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ﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻧﺪان رﺟﺎﻳﻲﺷﻬﺮ
در ﺧﺼﻮص اﻋﺪام ﻫﺎي اﺧﻴﺮ
• آﯾا ھمين ﯾک دليل کافی نيسـت
که وقتی پاکتـرﯾـن جـوانـان اﯾـن
سرزمين ،امثال زانيار و لـقـمـان و
رامــيــن بــه رﯾســمــانھــای مــرگ
سپرده میشوند ،معـنـاﯾـش اﯾـن
است که اﯾن نظام به ھيچ ترتيبـی
قابل اصالح نيست؟ ...
رامين حسينپناھی ،زانيـار و لـقـمـان
مرادی روز شنبه ھفدھم شھرﯾور ماه،
اعدام شدند .عـلـيـرغـم تـالش ھـای
نھادھای بينالمللی ،فـعـاالن حـقـوق
بشر و شبکه فعاالن مدنی برای نجـات
جان اﯾن سه تن ،جمھـوری اسـالمـی
حــکــم اعــدام آنــان را اجــرا کــرد.
جمعی از زندانـيـان ھـم بـنـد رامـيـن
حسينپناھی ،زانيار و لقمان مرادی بـا
انتشار نامه ای ضمن اعالم محکوميـت
اقدام جناﯾتکارانه ی حکومت ،وضعـيـت
زندان در روز اعدام را شـرح داده انـد.
مــتــن کــامــل نــامــه ی جــمــعــی از
ھــمبــنــدیھــای اعــدام شــدگــان:
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واقعه شنبه  ١٧شـھـرﯾـور بـود .از روز
چھارشنبه بالفاصله بعد از مـالقـاتھـا
تمام تلفنھای زندان )کليهی بـنـدھـا(
قطع و تمام ترددھا )حتی به بـھـداری(
به بھانهھای مختلف کنسل شده بـود.
ابتدا زانيار و سپس لقمان را بـه اسـم
مدﯾرﯾت صدا زدند .تـا اﯾـنجـا چـنـدان
غيرعادی نـبـود .حـتـی مـمـنـوعـيـت
ھواخوری بندھای مجاور که ھمـيـشـه
سر و صدایشان را میشنيدﯾم و حال
نمیشنيدﯾم را ھم غير عادی تـلـقـی
نمیکردﯾم) .تا ساعت سه و چھار بعد
از ظھر که زانيار و لـقـمـان ھـنـوز بـر
نگشته بودند ،تاخير چندان غـيـرعـادی
نبود( .ولی از ساعت چھار و نـيـم بـه
بعد نگرانیھا شـروع شـد و ھـمـهی
موارد باال در کنار ھم واقعهی شـومـی
مــــــــیداد.
خــــــــبــــــــر
را
داستان برخورد کاميون بـا کـابـلھـای
تلفنی زندان ،که نگھبانھا میگفتنـد،
قبال ھم در زندان با جنـاﯾـاتـی ھـمـراه
بوده ،و اﯾن خود نگرانیھا را افـزاﯾـش
میداد .تنھا اميدواریمان اﯾن بـود کـه
پروندهی آنھا نقص خـورده بـود و تـازه
برای تعييـن شـعـبـه بـه دادسـتـانـی

سنندج رفته است .ﯾعنی عمال تعيـيـن
تکليف نشده ،غافل از اﯾن که مـار بـه
دوشان حاکم بـرای بـقـایشـان مـغـز
جوانان دﯾـگـری را مـیخـواسـتـنـد .و
دادگاه و قضاﯾيهی ضحاکيان که ماده و
قانون و آﯾين دادرسی نمیشنـاسـنـد!
داستان کشتار و قتل عام زندانـيـان در
مرحلهی پاﯾانی ھمـهی دﯾـکـتـاتـورھـا
ھميشه قابل پيشبينی و در تـقـدﯾـر
...
ھســـــــت
و
بـــــــوده
و وای بــر مــردمــی کــه از کشــتــار
ھمنوعانشان بترسند و عقب بکشند.
آنجــاســت کــه جــنــاﯾــتکــاران را بــر
جناﯾتھاﯾشان مصـمـمتـر کـردهانـد و
آدرس سرکوب و جـنـاﯾـت بـيـشـتـر را
دادهاند و خوشا به حال مردمـانـی کـه
جوانان و فرزندانشان مثل زانيار ،لقمان
و رامين )در اوج عشـق بـه زنـدگـی(
ســرفــرازانــه «بــر ســر دار شــدن »را
میپذﯾرند تا رﯾشهھای اﯾن چـوبھـای
دار را که بـر فـراز آسـمـان خـلـقمـان
بـــرافـــراشـــتـــهانـــد را بـــرکـــنـــنـــد!
و ما زندانيان و ھمبندﯾان آنھا کمربندھا
را محکم کرده و آمادهی موج بـعـدی و
شاﯾد آخرﯾـن اعـدامھـا در مـرحـلـهی
پاﯾانی ھستيم .و چـه افـتـخـاری بـاال
بلندتر از اﯾنکه ما آخرﯾـن اعـدامـیھـا
بوده و پس از ما دﯾگر ھرگز جوانانمـان
با چوبهھای دار مواجه نخواھـنـد بـود!
و آﯾا برای ھمهی دنيا ھمين ﯾک دلـيـل
)در ميان انبوه دالﯾل( کافی نيست کـه
وقتی پاکترﯾن جوانان اﯾن سـرزمـيـن،
امثال زانيار و لقمان و رامـيـن و ...بـه

رﯾسمانھای مرگ سپرده مـیشـونـد،
معناﯾش اﯾن است که اﯾـن نـظـام بـه
ھيچ ترتيبـی قـابـل اصـالح نـيـسـت؟
و ھم از اﯾن رو ھـمـهی کسـانـی کـه
دستی در اﯾجاد اﯾن توھم داشتهانـد و
از «وضعی بدتر » میترساندهاند ،بـاﯾـد
بگوﯾند منظـورشـان کـدام وضـع بـدتـر
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت؟
ما ھمبندﯾان اﯾن سه شھيد سـربـهدار
و سرافراز ضمن مـحـکـوم کـردن اﯾـن
جناﯾت و آرزوی صبر و بـردبـاری بـرای
خانواده و عزﯾزانشان معتقدﯾم که خون
آنھا راهگشای طلوع آزادی و عدالـت و
برابری برای خلق در زنجيرمان خـواھـد
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.
زندانيان سياسـی گـوھـردشـت کـرج
١٣٩٧
شـــــــھـــــــرﯾـــــــور
٢١
آرش صادقی ،ابراھـيـم فـيـروزی،
پيام شکيبا ،پيروز منصوری ،سعيد
شيرزاد ،سعيـد مـاسـوری ،جـواد
فوالدوند ،حسن صادقـی ،مـجـيـد
اسدی ،محمد بنازاده اميرخيزی.

ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﭘﻮﺗﻴﻦ از اﻧﺰواي ﺧﺎﻣﻨﻪاي!
ﺑﺎﺑﻚداد
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▪روسيه بازار نفت اﯾران را تصاحـب
میکند!
رفتار روسيه با اﯾران ،آشکارا «بـرخـورد
استعمارگر با مستعـمـرهی خـوﯾـش »
است! و پوتين بـا شـنـاخـت روحـيـات
خاص خامنهای ،او را «مـدﯾـرﯾـت »و از
انزوای جھانی اﯾران ،نھاﯾت بھرهبرداری
را میکند.
پيش پای تحـرﯾـمھـای نـفـتـی اﯾـران،
روسيه اﯾن بار نه تنھا پشـت اﯾـران را
خالی کرده ،بلکه «جای اﯾران در بـازار
نفت و اوپک »را ھم میگيرد! چـنـدی
قبل مقامات انرژی آمـرﯾـکـا و روسـيـه
موافقت کردند با شـروع تـحـرﯾـمھـای
نفتی اﯾران ،روسيه «توليد نفت »خـود
را افزاﯾش دھد تا دو ابـرقـدرت «انـرژی
جھان »را تأمين کنند!
انتظار رھبران جمھـوریاسـالمـی اﯾـن
بود که در «خالء نفت اﯾران» ،روسھـا
به بازار فشار بياورند و آمرﯾکا را مجـبـور
به عقبنشينی کنند .اما حاال نه فـقـط
روسيه ،بلکه حتی «عـراق »ھـم کـه
مثال ً از رفقای اﯾران ھست ،به مـيـدان
آمدهاند تا سھميهی بازار نفت اﯾـران را
تصاحب کنند! سھميهای کـه سـخـت
بشود آن را پس گرفت!
دﯾروز کاظمپور اردبيلی نماﯾنده اﯾران در
اوپک با دلـخـوری آشـکـار از روسـيـه
گفت :اﯾران روی کمک و رفاقت روسيه
حساب وﯾژهای بـاز کـرده بـود ،امـا از
تصميم نفتی روسھا بـرای پـر کـردن
جای خالی بازار نـفـت اﯾـران شـوکـه
شــدهاﯾــم! او گــفــت« :اﯾــن رفــتــار
)بیمعرفتی( روسيه در تارﯾخ خـواھـد
ماند!»
روسھا ) در راستای سياست آمرﯾـکـا(
میگوﯾند اﯾـن کـار را بـرای «مـتـوازن
سازی بازار نفت »بعد از تحـرﯾـم اﯾـران
انجام میدھند! امـا آﯾـا اﯾـن حـرفـھـا
«فرصـتطـلـبـی روسـيـه »را تـوجـيـه
میکند؟
حقيقت اﯾن است که روسھا به دنبال
«کسب درآمد از افزاﯾش قيمت نفـت »
نيستند .چه؛ اگر به دنبـال اﯾـن ھـدف
بودند« ،تـولـيـد »خـود را ثـابـت نـگـه
میداشتند تا چند صباحی از افـزاﯾـش
بھای نفت سـود بـبـرنـد .روسھـا بـه
دنبال اھداف بزرگتری ھستند!
برای روسيه ،باال بردن «سھـمـيـه
توليد نفتـش »در بـازار جـھـانـی،
خيلی مھمتر از «باال رفتن موقتـی
قيمت نفـت »اسـت .روسھـا بـه
درستـی مـیدانـنـد بـا تصـاحـب

جاﯾگاه اﯾران« ،سھميه بيشتری »
در بازار فروش نفت و اوپـک پـيـدا
میکنند ،و بـعـد مـیتـوانـنـد بـه
آسانی «قيمت نفت »را ھر وقـت
بخواھنـد افـزاﯾـش دھـنـد .بـرای
رسيدن به جاﯾگاھی وﯾژه در بـازار
نفت ،حـاال روسھـا ﯾـک فـرصـت
طالﯾی به دست آوردهاند« :تحرﯾـم
جھانی نفت اﯾـران !»خـب؛ اﯾـران
متحد روسيـه اسـت؟ بـاشـد! در
عــالــم ســيــاســت ،کســی بــه
تعارفاتی مثل «رفاقـت »اھـمـيـت
نمیدھد .بلکه مثل روسھا بالفاصله
برای تصاحب جاﯾگاه متحدشان )اﯾـران(
در بازار نفت خيز بر میدارند! اﯾنـگـونـه
روسيه؛ ھم سقف تـولـيـد نـفـتـش را
افزاﯾش میدھد )تا خالء نفت اﯾـران را
در بازار جبران کند( و ھـم بـا کسـب
سھميهی اﯾران ،بعدھا ﯾک قطب مھـم
در «تعيين بھای نفـت اوپـک »خـواھـد
بود« .رفاقت کيلوﯾی چند؟»
از صدقه سر لجاجت رھبر اﯾـران بـرای
«گسترش نفوذ منطقهای! »و دخـالـت
در ﯾمن و لبنان و فلسطيـن و سـورﯾـه
و ،...حاال روسيه )و عربستان و حـتـی
عراق( ،ﯾک شانس بـزرگ نـفـتـی بـه
چنگ آوردهاند .چرا باﯾد از اﯾن موقعـيـت
اقتصادی اسـتـثـنـاﯾـی چشـمپـوشـی
کنـنـد؟ آنـھـا کـه مـثـل رھـبـر اﯾـران
«توّھـمـات اﯾـدئـولـوژﯾـک »نـدارنـد کـه
«منافع مـلـی »کشـورشـان را فـدای
«محور مقاومت و ھالل و نفوذ »و اﯾـن
موھومات کنند.
با اﯾن ھمه؛ رھبر معظم دوباره از رفيق
شرقی « َر َکـب »بـدی خـورد و کـوتـاه
زمانـی پـس از «مـغـبـون شـدن »در
کنوانسيون تقسيم درﯾای خزر ،اﯾن بـار
منافع ملی اﯾرانيان و بازار نفت ما را به
روسيه و عاليجناب پوتـيـن پـيـشـکـش
کرد!
سالھاست که سياستھای پراشتبـاه
آﯾتﷲ خامنهای ،موجب «انزوای اﯾران
در جھان »و عقبماندگـی کشـورمـان
شده است .اﯾن رھبر متوّھم ،بر رفيـق
نيمهراه و سودجوﯾی تکيه کرده کـه در
تـمـام اﯾـن سـالــھـا ،از تـحــرﯾـمھــای
اقتصادی و انـزوای سـيـاسـی اﯾـران
«نان» خورده است! تأسـفبـار اﯾـنـکـه
رھبر فرزانه)!( انگار زﯾـر ھـيـپـنـوتـيـزم
پوتين است و نمیتواند از تجـربـهھـای
پيشين عبرت بگيرد! آقای خامنهای در
توّھماتش ،مانند ﯾک «دون کـيـشـوت
تنھا »به جنگی خيالـی بـا اسـتـکـبـار
جھانی و دشمنان شـبـحوار مشـغـول
است و با خوشباوری ،بـه «حـمـاﯾـت
روسيه »دل بسته است!

والدﯾمير پوتين بـه درسـتـی از تـمـام
ابزارھا برای گسترش قدرت و مـنـافـع
کشورش استفاده مـیکـنـد .او «رگ
خواب »رھبر و مقامات اﯾرانی را ھم به
خوبی شناختـه و آنـقـدرھـا بـاھـوش
است که در ظاھر به تـوّھـمـات رھـبـر
معظم «احتـرام بـگـذارد! »تـا او را بـا
روانشناسی دقيقی «مدﯾرﯾت »کند!
اگر ھمه «ترامـپ »را تـاجـر مـوفـقـی
میدانند ،من پـوتـيـن را ﯾـک «تـاجـر
سياسی »بیرقيب و موفق میدانم!
ھر قدر جاهطلبی او منزجر کنـنـده
باشد ،باز ھم «ھوش سياسـی و
م معاملهگـری پـوتـيـن» قـابـل
ش ّ
انکار نيست .اﯾن ھمان چـيـزی را
رقم خـواھـد زد کـه «در تـارﯾـخ
خــواھــد مــانــد !»چــيــزی مــثــل
«موافقـت بـا تـغـيـيـر رژﯾـم !»ﯾـا
معاملهای سودمند برای «تحـوﯾـل
خامنهای »به مشترﯾان خاص!
گفتم که؛ پوتين ﯾک «تاجر »اسـت
و وقتش که برسد رھبر اﯾران ھـم
«کاالﯾی »است برای فروختن

ﺗﺮورﻳﺴﻢ و ﻛﺸﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را در ﻫﺮﺟﺎ و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻳﺎ
ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮاﻧﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
تيراندازی کور به سوی سربازان غير مسلح و در حال رژه و شھروندان زن و مرد و کودک در اھواز قلب اﯾرانيان را در
سراسر کشور جرﯾحه دار کرده است.
اﯾن حمله ددمنشانه که در سالگرد حمله عراق به اﯾران ساماندھی شده بود توسط ھر سازمان و نھادی که انجام شده
باشد اقدامی جناﯾتکارانه و غير انسانی وناجوانمردانه بوده است  .آنگونه که در رسانه ھا اعالم شده گروه ترورﯾستی و
تجزﯾه طلب االھواز که حدود  ١٩سال پيش در لندن اعالم موجودﯾت کرده  ،مسئول اﯾن حرکت جناﯾت بار بوده است اﯾن
گروه تاکنون دھھا حمله ترورﯾستی و انفجار در تاسيسات و لوله ھای نفتی را در خوزستان انجام داده و مسئول کشتن
و زخمی کردن دھھا نفر از مردم ميھن دوست اھواز می باشد.
جبھه ملی اﯾران اﯾن فاجعه انسانی دردناک را که در آن بسياری از ھموطنان عزﯾز ما شھيد و مجروح شده اند به ملت
بزرگ اﯾران و مردم خوب و عزﯾز و اﯾران دوست خوزستان به وﯾژه به خانواده ھاﯾی که عزﯾزان خود را در اﯾن حادثه نفرت
انگيز از دست داده اند صميمانه تسليت می گوﯾد و نھادھای امنيتی و نظامی را به علت ناتوانی در حفظ امنيت فرزندان
سرباز و ساﯾر ھم ميھنان  ،مقصر و مسئول می شناسد  .نھادھاﯾی که فقط ميتوانند قدرت خود را در برخورد با زنان و
دانشجوﯾان و کارگران و مال باختگان و اعتراضات قانونی و مدنی ملت اﯾران به نماﯾش بگذارند  .جبھه ملی اﯾران در ضمن
به ھيئت حاکمه جمھوری اسالمی نيز ھشدار می دھد که ھزﯾنه کردن منابع مالی کشور در مواردی که با منافع ملی
اﯾران سازگاری ندارد و عدم توجه به توسعه اقتصادی و وضعيت معيشتی مردم در استان ھای مرزی و رفع نکردن فقر و
بيکاری در اﯾن مناطق  ،بھترﯾن بستر را برای رشد افکار شوم تجزﯾه طلبی و تمسک به تحرکات ضد اﯾرانی و غير انسانی
فراھم می نماﯾد.
دوم مھرماه  ١٣٩٧خورشيدی
تھـران – شـورای مـرکزی جـبھه ملی اﯾـران

ﻣﻘﺎم دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﻓﺮاﻧﺴﻪ :وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان ﭘﺸﺖ
ﻃﺮح ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻢآﻳﻲ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
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خبرگزاری روﯾترز به نقل از ﯾـک مـنـبـع
دﯾپلماتيک فرانسوی گـزارش کـرد کـه
براسـاس تـحـقـيـقـات دسـتـگـاهھـای
امنيتی ،وزارت اطـالعـات اﯾـران بـدون
شک پشـت پـرده طـرح حـمـلـه بـه
گردھمآﯾی ساالنه مجاھدﯾن خلـق در
حـــومـــه پـــارﯾـــس بـــوده اســـت.

اسد ﷲ اسدی

اﯾن منبع در وزارت خـارجـه فـرانسـه
سعيد ھاشمی مقدم را معـاون وزارت
اطالعات و مدﯾر دسـتـگـاه اطـالعـاتـی
اﯾران معرفی کرده و گفتـه اسـت کـه
اﯾن فرد دستور حمله بـه گـردھـمآﯾـی

در اﯾن بيانيه تاکيد شده اسـت« :جـدا
از اقدام جزائی صورت گرفـتـه بـر ضـد
طراحان ،عامـالن و ھـمـدسـتـان اﯾـن
حمله برنامه رﯾزی شده ،فـرانسـه در
ابتکاری پيشگيرانه اقـدام بـه تـوقـيـف
داراﯾی ھای اسد ﷲ اسدی و سـعـيـد
ھاشمی مقدم ،دو تبعه اﯾرانی و نھـاد
امنيت داخلی وزارت اطـالعـات اﯾـران
اســــــــــــــت».
کــــــــــــــرده
در ھمين روز نيروھای پليس فـرانسـه
به ﯾک مرکز فرھنگی مذھبی شيعيـان
ﯾورش برده و پس از بـازرسـی مـحـل،
 ١١نفر را بازداشت کردند .سه نـفـر از
اﯾن افراد دربازداشتگاه موقـت پـلـيـس
نگاھداری میشوند و بقيه ،آزاد شـده
انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

به گزارش ﯾورو نـيـوز ،اﯾـن مـنـبـع کـه
نامش فاش نشده گـفـتـه اسـت کـه
وزارت اطالعات فرمان اﯾن حمله ناتمام
اســــــت.
کــــــرده
صــــــادر
را
نيروھای امنيتی فرانسـه روز جـمـعـه
پس از اعالم توقيف داراﯾیھـای وزارت
اطالعات اﯾران ،ساختمـان ﯾـک مـرکـز
فــرھــنــگــی را تــخــلــيــه کــردنــد.

طراحی اﯾن گونه حمـالت را در خـاک
خـــود بـــی پـــاســـخ بـــگـــذارﯾـــم».

ساالنه مجاھدﯾن خلق را صـادر کـرده
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.
صبح سـهشـنـبـه ،سـه وزارت خـانـه
کشور ،امور خارجه و اقتصاد و داراﯾـی
فرانسه در بيانيه ای مشـتـرک اعـالم
کردند« :عمليات خنثی شده روز سـی
ام ژوئن در وﯾلپنت از اھـمـيـتـی قـابـل
توجه برخوردار بوده و ما نمـی تـوانـيـم

ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮزي ﻫﺎ
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره  193ﭘﻴﺎم ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
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 – ١پس از پيروزی انـقـالب در روز ٢٢
بھمن  ١٣۵٧اﯾـن فـرصـت بـرای اﯾـن
کشور وجود داشت که در اﯾـن کـھـن
سرزمين با داشتن ھمه امکانات مادی
ومعنوی ،با اﯾن منابع عظيم زﯾرزميـنـی
واﯾــن فــرھــنــگ وتــمــدن غــنــی ،بــه
ھمانگونه که شعار انقالب و خـواسـتـه
انقالبيون بود ،شالوده ﯾک نظـام مـردم
ساالر ،ھمراه با استقـالل وعـدالـت و
رفاه وسعادت مـلـت رﯾـخـتـه شـود و
طرحی نو در انـداخـتـه گـردد .امـا بـا
ھــزاران درﯾــغ وتــاســف ،از ھــمــان
نــخــســتــيــن روزھــای بــرقــراری رژﯾــم
انقالبی ،اعدام ھای نا عادالنه وبـدون
رعاﯾت موازﯾن قضاﯾی و اصول شناختـه
شـده حـقـوق بشـر ،ابـتـدا در مــورد
کارگزاران رژﯾم سابق آغاز شد وسپس
ھمين روﯾه نسبت به تمام مخالفـان و
منتقدان نظام بـرخـاسـتـه از انـقـالب
تسری ﯾافت .و اقـتـدار گـراﯾـی ھـا و
انحصارطلبی ھا ،به کلی انقـالب را از
اھداف اصلی ی آن ﯾـعـنـی آزادی و
استقالل و عدالت تھی سـاخـت .وبـا
ترفندھای فرﯾبکارانه ،نـظـم ونسـقـی
بنيان نھاده شد که بـه طـور کـلـی از
آزادی و استقالل و عدالت و حاکـمـيـت
ملی دور افتادﯾم و بدﯾنگونه ﯾک فرصـت
تارﯾخی برای تحقق آرمان ھـای مـلـت
اﯾران سوزانده شد.
 -٢پس از پيروزی انقالب ،اﯾـن فـرصـت
وجود داشت که رژﯾم انقالبی ،ھـم بـا
ھمساﯾگان و ھم با جھانيان با رفتـاری
مبتنی بر عزت واحترام متقـابـل رفـتـار
کند ورژﯾم انقالبی را مسئول در مقابـل
سازندگی واعتـالی اﯾـران ھـمـراه بـا
رعاﯾت قوانين بين المللی و وفاداری به
منشور ملل متحد و اعالميـه جـھـانـی
حقوق بشر به ھمه دنيا معرفی نماﯾد.
اما ھنوز چند ماھی از پيروزی انـقـالب
نگذشته بود که بـا اشـغـال سـفـارت
آمرﯾکا و حرکت نا پسند گروگان گـيـری
کارکنان آن سفارت ،صدمات ھولنـاکـی
به شان وحيثيت تارﯾخی و فـرھـنـگـی
ملت اﯾران وارد گردﯾد .و ميلياردھا دالر
از اموال اﯾن کشور را بـه دسـت تـيـغ
بلوکه شدن سپرده شد .و متعاقب آن
گروگان گيری بود که حمله عـراق بـه
اﯾران وشروع جنگ وﯾرانگر  ٨سـالـه بـا
ضاﯾعات مادی وجانی غير قابل جـبـران
به ميھن ما به وقوع پيوست .مسـلـمـا
قبل از گروگان گيری و آن جنگ مـخـرب
 ٨ساله عراق بـا اﯾـران ،بـرای مـردم
اﯾران فرصت ﯾک زندگی توام با امـنـيـت
و آرامش ھمراه با دوستی متقـابـل بـا

تمام ھمساﯾگـان و قـدرت ھـای
جــھــانــی وجــود داشــت کــه
متاسفانه اﯾن فرصت گرانـبـھـا بـا
سوء سياست ھا سوزانده شد.
 – ٣حدود دوسال پس از شـروع
جنگ عـراق بـا اﯾـران بـا ھـمـت
فرزندان غيور اﯾـن مـرز و بـوم ،عـراق
شــکــســت ســخــتــی را در آبــادان
وخرمشھر متحمل گـردﯾـد ونـيـروھـای
عراقی ضمن بـيـرون رانـده شـدن بـه
پشت مرزھای خود ،ھزاران کشـتـه و
مجروح واسير دادند .در ھـمـان زمـان
کشــورھــای عــربــی حــامــی عــراق
پــيــشــنــھــاد جــبــران خســارات اﯾــران
وپرداخت غرامـت جـنـگ را مـطـرح و
خواستار پاﯾان دادن به جـنـگ شـدنـد.
ولی ھيئت حاکمه جمھوری اسـالمـی
اﯾن موقعيت بسيار خـوب بـرای پـاﯾـان
دادن به جنـگ و گـرفـتـن غـرامـت را
نپذﯾـرفـت و ﯾـک فـرصـت طـالﯾـی را
سوزاند .در نتيجه جـنـگ بـا عـراق تـا
شش سال پس از آن ادامه ﯾافت وصـد
ھا ھزار شھـيـد و مـعـلـول و صـدھـا
ميليارد دالر به خسارات اﯾـران افـزوده
شد و سرانجام در شراﯾطی بسيار بـد
قطع نامه  ۵٩٨شورای امنيت سازمـان
ملل متحد مبنی بر آتش بس از سـوی
اﯾران پذﯾرفته گردﯾد.
 – ۴صرف نظر از اﯾنـکـه انـتـخـابـات در
جمھوری اسالمی با پدﯾـده «نـظـارت
استصوابی »که حکومت بر آن سـوار
کرده از اساس مخدوش ومغلوط اسـت
و در حقيقت انتصاباتی است کـه نـام
انتخابات بر آن می نھند .با اﯾـن وصـف
شرکت بی سابقه مردم در انـتـخـابـات
رﯾاست جـمـھـوری در سـال  ١٣٧۶و
حماﯾت کـردن ورای دادن آن ھـا بـه
کسی که از آزادی و کرامـت انسـانـی
سخن می گفت با ھمه امـا واگـرھـا،
سمت وسوی فکری ملت اﯾـران را بـه
ھمگان و به ھيئت حاکمـه جـمـھـوری
اسالمی نشان داد ولی حاکميت از آن
فرصت نيز برای تغيير ودست برداشتـن
از خود محوری و انحصار طلبی و توجـه
به خواسته ھای ملت ،بھره نگرفـت و
حتی آن حرکت اصالح طـلـبـانـه درون
حکومتی را ھم بر نتافت وﯾک فـرصـت
دﯾگر را ھم ازدست داد.
 -۵در ھمان دوره معروف به اصـالحـات
قــرار بــود لــولــه ھــای حــامــل انــرژی
کشورھای آسيای ميانه برای رسـيـدن
به بازارھای جھانی از مسير اﯾـران بـه
خليج فارس برسند و بـا اجـرای اﯾـن
پروژه ،صرف نظـر از مـيـلـيـاردھـا دالر
سرماﯾه گذاری اوليه که در خاک اﯾـران
صورت می گرفت ،ساليانه ميليارد ھـا
دالر ھم حق ترانزﯾت نصيب کشـورمـان
ميکرد ولی خصومـت بـا آمـرﯾـکـا اﯾـن
فرصت را ھم از اﯾران گرفت و مسير آن
خطوط انرژی از طرﯾق درﯾای مـازنـدران
به جمھوری آذرباﯾجان وبندر جيھـان در

ترکيه تغيير ﯾافت وﯾک فرصت اقتصـادی
و ﯾک امتياز استراتژﯾک مھم برای اﯾران
از دست رفت.
 – ۶درسال  ١٣٩۴وقتی تـوافـق نـامـه
اﯾران با گروه کشورھای  ۵+١مـعـروف
بـه “بـرجـام” بـه امضـاء رسـيـد ،اﯾـن
اميدپيدا شد که تـنـش بـيـن اﯾـران و
کشورھای قدرتمند جـھـان بـه پـاﯾـان
برسد و گام ھای بعدی برای ورود بـه
ارتباطـات جـھـانـی و روابـط مـعـقـول
اقتصادی وسياسی بـا جـامـعـه بـيـن
المللی برداشته شود .ولـی بـا مـنـع
شدن دولت امضاء کننده برجام از ورود
بــه مــذاکــرات بــعــدی وپــرتــاب شــدن
موشک ھـای شـعـارنـوﯾسـی شـده،
برجام را از حيز انتفاع بـيـرون انـداخـت
ودر اﯾن ميان دولت امضاء کننده برجـام
در آمرﯾکا نيز تغيير کرد .و دولتی که در
دوران انتـخـابـات رﯾـاسـت جـمـھـوری
آمرﯾکا ،وعده پاره کردن برجـام را داده
بود برسر کار آمد .اگـر تـمـام نـکـردن
کامل مسائل بين اﯾـران و آمـرﯾـکـا بـا
دولت معقول تر قـبـلـی آن کشـور ،از
دست دادن ﯾک موقعيت مناسب وﯾـک
فرصت سوزی دﯾگر نيست پس نام آن
تعلل وسوء سياست چيست؟
 – ٧مدﯾرﯾت نادرست در زمـيـنـه ھـای
گونـاگـون ،سـيـاسـت ھـای داخـلـی
وخارجی نا کارآمد ونا صحيـح و دور از
منافع ملی ،فساد گسترده در اغـلـب
کارگزاران رژﯾم جمھوری اسـالمـی بـه
گفته خود آنان ،وضعيت اقـتـصـادی بـه
شدت نا به سامان ،محيط زﯾسـت بـه
فنا رفته ،فقر وبيکاری و گرانی وتورم و
استيصال ملت ،فقط ﯾک فرصـت دﯾـگـر
برای ھيئت حاکمه جمھوری اسـالمـی
باقی گذاشـتـه اسـت و آن فـرصـت،
گردن نھادن به ﯾـک تـغـيـيـر بـنـيـادﯾـن
وساختاری است که جبھه ملی اﯾـران
برای جلوگيری از مخاطرات بزرگی کـه
کشور را تھدﯾد ميکند ،در تارﯾخ پـنـجـم
مرداد  ٩٧آن را در سه محـور خـالـصـه
کرد .اول دسـت بـرداشـتـن از رفـتـار
خشونت بـار بـا مـلـت وآزادی کـلـيـه
معترضـيـن وزنـدانـيـان سـيـاسـی در
سراسر کشور .دوم رعاﯾت آزادی ھای
قانونی و اساسی ملت اﯾـران مـانـنـد
آزادی بــيــان وقــلــم ،آزادی احــزاب
واجتماعات وآزادی انتخابات .سوم تـن
در دادن بــه تشــکـيــل ﯾــک مــجـلــس
موسسان واقـعـی بـا انـتـخـابـات آزاد
وتحت نظارت ﯾک ھيئـت قـابـل قـبـول
بــرای ھــمــگــان وتــدوﯾــن ﯾــک قــانــون
اساسی جدﯾد و تعيين نـظـم ونسـق
آﯾنده کشور از طرف نماﯾندگان راستيـن
مردم در اﯾن مجلس .اميد که حاکميـت
اﯾن ﯾک فرصت را نسوزاند.
روابط عـمـومـی جـبـھـه مـلـی اﯾـران
تھران  -اﯾران

اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاي ﺑﻴﺶ از  20زﻧﺪاﻧﻲ
ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ  -ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻳﺮان

• بــيــش از  ٢٠زنــدانــی عــقــيــدتــی-
سياسی در زندانھای مختـلـف اﯾـران
در اعتـصـاب غـذا ھسـتـنـد .سـکـوت
مقامھای قضاﯾی جمھـوری اسـالمـی
در قبال اﯾن اعتصابھا موجب نگـرانـی
خانوادهھا و فعاالن حقوق بشـر شـده
است ...
بيش از  ٢٠زندانی عقيدتی-سيـاسـی
در زندانھای مختلف اﯾران در اعتـصـاب
غذا ھستند .سکوت مقامھای قضاﯾی
جــمــھــوری اســالمــی در قــبــال اﯾــن
اعتصابھا موجب نگرانی خانوادهھـا و
فــعــاالن حــقــوق بشــر شــده اســت.
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به گزارش زمانه به نـقـل از کـمـپـيـن
حقوق بشر در اﯾران ،در حال حاضر ١٨
دروﯾش گنابادی زندانی در زندان تھران
بزرگ به عالوه نسرﯾن ستوده و فرھـاد
ميثمی در زندان اوﯾن تھران و مھينتاج
احمدپور در زندان تنکابن ،در اعـتـراض
به نقض حقوق قانونی خود در اعتصاب
غــذا بــه ســر مــیبــرنــد .وضــعــيــت
جسمانی اغلب آنان نـيـز نـامـنـاسـب
اســـــــت.
شـــــــده
گــــــزارش
نسرﯾن ستوده ،وکـيـل دادگسـتـری و
مدافع حقوق بشـر کـه از روز سـوم
شھرﯾور در اعتـصـاب غـذاسـت ،دچـار
ضعف و سـرگـيـجـه شـده و فـرھـاد
ميثمی ھم با وجود افت فشار و ضعف
عمومی از پـذﯾـرش سـرم خـودداری
مـــــــــــــــــیکـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد.

