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متن پيام :
برزم
گاه انقالب است
برخير
وقت انتقام است
منتظر فرج ؛ حماﯾت و حمله ھيچ غرﯾبه ای نمی مانيم که سرزمينی آباد و آزاد
نشد؛ مگر به وسيله مردمش؛ حقمان را گداﯾی نمی کنيم؛ می جنگيم و زادگاھمان
را پس می گيرﯾم.
اﯾن ﯾک بزنگاه تارﯾخی ست از گذشته از خيزش ھای پيش؛ درس ھای بسياری
آموخته اﯾم و امروز تجربه می گوﯾد با دست خالی و راھپيماﯾی سکوت به جنگ با
فاشيست ھا رفتن ﯾعنی خيانت به زادگاه و جوانه ھاﯾی که در سخت ترﯾن شراﯾط
بودند .قربانی و گروگان به آنھا ندھيد و نابودشان کنيد.
اگر از فرصتی که امروز دارﯾم به درستی استفاده نکنيم ﯾعنی به آنھا چھل سال
دﯾگر فرصت داده اﯾم تا ھر بالﯾی می خواھند برسرمان بياورند.
پس
نه به سکوت
نه به فراموشی
ﯾا مرگ ﯾا رھاﯾی
دادگاھھای انقالب ؛پاﯾگاھھای بسيج ؛ بيت رھبر و تمام النه ھای فسادشان را به آتش می کشيم .صدا و سيمای ميلی
شان را ملی می کنيم .دربھای زندانھا را بگشاﯾيد که مجرمين و جناﯾتکاران اصلی در بيت رھبری؛ قرارگاه ثارﷲ و
دولتشان ھستند .بين ما و آنھا درﯾاﯾی از خون است .برخيز وقت انتقام است
نتيجه راھپيماﯾی سکوت مسالمت آميز؛ پرواز مصطفی؛ ندا؛ ترانه و سھراب ھا بود.
سکوت ﯾعنی شرﯾک جرم جالد شھرام و ستارھا شدن
سکوت ﯾعنی ھمدستی با ضحاک زمان
برزم ؛ گاه انقالب است
برخيز؛ برخيز
سھيل عربی
 ۵شھرﯾور

حکومت
»مجمعاالمراض !«

ﺑﺎﺑ داد
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اگر رھـبران طاقـت شـنيدن واقعيـت را
دارنـــد ،بـــشنوند :بيمارتـــان فعـــال ً در
اغماست و گھگاه که به ھوش میآﯾـد
دچــار »تيرگــی شــعور«اســت .ﯾعنــی
قوهی تمييز دادن درست را از نادرست
ندارد و اوھام میبينـد! تيرگـی شـعور
به دليل رسيدن خون متعفن و چرکيـن
به مغـز بيمـار اسـت! اوھـام و ھـذﯾان
گوﯾــی او ھــم ،نــشانهی گــستردگی
«عفونــت خونــی »اســت کــه در تمــام
بدنهی او توزﯾع شده!
با چنين وضـعيتی ،اﯾـن بيمـار مـدت
کوتاھی تا مرگ فاصله دارد و اﯾن دوره
را ھــم بــا رنــج ،تــب ،تعفــن و درد و
کنشھــای غــيرمعقول ســپری خواھــد
کرد .در ﯾک کـالم ،تمـام بـدن بيمارتـان
دچار عفونت شدﯾدی شده که او را بـه
زودی از پای در خواھد آورد!
اﯾن تـازهترﯾن «تـشخيص بـالينی »از
بيمار چھل سالهای است که قـرار بـود
«درمانگر »ﯾک جامعه باشد ،اما خيلی
زود به «مجمعاالمراض »غيرقابل عـالج
و کلکــسيونی از بيمارﯾھــای ھولنــاک
مبتال شد و حاال آن گوشه ،روی تخـت
آخر در حال احتضار است!
روز جمعه ،امامان جمعه سـه شـھر
بـــزرگ ،ھـــذﯾانھاﯾی گفتهانـــد کـــه
نظرﯾهھای باال را اثبات میکنند:
امام جمعه مـشھد" :اﯾـن نظـام بـه
قيمت خـون بچـهھای شـما مـردم بـه
دست آمده ،بـه خـاطر «پـاﯾين افتـادن
شکم »نباﯾد مقابل نظام باﯾستيد!"
امــام جمعــه اصــفھان" :راه افتــادن
مــردم در خيابــان بــرای اﯾــن مــسائل
)گرانــی و گرســنگی( اصــال ً معناﯾــی
ندارد!"
امـــام جمعـــه شـــيراز ھـــم گفـــت:
"گرانــــی ،گرســــنگی و بیعدالتــــی
ھمگی «امتحان الھی »ھستند!"
حکومــتی کــه روزگــاری «ســودای
نجــات فقــرا و حاکميــت مستــضعفان و
رﯾشهکنی فقر »را داشت ،حاال خود از
فساد چنان »فربـه و شـکمباره« شـده
کــه دﯾگــر گرســنگی ،گرانــی و فقــر و
بيکـاری را امــوری »بیمعنــا «میدانــد!
اعتراضــات مردمــی را «پــاﯾين افتــادن
شـــکم! »میبينـــد و میگوﯾـــد تمـــام
مشکالت »امتحان الھی! «ھستند!
آﯾتﷲ جنتی ھم اخيراً از گرانی ،به

عنوان امتحان الھـی نـام بـرده بـود .او
حداقل سـی سـال اسـت «کليـددار »
تمـــام مناصـــب حکومـــتی در نظـــام
جمھـــوری اســـالمی اســـت! حاصـــل
انتخابھاﯾش ،ﯾک لشگر مـدﯾر و مقـام
و مــــسئول «فاســــد ،اختالســــگر و
شارالتان »است که حکومت اسـالمی
)!( را بـه اﯾـن عفونـت کامـل و العـالج
مبتال کردهاند!

شــوک درمــانی ،ممکــن اســت مدتــی
قلب را زنده نگه دارد!
توصيه پزشکی اﯾن که »ميّت «را بـه
خــاطر عفونــت و امــراض صــعبی کــه
داشـــته ،باﯾـــد در گـــوری عميقتـــر از
قبرھای معمولی و »ماالمال از آھـک «
دفـــن کننـــد تـــا تعفـــن واگـــيردار و
کــشندهاش ،بــه ســطح زميــن نــشت
نکند!

 ١٠مرداد ١٣٩٧

مراقب باشيد ،خطر ريزش
مردمــی کــه از ســر «استيــصال و
بیچـارگی» بـه خيابانھـا میآﯾنـد ،از
طرف امامان جمعه که چند دھه اسـت
حتی «طعم نداشـتن و گرسـنگی »را
ھــم نچــشيده و آن را از ﯾــاد بردهانــد،
اﯾنگونــه «درک و فھميــده »میشــوند!
آﯾا اﯾن درک نـاقص از مـشکالت مـردم،
مشکالت جامعه را «حـل »میکنـد؟ و
ﯾــا بــر رنــج مــردم بــنزﯾن میرﯾــزد و
شعلهورشان میکند؟
پاسخ روشن است .اﯾن حکومـت در
عمل تمام شده و بـه لحـاظ حيـاتی در
حال «احتضار »است! فعـال ً نـه راھـی
برای برون رفـت از مـشکالتش دارد ،و
نه شانـسی بـرای عـالج و ﯾـا اصـالح!
زمان تمام اﯾـن کارھـا سـپری شـده و
اکنـون باﯾــد بـر اﯾــن جنـازه ،نمــاز ميّــت
خوانــد .گرچــه درمانھــای روســی و

اﯾــن عاقبــت چھــل ســال حکومتــی
است که آمد تا »درمان «باشد ،و خـود
به »مجمعاالمراض«تبدﯾل شد و دنيـا و
دﯾــن مــردم اﯾــران را بــه ﯾغمــا بــرد.
علتھـــاﯾش زﯾادنـــد؛ امـــا »حکومـــت
فردی «در کشور جھان سومی مـا کـه
«بتســازی از شــخص اول مملکــت»،
ﯾک سـنت دﯾرپـا و ھميـشگی اسـت،
غالبــاً بــه ھميــن نتيجــه میانجامــد:
سيستمھاﯾی فاسد ،جـانی و متعفـن
که زود »جوانمرگ«میشوند!
بابکداد ٩٧/۵/١۴

دﻛﺘﺮ وﺣﻴﺪ ﺷﻘﺎﻗﻲ اﻗﺘﺼﺎددان:

ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎه آﻳﻨﺪه ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻗﻔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ /ﺷﻜﻠﮕﻴﺮي ﺻﻒﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ،
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻜﺎري و ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺒﻌﺎت
ﻗﻔﻞ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ
ﯾک اقتصاددان گفت :بـا کـاھـش ١۵٠
درصدی ارزش پول مـلـی مـا شـاھـد
کاھش قدرت خرﯾد ھستيم؛ ميانـگـيـن
حقوق و دستمزد در اﯾران  ٢مـيـلـيـون
تومان اسـت و اﯾـن ﯾـعـنـی
اقتصاد اﯾران کشش دالر ١٠
ھزار تومان و ﯾـا حـتـی دالر
 ٨٠٠٠تــومــانــی را نــدارد.

 ٣٠تا  ١٢۵درصد افزاﯾش ﯾافته اسـت؛
تبعات اﯾن اتفاق در ماهھای آﯾنده خـود
را نشان خواھد داد به طوری کـه بـازار
کار ،کاال و پول ما قفـل خـواھـد شـد.

دکــتــر وحــيــد شــقــاقــی در
گفتوگو با خـبـرنـگـار اﯾسـنـا
اظھار کرد :نتيجه قفل شـدن
اﯾن سه بازار خود را در کمبود
کاال ،شکـلگـيـری صـفھـای
طوالنی بـرای خـرﯾـد بـرخـی
کاالھا ،افزاﯾش نارضـاﯾـتـی و
گسترش بيکاری و تعـطـيـلـی
بنـگـاهھـای تـولـيـدی نشـان
مـــــــــــــــــیدھـــــــــــــــــد.
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وی ادامه داد :در آذر مـاه ٩۶
قيمت دالر حدود چـھـار ھـزار
تومان بود اما االن بين  ١٠تـا
 ١١ھزار تومان است؛ اگـرچـه
در بازار ثانوﯾه محدودﯾتھاﯾـی
برای قيمت دالر وجود دارد اما
قيمت واقعی چيزی است که
در بــازار آزاد و کــوچــه پــس
کوچهھا مبادله میشود .مـا
اگر اﯾن قيمت دالر را نپذﯾـرﯾـم
در واقــع خــود را گــمــراه
کردهاﯾم؛ اگر کسی بـخـواھـد
امروز دالر بخرد با مراجعه بـه
ﯾک صـرافـی مـیتـوانـد دالر
مورد نياز خود را به چه قيمتـی تـھـيـه
کند؟ اﯾن قيمت باالی  ١٠ھـزار تـومـان
است .قيمت امروز دالر از کاھش ١۵٠
درصدی ارزش پول ملـی طـی  ٩مـاه
دارد.
حـــــکـــــاﯾـــــت
اخـــــيـــــر
وی خاطرنشان کرد :حـال در چـنـيـن
شراﯾطی و کاھش  ١۵٠درصدی ارزش
پول ملی ما شاھد کاھش قدرت خرﯾـد
ھستيم؛ ميانگين حقوق و دستمزد در
اﯾران  ٢ميليون تومان است؛ اﯾن ﯾعنـی
اقتصـاد اﯾـران کشـش دالر  ١٠ھـزار
تومان و ﯾا حتی دالر  ٨٠٠٠تومـانـی را
ندارد .در اﯾن مدت قيمت کاال ھم بـيـن

به توليد مـحـصـول نـھـاﯾـی نـيـسـت.
وی در مورد قفل شدن بـازار کـار نـيـز
گفت :قفل شدن در اﯾن بازار با تـوجـه
به ھزﯾنه استھالک و خرﯾد تجھيزات بـا
دالر  ١٠ھزار تـومـانـی اسـت
که بسيار باال رفـتـه؛ ﯾـعـنـی
اﯾجاد ﯾک کسب و کار بـا اﯾـن
قيمـت دالر ھـزﯾـنـه بسـيـار
گزافی خواھد داشت و عمـال ً
کسی وارد آن کسـب و کـار
نخواھد شد و شغلی اﯾـجـاد
نـــــــــــمـــــــــــیشـــــــــــود.
اﯾــن اســتــاد اقــتــصــاد ادامــه
داد :شکـلـگـيـری صـفھـای
طوالنی ،افزاﯾش نارضاﯾتـی و
گسترش بيکاری و تعـطـيـلـی
بنگاهھای توليدی بخشـی از
تبعات قفل شـدن بـازار کـار،
پول و کاال در اقتصاد است که
طی سه ماه آﯾنـده احـتـمـاال ً
شاھد آن خواھيم بود .اقتصاد
اﯾران بن بست ندارد امـا اﯾـن
منـوط بـه اجـرای اصـالحـات
ساختاری با فورﯾت و جـدﯾـت
اســـت؛ اگـــر اصـــالحـــات
ساختاری با فورﯾت و جـدﯾـت
انجام نشود حتما اﯾن اتفاقات
داد.
خـــــــواھـــــــد
رخ

اﯾن استاد اقتصاد تصـرﯾـح کـرد :قـفـل
شدن بازار کار ،پول و کاال باعـث قـفـل
شدن کل اقتصاد اﯾران طـی سـه مـاه
آﯾنده خواھد شد؛ منظور از قفل شـدن
ﯾعنی توانی برای خرﯾد کاال با توجه بـه
کاھش قدرت خرﯾد برای مـردم بـاقـی
نمیماند؛ از طرف دﯾگر فروشنـده ھـم
رﯾسک فروش را نمیکند و عـرضـه و
تقاضا متوقف میشود حـتـی بـرخـی
توليدکنندگان قادر به تھيه مـواد اولـيـه
نخواھند بود و توليد کاالی نھاﯾـی ھـم
مقدور نخواھد شد؛ مانند وضعيتی کـه
در لوازم خانگی وجود دارد و بـه دلـيـل
فقدان برخی قطعات توليدکنـنـده قـادر

شقـاقـی ادامـه داد :اولـيـن
اصالح ساختاری که بـاﯾـد در
اقتصاد ما انجام شـود اﯾـجـاد
شفافيت مالی و اطـالعـاتـی
است؛ متأسفانه به دليل اﯾنکه چـنـيـن
شفافيتی وجود نداشته فساد ،رانت و
بی اعتمادی رو به افزاﯾـش گـذاشـتـه
است؛ بـرای اﯾـجـاد اﯾـن شـفـافـيـت
سامانهھای اطالعاتی و مبادالتی باﯾـد
آنالﯾن ،دولت الکتـرونـيـک بـا سـرعـت
اجراﯾی و شفافيت با ﯾـک عـزم مـلـی
سرلوحه سـيـاسـتھـای دولـت قـرار
گـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــرد.

اﻧﺘﻘﺎل دو اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﺑﺮاي
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ دادﮔﺎه
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و از تـــدابـــيـــر
— VOA Farsi
امنيتی تـعـبـيـه
شـــده در آن
August 21, 2018
تصـــوﯾـــربـــرداری
کرد.
مجـيـد قـربـانـی
ھم در تجمع سازمان مجاھدﯾن خـلـق
دو متھم اﯾرانی بـازداشـت شـده در
در نيوﯾورک ،که  ٢٠سپتامبر  ٢٠١٧در
آمرﯾکا به جرم جاسوسی بـرای رژﯾـم
اعتراض به حکومت اﯾران برگـزار شـده
جمھوری اسالمی اﯾران به دادگاه برده
بود ،شرکت و از شرکت کنندگان در آن
می شوند.
عکسبرداری کرد و بعدا آن تصاوﯾر را به
فرھاد پوالدی خبرنگار صدای آمرﯾکـا از
دوستدار تحوﯾل داد و پول گرفت.
مقابل دادگاه فدرال شھـر واشـنـگـتـن
مجيد قربانی در ﯾک گردھماﯾـی دﯾـگـر
گزارش داد که مجيد قربانی ،شھـرونـد
سازمان مجاھدﯾن خلق درباره «حقوق
 ۵٩ساله اﯾرانی مقيم کاليفرنيا در اﯾـن
بشر و آزادی در اﯾـران »کـه مـاه مـه
دادگاه تفـھـيـم اتـھـام خـواھـد شـد.
امسال در واشـنـگـتـن بـرگـزار شـد،
ھمچنين قرار است دﯾرتـر ،احـمـدرضـا
شرکت و اقدام بـه عـکـسـبـرداری از
محمدی دوستدار ،آمرﯾـکـاﯾـی اﯾـرانـی
سخنرانھا و شرکت کنـنـدگـان در آن
تبار در شيکاگو به دادگاه برده شود.
گردھماﯾی کرده بود.
بازداشت دو اﯾرانی در آمـرﯾـکـافـرھـاد
به گـفـتـه وزارت دادگسـتـری اﯾـاالت
پوالدی خبرنگار صدای آمرﯾکا از مقـابـل
متحده ،وی بعدا با احمدرضا دوسـتـدار
دادگاھی در شھر واشنـگـتـن گـزارش
تماس گرفت تا درباره نحوه ارسال اﯾـن
می دھد که قـرار اسـت ﯾـکـی از دو
اطالعات به اﯾران صحبت کند.
متھم به جاسوسی برای اﯾران در آنجا
احمدرضا دوستدار در دسـامـبـر ٢٠١٧
حضور ﯾابند .مجيد قربانی متھم اسـت
بعـد از آن کـه از اﯾـران بـه آمـرﯾـکـا
که از نشست ھای مخالفان جمھـوری
بازگشت ،در لـس آنـجـلـس بـا آقـای
اسالمی عکس و فيلم می گـرفـتـه و
قربانی دﯾدار کرد و در ازای درﯾافت ٢٨
می فروخته است.
قطعه عکس ،مبلغ دو ھزار دالر به وی
دوشــنــبــه شــب ،وزارت دادگســتــری
پرداخت کرد.
اﯾاالت متحده در بيانيهای اعالم کرد دو
اﯾـــن عـــکـــسھـــا ،بـــه ھـــمـــراه
نفر به اتھام جاسوسی برای حکـومـت
ﯾادداشتھاﯾی درباره شرکت کنندگـان
در تجمع سازمان مجاھدﯾن ،در ھـمـان
اﯾران ،از جمله زﯾر نـظـر داشـتـن ﯾـک
دســامــبــر  ٢٠١٧در داخــل چــمــدان
مرکز ﯾھودﯾان و جمع آوری اطالعـات از
دوستدار در ﯾکی از فرودگاهھای آمرﯾکا
حاميان سازمان مجـاھـدﯾـن خـلـق در
در حالی که قصد بازگشت به اﯾـران را
آمرﯾکا بازداشت شدهاند.
داشت ،ﯾافت شد.
در اﯾن بيانيه که دوشنبه شب به وقت
واشنگتن )بامداد سه شنبه( منـتـشـر
ھوشمند ميرفخراﯾی خبـرنـگـار صـدای
شد ،آمده است :احمدرضـا مـحـمـدی
آمرﯾکا می گوﯾد گرفتن عکس ﯾا فيلم و
دوستدار  ٣٨ساله ،آمرﯾکاﯾـی اﯾـرانـی
حتی پشت نوﯾسی درباره عکسھا در
آمرﯾکا جرم نيست اما آنچه می تـوانـد
تبار و مجيد قربانی شھروند  ۵٩سـالـه
مجرمانه باشد ،جمع آوری اﯾن عـکـس
اﯾرانی مقيم کاليفرنيا  ٩اوت )ﯾازده روز
پـيــش( بــازداشــت و در دادخــواســت
و فيلم و فروش آنھا بـرای ﯾـک کشـور
صادره به فعاليت بـرای اﯾـران مـتـھـم
بيگانه و تالش برای انتقال است.
بـــازداشـــت دو اﯾــــرانـــی در
شدند.
آمرﯾکاھوشمنـد مـيـرفـخـراﯾـی دربـاره
دادگستری آمرﯾـکـا مـی گـوﯾـد آقـای
بــازداشــت دو اﯾــرانــی مــی گــوﯾــد،
دوستدار در ژوئيه  ٢٠١٧به قصد جـمـع
آوری اطالعات درباره نھادھا ﯾا افـرادی
عکاسی و فيلمبرداری در آمرﯾکـا جـرم
که «دشمن »حکـومـت اﯾـران تـلـقـی
نيست .اما اﯾن دو نفـر عـکـس ھـا را
پشت نوﯾسی کرده ،درباره چھره ھای
میشوند – از جمله مراکز مـرتـبـط بـا
مخالف رژﯾم اﯾران چيزھـاﯾـی نـوشـتـه
اسرائيل ،ﯾھودﯾان و سازمان مجاھدﯾـن
شده و بعد ھم در ارتباط با ھـم ،مـی
خلق – از اﯾران به اﯾاالت متـحـده آمـد.
خواستند مخفيانه بـه اﯾـران مـنـتـقـل
وی در ھمان ماه ﯾک مـرکـز ﯾـھـودﯾـان
کنند.
ارتدوکس در شيکاگو را زﯾر نظر گـرفـت

در کيـفـرخـواسـت وزارت دادگسـتـری
آمرﯾکا تاکيد شده اسـت اﯾـن دو نـفـر
آگاھانه و بدون اطالع قبلی دادستانی
کل ،به عنوان ماموران حکومت اﯾران در
اﯾاالت متحده فعاليت کرده و بـر خـالف
تحرﯾمھای آمرﯾکـا بـه اﯾـران خـدمـات
دادهاند.
بــراســاس دســتــور الــعــمــل وزارت
دادگســتــری آمــرﯾــکــا ،مــامــوران ھــر
حکومتی برای فعاليت نيـاز بـه مـجـوز
دارند و باﯾد به اﯾـن وزارتـخـانـه اعـالم
کنند اما اﯾن دو اﯾرانی اﯾنکار را نـکـرده
اند.
فرھاد پوالدی خبرنگار صـدای آمـرﯾـکـا
می گوﯾد اگر ثابت شود اﯾـن دو نـفـر
مامور جمھوری اسالمی بوده انـد بـه
ده سال محکوم خـواھـنـد شـد .آنـھـا
ھمچنين به جرم دور زدن تـحـرﯾـم ھـا
شاﯾد به  ٢٠سال زندان محکوم شوند.
فرھاد پوالدی دربـاره قـاضـی مـاﯾـکـل
ھاروی ھـم اشـاره کـرد و گـفـت او
ھشت سال است کـه پـرونـده ھـای
امنيـت مـلـی شـامـل پـرونـده ھـای
جاسوسی و اقدامـات تـرورﯾسـتـی را
رسيدگی می کند.
پيش از اﯾن ھم جـمـھـوری اسـالمـی
اﯾــران بــه فــعــالــيــت تــرورﯾســتــی و
جاسوسی در آمرﯾکا متھم شده بود.
شش سال پيش ،منـصـور اربـابسـيـر
ﯾک اﯾرانی  ۵۶ساله مقيم تگـزاس کـه
در فروش ماشـيـن ھـای دسـت دوم
فعاليت داشت ،متھم شـد کـه قصـد
ترور سفير وقت عربستان سـعـودی را
با ھمکاری سپـاه پـاسـداران داشـتـه
است.
دو ماه پيش ھم ھمزمان با نشـسـت
سازمان مجاھدﯾن خلق در پارﯾس ،ﯾک
دﯾپلمات و چند اﯾرانی بازداشت شدنـد
که نقش انجام ﯾک عمليات ترورﯾستی
داشتند .پرونده آنھا ھنوز بـاز اسـت و
اتھامات آنھا ھنـوز رسـيـدگـی نشـده
است.

ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ
ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﻳﺎ
صدای آمرﯾکا  -نخستين جلسه دادگاه
مجيد قربـانـی ،شـھـرونـد  ۵٩سـالـه
اﯾرانـی بـه جـرم جـاسـوسـی بـرای
جمھـوری اسـالمـی اﯾـران در شـھـر
واشنگتن برگزار شد .در اﯾـن جـلـسـه
قاضی درخواست آزادی موقت او را رد
کرد و دادستان بـرای وی درخـواسـت
 ٧۵سال زندان کرد.
وزارت دادگســتــری اﯾــاالت مــتــحــده
دوشــنــبــه  ٢٩مــرداد اعــالم کــرد
«احمدرضـا مـحـمـدی دوسـتـدار» ٣٨
ساله ،آمرﯾکاﯾی اﯾرانی تبـار و مـجـيـد
قربانی شھروند  ۵٩ساله اﯾرانی مقيم
کاليفرنيا بازداشـت و در دادخـواسـت
صادره به فعاليت بـرای اﯾـران مـتـھـم
شدند.
آقای دوستدار قرار است در شـيـکـاگـو
تفھيم اتھام شود اما جلسـه تـفـھـيـم
اتھام مجيد قربانی در شھر واشنگـتـن
برگزار شد.
بــرای اولــيــن بــار ،عــکــسھــاﯾــی از
احمدرضا دوستدار ،شھـرونـد اﯾـرانـی-
امرﯾکاﯾی که به اتھام جاسوسی برای
ج.ا در خـاک امـرﯾـکـا بـازداشـت شـد
عالقـهمـنـد بـه شـرکـت کـيـسـون و
شـرکــتھــای نــفــت و گــاز و الــبــتــه
پــــــــــــــــــــــرستــــــــــــــــــــــیوی
"بــعــضــی" خــبــرنــگــاران و ھــمــکــاران
پرستیوی در نيوﯾورک احتـمـاال او رو

خــــوب

بــــه

خــــاطــــر

مــــيــــارن.

احمدرضا دوستدار ،ﯾکی از دو نـفـری
که به اتھام جاسوسـی بـرای ج.ا در
امرﯾکا بازداشت شده ،برادر عـلـيـرضـا
دوستدار ،استاد مطالعات اسـالمـی و
انســانشــنــاســی دﯾــن در دانشــگــاه
شــيــکــاگــوئــه .داﯾــی اﯾــن دو بــرادر،
"فتحعلی قھرمانی قجر" ھم ،حـامـی
ناﯾاک و ترﯾتا پارسـی بـوده و بـرنـامـه
جمعآوری پول برای نـاﯾـاک گـذاشـتـه.
عـــلـــيـــرضـــا دوســـتـــدار ،اســـتـــاد
اسالمشناسی دانشگاه شيکاگو و از
امضاکنندگان نامه به موگـرﯾـنـی بـرای
حفظ برجام ،برادر احمدرضا دوسـتـدار،
اﯾرانی-امرﯾـکـاﯾـی بـازداشـتشـده در
امرﯾکا بـه اتـھـام جـاسـوسـی بـرای
جمھوری اسالمی است .تصـوﯾـری از
فتحعلی قھرمانی قجر ،داﯾی احمدرضا
دوســـتـــدار ،اﯾـــرانـــی-امـــرﯾـــکـــاﯾـــی
بازداشتشده در امـرﯾـکـا بـه اتـھـام
ج.ا
بـــــرای
جـــــاســـــوســـــی
او در مــدرســه مــطـالــعــات حــرفــهای
دانشگاه نيوﯾورک درس میده و ﯾـکـی
از برگزارکنندگـان فـانـدرﯾـزر نـاﯾـاک در
نيوﯾورک در سـال  ٢٠١۴بـوده) .چـنـد
(
بـــــاالتـــــر
تـــــوﯾـــــيـــــت
"سوسن قھرمانی قاجار" ،استاد زبـان
انگليسی دانشگاه الزھرا و مادر احمـد
دوســـتـــدار ،اﯾـــرانـــی-امـــرﯾـــکـــاﯾـــی
بازداشتشده در امـرﯾـکـا بـه اتـھـام

جاسوسی برای جمـھـوری اسـالمـی
او در جلسه اسـتـادان حـکـومـتـی بـا
خامنهای در خرداد  ،١٣٩۵عليـه نـفـوذ
فرھنگ امرﯾکاﯾی/انگليسی از طـرﯾـق
آموزش زبان انگليسی نطق کرد.
فرھاد پوالدی خبرنگار صدای آمرﯾکا که
در جلسه دادگاه حضور داشت ،گـفـت
قاضی تفھيم اتھام ،درخواسـت آزادی
به شرط سپردن وثيقه را رد کرد.
رد وثيقه
مجيد قربانی ۵٩ ،ساله ،قد بلنـد و بـا
موھای جوگندمی ،در لباس نـارنـجـی
بازداشتگاه در دادگاه حضور ﯾافت .ﯾـک
مترجم او را در جرﯾان تـمـام جـزئـيـات
دادگاه قرار می داد.
وکيل آقای قربانی ابتدا درخواست کرد
چون او بيست سال در آمرﯾکا اسـت و
خانواده اش نيز اﯾنجـا حضـور دارد ،بـا
آزادی او با وثيقه موافقت شود .قاضـی
ماﯾکل ھاروی اﯾن درخواست را رد کرد.
او گفت چون پرونده جاسوسی اسـت
و پای ھمکاری با ﯾک کشور متـخـاصـم
در ميان است ،او نمی تواند بـا آزادی
موقت مجيد قربانی موافقت کند.
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دادخواست دادستان
دادستان در جلسـه روز دوشـنـبـه در
دادگاه فدرال با بـرشـمـردن اتـھـامـات
مجيد قربانی برای او درخـواسـت ٧۵
سال زندان کرد.
وی در شرح پرونده گفـت کـه مـجـيـد
قربانـی بـا قصـد و نـيـت قـبـلـی در
نشست گروه ھای مـخـالـف اﯾـران و
مراکز ﯾھودی شرکت می کرده است و
بــعــد عــکــس و اطــالعــات آن را بــه
احمدرضا محمدی دوستدار  ٣٨سـالـه،
آمرﯾکاﯾی اﯾرانی تبار فروخته است.
ھوشمند ميرفخراﯾی خبـرنـگـار صـدای
آمرﯾکا می گوﯾد گرفتن عکس ﯾا فيلم و
حتی پشت نوﯾسی درباره عکسھا در
آمرﯾکا جرم نيست اما آنچه می تـوانـد
مجرمانه باشد ،جمع آوری اﯾن عـکـس
و فيلم و فروش آنھا بـرای ﯾـک کشـور
بيگانه و تالش برای انتقال است.
در اطالعيه دوشنبه وزارت دادگستـری
اﯾاالت متحده آمده ،اﯾن دو نفر به اتھام
جاسوسی بـرای حـکـومـت اﯾـران ،از
جمله زﯾـر نـظـر داشـتـن ﯾـک مـرکـز
ﯾھودﯾـان و جـمـع آوری اطـالعـات از
حاميان سازمان مجـاھـدﯾـن خـلـق در
آمرﯾکا بازداشت شدند.
به گـفـتـه وزارت دادگسـتـری اﯾـاالت
متحده ،مجيد قربانی بعدا با احمـدرضـا
دوستدار تماس گرفت تا دربـاره نـحـوه
ارسال اﯾن اطالعات به اﯾـران صـحـبـت
کند .احمدرضا دوسـتـدار در دسـامـبـر
 ٢٠١٧بعد از آن که از اﯾران به آمـرﯾـکـا
بازگشت ،در لـس آنـجـلـس بـا آقـای
قربانی دﯾدار کرد و در ازای درﯾافت ٢٨
قطعه عکس ،مبلغ دو ھزار دالر به وی
پرداخت کرد.
اﯾـــن عـــکـــسھـــا ،بـــه ھـــمـــراه
ﯾادداشتھاﯾی درباره شرکت کنندگـان
در تجمع سازمان مجاھدﯾن ،در ھـمـان
دســامــبــر  ٢٠١٧در داخــل چــمــدان

