواھند کل اين نظام از بين .  دارند
  12.رود

برای مثال امروزه آقای نبوی ھم عليرغم 
از خود  »  ايدئولوژی زدايی«ادعايش مبنی بر 

حاضر نيست از موالی سبزپوش خود 
ميرحسين موسوی فاصله بگيرد و به قول 

از کسی .  خودش او را در ميدان مين تنھا گذارد
جمھوری اسالمی، نه يک «که ھنوز طرفدار  

باالخره .  است»  کلمه بيشتر، نه يک کلمه کمتر
آقای نبوی؛ شما که خود را مخالف ھر نوع 
نظام ايدئولوژيکی می دانيد، حرف حساب تان 
با اين جمله موسوی چيست؟ او که مدام بر 
بازگشت به اسالم ناب محمدی و  ارزشھای 
طاليی دوران خمينی تأکيد می کند و خواب آن 

شما در .  سالھا را دوباره برای مردم می بيند
اين رابطه چه می گوييد؟ نکند شما نيز در 
چنين خواب و رويايی بسر می بريد؟ بويژه 

از »  حکومت دينی«آنجايی که زيرکانه به جای 
در جوابيه تان استفاده »  ديکتاتوری دينی«کلمه 

مگر در طول تاريخ، جامعه بشری .  می کنيد
در جايی شاھد دمکراسی دينی و حکومت 
دمکراتيک دينی ھم بوده که در قرن بيست و 

ما قسم شما را !!!  يکم دوباره شاھدش باشيم
بيرحمی و کشتار ويژه «باور کنيم که می گوييد 

يا دم خروسی »  ھرنوع نظام ايدئولوژيکی است
را که  از زير شال سبز و بلند طرفداری شما 
از حکومت دينی ميرحسين موسوی بيرون زده 

 است؟ 
آقای نبوی بين رخت برکندن از خدمت به يک 
نظام ارتجاعی و پشت و رو کردن لباس خيلی 

اينجاست که برای ما رابطه بين .  فرق است
دروغ گويی ھای آشکار شما در مورد گذشته با 
دروغھايی که در مورد آينده تحويل می دھيد، 

يک بار تاريخ گذشته را از .  روشنتر می شود
نسل ما دزديد حال می خواھيد تاريخ آينده را 

جدل و مشاجره اساسی ما و شما !  ھم بدزديد؟
آينده .  نه بر سر گذشته بلکه بر سر آينده است

ای که جريان سياسی شما می خواھد برای 
علت اصلی عصبانيت تان .  جامعه ما ترسيم کند

علت ناسزاھايی که که .  ھم از اين بابت است
. در جوابيه تان نثار ما کرديد از اين رو است

به خاطر اينکه فکر نمی کرديد، نسلی که قرار 
بود ھيچ پيوندی با نسل پيشين خود نداشته باشد، 
نسلی که زمانی شما و امثال شما کودکی شان 
را به بازی گرفتيد، نسلی که پدران و مادران 
شان را به زندان انداختيد يا روانه خاورانھا 
کرديد و از زندگی شاد محرومشان کرديد، 

در مقابل شما قد »  ناکسان«دوباره به عنوان 
علم کنند و شما را، اعمال شما را و بينش و 
تفکر شما را به مصاف بطلبند و از کمونيسم 

! اين است علت اصلی ناراحتی شما.  دفاع کنند
از اينکه عليرغم اين ھمه قلع و قمعی که شما و 
ياران تان در حکومت از نيروھای چپ کرديد، 
دوباره با بپاخيزی نسل جديدی از آنان روبرو 

نسلی که بخوبی دريافته  کسانی .  شديد، نگرانيد
که در مورد گذشته دروغ می گويند به حرف 

 .آنان در مورد حال و آينده نيز نبايد باور کرد
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سپس شريک و .  تا نوشته خودش را رقيق کند
ھمکار تريتا پارسی در ايران، يعنی سيامک 
نمازی وارد عمل شد و سعی کرد تا خبرنگار 

 .را از چاپ مقاله منصرف کند
وقتی ھمه اينھا نتيجه ای نداد، تريتا و وکيل اش 
دوباره به دادگاه رفتند و ھمان تقاضای قبلی 
خودشان که دو نوبت پاسخ منفی گرفته بود را 

تقاضای اينکه اسناد .  بار ديگر مطرح کردند
محرمانه شود و کسی قادر به چاپ آن 

يکروز قبل از چاپ مقاله نيز، يک نامه .نباشد
تھديدآميز به روزنامه واشنگتن تايمز فرستادند 
و از آنان خواستند تا از چاپ مقاله خودداری 

اما اين اقدامات ھيجکدام نتيجه نداد و اين .  کنند
 ..گزارش چاپ شد

تريتا پارسی و ناياک در پاسخی که به :  کابلی 
اين گزارش داده اند نوشته اند که به کارھای 

پس چرا از طرق .گذشته خود افتخار می کنند
قانونی و ھجمه دوستان و محافل گوناگون سعی 
داشتند که جلوی انتشار اسناد در اين گزارش 
را بگيرند؟ اگر ريگی در کفششان 
نيست، پس از چه ھراس دارند؟ 
دوم اينکه اين افرادی که با 
خبرنگار تماس گرفتند و از دوستان 
تريتا بودند، چه کسانی ھستند؟ حق 
مردم است که بدانند که چه کسانی 
خواستار جلوگيری از گزارش يک 
خبرنگار آمريکايی شده اند؟ اين 
افراد به خبرنگار چه می گفتند تا او 
را از انتشار گزارش منصرف 

 کنند؟
اجازه بدھيد تا در اولين :  داعی

فرصت اين افراد را به ھموطنان 
. اما درست ميگوئيد.  معرفی کنم

بھتر است تريتا پارسی اگر ريگی 
به کفشش نيست بيايد و خودش داوطلبانه ھمه 

اصوال اين روش کار .  اسناد را منتشر کند
با ارسال .  ناياک در يکسال گذشته بوده است

نامه تھديد به رسانه ھا سعی کرده جلوی انتفاد 
از صدای آمريکا و راديو .  از خودش را بگيرد

. فردا بگيريد تا تلويزيون ھای فارسی زبان
اميدوارم که در اولين فرصت با ھم در اينمورد 
صحبت کنيم و اسناد داخلی شان را بررسی 

 .کنيم تا با شيوه ھای کاری آنان آشنا شويم
خوب، اين اسناد و اين گزارش واشنگتن : کابلی

 تايمز چه ميگويند؟
گزارش روزنامه روی سه پايه قرار :  داعی

اوال اينکه ناياک بطور غير قانونی . گرفته است
. البی ميکند و برای انجام اين کار اجازه ندارد

دوم اينکه برای انجام اين البی، يک ھماھنگی 
بين تريتا پارسی با سيامک نمازی در تھران 

سيامک نمازی مدير عامل و . وجود داشته است
يکی از شريکان کمپانی آتيه بھار در تھران 

آتيه، با دولت جمھوری اسالمی شريک .  است
معنای آن نيز روشن ..  است و با ھم کار ميکنند

تريتا البی خودش در کنگره را با يک :  است
نفر که در ايران شريک دولت است، ھماھنگ 

فعاليت اصلی شرکت آتيه داللی .  ميکرده است
برای کمپانی ھای بزرگ بخصوص غولھای 
نفتی است که با جمھوری اسالمی بده و بستان 

 .دارند
تريتا با جواد ظريف که سفير جمھوری اسالمی 

 . است
آيا آقای ليمبرت تاکنون موضع گرفته :  کابلی

است؟ ناياک در جوابيه خود تکذيب ارتباطش 
با رژيم ايران را انکار کرده و اظھار داشته که 
اگر ارتباطی در کار بوده، ھرگز شخصی مانند 

روز در اسارت رژيم  444آقای ليمبرت که 
بوده است، به جمع مشاوران ناياک نمی 

ظاھرا اکنون مسئوليت بزرگی بر .  پيوست
دوش آقای جان ليمبرت قرار گرفته که موضع 

اگر ھنوز می خواھد از ناياک حمايت .  بگيرد
نظر . کند، بايد در مورد اين اسناد پاسخگو باشد

 شما چيست؟
آقای ليمبرت ھنوز مطلبی نگفته ولی ما :  داعی

ايرانيان بايد از ايشان بخواھيم که حتما موضع 
اين يک توھين به جامعه ايرانی است .  بگيرد

که مشاور تريتا پارسی مسئول امور ايران در 
 .وزارت خارجه آمريکا شود

عکس العمل تريتا پارسی چه بود؟ آيا :  کابلی

 موافق انتشار اين گزارش بودند؟
اتفاقاتی که در اين يکماه گذشته به وقوع :  داعی

پيوست، خودش به تنھائی برای شناخت تريتا 
پارسی و ناياک و شبکه البی رژيم ايران کافی 

نخست تريتا به ديدار خبرنگار رفت و .  است
ھدف .  طی دو مالقات، ساعتھا با او گفتگو کرد

خبرنگار نيز به .  اولش بی اعتبار کردن من بود
او گفته بود که گزارش من روی اسناد درونی 
خود شما تھيه ميشود و ربطی به اعتبار حسن 

 .داعی ندارد
در مرحله بعد، تريتا عده ای را تحت نام جدا 
شدگان سازمان مجاھدين جمع کرد تا نزد 
خبرنگار بياورد و ثابت کند که من عضو 

سپس يک نفر ديگر را پيدا .  مجاھدين ھستم
کرد که به ادعای خودش سی و چند سال پيش 

البد آن فرد .  با من در زندان بوده است
ميخواسته به خبرنگار بگويد که سی و چند 
سال پيش، من و عده ای ديگر، در زندان نقشه 
کشيديم که به آمريکا بيائيم و عليه تريتا پارسی 
 .که ھنوز در آنموقع بدنيا نيامده بود فعاليت کنيم

در مرحله بعد، دوستان تريتا در واشنگتن وارد 
کسانيکه تحت نام کارشناس .  صحنه شدند

مسائل ايران، به سنای آمريکا و راديو 
تلويزيون ھا ميروند و برای برداشتن فشار 
. آمريکا از روی حکومت ايران تالش ميکنند

اينھا به سراغ خبرنگار رفتند و از او خواستند 

" کشف حقيقت"دادگاھھای آمريکا، به مرحله 
به اين معناست که دو طرف .  وارد گشته ايم

دعوا می توانند اسناد و مدارک مربوط به نحوه 
از .  کار و زندگی يکديگر را بدست آورند

اينرو، بسياری از مکاتبات ايميل من، مدارک 
زندگی شخصی و کاری من در اختيار ناياک و 

 .تريتا پارسی قرار گرفت
بھمين ترتيب، ناياک نير می بايست اسناد 
. درخواستی ما را در اختيارمان قرار بدھد

تاکنون، تنھا بخش کوچکی از اين اسناد به ما 
تحويل داده شده که برای دريافت بقيه آن تالش 

اما ھمين بخش کوچکی که بدست .  ميکنيم
 .آورده ايم نيز حيرت آور و تکان دھنده است

اين اسناد چه زمانی در اختيار شما قرار :  کابلی
گرفت و چرا اکنون منتشر ميشود؟ برخی 
ميگويند که چون آقای جان ليمبرت که از 
نزديکان تريتا پارسی و از مشاوران ناياک 
است، بعنوان مسئول پرونده ايران در وزارت 
خارجه منصوب شده، محافظه کاران و جنگ 
طلبان آمريکا ميخواھند با انتشار اين گزارش، 
انتخاب جان ليمبرت و سياست ھای اوباما در 

 .مورد ايران را مورد حمله قرار دھند
صد البته که سياست ھای کنونی اوباما :  داعی

به ھمان .  در مورد ايران شديدا زير سوال است
ميزان، انتخاب جان ليمبرت نيز توھينی به 

اما انتشار اين گزارش ربطی به .  ايرانيان است
اين اسناد را ماھھاست که بدست .  اينھا ندارد

آورده ايم يعنی مدتھا قبل از آنکه جان ليمبرت 
از ھمان روز اولی که . به وزارت خارجه برود

اسناد بدست ما رسيد ما ميخواستيم منتشر کنيم 
ولی تريتا پارسی از دادگاه خواست که مانع از 

می گفتند که اين اسناد .  انتشار علنی اسناد شود
چند ماھی طول کشيد و .  بايد محرمانه بماند

دوباره به دادگاه .  دادگاه به نفع من نظر داد
باز ھم شکست .  رفتند و بھانه ديگری آوردند

 .خوردند
حدود يکماه و نيم پيش، سرانجام ھمه اين موانع 
برطرف شد و من قانونا می توانستم اسناد را 

خبرنگار واشنگتن تايمز با من .  منتشر کنم
اين .  تماس گرفت و خواست آنھا را مطالعه کند

وی و .  اسناد در اختيار وی قرار گرفتند
مسئوالن روزنامه اظھار عالقه کردند تا در 

نزديک به پنج .  اينمورد گزارشی تھيه کنند
ھفته، خبرنگار مزبور شروع به تحقيق در 
. مورد ناياک و ارتباطات تريتا پارسی کرد

اسناد دادگاه را به کارشناسان بيطرف نشان داد 
 ..و سرانجام گزارش خودش را منتشر کرد

چرا پنج ھفته؟ مگر خبرنگار مزبور :کابلی
عالوه بر مطالبی که شما در اختيارش قرار 
داده بوديد، خود نيز تحقيقاتی انجام داد و عالوه 
بر اسناد شما موارد جديدی نيز بدست آورده 
است که برای روشنگری موضوع اھميت 

 داشته باشد؟
خودش يک تحقيقات جدی را انجام .  بلی:  داعی
با .  با متخصصان متعددی صحبت کرد.  داد

مثال با معاون سابق اف .  ايرانيان تماس گرفت
بی آی صحبت کرده و ايميل ھای رد و بدل 

سفير جمھوری (شده بين محمد جواد ظريف 
با تريتا پارسی را )  اسالمی در سازمان ملل

مطالعه کرده و نتيجه گرفته که تريتا ھمچون 
نماينده جمھوری اسالمی مشغول البيگری بوده 

 کميته آمريکائيان و ايرانيان پيشرو
، روزنامه 2009نوامبر  13در روز جمعه 

را " ايالی ليک"واشنگتن تايمز گزارشی به قلم 
به چاپ رساند که در آن به عملکرد شورای 
ملی ايرانی آمريکايی تحت رياست تريتا 

پس از .  پارسی به تفصيل اشاره شده است
انتشار اين گزارش، در محافل گوناگون 
واشنگتن در باره اين گزارش سخنھای بسيار 

چندين سايت از جمله تارنمای .  رفته است
ناياک به موضعگيری و تحليل اين گزارش 

برای روشن شدن ھر چه بيشتر .  اقدام کرده اند
موضوع، از سوی کميته آمريکاييان و ايرانيان 
پيشرو چندين سوال را با آقای داعی در ميان 

 .گذاشتم
آقای داعی، جمعه گذشته، :  کيوان کابلی

روزنامه واشنگتن تايمز مقاله بسيار مھمی در 
مورد تريتا پارسی و ناياک چاپ کرد که سر و 
صدای بسيار زيادی در واشنگتن و محافل 

در اين مقاله .  ايرانی و آمريکائی ايجاد کرد
اتھاماتی جدی به ناياک وارد کرده که با ھم 

اما نويسنده مقاله اظھار داشته .  بحث می کنيم
که مبنای گزارش وی اسنادی است که شما در 

اسنادی که گويا شما .  اختيار وی قرار داده ايد
نخست در .  از طريق دادگاه بدست آورده ايد

 .مورد اين دعوای قانونی توضيح بدھيد
من اولين گزارش خودم در مورد ناياک :  داعی

به مدت .  منتشر کردم 2007را در اوائل سال 
يکسال، تريتا پارسی، ناياک و ھمچنين 
روزنامه ھای وابسته به حکومت ايران يک 
. کارزار دروغ و شانتاژ عليه من براه انداختند

ھدفشان اين بود که من از کار خودم دست 
اما وقتی نتيجه ای نداد، در ماه می .  بکشم

از من به دادگاه فدرال واشنگتن شکايت  2008
در ادعانامه آنان گفته شده بود که .  کردند

اتھامات من به تريتا پارسی و ناياک باعث شده 
که آنھا در ميان آمريکائيان و جامعه ايرانی بی 
اعتبار شده ، درآمدشان کم شده و خود تريتا 
 .پارسی نيز دچار اضطراب روحی گشته است

ھدفشان اين بود که با شکايت  از من و با 
تحميل صدھا ھزار دالر ھزينه دفاع قانونی، 
مرا به زانو درآورند و بدين ترتيب درس 
عبرتی به ھمه رسانه ھا و ايرانيانی بدھند که 
ناياک را البی رژيم ايران معرفی ميکنند و در 

 .مقابلش می ايستند
پس از مدتی کوتاه، پس انداز شخصی من به 
انتھا رسيد و دست کمک به سوی ھموطنان و 
موسساتی که به کمک روزنامه نگاران می آيند 

يکی از مراکز تحقيقی واشنگتن به .  دراز کردم
نام ميدل ايست فوروم به ميدان آمد و با ارسال 
يک نامه، از وکالئی که برای دفاع رايگان از 

يک روز .  من آماده اند، تقاضای کمک نمود
بعد، يکی از مھمترين دفاتر حقوقی به ياری 
من برخاست و طی يکسال گذشته، يک تيم از 
وکالی اين شرکت به دفاع تمام عيار از من 

 .پرداخته اند
خوب، دادگاه در چه مرحله ای است و :  کابلی

اين اسناديکه روزنامه واشنگتن تايمز بدانھا 
 اشاره کرده چگونه بدست آمده اند؟

ھنوز به خود دادگاه نرسيده ايم ولی در :  داعی
طول ده ماه گذشته، طبق روال حقوقی 
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من در پاسخ تيمرمن که ميخواست با افشاگری 
در مورد حسن نمازی، سياست ھای اوباما و 
کلينتون در مورد ايران را مورد حمله قرار 
دھم گفتم که تريتا پارسی در رأس شبکه البی 

من به تيمرمن گفتم که .رژيم ايران قرار دارد
تريتا پارسی آسيب پذير ترين بخش از اين 
شبکه است زيرا از يکطرف با باب نی کار 
کرده که بجرم فساد در زندان است و دوم اينکه 
وی در ايران يک شريک دارد که سيامک 
نمازی است و جزو مافيای نفتی جمھوری 

 .اسالمی است
من به تيمرمن گفتم که برای بی اثر کردن 
شبکه البی بايد ضعيف ترين آنرا به پائين کشيد 
. و در صورت موفقيت، بقيه شبکه فلج ميشود

در اينجا من در انتخاب کلمات اشتباه کردم و 
برای مبارزه با سياست "بجای اينکه بگويم که 

ھای مماشات گرايانه اوباما و کلينتون بايستی 
شبکه البی رژيم ايران و در رآس آن تريتا 

، به اشتباه "پارسی را مورد حمله قرار داد
برای مبارزه با کلينتون و اوباما "نوشتم که 

بايستی شبکه البی رژيم ايران و در رآس آن 
اگر به ".  تريتا پارسی را مورد حمله قرار داد 

ايميل اصلی تيمرمن و دو ايميل قبلی من به وی 
نگاه کنيد می بينيد که ما اصال راجع به اوباما 
و کلينتون بحث نمی کرديم بلکه راجع به 
سياست ھای آنان در مورد ايران بحث 

موضوع ايميل نحوه مقابله با اين .  ميکرديم
سياست ھا بود نه مقابله با کانديداھای رياست 

 .جمھوری
در اينجا بايد بگويم که حسن نمازی بجرم تقلب 
و فساد مالی تحت تعقيب قانونی قرار گرفته 
است و االن در خانه اش زندانی است تا 

حزب دموکرات نيز .  زمانيکه به دادگاه برود
پولھايی که حسن نمازی برای اوباما و کلينتون 
. جمع آوری کرده بود را پس فرستاده است

متاسفانه سياست اوباما در رابطه با رژيم ايران 
نيز باعث سرخوردگی بسياری از دوستان خود 

 .اوباما شده است
ميتوانيد در مورد اسنادی که مورد :  کابلی

استفاده خبرنگار روزنامه واشنتگتن تايمز قرار 
 گرفته است، بيشتر صحبت کنيد؟

ھمانطور که گفتم، ناياک برای بار سوم :  داعی
به دادگاه رفته و تقاضا کرده که من اين اسناد 

تا زمانيکه قاضی در اينمورد .  را علنی نکنم
. تصميم نھائی خودش را نگرفته سکوت ميکنم

فکر ميکنم که تا چند روز ديگر مسئله حل 
 .شود

من در ھمينجا از تريتا پارسی و ناياک دعوت 
ميکنم که تمامی مکاتبات خودش با ظريف، 
سيامک نمازی، بده و بستان مالی با آتيه بھار، 
روابط خودشان با باب نی را در اختيار عموم 

در .  قرار دھند تا ببينيم چه کسی راست ميگويد
مورد خودم نيز بايد بگويم که تمام زندگی من 

احتياجی نيز به اجازه .  در اختيار آنان است
من از ھمينجا به آنان اجازه .  دادگاه نيست

ميدھم تا تمام درآمدھای من، روابط سياسی و 
ھرآنچه که بنظرشان مھم ھست را در اختيار 

 .عموم قرار دھند
من يکسال و نيم پيش به تريتا پارسی گفتم که 
کوتاه نخواھم آمد و تا آنجا که توان داشته باشم 
در مقابل شبکه البی جمھوری اسالمی می 

بار ديگر تکرار ميکنم که با حمايت .  ايستم
زورگوئی .  ھموطنان، تا پايان کار خواھم رفت

. و شانتاژ و تھديد، روی من اثر نخواھد کرد
تجارت روی خون ايرانيان، تجارتی است 
خيانت بار که شومی آن، گريبان دست اندر 

 .کاران اش را خواھد گرفت

 .با سياستھای اوباما توضيح دھيد
اوال که شيوه دفاع تريتا پارسی شناخته :  داعی

وی خودش را در کنار اوباما و .  شده است
ديگران قرار ميدھد و مخالفان خودش را در 

اين روشی است .  صف جنگ طلبان ميگذارد
ثانيا، .  که کارآئی خودش را از دست داده است

من تحقيقاتم در مورد تريتا پارسی و ناياک را 
شروع کردم و اولين گزارشم  2006در سال 

زمانيکه اصال .  منتشر شد 2007در ژانويه 
ثانيا تريتا .  خبری از اوباما يا کلينتون نبود

پارسی به مدت ده سال برای يک جمھوری 
خواه فاسد و بدنام بنام باب نی کار ميکرد که 
بجرم رشوه گيری ھای مختلف، منجمله رشوه 
گرفتن از يک قاچاقچی مقيم لندن که برای 
. جمھوری اسالمی کار ميکرد، روانه زندان شد

بنابراين، مظلوم نمائی تريتا پارسی تنھا برای 
اما در مورد ايميل .  فريب کودکان خوب است

من که مدتھا قبل نوشته بودم و تريتا منتشر 
 .کرده بايد يک توضيحی بدھم

حدود يکسال و نيم پيش که مبارزات انتخابات 
آمريکا جدی تر شده بود، افرادی مثل حسن 
نمازی که يکی از ھمپالکی ھای تريتا پارسی 
است و در واشنگتن گروه البی دارد، فعال شده 
بودند و برای اوباما و کلينتون پول جمع 

