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 مهدي اصالني
  

هاي آغازين  گذرد. از همان سال سال از بود نامبارك نظامِ اسالمي مي 33
يكي از موضوعات مورد توجه كارپردازانِ  "دوران طاليي"ي موسوم به  دهه

اندهي اسناد به جامانده از نظامِ آوري و سام نظامِ نوبنياد اسالمي، جمع
ي اين ادارات كه  پيشين و بازسازي برخي ادارات مهمِ ساواك بود. از جمله
ي هشتم ساواك  تقريباً دست نخورده به حاكمان جديد وانهاده شد، اداره

ي اول انقالب  بود. سعيد حجاريان از كارپردازان ارشد امنيت و اطالعات دهه
از طرف دولت موقت دكتر يزدي كه آن زمان، وزيرِ ": گويد در اين زمينه مي

امورِ انقالب بود به اداره هشتم ساواك رفت. دكتر يزدي با استفاده از همان 
را برپا  نيروها و با تغيير و گسترده كردنِ حوزه ماموريتي اين اداره مجدداً آن

                                        )                                                      1( "كرد
تر از سه  ي اطالعاتي و كارِ سيستماتيك امنيتي، كه كم شايد اولين تجربه

ي هشتم ساواك پيشين با موفقيت  ماه پس از پيروزي انقالب زيرِ نظرِ اداره
عملياتي شد، دستگيري مجاهد خلق، محمدرضا سعادتي در ششم 

مركزِ اسناد انقالبِ  1360سوسي بود. در سال به اتهامِ جا 58ارديبهشت 
ي پژوهشي تاريخ انقالب اسالمي ايران و به منظور اسالمي به عنوان مؤسسه

فعاليت خود را  "نهضت امام خميني"آوري اسناد و مدارك مربوط به  جمع
در اين راستا آغاز كرد. عمده فعاليت ابتدايي و اسنادي اين مركز، 

هاي پاياني سال وط به انقالبِ اسالمي بود. در ماهآوري اسناد مرب جمع
اي به سيد حميد روحاني  كمي پيش از مرگ خميني، وي در نامه 1367

هاي غيرِ واقعي از  تاريخ"رئيس وقت مركز، با ابرازِ عدمِ رضايت از انتشار 
ضمن تشويق به نگارش تاريخي واقعي و  "طرف وابستگان به شرق و غرب

ي اسناد اعم از نوشته،  آوري همه تر در خصوص جمع جديگيري  مستند، پي
اي از  صدا و تصوير را مورد تاًكيد قرار داد. رياست اين مركز با حكمِ خامنه

اهللا حسينيان واگذار شد. در مورد اين مركز گفتني  به روح 1374سال 
كه ساالنه بيش از  هاي آماري اين مركز آن بسيار است. از جمله فعاليت

كند  عنوان كتاب يا به عبارتي در هر پنج روز يك كتاب منتشر مي هفتاد
سازي اما با تاًسيس وزارت اطالعات در سال  ) تحول و دگرديسي تاريخ2(

گردد. با تصويب و تاًسيس وزارت  اي متفاوت از قبل مي  وارد مرحله 1362
   ي جمعي يكي كاري در شعور و حافظه سازي و دست ي تاريخاطالعات پروژه

  هاي وزارت تازه تاًسيس اطالعات قرار ترين وظايف زير مجموعه از مهم
  

  
ي مطالعات تاريخ معاصر ايران  مؤسسه1365) در ادامه و به سال 3گرفت. (

آوري شده پس از انقالب تاًسيس  با در اختيار گرفتن بخشي از اسناد جمع
ود در ويژگي اصلي اسناد موج"شد. در تارنماي اين مؤسسه آمده است: 

هاست و همين موجب تمايز  مؤسسه، خصوصي بودن قسمت كثيري از آن
شود. در سنوات اخير نيز به منظور  هاي مشابه مي اين اسناد از ساير مجموعه

حفظ اين ميراث گرانبها و همچنين تكميل موجودي آرشيو، مؤسسه نسبت 
هاي خصوصي اسناد مبادرت گشته  اي از مجموعه به خريد و حفظ پاره

باشد.  هاي اين مركز بانك اطالعات مي ترين بخش ) از جمله مهم4( "است
زماني پس از مرگ خميني و به دورانِ اولِ رياست جمهوري هاشمي  كوتاه

به  "مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري" 1368رفسنجاني در سال  
ها بنيان نهاده شد. نيت اصلي و منطق  خويئني رياست سيد محمد موسوي

گان  رفسنجاني آن بود تا بخشي از نزديكان سياسي خود و كنارمانده  هاشمي
ي تيم خود سازماندهي كرده تا با به انحصار اي و در زمره قدرت را گرد حلقه

گرفتن امنيت و اطالعات بتواند دست باال را در جنگ قدرت ناگزير و آتي 
د، معاونت بخشِ دوران پساخميني داشته باشد. در ابتداي تاًسيس اين نها

فرهنگي به عباس عبدي و معاونت بخشِ سياسي به سعيد حجاريان وانهاده 
ترين ترورهاي افراد اپوزيسيون و مخالف جمهوري  شد. قابل ذكر آن كه مهم

اسالمي در خارج كشور محصول فعاليت اطالعاتي و عملياتي همين دوران 
حات به زمامداري باشد. اين مركز پس از روي كار آمدن دولت اصال مي

در زمره يكي از مؤسسات تابعه نهاد رياست " 1376محمد خاتمي در سال 
جمهوري قرار داشت، اما در اين سال براساس مصوبه شوراي عالي اداري از 
نهاد رياست جمهوري منتزع گرديد و به عنوان بخشِ تحقيقاتي مجمع 

تراتژيك )  مركز تحقيقات اس5( "تشخيص مصلحت نظام به آن پيوست
اي از نتايج تحقيقات  مجمع تشخيص مصلحت نظام بخش قابل مالحظه

ي كشور ارائه و برخي را نيز به صورت كتاب رتبه خود را به مسؤوالن عالي
 "راهبرد"ي مركز تحقيقات نيز تحت عنوان نشريه كند. فصلنامه منتشر مي

) از 6. (كند بخش ديگري از نتايج تحقيقي را در قالب مقاالت منتشر مي
سازي در راًس اهداف آن قرار  هاي موازي كه اهميت تاريخ جمله ديگر ارگان

هاي راهبردي رياست جمهوري  مركز بررسي  گذاري داشت شوراي سياست
ي امنيتي نظام علي ربيعي (عماد) دست راست محمد   تحت امر ديگر چهره

تمي در دولت ترين مشاور امنيتي خا خاتمي بود. برخي عناوين اين نزديك
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گونه بود: مشاور مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص  مستعجل اين
هاي راهبردي  گذاري مركز بررسي مصلحت نظام. عضو شوراي سياست

ي مطالعات و رئيس مؤسسه1384رياست جمهوري با حكم خاتمي تا مرداد 
شود  گونه كه مشاهده مي آن 1368-73هاي سياسي از سال  و پژوهش

هاي شوراهاي راهبردي و مسائل امنيتي در دوران  درشت اصلي و دانهنفرات 
طلبِ امروزين يا همان  اصالحات، عمدتاً در اختيار نيروهايي موسوم به اصالح

ساز در  ساز، تخريبي و تاريخ هاي مسلمان ديروز بود. ديگر نهاد پرونده چپ
 "حسنين"ي ي كيهان به سردمدار نظام اسالمي سازمانِ انتشارات مؤسسه

باشد (حسن شايانفر و حسين  ساز حسن و حسين مي برادران تواب
به سرپرستي حسن شايانفر  "واحد پژوهش مؤسسه كيهان"شريعتمداري)  

باشد، تاكنون با  كه مشاور فرهنگي حسين شريعتمداري در اين مؤسسه مي
ي اصلي  سويه  "نيمه پنهان"انتشار نزديك به پنجاه جلد از مجموعه 

- هاي فرهنگي ليت خود را عمدتاً به تخريب و ترور شخصيت چهرهفعا
امنيتي و -سياسي اپوزيسيون اختصاص داده است. از ديگر نهادهاي فرهنگي 

دفتر مطالعات "توان از  سازي حافظه مي كاري و مخدوش هاي دست كارخانه
ي امنيتي نظام، عباس  به رياست ديگر چهره "و تدوين تاريخ معاصر

  ين مسئول سابق كيهان هوايي نام برد.                                                      نم سليمي
نهاد ديگري كه با هدف ثبت تاريخ شفاهي به در دورانِ رياست جمهوري 

مركز مطالعات و "رسماً آغاز به كار كرد  1386نژاد و در سال  احمدي
اين مركز با مديريت محسن باشد.  مي "تحقيقات فرهنگ و ادب پايداري

هاي  و ويراستارِ كتاب "گر كتاب خاطرات عزت شاهي تدوين"كاظمي 
هاي صياد شيرازي، احمد احمد، مرضيه دباغ، و جواد  دنامه خاطرات و يا

ترين  شود. در تارنماي رسمي اين مركز يكي از مهم منصوري، اداره مي
ژوهشگران و مجامعِ تاريخ ايجاد تعامل و ارتباط با پ"اهداف تاًسيسِ آن 

  )                                                                                      7ذكرشده است. ( "المللي شفاهي در داخل و عرصه بين
دستان امنيتي جمهوري  سازي و فعاليت انتشاراتي، كاربه جدا از امر تاريخ

حافل حقوق بشري و بازديدهاي محدود در اسالمي به هنگامِ مواجهه با م
كاري جغرافيا نيز مبادرت  سازي به كارِ دست سازي و تاريخ كنار سند

ي  ي ويژه كنند. به عنوان نمونه در ديدار  رينالدو گاليندوپول نماينده مي
معاونت  "تاب"دبيركل سازمان ملل از جمهوري اسالمي، وي در ديدار با 

ها  خواهان ديدار از زندان كميته مشترك  كشف و تحقيق جرائم زندان
در  "تاب"شود كه  مي 3000گاه مخوف توحيد و يا زندان  سابق و بازداشت

شود: چنين زنداني در زمان شاه وجود داشته  پاسخ به گاليندوپول مدعي مي
سوزي شده و از بين رفته است و به جاي آن  و پس از انقالب دچار آتش

كه به امور اداري پليس اختصاص دارد، و ديگر  بنا شده است 2كالنتري 
برند مگر در موارد بسيار خاص از  جا نمي كس را براي بازپرسي بدان هيچ

گاه و  ) اين شكنجه8( "قبيل جعل گذرنامه يا اسكناس و دستبردهاي جزيي
گاه مخوف سرانجام در دورانِ رياست جمهوري محمد خاتمي  بازداشت

  )                                                      9.(شد "موزه عبرت"تبديل به 
سازي در جمهوري اسالمي به  ي تاريخ ها نهادي كه وظيفه از ميانِ ده

 "هاي سياسي مؤسسه مطالعات و پژوهش"ترديد  شان وانهاده شده، بي عهده
وابسته به وزارت اطالعات جمهوري اسالمي (واجا) جايگاهي متفاوت از 

رسماً 1367ها دارد. اين نهاد، كمي پيش از مرگ خميني در سال  هادديگر ن
مند از  آغاز به به فعاليت كرد. با تاًسيس اين مؤسسه دوري تازه و هدف

 "پژوهشي"سازي اسالمي) آغاز شد. انتشار اولين كتاب  نگاري (تاريخ تاريخ
جدا از سرآغازي سيستماتيك در امرِ  "كودتاي نوژه "اين مؤسسه 

شد. اين  نگاري، بيانِ بيروني نوعي اقتدارِ امنيتي نظام نيز محسوب مي يختار
يكي از اولين اهدف خود را از ميان   مؤسسه با نگاهي امنيتي به امرِ تاريخ

مانده از نظام پيشين، پرداختن به چرايي و علل واقعي  انبوه اسناد به جا
تحقق اين منظور براي "برآمدن و فرو افتادنِ سلسله پهلوي قرار داد. 

با  "توانست بسياري از راز و رمزها را بگشايد. دستيابي به اسناد ساواك مي
ترين اثر اطالعاتي در بازجويي و  ي انقالب، مهم فروكش كردن موج اوليه

ظهور و سقوط سلطنت "تفحص از ارتشبد حسين فردوست تحت عنوان 
از جمله ديگر آثار  گوي تيم بازجويان با وي منتشر شد. و در گفت "پهلوي

هاي فدايي خلق در دو جلد به  پرمخاطبِ اين مؤسسه، انتشارِ كتابِ چريك
هاي بازجويي دوران نظام  رسي به برگه قلم محمود نادري بود كه با دست

حزب توده "چنين كتابِ  ي بازارِ نشر شد. هم پيشين تنظيم و تدوين و روانه
با چندين  "جمعي از پژوهشگرانگيري تا فروپاشي به كوشش  ايران از شكل

ي آثار پرمخاطب اين مركز قرار گرفت. يكي ديگر از  نوبت چاپ در رده
مجاهدين خلق از پيدايي تا "ترين آثار منتشره اين مؤسسه كتابِ  مهم

نفر  5500گفتار اين كتاب آمده: بالغ بر  چنان كه در پيش بود. آن "فرجام
عنوان كتاب و  1200بر روي بالغ بر  گانه هايي پنج طي چهار سال در كميته

كاري  آمدن اين اثر هم  فيش تخصصي در پديد 1200برگ سند و  4000
هاي بنيادين اين مؤسسه، انتشارِ خاطرات  ) يكي از دغدغه10اند ( داشته
هاي شيخ صادق خلخالي و درگيري  گان ساواك بود. دادگاه پايه بلند

فرصت  1357گان پس از بهمن ماه روحانيون با دولت موقت و شخصِ بازر
ي انقالب  هاي اوليه چنداني باقي نگذاشت تا سه عضوِ دانه درشت بازداشت

اهللا نصيري، و تيمسار ناصر  يعني تيمسار حسن پاكروان، تيمسار نعمت
هاي خود بگويند  مقدم، كه به ترتيب آخرين رؤساي ساواك بودند از ناگفته

همراه خسروداد و تيمسار رحيمي و  و به سرعت اعدام شدند. نصيري به
گان نظام پيشين تنها چهار روز پس از  پايه ناجي و تعدادي ديگر از بلند

ي خميني كه گفت: اينان  بهمن با حكم و دستور ويژه 26انقالب به تاريخ 
كُش شدند. دو  بام االرض هستند. پشت نيازي به محاكمه نداشته و مفسد في

تيمسار ناصر مقدم و  1358فروردين  22ب به تاريخ ماه پس از پيروزي انقال
حسن پاكروان نيز اعدام شدند. از جمع اين سه تن، اعدام سپهبد ناصر مقدم 

كاري با دولت موقت و شخص بازرگان شهره بود و حتا شائبه  كه به هم
اهللا بهشتي در  تحويل بخش اعظم آرشيو ساواك در مورد روحانيون به آيت

هايي با خود دارد. مقدم  چنان و تاكنون ناگفته د، هماش مشهو كارنامه
عليرغم مخالفت صريحِ دولت موقت و شخص بازرگان اعدام شد. بازرگان به 

اي در نظر گرفته بود تا ساواما را  جهاتي چند براي سپهبد مقدم وظيفه
ولي عوامل اطراف خميني كه ضد بازرگان بودند، او را "تشكيل دهد: 
. بازرگان از طريق مهندس شعشعاني (كه دخترش زن پسر بازداشت كردند

مقدم شده بود) اطمينان داده بود كه نخواهد گذاشت مقدم محكوم شود و 
عنداللزوم در دادگاه شهادت خواهد داد كه مقدم به انقالب خدمت كرده 
است. اطرافيان خميني از لجِ بازرگان، سريعاً او را محاكمه و اعدام كردند. در 

ه انقالب، مقدم تقاضا كرده بود جلسه سري اعالم شود تا او خدماتش دادگا
را به انقالب برشمارد ولي خلخالي و ساير آخوندها كه او را مرتبط با بازرگان 

دانستند، مهلت ندادند كه بازرگان بتواند خميني را به عدم  و جبهه ملي مي
ي ساواك  ايه) با مرگ اين سه عنصر بلندپ11( "اعدام مقدم متقاعد كند

بام مدرسه علوي تيرباران  بخشي از اطالعات مهم ساواك نيز بر روي پشت
ديده شده جمهوري اسالمي با تشكيل وزارت  شد. اما دستگاه امنيت آب

گيري  ي موفق كار اطالعاتي سيستماتيك در ضربه و دست اطالعات و تجربه
ماهي هاي  از شاه رهبري حزب توده ايران با  به تور انداختن و صيد يكي

  امنيتي آن نكرد كه با سه عضو پيشين.    
درشتي بود كه پس از  ي امنيتي دانه ارتشبد حسين فردوست تنها مهره

گيري، نه فرار و نه  ها خبري از وي نبود. نه دست و تا مدت 1357بهمن 
ظهور و سقوط "خروج از ايران. با انتشارِ خاطرات دوجلدي وي تحت عنوانِ 

زني كه وي از ابتدا در اختيار نهادهاي امنيتي  اين گمانه "ت پهلويسلطن
ي وي در  نامه شود. به هر رو در زندگي نظام نوبنياد بوده به شدت تقويت مي

شود كه فردوست، پس از تاًسيس وزارت اطالعات به  همان كتاب دانسته مي
و براي تداوم سيستماتيك كار و ادامه مكتوب كردن 1362سال 

اي واقع در خيابان وصال  ماه همان سال در خانه هايش در آبان تهناگف
شود. از همان ابتدا تا هنگام  ي امن منتقل مي شيرازي بازداشت و به خانه

ي اطالعاتي كامل  وي به مدت چهار سال ضمن تخليه 1366مرگ در سال 
بخشيدنِ دستگاه امنيت زير نظر متخصصان   و خدمات فراوان در نظم

ي به نگارش خاطرات خود پرداخت كه فرجامِ آن انتشارِ خاطرات اطالعات
بود. اين كتاب با  "ظهور و سقوط سلطنت پهلوي"دوجلدي تحت عنوان 

تيراژي معادل صدوپنجاه هزار نسخه تاكنون در شانزده نوبت تجديد چاپ 
كاري تام و  ي هم شده است. علت خارج نشدن فردوست از ايران و شائبه

چنان از  بازسازي نظام اطالعات و امنيت پس از انقالب همتمام وي در 
باشد. با مرگ  ي امنيتي مي هاي ناگشوده رازهاي مگو و موضوعات و فايل

تمامي نگاه دستگاه امنيت اسالمي در ثبت  1366ارتشبد فردوست در پايئز 
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هاي دوران سلطنت پهلوي متوجه خارج از مرزهاي ايران شد. جايي  ناگفته
ي امنيت در  ) و مرغ از قفس پريده12ي ابروكماني ( نشان از ستارهكه هيچ 

ي  رس نبود. بايد حوصله به خرج داد و دان پاشيد و كبوترِ باخت رفته دست
اسالم كشاند. نه فردوست نه پاكروان و مقدم و نه  "سله"امنيتي را به 

امنيت  توانست جايگاهي برابر با وي در نظام كسِ ديگر نمي نصيري و نه هيچ
توان اما به وي دست يافت؟ هنوز  دوران پهلوي دوم داشته باشد. چگونه مي

ناپيدا. عروسِ امنيت  "افق"در  "دامگه حادثه"تا صبح مانده دودانگي. و 
اش بله گرفتن از ديگران بود خود به راحتي  ايران كه در همه عمر، وظيفه

ساله وي را  33ت توان سكو گونه و از چه طريق مي گفت. چه نمي "بله"
هاي رايج  زني گاهش خبري است كه مدام در گمانه شكست؟ نه از زيست

هاي  اي از ابهام. پاسخِ تمامي درخواست است، و نه خاستگاهش. همه در هاله
شد تنها يك واژه بود: نه! سنگسري  گو كه با واسطه به وي منتقل مي و گفت
داد. تمامي  ب نميكس ركا اش به هيچ ساله 33ي  سر با روزه سخت

خواستگارانِ مديرِ داخلي ساواك در حسرت بله گرفتن از طاووس عليينِ 
خواست و  سلطنت انتظار كشيده و چشم سفيد كردند. عروس زيرلفظي مي

سال پيش رفته بود گل بچيند!. زيرلفظي چه  33گفت و از  نمي "بله"
فق و تفاهمي شد با توا گونه مي توانست باشد؟ و چه قيمتي داشت؟ چه مي

امنيتي بله را از عروس گرفت و او را پاي سفره عقد نشاند؟ اموال توقيف 
كيشان؟ يا توافقي هنوز از پرده بيرون  شده در ايران؟ آزادي كساني از هم

ترين اقدامِ  پراهميت" "در دامگه حادثه"نويسِ نيافتاده؟ نادر انتصار، مقدمه
كرده.  "ادن به ثبت خاطرات ارزيابيفرد را قانع كردن ثابتي در تن د قانعي

فرما شدند  فرد نيز كه پس از انتشار كتاب به تهران تشريف خود قانعي
گو را مثل هنر  و كم به حرف آورده و گفت ثابتي را به زحمت و كم"گويد:  مي

                                                                             "كاري قطعه قطعه و ريز ريز شكل داده و كنار هم گذاشتم. مرصع
ي  طعام متاعي بود اين افطاري. ستاره اي شكست و چه بد و چه روزه

... باز كرد و چه  سال روزه 33ابروكماني پس از  داري افطارش را با گ
ها. نقل است كه هر ازدواج ناموفقي قماري  طلب دامادي نصيب بردند پهلوي

حتا اگر بتوان پنجاه درصد اين باخت را با طالق است صد در صد باخت. 
ي ابروكماني صيد امنيت  اي. ستاره جبران كرد باز پنجاه درصد باخته

اي ندارد اين  جمهوري اسالمي شد و باخت. تمام شد. ديگر هيچ جاذبه
ي سلطنت. تابلوي مينياتوري كه از ديوار به  ابرو برنداشته عروسِ زير پير

رد شد. گشت در جهان و آخر كار دلبري برگزيد كه مپرس. زمين افتاد و خُ
ي عقد امنيت ايران بله را گفت. يعني بله را خسرو خوبان يا  پاي سفره

لفظي مرغوب؟ از عروس  اهللا حسينيان پدرِ داماد با زير همان حاج آقا روح
هم به دامادي كه جاي فرزند است ايواهللا دارد! مبارك  گرفتند. بله گفتن آن

و حسين  "اهللا حاج آقا روح"شد. حاال پدر و عموي داماد، خسرو خوبان با
كشند و به زشتي  شريعتمداري در دفترشان پا روي پا، چايشان را هرت مي

خندند. آخر!  عروسي كه آرايشش آب شده و پودر از صورت برگرفته مي
عروس ريشو از آب در آمد. از پس اين وصلت شوم ديگر حتا مهم نيست كه 

راه داماد به ماه عسلِ تهران برده نشود. داماد جوان بالفاصله بعد  روس همع
رنجه فرمودند.  القراي اسالمي شد و به تهران قدم از بله گرفتن راهي ام

) 13( "جاش عرفان"كاك عرفان كه نه!  "دستو خوش بيت كاك عرفان"
بيشتر  ي ابروكماني نوشت كه زان اين باخت را تنها نبايد به پاي ستاره

شان در زفافي شوم از  گي مقامِ امنيتي نخورده ها باختند كه دست طلب پهلوي
هاي ثابتي تره هم خرد نخواهد كرد.  ميان رفت. ديگر كسي براي حرف

عيان شد و پرده از  "دامگه حادثه"گي صورت و سيرت وي در  عجوزه
دهد  ميعروسِ سلطنت، گريبان چاك  خورده بركشيده. حال پير تابلوي ترك
حضور وي به ماه عسل رفت.  كند كه داماد بي زند و ريش مي و ضجه مي
فرد كوتاه زماني پس از انتشار اين اثر تاريخي! توسط يك ناشر  عرفان قانعي

اي  زار رسانه خارج كشوري و مخالف جمهوري اسالمي و چريدن در سبزه
اين نيز مورخ فرما شدند. پيش از  اپوزيسيون با هواپيما به تهران تشريف

ي اين نوبت  فرمودند. بهانه القراي اسالمي قشالق ييالق مي جوان! مدام به ام
در ايران و نهاد  "دردامگه حادثه"ي  دعوت، بررسي كتابِ هنوز منتشر نشده

(واقع در  "موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران"ي مورخ جوان!  كننده دعوت
باشد. اين نهاد با دعوت از  مي "اجاو"هاي   الهيه تهران) از زير مجموعه

نظران! چونان عزت مطهري  فرد و جمعي از محققان! و صاحب قانعي

فرد  پرداختند. كتابي كه قانعي "در دامگه حادثه"شاهي) به بررسي  (عزت
فرد با  دهد. قانعي الوقوعش توسط نشر علم در داخل را مي مژده انتشار قريب

اي (شايد) كتاب را در  با حذفياتي چند صفحهاعالم اينكه نشر علم به زودي 
) خبر از توزيع احتمالي كتاب در نمايشگاه 14ايران منتشر خواهد كرد (

دهد.                                                                                بين المللي كتاب مي
ها پس از انتشار كتاب، موضوعِ قشالق ييالق  پرسشِ كانوني برخي رسانه

به ميهن اسالمي بود. جناب مورخ در اين باب با  "مورخِ جوان!"كردن 
به قول "فرمايند  بند گهربارشان كه از فرط استعمال نخ نما شده مي ترجيع

سر تعظيم فرود  سعدي دل نهادم به صبوري كه جز اين چاره ندارم. بنده
آورم و براي همه احترام قائل هستم و از هخامنشيان تا نادر شاه كاله از  مي

دارم را معادل كاله سرِ همه گذاشتن  (كاله از سر بر مي "دارم! سر بر مي
فرد در پرسش فرامرز فروزنده از تلويزيون انديشه كه  فرض كنيد) قانعي

قدر راحت و آزادانه به  گونه ايناند كه شما چ پرسد كساني سئوال كرده مي
ها چه پاسخي داريد؟  كنيد. شما به اين گروه آمد مي و جمهوري اسالمي رفت

گويد: ايران آب و خاك من است و زادگاه من است پدر و مادرم در ايران  مي
كنم كه پاسپورت ايراني دارم و به آب و خاكم  كنند و افتخار مي زندگي مي
شد داشته باشم و اين حق  و سعي داشتم به ايران آمدكنم. هميشه  افتخار مي

جا بد نيست  انساني من است. و بنده در دنياي اوهام قرار ندارم. در اين
خاطره اي نقل كنم كه فردوست هم به اشرف پهلوي و آريانا پيام فرستاد 

كس  تواند بكند (منظور از هيچ كاري نمي چيز نيست و هيچ كس هيچ هيچ
هستند) بنده سياسي نيستم و ارزش انسان فراتر از يك  ها خارج كشوري

سازمان سياسي است. ابزار دست سازمان سياسي شدن معناي انسانيت را 
آمدند   2000زير سئوال بردن است. در ضمن استاد شجريان در اوائل سال 

سوئد يك گروه سياسي به سمت در سالن كنسرت گوجه فرنگي پرت كرد. 
اد پيام حافظ و سعدي را به ايرانيان خارج كشور كه نگذارند گروه است

منتقل كنند. وظيفه من مورخ هم آن است كه در هر كشوري احترام به 
قوانين و پذيرش آن حكومت و حاكم بگذارم. در ضمن حسين حاج فرج 

گيرد. من  دباغ يا سروش خيلي وقيح است و جرس هم پول از انگليس مي
گذارم و در ضمن آقاي رابرت  ه همه احترام مياما از هخامنشيان تا نادرشاه ب

ها اپوزيسيون نداريد  شما ايراني"ايلسون(؟) در استراليا به من گفتند: 
تواند ارتباط آقاي شقاقي و گودرزي را  ) كسي مي15( "قمپوزيسيون داريد

از اين سخنان گهربارِ مورخِ جوان! دريابد. آقاي ايلسون گفت شما 
شان  زيسيون داريد. مورخ جوان! كه تخصص ديگراپوزيسيون نداريد قمپ

اند) مزاح  باشد (ايشان مانند يك مولينكس امنيتي چندكاره شناسي مي زبان
فرمايند. چرا كه مثالً آقاي ايلسون استراليايي به قاعده بايد به مورخ  هم مي

جوان گفته باشد اپوزيسيون ايراني مثالً غير جدي است و يا اپوزيسيون 
اما حرف خودش را گذاشته تو حلقومِ  "جاش عرفان"ي نداريد. مند قدرت

قافيه كرده. اتفاقاً در اين  جنابِ ايلسون، و اپوزيسيون را با قمپزيسيون هم
است. اين اپوزيسيون اگر جدي بود كه نبايد  "جاش عرفان"مورد حق با 

داد و  هايش را دربست در اختيار جوان اول امنيت اسالمي قرار مي رسانه
شدند. معناي سرراست  دار مي اينان وظيفه رپرتاژ آگهي اثر برجسته را عهده

توانند به خاك وطن  دوست آن است كه ديگراني كه نمي سخنانِ مورخِ ميهن
ي حرف مورخ  بوسه زنند البد خاك وطنشان را دوست ندارند. . خالصه

فرد از  عيكنند. در روايت قان كه سياسيون به آب و خاك خيانت مي جوان آن
دولتي و تؤاماً غيرِ اخالقي - اي جعل و خوانشِ امنيتي دوستي با گونه وطن

كند، و تبعيد را  سان مي مواجهيم. ايشان خاك وطن را با ساخت سياسي يك
اندازد. به باور وي تبعيدي خاكش را دوست ندارد  به گردن تبعيدي مي

فرد وقيحانه نزديكي  يداشت. قانع وگرنه بايد مانند وي پاسپورت ايراني مي
خواند. از عالقه  دوستي مي اش را وطن به ساخت قدرت آن هم از نوع امنيتي

كند. فرض كنيد همين  را تقويت مي ساز و مدام آن به خاك يك گفتمان مي
فردا جنابِ مورخِ جوان (به هر علت) چونان ديگراني كه در اين ساليان به 

شود. آن وقت خواهد گفت: من با  نشين فرما شدند، خارج مهاجرت تشريف
تمامِ عاليقي كه به خاك مقدسِ وطنم دارم به ناگزير فعالً در فراقِ وطن 

كار  و كس عاطفه و بي ريزم. و باز شما به عنوان يك تبعيدي بي اشك خون مي
دوستي اين جماعت خواهيد شد.                                  فروش بدهكار وطن و البد وطن
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عرفان چه بايد پايانِ كار گفته باشم.  گويم آن ي ناگزير مي از اين مقدمه
ي نظام امنيت جمهوري اسالمي  آموخته فرد، فرستاده و دانش قانعي
ي محوله به خوبي انجام داد و سرانجام  باشد. كسي كه وظيفه مي

اش  ت. عروس و خانوادهي اسالم را گردنِ گربه سلطنت انداخ زنگوله
  اند. داماد اما؟                                                                              كه شهره عام و خاص

  

  
  

  فرد، كيست؟ راستي عرفان قانعي
سازي  فرد كه بيش از هرچيز يك شياد به تمام معنا و كتاب نامِ عرفان قانعي 

با انتشار كتابي به نام  1382ر در ارديبهشت سال باشد، اول با قهار مي
ها  و به جهت اشتهار نامِ محمدرضا شجريان بر سر زبان "سروش مردم"

به اعتبار نامِ استاد آواز ايران تنها در  "سروش مردم"اي شد.  افتاد و رسانه
فرد با هركس دست بدهد طرف  ماه اولِ انتشار به چاپ دوم رسيد. قانعي

هاي اين مورخ!!  بازي ها و شامورتي بندي گيرد. از كرامات، چشم آرتروز مي
اش همين بس كه كافي است وي با كسي يك سالم  جوان و توانمندي

اي محصول  عليك كوتاه نمايد تا كتابي پانصد ششصد صفحه
و موضوع كتاب كه  "سروش مردم"اش شود. در شناسنامه  پرسي احوال

ا  ه ه ش دي ان"منتشر شد، آمده است:  "داردا"بسيار شيك و مصور توسط نشر 
  ان رف ع  ش وش ك ه / ب ي ق ي وس ر م ن آواز و ه  اره درب  ان ري ج ا ش درض م ح د م اي ق و ع

ي  شرمانه اخالقي و بي برداري غير كه سروش مردم كپي رد. حال آن ف  ي ع ان ق
منتشر  "گام نو"وسط تر ت  كه پيش "رازِ مانا"فرد از كتابي بود به نام  قانعي

حاصل گفتگوي محسن گودرزي و تني چند با  "رازِ مانا"شده بود. 
محمدرضا شجريان بود. استاد آوازِ ايران از ميان مجموع مطالبي كه به نقل 
و عنوان نام وي منتشر شده بود تنها همين كتاب را مورد تاًئيد قرار داده 

فرد دزدي آشكار آن هم  قانعيسازي مورخ جوان! عرفان  بود. نامِ اين كتاب
در روز روشن بود. پس از انتشار اين كتاب محمدرضا شجريان در گفتگويي 

با دفتر و شركتم تماس گرفتند و "فرد روزي  اعالم كرد كه عرفان قانعي
روزي  پس از سماجت فراوانگير شدند كه مرا ببينند. در نهايت و  پي

خواهد  تند كه دانشگاه كمبريج ميوقت مالقات دادم و به نزدم آمدند. و گف
هايم را در كتابي  خواهند مجموعه مصاحبه بزرگداشتي برايم بگيرد و مي

چاپ كنند كه من هم مخالفتي نكردم هشت نه ماه بعد آمدند و گفتند 
خواهند در ايران بزرگداشتي برايم بگيرند. من به اين جوان گفتم كه  مي

اي به گرفتن مراسم  ن هيچ عالقهحساب بزرگداشت در كمبريج جداست و م
دهم و نه خود من  بزرگداشت در داخل كشور ندارم. نه اجازه اين كار را مي

آيم و هر كسي كه خواست بيايد اگر در اين زمينه با من تماس گرفت به  مي
گويم كه در اين مراسم شركت نكند. ناگهان متوجه شدم كتابي به  وي مي

فراوان و به نام بنده منتشر شده است اين و با اغالط  "سروش مردم"نام 
فرد در  ) قانعي16-17( "كتاب از نظر من از درجه اعتبار ساقط است

اي در ارتباط با انتشار كتاب رازِ مانا در پاسخ به پرسشِ خبرنگار  مصاحبه
پرسد: به عنوان اولين سؤال و براي شروع بحث  همشهري كه مي

هايي داشت كه شما را  اب چه ويژگيخواستم بپرسم كه موضوع اين كت مي
به گردآوري، تدوين و ترجمه آن به زبان انگليسي واداشت و هدف شما از 

گويد: جريان از اين قرار بود كه در  انتشار اين كتاب چه بوده است؟ مي

دانشگاه محل تحصيلم (كمبريج) يكي از استادان موسيقي كه قبالً با من 
كرد، از من خواست تا در كنار محدوده درباره موسيقي ايران صحبت مي 

هايم در ترجمه بعضي از مطالب موسيقي ايراني به ايشان كمك كنم.  فعاليت
همشهري: آيا نسخه انگليسي كتاب تاكنون به بازار عرضه شده است؟ 

فرد: قرار است مراسمي  همچنين آيا ترجمه ديگري هم داشته است؟ قانعي
ريان در دانشگاه كمبريج برگزار شود و قبل از توزيع كتاب براي آقاي شج

نسخه فرانسه كتاب نيز با كمك يكي از دوستان عزيزم پروفسور مهران 
، قبل از ژانويه ترجمه و منتشر 2مصطفوي در دانشگاه هنرهاي سوربون

ي انگليسي كتاب  ي نسخه كه مشخص شد افسانه ) حال آن18( "خواهد شد
بِ دكتر؟ فارغ التحصيل كمبريج و ي ذهن شياد وجاعلِ جنا جعلي و ساخته

نيز عضو هيئت علمي دانشگاه دورهام انگلستان بوده و نسخه فارسي 
هاي من در آوردي محقق  كاري با دست "راز مانا"نيز كپي  "سروش مردم"

كس ديگري تاكنون نسخه  جوان منتشر شده است. نه شما و نه هيچ
در نهايت از بازار نشر  انگليسي و فرانسه كتاب را نديده است. اين كتاب

فرد با پررويي و وقاحت و فرار به جلو سعي در  آوري و قانعي جمع
خواهي از شجريان نمود. وي به مناسبت سالروز تولد شجريان در  پوزش

سعي  "چگونه شجريان را ندانسته با عشق رنجاندم"يادداشتي تحت عنوانِ 
ريف فيلم هندي پهلو تر به تع در جمع كردن ماجرا نمود كه پوزش وي بيش

توانند به  زد. براي جلوگيري از درازنويسي و درازگويي، عالقمندان مي مي
كاري ديگرِ مورخ  ي دوم و شيرين ) چشمه19لينك زير مراجعه كنند  (

در  "پس از شصت سال"در كتابي تحت عنوان 1388جوان در بهار سال 
لم به بازار كتاب صفحه زندگي و خاطرات جالل طالباني توسط نشر ع 1065

اي كه براي نقد، معرفي و بررسي كتاب در محل  در جلسه"عرضه شد. 
هايي چون صادق  خانه ملي ايران با حضور هجده نفر برگزار شد. چهره كتاب
زاده، بهرام ولدبيگي و  كالم، دكتر اسعد اردالن، فياض زاهد، جالل جاللي زيبا

. اين نشست در محل كتابخانه علي گاللي نماينده سفير عراق حضور داشتند
ملي ايران توسط نويسنده كتاب برگزار و به علت مطالب درج شده در آن با 

فرد سخناني  عدم استقبال اهالي كتاب روبرو شد. در اين جلسه عرفان قانعي
ايراد كرد كه با اعتراض شديد بهرام ولدبيگي مدير انستيتو فرهنگي 

الت روبرو شد.   سردبير سابق روژهه كردستان در تهران و سامان سليماني
فرد در اين نشست اعالم كرد كه گروه بارزاني و حزب طالباني توسط  قانعي

اند و اكنون هم اسرائيل در شمال  ها هدايت شده ساواك شاه و اسرائيلي
عراق نقش اساسي دارد وي در ادامه گفت كه جمهوري مهاباد و حزب 

فرد در ادامه گفت  تاًسيس شد. قانعي ها دمكرات كردستان عراق توسط روس
كنم و آن هم نقش جالل طالباني  سال سندي را افشا مي 30امروز پس از 

هاي  در مسلح كردن كردهاي ايران از جمله حزب دمكرات و كومله در سال
كرد  اول انقالب است كه طالباني در حالي كه در قم با امام خميني ديدار مي

فرد در ادامه و در حضور  جنگيد. قانعي المي ميدر كردستان با جمهوري اس
زيباكالم گفت: صادق زيبا كالم در مهاباد توسط حزب دمكرات به اسارت در 
آمد و دكتر قاسملو دستور اعدام او را صادر كرد. در همين جلسه صادق زيبا 

فرد گفت: من نماينده دولت در مهاباد بودم و  كالم در رد سخنانِ قانعي 
ها  ام من فقط ماًمور بودم كه با آن وسط حزب دمكرات اسير نشدههيچوقت ت

كه جايگاهي در ميان مردم كرد داشتند مذاكره كنم اگر من استاد تاريخ 
دادم چون او اصالً با الفباي تاريخ  بودم به اين كتاب قانعي فرد نمره صفر مي

ني بر ) مورخ جوان! كه با كليشه كردن امضاي طالبا20( "آشنايي ندارد.
كار خود را دوقبضه نشان دهد پس از  روي جلد كتاب قصد آن داشت تا شاه

انتشار كتاب با اعتراض جالل طالباني و دفتر اتحاديه ميهني كردستان عراق 
اعتبار  ام در ايران بي مواجهه شد. طالباني اعالم كرد خاطرات منتشر شده
فرد "اي متذكر شد:  يهاست و اتحاديه ميهني كردستان عراق با انتشار اطالع

مذكور (قانعي فرد) همچون هميشه از فناوري (فتوشاپ؟) براي پيشبرد 
مقاصد خود استفاده و امضاي طالباني را جعل كرده است كه امروزه امري 

العاده نيست. از سوي ديگر چه ضرورتي وجود داشته است قانعي فرد  خارق
ايان اين اطالعيه نيز آمده در ديدارش با طالباني از او امضا بگيرد؟ در پ

هاي اين  خواهيم به هيچ يك از نوشته ها مي است: بارديگر از مردم و رسانه
 2010چنين جالل طالباني در پانزده آگوست  ) هم21( "فرد اعتماد نكنند

ارگان اتحاديه ميهني كردستان عراق  "كردي نو"نشريه  5256در  شماره  
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عراق در پاسخ به خبرنگاران گفت: نگاري  و در نشست كنگره روزنامه
فرد هيچ قرابت و نزديكي با من نداشته و ندارد و به من گفت تنها  قانعي

اش دارد. من پس از پاسخ به  نامه تحصيلي چند سئوال در ارتباط با پايان
چند سئوال وي به وي شك كردم و دچار ترديد شدم و بعد از آن وي را از 

                               )            22خود راندم.(
اي شدن تصوير  ي برخورد را مورخ جوان! در ارتباط با رسانه مشابه اين شيوه

شماري كه علت حضور وي  هاي بي خود در كنار محسن رضايي و در پرسش
اي امنيتي و دبير مجمع تشخيص مصلحت  و عكسِ يادگاري گرفتن با چهره

فرد با پاسدار رضايي  گفتگويي از قانعي 1388بندد. در سال  نظام به كار مي
پخش شد. پرسش؟ شما  باز "گويا نيوز"در روزنامه شرق منتشر و سپس در 
بنده هشتصد عكس با "كنيد. پاسخ:  كنار دست محسن رضايي چه مي

هاي مختلف از برژينسكي و ساركوزي و چامسكي و كيسينجر و  شخصيت
ان و گروهك فاشيستي پژاك كاندوليزا رايس و گورباچف دارم چرا دشمن

به ديگر سخن مورخ جوان هر  "كنند. همه آن هشتصد عكس را منتشر نمي
جا سرك كشيده يك عكس يادگاري هم گرفته تا به فصلش از آن استفاده 

ي  پايه و مهره ي بلند استفاده) تو گويي محسن رضايي چهره كند. (سوء
ست و لب خزينه امنيتي نظام، (كه البد خيلي هم خوش تن و بدن ا

نشسته) جلوي پارك شهر ايستاده هركس رد شد عكسي به يادگار كنار 
فرمايند مصاحبه با  كه مورخ جوان نمي گيرد. اول آن فواره با وي مي

هاي امنيتي نظام چه ريلي را بايد طي كند؟ شما در جمهوري اسالمي  چهره
خانه اسالمي  يتكننده در كنكور امن تا موضوع مصاحبه و شناسنامه مصاحبه

ناپذير  توانيد و امكان پذيرفته نشود و از انواع و اقسام فيلترها عبور نكند، نمي
توانيد در جمهوري  كه پاي صحبت يك مهره امنيتي بنشينيد. شما نمي

شهري و يا فالحيان بنشينيد و مثالً گفتگوي آزاد  اسالمي پاي صحبت ري
باشيد. مورخ جوان!  از ايشان نميانجام دهيد. شما مجاز به طرح هر پرسشي 

گو با  و علتي ديگر نيز از گرفتن عكس يادگاري با محسن رضايي را در گفت
تلويزيون انديشه و فرامرز فروزنده و نيز  با نشريه شهروند كانادا و عباس 

شما به "گويد:  دهد وي در مصاحبه با عباس شكري مي شكري ارائه مي
دانيد كه رسم است با شخصيتي سياسي  هتر مينگار، از من ب عنوان روزنامه

شود، عكس  گو مي و و تاريخي (و نه امنيتي چون محسن رضايي) كه گفت
كه مدركي باشد بر اين كه اين  شود. من محقق هم براي اين هم گرفته مي

وگو  وگو به طور مستند انجام شده عكس دو نفري را كنار گفت گفت
دهد زير  مورخ جوان ابتدا هندوانه را ميكنيد  )  مالحظه مي22("ام آورده

اي را جزء  شونده بغل عباس شكري و عكس يادگاري گرفتن با هر مصاحبه
اش  كند. شكري ازرفيق جوان ناپذير ژورناليتسي قلمداد مي اصول ترديد

پرسد: پسر جان اين اصل ترديدناپير كه هركس با هركس گفتگو كرد  نمي
ي به معادالت ژورناليسم اضافه شده كه يك عكس يادگاري هم بگيرد از ك

زند  خبريم؟ در واقع عباس شكري با سكوت خود مهر تاًيئدي مي ما از آن بي
براين مهمل. حال كه سخن از عباس شكري به ميان آمد بايد گفت اتفاقاً 

رفيق ديرينش عباس فرد شايد راست ترين نقل را  در مورد عرفان قانعي
بر زبان  "شهروند"ي و نمايشي در اي فرمايش شكري در مصاحبه

 آورده. شكري كه خود به جهاتي بسيار از جمله ارتباط با سفارت
جمهوري اسالمي در اسلو و رابطه با شخص سفير در قطب، در  فخيمه!

عهد نه چندان ماضي مورد ترديد جدي واقع شد، و بدين جهات شهره، در 
د هندوستان كرد و از انظار ها فيلش يا پس كه مدت پي غيبتي طوالني و زان

گر و ژورناليست، سراغِ محقق و  بار به عنوان يك پرسش پنهان مانده بود، اين
اي كه به زعم وي دوسر برد است هم  مورخِ تاريخ ايران رفته و در مصاحبه

خود را به عنوان يك ژورناليست اپوزيسيون مقبوليت داده و هم براي جوانِ 
خريداري كرده است. شكري  "محقق"عات صفت ي اطال رعناي! دوستاقخانه

در "نويسد:  گير مي فرد در انشايي نمره ي گفتگويش با قانعي در مقدمه
كنيم كه همه ادعاي احترام به آزادي  دوراني هستيم و در جايي زندگي مي

اي  بيان را دارند اما اين كه اين ژست دموكراتيك در عمل تا چه اندازه
هاي اجتماعي و در مقاطعي از تاريخ  ست كه در برشكاركرد دارد حكايتي ا

شود  ي اخير، چنان روي پلشت خود را نمايان كرده كه نمي همين سي ساله
) و بعد  23( "به ادعاها بسنده كرد و بايد كه به عمل مدعيان توجه شود

كه او را در نروژ  2000فرد هم بايد بگويم كه از سال  در مورد آقاي قانعي"

هايي كه پيش  اش كه براي رسيدن به هدف ني پركار شناختمديدم، جوا
 "كند تا به نيت و مقصد خود برسد هر كاري ميگذارد،  روي خود مي

و جاكرده و يارتودلي   ) بله جوان اول دستگاه امنيت ايران و فرستاده24(
كند تا به نيت و  هركاري مي"اپوزيسيونِ داخل به شهادت عباس شكري، 

 33در ارتباط با چرايي و تن دادن ثابتي و شكستن روزه  "سدمقصد خود بر
اندازيم: شكري: فكر  فرد نظري مي ساله به پرسش و پاسخ شكري، قانعي

كنم كه حتما افراد زيادي براي گفت و گو با ايشان، پيش از شما، تالش  مي
اند و جواب منفي شنيده بودند، چه شد كه در برابر شما نرمش به  كرده

فرد:  دند و حاضر شدند سكوت بيش از سي ساله را بشكنند؟ قانعيخرج دا
دانم و شايد  اين كه چرا حاضر شدند با من به گفت وگو بنشينند را نمي

ايشان بايد پاسخ دهند. اما در هر حال پس از چند جلسه گفت وگو قرار شد 
راي در اختيار خوانندگان است را ب» در دامگه حادثه«كه آنچه اكنون به نام 

روايت بخشي از تاريخ ايران به نقل از ايشان، پيش ببريم. البته شايد ايشان 
مالحظه كردند كه من جوان هستم و پيشينه بدي هم ندارم و عالقمند به 

آزار بودنم را  تاريخ معاصر ايران، شايد شور و شر من را پسنديدند و يا بي
                                                  آزار بودن و پيشينه بد نداشتن.    ) جواني. بي25(

در تاريخ هجدهم بهمن ماه سال نود سيامك دهقانپور  در دامگه حادثه:
گويي تلفني و از  و در تلويزيون صداي آمريكا در گفت "افق"ي  مجري برنامه

خبر  "در دامگه حادثه"الوقوع  انتشار قريب پيش ضبط شده با پرويز ثابتي از
ام ولي تاكنون  من خاطراتم را در همان سالهاي بعد از انقالب نوشته"داد 

هاي من شامل دو قسمت است. يكي از  ام. يادداشت منتشر نكرده
هاي اصلي مربوط به مبارزه با مخالفان رژيم است و قسمت ديگر  قسمت

ر رژيم خودمان، رژيم سابق وجود داشته مربوط به مشكالت و معايبي كه د
و من در حد توانم كوشش كرده بودم كه آن را كم كنم. بنابراين خاطرات 
من شامل مطالب مثبت و منفي (و البته عمدتا مثبت است) و مردم ايران 

اند. من مطالبم را  متاسفانه با پرداخت بهايي سنگين به آن نتيجه رسيده
ن داشتم كه مسائل منفي مورد سوءاستفاده قرار ام چون بيم آ منتشر نكرده

بگيرد. درباره بخش مربوط به مبارزه با مخالفين رژيم سابق اعم از 
ها و افراطيون مذهبي اين مالحظه را داشتم كه اين  ها، تروريست كمونيست

مطالب به تنشي كه هنوز هم متاسفانه بين طرفداران و مخالفان رژيم شاه 
)                                                                            26( "دوجود دارد دامن بزن

در آن بود كه پرويز ثابتي براي نخستين بار و البته هنوز  "افق"گي  ويژه
كشف حجاب نكرده در گفتگويي از پيش ضبط شده به همراه عرفان 

در "انتصار، در كنار مهدي فتاپور به توضيح چرايي انتشار  فرد و نادر قانعي
آهنگ و به احتمال توصيه  پرداخت. اقدام عجيب و البته هم"دامگه حادثه

كه كتابي منتشر و  شده و به فرموده(؟) تلويزيون صداي آمريكا، پيش از آن
خوانده و سپس در موردش صحبت شود (تا بتوان بينندگان را به قضاوت 

زد. سيامك  تر به رپرتاژ آگهي براي كتاب پهلو مي رد) بيشدعوت ك
كه هماره دخالتي  "افق"هاي تاكنوني  دهقانپور، برخالف روال عادي برنامه

بار با در اختيار گذاشتن ميكروفن به  ها داشت اين برد بحث آگاهانه در پيش
 خواهد بگويند. شان مي دو عنصر امنيتي اجازه داد اين دو هرچه دل تنگ

زماني مورد توجه  فرد كوتاه ي تلويزيوني افق عرفان قانعي پس از پخش برنامه
گوي چندين باره با تلويزيون انديشه.  و هاي اپوزيسيون قرا گرفت. گفت رسانه
گو با حسين مهري در راديو صداي ايران و ... بخشي از تالش و به  و گفت

اي مورخ  بود. حضور رسانهفرد  اي توسط قانعي واقع تسخير كوتاه مدت رسانه
. در واقع بخشي از "در دامگه حادثه"هاي  اي بود بر زيرنويس جوان! تكمله

ها آورده  موضوعات مهم به زعم مورخ جوان! كه در متن كتاب و زيرنويس
  نشده بود، با اين حضور فرصت بيان يافت.                                                  

اي با فونت و حروف و  صفحه 670كتابي است  "دثهدر دامگه حا"
اي است كه  آرايي نامتعارف. حروف انتخاب شده در كتاب به گونه صفحه

فرد پس از  هاي كتاب كه قانعي كتاب بايد حجيم جلوه كند. اگر زيرنويس
گو چرا كه ثابتي گفته است  و شنود و نه گفت و گويم گفت شنودش (مي و گفت

ه) به كتاب افزوده، از كتاب درآوريم  و كتاب با فونت و مورخ جوان شنيد
اي مواجهه  صفحه 300رايج و معمول منتشر شود. در نهايت ما با كتابي 

هاي كتاب در  خواهيم شد. و اين براي مورخ جوان البته افت دارد. زيرنويس
اكثر موارد زائد و هدفي جز حجيم كردن كتاب ندارد. به چند نمونه از 
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فرد،  كتاب قانعي 289هاي كتاب توجه كنيم. نمونه اول: در صفحه  نويس زير
دهد و  در ارتباط با پرونده خسرو گلسرخي ثابتي را مورد پرسش قرار مي

دهد كه دادگاه را در  مقام امنيتي سابق خيلي كوتاه در چند خط پاسخ مي
ر ها بعد از طريق اينترنت ديده است! دروغ اگ آن وقت اصالً نديده و سال

شدند.  حناق بود راه گلوي مقام امنيتي را گرفته و ايشان درجا تلف مي
ها بعد از اينترنت ديدم كه  فرمايد!: دادگاه خسرو گلسرخي را سال ثابتي مي

كرد. مورخ جوان در زيرنويس مفصلِ  از ماركس و امام حسين صحبت مي
كند.  مي خود شناسنامه امام حسين و شماره كارت ملي!! و القابش را رديف

سازِ  قهار بپرسد اگر اصل بر زيرنويس دادن است،  يكي نيست از اين كتاب
در مملكت قيمه و باديه نذري، امام حسين مشهورتر است يا كارل ماركس؟ 

رسي لكنت زبان  چطور در همان صفحه و منبع به نام كارل ماركس كه مي
ه امام چندم بوده و ك باد كرده، اما القاب امام حسين را و اين گرفته و بكس

كني؟ ثابتي در ادامه  در كربال توسط چه كسي شهيد شده را رديف مي
كشف  1352ها ( گروه موسوم به گلسرخي) در سال  گويد: شبكه اين مي

كه خرج ناشر را كم كند و پول به تايپيست ندهد  شد. مورخ جوان براي آن
و   كه اينترنت كپيدر پانويسِ كتاب، دفاعيات خسرو گلسرخي را از روي شب

افزايد. حجم پانويسِ خسرو گلسرخي در اين  به حجمِ صفحات كتاب مي
، ناصر 318نمونه حدوداً ده برابر پاسخ ثابتي است. نمونه دوم: در صفحه 

اهللا نصيري  گو با ثابتي در ارتباط با كنترل دانشجويان، نعمت و مقدم در گفت
دهد كه  پانويس رفرنس مي كند. مورخ جوان! در را به شمر تشبيه مي

اي بزرگ شده و .... كسي نيست  شمرابن ذالجوشن كه بوده و در چه طايفه
فرد  از مورخ جوان! بپرسد مگر در مملكت صاحب زمان كه مورخش قانعي

سوادترين و  ترين روستاهاي كشور و در نزد بي باشد! حتا در دورافتاده
شمر را نشناسد آن هم ي اسالمي كسي هست كه  ترين بخش جامعه عامي

كتاب جايي كه ثابتي در مورد  43از نوع ذالجوشنش؟ نمونه سوم: از صفحه 
ديده آن را ناديده گرفته  هر كجا قانون را سد راه خود مي"گويد:  مصدق مي

فرد براي دوقبضه كردن اين ادعاي مقام امنيتي  قانعي "و پايمال كرده است
) با كپي كردن از سايت 46-55حدود ده صفحه از كتاب را (صفحات 

دهد. نمونه  خبرآنالين منتسب به علي الريجاني بدين امر اختصاص مي
ي پانزده  كتاب در ارتباط با حوادث منجر به غائله 130چهارم: در صفحه 

فرد، نطق خميني در قم را بدون ذكر ماًخذ به تمامي  باشد. قانعي خرداد مي
افزايد در  ف ريز به حجم كتاب ميدر زيرنويس منظور و پنج صفحه با حرو

واقع مورخ جوان! در اين بخش با كپي كردنِ نطقِ خميني از(؟)  امرِ مهمِ 
كتاب و  146نمايد. نمونه پنجم: در صفحه  مال كردن را عملياتي مي تُف

كند.  گفته عمل مي ماجراي كاپيتوالسيون، مورخِ جوان به شكلِ مورد پيش
ي در ارتباط با ماجراي كاپيتوالسيون را از جايي فرد نطقِ كاملِ خمين قانعي

هايي كپي  هاي كتاب از سايت دهد. بسياري از پانويس نامشخص رفرنس مي
 "عماريون"شده كه واويال هستند. مثالً كپي از تارنماي صد در صد امنيتي 

هم كه ديگر نورعلي نور است.  149- 165هاي كتاب در صفحات  زيرنويس
ر اوالدي و هاشمي رفسنجاني و حاج مهدي عراقي و هر جا نامي از عسگ

فرد چونان ماًمور اداره ثبت و  جمعيت فداييان اسالم و ... به ميان آمده قانعي
اي جماعت و اين كه كدام مهد كودك و  احوال نام پدر و هويت شناسنامه

اند را با كپي كردن از تارنماهاي حكومتي رفرنس  دبيرستان درس خوانده
ت. در ارتباط با محتواي كتاب و مسائل مطرح شده در آن نقدهايي داده اس

ي  ها منتشر شده است كه تكرار آن جز آزار و اذيت خواننده بسيار در رسانه
كنم تا در سطور  آوردي در پي نخواهد داشت. سعي مي اين سطور دست

                                                                                                                         ي فراهم نمودن و تنظيم كتاب بياندازم.        زيرين نگاهي گذرا به شيوه
ي توافق  گرايي و تبلور و نقطه مال كردن ملي با لجن "در دامگه حادثه"

شود و سپس به تمامي مخالفانِ  گرايي يعني زدن دكتر مصدق آغاز مي ملي
كند. به عنوان مثال  م شاهنشاهي و جمهوري اسالمي تسري پيدا مينظا

شود در يك سمفوني از پيش نوشته شده و در يك  هرجا سخن از چپ مي
اند.  ديگر به كار رفته آوايي مطلق، تروريست و كمونيست مترادف يك شوم

ي مخالفان دو نظام به ويژه  ي گفت و شنود، زدنِ همه گرانيگاه توافق شده
فرد آغاز  گرايي و چپ است. كتاب با اين پرسش از جانب قانعي ن مليزد
در يكي از سندهاي آرشيو مركز انگلستان ديدم كه شما را فردي "شود:  مي

 "كند. گرا و طرفدار ملي شدن صنعت نفت معرفي مي ناسيوناليست يا ملي

باشد و در آن زمان  مي 1315شود كه متولد  اين پرسش از شخصي مي
آموزي پانزده ساله بوده است. ثابتي در پاسخ به پرسش آغازين كتاب  دانش
هاي بعد از آن  گويد: آن وقت من دانش آموز كالس نهم بودم اما سال مي

موضع برگشتم . موضوعيت طرح اين پرسش در چيست؟ مورخِ جوان خشت 
فرد هر جا  نهد تا بتواند پرسش بعدي را طرح كند. قانعي اول را راست مي

خواهد حرف تو دهن ثابتي بگذارد (معادل عسل در دهان عروس  مي
 برخي "يا  "تعداي را نظر بر آن است"گذاشتن) از عباراتي كلي مانند

بهره  "شود گفته مي"و يا  "اند نظران گفته مورخان و منتقدان و صاحب
كه شما از طرفداري  فرد آن است: بعد از اين برد. پرسش بعدي قانعي مي

السلطنه پيدا كرديد؟ و  طنه پشيمان شديد بيشتر گرايش به قوامالسل مصدق
پرسش بعدي: االن چه؟ مصدق يا قوام؟ برخي از منتقدان و حتي مورخان 

السطنه  السطنه دارند براي مصدق احترام خاصي را كه براي سياست قوام
شناسند و طرفداران متعصب او  فريب مي قائل نيستند و او را بيشتر يك عوام

بر خالف ادعاهاي "كنند. و پاسخ ثابتي:  گري متهم مي هم به هوچي را
) چرا 27-30( ص"دانم فريب مي طرفداران مصدق، من او را ديكتاتوري عوام

خوانده  "السلطنه مصدق"فرد  هاي قانعي بايد مصدق كه در بيشتر پرسش
 نظر از تمامي وجوه مثبت و مال كرد؟ صرف شود را با توافق دوطرف لجن مي

ي پذيرشِ مبارزه عليه دو  منفي، شخصيت و نامِ مصدق به عنوانِ نقطه
ديكتاتوري شاه و خميني مهر خود بر تاريخ معاصر نهاده است. از دشمني و 

گاهش  ي شاه كه حاضر نشد آخرين وصيت مصدق در گزينشِ دفن كينه
بپذيرد تا برنتافتن نام يك خيابان از جانبِ خميني در تهران كه به ولي 

ي تاريخي خميني به مصدق همين بس كه در همان  عصر بدل شد. از كينه
گان بر مزار مصدق در احمدآباد جمع شده بودند،  ابتداي انقالب كه همه

اند بر  گرايي ضد اسالم است. حاال رفته ملي"فرياد خشم خميني برآورد كه 
از  درشت كتاب، نشان يكي از نقاط گل "اند. سر استخوان مرده جمع شده

تفاهم و نوعي ضديت و هيستري ضد مصدقي در دو نظام دارد. به واقع 
توافقِ ملي كه سيماي معنوي مصدق در جنبش ضد ديكتاتوري از خود به 

كه  در كتاب آن  مال شود. ديگر اصل توافق شده يادگار گذاشته بايد لجن
ار ديگرند. هركس اقتد تمامي مخالفان از دوران شاه تا خميني امتداد يك

حكومت مركزي را به خطر انداخت بايد سركوب شود و در اين بين حق 
هاي كتاب روايت مخالفين مخدوش  هميشه با قدرت است. در تمامي بخش

فرد را روايت قدرت  است. آن توافق چيست؟ تاريخ از منظر ثابتي و قانعي
سازد. راست آن است كه آخونديسم در ايران امروز شكست خورده است.  مي
گرايي را بايد اشغال كرد. استراتژي اصلي كتاب لجن  ي ملي ل از همه تپهاو

ي ايران ايفاي نقش  توانند در آينده مال كردنِ تمامي كساني است كه مي
دار كردن خيزش ملي در ايران است. مورخِ جوان  كنند و در راًسِ آن لكه

دن. در مرداد و زير علم عزا سينه ز 28جدا از افاضاتي چند چون عزاي 
يابد در گفتگوهاي تلويزيوني  ي پرسش نمي مواردي كه فرصت و بهانه

در.  فرج دباغِ هرزه شود حسين حاج كند. دكتر سروش مي جبرانِ مافات مي
تر با تهوع و تملق وي را استاد  استاد سابقش عطاء مهاجراني كه پيش

رد به سبزها ف شود مزدبگير انگليس و ... چرا كه نقد قانعي كرد مي خطاب مي
گانِ  را وابسته "سران فتنه"نوا با دفترِ بيت رهبري است كه  سو و هم هم

بوده و سران فتنه   داند و معتقد است جنبش سبز وابسته به بيگانه اجانب مي
سويي و ارادت مورخ  گيرند. هم از انگليس و موساد و آمريكا پول گرفته و مي

نمايد. چهار تا فحش در  شگفت مياي موارد با بيت رهبري  جوان در پاره
فرد  كتاب به آخوند فلسفي و شجوني هم حكمِ سماق چلوكباب دارد. قانعي

ي فعلي  تمامي دوران سركوب مخالفان در نظامِ پيشين را از منظر اراده
دهد و مدام سعي در باال آوردن صداي ثابتي  حكومت مورد تاًئيد قرار مي
باشد.  نوايي مي برآمد نوعي هم هاي كتاب دارد. شكلِ تمامي پرسش

ي كتاب حكايت  گر و ثابتي در بخش عمده پرسشرايي  آوايي و هم شوم
ي كتاب آن است كه:  . يكي از خطوط برجستهاز توافقي نانوشته دارد

فرد از روايت  سازند. در تمامي صفحات كتاب قانعي مداران مي تاريخ را قدرت
. هركجا قدرت مركزي به خطر افتاد كند ثابتي در زدن مخالفان حمايت مي

جا درست است كه مخالفان را  بايد مخالفان را درو كرد. حرف ثابتي تا آن
رسد تعارض  فرد وقتي به روايت ثابتي از جمهوري اسالمي مي زند. قانعي مي

كند.  ها حل مي ها و يا در مصاحبه صداي خودش با ثابتي را يا در زيرنويس
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كنند به ويژه كردها و  يه قدرت مركزي مبارزه ميهايي كه عل ي گروه همه
بگير و اجير شده هستند. در اين ميان تفاوتي هم  ها عامل بيگانه و مزد چپ

جاي كتاب تروريسم و  ها وجود ندارد. همه ها و چپ ها و كرد بين ملي
گويي كرده  اند. هر جا هم ثابتي كم كمونيسم مترادف هم به كار گرفته شده

 -عي در باال آوردن صداي وي دارد. مانند اين نمونه: قانعي فردفرد س قانعي
خواستم  هاي مرموز تاريخ سياسي كردستان ايران مي راجع به يكي از چهره

است. به نوع پرسش دقت كنيد.  عبدالرحمن قاسملوهم  بپرسم و آن
ي معطوف به قدرتش با  فرد معموالً افراد را بر اساس اراده قانعي

وند  هايي از اين دست پيش كند اما در پرسش ب ميالقابشان خطا
كند. ثابتي در پاسخ به پرسش مورخ  لو حذف ميمدكتر را از نام قاس
شود كه: قاسملو كمونيست بود و ما به هيچ وجه با  جوان! متذكر مي

وي وارد گفتگو نشديم و با ما هم همكاري نداشت و شيخ عزالدين 
ه بعد مورخ جوان كه ول كن يك صفحك نبود. هم در اختيار ساوا

پرسد: قاسملو با ساواك همكاري  ماجرا نيست دوباره از ثابتي مي
) مورخ جوان 539-540(ص گويد: نه چه همكاري؟ داشت؟ و ثابتي مي

كند. وي در  اين كسري را در گفتگوهاي تلويزيوني و راديويي جبران مي
تباط با ترور قاسملو پاسخ به پرسش يكي از بينندگان تلويزيون انديشه در ار

گويد: كردها در موردش اغراق كردند و قاسملو را پيغمبر آشتي  مي
ها پس از ترور نياز به شهيد داشتند. بعد از قول ليبراسيون  خواندند. آن مي

كند كه او دچار يأس و  يك هفته بعد از ترور در مورد قاسملو نقل مي
كرده. بعد  ته مذاكره ميافسردگي شده بود براي بازگشت به ايران و داش

دهد: در مورد ترور قاسملو چندين نظريه وجود دارد. نظريه اول مي  ادمه مي
گويد توسط ميز گفتگو توسط جمهوري اسالمي كشته شده. روايت دوم 
توسط كريس كوچرا و معاونت امنيتي اسراييل هم طرح شده كه تسويه 

كي از افراد حزب بعث گروهي خود كردها بوده. راي سوم متعلق به ي درون
عراق در اردن است كه معتقد است كار استخبارات بوده. دكتر واليتي هم 

اي از  انگشت اتهام را متوجه اسراييل كرده است. اين روايت ها همه در هااله
تر است هنوز بايد در  ابهام است و اين كه كداميك از اين نظريات واقعي

اي نزديك در  دهد كه در آينده را مي انتظار بود. بعد مورخ جوان نويد اين
گفتگو با سردار جعفري جزيئات بيشتري از داستان روشن خواهد شد. 

زدايي  يعني مورخ جوان مي خواهد برود سراغ قاتل تا از ترور قاسملو ابهام
                                                  كند.                                                                                        

ي قتل مخالفين به عنوانِ  ها و شايعه نمايي گروه ثابتي در ارتباط با بزرگ 
گويد: مرگ شريعتي شهادت نبود و  نمونه در مورد مرگ دكتر شريعتي مي

سو با  فرد هم ما كاري نداشتيم و شريعتي به مرگ طبيعي مرد اما قانعي
 ايران براي خراب كردن شريعتي ميدستگاه گويد شريعتي چندان  امنيت
توانست حتا يك كالس شانزده نفره را اداره  اي هم نبود و او نمي امامزاده

تر شايع بود كه پرويز  اتفاق افتاده. پيش "اُوردوز"كند و مرگ وي در اثر 
ني ثابتي چندين هزار برگ خاطرات مكتوبِ خودش را نزد دكتر عباس ميال
فرد  به امانت گذاشته و وصيت نموده تا پيش از مرگش منتشر نشود. قانعي

دهد اول:  در همين زمينه به دو پرسشِ حسين مهري پاسخ امنيتي مي
پرسد گفتگو تلفني حضوري يا نوشتاري  شيوه و فرم مصاحبه كه مهري مي

بوده؟ از پاسخ مستقيم طفره رفته و در نهايت مقابل سماجت مهري 
ها و در پاسخ به پرسش ديگر مهري كه  يد تركيبي از تمامي شيوهگو مي
پرسد: شنيدم از آقاي دكتر ميالني كه آقاي ثابتي خاطرات خودشان را  مي

ها  نوشته فرد: خاطرات نيست و دست در دوهزار صفحه نوشتند. پاسخ قانعي
ها ندارد. از آن  و يادداشت است و ايشان هيچ تمايلي به انتشار آن

ها من در البالي بحث استفاده كردم و ايشان تا وقتي كه در قيد  داشتياد
) راست آن است كه پرويز 27حيات هستند تمايلي به انتشار آن ندارند. (

ي  ي ديگري ندارد. ايشان به قدر كفايت تخليه ي ناگفته ثابتي هيچ نكته
ي آن  همهگفتند را به زبان آوردند.  اطالعاتي شدند و آن چيزها كه بايد مي
هاي  فرد قرار داده و اساساً پرسش دوهزار صفحه را هم در اختيار قانعي

تر آمد  گونه كه پيش ها طرح شده. آن توافق شده از روي همان يادداشت
فرما شده و ضمن نابغه  فرد پس از انتشار كتاب به ايران تشريف قانعي

ابتدا در  دهد. گفته پاسخي شفاف مي خواندن ثابتي به هردو پرسش پيش
گويد:  ثابتي خواسته تا زماني  هاي كذا مي ي آن دوهزار صفحه يادداشت باره

كه در قيد حيات است اين خاطرات منتشر نشود. [...] اين انتظار عاميانه كه 
اي  بشود او را گول زد و خام كرد و از او حرف كشيد، توقع و انتظار بيهوده

ئل هم فكر كنم كار كمي است مجالست و كشتي گرفتن با او سر مسا
گو را مثل هنر  و كم به حرف آورده و گفت نيست. ثابتي را به زحمت و كم

كاري قطعه قطعه و ريز ريز شكل داده و كنار هم گذاشتم. به چالش  مرصع
اي نبوده است. من كه با گرز و كتك  كشيدن چنين آدمي اصالً كار ساده

ي سخنان باال اين است كه ) معنا28( "توانم به خانه ايشان بروم نمي
ي اعتماد مقام امنيتي به حدي رسيد كه به منزلشان راه يافتم. ونيز  درجه

  تمامي آن دوهزار صفحه نزد من به امانت است.
         

  احسان مرادي كيست؟
خبري تابناك متعلق به محسن رضايي را تعقيب  -آنان كه سايت امنيتي 

اند. معموالً در  سان مرادي برخورد كردهكرده باشند، احتماالً به نامِ  اح
شماري با نام مستعار به انتشار مطلب اقدام  هاي امنيتي نظام افراد بي سايت

چه باشد در يك مورد نبايد ترديد روا داشت. هويت  آن كنند. موضوع هر مي
كم بايد بر مسئولين  واقعي نويسنده و فردي به نام احسان مرادي دست

بناك روشن باشد. چرا كه اساساً ساخت تارنماهاي امنيتي تارنمايي چون تا
فرما شد  هاي اپوزيسيون كه هر كه تشريف اي است كه برخالف رسانه به گونه

شوند كه  گيرند و با التماس خواهان آن مي ميكروفون جلوي دهنش مي
تابناك و امثالهم به هركسي زمين بازي  "جونِ من بيا يه دهن بخون"

فرد و محسن رضايي  بط گرم و گرفتن عكسِ يادگاري قانعيدهند. روا نمي
كه يادتان نرفته؟ حال ببينيم احسان مرادي كيست؟ و اساساً چنين فردي 

  وجود خارجي دارد يا نه؟ 
خبرگزاري مهر در مطلبي و از  1385در اول دي ماه سال  درآمد: پيش

گويي  و گفتزبان يك مترجم كه: جامعه كتابخوان به دنبال حرف تازه است 
درد  79در تابستان "گويد:  فرد. وي در اين مصاحبه مي دارد با عرفان قانعي

 "زايمان ملت را ترجمه كردم و قبل از آن هم خاطرات يك رعيت كرد
مترجم ادعاي آن داشت كه موضوع كتاب زندگي شخصي از اساتيد دانشگاه 

ز انگليسي به است و وي اين كتاب را ا "روناك ياسين"هاروارد به نام 
اي به زبان  تر حسين حسيني در مقاله ) بعد29فارسي برگردانده است.(

كردي نوشت كه نه تنها فردي با مشخصات روناك ياسين كه استاد هارواد 
) بلكه ادعاي مترجم مبني بر اخذ 30باشد اساساً وجود خارجي ندارد.(

اي در  رشتهكه چنين  شناسي از كمبريج به جهت اين مدرك دكتراي زبان
چنين  ) حسين حسيني هم31باشد.( كمبريج وجود ندارد كذبِ محض مي

فرد هرگز دانشجوي دانشگاه هاروارد آمريكا نيز نبوده  مدعي شد كه قانعي
  )                     32است.(

فرد در پايئز  گوي خبرگزاري مهر با قانعي و چهار سال پس از گفت
به قلمِ احسان مرادي در ستان موضوعاتي مرتبط با كرد 1389سال

مطلبي تحت  1389كه در تاريخ دوم بهمن  تا اين تابناك منتشر شد.
ي نقد  و به بهانه "نگاهي به تفكر ابراهيم احمد در باره كردستان"عنوان 

گل) با امضاي احسان مرادي در تابناك  (ژاني  رماني به نام درد زايمان
توسط محمد قاضي به  1356سال محسن رضايي منتشر شد. اين رمان در 

فارسي ترجمه شده بود. احسان مرادي كه به ظاهر بايد كُرد باشد در نقد و 
 - از شاگردان محمد قاضي  -نويسد: عرفان قانعي فرد معرفي اين رمان مي

ترجمه ديگري از اين داستان را بر اساس  -1379سال بعد، در سال  23
با مقدمه كمال فؤاد منتشر  1979كه در سال  -نسخه ويرايش شده آن 

گان تمامي مطالب منتشر شده  ) ادبيات و واژه33("عرضه كرد. -شده بود 
باز، و  ادبيات كسي است كه از هخامنشيان تا نادرشاه حقه "در تابناك

سري به  شيادي چون او در ميان كردها يافت نشده. تنها نگاهي سر
ي احسان  منتشره فرد با خبرگزاري مهر و متن گوي قانعي و گفت

گويد كه احسان مرادي همان عرفان  مرادي در تابناك به خواننده مي
يعني چندي پس از ظهور  1389به ناگاه در دي ماه سال  فرد است. قانعي

پرويز ثابتي در سايه روشن "احسان مرادي در تابناك، مطلبي تحت عنوان: 
منتشر  "يو زمانهگوي سياست راد"به قلم احسان مرادي در ستونِ  "تاريخ

فرد است يا  دست كم شباهتي  شد. انشاي اين متن نيز انشاي عرفان قانعي
بالترديد بدان دارد. مضمون تمامي مطالب منتشره به قلم احسان مرادي 
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فرد هم مترجم است هم شاگرد محمد  كند كه قانعي يك خط را تعقيب مي
فرد  عرفان قانعيقاضي است و هم مورخ و محقق و هم چه و چه. به واقع 

خودش براي خودش تحت پوشش نام مستعار احسان مرادي مدام پپسي باز 
ي راديو زمانه نيز تصاويري  كند. تصاوير به كار رفته در متن منتشره مي

ي  فرد در دامگه حادثه از آن استفاده كرد. حرف اصلي نوشته است كه قانعي
در دامگه "ه در مقدمه احسان مرادي در سايت راديو زمانه، هماني است ك

فرد آورده شده است. در يكي از فرازهاي اين نوشته از  توسط قانعي "حادثه
اش از ساواك، از  ثابتي، پس از بركناري"خوانيم:  زبانِ احسان مرادي مي

غير از  -گير و ساكت ماند و با محققي گوشهايران خارج شد و در آمريكا 
وگو نكرد و خود نيز  اي گفت رسانهيا  - فرد عباس ميالني و عرفان قانعي

دقت كنيد احسان مرادي در ) 34( "هايش را منتشر نكرد يادداشت
كند كه از شاگردان محمد  فرد را مترجمي معرفي مي تابناك قانعي

هم محققي كه تنها او و  قاضي است و در راديو زمانه محقق، آن
  اند. گو كرده و عباس ميالني با ثابتي گفت

  

  
رادي كه بعدتر خواهيم ديد به سمت استادي تاريخ ارتقاء مقام احسان م 

فرد را در كنار عباس ميالني به عنوان تنها محققي  كند، نام قانعي پيدا مي
جا  ) هيچ1389كم در آن تاريخ ( كند. دست ذكر مي  كه با ثابتي ديدار داشته

لي يعني استاد تاريخ جعاي نشده بود تا  فرد و ثابتي رسانه ديدار قانعي
ماند اين موضوع كه احسان مرادي  بدان استناد كند. مي احسان مرادي

همان كاك عرفان خودمان است كه از ديدار خود با ثابتي اطمينان دارد. به 
فرد توجه  اين پرسش حسين مهري در راديو صداي ايران از عرفان قانعي

كه آقاي  بفرماييد حسين مهري:كنيد تا باقي داستان را تعريف كنم. 
ي اين كتاب و سخنان آقاي ثابتي چه  احسان مرادي استاد تاريخ در باره

خواندن  "منتقد و منصف"فرد، در پاسخِ مهري با  قانعيگفتند؟ 
احسان مرادي، شنوندگان راديو صداي ايران را به مطلب احسان 
مرادي كه در تارنماي تلويزيون صداي آمريكا منتشر شده حواله 

برم و احسان مرادي  پرسم نكند من در اشتباه بسر مي خود مياز  .دهد مي
نامي وجود خارجي دارد و استاد تاريخ هم باشد؟ حيران و مبهوت به 

كنم. مطلب مورد نظر را به قلم  تارنماي تلويزيون صداي آمريكا مراجعه مي
مطلبي تحت عنوان: 1391يابم. به تاريخ هشتم فروردين  احسان مرادي مي

به قلم احسان مرادي در تارنماي فارسي  "ر كتاب در دامگه حادثهمروري ب"
صداي آمريكا به روز شده. اين تاريخ دقيقاً روزي است كه بيژن خليلي و 

را به بازار نشر عرضه كرده است. يعني  "در دامگه حادثه"شركت كتاب 
وود  جنابِ استاد تاريخ! احسان مرادي، تا مسئولين شركت كتاب در وست

اول وقت كركره مغازه را باال كشيده، جلدي پريده يه نسخه تهيه  صبح
صفحه كتاب را يه نفس انداخته باال  680نموده و كار و زندگي را تعطيل و 

و الجرعه سركشيده و بعد سرضرب نقدي بر آن نوشته و همان روز هم در 
تارنماي تلويزيون صداي آمريكا منتشر كرده است! البد تلويزيون صداي 

مريكا هم الزم نبوده تحقيق كند كه اين جناب احسان مرادي اصالً كيست آ
گان و  فرد) با همان واژه ي احسان مرادي (احسان قانعي و كجاست. نوشته

هاي وي در  ادبيات مورخ جوان در تارنماي تلويزيون آمريكا تكرار حرف
و تلويزيون انديشه و راديو صداي ايران است.  "افق"گفتگوهايش با 

در "كنيم:  فرد يا احسان مرادي را مرور مي ي ا قانعي هايي از نوشته بخش
فرد با بسياري از اعضاي سابق و مقامات ارشد ساواك  و گوهاي قانعي گفت

اند كه ثابتي در تمام دوران خدمتش كارهاي ستادي  همگي تاًييد كرده

كه خود وقت با زندان و زنداني(جز در چند موردي  بررسي كرده است و هيچ
او در مصاحبه ذكر نموده) تماس و مالقات نداشته و او بيشتر فردي سياسي 
و تحليگر بوده و نه امنيتي.[...] بيشتر مخالفان رژيم پيشين چون از 

دانند كه مثالً  جريانات پشت پرده و مسائل داخلي ساواك اطالع ندارند، نمي
ت ساواك) در مقابله ثابتي چه برداشت متفاوتي با ارتشبد نصيري (رييس وق

هاي  با مخالفين رژيم داشته و چگونه در مواردي از اعمال فشار و تندروي
نصيري جلوگيري كرده است. [...] با خواندن اين كتاب اين موضوع به 

شود كه او (ثابتي) يك منتقد اصولي در داخل سيستم بوده  خواننده ارائه مي
) موتور 35( "اركت مردمو معتقد به فراهم كردنِ موجبات بيشتر مش

  بندم.   ي گوگل را مدد گرفته و بدان دخيل مي يابنده
كنم تا دانسته باشم ايشان به عنوان استاد  نامِ احسان مرادي را وارد مي

باشد؟ به  كند يا آثارشان چه مي تاريخ در كدام كشور و دانشگاه تدريس مي
. در دنياي مجازي ي گوگل نيست خورم. مشكل از موتور يابنده پاشوره مي

شود كه كسي استاد تاريخ باشد و هيچ ردي نتوان از وي يافت و اين  نمي
ي انگشتان يك  ي آثارش تنها چند مطلب به اندازه جناب استاد مجموعه
فرد باشد؟  ي آن مطالب نيز به نوعي مرتبط با قانعي دست باشد و همه

يك بدن مبارك فرد است. دو روح در  احسان مرادي همان عرفان قانعي
ماند اين پرسشِ مهم از راديو  مياست. حساب تابناك كه روشن است. 

زمانه و تارنماي تلويزيون صداي آمريكا كه مسئولين اين دو تارنما 
شناسند؟ اساساً مكانيسمِ درجِ  فردي به نام احسان مرادي را مي

حدس  كننده در اين دو رسانه چيست؟ مطلب و كنترل هويت ارسال
فرد با البي كردن مطالب را به اين دو  ن من بر آن است كه خود قانعيو گما

كه مورخِ جوانِ  رسانه انداخته است. اميدوارم حدس من خطا باشد. جالب آن
جا كه نه از  اش آن گوي تلويزيوني و تا اين لحظه) در گفت  كم دو اسمه (دست

د در ارتباط با خواهد سبزها را بزن منظر نقد كه از نگاه امنيت ايران مي
گويد: سايتي كه معلوم نيست نصف بيشتر مطالبش با  مي "جرس"سايت 

                     )36( "شود اش هم در انگلستان ساخته و پرداخته مي اسم مستعار هست و هزينه
رسد همين شيوه پيشه  فرد هرجا به مخالفان جمهوري اسالمي مي قانعي
قتل و ترور بختيار، در زدن بختيار سنگ تمام كند. مثال در جريان  مي
گذارد كه پول از عراق گرفته و وابسته بوده و چه و چه. به انيس نقاش  مي

اي به نام انيس  حاال يك ديوانه"گويد  رسد مهرباني پيشه كرده و مي كه مي
(راديو "نقاش كه تبعه لبنان است و يك كاري كرده بحث ديگري است.

ه با حسين مهري) يكي ديگر از افاضات مورخ جوان در صداي ايران مصاحب
گوهايش با تلويزيون انديشه جايي است كه در دفاع از ثابتي  و سريالِ گفت

گويد:  فرد مي گذارد. قانعي ها سنگ تمام مي در سركوب كمونيست
توانستند حكومت را به  ايشان(ثابتي) به عنوان يك انسان امنيتيِ آگاه نمي

هند كه حمام خون در ايران راه بياندازند و ايشان گفتند كه ها بد كمونيست
ها يك شانس بزرگ آورديم و آن اين است كه ايران هرگز به دامن  ما ايراني

دهد: بعد هم  گيرد. بعد مورخ جوان! ادامه مي كمونيست قرار نگرفت و نمي
شد ها  روحانيت و توسعه تفكر اسالمي در ايران ديوار حائلي عليه كمونيست

ها مبارزه نكردند كار تروريستي كردند و  و مردم ايران را نجات داد. چريك
فرد،  كسي كه كار تروريستي مي كند كه نبايد بهش آبنبات داد. قانعي

ها و تروريست  پراكني كمونيست پردازي و شايعه چنين در اثبات دروغ هم
جوان در كند كه سخت شنيدني است. مورخ  ها داليلي بيان مي دانستن آن
داد خانم  گويد: در كتاب داد بي ها مي گويي چپ ي شكنجه و اغراق رد شايعه

هاي  هاي زنداني بين سال يك از زن ويدا حاجبي آورده شده است كه هيچ
اند. دروغ چرا ما هم داد  به دليل كار سياسي شكنجه نشده 1355-1353

ي در آن نيافته كه ايم و نه تنها چنين موضوع داد ويدا حاجبي را خوانده بي
ي  عكس اين ادعا در كتاب آورده شده. عدو شود سبب خير. به بهانه

زنم. ويدا در  پرسي و طرح سئوال تلفن را برداشته و زنگي به ويدا مي احوال
پاسخ من و رد ادعاي مورخِ جوان! با تعجب گفت: چنين چيزي ابداً در 

دم كاري ندارم اما در كتاب آورده نشده است. من با بقيه اظهارات اين آ
دهم كه خود من به دستور مستقيم ثابتي در همان  مورد خودم شهادت مي

دوران مورد شكنجه واقع شدم.( ازگفتگوي تلفني من با ويدا حاجبي) مورخ 
ها  چنين در گفتگو با حسين مهري و اثبات تروريست بودن چپ جوان هم

شان و ارتباط عاطفي  هاي تيمي ها به جهت مقررات خانه گويد: چريك مي
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شاهي با خانمي به نام ثابت در دادگاه انقالبي و يا دادگاه صحرايي و  پنجه
رسانند در مورد اين خانم هم يعني خانم  شاهي را به قتل مي هرچي. پنجه

شود  ها كشته مي ثابت، دو روايت وجود دارد كه يا همان زمان توسط چريك
ر آلمان هستند و البته من هرچه كه ايشان پناهنده د و روايت ديگر آن

تالش كردم نتوانستم ايشان را پيدا كنم. دروغ كه حناق نيست راه گلوي 
هم  عرفان را بگيرد. انسان الزم نيست مورخ باشد آن "جاش"شيادي به نام 

از نوع محققش. كافي است نام ادنا ثابت را به موتور يابنده گوگل سپرد تا بر 
در  "پيكار"ثابت به دليل عضويت در سازمان ما دانسته شود كه ادنا 

كاران فعلي مورخ جوان توسط الجوردي در  توسط هم 1360زمستان سال 
اوين تيرباران شده است. ادنا ثابت خواهري داشته كه در آلمان ساكن بوده 

فرد در  ي دروسي نيست كه قانعي است منتهي اين اطالعات در رده
  ان و حسين شريعتمداري گذرانده.      اهللا حسيني هاي فشرده روح كالس

فرد در مصاحبه با حسين مهري در  مورد ديگر نقل قولي است كه قانعي
راديو صداي ايران از قول مهدي فتاپور در جهت اثبات تروريست بودن 

در ايران  2007كند. و آن اينكه مهدي فتاپور در سال  ها  نقل مي چريك
سهيل(سهيال) وحدتي به قتل نه نفر  امروز و در گفتگو با شخصي به نام

كنيد هيچ ردي از  اعتراف كرده. شما وقتي به متن مصاحبه مراجعه مي
يابيد. نشريه آرش در پرسشي از مهدي فتاپور براي  ادعاي مورخ جوان نمي

فرد را جويا شد. به پاسخ مهدي  همين شماره صحت و سقم ادعاي قانعي
ي كالشي و شيادي مورخ  هفتاپور در جهت روشن شدن غلظت و درج

متأسفانه ايشان با عنوان يك محقق تاريخي در "جوان! توجه كنيد: 
ها ظاهر شده و اظهاراتي مشابه آنچه كه  در نشريه كيهان  مصاحبه

كنند. ادعاهاي ايشان در حدي  شود ابراز مي شريعتمداري مشاهده مي
اسف من از اساس و كذب است كه نياز به تكذيب آن وجود ندارد و ت بي

كنند. ايشان  مطبوعات و مدياهايي است كه چنين ادعاهايي را منعكس مي
ايد در تلويزيون انديشه گفتند كه ما  از قول من عالوه بر نكاتي كه گفته

زندان  56ايم در حالي كه من تا نيمه سال  براي تصفيه فردي تصميم گرفته
چنين  باشم. هم گيري شركت داشته توانستم در هيچ تصميم بودم و نمي

اند.  ها قبل از انقالب تصفيه شده اند جمعاٌ دوازده نفر در سازمان چريك گفته
اند. نه من  اين رقم دوازده نفر را معلوم نيست ايشان از كجا اختراع كرده

ام و نه فرد ديگري چنين چيزي مطرح كرده.   جايي چنين مطلبي ابراز كرده
ها ادعاي ديگرشان  اند مثل ده ح كردههايي كه ايشان از قول من مطر صحبت

  )                 37( "از پايه و اساس ساختگي است
سخن پاياني: تاريخ ايران از هخامنشيان تا نادرشاه و از نادرشاه تا خميني و 

اي  اي مورخي جوان! اين چنين شياد و  كالش و پديده سيدعلي خامنه
  خود ديده.                                                                        تر به  فرد كم ياب به نام عرفان قانعي كم

و ... جمهوري اسالمي، معجون و ماهر حكومتي است. هم در غسل جنابت 
  بنِ رياحي.                      دادن. هم در ساختن حر
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 »در دامگه حادثه«نگاهي گذرا به 

 
 اصغر جيلو

اين نوشته، در يك نگاه اجمالي، نكاتي ازسه مصاحبه درمعرفي كتابي  به 
را قبل از انتشار آن، و بعد هم جنبه هايي از  خود  "در دامگه حادثه "نام

اي كه قبل از انتشار  ي ويژه برنامه .جه قرار داده استكتاب فوق را مورد تو
اين كتاب، در تلويزيون بخش فارسي صداي آمريكا ترتيب داده شد، و با سر 
وصدا پيرامون آن در چند برنامه ديگر تلويزيوني ورايويي ادامه يافت، و گفته 

اشاره كرده است (با دوري جستن از تعصب "شد كه  مواردي را كه ثابتي 
بي گمان فصل جديدي را در مباحث انتقادي تاريخ معاصر  هياهو)و

  . در بخشي از مهمترين محورهاي آن، تجليل 11ص"كشورمان خواهد گشود
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و ستايش از وقايع نويسي جعلي، پنهان كاري در بيان حقايق، وجا زدن 
  تبليغات سياسي به جاي تاريخ نويسي علمي بود.

وجه خود را به رد ادعاهاي آقاي ثابتي در مورد منتقدين اين برنامه اغلب، ت
ي خويش، و نفي شكنجه وكشتار و ترور در زمان مديريت وي در  تبرئه

ساواك، متمركز ساختن. اما اين ماجرا جهات متعددي ديگري هم داشت 
هاي آقاي  كه اهميت آنها كمتر از پرداختن به كتمان برخي حقايق، وخالف گويي

 .ند سال اخيرشان، عرفان قانعي فرد نبودثابتي و دوست جديد چ
كند كه از نظر او به قدرت رسيدن  پرويز ثابتي در جايي از مصاحبه خود اعتراف مي

به جاي مذهبيون به رهبري خميني در  - به اصطالح او چپ - نيروهاي غير مذهبي 
و با اي بسي بزرگتر براي ايران بوده است، و شايد به همبن دليل هم، ا ايران، فاجعه

 شناسد. پرخاش آنها را فاقد هرنوع حقي در مدعا و مطالبه دموكراسي در ايران مي
توان تصور كرد كه مصاحبه قانعي فرد با وي كه از سه سال پيش به  به دشواري مي

طور  پنهاني شروع شده و تا همين اواخر پيش رفته بود، بدون اطالع نهادهاي 
شده، و در چهارچوب پروژه هاي در دست  ذيربط اطالعاتي در حكومت ايران آغاز

  اجراي آنها طراحي وپيش نرفته باشد!
گردد شمشيري است  كتاب مورد بحث تا آنجا كه به نظر و ديدگاه آقاي ثابتي بر مي

هاي گوناگون آن، با تاكيد بيشتر بر  بر عليه همه مخالفين رژيم شاه در همه طيف
هاي دهه چهل و پنجاه، در مجموع  مليون مرتبط با جبهه ملي و سپس در سال

هاي آن دوره در قالب  نهضت آزادي و مجاهدين، كه بسي  مذهبي -ها وملي چپ
اند، و همين تفاوت  بيشتر از مذهبيون مرتبط با خميني آماج حمله او قرار گرفته

هم هست كه فرصت الزم را براي قانعي فرد در ترغيب وي به تخريب هرچه بيشتر 
هاي ذيربط را در هدايت و  كردهاي بارزاني و تامين رضايت ارگان ها به اضافه آن

 .سازد پيش برد اين امور در جمهوري اسالمي ايران فراهم مي
مطرح  "در دامگه حادثه"نكاتي كه ذيالً از زبان افرادي در اراتباط با كتاب 

كتاب  خواهندشد همگي بدون اسثناء از برنامه افق، چند برنامه ديگر و نهايتاً خود
نگارنده  اين سطور، با اطمينان كامل مسئوليت انتساب آنها را به  اند.  استخرا ج شده

   و اما اصل مطلب. گيرد. منابع گفته شده بر عهده مي
 

 )1( برنامه افق
شير  "كتاب در دامگه حادثه"شنوندگان در برنامه افق و بعداً هم از طريق مطالعه 

تي، درس حقوق خوانده و بر قانون اشراف داشته، فهم شدند كه چون آقاي پرويز ثاب
پس در زمان مسئوليت ايشان شكنجه زندانيان ممنوع بوده، و او نه از كسي 
بازجويي كرده، نه دستور شكنجه كسي را داده، و نه از شكنجه كسي مطلع بوده 
 است، اما چيزهاي را از ديگران در اين زمينه  شنيده است! مثالً  وقتي يك زنداني

كرده و  ديده كه آثار زخم در بدنش پيدا بود، زير دستان خودرا بازخواست مي را مي
شنيده كه او با مامورين كتك كاري كرده تا به بيمارستان  به درستي جواب مي

منتقل شود و از زير بازجويي در برود تا دوستانش فرار كنند، و يا اينكه معلوم 
 .اش، وي را شكنجه كرده اند يريشده كه دوستان خود او قبل از دستگ مي

اند، بلكه   ايشان اطالع دادند، نه تنها در جهت تشديد محكوميت كسي نكوشيده
اند محكومين به اعدام را از مرگ نجات داده و با تنظيم  برعكس هميشه تالش كرده

 .تر، به آنها كمك كنند كيفر خواست سبك
نداني بوده، و آنهم اعالم ندامت البته شرط اين امر يك كار خيلي كوچك از سوي ز 

و پشيماني زنداني از افكار و اعمال خويش، و در خواست عفو از اعلي حضرت و عدم 
شركت قبلي در اعمال مسلحانه بوده است. و تاكنون هم كه آقاي ثابتي در مقابل 

اند، صرفاً به خاطر جلو گيري از تشديد تفرقه در بين  بسياري از اتهامات ساكت بوده
خالفين جمهوري اسالمي و هم چنين اجتناب از به هم خوردن وضع پناهنگي م

البته ايشان به روشني مشخص [تعدادي از زندانيان آن دوره درغرب بوده است 
نكردند كه اين زندانيان بدهكار، اكنون چگونه بايد ديون خود را به اين همه گذشت 

    و جوانمردي ايشان ادا كنند!؟].
ردند كه اغلب مقامات دوره شاه حتي خود مصدق، به در جات ايشان اعالم ك

خانمي هم كه ادعاي كرده بود  ...مختلف وابسته به انگليس و يا آمريكا بوده 
ساواك به وي دست دارزي كرده، زشت تر از آن بوده كه كسي از مامورين رغبت 

خودشان  انجام چنين كاري را با وي بكند، منتظري و براهني هم در مورد شكنجه
ترين دوستش همبستر بوده و اشرف دهقاني  ساعدي با زن نزديك ...اند، دروغ گقته

هايش از تجربه زندان خود، دروغ بافي و براي  در صد حرف 70هم اعتراف كرده كه 
 ...بدنام كردن ساواك بوده است

تن از رهبران زنداني هم با برنامه از پيش تعيين شده توسط  9كشتار 
هاي طرفدار آنها بوده است، و آنها هنگام  محض و اختراع چپساواك كذب 

فرار كشته شدند. اعتراف بهمن نادري از سر بازجويان ساواك معروف به 
نفر زنداني با  9مبني شكنجه و يا كشتار  1358تهراني در دادگاه سال 

 برنامه ريزي قبلي، صرفاً براي نجات خودش بوده، و به او گفته بودند اينها را
حتي تيمور بختيار هم،  .براي بدنام كردن ساواك بگويد تا نجات پيدا كند

نه با برنامه ريزي از پيش تعيين شده توسط ساواك، بلكه خودسرانه و بدون 
 .دستور او، توسط يك مامور نفوذي ساواك در شبكه اطرافيانش كشته شد

ي دموكراسي گويد: بيش از هركسي طرفدار انتخابات آزاد و برقرار ثابتي مي
ست كه به شاه نامه نوشته،  در ايران بوده، و دراين زمينه از اولين كساني

پيش اعلي حضرت وعليا حضرتان فرح و اشرف هم با صراحت نظراتش را 
ها و اطرافيانشان، از او دل خوشي  بيان كرده، و به همين دليل هم آن

 .اند نداشته
ر ميان وزرا و وكال، كه هريك به اند، د اند و نوشته آنگونه كه ايشان گفته 

اند، دزدي و فساد شيوعي  نوعي معرف حكومت شاه، و به وي وفادار بوده
ها خيلي  كرده! چپ گستره داشت، و ايشان سر سختانه با آن مبارزه مي

تر از مذهبيون طرفدار خميني بودند، و سر كار آمدن آنها،  خطرناك
و متحجرين مذهبي را بر كشور  مصايبتي به مراتب فراتر از حكومت خميني

 .كرده است تحميل مي
در اين مصاحبه، قانعي فرد هم در نقش دستيار ثابتي شنوندگان را مطمئن 
ساختند كه ماجراي سياهكل يك حمله تروريستي بر عليه امنيت ملي 

البته او نگفت كه  [و شريعتي و بهنود و بقيه هم ساواكي بودند....بوده
اي بوده پس چرا نبايد اين متهمين مورد  امر پسنديده اگرهمكاري با ساواك

قدرداني قرار گيرند و نه تكذيب وتخريب]. سروش (حاج فرج دباغ)، يعني 
همان  كه قبل از انقالب هم كسي نبوده، ولي بعدا شده سلسله جنبان 
انقالب فرهنگي، هيچوقت از كارهاي خود عذر خواهي نكرده است، از علي 

شناس مشهور كه بعد از انقالب بازداشت شده بوده، نقي منزوي نسخه 
است، شخصي كه نخست وزير  شنيده كه سروش  بازجوي او در اوين بوده

شد و دكتراي ترموديناميك داشت كتابي پر از خرافات نوشت. يزدي به او 
گفته است كه در مورد بهشتي تحقيق كند، چون بهشتي هم با ساواك وهم 

با  اي  قبل از انقالب به آمريكا رفت و داشت و به بهانهها رابطه  با آمريكايي
گري سيك و برژينسكي در اين باره،  مورد رجوع و  .سيا تماس گرفت

اند، اما دومي اين موضوع را رد كرده  پرسش او يعني قانعي فرد قرار گرفته
پس تكليف گري سيك چي شد؟ يعني كه گري سيك آنرا تاييد [است 
نورد در يك فيلمي از قول آقاي بهشتي گفته است خانم زهرا ره.]كرد؟

 [كرديم به دست ميĤورديم روايت انقالب را خيلي سريعتر از آن چه فكر مي
شاپور بختيار زماني به در خواست ]يعني از طريق سيا و ساواك؟  
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ها نماينده آبادان در مجلس شد، در شركت رشيديان در قزوين  انگليسي
  ...غوش صدام پناه بردسهم داشت وبعداً هم به آ

 
 قبولي آقايان 

اند كه زيدي، كه گويا استاد تاريخ هم تشريف  آقاي قانعي فرد، خبر داده
اند كه  اند، وفرموده دارند، برگه قبولي را به كارنامه وي و ثابتي صادر كرده

اظهارات ثابتي چالش بزرگي براي كساني كه مدعي وجود شكنجه در 
اي را از اعدام  ون ثابتي طبق گفته خودش عدهساواك بوده اند هست، چ

نجات داده، منتقد اصولي داخل سيستم بوده، آزادي انتخابات را درآن زمان 
نفر  9او مطرح كرده، در رابطه با عباس شهرياري مردانگي كرده، و كشتن 

زنداني را هم رد كرده است. پروفسور انتصار هم، در مقدمه اين كتاب، و هم 
اش به مسايل  فق ضمن تجليل از آقاي قانعي فرد به خاطر تسلطدر برنامه ا

تاريخ معاصرايران، و سواالت ماهرانه واليه به اليه او از آقاي ثابتي، تاييد 
اند كه روايات وي، چالشي بزرگي براي مخالفين حكومت زمان شاه   كرده

خواهد بود، فقط اشكال كوچكي كه هست آقاي ثابتي يك كمكي در مورد 
 ...ود شكنجه در آن زمان شكسته نفسي كرده اند ونب
البته خود قانعي فرد هم، لطف بزرگي در حق تاريخ  نويسي كرده و  

ها به خاطر بزرگنمايي و طرح خود، مدعي وجود شكنجه  اند كه بعضي افزوده
اند، و دليلي وجود ندارد كه آقاي ثابتي در اين مورد، و يا در  در ساواك بوده

نفر زنداني دروغ گفته باشند، و از قول يكي از مامورين ساواك  9مورد قتل 
هاي چپ دچار  ملت گوش به زنگ را مطمئن ساختند، كه همه اين زنداني

اند،[والبد به همين خاطر هم بوده كه ايشان بعد  اي بوده مرض رواني و عقده
اند براي حفظ  از اطالع از مريضي خطرناك اين جماعت ديگر الزم نديده

اهر هم كه شده، زحمت يك كپي پيست ساده را هم به خود داده و چند ظ
ويا شواهد مستقل ديگر ثبت   "بين الملل "خط ناقابل هم از تحقيقات عفو

هاي به اصطالح كتاب چند  اي را ،  در زيرنويسي هاي عقده شده از اين آدم
 اش، عرضه كند].... روايتي دروغين

اي طرح شود كه گويا  آن ايام به گونه آقايان كوشيدند موضوع شكنجه در
هاي گوناگون  شرط اثبات وجود و كاربرد سيستماتيك آن بر عليه طيف

فعالين سياسي مخالف حكومت، نيازمند اثبات حضور مقام امنيتي، پرويز 
ثابتي در هنگام شكنجه، و يا ثابت كردن اطالع قبلي او از اين امر بوده 

ا صرفاً در مفهوم فيزيكي نفي كرده،  آنان درعين حال، شكنجه ر است.
وخيلي آرام و ساكت بدون اين كه به روي مبارك خودشان بياورند، از روي 

 .رواني معمول و رايج در آن زمان پريدند -هاي روحي شكنجه
اما يافتن دليل چنين انكارهاي عجيبي دشوار نيست. پذيرش هر نوع 

واك در زمان مديريت ادعايي مبني بر وجود شكنجه سيستماتيك در سا
ثابتي، صرفنظر از اين كه ايشان از آن مطلع بوده يا نه، و به چه كيفيتي در 

تواند براي وي عواقبي، از نظر  سازمان دادن و استمرار آن نقش ايفاكرده، مي
رواني و حتي حقوقي داشته باشد. حتي پذيرفتن مسئوليت ترور -تبليغاتي

تواند، اعتبار برخي از ادعاي هاي او  يبختيار توسط عامل نفوذي ساواك، م
دركتاب را در مورد كارنامه خود زير سوال برده و شايد دردسرهايي ديگري 

سالگي، قطعاً به آرامش  75را براي وي سبب شود. وي اكنون در سن 
  بيشتري احتياج دارد.

