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در چهلمین روز شهادت جان باختگان آبان ماه  89به
روان پاک آنان درود می فرستیم
به نام خداوند جان و خرد
جبهه ملی ایران چهلمین روز جان باختن فاجعه بار صدها نفر از فرزندان ایران زمین را در اعتتتراه هتا
روزها پایانی آبان ماه به دست گروه ها سرکوبگر ،به ملت بزرگ ایران به ویژه خانواده ها گترانترتدر
داغدار آن شهیدان راه آزاد دالرامی میگوید وبرا همه صبر وشکیبایی آرزو میکند و قویتا متیتهتواهتد تا
بستر فراهم شود که نمایندگان این خانواده ها بتوانند کمیته ا حریرت یاب با یار وکال و حروقتدانتان
مسترل و خوشنام شکیل دهند و آمران و عامالن قتل فرزندانشان را شناسایی و در دادگتاه هتایتی بتا
حضور قضا ی مسترل به دست عدالت بسپارند .ما احترام و کریم خود را نسبت بته ایتن شتهتیتدان و
خانواده ها شریف آنان ابراز میداریم .ما مصرا خواستار آزاد فور و هرچه سریع ر هتزاران بتازداشتت
شده این اعتراضات می باشیم.
دوم دی ماه ٨٩٣١
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

یاد و نام دکتر نورعلی تابنده را گرامی میداریم

صفحه 3

با دریغ و اسف بسیار ،جمع
آزادیهواهتتتتان و استتتتترال
طلبان و جامعه متدنی ایتران
یتتش شهتتصیت فرهیهتتته و
گرانردر دیگر را از دست داد.
دکتر نورعلی ابنتده از زمتان
نهضت ملی شتدن نفتت بته
رهبر دکتر محمتد متصد ،
در جرگتته پتتیروان متتصد و
ملیون ایتران قترار داشتت .او
پتتا از کود تتا ننگیتتن 82
مرداد  28در سازمان نهتضت
مراومتتتت ملتتتی ،در مرابتتتل
کود ا جتا گرفتت .در ستا
هتتا قبتتل از انرتتالب  75و
همچنین در سا هتا پتا
از انرتتالب همیتتشه در کنتتار
مردم و ملیون بود .او چته در
زمتتان رمیتتم ستتاب و چتته در
دوران پا از انرتالب وکالتت
زنتتتدانیان سیاستتتی را بتتته
صتتورت رایگتتان و بتتدون هیت
چشمداشت مالی پذیرفت.
ما درگذشت آقا دکتر نورعلی ابنده،
ایتتن الشتتگر صتتدی و رهپتتو دیریتتن
نهتضت ملتتی ایتتران و راه دکتتتر محمتتد
متتصد  ،حروقتتدان عتتدالتهواه ،وکیتتل

و ستتر تتسلیم فتترود نیتتاورد،
همدردانه به خانتدان معمتم
ایتتشان و یتتاران و همفکتتران
ارجمندشتتان تتسلیت متتی
گوییم.
جتتان گوهتتر استتت و متترگ
نپوشتتد فتترو آن هتتم زان
فرو بوده دو روز بها ن
ششم دی ماه 8931
تهران – شورای مرکززی
جبهه ملی ایران

ح طلب و عارف پاک سرشت را کته
در طو زنتدگانی بتا وجتود فتشارها و
آزار هتتا نتتاروا حاکمتتان و صتتاحبان
قدرت از مسیر خویش پا واپا نکشید

یش
س
س
رمگ نورعلی اتبنده؛ ردو ی هک رعافن و یا ت را
می
خ
ردآ ت

نتورعتتلتتی تتابتتنتده ،قت تب دراویتتشنتتعتتمتتتالتتلتتهتتی و متتلتترتتب بتته
«مجذوبعلیتشتاه »متتتولتد  ۱۲متهتر
 ۲۰۳۱در بیدخت گتنتابتاد ،شتهتر در
استان خراسان رضو بود.
کلمۀ «نتعتمتتالتلتهتی »از نتام شتاه
نعمتهللا ولتی ،عتارف بتزرگ ایترانتی
سده هشتم و نتهتم هتجتر گترفتتته
شده است که طریرتتی جتدیتد را در
صوف و زکیۀ نفا ایجاد کترد .شتاه
نعمتهللا ولی مهالف گتوشتهگتیتر و
رهبانیت پیروانش بود و بر زکیه نتفتا
از مسیر خدمت به خلت و حضتور در
جامعه اکید داشت.
نورعلی ابنده حصیالت مردمات علوم
اسالمی همچنین آموزشها هیأت و
نجوم را در خراسان فراگرفت و ستپتا
به هران آمد تا بته تحتصتیتال تش در
پایتهت ایران ادامه دهد.

کتتو تتاهتتی بتته عتتنتتوان ر تتیتتا اداره
سرپرستی دادسرا هتران مشتلتو
به کار شد.

وکالت چهرهها سیاسی بسیار را،
چه قبل و چه بعد از انترتالب بترعتهتده
گرفت.

پا از آن برا کمیل حصتیتالت ختود
به فرانسه رفت و در ستا  ۲۰۰۱از
دانشگتاه ستوربتون پتاریتا دکتتترا
حرو گرفت .او در دوران حتصتیتل در
فرانسته بتا هتانتر کتوربستن ،استالم
شناس مشهور فرانسو در ار باط بود
و در کتتالسهتتا درس او شتترکتتت
میکرد.

از جملۀ ایتن چتهترههتا متی توان بته
وکالت آیتهللا سید مر ضی پسندیتده،
بتترادر رو هللا ختتمتتیتتنتتی و آیتتتهللا
جال الدین طاهر  ،از متبتارزان دوران
پهلو که بعدها امام جمعه اصتفتهتان
شد (قبل از انرالب) و وکتالتت عتبتاس
امیرانتمام (پا از انرالب) اشاره کرد.

آقا ابنده سپا به ایران بازگشت و
بار دیگر در وزارت دادگستر مشتلتو
به کار شد؛ او همزمان به تدریتا در
دانشکده حرو پرداخت.
او بترا دومتیتن بتار در ستا ۲۰۱۱
رهسپار فرانسه شد ا به حصتیتل در
«موستسته بتیتنالتمتلتلتی متدیتریتت
عمومی »که بتعتدهتا بته «دانشتکتده
ملی مدیریت »یا ب ور مهفف »«l'ENA
لییر نام داد ،به حصیل به بپتردازد .او
وانست مدرک مدیریت قضایی خود را
از این مرکز دریافت کند.

او در سا  ۲۰۱۱ر به او دیپلم ادبتی
را از دبیرستان علمیه تهتران دریتافتت
کرد و سپا در دانشگاه حرو هتران
به حصیل در رشتتۀ حترتو قضتایتی
پرداخت .او همزمان فره و اصو را نیتز
نتتزد استتتتتادانتتی هتتمتتچتتون حتتا
سل انحسین ابنده ملرب بته «رضتا
علیشاه ثانی» ،متحتمتود شتهتابتی و
سید محمد مشکوه و شتیتم متحتمتد
سنگلجی آموخت.

نورعلی ابنده هتمتچتنتیتن از اعضتا
هیأت امنا قلعه احمدآباد بود؛ ختانته
ایام حصر و محل دفن متحتمتد مصتد
نهستوزیر پرآوازۀ ایران در دوران ملتی
شدن صنعت نفت.

***

فعالیتها سیاسی ابنده در آستانه
انرالب اسالمی و پا از آن

نورعتلتی تابتنتده در ستا  ۲۰۱۱از
دانشکدۀ حرو دانشگاه هتران فتار
التحصیل شتد و ستپتا بترا متدت

نورعلی ابنده پا از بازنشستگی در
سا  ۲۰۱۱یعنی در آستتانته انترتالب
اسالمی ایران ،به وکالتت رو آورد و
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نورعلی تابنده و عباس امیرانتظام

او پا از انترتالب نتیتز فتعتالتیتتتهتا
داشتت .نتورعتلتی
سیاسی متعدد
ابنده در دولت موقت مهد بتازرگتان،
معاون وزارت دادگستتتر هتمتچتنتیتن
معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمتی
شد و به عضویت هیأت امناء و مدیریت
سازمان حج و زیارت نیز درآمد.
او همچنین عضتو شتکتلتی بته نتام
«جمعیت دفاع از آزاد و حتاکتمتیتت
ملت ایران »بود .رهبر این شکتل را
که در ستا  ۲۰۱۱تاستیتا شتد،
مهد بازرگان و علی اردالن بترعتهتده
داشتتتتتنتتد و بتتیتتشتتتتتر اعضتتا آن را
چهرهها برجسته نهضت آزاد ایتران
شکیل میدادند .نورعلی تابتنتده در
جریان همکار با این شکل ،مرالها
در رد نمریه والیت فریه منتشر کرد.

زندان در پی امضا
« ۰۳امضایی»

نامۀ مشتهتور بته

او همچنین در کنتار افتراد هتمتچتون
ابوالفضل بازرگان و ابتراهتیتم یتزد از
امضا کنندگان نامۀ مشتهتور بته «۰۳
امضایی »بود که در اردیبهشتت ستا
 ۲۰۱۰با ابتکار عزتهللا سحابی خ تاب
به علی اکبر هاشمتی رفستنتجتانتی،
ر یا جمهور وقت نوشته شد.
امضاکنندگان این نتامته ،بته اقتدامتات
دولت که منجر بته وختامتت وضتعتیتت
اقتصاد  ،افزایش اختالفات طبرا تی و
انزوا ایران در عرصه بینالملتل شتده
بود ،اعتراه داشتند.
حکومت در واکنش به انتشار این نامه،
ن آن را حت فشار قرار داد
امضاکنندگا ِ
ا امضا خود را پا بگیرند ۱۰ .ن از
آنان نیز بازداشت شدند کته نتورعتلتی
ابنده یکی از آنها بود و متدت هشتت
ماه زندانی شد.
در بهشی از این نامۀ مفصل ،خت تاب
به هاشمی رفسنجانی نوشته شتده
است که «پا از ده ستا حتکتومتت
م لرۀ انحصار و اختتتنتا و انتحتراف،
امروز در شرای ی زندگی میکتنتیتم »
کتته کشتتور «دستتت بتته گتتریتتبتتان
بیسابره رین بحران اقتتصتاد شتده
است و  ....درآمد سترانته کشتور بته
کمتر از نصف ستا  ۱۱تنتز یتافتتته
است».
در پایان نتامته نتیتز سته درختواستت

محور م ر شتده بتود؛ از جتمتلته
بازگرداندن حرو قانونی مردم م ابت
با قتانتون استاستی و جتلتوگتیتر از
سیاستها سرکوبگرانۀ بتعتضتی از
نهادها.

رویدادها در این باره در  ۲۱بتهتمتن ۰۱
رو داد؛ زمانی کته در پتی انتتتشتار
شایعۀ دستگیر نورعلی ابنده ،جمع
بزرگی از پیروان او به محل سکتونتتتش
در خیابان گلتستتتان تهتران آمتدنتد و
دست به جمع زدند .ایتن تجتمتع بته
درگیر شب هنگام متیتان نتیتروهتا
امنیتی و دراویش منجر شد که تا روز
بعد ادامه یافت.

نورعلی ابنده در سا  ۲۰۱۱به مترتام
«ق ب دراویش نعمتاللهی »رسیتد و
لرب «مجذوبعلیشاه »را دریافت کرد.
این مرام پا از درگذشت حا عتلتی
ابنده ملرب به «محتبتوبعتلتیتشتاه »،
ق ب پیشین سلسله نعمتاللتهتی و
م اب با وصیت او اع ا شد.

جمع دراویش در گتلتستتتان هتفتتتم،
پایانتی غتمانتگتیتز داشتتم متامتوران
امنیتی به سو دروایتش تیترانتداز
کردند ،سه ن از نیروها انتتتمتامتی
کشته شدند ،شمار قابل توجتهتی از
دراویش دستگیر و به زنتدان متحتکتوم
شدند و متحتمتد ثتال کته یتکتی از
دراویش حاضر در این جمعات بود نتیتز
از سو دادگاه به عنوان عتامتل قتتتل
این سه نفر به اعتدام متحتکتوم و در
سحرگاه  ۱۸خرداد  ۰۱اعدام شد.

رستتیتتدن بتته متترتتام ق ت تتب دراویتتش
نعمتاللهی

آقا ابنده حتی پا از رستیتدن بته
مرام قت تب دراویتش گتنتابتاد نتیتز
همچنان در برخی فعالیتها سیاسی
همچون مراسم بزرگداشت چهرههتا
ملیمذهبی شرکت داشت.
او در انتهابات ریاست جمهتور ستا
 ۸۸نیز از مهد کروبی حمتایتت کترد.
گفته میشود که دلیل ایتن حتمتایتت،
اعتراضات و انترادات مهد کروبی بته
رفتارها حکومتی در قبا دراویش ،از
جمله هریب حستیتنتیتۀ دراویتش (در
دوران ریاست جمهور محمود احمد
نژاد) بوده است.
حصر خانگی
اگرچه آزار دراویتش توستس دستتتگتاه
حکومتی در چهل سا اخیر بارها دیده
شده است اما یکی از ختبترستاز تریتن

« مرکز غیبی »
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« مررز ر
غربر ر »
انررن ر ر ر
ررررر مررررر
سررزو
محزم نر
برررکه ررر
بررکسررب ر ر
سکسربر

همک زات ه و ت زی هر سر هر و لر ر
از مشز طبت تشکب شده بکه .مک ن ایر
انن هر راست کچ ت رزیر برکه ه ر
خزاب ه و آن ت ل از انقرب اسربمر
ب ل بکه ) ج س ت ای انن هر ت ریکر
مط ق انن م م گزفت ب طکرو حت
اعض ء آن یکدیگز را ن ش ر خرتر رد.ایر

ه ن انن است هر زمر ن اسرتر رداه
صغبز ،هر طک ج گ ه و یر زهه مر هر
ت زی  ،انرنر ر تر رزیر را از شرت سرز
ح یت م زه ب تهب لکا اس رحر
ارت ط ب سکسب همک زات ه و لفق زیّر
انن سع هت است م رک  ،جر رگرنرکیر ن
ترقرکیرت مر نر رکه.
ت زی را ه زاه
مح د ع مربرززا ر هر آن تر ریر هر
ت زی زندگر مر رزه ،برزاو شر ر خرت
اعض و ایر انرنر ر تربو فرزا ان مر
زهه است .ب ه ب هلربر فرزاشر ن لر
عهد هز ن از افزاهو م تسب بر مرز ر
غب را هستگبز م زهند ،از شرکر رنر
لررت ر و خررکههارو نرر رر ررزهنررد.
« زیم طرتر هرز زاهه برهر اه » یرکر از
اعض ء ای مز  ،هر ب ره گرزفرتر رو
شک ن یک از اعضر ء ایر مرز ر مر
نررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررکیسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد
«  ...ررزیررم نرر مرر رر عضررک حرر
اجت عبکن بکه هر اجرزاو هسرترکرات

نورعلی ابنده نیز از آن زمان در حصتر
خانگی بود و تا زمتان درگتذشتت در
بیمارستان مهر هران ۰۸۰ ،روز را در
این حبا سپر کرد.
نورعلی ابنده سهشنبه  ۰د ۲۰۰۸
به علت بیمار و ضتعتف جستمتانتی
درگذشت.

