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سربازپیرآزادی
دکترمحمدملکی
درگذشت
پیام تسلیت
شورای مرکزی جبهه ملی ایران

از شمار دوچشم
یک تن کم  /وز شمار خرد هزاران بیش
با دریغ و تاسف بی کران  ،درگذشت آزادمرد میهن دوست و پیرو دیرپای راه دکتر محمد مصدق و عضو قدیمی
جبهه ملی ایران  ،آقای دکتر محمد ملکی را به فرزندان گرامی ایشان و خاندان گرانقدر ملکی و به همه ی
آزادیخواهان و وطن دوستان ایران تسلیت می گوییم .
او در تمام عمر بر سر آرمانش ایستادگی نمود و برای آزادی و استقالل ایران تالش کرد .
روانش شاد و راهش پر رهرو باد .
دوازدهم آذر ماه ۹۹۱۱
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران
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زگهواره تا گور آزادی بجوی

کارشناسان سازمان ملل:

تخلفات در پرونده کشتار 61

جنایت علیه بشریت
است
در آستانه روز جهانی حقوق بشرر
گروهی از کارشناسان حقوق بشرر
سازمان مرلرل از جرمرلره اگرنر
کرررارمرررار گرررژارشررر رررر ویرررژه در
مورد اعدامهای فراقانونی سریع یا
خررودسرررانرره و جرراویررد رحررمرران
گژارش ر ویژه حقوق بشر سازمران
ملل در امرور ایرران «در اقردامری
بیسابقره »بره دولرت جرمرهروری
اسالمی هشدار دادنرد ترفرلرفرات
حقوق بشری پیشریرن و ادامرهدار
این کشور در مورد پررونرده کشرترار
زندانیان در ترابسرتران سرا ۷۶۳۱
میتواند جنرایرت عرلریره بشرریرت
محسوب شود و اگر این ترفرلرفرات
ادامه یابرد ترقراضرای ترحرقریرقرات
بینالمللی خواهند کرد.

صفحه 4

سازمان عفو بریرنالرمرلرل هرم برا
انتشار بیانیهای این اقدام کارشنراسران
حقوق بشر سازمان مرلرل را «نرقر ره
عر رفری در سره دهره مرربرارزه برررای
دادخواهی »توصیف کرده و از این مرهرم
استقبا کرده است.

در اواخر بهار تا تابستان سرا  ۷۶۳۱و
از پذیرش قر رعرنرامره
اندک زمانی پ
 ۸۹۵شورای امنیت از سوی ترهرران برا
دسترور مسرترقریرم روحهللا خرمریرنری
بنیان ذار جمهوری اسالمی و با عاملیت
هیأتی چهار نفره متشکل از حسینعلی
نیرری ححراکرم شررت وقرتت مررتضری

گورستان خاوران از جمله محلهای دفن اجساد ناپدیدشدگان قهری در کشتار ۳۱
اشراقی حدادسرتران وقرتت ابرراهریرم
رئیرسری حمرعراون وقرت دادسرترانت و
مص فی پورمحرمردی حنرمرایرنرده وقرت
وزارت اطالعات در زندان اوینت که بعدها
به «هیأت مرگ »معروف شرد هرژاران
زندانی سیاسی در ایران به جوخههرای
اعدام سپرده شدند.

بازماندگران ایرن کشرترار امرا در طری
سا های گذشته همواره برا در دسرت
گرفرترن پررچرم دادخرواهری خرواهران
برقراری عدالت و روشن شدن حقیرقرت
درباره کشتار  ۷۶۳۱بودهاند.

کارشناسان حقوق بشر سازمران مرلرل
مرتررحررد امررا پریر تررر و در اوایرل مرراه
سپتامبر /اواسط شهرریرور مراه  ۹۹برا
ارسا نامهای  ۷۵صفحرهای بره دولرت
ایران درباره شکایات مر ررح شرده در
زمینه ادامه امتنات مقامهای حکرومرتری
ایران از افشای سرنوشت قربانیان ایرن
کشتار و محل دفن آنهرا ابرراز نر ررانری
کردند.

در اینننن ننننامنننه آمنننده اسنننت:
» خودداری مقرامهرای ایررانری از ارائره
گواهیهای مرگ دقریرو و جرامرع بره
گرررورهرررای
خرررانررروادههرررا ترررفرررریررر
دسررتررهجررمررعرری تررهرردیرردهررا و آزار و
اذیتهای مداوم خانوادهها عدم اجررای
تحقیقات و محاکمههای کیفری در مرورد
کشتارهای صورت گررفرتره و اررهرارات
رسمی در انکار یا بیاهمیت جلوه دادن
این پروندهها و برابر ان اشتن انرترقراد از
کشررتررارهررای مررذکررور بررا حررمررایررت از
تروریسرم آنرهرا را بریرشرترر نر رران و
مض رب میکند».

دیانا ال حاوی معاون دفتر خاورمیانره و
شما آفریقا در سازمان عفو بینالمرلرل
اما در بیانیه جدید این سازمران حرقروق
بشری گفته است که نامه کارشناسران
حقوق بشری سازمان ملل مرترحرد بره
مقامهای ایرانی در مرورد کشرترار ۳۱
تحولی بژرگ و نق ه عر رفری در سره
دهه مبارزه بررای پرایران دادن بره ایرن
جنایات و دستیابی به حقیقت عدالت و
اقدامات جبرانی به شمار میآید.

ال حاوی در ادامه گفته است:

»کررارشررنرراسرران ارشررد حررقرروق بشررر
سازمان ملل متحد هر چرنرد دیرر امرا
اکنون پیامی صریح به مقامهای ایررانری
و جرامرعره جرهرانری ارسرا کرردهانرد:
ناپدیدسازیهای قهری مجرمانرهای کره
از زمان اعدامهای مففیانه و فراقضایری
تابستان سا  ۳۱ترا بره امرروز ادامره
از ایرن نربرایرد بردون
داشته است بی
رسیدگی و مجازات باقی بمانند».

صفحه 5

در فاصله ماههای خررداد
 ۶۳سا پی
تا شهریور هژاران زنردانری سریراسری
از انجام یک سوا و جواب کوتاه به
پ
جوخههای مرگ سپرده شدند .برخی از
آنان حتی دوران مرحرکرومریرت خرود را
پشت سر گذاشته و در انرترظرار خربرر
آزادی بودند .آزادیای کره طرعرم آن را
هرگژ نچشیدند.

نوشتهها و فعالیتهای بازمرانردگران آن
دوران نشان میدهد در طو دهه  ۳۶و
به ویژه در تابستان سا  ۳۱دهها هرژار
زندانی سیاسی وابسته بره سرازمران
مجاهدین خلو سازمان فداییان خرلرو
حژب توده سازمان پیکار و چند گرروه و

سازمان سیاسی دی ر بدون محراکرمره
به جوخههای اعدام سپرده شرده و در
گورهای بینشان دفن شدند.

کارشناسان سازمان ملل امرا در نرامره
اخیر خود به مقامات جمهوری اسالمری
ایرررران ترررأکررریرررد کرررردهانرررد کررره
ناپدیدسازیهای قهرری قرربرانریران «ترا
زمان روشن شدن سرنوشرت و مرحرل
دفن »آنها همچنان ادامه خواهد یافت.

این کارشناسان هرمرچرنریرن خرواسرترار
تحقیقات دقیو بیطرفانه و مسرترقرل
درباره پروندههای تمامی جانبراخرتر ران
تابستان  ۳۱شناسایی و برازگرردانردن
بقایای جانبراخرتر ران بره خرانروادههرا
شناسایی و محاکمه عامرالن جرنرایرات
صورت گرفته و اتفاذ اقدامرات جربررانری
مؤثر در حو قربانیان شدهاند.

در نامه کرارشرنراسران سرازمران مرلرل
همچنین از مقامهای حکومتی در ایرران
خواسته شده تا در کنرار سرایرر مروارد

درباره نکات زیر نیژ اطالعات دقیقی ارائه
دهند:

– آیا نام افراد اعدام شرده در دفراترر و
سامانههای رسمی ثبت مررگ و دفرن
اسررررررررررت
شررررررررررده
وارد
– اقدامات انجام شرده بررای ترعریریرن
شناسایی محافظت و تکریم گرورهرای
دسترهجرمرعری هرترک حررمرت شرده.
– اطالعات روشن در مورد هویرت افرراد
دفن شده در هر یک از گرورسرترانهرا و
همچنیرن اطرالعرات مرربروط بره افرراد
نشررررررده.
شررررررنرررررراسررررررایرررررری
– هر گونه مقرراتی که بره خرانروادههرا
امکان میدهد به برژرگرداشرت و ادای
احترام به عژیژانشان در مکانهای دفرن
بررررررررپررررررررردازنررررررررد.
آنررررررررهررررررررا
– وضع مقررات و قوانینی برای حرمرایرت
از خانوادهها و مدافعان حرقروق بشرری
که در جستوجوی اطالعات مربروط بره
سرررنرروشررت و مررحررل دفررن قررربررانرریرران
ناپدیدسازیهای قرهرری و هرمرچرنریرن
خواستار عدالت هستند.

عفو بینالملل:

نامه سازمان
ملل به ایران درباره اعدامهای
رادیو فردا  61یک نقطه عطف است

صفحه 6

تصویر شماری از قربانیان اعدامهای دستهجمعی تابستان  ۹۹۳۱در ایران.
عفو بین الملرل چهارشرنبه  ۷۹آذرمراه
در بیانیررررهای هررررشدار گروهرررری از
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملرل
برره حکومررت ایررران در مررورد تفلفررات
حقوق بشری پیشین و ادامره دار ایرن
کشور در مورد پرونرده کرشتار زنردانیان
در تابرررررستان  ۷۶۳۱را «اقدامرررررری
بیسابقه »و «نق ه ع فی »در سه
دهه مبارزه بررای پایران دادن بره «ایرن

جنایات »خوانده است.
در تابرررستان سرررا  ۷۶۳۱هرررژاران
سیاسری زندانری
مفالف و دگراندی
در سراسررر ایررران «مررورد ناپدیدسررازی
بره نحرو
قهری »قررار گرفتره و سرپ
فراقضایی و مففیانه اعدام شدند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیره خرود
ترررصریح کررررده اسرررت« :گروهررری از
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملرل

در اقدامی بیسرابقه بره دولرت ایرران
هررشدار دادهانررد کرره تفلفررات حقرروق
بشری پیشین و ادامره دار ایرن کرشور
در مررورد پرونررده کررشتار زنرردانیان در
تابستان  ۷۶۳۱میتوانرد جنایرت علیره
بررشریت محررسوب شررود و اگررر ایررن
تفلفات ادامه یابرد تقاضرای تحقیقرات
بین المللی خواهند کرد».

عفو بین الملل میگوید که آستانه روز
جهانی حقوق بشر از این اقردام مهرم
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملرل
در راسررررتای دادخواهرررری اسررررتقبا
میکند.
دیانا ال حاوی معاون دفتر خاورمیانه و
شررررما آفریقررررا در سررررازمان عفررررو
بینالملل در ایرن زمینره گفتره اسرت:
«نامررره کارشناسررران حقررروق برررشری
سررازمان ملررل متحررد برره مقامهررای
ایرانرری در مررورد کررشتار  ۳۱تحولرری
بررژرگ و نق رره ع فرری در سرره دهرره
مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و
دسرررتیابی بررره حقیقرررت عررردالت و
اقدامات جبرانی به شمار میآید».

این مقام عفو بین الملرل اضرافه کررده
اسررت« :کارشناسرران ارشررد حقرروق
بشر سازمان ملل متحد هرچنرد دیرر
اما اکنون پیرامی صرریح بره مقامهرای
ایرانررری و جامعررره جهرررانی ارسرررا
کردهانررررد :ناپدیدسررررازیهای قهررررری
مجرمانررهای کرره از زمرران اعرردامهای
مففیانه و فراقضایی تابستان سا ۳۱
از
تا به امروز ادامه داشته است بیر
ایررن نبایررد برردون رسرریدگی و مجررازات
باقی بمانند».

صفحه 7

براساس برخی از برآوردهرا در فاصرله
اوایررل مرررداد تررا اواسررط شهریورسررا
 ۷۶۳۱حدود پنر هرژار نفرر از زنردانیان
سیاسرری هرروادار سررازمان مجاهدیررن
خلو و گروههای چپ ررا ماننرد فرداییان
خلررو حررژب ترروده و دی ررر گروههررای
مفالف در زندانهای ایرران بره دسرتور
روح هللا خمیررنی بنیان ررذار جمهرروری
اسالمی و با تشکیل هیئرتی مرشهور
به «هیئت مرگ »اعدام شدند.
مقامهای جمهوری اسالمی بره نردرت
درباره اعدام دسته جمعی زنردانیان در
تابررستان سررا  ۳۱سررفن گفتهانررد و
همچنین محرل دفرن ایرن زنردانیان نیرژ
هیچ اه به صورت رسمی اعالم نشده
است.
در همین حا برخی از نهادهای مدافع
حقرروق بررشر مکانهررایی را در ایررران
شناسایی کرده کره احتمرا دارد ایرن
قربانیان درآنها دفن شده باشند.
عفو بین الملل در این زمینره میگویرد
از  ۶۶سرا
مقامهای ایرانی در بیر
گذشته چ ون ی این اعدامها و محرل
دفن کشته شدگان را بره نحروی نظرام
مند و برنامه ریژی شده پنهان سراخته
و در نتیجره مرتکر جررم ناپدیدسررازی
قهری علیه قربانیان که شرامل کرشته
شررردگان و خرررانواده آنررران میشرررود

شدهاند».
نامه کارشناسان سازمان ملل
عفو بین الملرل میگویرد کارشناسران
سررررازمان ملررررل متحررررد نامرررره ۷۵
صررفحهای خررود دربرراره کررشتار سررا
 ۷۶۳۱را در وهلرره او در  ۶سررپتامبر
سرا جراری ح ۷۶شررهریورت بره صررورت
خصوصی برای دولت ایران فرستادند.
طبو این گژارش کارشناسان سازمان
ملل متحد در نامه خود نوشتهاند «بره
جد ن ران شکایات م رح شده در مورد
تداوم خرودداری ممقامهرای ایرانریز از
افررشای سرنوشررت قربانیرران و مکرران
مدفن بقایای آنهاز هستند».
در این نامه همچنیرن آمرده اسرت کره
«خررودداری مقامهررای ایرانرری از ارا رره
گواهیهررای مرررگ دقیررو و جررامع برره
گورهررررررای
خانوادههررررررا تفریرررررر
دسرررررتهجمعی تهدیررررردها و آزار و
اذیتهرررای مرررداوم خانوادههرررا عررردم
اجرای تحقیقات و محاکمههای کیفرری
در مررورد کررشتارهای صررورت گرفترره و
ارهارات رسمی در انکار یا بیاهمیرت
جلررروه دادن ایرررن پرونررردهها و برابرررر
ان اشتن انتقاد از کشتارهای مذکور برا
حمایررت از تروریررسم آنهررا را بیررشتر
ن ران و مض رب میکند».
کارشناسان سازمان ملل متحرد تاکیرد
کردهانررد کرره ناپدیدسررازیهای قهررری
قربانیررران «ترررا زمررران روشرررن شررردن
سرنوشررت و محررل دفررن »آنهررا عمررال
همچنان ادامه دارند.
عفررو بینالملررل میگویررد شررواهدی
مبررنی بررر دسررت داشررتن شررماری از
صاحبان کنونی مناص باری قردرت در
ناپدیدسررازیهای قهررری و اعرردامهای
فراقضایی تابستان ۳۱جمعرآوری کررده
اسررت از جملرره :ابررراهیم ر یررسی
فعلرری قرروه قررضا یه علیرضررا
ر یرر
آوایررری وزیرررر دادگرررستری فعلررری
مررص فی پورمحمرردی وزیررر پیررشین
قروه
دادگستری و مشاور فعلی ر یر
قرررضاییه حرررسینعلی نررریری ر یررر
دادگاه عالی انتظامی قضات و محمرد
حررسین احمرردی ار اعررضای مجلرر
خبرگان.
در ارتبرراط بررا اعرردامهای دسررتهجمعی
سا  ۷۶۳۱سا  ۹۸یک فایل صروتی
از دیررررردار و گفرررررتوگوی آیرررررتهللا
حرررررسینعلی منتظرررررری جانرررررشین
برکنارشررررده آیررررتهللا خمیررررنی بررررا
حررسینعلی نرریری حرراکم شرررت در آن
زمان مرتضی اشراقی دادستان وقت
تهران و مص فی پورمحمردی نماینرده
وقررت وزارت اطالعررات در زنرردان اویررن
منتشر شد.