آقاي دهقان پور مجري برنامه افق قول دادند، حق تمامي كساني را كه در 
ه ايشان نامشان برده شده و يا مسايلي از آنها در برنامه طرح برنام

براي پاسخگويي محفوظ  شده[يعني مورد هتاكي واتهام قرار گرفتند]
نگهدارند. اما اكنون از آن زمان حدود سه ماه و نيم سپري شده، و معلوم 
شده قول ايشان  براي فريب شنوندگان و تظاهر توخالي به بيطرفي بوده، و 

اقع اين برنامه، توسط افراد پر نفوذ پشت صحنه در بخش فارسي در و
تلويزيون آمريكا براي تبليغ به نفع نظرات آقاي ثابتي و ادعاهي دستيار 

   ايشان ترتيب داده شده بوده است.
نفر از قربانيان شكنجه در  200) بيش از 2چنين عليرغم، نامه اعتراضي ( هم

ارسي صداي آمريكا آقاي كاوه زمان حكومت شاه به سر دبير بخش ف
 .اي منجر نشده است ، هنوز هم به هيچ نتيجه2012باسمنجي در اواخر فوريه 

چرخد، آقاي ثابتي وحاميان  از قرار معلوم، در بر همان پاشنه سابق مي 
در   "در دامگه حادثه"تبليغاتي -پشت پرده پروژه مشترك اطالعاتي
منازعي حتي در بخش فارسي صداي  واشنگتن و تهران، از قدرت و نفوذ بال

آمريكا، براي محروم كردن قربانيان شكنجه و سركوب از حق ابراز نظر، 
اعتراض و دفاع از حيثيت خويش برخوردار هستند؛ و سكوت گردانندگان  
بخش فارسي صداي آمريكا هم، نمي تواند بي ارتباط با چنين واقعيتي 

ن فرصتي، ابعاد گوناگون توضيح داده شود. در صورت فراهم شدن چني
ادعاهاي آقاي ثابتي ودستيار جوانش، مورد كند و كاو قرار گرفته، و فضاي 
مناسبي براي سنجش اعتبار ادعاهاي طرفين در اختيار شنوندگان قرار 

 .اي مي گرديد گرفت؛ و موجب متضرر شدن حاميان پشت پرده چنين پروژه مي
 

  )3(ردتلويزيون انديشه در مصاحبه با قانعي ف
، بدون هيچ حيا و "همصدايي"مسئول برنامه درتلويزيون انديشه در برنامه 

محدوديتي بهترين و بيشترين فرصت را براي هتاكي و ناسزا گويي به عده 
اي از افراد مورد نظر آقاي قانعي فرد فراهم ساخت، و خود هم تا آنجا كه 

  ممكن شد به همدستي با وي پرداخت.
گوي خود با تلويزيون انديشه تحت عنوان انتقاد وظيفه قانعي فرد در گفت

تاريخ نويس است، پا برهنه وارد عرصه سياست شد، و براي بسياري از 
مخالفين كنوني استبداد در ايران، پرونده ساخته، و اعالم كرد كه 

هاي مطرح در اپوزيسيون كنوني نظام و قبل از همه جريانات  شخصيت
اند و يا همسو با آنان قاتل كُرد و دشمن  گانگان بودهكُردي،  يا وابسته به بي

مردم ايران، و جز سيه روزي چيزي براي مردم كردستان به ارمغان 
اند. او مدعي شد كه مردم كُرد وقعي به تحريم انتخابات از سوي  نداشته

هاي  اپوزيسيون كُردي ننهاده، و براي رسيدن به دموكراسي در انتخابات
هاي كرد  تخريب شخصيت .ركت كرده و خواهند كردجمهوري اسالمي ش
ها نيز كه اكنون مدتي است به سياست نيمه رسمي  عراق مثل بارزاني

جمهوري اسالمي ايران تبديل شده است، فراموش نگرديد. وي كوشيد نقش 
حكومت ايران را در ترور دكتر قاسملو منكر شده و آن را به ديگران نسبت 

ايجاد ترديد، و اگر شد نفي نقش ايران در برنامه دهد. در واقع هدف اصلي 
ريزي و اجراي اين ترور بود. گرداننده برنامه آقاي فروزنده، هم ماشاءاهللا 

ريخت كه  اش مي چنان از شنيدن خزعبالت مهمان خود آب از لب ولوچه
بارها عنان اختيار از كف داد، و براي او ابرز احساسات كرد وباالخره از او 

ه آيا اين درسته كه آقاي مهتدي خواهان حمله كشورهاي اتحاديه پرسيد: ك
عرب به ايران شده است؟ و قانعي فرد هم پاسخ داد كه بله، اين ها به دنبال 

 گفتپناه بردن به كشورهاي خارجي براي نابودي كشور هستند. وي 
 :از عبارتند هستند او تحقيقات مخالف كه كساني

 مورد در فعال هستند[او ها بارزاني گيرانب حقوق كه كُرد هاي گروه -1
 است]. كرده پيشه نسبي سكوت فعالً ايران دولت سياست طبق ها طالباني

 حزب كُردهاي از تعدادي 1347 سال در كه ،ها بارزاني گروه خود -2
 اين از بايد خود منطق با او البته[دادند ايران حكومت تحويل را دموكرات

 دموكرات حرب چون كرد، مي تجليل سابق در ها  بارزان اقدامات قبيل
و  است بوده كُرد مردم دشمن و بيگانه به وابسته او نظر از هم همانموقع

 بر اسراييل با هم اند] و اكنون بوده ايران حكومت نزديك دوست ها بارزاني
 به بارزاني و ادريس مسعود پيش ها سال و كنند مي همكاري ايران عليه

 اند. ديده آموزش موساد توسط جا آن در و رفته اسراييل
 و گرفتند اسلحه ديگر كشورهاي از كه مجاهدين و فدايي هاي چريك -3

 نكرد. او را كا اين ثابتي اما ،كردند شليك خود مردم سوي و به آمدند
 اجباري هيچ ثابتي آقاي باشد. براي داشته وجود بيان آزادي ميخواسته

 در زنداني كه  نفر 9 ، شكنج وردم در بخصوص...بگويد  دروغ كه نيست
 او كه بود اين گلسرخي اعدام دليل گفته آزموده شدند، كشته فرار حال
 [شود اعدام تا ننوشت عفو هم خاطر همين و به شود، قهرمان خواست مي
 زنداني زنان در خاطرات] كند افتخار خودش به مرد اينكه از بعد البد تا

 دركار زنان مورد در اي  شكنج 1353-55 سال از اقل حد كه نوشته
 و مجاهدين مورد در خواندني و بسيار جالب كتاب است. دو نبوده

 البته[شده منتشر سياسي هاي پزوهش موسسه توسط فدايي هاي چريك
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 آقاي و نكرد قيد را اطالعات وزارت يعني كتاب دو اين واقعي ناشر او
 بكند]. حاج وچكيك سوال مورد از او اين در كه نگزيد ككش هم فروزنده

 منزوي نقي علي از و است هتاك شخصي سروش همان يعني  دباغ فرج
 براي مورد اين در را منزوي هاي صحبت نوار او و كرده بازجويي زندان در

 اگر البته[گذاشت خواهد انديشه تلويزيون اختيار در خويش ادعاي اثبات
 برادران كه كند ثابت هم را اين بايد وي باشد، داشته وجود نواري چنين
 رهبران از نوارهايي چنين از...اند نداشته نقش هيچ پرونده اين در گمنام
 اي به ه زنجير قتلهاي قربانيان از وبرخي مجاهدين تا گرفته توده حزب

 مهاجراني ،]شوند مي يافت وي گمنام برادران آرشيو هاي گوني در فراواني
 تامين انگلستان توسط اش هزينه جرس رفت، عربستان شاه پابوسي به
 در جمهوري رياست انتخابات معترض به خارجه در كسانيكه شود، مي
 بعد كسانيكه و اند، كرده باز دكان بهانه اين به واقع در شدند، 1388 سال

 تجاوز و يا مورد شكنجه كه كردند ادعا و آمده غرب به اعتراضات اين از
 براي هستند وكجا د،شدن چي بعدا نشد هم و معلوم اند گرفته قرار

  ميزدند. را ها حرف اين پناهنگي
 مورد در بخواهد ن ايرا حكومت عيار تمام مامور يك اگر  حقيقتا خوب،

 بهتر  چيزي چه كند، صحبت كشور بر حاكم مستبد نظام مخالفين
 اين گرداننده دار معني سكوت .گفت خواهد فوق اوهامات از وكاملتر
 همزمان ها بعضي ظاهرا .دارد را معنا همين يزن خود موارد اين در برنامه
   .ميدهند سرويس جا چند براي
 روابط مورد در هم اهميتني كم نكات  بحث، درالبالي وبيگاه گاه البته،

 خميني سرسختي چنين هم و ساواك مامور يك با فلسفي آخوند جنسي
 در نژاد احمدي دولت از آبكي انتقاد يك نهايتاً و وغيره، شاه با مبارزه در

 خالي براي صرفاً كُردستان اداره در كُرد متخصص نيروهاي نگرفتن بكار
  شد. طرح عريضه نبودن

 مقابل در كه كرد، اعالم شرمي هيچ بدون فرد قانعي  هم برنامه پايان در
 ستايش را خود و  آورده فرود تعظيم سر خود امروزي به تا كارنامه

 ... نيست وابسته ايران در هم نهادي هيچ به و  در كند، مي
و  مجانين، جز به كه بودم شنيده و نه ديده، نه حال تا من قسم، پير به 

 در خود، براي و خود مقابل در كسي ها، سيرك در هايي دلقك هم گاهاً
 ياد به مرا ايشان تعظيم بياورد. اين فرود سرتعظيم ديگران حضور

 از بيكي سخپا در كه انداخت، ديگري جاي در ديگرشان فرمايش
در كنفرانس ترجمه ادبي دانشگاه  1382در بهار  ":گفت خود منتقدين

در كنفرانس ترجمه دانشگاه فردوسي  1384عالمه طباطبايي تهران، پاييز 
  )4ام.( سخنراني فرموده ...مشهد و

ايد كه اين همه باد شده باشد كه بگويد من در فالن  آيا شما كسي را ديده
هم چنين غلطي  ...اش و ام. حتي شاه و خميني جا سخنراني فرموده

دهند شعر حافظ را هم  تغيير دهد و  نكردند. اين آقا حتي به خود اجازه مي
غالم همت آنم كه زير چرخ گنبد كبود  زهر چه رنگ تعلق پذيرد "بگويد: 

 ."دردامگه حادثه"كتاب    652ص  "آزاد است
  
  )5؟ (گذشت چه ايران راديو با مصاحبه در
تار و بر خورد آقاي حسين مهري  در راديو ايران را، انصافاً بايد هم از رف

مجري برنامه افق و هم تلويزيون انديشه جدا كرد، و هم تسلط و برتري او 
را در انجام اين مصاحبه نسبت به دو ديگر ستود، و خصوصاً سپاسگزار او 

به بعضي بود كه موفق شد با پرسش چند سوال به جا و ساده، هم پاسخي 
ابهامات موجود از دهان ميزبانش بيرون كشيده، و هم از جاده انصاف و 

  بيطرفي دور نشوند.
طبق اطالعي كه آقاي مهري به شنوندگان دادند، آقاي قانعي فرد به داليل 
امنيتي نمي توانسته است شخصاً در استوديو براي مصاحبه حضور يابد و 

بته قبالً هم ايشان باز به خاطر، داليل اين مصاحبه از راه دور انجام شد. ال
اي را با اين راديو لغو كرده و در آن حاضر نشده بودند، كه  امنيتي مصاحبه

گيري از  بگفته آقاي مهري شايد به خاطر رفت و آمدشان به ايران و پيش
  ايجاد مشكل براي او بوده است. اما معلوم نشد چرا آقاي قانعي فرد هيچ 

  

  
  

  
  

تي براي حضور در استوديوي تلويزيون انديشه نداشته، و مشكلي مسئله امني
 شود؟ هم در اين رابطه براي رفت وآمد ايشان به ايران ايجاد نمي

در اين برنامه آقاي قانعي فرد، در برابر سوال به جاي گرداننده برنامه در 
مورد اينكه معيارحقيقت براي داوري در مورد تاريخ چيست، قرار گرفتند تا 

عين كنند خوانندگان اثار او چگونه بايد درست را از نادرست در ميان م
تاليفات وي تشخيص دهند. ايشان در پاسخ، طرح چند روايتي بودن نوشته 

كه البته ايشان سفسطه مي كنند، اغلب آنها  [هاي خويش را مطرح كردند
تك روايتي ويا يك روايت در مختلف است]، بدون اين كه توضيح دهند كه 
تاريخ نويس چه نوع كار حرفه اي را در ارائه  روايات مختلف براي ره جويي 
خود و خوانندگان يك اثر تاريخي به حقيقت رويدادها، بايد از قبل به انجام 

 اي در اين كار دارند؟   رسانده باشد، وآيا ايشان اساساً سر رشته
با روايات آقاي ايشان اعتراف كردند كه اسناد مختلفي را قبال ديده اند كه 

اين اسناد متعلق به ساواك است وفقط افراد وابسته [ثابتي مطابق بوده است
به وزارت اطالعات كشور ويا افراد خاص مورد وثوق وزارت اطالعات به آنها 

ها  دسترسي دارند، و البد آقاي قانعي فرد هم يكي از اين هاست كه آن
ها به هم  در سازمان چريك راديده است]. دو نفر در زمان قبل از انقالب

عالقه پيدا كردند، و چون اين كار در سازمان آنها ناپذيرفته بود، يكي از آنها 
را به نام عبداهللا پنجه شاهي را محاكمه صحرايي وخودشان اعدام كردند. و 
در مورد طرف ديگر كه ادنا ثابت نام داشت دو روايت هست، كه اولي 

ستگير و اعدام شده است وروايت ديگر در ايران د 60گويد در سال  مي
گويد او اكنون در آلمان است، و او كوشيده با وي تماس بگيرد ولي به  مي

ها در كتاب آمده است  پرسد كه آيا اين نتيجه نرسيده است. آقاي  مهري مي
آقاي مهدي فتاپور از "و قانعي فر تاييد كند كه بله و ادامه ميدهد كه: 

با آقاي سهيل   2007اي در سال  در مصاحبههاي فدايي سابق  چريك
ها  نفر از چريك 5گويد ما حدود  كند. او مي وحدتي در اين مورد صحبت مي

پرسد، آقاي فتاپور اين را گفته  ؟ در اين جا آقاي مهري مي"را اعدام كرديم
نفرشان راهم  5نفر بودند كه  9در واقع  ...وايشان پاسخ ميدهند، بله بله 

 .ن در سازمان چريكهاي فدايي خلق خودشان به قتل رساندندر كُردستاد 
البته در اين مورد آقاي باقر زاده در لندن و آقاي ماسالي تاييد كرده اند 

ساله را به  12و 10اين ها، دو پسربچه   1355، در ...وسند دارند
ناصر و ارژنگ شايگان زنداني كرده بودند تا پدر و مادرشان كه زندان  اسم

آزاد بشوند ولي چون آنها آزاد نشدند، آنها را به خاطر اينكه لوشان  بودند
[البته هيچ كدام از موارد فوق در كتاب ذكر نشده و طبق ...ندهند كشتند

توضيح ويراستار در كتاب اگر چيزي در كتاب ذكر نشده به دليل نبوده آن 
اشته اند البد آقاي قانعي فرد رهنمود د .)11در نوار گفتگوها بوده است(ص

 ].كه چنين بگويند
 خواهد نمي اي  عد براي پناهندگي مشكالت ايجاد خاطر به ثابتي آقاي
 هم به ها اين از خيلي پناهنگي وضع چون بگويد را مسايل همه
 اين مورد در را نكته چند تاريخ استاد مرادي احسان خورد. آقاي مي

 منتقد او كه ينو ا ثابتي، توسط اي عده نجات قبيل از اند گفته كتاب
 پرداز قصه بهنود...است بوده آزاد انتخابات و طرفدار سيستم اصولي
 در امنيتي مقام تلويزوني شو يك در كه بود شده مدعي او است، ماهري
 پرسيده، شده تعيين سوال جاي به ديگر وسوال كرده شركت شاه زمان
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 انايش البته [نيست طوري اين ديدم و كردم پيدا را نوار اين من
 با بهنود .]...اند آورده دست به وچگونه كجا از را نوار اين كه گويند نمي

 اگر كه بوده اين بر عصار. تصور سرهنگ طريق از داشته رابطه ساواك
 به بختيار...شد خواهد منتفي مسئله و است بهتر بزند حرف ساواك ضد

 تهرف فالن يا و نقاش انيس مثل اي ديوانه يك حال ...و پيوست صدام
 او وسط دراين مهري آقاي...است ديگري چيزهاي ها اين كرده ترور اورا
 چنين كه دهند مي پاسخ و ايشان نامند مي ومغلطه سفسطه اهل را

 ارجاع مورد منابع ترين مهم از يكي را كتاب اين انتصار هم نيست. دكتر
 ...داند مي پژوهشگران

 چاپ و وي اتهامات هب شان پاسخ خاطز به اي عده به اهانت با او سپس
و  دانسته انگليس به  را... وابسته  انترنتي سايت اين جرس، در آنها

 بدون كشور خارج شانتاژ در با كه كرد، معرفي كساني را آن گردانندگان
 كنند مي مطرح را مسايلي اخالقي اصول هيچ و بدون پرنسيپي، هيچ

 مي كشور داخل در وهم خارج در هم خودش، او كه كارهايي [يعني
 كند].

 
 حادثه دامگه در كتاب
 تاريخي دعواهاي قطعي حقانيت مورد در سطور، اين نگارنده قضاوت
 وجود شاه دوره در آن مخالفين و حكومت طرفداران بين كه مختلفي

اش دراينجا ضروريست  است. اما آنچه كه گفتن فرعي كامالً امري  دارد،
هم نيروهاي مقابل آن، اين است كه هم در سوي طرفداران سلطنت و 

اند خود را صاحبان كالم آخر و حقانيت تاريخي در مورد آن  اي كوشيده عده
دوره معرفي كنند. محصول چنين رفتاري صلبي، تبديل شدن مسايل و 
مشكالت گذشته به كالفي سردرگم است كه بايد گشودنش را به فراموشي 

  سپرد.
يل درج فقدان كار آكادميك در كتاب مذكور نه به لحاظ سنديت، و نه به دل

تجزيه وتحليل روايات مطروحه در آن، و خصوصاً به علت آلودگي عميق آن 
به تبليغات سياسي و جنگ رواني بر عليه مخالفين، گامي در جهت گشودن 

 .چنين كالفي نخواهد بود
طبق توضيحات قانعي فرد ايشان تهيه اين كتاب را از سه سال پيش شروع 

كيبي از ارتباطات حضوري و غير مستقيم با آقاي ثابتي به تهيه كرده و با تر
 .اند آن موفق شده

ها را كه اغلب متن اصلي را  اي از زير نويس نگاهي گذرا به اين كتاب، انبوه
كند،   تحت الشعاع قرار داده و رشته مطلب را در ذهن خواننده پاره مي

 670ي نصفي از دهد كه حدودا پنجاه در صد اين كتاب يعن نشان مي
در صد  30اي متعلق به زير نويسي هايي است كه در حدود بيش از  صفحه

اند، و  آنها فاقد هرنوع آدرس ماخذ بوده و معلوم نيست از كجا گرفته شده
تعداد قابل توجهي از بقيه نيز داراي آدرس ناقص براي توضيح منبع آن 

 35ده به شيوه راندوم هستند. (نگارنده براي نمونه، در صد صفحه انتخاب ش
وبعد براي آزمايش يافته  .ها را فاقد منبع مشخص يافت در صد از زير نويس

خود، با نگاهي به صد صفحه اول با چند در صد اختالف به همين رقم 
ها نيز هم همين روش بكار رفته و رقم  رسيد. در تخمين حجم زير نويس

صلي در متن كتاب حجم مطلب ا در صد به دست آمد) 50تخميني حدود 
صفحه بيشتر نيست، و هياهودر مورد حجم قابل مالحظه  300-350 حدود

كتاب براي بازار گرمي دكاني است كه آقاي قانعي فرد به همراه ناشر كتاب 
 اند. براي فروش قماش تازه خود در بازار، به راه انداخته

ن از انصاف نبايد دور شد كه وجود اطالعاتي درمورد مناسبات درو
هاي مقتدر و معرف حكومت شاه از  ها وشخصيت سيستمي، در بين ارگان

يكسو و مناسبات بيروني آن خصوصاً ساواك با احزاب وگرايشات مخالف  
حكومت در جامعه از سوي ديگر، از زبان آقاي ثابتي كه مسئول كنترل 

ها وگروهاي مخالف حكومت بوده، در  احزاب قانوني و مبارزه با سازما ن
د توجه است،  و بعضي از آنها سرگرم كننده و گاهاً هم خنده دار ويا خور

غم انگيز وتاسف بار است. تنها قهرمان سرافراز اين كتاب هم البته، آقاي 
ثابتي است كه مدعي آزاديخواهي، مخالف سرسخت فساد، شكنجه 

وسركوب بوده ولي شاه به خاطر بي توجهي به  نظريات وي دودمان خود را 
 .د داده استبر با

اين كتاب  به ندرت در مسايل اصلي آن چند روايتي تنظيم شده است، و 
اغلب اگردر محورهاي اصلي، زير نويسي در ارتباط با يك موضع مهم 

شود براي برجسته كردن نظر ثابتي و تاييد  مطروحه در متن آورده مي
ك كتابچه ترين زير نويس كتاب كه در واقع ي آنست، مثال آنجايي كه طوالني

) به 55-46(ص )  "مصدق كودتا كرد نه شاه "در مورد اثبات اين نظر كه 
گيرد، كه در عين طرح بعضي  قلم دكتر مجتهدي، مورد استناد قرار مي

خواهد  نقطه نظرهاي بديع، در واقع ابزاري است در دست قانعي فرد كه مي
كرده، و در  كوبد چهار ميخه نعلي را كه آقاي ثابتي بر پاي اين اسب مي

هاي مفرط ضد مصدقي، ترديدي براي خواننده  صحت ادعاهاي و يا تحليل
كم اطالع باقي نگذارد. در عوض استناد مشخصي به متون روايات كساني 

 .گيرد اند صورت نمي كه در جهت عكس يا حتي بينابيني كار كرده
 به نيز زمان آن زندانهاي در شكنجه سيستماتيك وجود مورد در وضع 

 شكنجه تجربه از روايت يك حتي كتاب كل است. در ترتيب همين
 زمان هاي زندان در شكنجه اما ندارد، وجود شاه هاي زندان در شدگان
في وجود شكنجه، نفي كشتار گيرد. ن مي قرار وتقبيح تاكيد مورد مصدق

زندانيان  وحتي نفي تروز تيمور بختيار توسط ساواك، از نمونه هاي 
 .شود ستيزي در اين كتاب  محسوب مي برجسته  حقيقت

اصوالً در مورد آن دسته از ادعاهاي آقاي ثابتي كه فقط شخص ايشان در 
اند، فقط يك روايت وجود دارد. اينكه او در نزد شاه، فرح،  گير قضيه بوده

اشرف وهويدا كدام نظرات را به چه ترتيبي و كيفتي طرح كرده باشد، بر 
خود او معلم نيست. آقاي قانعي فرد نيز هيچ شخص ومنبع ديگري جز 

عليرغم شمول در دايره محارم وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران، هيچ 
رد و اثري از اسناد ساواك، در پشتيباني از ادعاهاي ثابتي در اين موارد ارائه 

 .اند نكرده
 ، شود پذيرفته تسامح با اگر حتي كتاب اين بودن روايتي چند ادعاي
 اين در ذكر مورد مهم رويدادهاي حقيقت جويي پي در عملي رزشا فاقد
 وتحليل تجزيه در معين روش يك از اثري كتاب  اين است. در كتاب
 زمان در حاكم هاي ارزش و عيني شرايط گرفتن نظر در با مختلف روايات
 آنها كردن و مستند بخشي دقت براي كوشش و ذكر، مورد حوادث وقوع

 به روايتي چند عنوان اطالق دليل همين به ندارد، ودوج...و برعكس يا و
  .نابجاست توصيف يك كتابي چنين
 نظر ونقطه روحيه در كتاب، دراين ثابتي با فرد قانعي اصلي اشتراك وجه

 گراشات ملي، جبهه با مرتبط جريانات و مسايل مورد در آنها، مشترك
 و است. تمسخر دو حكومت هر در مذهبي چپ و ماركسيستي چپ

 ممكن اكثر حد به جريانات اين به وابسته هاي شخصيت تخريب و اهانت،
 همراه آقاي ثابتي همراهي با موارد همه در البته فرد، قانعي توسط
 زنند. از مي وي سينه بر رد دست مهم مورد چندين در ايشان و نيست،
 از ساواك پشتيباني و ساواك با قاسملو ي همكار ادعاي موارد اين جمله
 او تالش است. اما ارشاد حسينيه در جلسات برگزاري در يعتيشر

 با قياس در مذهبي جريانات حقانيت مورد در ثابتي از تاييديه درگرفتن
 ثابتي باالخره و نشيند، مي ثمر به بار چندين ها، چپ مثل ديگر گرايشات

 قبضه آميزتر از و فاجه بزرگتر بسي مصيبتي را ها چپ كارآمدن روي
 .كند مي اعالم خميني توسط ايران در متيحكو قدرت

شود كه گفتگو را  در عين حال نوعي توافق ضمني مابين اين دو حس مي 
حد اكثر در تماس با حساسيت هاي مبرم كنوني حكومت جمهوري 

ها، پيش ببرند، و شايد به همين اعتبار هم،  اسالمي، ونه ناديده گرفتن آن
ه خميني، و خصوصاً رهبري فعلي نظام، هردو آشكارا از ورد مبسوط به پديد

كنند. خبر چنداني هم از جريانات چند ساله اخيركه  خامنه اي اجتناب مي
اي مستدل در چهارچوب ديد خود آقاي  ثابتي براي  توانست دست مايه مي

نشان دادن ماهيت سياستهاي مخرب جمهوري اسالمي در اداره امور كشور 
  )20قيد شده است ص 1389مهر  26مصاحبه باشد، موجود نيست(تاريخ شروع 

توان به عنوان يك خواننده، نكات  بيشتري بر اين گفته ها  گرچه هنوز مي
افزود، اما با تكيه بر نكات مذكور هم ميتوان مدعي شد كه توصيف نقش و 

به عنوان چالشي   "دانشمندان حامي قانعي فرد"اهميت اين كتاب از زبان 
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نبايد   ...ومت شاه، و فصلي جديد در تاريخ نويسي وبزرگ براي مخالفان حك
  به چيزي گرفت.

سواالت اليه به اليه و  "اند كه: آقاي پروفسور دكتر انتصار! مدعي شده
موشكافانه داخل كتاب نيز واضح و منعكس كننده درك كامل قانعي فرد از 

اك تاريخ معاصر ايران است. كه البته گفتگوهايي با چهره هاي شاخص ساو
(علي اكبر فرازيان، عيسي پژمان، حسن علوي كيا، منوچهر هاشمي، 

). حال كه سخن بدينجا 21داشته است. ص ...جمشيد اماني، پاشايي 
رويم تا هم آقاي  مي  "سواالت اليه به اليه"رسيد به سراغ بخشي از اين 

  :قانعي فرد، وهم حاميان آشكار و نهان ايشان را بهتر وبشتر به شناسيم
  
  

  
  
  

 :ثابتي از فرد قانعي سواالت از هايي نمونه
 را شما كه ديدم انگلستان اسناد مركز آرشيو سندهاي از يكي : در27ص 

 معرفي نفت صنعت شدن ملي طرفدار و گر ملي يا ناسيوناليست فردي
 باشيم. البته داشته را رويتش افتخار هم ما تا كجاست سند ميكند. [اين

 همكار و دوست از كه كرد خواهش فرد قانعي آقاي از شود مي
 را سند اين كه كنند خواهش تفرشي مجيد آقاي لندن، در محترمشان

 ]. كنند منتشر بقيه اطالع جهت و كرده پيدا ايشان براي
 حتي و منتقدان برخي قوام؟ احمد يا مصدق محمد چه؟ : االن28ص 

 مصدق رايب دارند السلطنه قوام سياست براي را خاصي احترام مورخان،
 حكومت هم موارد آن از ديگر : يك28نيستند ... ص  قايل السلطنه
 ميدهد جواب مصدق]، ثابتي زمان بوده [در زندانيان وشكنجه نظامي

: مورخان 29ص ها.  بازجوئي در صديقي غالمحسين حضور خصوصاً ....بله
احترام خاصي را كه به قوام اسلطنه قايل هستند به مصدق السلطنه قايل 

شناسند و طرفداران متعصب او  و او را بيشتر يك عوام فريب مي...نيستند
برخالف طرفداران او، من  :پاسخ ثابتي .را هم به هوچيگري، متهم ميكنند

دانم، او حقوق خوانده و مدعي احترام به  او را ديكتاتوري عوامفريب مي
هاي او  قانون اساسي و تفكيك قوا بود، در آن جا كه اين اصول با خواست

[يعني همان كاري كه شاه هم مي  گرفت. تطابق نداشت، آنها را ناديده مي
تشريف داشته و ولي نعمت آقاي ثابتي  "اعيحضرت"كرد ولي چون ايشان 

آد؟....   مي خوشتان السلطنه مصدق از هم : شما31ص   بوده اند پس]...
  ...شد اقتصادي ورشكستگي نوعي آمدن پديد موجب سرانجام : و55ص 

  ...ثابتي: بله
: البته در طي اين سالها كتابها اسناد ومقاالت زيادي در مورد مصدق 61ص 

نوشته شده، هر چند كه طرفداران وي  اكثرا بر اثر تكرار وكپي يك سري 
خواهند كه حقايق در باره عوامفريبي و توهم  نوشته ها به راستي نمي

حقانيت محض وتقدسي  مصدق روشن شود و كركورانه وتعصب آلود، چنان
براي او ساخته وپرداخته اند كه ديگر شايد شكستن آن بت سنتي و جهان 
سومي مانند ايران، بسيار سخت به نظر برسد و هر منتقدي را به شدت و با 

 28پرخاش دسته جمعي مورد اتهام و بهتان قرار دهند، و اين عزاداري 
 .امه داردچنان اد مرداد وسينه زني در زير علم مصدق، هم

ثابتي در تاييد نظر خود،  با اشاره به چند كتابي كه در سالهاي اخير در 
مورد مصدق منتشر شده [كه البته يكي از اين كتابها نظري مغاير نظر او در 
مورد مصدق داشته، و يكي ديگر هم منصف تر از  او در مورد مصدق نظر 

د محمود احمدي مخصوصاً ياد آوري اينكه مصدق نيز مانن ...] داده
با عالم غيب در تماس بوده و شخصي نوراني در خواب به وي گفته ...نژاد

است كه (اقدام به ملي كردن نفت كند) كه اين ادعاي بسيار حيرت انگيز، 
حفظ "گيرد كه در نزد مصدق  حكايت از نوعي بيماري دارد،  نتيجه مي

منافع ملي وجاهت شخصي بر انتخاب بهترين راه حل ممكن براي حفض 

[خوب اعليحضرت همايوني هم كه كم با عالم غيب  "ارجحيت داشته است
مربوط نبودند. حضرات علي و ابوالفضل و مهدي از جمله مرتبطين وي با 

اش. حال، كار مصدق عوام فريبي بوده  اند و مرتب در خدمت عالم غيب بوده
خواب و رويا بر ولي كار محمد رضاه شاه نه! چرا؟  تازه آن سيد روحاني در 

مصدق ظاهر شده بود، و اين سه حضرت در عالم واقع به خدمت اعليحضرت 
اند. خوب مريضي كدام يك حادتر بوده است؟ چه خوب بود كه اگر  رسيده

آقاي ثابتي قصد حقيقت گويي داشتند به اين ها هم اشاره كرده، و آلودگي 
گري و  ه خرافهاغلب مسئولين كشور، چه طرف شاه و چه مخالف آن را ب

استفاده از آن براي همراه كردن عوام با خود را در تاريخ معاصر ايران مورد 
دادند. اما همين نمونه، معيار دوگانه فاش گويي او را آشكار  تاكيد قرار مي

 ميكند]...
: البته بعضي از تحليلگران معتقدند كه مهدي بازرگان توسط 97ص 

  ...ايد و نهضت آزادي را تشكيل دهدها تحريك شده بود كه بي آمريكايي
سال) را  23: علي نقي منزوي كسي است كه كتاب علي دشتي (165ص 

اديت كرده است. زير نويس اين صفحه مختصري در مورد سوابق منزوي 
است كه از جمله در آن آمده است كه وي پس از انقالب مدتي دستگير شد 

ريم سروش در زندان از او و در جمع هاي دوستانه اظهار داشت كه عبدالك
   ...باز جويي كرده است

گويند كه  : حاال كه از حزب توده حرف زدم، برخي از منتقدان مي168ص 
بازيچه دست خارج بودند و برخي مورخان معتقدند كه برژنف خواسته شاه 

  ...علي خاوري را از زندان آزاد كند
سيم، يعني ر : به مسئله روحانيت و مخالف سرسخت حكومت مي169ص 

اما آيا ميتوان اين موضوع را اذعان كرد كه به هر حال ...آقاي خميني
 ساواك براي كنترل اقاي خميني و تبليغات ايشان، شايد نقش موفق نداشته؟

 بر مبني اي  تاييديي ثابتي زبان از كوشد مي گر : مصاحبه279ص 
 تب يپرست مرده به كاري من :پرسد بگيرد و مي شريعتي بودن ساواكي

 كه هستند مشهوري هاي روايت وقتي اما ...ندارم سازي و قهرمان كرده
 طبعاً كند، كنترل دانشگاه در را نفره18 كالس يك توانست نمي شريعتي

 هاي جلسه و ارشاد حسينه داخل سخنراني هاي برنامه تواند نمي
 است، بوده شما و همكاري همĤهنگي بدون نفري و هزاران صده سخنراني

 .اش واحساسي هيجاني بيان با هم آن
 كه گويد: اين مي وپاسخ دهد نمي تن او خواست به جا اين در اما ثابتي،
 بكلي دهد انجام را هايي فعاليت چنين كه باشد كرده كمك او به ساواك

 ...است اساس بي
 كه است  شريعتي مورد در حجاريان اظهارات : 280صفحه  نويس زير

 بود. اما نوشته مقاالتي و خورده را ساواك فريب او كه گيرد مي نتيجه
 عيب يك خوردن است. فريب كننده ارضا فرد قانعي آقاي براي هم همين
 با با بوده، ساواكي او نكرد تاييد ثابتي كه است. حاال شريعتي براي بزرگي
  ...كوبيد بيشتر را شريعتي توان مي ضعف نقطه اين از استفاده

 : فكر283ص …كنيد تعريف را رجوي ودمسع داستان بود : قرار281ص 
 خودش البته كنيد؛ جذب ساواك به را مسعود كه توانستيد حدي تا كنم
 .است قضيه اين منكر

 درجه يك بود. خبر آرام و كرد همكاري نسبتاً ها بازجويي در بله. ثابتي:
 به محكوم نفر ده اين كه نوشتيم ها، روزنامه به داديم كه را تخفيف
 ما با جويي باز جريان در كه اين علت به رجوي و مسعود شدند اعدام

 .است شده تخفيف درجه يك شامل است كرده همكاري
 وقت آن كرديد؟ ثابتي: بله، اعتبار و بي تخريب را او واقع در :فرد قانعي

 در ،"داشتم همكاري چه من خير نه" كه بود شده معترض زندان در
 بود كرده معرفي را ها خيلي ها يبازجوي در بود، كرده همكاري كه حالي

  ...بود كرده منتشر پيش سال چند هم اسالمي جمهوري و
 كردستان در االن ام شنيده و نشد اعدام بطحايي: فرد قانعي 292ص 
 نه داشت؟ ي همكار شما با زندان فرد: در ثابتي: بله. قانعي .است عراق

 كتاب (البته چند ايران در قانعي فرد:  297-298ص   خاصي. همكاري
 سازمان باره در سياسي، وپژوهشهاي مطالعات موسسه از خواندني) بسيار
 به را ساواك كه شده منتشر خلق مجاهدين و خلق فدايي هاي چريك

 برخي....البته...ميكند متهم درفش و داغ و جنايت و كشي آدم
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 ريشه توانست كه كرد تشكر توان مي فقط ساواك از شايد كه معتقدند
 امروزه و بخشكاند بسياري حد تا زمان، آن ايران در را مسلحانه ماتاقدا
و  ميكند كاري پنهان جا اين در فرد فهميم. [قانعي مي را آن قدر
 است. تعريف اطالعات وزارت به وابسته برده نام موسسه كه كه گويد نمي

 298-299است].ص  آشكار كتاب دو اين از كه هم ايشان توصيف و
 همين ايد فرموده 1350 سال در تان تلويزيوني مصاحبه رد قانعي فرد:

 و آزادي مورد در است بهتر ها مذهبي و ها كمونيست كه را مسئله
 از رسيدند مي قدرت به ها اين اگر...ثابتي: واقعا  .نزنند حرف دموكراسي

 تاكيد نكته اين به بايد همواره ...كردند مي بدتر مذهبي و تحجر استبداد
 كه نبود معلوم گرنه و نرسيدند قدرت به آوردند شانس ها ناي كه داشت

 در : توضيحاتي 311 ص .رسيد مي كجا به ايران ومردم ايران سرنوشت
 اين چرا است [معلوم ،1384سال  تا است حجاريان مورد در نويس زير

 وبيرحمي قساوت ميزان تا است، برنگرفته در را اخير دوره توضيحات
گردد] ص  تر عيان هم هايش خودي با حتي ايران در ديني حكومت

 ادعا كه افردي از برخي موضوع، پيگير نگاران درپاورقي يك: روزنامه 312
 پروانه فروهر، داريوش هستند اي زنجيره هاي قتل قربانيان از شده

 هم هنوز يعني  ماجرا، همه اين از مختاري.... [بعد محمد اسكندري،
 قربانيان از افراد و اين داشته، حقيقت نداستا كه ندارند قبول آقا حضرت

  اند؟]. بوده اي زنجيره هاي قتل
 ساواك در كه ام خوانده ها افراطي قلم به شايد اما نيست يادم : 315ص 

 در ميكند او كه ادعايي دانشگري[چنين رقيه مثل  ...شده زنان به تجاوز
 داشت را تصور اين توان مي : 337است].  ص  نشده نوشته جايي هيچ
 ]است؟ بازرگان مهندس منظور[بود وابستگي نوع يك داراي كه
 جدي خورد بر او امثال و بازرگان با چرا قانعب فرد: خوب 339-338 ص

 جمود ماندگي، عقب به هم، زندان از قبل سالها حال هر به نداشتيد؟
  بوديد؟ برده پي ها آن ي فكر والتقاط

 ثابتي كه گويد مي  چپ، هاي نامه روز همين از : يكي337- 338 ص
 .است معاصر ايران 50و 40 سالهاي سياسي معمار
 .است روشن ها چپي با من تكليف :ثابتي
 تاريخ 50و 40 هاي دهه سياسي معمار كه است مدعي .نه...:فرد قانعي
 اند نرسيده قدرت به ها چپ چون و است خورده زخم البد .ايران معاصر
 .ددانن مي شما سر زير را چيز همه
 را ومجاهدين ها چريك داشتيد، كنترل در را توده حزب يعني : 340ص 
 نهضت و ملي وجبهه گذاشتيد آزاد را ها مذهبي بوديد، كرده نابود كه

 بوديد. آنهم  معمار شما حضرات حساب به خود......  كرديد رها را آزادي
a great architect اك: ساو هاي مقام از يكي 2 شماره نويس زير 307. ص

مجاهدين)....  و خلق فدايي هاي فردي (چريك هاي پرونده مطالعه با"
 رنج رواني بيماري و رفتاري تورم نوعي از كدام هر كه شويد مي متوجه

 شود نمي باورشان كه اند  شد گرفتار دروغ تكرار در قدر آن و برند مي
 در مورد 3زير نويس شماره  535ص  "...بود ديگري چيز ماجرا واقعيت

ها به ايران آمد....[منبع  شود كه او به دستور انگايسي بارزاني گفته مي
 سياسي تاريخ مرموز هاي چهره از يكي به : راجع539ص  نامعلوم].
 .است قاسملو عبالرحمان هم آن و بپرسم خواستم مي ايران كردستان

و  نشديم گفتگو وارد وي با وجه هيچ به ...بود كمونيست قاسملو ثابتي:
 باز[نبود ساواك اختيار در هم عزالدين شيخ  نداشته همكاري هم ما با

 شورشي كُردهاي كنترل براي فرد: ....  اما تو]. قانعي انصاف به رحمت
 حال هر به زاده، شريف ترور مثل گرفتيد كمك بارزاني رسماً از... ايران

 براي شوان دكتر ترور مانند داشت چيره دستي كشي آدم در بارزاني
 فرد قانعي آقاي صورت اين در خوب بوده، چنين كه تركيه [گيريم ميت
 كه شورشي كردهاي كنترل در كه كند تجليل بارزاني كار اين از بايد
 كمك شاه حكومت به بودند داد قرار قرار هدف را ايران ملي امنيت البد
 مطمئن اما شد ترور زاده شريف كه هست يادم : ثابتي است]. كرده

 .باشد شده ترور بارزاني عوامل طريق از كه نيستم
همكاري؟ ص  چه داشت؟ ثابتي: نه، همكاري ساواك با : قاسملو540ص 
 براي يعني نداشتيد؟ وكومله دموكرات حزب به راجع هايي : گزارش540

 كنوني كومله كه نيست ظاهراً مطلع دان تاريخ [نبودند؟ مهم ساواك
 ].بود دهنش تاسيس هنوز زمان آن در ايران كردستان

 مشاغل به سنت اهل و كُردها كه اين از شاه البته قانعي فرد: 540ص 
 حساسيتي وزيري) صادق يحيي و اردالن اهللا امان برسند (مانند حساس
 مطرح را مانده عقب مسايل اين روها تند بعضي بعدها ولي نداشت
و  ميĤيد ميان به قاضي از علي صحبت جا اين در : 542- 543ص .كردند

 وحمايت شاه عنايت با او  كه ميزند مثال را او نمونه عنوان به تيثاب
 فكر" گويد مي فرد قانعي جا اين در شد. كه ديپلمات آلمان در ساواك
 با را او اطالعاتي ثابتي، رابطه اما  ..."داشت رابطه هم ها روس با ميكنم
 خاطر به او گويا كه دهد مي توضيح را جرياني و كند مي نفي ها روس

 توسط او خانه در روسي هاي ديپلمات از يكي خورد كتك باعث سادگي
 قاضي علي اكنون "كه گويد مي ادامه در  ...بود و شده آمريكايي نفر دو
 و گذارده او اختيار در اي  خان بارزاني مسعود و است عراق كردستان در

 را خود واقعي نظر فرد قانعي او پاسخ در "كرده درست را پاك حزب
 و است همين االن هم اش عقل گويد: سطح مي و كند مي ر اآشك

  سال 4- 3  را وي صدام دليل همين به و نكرده زيادي پيشرفت
 آنها همه تنهايي به فتانه اين دارند، همه خوبان نكرد [آنچه بيتشرزنداني

 دارد]. جمع خود در يكجا را
 برايش د؟بشو كشته نخواستيد و داشتيد دوست را بارزاني چرا : 545 ص
 ...هزينه همه آن و ساختيد شهرك كرج) تهران (عطيميه نزديكي در

 به باشيم داشته هم اي  اشار فساد، موارد اين به اشاره از : پس574ص 
 ساواك با شريعتمداري اهللا آيت واقعاً مثال عنوان ها. به مذهبي موضوع

 يبرا مجهول شخصيتهاي از يكي ايام آن : در576ميكرد؟ ص  همكاري
 .است بهشتي آقاي همين معاصر تاريخ محققهاي

 هم قطبي و بود داده پول وي به فرح كه را قانعي فرد: شاملو 581ص 
 كه هم آتشي منوچهر و ام  شنيد چه آن طبق...تلويزيون آوردش
زير  601ص  .بود كرده تقديم وفرح شاه به تاب و آب با را هايش كتاب

 اي  بهان پور زندي سرتيپ ترور"است  معتقد ي شهباز نويس يك: گرچه
 اما "كند عام قتل را ايران سياسي ترين برجسته  ...ثابتي پرويز كه شد

قانعي فرد:  640ص  .شود مرور ثابتي حرفهاي اگر نيست درستي تئوري
 روزنامه يا و بهنود مسعود و شهبازي  عبداهللا مانند افرادي گاهي" خوب
 وغريب انگيز شگفت چيزهاي است] رمنظو [ثابتي شما باره در...و كيهان
 .اند كرده توصيف

  

  
  

 موقعيت فعلي قانعي فرد را چگونه ميتوان توضيح داد؟
اينكه قانعي فرد يك تنه توانسته است با مسئولين متعددي متعلق به  

ساواك، سياست مداران خارجي، و مسئولين سابق و حاضر در كشور كه 
تي امنيتي جمهوري اسالمي هستند و داراي روابط نزديك با مراكز اطالعا

برخي مهاجرين وتبعيديان در اپوزيسيون، و حتي كسانيكه به عنوان دشمن 
وارد رابطه و گفتگو شود واقعاً  ...براي جمهوري اسالمي تعريف شده اند

ها، وامكانات شخصي او منطبق باشد؟ چرا بخشي از  چقدر ميتواند با توانايي
شوند؟ چگونه  ثابتي  ه فقط با او وارد گفتگو ميمسئولين ساواك در زمان شا

سه سال پيش تصميم به شكستن سكوت خود گرفت؟ چرا براي رفت و آمد 
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قانعي فرد به داخل و يا هر كشور ديگري كه وي بخواهد محدوديتي وجود 
ندارد؟ تامين كننده بورسيه او براي اقامت و تحصيل در آمريكا براي دوره 

گويد كه:  د جالل طالباني و عراق كيست؟ او درجايي ميدكترا،  آنهم در مور
بايد در زدن [منظور زدن درب است] هر حاكمي براي هر محقق تاريخ باز "

بختانه من اين شانس را داشتم كه اين كار را انجام دهم  باشد و خوش
دهد كه چرا اين در، فقط  به روي وي باز بوده ، و  ... اما توضيح نمي")6(

 از مسئولين در درون كشور راه يابد؟ توانسته به حلقه محارم برخيچگونه او 
آيا آشكار نيست كه برخورداري از چنين موقعيت وتحركي، اغلب با 
پشتيباني همه جانبه نهادهاي صاحب امكانات گسترده چون نهادهاي 

 گردد؟   خبري، تحقيقاتي و اطالعاتي ميسر مي
ش متضاد دوقطب با يكديگر، چرا وچگونه وي اغلب از دوسوي كم و بي

يعني حكومت جمهوري اسالمي از يكسو، وبرخي مخالفان آن كه در مركز 
گيرد.  آنها طرفداران سلطنت قرار دارند، مورد حمايت وپشتتيابي قرار مي

اش، تلنبار شده  اي در وجود چرا اين همه كينه در وجود او نسبت به عده
، تفاوتي بين اعراب و  و ايراني در نابودي ايران ...":گويد است، كه مي

شناسم  فرقه را هم ضد انسان و ايران مي 2بينم، و اين  طلبان نمي تجزيه
سنگ ايرانم (و  خواهان دفاع از آب و خاكم و سنگ .[تاكيد از من است]،

امثال شاپور بختيار كه در كنار صدام حسين نشستند تا به ايران حمله 
يي را  هايي موزه ديگر وقت پاسخ به انسان د).توانند برايم بت باشن شود، نمي

اي تلويزيوني محدود بوده و شايد ابهاماتي پديد آمده باشد  ندارم وقت برنامه
كه طبيعي است و انشاهللا كتاب را بخوانند، خواهند يافت حقيقت ماجرا را. و 

بازي با  ها، به قول پير مقتدايم داريوش همايون (مشت  شما با اين فرمايش
لينك اين اظهارات در راديو كوچه  "...يه مي كنيد)سا

http://radiokoocheh.com/article/149492  آيا تبليغ افكار نژاد پرستانه در
مانعي در پخش   "راديو كوچه"آمريكا قانوناً مجاز است كه گرداننده 

شايد همين  .كُرد،  آقاي قانعي فرد نديده اند نظريات ضد اعراب و ضد
نگرش افراطي به اعراب و كُردهاي هموطني كه او آنها را تجزيه طلب 

كند، دليل حمايت و پشتيباني طيفي از سلطنت طلبان از او  معرفي مي
باشد؟ چگونه است كه ناگهان داريوش همايون به پير مقتداي او تبديل 

لبي سياسي است كه تصادفاً و به هر دليلي شود؟ آيا اين يك فرصت ط مي
 بر زبان او جاري شده است؟ يا بخشي از يك راهبرد هدايت شده از تهران؟ 

مفيد خواهد بود كه نگاهي به چند فقره از اظهارات او بكنيم تا بتوانيم در 
 .مورد  جديت ادعاي عدم وابستگي تامل كنيم

گرچه  شود. در وين ترور مي 1989و سرانجام [قاسملو] در سيزده ژوئيه « 
ها براي اين بود كه انگشت اتهام به سوي جمهوري اسالمي ايران  همه تالش

دراز شود و مصطفوي و بزرگيان و جعفري صحرا رودي را قاتل بنامند اما 
امروزه روز سرنخ موساد و همكاري گروه كُرد رقيب در ترور هم نمايان 

پاي يك كُرد هم حزبي قاسملو را به شود كه به دور از هيجان بايد رد  مي
اش در جلسه محرمانه سفارت بود  ميان كشيد كه بنا به نوار ويدئويي، توجيه

اسالمي ايران به ضرر منافع اسراييل تمام   كه تفاهم قاسملو با جمهوري
مي شود [يك معادله چند مجهولي. اين سرنخ موساد كجاست، مضمون نوار 

هم اينها درست اين اطالعات چگونه در  چيست، آن شخص كيست، وگيريم
او چه موقعيتي دارد كه براي اولين بار ...تملك وي قرار گرفته است؟

 اخباري را كه تا به حال در دسترس كسي نيوده به دست آورده است؟]....
برد، پس از  وي كه به همراه مسعود بارزاني در آن دوران در وين به سر مي

ر قاسملو، انگار فرصت حيات سياسي دوباره يافته اي مانند دكت ترور اسطوره
اي، شايد مانع افشاي نام اوست  است. افسوس مصالح فعلي سياست منطقه

كه روزي در تاريخ ثبت خواهد شد. قاسملو در حالي ترور شد كه ويزاي 
اش را گرفته بود و هفته اي پس از ديدار، قرار بود  نخست ورود به آمريكاي

داد،  پا به خاك آمريكا بگذارد كه شايد اگر رخ ميبراي نخستين بار 
اي  توان دو دهه را مي 2010تا  1989مسيرسياسي وي تغيير مي كرد. از 

گذراند و تنها به روياي فروپاشي   ناميد كه حزب، مسير نابودي را مي
اي براي خود بيابد. در ابتدا در  انديشد كه چاره جمهوري اسالمي ايران مي

ترور قاسملو، دكتر سعيد شرفكندي در نشستي به همراه  وضعيتي مشابه
مورد  1992نمايندگان حزبي در رستوران ميكونوس در برلين در سال 

اصابت گلوله قرار گرفت كه البته دادگاه آلمان بعضي از مقامات جمهوري 
 ).8»(اسالمي را متهم كرد

بارات فوق از مضامين ع  اين آقا به خوبي  "بيطرفي وعدم وابستگي"عيار 
نه   ...گويد: دكتر قاسملو توسط عامل موساد ترور شد و آشكار است كه مي

تروريست هاي جمهوري اسالمي، و در ترور دكتر شرفكندي دادگاه مربوطه 
در آلمان تنها توانست حكومت ايران را كه دخالتي درآن نداشت متهم كند 

ير شده حكومت ايران و نه محكوم، و هيچ عامل تروريست ايراني و لبناني اج
  هم در اين دادگاه محكوم نشد.

كنيم كه بعد از تكرار اظهاريه هاي  به عبارت ديگري از ايشان رجوع مي
ها و عوامل سركوب زمان شاه بر عليه قاضي محمد و افزودن  تبليغاتي ارگان

 63امروز ..."گويد:  ابراز تاثر و تاسف از اعدام او مي  بر لعاب آنها، و سپس
ل از آن بامداد گذشت و نه تنها كردستان بلكه ايران عزيز دوران تغيير و سا

  )9( "پيشرفت و ترقي و دور خيز به سوي فردايي روشن را آغازيد
دهد كه اين چگونه آغازي به سوي تعالي و  توضيح نمي  "نابغه "اما اين

نها سال، نه ت 63پيشرفت در كردستان و ساير نقاط ايران بوده، كه بعد از 
هنوز آثار معجزات فرهنگي اجتماعي و يا اقتصادي آن، يافت و توضيح داده 
نشده، بلكه هر ايراني حق طلب، همچنان مثل سابق و يابدتر از آن، به خاطر 
ابراز يك مخالفت ساده با حاكميت فضاي اختناق وسركوب بركشور، و يا 

ي ترين شركت در يك تظاهرات صلح آميز دستگير و شكنجه شده، و مدن
اعتراضات جمعي ، سركوبي خشن و اغلب خونيني را در پي دارد، و البته در 

به كار رفته  خونين  ...اين ميان خشونتي كه بر عليه كرد و بلوچ وعرب و
 .سال اخير آن، ادامه داشته است  31تر و خشن تراز بقيه، در طول 

) 10هايي زير( در مورد كارنامه نوشتاري قانعي فرد، اطالعاتي  در لينك 
 قابل دسترسي است .

  
 پاسخي به چند جعل

همانگونه در باال ذكر شد قانعي فرد مدعي شده كه فداييان در قبل از 
نفر آنها در كردستان بوده  5انقالب تعدادي از دوستان خود را كشته اند كه 

گويد كه اين اطالعات را از مصاحبه آقاي سهيل وحدتي با  است. او مي
  ...گرفته است و  2007ر درج شده در ايران امروز در سال مهدي فتاپو

شان  جهت  اطالع،  بايد گفت، اوال مصاحبه كننده آقا نبود،  ثانيا نام كوچك
آقاي فتاپور هرگز  ) 11خانم سهيال  است نه سهيل، ثالثاً، در اين مصاحبه(

افراد نفر را در كُردستان به دست  5هاي فدايي  اند كه سازمان چريك نگفته
اين يك جعل آگاهانه و آشكار است به ابتكار آقاي  ...سازمان كشته است و 

  قانعي فرد.
اند بدين ترتيب  چنين ايشان بدون حيا، داستان ديگري را هم جعل كرده هم

هاي ناصر وارژنگ  ها دو پسر بچه به نام چريك 1355كه، در ارديبهشت 
كرده بودند چون والدين آنها در اي زنداني  شايگان شام اسبي را در يك خانه

ها آنها را به خاطر ترس  زندان بودند، اما چون اين والدين آزاد نشدند چريك
 .از لو رفتن خودشان كشتند

حقيقت قضيه اين است كه دو كودك فوق به همراه بقيه،  در اين خانه 
 كردند. نادر شايگان شام اسبي كه در واقع برادر بزرگ آنان تيمي زندگي مي

شان هم بود، قبال توسط ساواك در يك در  و به نوعي  پدر و سرپرست
 ...گيري كشته شده بود و

هاي  اگر مقصر زندگي اين دو كودك در آنجا فداييان بوده باشند، اما تيم
عملياتي ساواك هم در حاليكه از وجود اين دو كودك در آن خانه اطالع 

جك انداز و نارنجك دستي به هاي نارن داشتند، با رگبارهاي مسلسل، تفنگ
دهند كه، از بين رفتن آنها در جريان  كنند و نشان مي آن حمله مي

درگيري، اهميتي براي آنان ندارد. روايات متعددي از نحوه كشته شدن اين 
ساواك و كساني از محققين وزارت اطالعات  .دو كودك در دست است

ت. آقاي محمود نادري گويند كه حميد اشرف قبل از فرار آنها را كش مي
محقق وزارت اطالعات، بر اساس نوشته يك بولتن خبري درون سازماني، 

) كه حميد اشرف آنها را كشته است تا به دست ساواك كه 12مدعي است(
ها استفاده كند نيفتند. ولي او حداقل عين كپي  ممكن بود از اطالعات آن

د و جزييات توضيحات آن اين سند را هم منتشر نكرده، تا بتوان در خود سن
دقيق شد. اما، حتي همين بولتن خبري هم ظاهراً فقط در مورد يكي از 
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كند. از آن  كند و سرنوشت كودك ديگر را معلوم نمي كودكان صحبت مي
برد كه دركتاب آقاي ثابتي  در گيري فقط حميد اشرف جان سالم به در مي

در اين مورد را داده، هم فرار او كه موجب خشم شاه شده ودستور تحقيق 
مورد اشاره قرا گرفته است. در زمان شاه، بايد براي هر كسي كه در درگيري 

اي با ذكر دليل فوت در  شد، توسط پزشك قانوني معاينه و برگه كشته مي
تركش ...آن صادر ميشد، مثل اصابت گلوله به قلب با ذكر نوع آن و

شد.  سازمان امنيت نگهداري مي و در پرونده او در....نارنجك به مغز و غيره
معلوم نيست چه آنموقع در زمان مسوليت آقاي ثابتي، و چه چند سال 
پيش كه وزارت اطالعات جنگ رواني جديدي را در اين مورد، براي باز 
نويسي تاريخ گذشته شروع كرد، چرا دراين مورد سكوت اختيار شد. به 

نند! آيا چنين سندي وجود ك اي را منتشر نمي راستي چرا آنها چنين برگه
ندارد؟ بعيد است بتوان چنين پاسخي را پذيرفت. اوال از روي اين برگه 
ميتوان فهميد كه اين دو كودك چگونه از بين برده شدند؛ با گلوله كلت، 
گلوله مسلسل، تركش نارنجك دستي، تركش نارنجك تفنگي، سيانور، 

و ثانيا، از روي  ...كيسوختن در آتش، پرت شدن از ارتفاع و ضربه فيزي
هايي  توان پي برد كه آيا اثري از گلوله هاي فوت دو كودك مي همين گواهي

كه حميد اشرف و رفقاي او شليك كرده بودند، در بدن اين كودكان وجود 
ها و مامورين  هايي كه متعلق به چريك دارد يانه؟ چون نوع تمام سالح

قرار گرفته بود، براي ساواك صد  ساواك از سوي ديگر در آنجا مورد استفاده
درصد معلوم بوده است. هيچ شخص منصفي به خود اجازه نمي دهد، بدون 
چنين سند محكمه پسندي در مورد مرگ اين كودكان قضاوت كند، مگر 
اينكه مغرض باشد. اگر چنين سندي حقيقتاً موجود نباشد پس نبايد ترديد 

ز مسئوليت و پاسخگويي، و كرد كه در آن هنگام مامورين براي فرار ا
ها، يا گواهي فوتي از پزشك قانوني در  استفاده از اين واقعه برعليه چريك

اند، و يا اگر دريافت كردند، فرماليته و بدون آزمايش و درج  يافت نكرده
ها مدرك  توانسته براي محكوم كردن چريك دقيق علت مرگ بوده، ونمي

ها از بين  ودك به دست چريكمحكمه پسندي باشد. حتي اگر اين دو ك
رفته باشند، اصال به ترتيبي كه آقاي قانعي فرد ادعا كرده نبوده است؛ 

هاي عوامفريبي او مي خورند، نه به  هايي فقط به درد تريبون چنين داستان
  . درد تاريخ

آقاي  .كنم با استفاده از فرصت در اين جا، يك نكته ديگر را هم اضافه مي
اند،  را در مورد نحوه رسيدن ساواك به حميد اشرف گفتهثابتي توضيحاتي 

 1352كه صحيح نيست. دكتر رضا جوشني وقتي براي بار اول در سال 
اي با سازمان نداشته است كه ساواك، از طريق  دستگير مي شود، هيچ رابطه

كنترل او به حميد اشرف رسيده باشد. عين اطالعي كه به درخواست من از 
 :ارسال شده چنين است سوي دكتر جوشني

 سازمان،  به دو سال قبل از ورود من به  گردد مي بر  دستگيري اول من " 
 اي عده با همراه  بودم مشغول پزشكي كار به فومنات در من كه زماني

 مناسبت به سي بي بي در را دستگيري اين شرح شدم دستگير ازدوستانم
در آنزمان . بوديم افراد از تركيبي   چه كه گفتم سازمان سالگي چهل

دستگيري من و نيز پس از آزادي من از بازداشت، بهروز ارمغاني هنوز در 
زندان بود پس از آنكه بهروز از زندان آزاد شد و ما در تماس باهم قرار 

 به انتقالم تا دوره اين در كردم مي كار فومن در همچنان گرفتيم تا مدتها 
  "منداشت تلفني رابطه بهروز با من تهران

تلفن دكتر جوشني قبل از دستگيري دوم او براي رسيدن به بهروز ارمغاني 
و بقيه تحت كنترل بوده است، اما اين تلفن نه مسقيماً بلكه فقط به عنوان 
تلفن واسط براي تبادل سالمتي مابين حميد اشرف و بهروز ارمغاني، به 

ثابتي داستاني كه آقاي  .شده است واسطه دكتر جوشني استفاده مي
توصيف كرده است، اگر راست باشد يك صحبت تلفني بدون واسطه  بين 

  .حميد اشرف با بهروز ارمغاني بوده است
خواهد اطالعات غلط به خورد مخالفان خود  آيا آقاي ثابتي هنوز هم مي

داده، وآنها را همچنان سردرگم درمورد كشته هايشان نگهدارد؟ ويا اينكه 
ود را در محو خاطره هاي وي باقي گذاشته است؟ گذشت زمان و سن، اثر خ

چرا ايشان نخواستند توضيح بدهند، باالخره ساواك چگونه به پنهان گاه 
نهايي حميد اشرف دست يافت؟ شايد هم واقعاً رسيدن به او، يك تصادف 
بوده است كه در اين صورت طبيعي است كه آقاي ثابتي براي نشان دادن 

كند. در هر حال، اعتبار جزييات ادعاها، و چند  قدرت ساواك داستان بافي
وچون، روايات ديگر او را در پرتو اين نمونه ها، بايد  با دقت بيشتري مورد 
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 "محقق تاريخ معاصر"ي  دامگه حادثه يا دام چاله
  هاي اپوزسيون خارج از كشور براي مجريان و برنامه گذاران مبتدي رسانه

  هاي باور مردم پرسه مي زند؟ عرفان قانعي فرد كيست و در پي كدام اهداف در كوچه
  ي كدام خبر شوم است؟ ارههاي ماضي، گز در پس دهه شا پرويز ثابتي كيست و وا گوئي  احكام امنيتي

  
  
  

  كيوان سلطاني
  
  
  
  
  

است،  آن چه در پيرامون چاپ خاطرات پرويز ثابتي در خارج از كشور قابل تأمل
يز ثابتي، هاي خارج از كشور به اين موضوع است. اين كه پرو ي پرداخت ِ رسانه نحوه
مطرح و كدام ضرورت امروزه روز كرده، به چه علت  سال گذشته چه مي 33در 
شود، و چرا حاال در عنفوان يك جنگ عن قريب؟ و تا امروز ايشان تجربيات  مي
قرار ي كدام حركت  و يا ضد حركت اجتماعي  يتي خود را در اختيار كدام مؤلفهامن
  هاي يك معما است. داده، سري سوال داده و يا نمي مي

به دوران جنگ  هاي علني يك سازمان امنيتي متعلق ايشان به عنوان يكي از چهره
ي هنوز بر وجدان بشريت هاي ماض ازه ي مخوف بودن آن از و راي دههسرد كه آو

  كند، مطرح است.  سنگيني مي
ي پيشين، تاج و تخت خويش را، امالك  به داليلي ملموس، دستگاه حاكمه

محروسه و غيرو و نيز دستگاه عريض و طويل سركوب را به ارث براي رژيم 
هاي اجتماعي كه   ا گذاشت، اما  قبل از آخرين لرزهايران به ججمهوري اسالمي در 

ي قدرت نشاند،  ي خويش را بر اريكه ان را برچيد و ماليان دست پروردهبساط ايش
طالعات ايشان از شدت و اين الماس امنيتي را از دسترس خارج ساخت، چرا كه ا

ها خاطر هايزر الها بيش از آن بود كه به  دلداري ژنر ها و چپاول حدت سركوب
  جمع شوند، كه آب از آب تكان نخواهد خورد.

ئي اين  گاه براي كساني با كارنامهترين پناه امن و، ايشان در كشوري مأوا گزيد كه
كه چندين كشور خواستار استرداد وي  چنيني است. در كشوري كه اورالندو باشِ

ب گذاري و انفجار شمار،  بم هاي بي ، و متهم به قتلباشند ميبراي محاكمه، 
 77خط هوائي كوبا كه منجر به كشته شدن تمام  455هواپيماي مسافربري پرواز 

 -سر نشين آن كه شامل نوجوانان اعضاي تيم شمشير بازي كوبا، شهروندان كوبايي
آمريكائي و پنج شهروند كره شمالي بودند، گرديد.( براي اطالعات بيشتر رجوع 

در اياالت متحده امريكا اقامت دائمي  1988ز سال *)  اما ايشان ا - 1كنيد به 
درخواست دولت  گزيده و  زماني كه جورج واكر بوش(پدر) رئيس جمهور بود، رسماً

كاستاريكا را براي استرداد ايشان و محاكمه در آن كشور رد كرد و به ايشان در 
ابتي به آمريكا امنيت داد و در ميامي مستقر شد.  مي خواستم بگويم كه پرويز ث

  ها عزيز مي دارند. كه چنين كسان را با اين كارنامه جائي آمده است
به اين موضوع است.  هاي اپوزسيون تأسف اما در نحوه ي پردازش رسانهتعجب و 

كسي  "در دامگه حادثه"ئي  صفحه}666ي كتاب { و يا ماشين كننده  "نويسنده"
ت سوال و االزوم  بايستي با فرمفرد. در اين كتاب كه عند است به نام عرفان قانعي

  جواب باشد،  بيشتر به صورت يك بازجوئي ارتقائي ثابتي از خود است. در بيشتر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خواهد از او  پرسد كه مصاحبه شونده مي هماني را مي اين روايت، مصاحبه كننده
  پرسشگر  دهند و انگار  ه استفهامي خود را نيز از دست ميپرسيده شود. سواالت وج

و آن  خواهند موضوعي را بيان دارند. تنها در يك مورد قبلي ميو پاسخگو با توافق 
تي كه بارها به اصطالح خواست از ثاب با سماجت ميفرد  هم گوئي قانعي

آيا  اش داده بود، جوابي براي كار فرمايش بگيرد و آن هم كه ها دريب فوتباليست
كي هست كه يا خير و اگر نيست پس چرا چيزودند ثابتي و هويدا بهائي هستند/ ب

خود و  گويند؟ و ثابتي با اكراه مجبور به شكافتن طولي و عرضي شجره نامه مي
اه به كند كه دين باور نيست. ثابتي هيچ گ اش مي شود و خاطر جمع هويدا مي

اگر بيژن  ئي هم بياورد كه مثال  شود كه براي ادعاهاش ادله چالش كشيده نمي
رغم  نها پائين پريدند و عليياران در بزرگ راه شاهنشاهي از ماشين حامل آجزني و 

هاي اوين رساندند، اوال چرا در اين  به باالي تپهداشتن دست بند و پابند خود را 
 بزرگراه شلوغ كسي آنها را  با آن وضعيت استثنائي مشاهده نكرد و يا در اين كه اگر

ها از روبرو بدن قربانيان  تير اندازي شد، چرا گلوله ها آنها در حال فرار بودند و به آن
را سوراخ كرده بود، و نه از پشت. اين سواالت براي مصاحبه كننده و مصاحبه 

گي به ضرورت تاريخي  محلي از اعراب ندارد. آنها همه شونده و مجريان تلويزيوني
كه براي حفظ   مقابله با كمونيسم به هر قيمت، اتفاق نظر دارند، و تحريف تاريخ

  .رود!! نمي، كه راه دوري "بلشويسم"ي كذائي ِ  حملهوطن از دسترس و 
ي هم  مجري برنامهي پردازش تلويزيون انديشه و فرامرز فروزنده،  نگاهي به شيوه

ي  شهروند چاپ تورنتو،  مطلب عباس شكري مندرج در نشريه نيز صدائي آن و
است از اين مجالست و مؤانست  حكايت غريبي 2012آوريل سال  19شماره ي 

  ي دوران جنگ سردي. هل بخيها
شود.. حداقل انتظار از يك  به خواننده و بيننده معرفي نمي فرد عرفان قانعي 

گان بگويد كه ايشان كيست و اي اين است كه به خوانند نيمه حرفهژورناليست ِ 
ي  از دريچه هاش راي گرفتن ميكروفون و طرح ديدگاهشأن نزول انتخاب ايشان ب

  اين رسانه چيست؟
ي هم صدائي و برنامه گذار تلويزيون  ، مجري برنامهفرامرز فروزنده

  دهد: اش نشان مي ر اين تبيين، اين گونه به بيننده، نبوغ خود را د"انديشه"
اش مشغول   بعدازظهر همان روز ذهن 3گويد كه تا ساعت  ايشان مي 

ودي در ي ترور سفير عربستان سع طئهتؤ  ي  طرح اي در باره ي برنامه تهيه
هوري اسالمي) بوده، كه با هاي اعزامي رژيم جم آمريكا (توسط ِ تروريست

كند كه از  ، كه تأكيد مي"ي مهم معاصر ايرانها يكي از شخصيت"تلفن 
  )2شود.( عوض مي اش نام ايشان نيز معذور است، برنامهآوردن 
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يك "گويد كه  وزنده ميبه آقاي فر "شخصيت مهم معاصر ايران"اين 
 48، مطلع و كارشناس، تحليل گر و نويسنده براي خصيت جوان، آگاهش

ساعت در لس آنجلس است، حيف است كه شما با ايشان گفتگوئي نداشته 
كند كه ايشان كيست؟ اگر ايشان  آقاي فروزنده اما انديشه نمي"باشيد.

جمهوري اسالمي   زاد خانه محقق تاريخ معاصر است، چرا چون خبر نگار ِ
هاي رژيم و با تدابير لجستيكي آنان در  ه در معيت سپاه و امنيتيهميش

  حركت است.
ات همين سفارش براي برنامه گذار محترم كافي بوده است و ايشان را با صف

نداده به  پالك ذرع نكرده و به متراژ غلّو آميز فوق و چندي عنوان و
ن القاب و عناوين سفارشي، برنامه كند. پذيرش اي استوديوي خود دعوت مي

 "ي اين  ي سجاياي نداشته از وظايف خود غافل و يكسره شيفتهگذار را 
ئي در اينترنت  د. خود را بي نياز از حداقل پرسهمعاصر مي كن "محقق تاريخ

بيند. و  مي و يا  ساير منابعي كه سر نخي از رد پاي ايشان را به دست بدهد،
ي ايشان و يا جستاري  تهتفحصي در مورد گذش يا گوش شيطان كر اندك

شد  ، برايشان عيان ميكوتاه در نشريات منتشر شده در ايران و در اينترنت
  ي  قانعي فرد به كجا مي رسد. كه عقبه

كه غوري در نشريات زده و فرض كنيم كه آقاي فروزنده، فراغتي نداشتند 
ي فرد كيست، آيا همان ي كوتاهي در اينترنت كه مثال آقاي قانع  يا پرسه

است يا كسي  "شخصيت مهم ايران معاصر"شخص مورد نظر سفارشي 
سواي آن شخص معهود و ني آراسته به  احسان  پيش تر گفته شده، يعني 

  محقق و كارشناس و فرهيخته و قص عليهذا. 
زيرا اندك جستاري در پيرامون ايشان و احواالت قانعي فرد، آشكار مي كرد 

رزند برهان قانعي فرد، فرماندار شهر مريوان و همكار ِ رژيم كه ايشان ف
جمهوري اسالمي در بحبوحه ي سركوب ها در كردستان و لشكر كشي به 
كردستان براي سركوب جنبش آزادي خواهي آن ديار بوده و عرفان با 

 "بورسيه"تشويق پدر به بسيج دانش آموزي مي پيوندد، و سپس ايشان با 
به دانشگاه مي رود. مثال هاي فراوان در مورد اين  ي سپاه پاسداران

آموخته گان بورسيه ئي مي توان زد، از خيل اصالح طلبان  "دانش"
حكومتي تا بعض سردمداران  رژيم تازيانه و دار. اما نزديك ترين مثال 

محسن رضائي است كه  "دكتر"شخص فرمانده  ي سابق سپاه پاسداران 
ضائي فقط در گشت هاي مشترك در ارادت قانعي فرد به محسن ر

كردستان ِ زير چكمه ي  رژيم ِايشان نيست. محسن رضائي نيز بعد از 
رهبري سپاه در جنگي كه به شكست سياست هاي جمهوري اسالمي كشيد 
و خميني جام زهر را به مثابه پذيرش قطعنامه ي صلح قبول كرد، ايشان 

ارتباطات قانعي فرد با  نيز با بورسيه ي سپاه به مكتب رفت.  از ديگر
دستگاه سركوب،  چاپ دست نوشته هاي قانعي فرد عليه جنبش آزادي 

و  "بازتاب"خواهي مردم كردستان، در سايت هاي منسوب به رضائي مانند 
مركز "است. اين كه قانعي فرد از هم كاران روح اله حسينيان در  "تابناك

وزگار نيست. مطالب است ، از رموز خفيه ي ر"اسناد جمهوري اسالمي 
** كه به 4* و 4و  3ايشان در سايت ِ امنيتي رژيم به نام ديار وناديار*

زبان كردي و فارسي فعاليت دارد ، تحت عنوان تاريخ كردستان چاپ و 
   منتشر مي گردند.

شايد براي فروزنده مهم نباشد، كه كردها به كساني كه منافع جمعي مردم 
نسانيت يعني امثال ِ سران رژيم جمهوري را به دشمنان قسم خورده ي ا

اسالمي مي فروشند، جاش مي گويند. جاش كسي است شايد شباهتي به 
ظاهر با انسان برده است اما براي تطميع مطامع چپاول گران آزادي، دستان 
ابليس ِ پيروز مست را به گرمي مي فشارند. و، اين كه جاش ها سايت ديار 

عرفان قانعي فرد نيز كسي است در اين سايت عليه و ناديار را مي گردانند و 
رزاد كمانگر ها و شيرين علم انسان، عليه اراده ي انساني براي رهائي، عليه ف

ها كه همين روزها دومين سالگرد پرپر شدن آنان است، مطلب مي  هولي
از كتاب ِ خاطرات جالل  "رونمائي"نويسد. جالب است كه وزارت اطالعات  

ي شيرين و فرزاد  ام جنايت كارانهدر سالگرد اعد -سال 60س از پ -طالباني 
يعني نهم ماه مي برابر با نوزدهم ارديبهشت، برگزار كرد تا به نوعي  ،و ياران

  به جنبش آزاد خواهي مردم ايران دهان كجي كرده باشد.
فرض كنيم آقاي فروزنده به هيچ كدام از حقايق ذكر شده اشراف نداشته 

هاي علوم براي تبيين  شاخه ن چنين فرض كرد، چنان كه دراست. مي توا

شوند. باري،  فرض و يا فرضياتي قائل مي يك موضوع و يا استنتاج حكم،
ايشان البد به زبان كردي آشنائي ندارد و رغبتي هم نداشته كه مطالب 

گيري كند. اما چگونه ايشان متوجه رديف كردن  پي ايشان را به فارسي مثالً
 ژيم جمهوري اسالمي، تحت عنوان تحقيق در تاريخ معاصر نشدند!؟مواضع ر

رد مجاهدين، كمونيست ها و گان رژيم را در مو ادبيات سركوب و واژه
ق ،و تجزيه طلب و هاي كرد به كار مي برد، و به آنها مناف سازمان و گروه
ان پندارد كه ايشان اگر ككي به تنب گويد، و فروزنده هم نمي نوكر بيگانه مي

جريانات سياسي را با همان اسمي كه  ندارد چرا به عنوان يك محقق تاريخ
  كند؟.  خود را مي نامند، ياد نمي

ي حاصله از يأس  نتيجه"به طور مثال ترور زنده ياد عبدالرحمن قاسملو را 
داند و  مي "حاصله در جنگ ايران و عراق و حاصل رقابت و درگيري دروني

دادگاه ميكونوس در يك اقدام منحصر به فرد بعد از  هاي برلين را كهيا ترور
يك بررسي چند ساله و مشاهده و استماع شهود فراوان، جمهوري اسالمي و 
سران آن را به نام به عنوان دست داشتن و آمريت در قتل محكوم شناخت، 
را به سخره مي گيرد و آن را به اقدامات گروه هاي رقيب نسبت دهد، يعني 

  اعالم شده و مضحك جمهوري اسالمي.همان مواضع 
شان  قربانيان و همفكران"قانعي فرد، حرف خميني را در مورد اين كه  

، تا تبليغات عليه رژيم راه بياندازند، را نشخوار "كنند يكديگر را شكنجه مي
) در مورد 5مي كند و  پرويز ثابتي آن  را در برنامه افق صداي آمريكا (

ما  فروزنده حتي دارد ا مياك و با همان لحن اعالم قربانيان شكنجه در ساو
آيد؟  اين هماني در مواضع از كجا مي اندازد كه اينهمه  ابروئي باال نمي
ماند تا قانعي فرد مثل سردار مدحي به ايران مي رفت تا  مي بايستي منتظر

گندش در بيايد؟ در  وزارت فخيمه ي اطالعات برايش شوي تبليغاتي راه 
  د، آنگاه متوجه شود؟بياندازن

هاي مهمل  خواند، و حرف را تروريستي ميوقتي قانعي فرد جنبش سياهكل 
ثابتي را در مورد سازمان هاي سياسي، يعني سازمان مجاهدين خلق ايران، 
سازمان جريك هاي فدائي ايران، كومله و حزب دمكرات كردستان ايران را 

آقاي كند، نبايستي  كرار ميخوانده را ت تروريستي و وابسته به بيگانگان
اش سرآمد زومستان است، كمي به صدق گفتار و  فروزنده كه سرود برنامه

بي طرف بودن آقاي تاريخ نويس جوان معاصر شك كند؟ البته هيچ محقق 
هاي  يكي از آن بد آموزيو تاريخ نويسي بي طرف نيست. اما اين هم 

ن مجال به آن نمي پردازيم. گرايانه در ايران است و در اي ژورناليسم سطحي
ي كم حجم در مورد تاريخ  يك جزوه "شخصيت مهم معاصر"آقاي  اگر آن

را به ي وزارت اطالعات  ي سوخته اين مهره نگاري خوانده بود با چنين القابي
ي تاريخ نويسي ايران به مجري تلويزيوني  عنوان الماس بدخشان عرصه

آقاي  "شخصيت مهم معاصر"ن كرد. آيا نبايد به اي قالب نمي مبتدي،
  فروزنده شك كرد؟ 

*) در مورد 5(ايضأ ي صداي آمريكا ي افق راديوي فخيمه ثابتي در برنامه
ئي در مورد هما  عابانهم -دروغ بودن تجاوز به زندانيان سياسي، با لحن لمپن

ون انديشه آن اباطيل را تكرار كند، قانعي فرد در تلويزي ناطق صحبت مي
بافد، زنجير وار  كند. ثابتي دروغ مي كر ميروزنده با ايشان هر و كند، و ف مي
كند كه  اش با صداي آمريكا تكرار مي ن را در كتاب و در مصاحبه  تلفنيآ

ي مقاومت  دش اذعان كرده است كه كتاب حماسهخانم اشرف دهقاني خو
ي تبليغاتي عليه رژيم  در صد آن دروغ است، و صرفاً جنبه 70ايشان 
ادثه علي رضا داشته است. ايشان منبع خبر را در كتاب در دامگه ح گذشته

ها  كند. علي رضا نوري زاده كه زبانش در اين سال نوري زاده معرفي مي
وار به كار و شناور بين ناسخ و منسوخ بوده است، خودشان را در پروژه  ماهي

 اطالعاتي سردار مدحي همگي بياد داريم، كه روزي ايشان را محقق و
ه بر افتاد، او آواي يافتم دريائي از اطالعات مي دانست، اما چون پرد

ن ايشان را مي شناختم كه بلوف اش باال گرفت كه از همان اول م يافتم
ي  آورد كه به اعتماد كساني كه برنامه ، و به روي مبارك هم نميزند مي

 است.ايشان را به عنوان كسي كه با رژيم ايران مخالف است خيانت كرده 
گويد كه علي رضا نوري زاده، بعد از انقالب به ستاد سازمان  ثابتي مي

 بچريكها در خيابان ميكده رفته و ضمن هم دردي با ايشان، در كمال تعج
درصد آنها را من دروغ بافتم!!  70شود كه  با واكنش اشرف دهقاني روبرو مي

  دهد. احتماالً ياين چاخان بي مزه قهقهه سر م البته كه مرغ پخته نيز از
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مقدار پي  ي بي ثابتي نيز كه امنيتي با هوشي است به دروغ بودن اين حيله
اش اقدام كرده،  برده است، اما حاال كه براي تطهير ساواك تحت رهبري

  خواهد از اين مزاح بي مقدار جناب نوري زاده سود ببرد.  مي
اما نه براي صداي آمريكا و مجري آن سيامك دهقانپور، يافتن 
ي  حقيقت مهم بود و نه براي قانعي فرد نويسنده و يا فرامرز فروزنده

مجري و عباس شكري ِ روزنامه نگار، چرا كه ابتدا به ساكن اينان 
كهاي فدائي خلق ايران را ناديده سازمان چري"تكذيب رسمي 

*) و نه تنها سايت هاي متعلق به اين جريان سياسي، كه  6( گرفتند،
اشرف دهقاني هنوز در اين سازمان فعاليتش را ادامه مي دهد، قابل 
دسترس  هستند، بلكه سايت اشرف دهقاني هم قابل دسترس و الفباي 

زدند، و از  به آنجا ميروزنامه نگاري حكم مي كرد كه آقايان سركي هم 
حلوا كردنش جويا مي -شخص ايشان صحت و سقم مطالب را قبل از حلوا

  *)7شدند.(
الماسي براي "اي كه بعدها به نام  رژيم جمهوري اسالمي نيز در آن پروژه 

ها و اپوزسيون به  ها اين تلويزيون و رسانه نام گرفت، از آن كه مدت "فريب
هاشان پاي  مهمالتش  بود و در كنفرانس اصطالح برانداز را مچل كرده

نشسته بودند و برايش قباي رهبري عمليات دوخته بودند، در يك شوي 
الماسي "تبليغاتي از نفوذي خود بنام سردار محمد رضا مدحي با عنوان ِ 

اش غره بود و با  رو نمائي كرد، و به قدرت سازمان اطالعات "براي فريب
راه يافته است.  اعضاي محفل  "محفل ياران"ه تبختر اعالم كرد كه چگونه ب

ياران اما به جاي پذيرفتن مسئوليت چنين اهمال كاري، به كي بود كي بود 
من نبودم دست يازيدند. اگر اين افتضاح رسانه اي در غرب رخ مي داد، كه 
مثال يك مجري تلويزيوني، و يا مديريت رسانه اي گافي اين چنيني در 

ت و دشمن به بيننده و يا خواننده گان ش، مي داد،  نشان دادن جاي دوس
مراتب كنترل آسيب و يا مديريت بحران براي تصحيح اين سوتي،  مراحلي 
از پوزش خواهي از بيننده ها تا استعفاي شخص مخبط و يا قبول اشتباه و 
پرداخت تاوان را در دستور كار مي گذارند. اما  رسانه هاي ما  از چنين 

ي تصحيح اشتباهات سهوي و يا عمدي حادث، گريزانند. رويكردي برا
شهرام همايون، كه صاحب امتياز تلويزيون كانال يك و مجري اصلي 
تلويزيون خود و مدعي مبارزه با رژيم است، بعد از آن كه سردار محمدرضا 
مدحي در تلويزيون رژيم ظاهر گشت و از طرح وزارت اطالعات براي نفوذ 

هاش بگويد براي آن كه -ه جاي آن كه به بينندهدر اپوزسيون گفت، ب
ماموران رژيم را ماه ها هر شب به خانه هاي آنان مي برد، متأسف است، 
انتقادات  طرح شده ي كساني را كه گفته بودند كه شخص ايشان براي 
چنين  اشتباه فاحشي  در يك برنامه ي علني از خود انتقاد كند، را 

  ناميد. "خزعبالت"
موسسه مطالعات تاريخ )، در 8رد اكنون به تهران بازگشته است (*قانعي ف

ي  وزارت اطالعات كه از قبل نيز در آن جا همكار بوده، جلسه معاصر ايرانِ
هاي وابسته به جناحهاي مختلف و ملون  نقد و بررسي برگزار كرده، رسانه

عي فرد رژيم اعم از اصالح طلب و اصول گرا در انعكاس اين دستاورد، كه قان
اند. پايگاه  ثابتي را وادار به صحبت كرده است، داد سحن داده "زرنگي"با 

خبر رساني قانون در متن گزارش خود به نقل از قانعي فرد، خبر از چاپ 
  كتاب در دامگه حادثه در تهران را مي دهد:

بعداز ظهر در  3نشست نقد كتاب در دامگه حادثه، روز دوشنبه ساعت  "
العات تاريخ معاصر ايران و با حضور استادان تاريخ، محل موسسه مط

عزت شاهي خبرنگاران، نمايندگاني از موسسات مطالعاتي و افرادي همچون 
هاي  سال را در زندان 15از مخالفين حكومت پهلوي كه  )،اهللا مطهري عزت(

  .اهللا طالقاني) برگزار شد پهلوي گذراند و مهدي طالقاني (فرزند مرحوم آيت
خاطرات پرويز ثابتي مدير امنيت داخلي » در دامگه حادثه«ارش قانون به گز

فرد است كه در امريكا منتشر شده و  وگو با عرفان قانعي ساواك در گفت
فرد، نشر  اي داشته است. به گفته قانعي ها بازتاب گسترده انتشار آن در رسانه

  "علم به زودي اين كتاب را در ايران نيز منتشر خواهد كرد
ابتي و قانعي فرد، منكر وجود شكنجه در زندان هاي رژيم  هاي ث

پهلوي و جمهوري اسالمي مي شوند، تجاوز در زندان ها را انكار مي 
ي اعضاي خود  كنند، سازمان هاي سياسي را خود عامل شكنجه

و اتفاقاً رژيم جمهوري اسالمي نيز چنين مهمالتي را مي  كنند. معرفي مي
ها نيز از آنها در مورد اين  اظهارات چيزي از  ن رسانهبافد، دست اندركارا

كند  به  آنها نمي پرسند. قانعي فرد با اشاره به مورد رويا طلوعي، اشاره مي
كسي كه چهار روزنامه در رابطه با زنان در كردستان در آورده و به آمريكا 
آمده و با سرهم بافتن داستان دروغين شكنجه و تقاضاي پناهندگي از 

كند. كساني كه موضوع رويا طلوعي را دنبال كرده باشند، عين  مريكا ميآ
همين گفته ها در اظهارات سر و شاخ هاي متعين رژيم ج.ا. مانند  

هاي رژيم چون  ها و روزنامه سخنگويان وزارت اطالعات، و يا مطالب سايت
د كه يابن ي كيهان ِ حسين شريعتمداري رديابي مي سايت بازتاب و يا روزنامه

اند. قانعي فرد سازمان مجاهدين خلق ايران را متهم به  در مورد ايشان گفته
ها را به  كند، و يا كمونيست قصد ريختن ِ سم به منبع آب شيرين تهران مي

آتش كشيدن روستاها!!دريغ از يك پرسش و يا چالش كه  مستندات ايشان 
ز ايشان پرسيده چيست؟  كدام منبع آب؟ چه گاه و كدام روستا؟ سئوالي ا

  *)9نمي شود.(
قانعي فرد در مورد اعضاي سازمان مجاهدين مستقر در عراق (كه توسط 

اند)  سازمان ملل و نيروهاي اشغالگر عراق به عنوان پناهنده پذيرفته شده
گويد بايستي آن ها را نجات داد!!، اما طرح  ي دلسوزي مي ظاهراً در لفافه

است. غير از اين  "ندن آنان به ايرانبرگردا"ايشان براي نجات  همان 
مجريان مبتدي كيست كه نداند كه اين موضع رسمي حكومت جمهوري 

سال گذشته بار ها آن را علناً عنوان كرده اند.  10اسالمي بوده است و در 
توان با سازمان مجاهدين خلق و سياست هايشان مخالف اصولي بود، اما  مي

ي بين المللي پناهنده گان دفاع  هگويد كه از حقوق حق اصول هم مي
گان با  الفباي كاري را كه بدان سرگرمند  بايستي كرد. اگر مصاحبه كننده

ي راه كافي بود  تا دوغ از دوشاب تشخيص  ياد گرفته بودند، همين نشانه
  داده شود. 

ها  فرامرز فروزنده، نظرِ قانعي فرد  را در رابطه با شكنجه و اعدام كمونيست
ما ايراني ها "گويد كه  ) و قانعي فرد به نقل از ثابتي مي9(ايضاَ *مي پرسد

و اضافه  "يك شانس بزرگ آورديم كه ايران هرگز به دامن كمونيسم نيافتاد
ي تفكر اسالمي در ايران  فراموش نكنيم كه روحانيت و توسعه "كند كه مي

را نجات  ئي عليه كمونيست ها شد كه در واقع مردم ايران باعث ديوار حائل
. و عجيب نيست كه همين اباطيل  يك عنصر امنيتي، جناب مجري به "داد

ظاهر دموكرات  را قانع كند، زيرا قبالً هر دو در خالل اين گفت و گو توافق 
و نيز در  "ضرورت وجودي سازمان اطالعات و امنيت براي هر كشوري"بر 

ر توسط همين تروريست خواندن آزادي خواهان و مبارزيني كه هزار هزا
امنيت و  داغ و درفش حاكميت ملي، و در راه آزادي ايران، كوتواالن قالع 

ند. آنها در واقع رسم الخط واحدي براي اين القوال متّفقبه خاك افتادند، 
گزينند. فروزنده كه قانعي فرد را آزاد گذاشته  گفت و شنيد ِ خويش بر مي

مورد تهاجم قرار بدهد، اما  بود كه جنبش آزادي خواهي مردم كردستان را
وقتي كسي از فعالين كرد روي خط آقاي فروزنده مي آيد كه افترائات قانعي 
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شماتت نكوهش مي  فرد را به چالش بكشد، با دشمن خوئي تمام ايشان را
  *)10كند (

قانعي فرد سركوب و اعدام و سياستهاي جمهوري اسالمي را در كردستان 
داند.  ب را هم متوجه سركوب شوندگان ميتوجيه نموده و مسؤليت سركو

اعدام معلم انسان دوست فرزاد كما نگر را نه با جمهوري اسالمي كه به 
داند. مسؤليت اعدام شيرين علم  حزب حيات آزاد كردستان يا پژاك مي

نامبرده به خاطر "هولي را كه حتي دادستان رژيم نيز اعتراف كرده بود كه 
را  "محل اختفاي برادرش را بگويد آزاد مي شودبرادرش در زندان است اگر 

به گردن شيرين و احزاب و سازمان هاي كردستان كه در يك جنگ تدافعي 
مردم خود به مقاومت مسلحانه دست زده اند، ساله براي دفاع از خود و  33

مي اندازد. قانعي فرد براي اين كه كسي در مورد ماهيت و سيستم ارزشي 
ي با اكا نيوز در برابر اين اتهام  تباه نكند، در مصاحبهي وي اش مورد عالقه

 "كه ايشان يعني قانعي فرد، نفرِ دوم وزارت اطالعات ايران است، مي گويد:
كاش يك كُرد به اين پست و مقام مي رسيد كه در اين صورت باعث افتخار 

اش از كران تا كران افق  تجنايا ابعادوزارت اطالعاتي كه آري، . "بود
ي شصت و هفتاد و كشتار دانشجويان و پرتاب  كشتارهاي دهه است،پيد

هاي خارج از كشور و قتل هاي  ها و ترور خواب گاه كردن آنها از ساختمانِ
يكي از  و ضمناًاين جريان مشهود ،  ي سياه ئي، كه در كارنامه زنجيره
ردن در كار ك و امنيتي جهان است، ان هاي جاسوسيترين سازم مخوف

  ) 11(*ازماني باعث افتخار كسي مثل قانعي فرد است!چنين س
ساواك در مورد ناصر شايگان شام اسبي و ارژنگ شايگان ايشان، خزعبالت 

، اما آقاي فروزنده نيز به گفته هاي مادر اين دو شام اسبي را تكرار مي كند
مادر شايگان) خردسال كه بعد از كشته شدن  - نفر (فاطمه سعيدي

يري ساواك گفته است: چگونه ماموران از وي خواستند فرزندانش در درگ
كه هم كاري كرده و به دروغ حميد اشرف را مسئول قتل فرزندانش بخواند 

) شايد مي توان به ذن 12و در مقابل به او ارفاق كنند، اعتنائي نمي كند.(*
قوي گفت كه جناب مجريِ مبتدي اصالً اطالعي از وجود مادر شايگان و 

هاي ساواك ساخته و جمهوري اسالمي پرداخته   عليه صحبتاش  بيانيه
ندارد، آن وقت اين سؤال مطرح مي شود، كه چرا كساني چنين بي بهره از 
علم اطالع رساني و بي شم ِ قاطع ِ حضور در مقام خبرنگاري، به چنين 

ي دست امثال قانعي فردها و سردار  كاري دست مي زنند كه ملعبه
  ريق رژيم جنايت كار جمهوري اسالمي گردند. ها و ار اين ط مدحي

) در اين مقطع زماني، مي توان 13اما در مورد چرايي ظهور پرويز ثابتي (*
ي اين نكته كه ايشان به كدام  دستگاه هاي تحليلي مختلفي را براي سنجه

ضرورت لب به سخن باز كرده را مورد استفاده قرار داد. ثابتي براستي در 
  ي مي گويد؟صفحه چ 666اين 

اش، بر خالف استنباط عباس شكري در  ثابتي  در موجه جلوه دادن سوژه
ي مصاحبه  *)، صرفا براي مجاب كردن ايشان به ادامه14ي شهروند( نشريه

كند، بلكه در چهره پردازي و مشاطه گري صورت مقبول  با او هم نوازي نمي
ه و خوي و خصال ايشان نيز كوشاست. قانعي فرد با سئوالي در مورد شكنج

ثابتي مواجه مي شود، در جواب مي گويد كه او كه مانند سازمان هاي 
كند، منافع كشورش را  سياسي، كه همه ي آنها را وابسته به بيگانه تلقي مي

ي  به بيگانگان نفروخته است. اما با تمام تالشي كه مي كند از آن چهره
ئي با الهام  ان فرشتهتو شد، نمي دژخوئي كه در تلويزيون شاه ظاهر مي

خواسته بگويد كه مدافع  رستگاري تراشيد. ثابتي در خالل اين مصاحبه مي
حفظ سيستم و وطن پرست بوده و هر اقدامي هم كه انجام داده براي حفظ 
كيان كشور ضروري بوده است. اما تغافلي در كارش نيست كه بارها اعالم 

غييرات بنيادي (انقالب) معتقد برائت كند كه او نيز اصالح طلب است و به ت
  نيست.

دهد كه اگر اصالحاتي در همان  ) افسوس و هيهات سر مي15ثابتي(*
هاي  گرفت. بر حسب چرتكه گرفت، انقالبي در نمي ساختار صورت مي

چي مهيا بوده، اپوزسيون برانداز قلع و قمع  همه  1355ايشان، تا سال 
هاي  يا اعدام و يا  در روي تپه اند، سران آن ها كشته شده اند، حاال شده

اند  اوين خودزني كرده اند، اما ديگر سازمان هاي مسلح حيات فعالي نداشته
. جو ايران جان مي داده براي ر فرم هاي شاهانه كه با فساد مبارزه كنند، و 
به وضع مردم برسند، واالگهر اشرف رئيس سازمان حقوق بشر است، عليا 

داده است و پسر خاله  تان شعرا و هنرمندان را ميحضرت نيز هزينه بيمارس
اش  قطبي  نيز در راديو  مشغول بوده، اعليحضرت نيز در ويالي سويس

ديگر آن خانم هاي ستاره دار را نمي ديده، و هيچ كم و كسري نداشتيم. اما 
ديگر مفري براي رفرم و كوتاه آمدن نيست.  1357و  1356در سالهاي 

شر. ثابتي مي گويد وقتي جنبش اعتراضي مردم باال حقوق بشر بي حقوق ب
گويد كه ديوار  گرفت ديگر جاي عقب نشيني و اصالحات نيست، به در مي

بشنود. آيا تعجبي دارد كه در ميزگرد وزارت اطالعات از چاپ كتاب ثابتي 
  خرسند باشند  و آن را دستاورد بدانند؟  

  پانوشت ها :
ارت خانه و يا كنسولگري هاي كوبا ، مكزيك، پاناما و دهها ايشان متهم به انفجار سف  - *1 

فقره جرم و جنايت سنگين ديگر است. ايشان حتي توسط پليس منطقه ي ميامي براي 
انفجار ديناميت در دفاتر خطوط هوائي مكي به انتقام اعالم تجديد سرويس هاي پرواز به 

ار نگرفت و  جب بوش فرماندار تخت تعقيب بود، اما مورد پيگرد قر 1977كوبا در سال 
شهرت دارد به آقاي اورالندو باش نشان  2000فلوريدا كه به خاطر تقلب انتخاباتي سال 

فوت  2011لياقت  ايالت و فلوريدا و عنوان شهروند افتخاري را داد. ايشان به هر رو در سال 
  ن به جائي نرسيد. كردند اما اعتراضات كشورهاي مختلف براي استرداد و يا محاكمه ي ايشا

 لينك مصاحبه اول با تلويزيون انديشه-2*
http://www.youtube.com/watch?v=h2DVQB6aXxg&feature=youtu.

be   
  آدرس رسمي سايت ديار و نا ديار  -3*

 http://diarunadiar.com/  
  مطلب قانعي فرد در سايت رژيم در باره نشست واشنگتن -4*

http://diarunadiar.com/NewsDetail.aspx?itemid=273      
 راجع به كومله دمطلب قانعي فر  - **4

451.aspx-http://rozhnews.blogfa.com/post  
 لينك مصاحبه با ثابتي -5*

http://www.youtube.com/watch?v=bTA0hsWTy9M   
در مطلبي به  1383تير ماه  62شماره - ارگان چريكاي فدلئي خلق ايران  –يام فدائي پ -6*

  بهرنگ -الف قلم
 24در صفحه  1383كتاب حماسه مقاومت در خارج از كشور در بهار  جديددر چاپ  -7*

جهت الزم مي بينم كه در  اينرا از  واقعيتتاكيد بر اين "آمده است كه :  9شماره  زيرنويس
فريبكارانه بر  ايده، برخي از مرتجعين و مماشات طلبان، در خدمت به اشاعه اخيري ا ه سال

بين شكنجه گر و قرباني، و براي خاموش كردن آتش خشم  "صفا"و  "صلح "قراري 
ستمديدگان بر عليه ستمگران، كوشيدند تا جنايات وحشتناك مزدوران ساواك در زندانها را 

حماسه "، اينها به طرز سخيفانه اي واقعيات مندرج در الپوشاني كنند. در اين چهارچوب
  خوانده اند. "خودساخته "مبالغه آميز: و "را نيز هدف قرار داده و آن ها را  "مقاومت

 ِ موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايراندر  "نويسنده"بررسي كتاب قانعي فرد با حضور  -8*
  وزارت اطالعات در تهران

http://diarunadiar.com/NewsDetail.aspx?itemid=270  
 لينك مصاحبه دوم با تلويزيون انديشه -  9*
-dg-com/watch?v=http://www.youtube.

uHO5fzk&list=UUvE9XsvtpdSFkS60AmH1ZrQ&ind  
  چند لينك در باره قانعي فرد  -10

http://www.youtube.com/watch?v=OGQYCfxEnHM&feature=r
elated   

http://www.rahesabz.net/story/49343   
details.php?id=3633-http://www.kurdane.com/news  

  مصاحبه ي قانعي فرد با اكا نيوز -*11
mellet.htm-http://www.turkiran.com/mox   

چريك هـاي فـدائي   "نامه سرگشاده فاطمه سعيدي (مادر شايگان) در باره كتاب   -12*
  "خلق

به حميد اشرف كشـت،  ، "رفقايت كشتند"و  "چريك ها كشتند"قصه قديمي ساواك از 
  تبديل شده است.

nou.net/php/view.php?objnr=993-http://asre  
  رضا فاني يزدي در تلويزيون ميهن در مورد چرائي پرويز ثابتي در تلويزيون ميهن  -13 

HNAqGazbkw&feature=rhttp://www.youtube.com/watch?v=Y
elated   

  مصاحبه با قانعي فرد در شهروند،   -14*
http://www.shahrvand.com/archives/26609  

  لينك مطلبي در باره ي ثابتي   -15*
http://www.youtube.com/watch?v=uMAeEw5lXk4&feature=fv

wrel  
*  
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  »در دامگه حادثه«معرفي كتابِ 

  در تهران» واجا«وابسته به » مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران« در 

  عرفان قانعي فرد كيست؟
  )1(دوستان و رفقاي عزيزِ احزاب و سازمان هاي كُرد!

فرد كه مدام بر ايراني  در چند ماه گذشته، شخصي به نام عرفان قانعي
داند،  بودنش فخر فروخته و نيز خود را يك ايراني كُرد و نه كُرد ايراني مي

هاي فارسي  اي رسانه اي آشكار به بمب خبري اول پاره در يك تسخير رسانه
هاي  احبه، با مص»محقق و پژوهشگر تاريخ«زبان بدل شده و تحت عنوان 

راديو تلويزيوني در خارج كشور، از منظر يك محقق تاريخ اجتماعي ايران با 
سازي همت نموده  جعل و نعل وارونه زدن، به دستكاري حافظه و تاريخ

هاي وي تحت عنوان  سازي ي تحقيقات تاريخي و كتاب است. عمده
به  دانيد با توجه چنان كه مي گيرد. آن صورت گرفته و مي "گو و گفت"

هاي  گوي چهره و ساخت امنيتي نظام اسالمي پذيرش و تن دادن گفت
بايست طي سلسله  امنيتي با ايشان و انتشار وسيع آن در ايران الزاماً مي

مراتبي امنيتي، فيلتر شده و به فرموده اجرايي شود. هر چند كه برخي از 
  ست.مصاحبات او با چهره هاي اپوزيسيون جمهوري اسالم صورت گرفته ا

هاي كُرد و  بخشي از جعليات مورخ! مورد نظر، متوجه سازمان 
ي حزب  ي آن از جمله دبير اول و رهبر سالخي شده هاي برجسته شخصيت

باشد، كه در پرسشي به  ياد دكتر قاسملو مي دموكرات كُردستان ايران، زنده
سويي نظري  چگونگي قتل ايشان پرداخته و با تحليل و نگاهي امنيتي هم

 كند. هاي جمهوري اسالمي ايران را آشكار مي چي ود با امنيتيخ
فرد با مؤسسات پژوهشي وزارت اطالعات و  با توجه به ارتباطات عرفان قانعي

نظامي جمهوري اسالمي چون محسن رضايي و  -هاي امنيتي برخي چهره
كاري وي با برخي تارنماهاي امنيتي رژيم، و نيز شائبه  نزديكي و هم

يشان با سپاه پاسداران (سپاه قدس)، نشريه آرش برآن شد تا در همكاري ا
خود به قدر بضاعت و توانش اين پرسش را با برخي فعاالن و  108ي  شماره

ي اين  هايي كه مورد تفقد!! و مصاحبه شخصيت هاي سياسي، و نيز سازمان
را  اند درميان بگذارد. ما اميدوارم پاسخ شما مورخ نظام اسالمي قرار گرفته

 2012ماه مي  20به نظرات و چند و چون كار اين مورخ اسالمي، تا 
  دريافت كنيم.

  با سپاس از همكاري شما
  ي آرش پرويز قليچ خاني، مدير مسئول و سردبير مجله

  

شخصاً به دست جا الزم است بگويم كه اين سئوال را  همين )1(
يران، هر دو جناح حزب دموكرات كُردستان ا حزب كمونيست ايران،
، حزب كمونيست كارگري و كومله كُردستان دفتر سياسي پژاك

(جناح رضا كعبي) رساندم. متĤسفانه هر دو جناح حزب دموكرات 
كُردستان ايران و حزب زحمتكشان پژاك و كومله كردستان (جناح 

    .ارسال نكردندرضا كعبي)، پاسخي 

  
  ي پاسخ دبيرخانه

  ن حزب كمونيست ايرانسازمان كردستا -كميته مركزي كومه له
  

  رئوف پرستار
  

با احترام نامه و پرسش شما در مورد فردي به نام عرفان قانعي فرد و 
نظامي جمهوري اسالمي  -ارتباطات وي با برخي از چهره هاي هاي امنيتي

  و همكاري وي با سپاه پاسداران را دريافت داشتيم. 
  

ق و پژوهشگر تاريخ معرفي در ارتباط با فرد مذكور كه خود را به عنوان محق
رسانيم. از نظر ما عرفان  كرده است به اختصار موضع خود را به اطالع مي

تلويزيوني و جعل و  - هاي راديو قانعي فرد با استناد به مضامين مصاحبه
تحريفاتي كه در انعكاس گفت و گوهايي كه با سران برخي از نيروهاي 

ه كار گرفتن فرهنگ و ادبياتي كه آن اپوزيسيون رژيم انجام داده است، و با ب
يك سپاه پاسداران جمهوري اسالمي به عاريت گرفته ژرا از دايره ايدئولو

هاي اجير  است، هيچ ترديدي باقي نگذاشته است كه وي يكي از مهره
  دستگاه اطالعات جمهوري اسالمي است. 