به گفته نزدﯾکان نسـرﯾـن سـتـوده ،او
تاکنـون بـارھـا در زنـدان اوﯾـن دچـار
سرگيجه شده و ﯾک بار به دليل ضعـف
و عدم تعادل جسمی از پلهھـای بـنـد
اســــــت.
کــــــرده
ســــــقــــــوط
چھارشنبه  ٢٨شـھـرﯾـور ٣۴٠ ،فـعـال
مدنی در نامهای به نسرﯾن ستـوده از
او خواستند تا با پاﯾان دادن به اعتصـاب
غذا ،عالوه بـر حـفـظ سـالمـتـش بـه
نگرانی خانـواده ،دوسـتـان و فـعـاالن
حقوق بشر درباره خـود پـاﯾـان دھـد.
نوﯾسندگان نامه اعـالم کـردهانـد کـه
«دستگاه قضاﯾی-امنيتـی »جـمـھـوری
اسالمی مسئوليت جان و سـالمـتـی
نســرﯾــن ســتــوده و دﯾــگــر زنــدانــيــان
سياسی-عقيدتی دﯾگری که در اﯾـران
در اعتصاب غذا ھستند را بـه عـھـده
دارد.
فرھاد ميثمی ،پزشک و فعـال مـدنـی
 ۴٨ساله ھم که  ٩مـرداد بـه اتـھـام
اعتراض به حجاب اجباری بـازداشـت و
از  ١٠مرداد اعالم اعتصـاب غـذا کـرده
است ،از دوستانش خواسته است تـا
برای شکستن اعتصاب غـذا ،تـقـاضـا
نکنند و به جای آن از مطالبه او ﯾـعـنـی
روﯾه قضاﯾی عادالنه حـمـاﯾـت کـنـنـد.
مادر اﯾن زندانی سياسی نيز در پاسخ
به مقامات قضاﯾی گفته است ھرگز از
فرزندش نخواھد خواست به اعـتـصـاب
غـــــذاﯾـــــش پـــــاﯾـــــان دھـــــد.
از سوی دﯾگر اما بـه گـزارش سـاﯾـت

مجذوبان نور که خبـرھـای مـربـوط بـه
دروﯾشان گنابادی را پوشش میدھـد،
وضعيت جسمانی  ١٨دروﯾش گنابـادی
در اعتصاب غذا در زندان تـھـران بـزرگ
نيز نامناسب است .اﯾـن زنـدانـيـان از
کــنــتــرل روزانــه نــيــز مــحــرومانــد.
گــزارش شــده اســت کــه وضــعــيــت
جســمــی ظــفــرعــلــی مــقــيــمــی
نگرانکنندهتر از دﯾگر دروﯾشان زنـدانـی
است .او بيش از چھار ماه است که در
غــــــذاســــــت.
اعــــــتــــــصــــــاب
صــالــحالــدﯾــن مــرادی ،مــحــمــدرضــا
دروﯾشی ،علی بلبلی ،عباس دھقان،
علی محمدشاھی ،مجتبی بيـرانـونـد،
حيدر تيموری ،مجيد ﯾاراحمدی ،سعيـد
سلطـانپـور ،بـابـک تـقـيـان ،احسـان
ملکمحمدی ،سخاوت سليمـی ،رضـا
باوی و اکبر داداشی از دﯾگر دروﯾشـان
گنابادی محبوس در زندان تھران بـزرگ
ھستند که دست بـه اعـتـصـاب غـذا
زدهاند و نيازمند رسيدگی پزشکیانـد.
عالوه بر اﯾن  ٢٠زنـدانـی عـقـيـدتـی-
سياسی در تھران اما ﯾک زندانی نـيـز
در زندان تنکابن در اعتصـاب غـذاسـت
که او نيز با وجود وضعيـت جسـمـانـی
نامناسب ،از درﯾافت خدمـات درمـانـی
مـــــحـــــروم مـــــانـــــده اســـــت.
مھينتاج احـمـدپـور ،زن دسـتـفـروش
محبوس در زندان نشتارود تنکـابـن ،در
اعتراض به عدم رسيدگـی پـزشـکـی،
مانعتراشی مسئوالن در استفاده او از
تلفن زندان و تھدﯾـد او بـه بـاز کـردن
پرونده جدﯾد از روز  ١٩شھرﯾـور دسـت
بــه اعــتـــصــاب غــذا زده اســـت.
اﯾن زندانی سياسی به دليل شـرکـت
در اعتراضات دی ماه  ٩۶بـازداشـت و
زندانی شده است.

ﺟﺒﻬﻪ ي ﻣﻠﻲ اﻳﺮان:

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاﻫﺎ در زﻧﺪان
جبھه ملی اﯾران :
از بانو نسرﯾن ستوده وآقای دکتر فرھاد ميثمی می خواھيم که به اعتصاب غذای خود پاﯾان دھند
ما جلوگيری ازدرمان انسان آزاده وميھن دوست ،بانو نرگس محمدی را به شدت محکوم می کنيم
خبر دردناک بيماری شدﯾد نرگس محمدی که پيش از درمان کامل به زندان بازگردانده شد موجب نگرانی انسانی و
ملی است .نرگس محمدی که به جرم شرکت در پاﯾه گذاری کانون مدافعان حقوق بشر و کارزار لگام )حذف گام به
گام اعدام( و برنده جاﯾزه حقوق بشری ساخاروف که به تحمل  ١۶سال حبس محکوم شده ،پس از سه سال
محروميت از مرخصی برای عمل کيسه صفرا به بيمارستان منتقل شده بود که پيش از درمان بيماری ھای دﯾگرش که
آمبولی رﯾه و فلج عضالنی است به زندان باز گردانده شد .
نسرﯾن ستوده از چھره ھای جھانی حقوق بشری با اعتصاب غذای خود در اعتراض به دستگيری و زندانی کردن
شوھر و ھمکارش ،رضا خندان ،ھمه را نگران سالمتی خود کرده است .اتھامات خانم ستوده شرکت در جنبش لگام و
اتھامات موھوم دﯾگری است که ھيچکدام از آنھا حتی در ھيچ قانون جمھوری اسالمی پيش بينی و جرم شناخته
نشده  ،می باشد .ما به حبس غيرقانونی نسرﯾن ستوده و رضا خندان اعتراض دارﯾم و نگران سالمتی اﯾن بانوی
کوشنده ميھن دوست و آزادﯾخواه ھستيم؛ و از اﯾشان خواستارﯾم که اعتصاب غذای خود را ھر چه زودتر بشکند که
وجود او برای ادامه مبارزه مسالمت آميز سياسی و حقوق بشری مورد نياز ملت اﯾران است.
دکتر فرھاد ميثمی زندانی سياسی و حقوق بشری برجسته دﯾگری است که جان خود را در اعتراض به ستمگری و
بی قانونی با اعتصاب غذای طوالنی مدت به خطر انداخته است و ما نگرانی سالمتی او ھستيم .دکتر ميثمی
مردﯾست که از زمان دانشجوﯾی دغدغه محرومان جامعه ،بوﯾژه کودکان ،را داشته و با درآمد فعاليت انتشاراتی خود ،
کمکھای شاﯾانی به آموزش کودکان محروم در سراسر کشور کرده است .اکنون در اعتراض به حقوق مدنی و انسانی
ھموطنانش که ھيچ قانونی بجز سليقه شخصی دادرسان آنرا جرم تعرﯾف نکرده ،به زندان افتاده و نزدﯾک شش ھفته
است که در اعتصاب غذا بسر ميبرد .مھم ترﯾن محور فعاليت ھای فکری و اجتماعی او در اﯾن سال ھا که وی را به
بانو نسرﯾن ستوده و آقای رضا خندان نزدﯾک می کرد حقوق بشر ومبارزه مدنی با خشونت در ابعاد مختلفش بود  .ما
بشدت نگران شراﯾط وخيم جسمی او ھستيم و از او ميخواھيم که به خاطر ھمان کودکان محروم از تحصيل ،دست از
اعتصاب غذا بردارد و خود را برای مادر و کودکانی که چشم به راھش ھستند سالم نگه دارد.
جبھه ملی اﯾران ضمن اعتراض به زندانی کردن اﯾن شخصيت ھای برجسته آزادﯾخواه ،پاک نھاد،و ميھن دوست ،
آزادی ھرچه زود تر آنان را خواھان است .
ما زنده می خواھيمت ،برخيز و نو کن پيمان
صد کار کارستان ھست ،اﯾن گام آغازﯾن است
اول مھر ماه  ١٣٩٧خورشيدی
تھران – شورای مرکزی جبھه ملی اﯾران
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ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪاي
ﺗﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻲ /ﺑﻪ آزاديِ اﻧﺘﺨﺎبِ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوزِ
اﻳﺮان ،ﺗﻦ ﺑﺪﻫﻴﺪ .ﺗﻦ ﻧﺪﻫﻴﺪ ﻣﺠﺒﻮرﺗﺎن ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ
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آقای محمد نجفی وکيل دادگستری در
نامه شجاعانه ای به علی خامـنـه ای
ھمه حقاﯾق را در ميان گذاشت!
آقای خامنه ای!
م در ماه بود نـه مـلـتِ
انتخاب ما نه اما ِ
در چاه!
وقتی کسی را ببری تا ماه باال ،دﯾـگـر
دست و صداﯾـت بـه او نـمـی رسـد،
خداﯾی می کند ناخودآگاه!
نسل ما نبود ﯾا بود و گا ِگلَـه مـی کـرد
ِ
ن گفتن آری ﯾا نـه نـبـود.
ولی ما را زبا ِ
گرﯾه می کردﯾم و می خندﯾدﯾـم .مـی
خوردﯾم و پوشک می شدﯾم .ببخشيـد
آن زمان پوشک نبود مـا قـنـداقـه مـی
چرخش کودکانه!،کھنه پـيـچ
شدﯾم .با
ِ
ميشدﯾم! اگر اﯾن سنت حسنه بـاقـی
بود با تحرﯾم پوشک دچار مشکل نمـی
شدﯾم .حواستان ھست بـا پـوشـک،
ﯾواشک ﯾواشک وارد حرف ھای بـو دار
شدﯾم!
نسل ما از ثانيه اول کـه زاده شـدﯾـم
بدون اﯾنکه چون شما معجزه وار ،بلـنـد
ﯾاعلی! گفته باشيم وارث اﯾران و نام و
دﯾن و مذھب و حکومتِ دﯾنی شـدﯾـم.
ارثِ اجباری .خروج از دﯾن اعدام خـروج
عليه حکومت اعدام! آﯾـه الاکـراه فـی
الدﯾن قرآن و اصـول آزادی_عـقـيـده و
ِ
حق_تعيين_سرنوشت مندرج در قانـون
اساسی ھم ،محلی در عمل نداشت!
شما ھم ميدانيدکه ھمه اتفـاق ھـای
زندگی با ميل انسان نيست .در فيـلـم
ل  ۶٨مجلس خبرگان رھبـری خـو ِد
سا ِ
شما به صراحت گفتيد:
“مخالف ھستم رھبر بشـوم ،از نـظـر
شرع و قانون رھبر شدنم مشکل دارد.
باﯾد خون گرﯾست به حال مـلـتـی کـه
احتمال رھبر شدن من مطرح باشد”
ولی برخالف ميلتان و بر خالف قانون و
شرع ،شما را رھبر کردند ،سی سـال
است رھبر مانـدﯾـد ،رھـبـر ھسـتـيـد.
صاحب معجزه و مبارک شدﯾد ،از غيـب
براﯾتان غذا می آﯾد ماشين و چھره تان
نورانی است .بـر سـنـگ بـنـشـيـنـيـد
نشيمنگاه تان محل تبرک مـی شـود،
محل فرود بالگردتان در سال ھای بـعـد
گلباران می شود .به دستبوسـی تـان
ن درجه دار .خـالـصـه
می آﯾند حتی زنا ِ
نه به آن نخواستن و نه کار را به اﯾنـجـا
رساندن!

ﯾادم نرفته در فـيـلـم پـنـھـان شـده از
چشم مردم که ناخواسته لـو رفـت در
ِ
سال گذشته ،به قول فـردوسـی پـور،
چه کرد آقای ھاشمی رفسنجانـی در
مجلس خبرگان رھبری.
با ﯾک خاطره ،سـرانـجـام و حـقـوق و
آزادی ھــای مــلــت را انــداخــت بــه
مخاطره!
خاطره ای از امام گفت؛ راوی خـودش،
س َند خودش ،حامی خودش ،و ھمه را
َ
ترغيب به پذﯾرش کرد ،والسالم!
ی قـوربـاغـه
دست آخر ھم ،با ﯾک شنا ِ
زﯾرآبی اجـبـاری ،سـرش را
ای ،با ﯾک
ِ
کردند زﯾر آب!
رفت جاﯾی که بسيـاری را فـرسـتـاده
بود ،تمام!
اما نسل ما ھميشه ھم تن به اجـبـار
نداد .درسال ھای ٧٨و ٨٨و خصـوصـا
 ٩۶دسـت بــه انـتـخــابِ آزادی ھــای
سياسی و عقيدتی زد که حکومت بـا
نسل ما کوبيد!
ن
مشت آھنين به دھا ِ
ِ
پاسخِ خـواسـتـه مسـالـمـت آمـيـز را
اﯾنگونه داد :بـاتـوم زد ،اشـک آور زد،
تھمت زد ،دستبند زد ،پابنـد زد ،قـمـه
زد ،گلوله زد ،دار زد!
محمد نجفی وکيل دادگسـتـری ادامـه
ميدھد :آقای خامنه ای!
اجبار ھم نسالن تـان را
گناه انتخاب و
ِ
به گردن نسل بی گناه ما نـيـانـدازﯾـد.
شما ﯾک انسان معمـولـی و زمـيـنـی
ھستيد و نه فرازمينی و خـاص! بـاﯾـد
درخور اخـتـيـاراتِ فـراوانـتـان ،فـراوان،
پاسخگو باشيد! که نيستيد!
آقای خامنه ای!
پاسوز شماسـت! روزگـارمـان
نسل ما
ِ
ِ
به سياھی عمامه تان است .عباﯾـتـان
ی ھـمـسـاﯾـه جـمـع
را از سرزمين ھا ِ
کـــنـــيـــد.ســـرمـــاﯾـــه مـــا را خـــرج
اﯾدوئولوژی_شيعی خود نکنيـد .داخـل
به اندازه کـافـی اخـتـالس و رانـت و
فساد ھست .پا در نعلين بزرگان جھان
نکنيد .چھل سال در بـرھـه حسـاس
کنونی درجا زدﯾم و سر جنگ با جـھـان
دارﯾم ولی نـاتـوان از تـولـيـد پـوشـک
ھستيم و بسيار فقيرِ بی نان دارﯾم!
آقای خامنه ای!
انتخابِ نسل ما ،دوسـتـی بـا جـھـان
است
بدون توجه به ملـيـت ونـژاد و دﯾـن و
مذھب!

با اختيار ،به آزاد ِ
ی انتخابِ نسل امـروزِ
اﯾران ،تن بدھيد .تن ندھيد مجـبـورتـان
ميکنيم!
رفـتـن
گاگله کردن :چھار دسـت و پـا
ِ
نوزاد
قلم اگر از بيداد ننوﯾسد قلم شکـسـتە
باد!
محمد نجفی وکيل دادگستری
شازند ١٧/۶/١٣٩٧

»مأمور اطالعـات بـسيار عالقمنـد بـود
کـه مـن بـا آقـای رضـا پھلـوی فعاليــت
سياسی داشـته باشـم وحـتی ازمـن
خواســت کــه درصــورت تماﯾــل شــماره
اﯾــشان را بگــيرد تــا مــن بــااو صــحبت
کنم،قبـــــــــــــــول نکــــــــــــــــردم»

دالﯾل:
 -١زمانيکــه تمــام راه ھــای
اصالح امور کشور بر ملتـی
توســط حاکميــت مــستبد
بـــسته شـــود ،حاکميـــت
مستبد انقـالب را بـه ملـت
تحميل کـرده و ملـت اﯾـران

»ﻋﺸﻖ ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﺎه و
ﺷﻴﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ«
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راھـــــی جـــــز انقـــــالب نيـــــست!
فھرست  ١٢نفره ی منتشر شده مورد
موافقت من نيست….ملت اﯾـران چـاره
ای ندارد جز رفتن به سوی ﯾک انقـالب
رھاﯾی بخش که ھدفش تنھـا آزادی و
دموکراســی اســت….ملــت اﯾــران در
ساﯾه ی آزادی و دموکراسی بـه تمـام
آرزوھـــاﯾش خواھـــد رســـيد….مـــأمور
اطالعات بسيار عالقمند بود که من بـا
آقــای رضــا پھلــوی فعاليــت سياســی
داشته باشم و حـتی از مـن خواسـت
که در صورت تماﯾـل شـماره ی موباﯾـل
اﯾشان را بگيرد تا من با اﯾشان صـحبت
کنـــــــم کـــــــه قبـــــــول نکـــــــردم
ﯾکــی از دوســتان حــدودا  ١٠روز قبــل
ليست  ١٢نفره ای به خانه ام اورد کـه
در صورت موافقت اﯾـن ليـست منتـشر
شود ،با دالﯾلی که برای اﯾـشان اوردم
سخت با انتشار ان مخالفت کردم و آن
دالﯾل را در اﯾنجا می آورم.
ضمنا به آقای محمد نورﯾزاد از دوستان
که جزئ ليست ھستند تلفن زدم کـه
چــرا اﯾــن ليــست ھمــراه بــا نــام مــن
منتشر شده که اﯾشان گفتنـد کـار مـا
نبوده است.
ضــمن احــترام بــه دوســتانی کــه در
ليست قرار دارند برای دفاع از خـودم ،
آن دالﯾـــل را در اﯾنجـــا مـــی آورم .
دوســتانی ھمچــون دکــتر ملکــی کــه
استادم ھستند و خانم نسرﯾن ستوده
که مبارزه ی برحقـشان سـتودنی کـه
متاســـفانه بـــه نـــاحق ھمـــراه بـــا
ھمسرشان اقای خندان زندان ھستند
و ﯾا اقای مھندس حسن شـرﯾعتمداری
فرزند اﯾت ﷲ شرﯾعتمداری که جفاھـا
در حق پدرشان کردند و گذر زمان ثابت
کرد که حق بـا اﯾـت ﷲ شـرﯾعتمداری
بـــوده اســـت.ھمينطور اقـــای شـــعله
سعدی که باز به ناحق زندان ميباشند
و ﯾــا خــانم شــيرﯾن عبــادی و … و امــا

ﻫﺎﺷﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر

چــاره ای نــدارد جــز رفتــن
بسوی ﯾک انقـالب رھاﯾـی
بخـــش کـــه ھـــدفش تنھـــا ازادی و
دموکراسی است و البته ملت اﯾران در
ساﯾه ی آزادی و دموکراسی بـه تمـام
ارزوھاﯾش خواھد رسيد .مسير انقـالب
بدﯾنصورت خواھد بود که تمام کشور را
اعتــصاب فــرا خواھــد گرفــت .ﯾعنــی
اموزش و پرورش و شرکت نفت و تمام
کارمندان دولت و کارگران کارخانجـات و
کــشاورزان و اتوبــوس رانــی و کــاميون
داران و مغازه داران و … .ھمـه و ھمـه
اعتــصاب و تجمعــات خيابــانی بــر پــا
خواھند کـرد .در اﯾـن زمـان تعـدادی از
واحـــدھای نظـــامی بـــا ملـــت اعـــالم
ھمبستگی که بتـدرﯾج فراگـير شـده و
فرمانــدھانی کــه بــا ملــت ھمراھــی
نکننــد توســط نيروھــای ھمــان ﯾگــان
اخراج و اجازه ی حضور در محـل کـار را
به آنھا نخواھند داد.در اﯾن مرحله افراد
و احزاب و سازمان ھاﯾيکه مورد اعتماد
ملت ھستند بـصورت بـسيار گـسترده
توسط اعتصابيون و اجتماعات خيابانـی
مردم مطرح و در ميدان عمل مـشخص
خواھد شد که چه افراد و ﯾا احزاب و ﯾا
ســازمان ھــا و ﯾــا شــوراھاﯾی لياقــت
رھبری دوران گذار را دارند .ولی آﯾـا در
حال حاضـر و در اﯾـن مرحلـه مـردم در
تجمعاتــشان جرئــت ميکننــد کــه نــام
رھــبران و احــزاب و ســازمان ھــا و ﯾــا
شــوراﯾی کــه بــه ان اعتمــاد دارنــد را
آزادانه به زبان بياورند؟مسلما نه  ،چـرا
که نيروھای سرکوبگر بـا سـازماندھی
گسترده در جای جـای مملکـت حـضور
دارنـــد .در زمـــان اعتـــصابات بـــسيار
گــسترده و تجمعــات خيابــانی  ،مــردم
اﯾن نھادھای سرکوبگر را منحل و عمال
اســتبداد بــرای اﯾنکــه ھزﯾنــه ی کمتــر
بدھد ،خودش را تـسليم ملـت خواھـد
کـــرد  .چـــه بـــسا ھميـــن نھادھـــای

 ١مھر ١٣٩٧
سرکوبگر و امنيتی نيز بـرای بقاﯾـشان
به ملت بپيوندند.در اﯾنجا بـه ھموطنـان
کرد درود ميفرستم که در تمام اسـتان
ھای کردنشين بخـاطر اعـدام  ٣جـوان
رشيد و وطـن پرسـت کـرد اعتـصاب و
کشور را در فاز باالتری قرار دادند .ملت
اﯾران باﯾد بداند کـه ھمـه ی مـا از ھـر
قوم و قبيله و مذھبی که باشيم درون
ﯾــک کــشتی در درﯾــای متالطــم قــرار
دارﯾم و برای نجـات اﯾـن کـشتی تمـام
ملـت اﯾـران باﯾـد اعتــصاب کنـد کـه بــه
ازادی و دموکراســی برســد .ھمــانطور
کــه گفتــم انقــالب باعــث فروپاشــی
کشور نخواھد شد اما باعث فروپاشی
حاکميت استبداد و بـه اصـطالح نظـام
اسالمی خواھد شـد و اﯾـن دو از ھـم
کـامال جــدا ھــستند .شــاﯾد دوســتانی
بگوﯾند کـه ھمچـون انقـالب  ٢٢بھمـن
 ۵٧ممکــن اســت حرکــت ھــاﯾی در
کردسـتان و خوزسـتان و بلوچـستان و
ترکمن صحرا و … صورت گيرد .بـه اﯾـن
دوستان ميگوﯾم دموکراسـی مـی اﯾـد
که ھرگونه تبعيض را از بين ببرد.

مگر ﯾـک اسـتان چنانچـه ﯾـک مجلـس
محلــی داشــته باشــد کــه اســتاندار و
فرمانده ی نيروی انتظامی را بـه مرکـز
معرفی تـا بـا ھـم بتواننـد کـار کننـد و
کودکــان ھــر شــھر و روســتا بــه زبــان
مادری خود تحصيل کرده که در شـراﯾط
برابــر اســتعدادھا شــکوفا و ھمــه بــر
اساس شاﯾـستگی بـه بـاالترﯾن مقـام
ھـای اجراﯾـی و قانونگـذاری و قـضاﯾی
کشور برسـند باعـث تجزﯾـه ی کـشور
ميــشود؟بر عکــس باعــث ھمبــستگی
ملت اﯾران شده و خط قرمـز مـا تجزﯾـه
طلـــبی است.ضـــمنا در اﯾـــن مرحلـــه
شورای گذار که در عمل دولـت موقـت
خواھــد بــود بــرای مجلــس موســسان
انتخابــات ازاد برگــزار کــه اﯾــن مجلــس
ھمه کاره خواھد بود .ﯾعنی ھم بر کـار
دولت موقـت نظـارت خواھـد داشـت و
ھم قانون اساسـی را خواھـد نوشـت
که نوع حکومـت را در قـانون اساسـی
مــشخص و تــارﯾخ انتخابــات رﯾاســت
جمھوری و نماﯾنـدگان مجلـس ملـی و
مجالس محلی را تعييـن خواھـد کـرد.
ھمــانطور کــه قبــال نــيز گفتــه ام کــه
رفراندوم جمھوری اسالمی با دو کلمه
ی اری و نه  ،فرﯾبی بيش نبود  ،اکنون
نيز ھيچ ضرورتی بـرای رفرانـدوم نمـی
بينـــم و ملـــت اﯾـــران در اعتـــصابات و
تجمعــات فراگــير و ھمگــانی و ملــی
نشان خواھد داد که چی می خواھد.
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-٢حاضر نيستم در مرحله ی نھاﯾی نيز
با اقای رضا پھلوی در ﯾک ليـست قـرار
گيرم و ترجيح ميدھم تـا زنـده ھـستم
تنھا ﯾـک معلـم باشـم .چـرا؟ داسـتان
جمھوری اسالمی و رژﯾم شاه داستان
کفن دزد است.پدری که با کفـن دزدی
از مرده ھا گذران زندگی ميکرد ھنگـام
مرگ به فرزندانش وصيت کرد کـه بعـد
از مــرگش کــاری کننــد کــه مــردم او را
خدابيامرزی دھنـد .فرزنـدانش تـصميم
گرفتند که بعد از دراوردن کفن مرده ھا
 ،چوبی به … مرده ھا فـرو کننـد.اقوام
مرده ھا که به قبرستان ميرفتند با اﯾن
وضع تاسف بار روبـرو ميـشدند و کفـن
دزد قبلی را خدا بيـامرزی ميدادنـد کـه
حد اقل چوبـی بـه … مـرده فـرو نمـی
کرد.مردم اﯾران ھم امروز ميگوﯾنـد خـدا
پدر رژﯾم شاه را بيـامرزد کـه اگـر دزدی
ميکـــرد مقـــداری ھـــم بـــرای ملـــت
ميگذاشـــت .اســـتبداد بـــد اســـت و
استبداد دﯾنی از استبداد شاھی بدتـر
است .رضا شاه  ،تمام کـسانيکه او را
در رسيدن به شاھی کمک کرده بودند
اعدام و ﯾا فراری و ﯾا زنـدان و ﯾـا خانـه
نــشين کــرد  ،ھمــان کــاری کــه اقــای
خمينی و اقای خامنه ای کردو تنھاﯾـی
سرنوشــت حتمــی تمــام دﯾکتاتورھــا
است .البته منکـر کارھاﯾيکـه رضاشـاه
کرد نيستم .مردم اگر در تظاھراتـشان
شعار رضاه شاه روحت شاد سر دادند
بخاطر مخالفـت مـردم تظـاھر کننـده و

رضا شاه با روحانيت بود  .محمـد رضـا
شاه تحصيل کرده ی مھد دموکراسـی
ﯾعـــنی ســـوﯾس بـــود کـــه بـــا کمـــک
امرﯾکــاﯾی ھــا و برﯾتانيــا و روحانيــت
کودتای  ٢٨مـرداد راه انـداخت) بعدھـا
وزﯾــر خارجــه ی امرﯾکــا خــانم مادليــن
البراﯾــت از ملــت اﯾــران عــذر خواھــی
کرد (.که به دﯾکتاتوری مطلق رسـيد و
تنھا ﯾک حزب و ان ھم حـزب رسـتاخيز
اجازه ی فعاليت داشت که مردم اﯾـران
بناچار راھی بجز انقالب بـرای رسـيدن
به آزادی و دموکراسی نداشـتند.بعد از
رژﯾم شـاه جمھـوری اسـالمی نـيز بـه
والﯾت مطلقه ی فقيه رسـيد کـه فقـط
ﯾک حزب و ان ھـم حـزب ﷲ اجـازه ی
فعاليت دارد وامروز جمھوری اسـالمی
ھمچون رژﯾم شاه راھـی بجـز انقـالب
برای ملت اﯾران باقی نگذاشته اسـت.
در رژﯾـم شـاه بـا شـرکت در اعتــصبات
دانشجوﯾی دو بار دستگير که با سـاده
جلـــوه دادن خـــودم و دھـــاتی بـــازی
توانــستم ازاد شــوم امــا ســرانجام در
ســال  ۵۴بــه دو تــرم تــرک تحــصيل
محکــوم شــدم .کتــاب ھــای بــسياری
ھمچون کتـاب مـادر ماکـسيم گورکـی
قاچاق بـود کـه در صـورت گـرفتن اﯾـن
کتــاب ھــا از فــردی ،بــه حبــس ھــای
طوالنی مدت محکـوم ميـشد .سـاواک
ھميـشه قبــل از اذان صــبح بــه ســراغ
دانشجوﯾانی که ميخواسـت بازداشـت
کند مـی امـد و بـرای اﯾنکـه در صـورت
دستگيری ،کتابھاﯾم به دست سـاواک
نيفتد تـا سـاعت ﯾـک شـب مطالعـه و
سپس کتاب ھا را در داخل پالستيک و
آنگاه در داخـل سـطل اشـغالی داخـل
سالن خوابگاه گذاشته و قبل از طلـوع
افتاب کتاب ھا را بر داشته کـه ھمـراه
اشغال ھـا توسـط مـستخدم خوابگـاه
برده نشود .کاری کـه امـروز جمھـوری
اسالمی نيز انجام داده و از سرنوشـت
شاه عـبرت نمـی گيرد.بـه ھـر صـورت
دوست ندارم من که برای مالقـات نـوه
ام در زندان روزشماری ميکردم  ،او نيـز
بــا نگرانــی و خطــر دســتگيری کتــاب
مطالعه کند و نوه اش برای مالقـات بـا
او به زندان برود .اقای رضا پھلـوی باﯾـد
اســتبداد پــدرش کــه قــانون اساســی
مشروطه را زﯾر پا گذاشـته و بـه جـای
سلطنت حکومت ميکـرد محکـوم کنـد.
باﯾد ثروتی که از پدرش به او رسـيده و
متعلق به ملت اﯾران است مقـدارش را
اعالم تا ھر زمان که در اﯾـران حکومـت
ملی بر قرار شد به نماﯾنـدگان واقعـی
ملت تحوﯾـل تـا خـرج ابـادی و ابادانـی
کشور شود ،در غير اﯾنصورت به جرئـت
ميگوﯾم با تغيير رژﯾم در اﯾران و داشـتن
قــوه ی قــضائيه ی مــستقل در صــورت
بازگــشت بــه اﯾــران دســتگير و بخاطــر
پولھای دزدﯾده شـده ی پـدرش کـه در
دست اوست محاکمه خواھـد شـد.در
صورت اعالم مقدارپول ھـای رسـيده از
پدرش به او ،نه بخاطر شـاھزاده بـودن