دوستدار در ﯾکی از فرودگاهھای آمرﯾکا
در حالی که قصد بازگشت به اﯾـران را
داشت ،ﯾافت شد.
شنود متھمان
دادستان گفت خودرو ،محل کار و منزل
مجيد قربانی شنـود مـی شـده و در
مـکـالـمــات ضـبــط شـده ،قــربـانـی و
دوستدار جزئياتی از برنامه ھـای خـود
را گفته اند .آنھا در مکالمات خود از دو
چھره شناخـتـه شـده گـروه شـورای
ملی مقاومت اسم برده اند .ھمچنيـن
در ﯾکی از مکالمات بـه ﯾـک سـنـاتـور
آمرﯾکاﯾی اشاره کردند و ﯾکی از آنـھـا
گفته بود «او )آن سناتور( ﯾـک گـلـولـه
نياز دارد».
به گفته دادستان ،آنھا در سـال ٢٠١٧
چند دﯾدار داشتند.
دادستان در بخش دﯾـگـر سـخـنـانـش
گفت که قربانی در کاليفـرنـيـا در ﯾـک
رستوران کـار مـی کـرده کـه بـرخـی
اعضای مجاھدﯾن خلق در آنجا رفـت و
آمد داشتنـد .وی ھـمـچـنـيـن گـفـت
قربانی برای درﯾافت اطالعات ،خـود را
از ھواداران مجاھدﯾن خلق جا زده بود.
دادستان فدرال بـا اشـاره بـه اﯾـنـکـه
مدارک قوی وجود دارد کـه جـمـھـوری
اسالمی حامی اﯾـن دو نـفـر اسـت،
گفت که در عکس ھا و مدارک کشـف
شده ،اطالعات جـزئـی دربـاره چـھـره
ھای سرشناس مـخـالـف جـمـھـوری
اسالمی که شھروند آمرﯾکا ھسـتـنـد،
نوشته شده است .در اﯾـن جـلـسـه
گفته شد ،تجمع مجاھدﯾـن خـلـق در
سپتامبر گذشته و نشست اﯾـران آزاد
توسط قربانی ضبط و اطالعات آن جمع
شده است.
وکيل مدافع قربانی در دفاع از مـوکـل
خود گفت که اﯾن عکسھا و فيـلـم ھـا
در وبساﯾت مجاھدﯾن خلق وجـود دارد
و جمھوری اسالمی اﯾـران نـيـازی بـه

خرﯾد آن از طرﯾق موکلش ندارد.
جلسه بعدی
قرار اسـت جـلـسـه تـفـھـيـم اتـھـام
احمدرضا محمـدی دوسـتـدار نـيـز در
شيکاگو برگزار شود .او نقش بيشتـری
در اﯾن پرونده دارد.
جلسه بعدی شش سپتـامـبـر بـرگـزار
خواھد شد و ﯾک مـقـام قضـاﯾـی بـه
خبرنگار صدای آمرﯾکا گفت سعی مـی
شود دوستدار نيز به واشنگتن منتـقـل
شود تا ھر دو متـھـم پـرونـده تـوسـط
قاضی فرﯾدمن محاکمه شوند.
سابقـه اقـدامـات مـنـتـسـب بـه
جمھوری اسالمی اﯾران
پيش از اﯾن ھم جـمـھـوری اسـالمـی
اﯾــران بــه فــعــالــيــت تــرورﯾســتــی و
جاسوسی در آمرﯾکا متھم شده بود.
شش سال پيش ،منـصـور اربـابسـيـر
ﯾک اﯾرانی  ۵۶ساله مقيم تگـزاس کـه
در فروش ماشـيـن ھـای دسـت دوم
فعاليت داشت ،متھم شـد کـه قصـد
ترور سفير وقت عربستان سـعـودی را
با ھمکاری سپـاه پـاسـداران داشـتـه
است.
دو ماه پيش ھم ھمزمان با نشـسـت
سازمان مجاھدﯾن خلق در پارﯾس ،ﯾک
دﯾپلمات و چند اﯾرانی بازداشت شدنـد
که نقش انجام ﯾک عمليات ترورﯾستی
داشتند .پرونده آنھا ھنوز بـاز اسـت و
اتھامات آنھا ھنـوز رسـيـدگـی نشـده
است.
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ﻣﻌﻠﻤﺎن آزاده اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اى
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آقــای خــامــنــه ای ،ھــيــتــلــراز دل
دموکراسی برامد امـا بـا دﯾـکـتـاتـوری
مطلق دنـيـا را بـه اتـش کشـيـد و…
ن اﯾران  :تا مشـکـل
؛ آھای ملت قھرما ِ
اﯾران از نظر سيـاسـی کـه اسـتـبـداد
دﯾنی است حل نشود و بـه ازادی و
دموکراسی نرسد ،مردم روی آساﯾـش
دﯾــــــد.
نــــــخــــــواھــــــنــــــد
را
اقای خامنه ای آﯾا قبول دارﯾد که وجـود
شخص شما در رھبری کشـور بـاعـث
تحرﯾمھای فلج کننده ی امرﯾکا شـده؟
پس بخاطر اساﯾش ملت نـه ،بـخـاطـر
مامورﯾن اطالعات و سپاه و روحـانـيـت
ھم نه  ،بخاطر خانواده ھم نه  ،بخاطر
خودتان کـه شـده اسـتـعـفـا کـنـيـد.
اقای خامنه ای ﯾک کشور دموکـراتـيـک
سراغ دارﯾد کـه بـا داشـتـن ازادی و
دموکراسی که الزمه ی حـکـومـتـھـای
دموکراتيک است  ،چنين مورد تـحـرﯾـم
سازمان ملل و امرﯾـکـا و جـھـان قـرار
گيرد؟ اصال اقای خامنه ای ﯾک کشـور
دموکراتيک سراغ دارﯾـد کـه ھـمـچـون
حکومت شما با تمام دنـيـا از جـمـلـه
ھمساﯾگانش سرجنگ داشته بـاشـد؟
اقای خامنه ای اﯾا قبول دارﯾـد کـه در
ﯾک انتخابات آزاد و دموکـراتـيـک شـمـا
جاﯾی در کشور نداشته و در نـتـيـجـه
کشور اﯾران ھيچگونه جنگ و تنشی با
ھمساﯾگان و دنيا و از جـمـلـه امـرﯾـکـا
نخواھد داشت؟ شاﯾد بگوﯾـيـد خـيـر ،
مجلس خبرگان شما را انتـخـاب کـرده
است .اقای خامنه ای مجلس خبرگـان
شما را بصورت موقت انتخاب کرده کـه

با مھره چينی نيروھاﯾتان در راس نظام
و نظارت استصوابـی تـوسـط شـورای
نگھبان  ،رھبرﯾتان را دائمی کـردﯾـد .از
طرفی ملت اﯾـران در تـمـام ھـمـيـن
اتخابات فرماﯾشی از جمله انـتـخـابـات
مجلس خبرگان که داﯾره ی کاندﯾدا ھـا
را بسيار تنگ و محدود کـرده بـودﯾـد ،
ملت برای مخالفت با شما بـه امـثـال
شيخ محمد ﯾزدی و مصباح ﯾـزدی کـه
به شما بسيار نزدﯾک بودند رای ندادند
و از طرف دﯾگر مردم ھرگونـه اعـتـراض
صنفی را سياسی کرده که بالفـور بـه
شعار بر عليه شما تبدﯾل مـی شـود.
)مرگ بر دﯾکتاتور  ،آقا خداﯾی مـيـکـنـد
ملت گداﯾـی مـيـکـنـد ،اصـالح طـلـب
اصوگرا دﯾگه تمامه ماجرا و … ( ﯾعـنـی
نمی خواھيد باور کنيد که ملـت اﯾـران
که بخاطر بی تدبيری شما چـنـيـن بـه
فالکت افتاده  ،شما را نمـی خـواھـد؟
اقای خامنه ای امرﯾکا بزرگترﯾـن قـدرت
اقتصادی و نظامی جھان شـده اسـت
،ميدانيد چرا؟ برای اﯾنکه از دوﯾسـت و
سی سال پيش ملت امرﯾکـا بـه پـای
صندوق رای ميرونـد و نـمـاﯾـنـدگـان و
رئيس جمھورشان را حداکثـر بـرای دو
دوره انتخاب می کنند و مزﯾد اطالع در
امرﯾکا ششصد مليون اسلحه در بـيـن
مــردم وجــود دارد کــه چــنــانــچــه
حکومتشان به سمت استبداد رفت بـا
ان بجنگند تا به دموکراسی بر گـردد و
در کشور ما در دوﯾست وسـی سـال
پيش اقا محمد خان قـاجـار حـکـومـت
ميکرد که از مردم کرمان ده من چشـم
در اورده و تفليس را قتـل عـام کـرد و
تنھا سی سال پيش اقای خمينـی در
تابستان سال  ۶٧بيش از سـی ھـزار
زندانی سياسی که زنـدانشـان تـمـام
شده و ﯾا حد اکثر حبس ابد داشتند را
قتل عام و ﯾکی از ھمان قضات مرگ ،
بــه نــام اقــای پــور مــحــمــدی وزﯾــر
دادگستری و دﯾگری بنام اقای رئيسی
 ،رئيس استان قدس رضوی شـده کـه
ملياردھا تومان از بـودچـه ی اسـتـان
قدس را ھزﯾنه ی انـتـخـابـات رﯾـاسـت
جمھورﯾش ميکند ٣٧ ).سـال تـفـنـگ
ساچمه زنی داشتم جوازش را تمـدﯾـد
نکردند و گفتند به نام فاميل درجـه ی
ﯾک نيز نمی توانم بکنم (.در حـکـومـت
شما و اقای خـمـيـنـی تـمـام سـران

احزاب و سازمان ھا خانه نشيـن و ﯾـا
زندان و ﯾا اعدام شده و تمام نشـرﯾـات
تعطيل و منحل شدند.
آقای خامنه ای ،ھيتلرھمچون حکومت
اقای خمينی از دل دموکراسی بـرامـد
اما با دﯾکتاتوری مطلق دنيا را به اتـش
کشيد و باعث کشتـه شـدن ھـفـتـاد
مليون انسان بيگناه شد و سـرانـجـام
خود و حکومتش نيز نابود و المان وﯾران
شد .اما المان از دل ھمان وﯾرانه ھا از
برکت آزادی و دموکراسی به سومـيـن
قدرت اقتصادی دنـيـا و اولـيـن قـدرت
اقتصادی اروپا تبدﯾل شد ﯾعـنـی انـچـه
ھيتلر با جنگ نتوانست بدست اورد و
حتی داشته ھاﯾش را نيز از دست داد
 ،رھــبــران الــمــان بــعــد از جــنــگ بــا
دموکراسی و ازادی بـدسـت اوردنـد.
کشورھای گروه ھفت تنھا و فـقـط در
ساﯾه ی دمـوکـراسـی و ازادی جـزء
ھفت کشور صنعتی برتر دنيا ھستنـد.
اقای خامنه ای امرﯾکـا بـعـد از پـاﯾـان
جنگ سرد در ھيـچ کشـوری دخـالـت
نکرده که باعث تحکيم استبـداد شـود
بلکه برعکس بصورت مالﯾم و تشوﯾقی
کمک کرده که کشورھای اسـتـبـدادی
به سمت دموکراسی بروند و حتی در
کشورھاﯾی که ھمچون افغانسـتـان و
عراق و ليبی دخـالـت نـظـامـی کـرده
تالش می کند که نماﯾندگان مـردم در
ﯾک انتخابات ازاد به قدرت برسـنـد کـه
در افغانستان دشمنان شـمـا ﯾـعـنـی
طالبان را از قدرت برداشته و حـکـومـت
معتدل کرزای جاﯾگزﯾن طالبان شد و در
عراق اقای نوری المالکی از طـرفـداران
شما ھشت سال نخست وزﯾر بود.
اقای خامنه ای حـال بـفـرمـاﯾـيـد چـرا
امرﯾکا چنين بيرحمانه حکومت شما را
مورد تحرﯾم ھـای فـلـج کـنـنـده قـرار
ميدھد؟ اقای خامنه ای ﯾک کشور ازاد
و دموکراتيک در دنيا سـراغ دارﯾـد کـه
سرانش نوکر امرﯾکـا بـاشـنـد؟ بـلـکـه
بالعکس تمام سران حکومت ھای ازاد
و دموکراتيک نوکر ملـتـشـان ھسـتـنـد
ﯾعنی منافع ملی برای سران حکـومـت
ھای ازاد و دموکراتيک مھم است .
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ولی اقای خامنه ای منافع نظام شـمـا
 ،از منافع ملی جدا و حکـومـت شـمـا
استبدادی است  .اقـای خـامـنـه ای
صدھا مليارد دالر در جنگ بين اﯾـران و
عراق بعد از فتح خرمشـھـر و صـدھـا
مليارد دالر در تاسيسات اتمی و صدھا
مليارد دالردر سورﯾه و ﯾمن و لـبـنـان و
غزه و عراق و افغانستان و… و صـدھـا
مليارد دالر در جاھای دﯾگر ھزﯾنه کـرده
و ميکنيد که برای ملـت اﯾـران و خـاور
ميانه جز فقر و فالکت و کشتـار ھـيـچ
سودی نداشته ؛ بـا کـدام مـنـطـق ؟
اقای خامنه ای من نمی گوﯾم ؛ رئيـس
اسبق بانک مرکزی شما اقای بھمنـی
ميگوﯾد کـه مـوجـودی حسـاب ھـای
ذخيره ی ارزی اقازاده ھـا بـيـشـتـر از
دولت اﯾران است  ،اﯾن ﯾـعـنـی جـه ؟
ﯾعنی والدﯾن اﯾن اقازاده ھا که در اﯾران
در قدرت و حکومت دستی دارند دزدی
کــرده و دالرھــا را در حســاب ھــای
فرزندانشان در خارج ذخيره می کنـنـد.
اقای خامنه ای پدﯾده ی اقازاده ،زاﯾيده
ی حکومت استبدادی شما است چـرا
نمی خواھيد باور کنيد ؟ اقای خـامـنـه
ای عمربن عبدالعزﯾـز تـنـھـا حـاکـم از
اموﯾان که به نيکی شھرت دارد از ﯾـک
نفر ميپرسد حکومت ما را چگونه مـی
بينی؟ ان فرد ميگوﯾد چـون اب از بـاال
زالل است پس اب تا پاﯾين زالل اسـت
و باز امير کـبـيـر در مـدت سـه سـال
توانست چنان حکومـت پـاک دسـتـی
بوجود اورده که در تـارﯾـخ مشـھـور و
خدمات شاﯾانی با وجود آدم مستبـدی
ھمچون ناصر الدﯾن شاه انـجـام دھـد،
قبول کنيد که حکومت شـمـا کـه ۴٠
سال از عمر ان می گذرد ،چنان فسـاد
ھمچون سرطان تار و پود نظـام را فـرا
گرفته که در تارﯾخ اﯾران سابقه نداشته
و مصداق ان اﯾن است که  ،چون اب از
سرچشمه گـل الـود اسـت پـس تـا
اخرآب گل الود است  .اقای خامنه ای
ﯾعنی فرزندان شـمـا جـزء ان اقـازاده
ھاﯾيکه حساب ھای انچنانی از ذخـاﯾـر
ارزی دارند نيستند؟ ازادی بيـان و ﯾـک
قوه ی قضاﯾيه ی مسـتـقـل نـدارﯾـم و
طبق گفته ی رﯾئس جـمـھـور اسـبـق
محمود احـمـدی نـژاد کـه بـه شـمـا
نزدﯾکتر از ھاشمی رفسـنـجـانـی بـود
رئــيــس قــوه ی قضــائــيــه و بــرادران
ودخترش زمين خوار و اخـتـالس گـر و
جاسوس ھستند ،حال با اﯾن قـوه ی
قضاﯾيه و نبود ازادی بيان چطور ميشود
ثابت کرد که فرزندان شما از ان اقازاده
ھا که مليـاردھـا دالر در حسـابشـان
موجود است نباشند ؟ آقای خامنه ای
قبال تا بحث از ازادی و دمـوکـراسـی
ميکردﯾم طرف داران شما ما را مـتـھـم
به ازادی ھمجنسگرا ھـا مـيـکـردنـد و
االن با اﯾن ھمه فقر و فـحـشـا کـه در
سراسر اﯾران و بـخـصـوص در ھـمـيـن
شھر مشھد  ،کـه شـھـر شـمـا نـيـز
ھست در مقابل دفاع آزادﯾـخـواھـان از

آزادی و دموکراسی  ،سکوت می کنند
و حرفی برای گفتن ندارند .
اقای خامنه ای حـکـومـتـی کـه بـرای
ملتش حرفی بـرای گـفـتـن نـداشـتـه
باشد مرده و بـزودی تـوسـط مـلـتـش
سرنگون خواھد شد.اقای خـامـنـه ای
ماموران شما در ميان مـردم شـاﯾـعـه
ميکنند که اگر اﯾن حکومت برود کشـور
اﯾران مثل سورﯾه ميشود ،اقای خامنـه
ای شما به کمک حـزب ﷲ لـبـنـان و
نيروی ھواﯾی روسيه توانستيـد بشـار
اسد جناﯾتکار را با چھارصد ھزار کشته
و مليون ھا اواره در قسمتـی از خـاک
سورﯾه در قدرت نـگـه دارﯾـد ) .پـدر و
پسر بيش از  ۵٠سال است بر سورﯾـه
حکومت ميکنند  ،نميدانم اﯾـن چـطـور
جمھوری است که تمـام نشـده و در
اﯾن خاندان مـوروثـی اسـت (.وگـرنـه
دﯾکتاتور سورﯾه ھمان اول رفته و دﯾـگـر
داعشی بوجود نمی امد  .قبول کـنـيـد
داعش ساخته ی شما اسـت .امـا در
اﯾران با تـداوم جـنـبـش دﯾـمـاه  ٩۶و
عميق شدن جـنـبـش  ،کـدام کشـور
ميتواند در اﯾران دخالت نظامـی کـنـد؟
حزب ﷲ لبنان؟ گنجشک چی ھسـت
که کله و پـاچـه اش چـيـزی بـاشـد.
روسيه؟ روسيه ھـنـوز شـکـسـت در
افغانستان را فراموش نکرده اسـت .از
طرفی ماموران مخفی شـمـا در بـيـن
مردم عادی شاﯾعه ميکنند که حکومـت
شما خيلی بی رحمتر از حکومت شاه
است و برای بقای خود بسيار خـواھـد
کشت  .آقای خامنـه ای مـلـت اﯾـران
ثابت کرده که چشمش به خون بيفـتـد
بسيار به حرکت در می اﯾد که نـمـونـه
اش مــردم مشــھــد در  ٩خــرداد ٧١
بخاطر کشته شدن ﯾک بـچـه تـوسـط
نيروی انتظامی در مـحـلـه ی طـالب
چنان به جنبش امدند کـه کسـانـيـکـه
حرکت مردم را دﯾده بودند می گفـتـنـد
مردم مشھد در زمان انـقـالب چـنـيـن
قيامی نکرده بودند .انھا تـمـام مـراکـز
دولتی شھر را به اتش کشيده و چـنـد
کالنتری را خلع سالح کردند.از طـرفـی
جــامــعــه ی جــھــانــی و در راس ان
سازمان ملل به شما اجازه نمی دھـد
مردم را که در خيـابـان ھـا تـظـاھـرات
مسالمت اميز ميکنند به گلوله بـنـدﯾـد.
برابر ھمين قانون اساسی  ،تظاھـرات
خيابانی که مخل مبانی اسالم نباشـد
ازاد است .در عمل اﯾن حکومت شـمـا
است که با سوء عملکردش مردم را از
اسالم فراری و طـبـق حـرف مـعـاون
استاندار تھران  ٩٠درصد جوانان از دﯾن
بر گشته و مردم با شعار اسالم را پلـه
کردند  ،مردمو ذله کردند بـارھـا حـرف
دلشان را زده انـد .اقـای خـامـنـه ای
مامورﯾن اطالعات شـمـا در فـروردﯾـن
امسال به خانه ام ھجوم اورده و لـپ
تاپ و موباﯾلم را بردند و در اردﯾبھـشـت
به باغچه ام امده که دو ساعت با مـن
بحث کرده و خواسته ﯾی داشتنـد کـه

نتوانستم براورده کنم) .در نوشته ھا و
مصاحبه ھا از سازمان مجاھدﯾن خلـق
نامی نبرم (.متعاقب ان شماره تـلـفـن
خانه و شماره موباﯾل خود و ھمسـر و
فرزند و نوه ام را بدون حـکـم قضـاﯾـی
قطع و تـا کـنـون وصـل نـکـرده انـد.
مامورﯾن شما از من سئوال کردند کـه
اﯾن حکومت تا چه زمانی پابرجااست ؟
گفتم در سال  ۵۵پيش بينی کردم کـه
حکومت شاه بزودی از بين می رود که
دو سال بعد از بين رفت ،کف دست را
به ان ھا نشان دادم و گفتم مثل کـف
دستم براﯾم روشن است کـه بـا اﯾـن
فساد سيستماتيک به قول سران خود
نظام ،جمھوری اسالمی نيز بـزودی از
بين خواھد رفـت و اکـنـون بـه شـمـا
ميگوﯾم اقـای خـامـنـه ای  :تـرس و
وحشت از مردم رﯾـخـتـه و مـردم بـه
اگاھی رسيـده کـه رﯾشـه ی تـمـام
بدبختی ھای ان ھا اسـتـبـداد دﯾـنـی
است و شـراﯾـط فـعـلـی جـمـھـوری
اسالمی شراﯾط سال  ۵۶رژﯾـم شـاه
است که تا مسئله ی سـيـاسـی در
کشور که ھمان استـبـداد اسـت حـل
نشده و به ازادی و دموکراسی نرسيم
ملت روی اساﯾش رابه خـود نـخـواھـد
دﯾد و جنبش دی ماه  ٩۶تا رسيدن بـه
ازادی و دمـوکـراسـی ادامـه خـواھـد
داشت  .اقای خامنه ای  :اقـای غـالم
رضا حيدری نماﯾنده ی مجلس شـورای
اسالمی ميگوﯾد که مردم فھميـده انـد
نماﯾندگان مجلس و رئيس جمھور کـاره
ای نيستند  .تفسيرش اﯾن اسـت کـه
ھمه کاره اقـای خـامـنـه ای و بـيـت
اﯾشان است که اختـيـاراتـش از شـاه
ھم بيشتر و به ھيـچ نـھـاد ﯾـا فـردی
پاسخگو نيسـت و فسـاد ،فـرد و ﯾـا
نھادی که بـه انـدازه ی اخـتـيـاراتـش
پاسخگو نباشد را تبـاه کـرده و مـردم
اﯾران امروز با چشم خـود اﯾـن فسـاد
بســيــار گســتــرده را مــی بــيــنــنــد.
اقای خامنه ای تارﯾخ خواھد نـوشـت :
بعد از حکومت پـھـلـوی ھـا حـکـومـت
مالھا امد که  :کشتنـد )اعـدام ھـا و
کشته ھای جـنـگ ھـا و قـتـل ھـای
زنجيره ای و…( و خـوردنـد )اخـتـالس
ھــای ھــزار ھــزاری و… ( و بــردنــد
)حساب ھای ذخيره ی ارزی آقـازاده
ھا و…( و سوختند ) مـردم در فـقـر و
فحشا و اعتياد و بيـکـاری و تـورم و…
ســـــــــــوزنـــــــــــد(.
مـــــــــــی
اﯾران ،مشھد ،سيد ھاشم خـواسـتـار
نماﯾـنـده ی مـعـلـمـان ازاده اﯾـران –
شــھــرﯾــور )١٣٩٧زنــده بــاد زنــدان تــا
برقراری دموکراسی( نشر ازاد

ﺻﺪﻳﻘﻪ وﺳﻤﻘﻲ

ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺳﺘﻮده از زﻧﺪان ” اوﻳﻦ”

دﺧﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﻐﻀﻲ ﺑﺰرگ در ﮔﻠﻮ داﺷﺖ
 ١۵مرداد ١٣٩٧
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ھما سلطانـی ،دخـتـر نـازنـيـن آقـای
عبدالفتاح سلطانی و خانم دھقان بـود
که با بغضی بزرگ در گلـو درگـذشـت.
بغضی که او در گـلـو داشـت آنقـدر
بزرگ بود که فروخوردنش ممکن نـبـود.
آخر او سالھا شاھد بود که پـدر آزاده
و استوارش بدون جرم و گناه زنـدانـی
است؛ کسی کـه بـه دلـيـل دفـاع از
حقوق بشر و اﯾستـادگـی بـر حـقـوق
مردم مستحق تقدﯾر و تجلـيـل اسـت،
سالھای ارزشمند عـمـر خـود را در
زندان سپری میکند ،چراکه حـاکـمـان
جمھوری اسالمی درک صـحـيـحـی از

حقوق بشر ندارند .آنان گمان میکننـد
که حقوق بشر دستاورد غرب است و
نه محصول قرننا رنج جامعهی بشری،
قرنھا تـحـمـل تـبـعـيـض و جـنـگ و
نامالﯾمات و قرنھا تالش بـرای فـائـق
آمدن بر تبعيضھا و نابرابریھا .
حاکمان جمھوری اسالمی طرفـدار آن
اسالم سنتی ھستند کـه تـوجـيـهگـر
تــبــعــيــضھــا و نــابــرابــریھــاســت؛
تبعيضھاﯾی کـه انسـان امـروز آن را
مصداق بارز ظلـم و سـتـم مـیدانـد،
تبعيضھاﯾی که نه بر پاﯾـهی تـعـالـيـم
اصــيــل اســالم ،بــلــکــه بــر پــاﯾــهی
سنتھای ظالمانهی کھن بنا شـده و
دفاع از آن نه تنھا مـوجـب افـتـخـار و

اعتبار اسالم نيست ،بـلـکـه ﯾـکـی از
مھمترﯾن علل عقبمـانـدگـی جـوامـع
اسالمی و محروميـت مسـلـمـانـان از
حقوق انسانی است ،عقبماندگیھا
و محروميتھاﯾی که اﯾران و ملت عزﯾز
ما نيز از آن رنج میبرد.
امروز بيش از ھر زمان اﯾـران نـيـازمـنـد
مدافعان حقوق بشر است و زنـدانـی
بــودن کســانــی مــانــنــد عــبــدالــفــتــاح
سلطانـی بـغـضـی اسـت در گـلـوی
ھمهی کسانی که آرزومند توسـعـه و
بالندگی وطن خوﯾشاند.

ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ارﺟﻤﻨﺪ آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
درگذشت نابھنگام ھماُ ،دخت جوان حقوقدان برجسته و مبارز کشور آقای عبدالفتاح سلطانی را که نه سال است به جرم
دفاع از شھروندان بيگناه در برابر ستم و خشونت ساختاری در زندان بسر می برد ،به خانواده گرامی سلطانی بوﯾژه مادر
داغدﯾده بانو معصومه دھقان ،و فرزندانشان مائده ،حامد و ھومن ،صميمانه تسليت می گوﯾيم .ما بردباری و تندرستی
ھمه خانواده ،و نيز آزادی فوری و بی قيد و شرط آقای عبدالفتاح سلطانی را خواھانيم.
تھران – جبھه ملی اﯾران
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دار ن ا
 د ر و ِ

ﻣﻬﺪي اﺻﻼﻧﻲ
• نوبت دستشويیات طوالنی میشود.
نگھبانھا با پيکر خونينات مواجھه
میشوند .قاضی محمد مقيسه که آنھنگام
مديريت زندان گوھردشت عھدهدار بود
و شھره به ناصريان ،بی ردای شوماش
زمانی با نگھبانھا باالی سرت میرسند
که ھنوز نيمهجانی در تن داری .قاضی
مقيسه تمام ٌکشات میکند ...

 اسم ،مشخصات ،اتھام؟ نماز میخوانی يا نه؟ نمیخوانم. بزنيد تا بخواند.و اين حکم مرگفروشان بود .و اينھمه
حسينعلی نيری میپرسيد که رياست
ت مرگ عھدهدار بود.
ھيئ ِ
نفريننامه و تباھیی مذھبی که پيشتر
روحﷲ خمينی انشاء کرده بود.
چند ضربه تا مرگ؟ ده ضربه تا مرگ.

با ديدن يک تصوير و قاب بهياد چه
میافتيم؟ سی سال در حسرت داشتن
تصوير و خط يادگاری از او بودم.
باالخره يافتم آنچه میجستم .چند تصوير
دوران نوجوانی و جوانی و سربازی.
از
ِ
ک
ناماش جليل شھبازی است؛ پيرکود ِ
آذری؛ متولد  ١٣٣٢مياندوآب .جوانی
نکرده کھنسال شد و به پيری پرت.
کوتاهزمانی پس از آوار بھمنکش  ۵٧در
بيستوپنجسالهگی مرتبط با فداييان
دستگير و نه سال بعد تابستان ٌکش شد.
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گاه چه ميل غريبی به ديدن در وجدان
خفتهی آدمی لھيب میزند .عکس با جسم
ت جوانی و جان
سروکار دارد .بازگش ِ
ناممکن است .کاش میشد پارهای
تصاوير را از ذھن زدود تا ياد نتواند بر
جسم و جان آوار شود.
ما به چهچيز يک عکس مینگريم؟ نقش
آدمھايی که ديگر نيستند؟
مرگ منصف نيست .بيشتر مواقع
نابهھنگام از پشت میزند.
سی تابستان است که با عبور از سيم
خاردار ،قرق میشکند تا
خوابکابوسھايمان تعبير کند .کارش
شده اين که ھر تابستان پاورچين
پاورچين با پاھای برآماسيده از کاب ِل
نماز از قاب بيرون آمده ،چرخی در
گوھردشت بزند و پانسمان قلبھای
مجروحمان تعويض کند.
 ۵شھريور آغاز چپکشی است.
در گوھردشت از بند  ٧که ساکنان آن
محکومين زير ده سال بودند و نيز بند
فرعی  ٢٠آغازيدند.
جليل را ھمان نخستين روز ) ۵شھريور(
بهنزد ھيئت فرا میخوانند.