اينھا سعی ميکردند که در پيرامون .  ميکردند
کانديداھای دموکرات نفوذ کنند و انتظار داشتند 

که رئيس جمھور بعدی سياست مسالمت جويانه 
در .  ای در برابر جمھوری اسالمی داشته باشد

ھمين زمان، کنت تيمرمن که از فعالين 
معروف سياسی است و به حزب جمھوريخواه 
تعلق دارد، مثل خيلی ديگر از آمريکائی ھا يا 
ايرانی ھا، نسبت به سياست ھای آينده اوباما يا 

 .کلينتون در مورد ايران نگران بود
ايشان طی چند ايميل از من خواست که اگر 
مطلبی در مورد حسن نمازی دارم چاپ کنم 

منظورش اين بود که .  زيرا االن موقع اش است
با سيامک (با افشاگری در مورد حسن نمازی 

ميتوان از نزديکی اينھا به )  نمازی اشتباه نشود
من .  رئيس جمھور بعدی جلوگيری کرد

از نظر شخصی من .  استدالل خودم را داشتم
بيشتر خودم را به اوباما نزديک ميدانم و 
اصوال ھيجگاه وارد دعوای دو حزب سياسی 

بنظر من البی رژيم ايران با ھر .  آمريکا نشدم
دو حزب کار ميکند و دعوا اصال دموکرات و 

 .جمھوريخواه نيست
آنچه برای من اھميت داشت، جلوگيری از 
سياست مماشات و ھمچنين ممانعت از ورود 
البيست ھای طرفدار جمھوری اسالمی به حلقه 

بنظر من .  نزديکان اوباما يا کلينتون بود
ھمانطور که در ايميل گفتم، در آمريکا يک 
شبکه البی ھست که بنفع رژيم ايران کار 

اينھا به اوباما نزديک شدند و روی خط .  ميکند
نتيجه اش را ھم .  سياسی وی تأثير گذاشتند

 .داريم امروز می بينيم

در سازمان ملل بود نيز تماس و ھمکاری 
مثال نمايندگان کنگره را انتخاب .  داشته است

ميکرده و به مالقات ظريف ميبرده است و 
موارد ديگر که در فرصت ديگری مورد بحث 

 .قرار ميدھيم
مسئله سوم اين است که احتماال ناياک قوانين 
متعدد آمريکا را زير پا گذاشته است و تقلب 

 .مالياتی نيز کرده است
در گزارش واشنگتن تايمز صحبت از :  کابلی

آيا .  يک سازمان ديگری بنام ھمياران شده است
ھمياران نيز شريک دولت ايران است و آيا با 
آتيه ارتباط دارد؟ در آنجا صحبت از پولی 
است که ظاھرا ناياک از بودجه اختصاصی 
آمريکا برای دمکراسی در ايران می گيرد و با 

لطفا در اين باره کمی .  ھمياران خرج می کند
 .توضيح دھيد

ھمياران که در ظاھر يک سازمان غير :  داعی
پدر (دولتی است توسط محمد باقر نمازی 

و يک فرد ديگر بنام حسين )  سيامک نمازی
 18ملک افضلی بمدت .  ملک افضلی براه افتاد

سال معاون وزير بھداشت بوده است که در 
 .زمان احمدی نژاد نيز معاون وزير بود

کار اصلی ھمياران اين بود که نزد سازمان 
ملل و موسسات بين المللی، خودش را بعنوان 
نماينده سازمانھای غير دولتی ايران معرفی کند 
و بگويد که من نماينده جامعه مدنی ايران 

من در گزارشی که به زبان انگليسی .  ھستم
نوشتم اسناد مربوط به ھمياران و کار مشترک 
اش با وزارت خارجه جمھوری اسالمی برای 
نفوذ در ميان ايرانيان خارج از کشور را 

 .توضيح دادم
ناياک با ھمياران ھمکاری مشترک داشت و با 

رابطه باقر نمازی با .  ھم پروژه مشترک داشتند
تريتا پارسی نزديک به دھسال ادامه داشته 
است که يک بخش مھم آن راه اندازی 
گروھھای بظاھر صلح طلب ايرانی برای البی 
کردن بنفع جمھوری اسالمی بوده است که من 

 .در گزارشات متعدد به آن اشاره کرده ام
جالب اينجاست که تريتا پارسی در حاليکه در 
کنگره آمريکا مشغول البی بود و ميخواست که 
آمريکا به گروھھای حقوق بشری يا گروھھايی 
که برای دموکراسی در ايران مبارزه ميکنند، 
کمک مالی نکند و ميگفت که کمک مالی دولت 
آمريکا بايد کامال قطع شود، خودش صدھا 
ھزار دالر از پولھای کنگره را ميگرفت و 

يعنی اين پولھا برای ناياک و .  استفاده ميکرد
دوستانش حالل بود ولی برای گروھھائيکه با 

 .جمھوری اسالمی مبارزه ميکردند حرام
جالب اينجاست که ناياک اين پولھا را ميگرفت 
تا با مثال سازمانھای غير دولتی در ايران کار 
کند اما شريک اصلی اش که بعنوان غير دولتی 
. معرفی ميکرد ھمين سازمان ھمياران بود

سازمانی که رئيس ھيئت مديره اش يک معاون 
يعنی ھمه چيز بود بجز .  وزير دولت ايران بود
می بينيم که دروغگوئی تا .  سازمان غير دولتی
 .چه ميزان بوده است

کی "در بخش "  سياست خارجی"سايت :  کابلی
طی مطلبی به نفع تريتا پارسی ادعا کرده "  بل

است که شما از طريق حمله به ناياک و تريتا، 
قصد تخريب اوباما و وزير خارجه اش را 

دليلش نيز ايميلی است که شما برای .  داشته ايد
ھمچنين ناياک در موضع .  فرستاديد"  تيمرمن"

گيری ھای پس از انتشار گزارش نيز بارھا 
ادعا کرده است که شما از سوی نئوکانھا قصد 
حمله به سياستھای اوباما را داريد؟ ظاھرا 
. ناياک بدنبال شريک جرم برای خود می گردد

ماجرای آن ايميل چه بود؟ در اين مورد لطفا 
لطفا در مورد نزديک بودن خود . توضيح بدھيد

 تريتا پارسی

 
زن ديگر  80زنی كه مظنون به استفاده از 

برای حمالت انتحاری است، اعتراف كرد 
ترتيبی ميداد تا به زنان تجاوز شود و به اين 
روش  او قادر بود قربانيان را متقاعد كند 
كه شھادت تنھا راه خالصی از اين ننگ 

 .است
ساله به نام سميرا جاسم كه توسط  51زنی 

ھا  پليس عراق دستگير شد، به طراحی ده
حمله و استفاده از زنان در اين حمالت 

 .اقرار كرده است
در فيلمی كه توسط پليس منتشر شد، او 

دھد كه در اين زنان آمادگی ذھنی  شرح می
ھا  كرد، آن برای حمالت انتحاری ايجاد می

ھا را  ھايی كه بمب را در اختيار تروريست
ھا را  داد و سپس آن كردند قرار می تھيه می

 .فرستاد به سوی اھداف مورد نظر می
در بسياری از مناطق عراق از جمله استان 

قربانيان تجاوز   دياله كه بافت سنتی دارد،
ھايشان طرد شده و از اجتماع  توسط خانواده

 .شوند بيرون رانده می
سميرا «:  دھد سرلشكر قاسم عطا شرح می

المومنين را كه به دست  جاسم معروف به ام
زن متھم است،  80داشتن در سواستفاده از 

او ضمن اعتراف به اين .  دستگير كرديم
 28ھا، تاييد كرده است كه  قبيل فعاليت

ھا  ھای تروريست سوقصد در يكی از پناھگاه
ژانويه  21جاسم در ».به وقوع پيوسته است

شود او با گروه  گفته می.  بازداشت شد
السنت در ارتباط بوده  شورشی انصار

دو مورد از حمالتی كه او مسئوليتشان .است
را پذيرفته است در استان دياله در مركز 

ترين مناطق  عراق رخ داد كه يكی از ناامن
مقامات ارتش آمريكا .اين كشور است

 36كم  دست  2008گويند در سال  می
مورد  32تروريست انتحاری زن در 

ً به زنان .اند گذاری دست داشته بمب عموما
شود بدون بررسی بدنی از  اجازه داده می

ھای بازرسی عبور كنند كه اين  پست
موضوع فرصت مناسبی برای پنھان كردن 

ھايشان فراھم آورده  مواد منفجره زير لباس
 .  است

 انگليس -از سايت ايرانيان
  1388آبان  1جمعه 

تجاوز به زنان عراقی 
برای وادار كردن به 
 عمليات انتحاری
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 .ميلياردھا در بانکھا بود
در اين ميانه، تنھا ميتوان اميدوار بود که 
قدرت آموزنده اين واقعه بيشتر در خدمت توده 
ھای مردم باشد و نه بانکداران، دولتھای خادم 

  .بانکھا و رسانه ھای خادم دولتھا
بازگشت به اين واقعيت در نظر من دو وجه 

ھمانطور .  مجزا دارد؛ اولی آشکارا  سياسيست
که فيلم وقايع نشان ميدھد، فتيش دمکراتيک 
. معنايی جز خدمت وفادارانه به بانکھا ندارد

نام واقعی يا تکنيکی اين وجه اوليه را من از 
. پارلمانتاريسم گذاشته ام  -مدتھا پيش کاپيتالو

ازين رو و ھمانطور که تجربيات متعدد اين 
بيست سال اخير نشان داده است، سياستی 

 .ماھيتا متفاوت را بايد سازماندھی کرد
بيشک اين فرآيند سياسی برای مدتی طوالنی  

ھمچنان از قدرت دولتی دور خواھد بود، اين 
بنوبه خود اھميتی ندارد چراکه اين سياست 
نوين از پايه واقعيت آغاز ميکند آنھم با اتحاد 
عملی تمام آنھايی که بطور بيواسطه آمادگی 

پرولتاريای تازه به ميدان :  تحققش را دارند
آمده، از آفريقا يا از جای ديگر و روشنفکران 
پا برجای بازمانده از نبردھای سياسی دھه 

اين فرآيند سياسی در حيطه فعاليت .  ھای اخير
عملی گام به گام خود گسترش خواھد يافت و 
رشد خواھد کرد و در عين حال از پيوند 
ساختاری با احزاب موجود و سيستم انتخاباتی 
و نھادی حاضر که باعث ادامه حيات و دوام 

 .آن احزاب است کامال خودداری خواھد کرد
چنين فرآيند سياسی برای انسانھايی که 
دستانشان تھيست، از طرفی راه و روش  و 
ديسيپلين  نوين ابداع و ازطرف ديگر ظرفيت 
و توانايی سياسی آنھا را تعيين  و سرانجام ايده 

 نوين پيروزی را برايشان ترسيم خواھد کرد
وجه دوم بازگشت به واقعيت ايديولوژيک 

بايد حکم نخ نما شده ای که طبق آن ما .  است
بسر ميبريم را "   پايان ايديولوژيھا"در عصر 

برای ما .  برانداخت و جھت آنرا برعکس کرد
که ميبينيم که آن پايان مدعايی واقعيتی جز 

ندارد، "  بانکھا را نجات دھيم"رھنمود 
مھمترين کارزار عصر ما رجوع مجدد به ايده 
ھا، بازيافتن شور وشوق آرمانھا و قرار دادن 
فرضيه ای جھانشمول و فراگير در مقابل 

يقين آشکار وپيشبينی شده :  دنيای امروز است
در مقابل نمايش تبه کارانه .  تغيير روند وقايع

سرمايه داری، ما واقعيت توده ھای بشری و 
حضورشان در روند و حرکت ذاتی ايده ھا را 

 .قرار ميدھيم
انگيزه آزادی انسانھا ھنوز ھم قدرتمند است و  

کمونيسم ،اگرچه رنگ باخته و ضعيف، نام  
 .ديگر آن قدرت است

امروزه ضعف کمونيسم تنھا در خدمت 
حاکمان نظام جھانيست، آنھا ھمان بازيکنان 

ما .  مترسک وار فيلم ترسناک اينروزھا ھستند
کمونيسم را مجددا احيا خواھيم کرد و وضوح 

ھمان .  درخشانش را به او باز خواھيم گرداند
وضوحی که زمانی فضيلتش محسوب ميشد 

کمونيسم "وقتيکه مارکس درباره اش ميگفت 
ايده ھا و افکار سنتی را به راديکالترين وجه 

و باعث طلوع جامعه ای "  درھم ميشکند
رشد آزاد ھر فرد شرط "خواھد شد که درآن 

 "رشد ھمگان است

در حريم توليد سرمايه داری ھيچ چيز 
.  واقعيتراز اين دو وجه کااليی ومالی نيست

" غير منطقی"رجعت از بورس بازی فاسد و 
به سوی توليد منطقی و سا لم بازگشت به 

اين بازگشت تنھا ميتواند رو به .  واقعيت نيست
زندگی واقعی و حی و حاضر انسانھايی رخ 

بدون ھيچ .  دھد که در اين دنيا زندگی ميکنند
شبھه ای از چنين منظريست که ميتوان 
سرمايه داری و فيلم فاجعه ای را که اين 

واقعيت اين .  روزھا نمايش ميدھد مشاھده کرد
 .فيلم نيست، تماشاگرانش واقعيند

در تب و تاب اين فيلم چه چيزی را ميبينيم؟ 
سرمايه داری جز .  چيزھای ساده وشناخته شده

راھزنی نيست، مخرب در حياتش وغير 
آن چند دھه .  منطقی در عصاره وجوديش

کوتاه رفاه ناموزون و بطرز وحشيانه ای نا 

برابر را نيز با بحرانھايی که در آنھا مقادير 
عظيمی از ارزشھای توليدی نابود شده اند 

لشکر کشی در .  صورتحساب کرده است
نواحی استراتژيک و تنبيه خونين ھر گونه 
تھديدی و جنگھايی در سرتاسر جھان که 
جوانی دوباره ای برايش ببار آوردند ھمگی 
جزيی از قيمت پرداخت شده آن دوره رفاه 

 .ھستند
درسھای آموزنده اين فيلم بحران را فعال رھا 

آيا ھنوز ميتوان جرات کرد و در حضور . کنيم
بينندگان اين صحنه ھا چنين سيستمی را تاييد 
کرد؟ سيستمی که ساختار مشترک زندگی 
انسانھا را اينچنين در معرض تھاجم پست 
ترين ضرب آھنگھای حرص و رقابت و 

 .خودخواھی نھادينه خود قرار ميدھد
چگونه ميتوان صحبت از دمکراسيی کرد که 
رھبرانش با مصونيت کامل به خدمتگزاران 
استيالی سالطين پول تبديل شده اند که حتی 
مارکس را نيز متعجب خواھد کرد، او که 

دست نشانده "سال پيش دولتھا را   ١۶٠
چگونه ميتوان پذيرفت که .  ناميد"  سرمايه

کمبود بودجه بيمه ھای اجتماعی غير قابل 
تصحيح است و در عين حال شاھد تزريق 

تکراری وخسته کننده گله دولتمداران را 
ميبينند، آنھايی که در جلوی چشمانشان اعداد 
و ارقام نجومی نقش ميبندد، اعداد و ارقامی 

برای .  که گاھا با درآمدشان مقايسه ميکنند
اکثريت بشريت اين ارقام بزرگ بيانگر 
بزرگی فقريست که عمق زندگی سراپا مبارزه 

 .و تلخشان را نشان ميدھد

من معتقدم که واقعيت اينجاست و ما تنھا 
زمانی ميتوانيم به آن راه پيدا کنيم که نگاه خود 
را از صحنه نمايش برگردانيم و اين توده 
خاموش را ببينيم، برای اين توده خاموش، 
پرده نھايی فيلم فاجعه که در آن سارکوزی 
مرکل را ميبوسد و بقيه بازيگران از 
خوشحالی ميگريند، يک نمايش مترسکی بيش 

 .نيست
طی چند ھفته اخير در باره دو مقوله يعنی 

و اقتصاد غير "  توليد کااليی"اقتصاد واقعی 
صحبتھای زيادی "  معامالت بورسی"واقعی 

شده و معموال اين دو را در مقابل ھم قرار 
ميدھند و گويا که باعث و بانی ھمه مشکالت 
ازين ناشی ميشود که دست اندرکاران بازار 

و "  راھزن"، "غير مسئول"بورس  ھمگی 
. ھستند، اين تفکيک چرند است"  غير منطقی"

سرمايه مالی از پنج قرن پيش بخش مھم 
سرمايه داريست،  صاحبان و گردانندگان اين 

ھستند، "  مسئول"سيستم نيز تنھا در مقابل سود 
منطق اين آدمھا را ميتوان با ميزان درآمدشان 
سنجيد و راھزن بودنشان نيز نه تنھا قابل 
کتمان نيست که بلکه وظيفه ايست که بر اساس 

 .ھمان منطق با جديت بدان عمل ميکنند

  
آلن باديو بدون ترديد از مطرح ترين فالسفه 
معاصر در فرانسه است که در سالھای اخير 
به طور روزافزونی در حوزه تفکر آلمانی 
زبان و آنگلوآمريکايی نيز مورد بحث و 

برخورد راديکال باديو .  مجادله قرار می گيرد
به بحران در روزنامه لوموند تا ھمين امروز 

اھميت .  به مباحثات پرحرارتی دامن زده است
کار باديو مقدمتا در جزئيات برنامه سياسی 
پيشنھادی وی و ھمچنين در جزئيات تحليل وی 
از بحران و رابطه بين سرمايه مالی و صنعتی 

در اين جزئيات ميتوان با او مخالف .  نيست
باديو از منظر يک فيلسوف مارکسيست .   بود

به بحران می پردازد و در ھمين نوشته کوتاه 
بنيادی ترين انتقاد بر روندھای پايه ای سرمايه 

ايدئولوژيک حاکم بر   –داری و نظام سياسی 
اھميت کار باديو در آن .  آن را طرح می کند

است که به مثابه يکی از مطرح ترين متفکران 
در يکی از اصلی ترين کشورھای سرمايه 
داری، آشکارا بر ضرورت برانداختن نظم 
موجود و بنای نظمی نوين، بر ضرورت 

ھمين برای انتخاب .  کمونيسم، تأکيد می کند
 .اين مطلب و ترجمه آن کافی بود

 بھمن شفيق -فريبرز افشار
  

بحران مالی جھانی آنطور که جلوی چشمان ما 
به نمايش در آمده، شبيه به يکی از فيلمھای 
زشت پيش ساخته کارخانه موفقی است که 

ھيچ چيزی .  اسمش را امروز سينما ميگذارند
درآن غايب نيست، از جمله جست و خيزھا و 
تغيير وضعيتھايی که آدم را وحشتزده ميکند؛ 
گويا نميتوان جلوی جمعه سياه را گرفت، ھمه 
چيز از ھم ميپاشد، ھمه چيز از ھم خواھد 

 .پاشيد
اما جای اميد باقيست، در جلوی صحنه اين 
فيلم فاجعه گروه کوچکی از قدرتمندان؛ 
سارکوزی ، پالسون، مرکل، براون و تريشه 

مستھلک ھمچون آتشبانان حريق مالی  مبھوت و
درحفره مرکزی ھزارا ن ميلياردی ، نقش 

 .بازی ميکنند
، اين فرياد نجيب، "بانکھا را نجات دھيد"

انساندوستانه و دمکراتيک از حلقوم 
سياستمداران و دست اندرکاران رسانه ای 

برای بازيگران اول اين فيلم يعنی . بيرون ميايد
صاحبان سرمايه به ھمراه خادمان و چاکران و 
تحسين و تقديس کنندگانشان، من يک پايان 
خوش را اجتناب ناپذير ميبينم آنھم به دليل 
وضعيت فعلی دنيای امروز و سياستمدارانی 

 .که کمر به ھمت اينکار بسته اند
اما بگذاريد نگاه خود را به سوی تماشاگران 
اين نمايش بچرخانيم، آنھا که گيج و مبھوت 
فرياد حالل طلبی بانکھای در حال جان دادن 
را ميشنوند، آنھا که آخر ھر ھفته حماسه 

این معرکه بحران از کدام 
 واقعيت برميخيزد؟

 . Alain Badiou لن باديوآ
 ٢٠٠٨اکتبر  ١٧لوموند، 

 .با پشتيبانی مالی خود به ادامه انتشار روشنگر ياری رسانيد! روشنگر متعلق به شماست
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ولی بھتر است حداقل برای خود .  را ميکنند 
اين سياسيون کثيف مشخص باشد و فکر نکنند 
ديگران يا مردم نميفھمند که حقوق بشر و 

و تمامی ....نوبل و جايزه و سخنرانی و سفر 
حرکات مادر عبادی و امثالھم ، ھيچ ربطی به 

باد زدن منقل نظم .  بشر و مردم و صلح ندارد 
نوين اسمش جاکشی سياسی است اينقدر زور 

 ! نزنيد پشت سر مردم سنگر بگيريد
. و اما نکته جالب ديگر در اين مصاحبه 

آيا جايزه صلح نوبل :  سوال کننده پرسيده است 
را به پيشنھاد سازمان مجاھدين به شما اھداء 

 کردند ؟
اگر آنھا :  مادر شيرين عبادی جواب ميدھد 

يعنی مجاھدين چنين توانی داشتند حتما برای 
 ! مريم رجوی ميگرفتند

اين سوال و جواب عجيب نيست اما جالب 
نوعی شيطنت سياسی ھم در آن ديده .  است 

چون مجاھدين در حال برگزاری .  ميشود 
يعنی مناسبت انتخاب .  مھر ھستند  30جشن 

مريم رجوی به رياست جمھوری توسط 
حال اينکه رئيس جمھور کجا !  مسعود رجوی 

 . ؟ بماند
شيرين عبادی و مريم رجوی ھر دو مسلمان و 

 . شيعه ھستند
ھر دو ھر وقت الزم باشد روسری را  

 . برميدارن و دست ھم ميدھند
 . ھر دو معتقدند اعدام چيز بدی نيست 
 ھر دو با حقوق بشر اسالمی سر و کار دارند 
. 
موالی مادر عبادی خامنه ايی است و موالی  

 . مريم رجوی مسعود رجوی است
اينھا ھيچ وقت ھم با ھم مشکلی نداشتند و 

 . ندارند
 نظم نوين ھم با ھيچ کدام از اينھا مشکلی ندارد

. 
سر مسئله اعدام و موضع مجاھدين يادم ميايد 
: در نشستی فردی از محسن رضايی پرسيد 

نظر سازمان مجاھدين راجع به اعدام چيست ؟ 
حاال چه وقت اين :  محسن رضايی جواب داد 

حرفاست ؟ شايد مردم بخواھند ميليون ميليون 
 ! اعدام کنند

مريم رجوی ھم مثل مادر عبادی بلد است 
شرط .  استفاده کند "  مردم "  چطور ار واژه 

اصلی برای گرفتن جايزه صلح نوبل ھم اين 
مثال با توجه به معيارھای !  بود که ھالو باشی 

ارزشی نظم نوين ، جايزه صلح نوبل بايد به 
بوش داده ميشد که صلح از سر و رويش 

ولی چون شرط مبنائی ھالوئی را .  ميبارد 
! اوباما دارد پس جايزه بايد به اوباما داده شود 

در زمينه ھالوئی مريم رجوی به پای شيرين 
چون !  عبادی نميرسد پس جايزه بی جايزه 

بھرحال مريم مسيرھايی را رفته و کارھايی 
. را کرده که شيرين جون خوابش را ھم نميبيند