برگرفته از سایت یورو نیوز

هبئت مز و ب ب ک متهکر برکه ،هر
گزهو ش ن خکه از طرز هسرتر هر و
فزاو ه و مح گزفتر ر شرد ،فرزاو هر
ای فدائ را ب تکق فزاش ش بزهه هر
یک زیز زمب چه رمب رزهنرد ر و
بدن ا ش ع ه و زی هو نصب ر شر
نر ررکهنررد تر ر یر ن سررکخررتر شر ررع هر
ب ز زس را اهام هاهه خکاسرتر برکهنرد
اسزار ح را ف و رد لر لرتر
مکفقبت ح ص نکزهند ،ا را لرطرعر
لطع زهه ب ندگ ای مربرهر رزسرت
هاهنررررررررررررررد«.
خرررررررررررررر ترررررررررررررر رررررررررررررر
ط هززاهه سپس اش ره مر ر رد ر نرکه
هرصد اعض ء مز غب هرراه آزاهو
طر و مشررز طرربررت ش نر بررکه شرردنررد.
ه ن  -ک گزیم طر هرززاهه برهر اه ،لربر م
آذرب ین ن هر انقب مشز طربرت ایرزان،
)5 4
ص
ه تصکیز ط هززاهه به اه  -عضک مز
غب  -بزگزفت از انتزنت )

سازمان ملل نقض حقوق بشر
در ایران را محکوم کرد
آذر ۲۰۰۸
مجمع عمومی سازمان ملل با  ۸۲را
مثبت در مرابل  ۰۳را منتفتی نترت
حرو بشر در ایران را متحتکتوم کترد.
ق عنامها که شامتگتاه گتذشتتته در
مجمع عمومی سازمان متلتل صتویتب
شد ۱۰ ،آبان سا جار  ،یش روز قبتل
از آغاز اعتراضات سراسر در ایران در
کمیته سوم مجمع به صویب رستیتده
بود.
حترتو

بشتر در
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سازمان ملل نترت
ایران را محکوم کرد
در ق عنامها که کانادا پیشنهاد داده
بود ،کمیته سوم آن را صویب کترده و
اکنون در مجمع عمومی سازمان متلتل
هم به صویب رسیده بته اعتتتراضتات
سراسر که جمعه  ۱۱آبان در اهتواز،
سیرجان و مشهد آغاز شد و به زود
به بیش از یکصد شهر ایتران سترایتت
کرد ،اشارها نشده ،اما اعتتراضتات و
نحوه سرکتوبهتا اعتتتبتار و اهتمتیتت
نمادین آن را دوچندان کرده استت .در
اعتراضتات ستراستر در آبتان ستا
جار بته گتزارش عتفتو بتیتنالتمتلتل
دستکم  ۰۳۱نفر کشته شدند .بیتش
از هشت هزار نفر بازداشت شدهاند و
بازداشتها هم همچنتان ادامته دارد.
کشتار معترضان با سهنرانی خامنها
در یکشنبه  ۱۱آبان در درس خار فرته
خود و در حمایت از صمیم فراقتانتونتی
سران قوا برا افزایش قیمت بنزین ،با
از کتتار انتتداختتتتتن متتجتتلتتا شتتورا
اسالمی و ق ع ا صا ایران به شبتکته
جها اینترنت کلید خورد.
میشل باشله ،کمیسر عالتی حترتو
بشر سازمان ملل  ۲۱آذر ۱ /دستامتبتر
با انتشار بیانیها از فردان شتفتافتیتت
درباره عداد کشتهشدگان و نحوه رفتار
با بازداشتیها اظهار نگرانی کرده بود.
در ق عنامها که در محکومیت نترت
حرو بشر در ایران در مجمع عمومتی
سازمان ملل بته صتویتب رستیتد بته
سرکوبها و کشتار معترضان اشارها
نشده اما بازداشتتهتا ختودسترانته
افراد ،اعدام نوجوانانتی کته بته ستن
قتتانتتونتتی نتترستتیتتدهانتتد ،اعتتتتترافتتات
حترتو
اجبار  ،شتکتنتجته و نترت
مصتادیت
اقلیتها بته عتنتوان نترت
حرو بشر در ایتران متحتکتوم شتده
است.
در این ق عنامه سازمان ملل متتحتد از
جمهور اسالمی خواسته استتم در
قانون و در عمتل هتیت کتا را تحتت
شکنجه یا سایر رفتارها بیرحمانته،

غیرانسانی یا اهانتآمیز قرار نتدهتد و
بازداشتتهتا ختودسترانته بته ویتژه
بازداشت افراد دو ابعیتی و شهروندان
خارجی را متوقف کند و بته دادرستی
عادالنه پایبند باشد.
عتترا  ،افتتلتتانستتتتتان ،پتتاکستتتتتان،
ارمنستان ،لتبتنتان ،چتیتن و هتنتد از
کشتورهتتایتتی هستتتتتنتتد کتته بتته ایتتن
ق عنامه رأ منفی دادند .کشتورهتا
حرو
غربی و اروپایی اما یکصدا نر
بشتتر در ایتتران را متتحتتکتتوم کتتردنتتد.
عربستان سعود و امتارات متتتحتده
عربی هم به این ق عنامه رأ متثتبتت
دادند.
سید عباس موسو  ،سهنگو وزارت
خارجه ایران در واکنش بته صتدور ایتن
ق عنامه در کمیته سوم ،بدون آنکته از
آمریکا و عربستان سعود نتام بتبترد،
حامیان این ق عنامه را به » تروریستم
اقتصاد « و »کودککشتی«و »متثتلته
کردن «منتردان متهم کرده بود.
پیش از این جاوید رحمتان ،گتزارشتگتر
ویژه سازمان متلتل در یتش نشتستت
خبر که در سپتامبر /مهر سا جار
برگزار شد ،از اعدام  ۱۱۳نفر در ایتران
در سا  ۱۳۲۸خبر داده و بته نترت
حرو زنان ،فعتاالن متدنتی ،وکتیتالن
دادگستر و اقلیتها مذهبتی ،بته
ویژه بها یان اشاره کرده بود .ق عنتامته
مجمع عمومی سازمتان متلتل دربتاره
نر حرو زنان سکوت کرده است.

 ۱۸آذر ۲۰۰۸

پارلمان اروپا سرکوب معترضان در ایران را محکوم کرد
پارلمان اروپتا در آختریتن
نشستت ختود در ستا
 ۱۳۲۰با صویب ق عنامته
«استتتتتفتتاده گستتتتترده و
نامتنتاستب از خشتونتت
وسس دولت ایران عتلتیته
اعتراضات مسالمتآمیز »،
کشتار و بتازداشتتهتا
گستتتتتتترده در جتتتریتتتان
اعتتتتتراضتتات آبتتان  ۰۸در
ایران را محکوم کرد.
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از
عتتتتتدها
گتتتتتور
کشتتتتتتتهشتتتدگتتتان در
اعتتراضتات آبتان  ۰۸کته
شتتبتتانتته دفتتن شتتدهانتتد.
احتتتتتمتتاال ر در متتریتتوان
(عکام وییتر معترضان)
پتتارلتتمتتان اروپتتا در ایتتن
ق عنامه بتا استتتنتاد بته
معاهدهها بینالمتلتلتی
حرو بشر و همچنیتن
بتتا استتتتتنتتاد بتته گتتزارش
گتزارشتتگتر ویتتژه حتترتتو
بشر ستازمتان متلتل در
ایران در  ۲۱دسامبر سا
گذشتتته کته بته نترت
حرو بشتر در ایتران از
جمله بازداشت دو ابعیتیها و نترت
حرو اقلیتها اشاره کرده بود ،اعالم
کرد که نیروهای لباس شخصزی و
بسیج دست بزه کشزتزار وسزیز
معترضان در جریان اعتراضات آبزان
 ٣١زدهانززد و تززنززهززا در اسززتززان
خوزستان بیش از یکزصزد نزازر از
معترضان غیرمسلز را بزه لزتز
رساندهاند .در این ق عنامه پتارلتمتان
اروپتتا بتتا اشتتاره بتته بتتازداشتتتهتتا
گسترده ،اعتالم کترد کته نتهتادهتا
اطالعا ی همچنان در حا شناسایتی
معترضان و سرکتوب جتامتعته متدنتی
هستند .در این بیانیه همچنین به ایتن
موضوع هم اشاره شده که هرچند گاه
یش بار جنازه برخی از متعتتترضتان در
سدها و رودخانتههتا کشتور یتافتت
میشود.
پارلمان اروپتا در ایتن قت تعتنتامته بتا
شناسایی حرو اقلتیتتهتا و تأیتیتد
کشتتتتتار و ستترکتتوب اعتتتتتراضتتات
مسالمتآمیز در ایتران ،از جتمتهتور
اسالمی خواستم
همه بازداشزتشزدازان را بزدون
هیچ لید و شرطی آزاد کند،
اختالل در اتصال ایران به شزبزکزه
اینترنت جهانی را برطرف کند
و همچنین بر حق آزادی بزیزان و
حق براززاری آزادانزه تزازمزعزات
تأکید کرد.
پارلمان اروپا با این ق عنامه از سازمان
ملل درختواستت کترد کته از طتریت
گزارشگر ویتژه حترتو بشتر ،ابتعتاد
کشتار و سرکوب اعتراضتات اختیتر در
ایران را بررسی کند.
روز گتذشتتته جتوزف بتور  ،مست تو
سیاست خارجی ا حادیه اروپا پیش از
صویب این ق عنامه در سهتنتانتی در
پتتارلتتمتتان اروپتتا در استتتتتراستتبتتورگ

خاطرنشان کرد که ا حتادیته اروپتا بته
ستترکتتوب اعتتتتتراضتتات آبتتان در ایتتران
بی فاوت نمیماند.
بور پیش از این  ۸دسامبر ۲۱ /آذر بتا
خشتونتت گستتترده
انتشار بیانیتها
جمهور اسالمی در برابر معترضان را
«غیرقابل قبو » خواند و اعالم کرد کته
واکتتنتتش نتتیتتروهتتا امتتنتتیتتتتتی ایتتران
متناسب با ماهترات مستالتمتتآمتیتز
مردم نبوده و کشتهها و متجتروحتانتی
زیاد را سبب شده است.
جمعه  ۱۱آبان اعتتتراضتات در اهتواز،
سیرجان و مشهد آغاز شد و به زود
به سایر شهرها ایران هتم سترایتت
کرد .سرکوب و کشتار اما از شتامتگتاه
یکشنبه  ۱۱با سهنان علی خامتنتها
در حمایت از صمیم فراقانونتی ستران
قوا برا افزایش قیمت بنزین و از کتار
انداختن مجلا شتورا استالمتی و
ق ع ا صا ایران به شتبتکته جتهتانتی
اینترنت کلید خورد .پتارلتمتان اروپتا بتا
استناد به آخرین گزارش عفو بینالملل
عدادکشتهشدگان را  ۰۳۱نفر همتیتن
زده و به سهنان ابوالفضل بهرامپور در
صدا و سیما جمهور اسالمی هتم
اشاره کرده که با استتتنتاد بته ستوره
ما ده خواهان زجرکش کردن معترضتان
بازداشتی شده بود.
ستهشتنتبته گتذشتتتته متحتمتد جتتواد
الریجانی ،دبیر ستاد حرو بشتر قتوه
قضا یه در جمع سفیران خارجی ادعتا
کرد که معترضان روریست و داعشتی
بتتودهانتتد .عتتلتتی ختتامتتنتتها  ،رهتتبتتر
جمهور اسالمی هم متعتتترضتان را
اشرار نامید و در پنجمین روز اعتراضات
آنها را با دشمنی اشلالگتر یتکتستان
دانست و اعالم پیروز کرد.

برگرفته شده از تارنمای زمانه

ابوالفضل قدیانی :برخالف آنچه که برخی میگویند تحریم انتخابات انفففعفال
نیست ،شرکت در انتخابات مجلسی نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلفیف
شده انفعال کامل است /به خاک و خون کشیده شدن بسیاری از هموطنفان در
آبانماه نتیجه محتوم حکمرانی والیت فقیه است
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پیش از آنکه مستبد امروز ایران ،علتی
خامنها  ،کارنامه اریش خود را به ننگ
کشتار آبان  ۰۸نیز بیاالید ،متد تی بتود
عدها که به نام اصال طتلتبتنتد و بته
صفت منفعتطلب ،بر طبل وخالتی و
رسوا “ بهبود تدریتجتی امتور بتدون
تلتتیتیتتر استتاستی ستاختتتتار حتاکتتم”
میکوبیدند و میکوشیدند بتاز ختلت
خدا را بفریبند و از نمد صندو آرا کاله
برا در قدرت بترا ختود بتدوزنتد .و
عجبا که هتنتوز ختون شتهتیتدان ایتن
کشتار بر خاک وطن نیارمیده ،همچنان
در علن و ختفتا متتتمتستش بته ایتن
استدال سیاه میشوند .بعتضتیتشتان
هنوز به شعبده ایتن حترته غترهانتد و
بتتعتتضتتی دیتتگتترشتتان جتتهتتت رضتتایتتت
استتبتداد در تنتور ختیتمتهشتببتاز
انتهابات آ ی میدمند ا به گمان ختود
برایشان را در سپهر سیاستی کشتور
ضمین کنند .ایتن متنتفتعتتجتویتان و
عافیتطلبان را باید به خود وانهتاد کته
بتتکتتل حشتتیتتش.
التتلتتریت یتتتتتشتتبت
به خاک و خون کشیده شدن بسیتار
از هموطنان در آبانماه نتیجه متحتتتوم
حکمرانی مستتتبتدانته و نتاکتارامتد و

فاسد است که خود علت ایتجتاد
و در عین حتا متحتصتو نتمتارت
استتتتتصتتوابتتی هتتمتته-جتتا-حتتاضتتر
استبداد والیت فریه است .امتتداد
تنتهتا
این استصواب استتتبتداد
محدود به رؤسا قوا ستهگتانته
و
نیست بلکه دستتتگتاه عتریت
طویل امنیتی مستبد امروز ایتران،
قلعوقمع شورا نگهبان را در مام
اجزا بدنه مدیتریتتتی و اجترایتی
کشور از طری گزینش و حتراستت
و … کمیل میکنتد و ایتنتچتنتیتن
میشود که اکثر پستها متهتم
مدیریتی دستگاههتا اجترایتی و
قضایی و انتمامی و نمامی نه بته
دلیل شایستگی بلکه به واست ته
سرستپتردگتی بته قتدرت غصتب
متتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتتونتتتتتتتتتتتتتد.
سا هاست کته تمتامتی ارکتان
حکومت با درجات مهتلف از غربتا
نتتاصتتواب نتتمتتارت استتتتتصتتوابتتی
متتیگتتذرد و طتتبتتیتتعتتتتتا و نتتتتتیتتجتتتتتا
شایستهساالر در این نمام محلی از
اعراب ندارد .طرفه ر ایتنتکته مستتتبتد
حاکم حتی با وجود این قلعوقمع باز نه
به مجلا ،نه به دولت و نه بته بتدنته
متتدیتتریتتتتتی اعتتتتتمتتاد نتتدارد و بتته
ل ایفالحیل همین مجلا و دولتت را
مرعوب و مرهور و فرمانبر خود ساخته
و نهتادهتا و شتوراهتا و بتنتگتاههتا
عری وطویل مواز پدید آورده استت
که بالکل از دایره نفوذ دولت و مجتلتا
خار اند .این نهادها و بنگاهها مزید بتر
دولت مستأصل و مع ل ،مشلو بلتع
و غارت و حیفومیل منابع ملی م اب
منویات ولی فریهاند و اینچنیتن استت
که هر روز کشور را با بحرانی جدید ر و
وسیع ر دست به گریبان میکننتد کته
کسی یارا حل و ستکتیتن آنتهتا را
نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدارد.