بلکه بعنوان ﯾک شھروند به او اﯾن حق
داده خواھد شدکه مانند تمام اﯾرانيـان
فعاليـت سياســی داشــته باشــد.نمی
دانــم چــه رابطــه ای بيــن اقــای رضــا
پھلوی و اطالعات وجود دارد کـه مـامور
اطالعات بسيار عالقمند بود که من بـا
اﯾشان فعاليت سياسی داشته باشـم
و حتی از مـن خواسـت کـه در صـورت
تماﯾــل شــماره ی موباﯾــل اقــای رضــا
پھلوی را گرفته و من با اﯾشان صـحبت
کنـــم کـــه قبـــول نکـــردم.قبال شـــرح
مفـــصلش را داده بـــودم کـــه چگونـــه
مــاموران اطالعــات بــه باغچــه ام در
گلبھار امده و با من مذاکره کرده که بـا
درخواستھای انھـا مخالفـت کـرده کـه
منجــر بــه توقيــف لــپ تــاپ و موباﯾــل و
توقيــف شــماره ھــای تلفــن خانــه و
موباﯾل ھای خودم و ھمـسر و نـوه ام
شده و من از ان زمان اﯾنترنت ندارم.
-٣به دوستم گفتم که نباﯾـد خودبـزرگ
بين باشيم و ادعای رھبری برای ملـت
داشته باشيم  .بـرای دوسـتم مثالـی
اوردم که در زندان وکيل اباد مـشھد بـا
اﯾــت ﷲ قابــل از شــاگردان اﯾــت ﷲ
منتظری زندان بودم که دو بار اﯾشان با
وثيقه ازاد شـد و مجـددا بـه زنـدان بـر
گشت .در نوبت دوم از اﯾشان پرسيدم
که بيرون چـه خـبر اسـت ؟اقـای قابـل
گفــت خيلــی خــراب  ،اقــای کــدﯾور در
اﯾنترنت نوشته  ،مردم شعار نداده انـد
که نه غزه نه لبنان  ،جانم فدای اﯾـران
بلکه مردم گفته اند ھم غزه ھم لبنـان
جانم فدای اﯾران ،چه فحش ھاﯾی کـه
بــه او نــداده اند!!نخواســتم در شــراﯾط
تــازه ی ورود اقــای قابــل بــه زنــدان تــو
ذوق اﯾــشان بــزنم کــه بنــده در زنــدان
حاضر نيستم برای مردم تعيين تکليـف
کنم که چه شعاری بدھند ﯾا ندھند تـا
چه رسد به اقای کـدﯾور کـه در امرﯾکـا
ھستند .زمانش که رسـيد و نيروھـای
امنيتی خلع سالح شده و ﯾـا حـد اقـل
بيطرف شـدند کـه مـردم ازادنـه بـدون
اﯾنکه تحت تعقيب قرار گيرنـد و بتواننـد
افــراد و احــزاب و ســازمان ھــا و ﯾــا
شــوراھاﯾی کــه بــه ان عالقــه منــد و
اعتمــاد دارنــدمعرفی و تــشوﯾق کننــد
حتما در ان صورت ليـست داده خواھـد
شد.
اﯾران مشھد – سـيد ھاشـم خواسـتار
نماﯾنــده ی معلمــان آزاده ی اﯾــران ٢٨
٩٧
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــھرﯾور
سيد ھاشم خواستار

ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺳﺘﻮده از زﻧﺪان ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ؛

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﺪام ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﻃﻨﻢ
ﺑﺎﺷﻢ و ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻢ؟

نيمای عزﯾزم سالم
نمی دانم باﯾد نامه را از کجا شروع کنم؟ آﯾا می توانم شروع سال تحصيلی ات را بدون وجود من و حتی پدرت نادﯾده بگيرم و
بگوﯾم نيما جان امسال ھم ﯾک سالی است برای خودش مثل سالھای قبل .لطفا سر وقت مدرسه ات را برو مشق ھاﯾت را
بنوﯾس درس ات را بخوان و پسر خوبی باش تا ما برگردﯾم.
متنفرم که به عنوان ﯾک مادر چنين حرف ھای بی سر و تھی به تو بزنم که ھمواره در مدت عمر کوتاھت در تالطم زندان و
مالقات و قطع مالقات و ترس از بيداد زﯾستی.
ﯾا نمی توانم به عنوان ﯾک مادر از تو بخواھم وجودم را نادﯾده بگيری و با خود فکر کنی اصال مادر نداری تا به اﯾن ترتيب با
خيالی راحت به کار و مبارزه ام! بپردازم .دور باد از من که با تو چنين بيرحمانه رفتار کنم.
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اما نيمای من!
چگونه می توانستم شاھد اعدام نوجوانان وطن ام باشم و سکوت کنم؟ چگونه می توانستم چشم بر کودک آزاری ھا ببندم
تا شب ھا را با خيالی آسوده در کنارت بگذرانم؟ تا روز اول مھر کيف مدرسه ات را بر پشت ات بگذارم و به اتفاق بابا تو را تا
مدرسه بدرقه کنم؟ پسرم ،من نمی توانستم… .ھمين .گناھم ھمين بود و حرفه ام که به نفرﯾن ابدی در اﯾران دچار شده
است مرا و اﯾن بار پدرت را نيز در اﯾن طوفان بی عدالتی و بی شھامتی ﯾی که جامعه ی وکالت اﯾران را از کار انداخته است
در خود فرو می برد و من در اﯾن روزھا بيش از پيش به تو می اندﯾشم و به تنھاﯾی تو و مھراوه عزﯾزم که با ھمه ی افتخاری
که ھمواره براﯾمان ارمغان آورده است حاال باﯾد نقش پدر و مادر را توامان براﯾت بازی کند و از تو به شاﯾستگی مراقبت کند.
اشک ھای عاشقانه ام را نثارت می کنم تا گوشه ای از ظلم و بيداد زمانه را براﯾت قابل تحمل سازد.
تھران – اوﯾن
مامان نسرﯾن
ھزاران بار می بوسمت که روﯾت را مدتھاست ندﯾده ام

ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ:

اﻳﺮان  -ﺗﻮﻓﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮد
مقاله روزنامـه فـرانسـوی لـومـونـد
تحت عنوان «اﯾـران-تـوفـان نـزدﯾـک
مــیشــود »:رژﯾــم )اﯾــران( ھــم در
داخل و ھم در خارج کشور در موضع
تدافعی قرار گرفته و به ھر سو کـه
میچرخد با مانع مواجه مـیشـود،
بهطوری که آشکارا نگران آﯾنده خـود
در کــــوتــــاه مــــدت اســــت.
گزارشـی از ﯾـک مـقـالـه روزنـامـه
فرانسوی لوموند دربـاره مـوقـعـيـت
بحرانی حکومت آخوندی با توجه بـه
تحوالت بينالمللی ،مـنـطـقـهﯾـی و
داخلی که اﯾن اﯾـران را بـه نـقـطـه
تعيينتکليـف نـزدﯾـک کـرده اسـت:
روزنامـه فـرانسـوی لـومـونـد روز )
٢٣شھرﯾور( ،طی مطلـبـی بـا عـنـوان
«اﯾــران – تــوفــان نــزدﯾــک مــیشــود»
مینوﯾسد :در حاليکه مدت کـوتـاھـی
پيش از اﯾن ،بهنظر میرسيد ھمه چيز
بر وفق مراد جمھوری اسالمی پـيـش
میرود ،اکنون اﯾن رژﯾم ھـم در داخـل
کشور و ھم در خارج کشور در مـوضـع
تدافعی قرار گرفته و بـه ھـر سـو کـه
میچرخد با مانـع مـواجـه مـیشـود،
بهطورﯾکه آشکارا نگران آﯾنـده خـود در
اســــــت.
مــــــدت
کــــــوتــــــاه
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لوموند پس از مرور تحوالت مـنـطـقـه و
خروج آمـرﯾـکـا از بـرجـام مـیافـزاﯾـد:
ســرمــاﯾــهگــذاران بــزرگ اروپــاﯾــی بــاز
میگشتند ،اما رئيـسجـمـھـور جـدﯾـد
آمــرﯾــکــا دونــالــد تــرامــپ وعــدهھــای
انتخاباتی خود را مو به مو اجرا کـرد و
توافقنامه اتمی وﯾـن را بـه رودخـانـه
پوتومک در واشنـگـتـن انـداخـت .او از
شعار محوری حزب جمھورﯾخواه آمرﯾکـا
تبعيت کرد کـه طـبـق آن جـمـھـوری
اسالمی مادر تمام مصائب خاورمـيـانـه
است .اﯾن حزبﷲ را تا دندان مسـلـح
کرده و از جمله انبارھاﯾی انبـاشـتـه از
موشکھای تھدﯾد کننده برای اسراﯾـيـل
در اختيار آن قرار داده است .عـراق را
بیثبات کرده و ﯾک زرادخانه موشـکـی
بزرگ نيز برای خود اﯾجاد کـرده اسـت.
لوموند در ادامه ،به تحوالت قيام اﯾـران
و اعـتـراضـات اجـتـمـاعـی و تشـدﯾـد
تحـرﯾـمـھـا عـلـيـه اﯾـران پـرداخـتـه و
مینوﯾسد :ترامپ تحرﯾمھا عليه اﯾـران
را مجدداً برقرار کرد و قرار است در مـاه
نوامبر تحرﯾمھای دﯾگری را نـيـز اعـالم
کند .اﯾن تحرﯾمھا فروش نفت جمھوری

اســالمــی را دشــوار خــواھــد کــرد.
شرکتھای اروپاﯾی که به آنـھـا اخـطـار
شد باﯾد بين بازار اﯾران و بـازار اﯾـاالت
متحده ﯾکی را انتخاب کنـنـد ،در حـال
ترک اﯾران ھستند و وضعيت اقتـصـادی
اﯾن کشور مستمـراً◌ً رو بـه وخـامـت
میرود .از ماه آورﯾـل رﯾـال نـيـمـی از
ارزش خــود را از دســت داده و کــار
اعتراضات اقتصادی و سـيـاسـی بـاال
گرفته است :تظاھرات خيابانی شـمـار
زﯾادی از شھرھای کشور را به لرزه در
مـیآورد« .سـخـت سـران »اﯾـران بـر
مــحــور عــلــی خــامــنــهای ،و ســپــاه
پــاســداران کــه خــود بــه ﯾــک قــدرت
اقتصادی و نظامی بزرگ تبـدﯾـل شـده
است ،حسن روحانی را بـه حـاشـيـه
رانـــــــــــــــــــــــــدهانـــــــــــــــــــــــــد.
روزنامه لوموند درباره وضعيت در عـراق
و روسيه مینوﯾسد :وضعيت در عـراق
بهعنوان ﯾک «تحـت الـحـمـاﯾـه »خـوب
نيست .پروسه طوالنـی و پـر فـراز و
نشيب تشکيل دولت جدﯾد در بـغـداد،
مخالفتھای فزاﯾنده با مداخله اﯾـران در
امور داخلی عـراق را حـتـی در بـيـن
شيعيـان عـراقـی کـه کـنـسـولـگـری
جمھوری اسالمی در بصره را به آتـش
کشـــيـــدهانـــد ،نشـــان مـــیدھـــد.
روابط اﯾران با شرکای روسی خود نـيـز
مرحله دشواری را مـیگـذرانـد) .چـرا
که(اسرائيليھا در برابر تھدﯾدھای اﯾـران
ﯾک پشتيبان محکم به نام روسيه پيـدا
کردهاند و روسھا اﯾران را قانع کـردهانـد
که از فاصله ٨۵کيـلـومـتـری «مـرز »بـا
اســــراﯾــــيــــل فــــراتــــر نــــرونــــد.

لوموند درباره در بخش پاﯾانـی مـقـالـه
«اﯾران – تـوفـان نـزدﯾـک مـیشـود»،
درباره چشمانداز مذاکره آمرﯾکا و اﯾـران
نوشته است :واشنگتن شراﯾط خود را
برای مذاکره به تھـران اعـالم کـرده و
میگوﯾد میتوان دربـاره تـوافـق وﯾـن
دوبـاره بــه مــذاکــره پــرداخــت و لــغــو
تحرﯾمھا را مد نظر قرار داد مشروط بـر
آن که تـوافـقنـامـه جـدﯾـد زرادخـانـه
مــوشــکــی جــمــھــوری اســالمــی و
سياست منطقهای آن را نـيـز در بـر
بگيرد .اﯾاالت متحده میخواھد به اﯾـن
ترتيب «داالن »شيعه را بـر چـيـنـد .از
نظر برخـی نـاظـران ،اﯾـن ،بـهمـثـابـه
درخواست خـودکشـی از جـمـھـوری
اسالمی است و طبعاً چنين مذاکرهای
را رد خواھد کرد .از نظر برخـی دﯾـگـر،
مانند دنيس راس دﯾپـلـمـات پـيـشـيـن
آمرﯾکاﯾی ،اﯾران در لـحـظـه مـنـاسـب
ﯾعنی در لحظهای که روحيـه بـازاری و
معاملهگر آن بر اراده سلطه بر منطـقـه
بچربد ،ممـکـن اسـت راه سـازش را
برگزﯾند ،اما ھيچ تضميـنـی بـرای اﯾـن
چشمانداز وجود ندارد.

ﻧﺎﻣﻪ اي از ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺳﻮري؛

وﻗﺘﻲ ﻫﻨﻮز دﻣﭙﺎﻳﻲﻫﺎي زاﻧﻴﺎر و ﻟﻘﻤﺎن ﺟﻠﻮي ﺳﻠﻮلﺷﺎن اﺳﺖ
میگشت و گمان بر اﯾن میشـد
که آزادی ،عدالت و حقوق بشر را
تنھا باﯾد زﯾـر عـبـا و دم آخـونـد
خاتمی و روحانی و امثالھم بـرای
مردممان جستوجو کنيم و از مـا
و مردممان کاری برنمیآﯾـد …!!!

سعيد مـاسـوری ،از قـدﯾـمـی تـرﯾـن
زندانيان سياسی اﯾران کـه اکـنـون در
زندان رجاﯾی شھر کرج به سر می برد
در واکنش به اعدام “ لقـمـان مـرادی” ،
“زانــيــار مــرادی” و “رامــيــن حســيــن
پناھی” که روز شنبه  ١٧شھـرﯾـورمـاه
در ﯾک روند پرابھام حقوقی و علـيـرغـم
اعــتــراضــات بــيــنالــمــلــلــی در مــحــل
نامعلومی در استان تھران اجـرا شـد،
طی دلنوشته ای تحت عنوان “حلقهی
عشق و شورشگری” واکنـش نشـان
داده است .او که حـدود ده سـال بـا
زانيار و لقمان مـرادی ھـم بـنـد بـوده
است از چراﯾی و نتـيـجـه اعـدام آنـان
ســــخــــن گــــفــــتــــه اســــت.
متن نامه اﯾن زندانی سياسی جـھـت
انتشار در اختيـار ھـرانـا قـرار گـرفـتـه
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت:
حــلــقــهی عشــق و شــورشگــری
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در زندان ھمسلولی و ھمبندی ﯾعـنـی
عزﯾزترﯾن عزﯾزان .ﯾـعـنـی کسـی کـه
بيشتر از ھر کس ﯾـک زنـدانـی بـدان
محتاج است .ﯾعنی بیکسی که ھـم
ســاعــات روز و چــهبســا جــزئــيــات
زندگیات را با او سھيم مـیشـوی و
وقتی از سه فرزنـد ،سـه دوسـت ،و
سه برادر مثل زانيار ،لقمـان و رامـيـن
صحبت میکنم ،بهوﯾژه لقمان و زانـيـار
که  ١٠سال را با آنھا بودهام ،در غـم و
شادی ،دادگاه و انفرادی ،اضـطـراب و
دلھره ،کمبـود و بـحـران ،در ھـمـهی
شراﯾط زندان ،و حال در فـقـدان آنـھـا
طی اﯾن چند روزه آنچنان فضای زندان
سنگين و ھوای سلـولھـا خـفـقـانآور
شده که از صـدای ھـسھـس نـفـس
کشيدن خودم ھم متـنـفـر مـیشـوم.
وقتی صدای قھقھهی خندهی زانيار را
دﯾگر نمیشنوم ،شوخیھای لـقـمـان

را در ھـر تـرددش تـوی راھـرو دﯾـگـر
نمیبينم ،وقتی شب میشود و دﯾگـر
نمیتوانم به سلولھای زانيار و لقمـان
سری بزنم و بـه خـوردنـیھـای آنـھـا
ناخنک بزنم ،و خـداﯾـا! وقـتـی ھـنـوز
دمپاﯾیھای زانيـار و لـقـمـان جـلـوی
سلولشان است ولی آنھا دﯾگر آنجـا
نيستند ،نه آنھا ،که گوﯾی اﯾن منم کـه
در زﯾر خروارھا خاک مدفون مـیشـوم.
ای کاش میتوانستم قلبم را کـه بـه
بزرگی چھل سال ستـم و بـیداد بـر
سينهام سنگينی میکند ،به ﯾـکبـاره
برمیکندم و خون رگانم را قطره قطـره
میگرﯾستم تا شاﯾد قـدری تسـکـيـن
ﯾابم و به تمام دنيا نشان میدادم کـه
چگونه بھترﯾن جوانان و عزﯾزانمان را به
مسلخ میبرند و بیرحمانه سـالخـی
میکـنـنـد و بـا چشـمـان بـیروح و
شيطانیشان به تماشای تاب خـوردن
اجساد بیجانشان مینشينند و آن را
نماﯾش اقتدار نظامشان میخـوانـنـد و
نعره میکشـنـد کـه دوران بـزن دررو
تــمــام شــده – ﯾــکــی بــزنــنــد ،ده تــا
میخورند – و با اﯾن فرمول وقتـی ﯾـک
ضربه از مردم غـارتشـده و بـه جـان
آمده در قالب ﯾک اعتراض و اعـتـصـاب
درﯾافت میکنند ،فورا ده تن از زندانيان
اسير را برای انتقـام و ارعـاب بـه دار
میکشند و آنھا را قـاتـل و جـانـی و
مـزدور مــیخــوانــنــد؛ ولــی مــردم مــا
فرزندان برومند خود را با ندای قلبشـان
مـــــیشــــــنـــــاســــــنــــــد.
بـــــاز
راستی اگر اﯾن سه جوان و مـردان و
زنانـی از اﯾـن دسـت بـا خـون خـود
شبتيرگیھا را نمیشکافتند و ﯾا اگـر
نبودند جوانان و مبارزانی )از زن و مـرد(
که طلسم اﯾن اقتدار جناﯾـتکـارانـه را
بشکنند) ،ھرچند به قيمت خون خـود(
سـتـم و بــیداد بـیتــردﯾـد جـاودانــه

بــيــچــاره کــوردالن در تــوھــم
جاودانگی نمیدانند که حـلـقـهی
کبود به جای مانده بر گـردنھـای
ستبرشان ،حلقهی عشق اسـت
به مردمشان و ھمچون حـلـقـهی
خاری اسـت بـر سـر عـيـسـی
…!!!
مســــــــــــــيــــــــــــــح
و ھمين حلقهی کبود است که کـانـون
حلقهھای دﯾـگـر طـغـيـان و شـورش
میگردد برای ھمهی آزادیخواھان بـر
عليه ھمهی انواع ستم و بـیدادگـری
سعيد ماسوری  /زنـدان گـوھـردشـت
کـــرج  ٢١ /شـــھـــرﯾـــور ١٣٩٧
در مورد نوﯾسنده اﯾن نـامـه گـفـتـنـی
است ،دکتر سعيد مـاسـوری ،مـتـولـد
 ١٣۴۴اسـت .وی بـه مـنـظـور ادامـه
تحصيل در کشور نروژ به سر می ُبرد تـا
اﯾنکه در اردﯾبھشتماه سال  ١٣٨٠بـه
خانواده سعيد اطالع دادند که سـعـيـد
در حين بـازگشـت بـه اﯾـران تـوسـط
مأموران وزارت اطالعات در شھرسـتـان
دزفــول دســتــگــيــر شــده اســت.
آقای ماسوری از زمان دستگيری مـدت
 ١۴ماه را در سـلـول انـفـرادی اداره
اطالعات اھواز سپری کرد و پس از آن
به بند  ٢٠٩زندان اوﯾن مـنـتـقـل شـد.
اﯾن زندانی سياسی در سال  ١٣٨١و
در دادگـاه انـقـالب تـھـران بـه اعـدام
محکوم شد ولی در نھاﯾت حکم وی به
حــبــس ابــد تــقــلــيــل پــيــدا کــرد.
وی در حال حـاضـر در بـنـد زنـدانـيـان
سياسی زنـدان رجـاﯾـی شـھـر کـرج
ھجدھمين سال حبس خود را سـپـری
میکند.

ﻛﺸﺘﺎر اﻫﻮاز و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮدرﮔﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺗﻨﻴﻜﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر دوﺷﻮﻛﻲ
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حمله ترورﯾستی داعش در رژه نظامی
اھــواز و عــکــس الــعــمــل آســيــمــه
سازمانھای اتنيکی اﯾران ﯾـکـبـار دﯾـگـر
گسل عميق سياسی بيـن جـرﯾـانـات
اتنيکی و بقيه نحله ھـای سـيـاسـی
کشور را نماﯾان سـاخـت کـه بـه بـاور
نگارنده برای استـقـرار دمـکـراسـی و
عملی شدن ميثاق جـھـانـی حـقـوق
بشر و رفع تبعيض و نابرابری در اﯾـران
آﯾنده بسيار زﯾانـبـار خـواھـد بـود .بـه
ھمين دليل در راسـتـای ھـمـگـراﯾـی
نيروھای دمکراتيک و آزادﯾخواه باﯾـد آن
را زﯾر تيغ نقد مورد کـالـبـدشـکـافـی و
فروگشاﯾی تحليلی قرار داد .اکـثـرﯾـت
قاطع جرﯾانات سياسی اﯾران از جمـلـه
گروه ھای چپ و جـمـھـورﯾـخـواه کـه
مدافع سنتی حقوق اتنيکـی در اﯾـران
بوده اند ،حمله تـرورﯾسـتـی اھـواز را
بدون اما و اگر و طرح پيـش نـيـاز و ﯾـا
ارجاع به گزاره ھا و انگيزه ھای "داﯾـی
جان ناپلئونی" مرسوم و ﯾا کـژپـنـداری
مبتنی بر پارانوﯾای سياسی مـحـکـوم
کردند .اما بـيـانـيـه ھـای گـروه ھـای
اتنيکی از جمله شورای دمـوکـراسـی

خواھان اﯾران که مجمـوعـه ای از ١٠
سازمان عمدتا اتنيکی مـی بـاشـد ،و
کنـگـره مـلـيـتـھـای اﯾـران فـدرال کـه
مجموعه ای از  ١٣حـزب و سـازمـان
اتنيکی می باشد و ھمچنـيـن جـبـھـه
ملل برای حق تعيين سرنوشـت اﯾـران
که متشکل از چند سازمـان اتـنـيـکـی
رادﯾکالتر و جداﯾی طلب از جمله جبھـه
دمکراتيک مردمی احـواز مـی بـاشـد،
کشتار اھواز را اقدامی مشکوک و بـه
باور آنھا احتماال ﯾک "طرح نـخ نـمـا" و
"خودزنی" از طرف خود حکومـت اﯾـران
به جمھوری اسالمی نسبت داده انـد.
گوﯾی که جمھوری اسالمی از داعـش
خواھش کرده بود تا چند نفر انـتـحـاری
ﯾکبار مصرف را به رژﯾم قرض بـدھـد تـا
در آستانه جلسه عـمـومـی سـازمـان
ملل متحد اقدام به خودزنی و مـظـلـوم
نماﯾی بکند.
شورای دموکراسی خواھـان اﯾـران در
بيانيه خود می نوﯾسد "تـجـربـه ھـای
خود زنی ترورﯾستی توسط جـمـھـوری
اسالمی آنقدر ھست که می توان بـه
آسانی اقدام خشونت آميز در اھواز را

کار خود حـکـومـت دانسـت" .کـنـگـرە
مليت ھای اﯾران فدرال نيز در بـيـانـيـه
خود با توصيف کشتار اھواز بعنوان ﯾـک
"طرح نخ نما" تاکيد می کـنـد" ضـمـن
پشتيبانی کامل ازحـق دفـاع مشـروع
ھمه مردمان اﯾران ،کنگره بر اﯾـن بـاور
است که عامل اصلی نا آراميھای اخير
اھواز جمھوری اسالمی و گـروھـھـای
وابسته و ھم پيمان اﯾن رژﯾم ميباشنـد
تا با اﯾجاد نا امنی و نا آرامی درمناطق
مليتھای تحت ستم اﯾـران بـھـانـه ای
برای سرکوب بدست آورد و درحـوادث
اخير نيز ھـم ھـمـيـن روﯾـه را دنـبـال
کردە" .جبھه ملل بـرای حـق تـعـيـيـن
سرنوشت اﯾران در بيـانـيـه خـود رژﯾـم
جمھوری اسـالمـی را مسـئـول اﯾـن
کشتار می داند و می نـوﯾسـد "رژﯾـم
جمھوری اسالمی برای مظلوم نماﯾـی
در انظار بين المللی وتاثـيـر گـذاری در
مباحث سازمان ملل و احتماال تخفـيـف
فشارھای بين المللی و جـرﯾـجـه دار
کردن وجدان انسانھای ساده اقدام بـه
"خود زنی" کرده است".
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بالفاصله بعـد از حـمـلـه تـرورﯾسـتـی
داعش به رژه نظامی اھواز ،و قـبـل از
انتشار وﯾدئوھای داعش ،سـخـنـگـوی
حرکه النضال العربی لتحرﯾـر )جـنـبـش
عربی آزادﯾبخش االحواز( در تمـاس بـا
رسانه ھا به نادرستی و عـامـدانـه آن
اقــدام را کــار گــروه الــحــوازﯾــه و ﯾــا
"مقاومت ملی االحواز" که متشکـل از
 ۴سازمان عربی مسلـح مـی بـاشـد
مـعـرفـی کـرد و آن را ﯾـک "حـرکــت
مشروع و قھرمانانه" خواند .بـرخـی از
گروه ھا و فـعـاالن اتـنـيـکـی نـيـز کـه
عمليات مسلحانه را مشـروع تـلـقـی
کرده و قبحی برای آن قائل نيـسـتـنـد،
بدون اندﯾشه و تعمق ھورا کشـيـدنـد.
غافل از اﯾنکه برای داعـش ھـورا مـی
کشند و ترورﯾسم انتحـاری داعـش را
مدح و ستاﯾش می کنند .بعد از اﯾنـکـه
به ضرس قاطع اثبات شد که اﯾن اقدام
توسط گروه دھشـتـنـاک تـرورﯾسـتـی
داعش صورت گرفته ،اﯾـن گـروه ھـای
رادﯾکال اتنيکی ضرورتی در بـازبـيـنـی
مواضع خود نيافتند .زﯾرا شـوربـخـتـانـه
گوﯾی کـه در مـفـاھـيـم ارزش ھـای
سياسی و اخالقی آنـھـا ھـدف مـی
تواند ھر وسيله ای را تـوجـيـه کـنـد؛
حتی اگر آن وسيله داعش بـاشـد .ﯾـا
وگرنه بسيار دردآور است که سـازمـان
ھا و احزاب رﯾشه دار اتنيکی و سکوالر
که خود را باورمنـد بـه دمـکـراسـی و
مدرنيته و ارزش ھای انسان ــ مـحـور
می دانند ،در ﯾک فراﯾند نـامـحـسـوس
کارشان بجـاﯾـی رسـيـده کـه بـجـای
ھمسوﯾی با نيـروھـای دمـکـراتـيـک و
آزادﯾخواه اﯾرانی ،در بيانيـه ھـای خـود
عمال )و نه الـزامـا تـعـمـدا( تـالش در
تمجيد غير مستقيم ﯾا توجيه مستقيـم
يل اللﱠهِ" دھشتناک ترﯾن
" ُق ِتلُوا فِي َ
س ِب ِ
گروه تـرورﯾسـی عصـر مـدرن ﯾـعـنـی
داعش کرده اند .زﯾرا شيوه مقابـلـه بـا
رقيب ﯾا دشمن با توسل بـه ھـر ابـزار
نامشروع غيرانسانی ،خشونت مـحـور
و نادرست بـه بـھـانـه اﯾـنـکـه ھـدف
مشروع و دفاع مقدس است ،فـاصـلـه
چـــنـــدانـــی بـــا ســـيـــاســـت ورزی
پراگماتيستی ماکيـاولـيـسـتـی نـدارد.
برخی از آنھا نيز با تمسک به فضـل و
کرامات دانش نداشته خوﯾش مـدعـی
می شوند " شيوه مبارزه را دشمن بـه
شما تحميل می کنـد" کـه اﯾـن خـود
عمق اعتراف به شکست سيـاسـی ـ
اخالقی در مقابل رژﯾم تبھکار جمھوری
اسالمی است که در نـھـاﯾـت مـوفـق
شده است مخالفان خـود را نـيـز بـه
ورطــه خشــونــت و مــنــجــالب بــی
پرنسيبی بکشاند .زﯾرا بر مبنای ضـرب
المثل انگلـيـسـی ) Two wrongs do
 (not make a rightﯾک کـار اشـتـبـاه،
اشتباه متقابل را توجيه نمی کند .و در
تارﯾخ ثابت شده است که خـون را بـا
خون نمی تـوان شـسـت .و ﯾـا بـدی
جــمــھــوری اســالمــی را )کــه در آن

تردﯾدی نيست( با عملی بدتر از سوی
داعش پاسخ داد و سپس بـا ژسـتـی
حق بجانب آن را توجيه کرد ،و در اﯾـن
راستا حـتـی نـيـکـولـو مـاکـيـاولـی را
شرمسار نمود.
اھداف گروه ھاﯾی نظير "جبـھـه مـلـل
برای حق تعـيـيـن سـرنـوشـت اﯾـران"
کامال مشخص و روشـن اسـت .آنـھـا
خط جداﯾی و تقابل را پيشه کرده اند و
در اﯾن راستا برای اﯾجاد تضاد و تعميـق
شکـاف و جـداﯾـی بـيـن گـروه ھـای
اتنيکی و آنچه که آنھا "مـلـت فـارس"
می دانند شبانه روز تالش می کنند و
رسانـه ھـای بـيـن الـمـلـلـی نـظـيـر
"تلوﯾزﯾون گوناز" را نيز که با ھزﯾنـه ای
بسيار باال بر روی شبکه ھای ماھـواره
ای مثل ھاتبرد در اخـتـيـار دارنـد .امـا
حداقل دو گروه دﯾگـر ﯾـعـنـی شـورای
دموکراسی خواھـان اﯾـران و کـنـگـره
مليتھای اﯾران فدرال فعاليت ھای خـود
را در چارچوب اﯾران و در راستای اﯾجـاد
ھمبستگی بين ھمـه مـردمـان اﯾـران
تعرﯾف می کنند .اگرچه در طی حـدود
 ١۴ســال گــذشــتــه حــتــی "رفــقــای
قدﯾمی" و ھم پيمانان سنتی سـابـق
آنھا در طيف چپ و جـمـھـورﯾـخـواھـان
حاضر نشـدنـد ائـتـالف ﯾـا ھـمـکـاری
نزدﯾکی با کنگره مليتھای اﯾران فـدرال
داشته باشند و ھمواره تالش داشـتـه
اند تا با تفکيک شفاف ضرﯾب اﯾـمـنـی
دوردستی خود را با کنگره و ادبيات آن
حفظ کنند ،تا با حفظ حاشيه اطميـنـان
سياسی و سازمان "مسافت مصـون"
با آنچه که آنھا "تنش غيرمجاز قـومـی"
می خوانند حفظ شود .بعقيده نگارنـده
در مورد اﯾجاد اﯾن جداﯾی نـامـيـمـون و
ناخواسته که فقط جمھوری اسـالمـی
از آن سود می برد ،نمی توان فـقـط از
جالدوز انتـقـاد بـه شـخـصـيـت ھـا و
سازمان ھای سراسری بـه اصـطـالح
"ملت فارس" استفاده کرد و آنھا را بـه
انحصـار طـلـبـی ،سـلـطـه گـراﯾـی و
"شوونيسم" متھم کـرد؛ بـدون آنـکـه
سوزن نقدی به ادبيات دگرستيـزانـه و
متھم کننده خود داشته باشيم .ادبيات
مستعمل در بيانيه ھـای گـروه ھـای
اتنيکی در رابطه با حادثه تـرورﯾسـتـی
اھواز ،کامال با ادبيات بـقـيـه جـرﯾـانـات
سياسی اﯾرانی در تضاد بود.
شوربختانه اﯾنگونه بنظر می رسد کـه
بعد از بيش از  ١۴سال تـالش دو خـط
موازی به ھم نمی رسند مـگـر آنـکـه
خدا بخواھد .بيش از  ١۴سال پيـش از
طرف جبھه متحد بلوچستان اﯾـران در
لندن سميناری)  (١تشکيل دادﯾم تحت
عنوان " سمينار نقش اقوام ايرانـی در
آينده ايران" .بيـش از  ٩٠شـخـصـيـت
سياسی شناخته شـده و نـمـاﯾـنـده
جرﯾانھای مختلف از جمـلـه نـيـروھـای
ملی ،چپ ،مشروطه خواه ،جمـھـوری
خواه ،فدراليست و گروھای قومـی در