مريم با کسانی حشر و نشر داشته که حداقل 
خودشان را امام و حداکثر خدای ماده در روی 

 ! زمين ميدانند
مريم اگر آن افعی سياست نباشد حداقل مار 
غاشيه ايی شده که در دنيای سياست شيرين 

 ! ھم نيست" کرمچک"عبادی در مقابلش 
اين بود خالصه ايی از جايزه و حقوق بشر 

 ! اسالمی و سياست و اقتصاد
در سياست چه موقع نه :  از طرف پرسيدن 

 راه پيش داری و نه راه پس ؟
وقتی که سياستمداری روی اره :  جواب داد 

 ! اسالمی نظم نوين نشست
 23.10.2009 

 ژنو
■■■ 

. که کادر فعالييت مشخصی داشته و دارند 
يک نمونه آن ھمين مادر ترزای معروف بود 
که واتيکان از نامش ، نانش را خورد و حالشو 

  . برد
. اما قضيه مادر شيرين عبادی فرق ميکند

خلص سياسی شده است اصال جايزه صلح 
نوبل را ھم برای ھمين روزھا و مواضع 

حقوق بشرش از سياست نظم نوين و .  گرفت 
 . اسالم تغذيه ميشود

مادر شيرين عبادی در جواب به يکی از 
سواالت ميترا شجاعی يعنی مصاحبه کننده 

 : عنوان کرده
من ھمواره مدافع اسالم بوده و ھستم و اساسا 
جايزه صلح نوبل را به ھمين خاطر به من 
دادند که مدعی بوده و ھستم اسالم منشاء 

(  حقوق بشر است  يواشتر بريد نفستون ! 
مثل اين است که کسی مدعی شود !  نگيره 

گو !  منشاء حقوق بشر از يک تاپاله است 
اينکه پديده ايی به اسم حقوق بشر در اين 
روزگار و نظم موجود ، دکانی بيش نيست و 

 . مدافعانش ھم مادر عبادی ھا بايد باشند
مادر عبادی در جايی ديگر از اين مصاحبه 

مجازات اعدام بر خالف ضوابط حقوق :  گفته 
اما نحوه مجازات اعدام بايد !  بشر نيست 

. منطبق با ضوابط اسالم و حقوق بشر باشد 
مثال اگر کسی بايد اعدام شود چرا از کوه 
پرتش ميکنيد ؟ بايد طبق ضوابط اسالم و 

احتماال منظورش اتاق !  حقوق بشر اعدام شود 
 . گاز يا صندلی الکتريکی بوده است

اين حرف ديگر خيلی نوبر است اما چون 
مادر عبادی پيچيدگی خيلی ھا را ندارد و مثل 
ستاره ھالو ميماند مواقعی ناخودآگاه 

 . زيرورويش يکی ميشود
حتما ميدانيد جوايز صلح نوبل بخشھای مختلفی 

بخش شيمی ، فيزيک ، :  دارد که شامل 
. پزشکی ، اقتصاد ، ادبيات ، و صلح است 

اھداء ھر جايزه در رابطه مشخص با رشته 
مربوطه امری طبيعی است به جز بخش 

اھداء جايزه صلح ھيچ ربطی به !  صلح 
. مضمون واقعی صلح و کوشندگان آن ندارد 

بلکه دريافت کنندگان آن بايد شروطی داشته 
! باشند که به ضرر سياست و اقتصاد نباشد 

يعنی حداقل ھالو ، احمق ، مرتجع و 
که البته بخش کوچکی از اين شرايط ....کودن 
بنابراين مادر شيرين عبادی يکی از .  است 

مدافعان حقوق سياسی ، اقتصادی نظم نوين 
است که وقتی دھان باز ميکند و خودش را 
نماينده مردم معرفی ميکند و از طرف آنھا 
حرف ميزند تبديل به زشترين و احمقانه ترين 
چھره سياسی روز ميشود البته به نام نامی 

 ! حقوق بشر
اينکه ھر کس چه انتخابی دارد مربوط به 

تاريخ و مردم قضاوت خودشان .  خودش است 

! غلط ديگری که دلتان ميخواھد فعال ميکنيد 
اما پای مردم را وسط نکشيد و از جانب مردم 

 ! دست خر کوتاه. حرف نزنيد 
مثل مخملباف يا شيرين عبادی يا نبوی 

مثال شيرين عبادی از طرف .  بقيه ھا .....و
مردم مدعی شده است جامعه سکوالريسم 

 ! نميخواھد
آخه شماھا به مردم چکار داريد ؟ شماھا 
ميتوانيد از خودتان بگوئيد که مثال با 
سکوالريسم حالتان بد ميشود و با اسالم و 
قرآن و صيغه و نظم نوين و جايزه و دست 

چکار به ...خر کيف يا نعشه ميشويد .....  خر
مردم داريد ؟ مردم ايران سالھاست و حداقل 

در ھمين قيام اخير با ھزار شکل و زبان 
حرف دلشان را زدند و عجيبه که اين کوتوله 
ھای نابالغ سياسی ھنوز نفھميده اند که خيلی 
وقت است در آفسايد ھستند و دوای دردشان 
دويدن بيشتر و جيغ کشيدن به نفع واليت 

 . اسالمی و نظم نوين نيست
در قانون بازی فوتبال کسی که نخواھد به 
آفسايد خودش توجه کند با کارت قرمز از 

تاريخ و مردم ايران .  زمين اخراج ميشود 
داوران خوبی ھستند و حافظه خوبی ھم 

ھيچ خيانت حزب و سازمان و فرد و .  دارند 
دولتی را ھم از فرھنگ سياسی خودشان حذف 

 ! نخواھند کرد
آقای 
....اخوی....ھمزاد...دوست ....برادر....رفيق

تو انگار اھل صراط مستقيم نيستی ، من دارم 
به تو عالمت ميدم و راھنمائی ميکنم که 
چطور به راه راست ھدايت شوی تا مثل بقيه 
سياستمدار بشی  ولی باز ھم ھر بار تو ساز 

ديگه به من ربطی نداره و ھر .  خودتو ميزنی 
 ! غلطی ميخوای بکنی برو بکن
 ! آخيش راحت شدم از دستش

خانم شيرين عبادی که معرف حضورتون 
يک فعال حقوق بشر که جايزه گرفته .  ھست 

در مصاحبه ايی که ميترا .  و حالشو ميبره 
شجاعی با شيرين عبادی کرده و در سايت 
دويچه وله منعکس شده ، خانم عبادی افاضات 

يک فعال حقوق بشر .  جالبی مرقوم فرمودند 
که به شدت مواضع سياسی ميگيرد دردش 
چيست ؟ مثال وقتی در سخنرانی مطرح 

مردم از سکوالريسم خوششان نمی آيد :  ميکند 
و خواھان اسالم و خدا و دست خر 

. اين ديگر کادرش حقوق بشر نيست ...ھستند 
چھره ھای حقوق بشری در تاريخ کم نيستند 

آورده اند که سياست اقتصادی گستاخانه  
امريکا به نسبت جاھای ديگه يکی از عواملی 
است که باعث شده بدبينی در قبال دالر امريکا 

اما فعال جای نگرانی نيست ....دامن زده شود 
" جھان "  چون بھبود نسبی وضعييت اقتصادی 

و اينکه سرمايه دارھای جھان پناھگاھی امن 
تر از ارز دالر پيدا نميکنند و عواملی 

باعث ميشود تا اين پروسه پايان .....ديگر
امپراطوری دالر و طبعا سياست و بقيه 

و !  به سالھای طوالنی نياز داشته باشد ....ھا
دست آخر ھم گفته اند که ھيچ قدرتی جاودانه 
نيست و روزی امپراطوری دالر بدون ترديد 

 ! فرا خواھد ريخت
ولی فقيه را ....از کرامات شيخ نوين اين است 

 ! خورد و گفت شيرين است
آھای 
منحرف .....ھمزاد....دوست....رفيق ...آقا

شدی ، تيتر با محتوا ھمخوانی ندارد ، کمی 
 ! فرمان را بايد به راست بدھی

 ! با تشکر از ھمزاد
جايزه !  آورده اند خاتمی دوياره جايزه گرفت 

قرار .  اين جايزه جديد است.  گفتگوی جھانی 
است ھر دو سال يک بار داده شود و اولين 
دريافت کنندگان آن خاتمی و يک ايرانی ديگر 

جايزه جديد است اما خاتمی چھره ايی .  ھستند 
قديمی است که سال گفتگوی تمدنھا را کشف 

را به  2001کرد و سازمان ملل ھم سال 
حال اينکه خود اين !  ھمين نام اختصاص داد 

گفتگوی تمدنھا چه صيغه ايی است داستان 
 . ھم ساده است و ھم پيچيده.مفصلی است 

ساده مثل گفتگوی اوباما با ولی فقيه و تمدن 
 ! اسالم نوين

پيچيده مثل گفتگوی سربازان اسالم با مردم در 
کھريزک و اوين و يا زندانھای مخفی و آشکار 
ديگر در سراسر دنيا مثل گوانتاناما و ابو 

 !....... غريب و تيف و  ديه گو گارسيا و
بازم داری ...ھمزاد....دوست...آقای رفيق 
گفتم بايد بکشی به راست ، نه ...اشتباه ميری

 . بازم تيتر با محتوا ھمخوانی ندارد! به چپ 
دمش گرم اين ھمزاد چه به موقع به دادمان 

 . با تشکر مجدد! ميرسد 
فکر کنم آورده اند از محسن مخملباف در 

 . خبرگزاری آريا
محسن مخملباف که معرف حضورتان ھست  

؟ يک حزب اللھی دو نبش ديروز که استحاله 
! شده و عاشق نظم نوين اسالمی شده 

خبرگزاری آريا خبر ويژه ايی منتشر کرد و 
مخملباف در نامه ايی به اوباما از :  نوشت 

جانب مردم ايران از امريکا عذر خواھی 
سال پيش که  50به دليل ھمان کودتای !  کرد 

! کلی خرج و زحمت به گردن امريکا انداختند 
آبان به  13بعد مخملباف پيشنھاد داده که روز 

عنوان روز دوستی ملتھای ايران و امريکا 
 ! اعالم شود

تا جايی که .  تا قبر آآآآآ....  وهللا آقا دروغ چرا
به عقل ما ميرسد ملتھا ھيچوقت با ھم دشمنی 

اراذل و سياستمداران ھم .  نداشته و ندارند 
. تاريخا به ھم مشکل جدی نداشته و ندارند 

بنابراين اعالم روز دوستی موضوعييت 
فقط يک نکته يا ياد آوری به کاسه .  ندارد 

شمايان خواسته ھای قلبی :  ليسان نظم نوين 
خودتان را ھم ميتوانيد مطرح کنيد و ھم ھر 

 !حقوق بشر اسالمی در آفسايد 
com.yahoo@hoshyaresmaeil   اسماعيل ھوشيار 
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  مرگ تدريجی ما آغاز خواھد شد
 اگر سفر نكنيم

 اگر مطالعه نكنيم

 اگر به صدای زندگی گوش فرا ندھيم

 اگر به خودمان بھا ندھيم

 مرگ تدريجی ما آغاز خواھد شد

 ھنگامی كه عزت نفس را در خود بكشيم

 ھنگامی كه دست ياری ديگران را رد بكنيم

 مرگ تدريجی ما آغاز خواھد شد

 ی عادتھای خويش بشويم اگر بنده

 و ھر روز يك مسير را بپيماييم

 اگر دچار روزمرگی شويم

 اگر تغييری در رنگ لباس خويش ندھيم

 يا با كسانی كه نمی شناسيم سر صحبت را باز نكنيم

 مرگ تدريجی ما آغاز خواھد شد

 اگر احساسات خود را ابراز نكنيم

 ھمان احساسات سركشی كه

 موجب درخشش چشمان ما می شود

 و دل را به تپش در می آورد

 مرگ تدريجی ما آغاز خواھد شد

 اگر تحولی در زندگی خويش ايجاد نكنيم ھنگامی كه از حرفه يا عشق خود ناراضی ھستيم

 اگر حاشيه ی امنيت خود را برای آرزويی نامطمئن به خطر نياندازيم

 اگر به دنبال آرزوھايمان نباشيم

 اگر به خودمان اجازه ندھيم

 براي يكبار ھم كه شده

 از نصيحتی عاقالنه بگريزيم

 ! بياييد زندگی را امروز آغاز كنيم

 !بياييد امروز خطر كنيم

 ! ھمين امروز كاری بكنيم

 ! اجازه ندھيم كه دچار مرگ تدريجی بشويم

 ! شاد بودن را فراموش نكنيم

 )نويسنده و شاعر شيليايی(پابلو نرودا 

 سندی شاھک بر زھادشان پيغمبر است

 ھی نشسته لعن بر ھارون و مامون ميکنند

 خود اسيرانند در بند جفای ظالمان،  

 بر اسيران عرب اين نوحه ھا چون می كنند؟

 می كنند“ عبيدهللا مدفون”ناله از دست 

 حق گواه است، ار محمد زنده گردد ورعلی

 ھر دو را تسليم نّواب ھمايون می كنند

 آيد از دروازۀ شمران اگر روزی حسين، 

 شامش از دروازۀ دوالب بيرون می كنند

 حضرت عباس اگر آيد پی يك جرعه آب، 

 مشك او را در دم دروازه وارون می كنند

 گر علی اصغر بيايد بر در دكانشان 

 درد و پول آن طفل را يك پول مغبون می كنند

 ور علی اكبر بخواھد ياری از اين كوفيان، 

 روز پنھان گشته، شب بر وی شبيخون می كنند

 

 ليک اگر زين ناکسان خانم بخواھد ابن سعد 

 خانم ار پيدا نشد، دعوت ز خاتون ميکنند

 گر يزيد مقتدر پا بر سر ايشان نھد، 

 خاك پايش را به آب ديده معجون می كنند

 ملك الشعرای بھار

 

در محّرم ، اھل ری خود را دگرگون می كنند از 
 زمين آه و فغان را زيب گردون می كنند

 گاه عريان گشته با زنجير ميكوبند پشت

 گه كفن پوشيده ، فرق خويش پرخون می كنند

 گه به ياد تشنه كامان زمين كربال 

 جويبار ديده را از گريه جيحون می كنند

  »يا ليتنا كّنا معك «وز دروغ كھنۀ 

 

 شاه دين را كوك و زينب را جگرخون می كنند

 خادم شمر كنونی گشته، وانگه ناله ھا

 با دو صد لعنت ز دست شمر ملعون می كنند

 زنده ميگويند ھر دم، صد مجيز “ يزيد”بر 

 پس شماتت بر يزيد مردۀ دون می كنند

 پيش ايشان صد عبيدهللا سر پا، وين گروه 
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آقایان، خط ... نه شاید این نيست  
 فقر منم

خط فقر موھای من است که از 
 ...آزمونھای رد شده سفيد بر ميگردد

خط فقر بيشتر روزھا از زنبيل قرمز 
و کھنۀ مادر ميگذرد وقتی خالی از 

 ...خيابان بر ميگردد

خط فقر کفشھای نيمه پاره خواھرم 
است، وقتی موھای مرا ميکشد که 

 ...کفشھایم را از او پس ميگيرم

خط فقر از خانه اجاره ای ما ميگذرد، 
وقتی، ھر طوری که کرایه را کنار 
 ... ميگذاریم ، به سر برج نميرسد

خط فقر صفحۀ نيازمندیھای 
ھمشھری است وقتی ھمه کارھا را 

 ...زنگ ميزنی و لبخند نميزنی
خط فقر سالھاست که از مدار صفر 

 ... درجه بودن ما ميگذرد
لطفا چشمھای مایل به چشم غرۀ 

. بگيرید... تان را را با دستان 
تماشایتان را به ھر سمتی که 

خط فقر .. مائيم، شطرنجی بفرمائيد 
منم، عمود ایستاده ام یا افق افتاده 

خط فقر منم، از ھر جائی که . ام 
چه اھميت دارد، سال ... ميگذرم 

ھزار و سيصد و چند است و 
شاخص بانک مرکزی را ميدانم یا 

 ...نه؟ من ازآنچه مقرر ، نازلترم
خط فقر سياه است یقه ی شما 

   ... !! سفيد است آقایان

 ترکيه

18/08/2009  

 فقر منم ، 

 !را تو فرض کنخطش 

 .بنفشه ک 

   است، سياهخط فقر 

 است سفيد یقۀ شما 

خط فقر از این اتاق چند .آقایان 
نفری ميگذرد خاطر شریف  

چشمھاتان  نيست  و  پنجره تان  از 
ھيچ  طبقه ای  به  حياط خانه ما باز 

 . نميشود 

نگران نباشيد،  کودکتان  ليوان شير 
یا  آب  پرتقالش  را حتما پيش از 

خواب خواھد نوشيد و ھيچ چيزی 
 . گونه ھایش را از گل نمياندازد

فقر رودخانه  نيست  که تغيير مسير 
بدھد؛ طغيان ھم کند، نه از امالک 

شما، نه از کمد  لباسھای مارک دار 
 ... آقازاده ھا یتان نخواھد گذشت

خط فقر دختر وسواسی ھمسایه 
است که به خاطر ویزیت گران دکتر 

 ...ارزان از دست ميرود

خط فقر آرزوی  مھندسی  پسر 
یتيمی است که کمک کردن ھيچ 

دائی و عموئی، او را به ثبت نام ترم 
 ... دوم نميرساند

خط فقر باغبان پيرسيت که 
آرزوھای کالش در شصت و 

 ...ھشتمين بھار ھم نرسيده است

خط فقر دستھای کارگری است که 
 ... به ھم می ساید و گرم نميشود

خط فقر مدرک موقت دانشگاه است 
 .. که ھيچ کاری را دائمی نمی شود

ميليون انسان از گرسنگی و  10ساالنه 
 -بيماریھای ناشی از سوتغذیه ميميرند 

 !نيمی از آنھا کودکانند
www.makehungerhistory.org 

 نگاھی متفاوت به 
 ھای تھران خيابان

 
. آذر به انقالب ختم می شود  ١۶

ادامه ی انقالب به آزادی می 
اما تا رسيدن به خود .رسد

تندیس آزادی باید ھمچنان ادامه 
جمھوری اسالمی با آزادی  . داد

در حاليکه در ظاھر .فاصله دارد
با ھم در یک امتداد ھستند اما 

فاصله مطمئنی باھم 
جمھوری اسالمی با .دارند

رسيدن به خيابان رودکی تمام 
می شود اما آزادی ھمچنان 

انگار که جمھوری . ادامه دارد
اسالمی تمام توانش در 

ھمراھی با آزادی تا ھمان 
ملت خيابان . رودکی بوده است

کوتاھی است که با رسيدن به 
خيابان جمھوری اسالمی پایان 

  .می پذیرد
سفارت انگليس ھم در خيابان 

جمھوری اسالمی قرار 
سفارت روسيه با اینکه در .دارد

نوفل لوشاتو قرار دارد اما آن 
ھم به جمھوری اسالمی نزدیک 

  .است
اگر از انقالب به آزادی و 

جمھوری اسالمی بخواھيد 
مسيرھا در تضاد با  ،برسيد

برای رسيدن به .یکدیگر ھستند
آزادی باید انقالب را ادامه داد و 

برای رسيدن به جمھوری 
اسالمی باید از آزادی و انقالب 
فاصله گرفته و انقالب را رو به 

  .پایين رفت
خيابان ایران ھم خيابانی است 

که فقط عده ای خاص با 
  .عقایدی خاصتر در آن جای دارند

پاسداران ھمان سلطنت آباد 
فقط اسمش .سابق است
جھت ھمان جھت و .عوض شده

  .شيب ھمان شيب است
  .خيابان نبرد به پيروزی می رسد

و برای رسيدن به فرجام از ...
 ھنگام بايد رفت
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ھرچند که آنھا  تحت شرايطی می توانند اين 
 120اما تأخيرھائی .   مدت را تمديد کنند

روزه و حتی بيش از آنھم امری متداول است 
وحتی پس از آنھم حکومت ضرب العجل ھائی 
  .را که خود تعيين کرده است مراعات نمی کند

دولت ھارپر اخيرأ مصوبه ھای مجلس عوام، 
در مورد وسعت بخشيدن و نوين کردن 
دسترسی به اطالعات و محرمانگی در کاندا، 

 .را وتو کرده است
مری اگنس ولچ، دبير انجمن روزنامه نگاران 
کانادا، می گويد خبرنگاران در سراسر کشور 
در مورد گرفتن اساسی ترين اطالعات از 
  .حکومت فدرال دچار مشکل و درد سر ھستند

حکومت کانادا برای دادن : "خانم ولچ می گويد
 ".اطالعات از قطره چکان استفاده می کند

کشورھای دانمارک، فنالند و ايرلند در 
فھرست خبرنگاران بدون مرز سه جايگاه 
نخست و اريتره، کره شمالی و ترکمنستان سه 

 .رتبه آخر  را به خود اختصاص داده اند
در دوران جورج  40اياالت متحده از مرتبه 

در دوران برک اوباما، که  20بوش به مرتبه 
به نظر گروه خبرنگاران بدون مرز روئی 
گشاده و دست و دلی بازتر نسبت به رسانه 

 .  ھای گروھی دارد، ارتقاء يافته است
■■■ 

 .اطالع داشتن، فاقد ضمانت اجرائی الزم است
قانون آزادی دسترسی به اطالعات به افراد 

دالر درخواست  5اجازه می دھد که با پراخت 
کنند که پرونده ھای نگھداری شده توسط دولت 

 .فدرال کانادا د ر اختيار آنھا گذاشته شود
اين قانون ادارات دولتی را ملزم کرده است که 
ظرف سی روز به درخواستھا پاسخ گويند 

کنندگان است، نيز، در اين سقوط مؤثر بوده 
 .است

"سخنگوی گروه می گويد  وقتی که : 
خبرنگاری به خاطر فاش نکردن منبع خود با 
احتمال به زندان افتادن يا جريمه شدن روبرو 
است، به خصوص در مورد مسائل عمومی، 
از نظر ما به معنی محدود کردن نامقول 

 ".آزادی مطبوعات است
يکی از اين موارد تحت فشار قرار گرفتن 
دانيل لبالن خبرنکار گلوب اند ميل از سوی 
دادکاه عالی کانادا برای برمال کردن منبع خود 
در مورد افشاگری ھايش در باره مذاکرات 
برای حل وفصل منازعه ميان دولت اوتاوا و 

 .يک شرکت تبليغاتی کبکی است
مورد ديگر تحت فشار قرار کرفتن کميسيون 
حقوق بشر کانادا در چند منازعه حقوقی سطح 

يکی از اين .  باال در روزھای اخير است
پرونده ھا مربوط به خالصه کتابی است که 
مارک اسبين در تارنمای نشريه مکلين به چاپ 

خالصه مزبور اين اتھام را  .  رسانده  است
بدنبال آورده بود که مروج تحقير مسلمانان و 

 .نفرت از آنان است
اين شکايت از سوی دادگاه رد شد اما بعضی 
ھا را بر آن داشت  در خواست کنند که 

 .کميسيون مزبور منحل شود
عالوه بر اين بسياری از روزنامه نگاران 
کانادائی شکايت می کنند که قانون آزادی 