می واند به خاطرش خ ور کند کته در
بتترابتتر هتتوا و هتتوس و اشتتتهتتا
سیر ناپذیر دم و دستتگتاه استتتبتداد
(که عتره و طتولتش در تاریتم ایتن
سرزمین بیسابره است) بایستد و از
مستبد بهواهد کته از ثترو تی کته از
سفره مردم به غارت برده و در بنیادهتا
و ستادها و آستانهایش انباشته خر
خاصهخرجی خود کند؟ حاشا و کال که
دولتی برآمده از استصواب جرأت چنین
کتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتد.
کتتتتتتتتتتتتار
امید اصتال امتور از ستیتاستتورز
عافیتاندیش صندو محور در ساختتتار
سیاسی ایران وهمی بیش نتیتستت.
به مرا ب بد ر از آنچه که در سته دوره
انتتتتتهتتابتتات اختتیتتر متتردم را از آن
می رساندند در زمان دولت روحانتی و
مجلا دهم بر سر مردم آمد و هتنتوز
عدها شرم نمیکنند که بگوینتد اگتر
فالنی آمده بود چنین و چتنتان شتده
بود .بر فتره کته ر تیتستی ،ریتیتا
جتمتتهتتور بتود و حتتداد عتتاد ر تتیتتا
مجلا .چردر دولت فرضی ر یسی و
مجلا حداد عاد متی توانستت ایتن
بحران معیشتی فراگیر را شدید کنتد؟
چردر می وانست زندانها را پر ر کند؟
چند نفر به این چندصد کشته فتاده به
هامون می وانست بیفتزایتد؟ چترتدر
می وانست این حریمها ظالمانه را
فراگیر ر کند و چردر و چردر و چترتدر؟

دولتی که نام امید را یتدک متیکشتد
بها خاصهخرجی و سیاست خارجی
دشمن راشانه و خودخواهانه مستتبتد
حاکم را از جیب مردم بیرون متیکشتد
و این ا فا عجیب نتیتستت .چتگتونته
دولت برآمده از نتمتارت استتتصتوابتی

کشته ندادیم که سازش کنیم ،رهبر قاتل را ستایش کنیم!

عددسازان و حلیلبافان و فترافتکتنتان
هرچه کنند البته نتمتی توانتنتد صتورت
مس له را عتوه کتنتنتد .مست تلتههتا
جانها ازدسترفتتته و زنتدگتیهتا
باهشده و مادران و پتدران دا فترزنتد
دیده و فرزندان یتتیتمشتده و نتانتاوران
فریر شرمگین خانواده هستند که نها
به دلیل داوم سل ته مت تلت والیتت
فریه و شبهسل نتت شتهتل عتلتی
خامنها چنین بیداد زمان را بته دوش
میکشند .و عجبا که هنتوز کستانتی
این ملت را از رس مرگ به خودکشی
فتتتتتتتترامتتتتتتتتیختتتتتتتتوانتتتتتتتتنتتتتتتتتد.
آیا بیست و دو سا آزمودن و آزمتودن
و آزمودن و صتدبتاره بته ستد ستدیتد
استبداد خوردن ،مدعیان اصال را بتا
نیست ا از اضلا احالم “استفتاده از
فضاها حتداقتلتیا کته استتتبتداد
نبسته است” بیدار شوند؟ با استت
مگر آنکه خود را به خواب زده بتاشتنتد.
با است اگر بهواهند بتفتهتمتنتد کته
خسارت و خسران برا استبداد آنردر
عمیم است کته هتر بتهتبتود جتز تی
فرضی را به محا میبرد .با استت
اگر بهواهند که ببینند مستتتبتد امتروز
ایران باز انتهتابتات را بته مضتحتکته
انتصابات بد کرده است و از آنتچته از
صندو این سیاهباز در متیآورد بته
جهتان ستکته متجتعتو مشتروعتیتت
میفروشد.
و اگر نهواهند “ من جرب المجرب حلت
بتته التتنتتدامتته” .در ستتاعتتتتتی ستتیتتل
خروشان متردم متیآیتد و در ختواب
ماندگان و خود-به-خواب-زنندگان را در
غتتتتفتتتتلتتتتتتتتتشتتتتان متتتتیربتتتتایتتتتد.
اینجا الزم است که به یش سؤا مرتدر
و اکنون دیگر کلیتشته شتده و تهتی
جواب دهم .برخالف آنچه کته بترختی
میگویند حتریتم انتتتهتابتات انتفتعتا
نیست ،شرکت در انتهابات مجلتستی
نمایشی-فرمایشی که چنین عریتم و
افلیج شده انفعا کامل است .شرکت
در انتهابات بدون هی برنامه و ارادها
برا مهار استتبتداد ستلتیتم متحت
است .شرکت در انتتهتابتا تی کته بته
استتبتداد حتاکتم ،بتی متزد و متنتت

مشتتروعتتیتتت و الجتترم طتتو عتتمتتر
میبهشد ا شیره جان تمه سرمایته
اجتماعی این متلتت را بتبتلتعتد متعِتد
سوریها شدن ایتن مترزوبتوم کتهتن
است .شرکت در انتهابات اسفتنتدمتاه
سا  ۲۰۰۸طتعتنته بته ختون صتدهتا
شهید و هتزاران زنتدانتی استت کته
بسیار شان به امید فردایی بهتتر بته
فهرستت بتهاصت تال امتیتد و دولتت
حسن روحانی رأ دادند اما در آبانماه
سا  ۲۰۰۸در خون ختود غتلتتتیتدنتد.
بار ! انتهابات آ ی رسوا ر از آن استت
که دوگانه دروغین انتهاب بتیتن بتد و
بد ر در آن بهش عمدها از جامعته را
مسحور شعبده خود کند .بیانیه صریح،
شجاعانته و قتاطتعتانته متیترحستیتن
موسو و فسیر روشنتگترانته فترزنتد
شیم اصالحات از وصیه اخیتر ایشتان،
نیز زویر الف زدن از ح متلتت از یتش
سو و خضوع در برابر اصحتاب قتدرت و
لکنت در برابر جنایت از سو دیتگتر را
بیش از پیش برا منفعتطلبان جریان
اصال طلب دشوار و ا بسا نامتمتکتن
کرده است .سهتتر شتدن ریتاورز و
سالوسی در شرایس امروز ایران ا فتا
مبارکی است که بایتد آن را بته فتا
نیش گرفت .زمان و زمانه نشان خواهد
داد که چته بته سترعتت ختس ستبتز
اصتال طتلتتبتی راستتتتیتن از دورنتگتتی
منفعتطلبی جدا میشتود و هترچته
تلتیتیتر
مرزها شفاف ر ارادههتا بترا
سرنوشت مردر مصمم تر .امتیتد دارم
که بعضی از نیکدالنی که حب جتاه و
عل خاطر به قدرت ندارند بتلتکته بته
حلیل غلس دچارند زود ر بته اشتتتبتاه
حلیلی خود پی برند و از افتتتادن در
دام شرکت در ایتن انتتتهتابتات رستوا
بتتتتتتتتتتتتتتتتترهتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتد.

کنشگرانه حریم شود بدین معنی کته
فعالین سیتاستی ،متدنتی ،صتنتفتی،
فرهنگی و … باید از هر فرصتی بترا
بیان و اعالم اعتتتراه بتهتره جتویتنتد.
فراگیر شدن کنش اعتراضی است کته
می واند در نهایت هیمتنته ستیتاستت
النصر بالرعب را بشکند و مستبد امروز
ایران ،علی خامنها  ،را مجبور کند که
ن به انتهابات آزاد دهتد .شتکتستتتن
هیمنه کاذب استتبتداد هتمتانتا پتایتان
استبداد است .با فتروریتهتتتن اقتتتدار
پوشالین سیتاستت وحشتتافتکتنتی،
انشاءهللا بدون خشتونتت و کتمتتتریتن
هزینه ،برگزار رفراندوم لییتر قتانتون
اساسی ،اللاء حکومت والیت فریته و
برقرار جمهور دمکرا تیتش ستکتوالر
(به معنی جدایی نهتاد دیتن از نتهتاد
حتتکتتومتتت) چتتنتتدان دور از دستتتتترس
بتتتتتتتتتود.
نتتتتتتتتتهتتتتتتتتتواهتتتتتتتتتد
آمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن!
والتتتعتتتاقتتتبتتتتتتته لتتتلتتتمتتتتتتترتتتیتتتن
ابتتتتتوالتتتتتفتتتتتضتتتتتل قتتتتتدیتتتتتانتتتتتی
آذرماه ۲۰۰۸

هرچند سرد بتودن بستاط انتتتهتابتات
حکومت والیت فریه محترز استت امتا
اینکه این امر استتتبتداد را وادارد کته
عرب نشیند و به انتهابات آزاد ن دهد
نیز سودا خام و آرزو محا استت.
انتهابات پیش رو بتایستتتی بتا تمتام
تتمتتامتتی نتتیتتروهتتا
تتوان ،از ستتو
دمکراسیخواه ،از هر طیف و گترایتش

نامه نرگس محمدی از زندان رنجان

فریاد من ،فریاد ملت است
این فریاد خاموش نخواهد شد!
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نامه نرگا محمتد پتا از انتتترتا
نبیهی از زندان اوین به زنتدان زنتجتان
یکی از اسناد این دوره از سترنتوشتت
دردناک زندانیان سیاسی در جمهتور
اسالمی است .او که بدلتیتل تحتصتن
اعتتراضتی در هتمتدرد بتا ختانتواده
قربانیان شورش آبان با ضرب و شتم از
اوین به زنجان منترل شد در نامه خود
از جمله می نویسدم
»برا بریدن صدا من نمام جمهتور
استتالمتتی ایتتران از هتتیتت اقتتدام
خشونتآمیز ،از زنتدان و حتبتاهتا
طوالنی ا ندیدن فرزندانم و حتی ق تع
تتلتتفتتنتتی و نشتتنتتیتتدن
تتمتتاسهتتا
صدایشان و ضرب و شتم و تبتعتیتد و
وهین و هتش حرمت دریغ نمی کتنتد.
سوم د متاه  ]۲۰۰۸بترا متن روز
نکبت خشونت عریان مردان امنیتتی و
زندان علیه من بود .آنچه در ایتن بتنتد

داشته عشرم به ملت سربلند و رنتج
کشیده سرزمینم و آرمتان عتدالتت و
آزاد است .ا لحمه دم فترو بستتتن
ابد از گفتن ح و از فتریتاد بتر ستر
ظلم و حتمتایتت از عتدالتتجتویتان و
صتلتح پتایتدار
آزاد خواهان و تحترت
دست برنهواهتم داشتت .جتمتهتور
اسالمی ایران هرآنچه من داشتهام از
من ربوده و غارت کرده است .اما قلبتم
در سینه به یلما مردان قدرت پرست
ظالم درنهواهد آمد و با فتریتاد متادران
جگرستوختتته و متردان آزاد ختواه و
جوانان پرشور سرزمینم خواهد پیتد و
فریادم را قدرت خواهد بهشید.
عمومی در میان زنان متهتم و متجترم
غیرسیاسی] و بتا تن پتر از
عاد
کبود و زخم و درد من را سترپتانتگته

نامه تاریخی  3تن از رهبران جبهه ملی

 24سال پیش شاه نشنید
رهبر ج .اسالمی امروز می شنود؟
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متن نامه ا رو شبکه اینترنت قرار
گرفته که در پا آن امضا سه ن از
رهبران جبهه ملی ایران دیده می
شودم کریم سنجابی که وزیر خارجه
دولت بازرگان شد ،شاپور بهتیار که
نهست وزیر رمیم شاه را قبو کرد و
پا از انرالب  75وسس یم نفوذ
اسالمی در خانه اش در
جمهور
فرانسه ب رز فجیعی به قتل رسید و
باالخره داریوش فروهر وزیر کار دولت
بازرگان که ا مد ی بعد از بازرگان نیز
در این سمت باقی ماند و سرانجام در
خانه اش وسس یم رور وزارت
اطالعات دوران علی فالحیان به همان
شیوه ا کشته شد که شاپور بهتیار
در فرانسه کشته شد .از میان این
سه ن ،نها کریم سنجانی به مرگ
طبیعی در گذشت.
این سه ن در آغاز دهه  75که هنوز
شاه به حرف هیچکا گوش نمی کرد
و به یکه از اش ادامه میداد ،نامه
ا خ اب به و نوشتند و نسبت به
بحرانی هشدار دادند که زمینه ساز
یش انرالب است .پیش از این سه ن،
طی
علی اصلر حا سید جواد
چندین نامه به هویدا ،سپا ر یا
دفتر شاه و سرانجام به خود شاه،
همین بحران را گوشزد کرده بود .همه
آنها به شاه وصیه کرده بودند ا به
یش رفرم واقعی ن بدهد و بجا
حکومت ،سل نت کند و قانون
اساسی را محترم شمرده و ن به
اجرا آن بدهد .این میم به سنگ فرو
نرفت و زمانی شاه در یش پیام
صویر خ اب به مردم گفت "صدا
انرالب شما را شنیدم" که دیگر کار از
رفرم گذشته بود و اوضاع همان شد
که در این روزها در عرا و در لبنان
جریان دارد .یعنی حرف او را خیابان
میزند نه مجلا و دولت و محافل
سیاسی!
این نامه که انگیزه انتشار آن کرار
است به رهبر جمهور
هشدار
اسالمی را پا از این مردمه بهوانیدم
نامه به محمدرضا پهلو
اعلیحضرت
پیشگاه
شاهنشاهی

همایون

فزایندگی نگناها و نابسامانیها
سیاسی ،اجتماعی و اقتصاد کشور
خ رناکی را در برابر
چنان دورنما
دیدگان هر ایرانی قرار داده که
امضاکنندگان زیر بنا بر وظیف ٔه ملی و
دینی در برابر خدا و خل خدا با وجه
به اینکه در مرامات پارلمانی و قضایی
و دولتی کشور کسی را که صاحب
شهیل و صمیم بوده ،مس ولیت و
از «منویات
مأموریتی غیر از پیرو
ملوکانه »داشته باشد نمیشناسیم
و در حالی که مام امور مملکت از