ایررن سررره نفررر برره همرررراه ابراهیرررم
کنونرری قرروه قررضائیه
رئیررسی رئی ر
جمهرروری اسررالمی کرره در آن زمرران
دسررتاندرکاران اصررلی اجرررای فرمرران
خمیررنی بودنررد برره «هیئررت مرررگ »
معروف شدهاند.
در این فایل صوتی آیرتهللا منتظرری از
کشتار دستهجمعی زندانیان سیاسی
بررا عنرروان جنایررت یرراد میکنررد و بررا
شدید مجریان فرمران آیرتهللا
سرزن
خمیرررنی خواهررران توقرررف اعدامهرررا
میشود.

جبهه ملی ایران

دانشگاه مستقل و دانشجویان
آزاد ،نیاز امروز جامعه ایران
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دانش اه عررصره ی مرقردس کسر
و پهنه ی محترم فراگیری عرلروم
دان
و فنون برای ساختن آینده ایرن مررز و
بوم بوده و هست .و آنان کره پرای در
این معبد تعلم و یادگیری گرذاشرتره و
بهترین سا های عمر خرود را در راه
تحصیل علم و ارتقای سر رح آگراهری
خود صرف می کنند برگژیرده ترریرن و
مستعد ترین فرزندان این ملت اند که "
دانشجو " نام دارنرد .دانشرجرویران برا
کس علوم و مهارت هرای گرونراگرون
آینده سازان جامعه اند .دانشجویان برا
فراگیری علوم انسرانری عرلروم
تجربی علوم ریاضری و هرنرر و
هرا و مرهرارت هرا
سایر دان
زیربنای تروسرعره و پریرشررفرت
و
کشررور و رفرراه و آسررایرر
سعادت هموطنان خود و اقرتردار
مررلرری را تررامرریررن مرریررکررنررنررد.
دانشجویان به مناسبت آگاهی و
هوشمندی خیلی زودتر و بهرترر
به نارسایی ها وکر روی هرا و
فساد های موجود در جامعه پری
می برند و به اقترضرای سرن پرر
شور خود و به سب ارتبراط نرژدیرک و
امکان تربراد نرظرر کره در مرحردوده
دانش اه برایشان مریرسرر اسرت در
گررری و انررتررقرراد و
مرروضررع پرررس ر
ایستادگی و مبارزه علیه ناروائی ها و
بی عدالتی ها قرار می گریررنرد .و از
هررمرریررن روی اسررت کرره دانشررجررو
ودانش اه همواره چون ستونی استوار
در مقابل دست اه های فاسد و سرترم
گر و بر باد دهنده ی منافع ملی و زیرپا
گذارنده ی آزادی استقال و عردالرت
اجتماعی قرار می گیرند .و به هرمریرن
جهت همواره مورد سرکوب و خشونت
حکومت های فاسد غیر ملری بروده و
هستند .تا استربرداد و وابسرتر ری و
فساد و عدم رعایت قانون وجرود دارد

اعرترراضری دانشرجرویران هرم
جنب
غرش میکند و فریاد می زند.
در روز  ۷۳آذر  ۷۶۶۳که حدود چهار ماه
ونیم از کودتای  ۳۵مرداد گذشته برود
در شرای ی که از یک طرف مرحراکرمره
مصدق نفست وزیر دولت مرلری در
بیداد گاه نظامی کودتاچیان در جریران
و فریاد های رسای آن بژرگ مرد تاریر
در دفات از آزادی و استقال ایرران در
آن بیدادگاه در فضرای جرامرعره ایرران
طنین انداز بود واز سوی دی ر برقراری
راب ه مجردد دولرت کرودترا برا دولرت

اعرالم گرردیرده و
استعماری ان لی
هم چنین خبر آمدن نیکرسرون مرعراون
جمهور آمریکا بره ایرران در روز
رئی
های آینده اعالم شده برود .نرا گرهران
بغض دانش اه بره انرفرجرار رسریرد و
دانش اه تهرران قریرام کررد .ودر ایرن
خیژش رگبار مسلسل عوامل نظامری
کودتا سه دانشجوی دانشکده فرنری
را بره خراک انرداخرت و سرنر رفررش
محوطه دانش اه را از خون آنان رن ریرن
ساخت .احمد قندچی مهدی شریعت
رضوی و مص فی بژرگ نریرا شرهردای
قیام آن روز تاریفری انرد .امرا  ۷۳آذر
چون جرقه ای برود کره سریراهری و
از کرودترا را
رلرمرات روز هرای پر
شکست و این روز درخشان را به نرام

روز دانشررجررو در ترراریرر مرربررارزات
آزادیفواهانه و استقال طلبانره مرلرت
از آن باز هرم
ایران به ثبت رساند .پ
بار ها دانش راه مرورد هرجروم عرمرا
استبداد و دیکتاتوری قرار گرفته اسرت.
در روز او بررهررمررن  ۷۶4۶در روز
هیجدهم تیرماه  ۷۶۱۵و در همین آبان
ماه سا  .۷۶۹۵ترا دانشر راه وجرود
دارد فریاد آزادیفواهی و عدالت طلبی
خاموش نفواهد شد.
جبهه ملی ایران  ۷۳آذر روز دانشرجرو
را به دانشجرویران عرژیرژ کشرور
تبریک می گوید و اعتقاد دارد که
رعایت استقال دانش اه یرعرنری
بر قراری مردیرریرت مسرترقرل و
منتف استادان دانش اه بردون
دخالت و انتصابات حرکرومرتری و
همچنین رعایت حو استفراده از
آزادیهای سیاسی و اجرترمراعری
دانشجویان امری رزم و ضرروری
برای ارتقاء س ح توسعه علمری
و پیشرفت کشور است.
زننندانننیننان سننینناسننی و
دانشجویان زننداننی را آزاد
کنننننینند .مننانننص ادامننه تننحننصننیننل
و منبنارز
طنلن
دانشجویان حن
نشننوینند .اسننتننادان فننرهننیننخننتننه
دانشگاه را از آمنوزش واقنعنینا
سیاسی و اجتماعی باز ندارید.
شننانننزدهننم آذر منناه ۹۹۱۱
خورشیدی
تهران – شورای مرکزی جنبنهنه
ملی ایران
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ی
خارج ،شعارگر یای و منافع میل
سیاست
کارگژاران حکومرت جمهروری اسرالمی
از چهار دهره حکمرانری خرود
در بی
در زمینه ی سیاست خارجی در اغل
اوقات رفتارهایی نا هم ون و دوگانه از
خود نشان داده اند که با منرافع ملری
ایررران همفوانرری نداشررته و ناسررازگار
بوده است .از آغاز انقالب حرکت هایی
نرررا درسرررت و تنرررد در برابرررر برخررری
همسای ان و بعضی دی ر از کرشور هرا
به ویژه کشور آمریکا صورت گرفت کره
اشغا سفارت آن کشور و
حاد ترین
گروگران گرریری کارکنرران آن سرفارت در
روز  31آبرررران  85بررررود .و دسررررت اه
تبلیغاتی انحصارطلبان و بر پرا کننردگان
آن سناریو برای از صرحنه بریرون رانردن
نیروهرررای رقیررر کررره معتقرررد بررره
دیپلماسی خردورزانه به دور از هیجران
های آسری زا بررای کرشور بودنرد از
این واقعه نهایت بهره را برد و به اسرم
اسناد رنه ی جاسوسری و افرشاگری
آن ها ازهر بی اخالقی بررای سررکوب
نیروهای معتد بهره جویی نمرود کره
دردناک ترین آن مصایبی بود که برر آزاد
مرد نستوه مهندس عبراس امیرانتظرام
رفررت .امررا در همیررن زمرران بررا کررشور
متجرراوزی چررون شرروروی کرره در طررو
ترراری صرردمات زیررادی بررر منررافع ملرری
کررشور مررا وارد نمرروده اسررت و در آن
زمان در حا تجاوز به افغانرستان برود
روابررط دیپلماتیررک در سرر حی عالرری
جریان داشت .جنگ عراق علیره ایرران
بررا آن همرره خررسارات جررانی و مالرری
ق عا با اتفاذ سیاست های درسرت و
خردمندانه قابل پیرش یری برود و مری
شد که از بروز آن جلوگریری نمرود .کره
متاسرررفانه چنیرررن خررررد ورزی وجرررود
نداشت.
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پایان گروگان گریری برا پریروزی رونالرد
ری ان همراه گردید و قرارداد الجژایر بره
دست نیروهرایی انقالبری امرضاء شرد
که بسیار با منرافع ملری ایرران فاصرله
داشت و گروگان ها درسرت در زمانری
کرره ری رران سرروگند ریاسررت جمهرروری
خود را ادا میکرد به ایرشان هدیره داده
شدند .در طو جنگ سرالح آمریکایری
به خاطر این روابرط مفردوش از طریرو
واس ه ها برسیار گرران ترر خریرداری
می شد و همین شوروی راهرا متحرد
ما نیژ به عراق هم زمران اسرلحه مری
فروخت .مراجرای مرک فرارلین و قرضیه
ایران کنرترا هنروز در هالره ی از ابهرام
اسررت و کررسی جرررات نرردارد ابعرراد

مففی آن را بازکند اما مسلم اسرت
که بحث راب ه برا آمریکرا م ررح بروده
ولرری قرررار برروده در خفررا باشررد کرره
شعارهای پوپولیستی مفاطبان عامی
را ن اهدارد و ایدیولوژی دشمنی با یک
ابرقدرت انسجامی کاذب به وجود آورد.
برخورد حادی که با افشاگر این بحرران
رخ داد حررراکی از حساسررریت ایرررن
مساله است.
البتررره ایجررراد راب ررره و مرررذاکره برررا
همرررسای ان و کرررشورهای من قررره و
قدرت های فررا من قره و ترالش بررای
صیانت از منافع ملی بر اساس رعایرت

ما متاسفانه آن چنه اکننون
شنناهد آنیننم ،از ی ن طننر
طرح بحث قرارداد  52ساله
بنننا چینننن و  52سننناله بنننا
روسیه اسنت ،کنه جزیینا
آن در معرض افکار عمومی
قننرار نمننی گننیرد ،از سننوی
دیگنننر پینننام هنننای سنننران
آمریکا و تالش هنای برخنی
کننشورهای اروپنننایی اینننن
گمانه را تقوینت منی کنند،
که مذاکراتی در اینن طنر
نننیز در پنند پننرده جریننان
دارد ،امننا در هنناهر بننروزی
ندارد.

احترام متقابل در دیپلماسی خردگررا
کرراری در خررور اسررت و بایررد برررای آن
بسترسازی شود و به یقین ملت فهیم
ایران از مذاکره ای که منافع ملی ایران
را در اولویت بدارد حمایت می کند .امرا
این که در علن شعارهای رادیکا داده
شود و در نهان بره دور از چرشم ملرت
ایررران و نماینرردگان واقعرری ایررن ملررت
مذاکراتی صورت گیرد و بررای بقراد در
قدرت و استمرار سیاست هرای تنر
زا بره جررای تغیرریر جهررت گرریری هرا در
سیاست خارجی که پرشتیبانی افکرار
عمومی جهران را جلر نمایرد امتیراز
های اقترصادی گرسترده بره برخری از
کرررشور هرررا داده شرررود آن هرررم در
شرای ی کره بحرران اقترصادی اقرشار
ضررعیف و متوسررط را برره شرردت مررورد

فررشار قرررار داده اسررت سیاسرررتی
مردود و محکوم است.
دکتر محمد مصدق با سیاسرت موازنره
ی منفی و حمایت مردمی توانست در
حالررررت تن نررررای شرررردید اقتررررصادی
سیاست اقتصاد منهرای نفرت را پیر
برربرد و صررادرات را بررر واردات رجحرران
بفررشد .موازنرره ی منفرری برره دور از
شرررعارهای پوپولیرررستی علیررره دی رررر
کشورها و به دور از بی انه هراسری برا
دیپلماسرری قرروی و اعتمرراد برره نف ر
ملی اجرا شد و همراهی آحاد ملت را
با خود داشرت .امرا متاسرفانه آن چره
اکنون شاهد آنیرم از یرک طررف طررح
بحث قررارداد  58سراله برا چیرن و 52
ساله با روسیه است کره جژییرات آن
در معرررا افکررار عمومرری قرررار نمرری
گیرد از سوی دی رر پیرام هرای سرران
آمریکا و تالش های برخری کرشورهای
اروپایی این گمانه را تقویرت مری کنرد
که مذاکراتی در این طررف نریژ در پر
پرده جریران دارد امرا در رراهر برروزی
نرردارد .از یررک سررو وزیررر خارجرره مررورد
عتاب قرار مری گریرد کره چررا مرذاکره
کرده است از دی رسرو او کرل فعالیرت
را مررستظهر برره تاییررد مقامررات
هرای
بارتر می کند .روسای دو قوه برشارت
از بهبود اوضات اقتصادی مری دهنرد از
های
دی ر سوی همچنان بر طبل تن
من قه ای کوبیده می شود.
چین و روسیه همیشه نشان داده اند
منافعی را که در راب ه با آمریکرا دارنرد
به خراطر ایرران از دسرت نمری دهنرد.
جریان های سیاسی در عرراق نریژ بره
یافته اند .سروریه
سمت آمریکا گرای
و لبنرران دی ررر زمیررن بررازی جمهرروری
اسرررالمی نمررری باشرررند .ترکیررره و
اسرائیل در آذربایجران و ارمنرستان ودر
شما ایران جورن می دهند .قررار داد
امارات و بحررین برا اسرراییل و سرکوت
نررسبی کررشورهای اسررالمی از دی ررر
سررو هم رری حرراکی از تغییراترری در
معادله ی قدرت در من قه است.

در این شرایط و با توجه به تغییر قریر
الوقوت دولت آمریکا و احتمرا تغیریر در
سیاست های آن کرشور بهرتر اسرت
جمهوری اسالمی تجدید نظرری کلری
داشته باشرد و برا
در سیاست های
مواضررعی خردورزانرره و صررلح جویانرره
شرراید بتوانررد بررر صررحنه ی سیاسرری
من قررره و جهررران تررراثیر گرررذارد و از
مسیرهای دیپلماتیک بی نیاز از امتیراز
دادن به خاطر تن ناهای سیاسری کره
بره
رفتار ها و شرعارهای ایردیولوژیک
وجررود آورده انررد کررشور را از شرررایط
بحرانرری و هولنرراک کنونرری برهانررد و
دولررت هررای بنیرراد گرررا و ایرردئولوژیک و

تندرویی چون دولت نتانیاهو را به انرژوا
برانررد و ابررژار تبلیغرراتی تنررد رو هررا در
آمریکا را که برای فشار بر ایرران از هرر
اهرمرری از جملرره حمایررت از نیروهررای
منفور اپوزیسیون وابرسته و گروش بره
فرمان و نیژ گرروه هرای خیانرت پیرشه
تجژیه طل بهره می جوینرد ناکارآمرد
کند .چنین رویکردی به یقیرن گرشای
هررای اقتررصادی و اجتمرراعی در پرری
از آن بره حکرم
خواهد داشت اما پر
عقالنیت و درایت جمهروری اسرالمی
باید نسبت به تغییرات کرالن سیاسری
اقدام کند .نبایرد گرروه اقلیرتی حراکم
سرنوشت ایران را بره سرنوشرت خرود

انتفاباتی برا درصردی
گره زنند .نمای
حداقلی و مهندسی شده دی رر چراره
ساز نیست .باید زندانیان سیاسری در
سراسر کشور آزاد شوند .حکومت باید
به آزادی های اساسی ملت ایرران برر
طبو اعالمیره جهرانی حقروق برشر و
حد اقل بر طبو قانون اساسی متبروت
خودش احترام ب ذارد و به یک انتفابات
آزاد و بدون دخالت های حکومتی برای
ملرری جهررت برراز
تررشکیل یررک مجلر
ن ری قانون اساسی و تنظیرم خ روط
سیاسی و اقترصادی و ترسریم مرسیر
آینده کشور گردن بنهد.