امسال از آزادی مطبوعات در کانادا اندکی 
کاسته شد و کانادا، با توجه به شاخص آزادی 

شامل روزنامه نگاری چاپی، (مطبوعات 
، از لحاظ )  تلويزيونی و اينترنتی  -راديو 

آزادی مطبوعات از مقام سيزدھم در ميان 
  .کشور به مقام نوزدھم تنزل يافت 175

در (انجمن روزنامه نگاران بدون مرز 
که اين رده بندی را انجام داداده است )  پاريس

می گويد که مورد چالش قرار گرفتن حقوق 
روزنامه نگاران در مورد مکتوم نگه داشتن 
منابع خود از سوی دادگاه ھا به سقوط کانادا 
از مقام سيزدھم به مقام نوزدھم کمک کرده 

 .است
ھزينه ھای کمرشکن دفاع  در برابر  

شکايتھائی که ھدفشان خاموش کردن انتقاد 

کاھش آزادی 
مطبوعات در 

 کانادا
 نوشته استيو رنی؛ 
 ترجمه احمد خزاعی

آنھا نشده واز تاريخ نيز سررشته ای داشته 
  .باشد

تا  1913رئيس جمھور آمريکا از سال   -1 
او عضو حزب دمکرات بود و .  1921

از .  آمريکا را وارد جنگ جھانی اول کرد
طرفداران سرسخت نظام جدائی نژادی در 

  .آمريکا بود
تا  1901رئيس جمھرر آامريکا از سال   -2 

او جمھوری خواه و معاون ويليام .    1909
امين رئيس جمھور  25مک کنلی 

جمھوريخواه آمريکا بود که پس از ترور 
سالگی به عنوان جوان  42وی در سن 

ترين رئيس جمھور آمريکا به اين مقام 
  .رسيد

 1973تا  1969در ميان سالھای   -3
 1973و از "  مسئول شورای امنيت ملی"

وزير خارجه آمريکا در دوره  1977تا 
او .  نيکسون و پس ازاو جرالد فورد بود

يکی از طراحان اصلی سياست خارجی 
  .جمھوری خواھان بود

سازمان ميان دولتی در .  جامعه ملل  -4 
فاصله جنگ جھانی اول و دوم که پس از 

ايجاد شده )  1919-1920(پيمان ورسای
کشور در آن عضو  58و در اوج خود 

  .بودند
(از معروف ترين نويسندگان آمريکا   -5

او نماينده برجسته مکتب ).  1910-1835
رئاليسم ا دبی آمريکا، منتقد بی عدالتی و 
نژادپرسی و از مخالفين سرسخت جنگ و 

ارنست ھمينگوی در .  تئودور روزولت بود
باره او گفت که ھمه ادبيات آمريکا با يک 

" ھاکلبری فين"  کتاب مارک تواين به نام 
مارک تواين داستانی به نام .  شروع شده است

عليه تئودور روزولت نوشت "  پرستنده جنگ"  
 ■■■  .که پس از مرگ به چاپ رسيد

آري، کسينجر کسی است که به طور .  کرد
خيلی دقيق مصداق واقعی تعريف جنايتکار 

با اين وصف جايزه صلح به او .  جنگی است
  .داده شد

جايزه صلح نوبل نه بر پايه وعده درباره 
مانند مورد اوباما که با   –برقراری صلح 

بلکه بايد بر پايه   -فصاحت کامل وعده می دھد
اقدامات واقعی برای پايان دادن به جنگ اعطا 
شود و اين در حالی است که اوباما به عمليات 

نظامی مھلک وغير انسانی در عراق، 
  .افغانستان و پاکستان را ادامه می دھد

کميته صلح نوبل بايد استعفا داده و تمامی 
بودجه عظيم آن در اختيار سازمان صلحی 
قرار داده شود که مرعوب ھنرپيشگان عالم 
سياست و سخن پردازی ھای پرزرق و برق 

بی شک در راس فھرست احمقانه ترين و در 
عين حال مرگ آورترين جنگھا قرار 

  .داشت
درست است که تئودور روزولت صلح 
بين روسيه و ژاپن را ميانجی گری 

او کسی .  اما او عاشق جنگ بود.  کرد
بود که در تسخير کوبا شرکت کرده اما 
وانمود کرد که کوبا را از سلطه اسپانيا 
رھا می کند در حالی که زنجير اسارت 
آمريکا را بر اين جزيره کوچک 

اوبه عنوان رئيس جمھور .  آويخت
جنگ خونينی را رھبری کرد تا 

او .  فيليپينی ھا را تحت انقياد درآورد
حتی ژنرال ھای آمريکايی را که ھمان 

روستايی نگونبخت فيليپينی  600موقع 
را قتلعام کرده بودند، مورد تقدير قرار 

نه به مارک )  صلح نوبل(  کميته.  داد
، کسی که روزولت را مورد )  5(تواين

مالمت قرار داده و از جنگ انتقاد کرده 
بود جايزه صلح داد و نه به ويليام جيمز

  . رھبر اتحاد ضد امپرياليستی) 6(
کميته مناسب ديد که به ھنری کيسينجر جايزه 
صلح نوبل را اعطا کند برای اين که او 
توافقنامه خاتمه جنگ با ويتنام را امضاء کرد؛ 

کيسينجر .  جنگی که خود از معماران آن بود
کسی است که چاپلوسانه باسياست گسترش 
جنگ نيکسون ھمراھی کرده و مناطق 
روستايی ويتنام، الئوس و کامبوج را بمباران 

ھوارد زين نويسنده و مورخ سرشناس 
" مارکسيست و نويسنده کتابھائی است مانند 

صداھای تاريخ "  ، "  تاريخ مردم آمريکا
قدرتی که "  ، و )  با آنتونی آرنوو(  ،"  مردم

". حکومتھا قادر به سرکوب آن نخواھند بود
مقاله کوتاه باال از ھاوارد زين در ارتباط با 
اعطای جائزه صلح نوبل به اوباما در نشريه 

  .گاردين منتشر شده است

وقتی شنيدم جايزه صلح نوبل به باراک اوباما 
ھنگامی که می بينی به .  داده شده يکه خوردم

رئيس جمھوری که دارد دو تا جنگ را ھدايت 
می کند جايزه صلح نوبل می دھند دچار شوک 

شوک من ادامه داشت تا يادم .  واقعی می شوی
تئودور "  ، )  1"(وودرو ويلسون"آمد که به 
(روزولت نيز   )3"(ھنری کيسينجر"و )  2" 

کميته صلح .  جايزه صلح نوبل داده شده است
نوبل به ارزيابی ھای سطحی که در لفافه 
حرافی و ژست ھای توخالی می پوشاند و به 
بی اعتنائی به نقض خشن صلح جھاني، 

  .معروفيت دارد
) 4"(جامعه ملل"  بله ، ويلسون اعتبارش را از

می گرفت سازمان بی خاصيتی که برای 
او .  جلوگيری از جنگ کاری انجام نداد

چندين .  سواحل مکزيک را بمباران کرد 
لشگر به ھاييتی و جمھوری دومينيکن فرستاد 
تا آنھا را به اشغال خود درآورد و آمريکا را 
وارد مسلخ اروپا در جنگ جھانی اول کرد که 

 جوائز جنگ و صلح
 ھوارد زين

 ترجمه آزاده ارفع
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 من ھم
 ھديه ای دارم
 "سوپر مدرن"يک اتومبيل 
 صفر کيلومتر
 خوش رنگ

 شيک،
 آينه داخل ندارد

 آينه دو سمت ندارد
 (را(قابل شمائی که عادت به آينه نداريد

 ندارد
 

 . نه، نياز نيست
  .را اضافه می بينم" را"کلمه 

 قابل شمائی که عادت به اَينه نداريد 
 ندارد 

 خوش اَ ھنگ تر لمس می شود 
اشاره ای است خطاب  به کسانی "   شمائی که 

 " که عادت دارند
 

شما در ھديه ی ساده، با کارھای :  روشنگر
زيبای ھنری تان و ظرافتی که بخرج داده ايد و 
ھمينطور با صفحه بندی شسته رفته و خوبی 
که خانم وداد ويراستار و صفحه بند مجله کرده 
اند فضای دلچسب و گيرائی را بوجود آورده 

آيا در شماره ھای آتی نيز ھمين روش را .  ايد
 ادامه خواھيد داد؟

وداد ويرا "  ھديه ساده "قلباَ از دوست خوبِ  -
خد .ستار که با ھنر ويرايش وصفحه ارا ئيش 

مت شايسته ای به ھنر واديبات طبقه زحمتکش 
  .نمودند، قدردا نی می شود

باور داشته باشيم،ھر چه پر بارتر در ارائه 
تا انتشار بعدی اين مجله ھنری ...زيبايی ھنر

واضح و روان وبا مفھوم تر، صادقانه می .  را
زمزمه می "زحمتکشان جھان"رويم، با مردم

 .کنيم
 

بھرحال، دست شما و خانم وداد درد :  روشنگر
نکند و اميدواريم شاھد شماره ھای ھر چه بھتر 

  .در آينده باشيم" ھديه ساده"و پربارتر 
دست شما ودوستانی که، با تشويق وکمک بی  -

  .دريغتان ياری رسانديد، درد نکند
ھديه ساده ھم اميدواره از فعالين وگردا نندگان 

 .قدردانی بشود"روشنگر"خوِب ما ھنامه
■■■ 

 .بخشيدند
" ھديه ساده"طرف خطاب سالنامه :  روشنگر

 کدام يک از گروه ھای اجتماعی است ؟
 .ابعاد جھانی، انسانی و اجتماعی دارد -

گروه خاص يعنی قفل، در چارچوبه فکری خا 
منظورم "به معنی جعبه، .  صی قرارگرفتن

 "ھا...مذھب
 .شايد خود من ھم مذ ھبی بنظر آيم

يادمون داده ميشه، "فراتر از اونيکه :  اما
 .باشم“...............باشيم

وحتی ...  بلکه از ھرديدگاه انسانی چه علمی
درگفتارمعمولی، قلباَ از طبقه زحمتکش حمايت 

 کنند، باوردارد

 خدای من
 می گويند خدايی نيست
 می گويند خدايی است

 می گويم ھيچ کدام نيست
 ! پس

 خورشيدی که می تابد بر زندگی مان کيست 
 1385بھار 

بعضی شعرھا مانند ملودی، وسعت، :  روشنگر
آيا اين .  و ديالکتيِک بی مزه، امضا ندارند

 شعرھا کار خود شما ھستند؟
در مجله ھفتگی ايرانی با امضايم چاپ .  بله -

 . وانتشار يافت
ھرکسی در ھر کجائی دوست دارد شعرم را با 

  .نام و امضايش به چاپ برسانند، بفرمائيد
ھديه "، معرفی سالنامه ھنری 2در صفحه

نقاشی، عکس، گرافيک، :  ، نوشته شده"ساده
  ...شعر، داستان

شعر،عکس و کالم ھا .  سيروس کوچصفھانی 
با ذکر نام ھنرمنداِن مربوطه نوشته وبه نشر 

 .رسيده
 

شعر عينک دودی که شعری ظريف :روشنگر
و زيباست به نظر ميرسد که در خط آخر آن 

 درست است؟. جا افتاده" را"يک کلمه ی 
 بيا، بيا

 .تا چند خطی دوست باشيم

صفحه از کا رم در،نشريه شھروند در ا ول  
سا ل يا زدھم،  668شما ره  1381فروردين 

دالر  350"  کوچه گيلداد"به اسم  111صفحه 
که ديگه از ا ين کارھا نکنم و .وصول کردند
دوستا نی که با بت چا پ ........  ريشه کن شوم

يک صفحه رنگی ی اگھی تبلغا تی شان پول 
  .می پردازند، با مسئله آشنايند

ھنر و ادب "  ھديه ساده"دليل واقعی انتشار 
 .طبقه زحمتکش می باشد، ھمين

 
 1کاله شاپوی 

 ...بنويسم
 !؟...سنگه"  دلتان"دلت 

 سنگھا سايه شان را به مورچگان می بخشند
 

 اَشيانه
  1385پائيز 

چه انتظاری از خوانندگان خود داريد : روشنگر
و آيا از عکس العمل تاکنونی آنان راضی 

 ھستيد؟
 !بله ويا نه -

 باورھای ھديه ساده را ارائه می دھم
خوانند گان "  انتخاب و سليقه در اختيار يکايک 

 .از بين نشريات مختلف می باشد" 
 .به انتظار خا صی متکی نيستم: بنابراين 

نظر و برخورد مردم نسبت به ا نتشار مجله 
. ھنری ھديه ساده دوستانه بوده

افتخار اَشنايی با ھنر وادب :خوشبختانه
د "  نشريات"دوستانی که ازاگھی بيش ازحد 

لخسته بنظرامد ند وبا ابرازعالقه و تشويق 
وحما يتشا ن نيرو، و انررژی تازه ای به ھديه 

يکی دو ماه گذشته در 
تورنتو، شھر نشريه و مجله، شاھد انتشار  

بود که ما  "ھديه ساده"ادبی سالنا مه   -ھنری
فرصت را مغتنم شمرده، ترتيب مصاحبه ای 
را با ناشر ھنرمند آن آقای سيروس 

  .کوچصفھانی داديم که از نظر شما می گذرد
آقای کوچصفھانی چه شد که شما به :  روشنگر

افتاديد و ھر چند "  ھديه ساده"فکر انتشار 
 يکبار قرار است آنرا منتشر کنيد؟ 

مقداری ھم شده الزم ميدونم اتفاقات ودليل   
 .واقعی ا يم را مطرح کنم

ساالگی ام عميق و  29دوران :  کشف اولم
بو و پی بردن به عطر استعداد  ...  عميق تر

ھنری که در درونم از دوران بچگی جريان 
متاسفانه محيط وشرايط اجتماعی که .داشت 

رشد کردم امکان اَ شنا شدن جدی با ھنر برای 
در اينجا .  طبقه  خانواده ام وجود نداشت

فکر ميکنم ".  با خودم حرف ميزنم "  مقداری 
والدينم بدون اينکه بدونند دارای ا ستعداِد ھنری 

بنا بر اين . اما آنرا با خود بخا ک سپردند.بودن 
 .، ولی ھيچ وقت دير نيست"سال سوختم 29"

سا لگی بطور جدی و تنوعی در کالس  37تا 
ھای خصوصی، ما نند کالس نقاشی، گيتار 

بعد ش، بنا بر .  شرکت داشتم ...  کالسيک و 
زندگی خانواده گی، پنج "   چھار چوبه"وطيفه 

سا لی وقت وشا نس شرکت در کالس ھنری را 
 .نداشتم

سا لگی ام شا نس دوبا ره به من رو  42دوران 
اين بار با تما م شور و عالقه ام برای پا .  آورد

يه و اسا س دادن به ارا ئه باورھا يم، جدی و 
مصمم در کالسھای مختلف ھنری راس ساعت 

ھم زما ن به فکر .  حا ضر بودم و ھستم 
وسعت دادن به فعاليت ھايم و انتشار کارھايم 

  .در مجالت محلی شدم
کا رھای ھنريم را در  1380از دھم فروردين 

نشريات و مجله ھای  محلی کا مونييتی ا يرانيا 
ن و غير ايرانيان بتر تيب در شھروند، ايرا ن 
استا ر، پيک روز، سالم تورنتو، ايران جوان، 

taxi news  ھفته نا مه پا کستا نی کا نا دا ،
ھديه "اکسپرس، اغا ز و تا سال قبل از انتشا ر 

 40تا  30نشرشدن مجموعا توانستم "  سا ده
صفحه در اندازه ھا ی  مختلف از تصوير و 
کالم ھا يم  را بمنا سبت ھا يی و با پرداخت 
 .پول، مانند صفحا ت تبلغا تی، بچا پ برسا نم

ھميشه با کا رھا يم عجيب و غريب بر خورد 
از سوی ...  شد، و من در مقا بل عدم اَ زادی قلم

ھميشه ,بعضی از ھفته نا مه ھای نامبرده باال 
ھمينطور در مقابل زخم .  دچار مشکل می شدم

وزبا ن ھای دا ستا نی، تصويری، صحنه سا 
زی ھا و سوء ا ستفا ده سيا سی موذيا نه شا ن 

  .گه گاه تحملم را از دست می دادم
عشق و عالقه .با اينحال، از حرکت با ز نما ندم

ا ی که  به ھنر دا شتم ودارم  ومھمتر از ھمه، 
ا ھميت ندادن به پول و مخارج ھنری که دا 
. شتم، باعث شد که بتوا نم به کارم ادامه دھم

چرا که با توجه به شرايط وفضای موجود، 
برای وسعت دادن به باورھا ی ھنری ام، با 
تجربه کمتر از ا ندکم، چاره ای جز ا ينکه 
برای تامين مخارج انتشار کارھايم کار کنم، ندا 

 .شتم
بمنا سبت سا ل نو برای چا پ يک :  يادمه 

 

  

  

 

کودکی دیدم، ماه را 

Cyr
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قصد َسلََمه اين بود که ھنگام صحبت با خالد او 
را به انتقام مردم بنی حنيفه که به ناحق 

خالد .  سرکوب و اسير شده بودند به قتل برساند
اما وقتی َسلََمه که شمشيری به .  اجازه می دھد

ھمراه خود داشته نزديک می آيد که قصد خود 
اين کيست : "را انجام دھد، خالد سؤال می کند

و مجاعه می گويد اين ھمان است "  که می آيد؟
. که با تو سخن گفتم و به او اجازه ورود دادی

او را از پيش من بيرون "آن گاه خالد می گويد 
وقتی او را می برند مردم بنی حنيفه با ."  کنيد

جستجو و يافتن شمشيری که نزد خود پنھان 
داشته به قصد وی که می توانسته به نابودی 
آن ھا منجر گردد پی برده به شدت او را 
سرزنش و در قلعه به بند می کنند و مانع 

ولی َسلََمه شبانه .  اطالع خالد از آن می شوند
بند باز می کند و از قلعه می گريزد و برای 

نگھبانان .  قتل خالد وارد اردوگاه وی می شود
با ديدن او فرياد می کنند و مردم قلعه که 
متوجه فرار او می شوند او را دنبال کرده در 

که با شمشير به کسان حمله "باغی می گيرند 
برد و با سنگ او را بزدند و شمشير به گلوی 
خويش کشيد که رگ ھايش ببريد و در چاھی 

   ."افتاد و بمرد
داستان ديگر اين بود که پس از تسليم مردم 

"بنی حنيفه، خالد به مجاعه می گويد دختر : 
و مجاعه پاسخ ."  خويش را به زنی بمن بده

"می دھد مرا و خودت را پيش .  آرام باش: 
علت اين ."  ابوبکر به زحمت خواھی انداخت

بود که زن گرفتن به ھنگام جنگ نزد اعراب 
زشت بود و ديديم که خالد قبالً نيز يک بار اين 
رسم را زير پا گذارده و ابوبکر او را توبيخ 

: به ھرحال خالد به مجاعه می گويد.  کرده بود
ای مرد می گويم دخترت را به زنی به من "
وقتی .  که مجاعه به ناچار تسليم می شود."  ده

خبر به ابوبکر می رسد نامه ای بدين شرح 
"برای او می نويسد به مرگ من ای پسِر : 

مادر خالد که تو فراغت داری و با زنان 
ھمخوابه می شوی و رو به روی خيمه تو 
خون يک ھزار و دويست مرد مسلمان ريخته 

وقتی خالد نامه را می ."  که ھنوز خشک نشده
"خواند می گويد به خدا اين کار چپ دست : 

  .منظورش عمر بن خطاب بود." است
 ادامه در شماره بعد

  .1420ھمان جا، ص  -
 4مقدسی مطھربن طاھر، آفرينش وتاريخ، جلد -  
  .845، فارسی، ص 6تا
  .845ھمان جا، ص  -
  .ھمان جا-  
  .1434-1430طبری، جلد چھارم، فارسی، صص  -
  -.  1435-1434ھمان جا، صص  -
  .1435ھمان جا، ص  ‐

   .مسلمان شده امان بگيرند
خالد به مجاعه سه روز فرصت می دھد که بر 
. سر شرايط صلح با اھالی قالع صحبت کند

در قلعه ھا که جز زن و فرزند و پيران و 
واماندگان قوم نبوده اند، َسلََمة بن ُعَمير با 
مجاعه به شدت مخالفت می کند و به ساکنين 

"قلعه می گويد برای !  ای مردم بنی حنيفه : 
حفظ کسان خود بجنگيد و صلح نکنيد که قلعه 
استوار است و آذوقه بسيار و زمستان در 

: مجاعه در مخالفت با َسلََمه می گويد."  پيش
تو مردی شومی و از اين که من حريف را "

فريب داده ام و صلح را پذيرفته اند مغرور 
شده ای، مگر کسی از شما مانده که مايه خير 
باشد و دفاع تواند کرد؟ من اين کار را کردم تا 

مردم ."  چنان که ُمَسيلَمه گفته است نابود نشويد
از مجاعه پيروی می کنند و حاضر به قبول 

آن وقت مجاعه به .  شرايط صلح می شوند
زنان می گويد که برای فريب خالد، خود را به 
شکل مردان در آوريد و مسلح شويد و باالی 
قلعه ھا برويد و خود نزد خالد بازگشته می 

صلح مرا نپذيرفتند و بعضی از آن "گويد که 
ھا به خالف رای من باالی قلعه ھا رفته اند و 

اگر می ...  کار آن ھا به من مربوط نيست 
خالد ".  خواھی کاری کن که قوم را راضی کنم
" مردان"به باالی قلعه ھا نگاه می کند و انبوه 

مسلح را می بيند و چون تلفات زيادی داده از 
جنگ خسته شده است و تازه نمی دانسته که 
اگر جنگ ادامه يابد چه خواھد شد و می 
خواسته که پيروز بازگردد، قبول می کند و 
حاضر می شود از يک چھارم ديگر از 
اسيران بگذرد و فقط يک چھارم آنان را به 

واقعا ھم تن دادن به جنگی .  اسارت بگيرد
ديگر برای مسلمانان ھم دشوار و ھم خطرناک 

 360چرا که در جنگ قبلی فقط .  بوده است
تن از ساکنين مدينه و ششصد تن از مھاجران 
و تابعان جز اھل مدينه کشته شده بودند و تازه 

به .  به دشواری بر بنی حنيفه پيروز شده بودند
اين ترتيب ناچار می شود دوباره تن به سازش 

وقتی ساکنان قلعه ھا که زن و کودک و .  دھد
پيرمردان بوده اند بيرون می آيند خالد به 

و مجاعه ."  مرا فريب دادی: "مجاعه می گويد
"جواب می دھد قوم منند، جز اين چه می : 
   ".توانستم کرد

در اين زمان دستوری از ابوبکر به خالد می 
اگر خدای عزُّ و جل وی را بر بنی "رسد که 

ولی ".  حنيفه ظفر داد ھمه ذکور بالغ را بکشد
اين پس از قرارداد صلح بود و خالد نمی تواند 
دستور جنايتکارانه ابوبکر را در قتل عام 
مردان و پسران بنی حنيفه به مرحله عمل در 

نفری را که در  500از اين رو، .  آورد
که مشمول   -اطراف قلعه ھا دستگير کرده بود

به عنوان اسير و    -قرارداد صلح نمی شدند
  .برای بستن دھان ابوبکر به مدينه می فرستد