سھميهی کابل غروب شھريور را
میخورد ھر وعدهی نماز ده ضربه.
ﷲاکبر.
چند ضربه تا مرگ؟
و سھميهی کابل تمام وعدهھای نماز ۶
شھريور را.
چند ضربه تا مرگ؟  ۵٠ضربه .ﷲاکبر.
به ھمسلولیات گفته بودی اين مدل کابل
خوردن را در زندان تجربه نکرده بودی.
برای تو اينجا آخرين ايستگاه نه سال
حبس بود.
گفته بودی دوران حاجداوود دارد بر
میگردد و ديگر حوصلهی بازگشت به
دوران حاجی را نداری.
بوی بدی به مشامات وزيده بود .غروب
بود و گوھر را بوی نامھربانی پر کرده
بود.
ھيچ دمپايیای اندازهی پايت نبود .قادر
کابل نماز بر
نبودی پاھای برآماسيده از
ِ
زمين بگذاری .سْر میخوری و بهسختی
خود را به دستشويی میکشانی.
نوبت دستشويیی  ٧شھريور به
ھمسلولیات میگويی برو کار دارم.
چه کاری؟ کاری که ديگر حوصلهات
سر نرود!
شيشهی مربايی که بهجای ليوان چای از

آن استفاده میکرديم را به ظرافت يک
جراح بر رگانات کشيدی .به چه
دم واپسين؟
میانديشيدی در ِ
رگ زدی تا غرور به امانت بماند؟
ت جان؟
مرگِ خودآگاھی بود اين جراح ِ
نوبت دستشويیات طوالنی میشود.
نگھبانھا با پيکر خونينات مواجھه
میشوند .قاضی محمد مقيسه که آنھنگام
مديريت زندان گوھردشت عھدهدار بود
و شھره به ناصريان ،بی ردای شوماش
زمانی با نگھبانھا باالی سرت میرسند
که ھنوز نيمهجانی در تن داری .قاضی
مقيسه تمام ٌکشات میکند.
آنزمان عبا عمامه نداشت .پيراھنی گشاد
تا برآمدگیی شکم پنھان کند .سرسپردهی
ساطور و دار و چشمانی قی کرده از
خون تابستان.
بعد با عصبانيت رو به ھمسلولیات
میگويد :به درک واصل شد .اين
کثافتکاریھا برای چيست؟ ما بهقدر
کافی طناب داريم .بگوييد در اختيارتان
بگذاريم.
قاضی مقيسه عبايش چونان شليته
میچرخاند تا رياست شعبهی  ٢٨دادگاه
شاباش جنايتاش شود.
انقالب اسالمی
ِ
و ساعاتی بعد پيکر گرمات در يکی از
کاميونھای يخچالدار میاندازند و
خاورانی میشوی .نمیدانيم
استخوانھايت در کدام خاکپشته شيار و
در کداميک از گورچالھا پنھانات
کردهاند.
و حال ما ماندهايم و تو و شما که
پارهھای جداماندهی تنمان ھستيد.
و ھنوز چه بغضھا برایتان بايد ترکاند.
ای کاش باران میآمد؛ برای شستن
سنگ مزار نداشتهات.
و تکهای از دلمان که ھمانجا دفن شد.

ﻫﺮﻛﻪ آﻣﺪ ،ﺟﺮﻋﻪ اي ﺑﺨﺸﻴﺪ و رﻓﺖ!
ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻢ  -ﺑﺨﺸﺶ رود ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ!!
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1356
 28اردﯾــــــبــــــھــــــشــــــت
بالفاصله قراردادھيرمند و کارسيستـان
را عرض کردم فرمودند :آخر اگر مـا بـه
افغانھا سخت گيری بکـنـيـم در دامـن
روسھا می افتند عرض کردم اﯾـن ﯾـک
مسئله جداگانه است واﯾنھا به ھرحال
در دامن روسھا افتاده انـد زﯾـرا عـمـرِ
داوود ،آفتاب لب بام است .پس چرا مـا
سند را مبـادلـه کـنـيـم و ﯾـک سـنـد
محکمی به دست کمونيـسـت بـعـدی
افغان بدھـيـم؟ بـھـتـر اسـت قـرارداد
مبادله نشود .فرمودند :به ھـرحـال مـا
باﯾد از ھمين آبی که دارﯾـم اسـتـفـاده
خوب بکنيم!!! عرض کـردم :خشـکـی
درﯾاچه ھامـون ﯾـک بـدبـخـتـی بـزرگ
منطقه است ،زﯾرا گاودارای سيسـتـان
رود.
مـــــــی
بـــــــيـــــــن
از
معلوم می شود استدالالت غلط دولـت
را قبول فرموده اند من ھم دﯾگر اصـرار
نــــــــــــــــــــــــــکــــــــــــــــــــــــــردم.
خـــــــــــــــــــــــرداد
17
چند دقيقه ای شرفياب بودم و مرخـص
شدم دماغ کار ھم نداشتم دﯾشب تـا
صبح بـيـدار بـودم چـون وقـت خـواب
چشمم به خبر مبادله اسناد ھيـرمـنـد
بين وزﯾر خارجه و سفيـر افـغـانسـتـان
افتاد آن چنان نارحت شدم که با قـرص
خواب ھم خواب سنگين چند سـاعـتـه
بر چشمم نيـامـد بـه مـحـض آن کـه
اندکی به ھوش می آمدم اﯾن کـابـوس
مرا در خود فرو می برد مدتی راه رفتـم
مدتی فکر کردم چندﯾن دفعه استـعـفـا
از خدمت نوشتم باز پاره کردم فکر می
کردم کار گذشته را استعفای مـن دوا
نمی کند جـز آن کـه بـاری بـر دوش
شاھنشاه عزﯾز بيفزاﯾـم و نـاراحـتـش
کنم نتيجه دﯾگری به دست نمی آمد .
تير از شصت گـذشـتـه اسـت دﯾـگـر.
ھزاربار به نعيم خان درود فـرسـتـادم و
به دولت لعنت .مرد که مثل شير آمد و
تھدﯾد کرد که اگر ميخواھيد کـمـک بـه
ما را در گرو آب ھيرمند نگاه دارﯾـد مـا
کمک نميخواھيم .ولی اﯾن بدبختھا آن
قدر از چپ گراﯾی افغانستان ترسيـدنـد
که ھمه شراﯾط را قبول کردند و بالخره
دﯾشب ضربه آخر را زدنـد کسـی چـه
ميداند شاﯾد ھم از اربابھـای نـامـرئـی
دستور ارتکاب اﯾن خيانت به کشـور را
داشتند .به ھر حال به شـاھـنـشـاه و
کشور خيانت بزرگـی شـد کـه دﯾـگـر

جبران پذﯾر نيست به حـدی بـد حـال
بودم که به دفتر کار خودم ھم نـرفـتـم
ﯾکسر به سراغ ﯾار و شراب شـتـافـتـم
مدتی شراب خوردم و گرﯾه کـردم و او
ندانست چرا فقط چـون مـرا مـنـقـلـب
ﯾافته بود او ھم بالطبع گرﯾه مـی کـرد
البته آثار اﯾن خيانت ده تا پانـزده سـال
دﯾگر ظاھر می شود که مـن مـرده ام
ولی مثل اﯾن اسـت کـه ﯾـک قـطـعـه
گوشت بدن مرا پيش چشـمـم بـرﯾـده
انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
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به اروپا آمدم و مشـغـول پـرسـه زدن
شدم حال مزاجی کمی بھبـود ﯾـافـت
ولی روحاً کسل و ناراحت و نگران بودم
کسالت از جـھـت کـار سـيـسـتـان و
نگرانی از جھت کار عمومی کشور باﯾد
بگوﯾم که ھر وقـت در آب مـدﯾـتـرانـه
غوطه می زنم به ﯾـاد روزھـاﯾـی مـی
افتم که فـرمـانـدار کـل سـيـسـتـان و
بلوچسـتـان بـودم در روز ھـای گـرم
اردﯾبھشت و خرداد سيستان عصـرھـا
در ھيرمند که با آبی ھزار متر مـکـعـب
جاری بود شنا می کـردم افسـوس و
ھزار افسوس که دﯾگر پس از ده پانزده
سال که انشـاﷲ مـن مـرده ام اﯾـن
منظره را نخـواھـم دﯾـد!! اﯾـن بسـتـر
خشک و سيصد ھزار جـمـعـيـت آواره
خواھند شد جای تعجب است گـرچـه
اگر غير از اﯾن بود تـعـجـب داشـت بـا
رئيس و اعضای دولت با ھرکدام حـرف
زدم سيستان را با مسائل مالـی مـی
سنجند و می گوﯾند حداکثر سيسـتـان

به کشور چھل مليون تومـان در سـال
که بيشتـر نـمـی دھـد عـاﯾـدی ﯾـک
ســـــاعـــــت نـــــفـــــت اســـــت!
تفو بر تو ای چرخ گردون تفو که کشـور
اﯾران به دست چنين عـنـاصـر پـلـيـدی
افتاده است باری بگذرم و گـذشـتـه را
بازگو نکنم دﯾگر فاﯾـده بـر آن مـتـرتـب
نيست.
ﯾاداداشت ھـای اسـدﷲ عـلـم ،وزﯾـر
دربار آرﯾامھری ،جلد ششم

بيانيه بنیصدر درباره موارد نقض
حقوق ملی ايرانيان در کنوانسيون
خزر
پنجشنبه  ٢۵مـرداد  ١۶ - ١٣٩٧اوت
٢٠١٨
امضای قرارداد بدون آنکه شـمـا مـردم
کشور ،اطالع قبلی از مفاد آن داشـتـه
باشيد ،و حتی مجلس رژﯾم از آن آگـاه
باشد ،نقض حقوق ملی ما است و از
درجه اعـتـبـار ،سـاقـط اسـت .دولـت
روسيه و ھر دولت دﯾگری کـه بـا اﯾـن
رژ ﯾم نامشروع ،قرارداد امضاء مـیکـنـد
باﯾد بداند که امضای نماﯾنده اﯾن رژﯾـم،
مــردم اﯾــران را مــتــعــھــد نــمــیکــنــد.
قراردادی که روز ﯾک شنبـه  ٢١مـرداد
 ،١٣٩٧امضاء شده ،باجـی اسـت کـه
رژﯾم به روسيه داده است .از راه اتفاق
نيست که روز بعد از آن ،در  ٢٢مـرداد،
ه
آقای خامنهای ،به
پشتگرمی روسـيـ ِ
ِ
باج ستان ،دم از «من حکم میکنـم »
زد .در حقيقت ،بنابر قرارداد ،تجاوزھای
زﯾر بـه حـقـوق مـردم اﯾـران ،انـجـام
گــــــــــــرفــــــــــــتــــــــــــهانــــــــــــد:
 .١طرفداران قـرارداد مـدعـیانـد« :در
قــرارداد  ١٩٢١بــا شــوروی ســابــق،
صحبت از حق کشتـیرانـی بـرابـر در

درﯾای مازندران شده و از بـرابـری در
برخورداری از منابع درﯾا ،سخنی بميان
نــيــامــده اســت ».آن زمــان ،از بــھــره
برداری از منابع نفت و گاز در درﯾاھا نيز
سخنی بميان نـبـود .وقـتـی ،چـه در
قرارداد  ١٩٢١و چه در قـرارداد ،١٩۴٠
اصل برابری بر مبنای مشاع بودن درﯾـا
پذﯾرفته شده اسـت ،ﯾـعـنـی مـبـنـای
حقوقی قرارداد اﯾن اسـت کـه درﯾـای
مازندران ،درﯾای آزاد مشمـول حـقـوق
بين المللی حـاکـم بـر درﯾـاھـای آزاد
نــيــســت و دو طــرف پــذﯾــرفــتــهانــد
داشتهھای آن ،مشاع ھستند .بـنـابـر
قراردادی که در  ٢١مرداد  ١٣٩٧امضـاء
شده است ،داشتهھـای درﯾـا مشـاع
نيستند .بنابراﯾـن ،رژ ﯾـم ،حـق مـلـی
مسلم کشور را نـقـض کـرده اسـت.
ِ
 .٢توضيح رژﯾم اﯾن است کـه قـرارداد،
شامل بھره برداری از کف درﯾـا و زﯾـر
درﯾا نمیشود .امـا قـرارداد نـه تـنـھـا
نمیگـوﯾـد حـاصـل بـھـرهبـرداریھـای
درحال انجام ،باﯾد حـق مشـاع ھـمـه
کشورھای ساحلـی بـاشـنـد ،بـلـکـه
وضعيت موجود را تـثـبـيـت مـیکـنـد.

 .٣در قرارداد ،حدود آبھای ساحـلـی و
ماھيـگـيـری ،نـيـز تـعـيـيـن شـدهانـد.
 .۴مطلوب روسيه ﯾعنی خلوتگـاه خـود
کردن درﯾای مازندران ،حاصل میشود.
 .۵قـــرارداد در آن مـــواد کـــه بـــه
آلودگیزدائی از درﯾا میپـردازد ،فـاقـد
تضمين است .در عمل ،آلـودگـیھـای
ناشی از بھرهبرداری از منابع نفت زﯾـر
درﯾا و دﯾگر آلـودگـیھـا ،سـھـم اﯾـران
مــــــــــــــــــــــــیشــــــــــــــــــــــــود.
اميدوارم که کارشـنـاسـان ،قـرارداد را
موضوع نقدی ھمه جانبه قرار دھنـد و
مردم اﯾران را از تجاوزھاﯾی کـه بـنـابـر
اﯾن قرارداد به حقوق ملی آنـھـا شـده
ســــــازنــــــد.
آگــــــاه
اســــــت،
 ٢۴مرداد  ١٣٩٧بـرابـر  ١۵اوت ٢٠١٨
ابوالحسن بنیصدر
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·پروﯾز
درﯾای مازندران عالوه بـرﯾـک گـذشـتـ ٔه
«تارﯾخی »سه ھزر سال ٔه اﯾرانی دارای
ﯾک«تارﯾخ اساطـيـری »بسـيـار زﯾـبـای
اوستائی وﯾک سرگذشت طوالنی و پر
تــالطــم «زمــيــن شــنــاســی »اســت.
بــر اســاس قــدﯾــمــی تــرﯾــن اســنــاد
«تارﯾخی » ،دردوران ھخامنشـی اﯾـن
درﯾا بنام سواحل جـنـوب بـاخـتـری آن
«درﯾای کاسـپـيـانـا »نـامـيـده مـيـشـد
وکاسپيانا بزرگترﯾن استـان )سـاتـراپ(
ساحلی اﯾران بود کـه سـاکـنـان آن ،
کاسپی ھا  ،سکاھای اصيل اﯾرانـی ،
سوارکاران بيمانندی بودند که دررکـاب
پادشاھان ھخامنشی سراسر جـھـان
شناخته شد ٔه آن زمان را پيمـوده  ،در
رشادت ودليری شھر ٔه عالم بودند.
·پروﯾز
در ﯾشتھای اوستا از آن بـنـام درﯾـای
«وروکش »ودر زبان پھلوی سـاسـانـی

«درﯾای فراخکرت »ﯾا فـراخ کـرانـه نـام
برده ميشود .در «آبان ﯾشـت »کـه بـه
«آناھيتا »بانو خدای آبھای روان آرﯾائی
اختصاص دارد ميخوانيم  ” :ھم ٔه آبھای
ھـکـر » ،کـوه الـبـرز ،بـه
روان ازکوه « ُ
درﯾای «وروکش »ـ آن درﯾای نيرومند و
ژرف وخــوش دﯾــدگــاھــی کــه آبــش
سرزمين گسترده ای را فـرا گـرفـتـه
است ـ فرو ميرﯾزند.
·پروﯾز
در شاھنام ٔه فردوسی آمده است کـه
سيمرغ زال زر را دربـاالی کـوه الـبـرز
پرورش دادوبزرگ کرد وبعدھا به وی ﯾاد
داد کـه چـگـونـه پسـرش رسـتـم بـا
ساختن تيـری از چـوب جـنـگـلـی بـر
اسفندﯾارروئين تن پيروز گـردد .دربـار ٔه
جای زنـدگـی اﯾـن مـرغ افسـانـه ای
حماس ٔه ملی اﯾران در بنـد « ١٧رشـن
ﯾشت» گفتـه مـيـشـود کـه آشـيـانـ ٔه
«مرغوسئن »ـ سيـمـرغ ــ در بـاالی

درختی است در کنار درﯾای «وروکش»
که داروی ھم ٔه بيمارﯾھا در آن است
·آزادﯾخواه
ﯾکی از موضوعات مرتب با درﯾـای خـزر
که کمتر مورد توجه قرار مـيـگـيـرد اﯾـن
اســت کــه پــس از تشــکــيــل کشــور
آذرباﯾجان ،نظام ج ا اولين رژﯾـمـی بـود
که آن را به رسميت شناخت ،ولـی از
سوی دﯾگر در جنگ بـر سـر نـاگـورنـو
قربـاغ از ارمـنـسـتـان حـمـاﯾـت کـرد.
به ھر روی نـظـام مـی تـوانسـت بـه
رسميت شناختن آذرباﯾجان را به دليـل
ھم نامی با استان آذرباﯾجان منوط بـه
کسب امتيازات ژئـوپـلـيـتـيـک نـمـاﯾـد.
ولی چون اﯾن نظام ،ﯾک خليـفـه گـری
شيعه اسـت ،مـنـافـع مـلـی بـراﯾـش
اھــمــيــت نــدارد کــه ھــيــچ ،اصــوال
موضوعيتی ندارد
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روﺳﻴﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﺪرن ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺧﺰر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.

وزﯾر دفاع روسيه بـا اعـالم اﯾنکـه محـل
استقرار ناوگان روسيه از آسـتراخان بـه
داغستان منتقل خواھد شد ،اعالم کـرد
که اﯾن کـشور قـصد دارد در خـزر پاﯾگـاه
درﯾاﯾی مـدرن و تمـام عيـار اﯾجـاد کنـد.

وزﯾــر دفــاع روســيه افــزود کــه تعمــير و
سروﯾس دھی به ناوھا و کشتی ھـای
روســی در درﯾــاﯾی خــزر در اﯾــن پاﯾگــاه
جدﯾـــــد صـــــورت خواھـــــد گرفـــــت.

به گزارش ايرنـا ،سـرگئی شـاﯾگو افـزود
کـــه اﯾـــن پاﯾگـــاه در شـــھر بنـــدری
کاسپيــسک برپــا خواھــد شــد و دارای
سيـــستم ھـــای مھندســـی ،ھداﯾـــت
کشتی ھا و آب نگاری و خدمات فنی و
مھندسی مربوط به امور درﯾاﯾی خواھـد

وی توضـــيح داد :اقـــدامات مربـــوط بـــه
توســعه شــبکه محــل ھــای اســتقرار
تاسيسات متعلق به ناوگـان روسـيه در
خزر و تعمـير اساسـی سـاختمان ھـا و
تاسيسات مربوطه در بندر ماخـاچ قلعـه
در جرﯾان است طبق برنام ھنگ شماره

 177تفنگــداران درﯾــاﯾی روســيه در اﯾــن
منطقـــــه مـــــستقر خواھـــــد شـــــد.
وزﯾر دفاع روسيه خاطرنشان کرد کـه در
پاﯾگــاه جدﯾــد گــروه ضــد زﯾــر درﯾــاﯾی و
خرابکـــاری نـــيز اﯾجـــاد خواھـــد شـــد.

ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎدﻗﻲ :آﻳﺎ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺗﺮﻛﻤﻨﭽﺎي دﻳﮕﺮي در راه اﺳﺖ؟
محمــود صــادقی ،نماﯾنــده اصــالحطلب
مجلــس در توئيــترش دربــاره اجــالس
امــروز درﯾــای مازنــدران در قزاقــستان
نوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت:

۵٠درصـدی اﯾـران بـه ١١درصـد سـقوط
کــرده؟! آﯾــا ترکمنچــای دﯾگــری در راه
است؟ مردم بدانيد! نماﯾندگان مجلـس
اصــال در جرﯾــان توافقــات پــشتپرده
نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستند«.

»رئيسجمھــور در حــالی عــازم آکتائــو
شــده کــه مفــاد توافقــات دربــاره رژﯾــم
حقوقی درﯾای خزر در ھالهای از ابھـام
اســت؛ آﯾــا راســت اســت کــه ســھم

رﯾيس جمھور در حـالی عـازم #آکتائـو
شــده کــه مفــاد توافقــات دربــاره رژﯾــم
حقوقــی #درﯾــای_خزر در ھالــه ای از

در 60دﻗﻴﻘﻪ BBC -ﻓﺎرﺳﻲ
رجب صفروف ،عضو ھيات کارشناسی در مذاکره روسيه بـا
اﯾران بر سر خزر :در سال  ١٩٩۶ما آماده بودﯾم اﯾران برای سـھـم

۵٠٪

از خزر پافشاری کند طـبـق تـوافـقھـای سـال  ١٩٢١و
 ١٩۴٠با شوروی .اما برای سھم  ٢٠٪و مساوی پافشـاری کـردنـد؛
که خيلی برای ما عجيبغرﯾب بود.

ابھام است؛ آﯾا راست است که سـھم
 ۵٠درصدی اﯾران به  ١١درصـد سـقوط
کرده؟! آﯾـا #ترکمنچـای دﯾگـری در راه
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت؟
مردم بدانيد! نماﯾندگان مجلس اصال در
جرﯾان توافقات #پشت_پرده نيستند.
—محمود صادقی  ٢١مرداد ١٣٩٧
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»اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳﺎﻣﻬﺮ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺤﺮﻳﻦ از اﻳﺮان«
برگرفته از فيس بوک

ﻋﻠﻲﺣﺎجﺳﻴﺪﺟﻮادي
ارتشبد فرﯾدون جم درنامه ای کـه بـه
تارﯾخ  21اکتبر سال  1995امضـا کـرده
است که در شـمـاره  40مـجـلـه «ره
آورد »چاپ آمرﯾکا درج شده اسـت کـه
در آن به جلسه ای که پـس از اعـالم
استقالل بحرﯾن از طرف سازمان مـلـل
مــتــحــد در تــھــران تشــکــيــل شــده
بــود،اشــاره کــرده و مــی نــوﯾســد:
در اﯾن جلسه  ،شاھنشاه با وزﯾـران و
بزرگان تشرﯾف داشتند و من ھـم بـه
عنوان رئيس ستـاد بـزرگ ارتشـتـاران
حاضر شده بودم .شاھنـشـاه بسـيـار
شاد بودند ،قضيه بحرﯾن تازه فـيـصـلـه
ﯾافته بود وموضوع اصلی صحبت جـمـع
بود .حضار روشن بينی و واقع بينـی و
دورنگری شاھنشاه را در اﯾن امر بزرگ
که بھانه و دردسر بزرگی را رفـع مـی
کرد ،می ستودند و بـه شـاھـنـشـاه
تبرﯾک می گـفـتـنـد .مـن سـاکـت در
گــوشــه ای اﯾســتــاده بــودم .نــاگــاه
شاھنشاه خطاب بـه مـن فـرمـودنـد:
«شما نظامی ھا در اﯾن باب چـه مـی
گوئيد؟»
خوب به خاطر دارم که به شرف عـرض
رسانـدم :مـا چـون حـق دخـالـت در
سياست و تصميمات سياسی ندارﯾم،
به خود حق ھيچ گونه اظھار نظر نمـی

دھيم .تکليف ما روشن است و باﯾد در
ھــمــه جــا از ســيــاســت کشــورمــان
پشتيبانی کنيم .شاھنشاه فـرمـودنـد
بسيار خوب ،ولی اﯾن که نـمـی شـود
در باطن خودتان نظری نداشته باشيد.
خود شما مثال درمـورد کـاری کـه مـا
درمورد بحرﯾن کردﯾم چگونه فـکـر مـی
کــــــــــــــــــنــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد؟
بـه شــرف عـرض رسـانـد :حـال کــه
شاھنشاه نظر باطنی و شخصی مـرا
سئوال می فرماﯾند .بـه شـاھـنـشـاه
عرض میکنم و آن اﯾن اسـت کـه ﯾـا
بحرﯾن جزو خاک اﯾران بـوده و ﯾـا بـی
جھت به آن ادعا داشته اﯾم .و تصـور
می کنم که ھمه سـوابـق نشـان
می دھد که بحرﯾن مـانـنـد سـاﯾـر
نقاط اﯾن مملکت جزو خـاک اﯾـران
بوده است .بنابر اﯾن به ھيچ وجـه
صحيح نمی دانم که از قسمتی از
مردم اﯾران )بحرﯾن( سئوال شـود
که می خواھند جزو اﯾـران بـاقـی
بمانند ﯾا راه دﯾگری در پيش گيرند.
آنھاﯾی که چنـيـن نـظـرھـاﯾـی در
بحـرﯾـن داشـتـه بـاشـنـد ﯾـاغـی
ھستند و با آنھا ھمان عمل را باﯾـد
کرد که با ﯾـاغـيـان بـاﯾـد بـکـنـيـم.
کشــورھــای خــارجــی ھــم حــق
مداخله در امور داخلی مـا نـبـاﯾـد
بــــــاشــــــنــــــد.
داشــــــتــــــه
شاھنشاه که ازناحيه ﯾـکـاﯾـک حضـار
چيز دﯾگر شنيده بودند ،ﯾکه خورده بـه
فـــــــــرمـــــــــودنـــــــــد:
مـــــــــن

» به کلی مزخرف مـی گـوئـيـد!« کـه
دﯾگر صحبتی نشد!!
پس از اﯾن گفتگـو بـود کـه «فـرﯾـدون
جم »از رﯾاست ستاد بزرگ ارتشـتـاران
برکنار شـد و بـه سـفـارت اﯾـران در
اسپانيا منصـوب گـردﯾـد کـه در واقـع
نوعی تبعيد محترمانه بـود .تـا اﯾـنـکـه
فرﯾدون جم درزمـان انـقـالب از طـرف
شاپور بختيار برای تصدی وزارت دفـاع
به تھران فرا خوانـده شـد ولـی چـون
شاه حاضر به قبول شراﯾط او و تفوﯾض
اختياراتی که می خـواسـت نشـد ،از
قــبــول اﯾــن ســمــت امــتــنــاع کــرد.
فرﯾدون جـم کـه ﯾـک نـظـامـی وطـن
پرست و مخـالـف تـجـزﯾـه اﯾـران بـود،
چندی قبل در لندن درگذشت.
از مجله بخارا ،شماره 81

پاسخ به دروغی که میگوﯾند دکتر مصدق درباره
بحرﯾن به انگلستان نامه نوشته است:
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دارﯾوش شاه در کتيبه بيستون از اھورامزدا میخواھد:
»سرزمين مرا از دروغ و خشکسالی و دشمن محفوظ بدار«

ﯾـکــی از دروغھـای شــخـصــی بــنــام
«مھدی شمشيری »که در رشته زبان
انگليسی و مدﯾرﯾت بازرگانی تحصيل و
کار کرده است و ھيـچـگـونـه سـابـقـه
تحصيل ﯾا تدرﯾس در زمـيـنـه تـارﯾـخ و
علوم سياسی ندارند و بطور کلـی نـه
فــقــط در ھــيــچ رشــتــه ای و ھــيــچ
دانشگاھی تاکنون تـدرﯾـس نـداشـتـه
است بلکه حـتـی ﯾـک مـقـالـه چـنـد
سطری نيز از وی در دسترس نبـوده و
نيست .ولی ناگھان اﯾشان پـس از رو
شدن جعليـات و بـی اعـتـبـار شـدن
«ميرفطروس »ناگھان سر برآورده و در

نشر اکاذﯾب و دروغ ھای سخـيـف بـه
دکتر مصدق جـاﯾـگـزﯾـن مـيـرفـطـروس
گــــــــــــــــــــــــــردﯾــــــــــــــــــــــــــد.
وی عمده اطالعات خود را باواسطه از
اتاقھای فکر جمھوریاسالمی گرفتـه
که منشأ اﯾن اکـاذﯾـب و شـاﯾـعـات از
«مظفر بقائی »کودتاگر معروف و نـوکـر
انگليس است.
آخرﯾن محـصـول اﯾـن کـارخـانـه نشـر
اکاذﯾب و شـاﯾـعـات کـه سـھـامـداران
عمده آن شرکـای «شـاه و شـيـخ »
ھستند به استنـاد از کـتـاب مـرحـوم
«ملک الشعرا بھار »ادعا دارد که وزﯾـر

امور خارج ٔه اﯾران )دکتر محمد مصـدق(
در  ٢٠اردﯾبھشت ماه  ١٣٠٢شمشـی
از انگليستان برای مداخل ٔه نظـامـی در
بحرﯾن کمک طلبيده و بـاعـث و بـانـی
آغار تحرﯾکات جدﯾد استعمار انگلستـان
برای جدائی بحرﯾن شده است....