طری صدور فرمانها انجام میشود و
انتهاب نمایندگان ملت و انشا
قوانین و أسیا حزب و حتی انرالب
در کف اقتدار شهل اعلیحضرت قرار
دارد که هم ٔه اختیارات و افتهارات و
بنابراین مس ولیتها را منحصر و
متوجه به خود فرمودهاند این مشروحه
را علیرغم خ رات سنگین ردیم
حضور مینماییم.
در زمانی مبادرت به چنین اقدامی
میشود که مملکت از هر طرف در
پر گاه قرار گرفته ،هم ٔه
لبهها
کشیده،
بنبست
به
جریانها
عمومی به خصوص
نیازمند ها
خواروبار و مسکن با قیمتها
صاعد بینمیر دچار نایابی گشته،
رو به نیستی
و دامدار
کشاورز
گذارده ،صنایع نوپا ملی و نیروها
انسانی در بحران و زلز افتاده ،راز
بازرگانی کشور و نابرابر صادرات و
واردات وحشتآور گردیده ،نفت این
به شدت
خداداد
میرا گرانبها
عنوان شده
بذیر شده ،برنامهها
اصال و انرالب ناکام مانده و از همه
بد ر نادیده گرفتن حرو انسانی و
و اجتماعی و نر
فرد
آزادیها
قانون اساسی همراه با
اصو
پلیسی به حداکثر
خشونتها
رسیده و روا فساد و فحشا و مل ،
فضیلت بشر و اخال ملی را به
باهی کشاندهاست.
حاصل مام این اوضاع وأم با
وعدهها پایان ناپذیر و گزافه گوییها
و بلیلات و حمیل جشنها و
ماهرات ،نارضایی و نومید عمومی
و رک وطن و خرو سرمایهها و
عصیان نسل جوان شده که عاشرانه
داوطلب زندان و شکنجه و مرگ
میگردند و دست به کارهایی میزنند
که دستگاه حاکمه آن را خرابکار و
خیانت و خود آنها فداکار و شرافت
مینامند.
در وضع زندگی
این همه ناهنجار
ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز
مدیریت مملکت دانست ،مدیریتی که
بر خالف نل صریح قانون اساسی و
بشر جنب ٔه
اعالمی ٔه جهانی حرو
در آرایش نمام
و استبداد
فرد
شاهنشاهی پیدا کردهاست .در حالی
که «نمام شاهنشاهی» خود
برداشتی کلی از نهاد اجتماعی
حکومت در پهن ٔه اریم ایران میباشد
عریف
که با انرالب مشروطیت دارا
قانونی گردیده و در قانون اساسی و
سل نت«
متمم آن حدود »حرو
بدون کوچکترین ابهامی عیین و
مملکت ناشی از ملت«
»قوا
و»شهل پادشاه از مس ولیت مبر »
شناخته شدهاست.
در روزگار کنونی و موقعیت جلرافیایی
حساس کشور ما ادار ٔه امور چنان

پیچیده گردیده که وفی در آن نها با
صمیمان ٔه مام
استمداد از همکار
مردم در محی ی آزاد و
نیروها
قانونی و با احترام به شهصیت
انسانها امکانپذیر میشود .این
مشروح ٔه سرگشاده به مرامی ردیم
پیش در
میگردد که چند سا
دانشگاه هاروارد فرمودهاند:
»نتیج ٔه جاوز به آزاد ها فرد و
عدم وجه به احتیاجات روحی
انسانها ایجاد سرخوردگی است و
افراد سرخورده راه منفی پیش
میگیرند ا ار باط خود را با هم ٔه
مرررات و سنن اجتماعی ق ع کنند و
نها وسیل ٔه رفع این سرخوردگیها
احترام به شهصیت و آزاد افراد و
ایمان به این حریرتهاست که
انسانها برد ٔه دولت نیستند و بلکه
دولت خدمتگزار افراد مملکت است ».
و نیز به ازگی در مشهد مردس اعالم
فرمودهاید «رفع عیب به وسیل ٔه
هفت یر نمیشود و بلکه به وسیل ٔه
جهاد اجتماعی می وان علیه فساد
مبارزه کرد».
بنابراین نها راه بازگشت و رشد ایمان
و شهصیت فرد و همکار ملی و
خالصی از نگناها و دشوار هایی که
آیند ٔه ایران را هدید میکند رک
به
حکومت استبداد  ،مکین م
اصو مشروطیت ،احیا حرو ملت،
احترام واقعی به قانون اساسی و
اعالمی ٔه جهانی حرو بشر ،انصراف از
م بوعات ،آزاد
حزب واحد ،آزاد
زندانیان و بعید شدگان سیاسی و
استررار حکومتی است که متکی بر
نمایندگان منتهب از طرف ملت باشد
قانون اساسی
و خود را بر طب
مس و اداره مملکت بداند.
۱۱/۰/۱۱
کریم سنجابی
شاپور بهتیار
داریوش فروهر

گزارش نوستالژیک شاهدی عینی

»مثل تخم چشممان مراقب دخترهایتان هستیم .خیالتان راحت باشد«.

Sayeh Eghtesadinia
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آقا دکتر نورعلی ابنده ،ق تب
دراویش گناباد  ،سوم د متاه
از دنیا رفت .این نوشت ٔه قدیتمتی
را به یاد ایشان  ،کته دو ستا
آخر حیات را در گلستان هتفتتتم
در حصتتر گتتذرانتتدنتتد ،بتتازنشتتر
متتتتتتتتتتتتیکتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتم.
راهشان بترا پتیتروان ایشتان
هموار و پرنور باد.
»گزارش نوستالتژیتش شتاهتد
عتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتی«
از روز کته نتام کتوچتۀ متا در
پاسداران به رسانهها راه یافتت،
د ما سه ا خواهر مثل برگ بید
میلرزدم گلستان هتفتتتم بترا
شنوندگان اخبار این روزها تنتهتا
نام یش کوچه است ،اما برا ما
ساکنان قدیمی آن ،راستی کته
گلستان یتادهتا نتوجتوانتی و
جتتوانتتی استتت.
ختتاطتترههتتا
ما در این کوچه بزرگ شدیم ،آن
وقتها که دو طرفش خانههتا
ویالیی قشنگ ردیف شده بود و
ظتتتهتتترهتتتا کتتته از متتتدرستتته
برمیگشتیم از پنجرۀ ختانتههتا
تازه
ع ر برنج ایرانی و سبتز
متتتتتتیآمتتتتتتد.
بتتتتتتیتتتتتترون
چهتارشتنتبتهستور هتا در ایتن
کوچه آ ش برپا میکردیم ،سر ا
هش را با دوچرخه دور میزدیم
و عاشرانمتان را ستر هتمتیتن
کوچه مالقات میکردیم .یکی از
قشنگ تریتن ختانتههتا ایتن کتوچته
درست روبهرو خانۀ ما بود ،و وقتتتی
صاحبانش خانه را فروختنتد و رفتتتنتد،
قصۀ جدید در گلستان هفتم شتروع
شد .خانوادۀ محترمی به نام « ابنده »
ساکن این خانه شتدنتد و پتنتجترهبته
پتتتتنتتتتجتتتترۀ متتتتا نشتتتتستتتتتتتتتنتتتتد.
با آمدن خانوادۀ ابنتده بته گتلتستتتان
هفتم ،فضا کوچۀ متا تلتیتیتر کترد.
صبحها زود که میرفتیم مدرسه یتا
دانشگاه میدیدیم مردها ستیتبتیتلتو
جلو خانه ایستادهاند و خانمهتایتی بتا
چادرنمازها گلگلتی بته ایتن ختانته
رفتوآمد میکتنتنتد .چتهتارشتنتبتههتا
مراسمی داشتند مثل دعا یتا روضته،
که جمعیتی را به آنتجتا متیکشتانتد.
کوچه پر میشد از آدمهایی که معلوم
بود از شهرستانها آمدهاند ،و گتاه از
شب پیش در کوچه ا را میکردند تا
صبح زود به خانۀ همسایۀ نتوآمتدۀ متا

بروند .ما نمیدانستیم چته ختبتر
است .ا آن متوقتع ،کته حتوالتی
سا ها  52 -55شمستی بتود،
نه اسم خانوادۀ ابنده را شنتیتده
بودیم و نه میدانستیتم درویتش
چیستت! از نتاآگتاهتی متا بتود.
اطالعات خانوادۀ متا از دروایتش
منحصر میشد به دو سه متوردم
یکی آهنگ گلپا که بابا عاشرتش
بتتتود و وقتتتت ستتترمستتتتتتتی
میختوانتدشم »درویتش رو هتر
گلیم پاره  ،شب رو ستر متیتاره،
ق ره با یه دریا ،براش فرقی نتداره« ...
دوم ،آنچه در درس عترفتان و صتوف
رشتۀ ادبیات خوانده بودیم ،که طتبتعتار
اطالعا ی تاریتهتی بتود و متا ختیتا

نمیکردیم در زمانۀ متا هتم مصتدا
دارد ،و سوم هم مستنتد »لتحتمتا تی
چتنتتد بتتا دراویتتش قتتادریتته «ستتاختتتتتۀ
»منوچهر طبر « ،از ولیدات ستازمتان
رادیو و لویزیون ملی ایران .هتمتیتن و
همین .ما چیتز دیتگتر از درویتش و
درویشگر نمیدانستیم .طتبتعتار ،بتا
این اندازه اطالعات ،گیج شده بودیم و
نمیدانستیم با همسایهها ازه چته
کنیم .صدا دعا آنها قاطتی صتدا
MTVما شتده بتود ،و وقتتتی غتروب
میشد و آنها وضو میگرفتند ،ازه متا
بساط را در بالتکتن متیچتیتدیتم و تا
آخرها شب که پشته تکته تکتهمتان
متتتیکتتترد تتتو نتتتمتتتیرفتتتتتتتیتتتم.
بابا که حوصلتۀ صتدا دعتا و روضته
نداشت بنا کرد اعتراهم »آقا چه ختبتر
است اینجا؟ کوچه را به هم ریهتهایتد!
صدا دعایتان را پایین بیاورید ،ماشین
هم جلو خانه متا پتارک نشتود .متگتر

مسجد است اینجا؟! حسینیه استت؟
نتتتتتتداریتتتتتتم« ....
حتتتتتتوصتتتتتتلتتتتتته
فردا صبح زنگ زدند .بابا با اوقتات تلتم
رفت دم در ،و وقتتتی بترگشتت یتش
دسته گل دستش بود و یتش ستیتنتی
گتتوشتتت قتتربتتانتتی ،گتتردنتتش هتتم
تابتنتده
بگویینگویی کج .گفتم آقتا
بتتود ،آمتتده بتتودنتتد متتعتتذرتختتواهتتی.
ما ده پانزده سا با ختانتوادۀ تابتنتده
همسایه بودیم .در ایتن ستا هتا جتز
مردمی ،همراهی ،مرافرت و مهربانی
چیز از ایشان ندیدیم .در خانهمان را
که باز میکردیم برویم بیرون ،بتزرگ و
کوچش ا کمر جلو ما خم میشدنتد و
ما همیشه از اینهمه واضع خجالتزده
میشدیم .آشنایانی که اطالعتا شتان
بیشتر از ما بود ،وقتی کمکم از
تتابتتنتتده در
ستتکتتونتتت آقتتا
همسایگی ما مت تلتع شتدنتد،
میگفتندم »نتور بته کتوچته تان
ابیده .خوش به سعاد تان که با
این مرد خدا متجتاور شتدیتد« .
طبعار سبش زندگی متا بتا آنتهتا
متفاوت بود و شتایتد بتروبتیتا
ختتانتتۀ متتا ،صتتدا متتوزیتتش و
متتهتتمتتانتتی و  ...هتتم ستتبتتب
ناراحتیشان میشد ،اما آنتهتا
جز با لبهند و ادب و احترام با ما
رفتار نمیکتردنتد .آزارشتان بته
مورچه هم نمیرسید .سرشان
بتته کتتار ختتودشتتان بتتود .پتتا
می وان فهمید که چترتدر بترا
متتا دشتتوار استتت انتتتتتستتاب
رفتتتتتارهتتا خشتتونتتتآمتتیتتز بتته
درویشها را باور کنیتم .دشتوار،
در حتتتتد نتتتتامتتتتمتتتتکتتتتن.
روز که در گتلتستتتان هتفتتتم
آ شافروز به او رسیده بتود،
ماشینم را چند کوچه باال ر پارک
کردم ا بتوانم پیاده خودم را بته
مدرسۀ دخترم برسانم .از میتان
جتتتمتتتعتتتیتتتت متتتعتتتتتتتره کتتته
متتیگتتذشتتتتتم ،بتتا یتتش نتتگتتاه
شتتهتتیتتل متتیدادم کتتدامهتتا
درویشاند و کتدامهتا عتابتر یتا
ماشاچتی .نتاگتهتان چشتمتم
خورد به چند نفر با سبتیتلهتا
کلفت ،که قمهها ختیتلتی بتزرگ و
چاقو به دست داشتند .از رس قتالتب
هی کردم .حتی جر ت نتمتیکتردم از
میان جمعیت بگذرم .به جوانی کته از
شمایل آرام و متحتجتوبتش فتهتمتیتدم
درویش استت گتفتتتمم »آقتا! ایتنتجتا
مدرسۀ دخترانه است! جان بچتههتا
متتردم در خ ت تتر افتتتتتاده ،دختتتتترهتتا
رسیدهاند .چاقو و قمته چتیتستت؟! «
گفتم »خانم ،ما نیستیم .قتاطتی متا
شدهاند .بیایید من شما را رد کتنتم« .
همراه من شد و ا جلو مدرسه با متن
آمد .گفتمم »ممتنتون «.گتفتتم »متثتل
هم چشممان مراقتب دختتترهتایتتتان
هستیم .خیالتان راحت باشد«.