دختران ایرانی اگر کفش نداشته باشند ،حکومت کاری به کارشان ندارد ولی اگر روسری
نداشته باشند ،با زور روسری را به سرشان می کنند!
دختران سیستان و بلوچسستان
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دكتر محمد ملكى اولين رياست
دانشگاه تهران بعد از انقالب75
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زندگی و فعالیتهای سیاسی
محمد ملکی فرزند حسین در بیرسرترم
حشمیرانت بره
تیرماه  ۷۶۷۳در تجری
دنیا آمد .تحصیالت ابتدایی و متوس ره
و دارلرفرنرون گرذرانرد و
را در تجریر
در دانشررکررده دامررپررژشررکرری
سررپر
دانش اه تهران ادامه تحصیل داده و در
سا  ۷۶۳۶در رشرتره برهرداشرت و
صنایع غذایی فارغ التحصریرل شرده و
در دانش اه ترهرران
بالفاصله به تدری
مشغو گردید و دورههای ترفرصرصری
و
این رشته را در اتری
ان لستان گذراند.از سا
 ۷۶۶۶فررعررالرریررتررهررای
سیاسی را در سالرهرای
آخر دبیرستان آغاز کرد و
در جرررنررربرررشرررهرررای
دانشجویری و نرهرضرت
مقاومت ملی و جربرهره
ملی ایران او ادامه داد
و از فعالین مربرارزه برود.
در سا  ۷۶۶۹در ارتبراط
با ورود ریچارد نیکسون و
محمد ملکی
فعالیتهای دانشرجرویری
دسررتر رریررر و برره زنرردان
ساواک افرتراد .برعرد از
آزادی به مبارزه علیه رژیم شراه ادامره
داد .در جریان انقالب رابط ایران و خرارج
از کشور در ارتبراط برا دانشرجرویران و
دریافت پیامهای آیرتهللا خرمریرنری و
تکثیر و توزیع آنرهرا برود .ترحرصرنهرای
استادان دانش راههرا و روحرانریرت در
دانش اه تهران با هرمراهرنر ری دکرترر
ملکی انجام شد و همچنین در کمیرتره
استقبا از روح هللا خمیرنری عضرویرت
فعا داشت.بعد از پیروزی انرقرالب برا
اصرار محمود طالقانی و حکم شرورای
انقالب مسئولیت ریراسرت دانشر راه
تهران را در شرای ی قبو کرد کره در
دانش اه همه گرروههرای سریراسری
چپ و راست و مرجراهردیرن خرلرو و
انجمنهای اسالمی و غیره دفترهرایری
داشتند و در همان حا در دانشرکرده
فنی  ۵تانک چیفتن مسرترقرر بروده و

مسجد دانش اه مملو از اسلحههایری
بود که مردم از پادگانهرا بره غرنریرمرت
گرفته بودند .با تالش سفت بی وقفه
و شبانه روزی هیئت رییسه دانش راه
تررهررران بررا سرررعررت آمرراده پررذیرررش
دانشجونان گردید و به دنبا آن سرایرر
دانش اههای سراسر کشور شروت بره
فعالیت کردند.
رزم بررره ذکرررر اسرررت کررره دوران
سرپرستی دانش اه تهران تروسرط او
تنها دورهای بود که برا اصررار وی بره

بر شانههای نرگس محمدی و شهناز اکملی

صورت شورایی متشکرل از اسراتریرد
دانشجویان و کارمندان اداره میشد و
دانشرکرده و
این شوراها خود رییر
دانشر راه را ترعریریرن
درنهایت رییر
از تشرکریرل
میکردند که ایشان پ
این شوراها مجدداً به ریاست دانش اه
انرترفرراب شررد .برعررد از درگریرریررهرا و
مشکالتی که گروهها ی فشرار بررای
دانش اهها به وجود آوردند بره برهرانره
انقالب فرهن ی دانش اهها ترعر ریرل
شد.
خروج از دانش اه و دسرتر ریرریهرای
مکرر
۷۶۳۶
سررررررا
در
زنرررررردان
با مفالفت و انترقرادی کره ایشران در
جهت بسته شدن دانش اههرا مر ررح
کرد در  ۷۳تیرمراه  ۷۶۳۶بردون ارائره

مجوز و ذکر اتهام بازداشت دست یر و
مدت  ۸سا را در سفتترین شرایط و
شکنجهها در زندان جمهوری اسالمری
به سر برد.
در ایرن سرا
او درباره دوران زندان
از برگژیده شدنرم بره
می گوید« :پ
ریاست دانش اه تهران با یک کودتا به
نام «انقالب فرهن ی» با حرمرلره بره
دانش ر رراههررا و کشررتررار تررعرردادی از
دانشجویان همراه با مرجرروح کرردن و
دست یری جمعی از آنها دانش اههرا
را بسررتررنررد .شررورای
مدیریت دانش اه ترهرران
د با این امر به مفالرفرت
برررخرراسررتررنررد ولرری
حاکمیت آنها از جرمرلره
اینجان را دست یر و بره
بهانه مفرالرفرت برا امرر
رهررربرررری حآیرررت هللا
خمینیت روانه زنردانهرا
نمودند.ابتدا به اعردام و
برره  ۷۶سررا
سررپ ر
زندان محکوم گردیدم .در
تشییع شد
ایرررررن مررررردت برررررا
بیرحمانهترریرن رفرترار از
جمله زدن کابل بره کرف
پا و سایر نقاط بدنم آویرژان کرردن از
سقف کوبریردن سرر بره دیروار زدن
مشت و ل د که منجرر بره نرابریرنرائری
چشم چپم و شکست ی استفوان مچ
دست راستم شد و انوات شکرنرجرههرا
مواجه بودم .بعد از  ۸سرا رراهرراً از
زندان آزاد شدم ولی ماههرا برایرد هرر
چند روز یکبار خودم را بره دادسرترانری
معرفی میکردم تا مورد بازجوئری کره
خررود نرروعرری شررکررنررجرره بررود قرررار
میگرفتم».

از آزادی از زنرردان تررقرراضررای
پرر
بازنشست ی از دانش راه را کررد کره
مررورد مرروافررقررت قرررار گرررفررت و برره
فعالیتهای فرهن ی علمی اجتماعی
در دانش اه آزاد اسرالمری و
و تدری
کارهای تحقیقاتی در زمینره ترفرصر
خود پرداخت و دراین زمینه به تاسی
آزمایش راه و مرراکرژ ترحرقریرقراتری و
بهداشتی در کارخانجات مفتلف صنایع
غذایی مبادرت ورزید .همچنین وی بعد
از انتقاد از مدیرریرت دانشر راه آزاد از
در این دانش راه نریرژ مرحرروم
تدری
شد.
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در راب ه با کارهای علمی فرهن ی و
سیاسی کتابها و مقارت متعرددی از
دکتر ملکی به چاپ رسیده که تعدادی
از مقارت و اشرعرار ایشران از طررف
وزارت ارشاد مجوزانتشار نیافتهاست.از
کتابهای منتشر شده کتاب «دانش اه
و جای امپریرالریرسرم »و «مرجرمروعره
اشعار پیامبر آگاهری »کره بره سربرک
مثنوی و داستان زندگی پیامبر اسرالم
است و «قصه بودو نبود »که داسرتران
مبارزه مردم فلس ین و انتفاضه بررای
کودکان به صورت شرعرر مریبراشرد و
مجرمروعره مرقرارت و یرادداشرترهرای
سیاسی -اجتماعی ایشان در دو جلرد
به نام «دیروز و امروز »-که جلد دوم آن
اجازه چاپ نیافتهاست -را میتوان نرام
برد.
ملکی از زمان آزادی از زنردان در ۳۷
۷۶۵۸
مررررداد  ۷۶۳۸ترررا سرررا
ممنوتالفروج بوده و امرکران حضرور در
سمینارها و جلسات تحقیقی در زمینه
تفصصی و علرمری خرود در خرارج از
کشور را نداشته است .وی همچرنریرن
در سا  ۷۶۹۶مجدداً در پری انرترشرار
نامه ای سرگشاده به احرمرد شرهریرد
ممنوتالفروج گردید.
۷۶۱۹
سررررررا
در
زنرررررردان
وی در تاری  ۳۷اسفند  ۷۶۱۹در منرژ
بسته ن ار داماد محمود طالقانری بره
همراه تعدادی از دوستان فعا ائرترالف
نیروهای ملی – مذهبی توسط دادگراه

انقالب بدون ارائه مجوز دست یر شد.
در ایرن سرا
او درباره دوران زندان
می گوید:
«در سا  ۷۶۱۹باترفراق دههرا فرعرا
ملی ر مذهبی به بهانره «بررانردازی »
مجدداً دست یر و مدت  ۳ماه در یرکری
از مفوفترین زندانهای سپاه حعشررت
آبادت در سلولهای انرفررادی ح ۷مترر در
۳مترت زندانی شدم سلولهائی که بنرا
به گفته حقوق دانان و روان پژشرکران
زندانی بودن در آنهرا را «شرکرنرجره
از حدود  ۱مراه
سفید »مینامند .پ
تحمل زندان حشکنجه سرفریردت بررای
محاکمه آزاد شردم و در یرک دادگراه
غیرعلنی و غیرقانونی مرحرکروم بره ۱
سا زندان تعلیقی گردیدم».
۷۶۵۵
سررررررا
در
زنرررررردان
ملکی در جریان اعتراضات مرردم ایرران
به نتای انتفابات ریاست جرمرهروری ح
۷۶۵۵ت برره انررتررقرراد از وضررع مرروجررود
پرداخت ]۳[ .در تاری شنبه  ۶۷مررداد
 ۷۶۵۵پن مامور که خود را «مرامروران
وزارت اطالعات »معرفی کرده و گرفرتره
بودند از قاضی حداد معاون دادسرتران
تهران حکم دارند به خانه ملکی رفته و
منژ و سوا
بعد از دو ساعت تفتی
و جواب از آقرای مرلرکری وی را بره
همراه هارد دیسک رایانه او  ۵۸جرلرد
کتاب و مقادیری از دسترنروشرترهرایر
از
دست یر و با خود بردند ]۶ [.وی پ
در روز دوشنربره
تحمل  ۷۹۷روز حب
مورخ  ۷۶اسفند  ۷۶۵۵با قرار کرفرالرت
آزاد شد .او بره دلریرل بریرمراری حراد
خرود
چندین بار در طو مردت حربر
بسترری شرده اسرت ]۳[.بره گرفرتره
همسر ملکی او به سرطان پروسترات
مبرترالرسرت و از بریرمراری دیرابرت و
نارساییهای قلبی نیژ رن می بررد و
بستری بوده است.
عمال ً در منژل
در روز  ۱خرداد  ۷۶۵۹وی در اثر حمرلره
قلبی در بیمارستان بستری شد]۸[.
ملکی در زندانی شدن در ایرن سرا
می گوید« :در  ۶۷مرداد سا  ۷۶۵۵و
درحرالرریرکرره دچرار بریررمرراری سرررطرران
پروستات و بیماری قلربری آریرترمری و

فشررارخررون بررودم و دوران شرریررمرری
درمانی را میگذراندم و از نراراحرتری
قرلربری و سرنرکرپهرای مررتر رنر
میبردم از بستر بیماری مستقیم بره
زنرردان اویررن بررنررد مررربرروط برره وزارت
اطالعات حبند۳۶۹ت بردند و در سرلرو
انفرادی به مدت  ۶ماه زندانی شدم».
نامه به گزارشگر ویژه حقوق بشر
ملکی در شهریور سا  ۷۶۹۶نامه ای
به احمد شهید «گژارش ر ویژه حقروق
بشر در ارتباط با ایران »نوشت .کره در
آن با ذکر انوات شکنجه هایی که بر او
رفته است اعالم آمادگی می کند تا با
قبو هر میژان هژینه علیه جرمرهروری
اسالمی ایران شرهرادت دهرد .او در
قسمت هایی از ایرن نرامره نروشرتره
است:
«اخیراً برای محاکمه بره دادگراه غریرر
علنری کره خرالف برر قروانریرن خرود
جمهوری اسالمی است احضار شردم
تا حکم قراضری صرادر گرردد و فرعرال ً
روزهای بسیار سفت و شکنجه گرونره
زیر حرکرم برودن را مریگرذرانرم .مرن
پیرمردی  ۱۵ساله و بیمار هستم ولی
برای تحمل هر حکمی آماده هستم.
من شهادت خواهم داد که در دهه ۳۶
شمسی چر رونره زنردانریران جروان و
از
دانشجویان اعم از زن و مرد را پر
شکنجه بسیار ده ده و صرد صرد هرر
ش برای اعدام میبردند و آنهرا بره
سوی سرنوشت میرفرترنرد و در راه
سرود میخواندند .حاضرم حقایقری را
که خود شاهد آنها در زندانهای نظرام
ورئی بودهام را برایتان ذکر کنم و پرای
هژینه آن نیژ بایستم».

کجاست یک شاعر رسگشته و عایص؟

سپارش نامه زنده یاد محمد ملیک
نمی دانم چه خواهد شد!
و فردا در کجای این خراب آباد خواهم ُمرد
و از این عمر بیحاصل چه خواهم ُبرد
چرا بر این کویر خشک و تفتیده دگر باران نمیبارد
چرا یک کاوه و بابک ز ایران برنمی خیژد
دگر از مردهای مرد و از آن قهرمانیها کسی حرفی نمیگوید
ره آنان نمی پوید
چرا ایران تهی از مشتهای آسمان کوب است
دلم از این همه نابفردیها سفت آشوب است
من از پوکیدن و ماندن به جان دوست میترسم
من از دنیای بیعاشو بسان بید میلرزم
چرا دی ر کسی عاشو نمیگردد
کجا رفتند عاشوهای جان برکف
به عشو پاکشان سوگند
من از پوسیدن و ُمردن در این مرداب کرم آلود بیژارم
به خون پاکشان سوگند
من از نامردمیها سفت بیمارم
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ولی با این همه ولی با این همه
در د امید و عشو میکارم
نمی دانم چه خواهد شد
ُ
و فردا در کجای این خراب آباد خواهم مرد!
و از این عمر کمحاصل چه خواهم ُبرد !
از مرگم
به هر تقدیر من هم آرزو دارم پ
زجمع دوستان یک شاعر سرگشته وعاصی
زند فریاد که ای مردم !
فالنی برد عمری دار بر دوش
فالنی ُمرد اما عاشقی نوش

صدیقه وسمقی در گفتگو با ایقان شهیدی

از دینی که آموزههایش مخالف حقوق
انسانی است نباید پیروی کرد
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آسررو  -نواندیررشان اسررالمی در ایررران
چه دیدگاه و تعاملی با آیینهرای بابری
و بهائی دارند و ورای توجه بره حقروق
شهروندی بهائیان در سرا های اخریر
چقدر برا تراری و اندیرشههای برابی و
بهائی آشنایی دارند این شناخت ترا
چه حد ضروری است ایرن پرسر ها
را بررا صرردیقه وسررمقی اسررالمپژوه و
تحلیررلگر مررسائل اجتمرراعی م رررح
کردهایم.
خننانم وسننمقی ،اگننر مواف اینند
گفتگنو را بننا ین سننیال شخننصی
شنننرون کنینننم .کمنننی دربنننارهی
تحننصیال خننود بگویینند و اینکننه
آشنننایی شننما بننا جنبننش بننابی و
آیینننن بهننناچی بنننه چنننه زماننننی
بازمیگردد؟
مررن مقرردمات علرروم دیررنی را در حرروزه
برره دانررش اه رفتررم.
خوانرردم و سررپ
و
الهیررات و فرروق لیررسان
لیررسان
دکترای فقه و مبانی حقروق اسرالمی
را از دانشکدهی الهیات دانش اه تهران
گرفتم و در همران دانرشکده نریژ عرضو
هیئت علمی شدم .اطالعات جسته و
گریفتهای از آیین باب و بهائیت داشتم
تا اینکه در سرا  ۹۳مردتی بره زنردان
اوین رفتم .در میران همبنردیها چهرار
بهائی بودند از جمله خانم فریبا کمرا
آبادی که نام ایشان را از قبرل شرنیده
بودم .از آنجرا کره بره م العرهی ادیران
عالقهمندم و در واقع حوزهی تفصرصی
م العرررات مررررا ترررشکیل میدهرررد از
ایشان درخواسرت کرردم کره دربرارهی