داستان اعجاب انگيز بنی حنيفه به ھمين جا 
وقتی مردم بنی حنيفه برای .  ختم نمی شود

اعالم بيزاری از گذشته و بيعت با خالد به 
اردوگاه وی می آيند، َسلََمه ھمان کس که 
خواستار ادامه مقاومت بود و با صلح مجاعه 
مخالفت می کرد از او می خواھد که از خالد 

در باره حاجت "برای او اجازه بگيرد که 
. بگويد"  خويش و نيک خواھی او با وی سخن

   ."رايت دار مسلمانان بود کشته شد
در اين جنگ بارھا طرفين به ھزيمت رفته 

حتی يک .  دوباره بر طرف ديگر چيره شدند
بار جنگجويان بنی حنيفه چنان مسلمانان را به 
ھزيمت انداختند که تا چادر خالد بن وليد 
فرمانده آنان پيشروی کرده و حتی وارد چادر 

به طوری که، خالد مجبور به فرار .  وی شدند
از چادر خود شد و بنی حنيفيان قصد زن او     

را که در چادر بود کردند و تنھا به "  اُمِّ تميم"
توصيه مجاعه، يکی از ساالران بنی حنيفه که 
اسير و در چادر خالد زندانی بوده است، از 

  .اين کار منصرف می شوند
سرانجام نوبت پيشروی مسلمانان می شود که 
تا باغ محل سکونت ُمَسيلَمه پيش رفته موفق به 
گذشتن از ديوار و باز کردن درب آن می 

در اين باغ که به باغ مرگ معروف می . شوند
شود، ُمَسيلَمه با کسانی که دور او را گرفته 
بودند به شدت مقاومت می کنند، به طوری که 
. کسان زيادی در اين باغ کشته می شوند

طبری به نقل از عبيد بن ُعَمير، رقم کل کشته 
شدگان در ميدان نبرد و منجمله اين باغ را ده 
ھزار نفر ذکر می کند که به نقل از او تلفات و 
مجروحين مسلمانان بيش از باديه نشينان بوده 

  .است
سرانجام با کشته شدن ُمَسيلَمه با ذوبين وحشی، 
غالم نيرومندی که در جنگ احد حمزه عموی 
محمد را نيز از پای در آورده بود، بنی 
حنيفيان به طور نھائی به ھزيمت رفته و 

او مردی کوچک .  مسلمانان پيروز می شوند
اندام و بينی فرو رفته بود و در مورد وی، قبل 
و پس از مرگش اشعار له و عليه چندی گفته 

از جمله مردی از بنی حنيفه در مرثيه .  بودند
   :او چنين می سرايد

 
 ! دريغ از تو ای ابوثمامه

 ،"شمامه"دريغ از تو، ای دو رکِن 
 چه مايه آيات که از تو در ميان ايشان ھست،

   .و به مانند خورشيد، از ميان ابر می تابد
ثمامة بن مالک نيز در آغاز پيغمبری وی اين 

 :شعر را گفته بوده است
 برگرد و ستيزه مکن،! ای ُمَسيلَمه

 که تو را در اين کار شرکتی نيست،
 تو در کار وحی بر خداوند دروغ بستی،

 خواست تو، خواست احمقان است،
 تو را در آسمان ھيچ صعود گاھی نيست،

  .و در زمين آرامگاھی
 

پس از شکست بنی حنيفه، خالد کسانی را به 
نزديکی قلعه ھای بنی حنيفه می فرستد تا از 

آنچه که يافتند بگيرند و "  مال و زن و بچه"
آن گاه قصد خود قلعه ھا را می .   بياوردند

  .کنند
مجاعه، يکی از سران بنی حنيفه که اسير خالد 

"بوده است، به او می گويد به خدا مردم : 
شتاب جو به مقابله شما آمده اند و قلعه ھا پر 
از مرد جنگی است بيا تا درباره باقی ماندگان 

  ".با تو صلح کنم
خالد قبول می کند و قرار بر اين می شود که 
خالد ھمه طال و نقره ھا و نيمی از اسيران و 
سالح و مرکب و يک باغ و مزرعه از ھر ده 
و به انتخاب خود، بگيرد و ساکنان قلعه ھا 

شکست ُمَسيَلمه قيام مردم عرب بر 
 عليه اسالم و محمد

 
ابوبکر ھنگام ارسال نيروھای سرکوبگر خود 
عليه شورشيان، عکرمه و به دنبال وی 
شرحبيل را برای جنگ با ُمَسيلَمه به يمامه می 
فرستد و به خالد نيز دستور می دھد که پس از 
پايان کار سجاح، به آنان پيوسته کار ُمَسيلَمه 

اما عکرمه برای آن که بر .  را تمام کنند
ديگران پيشدستی کند و کار ُمَسيلَمه را خود 
تمام نمايد، عجله کرده به تنھائی به جنگ با 

ابوبکر .   ُمَسيلَمه می رود و شکست می خورد
از شرحبيل می خواھد که بدون آن که دست به 
عملی بزند در انتظار بازگشت خالد از مدينه 

خالد که برای پاسخگوئی در مورد قتل .  بماند
مالک سپاه خود را در بطاء گذارده و به 
تنھائی به مدينه رفته بوده است، پس از پايان 
کار به نزد سپاھيان خود باز می گردد و 
منتظر می ماند تا سپاه ديگری از انصار و 
مھاجرين از مدينه به بطاء آمده از آن جا 

در اين ميان، .  ھمگی راھی تمامه شوند
شرحبيل نيز مانند عکرمه بدون آن که منتظر 

 40خالد شود به تنھائی به جنگ ُمَسيلَمه که 
ھزار نيروی جنگی از مردم بنی حنيفه را در 
اختيار داشته است می رود و از او شکست 

از اين رو ابوبکر، سپاه ديگری به .  می خورد
به .  فرماندھی سليط به کمک خالد می فرستد

اين ترتيب سومين جنگ ميان مسلمانان و 
ھر دو سپاه در عقربا .  ُمَسيلَمه آغاز می شود

. اردو می زنند  و  آماده کارزار می شوند
 :ُمَسيلَمه به جنگجويان بنی حنيفه می گويد

 
ای بنی حنيفه اکنون روزغيرت و حميت "

اگر امروز ھزيمت شويد، زنان به .  است
اسيری روند و بی عقد با آن ھا در آمی زند، 
برای حفظ کسان خويش بجنگيد و زنان خود 

  ".را مصون داريد
آن گاه جنگی سخت و خونين ميان دو طرف 

جنگی که به عقيدۀ راويان .  آغاز می شود
در اسالم جنگی دشوارتر از آن "اسالمی، 

دو ھزار و "، به طوری که از مسلمانان "نبود
دويست تن کشته می شوند و بيشتر آن ھا که 

که   -ماندند مجروح شدند و زيد بن الخطاب

  
com.siamacsotudeh.www 

 

سرکوبگريھای اخير حکومت  
جمھوری اسالمی شايد اين سوال را 
برای برخی پيش آورد که اقدامات جناح 
خامنه ای در سنت ناب محمدی سابقه 

ما با .  نداشته و امری خالق اسالم است
چاپ اين سری مقاالت قصد داريم که 
نشان دھيم ايستادن در برابر مردم و 
سرکوب  وحشيانه ی آنان امری ذاتی 
در اسالم و ھمه مذاھب يکتاپرست بوده، 

اساسا .  ھيچ امر بديع و تازه ای نيست
اسالم از طريق غارت و سرکوب مردم 

سرکوبگريھای اخير حکومت 
جمھوری اسالمی شايد اين سوال را 
برای برخی پيش آورد که اقدامات 
جناح خامنه ای در سنت ناب محمدی 
سابقه نداشته و امری خالق اسالم 

ما با چاپ اين سری مقاالت .  است
قصد داريم نشان دھيم ايستادن در 
برابر مردم و سرکوب  وحشيانه ی 
آنان امری ذاتی در اسالم و ھمه 
مذاھب يکتاپرست بوده، ھيچ امر بديع 

اساسا اسالم از .  و تازه ای نيست
طريق غارت و سرکوب مردم عرب 
بوجود آمد و با سرکوب قيام ھای 

 .مکرر آنھا بود که پابرجا ماند
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 !روشنگر متعلق به شماست
 .با پشتيبانی مالی خود به ادامه انتشار روشنگر ياری رسانيد

شياد و دروغ پرداز که قصد بھره برداری 
سياسی از اين دروغ پردازی ھا دارند، چيز 

  .ديگری نمی باشند
در مورد قوانين جزائی و مجازاتھای   

وحشيانه و ضد بشری نيز کارنامه ساسانيان 
. حتی سياه تر از مھاجمين مسلمان بوده است

گناه   -ا:  اين قوانين بطور کلی سه دسته بوده اند
گناه شورش بر عليه شاه و فرار از   -2ارتداد، 

. گناه جنايت نسبت به ھمجنس  -3جنگ، و 
مجازات گناھان نوع اول و دوم اعدام و قتل 

يعنی درست مثل نظام اسالمی اگر .  بوده است
کسی از مذھب زرتشت بيرون می آمده واجب 

ھمينطور مانند نظام اسالمی که .  القتل بوده
ياغی بر عليه پيغمبر و واليت مستوجب قتل 
می باشد، کسی که بر عليه شاه برخواسته يا از 

البته، .  سپاه فرار می کرد، مجازاتش مرگ بود
در زمان خسرو انوشيروان بعضی از اين 

کور کردن مجازات .  مجازاتھا تعديل می شوند
شاھزادگان ياغی بود باين نحود که چشم آنھا 
را به ميل می کشيدند، يعنی سوزن پھنی را 
داغ کرده از مردمک چشمش می گذراندند يا 

سعيد (روغن داغ را در چشم او ميريختند 
). 51نفيسی، تاريخ تمدن ايران ساسانی، ص 
 .اينرا البته ما در نظام اسالمی نمی بينيم

تنبيه ديگر گردن زدن با شمشير بود و يا 
سنگسار .  مصلوب کردن مقصرين مذھبی

) 52، 51ھمانجا، صص (کردن نيز رايج بود 
از موارد سنگسار می توان مجازات کسانی را 

مثال .  که به دين مسحيت می گرويدند بر شمرد
در زمان يزدگر دوم دو راھبه مسيحی را به 

نظام . (صليب کشيده و بر دار سنگسار کردند
کيفری ايران باستان، محمد باقر کرمی، ص 

101) 
اما بدترين و وحشيانه ترين مجازات مجازاتی 

در اين .  بود"  نه مرگ"بود که معروف به 
مجازات جالد ابتدا بند انگشتان دست و پا و 
بعد دست راست تا مچ و پا تا کعب و آنگاه 
دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش 
.و بينی و باالخره سر محکوم را قطع می کرد

البته بايد توجه )  104، 103ھمانجا، صص (  
داشت که اين مجازاتھا بيشتر در کتب 
مسيحيان و بيشتر در مورد کسانی که به 

  .مسيحيت می گرويده اند اجرا می شد
جالب است که حيوانات نيز از اين مجازات 

چنانکه اگر .  ھای وحشيانه در امان نبودند
سگی کسی را گاز می گرفت و مجروح می 
کرد، ابتدا گوش راست او را می بريدند و در 

در بارھای .  صورت تکرار گوش چپش را
بعدی نيز به ترتيب شکافی در پای راست و 
بعد در پای چپ اش و باالخره دم او را قطع 

 )ھمانجا. (می کردند
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خود پريستاتيس را به زنی گرفت و اردشير 
دوم با دو دختر خود اتوسا و آمستريس و 
داريوش سوم با دختر خود استاتئرا ازدواج 

در آئين زرتشتی ازدواج با اقارب به ھيچ . کرد
وجه زنا محسوب نمی شد، بلکه عمل ثوابی 
بود که از لحاظ دينی اجری عظيم داشت که 

  .اين البته با قوانين اسالمی متفاوت بود
کتاب (دختر حق انتخاب شوھر خود را نداشت 

اين حق به پدر اختصاص ).  11دينکرد، بخش 
داشت که مکلف بود دختر را به محض رسيدن 

). 20ھمانجا، بخش (به سن بلوغ شوھر دھد 
 15بطوريکه دختر بايد قبل از رسيدن به 

، 20ھمانجا، فصل (سالگی شوھر داده ميشد 
می بينيم از اين نظر ھم ھيچگونه ).  20بخش 

تفاوتی ميان نظام اسالمی و نظام ساسانی نبوده 
در جريان ازدواج ھم، زن ھمچون کاال .  است

و از طريق مھريه و دريافت پول به فروش 
ميرفت، و در صورتی که بعدا نقصی در آن 

آن پول باز پس )  مثل عقيم بودن(ديده می شد 
  .(95ھمانجا، بخش (داده می شد 

مرد حق داشت زن خود را در اختيار مرد 
که اين وضعيت زن را در (  ديگری قرار دھد 

نظام ساسانی از لحاظ بی حقوقی ی جنسی در 
موقعيت بدتری نسبت به نظام اسالمی قرار 

در اينصورت، کودک حاصله به ).  می داد
(شوھر اول زن تعلق داشت بارتلمه، حقوق . 

در حاليکه در اسالم )  29ساسانی، جلد ا، ص 
وسواس خاصی بکار برده می شد تا از طريق 

مالکيت ھر مرد بر نطفه و "  عده"قانون 
  .فرزندش نقض نگردد

زن حايض، نجس و شيطانی محسوب شده در 
(قرنطينه نگاه داشته می شد اوستا، ونديداد، . 

مالحظه می کنيد که وضعيت زن ).  16فرگرد 
در نظام ساسانی اگر نگوئيم برتر از نظام 

حداقل مشابھت کامل   -که بوده  -اسالمی بوده
داشته است و ھمه ی تبايغاتی که از جانب 
بعضی محافل در مورد مقام واالی زن در 
نظام ساسانی می شود، جز ياوه ھای مشتی 

گاھی ما در مبارزه با دشمنی که روبرويمان 
قرار دارد چنان گرم و از خود بيخود می شويم 
که ھر چيز مخالف آنرا نيز بدون اينکه به 
ماھيت واقعی اش  توجه کنيم، به صرف اينکه 
دشمِن دشمِن من دوست من است، به صفوف 
خود راه داده، غافل از اينکه افعی در آستين 

برای ھمين است که ھر بار .  خود می پروريم
که انقالب می کنيم، مار را که می کشيم 

شاه را کنار می زنيم، .  گرفتار افعی می شويم
خامنه ای را از .  خمينی را جانشين آن می کنيم

تخت پائين می کشيم، موسوی را در جای او 
از اسالم بيزار می شويم .  به تخت می نشانيم

در تنفر از .  به مسيحيت رو می آوريم
مسلمانانن مھاجم عرب به ايران نيز بدون 
اينکه به مطالعه مستقل واقعيات بپردازيم 
ستايشگر بی چون و چرای ساسانيان می 

در حاليکه اينھا بدون استثنا ھمگی .  شويم
جريانات ارتجاعی و سرکوبگری بوده و 
ھستند که ما بايد مراقب باشيم مبادا در مبارزه 

  .با يکی در دام حمايت از ديگری بيافتيم
شايد تاکنون به اندازه ی کافی در مورد اينکه 
خمينی و شاه، خامنه ای و موسوی و اسالم و 
مسيحيت، فی النفسه از يک قماش بوده و 
تفاوت ماھوی بين آنھا وجود نداشته و نيست،  

چيزی که در اين .  بقدر کافی گفته و نوشته ايم
مقاله قصد بررسی و مقايسه ی آنرا دارم، 
. تفاوت نظام ساسانی با نظام اسالمی می باشد

توجه داشته باشيد که من ھميشه گفته ام که 
ھمه ی نظامھای تمدن در عصر باستان 
خصوصيات اساسی ی واحدی داشته و 

اين نظامھا چه .  نميتوانسته است جز اينھم باشد
از نوع مذھبی، و چه از نوع شاھنشاھی ی 
آن، ھمگی  بر پايه زور و قلدری و سرکوِب 
عريان مردم قرار داشته، و با توسل به ِاعمال 
جنايتکارانه ترين تعرضات و خشونت ھا به 
. جان و مال رعايايشان حکومت می کرده اند

در مورد نظام اسالمی بقدر کافی ديده و شنيده 
اجازه دھيد سری ھم به نظام ساسانيان، .  ايم

از موقعيت زن .  قبل ازحمله ی مسلمانان بزنيم
در نظام ساسانی و مقايسه موقعيت زن در 

  .نطام اسالمی شروع می کنيم
در زمان ساسانيان، قوانين مدنی بر پايه احکام 
دين زرتشت و مشخصا احکام زند و اوستا 

بر طبق اين قوانين، درست ھمانند . قرار داشت
نظام اسالمی، چند زنی رواج داشت و فرد بنا 
به استطاعت مالی اش می توانست به ھر تعداد 

يکی از زنان، .  که می خواست زن بگيرد
و بقيه که پست "  پادشاه زن"سوگلی و ملقب به 

تر و ھمچون خدمتکار از حقوق کمتری 
. ناميده می شدند"  چاکر زن"برخوردار بودند، 

 )31، ص 1بارتلمه، حقوق ساسانی، جلد (
چنانچه کمبوجيه .  ازدواج با محارم جايز بود

دو خواھر خود را در عقد خويش داشت که نام 
داريوش دوم، خواھر .  يکی از آنھا آتوسا بود
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شمسی در تمام  ۶٠در دھه ی 
گزينشھا و مصاحبه ھا بالفاصله پس 
از دين و مذھب می پرسيدند خوب 
شما که شيعه ھستيد مرجع تقليد شما 

 کيست؟
در آن موقع اين سئوال کامال طبيعی 
بود چه حتی دانش آموزان دبستانی 
ھم در مدرسه فرا می گرفتند که 

 :اصل است ۵مذھب شيعه دارای 
 عدل و امامت ،معاد ،نبوت ،توحيد

بطور کامال ساده و واضح در کتب 
تعليمات دينی نوشته بودند که اصل 
امامت به اين معنی است که پس از 

امام به ترتيب  ١١  ،رحلت رسول هللا
حق واليت بر مسلمين را داشتند تا 
دوازدھمين آنھا که به داليلی غايب 
است و در زمان غيبت يعنی زمانی 
که ما در آن زندگی می کنيم اين حق 
مراجع تقليد است که در حقيقت پلی 
ھستند ميان مردم عامی و حضرت 

و مذھب شيعه ھم به مانند  !!مھدی
تمام مذاھب ديگر دارای صاحبی 
است و باقی مردم بايستی از آن 

 .پيروی کنند
 ،پس در واقع با گفتن نام مرجع تقليد

شيعه بودن خود را ثابت می کردی 
که شيعه بدون مرجعيت بی معنی 
است و نداشتن مرجع تقليد در حکم 

 .نداشتن اعتقاد به اصل امامت است
با برو بيا  ٧٠بعدھا در اواخر دھه ی 

و مد شدن اصالح طلبی نظريه 
 ،پردازان اصالح طلب مانند خاتمی

سعی کردند با ...  عبادی و  ،سروش
شيادی و مغلطه بازی اين اصل 
اساسی شيعه را کم رنگ جلوه دھند و 

ھر چه اصالح .  از آن سخنی نگويند
طلبان از حقوق بشر و گفتگوی 

حرف می زدند بخشی از  تمدنھا
که آب از   - اپوزيسيون راست خارج

لب و لوچه اش برای برگشت به 
از احترام به   -!  ايران راه افتاده بود

دين مردم و جدا بودن دين از 
 ،صحبت می کرد !حکومت آخوندی

ھمه سعی می کردند بازار مکاره دين 
 .برای سرمايه داری باز نگه دارند را

کار به جايی رسيد که حتی وليعھد 
پھلوی ھم در چند مصاحبه گفت که 
بنده شيعه ھستم و در خانواده ای 

 !!شيعی بزرگ شده ام
البته ھيچ کدام از مجريان کودن 
تلويزيونھای آمريکايی از وی 
نپرسيدند که مرجع تقليد شما کيست؟ 

 ،مکارم شيرازی ،نوری ھمدانی
صافی گلپايگانی يا سيد علی خامنه 

 !ای؟
 زنده باد آزادی و برابری 

 فرشين ماليری 

 شماتقليد  مرجع
 !کيست؟
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قانون اساسی ای که در وفاق با آن موسوی و 
رده  کروبی خود را کانديد رياست جمھوريش ک

ه دھد ه خود ادام بش .  اند براه قانونگرايان جن
ايت بخش  سبز بضاعت اينرا ندارد تا از حم
نيرومندی از جامعه و معتقدان اصالح طلب و 
ظام خود را محروم  ه ن اصول گرای معتقد ب

 .کند
بنظر من جنبش سبز مانند ھر جنبش ديگری  -

ردم:  دارای دو بخش است وده م ری و ت . رھب
ی  درست ه ايشان ب طور ک ان م بخش رھبری ھ
دارد  ن ن خاطر نشان کرده اند، چاره ای جز اي
ھوری اسالمی و  که در جھارچوب نظام جم
ر  ي ه در غ را ک يش رود چ اسی پ ون اس ان ق
ظام،  ان ن ي ام ه ح م اينصورت آتش آن دامن ھ

ن در .   منجمله خود آن را نيز می گيرد ولی اي
ه  ه ب مورد خود جنبش يعنی توده ی مردمی ک

د وجه .  خيابانھا آمده اند صدق نمی کن دکی ت ان
به شعارھا و سير تکاملی آنھا بالعينه نشان می 
ه  ری آن، ن دھد که خود جنبش، بر خالف رھب
ر  رات ه ف اچار ب رود، ن و ب تنھا برای آنکه جل
ون  رفتن از چھارچوب نظام است، بلکه ھم اکن

ا .  نيز عمال در حال چنين گذاری   می باشد ام
ظور  ن در مورد مسئله ی بضاعت، باز اگر م
ری آنست، درست  ز، رھب شما از جنبش سب

اين رھبری، بخاطر ماھيت اسالمی .  ميفرمائيد
که خود را از  ن و ارتجاعی اش، بضاعت اي
دا و از  ان ج راي ان و اصول گ ب ل اصالح ط

دارد د را ن ن ا محروم ک چون در .  حمايت آنھ
ل می شود . اينصورت به چيزی جز خود تبدي

ر  ھمانطور که جنبش مردم نيز برای آنکه پيشت
روه  ن دو گ ن از اي رود، چاره ای جز گسست

د  -ارتجاعی  ن دارد   -که مانع پيشروی آن . را ن
ی  ن ع وم، ي خش س ورد ب ی در م خش " ول ب

حقيقت اينست که رھبری "  نيرومندی از جامعه
ه  جاعی اش، ن جنبش سبز بخاطر ماھيت ارت
روی  ي ادن از ن تنھا بضاعت جدائی و عقب افت
مردم و جنيبش را دارا می باشد، بلکه اين امر 
ده  ھم اکنون در حال اتفاق افتادن است و در آين
ان از  اي ر اق شت ي ادن ھر چه ب نيز با عقب افت
د شد . شعارھای مردم، اين جدائی بيشتر خواھ

اينکه آقايان ھز از چند گاھی بيرون می آيند و 
ارت  ا يشان ک اری ھ به مردم بخاطر افراط ک
م و  ی ک دی ی ب ن اب قرمز می دھند و بر سر پ
کاست خود به نظام قسم می خورند، خود نشان 

ست ي دائ االخره .  فعال بودن اين پروسه ی ج ب
ا می  م ا دائ ھ بايد چيزی در جريان باشد که آين

آقای تبريزی .  آيند و اين توصيه ھا را می کنند
  :در جای ديگری می گويند

ز - زي وده ع ت اب س ن ات و !  ج اج ت ن ت ر اس اگ
م  ري ي گ ار جدی ب استدالل شما را در اين نوشت