آن شرکت کردنـد .آن نشـسـت مـی
توانست آغاز ھمـگـراﯾـی و گـفـتـمـان
دوستانه و متمدنانه ای بين گروه ھای
اتنيکی و بقيه ھموطـنـان بـاشـد .امـا
درﯾغا کـه حـوادث و نـامـالﯾـمـات بـه
جزمگراﯾی ناخواسته مـنـجـر شـد کـه
حاصل جز افزونی فاصله ھا نـداشـتـه
است .و مالل انگيزتر و تـاسـف آور تـر
اﯾنکه حـتـی اقـدام تـرورﯾسـتـی کـور
داعش که دشمن مشتـرک نـه تـنـھـا
ھمه اﯾرانيان )بدون استـثـنـاء( ،بـلـکـه
دشمن انسانيت است ،بـجـای اﯾـجـاد
قرابت بين آزاد اندﯾشان و آزادﯾخـواھـان
سکوالر اﯾرانی ،بطرز حيرت انگيزی بـه
افزونی اﯾن فاصله ھا کمک کـرد .چـه
کسی مقصر است؟ صد الـبـتـه طـرف
مقابل من ،صددرصد!
عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن
مھر ١٣٩٧
 ١ــ لـيـنـکhttp://www.bbc.com/ :
p e r s i a n / i r a n /
story/2004/05/040516_mf_ethnicit
ies.shtml
<a href="//us-ads.openx.net/
? w / 1 . 0 / r c
"cs=87bb179044&cb=23808422
><img src="//us-ads.openx.net/
? w / 1 . 0 / a i
auid=538490955&cs=87bb179044
"&cb=23808422" border="0
>alt=""></a

به ﯾقين لگد مال کـردن کـرامـت و
ارزش ھای جھان شمول انسانـی
ﯾکـی از خصـوصـيـات بـارز بـرای
دﯾکتاتوری مذھبی حکم بر مـيـھـن
امان می باشد.
جامعه دردمند اﯾران اکنـون ابـعـاد اﯾـن
دﯾــدگــاه و ســيــاســت ھــای بــغــاﯾــت
ارتـجـاعـی را نـه تـنـھـا در سـرکـوب
ســازمــانــداده شــده ،تــبــعــيــض ھــای
قوميتی و فرھنگی و ﯾـا بـحـران ھـای
حاد و روبه رشد اجتماعـی ،بـلـکـه در
فراتر از آن در قوانين تبعيض آميز علـيـه
آحــاد مــردم بــوﯾــژه کــودکــان بــدون
شــنــاســنــامــه لــمــس مــی کــنــنــد.
سخن از بی حرمتـی ھـای سـازمـان
داده شده از سوی دﯾکتاتوری خـامـنـه

بزرگ اجتماعی و انسانی اسـت ،زﯾـرا
بنابرداده ھای حکومتی بکرات شـورای
نگھبان ارتجاع از تصـوﯾـب ھـر الﯾـحـه
قانونی بـرای خـروج اﯾـن کـودکـان از
بحران زندگی و معيشتی جلوگـيـری و
آنـــھـــا را «وتـــو» کـــرده اســـت.
در اﯾن راستا ﯾـک نـمـاﯾـنـده مـجـلـس
ارتجاع با اعترف به «نمونه بودن »رژﯾـم
آخوندی در زمينه اعطاء شناسنامه بـه
اﯾن کودکان می گوﯾد« :در اواﯾـل قـرن
بيستم بسياری از کشـورھـا چـنـيـن
تبعيضی را داشتند ،ولی اکنون در قـرن
بيست و ﯾـکـم فـقـط ھـفـت کشـور
ھمچون قطر ،سومـالـی ،سـوازﯾـلـنـد،

سنين انجام میپذﯾرد .کودکی کـه تـا
اﯾن سن به خاطر نداشتن شناسنامـه
از جامعه کنار گذاشتـه مـیشـود اگـر
بعد از  ١٨سالگی ھم شناسـنـامـهدار
شود باز ھم از جـامـعـه بـغـض دارد».
پيشتر نيز ساﯾت حکومتی خانه ملـت!
) ١٠تـيـر  (١٣٩۶بـا اذعـان بـه ابـعـاد

اجتماعی برای »ﯾک ميـلـيـون و
ﯾکـصـدھـزار «کـودک بـدون
شناسنامه در اﯾران تحت حاکميت

آخوندی نوشته بود» :تعداد اﯾـن افـراد
به شدت رو به افـزاﯾـش بـوده اﯾـن در
حالی است که بی شناسنامه ھا بـه

ﻧﺴﻠﻲ ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﺪه ﺑﻨﺎم »ﻛﻮدﻛﺎن
ﺑﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ «
ای عليه کودکان ميھن امان می باشـد
که رسانه ھا و ارگان ھای حکومتی تـا
به امروز و برای پنھان نمودن ابعاد اﯾـن
فاجعه انسانی ،امار و ارقام مختـلـفـی
انــــــد.
کــــــرده
گــــــزارش
را
بر اﯾن سياق «ﯾک الی سه ميـلـيـون»
کودک بی شناسنامه در اﯾـران وجـود
دارد که بخش بزرگی از آنان در استـان
ھای ضربه پذﯾر مـانـنـد سـيـسـتـان و
بلوچستان ،ھرمزگان ،خراسان ،کرمان
و ﯾا بخش ھای شرقی کشور سکونت
دارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
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ﯾک گزارش حکومتی ضمن اعتراف بـه
اﯾن وضعيت بحـرانـی وغـيـر انسـانـی
برای کودکـان مـحـروم مـی نـوﯾسـد:
«قوانين مدنی اﯾران انتقال تابـعـيـت از
خون پدر را به صورت ذاتی پذﯾرفـتـهانـد
اما به زن اﯾرانی چنين حقی نـدادهانـد
که به فرزندش از بدو تولد تابعيت خـود
را انتقال دھد .فرزندان حاصل از ازدواج
زنان اﯾرانی با مردان غيراﯾـرانـی تـنـھـا
بعد از سن  ١٨سـالـگـی مـیتـوانـنـد
تقاضای تابعيت اﯾرانی داشته باشند».
)ساﯾت حکومتی سالمت نيوز  ٨مـھـر
(١
٣
٩
٧
ترجمان اﯾن جمالت به مـعـنـای وجـود
قوانين ضـد انسـانـی از سـوی رژﯾـم
آخوندی برای حل و فصل ﯾـک فـاجـعـه

لبنان ،برونئی ،کوﯾت و اﯾـران چـنـيـن
تـــبـــعـــيـــضـــی را روا مـــیدارنـــد».
بر اﯾن اساس مشاھده می شـود کـه
دﯾکتاتوری ولی فـقـيـه بـا جـلـوگـيـری
عامدانه از تصـوﯾـب و اصـالح قـوانـيـن
مربوط به حقوق کودکان ،چـگـونـه بـه
آمار کودکان کار ،کـودکـان خـيـابـانـی،
استثمار و ﯾا فقر و فالکت در جـامـعـه
ضرﯾب می زند ،زﯾرا بخـش بـزرگـی از
کودکان بدليل نداشتـن شـنـاسـنـامـه
عمال از چرخه اجتامعی خارج شـده و
برای نمونه مجبور به ترک تحصيل و ﯾـا
اصوال امـکـان راھـيـابـی بـه ھـر نـوع
موسسـه آمـوزشـی را نـيـز نـدارنـد.
اﯾن کارگزار حـکـومـتـی در ادامـه بـه
گوشه ای از تبعات اﯾن فاجعه انسانـی
پرداخته و می افـزاﯾـد« :مـادرانـی در
سرزمين خودشان دارای فرزند شوند و
فرزندان آنھا نيز قصد زندگـی در اﯾـن
ســرزمــيــن را داشــتــه بــاشــنــد امــا
فرزندانشان بدون ھوﯾت و شناسنامـه
تا سن  ١٨سالگی بمانند .کودکان زﯾـر
 ١٨سال در سـنـيـن حسـاسـی قـرار
دارنــد .تــمــام طــول دوران رشــد و
شکلگيری شخصيـتـی افـراد در اﯾـن

دليل نداشتن اسناد سجلی از حقـوق
شــھــرونــدی مــانــنــد ﯾــارانــه ،بــيــمــه
و ...محروم ھستند«.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻳﻲ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ :ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ا .ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎ
ﺗﻬﺮانﻣﺼﻮر در ﺳﺎل  - 1358ﺑﺨﺶ دوم
)از شماره (18
تودهایھا به درﯾوزگی کفـی نـان
مسلمان شدهاند
ـ روشنفکران در ھر مجمع و محفـل و
گــروھــی ،در دوران شــاه وظــيــفــه
مشخص و معلومیداشتنـد .بـه اﯾـن
وظيفه بدرستی عملمیکردند ﯾا نـه،
کاری ندارﯾم ـ اما حاال چه وظيـفـه ای
دارند.
ـ وظيفه روشنفکران وظيفهی دشوار
و غم انگيزی است .آنان میباﯾد راه را
برای حکومت خرد و مـنـطـق ھـمـوار
کنند و ناگفته پـيـداسـت کـه بـاﯾـد از
پيش ،درھم شکستن و مدفون شـدن
زﯾر آوار سنگ وسـقـط ھـمـيـن راه را
برای خـود بـه عـنـوان سـرنـوشـتـی
بپذﯾرند ،و ھرچه جامعـه بـيـشـتـر در
جھل وتعصب فرو رفته باشـد ،چـنـيـن
سرنـوشـتـی بـرای روشـنـفـکـرانـش
محتوم تر است زﯾرا نـه فـقـط تـوده
متعـصـب در روشـنـفـکـر بـه چشـم
دشمنی نـگـاهمـیکـنـد ،انـگـلھـای
جامعه نيز که تنھا به منافع فردی خود
نظر دارند معموال به جھـل و تـعـصـب
توده دامن میزنند .به آتش دشمـنـی
توده با روشنفکران جھت میدھـنـد و
اﯾن "بدگمانی بالقوه" را در نھاﯾت امـر
به قدرتی فاشيستی و مھاجم و کـور
در جھت مـنـافـع پـلـيـد خـود شـکـل
میبخشند.
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به نـاکسـانـی نـظـيـر ھـيـتـلـر و
موسولينی و فرانکو و سـاالزار و
تروخيلو ﯾـا رضـاخـان و تـخـم و
ترکهاش ،جز جھل وتـعـصـب چـه
چيز امکان میدھد که بـه تـخـت
قدرت تکيهکنند؟
تودهء ناآگـاھـی کـه مـنـافـع خـود را
تشخيص نمیدھد و ناگزﯾر از پـاﯾـگـاه
تعصب قضاوت میکند معموال درسـت
با ھمان چيزھائی دشمنـی مـیورزد
کــه نــجــاتدھــنــده اوســت،و الجــرم
پاﯾهھای قدرت و نفوذ حرامزادگانی را
استحکام میبخـشـد کـه دشـمـنـان
سوگند خوردهء او ھستند .مـثـل اﯾـن
تودهھا مثل کودک بيمار است کـه از
سرنگ پزشک و چاقوی جراح وحشت
میکند و اگر قرار به خـود او بـاشـد،
مرگ را بـه مسـاعـدت نـجـاتبـخـش
طبيب ترجيح میدھد .اما متاسفـانـه،
اجتماع بيمار ،کودک نحيفی نـيـسـت

که پدر و مادرش بتوانند او را عليـرغـم
تالش ھای مخالفتآميزش بـه مـوقـع
به طبيب برسانند :اجتماع بيمار غـول
قدرتـمـنـد پـرنـيـروئـی اسـت کـه بـا
چماقش فکر میکند و گرفتارميـکـروب
وحشتناکی است که صفرای تعصبش
را به حرکت در میآورد و او را گـرفـتـار
چنان خام اندﯾشی و جھلی مـیکـنـد
که ھيچ منطقی را نمیپذﯾرد .و بـاﯾـد
بگوﯾم که متاسفانه درست در چـنـيـن
شــراﯾــطــی اســت کــه روشــنــفــکــر
"میباﯾد" به پا خيزد و حضـور خـود را
اعالم کـنـد و نـاگـزﯾـر در اﯾـنـچـنـيـن
شراﯾطی ،روشنفکری که بخواھـد بـه
رسالت وجدانی خود عمل کنـد ابـتـدا
باﯾد پيه شھادت را به تن خود بمالد .و
شھادت ،البته که تـلـخ اسـت .تـلـخ
است ،ھنگامی که در زندانھای شاه
به کام روشنفکر رﯾخته شود ،امـا اگـر
قـرار بــاشـد شــھـادت او بـه دســت
کسانی صورت گيرد که روشنفکـر بـه
نجات آنھا از جـان گـذشـتـه اسـت،
تلخی شھادت از زقوم نيز برمیگذرد.
دنيای کشت و کشتار
انسان و فرھنگ انسانيش تنھا و تنھـا
در فضای آزادی اسـت کـه شـکـفـتـه
میشود .اما تا ھنگامی که تعصـب و
خاماندﯾشی بر جامعه حـاکـم اسـت،
اختناق برجامعـه حـاکـم خـواھـدبـود.
تاھنگامی کـه بـرداشـت جـامـعـه از
آزادی اﯾن بـاشـدکـه "تـو نـيـز آزادی
سخن بگوئی اما فقط بـاﯾـدچـيـزی را
بگوئی کـه مـن مـیپسـنـدم" ھـيـچ

سخن حقی بر زبانھـا نـخـواھـدرفـت،
فرھنگ از پوﯾائی بازمیماند،معتقـدات
به چيزی کـھـنـه و مـتـحـجـر مـبـدل
میشود ،جامعه بـيـش از پـيـش در
بیفرھنگی و جھل و خـام انـدﯾشـی
فرومیرود ،انسـان ازرسـالـتھـاﯾـش
دورتر و دورترمیافتدو ھـر از چـنـدی،
بــن بســتھــای اقــتــصــادی کشــت
وکشتاری تازه برمیانگيزد و شـورش
کــور و بــیھــدف تــازهئــی بــه راه
میاندازد که ميوهچينان البته اسمش
را "انقالب" میگذارنـد امـا در عـمـل
مفھـومـی بـيـش از "کـودتـا" نـدارد:
سورخوران قدﯾمی سرنگون میشوند
و سورخـوران تـازهئـی جـای آنـھـا را
میگيرند ،و فاشيـسـمـی جـانشـيـن
فاشيسم دﯾگر میشود کـه قـالـبـش
ﯾکی است ،شـکـلـش ﯾـکـی اسـت،
عملکـردش ﯾـکـی اسـت .چـمـاق و
تپانچه و زندانش ھمـان اسـت فـقـط
بھانـهھـاﯾـش فـرق مـیکـنـد .زمـان
سلطانمحمود میکشتند که شـيـعـه
است ،زمان شاهسليمان میکشتـنـد
که سنی است ،زمان ناصرالدﯾـنشـاه
میکشتـنـدکـه بـابـی اسـت ،زمـان
محـمـدعـلـیشـاه مـیکشـتـنـد کـه
مشــروطــه اســت ،زمــان رضــاخــان
میکشتند کـه مـخـالـف سـلـطـنـت
مشــروطــه اســت ،زمــان کــرهاش
میکشتند که خرابکاراست ،امروز تـو
دھنش میزنند که مـنـافـق اسـت و
فردا وارونه بر خـرش مـینشـانـنـد و
شمعآجينش میکـنـنـدکـه المـذھـب
است .اگر اسم و اتھامـش را درنـظـر
نگيرﯾم چيزﯾش عوض نـمـیشـود :تـو
آلمان ھيتلری میکشتند که طـرفـدار
ﯾھودیھاست ،حـاال تـو فـلـسـطـيـن
مــــیکشــــنــــد کــــه طــــرفــــدار
فــلــســطــيــنــیھــاســت ،عــربــھــا
مــــیکشــــنــــدکــــه جــــاســــوس
صھيونيستھاست ،صھيونـيـسـتھـا
مــیکشــنــدکــه فــاشــيــســت اســت.
فاشيستھا میکشندکه کمونيسـت
است ،کمونيستھا مـیکشـنـد کـه
آنارشيست است ،روسھا میکشنـد
کـه پـدرســوخـتــه ازچــيـن طـرفــداری
میکند ،چـيـنـیھـا مـیکشـنـد کـه
حرامزاده سنگ روسيـه را بـهسـيـنـه
میزند ،و میکشند و مـیکشـنـد و
مــیکشــنــد و مــیکشــنــد ...چــه
قصابخانهئی است اﯾن دنيای بشرﯾت!

اما قربانی ،انسان اندﯾشمند ،انسـان
آزاده ،ھيچکجا در خانه خودش نيست
ھــمــه جــا تــنــھــاســت ،ھــمــهجــا در
اقليتمحض است .چهگونه مـیتـوان
برای جھان نـوی طـرحـی ارائـه کـرد
درحالیکه تعصب مجالی به انـدﯾشـه
نمیدھد؟ چهگونه میتوان دستی به
برادری پيشبرد وقتی که تو وجود مـرا
نجس میشمری؟ چگونه مـیتـوانـم
کنار تو حقی برای خودم قائل بـاشـم
که تو خود را موال و صاحب من دانی و
خون مرا حالل میشناسی؟ چـگـونـه
میتوانی درحق و ناحق سـخـن مـن
عادالنه قضاوت کنی ،توکه پيشاپيش،
قــبــلاز آنــکــه مــن لــب بــه ســخــن
بازکردهباشم مرا به کفر و زندقه متھم
کردهای؟
ما باﯾدخواستار جھانـی بـاشـيـم کـه
درآن ،انســان در انسـان بــه چشــم
بيگانه نظرنـکـنـد .مـا بـاﯾـدخـواسـتـار
جھانی باشـيـم کـه درآن مـوجـودات
بشری بـه گـروهھـای مـذھـبـی ،بـه
گروهھای نـژادی ،بـه مـحـدودهھـای
جــغــرافــيــائــی ،بــه مــرزھــای فــکــری
متعصبانه تقسيم نشود و عقل وخـرد
)که معموال در اقليت است( مـحـکـوم
آن نباشدکه از نسـبـتھـای رﯾـاضـی
تابعيت کنـد تـامشـت )کـه مـعـمـوال
دوتــاســت( مــغــز را )کــه مــعــمــوال
ﯾکیاست( زﯾر سلطه خود بگيرد.
اگر تعصبورزﯾدن نسبت به معـتـقـدات
خود را موجه بشمارﯾم ،دست کم باﯾد
آنقدر انصاف داشتـهبـاشـيـم کـه بـه
دﯾــگــران نــيــز در تــعــصــبورزﯾــدن بــه
معتقداتشان حق بدھيم ،زﯾرا آنان نيـز
معتقـداتشـان را بـهصـورت مـيـراثـی
ازنسلھای گذشته خوﯾش در اشکـال
بســتــهبــنــدی شــده و بــه عــنــوان
"تابو"ھای مقدس تحوﯾلگـرفـتـهانـد و
خود در انتخاب آن معتقدات اخـتـيـاری
نداشتهاند.
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اما تعصب مسالهئی ﯾکطرفه اسـت.
نه فقط با معتقدات دﯾگران بـه سـنـگ
محک نمیخورد ،بلکه تنھا با اﯾستادن
دربرابر معتقدات دﯾگران و کوشش بـه
سرکوب معتقدات دﯾـگـران اسـت کـه
درھيات "تعصب" شـکـلمـیگـيـرد .و
دقيقا به ھمين جھت است کـه افـراد
ذﯾنفع جامعه ،مـعـمـوال ھـر انـدﯾشـه
آزادمنشانهئی را نيز کـه بـه جـامـعـه
ارائه شود ،برای حـفـظ مـنـافـع خـود
"ضدمـذھـبـی" مـعـرفـی مـیکـنـنـد.
درست ھمان کاری که شاه مـخـلـوع
نيز میکرد و تا آخرﯾن لـحـظـات افـول
قدرتش از برانگيختن تعصبات مردم بـر
ضد مبارزان انقالبی کوتاه نمـیآمـد و
آنان را "اتحاد ارتـجـاع سـرخ وسـيـاه"
میخواند زﯾرا که بـه قـدرت وﯾـرانـگـر
تعصب مطلق آگاهبود.

با اشاره به ھمين تعصـبورزی اسـت
که میباﯾد امروز نيز ،در ھر لحظه ،در
ھر گوشه دنـيـا نـگـران کشـتـارھـای
وسيع عقيدتی ﯾا نژادی ﯾـا مـذھـبـی
بــود ،زﯾــراکــه واقــعــيــتھــا چــنــيــن
نگرانیھای وحشـتـبـاری را تـوجـيـه
میکنند .اما واقعيت ،لزوما حقيقـت
نيست ،و در بسياری ازمـوارد درسـت
برخالف جھت حقيقت حرکت میکند.
واقعيت اﯾن است کـه در بسـيـاری
ازجوامع جنگ ميان ترک و کرد ،جـنـگ
ميان جھود و عرب ،جنگ ميان ھنـد و
مسلمان ،جـنـگ مـيـان کـاتـولـيـک و
پروتستان ،جنگ ميان سفيدپوسـت و
سياهپوست ،و جـنـگھـای پـراکـنـده
دﯾگری از اﯾنقبيل درجرﯾان است .اﯾـن
واقعيـت اسـت ،واقـعـيـت مـلـمـوس
روزمره .اماحقيقت چيست؟ـ حقيـقـت
اﯾن است کـه دﯾـگـر بـاﯾـد بـه دوران
تحميل فکر ،تحميل عقيـده ،تـحـمـيـل
نژاد ،تحميل مذھب و تحميـل زبـان و
فرھنگ پاﯾان دادهشود .حقيـقـت اﯾـن
است کـه انسـان بـاﯾـد از ھـرگـونـه
تحميل به دﯾگـران خـجـالـت بـکـشـد.
حقيقت اﯾن است که اگر من بخواھـم
عقيده ﯾا مذھب ﯾا فرھنگ خود را بـه
تو تحميل کنم معنيش اﯾن اسـت کـه
ازعقيده تو ،ازمذھب تو ،از فرھنگ تـو
در وحشتم زﯾرا آن را قویتر و نافذتر و
برتر از عقيده و مذھب و فرھنگ خـود
ﯾافتهام ،و حقيقت نھائی اﯾـن اسـت:
جھانبينی سالم و انسانی و خالی از
تعصب احمقانه به من حکم مـیکـنـد
که از تنگچشمـی نـاشـی ازمـنـافـع
حقير و مبتذل خودم دسـت بـردارم و
بگذارم ھرآنچه برحق است ،به سـود
جامعه انسانيت و از طـرﯾـق قـانـون
طبيعی انتخاب اصـلـح ،بـه ھـرآنـچـه
برحق نيست پيروز شود.
روشنفکر و آزادی
تــا ھــمــيــنجــا ھــم ،عــلــيــرغــم
کارشکنیھای تعصب و جھل ،جامعـه
بشری مجموعه دستاوردھای خـود را
ازبرخورد و تعاطی فـرھـنـگ و تـمـدن
اقوام و مليتھای مختلف حاصل کرده
است .برخورد خصمانه و تعصبآميز ،و
ستيزهجوئی با فرھنگھا و مـدنھـای
دﯾگر چيزی را تغييـر نـمـیدھـد و در
نھاﯾتامر نمیتواند در بـرابـر تسـلـط
حق سنـگ بـيـنـدازد ،و انـدﯾشـه ﯾـا
فرھنگی که بکوشد بـا گـرز و بـاروت
حقانيتی برای خود تحصيل کند ھم از
نخست محکوم به بـیحـقـی اسـت.
چنين اندﯾشه ﯾا فرھنگی ،بـا شـيـوه
تحميل و اختناق ،فقط مـمـکـن اسـت
احتضار خود را چند روزی طـوالنـیتـر
کند.

به اﯾن جھات اسـت کـه روشـنـفـکـر
عميقا به ﯾکپارچگی و غيرقابل تفکيـک
وتجزﯾه بودن آزادی مـعـتـقـداسـت .ـ
برای او مساله آزادی عـقـيـده ،آزادی
بيان ،آزادی مذھب ،آزادی زبان و ھـر
آزادی اجتماعی و انسـانـی دﯾـگـری
فقط در ﯾک کل استثنـانـاپـذﯾـر شـکـل
میگيرد که درعيـنحـال مشـروط بـه
ھيچگونه اما و اگری نيست ،بخصـوص
وقــتــی کــه مــوضــوع اﯾــن آزادیھــا
فرﯾبکارانه درتقسـيـم بـه اقـلـيـت و
اکثرﯾت و در چارچوبھای مذھـبـی ﯾـا
قومی مطرح بشود.
پس به سـوال شـمـا بـرمـیگـردﯾـم:
وظيفـه روشـنـفـکـر ھـمـان وظـيـفـه
ھميشگی است  .چنين ﯾا چنان بودن
شراﯾط ،در وظـيـفـه بـنـيـادی او کـه
ساختن دنيائی براساس عدل و خـرد
است تغييری نمیدھد .اقتضای زمـان
و شراﯾط البته میتواند تاکـتـيـکھـای
مختلفی را توصيه کند کـه ھـدف آن
اجرای وظيفـه اسـت و انـتـخـاب آن
برطبق سليقهھا و نظرگـاهھـا صـورت
میگيردکه مبحث دﯾگری است.
افشاگری روزنامه نگاران
ـ ـ افشــاگــری بــخــشــی از وظــيــفــه
روزنـــامـــهنـــگـــاران اســـت وھـــم
اندﯾشمندان .انتظار جامعه اﯾنـسـت و
وظيفه ما .اﯾـن وظـيـفـه را گـاھـی،
بعضیھا در برابر مصلحتاندﯾشـیھـا
کنار میگذارند .میپسندﯾد؟
بستگی دارد به اﯾن که "روزنامه نگـار"
به کار خود چهگونه میاندﯾشد ،و آن
را "حـرفــه"ئـی تــلـقـی مـیکـنــد ﯾــا
"وسيله"ئی؟ و "مصلحت اندﯾشی" را
برای چه منظور میکند:مجامله زائيده
ترس ﯾا تاکتيک؟ درصورت اول طبيـعـی
است که "افشاگری" برای او بهصورت
ﯾک "شگرد کار درجھت تحصيل منافـع
بيشتر" درخواھدآمد که خود مقولهئی
است در مـبـحـث حـرامـزادگـی .امـا
درصـــورت دوم ،ھـــنـــگـــامـــی کـــه
روزنامهنگاری برای او "وسيله" اسـت،
دﯾگر ترس و وحشت نخواھدتـوانسـت
مصلحتاندﯾشی و مجامله را تـوجـيـه
کند .جھانگـيـرخـان صـوراسـرافـيـل و
استاد دھخدا دراﯾن مورد نـمـونـهھـای
گوﯾائی ھستند :مظـاھـری درخشـان
ازپاﯾمردی و شرافت روزنامهنگاری.

اگرمصلحتاندﯾشی در کار آنان جائـی
داشت نه جھانگيرخـان بـه شـھـادت
میرسيد ،نه دھخدا مجبور به جـالی
وطن میشد .خوشبختانه امـروز ھـم
در مطبوعات ما روزنامـهنـگـار صـاحـب
رســالــت جــانبــرکــف بســيــاراســت:
کسانی که "مصلحت اندﯾشی" را به
ھيچعنوان چتر فـرﯾـب خـود و خـلـق
نمیکنند .من ھرگز بهاتکای آنـچـه در
روزنــامــهھــای اطــالعــات و کــيــھــان
میگذرد نوﯾسندگان مبارز و آگـاه اﯾـن
دو واحــد مــطــبــوعــاتــی را بــه
"مصلحتاندﯾشی" متھم نـمـیکـنـم.
اﯾن نوﯾسندگان مـتـاسـفـانـه گـرفـتـار
اختناق و سانسور و فشاری شـدهانـد
که سرنخش در دست فرصـتطـلـبـان
حرفهئی است .شرح آنچـه مـثـال بـر
روزنامه کيھان میگذرد در اﯾن مختصـر
نمیگنجد اما بهسادگی میتـوان بـه
مفھوم شعارھای لومپنھائی کـه بـه
حياط اﯾن روزنامه ھداﯾت میشونـد و
فرﯾاد میکشند:
روزنامه کيھان نابود باﯾد گردد
روزنامه بنیصدر اﯾجاد باﯾد گردد
پیبرد ،ضمنا با اﯾن عبارت شـمـا کـه
گفتيد "انتـظـار جـامـعـه اﯾـن اسـت"
صددرصد موافقم و چه دليلی روشنتر
از اﯾنکه روز به روز بر تيراژ مـطـبـوعـات
مبارزی چون پيغام امـروز و آﯾـنـدگـان
افزوده میشود و به ھمان نسبـت از
تيراژ کيھان و اطالعات کـه بـه فشـار
عوامل فرصتطـلـب گـرفـتـارشـدهانـد
میکاھد .تيراژ اﯾن روزنـامـهھـا آﯾـنـهء
صادق انتظارات جامعه است.
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وحشت از روزنامهنگاران ،عاملـی بـود
که رژﯾم سابق ھمواره باخود داشـت.
رضاخان و پسرش روزنـامـهنـگـاران را
ﯾکی از بـزرگـتـرﯾـن دشـمـنـان خـود
میدانستند چـه بسـا اﯾـن وحشـت
دردل دولتمـنـدان امـروز و بـه قـدرت
رســيــدهھــای جــدﯾــد ھــم وجــود
داشتهباشد .نيست!
شــک نــدارم .خــيــلــی مــفــيــد و
مختصرخدمت شما عرضکنم آنکه بـا
دﯾدن پاسبان ﯾکه میخورد و راھش را
عوض میکند ،با ﯾک حساب خـيـلـی
ساده رﯾگی به کـفـش دارد :ﯾـا دزد
است ﯾا تحت تعـقـيـب!ــ مـطـبـوعـات
ســالــم ھــم پــاســبــانــان ســالمــت
اجتماعنـد ،پـاسـبـانـانـی کـه رشـوه
نمیگيرند .و به پـنـج تـومـان حـق را
باطل و باطل را حق نمیکنـنـد.خـوب،
من برای چه از مطبـوعـات وحشـتـی
نـدارم؟ مـن بـرای چــه نـمـاﯾـنـدگــی
مــطــبــوعــات خــارجــی را زﯾــر فشــار
نمیگـذارم کـه کـدام روزنـامـهھـا و
مجالت را بياورد و کدام را نياورد؟ مـن

بــرای چــه گــروهھــای فشــار را
باکوکتلمولوتف و چوب و چـمـاق بـه
سراغ دفاتر روزنامهھای آزاد و مسئول
نمیفرستم؟ ـ دليلش روشن اسـت:
چيزی را پنھان نکردهام کـه از حضـور
گزمه برخود بلرزم!
انقالبيون سر دﯾوار
روشنفکرانی که چون به حـکـومـت و
مــيــز مــیرســنــد ،خــود ﯾــکپــا
مــحــمــدرضــاخــانــنــد ،چــه نــامــگــذاری
میشوند،جز آنـکـه بـگـوﯾـم حـداقـل
انقالبی نيستند؟
ـ من دراﯾن مورد اعتقادات خاص خودم
رادارم .اعــتــقــاداتــی کــه شــاﯾــدھــم
)چهجـوری بـگـوﯾـم؟( ﯾـکـخـورده مـرا
"ارتودکس" نشانبدھد.
من ﯾک قلم معتقدم کـه روشـنـفـکـر،
فقط تا ھنگامی که در موضع اعـتـراض
اﯾستاده است میتوانـد بـه رسـالـت
خود عملکند ،و به مجردی که به قول
شما "بـه حـکـومـت و مـيـز رسـيـد"
رسالت خود را ترک گفتـه بـه ھـيـات
ﯾکی از پيچ و مھرهھای نـظـام حـاکـم
درمی آﯾد و به عبارت دﯾگـر از مـوضـع
اعتراض و ھجـوم درآمـده بـه مـوضـع
بدبخت ﯾک وکيلباشی محافظ قـلـعـه
تغيير مکان میدھد.
امـا بـگـذارﯾـدخـيـلـی صـرﯾـح درمــورد
کسانی که مطمح نظرشما ھسـتـنـد
اﯾن را گفته باشم که من ميان آنھا نـه
"روشنفکر" میبيـنـم نـه "انـقـالبـی"
جانشين کسانی مـثـل جـعـفـرﯾـان و
نيکـخـواه شـدن اسـمـش "انـقـالب"
نيست ،بخصوص که جانشين آنھا ھم
از ھمان شگردھای نامبـارک بـه کـار
بزند .اﯾن موردخاص کسانی است کـه
دردشان درﯾک اصطالح عـامـيـانـه بـه
بھترﯾن و موجزترﯾن عبارتی بيان شـده
است" :ھميشه آب به جوی آقارفيـع؟
ﯾک بارھم به جوی آقاشفيع!" و ﯾـا از
آن موجزتر" :چراھميشه شعبون؟ ﯾـه
بارھم رمضون!" ــ آنـھـا "انـقـالبـيـون
سردﯾوار" ھستند ،گوش به زنگ آنکه
عروسی درکـدام خـانـه خـواھـدبـود.
حــتــی اگــر بــه اﯾــن کســان لــقــب
"غيرانقالبی" ھم بدھيم باز به مفھوم
"انقالب" توھين کردهاﯾم .رضاخـانھـا،
موسولينیھا ،ھـيـتـلـرھـا و عـيـدی
امينھا ھم بیسروپاھائی بودهاند که
ناگھان از ولگردی درقھوهخـانـهھـا بـه
قــدرت رســيــدهانــد .اﯾــنــان مــعــمــوال
جناﯾتکارانی مخوفتر از ھمپالگیھای
خود درمیآﯾند ،زﯾرا بیظرفيتی صفـت
مشترک ھمه آنھا است .در ﯾک کالم،
باﯾدفرق گذاشت بين "روشنفکر" )کـه
تعرﯾفش را پيش از اﯾن بهدست دادم(
و "شارالتـان سـيـاسـی" کـه ھـمـه
دردش رسيدن به ميز و قدرت اسـت،
چنانکه خودتان گفتيد.