روایت جدید از نقش احمد
خمینی در اعدامهای 76
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نامه به آیتت هللا ختمتیتنتی
آقای منتظری خطاب به مسئوالن اعدام های  76گفته بود":بزرگترین جنایتی که در
نوشت و سپا در دیتدار
به اریم  ۱۱مرداد  ۲۰۱۱بتا
حضور حستیتنتعتلتی نتیتر
جمهوری اسالمی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را
(حاکم شرع وقت) ،مر ضی
اشراقی (دادستتان وقتت)،
در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند
ابراهیم ر تیتستی (متعتاون
وقت دادستان) و مص تفتی
پتورمتحتمتتد (نتمتایتتنتده وقتت وزارت
محتوا نوار جلسه د  ۲۰۱۱پرداخته
اطالعات در زندان اوین) با انجام اعتدام
است.
ها مهالفت کرد ،که فایل صو ی مربوط
به گفته احمد متنتتتمتر م "آن فتایتل
به مناسبت دهمین سالگرد درگذشتت
به آن جلسه در مرداد  ۲۰۰۱متنتتتشتر
بعد  ،د ماه ،اصال اصلش ...پرختاش
آیت هللا منتمر  ،ویدیو مصتاحتبتها
شد.
آقا منتمر با آن چهار نفر است ،که
قدیمی از احمتد متنتتتمتر فترزنتد او
به دنتبتا انتتتشتار آن فتایتل ،احتمتد
می گوید چرا من مسالته ا بتا ایتن
انتشار یافته که حاو روایت جتدیتد
منتمر به ا هام اقدام علتیته امتنتیتت
اهمیت را گفتم بروید با آقا خمتیتنتی
از گفتگوها ایتن مترجتع ترتلتیتد بتا
ملی ،انتشار اسناد ستر و تبتلتیتغ
صحبت کنید اما] شما رفتید با احتمتد
دستتتجتمتعتی
اعضا هیات متصتد
علیه نمام به  ۱۲سا حبا عزیر (
صحبت کردید .خیلی این را اکید متی
زندانیان سیاسی در تابستتتان ۲۰۱۱
 ۱سا قابل اجرا) و  ۰سا خلع لباس
کنند ،که آنها میگویند ما راهی غیر از
است -که بعتدهتا بته "هتیتات مترگ"
محکوم شد .هرچند بعدا اعالم شد که
اجرا حکم زندان ،با وساطت آیت هللا
موسی شبیتر زنتجتانتی از متراجتع
رلید شیعه به حتا تعتلتیت درآمتده
است.
فرزند آقا منتمر  ،در ویتدیتویتی کته
اخیرا از او منتشر شده می گتویتد کته
فایل صو ی جلتسته د متاه ،۲۰۱۱
"جزو فایل هایی است که نتهتادهتا
امنیتی] خیلی مانع شدند گفتند نبایتد
پهش کنید ...آن شش سا زندان متا
که معل شده به شرط پهش نشتدن
آنهاست".
او در همین ویدیو ،همچنین خاطره ا
را از زمان نگارش نامه ها پتدرش بته
رهبتر وقتت جتمتهتور استالمتی در
اعتراه به اعدام ها نرل کرده است.
به روایت احمد منتمر م "من ختوانتدم
خیلی عجب کردم ،که این خیلی متن
”همه چیز دیگر تمام شده ....خونی که به ناحق ریخته بشود “
ند است و به ایشان هتم نتمترم را
گفتم .گفتم آقا اینها چیزهایی نیتستت
که شما رو کاغذ بیاورید .اینها را باید
دیگر همه چیز را تمام می کند
شفاهی بگویید ...با امام صحبت کنید.
دست دیگران بیفتد چه می شود؟"
فرزند آیت هللا منتمر ادامه می دهدم
"ایشان جوابی که داد ایتن بتود کته]
این نداریم".
مشهور شد.
گفت همه چیز دیگر مام شده ....متن
و می افزایدم "یعنی کامال مشتهتل
احمد منتمر میگوید پتا از آنتکته
یش لحمه احستاس کتردم کته متثتال
است که اینها بعد از این همه  ...رفتته
پدرش در دیدار مترداد  ۲۰۱۱ختود بتا
کود ایی شده ،خبر شده متا نتمتی
اند به احمد آقا خمینتی گتفتتته انتد
چهار عضو هیات ،با انتجتام اعتدام هتا
دانیم .گفتم یعنی چته تمتام شتده؟
آقا منتمر ایتن جتور گتفتت ،او
مهالفت کرده ،آنان خبر این مهالفت را
ایشان این جمله را گفتند ،که ختونتی
هم] گفته نه ،برویتد ادامته بتدهتیتد".
با احمد خمینی پسر آیت هللا خمیتنتی
که به ناح ریهته بشود دیتگتر هتمته
مشهل نیست که احمد خمینی پا
در میان گذاشته اند ولی او ختواستتتار
چیز را مام می کند".
از در میان گذاشتن موضوع با آیتت هللا
ادامه اعدام زندانیها شده است.
انترادات آقا منتمر بته اعتدام هتا،
خمینی خواستار ادامه اعدام ها شتده
پسر آیتهللا منتمر با اکید بر ایتنتکته
شتد تا بتنتیتانتگتذار
سرانجام بتاعت
یا اساسا نیاز به گفتگو با پتدر ختود
دیدار مجدد پدر با آن چهار نفتر در د
جمهتور استالمتی ،در  ۱فتروردیتن
ندیده است.
ماه همان سا صورت گرفته ،خبر می
 ۲۰۱۸و را از سمت قتا تم مترتامتی
سه سا و نیم پیش؛ سایتت آیتتهللا
دهد که نوار صو تی ایتن دیتدار وجتود
رهبر  ،که از یرماه  ۲۰۱۱و بتنتا بتر
حسینعلی متنتتتمتر فتایتل صتو تی
دارد ولی نهادها حکتومتتتی جتلتو
صمیم مجلا خبرگان عتهتده دار آن
اظهارات این مرجع رلید در مرداد متاه
انتشار نوار را گرفته اند .با این حا  ،او
بود ،عز کند.
سا  ۲۰۱۱را منتشر کرد که در آن ،به
در ویدیو جدید ،که دیروز جتمتعته ۱۰
ند به اعدام دستتتجتمتعتی اعضتا
آذر در کانا لگرامی "انجمن اسالمتی
سازمان مجاهدین خلت انتتترتاد متی
دانشجویان آزاداندیش دانشگاه عالمته
کرد.
طباطبایی" انتشار یافته و زمان ضتبتس
او پا از اطالع یافتتتن از متوضتوع دو
آن مشهل نیست ،به نرل بهشی از

البته احمد منتمر در ویتدیتویتی کته
اخیرا منتشر شده ،در متورد رستیتدن
نامه ها انتراد پتدرش بته دستت
شهل آقا خمینی هم ابتراز تردیتد
می کند و می گویدم"من فکر می کنتم
اصال این نامه ها به امام نرسید".

من بگفمارم مفردم را
بکشند تا بعد ا ر هففبففر
شو م ؟"
آیت هللا متنتتتمتر دو ستا قتبتل از
درگذشت خود ،در مصاحبه ا با عماد
الدین باقی از شاگردان خود اکید کترد
از اینکه ،علی رغم هزینه ها بعتد ،
به وظیفه خود در اعتراه به اعدام هتا
عمل کرده "وجدانش راحت است".
او در پاسم به گفته آقا باقی مبتنتی
بر اینکه "بعضی می گویند اگتر شتمتا
این کار را نکرده بودید ،حستاستیتتهتا
به وجود نمیآمد و شما بتعتد از فتوت
امام خمینی زمام رهبر را به دستت
می گرفتید" اظهتار داشتتم "متعتنتی
حرف آن بعضتی ایتن استت کته متن
بگذارم مردم را بکشنتد ،ختالف شترع
انجام شود برا اینکه بعد میختواهتم
رهبر شوم؟ اصال و ابتدا وجتدانتم بته
چنین امر راضی نمیشد".
آقا منتمتر در بتهتشتی از فتایتل

صو ی مرداد  ۲۰۱۱خود نتیتز ،بتا ذکتر
دغدغه هایی مشابه نرل متی کتنتدم
"همه رفرا ما با نوشتن نامه به امام
مهالف بودند ولتی متن دیتدم جتواب
ندارم روز قیامت؛ وظیفه من است بته
امام ذکر بدهم".
این مرجع رلید ،همچنین متی گتویتدم
"من از او این جریان اعتدام هتا] تا
حاال باور کنید شبی نیتستت کته ۱-۰
ساعت فکرم را ناراحت نکند و ختوابتم
نمی برد ...جواب ختانتواده هتا را چته
می خواهید بدهیتد؟  ...چترتدر شتاه
اعدام کرد؟ اعدام ها خودمتان را بتا
اعدام ها آنهتا حستاب مترتایسته]
بکنیم".
آیت هللا منتمر در جلسه مرداد متاه،
به حسینعلی نیر  ،مر ضی اشراقی،
ابراهیم ر یسی و مص فی پورمحمد
هشدار می دهدم "بزرگترین جتنتایتتتی
که در جمهور اسالمی شده و اریتم
ما را محکوم می کند به دستت شتمتا
انجام شده و نام] شمتا را در آیتنتده
جزو جنایتکاران در اریم می نویسند".
او در آن جلسه ،همچنین مرام هتایتی
در حکومت را متهم متی کتنتد کته از
مدت ها پیش به دنبا اعدام زندانتیتان
بوده اند و می گویدم "این چیز استت
که اطتالعتات رویتش نتمتر داشتت و
سرمایه گذار کرد ".آقتا متنتتتمتر
می افزاید که احمد خمیتنتی هتم "از
سه  -چهار سا قبل" از انجام چتنتیتن
اعدام هایی در مورد اعضا ستازمتان
مجاهدین خلت هتوادار متی کترده
است .او اکید می کند کته متدافتعتان
اعدام ها "فرصت را ملتم شمردنتد در

این جریانی که منافرین آمدنتد بته متا
حمله کردند و] این را جتا انتداختتتنتد
پیش امام".
اشتتاره قتتا تتم متترتتام وقتتت آیتتت هللا
ختتمتتیتتنتتی ،بتته مشتتارکتتت ستتازمتتان
مجاهدین خل در حمله به خاک ایتران
بعتد از پتذیترش قت تعتنتامته  ۱۰۸در
عملیات موسوم بته "فترو جتاویتدان"
است که پا از آن ،رهبر وقت با صدور
دستور از مس والن قضایی و امنیتی
"سرمتوضتع"
خواست که مام زندانیان
ِ
این سازمان اعدام شوند.
به دنبا صدور آن فرمان ،جمتع زیتاد
از زندانیان گروه ها ها مهتلف کته
اکثر آنها از اعضا سازمان مجتاهتدیتن
بودند و جمعی از زندانیان گتروه هتا
مارکسیست نیز در میان آنتهتا حضتور
داشتند ،به جوخه ها اعدام ستپترده
شدند .در کتاب خاطرات آقا منتمتر
آمده است که بعد از صدور فرمان ،بیتن
 ۱۸۳۳ا  ۰۸۳۳نفر از زنتدانتیتان اعتدام
شدند ،هرچنتد بترختی از نتهتادهتا
حرو بشر  ،عداد اعدام شدگتان را
بیشتر می دانند.
آیت هللا منتتمتر در جتلتسته مترداد
 ،۲۰۱۱با اشاره به اینکه زندانیانی کته
اعدام شدند ،همگی قتبتال متحتاکتمته
شده و احکام زندان گرفته بودنتد متی
گویدم "اینکه ما بیتایتیتم بتدون ایتنتکته
از جتانتب زنتدانتیتان]
فعالیت ازه ا
باشد اینها را اعدام بکنیم معنیش ایتن
است که ...دستگاه قضاییمتان غتلتس
کرده".

دارم آرام آرام میمیرم!
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"I'm dying. Slow, but unstoppable.
" I'm dying. Slowly but unstoppably. I'm exhausted
and have lost a lot of weight. The lone
containment in Belmarsh kills me.
It is just sparse contact with the outside world. All
because I made war public. To open the eyes of
society and show what governments keep quiet
about. I die. And I'm afraid, as well as the
" freedom and democracy press with me.
Julian Assange from November 11, 2019
#freeJulian
#FreeJulianAssange Julian Assange's Angels
Freedom for Julian Assange Julian Assange
Freedom for Julian Assange

جولیان اسانژ  ۱۱ ،نوامبر 4۱۱8
"هارم ارام ارام م مبزم ، .ب تکلف .م چ خست ام زن
زی هو را از هست هاهه ام .س ک انفزاهو هر ب رو مزا هاره
ب جه ن خ رج بزایم جکه
م شد .فقط ارت ط زا ده
هاره .ه ای ه ب ای هلب است م ج ی ت ج گ را ع

زهم ت ای ک چشم ج مع ب ز شکه نش ن ههم ه لته چ
ه لت ه ه نش م
گکن اند .چشم ببدار ج مع شدم آنچ
د را نش ن ههم .م هارم م مبزم .م تزسم ه چ ب
آزاهو مط کع ت همک زاس ب م نب ب بزه.
جکلب ن آس نژ  11نکام ز 9102

بار اگر روز کسی ازمن بپرسد
چند که در رو زمین بود چه کرد ؟
من ،می گشایم ...پیش رویش دفترم را
گریان وخندان ،برمی افرازم سرم را
آنگاه ،می گویم که مبذر نوفشانده ست ،
ا بشکفد  ،ا بر دهد،بسیار مانده است
در زیر این نیلی سپهر بی کرانه
چندان که یارا داشتم ،در هر رانه
نام بلند عش را کرار کردم
با این صدا خسته ،شاید خفته ا را
در چارسو این جهان بیدار کردم
من مهربانی را ستودم
من با بد پیکار کردم
پژمردن یش شاخه گل را رنج بردم
مرگ قنار در قفا را غصه خوردم
وز غصه مردم ،شبی صدبار مردم
شرمنده از خود نیستم گر چون مسیحا ،
آنجا که فریاد از جگر باید کشیدن،
من با صبور ،بر جگر دندان فشردم
اما اگر پیکار با نابهردان را
شمشیر باید می گرفتم
برمن نگیر ،من به راه مهر رفتم
در چشم من ،شمشیر در مشت ،
یعنی کسی را می وان کشت
شعرم اگر در خاطر آ ش نیفروخت
اما دلم چون چوب ر ،از هر دوسر سوخت
برگی ازاین دفتر بهوان ،شاید بگو ی م
آیا که ازاین می واند بیشتر سوخت!؟
اماهنوز این مرد نها شکیبا
با کوله بار شو خود ره می سپارد
ا از د این یرگی نور برآرد
در هرکنار شمع شعر می گذارد
اعجاز انسان را هنوز امید دارد!