اﯾن موضوع را اﯾن روزھا ھمگی فـرﯾـب
خــوردگــان شــيــفــتــه اســتــبــداد
محمدرضاشاھی تکرار مـيـکـنـنـد ،امـا
طبق معمـول مـانـنـد بـاقـی جـامـعـه
احساساتی و بی مطالـعـه اﯾـرانـی ،
حتی بخود زحمت نمی دھند که تارﯾخ
اخذ پست وزارت امور خـارجـه تـوسـط
دکتر مصدق را نگاھی بياندازند.
پــس حــقــيــقــت جــداﯾــی بــحــرﯾــن
چيست؟؟؟؟؟؟؟؟
حقيقت جداﯾی قطعی بحرﯾن از اﯾـران
در زمامداری مـحـمـدرضـاشـاه صـورت
گرفت که با تاﯾيد و تصـوﯾـب مـجـلـس
فرماﯾشی اندوره ھمراه بوده و شخص
اول مملکت نيز اولين نـفـری بـود کـه
استقالل بـحـرﯾـن را تـبـرﯾـک گـفـت.
اما اگر واقـعـا گـفـتـه «بـھـار »صـحـت
داشته و اﯾن نامه نوشته شده باشد و

طبق ادعای اﯾن کارشناس بازرگانـی!!
و کارمند سابق شرکت نفت!! )مھـدی
شمشيـری( اﯾـن درخـواسـت بـاعـث
جدائی بحرﯾن شده باشد .با توجه بـه
اﯾنکه در تارﯾـخ  ٢٠اردﯾـبـھـشـت مـاه
«محـمـد عـلـی فـروغـی »وزﯾـر امـور
خارجه بوده است .بنابراﯾن چنين نامـه
ای باﯾد توسط فروغی نـوشـتـه شـده
بــاشــد و نــه دکــتــر مصــدق........
زﯾرا دکتر مصدق ٣٧ ،روز پس از تـارﯾـخ
نامه مورد نظر و در  ٢۶خـرداد ھـمـان
سال با تعوﯾض کابينه ،وزﯾر امورخارجـ ٔه
نخست وزﯾر جدﯾد مشيرالدوله شـد و
ھيچ نامه ای نيز ننوشت و درخواستی
ھم از انگليس نکرد و ھـيـچ سـنـد و
کاغذی ،حتی جعلی آن وجود ندارد.
برای بنده بسيـار عـجـيـب اسـت کـه
چگونه تعداد بسياری از مردم ما ،جعل

ھای اﯾنچنينی را بی ھيچ تـحـقـيـق و
پرسش و پاسخ و بی کـم و کـاسـت
قبول ميکنند!
سند پيوست نيز حاکی از اﯾـن اسـت
که در تارﯾخ ذکر شـده دکـتـر مصـدق
وزﯾرامورخارجه نـبـوده اسـت و آقـای
شمشيری و تبليغاتچی ھای استبـداد
»شاه و شيخ« دروغگوﯾی میکنند.
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ﻛﻮدﺗﺎي ﻧﻨﮕﻴﻦ
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در روز ھفتم اردﯾبھـشـت مـاه ١٣٣٠
دکتر محمد مصدق بعد از ﯾـک عـمـر
تــالش و مــبــارزه در راه آزادی و
استقالل اﯾران و اندک زمانی پـس از
آنکه قانون ملی شـدن نـفـت را بـه
تصوﯾب نھاﯾی مجلسيـن رسـانـيـد ،
مسئوليت نخست وزﯾری و تشـکـيـل
دولت را پذﯾرفت  .او برنامه دولت خود
را در دو ماده خالصه کرد  -١ .اجـرای
قانون ملـی شـدن نـفـت -٢
اصالح قانون انتخابات  .رھـبـر
خردمند نھضت ملی اﯾـران در
ماده اول برنامه دولت خـود ،
پاﯾان دادن به چپاول بيرحمانـه
منابع نفتی اﯾران توسط دولت
استعمارگر انگليس و افزون بر
آن جمع کـردن بسـاط نـفـوذ
سيـاسـی آن دولـت را کـه
ھمچون دولتی مخفی و ناپيدا
در درون حاکميت اﯾران رﯾشـه
دوانيده و مشغول فرمانرواﯾـی
بود ،مورد نظر داشت ﯾـعـنـی
اﯾنکه به طور خالـصـه مـبـارزه
ضد استعماری ھـدف اصـلـی
مصدق در مـاده اول بـرنـامـه
دولت ملی بـود .او در مـاده
دوم برنامه دولـتـش  ،اصـالح
قانون انتخـابـات را در جـھـت
تحقق انتخابات آزاد و استقـرار
حاکميت ملی در اﯾـن کشـور
برای مـقـابـلـه بـا اسـتـبـداد
داخلی  ،ھدف خود قـرار داده
بود.
مصدق در زمانی کمـتـر از دو
ماه از شروع کار دولت خـود ،
خلع ﯾد از شرکت نفت اﯾران و
انگليس و تسلط ملـت اﯾـران
بر منابع نفتی خود را تحقق بخشيـد.
او در اولين بخشنامه ای که در مـقـام
نخست وزﯾری صادر کرد به شھربانی
کل کشور موکدا دستور داد که آزادی
مطبوعات و آزادی قلم را پاس بدارد .
او آزادی احزاب و اجتماعـات را بـرای
ملت اﯾـران بـه ارمـغـان آورد .او بـه
اصالحات گسترده ای در زمينه ھـای
مــخــتــلــف ســيــاســی واقــتــصــادی
واجتماعی و در جھت رفاه و اعـتـالی
کشور دست زد و توانست با افزاﯾـش
صادرات غير نـفـتـی وجـلـوگـيـری از
واردات غير ضـروری  ،بـدون فـروش
نفت بيالن اقتصادی کشور را مـثـبـت
نماﯾد  .مصدق با برداشتن گـام ھـای
بلند سياسی ،اقتصادی و اجتماعـی،
اﯾــران را بــه کشــوری مســتــقــل،
دموکـراتـيـک و در راه پـيـشـرفـت و

توسعه تبدﯾل نمود که در موقعيت ﯾک
الــگــو و نــمــونــه بــرای کشــورھــای
استعمار زده جھان سوم قرار گرفت .
و اﯾن چـيـزی بـود کـه قـدرت ھـای
جھانی آن را برنتابيدند و تنھا راه چاره
خود را برانـدازی دولـت مـلـی اﯾـران
دﯾدند.
سرھنگ وود ھاوس مامور عالـيـرتـبـه
اﯾنتلجنت سروﯾس انگليس به دستـور

چرچيل برنامه کودتا را طراحـی کـرد.
طرح به تصـوﯾـب آلـن دالـس رئـيـس
سازمان مـرکـزی آمـرﯾـکـا ” سـيـا ”
رسيد .جان فاستر دالس وزﯾر خارجـه
آمرﯾکا آن را تاﯾيد کرد و ژنرال آﯾزنـھـاور
رئيس جمھور آمرﯾکا دسـتـور اجـرای
طرح را صادر نمـود  .ابـرقـدرت دﯾـگـر
جھانی ﯾعنی اتحاد جماھيـر شـوروی
ھم در جرﯾان عمليات ” آژاکس ” قـرار
گرفت و موافقتش جلب گردﯾد .آنـگـاه
ژنرال نورمن شوارتسکف آمرﯾکاﯾی به
اﯾران وارد شد و در مالقات با مـحـمـد
رضا شاه  ،حماﯾت او را بـرای اجـرای
کودتا و براندازی دولت مـلـی مصـدق
به دست آورد .کرميت روزولت رئـيـس
منطقه ای ” سيا ” در خاورميانه برای
به عھده گرفتن فرماندھی عمـلـيـات،
مخفيانه وارد اﯾـران گـردﯾـد .شـاپـور

رﯾپورتر مسئول سازمان اﯾـنـتـلـجـنـت
سروﯾس انگليس در اﯾران  ،نيـروھـای
خود را در اختيار کرميت روزولـت قـرار
داد  .و باالخره مجموعه ای از دربـار و
دربارﯾان  ،چند صد نفر افسران اخـراج
شــده از ارتــش  ،لشــگــر گــارد
شاھنشاھی  ،بخشی از نـيـروھـای
ژاندارمری و شھـربـانـی  ،بـرخـی از
روحانيون وابسته به دربـار  ،اراذل و
اوباش خرﯾداری شده تـوسـط
دالرھای آمرﯾکاﯾی  ،بعضی از
نفوذی ھا و عوامل رخنه کرده
در درون نــھــضــت مــلــی و
پشتيبانی ھنگ ھای نظامـی
کرمانشاه و اصفھان و رشـت
کودتای ننگين  ٢٨مرداد ١٣٣٢
را شــکــل دادنــد  .و راه
دسـتـيـابـی مـلـت اﯾـران بــه
توسعه و پيشرفت و اعتـال در
ساﯾه آزادی و استقالل را سد
نمودند.
اکنون که شصت و پنـج سـال
از وقوع آن کـودتـای نـنـگـيـن
سپری شده  ،ھر دﯾـده ژرف
بــيــن وھــر انســان فــکــور و
اندﯾشمندی ميتواند به وضـوح
رﯾشه ی ھمه نابسامانی ھـا
و مصائب بزرگ کنونـی مـلـت
رنجدﯾده و مظلوم اﯾـران را در
آن کودتای شوم و عمـل کـرد
 ٢۵ســالــه آن کــودتــاچــيــان
جستجو نماﯾد  .امـا ھـيـئـت
حاکمه جمھوری اسالمی کـه
در ھمـه جـا از کـودتـای ٢٨
مرداد  ٣٢به عنوان ﯾک حرکت
غير انسانی و ضد حـاکـمـيـت
مــلــی اﯾــران نــام بــرده و
سودجوﯾی می کند واخيرا خـواسـتـار
جبران خسارات ملت اﯾران نـاشـی از
آن کودتا از دولت آمرﯾکا ميگـردد  ،در
مورد سرکوب و خشونت نسـبـت بـه
مردم اﯾن کشور و بستن راه بر جبھه
ملی اﯾران ﯾعـنـی خـانـه سـيـاسـی
مصدق و پوﯾندگان راه او چه پاسخـی
خواھد داشت؟
 ٢٨مرداد ١٣٩٧
تھران – شورای مرکزی جبھه
ملی اﯾران

سند تازه :بھبھانی و کاشانی “پول گرفتند”
تا دولت مصدق را سرنگون کنند
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اﯾن ھمون سند ميباشد به خط ھمين اردشير زاھدی مزدور وقتی رژﯾم آخوندی در سراشيب اضمحالل و سرنگونی قرار
بگيره عوامل شاه و شيخ مثل مور و ملخ بيرون ميرﯾزن تا دﯾکتاتوری بھر ترتيب در اﯾن ممکلت حفظ بشه طوری القا ميکنن
که مردم اﯾران مخير در انتخاب بين شاه و شيخ ھستند

ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺪون ﻛﻤﻚ ﻣﺮدم ﻫﻴﭻ
ﻏﻠﻄﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ!
محنت و رنج خزان اﯾن گونه جانفرسا نبود
گر نشاطی در دل ازعيش بھاری داشتم!
سيمين بھبھانی
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آقای خامنهای ،رھـبـر مـافـيـای اﯾـران
میگوﯾد «ھيـچـکـس ھـيـچ غـلـطـی
نمیتواند بکند! » درست کـپـی حـرف
«امام خمينی »که امرﯾکا ھيچ غلطـی
نمیتواند بکند! مثل اﯾنکه حرف دﯾگری
ندارنـد کـه بـزنـنـد .حسـن روحـانـی
رجزخوانیھای صدام حسين را تـکـرار
میکند :جنـگ بـا اﯾـران مـادر ھـمـه
جنگھاست .اصل اصطالح جـمـلـهای
عربی است.
خامنهای از ھمـه رو گـرفـتـه و جـلـو
نمیآﯾد که جوابی به کسـی بـدھـد.
روحـــانـــی رئـــيـــس دولـــت ھـــم
رجزخوانیھای خالـیبـنـدانـه خـود را
تـکـرار مـیکــنـد .وضـع مـمــلـکــت بــا
تحرﯾـمھـای جـدﯾـد امـرﯾـکـا روز بـروز
خطرناکتر مـیشـود .گـرانـی بـيـداد
میکند .بھای رﯾال به پائيـنتـرﯾـن حـد
خود رسيده که خـود سـبـب گـرانـی
بيشتر میشود .ھيئت حـاکـمـه ھـم
مشغول بذل و بخـشـش دارائـیھـای
اﯾران به روس و چـيـن اسـت .پـوتـيـن
دوباره با برگردادندن حرف خود در بـاره
خرﯾد نفت ،درست پيش از کـنـفـرانـس

درﯾای مازندران ،دنبـال گـرفـتـن
حق بيشتر از درﯾای خزر از اﯾران
است.
امرﯾکا با فشار اقـتـصـادی روی
خرﯾداران نـفـت اﯾـران ،جـلـوی
خرﯾد نفت اﯾـران را سـد کـرده
است .حسن روحانی که چـنـد
ماه پيش صحبتھای انتقادی از
سپاه پاسداران بر لب میراند و
فکر میکرد اجازه خواھند داد تا
دولــت کــار خــودش را بــکــنــد.
ســرخــورده بــاز دنــبــال ســپــاه
پاسداران افتاد و دنبال مـوشـک
ھواکنی اﯾشان برنامه جـنـگـی
بستن تـنـگـه خـلـيـج فـارس و
درﯾای احمر را پيش کشيـده و سـردار
قاسم سليمانی دست او را بـوسـيـد.
در تسـلـط بـراوضـاع روحـانـی گـفـت
مخالفين ھم زﯾاد در خيابانھا نمی آﯾند
و در پــاســخ حشــمــتﷲ طــبــرزدی
زندانی با شھـامـت و مـيـھـندوسـت
گفت اﯾن نيروھای انـتـظـامـی ،لـبـاس
شخصيھا و سپاه ھستند کـه جـلـوی
بيرون آمدن بيشتر مردم را گـرفـتـهانـد.
بعبارتی اﯾـن مـردم و بـا وجـود اﯾـن
سگھای درنده با شھامت به خيابـانـھـا
رﯾختهاند.
معلوم نيست حاالکه با فشار امـرﯾـکـا،
ھند و ژاپن و ساﯾر خرﯾداران نـفـت پـا
فراکشيدهاند .و حـتـی کشـورھـائـی
مانند عراق بـا اجـبـار امـرﯾـکـا خـرﯾـد
«خودرو »از اﯾران را کـه بسـيـار رقـم
باالئی برای اقتصـاد اﯾـران بـود را بـه
نصف رساندهاند و شـکـل گـيـریھـای
سياسی در عـراق مـانـنـد پـيـشبـرد
سياسی مـقـتـدا صـدر در عـراق ،و
اظھارات او عليه جمھوری اسـالمـی و
اﯾنکه او خاطره دﯾکتاتوری رژﯾم اﯾران را
در کودکی در اﯾـران دارد ،جـای مـورد

اعتمادی برای سـردار قـاسـم بـاقـی
نمیگذارد و در سورﯾـه ھـم بـيـش از
امرﯾکا روسھا که با امرﯾکا سـاخـتـهانـد
برای بيرون راندن جمھوری اسالمی از
سورﯾه فشار میآورند.
و اساساً اﯾـنھـمـه مـخـارج جـنـگـی
پرداختن و تنھای بدون سر بـه اﯾـران
بازگرداندن نتـيـجـهاش چـه مـیخـواد
بشود بجز فقر بيشـتـر مـردم در اﯾـن
دوران رکود اقتصادی اﯾران و تضـعـيـف
بيشتر حکومت در برابر آنھا که طمع به
پاره پاره کردن مملکت نـمـودهانـد .آﯾـا
ھنوز میخواھند به مردم بقبوالنند کـه
سردار قاسم خاورميـانـه را در چـنـگ
خود محکم نگھداشته اسـت!؟ زھـی
بیسوادی سياسی و زھی بيخردی!
ھيآت حاکمه بنظر نمیرسد برنامـهای
بــرای مــقــابــلــه داشــتــه بــاشــد و
رجزخوانیھای صدام حسـيـنـی خـود
دليل بر آن است .بـا چـنـد تـا قـاﯾـق
موتوری و چند موشک در ساحل خليج
فارس که نـمـیشـود جـلـوی نـاوگـان
جنگی امرﯾکا اﯾستاد! خاطرشان رفـتـه
که زمان جنگ اﯾران و عراق نـيـمـی از
نيروی درﯾائی اﯾران را زﯾـر آب کـردنـد.
ھنوز آثار رجزخوانی خمينی » امـرﯾـکـا
ھيچ غلطی نـمـیتـوانـد بـکـنـد« روی
دﯾوارھا پاک نشده بود!

روحانی و رھبرمافيا میدانند که کـاری
از دستشان بر نمیآﯾد و اﯾن صحبتھا
خوراک تبليغاتی داخلی است .در واقع
بدون کمک ھمه جانبه مردم بـرعـکـس
صحبت خامنهای ،حـکـومـت در بـرابـر
ترامپ «ھيچ غلطی نمیتواند بکند !»
و کمک ھمه جانبـه مـردم ھـم بـدون
عقبنشينی کامل ھيئـت حـاکـمـه و
برقراری آزادیھا و انتخابات آزاد انـجـام
شدنی نخواھد بود و مردم خيابانھـا را
ترک نخواھند کـرد .امـرﯾـکـا ھـم روی
ھمين امر دست حکـومـت را از نـظـر
اقتصادی از پشت بسته و به تـمـاشـا
نشسته است .و دلـيـلـی نـدارد بـه
نقشه جنگی احتياج داشته باشد مگر
در منطقهھای کردستان و بلوچسـتـان
و شبيه آن که با کمک ستون پـنـجـم،
نوکران خود و فرﯾبخوردگان امـرﯾـکـا و
اسرائيل دنبال برنامهھای نظـامـی بـر
بياﯾند.
باﯾد دﯾد آﯾنده چه در پيش خواھد آورد.
با جلوگيری از فروش نـفـت از سـوی
ترامپ خرابی وضـع اقـتـصـادی مـردم
بيشتر و بيشتر خواھد شـد و اوضـاع
خرابتر و پيچييدهتر میشود .حـکـومـت
تا مراکز نظامیاش را امرﯾکا و اسرائيل
بمباران نکنند بهھوش نـخـواھـد آمـد.
اﯾنھا اگر خرد داشتند کارشان به اﯾنجـا
نمیکشيـد .از سـوی دﯾـگـر مـجـلـه

گاردﯾن نوشته بود که امرﯾکا با اﯾنگونـه
فشارھا بر اﯾران فقط دست راستیھـا
را تقوﯾت خواھد کرد و در نھاﯾت منـجـر
به جنگ مردم و دسـت راسـتـیھـای
اﯾران خواھد شد .آلمان از شروع جنگ
در اﯾران بسيار نـگـران اسـت چـه بـه
پيشبينـی اﯾشـان سـيـل مـلـيـونـھـا
پناھنده اﯾرانی به آلمان سرازﯾر خواھد
شد و روی اﯾن موضوع جلـوی امـرﯾـکـا
درآمده است .ساﯾر کشـورھـای غـرب
اروپا نظير فرانسه و انـگـيـس ھـم در
مخالفت با امرﯾکا ھم صدا شـدهانـد .و
مجلس اروپا در صدد است کـه راھـی
پيدا کند تا کمپانیھای اروپائی را کـه
مورد تھدﯾد ترامپ از نـظـر اقـتـصـادی
شدهاند کمک نمـاﯾـد .آﯾـا اﯾـن اخـبـار
سبب شده که خـامـنـهای فـکـر کـنـد
ھيچکس ھيچ غلطی نمیتواند بکند؟!
بنظر میرسد که پيشنھاد جبھه ملـی
اﯾران در مورد «رفع خشونت از مردم و
آزادی زندانيان سياسی و عقيدتـی در
سراسر کشور و بـرقـراری آزادیھـای
ســيــاســی مــانــنــد آزادی احــزاب و
اجتماعات وآزادی بيان وقلم به شکلی
حقيقی محقق نماﯾد و باالخره انـجـام
ﯾک انـتـخـابـات آزاد و بـدون دخـالـت
نھادھای حکومـتـی و تـحـت نـظـارت
ھ ِيئتی قابل قبول برای ھمگان ،جھـت
برپائی ﯾک مجلس مؤسسـان واقـعـی

برای تدوﯾن ﯾـک قـانـون اسـاسـی و
تصميمات آن مجلس ھرچه بـاشـد در
تمام زمينهھا محترم شمرده و از آنـھـا
تمکين نماﯾد» .بھترﯾن راه برای نـجـات
مملکت و مردم اﯾران اسـت .ولـی بـا
نھاﯾت تاسف سابقه نشـان مـیدھـد
که ھيآت حاکمه ازآن بيخردتر است که
راه درست را بداند ﯾا بفھمد .و رھبـران
و سپاھيان دست باال آنقدر بـه جـيـب
زدهاند و آنقـدر غـرق خـيـاالت واھـی
خودشان ھستند که به اﯾن راه حلھـا
نمیاندﯾشند .راه حل اﯾشان باج دادن
به روسھا ،نمونه اخير قبـول دربسـت
فراموش کردن حق درﯾای مازندران ،بـه
چينیھا به شکلی دﯾگر و بـاالخـره بـا
باج دادن بزرگ به امرﯾکا و کنار آمدن بـا
حرﯾف! از نظر اﯾشان دعوا صـد «لـم »
دارد و نود و نه تای آن فرار و در آخر کار
تسليم کامل در برابر دشمنان مملکـت
شدن اسـت! ھـمـانـطـور کـه بـارھـا
«شــربــت زھــر» کــنــار آمــدن را
سرکشيدهاند! مسئله اﯾشـان ھـرگـز
مردم و مملکت نبوده است!
برخالف نظر رھبرمافيا ،ھيئت حاکمه و
رھبرش و سپاھيانشان ،بـدون کـمـک
مردم اﯾران :ھيچ غلطی نـمـیتـوانـنـد
بکنند!
مــحــســن قــائــم مــقــام – نــيــوﯾــورک
 ١٣ماه اوت ٢٠١٨

ﺎش ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﻳ ﺑﻮد و دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن !
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دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر دوﺷﻮﻛﻲ

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ در ﻣﻮرد
ﺿﺮورت اﺟﺮاي ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم
يـــکـــشـــنـــبـــه  ۴شـــھـــريـــور - ١٣٩٧
 ٢۶اوت ٢٠١٨
جنـاب حضـرت مـوالنـا عـبـدالـحـمـيـد
اسماعيل زھی گـرامـی و بـزرگـوار ـ
بـــــــرکـــــــاتـــــــھـــــــم
دامـــــــت
با عرض احترام و آرزوی قبولـی سـفـر
حج  ،غرض از اﯾن نامه عالوه بر تبرﯾـک
و تشکر ،استفھام در مورد درخـواسـت
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مشـخــص اخـيــرتــان از عــمـران خــان
نخست وزﯾر جدﯾد پاکسـتـان در مـورد
ضرورت اجرای احکام شرﯾـعـت اسـالم
در پاکستان می باشد .در پيام تـبـرﯾـک
حضرتعالـی بـه نـخـسـتوزﯾـر جـدﯾـد
پاکستان به مظالم و کشتار مردم بلوچ
در آن کشور به درستی اعتراض شـده
است که جای تقـدﯾـر و تشـکـر دارد.
جنابعالی درخواست کرده اﯾـد کـه در
مسئوليت ھای دولتی از شاﯾسـتـگـان
بلوچ استفاده شود .عـالوه بـر اﯾـنـکـه
اکثر مسـئـولـيـن اﯾـالـت بـلـوچسـتـان
پاکستان بلوچ و بومـی مـی بـاشـنـد،
بلکه حداقل ﯾک زن بلـوچ بـنـام زبـيـده
جالل در کابينه دولت جدﯾد وزﯾر صناﯾـع
دفاعی می باشد .اگرچه حق بلوجـھـا
بسيار بيشتر و باالتر از اﯾـنـھـاسـت ،و
سرکـوب مـردم بـلـوچ تـوسـط ارتـش
پاکستان بصورت روزافزونی ادامه دارد.
در پيام حضرتعالی که در پاﯾگاه اطـالع

رسانی رسمی جنـابـعـالـی مـنـتـشـر
شده ،و از عربستان سـعـودی ارسـال
شده ،آمده است "ﯾکی از فلسفهھای
مھم استقالل کشور پاکستان "اجـرای
شرﯾعت اسالم" بوده و اکثـرﯾـت مـلـت
اﯾن کشور را نيز مسلمـانـان تشـکـيـل
مــیدھــنــد ،لــذا انــتــظــار اســت کــه
جنابعالی حتیاالمکان خود و دولتتـان
را به احکام و دستورات شرﯾعت اسالم
نزدﯾک کنـيـد ،زﯾـرا ﯾـاری پـروردگـار و

رضاﯾت ملت نـيـز در ھـمـيـن اسـت"
حداقل در چھار کشور اسالمی منطقه
ﯾــعــنــی اﯾــران ،پــاکســتــان ،عــراق و
افغانستان نظام "جمھوری اسـالمـی"
بر مبـنـای شـرع اسـالم وجـود دارد.
ھمانگونه که در اﯾن پيام گله مـنـد در
باره ناکامی ھای جمھـوری اسـالمـی
پاکستـان و ھـمـچـنـيـن نـامـه اخـيـر
حضرتعالی به آﯾتﷲ سيستـانـی کـه
در آن در باره ناکامی ھا و تبعيض ھای
عدﯾده در جمھوری اسـالمـی اﯾـران و
جمھوری اسالمی عراق نوشـتـه اﯾـد،
ھمه اﯾن جـمـھـوری ھـای اسـالمـی
مبتنی بر شرع اسالم در زمينه اجـرای
عدالت ،انصاف ،آزادی ،شفافيت ،نفـی
تبعيض ،مساوات ،توسعـه اقـتـصـادی،
رعاﯾت حقوق بشر و حـقـوق اقـلـيـت
ھای مذھبی و دﯾنی و قـومـی نـاکـام
مانده اند ،در عراق مظالم بر عليه اھل
سنت به حدی بود که آنـھـا بـه امـيـد

رھاﯾی و با آرزوی جاری شدن احکام و
دستورات شرﯾعت اسالم مـبـتـنـی بـر
فقه اھـل سـنـت بـه دامـان اژدھـای
ھولناکی بنام داعش پـنـاه بـردنـد .در
افغانستان نيز تجربه تلخ طالبان وجـود
دارد که ھنوز ھـم روزانـه تـحـت نـام
شرﯾعت اسالم بيرحمانه کشـتـار مـی
کنند .آنھا برای جاری شدن احـکـام و
دستورات شرﯾعـت اسـالم حـتـی بـه
دختر بچه ھای دبستانی رحـم نـمـی
کنند ،چه بـرسـد بـه اﯾـنـکـه کشـتـن
شيعيان بيگناه را عين شـرﯾـعـت مـی
دانند .گروه ھای تکفيری و ترورﯾسـتـی
و خشونت طلب بغاﯾت افراطی نـظـيـر
القاعده ،جبھه النصره ،بـوکـوحـرام در
نــيــجــرﯾــه ،داعــش و ﯾــا الشــبــاب در
سومالی و گروه ھای افراطی مذھبـی
در پاکستان نظير سپاه صحابه و لشکر
جھنگوی نيز خواھان اجرای بدون قيد و
شرط احـکـام و دسـتـورات شـرﯾـعـت
اسالم بزعم خوﯾش ھستند .ھمه اﯾـن
گروه ھای تکفيری کشتار شيـعـيـان و
باورمندان به مذاھب و ادﯾـان دﯾـگـر را
باالتر از عبادت و کليد بھشـت تـلـقـی
می کنند .ائتـالف "مـتـحـده مـجـلـس
عمل" که متشکل از پنج حـزب بـزرگ
مذھبی خواھان جاری شدن شرﯾـعـت
اسالم در پاکستان است ،در انتخـابـات
اخير پاکستان کمتر از پنج درصد آراء را
آورد.
دســــــــــت
بــــــــــه
حضــرتــعــالــی در ســوم خــرداد ســال
گذشته در ھماﯾش تجلـيـل از فـعـاالن
ستاد انتخاباتی حسن روحانی ،خطاب
به رئيس جمھور فرمـودﯾـد "خـواسـتـه
خــواھــران و بــرادران اھــل ســنــت از
رئيسجمھور اﯾن است که اﯾران و وطن
مطرح باشد و قـوم و مـذھـب مـطـرح
نباشد .دﯾن بين ما و خـداسـت و ﯾـک
مسأله شخصی است" .اﯾن سـخـنـان
حضرتعالی با تشـوﯾـق و شـعـارھـای
پرشور حضار روبرو شد که فـرﯾـاد مـی
زدنــــد "درود بــــر مــــولــــوی".

حال بسياری از ھموطـنـان از جـمـلـه
رسانه ھا از بنـده مـی پـرسـنـد چـرا
"مولوی عبدالحميد برای اﯾـران نـوعـی
"سکوالرﯾسم" را تجوﯾز می کنـنـد کـه
در آن دﯾن ﯾک مسئله شخـصـی بـيـن
فــرد و خــدا اســت .امــا ھــم آوا بــا
گروھاﯾی مذھبی تندرو نظـيـر ائـتـالف
"متحده مجلس عمل" به رھبری موالنا
فضل الرحمـن شـاخـص تـرﯾـن رھـبـر
مذھبی پاکستان که حتی پنـج درصـد
آراء مردم را بدسـت نـيـاورد ،خـواھـان
اجرای احکام و دسـتـورات شـرﯾـعـت
اسالم در پاکستان است؟ با توجـه بـه
اﯾنکه قرائت ھـای مـخـتـلـف و حـتـی
متضاد )و بعـضـا مـتـخـاصـم( از شـرع
اسالم وجود دارد ،در اﯾن مورد پرسـش
ھای فـراوانـی مـطـرح شـده اسـت.
پرسيده مـی شـود چـرا درخـواسـت
مــولــوی از رئــيــس دولــت پــاکســتــان
)عمران خان( با درخواسـت اﯾشـان از
رئيس دولت اﯾـران )حسـن روحـانـی(
کامـال دگـرسـان و مـتـفـاوت اسـت؟
جــنــاب مــوالنــای عــزﯾــز و گــرامــی
تصوﯾری که ھموطنان ما )اعم از سنی
و شيعه ،مسلمان و غيرمسلـمـان( از
حضرتعالی داشته و دارند ،تصوﯾـر ﯾـک
رھبر مذھبی معتدل و ميانه رو اسـت
که نماد رواداری ،بردباری ،سازگاری بـا
ھمه ادﯾان و مکاتب بر اساس احـتـرام
متقابل و رعاﯾت منشور جھانی حقـوق
بشر و ميثاق ھای مربوطه می باشـد.