آیین بهائی برایم سفن ب ویرد .ایرشان
خررانم فرهیفترره و بام العررهای اسررت.
فریبا خرانم گفرت یکری دو روز بره مرن
فرصت دهید تا م البی را دسرتهبندی
کنم .ش سوم ورودم بره اویرن اولیرن
جلسهی معرفی آییرن بهرائی را فریبرا
خانم برگژار کرد .جلسهی مفرصل دوم
نیژ ش بعد برگژار شد« .کتاب ایقان »
و «هفررت وادی »را نرریژ در زنرردان بررا
همراهی یکی از دوستان عژیرژ بهائری
م العه کردم« .مثنوی »بهراءهللا را نیرژ
خوانردم .اگررر نمیدانررستم سرررایندهی
آن کیررست آن را متعلررو برره ع ررار
میدانستم .از زندان کره بریرون آمردم
به موازات سایر م العراتم کتابهایری
ماننرررد «اقررردس» «بیررران» «م الرررع
ارنوار »و برخی دی ر از کتر بهرائی را
خواندم .هنوز هم کتابهایی از ایرن دو
آیین در فهرست م العاتم قرار دارد کره
امیدوارم هر چه زودترر فرصرت خوانردن
آنها را بیابم.
شما در سالیان گذشته ،به همراه
تعدادی دیگر از نواندینشان دیننی،
به صورتی صریح از حقنوق مدننی
بهاچیان ایران دفان کردهاید .مبننای
چنین دفاعی چه بوده است؟
مبنای من برای دفات از حقوق بهائیان
انرررسان برررودن آنررران اسرررت .همرررهی
انررررسانها بیگمرررران دارای حقرررروق
انسانی برابرند .هر حقری کره بره یرک
ِ
انررسان برره دلیررل انررسان بررودن تعلررو
میگرریرد برره همررهی انررسانها برردون
آنهرا ماننرد
توجه به ویژگیهای خرا

دین ملیت قومیرت و جنرسیت تعلرو
میگرریرد .برابررری انررسانها در حقرروق
انسانی را یرک اصرل عقلری مریدانم.
اگر دین بفواهد با این اصرل عقلری یرا
هررر اصررل عقلرری دی ررر مفالفررت کنررد
دوستدار دین به گمان من بایرد در آن
برداشت و قرائت از دین تردید کنرد نره
آنکه اصل عقلی را نادیده ب یرد و آن را
زیر پا ب رذارد .کرسانی کره وابرست ی
زیادی به دیرن ندارنرد برا دیردن تعرارا
دین با اصو عقلی یا مقتضیات زندگی
امروز اساسراً دیرن را کنرار میگذارنرد.
اگر اصل عقلی و انسانی و اخالقری را
در برابر یک قرائت از دین کنار ب رذاریم
نتیجرررهاش نرررامعقو شررردن دیرررن و
آموزههای آن اسرت .بره نظررم دینری
نررامعقو و مفالررف
کرره آموزههررای
حقوق انسانی است نباید مورد پیروی
برژرگ قرائرت سرنتی
قرار گیرد .چال
اسالم نیژ در دنیای امروز همین است.
سررنتی مرردافع و
آنررانی کرره از دیررن
ِ
توجیهکننررررردهی تبعیرررررضات پررررریروی
بژرگرری روبررهرو
میکننررد بررا چررال
هررستند .نمیتواننررد هررم مرررسلمان
باشند و هم با دستاوردها و آما امروز
انررسان خررود را هماهنررگ کننررد .زن
مررسلمان خواسررتار برابررری اسررت .از
سویی اسالم سرنتی تبعیرضات علیره
زن را برآمده از احکرام اسرالم معرفری
میکند .زن مرسلمانی کره بره قرائرت
سررنتی وفررادار باشررد نمیتوانررد ایررن
را حل کند .بازن ری در
تعارا و چال
مبانی قرائت دین به ما کمرک میکنرد
که این تعارضات را به خوبی حل کنیرم.
تبعیض علیه اقلیتهای دینی از جملره
بهائیرران نرریژ بررا تجدیرردنظر در مبانرری
قرائت دین به گونهای حل میشود که
با اخالق و حقوق انسانی شایرستهی
انرررسان امرررروز سرررازگار باشرررد .مرررن
تبعیررضات را نرره زاییرردهی اسررالم بلکرره
زاییدهی اختالط نامیمون سرنت و دیرن
مرریدانم زاییرردهی گررره زدن حقرروق و
قرروانین برره دیررن .ایررن گرههررا بایررد برراز
شود گرههرایی کره هرم بررای دیرن و
هرررم دیرررنداران و دی رررر انرررسانها
مشکلآفرین است.

به رسمیت شناختن حقوق مدننی
گروههای مختلف دگراندیش شرط
انکارناپننننننذیری بننننننرای ایننننننران
دموکراتی است .امنا شناید آن نه
گفتگننو و تعامننل میننان گروههننای
مختلف را تسهیل میکند شنناخت
اعتقادی از یکدیگر است .بنا توجنه
به تجربهی مطالعهی آثنار بنابی و
بهاچی ،تا چه اندازه چنین شنناخت
متقابلی را ضروری میدانید؟
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بره رسررمیت شرناختن حقرروق همررهی
انسانها به دلیل انرسان برودن بررای
زندگی بشری در دنیای امرروز ضرروری
ِ
است .جامعهی بشری قرنهرا بردگری
و جنگهرای خرونین قومری و دیرنی را
پشت سر گذاشته و هنوز هرم شراهد
آثررار باقیمانرردهی آن هررستیم .آنچرره
مبارک و مهم است ایرن اسرت کره در
دنیرررای امرررروز گفتمرررانی متفررراوت از
گذشررته شررکل گرفترره و آن گفتمرران
برابررررری حقرررروق انررررسانی همررررهی
انسانهاست .این یک دسرتاورد برژرگ
انسانی است .این دستاورد را باید ارج
نهاد و عملی کررد .بررای بره رسرمیت
شررناختن حقرروق انررسانها نیررازی برره
شناختن عقاید آنان نیست .اما بهائیت
بفررشی از ترراری ایررران اسررت .آییررن
بهررائی در ایررران شررکل گرفترره و زاده
شده اسرت .از ایرن بابرت شرناخت آن
حررائژ اهمیررت اسررت .از سرروی دی ررر
بررررای شرررکلگیری واقعررری و عمیرررو
دموکراسی و نیژ صلح پایردار در ایرران
نیازمند گفت و میران اقرشار گونراگون و
حررو برابررر مررشارکت هم رران در ایررن
گفت و هستیم .در آینردهی ایرران همره
بایررد حقرروق سیاسرری و مرردنی برابررر
داشرررته باشرررند .همررره بایرررد حرررو
تأثیرگرررذاری در سرنوشرررت کرررشور را
داشررته باشررند .برررای تحقررو چنیررن
اهدافی نژدیک شدن افکرار بره یکدی رر
برر مبنررای شررناخت صرحیح و عراری از
سوءتفاهم رزم است .دربارهی بهائیت
تبلیغررات سرروء زیررادی صررورت گرفترره
است .سرتمهای فراوانری بره بهائیران
شررده اسررت .امکرران شررناخت صررحیح
آنان برای مردم و حتی اندیرشمندان از
بین رفتره اسرت .ایرن امکران گفت رو و
شناخت باید فراهم شود .جامعهی مرا
امروز حتی با دین آبراء و اجردادی خرود
یعنی دین زرتشتی نریژ بی انره اسرت.
شناخت صاحبان ادیان مفتلف و اقروام
گوناگون از یکدی ر و فراهم شدن امکان
گفت و میان آنران بره رشرد فرهن ری و
بردبررراری کمرررک میکنرررد.
افرررژای
زیستی مسالمتآمیژ پریروان ادیران
هم
ِ

گونرراگون و صرراحبان عقایررد سیاسرری
بردبرراری و
متفرراوت نیازمنررد افررژای
آشنایی با فرهنگ مدارا و صلح اسرت.
این یکی از امور ضرروری بنیرادین بررای
جامعهی ماست.
هنررروز در کرررشور مرررا زیرسررراختهای
دموکراسرری سرراخته نررشده و حترری
درینبرراره گفت ررو نکررردهایم .بنررابراین
شرررناخت ملرررت از افکرررار و عقایرررد و
فرهنگ قومی و دینی یکدی ر میتوانرد
مفیررد و سررازنده باشررد .اقلیتهررای
قومی و دیرنی گونراگون در ایرران کنرار
یکدی ر زندگی میکنند امرا یکردی ر را
نمیشناسند .مفالفران متعرص آییرن
بهائی ترالش کردهانرد کره آن را حرذف
کنند .من فکرر مریکنم کره بررای غنرا
بفشیدن به فرهنرگ بررای برار برردن
سررر ح بردبررراری بررررای شرررکلگیری
فرهنگ پایدار صلح و مدارا گفت و میان
صاحبان همهی عقاید اعم از دیرنی و
غیردینی ضروری و مفید است .نفر
گفت و نوعی ضررورت اسرت .شرناخت
دانر
حاصل از گفت و که بره افرژای
اجتمررراعی و سیاسررری و فرهن ررری
میانجامد ارزشرمند و ضرروری اسرت.
البترره شررکلگیری چنیررن گفت ویرری
بهویژه میان پیروان اسالم و بهائیرت را
کار آسانی نمیدانم .روحانیت شریعه
بهویژه روحانیت سنتی ایرن گفت رو را
تحمل نفواهد کررد .در اسرالم سرنتی
فرهنگ گفت و شناختهشده نیست .در
حوزههررای علرروم دیررنی ارزشهایرری
ماننررد آزادی عقیررده و بیرران جای اهرری
ندارد .روحانیت سنتی شریعه بهائیرت
را بررررره رسرررررمیت نمیشناسرررررد.
روشررنفکران دیررنی در ایررن زمینرره بایررد
مهمرری ایفررا کننررد نقررشی کرره
نقر
زمینهساز به رسمیت شناختن حقروق
کامررررل هموطنرررران بهررررائی شررررود.
نواندیرررشان دیرررنی بایرررد بتواننرررد برررر
سنتی شیعه اثر ب ذارند .این
روحانیت
ِ
کار به گمان من انجام خواهد شرد امرا
نیازمند زمان است .نکتهی دی رری کره
باید اضافه کنم این اسرت کره تبلیغرات
سوء دربارهی آیین بهائی باعرث شرده
کرره حررتی روشررنفکران نرریژ آگاهرری
چندانی از این آیین نداشته باشند .بره
نظرررر مرررن شرررکلگیری گفت رررو میررران
روشنفکران و نواندیشان دینی و اقلیت
بهائی میتواند آغاز خوبری باشرد .مرا
باید زمینههای گفت روی مرسالمتآمیژ
و برابر را آماده کنیم.
بننه ن ننر شننما چگونننه میتننوان
زمینننهی چنیننن گفتگویننی میننان
نواندینننشان دیننننی و بهاچینننان را

فراهم کرد؟ بنا توجنه بنه تجربنهی
شخننصی شننما از مطالعننهی آثننار
بننابی و بهنناچی ،چنیننن مطالعاتننی
چگونه میتواند به گفتگنوی مینان
نواندیشان دیننی و بهاچینان کمن
کند؟ آیا چنین مطالعاتی میتوانند
تننیثیر تبلیتننا نادرسننت را از بیننن
بننبرد و بننه تعامننل سننازنده کمنن
کند؟
نواندیشان دینی این اصل را پذیرفتهاند
که بهائیان به عنروان شرهروندان ایرران
بایرررد دارای حقررروق برابرررر برررا دی رررر
شهروندان باشرند و هرگونره تبعیرضی
علیه آنان باید برچیرده شرود .ایرن گرام
بژرگ و مؤثری محسوب میشود .ایرن
دیرنی ایرران
نکته را با توجه به شررایط
ِ
برابی و
عرا مریکنم .در اوج جنبر
دینی به معنای امرروز
بهائی نواندی
نداشررتیم .برره همیررن جهررت از سرروی
روشنفکران و متدینان اعتراضی نسبت
به سرکوب بابیها و بهائیان نرشد .برا
پذیرش اصلی کره بره آن اشراره کرردم
گفت و میان نواندیشان دیرنی و پریروان
آیین بهائی آسان و میسر شده است.
امررا هرردف از ایررن گفت ررو کمررک برره
عادیسازی زندگی شرهروندان بهائری
و به رسرمیت شرناختن حقروق آنران و
اصالح قوانین و دیدگاهها بر این اساس
است .رسیدن به این نتیجه نه فقط در
جمهوری اسالمی بلکه بره طرور کلری
در ایران برا توجره بره دیردگاه روحانیرت
شیعه زمانبر است .میان آییرن بهائری
و اسررالم دو موضرروت چالررشی بررژرگ
وجود دارد :عصمت و خاتمیت.