تجربه بيش از سه دهه حاكميت رژيم جمهوري اسالمي  به همگان نشان 
خواهانه و هر  داده است، اين رژيم كه به منظور سركوب هرگونه نداي آزادي

جنبش حق طلبانه از هيچ جنايتي فروگذار نكرده است، همزمان سعي كرده 
مقدار خود با هدف  است كه با پرورش و اجير كردن و بسيج قلم زنان بي

هانه مردم قلب واقعيات و وارونه جلوه دادن حقايق، ماهيت مبارزات آزاديخوا
ايران و جنبش حق طلبانه مردم كردستان را در نزد افكار عمومي مخدوش 

هاي اطالعاتي و امنيتي رژيم كه در داخل  نمايد. ماشين سركوب و دستگاه
ايران شناسائي، تعقيب و بگير و ببند و شكنجه و كشتار فعالين سياسي و 

كشور همواره در صدد اند، در خارج  مدني را به يك امر نهادينه تبديل كرده
هاي خبر چيني و  هاي خود و سازمان دادن شبكه اند كه با اعزام مهره بوده

جاسوسي به جنگ رواني و ايجاد تفرقه در ميان صفوف نيروهاي اپوزيسيون 
  دامن بزنند.

عرفان قانعي فرد كه در مكتب نيروهاي بسيج پرورش يافته است و ارتباط 
س سپاه پاسداران جمهوري اسالمي بر وي با محسن رضائي و نيروي قد

هاي وزارت اطالعات جمهوري  كسي پوشيده نيست، از جمله عناصر و مهره
اسالمي است كه به منظور تخريب در مناسبات بين نيروهاي اپوزيسيون و 
مخدوش كردن چهره واقعي جنبش انقالبي مردم كردستان به وي مأموريت 

  داده شده است. 
هاي قانعي فرد با  ند و چون دقيق همكاريممكن است پرونده و چ

هاي امنيتي جمهوري اسالمي تا بعد از سرنگوني اين رژيم بر كسي  دستگاه
فاش نگردد، اما همين چند نمونه از ادعاهاي وي در مورد تاريخ جنبش 
مقاومت مردم كردستان در برابر يورش رژيم اسالمي جايگاه واقعي اين فرد 

  را نشان مي دهد.
له و جنبش كردستان كه  در اسفند ماه  فرد در مطلبي در مورد كومهقانعي 
در سايت خبري تابناك وابسه به محسن رضائي درج شده   1388سال 

  است  چنين ادعا مي كند:
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 ، ايران مركزي حكومت - بعد به 1358 در –خونين سنندج  از نوروز""
ي دهد كه هر امروزه اسناد بعث نشان م  .فرستاد كردستان به صلح هيات

نوار مرزي را در  دو گروه كومله و دمكرات ماموريت برهم زدن امنيت
ايران،  استراتژي خود داشته اند تا در مدت زمان قبل از حمله عراق به خاك

حكومت مركزي ايران را با چالشي جدي روبرو كنند. در نوار كاست هاي به 
ران، كامال مي توان به مانده از مذاكرات كومله و دمكرات با حكومت اي جاي

نمايندگان كومله پي برد كه حتي به  "انعطاف و لجاجت  تند روي و عدم "
  ""نزديك نيست. الفباي سياست و ديپلماسي هم

بنا به دستور سيا، عراق از آنان (  ""و باز در همين نوشته ادعا مي كند كه 
ني حمايت نيروهاي اپوزيسيون ضد ايرا كومه له و حزب دمكرات) به عنوان

نخستين ماموريت كومله  مي كرد اما جمع آوري اطالعات از نيروهاي ايراني
چند  اين بر 1986 – 1980 به مربوط سيا اسناد هاي گزارش و.  "بود 

  : نكته درباره كومله داللت دارد
 بمب گذاري در نقاط پراكنده شهرها يا روستاهاي ايران  -
 جراي رقص مختلطنصب تيربار و ا حمله به مساجد و . -
 ترور معلم ها در كردستان به اتهام وابستگي به رژيم حمله به مدارس و  -
 ترور و انفجار در جهاد سازندگي و سپاه   -
 سنندج و بهم زدن رابطه با حزب دمكرات جنگ افروزي در  -
  ""كمك به مهندسي اطالعاتي استخبارات عراق  -
  

و همرزمانش توسط رژيم جمهوري  قانعي فرد بعد از اعدام فرزاد كمانگر
اسالمي كه نفرت و انزجار توده هاي ستمديده مردم كردستان و اعتصاب 
عمومي را به دنبال داشت، بسيار و قيحانه تالش كرد تا نيروهاي اپوزيسيون 

  رژيم را عامل اين جنايت معرفي كند و رژيم اسالمي را تبرئه نمايد.
و وارونه كردن وقايع تاريخي در كردستان اينها و ده ها نمونه ديگر از جعل 

هاي قانعي فرد براي تطهير  اي از تالش تحت عنوان تاريخ نگاري فقط گوشه
جنايات رژيم جمهوري اسالمي و مخدوش كردن چهره جنبش عادالنه 

  مردم كردستان است.
بدون شك مردم كردستان كه در جريان زندگي و مبارزه روزانه خود بيش 

ميت سياه و جنايتبار جمهوري اسالمي را تجربه كرده اند، از سه دهه حاك
براي ياوه گويي ها و جعل و دغلكاري هاي مزدوراني چون قانعي فرد هيچ 

  ارزشي قائل نيستند.
  با احترام

  سازمان كردستان حزب كمونيست ايران -دبيرخانه كميته مركزي كومه له
  رئوف پرستار

  2012آبريل  28
*  

  

  عرفان قانعي فرد

  ورخ يا متخصص جعل تاريخم
  

  (حزب كمونيست كارگري) محمد آسنگران
  

  مقدمه
هاي قانعي فرد نوشتن بيوگرافي جالل طالباني در  ترين پروژه يكي از مهم

شخصيت شناخته  450به قول خودش با  ،سه جلد است كه براي اين پروژه
ه مصاحبه كردتعدادي از مقامات جمهوري اسالمي و ايراني و  شده جهاني

مصاحبه شوندگان از موقعيتي برخوردار هستند كه تعدادي از است. 
به آنها براي محققان كاركشته و شناخته شده هم چندان آسان  دسترسي

ديك  ،رئيس ك. گ. ب. كسينجر ،نيست. از جمله مصاحبه با گورباچف

 افراد مانندباالخره و كلينتون  ،آلبرايت ،رامسفلد ،كاندوليزا رايس  ،چني
 ،محسن رضايي ،محمد خاتمي ،علي اكبر واليتي ،كروبي ،طالباني جالل

بني  ،عبداهللا حسن زاده،شيخ عزالدين حسيني ،و رضا پهلوي ،رفسنجاني
  صدر و ثابتي يكي از روساي ساواك و....

عرفان قانعي فرد عضو رهبري مركز اسناد جمهوري اسالمي معرفي شده 
مجلس شوراي اسالمي تحت عنوان  است. او از بهاالدين ادب كه دو دوره در

به عنوان معلم خود و  ،نماينده مردم سنندج و كامياران حضور داشت
كند. او متولد شهر مريوان  ياد مي ،استادي كه سرمشق زندگيش بوده است

پدرش يكي از مسئولين مكتب قرآن شهر مريوان و  57است. بعد از انقالب 
با آزاد شدن  58بود. در سال يكي از همفكران نزديك احمد مفتي زاده 

سپاه پاسداران و  ،شهرهاي كردستان بوسيله نيروهاي مسلح پيشمرگ
مجبور به عقب نشيني شده و  ،نيروهاي كميته و مدافعان جمهوري اسالمي

 ،ها رفتند و سپس براي وابستگان احمد مفتي زاده در همدان به پادگان
ده او در اين شهر ساكن شدند. امكاناتي مهيا كردند. پدر قانعي فرد و خانوا

اما بعد از يورش ارتش و سپاه پاسداران به كردستان و تصرف دوباره شهرها 
پدر قانعي فرد به مريوان  ،و عقب نشيني نيروهاي پيشمرگ از شهرها

بازگشت و به پاس خدماتش براي جمهوري اسالمي چند سالي فرماندار 
كه خوانندگان بدانند فضاي  كند مريوان شد. اين اطالعات مختصر كمك مي

اي برخوردار بوده  سياسي و فرهنگي اطراف شخص مورد بحث از چه پيشينه
  اي پرورش يافته است.  است وايشان در چه فضاي فكري

پردازم كه به عنوان نظر و  هايي مي من در اين نوشته مشخصاً به فاكت
ه است. ديدگاه خود قانعي فرد در رابطه با مسايل كردستان بيان شد

پردازم كه قانعي فرد نظرخودش را در آن  تر بگويم من به مسايلي مي دقيق
موارد مثالً در مورد تحوالت و تاريخ معاصر كردستان بيان كرده است. 

هاي پدرش معيار ارزيابي  ها و جنايت بنابراين نه پيشينه و سابقه و خيانت
او دارم. در اين  هاي مصاحبه شوندگان من از او است و نه كاري به گفته

اند و تا  نوشته براي من مهم نيست كه آنها چه چيزي را به قانعي فرد گفته
  هاي آنها سنديت و حقيقت هست.  چه حد در گفته

تا كنون كساني از زاويه كامالً ناسيوناليستي و به همان اندازه قانعي فرد 
قايق كنم هم از ح اند. من تالش مي به اين مباحث پرداخته ،ارتجاعي

تاريخي اين دوره مورد بحث بگويم و هم به عنوان يك نفر جانبدار حرف 
دانم اين دوره و زمانه مد  هاي قانعي فرد را به چالش بكشم. مي بزنم و گفته

كنند حرفشان را در لفافه  ها با ريا و تزوير سعي مي روز شده است كه خيلي
ز نظر من هيچ كس بي اما اين ادعاها حقيقت ندارد. ا ،بپيچند "بي طرفي"

چنانكه قانعي فرد و  طرف نيست. من هم بي طرف نيستم. هم
زنند.  هاي كرد مخالف قانعي فرد هم جانبدار حرف مي ناسيوناليست

هاي مدافع قانعي  هاي عظمت طلب ايراني و اسالمي چنانكه ناسيوناليست هم
يا از  كنند حرفشان را فرد هم بي طرف نيستند. ولي به نادرست تالش مي

طرف و پژوهشگر و... به خورد مردم بدهند.  زبان ديگران و يا به عنوان بي
هاي من با اين جماعت اين است كه من رك و پوست كنده  يكي از تفاوت

زنم. هر خواننده طالب حقيقت هم قضاوتش  گويم كه جانبدار حرف مي مي
  را خواهد كرد. 

يد اينرا هم تاكيد كنم كه حال كه از حقيقت حرف به ميان آمد اجازه بده
هاي  حقيقت"در دنياي واقعي يك حقيقت واحد و مطلق وجود ندارد ما 

هاي مختلف  ها از زاويه طبقات و منفعت را بايد ببينيم. اين حقيقت "متضاد
كامال متفاوت هستند. بنابراين متفكرين طبقات مختلف واقعيات جامعه را با 

براي مثال از نظر يك سرمايه دار  دهند. حقايق مورد نظرشان توضيح مي
گيرد و  كند و دستمزد مي حقيقت اين است كه كارگر در كارخانه او كار مي

دار به جامعه و مردم  به اين ترتيب متفكرين اين طبقه معتقدند كه سرمايه
كار كن خدمات ميدهد و ادامه زندگي و امرار معاش كاركنان را فراهم كرده 

متفكرين اين طبقه در رابطه با همين موضوع  است. از زاويه كارگر و
شود. اين كه با صرف نيروي كار كارگر ارزش  حقيقت طور ديگري تعريف مي

اي وجود ندارد  شود و بدون صرف نيروي كار او ارزش اضافه اضافه توليد مي
فتد. از اين زاويه اگر دنيا را نگاه كنيم به اين  و انباشت سرمايه اتفاق نمي

رسيم كه سود و انباشت سرمايه از قبل نيروي كار كارگر است.  حقيقت مي
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در مورد بررسي تحوالت تاريخي هم داستان همين است. بايد ديد چه 
  كسي از آن حقايق چه تصويري به جامعه ميدهد. 

  با اين مقدمه به سراغ اصل موضوع برويم.
   

  خاستگاه قانعي فرد به عنوان يك نحله فكري
 ،ل جريان دوم خرداد و جنبش براي اصالح رژيم اسالميبعد از عروج و افو

جامعه ايران با انواع محصوالت فكري و سياسي و البته امنيتي هم مواجه 
شد. كساني كه مشخصه اصلي آنها شارالتانيسم و دروغ گويي و معكوس 
جلوه دادن حقايق سياسي و تحريف تحوالت تاريخي جامعه ايران است. 

ل كردگان در مكتب اسالم و جمهوري اسالمي كه خيل پاسدارها و تحصي
شان را  هاي خونين دست ،بسياري از آنها دستشان به خون مردم رنگين بود

 "روزنامه نگاري و پژوهشي"شستند و همراه ديگر همفكرانشان به كار 
قانعي فرد  تا بشيوه ديگري به جمهوري اسالمي خدمت كنند. پرداختند

ملي اسالمي است.  -حصل از مكتب جنبشعضوي از اين جماعت و يك م
اما در عين حال او يك تفاوت مهم با بقيه دارد. او كرد زبان و متولد شهر 

نظر اين رشته در كردستان  مريوان و تحصيل كرده زبان شناسي و صاحب
مدركي دال بر همكاري امنيتي و  تاكنوناست. و البته بايد اضافه كرد كه 

ز او منتشر نشده است. اين خصوصيات او را از نظامي با جمهوري اسالمي ا
افراد پيشينه دار و همكار سابق جمهوري اسالمي مثال از نوع گنجي و 

اي حزب اللهي و عضو سپاه پاسداران و... بوده  سازگارا و... كه خود يك دوره
  كند.  اند جدا مي

كردستان جايي است كه به دليل وجود يك جنبش اجتماعي چپ و 
شديدا قبيح و شرم آور  ،ي سازش و همكاري با رژيم اسالميسوسياليست

بوده و هست. بخش قابل توجهي از جامعه خود را چپ و سوسياليست 
داند و تفكرات چپ و انسانگرايانه و ضديت با كليت حكومت اسالمي در  مي

ابعادي اجتماعي رنگ و مهر خود را به جامعه زده است. به دليل همين 
فتي زاده به عنوان يك جريان سني مذهب و همكار واقعيت اجتماعي م

اي شد.  بي اعتبار و حاشيه 57جمهوري اسالمي در همان اوايل انقالب سال 
در جايي مثل سنندج در اوايل انقالب دو نفر در جامعه به عنوان نمايندگان 

ها و  دو جنبش در مقابل هم قرار گرفتند. صديق كمانگر رهبر كمونيست
ها در جامعه  كه در نهايت كمونيست ،ها ه رهبر اسالمياحمد مفتي زاد

ها منزوي و به عنوان مزدور حكومت شناخته  هژموني پيدا كردند و اسالمي
هاي بد نام در مريوان بود. بهمين  شدند. پدر قانعي فرد يكي از اسالمي

داليل سياسي و تاريخي مردم كردستان هيچ وقت توهمي به جمهوري 
اصالح طلب حكومتي "ي از آن نداشته و ندارند. بنابر اين اسالمي و يا جناح

در اين خطه بسيار بي شانس و بي افق است.  "و روشنفكر اصالح طلب
طرفي كاري  عرفان قانعي فرد تالش كرد با اتكا به امكانات و ظاهراً با پز بي

  را بكند كه بسياري قبال در آن شكست خورده بودند. 
جمهوري اسالمي يك كانون بحران و يك  كردستان طي دوران حاكميت

كانون مبارزه و تقابل مردم و احزاب سياسي با جمهوري اسالمي و در عين 
ها از  زاده بوده است. همين خصوصيات و ويژگي حال با جريان مرتجع مفتي

هاي جمهوري اسالمي توقعاتي از قانعي فرد مطرح كرده  نظر استراتژيست
او گذاشته است كه بقيه از آن بي بهره بودند. است و امكاناتي در اختيار 

هاي جنبش اسالم  مهم بود و مهم است كه جمهوري اسالمي و استراتژيست
سياسي، تحريف تاريخ تحوالت و مبارزات مردم كردستان را از زبان يك نفر 

  كرد زبان و با پز محقق و پژوهشگر به خورد جامعه بدهند. 
الباني به عنوان يك شخصيت مطرح در براي پيش برد اين پروژه جالل ط

جنبش ناسيوناليستي كرد و دوستي و نزديكي او با مقامات جمهوري 
اسالمي دروازه ورود به اين عرصه مهم بود و براي اين پروژه سرمايه گذاري 

دانم خود قانعي فرد تا چه حد از ابعاد  شد و آن را به اجرا گذاشتند. من نمي
دانم كه شاگرد زرنگي براي  اما مي ،بوده و هستو اهداف اين موضوع مطلع 

  اجراي اين پروژه بوده است. 
در كردستان جنبشي اعتراضي و احزابي و تاريخي وجود داشته و دارد كه 
عليه جمهوري اسالمي بوده و هست. اين رژيم با توپ و تانك و قتل و 

وانسته كشتار نتوانسته است مردم را شكست بدهد. در عين حال نه تنها نت
بلكه نفرت عمومي از اين  ،است كمترين جايگاهي در ميان مردم پيدا كند

تر هم شده است. جمهوري اسالمي براي مقابله با  تر و اجتماعي رژيم عميق
چنين شرايطي بايد مردم را  از دستاوردهاي مبارزات تا كنوني نا اميد 

جنبش اعتراضي  كرد. براي خنثي كردن نسل جوان بايد تاريخ مبارزات و مي
 ،كرد. براي رسيدن به اين امر كردستان را تحريف و بي نتيجه معرفي مي

جنبش و جريان ملي اسالمي در كنار سركوب خشن هميشگي حكومت و 
قلم بدستان و فعالين زيادي را به جان جامعه  ،اراذل و اوباش اسالمي

ه اين خيل انداخت كه قانعي فرد شايد يكي از متاخرترين آنها است. وظيف
قلم به دست جنبش ملي اسالمي كه همگي در چهارچوب يك مكتب معين 

اين بود و هست كه مردم را تحميق  ،گنجند مي "ليبراليسم اسالمي"به اسم
كنند و فرهنگ كنار آمدن با ديكتاتورها و مشخصاً جمهوري اسالمي را به 

لم به دست و افكار و افق جامعه تبديل نمايند. قبل از هر چيز اين خيل ق
كنند كه تاريخ جنايات جمهوري اسالمي را  جماعت تحصيل كرده تالش مي

خواهند  پنهان و يا توجيه كنند و اپوزيسيون را مقصر معرفي كنند. اينها مي
افق رهايي جامعه را به امري غير  ،با اعالم شكست مبارزات تا كنوني مردم

نها راه عملي جلوه ممكن و ساختن و همكاري با جمهوري اسالمي را ت
اند. از  دهند. بويژه اينها اليت معترض در ميان جوانان را هدف خود قرار داده

فضاي تنگ نفس كشيدن كه جمهوري اسالمي به جامعه تحميل كرده 
اند كه محصوالت فكري و  اي را آغاز كرده است اينها  تقالهاي مذبوحانه

پژوهشگر و  ،ان روشنفكرهاي باور نكردني خود را به عنو جعليات و دروغ
  دانشگاهي و روزنامه نگار و ... به خورد جامعه بدهند. 

در ايران نه سروش و  "ليبراليسم اسالمي"ناگفته نماند كه رهبر فكري 
گنجي و عبداهللا نوري و خاتمي و موسوي و كروبي و اشكوري و... بلكه 

ها به رفسنجاني است. دوري و نزديكي سياسي و يا گرايشي امروز اين
دهد كه هم معمار جمهوري اسالمي  رفسنجاني تغييري در اين حقيقت نمي

كه براي حفظ اين  "ليبراليسم اسالمي"رفسنجاني است و هم مكتب 
سيستم سرهم بندي شده است و باز هم معمارش اين جناب است. برخالف 

اي كه ما  تصور عمومي، معمار اصلي ساختن جمهوري اسالمي با اين قواره
اي و حتي خميني بلكه  شناسيم و در دنيا شناخته شده است نه خامنه مي

  رفسنجاني است. 
  

  
  

خيل قلم به دستان نان به نرخ روز خور مثل قانعي فرد هم در اين چهار 
آن  "چپ"كنند. و همه اين خيل كاله مخملي از نوع  چوب فعاليت مي

و عبداهللا نوري يعني حزب توده و سازمان اكثريت تا راست آن يعني سروش 
و خاتمي و نهضت آزادي و جبهه ملي و غيره همگي سر در يك و موسوي 

آخور دارند. جنبش ملي اسالمي با پرچم ليبراليسم اسالمي. قانعي فرد فقط  
  بچه محصلي در چهار چوب اين مكتب و محصول اين مكتب است. 

تب مورد بحث يعني نقش قانعي فرد و خدمات او به مك موضوعدر اين 
اي به عهده گرفته  همينقدر بگويم كه او وظيفه ويژه "ليبراليسم اسالمي"

اي كه از افراد ديگر ساخته نيست. او بايد به روايت امروزي و از  است. وظيفه
از قلم يك نفر خودي كه  "ليبراليسم اسالمي"زبان منافع امروزي مكتب 

سي در كردستان با هدف تبيين جعلي تاريخ تحوالت سيا ،كُرد زبان باشد
روايت مجعولي از يك دوره پر تنش سياسي را به جامعه تحويل بدهد. 

هاي قانعي فرد در مورد نقش جالل طالباني و تاريخ  فعاليت و مصاحبه
  تحوالت كردستان با اين هدف آغاز شده است.

قانعي فرد چون شاگرد با وفا و الحق زرنگي در اين مكتب است اوالً 
نهاد شده و ثانيا پشتوانه محكمي در درون  به او پيش هاي متعددي پروژه



  و مقاالت نقد و بررسي
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ها تا كنون او را مزدور  هاي رژيم اسالمي پيدا كرده است. خيلي استراتژيست
و همكار وزارت اطالعات و مدافع جناح رضايي و رفسنجاني و... معرفي 

ولي  ،خواهم به اين زواياي زندگي قانعي فرد بپردازم اند. من اينجا نمي كرده
ك چيز روشن و غير قابل انكار است كه او خود را يك مدافع سياسي ي

و مدافع شريك شدن  "ليبراليسم اسالمي"سرسخت و بدون لهجه مكتب 
اپوزيسيون جمهوري اسالمي در حاكميت فعلي و همكاري با اين رژيم 

  .معرفي كرده است
  

  هدف قانعي فرد
  ستاناز جعل و وارونه نشان دادن حقايق تاريخي در كرد 

را بگويم كه من قصد ندارم به همه كارهاي قانعي فرد  اجازه بدهيد قبالً اين
بپردازم. من به علت شناخت و تخصص خود در مورد مسائل كردستان 

را از زبان خودش بررسي  "پژوهشگر"خواهم جعليات و هجويات اين  مي
  كنم. 

و از  ام دهو زندگي كرالزم به تاكيد است كه من در كردستان متولد شده 
هاي مطرح كردستان آشنا  نزديك با احزاب سياسي و فعالين و شخصيت

گيري  ها عليه شاه فعال بوده و با قدرت در تظاهرات 57هستم. من از سال 
جمهوري اسالمي از همان روز اول مخالف آن بوده و در تحوالت كردستان 

نماينده كومله و  ام. به عنوان بعد از انقالب شريك بوده و در آن نقش داشته
هاي متعددي با احزاب و  بعداً حزب كمونيست كارگري ايران در مناسبت

مذاكره كرده و تاريخ و  ،هاي فعال در كردستان سر و كار داشته شخصيت
ام. به  چم و خم تحوالت كردستان را با جزئيات قابل قبولي بررسي كرده

ه در بخشي از اين دهم هم به عنوان كسي ك همين دليل به خود اجازه مي
تاريخ شريك بوده و هم در تحوالت سياسي معاصر كردستان نقش داشته و 

بگويم كه  ،ام تاريخ اين تحوالت را از نزديك ديده و مطالعه و بررسي كرده
دهد  هاي قانعي فرد در اين محدوده نه صداقتي را نشان مي گفته ها و نوشته

هاي  نبداري او از سياستو نه صالحيتي كسب كرده است. جعليات و جا
  جمهوري اسالمي كامالً آشكار و مبرهن است. 

توانست همكار جمهوري اسالمي و  كند اگر مي گويد افتخار مي خودش مي
  هاي محسن رضائي و رفسنجاني باشد.  شريك اجراي سياست

در تاريخ كردستان و البته به بهانه  "پژوهش"وارد شدن قانعي فرد به 
هاي  از زبان كساني مثل جالل طالباني و ديگر شخصيتنوشتن بيوگرافي 

جالل طالباني و  همسرمانند ابراهيم احمد پدر  ،جنبش ناسيوناليستي كرد
فقط يك  ،مصاحبه با عبداهللا حسن زاده و شيخ عزالدين حسيني و غيره

هاي جمهوري اسالمي و مقصر جلوه دادن  هدف دارد و آن توجيه سياست
و كمك به تحكيم رژيم  "ليبراليسم اسالمي"مكتب  اپوزيسيون و خدمت به

اسالمي است. نسخه او تبديل اپوزيسيون در كردستان به چيزي از نوع 
بهاالدين ادب در مجلس شوراي اسالمي و نشر ادبيات كاله مخملي در 

زاده و  اي است كه آقاي ولدبيگي يكي ديگر از همكاران با وفاي مفتي نشريه
بل اعتماد رفسنجاني سر دبير آن بود. اين دو از بعداً از نزديكان قا

ها است كه دست رد  باشند و مردم كردستان سال پيشكسوتان قانعي فرد مي
به سينه مفتي زاده و جمهوري اسالمي و مدافعين آنها كه پدر قانعي فرد 

  اند.   تنها يكي از اين طيف بود زده
ها و  ها و خونريزي ارائه خدمات به جمهوري اسالمي و توجيه سركوبگري

اي ترين انگيزه  هاي ضد انساني اين رژيم در كردستان، اولين و پايه سياست
خود قانعي فرد و تشويق كنندگان او در عرصه پژوهش و تاريخنگاري و 
تاريخ سازيِ جعلي بوده است. او نه تنها تاريخ نگار و تاريخ نويس و تاريخ 

نده سازي و جعل تاريخ معيني پژوه نيست بلكه، در واقع او متخصص پرو
است. اين جعليات و دست بردن در تاريخ و معكوس كردن حقايق و 

اسالمي چيزي نيست كه احتياج به فاكت  - الاباليگري در مكتب ليبراليسم 
و فيگور داشته باشد. شارالتانيسم و جعليات تحويل جامعه دادن بخش 

  مي است. اسال - انتگره متفكرين و قلم به دستان جنبش ملي
از عبدالكريم سروش گرفته تا گنجي و جاليي پور از خاتمي گرفته تا كروبي 

از سازگارا گرفته تا محمد نوريزاد و مخملباف و ... هر اختالفي  ،و موسوي
همگي از يك قماش هستند. اينها از جمله  ،باهمديگر داشته باشند

ين طيف در اند. كساني از ا سازندگان ساختمان جمهوري اسالمي بوده
. كساني در حاشيه اين جنبش بوده و اند كشتار مردم مستقيم دست داشته

اين مكتب و اين به  كساني هم از نوع قانعي فرد قلمزن متاخرتر و متعهد
  جنبش است.  

برخالف تصور عمومي، قانعي فرد يك محقق و پژوهشگر تاريخ نيست؛ او در 
زبانشناسي نوشته است. عمدتاً اش را در عرصه  رشته دانشگاهي، تز تحصيلي

هاي اين زبان است كه  اطالعات و تخصص او در زمينه زبان كردي و لهجه
ربطي به تحقيق و پژوهش تاريخ تحوالت سياسي و اجتماعي ندارد. براي 
قانعي فرد دفاع از مكتب ليبراليسم اسالمي و ضديت با كمونيسم و آزادي و 

  حقوق انسان، اصل است.
هاي مختلف از زواياي متفاوتي همگي مستقيم و  با شخصيتهايش  مصاحبه

غير مستقيم در خدمت كسب حقانيت سياسي براي جمهوري اسالمي است. 
اما چه كسي است كه نداند در جايي مثل كردستان و در سراسر ايران 
جمهوري اسالمي با نسل كشي  و قتل عام زندانيان سياسي و مخالفين خود 

رد. حتي آش چنان شور بود كه منتظري و اخيراً قدرت خود را تثبيت ك
محمد نوري زاد و تعدادي از مقامات قبلي رژيم اسالمي هم به آن اعتراف 

هاي منصف و آزاده كسي هست منكر  اند. آيا در ايران و در ميان انسان كرده
كه تا روز مرگش مدافع  ،اين باشد كه خلخالي اصالح طلب و دوم خردادي

بود و رفسنجاني و فالحيان و محسن رضايي و ... كه هنوز كشتار مخالفين 
كنند جنايتكاراني در مكتب  هم از نسل كشي و ترور مخالفين دفاع مي

فاشيسم اسالمي هستند و اينها باني به راه انداختن حمام خون بودند نه 
  اپوزيسيون، كه قانعي فرد اين رابطه را معكوس كرده است؟

رافت و حرمت انساني براي خود قايل باشد و آيا كسي هست كه يك ذره ش
جاي قاتل و مقتول را تغيير  بي محابامثل قانعي فرد با يك چرخش قلم 

هاي كشتار مردم و  ها و فيلم داند و نخوانده است و عكس بدهد؟ آيا او نمي
ها در سنندج را نديده است كه با خيال آرام پاسدارهاي تازه به  صف اعدامي

داند و نديده است كه  كنند؟ آيا او نمي سر آنها شليك ميقدرت رسيده به 
لشكريان اسالم چه جنايتي در حق مردم كردستان انجام دادند؟ فرض كنيم 

ها را نديده و نشنيده و از كره ديگري وارد كره زمين  قانعي فرد همه اين
نديد و نشنيد كه در كهريزك چگونه به  88آيا همين سال  ،شده است
م تجاوز كردند و آنها را به قتل رساندند؟ آيا او نديد و نشنيد كه جوانان مرد

فرزاد كمانگر اين معلم انساندوست را فقط به جرم قلمش به دار كشيدند و 
اند؟ آيا فرزاد  اش را كجا دفن كرده دانند جنازه هنوز خانواده او و مردم نمي

ين شاگرد با كمانگر هم جنگ افروزي كرد و حمام خون راه انداخت؟ آيا ا
داند جمهوري اسالمي چه جنايتي را در  وفاي مكتب قرآن مفتي زاده  نمي

كردستان مرتكب شده است؟ آيا خبر ندارد كه اوايل انقالب همين اراجيف 
زاده گفته و نوشته است و پاداش آنرا هم از مردم كه  را قبل از او احمد مفتي

است؟ و باالخره آيا او  نفرتي عميق و عمومي عليه او است دريافت كرده
اي از تاريخ و  چيزي از خاوران به گوشش خورده است و اين تراژدي را گوشه

و پرونده سياه و قتل عام و كشتار مخالفين به دست جمهوري اسالمي به 
آورد؟ يا اينها هم مثل مردم و اپوزيسيون در كُردستان مقصر  حساب مي

حمام خون راه انداختند نه جمهوري بودند و اين زندانيان اسير بودند كه 
  اسالمي؟!

كه اكنون از زبان بني صدر و  ،آيا قانعي فرد اينها را نشنيده و نديده است
كومله جنگ افروزي كرد و در كردستان ايران حمام "گويد  رفسنجاني مي
؟ آيا گفتن اين جمالت يك ذره شرافت و انسانيت و حقيقت "خون راه افتاد

داند اما  كند؟ قانعي فرد همه اين حقايق را مي مل ميگويي را با خود ح
اش در اين انكار نهفته است.  چون منفعت ،تصميم گرفته است كه انكار كند

اين  ،نه تنها انكار، كه معادله را معكوس كند و تاريخ را جعل نمايد
ماموريتي است كه انجام ميدهد و اين كار را نه با فشار و زير شكنجه و 

دهد. و اهميت قضيه در همين است  كه با ميل و رغبت انجام ميبل ،تهديد
  كه الزم است خوانندگان اين سطور به اين موضوع توجه جديتري بكنند.

تالش قانعي فرد اين است كه بگويد جمهوري اسالمي مقصر نيست كه در 
بلكه تقصير از كومله و دمكرات بود. انگار  ،كردستان نسل كشي اتفاق افتاد

ها عادت دارند در حالي كه حقايق تاريخي را وارونه  و  ل شارالتاناين خي
دهند، آن چنان با قاطعيت حرف بزنند كه  جاي قاتل و مقتول را تغيير مي
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ساده  از منظر اين جماعت دروغ هرچه بزرگتر بهتر! مردم باورشان بشود.
از داند و فقط  لوحي است اگر فرض كنيم كه قانعي فرد اين حقايق را نمي

ها جنگ  كند كه كومله و كمونيست زبان رفسنجاني و بني صدر نقل مي
اند و به اين دليل در كردستان حمام خون راه افتاده است! با همه  افروز بوده

اين اوصاف باالخره جنگ و درگيري در كردستان دو طرف دارد. اين چگونه 
يد اما گو پژوهشگري است كه حتي يك كلمه در نقد جمهوري اسالمي نمي

و خيانتكار و خونريز و ...  ،گروهك ،وابسته به خارج ،احزاب اپوزيسيون
اش  مشكلآدم اند! در جعل تاريخ اين  هستند كه حمام خون راه انداخته

كند و براي رسيدن به  مالحظات امنيتي نيست. هدف خاصي را تعقيب مي
اد و آن هدف امكانات بي حد و مرزي در اختيار دارد او پشتش به افر

ها و امكانات مالي محكمي در جمهوري اسالمي گرم است. او تنها  قدرت
  هاي جنبش اسالم سياسي است.  او از جمله استراتژيست ،يك مزدور نيست

البته از ميان احزاب و فعالين سياسي اپوزيسيون جمهوري اسالمي و كساني 
مدتاً به وجه ع ،اند كه حساسيتي دارند و مخالفتي با قانعي فرد ابراز كرده

كه سينما  اند. در حالي امنيتي و مزدوري او براي جمهوري اسالمي پرداخته
نوع قانعي گران و اديبان و شاعران و روزنامه نگاران و پژوهشگران زيادي از 

كنند و  اند و دارند فرهنگ آن جامعه را تخريب مي فرد به جان جامعه افتاده
لزاما همه آنها اطالعاتي و جاسوس و كنند كه ا تاريخ آن مملكت را جعل مي

هاي جمهوري  وابسته به نيروهاي امنيتي نيستند. اما همه آنها از رانت
برند. وجه مهم اين موضوع اين  اسالمي و امكانات مقامات اين رژيم بهره مي

است كه بدانيم جنبش ملي اسالمي قلم زنان خود را دارد و مشغول 
كنند پيشروي  ود است. اينها تالش ميها و تفكرات خ پروپاگاند سياست

جامعه و مدرنيسم و انسان گراي و برابري طلبي را با كشتن آزادي به عنوان 
  بستر رشد همه اينها مانع شوند. 

كدام از احزاب كردستان  بعد از قاضي محمد هيچ" گويد: قانعي فرد مي
و ...  اند. دستاوردي بجز سيه روزي و حرمان براي مردم كردستان نداشته

شدم اگر اين احزاب مثل شرايط كنوني عراق در ساختمان  من خوشحال مي
  . "حكومت مركزي نقش داشتند

قانعي فرد سيه روزي مردم كردستان را نه ناشي از نسل كشي و كشتارهاي 
جمهوري اسالمي و زنداني كردن مخالفين و شكنجه و تجاوز به زندانيان و 

ن عمومي مردم در كردستان كه طبق اسناد توپ باران و خمپاره باران اماك
منتشر شده فقط در جنگ خونين سنندج در طول كمتر از يك ماه چهارده 

و نه ناشي از تحميل فقر و  ،هزار خمپاره روي سر مردم اين شهر ريخته شد
فالكت بي حد و حصري كه جمهوري اسالمي به مردم تحميل كرده است و 

محقق و تاريخ "داند. اين  ومله و دمكرات مي... بلكه ناشي از جنگ افروزي ك
اش نه اين كشتار و اين تاريخ كه با خون مردم نوشته شده  مشكل "پژوه

بلكه تشويق اپوزيسيون و مردم  ،است و هدفش نه روشن كردن اين حقايق
طالباني و "كردستان به همكاري با جمهوري اسالمي است. مثل كاري كه 

دهند و در ساختمان حكومت مركزي  نجام ميبارزاني در كردستان عراق ا
  . "نقش دارند

در مورد تحوالت اجتماعي جامعه كردستان بعد  "متعهد"اين محقق خيلي 
بعد از انقالب موزيك "گويد:  از انقالب و قدرت گيري جمهوري اسالمي مي

كُردي رشد كرده و مطرح شده است. اما در مورد زبان كردي و تدريس آن 
شود چون در دانشگاه  گام برداريم. اينهم البته دارد رفع مي "نتوانستيم"

كردي منتشر  - فارسي و فارسي - كُردستان سه جلد فرهنگ لغات كردي
  . "شده است

اينجا قانعي فرد عالوه بر مقصر اعالم كردن احزاب اپوزيسيون در كردستان 
قدرت گيري جمهوري اسالمي را نعمتي براي مردم كردستان معرفي 

اين ديگر  "موزيك كُردي رشد كرده و مطرح شده است"د كه در آن كن مي
نهايت دست كم گرفتن شعور مردم است. او ايران تحت حاكميت جمهوري 

كند. اگر يك نفر ديگر  داند كه موزيك در آن رشد مي اسالمي را جايي مي
نه از ميان مردم شرافتمند و درد كشيده و نه از ميان متخصصين اين عرصه 

حتي در ميان سران و مقامات رژيم  ،اند كثراً ناچار به ترك كشور شدهكه ا
اسالمي پيدا شد كه اين ادعاي سخيف را تكرار كند و يا بر آن صحت 

  جايزه شرافت و صداقت اعطا كرد!  "پژوهشگر تاريخ"بايد به اين  ،بگذارد

بنابه اسنادي كه اكنون موجود "گويد:  مي "صادق"اين پژوهشگر بسيار 
ست اين دو حزب (كومله و دمكرات) نوار مرزي را ناآرام كردند و باعث راه ا

. اوال اين پژوهشگر بسيار "اندازي حمام خون و خونريزي در كردستان شدند
يكي از اين اسناد را كه متعلق به يك مركز معتبر باشد را نشان  "راستگو"

كه او از اين نوع دانيم  دهد و منتشر نكرده است. دوماً، انگار ما نمي نمي
اسناد كه فقط در انبار وزارت اطالعات جمهوري اسالمي به وفور يافت 

شود در اختيار دارد. قانعي فرد يا بايد مخاطب را مثل خودش فرض  مي
در  ،ها را فقط براي دلخوشي اربابانش گفته باشد كرده باشد و يا اين حرف

شرايط بعد از انقالب غير اينصورت همه كساني كه اطالعي از كردستان و 
دانند نه تنها در نوار مرزي بلكه اكثر شهرها و روستاهاي  داشته باشند مي

شد و  كردستان تحت حاكميت و هدايت احزاب اپوزيسيون اداره مي
جمهوري اسالمي فقط بعد از شخم زدن اين منطقه با توب و خمپاره و 

ود. اين تنها هاي دسته جمعي و نسل كشي توانست بر آن مسلط ش اعدام
نوار مرزي نبود بلكه تمام و يا اكثر منطقه كردنشين غرب كشور را در بر 

اي عليه  گرفت. تنها نا آرامي هم نبود جمهوري اسالمي كشتار بيرحمانه مي
 33مردم كردستان سازمان داد و اين كشتار به انحا مختلف هنوز و بعد از 

فين جمهوري اسالمي را به سال ادامه دارد. كشتار مردم كردستان و مخال
دست لشكريان اسالم ايجاد نا آرامي بوسيله احزاب اپوزيسيون در مرزها 

  خواهد كه قانعي فرد كم ندارد.  قلمداد كردن گستاخي زيادي مي
تر از آن بود  تر و اجتماعي قانعي فرد بايد بداند كه تحوالت كُردستان جدي

له تعداد معدودي ازافراد اپوزيسيون كه بتوان آنرا با ناآرامي ايجاد شده بويس
گاه جمهوري اسالمي و جريانات  در نوار مرزي توضيح داد. مردم هيچ

زاده را نپذيرفتند و نخواهند پذيرفت. تاريخ و تجربه تا  اسالمي از نوع مفتي
  را ثابت كرده است و با جعليات قانعي فرد تغيير نخواهد كرد.  كنون اين

و ختم  70بعد از سال "گويد:  قانعي فرد مي "دقانهپژوهش صا"در ادامه اين 
هاي مالي صدام حسين به كومله و  جنگ ايران و عراق و كم شدن كمك

دمكرات اين دو حزب قراردادي با جمهوري اسالمي امضا كردند كه اسلحه 
گويد آقاي قانعي  مصاحبه كننده در تلويزيون انديشه مي "را كنار بگذارند.

وظيفه "گويد  ب اين احزاب را نداريد؟ او در پاسخ ميفرد شما قصد تخري
. من نه اوالً اين گفته يك ذره حقيقت ندارد "مورخ بيان حقايق و نقد است

دانم كه ادامه  مي مدافع كه منتقد سياست هر دو حزب نامبرده هستم و
تابع دو فاكتور است اول  ،ندادن مبارزه مسلحانه آنها عليه جمهوري اسالمي

آنها با حكومت اقليم كردستان عراق و احساس همسرنوشتي آنها  مناسبات
با حكومت محلي كردستان دوم استقبال نكردن مردم در شرايط كنون از 

آنطور كه قانعي  ،نه قرارداد بستن با سپاه پاسداران ،مبارزه مسلحانه است
ن اما اين گفته قانعي فرد فقط يك اتهام و جعل نيست او با اي .گويد فرد مي
 ،خواهد به مخاطبش كه مردم مخالف جمهوري اسالمي هستند پيام مي

بگويد زيادي با جمهوري اسالمي مخالفت نكنيد همين احزاب كه در حال 
اند كه اسلحه را كنار بگذارند. اين  اكنون قرارداد امضا كرده ،جنگ هم بودند

. و بيان مرد رندي از تحوالت كردستان بسيار زيركانه و حساب شده است
ها درست است  براي اطمينان دادن به مخاطب كه فكر كند اين گفته

گويم متكي به اسناد تاريخي و گفته  اگر اين نكات را مي"گويد  مي
جا خطاب به اين  من همين "ام. هاي است كه من با آنها حرف زده شخصيت
تواند  گويم كه نه سندي در دست داريد و نه فرد صالحيت داري مي آقا مي

ين جعلياتي را بيان كند. بنابراين تنها راه چك  كردن صحت و سقم اين چن
موضوع قاعدتاً بايد انتشار آن اسناد باشد. لطفا در مقابل تكذيبيه من آن 

  اسناد را منتشر كنيد تا سيه روي شود آنكه در او غش باشد. 
گرفتند اكنون بيشترش  اي كه اين احزاب مي در ضمن در مورد كمك مالي

گوي شان من جواب گيرند. در مورد كمك گرفتن از طالباني و بارزاني ميرا 
سياست آنها نيستم. اما صرفنظر از هر اختالف عميقي كه با اين جريانات 

تحريف وقايع و تحوالت كُردستان به نفع جمهوري اسالمي را  ،داشته باشم
مهوري نبايد اجازه داد. اينها اپوزيسيون راست و چپ در يك جنبش عليه ج

 اما در ايم. شود آنها را نقد كرد و ما اين كار را كرده اسالمي هستند. مي
  و "محققين"مقابل رژيمي قاتل و فاسد مثل جمهوري اسالمي و 

  دهيم. هايش اجازه تحريف تاريخ را نمي"ژورناليست" 
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در مورد "گويد:  قانعي فرد در ادامه توجيه حاكميت جمهوري اسالمي مي
شوراي اسالمي هم بگويم كه دمكراسي از صندوق راي در  انتخابات مجلس

آيد و بايد در انتحابات شركت كرد. در كردستان هم بر خالف سياست  مي
تحريم احزاب اپوزيسيون مردم در انتحابات شركت كردند. مردم از احزاب 

تواند ضامن موفقيت آنها باشد  دانند صندوق راي مي جلوتر هستند مردم مي
اي است كه گفتم مردم از احزاب جلوتر هستند. احزاب  كتهو اين آن ن

  ."نظرشان تحريم بود و مردم نظرشان شركت در انتحابات
اوال كسي كه اين نمايش مسخره و مشمئز كننده جمهوري اسالمي را  

انتخابات بنامد، زيادي از تمدن و توقع جامعه بشري بدور است. دوماً اين 
سالمي آنچنان بي آبرو و بي اعتبارشده است موضوع انتخابات در جمهوري ا

زاده هم آنرا  كه حتي اصالح طلبان حكومتي و بخشي از طرفداران مفتي
قبول ندارند. اين سياست مقامات باالي جمهوري اسالمي و مشخصاً محسن 
رضايي و رفسنجاني است كه ضمن غرو لندهايشان هميشه نگران سست 

خواهند در چشم  ا اين نوع پروپاگاند ميشان هستند و ب هاي رژيم شدن پايه
  مردم خاك بپاشند. 

او در ادامه دفاعش از جمهوري اسالمي و مخالفت با احزاب اپوزيسيون در 
در جامعه ايراني شليك كردن گلوله به سينه سرباز "گويد:  كُردستان مي

  .  "ايراني منفور است چه قبالً و چه حاال
هاي  ه سينه مردم كُردستان و اعداماز منظر قانعي فرد  شليك كردن ب

الفين و تجاوز به دختران و خدسته جمعي و بدون محاكمه و زنداني كردن م
پسران مردم در زندان و شكنجه و اعتراف گيري از آنها و ساختن خاوران و 
گورهاي دسته جمعي مباح است و ايرادي ندارد و احتماالً از نظر مردم 

  اي است!  ايران كار پسنديده
جناياتي كه جمهوري اسالمي در تمام طول عمر خود مشغول آن بوده است 
براي قانعي فرد جاي هيچ تاملي ندارد. لشكريان اسالم و جمهوري اسالمي 
براي تجاوز به حقوق مردم بايد آزاد باشند و اگر كسي به آنها شليك كند 

خود در  شود.! اما دفاع مردم از زندگي و هستي و حرمت و آزادي منفور مي
مقابل لشكريان تجاوزگر كه هيچ رحمي به مردم نكرده اند و قتل عام 
مخالفين را راه انداخته اند منفور است؟!. اين اراجيف را قبال پدر ايشان و 

زاده هم در دفاع از جمهوري اسالمي گفتند و  رهبر معنوي پدرشان مفتي
ست و جواب مردم را هم گرفتند. در اين سيستم فكري مردم سادي

مازوخيست هستند و به آزار خود و ديگران عادت دارند و آنرا ميپسندند! 
ولي اگر به پاسدار و شكنجه گر و متجاوزي از طرف مردم معترض شليك 
بشود، امر منفوري است! اين معادله معكوس كل سيستم فكري اين 

راً كند. قانعي فرد فك خوبي بيان ميپژوهشگر با وفاي جمهوري اسالمي را به 
داند و اعمال اين  و داوطلبانه خودش را مدافع جنايات رزيم عليه مردم مي

ها از خودش دفاع  نا آرامي"داند كه در مقابل  جنايات را حق دولتي مي
كند مثل هر مزدور ديگري جنايات جمهوري  . او تالش مي"كرده است

العات اسالمي را موجه و محق جلوه بدهد. مهم نيست او استخدام وزارت اط
هست يانه. مهم اين است كه تماماً در دفاع از رژيم اسالمي و عليه مبارزات 

    حق طلبانه مردم ايستاده است.
و باالخره در نهايت قانعي فرد آرزوي قلبي و نقش خود را در جواب به يك 
نفر كه او را به همكاري و دفاع از جمهوري اسالمي و همكاري با رفسنجاني 

توانستم كمكي  كاش اينطور بود و مي"گويد:  ده چنين ميو رضايي متهم كر
كسي كه اين گفته از زبان و قلمش جاري شده و در  "براي زادگاهم باشم.

شود با پول و كمك خانواده  مصاحبه با تلويزيون انديشه كه گفته مي
شود اينرا با صدا و تصوير خودش بيشرمانه بيان  رفسنجاني اداره مي

ننده ( آقاي فروزنده) ضمن تشكر از او برنامه را به پايان مصاحبه ك ،كند مي
برد. چه انتظاري بايد از اين روزنامه نگاران و پژوهشگران داشت. قانعي  مي

فرد يك مهره پيش پاافتاده اين حكومت است. اما وقتي كه با تشكر و دوال 
 ،دشو مانند فروزنده مواجه مي "روزنامه نگار"راست شدن تعدادي  به اسم 

مذهبي كه خود را پژوهشگر و روز نامه نگار معرفي  -بايد به اين طيف ملي
  كنند به ديده شك نگريست.  مي

*  
  

  پاسخ عبداهللا حسن زاده به سئوال آرش
  فراوانبا سالم و مهر ، دوست عزيز، آقاي عبداهللا حسن زاده

و محقق «در اين چند ماه گذشته، شخصي به نام عرفان قانعي فر، با عنوان 
تلويزيوني خود در خارج از كشور، شروع به  ، با مصاحبه هاي راديو»شگر تاريخپژوه

بر عليه سازمان ها و شخصيت هاي مردم كردستان كرده » افشاگري«توهين و 
  است. 

با توجه به اين كه شايعاتي پيرامون سوابق آقاي قانعي فر در رابطه با همكاري 
در محافل مختلف مطرح شده است! و با توجه ايشان با سپاه پاسداران (سپاه قدس) 

هاي او با افراد اپوزيسيون خارج از كشور،  به اين كه اكثر مصاحبه ها و كتاب سازي
در ايران به چاپ رسيده است؛ در حالي كه دهها كتاب در پنجه ي سانسورچيان 
رژيم هر ساله پوسيده مي شوند، هم چنين از آنجا كه شخصيت هاي مورد مصاحبه 

هايشان بسيار گله مند  از جمله خود شما) از ايشان در مورد امانت داري به گفته(
اش با شما جويا  ي چند و چون مصاحبه بوده اند، برآن شديم تا نظر شما را در باره

  شويم. 
  ي آرش مدير مسئول و سردبير مجله

*****  
       

  ي وزين آرش جناب  سردبير محترم مجله
  متيو اميد سال  باعرض سالم

فاقد تاريخ   نامه  آنجا كه را روز شانزدهم آوريل دريافت كردم. از  ي ارسالي نامه
است يا  آيا تأخيري در وصول آن صورت گرفته  نگارش بود نتوانستم پي ببرم كه

  طلبم. احوال از تأخير در ارسال جواب پوزش مي  خير. ولي در همه
  ي ايشان براي انجام مصاحبه انگيزهفرد بايد عرض كنم: اوال  در خصوص آقاي قانعي

و مبارزات سياسي آقاي جالل  هايي در مورد زندگي طرح پرسش ظاهراً  با بنده
رئيس جمهور كنوني دولت عراق  ي ميهني كردستان و طالباني، دبير كل اتحاديه

  با مواضع حزب دمكرات كردستان پيرامون راه  در رابطه  برده اين ميان نام بود. در
و   من هم بر مبناي سياست  نمود كهنيز از من سئوال ي كرد در ايران  سألهحل م
از طريق ي كرد  آميز مسأله ضرورت حل مسالمت  اعتقاد بهحزب مبني بر  مشي خط

وي پاسخ گفتم. قرار هم   به ،دراليستي در ايرانفاستقرار يك سيستم دموكراتيك 
، كپي  تا پايان روز انجام مصاحبه در اسرع وقت و احتماالً  نامبرده  بر اين شد كه

  بود در اختيار من قرار بدهد.  روي نوار ضبط شدهبر   را كه  مصاحبه
  به  ي خودشان در اين مورد وفا نكردند، بلكه وعده  ايشان نه تنها به  ليكن متأسفانه

 عنوان "بود  دل تنگش خواسته"قول معروف   به  را كه نيز آنچه  مصاحبه  هنگام چاپ
در مورد نقش مبارزاتي   نظرات بنده "بود  از قلم افتاده"  بودند وتنها چيزي كه  كرده

با  ابداً  بودند كه  را از زبان من بيان كرده  ها نظراتي اين آقاي طالباني بود. فراتر از
و بينش خودم سازگار نبود. بعد  م و يا طرز تفكرا مشي حزب متبوع و خط  سياست

گذاشتن كپي  اختيار براي درمن هاي مكرر  باوجود درخواستنيز   از انتشار مصاحبه
  است. اينجا بود كه  را در دسترسم قرار نداده  است كپي هنوز  هنوز كه ، مصاحبه

نظرهاي من   ي نقطه كننده منعكس  ي منتشرشده ناگزير اعالم نمودم مصاحبه
  گيرم. نمي  نيست و مسئوليت آنرا بعهده

 در مورد وقايع فرد و نظرات آقاي قانعي ها يك از نوشته تقدم هيچمع  درمجموع بنده
و مورد اعتماد تأريخي   اينكه با منابع موثق استناد باشد مگر تواند قابل اعتماد و نمي

و   منابع  به  گاه ي پژوهشگر هيچ شود. زيرا متأسفانه اين نويسنده  مطابقت داده
است  و پژوهش علمي متداول نگاري عرف تايخدر   كه  مصادر مورد استناد خود آنگونه

منابعي   بهوي گاهي اوقات   معتقدند كها ه يبعض  كه اين نمايد. بگذريم از نمي  اشاره
  ال وجود خارجي ندارند.صوا  كند كه استناد مي

  22/04/2012      زاده حسن  باعرض سالم مجدد   عبداهللا
*  

  



  و مقاالت نقد و بررسي

 ٢٢٣  108ي  آرش شماره

  

   يك شيادپاسخ به 
 پرسيديم: آقاي مهدي فتاپوراز 

معرفي  !»محقق و پژوهشگر«نام عرفان قانعي فرد كه خود را  شخصي به
 : اي با آقاي مهري در راديو ايران مطرح كرده است كه كند، در مصاحبه مي

اي در سال  در مصاحبه آقاي فتاپور يكي از اعضاي چريك هاي فدايي خلق 
كه  ورت گرفته!ص تصفيه سازماني 9، ها  در سازمان چريك :ستا گفته 2007

و هم چنين در مورد رفيق پنجه  است. آن در كردستان بوده ي تصفيه 5
ما اميدواريم كه با طرح  ، دروغ هايي را سرهم كرده است.شاهي و ادنا ثابت

 .به روشنگري اين مسئله كمك كنيد هاي اين فرد، در مورد گفته نظر خود
 نشريه آرش

 
ها ظاهر شده و  يخي در مصاحبهعنوان يك محقق تار ايشان باسفانه أمت

شود  در نشريه كيهان شريعتمداري مشاهده مي كه چهاظهاراتي مشابه آن
كنند. ادعاهاي ايشان در حدي بي اساس و كذب است كه نياز به  ابراز مي

تكذيب آن وجود ندارد و تاسف من از مطبوعات و مدياهايي است كه چنين 
عالوه بر نكاتي كه گفته ايد قول من كنند. ايشان از  ادعاهايي را منعكس مي

در   ايم تصميم گرفتهبراي تصفيه فردي  كه مادر تلويزيون اندشه گفتند 
توانستم در هيچ تصميم  زندان بودم و نمي 56كه من تا نيمه سال  حالي

اند جمعاٌ دوازده نفر در سازمان  چنين گفته همگيري شركت داشته باشم. 
اين رقم دوازده نفر را معلوم نيست اند.  ه شدهها قبل از انقالب تصفي چريك

ام و نه  اند. نه من جايي چنين مطلبي ابراز كرده ايشان از كجا اختراع كرده
هايي كه ايشان از قول من  .  صحبتفرد ديگري چنين چيزي مطرح كرده

  .ها ادعاي ديگرشان از پايه و اساس ساختگي است مثل دهاند  مطرح كرده
 2012مي  5مهدي فتاپور                                                                 

*  

  
  هاي بيدار وجدان

  نداي حق خواهي مرا ناديده نگيريد!
  )1»(در دامگه حادثه«بخش دوم نقد پرويز انصاري بر كتاب 

 ، هنگاميكه در»دردامگه حادثه« انتشار كتاب ها قبل از مدت :مقدمه
بعنوان  را»پرديس ثابتي«شرح حال خانم  اي اينترنتي،ه سايت و ها رسانه

دانشگاه  مدارج علمي را در 100محققي كه با معدل  دانشمند ژنتيك و
بعنوان يك ايراني هموطن او،  خواندم، نه تنها هاروارد آمريكا به پايان برده،

اجتماعي جهاني وي را،  موقعيت علمي و بلكه امتيازات و بخود باليدم،
ميزبان  خودم، برخ دوستان خارجي كشور ك امتياز برجسته فرزندهمانند ي

 ، قدري از بار»خودفريبي«بصورت  كردم ولو احساس مي و كشاندم، مي
به مردم كشور ميزبان  ام را، خانواده و روحي، ناشي از تحميل خود تحقير

  ام. تقليل داده

شر و مطالب آقاي عرفان قانعي فرد منت او با اما وقتي كتاب گفتگوي پدر 
كردم، ناخواسته روزهاي  هاي آنرا كنجكاوانه مطالعه مي زيرنويس اصلي و

اهللا نصيري  برايم تداعي شد كه ارتشبد نعمت واپسين دگرگوني درايران،
من  با مقابلم نشسته بود و در امنيت كشور رئيس سابق سازمان اطالعات و

 بدون مجوز متعارف وهاي غير ها و تماس مالقات از در مقام بازپرس خودش،
توجيه انگيزه هاي  در مند، و با آقاي هويدا گله» مقام امنيتي صاحب نامش«

  ها، عاجز بود. تداوم اين مالقات ناپيداي آقاي ثابتي از
ارتشبد  پاسخ سئوال ديروزم از» دردامگه حادثه« با مطالعه مندرجات كتاب 

براي » ه ميان بررا«انتخاب  كتاب يافتم: 65و 64نصيري را، درصفحات 
دانشمند، كه  پرش نابهنگام به مسندهاي سياسي! اما تداعي دختر

 هاي گذشته پدر، و داشت، و آشنائي با روش شايستگي تحسين جهاني را
» ميان بر«مرا به سه معناي متفاوت از راه  تزئين نام ويراستار برجلد كتاب،

ها و  فكري و قابليت فرزندي شايسته كه فراز» راه ميان بر«رهنمون شد. 
 و هاي امروز هاي واالي انساني او، وي را براي خدمت به انسان ظرفيت

 فقدان فراز پدركه چون از» راه ميان بر «هاي فردا، رهنمون بوده.  نسل
براي احراز مسندهاي كاذب  برد، و رنج مي هاي دختر قابليت فكري و

آبياري تخم  كاشت و براي هاي غيرشرافتمندانه را سياسي، تمام ظرفيت
براي سيه روزي، ونابودي  را» منحوسي بر راه ميان«كينه، دردل برخي، و 

جوان » راه ميان بر« باالخره چندين نسل از هموطنان خود همواركرد. و
زبان « و»دكترا« و» مورخ«و » محقق« مصداق عناوين و تالشگري كه معنا

و  شخصي و حدثيات ااظهار نظره هاو قول نقل قرباني را …و» شناس
 پرونده هاي روش با را كتاب هاي و زيرنويس كرده ديگر افراد اي سليقه
 امروز،» پرويزثابتي«و  ديروز »امنيتي مقام« بيمارگونه هاي سازي

واپسين منتهي به دگرگوني  در روزهايهر چند  .است همانندكرده
ابتي بازداشت پرويز ث جايگاه مسئول قضائي قرار در رژيم سلطنتي،

هاي  سال، دانسته33س ازگذشت پ صادر كردم، و فرزند حسين، را
، »مقام امنيتي«پيداي  انگيز عيني نهان و جرائم غم ام از عيني
 در«سپرده شود، اما انتشار كتاب » دردامگه حافظه«رفت كه  مي

به تراوشات ذهني  هاي عيني ديروزم را ، دانسته»دامگه حادثه
روسا  ام به تاريخ سپرده شده،و مسئوليت قضائيچون  و امروزم تبدل كرد،

 فرمانده شرافت اخالقي و اند، اينبار از دل خاك خفته م درا نافرمانده و
ماموريت وكالت تسخيري  كردم، تقاضا العمرم، مسئوليت وجداني مادام

كه سخاوتمندانه هزينه باروري  م راا مال باخته ميهن هزاران هموطن جان و
به وكالت آنها، مطالب استنادي  پذيرا، و پرداخته، را دانشگاهم دانش و

ادامه نوشتار، اشاره  تقديم دادگاه تاريخ نمايم. قبل از غيرقابل ترديد خوم را
  دانم : ضروري مي بدو مطلب را

دردامگه «هايم را همانند مندرجات كتاب  اثبات نوشته من مسئوليت و - 1 
 نم، و چون درگذشته خدمتي،ك ، به شهادت مردگان واگذار نمي»حادثه

هاي افسارگسيخته  دخالت اختيارات قانوني، مرا موظف به جلوگيري از
كمال  كرد، در امور ارتش مي امنيت كشور در غيرقانوني سازمان اطالعات و

 ، از»هزاران نكته باريكتر زمو«قضائي،  پايبندي به شرافت انساني و نظامي و
طريق سلسله  مستند از بطور كتبي وسابق را، » مقام امنيتي«عملكرد  

هاي غير قانوني)، به استحضار پادشاه  طريق واسطه نه از مراتب قانوني (و
ببعد، فضاي ذهني  1354سال  كنم كه از مي جا اقرار ام، همين رسانده فقيد

تائيد اعمال  براي پذيرش و ارتشبد ازهاري و پادشاه را سپهبد مقدم و
دردامگه «كه در جاي جاي كتاب » قام امنيتيم«جنايتكارانه و وحشتناك 

از  ام، و بدان اشاره شده است، بفرمان سرنوشت، من دگرگون كرده» حادثه
كه من حمايت از حقوق ديگران را  .چرا»دلشادم«كرده شرافتمندانه خود 

   دانم. مي ترين و زيباترين عمل انسان دانسته و شرافتمندانه
رسم  از زاران نكته باريك ديروز را، دورامروز هم بازنويسي تمامي ه - 2 

سرّ حق بر » خواهم دانم، چراكه نمي مي ميهني خود شرافت سربازي، ملي و
طرف  از ، و»ايران ملحق كنم ورق شعبده تبليغاتي رژيم منحوس حاكم بر

كورتر  نشين را خواهم،گره كور اختالفات مبارزاتي هموطنان خارج ديگر، نمي
 مصداق عملي بخود» نه من برافتند، نه توماني و چون پرده«وحكايت : 

 ضرورت خدمتي، بنا بر هاي ذهني من نيست، زيرا يافته بگيرد. سطور زير،
 پيداي روزگاران پيشين، حضور و صحنه بسياري از مسائل نهان و در
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مسئوليت مستقيم داشته ام. تراوشات قلمي من هم نه صورت انتقاد برحق 
ثابتي  پرويز دارد، نه سيرت انتقام جوئي از روز رازندانيان دي بسياري از

 ام ، و امنيت نداشته اطالعات و امروز، زيرا هيچگونه پيوند شغلي باسازمان
افتخار، و به فرمانبرداري از فرماندهان نظامي  مناصب نظامي را حضور در

را براي خطاب همقطاران » آقا«بردن لفظ  بكار خودم مباهات، و از ارشدتر
  دانستم. تر مي سم برازندهمرئو

  
  چرا حكم بازداشت پرويز ثابتي را صادركردم 

  را فراهم ساخت او وچه كسي موجبات فرار 
 ازهاري و هاد ارتشبدن ايران، به پيش واپسين روزهاي دگرگوني در در

قامت فردي غيرنظامي، بعنوان  در ارتش منفك، و تصويب پادشاه فقيد، از
عهده دار،  دولتمردان رژيم گذشته را ت تحقيق از، ماموري»بازپرس قانوني«
تا آخرين  بختيار هم تجديد و زمان حكومت آقاي شاپور اين مسئوليت در و

جلد  592-593- 658(صفحات  لحظه واژگوني رژيم پادشاهي ادامه داشت.
آنروزهايِ آشفته، براي  اول كتاب خاطرات فردوست) توجيه انتخاب من در

هاي قبل از  ان حساسي، به سابقه خدمتي من درسالانجام ماموريت آنچن
 هاي فسادمالي و داشت كه مسئوليت رسيدگي به پرونده پيوند انقالب،
تحقيق از فرماندهان كل ژاندارمري، نيروي دريائي، لجستيكي  اداري و

تامين گوشت  يزداني در هاي هژبر تباني و نيروي زميني، لشگرزرهي قزوين،
طوفانيان  ت مربوط بخريدهاي تسليحاتي ارتشبدشايعا مصرفي ارتش، و

 و ارزيابي ها ماموريت نوع اين واگذاري و تداوم تكرار. دار بودم را عهده…و
تنوع در شناخت من اندوزي و تجربه مسلح، فساد در نيروهاي كاهش مثبت 
قوانين ارتش، موضوع همطرازي  آنجاكه در از انگيزه مفسدين، هاي حيله

با  مقامات مافوقم بود، من خود مانع انجام بازجوئي من ازدرجات نظامي، 
همه  نهادكردم، چنانچه تحقيقات از بررسي قوانين جزائي ارتش، پيش

 مدرس و رئيس دادرسي ارتش و با حضور سپهبد فخر دفتر اميران در
 تحقيقات از در انجام گيرد، و (بعد سپهبدشد ) سياوش بهزادي سرلشگر

 دفترخودم، نماينده دادستان ارتش حضور تر در ينافسران در درجات پائ
اتخاذ  دائمي داشته باشد. موانع قانوني همطرازي درجه نظامي برطرف، و

شائبه خشونت را در روش تحقيقات، مردود،  و هرگونه ترديد اي، چنين رويه
 تسهيل خواهدكرد. در قضات دادگاههاي نظامي را نيز بعالوه كار و

دولتمردان رژيم  نصيري و ديگر آقاي هويدا و از (تحقيق مسئوليت اخير
 حضور آقاي دكتر كمسيوني با گذشته)، نيز قبل از شروع تحقيقات، در

ازهاري)، سپهبد موسي  دادگستري دولت ارتشبد حسين نجفي (وزير
سپهبد ناصرقلي  رحيمي الريجاني معاون اداري فرمانداري نظامي، و

 باً تقاضا كردم براي جلوگيري ازجزي رئيس اداره دوم، من كت برومند
نمايندگاني از وزارت  سياسي)، قضائي و اي (اعم از هرگونه شائبه

 دادگستري، بازرسي شاهنشاهي، اداره دوم، در جلسات تحقيقات حضور
بازپرس به نمايندگي دادستان تهران،  6شد،  براين مبنا مقرر داشته باشند.

اهللا  شاهنشاهي، سرهنگ هدايتبه نمايندگي بازرسي  فربد ناصر سرلشگر
 بعنوان ناظر، امرتحقيقات و حاتمي به نمايندگي اداره دوم، بدون دخالت در

در تمام دوران تحقيقات، درپادگان جمشيديه حضور داشته باشند. تقاضاي 
همان پادگان  از پخش مستقيم تلويزيوني روند تحقيقات،« ديگرم:

 كه مخالفين، بطور جهت بود نآ نهاد، از علت اين پيش ، بود.»جمشيديه
بازداشت «عنوان كرده بودند:  ،هاي منتشره خود اعالميه هم در شايعه و
هاي عوامفريبانه دولت است،  صحنه سازي ديگران، دروغ و نصيري و هويدا و

براي افزودن بچاشني مطالب تحريك آميز خود، اضافه كرده بودند، هويدا  و
توجيه نتايج  من در .»كي خوريستسواحل نيس فرانسه، مشغول ويس در

  ، توضيح داده بودم:»پخش مستقيم تلويزيوني«مثبت 
داخل پادگان  را در مقامات ديگر هويدا و مردم باچشم خود، مسقيماًً - 1 

اثر شايعات مخالفين  تلويزيون مشاهده و جمشيديه (نه سواحل نيس) از
 ايعات متنوع ومردم ناآگاه را نسبت به ش باورهاي آندسته از خنثي، و

  دهد. هاي بعدي كاهش مي دروغ
 شكايتي از سئوال و خواهيم، هر مردم مي نصب چندين خط تلفن، از با -2

همان لحظه  مقامات هم در مقامات بازداشتي دارند، مستقيم مطرح كنند و

 اين روش هم، جدي بودن محاكمه دولتمردان را به تصوير باشند. پاسخگو
  كشد. مي

هاي مداوم برق بود، جاذبه  ز مشكالت آنروزها، خاموشيچون يكي ا - 3 
حتي اعتصاب  ها و ديدن پخش زنده محاكمات، مامورين اجراي خاموشي

احتماالً  ها، وسوسه و هاي سازمان برق تهران را هم بديدن برنامه كننده
نهادات من همه مقبول  پيش يابد. هاي برق نيز كاهش مي موضوع خاموشي
ازهاري به  ارتشبد باشگاه جمشيديه نصب و خط تلفن در ده مقامات واقع و

 با داده شود. ترتيبات فني اينكار بوالحسن سعادتمند، ماموريت داداسپهبد 
 - دفتر دوم -تعويض دولت ازهاري، ادامه كار متوقف شد (مجله روزگارنو

  .)تافته-پوروالي، ع.الف ، اسماعيل1362اسفند - سال سوم
 روز افراد زنداني، تقدم تاريخي زمان و ق ازتحقي ع كارشرو براي من 

دكترشجاع الدين شيخ االسالم  برنامه ريزي كرده بودم، بازداشت آنها را
فضاي  آنجا كه در زاده، اولين فرد بازداشت شده، منتخب اول بود. اما از

بزرگ  نيز تيتر هاي معترضين و راني سخن شعارها و ملتهب آنروزها، در
 از تر و اتهامات منتسب به آقاي هويدا، برجسته» اواكجنايات س«نشريات، 

 صفحه اول روزنامه كيهان يا (بعنوان مثال در شد. ديگران تبليغ مي
جستجوي مكان  خانواده در 144«برجسته آمده بود:  تيتر بسيار اطالعات، با

ازهاري (نخست وزير)،  ، ارتشبد»مجهول دفن فرزندان اعدامي خود هستند
تقّدم  آقاي هويدا را در نصيري و بازجوئي از ارتشبد«فت: گ مرااحضار و

 االسالم زاده متوقف و شيخ دكتر .منهم تحقيقات را از» كاري خود قراردهيد
كردند بي اطالع و نگران  امريكا تحصيل مي فرزندانش كه در ها از چون مدت

شان بود، تسهيالت گفتگوي تلفني  تحصيالت در تاثير آشفتگي روحي آنان
تحقيق ازوي براي « اطالع دادم كه به او و را با فرزندانش فراهم كردم. وا

بدو بازداشت،  . دكترشيخ االسالم زاده كه در»چندروزي متوقف خواهدشد
، همان »به روال ساواك«كرد كه  مي به كميته ساواك برده شده بود، تصور

او  ارتباط تلفني احراز هويت او كافي، و برگ اوراق بازجوئي و چند
بزودي اعدام  بوده و» خدا حافظي مرگ«امريكا، نوعي  اش در باخانواده

چهره اي رنگ پريده  حاليكه قيافه مضطرب و بهمين جهت، در شود. مي
آقاي «، گفتم : »آقاي بازپرس قرارست من اعدام شوم ؟«داشت، پرسيد : 
مواقع هواخوري،  تحقيقات شما دخالت ندارد، مگر در دكتر، ساواك در

چرا «، گفت »زند ديگران قدم مي هم كنار بينيد كه او نصيري را نمي يمسارت
 فهمم كه تنهائي زنداني و مي ، گفتم: اين را»هم سالم عليك ميكنم ايشان با

دهم  بشما مي دنياي خارج، زجر آورست، اما اين اطمينان را خبري او از بي
 طي خواهدكرد و طبيعي خودش را ديگران مسير قانوني و كه پرونده شما و

تشويش  از را براي آنكه او و». اعدام وكلمه اعدام متنفرم من شخصاً از
» آقاي هويدا  بازجوئي از تقدم در« درآورم، علت توقف بازجوئي كه همان

 استدعا«برايش توضيح دادم. به محض بردن نام هويدا گفت:  بود، را
حضور او بگويم  در احضار، تا آقاي هويدا، مرا كنم، هنگام تحقيق از مي

 تهران و هاي ساواك براي پزشكان قانوني در مورد مزاحمت چندبار در
بيماري زندانيان  يا ناشي از مرگ طبيعي و شهرستانها كه حاضر به تائيد

صحبت  لرزيد و حالي كه مي در او ».ام اند، به او شكايت برده ساواك نشده
 اي آرام كردن من كه درحتي يكبار آقاي هويدا بر«كرد ادامه داد:  مي

عوارض بعدي آنها،  ها و شدن استخوان خُرد تشريح شكستگي نخاع و
 دوست دارد، را ساواك تو«اي گفت:  خنده مرده كردم، هويدا با صحبت مي

 بد شان كني، اينكه براي تو بعد درست شكنند كه تو ها را مي ها استخوان اون
استعفاي «السالم را درمبحث اظهارات تكان دهنده دكتر شيخ ا( »نيست!

  شرح خواهم داد).» دسته جمعي پزشكان قانوني
 هاي اعمال شكنجه در روش ارتشبد نصيري، او درجلسه دوم بازجوئي از 

ثابتي را  دخالت انحصاري اداره سوم ساواك،ه با اشاره ب ساواك را تائيد، و
ظهارات كرد، من با استناد به ا بازيگر اصلي جنايات ساواك معرفي مي

االسالم زاده، حكم بازداشت آقاي  شيخ دكتر نصيري و وحشتناك ارتشبد
 سرقت بودجه سري عملياتي) صادر و خيانت و ثابتي را به اتهام (جنايت و

چگونگي را به ارتشبد  و فرمانداري نظامي ابالغ كردم.ه ب جهت اجرا
 ، هيچانجام ماموريت اخير چون در سپهبدمقدم اطالع دادم، و فردوست و

نداشتند،  من مذكور سمت رسمي سلسله مراتبي بر امير دو يك از
مامورين فرمانداري نظامي با مراجعه به  العملي هم نشان ندادند. عكس
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كه متوجه  اين يافتن آقاي ثابتي نتيجه نگرفتند، تا هاي متفاوت، از آدرس
مقدم (همان مقامي كه حكم بركناري ثابتي را صادر  شدم سپهبد ناصر

 ، فراهم كرده است.»پاويون دولت«ثابتي را از  كرده بود)، موجبات فرار
فرصت مناسب  زموست كه درا تر آن هزاران نكته باريك يكي از ،(چرائي آن

اوراق بازجوئي  يد، عيناً مطالبي است كه درآ زير مي خواهم نوشت) آنچه در
م ا مرئوسنصيري مندرج گرديده بود: (بعد ازانقالب از افسران  ارتشبد

هاي متشكله، همراه نوارهاي ضبط شده، توسط سرهنگ  شنيدم كه پرونده
اهللا حاتمي (اولين رئيس اداره دوم بعدازانقالب )، تحويل فردي بنام  هدايت

اداره دوم ) شده  در مهندس محمد رضوي (مسئول كميته انقالب مستقر
  است.

 شيطاني د پليد وعملكر منطقي و مفاهيم انساني و عرضي با گزارشات شرف
خدمتي ثابتي برايم  اعتبار مدتها بود كه اعتماد و«گفت:  نصيري مي ارتشبد

به اوگفتم: ايشان يكي ». به اعلحضرت هم عرض كرده بودم سئوال بود و زير
 بركنار كار يا از مديران كل ساواك بود و شما بارها مديران كل را جابجا و از

پاسخ  در نفرموديد؟ او يم مقتضي اتخاذمورد ثابتي تصم ايد، چرا در كرده
 (البته سالها قبل از» ثابتي آجوداني اعليحضرت راداشت«داشت:  اظهار

انقالب، سپهبد مقدم، روايت ديگري از توجيهات اخير نصيري، تعريف 
 در دخالت او افسار گسيختگي مقام امنيتي و«مبحث  كرد، كه به آنها در مي

 تصور« ارتشبد نصيري پرسيدم : ) ازمفصل، اشاره خواهم كرد ارتش،
خواهيد ثابتي را قرباني ناهنجاريهاي سازمان تحت امر خودتان  كنيد مي نمي

نمائيد، درحاليكه قانون شماراجوابگو ميداند؟او درپاسخ گفت : خير 
كه: گزارشات  ديد بگزارشات تنظيمي ثابتي مراجعه كنيد، خودتان خواهيد

شد، ولي  منطقي تهيه مي اهيم انساني ومف شرفعرضي ثابتي، ظاهراً با
  شيطاني داشت! عملكرد پليد و

 منتهي به دره سقوط» رب راه ميان« افسارگسيختگي آگاهانه مقام امنيتي
زبان مقام امنيتي  از» دردامگه حادثه«كتاب  319و 318درصفحه 

 رئيس اداره دوم ستاد 1352فروردين سال  وقتي مقدم در«خوانيم:  مي
پرسنل نظامي را  كه ما مورد چند شدم، در من جانشين او و ارتش شد

 مقدم بشدت درگير كرديم، با مي هاي مخالف دستگير گروه بدليل ارتباط با
ساواك داشتم،  سال همكاري در 10طي  در او روابط صميمانه كه با شدم و
 »رئيس ساواك شد او 1357سال  خرداد تا اينكه در تيره شد بسيار

مقام «معرفي سجاياي  در كتاب، 23و10تاريخ درصفحه ويراستارمحقق
مردان زنداني  دولت داريوش همايون (يكي از را به نقل قول از او» امنيتي

آگاهي ثابتي اشاره  دقت و فهم و هوش و درپادگان جمشيديه)، بدانش و
يكي «مقدمه نويس كتاب، وي را » پروفسور!«انتصار  آقاي نادر كند، و مي

طول سلطنت محمد  ترين ناظران سياست ايران در آگاه وترين  ازدقيق
دهها دكتراي « حق او، با ظلم تاريخي در داند، و مي» رضاشاه پهلوي

احتماالً بعلت  اند، ويراستار نويس، وي را ناديده گرفته» افتخاري شكنجه
، »انيشتن مسائل اطالعاتي« كردن افتخار مصاحبه با پيدا هيجان زدگي در

 دو هر  ،»هاي مختلف! تدريس دردانشگاه« س هم بعلت مشغلهمقدمه نوي و
 اند، قانون اصالح قانون سازمان اطالعات و امنيت كشور فراموش كرده

با محدوده وظايف ساواك كه  مطالعه و را -1337دي ماه  4مصوب  
نيروهاي مسلح   گويد: هر گاه متهم نظامي يا كارمند باصراحت مي

 123طين، به عهده اشخاص مندرج در ماده وظيفه ضاب شاهنشاهي باشد
ارتش خواهد   قانون دادرسي و كيفر ارتش و مأمورين سازمان ضد اطالعات

گويد:  وقاهت مي آنجا كه اين نابغه اطالعاتي با مطالعه و آشنا شوند و بود،
مقام محترم امنيتي « ، بپرسند: آقاي»كرديم بازداشت مي را ها ما نظامي«

شما چكاره  بازداشت نظاميان چه بود؟ وز شما در، مج»افسارگسيخته
 بدون اطالع و ساواك، و ناديده گرفتن قانون تاسيس خود ايد كه با بوده

من براي  هماهنگي با ضداطالعات ارتش، نظاميان را بازداشت ميكرديد؟
تكميل  ، و» دامگه مقام امنيتي«جلوگيري سقوط بيشتر ويراستار جوان در 

گسيختگي  مورد افسار دانم در الزم مي» دامگه حادثهدر«چاپ بعدي كتاب 
حقوقدان نبود،  آگاهانه مقام امنيتي كه شايد حقوق خوان بود، اما

را به معلمين  سواد او ارزيابي دانش و و توضيحات غم انگيزي ارائه نمايم.
را تصحيح  كتاب، ديكته او 4صفحه كنم كه در كالس اول ابتدائي واگذار مي

، »هرفها«نويسند و  مي» ح«را با حرف» حرفها«شوند كلمه  ربوي يادآو و

هاي مدارج و  ها و ناهمطرازي غلط است. مقام امنيتي كه بعلت ناقابليت
ديگراني كه به  ها و شيالتي ها و آزمون ها و اش با عاليخاني مدارك تحصيلي
سكوي ساواك، به مسندهاي سياسي بعدي رسيدند، راههاي  تعبير ثابتي از

انتخاب ولي حتي با تنزل مقام مديركلي، به  غيرشرافتمندانه را» انبرمي«
او به » راههاي ميانبر«زيرك، همه  براي نخست وزير چيني مستمر خبر

سرانجام چون نتوانست خودرا بمسندهاي  شد، و ها منتهي مي راهبندان
مسند هاي باالتر «راه ميانبر رسيدن به  سياسي عاريتي نزديك كند،

برعهده من  افسارِگسيخته او را مهارِ اما دست تقدير، را برگزيد. »امنيتي
هاي شغلي، توانستم براي  مسئوليت من به پشتوانه شرافت انساني و گذارد و

لجنزاري  باني از رسيدن به هرگونه مسندي جز نگاه را در هميشه آرزوي او
ش كوشيده بود، بگورستان بفرستم. آري من ا كه خود درگسترش تعفن

رئيس  مقدم و ماهيت جنايتكارانه مقام امنيتي، سپهبد تصوير باترسيم و
موجبات واقع بيني كه همان بدبيني آنان  ادشاه را آگاه، وپ ستاد ارتش و

   فراهم ساختم. بود،» مقام امنيتي« نسبت به
  »مهندسي بروجرد گروه افسران برانداز مركز« داستان چه بود؟

 دادرسي ارتش، حضور رتيپ كبير، درس دفتر كميسيوني در روزي در 
داد :  دستور و جريان كميسيون سپهبد مقدم تلفني مرا احضار داشتم، در

 او كه بدفتر ، هنگامي»من بيائيد! مستقيم بدفتر كميسيون رافوري ترك و«
اي  رنگ باخته ديدم، با حالت و صدائي لرزان نامه متشنج و شدم، وي را وارد

بدون دادن  ، و»وامضاي ارتشبد نصيري راداشتساواك «بمن داد كه آرم 
 افسرانتان به كميته ساواك برويد و تعدادي از فوراً با«فرصت مطالعه، گفت: 

نامه منعكس است به ساواك كمك  كه نامشان در نظامياني تحقيقات از در
بدون  تيمسار چرا ساواك نظاميان را« مقدم گفتم: من به تيمسار» كنيد

متشنج،  صداي بلند و ، او با»اداره دوم دستگير كرده ؟اطالع  هماهنگي و
 ».ساواكه ها نيست، هرچه زودتر برويد ب حاال وقت اين بحث«بمن گفت: 

خودم، نامه كوتاه ساواك را مطالعه  دفتر مقدم و تيمسار فاصله دفترِ من در
». بكلي سري«كردم، مضمون نامه خطاب به رئيس اداره دوم چنين بود: 

مهندسي  افسران مركز نفر از 8جريان عمليات،  اواك درمامورين س
هاي براندازي دخالت  را كه درفعاليت به اسامي زير بروجرد
، مراتب جهت اند تحويل كميته مشترك گرديده و اند، دستگير داشته

من قبل » رسد. تحقيقات به اطالع مي در همكاري اعزام نماينده آن اداره و
 8به افسري ماموريت دادم سوايق خدمتي  عزيمت به كميته مشترك، از

به محض  اطالعات بياورد. بايگاني كل ضد از نامه ساواك را افسر مندرج در
  ها متوجه شدم: بازكردن پرونده

مهندسي  استادان دانشكده مركز اشاره ساواك، از همه افسران مورد - 1 
برخي  ان ودانشگاه تهر آنان داراي دانشنامه مهندسي از برخي از بروجرد و

هاي مختلف ارتش (پياده،مخابرات،  عالي رسته هاي مقدماتي و ديگر دوره
  .اند كرده طي خارج هاي را در دانشگاه) …زرهي و توپخانه،

اه فرماندهي وستاد دانشگ در كنكور شركت براي واجدشرايط آنان همه - 2 
كه اداره آجوداني نيروي زميني ارتش به آنان ابالغ كرده بود  تشخيص و

  آمادگي استفاده نمايند. احراز يكماه مرخصي براي مطالعه و توانند از مي
اولين مدرك بايگاني شده درهمه پروندها ، تائيد صالحيت آنها  - 3 

 ازضداطالعات مركز ، براي شركت درآزمو ن ورودي دانشگاه فرماندهي و
استم، تلفنخانه اداره دوم خو شده بود. از ستاد بود كه به تازه گي صادر

 دهد، از من قرار ارتباط با را در فرمانده ضداطالعات مركز مهندسي بروجرد
گفت  ، او»چگونگي دستگيري اين افسران خبرداريد ؟ شما از« پرسيدم : او

از خانواده  اند، غيبت آنها را نشده پادگان حاضر يك در هيچ بلي چون امروز
ساعات نيمه  لباس سويل در اي با عده«: دان همه آنها گفته آنها استفسار، و

ه پرسيدم ب» اند برده خود شوهرانشان را با شب بخانه آنها مراجعه و
 االن صبح تا7ازساعت « ايد؟، وي پاسخ داد: ضداطالعات مركز گزازش كرده

ساواك   ژاندارمري و شهرباني و مشغول تحقيق از كه شما تلفن كرديد،
چگونگي اظهار بي اطالعي  زچون همه سازمانهاي مذكور ا بروجرد بودم و

تلفني  (فرمانده كل ضداطالعات)، قاجار ساعت قبل به تيمسار كنند، نيم مي
به  »مشغول تنظيم گزارش كتبي بودم كه شما زنگ زديد ام، و گزارش داده

م رهسپار كميته ساواك شديم، چون تا آنروز هرگز ا افسران  ازر نف  اتفاق دو
نگهبان كميته، كميته را نمي شناختم،  فضاي داخلي كميته نرفته وه ب



  و مقاالت نقد و بررسي

 ٢٢٦  108ي  آرش شماره

افسران همراهم را بدفتر فردي بنام عضدي (محمدحسن  من و
پوشش ظاهري،  هم در كه هم در چهره، و ناصري)، راهنمائي كرد، او

(پرويزثابتي )، معرفي » آقا«اي منحوس داشت، خودرا معاون  قيافه
 افسر ممتاز 8 ايد شما چگونه بخود جرات داده« كرد. من به اوگفتم:

هماهنگي قبلي با اداره دوم بازداشت  ارتش را بدون اطالع و ارشد
مقابل  در نگران كرده است!. اوا غيبت اين افسران، فرمانده آنان ر ،»نمائيد؟

افسران همراه  چه خري است. يكي از فرمانده آنها«افسران همراه من گفت: 
بعلت  اواك منتقل وها قبل به س من سرگردي بنام شجاعي بود كه سال

ساواك  تمرد از انجام رفتار خشونت آميز، از اعتراض به اعمال غيرقانوني و
درعين حال شوخ  اوكه افسري ورزشكار و به ارتش بازگشت داده شده بود.

 ساواك، با اغلب مسئولين ساواك آشنا و در بعلت سالها حضور طبع بود، و
اوه «به عضدي گفت:  خطاب ،شناخت مي اسم واقعي او عضدي را با

ممدحسن، درست حرف بزن، مثل اينكه تو ايشون (منظورش من بود) را 
نه  هايت عوضي گرفتي!! عضدي كه فردي غيرنظامي بود، نه من، و بازنداني

شناخت، لحن  مي نه حتي اداره دوم را نه ارتش و سوابق قضائي من، و
افسران بازداشتي،  از همراهانم را به اطاقي كه يكي من و تغيير و كالمش را

بفرمائيد «گفت  آن محبوس بود راهنمائي و در» فرودنيا سروان مجيد«بنام 
سوابقي «بدهيد مطالعه كنم، گفت:  را من گفتم سوابق امر ».بازجوئي كنيد

 ، در»آقا« بازجوئي هستيم، سوابق نزد دستگيري و نزدمانيست، ما مامور
ق با ديدن حالت وحشتناك من به محض ورود به اطااداره سوم است. 

اطراف پاهاي بشدت  خون وسيعي در و افسر زنداني كه در اغماء بود
 به اتفاق سرگرد ترك و اش جاري بود، منقلب و اطاق را ورم كرده

هم وضعي همانند من پيداكرده بود، بسرعت بطرف  شجاعي كه او
: مانند، به عضدي گفتم» نعره«من باحالتي  گشتيم. اطاق عضدي باز

كدام بي شرفي بخودش اجازه داده افسر ارتش را اينگونه شكنجه «
 كرد اُبهت احمقانه خودش را حفظ كند، با ، عضدي كه سعي مي»كند؟

، من كه »خواهم درست حرف بزنيد مي شما حاال من از«تندي جواب داد: 
 حالت جنونم شدت گرفته بود، دستم را ديدن حال افسر شكنجه شده، با

شجاعي كه بعلت  كردم، اما شجاعي دراز كمري سرگرد بطرف اسلحه
بود مرا محكم بغل  قويتر من بسيار از رنجر، آموزش دوره هاي چتربازي و

واكنشها، يكي  همزمان با اين كنش و اقدام فيزيكي من شد. مانع هر كرد و
شناخت، خطاب به عضدي  را نمي عضدي كه شجاعي هم او از افراد همكار

به «همان وضع عصبي فرياد زدم:  ، من هم در!!»قا اطالع بده به آ«فرياد زد 
معمولي  متني را روي كاغذ». خواهد اطالع بده پفيوزي كه دلت مي هر

بدن سروان  من بعلت اعمال شكنجه بر«نوشتم كه مضمونش چنين بود: 
متن نوشته شده را  ».انجام تحقيقات خودداري نمودم فرودنيا از مجيد

سروان عبدي افسران همراهم نيز خواستم آنرا  شجاعي و ردسرگ از امضاء و
همين لحظه، راننده اداري من سراسيمه داخل شد وگفت:  امضاء نمايند. در

 را احضار طريق بيسيم شما رياست اداره (سپهبد ناصرمقدم)، از تيمسار«
عرض ادب كردم، سپهبد مقدم بدون  ، من به پاي بيسيم رفتم و»فرمودند

اين چه جوي است به وجود «با عصبانيت شديد گفت:  م من،پاسخ به سال
فوراً به اداره «بدون آنكه بمن فرصت جواب بدهد گفت:  ، و»ايد ؟ آورده

، منهم با پرتاب كردن متن تهيه »مستقيم به اطاق من بيائيد برگرديد و
 بده تا در» آقايت«اين مدرك را به «عضدي به او گفتم  روي ميز شده بر
كه  هنگامي  ترك كردم. كميته را و» سازي براي من لنگي نزندپرونده 

رويد ساواك  شما مي«فرياد گفت:  با شدم، او مقدم وارد بدفتر سپهبد
خواهد به مقامات حرف ركيك  چه دلتان مي هر كشيد و اسلحه مي

 آقايش هم به ارتشبد ، بالفاصله دريافتم كه عضدي به آقايش، و»زنيد مي
عكس العمل مرا  مقدم، ماجراي عمل و م به سپهبدنصيري ه نصيري و

، با چاشني كردن صدها نقل قول فحش ركيك »ساواكي«بسبك متداول 
و  ،!كشور مزّين عاليه مقامات به من، ازدهان .)…وزن و خواهر و (مادر

 با نگراني و توام نامتعارف بسيار هم تيمسار مقدم العمل و عكس احضار من
محقق شدن  صورت اثبات ادعاهاي ساواك و در قطعاً اوست، زيرا بيجاي

او دادگاه نظامي است.  ، سرنوشت خود»شبكه براندازدرارتش«فعاليت يك 
تائيد  اين اراجيف مهر تيمسار، اگر بر«من برعكس او با آرامش گفتم: 

بلندتر  را صدايش مقدم، كه بود، نشده تمام ام هنوز جمله ،…گذاريد  مي

كشيد، اون اسلحه را  ي مامورين ساواك اسلحه ميا به روشم«: وگفت كرد
كردند،  بايد به مغز افسراني كه براي براندازي اعليحضرت برنامه ريزي مي

، »تيمساراجازه ميدهيد من عرايضم را بكنم«، جواب دادم، »شليك كنيد.
قدم، اطاق م تيمسار فترد گفت من احتياج به توضيح ندارم، برويدبيرون.

درب خروجي اطاق، باصداي  و او كار فاصله ميز د، من درنسبتاً بزرگي بو
پرداخته ساواك  اما اين شبكه براندازي ساخته و«متشنج گفتم:  بلند و

ثابت شد اين افسران بيچاره وطن پرست  كنم اگر شما استدعا مي است، از
بفرمائيد نام مرا  اند، امر نفرند، شبكه براندازي تشكيل داده 8ارتش كه  ممتاز
من بجهنم، اما تا دير نشده از «اضافه كردم:  و ،»رديف نهم قراردهند در هم

سازمانهاي مختلف  پنج امير از تيمي متشكل از اعليحضرت استدعا كنيد:
اين افسران  خود دادرسي ارتش، پرونده ساواك و انتظامي و امنيتي و

به  ن راقبل از همه، همين االن اين افسرا بگيرند و اختيار در بازداشتي را
ساواك منتقل كنند، زيرا ساواك براي اثبات ناتواني اداره دوم  از محلي غير

موجه جلوه دادن اعمال خودش، حتي اگر  پرسنل نظامي، و مراقبت از در
 براي داستان ساختگي خود، با شده با ديوانگي، افسران را اره اره كند و

 من و ازد، آنوقت شما وشكنجه، تصويري بظاهر واقعي بس اعترافات واهي زير
را بيرون » سنگ فتاده درته چاه«نخواهيم بود  قادر همه پرسنل اداره دوم،

بيرون، دكلمه نكنيد، بمن هم درس  برويد مقدم گفت: تيمسار بياوريم.
ندهيد. بدفترم بازگشتم ولي تجسم صحنه شكنجه شده سروان فرودنيا، 

دقيقه،  20از بعد د.سرم بشدت درد ميكر متالشي و روحم را روان و
مقدم تلفني  سپهبد محبي (سرتيپ بعدي)، رئيس دفتر سرهنگ محمد

، به محض ورود، تيمسارمقدم گفت: »اند فرموده تيمسار احضار«اطالع داد: 
بعهده بگيرند،  امير مسئوليت تحقيق را فوري مطالبي را كه گفتيد چند«

 .»ام ي فوري كردهبياوريد، من استدعاي شرفياب بصورت شرفعرضي بنويسد
 افسر 8مرگ  من با آنكه حال مساعدي نداشتم، اما تجسم جلوگيري از

نگارش گزارش كوتاه شرفعرضي  در نابودي خانواده هاي آنان، بيگناه ارتش و
كه بتواند تمامي ماجرا را تشريح كند، احساس تمركز فكري عجيبي 

  پيداكرده بودم. 
 تيمسار نهاد موافقت كردند. پيش ايشان با گزارش به عرض پادشاه رسيد و

به نفسي كه  با اعتماد اين بار كرد. دربار مرا احضار بازگشت از مقدم پس از
نوعي دلجوئي  ابراز پشيماني و با پيدا كرده بود، آرامتر شروع به سخن كرد و

حاليكه گزارش  ساعت قبل بمن كرده بود، در پرخاشي كه چند از
موافقت  نهاد اعليحضرت باپيش«گفت: بمن تحويل ميداد  شرفعرضي را

فرمودند، من به ايشان عرض كردم افسر مسئول اداره دوم، همان افسريست 
آنچنان نسبت به  ديگران بوده، و كه مسئول تحقيق از فرمانده ژاندارمري و

ساختگي پرونده ساواك مطمئن است كه صريحاً به جان نثارگفته، اگر 
حاال « واضافه كرد:» هم مجازات شود وا ثابت شود، خود خالف تشخيص او

فخرمدرس  من تلفني با تيمسار نشويد تا دسترس دور از تامل كنيد و
ژاندارمري و  روساي شهرباني و از (رئيس دادرسي ارتش ) هماهنگ كنم و

 .»نمايند را معرفي اميري بخواهم .…
تشبد ار به فقيد پادشاه دستورات صدور و ضمن انجام، الزم هاي هماهنگي
افسران زنداني متوقف،  نِ كميته بابازجويا و گفتگوي تماس هرگونه نصيري،

سوابق  زندان اوين مستقر و بعد تيم اميران تعين شده در صبح روز و
نفر افسران بازداشتي بزندان اوين تحويل گرديدند. اميران  7مربوطه همراه 

بيت الهي از مذكور تا آنجا كه بخاطر مياورم عبات بودنداز: (سرلشگر 
 ، سرتيپاداره دوم (دكترحقوق) از ،سرلشگرنصرت اهللا بختورتاش، ژاندارمري

كنگرلو  سرتيپ از دفترويژه، احتماالً نجاتي ارتش، سرتيپ كبير از دادرسي
از  سرتيپ و يك )كنم مي اشتباه نام اين درمورد من شايد( از ساواك
 در مورد غيبت اميران يكههنگام .بودند )او را بخاطر نمياورم نام( شهرباني
كنند،  ساواك سئوال مي از نجه شده)،شك مجيد فرودنياي سروان( نفرهشتم

حالش  چون وي حالت صرع داشته، و«نماينده ساواك پاسخ ميدهد:  اميرِ
. شب قبل سرلشگر »بهداري بستري شده است !! نبوده در مساعد

افسران  نفر 8 ي هراطالعات من خواسته بود پرونده خدمتي و بختورتاش، از
 مطالعه و را منزلش آنها بگذارم كه بتواند شب در او اختيار در بحث را مورد

 در اميران حاضر همراه خود داشته باشد تا چنانچه ديگر بعد نيز صبح روز
نه  جلسه، نيازي داشته باشند، به آنها ارائه نمايد. درجلسه اميران، نه من و
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 امير منتخب تيم تحقيق)، حضور مسئولين ساواك (بجز يك از هيچ
مكاتبات  از گفتگوي مقدماتي، اميران، سوابق عملياتي و بعد نداشتيم.

انفرادي به  طور همه افسران بازداشتي راب داخلي ساواك را مورد بررسي و
چندين  ،»مقام امنيتي«مدتها قبل،  كه از آنجا از كنند. جلسه احضار مي

تهران به بروجرد اعزام كرده  بحث از مورد تيم مراقبتي براي تعقيب افسرا ن
گوياي  گزارشات مراقبتي روزانه يكنواخت و بود، پرونده عملياتي مملو از

 در ساعاتي را روند و مي روز بخانه يكديگر افسران مذكور هر«اين بود كه: 
نتيجه گيري اطالعاتي كرده بودند كه اين  و» گذرانند منزل ميزبان مي

هاي براندازي است.  جهت تبادل نظر براي فعاليت تجمعات روزانه در
علت مراجعات  افسران بازداشتي، انگيزه و اولين سئوال اميران از بنابراين،

 علت، بهره گيري از پاسخ همگي آنها يكسان و و روزانه ، بخانه ديگري بود،
ارتش  (اين روش در شود. اي همديگر عنوان مي دانش تخصصي رسته

 ساله افسران منتخب براي آزمون دانشگاه فرماندهي و همه معمول بود و
رسته توپخانه بديگران توپخانه  كردند، افسر يكديگر برنامه ريزي مي ستاد با

 موخت وآ رسته مخابرات بديگران مخابرات مي افسر ديگر داد، روز درس مي
  .).…بهمين ترتيب دررسته هاي ديگر

 »شوك« دچار كه اوين در جلسه حاضر اميران نفر، آخرين از تحقيق از پس
 از آنها و يكي نموده از عملكرد ساواك انتقاد به شروع خود، بودند، بين شده

كسي «گويد:  عصبانيت مي بيت الهي): با ورم سرلشگرآ آنجا كه بياد ميتا (
سرلشگر بختورتاش،  ، و»باديگران چه ها كند، خود زنا كند مادر كه با

 تيمسار چرا«گويد:  دادرسي ارتش مي نماينده خطاب به سرتيپ كبير
 زند، مملكت با اين كارها منفجر دادرسي ارتش، به پوزه اين آدمها نمي

تحقيقات  (وي رئيس دكترين اداره دوم و صاحب تاليفات بسيار و ».شود مي
چندين بارتجديدچاپ شده است ).  معروف و باره زرتشت بسيار در او

امضاي همه اميران شركت  كبير واي باخط سرتيپ  سرانجام صورتجلسه
افسران بروجرد را مستقيماً به اداره  نفر 7گيرند  كننده، تهيه و تصميم مي

هاي  هماهنگي داده شود. پس از دوم اعزام تا ترتيب بازگشت آنها به بروجرد
 در همه اميران حاضر سپهبد مقدم و نصيري و مقررشد ارتشبد مربوطه،

 خرمدرس رئيس دادرسي ارتش حاضر وف دفتر سپهبد جلسه اوين، در
 اميران اوين، صورتجلسه تنظيمي را به رئيس دادرسي ارتش تسليم و

رئيس اداره دوم مطرح،  حضور رئيس ساواك و را در همگي نظريات خود
اميران  فخرمدرس و مقدم و جلسه جديدي با امضاي نصيري و وصورت

 سه جديد، ساواك وجل گردد، برمبناي صورت مي مقرر جلسه اوين تهيه و
سپهبد  نصيري و تشبد ار اداره دوم، گزارش شرفعرضي مشتركي تهيه و

  برسانند. گزارش را به استحضار مقدم به اتفاق به حضور پادشاه فقيد رفته و
 سرتيپ كبير دفتر بختورتاش از پس از اتمام جلسه دادرسي ارتش، سرلشگر

همان مراحل  ي درتشخيص بيگناه و ضمن تحسين من در بمن تلفن كرد
گوشي تلفن را به  و حاللت باشد مادرت هزاربار انصاري شير«اوليه، گفت 

خنده  بشوخي و و داد مرحمت قرار مورد هم مرا سرتيپ كبيرداد، كبير
به خانه خودت دادرسي  كرد كه تو بايد آقا تو شاهكاركردي، چكار« گفت:

به محض  و احضارمقدم مرا  بعد، اول وقت اداري سپهبد روز .»برگردي
از پشت ميزش به وسط اطاق آمد  حالتي بسيار بشاش، او، با دفتر در حضور

قبل  روز حالت عصبي دو و عذرخواهي از من، ضمن دست دادن با و
 و» نگراني نخوابيده شب گذشته از دو«بمن گفت:  خودش، مرا بوسيد و

ره دوم خواهند نمايندگان ساواك براي تهيه گزارش به ادا امروز«اضافه كرد: 
تا  انشاي شما، گزارش شرفعرضي مشترك تهيه شود با هماهنگي و آمد و
تيمسار «گفتم:  بعرض برسانيم. شرفياب و نصيري به اتفاق، تيمسار من و

چون ساواك بدروغ گفته است «، گفتم: »بگوئيد«، گفت: »دارم دو استدعا
ستدعاي اولم بهداري بستري است، ا در صرع شده و سروان فرودنيا دچار

يك  بختورتاش و بدن او باقي است، به تيمسار شكنجه در آثار كه، تا اينست
اين  از بخش فني اداره دوم ماموريت مرحمت فرمائيد، يك افسر از پزشك و

بدن او  بخش فني از افسر كه بستري است عيادت، و هركجائي در افسر
 گزارش و را دجداگانه مشاهدات خو سه نفر بطور هر عكسبرداري كند و

ضميمه گزارش  و عكسها هم، اظهارات آنها درگزارش شرفعرضي، منظور
  ساواك  كه از تقديمي، به اعليحضرت ارائه شود. استدعاي دومم اينست

  

  

  
  

ميان نظاميان باشد، چون وقاحت پرسنل  بخواهيد نمايندگان اعزامي آنها از
مقدم ازبكاربردن  تيمسار، »لوت كميته براي من غيرقابل تحمل است الت و

 .»كنم را مي كار همين«و گفت:  لبخند زهرآلودي زد» الت ولوت«اصطالح 
نصيري، سرهنگ  مبناي گفتگوي تلفني تيمسار مقدم و ارتشبد ساواك بر

 يگري بنام نوروزي (درو سرگرد د امريكا، مقيم.. …دوم هرمز آيرم، سرگرد 
اعدام شد)، به اداره دوم اعزام  و همان ماههاي اوليه دگرگوني رژيم، دستگير

نبرم، علت  مقيم امريكا كه خواهش كرده نامش را افسر كه از كرد. (هنگامي
 مادر نامي ساواك منزوي هستم، بد سالست من بخاطر 33پرسيدم، گفت  را

سال، انتشار كتاب اين  اين سن و حاال در ساليست فوت كرده، من چند
بدفتر  آنها ).قراردهند نوازش را مورد ومممادر مرح مردم شده، ، باعث.. …
در دفتر  تيمسار مقدم بدستور هم و سرلشگر بختورتاش شدند راهنمائي من
 حاضران براي آن، از اتمام و پس را تهيه گزارش متن من .حضور داشت من

، اشاره كرده بودم: تنظيمي شرفعرضي گزارش دوم در پاراگراف .كردم قرائت
با شرمساري،  هاي خود معترف و ساواك به تندرويمسئولين اداره سوم «

لحظه خواندن عبارت مذكور،  . درپمتنبيهي شاهانه هستند مطيع اوامر
 سالها قبل و اين عبارت موافق نيستم. من از سرهنگ آيرم گفت: من با

شناختم، به او  مي كرد، وي را دادرسي ارتش خدمت مي كه آيرم، در زماني
زننده  كلمات ركيك و از گزارشات شرفعرضي، در شد هرمز اگر مي«گفتم: 

رذالت  ساواك به خباثت و«نوشتم:  استفاده كرد، من بجاي اين عبارت مي
پيشگاه  عرض پوزش از اعمال انجام شده معترف و مسئولين اداره سوم با

 و» توديوانه شدي«گويند (گُه خورده ايم)، آيرم بمن گفت:  شاهانه مي
 من خارج و دفتر ن حاضر به تغيير متن نيستم، ازم كه متوجه شد هنگامي

وقتي  كرد. با بيسيم اتوموبيل ساواك، نفهميدم از چه كسي كسب تكليف مي
گفت  اديبانه سخن مي آيرم بازگشت، سرلشگر بختورتاش كه هميشه بسيار

معناي گزارش نمي بينم، اگر اين  متن و من هيچ اشكالي در«به آيرم گفت: 
گرفت، شما  مي» جشن خون«ام شده بودند، همه ساواك افسران االن اعد

خالف قانون، اعمالتان وحشيانه، احساستان  ارتش فضولي و مورد كارتان در
هم هستيد؟، آيرم محترمانه ولي معترضانه پاسخ  طلبكار حيوانيست، حاال

سابقه من  سال قبل بازپرس دادستاني ارتش بودم و دو تيمسار : من تا«داد: 
سال هم نميرسد، ولي فرمايشات تيمسار خطاب به من است  بدو ساواك در
بعنوان  بختورتاش گفت : شما شخص نيستيد، و .»شما«دائم ميفرمائيد  و

 »شما«گويم  داريد، من وقتي مي اينجا حضور نماينده ساواك در
سرهنگ  بختورتاش و درحاليكه سرلشگر .»منظورشخص نيست ، سازمانست

ساواك مقيم امريكا، من را بكناري  بودند، سرگرد بحث و آيرم مشغول جر
روي حرفت محكم به ايست، اينها (ساواك) «آهسته گفت:  كشيد و

دارودسته  هم درساواك چوب بدنامي ثابتي و اند، ما كرده زرد شلوارشان را
ادارات ساواك كسي نيست  در«لحن غمگيني ادامه داد:  با خوريم، و مي را او

آن را ندارد .… مادر به ثابتي ندهد، نصيري  و خواهركه روزي صدتا فحش 
 من را بدهم، ارتش به برگشت تقاضاي خواهم  مي من كند، ا ورا عوض

 اين ، ساواك خود كارمندان بوسيله ساواك در داخل يكروز ما مطمئن
  .»شود ترور مي مرتيكه
 ارتشبد نصيري به اعليحضرت رسيد، استحضار پادشاه به شرفعرضي گزارش

مقدم هم دستوردادند:  به سپهبد و» مسئولين را تنبيه كنيد«فته بودند: گ
 آنها از وضعي كه پيش آمده و چون با افسران مهندسي دلجوئي شود، و از«

همه آنها بدون كنكور در دانشگاه فرماندهي  اند، مطالعه درسشان عقب مانده
  . »ستاد پذيرفته شوند و
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 نگاه زنانه به تحوالت جاري

 
به رسم هر سال در اين شماره آرش خواستيم روز زن را ارج گذاشته و 

چرخيد شورش بود  كنيم. نگاه به هر سويي مي اي در اين رابطه تهيه نامه ويژه
و نابساماني و جنگ. بحران اقتصادي بود و فقر و مبارزه براي به دست 

شده و يا از دست ننهادن آن حقوقي كه در آوردن حقوقي ناديده انگاشته 
ها مبارزه به دست آمده بود. پس بر آن شديم كه جوياي نگاه زنان  طي سال

شويم در اين هياهو و اين كه آنان چگونه جنگ، قيام و اشغال نيروهاي 
  كنند. نظامي را تجربه و يا تحليل مي

درگير اين مبارزات در همين راستا گفتگوهايي با زناني كه يا خود مستقيماً 
اند ترتيب داديم تا هم تجليلي باشد بر  بودند و يا شاهد و گزارشگر اين وقايع

انديشمندي زنانِ پژوهشگر و هم تقديري از زناني كه در اين مناطق زير 
تهديد بمب، حضور ارتش خارجي و يا نيروهاي واپسگراي داخلي زندگي 

  اند.  كنند و حافظ حيات مي
، مارلن (Anne Nivat)خبرنگار -عبارتند از: آن نيوا يژه نامهشاهدين اين و

 ،(Marlène Tuininga) مسئول بخش زنان براي صلح در فرانسه -تويينينگا
طراح  -الدين ، الميا صفي(Fouzia Zouari)نويسنده  -فوزيه ضواري

باشند. الزم به يادآوري است كه با سوفي  مي (Lamia Safieddine)رقص
نيز قرار گفتگو گذاشته شده بود ولي ايشان به علت  (sophie Bessis)بِسي 

 كنند.    نامه شركت از دست دادن يكي از نزديكانشان نتوانستند در اين ويژه
از آنجا كه حقوق زنان همواره موضوع معامله بين نيروهاي مختلف است، از 

به  آنجا كه امروزه حتا در كشورهاي صنعتي كه ظاهراً سالهاست دستيابي
اين حقوق با مبارزات بسياري محقق شده است در خطر پسرفت قرار دارند 
و با وجود رشد نيروهاي واپسگراي مذهبي اعم از كاتوليك، يهود و مسلمان 

باشند عالوه بر گفتگوها بخشي از كتاب بنوات  اين حقوق بسيار شكننده مي
ن پاسخي بر كه در دست ترجمه دارم نيز به عنوا(Benoîte Groult)گرولت 

  شود.   نامه درج مي چراييِ اهميت تأكيد بر حضور و حقوق زنان در اين ويژه
  نجمه موسوي (پيمبري)

* 

  خروج ناتو«
  »از افغانستان ضروري است 

  Anne Nivat   گفتگوي نجمه موسوي با آن نيوا
اش در رابطه با  آن نيوا خبرنگار مستقل و بزرگي است. تخصص اصلي

باشد. او در كشورهايي چون چچني، عراق، افغانستان  ميكشورهاي جنگزده 
حضور داشته و در اين رابطه چندين كتاب منتشر كرده است. آن نيوا در 

كه بعد از اقامتي مخفيانه در » اين جنگ لعنتي«به خاطر كتاب  2000سال 
  ي جايزه آلبرت لوندر شد.   چچني نوشت برنده

جايزه » رداي جنگ افغانستان و عراقف«براي كتابي با عنوان  2004در سال 
را به خود اختصاص داد. ويژگي آن نيوا در اين است كه » اروان برگو«ادبي 

رود و در ميان مردم و  او بدون حفاظت و به طور مستقل به اين كشورها مي
كند و مانند ديگر خبرنگاران در هتل  در خانه هاي مردم محلي زندگي مي

  كند.  پوشش ارتش حركت نمي هاي تحت مراقبت و يا در
فرستاده ويژه روزنامه ليبراسيون در روسيه بود. هم اكنون  2004او از سال 

  باشد. فرستاده ويژه روزنامه لوپوان مي
  آثار آن نيوا عبارتند از: 

 -الجزايري -اين جنگ لعنتي -گويند هاي روسي سخن مي وقتي رسانه
گرايان  اسالم - ستان و عراقفرداي جنگ افغان -جنگي كه به وقوع نپيوست

  ي سرخ.  بغداد منطقه -از كوه و دره -بينند ما را چطور مي
اي هستند از توجه خاصي كه آن نيوا به عنوان  ها كتاب او خود نشانه نام ده

آخرين اثر  »مه جنگ«رپرتر و نويسنده به جهان پيرامون خود دارد. كتاب 
  آن نيوا است. 