به ھمين دليل حتی شـيـعـيـان فـرﯾـاد
می زدند "درود بر مولوی" .مولـوی ای
که نماد تساھل و تسـامـح دﯾـنـی و
مذھبی انسان مدارانه موجب مباھـات
و احترام نه تنھـا اھـل سـنـت بـلـکـه
بسياری از اﯾرانيان است .زﯾرا خواستـه
ھای ما و ادبـيـات مـا بـا گـروه ھـای
افــراطــی مــذھــبــی و گــروه ھــای
ترورﯾستی ضد انسانی نظير داعش و
طالبان و بوکوحرام و غيره از زمـيـن تـا
آسمان تفاوت دارد .به ھمين دليـل در
سال  ١٣٩٣شيرزنانی نـظـيـر نـرگـس
محمدی که اکـنـون بـھـمـراه نسـرﯾـن
ستوده در زندان است خطر کـرد و بـه
زاھدان آمد تا جـاﯾـزه سـاالنـه کـانـون
مدافعان حقوق بشر را تـقـدﯾـم شـمـا
بـــــــــــــکـــــــــــــنـــــــــــــنـــــــــــــد.
در تارﯾخ معاصر نه تنھا نمونه موفقی از
حکومت ھای دﯾنی در منطقه ما وجـود
نداشته بلکه کامال برعکـس آن ثـابـت
شده است .فقط دو دولـت طـالـبـان و
داعش که از طـرﯾـق قـتـال و کشـتـار
بقدرت رسيدند مبنای حکومت خـود را
بر اسـاس "اجـرای کـامـل شـرﯾـعـت
اسالم" گذاشتند .کارنامه ھر دوی آنھا
جزو زشت ترﯾن و سياه ترﯾن کـارنـامـه
ھــا در تــارﯾــخ بشــرﯾــت اســت.
اميدوارم حضرتعالی با بزرگواری فرصت
تنوﯾر افکار عـمـومـی را بـيـابـيـد و بـا
شــفــافــيــت و روشــنــگــری مــوضــوع

درخواست "اجرای شرﯾعت اسالم" در
کشور ھمساﯾـه را عـلـيـرغـم نـتـاﯾـج
انتخابات اخير برای مردم بيان بفرمائيد.
و اﯾنکه بر اساس چه نوع مشـروعـيـت
رای مردمی و بر اساس کدام قرائت از
اسالم و برداشت فقی از قران چـنـيـن
احکامی می تواند جاری باشد؟ آﯾـا آن
را برای اﯾران نيز پيشنھاد می کنيد؟ آﯾا
ھمانگونه که در سـوم خـرداد ١٣٩۶
فرمودﯾد ھمچنان معتقد ھستيد که در
امور سياست و حکومتداری وطن بـاﯾـد
مطرح باشد و قـوم و مـذھـب مـطـرح
نباشد و دﯾن باﯾد ﯾک مسأله شخصـی
بـيــن فــرد و خــدای آن فــرد بــاشــد؟
مشتاقانه منتظر رفع ابـھـام و روشـن
ســازی حضــرتــعــالــی ھســتــيــم.
بـــا آرزوی تـــوفـــيـــق و بـــھـــروزی
عـــــبـــــدالســـــتـــــار دوشـــــوکـــــی
مرکز مطالعـات بـلـوچسـتـان ــ لـنـدن
ﯾکشنبه  ۴شھرﯾور ١٣٩٧
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اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻮﻫﻢ

ﻧﻮﺷﺘﻪ اي از رزﻳﺘﺎ :

داﻧﺎﻳﻲ
به مدد تکنولوژی و اﯾنترنت,دسترسـی
به منابع اطالعاتی اونقدر آسون شـده
کـــه گروھھـــای ســـنی مختلـــف از
پاﯾينترﯾن سنين تا افراد با سنين باال بـا
داشتن ﯾه اسمارت فُـن مـی تـونن بـه
انباری از اطالعات تبدﯾل بـشن,در اﯾـن
بين,عده ای که تا قبل از اﯾن,مغزشـون
حاوی ابتداﯾی ترﯾن دﯾتاھا جھت تامين
ابتداﯾی ترﯾن نيازھاشون بوده,حاال کـه
دﯾتاھـــــای دﯾگـــــری خـــــارج از اون
محدوده,وارد ذھنشون مـی شـه,دچار
پدﯾده ای به نام توھم داناﯾی می شن
که به مراتب می تونه از کـم اطالعـی
مخربتر باشه,ھم در تخرﯾب ذھن خـود
فــرد و ھــم کــسانی کــه تحــت تاثيــر
دﯾتاھای اون فـرد قـرار مـی گـيرن,خود
فــرد اگــر پدﯾــده ی تعــصب و قــدرت
تخرﯾبش رو نشناسه,امکان اﯾنکـه روی

اطالعات ھرز خودش پافـشاری کنـه و
تــا حــدی پيــش بــره کــه کمــر بــه تــرور
شخــصيتی ﯾــا فيزﯾکــی دﯾگــر اندﯾــش
ببنده,باال می ره,افـراد متـاثر از او ھـم
درتيم او قـرار مـی گـيرن و بـه صـورت
دســـته جمعـــی ھـــرز پراکـــنی مـــی
کن,سـوال اﯾنـه کـه چـه اطالعـاتی در
محــدوده ی ھــرز قــرار مــی گيرنــد؟در
پاسخ می شـه بـه کـدھای وﯾروسـی
ماننـــــــــد اﯾمان,خرافـــــــــه,معجزات
دﯾنی,نــسخه ھــای تربيــتی ﯾکــسان

ﻳﻚ وﻃﻦﻓﺮوﺷﻲ دﻳﮕﺮ؛
ماھيگيری چينیھا در عمق ٢٠٠متری آبھای اﯾران

بــدون در نظرگــرفتن عوامــل ژنتيــک و
محيطی,شبه علم  ,تابوھـای جنـسی
و جنــسيتی,خط قرمزھــای قوميــتی و
خونی و… اشاره کرد ..
در دنيــای متنــوع اطالعــات,عالوه بــر
ھــــــــوش و ســــــــواد رســــــــانه
ای_اســتداللی_تحليلی ,ھمــواره باﯾــد
مراقـــب موضـــوعات پـــشت پـــرده ی
اطالعات ھرز و تلقين پذﯾری اونھا بود..

عمق ٢٠٠متری ﯾعنی جاروکردن کف درﯾا ﯾعنی به
خاک سياه نشاندن صيادان آبھای جنوب اﯾران ﯾعنی
نابودی اکوسيستم
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ﻻﻳﺤﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﻬﻢ ارث زن و ﻣﺮد و ﺣﺬف
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺗﻮﻧﺲ
کــه بــا زنــان تــونســی
ازدواج کردهاند پيسبينی
شده است.

 ٢٣مرداد ١٣٩٧
محمد باجی قائـد سـبـسـی ،رئـيـس
جمھور تونس اعالم کرده که الﯾـحـهای
برای برابری سھم ارث زن و مرد و منـع
چند ھمسری مردان به پارلمان تقدﯾـم
میکنـد .اسـالمگـراﯾـان افـراطـی بـه
خشم آمدهانـد و مـیگـوﯾـنـد ھـوﯾـت
اسالمی تونس به خطر افتاده است.
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قائد سـبـسـی ،رئـيـس جـمـھـور
تونس
قائد سبسی ،رئيس جمھور تونـس در
سال  ٢٠١٧کميته آزادیھای فـردی و
برابری شھروندان ) )COLIBEرا مأمـور
کرد که الﯾحهای برای بـرابـری حـقـوق
زن و مرد و مـنـع چـنـدھـمـسـری در
حماﯾت از خانواده تھيه کند .اکنون اﯾـن
الﯾحه آماده شده و قائد سـبـسـی در
ﯾک نطق تـلـوﯾـزﯾـونـی کـه شـامـگـاه
دوشنبه  ١٣اوت ھمزمان با «روز زن »
در سراسر تونس پخش شد اعالم کرد
که آن را به پارلمان تقدﯾم میکند.
در حال حاضر در تونس ھم مانند ساﯾر
کشورھای اسالمی از جـمـلـه اﯾـران
قانون ارث بر مبنای شرﯾعت اسـالمـی
جاری است .وظيفه کميته آزادیھـای
فـــردی و بـــرابـــری شـــھـــرونـــدان
)( COLIBEاﯾن است که زمينهھـاﯾـی
برای اجرای قـانـون اسـاسـی مصـوب
سال  ٢٠١۴در تونس را فراھـم کـنـد.
در قـانـون اسـاسـی تـونـس حـقـوق
شھروندی و آزادیھای فـردی تـأمـيـن
شده اما زﯾنالعـابـدﯾـن بـن عـلـی در
دوران زمامداری خود بر اﯾن کشـور بـه
قانون اساسی پاﯾبند نبـود .عـالوه بـر
برابری سھـم ارث زن و مـرد ،حـذف
مجازات اعدام ،حق حضانت فرزند برای
زن ،حق طالق برای زن و ھـمـچـنـيـن
اعطای شھروندی به مـردان خـارجـی

شنبه  ١١اوت :گـروھـی
از اسالمگراﯾان تنـدرو در
مقابل پارلمان تونس
شنبه گـذشـتـه ھـزاران
نــفــر از اســالمگــراﯾــان
افراطی در اعـتـراض بـه
برابری حـق زن و مـرد
مقابل پـارلـمـان تـونـس
تجمع کردند .مـعـتـرضـان
ادعا میکنند که تصوﯾب الﯾحه حـقـوق
برابر بر اساس روح قـانـون اسـاسـی
تونس به معنای نقض شرﯾعت اسـالم
است .کميتهای موسوم بـه «دفـاع از
قرآن »به رھبری نورالدﯾن خادمـی کـه
از سياستمداران سابـق مـتـشـرع در
تونس است و مدتی ھم بـر صـنـدلـی
وزارت تکيه داده بود ،اﯾن اعتـراضـات را
سازماندھی کـرده بـود .مـعـتـرضـان،
دولــت تــونــس را مــتــھــم بــه تــروﯾــج
اباحهگـری و ھـمـجـنـسـگـراﯾـی نـيـز
کردهاند.
بشرا بالحج حميدا که رﯾاست کميـتـه
آزادیھای فردی و برابری شھروندان )
)COLIBEدر پارلمان تونس را به عھـده
دارد اﯾـن اتـھـامـات را رد کـرده .اﯾـن
نماﯾنده پارلمان تونس و ﯾکی از فعـاالن

حقوق مدنی در اﯾن کشور بـه تـأکـيـد
اعــالم کــرده کــه تضــمــيــن حــقــوق
شھروندی بر اساس قانـون اسـاسـی
تونس تنھا ھدف کميته برابری است.
حــزب اســالمگــرای الــنــھــضــه کــه
ميانهروست و ﯾکی از مھمترﯾن احـزاب
سياسی در تونس به شمار میآﯾـد از
الﯾحـه بـرابـری حـقـوق زن و مـرد و
ھمچنين از حذف مجازات اعـدام دفـاع
کرده است .منتقدان میگوﯾد ھـرچـنـد
حزب النھضه در برنامه سياسـی خـود
برابری حقوق زن و مـرد و آزادیھـای
شھروندی را لحاظ کـرده امـا در پـی
مقاصد سياسی ھم ھست.
منتقدان میگوﯾند تونس درگير بـحـران
اقتصادیست و النھضه قصـد دارد بـا
دامن زدن به بحث برابری ،در آسـتـانـه
انتـخـابـات در سـال  ، ٢٠١٩بـحـران
اقتصادی و وضع معيشتی را تحت تأثير
قرار دھد و عـالوه بـر اﯾـن بـا احـزاب
سکوالر وارد ائتالف شـود .مـنـتـقـدان
ھمچنين محمد باجی قائد سـبـسـی،
رئيس جمـھـور تـونـس را بـه پـيـروی
بیچون و چرا از عقاﯾد و نظرات حبيـب
بورقيبه ،رھبر فقيد ملیگراﯾان تـونـس
متھم کردهاند.

ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدي
ﺑﺎ

گفتگــو از اﯾــن ســه شــماره
آمادهگردﯾد:
تھـــران مـــصور ،شـــماره ،17
جمعه  28اردﯾبھشت 1358
تھـــران مـــصور ،شـــماره ،18
جمعه  4خرداد 1358
تھـــران مـــصور ،شـــماره ،18
جمعه  11خرداد 1358
بھار سال  1358است و احمد
شـــاملو گفتگوﯾـــی میکنـــد
بلندباال ،بـا مـسعود بھنـود در
ھفتهنامه تھرانمـصور ،کـه در
ســــه شــــمارهی آن چــــاپ
میشود و اﯾنجا انـدکی پـس
از ســه دھــه آن را بازخوانــی
میکنيم.
)از شماره (17
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ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻳﻲ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﻤـﺪ ﺷـﺎﻣﻠﻮ:
ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ا .ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ﻣﺼﻮر
در ﺳﺎل  - 1358ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ

نه برای نسلی که من از آنم،
که برای نسل قبل و بعد از ما
نيز ،شاملو چيز دﯾگـری بـود و
ھست .مـا درکـالم او واالﯾـی
اندﯾــشه آدمــی را پيــداکردﯾم.
در صداﯾش عـشق بـه آزادی
را شـــنيدﯾم .او بـــا جـــسم
بيمــارش کــه بــار  20ســال
مبـــــــارزه را بـــــــا خـــــــود
میکشد ،مبارزه میکنـد .مـا
منطــق ســر خمنکــردن را در
محضر او آموختيم که به ھيـچ
بھانــهای بــه تــسليم رضــاﯾت
نمـــیداد .شـــعر او ،حتـــی
شــــــــعرھای عاشــــــــقانه
"الف.بامــداد" نــيز سرشــار از
روحيه مقاوم اوست .بـرای او
توقـــف مـــرگ اســـت .او در
اعتراض میزﯾد ،در فرﯾاد خانه
دارد .براﯾش آدميزاد ﯾعـنی آن
کــه معــترض اســت و آن کــه
آرام نمیگـيرد .سـراپا محبـت
است .چنانچه سالھا اگر او را
نبينی ،دﯾگربار چـون روزھـای
نخـــستين آشـــناﯾی اســـت،
مھربـــان و گـــرم و دوســـت
داشتنی .بيـشترﯾن سـرودھا
وتجليلھــا در کــالم واالﯾــش،
کــه اوج شــعر معاصــر اﯾــران
است ،از انسان اسـت .شـعر
بــــراﯾش وســــيلهای بــــرای
انـــسانیتر دﯾـــدن انـــسان،
ھمچنانکه عشق.
احمد شـاملو تنھـا بـرای مـن
نيـــست کـــه چنيـــن اســـت،
نوجوانـــــانی کـــــه امـــــروز
ســـالخوردهاند ،نـــسلی کـــه
اﯾنک در پاﯾان راه عمـر اسـت،
او را بهﯾاد دارد که زنـدانھا را
در نوردﯾـده ،جوانـی را در بنـد

گذرانــده و بــه قــول خــودش
بعــدھا نــيز در زنــدان بزرگــی
زﯾستهاست .اما ھيچگاه او با
احساس ﯾک زنـدانی زندگـی
نکرده است .اندﯾشه دورپـرواز
و ذھن متعالیاش با پشتوانه
فرھنگی ارزنـده و گرانقـدر ،از
او موجودی ساخته است کـه
کالمــش فخــر زبــان فارســی
اســت .ھــر چنــد جملــه کــه
میگوﯾــد مثلــی ،تــشبيھی،
اشــارتی و کنــاﯾتی دارد کــه
ھمه رﯾـشه در فرھنـگ تـوده
دارد .درحرفھــــــــــــاﯾش و
نوشتهھاﯾش زندگی جـاری و
مداومی ]مداومت[ دارد .بـا او
سـاعتھا میتـوان نشـست و
گفت و شـنيد .چنيـن کـردﯾم.
ساعتھا بـه گفـت و شـنودی
نشستيم ،باری ،برای من که
سالھای سال او را بـا عـشق
تمـــام ،بـــا شـــيفتگی تمـــام
شنيدهام ،اﯾن بـار نـيز چيزھـا
داشت ،صـدبار دﯾگـر نـيز اگـر
بنشينيم ،چنين است ،چيزھا
دارد کـــه باﯾـــد ﯾـــاد بگـــيرﯾم.
شبھای گفـت و شـنود مـا را
گـاه صـدای تـيری میبرﯾـد .و
چون سخن از امروز و انقـالب
و  ...داشت گلولهھا در زمينه
صـــداﯾش مینشـــستند کـــه
چــــــون موســــــيقی آرام و
پرخروشی بود ،مثل بتھـوون،
مثل حـافظ .امـا او بـینيـاز از
تعرﯾــف مــن اســت .او بــرای
نــــسل مــــا ھمــــه چيــــز
است .م  .ب

 پـــس از ســـقوط رژﯾـــمسابق چھره ھـای عجيـب
و غرﯾبی ظاھر شـدند کـه
نامشان بـرای ملـت آشـنا
نبود .اﯾنھا بيـشتر کـسانی
ھستند که بيرون از اﯾـران
فعاليت داشته اند ،حوالی
کــاخ ســفيد و زﯾـــر نظـــر
پليس آمرﯾکا تظاھراتی بـا
روی پوشــيده عليــه رژﯾــم
شاه داشته اند ،و اﯾنک بـا
جــالل و جــبروت و پــس از
آنکه ملت  50ھـزار کـشته
داد و ھمين کشته ھـا راه
بازگــشت آنھــا را ھمــوار
کرد ،بـه وطـن بـاز گـشته
اند،آنھا را که سالھا در اﯾن
زنــدان بــزرگ زﯾــسته انــد،
قبول ندارند ،آنھا انقالبيون
روزھای آخرند ،در دوسـال
و نيمیکـــه دور از وطـــن
میزﯾــستيد ،بــا ھيچکــدام
اﯾنھا برخورد داشته اﯾد؟

 ناچــار! و آن ھــم چــه چھرهھــاﯾی،ميان اﯾن چھرهھـا چـه رشـتهھای تـار
عنکبوتی مرموزی!
آشناﯾی با بعضی از اﯾـن چھـره ھـا در
شــراﯾطی صــورت میگرفــت کــه قابــل
تامــل بــود .مثــال قيافــه مليــح آقــای
قطبزاده را اولين بار اواخر زمستان 56
زﯾارت کردم .در برنامـه  60دقيقـه ،کـه
کم و بيش پر بينندهترﯾن برنامه ﯾکی از
کانالھای تلوﯾزﯾونی سراسـری آمرﯾکـا
است و در اھميت آن ھميـن بـس کـه
ساعت پخشش ھشت شب ﯾکـشنبه
است.
برنامه حکاﯾت از آن میکرد که شـاه و
سـاواک مخــوفش آدمکــش وﯾـژه ای را
استخدام کرده به پـارﯾس فرسـتادهاند.
با پاسپورت مخصوص و دعـای زبانبنـد
وآالت و ادوات نارﯾـــــه ،تـــــا ﯾکـــــی
ازسرســختترﯾن دشــمنان رژﯾــم را از
سطح زمين براندازد.
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آدمکــش وﯾــژه نــام ســينماﯾی وﯾــژهای
داشت که بيننـدگان محـترم را سـخت
تحــت تــاثير قــرار مــیداد .اگــر اشــتباه
نکنم ،اﯾن نام وﯾژه خان پيرا ﯾا پيرا خـان
بود .جالب اﯾنکه ھيئت ظـاھری او ھـم
کــامال ً بــا نقــش ســينمائيش تطبيــق
میکرد :قيافـهای داشـت کـم و بيـش
شبيه فرانکشتين ،و ﯾک پـاﯾش ھـم از
زانــو تــا نمیشــد ﯾــا کوتــاھتر از پــای
دﯾگـرش بـود و فــی الواقــع قاتــل خــون
آشام داسـتان ھيچکـاکی "مـردی کـه
میلنگيد" را بـه ﯾـاد مـیآورد .گـيرم
ســنارﯾوی فيلــم ناگھــان از وســط کــار
منحرف میشد و داسـتان سراسـر زد
وخورد و قتل وجناﯾتی کـه اجـزاﯾش بـا
اﯾــن دقــت فــراھم آمــده بــود ناگھــان
ســـانتی مانتـــال از آب در میآمـــد:
آدمکش سـاواک ،پـس از تمھيـد ھمـه
مقــدمات ،از مــشاھده دشــمن ســر
سخت رژﯾم گرفتار رقيق تـرﯾن عواطـف
بشر دوستانه میشد ،دست و پاﯾـش
به لرزه میافتاد ،به جوانـی و جھالـت
"ھدف متحرک" رحمش میآمد و طـی
مراسم سوزناکی آالت و ادوات قتـل را
بــا ﯾــک شــاخه گــل ســرخ در ﯾکــی از
کافــهھای پــارﯾس تــسليم او میکــرد
) البته در برابر دوربين خبرنگار! ( .نـات
خارجی برنامه اﯾنھاست:
 (-1از مخالفان رژﯾـم کـه در دسـترس
ما بودند کـسی اﯾـن "سرسـختترﯾن
دشمن رژﯾـم شـاه " را نمیشـناخت.
فقط ﯾک نفـر اظھـار داشـت کـه آقـا از
چــپ نماھــای اﯾــام صــباوت بــوده کــه
ھشت نه سال پيـش ،بـهدليل کـشف
روابطــــش بــــا ســــازمان ســــيا از
کنفدراسيون دانـشجوﯾان اخـراج شـده
است.

 (-2درآن اﯾام و تـا دو سـال بعـد از آن،
وسائل ارتباطجمعی آمرﯾکا کلمهئی در
مخالفــــت بــــا رژﯾــــم شــــاه پخــــش
نمیکردنـــد .حـــتی چنـــد مـــاه بعـــد،
پاسخی که من به مقاله تـوھين آميـز
فرﯾـــدون ھوﯾـــدا )منتـــشر شـــده در
نيوﯾـــورک تـــاﯾمز( نوشـــتم ،عليرغـــم
کوشش من و دوستانم و توصـيهھاﯾی
که چند نوﯾـسنده سرشـناس بـه سـر
دبير روزنامه کردند بـه چـاپ نرسـيد ،و
ھنگامیکه نـاگزﯾر خواسـتيم آن را بـه
صورت آگھی چاپ کنيـم بـرای آن چنـد
ھزار دالر )مبلغش به خـاطرم نيـست(
حقالــدرج مطالبــه کردنــد کــه ســنگ
بــزرگ بــود و عالمــت نــزدن .در چنيــن
شراﯾطی پخش ﯾک چنان برنامـهای در
آن ســاعت و بــا آن محتــوا از شــبکه
سراسری آمرﯾکا به شدت "بـو مـیداد
" .کسانی بی درنـگ گفتنـد کـه بـرای
آﯾنــــدهی انقالبــــی رئيــــس جمھــــور
میتراشــند ،و کــسان دﯾگــری بــه ﯾــاد
اوائل کار آخوند بـی سـروپاﯾی بـه نـام
ســيد ضــياءالدﯾن طباطبــائی افتادنــد و
گفتند کار شاه ساخته است!
بلــه .چھرهھــای بهراســتی عجيــب و
غرﯾــب! فیالمثــل ﯾــک روز آقــای رالــف
شانمن در رکاب حضرت بابـک زھراﯾـی
سرافرازم کـرده بـود کـه مـرا بـه لـزوم
ھمکاری با آقای دکـتر براھـنی مجـاب
کند .البته تا اﯾنجای مساله قابل قبـول
اســت ،چـــون کـــه آقـــای شـــانمن از
ھمکاران موثر گـروه " کيفـی" بـود ،و
آقـــای براھـــنی رئيـــس افتخـــاری آن
)توضيحا عرض کنم " کيفی "از حـروف
اول" کميته برای دفـاع از آزادی ھـنر و
اندﯾشه در اﯾـران" ترکيـب شـده بـود(.
چيزی که به قول جاھل ھا "تـوی کـت
آدم نمیرفت" وساطت آقـای زھرائـی
بــود کــه چنــدی پيــش از آن ،بــا کمــک
دوست بسيار عزﯾز من نعمت جزاﯾـری
کشف کرده بود که آقای دکتر براھنـی
مرا به انجمن بينالمللـی قلـم "رئيـس
سابق اداره سانسور" معرفـی کـرده و
از اﯾـــن طرﯾـــق باعـــث بـــهھمخوردن
ســخنرانی مــن در ﯾکــی از مھمترﯾــن
جلــسات روشــنفکری نيوﯾــورک شــده
است! – خوب ،و حاال رالـف شـانمن را
آورده بود که مرا بـه ھمکـاری بـا دکتـر
براھنی و کميته کيفی متقاعد کند!
ﯾک سال بعد اتفاق جالبتری افتاد:
پروفــــسور کلينتـــــون )از دانـــــشگاه
پرﯾنستون( به من اطالع داد که چندتن
"آمرﯾکــاﯾی خــوب" میخواھنــد بــرای
بررســی جرﯾانــاتی کــه در اﯾــران آغــاز
شـده بـه اﯾـران برونـد .فـالن روز بــرای
مطالعه در اﯾن امـر جلـسهئی تـشکيل
میشـود و از مـن مـصرا خواسـته انـد
شما را در جرﯾان بگذارم و به حـضور در

آن جلسه دعوت کنم.
ـ جلسه در کجا تشکيل میشود آقای
کلينتون ؟
ـ در منزل رالف شانمن.
ـ پس البد مربوط به فعاليتھای "کيفی"
است.
ـ اوه ،نـه ،کيفـی را فرامـوش کنيـد .از
اﯾرانی ھا فقط شـما ھـستيد .جلـسه
مربـــوط اســـت بـــه چنـــد "آمرﯾکائـــی
دوستدار اﯾران".
رفتيم .آدمھـای مـشکوکی بودنـد کـه
خوشـــبختانه در ھمـــان لحظـــات اول
مچشان باز شد ،زﯾـرا پروفـسور"رﯾچارد
فالک " )که سرشـناسترﯾن فـرد جمـع
بــود و او را بــه عنــوان رھــبر جنبــش
جوانان مخالف به جنگ وﯾتنـام معرفـی
میکردنــد و اﯾــن خــودش مھــم ترﯾــن
سندی بود کـه او را بـه ھمدسـتی بـا
بوروکراســـی رســـوای آمرﯾکـــا متھـــم
میکــرد( احمقانــه خــودش را لــو داد.
معلــوم شــد از دوســتان نزدﯾــک ســيد
حــسين نــصر اســت و دو مــاه قبــل در
اسپانيا با او دﯾداری داشـته و از طـرف
او و دولت عليه به اﯾـران دعـوت شـده
)البد برای تھيه گزارش از جـو انقالبـی
اﯾران!(.
من بیمعـنی بـودن ترکيـب ھيئـتی را
که قرار بود بـه اﯾـران سـفر کنـد خاطـر
نشان کردم و گفتم در اﯾـران ھيچکـس
حاضر نخواھد شد با اﯾـن افـراد سـخن
بگوﯾد و خود آنھا ھم طی ھفته بعد به
اﯾــن بھانــه کــه "رھــبر جنبــش جوانــان
مخالف جنگ" میترسد به اﯾران برود و
منصرف شده است ،قـضيه را مختومـه
اعالم کردند )و در واقع به اﯾن دسـتاوﯾز
مرا از تعقيب قضيه مانع شدند(.
اما نکته مھمـتر حـضور جوانـی اﯾرانـی
بود در اﯾن جمع ،که در راه بازگشت بـا
مــن بــه خانــه آمــد .او ﯾکــی از فعاليــن
کنفدراسيون در شاخهی مائوئيستھا
بود کـه از سـر سـخت تـرﯾن مخالفـان
گروه "کيفی" بودند و آنھا را به محافـل
عمومیخود نيز راه نمیدادند و ھر جا
سروکله براھنی آفتابی میشد کاسه
کوزهاش را به ھم میرﯾختند .او به من
توضيح داد کـه از طـرف سـازمان خـود
مامور کار کردن بـا اﯾـن "آمرﯾکائیھـای
دوســتدار اﯾــران" اســت) .قيافــه آقــای
رالف شـانمن و بابـک زھرائـی از جلـو
نظرم دور نمیشد!(.

چندی بعـد مـرا بـرای اﯾـراد سـخنرانی
برای "آمرﯾکائیھای اﯾران دوسـت" بـه
واشينگتن دعوت کردنـد .اﯾـن کـه مـن
چـــه داشـــتم بـــه اﯾـــن دوســـتداران
مشکوک اﯾـران بگـوﯾم مـساله دﯾگـری
است و نوار آن سـخنرانی ھـم موجـود
است ،اما نکته جالبی کـه میخواھـم
بگوﯾم آشنا شدن من بود با ﯾکی از آن
بــه قــول شــما "چھــره ھــای عجيــب
وغرﯾب"!
ﯾکی دو ساعت پيش از شروع برنامـه،
مــــا را بــــه خانــــهی ﯾکــــی از آن
"آمرﯾکائیھــای خــوب" بردنــد کــه بــا
"دﯾگران" آشنا بشوﯾم .صاحبخانه ﯾکی
از "اﯾرانشناســـــــان فارســـــــیدان
آمرﯾکائی" بود .جوان کنفدراسـيونی در
آنجا بود و ﯾک اﯾرانی دﯾگر که ظـاھرا از
روز قبل مھمان آن اﯾران شـناس بـود و
رفتاری عشوه آلود داشت و در اتاقھـا
بــا جــوراب میگــشت و پيــدا بــود کــه
"خانه خودی" است ،و ھنگامیکـه مـا
را به ھم معرفی کردند دھانم از حيرت
باز ماند .اسـم شـرﯾف حـضرتش دکتـر
ﯾـزدی بــود ،کــسی کـه چنــد بــار دﯾگــر
حــرفش را شــنيده بــودم و ھميــشه
شيخی قشری و اھـل پـاکی نجـسی
ازش در ذھنم ساخته شـده بـود .اﯾـن
که زن من مجاور اﯾشان نشسته بود و
پس از چند لحظه با نفرت جای خـود را
عوض کرد آن قدر مرا متعجب نکـرد کـه
درﯾافت اﯾن واقعيـت کـه تـدارک کننـده
اﯾــن کنفــرانس بــا شــرکت آقــای دکتــر
ﯾزدی )مذھبی؟( و دوسـتان آمرﯾکائـی
)ســـيا؟( و ھمرزمـــان رالـــف شـــانمن
)کيفــی؟(  ،درســت ھمــان شــاخهی
کنفدراسيون )مائوئيست؟( است.
میبينيد که چھره ھـا واقعـا عجيـب و
غرﯾبانـــد و عجيبغرﯾــــبتر از آنھــــا
رشـــتهھای تـــار عنکبوتـــی در ظاھـــر
غيرقابل تشخيص است که آنھـا را بـه
ﯾکدﯾگر میپيوندد.