در ایرررن میررران خاتمیرررت مهمترررر و
اساسیتر است .رهبران آییرن برابی و
بهائی برا آنکره خرود در آغروش اسرالم
زاده شدند و پرورش یافتنرد و اسرالم و
پیامبر اسالم و قرآن و امامان شریعه را
قبو دارند و به آن اذعان میکننرد امرا
خاتمیت اسالم و پیامبر آن را به چال
کشیده و در واقع رد کردهانرد ررر امرری
که رزمهی آوردن یک دین جدید است.
همین کار علمای اسالم را علیره ایرن
دو آییررن بران یفترره اسررت .ایررن نرریژ در
تاری بیسابقه نیست .وقرتی مرسیح
آمرد کاهنرران و روحررانیون یهرودی او را
حکرم
تکذی کردند و حرتی بره قتلر
دادنررد .وقررتی اسررالم آمررد یهودیرران و
مررسیحیان آن را نپذیرفتنررد .ادیرران برره
دلیررررل تعررررص پرررریروان و بررررهویژه
انحررصارطلبی روحررانیون دیررن و آییررن
ِ
از خررود را ترراب نمیآورنررد .میرران
پر
فرقررههای درون یررک دیررن نرریژ همیررن
وضرعیت بره چرشم میخرورد .اشررکا
اصلی دربارهی فرهنگ دینی این است
که هرر دیرن و آییرن و فرقرهای حرو را
فقط نژد خود میداند وب .
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اشکا دی رر ایرن اسرت کره دیرنداران
هنوز نیاموختهاند که پیروان دی ر ادیران
را در کنار خود با احترام به حقوق آنران
تحمل کنند .این اشکا بهویژه در میان
پیروان اسرالم بره صرورت پررنرگ دیرده
ی دیرنی در
میشود .رواداری و بردبرار ِ
جوامع اسالمی به وجود نیامده اسرت.
از اسرالم
مسلمانان برخی ادیان پی
را بررره رسرررمیت میشناسرررند امرررا
از اسرالم رهرور
آیینهایی را کره پر
یافتهاند فاقد رسمیت میدانند و چرون
ایررن آیینهررا خاتمیررت اسررالم را نقررض
میکنند آنها را مایهی گمراهی و ضاله
میخوانند .ایرن اندیرشه منرشا دینری
ندارد بلکه از تعصبات دینی سرچرشمه
گرفترره و پرداختررهی متکلمرران اسررت.
عقیدهی مسلمانان به خاتمیت اسرالم
دلیرررل نمیشرررود کررره اور ً همرررهی
انسانها آن را باور داشته باشند و بره
آن وفادار باشند .ثانیاً این عقیده نقرض
انسانی کسانی که خاتمیرت را
حقوق
ِ
قبو ندارند توجیه نمیکنرد .هرر چنرد
بحثهای کالمی میران اسرالم و آییرن
بهائی و بابی مفیرد اسرت امرا در ایرن
بحثهرا برره جرای اتکررا برر نقرراطی کرره
میتواند شکاف و اختالف میان اسرالم
و دو آیین یادشده را بژرگتر سرازد بره
نظرررم بایررد از گفتمرران حقرروق بررشر
انرسانی
استفاده کرد .باید برر حقروق
ِ
برابر هم ان بهرغم اخترالف در دیرن و
عقیده تأکید کرد .باید از عقایرد سرنتی
که نراقض حقروق برابرر هم ران اسرت

انتقاد کرد عقاید تبعیضآمریژی کره بره
اشتباه به اسالم نسبت داده شرده یرا
از اسرالم برر
حداکثر صرفاً یک خروان
آن صررحه میگررذارد .امررا خوان هررای
متفاوتی از اسرالم نریژ وجرود دارد کره
نواندیرررشان دیرررنی آن را نمایندگررری
میکنند .به نظرم وقرتی ایرن گفتمران
در ایران شکل گرفت و پذیرفته شد کره
همهی انسانها بدون توجه به عقیرده
و دینشرران حقرروق شررهروندی برابررر
دارنررد کررار آسرران خواهررد شررد .اصررل
مررذکور از آنجررا کرره مبنررای من قرری و
عقالنی دارد به سرعت پذیرفته خواهد
شرد .بایرد درینبراره جردیتر کرار کرررد.
پذیرش این اصل برسیاری از مرشکالت
فرهن ی و حقوقری و سیاسری مرا را
حررل خواهررد کرررد یررا برره حررل آن یرراری
خواهرد رسراند .بره عبرارت دی رر حررل
مشکالت میان اسالم و بهائیت را نباید
منوط به حل اختالفات دینی و اعتقادی
آنان کرد.
فارغ از زمینهی مشترکی که برای
همکنناری عملننی میننان گروههننای
مختلنننف ،از جملنننه منننسلمانان و
بهاچیان ،وجود دارد ،بنه ن نر شنما
موضنننوعا
آینننا حنننضور پررنننن
الهیاتی و کالمی در متنون بنابی و
بهنناچی میتواننند بننه نزدیکننی و
ی فکننری میننان بهاچیننان و
همکننار ف
نواندیشان دینی کم کند؟
کار اندیشمند اندیشیدن و پرداختن بره
امررور فکررری اسررت .میرران نواندیررشان
دیرررنی و بهائیررران نررریژ ارتبررراطی کررره
قابلتصور است همانرا ارتبراط فکرری و
پرداختن به مباحث مهرم نظرری اسرت
کرررره میتوانررررد عررررالوه بررررر رفررررع
سوءتفاهمات به دستاوردهای خوبری
بینجامررد .چررون نواندیررشان دیررنی برره
آزادی اندیررشه و عقیررده برراور دارنررد
مررشکلی بررا این ونرره گفت وهررا ندارنررد.
آنرران از بحثهررای کالمرری و الهیاترری
استقبا میکنند .مسئلهی مهرم ایرن
است که ببینیم در ایران امروز پرداختن
به ایرن بحثهرا چقردر میتوانرد مفیرد
واقررع شررود برره ایررن معنررا کرره چقرردر
میتوانررد برره حررل و فررصل مررشکالت
هموطنان بهائی کمک کنرد .ترا زمانری
کرره اصررل آزادی اندیررشه و عقیررده در
ایررران پذیرفترره نررشده باشررد شرراید
پرررداختن برره این ونرره بحثهررا برره طررور
مشروح تبعات منفی داشته باشد.
در ایررران امررروز نرره فقررط حاکمیررت و
اکثریت روحانیت شیعه بلکره برسیاری
از دیرررنداران تحرررصیلکرده نررریژ هنررروز

دربررارهی موضرروعات مهررم اعتقررادی
ی کرافی بررای شرنیدن سرفنان
بردبار ِ
متفاوت ندارند .میبینیرد کره حرتی در
مررسائل مهررم سیاسرری هررم کرره برره
سرنوشرررت کرررشور و ملرررت مربررروط
میشررود زمینرره برررای گفت رروی ملرری
آماده نشده است .ایرن ضرعف بژرگری
اسررررت .مررررسائل سیاسرررری دارای
حساسیت کمتری نسبت بره مرسائل
اعتقررادی بررهویژه موضرروعات بنیادیررن
اعتقررادی اسررت امررا بررا وجررود ایررن
گفت روی سیاسری برره معنرای واقعرری
هررم نررداریم .اگررر زمینررهی گفت ررو برره
معنای واقعی آن در کرشور مرا فراهرم
شود اتفاقات خوبی خواهد افتاد .ایرن
امر زمانبر است .نمیدانم گفت و میان
نواندیشان دینی و بهائیران در زمینرهی
الهیات و کالم چقردر میتوانرد افکرار را
متوجه خرود کنرد .میتروان پی بینری
کرررد کرره بحثهررای حساسرری مثررل
خاتمیررت و عررصمت کرره نقرراط مهررم
اختالف میان کرالم اسرالمی و بهائری
است میتواند واکن های حروزه را در
پررری داشرررته باشرررد .بایرررد دیرررد کررره
نواندیشان دینی چقدر برای مواجهه برا
این چال های فکری آمادگی دارند.
مررن فکررر مررریکنم کرره در گامهرررای
نفررست تأکیررد بررر حقرروق انررسانی
هموطنان بهائی و دی ر اقلیتها و نیرژ
آزادی اندیرررشه و عقیرررده میتوانرررد
زمینهسرراز برداشررتن گامهررای بعرردی
باشد .نباید از طریقری وارد شرویم کره
برره بهبررود وضررعیت کمررک نکنررد .البترره
موضرروعات خوبرری برررای طرررح و بحررث
وجررود دارد کرره میتوانررد برررای شررروت
بحثهای دینی از آنها آغاز کرد .قوانین
شرعی بهائی به نوعی اصالح قوانیرن
فقهرررررری اسررررررالمی در برخرررررری
زمینههاسرررت .بررره عرررالوه بهائیرررت
موضوعات جدیدی را م رح کرده که در
اسالم به این صورت م رح نرشده و از
موضرروعات روز دنیاسررت مثررل صررلح و
وحرردت جهررانی و یررا آنکرره بهائیررت در
ی
مبحث جنسیت تا حد زیادی به برابرر ِ
جنررسیتی نژدیررک شررده اسررت .طرررح
این ونررره مباحرررث میتوانرررد مفیرررد و
باشد.
ثمربف

پروفسور صادق مسرت نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
استفاده از ماسک برای پیشگیری از ابتالی بدون عالمت به کرونا
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عفونت کرونا باگذشت  ۹ماه از شرروت
آن به سرعت غیرقابرل انتظراری مرردم
جهرررران را درگرررریر کرررررده و شررررمار
در سرالمندان
جانباخت ان آن بفرصو
ترس وحشت آوری را در میران جوامرع
بشری به وجود آورده است.
از آنجا که داروهای گونراگون نتوانرسته
است به طور کلی از مرگ مبتالیران و
گروههررای بررا ایمررنی ضررعیف برره کرونررا
جلوگرریری کنررد و اسررتفاده از واکررسن
برای عموم هم به احتما زیراد ترا یرک
سا دی ر ممکن نفواهد بود امکانرات
پیررش یری از سرررایت بررسیار سررریع
عفوت ویرروس کوویرد ۷۹بره دی رران را
تنها راه نجات آدمیان باید تلقی کررد برا
ایررن حررا متأسررفانه هنرروز در تمامرری
جوامررع کررشورهای جهرران عررده قابررل
توجهرری برره  ۳عامررل مهررم پیررش یری
یعنی »اسرتفاده از ماسرک« و »حفر
فاصله اجتماعی« راقرل ۸ر ۷مرتری از
دی رررران اهمیرررت نمیدهنرررد و بررره
سررفارش نهادهررای بهداشررتی توجرره
نمیکنند زیرا هنوز از نتای پژوه ها
و مررشاهدات علمرری و عملرری کرره در
نشریههای معتبر جهان منترشر شرده
اسرت بیخبرنررد و بره درسررتی برررای
آنها به وسیله رسانههای گروهی هرم
تشریح نشده است .هدف این نوشرتار
شرح مفتصر نتای بره دسرت آمرده در
راب ره برا گذاشرتن ماسرک بره صرورت
است که درجه اهمیت و مکانیرسم آن
را نشان میدهد.
در اینکه ویروس کووید ۷۹از راه بیرنی و
هوای محتوای ذرات درشت و
با تنف
یررا بررسیار سرربک و معلررو آلرروده برره
ویروس در هوای اطراف و نژدیک ما و یا
با ان شتان آلوده به ویروس وتمراس آن
با دهان وارد بدن انسان میشرود و یرا

خررروج آن از همیررن  ۳حفررره بررا پفر
ذرات آلوده به وسیله هوای تنفرسی و
سرفه و ع سه یرا حرتی صرحبتهای
بیمار سب سررایت ویرروس بره افرراد
نژدیک ما میشود شکی وجود ندارد.
تررصور میشررد کرره
تررا چنرردماه پیرر
خودداری از نژدیکی به دی رران و حفر
فاصله اجتماعی با کسانی کره عالیرم
بیمرراری را دارنررد برررای عرردم ابتررال برره
کرونا کرافی اسرت ولری از چنرد مراه
قبل معلوم شده است کره عفونرت در
افرادی که کامال سالم بودهانرد و هیرچ
عالمرتی از بیمرراری را هررم نداشررتهاند
وجود داشته است و تماس فرد سرالم
ولی حامل عفونت به دی ر فرد سرالم
علررت مهررم سرررایت کوویررد ۷۹برروده و
تقریبا  ۳۶درصد سررایتها از ایرن نروت
است این پدیده در م العاتی به دست
آمررده اسررت کرره برره دلیررل بررروز برراری
عفونررت و مرررگ و مرریر در خانررههای
سررالمندان و نژدیکرری تن اتنررگ آنرران
همه افراد چه بیمار و چه سالم و چره
سررالمند یررا خدمرره را از نظررر کرونررا
کردنررد کرره مررشاهده شررد
آزمررای
بعضی از کسانی که سالم هم بودنرد
چه خدمه و چه سالمند تست مثبرت
کرونا داشتند و بره همیرن دلیرل افرراد
سالم هم میتوانند بره عفونرت کرونرا
مبتال شوند بدون عالمت بیماری را به
دی ررران انتقررا دهنررد و سررب بررروز
عفونت بدون هیچ عالمت در فرد سالم
و یا برا برروز خفیرف بیمراری در دی رران
شوند .از آنجا که داشرتن ماسرک اگرر
هم مانع ورود کامرل ویرروس از محیرط
اطررراف برره فرررد سررالم نررشود ولرری
ق ررات و ذرات
میتواند مانع از پفر
محتوی ویروس از بیمرار بردون عالمرت
به خارج شود و یا تعداد خرروج آنهرا را

بررسیار کررم کنررد و همیررن تعررداد کررم
ویروس هم در اطرافیران ایجراد عفونرت
بدون عالمت یا برا عالیرم خفیرف را بره
همراه آورد .در بررسی  ۳کارخانه تولید
مواد غذایی در آمریکا که تعداد کارگران
از  ۸۶۶نفرررر برررود در
آنهرررا بیررر
کارخانررهای کرره کررارگران برره اجبررار از
ماسررک اسررتفاده میکردنررد تعررداد
کررسانی کرره تررست آنهررا مثبررت بررود و
بدون هیچ عالمت بودند با ۹۸درصرد در
مقایسه با کارخانه دی ری کره اجبراری
در داشتن ماسک وجرود نداشرت ایرن
اختالف شیوت با ۸درصد بیمراری بردون
عالمت چشم یر بود .در م العهای که
در مرررررورد مرررررسافران  ۳کرررررشتی
گردشر ری متعلرو بره آرژانتیرن انجررام
شد و تست عفونت کرونا در افرراد هرر
 ۳کشتی به طور کامرل انجرام گرفرت
نررشان داده شررد کرره درصررد مبتالیرران
بدون عالمت در میان همه کسانی که
تستشان مثبت بود در کشتیای که
همه گردش ران وخدمره آن از ماسرک
استفاده میکردند برا ۵۷درصرد خیلری
بیررشتر از کررشتی دی ررری بررود کرره
هیچکرررردام از گردشرررر ران ماسررررک
نداشتند یعنی  ۳۶درصد بود.
بررره ترررازگی در حیررروان مررروش ماننرررد
«هامستر »توانستهاند در مورد شریوت
عفونررت کرونررا از راه بیررنی و دهرران
تغییرات شربیه اعرضای بردن انرسان را
ببینند و اهمیت اسرتفاده از ماسرک را
در شرایط گونراگون بررای پیرش یری از
ابتال به عفونت م العه کنند.
بررسرریهای بررالینی همانگونرره کرره
بیان شد نشان میدهرد کره بیمراری
ویررروس کوویررد  ۷۹برردون عالمررت در
نیمی از افرراد مبترال بره عفونرت کرونرا
دیده میشود و چنران کره فاصرله ۸ر۷
مررتری از دی ررران رعایررت نشود سررب
سرایت ویروس از بیمار راهراً سالم به
دی ران میشود داشتن ماسک هم نه
فقط میتواند از بروز بیماری در شف
حامل آن پیش یری کند بلکره کیفیرت
ماسک هم مرانع خرروج ذرات آلروده از
بینی و دهان فرد مبتالی بدون عالمرت
و جلوگیری از سرایت آن و بروز بیماری
بدون عالمت کرونا یا بره شرکل خفیرف
آن در دی ران میشود.
پرفرررسور صرررادق مرررسرت رررر عرررضو
فرهن سان علوم پژشکی ایران

یاد و نام پروانه و داریوش فروهر و دیگر شهیدان قتل های
انگی ر ز
زنجیه ای نفرت ر ز
پائی  ۷۷گرایم باد
ر
یکم آذر ماه امرسا بیرست و دومیرن
سال شت دشنه آجین شدن پویندگان
سرفراز راه آزادی و اسرتقال ایرران یرا
راه دکتر محمد مصدق شهیدان پروانه
و داریوش فروهر به دسرت جنایتکراران
کورد است .پروانه و داریوش فروهر از
آغرراز جوانرری برره نهررضت ملرری ایررران
پیوستند و در برابرر اسرتبداد و سرل ه
ی بی انه و برای دموکراسی و استقرار
حاکمیت ملی به پیکار پرداختند و جران
خود را در راه آرمان های میهن گرایانره
و ملت باورانه فدا نمودند .امرا حماسره
ای جاودان در تاری ایران زمین از خرود
به یادگار نهادنرد .آنران ترا واپرسین دم
حیات در حژب ملت ایران همراه با هرم
اندیشانشان شجاعانه و خردمندانره از
ترررالش بررررای منرررافع ملررری دسرررت
از
نکشیدند .دریغرا کره  ۳۳سرا پر
شهادت آن ها و نریژ محمرد مفتراری و
محمد جواد پوینده فرهیفت ران کرانون
نویرررسندگان ایرررران و دی رانررری کررره
نامررشان در پرونررده آورده نررشده هررم
چنرران پرونررده ی ایررن جنایررات هولنرراک
سرررازمان یافتررره توسرررط بفرررشی از
حاکمیررررت گررررشوده مانررررده و برررره