فریدون مشیری
بنام ایران
بنام
انسان
بنام هرکه
از آغاز تاکنون برخاست
بنام آن ا سرخی که در ترانه ماست
بخوان! دوباره بخوان
بخاطرهمه ا های پرپر این باغ
شقایقی که بر آتش نشسته از این داغ
بخاطر همهی کودکان بردای و کار
رها شداان غریب کوچه و بازار
بخون طپیداان جوانسال صحنهی پیکار
غریبتر زغریبان ،غریب در وطن خویش
حراج ازاران پارههای تن خویش
بخاطر همه تبعیدیان بیسامان
بنام این لبیله سراردان
بخوان و دوباره بخوان
بخاطر همهی نامهای بر دیوار
بخون طپیداان جوانسال صحنه پیکار
بنام نس جوینده هویت خویش
اسیر محبس اهریمنان بداندیش ،بخوان و دوباره
بخوان
بخوان که باز بپاخیزد این لبیلهی سراردان
بخوان که ترس در سر ما نیست،

بنام ایران بنام انسان
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سکوت سنگر ما نیست
کالم آخر ما نیست
تمام عمر سر نسپردیم،
اارچه زخم زبان خوردیم
اار چه امر خموشی بود،
سکوت خویش فروشی بود!!
تمام عمر ،سکوت نکردیم! چرا اکنون؟
کنون بنام نامی ایران که باز بپاخیزد این لبیله
سراردان
بخوان ،بخوان ،هزار باره بخوان
ترکیه آکبوک ۵۱٨۲ -۵۱٨۲

اردالن سرفراز

روایت تکاندهنده سپیده قلیان از شکنجه یک زن زندانی

سپیده قلیان ،فعا مدنی که در حتا
حاضر با ودیع وثیره به طور موقت آزاد
شده ،در یش رشته و یت از شکتنتجته
یش زن عرب ایرانی در زنتدان ستپتیتدار
اهواز نوشته است.
این فعا مدنی در و یتر ختود از یتش
زندانی زن عترب ایتران بته نتام زهترا
حسینی نام برده است که به گفته او
آبان  ۰۱وسس ماموران اطالعات اهتواز
بتتازداشتتت و متتدت  ۱متتاه را در
ستتلتتو هتتا بتتازداشتتتتتگتتاه اطتتالعتتات
نگهدار شده و برا گرفتتن اعتتتراف
اجبار از سو بازجوها پترونتدهاش
مورد شکنجه قرار گرفته است.
سپیده قلیان ،که از زهرا حسینتی بته
عتتنتتوان «ختتواهتتر عتتربتتم »یتتاد کتترده،
می گوید اولین بار او را با دست و پتا
کبود وقتی که هر دو آنها برا انگشت
نگار به زندان سپیدار اهواز متنتتترتل
میشدند دیده است.
متن یادداشت سپیده قلیانم
حستتتتتتتتیتتتتتتتتنتتتتتتتت
زهتتتتتتتترا
زهرا حسینی متتتولتد  ۲۰۱۱متتتاهتل
دارا دو فرزند دختر (  ۱و  ۱ستالته).
خواهر عربم را با دست و پتا کتبتود
اولین بار وقتی دیدم که برا انگتشتت
د

۲۰۰۸

دادگاه تجدیدنفظفر
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خراسان جنوبی  8تن
از شهروندان بهایفی
ساکن بیرجند را بفه
 4 9سال و شش مفاه
زندان محکوم کرد

به گزارش »هرانا« ،دادگاه جدید نتمتر

نگار بتاهتم بته زنتدان
سپیدار منترتل شتدیتم،
زهرا گتروگتان اطتالعتات
است ،آنها شوهر زهرا
را میختواهتنتد و ادعتا
متتیکتتنتتنتتد شتتوهتتر او
داعشتتتتتتتتتیستتتتتتتتتت.
زهتترا از آبتتان  ۰۱در
بازداشت موقت به ستر
میبرد .به مدت  ۱متاه
در ستتتتتلتتتتتو هتتتتتا
بتتتتتتازداشتتتتتتتتتتتتتگتتتتتتاه
(شکنجهگاه) اطتالعتات
اهواز نگهدار متیتشتده
استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.
یش شب برا بازجویتی
مرا بردند ،با مام اینکه در متام متدت
بازداشت با چشمبند بودیم ،اما متوجه
برخی از صداها میشدیم ،صتداهتایتی
که از هزار صویر گویا ر و زنده ر بودند.
زندانبان مرد وقتی عصا را بته متن داد
( یش که مروا که پل ار باطی ما زنتان
و زندانبانها مرد بود و مارا به متکتان
مورد نمر هدایت میتکتردنتد)را بته متن
داد ،حا کردم صدا یتش زن دیتگتر
میآید که کمی ان طرف ر بتا متن بته
طرف ا ا بازجویی میترود .ا تا هتا
باجویی نزدیش هم بتود و متا صتدا
تتمتتام بتتازجتتویتتی هتتا ا تتا بتتلتتل
دستیمان را میشنیدیم ،هی آزارى
باال ر از این نبود ،روز او بازجویی متن
ن
بود و روز نمیدانم چندم بازجتویتی ز ِ
ناشناس ،بازجویی از صبح ا دمدمتا
صبح ادامه داشت ،خوب بته یتاد دارم
بازجوها از او میخواستند اعتراف کنتد
داعشیست او فرس میگفتم من اهل
سنت هستم.
یکهو صدا کتشکار باال گرفت ،او را
میزدند و او فریاد متیتزد و بتازجتوهتا
محکم ر میزدند میگفتند نه باید صتدات
در بیاد ،اعتراف کن به اون چتیتز کته
هستی ا ولت کنیتم ،دیتگتر صتدایتی

نیامد ،دو روز بعد مرا با چشمبند سوار
ا ومبیلی کردند که صداى دو زن دیتگتر
متتتتتتتتتتتیآمتتتتتتتتتتتد.
هتتتتتتتتتتتم
به مرصد که رسیدیم،
چشمبندهایمان را در آوردیم ،متتتوجته
دو زن دیگر شدم که یتکتی از آنتهتا
چش و چالش کامال کتبتود بتود ،متارا
برا انگشتنگار آورده بودن و از ایتن
فرصت استفاده کردیم ا باهم صحبتت
کنیم ،علیرغم اینکه مامور هدیتدمتان
کرده بود که الم تا کتام بتاهتم هتیت
حرفی نزنیم.
باهم احوا پرسی کردیم و زختمهتا
نمتان را نشتان یتکتدیتگتر دادیتم ،از
نگرانیهایمان گفتیم و اخر ستر زهترا
گتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم
و همانی نیستی که دو شتب پتیتش
در ا ا بللتی بتازجتویتی متیتشتد ؟
میگفتند کتمتیتستیتون (کتمتونتیتستت)
هستی و بهت حمله میکردند ،گفتتم
بله زهرا جان ،وام همانی هستی که
میگفتند بگو داعشیام!
از آنروز ا همین امروز که ماهها باهتم
در زندان سپیدار همبند بودیتم ختواهتر
هم شدهایم ،و همیتن امتر متوجتبتات
خشم اطالعات را فراهم نتمتود .زهترا
یکی از صدها زن عتربتیستت کته در
اهواز حت بازداشت/شکتنتجته/ستتتم
استتتتت ،بتتتته دو دلتتتتیتتتتل م
استتتتتتتتتتت.
زن
یتتتتتتتتتتش
دو عرب است.
#زهتتراسحستتیتتنتتی متتتتتولتتد 4251
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهتتتتتتتتتتتتتتتتتل
دارا دو فرزند دختتر ( ۱و  ۱ستالته)
خواهر عربم را با دست و پتا کتبتود
اولین بار وقتی دیدم که برا انگتشتت
نگار باهم به زندان سپیدار متنتتترتل
شدیم ،زهرا گروگان اطتالعتات استت،
آنها شوهر زهرا را میخواهند و ادعتا
میکنند شوهر او داعشیست .زهترا
از ابان /۰۱

استتان ختراستان جتنتوبتی  ۰تن از
شهروندان بهایی ساکتن بتیترجتنتد را
مجموعا به  ۱۸سا و شش ماه زندان
محکوم کترد .بتر استاس را صتادره
بهمن صالحی ،خلیتل متالکتی ،بتیتژن
احمد و ساغر محمد هر کتدام بته
 ۱سا حبا عزیر  ،شیدا عابد به
 ۰سا حبا عزیر  ،سهراب مالکتی
به  ۰سا و نیم حبا عزیر و فیتروز
احمد  ،سیمیتن متحتمتد و متریتم
مهتار هر کدام بته  ۱ستا حتبتا
عزیر محکوم شدند .ایتن حتکتم ۱۸
آذرمتتاه  ۲۰۰۸صتتادر شتتده استتت.
نیروها امنیتی ایران  ۱۰مهترمتاه ۰۱
پا از فتیتش متنتاز ایتن  ۰تن را
بازداشت کردنتد .بتازداشتت شتدگتان
همان سا پا از نزدیش به یتش متاه
بازداشت به قید وثیره آزاد شدند .ایتن
افراد یر امسا در شعبه دوم دادگتاه
انرالب بیرجند «عضویت در شتکتیتالت
غیرقانونی و مهل امنیت ملی بهایی »
به حمل  ۱سا حبا تعتزیتر و از
بابت ا هام « بلیغ علیه نمام از طتریت

بلیغ بهاییتت »بته یتش ستا حتبتا
عزیر محکوم شتده بتودنتد .دادگتاه
جدیدنمر همچنین حکتم بته مصتادره
مباللی که در مراسم هتا ضتیتافتت
نتتوزده روزه بتتهتتایتتی تتحتتت عتتنتتوان
» برعات «جهت امور جامعه بهایی این
شهر جمع آور شده بود ،داده است.

بردهداری در فرشبافیهای تبریز
امید اقدمی
به صویر مرابل نگاه کنید ،ا ببینید چه
وصیفی از بریز میکند.
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 ۲۲د ۲۰۰۸
بردهدار در فرشبافیها بریز
بریز ،شهر بتدون گتدا ،شتهتر
اولینها ،شهر مو و تجتمتل.
ایتتنهتتا تتنتتهتتا بتتهتتشتتی از
بترستاختتته ،بترا
گزارههتا
وصیف بریز هستند .اما اعتداد
و آمار که احتماال ر می وانند نها
بهش کوچکی از واقتعتیتت را
نشان بدهند ،چیزها دیتگتر
در مورد این شهر پیر میگویند.
وقتی از بریز سهن میگوییم،
از شهر حرف متیزنتیتم کته
متدیتر
طب آمار خوشبینانته
کتتل اداره راه و شتتهتترستتاز
آذربایجان شرقتی ،چتهتار صتد
هزار نفر از جمعیت یش ملتیتون
و شتشتصتد هتزار نتفتر آن،
حاشتیتهنشتیتن هستتتنتد .در
ادبیات حتکتومتتتی جتمتهتور
اسالمی ،حاشیهنشین کسی
است که در «سکونتگتاههتا
غیر رسمی »خانه و کتاشتانته
دارد .بدنها متازاد کته در
قسمت فراموش شده و دور از
انتتمتتار عتتمتتومتتی شتتهتتر ،در
قسمتها مازاد و غیر قتابتل
شتتهتتر ستتاکتتن
استتتتتفتتاده
هستند .یش نفر از هتر چتهتار
نفر!
اگر کسی در سو دیتگتر از
دنیا- ،مثال ر وریستی اروپتایتی،
که احتماال ر شنیده است که بتا
متتوجتتود در جتتیتتبتتش
یتتورو
می واند حسابی در ایران فریح کتنتد-
بهواهد جستوجویی مجاز در متورد
بریز بکند ،به دو نشانه عمده از این
کالنشهر شما غترب ایتران ختواهتد
رسیدم فرش و بازار .و این دو نشتانته،
هم با اریم بریز و هتم بتا رونتدهتا
سیاسی و اجتماعی حا حتاضتر ایتن
شهر پیوند ناگسستنی دارند.
»فرش دستبافت »به عتنتوان کتاالیتی
اصیل و ستنتتتی ،هتنتوز در تبتریتز و

شهرها اطراف آن ولید میشود .اما
قیمت این کاال به شکتلتی استت کته
عموم مردم نتمتی توانتنتد ختریتدار آن
باشند .طبرات مرفه و «خارجیهتا »
مهاطب صادرات فرش ،در حتا
حاضتر مشتتتریتان ایتن کتاال
سنتی هستند .مشتتر  ،ایتن
همزاد اریهی «کاال» ،در متورد
فرش دستتبتافتت یتش تلتیتیتر
ماهو داشته است .حاال دیگتر
ایتتن فتترشهتتا ،در ختتانتتههتتا
طبرات متتوستس و فترودستت،
ختتود را بتته
عتتمتتومتتار جتتا
فرشها ماشیتنتی و متوکتت
دادهاند و به عنوان ابزار تبتهتتتر
طبرا ی به خانهها باال شتهتر
متورد
کوچ کردهاند .مست تلته
وجه در این گزارش اقتتتصتاد ،
نه وضعیت مشتریان فرش ،کته
حا و روز ولیتد کتنتنتدگتان آن
است.
ولتیتد فترش دستتتبتافتت ،عتمتال ر بتا
ابزارها چند صد سا پتیتش انتجتام

میشود .دار ،کوجتی ،دارا  ،سک س
ستر،
آرچا  ،نام ابزاهایی هستند که جز در
کارگاهها فرشبافی ،احتتمتاال ر بتتتوان
آنها را در موزهها مردمشناسی دید.
مواد اولیه ولیتد هتم بتا روشهتا
سنتی آمده میشوند .نمها فترش،
آنچنان که چند صد ستا پتیتش رنتگ
میشدند ،رنگ میشوند ،و به کارگتاه
میآیند ا وسس کارگران فترش بتاف،
رو دار قالی ،بر اساس نرشها کته

ستنتتتی دارد اجترا

نها مو تیتفهتا
شوند.
نرشهها ،ابزار ولید و روند ولید ،همه
در اریم منجمد شدهاند تا متحتصتو
نهایی به انتدازه کتافتی «اصتیتل و
سنتی »باشد .این انجماد وارد روابتس
کارگر و کارفرما نیز شده استت .روابتس
ولید  ،شامل وضعیت کار کتارگتران
و موقعیت کارفرما-سرمایتهدار نستبتت
به کارگران ،در ولید فرش ،به انتدازه
روش و روند ولید ،ار جاعی است .کار
در کارگاهها فرش ،عمومار ابع هتیت
یش از مفاهیم جدید در عامالت کتارگتر
و کارفرما نیست .بیمه ،عیین حتداقتل
حتترتتو  ،اضتتافتتهکتتار  ،تتع ت تتیتتلتتی،
مرخصیها استعالجی و متفتاهتیتم
مشتتابتته ،هتتنتتوز نتتتتتوانستتتتتهانتتد وارد
کارگاهها فرش شوند .عالوه بتر ایتن
مناسبساز محیس کار برا کارگر ،یا
ارگونومی ،در محیسها کم نور و نمور
کتارگتتاههتتا فترش بتتافتتی ،یتتش امتتر
فراموش شده استت و کتارگتران ایتن
کارگاهها پا از چند سا کار ،در کمتر
و چشتتم ،دچتتار عتتواره و
کتار متیشتونتد.
بیمار هتا
همچنین لییر فرم در انگشتان
در اثتر استتتفتاده متداوم از
شانهها سنگین فرشبتافتی،
از عتتواره متتتتتداو در ایتتن
کتتارگتتاههتتاستتت .کتتارگتتاههتتا
فرشبافتی عتمتومتار در بتافتت
حاشیها و فریتر تبتریتز قترار
دارند .بنابترایتن بتا وجتود ایتن
دشوار ها ،کارفرما هترگتز در
جذب نتیترو کتار جتدیتد بته
مشکل بر نمتیختورد .لشتکتر
بیکاران ،در حاشیهها شتهتر
آنردر نیرو آماده به کتار دارد
که در صورت اعتراه کتارگتر
به وضعیت ،یتا از کتار افتتتادن
کتتار،
ادامتته
بتتدنتتش بتترا
شهل جدیتد جتایتگتزیتن او
شتتتود .بتتته ویتتتژه در ایتتتن
کارگاهها بیقاعده و قتانتون،
کار کودکان امر متداو است
و در نتیجه کارفرمتا هتمتیتشته
کسانی را برا جایگزین کتردن
با کارگران شاغلش دارد.