و باالخره آقای مندلـسون گفتـه اسـت
کــه روز دوشــنبه دوازدھــم آورﯾــل ،در
ســـالن بـــزرگ مادﯾـــسون اســـکواﯾر
نيوﯾــورک بــه مناســبت اھــدای جواﯾــز
ســـاليانه کتـــاب مراســـم مفـــصلی
برپاســــت کــــه در آن بــــسياری از
روشـــنفکران آمرﯾکـــا حـــضور خواھنـــد
داشــت و جرﯾــان آن را تلوﯾزﯾونھــا و
فرستندهھای رادﯾوئی پخـش میکننـد
و روزنامهھا مینوﯾسند،
و به ھمين دليل انجمن جھانی قلم از
من دعوت کرده است که از اﯾن فرصت
بـــرای افـــشای اختنـــاق سياســـی و
فرھنگی در اﯾران استفاده کنم .فرصت
مغتنمیبود .سرفرصت دسـت بـه کـار
تھيــه مطلــبی شــدم کــه کرﯾمیوقــت
زﯾـادی صـرف ترجمـه آن کـرد و آمــاده
شدﯾم که از ترﯾبون انجمن جھانی قلم
لگد جانانهئی نثار رژﯾم شـاه کنيـم کـه
در آن تــارﯾخ دراوج قــدرت ابليــسيش
مستقر بود .اما روز جمعـه نھـم آورﯾـل
کرﯾمـی پيــش مــن آمــد بـا دل و دمــاغ
سوخته که مندلسون امروز صبح تلفـن
کــرد ،و اﯾــن بــار بــه خــالف دفعــه قبــل
لحــنی ســرد و بــی محبــت داشــت ،و
گفــت کــه چــون تــا اﯾــن ســاعت متــن
ســـخنرانی را بـــه دبيرخانـــه انجمـــن
ندادهاﯾـــد ناچـــار دعوتمـــان را پـــس
میگيرﯾم )در صورتی که مطلقا چنيـن
قراری نداشتيم(.
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ـ به دو قضيه اشـاره کردﯾـد ،ﯾکـی
مقالـــه فرﯾـــدون ھوﯾـــدا و ﯾکـــی
معرفــی کــردن شــما بــه عنــوان
رئيــس اداره سانــسور در اﯾــران.
توضيحی میدھيد؟

مدتی از اﯾن جرﯾان گذشـت تـا آن کـه
ناگھــان ﯾــک روز دﯾــدﯾم فرﯾــدون ھوﯾــدا
ـــنماﯾنده شــاه در ســازمان ملــل ـ ـ در
نيوﯾورکتاﯾمز سرقلم رفته اسـت تحـت
اﯾن عنوان که "عقربه ھای حقوق بشر
در ھمه جـای دنيـا سـاعت واحـدی را
نشان نمیدھد" و در آن نوشته اسـت
کــه "مــردم آمرﯾکــا نباﯾــد خيــال کننــد
برداشــتی را کــه از حقــوق انــسانی
دارنــد میتــوان بــه کــشورھای عقــب
مانــدهئی نظــير اﯾــران ھــم تعميــم داد.
آمرﯾکائیھــا باﯾــد بپذﯾرنــد کــه مثــال در
اﯾــران کــه غالــب مــردم بیســوادند،
مساله آزادی قلـم ،بـه عنـوان ﯾکـی از
آزادیھائی که در اعالميه حقوق بـشر
تصرﯾح شـده ،عمـال منتفـی اسـت" و
خزعبالت دﯾگری از اﯾن قبيل...

 ﯾک ماھی از رسـيدن مـن بـه آمرﯾکـانگذشته بود که ،ﯾـک روز دوسـت مـن
احمــــد کرﯾمیخــــبر داد کــــه آقــــای
مندلسون ـ دبير اجرائی انجمـن قلـم ـ
از نيوﯾـورک تلفـن زده ،نـسبت بـه مـن
اظھـار لطـف فـراوان کـرده ،پيغـام داده
است که اگر در محل اقامتم در آمرﯾکـا
بــا اشــکاالتی مواجهشــدم میتوانــم
روی اقــدامات و ﯾاریھــای موثــر اﯾــن
انجمن و نوﯾسندگان سرشناس آمرﯾکـا
عميقا حساب کنم ،و غيره و غيره،

من بیدرنگ به اﯾن مقاله که در آن بـه
ھمهی مـردم اﯾـران تـوھين شـره بـود
جوابی نوشتم که باز زحمت ترجمه آن
به انگليسی به گـردن کرﯾمیافتـاد ،و
آن را تسليم سردبير روزنامـه کـردﯾم و
ھمهی دوستان دست بهکار شـدند تـا
از ھــر طرﯾقــی کــه میتواننــد روزنامــه
نيوﯾــورک تــاﯾمز را بــرای چــاپ آن زﯾــر
فــشار بگذارنــد ،و از آن جملــه نعمــت
جزاﯾری )دبير کميته "کيفی" ـ که بدون
در نظــر گــرفتن اختالفاتمــان در عقاﯾــد

ماجرای جواب ھوﯾدا

اجتمـــاعی و فعاليتھـــای سياســـی،
روابطـــی بـــسيار صـــميمانه بـــا ھـــم
داشـــتيم و مـــن بهراســـتی مـــدﯾون
محبتھـای بیدرﯾـغ او ھـستم( بــرای
اﯾن امر به انجمن جھانی قلم رفته بـود
تا مساعدت آنھا را ھم برای چـاپ اﯾـن
مقاله جلب کند.
نزدﯾک ظھر بـود کـه نعمـت از نيوﯾـورک
تلفن کرد .بسيار عصبانی بـود و گفـت
"به موضوع مھمیپی بردهاﯾم کـه باﯾـد
بنشينيم و در بارهاش تـصميم بگـيرﯾم.
مــــن و بابــــک )زھرائــــی( االن راه
میافتيم" .منتظـر مانـدم تـا آمدنـد .بـا
قيافه ھای گرفته و حـالتی از رو رفتـه.
و رســيده و نرســيده نعمــت وارد اصــل
مطلب شد که" :میدانی علت فـسخ
دعوت انجمن قلـم بـرای سـخنرانی در
مراسم اھدای جواﯾز کتاب چه بوده؟" ـ
گفتم  " :البد محذوری براﯾـشان وجـود
داشته" ــ گفـت" :نـه! امـروز پيـش از
ظھر من به دﯾدن مندلـسون رفتـم و از
او خواســـتم کـــه از طـــرف انجمـــن،
موقعيــت ادبــی تــو را در اﯾــران بــرای
سردبير نيوﯾـورک تـاﯾمز شـرح بدھـد و
چاپ مقالهات را توصيه کند .مندلـسون
با شنيدن اسم تو ناراحت شد و از اﯾن
که ناگزﯾربوده جلـو آن برنامـه را بگـيرد
اظھار تاسف کـرد وشـرح داد کـه ظھـر
جمعـــه نھـــم آورﯾـــل براھـــنی رفتـــه
پيشش ،و بسيار عصبانی بود ،که چرا
او را برای اﯾن سخنرانی دعـوت نکـرده
انــد ،و بــه مندلــسون گفتــه اســت آﯾــا
شما که به شاملو گفتهاﯾـد بياﯾـد و در
مورد سانسور و اختناق حاکم بر اﯾـران
حرف بزند میدانيد که او خودش تـا دو
ماه پيش در اﯾران رئيس اداره سانسور
بوده؟ ـ مندلـسون کـه از شـنيدن اﯾـن
خــبر جــا خــورده بــود ،پــس از رفتــن
براھـنی ســعی میکنــد بــه نحــوی بــا
کــسانی کــه تــو را بھــتر میشــناختند
تماسبگيرد .به دکـتر بيمـن ،پروفـسور
کلينتون ،دکتر ھلمان و آرتور ميلر تلفـن
میکنــد ولــی ھيچکدامــشان را گيــر
نمیآورد و چـون فـردا و پـس فرداﯾـش
ھم تعطيالت آخر ھفتـه بـود ناچـار بـه
کرﯾمیاطالع میدھد که قضيه منتفی
اســت و آن بھانــه را عنــوان میکنــد،
ولی روز دوشنبه در مادﯾسون اسکواﯾر
وقتی موضوع را با ھلمان و بخصوص با
آرتور ميلر که قرار بوده تـو را بـه حـضار
معرفی کند در ميان میگذارد ،متوجـه
میشــود کـــه از براھـــنی رو دســـت
خورده است".

بابک و نعمت که از اﯾن ماجرا به شدت
عــصبانی بودنــد گفتنــد کــه از براھنــی
دعوت کردهانـد کـه بياﯾـد ودر اﯾـن بـاره
توضيح بدھد و فتوکپی نامه را بـه مـن
نشان دادنـد کـه بـه طـور رسـمیروی
کاغــذ مارکــدار کميتــه خطــاب بــه او
نوشـــته بودنـــد .آن دو ،بـــه عنـــوان
ھمکاران نزدﯾک دکتر براھنی ،سـاعت
ھا و ساعت ھا از اقدامات خالف روﯾـه
او سخن گفتند که تاﯾيد ﯾا تکـذﯾبش در
حد اطالعات من نبود ،فقط براﯾم حيرت
انگيز بود که اﯾن دو جوان بـا اﯾـن ھمـه
نفــرت و اﯾــن ھمــه گالﯾــهئی کــه از او
دارند و با تکرار مـداوم اﯾـن عبـارت کـه
"ھمـه اش چـوب او را میخـورﯾم و تـا
حاال ھزاربار ما را سنگ روی ﯾـخ کـرده
است" چگونه میتوانند به ھمکاری بـا
براھنی ادامه دھنـد وحـتی ﯾکـدﯾگر را
تحمل کنند.
براھنی البته ھرگـز بـرای ادای توضـيح
به فعالين کميتهی "کيفی" به خـودش
زحمـتی نـداد .ھميـن قـدر از آنجـا کــه
نامه معروضـه را نعمـت بـهعنوان دبيـر
کميتــه امــضا کــرده بــود ،برداشــت بــه
عنــــوان رئيــــس افتخــــاری کيفــــی
ﯾادداشتی بـرای کميتـه پـست کردکـه
"نعمــت جزاﯾــری از اﯾــن تــارﯾخ معــزول
است!" و نميدانم چهجوری موفق شد
نامهئی ھم از حضرت مندلسون بگـيرد
مبــنی براﯾنکــه آقــای براھــنی چنــان
چيزی به اﯾـشان نگفتـه اسـت ،و اﯾـن
نامه اخير را به خود من ھم نشان داد،
کـــه گفتـــم " اﯾـــن آقـــای مندلـــسون
ابلهترازآن است کـه مـن تـصورميکردم،
چون داردزﯾـر چـيزی میزندکـه دسـت
کـــم ســـه تـــا شـــاھد زنـــده دارد.
دکترھلمــــان ،آرتورميلــــر ،و نعمــــت
جزاﯾری".
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خشم وخروش آنھا بـه حـدی بـود کـه
فکــر میکــردم اوليــن بــاری کــه دکتــر
براھــــنی را ببيننــــد خرخــــرهاش را
خواھندجوﯾد و رﯾـشش را خواھندکنـد.
ولــــی خــــوب ،البتــــه اﯾــــن فقــــط"
تـصورمن"بود .چـون رفقـا علـيرغم اﯾــن
نمـــاﯾش"توھين شـــدگی" ھمچنـــان
دوشادوش حضرت براھـنی بـه مبـارزه
ادامه دادند .حتی چندی بعد عـصبانی
تر از پيش نزد مـن آمدنـدبا نامـهی اول
کــانون نوﯾــسندگان اﯾــران بــه ھوﯾــدا ،و
دادشان بلند بود که "اﯾـن نامـه نزدﯾـک
به ﯾک ماه قبل توسط اسـالم کاظميـه
بهدست براھنی رسـيده ولـی آن را از
مـــا پنھـــان کـــرده تـــا شخـــصا از آن
بھرهبرداری کند ،و ما تازه امروز و آنھـم
از ﯾک طرﯾق دﯾگر توانـسته اﯾـم بـه آن
دسترسی پيـدا کنيـم!" ولـی بـاز ھـم
دوســــتان اصــــل "ھمبــــستگی" را
نشکــستند ،و نــه فقــط ھمچنــان بــه
مبارزه تحت رھبری آقای براھنی ادامه
دادند بلکه سعی میکردند مرا ھم بـه

سنگر خـود بکـشند .ظـاھرا بـه ھمـان
اندازه که من از روابـط اﯾـن "دوسـتان"
شــگفت زده بــودم ،آنھــا ھــم از اﯾــن
موضوع که من حاضـر نمیشـدم بـه "
اتحادخصمانهی" آنھـا بپيونـدم تعجـب
میکردنــد و دالﯾــل کــامال روشــن مــن
بــرای آنھــا نــامفھوم بــود .بــه ھميــن
جھــت ،وقــتی دﯾــدم کــه بابــک ،رالــف
شانمن را به خانهی من آورده است تا
مــرا بــه قبــول ھمکــاری بــا براھــنی در
چارچوب فعاليتھای کيفی متقاعد کند،
واقعااز بابک تعجب کردم.
تجربه مبارزه خارج از کشور

ـ اﯾن دو سال و نيم ،قاعدتا تجربـه
تازهئی از مبارزه بود ،نه؟
ـ اﯾـن دوسـال نيـم !  ...راسـتش فکـر
کردن به اﯾن دو سال ونيم مـرا از پـا در
میآورد ...اﯾن دو سال ونيم برای من
خيلی چيزھـا بـود :اوج اختنـاق بـود و
ھمهی ما را منزوی کرده بودند .راه بـه
جــائی نمیبــردﯾم و امکــان گفتــن و
نوشــتن از مــا ســلب شــده بــود .فکــر
میکردم اگر جالی وطـن کنـم خواھـم
توانست در خارج کاری انجـام بـدھم و
متاسفانه از روی کمال نـا آگـاھی اﯾـن
جورتصورکرده بودم کـه در آمرﯾکـا بھتـر
وموثرترمیتــوان کــار کــرد و مــزد اﯾــن
خوش خيالی ھم بد جوری کف دسـتم
گذاشته شد .اﯾن دو سال و چنـد مـاه
تجربه تازهئی از "مبارزه با رژﯾم" نبـود ،
تجربه ماﯾوسکنندهئی بود از مبـارزه بـا
"سکتارﯾــسم" ،ﯾعــنی دقيقــا ھمـــان
چيزی که نيروھای مترقی امـروز دارنـد
چوبش را میخورند و اگر زودتـر فکـری
به حال خود نکنند ،فردا کـه فاشيـسم
ھمه سنگينی لش خود را بر سـر آنھـا
رھا کرد کفاره آن را به تلخترﯾن صورتی
خواھند پرداخت.
آن دو سال ونيم کوشش بی حاصل را
فرامــوش کنيــم و بـــه امــروز و فـــردا
بيندﯾشيم  :به گروه ھای حملهئی کـه
دارند آمـوزش ترورﯾـسم میبيننـد ،بـه
دولــتی کــه بــه چــرخ پنجــم درشــکه
میماند و به ارتشی از لـومپن ھـا کـه
طبيعت ضد روشنفکری و فـرد پرسـتی
سنتی و اطاعت کور کورانـهی آن را بـا
تزرﯾــق جھــل و تعــصب مطلــق تقوﯾــت
میکنند و از طرﯾق تظاھر بـه اﯾـن کـه
غمخوار بی شيله پيلهی آنانند ،با بـذل
و بخشش از کيسه دﯾگران و وانمود به
اجرای برنامه ھائی روبنـائی در جھـت
نان و مسکن آنان میکوشـند ھـر چـه
زودتر مھارشان را به دسـت گيرنـد و از
اﯾــن ســيالب کــور بــی منطــق بــرای
ســـرکوب دانـــش و بينـــش تخماقـــی
مقاومت ناپذﯾر بسازند.

ـ بر کتاب قطور مبارزه شـما عليـه
رژﯾـــم شـــاه ،ﯾـــک دوره روزنامـــه

نوﯾسی خارج از وطـن نـيز افـزوده
شــد .انتــشار روزنامــه اﯾرانــشھر.
حاصل اﯾن تجربه چه بود؟
ـ تعارف میکنيد .مبـارزه مـن بـا رژﯾـم،
مبــارزهئی شخــصی و فــردی و "بــرای
خـــود" بـــود .در آن ســـالھای ســـياه،
کوشش ما فقط مـصروف اﯾـن میشـد
کــه شــرافت خــود را حفــظ کنيــم ،بــا
سانسور بجنگيم ،به فاجعهئی که ھـر
صــبح مکررمیشــد صــادقانه شــھادت
بدھيم و به اعمـاق ابتـذال در نغلتيـم،
در حقيقـــت ،خيـــانتی کـــه از طرﯾـــق
مشتھای آسـمانکوب آن روزگـار )کـه
امــروز کاســه گــدائی دردســت ،دنبــال
لومپن ھا افتاده اند( به ما رفت  ،از مـا
نــسلی ســاخت کــه متاســفانه بــه
اقتضای زمان تا سال ھا بعـد نوميدانـه
به حال خـود گرﯾـستيم ،و ھنگامیبـه
خود آمدﯾم و بـر اعـصا ب خـود مـسلط
شدﯾم که فاشيسم حـاکم پاﯾـه ھـای
قــدرتش را چنــان کــه باﯾــد اســتحکام
بخشيده بود .اﯾن بود که فقط بـه خـود
پرداختيم و کوشـيدﯾم ھوﯾـت خـودرا از
دسـت نـدھيم و بـرای گردهئـی نـان و
لقمــهئی گوشــت بــه شــرافت ملــی و
فرھنگی که کارگران آن بـودﯾم خيانـت
نکنيم .پس نگوئيد "کتاب قطور مبـارزه"
کــه اﯾــن بــه عقيــدهی مــن حداکثــر
میتواند "شناسنامه کوچک مقاومـت"
باشد و بس.
اما دوره روزنامهنوﯾسی خـارج از وطـن
ھــــم چــــيزی بيــــش از دورهھــــای
روزنامهنوﯾسی در محدوده وطـن نبـود.
فــی الواقــع مــن در اﯾــن مــورد فرﯾــب
کسانی را خوردم که فکـر کـرده بودنـد
وقتش رسيده اسـت کـه درسـت سـر
چھــارراه انقــالب دکــان دو نبــشی بــاز
کننــد و کــار و کــسب پــر رونقــی راه
بيندازند .البته چنيـن خطـری از ھمـان
ابتدای امر قابل پيـش بيـنی بـود و بـه
ھميــن جھــت مــن از نخــست صــاحب
غله را روشن کردم که بدﯾن کار نه بـه
چشم "فعاليتی توليـدی و معيـشتی"
بلکــه فقــط بــه عنــوان ﯾــک "فعاليــت
سياسی" نگاه میکنم .قرار ما بر اﯾـن
بود که سرماﯾهی روزنامه )که بر طبـق
ادعـــای اوتوســـط عـــدهئی از وطـــن
پرستان تامين شده( به دست ھياتـی
از افــراد مــورد اعتمــاد ســپرده شــود،
ھمچنيــن بــه شــخص مــن بــه عنــوان
ســــــردبير و مــــــسوول روزنامــــــه
"اختيــارمطلق" داده شــود کــه ضــامن
اجرای کافی نيز داشته باشد .که اﯾـن
ھمه پذﯾرفته شده بـود ليکـن سـرعت
گرفتن حرکتی که آن روز بدان "انقالب"
نام مینھادﯾم مرا واداشت که پيش از
تــامين اﯾــن مــسائل انتــشار نــشرﯾه را
آغــاز کنــم .و طبيعــی اســت کــه اﯾــن
ماجرا به سود حرﯾف تمام شد که قول
و قرارھا را انجام ندھـد و اجـرای آن را
پشت گوش بيندازد.

مشی نشرﯾه تا اواسط بھمـن مـاه در
طرﯾـــق "ھمبـــستگی" بـــود ،امـــا بـــه
مجردی که ورق برگشت و گـروه ھـای
متعصب ارتجاع به جبھـهگيری در برابـر
نيروھـــای آگـــاه انقالبـــی پرداختنـــد و
عليرغم روحانيون که بارھا اعالم کـرده
بودند نظری به تسخير قدرت ندارند زﯾر
پوشــش مــذھب بــه قــدرت جوئــی
انحصارطلبانه پرداختند ،من و دوسـتان
تحرﯾرﯾـــه مـــصمم شـــدﯾم در مـــشی
تاکتيکی نشرﯾه که تا آن ھنگام بنـا بـه
اقتــضای شــعار "ھمبــستگی" چــشم
پوشی از اﯾن حرکات را تجوﯾـز میکـرد
تجدﯾدنظر کنيم .اﯾنجا بود که "صـاحبان
مــالی" نــشرﯾه ﯾکبــار تعارفــات را کنــار
گذاشتند و صاف وپوسـت کنـده گفتنـد
که کامال "حق" باشماست و اسـتدالل
ھاﯾتــان ھــم مــورد تاﯾيــد ماســت امــا
"منــافع روزنامــه" را فــدای "حقيقــت "
نمـــیکنيم )جـــای آن اســـت کـــه از
ﯾکروئی و صـداقت شـان تـشکر کنـم(.
باری ،در نھاﯾت امر نان خود خـوردﯾم و
حليم حاجی عبـاس را بـه ھـم زدﯾـم.
انگار حسن نيت در ھيچ زمانی راه بـه
جــائی نمیبــرد ،و بــه ھــر حــال  ،از
خرواری حـسن نيـت ھـم در جنـگ بـا
مثقالی سوءنيت کاری پيش نمـیرود.
اگــر از اﯾــن تجربــه جوﯾــای حاصــلی
ھستيد ،ھمين است.
فرھنگ اشارات و کناﯾات

ـ فرھنگ اشارات و کناﯾـات تـوده،
به کارامروز ھـم میآﯾـد؟ از آن رو
سوال میکنم که مـردم بـار دﯾگـر
به اﯾن فرھنگ متوسـل شـده انـد.
شعر ،نقاشـی ،نوشـته ،لطيفـه و
مثلھا .ھمـه از فرھنـگ اشـارات و
کناﯾات کـه مخـصوص دوران شـاه
بود ،ماﯾه میگيرد.
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ـ چرا که نه؟ اﯾـن اشـارات و کناﯾـات از
اعماق قرن ھا به ما رسيده است و تـا
ھنگامیکه تارﯾخ حـوادث مـشابھی را
تکــرار میکنــد میتــوان بــه حرکــت
انتقالی آنھا از امروز بـه آﯾنـده مطمئـن
بــود .کناﯾــهئی ار قبيــل "کاســه ھمــان
کاسه است و آش ھمان آش" ماحصل
تجربهھای فـراوان تـارﯾخی اسـت .ھـر
بار حرکتی در جامعه صورت گرفتـه کـه
ظاھرش تغييراتی بنيـادی را نوﯾـد داده
ولی در نھاﯾت امر حاصلی جـز اﯾـن بـه
بار نيامده اسـت کـه جـالدی بـه جـای
جالدی و جاھلی بـه کرسـی جاھلـی
بنشيند ﯾـا سـفاکی تـازهئی جانـشين
سفاکی پيشين شـود ،ھـر فـردی کـه
حس کند از آن "اميدواری سفيھانه بـه
تغييرات بنيـادی" کـاله بوقـی گـشادی
برای سرش ساخته بـوده انـد ميتوانـد
به حافظه مشترک توده ھا رجـوع کنـد
و برای بيان نھاﯾت سـر خوردگـی خـود
اﯾن کناﯾه را بيرون بکشد .مـن ھروقـت

تئوریھای ھشتمن نهشـاھی فـالن
ميراث خوار انقالب را میشنوم خيلـی
راحــت بــه ﯾــاد سرنوشــت آن "بــاغی"
مــیافتم کــه "کليــد درش چــوب مــو"
است و الجـرم ھرعابرتنگگرفتـهئی را
به خود میخواند .ـ ولی راسـتی چـه
شد که شما ميان اﯾن ھيرو وﯾر به ﯾـاد
اشارات تودهئی افتادﯾد؟

ـ اصوال شما از نخستين کـسانی
بودﯾد که بالی نازل شده را دﯾدﯾـد.
چرا ،چطور؟ اﯾن سوال از آنجھت
مھم و اساسی است که بـسياری
از شــاعران و نوﯾــسندگان مــا تــا
آخـــرﯾن لحظـــاتی کـــه پتـــک بـــر
سرشـــان فـــرود میآمـــد  ،آنـــرا
ندﯾدنــد ،ﯾــا وزن آن را در نيافتنــد.
بعــضی از آنھــا بانمــک اســت کــه
شــعر را گفتهانــد و در قافيــهاش
مانده اند و ھنوز دارند در آن دست
و پا میزنند.
باری ،شما از معدود کـسان بودﯾـد
که گول ھمراھی و اشـتراک نظـر
و ھدفی را که در مرحلـه تخرﯾبـی
انقــالب الزم بــود نخوردﯾــد ،اﯾــن
وحدت کلمه که در مرحله نخـست
بکار میآمد .و در نتيجـه ظـاھرا از
ھمــان ابتــدا دوســت را از دشــمن
بازشناخته بودﯾد.
ـ من ھم مثل خيلیھای دﯾگر عمـق و
ظلمات نھاد ارتجـاع را میشناسـم ،و
جھــــان شــــيران و ســــگان از ھــــم
جداست .
با بعضی چيزھا باﯾد آشـتیناپذﯾر بـود،
زﯾرا کمترﯾن مماشات با آنھا گور خود را
کندن اسـت .بھتراسـت انـسان درد را
تحمل کند و برای تسکين آن به سـراغ
مورفين نرود ،زﯾرا برای درد اميـد بھبـود
ھست ،امـا بـرای نجـات از اعتيـاد بـه
مــورفين ھمــت الزم اســت  ،ﯾعنـــی
درست ھمان چـيزی کـه بـا نخـستين
ضربهی مورفين نـابود میشـود .البتـه
کـــه فرﯾـــب کلمـــات را نمیخـــورم.
فرﯾبکــاران موفــق ،ھميــشه کــسانی
ھــستند کــه بــاری از کلمــات موثــر در
چنتــه دارنــد ورفتــار و ھنجــاری مجــاب
کننده .اما آخـر مـن ھـم در جمجمـهام
گــچ و خــاک اره نيــست ،و اگــر انــدک
تجربــهئی از زنــدگی ﯾــا تــارﯾخ داشــته
باشم بهراحتی میتوانم راسـتان را از
فرﯾبکاران تميز بدھم .وقـتی ارتجـاع در
مبـــارزه بـــا مـــن ھمگـــام میشـــود،
حسابش روشـن اسـت .او نھـادش را
عـــوض نخواھـــد کـــرد و منـــافعش را
لحظهئی از نظر دور نخواھد داشـت .او
انقـــالب نمیکنـــد ،فقـــط دســـت بـــه
شورش میزند تا رقيب را براند و خـود
بــه جــای او بنــشيند .بنــابراﯾن بــر مــن
است که درست عمل کنم و نگذارم او
بــا الالئیھــای خوشــش بــه خوابــم
فروبرد .به گمـان مـن نيروھـای آگـاه و

اصـــــيل انقالبـــــی میباﯾـــــست در
محاســــبات خــــود دقــــت بيــــشتری
میکردنــد و بــی درنــگ دربرابــر ضــد
انقالب میاﯾـستادند .آنھـا میباﯾـست
پيــشاپيش دســت تحفــهھای فرنــگ و
انقالبيون روز آخر را خوانده باشند .آنھـا
میباﯾـــــست اصـــــول شـــــکلگيری
فاشيـــسم را میشـــناختند و بـــه آن
فرصت عمل نمیدادند .با "انـشاءﷲ
گربــه اســت" گفتــن ،کــاری از پيــش
نمیرود.
ضــد انقــالب در بــدو امــر میکوشــيد
ارتش شاه را به طور دربست دراختيـار
بگيرد .اگـرآن آرزوی سـياه تحقـق پيـدا
کرده بود ،تا امروز ،ارتجاع و ضد انقـالب
چنــان آســيابھائی از خــون انقالبيــون
ضدآمرﯾکائی به راه انداختـه بودنـد کـه
فاجعه انـدونزی از ﯾـاد میرفـت .در آن
صــورت ،دﯾگــر ضــد انقــالب نيــازی بــه
مانورھــای امــروزش نداشــت .دســته
ھــای لــومپن را بــرای ھيــاھو در برابــر
ستاد نيروھای رادﯾکال جمع نمیکرد و
روزنامه ھای افشاگر آزادﯾخواه را مـورد
ھجوم گـروه ھـای فـشار قرارنمـیداد.
آقای صـباغيان اسـم مـرا در تقوﯾمـش
ﯾادداشــت نمیکــرد وآن ســه جــوان
اعرابی ،در تاکـسی ،راجـع بـه تـصفيه
آدم بيطرف چون من تـصميمات خونبـار
نمیگرفتند .اگـر ضـد انقـالب توانـسته
بود با پـا درميـانی ژنـرال "ھوﯾـزر" )کـه
گفته میشود از دو ھفته پيش مجـددا
به اﯾران برگشته( و بـر طبـق نقـشهی
ســازمان ســيا ارتــش شــاه را درســته
تحوﯾل بگيرد ،امروزناچار نبـود در علـی
آباد قم بـه تربيـت آدمکـشان حرفهئـی
بپردازد ،بلکه رو راست سر ھمه مـا را
لــب باغچــه و کنــارجوی خيابــان ھــا
میبرﯾد و ھمچنان که رژﯾم شـاه مـورد
تاﯾيد چين و روسـيه شـوروی و آمرﯾکـا
بود  ،ھمچنان مـورد تاﯾيـد ھمـهی اﯾـن
دولت ھا قرار میگرفت.