  ... يعنی جنبش سبز را منحله اعالم کنيم
حالل  -   بايد بگويم که من ھيچگاه خواستار ان

آنچه که من گفته ام اينست . جنبش سبز نبوده ام
ی شود ل آب . که، جنبش سبز بايد سرخ يا حداق

ه  اران ظه ک اف ح ارھای م يعنی از قيد و بند شع
ردم  ران و م ارگ وده ک ات ت خارج شده، مطالب
وازات  م ا ب رد ت ي ر گ ز در ب ي زحمتکش را ن
محروم شدن از حمايت اصولگرايان و اصالح 
ر  طلبان از حمايت توده ی مردم جنوب شھر ب
ر  راب ا ب درت ده ھ ا ق شی ب خوردار و به جنب

 :باز ھم اظھار کرده بوديد. تبديل گردد
ی  - ن ع حذف موسوی و کروبی از اين جنبش ي

بش  ن جن ميدان دادن به رھبری متکثری که اي
يش از  ان وضع پ م رده و ھ اره ک را صد پ
د،  ن ره ک راضی چي انتخابات را بر جنبش اعت
ه  ا ب ودت بش ضد ک ری جن ردن رھب يعنی سپ
ا  ا ده ھ ھ ار آن ن صدھا فرقه ی سياسی و در ک
رھبری اطالعات ساخته ائی که بسادگی، خود 
خ  ه مسل ميدان دار اين جنبش شده و آن را ب

اع از  ظامی در دف ت ظامی و ان خصوصی، ن
اه  رگ د و ھ ن دان کش ي م ی ب ردم ش م ب ن ج
ارس  ر ف ای غي فدراليستھای ما توانستند بخشھ
اه  گ را با مطالبات قوميشان به صحنه آورند، آن
و فقط آنگاه، شما و ساير مدعيان ميتوانيد نقش 
ا از  ھ جای آن کار و ب موسوی و کروبی را ان
ان  ي م بديل پيکر گرفته مفروض خود سخن ب

ه .  آوريد ا ن ولی تا آن ھنگام جنبش سبز اميد م
اج دارد  تنھا به رھبری موسوی و کروبی احتي
ه است  ری بست ن رھب ه اي بلکه بند ناف آن ب
د  اي ی و ش ون ن ھرچند اين رھبری در شرايط ک
ور  جب ھم در آينده، بعلت فقدان ايمنی سياسی م
بش  ردی جن باشد که به رھبری نمادين و راھب

 . و نه عملياتی و سازمانی خود را محدود کند

م  جناب ستوده متأسفم از اين گمانه زنی و ميدان
م  ا و ھ که ممکن است خيلی ھم، ھم برای شم
د  ي ع ی من ب برای بسياری ثقيل الھضم باشد ول
اسی و  داد فضای سي علت انس ه ب م ک دان ي نم
ا ممکن است  ان م ردم و جوان اجتماعی، م
اره  مجبور شوند برای سازمان يابی خود دو ب
به تکايا و جلسات قرائت قران و حتی دستجات 

دئو ھي اورن ي ر .  ت ھای عزاداری روی ب ت ھ ب
ن پست  ي ه زم وھمات ب ه ت ل است قدری از ق
قط در صورت  قط و ف خاکی بيائيم و بدانيم ف
ی  ون ن ری ک اقتدار کاريسماتيک بالمنازع رھب
ی  ون ي ل ي جنبش است که ميتوان در توده ھای م
مردم اعتماد به حرکت وسيع و قاطع را بوجود 

تضعيف رھبری موسوی و کروبی يعنی .  آورد
ان و  را ھرچه سام تضعيف انسجام جنبش زي
اد ھای  ھ بش از ن ی جن وده ائ ی ت اب ي ان سازم
ان نسبت  م ھ معتبرمدنی و صنفی محرومتر، ب
کان آوردن  ه ت رای ب ردی ب اھميت رھبری ف

 . مردم ضرور تر است

فقط با اقتدارتوده ائی يابی رھبری جنبش است 
ر  م دشوار ت که کوبيدن اين رھبری برای رژي
ری  ن رھب ی اي وده ائ ميشود و ھرچه اقتدار ت
ی شکل و  بيشتر، بميدان کشاندن توده ھای ب

 ! ناسازمان يافته کم ھزينه تر

اسی  بنظر من اينھا الف بای مدرسه پيکار سي
 .در شرايط خفقان فاشيستی است

 ■■■ 

در تاريخ سوم نوامبر مقاله ای در سايت ايران 
وان  رای "  گلوبال تحت عن ی ب ب حالل طل ان

ای "  جنبش سبزاز موضع انقالبيگری  توسط آق
حبيب تبريزيان و در نقد نظرات من در رابطه 
ه  ود ک با جنبش سبز و آقای گنجی درج شده ب
ورد  م ن ضمن تشکر از ايشان که به بحث در اي
ورد  ی را در م پرداخته اند، الزم ميدانم مطالب
ظر  ه ن ور ب زب ه ی م ال ق آن نکات محوری م

   .خوانندگان برسانم
 

 :آقای تبريزی اظھار داشته اند
جنبش سبز اميد، چاره ائی ندارد تا براه خود  -

ان  م ق ھ ر طب ظام و ب درچھار چوب ھمين ن

ه .  موسوی و يا حذف او سخن برانيد م تاريخ ھ
ا  ردم م جنبشھای سياسی ازجمله جنبش ھای م
روی  اين را، قانونمندانه گفته است که ھرچه ني
دھی و  ان ر، سازم ت وي سرکوبگر خشن تر و ق
اشد و ھرچه  ر ب رھبری جنبش بايد منسجم ت
ر  بش ضعيف ت ی جن ان بافت و انسجام سازم
ر است بش الزم ت . نقش رھبری فردی بر جن

ن  زی از اي ري ن است و گ ي ن چن متأسفانه اي
 . رويکرد کالسيک نيست

 ! جناب ستوده

ران  ر اي ار گ ه ک ق ب اه، ط ان ش ر در زم اگ
ا و  اھ ک دي ن ه س وکارکنان خدماتی از يک رشت
شد،  ي ه م اتحاديه ھای آبکی برخوردار بودند ک
اد  در چنان شرايط سياسی بحران انقالبی آن نھ
عی  اد واق ت ه س کی را ب ھای صنفی زرد و آب
رد و  ل ک رزمی زحمتکشان يدی و فکری تبدي
ان مشاغل  ن ارک اگر آنروز طبقه کار گر و ک
ی،  ت ا حدی دول آزاد و بخش خصوصی و ت
ع  ات وسي ان ک ی و ام ال اسب م بعلت وضع من
شغلی و سطح باالی اشتغال، جرعت اعتصاب 
ه و دست  د گرسن ن ارم را داشتند، کارگر و ک
ای  ھ ان ات سازم ان ک بدھان اين دوران نه آن ام
ه  وان حرفه ائی عصر شاه را دارند و نه آن پشت
د زن . مادی را که بی پروا به اعتصاب دست ب

اواک و  م س ه در آن رژي ذرم ک گ ي ن م از اي
ارتش و نيروی انتظامی فقط سا زمان امنيت ، 
ارتش و نيروی انتظامی بودند نه يک مجموعه 
ل  ث تصادی م کاملی از تشکيالت نظامی و اق
ده و  م واضع ع الً م م ه ع ج ک ي اه و بس پ س
صاد و بخش خدمات را در  ت استراتژيک اق
ظامی  وژيک و ن ول دئ ن اي چنبره انظبات آھني

 . خود گرفته اند

راه خود  ا ب دارد ت جنبش سبز اميد چاره ائی ن
ان  م ق ھ ر طب ظام و ب درچھار چوب ھمين ن
قانون اساسی ای که در وفاق با آن موسوی و 
رده  کروبی خود را کانديد رياست جمھوريش ک

ه دھد ه خود ادام بش .  اند براه قانونگرايان جن
ايت بخش  سبز بضاعت اينرا ندارد تا از حم
نيرومندی از جامعه و معتقدان اصالح طلب و 
ظام خود را محروم  ه ن اصول گرای معتقد ب

 . کند

 ! جناب ستوده عزيز

م  شما ھم توان رژيم را دست کم گرفته ايد و ھ
اال ی ب . نيروی ميدانی و عملياتی جنبش را خيل

در اين ترديدی نيست که جنبش سبز بر نيروی 
کودتا برتری قاطع و شکننده استراتژيک دارد 
ن  روی اي ي ل ن دي ب رای ت ش ب ب ن ن ج ی اي ول
ی و  دان ي استراتژيک و بالقوه خود به نيروی م

 . عملياتی راھی بس طوالنی در پيش دارد

ه  ق ھروقت نيروھای چپ ايران توانستند آن طب
ی  ن ع د ي ن ت دگی اش ھس ائی را که مدعی نماين
ه عرصه  ان داده و ب طبقه کار گر را سازم
ای  ھ ست ي ال پيکار بکشند و ھر گاه اولترا ناسيون
درن و  ورژوازی م سلطنت طلب ما توانستند ب
ی ،  ت بخشھای اجتماعی آنرا در در دستگاه دول

  

ر  ب وام ال در سوم ن وب ل ران گ اين مقاله در اي
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راه خود  ا ب دارد ت جنبش سبز اميد چاره ائی ن
ان  م ق ھ ر طب ظام و ب درچھار چوب ھمين ن
قانون اساسی ای که در وفاق با آن موسوی و 
رده  کروبی خود را کانديد رياست جمھوريش ک

ه دھد ه خود ادام بش .  اند براه قانونگرايان جن
ايت بخش  سبز بضاعت اينرا ندارد تا از حم
نيرومندی از جامعه و معتقدان اصالح طلب و 
ظام خود را محروم  ه ن اصول گرای معتقد ب

ی در .  کند ياداشت ذيل را به قصد نوشتن کامنت
وده و  امک ست ای سي پاسخ ياداشت انتقادی آق

جی ن ال(  خطاب به گ وب ل ران گ ) در سايت اي
ورد بحث طيف .  نوشتم ه م ل ئ از آنجا که مس

وسيعی از مخالفين رژيم در خارج کشور را 
دربر ميگيرد ترجيح دادم آنرا قدری بسط داده 
ه  رای درج ب ی ب ل ق ت اداشت مس و بصورت ي

 . سايت ايران گلوبال بفرستم

 ! جناب ستوده عزيز

ن  ا را در اي دالل شم اجات و است ت ن ت اگر اس
نوشتار جدی بگيريم يعنی جنبش سبز را منحله 
ی و  ت چ حرک ي اعالم کنيم زيرا ھيچ جنبشی، ھ
ط  ً در شراي ی وخصوصا حتی ھيچ موسسه ائ

ا خود  » بحرانی«  نميتواند بطور خود سامان ي
حذف موسوی و .  جوش پيش رود و ادامه يابد

ه  دان دادن ب ي ی م ن ع بش ي ن جن کروبی از اي
اره  بش را صد پ ن جن رھبری متکثری که اي
ر  کرده و ھمان وضع پيش از انتخابات را از ب
ردن  ی سپ ن ع د، ي ن ره ک راضی چي جنبش اعت
ه ی  رق ا ف ه صدھ ا ب رھبری جنبش ضد کودت
سياسی و در کنار آنھا ده ھا رھبری اطالعات 
ن  دان دار اي ي ادگی، خود م ساخته ائی که بس

 . جنبش شده و آن را به مسلخ خواھند کشاند

د ن گوي د ب الً حق دارن ام کسی :  آقای گنجی ک
ن  ی اي مخالف رنگھای سياسی ديگر نيست ول
ه و اھداف  ام جريانھا حق ندارند اتيکت و برن
ا آن  ه ب د ک ن ان سياسی خود را به جنبشی بچسب
ان خط  ام آن ن د و ب دی دارن فاصله سياسی بعي

 . خود را مطرح کنند

بش !  جناب ستوده شما با تقليل نقش رھبری جن
د  سبز کاری جز تبليغ انحالل اين جنبش نميکني
ری  در حالی که ھيچ بديل اثباتی را برای رھب

ه .  اين جنبش ارئه نميدھيد والن ابراز نظر مسئ
ی  ده ائ ن حکم ميکند خود را با ميليونھا رائ دھ
ر  ي ن م که ميگويند رأی ما کجاست؟ و يا حسي
م ي ن راه ک م . حسين گويان تن به خطر ميدھند ھ

ی  ن ي ن اگر روزی اين جنبش که ھنوز حالت ج
ج و  ه بسي وفق ب امل م دارد و ھنوز بطور ک
ی  فعال کردن نيروھای بلقوه خود نشده و حت
ر  خيلی کم از مرزھای پايتخت کشور آنسو ت
ی از  رفته است رفت و آنگاه موسوی يا کروب
قش  اھش ن د از ک ان پس افتادند، آنگاه ميتواني

انحالل طلبی برای جنبش سبز از 
 موضع انقالبيگری
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ويت  ق ا ت با اينحال، اگر دغدغه ی من و شم
ه  ات محروم ب ق ن طب وست جنبش از طريق پي
آنست، ولی ھر کس امروز می داند که دغدغه 
ق  ز از طري بش سب ويت جن ق وسوی ت ی م
ه  ارگر ب ه ک ق ه طب پيوستن اصول گرايان و ن

م شده در .  آنست ار ھ اگر غير از اين بود يکب
ل  ث ه م ران و ن ارگ ه ک ب ال ط بيانيه ھايش از م
ورد  ه م ي ق ھميشه از وفاداری به نظام واليت ف

 .عالقه ی اصول گرايان سخن می گفت
د   ن وان تازه، کمونيستھا و فدرالليستھا اگر ھم بت

دان  ي ه م ود را ب ای خ ورد ادع ای م وده ھ ت
در احمق و  ق بياورند، مثل امثال حزب توده آن
ه  ا را ن ھ ت ي ل نادان نيستند که طبقه کارگر و م
رای  که ب ل ا، ب ھ ات خود آن ب طال زير پرچم م
حمايت از موسوی و حکومت اسالمی ی 
دان  ي م مورد مطالبه ی وی و اصول گرايان، ب
عدی  ام ب ل ع ت دمات ق ق آورده و باين طريق م

ا طرح . خود را فراھم نمايند کار را ب ن آنھا اي
دازی  مطالبات خود آنھا، يعنی از طريق راه ان
ی  ل ی عم ل جنبش مستقل کارگران و اقليتھای م
ای  ه آق ازی ب ي گر ن وقت دي د، و آن ن ن می ک
د دارن . موسوی و جنبش سبز و پيوستن به آن ن

  :باز شما گفته ايد
داد فضای  - علت انس ه ب م ک دان ي م د ن ي من بع

سياسی و اجتماعی، مردم و جوانان ما ممکن 
است مجبور شوند برای سازمان يابی خود دو 
ی  ران و حت رائت ق باره به تکايا و جلسات ق
  .دستجات و ھيت ھای عزاداری روی بياورند

م  - بله، من فکر می کنم دست بر قضا، اينجا ھ
د ي وئ گر درست می گ ه، .  مثل جاھای دي ت ب ال

ا عمل  بشرط آنکه ما ھمه به توصيه ھای شم
ه ی خود .  نمائيم ال ق و آخرين حکمی که در م

 :داده ايد اينست که
يک  - ات اريسم فقط و فقط در صورت اقتدار ک

بالمنازع رھبری کنونی جنبش است که ميتوان 
ه حرکت  اد ب در توده ھای ميليونی مردم اعتم

  .وسيع و قاطع را بوجود آورد
من ھميشه شنيده  و خوانده بودم که علت عدم 
م  ی رژي حرکت توده ھای مردم برای سرنگون
ه  ان ب اد آن م ت ھای ديکتاتوری، عدم باور و اع
ه  م ک ن قدرت خويش است، و حاال تعجب می ک
از زبان شما و برای اولين بار عکس آنرا می 

اينکه برای تقويت اعتماد مردم به قدرت : شنوم
خودشان بايد بر اعتقاد آنھا به قدرت رھبری و 

د وشي ری ک ن حرف .  تقويت قدرت اين رھب اي
دری  ه پ اس ب شما مثل اينست که دکتر روانشن
ه  اور ب اری عدم ب م ي که فرزندش را بخاطر ب

ود رده  ( Low self esteem) خ زد وی ب ن
د  اي است بگويد که شما برای رفع اين مشکل ب

  .قدرت بالمنازع خود را باال ببريد
ا از روی سھل  م شم ن در ضمن فکر می ک
اکی را  ا خطرن انگاری کلمات و عبارات گاھ
ا  ھ ه آن م ب ان ھ بکار برده ايد که احتماال خودت
. باور نداريد، جه رسد به مِن بزعم شما انقالبی

ارت  ری" منظورم عب ازع رھب ن الم دار ب ت " اق
اور .  است می گويم احتماال خودتان ھم به آن ب

م  ي اھ ف ه م ل نداريد چون اين نوع مفاھيم از جم
ھی  مورد استفاده ی ادبيات اسالمی و جزب ال

وری.  است ات ت ک ست؟ دي . ميدانيد معنای آن چي
ای  ن ع غت، در م چون در ھمه ی فرھنگھاِی ل
ور  ات ت ک کلمه ی ديکتاتور نوشته شده است، دي
ی  ن ع کسی است که قدرت او بالمنازع است، ي
ردازد و از او  پ زاع ب کسی نميتواند با او به ن

ن .  ايراد بگيرد ي ی چن ا در پ م شم ن فکر نميک
ازع .  رھبری باشيد ن الم رھبری که قدرت او ب

 .  اميدوارم که اينطور نباشد.  باشد
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     :جای ديگر گفته ايد
د آن  - ن ت وانس ران ت روھای چپ اي ھروقت ني

د  ن ت دگی اش ھس ن اي م طبقه ائی را که مدعی ن
ه  ان داده و ب ار گر را سازم ه ک ق ی طب ن يع
را  ت اه اول ر گ د و ھ ن ش ک ار ب ک ي رصه پ ع
د  ن ت وانس ا ت طنت طلب م ای سل ناسيوناليستھ
بورژوازی مدرن و بخشھای اجتماعی آنرا در 
ظامی و  ی ، خصوصی، ن ت اه دول گ در دست
دان  ي م بش مردمی ب اع از جن انتظامی در دف
د  ن ت وانس ا ت ای م ھ ت س ي درال اه ف رگ د و ھ ن کش
ه  بخشھای غير فارس را با مطالبات قوميشان ب
ر  اي صحنه آورند، آنگاه و فقط آنگاه، شما و س
ی را  قش موسوی و کروب مدعيان ميتوانيد ن
ه  ت رف کر گ ي ل پ دي ا از ب ھ جای آن کار و ب ان

  .مفروض خود سخن بميان آوريد
دان  ي ه م ه ب م ک آقای تبريزی عزيز، بايد بگوي
آمدن طبقه ی کارگر و ساير نيروھای مردمی 
ار چپ و  ه ک ا ن که از آن نام برده ايد، اساس

گر است ا .  کمونيستھا و نه ھيچ نيروی دي شم
درخواست  حتما اطالع داريد که جنبش ھا نه ب
ا،  ھ احزاب و گروھھا و در نتيجه ی فعاليت آن
بلکه به داليل و شرايط درونی خودشان است 

د ن قش احزاب در .  که به حرکت در می آي ن
بھترين حالت شکل و جھت دادن به اين نيروی 

کار .  بحرکت در آمده است ن ل اي يکی از وسائ
ارگری ی  ر ک افشای رھبران ارتجاعی و غي
ذی نفوذ در اين جنبشھا و حفظ استقالل طبقاتی 
ان  م ا ھ ق ي ن دق ق است، و اي طري ن آنھا از اي
ر،  ذي اپ کاريست که من و امثال من، خستگی ن
ون  ی چ ع ج رت ران م ب ای رھ ق افش ري از ط

م ظر من .   موسوی و کروبی انجام می دھي ن ب
ھر کسی که اينکار را نکند، در ھر درجه و 
مقامی که باشد، مرتکب ھمان خيانتی نسبت به 
ا و  مردم می شود که بخش بزرگی از چپ ھ
ر  راب ا سکوت در ب ا ب نيروھای مترقی ی م
ری،  خمينی در انقالب گذشته، از روی بی خب

خيانتی که شما ناآگاھانه، دوباره .  مرتکب شدند
بعالوه، .  ما را به ارتکاب به آن فرا می خوانيد

اگر  جنبش سبز در چھارچوب طبقات متوسط 
ه آن  باقی مانده، جنبش ھای کارگری و ملی  ب
ری  ل آن رھب نپيوسته اند، حداقل يکی از دالي

ردم . ارتجاعی و اصالح طلب انست توده ی م
ھمواره بخاطر نيازھای عملی شان است که به 

ای .  حرکت در می آيند ه اق د ک ي شما بمن بگوئ
دام يک از  ون ک ن ا ک ی ت روب وی و ک وس م
مطالبات طبقه کارگر، حتی مطالبات حد اقل و 

... فوری آن مانند حق تشکل، افزايش مزد، و 
م را در  ت يا مطالبات ملی ی ملت ھای تحت س
د  ظار داري ت دستور کار خود گذاشته که شما ان

د دن ون ي پ ار زدن .  آنھا به جنبش سبز ب ن ا ک شم
ه  ق دن طب ه آم موسوی و کروبی را مشروط ب
د، در  ي ن کارگر و جنبش اقليتھا به ميدان می ک
ا را  ھ ت ي ل حاليکه بايد آمدن طبقه ی کارگر و اق
بش  ری جن مشروط به کنار رفتن آنھا از رھب
د . سبز و سرخ شدن يا حداقل آبی شدن آن بکني

د  بنابراين، می بينيد که اين سياست شما در تائي
ايت  بخش " رھبری سبز است که آنرا از حم

ه ع ه "  نيرومندی از جام محروم می سازد، ن
ه در .  سياست امثال من د ک ي ن مالحظه می ک

وه داده  ل ه ج ق وارون اي ق نوشته شما چگونه ح
ز و  ب بش س ن ری ج ب ه رھ را ک د؟ م ده ان ش
را  ا و درخواست ھای آن ارھ محدوديت شع
بعنوان مانعی بر سر پيوستن طبقه ی کارگر و 
رار  د ق ق ورد ن نيروھای مردمی ديگر به آن م
داد  م ل بش ق می دھم، مخالف نيرومند شدن جن
می کنيد، و خود را که با تاکيد بر حفظ وضع 
موجود عدم پيوستن اقشار محروم جامعه را به 
ان دلسوزی  رم ھ ه ق جنبش تداوم می بخشيد، ب

  .برای جنبش تيديل می کنيد

د ري ي " رعايت وحدت تا اطالع ثانوی خفقان بگ
د ن اي م ه می ن وصي زی، .  را ت ري ب ای ت ه آق ل ب

گان  ن گان ل ن بگذاريد جنبش با ھمين رھبری ل
ن  ا اي ا ب ول شم ق ھم که شده پيش رود، چون ب
جو خفقان امکان برآمدن چيزی برای جايگزين 

اه .  شدن آن وجود ندارد بگذاريد ما ھم برای آگ
ه  ران نمودن مردم به ماھيت رھبری کار افشاگ

م ي ه دھ رھای .  ی خود را ادام جي زودی زن ب
د وقت می .  قدرت حاکميت سست می شون آن

ان دادن  ه سازم بينيد که چگونه مردم شروع ب
وده ای از در  ای ت ھ ان د و سازم خود می کنن