باز اب وصیف یش کارگر در یش گتزارش
ایستتنتتا از وضتتعتتیتتت
ختتبتترگتتزار
کارگاهها فترشبتافتی تبتریتزم «متا
کسی را در این کارگاه داریتم کته ۱۳
سا سن دارد و چون کنتد متیبتافتد،
روزانتته  ۰۱هتتزار تتومتتان دستتتتتمتتزد
متتیگتتیتترد .شتتمتتا ظتتاهتتر قضتتیتته و
لباسها یشدست ما را متیبتیتنتیتد.
روز که یش مهمان ویتژه بتهتواهتد از
کارگاه دیدن کند ،بته متا سترشتیتر و
عسل میدهند .بسیتار از
ما با سابترته  ۰۳ستا کتار
هنوز هم بیتمته نتیتستتتیتم.
کتتتارگتتتاههتتتا
هتتتمتتته
فرشبافی در بریز بتهنتحتو
بردهدار میکنند».
هی آمار دقی و مشهتصتی
از وضتتعتتیتتت کتتارگتتاههتتا
فرشبافی وجود ندارد .تعتداد
کارگران ،وضعیت کارگاههتا و
میزان کم و زیاد شدن ولتیتد
عمال ر با حری میدانی قتابتل
دسترسی نیست .چترا کته
روابس ار تجتاعتی تولتیتد ،در
بیرونی این کارگاهها
عامالت
ِ
نیتز وجتود دارد .جتمتعآور
اطتتالعتتات از کتتارگتتاههتتا
فرشبافی ،بر اساس قوانتیتن
نانوشته ،ممنوع و خت ترنتاک
است .حتی بازرسان محتدود
اداره کار نیز وان ،ح و یتا
امتتکتتان بتتازرستتی از ایتتن
کارگاهها را نتدارنتد .ظتاهترار
کارگر ،کارفرما و جامعته ،بته
ا فا پذیترفتتتهانتد کته یتش
کاال سنتتتی ،بتایتد روابتس
ولید سنتی نتیتز داشتتته
باشد .امتا دستتترستی بته
منابع محدود ،هم در بتهتش
ولید و
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خانه و کتارگتاه“ .استتتثتمتار
مضاعف” توصتیتف ستاده و
پرل فی در متورد کتار زنتان
فرشباف است
هم در بهش فتروش فترش،
نشان میدهد که عتالوه بتر
فتتتو  ،در
بتتتحتتترانهتتتا
سا ها اخیر بتیتکتارستاز
گستتردها در ایتن بتهتش
ا فا افتتتاده استت .طتبت
آمارها دولتی و همتچتنتیتن
نهادها صادر کننده فرش
دستبافت ،اشتتلتا در ایتن
زمینته در ستا هتا اختیتر
حدود شصت درصد کتاهتش
دشته است و این امر به این
معتنتی استت کته شتصتت
درصتتد کتتارگتتران فتترشتتبتتاف،
بدون هتیتچتگتونته حتمتایتت
بیمها و خدمات اجتمتاعتی
در سا ها اخیر و با شدید
رکود در اقتصاد ایران ،از کتار
بیکار شدهاند .بر اساس این آمارها ،تا
پیش از شدید بتحتران اقتتتصتاد در
ایتران ،حتتدود شتصتتت هتتزار نتتفتتر در
کارگاهها  ۲۱الی  ۰۳نفره مشتلتو
به کار بودهاند که اکنون ایتن رقتم بته
کمتر از نصف رسیده است.
درک سنتی از روابس اقتصاد  ،نها بته
حتتوزه « تتولتتیتتد »در فتترش متتحتتدود
نمیشود .در مرحله فروش محصتو
سنتتی حتکتم فترمتاستت.
نیز من

فتترش فتتروشهتتا ستتنتتتتتی ،کتتاال
خریدار شده را به چتهتار تا شتش
برابر قیمت خرید میفروشند و در عین
حا این معامله موجه و مربو استت.
در کاالها سنتی (در این متن به طور
مشهل فرش) متیتزان کتار انستانتی
خالل انجام شده برا تولتیتد ،تنتهتا
متلیر عیین قیتمتت نتیتستت .عتامتل
مربولیتبهش به این خرید و فتروش،
نرش سنتی و حتی مذهبی بازارها
فرش است .فرش فتروش ،بته صتورت

یپیش یش حاجی بازار  ،با سبتیتح و
انگشتر عری است که دستی هم در
خیر دارد و از ایتن طتریت در جتامتعته
مربولیت و اعتتتبتار کستب متیکتنتد.
همین مس له به او مجوز متیدهتد در
معاملههایش چندین برابر میزان متورد
قبو جامعه سود کند .رریتبتار چتیتز
شبیته بته کتار کته «بترنتد»هتا بتا
کاالها روزگار ما میکنند.

انگاره « بتریتز ،شتهتر بتدون گتدا »
وسس نهادها ساخته شتده توستس
همین حاجیها بازار ایجتاد شتده
است » .موسسه خیریه حمایت از
مستتمتنتدان تبتریتز«  ،و » جتمتعتیتت
خیریه نوبر« دو مجموعه خیتریته
و طویل هستند که مام منتابتع
عری
مالی آنها وسس بتازار هتا فترش
فروش امین میشود .ساختمان کتا
مانند این موسسات ،همایشها گاه
و بیگاهش و حضور مر ب اعضا آنها
در لوزیون استانی آذربایجان
شرقی برا اثبات عتمتلتکترد
مثبت این موسسات و البتتته
صتتتدقتتتات
صتتتنتتتدو هتتتا
مستتتمتنتدان و
موسسه
جتتمتتعتتیتتت نتتوبتتر در کتتنتتار
صندو ها کمیتته امتداد
در بریز ،نها صاویر بیترونتی
این مجموعهها هستند .هتر
کنشگر سیاسیا در بریتز
و سایر شهرها آذربتایتجتان
شرقی ،حداقل شنیدههایی
غیر رسمی و ایید نشتدها
از اثیر پو این مجمتوعتههتا
بر انتهابات مجلا و شورا
شهر در آذربایتجتان شترقتی
دارد.
»فرش« نها یتش نتمتونته از
کاال سنتی ولید شتده در
ایران استت .واقتعتیتت ایتن
تولتیتد
است کته شتیتوه
ستتتنتتتتتتتی در کتتتاالهتتتا
دستساز و «سوغتا تی »در
چهار گوشه ایران ،منجر به
ستتنتتتتتی
روابتتس تتولتتیتتد
میشود .رواب ی که نه نها
طتتبت قتتوانتتیتتن نتتانتتوشتتتتته،
کتتتارگتتتران شتتتاغتتتل را از
ختتود
اولتتیتته تتریتتن حتترتتو
بیبهره میکنند ،بتلتکته بته
دلیل وجود ار ش بیتکتاران از
یش سو و کوچش بتودن ایتن
دیتگتر،
کارگتاههتا از ستو
متتجتتا هتترگتتونتته اعتتتتتراه
متحدانه را از ایتن کتارگتران
میگیرند .امر که در پیتونتد
تتاریتتهتتی،
بتتا ستتنتتتهتتا
اجتماعی و مذهبی ،توستس
تلترتی
جامعه بسیار عتاد
میشود.

اسالمی نیز برخوردار شدند.

پرتو نوریعال :جهان به دادخواهی برخیزد
نظر نزویسزنزدازان و هزنزرمزنزدان
درباره اعتراضات آبان ٣١

هرچند در آشفته بازار فرصتطلبیهتا،
هنرمندان و نویسندگان مسترل ،بدون

مستضعفان قدرت گرفت ،طبیعی بتود
که آفریدهها

بته نشتر آثتارشتان در

داشتن امید

هنرمندان بتا مضتامتیتن

داخل ایران ،فیتلتم ستاختتتنتد ،شتعتر

کانون نویسندگان ایران  ۱۰آبتان ۲۰۸۰

اجتماعی ،فرر و محرومیتت متردم ،از

گفتند ،داستان و رمان و نتمتایشتنتامته

مرابله خشونتبار حکومت با معترضان

ارزشها

باال ی برخوردار باشتد .امتا

نوشتهاند با این امید که اگتر نتتتوانتنتد

در جریان اعتتراضتات ختونتیتن آبتان را

رمیم اسالمی ایتران ،ختیتلتی زود بته

معتره خود و هتمتوطتنتان در

هتمته

جامتعته

محکوم کرده و ختواهتان آزاد

بهانۀ حفظ اسالم و ارزشها

بازداشتشدگان شده و هشتدار داده

و انسان مسلتمتان ،توانستت چتهتل

حریر ،تهتدیتد و

آثتتار نتتویستتنتتدگتتان ،شتتاعتتران،

بودم حاکمان به جا

ستتا

صدا

بندشان را در این زمان منعکا کنتنتد،
ثبت در اریم نگه دارند.

الاقل برا

با وجه به شرایس فو  ،جتنتبتشهتا

سرکوب معتتترضتانتی کته جتز فتریتاد

هنرمندان ا ر و ستیتنتمتا ،نترتاشتی،

بیان آنهتا

موسیری ،رقل و آواز را در ستیت ترۀ

اعتراضی خونین ،در دههها
ِ
در ایران ،کشتتارهتا دهته شتصتت،

مکین کنند .گتروهتی از هتنترمتنتدان

سانسور و حذف درآورد .از عدم نشر و

دانشتگتاه،

ایرانی هم با انتراد از انتساب جتوانتان

ممانعت از اجرا

متهتتتلتف

معتره به بیگانگان و کشتتار آنهتا و

گرفته ا هدید و ارعاب صاحبان اثر ،تا

«نادیده گرفتن ختونشتان بته بتهتانته

و زندان و شکنجه.

سالحی ندارند ،از ح

آزاد

دستگیر

هنترهتا

مهتتلتف

سرکوب اعتتتراضتات کتو
حواد

 ،۸۸اعتتتراه

ختونتیتن ستا

کارگران و معلمان و سایتر اصتنتاف در
د

ماه  ۰۱و اعتتتراه وستیتع متردم

وابستگی به «دشمن »نوشتندم

به همین دلیل ،از همتان ابتتتدا ختیتل

ایتتران بتته ویتتژه حتتاشتتیتتهنشتتیتتنتتان و

» با مردم چه میکنید؟ کتدام روزن را

عمیمی از نویستنتدگتان ،شتاعتران و

مهتلتف ایتران ،در

متتردم بتتاز

و

بتترا

شتتنتتیتتدن صتتدا

هنرمندان ایرانی که آفرینش هتنتر

اعتتتراضتی
گذاشتهاید؟ کدام تجتمتع
ِ
مردم را اب آوردهایتد؟ کتدام حتزب و

سیاستها

شتتکتتیتتال تتی کتته بتتتتتوانتتد بتتیتتانتتگتتر

بود ،ناچار ،به خود بعید

خواستها

ادبیشان در پتیتونتد بتا اعتتتراه بته
رمیم ،و مردمان متحتروم
دست زدنتد.

محرومان شهرها

آبتتان متتاه  ۰۸کتته در ابتتعتتاد بستتیتتار
از اعتراضتات گتذشتتته ،ر

وسیع ر

داد ،گرچه همواره بر کتارهتا

هتنتر

ایرانیان اثر گذاشته و در بستیتار

متردم بتاشتد را بتاقتی

این گروه در خار از کشور خیتلتی زود

آفریدهها

گذاشتهاید؟ هتمچتنتان بترآنتیتد تا بتا

وانستند به صریح رین و آشتکتار تریتن

متأسفانه ابعاد این باز تاب در آختریتن

خشونت ،متردم را از ابتتتدایتی تریتن

شکل ممکن آثتار ختالقته ختود را بته

کشتار کم رنگ تر از هتمتیتشته بتوده

انسانی در بترابتر رمیتم

است .شاید یکی از دالیل آن ،انتتشتار

حرو

انسانی و بدیهی رین نیتازهتا

شهروند شان محروم کنید؟»

عنوان حربها

هنر

از

باز اب داشتتته ،امتا

سرکوبگر اسالمی نگه دارنتد .امتا در

بتتیتتانتتیتتههتتا

گتاهتی چتیتزهتایتی را

داخل ایران هنر و ادبتیتات ،بته عتلتت

سرگشاده ،اعتراههتا

میبیند که حلیل سیاسی نمیبینتد.

سانسور شدید و وجود خت توط قترمتز

بین المللی و دادخواهی جهانی است

باز اب یافتته در آثتار

هتنتر  ،و عتواقتب

که اثرش هتمتواره

حا هتنتر

آیا در حا هنر

برا

ارا ه کارها

گتتونتتاگتتون ،نتتامتتههتتا

که نسل گذشتها

حترتوقتی و

اخیر هنرمندان و نویسنتدگتان ایترانتی

سهت از خمیر کردن و سوزاندن آثتار

سرشتار از مضتامتیتن اجتتتمتاعتی و

جوش و خروش جامعه بدانسان که در

که بو ی از مهالفت با رمیم استالمتی

سیاسی بود ،کمتر دستت بته ختلت

آبان ماه نمود بتیترونتی یتافتت ،ادراک

داشت ،ا هدید و ارعاب ،ممنتوعالتکتار
شدن ،دستگیر

شده است؟
 ۰متتارس  ۱۳۲۱پتتر تتو نتتور

عتتال،
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نویسنده در مراسم روز زن در فترزنتو

میزند یا وجود هنترمتنتدان

چنان آثار

و زنتدان ،هتمتگتی

جتتوان ایتترانتتی-ختتارجتتی استتت ،کتته

هتتتنتتترمتتتنتتتدان را بتتته وستتتواس و

آثارشان هنوز عرصۀ گستتتردۀ ظتهتور

خودسانسور

کشاند.

نیافته یا خلت
از هنرمتنتدان

آن آثتار بته زبتانهتا

کالیفرنیا

در این شرایس عدۀ زیاد

پر و نور عال ،شاعر و نویسنده پاستم

در داخل ایران ،با رفتن بته متحتضتر و

انعکاس کمتر

میدهدم نویسنده و هنرمند ،مثل هتر

مجلا خامنتها  ،یتا بتا شترکتت در

گرچه شایسته نیست که انتهاب یتش

موجود زندها  ،از مام عناصر بیرون از

عزادار

و رفتن به حسینههتا ،یتا بتاز

خود أثیر میگیرد و آفریدههایش افتراد

کردن روزه خود ،بتر ستر متیتز افت تار

هنر

و جامعه ،مترابتلتن اثتر متیگتذارد .از

ر یا جمهور  ،جواز نشتر و اجترا

(چتته از طتترف یتتش ایتتد تتولتتوم ،

عصر مشروطیت ،و ستپتا در دوران

کارهایشان را گترفتتتنتد .بستیتار

پهلو ها ،به ویژه با گستتترش تفتکتر

دانشگاهیان بیمایته و نتویستنتدگتان

از

خارجی است که در جتامتعته ایترانتی
دارند.

مضمون و آن چه به صتورت متحتتتوا
خل

سیاستها

میشود ،فرمایشی باشد
دولتی یش رمیم یا حتتی

شهل هنرمند) ،اما ضرور

چپ ،و أثیر حزب وده ،ادبیات و هتنتر،

فرصتطلب خار نشین هتم کته بتو

از طری

بیشتتتر بته متردم متحتروم جتامتعته،

کباب شنفته بودند ،با خودستانستور

کشورها

روستتانشتیتنتان و حتاشتیتهنشتیتنتان

و ن دادن به خت توط قترمتز ِرمیتم ،از
حتتمتتایتتت دولتتتتتی بتته ویتتژه بتتهتتش

دیگر کشورها برسد ،شاید جتهتان بته
دادخواهی برخیزد.