خوشبختانه نيروھای رادﯾکـال کـه اﯾـن
توطئـــه را درﯾافتـــه بودنـــد بـــه موقـــع
جنبيدنـــد و ارتـــش شـــاه و آمرﯾکـــا را
درھمان مرحله تحوﯾل و تحـول از کمـر
شکـــستند ،چـــيزی کـــه بيـــشتر بـــه
روحيهی ارتش صـدمه زد تـا بـه ھيـات
خارجی آن ،و گرنه مژده باد شما را که
باقی ارتش با ھمان طينت ضد مليـش
به نقاطی دور از دﯾد و دسـترس عقـب
کــشيده اســت و حــضورش درســـت
ســربزنگاه در نقــاطی چــون نقــده و
سنندج و گنبد احساس میشود.
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اﯾــن نيروھــا میباﯾــست در مــورد ضــد
انقــالب نــيز ھميــن آمــادگی را از خــود
نــشان میدادنــد .تجربــه ھــای متعــدد
تارﯾخی میباﯾد به ما آموخته باشد که
چه افرادی در توده ھای مردم به مثابه
گلـــهی گوســـفندان نظرکننـــد و چـــه
اقــشاری از اﯾــن تــوده ھــا ،در اعمــاق
جھل و ناآگاھی سياسـی و طبقـاتی،
بهجان خوستار آنند که کسانی در آنان
به مثابه گوسفند نظر کنند .اﯾن نيروھا
میباﯾست دانسته باشند که "جنبـش
متعبدانه" مفھوم انقالب ندارد و از آنجـا
کـــه ھـــدف ھـــای چنيـــن جنبـــشی
"طبقاتی" نيـست نمیتوانـد "انقـالب"
خوانده شود .میباﯾست حساب کـرده
باشــند کــه فرمــان انقــالب از اعمــاق
اجتماع صادر میشود و آنگاه سرداران
خود را در عمل پيدا میکند.
ھــزاران تــن از آگــاهترﯾن جوانــان مــا در
اسارتگاهھای جنگی نابرابر به شھادت
رسيدند تا مشتی افراد مشکوک و بی
ھوﯾــت بــه موقــع بــر ســر ســفرهی
"پيروزی" حاضر شوند و با وقيحانهترﯾن
شکلی به تقسيم غناﯾم بپردارند و بـه
خونھـــائی کـــه ھنـــوز بـــوی آن در
فضاســـت تـــف کننـــد .تئـــوری شـــيخ
فضلﷲ نوری را که ھشتاد سال پيش
ھم درجامعه اﯾرانی مقبـول نيفتـاد بـه
حــــساب "اکثرﯾــــت" بــــر مملکــــت
تحميلکننــــد ،آب پــــاکی بــــر ســــر
کاشــانیھا برﯾزنــد ،و ھنگامیکــه در
مبارزهی کسب قدرت اختالف ھاﯾـشان
آشـکار شـد و دسـت بــه تـرور ﯾکدﯾگــر
نھادند ،به نعل وارونـه زدن زﯾـر عکـس
نـــواب صـــفوی باﯾـــستند و در تقبيـــح
ترورﯾسم خطابه اﯾراد کنند!
طی اﯾن روزھای انگشت شـماری کـه
از خلع شاه و برچيده شدن رژﯾم سياه
سلطنتی در کشور ما گذشـته اسـت،
من بارھا و بارھا در رادﯾـو ،در تلوﯾزﯾـون
ودر مطبوعات اشغال شده بـه وسـيله
عوامــل رژﯾــم جدﯾــد شــنيده و دﯾــده و
خوانـــده ام کـــه از اکثرﯾـــت و اقليـــت
ســخنگفته انــد .آن ﯾکــی کــه خيــال
رﯾاست جمھوری به سرش زده اسـت
بر اساس معادالت رﯾاضـی بـه "مکـال"
ھا در برابر "معممين" فقط چھار دقيقه
حق "ابـراز عقيـده" میدھـد ،و رئيـس

الوزرای موقت ھم ،چرتکـه بـه دسـت،
محاسبه میکند که "دﯾگران" باﯾد فقط
به اندازهی نيم در صـد خودشـان توقـع
داشته باشند!
تقسيم بندی غلط جامعه
در مــسائل اجتمــاعی پيــش کــشيدن
تقــسيم بنــدی "اقليــت" و "اکثرﯾــت"
بزرگترﯾن فرﯾبکاری ممکن است .من در
اثبــات ھميــن فرﯾبکــاری بــرای خبرنگــار
روزنامه آليک مثالی آوردم که اﯾنجا ھم
تکرارش میکنم:
ما به راحتی میتـوانيم مفھـوم اقليـت
را آنقدر کاھش بـدھيم کـه برسـد بـه
"تنھــا ﯾــک نفــر" ،و درمقابــل مفھــوم
اکثرﯾت را آنقدر بسط بدھيم که برسد
بــه "تمــامیمردم دنيا".ـــ نمونــه اﯾــن
اقليت و اکثرﯾت ،گاليله.ـ کـشيشھای
عــصر ســياه انگيزﯾــسيون و تفتيــش
عقاﯾد میگفتند زمين مرکز عالم است
و شھر رم مرکـز زميـن اسـت و جائـی
که حضرت پاپ اعظـم جلـوس فرمـوده
مرکز توجھـات اَب و اِبـن و روحالقـدس
است وعلت انگيزه اصلی خلقت عالـم
ھم چـيزی جـز اﯾـن نيـست ،و حتـی
خورشــيد ھــم بــرای کــسب فيــض دور
زمين میگردد! گاليله در آمد که ھمـه
اﯾن حـرف ھـا الطـاعالت اسـت :مرکـز
عالم ھيچ جای خاصی نيست و اصـوال
عالم مرکزی ندارد ،فقط میشود مثـال
دربــاره منظومــه شمــسی قائــل بــه
مرکزی شـد کـه تـازه آن ھـم مرکـزش
خورشيد است و زمين نيـست ،و تـازه
زميـن در برابـر سـيارات دﯾگـری کـه در
ھمين منظومـه کوچـک ھـست کـرهی
حقير کوچکـی اسـت کـه پيلـی پيلـی
فوران دور خورشيد پرسه میزند.
گاليله وقتی اﯾن مطلـب را عنـوان کـرد
ﯾک "اقليت ﯾک تنـه" بـود ،ﯾـک "اقليـت
ﯾک نفره" در برابر اکثرﯾت مطلـق مـردم
اﯾتاليــا و اروپــا و کــل دنيــای آن روز بــه
اضــافه حــضرت پــاپ اعظــم و جماعــت
کــشيش ھــا و عملــه و اکــره آدمخــور
آدمسوزش.
البتـــه مـــن صورتجلـــسه محاکمـــه
گاليلهی طاغوتنشان ضدمستـضعفين
منافق را نخوانده ام ،امـا فکـر میکنـم
اگر ميرزا صادق خـان رئيـس دادگـاه او
بـود کــار کــشيش ھــا را بــسيار آســان
میکرد :بيـست وچھـار سـاعت وقـت
شبانه روز را بـه رقـم اکثرﯾـت تقـسيم
میکــرد و مثــال نتيجــه میگرفــت کــه
گاليله باﯾـد در ﯾـک ھـزارم ثانيـه ھمـه
ادعاھاﯾش را ثابت کنـد ﯾـا از "اکثرﯾـت"
که مردمی مومن و پرھيزگار و پا برھنه
ھستند تقاضای بخشش کند ﯾا بـر تـل
سوزان ھيزم اعدام شود.

فرﯾبکارانه بودن تقـسيم بنـدی جامعـه
به اقليت و اکثرﯾت ،حتی با متر مذھب
ھم قابل اندازهگيری است .آقاﯾانی که
انگشت روی تعصبات مـذھبی اکثرﯾـت
میگذارند و رندانه میکوشـند جامعـه
را )که ناگزﯾر بـه تودهھـا و روشـنفکران
تقــسيم شــده اســت( بــه مفاھيــم
"مذھبی" و "المذھب! " تقسيمکند در
واقــع ھدفــشان جــز اﯾــن نيــست کــه
تخمــاق را بــرای خــود بردارنــد ومنطــق
عرﯾان و بی سالح را برای روشـنفکران
بـــاقی بگذارنـــد ،و خـــود از نخـــست
پيداست که از جنـگ کلـهی برھنـه و
تخماق چه به بـار خواھـد آمـد! ــ اﯾـن
است که میگوﯾم حتی اگر با تعصبات
مــذھبی ھــم بــسنجيم مــیبينيم کــه
تقــسيم بنــدی اقليــت و اکثرﯾــت  ،در
مــسائلی کــه باﯾــد بــا عقــل و منطــق
ســنجيده شــود ،لزومــا بــه اﯾــن نتيجــه
نمیرسد کـه اکثرﯾـت "حـق" اسـت و
اقليــــت "باطــــل" .ھيــــچ پيغمــــبری،
ھنگامیکـــه بـــه تبليـــغ دﯾـــن خـــود
برمیخيزد بيـش از ﯾـک تـن نيـست و
لشکری از اﯾمان و اعتقاد اکثرﯾت را بـه
دنبـــال نـــدارد .و البتـــه در "اقليـــت"
قرارداشـــتن ھيـــچ ﯾـــک از پيغمـــبران
صاحب کتاب دليل "بی حقی" آنـان در
مـورد رسـالت شــان شـمرده نـشده و
فقط میتواند ھشداری باشد بر اﯾنکـه
ھر جامعهئی به ھر حال ابوجھل ھـای
خودش را داردکـه بـرای حفـظ سـود و
قدرت خود خرافـات و تعـصبات را دامـن
میزنند ،خلط مبحـث میکننـد و تـوده
ھا را فرﯾـب ميدھنـد .جھـان را از قيـد
خرافـــات و تعـــصب آزاد کنيـــم ،آنگـــاه
خــواھيم دﯾــد کــه تنھــا منطــق معيــار
پــذﯾرش حقــاﯾق خواھــد شــد .آنگــاه
خواھيم دﯾد که تنھا خوبی و زﯾبـائی و
حقيقت پيروز خواھد بود ،ھيچ اندﯾـشه
زشت و مسمومیفرصت رشـد و نمـو
نخواھد ﯾافت و ھيچ دغلکاری و فرﯾبـی
راه بـــه جـــائی نخواھـــد بـــرد) .بقيـــه
مصاحبه در شماره آﯾنده(

درﮔﺬﺷﺖ اﺣﺴﺎن ﻳﺎرﺷﺎﻃﺮ،
ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار »اﻳﺮاﻧﻴﻜﺎ« و آﻧﻜﻪ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ وﻃﻦ او ﺑﻮد
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احسان ﯾارشاطر ،بـنـيـانگـذار مـرکـز
اﯾرانشناسی درآمرﯾکا و مدﯾر تـدوﯾـن
دانشنامه اﯾرانيکا در سن  ٩٨سالگی
در کاليـفـرنـيـا در گـذشـت .احسـان
ﯾارشاطر دانشآموخته دوره دکـتـرای
رشتـه زبـان و ادبـيـات فـارسـی در
دانشگاه تھران و دانشآمـوخـتـه دوره
دکــتــرای زبــانشــنــاســی اﯾــرانــی در
مدرسه مـطـالـعـات مشـرقزمـيـن و
آفـرﯾـقـا از دانشـگــاه لـنــدن بـود .او
نخستين اﯾرانی بود که پس از جـنـگ
جھانی دوم در آمـرﯾـکـا بـه مـرتـبـه
استادی رسيد.
احسان ﯾارشاطر در گفتگو با مـانـدانـا
زندﯾان که در صـفـحـات  ١٣٢و ١٣٣
کتابی که پس از اﯾن گفتگو مـنـتـشـر
شد ،می گوﯾد« :وطـن مـا ،بـه ﯾـک
مــعــنــی ،ســرزمــيــنــیســت پــر از
صحراھای فراخ و کـوهھـای بـلـنـد و
رودھا و درﯾاچهھاﯾـی کـه در درازای
زمان بارھا زﯾر پای مھاجمان مخـتـلـف
کوفته شده و باز بهپاخاسـتـه… ولـی
ما وطن دﯾـگـری ھـم دارﯾـم کـه در
ذھنمان جای دارد .وطنی که رودکـی
در آن چنگ مینواخت و فردوسـی از
خ َرد و دالوریھای قھرمـانـان سـخـن
ِ
میگفت ،و خيام سرگردانـی انسـان
را بازمینماﯾاند و ابوسعيد و نظامی و
سعدی و مولوی و حافظ ،با اسـتـادی
حيرتانگيز ،از ظراﯾف روان انسـان –
بــيــش از ھــمــه عشــق – ســخــن
میگفتند .اﯾن وطـن را مـیتـوان از
گزند حوادث در امان داشت .وطن من
اﯾـن وطــن اسـت… وطـن مــن زبــان
فارسیست».

احسان ﯾارشاطر در حـدود  ١٠سـال
پيش به مناسبت "ھـفـتـه جـھـانـی
اﯾرانيکا" با بخـش فـارسـی رادﯾـو
بين المللی فرانسه گفـتـگـو کـرده
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
ﯾارشاطر در اﯾن گفتگو ضمن اشاره به
تالش ھای گستـرده در اﯾـن راه بـه
تدابيری اشاره مـی کـنـد کـه بـرای
ادامه کار و آﯾنده اﯾن دانشنامه بـزرگ
اﯾران شناسی که شـامـل  ۴۵جـلـد
است ،اتخاذ شده است.
ﯾارشاطر بنيانگـذار و سـروﯾـراسـتـار
دانشنامه اﯾرانيکا بود .اﯾن دانشـنـامـه
که در اواسط سالھای دھـه ،١٣۵٠
پيش از انقالب بنيان گذاشته شد ،در

دانشــگــاه کــلــمــبــيــا در نــيــوﯾــورک
مستقراست .بيش از  ۴٠وﯾراستـار و
 ٣٠٠نوﯾسنده از سراسر آمرﯾکا ،اروپـا
و آسيا با دانشنامه اﯾرانيکا ھـمـکـاری
میکنند.
تارﯾخ ادبـيـات اﯾـران در  ١۶جـلـد از
تأليفات برجسته اﯾن اسـتـاد زبـان و
ادبيات فارسی است .شعر فـارسـی
در عھد شاھرخ ،داستانھای ادبـيـات
اﯾران باستان و داستانھای شاھنامه
از دﯾگر آثار احسان ﯾارشـاطـر اسـت.
تھيه دانشنـامـه اﯾـران و اسـالم در
چھل و پنج جلد و ھمچنيـن تـرجـمـه
متون کـالـسـيـک زبـان فـارسـی بـه
زبانھای غربی تحت عنوان مجموعـه
«ميراث اﯾـران »از اقـدامـات او بـرای
شناساندن فرھنگ اﯾـران بـه شـمـار
میآﯾد.
احسان ﯾـارشـاطـر در  ١۴فـروردﯾـن
 ١٢٩٩بــرابــر بــا  ٣آورﯾــل  ١٩٢٠در
ھمدان به دنيا آمد و در تـھـران بـزرگ
شد .بعد از تمام شدن دبيرستـان بـه
دانشسرای عـالـی رفـتـه و ادبـيـات
فارسی خواند .در دانشـگـاه تـھـران
رشته زبان و ادبيات فـارسـی دکـتـرا
گرفت .سپس در مدرسه مـطـالـعـات
مشرقزمين و آفرﯾقا دانشگـاه لـنـدن
دوره دکترای زبـانشـنـاسـی اﯾـرانـی
گذراند و از شاگـردان اﯾـرانـی "والـتـر
ھنينگ" و "مری بوﯾس" بود.
ابراھيم پورداوود ،از استـادان وی ،از
مشوقين وی برای مطالع ٔه ادبـيـات و
زبان باستانی اﯾران بـود .وی تـوسـط

بورسی از شورای فرھنگی برﯾتانيا در
اﯾران به لندن رفت تا در زمين ٔه تعليم و
تربيت ادامه تحصيل بدھد ولی بعد از
رسيدن به لندن نـزد والـتـر ھـنـيـنـگ
استاد زبانھای باستانی اﯾران رفـت.
او نزد والتر ھنينگ و مری بوﯾس زبـان
پھلوی را فراگرفت.
در بـازگشـت بـه اﯾـران بـه تـدرﯾـس
زبانھای باستانی اﯾران پـرداخـت .در
ھمين اﯾام دانشگاه کلمبيای نيوﯾورک
از او دعوت به تـدرﯾـس کـرد .بـعـد از
بازگشت از کلمبيا بـه تـھـران ،جـای
استاد محبوبش ابراھيم پـورداوود بـه
تدرﯾس پرداخت .وی در کارنامـه خـود
تأسيس بنگاه ترجمه و نشـر کـتـاب
برای ترجمه آثار معتبر ادبی جھانی و
انتشار فصلنامه راھـنـمـای کـتـاب را
دارد.
در سال  ١٣۴٧به پيشنھاد ﯾارشاطر و
با بودجه  ٢ميلـيـون دالری سـازمـان
برنامه و بـودجـه اﯾـران ،کـار تـدوﯾـن
دانشنامه اﯾرانيکا آغاز شد.
پس از انقالب  ١٣۵٧بودجه اﯾـرانـيـکـا
قطع شد و با تـالشھـای ﯾـارشـاطـر
بنياد ملی عـلـوم انسـانـی آمـرﯾـکـا
عھدهدار ھزﯾنهھای اﯾرانيکا شد.
احســان ﯾــارشــاطــر بــرای تــأمــيــن
ھـزﯾــنــهھـای اﯾــرانــيـکــا بـخــشــی از
مجموعه آثار تارﯾخی خود را به ارزش
 ٣ميليون دالر بـفـروش رسـانـد کـه
بعضی از اﯾـن آثـار اکـنـون در مـوزه
متروپوليتن نيوﯾورک ھستند.

ﺧﺎﻧﻪدرﺧﻮن
·خانه در خون
در کلمه خانه داشتم .خانۀ ديگری نداشتم.
نه سقفی ،نه ستونی .مأوای من بود و
مدرسهام .نانم و قاتقم ،بالم و بالشم .اگر
تلخ بودم ،از شعر شيرين میشدم؛ اگر
سخت بودم ،به سطری نرم .البهالی
کلمات راه میرفتم ،در سواحل کاغذی
خيس آمد نيام ِد کلمات.
کتابھا ،ساقھام
ِ
گرسنۀ ابدی کلمات بودم .میپوشيدمشان،
میبوسيدمشان .ھر صبح در مشرقشان
مینشستم و ھر غروب ژاکتھای بافتنی
روی شانهھايشان میانداختم .میبردم،
میآوردم ،میخواندم ،مینوشتم ،و سر
زندگی را با آنھا گرم میکردم .کار
ديگری بلد نيستم .نه نانوايم که دست
کسی را به نانی گرم کنم ،نه طبيبم
که دردی از سری ببرم ،نه باغبانم
پيش پنجرهای گلی بکارم.
که
ِ
ھيچم و چيزی کم.

ﺻﻔﺤﻪ 35

ثروتم
ھمين بوده و سعادتم :کلمه.
حاال تھیدستم .حاال شرمسارم و ندار.
روی نوشتن نيست .روح نوشتن نيست.
خجالت میکشم از کتاب و ادب بگويم.
قلم که برمیدارم تکهھای چشمخانۀ
دختران افغانستان؛ قلم که برمیدارم ِگل
خوزستان؛ قلم که برمیدارم يوز ايرانی
در زندان؛ قلم که برمیدارم طرب
تعطيل و حکم نان؛ قلم که برمیدارم
زبانھا خشک و صفحهھا بيابان بيابان
بيابان...
نه ،روی ندارم که بنويسم .روح ندارم.
دق که ندانی تو چيست گرفتم .دق که
ندانی تو چيست...
ھميشه فکر میکردم اين خانه امن است:
دوستی کلمات به دشمنی نمیگردد،
کتابھا مرا ترک نمیکنند ،شعرھا
نمیگريزند ،رمانھا نمیروند .ھمۀ
سرمايهام را در ھمين سبد گذاشته بودم و
حاال دستم نمیرود از اين سبد يک سکۀ
سياه بردارم .برای اين مردم مضطر و
دردمند از کدام شعر بگويم؟ از کدام

کتاب؟
ھمه ترسان و
گريزان ،ھمه
خاموش و گريخته و
ناچار .من کدام سکه را خرج
اين فالکت کنم؟
رو سياھم که مینويسم .روسياھم که جز
اين خانه ،خانۀ ديگری ندارم که شما را
دور آتش اجاقش بنشانم .جام ديگری
ندارم که مست و گرمتان کنم .نه آبی ،نه
نانی ،نه دوايی که مرھم دردتان کنم.
پيش شما سرشکستهام .نوشتن نشد
شربت .کتاب و شعر و قصه نشد نان،
نشد دوای اينھمه درد بیدرمان .حاال که
روز عسرت رسيده ،خيال میکنم خانه
بر خواب ساخته بودهام .در اين خانه جز
خيال چيزی نيست و ھرچه ھست اسباب
روسياھی ست .پيش اينھمه رنج

ھرروزه،
ادبيات ناگزير
دارايی لوکسی به
حساب میآيد .نوشتن لوکس است،
خواندن لوکس است ،حوصله میخواھد،
فراغت و مجالی که کو؟ جگر ھمه خون
است .يک چشم اشک ،چشم ديگر
خون است .کلمات خون است،
کتابھا خون ،ھمه حرفھا و
گفت و نگفتھا خون سرد.
من ندانم با که گويم شرح درد؟

ﯾ اد 

زنده باد آزادی ،زنده باد عدالت
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در آغاز قرن بيستم ميالدی در ھيچ
ﯾک از کشورھای آسيا و آفرﯾقا اثری از
پارلمان و قانون اساسی و آزادی و
احترام به حقوق بشر دﯾده نمی شد و
در تمام اﯾن کشورھا  ،سالطين و
امپراتوران دﯾکتاتور و ظالم بر ارﯾکه
قدرت سوار و حکومت ھای استبدادی
مطلقه ی خود را اعمال می کردند .
در اﯾران نيز پادشاھان قاجار در کاخ
ھای خود مشغول ھوسرانی بوده و
گماشتگان آن ھا ھم در سراسر
کشور با نھاﯾت ظلم و ستم  ،به غارت
اموال مردم برای پر کردن خزانه
پادشاه اشتغال داشتند  .اﯾن
پادشاھان در ﯾک تقسيم قدرت
نانوشته امر قضا و رسيدگی به دعاوی
بين مردم که رعاﯾا خوانده می شدند و
تنظيم و تصدﯾق سند انجام معامالت
بين آنھا را به روحانيون واگذاشته و
اﯾن قشر را بر جان و مال و ناموس
مردم مسلط کرده بودند  .در چنين
شراﯾط اسفباری پدران غيور ما به
رھبری شخصيت ھای فرھيخته و آگاه
و ميھن دوست پای به صحنه انقالب
مشروطيت نھادند و با شعار آزادی و
عدالت  ،خواھان برپاﯾی حاکميت ملی
و تاسيس پارلمان و تشکيل عدالت
خانه به جای محاکم شرعيه شدند  .و
با فداکاری و جانبازی بسيار توانستند
در تارﯾخ چھاردھم مرداد ١٢٨۵
خورشيدی  ،انقالب مشروطيت را به
پيروزی رسانيده و اولين حکومت
مشروطه پارلمانی را در اﯾن منطقه
پاﯾه گذاری نماﯾند  .اما ھنوز عمر
انقالب به دو سال نرسيده بود که
استبداد صغير محمد عليشاھی در
مقابل آن اﯾستاد و با به توپ بستن
مجلس شورای ملی توسط لياخوف
روسی و فراری دادن نماﯾندگان
مجلس و آزادﯾخواھان کوشيد تا
مشروطيت را تعطيل  ،و استبداد
مطلقه را بازگرداند  .در اﯾن ھنگام بود
که خيزش مسلحانه مردم تبرﯾز و
گيالن و اﯾالت بختياری و قشقاﯾی به
رھبری سرداران ملی ،به پشتيبانی از
مشروطيت صورت پذﯾرفت و حرکت
آنان به سوی تھران  ،بساط استبداد
صغير محمد عليشاه را در ھم پيچيد و
مشروطيت را اعاده نمود  .و تا دوره
ملی
شورای
مجلس
چھارم
مشروطيت به طرف قوام  ،و آزادی و
عدالت رو به پيشرفت بود .
با کودتای سوم اسفند  ١٢٩٩توسط
رضاخان ميرپنج و سيدضياءالدﯾن
طباطبائی دوره جدﯾدی از استبداد و
دﯾکتاتوری اما با نام و ظاھر
مشروطيت شروع شد  .در بيست
سال دﯾکتاتوری رضاشاھی مجلس

وجود داشت ولی مجلسی قالبی که
اکثرﯾت قاطع نماﯾندگان آن توسط دربار
و نھادھای نظامی تعيين و در واقع
انتصاب می شدند  .نخست وزﯾر و
ھيئت دولت وجود داشت ولی تمام
تصميمات خرد و کالن کشور توسط
پادشاھی که به موجب قانون
اساسی غير مسئول بود  ،اتخاذ و
اجرا می شد  .و در رھگذر اﯾن
حکومت فردی اشتباھات مھم و
استراتژﯾکی روی داد که به امنيت و
منافع ملی اﯾران صدمات سنگينی
وارد نمود  .در اﯾن دوره برخی اقدامات
عمرانی و تجدد گراﯾانه ھم صورت
گرفت  ،اما چه سود که استبداد و
دﯾکتاتوری و فساد که مادر ھمه عقب
ماندگی ھا و سياه روزی ھای ﯾک
جامعه است نيز در نھاﯾت ممکن به
منصه ظھور رسيد  .با وقاﯾع شھرﯾور
 ١٣٢٠و سقوط حکومت رضا شاه ،
فضای سياسی کشور تا حدودی باز
شد و احزاب و روزنامه ھای آزاد سر
برآوردند و انتخابات مجلس نسبت به
دوران قبلی تغيير کرد و ارزش ھای
انقالب مشروطه و اھداف آن در جامعه
پررنگ تر نماﯾان گردﯾد  .در ھمين
اوضاع و شراﯾط بود که دکتر محمد
مصدق به عنوان نماﯾنده اول مردم
تھران به مجلس چھاردھم وارد شد و
در کسوت ﯾک رھبر ملی  ،پيام انقالب
مشروطيت را برای نسل بعد از
انقالب تبيين نمود و تالش کرد تا
ارزش ھای انقالب مشروطيت را احيا و
بازسازی نماﯾد و توانست جنبش ملی
آزادﯾخواھانه و استقالل طلبانه ملت
اﯾران را تا تشکيل دولت ملی و ملی
کردن نفت به پيش ببرد  .دولت ملی
مصدق در مدت  ٢٨ماه حکومت خود ،
تغييرات سياسی  ،اقتصادی ،
اجتماعی و فرھنگی شگرف و اثر
گذاری را برای جامعه اﯾران به ارمغان
آورد  .متاسفانه کودتای ننگين و بيگانه
ساخته  ٢٨مرداد  ١٣٣٢به حکومت
ملی مصدق خاتمه داد  .و پس از
کودتا  ،محمد رضا شاه پھلوی باز ھم
قانون اساسی مشروطيت را به طاق
نسيان کوبيد و حقوق اساسی ملت
را نادﯾده گرفته و پاﯾمال کرد  .و رفتار
ھای نادرست او بود که  ،ملت اﯾران را
به سوی انقالب  ۵٧سوق داد .
انقالب  ١٣۵٧در اﯾران با اھدافی چون
به دست آوردن آزادی ھای سياسی و
حاکميت ملی  ،استقالل و عدالت و
اعتالی کشور آغاز شد و با اميد
بستن ملت به وعده ھاﯾی که سران
انقالب در مورد برقراری اﯾن اھداف به
مردم ميدادند  ،به پيروزی رسيد  .ولی
با درﯾغ و تاسف بسيار  ،قدرتمداران

برخاسته از انقالب  ،تمام اھداف
اصلی انقالب و وعده ھاﯾی را که به
مردم اﯾران داده بودند به دست
فراموشی سپردند  .و در اولين خلف
وعده ی خود به جای تشکيل مجلس
موسسان و تدوﯾن ﯾک قانون اساسی
متضمن حاکميت ملی  ،ﯾک مجلس
محدود به نام مجلس خبرگان قانون
اساسی تشکيل دادند و ﯾک قانون
اساسی اﯾدئولوژﯾک تدارک دﯾدند .
حاکميت برآمده از انقالب  ،با بی
اعتناﯾی به آزادی ھای اساسی ملت
 ،مثل آزادی انتخابات  ،آزادی
مطبوعات  ،آزادی احزاب و اجتماعات و
عدول از سياست بيطرفی نسبت به
شرق و غرب و اتخاذ سياست ھای
نادرست داخلی و خارجی و فساد
گسترده اغلب کارگزارانش و مداخله
در مناقشات منطقه و به ھدر دادن
منابع مالی کشور در آن مسير و عدم
توجه و بھره گيری از دانش و تخصص
دانشمندان و کارشناسان وطن
دوست اﯾن مرز و بوم و تبعيض نسبت
به بانوان گرامی اﯾران و اقليت ھای
قومی و مذھبی  ،بحران ھای عدﯾده
ای را برای کشور پدﯾد آورده است .
بحران ھای سياست داخلی و
سياست خارجی  ،بحران اقتصادی ،
بحران اجتماعی و بحران محيط
زﯾستی که در نتيجه فقر و بيکاری و
گرانی روز افزون و مھاجرت ھای
ناخواسته ی رو به گسترشی را
موجب گردﯾده اند  .امروز که چھل
سال از پيروزی انقالب  ۵٧گذشته ،
ملت اﯾران ھنوز باﯾد شعار ھای انقالب
مشروطيت را که ﯾکصد و دوازده سال
از آن سپری شده  ،تکرار نماﯾد  .زنده
باد آزادی  ،زنده باداستقالل  ،زنده
باد عدالت .
در ھمين روز ھا که صد و دوازدھمين
سالگرد انقالب مشروطيت فرا رسيده
 ،در جای جای کشور فرﯾاد ھای
اعتراض مردم اﯾران نسبت به
تنگناھاﯾی که در نتيجه سوء سياست
ھا و سوء مدﯾرﯾت ھای حاکميت ،
بدان ھا دچار شده اند به گوش می
رسد .
جبھه ملی اﯾران ضمن گراميداشت
سالروز انقالب مشروطيت  ،به ھيئت
حاکمه جمھوری اسالمی متذکر می
شود که به فرﯾادھای ملت اﯾران گوش
فرا دھد واز برخورد خشونت آميز با
اعتراضات حق طلبانه مردم خودداری
نماﯾد  .و قبل از آنکه فرصت از دست
برود و کشور دچار حوادث وﯾرانگر و
جبران ناپذﯾر بگردد به تغييرات آرام و
مسالمت آميز تن در دھد .
چھاردھم مرداد ماه ١٣٩٧
تھران – ھيئت اجرائيه جبھه ملی
اﯾران
-روابط عمومی جبھه ملی اﯾران

ﻓﺮج ﺳﺮﻛﻮﻫﻲ

ﭘﺮﮔﺎرِ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي آﺷﻜﺎر و ﻳﻮاﺷﻜﻲ در ﻧﻔﻲ
آرﻣﺎن ﮔﺮاﺋﻲ و روﺷﻨﻔﻜﺮي
• بی .بی .سی اﯾن بار در قالب بحـث
در باره «روشنفکران بلندپرواز ِ گسـتـاخِ
لــجــام گســيــخــه مــطــلــق گــرا» کــه
«حيوانات در حـال انـقـراض »انـد ،بـا
ترفندھای ناشيانه و در پوشـش پـيـام
ھای »ﯾواشکی« ،روشنفکـری ،آرمـان
گرائی و گذر از ساختار اسـتـبـدادی را
نــفــی مــی کــنــد .ســرمــاﯾــه گــذاری
حکومتی و امکانات مـالـی بـی .بـی.
ن ناچار ،در کنار
سی فارسی و مخاطبا ِ
عوامل دﯾگر ،نوعی موقعيت انحـصـاری
برای اﯾن رسانه فراھم کـرده اسـت و
انحصار ـــ بی رقيب بودن ــ کشنده ی
ھــــر رســــانــــه ای اســــت ...
دوشنبه  ٢٩مـرداد  ٢٠ - ١٣٩٧اوت
٢٠١٨
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درآمــــــــــد
پــــــــــيــــــــــش
پس از دو ﯾادداشت کوتاه انتـقـادی در
فيس بوک در باره بی .بی .سی بـرآن
بودم که مدتی در اﯾن باره ننوﯾسم امـا
آخرﯾن برنامه پرگار با عنوان «آﯾـا دوران
روشنفکری بلـنـدپـرواز بـه سـر آمـده
است؟ »چنان از معيارھای حـرفـه ای
ژورناليزم به دور است و پيام ھای خـود
را با چنان ترفندھائی القاء می کند که
ســـــکـــــوت روا نـــــيـــــســـــت.
در اﯾن ﯾادداشت بـه تـرفـنـدھـای اﯾـن
برنامه در دو بخش گزﯾنش ميـھـمـان و
القاء «ﯾواشکی » پيام در قالـب سـوال
پـــــــــــــــردازم.
مـــــــــــــــی
پرگار در سنجش با ميزگردھا در رسانه
ھای فارسـی زبـان ،و نـه الـبـتـه در
مقاﯾسه با ميزگردھا در رسـانـه ھـای
معتبـر غـيـرفـارسـی از جـمـلـه بـی.
بی .سی بين المللی ،از بھتـرﯾـن ھـا
است اما آخرﯾن برنامه پرگـار بـه روال
جانبدارانه و غيرحرفه ای مسـلـط بـر
بــی .ســی  .ســی فــارســی و بــه
ترفندھای ناشيانه در خدمت جانبداری
غيرحرفه ای تقليل ﯾافته است .سخـن