د ن ن دن می ک ي ه روئ شورای :  ديوار شروع ب
راِن  ارگ داِن ...  ک ن ارم وران ک وران ....  ش ش

ه ی ھمجنس  ت ي دانشجويان، سازمان زناِن کم
و ...  سازمان مادراِن جان باختگاِن ...  گراياِن 

م  وز فرصت داري اگر ما اکنون، اکنون که ھن
ر  ب ه رھ ان ک زم ه آن م، ن ي اھی دھ به مردم اگ
کاريسماتيک شما بوجود آمده و فرمان قتل عام 
رده، ،  ه را صادر ک م منتقدين و سرکوب ھ
وجود  وده ای ب ای ت ھ ان آنوقت وقتی اين سارم
ن  ه اي آمدند،و اين آگاھی ھا مانع گرايش آنھا ب
وقت  يا آن رھبر  مرتجع يا سازشکار شدند، آن
م  ي ن من و شما آنچه را که کاشته ايم درو می ک
حد  ت م م و ميبينيم که چگونه اين سازمانھا با ھ
ری جمعی واحد  شده اگر ھم نتوانند يک رھب
ی را تصرف  ت درت دول را بوجود آورده و ق
ن  گزي اي ی را ج کرده، نظام جمعی ی شورائ
ل و  د، حداق ن اي م نظام مطلقه ی فردی کنونی ن
ر  ب ر رھ راب حتما بصورت قدرت دوگانه در ب
ای  ا و آق م ه ی ش ورد عالق يک م ات اريسم ک
دون  د و ب ن ت منتظری، واليت فقيه آن، می ايس
ه آن  رضايت مردم، اجازه ی آب خوردن ھم ب

ن آن .  نمی دھند، چه رسد به حکومت کردن اي
راھيست که من و امثال من و ھر کسی که در 
پی ارتقاء جنبش، و نه کرنش در برابر آنست، 

نگوئيد نمی .  دنبال و بخاطر آن مبارزه می کند
در انقالب قبلی ديديد که  چگونه ھمينکه .  شود

درت  ر ھای ق جي زير فشار جنبش توده ای زن
ا  ديکتاتوری شاه سست شد، شوراھا و سازمانھ
م  ام ھ مردمی ھمه جا بوجود آمدند و يکی دوگ
ه خاطر  ی ب در جھت يکی شدن برداشتند، ول
بی تجربگی و بخاطر اينکه بسياری از آنھا در 
ون  وزيسي ی از اپ ل ب فقدان کار افاشاگرانه ی ق
ه  اسالمی، تماما يا بخشا اسالمی شده، حاضر ب
د،  دن ی نش الم ت اس ر دول راب ادن در ب ت ايس
ه  زيست ک ن چي کارشان به جائی نرسيد، و اي
ران  ب ش رھ داي ي ری از پ ي وگ ل ا ج ار ب ب ن اي
ود رار ش ک م ت ذاري گ د ب اي ب يک ن ات م اريس . ک

ی  د شدن ي گوئ م، ن وي م می گ از ھ بنابراين، ب
ه .  ھيچ کاری نشدنی نيست.  نيست م ک تاريخ ھ

مطمئنا شما از آن مطلع ھستيد اينرا نشان داده 
رده .  است ار ک در جای ديگر از مقاله تان اظھ
   :ايد
ری !  جناب ستوده - قش رھب ل ن ي ل ق ا ت ا ب شم

بش  ن جن جنبش سبز کاری جز تبليغ انحالل اي
  .نميکنيد

ه  - د ک ي اش فکر کنم اکنون ديگر متوجه شده ب
ا  ول شم ق ا ب افشای ماھيت ارتجاعی رھبری ي
ی ی  ن تقليل رھبری جنبش سبز،  نه تنھا به مع
که  ل ست، ب ي بش ن تضعيف و انحالل خود جن

را .  بالعکس، تقويت آن را بھمراه می آورد زي
بش  ری ی جن ه رھب د ک اگر قبول داشته باشي
ظام  ر ضرورت حفظ ن ه ب دی ک سبز با تاکي
ه  اسالمی و نظام واليت فقيه دارد، سعی در ب

بش را دارد د .  بيراھه بردن جن اي ن، ب راي اب ن ب
ری  ن رھب قبول کنيد که تضعيف و افشای اي
رقی و شرط ضروری  ت رد م وظيفه ی ھر ف
ه سراب يک  رده شدنش ب نجات جنبش از ب

گر است ِه دي ي ق در .  نظام اسالمی و واليت ف

  .خواھند کشاند
رھبرِی ساخته ی دست " از شِق خود ساخته ی 

رای "  وزارت اطالعات ط ب که فکر کنم آنرا قث
ترساندن خوانندگان از جدائی از رھبری آورده 
د، بشرط  ه اي ت ف ايد که بگذريم، دقيقا درست گ

ای  ج ه ب ک ر" آن ث ک ت ری م ب ارت "  رھ ب از ع
د" رھيری جمعی" ي ن ل.  استفاده ک ي د دل ن ه چ : ب

اسی و  وغ سي اول آنکه رھبری جمعی دليل بل
م از .  فرھنگی جامعه است ھ ردی، آن رھبری ف

ه  ا، ب ه ی شم نوع کاريسماتيک و مورد عالق
جامعه ی قرون وسطائی که ذکر آن در انجيل، 
ه  اب بصورت مسيح بمثابه ی چوپان و مردم بمث
ق  گله ی نادان و دنباله روی او رفته است، تعل

ران .  دارد ب ه ھای رھ ون م ر از ن ا پ خ م تاري
اشد ردم می ب مگر .  فردی و خيانت آنھا به م

ن .  نمونه ی بارز آن نبود 57انقالب  ي مگر ھم
ه پس از  ود ک ب ی ن ن ي يک خم ات نفوذ کاريسم
ام  ل ع ت ی داد، از ق ی م ان رم ر ف الب ھ ق ان
ن  کمونيستھا گرفته تا حکم اجباری حجاب، بست
وسط  دانشگاه ھا و النه ھای باصطالع فساد، ت
ی  ه آن توده ھای نادان و بی اراده ی پيرو او ب
ا اگر يک  د؟ م به مرحله ی اجرا در می آم
ج و  درس ھم از انقالب مزبور و سی سال رن
ن  م، اي فالکتی که بخاطر آن کشيديم گرفته باشي
ر  ب درس چيزی جز اين نيست که ما ديگر رھ
رد  ي کاريسماتيک، رھبری که او تصميم می گ

زی   -و مردم اجرا می کنند را که در عمل چي
جز ھمان واليت فقيه منتھا از نوع سکوالر آن 

آقای تبريزی عزيز، اگر . نميباشد، نمی خواھيم
ا  ار ي ه شع ار ک واقعتش را بخواھيد من ھر ب
ه  م شروع ب ن وم ت حسين مير حسين را می شن
ا  ه اگر م د ک ن ک ي ن م لرزيدن و وحشت از اي
ا را  ن آق يک شدن اي ات ھمينجا جلوی کاريسم
ه  نگيريم، فردا، وقتی که ايشان آن چيزی شد ک
ادن  ت وی وی ايس رای جل گر ب نبايد بشود، دي

ان .  خيلی دير خواھد بود دوست عزيز، چشمايت
د راژدی .  را باز کنيد و از تاريخ درس بگيري ت

ود و  د ب خواھ يش ن در بار دوم مضحکه ای ب
ان  آنوقت ما چاره ای نداريم که به ريش خودم
م دي ن خ م ب . و حماقتی که دوبار مرتکب شده اي

ا  د ب اي بنابراين، بله من معتقدم که بالعکس ما ب
يک شدن او و ھر  تمام نيرو جلوی کاريسمات

اد .  رھبر ديگری را بگيريم ق ت ا ان چگونه؟  ، ب
کرھای  ل بی پروا و صريح از انديشه ھا و عم
ری  ن کردن رھب غلط او و در نھايت جايگزي

بنظر من اين سنت . جمعی بجای رھبری فردی
حل  ن ری و م ردی ی رھب درِت ف ه ق توسل ب
کردن قدرت جنبش در قدرت يک فرد است که 
د کج  ق انحالل طلبی بشمار ميرود و نه سنت ن
ه  زی ک ي ری، چ ب ات رھ راف ح ری و ان ک ف

ويت    ق بالعکس، مانِع به بيراھه رفتن جنبش و ت
ا .   آن می شود من نمی فھمم که چرا رفرميستھ

و ليبرال ھا ھميشه خالف مدعيات خود عمل 
ه :  می کنند ن ي برای پلوراليسم و تکثر گرائی س

ه نقض  م ب چاک می دھند و کمونيستھا را متھ
د  رس ي ه م ای عمل ک ی پ د، ول ن اي م آن می ن
ر  ادی را ب ق ت خودشان وحدت يکدست و غيران
د؛ صحبت از  ن دھ ي ح م رجي ر ت وحدت متکث

ی  دن ای م ھ ان م ( تقويت نھادھا و سازم ا ھ شم
د رده اي درت و )  ک س ق االن اد ب ج رای اي ب

ظام  ردی در ن ری ف ي درت گ ری از ق ي وگ جل
دمکراسی می کنند، ولی په يای رھبری جنبش 
درت  رق که ميرسند برای ايجاد رھبری فردی پ

د .  و کاريستماتيک تبليغ می کنند ايا شما نميداني
درت در  که رھبری کاريسماتيکِ فردی و پر ق
ان  م ان وری خ قبل از انقالب معنايی جز ديکتات
ا خود  دارد؟؛ ي برانداز فردِی در پس انقالب ن
ان می  ي را ھوادار دمکراسی و اصل آزادی ب

است  ی از سي د ول ن دان ي رای " دانند م ا ب ف ط ل
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became more and more radical 
every day to the point where peo-
ple were shouting “Mousavi is an 
excuse, the Entire Regime is tar-
get”, “death to the Islamic Regime” 
and “Independence, Freedom, Ira-
nian Republic.” The Iranian people 
have shown unbelievable courage 
and the pro-democracy movement 
has gained great momentum in 
the past few months. By shouting 
these slogans knowing that they 
might very well be risking their 
lives, the Iranian people and espe-
cially the Iranian youth have spo-
ken and made it very clear that 
they want real change, they want 
Regime change. 
3. Human Rights Is not Enough: 
I have always been a strong be-
liever that human rights work is 
very important and necessary, 
however it’s not enough. I do a lot 
of human rights work myself, but I 
have always felt that this is not 
enough. If we want to create real 
change and help protect the rights 
of all political prisoners, all ethnic 
and religious minorities and the 
Iranian people as a whole we must 
also focus on Regime change. 
Human rights will only take us so 
far, we might be able to save one 
person from execution, but what 
about all the other people who are 
being executed or awaiting execu-
tion? We might be able to free one 
individual from prison, but what 
about thousands of other political 
prisoners? 
The Islamic Regime as a whole 
and that includes both hardliners 
and reformers have no regard for 
human rights. International pres-
sure might force them to stop 
someone’s execution, release 
someone from prison or shorten 
their prison sentence, but as a 
whole they continue the system-
atic violation of Iranian people’s 
rights. If our goal is to help the Ira-
nian people and their pro democ-
racy movement we must also work 
towards Regime change.  
Real change means Regime 
change. 
In conclusion As a pro-democracy 
activist I see it as my duty to make 
sure the voices of freedom loving 
Iranians are heard loud and clear, 
Iranian people want real change, 
democracy, economic and social 
freedom and an end to the dicta-
torship of the Islamic Regime. I 
urge all activists, journalists, writ-
ers and all freedom loving people 
of the world to stop advocating for 
criminals such as Mousavi and 
Karoubi and to stand behind the 
Iranian people in their fight for a 
free, independent Iranian Repub-
lic . ■ 

غير مسئوالنه ای می زنيد؟ آيا شما نميدانيد که 
از ( دولت شوروی اگر در مرحلۀ دوم حياتش 

د ع ب ن ب ي ال ت ان اس ور )  زم وان يک کش ن ع ب
طه  امپرياليستی مانند آمريکا و انگليس در راب
ی  رد، ول با ايران منافع خودش را دنبال می ک

ن( در مرحله اول حياتش  ي ال و در )  قبل از است
امی  م ۀ ت ھمان اوان بپا شدنش، با لغو يکطرف
قراردادھای ظالمانۀ تزازی، تحسين جھانيان و 
بخصوص ايرانيان را در احترام به حقوق ملل 
دامات  کطرف اق ديگر بر انگيخت؟ شما از ي
ن  ي ال ت امپرياليستی دولت شوروی در زمان اس
ۀ  ان ت را به پای اقدامات درخشان و انسان دوس
ن  ي ن ان ل بی نظير و تحسين برانگيزش در زم
ان را  ت ه چشم ان اھ می گذاريد، ضمن اينکه آگ
بروی اقدامات انسانی دولت شوروی در دورۀ 
ر  اول می بنديد، بعد اقدامات اين دولت را غي
ن  ري ت زرگ م ب ھ ايت و آن مسئوالنه تا سطح جن
گر،  د، و از طرف دي ري اال می ب ات ب جناي
طوِر  را ب ۀ آن اران ک ت اي ن ا ج اقدامات بزعم شم

د 250خودسرانه به  عالوه، .  سال کش ميدھي ب
اسی" شما با داشتن  در "  فراست و صداقت سي

ی ھای  ائ م زرگ ن ات و ب ف کنار اينھمه تحري
ن کشور در  قش اي ه ن ل ب داق ه، ح خودسران
ی بشريت از  ائ ازی و رھ ان ن م شکست آل
چنگال فاشيسم و دنبالچۀ رضاشاھی اش در 

  .ايران ھم اشاره ای بکنيد
ه  والن ر مسئ اگر اينھا را ھم کنار مدعيات غي
م،  ذاري گ د ب ای که در ابتدای نوشته تان آوردي
که  ن آنوقت برای من چاره ای نمی ماند جز اي
ۀ  ان صف ن ررسی م ی ب ه در پ فکر کنيم شما ن
اسی  مسائل، بلکه بدنبال تبليغات و جنجال سي

   .بر عليه يک گرايش معين ھستيد
د   ه اي ت ف گر گ اد و " شما در جای دي ج در اي

قش  نابودی دولت محمد رضا پھلوی چپی ھا ن
م !  جل الخالق".  مھمی بازی کردند ا ھ ی ھ چپ

وی  ل ھ د رضا پ حم بوجود آورندگان دولت م
را !!!  بودند، ھم نابود کنندگان آن  آخر اگر آن

د؟  ردن ودش ک اب گر چرا ن د، دي بوجود آوردن
... دولت محمد رضا پھلوی را آمريکائی ھا و 

د  ن ان م او را م د، خودشان ھ سر کار  آوردن
د ه .  پدرش به خارج از ايران فرستادن ان ف اس ت م

می  م ن ت ا خ ن ج ي آشفته گوئی ھای شما به ھم
ود کطرف از .  ش ان از ي ه ت ت وش ا در ن م ش

د، و در  ي ن داری می ک حکومت مصدق طرف
جای ديگر چپی ھا بخاطر نابود کردن دشمن 
د ي ن . و طرف مقابل وی، شاه، سرزنش می ک

ان  ي ام وان ح ن ع بعد گنجی و مخملباف را که ب
ی  موسوی با اساس جمھوری اسالمی مشکل
د، و  ي رار می دھ ندارند، مورد تحسين خود ق
ا  اری ب ک م ر ھ اط خ ا را ب ی ھ پ اره چ دوب
جمھوری اسالمی و حفظ آن سرزنش می 

ھوری .  کنيد ا جم ه ب ا ن م شم ن من فکر می ک
ی  ن ي ال اسالمی، بلکه بيشتر با چپ، نه چپ است
ی آن  ای انسان ھ ان عی، و آرم که چپ واق ل ب

  .مشکل داريد
اين نکتۀ بديھی را ھم اضافه کنم که اگر قلبتان 
ه  ه ب ام از خواندن  مقاله من در باره ارسال ن
ن  س ح ردن م وم ک ک ح ا و م ان اروپ م ارل پ
ه است،  ت رف مخملباف بدون حضور او  درد گ

د يک .  علت آن بايد چيز ديگری باشد ق چون ن
ه  ل ئ که مس ن فرد در يک نشريه، معنايی جز اي
گران مطرح  بطور علنی در حضور او و دي

د می دھ رای من .  شده است را ن ه ب ا ک ع واق
د . بحث کردن با شما چقدر دشوار بنظر می آي

اوتی  ف ت امال م ای ک ي مثل اينست که شما از دن
 .       آمده ايد

 سيامک ستوده 
■■■ 

ا  ارزه ب ب ه م رای ادام ی مصدق ب و دولت مل
ا مرتب  انگليس شديدا به آن نياز داشت روسھ
بھانه مياوردند تا دکتر مصدق ساقط شد و يک 

ان  م د ھ ع اه ب ن طال در  11م ون  3ت ي ام ک
ا  ودت روسی در مرز جلفا رسما تحويل دولت ک

د رضا .  شد حم ودی دولت م اب اد و ن در ايج
م  د و ھ ردن پھلوی چپی ھا نقش مھمی بازی ک
ان  ان م ل اس مس ب ا در ل ھ اری از آن اکنون بسي
بنيادگر به کمک حکومت فعلی مشغول خدمت 
ه  ه روسي ران را ب يش اي يش از پ ھستند تا ب

اطع . نزديک کنند نقش حزب توده از حمايت ق
خست  از اين حکومت بخصوص در سالھای ن

ن .  بر ھيچکس پوشيده نيست  ام اي م  50در ت
ی وطن  ران رد اي ان يک م سال اخير ھر زم
رای کشور و ملت  دمی ب ا ق دوست پيداشد ت
دن  ي وب رای ک خود بردارد فورا دوستان چپی ب

رخواست دامات .  او بکمک دشمنان ايران ب اق
ل  10شما چپی ھا در کنفرانس برلين  ب سال ق

ود  ھوری اسالمی ب ه جم ن خدمت ب ري ت ھ ب
جی و  ن وباعث شد مردان مبارزی مثل اکبر گ
عظت هللا سھابی و ديگران سالھا در سياھچال 
ر  ارزات اخي ب د در م رن ي گ زندان اوين قرارب
ای  ن اق ارزي ب ن م ري مردم ايران يکی از فعالت
اره  ا و ب محسن مخملباف بوده و ھست و شم

د م .  بکمک  جمھوری اسالمی شتافته اي دان ي م ن
 .       کی شما چپ ھا براه راست برسيد

 مھران ھاشمی
 

جناب آقای ھاشمی با تشکر از ارسال :  پاسخ
نامه انتقادی تان، اگر اجازه دھيد نکاتی را در 

ا .  رابطه با مطالب آن تقديم حضورتان کنم شم
ل  ام وده را ع ان حزب ت ه ت ام دای ن ت در اب

ر .  شوروی، انگليس و آمريکا دانسته ايد اين ب
ھر احدی مثل روز روشن است که حزب توده  
به نيابت از تنھا شوروی و در خالف جھت 

کر .  انگليس و آمريکا عمل می کرد ا ف آيا شم
ط مطلب  نمی کنيد اين ھمه بی توجھی و خل
آنھم به اين شکل عريان ، درابتدای يک نوشتۀ 
ر مطالب  اي ه س سياسی، اعتماد خواننده را ب
شما بکلی از ميان ميبرد؟ آنھم از جانب کسی 

اسی  50که بگفتۀ خود  سال درگير مسائل سي
ی  اسی ب ل سي ن مسائ بوده ولی از بديھی تري

  خبر است؟
ه شوروی  دومين خطای سياسی شما اينست ک
ه  ز دانست ي را در کنار حزب توده حامی من ن

ال  50شما که   .ايد ع اسی ف سال در زمينۀ سي
ه  ر داشت بوده ايد، بايد حداقل از اين مسئله خب
ه من  ل باشيد که بخش بزرگی از چپ ھا منجم
وده و  مخالف سرسخت دولت اتحاد شوروی ب

ی .  ھستند اره ب ر چه اساسی دوب حاال، شما ب
گدار به آب زده دولت شوروی را حامی من 
می دانيد، اين باز ھم بی دقتی و ولنگاری شما 

  .در تحليل سياسی تان را نشان می دھد
ه  250شما دولت شوروی را در  ذشت سال گ

ران  عامل بزرگترين جنايات نسبت به ملت اي
م عمر .  دانسته ايد اوال شوروی صد سال ھ
ه صد .  نداشت ده ای ک دي من نميدانم چگونه پ

ه، ممکن است   250سال بيشتر حيات نداشت
م  ھ اشد، آن رده ب ايت ک ن ی ج سال در حق ملت

د !  بزرگترين جنايت ي ن ک ي کر م ا ف ی شم ن ع ي
ر  ت م ران ک ردم اي ه م ا ب جنايات مثال مغول ھ
د  ن ان م م بود؟ آيا فکر نميکنيد دولت شوروی ھ
ی  ل بقيه کشورھای امپرياليستی، در پی منافع م
گران  ا دي اوتی ب ف ود و ت ا ب خودش و نه شم
داشت؟ و آيا کشورھای امپرياليستی انگليس و 
ردم  آمريکا ده ھا بار بيشتر از آنھا به  منافع م
ر چه  ا ب م شم دان ما لطمه نزده بودند؟ من نمي
ه و  اي پايه ای دست به يک چنين مدعيات بی پ

 نامه ای از ايران

ا حاال  ه ت دم ک م دي ه چشم امروز چيزھايی ب
نه اينکه بگم تا حاال تظاھرات يا !!!!! نديده بودم

ه امروز !!! نه .... تجمع نرفته بودم ی ک خشونت
ود  ھرورز ب رادران م ر .... تو چھره ی ب غي

ود وصيف ب ه چادر رو از !!!! قابل ت ی ک زن
سرش کشيدن و به زور بردنش وبچه سه ساله 
ه  ري ای که بدون مادر وسط ميدون ھفت تير گ

ه .... ميکرد  د کلت ب دي ھ ا ت ه ب پسری رو ک
ا سر وصورت .  پھلوش ميبردند  جوانی که ب

جی  خونی و ترکيده با دستبند در محاصره بسي
م  ھا بودگاز اشک آور و اسپری فلفل که مستقي
ز  تو چشامون ميزدندوووو اينھا و ھزاران چي

دم ام دي م اچش روز ب ه ام ه ای ک گ !!!!!دي
م ن م وط ای ھ ھ ه ...  ؟جوون م ب از ھ روز ب ام

ا  ا شم ايرانی بودم افتخار کردم خوشحالم که ب
ن  و در کنار شمام خوشحالم که قطره ای از اي

ود .  دريای پر طالطمم دی ب خيلی وضعيت ب
ال رو  اي وب ت م رف م گ ل ي د عکس و ف ش ي م ن
م  ن وم ت م ه ت ميگرفتند خيلی خيلی بد بود من ک

ن !!!! درد ميکنه وکبوده  ا اي و وب ما ميرفتم جل
ودست ميذاشتم !!!! سگھای وحشی حرف ميزدم

دار  ي ه ب گار ک ه شون و ان داشت رو وجدان ن
مون !!!!!!! ميشدند زدن و باورت نميشه ديگه نمي

شون  دست ه من ب ردم ک در يک لحظه فکر ک
ه من اصالً .  افتاده بودم رد ک ان، يک م ناگھ

ا و من  ھ ي ج ن بسي ي اسم خودش رو ب ن ش نمي
کشم و ..  انداخت من يک لحظه تونستم نفس ب