پس از سقوط رژﯾم شاه ،گروهبندﯾھای
سياسی تازهای آشـکـارشـد ،شـمـا
لزومی به اتحاد اﯾن گـروهھـا در اﯾـن
دوره از اﯾران میبينيد ،ﯾا نه؟
ــ بــگــوئــيــم "ائــتــالف در ھــدفھــای
مشترک" و نگوئـيـم "اتـحـاد" .اتـحـاد
نيروھا حرف مفت است .چيزی اسـت
که فکرش را ھم نباﯾد کرد .من و شما
اگر ھمعقيده و ھمرای بـودﯾـم بـاھـم
متحدمیشوﯾم و اگر نبودﯾم ھـرکـدام
میروﯾم سوی خودمان .من شـخـصـا
عضو ھيچيک از احزاب نـيـسـتـم زﯾـرا
اصوال نـمـیتـوانـم فـعـالـيـتھـاﯾـم را
قاببگيرم و به چيـزھـائـی کـه امـروز
صالح ھست و فـردا صـالح نـيـسـت
محدودکنـم .بـعـدازکـودتـای 28مـرداد
رسما به عضوﯾـت حـزبتـوده درآمـدم
امــاپــس ازجــمــعبــنــدی مــجــمــوع
کجرویھـای کـمـيـتـه مـرکـزی )اگـر
نخواھم بگوﯾم خيانت مسلم( از قبيـل
مبارزه جاھالنه باحـکـومـت مصـدق و
تائيد منافع نفتی انگليس در اﯾـران در
بحبوحه مبارزات ھـمـگـانـی درجـھـت
مــلــیکــردن صــنـــاﯾــع نــفــت ،و
ساکتنشستن دربرابر کودتـای شـاه
عليرغم سازمان نظامی گسـتـردهئـی
که داشت ،و لودادن اﯾن سازمـان کـه
منجر به اعدام شرﯾفترﯾن مردان اﯾـن
مملکـت شـد )چـنـانـکـه مـن ھـنـوز
نــتــوانســتــهام پــس از 25ســال غــم
شھادت مرتضی کيوان را کھنه کنم( و
خطاھای متعدد دﯾگری کـه بـيـشـتـر
عمدی مینماﯾـد تـاسـھـوی ،از اﯾـن
حزب کنارگرفتم و امروز معـتـقـدم کـه
اﯾن حزب ﯾکی از دهھا لطمهئی است
که روسھا از  1921تـاکـنـون بـه مـا
زدهاند و شاﯾد ﯾکی از بزرگـتـرﯾـن اﯾـن
لطمات است .راھی که کميته مرکزی
میرود ،پنداری بـه عـمـد در مسـيـر
بیاعتبارکردن سوسياليـسـم اسـت.
آخرﯾن شاھکارشان شکستن تـحـرﯾـم
رفراندوم بود .آقاﯾان که پس از شھرﯾور
بيست با چپروی بيـمـارگـونـهئـی بـا
شــعــار بــیجــای "دﯾــن تــرﯾــاک
تودهھاست" به ميدان آمدند و سـبـب
شدند جوانانی که برای کار دھـقـانـی
به روستاھا میرفتند بـا بـادمـجـان و
کدو مورد تجاور قرارگيرند ،حاال کـاسـه
گدائی بـه دسـت گـرفـتـهانـد و بـه
درﯾوزگی کفی نان مسلمان شدهاند.

تحرﯾم رفراندوم
چون حرف به اﯾنجا کشيد بگـذارﯾـد در
باب تحرﯾم رفراندوم توضيحی بدھم.
بعضیھا بر اﯾن تصور باطلند که تحرﯾم
رفراندوم معنيش مخالفت با جمھـوری
اسالمی بود ،درصورتی کـه مـطـلـقـا
چنين نيست .دست کم برای شخـص
من قضيه به اﯾن صورت نبود ،من خـود
را تا اﯾنحد بیمنطق نـمـیدانـم کـه
باچيزی که نمـیشـنـاسـم و کسـی
ماھيت آن را براﯾم توضيح نـدادهاسـت
از در مخالفت درآﯾم .آقـاﯾـان روحـانـی
گفتند "به جـمـھـوری اسـالمـی رای
بدھيد" ولی نگفتنـد مـنـظـورشـان از
"جمھوری اسالمی" چيـسـت و اﯾـن
جامعه را از روی کـدام الـگـوئـی در
ھزاروچھارصدسال تـارﯾـخ اسـالم بـه
قامت برﯾدهاند .فـرصـت داشـتـنـدکـه
بگوﯾند و نگفتند .رادﯾو و تـلـوﯾـزﯾـون و
روزنامه ھم دراختيارشان بود و نگفتند
)و امــروز ھــم کــه دوبــرابــر تــعــداد
رایدھندگان رای آوردهاند نمیگوﯾند(.
حتی آﯾتﷲ عزالدﯾن حسـيـنـی کـه
خودش مردی مـذھـبـی و پـيـشـوای
روحانی مردم کـردسـتـان اسـت بـه
صراحت گفت که "جمھوری اسالمی"
را در نمـیﯾـابـد و ھـنـگـامـی کـه او
درنيابد ،دﯾگر حال من مـعـلـوم اسـت.
آقای حسينـی گـفـت "شـمـا از مـا
میخواھيد به اﯾن قـوطـی دربسـتـه
رای بدھيم بدون اﯾنکه بدانيـم تـوﯾـش
چــيــســت...دســتکــم در قــوطــی را
بردارﯾد بگذارﯾد توﯾش را ببينيم!"
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توده مردم مسلمانند؟ البته! تـقـوﯾـت
اسالم خواست آنھاست؟ برمـنـکـرش
لعنت! ـبه روحانيت قلبا اعتقاد و اﯾمان
دارند؟ صـددرصـد! ولـی اﯾـنـجـا ﯾـک
سيستم مطرح است که باﯾد نخسـت
جزئياتش تشرﯾحگردد و بعد ھر نـامـی
که زﯾبندهتر بود بر آن اطالقشـود ،نـه
اﯾنکه نامی عنوان شود بدون اﯾـنـکـه
مسمای آن مصداق عينـی ﯾـا حـتـی
ذھنی داشته باشد .رای سـيـاسـی
نمیتواند "بشرط چاقو" باشد.
آنھا کـه تـحـرﯾـم رفـرانـدوم را اعـالم
کردندبا جمھوری اسالمی مخالـفـتـی
نداشتند اگر مخالف آن بودند میرفتند
پای صـنـدوق و رای "نـه" را در آن
مــیانــداخــتــنــد .صــداقــت داشــتــنــد،
مســئــولــيــت ســرشــان مــیشــد ،و
درکمال شھامت گفتند "چرانمیگوئيد
و پنھان میکنيد؟ مـا بـا چـيـزی کـه
کامال از جزئياتش آگـاه نـبـاشـيـم نـه
موافقت میکـنـيـم نـه مـخـالـفـت و
بنابراﯾن شرکت در رفرانـدوم ازنـظـرمـا
منتفیاست و اﯾن را میگوئيم ھرچند
از پيش میدانيم که عدم شرکـت مـا
دررفراندوم تاثيری درنتيجه رایگـيـری

نخواھدداشت".
حاال بفـرمـائـيـد از کـمـيـتـه مـرکـزی
حزبتوده بپرسيد که با شرکت مثـبـت
در اﯾن امر صددرصـد سـيـاسـی ،اگـر
نخواسته است به خـيـال خـود بـرای
"مستضعفين" عشوه شتـری بـيـاﯾـد،
فیالواقع به چه "مفھوم مشـخـصـی"
گفته است آری؟ چه سيـسـتـمـی را
تائيدکرده است؟ و آن سيستـم مـورد
تائيد باکدام ﯾک از اصـول مـرامـنـامـهء
حزبی آنھا تطبيق میکند؟
به شما گفتم که ،من شـخـصـا عضـو
ھيچ ﯾک از احزاب نيستم .اما به فرض
که بودم ،چگونه توقع داشتـيـد اتـحـاد
حزب توده را مثال ــدرھر مقولهئی کـه
باشدــ با حـزب خـود بـپـذﯾـرم؟ مـن
معتقدم ،و برای اعـتـقـاد خـود دالﯾـل
متعدد دارم ،که پذﯾرفتن حزب توده در
ھر اتحادﯾهئی نقـض غـرض اسـت و
برای اﯾنکه ھمه چيز را گفـتـه بـاشـم
اﯾــن را ھــم بــگــوﯾــم کــه در قضــيــه
رفراندوم ،از اﯾن که حـزب تـوده آنـرا
تحرﯾمکند بيشتر دلـھـره داشـتـم تـا
تائيدش .که خوشبختانـه دلـھـره مـن
بيجا بود و "رفقا" ثابت کردند ھميشـه
ھمان خروس بیمحلند که بودهاند.
تکرار حرف شاه
خوب .افراد آزاد و احزاب مختلف ھـم،
براساس اعتقادات ﯾا سيـاسـتـی کـه
دارند ،نسبت به ﯾکدﯾگر در مواضعی از
اﯾنگونه ھستند .مخالفتھای آنھا بـا
ﯾکدﯾگر ،مخالفتھائی اصولـی اسـت
که دفاع از آن با خودشان است و البد
ھرکدام برای خود دالﯾـلـی دارنـد کـه
طرفدارانشان را متقاعد میکند.
معذالک ﯾک نکته روشن است :احزاب
و فرقهھائی که انحصارطلب باشنـد و
دﯾگران را تحملنکنند ارتجاعيند و ما را
با آنھا کاری نيـسـت .مـن از نـقـطـه
دموکراسی نگاه میکنم و منظورم از
"احزاب مترقی" احـزابـی اسـت کـه
طالب جامعهئی آزاد و دموکـراتـيـکـنـد.
اﯾن چنين احزابی میتوانند بر سر اﯾن
اصل کلی ،ﯾعنی دفاع از دموکـراسـی
و آزادی و فکر و بـيـان و عـقـيـده ،بـا
ﯾکدﯾگر ائتالف کـنـنـد و بـا ارتـجـاع و
فاشيسـم بـه مـبـارزهئـی مشـتـرک
برخيزند .آنان میتوانند و "باﯾد" چنـيـن
کنند ،زﯾرا گند نعش اﯾن شـتـر مـرده،
فردا ،فضای حياتی ھمه آنھا را خواھد
آلود.
ميکروب سلطهطلبی و انحصـارجـوئـی
بــيــمــارگــونــه ،مــتــاســفــانــه حــتــی
درجمعيتھائی که ظاھرا باﯾد دﯾرتر از
دﯾگران آلوده اﯾنگونه گراﯾشھا شوند و
نھاد و طبيعتشان مقاومت بيشـتـری

را از آنھا درتوقعات ،برمیانگيزد نيز بـه
طرزی آشکار رخـنـه کـرده اسـت .ـــ
کسی ازدست راستیھای افـراطـی
متوقع نيست که فیالمثل جلو اﯾـجـاد
شراﯾط دموکراتيک در جامـعـه سـنـگ
نيندازد .مثال من از آن شـيـخـی کـه
درنطق تحرﯾک آميزش ،در لـفـافـه ،آن
حرف شاه را که "ھرکه با ما نـيـسـت
برماست" بصورت دﯾگری تکرارمیکنـد
و ھمه گروهھائی را کـه بـحـرکـت از
موضع مذھبی الـزامـی نـمـیبـيـنـنـد
منافق و المذھب به قلم مـیدھـد و
صاف و پوستکنده بـه روشـنـفـکـران
"اخطار میکند" که اگر به مـبـارزه بـا
سانسور و اختـنـاق ادامـه دھـنـد بـا
مختصر اشاره اش قشرﯾون مـتـعـصـب
پوسـت از سـرشـان خـواھـنـد کـنـد
انتظاردﯾگری ندارم .اما شنيدن عـنـوان
"حقوقدان" و "وکيل دادگستری" اﯾـن
توقع را در مـن اﯾـجـاد مـیکـنـد کـه
صاحب عنوان فردی ھوشـيـار بـاشـد.
فـاشــيـســم رابشــنـاســد و خـطــرات
استبداد دستهجمعی را درک کـنـد و
به احترام حرفه ﯾا مطالعاتش ھم کـه
شده دنبال لومپنيم ندود و بـلـنـدگـوی
دﯾگران نشود و مـثـال نـاگـھـان طـی
اعالميهئی ،با افزودن رنـدانـه کـلـمـه
"اســـالم" بـــر "انـــجـــمـــن وکـــالی
دادگســتــری" آبپــاکــی روی دســت
دﯾگران نرﯾزد و برای اﯾـن کـه بـگـوﯾـد
"ماآدم بادمجان نيستيم" بـه ﯾـکـبـاره
اقدامات جبھه دمـوکـراتـيـک مـلـی را
"مــحــکــوم" نــکــنــد! ھــرکســی ازﯾــک
حقوقدان متوقع است که "طبيعـتـش"
مدافع حـق و آزادی و دمـوکـراسـی
باشد و اﯾن ،توقعی نابجا نيست .اگـر
جز اﯾن بـاشـد روح قـانـون بـه آتـش
سوخته ،زﯾرا دﯾگرحقوق بشری مدافع
دلسوز و مسوولی نخواھد داشت.

فــرصــتطــلــبــان ھــر واحــد صــنــفــی،
آموزشی ،کارگاھی و غـيـره دور ھـم
جمعشده با افزودن صفت اسالمی به
نام دار و دسته خـود حسـابشـان را
ازدﯾگران جدا کردهاند و در محيط خـود
دســت بــه ارعــاب و تــرور فــکــری و
عقيدتی مـیزنـنـد "حـروفـچـيـنھـای
اسالمی" فالن روزنـامـه سـردبـيـر و
ھياتتحرﯾه را زﯾر فشار مـیگـذارنـد و
عــمــال "از او ســلــب مســئــولــيــت
میکنـنـد" دانـش آمـوزان اسـالمـی
معلمی را که نمره خوب به آنھا نـداده
کمونيست مینامند و تحوﯾل کـمـيـتـه
میدھند ،ﯾا خانـم دبـيـری را کـه از
روبند و چـاقـچـور اظـھـارتـنـفـر کـرده
"بدکاره" و "بیعصمت" میخوانـنـد و
به کالس راه نمیدھند .کم و بيش در
ھرواحدی ﯾک چنين ھستهئی بوجـود
آمده است .اگر به سـوابـق بسـيـاری
ازاﯾن افراد رجوع کنيـد خـواھـيـد دﯾـد
غالبا ھمان کسانی ھسـتـنـد کـه تـا
ﯾکسال پيش ھر دزد و قالتاقی را کـه
مثال برﯾاست وزرا مـنـصـوب مـیشـد
"نــخــســت وزﯾــر مــحــبــوب اﯾــران و
خدمتگذار صدﯾق شاھنـشـاه عـظـيـم
الشان" نام میدادند و در مـطـبـوعـات
تــبــرﯾــک بــارانــش مــیکــردنــد و در
سالروزھای نفرتانگيز شجره خبـيـثـه
سلطنتی قطر روزنامهھا به ھشتاد و
صد صفحه میرساندند .اﯾنھا حامـيـان
حرفهئی قدرتند و ﯾقين داشته باشيـد
اگرنعوذبا Ìاحسان نراقی ھـم قـدرت
را قبضه میکرد ﯾک صـفـت "غـبـغـب
دوست" به نام دارودستهشان اضـافـه
میکردند و باز ھميـن بـازی را بـهراه
میانداختند.

ﺻﻔﺤﻪ 22

شنيدم ﯾکی از "فضـال"ی مـعـاصـرکـه
تحصيالت عاليش را ھـم در آمـرﯾـکـا
گذرانده و درحـالحـاضـر بـه عضـوﯾـت
شــورای عــالــی آمــوزش و پــرورش
منصوب ﯾا تحميلش کردهاند در ﯾـکـی
ازجلسـالت آن شـورا اظـھـار لـحـيـه
فرموده که "دررژﯾم گذشته نسبت بـه
زبان عربی کينهورزی شدهاست .مـن
پيشنھاد میکنم از اﯾـنپـس بـهجـای
زبانھای فرنگی در مدارس اسـالمـی
ما عربی تدرﯾس بشود!" اﯾنھا مردمی
فرصت طلبند .مردمـی بـیاعـتـقـاد و
بیمسلکنـد .بـوجـار لـنـجـانانـد کـه
ازھرطرف باد بياﯾد بادش میدھند.
با نفرتی که اﯾـن روزھـا نسـبـت بـه
روشنفکران متعھد و مسـوول تـبـلـيـغ
مــیشــود ،بــرای خــودنــمــائــی و
قــدرتطــلــبــی اﯾــن عــنــاصــر شــراﯾــط
مســاعــدتــری فــراھــم آمــده اســت.
اســـتـــعـــدادھـــای صـــاحـــب ھـــدف
کــنــارمــیکشــنــد ﯾــا کــنــارگــذاشــتــه
میشوند و مـتـمـلـقـان بـیعـقـيـدهء
متظاھر جای آنھا را میگيرند .اﯾـنـھـا
مــورﯾــانــهوار ھــمــه چــيــز را از درون

میجوند و جامعـه را بـه تـبـاھـی و
بیفرھنگی میکشند ،بـه تـفـتـيـش
عقاﯾد ميپردازند ،جشن کـتـابسـوزان
بهراه میاندازند و کشتار مخالـفـان را
باب میکنند .چشمھاﯾتان را بازکنيد:
عوارض اﯾن بدبختی وتـبـاھـی ازھـم
اکنون درچھره اﯾن بيمار آشکار است.
رسوخ اﯾن ميکروب ھاری کـه عـالئـم
جنونش ھر روز بيشتر حـسمـیشـود
باﯾد به مساله ائتالف احزاب مترقی و
ھمصدائی و ھمفکـری روشـنـفـکـران
متعھد فورﯾت و اولوﯾت بدھد .اگر اﯾـن
موضوع کامـال جـدی تـلـقـی نشـود،
دموکراسی اﯾران بدنيا نيامده بـه گـور
ســپــرده خــواھــدشــد و از آزادی و
دستاوردھای مبارزهء ضدامپرﯾاليستی
مردم ما تنھا خاطـره اسـفـبـار بـاقـی
خواھدماند ،از اﯾن انقالب فـقـط مـزار
شھيدان بهجا خواھد مانـد ،زﯾـرا کـل
اﯾن ھشدار ﯾک عبارت بيش نـيـسـت:
ارتجاع و فاشيسـمـی کـه امـروز بـه
بــھــانــه و زﯾــرپــوشــش "مــبــارزه بــا
مارکسـيـسـم" چـنـگ و دنـدان تـيـز
میکند ،جز امپرﯾاليسم جھانی الھـام
بخشی نـدارد و چـيـزی جـز دسـت
جناﯾتکار آمرﯾکا از آن حماﯾت نمیکنـد.
بھوش باشيد!
)از شماره (19
ـــ پيش از اﯾن ھم گفـتـم :مـن عضـو
ھيچيک از احزاب نيستم ،اما عمال بـا
ھمه احزابی که برای اﯾجاد جامعهئـی
دموکراتيک کوشا ھسـتـنـد ھـمـپـا و
ھمصداﯾم .ولی راستی چرا میگوئيـد
"موضع غيرشاعرانه"؟ مگرشـعـر را از
زندگی عملی جـدا مـیدانـيـد؟ مـن
معتقدم که شعر ،گوﯾـاتـرﯾـن سـنـدی
است که بـراسـاس آن مـیتـوان بـه
تلقيات اجتماعی ھرشاعری پیبرد و
بهعنوان نمونه ،شـعـری از خـود بـه
شما مـیدھـم و تـوصـيـه مـیکـنـم
بهعنوان پاسخ اصـلـی مـن بـه اﯾـن
سوالتان چاپش کـنـيـد آن را درسـال
چھلوﯾک نوشتهام ،بنـابـراﯾـن ھـجـده
سالش است:
از مرگ ...
ھرگز از مرگ نھراسيدهام
اگرچه دستانش از ابتذال
شکنندهتر بود.
ھراس من ـــ باری ــــــ ھـمـه از
مردن در
سرزمينی است.
که مزد گورکن
از آزادی آدمی
افزون تر باشد.
××××××
جستن
ﯾافتن
و آنگاه

به اختيار
برگزﯾدن
و از خوﯾشتن خوﯾش
باروئی پی افکندن ...
اگر مرگ را ازاﯾـن ھـمـه ارزشـی
بيشترباشد حاشا حاشا که ھرگـز
از مرگ ھراسيده باشم.
تصور میکنيد،مبارزه امروز کدام ھـدف
را باﯾد نشانهبگيرد؟
مبارزه امـروز بـاﯾـد درعـيـنحـال کـه
پيشگيری ازشکل گرفتن فاشيسم را
ھدف مـیگـيـرد انـقـالب فـرھـنـگـی
عميقی را در جامعه ما پيش بـبـرد ،و
تذکار اﯾن نـکـتـه ھـم الزماسـت کـه
ھيچﯾک از اﯾن دو ،بـدون اسـتـعـانـت
دﯾگری به نتيـجـه مـطـلـوب نـخـواھـد
انجاميد .درباب فاشيسم کـه شـدﯾـدا
انقالب اﯾران را تـھـدﯾـد مـیکـنـد بـه
قدرکافی حرف زدﯾم ،اما درباب انقالب
فرھنگی پيش نيامد که چيزی بگوئيم.
مطلب احتياج به مقدماتی دارد کـه از
حوصلـه اﯾـن سـوال و جـواب خـارج
اسـت .بــگــذارﯾـمــش بــرای ﯾــکــی از
ھفتهھای آﯾنده .قـول مـقـالـهئـی را
دراﯾن باب بـھـتـان مـیدھـم ،الـبـتـه
بهشرط اﯾنکه تا آنموقع "انقالبيون" با
کوکتلمولوتـف بـهسـراغتـان نـيـامـده
باشند.

توجيه سانسور
آﯾا ،اصوال لـحـظـاتـی وجـود دارد کـه
سانسور و تحدﯾد آزادیھا ،توجيهپذﯾـر
باشد ،بعضیھامعتقـدنـد ،اﯾـنروزھـا.
بله؟
بطور مطلق و ﯾکقلم :نـه! ــــ ھـيـچ
لحظهای وجودندارد که به سانسـور و
تحدﯾد آزادی اجازه حيات بدھد .آزادی
سکوئی است که اگـر نـامـرئـیتـرﯾـن
گــوشــهاش ســائــيــدهشــد از رواج
میافتد.
آنکه سانسور میکند از خـودش در
وحشت است ،از افشـای حـقـيـقـت
میترسد،چرا کـه خـودش فـرﯾـب و
دروغی بيش نيست .الـبـتـه مـعـمـوال
قدرت حـاکـم اسـت کـه دسـت بـه
سانسور و اختناق میزند ،و بهھميـن
جھت اسـت کـه وجـود سـانسـور و
اختناق بهسادگی میتـوانـد دلـيـلـی
قاطع بر غاصبانـهبـودن قـدرت حـاکـم
شمردهشود.
بعضی عوامل بودند که ھـم درنـظـام
شاه بودند و ھم در نظام فعلی...
بفرمائيد گربـهھـای مـرتضـی عـلـی!
روشنفکران مـا از انـقـالب بـھـرهئـی
حاصل نکردند و عوامل انـحـصـارطـلـب
بدون ھيچ تعارف و پردهپوشی دسـت
درکارند تـا ھـمـيـن مـخـتـصـر آزادی
بــهدســت آمــده را نــيــز از آنــھــا
سلبکنند.بـرای چـنـيـن امـوری چـه
کسانی بـھـتـر از نـراقـیھـا و اداره
چھارم ساواک که متخصصين محـبـوب
مــادرزاد و مــادامالــعــمــرســرکــوب
روشنفکران ھستند.
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کانون نوﯾسندگان که اخيـرا تـوانسـت
مواضع بسيار مترقی و ارزندهئی را بـه
تصــوﯾــب بــرســانــد درحــال حــاضــر
میتواندقاطع ترعمل کند و حضور خود
را در جــامــعــه ،بــهعــنــوان مــجــمــع
روشنفکران مسوول و متعھد مملکت،
بــــهنــــحــــوی چشــــمــــگــــيــــرتــــر
نشـانبـدھــد.مـواضــع کـانــون چــنـيــن
حرکتی را توجيهمیکند.
در متن مواضـع کـانـون نـوﯾسـنـدگـان
اﯾران ،بهخصوص بر مسـائـل دفـاع از
آزادی عـقـيـده و بـيـان و مـبـارزه بـا
سانسور و اختـنـاق بـه ھـرشـکـل و
شيوهئی که باشد ،ھمـگـامـی بـرای
تبعيضات فرھنگی و قـومـی و نـژادی
تکيه شدهاست و اﯾنھا نکـاتـی اسـت
که کانون نوﯾسنـدگـان را از حـد ﯾـک
کانون صنفی بسـی فـراتـر مـیبـرد.
کانون ھماکنون دسـتانـدرکـار اسـت
تــادر امــر تــدوﯾــن قــانــون اســاســی
مشارکـت سـازنـده داشـتـه بـاشـد.
درعينحـال جـلـسـات کـانـون عـمـال

بهصورت مـرکـز دمـوکـراتـيـکـی بـرای
تعاطی افکار درآمـده اسـت کـه مـن
شخصا بهوﯾژه بر اھميت اﯾن مـوضـوع
بسيار تکيه میکنم .جلسات بحـث و
گفتگوی ھفتگی کانون نـوﯾسـنـدگـان
سخت و پـرشـور و آگـاھـیبـخـش و
سازنده است و روحيه دمـوکـراتـيـکـی
که بر آن حـکـومـت مـیکـنـد بسـيـار
معنیدارد.
تونل در غيرممکن ھا
در مورد کسانی چون شما ــــ احـمـد
شاملوی مبارز و شاعـرــــــ کـه در20
ساله اخير ھمـواره مـطـرح بـودهاﯾـدو
تصــورمــیکــنــم زنــدگــی در مــحــيــط
سانسور و خفقان ــ ﯾعـنـی بـا دھـان
بسته زﯾستن ــــ فـاجـعـهاﯾسـت کـه
فشاری چندبرابـر واردمـیآورد .چـون
بهدليل ھمان مطرح بودن ،جامـعـه بـا
توقعات و انتظاراتی بيـشـتـر ،بـاشـمـا
روبرو میشود؟ شما زندگی در چنيـن
فضائی را که  25سال تحمل کردﯾد ـــ
دست به گرﯾبان با رژﯾم و ھم دربـرابـر
مردم متوقع و منتظر ــ حاال نيز دوبـاره
دارﯾد گرفتار اﯾن وضعيـت مـیشـوﯾـد؟
درحقيقت مـا دوبـاره دارﯾـم گـرفـتـار
فضای مختنق میشوﯾم.
وضع مشکلی است ،بـلـه .و بسـيـار
مشکلتر از وضعی که در بيستوپـنـج
سال گذشته داشتهاﯾم.
انحصارطلبی بخشی از افـرادی کـه
فاقد صالحيت و فـرھـنـگ سـيـاسـی
ھستند و تنھا از نقـطـه مـنـافـع خـود
حــرکــتمــیکــنــنــد امــا بــه عــلــلــی
تــوانســتــهانــد گــرد مــحــور قــدرت
کرﯾستاليزه شونـد و عـاﯾـقـی مـيـان
قدرت و نيروھای خـالقـه اﯾـجـادکـنـنـد
عـامـل اﯾــجـاداﯾـن وضــع اسـت .اﯾــن
گروھھای انحصارطلب درکار آنـنـد کـه
انـقـالب را بــه فـاجــعـه بـکـشــانـنــد.
متاسفانه به اﯾـن تـرتـيـب تـودهھـای
مردم گرفتـار مـحـرومـيـتـی مضـاعـف
شـــدهانـــد .بــــدون فضـــای آزاد
نمیتوانندحقاﯾق انقالب را درﯾـابـنـد و
مانع جرﯾانـات انـحـرافـی آن شـونـد.
ازســوی دﯾــگــر ،بــاشــيــوهئــی کــه
انحصارطلبان پيشگرفتهاند و بخـشـی
عمده ازخود مردم بـهصـورت عـامـلـی
برای اختناق و پـيـشـگـيـری ازاﯾـجـاد
فضائی آزاد بـرای بـده بسـتـانھـای
فکری وارد صحنه میشونـد .بـه اﯾـن
ترتيب ،افراد متعھد جامعه ،فـقـط بـه
قــول شــمــا " بــاتــوقــعــاتــی بــيــش
ازحدتوانائی " مواجه نيستند بلکه گاه
ناگزﯾرند در غيرممکنھا تونـل بـزنـنـد.
شاﯾد منظور شما ھم از آن "تـوقـعـات
بيش ازحدتوانـائـی" ھـمـيـن بـاشـد.
امافراموش نکنيم که وظيفـه مـا اﯾـن
نيست که ببينيم میشـود گـفـت ﯾـا

نمیشود گفت .ما "باﯾدبگوئيم" و بـه
ھردليل که از گفتن تنبزنيم مستقيما
از وظيفه خـود عـدول کـردهاﯾـم .بـه
"تــوقــعــات" جــامــعــه پــاســخگــفــتــن
خودنمائی و در دام خودفرﯾبی افـتـادن
است .باﯾدعميقا وظائـف اجـتـمـاعـی
خــود را درﯾــافــت و در خــط فــکــری
خودجلورفت و ھردم مواظب سـالمـت
مسيرفکری خودبود.
بگذارﯾد نکته ئی راھـم کـه درسـوال
شما ھست روشنکنـم.مـی گـوئـيـد
"حاالدوباره دارﯾم گرفتارفضای مختنـق
ميشوﯾم"؟ ــ
سرنوشت روشنفکران جز اﯾن نيسـت
که در ھمه شراﯾط با اختـنـاق درگـيـر
باشند،الاقل تا ھنگـامـی کـه چـيـزی
بهنام "دولت" و "قدرت حـاکـمـه" بـر
جامعه مسلط است .زﯾرا که دولـت و
قدرت حاکمه مظھر تسـلـط و حـافـظ
منافع طبقهئی بر طبقات دﯾگر اسـت.
و الجرم ستـم طـبـقـاتـی و ظـلـم و
اختناق در ذات آن موجود است وتنـھـا
از اﯾن طرﯾق است که روشنفکر علـت
وجود خودش را پيدا میکند :مبارزه بـا
ستم و اختناق .ــــ پـس روشـنـفـکـر
فقط اﯾن طرف خط اﯾسـتـاده اسـت و
درست تا موقعی کـه اﯾـنطـرف خـط
اﯾستاده روشنفکر نام میگيرد .چيزی
به نام "روشنفکر دولتی" وجود نـدارد.
روشنفکری که سنگر خود را در جبھـه
توده "حکومت شونده" ترک میگوﯾد و
به "قلعه حکومتکنندگان" نـقـلمـکـان
میکنـد رسـالـت خـود را ازدسـت
میدھد و به قالب مداح ﯾا تبليغاتچـی
طبقه حاکم درمیآﯾد کـه بـهھـرحـال
حرفه شرﯾفی نيست .میبينيد که به
اﯾنترتيب برای مفھوم "روشنفکـر" بـه
تعرﯾف راﯾج آن تـوجـھـی نـدارم .جـز
"فکر" در اﯾـن تـرکـيـب ،درنـظـرمـن،
مستقيمـا بـه "وجـدان" و "عـواطـف
انسانی" برمیگردد نه به آن مـفـھـوم
حيوانی و غرﯾزی که به جنبه "مـنـافـع
خود" و "دفـاع از فـرد خـود" اشـاره
پاﯾان
میکند.
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 ٢١شھريور ١٣٩٧
برگرفته از سايت راديو زمانه

اجتمــاعی/ذھنی
از ﯾــک ســاختارِ
ِ
اشــتباه و ناکاوﯾــده و ناســنجيده
نمیتــوان ﯾــک زﯾــست عادالنــه و
انسانی را بـيرون کـشيد! صـرﯾحتر
بگــوﯾم :زار ممــد پيــش از آن کــه
عليــه افــراد )از خــود او نــادانتر(
شـــــورش کنـــــد ،درســـــتتر و
شاﯾــستهتر آن میبــود کــه عليــه
ســاختار ذھــنی و اعتقــادات خــود
م
شــورش میکــرد تــا بــل در مقــا ِ
ســتمدﯾده بــه مــزدورِ ســتمگرانی
بدل نمیشد که زندگی او را از او
میرباﯾند؛ آری ،زار ممد داسـتانی
است نه تازه کرد؛ داستانی اسـت
ی پنھــان! ـــــ از
از ﯾــک خوﯾــشاوند ِ
ـرﯾن
ـ
دﯾ
ی
ساز
ـم
ھــــمدستی و ھـــ
ِ
ِ
ستمبَر و ستمگر!