  م -ن 
  
  

نظر  ي افغانستان نقطه درباره» مه جنگ« تابتان به نامدر ك نجمه موسوي:
خواستم نظر  كنيد اما مي ي جنگ را مطرح مي نظاميان و يا افغانها درباره

  ي دليل اصلي حضور نظامي غرب در افغانستان بگوييد؟ خودتان را در باره
  

توانم به اين سوال پاسخ بدهم. از آنجا كه نظامي نيستم  من نمي آن نيوا:
هايي  دانم كه اينها استراتژي گذرد. فقط مي دانم در سر نظاميان چه مي مين

است. هدفشان كه از ابتدا هم چندان روشن نبوده  اند كه تغيير كرده داشته
ها آن قدر عوض شده كه  تر از هر زماني است. اين استراتژي امروز نامشخص

من  -هاست غانيمنظورم اف -كنند در نزد آناني كه دارند جنگ را تحمل مي
دانند چه هدفي در كار بوده است، آيا به اين  زنم، نمي به نام آنها حرف مي

اند يا نه؟ براي غربي ها نيز  ها جنگ را برده اند يا نه، غربي هدف رسيده
اند يا نه؟ در هر صورت حتا اگر  دانند آيا جنگ را برده چنين است كه نمي

هايشان  اند. از خيلي نگ را بردهآيد كه ج اعتراف نكنند به نظرشان نمي
  ها چيز ديگري بگويند. اند حتا اگر رسماً نظامي ام كه جنگ را نبرده شنيده

  حال به نظر شما هدف اوليه چه بوده است؟ س:
  

توانم در چند خط نظرم را بگويم. من دهها كتاب در عرض اين ده  نمي ج:
ام. من با حفظ  كرده ام و در هزاران صفحه نظر و حرفم را بيان سال نوشته

هاي خود، تنها و بدون حفاظ و با زندگي كردن با مردم در  پرنسيپ
ام از نزديك شاهد اين وقايع باشم و  افغانستان، عراق و چچني سعي كرده

  واقعيت مشاهداتم را كه بسياري از آن خبر ندارند بيان كنم.
  آيا شما به بيطرفي اعتقاد داريد؟ س:
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ستم. هر چه مي نويسم خنثي نيست. بيطرفي خبرنگار نه. من بيطرف ني ج:
وجود خارجي ندارد. اما من فعال سياسي هم نيستم. عضو هيچ حزب 

تواند مرا  سياسي نيستم. الكترون آزادي هستم كه هيچ كس نتوانسته و نمي
بينم  نويسم. آن چه را مي بينم مي در چارچوبي قرار بدهد. آن چه را مي

بينم. در  ني آن را زندگي كردن. من اين وقايع را ميدهم. ديدن يع شرح مي
هايي كه براي رفتن و  ام. در سختي ام. در خستگي جسمم آن را تجربه كرده

كنم عين واقعيت است.  كشم. آن چه را بيان مي كردن در آنجا مي زندگي
  روم از پيش پاسخي براي سواالتم ندارم.  وقتي به افغانستان مي

با حضور نظاميان و ارتش خارجي مواجه مي شوند؟ ها  چطور افغان س:
  برخوردشان با اين حضور به طور روزمره چگونه است؟

  
بستگي دارد. يك نوع برخورد ندارند. آنها يك دست نيستند. همان طور  ج:

ها سركوزي را دوست دارند و بعضي ها  ها بپرسيد بعضي كه اگر از فرانسوي
طور است. بخشي از مردم از حضور  اوالند را. در افغانستان هم همين

كنند چرا كه  اند و منافع خود را در اين ميان جستجو مي ها راضي خارجي
اي ديگر هستند  كنندگان جنگ وجود دارند. اما عده در همه جا سوءاستفاده

اند. طبق مشاهدات من تعداد اين ناراضيان بيشتر  كه از حضور آنها ناراضي
شود. با  گذرد تعدادشان بيشتر مي لي كه مياست و روز به روز و هر سا

ناراضي نبودند نيز ناراضي  2002-2001گذشت زمان آناني كه در سالهاي 
افغانها متوجه شدند كه كشورشان اشغال شده است  2004اند. از سال  شده

هاي منفي وجود دارد.  و اين اشغال طوالني خواهد بود. در هر اشغالي جنبه
زاديِ حركت نيست. آزادي جا به جايي نيست. در در كشور اشغال شده آ

شوند طالبان را كنترل كنند و مردم هم ميان دو  نهايت نظاميان موفق نمي
كنند و اين براي مردم بسيار سخت است. اين مختص  آتش زندگي مي

جنگ افغانستان نيست، در همه جنگها بخصوص وقتي كشور اشغال شده 
اق هم همين طور بود با اين تفاوت كه است اين مشكل وجود دارد. در عر

ها آن جا نبودند. در هر دو اين كشورها نارضايتي شهروندان به  فرانسوي
خواهند جنگ تمام شود اما موفق  آيد، شهرونداني كه مي وجود مي

آورد،  ي خود برسند زيرا جنگ، جنگ به وجود مي شوند به خواسته نمي
كنند ولي  خواهند با ناامني مبارزه ند ميا ها مدعي شود. غربي ناامني ايجاد مي
شود و آنها موفق  گيري مي شوند، گروگان ها منفجر مي هم چنان بمب

شود.  ها هم چنان منفجر مي شوند جلوي آن را بگيرند. در كابل بمب نمي
ها مطرح است اين  افغانستان كشوري آرامي نيست. سوالي كه براي غربي

يا نه؟ و يا اين كه اين را چطور بايد بگويند، اند  نيست كه آيا جنگ را برده
بلكه تنها سوالي كه مطرح است، اين است كه چطور با افتخار بيرون بروند. 
كه سرشكسته بيرون نروند. حتا اين مطرح نيست كه بعد از آنها بر سر 

آيد، بلكه اين كه چطور بيرون بروند بيشتر برايشان مطرح  افغانها چه مي
م كامالً سردرگم هستند. شرايط امروز در عمل بدتر از شروع است. افغانها ه
كنند  هاست. اما اين به اين معني نيست كه افغانها فكر نمي دخالت غربي

امروز بدتر از دوراني است كه طالبان در قدرت بودند و يا اين كه در دوران 
  كند. طالبان همه چيز خوب بود. هيچ كس اين طور فكر نمي

بينند، مثل دوراني كه فرانسه  البان را مثل نيرويي مقاوم مي: آيا مردم طس
كردند  ها اشغال شده بود و كساني كه در مقابل آنها مقاومت مي توسط نازي

هايي در  شدند و مورد احترام بودند؟ چرا كه در مثال مبارز محسوب مي
اي كه توسط اتحاديه براي صلح ترتيب داده  كتاب و هم چنين در برنامه

گفتند: ما در دوران طالبان الاقل با  بود از حضار افغاني شنيدم كه مي شده
يك گروه روبرو بوديم و كار داشتيم در حالي كه االن هم طالبان ما را 

آيد اين است كه آيا  ها. پس سوالي كه پيش مي كشند و هم امريكايي مي
مقابل  بينند، به عنوان كساني كه در مردم طالبان را به عنوان مبارز مي

  كنند؟ خارجي مقاومت مي
  

بستگي دارد. معلوم است كه مردم پشتون در افغانستان نسبت به  ج:
توان از اين نتيجه گرفت كه  پوشي دارند اما نمي طالبان يك نوع چشم

دانند. اين طرز فكر غربي است. ولي طرز نگاه  طالبان را مقاوم و مبارز مي
دارند چرا كه اعضاي فاميلشان  آنها اين نيست. نسبت به طالبان گذشت

هايي كه طالبان معرف  توان گفت كه با بعضي اخالقيات و ارزش هستند. مي

در  - شان شناسي كه تو هم خوب مي-ها  اند. اين ارزش آن هستند موافق
جنوب افغانستان مشترك است. در شمال افغانستان كه پشتوها در اقليت 

مل و گذشت در مورد طالبان وجود اند اين تح شان تاجيك هستند و اكثريت
شان  ها و طرز زندگي اند، دوماً ارزش ندارد. چرا كه اوالً از طالبان صدمه ديده

گويم بايد توجه داشته  متفاوت است. در هر صورت همين مورد را هم كه مي
ي  باشيم كه بنا بر سيستم ارزشي افغان است و نه طرز تحليل و انديشه

تأثيري در سرنوشت اين كشور دارد. اين يك شك  غرب. اين نظرات بي
ها اين دوران را با قبل از حضور  واقعيت است كه در حال حاضر خيلي

گويند: درست است قبالً طالبان بودند، درست  كنند و مي ها مقايسه مي غربي
اي  ها مجبور بودند بورقه به سر كنند و حق نداشتيم تلويزيون ماهواره كه زن

كشور ثبات داشت، چيزي كه االن وجود ندارد. اين را  داشته باشيم اما
شد و  گويند. اين همان حرفي است كه در عراق هم گفته مي ها مي خيلي
شد كه دوران صدام خيلي بديها داشت اما كشور در ثبات  شود. گفته مي مي

كرد. اين به اين معني نيست كه اينها نوستالژي دوران صدام و يا  زندگي مي
دارند بلكه نوستالژيك دوراني هستند كه كشور ثبات داشت. چرا  طالبان را

گويند اين سيستمي كه  كه در حال حاضر هرج و مرج وجود دارد. اينها مي
شناسيم. قبالً سيستمي بود كه  خواهند به ما تحميل كنند را نمي مي
دانستيم چطور آن را  شناختيم و اگر با مواردي از آن موافق نبوديم مي مي
خواهند بروند و ما را  شناسيم و اينها مي بزنيم. امروز اين سيستم را نمي دور

اند بگذارند دست و پا بزنيم. اين است  در اين هرج و مرجي كه ايجاد كرده
  زنند.  تفاوت بزرگي كه وجود دارد و مردم از آن حرف مي

كر ايد آيا ف به عنوان زن اروپايي كه مدتها در اين كشورها حضور داشته س:
كنيد پيشرفتي نسبت به دوراني كه طالبان در افغانستان حكومت  مي
  كردند در مورد وضعيت زنان ايجاد شده است؟ مي
  

توانم پاسخ اين سوال را بدهم چرا كه من افغان نيستم، در  نمي ج:
توانم اين دو دوره را با  افغانستانِ دوران طالبان نبودم و به همين دليل نمي

توانم انجام بدهم اين است كه وارد  تنها چيزي كه ميهم مقايسه كنم. 
  زندگي زنان افغاني بشوم، با آنها حرف بزنم و مشاهداتم را منتقل كنم. 

نظر شما را به عنوان خبرنگار غربي در رابطه با تغييراتي كه در طي ده  س:
  خواهم بدانم؟ سال اخير در افغانستان روي داده مي

  
رفتم كه دخالت نظامي آن جا صورت گرفته بود.  من وقتي به افغانستان ج:

شناسم كه نيروهاي نظامي غربي در آنجا حضور  در واقع افغانستاني را مي
شناسم تا بتوانم آنها را با هم  داشتند. متأسفانه افغانستان قبل از آن را نمي
ها را از طريق شرح احوالي كه  مقايسه كنم. افغانستان قبل از حضور غربي

شناسم. اما جنگ اتفاق افتاده و از زماني كه در كشوري  دهند مي يمردم م
ها، اقتصاد، همه چيز. ما در  ريزد، ارزش شود همه چيز در هم مي جنگ مي

مقابل وضعيتي هستيم كه همه چيز به هم ريخته است. دقيقاً تخصص من 
هم در اين است كه وارد كشورهايي شوم كه همه چيزش به هم ريخته و 

كنم مشاهداتم  روم و سعي مي رهم شده است. من به اين كشورها ميدرهم ب
خواهند  رابراي فهم بيشتر اوضاع به كساني منتقل كنم كه ظاهراً اصالً نمي

  بندند. اين اوضاع را بفهمند. گوشهايشان را مي
از موقعي كه در افغانستان حضور داريد پيشرفتي در وضعيت جامعه به  س:

ان، و به طور خاص در حقوق شهروندي، در طور كلي در وضعيت زن
  ايد؟ دسترسي به آموزش مشاهده كرده

  
  تواند وجود داشته باشد.  پيشرفتي نمي ج:

آموزان نسبت به  گوييد تعداد دانشجويان و دانش شما در كتابتان مي س:
  قبل زياد شده است؟ آيا اين طراز پيشرفت است و حاصل حضور غربيها؟

آموز نسبت به  د از گذشت سالها جنگ تعداد دانشطبيعي است كه  بع ج:
شوند.  كم طبيعي مي اوايل جنگ بيشتر شود. مشخص است كه شرايط كم

الزم است بگويم افغانستان كشوري است در -اما تا وقتي جنگ ادامه دارد، 
تواند شرايطي طبيعي وجود داشته باشد. براي من پذيرش  نمي -حال جنگ

خواهند به ما بباورانند كه گويا پيشرفتي در  يپيامي كه سياستمداران م
افغانستان صورت گرفته خيلي سخت است. چون جاده ساخته شده 
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ها  توان نتيجه گرفت كه كشور پيشرفت كرده است. ساختن اين جاده نمي
در خدمت استراتژي جنگي بوده است و نه براي مردم افغانستان. در اين 

نكرده است. همين وضع در عراق هم دوران دولت افغانستان هيچ تحولي 
خواهند بباورانند كه جنگ باعث پيشرفت  كنند مي بود. كساني كه جنگ مي

دانم كه با جنگ هيچ پيشرفتي  شده است اما من بر اين باور نيستم و مي
خارجي   ميسر نيست. بايد ابتدا جنگ متوقف شود. يعني نيروهاي نظامي

ه كشور را به عهده بگيرد. دولت شروع بيرون بروند. سپس دولتي برحق ادار
ها  ها به وجود بيايند و كار خودشان را بكنند. بين گروه به كار كند. وزارتخانه

شكسته اين مذاكرات  و اقشار مختلف تفاهم برقرار شود. در اين كشور درهم
ي اين كارها كه به نظر من  طلبانه صورت نگرفته است. بعد از همه آشتي
توان از پيشرفت صحبت  است و فقط بعد از آن است كه مي ي همه چيز پايه

كرد. به نظر من تا رسيدن به اين نقطه بسيار فاصله است. بسيار بسيار. 
دهد كه تعداد ساختمانها از جمله تعداد مدارس بيشتر  امروزه آمار نشان مي

توان نتيجه گرفت كه چون  است بسيار خوب، اما آيا مي 2003از سال 
رس بيشتر شده تعداد دانش آموز هم بيشتر شده و يا سيستم تعداد مدا

هايم و  آموزشي متحول شده است؟ نه! به نظر من نه. من اين را در كتاب
ام. بسياري از افغانها بخصوص پشتوها  هايم به مراتب گوشزد كرده كنفرانس
دهند فرزندانشان به مدرسه بروند چه دختر و چه پسر. چرا كه به  اجازه نمي

ظر آنها در كشور به اندازه كافي امنيت وجود ندارد. حال كه از دختران ن
حرف شد الزم است بگويم دليل ديگري كه دخترها را به مدرسه 

فرستند اين است كه به اندازه كافي معلم زن وجود ندارد تا به اين  نمي
دختران درس بدهد. اين دو دليل مهم وجود دارد براي اين كه بخصوص 

توان نتيجه گرفت كه چون ساختمان  ا به مدرسه نفرستند. نميدخترها ر
  اند. اند مسئله آموزش را حل كرده مدرسه را ساخته

گوييد قرارگاههاي نظامي روي بلندي ساخته شده و اين  در كتابتان مي س:
  هم مسئله است چرا كه اين قرارگاهها مشرف هستند.

  
ها صادق است.  در مورد خانهها، بلكه اين امر  نه در رابطه با مدرسه ج:

ي افغانها است. رسم و رسوم افغانيها  حضور نظامي مزاحم زندگي روزمره
است. با اين كه هر   بسيار با رسوم ما و روابط بين زن و مرد در غرب متفاوت

خواهند  ها  مي كند مزاحم ديگري نشود اما وقتي نظامي كسي سعي مي
آن كه  كنند بي ع استراتژيك خود فكر ميهاي خود را بسازند به مناف قرارگاه

نگران رسم و رسوم محلي باشند. بعد از آن است كه انعكاس عمل خود را 
دهند.  آيند و به آنها توضيح مي بينند كه پدرها و كدخداها مي بينند. مي مي

فهمند.  فهمند. حتا با وجود مترجم اين چيزها را نمي ولي اينها اصالً نمي
ها را  فهمند بلكه اين رسم و رسوم كه زبان را نميمسئله اين نيست 

گويند ما اصالً به زنان  ها مي فهمند. نظامي فهمند. علت مزاحمت را نمي نمي
شان را با پالستيك  ها روي ديوارهاي خانه شما توجهي نداريم اما افغاني

اي  پوشانند. همين امر در عراق هم ديده شد. اين نشاني است از دره مي
كه در اين ميان وجود دارد كه نشانگر بسياري از چيزهاست.  فرهنگي

تفاوتي كه وجود دارد مهم است. با دو دنياي متفاوت مواجهيم. تفاوت تا 
آيد. اين چيزي است كه در كتابم  حدي است كه سورئاليستي به نظر مي

كنم توضيح دهم. اين تقابل دو نهاد متفاوت كه هيچ كدام  هم سعي مي
  رد ديگري را بشناسد.ميلي هم ندا

هاي  ي شوك تمدن رويد كه ايده در بيان اين نظر تا آنجا پيش مي س:
  هانتينگتون را تأييدكنيد؟

  
نه. من مخالف نظر هانتينگتون هستم. اين تئوري ناكافي و بسيار سبك  ج:

بين آدمها و اين تقابل شديد را نبينم كه   اندازه توانم نافهمي بي است اما نمي
 ياري از مسائل شده است. در عين حال من در حد كوچك خودمباعث بس

ام هر دو طرف را بشناسم پس اين مسئله شدني است. وقتي از  سعي كرده
فهميم چرا كه من  بينيم و مي رويم هر دو طرف را مي يكي به ديگري مي

  كنم. روي منطق خودم پافشاري نمي كنم، براي يك دولت كار نمي
آنجا كه نيروهاي نظامي براي رسيدن به هدفي  كنم از من فكر مي س:

طقه است آنجا هستند در اعالم نشده كه آن هم تامين منافع خود در من
  در درك اين مسائل ندارند. نتيجه منافعي

  
  
  

 
Anne Nivat  

  
من اما هيچ منفعتي در اين مسئله ندارم. تنها كار من نشان دادن  ج:

كنم اگر اين پيچيدگي را نشان  ميپيچيدگي اين شرايط است چرا كه فكر 
  شود. اين نقش خبرنگار است.  تر نيز مي ندهيم اوضاع خرابتر و پيچيده

در رابطه با اوضاع و موقعيت زنان در كنفرانسي كه توسط اتحاديه صلح  س:
زنان افغان حسرت آزاديِ مرا «تان گفتيد  ترتيب داده شده بود در سخنراني

برانگيز بود. آيا به نظر شما اين زنان  من سوأل اين گفته براي» خوردند نمي
توانيد  كشند؟ مي شان زجر نمي هاي اند؟ از محدوديت از موقعيت خود راضي

  منظورتان را بهتر بيان كنيد؟
  

هاي  منظورم اين نبود. چيزي كه گفتم اين بود كه وقتي به خانه ج:
وضع مناسبي  هايشان از لحاظ مالي و اقتصادي بعضي -رسم  ها مي افغاني

زناني را  -روم كه در مناطق دورافتاده هستند هايي هم مي دارند اما در خانه
بينم كه كامالً بيسوادند. زنان خيلي خوشحال و كنجاوند كه مرا  مي
كنند. ديدن يك زن غربي  بينند. همه شان از من خيلي سوأل مي مي

غربي دارند.  ي زن برايشان جالب است. البته خيلي پيشداوري هم درباره
شناسند در مورد اين  اي كه وقتي اين منطقه را خوب نمي مثل زنان غربي

زنان بسيار پيشداوري دارند. زن مسلمان، زن عرب، زن افغان و كالً جامعه 
توانم بگويم كه دو  زنم مي پر از اين پيشداوريهاست. وقتي با آنها حرف مي

رت زندگي مرا به عنوان دسته هستند. يك دسته كه اقليت هم هستند، حس
كنم  ام را برايشان تعريف مي خورند. وقتي داستان زندگي زن مستقل مي

توانند. اما  خواهد كارهايي بكنند كه نمي خورند. آنها دلشان مي حسرت مي
اند. نه اين كه  اي كه من دارم دوگانه اكثريتي هم هستند كه در مقابل آزادي

غيرقابل باور است، آن قدر دور از دسترس  باور نكنند اما آن قدر براي آنها
كنند شدني  اند كه فكر مي آنهاست، چيزي است كه تا به حال نشنيده

بينند شدني است.  كنم مي ي صحبتي كه با آنها مي نيست. در نتيجه
توانند بين  بينند كه زناني هم وجود دارند كه اين آزادي را دارند و مي مي

تفاوت  باشند. هيچ كدامشان به حضور من بي ها ومردها در حركت دنياي زن
دهند و اين  نيستند، هيچ كدامشان. هر يك به نوعي كنجكاوي نشان مي

كنجكاوي بسيار بيشتر از مردان است. زنان بسيار بيشتر از مردان كنجكاو 
  هستند.

اي كه داريد شما  ايد كه به خاطر آزادي هيچ وقت اين احساس را داشته س:
  بينند؟ ني فاسد ميرا به عنوان ز

  
بينند در عين  كنم، مي بينند كه با آنها زندگي مي نه. چون هر بار مي ج:

بينند  حالي كه خيلي متفاوت هستم ولي آن قدرها هم متفاوت نيستم. مي
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پوشم. همان غذايي را كه  خوابم. مثل آنها لباس مي مثل آنها روي زمين مي
خورم. در جايي كه آب  ند و ميده براي خودشان درست كرده اند به من مي

گويند در  بينند. با خود مي ي اينها را مي شويم. همه زيادي نيست خود را مي
شباهت هم نيست. از من در مورد  عين حالي كه شبيه ما نيست اما بي

شان را  فهمند كه شوهر و يك بچه دارم. عكسهاي  پرسند. مي ام مي زندگي
  دهم. به آنها نشان مي

ان، اين دوران را با دوراني كه طالبان در قدرت بودند با همان آيا زن س:
  كنند يا اين كه نظراتي متفاوت دارند؟ منطق مردان مقايسه مي

  
اند. آن چه برايشان مهم است  اهميت هاي سياسي بي زنان به تحليل ج:

شان را در ثبات اداره كنند.  ثبات خانواده است. اين كه آنها بتوانند خانواده
  چه براي آنها مهم است غريزه زندگي است. آن 
چطور محدوديت تحميلي توسط شوهران و پدرانشان در رابطه با  س:

  كنند؟ ها را تعريف مي حضور خارجي
  

كنند. تا وقتي كه  خود زنان نيز محدوديتهايي بر خود تحميل مي ج:
بينند. خودشان  ها آنجا هستند زنان خود را در ناامني بيشتر مي خارجي

اند اينجا  گويند تا وقتي كساني كه از خانواده و از ما نيستند و اجنبي مي
خواهند خود را به خارجيها  حضور دارند نبايد بورقه را برداشت چرا كه نمي

گويند تا وقتي  خواهند اين خارجيها آنها را ببينند. آنها مي نشان دهند. نمي
ند. اين هم دليل مهمي خارجيها آنجا هستند امكان ندارد بورقه را بردار

اش را  است كه بايد گفت. تا وقتي غربيها آنجا هستند زن افغاني بورقه
  دارد. برنمي

  بست خارج شد؟  چطور بايد از اين بن س:
  

كنم  دانم چطور بايد خارج شد. من آن چه را مشاهده مي دانم. نمي نمي ج:
رون بيايند. اما ي نظاميهاست ببينند چطور از آنجا بي گويم. اين وظيفه مي

ي سياستمداراني است كه نظاميها را به آنجا  قبل از نظاميها اين وظيفه
فرستادند. سياستمداران بايد به اين كه چرا به افغانستان رفتيم فكر كنند؟ 
از خود بپرسند اين دخالت چه چيزي براي ما به ارمغان آورد؟ و حاال بايد 

  چه كار كرد؟
اين است كه سياستمداران اين سوأالت را از  كنم چيزي كه من مشاهده مي

كند اين است كه سياستمداران اصال  كنند. آن چه مرا افسرده مي خود نمي
در فكر اين سوأالت نيستند، عدم هر نوع فكر و انديشه و زير سوال بردن از 
طرف سياستمداران، چه راست و چه چپ. سكوت مطلق است. افغانستان 

كشتار تولوز باعث نشد از اين سوژه حرف زده شود  يك سوژه تابو است. حتا
درحالي كه فهميدند فردي كه باعث كشتار هفت نفر شده چند بار به 

ترسند از افغانستان  افغانستان و پاكستان سفر كرده بود. سياستمداران مي
ترسند حرفي بزنند كه وطن پرستانه نباشد. با خود  حرف بزنند چون كه مي

گذاريم و  زند آن را كناري مي كس از آن حرف نمي گويند چون هيچ مي
  شود. پوسد و خراب مي چيزي كه كنار گذاشته شود مي

كنند تا  كنم امروز امريكاييها بيشتر از خود سوأل مي من فكر مي
اند و چون سربازان بيشتري از دست  ها، چون در عراق هم بوده فرانسوي

ست. اما فرانسويها در دوران اند سوال بيشتري برايشان پيش آمده ا داده
شيراك تصميم گرفتند در عراق شركت نكنند و در همان دوران حضور 
فرانسه در افغانستان بسيار منفعالنه بود. اما از وقتي سركوزي به قدرت 
رسيد همين كه آقاي سركوزي به قدرت رسيد حضور فرانسه در افغانستان 

گونه بحث و تبادل نظري بسيار بيشتر شد. ولي مشكل اين است كه هيچ 
در اين مورد نيست اما در جامعه و بين شهروندان توجه به اين مسئله 

  زيادتر است.
كنيد در افغانستان نيرو و يا نيروهايي وجود داشته باشند كه  آيا فكر مي س:

ها باشند و يا اين كه بتوانند جامعه را  بتوانند طرفهاي مورد مذاكره با غربي
  اداره كنند؟

  

دولت فعلي افغانستان بسيار ضعيف است. دولت كنوني قادر به هيچ  ج:
بينم كه اين دولت با همين وضعش  كاري نيست. در سالهاي آينده هم نمي

  كارآيي داشته باشد.
آيا در جامعه، ميان شهروندان متعهد، نيرو و يا نيروهايي هستند كه  س:

  قادر به بازسازي و اداره كشور باشند؟
  

اي هستند و متأسفانه  العاده افراد فوق -كنم تاكيد مي -ه افراددر جامع ج:
اند. در اين جور شرايط معموالً بهترينها اولين كساني  بسياري از آنها رفته

هايي كه  اي ميان آن كنند. در اين وضع دره هستند كه كشور را ترك مي
اند وقتي  اند ايجاد شده است. كساني كه رفته هايي كه مانده اند و آن رفته
كنند و اين مسئله مشكل مهمي  گردند به آنها به نظر خوبي نگاه نمي برمي

است. اين موضوع براي ثبات كشور مانع مهمي است. در كشورهايي مثل 
طلبد.  افغانستان و عراق ايجاد صلح و آشتي ملي زمان بسيار زيادي مي

ن شود. گويم كه اين امر نشدني است اما بايد زمان زيادي صرف آ نمي
معتقدم كه آينده افغانستان در دست افغانهاست و نه نيرويي خارجي. 

هاي اين كشورها را  توان دولت سرنوشت عراق در دست عراقيهاست. مي
تقويت كرد اما نه با حضور نظامي. در ضمن نبايد تاثير كشورهاي همسايه را 

ذير است. ناديده گرفت. تأثير دولت ايران بر وضعيت افغانستان انكارناپ
كارزاي خيلي ضعف دارد اما اعتراف كرد كه ساكهايي پر از دالر از ايران به 

هاي  دست او رسيده است. او خودش اعتراف كرد و گفت كه اينها كمك
ايران است به ما. نبايد همچنين نقش پاكستان را در منطقه ناديده گرفت. 

ل كند؟ دنيا در هاي خود عم امروزه كدام دولت است كه مستقل از همسايه
  كند.  حال حاضر چنين عمل مي

توان چنين نتيجه گرفت كه دخالت نظامي غرب در اين كشورها  آيا مي س:
  اشتباهي محض بوده است؟

  
كنم دخالت نظامي يك اشتباه محض  البته كه اشتباه بوده. من فكر مي ج:

شود. باعث در هم  است چرا كه خود باعث درهم شكستگي جامعه مي
شود كه مدتهاي  اندازه مي استثنايي، باعث وجود خشونتي بي شكستن

مديدي هم بعد از اين دخالت ادامه پيدا خواهد كرد. كساني كه عامل اين 
مسئله هستند خود آگاه بر تأثير اعمالشان نيستند. نتايج اين حركات تا 

گوييم  ها را به ديگران مي سالها بعد ادامه خواهد داشت. وقتي اين واقعيت
گذاشتي صدام حسين بر سر قدرت بماند؟ پاسخ اين  پرسند آيا تو مي مي

هاي دنياي عرب ديديم مردم خودشان  است: همان طور كه در شورش
خواهند به ما بباورانند.  اند كه اين سياستمداران مي تر از آن آگاهند و آگاه

 هاي خود را مطرح بايد اجازه داد خود مردم بياشوبند. خودشان خواسته
هاي ديكتاتوري امثال بشار اسد در  كنند. معلوم است كه تحت حكومت

سوريه و صدام حسين در عراق زندگي كردن سخت است و مردم از آن زجر 
كشند، اما به نظر من براي ايجاد جنگ و اشغال اين كشورها اين دليل  مي

شورها ام اين نوع دخالتها باعث بهبود ك نيست. چرا كه تا به حال نديده  كافي
 -اند بسياري شان شوند. حتا در بين نظاميها كه در اين جنگها شركت كرده

شان احمق نيستند، البته آدمهاي احمق هم در  چون خوشبختانه همه
كنند چرا در اين جنگها شركت كردند.  از خود سوال مي -ميانشان هست

 كنند اما متأسفانه مشكل اينجاست كه مردم، نظاميها از خود سوال مي
كنند.  اند از خود سوأل نمي سياستمداراني كه نظاميها را به جنگ فرستاده

  انگيزد.  آور است و اين موضوع است كه خشم مرا برمي اين شرم
  اي بهتر براي منطقه و جهان! با تشكر از شما و به اميد آينده موسوي:

  
*  
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  حقوق زنان سنگ محك رژيم
  با فوزيه زوواريگفتگو 

  
نويسنده و خبرنگار تونسي االصل از سال  Fouzia Zouariواري  فوزيه زو

  مقيم فرانسه است. 1979
ي او عبارتند از: كاروان اوهام، براي تعيين تكليف با  آثار منتشر شده

كند، حجاب  شهرزاد، دومين همسر، حجابي كه فرانسه را به دوپاره مي
  اسالمي، من با يك فرانسوي ازدواج كردم.

به زودي در » اي فمينيسم مديترانه«وزيه زوواري به نام آخرين اثر ف
  شود. فرانسه منتشر مي

     
دانند و  از آن جا كه جمعي جنبش تونس را انقالب مي نجمه موسوي:

خواستم سوال كنم شما چه  جمعي خصوصيت قيام براي آن قائلند مي
 تعريفي از اين حركات داريد؟ خصوصاً از اين جهت با اين سوال شروع

كنيد و اين بحث  ي قيام استفاده مي تان از كلمه هاي كنم كه در نوشته مي
  براي ما مطرح بود. 57در بهمن سال 

  
ي انقالب را براي اين حركت به كار  من شخصاً كلمه فوزيه زوواري:

برم زيرا براي من انقالب به معني قطع كامل با آن نظامي است كه  نمي
ها و امتيازاتي  ثاني انقالب حامل ارزش پيش از آن موجود بوده است. در

برد. براي من  است كه كشور را به سمت پيشرفت، مدرنيته و نوآوري مي
ها و زنان است، هم چنين قادر به ايجاد  انقالب ضامن حقوقِ ناداران، اقليت

خورند حاال  برابري است. اين مفاهيم از نظر من با مفهوم انقالب گره مي
ين تعريف شباهتي به انقالب فرانسه دارد اما مهم شايد فكر كنند كه ا

اي را به ارمغان آورد. از طرفي  نيست چرا كه انقالب فرانسه ارزشهاي جهاني
گويند بايد دنبال ارزشهاي  گرايان فناتيك افتاد كه مي نبايد در دام اسالم

اسالمي بود.اگر در اين دام بيفتيم كه مدعي است ويژگي مخصوصي براي 
كنيم قوانيني را به ثبت رساندن و در  ن هست در نتيجه شروع ميمسلمانا

همين موقع است كه از حقوق بشر كه جهاني است بيرون آمده تا وارد يك 
اي بشويم كه بخصوص براي زنان مثبت نيست. از همين جا يك  ويژگي

كنم اين  آيد كه خود يك دروغ است. فكر مي اشكال كالمي به وجود مي
  ت سياسي و حتا بيشتر سياسي است تا اجتماعي. حركت قيامي اس
گرايان اصرار دارند آن را انقالب بنامند تا به ما بباورانند كه  از طرفي اسالم

اين انقالب پاسخي به سوالهاي ما خواهد داد، در حالي كه ما در مقابل 
خواهد خود را به صورت رفرانس به ما غالب  ايم كه مي سيستمي قرار گرفته

اند. اين  كنند در اشتباه گويد آنهايي كه خود را هماهنگ نمي ميكند و 
ي بين  ام. مثل رابطه همان چيزي است كه من دروغ فلسفي به آن نام داده

خواهد برابريِ جنسي ايجاد كند بلكه خواهان  دو جنس. اين سيستم نمي
  برتري يك جنس بر جنس ديگر است. 

خواهند خود را سمبل هويت  ميديگر دروغ هويتي است. به اين معني كه 
گويند تونسي يعني همان طور كه ما هستيم در  تونسي نشان دهند و مي

اند اما  حالي كه مردم تونس با اين كه ملتي عرب و مسلمان تعريف شده
اند چرا كه تاريخشان متأثر  همواره در طول تاريخ ويژگي خود را حفظ كرده

ه است. در حال حاضر اين فرهنگ و هاي مديتران از فرهنگ قرطاج تا كناره
تأثيراتش در حال فروريختن است و فرهنگ عربستان سعودي و كشورهاي 
خليج كه ما با آنها نقاط مشترك بسيار كمتري داريم تا با كشورهاي اطراف 

  گيرد.  مديترانه دارد جاي آن را مي
تند ي اول قانون اساسي فعلي هس از آنجا كه جمعي خواهان ابقاي ماده س:

گويد دولت تونس دولتي آزاد، مستقل و مختار است، مذهبش اسالم،  كه مي
باشد. و جمعي ديگر خواهان قانون  زبانش عرب و حكومتش جمهوري مي

اساسي جديد با در نظر گرفتن قوانين شرعي هستند با توجه به شناختتان 
از مردم كشورتان چه درصدي خواهان مورد اول و چه درصدي خواهان 

  راري قوانين شرعي هستند؟برق
  

گويند كه مردم  اين دروغ بزرگي است كه مسلمانان در قدرت مي ج:
اند. تاريخ نشان داده كه در تونس اين درصد باال  خواهان برقراري شريعت

مسلماني را  - نيست. تونس كشوري است كه از قرن هيجدهم رنسانس عرب
كشوري است كه از قرن شود كرد. تونس  تجربه كرده است. عقبگرد كه نمي

نوزدهم با مبارزاتش وارد مدرنيته شده است. در زمان بورقيبه اين حركت به 
سمت مدرنيته ادامه پيدا كرد. همان طور كه بورقيبه هم سالها پيش گفت: 

كنيم و با اين كه كشوري مسلمان هستيم  ما به سمت مدرنيته حركت مي«
  » شان گذشته است.  از تدوينافتيم كه قرنها  ولي در دام قوانيني نمي

تاريخ تونس، جنبش روشنفكري آن، تركيب اجتماعيِ آن اجازه اين را 
گويند اين جامعه خواهان  گراها را باور كنيم كه مي دهد كه ادعاي اسالم نمي

  برقراري قوانين شرعي است.
پس اكثريتي كه در انتخابات به جرياني چون حركت النهضه رأي دادند  س:

  دهيد؟ توضيح مي را چطور
  

جمعيت تونس ده ميليون است. هفت ميليون آن داراي حق رأي  ج:
هستند. از اين جمعيت فقط چهار ميليون رأي دادند و از اين چهار ميليون 

گويند  النهضه رأي دادند. وقتي مي يك ميليون و دويست هزار نفر به حركت
مدعي   ارد. اين گروهكه اين جريان موج غريبي را به وجود اورده واقعيت ند

شود كه در  چيزي است كه وجود ندارد. در حرفهايشان اين مورد ديده مي
خواهند.  عين حال ويژگي آنان نيز هست كه بگويند مردم چنين و چنان مي

يعني به نام مردم حرف بزنند. چون هر كسي بلندتر فرياد بزند صدايش 
شوند، آن هم به  ديده مي شود، و از آنجا كه اينها بيشتر بيشتر شنيده مي
شود. و به نظر  بار، در نتيجه حضورشان بيشتر ديده مي اشكالي خشونت

آيد كه اينها همه جا هستند. اما اكثريت خاموشي هم هست كه اين را  مي
  قبول ندارد و خواهان برقراري قوانين شرعي نيست.

  به نظر شما ريسك راديكاليزاسيون اين رژيم وجود ندارد؟ س:
  

ي ديگري است. رژيم مسئله ي ديگري است اما مردم در اين  اين مسئله ج:
  فاز نيستند.
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دهد نيروهاي  مشكلِ وجود اكثريت خاموش اين است كه اجازه مي س:
شود  مانده كار خود را پيش ببرند. يعني اين اكثريت مستقيم وارد نمي عقب

آن كه بلندتر دهد  دهد. اجازه مي ي اعمال خشونت مي اما با غيبتش اجازه
  اش به شمار آيد. زند به عنوان سخنگوي فرياد مي

  
دهم  نه آنها اجازه نخواهند داد. مسائل در حال تغييرند. حال توضيح مي ج:

به چه ترتيب. اول اين كه اسالمي شدن جامعه با اينها شروع نشده است. دو 
ا وقتي او سه فاكتور وجود دارد. در دوران بن علي اسالميها وجود داشتند ام

به قدرت رسيد طوري رفتار كرد كه انگار اينها نيستند و يا خواست كه 
زند و تكرارش هم نمي كند  نباشند. در حال حاضر حرفي كه هيچ كس نمي

اگر من از قدرت كنار بروم حكومتي اسالمي «گفت  علي مي اين است كه بن
گفتند  ه ميكرد و هم هيچ كس حرف او را باور نمي» برسر كار خواهد آمد

خواهد در قدرت بماند. حال كه او رفته مشخص  گويد چون مي اين را مي
  شد كه حق داشته است. 

گرايان سكوت كردند اما با  علي اسالم مسئله اين است كه در دوران بن
روشهايي بسيار ماهرانه و با پشتكار روي جامعه كار كردند. مورد ديگر 

ام مدت اين تلويزيونها از صبح تا شب تلويزيونهاي كشورهاي خليج است. تم
اش با اين كشورها متفاوت  از تونس كه مسلمان و عرب بود اما مدل زندگي

دادند به عنوان كشوري كه مسلمان نيست. تا حدي كه  بود تصويري مي
توسط يكي از شيوخ معروف گفته شد كه تونس كشوري است كه بايد 

ين كه اين كشور مسلمان به دوباره توسط اسالم فتح شود. درست مثل ا
كم با ما مثل آشوبگراني رفتار  حساب نيايد و بايد دوباره آن را فتح كرد. كم

كردند كه بايد دوباره به راه بيايند و به هر قيمتي شده در صف قرار  مي
علي خود عاملي بود براي اسالمي شدن كشور. او  بگيرند. در سالهاي آخر بن

اما دستش را به سمت آنها طور ديگري دراز  گفت» نه«گرايان  به اسالم
كرد. اجازه داد همه جا حجاب جاي خود را باز كند، حتا وقتي زنش از 
مراسم حج برگشت با حجاب بود البته بعداً آن را برداشت اما دخترش تا 

علي  ها با خود گفتند اگر دختر بن مدتها حجابش را نگه داشت. تونسي
ي افتتاح بانك اسالمي  ريم؟ او هم چنين اجازهگذارد ما چرا نگذا حجاب مي

شدن  شد. در نتيجه در عمل اسالمي را داد كه توسط دامادش اداره مي
  جامعه انجام شد.

كرد كه بر كشوري عميقاً  علي فكر مي آيا به اين دليل نبود كه چون بن س:
كند، براي بيشتر ماندن در  قدرت ناچار به تظاهر به  مسلمان حكومت مي

  الم باشد؟اس
  

ها بود. به  علي و اسالمي نه به نظر من اين يك بازي سياسي بين بن ج:
جاي اين كه آزادي بيان بدهد، به جاي اين كه بگذارد افكار عمومي از 
ماهيت واقعي اسالم آگاه شود، به جاي اين كه قوانين حمايت از خانواده را 

بگرد ممكن نيست و با آموزشهايي همراه كند، به اين مفهوم كه ديگر عق
برابري بين دو جنس را در سطح عمومي آموزش دهد، در حالي كه ظاهراً 

داد. اين امتيازات  گرايان در جنگ بود به آنها امتيازات كوچكي مي با اسالم
هاي مردم مطابقت نداشت بلكه بيشتر مانوري سياسي  در واقع با خواسته

  بود.
وهاي ظاهراً چپ و جنبش النهضه تحليل شما از ائتالف كنوني بين نير س:

گرا مانع  چيست؟ چرا كه ائتالفيون معتقدند با همراهي با نيروهاي اسالم
  شوند؟ راديكاليزه شدن آنها مي

  
ي واقعي  كنم اين واقعاً يك بازي سياسي است و اينها نماينده فكر مي ج:

مردم نيستند. مردمي كه انقالب كردند، جواناني كه حركت كردند در 
دانيم هنوز  علي نبودند. حاال او رفته است. نمي تداي امر خواهان رفتن بناب

در چه وضعي؟ آيا دست خارجي در كار بود؟ آيا كودتايي در كار بود يا نه؟ 
پژوهان بعدها خواهند گفت. اما كساني كه از خارج آمدند مانند  اين را تاريخ

يك باشند فقط خواهان مرزوكي، الاقل دوتاي آنها را كه اميدوار بوديم الي
ديد و آرزو  اند. مرزوكي از خيلي پيشتر خواب قصر قرطاج را مي قدرت

داشت رييس جمهور باشد كه شد. او براي رسيدن به قدرت حاضر است با 
شيطان هم پيمان ببندد و وحدت كند. و اما رهبر حزب ديگر نيروهاي 

گرايان در طي  ه اسالمگويم از آنجا ك موتلفه نيز به همين ترتيب. باز هم مي
اين سالها زيركانه كار كردند اگر بمانند استبداد بر سر كار خواهد آمد. آن 
هم به بدترين شكل آن، يعني استبدادي كه به نام خدا قدرت خود را 

كند. خداست كه گفته و شما حرفي نداريد بزنيد و اين بدترين  تحكيم مي
ي است كه به خاطر يك ي آن جوان نوع استبداد است. آخرين نمونه

  كاريكاتور به هفت سال زندان محكوم شده است.
مورد ديگر فيلم مرجان ستراپي است. فيلم پرسپوليس او در يكي از  س:

ي مسئول  هاي تلويزيون نمايش داده شده است و فرداي آن روز خانه كانال
را كانال تلويزيون مورد هجوم كوكتل مولوتف قرار گرفته و دفتر تلويزيون 

اند. جالب اينجاست كه دفتر تلويزيون در چند  افرطيون احاطه كرده
است ولي اين حزب هيچ گونه » حركت النهضه«صدمتري دفتر حزب 

حركتي در ممانعت از اين افراد نكرده است. نظر شما در رابطه با اين 
  همدستي چيست؟ آيا تاكتيك است يا استراتژي؟

  
است كه حركتي را به شكلي امتحاني  به نظر من استراتژي اينها اين ج:

گويند مردم  دهند تا ببنند عكس العمل مردم چيست. مثالً مي انجام مي
ريزند و مخالفت  خواهان برقراري شريعت هستند. بعد مردم به خيابان مي

نشينند. در رابطه با بانك مركزي همين  كنند. آنها عقب مي خود را ابراز مي
كان خود را جايگزين رييس فعلي بانك مركزي اتفاق افتاد. يكي از نزدي

كردند كه فردي الييك و به درستكاري شهره بود. در تونس از موقعي كه 
اينها سر كار هستند در رابطه با مسائل اجتماعي از جمله مسائلي مانند 

توانم بگويم كه  بيكاري، اقتصاد، چند همسري بسيار پسرفت كرده است. مي
ترين  ايم. بيشتر از همه در رابطه با زنان. مهم شتهپنجاه سال به عقب برگ

ي زن است. در اين رابطه بعداً  داني كه مسئله گراها خودت مي موضوع اسالم
اند به مسائل ظاهري  ها را كشيده كنيم. ولي بيشتر بحث باز هم صحبت مي

زنان مثل حجاب و غيره. اما بايد گفت واقعيت اين است كه آزادي بيان 
كم آزادي خلق كردن  زنند اما كم ه وجود آمده است. همه حرف ميبسياري ب

  از بين خواهد رفت. چنان چه در همين مدت كمتر هم شده است.
توانستيم يك كلمه  علي آزادي بيان اصالً وجود نداشت. نمي در زمان بن

اش حرف بزنيم و يا بنويسيم. اما  راجع به او و يا همسرش و اصوالً خانواده
ي او كاري  مندان آزادي عمل زياد بود به شرط اين كه به خانوادهبراي هنر

نداشته باشند. در آن زمان تونس در مقايسه با ديگر كشورهاي عرب در 
هنرهايي مانند سينما و تئاتر آوانگارد بود. به مسائلي چون جنسيت، مسائل 

ت پرداخت. در تونس بود كه كساني در رابطه با اسالم مطالعا يهوديان مي
كردند. زناني كه متون قرآن را مطالعه كرده و در رابطه با چند  عميقي مي

دادند كه چنين نيست.  شد در قران آمده نشان مي همسري وقتي گفته مي
اما االن اوضاع طوري شده كه حتا اين زنان جرأت حرف زدن ندارند. زني را 

آيات قرآن  خواند به عنوان اين كه تلفظ درستي از كه در راديو قرآن مي
ندارد اخراج كردند كه واقعاً باورنكردني است. اينها را گفتم براي اين كه 

علي آزادي بيان وجود نداشت اما اكنون شما آزاديد هر  بگويم در زمان بن
خواهد راجع به هر كسي بگوييد اما آزادي عقيده وجود  چه دلتان مي

و تنها محدود به موارد نخواهد داشت و از اين به بعد پيشتر هم خواهد رفت 
  ي تونس را دربرخواهد گرفت. هنري نخواهد ماند و تا مبناهاي جامعه

كامالً همين طور است. موردي را به تازگي در تونس شاهد بوديم  س:
رييس دانشگاهي حاضر نشده بود كالس دختران را از پسران جدا كند و 

گرايان  اسالمكالس درسي در مورد حجاب و فوايدش بگذارد مورد هجوم 
  سالفيست قرار گرفته بود. 

  
در رابطه با همين مسئله بايد بگويم اينها دارند حتا كدهاي اجتماعي و  ج:

دهند. حجابي كه صحبتش هست اصالً مربوط به  سنتي جامعه را تغيير مي
اين منطقه و در سنن ما نبوده است. چادر به سبك ايراني را دارند به زنان 

شوند  . مورد ديگر ازدواج است. در مراسم عروسي وارد ميكنند ما تحميل مي
هاي سنتي را  گويند آوازخواندن ممنوع است. يك سري مراسم و جشن و مي

ممنوع خواهند كرد آن هم به عنوان قوانين اسالمي كه قوانيني هستند كه 
ي جاي دنيا قرار است به همان ترتيب اجرا شوند. مثل  گيرند و در همه همه

خواهند  خواهند همه يك نوع لباس بپوشند اينها هم مي تها كه ميكمونيس
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اي لباسي مناسب خود بپوشد؟ اما  همه را يكي كنند. چرا نبايد هر جامعه
دهند.  العمل نشان مي آن چه مثبت است اين است كه مردم هنوز عكس

ها پرچم ملي را كنار گذاشتند و به جاي آن  مثال در تظاهراتي سالفيست
ها  ياه خود را باال بردند. اين امر باعث موجي از اعتراضات شد. آنپرچم س

گويم كه به اين ترتيب مردم را امتحان  نشيني كردند. باز هم مي عقب
كنند. آنها نتوانستند به سمبلي كه سمبل مذهبي هم نيست دست بزنند  مي

  گويم مردم تونس عميقاً الييك هستند.  و به همين دليل است كه مي
كنند و وقتي  كنم اينها آزمايش مي فكر مي  ما من بنا بر تجربها س:

گردند و كار خود را  كنند اما باز برمي نشيني مي العمل ديدند عقب عكس
برند. در ايران هم چنين بود. از پرچم شروع كردند و حتا سرود  پيش مي

وروز كه ن -ملي ايران نيز تغيير دادند. بارها و بارها خواستند عيد اصلي ايران
جشني غيرمذهبي و هزاران ساله است را تغيير بدهند و عيد قربان و يا عيد 
فطر را جانشين آن كنند كه نتوانستند اما در موارد ديگر پيشروي كردند و 

  قوانين مذهبي خود را بر جامعه تحميل كردند. 
حال در رابطه با جامعه مدني تونس سوالي داشتم. چرا كه با دنبال كردن 

دهند متوجه شدم براي  هاي خياباني و جلساتي كه گروهها سازمان ميبحث
الود  ها از اين آب گل جمعي مفهوم الييسيته اصالً روشن نيست و سالفيست

دهند تا مردم را نسبت  ايسم يكي جلوه مي ماهي گرفته و اين مفهوم را با آته
ه در ايران به كساني كه خواهان الييسيته هستند بدبين كنند. و از آنجا ك

هم ما با اين پديده مواجه بوديم چون همين كه از عدالت و برابري حرف 
پرسيدند تو اصالً خدا را قبول داري؟ چون كه كمونيست يعني  زديم مي مي

  بست. خدانيست. و اين برخورد راه را به هرگونه روشنگري مي
  

 ها شود و تنها سالفيست درست است. اين تداخل همواره حفظ مي ج:
نيستند كه در اين تداخل مفاهيم نفعي دارند. از جمله خود جنبش النهضه 

ايسم و يا حتا  كنند الييسيته معادل آته ها كه فكر مي اي از تونسي و حتا عده
الحاد است. در دوران تبليغات انتخاباتي همين حركت النهضه به مردم 

خواهند كشور ما  خواهند؟ اينها نمي ها چه مي دانيد اين الييك گفت مي مي
خواهند ما مثل كشورهاي غربي باشيم. حتا  كشوري مسلمان باشد. اينها مي

ها چه مي خواهند؟  دانيد اين الييك بدتر از آن در مسجدي گفته بودند مي
خواهند كه مردها با هم ازدواج كنند. حاال اگر اينها دلشان  اينها مي

د فرانسه. ما كشوري مسلمان خواهد با هم ازدواج كنند بروند خارج، برون مي
دهيم. اين يكي از تعاريف الييسيته است  هستيم و اجازه اين كارها را نمي

شود. متأسفانه نتوانستند افرادي را پيدا كنند كه معني  كه به مردم داده مي
بينيم حتا در فرانسه بسياري  واقعي الييسيته را توضيح بدهند اما وقتي مي

گوييم خيلي هم عجيب نيست اگر در  د با خود ميشناسن اين مفهوم را نمي
  تونس مردم اشتباه فكر كنند.

گرايان جمعي را دارند كه ايدئولوژي آنها را  دوستي روزي به من گفت اسالم
گويند كه بايد چنين و چنان باشد. اسالم به  كنند. آنها مي مشخص مي

ير باشد. گير و فراگ همان شكلي باشد كه در تمام دنيا هست يعني همه
دهند. يعني  دارند. كساني را دارند كه پول به ايشان مي  يعني اينها ايدئولوگ

منابع مالي خود را دارند. مانند قطر و عربستان سعودي. و كساني را دارند 
كنند و اينها سالفيستها هستند.  كه به صورت بازوي نظامي آنان عمل مي

ترسند. از ترس سالفيستها به  اما مهم اين است كه مردم از سالفيستها مي
النهضه رأي بيشتر از اين ندادند. تونس كشوري بود كه امنيت زيادي  حركت

  داشت. بخصوص براي زنان. مردم به اين امنيت نياز دارند.   
اي كه به قول خود شما با  توان اطمينان داشت جامعه چطور مي س:

ا كند بعد از اين اكثريت خاموش نتوانست در انتخابات نقش خود را ايف
بتواند در مقابل رژيمي كه باز به قول شما هم ايدئولوگ دارد و هم پول و 

  هم حمايت كشورهاي منطقه خليج را با اين رژيم مخالفت كند؟
  

كنم تنها راه اين است كه نيروهاي چپ واقعا متحد شده و  من فكر مي ج:
ند در حالي كه در گذار داخل مردم بروند. آنها دائم جلسات خودشان را مي

كند  النهضه در ميان مردم است و تبليغ ضدالييسيته مي همان وقت حركت
تواني فرزندت را به مهد كودك  گويد اگر نمي كند و به مردم مي يا تبليغ مي

شهرداري بفرستي چون گران است خب او را به مدرسه قرآني(اسالمي) 

ين است كه نيروهاي ماند ا بياور كه مجاني است. پس تنها راهي كه مي
  الييك بيرون بيايند و با مردم شهر و روستا تماس بگيرند و آگاهي بدهند. 

خواستم از وضعيت زنان پس از پيروزي اين جنبش برايمان بگوييد.  مي س:
با توجه به حقوقي كه پيش از اين آنها به دست آورده بودند شما وضعيت را 

وق مدني و غيره چطور بررسي ها چه ظاهر زنان، چه حق در تمام زمينه
  كنيد؟ مي
در همين مدت تغييري از لحاظ منظر انساني صورت گرفته است. االن  ج:

بينيم  تعداد زنهاي محجب خيلي بيشتر شده است. حتا زناني را با نقاب مي
كه پيش از اين هرگز در تونس چنين چيزي نديده بوديم. حجابهاي ديگري 

رد ديگر وجود خودسانسوري است. زنان خود مثل چادر و حجاب افغاني.  مو
پوشند. روسري كوچكي همراه  پوشانند. دامن كوتاه نمي را بيش از پيش مي
  گذارند. مورد ديگر در رابطه با فرزندخواندگي است.  دارند و يا بر سر مي

  چه تغييري در اين زمينه شده است؟ س:
  

بپذيريد. او را بزرگ كنيد. توانستيد فرزندي را به فرزندخواندگي  قبالً مي ج:
برد. اين  نام فاميل خود را به او بدهيد و او بعد از مرگ شما از شما ارث مي

توانيد اين فرزند را بزرگ كنيد و او جزء  را عوض كردند. حال فقط مي
  آيد.  خانواده شما به حساب نمي

مورد ديگر اين است كه وزير زنان اعالم كرد در ازدواج سنتي اشكالي 
تواند اين نوع عقدها صورت  بيند و در كادر احترام به  آزادي فردي مي مين

بگيرد. خب پس اگر اين طور است رفتن به فاحشه خانه و يا ازدواج 
هموسكسوئل هم آزادي فردي است پس چرا اينها ممنوع است ولي ازدواج 

العمل نشان دادند كمي  سنتي آزاد است؟ اما از آنجا كه مردم عكس
دختران «النهضه گفت  حركت يني شد. اما چند روز بعد نماينده نش عقب

العمل شديدي  باز هم عكس» اند و بايد آنها را شوهر داد. مجرد باعث رسوايي
بيكاري زياد است بهتر است «گويند  به اين سخنراني شد. يا در بحثها مي

ينها به نظر و از اين قبيل. ا» زنان به خانه برگردند و براي مردان جا باز كنند
توانند پيش بروند. اما در مورد  كنند تا ببينند تا كجا مي من امتحان مي

فرستادن زنان به خانه به نظر من بسيار مشكل بتوانند اين كار را بكنند چرا 
كنند. شاهد بوديم  اند و كار مي كه زنان تونسي سالهاست از خانه بيرون آمده

ا بكنند و زنان حتا با چادر به كار در كه در ايران هم نتوانستند اين كار ر
  بيرون از خانه ادامه دادند. 

كنيد به همين ترتيب و با همين امتحانات باالخره سيستم  آيا فكر نمي س:
  فكري خود را پياده كنند؟

  
به نظر من بسيار مشكل خواهد بود. چرا كه تونس در جنوب مديترانه  ج:

اروپا دارد. در ضمن مثل ايران و واقع شده است يعني ارتباط نزديكي با 
اش وابسته به توريسم است. مرز  الجزاير نفت ندارد و سيستم اقتصادي

ها نشان دادند كه خواهان يك  مشترك با الجزاير دارد و چون الجزايري
جمهوري اسالمي نيستند پس نخواهند گذاشت چنين چيزي در 

مير مسلمانان است شان پيش بيايد. پادشاه مراكش با اين كه ا همسايگي
خواهد. در ضمن نبايد فراموش كرد كه همكاران  چنين چيزي را نمي

اقتصادي تونس كشورهايي مثل فرانسه و ايتاليا هستند كه نخواهند گذاشت 
جمهوري اسالمي به مدل ايران در اين كشور مستقر شود. چرا كه به اين 

ه نيازهاي خود ترتيب تونس ايزوله و خفه خواهد شد و نخواهد توانست ب
  پاسخ بدهد. 

كنند: يكي فاكتور تاريخي كه تونس  پس دو فاكتور مهم اينجا عمل مي
هميشه كشوري آوانگارد بوده است. ديگر فاكتور ژئوپوليتيك آن كه 

  گذارد هر كاري در آنجا صورت بگيرد.  نمي
كردند.  پيش از اين از زناني صحبت كرديد كه روي متون قرآن كار مي س:
رو باور داريد؟ ديگر اين كه  م اين است كه آيا شما به اسالم ميانهسوال
  خواستم نظرتان را در مورد فمينيسم اسالمي بدانم؟ مي
  

ام و در آن بخشي را به  نوشته» اي فمينيسم مديترانه« من كتابي به نامج: 
  شود.  ام. اين كتاب به زودي منتشر مي گرا اختصاص داده زنان اسالم
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 ٢٣٥  108ي  آرش شماره

توانيم و يا به  است كه غرب وضعيتي را به وجود آورده كه نميمشكل اين ج
آن كه متهم به  توانيم از ارزشهاي الييك دفاع كنيم بي سختي مي

گرايي شويم. چرا كه غرب بسياري از مواقع با كشورهاي ما صادقانه  غرب
اي مثل برابري و  خواهيم از يك ارزش پايه برخورد نكرده است. هر بار مي

شود خود غرب كه حامل اين  دفاع كنيم در مقابل ما گفته ميمدرنيته 
ارزشهاست كشورهاي ديگر را استعمار كرده .... و هر چه غرب كرده را 

گذارند و ما را به عنوان بخشي از اين غرب كه چنين  جلوي چشم ما مي
كنند. اين مسئله در  بالهايي بر سر كشورهاي مسلمان آورده معرفي مي

شود. آنجا تا از  كنند شديدتر هم مي ني كه در اروپا زندگي ميرابطه با كسا
  گويند غربزده است. ارزشي دفاع كنيم مي

گويند طرفدار  كنيم، مي ها هم تا از موردي دفاع  در مقابل اروپايي
گيري مشكل است. از طرفي به نظر  النهضه است. در نتيجه موضع حركت

ل تونس كارآيي نداشته باشد و من فمينيسم غربي شايد براي كشورهايي مث
من و تعدادي روشنفكر ديگر سالهاست كه در پي راه سومي هستيم. در 

مان را بر شناخت متون  كرديم كه مبارزه سالهاي اول اين طور گمان مي
شود با آوردن  مبتني كنيم و همين كه گفتند در اسالم فالن طور گفته مي

رزه كنيم. سالها اين كار را كرديم متوني كه ضد آن را مي گويد با آنان مبا
ي مورد نظرم را نگرفتم در نتيجه از اين   اما من شخصاً از اين كار نتيجه

كنند.  جنبش جدا شدم. كساني هستند كه هنوز در اين راه حركت مي
تواني با  خوشحالم كه خارج شدم. چرا كه روزي دوستي گفت تو هرگز نمي

دانند و ترا و كساني  را حامل سنت مي آنها مقابله كني چرا كه آنان خود
مثل ترا قبول ندارند كه حرفت برايشان ارزشي داشته باشد در نتيجه بايد 
فاصله گرفت و از بيرون نگاه كرد. بايد بيرون از زمينِ مذهب به مذهبيون 
برخورد كرد. او حق داشت چرا كه مي بينم زناني كه اين راه را ادامه دادند 

ل اخير نتوانستند هيچ تأثيري بر وضعيت زنان و حقوقشان در طي پانزده سا
ها را  اند اما هيچ كس آن بگذارند. البته كه كتابهاي بسياري نوشته

شوند و عليه آنان فتوا داده  خواند. فقط هر روز به مرگ تهديد مي نمي
شود. حال شايد كسي بگويد بايد اين كار را كرد و نتايجش بعدها معلوم  مي
  بسيار خوب. اما من بر اين عقيده نيستم. شود.  مي

ي  من فكر مي كنم كه از درون از اسالم و با اسالم حرف زدن حتما نشانه
كنم اسالم تا وقتي  شجاعت بيشتر در رابطه با آزادي بيان نيست. فكر مي

ي  توان آن را در حيطه ماند مي ي فردي و اعتقادات فرد مي كه در حيطه
كرد و محترم شمرد اما از وقتي شروع به قانونگزاري  آزاديهاي فردي قلمداد

  اندازد.  ي اسالم بر همه چيز مي كند ما را در دام غلبه مي
  مبناي الييسيته هم همين است: جدايي دين از دولت و سياست. س:

  
. من خواهان اين جدايي هستم. در دنياي عرب در سال  ج: بود  1925دقيقاً

ر مورد جدايي دين از سياست نوشت كه كه يك نويسنده مصري كتابي د
بينيد كه از آن زمان به  البته االظهر اين كتاب را تكفير كرد. در نتيجه مي

شده. حاال به جاي اين كه به سمت جدايي  جدايي دين و سياست فكر مي
دين و سياست برويم درست در مسير برعكس در حركتيم. به اين معني كه 

خواهند حكومت  گيرند و مي در اختيار خود ميچيز را   مذهبيون دارند همه
  كنند، كه به نظر من اين عقبگردي تاريخي است. 

مانده  توان با افكار عقب هايي مي كنيد با چه شيوه در حال حاضر فكر مي س:
  مبارزه كرد؟

  
كنند نقاط  آيند و در غرب زندگي مي كساني مثل من كه از شرق مي ج:

اسند. هر روزه شاهد نارساييهاي فمينيسم شن مثبت و منفي هر يك را مي
شود بگوييم بايد جامعه اسالميزه شود. بايد  غربي هستيم اما اين دليل نمي

توان يك مدل براي همه ي زنان  به سمت سكوالريزاسيون جامعه رفت. نمي
ارائه داد. بايد به دنبال مدلي بود كه به فرهنگ زنان مديترانه نزديك باشد. 

جهان براي بخش بزرگي از زنان چون جهنمي بوده ولي در اين منطقه از 
ي اين  عين حال در همين منطقه بهشت زير پاي مادران است، بايد همه

ر گرفته شود. مدلي دهيم در نظ ها در مدل فمينيسمي كه ارائه مي پيشينه
كه به زنان اجازه انتخاب بدهد. مورد ديگري كه گفتنتش باعث فتواي 

شود اين است كه اسالم برقراري مردساالري است. يك نمونه در  مرگت مي

اسالم وجود ندارد كه در آن زن، برابر مرد حساب شود. تظاهرات فعلي، 
رل زن و مسائل اسالميسم سفت و سخت كنوني، تنها هدفي كه دارند كنت

پوشانيم تا جسمش را نبينيم. در قرن  جنسيتي است. او را در حجاب مي
توان تصور كرد كه مردمي نداشتن حجاب زن را  بيست و يكم هستيم و نمي

توان اين را پذيرفت. به نظر من مفهومي به عنوان اسالم  گناه بشمارند. نمي
  رو وجود ندارد. ميانه

خواهند در  كنند و آن را به عنوان مدل مي ت ميبا ما از اسالم تركيه صحب
مقابل ما بگذارند. اما اين دو كشور به هم ربطي ندارند. اسالم در تركيه 
سالهاست كه به وجود آمده و متأثر از مكتب صوفيسم است در حالي كه در 

ايد كه يك ريشو  ها وجود دارند. آيا شما در تركيه ديده اين منطقه سالفيست
  تظاهرات حمله كند؟ نه.  برود و به

شان گفته  ديگر اين كه تركيه داراي يك رژيم الييك است. در قانون اساسي
ي  ي ورود به جامعه شده است. در تركيه ارتش همواره حضور دارد. خواسته

ها در تركيه  اروپا نقش مهمي در چگونگي و آرايش نيروها و تعيين سياست
ل ترك را ببينيد، اين ايده غيرواقعي گويد مد النهضه مي دارد. وقتي حركت

رو هم وجود دارد ولي  خواهند نشان دهند اسالم ميانه است براي اين كه مي
  مسئله اينجاست كه تونس و تركيه اصالً ربطي به هم ندارند. 

با همه احترامي كه براي اسالم و براي كساني كه معتقد به اين دين هستند 
  گويم نه. حكومت بكند ميخواهد  دارم ولي وقتي اسالم مي

شان در  العمل تحليل شما از فعاليت زنان در اين جنبش و از عكس س:
  شود چيست؟ هايي كه برضد آنها مي گيري رابطه با تصميم

  
با اين كه  -البته ممكن است اشتباه هم بكنم -كنم من اين طور فكر مي ج:

شد زنان تونسي  علي گفته مي آمدند در زمان بن زنان از خانه بيرون نمي
كردند، به دنبال كار كشور را ترك  برند. مردان مهاجرت مي مردان را راه مي

دانيد چه كساني از همه بيشتر باعث  ماندند. مي كردند اما زنان مي مي
توانست  علي نمي دردسر بن علي بودند؟ زنان دمكرات. چون زن بودند بن

شد.  يشان همه جا شنيده ميزدند صدا آنها را زنداني كند و وقتي فرياد مي
اما در اين دوران در تظاهرات اخير ديدم در تونس اين مردان بودند، البته 

كردند. براي من اولين بار است كه  مردان الييك كه از زنان حمايت مي
دانيد خيلي نادر است كه مردان با  اند. مي بينم مردان به زنان ملحق شده مي

دنياي عرب حتا در قرن گذشته اين مردان  جنبش زنان همراه شوند اما در
روشنفكر بودند كه از حقوق زنان دفاع كردند. چرا كه مردان بودند كه درس 

كردند.  اما االن  خواندند و با رسيدن به آگاهي از حقوق زنان هم دفاع مي مي
ي آنان به سرنوشتي  اند آينده خطر چنان زياد است كه مردان متوجه شده

كند بستگي دارد. مردان و به طور عمومي  زنان طراحي ميكه رژيم براي 
ي زنان براي حقوق  شهروندان متوجه اين موضوع شده اند كه مبارزه

گويم مردم. چرا كه من بين مردم به طور عام و  شهروندي است. نمي
بينيم به فالن روستايي بيست دينار  ي مدني تفاوت قائلم. مي جامعه

ي مدني كه  دهد اما من از جامعه فالن كس رأي ميرود به  دهند و او مي مي
  زنم. اگاه هست حرف مي

كند و  ي مدني است كه براي حقوقش مبارزه مي اميد من به اين جامعه
اش به نوعي به سرنوشتي كه براي زنان رقم  متوجه شده است كه آينده

  زنند بستگي دارد. مي
   

*  
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  خروج فوري نيروهاي خارجي

  از افغانستان 
  با مارلن تويينينگا گفتگو

 
  : ممكن است خودتان را معرفي كنيد؟نجمه موسوي

االصل هستم. بعد از سالها  هلندي : Marlène Tuiningaمارلن تويينينگا 
هاي بسيار، از جمله زندگي در آمريكا و  درگيري و مشكالت و جا به جايي

دم. ازدواج ديگر كشورها باالخره در سن بيست سالگي در فرانسه مستقر ش
دار شدم. علوم سياسي و خبرنگاري خواندم. در سي سالگي به  كردم و بچه

هاي كاري متفاوتي كردم از جمله كار  عنوان خبرنگار استخدام شدم. تجربه
ي بخش  دانستم در نشريه هاي زيادي مي در اتحاديه صلح. چون زبان

نشريه بسيار  شد. اين المللي كار كردم كه دو بار در ماه منتشر مي بين
پيشرو بود و براي من امكان سفرهاي زيادي را به اطراف و اكناف دنيا فراهم 
آورد. خاصه روي مشكل اقشاري از جامعه مثل معتادان، معلولين و زنان كار 

  كردم و نوشتم. بسيار در اين زمينه يادگرفتم. 
ابطه با به من پيشنهاد كرد كتابي در ر» پل ماير«بعد از بازنشستگي بنياد 

زنان در كشورهاي جنگ زده بنويسم. در ابتدا كمي مردد بودم چرا كه 
تر از آن چون خودم در زندگي خوب پيش  شوهر و سه بچه داشتم. مهم

كردم تفاوت چنداني بين زن و مرد وجود داشته باشد و  رفته بودم حس نمي
ين بنياد فمينيست هم نبودم. وقتي اين پروژه را شروع كردم و با امكانات ا

به اين كشورها سفر كردم متوجه شدم تا چه حدي در اشتباه بودم. زنان و 
كنند تا از  شوند زيرا قرباني هستند. اعتراض مي گروه زنان در دنيا بلند مي

خود دفاع كنند. در هر صورت متوجه شدم كه زنان وقتي به شكلي گروهي 
ه دست بياورند. اين توانند چيزي ب كنند هميشه مي از حقوق خود دفاع مي

ي آن ادامه دادم، كه نتيجه كتابي  موضوع مرا شيفته كرد و به نوشتن درباره
شد. اين  كتاب به زبانهاي انگليسي، عربي و » زنان عليه جنگ« با عنوان 

ي فارسي آن در ايران اجازه چاپ  ايتاليايي نيز ترجمه شده است. ترجمه
  نگرفت. 

 2006كنم. از سال  نات ضدخشونت همكاري ميعالوه برآن در رابطه با جريا
  المللي زنان طرفدار صلح هستم.  مسئول بخش فرانسوي اتحاديه بين

  آيا در سفرهايتان به كشورهايي رفتيد كه در آنها جنگ وجود داشت؟ س:

بله. يا در جنگ بودند و يا جنگزده. در رابطه با اين پروژه به هيجده  ج:
  كشور رفتم. 

ي صلح به چه  ي شما زنان در رابطه با جنگ و خواسته بهبنا بر تجر س:
شوند و چه نگاهي به جنگ و صلح دارند؟ هم چنين  شيوه هايي متوسل مي

  چه امكاناتي براي مقابله با جنگ و دفاع از صلح دارند؟
  

شوند. يا به كار ديگري گماشته  در مناطق جنگي مردان ناپديد مي ج:
ر ارتش هستند. اين چيزي است كه باعث تغيير ميرند. يا د شوند و يا مي مي

شود. غيبت مردان تعادل اين  ي زن و مرد مي موقعيت و تغيير در رابطه
زند. مثالً در امريكا وقتي مردان در جنگ دوم جهاني  رابطه را برهم مي

شركت كردند زنان اختيار كارها را به دست گرفتند. وقتي مردان برگشتند 
يرون آمده بودند. فمينيسم امريكايي از همين خروج از زنان ديگر از خانه ب

كنم در تمام كشورهاي تحت اشغال مانند الجزاير  خانه متولد شد. فكر مي
كنند، اما همين كه اشغالگر  زنان در مبارزات آزادسازي كشور شركت مي

خواهند كه به خانه برگردند. بسياري از  بيرون رفت مردان از زنان مي
ان به وضعيت خودشان متأثر از همين تجربيات است. در هاي زن آگاهي

اند به نفع  هاي بحراني توانسته توانم بگويم كه زنان از اين وضعيت نتيجه مي
  مقاصد خود استفاده كنند. 

به نظر شما چه تفاوتي در برخورد به جنگ بين زنان و مردان وجود  س:
  دارد؟

  
امل اصلي تفاوت برخوردشان مردان در قدرت شريكند و زنان نه. اين ع ج:

هاست. مردان براي به دست آوردن قدرت بيشتر در  به اين پديده
مانند تا از  كنند و زنان در خانه مي اي شركت مي درگيريهاي قومي و منطقه

  شان مراقبت كنند.  بچه هاي
در طي سفرهايي كه كرديد آيا تفاوت فاحشي بين زنان آمريكاي التين  س:

  ايد؟ يانه مشاهده كردهبا زنان خاور م
  

. تفاوت بسيار زيادي نيست. وقتي جنگ و مرگ حضور پيدا  ج: نه. ابداً
جنگند و به  اند. زماني كه مردان مي دار و حافظ زندگي كنند زنان امانت مي

كنند. البته كه  روند اين زنان هستند كه از زندگي حفاظت مي زندان مي
ن و خاورميانه يكي نيست اما موقعيت اجتماعي زنان در امريكاي التي

  واقعيت زندگي زنان آن قدر هم متفاوت نيست. 
هاي قومي در مناطقي چون اسراييل و يا بوسني، زنان  در رابطه با كينه س:

العملي را دارند كه مردان يا اين كه  زنند و همان عكس بر اين كينه دامن مي
  كنند؟ متفاوت برخورد مي

  
كنند. اما اين زنانند كه بر  ورزي مي دان كينه: زنان بسيار كمتر از مرج

دهند.  ورزيها از دست مي كنند و عزيزان خود را در اين كينه ها گريه مي مرده
  شود.  پس به نوعي اين اوضاع بر آنها تحميل مي

خواستم از شما نه تنها به عنوان نويسنده و ژورناليست بلكه به  مي س:
براي صلح و ضد حضور نيروهاي  عنوان مسئول بخش فرانسوي اتحاديه

اوتان در رابطه با حضور نظامي غرب در افغانستان، عراق و ديگر كشورهاي 
  منطقه سوال كنم.

  
ي ادعاهاي آنان براي برقراري  توانم خالصه كنم كه همه در يك كالم مي ج:

دمكراسي و دلسوزي براي مردم دروغ است. دروغ محض. منافع اقتصادي 
ي كافي به  ها و دخالتهاست.  غرب به اندازه ين جا به جاييي اصلي ا انگيزه

كشورهاي مسلمان از جمله در شمال آفريقا صدمه زده و تا بن استخوان 
  آنها و منابعشان را به توبره كشيده است.  

پس تمام اين ادعاها كه آنان خواهان برقراري دمكراسي در اين كشورها  س:
  شود؟ هستند چه مي

  
ست. حرف مفت. اينها حتا حرفهايي كه در رابطه با حرف مفت ا ج:

زنند نابجاست. زيرا كمك واقعي اين است كه دولتي باشد  آزادسازي زنان مي
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تا آنان بتوانند آموزش ببينند، دانشگاه بروند و در آن زمان خودشان 
  توانند خود را آزاد كنند و نيازي به نيروي خارجي و اشغالگر نيست.  مي
  آيند؟ ر شما اينها نيروهاي اشغالگر به حساب ميپس از نظ س:
  معلوم است. ج:
: آيا به نظر شما تفاوتي در دخالت فرانسه در ليبي با دخالت آمريكا در س

  عراق وجود دارد؟
  
اند. چون در ليبي جنبشي به وجود آمد كه  ها متفاوت : زمينه هاي آنج

لت با هم فرقي خواهان بركناري قذافي بود اما در سرشت، اين دو دخا
ي ديگري را باز  خواست بعد از عراق و افغانستان جبهه ندارند. امريكا نمي

  المللي اين امر به فرانسه سپرده شد. كند در تقسيم كار بين
: آيا فكر مي كنيد با حضور اين نيروها زنان آزادتر بودند؟ در رابطه با س

  طالبان در افغانستان چه نظري داريد؟ 
  
خبرند و از طرفي  هاي افغانيها بي ها كامال از فرهنگ و سنت: چون غربيج

ها فعالند و  دارند و طالبان در اين زمينه  بسياري از مردم نياز به كار و درمان
هستند در نتيجه آنان به مردم  حضور دارند و جزيي از همين مردم

  نزديكترند. 
از افغانستان  : از آنجا كه اتحاديه براي صلح خواهان خروج اين نيروهاس

اندازي  ي اين منطقه بعد از خروج غرب چه چشم ي آينده است، شما درباره
  داريد؟ 

    
كه براي اين   هاي مالي كنم تا به حال بسياري از كمك من فكر مي ج:

منطقه فرستاده شده منحرف شده است. دولت فعلي بسيار فاسد و 
هاي مالي  ي كمك دارهخوار است. اگر قرار باشد همين دولت مسئول ا رشوه

رسد ولي وجود دولتي غمخوارِ مردم مي تواند  شود معلوم است به جايي نمي
  راه حلي باشد.

: آيا اين دولت بايد از طرف غربيها بر سر كار بيايد و يا اين كه خود س
  مردم انتخاب كنند؟

  
: نه. بايد نيروهاي كارآيي كه كشور را به دليل وضعيت ناامني و جنگ ج

اند را تشويق به بازگشت كرد و بعد انتخابات است كه تعيين  كردهترك 
  كند.  مي
  : حتا اگر با اين ريسك باشد كه طالبان انتخاب شوند؟س
  
: نهايتاً بله. بايد گذاشت خود آنها مسائل كشور را پيش ببرند، چرا كه ج

هاي بشردوستانه كه در افغانستان هستند آن قدر اختالس  االن حتا انجمن
اند و مردم نظر منفي راجع به آنها دارند كه بهتر است بيرون بيايند و  ردهك

  كار را به خود مردم افغانستان بسپارند. 
بسيار   : از آنجا كه در حال حاضر بحث بر سر ايران و خلع سالح آنس

تري از ايران  است. در همين زمان اسراييل و پاكستان كه كشورهاي مطمئن
اند. و به تازگي معلوم شده كه آقاي سركوزي با  اتمينيستند داراي سالح 

هاي تكنولوژيك براي برپايي پايگاه انرژي  قذافي به توافقي در مورد كمك
  اي چيست؟ اند، نظر شما در رابطه با انرژي هسته اتمي در ليبي رسيده بوده

  
: در متون سازمان ملل هنوز متوني هست كه رسماً استفاده از سالح اتمي ج
شمرد و اين وحشتناك است. وجود سالح اتمي چه  در مواردي مجاز ميرا 

در فرانسه باشد و چه در روسيه و يا ايران خطرناك است. اين سالحي است 
شوم كه آيا ايران  شود. من وارد اين بحث نمي كه باعث نابودي بشريت مي

مي ي شمالي، چرا كه بحث انرژي ات بايد انرژي اتمي داشته باشد و يا كره
ي پيداي كوه يخي است كه نظامي شدن جهان، وجود ترس و حكومت  تكه

بر اين ترس است. در نتيجه بايد عليه وجود سالح اتمي مبارزه كرد چه در 
  پاكستان باشد و چه در آمريكا.

  : متشكرم!نجمه موسوي
*  

    
  
 

 

  جسمِ فداشده
 Lamia Safieddine  الدين گفتگوي نجمه موسوي با الميا صفي

مركز تحقيقات و «ر كنفرانسي كه در رابطه با سالگرد بهار عرب توسط د
الدين در  ترتيب داده شده بود الميا صفي» مطالعات مديترانه و خاورميانه

رابطه با جسم زن در بهار عرب سخناني ايراد كرد. از آنجا كه قصد داشتم 
ار گفتگويي را ، قرمارس، روز جهاني زن تهيه كنم 8اي در رابطه با  ويزه نامه

اش  ، از او خواستم همان روالي كه در سخنرانيروز گفتگو با او تنظيم كردم.
رسيد كه قابل  داشت را دنبال كند و چنان چه مواردي به نظر من مي

  ي اين مالقات است. شكافتن بيشتر بود بر آنها تأكيد كنم. مطلب زير نتيجه
 پيمبري-نجمه موسوي

  
  ن را معرفي كنيد.لطفاً خودتا نجمه موسوي:

در گينه به دنيا  1960پدرم لبناني است و من در سال  الدين: الميا صفي
آمدم. در چهار سالگي بعد از گذراندن دو سال در مراكش به لبنان 

برگشتيم. از شش سالگي روي صحن مدرسه رقصيدم. تا حال كه كمپاني 
 ام. رقص خودم را تأسيس كرده

يز فرانسه تأسيس كردم. در اين كمپاني  در شهر ليتئاتر اموالسيون را ابتدا 
رقصندگان مختلف از نقاط مختلف دنيا بودند . موضوع اصلي كارمان جنگ 
و انسان در شرايط بحراني بود. از جمله مسائلي كه در لبنان گذشته بود و 

  گذشت كه من از آنها بسيار متأثر بودم. در منطقه مي
به برزيل رفتم تا در آنجا مدرك دكتراي  چمدانها را بسته و 1986در سال 

  دادم.  خود را بگيرم. در همان زمان در دانشگاه سائوپولو درس مي
در برزيل، قاره آفريقاو آسيا، شرق و غرب را با هم بازيافتم. خود را بازيافتم. 

ي كهن كه همان اروپا باشد لنگر  سپس تصميم گرفتم باالخره در قاره
  ستقر شدم. بيندازم و در پاريس م

كمپاني  2001كمپاني رقص آيكو را بنيادگذاشتم. در سال  1997در سال 
 الدين را تاسيس نمودم.     خودم را يعني كمپاني رقص الميا صفي

  
همان طور كه از من خواستيد به عنوان رقصنده و طراح رقص تحليل خود 

ر جسم دهم. به دليل شغلي كه دارم تحليلم را ب را از طغيان اعراب مي
  ام.  متمركز كرده

تاريخ روي تن زنان «كنم  اي كه عنوان ديوان شعري است شروع مي با جمله
شناسي و يا جامعه  خواهم موضوع را به ديد مردم نمي» شود. پاره پاره مي

شناسي مطرح كنم چرا كه كار من نيست. اما مي توانم از اين كه امروز و در 
زنم. قيام مردم تونس با جسمي شروع ها جسم سياسي شده حرف ب اين قيام

ي عرب  ي جامعه شد كه خود را به آتش كشيد و با اين كار، آتش را به بدنه
منتقل كرد. به تازگي شاهد جسم زني بوديم كه توسط ارتش مصر مورد 
خشونت قرار گرفت. اين زن محجب هم بود ولي بر اثر بدرفتاري و خشونتي 

دند عريان در مقابل چشم ديگران قرار گرفت. كه ارتشيان بر او وارد كرده بو
اي جديد ايجاد كرد چرا كه اين سوال را پيش آورد  اين موضوع خود فاجعه
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كه چگونه جرئت كردند او را چنان بزنند كه عريان شود. به اين معني كه 
ي عرياني اين زن بيشتر از خشونتي بود كه بر او رفته بود. البته ما  فاجعه

ي  راب نشده بوديم تا به اين امر آگاهي پيدا كنيم كه همهمنتظر قيام اع
ي مردان است  ايم مسئله مشكالتي كه ما زنان در  طول تاريخ متحمل شده

  و آن هم مشكل آنها در رابطه با جسم زن.
اي است يا اين كه در تاريخ، در غرب نيز جسم  اي منطقه آيا اين مسئله س:

  زن موضوع اصلي است؟
در طول تاريخ و در مذاهب ديگر نيز اين مسئله وجود داشته و : البته كه ج

اي را اين جا از ميشل اونفره فيلسوف  است. مايلم جمله ثبت نيز شده
كنم هر سه مذهب به شكلي  هر سه مذهب، تكرار مي«فرانسوي ذكر كنم: 

همسان نفرت خود از زنان، از لذت، از هيجانات و از آزادي، از همه گونه 
شود به پيش از اين سه  اند. آن چه مربوط به جسم مي ان دادهآزادي نش

گردد. ميزان قدرت در جوامع مردساالر بستگي به ميزان اداره و  مذهب برمي
  » شده است. گيري بر جسم زن سنجيده مي تصميم

خواستم روي صحنه ببرم  ي ليلي كه مي وقتي من براي نمايشي درباره
كردند و  ر لبنان روي اين مسئله كار ميكردم از وكاليي كه د مطالعه مي

هاي مذهبي متفاوتي داشتند خواستم متوني را در اختيار من  گرايش
شدم يكي از مهمترين موانعي كه در مقابل  بگذارند. با اين تحقيق متوجه 

حقوق مدني وجود دارد اين است كه هر مذهبي خواهان نگه داشتن قدرت 
جسم زن است. همه موارد حول اين گيري بر  خود در رابطه با تصميم

داري از  زند: شرايط ازدواج زن، ارث زن، زايمان، حق نگه مسئله دور مي
توان زن را  ي اصلي آنها اين است: چطور مي فرزندان، حق طالق ... مشغله

  زنداني نگه داشت تا بتوان هم چنان بر جسم او مسلط ماند؟
ليل داستان ليلي بسيار در واقع مشكل مرد، جسم زن است. به همين د
ي  ها و چگونگي انديشه جالب است. با اين كه افسانه است اما بيانگر ارزش

بشر است. طبق اين افسانه خداوند در ابتدا ليلي و آدم را آفريد. زن و مرد 
با هم برابر آفريده شدند. برابر در همه چيز. ليلي پذيرفت كه پنج درصد 

شد اما آدم دو درصد جوهر زنانه را در جوهر مردانه در وجودش داشته با
خشونت و درگيري آدم را ترك كرد. با  خود نپذيرفت. ليلي كه آگاه بود بي

عمل ترك كردنِ مرد، صفت نفرين شده به خود را پذيرفت. ليلي اولين زني 
است كه آگاهانه اين صفات را پذيرفت و از آن پس بود كه مردان به او 

هستي و ما روز. تو از خاك، به معني پست  »شب«گفتند تو ليل يعني 
اي و ما نور  هستي و ما از آسمان. تو تاريكي هستي و ما روشنايي. تو سايه

هستيم. يعني نفرين شده و محكوم هستي. تا به حال هر آن چه با معاني 
توجه بود. از آن  ها بي منفي بوده را ما به ارث برديم. اما ليلي به اين نسبت

ي آدم آفريد. حوا يك كميت كامل  نها بود خدا حوا را از دندهجا كه آدم ت
نيست. او بخشي از وجود مرد است و هست تا در خدمت مرد باشد. چرا كه 

ي اين احوال  آن يكي خدمتگزار نبود و با مرد برابر آفريده شده بود. با همه
كه بينيم  شود. اين جا مي باز هم حواست كه باعث اخراج آدم از بهشت مي

هاي سومري را گرفتند. آنها  باز تقصير زن است. مذاهب تك خدايي افسانه
از خودشان چيزي  ابداع نكردند بلكه بر مبناي اعتقادات موجود كه عمدتاً 

آمد الهام  هاي كهن در آن جا شكل گرفته بود مي از همين منطقه كه تمدن
و زن با دريافت شناسي در عصر كشاورزي مرد  گرفتند. بنا بر مطالعات مردم

چگونگي توليد مثل گياهان و نقش گرده در بارآوري متوجه شدند خصوصاً 
مردان، كه در بارداري زنان و در به وجود آوردن بچه نقش مهمي دارند. از 

شود و خواهان سهم خود است. از  اين زمان است كه ادعاهاي مرد بيشتر مي
يابد چرا كه  سترش ميي مديترانه است كه اين عقايد در جهان گ منطقه

  اند.  ها در اين منطقه شكل گرفته اولين تمدن
بينيم كه جسم زن موضوع اصلي  گردم به قيام اعراب. باز هم مي حال برمي

شود، جوامعي كه ديكتاتورها  شده است. وقتي كالم در جوامع سركوب مي
كنند و آزادي بيان نيست و كالم جاي خود را ندارد،  در آن حكومت مي

ها را  شود. نبايد فراموش كرد كه غرب اين حكومت سم زن استفاده ميج
رو  جمهورهاي ميانه كرد و سران اين كشورها را به عنوان رييس حمايت مي
خواهند به ما بباورانند كه اسالم  كرد. مثل اين مورد كه مي معرفي مي

  رو هم وجود دارد.  ميانه

ه، چه زنان و چه مردان ، جسمي كه در اين جوامع تا اين حد سركوب شد
همين جسم شروع كرد به سخن گفتن. جسمِ به آتش كشيده شده، جسمِ 

اش در فلسطين زياد است. يك زماني هرگز  عمليات انتحاري كه نمونه
كرديم كه فلسطينيان ناچار به اين كار شوند چرا كه در  فكرش را هم نمي

اين نقطه كه جسم خود را بردند اما رسيدن به  مقابل سالح، سالح به كار مي
چون سالحي به كار ببري بايد به حد بااليي از نااميدي رسيده باشي تا اين 
كار را بكني. يعني بشوي جسمِ آتش. جسمِ انتحاري. جسمِ سپرده شده به 

هاي  سالح و تنها با سنگي خود را در مقابل سالح ي كساني كه بي تير. نمونه
ها ديديم در تونس،  مان طور كه در تمام قياماندازند. ه اسراييلي به خطر مي

گذارند.  هايي هستند كه خود را در مقابل گلوله مي ها جسم مصر و... اين
  يعني جسمِ فداشده. جسم سپر شده. 

  كنيد؟ ها مشاهده مي آيا تفاوتي بين جسم زن و مرد در اين قيام س:
  
  

  
  
  

شوم، يعني از  ميهاي غربي تغذيه  براي من از زماني كه از رسانه ج:
توانم بگويم در طي اين سالها  كنم مي كه در اروپا زندگي مي 1995سال

ايم. چه زن و چه مرد.  شاهد سرزندگي جسم زن و مرد در اين منطقه بوده
ديديم زنان پير و جوان، بدون حجاب در كنار  براي اولين بار بود كه مي

اي نديده بوديم.  حنهمردان در تظاهرات حضور دارند. مدتها بود چنين ص
بدون حجاب. اينها را ديديم. براي من از زمان تولدم تا حال اين بزرگترين 
شادي بود. چرا كه من در لبنان زندگي كردم. مورد و مشكل فلسطين، 

ي  جنگ داخلي لبنان، بعد از درام جنگ عراق، جنگ ايران و عراق و همه
ه بوديم اين تصاوير اميد ها كه ديده بوديم و تصاويري كه ديد اين درام

حجاب بودند. از  زنان بي  داد. بخصوص كه در اين تظاهرات بسياري مي
است در سرم شكل » ليلي«ي نمايشي كه به نام  همين جا بود كه ايده

ي خاورميانه كه توسط  مسلمان يا زنِ منطقه-گرفت. تصوير زنِ دنياي عرب
هم ريخت. بايد آن را تصحيح هاي غرب شايع و تثبيت شده را بايد به  رسانه

شود و تصويري از او نشان داده  كرد. هر بار از زن اين منطقه صحبت مي
  شود اين زن محجب است. انگار كه فقط همين است. مي
تان هم سواالت فقط حول حجاب بود. انگار كه اين  در شب سخنراني س:

خالصه  اي ندارند. فقط آنها در حجابشان زنان تفكري ندارند، خواسته
  شوند. مي
  

. اما جالب اين جاست كه هم بايد اين تصوير را به هم ريخت و  ج: دقيقاً
هنري معروف به   تغيير داد و هم تصوير و تصوري كه جنبش

اند و درست  نقاشاني چون دوالكروا آن را به وجود آورده»  اوريانتاليست«
بينيم  را مي ي عكس تصوير زن شرقيِ كنوني است. در آن تابلوها زن نقطه

انگيز و اهدا شده  ن است، جسمش به شكل افقي قرار دارد، شهوت كه عريا
زند. نه جسمي كه در حركت  است. در دسترس است. جسمي كه حرف نمي

گيري تصوير  است. جسمي پاسيو است. انقالب ايران هم در شيوع و شكل
جا مايلم زنِ باحجاب در ذهن غربيها نقش بسيار مهمي داشته است. در اين

انقالب ايران با طغياني الييك، «اي را از نوال سعداوي بخوانم:  جمله
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دمكراتيك و پلوراليسم شروع شد اما لندن، پاريس و واشنگتن از وجود 
گرايشات سوسياليستي در ايران وحشت داشتند و نگران اين بودند كه 

منطقه را دستشان از نفت ايران كوتاه شود. هم تضعيف موقعيت اسراييل در 
اهللا خميني حمايت  خواستند. براي همين بود كه غرب از بازگشت آيت نمي

اي است كه براي مصر در سر  كنم كه اين همان نقشه كرد و من گمان مي
كردن جنبش الييك در مصر از  دارند. دادن شانس به بنيادگرايان براي خفه

  » گيرد. همين برداشت نشأت مي
نطقه باعث خوشحالي بسياري از مردم و هاي اعراب در م ديدن جنبش

روشنفكران شد از جمله خود نوال سعداوي. ديدن اين همه جوان، مرد و 
زن كه به خيابانها ريختند آن هم به شكلي كامال خودانگيخته. به همين 

برم و به عنوان قيام از اين  ي انقالب را به كار نمي دليل است كه من كلمه
جمعيت به خيابانها آمدند تا ديكتاتورها را خنثا و  برم. اين ها نام مي جنبش

هاي خود  ها را بنيادگرايان به نفع خواسته بركناركنند. بعد اين جنبش
تصرف كردند. يا منافع نفتي، يا وجود فلزهاي ارزشمند در فالن كشور، 

هاي واقعي مردم ناديده گرفته  خالصه به خاطر منافع اقتصادي خواسته
شود. نبايد فراموش كرد كه  يانات بنيادگرا حمايت ميشوند و از جر مي

عربستان سعودي در اين وضعيت نقش بسياري دارد. مسئله اين نيست كه 
تر هستند بلكه مسئله اين جاست كه  هاي بنيادگرا مسلط ايده در اين منطقه 

هاي زيادي دارند كه با  اينها امكانات مالي بيشتري در اختيار دارند. شبكه
هاي موجود و از نارضايتي مردم  ر تماس بيشتري هستند. از جنبشمردم د

هاي  استفاده كردند. اينها امكانات بيشتري دارند و براي اين كه جنبش
تر شوند  شوند. هر چه اينها مسلط الييك را در نطفه خفه كنند كمك مي

كنند گوياي اين است  تصاويري كه از طريق راديو و تلويزيون اشاعه پيدا مي
تر از پيش هستند تا جايي كه در اين تصاوير اصال زن  كه زنان محجب

بينيم. بايد دانست كه در جوامع مسلمان و عرب  مردها نيز  حجاب نمي بي
ترند  اند، در نتيجه اين سركوب را روي كساني كه از آنها ضعيف سركوب شده

  كنند.  يعني به زنان و فرزندان پياده مي
ستفاده از حجاب براي خود سپري درست كردند تا به در اين قيام زنان با ا

خيابانها بيايند. در همين جا بود كه شاهد تظاهراتي بوديم كه در آن مردانِ 
ها يادآوري كنند كه جايشان در  واپسگرا به زنان حمله كردند تا به آن

ي ديگري نيز وجود دارد كه همين  خيابان نيست. اما خوشبختانه نمونه
مارس در مصر است كه با حفاظت مردان توانست  8ت زنان روز مورد تظاهرا

  صورت بگيرد.
حال كمي از نمايش شما صحبت كنيم. چرا كه ويژگي نگاه شما در  س:

ايد. با جسمتان  اين است كه رقصنده هستيد. روي جسم خودتان كار كرده
ود بريد. بيش از آن كه با كلمات خ حرفتان را ميزنيد و آن را روي صحنه مي

توانيد كمي بيشتر از  كنيد. مي را بيان كنيد با جسمتان اين كار را مي
  نمايش ليلي بگوييد

.  
براي بيان اين افسانه خواستم نمايشي تك رقصنده باشد چرا كه به نظر  ج:

من، زن يكي است. يگانه است. از هر كجا كه بيايد، متعلق به هر فرهنگي 
ذهبي كه داشته باشد همان است. كه باشد، هر كشوري داشته باشد، هر م

ام. نه مثل يك جهانگرد بلكه در كشورهاي مختلفي  من بسيار سفر كرده
ام. در لبنان زندگي  ام. در آفريقاي سياه، در گينه متولد شده زندگي كرده

ام. كمي در مراكش، در ساحل عاج. جسم من مهر آفريقا را بر خود  كرده
لبنان زندگي كردم. در ساحل عاج درس  دارد. به اين قاره آغشته است. در

سال در  4خواندم. در بلژيك درس خواندم. در برزيل دكترايم را گرفتم و 
برزيل زندگي كردم. سپس به فرانسه آمدم. من به عنوان رقصنده و طراح 

توان با كلمات دروغ گفت اما جسم دروغ  توانم جسم را بخوانم. مي رقص مي
آيند و  ها مي دهم. آدم گويد. وقتي درس مي پذيرد. جسم دروغ نمي نمي

شان را بپوشند و در  آورند تا لباس تمرين شان را درمي لباس هر روزه
بينيم جسمِ زن يگانه است. يكي است. بيان جسم زنانه يكي  آنجاست كه مي

است. شايد بتوانيم بگوييم كه اين فرد هندي است يا برزيلي اما در جسم از 
ام.  ي جاي دنيا استفاده كرده ر نمايش از موزيك همهنژاد خبري نيست. د
اند مبارزه كنند.  ي زنان در همه جاي جهان ناچار بوده اعتقاد دارم كه همه

ها. در زندگي روزمره. در كار. مبارزاتي كه سخت  آن هم در تمام زمينه

تر است بلكه  شود نه چون باهوش خيزد. بلند مي افتد و برمي هستند. او مي
شود. من  اي جز اين ندارد. اين وضعيت با مادر شدن بيشتر مي چارهچون 

ام. قبل از تولد فرزندمان زن و مرد هستيم.  اين را در جسم خود تجربه كرده
اما با مادر شدن وقتي فرزندتان بيمار است شما بيماريد. براي فرزندتان همه 

اختياري به آن كنيد. اين حركتي قهرمانانه نيست، نه. فقط اين كه  كار مي
نداريد و بايد اين كار را بكنيد. جوهر اين نمايش بر اين مسئله استوار است. 