سرررانجامی نرسرریده
هرای
است و پرس
برررری شررررمار افکررررار
عمومرری پاسررفی در
خررور ن رفترره اسررت و
قری یک دهره اسرت
که اجرازه ی برگرژاری
مراسم یادبود رسمی
نرریژ برره دوسررتداران و
بازمانرردگان آنرران داده
نشده است.
بانوی شجات و حق ررا
پرستو فروهر در طو این سرا هرا برا
همراهری حقوقردانان برجرسته پی یرر
این پرونده بوده و پیوسته یرادآور شرده
است “داد خواهیم این بیداد را”.
جبهه ی ملی ایران ضمن گرامیداشرت
یرراد آن شررهیدان گرانقرردر بررر ضرررورت
پاسف ویی مقامرات مرسوو در قبرا
نقاط مبهم این
پرونرررده ی ملررری تاکیرررد مررری ورزد و
خواهان آن اسرت کره بررای مبرارزه ی
ریشه ای با خشونت و خودکام ی بره

ویرررژه خرررشونت سرررازمان یافتررره ی
مستظهر به حمایرت صراحبان قردرت و
پیش یری از باز تولیرد آن قرضاتی بری
طرف در دادگاه هایی علرنی برا حرضور
حقوقرررردانان و وکررررالی خوشررررنام و
ناوابسته به حاکمیرت امکران پی ریری
حقوقی ایرن مرساله را بیابنرد و ملرت
ایران را در جریان نتای آن قرار دهند.
سی ام آبان ماه  ۷۶۹۹خورشیدی
تهران – شورای مرکرژی جبهره ملری
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تسلیت به مناسبت درگذشت ر
دکت محمد ملیک
با تاثٌر و تاسف فراوان درگذشت مرد مبارز و میهن دوست و پیرو دیرپای دکتر محمد مصدق و از اعضای قدیمی جبهه ملی
ایران جناب آقای دکتر محمد ملکی را به خانواده محترم ایشان همه آزادیفواهان و بویژه فرزندان گرامیاشان تسلیت
می وییم .دکتر ملکی در تمام دوران زندگی خود برای آزادی و استقال ایران تالش کرد .او همواره حامی مادران پارک رله و
زندانیان سیاسی ایران و یکی از  31نفری بود که خواهان استعفای خامنه ای از رهبری جمهوری اسالمی شدند.
پر رهرو باد
یادش گرامی و راه

سازمانهای جبهه میل ایران در خارج از کشور
 14آذر  ۷۶۹۹برابر  1دسامبر۳۶۳۶
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info

پروفسور رحیم رحمانزاده

رهی شدهاید که دار یای کشور و مردم ایران را
ی
رشوه بدهید تا قهرمان تروریستهای جهان
باشید.
پروفرررسور رحیرررم رحمرررانزاده متولرررد
شبررستر آذربایجرران شرررقی پایهگررذار
جراحرری مرردرن ارتوپرردی و تروماتیررک
ارتوپدی در سر ح بینالملرل در برلیرن
آلمان به خامنهای نامرهای نوشرته و از
او خواسررررررت از ایررررررران برررررررود.
شما خوب میدانیرد کره چری برر سرر
ایرررران و ایرانررری آوردهایرررد از همیرررن
روست کره بیرت در بیرت سراخته و در
ریررهی شررشم بیررت نشررستهاید تررا
دست و صدای کسی به شما نرسرد.
راسرررتی تفررراوت شرررما برررا داعررر
کجاسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت
کاش به این فکرر کنیرد کره آیرا اسرالم
دست شما را بسته یرا همیرن اسرالم
دسررت شررما را چنیررن برراز گررذارده
بترسید از این مردم و این تراری و ایرن
فرهنررگ و ایررن سرررزمین بررژرگ آقررای
خامنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهای!

از صد میلیارد درر در حسابهای
بی
مفتلف شما ذخیره شده اما کرارگران
و معلمان به نان ش شران محتاجانرد.
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علرررم فلرررسفه راب رررهی شرررهریار و
شهروند را تبییرن میکنرد و افالطرون
میگویرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد:

چه کسانی این رقمهرای میلیراردی را
در حسابهای شرما ذخریره کردهانرد

«شهریاران به علرم هندسره نریژ بایرد
اسرررررررررررررررررتوار باشرررررررررررررررررند».

دزد آزاد کارگر زندانی حاصرل رهربری
شماسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت.

شما به چره علمری اسرتوار هرستید

فررردا اگررر از ایررن دنیررا برویررد چرری بررا
خودترران میبریررد جررژ کفررن و دروغ و
راهرسرررازی و مردمکرررشی و ایرررران
سررتیژی و برردنامی چرری دارد کرره بررا
خودترررررررررررررررررران ببریررررررررررررررررررد

در کرردام امررر خ رریر مملکررتداری سررر
رشرررررررررررررررررررته داریرررررررررررررررررررد
چی بلدید که بتوانید برا آن یرک کرشور
قدیمی با فرهنگ و ثروتمند چهار فصل
را آبرررررررررررررررررراد کنیررررررررررررررررررد
و لیاقت است کره
از همین عدم دان
اکرررثر مررردیران حکومرررت شرررما دزد و
دروغگرررو و جرررالد و زورگررریر از آب در
آمدهانرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد.

وزیررررر خارجررررهی شررررما میگویررررد:
«برای دور زدن تحریمها  ۶۸میلیارد درر
رشرروه دادهایررم امررا نمرریدانیم ایررن
پو هررررررررررررررررا کجاسررررررررررررررررت».
آن وقرررت در خراسررران دسرررت یرررک
تهیدست را به جررم دزدیردن گوسرفند

ق رررع میکنیرررد کررره ب وییرررد رهبرررر
مرررررررررررررررسلمین جهانیرررررررررررررررد
رهبر شدهاید که دارایی کشور و مرردم
ایرررران را رشررروه بدهیرررد ترررا قهرمررران
تروریرررررستهای جهررررران باشرررررید

این چه حکومتی است که ثروت کشور
و ملت را در رشاء و ارتشاء فرو میبررد
ن فقریر شرده را
و در مقابل یرک انرسا ِ
معلرررررو و حقررررریر مررررری کنرررررد
آیا این افتفار دارد که غرور و شفرصیت
مرررررررررردم را نرررررررررابود کنیرررررررررد
بیتفاوت ماندن نرسبت بره میلیونهرا
معترررررررراد افتفررررررررارآمیژ اسررررررررت
ارعاب و تهدید و سرکوب روزنامهن اران
شرررررما را سرررررربلند مررررری کنرررررد
راستی آیا بره آنچره میگوییرد اعتقراد
داریررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد
آیا اصال به وجود بهشت و دوزخ قائلید
اگررر هررستید ب وییررد شررما برره کجررا
میرویرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد
من رحیم رحمانزاده فرزند شبرستر و
آذربایجرران و ایررران هررشتاد و شرر
سا را گذراندهام .تمام عمر بره مرردم
خدمت کررده ام در دانرش اهها درس
دادهام ریاسررت بیمارسررتانهای مهررم
آلمرررررررررررررران را داشررررررررررررررتهام.
در طو جنگ هشت ساله کره روزانره
دههررا مجررروح را برره رای رران جراحرری و
معالجه میکرردم مردام در فکرر برودم
ایررن جوانهررا جانشرران را برره دسررت
گرفتهاند تا یک کف دسرت خراک ایرران
به باد نررود امرا امرروز سرپاهیان شرما
خاک مملکت را بره توبرره کرشیدهاند و

برره امیرنررشینهای خلیر فررارس مرری
فروشررند .شررما خررود را ایرانرری مرری
دانیررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد
امررروز کرره ایررن نامرره را برره عنرروان یررک
اتمررام حجررت برررای شررما مینویررسم
میدانم این نامه همچون تریری اسرت
نهراد پیکرر
که آرش بر چلرهی جران
را پاره پاره کرد تا مرزهای ایران
خوی
زمین و مرزهای انسانیت تعیین شرود.
اطمینان دارم در داخل و خارج از کشور
در جمررع آگاهرران اقتررصاد و صررنعت و
فرهنررگ و امررور نظررامی و سیاسرری
افراد وطنپرست واقف بره ایرن فجرایع
میتوانند با خرد جمعی کشور را اداره
کنند.
شما مالک کشور بژرگ ایران نیستید و
حررو نداریررد سرررزمین مررا را در اختیررار
بی ان رران ب ذاریررد .شررما میژبرران تاریر
هرررم نیرررستید بررره عنررروان یکررری از
میهمانررررررران اگرررررررر میخواهیرررررررد
ورشکرررررست ی خرررررود را توسرررررط
نژو خواران چینی بفیره بژنیرد کرشور
بررژرگ ایررران را وجهالمعاملرره نکنیررد از
خودتررررررررران مایررررررررره ب ذاریرررررررررد.
تررررا در لجررررنزار اختررررالس و دروغ و
مردمکرررررررشی و ایرانسرررررررتیژی و
وطنفروشی غرق نشدهاید خودتان را
نجرررررررررررررررررررات دهیرررررررررررررررررررد.

کررراش نامرررهی حکیمانرررهی سرررعیدی
سریرجانی بژرگروار را سررمهی چرشم
میکردیررد و او را در زنرردان بررا شرریاف
پتاسیم به دیرار براقی نمیفرسرتادید.
کاش ای کاش حرف مرا گروش کنیرد
از آن کره آسرتانهی تحمرل مرردم
پی
بریده شود و در یک شورش یا انقرالب
شررما را محاصررره کننررد و از شررما و
یارانتان مثل بقیهی دیکتاتورهرا انتقرام
ب یرنرررررررد از مملکرررررررت برویرررررررد.
در بالروس یا سوریه یا ونژوئال و یرا هرر
جرررای دی رررری کررره سررررمایهگذاری
از ایرن
کردهاید مجاور شوید و بیر
ننگ و بدنامی تاری را برر سرر خودتران
نکنیرررررررررررررررررررررررررررررررررررررد.
آوار
همین امرروز برخیژیرد و راه بیفتیرد در
جایی دن آخر عمرتان را سپری کنیرد.
ایران ورشکسته و ویران شده را بررای
بره یادگرار ب ذاریرد .جوانران و
مردم
میهن پرستان ما ایرن سررزمین را براز
دوبرراره خواهنررد سرراخت اگررر چرره بررا
اسررررررررررررررررتفوان خرررررررررررررررروی .
برررررا احرررررترام رحیرررررم رحمرررررانزاده
 ۷۸جررررررررررروری  ۳۶۳۶برلیرررررررررررن
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ناخدامحمدفارسی

قرارگاه هفدهم ربيع سپاهيان با چه
ز
هدف تشکيل ميشود؟
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قرارگاه هفدهم ربیع سپاهیان برا چره
هدفی تشکیل میشود فرمانده سپراه
پاسداران انرقرالب اسرالمری حسریرن
سالمی گفته است «بهدنبرا فررمران
مقام معظرم رهربرری دربراره کرنرترر
قیمتها و مبارزه با گرانفروشیها و کمک
بسی در ا ن راستا «قرارگاه هفدهرم
ربیع »با حضور دست اههای اجرا ری و
نظارتی تشکیل شد » .
کنتر قیمت پا ه اقتصادی دارد مضاف
برا ن که بیشتر سامانه های اقرترصراد
کشور در دست بیت امرام و قررارگراه
خاتم ارنبیا است .اگر احتکاری انرجرام
شده باشد تا رهبر ملژم بره بررقرراری
ا ن قرارگاه شود دردی را دوا نفرواهرد
کرد .ز را احتکار گرانی و گرانفرروشری
توسط خود سرپراهریران بروجرود آمرده
دلریرل بررقرراری «قررارگراه
است .پ
هفدهم ربیع» چره دلریرلری مریرتروانرد
داشته باشد میتوان گمانه زد کرنرترر
اوضرات از دسررت رژ رم خرارج شررده
اعتصابات سراسری شروت شده و بره
وزارتفانه و کلیه ارگان هرای کشروری
نیژ سررا رت کررده اسرت تشرکریرل
«قرارگاه هفدهم ربیعت میرتروانرد بررای
جلوگیری از اعتصرابرات سرراسرری در

وزارتفانه ها و ادارت دولتی باشد۶
اکنون هم رژ م در ترمرام ارگران هرای
دولتی ا ران با عناو ن مفتلف نرظرارت
از
مرلری ا رران پر
دارد .در ارتر
انقالب رژ م از سرازمران سریراسری-
عقیدتی استفاده میکرد .ا ن سازمانها
توسط حجت ارسالمی اداره
در ارت
میشد و از ده در صد افسران و درجره
مرذهربری شرد رد
داران کره گررا ر
داشتنرد اسرترفرداه مریرکررد و اخربرار
پرسنلی را هر روزه بر رور کرامرل در
دست داشت .از نظر تراکرتریرکری ا رن
گروه ها تجربه ای نداشتند ولی از نظر
استراتژی برای حفر نرظرام در اوا رل
انقالب کارا ی بسیار داشرترنرد .در آن
هن ام نیروهای امنیتی رژ م در ارتر
تشکیل نشده برود و شرواهرد نشران
میداد که امکان شکست انقالب وجرود
داشت۶
در سازمانهای کشوری و دولتی هم از
سررازمررانررهررای عررقرریرردترری-سرریرراسرری
استفاده میکردند .ا ن ونه سرازمرانرهرا
شامل کمیته دانشرجرو ران اسرالمری
دانشر رراهررا و د ر ررر سررازمرران هررای
کشوری بود .میتوان گرفرت کره رژ رم
از پیروزی انقالب همانند کی جری
پ

بی شوری سابو در تمام ارگان هرای
نظامی سیاسی و اقرترصرادی کشرور
کمیته های انقرالبری-نرظرارتری ا رجراد
کرده بود .اضافه بر ا رن سرازمران هرا
سیستم امام جمعه ای رژ م را نریرژ از
هن ام انقالب در سراسر کشرور و در
تمام استان ها و شهرها برقرار کردند۶
سازمان بسیح مستضعفان رژ رم هرم
در کلیه شئون اجتمراعری و کشروری
رژ م ا جاد و حتی ترد مردم در مرحرلره
های شهری و قصبه ای تحت نرظرارت
ا ن کمیته ها بود و هم اکنون هرم برا
شدت بیشتر ادامه دارد .با ا رجراد ا رن
سازمان ها و کمیته های انقالبی رژ م
کرده هررگرونره حررکرتری در
کوش
کشور را ز ر نظر قرار دهرد .برنرابررا رن
میتوان تصرور کررد فشرار سریراسری
اقتصادی و معیشتی مرردم بره حردی
افته باشد که شیرازه کرنرترر
افژا
رژ م از هم پاشیده است .با توجره بره
ا رن امرر اسرت کره سرردار پراسرردار
حسین سالمی فرمرانرده کرل سرپراه
پاسداران به دستور خامنه ای اقدام به
تشکیل «قرارگاه هفدهم ربیع »نمروده
است .ولی با د د د خامنه ای از کردام
گرانفروشیها صحبت میکند که از د رد
نیروهای لبیک گو بره مرنرو رات مرقرام
معظم رهبری پنهان مرانرده اسرت ترا
مجبور شود دستور تشکیرل «قررارگراه
هفدهم ربیرع" بره سرردار سرپراهری
سالمی را صادر کند .سالمی می رو رد
ا ن قررارگراه برا حضرور وزرای جرهراد
کشاورزی صمت حصرنرعرت مرعردن و
تجارتت دادگستری و دادستانری کرل
کشور و همه دست اههای نظرارتری و
امنیتی کره در ا رن مسرئرلره درگریرر
هستند تشرکریرل شرد .مریرتروان بره
آسانی گمرانره زد گرروهری از دزدان
حاضر را گرد هم آورده اند تا بر بررنرامره
احترکراری دزدان د ر رر رژ رم نرظرارت
نما ند.