ﺻﻔﺤﻪ 24
میخـواھم بــا تفــسير اﯾــن رمــان آغــاز
کنم؛ رمانی کـه اگـر آن را نخواندهاﯾـد،
شــاﯾد فيلــماش را دﯾــده باشــيد! ــــــ
منظورم رمان تنگسير است که صـادق
چوبــک آن را در ســال  ١٣۴٢نوشــت و
سپس امـير نـادری در سـال  ١٣۵٢بـر
اســـاس آن فيلمـــی بـــا ھميـــن نـــام
ساخت .اﯾن رمان انعکاسـی درخـشان
از آھنـــگ دادخواھـــی در جامعـــهی

اﯾرانیست.
تنگــسير ،فيلمــی از امــير نــادری بــر
اساس رمانی به ھميـن نـام از صـادق
چوبک با بازی بھروز وثوقی
اﯾـــن رمـــانْ تنھـــا ﯾـــک خيالبافـــی
داستاننوﯾسانه نيست و ـــ چنـان کـه
ادعـــا شـــده ــــــ ھمـــهی نامھـــا و
شخصيتھای آن واقعیاند ،اما با اﯾـن
حــال آنچــه اﯾــن رمــان را بــه ســاحتِ
واقعيـت بـسيار نزدﯾـک میکنـد ھمانــا
ْ
ک ھمهی ما اﯾرانيـان در
تجربهی مشتر ِ
ميــل بــه دادخواھــی و بنــابراﯾن ،ميــل
نھانی و ناخودآگاه ما به انتقـام اسـت:
به راستی کـدام ﯾـک از مـا اﯾرانيـان تـا
کنون توانسته داد خود را از بیدادگری
بستاند؟
در جامعهای که دادخواھـی امکانپذﯾـر
ی قـرون در
ی نـستانده ِ
نباشد و دادھـا ِ
تــارﯾخِ آن بــه روی ھــم انباشــته شــده
باشند ،گراﯾش به ادبيـاتِ حماسـی رو
به گسترش میگذارد و اصـوال ً گـراﯾشِ
خيــالی
ی
ﯾــک جامعــه بــه داســتانھا ِ
ِ
سلحشوری ،جوانمردی ﯾا عيّـاری خبـر
از دادخواھیھـــای بیفرجـــام در آن
جامعه میدھد و از اﯾن رو ،از زار ممـد
«شير ممد »برمیآورد و اقبـال تـودهی
مـــردم و حتـــا نخبگـــان اﯾرانـــی بـــه
شاھنامهی فردوسی ﯾا آثـار حماسـی
دﯾگــر خــود رﯾــشه در ھميــن گرانيگــاه
اجتمـــــاعی دارد :نـــــاممکن بـــــودن
دادخواھی!
وقتی که حقـوق ﯾـک اﯾرانـی ضـاﯾع ﯾـا
نادﯾده انگاشته شود تنھـا دو راه پيـش
روی خود میﯾابد :مشت بـر
ســينه بکوبــد و آن را بــه آن
دادرس بـــــزرگ ،بـــــه آن
روز داوری واگذارد
خداوندگار
ِ
ِ
ﯾــا خــود آســتين بــاال زنــد و
دســت بــه انتقــام بــرآورد:
انتقــامی کــه حــق پاﯾمــال
شده را جبران نتوانـد کـرد و
عــدالت بــر ھــم خــورده را
دوباره برقرار نتوانـد کـرد امـا
ن
توانــد کــه تناســب و تــواز ِ
روانی فـرد سـتمدﯾده را بـاز
ِ
برقرار کند .فھم اﯾـن سـاز و
کـــار چنـــدان ھـــم دشـــوار
نيــست :اگــر فــرد ســتمدﯾده در اثنــای
انتقـــام کـــشته شـــود از احـــساس
ستمدﯾدگی و از رنجی که بـدان دچـار
آمده ،آسوده خواھد شد و اگر ھـم بـر
حسب تصادف زنده بمانـد ﯾکبـار دﯾگـر
میتواند با خود از سر آشتی و رضاﯾت
درآﯾد .چنان کـه زار ممـد )زائـر محمـد(
میگوﯾد« :اگر اﯾـن کـارو نکنـم دﯾوونـه
میشم ،سر میذارم به صحرا …».

ی او
زار ممد میداند کـه بـا انتقـامگير ِ
عـدالت محقـق نخواھـد شـد ﯾعـنی او
نمیتوانـد بـه پـول و حيثيـت از دسـت
رفتهاش دست ﯾابد اما آنچـه عاﯾـدش
میشود اﯾن است کـه عاقبـت از نظـر
روانی از ﯾک وضـعيت تحملناپـذﯾر رھـا
خواھـــد شـــد .پـــس ،ســـراغ تفنـــگ
ک
قـــدﯾمیاش مـــیرود و کـــارِ ﯾکاﯾـــ ِ
کـسانی را کــه در اﯾـن بــیداد ســھيم
بودهاند ،ﯾکسره میکند؛ و اﯾن ھمـان
اقدامی است که از دﯾد کسانی که در
ھمـــان وضـــعيت اجتمـــاعی زندگـــی
میکنند جز دﯾوانگی و نابخردی به نظر
نمیآﯾد چرا که آنھا ناممکن بودن اﯾـن
دادخواھـــی را پيشتـــر ســـخته ﯾـــا
آزمودهاند و از اﯾن رو ،چون پدر ھمـسر
زار ممد زﯾر چادر ھمسرانشـان پنھـان
شــدهاند تــا بــه زنــدگی خــود در اﯾــن
شراﯾط نکبتبار ادامه دھند :آنھا دﯾگر
ھيچ اميدی به دادخواھی ندارند!
کــدام کــسان دادخواھــی زارممــد را
ـال بــا
نـاممکن میکننــد و در ھمــان حـ ْ
ی ھرچـه
ی دادخواھی برای اخاذ ِ
وعده ِ
بيشتر از او ،از او بھرهکشی میکنند؟
ــــ ﯾا بگذارﯾد بپرسيم :او چـه کـسانی
را به قتل میرساند؟
ممکن است ادعا شود که او کارگزاران
ﯾک نظام حقوقـی و قـضاﯾی کژکـارکرد
شده و ناکارآمـد را از ميـان برمـیدارد؛
ﯾعــنی ﯾــک چرخــهی فاســد را کــه از
دستی آقا علـی وکيـل ،عبدالکرﯾـم
ھم
ِ
حاج حمـزه ،ابـول گنـده رجـب و شـيخ
ابوتــراب برازجــانی ــــــ ﯾــا دقيقتــر :از
ـتی وکيــل و پيــشهور و دالل و
ھمدسـ ِ
حاکم شرع ــــ تشکيل شده است امـا
ِ
واقعيــت اﯾــن اســت کــه اﯾــن تفــسير
چندان با واقعيت اجتماعی ﯾـا سـاختار
طبقـــاتی برســـازندهی اﯾـــن وضـــعيت
سـطح
ھمساز نيست .اﯾن تفـسير در
ْ
عمـق دچـار
منطقـی مینماﯾـد امـا در
ْ
پرﯾشانی است و اﯾن پرﯾشانی را حتـا
در واکنشھای خود شخصيتِ نخـستِ
رمان ﯾا ھمان زار ممد ھم میتوان دﯾد
آنجــا کــه حــيرتزده میپرســد« :آخــه
اﯾــن چــه شــھرﯾه؟… حــاکماش دزده!
پ مــو
وکيــلاش دزده! ســيدش دزده! َ
بگيرم؟ «.
حقم از کی
ُ
ُ
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راست اﯾن است :نه تنھا زار ممد ،حتـا
افــرا ِد جامعــهای کــه زار ممــد در آن
باليــده ،نمیتواننــد بــه روشــنی درک
ی
کننـد کــه اﯾــن نظــام قــضاﯾی نــه بــرا ِ
ـاعی عادالنــه
ـم اجتمـ
اسـ
ـتقرار ﯾــک نظـ ِ
ِ
ِ
ـــــ چنان که آنان تصور میکنند ــــ کـه
ــم
ی حفـــ ِ
بـــرا ِ
ظ گونـــهای دﯾگـــر از نظـ ِ
نظـم
اسـت.
شـده
تأسيس
اجتماعی
ِ
اجتمــــاعی کھــــنی کــــه آکنــــده از
ِ
شـــــکافھای بـــــهھم نامـــــدنی و
نابرابریھاست اما به ھيچ پرسـش ﯾـا
تردﯾدی ھم تن در نمیدھـد و از ھمـه
بــدتر ،خــود را چونــان حکمــت ﯾــا راز و
رمزی الھـی مینماﯾـد .خيلـی سـاده:
م قــضاﯾی نــه کژکــارکرد و نــه
اﯾــن نظــا ِ
ناکارآمــد اســت و کــارکرد آن درســت
ھمين کاری است که انجـام میدھـد:
ن
حفظ منافع طبقـه ﯾـا گـروه ﯾـا خانـدا ِ
حاکم و طبقهی روحانيت و اقمارش
در برابــر تــودهی مــردم کــه اﯾنــک از
آســـتانهی ھمدســـتی تـــارﯾخی و
سياســی فراتــر رفتــه و حتــا ﯾگانــه
شدهاند.
جامعــهای کــه از ســاز و کــار خــود
آگاھی چندانی ندارد اغلب خـود را
بد و نادرست میفھمد و از اﯾـنرو،
نــاگزﯾر اســت زنــدگی را در بھــت و
حـــيرت ســـپری کنـــد .بـــه زبانـــی
جامعهشــناختی ،آن گــاه کــه افــراد
ﯾـــک جامعـــه از آگـــاھی طبقاتـــی
بیبھـــــره باشـــــند ،ســـــرانجام
قربانی بودن و ستم دﯾدن را چونـان
صـلبِ
سرنوشت مسلم ﯾا واقعيـت ُ
تارﯾخی خود درخواھند ﯾافت.
ِ
زارممد چون قاطبهی ھمشـھریھا
و ھموطناناش نمیداند کـه حاکـم
شـــرع و نظـــام قـــضا در چنيـــن
جامعهای نـه بـرای دفـاع از حقـوق
تودهی مـردم کـه بـرای حفاظـت از
حقوق از پيش داده شده و چهبـسا
الھی طبقه/خاندان حاکم پدﯾد آمده
ِ
اســـت و از ھميـــنرو ،توقـــع او ،و
حــيرت او ،بــه کلــی از ناآگــاھی او
برمیآﯾد آنجا که او ھنوز دواندوان
بوسی امام جامعه مـیرود و
به دست
ِ
بخـــشی از دســـتمز ِد بـــه زحمـــت
ی خــــود را در دســــتان او
اندوختــــه ِ
میگـذارد تـا بدﯾنوسـيله پـول خـود را
حــالل کنــد و پــس از آن دواندوان بــه
زﯾارت کربال میرود و الـخ! ـــــ آﯾـا اﯾـن
ھمــه تنھـــا ﯾــک تنـــاقض وحـــشتناک
نيـــست؟ آﯾـــا بـــرای چنيـــن مردمـــی
سرنوشتی دﯾگرگونه قابل تصور است؟
ــــ مردمی کـه نمیداننـد پيشتـر )بـه
ـانی
ســان امــری مقــدر( برخــی ﯾــا قربـ
ِ
ـداﯾی
حاجــاتِ ﯾــک طبقــه و چهبــسا فـ
ِ
کــسی شــدهاند کــه خــود را چونــان
حقنـه کـرده
برگزﯾدهای الھـی بـه آنـان ُ
اســت تــا منــافع فــردی و خــانوادگی و
طبقاتیاش را پاﯾندانی کند؛ فردی کـه
در مقــام خداونــدگار ﯾــا ســاﯾهی آن ﯾــا

نماﯾنـــدهاش میتوانـــد از ســـر لطـــف
دستی بر سر رعيت و توده ھم بکـشد
امــا بــدﯾنکار ھرگــز نــه خــود را ملــزم
میداند و نه موظف.
موظف تنھا تودهی مردمانـد کـه
ملزم و
ْ
باﯾــد خــود و زنــدگی خــود و دســترنج
خود را وقف خشنودی آن خداوندگار ﯾـا
آن ســاﯾه ﯾــا آن نماﯾنــدهاش کننــد و در
اﯾــن ميــان نوالــهای ھــم نــصيب آنــان
میشود تا بدان قوت الﯾموتـی داشـته
باشــــند بــــرای ادامــــهی عبــــودت و
ی آن که ھربـاره خـود را بـه
خدمتگزار ِ
ی
م
م نامھـا ِ
نامی امرِ مقدس ﯾا به نا ِ
نا ِ
ِ
مزﯾن میکند.
مقدسين
ْ
ْ
اجتماعی/ذھنی اشتباه
ِ
از ﯾک ساختارِ
و ناکاوﯾـده و ناسـنجيده نمیتـوان ﯾـک
زﯾــست عادالنــه و انــسانی را بــيرون
کشيد! صرﯾحتر بگوﯾم :زار ممد پيش از

آن کــه عليــه اﯾــن افــراد )از خــود او
نـــادانتر( شـــورش کنـــد ،درســـتتر و
شاﯾستهتر آن میبود که عليه ساختار
ذھـــنی و اعتقـــادات خـــود شـــورش
م سـتمدﯾده بـه
میکرد تـا بـل در مقـا ِ
ـزدور ســتمگرانی بــدل نمیشــد کــه
مـ
ِ
زنــدگی او را از او میرباﯾنــد؛ آری ،زار
ممــد داســتانی اســت نــه تــازه کــرد؛
ی
داســتانی اســت از ﯾــک خوﯾــشاوند ِ
ی
پنھان! ــــ از ھــمدستی و ھـــمساز ِ
دﯾرﯾن ستمبَر و ستمگر!
ِ
بـــاری! زار ممـــد و زن و فرزنـــداناش
سرانجام به درﯾا میزنند و اگرچه حـق
به حقدار نمیرسد اما چنان است که
گوﯾی آنھا پس از انتقـام روانھاشـان
شـــسته میشـــوند چنـــدان کـــه مـــا
تماشاگران اﯾرانی ھم به زبـان ارسـطو

دچـــار روانشـــوﯾی ﯾـــا کاتارســـيس
ــاﯾی آن
میشـــوﯾم و اﯾـــن برآﯾنـــ ِد نھـ
ِ
شورش ﯾا طغيان انتقامگراﯾانهای است
نيـاز
شـناختی
دالﯾـل روان
که ھمزمـانْ
ِ
ِ
ِ
ت
ادبيـا
بـه
اﯾرانيـان
جمعـی
ن
ِ
م روا ِ
مبر ِ
ِ
حماســــی /حــــسينی /قھرمــــانی/
م
سلحشوری را برمال میکند.
نياز مـبر ِ
ِ
آن کــسانی را کــه دســت بــه انتقــام
برمیآورند ،و آن کسانی که اﯾـن ميـل
ف ادبيات و نمـاﯾش و
به انتقام را در جو ِ
موسيقی میرﯾزند و آن خواننـدگان ﯾـا
آن تماشاگرانی کـه در زنـدگی عملـی
خود درِ انتقـامخواھی و درِ دادخواھـی
را بسته میﯾابند.
ی
چــه کــسانی بــه راســتی روزنــهھا ِ
ی اﯾرانــی بــه
دادخواھــی را در جامعــه ِ
اجتمـاعی آن را
م
کلی میبندند و نظـا ِ
ِ
ــت بــدل میکننــد؟ ــــــ
بــه ﯾــک
کاس ْ
ْ
نظامی کـه در آن خوشبخـتی ﯾـک
طبقه در گروِ بدبختی طبقـات دﯾگـر
اجتمـــــاعی اســـــت! حـــــافظ و
نگھدارندهی اﯾن کاستِ طبقاتی ﯾـا
اﯾن جامعهی بسته کيست؟ آﯾا اﯾن
ھمان پرسش بنيادﯾنی نيـست کـه
ما باﯾد ﯾکبار برای ھميشه خـود را
با آن روبهرو کنيـم اگـر کـه خواھـان
سرنوشــــتی دﯾگرگونــــهاﯾم؟ ـــــــ
سرنوشتی که در آن «بـابِ »داوری
و دادخواھی گشوده باشد!

چيست؟
اگر اﯾن پول بصورت متنـاوب
مثال در ميادﯾن مشترک مـا
با قطر سرماﯾه گذاری مـی
شــد ،چــقــدر در حــفــظ
سرماﯾه ھای ملی و تولـيـد
و ارز آوری جلوتر بودﯾم!؟
آقای رھبر شمـا ھـرگـز در
مورد تالش خود نه در اﯾـن
موارد و نه در موارد دﯾگر حرفی نـمـی
زنيد و نخواھيد زد،
طی اﯾن دوران طـوالنـی رھـبـری ،بـا
کدام خبرنگار مصاحبه کرده اﯾد؟
مصاحـبـه نـمـی کـنـيـد چـون شـمـا
جوابگوی عملکرد خود نيستيد،
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صـدای عــلـيــرضــا بـھــشــتـی )فــرزنــد
بھشتی( ھم درآمد و مستقيم خطـاب
به رھبر نوشت و بدﯾن شکل مـنـتـشـر
کرد
آقای خامنه ای گـفـتـه انـد کـه اگـر
مسئولين مثل بازﯾکنـان تـيـم فـوتـبـال
تمام تالش خود را انجام دھند )،بـازی
با اسپانيا را ھم مـثـال زدنـد (،مـردم
تالش آنھا را می بينند و حتی اگر مثل
آن بازی نتيجه ھم نگيـرﯾـم بـاز مـردم
خشنود و راضی خواھند بود...
رھبر گرامی! منظورت مسئوالن کـدام
کشور است!؟
اگر اﯾران منظور شماست ،مگر در اﯾـن
کشور مسئول تر از خـود شـمـا ھـم
کسی ھست!؟
بسم ﷲ ،از خود شروع کنيد!
آن مسابقه فوتبال ،زنده پخش شـد و
مردم *ھزﯾنه کرد قلبی* بـازﯾـکـنـان را
دﯾدند ،نتيجه را ھـم دﯾـدنـد ،قضـاوت
کردند و از انچه حاصل آن قضـاوت بـود
رضاﯾت داشتند.
بيش از نـيـمـی از بـودجـه کشـور در
اختيار زﯾر مجموعه ھای شماست،
رو بازی کنيد و زنده ،و بـگـذارﯾـد مـردم
قضاوت کنند و راضی شوند،
چرا در تصـوﯾـب FTAFکـار شـکـنـی
کردﯾد؟
شفافيت مالی بين المللی پرده از چـه
بر ميدارد که شما نگران می شوﯾد!؟
به عنوان فرمانده کل قوا بفرماﯾيد چـه
مقدار موشک در سـورﯾـه انـبـار کـرده
بودﯾد؟
چقدر پول آنھا شده بود؟
برای چه اﯾنکار را کردﯾد؟
اسراﯾيل چطور طـی دو سـه حـمـلـه
ھمه را منھدم کرد؟
سود و زﯾان ملت اﯾـران در ﯾـک فـقـره
ی حضـور در سـورﯾـه چـقـدر بـوده
باز ِ
است؟
راست و حسينی بگوﯾيد و ببينيد ملـت
از عملکرد شما مثل عملکرد تيم ملـی
دفاع ميکند؟
بخش عظيم از بودجه در مـوسـسـات
مذھبی فرھنگی زﯾر نظر شما ھزﯾـنـه
ميشود لطفا ثمره تالش خـود در اﯾـن
بخش را ھم مثـل تـالش تـيـم مـلـی
بصورت زنده پخش کنيد،
بگوﯾيد که اوال چه حجـم از بـودجـه را
می بلعند؟
بفرماﯾد با اﯾن ھـمـه مصـرف ،دقـيـقـا
سھم آنـھـا در تـولـيـد مـلـی کشـور

گمان می کنيد کـه مـدﯾـرﯾـت آن بـاال
نشستن و باﯾد-باﯾد گفتن است.
آقای رھبر آن تالش تيم ملی نـتـيـجـه
مدﯾرﯾت مردی مثل کـارلـوس کـيـروش
است .اگر باور ندارﯾد ،رھبری تيم ملی
را ھم خود بدست بگـيـرد تـا در جـام
بعدی نتيجه کار را ببينيد!
اقـای رھـبــر اگــر جــای شــمـا مـدﯾــر
توانمدی آن باال بود که بـه جـای ھـدر
دادن منابع ،فقط داراﯾی ھای خدادادی
اﯾن ملت را خرج خودشان ميکرد ،االن
حال روز ملت جور دﯾگری بود!
عکس ھای دبی ھنگامی که انـقـالب

به پيروزی رسيد را ببينـيـد  ،بـعـد بـه
مشاوران خود بگوﯾد ﯾک مقاﯾسه ای از
درآمد سرانه امارات با امروز ما داشـتـه
باشند ،اھالی آنجا خيلی ھـم تـالش
نميکنند ،و اﯾن راحتی را مدﯾون مدﯾران
ارزشمندی ھستند که درپی رفاه آنھـا
ھستند و نه تفکرات مانياﯾـی رھـبـری
جـــــــــــھـــــــــــان!
کـــــــــــردن
امارات را مثـال زدم بـرای اﯾـنـکـه دم
دست است ،برای اﯾنکه رقيـب قـدر و
پرقدرتی برای ما نـبـوده بـرای اﯾـنـکـه
وقتی با ﯾک پـرواز از روی تـارﯾـکـی و
سوت و کوری جنوب اﯾران بلند شـوی،
براحتی نور و روشناﯾی و رونق آن قابل
مشــاھــده اســت ،خــيــلــی ای کــيــو
نميخواھـد ،بـا ﯾـک
نــگــاه ،و از اﯾــن
فـــرودگـــاه بـــه آن
فرودگاه رفتن ميتوان
به عمق فاجعه پـی
بـــــــــــــــــــــــــــرد!
اقــای رھــبــر ،تــيــم
ھـــاﯾـــی کـــه در
مســابــقــات نــمــی
درخشـــــنـــــد ،در
برگشت به خانه بـه
ســرعــت مــربــی را
عوض ميکنند ،ﯾکـی
بھـتـر را جـاﯾـگـزﯾـن
ميکند ،تـيـمـی کـه
شــمــا مــربــی آن
ھسـتــی  ۴٠ســال
است که می بازد و
کسی جرات نميکند
شما را عـوض کـنـد
که ھـيـچ ،شـمـا از
بقيه طـلـبـکـار ھـم
ھســـــــتـــــــيـــــــد!
شـــمـــا وقـــتـــی
سخنرانی ميکـنـيـد،
گــوﯾــی کــه رھــبــر
اپوزﯾسون ھستـيـد،
انگار نـه انـگـار کـه
مسئول اصلی ھمـه
ی مصائب خو ِد شما
ھستيد!
ارزش پول ملی طی
شش ماه گـذشـتـه
کمتر از نصف شده است ،بـخـشـی از
تالش خود برای جلوگيری از فاجعـه را
از طرﯾق سيمای ميلی پخش کنيد ،تـا
ملت به وجود شما افتخار کند و ھـورا
کشان برﯾزد به خيابان و برقصد و بگوﯾد
رھبرم تالشش را کرد ،اما نشد!

»ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺮاوﺗﻪ ﻻﻓﺮﻧﺰ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهي »رز ﺳﭙﻴﺪ«،
ﮔﺮوﻫﻲ از روﺷﻨﻔﻜﺮان آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﻲ،
اﺷﭙﻴﮕﻞ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ از :ﮔﻠﻨﺎز ﻏﺒﺮاﻳﻲ
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رز سفيد اسم ﯾک گروه از روشنفکـران
آلمانی در سـالـھـای پـاﯾـانـی جـنـگ
جھـانـی دوم اسـت کـه بـر اسـاس
مسئولـيـت خـود در بـرابـر حـکـومـت
فاشيستی شروع به پخش اعـالمـيـه
عليه جنگ و دفاع از حـقـوق ھـمـهی
شھروندان میکنند .اﯾن جوانان که بـه
طور عمده غير سياسی بـودنـد ،مـورد
تـعـقــيـب قــرار مـیگــيـرنـد ودر کـنــار
باقی ِافراد گروه ،دو تـن از آنـان کـه
خواھر و برادر بودند ،به دست حکومت
فاشيستی کشته میشوند .در آلمـان
بسياری از مدارس ،کتابخانهھا و ...بـه
نام آنھا ﯾعنی سوفی و ھانـس شـل
است .حاالاشپيگل رفته سراغ آخـرﯾـن
بازماندهی اﯾن گروه که  ٩٩سال دارد و
مدتی را با ھـانـس شـل گـذرانـده و
ھمراھشان عليه ھيتلر اعالميه پخـش
کرده .اﯾن گفتگوی صـمـيـمـانـه حـاوی
نکاتی ست که از پس ِ اﯾن ھمه سـال
ھنوز میتواند برای ما بسيار آمـوزنـده
باشد.
گ .غ
***
اولين گفتگوی تلفنی ما خيـلـی طـول
نکشيد .من از تراوته الفرنـز پـرسـيـدم
که به من اجازه میدھد در آمرﯾکـا بـه
دﯾدنش بروم و با او گـفـتـگـو کـنـم او
سفت و سخت پاسخ داد «نـه ،بـرای
اﯾن کار خيلی پيرم» .دومين ارتباطمـان
ھم خيلی کوتاه بود« :وقـت نـدارم »و
سومين بار پاسخ داد« :من ھيچ وقـت
خانه نيستم» .و گوشی را گـذاشـت.
باالخره ﯾک وقتی توانستم بـا عـروس
آمرﯾکاﯾیاش حرف بزنم و او گفـت کـه
ھيچ کـدام از اﯾـن حـرفھـا درسـت
نيست ،فـقـط مـادرشـوھـرش آنـقـدر
فروتن است که نمیخـواھـد در مـورد
زنــــدگــــیاش حــــرف بــــزنــــد.
تراوته الفرنز متولد سـال ١٩١٩اسـت.
او اھل ھامبورگ اسـت و ھـمـکـالس
ھلموت اشميت و ھـمـسـرش لـوکـی
بوده ٢١ .ساله بود که به مونيخ رفت و
در رشـتـهی پـزشـکـی بـه تـحـصـيـل
پرداخت و در آنـجـا بـا ھـانـس شـل
ھمکـالس شـد و بـا او گـروھـی را
تشکيل دادند ،گروھی که در جلسـات
مخفـی بـه بـحـث مـیپـرداخـتـنـد و

سرانجام ھمينھا تبدﯾل بـه گـروه رز
سپيد شدند کـه بـيـشـتـر اعضـاﯾـش
دانشجو بودند .رز سپيد در شـراﯾـطـی
خطرناک اعـالمـيـه مـینـوشـت و در
شــھــرھــای آلــمــان پــخــش مــیکــرد.
سوفی و ھانس شـل در اﯾـن مـيـان
دستگير ،محاکمـه و کشـتـه شـدنـد.
آنھا نماد اعتراض در آلمان ھسـتـنـد،
اما تنھا افرادی نبودند که با جـانشـان
بازی کردند .تراوته الفرنز ﯾکی از اوليـن
کسانی بود که به انتشـاراعـالمـيـهھـا
کمک کرد .او بود که آنھا را از مـونـيـخ
به ھامبورگ میبرد ،رد پـاھـا را پـاک
میکـرد ،در دوقـدمـی اعـدام بـود و
براساس پرونـدهھـای گشـتـاپـو جـان
خيلی از اعضای گـروه را نـجـات داد.
تراوته الفرنز و ھانس شل ﯾک تابستان
را بـــــا ھـــــم گـــــذرانـــــدنـــــد.
بعد از جنگ جھانی دوم ،بـيـشـتـر از
ھفتاد سال ،تراوته آلمان را ترک کرد و
از آن زمان در آمرﯾکا زندگی میکند .او
مقيم ﯾانگ آﯾلند در کارولينای جـنـوبـی
ست .مـن بـدون داشـتـن ﯾـک قـرار
مشخص با او به آمرﯾکا رفتم .در آمرﯾکا
دوباره به او زنگ زدم واﯾن بار در حالـی
که سعی مـیکـرد لـھـجـهی زﯾـبـای
شمال آلمانی خود را عوض کند به من
گفت« :خانم الورنز دﯾگر در قيد حـيـات
نــيــســت .او ﯾــکبــاره فــوت کــرد».
من اما به خانهاش که در ﯾک مزرعـهی
وسيع قرار داشت ،رفتم .بعد از ظـھـر
ﯾکشنبهای در ماه اوت .ھـمـان روزی

که در ھفت ھزار کيلومتر دورتر ،در ﯾک
شھر کوچک شرق آلمان و در جشنـی
محلی بر اثر ﯾک حادثه نئوفاشيستھا
به خيابان رﯾخـتـنـد .خـانـم الفـرنـز در
صندلیاش تاب میخورد و از تراسـش
چشم به ﯾکی از رودخانه ھاﯾی که بـه
آتالنتيک میرﯾزد ،داشت.
اشپيگل :خانم الفرنـز ،شـمـا کـه
زنــــــــــــــــــــــدهاﯾــــــــــــــــــــــد
الفرنز :در تلفن فکر کردم خودم را بـه
مــردن بــزنــم .شــمــا امــا آمــدﯾــد.
میخواستم گولتان بزنم.
چــــــرا؟
اشــــــپــــــيــــــگــــــل:
الفــرنــز :آنھــاﯾــی کــه در جــنــبــش
اعتراضی کشته شدند ،بسـيـار جـوان
بودند .من زندگيم را داشـتـم .نـوه و
نتيجهھاﯾم را دﯾدم و حـاال بـه عـنـوان
آخرﯾن بازمانده مـیخـواھـيـد بـا مـن
مصاحبه کنيد .اﯾن به نظرم نـاعـادالنـه
میآﯾد.