ام كه زن از آن  ي بسيار نازك ابريشمي استفاده كرده در اين نمايش از پارچه
كند. بال دارد و اين پارچه يك باره تبديل به چادر  مثل بال استفاده مي

ام به چادر به  كنم فقط اشاره ه سر ميشود. در اين نمايش وقتي چادر ب مي
اش نيست بلكه منظور اشاره به تمام چيزهايي است كه مانع زن  شكل ايراني

هستند. از تعليم و تربيت گرفته تا مذهب. نبايد فراموش كرد كه در اروپا 
براي از بين بردن اين موانع بسيار وقت گذاشتند. در مذاهب يهودي و 

سياري جسم زن مورد سركوب بوده و تا قرن مسيحي نيز تا زمانهاي ب
پانزدهم معتقد بودند كه زن روح ندارد. در اين مذاهب گاهاً بدتر از اسالم 

گذارد و جسم بد شمرده  بوده است چرا كه اسالم جسم را ارزش مي
شود اما فقط بايد در اندرون بماند. در مذهب اسالم جسم نفرين شده  نمي

اما نبايد در بيرون نشانش داد. در رقص سعي نيست و بد شمرده نمي شود 
ي بيانات چهره  كنم خود را آزاد كنم. با چادر سركردن و نقاب زدن همه مي

دهم كه اگر سر  شود. اما زن دست دارد. در اين نمايش نشان مي مخفي مي
كند. حتا در يمن كه از سر  تا پاي او را بپوشانيد او از دستهايش استفاده مي

اند اما هنر اين را دارند كه دستهايشان را به طرز  را پوشانده تا پا زنان
  ظريفي با حنا تزيين كنند. 

تواند تمايالت خود را كنترل و اداره كند زن  مرد در اشتباه است. چون نمي
شان، با حنا زدنشان عليه اين فشار  كند. اما زنان با راه رفتن را محدود مي
اي هديه كرد. روي اين  ي افغاني رقهكنند. دوستي به من بو مقاومت مي

داد: مرا از سر تا به پا  پارچه چنان ظريف تزيين شده بود كه اين پيام را مي
  دهم.  بپوشانيد اما من تن نمي

كند زنان  دقيقاً مثل ايران كه بيش از سي سال است حكومت سعي مي س:
خود نگه دارد  ها زير نفوذ را با حجاب و چادر و منع آرايش و استفاده از رنگ

گذارند و يا چون  اي گاه كاكلي بيرون از روسري مي و زنان به هر شيوه
كنند كه قابل پاك  كردند، صورت خود را خالكوبي مي شان را پاك مي آرايش

اي از مخالفت و زير بار زور نرفتن زنان بوده  كردن نباشد و اين نيز جلوه
  دهند.  است كه هم چنان تن نمي

   
ت ميان ميل به مرگ و ميل به زندگي. در طول نمايش سعي : جنگي اسج
كند. رهايي از  شود نشان داده شود كه زن براي رهايي خود مبارزه مي مي

قيد بندهاي مختلف، چه از چادر، چه از تعليم و تربيتي كه براي او در نظر 
ي واحد روي صحنه زن افريقايي را  گرفته شده است. در همان رقصنده

اي دور كمر خود  زن موريتانيايي. زني كه با بستن پارچه بينيم. مي
برد زيرا  تر از هر زن غربي است با بيكيني. در واقع او رنج مي فريبنده
بينيم. زن هندي و زن غربي كه  كند. زن كولي را مي اي است كه مي مبارزه

در لباس شب و بلند خود همان قدر پوشيده است كه زن شرقي. در اين 
رقصد پارچه را دور  بينيم كه زن يكي است. زن عرب وقتي مي يمبارزه م

دانيد چرا؟ براي بزرگداشت باروري. و اين مسئله  بندد مي باسن خود مي
فقط مختص زنان عرب نيست. در مديترانه، در افريقاي جنوبي، در هند، در 

شود چرا كه  بريل همين طور است. اين قسمت از وجود زن برجسته مي
است از باروري و به جاي اين كه حجاب روي سر باشد بايد دور  بزرگداشتي

ها  اي است. آن چه را كه غربي باسن پيچيده شود كه خود سمبل زنانه
اند و شايد بايد بفهمند اين است كه اين زنان از آن جا كه در  نفهميده

ها را  روند زيباترين لباس شوند وقتي به اندورن مي جامعه سركوب مي
  رقصند.  ، ميپوشند مي

اند  سوال اين است كه در اين منطقه كه هميشه زنان در آن سركوب شده
چگونه است كه رقص هم چنان جزء الينفك زندگي همين زنان بوده است؟ 
چون اين مفهوم گناه در مورد جسم در اسالم نيست اين است زنان در 

از زندگي. در  اي است رقصند زيرا بياني است از آزادي. اين نشانه اندرون مي
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اش  افتد. زيرا مبارزه دهم كه مي اي را نشان مي انتهاي نمايش زن افريقايي
  خيزد. بسيار سخت است. اما به پا مي

مايلم اين مسئله را نيز بيان كنم غرب تصوير زن محجب را چنان زيبا نشان 
حجاب  خواستم نمايشگاهي از زنان بي دهد كه در كنار نمايشم مي مي

م. به همين دليل با چند خبرنگار و عكاس تماس گرفتم و ترتيب بده
هايشان  حجاب مايل نيستند عكس چيزي كه شنيدم اين بود كه زنان بي

توزيع شود. توضيحي كه آنها به من دادند اين بود كه وقتي حجاب داري 
انگار اين حجاب حافظ تو نيز هست و اين حفاظت و امنيت را زنان 

  ندارند. حجاب در اين مناطق  بي
شايد هم به اين دليل باشد كه دركشورهايي چون ايران و افغانستان  س:

حجاب  حجاب نداشتن جرم است و مجازات دارد. به همين دليل زنان بي
مايل به نشان دادن خود نيستند، زيرا از عواقب آن اگاهند. از طرفي طبق 

ان برگشته و با كه خبرنگاري است كه به تازگي از افغانست» آن نيوا«ي  گفته
اي كه امكان  زنان زيادي برخورد داشته اين زنان از بورقه به عنوان وسيله

جا به جايي و بيرون رفتن از خانه و در حفاظ بودن از دست واپسگرايان را 
  كنند. كند استفاده مي براي آنها فراهم مي

 ي است كه اين همين مسئله نشانگر تناقض در اين جوامع است. نشانه  ج:
جوامع بيمارند. اين كه مرد مشكلي اساسي دارد كه بايد حل كند. اين كه 
در اين جوامع زنان نياز داشته باشند و يا ناچار شوند خود وارد اين بازي 
شوند و خود را بپوشانند تا در امنيت باشند مشكل اساسي است. حتا شاهد 

ن فرانسوي هاي پاريس هستيم كه دختران، حتا دخترا اين پديده در حومه
هاي گشاد بپوشند و جسم خود را  ناچارند دامن خيلي كوتاه نپوشند، لباس

ها را  هر چه بيشتر مخفي كنند تا زنانگي خود را نفي كنند زيرا پسران آن
رسيم و آن اين است كه مرد  كنند. دوباره به همان مشكل مي اذيت مي

با زيبايي جسم زن،  مشكلي اساسي با جسم زن دارد. با زيبايي، با دلربايي،
  تواند آن را كنترل كند.  ي خود كه نمي با ميل و غريزه
اي كنم به عكسي كه به تازگي برنده جايزه  خواستم اشاره در اينجا مي

بهترين عكس شده است كه زني يمني كه سرتا پا سياه پوشيده با 
دهد كه مردي زخمي و برهنه را در آغوش  هايي سفيد را نشان مي دستكش

رفته است. البته كه اين عكس زيباست اما برد اين عكس به عنوان سمبل گ
زنِ مسلمان، بسيار نگران كننده است. اين عكس يادآور تصوير رنج مريم 
است كه مسيح را در آغوش گرفته. زيباسازي اين تصوير بسيار خشن و 

ره كنند واين چه ها اين تصوير را شايع مي نگران كننده است. اين كه رسانه
كنند بسيار خطرناك است. در اين مورد  را براي زن اين منطقه تثبيت مي

اي عربستان سعودي را ناديده گرفت. مثالي  نبايد نقش تلويزيونهاي ماهواره
ي شخصي خودم بزنم. چون پدر و مادرم در مراكش زندگي  از تجربه

ري كردم. چند سال اخير شاهد تغيي كردند مرتب به اين كشور سفر مي مي
ديدم كه بعد از گذشت شش  چشمگير بودم. هر بار در شهر كازابالنكا مي

ماه زنان در طرز لباس پوشيدنشان تغيير بسيار حاصل شده و خود را هر 
هاي تلويزيوني عربستان و قطر درست  هاي سريال چه بيشتر شبيه هنرپيشه

  مي كنند.
شت كه تصوير در مراكش دو ايستگاه تلويزيون وجود دا 1990در سالهاي 

ديديم. در خيابان نيز زنان را به اشكال  زن را همان طور كه بيرون بود مي
اي روي سر و گاهاً  حجاب، با لباس سنتي و گاهاً پارچه ديديم. بي مختلف مي

بدون پوشاندن سر. اين لباسها عمدتاً رنگي بودند. اما از موقعي كه 
اند در اين تلويزيونها زنِ  تلويزيونهاي عربستان با كابل قابل ديدن شده
كند. با اين تلبليغات شروع  محجبِ زيبايي محصوالت خانگي را معرفي مي

اي ديگر نشان دهند. بعد تلويزيونهايي  كردند كه تصوير زن را به گونه
تأسيس شد كه بنيادگرا و اسالمي بودند و اينها شروع كردند فيلمهاي 

ها را پاك  ا رنگ كردند. بوسهرا برداشتند و دستهاي زنها ر 50سالهاي 
هاي مردم شدند و نقش بسياري در محجب  كردند. اين تلويزيونها وارد خانه

شدن زنان ايفا كردند. االن در خيابانها زنان بيش از پيش حجاب دارند. 
شان را به سبك فيلمهاي اين تلويزيونها  اند و حتا روسري رنگها از بين رفته

  بندند. مي
لها تلويزيونهاي غربي سمبل زيبايي و زن زيبا را زن بلوند همان طور كه سا

كردند تا زيبا  نشان دادند و زنان مثالً در لبنان همه موهايشان را بور مي

كنند، زيرا زيبايي در اين كشورها  شوند اين تصاوير هم همان كار را مي
كند. بايد  دار شده است. اين تصاوير تصوير زن عرب را تيره مي حجاب

شان نشان  هاي مختلف ي زنان دنياي عرب را با تفاوتهايشان، با لباس ههم
  داد. 
  دهيد؟ چه تعريفي از زن امروزي در دنياي عرب مي س:

  
او يگانه و در عين حال چندگانه است. هر چه امكانات و امتيازات  ج:

بينيم. نبايد  بيشتري مانند امكان تحصيل داشته باشد او را بيشتر مدرن مي
وارد مدرنيسم شدند و در اين  50وش كرد كه اين كشورها در سالهاي فرام

هاي سنتي را كنار گذاشتند. متأسفانه بايد گفت انقالب ايران ما  سالها لباس
را به قرون وسطي برگرداند. زنان هر چه بيشتر بتوانند حركت به سوي 

ر به مدرنيسم را حفظ كنند آزادترند. زناني كه براي تحصيل  و كار ناچا
مبارزه بودند، اگر بهاي آن حجاب داشتن بوده با اين كه باور نداشتند آن را 
به سر كردند. مثال اگر پدري با تحصيل دخترش تنها به شرط اين كه 

كرده دختر آن را به سر كرده است. اما آن  حجاب به سر كند موافقت مي
ان كننده است حجابِ خودخواسته و انتخابي است. چه زن چه نگران

تحصيلكرده و چه بيسواد. زناني كه مثل زنان حزب اهللا تبليغ حجاب را 
شود.  كنند. نبايد فراموش كرد كه پول زيادي هم در اين ميان خرج مي مي

به نظر من در دنياي عرب و مسلمان و منطقه مديترانه يك واپسگرايي 
  صورت پذيرفته است. 

ن منطقه يك واقعيت در اي 1948بايد اين را هم گفت كه از سالهاي 
ي  ي فلسطين است. با همه دردناكي در جريان است و آن هم مسئله

گيريهاي نادرست. با  هاي يك بوم و دو هوايي. با همه تصميم سياست
هاي اجرا نشده از طرف اسراييل. مردم فلسطين در حال تحمل اين  قطعنامه

د و اين درام رون درام هستند. پناهندگان فلسطين به كشورهاي همسايه مي
ي مجزا  در جسم تمام اين منطقه در جريان است. اين مسئله مثل يك واقعه

اي اتفاق بيفتد. زخمي است كه هنوز درمان نشده  نيست كه در منطقه
زنند و دوباره خون  ريزد. دوباره روي آن مي دوباره از جايي ديگر خون مي

شوند. مثل ما  تحمل ميريزد. با تمام بمبارانهايي كه كشورهاي همسايه م مي
  كه در لبنان بمباران زياد ديديم. چشممان را به روي بمباران باز كرديم.

ي مذاهب  طرفداران زيادي از همه 85تا  75در اين منطقه در سالهاي 
حامي فلسطين بودند. اين افراد الييك نيز بودند. اينها مبارزين و مقاوميني 

كساني كه در مقابل اشغال نازيها در بودند كه طرفدار فلسطين بودند. مثل 
اروپا مقاومت كردند، اينها نيز عليه اشغال مقاومت كردند. اينها براي حفظ 

كردند. كساني نبودند كه پول گرفته باشند و بروند  هايشان مبارزه مي زمين
كم اين نيروهاي پيشرو و الييك از هر  اي ديگر بجنگند. منتها كم در نقطه

ه ماندند. تنها نيرويي كه توانست از كمكهاي مالي بهره گونه كمك بي بهر
ببرد بنيادگرايان بودند. تنها امكاني كه ماند اين بود كه روي مذاهب و 

ها كمكهاي  هاي مذهبي خود متمركز شوند. در اينجا چون شيعه فرقه
اهللا توانست نقش مبارز را بازي كند و در  كردند حزب بيشتري دريافت مي

يل بجنگد. به اين ترتيب حقانيت يافتند چرا كه مقاومت كرده مقابل اسراي
بودند، زيرا امكانات بيشتري داشتند. تا زماني كه وضعيت فلسطين را حل 
نكنند، منطقه در جوش و خروش خواهد بود. در فلسطين اولين افكار 
پيشرو شكل گرفته بود. در فلسطين نظرات نسبت به دنياي عرب خيلي 

كسي حدس مي زد كه در همين منطقه نيرويي مثل حماس جلوتر بود. چه 
كرد اين منطقه چنين اسالمي شود؟ هر چه  شكل بگيرد؟ چه كسي فكر مي

در خاور ميانه و در منطقه درام هاي بيشتري پيش بيايد و هر چه بيشتر در 
اين منطقه مرگ باشد اين مسائل ادامه پيدا خواهد كرد. گاهي از دختراني 

ا حجاب داري؟ پاسخ اين بوده كه من عزيزي را از دست دادم ام چر پرسيده
و سياه پوشيدم. اما هرگز فرصت درآوردن اين سياه را از تن پيدا نكردم، چرا 
كه بعد از شوهرم، برادرم، پسرعمويم و... را از دست دادم و در عزايشان 

و  ماند شود كه در اين منطقه سياهي  پابرجا مي سياهپوش ماندم. چنين مي
  شود. روز به روز بيشتر مي

قيام اعراب و انقالب تونس و مصر، از طريق خيابان و بركناري ديكتاتورها  
اميدي به همه داد و اين اميد كه شايد بتوان با رد كردن و با حضور در 
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خيابانها چيزي را عوض كرد. آبرو و دمكراسي به دست آورد. در تمام 
  ها مطرح بود. شعارها اين خواسته

-كنيد با تمام اين احوال و با درنظرگرفتن منافع اقتصادي آيا فكر مي س:
اي كه غرب و كشورهاي ديگر در اين منطقه دارند زنان موفق  سياسي

  هاي خود برسند؟ خواهند شد به خواسته
  

كنم همه چيز در جنب و جوش است. تا وقتي فقط منتظر  من فكر مي ج:
دي نبود اما حاال كه مردم به حركت شود امي نشسته بوديم ببينيم چه مي

اند اميد بسيار است. مورد ديگر جريانات فمينيست هستند. در اين  افتاده
كشورها جريانات فمينيستي وجود داشتند مثل مراكش كه جنبش 
فمينيستي وجود داشت اما بيشتر حالت رسمي پيدا كرده بود. اما حاال آن 

ها و جريانات هم فعال  بشقدر موقعيت زنان در خطر هست كه اين جن
باش باشند، چرا كه تمام  اند كه بايد دائم در حال آماده اند و متوجه شده شده

اند. اين مسئله  حتا در اروپا  بودند شكننده  امتيازاتي كه زنان به دست آورده
هم صادق است. اين مسئله را يك بار در يك راديوي عربي گفتم در موقع 

گويم كه نبايد فراموش كرد كه در  د، اما دوباره ميمونتاژ آن را حذف كردن
اروپا و امريكا مبارزاتي كه مادران ما كردند و امتيازاتي كه به دست آوردند 
مثل حق سقط جنين و غيره تمام اينها شكننده و در خطر هستند. اين 

توان به مذهب  فقط مربوط به اسالم نيست. در هر جنگي و در هر درامي مي
ر هر بحران اقتصادي مثل بحران اقتصادي كنوني، در جنگهايي برگشت و د

شبيه جنگهاي ايران و عراق و در بحران اقتصادي كنوني شاهد ظهور 
جريانات بنيادگراي مسيحي نيز هستيم كه موقعيت و آزادي زن را به خطر 

اندازند. در اروپا نيز جريانات پوپوليستي در حال رشد هستند. در نتيجه  مي
بينانه دارم. اشكال  ات به دست آمده در خطرند. اما من طبعي خوشامتياز

مبارزه متنوعند. به نظر من هر كسي با هر ابزاري كه دارد، بعضي با كالم، 
   بعضي با ابزار ديگر، اما بايد مبارزه كرد.
*  

 بخشي از كتاب

  از بنوات گرولت» چنين باد« 
  

  
  

 پيمبري -برگردان: نجمه موسوي

  

تجديد چاپ  2000نگاشته شده در سال  1975ه در سال اين كتاب ك
گرديده و نويسنده در مقدمه ي آن علت لزوم تجديد چاپ كتاب را چنين 

  دهد: توضيح مي
   
هيچ چيز مثل حقوق زنان شكننده و متزلزل نيست. اين كتاب را تجديد «

  كنند تاريخ به عقب خواهم به همه زناني كه گمان مي كنم زيرا مي چاپ مي
  گردد هشدار بدهم.  برنمي

كنند و نه به اطراف خود توجه  به زناني كه نه پشت سر خود را نگاه مي
هاي آلمان  ببينند چطور فرداي شكستن ديوار برلن زن :ري كنمودارند يادآ

شرقي ناچار شدند در رابطه با ممنوعيت سقط جنين و حذف سيستم 
  ند؟!هماهنگ كن خود را - ه بودها تحميل شد كه به آن-مهدكودك 

ايران، الجزاير، افغانستان و بسياري زنان  مثالِِ ،يخواستم به زنان مي
كرده  كشورهاي ديگر را يادآوري كنم كه طعم اولين نتايج آزادي را تازه مزه

آنها را محكوم به ناپديد شدن در  ،ي مذهب و سياست بودند كه به بهانه
  سكوت كردند. زيرحجابِ

كنند و  اعتماد مي در قدرت تم براي زناني كه به مردانواسو در نهايت مي خ
شوند و موقعيت آنان بهبود  كم و با صبر درست مي كنند مسائل كم فكر مي

ي تاريخِ  مطالعه"اي از ويرجينيا وولف را اينجا تكرار كنم:  جمله ،يابد مي
نان هايي زتر از تاريخ ر مقاومت مردان در رابطه با رهايي زنان خيلي سازنده

   "از قيموميت مردان است.
و بگويم كه اگر زنان خودشان براي حفظ حقوقي كه مادرانشان به دست 

اند مبارزه نكنند هيچ كس اين كار را به جاي آنان نخواهد كرد.  آورده
اي كه بهايش را  اند. آزادي مرده  حقوقي كه اجرا نشوند مانند حقوقي

مين دليل خواندن كتابي اي در خطر است. به ه فراموش كنيم آزادي
فمينيستي هيچ وقت دير نيست. و هيچ وقت زود نيست. متأسفانه اين 
كتاب با گذشت بيست و پنج سال يك چروك هم برنداشته است و 

  .»موضوعيت خود را هم چنان حفظ كرده است
     بنوات گرولت

  
  پايان بردگي بي

حال او را كنار  زن توسط مرد كه تا به آور پايان و نفرت وقتي بردگي بي
  گذاشته بود شكسته شود، او نيز شاعر خواهد شد، زن نيز...

  آرتور رمبو
  

دانم چه  خواستم چيزي بنويسم، نمي خواستم رمان بنويسم. اما مي نمي
اي شايد. كتابي كه از زناني حرف بزند كه تا در اين دور و  چيزي. ملغمه

زنند. از طبيعت بگويم كه  مي ه كنند به آنها برچسب لزبين زمانه دهان باز مي
اش در  اند انگار كه تنها علت وجودي امروزه نام محيط زيست به آن داده

خدمت محاط كردن ماست. از منطقه برتاين بنويسم كه امروزه آن را 
نامند تا هر چه بيشتر آن را از بقيه مناطق  ي شرقي فرانسه مي منطقه

ه سخره گرفته است، آن هم تا كي تفكيك كنند. از دريا كه چنين انسان را ب
اند و در آنها  معلوم نيست. از كتابهايي كه زنان شروع به نوشتن آنها كرده

گويند كه تا به حال ناگفته مانده بود زيرا مردان به  باالخره چيزهايي را مي
اند، تنها به اين دليل كه مردان  اهميت ما باورانده بودند كه اين چيزها بي

 بشناسند.   آنها را  توانستند نمي
شك براي اين كه امروز  بعد زنان همه چيز را به هجوم خود درآوردند: بي

  اند، عالمت سوال، مشكل و در عين حال اميد.   آنان موضوع مهمي شده
كرديم كه به  اي از تهويه مطبوع قرنها همان طور زندگي مي گرفتار سرگيجه

ما تحميل كرده بودند. به  كرديم كه به ما گفته بودند. طوري فكر مي
رسيديم. اينجا، اجازه داريد ...  دادند به لذت مي مي  اي كه به ما اجازه اندازه

اينجا نه، زشت است. اين خشوع و تواضع ما در مقابل قوانين جامعه كه با 
آمد  شد چنان مادرزادي به نظر مي هايي از باال به خوبي محافظت مي فرمان

سرِ جاي خودمان بنشينيم عادت كرده بوديم كه امروز و ما چنان به اين كه 
 زند در تعجبيم. گاهاً حتا در مقابل اين طغيان و خيزش كه از زنان سرمي

شويم. مرغ خانگي يا جادوگر، زن مطهر يا فاحشه، مادر  خشماگين مي
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هاي شناخته شده و  فداكار يا مادر نااليق را قبول كرده بوديم. اينها نمونه
مانديم. اما حاال بايد  ها باقي مي اند و ما هم چنان در اين نقش دهپذيرفته ش

كنيم. همه چيز را از دوراني  بين خودمان بازبيني هر عمل زندگي را زير ذره
كه اين همه مدت چون خواستي -» در درد خواهي زاييد« شد كه گفته مي

توسط تا منظري از سعادت كامل و پاسيو كه  -الهي آن را پذيرفته بوديم
مان براي ما ساخته و پرداخته، يك باره همه اينها به  فرويد، اين پدر كوچك

آيد. مردان هميشه از اين كه ما  آور و غيرقابل پذيرش مي نظرمان تعجب
گرا، قابل خريد و فروش و سبكسر بوديم  گر، حسود، تملك گير، عشوه بهانه

توجه بسيار تشويق اي بودند كه با  خوشحال بودند. اينها اشكاالت اساسي
دهنده بودند. اما اين كه اين  شدند چرا كه براي مردان اطمينان مي

زندگي كنند پايان   موجودات شروع به فكر كردن بكنند، خارج از ريل،
  دادن هم قابل بخشش نبود. تعادل بود. گناهي بود كه با كفاره

باشد؟ با علم به خبر  دانم. كدام زني است كه از اينها بي ها را مي ي اين همه
هاي  اي كه مخصوص نوشته اين موضوع و با يقين به اين كه از لبخند پدرانه

بهره خواهم ماند شروع به نوشتن كتابي فمينيستي كردم.  زنانه است بي
هاي  نوشتم كه در آن صورت در سالن دانم كه بهتر بود رماني زنانه مي مي

تان خوشوقتم.  از آشنايي«ند: گفت ادبي مختلف هم چنان با احترام به من مي
همسرم از كتاب شما خيلي خوشش آمد خصوصا كتاب پيانو با چهار دست 

  دادم. ام ادامه مي و من نيز هم چنان به لبخندهاي متواضعانه...» 
دار را غير از  نويسنده اي در حاشيه، چرا كه آثار نويسندگان پستان

ي آنان اگر در  ر مقابل جملهخواند. حتماً د دار كسي نمي خوانندگان پستان
چرا كه زنان بايد همواره  -هيجاني يك باره، با لبخندي هم چنان بر لب

هاي زنان براي شما جالب  مگر كتاب« كردم:  اضافه مي -جذاب باشند
شك شوهرهاي مذكور با لبخندي پر احترام همراه عذرخواهي  بي» نيستند؟

  دادند.  كنند پاسخم را مي مياز اين كه وقتشان را فقط صرف چيزهاي جدي 
خوانند، اما كتاب مردان را. به بيان ديگر  شك اين مردان كتاب مي بي

زنند. اين  هاي نرمال را. معلوم است كه كتابهاي من از عشق حرف مي كتاب
شود. اما  اي بسيار زنانه است... البته وقتي توسط يك زن مطرح مي سوژه

شود. به دليل غيرقابل  ضوعي بشري ميزند مو وقتي فلوبر از عشق حرف مي
 ادبياتانكاري ادبيات مردانه وجود ندارد چرا كه ادبيات مردانه خود، عين 

است. اما ادبيات زنانه براي ادبيات درست مثل موسيقي نظامي است براي 
  موسيقي به طور عام.

 شوم و ديگر حتا برانگيز مي دانم كه با اين كتاب وارد گروه افراد فتنه مي
  آميز نخواهم بود.  اليق لبخندي احترام

ها بنويسيد؟  خواهيد يك كتاب به سبك جنبش لزبين نكند مي«  -
در آن صورت مطمئن باشيد هيچ كس كتابتان را نخواهد خواند. 

اند را كسل خواهيد  زناني كه به لطف خداوند هنوز زن مانده
  »كرد.

  خواهد اين كار را بكنم. حاال خواهيم ديد. دلم مي -
كند زنان  دوستي كه بسيار به او عالقمند هستم و مردي است كه گمان مي

نويسي الاقل از نوشتن  پس اگر مي«گويد  را خيلي دوست دارد به من مي
دوني مردها از اين چيزها خيلي  ي چوچوله و رحم خودداري كن. مي درباره

  »  بدشون مياد.
  مرسي خودمون متوجه شده بوديم.  -

هايي را نوشت كه هيچ گونه افكار  يد داستانِ خانمخالصه اين كه با
خرابكارانه ندارند و صاحب هيچ عضو مخصوصي هم نيستند. در ضمن كه تا 

اند و  گنجند نوشته شده هاي بسياري كه در اين نوع تعريف مي به حال كتاب
  اند. رضايت عموم را هم فراهم كرده

هايت را خيلي  مانر« گويد:  خواهد مي دوست ديگري كه صالح مرا مي
كننده بنويسي؟ آه! باز هم كتابي  دوست داشتم. نكند چيزهاي خسته

ترسي كه  شود. نمي ي اين موضوع حرف زده مي ي زنان! فقط درباره درباره
 »آدمها خسته بشوند؟

اولين بار است كه زنان  ، در تاريخبعد از بيش از بيست قرن ادبيات مردانه
خواهند به او بباورانند كه از همين حاال  مي ند؛ وا تهكالم را در اختيار گرف

حوصله همه را سربرده است؟ دوشيزگان، عجله كنيد، زنگ تفريح تمام شد، 
عدالتي فكر شده، به نابرابري  به جاي خودتان برگرديد! آيا تا به حال به بي

براي اين كه جدي گرفته شود  ژرژ ساند وحشتناكي كه در آن كسي مثل
كنيم  از ژرژت به ژرژ تغيير داد؟ تنها وقتي شرايط را برعكس مينام خود را 

  شويم.      متوجه واقعيت زنانه مي
و اما مردي كه بيست و پنج سال است همراه من در پست ظريف شوهر 

او  - اش كم نيست كه خود نوع نادري است اما جعلي - فمينيست قرار گرفته
اطي كشيده شوم كه طبيعت گيريهاي افر خواهد من به سمت موضع نيز نمي

انگيز نشان دهد. ... چيزهايي از زندگي ما. او از  او و طبيعت چيزها را نفرت
و » پرستم اما... من زنان را مي«شود   آن دسته مرداني نيست كه مدعي

  مطمئن باشد كه با اين ادعا قدرداني ما را به دست خواهد آورد. 
راسيست نيستند «ل كساني هستند كه مث» پرستند اما.. زنان را مي«كساني كه 

پرستند چون آنان را دوست دارند. هر پرستشي كمي  اينان زنان را نمي» اما...
  توان به جعلي به اندازه كافي اطمينان كرد.  مشكوك است. هيچ وقت نمي

« ها بايد اذعان كرد كه در طي قرنها به خاطر وجود  ي اين اما عليرغم همه
به حد عدم وجود يا به حد زمزمه رسيده است. » كالم زنانه« اين » سخنگويان عالي

اي حياتي  توان گفت مسئله ي آزادي است و حتا مي ي عدالت است، مسئله مسئله
ي ضعف و معمولي  ي ما به سعادت را به عنوان نشانه است. مدتهاي زيادي عالقه

. مدتهاي مديدي مان ي ضعف مان تعبير كردند. عدم تمايلمان به جنگ را نشانه بودن
سخن مرد به عنوان حقيقت جهاني و فراگير و باالترين نوع بيان هوشمندي تعبير 

شد.  ترين بيان تمايالت جنسي محسوب  شد. هم چنان كه آلت مردانه شرافتمندانه
خندد. براي طبيعت، آلت خوب و آلت بد وجود  ها مي بندي طبيعت به اين طبقه

و گرودك ». شناسد ها را نمي ودآگاهي، تفاوت جنسيتناخ« ي الكان  ندارد. به گفته
هاي مختلف  هاي مختلف و جنسيت ناخودآگاه ما تفاوتي ميان سن«گويد:  كه مي

  »قائل نيست. 
كه اوج خود را در  - كميك مبني بر برتري مردان در جوامع بشري - اين تراژدي

ن نهايتاً به سلب با وجود امتيازات جانبي براي مردا -دهد جوامع مسلمان نشان مي
  انجامد. ها و پتانسيل نيمي از جمعيت جهان مي توانايي

هاي جديد هستيم، شايد بايد به زنان انديشيد. زن هم ساپين  امروز كه در پي انرژي
است. او نيز بايد بتواند باالخره از جسمش، كه به طرزي جهاني و فراگير غني، زيبا 

ترس و بي  شد سخن بگويد. بتواند بيو شايد هم زيباتر از جسم جنس ديگر با
  خجالت از آن حرف بزند.

...  
خالصه اين كه بايد خود را از زن بودن درمان كرد. نه از اين كه زن زاده شديم، 
بلكه از اين كه در دنيايي مردانه، زن تربيت شديم. از اين كه هر مرحله و هر 

ربه كرديم. در طي قرنها با حركتمان را زير چشم مردان و بنا بر معيارهاي مردان تج
گويند و براي مصلحت  هايشان، با گوش كردن به آن چه به نام ما مي خواندن نوشته

  توانيم از اين مرض خود را درمان كنيم.  گويند، بايد و مي ما مي
اند؟  شان شده كه يك باره همگي شروع به نوشتن كتاب كرده چه راستي اين زنها«

اين سوالي است كه اخيراً يكي از » د كه بگويند؟چه چيز به اين مهمي دارن
ها مطرح كرده بود. اين هفته نامه تا به حال نخواسته بداند چرا مردان  نامه هفته
  نويسند، آن هم بعد از دو هزار سال و اين كه چه چيزي هنوز براي گفتن دارند. مي

فراموش كنيم و ها باشيم و حقيقت خود را  اين شده كه ديگر از اين كه مثل هاركي
ايم. ما تأخير عظيمي داريم كه بايد  در خدمت حقيقت ديگري باشيم خسته شده

اي سياه كه بايد كشف شود. و عشقي عظيم براي  آن را جبران كنيم. مثل قاره
تقسيم كردن داريم، آن هم نه تنها با مردان كه اين همه مدت عشقمان را اختصاصاً 

ي زنان محصور در رازي كه مورد توجه هيچ  زنان. همه به آنان ارزاني كرديم بلكه با
كس نبوده است. رازي كه هم اكنون آنها به آرامي، با درد، شعف و دوستي مشغول 

  زايش آن هستند.
*  
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  به مناسبت
  ي شصت مرگ آگاهانِ دهه 
 

  مدائن داوود از يادي
 
 برايم انقالب اول روزهاي خاطرات رفتم،مي لندن به بار هر هاسال اين در

 براي مواقع اكثر كه "اكبر حاج" و امسوزوكي 250 موتور. شدمي زنده
  .نشستمي موتورم ترك فدايي، سازمان تظاهرات به رفتن
 دير خاطر به. بودم ساواك كارمندانِ تظاهرات گرنظاره روزي ب،انقال از بعد

 تماشاي گرم تعجب با. رفتندمي وزيرينخست طرف به شان،حقوق شدن
 نشان هايشنفس هرم! گرفت را چشمانم پشت از كيي كه بودم صحنه اين
.! اشنشناختم داد كه نشاني هر. نبود اري حافظه. دادمي رفاقت حضور از

 كه زماني تنها. اش شناختممي بود پركرده را فضا كه رفاقت عطر زا بايد
هاي تيم سرپرستانِ از كيي محمدي اكبر.  شناختم كردم، او را رها چشم
  !شد خالص كي و رفت زندان كي نداشتم خبر اصالً. بودمحالت  فوتبالِ

 جدا هم از ايلحظه اكبر و من ،62 سال در ناگزير غربت تا روز آن از 
 سياسي هايفعاليت با رابطه در چگونه كه كرد تعريف بعدها. ديمنش

 1350 يدهه سياسي زندانيان ورزش فعالين از زندان در هاسال و دستگير
 مرادي، حسن از خصوصاٌ كرد،مي ادي زندان هايبچه از هميشه اكبر. بود

مي خيس چشم رسيدمي كه داوود نام به. مدائن داوود و مشتاق حسين
 اري سه آن از. گريستمي را عزيزان نام انبوه داوود چشمان با گويي .كرد
 مدائن داوود ،1361 سال آبان در و خون و جنون يهنگامه در نشدني جدا

 هايمدت بود و كه نشد آن اكبر پس آن از و شد، اعدام الجوردي توسط
 كبرا. مرهم از دريغ و بود درد ماالمال اش سينه. رفت فرو خودش در مديد

. بود گسسته ها رفاقت كه كردمي نثار لعنت سازمان فدايي بزرگ انشعابِ به
  . بود اكثريت رهبري متوجه بيشتر وي انتقاد
 باز ديدار روزهاي اولين در شد، پرت ديتبع به هاسال از پس اكبر كه زماني

 هاستسال كه شنيد وقتي. گفتمي داوود خانواده سرگذشت و داوود از
 اديي داوود از بايد حتماً كه گرفت قول كنم،مي منتشر را آرش يمجله
  .بكنيم
» مرگ آگاهانِ«است به كشتار  ديني اداي آيدمي پي در كه اينامه ويژه
 به" آن ؛دهدمي داوود ادي عطر هنوز كه محمدي اكبر و ي شصت دهه
 و لقمان، مدائن. و مجاهد ييفدا جنبشِ "انخودآگاه مرگ چرا

  . ميگويم را  مدائنمبشر و ليال
هاي خود  تني چند از هم بندان سابق داوود را به كمك طلبيدم تا يادمانده

مي، رضا اكبر محمدي، اسفند كري تنها مقاالت را از داوود بنويسند:
  .به دستم رسيد مقصدي، ممد لطفي بيدهندي و محمود خليلي

ي خانواده مدائن  درباره و نادر ساده را و مطلب ايرج مصداقي اين مقاالت،
ي كشتار   دهبر بدر به همراه بخشي از خاطرات زندانِ جعفر يعقوبي، جان

[كه به  "دهيمها را آب  بگذاريد گل"با عنوان  هفت و تابستان شصت
در زير ، 1360ي كشتار  به مناسبت يادبود دهه را انگليسي منتشر شده]

  خوانيد. مي
  خاني پرويز قليچ

* 
                         ائنمد داوود از خاطره دو

     
  محمدياكبر 

  
  باشد، ممكنريغ ديشا يبرابر يايرو«
 »كند يزندگ تواندينم آن بدون يآدم يول 

: كرديم تكرار زندان در زيهرچ از شيب و بود زبانش ورد جمله كي مدام
 يزندگ تواندينم آن بدون يآدم يول اشدب ممكن ريغ ديشا يبرابر يايرو

 در يمل و يفراجناح ياچهره و بود، محبت و يدوست سمبل خود داوود .كند
 يهايمذهب و مجاهد تا چپ يهابچه از انيزندانبيشتر  .داشت زندان

 وجود تمام با را او انيزندان عمده .بودند شا متيصم و رفتار فتهيش دوآتشه
 اصل به اشيباورمند اساس بر زندان در داوود شتال يتمام. داشتند دوست
 بود معتقد او .بود متمركز ي،اسيس خط و شهياند هر از فارغ انيزندان اتحاد
 كه يمشترك هدف به دنيرس جهت در وقفهيب. نديآفريم قدرت وحدت كه

 از راه نيا در او .بگذارند كنار را اختالفات كه كرديم تالش ،دارند انيزندان
. داوود اتحاد را نوعي تقابل با زندانبان دانسته و باور گذاشت يم هيام جان

نشيني و تن دادن به خواست داشت تحقق اتحاد، زندانبان را وادار به عقب
 داوود با خود خاطرات شماريب از خاطره دو ريز درهاي زندانيان خواهد كرد. 

  .كنميم نقل تانيبرا را مدائن
   

   :1353 زمستان
 اخبار، تماشاي مطالعه مشغول بند در انيزندان ي،زمستان و سرد يشب در
 به را ما فرياد يكي از زندانيان مرتبهكي .بودند گريكدي با صحبت و ونيزيتلو

فرياد متعلق به يكي از زندانياني بود كه با وجود ناراحتي  .كشاند صدا سمت
صابش را به هاي اعپنج روز بود كه زندانبان قرص ،اعصاب و سرگيجه شديد

 بودند ژهيو ييداروها افتيدر ازمندين كه يانيزندان معموالًوي نداده بود. 
 به اما شب آن. گرفتنديم ليتحو را شانيدارو و رفته رهشتيز به هرشب
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 نامناسب تيوضع و يبهداشت امور يبرخ به انيزندان يعموم اعتراض جهت
 سرگرد دستور به بود، كرده مواجه يجسم مشكل با را هابچه كه ييغذا
 نيا جمله از. بودند داده شيافزا را انيزندان يرو فشار زندان، سيرئ يزمان

 تحمل كه داوود. بود ازمندين انيزندان به اعصاب يداروها ليتحو عدم فشارها
 بند نگهبان به ابتدا برافروخته چهره و يناراحت با نداشت را صحنه آن دنيد

 نگهبان .زنديم اديفر دارد درد از و ستين خوب هابچه از يكي حال :گفت
ينم هم ما يحت كه بود شده طاقتيب ايبه گونه داوود .نداد تياهم

 كه زديم اديفر و ديكوبيم بند در به بلند يصدا با .ميكن آرامش ميتوانست
در  اتفاق سر از كه يزمان سرگرد. ستين خوب حالش او ديبده مرا جواب

 داوود داد دستور انيزندان گريد از گرفتنشم زهرچ يبرازندان حضور داشت 
 است افتاده او يبرا ياتفاق چه كرد فيتعر بعد داوود .اورنديب هشت ريز به را
 به هانگهبان از تن شش پنچ، بود شده تيهدا بند ريز به يوقت گفت او

 به را يبدن هيتنب و كتك و افتاده او جان به لگدمشت و   با يزمان دستور
 از نفر دو نداشته است. رفتن راه توان رسانند كه وي ديگرمي يامرحله

 با يزمان سرگرد .كشاننديم نيزم يرو و گرفته را داوود يپاها ،هانگهبانان
 كه زدهيم اديفر هم داوود. كرده غلط: ديبگو كه خواستهيم داوود از اديفر

 يزمان. است كرده اعتراض درد و يعصب فشار از بندشهم ييرها يبرا تنها
 بيارم سرت به ييبال يكنيم پا به آشوب يخوريم گهه تو كه زدهيم اديفر
 ميكرد آدم جانيا ما را تو از ترگنده شوي. مانيپش خودت كرده از كه
 و برده انيزندان يمالقات يهالهيم پشت به لنگان لنگان و نيخون را داوود.

 ديگويم كشانعربده ،يمانز و بسته هالهيم به يقپان دستبند با را دستانش
 د،يبزن مرا كه ديگويم داوود و. ميكنينم باز را دستانت كردم غلط يينگو تا

يم متوجهكه  يزمان سرگرد .ديبده او به را بندمهم يهاقرص يول ديبكش
داوود، ديگر زندانيان را تحريك كند،  ممتد يادهايفر است ممكن شود

  دو از محوطه هدايت كنند. خارج از بند،دهد داوود را به بيرون دستور مي
 با و كرده بلند را يو يپاها گريد نفر چند و گرفته را داوود دستان نگهبان
 كه كننديم شكنجه يحد به را يو پشت و شكم يرو ،پا كف باتوم و چوب
 هنوز كه ييصدا با كرده ورم يصورت و نيخون يدماغ با هوشيب مهين داوود

 يمدت از بعد . يدبده را بندمهم يهاقرص: ميزد اديفر بود بلند اشحنجره از
 دهديم دستور داوود، خطرناك يجسم تيموقع صيتشخ با يزمان سرگرد

 انتظار در و داوود نگران همه ،بند در انيزندان. ببرند يانفراد سلول به را يو
 دارد امكان شد متوجه يوقت يزمان سرگرد .گرفت ديبا يميتصم چه كهآن
 اقدامات اي و غذا اعتصاب به دست ياعتراض يحركت در بند داخل يهابچه
 انيزندان يداروها داد دستور شب همان شود، تمام او ضرر به كه بزنند گريد
 بند به سرفراز يانفراد ماه كي تحمل از پس داوود. دهند ليتحو هاآن به را

 يهاقرص تا و كرد سپر نهيس شيبرا داوود كه ياسيس يزندان. شد برگردانده
 از ريغ به نبود يكس برنداشت، مقاومت از دست ندادند ليتحو يو به را يو
 يحكومت دست به مدائن داوود. پرورش آموزش ريوز ياكرم كاظم ديس
  .داشت برتن را وزارتشي ردا ياكرم كاظم ديس كه شد ربارانيت
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 را هاروزنامه و آمد بند اخلد به هانيك روزنامه چند با انينام پاسبانسر 
 بارمرگ يسكوت كه بود نگذشته قهيدق چند هنوز. داد هابچه از يكي ليتحو
 از فرار نيح در انيزندان از نفر نه :بود آن هانيك اول تريت. شد حاكم بند بر

و اسامي بيژن و ياران و دو  .شدند كشته زندان نگهبانان دست به نياو زندان
 داشت كمكم هوا و بود غروباول روزنامه كيهان.  مجاهد خلق بر صفحه

 وارد بند داخل به بود شده تمام عصرشان ورزش كه ييهابچه .شديم كيتار
 اطالع روزنامه . از محتواي تيترميبود هاآن همراه زين داوود و من .شدنديم
 تابان، يرض مدائن، داوود .ميبود يواحد حركت منتظر همه .ميكرد دايپ

 ،اعتراض يبرا ميگرفت ميتصم من و آالدپوش يمجتب و يلطف انرويانوش
 سكوت قهيدق كي و زندان اطيح در ييمايراهپ به دعوت را بند يهابچه

 يصبحگاه ورزش آخر حركت دو و ميده انجام را قهيدق كي سكوت .ميكن
 داوود .ميده انجام را بود زادگان عيبد و ييرايكت ونيهما به متعلق كه را
 نه خاطر به را ميشمرديم بار ده معموالً كه را آخر حركت دو كرد نهاد شيپ

 در هوا كهآن با داوود، نهاد شيپ قبول با همه تغيير دهيم 9تن از يارانمان به 
 شركت ورزش در رفتيم يكيتار به رو هوا و بود يديشد يگرفتگمه حالت
 قرار صف وجل نوبت به كدام هر من و انوش، ،يرض ،يمجتب داوود، .كردند

كردند. حركات را تكرار مي ييدمپا با اي برهنه يپاها با هيبق و ميگرفتيم
 تعداد ،يزمان دستور به اما بودند، نفر سه معموالً بند بامِ پشت يباال نگهبانانِ

 دونفر انيزندان يگاهصبح ورزش در معموال. بود افتهي شيافزا تن ده به هاآن
 شيافزا چهارتن به را تعداد اما نوبت آن ميرفتگيم قرار هم كنار در دونفر
 را 9 عدد هم هيبق و ،9 زديم اديفر داوود ميزديم كه يدور هر با و داده
 از پس ميديدو اطيح دور بار نه يوقت يانيپا قسمت در. كردنديم تكرار بلند

نگهبان هاي باالي بام  .ميداد انجام را آخر حركت دو كوتاه استراحت كي
ده بودند و صداي فرياد داوود را هرگز از ياد نمي برم كه وقتي به بيشتر ش
داد.  كرد و اعتراض خود را نشان مي ميرسيد به باالي بام نگاه مي 9شماره 

  كنم. هيچ وقت اين احساس داوود را فراموش نمي
اگر بخواهم خاطره ي تمام مبارزه سياسي داوود را در محيط زندان و بيرون 

يك كتاب تأثير گذار از زندگي يكي از بچه هاي مبارز زندان  گوكنم، خود باز
كنم. او  جا به بيان چند جمله بياد ماندني از داوود اكتفا مي خواهد شد. در اين

  ميگفت:
به قول صمد مرگ «، »اكبر، روحيه شكست تلخ تر از خود شكست است«

د زندگي كنيم، توانيم باي تواند به سراغ ما بيايد ولي ما تا مي خيلي آسان مي
شويم، مهم نيست مهم اينست كه  شويم كه مي البته يك بار با مرگ روبرو مي

عشق «، »زندگي يا مرگ ما، چه تأثيري در زندگي ديگران داشته باشد
 توده به عشق بدون زندگي«، »ها باشد ورزيدن بايد در راه نجات انسان

 .اند دهمر آن در ها گل كه آفتاب بدون ست يغبا چون هم، مردم
 ورم. آ و ده ها جمله ي ديگر كه من بخاطر نمي 

 ،من براي اما آورد مي شكوفه و گل ،همه براي خود همراه بهار ،عزيز داوود
 مي زندگي گلها با دور اي گذشته در .ندارد ديگري ارمغان تازه غمي جز

 زيرا گريم! خود مي تنهايي در! اكنون گذاشتم مي نسيم دنبال به سر و كردم
 فرو من چشم دو از كه هايي اشك است، هر چند نشسته دلم بر گران غم نآ

چنين  چرا عزيز داوود .بخشد مي تسلي را قلبم كه دلپذيرند آنقدر ريزد مي
 !؟ريزي فرو بيكران درياي به اي رودخانه امواج چون تا ميگريزي ما از شتابان

 بار هر!؟ مخواني مي باز خود سويتو را به  و كنيم مي صدا ترا بيهوده ما آيا
 صداي با و بگيرد جان خاموش طبيعت تا زنيم مي دامن را شعله اين آنقدر
 مي لمس را او، است زنده ما ميان در داوود كه دهد جواب ما به خود مرموز
   .كنيم مي حركتبسوي آينده اي بهتر   او با و كنيم

     باد گرامي يادش

*  
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  »ياد ِبعضي نفرات«
  
  

  صديرضا مق
  
  

  ».روشنم مي دارد   /ياد بعضي نفرات«نيما مي گفت : 
رزق  /ياد ِ بعضي نفرات « ،مي گفت. در اين غربت غريب ِ غرب راست

  ».روحم شده است
در سرشت و سرنوشت ِ نسل سوخته و افروخته ي ما خاطرات تيرباران 

، گريزي نرد كه جان ِ رنجور ِ ما را از آشده، تصويري تابان و ُخونچكان دا
  نيست.

، تن مي كشد و از خواب ِمان ، به  از بيداري به خوابمان ،چنين تصويري
  بيداري راه مي يابد و همه ي رنج هاي خفته ، بيدار مي كند.

  مي گويد:» سايه«شايد در خطاب به چنين تصويريست كه كه 
  

  هرچه به گرد ِخويشتن ، مي نگرم درين چمن
  دهد نشان  يمن، جز تو نم آينه ي ضمير ِ

  
يكسوي اي گسترده  دارد كه  ي من، دامنه در ضمير ِ زخمديده» تو « اين  

و فرياد ِ به هاي چاك چاك ِ سعيد سلطانپور  آن را سرخي ِسربلند چكامه
 آن راديگر توماج رنگ مي زند و سوي  ي قاسم سيد باقري و خون خفته

  .ديگران مداين و حميد منتظري و سرود ِ سر سبز ِ داوود
 ،اند و با بيدادي كه بر آنها رفت كه خاطرات ديرينم را خونين كرده اينانند

با جاني شاد و سرشار، به ناچار، آهنگي  ،متن ِ مهربان و شادمان ِ زندگي در
  اند. غمگين نشانده

يكدست شاد و  ،رياينجا و اكنون ، كه به داوود برمي گردم جز تصوي
، در نشيند. با خلق و خصلتي نجيبانه چشمم نميسرمست، چيزي در برابر 

  اي جانانه يافته بود. ي مهربانانه،كه از ذاتي زيبا جلوهگفتار و كردار
پديدار بود: قامتي بلند، سينه اي  ،در نخستين ديدار ،يشزيباييِ سيما

فراخ، گلخنده اي كه به جواني ِ برومندش جاني تازه مي بخشيد و چشماني 
  م ِ سپيده، باز آمده باشد.زالل كه از سال

پس از به خاك افتادن ِ اين قامت ِ بلند ـ قرابتي كه نام ِ مداين با  
ي ايوان مداين دارد ـ شعر ِ استاد خاقاني شيرواني ،در ذهنم رنگي  سوگنامه

  ديگر گرفت.
 بلند و انگار يك كينه، در دو زمان، كمر به نابودي ِ هر چه باال و

  ست.ست بسته ا شكوهمند
  عبر كن ُهان! هان اي دلِ عبرت بين! از ديده،

  ي عبرت دان! ايوان ِمداين را آئينه
  

  ستم برما  ،، اين رفتي داديم ما بارگه
  برقصرِ ستمكاران، گويي چه رسد خذالن؟

  
  يك ره، زرة دجله، منزل به مداين كن!
  وز ديده، دوم دجله، برخاك مداين ران!

  
خ مسكوب در كتاب ارجمند سوگ سياووش: باري، به زبان ِ زاللِ شاهر

ي  ي فاضله شهيدان، پرورده ي دوران و اجتماع ِ بيدادگرند. در مدينه«
آزادگان ـ اگر روزي بيايد ـ نيازي به شهادت نيست. افسانه ي سياووش نيز 

ي آزادان يا مشتاقانِ آزادي  ادان نيست. اما پرداختهپرداخته ي روزگار ِ آز
  »اسارت است در روزگار ِ

آنگاه، كه مردي به بهاي زندگي ِ خود، حقيقت زمانش را واقعيت بخشيد، «
ست كه درديگران جريان مي  ي عدم نيست جويباري ديگر مرگ، سرچشمه

  »يابد به ويژه اگر اين مرگ ،ارمغان ِ ستمكاران باشد
 

  
*  
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 "تغزل يك چشم"
  به ياد داوود مدائن

  
  اسفنديار كريمي

  
فراز گذشت عمر مي نگرم، چشم اندازهاي پايين كوه، در اكنون كه از 

تصويري بزرگ تر، زيبا و هيجان انگيزند.  تصور اينكه همه ي اين مسير را 
زندگي كرده اي، احساس غرور و تامل مي آفريند.  در اين حال و هوا، به 

باز اين "گذشته مي روي، به شوق مي آيي و ناخودآگاه زمزمه مي كني 
.  اندكي بعدتر آرام مي شوي، چشمانت "ب تيره بي پگاه ...منو، اين ش

  ... "بر ميهنم چه رفته است"خيس مي شود و از خود مي پرسي 
) و اوايل دهه پنجاه جلوي چشمانم 1340حال تابلويي از اواخر دهه چهل (

ايستاده است.  زماني كه اغلب ما حدوداٌ بيست ساله بوديم.  حال و هوايي 
تازه تازه فهم ما قد كشيده بود و احساس مي كرديم نفس وصف ناپذير.  

كشيدن سخت شده است،  سنت و استبداد هر دو بر جواني ما مي تاختند. 
به تعبير خودشان بود؛  "سعادت"يك راه برايمان گذاشته بودند و آن راه 

مسئوليتي "و قانع هم نبوديم،  "معمولي"اما ما نا آرام و سركش بوديم، 
رشانه هاي جوان خود احساس مي كرديم، مسئوليت تغيير را، را ب "بزرگ

شب "در  "سياهي"و  "ديو"متفاوت بودن را دوست داشتيم و درافتادن با 
را مي خواستيم.  از گذشته كم مي دانستيم، با تجربه ها هم،  "پرستاره

  اغلب ما را نمي فهميدند و يا ساكت شده بودند.
دادگاهي، دفاعيات زنده ياد شكري  ) كه دستگير شد و1گروه فلسطين (

آمديم و در ذهن  خوانديم، به هيجان مي ) را دست بدست كرديم، مي2(
  شديم. براي ايستادن در دادگاه مهيا مي

بعدها كه سياهكل آمد و جنبش فدايي پا گرفت، تمامي عواطف خود را در 
ل ديگر ما آن يافتيم.  اصالً آنها خود ما بودند بدون هيچ كم و كاستي، و حا

اتكايي، جايي و سمتي يافته بوديم.  در اذهان جوان اغلب ما در آن زمان، 
هيچ جايگزين ديگري مشروعيت نداشت.  احساس و عاطفه اي عميق و 
فضايي كه حاكم بود، جاي هيچ ترديدي باقي نمي گذاشت.  ما ديگر رفته 

سيم شده بود بوديم راه بي بازگشت را ...، راهي كه تصويري مبهم از آن تر
  كه با شور و هيجانات ميهن پرستانه و انقالبي ما انطباق داشت.

  

  نه عادالنه نه زيبا بود"
  جهان                       

  پيش از آنكه ما به صحنه برآييم
  به عدلِ دست نيافته انديشيديم

  و زيبايي         
  "در وجود آمد            

  احمد شاملو                              
  

كنم.   دهم، دقيق نگاه مي ام را صيقل مي ايستم، چشمانم و حافظه اكنون مي
ام، پاييز سال  است، تازه به زندان قصر انتقال يافته 1353تابستان سال 

سازمان چريكهاي فدايي خلق "دستگير شده بودم، در رابطه با  1352
با تني چند از دوستانم تر  كه آنرا عاشقانه دوست داشتم.  مدتي قبل "ايران

به آن پيوسته بوديم.  چند نفري از ما كشته شده بودند و تعدادي در 
صفوف آن باقي مانده بودند و من دستگير شده بودم.  وجودم از احساس 
مسئوليتي عميق نسبت به سازماني كه آنرا يگانه، عليه ظلم و نابرابري و 

اي و پس از گذري دردناك  يهاستبداد مي دانستم، لبريز بود. با چنين روح
از كميته مشترك (شكنجه گاه ساواك)، قزل قلعه و اوين، دست آخر به 

اي را در زندان موقت  موقت زندان قصر انتقال داده شدم.  چند هفته 4بند 
، و سپس به بند يك و 3و  2يا اصطالحاً قرنطينه گذراندم و بعد به بند 
ها در جمع  آنجا پس از ماه هفت و هشت زندان قصر منتقل شدم.  در

هاي مبارز و دوست داشتني برايم  وسيعي قرار گرفتم و ديدن اينهمه چهره
  شادي آفرين بود.

هاي فدايي پيوستم؛ زبان، ادبيات سياسي  بالفاصله به تشكيالت و جمع بچه
و عواطف مشترك چنان ما را به هم پيوند زده بود كه انگار سالياني دراز 

شناسيم.  روابط عاطفي وصف ناپذيري در ميان  مياست يكديگر را 
هاي خود را  هاي زندان  حاكم بود؛ اما در اين ميان طبيعتاً افراد ويژگي بچه

  نيز داشتند.
اي  است.  چهره 1353زندان قصر، بند يك و هفت و هشت تابستان سال 
كند.  قامتي كشيده و  محجوب و مردمي در حلقه ياران نظرم را جلب مي

هايي پهن، سيمايي مهربان با چشماني درشت و نافذ.   ، شانهبلند
هايش به تنهايي مبين درون عاشقش بود، قلبش را از دريچه  چشم
هايش  مي توانستي به بيني، آنقدر كه صادق بود.  بعدها چشمهايش  چشم

  ها گفت. زبان گشود و با من از رمز و راز درونش داستان
بريز بود كه يك لحظه ي زندان را به از عشق به ميهن و مردم چنان ل

كرد و عليرغم اينكه حدوداً  خواند، بحث و گفتگو مي بطالت نگذرانيد، مي
هاي  ي افسريه تهران درس بيست سال بيشتر نداشت، پخته بود، در محله

اي زحمتكش  زندگي را آموخته بود، پدرش راننده شركت واحد، از خانواده
رفت كه فوالد آبديده  حال با كسب آگاهي مي و از اعماق، درد كشيده بود و

  شود.
د را همه دوست داشتيم، حسن و حسين، دوستان نزديك و هم وداو

ستاره هاي شب "ها و ياران محله افسريه او را هم، آنها به راستي،  اي پرونده
ها خوانده بودم و  در كتاب .  قبالً"اعماق درخشيدند"كه از  "تيره بودند

  ردم.حال تجربه مي ك
زمان زيادي نگذشت كه با او بسيار صميمي شدم.  اغلب كت گشادي به 

هاي پيراهنش اكثرا باز و نامرتب  تن داشت با پيراهني سفيد رنگ، دكمه
هاي جنوب شهر  داد.  به شيوه بچه بود.  مثل آنروزهاي همه ما، اهميت نمي

ايين.  اش كمي پ هايش كمي باز و يك طرف شانه تهران راه مي رفت، دست
اي به لب داشت كه اين به چهره آرام او مهرباني خاص  هميشه ته خنده

هاي جوانش خطوط زودرس زندگي حك شده  بخشيد، كنارهاي چشم مي
فهميدي كه درد كشيده است.  نوك زباني و گرم حرف مي زد و  بود و مي
هايش با ادبيات جنوب شهر تهران قرابت داشت، با سوز صداي  تكيه كالم
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هاي داود مقامي را با هم زمزمه  ن منقلب مي شد و گاه كه ترانهسوس
خنديد.  ورزشكار بود و در ورزش  آمد و مي كرديم، به شعف مي مي

اي بود، يعني براي هر  كار حرفه "ملي"صبحگاهي زندان هميشه حاضر.  
نوع كمك و كارهاي داوطلبانه روزمره زندان، از صحافي كتاب گرفته تا 

و بندها، هميشه آماده بود.  با دسته اكبر محمدي مربي نظافت حياط 
ورزش بند كه از مبارزان دوست داشتني است، همراه و در درو كردن 

هاي  غذاهاي اضافي بند نيز داوطلب بود. (دسته معروف به مالت چين
بچه هاي زندان  ي اي او، همه د، حسن و حسين دو يار افسريهوزندان).  داو

  دند و اين لفظ تقريباً در زندان جا افتاده بود.كر را عمو صدا مي
كرديم او را آرام كنيم.   هاي زندان با مامورين هميشه تالش مي در درگيري

اين انسان قوي جثه و ورزشكار ولي آرام و عاطفي در چنين اوقاتي چون 
  غريد و ترسناك مي شد. شير مي

ه گوش در همان بعدتر از بند يك و هفت وهشت به بند معروف به چهار س
زندان قصر انتقال پيدا كرديم و تا آخر دوره حبس در آنجا بوديم.  زندگي 
پر رنج خانوادگي اش را برايم تعريف كرده بود.  به عنوان پسر بزرگ 

ش كمكي باشد، ا خانواده پر اوالد از اينكه نمي توانست براي پدر زحمتكش
ديدي،  عمل و رفتار او مي آزار مي ديد؛ اما اين در درون او بود. آنچه در

شور مبارزه و عشق بود، تصويري بزرگتر در جلوي چشمانش نقش داشت.  
هاي مبارز لرستان، كه در دادگاه دوم به  گل از بچه شبي كه خسرو تره

اعدام محكوم شده بود را از بند عمومي براي اجراي حكم به انفرادي بردند، 
خصوصاً براي تضعيف روحيه زندان غرق ماتم شده بود.  ساواك شاه م

سال بيشتر  19زندانيان سياسي، او را مستقيماً به قتلگاه برد.  خسرو 
هايي هميشه قرمز، هيچگاه  نداشت و چهره معصوم و كودكانه او را با گونه

كنم.  به هنگام خداحافظي كه بيشتر تالقي چشمان بود،  فراموش نمي
لرستان خبردار نبوديم.   خنديد، اما از درون ملتهب اين شير خطه مي

آنشب شب سختي بود، ما در تاريكي دور هم نشسته بوديم و سرود مي 
هايش خيس و  پيچيد، چشم د نا آرام بود؛ به خودش ميوخوانديم و داو

كمي ورم كرده بود، زنده يادان قاسم سيد باقري، حميد منتظري، من و 
نبانان براي حمله به كوشيديم، آرامش كنيم و نگذاريم زندا رضا مقصدي مي

آرزو داشتم در اين لحظات با او بودم، در "گفت:  اي بيابند.  مي بند بهانه
.  ما ساكت "سلول تا صبح و هنگام اجراي حكم؛ تنهايي چه خواهد كرد

ش در ا بوديم و از غرور و سرافرازي خسرو تره گل كه عزت نفس و شجاعت
و داوود و خودمان را دلداري گفتيم؛  لحظات آخرين ديدار زبانزد بود، مي

  مي داديم.
عواطف و احساساتي وصف ناپذير در ميان ما زندانيان فدايي حاكم بود، ما 
همديگر را عميقا دوست داشتيم و اين عشق و رفاقت توام با احترام، از فهم 

گرفت، اين مناسبات پس از  اهداف مشترك و مردمي ما سرچشمه مي
  ادامه يافت.آزادي از زندان نيز همچنان 

داود را  هاي امنيتي تماس داشتيم. پس از آزادي با هم با احتساب احتياط
ديدم و بارها به خانه ما آمده بود. در شور و هيجانات روزهاي  مرتباً مي

گنجيد، و چون ماهي  منتهي به انقالب او را مي ديدم كه در پوستش نيمي
هاي آزاد شده از زندان  در درياي مردم غوطه ور بود. دراين زمان ما بچه

تقريبا هميشه با هم بوديم و در اكثر اعتراضات حضور داشتيم. آخر اين 
ها در انتظارش بوديم و براي رسيدن به آن مبارزه  شرايطي بود كه سال

  كرده بوديم.
با پيروزي انقالب و تشكيل ستاد سازمان چه در دانشكده فني و چه در 

اي كه  ر داشت و با تواضع در هر زمينهد هميشه حضووخيابان ميكده، داو
كرد. بعدها با انشعاب اقليت رفت و بين ما فاصله افتاد و  نياز بود، كار مي
  ديگر او را نديدم.

عجوالنه، ناپخته و گاه بي دليل كه  هاي  واقعيت اينست كه در اين انشعاب
در تحليل نهايي از كم تجربگي و شدت و سرعت حوادث سياسي ناشي 

. خطوط سفت و مي بيندد، عواطف انساني بسياري از ما نيز لطمه وش مي
، خط و مرزهاي ست ها سياسي كه اغلب آفريده ذهن –سخت ايديولوژيك 

اي از ما هيچ گاه اين سردي  كشاند. اما عده ميتصنعي را به ميان دوستان 
  تحميلي را نپذيرفتيم.

و آن رفاقت آرماني رابطه من و داود به شهادت زمان، خدشه ناپذير ماند 
كه در روزهاي سخت مبارزه و در زندان آغاز شده بود، تا به آخر ادامه 

  يافت.
ون فراگرفته، بوي مرگ به مشام است، شهر تهران را خ 1360تابستان 

كنند،  رسد.  انقالبيون تازه از راه رسيده در كشتار و خشونت بيداد مي مي
كند، هر روز اعدام و دستگيري،  رژيم اسالمي دگرانديشان را قتل عام مي

فضا بسيار متشنج است. در اين اوضاع خبر دستگيري داوود مي رسد، 
دانستيم كه هريك از زندانيان سياسي  عميقاً متاثر مي شوم. آنروزها مي

سابق، حتي اگر اتفاقي دستگير شوند، در صورت شناسائي توسط هم 
انبانان جديد بودند)، هاي مذهبي متعصب سابق (كه حال بعضاً زند بندي

شان جدي است.  نگراني زيادي وجودم را فراگرفته بود. روحيه  خطر اعدام
او را خواهند  داوود را مي شناختم، مي دانستم سرخم نمي كند و احتماالً

  زد.
ها را زير فشار قرار  ترين صورت انسان شكنجه بيداد مي كرد و به وحشيانه

ي بود كه در خانه هركس مي توانست كردند. اين شتر داده و نابود مي
من اصالً نسبت به امر شكنجه و مقاومت  كس استثنا نبود. بخوابد، هيچ

كردم.  به عنوان زنداني سياسي سابق نسبت به شكنجه  اي فكر نمي اسطوره
اما صادقانه بگويم، دلم  ودم.و مقاومت دركي واقع بينانه پيدا كرده ب

اي عاطفي با آنها داشتم، مقاوم و  طهخواست دوستان نزديكم كه راب مي
قهرمان باشند. از ته دل دوست نداشتم بر چهره تابناك و انقالبي آنها 

  اي وارد شود، اين احساس آن زمان من و شايد بسياري از ما بود ...  خدشه
مطلع شدم كه گشت هاي امنيتي حكومت جديد، بعضي از مبارزان 

ها مي آورند. اين روش  وان به خيابانهاي فرا دستگير شده را پس از شكنجه
بيشتر در مورد زندانيان سياسي سابق دستگير شده كه اغلبِ فعاالن 
سياسي را از گذشته مي شناختند، بكار گرفته مي شد. اين طرفند رذيالنه 

هاي رژيم جديد، با هدف تخريب روحيه و چهره مبارزان  امنيت چي
گرفت.  اين توطئه  صورت مي دستگير شده و ايجاد ناامني در سطح شهر

بخشي از شكنجه روحي مبارزان قديمي بود، كه بيشتر مواقع خود از 
سازماندهي آن بي خبر بودند. چنين روش هايي هزاران بار از مردن در زير 

  شكنجه بدتر بود و شكنجه گران اين را فهميده بودند.
ي براي مدتي به همين روال گذشت، تا اينكه در يك روز گرم و آفتاب

اي سازماني با اتومبيل از خانه خارج شدم و در مسير خود  شركت در جلسه
از خيابان پارك وي در تقاطع ستارخان به سمت ضلع شمالي بيمارستان 
هزارتختخوابي (پهلوي سابق و امام خميني كنوني) پيچيدم. با ورود به 

ها را  نراهبندان پاسداران شدم كه ماشي خيابان ستارخان ناگهان متوجه
كردند.  به من ايست دادند، كنار  بطور انتخابي براي بازرسي متوقف مي

كشيده و ايستادم و در همين حين متوجه پياده رو شدم. در فاصله چند 
نفر ايستاده بودند.  ناگهان داوود را در ميان دو پاسدار كه او را  3متري 

و ايستاده بودند احاطه كرده بودند، تشخيص دادم. پاسداران طوري كنار ا
كردند و  هاي او را كنترل مي كه هم حاالت و رفتار، چشم ها و حساسيت

ها مشغول بازرسي آنها بودند. در يك لحظه  هم افرادي را كه گشتي
چشمانم به چشمان داوود افتاد، قلبم فرو ريخت. تالقي چشم هايمان كه 

پذيري اي بيش نبود، برعكس گذشته با هول و اضطراب وصف نا لحظه
همراه بود، چشمان داوودي كه من مي شناختم، پر از احساس بود و 

دانستم  اي باشد ... اما اوضاع بسيار دشوار بود و من نمي توانست شيشه نمي
كه در شكنجه گاه چه بر او رفته است.  نگاهم را سريعاً دزديدم و سعي بر 
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ام افكارم  ه سابقهرفتاري عادي كردم.  با خودم گفتم، تمام شد، و با توجه ب
  به دورها پرواز كرد.

هيجاني عجيب توام با ترس وجودم را فرا گرفته بود. در اين لحظات پر 
ها و زندان چون برق از جلوي چشمانم گذشت.  التهاب خاطرات دوستي

خداي من، در زندان هاي اين دژخيمان چه خبر است؟  الجوردي جالد با 
. و در مغز و قلب مهربان داوود در هاي سابقش چه مي كند؟ .. هم بندي

گذرد؟  بايد او را با شكنجه دهها بار كشته باشند و آه ...  اين لحظه چه مي
هزاران فكر و غمي انبوه به جنونم كشيده بود كه ناگاه با فرياد وحشيانه 

از جا پريدم. صندوق  "صندوق عقب"پاسدار مامور بازرسي كه نهيب زد 
، كاپوت "كاپوت"و نگاهي سرسري انداخت، عقب ماشين را باز كردم 

ماشين را باال زدم، داخل ماشين و زير صندلي ها را هم نگاهي سريع كرد، 
  ..."برو"و در حالي كه بطرف ماشين بعدي در حركت بود، گفت: 

از شدت  ات نگاه كردن به داود را نداشتم.با ناباوري سوار ماشين شدم، جر
كردم چه  دچار اختالل شده بود.  باور نمي ام هيجان، رفتار و حركات عادي

افتد.  با گيجي ماشين را روشن كردم و آرام آرام راه افتادم.   اتفاقي دارد مي
ام به بندند، يا شايد مرا شناخته و  با خود گفتم شايد از پشت به گلوله

اي دور در خياباني خلوت، ماشين  م كنند.  اما دور شدم و در فاصلها تعقيب
  كرده و به مسيري ديگر رفتم، اما هيچ خبري نبود ... را رها

داود سرافرازم كرده بود، او استوار بر سر عهد و پيمانش با مردم ايستاده 
توانست او را نجات دهد و مرا نابود كند، اما نه،  يك اشاره مي .بود
خواست چنين زندگي كند، او تعهد و انسانيت را تا به آخر پاس  نمي

  ) 3داشت.(
كردم.  سربلندي او  ل و هوايي عجيب داشتم، احساس غرور و قدرت ميحا

مرا به شور و شعفي وصف ناپذير برده بود. دوست داشتم برگردم و چشم 
اي بود، به  هايش را ببوسم، هر چه بادا باد ... اما طبيعتاً اين احساسي لحظه
زد،  يب ميراه ادامه دادم ... تصميم به سكوت گرفتم و عليرغم درونم كه نه

دانستم كه انعكاس اين خبر او را فوراً  تا پس از اعدام داوود هيچ نگفتم، مي
  به زير تيغ خواهد برد.

در آن  هايش چشماين آخرين ديدار من و او بود. حالت احترام برانگيز 
ي ترس، اضطراب و احساس عميق مسئوليت، چون تابلويي زيبا از  لحظه

كه بدون  چشمست. لحظات تالقي دو زندگي كوتاهش، هميشه با من ا
اي از تاريخ است. تاريخ تعهد و پايمردي يك نسل  هيچ كالمي گوياي گوشه

براي عدالت و آزادي. داوود چندي بعد سرافراز اعدام شد و به خيل 
  شهيدان پيوست ...

  
  هنگامي كه مجاب ام كرد"

  نهالي خرد بود.
  در معرضي بي آفتاب

  –اليده و گسترده شاخ سار كنونش درختي مي بينم بر ب
  –كه سايه اش به فتح زمين سوزان مي رود 

  "نگاهش كنيد
  احمد شاملو                   

  يادش گرامي باد        
  

  پانوشت:
گروه معروف به فلسطين مبارزاني ميهن پرست بودند كه براي آموزش  -1

وه هاي نظامي تصميم به اعزام افرادي از گروه به كمپ هاي آموزشي گر
؟؟) دستگير و  1348مبارز فلسطيني داشتند كه توسط ساواك درسال(

  محاكمه شدند.

شكر اهللا پاكنژاد،از رهبران گروه فلسطين مبارز برجسته كه پس از  -2
 انقالب توسط رژيم اسالمي اعدام شد.

داود به طرفند رژيم پي برده بود و براي همين هم الجوردي سريع او  -3
روايت هاي مبارزان هم بند او حاكي از روحيه باال و را اعدام كرد. 

  است.  61ايستادگي داود تا زمان اعدامش در اواخر تابستان 
*  

  

  
  درود با
  سوسياليزم راه رهروان تمام به 

 سوسياليزم راه فشانان جان خاطره و ياد باد  گرامي

  
  بيدهندي  لطفي ممد

  
 اين از مدائن داوود از يادي با  دارد تصميم آرش نشريه كه شنيدم

 دو در داوود با چون من دليل همين به نمايد؛  قدرداني قامت سرو جانفشان
 اي در كلمه چند بودم زندان در خميني زمان در هم و شاه زمان هم ،زمان
  .نويسم مي او مورد
 اين از خاطراتي بعد و كنم  معرفي را خودم  كمي كه بهتره اول كنم فكر

  .كنم گو باز خوانندگان براي قامت سرو و صفت كوه رفيق
  

 بابام اومدم بدنيا فقير و كارگري خانواده يه تو بيدهندي  لطفي ممد من
 و  مذهبي و داشت قرآني سواد  كمي فقط او و بود فارابي بيمارستان باغبون

 رو آدم كه كاره گفت: مي و بود گير سخت  حسابي او  مذهبي. بالطبع هم من
 مدرسه از بعد بايد كفاش اُستا پيش سالگي 7 از من و نگهميداره. زنده
 سوسياليزم با كم كم 47- 46 هاي سال از كردم. مي كار قلم و دفتر براي
 راديو طريق از و فداييان سازمان با فدائيان، عكس پخش با 49 سال و آشنا
 فعال دانشجوي شدم. آشنا زركاري يوسف هاي درس با پرستان ميهن

 نورد، كوه تهران.  فني دانشكده هاي بچه با ارتباط در و بودم حسابداري
 به 53 مهر. نوشتم مي ها بچه براي كوتاه هم هاي داستان كاريكاتوريست و

 داشتن علت به  ولي شدم. گير دست او جاي به اشرف حميد با شباهت علت
 سال 1,5 و شده قلمداد چپ به مشكوك هايم دستنوشت و عكس و كتاب

 تو 59 سال از. شدم آزاد 56 سال اواخر و كشيدم  ليم سال 1,5 و محكوم
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 آشنا آقا عباس پدرش و داوود خانواده با اونجا كه كردم مي  زندگي افسريه
   صالبت. با و مهربون داوود مثل نازي مرد چه شدم

 سازمان تداركات مسئول اعظمي فريدون 60 سال هنگامي كه در بهمن
 كرد دستگير شد، مي  زندگي افسريهمن در  خانه پايين طبقه كه در پيكار
 شديم. مشترك كميته  راهي و دستگير ام ميهمان و همسر اتفاق به هم من
 زمان آن در شدم. آزاد -ونيم سال ملي كشي1پس از  -بعد سال 3 من

 نيروي و كارگر 3000 با بودم اهواز فوالد صنعتي گروه مالي بخش كارگر
  .  هكارخان كارگران شوراي صحنه پشت فعال

 به سال 54 سال بودم، بند هم 1،7،8 بند قصر زندان در 54 سال داوود با
 كرده پيدا پرورش قصر زندان در كه بود فدايياني هاي شكوفه نشستن گُل

 حكومت را اين  .بود ور شعله چنان هم بيرون در ساواك با جنگ و بودند،
 جمعي رزشو و اعتصابات داشت، تالفي در  سعي زندان در و بود فهميده
 براي مرتب ديگه هاي بچه از چندتا و داوود و من بود. ما تعرض اظهار
 پاشيدن مي آب جا اون كه سلولي( سبز سلول تو يا و 8 زير جمعي ورزش

 در و بوديم رزم هم) بود سبز و زده خزه دليل همين به و  بشيني نتوني كه
 از بعد را  زميني ورزش بساط نژاد مصال عزت و مرادي حسن با ضمن
 و از ا من و بود من براي مقاومت سنبل داوود داديم. مي انجام جمعي ورزش
 تا داديم مي ياد رو كشيدن درد كمتر هاي راه هم به ما گرفتم. مي روحيه
 و انرژي پر  خيلي  ولي ساكت آدم داوود. كنيم تحقير رو  گر شكنجه و زندان
 مثل كه داشتم محدب عينك چشمي، مشكل يه علت به من بود. شوخ
 سر باالي ميرفت و گرفت مي رو من عينك داوود و كرد مي عمل بين ذره
 رو اونا گردن پشت باال از اون با و بودن نشسته ديوار كنار كه هايي بچه
 به زنه مي رو خودش مرتب  يكي كه ديدي مي مقابل طرف از سوزوند مي

 و بود تفريح و خنده بساط يه اين گرفته؛ گاز رو اون مگس كه اين خيال
 تنبيه بعد و كردن هم دنبال و بازار خنده موقع اون فهميد مي طرف  وقتي
  .بودم داده عينك كه بود من
  علي ممد اسم به شدم همسلول بابايي يه با من مشترك كميته تو 60 سال

 برق دانشجوي  علي ممد تير،  مذهبي سنتي شهر قاين بچه قصابي.
 آشنا داوود با طريقي از دانشگاه. اين اول دشاگر و بود صنعتي الكترنيك

 يه تو اون  ولي سطح. همين در داد، مي نشريه اون به داوود و بود شده
 سازمان ارتباطي  الكترونيكي وسايل سازمان، پوششي تلويزيونِ راديو مغازه

 سلول تو  بعد و راهرو تو و بود  مذهبي هنوز جوون اين كرد. مي تعمير رو
 مايه چون  ولي بود شده دستگير مشكوك كشيد. مي طول اه ساعت نمازش
 گفته رو چيز همه و بود خورده رو بازجوها في الصدق النجات گول نداشت

 نشده شناسائي ها مدت كه رو داوود عكس سپاه عكس كالسور تو از و بود
 تيمي خونه و سالح اون از داوود شناسايي از بعد بود. كرده شناسائي بود

 داشت. هم دختر يه و متاهل اون كردن اذيت  خيلي رو اون و ميخواستن
 بعداً و شد قطع نماز بوده دروغ الصدق في النجات فهميد اينكه از بعد

 اوين به مشترك كميته از منو كه  وقتي كردن. اعدام رو اون كه شنيدم
 به  علي ممد با كردن رو روبه براي رو اون بود. من با هم داوود ميبردن،
 بودم. گرفته قرار داوود پشت من و بوديم بسته چشم ما بودن. برده كميته

 و كرده استفاده اوين راهرو شلوغي از ما بود داوود و من مالقات آخرين اين
 اضافه اون و گفتم رو  علي ممد داستان من كرديم. صحبت هم با كلمه چند
 الهي طاع احمد اون جز به  ولي كرد كاريش يه شد مي رو  علي ممد كه كرد
 زودي به كه گفت و كرد كاريش شد نمي رو اون شده، علت بر مزيد هم

 و پاسدار يه لگد با كه كردم نمي ول رو اون دست من شد. خواهد اعدام
 كوه يه مثل موقع اون در داوود شدم. جدا اون از بندم چشم زير در اشك
 محكم مدم كه كرد مي القا من به و تحقير رو مرگ لحظه، اون در اون بود
 داوود همون بود. سبز سلول داوود همون داوود قويتريم. مرگ از ما باش
 زياد ها داوود دوران اين در من  بود. جمعي دست ورزش براي كابل زير

 گرماي كه روزي نيست دور و هستند همچنان ها داوود كه دانم مي و ديدم
   .باد  راميگ يادشان و خاطر كند، تبديل شعله به را ما مردم ها داوود

*  
  

  »مستأجر«
  

  محمود خليلي
  

با درود فراوان به خوانندگان نشريه آرش و با تشكر از فعالين و مسئولين 
 نشريه 

طبق تماسي كه با پرويز عزيز داشتم مطلع شدم كه نشريه آرش در تدارك 
تهيه يادنامه اي از رفيق جانفشان لقمان مدائن است و از من خواسته شد 

وص خاطره يا  اطالعاتي دارم چه از درون و چه از بيرون اگر در اين خص
و زندان براي نشريه آرش بنويسم. متاسفانه من از نزديك نه با رفيق لقمان 

شنائي داشتم  و بيشتر اطالعات من شنيده آنه با رفيق داود مدائن تماس و 
هاي داخل زندان از مقاومت و ايستادگي اين دو رفيق جانفشان است ولي 

ي او گفتم كه بعد از زندان يكسال در خانه مادري انها زندگي كردم و برا
خاطراتي در اين مورد مي توانم تهيه كنم كه بنا به پيشنهاد پرويز عزيز 
اين كار  را انجام دادم كه در زيرمي آورم اميدوارم با اين نوشته همراهي هر 

  داشته باشيم.چند اندكي در گرامي داشت ياد اين عزيزان جانفشان فدائي 
از ابتدائي كه از زندان آزاد شدم قصد نداشتم به محله قديمي زندگيم 

ترمينال جنوب ) بروم. روبرو شدن با كساني كه از گذشته كم و  –(خزانه 
بيش تو را مي شناسند بويژه كساني كه در بسيج و سپاه در خدمت رژيم 

در اين محيط  هستند و از هيچ كاري فرو گذاري نمي كنند شرايط زندگي
را سخت مي سازد . متاسفانه بخاطر شرايط بد اقتصادي و تاكيدي كه برادر 
ها و خواهر ها داشتند ونداشتن امكان و آلترناتيو ديگر مجبور شدم پس از 
ازدواج به خانه موروثي مادري در خزانه نقل مكان كنم و در كنار آن 

يا برادرم را ترغيب  به  بدنبال راه حل مناسبي براي تغيير مكان باشم.ب و
اي زندان سپرده بودم تا فروش آن خانه نمايم در كنار آن به خيلي از رفق

 1370اي مناسب با توانائي من سراغ داشتند اطالع بدهند. تا سال  اگر خانه
مجبور شدم در آن شرايط زندگي و تردد كنم حاال ما سه نفر شده بوديم و 

با صحبت هاي زيادي كه با  70ائل سال به دنيا آمد. او 1369دخترم بهار
برادرم كردم او را راضي به فروش آن خانه كردم حال بهانه الزمه را داشتم 

  اما پول نداشتم. 
دو نفر از رفقاي زندان با هم در بهارستان مغازه فروش لوازم موسيقي 
تاسيس كرده بودند و من بعضي از مواقع كه بيكار بودم سري به آنها مي 

وقتي به 1370آنها هم در جريان شرايط من بودند. اواسط سال زدم و 
ديدن آنها رفتم رفيقمان گفت : نادر برادر رفقاي جانفشان لقمان و داوود 
مدائن روز قبل آنجا بوده و توضيح داده كه طبقه باالي خانه آنها خالي 
است و مادرش به بنگاه سركوچه سپرده كه برايشان مستاجر پيدا كند اگر 

مايل هستم مي توانم براي ديدن خانه  آنها  بروم در ضمن بهتر است  من
همه چيز شكل طبيعي داشته باشد و نيازي به ذكر زنداني بودن من نيست 
و اگر سئوال شد از كجا مطلع شديد گفته شود كه در  پشت شيشه بنگاه 
معامالت ملكي سركوچه آدرس را ديده ايد(بخاطر رنج ها و مشقتي كه اين 

ادر در طول زندگي خود ديده بود به احتمال فراوان با حضور يك زنداني م
سياسي در خانه اش كه مي توانست مشكالت بهمراه داشته باشد مخالفت 

  مي كرد).
غروب روز بعد بهمراه همسرو دختر كوچكم به خيابان نبرد (چها راه 

بست و كوكاكوال خيابان پيروزي) رفتيم اواسط خيابان داخل يك كوچه بن 
درست انتهاي بن بست با يك درب گاراژي آبي رنگ خانه مورد نظر واقع 
شده بود قبل از رفتن به داخل كوچه سري به بنگاه معامالت ملكي زديم 
كه اگر مورد اجاره را از پشت شيشه برداشته بي جهت باعث مزاحمت 
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مورد اجاره همچنان پشت شيشه  نشويم، خوشبختانه كاغذ آدرس محل
  .بود

كوتاه قد ومسني    "پس از لحظاتي كه از زنگ زدن ما گذشت خانم نسبتا
با چادر گلدار درب را باز كرد وقتي به او گفتيم براي ديدن طبقه باال آمده 
ايم با خوشروئي ما را به داخل دعوت كرد و راهنمائي كرد كه از پله ها باال 

اتاق تو در تو  2اي برويم در ضمن برايمان توضيح مي داد كه طبقه باال دار
و يك آشپزخانه بهمراه سرويس بهداشتي است. بعد از اينكه وارد شديم و 
پسنديديم از او ميزان اجاره و پول پيش را جويا شديم كه گفت: پنجاه 
هزار تومان پول پيش مي خواهد و هشت هزار تومان اجاره كه با در نظر 

بود كه در آن منطقه  گرفتن شرايط شايد حداقل اجاره و پول پيش ممكنه
مي شد خانه پيدا كرد در ضمن مناسب با شرايط ما هم بود. وقتي موافقت 
خودمان را اعالم كرديم پرسيد از كدام بنگاه آمده ايد؟ گفتم ما آدرس و 
مشخصات را از پشت شيشه بنگاه سركوچه برداشتيم. او گفت: شما فردا 

رويم و اجاره نامه تنظيم مي پول پيش را بياوريد با هم به همان بنگاه مي 
كنيم قبول كردم و بدون هيچ پرسش و پاسخ اضافه اي قرار فردا را 

  گذاشتيم و خارج شديم. 
روز بعد من به تنهائي با مبلغ مورد توافق به آنجا رفتم خوشبختانه نادر هم 
بود من ورق امتحاني و كاربن با خودم برده بودم وقتي براي آنها توضيح 

خودمان مي توانيم اجاره نامه را بنويسيم و نيازي نيست به  دادم كه ما
بنگاه مراجعه كنيم و هر كداممان يكماه اجاره را بابت اين نوشته بپردازيم 
موافقت شد. من متن را با نظر مادر مدائن نوشتم و نادر هم بعنوان شاهد 

م امضاء كرد. نادر سعي كرد در ابتدا خيلي عادي برخورد كند كه موفق ه
بود او براي آوردن چاي رفت و مادر مدائن برايم توضيح داد در حال حاضر 
او بهمراه كوچكترين پسرش(محسن) كه در جنگ يكپايش را از دست داده 
 "و دختر جوانش (فرح) كه از نارسائي قلبي رنج مي برد و نادر كه غالبا
م خانه نيست آنجا زندگي مي كنند. منهم برايش توضيح دادم كه همسر

آموزش و پرورشي است و هر روز به دبيرستان انتهاي خيابان پيروزي مي 
رود و محل نگهداري دخترم مهد كودك همان حوالي است ومن هم صبح 
زود سركار مي روم در مجموع زمان زيادي خانه نيستيم . قرار ما براي 

  اسباب كشي گذاشته شد و به اين شكل ما مستاجر خانه مدائن ها شديم.
مديگر را كمتر از حد معمول مي ديديم چرا كه صبح زود از خانه ما ه

خارج مي شديم و آخر شب به خانه بر مي گشتيم. بعضي وقت ها نادر كه 
خانه بود سري به ما مي زد و با همديگر گپ مختصري مي زديم.روز هاي 
جمعه كه خانه بوديم شايد موقع خريدن نان مادر زهرا را مي ديدم كه 

  ب و جاروب مي كرد.حياط را آ
اولين بار كه با محسن برخورد كردم در حال بيرون بردن موتورگازي براواي 
خود بود، جوان خوش تيپ و مودبي بود كه در اثر جنگ يكپاي خود را از 
دست داده بود و با پاي مصنوعي حركت مي كرد او چندين مدال پارا 

  اشت. المپيك هم گرفته بود و بدن رو فرم و ورزيده اي د
زهرا  فرح دختر كوچك خانواده هم كه به شدت مورد توجه و محبت مادر

  بود را كمتر مي ديديم.
جواني  با عباي  "يكبار صبح زود كه مي خواستم سر كار بروم آخوند نسبتا

تابستاني مشكي و عمامه سفيد وارد حياط شد و سالم نمود جواب او را 
تا سر  الي كه مسير انتهاي كوچهدادم و به سرعت از خانه خارج شدم در ح

كردم با خودم كلنجار مي رفتم كه اينا ديگه كي هستند  خيابان را طي مي
سرشان خيلي شلوغ  "صبح هم براي روضه خواني مي روند حتما 7ساعت 

است و از كله سحر براي سر كيسه كردن مردم راه مي افتند. توي همين 
رو رسيد و توقف كرد نان تازه شش و بش بودم كه محسن با موتورش از روب

خريده بود بعد از احوال پرسي به مزاح به او گفتم: داش محسن بربري به 
روضه خوان نده لهجه اش عوض مي شود. با لبخند و حالت پرسشي گفت: 

  داداشم اومده؟

من كه فكر مي كردم منظورش نادر است گفتم: من نادر را نديدم ولي مادر 
ارد و از اين ساعت به بعد مجلس زنانه مي شود. با روضه خواني د "احتماال

مادر و "خنده اي زيبا گفت: تو اين داداشم را تا حاال نديده بودي؟ حتما
  نادر هم چيزي  در اين باره نگفته اند؟ 

من كه گيج شده بودم گفتم منظورت را نمي فهمم چي را بايد به من مي 
  گفتند؟

  ردادش بزرگه ماست.گفت: اون آخوندي كه ديدي در حال حاض
در حالي كه از خجالت سرخ شده بودم از او معذرت خواهي كردم و گفتم 

  من اطالعي نداشتم و نمي دانستم بجز نادر برادر ديگري هم داري؟ 
  در حالي كه مي خنديد گفت: تو هم 

  گفتم: من چي؟ 
  ات معلومه رابطه خوبي با اين جماعت نداري  از قيافهگفت: 

  ي سرو ته قضيه را هم آوردم و راهي سر كار شدم.با يك خداحافظ
اين آخوند (برادر محسن و نادر ) را طي يكسالي كه ما آنجا زندگي مي 

  كرديم شايد دوبار ديگر ديدم.
نديدم و يكبار كه از نادر پرسيدم گفت: ما يك نانوائي  "پدر مدائن را اصال

  شتر كنجكاوي نكردم.داريم كه بابا اونجاست و كمتر اينجا مي آيد منهم بي
با آبگرمكن دست ساز گازي كار  حمام خانه  داخل آشپزخانه قرار داشت و 

مي كرد كه من به شدت از آن مي ترسيدم و هميشه واهمه داشتم كه در 
اثر بي احتياطي و عجله خاموش و منفجر شود بخاطر همين هم اغلب آن 

  ن مي كرديم.ن را روشش مي كرديم و موقع رفتن به حمام آرا خامو
) هنوز ويدئو برابر بمب اتم بود و به شدت با آن 1370آن زمان (سال  

برخورد مي شد. من يك دستگاه ويدئو داشتم و گاهي وقتها از طريق 
مي كردم ) تعدادي فيلم اجاره  و پخش پوشاك كار (توليدي همكارها

 كرديم و دور هم جمع مي شديم و مي ديديم .هفته دومي كه ما در مي
آنجا زندگي مي كرديم من براي رفتن حمام آبگرمكن را روشن كردم  و 
فيلم جديدي را كه گرفته بودم داخل ويدئو قرار دادم و مشغول ديدن فيلم 
شديم . يكي دوساعت گذشت من احساس كردم هواي اتاق دم كرده است 
و صداي خفيف و زوزه مانندي از داخل آشپزخانه بگوش مي رسيد صداي 

ون را كم كردم و به سمت آشپزخانه رفتم درب آشپزخانه را كه باز تلويزي
كردم خودم را در بخار غرق ديدم اشتباهي كه كردم كليد برق را زدم المپ 

در اثر بخار اتصالي كرد و با صداي بلندي تركيد و برقها قطع شد به سرعت  
رساندم  همسر و دخترم را از اتاق خارج كردم وخودم را به راه پله و حياط

و گاز را قطع كردم . نادر، مادر زهرا و فرح وارد حياط شدند و با تعجب 
پرسيدند چرا برقها قطع شده؟ براي چي شما توي حياط هستيد؟ در 

  همين لحظه قسمتي از كچ هاي سقف راهرو طبقه پائين فرو ريخت.
من توضيح دادم كه آشپزخانه و حمام پر بخار بوده و در اثر بخار المپ 

  ركيده و موجب اتصالي و قطع برق شده. ت
خانه از بخار تخليه شد و با قطع كليد برق  "بعد از يكساعتي كه تقريبا

برق وصل شد كه با حضور همگي در باال مشخص شد  "آشپزخانه مجددا
در اثر شدت حرارت آب آبگرمكن منبع آن سوراخ شده بود و بخشي از آب 

خيس خوردن و ريزش گچ طبقه  آن در كف آشپزخانه جمع شده و موجب
پائين شده بود و الباقي  به بخار تبديل شدو اين مشكالت را بوجود آورده 
بود. تازه با توضيحات نادر من متوجه شدم خطر بزرگي از بيخ گوشمان رد 
شده چرا كه اگر آب آبگرمكن بصورت كامل خارج مي شد يا منفذي براي 

شد و معلوم نبود چه بالئي سرما  خروج بخار آن نبود آبگرمكن منفجر مي
  مي آمد.
ماه از حضور ما در خانه مدائن ها مي گذشت مدتي بود كه  7يا  6حدود 

احساس مي كردم تحت نظر هستم و هر جا كه مي روم افرادي دنبالم مي 
در  60(از زندانيان سياسي دهه  آيند. يكبار كه پسر برادر و دختر برادرم

ه خانه شان به دنبال ما آمدند با تعجب مشاهده شهرستان) براي بردن ما ب



   1360ي  ياد مرگ آگاهانِ دهه به

 ٢٥١  108ي  آرش شماره

كردم پسر برادرم مسير سر راست خيابان نبرد تا دردشت را بصورت عجيب 
غريب و از خيابانهاي فرعي و كوچه پس كوچه ها مي رود وقتي از او 

پيكان سفيد رنگي ما را تعقيب  سئوال كردم گفت از سر خيابانتان تا اينجا
هم نيازي نيست برگردي و نگاه كني ما  شوم حاال كند خواستم مطمئن مي

انه با علم به اينكه تعقيبمان كه نه چيزي همراه داريم و نه چيزي توي خ
شود . آن شب خبري نشد  اما  رويم خانه تا ببينيم چه مي كنند مي مي
ام را احضار كردند و مورد بازجوئي قرار  مد اين موضوع چند بار برادر زادهپيا

  ها مي روي؟.د داري و كجابا چه افرادي رفت و آم دادند كه
صبح يك روز جمعه وقتي براي خريد نان خواستم از خانه خارج شوم 

ن كه جلو درب صداي بلند بلند صحبت كردن مادر زهرا با دونفر جوا
اين دو نفر از دوستان محسن  "ام را جلب كرد ظاهرا ايستاده بودند توجه

جي ها را داشتند از محتواي صحبت متوجه بودند ولي شكل و شمايل بسي
شدم در حالي كه محسن خانه نبود آنها براي امانت گرفتن موتور گازي 
براواي محسن آمده بودند و مادر از آنها مي پرسيد من تا بحال شما را 
نديدم شما جزو كدام دوستان محسن هستيدكه من تا به حال شما را 

: مادر ما هم جانباز هستيم. اين آنها گفتبحال كجا بوديد، يكي از نديدم تا 
لند گفت شما جانبازيد جمله را كه گفت داد مادر را به هوا برد و با صداي ب

كنم شما خر بازيد، شما سگ بازيد، آن وقتي كه اين بچه از  نه فكر نمي
درد به خودش مي پيچيد و ناله مي كرد كدام يك از شما جوياي احوال او 

اين خونه را زديد و يك كمپوت و پودر لباس شوئي نه؟ شديد. كدامتان در 
تان پيدا  و داديد. حاال چي شده كه سرو كلهيك سالم خشك و خالي به ا

شده ؟ يا دنبال شكار هستيد و يا مي خواهيد شريك براي خودتان درست 
من جانبازه؟ اگر رفيق جيب او  كي به شما گفته محسن "كنيد. اصال

حالي كه معذرت خواهي اهي آمديد. آن دو در خواهيد بشويد اشتب مي
كردند خواستند بيشتر توضيح بدهند كه درب حياط به رويشان بسته  مي

شد و وقتي من از خانه خارج شدم آنها در اواسط كوچه در حال رفتن 
بودند. اين موضوع و شكل برخورد با آنها ذهن مرا مشغول كرده بود و 

علت آن را بپرسم كه حوادث بعدي مجال  تصميم داشتم يكبار از مادر زهرا
  اين كار رابه من نداد.

كرديم كمتر به خانه خودمان برويم و بيشتر در  مياز آن به بعد ما سعي 
خانه پدر زنم بوديم و بهانه خوبي هم داشتيم كه او مريض و تنها است. 
يكماه قبل از اتمام قرار داد يكساله وقتي براي سركشي به خانه خودمان 

دانم تو مشكل داري يا ما از طرف  پسرم من نميفتم مادر زهرا گفت ر
واهد اين مشكل دامن تو و خودمان مطمئنم كه مشكل داريم دلم نمي خ

ضيح بدهيد. تر تو رد. با كنجكاوي پرسيدم ميشه واضحات را بگي خانواده
اي خانه ما را زير نظر دارند چند روز پيش هم  گفت: مدتي است كه عده

مد جلو درب و سئواالت بي جائي كرد. اگر ميشه خانه را تخليه كنيد يكي آ
شايد براي نادر زن بگيرم و سرو سامانش بدم و طبقه باال را به او بدهم . 
من هم كه مدتي بود دوست داشتم اين كار را بكنم ولي مي ترسيدم باعث 

ا تخليه نهاد او استقبال كرده و به سرعت خانه ر ناراحتي آنها شوم از پيش
  .كردم

*  
  

  

  
  

  
  ها بچه ها، بهار بي بهار با بچه

 ي مدائن)  (يادي از دالوران خانواده 

  »نه زيستن نه مرگ« هايي از مقاله ي بلند ايرج مصداقي در سايت بخش
  
  

  
  ، داوود، لقمان، مبشر، ليال، (پدر) ، عباس مدائن(مادر)زهرا رمضانپور

   ... نادر، روزبه، محسن و فرح ،
  

است. آخرين بهار  1360شوم، تاريخ آن فروردين  خيره مي  روبرو  عكسبه 
مان در سي سال گذشته. محل آن شمال ايران است. جايي كه ديري  ميهن

نام بهترين فرزندان  هاي آن خونين شد و پذيراي گورهاي بي نپاييد جنگل
  ميهن.  

.....  
ه نام تنها ب» دلشادي«در دنيا، براي او ، زهرا رمضانپور دلشاد

به دنيا آمد، چهارده بهار را پشت  1317اش مانده است. در سال  خانوادگي
سر نگذاشته بود كه با عباس مدائن كه آن روزها راننده تاكسي بود ازدواج 

ها را بزرگ  فرزند بود كه مادر با مرارت بسيار آن 11كرد. حاصل اين ازدواج 
 كرد. 

  
ابتدا راننده تاكسي بود و بعدها به دنيا آمد،  1309در سال ، عباس مدائن

  به استخدام شركت واحد اتوبوسراني درآمد. 
را » مبشر«در حمام عمومي افسريه دستگير شد. از او فرزندش  60در اسفند 
تر يك  خواستند. پيش هاي عملياتي مجاهدين پيوسته بود مي كه به تيم

مان در زندان ي اعدام سپرده بودند و سه فرزندش همز فرزند او را به جوخه
ها در نيامده بود كه دژخيمان خودش را به  بردند. هنوز از غم آن به سر مي

زير شكنجه بردند. انگشت دستش را شكستند كه در اثر بدجوش خوردن 
  قادر به كار با آن نيست.  مدتي زندان بود تا باالخره دژخيمان به اين نتيجه

سرش برداشتند. با اين حال  رسند و دست از رسيدند كه از او به مبشر نمي
او را به حسينيه اوين آوردند تا براي آزادي از زندان در حضور الجوردي 

هاي جالب عمو عباس به  اعدام و دستگيري فرزندانش را تأييد كند. پاسخ
هاي به ياد ماندني  انداختن او، يكي از لحظه هاي الجوردي و دست سؤال

  بود.   60ي  ترين روزهاي دهه زندان در سياه
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  داوود مدائن

دوران آباد تهران به دنيا آمد و  در محله نظام 1332داوود در هفتم مهرماه 
روزها خارج از  هاي افسريه كه آن كوچه پس  اش را در كوچه و جواني  نوجواني

جا بود كه با فقر و سيه روزي مردم آشنا شد. او  محدوده بود گذراند و همان
اي پرشمار بود براي كمك به امرار معاش خانواده در  ادهكه فرزند بزرگ خانو

هاي مختلف نيز  حالي كه به تحصيل مشغول بود مجبور شد به كار در كارگاه
بپردازد. به اين ترتيب او درد و رنج فقيرترين اقشار اجتماع را با پوست و 

 به 50ي  هاي پرتالطم دهه كرد. از همين رو بود كه در سال   اش لمس گوشت
  مخالفت با رژيم شاهنشاهي برخاست و به فعاليت سياسي روي آورد. 

گذراند توسط  در حالي كه سال آخر دبيرستان را مي 1352در مردادماه 
هاي آخرين مدلي  ساواك دستگير شد. مأموران براي دستگيري او با ماشين

كه ديدنشان براي اهالي محل هم تازگي داشت به منزلشان هجوم آورده و 
  از زير و رو كردن خانه منتظر ماندند تا او به خانه برگردد.  پس 

  نويس، اعالميه و كتاب ي تجسس مأموران مقدار متنابهي دست در نتيجه
پيدا شد كه باعث محكوميت سه ساله داوود در دادگاه نظامي شد. از قرار 

نفر ديگر را نيز به همين ترتيب دستگير كرده  32معلوم آن روز مأموران 
  ودند. ب

داوود مانند تعدادي از زندانيان سياسي پس از گذراندن دوره محكوميت آزاد 
در زندان ماند و در حالي كه كشور آبستن تحوالت  56نشد و تا سال 

فضاي باز «اجتماعي بود، تحت تأثير فشارهاي دولت كارتر و سياست 
  دولت وقت از زندان آزاد شد. » سياسي

ه از داوود و خانواده مدائن كه حاال بيش از پيش استقبال مردم محروم افسري
آشناي محل بود غيرقابل تصور بود. داوود عالوه بر فعاليت سياسي، عضو تيم 

زد  فوتبال كاوه بود و بخاطر خصائل انساني و محبتي كه در وجودش موج مي
  پيش از آن كه دستگير شود هم از احترام خاصي در افسريه برخوردار بود. 

آمدند. خانه غرق شادي و  ها پس از آزادي داوود، مردم به ديدار او مي تا ماه
سرور بود. جشن و ميهماني تمامي نداشت و بهترين و شادترين روزهاي 

  خورد.  زندگي مادر رقم مي
…..  

با فرشته بوزچلو » سياهكل«و در سالگرد  1358بهمن  19داوود در شب 
ل در رشته مهندسي برق بود دانشجوي مبارزي كه در آمريكا مشغول تحصي

و مقارن انقالب به ايران بازگشته بود پيوند ازدواج بست. اين دو آگاهانه 
پيوند خود را با سياهكل و خوني كه به جنبش انقالبي ايران تزريق شد گره 

  زده بودند. 
بهار آزادي ديري نپاييد و داوود مانند بسياري از نيروهاي سياسي شناخته 

در افسريه  59ه زندگي نيمه مخفي روي بياورد. در سال شده مجبور شد ب
اين خبر به سرعت پيچيد كه نيروهاي كميته درصدد دستگيري داوود 

واگن خود وسايلي را كه در جريان انقالب به  اند. گويا او در فولكس برآمده
كرد كه مورد شناسايي مأموران كميته قرار  دست آورده بودند جابجا مي

شوند. مردم زيادي كه خبر را  دستگيري داوود نميها قادر به  نگيرد اما آ مي
شود كه داوود دستگير شده  شوند. شايع مي شنيده بودند در افسريه جمع مي

گيرد تا آن كه نيروهاي كميته برادرش لقمان را كه براي  است، هياهو باال مي
   كنند. پيگيري وضعيت او به كميته محل مراجعه كرده بود دستگير مي

به علت مشغله فراوان و شرايطي كه داوود داشت ديدار اعضاي خانواده با او 
و پيش  60گرفت. مادر آخرين بار داوود را در مردادماه  به ندرت صورت مي

  از دستگيري در مخفيگاه مالقات كرد. 
متأسفانه دوران زندگي خوش داوود و فرشته ديري نپاييد و حسرتش بر دل 

در حالي كه  60مرداد  24حيات ماند. داوود در هر دو تا آخرين دم 
خورد به صورت تصادفي دستگير  مان رقم مي ترين روزهاي تاريخ ميهن سياه
  شد. 