پرروژه قررارگرراه «هررفررده ترریرر »هرررگررژ
بازدهی نفواهد داشت ز ررا چر رونره
دزدان میتوانرنرد برر دزدی هرای خرود
نررظررارت کررنررنررد اکررثررر سررپرراهرریرران و
بسیجیان رژ م نیژ متوجه کاستری هرا
گرد ده اند .به احتما قوی شاهرد آن
هستند که تحمل مردم ا ران بره سرر
رسیده و بژودی شاهد خیژش مردمری
سراسری در کشور خواهند بود مرردم
برای عدم امکان امرار معاش به میردان
می آ ند .هن رامری کره خرانرواده هرا
نتوانند شکم فررزنردان خرود را سریرر
کنند رژ م با تهد دها و افژودن به گروه
های سرکوب و امنیتی قادر نفواهرنرد
بود در مقابل مردم با ستند .سپاهیران
و بسیجیان هم خود میدانند که مرردم
حو دارند برای امرار معاش ترظراهررات
راه بیاندازند راه د ری ندارند .خانواده
های بسریراری از ا رن سرپراهریران و
بسیجیان خود با کمبود برودجره بررای
امرار معاش خانواده مواجه هستند .در
ا ن راستا نا رضا تی در میان نظامریران
سپاهیان و بسیجیران افرژا ر
ارت
افته به حدی که بقرار اطالت ترعردادی
از فرماندهان سرپراهری و بسریرجری
بازداشت گرد ده اند۶
فرمانده سپاه برای اجرائی کردن ا رن
طرح به اص الح مبارزه با گرانی دست
برره دامرران خرردا و رراری امررام زمرران
شیعیان هم گرد ده است تا در ا ن راه
به او کمک کنند .سردار سالمی بررای

عملیاتی کردن «قرارگاه هفدهم ربیع »
گفته است «تصمیمات گررفرتره شرده
است تا بریرن وزارت صرمرت و وزارت
جهرادکشراورزی و بسریر ترعرامرل و
هماهن ی نژد کی برقرار شرود و در
خودش را در نرظرارت
واقع بسی نق
عرررضرره
و بررازرسرری و در خصررو
مستقیم کار به مردم تعر ف و بهعهده
خواهد گرفت ».ا ن جمالت ا ن سرردار
بی خررد نشران مریردهرد کره هررگرژ
همآهن ی ای بین بسیجیران و وزارت
صمت و جهاد کشاوری برقرار نفرواهرد
شد ز را برقراری «قررارگراه هرفردهرم
ربیع »دخرالرت در امرور اجررا ری ا رن
وزارترفررانرره اسررت .و هررمررانر ررور کرره
خودش
سالمی گفته بسی هم نق
را در ا ن قرارگاه تعر ف و اجرا میکرنرد.
بررا رد تصررور کرررد کره «قررارگرراه
پر
هفدهم ربیع »طررحری واهری بریر
نیست .بررقرراری چرنریرن قررارگراهری
نمیتواند به معضل مرعریرشرتری مرردم
کمکی کند و تنها دزدان د ر رری را از
ا ن طر و وارد معرکه بی سامان مردم
میکند .جای بسی خشرنرودی اسرت
ملی ا ران وارد ا ن آشرفرتره
که ارت
بازار دزدان نشده است۶
رژ م بی صبرانه منتظر نتیجه انتفابرات
آمر کا بود تا آقای با دن برنده شرود ترا
شا د کمکی به بقراء رژ رم اسرالمری
شود با دن انترفراب شرد .وز رر امرور
خارجه رژ م محمد جرواد ررر رف در

توئیتی نوشته است که  ۱۶روز د ر رر
ترامپ میرود و آنها باقی خواهند مانرد.
با د به محمد جواد رر رف رادآور شرد
شما هرم مردت زمران ز رادی براقری
نفواهید ماند .ترامپ برنامره ای بررای
تغییر رژ م در ا ران نداشت با دن هرم
نفواهد داشت .آقرای ررر رف نریرروی
بحرکت در آمده مردم ا ران است که از
رژ م اسالمی عبور خواهد کرد و نبرا رد
جرمرهرور آمرر رکرا
به ا ن و ا آن رئی
توسل داشت .مردم ا ران هستند کره
خواهان گرذار از رژ رم هسرترنرد نره
آمر کا نه اروپا و نه هر کشور د ر .بنا
برا ن شعف مرحرمرد جرواد ررر رف از
انتفاب با دن به ر است جمهوری ا نده
آمر کا بسیار زودگذر خواهد بود تنرهرا
روسیاهی رژ م اسالمی است کره در
تار کشور ا ران باقی می ماند!۶
مردم ا ران تصمیم خود را گرفته انرد و
از طر و نرافررمرانری مردنری شرامرل
اعرتررصرابررات سررراسررری و ترظرراهرررات
میدانی خود ش ّر ا ن رژ م سرکوب گر
قرون وس ا ی را از سر براز خرواهرنرد
کرد .در ا ن راستا پیام «پیمان نرو رن »
شاهژاده رضا پهلوی شا د بتواند ادآور
مفیدی برای همبست ی مرردم ا رران
برای گذار از رژ م باشد.
ناخدا محمد فارسی عضو جبهه مرلری
ا ران  -خارج از کشور
 ۳۶۳۶نوامبر  ۹ح۷ت /htt
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از مرغ سحر بگویم
در دورهی مررشروطه مدرسررهی خرریرات
خان و مدرسرهی نرواب مرشهد شراهد
حررضور مرردرس و اندیررشمند نررام آوری
بهنام عبدالجواد ادی نیشابوری بود کره
افژون برر علروم حروزوی ادبیرات عررب و
میکررد.
ادبیات فارسی را هرم تردری
بودنرد
شاگران ادیر رراهرا دو بفر
عمومری کره طلبرههای برسیاری
بف
حاضرر میشردند و بفرشی
به درس
دی ر نسبتا اختصاصی برود کره شراگران
نفبرررره و برگژیرررردهاش در آن حررررضور
مییافتند.
من که در آن ایرام نبرودم امرا بعردها در
دوران نوجوانررریام بررره مناسررربتی برررا
کهنسا مردی آشنا شده بودم کره بره
آقررای فکرررت مررشهور بررود ررراهرا در
مدرسرررهی نرررواب از درسهرررای ادیررر
نیشابوری بهره برده بود .از وی شرنیده
بودم که وقتی ادی نیشابوری داسرتان

ساعت ۲نیمه شب به
دیدار مادر رفتم .سالروز
بازداشت ستار بود.

کوچه را
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آب
پاشیده
 .نرگ

محمدی

رستم و اسرفندیار را بررای شراگردان
را میگرفرت
شرح میداد بغض گلوی
حلقه میزد.
و اشگ در چشمان
بررردیعالژمان فروزانفرررر محمرررد پرویرررن
گنابادی محمد علی غژنوی معروف بره
مدرس افغانی ادیر دوم حمحمردتقیت
و ملکالررررشعرای بهررررار از شرررراگردان
برجستهی او بودند .بهرار همران شراعر
از انقررالب
بلنررد پایررهای اسررت کرره پر
مشروطه تصنیف "مرغ سحر" را سرروده
بود ترانهای که حدود صد سرا از عمرر
آن میگررذرد و در طررو ایررن صررد سررا
خواننررردگان برررسیاری ایرررن ترررصنیف را
خواندنررد تررا آنکرره نوبررت برره محمررد رضررا
شررجریان رسررید اوضررات سیاسرری و
اجتمررراعی مرررا از یرررک سرررو و اجررررای
هنرمندانررهی شررجریان از سرروی دی ررر
چنان این تصنیف را با نام شجریان ی انه
نرامی از
کرد که در ایرن روزهرا هررک

"مرغ سحر" بر زبران مریآورد بیدرنرگ
چهرهی و ن اه محمد رضرا شرجریان بره
ذهن مفاطر میآیرد و ان رار کره ایرن
ن حا ما شرده اسرت .شرما
تصنیف زبا ِ
هم میدانید که چرا تصنیف مررغ سرحر
کهنه نمیشرود و حتمرا میدانیرد کره
انقالب سا پنجراه و هفرت بازگرشتی
بررود برره همرران سررا های پررر التهرراب
مشروطه با این تفاوت کره ایرن برار و در
ایررن انقررالب پرریروز میرردان مررشروعهی
شی فضلهللا برود .امرا ایرن همره یرک
روی قصه است روی دی رش اجرای بره
وقت و آوای سحر ان یژ شجریان بود.
علي طهماسبي گنجور
اهل خراسان
متولد  /3151مشهد

»دوستخواه«
محسنحاجیپور
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همه چیژ با فرار تو از دست مرردی برا
جامۀ لجنی و چهرهای خشمنراک کره
به نظررت برارهرا دیرده برودی و حرار
نمیتوانستی بشنراسری و دنربرالرت
میدوید تا سرت را بکوبرد بره دیروار و
کرهرور سرر
آویرژ
خفهات کند یا با خایه
ِ
ِ
کوچه شوی آغاز و حرار کره رسریرده
بودی به فن کشی زمینی و داشتری
از آن بار مریرفرتری گرفرتری شرایرد
خوابی و برا بریردار شردن برتروانری از
ب ریژی و همینکه پَل خروردی
دست
مثل گاهی که برای یک
آنسوی فن
ب یری هرمرۀ هروای
زیرآبی بلند نف
زیر دماغت را بار کشیردی بره پرهرلرو
غلتیدی و سیاهی خوابت را با تاریکری
جایی که خوابیدهای یکی دیردی و ترا
مرد لجنیپوش نرسد به ترو از خرواب
پریدی چشمی به راست و سری بره
چپ گرداندی و نیمخیژ پرهرلرو راسرت
کردی ببینی کرجرایری و از کری آن-
جایی نه دیدی کجایی و نه دانسرتری
از کی سیاهی سایهای در د تاریکری
روبه-رویت بی هیچ مرزی و بری هریرچ
میزند فرقرط یرادآوردی
شکلی نف
برریرردار شرردهای تررا سررایررۀ مررردی در
بیداریات نشسته باشد تکیه به دیروار
بژند با هالۀ سفید کرمرمرقری
و نف
که بفار بازدم .
پاهایت را بغل کردی و اندیشیدی به
خررودت بشرراشرری گرررم مرریشرروی
شاشیدی به خودت .گریژی نبود تو در
چنگ مرد بودی چه بهوش چه بیهوش.
مرد که کربرریرت کشریرد زردی نرور
در کنارۀ دیوارک
سایهاش را کشتاک
تکیه-گاهاش انرداخرت و در راسرترای
تل ریرگهرایری کره بررآمردگری
سایه
ِ
تنهای درازبهدراز خوابیدۀ زنهایری برا
جامۀ برشان هر یک به رن ی سبرژ و
سرخ و زرد و نارنجی و آبری پردیردار و
اگرچه با سرایت نور جنبان کبرریرت بره
رنگ خودشان نربرودنرد هرم ترو خروب
سرخی سر سی ار
میشناختیشان.
ِ

که گیرانده شد مرد را هم شنراخرتری
جاندار بود .قیالجی دود در د تاریکی
ُپل پراکند و سفیردیاش بره زودی در
سیاهی ش آمیفت و تو ابرر سریراه
شدۀ دود را گرداگرد خودت مریدیردی
که می-نشست روی چرنربررۀ ترنات.
چشمهایت را بستی بوییردن در کرار
دیدن .بروی دود و عررق و شراش و
خون خونی که زیر دماغ و دور دهان و
روی دست و پرا و کرمرر و سریرنره و
شکمات دلمه بسته .از درد به خرودت
پیچیدهای و براور مریکرنری دنریراش
میخواهد بپیچد.
دنیا نمیپیچرد ولری دردی پریرچران
میماند و چرنرانرچرون مراری زخرمری
میلولد زیرر پروسرتات و از خرارخرار
گنگ میشوی گاهی و هیچ
خژیدن
نمیگویی گفتن سفتترین کار جهان
میشود گفتار گریرر و زبران ُکرنرد و
منّرومرن و حررفهرایری کره از جرای
خودشان بیرون نمریشرونرد «ر » بره
جررای « »نشررسررترره و از آنجررا در
میرود و «قاف »از راهررو «کراف »بره
صدا درمیآید.
گفتن کار سفتیست ولی تو برایرد
ب ویی و اینها را که میگویی جروری
به گوش دوستت ن اه میکنری انر رار
گفتههایت را به راه نردیرداری بردرقره
کنی .گقترههرا راز نراگرفرترهای مریران
دهانی و گوشی پرّان.
راز را تا هرگهی کره نر رفرترهای راز
است و آنگاه که از دهرانرت در رفرت
رفته است و تو خیا میکنی راز بد را
هم باید چون خرواب برد واگرویری بره
درختِ سبژی یا پیالرۀ روشرن آبری و
حار نشسرترهای ترا هرمرهاش را بره
دوستت ب ویی و خودت را راحت کنری
از این کرابروس کره هرمرراه خرواب و
بیداریت شده .چه پروایی از شنیدن یرا
دروازۀ
نشنیدن وقتری گروشهرایر
ورود حرفهایی بشود بره سرری کره
قرنیژ سفید برا
حار رو به دوتکه سنگ
ِ

رگههای کمدیدار و محو خاکسترری در
کف دست خوابانده خراکرهزغرا روی
یکیشان پاشیده خم میشود و ترو
را میشنوی
صدای مکیدن آب دهان
که تفی میشرود روی جرفرت دیر رر
سنگ در کف دی رر دسرت .روی هرم
نهادن و مالیدن و چرخیدن نف ِ میران
سنگها که خالی شد سنگها را که
سستی به هم دارنرد از روی
کش
هررررم برررررمرررریدارد و نررررقرررر
سیاهسفیدی زاده میشود بیتکرار و
همین بیتکراری راز تکرراریسرت کره
پابندش مریکرنرد بره برازی .آمریرژش
سیاهی با سفیردی در نررمرای آب و
سفتای سنگ.
همیشره سرنرگپرارههرایری زیرادی
دست استاد سنگکرار مریشرود کره
بریژدشان توی کوچه و بچهها بررشران
دارند برای هفتسنگ و شما ستونری
از پارهسنگها میان کف دسرتران و در
پناه سینه ن ه داشتید تا سرایرۀ دیروار
ک
که بنشینید برای نق -آفریرنری خرا ِ
زغا و سنگِ نما.
دستکارتان چریرژی نرهکرماز هرنرر
زغرا
استاد نماکار میشود اگر زغا
باشد و سنگ سنگ و دست دسرت
و تف تف .گردش هم مهم است ایرن
را تو می-گویی با فشاری برر هرجرای
«ر »و » چ« که راسرتگررد براشرد یرا
چپگرد.
تفاوتی هم اگر نباشد مریخرواهری
دوستت گرم برازی شرود و گرفرت و
شنیدتان گرمتر باکی نیرسرت آفرتراب
بلند باشد یا خط سایۀ کوتاهی مریران
شما و روشنای کوچه کشیده شود به
انتهای کوچه که آغراز هرراسرانری ترو
میشود اگر آفتاب کروتراه و کروتراهترر
شود و نارنجی نیمکرۀ ماندهاش جوری
چر رونره
به دنیا بتابد که ندانری شر
موزیرانره رسروب مریکرنرد در روز ترا
دستی غافل یرانه هجوم بیاورد یقرهات
را از پ ِ گردن چرنرگ کرنرد و آنقردر
سفت که خرفر ری سریراهری شر ِ
نورسیده را به چشمانت بربررد و دنریرا
توی چشمان تو سیاه شود.
سیاه رنگ گرفتاری و تو در دسرتری
اسرریررر مرریشرروی تررا ترراریررکرری در
شکلهای خفه-ات بماند و به هرراس
بِکشدت توی ماشین و بریرانردازدت در
سیاهچالرهای کره خرالریر راه مرقرابرل
صندلی است و ترو خریرا مریکرنری
آنقدر به ژرفا رفترهای کره هرمرۀ ایرن
گرذشرترن
فح ها و تهدیدها را از پ
چند روز و فرسایشی با صدای سروزان
موتور ماشین گنرگوار مریشرنروی...
حرامژادۀ بی همه ...از خرایره آویرژ...
کرهخر ...مادر و خواهرت...
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شکل شتابناک ترمژ رنگ ق رههای
لغژان و جاری خون آمده از فرق سررت
را هررم سرریرراه مرریکررنررد .سرریرراهرری
سبکترین رنگ دنیاست وقتی هوایری
و نوری نیست .سبک ان ار پیراهن بری
تنی مچاله برداشرتره شرود کشریرده
میشوی روی دنده و صندلی و کرنرارۀ
خاکی زمی.
در و
ِ
میاُفتی و رها میشوی و رهرایری
هجوم بیپروای نور و هواست.
مریزنری
سرفه میکنری نرفر
دست به دوروبرت مریپررانری شرایرد
چیژی برای گرفرترن بریرابری و از ایرن
گیجی مریران گررفرتراری و رهرایری و
ِ
سرگردانی رفتن از تراریرکری بره نرور
ِ
برهری .دسرترت بره سرپرر مراشریرن
میخورد و تکریرهاش مریکرنری بررای
ندارند و زانرو
ایستادن پاها ولی نف
میشکنند برای نشستن و نف نف
زدن .نور چنان به چشمانت میبارد که
نیژهباراناش را تراب نرمریآوری و براز
میبندیشان.
صدای بسته شدن درِ مراشریرن کره
میآید دوباره چشم باز میکنری و در
نور کورکنندۀ چراغ ماشیرن بره دنربرا
کسی میگردی که درازای سرایرهاش
از روی تو مریخرژد و مریرود پشرت
ماشین درِ پشتی را باز میکند و براز
مرریبررنرردد .ایررن بسررتررن را خرروب
بستن در از روی خشم.
میشناسی
ِ
خشمنراکری چرهررهای را خریرا
پ
میکنی که میآید به سوی تو.
نف ات جای خودش نیست هریرچ
چیژ جای خودش نیست .زمین آنقردر
گردیده که جهتها را گم کررده یرا ترو
جهتها را گم میکنی و نه مریدانری
شما کجاست نه جنوب نه ایرنکره
کدام سو به روز میرسد کدام سو به
ش .
بی جهت به سرویری برنرای دویردن
میکنی تا گریفته براشری از دسرت
مردی با جامۀ لجنی .میدوی و ُرپ ُرپ
پای مرد از پ ِ دویدنت به تو رسریرده
نیسرت کره
خودش نه هنوز .هیچک
به فریادت برسد فریادی که در گلویرت
رهرل بره
مانده و آیند و روند نف ها ُم
ِ
را نمیدهند.
صدا درآمدن
از دور سیمهای به هم بافتهای کره
میشوند دیردی و
گرد زمینی را فن
رفتی به سویاش تا میانتران دیرواری
بشرود ولری دور مرعرنررای خرودش را
نداشت و دیر بیمعنا برود آنگراه کره
پ از تنها چند گام از آن بار میرفتری
و نژدیکی معنای رسریردن مریشرد
و
رسیدن دستی به چشمههای فن
دستی به جامهات.
دنیا وارونه شد به زمینی کره حرار