حتکتومتت

اصال طلب /استمترارطتلتب حتکتومتت

 ۱۸آذر ۲۰۰۸

میپرداخت.
انرالب  ،۱۱چون بتا ادعتا

هنر صتدا

استت تا

متردم ختامتوش

سرکوبگر بته گتوش متردم

بگذارید این
وطن دوباره
وطن شود
اثر

خانه یکی از کشته شداان شورش
آبان ماه در ماهشهر

ازماحمد شاملو
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بگذارید این وطن دوباره وطن شود.
بگذارید دوباره همان رویایی شود که بود.
بگذارید پیشاهنگ دشت شود
و در آنجا که آزاد است منزلگاهی بجوید.
(این وطن هرگز برا من وطن نبود).
بگذارید این وطن رویایی باشد که رویاپروران در رویا
خویشداشتهاند.تت
بگذارید سرزمین بزرگ و پر وان عش شود
سرزمینی که در آن ،نه شاهان بتوانند بیاعتنایی نشان
دهند
نه ستمگران اسبابچینی کنند
ا هر انسانی را ،آن که بر ر از اوست از پا درآورد.
(این وطن هرگز برا من وطن نبود).
آه ،بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن ،آزاد را
با ا ِ گل ِ ساختهگی ِ وطنپرستی نمیآرایند.
اما فرصت و امکان واقعی برا همه کا هست ،زندهگی
آزاد است
و برابر در هوایی است که استنشا میکنیم.
(در این »سرزمین ِ آزادهگان «برا من هرگز
نه برابر در کار بوده است نه آزاد ).
بگو ،و کیستی که زیر لب در اریکی زمزمه میکنی؟
کیستی و که حجابت ا ستارهگان فراگستر میشود؟
سفیدپوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکندهاند،
سیاهپوستی هستم که دا بردهگی بر ن دارم،
سرخپوستی هستم رانده از سرزمین خویش،
مهاجر هستم چنگ افکنده به امید که د در آن بستهام
اما چیز جز همان مهید ِ لعنتی ِ دیرین به نصیب نبردهام
که سگ سگ را میدرد و وانا نا وان را لگدما میکند.
من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار ،که گرفتار آمدهام
در زنجیره بیپایان ِ دیرینه سا ِ
سود ،قدرت ،استفاده،
قاپیدن زمین ،قاپیدن زر،
قاپیدن شیوهها برآوردن نیاز،
کار ِ انسانها ،مزد آنان،
و صاحب همه چیز به فرمان ِ آز و طمع.
من کشاورزم تت بنده خاک تت
کارگرم ،زر خرید ماشین.
سیاهپوستم ،خدمتگزار شما همه.
من مردممم نگران ،گرسنه ،شوربهت،
که با وجود آن رویا ،هنوز امروز محتا کفی نانم.
هنوز امروز درماندهام .تت آه ،ا پیشاهنگان!
من آن انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش
بردارد،
بینوا رین کارگر که سا هاست دست به دست میگردد.
با این همه ،من همان کسم که در دنیا کهن
در آن حا که هنوز رعیت شاهان بودیم
بنیاد رین آرزومان را در رویا خود پروردم،
رویایی با آن مایه قدرت ،بدان حد جسورانه و چنان راستین
که جسارت پر وان آن هنوز سرود میخواند
در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شهمی که این وطن را
سرزمینی کرده که هم اکنون هست.
آه ،من انسانی هستم که سراسر دریاها نهستین را

به جستوجو آنچه میخواستم خانهام باشد درنوشتم
من همان کسم که کرانهها اریش ایرلند و
دشتها لهستان
و جلگهها سرسبز انگلستان را پا پشت نهادم
از سواحل آفریرا سیاه برکنده شدم
و آمدم ا «سرزمین آزادهگان »را بنیان بگذارم.
آزادهگان؟
یش رویا تت
رویایی که فرامیخواندم هنوز اما.
آه ،بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود
تت سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است
و باید بشود! تت
سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد.
سرزمینی که از آن ِ من است.
تت از آن ِ بینوایان ،سرخپوستان ،سیاهان ،من،
که این وطن را وطن کردند،
که خون و عر جبینشان ،درد و ایمانشان،
در ریهتهگر ها دستهاشان ،و در زیر باران خیشهاشان
بار دیگر باید رویا پر وان ما را بازگرداند.
آر  ،هر ناسزایی را که به د دارید نثار من کنید
پوالد ِ آزاد زنگار ندارد.
از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیدهاند
ما میباید سرزمینمان را آمریکا را بار دیگر باز پا بستانیم.
آه ،آر
آشکارا میگویم،
این وطن برا من هرگز وطن نبود،
با وصف این سوگند یاد میکنم که وطن من ،خواهد بود!
رویا آن
همچون بذر جاودانه
در اعما جان من نهفته است.
ما مردم میباید
سرزمینمان ،معادنمان ،گیاهانمان ،رودخانههامان،
کوهستانها و دشتها بیپایانمان را آزاد کنیمم
همه جا را ،سراسر گستره این ایاالت سرسبز بزرگ را تت
و بار دیگر وطن را بسازیم!

حکایت آن کودک آوارهی سوری که با نام قاسم سلیمانی گریخت،
ر .آتشگاهی
دراستانبو

سالها پیش

کودک را به حا خود واگذارد .با اصترار

هتتمتتراهتتی کتتردم و او را دیتتدم کتته

وقتتتتتی کتته

زد و گفت هر طور کته

خیااش را با ماکت منتدرس

زندگی میکردم ،روز

در

من نها لبهند

شما بهواهید و رفت ا متنتویتی بترا

راس یش کافه نشستته بتودم و بتی

کودک بیاورد .پیش از رفتتتن از کتودک

تتفتتاوت بتته آنتتچتته کتته در اطتترافتتم

رها کتنتد

خواست ا گونی را گوشها

دستها

و کهنه و کثیفش پاک کرد و من خیلی
زود به عم
چیز

حماقتم پتی بتردم .و آن

نبود جز اینکه کودکی که روزهتا

میگذشت کتابی میخواندم و چتا

و کودک به سادگی پذیرفت .انگتار کته

و شبها میان زبالهها و خترابتههتا بته

رک و باقلوا میختوردم و از طتعتم و

د کنتدن از داشتتتههتا را بته کترات

دنبا لترتمته نتانتی متیگشتت را از

ختوش ایتن دو ختوراک دوستت

آموخته بود .شگفت زده شتدم وقتتتی

میکروبها

دستتانتش ترستانتده

داشتنی سرشار بودم .به شکل کامتال

دریافتم که کودک قادر به گتفتتتگتو بته

بودم .در راه برگشت کودک دستتتم را

زبان انگلیسی به شکل کامال متحتدود

گرفته بود .و من که می رسیدم دست

هم بود .ابتدا سهن چندانی نگتفتت و

کوچکش را بفشارم .می رستیتدم کته

بو

انگار که انرم

غیر اراد

نگاه خیترها

بر خودم را دریتافتت کترده بتاشتم بته
سو

منتبتع انترم

رو گتردانتدم و

کودک رریبا ده سالها

گرما

را دیدم کته

همیشه رو

ختتود

تا

عمی

قلبم احستاس کتنتم.

به میزمان برگشتیم و او ستفتارش
خوراکی مفتصتل داده بتود .هتمتان

خیره بر من مانده بود .در حترتیترتت

نهست نیتمتی از ختوراکتش را در

خیره بر ختوراکتی متانتده بتود کته

نانی پتیتچتیتد و کتنتار

سرخوشانه به دهان میگتذاشتتتم!

گتذاشتت.

دلتتیتتلتتش را جتتویتتا شتتدم ،گتتفتتتم

بلند نگاهتامتان در هتم

"بتترا

گره خورد و انگار که یم زده بتود .بتا
اشاره

ختالتی آن

دست را به شکل حفرها

میکشید.

در لحمها

آن دست کوچش ا همیتشته

رهایم نکند و متن جتا

گونی نایلونی بزرگتر از خودش را بتر
دوش داشتتت و بتته دنتتبتتا

رو

ختتواهتترم متتیبتترم .او هتتم

گرسنه است.

دست او را بته ختود فترا

خواندم و او با ردید و رس همانتجتا

"ختتواهتترت چتتنتتد ستتا

بی حرکت مانده بود.

"نمیدانم .ولی از من انرتدر بتزرگتتتر
استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.

قدمهایی لرزان و رسان بته ستویتم

و برا

برداشت و من با لبتهتنتد و حترکتت

لحمها

باال

به پیش آمدن کردم .او

گتونتی پتر از زبتالتههتا

کتتودکتتیاش را متتیگتتذرانتتد .چتتنتتد

دست کودکانهاش گونی به آن بتزرگتی

نها با شرم چشم به زیر انداخته بود و

را پر کرده است کتار ستهتتتی نتبتود.

هر ازگتاهتی ختودش را متیختارانتد.

گارسن رستوران به شتاب به سویتش

موهایی مولیده رریتبتا کتو تاهتی کته

رفت و مانع ورودش به تراس شتد .از

نمی وانم بگتویتم چته ستایته روشتن

جا برخاستم و از گتارستن ختواستتتم

عستتلتتی زیتتبتتایتتی بتتر ختتود داشتتت.

صتنتدلتی

و لبانی پر زخم

چشمان روشن و برا

بنشیند و هر چه کته متیختواهتد بته

و دستانی کوچش و رد و آن انگشتتتان

حساب من سفارش دهتد .کتودک بته

کوچش و زیبایش کته زیتر انتبتوهتی از

زبان رکی با گتارستن حترف متیتزد و

چرک مدفون شده بودند .از او خواستم

مدام سر و چشتمتش را متیختارانتد.

ا پا از سفارش دادن دستهتایتش را

گارسن رو به من گفتم "اینها آوارگتان

بشوید .کتوشتش داشتتتم تا بته او

هستتتتتنتتد" ...

دستش

خواست م لب بیشتر

سرش گترفتت .دریتافتتتم کته

متتیتتان زبتتالتتههتتا روزگتتار ستتهتتت

فهمیدن اینکه با چه رنجی با آن دو

و متتهتتاجتتران ستتور

ختواهترش را

خواهر نوجوانی دارد کته او هتم در

بازیافتی را از خودش دور نتمتیکترد.

اجازه بدهد ا او کنتارم رو

اینکه قد دقی

"

نشانم دهد دستش را چند وجتبتی

دستم که بی وقفه فراخوان متیداد
او را شوی

دارد؟ "

بفهمانم ا میکروب هایی رو

اضافه کند که

در کمیناند ا او را بیمار و رنجور کنتنتد.

کالمش را بریدم و از او ختواستتتم کته

شتتستتتتتن دستتتتتهتتایتتش

او را بتترا

لرمها

به دهان نگذاشته بود که از او

پرستیتدمم "اهتل کتجتایتی؟ استمتت
"

چتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتت؟

با چشمان کهرباییش نگاهم کرد و زیتر
لتتب گتتفتتتم "احتتمتتد از دمشتت "
و

بتتتته

ختتتتوردن

ادامتتتته

داد.

"انگلیسی را کجا یاد گرفتی احمتد؟ "
"در متتتدرستتته و بتتتعتتتد اردوگتتتاه"
" و خیلی باهوشی متیدانستتتی؟ و
همین ور خیلی خوب انگلیسی حترف
میزنی حتی بهتتر از متن " .لتبتهتنتد
شوقی بر لبانش نشست و انتگتار کته
یم شرمش آب شده باشد با لبهتنتد
پرسیدم

"

مدرسهاش را ویتران کترده و ختود او

عمیری که در سینه داشتم و بلتضتی

" تتتو

کتتتجتتتایتتتی

را بر زبان آوردم که تا بته

ایرانیانی که به زبتان فتارستی حترف

که راه گلویم را بسته بود راه ختانته را

امروز هزاران بار در گتوشتم زنتگ زده

میزدند را دیده که چگونه همسایههتا

پیش گرفتم و بتا ختود ایتن آهتنتگ را

است و گاهی خواب را از چشتمتانتم

و خانوادهاش را کشتهاند " .و متن کته

زمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

استتتتتتتتتتتتتتت!

خیره به گارسن مانده بودم و قتادر بته

میکردمم " غرورم بتبتهتش ...حضتورم

و من وامها

ربتتتتتتتتتتتتتتوده

هستتتتتتتی؟

"ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی"
با شنیدن این وامه لتحتمتها
لتتحتتمتتها

ترس...

انتتدوه و درد ...لتتحتتمتتها

نفرت ...لحمها

زبان آوردن کالمی نبودم .همتان عتر

بتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتش...

شرمی را داشتم که اکثر آلمانتیتهتا بتا

منم یه عابرم عبورم ببهش" ...

آوردن نام هیتلر بتر پتیتشتانتی دارنتد.

اشتش و در نتهتایتت

احمد کوچش و پر درد که شاهد جنایت

خشم در چهره کودکتانتهاش رنتگ بته

و جاوز هولنتاک فتارستی زبتانتان بته

که در

که

رنگ شد و نرش بست .لرمها
دهان داشت را رو
عربی جملها

زمین ف کرد و به

سرزمین و مردمانش بود ...احمد

ریبون وصدایی نتداشتت و رستانتها

صفحه 21

پر خشم بدون اینکه به

هم به سراغش نرفته بود ا با صدایتی

چشمانم بنگرد را ادا کرد که من تنتهتا

رسا جانیان و عامالن حریری کشتتتار

چتتنتتد وامه و یتتش استتم را از متتیتتان

بیرحمانه و آوارگی میتلتیتونتهتا انستان

گفتههایش دریافتم"سلیمانی ،ایرانی،

بیگناه را فریاد بزند! او نها یش اسم را

فارسی" او به شتاب از من دور شد و

برا

نفرت همیشگی به ذهن سپترده

حتی به پشتت سترش آنتجتایتی کته

بود "سلیمانی" و این نام را بته ایتران

پیش شادمان نشسته بودیم

پیوند زده بود! آرزو کردم ا کتاش زمتان

نگاهی نکرد .نتهتا دور شتد ...دور و

به عرب برگردد و من یکبار همین یکبار

دور ر ...و من که مبهوت مانده بودم که

برا

اینکه احمد کوچش خوراکش را تا

چه رب ی می واند بین ستلتیتمتانتی،

آخر بهورد و ختوراک ختواهترش را بته

ایرانی ،فتارستی ،احتمتد و نتفترت و

خانه ببرد هویت و اصالتم را انکار کتنتم

از متن وجتود داشتتته بتاشتد.

بگویم مرا بتبتهتش ...مترا بتبتهتش...

گارسن که همه آنچه گذشتتته بتود را

ایتترانتتی بتتودنتتم را بتتر متتن بتتبتتهتتش!

لحمها

بیزار

نماره گتر بتود پتیتش آمتد و گتفتتم

و ساعتی بعد که رو

"او گفت که قاسم سلیمانی ختانته و

سر پیاده رو با گامها

سنگ فرشها
سست و درد