اي تصادف كرده و او را براي مداوا به بيمارستان  او كه هنگام رانندگي با بچه
شود و بدون توجه به گذشت سريع زمان و  رسانده بود، مرتكب اشتباه مي

ماند.  ي كودك در بيمارستان منتظر مي شدن هوا تا حضور خانواده تاريك
هاي بازرسي پاسداران كه به  وي پس از ترك بيمارستان در يكي از ايست

خاطر شرايط جنگي حاكم بر كشور و به ويژه تهران، مقررات خاموشي و 
جايي كه در  شود. پاسداران از آن  شد گرفتار مي ايست و بازرسي اعمال مي

كنند دستگيرش  اضافي غير از پالك ماشين پيدا مي  وي پالك  شينما
خاطر به كميته  زند و به همين كنند. داوود در ابتدا خود را سارق جا مي مي

شود. با آن كه  جا به اوين منتقل مي شود و سپس از آن پل رومي برده مي
 هاي وحشيانه برده هنوز مورد شناسايي واقع نشده بود به زير شكنجه

اي  زند و در نامه شود اما همچنان خود را بدون خط و ربط سياسي جا مي مي
نويسد زيركانه روي موضوع فوق تكيه  براي خانواده اش مي 60كه در ديماه 

االمكان كسي راجع به  كند تا در تحقيقات محلي و بازرسي از خانه حتي مي
  هاي سياسي او حرفي نزند.  گذشته و فعاليت

د هستم. دستگير شده و در اوين هستم. حالم خوب سالم من داوو«
گونه فعاليت سياسي  است. به برادران پاسدار متذكر شدم من هيچ

ام بودم. اميدوارم شما را در  نداشتم. همواره در پي زندگي شخصي
  »يك مالقات ببينم.

پس از دستگيري احمد عطاءالهي  60اما ديري نپاييد كه در اواخر اسفند 
و در اثر همكاري او، » اقليت«ي سازمان فدائيان خلق  اپخانه) مسئول چ2(

هاي  موضع تشكيالتي داوود نيز لو رفته و وي دوباره به زير شكنجه
در همين شود.  ي انتقامي نيز داشت برده مي اي كه اين بار جنبه وحشيانه

شود و از او به عنوان  زمان عكس او با ريشي انبوه در تلويزيون نشان داده مي
شود! داوود پس از لو رفتن  كسي كه به تازگي دستگير شده نام برده مي

مادر به او خبر داد كه  61ها مالقات نداشت تا آن كه در  اوايل تابستان  مدت
ي ديدنش را با خود به خاك »آرزو«دختري كه صاحب دختري شده است؛ 

  برد. 
اي كه از  امهالوصف خود را در ن داوود پس از شنيدن اين خبر، شادي زايد

    كند: نويسد بيان مي اوين خطاب به همسرش فرشته مي
  با سالم و درود به همسر عزيزم فرشته «

فرشته جان حالت چطوره اميدوارم زندگي پربار و سالمي داشته باشي. بدون 
باشد و از اين كه حدود يكسال  هاي بحق من مي در كنار تو يكي از خواست

در كنار يكديگر داشته باشيم، باعث تأسف من  نتوانستم زندگي مشتركي را
و از اين كه كوچولويي توانسته اين پيوند را تحكيم كند براي من غيرقابل 

اي  باشد و با شنيدن اين موضوع كه من  پدر و تو مادر شده توصيف مي
  گويم. از طرف من كوچولو را ببوس.  تبريك مي

  قربان هميشگي و تصدقت
  »داوود مدائن

  
هاي بسيار و در حالي كه به خاطر صفاي باطن و  پس از تحمل شكنجهداوود 

هاي مختلف  اش محبوبيت زيادي نزد زندانيان وابسته به گروه مقاومت دليرانه
تر  به همراه فريدون اعظمي بيرانوند كه پيش 1361سياسي داشت در آبان 
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حالي اي رسمي بخاطر دستگيري او ابراز خوش در اطالعيه» اكثريت«سازمان 
 94كرده بود، حسين ذاكري از هواداران اقليت و ... جاودانه شد و در قطعه 
اش  بهشت زهرا آرام گرفت. اما رژيم تا سال بعد خبر اعدام او را به خانواده

  كرد.  اعالم نكرد و همچنان وي را ممنوع المالقات معرفي مي
  

  فرشته بوزچلو
هاي بزرگ  ائن يكي از تراژديداستان زندگي فرشته بوزچلو،  همسر داوود مد

  ميهن ماست كه متأسفانه به داليل 
هاي سياسي و محققان  گوناگون و البته غيرمنطقي تاكنون مورد التفات گروه

توانست سوژه بسياري از شعرها و  قرار نگرفته است. زندگي و مرگ او كه مي
مچنان گمنام ها باشد ه ها و نقاشي ها، فيلم ها و نمايشنامه ها، داستان چكامه

 مانده است. 
……..  

اي متمول در شهر نقده چشم به دنيا  در خانواده 1334فرشته در سال 
ماشاءاهللا بوزچلو وكيل پايه يك دادگستري بود. او كه  گشود. پدرش امير

پيش از انقالب براي ادامه تحصيل در رشته مهندسي به آمريكا رفته بود در 
كشيد درس و تحصيل را  ر سو زبانه ميهاي انقالب از ه روزهايي كه شعله

رها كرد و براي شركت در انقالب و ياري رساندن به مبارزات مردم به ايران 
  با داوود مدائن ازدواج كرد.  1358بهمن  18بازگشت و در 

وشصت و يك، فرشته در حالي كه باردار بود و  هاي سياه شصت  در سال
فراري با وجود مخاطرات بسيار و عليرغم تأكيد همسرش داوود، يك پايش 

گرفت   وجه دلش آرام نمي در تهران بود و يك پايش در كردستان. به هيچ
را با  61همسرش در زندان باشد و  او از نزديك در مورد او خبر نگيرد. عيد 

دلي پرخون در حالي آغاز كرد كه بيش از هفت ماه از  چشماني اشكبار و
گذشت و تلويزيون رژيم عكس او را به عنوان كسي  دستگيري همسرش مي

  كه در ضربه اسفندماه به سازمان اقليت دستگير شده انتشار داد. 
ترين شرايط به دنيا آورد و با يك  دخترش را در سخت 61ارديبهشت  11در 

  ناميد. » وآرز«دنيا آرزو او را 
اش در نقده گذاشته بود پيك بين  را نزد خانواده» آرزو«او در حالي كه 

  بود. » اقليت«كردستان و ايران سازمان فدائيان 
ي مبارزه براي سرنگوني جمهوري  پس از اعدام داوود، او به منظور ادامه

اسالمي در كردستان ماند و بعدها با يكي از همرزمانش به نام خسرو الوند 
  گ) ازدواج كرد.  - (ب

اي كه به عنوان لكه ننگي  ) رخ نمود. فاجعه3» (گاپيلون«چيزي نگذشت كه 
  را آلود. » فدايي«دامان جنبش 

.....  
ي متمول، زندگي  بهتر براي مردم، خانواده» فردايي«او به اميد ساختن 

 راحت در آمريكا، تحصيالت عاليه، همسر، فرزند و خان و مانش را داده بود و
با تيزترين «را از او گرفته بودند و او راهي به جز آن كه با » فردا«حاال گويي 

  ديد.  پيش روي خود نمي» تيغ بر برگ نازك دلش بنويسد: فردا
........  

در حالي كه افراد  65فرشته به همراه همسرش خسرو در اواسط سال 
ر تحت نظارت اتحاديه ميهني كردستان عراق د» اقليت«باقيمانده 

ساختماني در سليمانيه عراق اسكان داده شده بودند در اقدامي اعتراضي 
  تصميم به خودكشي گرفتند. 

شان، قلبي كه براي بهروزي مردمشان  ابتدا قرار بود كه هر دو به قلب
خورد.   كند اما فرشته سيانورش را مي تپيد شليك كنند. خسرو شليك مي مي

خرد. در  رگي جانكاه را به جان ميبرد ولي فرشته م خسرو جان به در مي
آخرين لحظات حيات، فرشته كساني را كه با شنيدن صداي تير به 

كند كه پيكر غرق در خون همسرش را به  شان آمده بودند مجاب مي بالين
  دهد.  بيمارستان برسانند و خود در راه بيمارستان جان مي

.....  
بازديد كرده بود با  68ال در س» اقليت«يكي از دوستان نزديكم كه از مقر 

هاي فرشته را كه خطاب  حسرت و اندوه برايم تعريف كرد كه ساعت و نامه
نوشته بود در انباري يافته و به همراه اسناد و مدارك » اقليت«به رهبران 

زيادي از روي حسن نيت و صداقت به عنوان مدارك سازماني تحويل حسين 
كه به سرعت به » اقليت«ان سازم [وقت] زهري مسئول خارج از كشور

هاي مختلف و پولشويي او براي  بزهكاري  خيانت سقوط كرد و آوازه بمنجال
  رژيم در پاريس پيچيد، داد. 

كالس پنجم بود كه متوجه شد پدرش اعدام شده است. مشغول » آرزو «
تحصيل در دبيرستان بود كه خبردار شد مادرش در خارج از كشور مشغول 

ديري نپاييد كه حقيقت را دريافت كه مادرش هم نيست تحصيل است ولي 
  و در آرزوي ديدار او به مرگ لبخند زده است.  

                   

  
 

  لقمان مدائن 
  

در محله نظام آباد تهران چشم به جهان گشود و پس از اخذ  1334در آذر 
ه براي ادامه تحصيل به شيكاگو آمريكا رفت و در رشت 1354دپيلم در سال 

هاي  مهندسي برق به تحصيل پرداخت. در همانجا بود كه با سازمان چريك
خلق آشنا شد و در صفوف كنفدراسيون دانشجويان و محصلين ايراني   فدايي

و  57(اتحاديه ملي) به مبارزه با رژيم شاهنشاهي روي آورد. وي در تابستان 
در  روزهاي پرتالطم آن دوران به كشور بازگشت و همراه با مردم

هاي مشهد،  هاي خياباني شركت كرد و در يكي از تظاهرات تظاهرات
  بازداشت و چند روزي را در زندان به سر برد. 
خلق به حمايت از  هاي فدايي  لقمان پس از انشعاب در سازمان چريك

  كه برادرش داوود از مسئوالن تشكيالت تهران آن بود پرداخت. » اقليت«
به خبر بازداشت برادرش داوود كه در افسريه در اعتراض  59در تابستان 
رود و فرجي رئيس كميته كه دستش از داوود  به كميته مي ،پيچيده بود

كند تا زماني كه  دهد و اعالم مي دستور بازداشت او را مي ،كوتاه مانده بود
كنند. مأموران كميته لقمان را  داوود دستگير نشود از آزادي او خودداري مي

خواستند بدانند كه در ماشين داوود چه  اشته بودند و ميتحت فشار گذ
چيزي بوده كه فرار كرده است و چرا ماشين او نمره نداشته است؟ لقمان 

ها در زندان ماند تا عاقبت با  عاقبت راهي اوين شد و برخالف انتظار ماه
اش ديري نپاييد. لقمان پس از  آزادي ،هاي مادر آزاد شد. با اين حال تالش

ي مبارزه پرداخت و كمتر در  اي به ادامه ادي از زندان به صورت حرفهآز
  شد.  افسريه پيدايش مي

عصر تهران در يكي از تورهاي  در خيابان ولي 1360شهريور  31لقمان در 
فردوسي به همراه حسن جاللي و محمود بابايي دو نفر از   پاسداران كميته

ه به دام افتند متوجه وخامت شود. آنها پيش از آن ك رفقايش دستگير مي
اوضاع شده و يكي از همراهانشان را در چهارراه قبلي پياده كرده بودند و 

هاي بعدي از ماشين  قصد داشتند به جز راننده دو نفر ديگر نيز در تقاطع
  يابند.  پياده شوند كه فرصت نمي
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 ها توسط نيروهاي كميته متوقف شده و پاسداران موفق ماشين شورولت آن
جايي كه  كمري در آن پيدا كنند. از آن  كلت» جلد خالي«شوند يك  مي

» جلد سالح«ها اطالعي از وجود  بود آن» سازمان اقليت«ماشين متعلق به 
پردازي  اي براي داستانسرايي و دروغ در ماشين نداشتند و همين شد زمينه

  بعدي دادستاني انقالب. 
شان در محله  شين مربوطه به خانهپاسداران كميته، لقمان را همراه با ما

افسريه برده و بدون آن كه به وي اجازه پياده شدن بدهند به پرسش از 
پردازند. پاسداران بدون آن كه از دستگيري لقمان  ي او مي اعضاي خانواده

حرفي بزنند در مورد محل اختفاي او و شغل و درآمدش پرس و جو 
كه پاسداران را به محل زندگي خود كنند. لقمان با تيزهوشي به جاي آن  مي

برد. در حالي كه او  اش در افسريه مي پدري   ها را به خانه رهنمون كند آن
شد.  جا آفتابي مي  كرد و كمتر در آن ها بود در افسريه زندگي نمي مدت

  ماه به افسريه آمده بود تا مادر را به مالقات داوود ببرد.    آخرين بار در مرداد
كنند متوجه انتقال او به اوين  تي به كميته فردوسي مراجعه ميخانواده وق

  شوند.  شوند و به اين ترتيب قادر به ديدار و گفتگو با او نمي مي
روز از انتقال او به اوين  4روز پس از دستگيري و در حالي كه  5لقمان تنها 

 5هم  ي اعدام سپرده شد. اعدام او آن به جوخه 60مهر  5گذشت در روز  مي
  ي مدائن وارد كرد.  روز پس از دستگيري، ضربه هولناكي به مادر و خانواده

ها  ي دستگيري داوود شده بودند، بچه از هنگامي كه خانواده مدائن متوجه
تر به  گشتند. داوود پيش ها به دنبال نام حمزه كريمي مي هر روز در روزنامه

  تفاده خواهد كرد. ها گفته بود كه در صورت دستگيري از اين نام اس آن
شدگان با كنجكاوي و  ها در ميان نام اعدام آن روز هم مثل روزهاي قبل بچه

گشتند كه به نام لقمان مدائن برخورد  دلهره دنبال نام حمزه كريمي مي
  كنند.  مي

ها  غم از دست دادن لقمان براي مادر كه به جان دوستش داشت و ميان بچه
به حدي سنگين بود كه افسريه نيز با ديدن  تري با او داشت ي نزديك رابطه

  گريست.  حال او مي
آمدند. خانه را خود  ها مي ي آن مردم از سراسر افسريه دسته دسته به خانه

ن گلش را  گل كرده بودند. ابتكارشان ساده بود. هركس گلدا  چراغاني و غرق
و او را به خانه مدائن آورده بود. مأموران كميته (عمو عباس) را خواسته 
ها وقعي  تهديد كرده بودند كه مراسم را تعطيل كند. اما عمو عباس به تهديد

  در افسريه عكس او را بزرگ كرده بود. » رام«نگذاشته بود. عكاسي 
شوند شب گذشته  كنند متوجه مي  وقتي خانواده به خاوران رجوع مي

براي كه سر پر شوري داشت » مبشر«اند.  نفر را خاك كرده 7 مأموران
شود.  گيرد اما با مخالفت خانواده روبرو مي اطمينان تصميم به نبش قبر مي

روز بعد، او همراه با تعدادي از بستگان، نيمه شب به خاوران   5-4عاقبت 
كنند و با ديدن جنازه متوجه عالمتي كه لقمان روي  رفته و نبش قبر مي

  شوند.  اش داشت مي شانه
ري كه پيش از مرگ در اوين نوشته يك بار ي پرشو  نامه لقمان در وصيت

  كند:    ديگر بر عشق خود به مردم محروم و آرمان كارگران تأكيد مي
  
هاي تحت ستم  است، يعني ستيز است بين خلق مبارزه طبقاتيجا كه  آن«

ايستادن و امپرياليسم جهاني بسركردگي آمريكا و تضاد بين كار و سرمايه. 
اي ايستادم ولي لنگ لنگان  چند لحظه شكنجهزير . اگر چه در مرگ است

سكون جز قوانين اين مبارزه خود را كشاندم. من نايستادم زيرا كه 
يك جلد  . من همراه با دو رفيق ديگرم در خيابان دستگير شديم ونيست

آرمان من، آرمان مردم خارج از محدوده. همراه داشتيم. خالي كمري 
ت سوختگان و دهقان است. در آرمان كارگران، پينه بدستان، صور

. مقداري كتاب دارم بعدها از آن براي كتابخانه عمومي راه آن جان باختيم
  استفاده نمائيد تا در اختيار نونهاالن باشد. 

سالم بر مادرم. سالم بر غمخوارم و سالم بر پدرم. سالم بر دست 
ولي به ام  اش. درود من بر شما اگر چه هميشه دوستتان داشته بسته پينه

هاي  خاطر شرايط جامعه به خاطر وجود فقر و بدبختي و شدت آن بر توده
مردم كه شما نيز جزيي از آنانيد اجباراً دوست داشتن شما را به درجه بعدي 
موكول كردم و اميدوارم كه زندگي شما در جوار زندگي مردم محروم همگي 

  با هم بهبود يابد. 
   لقمان مداين.دوستدار شما و دوستدار زحمتكشان 

به تمام دوستان همرزمان سالم مرا برسانيد. ياد همه شهيدان راه آزادي و 
  استقالل گرامي باد. 

  »لقمان مداين  1360مهر  5
  

) چه 4او كه حدس زده بود جنايتكاران براي توجيه اعدام او و رفقايش (
با تأكيد نامه كوتاه و آگاهانه خود  ها كه نخواهند كرد در وصيت داستانسرايي

يك جلد خالي «بر اين كه همراه با دو رفيق ديگرش به اتهام داشتن 
سازي  دستگير شده است، با زيركي پرده از رياكاري و پرونده» كمري

  دارد.  جنايتكاران بر مي
كاران در اطالعيه مطبوعاتي خود اعمال زير را به  دستگاه قضايي جنايت

   دروغ به لقمان نسبت داد:
هاي فدايي خلق اقليت مسئول  ن، فرزند عباس عضو جريكلقمان مدائ«

مالي سازمان، مسئولي اداره چندين تيم عملياتي شناسايي  - تداركات نظامي
و تداركاتي، به جرم مبارزه مسلحانه جهت سرنگوني جمهوري اسالمي، تهيه 

اللهي،  اتومبيل، اسلحه، پول و مهمات براي سازمان، شناسايي افراد حزب
» ها و مراكز انتظامي و نظامي و سرقت مسلحانه. ها، اتومبيل ، بانكها مغازه

  1360مهر  13روزنامه اطالعات دوشنبه 
عمليات  60در سال » اقليت«الزم به ذكر است كه سازمان فدائيان خلق 

اي  نظامي از اين نوع در دست اجرا نداشت. جنايتكاران بصورت كليشه
  اند.  را به او و رفقايش منتسب كرده اتهامات مربوط به هواداران مجاهدين

  

  
  

  انوشيروان (مبشر) مدائن
بود. با آن كه سني نداشت در دوران انقالب به شدت 1341متولد اول مهر 

فعال بود. در روزهاي منتهي به انقالب مدتي پيدايش نبود. خانواده همه جا 
تور و يك را براي پيدا كردن او زير پا گذاشته بودند كه ناگهان با يك مو

  ي محل جشن شادي به پا كرده بودند.  سالح يوزي پيدايش شد. همه
هاي انقالب تشكيل شد و مبشر به كميته پيوست.  ديري نپاييد كه كميته

همان موقع بود كه دستش تير خورد و انگشتش از كار افتاد. سري پرشور و 
طين. دلي بزرگ داشت؛ مدتي پايش را در يك كفش كرده بود كه برود فلس

هاي  بود كه با فروش نشريه مجاهد و شركت در متينگ 58در سال 
  مجاهدين به هواداري از اين سازمان روي آورد. 

  ي شكسته مبشر بعد از اعدام لقمان و نبش قبر او و مشاهده پيكر درهم
برادرش سوگند ياد كرد كه تا آخرين دم حيات در مبارزه با رژيم كوشا باشد 
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و ديگر فرزندان ميهن را بگيرد. با اين نيت بود كه به و انتقام خون او 
خرداد دمي  30هاي نظامي مجاهدين پيوست و در شرايط خونبار پس از  تيم

از تالش باز نايستاد. او در روياي رسيدن به آزادي و عشق به مردم  از 
  سوختن نپرهيزيد و چون شعله برافروخت.

اي از  ي ويژه كه كينه فرجي رئيس كميته افسريه، 60در همان سال 
دهد. مبشر  ي مدائن داشت به او و برادر كوچكترش نادر ايست مي خانواده
  شود. كند و نادر دستگير و به اوين منتقل مي فرار مي

 ،هاي نظامي مجاهدين مبشر پس از دو سال زندگي مخفي و حضور در تيم
تشكيالت  شود.  به خاطر ضربات مهلكي كه دستگير مي 62باالخره در آذر 

مجاهدين متحمل شده بود وي به لحاظ مالي و امكاناتي در شرايط بسيار 
برد. يك بار كه پدرش را ديده بود گفته بود نه جا دارم و  سختي به سر مي

اش  ي عمه  نه پول. او در اين دوران به همراه يكي دو نفر ديگر به خانه
براي دستگيري او در رفت و پاسداران كه به اين نكته واقف شده بودند  مي

خبر از همه جا در حالي كه در زير زبان  كنند. مبشر بي خانه كمين مي
هاي  سيانور داشت و مسلح به كلت بود هنگام حضور در خانه، به ايما و اشاره

بلعد  افتد؛ وقتي سيانورش را مي كند و به دام مي ساكنين خانه توجهي نمي
زنند كه  ضربات مشت به شكمش ميآنقدر با  كه دير شده بود. پاسداران 

  شوند.   آورد و سپس با تزريق ضد سيانور مانع مرگ او مي همانجا باال مي
پس از تحمل دو سال شكنجه و آزار و اذيت به  64شهريور  28او در 
اش مالقات  ي اعدام سپرده شد. روز قبل از اعدام به او و خانواده جوخه

به بعد براي مدتي در زندان  64ي ها  دهند. چيزي كه در سال حضوري مي
گويد كه  كند به پدرش مي مرسوم بود. وقتي عمو عباس، مبشر را بغل مي

  اين آخرين ديدار است و عنقريب او را اعدام خواهند كرد. 
شوند  مي  روند، متوجه فرداي آن روز وقتي اعضاي خانواده به بهشت زهرا مي

هستند. خاكي كه پذيراي او كه مأموران اطالعات در حال خاكسپاري او 
بهشت زهرا در كنار امير  106شده بود هنوز داغ بود. مبشر در قطعه 

نائيني( در  پيرهادي(مجاهد)، غالمرضا لعلي (مجاهد)، احمدرضا شعاعي
در زندان  57دستگير و تا  50در سال  هاي فدايي خلق چريك ارتباط با

مشاسبند (مجاهد) و... آرميده بود.)، جمشيد سپهوند (شانزده آذر)، غالمرضا ا
  ) 5است.  (

  

   
  ليال  مدائن
هاي هم سن و  متولد شد. در يك كالم كودكي نكرد. با بچه 50در فروردين 

را با » داغ«سالش بازي نكرد. خيلي زود با غم و اندوه آشنا شد و سوزش 
تمام وجودش احساس كرد. مبشر كه اعدام شد طاقتش طاق شد. در دوران 

برد؛ غم مبشر آرام و قرار او را ربوده بود. هر هفته با مادر  به سر مي نوجواني
) اعدام 9» (كاووس، بيژن و بهنام«رضايي جهرمي كه آن موقع سه فرزندش 

رفت.  مادر بود به بهشت زهرا و خاوران مي  بودند و خواهرش، عروس  شده
برادرانم را خواهم بروم و انتقام مبشر و  مانم. مي گفت ديگر نمي خودش مي

شان تنها يك خواهر كوچكتر از خود  ي پرجمعيت بگيرم. او كه در خانواده
  كرد.  داشت از همه سو تحت فشار بود و همين به عصيان او كمك مي

توانست مدتي صبر كند و به صورت قانوني پاسپورت گرفته و به  با آن كه مي
همراه با پيك  جا به مجاهدين بپيوندد ترجيح داد تركيه برود و از آن

مجاهدين به صورت غيرقانوني از كشور خارج شود؛ غافل از آن كه كانالي كه 
كرد آلوده بود. او و زهرا نياكان كه برادرش حسين را در  از آن استفاده مي

عزم سفر كردند و از طريق  67از دست داده بود در اواخر پاييز  67كشتار 
از دست داده بود و در بهشت  67يكي از مادران كه فرزندش را در كشتار 

ي  آشنا شده بودند به پيك مجاهدين وصل شدند. كسي از نحوه زهرا با او 
به سالمت » مادر«ها با آن  ها اطالعي ندارد اما از قرار معلوم آن دستگيري آن
شوند.  جا دستگير و بعد هم سر به نيست مي روند و در آن تا زاهدان مي

ظور استفاده مجدد از توري كه گسترده بود از دستگاه امنيتي رژيم به من
  )6كند. ( مزبور خودداري مي» مادر«دستگيري 

هاي  به تأسي از جوخه» 67كشتار «جنايتكاران كه پس از بيرون آمدن از 
مرگ آرژانتين و شيلي، مسئوليت دستگيري، شكنجه و اعدام فعاالن سياسي 

 18را و ليال  را كه هنوز پذيرفتند، مسئوليت دستگيري و اعدام زه را نمي
اي از ابهام نگاه  ساله هم نشده بود به عهده نگرفتند تا همه چيز را در هاله

دارند. تنها جرم ليال، تعلق به خانواده مدائن و تالش براي خروج غيرقانوني از 
  كشور بود. 

***  
  شود.  جا ختم نمي درد و اندوه خانواده مدائن به همين

هاي زيادي را در زندان گذراندند. نادر به اتهام هواداري  نادر و روزبه هم سال
هاي اوين، قزلحصار و گوهردشت گذراند و روزبه  سال را در زندان 6از اقليت 

نيز در دو نوبت بيش از سه سال در زندان به سر برد. محسن كوچكترين 
در حالي  1367گذراند در ارديبهشت  پسر مادر نيز كه خدمت سربازي را مي

هاي زيباي  به همراه دو سرباز ديگر فارغ از هياهوي جنگ، در دشت كه
روند. دو نفر همراه او  كردستان به چيدن گل مشغول بود روي مين مي

جايي كه دير به او  ماند. از آن شوند و محسن غرق در خون باقي مي كشته مي
  كنند.  شوند پايش را از باالي زانو قطع  رسند پزشكان مجبور مي مي

***  
مادر، مانند بسياري ديگر از مادران كه عزيزانشان در بهشت زهرا و خاوران 

داند به بهشت زهرا رود يا خاوران؟  شود نمي اند، شب جمعه كه مي آرميده
سال هنوز  22سراغ داوود و مبشر رود يا كه لقمان؟ او بعد از گذشت 

  داند بر كدام گور گمنام، غربت لياليش را بگريد.  نمي
هاي مختلف  ها كه عزيزانشان در زندان ها همچون بسياري خانواده الاو س

حصار و  دانست به اوين مراجعه كند يا قزل تهران اسير بودند، نمي
گوهردشت؟ دنبال كار همسرش باشد يا فرزندانش؟ حسرت پاي از دست 

ي دلش و مونس جانش »ليال«رفته فرزندش را بخورد و يا به دنبال خبري از 
  باشد؟

انديشد و بهار  ها مي شود به آخرين بهار با بچه ادر هر بار كه بهار ميم
 28نشيند. مادر تا به امروز  ها را در خاوران و بهشت زهرا به سوگ مي بچه بي

ها پشت سر گذاشته است. با اين همه رنج و اندوه، مادر  بهار را بدون بچه
    هم باشد؟ » دلشاد«تواند  مي

     89بهار 
www.irajmesdaghi.com 

 irajmesdaghi@yahoo.com 
  

   پانويس:
اللهي شد و لباس روحانيت  سيامك، فرزند سوم مادر، از همان ابتدا حزب -1

مشغول خدمت به » سازمان تبليغات اسالمي«به تن كرد و هم اكنون در 
با شناختي كه از صفا و دستگاه واليت فقيه است. چگونه يك برادر 

تواند چنين  صميميت و صداقت برادران و خواهر نوجوانش داشت مي
دين » شفقت«و » عطوفت«و » مهر«و » رحمت«جناياتي را هضم كند و از 
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حاكمان سخن بگويد و دست محبت بر سر فرزندانش بكشد و چشم بر 
  كشند ببندد بر من پوشيده است.   رنجي كه مادر و پدر پيرش مي

آباد پس از دستگيري در اسفند ماه  احمد عطاءاللهي فرزند تقي اهل خرم -2
در زير شكنجه دوام نياورد و به همكاري با بازجويان و شكنجه گران  60

(نظام)، احمد      وي مأموران رژيم را به سر قرار يداهللا گل مژدهپرداخت. 
بران اقليت غالميان لنگرودي (هادي)، محمد رضا بهكيش ( كاظم)، از ره

ها در  شد.  وي مدت 60اسفند  25و  24ها در  برده و موجب كشته شدن آن
آذر  29پرداخت و عاقبت  هاي بازجويي به همكاري با بازجويان مي شعبه

  ي اعدام سپرده شد. به جوخه 1363
هاي فدايي خلق ايران  چريك  نيروهاي سازمان 1364بهمن  4در غروب  -3
مركزي  ي دوم سازمان توسط كميته م برگزاري كنگرهي عد به بهانه» اقليت«

در مقر راديو صداي فدايي در » تحصن و نشست«ي اقليت و  سه نفره
روستاي گاپيلون واقع در كردستان عراق بر روي يگديگر آتش گشودند و 

هاي كيكاووس درودي(عباس پرولتر)، اسكندر،  پنج نفر از رفقاي خود به نام
دي) و محمد پيرزادة جهرمي(محمدفرانسه)، را كاوه، سعادت محمدي(ها

هنوز اسامي  ها سالنفر را زخمي كردند. متأسفانه پس از گذشت  6كشته و 
  كامل قربانيان اين فاجعه انتشار نيافته است.

سالح  اين درگيري با وساطت نيروهاي اتحاديه ميهني كردستان عراق و خلع
نشعابي نابود كننده را به بهمن، ا 4درگيري خونين طرفين پايان يافت. 

هاي مختلف اين سازمان  انشعاب در جناح 4دنبال داشت و باعث حداقل 
  ......شد. 

حسن جاللي فرزند سعيد با نام مستعار فرهاد عمودي فر عضو « -4
هاي سازماني جهت  هاي فدايي خلق اقليت به جرم تشكي تيم چريك

ها و  مسلحانه اتومبيلشناسايي عمليات، شناسايي مناطق مختلفه، سرقت 
، تهيه سالح و امكانات مالي براي سازمان و معاونت مسئول تداركات  ها مغازه

  نظامي مالي سازمان.  
هاي فدايي اقليت  محمود بابايي فرزند جواد با نام مستعار رضا عضو چريك

هاي مردم  ها و مغازه به جرم شركت در چند فقره سرقت مسلحانه اتومبيل
  »هاي تيمي.  هاي سازماني و سرپرستي خانه يل تيمبيگناه، تشك

  1360مهر  13روزنامه اطالعات دوشنبه 
غالمرضا امشاسبند در كنار مبشر آرميده و سنگ قبر هم ندارد. برادر  -5

در قم اعدام شد و برادر بزرگشان  67ديگر او مهدي در جريان كشتار 
ان عمليات فروغ سال زندان بود در جري 3ابوالفضل كه در دوران شاه 

به منظور ايجاد  66كشته شد. مهدي در اواخر سال  67جاويدان در مرداد 
جزو  67اش به قم انتقال يافت، اما در جريان كشتار  تسهيالتي در راه آزادي

زنداني بود كه در قم اعدام شد. در اين زندان تنها مهدي زنديه به دليل  5
    دام نشد. امام جمعه ماهشهر بود اع  نفوذ پدرش كه

جاودانه شد و مادر رضايي جهرمي  67فرزند ديگرش منوچهر در كشتار  - 6
هاي  گشت در زير چرخ ها برمي در حالي كه از مزار بچه 85در مردادماه 

اتوبوس شركت واحد جان داد. حميد ديگر فرزند مادر بيش از هفت سال 
  زندان بود. 

تعدادي از زندانيان   دستگيريبعدها دستگاه اطالعاتي از همين تور براي  -7
قهي، سيامك طوبايي، حسن افتخارجو، محمد  سياسي از جمله جواد تقوي

در مرخصي از زندان و يا پس از آزادي قصد  68سالمي و ... كه در سال 
خروج از كشور را داشتند، استفاده كرد. كليه افرادي كه در اين تور دستگير 

از پذيرش مسئوليت دستگيري و اعدام شدند اعدام شدند. اما جنايتكاران 
به طور » نه زيستن، نه مرگ«كتاب  4ها خودداري كردند. در جلد  آن

  ام.   مشروح موضوع آن را شرح داده
*  

  

  

  
  در باره ي

 فرشته ي بوزچلو (مريم)
  

 دوره مي كنيم و ما هم چنان

 شب را و روز را

 را ... هنوز                  

               (احمد شاملو)                                    
 

م كه خاطرات يكردخواهش ي بازچلو  تشكيالتي فرشته سابق از دوست
رغم وقت  عليبنويسد. قول داد  براي اين شماره آرش،  خود را با فرشته

  فرستد. ميمطلب كوتاهي كم، 
  با تشكر از نادر عزيز كه مطلب زير را براي ما ارسال كرد

  آرش
  

  ساده رناد
ي مدائن  اي مبارزات و فداكاري اعضاي خانواده ايرج مصداقي در يادنامه

ي مبارز  مقاومت انقالبي يك خانوده اي ديگر از نمونه را ستوده و مستند
داري حاكم  مقابل استبداد مذهبي و رژيم سرمايه كمونيست ايراني در و

  را به نگارش درآورده است.
ستناد مستقيم و غير مستقيم و بازيابي اي با ا نگارش چنين يادنامه

نگيزاست. ي ديگران بسيار دشوار و در عين حال كاري ستايش ا يادمانده
نيز به ثبت رسيده است.  (مريم)فرشته  بوزچلو دراين مجموعه يادي از 

كادرهاي  از داود مدائن فرشته بوزچلو عضو سچفخا اقليت و همسر
تركشان بود. وي درصفوف اعدامي سچفخا اقليت و مادر فرزند مش

كرد و بعد  سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران جناح اقليت فعاليت مي
به كميته  1363و فعاليت مخفيانه در شهرهاي ايران  در سال  60ازسال 

مدت يكسال  و كردستان سازمان كه تشكيالتي نيمه علني بود پيوست
ز اواخر  سال ي مرگ وي (ا و اندي حضورداشت. از بدو ورود تا حادثه

)  او نيز مانند هر عضو فعال سازمان در 1365تا اواسط سال 1364
ي حاد و بغرنج شد، تجربه هاي جديد  منطقه درگير  دهها مسئله

اندوخت و فعاالنه در مسائل تشكيالت سازمان دخالت نمود ودر همين 
زمان هم  بود كه با يكي از همرزمان خود ازدواج كرد. اين ازدواجي بود 
به خواست آنان ولي در چهارچوب تشكيالت و با موافقت تشكيالت. تنها 
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نمونه هم نبود. پيشتر نيز تعدادي از رفقاي هم تشكيالتي به همين روش 
  با رفقاي سازماني خود ازدواج كرده بودند.

به بعد كميته كردستان بدليل اشغال نظامي  1363در اين  دوره بويژه از 
ي كردستان عراق  پشت مرزها و در منطقه مناطق كردستان ايران در

اي كه سالهاي طوالني ازسكنه و اهالي محلي تخليه و  مستقر بود. منطقه
  روستاهاي آن ويران شده بود. 

در دره اي  1364 - 1363محل استقرار كميته كردستان درسال  
متروك بود كه تنها  با حضور نيروهاي پيشمرگ ايراني  وكميته 

اي بخود گرفته بود، ولي امكان رفت وآمد با اهالي  زهكردستان جان تا
آنجا وجود نداشت. در آن زمان بخشي  ديگر از نيروهاي سازمان  بومي

كه مشغول برنامه سازي وپخش برنامه هاي راديويي سازمان (صداي 
فدائي ) بودند در  كنار روستاي گاپيلون مستقر بودند. بعد ازدرگيري 

در پي آن  مقر راديو عمالً به اشغال نيروهاي كه  1364بهمن  4دروني  
اتحاديه هاي ميهني كردستان به رهبري جالل طالباني درآمد، نيروهاي 
باقيمانده با مركزيت از مقر راديو به شهرهاي عراق عزيمت نمودند و  
محل استقرار نيروهاي كميته كردستان كه با مركزيت وقت سازمان 

روستا نشين كردستان عراق انتقال همراهي داشتند به مناطق ديگر 
يافت.  فر شته  بوزچلو نيز بدليل همسوئي نظري با مركزيت وقت 

اش جانبداري كرد  سازمان در جريان درگيري دروني از مركزيت و مواضع
و همچنان در كميته كردستان عضو مسئول بود كه بعد از اختالفاتي  

درخواست تشكيالت از كميته كردستان كناره گيري و ب 1365طي سال 
ي عراق اقامت يافت.  مدت كوتاهي بعد، فرشته  به  در شهر سليمانيه

ي تشكيالتي، جايي كه محل اقامت  همراه همرزم و همسرش درون  خانه
چند نفرديگر از نيروهاي تحت مسئوليت سازمان نيز بود، بعد از يكسري 

زندگي  ي ها در  اقدامي مشترك تصميم به خاتمه اختالفات و كشمكش
گرفتند كه در اين فاجعه فرشته بوزچلو ( مريم ) جان باخت و همسرش 

  خسرو از مرگي حتمي نجات يافت. 
در اين يكسال و اندي چه گذشت وچرا فرشته بوزچلو تصميم به  

خودكشي گرفت؟ او كه از سر سخت ترين مدافعين سازمان و مركزيت 
اش (به  بيان اعتراض وقت بود چرا در مقطعي حساس راه حلي بهتر براي

تعبير ايرج مصداقي خودكشي اعتراضي نمود) ؟ چرا همراه، همسر 
وهمدم وهمرزم او نتوانست مانع خودكشي شود و حتي خودش نيز 
همزمان انتخاب مشابه فرشته را كرد ؟ و چرا تشكيالت وقت در مقابل 

  كرد؟ "سكوت"مرگ او به تعبير مصداقي  
ن  وقطعي به اينگونه سوالها دربضاعت متاسفانه پاسخ سرراست و روش

اين نگارنده نيست، چرا كه بويژه به هنگام حادثه مرگ درمحل 
حضورنداشتم و از چند ماه پيشتركه فرشته وهمسرش ازكميته كردستان 
كناره گيري كردند و در شهر مستقر بودند، آنها را نديده بودم و از همه 

هانه نمي خواهم گمانه زني كنم. مهم تر تفسير اينگونه حوادث ناگوار،آگا
براي من بيش ازچند وچون حادثه ي خودكشي كيفيت پيام اين عمل 

ي مشترك دو نفر مهم است واينكه اين دو نفر چه چيزي را مي  آگاهانه
خواستند به اثبات برسانند؟ عمل تاسف بار آيا مي تواند حامل پيام 

  سازنده هم باشد ؟ 
ل حاصل تاثير مناسبات و محيط اطراف و آنچه مسلم است اينكه اين عم

دراينجا فضاي تشكيالت هم بود اما خود فرد و غليان هاي دروني افراد 
   در نوع برخورد خودشان با محيط و نحوه ي تصميماتشان موثر نيست؟  

يادنامه ايرج مصداقي يادآور نكاتي مربوط به بخشي از زندگي فرشته 
كنم با  ام وتالش مي جريان بوده بوزچلو بود كه بخشاً و مستقيم در

ي شخصي، يادي بكنم از اين دوره كوتاه زندگي و  مراجعه به حافظه
  فعاليت سياسي مشترك با فرشته در يك سازمان واحد.

اي از فرشته درذهنم جان گرفته است. قدي  همين اينك تصوير اوليه
خشك بلند و هيكلي پرداشت با يك گردن بند طبي  سفيد. اين وسيله  

اش  فرمان مي راند.  گرفت و به راه رفتن عمودي و سفت سر او را باال مي
گفت مشكل مهره گردن دارد. همان روزهاي اول طبق عادت، با او به  مي

دانستم جز اينكه يك رفيق تازه  چيزي نميقدم زدن رفته بودم. از او 
ن ي آذري اش پيدا بود و طبع شوخي هم داشت. همچنا وارد است. لهجه
ي  چرخيديم كه يك مرتبه بسمت بته مي اطراف مقر پرسه زنان در

  درختي دويد و با  ذوقي كودكانه فرياد كشيد:
هاي سرخ روي  هست. شروع كرد به چيدن دانه "زغال اخته"ببين اينجا  

بته ي درخت . گفتم اينها زغال اخته نيست . ولي اصرارداشت كه هست 
  د. و شروع به جويدن يكي ازآنها كر

گفتم: نخور سمي است. گفت : نه زغال اخته است و تعريف كرد كه 
دركودكي ومحل زندگي اش زغال اخته خيلي بوده است و مي شناسد. 
من نخوردم و مي دانستم اين دانه هاي سرخ رنگ زغال اخته نيستند. 

ي فرشته اما بزودي كه با هم كار  يك دنده گي و شيطنت كودكانه
شد، جاي خودش را به يك دنده گي اتوريته وار  تشكيالتي مان شروع

يك كادر تشكيالت شهري داد كه براي خودش رسالت ساختن 
ي آن قائل بود. آنروزها در كميته كردستان تشكيالت  تشكيالت و اداره

عريض وطويلي نداشتيم ولي در همان اندازه هم، او يكي از مسئولين 
ردستان از طرف مركزيت، انتصابي مركزيت بود كه به اعضاي كميته ك

  اضافه شده بود.
فرشته در موقعيت مافوق من هم قرارگرفته بود. با هم زياد بحث مي 

ي تشكيالتي اعمال  كرديم. مدام سعي مي كرد به طور مكانيكي اتوريته
  اش براي تشكيالت، زمخت بود.  كند. رفتار فرشته در عين دلسوزي

زماني كه فرشته  65درسال يكسال اندي با ماجراهاي مختلف گذشت.  
وهمسرش راهي شهر سليمانيه بودند آنان را بايد همراهي مي كردم. چرا 

رفتم كه  دانستم و بايد همراهشان مي كه جاي قرار بر سر جاده را من مي
ماشين تشكيالت از راه برسد وآنان را به شهر برساند. روزهاي 

ركزيت به مرحله آخردرفضاي سنگيني گذشته بود. مناسبات آنها با م
اطالع  بحراني رسيده بود و ما از محتواي نامه نگاري هاي دروني آنها بي

دانستم كه اين دو براي هميشه از  بوديم. الاقل من بي اطالع بودم و نمي
  شوند. محل اقامت ما دور مي

سكوت كامل سه تايي  . بااي پياده در پيش داشتيم دقيقه 45مسيري 
ي هر دو آنان نشاني از  چهره در گيني بود و. فضاي سنپيش مي رفتيم

خوشحالي نبود. نگران بودند و افكارشان درجستجو بود. اين منطقه 
درتيررس سربازان عراقي بود. سربازان عراقي در كنار جاده اسفالت 
پادكان داشتند و درمسيرما  جنبنده ي ديگري نبود. چاره اي هم 

واس من به قسمت آخر مسير نداشتيم كه همين مسير را برويم. همه ح
متري  500بود كه وارد دشتي مي شديم و از آنجا جاده را مي شد ديد. 

تا جاده راه بود و من مي دانستيم در اين قسمت راه اغلب اوقات سربازان 
عراقي  از ترس حضور پيشمرگان كُرد عراقي، شروع به تيرانداري مي 

گهان فرشته كه ازپشت كنند. همه حواسم به راه و موقعيت بود كه نا
سرم راه مي آمد شروع به غرزدن كرد. به من وامثال من غرمي زد كه به 

ي  زد. درچهره كنيم. مسلسل وار حرف مي زعم او در تشكيالت سازش مي
همسرفرشته رنجي ديدم كه تمام وجودش را گرفته بود. حقيقتاً من 

باالخره سر  نگران راه بودم ودلم مي خواست سالم به سر جاده برسيم.
گذرد. هر  دانستم دردرون هر دوي آنها چه مي جاده رسيديم. واقعاً نمي

ي خوبي درفضا نبود. از اين آخرين باري كه فرشته را ديدم  چه بود نشانه
  تا مركش مدت زيادي طول نكشيد.

*  
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عنوان خاطرات زندان جعفر يعقوبي از اعضاي  "ها را آب دهيم بگذاريد گل"

گان كشتار  برده بدر گان و جان مانده فدايئان خلق (شانزده آذر) و از زندهسازمان 
جعفر باشد كه سال گذشته به زبان انگليسي منتشر شد.  هفت مي و تابستان شصت

با باشد.  چنين در حال نگارش خاطرات زندان خود به زبان فارسي مي يعقوبي هم
در را  67با كشتار تابستان اي از بخش مرتبط  خالصهسپاس از جعفر يعقوبي كه 

  اختيار آرش قرار داد
  

  67كشتار زندانيان سياسي در تابستان 
  

  جعفر يعقوبي
  

زندانيان زندان گوهردشت گروه گروه از بندها  1366اوائل زمستان سال 
بيرون كشيده شده و تك تك  توسط ناصريان مدير داخلي زندان و حاج 

برخي مسئولين اطالعاتي رژيم  داوود لشگري، معاون امنيتي زندان، و 
مورد بازجوئي قرار گرفتند.  هر چند كه اين امر تازگي نداشت  اما شكل و 
محتواي سواالت اين بار متفاوت بود؛ از اين نظر كه براي نخستين بار در 
زندانهاي تهران، حد اقل در چند سال اخير، بطور رسمي باورها و رفتار 

  واالت عبارت بودند از:ديني افراد مورد پرسش بود.  س
  وابستگي سازماني و ميزان محكوميت؟

  آيا از سازمان سياسي خود حمايت و از مواضعش دفاع مي كنيد؟
آيا حاضريد در جمع زندانيان طي مصاحبه اي عملكرد و مواضع خود و 

  سازمانتان را محكوم نمائيد؟
  آيا رهبري ديني و سياسي امام خميني را قبول داريد؟

  خوانيد؟ ان هستيد و نماز ميآيا مسلم
اينكه اين سواالت باين ترتيب و بطور سيستماتيك از همه زندانيان مي شد 

بود.  اما ما آنرا  بايست كه بخودي خود زنگ خطري براي ما زندانيان مي مي
همانند موارد قبلي،  سئوال و جوابي تكراري براي سازماندهي جديد زندان 

يبشان با دقت و زيركي فراوان تنظيم شده بود تصور نموديم. سئواالت و ترت
تا زنداني نتواند از پاسخ صريح به آنها و افشاي مواضع واقعي خود طفره 
برود.  سه سئوال نخستين براي دسته بندي سياسي زندانيان و دو سوال 

  آخري براي دسته بندي  ديني افراد.

وع پاسخشان به ها، زندانيان را بر اساس ن چند روز پس از اين بازجوئي
سواالت ديني به دو دستة بزرگ تقسيم نموده و در يكي از دو نيمة زندان 
قرار دادند: زندانيان مذهبي (شامل تمامي زندانيان متعلق به سازمان 
مجاهدين خلق و تعدادي محدود زندانيان مذهبي ديگر و فقط چند نفري 

دند) را در نيمة از زندانيان چپ كه به سواالت ديني جواب مثبت داده بو
جنوبي زندان، و زندانيان غير مذهبي (شامل زندانيان متعلق به تمامي 
گروههاي چپ) را در نيمة شمالي زندان.  در هر نيمه هم بر اساس 
موضعگيري سياسي زندانيان تعدادي را كه از نظر رژيم مواضع انفعالي 

ودند.   بقية قرار داده ب "منفعلين"داشتند جدا كرده و در بند باصطالح 
زندانيان هر نيمه را براساس ميزان محكوميت شان (زير ده سال يا باالي 

 6سال حكم در بند  15ده سال) در بندهاي مختلف جا داده بودند. من با 
كه زندانيان با حكم باالي ده سال را در خود داشت  قرار گرفتم. بعدها يك 

 5.  طبقة باالي بند ما بند گروه زندانيان بهائي هم به بند ما آورده شدند
را در خود داشت.  دو بند ديگر  "منفعل"بود كه زندانيان چپ به اصطالح 

بود كه در ساختمان ديگري قرار داشتند.  بين  8و  7ها بند هاي  چپ
ها ساختمان ديگري بود كه در اين زمان خالي بود و لذا  ساختمان ما و آن

د و دشوار شده بود.  چندي بعد دو بسيار محدو 8و  7تماس ما با بندهاي 
دسته از زندانيان اوين به گوهردشت منتقل و در ساختمان خالي ساكن 

) و 13) به طبقة سوم آن ساختمان (بند1( "ملي كش"شدند.: زندانيان 
معروف شدند) به  "بند اويني ها"گروه ديگري از زندانيان اوين (اينها به 

آمدن اين زندانيان رابطة همة  ).  با14طبقة دوم آن ساختمان (بند
زندانيان چپ كه در اين رديف ساختمانها قرار داشتند از طرق هواخوري و 

زنداني عمدتاً توده اي و معدود   50مورس زني و غيره برقرار شد.  فقط 
كه در سمت ديگر راهروي اصلي زندان قرار  20اكثريتي در بند فرعي 

 زندانيان چپ رابطه بگيرند. توانستند به راحتي با بقية داشت نمي
در هفته ها و ماههاي بعد چندين عمل و اقدام و رفتار از زندانبانان سر زد 
كه ما مجموعة زندانيان  به اهداف آنان در اين رفتارها واقدامات يا خوش 
بين و بي توجه بوديم و يا با تحليلي نادرست و غير واقع بينانه به آنها مي 

ات و اتفاقات چه ها بودند؟ استقرار يك دروازة آهني نگريستيم.  اين اقدام
در وسط راهروي اصلي زندان در طبقات دوم و سوم و جدا كردن  دو بخش 
مذهبي و غير مذهبي زندان از يكديگر.  به عالوه، اضافه كردن درب آهني 
ديگري پشت درهاي موجود بندها. بيرون كشيدن مكرر برخي زندانيان 

ها در اتخاذ مواضع  و حتي به نوعي تشويق آن مجاهدين و فضا دادن
 "مجاهدين"راديكالتر، به ويژه در رابطه با هويت سازمانيشان (دادن پاسخ 

).  اين "اتهام؟"در برابر پرسش  "منافقين"بجاي عنوان تحميلي و مرسوم 
چنين فراهم كردن شرايط براي پخش اخبار و نظرات و  موضوع و هم

ديكالتر زندانيان مجاهدين به تمامي بندهاي آنها، مواضع افراد و محافل را
اي بود براي ترغيب زندانيان مجاهدين در جهت موضعگيري و  تله

برخوردهاي تندتر. عدم برخورد جدي و قاطع از طرف زندانبان در رابطه با 
يافته  اقدامات زندانيان براي برگذاري جشن نوروز بصورت جمعي و سازمان

سابقه از طرف زندانبانان به خواست  مثبت و بي. پاسخ 67در عيد سال
تاريخي زندانيان چپ در دادن غذاي گرم براي نهار در ماه رمضان.  اين امر 

در  67براي نخستين بار در تاريخ زندان جمهوري اسالمي در بهار سال 
ريزي شده براي  اي برنامه زندانهاي تهران صورت گرفت.  اين در واقع تله

ها و  چپ در جهت راديكاليزه شدن در خواست تحريك زندانيان
موضعگيريشان بود. عدم برخورد تند و توهين آميز از طرف زندانبانان در 
رابطه با اعالم موضع عدم شركت درراي گيري براي انتخابات مجلس از 

. رابطه گيري و تبادل مطالب و 67طرف اغلب زندانيان چپ در بهار سال
خارج شده بين زندانيان بندها و ساختمانهاي  اطالعات گسترده و از كنترل

و عدم برخورد تند و جدي از طرف زندانبانان. در  67گوناگون در بهار سال 
مجموع زندانيان اين اقدامات و رفتارهاي رژيم را با يكي از دو روش و 

اش را از دست  استدالل زير تفسير و توجيه مي كردند: رژيم پايگاه مردمي
جنگي شكست خورده، توده ها به شدت ناراضي و  داده، در سياست

معترضند، شرايط و موقعيت اعتالي انقالبي در جامعه حاكم است، و رژيم 
نشيني و فروپاشي است. بنابراين رژيم اين اقدامات  در حالت دفاعي و عفب

را از موضع دفاعي و ضعف و وحشت انجام مي دهد. رژيم در سياست 
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بشدت ناراضي و معترضند، اما شرايط و  ها جنگي شكست خورده، توده
موقعيت اعتالي انقالبي در جامعه حاكم نيست و رژيم هم در حال 
فروپاشي نيست.  بنابراين، رژيم از موضع قدرت زمينه را براي اصالحات 

بيند. بخشي كه تحليلي  پس از جنگ در جامعه و در زندان تدارك مي
آپوزيسيون داشتند شرايط را براي  بسيار غير واقعي از جامعه و توانائيهاي

ديدند.  بخشي ديگر  تهاجم عليه رژيم در بيرون و در داخل زندان فراهم مي
هم از روي خوش بيني غير واقعي اقدامات رژيم را در جهت بهبود شرايط 

كردند. با چنين زمينة سياسي و رواني بود كه به مقطع  زندان ارزيابي مي
نگ ايران و عراق رسيديم.  با پذيرش پذيرش قطعنامة آتش بس در ج

آتش بس، منطقا بسياري از ما در زندان در انتظار بهبود شرايط جامعه و 
زندان در پس از پايان جنگ بوديم.  اما رژيم جنايتكارهمانگونه كه از آغاز 
و ادامة جنگ خانمانسوز براي نابودي آپوزيسيون بهرة فراوان برده بود، در 

جست.   فرصتي ديگر را براي كشتار بزرگ زندانيان مي پايان دادن جنگ هم
اطالعاتي ها و سردمداران رژيم، كه از تدارك نيروهاي سازمان مجاهدين 

شان در جهت براندازي  خلق مستقر در خاك عراق براي عمليات نظامي
اي براي  رژيم مطلع بودند، برنامه ريزي كرده بودند كه از اين امر بهانه

رست كرده و در فضاي هيجان و شادي داخلي و خارجي بستن زندانها د
پس از پذيرش آتش بس تكليف زندان و زندانيان را يكسره كنند.  بنابراين 
از ماهها پيش تدارك ديده و نيروهاي خود را براي كشتار وسيعي در 
زندانها تعليم داده بودند.  در همان زمان پذيرش آتش بس يا اندكي قبل از 

كه فتواي معروف را از خميني گرفته بوده باشند، فتوائي  آن هم مي بايد
رحمانة زندانيان بي گناه بر اساس تفتيش  كه صراحتا دستور به كشتار بي

).  با پذيرش آتش بس و بسته شدن كامل 2عقايد قرون وسطائي مي داد (
و برنامه ريزي شدة زندانها ماشين آدمكشي در سرتاسر ايران براه افتاد و 

زنداني را كه اكثريت مطلقشان حكم دار بودند و حبسهاي داده  هزاران
شده از طرف دادگاههاي ناعادالنة خود رژيم را مي كشيدند را در فضاي 

سابقه اي زير تفتيش عقايد قرار داده،  رعب و وحشت و شكنجه و توهين بي
  تفكيك كرده و هزاران زنداني را در زندانها به دار آويختند.

م مرداد ماه پاسداران به داخل بند هجوم آورده و دستگاه روز جمعه هفت
تلويزيون بند را بردند و به اعتراض ما هم هيچ پاسخي ندادند.  ابتدا ما فكر 

خواهند بند را تنبيه كنند.  اما به زودي از طريق  كرديم كه به دليلي مي
تحليل  زني اطالع يافتيم كه در بندهاي ديگر هم اينكار را كرده اند.  مورس

خواهند زندانيان اخبار عمليات نظامي  عمومي اين بود كه زندانبانان نمي
مجاهدين را شنيده و ديده و تحريك بشوند. در پي بردن تلويزيون روز بعد 
راديوي زندان روشن نشد، هواخوري باز نشد، روزنامه تحويل داده نشد، و 

و باالخره بزودي در روزهاي بعد حتي زندانيان را بهداري هم نبردند.  
خواست ما  ها هم كامال تعطيل شده اند. زندانبان مي معلوم شد كه مالقات

را كامال از تماس با يكديگر در داخل زندان واز تماس با بيرون از زندان 
مانع شود.  نگهبانان با خونسردي و سردي بي مانندي در اين روزها بكار 

و بي اعتتنا برخورد مي  معمولي خود مشغول بودند و بسيار بي تفاوت
كردند.  فقط در بند را براي دادن جيرة روزانه يا هفتگي باز مي كردند و 
مي بستند.  موقعي هم كه در را بعنوان اعتراض مي زديم فقط در را باز مي 
كردند و در سكوت و بي تفاوتي غير قابل انتظاري به اعتراض ما گوش داده 

بستند و مي  ن هيچ برخوردي در را ميو سپس بطور بسيار غيرعادي و بدو
رفتند.  اين رفتارها ابدا با سابقة زندانبانان در جمهوري اسالمي خوانائي 
نداشت و بسيار براي ما عجيب وغريب بود.  البته بعدها متوجه شديم كه 
در همين دو سه هفتة اول پس از بسته شدن كامل زندان آنها مشغول 

ر بيرحمانة زندانيان مذهبي زندان سئوال و جواب و تفكيك و كشتا
(زندانيان مجاهدين) بودند.  عالئمي كه در نيمة زندان  مربوط به بندهاي 
خودمان در اين مدت ديديم و باهم تبادل اطالعات كرديم نشان از شرايطي 
غير عادي مي داد. روزي ما زماني كه دروازة هواخوري را بازكردند تا گروه 

ند تلي از دمپائيها را پشت دروازه ديديم اما توجه زندانيان را بيرون ببر
كه اين دسته زندانيان چه  زيادي بدان نكرديم.  اختالف نظر بود بين اين

كساني هستند وجود داشت. آيا در غرب كشور در عمليات نظامي 
مجاهدين دستگير شده بودند؟   آيا زندانيان آزاد شدة سابق بودند كه در 

ره دستگير شده بودند؟  آيا از طرفداران خود رژيم اين شرايط حساس دوبا

بودند كه به پايان دادن جنگ اعتراض كرده و دستگير شده بودند؟  اينها 
مواردي بودند كه در آن شرايط به ذهن ما مي رسيدند ولي هيچ كسي در 
بندهاي ما تصور هم نمي كرد كه اينها زندانياني باشند از نيمة مذهبي 

  دشت.همين زندان گوهر
كه در طبقات دوم و سوم ساختمان انتهائي زندان قرار  8و 7در بندهاي 

توانستند ساختمان آمفي تئاتر  هاي شمالي مي هاي سلول داشتند، از پنجره
هاي نخستين،  زندان و محوطة دور و بر را ببينند.  در اين روزها و هفته

كردند تا هر گونه  ها بيرون را بررسي مي زندانيان اين بندها مرتب از پنجره
اطالعاتي را كه به تحليل شرايط كمك كند پيدا نمايند.  پس از چند روزي 
متوجه فعاليتهاي عجيب و غريبي در آمفي تئاتر و دور و برش شده بودند.  

شوند كه برخي اوقات براي  زده مي ابتدا متوجه برخي زندانبانان ماسك
گاها هم مشغول آبپاشي يا سيگاركشيدن بيرون آمفي تئاتر جمع بودند و 

دار  هائي يخچال سمپاشي آن منطقه با پمپ بودند.  يكشب متوجه كاميون
اي  مي شوند كه به در بيروني آمفي تئاتر آمده و پس از پر كردن محموله

كنند.  تا آنجائي كه توانسته بودند ببينند مشكوك شده  منطقه را ترك مي
اجساد انساني بوده باشد.  اما دليلي ها  بودند كه شايد محموله اين كاميون

منطقي براي اين موضوع نديده و اين تصور را ابتدا رد كرده بودند. از روي 
همة اين شواهد و اطالعات و داليل ديگر و در تبادل افكار با همديگر از 
طريق مورس زني تدريجا در بندهاي زندانيان چپ به اين نتيجه رسيديم 

ر جريان باشد ولي هنوز هيچ دليل قانع كننده اي كه اقدامات شومي بايد د
كرديم كه منطقا كشتار بزرگي را در زندان توجيه كند.  در بند  پيدا نمي

خودمان فكر كرديم كه بايد از طريقي اطالعات موثقي از اتفاقاتي كه در 
داخل زندان در جريان است را بدست آوريم.  يكي پيشنهاد كرد كه بهترين 

ان افغاني هستند كه پيرمرد پاسداري كه مسئول جيرة نان بود امكان زنداني
كردند. يكي دو نفر از بند ما سابقا تنبيهي در بين زندانيان  را كمك مي

افغاني در زندان گوهردشت حبس كشيده و با برخي از آنها رفاقت نزديكي 
يل داشتند.  اين رفقا گفتند كه اگر ما بتوانيم سر نگهبان پير را موقع تحو

تواند از زنداني افغاني با ايما و اشاره كسب  نان مشغول كنيم يكي از آنها مي
اطالعات كند.  روز بعد در تحويل جيرة نان يكي دو نفرمان با نگهبان 
پيرمرد وارد مذاكره شديم سر كيفيت نان و غيره.  زنداني افغاني زانو زده 

بند ما هم كه زنداني بود و نان ها را مي شمرد تا تحويل بدهد. رفيق هم 
افغاني را مي شناخت در مقابلش زانو زده بود تا جيرة نان بند را تحويل 
گيرد.  در يكي دو فرصت كه ما توانستيم سر نگهبان پير را گرم و جلوي 
ديد او را بگيريم، رفيق هم بند ما با ايما و اشاره پرسيد كه در زندان چه 

اي صحبت فقط در فرصتي كوتاه دو  خبر است؟  زنداني افغاني بدون كلمه
بار دستش را دور سرش چرخاند.  پس از رفتن آنها ما دور هم جمع شديم 
و به تجزيه و تحليل پرداختيم.  يكي ازبرداشتها البته اين بود كه منظورش 

كرديم كه دليلي براي اينكاردر زندان  دار زدن بود.  اما همه فكر مي
گر كه بيشتر منطقي به نظرمان رسيد گوهردشت وجود ندارد. برداشت دي

اين بود كه منظورش عمامه بود.  فكر كرديم كه يا خميني مرده و يا در 
بستر مرگ است و يا اينكه منظورش اين بود كه آخوندي در زندان بود.  در 
هر صورت هنوز هم پذيرش اينكه در زندان را بسته باشند تا به كشتار 

ما قابل پذيرش نبود چرا كه در آن شرايط  وسيع زندانيان دست بزنند براي
كننده براي اينكار نداشتيم. اواخر مردادماه سكوت و بي خبري  دليلي قانع

كشنده اي نيمة زندان ما را در بر گرفته بود.  باالخره اوائل شهريور ماه 
روزي سه نفر را از بند ما را به بيرون فراخواندند. بالفاصله اطالع يافتيم كه 

بند چپ دو سه نفري را بيرون كشيده بودند.  اينها رفتند و برنگشتند از هر 
و خبري هم از آنها ديگر پيدا نكرديم.  صبح پنجم و ششم شهريور بود كه 

اند.  فكر  را به بيرون كشيده 8و  7اطالع يافتيم تمامي زندانيان بندهاي 
احساس  ها بود كنم اين نخستين بار بود كه بطور جدي خطري كه هفته مي

كرده و اطالعات و شواهدي غيرمستقيم هم برايش يافته ولي ناباورانه رد 
كرده بوديم را در آستانة درهاي بندهاي خود يافتيم. در روزهاي بعدي از 

را هم بيرون بردند و از طرف  14و13يكطرف تدريجا زندانيان بندهاي 
 8بند  در روزهاي متوالي به 8و  7ديگر بخشي از زندانيان بندهاي 

برگردانده شدند، كه حاال محلي شده بود براي جمع آوري همة زندانيان 
چپ زنده مانده.  در اين روزها از طريق اين زندانيان ما تدريجا در جريان 
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ها و وقايع زندان قرار گرفتيم.  سئواالت از  ها و تفكيك دقيق سئوال و جواب
ين زندانيان را با اتهام زندانيان چپ در اساس در ارتباط با دين بود تا ا

دانستيم كه كشتار بزرگي در زندان در جريان  ارتداد كشتار كنند.  ديگر مي
بوده و ادامه دارد كه طي آن بر اساس فتوائي از خميني كميسيوني شكل 
گرفته كه در چند هفتة نخست زندانيان مذهبي را سئوال و جواب و 

 نوبت زندانيان غيرمذهبي تفكيك و بطور وسيع كشتار كرده بودند و حاال
آن بود كه آخرين بندي بوديم  6شانسي ما در بند  زندان شده بود.  خوش

نشيني در برابر  كه بيرون كشيده شد. تقريبا همگي در بند تصميم به عقب
سئواالت تفتيش عقايد ديني گرفتيم تا جان خود را نجات بدهيم. روز دهم 

يرون كشيدند و پس از سئوال و شهريور بود كه تمامي ما را از بند ب
مان تقريبا  هاي ما و برخورد همگي هاي اوليه متوجه شدند كه پاسخ جواب

آهنگ شده است.  ما را چشم بسته در راهرو نشاندند و منتظر  يكسان و هم
مانديم.  پس از چندي حاج داوود لشگري با تعدادي پاسدار بدنبال خود از 

يان آمد.  من از زير چشمبند فقط پاهاي او ته راهرو وارد و بطرف ما زندان
را مي ديدم تا اينكه نزديكتر شد و صدايش را هم توانستم بشنوم. در 
سكوت مطلق در راهرو هر از گاهي با پا به يك زنداني مي زد و سئوالي 

بندان  هاي ما رسيد و از يكي از هم كرد و رد مي شد. باالخره به نزديكي مي
هاي تاكتيكي بند ما را شنيد.  سپس از او  و جواب سئواالت ديني را كرد

پرسيد كه آيا نماز هم مي خواند كه زنداني جواب مثبت داد. لشكري رد 
شد و سپس با پا به پاي من زد و گفت كه بلند شوم.  از من هم همان 

ها را دريافت نمود.  سپس پرسيد كه آيا نماز  سئواالت را كرد و همان جواب
جواب منفي دادم.  من شخصا تصميم گرفته بودم كه  مي خوانم كه من

مرحله به مرحله و پس از حصول اطمينان از عواقب تصميم خود در هر 
نشيني بزنم.  به هرحال، مرا تحويل پاسداري داد و  اي دست به عقب مرحله

كف شدم درست مانند  . وقتي وارد طبقة هم"حاج آقا"دستور داد ببر پيش
ياي ديگري در زندان شده بودم. در فضائي تاريك و اين بود كه وارد دن

نمور، جالدان غريب و جور واجوردر حركت بودند. زندانيان زيادي در 
هاي متعدد در جاهاي مختلفي قرار داشتند.  جو وحشت و  ها و صف گروه

شكنجه و خون بر اين منطقه حاكم بود.  هيئتي كه بر مبناي فتواي 
ملقب شد  "هيئت مرگ"زندانيان بعدها به خميني شكل گرفته و از طرف 

در اينجا و در دفاتر دادياري زندان مستقر شده بود و با اختيار تام به كار 
تفتيش عقايد و كشتار بيرحمانه مشغول بود.  ناصريان، داديار و مدير زندان 
و يكي از جالدان اين كشتار بزرگ، مسئول بردن زندانيان پيش هيئت و 

يئت در مورد هر زنداني به نگهبانان و مامورين ديگر سپس ابالغ حكم ه
شد.  مرا هم  اي قطع نمي بود.  صداي شالق و شكنجه و داد و فرياد لحظه

نشاندند تا نوبت  "هيئت مرگ"مانند ديگران در راهروي زندان جنبِ دفتر 
تعيين تكليف مرگ و زندگي خود را به انتظار نشينم.  ناصريان مرتب از 

يرون مي آمد و زندانيان را يك يك تحويل مي داد و پيش هيئت ب
اين " "اين آقا را بگذاريد سمت چپ"احكامشان را اينگونه ابالغ مي كرد: 
اين آقا را بگذاريد زير راه  " "ها باشد برادر مي خواهد در بند كمونيست

اين آقا را ببريد به بند ؟و... پس از يكي دو ساعت انتظار باالخره  " "پله
من رسيد كه تحويل ناصريان داده شدم تا مرا پيش هيئت ببرد.   نوبت

ناصريان مرا داخل اطاق هيئت كرد و روي يك صندلي نشانيد و اخطار كرد 
كه پشت سرم را نگاه نكنم.  سپس چشمبندم را برداشت.  لحظاتي طول 
كشيد تا به نور اطاق عادت كنم.  در جلوي خودم گروهي را ديدم كه پشت 

رگ نشسته و يا ايستاده بودند.  روبرويم حاكم شرع حسينعلي ميزي بز
نيري بود. در سمت راستش دادستان مرتضي اشراقي، و در سمت چپ 
نيري هم كسي بود كه بعدها از روي عكس فهميدم كه مصطفي پور 
محمدي نمايندة وزارت اطالعات بود.  من تازه اينجا بود كه متوجه شدم با 

برش را قبال شنيده بوديم روبرو هستم.  نيري كه خ "هيئت مرگ"همان 
شروع به صحبت كرد و پس از سوال و جواب مربوط به مشخصات من، در 
مورد اصول و باور ديني سئوال كرد كه من جواب مثبت دادم.  سپس 

خوانم، كه من جواب منفي دادم.  داد زد كه چطور  پرسيد آيا نماز مي
ن جواب دادم كه هيچگاه نمازخوان خواني.  م مسلمان هستي و نماز نمي

ام.  گفت كه بايد بخوانم و من در جواب گفتم كه اين در اختيار هر  نبوده
  جا اشراقي پريد وسط و گفت  انساني است كه خودش تصميم بگيرد. در اين

  
  

  
  

گوئي مسلمان هستي بايد نماز هم  پاشو برو نمازت را بخوان، تو كه مي"كه 
به نماز  كنن حرف را زد و گفت كه برو و شروع .  نيري آخري"بخواني

كنم.  ناصريان مرا  گردي اينجا و تكليفت را روشن مي خواندن و گرنه برمي
بيرون آورد و تحويل داد و دستور داد كه زير پله قرار بگيرم.  بعد فهميدم 
كه گروه ما در زير پله سهمية شالق هستيم تا نمازخواندن را بپذيريم. عصر 

ها و  هيئت ظاهرا تعطيل شد لشگري و ناصريان راه افتادند و گروه كه كار
پله  هاي مختلف زندانيان را به مسيرهاي مختلف فرستادند.  گروه راه صف

كه گروه بزرگي هم بود را پاسدارها به جلوداري لشگري بسمت آمفي تئاتر 
دانستيم كه رفتن به آن سمت چه معني  به حركت درآوردند. ما مي

هاي آمفي تئاتر لشگري دستور داد كه ما  اند داشته باشد. در نزديكيتو مي
را در داخل بندهاي كوچكي بكنند.  ساعتي آنجا بوديم تا اينكه در اطاقها 
باز شد و لشگري داخل اطاقي كه من هم در آن بودم شد.  او گفت كه 
براي هر وعده نماز كه كسي نخواند به حكم حاكم شرع شالق خواهد 

بعد هم خواست كه كساني كه نماز مي خوانند بيرون بروند و به بند   خورد.
برگردند و به زندانيان ديگر بپيوندند.  حالت غريبي بود.  تعدادي دست 

ها مانديم لحظاتي بعد ما  بلند كردند و بيرون رفتند.  تعدادي هم در اطاق
چشم  را به سمت آمفي تئاتر هدايت كردند. وقتي داخل شدم فقط از زير

بند ديدم كه در بخش وسط به عقب سالن چندين تخت شالق برقرار است.  
ها خواباندند و شروع به زدن كردند. بعد از  مرا به روي يكي از اين تخت

هاي نماز زندانيان را دوباره به بندي كوچك در همان راهرو  شالق وعده
دام شالق در برگرداندند تا منتظر نوبت بعدي نماز و شالق باشيم. خوردن م

هاي بعدي  هاي نماز ناممكن بود باالخره بسياري از ما در نوبت وعده
بيش از  8منتقل شديم. در بند  8خواندن نماز را پذيرفتيم و به بند 

دويست زنداني چپ جان سالم بدر برده را جمع كرده بودند.  فقط حدود 
حدس بودند كه جدا از ما نگهداري مي شدند. 5صد نفري هم در بند 

نفري زنده مانده باشند.  350زديم از ميان زندانيان چپ سرجمع حدود  مي
در اين زمان هنوز هيچ رقم دقيقي از تعداد نفرهم اعدام.  250وحدود 

شدگان زندانيان مذهبي زندان (مجاهدين) نداشتيم.   ماندگان و يا اعدام زنده
د معلوم شد كه ها كه دو سه ماهي بعد اتفاق افتا پس از برقراري مالقات
بودم.  روز اول در  8اند. من فقط دو روز در بند  اكثريت آنها اعدام شده

جوي پر از رعب و وحشت همه را در راهروي بند روي زمين نشاندند و 
مانند صحنه هاي فيلمهاي دوران نازيها در اروپا تعدادي زنداني را به نظر 

بعد هم صبح زود نگهبان كامال تصادفي و شانسي برگزيدند و بردند.  روز 
ها هر كسي بيرون مي  روز ليستي چند نفره را خواند كه بيرون بروند.  آن

گشت.  در اين ليست جديد اسم من هم بود. پس از يك  رفت ديگر بر نمي
روز تمام بازجوئي در نهايت بازجو به من گفت كه با برخوردهاي تاكتيكي و 

ببرم.  در پايان روز ما را دوباره به به اين راحتي نمي توانم جان سالم بدر 
صف كردند و بسمت آمفي تئاتر بردند.  همة ما در اين لحظات باور داشتيم 
كه ما را براي اعدام مي برند. ما را داخل آمفي تئاتر كرده و از در پشت 
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خارج نمودند و پس از كمي راهپيمائي در محوطة بيرون ساختمان زندان 
د ساختمان زندان كردند.  باالخره ما را وارد بندي از دري ديگر دوباره وار

هاست نمودند.   در نيمة زندان مذهبي 10انفرادي كه بعدا متوجه شدم بند 
معروف شده بود محلي بود  "بند ترمينال"اين بند كه توسط زندانيان به 

كردند.  دو  كه زندانيان نزد هيئت رفته و يا در انتظار هيئت را نگهداري مي
زني ادامه داشت  اي در اين بند در سلول انفرادي بودم.  مدتي شالق هفته

تا باالخره تدريجا همه زندانيان نماز را پذيرفتند چرا كه پس از چندي 
شالق ديگر قطع شد.  شب و روز بدون هيچ امكاناتي در انتظار جالدان 

پس از دو  بيدار بوديم تا پاي چوبة دار برويم.  اما اتفاقي نيافتاد تا اينكه 
هفته روزي براي نخستين بار پس از حدود دو ماه راديوي زندان روشن شد 
و اخبار ساعت دو بعد از ظهر را در زندان پخش كردند.  اين در واقع اولين 
نشانة عادي شدن اوضاع بود.  نمي دانستم چرا ما هنوز زنده بوديم و اينكه 

نكه راديو روشن شده و نشان از مانيم يانه، ولي هر چه بود از اي آيا زنده مي
هاي زنده  زده بودم.  روزهاي بعد ما چپ داد هيجان عادي شدن اوضاع مي
كه ما را  8منتقل نمودند.  زندانيان چپ در بند  8مانده را دوباره به بند 

ازدست رفته تصور نموده بودند از ديدن اينكه ما هنوز زنده هستيم بي 
ها براي  س از دو سه ماه تدريجا مالقاتنهايت خوشحال شدند. باالخره پ

ماندگان برقرار شد.  تازه از طريق اخباري كه از فاميلها در يافتيم  زنده
متوجه بزرگي جنايت شديم. در زندان اوين اكثريت زندانيان چپ و مجاهد 

تا  2000شود كه حد اقل  را اعدام كرده بودند.  در مجموع تخمين زده مي
هاي تهران و حداقل همين تعداد  در زندان 67ابستان زنداني را در ت 2500

ها كشتار كردند، يعني حداقل رقمي  هم در زندانهاي استانها و شهرستان
زنداني.  در نخستين روزهاي برقراري مالقات و  5000تا  4500نزديك به 

هاي محل به خانواده هاي اين زندانيان خبر داده و  يا از طريق كميته
بودند كه هيچگونه مراسمي را برگزار نكنند.  كاميونهائي تهديدشان كرده 

كه شبها مخفيانه اعدام شدگان را از زندانها مي بردند، در گورستان خاوران 
ها  در جنوب شرقي تهران آنها را بصورت جمعي زير خاك كردند.  خانواده

اين گورهاي جمعي را پيدا كردند و به اين طريق بود كه براي نخستين بار 
تي قبل از عادي شدن اوضاع زندانها  آنها متوجه جنايت رژيم شدند. من ح

پس از آزادي از زندان تصميم قطعي داشتم كه عليرغم خطرات قطعي 
جاني كه داشت براي پيوستن به همسر و دخترم كه در خارج از ايران 
بودند به هر ترتيبي از ايران خارج شوم.  دو سه ماه پس از آزادي زماني كه 

 "قانوني"طمئن شدم كه به اين زوديها امكان خروج من ازكشور بصورت م
افتادم.   "غيرقانوني"فراهم نخواهد شد به فكر و برنامه ريزي براي خروج 

ريزي توانستم به همسر و دخترم در تركيه  باالخره پس از چندين ماه برنامه
خود را به  "غيرقانوني"بپيوندم.  به همين ترتيب با استفاده از راههاي 

آلمان رساندم و سپس از طريق  قانوني به آمريكا آمدم. من در آبانماه سال 
يعني حدودا هشت ماه پس از آزادي از زندان از ايران خارج شدم و  68

بدربرده در قتل عام  شايد نخستين و يا يكي از نخستين زندانيان جان
صل كشتار بزرگ بودم كه خود را به خارج رساندم و گزارش مف 67تابستان 

را بزبان انگليسي به سازمانهاي بين المللي  67زندانيان سياسي در تابستان 
  ارائه دادم.  1368و حقوق بشر در سال 

*****                                                    
شد كه مدت حبسشان به پايان رسيده بود  به زندانيان اطالق مي "ملي كشي" -1

دادند.پيش  شان پذيرش مصاحبه و انزجار و ... بود كه بدان تن نمي ادياما شرط آز
را از اوين به زندان  "كش ملي"بسياري از زندانيان  67از كشتار تابستان 

                                                        گوهردشت منتقل كرده بودند.                                                                                                  
اهللا منتظري، در بسياري خاطرات  خميني در خاطرات آيت 67متن فتواي سال  -2

زندانيان مانند خاطرات مهدي اصالني و ايرج مصداقي و ... در منابع اينترنتي 
                                              ام.            موجود است. من در متن انگليسي بدان رفرنس داده
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  بر چادر نشسته ايم
                                                

  به مناسبت اول ماه مه                                          
                                     علي يزداني                                        

  
  اين است مزدي كه خدايان سود

  بر ما
  نازل كردند  

  بارش دود گرسنگي 
  ه كشي در شب بهر

  بر اين سلوك اعتراض كرديم 
  در شيكاگو فريادمان را به اين توحش مقدس 

  با گلوله جواب دادند 
  و در ليون و پاريس با يك خروس قندي 

  و چتري وارونه بر سر برهنه مان 
  در برلين با صليب شكسته و ... 

  تولد گل سرخ بر لجنزار اشرافيت را افراطي گري نام نهادند 
  ويش ممنوع بر دروازه هاي جهان آويختندو تابلوي ر

  تار و پود نقش متحدمان بر دارقالي زندگي جمعي را بر نتافتند 
  و هر رنگمان را بر داري آويختند 

  فاجعه ي دنياي وارونه را بديهي ترين نمود رشد ناميدند 
  جغد هاي هرزه نويس اين برده داران عصر فروش و قمار بزرگ 

  طبيعت را فروختند 
 سان را فروختندان
  حقيقت را فروختند  

  سود كارمان را سرمايه نام نهادند و فروختند  
  بهشت را فروختند 

  و در آخر بر سر سفره و لباس تن و سرپناهمان با هم به قمار نشستند
   اين سوداگران آز پيشه يك درصدي

  در اين شب مهيب بهره كشي
  اينك بر چادر نشسته ايم  

  تريت در نيويورك مقابل ديوار وال اس
  ميان ميدان التحرير در قاهره 
,آتن, رم , مادريد , ليسبون ... تا پاريس ,و در همه ي خيابان هاي لندن

  سئول  
  و همه ي كمپ هاي كارگري 

  و حلبي آباد هاي اين زمين ناامن 
  و همچنان به جرم ساختن چتري واقعي 

  براي رهايي از تگرگ سياه گرسنگي 
  ز فلفل و زندان و مرگ را باز تجربه مي كنيم باتوم را , وگا

  تا برآمدن صبح برابري
 *كانون مدافعان حقوق كارگر برگرفته از سايت   

*  
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 هاي مهم ماه ي آرش، ده سئوال در رابطه با اتفاقات براي اين شماره
اقتصادي  –مسايل سياسي  اندركاران ي ايران، براي ده نفر از دست گذشته

بيماري و گرفتاري برخي از همكاران  ايران ارسال كرديم؛ ولي، به علت
به دست ما رسيده است. زير آرش، تنها مقاالت  

  
  

  
  
  

 صاد سياسيهاي اقت ريشه
  اقتصادي در ايرانبحران 

  
  پرويز صداقت

  
  ي بديهي چند اشاره

هاي اخير و افزايش روزافزون سطح عمـومي   رشد اقتصادي در سال  افت نرخ
هاي نمايانِ شرايط ركود تـورميِ حـاكم بـر اقتصـاد ايـران       ها، شاخص قيمت

اصل ها و تزريق وسيع نقدينگي ح است. اجراي سياست هدفمندسازي يارانه
هاي انرژي، از يك طـرف   از اجراي اين سياست همراه با افزايش بهاي حامل

تورم ناشي از فشار هزينه را پديد آورد و از سوي ديگر تورم ناشي از افزايش 
نقدينگي. افت نرخ رشد اقتصادي نيز عوامل متعددي دارد؛ افـزايش شـديد   

و عـدم پرداخـت   هـا   ي واحدهاي توليدي به سبب افزايش بهاي نهاده هزينه
ي نقدي كه قرار بود به واحدهاي توليدي تعلق يابد،  اي از يارانه بخش عمده

ي آن افـزايش بهـاي انبـوه كاالهـاي      افزايش قيمت برابـري ارز و در نتيجـه  
اي، بـه قـول اقتصـاددانان نـوليبرال      اي و سـرمايه  وارداتيِ مصرفي و واسـطه 

  ،...  »وكار فضاي كسب«نامساعد بودن 
هـاي آشـكار آن    ها ركود تورمي است كه نشانه ن شرايط و سياستحاصل اي

درصد از سـوي   50درصد تا بالغ بر  21ي آمارهاي متناقضي از تورم از  ارائه
رسـمي تـا آمـار پـنج ميليـون چـك        مراكز رسمي و مقامات رسمي و نيمـه 

ي مهم ركود اقتصادي حاكم بر كشـور   ) طي يك سال كه عارضه1برگشتي(
  است. 

هاي مالي، بـانكي، نفتـي،... كـه ماننـد شمشـير       ها اضافه كنيم تحريم نبه اي
كند اما شمشيري كـه فعـالً بـا حركتـي      داموكلس اقتصاد ايران را تهديد مي

  )  2كند.( پاندولي بر كالبد اين اقتصاد جراحات متعددي بر پيكر آن وارد مي
  

  طرح مسئله
كنـوني در عـواملي در    بنياد استدالل اين مقاله آن است كـه ركـود تـورميِ   

هـا چنـد عامـل     ي اقتصاد سياسي ايران ريشـه دارد كـه در ميـان آن    عرصه
  اند.  كننده بوده تر از بقيه و تعيين پررنگ

وجود منابع عظـيم انـرژي در ايـران و اهميـت منـابع انـرژي        عامل نخست،
ي اصلي اسـتدالل ايـن اسـت     درسيستم جهاني انباشت سرمايه است. هسته

 گاز به عنوان منابع مهم انرژي سوختي است كـه بخشـي از رشـد   كه نفت و 
  ي  كند و از همين رو، تاريخ ايران و تمامي منطقه اقتصاد جهاني را تأمين مي

ي  هـاي گذشـته تـاريخي سرشـار از مـداخالت گسـترده       خاورميانه در دهـه 
تـر بـه    هاي ژئوپلتيك بر سر دستيابي آسان هاي بزرگ جهاني و رقابت قدرت

  منابع بوده است.  اين 
ي فوقاني دولت از طبقات اجتماعي، به سبب  استقالل نسبي اليه عامل دوم،

بنـدي   ي پيكـره  اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي و از آن رو تالطـم گسـترده  
ي بـه  »هيـوالوار «طبقاتي در ايران اسـت. اسـتقالل نسـبي دولـت، پويـايي      

ي اخير سه بار شاهد  هتحركات طبقاتي داده است به نحوي كه طي چهار ده
ي اقتصادي و بورژوازي بزرگ و متوسـط   ي نخبه ي طبقه جايي گسترده جابه
ساز  ي انبوه درآمدهاي نفتي) زمينه آمد اين امر (به پشتوانه ايم. ديگر پي بوده

رفاهي است كـه ضـمن دوام بخشـيدن بـه      هاي شبه گيري دولت امكانِ شكل
هـاي   ضاتي كه ريشـه در خواسـته  نظم سياسي موجود از طريق كاهش اعترا

  )  3است.(  اي پديد آورده ي اجتماعي گسترده توسعه اقتصادي دارد، در عملْ
اقتصاد زيرزميني است كه عالوه بر ايجـاد انحـراف عملكردهـا از     عامل سوم

را » واقعـاً موجـود  «اي برخوردار شده كـه وضـعيت    ها از چنان گستره برنامه
هـاي رسـمي    از خالل آمار و ارقـام و گـزارش  متفاوت از وضعيتي ساخته كه 

ي فسـاد سيسـتمي و    قابل برداشت است. در همين چارچوب، بايد از عارضه
هـاي اخيـر، در عمـل، بـا درگيـر       شويي نام برد. فساد سيستمي در دهه پول

ي بـاطلي از   ساختن طبقات وسيعي از مردم با فرايندهاي فسـادآلود چرخـه  
  آورده است. توليد و بازتوليد فساد پديد 

تري از اقتصاد  اي مراتب ريشه در ميان عوامل باال، دو عامل نخست اهميت به
زيرزميني و فسـاد سيسـتمي دارد. امـا وجـود فسـاد سيسـتمي، بـه سـبب         

به بازتوليد سيستم نـاقص انباشـت سـرمايه، بـه     » مردمي«گستردگي وسيعِ 
ود در بازتوليـد  ي خـ  نوبـه  هاي ساختاري، ياري رسـانده و بـه   تعادل رغم عدم

   ي كج و معوجي كه اقتصاد ايران نام دارد نقش مهمي داشته است. واره حيات اندام
   

  بحران اقتصادي ايران در سه سطح
هاست نرخ رشد معمـوالً در   اي نيست. سال ي تازه ركود تورميِ اقتصاد پديده

ز هـاي پـس ا   سطوح پاييني قرار دارد و از سوي ديگر تقريباً در تمامي سـال 
ايم. ركود تورميِ كنوني امـا شـدتي    هاي تورم دورقمي بوده انقالب شاهد نرخ

ي، بـه    بيش از جريان بحراني دهه هاي اخير دارد و عالوه بر ابعاد مهيب كمـ
ت سـاختار اجتمـاعي ـ          نظر مـي  رسـد تصـوير نمايـاني از بحـران در تماميـ

ي آمـار و ارقـامي    ئهاقتصادي است. در مورد داليل ركود تورمي معموالً با ارا
هـا و   در مورد كاهش نرخ رشد اقتصادي و نيز افزايش سطح عمـومي قيمـت  

هاي مختلف اقتصاد (مسـكن،   هايي از سوءمديريت، سوداگري در بخش نمونه
شـود تبيينـي از داليـل آن و     بورس، گسـترش بخـش مـالي،...) تـالش مـي     

  رفت از آن ارائه شود.  راهكارهايي براي برون
از اين دست گوياي بخش مهمي از واقعيـت جـاري، مـثالً رشـد      هايي تالش

ي توليـدي، رشـد واردات در مقايسـه بـا      ي سوداگر در برابر سـرمايه  سرمايه
كــاري،  هــايي در رشــد بــي صــادرات غيرنفتــي،... و تبعــات چنــين سياســت

آن اسـت كـه توجـه     ترْ هاي دولتي،... است. اما مهم داري انگلي، رانت سرمايه
تـوان   ان كنوني اقتصاد ايران بحراني ساختاري اسـت، يعنـي نمـي   كنيم بحر

  ها و سوءتدبيرها فروكاست.  داليل آن را صرفاً به برخي سياست
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هايي در سه سـطح سيسـتم جهـاني     بحران ساختاري در اقتصاد ايران ريشه
هـاي ناشـي از    تعـادل  انباشت سرمايه، سيستم ملي انباشت سـرمايه و عـدم  

ي اقتصـاد   ت اقتصادي ـ اجتماعي، و نيز حجـم گسـترده   شدن مناسبا بازاري
در   دهنده ها و سوءتدبيرها نقش شتاب غيررسمي در ايران دارد. سوءمديريت

هاي حقيقي بحـران را   توان صرفاً از آن طريق ريشه اند و نمي بحران را داشته
  شناخت. 

  
  انباشت سرمايه در مقياس جهاني
بازتوليد و استمرار حيات خود نيازمنـد  نظام سرمايه در مقياس جهاني براي 

كنـد كـه    استدالل مي» رمزوراز سرمايه«رشد است. ديويد هاروي در كتاب 
داري در  سطح قابـل قبـولي اسـت كـه سـرمايه      نرخ رشد سه درصد حداقلْ

تـا   2000درازمدت قادر به عمليـات اسـت. ميـانگين نـرخ رشـد جهـاني از       
اي بسيار). رقمِ  هاي منطقه با تفاوت دقيقاً سه درصد بوده است (البته 2008

ساز است، در عين حال رشد صفر يا منفـي موجـد    تر از سه درصد مسئله كم
، ركـود را رقـم   1930ي  بحراني است كه اگر ادامه داشته باشد، ماننـد دهـه  

يافتن مسيري بـراي حـداقل نـرخ     داري زند. بنابراين مسئله براي سرمايه مي
  )4ور دايم است.(رشد مركب سه درصدي به ط

ترين تمركز ذخاير نفت روي زمـين اسـت كـه بـراي      قلمرو بزرگ خاورميانه
داري حيـاتي اسـت. در    بر كشورهاي سـرمايه  استمرار رشد اقتصادهاي انرژي

ويـژه امريكـا، منطقـه را بـه محـور       داري، به هاي بزرگ سرمايه نتيجه، قدرت
هـاي نظـامي بـدل     نواع پايگاهوسيعي براي استقرار راهبردي، از دريا، هوا و ا

هاي مرزي در عـراق، و پايگـاه نـاتو در تركيـه تـا نفـوذ        اند؛ از پاسگاه ساخته
  عميق در تشكيالت امنيتي كشورهاي عربي.  

شاهد افت نرخ رشد اقتصادي در كشورهاي  2008در پي وقوع بحران مالي 
ال ويژه امريكـاي شـمالي، اروپـا و اغلـب كشـورهاي درحـ       مختلف جهان، به

كاري و  ايم. تا همين اواخر، برخي خبرها در مورد كاهش نرخ بي توسعه بوده
هـا   اميد به گذر از بحراني كه با سـقوط مـالي بـورس    افزايش رشد اقتصادي

هاي اخير اميدها را  آغاز شده بود پديد آورده بود، اما بحران حاد اروپا در ماه
ز گـذر از ركـود اقتصـادي    انـدا  سرعت فرونشاند. در شرايط كنـوني، چشـم   به

گـران چهـارمين ركـود بـزرگ سيسـتم       جهاني كه به نظر بسياري از تحليل
داري طي دو قرن اخيـر اسـت، دشـوارتر سـاخته اسـت. (ركودهـاي        سرمايه

  رخ داده بود.) 1970، 1930، 1870ي  بزرگ قبلي در دهه
در چنين شرايطي سيستم جهاني سرمايه بيش از هر زمـان ديگـر نيازمنـد    

اتكا براي بازتوليد خويش است. و در  ستيابي مستمر به رشد اقتصادي قابلد
ي  ي منابع حياتي انرژي، عامل تهديدكننده اين ميان، اختالل در روند عرضه

ي  هاي متعددي درباره زني ي سرمايه است.گمانه مهمي براي انباشت پيوسته
مزمن تا احتمال  روندهاي آتي اقتصاد جهاني وجود دارد، از استمرار ركودي

هـا و   ي تحليل وبيش همه چه در كم رفت از ركود جاري. با اين حال، آن برون
  )  5اطمينان نسبت به آينده است.( ها مشترك است، جو غالبِ عدم بيني پيش

ي  در وضعيت كنوني، نوسانات جهاني، تمركـز مخـاطرات در اروپـا و حـوزه    
ازهاي سياسي مبهم در اين اند يورو، كاهش نرخ رشد اقتصادي چين و چشم

آلـود در نظـام جهـاني انباشـت سـرمايه پديـد        كشور،... همـه فضـايي ابهـام   
هـاي   گـذاران در پـي دارايـي    اند. در چنين فضايي بدون ترديد سرمايه آورده

آمد آن تشديد روند كاهش رشد و  تر خواهند بود و پي ريسك تر و كم مطمئن
رهاي كاالهاي اساسي و انـرژي خواهـد   نيز بروز امواج سوداگري مالي در بازا

  بود.
از سوي ديگر، به موازات نياز سيسـتم جهـاني انباشـت سـرمايه بـه تـأمين       

ــرخ رشــد اقتصــادي در كشــورهاي پيشــرفته   ــرژي، كــاهش ن ي  مســتمر ان
داري همراه با افزايش نسبي رشد در كشورهاي گـروه برزيـل، هنـد،     سرمايه

تدريج بخشـي از قـدرت    همين امر بهروسيه، چين و افريقاي جنوبي، بوده و 
دهـد. در ايـن    ثقل اقتصاد جهاني را از گروه هشت به گروه بيست انتقال مي

اي (روســيه، چــين، هنــد، تركيــه،...) قــدرت   هــاي منطقــه شــرايط قــدرت
اي و بـه طـور خـاص در خاورميانـه      تري بر تحوالت منطقه تأثيرگذاري بيش
  خواهند گذاشت.