باری سرت بود کوبانده شدی و گرریرژ
را تنها آرزویی پرنرداشرتری نشردنری
وقتی زبری صدای مرد زنگ کرمرنرگ و
ک پیچانی شد و پیچید توی سررت
باری ِ
و هیچ نشنیدی.
نشنیدن هم نعرمرتریسرت .شرانرۀ
دوستت را میجنبانی تا بررگرردد و برا
دهانرت را بربریرنرد بررای
چشمهای
شنیدنِ« :نشنیدن هم ننننعمتیهها!»
کررو مرریانرردازد و برررمرریگررردد
نمریدانری واژههرا خروب روی لربرت
نیفتاده یا او درست نرفروانردهشران ترا
بشررنررود شررنرریرردنرری کرره حررار کررار
شده و برا چشرم برایرد
چشمهای
ببیند تا بشنود صدایری را کره زایریردۀ
است.
جنب
وقتی صدایری هسرت جرنربرشری
هست و گا ِه بازی کره دورترادورش را
صررداهررا گرررفررتررهانررد هررمررهچرریررژ در
جنر وجروش برانرگ « ُ
هرو »لر هرای
دهانی را رله میکرنرد و برچرههرا در
پاس ُبنگ مریدهرنرد »بریرو« چروبِ
ک چوکیلی نهاده بر چالی با چوب
کوچ ِ
بلند بازی پرانده میشود باری سرر و
دستهایی که چنگآورند برای قاپیردن
چوب چرخران و پرران چروب ولری از
دسترسشان دور میافتد که اگرر ُبرل
میگرفتند هماوردشان میسوخرت و
اگر پی
از غلتید ِ
ن روی زمریرن لرمر ِ
دست-شان میشرد مریسروخرترنرد
سوختن باختن بود .یاری هم اگر نتواند
ف
چوب را بژند به چوب نهاده برر شرکرا ِ
توی زمین هن رامرۀ «هرب ّری »خروردن
ن آواز کشرردار و
مرریرسررد دویررد ِ
یکنفسی ترا چرا کره تروی سررش
ن آنکه چوب کوچرک
میدود تا ایستاد ِ
بازی در دست نرفر برریرده و آنکره
ن
چوب بلند بازی بهدست بر جای بریرد ِ
خ ی بکشد روی خراک .خرط
نف
نق ۀ پرایران صرداسرت در دهرانری و
سری.
دوبراره شرانرهاش را جرنربرانردی و
حرررفبررهحرررف گررفررترری« :بر ُ
رارک ر َنررک
میفهمی چچچچیه »
دوباره کو انداخت و تو با انر رشرت
خاکی کوچه مینرویسری
اشاره روی
ِ
بارکنک.
»بارکنک دی ه چیه «
واژهبهواژه و حرفبهحرف جروری کره
بتواند لبرت را برفروانرد از نریرمرروزی
میگویی که در ِد پرهرلروهرا زانروهرا را
کشرررانرررده برررود زیرررر شرررکرررمات و
نمیگذاشت بفوابی و داد و بیداد کره
» ُمردم ای خردا بره فرریرادم بررس«
نمردی و مادربژرگت به فریادت رسید و
گفت چیرژی نریرسرت درد برارکرنرک
است میخواهی بژرگ بشوی بلرنرد

بشوی قد بکرشری مررد شردن درد
لرحرن شروخرری برره
دارد پسرر .پر
تروی
کنایهاش داد« :بچره کره برالِر
بغلاش گرفت وقت زنشره! »ترا ترو برا
خندهای آمیفته به شرم زیرر برالشری
که در آغوشت فشرده میشرد یرادت
برود درد چه بود و فریاد چه بود.
دست نهرادی روی برارکرنرک و برا
ان شت خ ی دور کمررش کشریردی:
«همین-جا».
ان شت غلغلکاش آمرد و
از جنب
بیصردا خرنردیرد بریصردا خرنردیردن
همیشه تو را میبرد عروسی میبرد
پشت در حجلهای که دوتا ُگرد نفرل از
کنارههاش بار رفرتره و کرمران شرده
صدای زنی میخواند« :دلم پی دلته »
و زنران هرمخروانری در مریران صردای
مریدهرنرد:
شاداب دستانی جروابر
«جومه نارنجی»
»کجا منژلته«
»جومه نارنجی«
و دخترکی با جامۀ صرورتری و گرل
سینهای سرخ هی میرود و میآید و
با موهای وزاندهاش پریزده میکند ترو
را که بیصدا میخندی و سینهات داغ
می-شود آنگاه که اندام بازیر روشاش
نرمی جامۀ صورتی را میمالند به تو و
ِ
شرپ َ
می-برندش مریران َ
شرپ دسرت
زنانی دستافشان و پایکوبان.
دلت پری دلری مریرود برا جرامرۀ
دامراد برود نره
صورتی که نه خرویر
عروس و گاهی نردانسرتری از
خوی
کجا آمد و کی رفت و کرجرا مرنرژ اش
تهی تنات را با پرپر خرود بره
بود تنها
ِ
هراس انداخت هراس دوباره ندیردن و
هیچگاه ندیدن.
ی چشرمرت
هیچوخت دیر رر دیردار ِ
نمیآید م رر در سریراهری چشرمران
صورتی جنبرانری
بستهای که جژ جامۀ
ِ
در آن دیدار نیست و دستامدش خرنردۀ
بیصدایی که روی لبت بنشیند تا بوی
گل سرخ قشنگ روی سینهاش را یراد
ِ
بیاوری.
»این قشن ه یا این «
مرروج بررلررنررد صرردای دوسررتررت
پرسشیست که تو باید پراسر اش را
از میان سنگ-های نرقر دار گررفرتره
روبهرویت پیدا کنی و یافتن چه سفرت
میشود وقتی راهی نداری که ب یرری
و بروی و طرح درهموبرهم راه و بریررا ِه
سیاهری نرقر هرا ترو را بره
رفته در
ِ
بیراهه میکشاند.

مرریگررویرری «ایررن »و دسررتررت را
میبری سروی دسرتری ترا «ایرن »را
بشنود کره سرنرگ نرهراده در دسرت
راست میشود .خودت ولری کشریرده
شدهای به راه ندیداری که رفرترهای و
چپ و راسرت ترنرهرا لرو خروردن بره
کنارههاست.
مرد گاهی فحشی مریدهرد و ترو
دور
هل میخوری و میگردی و شر
سرت میچرخد .نمیدانی چرا هر دم
خم مریشرود خراربروترهای را از برن
میکشد و مینهد روی سر و کرو ات.
خار روی کرو ات را مریبرری و از
بار
ِ
روشررنررایرری چررراغهررای شررهرررک دور
مرریشرروی و جرررژ صرردای نررالرررۀ
مرراشرریررنهررایرری کرره از روی راسررترره
میگذرند صدای سنگهایی مریآیرنرد
که از زیر پایتان درمیروند.
چندباری از سربا ِ کمر درههایی بار
میروید و سرازیر مریشرویرد .یرکبرار
خارها ُ
سر میخورند که بیفتند و ترو از
سوزش نی شان که هر گام به ترنات
میروند و میآیند راحت شروی مررد
ولی برا دسرت بررشران مریگرردانرد
میتپانِدشان به پشت-ات.
باز خم شدن و چیدن خاری از زمین.
درهای
ایررنبرار کرره در سررراشریر
افتادید ماندید .مرد خارها را غلترانرد و
روی زمین پشته کرد.
خررم شررد و سررش را برره سرررت
چسباند« :خوب ب و کجراس پریررهرن
زنم »
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به گرریره افرترادی« :چره جرومرهای
نمیفهمم به خدا»...
» ُگه نفور پدرسگِ بیشرف«...
توی خودت شاشریردی« :ولرم کرن
بهخدا بر مو نی»...
با دستی که پ ِ گردنرت زده شرد
پرهرن زمریرن شردی .مررد زانررو ترروی
ِ
شکرمات نرهراد و گرفرتری کرمررت را
شکست .هرایکرمرکرت راسرت شرد
وقتی مچالۀ تنات را باری سرش بررد
و تا جان داشت از سر و ته به خرارهرا
زد و برداشت.
تیغههای خرار درد را تروی جرانرت
میدواند و درد شرۀ خرونری مریشرد
لغژان روی پوستی کره حرار کشریرده
میشود روی ریگ و سنگ دره و ترو را
تراریرکری هرراسانر ریرژ
میکشرد در
ِ
بیهوشی تا آنگراه کره لررزش نرور
زردی سررایررۀ مرررد را راسررترراراسررت
پیکرههایی میکشاند و تو میدانی و
یادت میآید تن ی و تراریرکری پرل درۀ
کهوری که رسوایت کرده با جامههایی
همه ری دان.
جاندار سهن سی ار کشریرد و ترو

سهبار جامههای پر از ریگ خوابریردهای
را دیدی کره از روی برنردهرا آویرژان
دزدیده بودی برای بازی.
خسته برود« :اگره ایرنجرا
صدای
صرورتری
کجاس رنر ر
نیست پ
بود»...
برود برا
دوتا چاک هم بغل رانهای
آستینهایی که میان مرچ و آرنر بره
دسررت مرریچسرربرریررد ولرری راسررت
برود کره
صرورتری رنر ر
میگرفرت
ِ
هراسانات کرد و ناگژیر به دزدیدن.
از روی بند کشریردی و مرچرالرهاش
کردی توی سینه و دویردی ترا دهرانرۀ
پررل غرراری کرره پررنررهررانگرراه تررو بررود.
صورتیاش تو را مریبررد پری دلری و
جامهای و منژلر رهری .صرورتریاش را
بوییدی و بویی شیرین را بره دهران و
سینهات مالیردی و روی خراک پرهرن
کردی نرمای ریگ مانده از سریرالب را
برفرژد
سراندی توی جامه تا خنکایر
زیر پوستت و داغ شوی و بویری ترلر
شیرینی بوی دخترک را ببرد.
باد سردی بوی مرده مریآورد بروی
مرده تل است بوی مرد تل اسرت و
بوی خار تل .
بوی تلفی مرد که نرژدیرکترر شرد
ناگهان جاندار موهایت را جوری کشید
که سرت بار آمد و سهتا سرترارۀ روی
دوش چررپاش افررترراد ترروی چشررم
راستات با دست دی رش چانرهات را
پایین برد ترا انر رشرت روی زنرجریررۀ
دندانهای فک بار و پایینات برکرشرد
وارسرریشرران کرررد و دل ر ُپررر شررد از
و آسیا که سر
و نی
دندانهای پی
جایشان بودند .تفی به رویت انداخرت
و خمان خمان دور شد.
»تف کن!«
دستی و سن ی رو به تو دراز شرده
تا تف کنی .ترف مریکرنری و سرنرگ
برمیگردد روی سرنر ری دیر رر بررای
گردشی چپگرد.
»این یا این «
پرررسررشرری کرره پسررنرردیرردگرری
میخواهد پسن ِد اینکه پر از موجهای
خاکستری و محو یا اینکه رگهرایر
چون ریشرهای سرفریرد گسرتررده در
دامنی سیاهست .دست مریبرری ترا
دستچین کنی یکی را گلچریرن کرردن
کار پیچیدهایست تو باید میان ایرن و
این یا این و اینها یکی را بررگرژیرنری
یکی که هم چشمت را گررفرتره هرم
دلت را ببرد.
میگویی «این »و دسرت مریبرری
سنگِ توی دست چپ را کره دلرپرذیرر
توست بررمریداری خروب نر راهر
میکنی و نمیدانی اشرترهرای دیردن
وادارت کرده به ُگژیدن یا دلپذیری.

نفست دیدن اسرت ولری سرپر
دلربایی و تو فریاد مریزنری از دسرت
دیده و د آنگراه کره یرادت مریآیرد
هرآنچه چشمت را گرفت دلت را هرم
برد و تو را کشاند به دامن دیواری پای
بندی همه رختها بری انردام آویرژان
که جامۀ گلچین شده را برداری و زیرر
کنری ترا پرنرهرانگراه
جامهات پنهان
دویدن.
»تف کن«.
دهانت خشک شده از گفتن .زبان و
کام را مریمرکری و انردکترفری روی
سنگ میاندازی .در چشمفانره نر راه
خیره دوستت تو را به هراس انرداخرتره
ان ار بپرسرد« :بر رو کرجراس جرومرۀ
مادرم »
میگویی« :ججججرومرههرا را آآآآب
برد با ریگهای تتترترنشران یرکریش
هم ججرجرجرومرۀ مرادرت بربربربرافرت
ارغرروانرری برربرربرربررا گررلهررای زرد» ...و
نمیدانی شنید که گفتی هرمرهشران
در ژرفای دریا شناوراند جرژ یرکریش
جامۀ صورتی با گلسینهای سرخ.
ی رخِ سرنرگِ تروی دسرترت
با تریرژ ِ
چالهای میکنی.
میشنوی« :چه میکنی »
میگرویری« :حرحرحرحررفهرایرم را
خفففاک میکنم همینجا!»
کولی انداختره مریشرود برار ترنات
میلرزد گاهی گفرترن و شرنریردن و
دیدن تن آدم را میلرزاند.
دوستت ولی بیدرنگ در کار گردش
سنگهاست گردشی راستگرد.
بوشهر حخورموجت

طفلی به نام شادی دیری
است گمشده است
با چشم های روشن براق
با گیسوی بلند به باالی آرزو
هر کس از او نشانی دارد
ما را کند خبر
این هم نشان ما:
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یک سو خلیج فارس
سوی دگر خزر
محمد رضا شفیعی کد کنی