رم ورد .  از اونجا در ب ه در م زی ک ا چي ھ ن ت
ده  فرشته نجاتم ميدنم اينه که اون کت آبی پوشي

  .بود
خودم ھم !!!! ديشب تو خواب ھمش ناله ميکردم

رھای  ردم و تصوي تو ذھنم ھمش صداھای م
ی .  بدی که ديدم بود ای آب در ضمن ھمش آق

جلو چشمواحساس ميکنم بھش مديونم، چون يه 
 .سری از باتومھا رو اون جای من خورد

ھشون  م رو دوست دارم و ب ن کبودی ھای ت
 .افتخار ميکنم

■■■ 

 
 حضور مسئول مجله روشنگر،

روز قبل اخرين شماره ماھنامه شما را مطالعه 
ميکردم و با خواندن  مقاله شما در باره ارسال 
نامه به پارلمان اروپا و محکوم کردن محسن 
ت رف م درد گ ب ل .  مخملباف بدون حضور او ق

اه  ج ن يش از پ من بيش از ھفتاد سال دارم و ب
وده  سال آن در مسائل سياسی ايران شريک ب

 3ھرگز فراموش نخواھم کرد .  و خاطره دارم
ات  سال حکومت ملی دکتر مصدق را و نشري
ا  چپی و بخصوص حزب قدرتمند توده را که ب
تمام نيرو به نيابت از استعمارگران روسی و 
رست  رد وطن پ انگليسی و امريکائی با آن م
د دن ق ش وف ا م د ت ودن ه ب ت اس رخ ارزه ب ب م . ب

ق و  بزرگترين حامی آنھا و شما، شوروی ساب
ران  روسيه فعلی عامل بزرگترين جنايات به اي

ز در  وده  250عزي ا ب ر کشور م سال اخي
ی  ل ه دولت م وھست ھرگز فراموش نميکنم ک
ران را  مصدق ھرچه کوشيد تا طلب رسمی اي

ی  11که دقيقا  ان تن طال بود و از جنگ جھ
ود  دوم در اختيار دولت سوسياليست شوروی ب

 نامه به سردبير
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Guardian Council and the Supreme 
Leader. Generally out of 400+ can-
didates only 4 or so are approved 
to run for presidency. Given the fact 
that the Supreme Leader must ap-
prove all candidates anyone who 
might be even slightly against the 
Islamic Regime will not be ap-
proved, let alone a secular candi-
date who might be against the en-
tire Regime and who might be ad-
vocating for real change in Iran. 
As I’ve indicated earlier every sin-
gle one of the candidates who ran 
for presidency this year, including 
the so called reformists Mousavi 
and Karoubi have committed exten-
sive human rights violations against 
the Iranian people. As well all can-
didates are an integrated part and 
strong supporters of the Islamic 
Regime, as they have all stated on 
numerous occasions. These indi-
viduals are not fighting for change 
or for the people, they are fighting 
for power. 
It is true that this year there was a 
relatively high voter turnout during 
the [S]elections, however once 
again we need to keep in mind that 
Iranian people are not free to 
choose what they want. They can-
not vote for a system or a candi-
date they want, they cannot come 
into the streets and say they do not 
want the Islamic Regime. In this 
case they had a choice between 
bad and worse and they voted for 
bad, to show their dissatisfaction 
with the current system. This does 
not mean that Iranian people are 
supporters of the Islamic Regime, 
and the Regime is very much 
aware of this, which is why they do 
not allow for free elections. 
Brave Iranian people took to the 
streets in June of this year in num-
bers we had never seen before; 
many were dissatisfied with the [S]
election results while many other 
activists and students were entirely 
against the Regime and had not 
taken part in the [S]elections. One 
of these individuals was a young 
girl called Neda who was shot to 
death on the street during the pro-
tests. Although reformists tried to 
use and take advantage of her 
name, we soon found out that 
Neda had not voted and did not 
support any of the candidates. 
For the past 30 years Iranian peo-
ple have been dissatisfied with the 
Islamic Regime and have fought 
against the Regime in various 
ways, that is why the Regime pris-
ons have always been filled with 
political prisoners and Iran has 
oneof the highest rates of execu-
tion in the world. Iranian people are 
angry and dissatisfied with the en-
tire system and we were all able to 

his presidency some of the worst 
human rights violation against dissi-
dents took place including the 
chain murders of numerous writers 
and political activists, as well as the 
pro-democracy student demonstra-
tions of July of 1999. Khatami who 
had come to power with the help of 
those very students did not support 
the students, allowed for the arrest 
and torture of thousands of stu-
dents, and in fact publicly called the 
protestors hoodlums and hooli-
gans. 
Mousavi was the prime Minister of 
Iran from 1981 to 1988. As many of 
you might be aware, in the summer 
of 1988 thousands of political pris-
oners were summarily executed 
after having three (minute) trials. At 
that time Mousavi was in a key and 
powerful position, however he did 
not lift a finger in order to stop the 
executions, and he has never con-
demned the executions. Most re-
cently when brave Iranians took to 
the streets with the slogan of 
“independence, freedom, Iranian 
Republic” Mr. Mousavi came out 
and said the peoples slogan must 
be “Islamic Republic, not one word 
more and not one word less”. 
Mousavi is a supporter of the Is-
lamic Regime and all the atrocities 
committed by the Regime. He must 
be tried in a criminal court for the 
crimes he has committed against 
the Iranian people, before he is al-
lowed to run for any public office. 
Karoubi has also been an inte-
grated part of the Islamic Regime 
for the past thirty years. He was the 
head of parliament while Khatami 
was the president. As well he is 
well known for ordering the torture 
of individuals and families who had 
lost a loved one or suffered in other 
ways during the Iran Iraq war. He 
ordered the torture of these indi-
viduals in the “Martyrdom Commit-
tee” which was a committee that 
had supposedly been created to 
help these families. Instead he was 
responsible for the abuse and tor-
ture of these individuals, and there 
are testimonies of people who were 
ordered to be tortured by Karoubi. 
None of these individuals are fit to 
be running a country, and they 
must all be tried in criminal courts 
for the crimes they have committed 
against the Iranian people. 
2. Recent Presidential [S]election 
The international community as 
well as many reformists both in Iran 
and abroad have called this [S]
election a fraud and unfair. Again 
what we need to remember is the 
fact that in the past 30 years Iran 
has never seen a free, democratic 
and fair election. The presidency 
candidates are handpicked by the 

closed doors, in most cases without 
the presence of their lawyers. 
Another minority group that faces 
severe persecution by the Islamic 
Regime is the Bahai Community. 
This state sponsored persecution 
has been occurring through the en-
tire history of the Islamic republic. 
Thousands of Baha’is lost their live-
lihoods, and have been continually 
targeted over the past 30 years. 
The seven Bahai Leaders in Iran 
(also referred to as Yaran) have 
been imprisoned in the notorious 
Evin Prison since May of 2008. 
Their trial date has been postponed 
on numerous occasions without an 
explanation, and they are uncertain 
of their future. Bahai’s are not al-
lowed to attend University in Iran 
and are prohibited from most if not 
all government positions. The Is-
lamic Regime has done everything 
in its power to segregate the Bahai’ 
community, the same way Hitler 
segregated the Jewish community 
right before the Holocaust. 
There is also the situation of pris-
ons and political prisoners which is 
a great cause for concern. I receive 
horrible reports of torture and 
abuse of political prisoners on a 
regular basis. Currently there are 
thousands of political prisoners in 
Iran, and again this is not some-
thing new, Islamic Regime prisons 
have been filled with political pris-
oners for the past 30 years. 
These are only a few examples but 
we must keep in mind that as long 
as the Islamic Regime is in power, 
almost everyone is targeted, this 
includes women, students, journal-
ists, physicians, nurses, teachers, 
workers, all ethnic and religious 
minorities, writers and activists just 
to name a few. 
While writing this speech I thought 
long and hard about what I wanted 
to say, and there are three areas 
that I would like to focus on.  
1. Exposing the Myth of Reform 
Since the international community 
as well as many so called activists 
abroad have been focusing on this 
so called Reform movement I 
would like to give a brief overview 
and a short introduction of the so 
called reformist candidates. 
The so called reform movement 
started in 1997 with the election of 
Khatami, who promised many 
things to his voters including 
greater freedom and even an Is-
lamic Democracy. However during 

Below is the written version of my 
speech at the Iran Crisis Confer-
ence, which took place (October 
27th 2009) in Ottawa. 
 
In the recent months we have seen 
the brutal face of the Islamic Re-
gime. We have seen protestors at-
tacked, beaten and even shot on 
the streets. We have heard of re-
ports of peaceful protestors being 
arrested, imprisoned, tortured and 
raped systematically. Recently a 
number of those protestors were 
sentenced to death.  
These atrocities have opened the 
eyes of the international community 
to the brutality and in-humanity of 
the Islamic Regime, however what 
we need to keep in mind is the fact 
that what we have seen in these 
past few months is nothing new. 
The Regime has been systemati-
cally violating the rights of its citi-
zens for the past 30 years. The Re-
gime has been busy silencing any 
and all voices of opposition for the 
past 30 years, by arbitrary arrests, 
illegal detentions, torture, rape and 
executions. 
The human rights violations con-
ducted by the Islamic Regime 
against its own people are much 
too long and numerous to list in 10 
minutes; however I will give a few 
examples. 
Ethnic and Religious minorities face 
systematic persecution by the Is-
lamic Regime. Kurds, Bahai’s, 
Azari’s Baluch, and Christian and 
Jews all face persecution by the 
Islamic Regime. I will focus on 
Kurdish and the Bahai Community 
as I do a lot of work in those fields. 
Kurdish people are known for their 
strength and their tireless fight 
against the Regime for the past 30 
years. As a result Iranian Kurdistan 
is heavily armed by Revolutionary 
Guards and Kurds are harassed 
and abused on a regular basis. 
Kurdish activists, teachers, writers 
and students are arrested and sub-
jected to torture in order to force 
them to confess to crimes they 
have not committed. Currently 
there are many Kurdish students 
and activists who are serving heavy 
prison sentences. 
There are also at least 13 Kurdish 
activists who are currently facing 
execution due to their political ac-
tivities. It must be noted that all of 
these individuals were subjected to 
torture and were sentenced to 
death after sham trials behind 
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have little hope that the Islamic Re-
public -- a system in which the su-
preme leader has the authority to veto 
both Islamic and national law -- can 
be saved. And the green movement 
remains motivated by the notion of 
human rights and citizenship, both 
absent in Iran's Constitution. Hence, 
the part of the movement that first 
began to peacefully protest against 
the vote manipulation in this sum-
mer's election finds itself diametri-
cally opposed to Ayatollah Khamenei 
and the Revolutionary Guard under 
him.  
Khatami, a former president himself, 
is certainly cognizant of the split; in a 
recent speech, he tried to distinguish 
between those participating in current 
protests, who reject the entire existing 
system, and his own followers, who 
prefer to work within the political 
structure of the Islamic Republic with 
a ruling jurist above all. 
But the bulk of the movement agrees 
less with the so-called leaders and 
more with the Islamic Republic's 
young third generation, who form 70 
percent of the Iranian population and 
make up most of the demonstrators. 
The true leaders of this movement are 
students, women, human rights activ-
ists, and political activists who have 
little desire to work in a theocratic 
regime or in a government within the 
framework of the existing Constitu-
tion. This movement is much broader 
than the reform movement of the 
1990s, when Khatami was president. 
Then, the number of people demand-
ing reform on the streets never ex-
ceeded 50,000. According to Tehran's 
conservative mayor, Mohammad 
Baqer Qalibaf, more than 3 million 
people protested in the wake of this 
year's June 12 election. 
If you want to know the unconven-
tional nature of this movement -- and 
what the people who have bravely 
taken to the streets really want - don't 
listen to Mousavi, Karroubi, and 
Khatami.  
Since the true representatives of re-
form owe little to them, a successful 
green movement would likely push 
them aside anyway.  
This is why it is not only the regime 
in Tehran -- but also the reformist 
"leaders" who pretend to lead this 
movement -- that fear the success of 
the green movement. Democracy in 
Iran will emerge only through a rup-
ture with the late Ayatollah 
Khomeini's ideals and Islamic ideol-
ogy -- concepts to which the acciden-
tal leaders of the green movement are 
still loyal. 

Source:  
http://www.foreignpolicy.com 

eign-policy decisions should fall to 
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali 
Khamenei.  
So how did such moderates end up at 
the helm of a revolution? By acci-
dent. None of the reform candidates 
could have predicted that, following 
the mass vote-rigging during the 
presidential election, a popular move-
ment would arise. These "leaders" 
had only a small role both in organiz-
ing and creating the movement, but 
they were swept into power by a 
spontaneous and improvised ground-
swell. The government had carefully 
vetted candidates, keeping anyone 
too reformist from running. So the 
grass-roots movement was left with a 
choice between two evils: Mousavi, 
the lesser one, and Ahmadinejad.  
Mousavi reluctantly became the sym-
bolic leader of the green movement, 
but he, Karroubi, and Khatami re-
main aloof. Today's demonstrations, 
for example, were imagined and pro-
moted by bloggers and leaders of hu-
man rights and women's movements 
for at least two months. It was only 
last week, after these plans were well 
circulated (and the Grand Ayatollah 
had warned against them), that 
Mousavi issued a statement calling 
for demonstrations on Nov. 4. 
So today, these three former officials 
find themselves at the helm of a 
movement whose views they do not 
necessarily represent. That gap -- be-
tween the green movement's leaders 
and the people in the streets -- is wid-
ening. Even in the midst of protests, 
there is growing discord. For in-
stance, Mousavi and Karroubi have 
both criticized slogans like "No Gaza, 
no Lebanon -- I sacrifice my life for 
Iran" as "extremist," despite their be-
ing a widespread feature of current 
popular action in Iran. 
But the most fundamental split comes 
over what the movement makes of 
the Iranian Revolution. Mousavi and 
Khatami have reiterated their desired 
goal of returning to the ideals of late 
Ayatollah Khomenei and the original 
principles of the Islamic Republic. 
But those in the streets are conscious 
of the failure of past reforms and 

By: MEHDI KHALAJI  
(Senior fellow at the Washington 

Institute for Near East Policy) 
NOVEMBER 4, 2009 

Nearly six months after the demon-
strations that followed June's disputed 
presidential election, Iran's pro-
democracy "green movement" is as 
strong as ever. Rallies took place in 
downtown Tehran today, having been 
in the works for months through 
Twitter, blogs, and word of mouth. 
Iran, it seems, is on the verge of hav-
ing a new, unified opposition party.  
But the solidarity on the streets hides 
wide -- and growing -- splits within. 
The ostensible leaders of the move-
ment, Mir Hossein Mousavi, 
Mohammad Khatami, and Mehdi 
Karroubi, are former high-ranking 
officials of the Islamic Republic who 
would likely keep much about the 
Islamic Revolution in place. Contrast 
this with the young men and women 
on the streets, and you see differences 
that go beyond the generational. The 
protesters are aiming to bring down 
the very system of which their leaders 
are a part. 
Despite being lauded as modernizers, 
opposition front-runner Mousavi and 
his two green movement colleagues 
are deeply loyal to the ideals of Aya-
tollah Rouhollah Khomeini, the foun-
der of the Islamic Republic, and ad-
vocate a theocratic political system. 
Had Mousavi come into office fol-
lowing the June 12 presidential elec-
tion, he would not have challenged 
the political order. He would have 
tried to fix the Islamic Republic's in-
ternal and external crises through 
slight policy tweaks. Nor would the 
West have seen an "opening" of the 
sort that some suggest. Indeed, 
Mousavi's rivalry with President 
Mahmoud Ahmadinejad has little to 
do with the current regime's foreign 
policy and far more to do with inter-
nal power struggles, economic policy, 
and, to some extent, cultural agendas. 
A new leader would not have funda-
mentally changed Iran's position on 
nuclear policy or its regional role. 
The reason is simple: Everyone who 
ran for president concedes that for-

Who’s Really Running Iran's 
Green Movement 
 
Here’s a hint:  
It's not Mousavi, Khatami, 

or Karroubi. 
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 تظاھرات
به حضور سفرای فرھنگی رژیم اسالمی 

ولين ا"در تورنتو و به مناسبت برگزاری 
توسط " جشنواره فيلمھای کوتاه ایرانی

 -معاونت سينمایی وزارت ارشاد اسالمی 
انجمن سينمای جوانان ایران، با ابتکار 
مركز فرھنگی پرشيا فيلم و با رایزنی 

فرھنگی سفارت جمھوری اسالمی ایران 
 کانادا  –در اتاوا، در تورنتو 

در اعتراض به حضور سفرای فرھنگی  
و  " جشنواره"جمھوری اسالمی در این 

اعدام احسان فتاحيان، آزادیخواھان، 
برابری طلبان و فعالين جریانات سياسی 

در ، مقيم تورتنو در محل این جشنواره
عليرغم . تجمع کردند، سينمای امپرس

مخالفت مسئوالن امنيتی سالن نمایش 
فيلمھا، تعدادی از معترضين به داخل محل 

"  نمایش فيلم راه یافته و با شعارھای 
سرنگون "،"مرگ بر رژیم تروریستی ایران

سفرای "،  "باد جمھوری اسالمی
جمھوری اسالمی و تروریستھا را از کانادا 

به زبانھای فارسی و .. و" اخراج کنيد
. انگليسی از برگزارکنندگان استقبال کردند

جمعيت حاضر در محل برگزاری 
را با دست زدن از اعتراض " جشنواره"

در پایان پس از . مخالفان حمایت ميکردند
یک ساعت کشمکش و اعتراض، 
تظاھرکنندگان با وساطت پليس، به بيرون 

معترضين . از محل نمایش ھدایت شدند
در مقابل درب ورودی نمایشگاه به اعتراض 
. خود ادامه داده و به افشاگری پرداختند  

 : از حمايت مالی" جشنواره"اين 
، بھناز )مشاور امالک(الھام قادریان 

، حامد بھداد )مشاور امالک(سماوات 
 ، ارز پرسپوليس ) داور جشنواره(

Fariborz Ziai (Consultant), 
Arian Tel Communication 
Trakya Doviz Interchange  
NAZ JEWELLER 
Heritage International 

" تورنتو -مرکز مطالعات ایران شناسی"و 
رایزنی فرھنگی سفارت وابسته به 

برخودار جمھوری اسالمی ایران در اتاوا، 
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closed shop and went into hiding 
somewhere inside the theatre to 
avoid the protest, while a few Re-
gime agents started taking pictures 
of the protestors, to try to intimidate 
them. 
As we kept on shouting “Down 
with the Islamic Regime” more and 
more people gathered around us. 
The security threatened on numer-
ous occasions to call the police, 
however we refused to leave and 
continued with our peaceful protest. 
I find it disturbing that agents of a 
terrorist Regime are free to roam 
around Canada and organize vari-
ous so called cultural events even 
film festivals while freedom loving 
Iranians are threatened with arrest 
when they try to voice their objec-
tions to this terrorist Regime in a 
peaceful manner. 
Once security realized that we were 
not going anywhere they called the 
police. It took about 25-30 minutes 
for the police to arrive and in the 
meanwhile we kept on holding our 
posters and banners and shouting 
our anti-Regime slogans. 
Eventually 4-5 very large police 
officers arrived and threatened to 
arrest us if we did not leave imme-
diately. Eventually we did leave 
peacefully but while still shouting 
“Down with the Islamic Regime in 
Iran.” 
Outside of the theatre we continued 
shouting anti Regime slogans for 
about 20 minutes and a number of 
activists made various speeches 
about the protests and why we had 
gathered there. 
It was an amazing night, where Ira-
nians united against the Islamic Re-
gime in the fight for freedom. We 
must and will continue organizing 
and attending such protests where 
Islamic Regime agents and lobby-
ists, through the use of propaganda 
try to show a non-existent humane 
side of the Islamic Regime. 
For all the Ehsan’s, Akbar’s, Ma-
jid’s Hosseins and Feyze Mahdavi’s 
we must continue our fight against 
the Islamic Regime abroad. 
 
Down with the  
Islamic Regime in Iran 
Long Live Freedom in Iran 
 
The picture was provided by Mr. 
Faramarz Shiravand a Journalist 
and the Managing Editor of the 
monthly Rowshangar Magazine.  

tured the picture of Ehsan Fatahiyan 
on one side, underneath it I had 
written “murdered by the Islamic 
Regime” on the other side I had 
posted the pictures of other Kurdish 
activists who are currently facing 
execution and wrote “Who is 
Next?” 
There were about 50 people or so 
gathered in front of the theater from 
artists in exile to numerous opposi-

tion groups as well as many inde-
pendent anti-Regime individuals 
like myself who shared the same 
concern; "we do not want Islamic 
Regime Cultural Lobbyists in Can-
ada." 
Eventually most of the protestors 
came into the theatre and started 
shouting “Down with the Islamic 
Regime, Down with the Terrorist 
Regime, and "house of terror must 
be closed” with a loud and united 
voice. The people in the mall gath-
ered around the protestors on all 
floors watching the protestors and 
asking about the reason behind our 
protests and some even supported 
our action. Security was called and 
they tried to force the protestors to 
leave the theatre, both exits to the 
theatre was blocked to prevent any 
more protestors from entering the 
theatre. However we were relentless 
and kept on shouting “Down with 
the Terrorist regime of Iran” and " 
Terrorist get out of my country; 
Canada" After a few minutes the 
organizers of the film festival 

I attended a protest in front of the 
Empire Express Walk Theatre on 
Yonge Street in Toronto tonight at 
5:30pm. 
 
The protest was in response to the 
“Canada’s 1st Iranian Short Film 
Festival” which is organized by the 
Young Cinema Society, a group 
directly linked to the Ministry of 
Culture (also known as the Ministry 
of censorship) in Iran. 
Shockingly, the First prize of the 
“Festival” is named in honour of 
“Seifollah Daad”, the Director of 
the “Anti Semitic” film, the 
“Survivor” and writer of screenplay 
of the film “the Son of Morning” 
the life of “Khomeini” directed by 
Behrooz Afkhami. 
The Islamic Regime in Iran through 
Ministry of Culture and Islamic 
Guidance, known as “Ministry of 
Censorship” has been restricting 
and censoring artists inside the 
country for the past 30 years. Ira-
nian Artists inside Iran cannot pub-
lish their art such as books, records, 
films, and must apply and receive 
the approval by the Ministry of Cul-
ture and Islamic Guidance. The 
suppression of “freedom of expres-
sion” and the state of censorship in 
Iran has had generated extremely 
difficult atmosphere for the artist 
which has led to the creation of 
“Underground Cinema/Arts” in 
Iran. 
Also, while the Islamic Regime is 
busy murdering dissidents in Iran, 
as it did yesterday by murdering 
Ehsan Fatahiyan a young Kurdish 
activist, it is also organizing film 
festivals and other cultural events to 
try to show a civilized and humane 
side to the International Commu-
nity. 
Tonight we made sure that the peo-
ple of Toronto and especially those 
who attended the festival saw the 
real face of the Islamic Regime. 
The protest started around 5:30 pm 
and I arrived around 5:45pm, I had 
made a poster, to show my great 
concern about recent human rights 
violation in Kurdistan, which fea-

Sayeh Hassan 
www.shiro-khorshid-forever.blogspot.com 

Protest against  

the Regime Sponsored Film Festival 
in Toronto 
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