هـاي سـوختي    ي انرژي انه به عنوان منبع مهم عرضهدر مجموع، اوالً خاورمي
ي  در سيســتم انباشــت ســرمايه همــواره محــلِ توجــه، مداخلــه و معارضــه 

هاي بزرگ اقتصـادي جهـان بـوده و ايـران نيـز در ايـن ميـان نقـش          قدرت
هاي متعدد اقتصـادي   ي قطب اكنون شاهد معارضه استراتژيك دارد. ثانياً هم
ي خاورميانه هستيم كه نمودي از همـين تعـارض    و بعضاً نوظهور در منطقه

هـاي   هاي هژمونيك و قـدرت  جهاني در سيستم انباشت سرمايه ميان قدرت
نوظهور است. ثالثاً در چنين شرايطي و بـا توجـه بـه انبـوه دالرهـاي نفتـي       

رسـد   بـه نظـر مـي   » بهار عربي«موجود در اين منطقه، و تحوالت موسوم به 
اي، ملّي و محلي بسيار بـيش از شـرايط    منطقه هاي وضعيت براي بروز تنش

  متعارف است. 
اقتصاد ايران در اين ميان بسيار متأثر از اين تحوالت است و خواهد بود و در 

زا و در عـين   هاي مهم، تنش توان شاهد چرخش ها، مي شرايط تشديد تحريم
  بيني در كشور بود.    حال مبهم و غيرقابل پيش

  
  تصاد ايرانانباشت سرمايه در اق

هاي اقتصـادي مصـوب بـا     شده در برنامه بيني هاي پيش ها و نسبت وقتي نرخ
هـاي شـديدي مشـاهده     شـود، انحـراف   عملكرد واقعي اقتصـاد مقايسـه مـي   

تر و در مواردي هم  بيني برنامه پايين شدت از پيش كنيم، گاه نرخ رشد به مي
اپذيريِ اقتصاد صرفاً ناشـي از  ن ها بوده است. آيا اين برنامه بيني باالتر از پيش

هـايي از ايـن قصـور و كوتـاهيِ      توان نمونه ريز است؟ مي قصور دستگاه برنامه
كارشناسي را نشان داد. اما لب كالم اين اسـت كـه اقتصـاد ايـران تـابعي از      

دقـت   تـوان بـه   درآمدهاي نفتي بوده است و نوسانات ايـن درآمـدها را نمـي   
  بيني كرد.  پيش

نظـر از مسـايلي ماننـد     باط اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني (صـرف از منظر ارت
تحريم مالي و نفتي و مانند آن) در شرايط كنوني، افت رشد اقتصاد جهـاني  

را براي كاهش تقاضا براي نفت و از اين رو افت قيمت نفت » واقعي«شرايط 
ي  سـازد. امـا از سـوي ديگـر شـرايط بحرانـي كشـورهاي عمـده         فراهم مـي 

ثبـاتي سياسـي در اغلـب كشـورهاي خاورميانـه)       ي نفت (و بـي  نندهصادرك
ويـژه آن كـه در    كنـد. بـه   شرايط مساعدي براي رشد قيمت نفت خلـق مـي  

تري در بخش مـالي   هاي واقعي اقتصاد، نقدينگي بيش شرايط ركود در بخش
نفت روندي پرنوسان و صعودي در ايـن  » معامالت كاغذي«شود و  جذب مي

انداز بـازار   آورد. بدين ترتيب، برايند اين دو روند متضاد چشم بازار فراهم مي
بيني در اين بـازار را   سازد و قابليت پيش جهاني نفت را مبهم و پرريسك مي

  كند.   تر مي بازهم كم
بندي طبقاتي در  ي توزيع درآمدهاي نفتي همواره پيكره از سوي ديگر، نحوه

بنـدي مـتالطم طبقـاتي     يكـره ايران را دچار تالطمات جدي ساخته است، پ
شناختي،...بسـياري داشـته اسـت. ايـن      آمدهاي سياسي، اجتمـاعي، روان  پي

ي  ساالر كامالً مشـهود اسـت و از دهـه    ويژه در قشر بورژوازي ديوان تالطم به
تاكنون يعني در حدود چهاردهه شاهد رونـدي تكـراري در عـروج و     1350

ي عـروج و افـول در هـر     ايم. نحوه هساالران ثروتمند در كشور بود افول ديوان
ايـدئولوژيك ـ     وبيش مشابهي داشته است. پيوند و تعلقات سه مورد روند كم

هـاي   هاي سازماني كه در دهه پيوندي سياسي، خانوادگي، فراخانوادگي، و هم
  )  6در كشور مصطلح شده است.(» مديريت اتوبوسي«اخير به 

شـود.   منابع ثروت و قدرت نزديك مـي  ساالر به ي ديوان زبان ساده، طبقه به 
عالوه بر درآمدهاي هنگفت ناشي از موقعيت در ساختار و سازمان اقتصـادي  

هاي ناشي از اطالعات كه فرد به سبب جايگـاه   اي از رانت ـ اجرايي، مجموعه
اندوزي فراهم  براي ثروت نظيري شود، فرصت بي سازماني از آن برخوردار مي

توانـد   هي از تغييرات در يك طرح تفصيلي شهري كه ميسازد. (مثالً آگا مي
اي بـراي   هايي را مرغوب سازد و بنابراين ثروت فـراوان و يكبـاره   ارزش زمين

ي  ي اوليـه  ي عرضـه  دارندگان اطالعات نهاني فراهم سازد. يا آگاهي از نحـوه 
شود و تفـاوت قيمـت اوليـه و     سازي ارائه مي سهامي كه در فرايند خصوصي

  اتي آن سهم.) ارزش ذ
شـود. در   ساالران و ثروت تنها به اين موارد محدود نمـي  ديوان» مقاربت«اما 
ي اخير، ميزان درآمد خالص ساالنه بسـياري   و نيز در دو دهه 1350ي  دهه

هاي  از مديران ارشد اقتصادي همسانِ درآمد ارشدترين مديران مثالً صندوق
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داري اسـت.   ي سـرمايه  اي پيشرفتهها در اقتصاده گذاري و بانك مهم سرمايه
هاي فصلي ماننـد   عالوه بر حقوق و مزاياي ماهانه شامل پاداش اين دريافتي
ي  هـاي سـاالنه   هاي خارج از حقوق، نظير كارانه و نيـز پـاداش   انواع پرداخت

شـود. چنـين اسـت كـه دريـافتي       مجامع و حق حضـور در جلسـات،... مـي   
ر محدودي از مديران ارشد واحـدهاي  ي چند صد هزار دالري در قش ساالنه

  ي اخير بوده است.  ي كامالً مرسومي در دودهه بزرگ اقتصادي رويه
ساالري، معموالً به اتكـاي ارتباطـات    ي ديوان اين گروه پس از خروج از بدنه

آورنـد و بـدين ترتيـب     وكـار خصوصـي روي مـي    به دست آورده، بـه كسـب  
دهنـد. امـا ايـن     را بنيـان مـي  » خـودي «گيري نوعي بورژوازي داخليِ  شكل

تر از  توانند به يك نسل پيش تنها نمي ريشه است. اينان نه بسيار بي بورژوازي
ي خود نيـز شـاهد تحـوالت     ي چندساله خود اتكا كنند كه حتي در گذشته

شـوند،   ) اما همچنـان كـه يـك شـبه ثروتمنـد مـي      7اند.( محيرالعقولي بوده
گـاه اسـت    شوند و آن شان مي هد تهديد ثروتشا جايي قدرت باره با جابه يك

نـه ايـن كـه ريشـه     «آنتوان دو سنت اگزوپـري   كوچولوي  شازدهكه به قول 
ــي  ــن ور و اون ور م ــاد اي ــد، ب ــان. ندارن ــه» بردش ــر در ده ــاد 1360ي  اگ  ب

را بـه لـوس آنجلـس پرتـاب كـرد. بادهـاي        1353دارانِ رونق نفتي  سرمايه
ي ونكوور و تورنتـو و لنـدن    داران را روانه هبسياري از نوسرماي 1380ي  دهه

  كرد. 
تـوان تنهـا بـه بـورژوازي      داران يا نخبگان اقتصادي را نمـي  اما اين نوسرمايه

ــوان ــوكرات   دي ــي محــدود ســاخت. قشــر وســيعي از تكن ــا و  ســاالرِ دولت ه
ي قضـا،   هايي نظير بسياري از وكال و در حقيقت دالالنِ حوزه تكنوكرات  شبه

ي سالمت، بسياري از مهندسان يا دالالنِ  پزشكان يا دالالنِ حوزهبسياري از 
وساز، پيمانكـاران و مشـاوران بـزرگ،... همـه در ميـان ايـن        ي ساخت حوزه

هـاي اخيـر را در    گاني كه ثروت انباشته در سال گان هستند. نوكيسه نوكيسه
تغالت رسد اكنون به مسـ  مقطعي به دوبي و مالزي انتقال دادند و به نظر مي

  اند.  هاي كانادا، امريكا و اروپا بدل كرده و پول نقد نزد بانك
هـاي رونـق نفتـي از     شاهد پرتاب مـديران اقتصـادي سـال    1357اگر سال 

، البتـه بـه لحـاظ كيفـي در ابعـادي      1384سكوهاي مديريتي بوديم، سـال  
ي در ابعـادي وسـيع، قشـر وسـيعي از بـورژوازي          محدود اما بـه لحـاظ كمـ

مراتب  ي قدرت رانده شد و بخشي از طبقه ميانيِ سلسله ات به حاشيهبوروكر
سـازماني بـا قدرتمـداران جديـد      اداري آن مقطع كه ارتباط سازماني و شبه

)ايـن تغييـرات   8ي نخبگان اقتصـادي جديـد شـدند.(    داشتند، بدل به طبقه
 هـاي  ها، پيمانكاران بزرگ، شـركت  اساساً شامل مديران نهادهاي مالي، بانك

تـوان گفـت بازرگانـان و سـوداگران      گذاري،... بوده است و مي بزرگ سرمايه
ي   سنتي بازار كماكان نقش پررنگي در حوزه ي تجارت داخلي و بخش مهمـ

  اند.  از تجارت خارجي داشته
    

  اقتصاد زيرزميني و غيررسمي
شـده در آن از سـويي    حجم اقتصاد غيررسمي در ايران و دادوستدهاي انجام

سازد و  هاي اقتصادي را دشوار مي نگري رست فعل و انفعاالت و آيندهدرك د
از سوي ديگر هرگونه اتكاي صرف به آمار رسمي و اعالم شده كه در بهترين 

  سازد.  گيرد دشوار مي حالت تنها بخش رسمي اقتصاد را دربرمي
بخش زيرزميني اقتصاد، صرفاً بخش سياه و غيرقانوني نيست، بلكـه بخشـي   

ي صـدها هـزار    يابد. مـثالً درآمـد سـاالنه    ه در آمار رسمي تبلور نمياست ك
كارگر بر اساس آمار رسمي عددي نازل است، اما همين گروه بـراي فـرار از   

يابـد.   زنند كه در آمار رسمي تبلور نمي فقر به كارهاي دوم و سوم دست مي
اش در حول و حـوش حـداقل دسـتمزد اسـت و      مثالً كارگري حقوق رسمي

ريـال حـداقل    3ر900ر000هانه حدود پنج ميليون ريـال دريـافتي دارد (  ما
ن خـانوار و كمـك     دستمزد به اضافه ي مسـكن و   هزينـه  ي مزايايي ماننـد بـ

كاري) در چنين شرايطي دريـافتي سـاالنه وي در صـورتي كـه      اندكي اضافه
تحت پوشش تأمين اجتماعي باشد رقمي در حدود هفت ميليون تومان (بـا  

شود. امـا   عيدي و سنوات و مرخصي استفاده نشده و مانند آن) مي احتساب
هـاي   خصوص در شهرهاي بزرگ كشور با توجـه بـه هزينـه    همين كارگر، به

   سنگين زندگي ناگزير است به كارهـاي دوم و سـوم روي آورد. مسافركشـي 
ي ايرانيان با آن آشنا هسـتند. كـارگران و كارمنـدان     اي است كه همه نمونه

ي تهـران دسـت بـه     اي كه بعدازظهرها در ترافيك فرساينده و خستهعصبي 
زنند و در كنار شغل اصلي معموالً درآمدي كه گـاه بـيش از    مسافركشي مي

كنند. مثال باال، بخشي از درآمـد افـراد را    درآمد شغل اصلي است كسب مي
  )  9دهد.( يابد نشان مي هاي ملي تبلور نمي كه در حساب

هاي كوچك) در  ويژه كارگاه هاي خصوصي (به ري از بنگاهدر عين حال، بسيا
كننـد   فهرست حقوق و دستمزدي كه به سازمان تأمين اجتماعي ارائـه مـي  

تـر كسـور مربـوط بـه سـهم       حقوق برخي از كاركنان را، براي پرداخـت كـم  
كننـد   كارفرما از حق بيمه تأمين اجتماعي، در سطح حداقل حقوق ارائه مي

چـه   نيست كه بخشي از نيروي كار نيز درآمدي بيش از آن بنابراين، ترديدي
  كنند. آيد دريافت مي در فهرست حقوق ماهانه مي

هايي است كه به صورت نيمه رسـمي   اما، موارد اشاره شده در باال تنها بخش
ي از فعاليـت     جريان دارد و از ديگـران پنهـان نمـي    هـاي   شـود. بخـش مهمـ
گونه آمار دقيقـي از آن در   ارد كه هيچاقتصادي در بخش زيرزميني جريان د

ميليون ليتـر    80تا  60ساالنه حدود دسترس نيست. براي مثال، گفته شده 
ــه ارزش    ــي ب ــروبات الكل ــواع مش ــاق    730ان ــران قاچ ــه اي ــون دالر ب ميلي

ميليون خانوار ساكن در ايران، بـه   20با در نظر گرفتن حدود ) 10.(شود مي
ي هـر خـانوار از مشـروبات     م مصرف سـاالنه تا چهار ليتر سه 3طور متوسط 
شود. مشخص نيست چنددرصد بازار مصرف كشور را محصـوالت   خارجي مي

دهد ولي بدون ترديد با توجه به بهـاي گـران ايـن نـوع      خارجي تشكيل مي
رسد مصرفي چندين برابر رقـم فـوق صـرف حمايـت از      مشروبات به نظر مي

ت واردكننـدگاني    نظر ا شود! صرف توليدكنندگان داخلي مي ز ابهـام در ماهيـ
كه قادر به وارداتي در اين حجم و ارزش مالي دارند، اين واردات داراي يـك  

ي توزيع داخلي است. اگر ارزش ريالي توليد غيرقـانوني در   ي گسترده شبكه
ويژه طبقات فقيرتر جامعه!) را تنهـا معـادل    ساز داخل (انواع مشروبات دست

رد كنـيم بـه يـك بـازار يـك ميليـارد دالري فعـال        نيمي از ايـن رقـم بـرآو   
هاهزار نفر در آن مستقيم و غيرمسـتقيم اشـتغال دارنـد.     خوريم كه ده برمي

ارزش اين بازار رقمي معادل يك درصد درآمد حاصل از صادرات نفت كشور 
توان حدس زد بازارِ انواع مواد مخدر هم وضـعيتي   ، است. مي1390در سال 

  ته باشد. وبيش مشابه داش كم
  
  

  
  

 6براساس محاسبات مختلف اقتصادي در ايران حجم اقتصاد زيرزميني بـين  
درصد برآورده شده است. چنين اختالف فاحشي در برآوردها ناشي  5/36تا 

هاي متفاوت برآورد و نيز تعاريف مختلف از اقتصاد زيرزمينـي اسـت    از روش
اد زيرزمينـي تـابعي از   هاي آماري نشان داده است كه حجم اقتص اما بررسي

درآمدهاي نفتي در ايران بوده است. يعني افزايش درآمدهاي نفتي منجر به 
هاي زيرزميني در اقتصاد شده است. بنابراين، ترديدي نيست  افزايش فعاليت

تر شده  هاي اخير نقش اقتصاد غيررسمي در اقتصاد كشور پررنگ كه در سال
تـوان   دهـد كـه نمـي    آوردها نشان مـي ي متفاوت بر است. با اين حال، دامنه

  ) 11(رقمي، ولو غيردقيق، از اقتصاد زيرزمينيِ ايران ارائه كرد.
شـويي، بـه مفهـوم فراينـد      از سوي ديگر، به موازات اقتصاد زيرزميني، پـول 

هاي غيرقانوني همچون قاچاق، اخاذي، ارتشـا و   انتقال پولِ حاصل از فعاليت



  مقاالت 

 ٢٦٥  108ي  آرش شماره

اي در جريـان بـوده    ها به شكل گسترده ليتي قانوني فعا مانند آن به چرخه
است. موقعيت جغرافيايي ايران به عنوان محل ترانزيت مواد مخدر از شـرق  

شويي در اقتصاد ايران افزوده اسـت. بـر اسـاس يـك      به غرب بر اهميت پول
 1380تا  1352هاي  هاي كثيف در ايران در سال برآورد، ميانگين حجم پول

  ) 12قدينگي كشور بوده است.(درصد حجم ن 8/11معادل 
گسترش غيرمتعارف بخـش مـالي در اقتصـاد ايـران، وجـود شـعب متعـدد        

ها  الحسنه در خيابان هاي قرض ها و مؤسسات مالي ـ اعتباري و صندوق  بانك
اي غيرعـادي و حـاكي از    ي پديـده  دهنـده  و محلّات شهرهاي بـزرگ نشـان  

ان دارد. تمـامي مراكـز   شويي است كه در كشور جري ي پول عمليات گسترده
هـا و نهادهـاي مـالي ـ      اصلي تجـاري و اداري تهـران مملـو از شـعب بانـك     

ها و مراكز مهم تجاري تهران به  اعتباري غيربانكي شده و بسياري از خيابان
شـويي اسـت.    لحاظ شكل ظاهري همچون مناطق آزاد و مراكـز مهـم پـول   

ميـانگين   1390زمسـتان   تا ابتـداي  1382براساس برآورد نگارنده، از سال 
هاي پذيرفته شده در بورس ساالنه به طور متوسط بالغ بـر   بازده سهام بانك

   )13(انگيز است. درصد بوده است كه رقمي غريب و شگفت 50
در » عمـومي، امـا غيردولتـي!   «در اين ميان، نقشي كه بنيادهـا و نهادهـاي   

ن نضـعيف اقتـدار   توانـد ضـم   ساختار اقتصاد سياسي ايران دارند و خود مـي 
هاي اقتصادي و سياسي، ساختارهاي مـوازي قـدرت را رقـم     دولت در عرصه

نهادهـا بـر    بزنند قابل تأمل است. عالوه بر اين، حضـور ايـن نهادهـا و شـبه    
  زند.  تر از آن گفتيم دامن مي ي معضالتي را كه پيش همه

  
  ها اندازهاي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه آمدها و چشم پي
هـا   طرح هدفمندسازي يارانـه  هاي بالفعل و بالقوه چنين بستري از بحراندر 

ي تعديل ساختاري كه  به اجرا درآمد. اين طرح بخش مهمي از همان برنامه
المللي پول اجراي آن را بـه   ي اخير بانك جهاني و صندوق بين طي سه دهه

اصـلي   كردند. يكـي از اجـزاي   كشورهاي در حال توسعه توصيه و تجويز مي
هاست. به زعم اقتصـاددانان   قيمت» سازي واقعي«ي تعديل ساختاري،  برنامه

هاي آشكار و پنهان با كاهش قيمت منجر به بروز اختالل در  نوليبرال، يارانه
هـا بـا    اقتصاد و عدم كاركرد درست عرضه و تقاضا شده است. حـذف يارانـه  

شـود و در   قاضا مـي ها منجر به سازوكار درست عرضه و ت سازي قيمت واقعي
سـاز رشـد و پويـايي     هاي انتزاعي نوكالسيكي با تعادلِ اقتصادي زمينـه  مدل

  گردد.   اقتصاد مي
ي اسـتدالل   هاي مكـرر ايـن نحـوه    انديشي هاي فراواني در مورد ساده نوشته

ــاگزير از پــذيرش ايــن مجموعــه   )14(وجــود دارد. امــا در كشــورهايي كــه ن
مطرح كـرد، فراينـد    ديويد هارويچنان كه ها شدند آنچه رخ داده،  سياست

بـود. ايـنْ فراينـدي اسـت كـه طـي آن       » انباشت از طريق سلب مالكيـت «
سازيِ آب،  شود. هاروي از خصوصي ها سلب مي ها و حقوق مردم از آن دارايي
انـد يـا     هاي بهداشتي، و آموزش، و كاالهايي كه جزو حقوق عمـومي  مراقبت

ي ايـن   اين چـارچوب تحليلـي، حـذف يارانـه     گويد. در بايد باشند سخن مي
كاالها، سلب مالكيت از كساني است كـه اسـتطاعت مـالي بـراي خريـداريِ      

  شان ندارند.  حق
كنيم كه اين سياست در همه جا منجـر   جا بر يك نكته تأكيد مي اما در اين

شدن طبقات فوقاني جامعه و كاستن از درآمـد طبقـات فقيـر شـده      به فربه
اي طبقـاتي معطـوف بـه     ي نوليبرالي آزادسازي اقتصـاد، پـروژه   است. برنامه

بازتوزيع درآمد به نفع طبقات بااليي جامعه بـوده اسـت. ايـران نيـز از ايـن      
خـوبي اجـراي ايـن برنامـه را در شـرايط       قاعده مستثنا نيست. همين امر به

اش را كنـار زده   ي جديد بورژوازي كه رقبـاي پيشـين   گيري يك طبقه شكل
نيـز يكـي از    1370ي  دهد. توجه داشته باشيم كه در همان دهه مي توضيح

ي همين  گيري بورژوازي پساانقالبي اجراي نصف و نيمه ترين علل شكل مهم
  هاي تعديل بوده است.  برنامه

هـاي   تـرين برنامـه   هـا، اجـراي يكـي از مهيـب     سياست هدفمندسازي يارانه
و در عـين حـال سياسـت     بازتوزيع درآمد به نفع طبقات نزديك بـه قـدرت  

و طبقـات  » لمـپن پرولتاريـا  «ي مـالي بـراي جـذب بخشـي از      پرورانه حامي
ي نقـدي اسـت. طبيعتـاً در اقتصـادي كـه       روستايي از طريق دريافت يارانه

اش در ارزانيِ انرژي است، افزايش بهاي انرژي بيش از هر  مزيت نسبي اصلي

سـت شـهري آسـيب    گروه بـه بـورژوازي صـنعتي، طبقـات متوسـط و فرود     
ها در بلندمدت بـا توجـه بـه     ي هدفمندسازي يارانه رساند. استمرار برنامه مي

تنهـا   آميـزي نـه   آمدهاي تورمي، نتـايج مخـاطره   فشار سنگين نقدينگي و پي
براي اقتصاد كه براي تماميت اجتماع دارد و قبل از هر چيز خود را به شكل 

اي اجتمـاعي و ماننـد آن   هـ  ورشكستگي واحدهاي توليدي، افـزايش آسـيب  
توان كاهش شتاب و حتي توقـف برنامـه را در    نشان خواهد داد. بنابراين مي

ي دولـت   ي راه انتظار كشيد. امـا اجـراي ايـن برنامـه در عمـل پـروژه       ميانه
ي اخير به استمرار نظم سياسي موجـود   رفاهي را كه در تمامي سه دهه شبه

  سازد.   ياري رسانده است مختل مي
مـدت منتفـع    هاي فقيري كه از اين برنامه در كوتـاه  وش نكنيم كه گروهفرام
شوند، طبقاتي هسـتند كـه دور از زنـدگي شـهري و بـه تبـع آن دور از        مي

اي هستند كه در نهايـت در شـهرهاي    تأثيرگذاري مستقيم بر فضاي سياسي
توانـد در مـورد سياسـت     شـود و قـدرت سياسـي نمـي     بزرگ رقـم زده مـي  

  ي اين برنامه انتظاراتي فراتر از واقع داشته باشد.  هپروران حامي
  

  ي آينده هايي درباره گمانه
ي ثروتمند جامعه، حجم باالي اقتصاد زيرزمينـي   جايي ادواري در طبقه جابه

زاي درآمـد نفتـي در اقتصـاد ايـران و موقعيـت       و غيررسمي، جايگـاه بـرون  
هــاي  ي ويژگــيژئوپلتيــك ايــران در نظــام جهــاني انباشــت ســرمايه همگــ 

اند. اگـر بحـران را عـدم     فردي در بحران اقتصادي ايران پديد آورده منحصربه
هاي مختلف اقتصادي تعريف كنيم و يا اگر به بياني بسـيار   تعادل بين بخش

در اقتصـاد بـدانيم در هـيچ يـك از     » غيرعـادي «ساده آن را صرفاً وضعيتي 
و رونـق نفتـي آن    1350ي  ي اخير يعني از اوايـل دهـه   هاي چهار دهه سال
 1380ي  ي دوم دهـه  ي نفتي نيمه هاي اخير و رونق ديگرباره ها تا سال سال

گاه نمي توان شـرايط متعـادلي    و تا امروز و شرايط نيمه تحريمِ كنوني، هيچ
اي از  در اقتصاد يافت. از همين روست كـه ركـود تـورمي كنـوني را عارضـه     

ايـم. ايـن شـرايط غيرمتعـارف      دهبحران ساختاري اين چهار دهه تعريف كـر 
ناشي از عوامل متعددي است. قطعاً در اين ميـان سيسـتم جهـاني انباشـت     
سرمايه و استقالل نسبي بخـش فوقـاني دولـت از طبقـات اجتمـاعي نقـش       

كند. اين استقالل نسبي از طبقات اجتماعي ضرورتاً به شكل  كليدي ايفا مي
ي طبقـات فوقـاني جامعـه نيسـت،     ها پيوند ارگانيك دولت با برخي اليه عدم

ي از طبقـات      بلكه بيش از آن، در امكان گسست هاي يكبـاره از بخـش مهمـ
  يابد.  اي از تغييرات غيرانقالبي، تبلور مي فوقاني، از طريق مجموعه

طبعاً امروز عامل درآمدهاي نفتي است كه امكان اقتصادي استقالل دولت از 
بـا توجـه بـه نقشـي كـه نفـت در        طبقات اجتماعي را فراهم ساخته اسـت. 

ها بـدون توجـه بـه آن     سرنوشت سياسي ـ اقتصادي امروز ما داشته نوليبرال 
ي مالكيـت ثـروت    كه مشكل در مديريت ثروت نفتي اسـت آن را بـه حـوزه   

دهند. در حـالي كـه    سازي صنعت نفت مي كشانند و شعار خصوصي نفتي مي
. نه شكل مالكيـت آن  ي مديريت درآمد نفتي است ي ما نحوه مسئله

هــا در حقيقــت  ي خلــيج فــارس دولــت در بســياري از كشــورهاي حاشــيه
هاي بزرگ خانوادگي هستند؛ نه دولت به معناي مدرن آن. فرض كنيد  بنگاه

مالكيت منابع نفتي عربستان به جاي دولت عربستان در تملّـك خانـدان آل   
ايـن كـه واگـذاري     آمـد؟ بگـذريم از   سعود باشد، واقعاً چه تفاوتي پديد مـي 

هاي بزرگ  مالكيت منابع نفتي به بخش خصوصي به نوعي حمايت از شركت
  )  15فراملّي در مقايسه با اقتصاد ملي است.(

هاي عظيم نفتي دايمـاً در معـرض    ي مهم ثروت ي يك دارنده ايران به منزله
توجه و تعرض سيستم جهاني انباشت سـرمايه اسـت. درآمـدهاي نفتـي بـا      

داران  تقالل نسبي دولت از طبقات مهم اجتماعي (كارگران، سـرمايه ايجاد اس
رفـاهي در   هاي شبه هايي توانسته سيستم بورژوازي) از سويي در سال و خرده

پذير سازد  جامعه پديد آورد و بدين ترتيب حفظ و استمرار سيستم را امكان
هــايي ماننــد آمــوزش،  ي اجتمــاعي از لحــاظ شــاخص ســاز توســعه و زمينــه

تبعي ي  حصيالت، بهداشت و مانند آن شود، اما از سوي ديگر با ايجاد رابطهت
   جايي مكرر در نخبگان اقتصادي پديد آورده است. ثروت از قدرت، جابه

هـاي   باختـه در كـنجِ خانـه    مـال  ، اكنون1350ْي  بسياري از ثروتمندان دهه
اشـدني  هـا و روزهـاي تكرارن   آنجلس، همچنان نوستالژي شب سالمندان لوس
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كننـد.   را مـرور مـي  » باكارا«و » ميامي«هاي  هاي شميران و كاباره كوچه باغ
هايشان در بازار  اكنون در حال قمار پول نودولتان عصر سازندگي و اصالحات

مستغالت تورنتو و ونكـوور انـد و در برابـر مـوج مدرنيسـمي كـه بـه طبـعِ         
كننـد.   مـي   نظـاره هايشـان را   شان سازگار نيسـت، فروپاشـي خـانواده    سنتي

تـر از   داننـد و پرشـتاب   نودولتان امـروز نيـز، توگـويي فرصـت را كوتـاه مـي      
  هاي ثروت دست يابند. كوشند به قله پيشينيان، مي

زنـدگي ادامـه دارد.    ها شهرهاي پـردود و غبـارآلود   در اين ميان، در خيابان
بـه لحـاظ   ي خاورميانـه   ترين جامعه يافته ي ايران بدون ترديد توسعه جامعه

ي  زده ) اما اين جامعه در دنياي بحران16هاي اجتماعي است.( اغلب شاخص
هاي مهم تاريخي خود نشسته، بي آن كـه رسـالت    گاه كنوني در يكي از گره

  اش را دريابد.  تاريخي
سرايي بيش نيست  گاه كه به قدرت نزديك است مديحه بورژوازي ايراني، آن

گيرد از  د و ثروتش در معرض تهديد قرار ميشو گاه كه از قدرت دور مي و آن
ي ديگري از اين  گويد و جاي امني در گوشه منزلت تسامح و دموكراسي مي

بــورژوازي ايرانــي، خوگرفتــه بــه مصــرف  جويــد. خــرده ي خــاكي مــي كــره
كوشـد   ي تـاريخي مـي   هاي دروغين از گذشته آميز، با ساختن اسطوره جنون
براي خود هـويتي  » زرتشت«و » كورش«خي و الي اوراق موهوم تاري در البه

اند كه بي آن كـه بـه تحمـل     وجوي ناجياني شكوهمند بيابد. اينان در جست
يِ  هم از طريـق دو گزينـه   اي تن دهند از بحران كنوني گذر كنند؛ آن هزينه

ترين شكل خشونت  عالي«يا » خشونت اصالح و عدم«ناپذير:  مضحك و جمع
بخـش اعظـم فرودسـتان ايرانـي، طبقـاتي      ». نـه يعني دخالـت نظـاميِ بيگا  

انـد.   ها دوختـه  شان چشم به دستان سخاوتمند بااليي ند كه برخي»درخود«
يابي و از اين رو ظرفيت  شناسند و خود توان تشكل قهرمانانشان را نمي آنانْ

  قهرماني ندارند. 
اين همه در شرايطي است كه جغرافياي سياسي جهان و منطقـه در شـرف   

نويسـد. شـايد امـروز     اي ديگر براي ما مـي  آينده جهاني  ر است و بحرانتغيي
است كه بايد بيش از هر زمان ديگـري آرزو كنـيم كـه بـر مزارمـان تـاريخ       

گان اين دوره از تاريخ مـا   عرضه بي«ننويسند، چرا كه آيندگان خواهند گفت 
  ». ايم بوده
     :ها نوشت پي

ميليـون   4,1حدود  90ماه اول سال  8در ي براساس آخرين گزارش بانك مركز -1
هزار ميليارد ريال در اتاق پاياپاي اسـناد بـانكي    219,0برگ سند به مبلغي معادل 

تهران برگشت داده شد. در اين دوره متوسط شـاخص هـاي تعـداد و مبلـغ اسـناد      
رسـيد كـه نسـبت بـه دوره      489,6و  180,3برگشت داده شده به ترتيب به اعداد 

از سـوي ديگـر    درصد افـزايش يافتـه اسـت.    25,7و  6,7به ترتيب  89ل مشابه سا
 18مجيد ابهري مشاور كميسيون اجتماعي مجلس اعـالم كـرد روزانـه    پيش از آن 

 84در سـال   ي وي بـه گفتـه   خورد. هاي كشور برگشت مي هزار برگ چك در بانك
اين  88ال هزار فقره بوده است كه در س 500هاي برگشتي سه ميليون و  آمار چك

 هزار افزايش يافتـه اسـت.   500به پنج ميليون و  89آمار به پنج ميليون و در سال 
هـزار ميليـارد تومـان     25بـه بـيش از    89هاي برگشتي در سـال   ارزش ريالي چك

  .(خبرگزاري مهر) رسد مي
چه در باال گفته شد، بديهيات امروز و ملموس اقتصـاد ايـران اسـت و گمـان      آن -2

ي در مورد آن ترديد داشته باشد. اما طـرح مسـئله در مـورد شـناخت     كنم كس نمي
ي حاضر است. در ويـرايش نهـايي    هاي اقتصاد سياسي اين بحران هدف مقاله ريشه
ي حاضر، با توجه به تركيب مخاطبان عمـومي مقالـه، جـداول آمـاري كـه از       مقاله

م و در مقابـل  منابع مختلف گرد آورده بودم و همچنين برخي منابع را حـذف كـرد  
هاي موجـود خواننـده را بـا     هاي عيني و ملموس از واقعيت ام با توصيف تالش كرده

ديدگاه حاكم بر اين مقاله در مورد بحران كنوني آشنا سازم. شـايد از همـين رو در   
تر از وجـه اسـتداللي آن اسـت. در هـر      مواردي به نظر رسد وجه خطابي آن پررنگ

هـاي اصـلي ايـن مقالـه      تر در درونمايه راي كاوش بيشهايي ب حال، اميدوارم فرصت
  فراهم شود.

ريزي سـبك مـدرن زنـدگي در ميـان بخـش       ي اجتماعي با پي خود اين توسعه -3
ي اجتماعي پديد آورده اسـت؛ تضـاد سـبك     بزرگي از ايرانيان تضاد مهمي در پهنه

اس اسـت بـا   قابل قيـ  زندگي بسياري از شهرنشينان با ايدئولوژي رسمي. اين تضاد
هـاي مدرنيزاسـيون رژيـم     بين سياست 1350ي  ي نخست دهه تضادي كه در نيمه

  بيني اكثريت مردم وجود داشت. پهلوي و جهان

ن.ك. جوواني اريگي و ديگران، از سقوط مالي تا ركـود اقتصـادي، گـردآوري و     -4
  ).1390 –ترجمه پرويز صداقت، نشر پژواك (تهران 

  نگاه كنيد به -5
Council on Foreign Relations (2012), Five Economic Trends to 
Watch in 2012. 
هيئت روابط خارجي، امروز يكـي از تأثيرگـذارترين نهادهـاي پژوهشـي در ايـاالت      

  متحده است. 
رود همراه بـا يـك كـادر     يعني وقتي مديري از يك سازمان به سازماني ديگر مي -6

مقام) را از ايـن سـازمان بـه     معاون مالي و قائم اداري (از آبدارچي و مسئول دفتر تا
  كند. جا مي سازمان ديگر جابه

وبـيش   اي كـم  در خـانواده  1360ي  نگارنده خود شاهد افرادي بوده كه در دهـه  -7
و امـروز از امكانـاتي    انـد  كـرده  فقير در شهرستان و يا روستايي كوچك زندگي مـي 

هـا ميليـون    هاي ده ه خارج، پاداشي شخصي، سفر تفريحي ساالنه ب همچون راننده
  اند. توماني مجامع و غيره برخوردار شده

  براي تحليل اقتصاد سياسي موضوع ن.ك. -8
Mohammad Maljoo, “Three Placement Modes of the Economy in 
Post-revolutionary Iranian Society,” in Eric Hoogland and Leif 
Stenberg (eds.), Navigating Contemporary Iran:Challenging 
Economic, Social and Political Perceptions (London: Routledge, 2012) 

در محيط كاري كه پنج كارگر براي مشاغل با حداقل دسـتمزد از يـك شـركت     -9
پيمانكار خدماتي استخدام شده بودند شاهد بودم دريافتي ماهانه اين كارگران تنهـا  

تر بـود   داد. يكي از كارگران كه سالخورده ساالنه آنان را تشكيل ميبخشي از درآمد 
كـرد،   حقوق بازنشستگي از محل كـار قبلـي خـود دريافـت مـي      در كنار اين درآمد

كارگران ديگر درگير مشاغل عصر و شب بود (يكي شغل دومش مسافركشـي بـود،   
» دي جِي« ها كرد، سومي در جشن تولدها و عروسي ديگري در مجالس عكاسي مي

بود، آن ديگري نيز در كار دلّالي براي خريد و فروش موتـور سـيكلت). درآمـد دوم    
  هيچ كدام اين افراد در جايي ثبت نشده است.

  نقل قول سايت خبرآنالين از منابع رسمي -10
هـاي كثيـف در    محمد عرب مازار يزدي و ليال خودكاري، بـرآورد حجـم پـول    -11

 )1386(زمستان  27، شماره ايران، پژوهشنامه اقتصادي
  مأخذ قبلي -12
بازده سهام بر اساس مجموع سود نقدي هر سهم و تغييرات قيمت سهم طي  -13

  دوره و نيز اعطاي سهام جايزه محاسبه شده است. 
  از جمله ن.ك. -14

ديويد هاروي، تاريخ مختصر نئوليبراليسم، ترجمه محود عبداهللا زاده، نشر اختـران،  
1386  

  1388داقت (گردآوري و ترجمه)، ايدئولوژي نوليبرال، انتشارات نگاه، پرويز ص
تر به يك ايدئولوژي ناكجاآبادگرايانه شـباهت دارد وقتـي    نوليبراليسم كه بيش -15
هـاي سـخت    بيند بدون آن كه تالش كنـد بـا واقعيـت    هايش را مي درپي ناكامي پي

 هـاي اقتصـادي انتزاعـي    مـدل زميني آن را به محك آزمون بگذارد، با ايـدئولوژي و  
چه در عمـل رخ داده بـا    زند و بر اين يا آن تفاوت آن واقعيت انضمامي را محك مي
دانـد. امـا    ي آن مي كند و بر اين اساس بحران را نشانه ارتدكسي نوليبرالي تأكيد مي

ي نظـريِ طبقـات فوقـاني     ي عمل همواره به مثابه زرادخانه همين انتزاعات در پهنه
  كنند. هاي فرامليتي عمل مي عه و شركتجام
انجـام   1390براساس نتايج آخرين سرشماري نفـوس و مسـكن كـه در سـال      -16

ميليون نفر رسيده است. نرخ رشد جمعيـت   75گرفت، جمعيت كشور به نزديك به 
هاي  مرز سه درصد را درنوشته بود و يكي از باالترين نرخ 1360ي  كشور كه در دهه

درصد كاهش يافته است. بعد خانوار ايراني كـه در   3/1بود اكنون به رشد در جهان 
 6/3نفر رسيده بود اكنون به  4به  1385نفر بود و در سال  4/4معادل  1375سال 

هـا يـك فرزنـد را     نفر كاهش يافته است. به عبارت ديگر، اكنون بسياري از خـانواده 
انـد. نـرخ    از چهـار نفـر سـاكن   تـر   دانند و به طور متوسط در هر خانه كـم  كافي مي

درصد است و آمار دانشجويان در سطح كشورهاي پيشرفته  10سوادي در حدود  بي
هاي تغيير سبك زندگي است.  ها همه نشانه نظر از كيفيت آموزش). اين است (صرف

سبك زندگي اكثريت مردم و نوع نگاه آنان به جهـان كـامالً متفـاوت از يـك نسـل      
ه، در تعارض فرهنگيِ الينحلي با ايدئولوژي رسـمي قـرار دارد   تر است. اين نگا پيش

  *   فروريزي به همراه داشته باشد. تواند در نهايت نوعي شبه كه مي
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  بحران هسته اي  
  حمله نظامي و تحريم ها؟

 نتايج ، راه حل و چشم انداز 
  

 محمد رضا شالگوني
  
ب و چند جانبه كه مسأله عنواني شده براي بحراني مركّ "بحران هسته اي"

هسته اي يكي از جنبه هاي آن است ؛ گويي با كوه يخي روبرو هستيم كه 
مسأله هسته اي به كلّه آن مي ماند كه از آب بيرون آمده است. بهتر است 
به ياد بياوريم كه يك دهه پيش همين بحران مركب را در عراق داشتيم و 

لة هسته اي عراق مسأله اي بعد از سقوط صدام حسين معلوم شد كه مسأ
و صدام مدت ها پيش اصالً همه   "انتفاء موضوع"بوده منتفي شده به لحاظ 

طرح هاي هسته اي اش را برچيده بوده و احتماالً امريكايي ها هم (بعد از 
بازجويي از دامادهاي فراري او در اردن ) از قضيه با خبر بودند. با اين همه ، 

ه بهانة متوقف كردن طرح هسته اي صدام بود ب 2003دولت بوش در سال 
كه عراق را اشغال كرد. پس بايد ديد جنبه هاي مختلف بحران تا چه حد به 
مسأله هسته اي ارتباط دارند و از طريق آن قابل حل هستند. براي پاسخ به 
اين سؤال الزم است نگاهي بيندازيم به جنبه هاي گوناگون بحران مركبي 

  وبرو هستيم.كه اكنون با آن ر
   
1  

اكنون كانون اصلي رويارويي بر سر برنامه هسته اي ايران اين است كه 
اورانيوم يا (اگر دقيق تر بگوئيم) امريكا خواهان تعطيل غني سازي  "غرب"

و جمهوري اسالمي و انتقال اورانيوم غني شده به خارج از خاك ايران است 
قرارداد منع گسترش "د به حاضر نيست به چنين چيزي تن بدهد و با استنا

خود مي داند. در  "حق مسلم") غني سازي را NPT( "سالح هاي هسته اي
را نقض  .ان.پي.تي مقابل ، امريكا مدعي است كه چون ايران بارها مقررات

كرده ، نبايد از حق كامل غني سازي پذيرفته شده در آن برخوردار باشد. 
ع گسترش خوانايي دارد؟ حقيقت اين كدام يك از اين دو ادعا با قرارداد من

  است ادعاي امريكا جز زورگويي آشكار معنايي ندارد ، به چند دليل: 
مخالفت امريكا با برنامه هسته اي ايران نه با رو شدن تخلفات  - يك

جمهوري اسالمي از ان.پي.تي ، بلكه از همان آغاز اين برنامه شروع شد ، 
المي تصميم گرفت نيروگاه هسته اي جمهوري اسكه  1990يعني از اكتبر 

مهار "بود كه دولت كلينتون سياست  1993بوشهر را بازسازي كند. در مه 
خود را اعالم كرد و مخالفت فشرده با برنامه هسته اي ايران را در  "دوگانه

قانون تحريم "كنگره امريكا بود كه  1996دستور كار خود قرار داد. در سال 
تصويب كرد. و زير فشار امريكا بود كه هانس بليك (  را "هاي ايران و ليبي

دبير كل وقت آژانس بين المللي انرژي هسته اي ) برنامه بازرسي هاي 
) را  "2+93برنامه "( معروف به  "پروتكل الحاقي"گسترده و غافلگيرانه و 

راي توجيه دولت كلينتون ب 1998فوريه  23در همان سال ابداع كرد. در 
برنامه هسته اي ايران ، اعالم كرد كه ايران كشوري است با  مخالفت اش با

ذخاير كافي نفت و گاز و نيازي به انرژي هسته اي ندارد و ايجاد رآكتورهاي 
هسته اي مي تواند تالش غير مستقيمي باشد براي توليد سالح هاي هسته 

وش اي. و دو هفته بعد ، زير فشار امريكا ، دولت اوكراين ناگزير شد از فر
 2000مارس  14توربين به نيروگاه هسته اي بوشهر خودداري كند. و در 

را كه به امريكا اجازه مي داد همه  "قانون منع گسترش ايران"كلينتون 
افراد و سازمان هاي كمك كننده به برنامه هاي هسته اي ، شيميايي ، 

  ]1بيولوژيكي و موشكي ايران را تحت تحريم قرار بدهد ، امضاء كرد.[
پس از بررسي همه موارد تخلف ايران ، تاكنون دليلي كه نشان دهنده  - دو

نظامي شدن برنامه هسته اي جمهوري اسالمي باشد ، از طرف آژانس بين 
المللي انرژي هسته اي پيدا نشده است. اين در حالي بوده كه دولت امريكا 

جمهوري هميشه بر آژانس فشار مي آورده كه اعالم كند برنامه هسته اي 
اسالمي خصلت نظامي پيدا كرده است. اين فشارها در دوره بوش تا جايي 

) امريكايي ها تلفن هاي  "واشنگتن پست"رسيد كه ( بنا به گزارش 
البرادعي را كنترل مي كردند و در باره ارتباطات سري او با جمهوري 

يده اسالمي شايعه مي پراكندند. جالب اين است كه رهبران امريكا با ناد
گرفتن تمام تحقيقات آژانس ، همچنان جمهوري اسالمي را در حال 

در باره  "ارزيابي ملي اطالعات"ساختن بمب قلمداد كرده اند. آنها حتي 
دسامبر  4ايران را كه از طرف مجموعة دستگاه هاي اطالعاتي خودشان در 

د كه اعالم ش "ارزيابي"منتشر شد ، عمالً ناديده گرفته اند. در آن  2007
  ] 2برنامه ساختن بمب اتمي را متوقف كرده است.[ 2003ايران از سال 

جمهوري اسالمي در دوره خاتمي براي روشن شدن جنبه هاي مبهم  - سه
پرونده هسته اي ، پروتكل الحاقي را امضاء كرد و حاضر شد موقتاً غني 

متر از سازي را هم تعطيل كند ؛ اما معلوم شد دولت امريكا نه تنها چيزي ك
تعطيل دائمي غني سازي را نمي پذيرد ، بلكه مي كوشد همان شيوه هاي 
بازرسي در مورد رژيم صدام را در ايران نيز به كار گيرد و بازرسي هاي 
آژانس را به وسيله اي براي شناسايي مراكز نظامي ايران تبديل كند. معناي 

ردن متهم بيندازيد عملي اين شيوه بازرسي ها اين است كه بار دليل را به گ
و از او بخواهيد ثابت كند كه خالفي نكرده است! به تجربة عراق مي دانيم 
كه از اين طريق مي توانيد اتهام واحدي را تا هر زماني كه مي خواهيد تكرار 
كنيد. مثالً كافي است به ياد داشته باشيم كه همين ادعا در باره سايت 

با  2004ح شده است ، در سال پارچين كه حاال به وسيله آمانو مطر
و امريكا آژانس را براي هياهوي تمام از طرف جان بولتون پيش كشيده شد 

تحقيق در باره اين سايت زير فشار شديد قرار داد. بازرسان آژانس در ژانويه 
از پنج قسمتي كه خودشان انتخاب كرده بودند ، بازديد كردند ، و بار  2005

از پنج قسمت ديگر بازديد كردند ، ولي در نهايت دوم در نوامبر همان سال 
چيزي نيافتند. اما هفت سال بعد ، اكنون بي آن كه مدرك جديدي پيدا 

  ]3شده باشد ، همان ادعا عيناً با همان سر وصدا دوباره مطرح مي شود.[
قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل در باره پرونده هسته اي  - چهار

ششي قانوني براي سياست امريكا به وجود آورده اند. در ايران بي ترديد پو
اين قطعنامه ها از ايران خواسته مي شود كه غني سازي اورنيوم را متوقف 
سازد. اما هيچ يك از اين قطنامه ها به معناي الغاي حق ايران براي غني 
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سازي نيستند. بعالوه شوراي امنيت قانوناً نمي تواند به چنين كاري دست 
. اين در حالي است كه دولت امريكا اصالً با حق غني سازي ايران بزند

مخالفت مي ورزد و با راه انداختن تحريم هاي يك جانبه و عمليات ايذايي 
گوناگون ( كه بعضي از آنها جز اقدام جنگي معناي ديگري نمي توانند 
داشته باشند ) مي كوشد در عمل اين حق را براي هميشه منتفي سازد. به 

بارت ديگر ، اگرجمهوري اسالمي  با ناديده گرفتن قطعنامه هاي سازمان ع
ملل ، به تعهدات قانوني اش بي اعتنايي نشان مي دهد، امريكا نيز با انكار 

قرارداد عدم "صريح و يك جانبه حق غني سازي ايران ، به نام دفاع از 
  به آن قرارداد پشت پا مي زند.  "تكثير سالح هاي هسته اي

امريكا به بهانه دفاع از ان. پي.تي ، مدام ايران را به حمله نظامي  -  پنج
را حق خود  "پيش گيرانه"تهديد مي كند و آشكارا چنين حملة به اصطالح 

مي داند ، در حالي كه خود اين تهديدها ناقض ان.پي.تي و فراتر از آن 
شود ناقض منشور سازمان ملل است. طبق اين منشور ، حتي اگر معلوم ب

ايران داراي سالح هسته اي است ، بازهم هيچ كشوري حق اقدام نظامي 
يك جانبه عليه آن يا تهديد نظامي آن را ندارد. بند چهارم ماده دوم منشور 

همه اعضاء در روابط بين المللي خود از تهديد به "تصريح مي كند كه 
 زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقالل سياسي هر
كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته 

مضحك تر و زورگويانه تر از همه ،   ."باشد ، خودداري خواهند نمود
حمايت امريكا از موضع دولت اسرائيل است ؛ دولتي كه خود را بر فراز 
ان.پي.تي و همه مقررات بين المللي مي داند و در عين حال مرتباً ايران را 
به خاطر نقض مقررات ان.پي.تي به اقدام نظامي تهديد مي كند. رفتار 
امريكا و اسرائيل جاي ترديدي باقي نمي گذارد كه آنها اصل برابري 

 "برابرتر"حاكميت كشورها را قبول ندارند و بعضي ها را ( به بيان اورولي ) 
كه مي  مي دانند. اين جز نقض آشكار بند اول ماده دوم منشور سازمان ملل

سازمان برمبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضاء آن قرار "گويد 
  .معنايي ديگري نمي تواند داشته باشد،  "دارد

  
2   

براي داشتن درك روشني از بحران هسته اي ايران، نگاهي كوتاه به 
و چگونگي برخورد  "اي قرارداد منع گسترش سالح هاي هسته"تاريخچة 

] طرح اين قرارداد به ابتكار امريكا (در 4فيد باشد.[تواند م امريكا با آن، مي
راه اندازي شد؛ در گرماگرم جنگ ويتنام كه ليندن جانسون ) 1967مارس 

براي مقابله باجنبش ضد جنگ در خود امريكا و تقريباً همه كشورهاي 
غربي، به نمايش صلح طلبي نياز داشت. ضمناً اين طرح امريكا نوعي سازش 

ا اتحاد شوروي كه از يك طرف نگران مجهز شدن آلمان تاكتيكي بود ب
غربي به سالح اتمي بود و از طرف ديگر از جانب چين به بي عملي و 
سازش كاري در ويتنام متهم مي شد. قرارداد از همان آغاز تبعيض آميز 

خواستند كشورهاي ديگر را از دستيابي به سالح  بود: امريكا و شوروي مي
گذارند اين سالح از محدودة كشورهايي كه  تا آن زمان به اتمي بازدارند و ن

آن دست يافته بودند فراتر برود. در آن زمان ظاهراً فقط پنج كشوري كه 
حاال عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل هستند (امريكا، شوروي، 

اي در اختيار داشتند. البته اسرائيل نيز  انگليس، فرانسه و چين) سالح هسته
اي دست يافته بود، ولي دولت جانسون از  به سالح هسته 1962 در سال

اسرائيل خواسته بود كه آن را اعالم نكند، زيرا مي ترسيد اعالم موجوديت 
اسرائيلِ اتمي، قدرت مانوور امريكا را در معامله با شوروي محدود سازد و در 

، همان خاورميانه دردسرهاي بزرگي براي امريكا ايجاد كند. ركن اصلي طرح
بازداشتن كشورهاي ديگر از دستيابي به سالح اتمي بود؛ ولي براي قابل 

تر و جذاب كردن آن، دو ركن ديگر را هم در قرارداد آوردند: حركت  قبول
اي و حق كشورهاي ديگر براي  به طرف خلع سالح عمومي هسته

اي  اي وعده اي صلح آميز. خلع سالح هسته برخورداري از انرژي هسته
ديد، ولي امريكا  الي بود، زيرا هرچند اتحاد شوروي آن را به نفع خود ميتوخ

حاضر نبود هيچ نوع محدوديتي براي حفظ و گسترش قدرت نظامي خود 
  داشته باشد. اما پذيرش حق كشورهاي ديگر براي برخورداري از انرژي صلح 

  

  
  
  

  
  
  

آن را ناقض آميز هسته اي، براي خام كردن مخالفان گستردة طرح بود كه 
  حق حاكميت كشورهاي ديگر مي دانستند. 

فرانسه و چين با طرح مخالف بودند، زيرا آن را سازشي ميان دو ابرقدرت 
ديدند و زرادخانه اتمي خودشان نيز به حد كافي پيشرفته نبود.  اتمي مي

ورساي "رهبران آلمان غربي از آن نگران بودند، مثالً يوزف اشتراوس آن را 
ناميد. وقتي قرارداد به سازمان ملل فرستاده شد، هند و برزيل  مي "جديد

اي به طور كامل ممنوع  هاي هسته خواستند كه در اصل اول آن توليد سالح
ها بود كه مجبور شدند ركن مربوط  اعالم شود. براي مقابله با اين مخالفت

د را به تر سازند؛ حق بيرون آمدن از قراردا اي را پر رنگ به خلع سالح هسته
ساله معرفي  25رسميت بشناسند ؛ و كل طرح را هم يك قرارداد موقتي 

كنند كه از هر پنج سال يكبار از طرف كشورهاي عضو قابل بازبيني باشد. با 
( در شرايطي  1968اين همه ، وقتي متن تكميل شدة قرارداد را در ژوئن 

جبهه  كه حمالت همه جانبه امريكا براي درهم شكستن تعرض عمومي
آزادي ويتنام در عيد تت ، در اوج خود بود ) در مجمع عمومي سازمان ملل 

  به رأي گذاشتند ، حدود يك سوم اعضاء حاضر نشدند از آن حمايت كنند. 
) ، تنها  1970( در سال  ان.پي.تيسال پس از رسميت يافتن  42اكنون 

عني هند ، ي: عضو سازمان ملل آن را امضاء نكرده اند 194سه كشور از 
به  1995مه  11و دوره قرارداد در كنفرانس بازبيني پاكستان و اسرائيل. 

عمر خود اول سال  30طور نامحدود تمديد شده است. هرچند ان.پي.تي در 
كاهش آهنگ گسترش سالح هاي هسته اي ، و نيز كاهش تعداد اين  در

ست سالح ها آشكارا موفق بوده ، ولي در جهت خلع سالح هسته اي د
ساله اخير ، خود  12آوردي نداشته است. و حتي از اين مهم تر  ، در دوره 

قرارداد ، به پوششي براي جنگ ها و تنش هاي ويرانگر تبديل شده است. 
علت اين استقبال از قرارداد ، عليرغم بنياد تبعيض آميز آن ، چه بوده 

همه ، آن را بي  است؟ و چرا امريكا كه مبتكر اصلي آن بوده ، اكنون بيش از
  معنا مي سازد؟ 

مهم ترين عاملي كه شرايط مساعدي براي پذيرش عمومي ان.پي.تي فراهم 
آورد ، پيروزي امريكا در جنگ سرد بود. با فروپاشي اتحاد شوروي و اعالم 

جهاني از طرف جرج بوش اول پس از بيرون راندن صدام  "نظم نوين"
يح دادند به هژموني امريكا گردن حسين از كويت ، فرانسه و چين نيز ترج

، به قراردادي پيوستند كه در دوره قبل  1991بگذارند و هر دو در تابستان 
البته هر دو زير فشار مشكالت داخلي خود بود كه  از منتقدان آن بودند.

ناگزير مي شدند با امريكا كنار بيايند. در فرانسه دولت ميتران پيشتر با 
زب سوسياليست در جهت ملي سازي ها و شكست تالش هاي اوليه ح

، ناگزير شده بود به  1980سياست هاي گسترش اعتبارات در اوائل دهه 
طور ضمني با نئوليبراليسم در داخل و هژموني امريكا در خارج كنار بيايد و 
حتي از نصب موشك هاي امريكايي پرشينگ در آلمان غربي استقبال كند. 

دوگلي  -ود كه ميتران حتي ظاهر استقالل نئواما با سقوط اتحاد شوروي ب
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فرانسه را كنار گذاشت و در جنگ خليج نيروهاي فرانسه را زير فرماندهي 
را  "خلع سالح جهانيطرح بزرگ براي " 91امريكا قرار داد و در تابستان 

سياست درهاي "اعالم كرد و به ان.پي.تي پيوست. اما چين نيز كه پيشتر با 
ينگ از لحاظ اقتصادي و ديپلماتيك با امريكا كنار آمده دنگ شيائوپ "باز

بود ، پس از سقوط شوروي ترجيح مي داد با پيوستن به ان.پي.تي ، فضاي 
مساعدي براي خود به وجود بياورد و از انزواي سياسي بعد از كشتار ميدان 

بيرون بيايد. با پيوستن فرانسه و چين به ،  1989تين آن من در سال 
ي ، هر پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل كه ضمناً ان.پي.ت

هم بودند ، در حمايت  "قانوني"صاحبان انحصاري زرادخانه هاي هسته اي 
  از آن متحد مي شدند. 
كشور ديگر نيز به ان.پي.تي  45بود كه  1991پس از حوادث سال 

 : از جمله جمهوري هاي شوروي سابق ، جمهوري هاي يوگسالويپيوستند
سابق ، افريقاي جنوبي پس از آپارتايد و شش كشور ديگر افريقاي جنوبِ 
صحرا كه به خاطر بمب اتمي رژيم آپارتايد ، پيشتر حاضر نشده بودند به 
اين قرارداد بپيوندند. و در دوره تدارك كنفرانسِ تمديد قرارداد در 

د كه بود كه كشورهاي بيشتري زير فشار ناگزير شدند به آن بپيوندن1995
شيلي و آرژانتين و ميانمار ( يا برمه ) جزو آنها بودند. اما در كنفرانس 

اعتراض يك پارچه و ناگهاني كشورهاي عربي عليه بمب اتمي  1995
اسرائيل چنان فضايي به وجود آورد كه ناگزير شدند تمديد نامحدود دوره 

  م كنند! اعال "كف زدن هاي عمومي"قرارداد را نه با رأي گيري ، بلكه با 
تالش همه اوالً  بود كه 95بعد از تمديد نامحدود دوره قرارداد در سال 

جانبه اي براي كشاندن همه كشورها به امضاي ان.پي.تي آغاز شد و در اين 
ه خاطر گشايش ) و حتي كوبا ( ب 1998دوره بود كه مثالً برزيل ( در سال 

مضاء كردند. و ثانياً ) آن را ا 2002كشورهاي اورپايي در سال  باتجاري 
آژانس بين المللي انرژي هسته اي كه ديدباني براي اجراي قرارداد را بر 
عهده دارد ، عمالً به زائدة سيستم اطالعاتي امريكا تبديل شد. در آستانه 
قرن بيست و يكم ، امريكا به عنوان تنها ابرقدرت جهان ، به داور نهايي در 

تي تبديل شده بود و در اين جا بود كه باره اجرا يا عدم اجراي ان.پي.
  مقررات ان.پي.تي را بيشتر مزاحم طرح هاي خود مي ديد. 

حقيقت اين است كه عامل ديگري نيز در پيوستن بسياري از كشورها به 
گسترش تحقيق "قرارداد ،  4ماده   اوالًان.پي.تي نقش مهمي داشته است: 

حق "را  "ت مقاصد صلح آميز، توليد و استفاده از انرژي هسته اي در جه
كشورهاي امضاء كننده آن مي داند و حتي كمك به اين  "غير قابل نقض

كار را تشويق مي كند. به عبارت ديگر ، در قرارداد چيزي كه مانع دستيابي 
كشورها به توانايي علمي و فني توليد سالح هسته اي باشد ، وجود ندارد. 

ت ملي كشورهاي امضاء كننده را براي قرارداد ، حق حاكمي 10ماده  ثانياً
بيرون آمدن از آن در شرايط فوق العاده به رسميت مي شناسد ، به شرط 
اين كه سه ماه قبل ، آن را به شوراي امنيت سازمان ملل اطالع بدهند. 

در قرارداد چيزي در منع دستيابي به سيستم هاي موشكي كه در  ثالثاً
قش مهمي مي توانند داشته باشند ، رساندن بمب هسته اي به مقصد ، ن

وجود ندارد. مجموعه اينها باعث شده كه بسياري از كشورها بكوشند دقيقاً 
 توليد سالح  "آستانه"از طريق پيوستن به اين قرارداد خود را به موقعيت

هاي هسته اي برسانند تا هر جا كه الزم بدانند خود را از قرارداد بيرون 
وليد چنين سالح هايي دست بزنند. كشورهايي كه بكشند و به سرعت به ت

مي كوشند از اين امكان استفاده كنند ، اگر متحدان امريكا باشند ، تحت 
حمايت آن قرار مي گيرند يا دست كم ، تحمل مي شوند ؛ و اگر از نظر 
امريكا رژيم هاي نامطلوبي ارزيابي بشوند ، زير فشار قرار مي گيرند. مثالً 

پيشرفته صنعتي كه متحد امريكا محسوب مي شوند، خود  غالب كشورهاي
قرار داده اند و از توانايي كامل توليد سالح هاي  "آستانه"را در موقعيت 

هسته اي برخوردارند. در واقع عالوه بر پنج كشور داراي زرادخانه اتمي 
 1987، باشگاه غير رسمي ديگري نيز وجود دارد كه در سال  "قانوني"

) با شركت امريكا ، MTCR( "رژيم كنترل تكنولوژي موشكي"تحت عنوان 
 34و اكنون انگليس ، فرانسه ، آلمان ، ژاپن ، ايتاليا و كانادا ايجاد شده 

عضو از اتحاديه اورپا هستند و روسيه  19از آنها كشور عضو آن هستند كه 
 بر اينها سازمان هايبه اين باشگاه پيوسته است. عالوه  1995هم در سال 

ديگري نيز وجود دارند كه ظاهراً با وظيفه مقابله با انتقال و صادرات 
تكنولوژي و محصوالتي كه مي توانند به گسترش سالح هاي هسته اي 

گروه عرضه كنندگان هسته "كمك كنند ، ايجاد شده اند كه يكي از آنها 
به ابتكار  1974) است كه بعد از آزمايش هسته اي هند در سال NSG( "اي
اوباما از هند نيز  2010در سال عضو دارد و  46و اكنون  ايجاد شدهمريكا ا

به اين گروه  2004كه به اين گروه بپيوندد. چين نيز در سال دعوت كرد 
  پيوسته است. 

نگاهي به آرايش ها و يارگيري هاي پيرامون قرارداد منع گسترش سالح 
ه تا حد امكان هاي هسته اي نشان مي دهد كه هدف امريكا اين است ك

نگذارد رژيم هاي نامطلوب ( از نظر منافع امپراتوري امريكا ) نه به سالح 
هاي هسته اي و نه حتي به دانش و تكنولوژي الزم براي توليد اين سالح ها 
دسترسي پيدا كنند. و اين باعث مي شود كه غالب امضاء كنندگان 

م بشوند و فقط حق ان.پي.تي حتي از حق توليد انرژي هسته اي نيز محرو
داشته باشند مصرف كنندة آن باشند. و بنابراين ، امريكا به لگد مال كردن 
 قراردادي برمي خيزد كه خود مبتكر آن بوده است. و از اينجاست كه خود
قراردادي كه ظاهراً به نام جلوگيري از گسترش سالح هاي هسته اي و راه 

بود ، پس از پيروزي امريكا در  افتادن جنگ و مسابقه تسليحاتي ابداع شده
جنگ سرد ، همچون وسيله اي براي جنگ افروزي ها و نظامي گري هاي 
بيشتر به كار گرفته مي شود. در اين دوره بيشترين تقابل امريكا با سه 
رژيمي بوده كه از امضاء كنندگان ان.پي.تي بوده اند و در نتيجه برنامه  هاي 

ن المللي انرژي هسته اي قرار داشته است هسته اي شان زير نظر آژانس بي
:عراق ، ايران و كره شمالي. اما اينها تنها ديكتاتوري هايي نبوده اند كه 
سعي كرده اند زير پوشش ان.پي.تي جلو بروند ؛ قبل از اينها ديكتاتوري 
هاي ديگري نيز بوده اند كه مي خواستند همين راه را بروند ؛ از رژيم شاه 

) در مكزيك گرفته تا ژنرال هاي Diaz Ordazيم دياز اورداز (در ايران و رژ
نيجريه ، رژيم ماركوس در فيليپين ، و رهبران كودتاي نظامي در تايلند. اما 
همه آنها چون متحدان و وابستگان امريكا بودند ، به شيوه هاي مختلف ، 
حمايت يا دست كم ، تحمل مي شدند. ولي در مورد رژيم هاي مورد بحث 

ا مسأله اين است كه هر سه رژيم حكومت هايي بوده اند كه در دوره پس م
از فروپاشي اتحاد شوروي ، بيش از همه از طرف خود امريكا تهديد مي شده 

  اند. 
در مورد عراق ترديدي نيست كه رژيم صدام دنبال سالح هسته اي بود ، اما 

مي شروع شد كه برنامه ضربتي صدام براي دستيابي به سالح هسته اي هنگا
تنش در روابط آن با كويت چنان ابعادي پيدا كرد كه صدام احساس نمود 
حكومت تا خرخره بدهكارش به وسيله متحدان ديروزي اش در جنگ با 
ايران ، به خفگي كشيده مي شود و البد دست امريكا هم در كار است. و 

قانوني عراق كه فراموش نبايد كرد كه پيش از آن ، برنامه هسته اي كامالً 
 1981زير نظر آژانس بين المللي انرژي هسته اي پيش مي رفت ، در سال 

به وسيله اسرائيل بمباران شده بود ، بي آن كه با واكنش جدي امريكا روبرو 
شود. رآكتور اُسيراك ( يا تموز ) كه از طرف فرانسه به عراق فروخته شده 

  ليد سالح هسته اي مناسب نبود. ، اصالً براي بهره برداري در جهت تو  بود
كره شمالي نيز مسلماً به دنبال سالح هسته اي بود ، اما ترجيح مي داد در 

به آن پيوسته بود ) پيش برود.  1985چهارچوب ان.پي.تي ( كه در سال 
رژيم اين كشور كه پس از سقوط شوروي موجوديت خود را در خطر مي 

مقابل در  1993ا روبرو شد ، در سال ديد ، وقتي با فشارهاي فزاينده امريك
بازرسي هاي فوق العاده آژانس اعالم كرد كه مي خواهد از ان.پي.تي خارج 

 10شود. دولت كلينتون كه گمان مي كرد آنها پلوتونيوم كافي براي توليد 
بمب در اختيار دارند ، خود را آماده مي كرد كه تأسيسات هسته اي كره را 

آخرين لحظه با ميانجيگري كشورهاي ديگر ، دو طرف بمباران كند. اما در 
توافق كردند كه كره از ان.پي.تي خارج نشود و تأسيسات هسته اي يونگ 
بيون را تعطيل كند و در مقابل ، امريكا رآكتورهاي آب سبك به آن 
بفروشد. ولي زماني كه معلوم شد كنگره امريكا حاضر نيست توافقنامه را 

لي نيز برنامه هسته اي خود را از سر گرفت. بعد از تصويب كند ، كره شما
محور "جزو رژيم هاي كره شمالي را  2002آن كه جرج بوش در سال 

معرفي كرد و آنها را به جنگ پيشگيرانه تهديد نمود ، رژيم كره  "شرارت
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يك بار در اكتبر ) خروج خود را از ان.پي.تي اعالم كرد و  2003(در سال 
آزمايش بمب هسته اي دست زد. و به اين به  2009مه  و بار دوم در 2006

ترتيب ، امريكا را در مقابل عمل انجام شده قرار داد و عمالً تهديدات آن را 
  خنثي كرد.

درمورد ايران نيز قرائن و شواهد جايي براي ترديد باقي نمي گذارند كه 
ده جمهوري اسالمي اگر هم تاكنون در پي توليد سالح هاي هسته اي نبو

توليد چنين  "آستانه"باشد ، دست كم مي خواسته خود را به موقعيت 
سالح هايي برساند و ضمناً با هر چه در توان دارد تكنولوژي موشكي خود را 
ارتقاء بدهد تا به توان مقابله در برابر حمالت احتمالي امريكا و اسرائيل 

ي اسالمي به دست يابد. در اينجا نيز تهديدات امريكا در كشاندن جمهور
چنين طرح هايي نقش كليدي داشته است. در واقع بعد از تجربه جنگ 
ايران و عراق بود كه جمهوري اسالمي به برنامه هسته اي روي آورد. هر 
چند سياست رسمي امريكا اين بود كه آن جنگ فاتحي نداشته باشد ، ولي 

كا در بي عمالً موقعيت رژيم صدام حسين را تقويت مي كرد. مثالً امري
اعتنايي شوراي امنيت به استفاده گستردة رژيم صدام از سالح هاي 
شيميايي در آن جنگ ، نقش غير قابل انكاري داشت. و پس از در هم 
شكستن قدرت نظامي صدام  در جنگ كويت ، تضعيف و حتي سرنگوني 
جمهوري اسالمي به مهم ترين هدف استراتژيك امريكا و اسرائيل در منطقه 

ل شد. تصادفي نبود كه عليرغم همراهي جمهوري اسالمي با سياست تبدي
اسالمي را نيز مانند  چمهوري 2002امريكا در افغانستان ، بوش در ژانويه 
معرفي كرد. و حتي  "محور شرارت"عراق و كره شمالي ، جزو رژيم هاي 

از طريق ارسال نامه اي  2003پيشنهادي كه جمهوري اسالمي در مه 
يمان ( سفير سويس در تهران ) جهت حل و فصل همه مسائل توسط گولد

] دولت بوش تالش كرد 5مورد اختالف به دولت بوش داد ، بي جواب ماند.[
با همان اتهاماتي كه حمله به عراق را توجيه مي كرد ، مقدمات حمله به 
ايران را نيز تدارك ببيند. بنابراين با استفاده از آژانس بين المللي انرژي 

ته اي ، فشار بر ايران در دستور كار قرار گرفت. اما البرادعي حاضر نشد هس
تخلفات جمهوري اسالمي از مقررات ان.پي.تي را به چيزي تبديل كند كه 

) آژانس با  2005تا  2002امريكا مي خواست. زيرا در همان دوره ( 
ن ، كشور ديگر سرو كار داشت كه تايوا 15تخلفات تقريباً مشابه از طرف 

 2002مثالً كره جنوبي در سال هاي  مصر و كره جنوبي از جمله آنها بودند.
اجازه نداد بازرسان آژانس از تأسيسات مرتبط با برنامه غني سازي  2003و 

ليزري اش ديدار كنند و بعداً اعتراف كرد كه مخفيانه غني سازي اورانيوم را 
كه مي تواند براي در صد پيش مي برده است ، يعني چيزي  77تا غلظت 

همان طور كه حسين موسويان ( يكي از مطلع  مواد تسليحاتي كافي باشد.
ترين افراد جمهوري اسالمي در باره پرونده هسته اي ايران ) اخيراً يادآوري 
كرده است ، با توجه به مجموعه اين فشارها ، جمهوري اسالمي ترديدي 

    ]   6گري نمي انديشد.[به چيز دي "تغيير رژيم"نداشت كه امريكا جز 
اما كشورهايي نيز بودند كه به ان.پي.تي نپيوستند تا فارغ از بايدها و 
نبايدهاي آن بتوانند به توليد سالح هاي هسته اي بپردازند. اسرائيل ، هند ، 
پاكستان و رژيم آپارتايد افريقاي جنوبي از جمله اينها بودند. اسرائيل ( 

توانست به توليد سالح هسته اي  1962سال  نخست به كمك فرانسه ) در
دست يابد كه از طرف امريكا ناديده گرفته شد و هنوز هم كه زرادخانه 
هسته اي آن احتماالً گسترده تر از زرادخانه انگليس است ، زير حمايت 
كامل امريكا قراردارد و آژانس بين المللي انرژي هسته اي طوري عمل مي 

اصالً وجود ندارد. رژيم آپارتايد نيز با كمك و كند كه گويي چنين چيزي 
) به سالح هسته اي دست 1979سپتامبر  22همكاري اسرائيل توانست (در 

يابد. آزمايش هسته اي رژيم آپارتايد با اين كه مستقيماً به وسيله ماهواره 
) رديابي و ثبت شد ، ولي از طرف دولت كارتر Velaامريكايي وال (

به سالح هسته  1974] هند در سال 7 مسكوت ماند.[الپوشاني شد و عمالً
تحريم هايي را عليه و امريكا نخست  1998اي دست يافت و پاكستان در 

هر دو به راه انداخت ، ولي به محض اين كه منافع اش ايجاب كرد ، تحريم 
 ها را كنار گذاشت و با هر دو به همكاري پرداخت.

زرگ ترين ناقض ان.پي.تي ، مخصوصاً در از همه اينها گذشته ، امريكا خود ب
دوره پس از جنگ سرد بوده است. همان طور كه پيشتر گفتم ، خلع سالح 

 42هسته اي يكي از سه ركن اصلي ان.پي.تي است. اما امريكا در تمام دوره 
ساله عمر اين قرارداد ، موتور اصلي گسترش و تشديد مسابقات هسته اي 

همه تالش هاي امريكا بي معنا كردن قدرت بوده است. هسته تكنولوژيك 
دفاعي همه كشورهاي رقيب ، از طريق توليد سيستم هاي ضد موشكي ( به 

جنگ ستارگان ) و بمب هاي ضد پناهگاه ، بوده است و هسته "اصطالح 
سياسي اين تالش ها دكترين جنگ پيشگيرانه. فراموش نبايد كرد كه بوش 

) و قرارداد ABMTي آنتي بالستيك (قرارداد موشك 2001دسامبر  13در 
) را يك جانبه كنار گذاشت. همه CTBTمنع جامع آزمايشات هسته اي (

اينها نشان مي دهد كه امريكا اكنون قرارداد منع گسترش سالح هاي هسته 
  اي را براي خود دست و پا گير مي داند.
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د كه ايران دولت اوباما بهتر از ديگران مي داند و به كرات تأكيد مي كن
همين حاال در آستانه توليد سالح هسته اي نيست. پس تحريم هاي فشردة 
همه جانبه و دائماً فزاينده و تهديد به جنگ در شرايط مشخص كنوني بايد 
علل ديگري داشته باشد. به نظر من ، مهم ترين عواملي كه اكنون رويارويي 

  ، اينها هستند:جمهوري اسالمي و امريكا را داغ و داغ تر مي كنند
چشم گيرترين و پايدارترين عاملي كه اكنون و هميشه اهميت بسيار  - يك

زيادي دارد و همه روي آن دست مي گذارند ، جايگاه ويژه ايران در منطقه 
مهم ") آن را  1950اي است كه آيزنهاور ( رئيس جمهور امريكا در دهه 

 2500نزديك به  ناميد: كشوري كه با "ترين منطقه استراتژيك جهان
كيلومتر  700مرزهاي آبي در خليج فارس و درياي عمان و بيش از كيلومتر 

، نه تنها ميان دو حوزه از بزرگ ترين ذخاير نفت و گاز در درياي خزر 
جهان قرار گرفته ، بلكه خود نيز يكي از بزرگ ترين ذخاير نفت و گاز جهان 

پس از فروپاشي اتحاد شوروي نه را در اختيار دارد. اهميت استراتژيك ايران 
و  "قرن پاسيفيك"كمتر ، كه بيشتر شده است. امريكا قرن بيست و يكم را 

افزايش جهشي قدرت چين را بزرگ ترين چالش براي امپراتوري خود مي 
داند و اورپا را بزرگ ترين متحد خود. گسترش اقتصادي چين و دفاع از 

ابع اصلي انرژي چشم انداز قدرت اقتصادي اورپا بدون دسترسي به من
روشني نخواهد داشت. و بزرگ ترين منابع نفت و گاز جهان در منطقه 
خليج فارس و آسياي ميانه است. بنابراين كنترل منابع اين منطقه براي 
امپراتوري امريكا اهميت حياتي دارد. اهميت اين منطقه به ويژه اكنون دارد 

ا اوالً دسترسي به منابع انرژي به دوره تعيين كننده اي مي رسد ؛ زير
به يكي از شرايط حياتي براي ادامه رشد اقتصادي  "خاورميانه بزرگ"

شتابان چين تبديل شده و حضور اقتصادي چين در اين منطقه به طور بي 
سابقه افزايش يافته است ؛ و ثانياً درست به همين دليل ، امريكا مي كوشد 

ك بر ندارد. در اينجاست كه مسأله سلطه بي رقيب اش در اين منطقه ترَ
مهار ايران اهميت ويژه اي پيدا مي كند و در شباهتي بي نظير با عراق 
صدام حسين ، مسأله هسته اي به اهرمي براي نمدمالي ايران تبديل مي 
گردد. فراموش نبايد كرد كه پال ولفويتس (معاون وزير دفاع وقت امريكا) 

سؤال خبرنگاري كه پرسيد ، شما كه به نام پس از اشغال عراق (در پاسخ به 
پيش گيري از دست يابي صدام حسين به سالح هسته اي به عراق حمله 
كرديد ، چرا به كره شمالي كه اعالم مي كند به چنين سالحي دست يافته 

عراق "است ، حمله نمي كنيد؟ ) به صورتي بسيار زمخت ، يادآوري كرد كه 
    !"است بر روي دريايي از نفت شناور

امريكا در سه جنگ بزرگ در دو دهة گذشته كه براي تثبيت تسلط  – دو
مطلق خود بر اين منطقه راه انداخته ، به نتيجه دلخواه نرسيده و حتي مي 
شود گفت ، به لحاظ سياسي شكست خورده است. ادامه جنگ در افغانستان 

ستان را بي ثبات تر عمالً جان تازه اي در طالبان دميده و مهم تر از آن ، پاك
ساخته و ارتش پاكستان ، يعني يكي از ثابت ترين و گوش به فرمان ترين 
متحدان امريكا در منطقه را به شدت جريحه دار كرده است. و دو جنگ 

، به  براين كشورويرانگر  تحريم اقتصاديسال  12خونين در عراق و تحميل 
وارد ساخته است : اوالً با  چند دليل ضربه بزرگي بر نفوذ امريكا در منطقه

قدرت گرفتن شيعيان عراق ، نفوذ جمهوري اسالمي در اين كشور به نحو 
بي سابقه اي تقويت شده و به جاي رژيمي كه دشمن آن بود ، كساني به 
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حكومت رسيده اند كه دست كم در افق هاي مشهود كنوني ، دوستان آن 
( به قول ملك عبداهللا هاشمي  هستند. ثانياً با نيرومندشدن شيعيان عراق يا

كه از خليج فارس تا سواحل شرقي مديترانه  "هالل شيعه")  شكل گيري 
كشيده مي شود ، موج سياسي مهمي  در منطقه برخاسته كه مخصوصاً 
براي حكومت هاي دودماني نفتي خليج فارس ، يعني ستون فقرات متحدان 

. فجايعي كه جنگ ها و امريكا در خاورميانه ، بسيار نگران كننده است
تحريم هاي امريكا در عراق به وجود آورد ، چنان بيزاري و نفرت اكثريت 
عراقي ها و همه ملت هاي عرب و منطقه را عليه سلطه امريكا تقويت كرد 
كه بعيد است به اين زودي ها به فراموشي سپرده شود. از نظر رهبران 

نيرو را در سطح منطقه به نفع  امريكا ، همه اين ناكامي هاي آنها ، توازن
جمهوري اسالمي به هم زده و بنابراين مهار آن را به يك ضرورت عاجل 

  تبديل ساخته است.
انقالب هاي رنجيره اي دنياي عرب هرچند به جايي نرسيده اند و  - سه

حتي تا حدود زيادي مهار شده اند ، ولي ضربه بزرگي بر سلطه امريكا در 
ه اند و به ويژه فضاي پيرامون اسرائيل را آشكارا براي آن منطقه ما وارد آورد

نامساعد ساخته اند. مثالً كافي است توجه داشته باشيم كه در مصر ، يعني 
مهم ترين و پر جمعيت ترين كشور عربي ، به جاي حسني مبارك كه عمالً 

ناگزير است دست همكاري به  "شوراي عالي نظامي"متحد اسرائيل بود ، 
وان المسلمين دراز كند ، كه هرچه باشد ، متحد اسرائيل نخواهد سوي اخ

بود. شايد حق با آويگدور ليبرمن ( وزير خارجه اسرائيل ) باشد كه گفته 
است مصرِ پس از انقالب مي تواند براي اسرائيل خطرناك تر از ايران باشد. 

 "آستانه"در چنين شرايطي تحمل پيشروي جمهوري اسالمي به طرف 
د سالح هسته اي از طرف امريكا ، مي تواند اعتماد به نفس رژيم هاي تولي

متحد امريكا ، به ويژه حكومت هاي دودماني سني خليج فارس را تضعيف 
كند ؛ گسترش فضاي نامساعد براي اسرائيل در منطقه را شتاب بدهد ؛ و 
 در نتيجه ، هژموني امريكا را در منطقه با چالش هاي پيش بيني ناپذيري

  روبرو سازد. 
صف آرايي براي انتخابات امريكا در شرايطي جريان دارد كه جهان  -  چهار

بزرگ ترين بحران اقتصادي هشتاد سال اخير را از سر مي گذراند. اين 
بحران از امريكا شروع شده و پيش از همه ، بحران شيوه انباشت نئوليبرالي 

راين ، بر سر چگونگي است و تهديدي براي هژموني جهاني امريكا. بناب
مقابله با آن اختالفات بزرگي در درون طبقه حاكم امريكا وجود دارد و صف 
آرايي هاي انتخاباتي را پرتنش تر مي سازد. در اين صف آرايي ها ، هر دو 
حزب اصلي امريكا و به ويژه جمهوري خواهان ، براي فرار از مسائل اصلي 

هديد خارجي نياز دارند. و دم دست بحران ، به ابداع و بزرگ نمايي يك ت
ترين و كم ضررترين بالگردان براي افكار عمومي امريكائيان در اين وضعيت 

ايران هسته اي است. تصادفي نيست كه ناتان  "خطر"، به دالئل مختلف ، 
يهو به تاج بخش سياست امريكا تبديل مي شود و نمايندگان كنگره امريكا 

سياست اوباما را نسبت به جمهوري اسالمي ناكارآمد تقريباً با اتفاق آراء ، 
قلمداد مي كنند. كار به جايي مي رسد كه حتي يكي از مشاوران ويژه 

با  "فارن افرز"پيشين اوباما در باره ايران ( متيو كرونيگ ) در مجله 
فرارسيده است. در  "زمان ضربه زدن به ايران"صراحت اعالم مي كند كه 

فريبي هاي انتخابات امريكا مهم ترين عاملي است كه  حقيقت ، منطق عوام
مسأله هسته اي ايران را به ويژه در مقطع زماني كنوني ، به يك بحران 

  بزرگ تبديل مي كند.
     

 4   
اما ببينيم جمهوري اسالمي به مسأله هسته اي چگونه مي نگرد و چرا آن 

از هر چيز را براي خود به يك مسأله حياتي تبديل كرده است؟ قبل 
فراموش نبايد كرد كه جمهوري اسالمي از آن نوع حكومت هايي است كه 

خارجي به سرعت وا مي روند. در  "دشمن"بدون نشان دادن سايه 
را  "شيطان بزرگ"جستجوي اين دشمن خارجي بود كه خميني نخست 

انقالب دوم "را راه انداخت و آن را  "النه جاسوسي"پيدا كرد و بلواي اشغال 
 "صدام يزيد كافر"ناميد. دشمن بعدي  "انقالبي بزرگ تر از انقالب اول و

  ، جا  "شيطان بزرگ"بود كه داوطلبانه خود را جلو انداخت تا در كنار 

  
  
  

  
  
  

را آسان تر سازد. اما مصيبت هاي هشت ساله  "حكومت امام زمان"انداختن 
به واليت و  چنان سنگين بود كه موج ترديد نسبت "جنگ حق عليه باطل"

شريعت را حتي در صفوف دروني مستضعف پناهان رژيم دامن زد و اكثر 
آنان را در هيأت مدافعان سينه چاك نئوليبراليسم و درهاي باز اقتصادي 

تهاجم "درآورد. در مقابله بااين ترديدها و استحاله ها بود كه خامنه اي 
هاي اقتصادي پس  را كشف كرد و براي مقابله با درماندگي "فرهنگي غرب

را. با اين دو كشف  "فن آوري هسته اي"از جنگ ، ضرورت دستيابي به 
واليت "كوشيد همه طيف رنگارنگ مخالفان  "مقام معظم رهبري"بزرگ ، 

را قلع و قمع كند ؛ ساختارهاي قدرت را در راستاي الگوي  "مطلقه فقيه
عمومي و منابع هاي فاشيستي و توتاليتاري جهت بدهد ؛ همه دارايي هاي 

سپاه و جهاد و  "خصوصي"كليدي اقتصادي كشور را به صورت دارايي هاي 
  بگذارد. "حكومت امام زمان"نهاد درآورد و در دست با كفايت 

، بخش بزرگي از مردم  "تهاجم فرهنگي"حقيقت اين است كه اگر مقابله با 
انرژي " را در مقابل جمهوري اسالمي قرار مي دهد ؛ با دميدن در شعار

آنها مي توانند حتي بخش قابل توجهي از  "هسته اي حق مسلم ماست
مخالفان رژيم را هم به همسويي با آن بكشانند و حتي گسترش پرشتابِ 

 "اقتصاد مقاومتي"فالكت و تنگدستي اكثريت قاطع مردم را به عنوان 
توجيه كنند. به هم دليل است كه آنها بي هيچ حساب و كتابي بخش 

از منابع اقتصادي كشور را به پاي همين طرح غني سازي ريخته  عظيمي
اند. حسين موسويان در مصاحبه اي كه پيشتر اشاره كردم ، اعتراف مي 

توليد مقدار اندكي اورانيوم غني شده براي ايران دهها و "كند كه 
. اين سخن كسي است "شايد هم صدها ميليارد دالر تمام شده است

ئل گوناگون برنامه هسته اي جمهوري اسالمي ، كه بي ترديد از مسا
اطالعات دقيقي دارد و همچنان از حقانيت آن دفاع مي كند. تازه حرف او 
در باره هزينه هاي صرفاً اقتصادي اين طرح است. و حساب جنگ و تحريم 

. البته رهبران رژيم فكر مي كنند "پر از آب چشم"ها داستاني خواهد بود 
ار امريكا نمي تواند از حد معيني فراتر برود. خطوط در اين شرايط ، فش

اصلي محاسبات آنها (تا جايي كه از موضع گيري هاي شان مي شود 
  فهميد) چنين است: 

اسرائيل نمي تواند بدون اجازه امريكا به مراكز هسته اي ايران حمله  اوالً
برنامه  كند ، زيرا حملة محدود به اين مراكز ، حتي اگر اختاللي موقتي در

هسته اي ايجاد كند ، احساسات ناسيوناليستي مردم را بر مي انگيزاند و پايه 
حمايتي رژيم را تقويت مي كند و از همه مهم تر ، افكار عمومي دنياي 
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اسالم را به حمايت از جمهوري اسالمي و مخالفت فعال با اسرائيل مي 
ريكا نياز دارد و كشاند. اما حملة گسترده ، به مداخله نظامي مستقيم ام

امريكا در موقعيتي نيست كه به جنگ گسترده ديگري در خاورميانه دست 
  بزند.
تحريم گسترده ايران با توجه به بحران جهاني اقتصاد براي مدتي  ثانياً

طوالني نمي تواند دوام بياورد ، زيرا چين و هند و روسيه و ديگران با امريكا 
واند براي مدت زيادي با امريكا همراهي همراهي نمي كنند ، و اورپا نمي ت

كند. گرچه در اين محاسبات واقعيت هايي وجود دارد ، اما واقعيت هاي 
  بزرگ تر ناديده گرفته شده اند ؛ به چند دليل:

رهبران اسرائيل احتماالً مي دانند كه با توجه به فاصله زياد ميان دو  – يك
ه اي عليه ايران دست بزنند. كشور ، به تنهايي نمي توانند به جنگ گسترد

اما در صورت حمله به مراكز ايران ، محاسبه آنها اين خواهد بود كه 
جمهوري اسالمي را به اقدامات تالفي جويانه بكشانند كه در آن صورت 
امريكا نمي تواند وارد جنگ نشود. و هزينه وارد شدن به جنگي ديگر ، براي 

ايران بسيار مصيبت بار خواهد بود. زيرا امريكا هر چه باشد ، نتايج آن براي 
امريكا در صورت وارد شدن به جنگ ، براي خنثي كردن اقدامات تالفي 
جويانه ايران سعي خواهد كرد تمام زيرساخت هاي ايران را نابود كند و 

  حتي ممكن است به تجزيه بعضي مناطق كشور دامن بزند. 
انقالب هاي عرب هرچند برخالف ادعاي رهبران جمهوري اسالمي ،  – دو

موقعيت امريكا را در منطقه ما تضعيف كرده اند ، اما ضرورتاً به نفع 
جمهوري اسالمي نبوده اند ، بلكه مي توانند براي او نيز دردسرساز باشند. 
مثالً انقالب در سوريه عليه ديكتاتوري خاندان اسد ، به موقعيت جمهوري 

رده و رياكاري آن را در ميان اكثريت اسالمي در منطقه ضربه بزرگي وارد آو
قاطع عرب ها و به ويژه جريان هاي اسالمي به نمايش گذاشته است. با بهره 
برداري از اين فرصت است كه حكومت هاي دودماني سني به رهبري 
عربستان سعودي و با حمايت ضمني خود امريكا ، مي كوشند به دشمني 

 "هالل شيعه"و آرايش به اصطالح  فرقه اي ميان شيعه و سني دامن بزنند
  را به هم بريزند. 

باز برخالف تصور رهبران جمهوري اسالمي ، انقالب هاي عرب  -سه 
هرچند فضاي نامساعدي پيرامون اسرائيل به وجود آورده اند ، اما در عين 
حال گرايشي را در خود اسرائيل تقويت كرده اند كه يوري آونري ( فعال 

) مي نامد. در واقع ناتان messianic( "ناجي گرايانه"ن را صلح اسرائيلي ) آ
يهو در اسرائيل پديده اي شبيه به احمدي نژاد در جمهوري اسالمي است. 
با توجه به اين واقعيت است كه موشه ماخوور ( كمونيست سرشناس 
اسرائيلي كه شناخت عميقي از جامعه اسرائيل و دنياي عرب دارد ) هشدار 

ديدهاي اسرائيل ممكن است خالي بندي نباشد. او مي گويد مي دهد كه ته
صهيونيسم با بحران بزرگي دست به گريبان است و بنابراين حتي صرفاً 
دست يابي جمهوري اسالمي به توانايي هسته اي ، مي تواند مهاجرت 
يهوديان به اسرائيل را بخشكاند. در چنين شرايطي كه پاك سازي قومي 

ظ سياسي ممكن ، ولي از لحاظ سياسي دشوار مي فلسطينيان ، از لحا
نمايد ، دولت ناتان يهو در پي يك بحران استثنايي است كه بتواند آنها را از 
سرزمين هاي اشغالي بيرون بريزد و حمله به ايران مي تواند چنين فرصتي 

] حقيقت اين است كه يهود ستيزي 8را در اختيار ناتان يهو قرار بدهد.[
مي كه دقيقاً به شيوه فاشيستي براي دلبري از عقب مانده جمهوري اسال

ترين گرايش هاي اسالمي در ميان توده هاي عرب ، راه اندازي شد ؛ نه 
براي رژيم به بار نياورد ، بلكه نعمتي آسماني براي  "عمق استراتژيك"تنها 

راست ترين جريان هاي سياسي اسرائيل بود و بيش از همه به جنبش 
ين ضربه زد. كشيده شدن معركه گيري هاي دوگانة امام زمان آزادي فلسط

بازي و انكار هولوكاست به پيش صحنه سياست جمهوري اسالمي كه زير 
رژيم و به وسيله باند احمدي نژاد صورت گرفت ،  "با بصيرت"نظر رهبر 

آتش "جمهوري اسالمي را به جذامي صحنه بين المللي تبديل كرد و 
ياست هاي امريكا و اسرائيل در همه كشورهاي غربي براي پذيرش س "تهيه

فراهم آورد. تصادفي نيست كه اكنون تبليغ سياست تحريم و جنگ در 
رسانه هاي اصلي غرب ، چنين بي مقاومت پيش مي رود ؛ تصادفي نيست 
هيچ يك از رهبران غرب ، با كنار گذاشتن همه اتيكت هاي ديپلماتيك ، 

تي به پيام هاي تبريك احمدي نژاد جواب تاكنون حاضر نشده اند ، ح
  بدهند.
باز برخالف خالي بندي هاي مضحك جمهوري اسالمي ، تحريم  -  چهار

عليه ايران مي تواند ادامه يابد و ابعاد واقعاً مصيبت باري پيدا كند ؛ به چند 
دليل: اوالً گرچه چين و هند و روسيه و ديگران ممكن است با تحريم هاي 

ب همراهي نكنند ، ولي در مقابل آن نخواهند ايستاد ، هم به همه جانبه غر
خاطر پيوندهاي گسترده اي كه باغرب دارند و هم به خاطر اين كه از 
تحريم شدن ايران عمالً سود مي برند. ثانياً غالب كشورهاي اورپايي ممكن 
است با سياست امريكا در مورد ايران موافق نباشند ، ولي درست براي 

از جنگ كه براي شان زيان بارتر خواهد بود ، در تحريم ها با  جلوگيري
امريكا همراهي مي كنند. و تا زماني كه تحريم ها كار مي كند ، دولت اوباما 
ترجيح خواهد داد به اقدام نظامي روي نياورد. البته اين هم قطعي نيست ، 

رل اوضاع چون ممكن است توفان عوام فريبي هاي انتخاباتي در امريكا ، كنت
را از دست مردي كه حاضر است براي انتخاب مجدد به هر كاري روي 
بياورد ، خارج سازد. ثالثاً نشانه هايي وجود دارد كه قيمت نفت ممكن است 
به خاطر كاهش تقاضاي ناشي از عمق يافتن بحران اقتصادي و افزايش 

دولت هاي توليد كشورهاي نفتي ديگر ، در كوتاه مدت خيلي باال نرود. پس 
اورپايي فعالً مي توانند با امريكا همراهي كنند. رابعاً مسأله اين نيست كه 
تحريم ايران به اقتصاد بحران زدة كشورهاي اورپايي صدمه مي زند يا نه ، 
بلكه اين است كه با اقتصاد ايران چه مي تواند بكند. هم اكنون مي توان 

ت بار است و ترديدي نمي توان ديد كه اثر تحريم ها بر اقتصاد ايران مصيب
  داشت كه مي رود مصيبت بارتر بشود. 

با "شايد ظاهر شدن همين اثرات مصيبت بار تحريم هاي فزاينده ، رهبر 
جمهوري اسالمي را به ضرورت مصالحه يا ( به قول آخوند جماعت  "بصيرت

 ناگزير سازد. باالخره فراموش نبايد كرد كه "شيطان بزرگ"با  "هدنه") 
چسبيده اند و اگر  "فن آوري هسته اي"آنها براي حفظ حكومت شان به 

فن آوري هسته "تحريم ها چاشني شورش هاي توده اي را آتش بزنند ، 
تبديل شود. مگر خود خميني  "ره روان واليت"مي تواند به بالي جان  "اي

نگفت كه براي حفظ واليت فقيه مي شود حتي نماز و روزه را هم به طور 
قت تعطيل كرد! در طرف مقابل نيز امريكا ضرورتاً به هر قيمتي در پي مو

براندازي جمهوري اسالمي نيست. به هر حال اوباما نيز چندين بار با 
صراحت اعالم كرده كه حق غني سازي ايران را قبول دارد. اين البته فقط 
حرف او نيست. در افق هاي پيش رو ، ممكن است امريكا بكوشد با قبول 
حد محدودي از غني سازي ، از غلتيدن كامل ايران به طرف چين و روسيه 
جلوگيري كند و در صفوف دروني رژيم اسالمي نيز به تقويت گرايش هاي 

  متمايل به غرب ياري رساند.
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حقيقت اين است كه هم اكنون نوعي جنگ عليه ايران آغاز شده ، اما حتي 
د ، مصيبت هاي ناشي از ادامه تحريم اگر جنگ تمام عياري هم در افق نباش

  هايي كه هم اكنون اجراء مي شوند ، ممكن است كمتر از جنگ نباشد. 
* تحريم ها هميشه بيش از آن كه به رژيم ها فشار بياورند ، مردم را له مي 
كنند ؛ و زحمتكش ترين ها ، تنگدست ترين ها و مظلوم ترين ها را بيشتر 

 از ديگران. 
نيز افسانه اي بيش نيستند ، بعالوه حاال مي  "هوشمند" * تحريم هاي

دانيم كه طراحان تحريم هاي كنوني ، ديگر حتي صحبت در باره تحريم 
 را كنار گذاشته اند.  "هوشمند"هاي 

* تحريم ها معموالً نمي توانند حكومت هاي تحريم شده را براندازند ، اما 
دم را در مقابل آن حكومت ها هميشه مي توانند ، توان خيزش و مقاومت مر

 تضعيف كنند.
* بعضي ها مي گويند تحريم هاي كنوني مي توانند مردم را به شورش 
بكشانند. بعيد نيست ، شايد هم چنين بشود. اما فراموش نبايد كرد كه اوالً 
برآمدن شورش هاي ناشي از اين تحريم ها ، در خوش بينانه ترين ارزيابي 

به زانو درآمدن ميليون ها انسان در زير اين تحريم  ها ، يك احتمال است و
ها ، فاجعه اي محتوم و گريزناپذير. ثانياً هر شورش توده اي ضرورتاً نمي 
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تواند ديكتاتوري حاكم را براندازد و هر براندازي ديكتاتوري ضرورتاً نمي 
تواند به آزادي و حق حاكميت مردم بيانجامد. و احتمال ستروني و بي بري 

ورش هاي توده اي برخاسته از تحريم هاي فاجعه بار ، به مراتب بيشتر ش
 است. 

* بعضي ها مي گويند تحريم ها براي جلوگيري از جنگ الزمند. اما 
حقيقت اين است كه تحريم و جنگ در مقابل هم نيستند ، بلكه گاهي اولي 

 12يل جاده صاف كن دومي است. اگر جز اين بود ، امريكايي ها بعد از تحم
را بر مردم آن كشور جنگي ويرانگرتر بر عراق ، ويرانگر  يسال تحريم ها

  .تحميل نمي كردند
* بعضي ها مي گويند در رويارويي جمهوري اسالمي با امريكا و متحدان 
آن فقط دو طرف وجود دارد ، گشايش جبهه سوم در اين رويارويي ناممكن 

يا ندانسته، تشنگي و نياز سوزان و خيالي است. آنها هر كه باشند، دانسته 
اكثريت مردم يك كشور هفتاد و چند ميليوني را به آزادي و برابري ناديده 

كنند. آزادي،  گيرند و پيوستن به يكي از دو اردوي زورگويي را تبليغ مي مي
برابري و حاكميت مردم همه جا با به پا خاستن و دست به دست هم دادن 

م و ايستادگي آنها در برابر ستمگري و نابرابري و و سازمان يافتن خود مرد
گيرد. پس دليلي ندارد در ايران چنين  بهره كشي و اشغال گري پا مي

گزينند، ناگزيرند هم در برابر  نباشد. آنهايي كه مردم ايران را بر مي
جمهوري اسالمي و هم در برابر طرح هاي امريكا و متحدان آن بيايستند و 

اي جمهوري  هاي هسته م  و نيز به ادامه ماجراجوييبه جنگ، به تحري
     ]  9اسالمي نه بگويند.[
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] در باره مصيبت هايي كه جنگ و تحريم ها مي توانند براي مردم بار بياورند ، 9[
  در سايت روشنگري : سوسن آرامنگاه كنيد به مقاالت زير از 

  تحريم هاي اقتصادي ، سرنگوني رژيم و نمونه آفريقاي جنوبي  - 
  ايران نبايد عراق بشود - 
                * ميان دو دشمن - 

    

  
  مهندسي انتخابات

  در چرخه استبداد
  

  كاظم علمداري
  

اين مقاله روي سه نكته تكيه مي كند. محله گرايي و طايفه بازي در 
انتخابات مجلس، تالش براي برگشت به عقب (دوره اصالحات خاتمي)، و 
ضرورت شكل گيري جنبش يا كمپين آزادي انتخابات به عنوان يكي از 

  خواست هاي اساسي جنبش سبز.
 

  زمينه:
ي در كشورهاي ديكتاتوري كه دولت كنترل انحصاري بر درآمد دگرگون 

ملي، به ويژه نفت دارد، دشوار تر است. زيرا حكومت گران براي ماندن در 
قدرت انگيزه مالي بيشتري در سركوب مردم دارند. درآمد ساالنه تقريبي 
يكصد ميليارد دالري نفت و گاز به رژيم ايران كه كنترل انحصاري و بدور از 
نظارت مردم برآن دارد امكان مي دهد ضمن برخورداري از منابع درآمد 
براي خود، بخش هايي از جامعه را نيزهمواره به خدمت خود بگيرد وبخش 
هاي ديگررا سركوب كند. نيازمندان را به كمك هاي دولتي وابسته كند و 

ج سيستم صدقه دهي كه غرور و اراده مستقل انساني را خرد مي كند را راي
نمايد. بخشي را به ماشين نظامي، امنيني چند اليه جلب نمايد، كه مخالفان 
را سركوب كنند ومزد بگيرند، و به بخش نخبه اي از جامعه نيز فرصت مي 
دهد كه تنگناهاي فرهنگي و ناراضي هاي سياسي و اجتماعي اش را با 

ي كسب درآمد هاي باال ناديده بگيرد. دست آنها بازمي گذارد كه حت
را برون از مرزها بدست آورند. بر بستر چنين ساختاري  "تفريحات ممنوعه"

خود از باال هدايت انتخابات مهندسي شده اي را طراحي و مطابق ميل اش 
اجراي مي كند. با انجام چنين انتخاباتي خود را مشروع و منتخب مردم 

اين دايره معرفي مي كند و چرخه استبداد ادامه مي يابد. بايد ديد چگونه 
  بسته شكسته مي شود.

  
  تحريم انتخابات مجلس

نتايج انتخابات در رژيم هاي ديكتاتوري از پيش مشخص اند. در سي 
سال گذشته بيشن از سي ديكتاتور از صحنه سياسي جهان بيرون انداخته 
شده اند. همه اين ديكتاتورها براي ادامه حكومت خود سال هاي پي درپي 

كردند و در قدرت مي ماندند. هم نيكالي چائويشسكو  انتخابات برگذار مي



  مقاالت 

 ٢٧٤  108ي  آرش شماره

به اصطالح رئيس جمهوري منتخب بود، هم صدام حسين و هم مبارك و 
 "انتخابي"هم اسد. البته ويژگي جمهوري اسالمي اين است كه افزون به 

بودن سران رژيم، آنها خود را نماينده خدا روي زمين نيز مي خوانند. براي 
رژيم هزاران نهاد ديني را با بودجه هنگفت از درآمد ملي همين ويژگي يكتا 

به مراكز سياسي  و تبليغاتي قدرت خود بدل كرده است تا در توهم افكني 
مردم نسبت به روحانيت و حكومت نقش ايفا كنند. نمونه آن نهاد ائمه 
جمعه با بيش از هفتصد امام جماعت، و نمايندگان رهبر در نهاد هاي 

  بازهم باعضويت قريب به هشتصد فقيه.مختلف جامعه 
 "انتخابات"ديكتاتورها تا زماني كه در مصدر كاراند، هيچ دوره اي در 

شكست نمي خورند. مقام مادام العمري سبب مي شود كه فاسدترين وبي 
اخالق ترين افراد دور او حلقه بزنند. زيرا او به تقسيم كننده اصلي پست ها 

ايستگي دراينگونه نظام ها اگرنقشي داشته و امتيازهاي حكومتي است. ش
باشد، ثانوي است. همين افراد فاسد و سود جو ادامه چرخه استبداد را 

  ممكن مي سازند.
انتخابات مجلس نهم براي رژيم نا موفق بوده است، ولي در وضعيتي كه 
انحصار رسانه ها در اختيار دولت است آنها كوشيده اند اين واقعيت را 

  بپوشانند. 
باتوجه به تحريم انتخابات مجلس نهم چه گروهاي اجتماعي  در راي 
دادن شركت كردند؟ اگر فرض را براين بگذاريم كه  تقلبي در كار نبوده 
است، كه بوده، و حد اقل علي مطهري يكي از نمايندگان مجلس از دخالت 
سپاه در انتخابات سخن گفته است؛ مطابق آمارهاي منتشر شده بطور 

فقط يك سوم جمعيت واجد شرايط رأي دادن درانتخابات شركت متوسط 
درصد جمعيت ايران است. تقريبا نيمي از اين  20كردند. اين رقم كمتر از 

درصد جمعيت به دليل وابستگي هاي مالي و عقيدتي و  10جمعيت، يعني 
سياسي مدافع همين رژيم اند. نيمه ديگر شركت كنندگان را طيفي از 

ي دهند كه نه از روي اعتقاد، بلكه بطور مصلحتي، و كساني تشكيل م
مالحظات زندگي در انتخابات شركت كرده اند. بطور مثال گاهي افراد در 
ذهن خود ترسي مي سازند كه اگر شناسنامه شان مهر نخورد ممكن است 
برايشان مشكالتي بوجود آيد. برپايه همين ذهنيت نا درست، در انتخاباتي 

ارند شركت مي كنند كه شناسنامه اشان مهر بخورد. اما كه به آن باورند
  عوامل ديگري را نيز بايد در نظرگرفت.

  
  محله گرايي

اما عامل مهم تر براين كشاندن مردم به پاي صندوق هاي رأي دامن 
زدن به فرهنگ محله گرايي و طايفه بازي است. اين عامل از ابتدا در 

وزهم مي كند. رژيم به دليل انتخابات مجلس نقش ايفا مي كرده و هن
سودي كه از اين بابت در انتخابات مي برد به اين فرهنگ سنتي و عقب 
مانده دامن مي زند. بطور مثال رژيم برخي از خدمات اجتماعي و عمراني 
شهرستان ها را به عمد و حساب شده از طريق نمايندگان مجلس به آنها 

درمنافع شهر و محلة خود  واگذار مي كند، تا مردم به نقش نمايندگان
اهميت بدهند و بكوشند كسي را انتخاب كنند كه به آنها نزديك تراست ويا 
مي تواند با روابطي كه با برخي افراد و گروه هاي صاحب نفوذ در رژيم 
دارند اميتازهايي براي شهر و يا محله اش بگيرد. با اين انگيزه و فضايي كه 

مي شود مردم بيشتر به صندوق هاي درروزهاي انتخابات مجلس ساخته 
راي كشيده مي شوند. فشار اجتماعي و رفتار گروهي هم عامل جانبي اين 
محله گرايي است. در اين مناسبات مخالفت اشخاص با رژيم به فراموشي 
سپرده مي شود. هويت محله گرايي برعقالنيت مردم غلبه مي كند و حتي 

يده مي شوند. نقش اين رقابت و اگر برآن واقف باشند، به اين چرخه كش
رفتار گروهي چنان برجسته مي شود كه مردم كمتر به اين واقعيت مي 
انديشند كه انتخاب يك فرد از ميان دو نامزد انتخاباتي كه هردو تن به 
استبداد ديني و واليت فقيه نزديك اند و فقر و سركوب و فساد براي شان 

فرد وارد مجلسي شوند. آنها به جاي اهميتي ندارد فرقي نمي كند كه كدام 
منافع مردم، منافع سران رژيم را رعايت مي كنند. چه فرق مي كند كه اين 
فرد از اين محله باشد يا از آن محله، ازاين طايفه باشد يا از آن طايفه. 
همانگونه كه اشاره شد، فضاي ساخته شده در انتخابات مجلس  بر عقالنيت 

حاليكه در يك انتخابات رقابتي و سالم اين عوامل مردم غلبه مي يابد. در
  نقشي نخواهند داشت و معيار انتخاب سياسي خواهد بود.

اين واقعيت درمورد كالن شهرها كمترمطرح است و بيشتر در 
شهرستان ها كه مردم يكديگر را با هويت محله و طايفه مي شناسند و به 

، عمل مي كند. به همان دليل آشنايي با يكديگر فشاراجتماعي باال است
نسبت در صد راي دهندگان در شهرهاي بزرگ، به ويژه تهران كه عامل 
محله گرايي و طايفه بازي غايب است و مردم نسبت به يكديگر تقريبا غريبه 

 30از  25محسوب مي شوند، بسيار پائين مي رود. راي نياوردن حد نصاب 
  به اين دليل بوده است. نامزد انتخاباتي درتهران در دوره اول بخشي 

يكي ازعوامل چشم گيرنبودن تحريم انتخابات را مي توان در اين ديد 
كه اصالح  طلبان را نمي توان يك جريان همگون دانست. بخشي در اساس 
مدافع نظام جمهوري اسالمي و واليت فقيه هستند و برخي خواهان 

ابر شهروندي و به تغييرساختاري رژيم اند و به انتخابات آزاد و حقوق بر
براستي معتقد اند. همين ناهمگوني و  "ايران براي همه ايرانيان"شعار 

همچنين تهديد رژيم عليه كساني كه از واژه تحريم استفاده كنند سبب شد 
كه تحريم انتخابات بصورت يك جنبش همگاني و بزرگ در نيايد. در پي 

بردند، برخي ترسيده و  تهديد رژيم عليه كساني كه واژه تحريم را بكار مي
به جاي تحريم عبارت شركت نكردن درانتخابات را بكار بردند كه نتيجه، 

  ناهمگوني بيشتربود. 
البته بايد توجه داشت كه اصالح طلبان يك مناسبات حزبي و سازماني 
ندارند. همين امر سبب مي شود كه بسياري به جاي همĤهنگي سياسي با 

يرند و فردي عمل كنند. درحالي كه اهداف اصالح طلبان تصميم فردي بگ
سياسي موفق تنها باكار جمعي و سازمان يافته ممكن است. در سازمان هاي 
حزبي رعايت حقوق برابر يكي از پايه هاست كه اصالح طلبان هيچ زمان 
خود رابه اين اصل مقيد نكرده اند. برخي از آنها به جاي برابري حقوق 

عيار خودي و غير خودي را همچنان ادامه مي شهروندي و يا اعضاي حزب م
دهند. با اين تقسيم بندي مشاركت غير خودي ها درقدرت را بر نمي تابند. 
برخي از اصالح طلبان، بايد نام اصالح طلب شرمنده برآنها گذاشت از اساس 
معتقد به تحريم انتخابات نبودند و بي آنكه نظري بدهند در انتخابات 

ازاين افراد از روي اعتقاد و برخي به خاطر مالحظات شركت كردند. برخي 
سياسي كه اگر روزي مورد بازخواست رژيم قرار گرفتند يا خواستند در بازي 
قدرت شركت كنند، بتوانند شناسنامه مهر دارشان را نشان بدهند كه 

  انتخابات شركت كردند. 
داده بود، در انتخابات مجلس نهم باتوجه به آنچه در انتخابات قبلي رخ 

و ترس از تكرارآن، فضايي انتخاباتي  بسيارمحدود تر و با درجه كنترل 
بيشتر اجرا شد كه مبادا بار ديگر مردم از فرصت فضاي موقت انتخاباتي 
استفاده كنند و به خيابان بيايند. ولي تاكتيك مقابله با رژيم اين بار تحريم 

ن بار اصالح طلباني كه هميشه انتخابات بود، نه مبارزات خياباني. براي اولي
تحريم كنندگان را سرزنش مي كردند، خود به تحريم كنندگان پيوستند. 
اين روند قدرت انحصاري، و كوچك تر شدن حلقه قدرت اصلي، و حذف باز 
هم  بيشتر جريانات درون نظام بوده است. از لحاظ سياسي هم اين تجربه 

  ت آب شود. سبب  شد كه يخ تابو كردن تحريم انتخابا
عدم يك پارچگي اصالح طلبان زيان هاي ديگري هم براي شان داشته 
است. در طيف اصالح طلبان كساني به طمع قدرت علي رغم تحريم 
انتخابات توسط ياران خود، نامزد نمايندگي شدند و شوراي نگهبان هم با 

ا از توجه به مواضع سياسي و عقيدتي آنها صالحيت آنها را تصويب نمود. آنه
يك واقعيت مهم غافل ماندند و آن اينكه اگر در گذشته اصالح طلبان به 
مجلس راه مي يافتند به دليل آراي مردمي بود كه ميان بد و بدتر به آنها 
رأي مي دادند، نه آنكه به آنها باور داشتند. اصالح طلبان بدون آراي اين 

انتخابي قدرت شوند.  بخش از جامعه نمي توانستند و نمي توانند وارد دايره
با توجه به اين واقعيت، مردمي كه خود را به اصالح طلبان نزديك مي دانند 
يا در انتخابات شركت نكردند و يا در صد اندكي شركت كردند كه براي 
انتخاب اين افراد كافي نبود. رأي نياوردن نامزدهاي شناخته شده اصالح 

م عبور كرده بودند، مانند طلبان شرمنده كه از صافي شوراي نگهبان ه
عليرضا محجوب، سهيال جلودار زاده، قدرت اهللا عليخاني و مصطفي 
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كواكبيان، نشان داد كه كساني كه خود را به اصالح طلب مي خوانند، ولي 
به واقعيت اثرات تحريم توجه نكردند، وحتي زنداني بودن موسوي و كروبي 

باني مردم را جلب كنند. و هم برايشان مهم نبوده است، نتوانستند پشتي
مي  "اصالح طلب"ازسو ديگر، طرفداران رژيم هم چون اين افراد را به 

شناختند به آنها رأي ندادند. بنابراين اين افراد بازندگان اصلي انتخابات 
بودند. اين درسي خواهد بود براي آن دسته از اصالح طلباني كه مي 

قبل (زمان خاتمي) برگردند. از  خواهند جنبش سبز را دور بزند و به دوره
هم اكنون مي ديد كه اصالح طلبان به سه گروه تقسيم شده اند. اصالح 
طلباني كه به واليت فقيه معتقداند و در اين انتخابات علي رغم تحريم 
شركت كردند. دوم اصالح طلبان سنتي كه مي خواهند جنبش سبز را دور 

  ه ادامه جنبش سبز پاي بند اند.  بزند و به گذشته برگردند و گروهي كه ب
رأي خاتمي قطعا روي كساني كه به او نزديك هستند و از تصميم او 
براي رأي دادن آگاه بودند اثر گذاشت، ولي اين تصميم در كل اثري نداشته 
است. كار او نه روي نتايج اين انتخابات، بلكه روند رشد جنبش سبز و پاي 

كاف بيشترميان مدافعان جنبش سبز و بندي اصالح طلبان به اصول و ش
اصالح طلبان سنتي و ايجاد شكاف بيشترميان خود آنها اثر خواهد گذاشت.  
حركت خاتمي با توجه به شروطي كه او خود براي شركت در انتخابات 
تعيين كرده بود به اعتماد مردمي كه دائم مي پرسند چگونه مي توان به 

فظ كنند اعتماد كرد باز ضربه بيشتري كساني كه مي خواهند اين نظام راح
  زد.  