اشپيگل :اﯾن بـخـشـی از تـارﯾـخ
آلمان است که فقط از زبان شـمـا
شـــــنـــــيـــــد.
مـــــیشـــــود
الفرنز :شاﯾد ھم تصـادفـی نـبـاشـد.
نسل ما دارد از بين میرود و دقيقاً در
ھمين زمان دوباره ھـمـه چـيـز از نـو
شــروع مــیشــود .مــن در ﯾــکــی از
روزنامهھای آمرﯾکا عکسـی از آلـمـان
پشـــــــتـــــــم
کـــــــه
دﯾـــــــدم
ﯾخ کرد.
اشپيگل :در عـکـس چـه دﯾـدﯾـد؟
الفــرنــز :آلــمــانــی ھــاکــه دســت
راســتشــان را بــه عــالمــت ســالم
ھيتلری باال برده بودند .آن طـور کـه از
آوارگان مـثـل جـانـیھـا و گـلـهھـای
حيوانی حرف میزنند ،گوش مـرا تـيـز
میکـنـد و سـيـاسـتـمـداران ھـم در
مجلـس بـدون آنـکـه بـدانـنـد ھـمـان
حقهھای قبـلـی را تـکـرار مـیکـنـنـد
«خائـنـيـن بـه مـردم»« ،افـتـخـار بـه
ارتش»« ،مطبوعات دروغگو»...
اشپيگل :ھانس شل که پـيـش از
متھم شدن به خيـانـت بـه خـلـق
دستگير و اعدام شود ﯾک تابستان
رابا شما گذراند ،در ٢٢سـپـتـامـبـر
صد ساله میشد ،معمـوال ً بـه او
مـــــیکـــــنـــــيـــــد؟
فـــــکـــــر
الفرنز :ارتباط ما مربوط بـه سـه ربـع
قرن پيش میشود ،اما گاھی وقـتـی
روﯾابه سراغم مـیآﯾـد ،او در بـرابـرم
ظــاھــر مــیشــود .آن وقــت بــه او
میگوﯾم :ھانس به راستـی آن وقـت
چه فکری کردی؟ چقدر احمق بـودی؟
چطور به اﯾن فکر دﯾوانه وار افتادی کـه
ما میتوانيم با ھيتلر در بيافتيم؟
تراوتـه الفـرنـز آخـرﯾـن بـازمـانـده « ُرز
سفيد »در جوانی و  ٩٩سالگی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اشپيگل :از اﯾنکه اعتراض کـردﯾـد،
مــــتــــاســــف ھســــتــــيــــد؟
الفرنز :از اﯾنکه ھـمـه چـيـز اﯾـنطـور
فاجعه بار به پاﯾان رسيد ،متاسفم .مـا
دختران و پسران کامال ً معمولی بودﯾـم
و نمیدانستيم دارﯾم چه میکنيم
اشپيگل :شما در ھامبورگ بـزرگ
شدﯾد .پدرتان کارمند اداره ماليـات
و مادرتان خانه دار بـود .در دوران
دبيرستان بـا ھـلـمـوت اشـمـيـت
بـــــودﯾـــــد.
ھـــــمـــــکـــــالس
الفرنز :به او لقب دھان رولـووی داده
بودند .اشميت میتوانست پشت سـر
ھم حرف بزند .در مورد ھر مسـالـهای
نظر خودش را داشت .با لوکی خيـلـی
خوب کنار میآمدم ،امـا از اشـمـيـت
وقتی معلم مان ارنا اشتال دسـتـگـيـر
شد ،خيلی نااميد شدم .موضوع مـرگ
و زندگی ارنا اشتـال بـود و ھـلـمـوت

اشــمــيــت کــه آن وقــت
ســـتـــوان ارتـــش بـــود،
میتوانست وساطت کنـد
که نکرد.
اشپيگل :ارنـا اشـتـال
تالشش را مـیکـرد تـا
در دوران تسلط راﯾـش
سوم به شما و دﯾـگـر
دانش آموزان استقـالل
عقيده بيـامـوزد .او بـه
جـــرم خـــراب کـــاری
بــرنــامــهرﯾــزی شــدهی
ذھـــن نســـل جـــوان
میتوانسـت مـحـکـوم بـه مـرگ
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.
الفرنز :او از سـال  ١٩٣۵جـلـسـات
مخفی برای ما میگذاشت .در زمانـی
که تمام کشور داشت در ﯾـک جـھـت
میرفـت ،مـا کـتـابھـای مـمـنـوعـه
میخواندﯾم و با ھنـری کـه مـنـحـرف
شناخته شده بود ،آشنا میشدﯾم .در
زمان کتاب سوزان مـا تـوخـولسـکـی،
کافکاو ارﯾش کستنر خواندﯾم .انگـار بـا
اﯾن کار در برابر شرارت مصونيـت پـيـدا
کرده باشيم.
اشپيگل :آموزش فرھنگی شما را
کــــــــــــرد؟
مصــــــــــــون
الفرنز :ادولف ھيتلر ھـم کـتـابـخـوان
حــرفــهای بــود .در کــتــابــخــانــهی
خصوصیاش بيش از ١۶ھـزار کـتـاب
وجود داشت .او میتوانست شکسپير
و نيچه را تحسين کند و در عيـن حـال
ميلـيـونھـا آدم را در اتـاقھـای گـاز
بــکــشــد .ﯾــوزف مــنــگــلــه پــس از
آزماﯾشھاﯾی که روی کودکان زنـدانـی
انجام میداد ،با عالقه میرفت سـراغ
موسيقی .شاﯾد برای اﯾنـکـه زﯾـبـاﯾـی
وھنر بتواند در انسان تغـيـيـری اﯾـجـاد
کند ،نياز به ھمدردی باشـد .مـن ھـر
چه بيشتر کتاب خواندم ،بيشتر در من
اثر گذاشتند.
الفرنز ھر چه بيشـتـر دربـارهی راﯾـش
سوم حرف میزنـد ،تـکـان خـوردنـش
روی صندلی سـرﯾـعتـر مـیشـود .بـا
بيقراری ادامه مـیدھـد :سـال ١٩٣٩
بعد از دﯾپلم و انجام خدمـت اجـبـاری،
تحصيل در دانشگاه پزشکی ھامبـورگ
را آغـاز کـردم .شـاھـد آن بـودم کـه
دانشجوﯾان غير آرﯾـاﯾـی در دانشـگـاه
پذﯾرفته نمیشدند و پـزشـکـان غـيـر
آرﯾاﯾی اجـازهی طـبـابـت را از دسـت
میدادند .بعضـیھـاشـان بـه عـنـوان
ﯾھودی تحت تعقيب قرار میگرفتـنـد و
به امرﯾکـا ،سـوئـد و ﯾـا انـگـلـسـتـان
میگرﯾختند .بـعـضـی بـه اردوگـاهھـا
انتقال میﯾافتند تا سالھا بعد به قـتـل
برسند.
الفرنز چھار ترم را در ھامبورگ گذرانـد.
در بھار سال  ١٩۴١که ارتش آلمان بـه
فرانسه رسيده بود و داشـت خـود را
برای حمله به شوروی آماده مـیکـرد،
به مونيخ رفت و بـا ھـمـکـالـسـیاش

ھانس شل آشنا شد .ﯾک دانشـجـوی
 ٢٢سالهی پزشـکـی کـه بـه عـنـوان
نيروی پزشکی تازه از پارﯾس اشغـالـی
بازگشته بود
الفرنز :ﯾک شب در کنسرت بـاخ بـود.
دوستمان الکساندر شمورل مـا را بـا
ھم آشنا کرد .من سر کـالس ھـم از
ھانس خوشم آمده بـود .چـيـزی کـه
بيش از ھمه توجھم را جلب کرده بـود،
دھانش بود .دھانـی آنقـدر زﯾـبـا کـه
نمیتوانست روی قـولھـاﯾـی را کـه
میداد ،بماند.
اشپيگـل :بـا اﯾـن ھـمـه رفـتـيـد
طـــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــش.
الفرنز :ما ﯾـک تـابسـتـان را بـا ھـم
گذراندﯾم .در اﯾزار شنا کردﯾم و بـا ھـم
آشنا شدﯾم .بعـد آن طـور کـه ھـمـه
میگوﯾند بيشتر ھـم آشـنـا شـدﯾـم.
ھانس شخصيت کارﯾزماتيـکـی بـود و
ھمه را به خود جلب میکرد.
اشپيگل :به نظر میرسـد کـه تـا
تــابســتــان  ١٩۴١ھــانــس ھــنــوز
مخـالـف رژﯾـم نـازی بـه حسـاب
نــــــــــــــمــــــــــــــیآمــــــــــــــد.
الفرنز :به اندازهی سوفی ،خواھرش.
او سه سال کوچکتر بود و بـه عـنـوان
تنھا شخص در ميان ھمدورهھاﯾش بـا
ﯾونيفرم «انجمن دختران آلـمـانـی »در
مراسم کليساﯾی بلوغ شـرکـت کـرد.
ھانس ھم جزو جوانان ھيتلری بـود و
حتی در ﯾـکـی از مـراسـم سـالـگـرد
راﯾش ،پرچمدار بود .اما ﯾک مشـکـلـی
ھم به وجود آمد که ھـانـس پـيـش از
شروع تحصيل در دانشگـاه دسـتـگـيـر
شــد .ســرپــيــچــی از پــاراگــرف :١٧۵
ھمجنس گراﯾی .او در دوران شـرکـت
در سازمان جوانان ھيتلری با ﯾک پسـر
رابطه داشت .امروز اﯾنطورمی گوﯾنـد،
اما آن موقع دستگيرش کردنـد .گـمـان
کنم ھيچ وقت آن را از ﯾاد نبرد.

اشپيگـل :چـطـور اﯾـن حـلـقـهی
مخفی که بعد از درونش رز سپيـد
اﯾجاد شد ،دور ھـم گـرد آمـدنـد؟
الفرنـز :ھـانـس ادبـيـات را دوسـت
داشت ،درست مثل من .به اﯾن ترتيـب
ھمان جلسات شبانهی کتابخوانـی را
که در مونـيـخ داشـتـيـم ،اﯾـنـجـا ھـم
تشــکــيــل دادﯾــم .اول تــعــدادمــان از
انگشتان دست تجاوز نـمـیکـرد ،امـا
بــعــد ســوفــی و ده نــفــر دﯾــگــر از
دانشجوﯾان مورد اعتـمـاد ھـم بـه مـا
پــيــوســتــنــد .مــا مــوســيــقــی گــوش
میکردﯾم و شـراب مـینـوشـيـدﯾـم.
پوشـکـيـن مـیخـوانـدﯾـم و در مـورد
نقاشی بحث میکردﯾم.
اشپيگل :نصف اروﯾا درگيـر جـنـگ
بود و شما از ھنر لذت میبـردﯾـد؟
الفرنز :مردھا باﯾد به جنگ میرفـتـنـد
و زنھا ناچار میشدند در کارخانـهھـای
ساخت فشـنـگ کـار کـنـنـد ،امـا در
مجموع اوضاع مان خـوب بـود .مـا در
مـورد اخــالقــيــات و فـلــســفــه بــحــث
میکردﯾم و طبيعتاً موضوع به ھـيـتـلـر
ھم میکشيد ،اما ادعـای اﯾـنـکـه رز
سپيد را آدمھای خـيـلـی سـيـاسـی
تشکيل داده بودنـد ،ﯾـک سـوتـفـاھـم
است .ھانس ھـم نـبـود .شـاﯾـد بـه
ھمين دلـيـل بـعـدھـا بـارھـا از خـود
پــــــــــــــــرســــــــــــــــيــــــــــــــــدم:
چرا او؟ چرا ھانس کاری را که کرد کـه
دﯾگران در شراﯾط انجامش نبودند؟
اشـپــيـگــل :شــمــا پــس از مــدت
کــوتــاھــی از او جــدا شــدﯾــد
الفرنز :او در ھر کـاری بـیقـرار بـود،
قبل از اﯾنکه ھمهی جوانب را در نـظـر
بگيرد ،وارد عمل میشد .امـروز فـکـر
میکنم اگر ھمه چيز را در نظر گرفـتـه
بود ،ھيچ وقت نمیتوانسـت اﯾـنطـور
عمل کند.
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شـل از گـروه « ُرز
ھانس و سـوفـی ُ
سفيد »اعدام شدند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اشپيگل :چـطـور کـار بـه پـخـش
رســـــيــــــد؟
اعـــــالمـــــيــــــه
الفرنز :چيزی که ما را به ھـم پـيـونـد
میزد ،جداﯾیمان از توده بـود .ھـمـه
داشتند به ﯾک راه میرفتند و ﯾک طـور
عمل میکردند .مثل ﯾک زنجـيـر شـده
بــود .دﯾــگــر ھــيــچکــس حــقــيــقــت را
نمیگفت ،به نظر خطرناک میآمد ،ما
اما نمیخواستيم کسی تعيـيـن کـنـد
که ما باﯾد چطور فکر کنيم .به ھـمـيـن
دليـل بـه رادﯾـوھـای بـيـگـانـه گـوش
میکردﯾم .مثال ً بی بـی سـی .آنـجـا
حرفھای توماس مان را شنيدﯾم که از
جناﯾت ارتش حرف میزد و از کشـتـار
لھستان .آنچه گفته میشد بـه زودی
با مشـاھـدات ھـانـس و دﯾـگـران در

جبھهی شرق اثبات شـد.
آنــچــه از گــتــوی ورشــو
میشنيدﯾم ،وحشـتـنـاک
بود و ھمزمان دﯾـدﯾـم کـه
چطور ﯾھودیھا را میبرنـد
و آنھا دﯾگر باز نمیگردند.
اشپيگل :اما بسياری از
آلـــمـــانـــیھـــا ھـــم
مـیدﯾـدنـد ،امـا کــاری
نـــــمـــــیکـــــردنـــــد.
الفرنز :ما را اما دچـار عـذاب وجـدان
کرد .رو برگرداندن به اﯾن معنا بـود کـه
ارزشھامان را زﯾر پا بگذارﯾم .به ھمين
دليل تصميم گرفـتـيـم مـردم را تـکـان
بدھيم ،نشانهای از خود به جا بگذارﯾم
مثل سوسوﯾی در دل تـارﯾـکـی .فـکـر
میکنم اﯾن جملهی سـوفـی بـاشـد:
»اﯾن ھمه مردم به خاطر رژﯾـم بـه
کام مرگ رفتند ،حاال وقتش اسـت
که مخالفين از جان بگذرند«.
تراوته الفرنز ھنگام سخن گفتن چـنـان
دستش را میفشارد که انگشـتـانـش
کامال ً سـفـيـد مـیشـونـد .روی مـيـز
عکسی از ھـانـس شـل بـه چشـم
میخورد .او برای مدتی طوالنی به آن
خـيــره مــیشــود و ســرش را تــکــان
مــــــــــــــــــــــــیدھــــــــــــــــــــــــد.
تابستان  ١٩۴٢بود کـه طـرح نـابـودی
سيستماتيـک ﯾـھـودﯾـان بـه تصـوﯾـب
رسيد .در آوشوﯾتس مـاھـھـا بـود کـه
مردم روانهی اتاقھای گاز میشـدنـد.
در ھمان زمان ھانس شل و الکسانـدر
شمورل چھار اعالميه عليه ھـيـتـلـر و
ھمکارانش نوشتنـد و بـه وسـيـلـهی
پست برای افرادی که انـتـخـاب کـرده
بودند در محدودهی مونيخ فـرسـتـادنـد.
در اولين اعالميه که برای دانشگاھيـان
و افــراد بــا نــفــوذ پســت شــده بــود
میخوانيم :ھـيـچ چـيـز در فـرھـنـگ
مردمی بدتر از پذﯾرش بی قيد و شـرط
حکومتی بی مسئوليت نيسـت .مـگـر
اﯾنطور نيست که امروزه ھر آلـمـانـی
صادقی از حکومتش شرم دارد و چـه
کسی به راستی از دامـنـهی نـنـگ و
رسواﯾی که دامنگير ما و فـرزنـدانـمـان
پس از افتادن پردهای که جلوی چشـم
مان را گرفته ،خبر دارد...
اشپيگل :نام مستعار " ُرز سـپـيـد"
از کــــجــــا آمــــده اســــت؟
الفرنز :من نمیدانم .مـا خـودمـان را
اﯾنچنين نمیناميدﯾم .ھانـس بـه گـل
خيلی عالقه مند بود .شاﯾد پاسـخ بـه
ھمين سادگی باشد.
اشپيگل :شما و دوسـتـانـتـان بـا
وجود جنگ در مقاﯾسه با دﯾـگـران
اوضاع خوبی داشتيد ،ولی با اﯾـن
ھمه چنين رﯾسکی کردﯾـد .شـمـا
که مثل اشتاوفن برگ که به جـان
ھيتـلـر سـوقصـد کـرد از سـران
نظامی نبودﯾد ،بلکه ﯾک شـھـرونـد

بـــــودﯾـــــد.
مـــــعـــــمـــــولـــــی
الفرنز :من وقـتـی مـيـزان زﯾـادی از
اجناس مشکوک مثل پـاکـت و تـمـبـر
مــیخــرﯾــدم ،اص ـال ً بــه اﯾــنھــا فــکــر
نمیکردم .ما آنقدر ھم نظر بودﯾم کـه
احساس میکردﯾم بسيارﯾم و به اﯾـن
ترتيب خود را قوی احساس میکردﯾم.
اشپيگل :از درﯾافت کنندگان اوليـن
اعالميه خواسته شده بود کـه آن
را بـــه دﯾـــگــران بــرســـانــنـــد.
دوسومشان امـا نـامـهھـا را بـه
گشــــتــــاپــــو رســــانــــدنــــد.
الفرنز :ما ولی نمیدانستيـم کـه تـا
چه حد تنھا ھستيم.
در ھجده فـورﯾـهی  ١٩۴٣فـرمـانـدهی
ارتش آلمان در راﯾوی سراسری کشـور
به شکست دراستالينگراد اعتراف کرد.
در برلين "گوبلز" داشت خـود را بـرای
سخنرانی در استادﯾوم آماده مـیکـرد.
موضوع سخنرانی جنگ ھمـه جـانـبـه
بود .ھمان وقت ھانس و سوفی شـل
وارد دانشگاه لودوﯾگ مـاگـزﯾـمـيـلـيـان
مــونــيــخ شــدنــد و جــلــوی ســالــن
سخنرانی ،صدھا ورق از شـشـمـيـن
اعــالمــيــهشــان را پــخــش کــردنــد.
نوﯾسنـدهی اﯾـن اعـالمـيـه پـروفسـور
فلسفه کورت ھوبر  ۴٩ساله و ﯾکی از
اعضای گـروه بـود :ھـمـکـالـسـیھـا،
ھمکالسیھـا! مـردم مـا از نـابـودی
مردانشان در استالينگراد بـه لـرزه در
آمدهاند .سيصد و سـی ھـزار انسـان
آلمانی بر اثر سياستھای بیھدف و
غير مسئوالنهی جنگ طلبانه به سوی
مرگ و نابودی رانده شدند .رھبر از تـو
متشکرﯾم!
الفرنز :من تازه از کالس بـيـرون آمـده
بودم که ھانس را با کـيـف و چـمـدان
دﯾدم .نمـیدانسـتـم کـه نـقـشـهاش
چيست .بسيار آرام به نظر میرسيـد.
سوفی به من گفت« :کفش اسکی را
که میخواستی قرض بگيری ،در خانه
اســت .اگــر بــعــد ازظــھــر بــه خــانــه
برنگشتم ،میتوانی برش داری» .پس
از آن ھانس و سوفی را ندﯾدم.

اشپيگل :خواھر و برادر اعالميهھا
را پخش کردند و ﯾک بخش را ھـم
در ورودی پخش کردند و ھمـانـجـا
بود که سراﯾدار آنھا را دﯾد و خبـر
داد.
الفرنز :گشتاپو از سـوفـی و ھـانـس
جدا از ھم بـازجـوﯾـی کـرد .مسـئـول
پروندهی رزسپيد شخصاً سراغ سوفی
رفت با اﯾنکه او اعالميهھا را نـنـوشـتـه
بود ،بعد از اعـتـراف بـرادرش ،او ھـم
مسئوليتش را پذﯾرفت.
اشپيگل :مسئول پـرونـده ،روبـرت
مور ،که بازجوﯾی از او را به عـھـده
داشت ،بـه پـدر شـل گـفـت کـه
سوفی با تمام قوا تالش مـیکـرد
که ھمهی گـنـاھـان را بـه گـردن
بگيرد و وقتی او پيشنھاد کرد کـه
چون دختر است اگر ھمکارانش را
لو بدھد ،از مجازات مـرگ رھـاﯾـی
مــــیﯾــــابــــد ،نــــپــــذﯾــــرفــــت.
الفرنز :باﯾد تصور کرد که در برلين اﯾـن
گوبلز کوتوله روبه روی مردم اﯾستاده و
فرﯾاد میکشد :خواستارجـنـگ ھـمـه
جانبه ھستيد؟ و تودهھا پا میکوبـنـد.
درست در ھمان زمان ﯾـک دخـتـر ٢١
ساله تک و تنھـا روبـه روی گشـتـاپـو
اﯾستاده و با صداقت تمام حکم مرگش
را امضا میکند.
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اشپيگل :چھار روز پـس از صـدور
حکم از سوی دادگاه خلق ،ھانس
و ســوفــی شــل و ھــمــچــنــيــن
کرﯾستف پـروبـس کـه نـمـونـهی
اعالميهی ھفتم به خط او در کيـف
ھانس پيدا شده بـود ،گـردن زده
شــــــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــــــد.
الفرنز :من به خانوادهی شـل کـمـک
کردم که تقاضای فرجام کنـنـد .طـبـق
قانون  ٩٩روز بـرای اﯾـن کـار فـرصـت
ھست ،اما پـاسـخ دادگـاه اﯾـن بـود:
قانون؟ ما به قانون نيازی نـدارﯾـم! مـن
نزد ھمسر کرﯾستف پروبس بـودم کـه
فرزند سومش را حامله بـود و داشـت
نامهی فـرجـام را امضـا مـیکـرد کـه
تلفنی از زندان خبر اجرای حکم را داد.
اشپيگل :سوفـی شـل پـيـش از
مرگ در سـلـولـش مـینـوﯾسـد:
«روزی به اﯾن زﯾباﯾی و مـن بـاﯾـد
بــروم .امــا بــه راســتــی زنــدگــی
چيست وقتی بشود با آن ھـزاران
را نفر راتکان داد و از خواب بـيـدار
کرد» .جالد راﯾش سـوم ،ﯾـوھـان
راﯾشــھــارد کــه بــيــش از ٣٠٠٠
زندانی را گردن زده بود ،میگـوﯾـد
ھيچکس را نـدﯾـده کـه چـون او
بـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــرد.
الفرنز :ھمهی دانشجوﯾان پـزشـکـی
وحشت داشتند که شاﯾـد او را دفـن
نکنند .به ھمين دليـل بـه گـورسـتـان
پرالشرفورست قـطـعـهی  ٧٣ــ١ــ١٨
رفتيم .جنازهھا را با گاری آورده بودنـد.

پشت قبرھای کنده شده پـر از افـراد
گشتاپو بود .تمام قبرستان را محاصـره
کرده بودند.
اشپيگل :اما شما تـنـھـا عضـو رز
سپيد در آن خـاکسـپـاری بـودﯾـد.
الفرنز :من تقرﯾباً تنھا عضوی بودم که
دستگير ﯾا کشته نشده بود .تـابـوتھـا
را با خشونت توی قبر پـرتـاب کـردنـد.
صدای افتادنشان را شنيدﯾم .آنھـا را
کنار ھم دفن نکردند بـلـکـه روی ھـم
رﯾختند .شنيـدم کـه مـادر ھـانـس و
سوفی میگوﯾد :حاال دﯾـگـر سـوفـی
میتواند بر ھانس آرام بگيرد.
در ٢۴فورﯾهی سال  ١٩۴٣کمی بعد از
کشتن دوستـان تـراوتـه ،نـمـاﯾـنـدهی
فاشيستھا در دانشـگـاه جـلـسـهای
برای اعالم وفاداری به رھبر تشـکـيـل
میدھد و کشـتـه شـدگـان را بـرای
اعمال خائنانهشان محکـوم مـیکـنـد.
صدھا دانشجو پا مـیکـوبـنـد وسـالم
ھيتلری میدھند واز سـراﯾـدار بـرای
اﯾنکه آنھا را لو داده ،تجليل میکننـد.
اﯾن "تراوته الفرنز" بود که ھمـان وقـت
در کنار خانوادهی شل مـانـد ،ھـمـهی
چيزھاﯾی که میتوانست برای دﯾگـران
خطرناک باشد ،نابود کرد و به آنھاﯾی
کــه در خــطــر بــودنــد ،خــبــر داد.
در  ١٣ﯾونی  ١٩۴٣دستگيریھا از سـر
گرفته شد .اﯾن بارالکساندر شمرول و
پروفسور کورت ھوبر گردن زده شـدنـد.
به لطف رابطهای که تراوتـه الفـرنـز بـا
ھامبورگ برقرار کرده بود ،شـشـمـيـن
اعالميـه تـوانسـت پـس از بـه قـتـل
رسيدن شش نفر از دوستان از طـرﯾـق
اسکاندﯾناوی به برﯾتانيـا بـرسـد و بـه
عنوان مانيفست جوانان آلمانی توسط
ھواپيماھای انگـلـيـسـی روی آلـمـان
رﯾخته شود .توماس مان که در تبـعـيـد
ساکن لوس آنجلس بـود از آنھـا در
رادﯾو بی بی سی تجليل کرد :جـوانـان
خوب ودوست داشتنی آلـمـان! شـمـا
بيھوده کشته نشدﯾد .ﯾادتان ھميـشـه
با ماست.
تراوته الفرنز که برای مدتی مـرا تـرک
کرده بود بازگشت .چشمھاﯾش سـرخ
بود .دو ليوان ليموناد زنجبيل با ﯾخ آورد
و پرسيد» :شما ھنوز اﯾنجا ھستيد؟«
اشــپــيــگــل« :مــیتــوانــيــم ادامــه
بــــــــــــــدھــــــــــــــيــــــــــــــم؟»
الفرنز :زندگی ھميـشـه ادامـه دارد،
چه ما بـخـواھـيـم و چـه نـخـواھـيـم.
مــیدانــيــد ،وقــتــی از خــاکســپــاری
بازگشتيم ،پدر ھانس و سـوفـی چـه
گفت؟ آنھا در خانه نشسـتـه بـودنـد.
پدر در کمال نااميدی گفـت« :بـيـاﯾـيـد
ھمه با ھم رگ دستمان را بـزنـيـم! »
مادر که خيلی مذھبی بود مـخـالـفـت
کــرد .او گــفــت« :نــه ،حــاال غــذاﯾــی
میپزﯾم و میخورﯾم».
اشپيگل :فقط چند روز بـعـد آنھـا

ھــم تــوســط داﯾــرهی تــخــلــفــات
اخالقی دستگير شدند و بـه جـرم
ھمکاری و آگاھـی از وجـود اﯾـن
گــروه روانــهی دادگــاه گشــتــنــد.
الفرنز :دليل اﯾنکه مـن درشـروع کـار
محکوم به اعدام نشدم اﯾـن بـود کـه
قاضی جالد مرا دختری احـمـق تصـور
کرد .به زنھا در مـجـمـوع اعـتـنـاﯾـی
نمیشد ،اما بعـد ﯾـکـی از دوسـتـان
مدرسهاﯾم ھاﯾنس کوژارسکی کـه بـه
او اعتماد کرده و سومين اعالميه را بـه
دستش داده بودم ،من و خـيـلـیھـای
دﯾگر را لو داد .من به زندان فولسبـوتـل
ھامبورگ تحوﯾل داده شدم و ھفتـهھـا
زﯾر بازجوﯾی بودم .مثل پوکر بود ،فـقـط
با اﯾن تفاوت که روی زنـدگـيـت قـمـار
میکردی .ﯾک بار وقـت بـازجـوﯾـی از
رادﯾو صدای «فلوت جـادوﯾـی »مـوزارت
به گوشم رسيد .درست در آن قسمت
که میخواند «در اﯾن مـکـان مـقـدس
کسی انتقام را نمیشناسد».
اشپيگل :در ﯾکی از پـرونـدهھـای
گشتاپو در پاسخ به فرجـام شـمـا
مـــیخـــوانـــيـــم« :در آخـــرﯾـــن
بازجوﯾیھا خود الفرنز بـه اﯾـنـکـه
مخالف حـکـومـت اسـت اعـتـراف
کرده و در طـی دوران بـازداشـت
کوچکترﯾن پشيمانی از اعـمـالـش
اســـــت».
نـــــداده
نشـــــان
الفرنز :آنھا میخواستند مرا بشکننـد
و اسامی را از زﯾر زبانم بيرون بکشنـد.
ﯾک بار مادرم را آوردند و گفتند که دﯾگر
او را نخواھم دﯾـد .مـثـل بـچـهھـا زار
میزدم ،اما مثل روز روشـن بـود کـه
کسی را لو نخواھم داد.
اشــپــيــگــل :مــتــأســفــانــه تــعــداد
آدمھاﯾی کـه مـثـل شـمـا عـمـل
بــــــود.
کــــــم
کــــــردنــــــد،
الفرنز :وقتی که کرﯾستف پروبست را
گردن زدند ،زنـش صـورتـحـسـابـی از
نازیھا درﯾافت کرد ۶٠٠ :راﯾش مـارک
برای استفاده از دستگاه گـردن زنـی.
جلـوی خـانـهی شـل مـردم غـرﯾـبـه
اﯾستاده بودند و مـیگـفـتـنـد :خـدای
بزرگ ما میخواھيم والدﯾن بچهھاﯾـی
را که گردن زده شدنـد ،بـبـيـنـيـم .بـه
راســتــی در ذھــن بــعــضــیھــا چــه
میگذرد؟ داستاﯾوفسکـی مـیگـوﯾـد:
انسان بسيار گسترده است ،بسـيـار.
من میخواھم ميدان را تنگ تر کنم.
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اشــپــيــگــل :در شــروع دھــهی
شصت ،ھمان وقت که آﯾشمن در
برابر دادگاه اسرائيل قرار داشـت،
اســتــانــلــی مــيــلــگــرام بــررســی
روانشناسانهای در مورد آمـادگـی
انسانھای مـعـمـولـی در انـجـام
کارھـاﯾـی کـه ﯾـک مـقـام دارای
اتورﯾته از آنھـامـیخـواھـد انـجـام
داد .کارھـاﯾـی کـه مـیتـوانسـت
مخالف عقيده و وجدان آنھا باشـد.
از داوطلبين خواسته شـد کـه بـا
باطوم برقی به افرادی کـه روبـه
روﯾشان بودند ،ضـربـه بـزنـنـد .بـا
اﯾنکـه آن افـراد )در اﯾـن حـالـت
ھنرپيشه( فرﯾاد مـیکشـيـدنـد و
التـمـاس مـیکـردنـد کـه دسـت
بردارند ،اکثرﯾت داوطلبان به ضربه
زدن ادامه دادند و تا مرحلهی قتـل
رفــــــتــــــنــــــد.
پــــــيــــــش
الفرنز :شـرارت چـيـزی سـطـحـی و
معمولی سـت .پـزشـک آمـرﯾـکـاﯾـی،
سوزان بندﯾکت کتابی در مورد کشـتـار
بيماران در آلمان نازی نوشـتـه اسـت.
من در اﯾن کتاب با او ھمکاری داشتـم.
ﯾک بخش از کتاب در مورد پرستـارانـی
ست که در بيمارستان روانی مسرﯾـتـز
اوبروالده صـدھـا بـيـمـار را کشـتـنـد.
بيست سال بعـد ،ﯾـعـنـی در اواسـط
دھهی شصت در مونيخ دادگـاھـی در
ھمين مورد تشکيل شد .بيشـتـر اﯾـن
پرستاران از کـارشـان دفـاع کـردنـد و
گفتند که دستور مقام بـاالتـر را اجـرا
کــردهانــد و خــودشــان کــوچــکــتــرﯾــن
مسئوليتی در اﯾن مورد ندارند .بعـضـی
از آنان کاتوليکھای بسيـار مـعـتـقـدی
بودند ،اما وظيفهشان را در برابر دولـت
باالتر از آنچه به آن اعـتـقـاد داشـتـنـد
میدﯾدند .من فکر میکنم که حتی از
نظر اخالقی ھم مشکلی نداشتند.
اشپيگل :راﯾشھارد ،جالدی کـه بـا
لباس رسمی اعضای رز سپيـد را
گردن زد ،پس از جنگ موضعش را
عوض نمود و  ١۵۶نفر از اعضـای
حزب ناسيونال سوسياليـسـت را
ھم گردن زد وبه آمرﯾکاﯾیھا ھـم
در نورنبرگ طرز استـفـاده از اﯾـن
گــيــوتــيــن را آمــوخــت .ھــمــيــن
راﯾشـھـارد امـا در زمـان کـونــراد
آدناور وقـتـی جـرﯾـان قـتـلھـای
زنجيرهای رانندگان تاکسی پـيـش
آمد وصدر اعـظـم آن روز آلـمـان
دوباره طرح اعدام را پيشنھاد کـرد
گفت« :مـن دﯾـگـر چـنـيـن کـاری
نــــــــــمــــــــــیکــــــــــنــــــــــم».
الفرنز :واقعاً سرگيجه آور اسـت.
چــه چــيــزی انســانــيــت را از مــا
مــیگــيــرد و چــطــور دوبــاره آدم
میشوﯾم؟ و وقتی فـاصـلـهشـان
فقط به انـدازهی ﯾـک پـلـک زدن
است چقدر باﯾد مراقـب بـاشـيـم.
اگر اجازه بدھيم دوباره شرارت باز
نخواھد گشت؟