من در اﯾن ﯾادداشت فقط در بـاره اﯾـن
برنامه است نه کارنامه پرگار که بحثی
اســـــــــــت.
دﯾـــــــــــگـــــــــــر

در بــــاب آداب مــــيــــزگــــرد
ميزگرد فضای طرح و نـقـد و بـرخـورد
نظرﯾات متفاوت است .در حرفه مـا در
گزﯾنش مھمانان ميـزگـرد بـه سـنـجـه
ھاﯾی چون تـنـوع نـظـرﯾـات ،اعـتـبـار،
ھمسنگی طرفيـن بـحـث ،تـخـصـص،
کارنامه نظری و عـمـلـی در مـوضـوع
بحث ،تجربه زﯾسته و ..می نگرند .اﯾـن
ھا حداقل ھا است .تا آن جا که دﯾـده
ام آقای کرﯾمی با معيارھـائـی از اﯾـن
دسـت آشـنــا اســت و آن ھــا را در
بسياری از برنامه ھای پـرگـار رعـاﯾـت
کرده است اما اﯾن بار ،که پای کوبيـدن
آرمان گرائی و روشنفکران چپ ،نـفـی
گذر از نظام ھای استبدادی و ستـم و
نـگـر مـطـرح
تبعيض و تبليغ نگاه جـزء
ِ
شده در چـنـد دھـه پـيـش ــــ آغـاز
نئوليبراليزم و پـيـش از بـحـران ھـای
مزمن نظام ــ در کار است ،معيـارھـای
حـــرفـــه ای از ﯾـــاد رفـــتـــه انـــد.
پرگار از دکتر خسرو خاور ،دعوت کـرده
است تا نظرﯾات خود را در باره به گفته
خود او » گونه شناسی« روشنـفـکـری
اﯾران مطرح کند .چند متن او ،از جمـلـه
مقاله »روشنفـکـران الئـيـک در اﯾـران
معاصر »را ،که در ميزگرد بـدان اشـاره
می شود ،خوانده و از داده ھای غـلـط
و اطالعات نادرست تارﯾـخـی و حـکـم
ھای مطلق و کلی بدون دليل و برھان
و گاه متناقض در متن ﯾک دانشگـاھـی
بھت زده شده ام .صـدور حـکـم ھـای
بی دليل و برھان در ميزگرد نيـز ادامـه
می ﯾابد اما غرض اﯾـن ﯾـادداشـت نـه
نقد نوشته ھا و نظرﯾات دکـتـر خسـرو
خاور ،جز در ﯾکی دو مورد الزم ،که نقد

ترفندھای غيرحرفه ای بـرنـامـه پـرگـار
است.
ن گستاخِ لجام گسـيـخـه
بلندپروازا ِ
گــــــرا
مــــــطــــــلــــــق
ی
تنھا برای طرح بحث می نوﯾسم که در
نگاه دکتر خسرو خـاور ،روشـنـفـکـران
اﯾران ،از مشروطه تا «جنبش سـبـز»،
جز چندتن« ،روشنفکران بـلـنـد پـرواز،
گستاخ ،لجام گسـيـخـه ،خـودمـحـور،
مــــطــــلــــق گــــرا »بــــوده انــــد.
او پيامبـرانـه «انـقـراض روشـنـفـکـران
بلندپرواز »را در اﯾران و جـھـان بشـارت
داده و از ظھور «روشنفکران ميـانـی »،
به وﯾژه در جنبش سبـز ،سـخـن مـی
گوﯾد که بـه نـظـر او از عـيـب ھـای
روشنفکران بلندپـرواز بـری و فـالن و
ھســــــتــــــنــــــد.
بــــــھــــــمــــــان
» روشنفکر بـلـنـد پـرواز« اصـطـالحـی
علمی و جامعه شنـاسـانـه نـيـسـت،
صفتی ارزشی و نسـبـی اسـت نـه
مفھومی رسا و دقيق .در ادامه بـحـث
پرگار و در مقاله او روشن می شود که
منظور او از «روشنفکـر بـلـنـد پـرواز »
روشــنــفــکــران آرمــان گــرا ،چــپ ھــا،
روشنفکران معتقد بـه گـذار از نـظـام
ھای استبدادی ،روشنفکران مـخـالـف
استثمار انسان از انسان و تـبـعـيـض ـ
که آرمان جامعه ای بـدون تـبـعـيـض و
شکاف ھای طبقاتی را در سر دارنـد ـ
روشنفکرانـی کـه در کـنـار تـخـصـص
فرھنگی ﯾـا عـلـمـی خـود ،بـرخـالف
آکادميسين ھا کـه خـود را بـه حـوزه
تخصصی خود محدود مـی کـنـنـد ،در
زمينه ھای سياسی و اجـتـمـاعـی و
فرھنگی از موضع انتقادی نظـر داده و
در کار توليد مفاھيم و اﯾده ھا ھستند،
«مارکسيست ھا و اسالميست ھـا »
و ..است .
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او چون پيامبران عھد عتيق و با ھـمـان
زبان ،و ھمراه با ھمه نئوليـبـرال ھـای
چند دھه پيش ـ پيش از سـر بـرکـردن
بحران ھای نـظـام ھـای مـبـتـنـی بـر
نئوليبراليزم  ،بشارت می دھد کـه «
آرمان گرائی کامال از بين رفتـه »اسـت
و «االن حرکت ھای اجتماعـی مـطـرح
است مثال حرکت ھا بر مبنای مـحـيـط
شـــــــور »و...
آب
زﯾســـــــت،
در نگاه او نسبت و پيوند مـبـارزه بـرای
خواست ھای اجتمـاعـی ،اقـتـصـادی،
صنفی ،محيط زﯾستی ،فرھنگی و ..بـا
طرح گذر از نـظـام ھـای مـبـتـنـی بـر
استثمار انسان از انسان و تبـعـيـض و
استبداد ،به گونه ای مکانيکـی ،قـطـع
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
اصطـالح «روشـنـفـکـری مـيـانـی »ﯾـا
ميانجی اصطالحی قدﯾمی است و در
اصل به آن گروه از روشنفکرانی اطالق
می شد کـه اﯾـده ھـای فـلـسـفـی،
مفاھيم فلسفه سياسـی و اقـتـصـاد
سياسی و ..را با زبانی ساده تـر و ..
به ميان الﯾه ھـای گسـتـرده تـری از
جامعه می بـردنـد .اﯾـن اصـطـالح بـه
قدمت اصطالح قدﯾمی «روشـنـفـکـران
ارگانيک »است که البته معنائی دﯾـگـر
دارد .اما دکتر خاور نه با زبانی جامـعـه
شناسانه ،که در قالب مثال و نـمـونـه،
تعرﯾفی نه چندان روشـن از اصـطـالح
«روشنفکر ميانی »بـه دسـت داده و
جوانان فعال در جنبش سبز را مصـداق
تعرﯾف خود از اﯾن اصطـالح مـی دانـد.
چامسکی ،ھابرماس ،آلن بـدﯾـو ،کـه
جمله چپ ھستند و منتقد و معتـرض،
از نگاه او نمونه روشنفکران بلنـد پـرواز
اند و آقـاﯾـان مـحـسـن کـدﯾـور ،آرش
نراقی ،دکتر سروش ،جز در آغـاز کـار،
دکتر بشيرﯾه و خانم سـتـوده نـمـونـه
روشنفکر ميانی .آقای دارﯾوش آشوری
نيز به پيشنھاد آقای کرﯾمی ،گرداننـده
ی ميزگرد ،به اﯾن فھرست اضافه مـی
شود و دکتر خاور با اﯾن اسـتـدالل کـه
آشوری «از اول با مـارکسـيـسـت ھـا
نبود و مخالف آن ھا بود »با پيشنھاد او
مـــــوافـــــقـــــت مـــــی کـــــنـــــد.
در اﯾن ميزگـرد ھـم او و ھـم خـانـم
عظيمی ،سوی مقابـل او« ،جـنـبـش
سبز »را اوج تا کنـونـی حـرکـت ھـای
جامعه اﯾرانی و اوج تا کـنـونـی ارتـقـاء
سياسی و نظری می داننـد .اﯾـن دو،
به اتفاق گرداننده ی ميزگرد ،حتـا ﯾـک
کلمه ــ حتا ﯾک کلمـه ــــ از جـنـبـش
مردمی دی ماه سال گذشـتـه کـه تـا

کنون ادامه دارد ،نمی گوﯾند .ھـر سـه
نفر .اﯾن جنبش مردمی وجود نـدارد و
اﯾران در «جنبش سبز »خـالـصـه مـی
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.

ترفند اول ـ کشـتـی پـيـل و مـن
انتخاب مھـمـانـی کـه بـرد طـرف
مــقـــابــل را تضـــمــيـــن کـــنـــد
گرداننده ی ميزگرد ،که جانبداری او از
دکــتــر خــاور در اظــھــار نــظــرھــای
«ﯾواشکی »او پيدا است) ،نمـونـه ھـا
بعدتر( در ﯾک سوی بحث دکـتـر خـاور:
مدرس عالی مـطـالـعـات اجـتـمـاعـی
پارﯾس ،دارای دو دکتـرای فـلـسـفـه و
جامعه شناسی از فرانسه ،با سابـقـه
تدرﯾس دانشگاھی ،با پيشينه تحقيـق
ھای منتشر شده در باره موضوع بحث
را نشانده است ،کـه بـرای حضـور در
اﯾن ميزگرد صالحيت علمی دارد و نظـر
مخالف ؟ آن سوی ميزگرد؟ خانمی بـه
نام فرزانه عظيمی را دعوت کرده انـد.
نام او را نشنيده بودم .چون بـحـث بـا
اشاره به کانون نـوﯾسـنـدگـان در بـاره
روشنفکـری اﯾـران اسـت ،بـر بسـتـر
عالئق خود ،تحقيق و پرسش کردم تـا
سوابق روشنفکری و فرھنگـی خـانـم
فــرزانــه عــظــيــمــی را بــيــابــم .
برای بحث در باره روشنفکران اﯾران بـه
عنوان مخالف با نظر دکتر خسرو خاور،
با صالحيت علمی و نظری و پيشـيـنـه
ای که نوشتم ،کسی را دعـوت کـرده
اند که ھيچ سـابـقـه روشـنـفـکـری و
فرھنگی و نظری و ھـيـچ تـحـقـيـق و
نوشته ای در اﯾن مباحث ندارد ــ حـتـا
در حد نوشـتـن چـنـد سـطـر در بـاره
مباحث روشنفـکـری ــــ از گـفـتـار او
پيداست که فضاھای روشـنـفـکـری را
لــمــس نــکــرده اســت ،از تــارﯾــخ
روشنفکری اﯾران بی اطالع اسـت و..
)نــــمــــونــــه ھــــا بــــعــــدتــــر(
سابقه منتشر شده سياسی او نـيـز
مخالف با آن است که در ميزگـرد مـی
گوﯾند و می گوﯾد به مثل برخالف گفته
گرداننده ی ميزگرد )نقل قـول بـعـدتـر(
پيش از انـقـالب سـابـقـه سـيـاسـی
نداشته و پيش و پس از انـقـالب کـار
فرھنگی و روشنفکری نـکـرده اسـت،
پيش از انقالب و تا سال ھا بعـد از آن
در رده رھبری سازمان ھای سيـاسـی
نبوده اسـت ــــ اکـنـون عضـو ھـيـات
اجرائيه حزب چپ اﯾران )بـه نـظـر مـن
ھمان سازمان اکثرﯾت( است .بـعـد از

انــقــالب عضــو اکــثــرﯾــت بــوده و در
انشعابی از آن جدا شده است و..
فقط چند نوشته ،آن ھم در حـد نـازل
نوشـتـه ھـای سـطـحـی سـيـاسـی
غيرنظری به شيوه کادرھای حزبی ،به
قلـم او مـنـتـشـر شـده اسـت .کـار
فرھنگی و روشنفکری نکرده و در اﯾـن
زمينه ،موضوع اصلی ميزگرد ،حتا ﯾـک
سطر ننوشته است .استدالل ھای او
در ميزگرد ،در چند مورد که می کوشد
با دکتر خاور مخالفت کند ،چنان که در
نمـونـه ھـای بـعـدی خـواھـيـد دﯾـد،
عاميانه ،بی ربط و گاه مضحک است و
نشانه بی اطالعی او از موضوع بحـث.
قرار دادن کسی چنين در بـرابـر دکـتـر
خسرو خاور با تحصيالت و سوابقی که
نوشتم ،درست مثل اﯾن است کـه در
بحث در باره نظرﯾه نسبيـت ،مـرا ،کـه
حتا جدول ضرب را حفظ نيستم و گـاه
با انگشت جمع می کنم ،در برابر ﯾـک
محقق و استاد رﯾاضی ﯾا فيـزﯾـک قـرار
دھند .نتيجه از پيـش مـعـلـوم اسـت.
دکتر خاور ،که گرداننده ی ميزگرد با او
ھم نظر است و بـرخـالف مـقـدمـاتـی
ترﯾن معيارھای حرفه ای ژوناليزم بارھا
در تائيد نظر او ،در قالب سوال ،سخـن
می گوﯾد ،برنده بازی اسـت .امـا اﯾـن
برد ارزش ھم دارد؟ با اﯾن شـيـوه ھـا
می توان آرمان گـرائـی ،روشـنـفـکـری
مستقل و منتقد و معترض ،گراﯾش بـه
گذر از نظام ستم و استبداد و استثمار
و تبعيض را نفی و از ذھن مـخـاطـبـان
پاک کرد؟ اگر ممکن بود کـرده بـودنـد.
اگر بحث در بـاره سـازمـان اکـثـرﯾـت،
سازمان ھای سياسی خارج از کشـور
و مواردی مشابه بود دعـوت از خـانـم
عظيمی توجيه داشت )من الـبـتـه بـه
سابقه گردانندگی ده ھا ميزگرد موفق
در نشرﯾات اﯾران ،برای اﯾن گونه بـحـث
ھا نيز از شاخص ھای سـازمـان ھـای
سياسی و از کسـانـی دعـوت مـی
کردم که پيشينه بحث نظری ﯾا تحقيق
تارﯾخی در مـوضـوع بـحـث دارنـد امـا
بگذرﯾم (

تصـــــــوﯾـــــــر

دروغـــــــيـــــــن
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آقای کرﯾمی در معرفی خانم عظيمـی
ھمه حقيقت را نـمـی گـوﯾـد و او را
«تحليل گر و فعال سياسی »معـرفـی
می کند .اگر در بی .بـی .سـی ،امـا
انگليسی زبـان ،عضـو ﯾـک سـازمـان
سياسی را دعوت کنـيـم و نـگـوئـيـم،
ﯾعنـی بـپـوشـانـيـم ،کـه عضـو کـدام
سازمان سياسی است ،در بـررسـی
حرفه ای کار با مـا چـه مـی کـنـنـد؟
ﯾک جا گفته می شود که «زن بـودن »
او از دالﯾل دعوت او اسـت چـون قـرار
است در باره جنبش زنـان نـيـز بـحـث
کنند اما او در اﯾن زمينه نـيـز سـابـقـه
علمی و نظری و عملی ندارد و تـنـھـا
سخن او در اﯾن باب در اﯾن ميزگرد اﯾـن
است که مبارزان جنبش زنان ،در حزب
ھا و مجلس و ...عضو شـونـد  .ھـنـوز
نمی داند که استقالل از حـزب ھـای
سياسی از شـاخصـه ھـای جـنـبـش
اســـــــــــت.
مـــــــــــدنـــــــــــی
» تحليل گر« ،که آقـای کـرﯾـمـی مـی
گوﯾد ،اصطالحی است که در رسـانـه
ھای فـارسـی زبـان بـی آبـرو شـده
است .در عرف اﯾن رسانه ھا ھر کـس
که نظری دارد ،و چه کسی است کـه
نظر نداشتـه بـاشـد ،بـی تـوجـه بـه
تخصص و سابقه نظری ﯾا عـمـلـی در
موضوع بحث« ،تحليل گـر »اسـت .بـه
برخی چھره ھای ثابـت ھـمـيـن بـی.
بی .سی فارسی بنگرﯾد کـه در بـاره
ھمه چـيـز «مشـغـول تـحـلـيـل انـد»
گرداننده ی ميزگرد در ميانه ھای بحث
در قالب سـوال مـی گـوﯾـد« :بـخـش
زﯾادی از روشنفکران بلند پرواز ...افزون
بر کارھای فرھنگی کار سياسی ھـم
می کردند ،قبل از انقالب قصد تـغـيـيـر
جھان را داشتند و بعد از انـقـالب ھـم
فعال سياسی در رده رھبری سـازمـان
ھای سياسی بودند شما که ﯾـکـی
از آن ھا ھستيد با توصيف آقای خاور
اﯾـــــــــــد» .
مـــــــــــوافـــــــــــق
خانم عظيمی ،که برخالف گفته آقـای
کرﯾمی ھيچ وقت «ﯾکـی از آن ھـا »
نبوده ،ھيچ وقت کار فرھنگی نـکـرده،
پيش از انقالب کار سـيـاسـی نـکـرده،
بعد از انقالب در رده رھبـری سـازمـان
سياسی نبوده ــــ اکـنـون از اعضـای
ھيات اجرائيه حزب چپ) به نـظـر مـن
اکثرﯾت سابق( اسـت و چـون اغـلـب
مــوارد بــا تــوصــيــف آقــای خــاور کــه
روشنفکران آرمان گرای اﯾرانی را «بلند
پرواز ،مطلق گرا »می داند «مـوافـق »

اســت ،بــا ســکــوت در بــاره اطــالع
نادرستی که گرداننده ی مـيـزگـرد در
باره او می گوﯾـد ،تصـوﯾـر دروغـيـن را
تصحيح نمی کند تا ھمـيـن داده دروغ
بــه مــخــاطــبــان مــنــتــقــل شــود.
خانم عظيمی در جائی از مـيـزگـرد در
باره دليل مھاجرت خود می گوﯾد «٣۵
سال پيش فقط برای اﯾن کـه روزنـامـه
چاپ کنم و ٣۵» ...سال پيش ،و قبل و
بعد از آن ،روزنامه نوﯾس نبـوده اسـت.
شاﯾد در بولتن ھای سازمانی چـيـزی
نوشته باشد اما روزنامه نوﯾس؟ او در
بستر سرکوب سازمان ھای سياسـی

اﯾن است «بـعـضـی انـواع حـيـوانـات
درحال انقراض ھستند اما سعی مـی
کــنــنــد آن ھــا را نــجــات بــدھــنــد».
» با مطلق گرائی روشنفکران بلند پرواز
چھل سال پيش موافقم اما تغيير کرده
اند جھان امروز تغيير کرده ما دﯾـگـر در
ﯾک دنيای ﯾک بـعـدی زنـدگـی نـمـی
کنيم ».البته جھان ھميشه چند بعدی
بوده است .تغيير کرده است اما نـه از
ﯾــک بــعــدی بــه چــنــد بــعــدی.
با اﯾن حکم که «روشنفکران بلند پـرواز
زﯾر سوال ھستند به دليل گذشتـه آن
ھا »از روشنفکران انتقاد می کنـد کـه

اســــت.

«ھر روشنفکری که حرف مـی زد اول
می گفت من وابستگی به ھيچ جرﯾان
سيـاسـی نـدارم .انـگـار اﯾـن حسـن
باشه»

بــــه

خــــارج

رفــــتــــه

روشنفکر آرمـان گـرا ،حـيـوان در
انـــــــــقـــــــــراض
حـــــــــال
سطح آشنائـی خـانـم عـظـيـمـی بـا
موضوع بحث ميزگرد را در چند نـمـونـه
می توان دﯾد به مثل دکتـر خـاور مـی
گوﯾد «نسل روشنفکران بلند پـرواز در
حال انقراض است »)بـخـوانـيـد آرمـان
گرا(  .استـدالل خـانـم عـظـيـمـی در
مطلق بـی دلـيـل
مخالفت با اﯾن حکم
ِ
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نمی داند که استقالل از حـزب ھـای
سياسی ،تفکر و نـقـد مسـتـقـل ،از
شاخصه ھای روشـنـفـکـری اسـت و
مرزی اسـت کـه کـادر حـزبـی را از
روشنفکر مستقـل جـدا مـی کـنـد و
جدائی از حـزب ھـای سـيـاسـی بـه
معنائی جدائی از سياسـت نـيـسـت.
خانم عظيمی با گفتن «ما چـپ ھـا »
چنين و چنان  ،...نـقـش سـخـنـگـوی
خودخوانده ھمه گراﯾش ھـای مـتـنـوع
چپ اﯾران و جھان را به خود ھدﯾه داده
و گمان می کند سرنوشت اکثرﯾتی ھا
و حزب تـوده ای ھـا ،ھـمـان تـارﯾـخ
روشنفکری اﯾران و تـارﯾـخ تـمـام چـپ
ھای اﯾران است »روشنـفـکـران بـلـنـد
پرواز تغيير کـرده انـد… افـکـارشـان را
تغيير دادند مثال بـعـد از گـوربـاچـف…
نابودی سوسياليزم موجود ،شکسـتـن
دﯾوار برلين ..مطلق گرائی با شکستـن
دﯾـــوار بـــرلـــيـــن شـــکـــســـت».
نمی داند که اغلب روشنفکران آرمـان
گرای اﯾرانی و بسياری از چپ ھا ،حتـا
بنيان گذاران سازمان فدائی چون پوﯾان
و احمد زاده ،و برخی از سازمان ھـای
چپ در آن زمان ،به تـوھـمـاتـی چـون
«سوسـيـالـيـزم واقـعـا مـوجـود »بـاور
نداشتند ،بـلـوک شـوروی سـابـق را
سوسياليستی نمـی دانسـتـنـد و،...
بگذرﯾم از آن ھـمـه تـنـوع فـکـری و
ســيــاســی روشــنــفــکــران اﯾــرانــی از
کـــــنـــــون.
تـــــا
مشـــــروطـــــه
وقتی در باب دفاع از بـلـنـدپـروازی بـه
نمونه ھائی از پيشرفت ھای علمی و
«طرح جا دادن  ١۵٠ميليون انسـان در
فضا »اشاره می کند ،آش چنان شـور
می شود که آقای کرﯾمی به او تـذکـر
می دھد که بـحـث پـيـشـرفـت ھـای
عــلــمــی از بــحــث آرمــان گــرائــی در
سياست جدا است .تشبيه سيـاسـت
به » خانه ساختن« و »شرکـت« ھـای
تجاری ھم از دﯾگر سخـنـان او اسـت.
به گمانم ھمين نقل ھا قول ھـا بـرای
نشان دادن بی اطالعی او از مـوضـوع
بـــــحـــــث کـــــافـــــی اســـــت.

ترفند دوم ــ پيام ھـای ﯾـواشـکـی
در عنوان برنامه «آﯾا دوران روشنفکـری
بلندپرواز بـه سـر آمـده اسـت؟ »اﯾـن
فرض ناگفته »ﯾواشکی« تعبـيـه شـده
اســت کــه اصــطــالح »روشــنــفــکــر
بلندپرواز« درست است و بحث فقط در
اﯾن باره اسـت کـه دوران اﯾـن گـونـه
روشنفکر به سر آمـده اسـت ﯾـا نـه؟
اما بلند پروازی ،چـنـان کـه نـوشـتـم،
مفھومی علمی و جامعه شـنـاسـانـه
نيست .ارزشی نسبی است .به مثـل
دکتر خاور بر آن است که آرمان جامعـه
بی طبقه)) ،بخوانيد جامعه ای شـکـل
گرفته بر نـفـی اسـتـثـمـار انسـان از

انسان و نفی تبـعـيـض و اسـتـبـداد((
«بلـنـد پـروازی و مـطـلـق گـرائـی و
خطرناک »است اما آرمان دموکراسـی
برای اﯾران بلند پروازی نيـسـت .آرمـان
دموکراسی برای اﯾرانی با اﯾن حکومت
مستبد ،در حالـی کـه مـولـفـه ھـای
دموکراسی در فرھنگ جـامـعـه ھـنـوز
نھادﯾنه نشده ،از منظر خيلی ھا بلـنـد
پروازانه است و ھمان ھا به جای گـذار
از اســتــبــداد جــمــھــوری اســالمــی
اصالحات گام به گام را پيشنھـاد مـی
کــــــــــــــــــنــــــــــــــــــنــــــــــــــــــد.
آقای کرﯾمی در مقدمه نـخـسـت خـود
می گوﯾد «پنجـاه سـال از تـاسـيـس
کانون نوﯾسندگان اﯾران می گذرد .اﯾـن
کــانــون از ھســتــه ھــای اصــلــی
روشنفکرانی بود که مرجع خوانده می
شدند .اما ﯾکی از مھمان ھـای پـرگـار
می گوﯾد زمانه روشنفکران مـرجـع بـه
سر آمده .آﯾا چنين اسـت؟ ».مـقـدمـه
اول حرفه ای و ناجانـبـدارانـه تـنـظـيـم
اســـــــــــــــت.
شـــــــــــــــده
اما آقای کرﯾمی ،چند دقيـقـه بـعـد در
مقدمه دوم ،به نـاگـھـان از گـردانـنـده
ميزگرد به ﯾک سوی بحث و سخنگـوی
خودخوانده شـمـاری از روشـنـفـکـران
مھم کشور بدل شده و بـا اشـاره بـه
نام برخی موسسان کانون نوﯾسندگان
می گوﯾد «حـاال خـود آنـان نـيـز مـی
پذﯾرند کـه در مـعـادلـه روشـنـفـکـر و
مخاطب ﯾک تغيير اساسی اﯾجاد شده
اســت اﯾــن تــغــيــيــر چــيــســت؟»
چه کسانی به آقای کـرﯾـمـی چـنـيـن
گفته و به او مامورﯾت داده اند که نـظـر
آن ھــــا را اعــــالم کــــنــــد؟
در ﯾکی از سوال ھـا مـی گـوﯾـد «آﯾـا
حقوق بشر از جمله حـقـوق فـردی و
حقوق زن ذھنيت اقشار تحصيل کـرده
را در مورد روشنفکری و روشـنـگـری و
رسالت آن تغيير داده اسـت ».در اﯾـن
سوال «حقوق بشر از جمـلـه حـقـوق
فردی و حقوق زن »را ،بی ارائه ھـيـچ
دليلی ،در تضـاد بـا » روشـنـفـکـری و
روشنگری« قرار می دھد و بـا الـقـای
»ﯾواشکی« پيـام در قـالـب سـوال از
معيارھای حرفه ای گردانندگی ميزگرد
کـــــــنـــــــد.
مـــــــی
عـــــــدول
سوال ھائی چون «چـرا نسـل بـلـنـد
پرواز روشنفکر دﯾگه حـرفـش خـرﯾـدار
ندارد؟ »ــ الـقـاء فـرض اثـبـات نشـده
«خرﯾدار نداشتن »در پوشش سوال ـــ
ﯾا «جرﯾان روشنفکری ميانجـی غـالـب
است در جامعه اﯾرانی داخل و خارج »
ــــــ نــيــز از اﯾــن دســت اســت.
حکم ھای کلـی و مـطـلـقـی از اﯾـن
دست می توانند درست ﯾا غلط باشند
و طرفين بحث حق دارند که اﯾن گـونـه
حکم ھا را ،البته با براھين و استدالل،
بيان کنند اما بيان اﯾن گونه حکم ھا از
زبان گرداننده ی بحث که باﯾد ناجانبدار
باشد ،آن ھم در قالب سوال ،برخـالف
مــعــيــارھــای حــرفــه ای نــيــســت؟

نفی آرمان گـرائـی و مـوقـعـيـت
انــحــصــاری بــی .بــی .ســی
نفی روشنفکری ،نفی آرمان گـرائـی،
نفی جنبش مـردمـی دی مـاه سـال
گذشته تا کنون ،تبليغ اصالحات روزمره
درون حکومتی ،نفی ھر گراﯾشی کـه
با حضـور در مـبـارزات روزمـره مـردم
خواھان گذر از سـاخـتـار اسـتـبـدادی
جــمــھــوری اســالمــی ھــم ھســت،
مخدوش کردن مرز بين کـادر سـازمـان
ھای سياسی با روشنفکری فـرھـنـگ
ساز ،از پيام ھـای «ﯾـواشـکـی »اﯾـن
برنامه است و البته در پوشش کوبيدن
«روشنفکر بلند پـرواز ».اﯾـن پـيـام در
ارکستر جانب داری آشکار غـيـرحـرفـه
ای گردانـنـده ی مـيـزگـرد ،سـخـنـان
آگاھانه ﯾک سوی بحث و ھـمـدسـتـی
ناآگاھانه سوی دﯾگر بحث ،بـيـان مـی
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.
سرماﯾه گذاری حکومتـی و امـکـانـات
مالی بی .بی .سی فارسی ،در کـنـار
عوامل دﯾگر که خواھم نوشت ،نـوعـی
موقعيت انحصاری بـرای اﯾـن رسـانـه
فراھم کرده است و انحـصـار ــــــ بـی
رقيب بودن ــ کشنده ی ھر رسانه ای
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
اﯾرانيان به دليل حکومتی ،تبليغـاتـی و
غيرحرفه ای بودن رسانه ھـای داخـل
کشور ،به ناچار مخاطب رسانـه ھـای
فــارســی زبــان خــارج از کشــورانــد.
ن ناچار ،به
موقعيت انحصاری و مخاطبا ِ
ھنگامی که با غيبـت نـقـد و نـظـارت
حرفه ای مـوثـر ،بـی اعـتـنـائـی بـه
انتقادھا ،بی سوادی حرفه ای بـرخـی
از گردانندگان و مـجـرﯾـان ،جـانـبـداری
آشکار سياسی به سـود جـنـاحـی از
حکومت اﯾران و ..ھـمـراه شـود ،افـت
کـــيـــفـــی را رقـــم مـــی زنـــد.
برنامـه پـرگـار بـا عـنـوان «آﯾـا دوران
روشنفکری بلـنـدپـرواز بـه سـر آمـده
است؟ » ،و نه ھمه برنامه ھای پرگـار،
به نمونه ای از شيوه مسلـط بـر بـی.
بی .سی فارسی تقليل ﯾافته است و
حيف.
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