تراوته الفرنز در سکوت بـه رودخـانـهی
روبه روی خانه چشـم دوخـت .در آن
دورھا کشتیھای بخـار در مـیسـی
سی پی دﯾده میشدند .درﯾانگ آﯾلنـد
غــروب داشــت ھــمــه جــا ســاﯾــه
میگسترد .آب بسيار آرام بود و صدای
جيرجيرکھا میآمد .خورشيـد پشـت
درخـــتھـــا پـــنـــھـــان مـــیشـــد.
در پاﯾيز ١٩۴۴تعداد دﯾگری از حاميان رز
سپيد دستگير شدند .تراوته الفرنـز بـا
قطار حامل گله از ھامبورگ به بـرلـيـن
منتقل گشت .ھمراه دﯾگر دوستـانـش
به زندان کوتبوس فـرسـتـاده شـد .در
فورﯾه  ١٩۴۵به باﯾروت انتقال ﯾافت کـه
در آنجا ﯾک بار دﯾگر به جرم خـيـانـت و
کمک به بيگانگان در معرض اعدام قـرار
گرفت .در چھارده آورﯾل فقط چـنـد روز
مانده به دادگاه سـربـازان آمـرﯾـکـاﯾـی
زندان را تصرف کردنـد الفـرنـز و دﯾـگـر
زندانيان که در ميانشان معلم سـابـق
ھامبورگ ،ارنا اشتال ھم بود ،از تـرس
بمباران مالفهھای سـفـيـد را بـر بـام
آوﯾـــــــــــــخـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــد.
پس از پـاﯾـان جـنـگ تـراوتـه الفـرنـز
تحصيلش را در دانشگاه مونـيـخ ادامـه
داد و سه سال بعد آن را در برکلی بـه
پاﯾان رساند .بـا ﯾـک چشـم پـزشـک
آمرﯾکاﯾی به نام ورون پيج ازدواج کرد و
از او سه پسر و ﯾک دختر دارد .خودش
مدﯾر مدرسهای برای کـودکـان عـقـب
افتاده در شيکاگو شد .ھمان جـا و در
دھهی ھفتاد دﯾـداری بـا ھـمـکـالس
قدﯾمی خود ھلموت اشمـيـت داشـت
که در آمرﯾکا بـود و بـاﯾـد بـه عـنـوان
صدراعظم در جمعی غير رسمی نطق
میکرد .الفرنز از ميان جمعيت داد زد:
«ھی دھان رولـووی »و بـعـد بـا ھـم
دست دادند.
اشپيگل :شما در اﯾن سالھا چيزی
دربــارهی گــذشــتــه نــگــفــتــهاﯾــد.
فرزندانتان در سنين بزرگسالـی و
ھـنــگــامـی کــه در اروپــا بــودنــد،
فھميدند که مادرشان در جـنـبـش
اعتراضی فعال بـوده اسـت .چـرا
اﯾن ھمه سـال سـکـوت کـردﯾـد؟
الفرنز :نمیخواستم از درونـش چـيـز
بزرگی در آﯾد .در آلمان پـس از جـنـگ
ھمه به دنبال افرادی مثـل خـانـوادهی
شل بودند ،آمرﯾکاﯾیھا ھم به دنـبـال
افراد نمونهی آلمانی میگشتند و پيدا
نمیکردند .به ھمين دليل افسـانـهای
از قھرمانان ناب سـاخـتـنـد و آنھـا را
تبدﯾل به شماﯾل کردند .ببينـيـد آنـقـدر
کتاب و فيلم در مـورد سـوفـی شـل
وجود دارد که آدم میتواند فکر کنـد او
رھبر گروه بوده در حالی که حتی ﯾـک
اعالميه ھم به قلم او نيست.
اشپيگـل :بـا اﯾـن ھـمـه امـروزه
خيابانھا ،مدرسهھا و مـؤسـسـات

زﯾــــادی بــــه نــــام اوســــت
الفرنز :حقـش اسـت .در اﯾـن مـورد
شکاﯾتی ندارم .چيزی که به نـظـرم
مشکوک میرسد اﯾن ست کـه او
و ھانس را به قھرمان و ابر انسان
تبدﯾل کردهاند ،به مقـدسـيـن .بـه
اﯾن ترتيب دﯾگر الزم نيسـت ھـيـچ
انسان آلمانی از خود بپـرسـد کـه
چرا او کاری انـجـام نـداده ،چـون
سوفی و ھـانـس شـل صـاف و
ساده خـيـلـی بـزرگتـر و بـھـتـر
بودهاند .اﯾنکه آنھا ھم تحت تأثيـر
ھيتلر بودند ،آنھا ھم ضعـفھـای
خودشان را داشـتـنـد ،آنھـا ھـم
آدمھاﯾی بسيار شجاع و در عـيـن
حال سھل انگاری بودند و شـاﯾـد
بــه دلــيــل اعــتــقــاداتشــان جــان
بعضیھا را ھم به خطر انداختنـد،
جاﯾی در اﯾن مـيـان نـدارد .چـون
اﯾنھا آن حماسه را نابود خـواھـد
کرد .باعث خواھد شـد کـه آنھـا
تبدﯾل به انسان شونـد و بـه اﯾـن
ترتيب ھمه باﯾد با گـنـاھـان خـود
روبه رو شوند .ھـيـچ کـدام از مـا
مــقــدس نــيــســتــيــم و ھــر کــس
میتوانست اﯾن کار را بکـنـد .مـن
اعالميه پـخـش مـیکـردم و اﯾـن
دراصل کار کوچکی بود.
اشپيگل :ﯾکی از زندانيـان سـابـق
در مورد اتفاق مونيخ آن وقـت کـه
در اردوگــاه کــار بــود مــیگــوﯾــد:
«وقتـی در مـورد اعـالمـيـهھـای
مونيخ شنيدﯾـم ،ھـمـدﯾـگـر را در
آغوش گرفتيم و بـراﯾشـان دسـت
زدﯾم .ﯾعنی با اﯾن ھمه ھـنـوز در
آلــمــان انســان وجــود داشــت».
الفــرنــز :انســان بــودن ،مــعــنــاﯾــش
چيست؟ به عنوان مدﯾر ﯾـک مـدرسـه
بچهھای عـقـبمـانـده از مـن سـؤال
میشود که اﯾن کار چه فاﯾدهای دارد.
مــن پــاســخ مــیدھــم مــیخــواھــم
کمکشان کنم کـه احسـاس انسـان
بودن داشته باشـنـد و بـه مشـکـالت
غلبه کنند .برای بعضی ھمينکـه خـود
را بشوﯾند کافيست ،برای بعضی غـذا
خوردن با کارد وچنگال ،بـرای دﯾـگـری
دﯾدن ﯾک تابلو ،خواندن داستاﯾوفسکی
و ﯾا صاف و سـاده بـه نـدای وجـدان
گوش کردن .ھر کسی باﯾد وظـيـفـهی
خود را انجام دھد.

ﻃﻮاف آﺧﺮ

اما گمانم روحانی کـاروان
منظورش اﯾن چيزھا نبـود.
شاﯾد خودش نمیدانست
که چه میگوﯾد.
عجب حکاﯾتـی اسـت در
م جــمــعــيــت!!
اﯾــن ازدحــا ِ
عجب تناقضی ھسـت در
انجام اﯾن مناسک!! آدم از
خودش گم ميشود.
ھاجر ھم ناپدﯾد مـيـشـود.
از ابراھيم ھم جز ستونی
و سنگی خاموش بـرجـای
نمانده.
به سراغ چـاه زمـزم مـی
روم تا مثل ھـمـهی حـاج
آقاھا و حاجـيـه خـانـمھـا
آبی به تبرک بردارم .زمـزم
را پــيــدا نــمــی کــنــم .بــا
معماری جدﯾد روی چاه را
پوشاندهاند .اﯾن آبھا ھم
که به جای آب زمزم بـه خـورد زائـران
ميدھند ،از آن چاه نيست .از جـاھـای
دﯾگر به آنجا لوله کشی کردهاند .انگـار
اﯾن چشمه از سالھا پيش خشـکـيـده
است .شاﯾد ھم از قرنھا پيش .ھاجـر
که نباشد چاه زمزم را ھم نمـيـتـوانـی
پيدا کنی .اسماعيل ھم که باشی در
اﯾن برھوت از تشنگی ھالک خـواھـی
شد.
در گمانـهھـای تـب آلـودم مـدام اﯾـن
اندﯾشه چرخ میزد که ھاجـر و زمـزم
نباﯾد از ھم دور باشند ،نـبـاﯾـد از ھـم
جدا بـاشـنـد .مـگـر خـداونـد از درون
چشمه و به آوای آب با ھاجـر سـخـن
نگفته بود؟ مگر چاه زمزم و مزار ھـاجـر
و کعبه و اسماعيل و ابراھيم ھمـه بـا
ھم ﯾـک مـجـمـوعـهی درھـم تـنـيـده
نـيــسـتــنــد؟ پــس کـجــاســت ھــاجــر؟
کجاست اﯾن بَـلـ ِد راه؟ کـجـاسـت آن
چشــمــهی آبــی کــه زنــدگــی از آن
میجوشد؟
روزھا و شبھـای بـعـد ھـم ھـمـيـن
سرگردانیھاﯾم ادامه داشـت ،ادامـه
دارد ،که چرا زمزم را پيدا نکردهام؟ چـرا
چشمهھای حيات در ظلـمـات نـاپـدﯾـد
شدهاند؟ چرا از ھاجر خبری نـيـسـت؟
چه بی رؤﯾا شدهام در اﯾن سنگسـتـان
خشک و عبوس .و چه آسـوده خـيـال
ھستند برخی حاج آقـاھـا و حـاجـيـه
خـانــمھــا کــه بــه ھــر آبـی ســيــراب
ميشوند ،به ھر کالمی قانع ميشـونـد،
به ھر افسـونـی بـه خـواب مـيـرونـد.
منبع:ساﯾت نوﯾسنده
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اعمال و مناسک حج رو به اتمـام بـود،
ھرچه اھل کاروان ھـمـه بـا ھـم دم
گرفته بودند و «ثمالعود ثمالعود »گفتـه
بودند ،من دلم راضی نشـده بـود کـه
بـــگـــوﯾـــم .ســـکـــوت کـــرده بـــودم.
ھمه چيز براﯾم آشوبزده مينمود ،انگار
ھيچ چيز سرجای خودش نبود .ھميـن
بود که سعی کردم بقيهی مناسـک را
مثل ھمان ماشين کوکیھاﯾی انـجـام
دھم که ھمسفرانم بـرای سـوغـاتـی
خرﯾده بودند .تا حـدودی ھـم داشـتـم
موفق ميشدم .تـا رسـيـده بـودم بـه
طواف نساء.
ھنوز دور اول طواف تمام نشده بـود و
ھنوز از دامن ھاجـر ﯾـا ھـمـان حـجـر
اسماعيل آنسوتر نرفته بـودم کـه بـاز
دوباره وردھا و ذکرھای مـعـمـول ﯾـادم
رفت .ذھنم کولیوار پر کشيده بود بـه
عالم اسطوره و رؤﯾا ،و داستان ھـاجـر،
زنی تبعيدی ،رانده شده از قـبـيـلـهی
شاه شبانان سينا که پـس از بـيـابـان
گــردیھــای بســيــار بــه اﯾــنــجــا کــه
ماھستيم رسيده .اسماعيـل ھـم بـه
ھمراھش ھست.
تشنه بودند ،تنـھـا بـودنـد ،چـاھـی و
چشــمــهای ھــم در اﯾــنــجــا نــبــود.
ھرولهکنان ھمهی اﯾن سنگستان داغ
و عبوس را ميگشت ،نه آبی بود و نـه
آبادی .اسماعيل گام به گام بـه مـرگ
نزدﯾکتر ميشد:
ھاجر مسافتی دور تـر از اسـمـاعـيـل
رفته و در مقابل او نشست ،گـفـت تـا
مرگ فرزند را نبيـنـم و بـه آواز بـلـنـد
میگرﯾست.
واگوﯾه ھـای درد آلـود در اﯾـن بـازی
عشق و مرگ به سرتاسر بيابان طنين
انداز شد .بعد انگار آوای زمزمهای آرام
به گوش ھـاجـر رسـيـده بـود .انـگـار
خداوند از درون چشـمـهای کـه تـازه
جوشيدن آغاز کرده بود با ھاجر سخـن
ميگفت .به دادخواھی ھـاجـر پـاسـخ
ميداد .برای ھمين ھم آن چشـمـه را

زمزم ناميدند و فـرزنـد ھـاجـر را ھـم
اسماعيل،اﯾن داستان در تـورات ھـم
آمده است.
بعد ﯾادم آمد که روزگاری اﯾنجا خـانـهی
ھاجر بوده ،بعد ھم مزار او شده .ھنوز
ھم مزار ھاجر ھمينجاست .اما حـاال
در اﯾن طواف نساء کسی ھاجر را بـه
ﯾاد نمیآورد .به اﯾن ميماند که بـاز آن
زن تــبــعــيــدی در ازدحــام جــمــعــيــت
حاجآقاھا و حاجيهخـانـمھـا ،فـرامـوش
شده .انگار در اﯾن ھجوم جمعيت و در
اﯾن غوغای طـواف ،چـيـزی دارد گـم
ميشود ،کسی زﯾر دست و پا دارد لـه
ميشود.
گمانم تو ھم ھاجـر را نـدﯾـدهبـاشـی.
میتوانسـتـی او را بـبـيـنـی ،حـتـی
بیآنکه به حجاز رفتهباشی .اما انـگـار
نــمــیخــواھــی بــاورش کــنــی .بــه
سنگھای خـانـه دل بسـتـهی .اﯾـن
سنگھا که ھاجر نيستند ،ابراھـيـم و
اسماعيل نيستـنـد ،خـدا نـيـسـتـنـد.
نشانهی راه که راه نيست.
بعد از اعـمـال حـج و طـواف نسـاء،
روحانی کاروان رواﯾت می گفت که:
حاال مثل اﯾن ميماند که تازه از مادر بـه
دنيا آمده باشيد
با خودم واگوﯾه ميکردم که :ﯾعنی اﯾـن
طواف نساء نوعی مناسک نوزاﯾی باﯾد
باشد .ﯾعنی ھاجر باﯾـد در بـن وجـود
خودم باشد .ﯾعنی در ھمين مـنـاسـک
نوزاﯾی ،او مرا پيدا ميکند ،ھمان گـونـه
که مادری فرزند گمـشـدهاش را پـيـدا
ميـکـنـد .بـعـد دسـتـم را مـیگـيـرد،
چشمهی حيات را در آنسوتر نشـانـم
ميدھد ،مـرا بـهآنـجـا مـیبـرد .کـنـار
چشمه می نشاند ،دسـتھـاﯾـش را
براﯾم کاسه ميکند ،جرعهای مينوشـم.
بازھم.
بعد باﯾد اتفاق حيرت انگيزی رخ دھـد.
خودم ھمان چشمه میشوم .زندگـی
از وجود خودم جوشيدن میگيرد ،دﯾگر
نيازی به درﯾوزگی از اﯾـن و آن نـدارم.

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﮕﻞ،آﻏﺎز ﺗﺎﺳﻴﺲ اﺣﺰاب اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﮕﻞ ،ﻧﻈﺮ ﭼﭗ ﻫﺎ و ﻟﻴﺒﺮال ﻫﺎ
آرام ﺑﺨﺘﻴﺎري
ھــگــل).1770-1831م ،(.مــھــمــتــرﯾــن
نماﯾنده فلسفه کالسيک آلـمـان ،اوج
اﯾده آليسم مطلق ،در کنار فيـشـتـه و
شلينگ ،نماﯾنده اصلی اﯾـده آلـيـسـم
آلمانی است .شخصيت او تـرکـيـبـی
است از واقعگـراﯾـی ،نـبـوغ ،امـيـد ،و
شک .وی ﯾکی از مھمترﯾن مـتـفـکـران
فلسفه کالسـيـک در کـنـار ارسـطـو،
دکــارت ،کــانــت ،نــيــچــه ،ھــاﯾــدگــر،
وﯾتگنشتاﯾن ،و فوکو است کـه تـارﯾـخ
فرھنگ و اندﯾشه اروپاﯾی را تحت تاثيـر
خود قرار داد .مـجـمـوع آمـوزش ھـا و
نظرات سيستم فلسفی وی در بـجـث
دﯾن و سياست ،فضاﯾی ساخت تـا در
آن جھانبينـی ھـای عـمـلـی حـزبـی
گوناگونی؛حدود دو قرن ،تا پاﯾان جـنـگ
جـــھـــانـــی دوم رشـــد کـــنـــنـــد.
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ھگل مقدمات دﯾالکتيک ماترﯾاليسـتـی
مارکس را فراھم نمود و دﯾالکتيک اﯾـده
آليستی را خود بـه اوج رسـانـد.او بـا
دانشی جامع و داترت المعارفی ،طراح
ﯾک سيستم فلسفی اﯾده آلـيـسـتـی
عينی است که به تشخيـص واسـطـه
ھستی و تفکر نائل آمد .فلسـفـه وی
در قرن  19و  20در خـدمـت تشـکـيـل
احزاب اﯾدئولوژﯾک گـونـاگـونـی مـانـنـد
چپ ،راست ،ملی ،ناسيونالـيـسـتـی،
ليبرال ،و مذھبی قرار گرفت .بعضی از
اﯾدھھاﯾش موجب رشد و پـيـشـرفـت
آگاھی بـرای کسـب ازادی بـيـشـتـر
گردﯾد .او ميگفت مـبـارزه اجـتـمـاعـی
سياسی نياز به سـالح فـلـسـفـی و
روشنگری دارد و ترقـی و پـيـشـرفـت
ﯾعنی تقاضای مداوم و بـيـشـتـر بـرای
آزادی.
کســـــــــــــــــــــب
ھگل ﯾکی از پيشگامان تفکر در زمـان
خود بود.وی ميگفت" فلسفه ،فشـرده
تفکر زمان فيلسـوف" اسـت .بـعـدھـا
مارکس نيز نوشت که" فلسفه ،جھـان
و فرھنگ زمان حال فيلسـوف" اسـت.

ھگل ادعـا کـرد کـه تـنـھـا اھـمـيـت
سيستم ھای فکری" ،دﯾـکـتـاتـوری و
توتاليتارﯾسم" آنـان اسـت .فـلـسـفـه
سياسی ھگل پيرامون تعـرﯾـف دولـت
مورد استفـاده دولـتـھـای مـلـی تـازه
استقـالل ﯾـافـتـه در قـرون  19و 20
ميالدی گردﯾد .برای او دولت آخـرﯾـن و
باالترﯾن سطح و سکـوی پـلـه و "روح
جھان" در دو حوزه طـبـيـعـت و تـارﯾـخ
جھان را به نماﯾش ميگذارد .او ميگـوﯾـد
خواسته و منافع افراد جامعه با اھداف
دولت فرق دارد چون مردم دنبال ازادی
بيشتر و شکوفاﯾی و آزادی شخصـيـت
اند ،ولی دولت دنبال کنـتـرل ،نـظـم و
حاکميت بھتر در جامعه با کمک قوانين
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
حـدود دو قـرن اسـت کـه تـفـاسـيــر
گوناگونی از افـکـار ھـگـل مـيـشـود.
شاگردان او بعد از مرگش به دو گـروه
"ھگلی ھای چـپ "ﯾـعـنـی جـوان و
"ھگلی ھای راسـت" ﯾـعـنـی مسـن
تقسيم شدند .در ميان ھـگـل گـراﯾـان
چپ و جوان ،مارکس و انگلس ،خود را
تنھا وارثان حقيـقـی فـلـسـفـه ھـگـل
دانستند .در دھه  30قـرن  19رابـطـه
دﯾن ،سياست و فلسفه در سيـسـتـم
فکری ھگل موجب تجزﯾه افراد ھـوادار
و شاگردان او شد .در آن سالھا مکاتب
و جــرﯾــانــات گــونــاگــون فــلــســفــی و
سياسی در کشورھای مختـلـف اروپـا
موجب طرفداران و شـاگـردانـی شـد.
در فاصله ميان مـرگ ھـگـل در سـال
 1831و انقالب آلمان در سـال ،1848
مکتب ھگل تقسـيـم بـه دو جـنـبـش
ھگلی شد که مواضع کامال مـتـضـادی
داشتند .ھگل گراﯾان راست بـا نـفـی
دﯾالکتيک ھگل مواضع کانـت را ادامـه
دادند .در قرن  20جـنـبـش فـلـسـفـی
دﯾگری با عـنـوان "ھـگـل گـراﯾـان نـو"
بوجود آمد .تشخيص دقيق فيلسـوفـان
متعلق به دو جرﯾان چپ و راسـت بـر
اساس" متـد و سـيـسـتـم" ھـگـلـی
مشکـل اسـت .مـورخـيـن بـورژواﯾـی
فلـسـفـه ،عـمـدا و غـرض ورزانـه از

اصطالح ھگلی ھـای جـوان و مسـن
بجای ھـگـلـی ھـای چـپ و راسـت
استفاده نمودند تا دالﯾل و رﯾشه ھـای
سياسی طبقاتـی بـحـث و جـدل در
آنزمـان را مـخـدوش کـنـنـد .مـثـال از
کيرکگارد مخالف مـارکـس و انـگـلـس
ميگـفـتـنـد تـا آنـرا ﯾـک دوران کـوتـاه
چــنــدســالــه و مــوقــت ،و بــحــثــی
روشنفکری نشان دھند .اﯾـن روش را
تا زمان ظھور مکتب اگزﯾستنسياليسم
در قــــرن  20ادامــــه دادنــــد.
اختالف نظر ھـواداران ھـگـل در قـرن
بــيــســت در مــکــاتــب ھــرمــنــوتــيــک،
فرانکفورت ،اگزﯾسـتـنـسـيـالـيـسـم ،و
مارکسيستھای نو اروپا ،خود را نشـان
داد .فــاشــيــســت ھــای آلــمــانــی و
اﯾتالياﯾی با تکيه بر کـتـاب" فـلـسـفـه
خقوق"ھگل مـفـھـوم دولـت اتـورﯾـتـه
ودﯾکتاتـوری را تـئـورﯾـزه نـمـودنـد .در
فرانسه سارتر و اگزﯾستنسياليستھا با
کمک کتاب" فـنـومـنـولـوگـی روح" بـه
مــعــرفــی خــود پــرداخــتــنــد .جــرﯾــان"
مارکسيسم انتقـادی" دھـه  20قـرن
گذشتـه تـوسـط لـوکـاچ و کـروش را
"مارکسيسم ھگلی" ناميدند .بـعـد از
پاﯾان جنگ جھانی دوم بحثـی شـدﯾـد
ميان مارکسيـسـتـھـای" ارتـدکسـی"
استالينيستی و مـارکسـيـسـتـھـای"
انتقادی" غربی درگرفت.

غربی ،و مطالعه نظرات روسو ،بود .او
ميگفت به اميد روزی که دانشگاھھا و
مدارس جای کليسا و مکاتب مذھـبـی
را در امر آموزش نسل جوان به عـھـده
بـــــــــــــگـــــــــــــيـــــــــــــرنـــــــــــــد.
ھگل ميگفت" روح" اصل مھـم وحـدت
در تمام واقعيات است .طبق نـظـز وی
"روح جھان" بشکل اصلی فعال خود را
بصورت واقعيت نشان ميـدھـد و "روح
مطلق" در سه حوزه ظاھر ميشود -در
ھنـر خـود را بـيـان مـيـکـنـد و مـورد
مشاھده قرار ميگيرد ،در دﯾـن بصـورت
وحی مطرح ميشـود ،و در فـلـسـفـه
بشکل مفاھيم اندﯾشيده ميـگـردد .در
عصر حاضر فقط فلسفه ﯾعنی تفکر بـا
کمک "مفاھيم" ميتواند پدﯾـده" روح "
را نشان دھـد .واژه"روح "مـورد نـظـر
ھگل ،کلـمـه روح مـرسـوم در ادﯾـان
ابراھيمی در دوئـالـيـسـم جسـم-روح
نيست .اﯾن واژه گاھی مفھوم فرھنـگ
را تــــداعــــی مــــی نــــمــــاﯾــــد.
(Hegel ( 1770-1831
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از جمله آثار ھگل -فنومنـولـوگـی روح،
علم منطق ،دائرت المعـارف مـخـتـصـر
دانش فلسفی ،اصول فلسفه حقـوق،
در سھاﯾی پيرامون فلسفه تارﯾخ ،فرق
بين سيستم ھای فلسفی فيشتـه و
شلينگ ،ھستند .او سيستم فلسفی
خود را در کتاب" دانشنـامـه مـخـتـصـر
علوم فلسفی" اعالن نمود .ھـگـل نـه
تنھا خود را با فلسفه بلکه با عـلـوم و
رشته ھاﯾی مـانـنـد الـھـيـات ،عـلـوم
طبيعی ،علم تارﯾخ ،علم حقوق ،ھنر و
ادبيات ،مشغول نـمـود .او در کـتـاب"
درســھــاﯾــی پــيــرامــون اســتــتــيــک"بــه
موضوع" روح مطلق" پرداخت و ميگفت
در جھان و عصر ﯾونان باستان ھنـر بـه
نقطه اوج خود رسـيـد .کـتـاب" عـلـم
منطق "ھگل در تارﯾخ فـلـسـفـه غـرب
اثری است عميق ،دشوار و غـيـرقـابـل
فھم .اﯾن اثر با دو کتاب منطق ارسطـو
و کانت فرق دارد .ارسـطـو مـيـگـفـت
قوانين تفکر نوعی ابـزار درسـت فـکـر
کردن است .کانت و فلسفه اش نيز در
تمام طول عمر ھگل ،مورد نقد و انتقاد
گــــــرفــــــتــــــنــــــد.
قــــــرار
وی
ھگل ميگفت دﯾالکتيک ،واسطـه گـری
ميان اضداد است .در فلسفه او مقولـه
دﯾالکتيک امری مھم و اصـلـی اسـت.
وی ميگفت واقعيت از تضادھا تشکـيـل
شده؛ از جمله تضاد انسان با طبيعـت،
تضاد انسان با تارﯾخ ،تضـاد انسـان بـا
جامعه ،تضاد ذھن با عين ،و تضاد عـام
با خاص .او ميگفت ساختار تفکر ھمان
ساختار واقعيت بيرونی و ظـاھـری در
طبيعت و تارﯾخ است و دﯾالکتيک از اﯾن
طرﯾق ،جنبش تفکر انسانی؛ ھمزمـان
واقعيت ظاھری و بيرونی در طبيعـت و

تارﯾخ اسـت .بـا اﯾـنـھـمـه ،فـلـسـفـه
بورژواﯾی زمان حال ميکوشد بـا کـمـک
"دﯾالکتيک اﯾده آليـسـتـی" ھـگـل بـه
نــوســازی و تــجــدد خــود بــپــردازد.
ھگل مينوﯾسد تارﯾخ جھـان از  4دوره
تشکيل شده -دوره شرقی خاورميـانـه
ای ،دوره ﯾونانی ،دوره رومـی ،و دوره
آلمانی مسيحی .در دوره شرقی فقـط
حاکم مطلقه و شاه آزاد بـود ،در دوره
ﯾونانی و رومی فقط شھروند اشرافـی
آزاد بود ،در دوره آلمانی مسيـحـی؛ از
عصر جدﯾد تا کنون ،ھـمـه مـردم آزاد
ھستند .او ميگفت در تارﯾـخ ،عـقـل و
خرد حاکم است و وظيفه انسان کمک
به رشد و پيشرفت حرکت مـتـعـادل و
متوازن تارﯾخ است .توسعه و اشـاعـه
طبيعت فقط در مقولـه "مـکـان" قـابـل
تصور است و نه در مقوله" زمان" .نـيـاز
ﯾه فلسفه بدليل سـرگـردانـی انسـان
است ﯾعنی وقـتـی نـيـروی وحـدت و
اتحاد در زندگی ميان انسانھا ضـعـيـف
گردد .دليل دﯾگر نياز به فلسفه بخاطـر
ضرورت آموختن راه زندگی است.ھگـل
ميگفت فلسفه را باﯾـد در جـامـعـه از
طرﯾق سياست و دولت اﯾده آل عملی
نمود تا شـکـوفـا و مـتـعـالـی گـردد،
مارکس ميگفت بعد از پيروزی پرولتارﯾـا
و موفقيت سوسياليسم دﯾگر نيازی به
رشته فلسفه نيست و باﯾد مـنـحـل و
حذف گردد چون پرولتارﯾا حامل و پـيـام
آور تارﯾخی و جھانی" اصـول عـقـلـی"
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
دانش و آموخته ھای ھگل بـر اسـاس
فرھنگ کالسيک اروپا ،سـنـت دﯾـنـی
مسيحی ﯾھودی ،روشـنـگـری اروپـای

ﻫﻨﺮ ﮔﺎم زﻣﺎن
امروز نه آغاز و نه انجام جھان است
ای بس غم و شادی که پس پرده نھان است
گر مرد رھی غم مخور از دوری و دﯾری
دانی که رسيدن ھنر گام زمان است
تو رھرو دﯾرﯾنه ی سر منزل عشقی
بنگر که ز خون تو به ھر گام نشان است
آبی که بر آسود زمينش بخورد زود
درﯾا شود آن رود که پيوسته روان است
باشد که ﯾکی ھم به نشانی بنشيند
بس تير که در چله ی اﯾن کھنه کمان است
از روی تو دل کندنم آموخت زمانه
اﯾن دﯾده از آن روست که خونابه فشان است

دردا و درﯾغا که در اﯾن بازی خونين
بازﯾچه ی اﯾام  ،دل آدميان است
دل بر گذر قافله ی الله و گل داشت
اﯾن دشت که پامال سواران خزان است
روزی که بجنبد نفس باد بھاری
بينی که گل و سبزه کران تا به کران است
ای کوه تو فرﯾاد من امروز شنيدی
دردی ست درﯾن سينه که ھمزاد جھان است
فرﯾاد  ،ز داد آن ھمه گفتند و نکردند
ﯾارب چه قدر فاصله ی دست و زبان است
خون می چکد از دﯾده در اﯾن کنج صبوری
اﯾن صبر که من می کنم افشردن جان است
از راه مرو ساﯾه که آن گوھر مقصود
گنجی ست که اندر قدم راھروان است
ھوشنگ ابتھاج)ه.الف.ساﯾه(
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تھديدھا جدی میشوند!
/١١مھر١٣٩٧/
راديو فردا
کاری از اسد بيناخواھی