رأي دادن خاتمي دو واكنش متفاوت ميان اصالح طلبان بوجود آورد. 
كساني بالفاصله در صدد برآمدند كه حركت او را توجيه كنند و داستان و 
تحليل سياسي براي آن بسازنند كه گويا اوال او نگفته بود كه در انتخابات 

فته بود كه شروط شركت در انتخابات چيست، شركت نمي كند، بلكه گ
دوم، او براي باز نگهداشتن دروازه ارتباط با اصول گراها مي بايست نشان 
دهد كه با رژيم به اصالح قهر نكرده است و خواهان حفظ رژيم است. 
اينگونه بازي با الفاظ و توجيهات سياسي مردم صدمه ديده از استبداد 

اتمي را عهد شكن و اين توجيه كنندگان را حاكم را قانع نمي كند و خ
فرصت طلب  و فاقد اخالق الزم معرفي خواهد كرد. برخي نيز راي دادن 
خاتمي را به دليل ترس از تهديد هاي اصول گراها مي دانند، بنابراين، او 

  نمي تواند اصالحات را در شرايط بسيار دشوار سياسي  ايران رهبري كند.
  

  دوره اصالحاتتالش براي برگشت به 
دوره اصالحات، دوره طفوليت جنبش مدني و دمكراسي خواهي ايران 
بود. آن اصالحات به عنوان يك پروژه شكست خورد. ولي اصالح طلبان 
بعنوان يك خط مشي در برابر انقالب و راه و روش خشونت بارادامه دارد. 

اي درجنبش سبز اين جنبش به بلوغ رسيد. تالش برخي اصالح طلبان بر
برگشت به دوره گذشته نا ديده گرفتن اين واقعيت است. حتما شنيده ايد 
كه ماركس در نقد هگل كه گفته بود تاريخ دو باره تكرار مي شود، اضافه 
كرده است: بار اول به صورت تراتژي و بار دوم به صورت كمدي. طرح 
برگشت به گذشته اصالحات يك كمدي است. نخست خواست اين برگشت 

ستر يك توهم رخ مي دهد. آن توهم برگشت به قدرت مانند دوره بر ب
اصالحات است. آن دوره شكست خورده گذشت وهردو بخش، يعني 
طرفداران اصالحات و مخالفان آن درس هايي آموخته اند كه نمي توان آنها 

است.  76را ناديده گرفت. موضوع ديگر تفاوت جامعه امروز با خرداد 
ت به گذشته عميق تر و گسترده تر شده  و رژيم خواست هاي مردم نسب

جمهوري اسالمي در مجموع، چه در داخل و چه در جهان بسيار منزوي، 
ناتوان و براي بقاي خود سركوبگر ترشده است. زنان و جوانان در انتخابات 

اصالح طلبان نقش بسيار بارز و برجسته اي داشتند. آنها آگاهانه  76سال 
بدتر، به اولي به اميد آنكه به خوب بدل شوند و دگرگوني  ميان انتخاب بد از

هاي تدريجي و اصالحي ايجاد كنند رأي دادند، ناتواني و مديريت بد اصالح 
طلبان به دليل آنكه قدرت اصلي قانوني و حقيقي دراختيارنيروهاي وابسته 
به رهبر است به اثبات رسيد. سازمان هاي دانشجويي مانند تحكيم وحدت 

تعيين كننده دربسيج مردم وقانع كردن كساني كه از رژيم قطع اميد  نقش
             كرده بودند داشتند. امروزاين عوامل غايب اند. برخي از رهبران جنبش 

  

  
دانشجويي و زنان در زندانند و برخي در تبعيد و سازمان هاي آنها نيز زير 

   شديد تر سركوب ها و پيگرد هاي امنيتي قرار دارد.
يكي نيست. مردم هم تجربه جنبش  76انتظارمردم امروزايران با سال 

سبز را دارند و هم بهار عربي را. و هم شناخت شان از ديكتاتوري باال تر 
رفته است و به آن اعتماد نمي كنند. برخي از افراد مؤثر اصالح طلبان يا در 

سي كنار كشيده زندان اند  و يا زير فشار و تهديد ديكتاتوري از بازي سيا
اند. آنها خوب مي دانند كه استبداد زخم برداشته و بسيار بي رحم شده 
است، قدرت بدست گروه هاي حاشيه اي و از همه نظر بسيارعقب مانده 
افتاده است و ديگر نبايد از آن حركت معقولي انتظار داشت. بنابراين يا بايد 

د، يا هزينه پيوستن به مستثقيم به صف متحدان خامنه اي و سپاه بپيوندن
جنبش سبز را مانند موسوي و كروبي و ديگران بپردازند، و يا خود را باز 

  نشسته اعالم كنند. 
بخشي از سپاه با اصالح طلبان همراه شد. امروز سپاه و  76در خرداد 

ارگان هاي نظامي به سود قدرت مطلق خامنه اي تصفيه شده اند.  بنابراين 
نه از صاحب نظران ديروز برخوردارند و نه از موج معماران طرح برگشت 

جواناني كه يگ گام به جلو را غنيمت مي شمردند تا رژيم خود را اصالح 
كند و آنها به زندگي عادي و خالي از دغدغه خود ادامه دهند و نه از 
نيروهاي درون رژيم. اميد جوانان نسبت به توان اصالح طلبان به ياس بدل 

  شده است.
هاي برگشت به عقب از زمان سركوب سخت جنبش سبز آغاز  زمزمه

شد و با عهد شكني و راي دادن مخفي خاتمي شكل آشكارتري پيدا كرد. 
برخي افراد خود به طمع سيهم شدن در قدرت، نه حل معضالت جامعه و 
دلسوزي براي مردم اينگونه تالش ها را آغاز كرده اند. به دليل آنكه رژيم 

ا برنمي تابد،  طرح برگشت به اصالحات درعمل  به كرنش هيچ اصالحاتي ر
به قدرت و جذب برخي افراد آن به جريان حاشيه اي اصول گراها مانند 

  علي مطهري بدل خواهد شد. 
رژيم با كودتاي انتخاباتي و تقلب آشكار و سركوب معترضان نشان داد 

و كه چيزي جز آنچه هست را نمي پذيرد. جنبش سبز قاعده خودي 
غيرخودي را بهم ريخت. موسوي و كروبي به انتشار بيانيه هاي خود 
خواست مردم را بازتاب دادند و از بي عدالتي هاي رژيم فاصله گرفتند. 
دستگيري افراد شاخص اصالح طلب درس هايي براي جامعه داشت كه 
تالش براي برگشت به دوره اصالحات راغير عملي مي كند. مردم بيش از 

ده اند كه ريشه تمام مشكالت حكومت مادام العمري و واليت پيش پي بر
فقيه و ادغام دين دردولت است.  نظام سياسي ايران نياز به اصالحات 
اساسي دارد و بدون آن وضعيت بحراني كنوني وتنش هاي داخلي و بين 
المللي ادامه خواهد يافت. تا به حدي كه ممكن است به جاي اصالحات به 

سي كشيده شود. روند وخامت بار وضعيت اقتصادي بسيار جراحي هاي سيا
نگران كننده است. تورم و بيكاري فزاينده در كنارمشكالت مالي و نتايج 
تحريم هاي اقتصادي دورنمايي نا روشني را براي رژيم ترسيم مي كند. رژيم 
نه مي تواند اصالحات كند و نه بدون اصالحات مي تواند ادامه يابد. بنابراين 

واهان حفظ بحران و تنش با جامعه جهاني است. ولي هرقدر مي گذرد خ
  خطرات اين سياست باالتر مي رود.
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  جنبش آزادي انتخابات
رژيم هاي ديكتاتوري خود هيچگاه به خواست قانوني و مشروع مردم 
تن نمي دهند مگر اينكه زير فشار جنبش هاي اجتماعي مردم و يا عوامل 

بگيرند. با توجه به اينكه ساختارحقوقي نظام خارجي و يا هردو قرار 
جمهوري اسالمي را طوري مهندسي كرده اند كه انتخابات به سيكل بسته 
اي بدل شده كه قدرت از دايره كنوني آن خارج نشود، نيروهاي آزادي خواه 
تنها با بديلي خارج از اين دايره مي توانند گذار به دمكراسي را انتظار داشته 

براين، از ديد نگارنده خواست انتخابات آزاد بايد به يك جنبش باشند. بنا
همگاني بدل شود و شعار اصلي جنبش سبز باشد. تعريف انتخابات آزاد 

 انتخاباتي آزاد است كه همه مردم از فرصت و حقوق برابرروشن است. 
آزادي كليه چنين است: انتخابات آزاد شرايط بر خوردار باشند.  شهروندي
سياسي، حذف نظارت استصوابي، عدم مداخله سپاه و بسيج، آزادي  زندانيان

رسانه ها، اجتماعات، احزاب، سنديكاها و فراهم آوردن امنيت الزم  براي 
قد نطام. افزون تهمة افراد و نيروها اعم ازديني وغيرديني، معتقد و يا من

روري برآن، سابقه تقلب در انتخابات درايران نظارت بين المللي را نيز ض
   .كرده است

خواست انتخابات آزاد هم قانوني است و هم خالي از خشونت، عامه فهم 
و جهان پسند است. باالخره بايد مردم بتوانند يك خواست منطقي، مشروع، 
قانوني و ممكن را از رژيم بخواهند و روي آن اصرار بورزند و حول آن اتحاد، 

يك "ي بند به اصول دمكراتيك اتفاق و ائتالف بوجود آورند و همگان را پا
سازمان دهند. آن خواست انتخابات آزاد است و راه عملي  "نفر يك راي

كردن آن ايجاد تعادل قدرت ميان حكومت كنوني و جامعه از طريق ايجاد 
جنبش اجتماعي سراسري خالي از خشونت با خواست و عمل صلح آميز 

م امكانات ملي را در اختيار انتخابات. بدون اين اهرم، قدرتي كه انحصار تما
دارد و از ابزار سركوب مخالفان خود برخورداراست در برابر مردم عقب 

  نشيني نخواهد كرد.  
با توجه به نتايج انقالب ها بايد به انيكه نكته توجه نمود كه حفظ نهاد 
هاي جامعه براي آينده ضروري است. انقالب، خشونت، و براندازي اگرهم 

سود جامعه و روند آزادي و دمكراسي در ايران نيست. هرج و عملي باشد به 
مرج، جنگ داخلي مي تواند يك پارچه گي كنوني ايران را نيز از بين ببرد. 
اين رخداد گذشته از درستي و نادرستي آن، مي تواند يك جنگ دائمي را 
ميان اقوام مختلف ايران دامن بزند. تنها احتمال همين پي آمد كافي است 

را قانع كند كه به راه هايي كه ممكن است به درگيري كشيده شود، ما 
نيانديشيم. ايران نه چكوسلواكي است كه از طريق صندوق هاي راي به 
گذشته خود برگردد و به دو كشور تقسيم شود، و نه كانادا كه باز از طريق 
 صندوق رأي زير يك پرچم متحد و يك پارچه باقي بماند. با توجه با شرايط

حاكم بر منطقه بهم ريختن يك پارچگي ايران ممكن است به يك جنگ 
خانمان برانداز داخلي و مداخله نيروهاي خارجي كشيده شود كه نه تنها به 
دمكراسي نرسد، بلكه ويراني درپي داشته باشد. بررسي همه جانبه اين 

زيابي موضوع در اين مقاله نمي گنجد و آنرا بايد در مقاله ديگري تحليل و ار
نمود. در اينجا تنها به اين نكته تاكيد مي شود كه گذار به دمكراسي در 
ايران خواست و منافع همه اقوام ساكن در اين سرزمين است و اين خواست 
بايد بطور مشترك پيش برده شود. جنبش دمكراسي خواهي به عنوان ابزار 

سب كند. پيش برنده اين خواست بايد ملي و سراسري باشد تا موفقيت ك
ايران متعلق به همه ساكنين اين سرزمين است و اختالفات بايد از طريق 
گفتگو، مذاكره و راه هاي خالي ازخشونت بر طرف شود تا همه شهروندان 
در آرامش، آسايش و امنيت كامل بتوانند در رقابت هاي آزاد و سالم 

ن بايد سياسي شركت و سهم داشته باشند. شعار ايران براي همه ايرانيا
معني واقعي خود را بدست آورد. گفتگو ميان تمام نيروهاي دمكراسي خواه 
ايران از هم امروزبايد آغاز شود. مذاكره با رژيم زماني ممكن است كه 
جنبش سبز يا جنبش آزادي انتخابات به اهرم فشار اجتماعي بدل شود و 

كره و توافق تعادل قدرت انحصاري به سود جامعه بهم بخورد و رژيم به مذا
  با آپوزيسيون تن دهد. 

*  
  

 

موقعيت چپ در ايران؟ بحران تئوريك؟ بحران هويت؟ پايگاه 
 ها و اتحادها؟اجتماعي؟ گسست

  

  امواج  جنبش هاي
  جديد ضدسرمايه داري

  
  

  تقي روزبه
  

  
وضعيت  وجه كلي خود جدا از ايران، گرچه در موقعيت چپ در وضعيت و

وضعيت متناقض  همين اساس با بر ست وجهان ني عمومي جنبش چپ در
 اي براي تجديد سازماندهي خود، بر پايه دست آوردهاي مثبت و پيچيده و

(بويژه فروپاشي بلوك  هاي ضدسرمايه داري قرن گذشته جنبش منفي
جمله جهاني سازي خود، مواجه  تحوالت ساختاري سرمايه داري از شرق) و

 در (هم طبقاتي ي ايه، رشد مبارزههاي ساختاري سرم با تشديد بحران است.
سابقه در دموكراسي  بي جمله بحران  وجه اقتصادي و هم  سياسي، از

اي رسيده است، بطوري كه آشكارا شاهد  اوج تازهنمايندگي) به  صوري و
يك مقياس  عمومي، در افكار تقويت گفتمان چپ  در گردش به چپ  و

تدريج  برچپ ايران هم مي جهاني هستيم. روندي كه تأثيرات خود را به 
ايدئولوژيك   –اي  بازمانده رسوبات فرقههنوز هم  سوي ديگر از گذارد، و

جنبش چپ به حيات خويش ادامه  هائي از بخش گذشته با جان سختي در
شرايط نوين جهاني را با  فرايند تجديد سازماندهي چپ در مي دهد و

هاي  ن به عنوان دشواريآ توان از كه ميسازد  قابل فهمي مواجه مي كندي
اي  ن بلوغ با توجه به شرايط ويژهبحرا از ايران عبور بحران بلوغ نام برد. در

اين همه  كند. با مياي را طي  پيچيدهاست دوره انتقالي  كه چپ با آن روبرو
داري،  سرمايه هاي جهاني ضد يزش جنبشخ مقياس جهاني و عروج چپ در

  كند: مي ان هم هموارتراير راه را براي آمد مجدد چپ در
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  دررابطه با دشواري هاي ويژه درايران
  : مي توان به مهمترين آن ها اشاره كرد 

ترين سياست هاي  همواره راستحكومت اسالمي عليرغم آن كه  -اول
نهادهاي جهاني سرمايه نمره  اين حوزه از حتي در اقتصادي را پيش برده و

گوش فلك  ،كننده خويش بليغات كرت قبولي هم گرفته است، با اين همه با
هاي بزرگ جهاني تحت  هاي ارتجاعي خود با قدرت را پيرامون كشاكش

 اين در داري پركرده است. و رمايهس عنوان مبارزات ضدامپرياليستي و ضد
قلع  حالي بوده است كه حتي براي يك لحظه در سركوب جنبش كارگري و

 درسطح منطقه و د نكرده وتردي فعالين چپ، قمع بيرحمانه نيروها و و
هاي  ترسياست دستاويزهاي الزم را براي پيشبرد آسان جهان نيز

حال، نتيجه بمباران  هر سلطه گرانه فراهم ساخته است. در امپرياليستي و
زيادي  جوان، تا حد هاي جديد و فريب رژيم  بر نسل تبليغاتي سراسر
مبارزه  وسياليسم وس هاي جديد، از نسل جوانان و گريز موجب بدبيني و

داشته،  امكان مطرح كردنش وجود ضدسرمايه داري واقعي كه البته كمتر
 هايِ بزرگترين قربانيان سياستحالي است كه جوانان  اين در شده است. و

حذف خدمات اجتماعي دولت  بحران بيكاري و هار و نئوليبراليستي رژيم و
 تر هاي كاسه داغ وقفه نئوليبرال تبليغات بيرژيم،  كنار اند. در بوده و نظايرآن

تالش  نيز سوسياليسم، و عليه چپ و ستايش نئوليبراليزم و آش ايراني در از
 هاي ارتجاعي و هاي بزرگ كه عامدانه  سياست قدرت هاي فراگير رسانه

اصطالح هاي به  ويرانگرانه حكومت اسالمي را به عنوان  سياست
كردن دامنه  كم اثر امنه فضاي ضد چپ واند، برد سوسياليستي معرفي كرده

 نسل هاي جديد، اين مجموعه گسست چپ ايران از بر آن افزوده است. اگر
شرايط خفقان براي خنثي كردن اين  هاي تأثيرگذار در فقدان رسانه

آن  آنگاه بردشواري وضعيتي كه چپ ايران در ،تبليغات دروغين را بيافزائيم
  خواهيم برد.  گرفته است، به خوبي پي  قرار
البته نقش خود چپ هم در فرايافت منفي فوق كم نبوده است:  -دوم

همان فرداي انقالب بهمن و عروج حكومت اسالمي  بخشي ازچپ ايران از
 مثبت آن دخيل بستند كه در به تحوالت داخلي و به دامن آن پناه برده و
اك پ افكارعمومي لطمات جدي و رزمنده چپ در تخريب چهره مثبت و

حتي وقتي رژيم به  نشدني وارد ساخت كه البته اين نوع مدعيان چپ،
 هم حاضر اعدامشان كرد، باز بعضاً وزنداني و سراغ آن ها هم آمد و دستگير

هم  هاي انحرافات خود نشده و هنوز ريشه عملكرد و به انتقاد واقعي از
يب تخر هاي رفرميستي و استهمان سي برخي تغييرات سطحي بر  عليرغم

دهند. بي ترديد خنثي  ادامه ميشمايل جديد،  شكل و چهره چپ، البته در
استبداد حاكم  بعضاً كردن اين رفرميست هاي آستان بوس سرمايه و

عروج مجدد  تجديد سازماندهي و بركشور، يكي از وظايف چپ انقالبي در
  دهد. را تشكيل مي خود
 اي راديكال نيزه بخش ايدئولوژيك در –اي فرقه وجود رويكرد - سوم

عرصه عمومي  پيش در چپ هم  بيش از موجب شده است تا اين بخش از
متفرق را به  يك چپ پراكنده و شده و تصوير اجتماعي بي اثر سياسي و

  كنند. اذهان عمومي متبادر
نتيجه دست به دست دادن عوامل فوق، ماشاهد نوعي نابهنگامي در چپ  در

 جوان، در هاي جديد و ميان نسل ، بويژه درفرايند عروج آن ايران و تأخيردر
جهان باشيم كه موجب شده است تا وزن گفتمان  مقايسه با روند آن در
 حاكم بر گفتمان ليبرالي و برابر برابري اجتماعي، در چپ، گفتمان آزادي و

اين درحالي است كه   شرايط  موقعيت ضعيفي باشد و اذهان جوانان در
 گسترش فقر و بيكاري و وقطبي شدن جامعه وجمله د جهاني از داخلي و

هاي ضدسرمايه داري درسطح جهاني بيش  تباهي عمومي و برآمد جنبش
 نوعي تناقض و شود، كه حاكي از مي ازپيش براي شكوفائي چپ فراهم تر

  اين چپ است.  بحران بلوغ در
همان طوركه اشاره شد امواج  جنبش هاي جديد ضدسرمايه  اين وجود، با

ها به  بسترآنها، عليرغم همه اين دشواري برآمد چپ بر درجهان وداري 
  نهد. يبرجاي م فضاي ايران نيز تدريج اثرات مثبت خود را در

اين بخش  وضعيت چپ، اضافه كردن سه نكته مهم به ارزيابي فشرده  از با
  از نوشته را به پايان مي برم: 

بخشي  ه يك جنبش ووجه اصلي به مثاب (وكمونيزم) را بايد در چپ -الف
نظرگرفت و نه  داري در جتماعي عليه مناسبات سرمايها -ازجنبش طبقاتي

بمثابه يك جريان نظري و ايدئولوژيك ناب. همانطوركه ماركس هم تأكيد 
مي كرد (نقل به مفهوم)، نقطه عزيمت، مبارزه طبقاتي هم اكنون موجود و 

تئوري.  نه اصول و آن هستند و هاي طبقاتي و جريانات پيشرو در جنبش
صورت بندي آن باشد.  تئوري انقالبي هم بايد توضيح دهنده اين پويش و

هرچيز با  ها هستند كه خود را بيش از سكت ها و واقع اين فرقه در
معرفي مبارزه طبقاتي واقعا موجود  ها و ايدئولوژي و بيگانه با جنبش

  كنند. مي
ها  سازمان به گروه ها و طوركلي چپ) را نبايد (وب جنبش كمونيستي -ب
واقع  ها تقليل داد. در بيالن آن و عملكرد عناصرشناخته شده موجود و و

اين جريانات و عناصر شناخته شده  از تر بسي وسيعدامنه جنبش چپ، 
كالبد مبارزه  گوناگوني در سطوح بسيار محافل و ها و شبكه هستند كه در

جريانات شناخته  و عناصر و كنند، آفريني مينقش  طبقاتي جاري هستند و
 روند. از مي بهترين حالت نوك كوه يخ به شمار آن و در شده فقط بخشي از

جمله سازمان  هاي گوناگون از عرصه هاي تازه در تك جوشقضا انكشافات و 
فرايند خود  در شوند و شروع مي ها همانجا از  هاي نوين نيز معموالً يابي

بدنه كنند. چپ را بايد درتكثر و  توجه بيشتري را به خود جلب مي
  اش ديد.  گسترده

اش، مي تواند  يابنده رشد به معني واقعي و "چپ"تجديد سازماندهي  - ج
راستاي پارادايمي كه اين  هاي جديد و در جنبش درزهدان اساساً

نه  هاي ضدسرمايه داري به درجاتي حامل آنند، صورت گيرد و جنبش
  گل درگلدان. به شيوه روياندن درخأل و

  
: به خاطرآن چرا جنبش هاي جديد نقطه عزيمت عروج چپ هستند؟

آسمان نازل نمي شوند بلكه نتيجه بن بست ها و  كه اين  جنبش ها از
 تاريخي، دست آوردهاي مادي و دوره   انباشت تضادهاي حل نشده يك

منفي بدست آمده) هستند  ها و تجارب مثبت و (ازجمله آگاهي معنوي بشر
بطورمشخص جنبش هاي جديد محصول روندجهاني سازي مبتني  و

به  60دهه  ساختاري سرمايه داري از برسلطه سرمايه، بحران هاي مداوم و
ازجمله واكنش به تعرض نئوليبراليستي انباشت سرمايه)، دست  و( اين سو

عرصه هاي گوناگون اجتماعي  در  آوردهاي انقالب سوم صنعتي انفورماتيك 
، و باألخره تجربه شكست خورده سوسياليسم دولتي بلوك شرق ارتباطي و

درونمايه خود داراي مشخصات و  و مي باشند. به همين دليل درگوهر
منبع الهام بخشي براي گشودن  بكري هستند كه ويژگي هاي تازه و

  مبارزه مي باشند. اشكال جديدي از و هاي نو افق
  

  مختصات اساسي اين پارادايم چيستند؟:
 يا رهائي سياسي و برابري اجتماعي و پايه پيوند ناگسستني آزادي و بر -1

 دادن آنها در قرار و يكديگر واقع جدائي آنها از اقتصادي استوار هستند. در
 بي معنامي كند. دو را مسخ و چنانكه تجربه گواه آنست هر تقابل با هم،

بلوك  درچه آن نوعي كه  و چنانكه چه سرمايه داري هم اكنون موجود 
اي، بر تقابل  خود ويژه هركدام به نحو شرق به نام سوسياليسم تجربه گرديد،

درغرب حاكي  "دموكراسي"اند. بحران  عرصه استواربوده جدائي اين دو و
ازهمين مسخ شدگي آزادي است ودرحكومت اسالمي هم هيچ چيز عيان 

 اكم بركشورزيرپاي هيوالي ح آزادي در تراز پايمال شدن عدالت اجتماعي و
  نيست.

ترين بسترحركتي  اي مشاركتي مردم، پايه برقراري دموكراسي مستقيم و -2
پاراديم  مركز در هم استراتژي). (به مثابه هم تاكتيك و اين جنبش هاست

 به نقش آفريني كارگران و باور انديشه دموكراسي مستقيم، جديد و
بعبارتي ديگر مردم  يا طردشدگان، و شوندگان و همه استثمار زحمتكشان و

 ،گي ري شدن مرحله تاريخي حزب سوژهگي قرار دارد كه مبين سپ سوژه
جايگزين نقش آفريني  كه مستمراً هائي است ميانجي ساير گي و رهبرسوژه
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آنها را به  نظام گشته و طردشدگان از حقوق بگير و و طبقه بزرگ مزد خود 
 راستا وظيفه تمامي گروها واين  ِفرمان بر تبديل مي كنند. در سياهي لشكر

خودحكومتي و كنشگري   جز بارور ساختن عمل و انديشه تر عناصرآگاه
 گي مبتني بر رابطه آزاد و زجنبه مناسبات دروني، مردم سوژهخالق نيست.ا

برگيرنده بيشماران  طبقه در همبسته بين عناصرتشكيل دهنده خود است.
برپايه اشتراكات خود به  هاي داراي اشتراكات وتمايزات است كه سوژه
  تمايزات آن ها مورد انكارقرارگيرد.  مشترك مي پردازند،بي آنكه  كنش

بدون مقابله  يابي افقي و عين حال بدون سازمان دموكراسي مستقيم در -3
هاي  سازمان نيست. بهمين دليل عصر با سلطه و سلسه مراتب قابل تصور

 تصميم گيري بر تمركز درت وها كه مشتاق انباشت ق آن سلسله مراتبي و
هائي كه  نه به مثابه سوژه ها و زحمتكشان به مثابه ابژه سر كارگران و فراز
نشان داده اند كه براي  تجربه هاي مكرر در به خودرهاني هستند، و قادر

 دولت آن) ابزار نامناسبي هستند، سرمايه و (آزادي از آزادي رهائي و
  بسرآمده است. 

مهمترين مشخصات اين جنبش ها رويكرد جهاني  يكي ديگر از -4
بسيج حول آنها،  خود ويژه و آنهاست.آنها ضمن توجه به مسائل مشخص و

 جهاني عمل مي كند، شرايطي كه سرمايه جهاني است و در مي دانند
همبستگي طبقه جهاني  بدون بسيج و و جهاني بوده  ماهيت مطالبات نيز

بورژوازي ناممكن است. الجرم  نبه برامكان عقب راندن و پيروزي همه جا
نمي كنند و  ها محدود ملت-افق اقدامات خود را به چهارچوب دولت

تأمين همبستگي  معطوف به پهنه جهاني و آنها اساساً   استراتژي تاكتيك و
  جهاني است.

پلوراليسم،تكثر،رنگين كمان بودن، درتناسب باجنسيت،بانوع  - 5
قشار گوناگون طبقه بزرگ ومتكثر زحمت كاروبابسياري ازخوديژگي هاي ا

اين جنبش هاي ضدسرمايه   وكار درمقياس جهاني، ازديگرمشخصات مهم
  داري است. 

براي اين جنبش ها هدف، تسخيرو تصرف ماشين هيوالئي دولت و  -6
اين ابزارهاي بورژوائي سلطه) نيست. وجود دولت براساس ( قدرت سياسي

به  حكومت شوندگان، و ومت كنندگان ويا حك تقسيم جامعه به نخبگان و
 نفس وجودش بيانگر طبقاتي بورژوازي بناشده و قهر سيطره و مثابه ابزار

قدرت جداشده  برابر سلطه طبقاتي است. در و استثمار مناسبات مبتني بر
سپري شدن  با جوامع طبقاتي، و آن در مسلط برفراز جامعه و از

ه زحمتكشان، آلترناتيو جنبش هاي هم هاي جايگزين طبقه و ميانجي دوران
 تأمين خود خود بنياد و تأسيس مجامع عمومي و خود رهان، چيزي جز

هرگام واقعي  سطوح گوناگون جامعه نيست كه البته در حكومتي آنها در
  مي دارند.  ي كه مي توانند آن را برپاا به اندازه  مبارزه 

مبارزات ضدسيستمي  نظرشيوه مبارزاتي مبناي حركت آنها براساس  از -7
مكانهاي تحت كنترل  -اشغال فضا ،نظام حاكم خارج از ساز و كارهاي و

تا  بيرون به سيستم براي تحميل مطالبات معين  از فشار و بورژوازي 
تسهيل كنندگان  رابطين و خويشتن است. سخنگويان و جايگزيني آلترناتيو

به مثابه كنشگران  آنها همه درخدمت نقش آفريني هرچه بيشتر همه و و..
نمايندگي به معني تفويض حق  دارند. خود سازمانده قرار فعال و آزاد و

 و مسلط كردن نيروي غير خود بيكانگي و از كه حاصلي جز تصميم گيري،
امري است كه جنبش هاي جديد تا آنجا  بورژوازي برخود ندارد،   متعلق به

 كوشند. جهت امحاء آن مي توان آنهاست، در آنجاكه در كه مي توانند و تا
اما  ضربتي ناشدني است، است و  بي ترديد همه اينها بصورت يك فرايند

گروهائي  وظيفه نيروها و است و سو اين سمت و جهت گيري عمومي در
متكشان ساخته زح به دستان خود كارگران و كه باور دارند سوسياليسم جز

  تقويت همين رونداست. شود، نمي
  
دوران  دركيفي طبقه و صفوف استثمارشوندگان. گسترش كمي و -8

مناسبات توليدي و جهاني سازي و  جديد به مقتضاي تحوالتي كه در
توجه به  با مي گيرد، و ساختارهاي نظام سرمايه داري صورت گرفته و

به تمامي نسوج و    و رسوخ يافته مناسبات سرمايه داري سلطه تقريبا فراگير
كارگاه ها، بلكه به تعبيري  ها و فقط دركارخانه(نه  هاي جامعه بشري بافت

شاهد  استثمار سرمايه)، ما هاي بزرگ تحت كنترل و تبديل جامعه به كارگاه
تركيب پلوراليستي  در تغييرات عظيمي نه فقط درگستره كمي نيروي كار و

فكري و  پيش كار هم تنيده شدن بيش از آن، بلكه هم چنين در متكثر و
افزايش نقش ارزش افزائي كارگران فكري، گسترش  ) و(صنعتي مادي كار

به جذبشان  جمعيت و بيكاران دائمي كه سرمايه داري قادر كميت مازاد
 (والجرم افزايش وزن جوانان بيكار و مبارزات برون سيستمي آنها) و نيست

ارزش افزائي  مغفول مانده دركل توليد و هاي بازتوليدي و اهميت بخش نيز
ش نيروي مدارس به مثابه محل پرور دانشگاها و يا  ارخانگي وآن (ازجمله ك

رنگين  و اين ترتيب يك طبقه جهاني متكثره ب كارمتخصص ...) هستيم.
 اعم از طردشدگان ... بيكاران و فكري و كارگر صنعي تا كارگر كمان از

الجرم  مستقيم و غيرمستقيم، و تحت اسثتمار غيردستمزدي و دستمزدي و
معناي  قطب بندي جامعه در  اري بوجود آمده است كه بهضدسرمايه د

  اقليت كوچك معنا بخشيده است.  برابر عظيم در تقابل اكثريت بسيار
  
جايگزين درك تك  درك چند وچند وجهي ازمبارزات طبقاتي، -9

مبارزه ريشه اي براي حفظ   شده است. چنان كه   آن بعدي گذشته از
 يه جنگ، تجارت اسلحه، ميلتاريسم،محيط زيست، مبارزه براي صلح (عل

يا  مبارزه ريشه اي براي برقراري برابري جنسيتي و اي...)، تسليحات هسته
مبارزه  نژادي و.... جدا از تبعيض هاي ملي و مقابله با بحران مهاجرت و

تبديل شدن آنها به  محوري و طبقاتي عليه سلطه سرمايه داري و عليه سود
همه آن ها  عليه بيكارسازي و.... نبوده و شتر، وبي سود كاال براي فروش و

دهند.  وجهي را تشكيل مي انكشاف مبارزه طبقاتي پيچيده و چند وجوهي از
همه حوزها  نبايد فراموش كنيم كه با انتگره شدن سرمايه با جوامع بشري و

 جهان و تسلط مطلق فرماسيون سرمايه داري بر جوانب گوناگون آن و و
سلطه سرمايه با انواع  رابطه تنگاتنگي بين منافع و جوامع امروزين،
جديد جوامع بشري بوجود آمده است كه مبارزه عليه اين  تبعيضات كهنه و

 برود، و اين يا آن مورد فراتر اصالح جزئي در بخواهد از تبعيضات اگر
جمله  از و  با سلطه سرمايه  با معضل برخورد كند، بدون مبارزه  ت اي ريشه

 صفوف زحمتكشان و هاي بورژوائي در ارزش دروني شده فرهنگ وبا وجوه 
  مركب ناممكن است. يك كالم يك مبارزه طبقاتي چندوجهي و در

*****  
  

  ازكدام نقطه مي توان شروع كرد؟:
چون اين هائي  فرض بي ترديد نقطه آغاز را نمي توان به پذيرش پيش

 چنين شيوه اي در رد.پذيرش نظرات ديگري مشروط ك يا احياناً پارادايم و
واقع راه حل نيست و به عنوان نقطه شروع به نيازهاي لحظه كنوني براي 

تداوم همان پراكندگي  جزعمال ً همگرائي ممكن چپ پاسخ نمي دهد و
الواقع يك  في نقطه ديگري بايد شروع كرد. اگر نخواهد بود، بنابراين از

رزات طبقاتي ضدسرمايه مبا بازتاب دهنده حركت عيني و پارادايم واقعاً
اين يا آن جريان، آنگاه به  هاي ذهني اين يا آن فرد و نه بافته داري باشد، و

 فرايند تغيير با مشاركت در پراتيك و اجتناب ناپذير در طبيعي و طور
نيازي  جهان، با استقبال اذهان عمومي جايگاه خود را پيدا خواهد كرد و

وژيك وفرامين دهگانه موسي تبديل به ندارد كه آن را به بت واره ايدئول
كنيم. مبناي حركت مي تواند هم گرائي درمبارزه طبقاتي هم اكنون موجود 

براي نقطه  همين رو و ديالوگ پيرامون  پروبلماتيك هاي جنبش باشد. از
  راي پيشروي استفاده كرد:ب ريل مكمل زير شروع مي توان از دو

 واقعا موجود و لبات مشخص وهم گرائي يا اتحادعمل حول مطا، نخست
مورد  كه بقدركافي روشن وقاتي طب فراگير جنبش هاي مطالباتي و غالباً

اجماع هستند، مي تواند نقطه عزيمت براي حركت مشترك  گرايش هاي 
گوناگون باشد. نبايد فراموش كردكه با تقويت جنبش هاي مطالباتي راه 

به  دوم ها گشوده مي شود. ارتقاء همكاري  پيشروي براي گام هاي بعدي و
موازات آن برقراري ديالوگ وگفتگو در اشكال گوناگون، بدون آن كه اتحاد 

جرياني بخواهد نظرخويش را  بدون آن كه هر عمل ها به آن مشروط شود و
 مهمي براي ارتقاء خود آگاهي و پيشروي و ديگران تحميل كند، ابزار بر

گربتواند درگام هاي بعدي به هم آهنگي بيشتر است (بخصوص ا تفاهم و
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براي تبليغ گفتمان يك چپ   مؤثر داراي برد و ايجاد رسانه هاي فراگيرتر
جرياني  به اين بلوغ نائل شودكه هر نائل گردد). چپ اگر مبارز و متكثر

اقدام مشترك با  نخواهد تمامي پيش فرض هاي خود را شرط همكاري و
خود را وانهد، درواقع  گام  ديگران قراردهد، بدون آن كه مواضع اخص

حال  هر فرقه گرائي برداشته است. در از رفتن و عبور بزرگي براي جلوتر
 توان با دور نمي ها يك واقعيت غيرقابل انكاراست و گرايش تعدد پلوراليسم و

مطالبات  واقعا به منافع و از وضع موجود رسيد. اگر زدن آن به چيزي فراتر
آن را اولويت نخست خود بدانيم، آنگاه  عمومي جنبش بيانديشيم و

راستاي مبارزات ضدسرمايه داري  و اشتراكات  ناگزيرخواهيم بود كه  در
باين   همگرائي فعال به پردازيم  و موجود خود به همكاري و ممكن و

 نقش آفريني سازنده چپ  بيافزائيم. بي ترديد، ترتيب بردامنه تأثيرگذاري و
صورت  در اين يا آن جريان بوده و از ه چپ فراترهمانطوركه اشاره شد مقول

نخواهد  مجموعه خود نه فقط درجا زدن اين جريانات جنبش چپ در درجا
تجربيات  اين بخش از  هم خواهد كرد. منتها اگر زد بلكه از آن ها عبور

چپ به شيوه مثبتي با جنبش چپ (جديد) گره بخورد نه فقط خود اين 
ضعف هاي ديرينه خود  رميم گسست ها وبه ت (سنتي) قادري ها چپ

هاي ديگر  خواهند شد، بلكه با انتقال وجوه مثبت تجارب خويش بخش
جنبش چپ را تقويت خواهند كرد. به گمان من درست تر آن است كه 
چپ ها، بجاي ادعاي هژموني ورهبري(نداشته وموهوم) ويا تالش براي 

جنبش ضدسرمايه داراي تأمين آن برجنبش طبقه كارگر،به عنوان بخشي از
 هر نيروي جمعي خود را با درنظرگرفتن تكثر واشتراكات صفوف چپ ، در

جائي كه هستند حول مبارزه و تضادهاي واقعي خويش با نظام سرمايه 
جريان زنده با ساير  همزمان هم چون يك شبكه يا داري بسيج نمايند و

ه پردازند. بي شك متقابل ب به تعامل فعال و جنبش هاي ديگر شبكه ها  و
ها و نقاط قوت  توانائي اين صورت آن ها بهترخواهند توانست با تكيه به در

جنبش ها و فرايند ايجاد  شكوفائي و تقويت همگرائي شبكه ها و خود بر
ها تأثيرات مثبت به  آن به نوبه خود از باشند و جهاني ديگر تأثيرگذار

  پذيرند.
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طلبان در خارج از خارج از كشور؟ نقش حضور اصالح فضاي سياسي
   ها؟ نقش اينترنت؟كشور؟ نقش رسانه

      

  
  چشم انداز

  در خارج كشور هزارتوي اپوزيسيون 
  

  اسماعيل نوري عال
  

  پيشگفتار
موقعيت، وضع، موضع، نهش، شغل، «در زبان فرنگي به معناي » پوزيسيون«

است. بدين » تگي و مستقر بودگي و استقرارقرار گرف«و » سمت، منصب
ترتيب مي توان ديد كه اين واژه در دو وضعيت متفاوت كاربرد دارد؛ يكي 

، در وضعيت فردي، بيشتر مفهوم »پوزيسيون«فردي و ديگري اجتماعي. 
را با خود حمل مي كند، به معناي اينكه فرد در قبال مسائل » موضع«

اساس آن انديشه، چگونه عمل مي كند. مختلف چگونه مي انديشد و، بر 
، بخصوص در دوران انقالب و سال هاي پس از آن و، تا حدي »موضع«واژهء 

تا همين امروز، بسيار رايج بوده است. انقالبي رخ داده بود و آدم ها در بحث 
هاي خانوادگي و درون گروهي و خياباني مجبور بودند كه موضع خود را 

. و اين روشن كردن موضع گاه منشاء بذله گوئي كنند» روشن«نسبت به آن 
). اما شايد مشهورترين و سهمناك ترين كاربرد آن 1هاي بسيار هم مي شد(

بيابيم،  67را بايد در فرمان خميني براي آغاز كشتار دگرانديشان در سال 
آيا «مأمور بود تا از زندانيان سياسي بپرسد كه » هيئت رسيدگي«آنجا كه 

و اگر پاسخ مثبت بود پشت بندش فرمان » وضع خود هستيد؟هنوز بر سر م
را در كاربرد فردي اش به » پوزيسيون«قتل صادر مي شد. يعني ما واژهء 

  ترجمه كرده ايم.» موضع«
اما اين واژه در كاربرد اجتماعي ـ سياسي اش به آن كس و كسان اشاره مي 

مي توانستيم آن  مستقر شده اند. در اينجا شايد» قدرت«كند كه در مسند 
ترجمه كنيم كه نكرديم و اين » در قدرت نشستگان«يا »استقرار يافتگان«را 

در قدرت «واژه در زبان فارسي بالتكليف ماند. بخصوص كه ما براي 
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واژگان گوناگوني را بكار مي بريم و كمتر اتفاق افتاده است كه » نشستگان
  شويم.» پوزيسيون«نيازمند واژهء 
دبيات سياسي ما بيشتر مورد توجه بوده به جماعتي بر مي اما آنچه در ا

گشته كه از قدرت به دور افتاده و عليه آن مبارزه مي كرده اند و، بدين 
بوده اند. در زبان فرنگي يكي از ادوات » در قدرت نشستگان«معني، متضاد ِ 

است. پس، از واژهء » او«معكوس كردن مفهوم يك واژه افزودن پيشوند 
هم مي شود با افزودن همين پيشوند معناي متضادش را » يونپوزيس«

است كه چون آن را در فارسي » او پوزيسيون«ساخت. حاصل كار نيز واژهء 
اپوزيسون نام سياسي جمع ». اپوزيسيون«سرهم مي نويسيم مي شود 

  است.» در قدرت نشستگان«دورافتادگان از قدرت و مبارزه كننده عليه 
در قدرت «در عبارت » قدرت«هرگاه معناي  حال، آشكار است كه

هم تغيير مي كند. » اپوزيسيون«تغيير كند آنگاه معنا و تعريف » نشستگان
اين امر بخصوص در مورد دو جلوه از قدرت سياسي صادق است. قدرت 

) و State» (حكومت«سياسي از تركيب دو مفهوم ساخته مي شود؛ يكي 
مجموعهء ساختار قدرت » تحكوم). «government» (دولت«ديگري 

سياسي است كه از قانون اساسي يك كشور آغاز مي شود و به روئيدن 
نهادهاي مختلف و شكل گيري ساختار قدرت از درون آن مي انجامد. 

  )2اما فقط يكي از اين نهادها است.(» دولت«
در ادبيات سياسي اما براي در قدرت نشستگان حكومت و دولت داراي دو 

م و همين عدم تفكيك در ساحت مخالفان ِ در قدرت نشستگان واژه نيستي
موجب اغتشاشات مهمي در گفتار و كردار سياسي ما مي شود. علت اين امر 
اغلب آن است كه در مغرب زمين (خاستگاه انديشهء سياسي رايج امروز 
دنيا) حكومت ها بر اساس قوانين اساسي دموكراتيكي بوجود آمده اند كه 

قوا و استقالل آنها از هم بصور گوناگون پيش بيني شده است  در آن تقسيم
قصد » مخالفان ِ نشستگان در قدرت«و لذا كمتر اتفاق مي افتد كه 

را داشته باشند. لذا، در اينگونه جوامع واژهء » حكومت«برانداختن 
» پوزيسيون«را مي دهد و جابجائي » دولت«معناي مخالفان » اپوزيسيون«

» گردش نخبگان«هم به اشكال دموكراتيك مربوط به » اپوزيسيون«و 
صورت مي پذيرد. معموالً حزب در قدرت نشسته (حزب حاكم) 

  آن محسوب مي شوند. » اپوزيسيون«است و بقيهء احزاب » پوزيسيون«
در زبان سياسي، معموالً، نيروهاي مخالف ِ دولت، اما موافق حكومت، را 

اپوزيسيون درون حكومت (يا رژيم)  نيروهاي اصالح طلب مي خوانيم. آنها
هستند و قصدشان تصرف نهاد دولت است، اغلب حتي براي اصالح وضعيت 

  دولتي كه كاركردش حكومت را به خطر انداخته است.
اما مشكل آنجائي پيش مي آيد كه يا ساختار حكومت دموكراتيك نيست و 

اصالح پذيري نيروهاي سياسي دور افتاده از قدرت هم، بعلت نا اميدي از 
كل حكومت هستند، و يا حكومت در معناي غربي ِ » براندازي«آن، خواستار 

كلمه دموكراتيك هست اما برخي از نيروهاي سياسي (مثالً كمونيست ها) 
اينگونه دموكراسي را ناسالم و انحرافي مي دانند و، براي استقرار 

ينسان مي توان ، قصد براندازي كل حكومت را دارند. بد»دموكراسي واقعي«
ديد كه اگرچه براندازان حكومت هم اپوزيسيون محسوب مي شوند اما با 

در حكومت هاي مستقر دموكراتيك (اصالح طلبان) » دولت«اپوزيسيون ِ 
  تفاوت دارند.

حال اگر هر انقالبي را (كه چه بصورن خشونت آميز و يا مسالمت جويانه به 
سياسي يك جامعه در نظر بگيريم پيروزي رسيده باشد) همچون آغاز تقويم 

طبعاً مي توانيم جريان سياسي براه افتاده از فرداي پيروزي انقالب را ـ كه 
پوزيسيون «منجر به برافتادن حكومت قبلي شده است ـ روند پيدايش يك 

بدانيم كه در ابتدا همهء نيروهاي برانداز گذشته در شكل گيري آن » جديد
وئي برآمده از ماهيت قدرت كنترل نشده، رفته سهيم اند اما بخاطر انحصارج

رفته بخش هائي از آن از قدرت به دور مي افتند و روند شكل گيري 
  اپوزيسيوني دو گانه نيز آغاز مي شود.

شايد بهترين نمونه از تجليات اين روندها را در كشور خودمان، در تقابل 
ين خلق بين حكومت اسالمي خميني و موضع گيري هاي سازمان مجاهد

ايران بيابيم. مجاهدين جزو نيروهاي اصلي مذهبي ايران بودند و خود را 
همپاي ديگر نيروهاي سياسي درگير در انقالب صاحب آن مي دانستند. اما 

همان ها نخستين گروه از صاحبان انقالب نيز بودند كه در روند شكل گيري 
كناري تا زماني كنار گذاشته شدند. مابين زمان اين بر» پوزيسيون جديد«

كه، عاقبت، مجاهدين مشي مبارزهء مسلحانه با حكومت (و نه دولت) را در 
پيش گرفتند، و دچار كشتار و فرار و تبعيد وسيع شدند، برهه اي زماني 
وجود دارد كه مي توان آن را دوران رانده شدن مجاهدين از روند شكل 

دولت (مشي  گيري پوزيسيون جديد و تبديل شدن شان به اپوزيسيون
اصالح طلبانه) دانست. در اين برهه، كه از حمايت از خميني و اعمال او آغاز 
شد، به اعتراض به قانون اساسي جديد كشيد و با رد نامزدي رهبر 
مجاهدين براي رياست جمهوري پايان يافت، رفتار آنها رفتار يك اپوزيسيون 

ا وجود مخالفت با قانون دولتي (اصالح طلبانه) بود. همين كه رهبر سازمان ب
اساسي جديد خود را نامزد رياست جمهوري دولت برخاسته از آن قانون 
اساسي مي كرد خود نشانهء آن بود كه سازمان هنوز از اصالح پذيري 
حكومت قطع اميد نكرده و مي كوشد با اتخاذ روش هاي مسالمت جويانه 

ختار قدرت شود. اما، در ديوار قدرت حاكمه رخنه اي ايجاد كرده و وارد سا
با اعالم مبارزهء مسلحانه با حكومت، دوران اپوزيسيون دولت بودن 
مجاهدين (مشي اصالح طلبي) به پايان رسيد و آنها به اپوريسيون حكومت 

  (مشي براندازي) تبديل شدند و بهاي آن را نيز تا همين امروز پرداخته اند.
نقالب، همچون مجاهدين، اينكه چرا نيروئي مذهبي و شركت كننده در ا

بدين سرعت از يك نوع اپوزيسيون به نوع ديگري تبديل مي شود اما يك 
و » دوم خردادي«كه بعداً به » خط امامي ها«نيروي مذهبي ديگر، همچون 

شناخته شدند، الاقل پس از پايان » اصالح طلب«و اكنون » مشاركتي«
ه اصالح طلبي باقي رياست جمهوري رهبرشان، خاتمي، همچنان در اردوگا

مانده و به نيروئي برانداز تبديل نشده اند خود موضوع انديشهء نظري 
  گسترده اي است كه ـ البته ـ در حوصلهء اين مقاله نمي گنجد.

جكومت اسالمي كار سركوب و از ميان برداشتن و به خارج مرزها راندن 
رد. از مخالف اپوزسيون برانداز خود را هم زود و هم بصورتي مؤثر شروع ك

ترين آنها (مجاهدين خلق) آغاز كرد و به همكارترين شان (حزب توده و 
اكثريتي ها) رسيد، كارشان را خاتمه داد و چون با نيروهاي اصالح طلب 
خودي روبرو شد از يكسو بيشترين استفادهء بهينه را در تثبيت موقعيت 

را بر آن نهاد تا،  خارجي خود از آنها كرد و، از سوي ديگر، سعي وافر خود
در طي دو دهه، نزديك ترين ياران خط امامي اش را، در روند متمركر 
كردن قدرت و مطلقه ساختن استبداد، خنثي سازد. جنبش سبز خرداد ماه 

اوج اين تقابل بود كه با زنداني و شكنجه شدن و كتك خوردن استخوان  88
  يافت.درشت هاي عصر اصالحات (همچون بهزاد نبوي) خاتمه 

  
  چشم انداز

حال، با اين مقدمه، اگر بخواهيم منظره اي كلي از چشم انداز اپوزيسيون 
خارج كشور را ترسيم كنيم، و براي اين كار از سمت راست يك مدرج به 
سمت چپ آن برويم، نخست بايد از اصالح طلبان مذهبي رانده شده به 

ا فضاي اپوزيسيون ياد كنيم. اين گروه كه كالً ب 88خارج در پي خرداد 
خارج كشور نا آشنا بوده اند و در داخل كشور نيز خود را تنها اپوزيسيون 
دولت مي دانستند، در خارج از كشور، و به مدد راهنمائي هاي ياران قبالً به 
خارج آمدهء خويش، متوجه حضور گستردهء نيروهائي شدند كه خود را نه 

سته و در پي براندازي آن از اپوزيسيون دولت كه اپوزيسيون حكومت دان
طريق كار تشكيالتي بودند. با اين كشف (كه از حالت خبر دور دست به 
واقعيت قابل دسترس تبديل شده بود) بالفاصله آنها متوجه تفاوت ماهوي 
خود بعنوان اپوزيسيون دولت (اصالح طلب) با اپوزيسيون حكومت (انحالل 

اقدامات اين رقيب شدند:  طلب) شده و مشغول تئوري سازي براي نفي
اپوزيسيون نبايد حكومت را هدف بگيرد و در برابر آن آلترناتيو سازي كند. 
ما خود آلترناتيو هستيم، رهبري داريم و در چهار چوب حفظ رژيم هم با 
پوزيسيون دولتي در مي افتيم. در اينجا ن بخصوص آقايان مزروعي، امير 

  را در اين منظره مي بينم.  ، و تقي رحمانيرضا عليجانيارجمند، 
در كنار اين عده، گروه ديگري از اصالح طلبان قرار دارند كه حضورشان در 
خارج كشور تازه نيست و از اواخر دوران خاتمي آغاز شده و در دوران اول 
احمدي نژاد صورتي سيل آسا بخود گرفته است. اينان مهمترين نيروهاي 



  مقاالت 

 ٢٨١  108ي  آرش شماره

دند كه در دوران ماقبل انتخابات پشتيبان جريان مذهبي جنبش سبز بو
تنور آن را در خارج كشور به نفع موسوي گرم كردند و در پي اعالم نتايج 
انتخابات توانستند هزاران ايراني را در لفافهء رنگ سبز به خيابان هاي خارج 
كشور بياورند. آنها در ابتداي كار جبههء متحدي را از خود به نمايش 

يور و بازرگان موجوديت اطاق فكر جنبش سبز گذاشتند. مهاجراني و كد
اصالح طلب را اعالم كردند و سازگارا و مخملباف و گنجي نيز در حمايت از 
موسوي به آنها پيوستند. اما بزودي نشانه هائي از شقاق در بين آنها نمودار 
  شد كه مي شد منشاء آن را اختالفات راجع به سركردگي (هژموني) دانست. 

روه به دسته هاي كوچك تري تقسيم شده اند كه در كنار اكنون اين گ
همهء آنها بايد به گروه حقيقت جو ـ تهوري اشاره كرده كه نقشي بينابيني 
را در ميان آنها بازي مي كنند. همچنين محسن سازگارا را بايد رابط اصلي 
بين گروه هاي غيراسالمي ديگري دانست كه بصورت همپيمانان اسالميست 

ح طلب حضور دارند. اين دسته عبارتند از گروهي همچون هاي اصال
سازمان فدائين خلق (اكثريت)، سازمان جمهورِخواهان ايران، و شخصيت 
هائي همچون دكتر آهي. تركيب شركت كنندگان در كنفرانس استكهلم در 

بخوبي اين پيوندها را نمايان ساخت. نقش محوري دكتر  2012ماه مارس 
ا از يكسو، و حضور برخي از چهره هاي اصلي دو سازمان آهي و دكتر سازگار

ذكر شده، از سوي ديگر، در اين كنفرانس (كه در پي آن بصورت جمع و 
جور تري در جلسات لندن و واشنگتن شان... ادامه يافت) مي تواند شماي 
روشني از جغرافياي اين مجموعه از اصالح طلبان مذهبي و غير مذهبي را 

  د.به نمايش بگذار
اين مجموعه، كه شايد بتوان از آن بعنوان مهمترين مجموعه در اردوگاه 
اصالح طلبي ياد كرد، در عين حال توانسته است شخصيت هاي منفرد و 
متفرقي را نيز بخود جلب كند كه هنوز ميزان وفاداري شان به اهداف جمع 
مشخص نيست و مي توان انتظار داشت كه در صورت تغيير شرايط از 

  وگاه اصالح طلبان بريده و به اردوگاه انحالل طلبان بپيوندند.ارد
مهمترين رابط نظري (تئوريك) كه جمع كنندهء اين گروه است در مفهومي 

 2012فرمول بندي شده و در هفتهء اول ماه آوريل » انتخابات آزاد«به نام 
در كنفرانس مهرداد مشايخي بصورت چهار ـ پنج قرائت مختلف از جانب 

  اردوگاه عرضه شده است. در اين مورد توجه به سابقهء امر اهميت دارد.  اين
در پي وقوع انقالبات مخملي كه منجر به تغيير رژيم در كشورهاي اروپاي 
شرقي و برخي كشورهاي افريقائي شد و مسئلهء نگارش و تصويب قوانين 

ت اساسي اين كشورها از طريق برگزاري همه پرسي (رفراندوم) تحت نظار
سازمان هاي بين المللي مطرح شد، كنفرانس ساليانهء شوراي بين 

نام متني را به  1994سال مارس  26المجالس اعضاء سازمان ملل در 
تصويب و منتشر  »در پاريس نشست شوراي بين المجالس 154 ءاعالميه«

) را 3»(انتخابات آزاد و منصفانه«كرد كه شرايط الزم براي برگزاري يك 
). نمايندگان اعزامي مجلس شوراي 4صيلي بيان مي كرد(بصورتي تف

  اسالمي ايران نيز امضاء كنندهء اين سند بودند.
اصالح طلبان داخل كشور، به رهبري خاتمي، كه تا آن زمان از اصطالح 

نام مي بردند و منظورشان حذف نظارت استصوابي شوراي » انتخابات سالم«
الح طلب بود، در پي انتشار اين نگهبان و عدم حذف نام كانديداهاي اص

آوردند؛ بي آنكه توضيح دهند كه » انتخابات آزاد«سند رو به اصطالح 
 154 ءاعالميهانتخابات منظور نظرشان چه ربطي به انتخابات مندرج در 

دارد. اين امر جنبهء تبليغاتي بين المللي نيز  نشست شوراي بين المجالس
ه اصالح طلبان داخل كشور خواستار داشت چرا كه ديگران با شنيدن اينك

شده اند بالفاصله حقانيت اين درخواست را تصديق » انتخابات آزاد«انجام 
تصور اينكه بر بنياد  154 ءاعالميهمي كردند، حال آنكه با توجه به مفاد 

قانون اساسي حكومت اسالمي و ابتناي آن بر شريعت اثني عشري اصوالً 
نظور نظر آن اعالميه در درون حكومت اسالمي تصور انجام انتخابات آزاد م

  ممكن نيست.
اصالح طلبان خارج كشور، بخصوص در بخش غيرمذهبي آن، راه ديگري را 

در پيش گرفتند و، در عين تصديق همهء پيش بيني  154 ءاعالميهدر برابر 
  هاي آن، اعالم داشتند كه برگزار كنندهء انتخابات آزاد براي تبديل حكومت 

  

  

  
  
  

اسالمي به يك حكومت دموكراتيك بايد خود حكومت اسالمي باشد! آنان، 
در واقع ادامهء حيات » استراتژي مبارزه«بعنوان » انتخابات آزاد«با اتخاذ 

حكومت اسالمي را تا روزي كه تن به اين انتخابات بدهد (و بصورت يك 
  ).5داستان تخيلي، در مراسم نابودي خود شركت كند) تضمين كرده اند(

تر اينكه آنها اولين موضوع قابل رأي گذاشته شدن در اولين  از اين طرفه
آيا حكومت اسالمي را «انتخابات آزاد خود را اين پرسش دانستند كه 

و مدعي شدند كه چون قاطبهء ملت ايران اين حكومت » خواهيد يا نه؟ مي
خواهد خواهند همه پرسي آزاد مزبور به عمر حكومت اسالمي خاتمه  را نمي

داد! اين احتجاج البته با اين واقعيت حقوقي در تضاد است كه مردم 
هاي آزاد و منصفانه (كه در اينجا آزاد و  توانند با شركت در همه پرسي نمي

گردد و نه محتواي آنچه كه  منصفانه بودن به شرايط انجام انتخابات بر مي
كه حقوق هائي پاسخ دهند  به همه پرسي گذاشته مي شود) به پرسش

طبيعي و اوليهء آنها را، كه در اعالميه جهاني حقوق بشر مندرج است، از 
آنان سلب كند. اگر مسئله را از اين منظر بنگريم خواهيم ديد كه اگر در 

(نه يك كلمه بيشتر و نه يك » جمهوري اسالمي ِ«معنا و تعريف  57سال 
اي به قدمت  تجربه نهادي ِ خميني روشن نبود، اكنون با كلمه كمتر ِ) پيش

بيش از سه دهه اين نكته كامالً روشن است كه كل ساختار و كاركرد اين 
در تضاد با اعالميه جهاني حقوق بشر است و » جمهوري«به اصطالح 

  توان آن را بعنوان يك گزينه در يك همه پرسي ارائه داد. نمي
در  بهر حال، چه در داخل كشور و چه در خارج، اصالح طلبان (بخصوص

استفادهء » انتخابات آزاد«شاخهء غير مذهبي شان) همواره از اصطالح 
ابزاري و تبليغاتي كرده و معناي آن را كامالً در راستاي حفظ حكومت 

  اسالمي صد و هشتاد درجه تغيير داده اند.
كنفرانس استكهلم از اين نظر نيز نمايش وحدت انديشگي اصالح طلبان 

ا كه گردانندگانش از ابتدا اعالم داشتند كه بر مذهبي و غير مذهبي بود چر
جمع شده و در راستاي تحقق آن مي كوشند. » انتخابات آزاد«حول محور 

سپس، هنگامي كه اين جمع، در كنفرانس مهرداد مشايخي، به معرفي 
انتخابات آزاد همچون يك طرح مبارزاتي پرداختند ماحصل و گوهر آن 

تر اميرحسين گنج بخش، چنين فرمول بوسيلهء معرفي كنندهء طرح، دك
ما برانداز نيستيم و در راستاي تحقق انتخابات آزاد با اصالح «بندي شد كه 

  ».طلبان مذهبي همكاري مي كنيم
اينكه شخصيت منفرد و جمهوريخواهي همچون مهندس حسن 
شريعتمداري، كه از مهمترين شخصيت هاي جمهوريخواه و معتقد به 

ن استراتژي كالن مبارزه است، در كنفرانس مهرداد انتخابات آزاد بعنوا
مشايخي، و پس از سخنان دكتر گنج بخش، اعالم داشت كه با طرح 
انتخابات آزاد ارائه شده بوسيلهء او موافق نيست و آن را تنها يك قرائت 

مي داند نشانهء حد فاصلي بود كه بين » انتخابات ازاد«خاص از مفهوم 
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ردو گاه و بقيهء اعضاء آن بوجود آمده و احتماالً شخصيت هاي منفرد اين ا
در آينده وسيع تر خواهد شد. بعبارت روشن تر، مي توان اميدوار بود كه 
اينگونه شخصيت هاي سياسي كه پائي در اردوگاه اصالح طلبي و پائي در 
اردوگاه انحالل طلبي (يا براندازي) دارند، در سير شتابندهء حوادث، عاقبت 

را در معناي » انتخابات آزاد«ين اردوگاه دوم بپيوندند و اصطالح كالً به ا
درست آن بكار برند؛ بدين معني كه انجام انتخابات آزاد با وجود حكومت 

  اسالمي و به دست عمال آن قابل تصرف نيست.
مي رسيم  »اردوگاه براندازان«، به با يك قدم به سوي چپ مدرج

همبستگي ملي «سيس كه در اولين منزل آن جمع جديدالتأ
مي توان به  اعضاء آنقرار دارد كه در ميان » جمهوري خواهان

چندين چهرهء معتبر سياسي برخورد. دكتر فرهنگ قاسمي، 
نبش انتخابات آزاد و ج«كوشندهء سياسي و نويسنده كتاب 

از شخصيت هاي » رنگين كمان«و مدير سايت » حاكميت ملت
به گمان نگارنده، اين جمع خوشنام و ميهن دوست اين جمع است. 

كوچك را مي توان طاليه دار اتحادي از جمهوري خواهان دانست كه 
مي تواند بخش هاي بزرگي از اردوگاه براندازي را بهم متصل سازند. 
حضور ژالهء وفا و محمود دلخواسته در بين اين جمع نشان از 
 گرايشات موجود در آن به سوي پايگاه سياسي خاصي دارد كه بر
حول شخصيت ابوالحسن بني صدر، اولين رئيس جمهور حكومت 

 اسالمي، شكل گرفته است.
در ميان اعضاء  انواع ديگري از طيف هاي جمهوري خواه برانداز را مي توان

يافت كه اختالف » جبههء ملي«گروه هاي متعدد و پراكندهء وابسته به 
اهان است و در مابين خودشان بيش از تفاوت هاشان با بقيهء جمهوري خو

  حال حاضر جايگاه ويژه اي را در اپوزيسيون برانداز در اختيار ندارند. 
(يعني » بازگشت پادشاهي به ايران«قدم بعدي، ما را به جمع طرفداران 

) مي رساند. اينان بطور طبيعي برانداز 57مغلوب شدگان قطعي انقالب 
يران بدون محسوب مي شوند چرا كه بازگشت پادشاهي و سلطنت به ا

براندازي حكومت اسالمي ممكن نيست و لذا قرار داشتن در اين گروه خود 
نشانهء مواضع براندازانهء شخص است. اما اينها نيز گروهي همگن نيستند و 
مي توان در يك نگاه كلي آنها را به دو دسته تقسيم كرد: سلطنت طلبان و 

نمي توان يك  پادشاهي خواهان. سلطنت از باب تسلط و سلطه است و
تصور دموكراتيك باشد. لذا اگر بخواهيم چينش اردوگاه براندازي را بر 
اساس ميزان دموكراسي خواهي آنان بسنجيم، آنگاه مي توان به روشني 
ديد كه اين اردوگاه خود به دو بخش دموكراسي خواهان و سلطه جويان 

اردوگاه تقسيم مي شود كه پادشاهي خواهان در بخش اول و در ابتداي 
براندازان خيمه زده اند و سلطنت طلبان در انتهاي اين بخش و در كنار 
براندازان افراطي ديگري قرار مي گيرند كه نظريه هاي سياسي نامبتني بر 

  اعالميهء جهاني حقوق بشر را تعقيب مي كنند.
بر مي گردد كه اخيراً » انتخابات آزاد«وجه مميز اين دو بخش نيز به مفهوم 

رضا پهلوي هم مبلغ آن بوده است. اشارهء او به اين مفهوم، همچون شخص 
بين  154 ءاعالميهيك خواست دموكراتيك، نزديكي هاي بيشتري با مفاد 

المجالس دارد اما هنوز چندان منقح نيست كه بتوان آن را نسخهء اصيلي از 
 خواستاري انتخابات آزاد بر اساس پيش بيني هاي آن اعالميه دانست. در
طي كمتر از يك سال اخير، برخي گروه هاي كوچك، جديد التأسيس و 
ناشناخته، همچون كنگرهء دموكرات هاي سبز، گرداگرد سندي كه با عنوان 

منتشر شده و گفته مي » برگزاري انتخابات آزاد در ايران براي شوراي ملي«
شود كه متن مورد حمايت رضا پهلوي است اما امضاي آن را در پاي خود 

گروه هاي برانداز اما «ندارد، گرد آمده و مجدانه خواستار جمع آمدن 
  بر گرد اين سند هستند.» مسالمت جو (؟!)

اما گروه جدي در جمع پادشاهي خواهان را بايد در درون حزب مشروطهء 
ايران (ليبرال دموكرات) جستحو كرد كه بر بنياد اساسنامه و مصوبات 

سلطنت به ايران نبوده و گرايش خود به  كنگره هاي خود خواستار بازگشت
به قانون اساسي سكوالر ـ دموكرات » مشروط«پادشاهي را بر بنياد تصوري 

را » انتخابات آزاد«كنند. اين گروه نيز از ديرباز خواستاري  آينده تبيين مي
  بعنوان يك هدف مبارزاتي پذيرفته و در راستاي آن كوشيده اند اما هنوز از 

  

  
  

برگزاري انتخابات آزاد  براي شوراي ملي«آنان به گروه هاي طرفدار پيوستن 
  اطالعي در دست نيست.» در ايران

با عبور از خيمه و خرگاه اين حزب، به جمع سلطنت طلبان مي رسيم كه 
شاه را همچون سلطاني قدر قدرت مي بينند و با توجه به سابقهء ذهني 

ان دل خوشي از مشروط خود از دوران حكومت دو پادشاه پهلوي چند
  كردن اختيارات شاهي بي مسئوليت بوسيلهء قانون اساسي ندارند.

در خيمه گاه بعدي قدم به قلمروي سازمان هاي چپ مي گذاريم كه به 
براندازي از راه انقالب كارگري مي انديشند، اعالميهء حقوق بشر را بخاطر 

د و هدف شان پذيرش مالكيت خصوصي بعنوان سندي بنيادين نمي پذيرن
تر از بقيه است: استقرار يك حكومت شورائي كارگري. از  از براندازي روشن

اي در سپهر سياسي خارج كشور  آنجا كه اين گروه هنوز نقش تعيين كننده
شان به صدور اعالميه هاي فصلي و انجام  بر عهده نگرفته و حداكثر فعاليت

ست راست خويش تظاهرات سنتي و نيز كوشش در تخريب جناح هاي د
شود، نمي توان بيش از اين در يك مطالعهء مختصر پيرامون  محدود مي

  چشم انداز سياسي اپوزيسيون خارج كشور به آنان پرداخت.
اما در اين ميان الزم است كه به دو نوع گروه ديگر سياسي نيز اشاره كرد 

  ست.كه در اين چشم انداز حضور دارند و مطالعهء فعاليت هاشان ضروري ا
گروه اول، كه اغلب از پديده هاي سياسي پس از پيدايش جنبش سبز 
محسوب مي شوند، ويژگي خود را در فراحزبي و فراايدئولوژيك بودن 

شبكهء سكوالرهاي «و » نهاد مردمي«خويش مي دانند و از ميان شان گروه 
قابل اعتناي بيشتري هستند. نهاد مردمي خود را همچون » سبز ايران
توانند در زير آن گرد  دهد كه همهء گروه هاي اپوزيسيون مي ائه ميچتري ار

آمده و به توافق هائي عمومي براي ايجاد يك ائتالف سياسي وسيع نائل 
آيند. اينكه اين گروه تا چه حد در كار جذب نيروهاي سياسي ديگر موفق 

شود چندان روشن نيست و گرايش آشكار  آنان به پيوستن به طرح  مي
(مورد حمايت رضا » برگزاري انتخابات آزاد در ايران براي ي مليشورا«

» چتري براي ائتالف نيروها«پهلوي) نشان از آن دارد كه رفته رفته از مقام 
  تغيير مكان داده اند.» يكي از نيروها«به موقعيت 

شبكهء سكوالرهاي «براي نگارنده كه خود بنيانگزار و يكي از نظريه پردازان 
است نوشتن و قضاوت كردن دربارهء اين شبكه كار ناممكني  »سبز ايران

شود كه دربارهء مشخصات اين شبكه نكته  است. اما اين امر مانع از آن نمي
هائي را مطرح نكند. اين شبكه خود را در قلب اردوگاه براندازان جاي داده 

 (كه لزوماًبا» براندازي«نهاد را مطرح ساخته است كه بجاي  اما اين پيش
استفاده شود. اين » انحالل«خشونت همراه است) از واژهء حقوقي و قانوني 

بين المجالس را  154 ءاعالميهمفاد بر حسب » انتخابات آزاد«گروه مفهوم 
بيند اما آن را نه بعنوان يك استراتژي  مغاير نمي» انحالل طلبي«با مفهوم 

توان پس از  يشناسد كه م مي» وسيلهء بعدي«مبارزاتي بلكه بعنوان يك 
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فروپاشي حكومت اسالمي ارادهء ملت ايران را دربارهء چگونگي حكومت 
بعدي بوسيلهء آن روشن كرد. اين شبكه نهاد مذهب را يك نهاد 
ايدئولوژيك مي داند و، در نتيجه، با هر نوع ايدئولوژيك كردن حكومت 

ه هاي سياسي اين شبك مخالف است. سكوالر ـ دموكراسي نام اصلي گرايش
است و در اين راستا سه هدف را تعقيب مي كند: اول) ايجاد و ارائهء نظرات 
تئوريك براي متحول ساختن بنيادين گفتمان سياسي اپوزيسيون ضد 
حكومت، دوم) ايجاد تشكيالتي گسترده و منسجم كه بتواند در آينده به 

متحول شود و، سوم) كوشش در راه » حزب سكوالر ـ دموكرات ايران«
د يك كنگرء ملي در راستاي برساختن يك آلترنتاتيو سكوالر ـ ايجا

شوراي هماهنگي «دموكرات در برابر حكومت اسالمي كه بتواند نقش يك 
را بازي كرده و مĤالً، در صورت كسب اعتماد و واجد » نيروهاي انحالل طلب

شدن قدرت تأثيرگزاري بر روند مبارزات ضد حكومت اسالمي، حتي به يك 
تبديل شود. اين شبكه اول قدم براي حركت در راستاي » ر تبعيددولت د«

آلترناتيو سازي را كوشش براي مؤتلف كردن نيروهاي انحالل طلب 
دموكراسي خواه دانسته و در دو سالهء اخير در اين راستا كوشش كرده 

  است.
گروه دوم هم به سازمان هاي سياسي قوميتي (كه خود ترجيح مي دهند 

ده شوند)، همچون حزب دموكرات كردستان ايران، حزب خوان» مليتي«
دموكرات كردستان، و حزب كوملهء كردستان و همچنين احزاب متعدد 

گرد » كنگرهء مليت هاي ايران فدرال«بلوج و تركمن و عرب و آذري كه در 
اند، اختصاص دارد كه بعلت حضورشان در همهء گرد هم آئي هاي  آمده

از اصالح طلبان مذهبي گرفته تا سازمان هاي سازمان هاي سياسي ديگر (
چپ كمونيستي) نمي توان در چشم اندار مورد نظر خيمه گاه خاصي را به 

بودن اين » اي منطقه« آنان اختصاص داد. علت اصلي اين وضعيت همانا
سازمان ها است كه موجب مي شود نتوانيم در فعاليت هاشان ته رنگ هاي 

سازمان ها به  ا رصد كنيم. بعبارت ديگر، اينسراسري و ملي (نه مليتي) ر
اي خويش اند و اگر طرحي براي كل ايران دارند (مثل  دنبال منافع منطقه

طرح فدراليزه كردن كشور) آن را از پايگاه منطقه اي خود مطرح ساخته و 
  در نتيجه از جذابيت سراسري پيشنهادات خود مي كاهند. 

واقعيت نيز توجه كنيم كه در همهء در عين حال ضروري است كه به اين 
اين تشكالت منطقه اي عناصر استقالل طلب (يا تجزيه خواه) نيز حضور 

اي كه آرزوهاي خود را در  ار و گفتار خود باعث بدنامي بقيهدارند و با رفت
قق مي پارچه و سكوالر ـ دموكرات قابل تححفظ تماميت ارضي ِ ايراني يك

نده اساساً نمي توان عناصر تجزيه طلب را (نه به بينند مي شوند. از نظر نگار
لحاظ احساسات ملي بلكه بر اساس موازين ساختارهاي سياسي) جزئي از 
چشم انداز سپهر سياسي اپوزيسيون دانست، چرا كه آنان نه تنها اپوزيسيون 
دولت و حكومت، كه اپوزيسيون يكپارچگي ايران، محسوب مي شوند و نمي 

مع مبارزان عليه حكومت و دولت اسالمي راه داد كه توان آنان را به ج
اهداف خود را بر بنياد تعهد به حفظ تماميت ارضي ايران متحقق مي بينند. 

» اپوزيسيون ايراني«از  بعبارت ديگر، تجزيه طلب را نمي توان جزئي
  حكومت اسالمي دانست.

  :حاصل اين بررسي چشم انداز را مي توان در نمايهء زير خالصه كرد
  

  
به نظر نگارنده، اين چشم انداز از كمرنگ شدن دائم اردوگاه اصالح طلبي و 
نقش پر رنگ پيدا كردن اردوگاه انحالل طلبي در سپهر سياسي خارج 

دهد كه خود انعكاسي از آنچه هائي است كه در داخل كشور  كشور خبر مي
  در جريان است. 

رفته رفته نقش در طي دو سالي كه از آغاز جنبش سبز مي گذرد، 
بازدارندهء اصالح طلبان در امر تغيير رژيم بيش از پيش آشكار شده و 
خواستاري انحالل حكومت اسالمي و استقرار يك حكومت سكوالر ـ 
دموكرات كه بتواند به وضعيت خطير تبعيضات در كشورمان خاتمه دهد 

ء اين بصورت يك امر عمومي در آمده است. پرسش از اينكه كداميك از اجزا
اپوزيسيون رنگارنگ نقش سازنده تري را در آينده بازي خواهد كرد بخود 

  .ه واگذار شدني استآن آيند
  2012آوريل  22دنور ـ يكشنبه 

  
  :ها پانوشت

خانم دانشور آمد، كنار ميز هفت سين اش  «تكه اي ازيك خاطرهء شخصي:  .1
آقو پيام، شما اين "نشست، و مثل اينكه فقط بخواهد براي من تعريف كند گفت: 

بله، زماني با هم خيلي دوست بوديم. "گفتم:  "طاهرهء صفارزاده را مي شناسي؟
حاالش را هم مي ". گفت: "انگليس هم كه رفت چند بار به ديدتن اش رفته بودم

منظورش را فهميدم. طاهره زني مدرن بود كه شعر به اصطالح پسامدرن  "بيني؟
ا يكباره زاهد و مسلمان شده بود و از شخصيت هاي مي گفت و هزار ادعا داشت. ام

 "بله. منظور؟"زن حكومت جديد التأسيس اسالمي محسوب مي شد. گفتم: 
سيمين خانم نگاهي به جمع كرد كه ساكت چشم به دهان او دوخته بودند. بعد باز 

طاهره خانوم چند روز پيش بهم تلفن كرد. مي داني چي "رو به من كرد و گفت: 
مي گفت "من پرسشگرانه سكوت كردم و او در سكوت جمع ادامه داد:  "؟مي گفت

موقعيت شما در جامعهء اسالمي خيلي مهم است اما متأسفانه شما هنوز موضع 
. لحظه اي خنده اي شيطنت آميز بر لبانش درخشيد. "خود را روشن نكرده ايد

دادم كاكو؟ چي بايد جوابش مي "شنگوالنه استكان چاي اش را برداشت و گفت: 
  »."بهش گفتم واهللا از وقتي جـِالل رفته من ديگه از موضعم خبري ندارم

-http://www.puyeshgaraan.com/ES.Articles/ES.Articles.Simin
Daneshvar.htm  

ر دو واژهء فرنگي را به هر دو واژهء فارسي ترجمه كرده و گاه در زبان فارسي ه .2
اين را براي آن و گاه آن را براي اين معادل گرفته و از اين بابت اغتشاشي اساسي را 
موجب شده اند. شايد مشهورترين اين مورد اين كار غلط در ترجمهء كتاب لنين 

)State and Revolutionارسي اين كتاب به نام ) اتفاق افتاده باشد. ترجمه ف
منتشر شده در حاليكه منظور لنين رابطهء كل ساختار حكومت » دولت و انقالب«

با انقالب بوده است. اين نوع ترجمه لنين را ذر ذهن خواننده بعنوان يك اصالح 
  طلب عصر تزار متداعي مي كند.

3. Fair and free election 
اتخاذ شده به اتفاق آرا در  آزاد و منصفانه؛اعالميه معيارهاي انتخابات متن كامل  .4

مارس  26پاريس؛ اجالس يكصد و پنجاه و چهارم شوراي اتحاديه بين المجالس
1994  

  شوراي اتحاديه بين المجالس
اهميت اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و  با تاكيد بر

موجب انتخابات ادواري و واقعي سياسي كه مقرر مي دارند اقتدار حكومت بايد به 
  مردم متكي باشد؛ ءبه اراده

با تصديق و تاييد اصول بنيادين راجع به انتخابات آزاد و منصفانه كه توسط كشورها 
در اسناد جهاني و منطقه اي پذيرفته شده اند، از جمله حق مشاركت مستقيم يا 

يندگاني كه آزادانه كشور خود به وسيله نما ءافراد در اداره ءغير مستقيم همه
ي گيري مخفي انجام مي أي دادن در انتخاباتي كه با رأانتخاب شده اند، حق ر

شود، برخورداري از موقعيت مساوي براي نامزد شدن و بيان ديدگاههاي سياسي 
  خود به صورت انفرادي يا گروهي همراه با ديگران؛

وردار است كه طبق با آگاهي از اين حقيقت كه هر دولت از اين حق حاكمه برخ
مردم خود، نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خويش را بدون  ءاراده

مداخله ديگر دولت ها و براساس منشور ملل دولت متحد آزادانه برگزيند و توسعه 
  دهد؛

با آرزوي اعتالي استقرار نظام هاي دموكراتيك كثرت گراي نماينده مردم در 
  سراسر جهان؛
ينكه ايجاد و تحكيم روندها و نهادهاي دموكراتيك، مسوليت مشترك با شناسايي ا

حكومت ها، انتخاب كنندگان و نيروهاي سياسي سازمان يافته است و اينكه 
هاي مستمر براي حمايت  انتخابات ادواري و واقعي ركن الزم و جدايي ناپذير تالش
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يك تجربه عملي، از حقوق و منافع حكومت شوندگان است و اين امر كه به عنوان 
حق هر كس به مشاركت در اداره كشور خود عاملي حياتي در برخودداري موثر از 

  شود؛ هاي اساسي تلقي مي حقوق و آزادي
با استقبال از گسترش نقش سازمان ملل متحد، اتحاديه بين المجالس، سازمان 

تي در هاي منطقه اي، مجامع پارلماني و سازمان هاي بين المللي و ملي غير دول
  ؛معاضدت هاي انتخاباتي به درخواست دولت ها ءارايه

تصويب مي شود و موكدا از دولتها و ” اعالميه راجع به انتخابات آزاد و منصفانه“
پارلمان ها در سراسر جهان در خواست ميشود كه تحت راهنمايي اصول و 

  معيارهاي زير عمل كنند:
  انتخابات آزاد و منصفانه .1

مردم منبعث گردد، مردمي كه  ءقتدار دولت تنها مي تواند از ارادهدر هر كشوري، ا
ي گيري فراگير مساوي و أدر انتخابات واقعي، آزاد و منصفانه و در ادوار منظم با ر

  مخفيانه شركت مي كنند.
  حقوق راي دهي و انتخاباتي .2
ون ) هر شهروند كه به سن قانوني رسيده باشد(شهروند بالغ)، حق دارد كه بد1(

  تبعيض از حق راي دادن در انتخابات برخوردار باشد.
) هر شهروند كه به سن قانوني رسيده باشد، حق دارد كه به آييني موثر، بي 2(

  طرفانه و بدون تبعيض، براي ثبت نام راي دهندگان دسترسي داشته باشند.
عنوان ) هيچ شهروند واجد شرايط نبايد از حق راي دان محروم يا ازثبت نام بع 3(

راي دهنده منع گردد، مگر طبق موازيني كه به طور عيني قابل احرازند و به 
موجب قانون مقرر شده اند، مشروط براينكه اين موازين با تعهدات دولت در حقوق 

  بين االملل سازگار باشند.
  

  نگاه كنيد به دو مقاله از نگارنده در مورد اين كنفرانس در پيوند هاي زير: .5
-PU-http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2012/041312.EN
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  ،رداشته شدهشمسي در يك عكاسخانه در تهران ب 1324اين عكس در سال 
  اهللا جزني. و نفرد دوم ايستاده از راست رحمتي است جزن ينحس افسر نشسته، دكتر

  
  

  بيژن جزني» حق«من و 
  1354فروردين  30و كشتار 

  
  ايرج مصداقي

  
  

  مقدمه:
  

گذرد.  هاي اوين مي زنداني سياسي در تپه 9ي  سال از كشتار بيرحمانه 37
ام  دوباره ياد آن روز افتادهاين كه چرا پس از گذشت اين همه سال 

ي سوم ساواك در كتاب  گردد به روايتي كه پرويز ثابتي مديركل اداره برمي
، به  دهد. مرور خاطرات گذشته از اين واقعه به دست مي» در دامگه حادثه«

ام  ي دوران زندگي كند. در همه ام مرا به حال خود رها نمي  ويژه ايام كودكي
و » بيژن«توانم در رابطه با حق  دفاع كنم. نمي» قتحقي«تالش كردم تا از 

به خاك  1354فروردين  29هشت فدايي و مجاهدي كه همراه او در جمعه 
  افتادند سكوت كنم. 

  
ها انتشار يافت  ، روزي كه خبر به رگبار بستن آن1354فروردين  30شنبه 

ي كيوسك گشتم رو برمي دبيرستاناز بعد از ظهر كه انگار همين ديروز بود. 
در خيابان كوروش كبير  »ارتشتاران  ستاد بزرگ«فروشي روبروي  روزنامه

ي  زنداني در حين فرار را كه روزنامه 9(شريعتي) خبر هولناك كشته شدن 
ها بود.  اطالعات مخابره كرده بود خواندم. خشكم زد. بيژن جزني يكي از آن

نه از سياست سر در  نامي كه از كودكي برايم آشنا بود. نه سياسي بودم و
دانستم چرا دلم  به فكر او بودم. نميرا ي راه تا خانه  آوردم اما همه مي
هنگام انتقال از زندان خواست بيژن و كساني كه ساواك مدعي شده بود  مي

  توانستند بگريزند.  ، ميده بودندشاقدام به فرار كرده و كشته 
و پافشاري امروزم  را  كه شما را به فضاي ذهني آن روزم ببرم براي آن

  ام بزنم.  توضيح دهم مجبورم نقبي به گذشته و ايام كودكي
  

  خاطرات دوران كودكي و نوجواني
پس از دستگيري بيژن، همراه مادر و پدر و برادر كوچكتر و  1346زمستان 

منتها «ام  خاله  علي محققي (سپهبد بعدي) به منزل ام سرتيپ احمد دايي
ر از ما دكتر حسين جزني پدر بيژن جزني و همسر به غي رفتيم.» خانم
  هم ميهمان بودند. » منور خانم«اش  روسي
ام اكبرخان طباطبايي، دايي ستوان يكم ژاندارمري حسين جزني  خاله شوهر

بعد از شكست دولت  1325بود كه به خاطر ارتباط با حزب توده در سال 
سال در سال  20وري به شوروي سابق گريخته و پس از گذشت  پيشه

  با درخواست عفو  از شاه به كشور بازگشته بود.  1345
را كه روستايي كوچك نزديك نطنز بود در » جزن«براي اولين بار نام 

ي   و در جريان مبارزات انتخاباتي بيست و دومين دوره 1346تابستان 
ي  مجلس شوراي ملي كه دايي كوچكم دكتر حسنعلي محققي هم از حوزه

صر نامزد بود شنيده بودم. رقيب انتخاباتي او حسن ضابطي از نطنز و قم
در قم روستايي نزديك جزن بود كه جايگاه فروش بنزين » رود طرق«اهالي 

ي انتخاباتي رفته و  ام به حوزه ي اهل فاميل براي حمايت از دايي داشت. همه
و  50هاي  غرق در شادي موفقيت او بوديم. موفقيتي كه دو بار ديگر در سال

رقص و يك دم از  وبود جلودار خانم   منتها» نوج خاله«نيز تكرار شد.  54
ايستاد. اين بار  باز نميام  دايي  و شعر خواندن عليه رقيب انتخاباتي شادماني
  ديدم.   ن منتها خانم يكي از اهالي جزن را ميوج ي خاله در خانه

ام كه  ا شوهرخالهدر جريان ميهماني، با آن كه محو گفتگوي حسين جزني ب
ام كه رئيس ركن دو ژاندارمري و  گفتند معلم شاه نيز بوده، و دايي  مي

هاشان چيزي سر در  از گفته ،آمد بودم اما افسري امنيتي به حساب مي
منورخانم با اشتياق و در حالي كه خوشحالي از  ،آوردم. وسط گفتگو نمي
اش از هم باز كرده  انهي ش هايش را به اندازه باريد، دستش هايش مي چشم

خواي بري بلشويك  زار ميدي اين همه لبو! مي 5«  بود وارد شد و گفت:
ي سياسي بود  دانستم ولي شايد اولين كلمه معناي بلشويك را نمي» بشي؟

لبو را داشت. شايد » و«و هم » ب«، هم »ل«كه ياد گرفتم. بلشويك هم 
لشويك انداخته و داغ دلش را تازه سرخي و ارزاني لبو در ايران، او را به ياد ب

  كرده بود. 
هاي  بعد از ديدار آن شب و آشنا شدن با حسين جزني، در صحبت

اي پدرش  شنيدم كه پس از بازگشت او به ايران، بيژن در نامه خانوادگي مي
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ود. فهميده بودم كه بيژن به خاطر مخالفت با برا مورد شماتت قرار داده 
توان با شاه هم  ايم قابل فهم نبود كه چگونه ميشاه زنداني شده است. بر

چند سال بعد بود كه شنيدم مصدق كه از  د يا عليه او توطئه كرد؛مخالف بو
قيام ملي «اما  شود» شاه«خواسته كودتا كند و  مي ،قضا نخست وزير بوده

تا مدتي هرگاه در اخبار  ي اين كار را به او نداده است. اجازه» مرداد 28
افتادم كه شنيده  آمد ياد مصدق مي تلويزيون و ... اسم كودتا ميراديو و 

  مدتي زنداني شده است. » كودتا«بودم به جرم تالش براي 
اهللا جزني رئيس سابق انتظامات حزب توده كه پس از  عموي بيژن، رحمت

از » عفو ملوكانه«با  1335مرداد دستگير شده بود در نوروز  28كودتاي 
جايي كه  پس از ازدواج فرح ديبا با محمدرضاشاه، از آنزندان آزاد شد و 

شوهر خواهر صفي اصفيا وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه بود به 
اهللا جزني  دربار راه يافت و به ثروت هنگفتي رسيد. بعدها فرزند رحمت

هايي كه از زندگي  ترين دوست رضا پهلوي شد و بارها از او در فيلم نزديك
شد ياد بيژن و  ياد مي او شد، اسم برده شد. هرگاه از پهلوي تهيه ميرضا 

  افتادم.  ام مي ي خاله ديدار خانه
ي سياهكل را در روزنامه اطالعات خواندم و در روزها  دهساله بودم كه واقعه

هاي بعد در گفتگوهاي خانوادگي در جريان امر قرار گرفتم. در  و هفته
ي وقت  م كه سپهبد غالمعلي اويسي فرماندهشنيد هاي بزرگترها مي صحبت

ام سرلشگر احمدعلي محققي كه به منطقه اعزام  ژاندارمري از مركز و دايي
دانم  شده بود فرماندهي عمليات نيروهاي دولتي را به عهده داشتند. نمي

آمد. هرگاه كه به مناسبتي به  چرا اما از همان بچگي از اويسي بدم مي
مد كراهت داشتم او را ببينم. يك بار هم با شليك محكم آ ام مي ي دايي خانه

كنار منزلمان پارك هاي دودي داشت و  كه شيشهتوپ فوتبال به ماشين او 
ام را خالي  دلي  شده و محافظانش در آن نشسته بودند به زعم خودم دق

اي  كردم. ناگهان محافظانش سراسيمه از ماشين بيرون پريدند اما با بچه
اي كه اويسي در آن ميهمان بود  كه دوان دوان به سمت خانه روبرو شدند

  دويد.  مي
سرلشگر ضياء فرسيو رئيس دادرسي ارتش كه حكم  1350در فروردين 

هاي فدايي خلق از  اعدام مبارزان سياهكل را صادر كرده بود توسط چريك
 1347اش هم زخمي شده بود. او در سال  پاي در آمد. پسر شانزده ساله

ضياظريفي را نيز صادر كرده بود. داستان آن  -حكوميت گروه جزنيحكم م
هاي خانوادگي چندين بار شنيدم.  را هم در روزنامه خواندم و هم در صحبت

ام شده بود. به   كرد و اين باعث نگراني خطر جان دايي من را نيز تهديد مي
هم بود. به  مان با جيك و پيكام پانزده ساله بود و  ويژه كه فرزاد پسر دايي

  كرد.   نيز بسيار شبيه به هم بوديم و اين پيوندمان را تشديد مي  لحاظ قيافه
به لحاظ  بزرگي نقطه ضعفبه طور نسبي ام را صميمانه دوست داشتم.  دايي

شخصيتي در او نبود. با آنكه از امراي ژاندارمري و ارتش بود اما گردي از 
انگيز باشد مسئوليت احداث  بر شايد تعجب .نشسته بودفساد بر دامنش ن

قطعه زميني نه به   در غرب تهران هم با او بود اما هيچ» شهرك ژاندارمري«
شد او  شناختي نمي اگر از نزديك او را مي خودش رسيد و نه به اطرافيانش.

ديدي  را دوست نداشته باشي يا برايش احترام قائل نشوي. به ندرت مي
غالباً بي صدا بود. با آن كه از كودكي با  هايش هم صدايش بلند شود؛ خنده

او بزرگ شده بودم نه ديده بودم و نه شنيده بودم از قدرتي كه داشت براي 
اي بود كه از  اش رفتن به مزرعه اش استفاده كند. تفريح منافع شخصي

هايم ساده بودند و تا ازدواج نكرده  پدربزرگم به ارث رسيده بود. دختر دايي
شان ببيني. نه از ويالي شمال  توانستي آرايشي در چهره مي بودند به سختي

نبود. با  شان   . هيچ تجملي در زندگيچين و ماچينخبري بود و نه از سفر 
نشست و  اين وجود بزرگتر كه شدم آهسته آهسته مهر سياهكل در دلم 

  هاي مخالفت با شاه در وجودم ريشه گرفت.  جوانه
ي ما و كنار منزل  ي دو پاسبان روبروي خانه سرو كله بعد از ترور فرسيو،

ي ژاندارمري كل كشور شد و اين فرماندهي تا پس  ام كه بعداُ فرمانده دايي
ي او  پيدا شد. همان موقع استوار لطفي راننده ) نيز ادامه يافت،1از انقالب (

اللهي شد و  حزبدوستي آجودان او  مانند سروان عليكه بعد از انقالب 
  مسلح شد.  ،م زدريشي به ه

 گرفتند. آن روزها براي اولين بار امراي ارتش در تور حفاظتي قرار مي
ام جدا از مسئله سياهكل از آن جهت بود كه وي از  حفاظت ويژه از دايي

سپهبد جعفري از  و ثابتي از طرف ساواكپرويز طرف ژاندارمري به اتفاق 
بعداً ساواك بر آن  شدند كه» كميته مشترك«مأمور تشكيل طرف شهرباني 
   سيطره يافت. 

ام صبح و بعدازظهر هنگام رفت و آمد به محل كار در ستاد  بنز داييماشين 
از سوي محافظان مسلح  (انقالب) اسفند 24مركزي ژاندارمري در ميدان 

عصر از پنجره رفت و آمد او را  و  شد. من بيشتر روزها صبح اسكورت مي
نه ممكن است او را نيز ترور كنند ديدم و گاه به اين كه چگو مي
هايي كه ديده بودم  انديشيدم. چند بار از سر شوخي بر اساس فيلم مي

بار با ام را به مادرم گفتم و او هر  هاي امنيتي حفاظت از دايي حفره
   عصبانيت سرزنشم كرد.

ها در  ام حوالي غروب بدون محافظ همراه پدرم ساعت كه دايي طرفه آن
رعايت ساعت » خرابكاران«زد. ظاهراً در نظر دستگاه امنيتي  يخيابان قدم م

  شدند.  افراد نمي» مزاحم«اداري را كرده و در زمان ديگر 
ترها شنيدم كه براي  بزرگ  يادم نيست در روزنامه خواندم و يا در گفتگوي

كردم  اند. آرزو مي هزار تومان جايزه تعيين كرده 100» خرابكاران«سر 
صمد بهرنگي را كه » كچل كفترباز«دستگير نشوند. تازه كتاب » خرابكاران«

توانستم مثل او غيب  پدرم برايم خريده بود خوانده بودم. دوست داشتم مي
دانم چه كسي به  كمك كنم. نمي» خرابكاران«هايم به  كاري شوم و با شيرين

و او  را برايم بخرد »صمد«هاي داستان  توصيه كرده بود كه كتاب پدرم
خريد كه كاغذي كاهي داشت و  ها را برايم مي تي هر هفته يكي از آنمد

  كيفيت چاپ بسيار نامناسبي.
افتادم كه  48را شنيدم ياد زمستان سال » خرابكار«ي  اولين بار كه كلمه

همراه مادربزرگم سوار اتوبوس شركت واحد از خيابان روزولت(مفتح) نزديك 
هاي اتوبوسي  ض با سنگ به شيشهگذشتيم كه دانشجويان معتر امجديه مي

كه ما در آن بوديم حمله كردند. دانشجويان در اعتراض به افزايش قيمت 
كردند. من   ها حمله مي بليط شركت واحد اعالم اعتصاب كرده و به اتوبوس

  حسابي ترسيده بودم و مادربزرگم سرم را در دامانش گرفته بود. 
ي  هاي محافظ خانه ت و پاسبانبارها با ديدن ماشين اسكوردر آن ايام 

) 2(ام از ترور حسنعلي منصور  ي خاله ام به ياد تعريف همراه با گريه دايي
منصور را كشتند، «گفت:  و مادرم مي  افتادم كه بريده بريده به مادربزرگ

كردم منصور البد پسر همسايه يا يكي از  و من فكر مي» منصور را كشتند
كيست. براي دختر » منصور«فهميدم  عد بود كهها ب سال. استمان  آشنايان

رفت  ي شاهدخت در ميدان بهارستان مي نوجواني مثل او كه به مدرسه
  ي ترور نخست وزير ترسناك و غيرقابل تصور بود.    صحنه روبرو شدن با

ها خبر از كشته شدن اميرپرويز پويان به  خرداد همان سال بود كه روزنامه
ن سپهبد فرسيو كه پس از مرگ يك درجه ترفيع عنوان مغز متفكر ضاربي
دانستم رئيس دانشگاه ملي و وزير بهداري دكتر  گرفته بود، دادند. مي

هاي خانوادگي شنيده بودم.  انوشيروان پويان است. نامش را در صحبت
كردم او برادر اميرپرويز  ها به اشتباه فكر مي سال  ي آن دانم چرا در همه نمي

گفتم چگونه امكان دارد برادري در خدمت شاه  ودم ميپويان است. با خ
اين موضوع وقتي در ارديبهشت سال ». خرابكاران«باشد و ديگري رهبر 

حجت كاشاني و كاترين  ي سپهبد علي  بهمن حجت كاشاني برادرزاده1354
عدل، دختر پروفسور يحيي عدل دبيركل حزب مردم كه در اثر سقوط از 

به قتل  دره و خرم ج بود توسط ساواك در شهرآراكوه از كمر به پايين فل
  رسيدند بيشتر در ذهنم سؤال ايجاد كرد. 

تيمسار من در » جون دايي«آمد و  ي سياهكل پيش نمي چه بسا اگر واقعه
ام و ديدار با حسين جزني  ي خاله گرفت، ميهماني خانه مركز آن قرار نمي

تا اين حد برايم اهميت شد و سرنوشت بيژن   اينقدر در ذهنم پررنگ نمي
  كرد.   پيدا نمي

ام رنگ و جالي  ي خاله بعدها خبر كشته شدن بيژن جزني، به ميهماني خانه
خبر كشته شدن مجيد همان سال ديگري داد به ويژه كه در مردادماه 

  هم منتشر شد.  1354شريف واقفي در ارديبهشت 
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مادربزرگم و ي  ي عموي مادربزرگم بود. خانه واقفي نوه مجيد شريف
نطنز در دو طرف يك حياط قرار »  افوشته«ي  محلهپدربزرگ مجيد در 

در آن وضو » عمو ميرزا حسن«داشت. وسط حياط حوضي بود كه هر روز 
هاي خانوادگي شنيده بودم مجيد كه در درس و  گرفت. در صحبت مي

ه كه پيوسته است و به خانواده اطالع داد» خرابكاران«تحصيل زبانزد بود به 
و » عمو ميرزاحسن«ديگر او را نخواهند ديد. دلم هميشه از اين بابت براي 

آن روزها هميشه غمگين چشماني آبي داشت و كه » منير«ي ديگرش  نوه
  سوخت.  مي رسيد به نظر مي

ي  ها و آرواره هاي باقيمانده پا و دندان تلويزيون بخشي از استخوان وقتي
محسن سيدخاموشي داستان ترور و به  همزمان داد و مجيد را نشان مي
تعريف  زد  كه ضجه مي مريم شرا در حضور خواهر اوي  آتش كشيدن جنازه

مبهوت بيرحمي قاتالن و سرنوشت دردناك مجيد بودم. بدون آن كرد  مي
كردم ساواك مجيد را كشته است. براي من  كه دليلي داشته باشم تصور مي

  مهم بود. » خرابكاران«اش به  مخالف بودن مجيد با شاه و پيوستن
كردم بيژن شبيه  تا آن موقع عكسي از بيژن و مجيد نديده بودم، فكر مي

كه كارمند شركت آب تهران مرتضي پدرش است و مجيد هم شبيه برادرش 
براي ديدن مراحل مختلف تصفيه آب برده بود.  1344بود و ما را در سال 

گلسرخي و كرامت دانشيان  ها را در هيئت خسرو گاهي هم در ذهنم آن
هم  ،هم صدايشان را شنيده بودمشان بودم.   ي شخصيت شيفتهديدم كه  مي

  هاشان را مو به مو از حفظ بودم.  تصويرشان را ديده بودم و هم گفته
ها در تلويزيون  گلسرخي و دانشيان را شبنمايشي دادگاه  1352در بهمن 
هاي مردم و آيندگان   روزنامهها مشروح آن را در  كردم و صبح دنبال مي

هاي شاه را  مصاحبهجسته و گريخته خواندم. بعد از اين دادگاه بود كه  مي
» ماليخوليا«دادم و چند بار از سر كنجكاوي به سراغ كتاب  گوش مي

ي سياوش پارسانژاد رفتم كه جلدي سفيد رنگ داشت. كتاب را پدر  نوشته
شد به  ي دور مادربزرگم محسوب ميها سياوش كه اهل نطنز بود و از فاميل

پدرم داده بود. پدرم وقتي كتاب را با بي ميلي به مادرم كه كتابخوان بود 
» اين را پسر آقاي پارسانژاد كه خرابكار بود نوشته است.«داد گفت:  مي

خواستم بفهمم چرا  شنيده بودم در تلويزيون از شاه عذرخواهي كرده؛ مي
با آن كه اسم » ماليخوليا«ي نكردند. اما گلسرخي و دانشيان چنين كار

   عجيبي بود ربطي به اين موضوع نداشت.
خوان بودم با كنجكاوي اخبار  و مجله  جايي كه از كودكي روزنامه از آن

هاي تيمي و در سطح  هايي كه در خانه و درگيري» خرابكاران«مربوط به 
  كردم.  گرفت را دنبال مي شهر صورت مي

حريري يكي از دوستانم كه  د باري به باغ اميرحسين حاجچن 1354تابستان 
جنب پاسگاه ژاندارمري اوين قرار داشت رفتم و بعد مدتي در آن باغ زندگي 

ي زندانيان زير تيغ آفتاب كنار در  ديدم خانواده كردم و هربار از اين كه مي
  م. رفت زندان اوين، منتظر گرفتن خبري از عزيزانشان هستند به فكر فرو مي

زاد   آباد و فرح در همان ايام بسياري اوقات با ماشين براي رفتن به سعادت
شديم، احساس  كه هنوز آباد نشده بودند از مقابل در بزرگ اوين رد مي

فشارند. حتا يك بار هم پايم را  هاي بلند آن مرا در خود مي كردم ديوار مي
دقيقه فاصله  5دگي ما كه پياده با محل زن» اوين  باغچه«ي  خانه  در قهوه

كردم به گردانندگان زندان تعلق دارد  داشت نگذاشتم، چرا كه فكر مي
  جا به كاسبي بپردازد.   دادند آن وگرنه اجازه نمي

كرج و » بي بي سكينه«ام و خانواده به  همراه دايي 1356سيزدهم فروردين 
م كه خودش الدين انصاري يكي از آشنايانمان رفته بودي منزل وياليي نظام

ي  خانه الدين انصاري دفتر ناميد. پدرش شيخ ضياء مي» كاخ سفيد«آن را 
ثبت اسناد و ازدواج و طالق داشت و مادر شاه را به عقد كسي در آورده بود 
و به همين علت در دفترخانه را بسته بودند. تيمسار محرري رئيس زندان 

ت نسبت به او دافعه جا بود. همين كه فهميدم رئيس زندان اس قصر هم آن
زديم، هوا ابري و  هاي اطراف قدم مي پيدا كردم. بعد از ناهار در زمين

اي را نشان داد و از حاج خليل رضايي به عنوان   ام نقطه نامساعد بود، دايي
اند.  بوده» خرابكاران«ي  صاحب آن نام برد و گفت چند فرزندش در زمره

دو هفته پس  1352آمد كه در خرداد ي رضا رضايي به يادم  بالفاصله قيافه
اش را در روزنامه كيهان ديده بودم. باالي آن درشت  از ترور هاوكينز عكس

نوشته بود طراح قتل مستشار آمريكايي كشته شد. بعد به ياد بهرام آرام 
افتادم كه چند ماه قبل در روزنامه خوانده بودم در درگيري با مأموران 

اي در ذهنم زد. در افكارم او  ر را خواندم جرقهكشته شده است. روزي كه خب
ام را با كسي مطرح  دانستم اما نظريه را در قتل سرهنگ هاوكنيز دخيل مي

» آرام«اش  فاميلي» ارمگان«هايم در دبيرستان  اي مدرسه نكردم. يكي از هم
شان در خيابان جلفا نزديكي محل ترور هاوكنيز قرار داشت. فكر  بود و خانه

يا برادرش بوده يا پسرعمويش؛ به نظرم به لحاظ قيافه هم » بهرام«م كرد مي
  شبيه به هم بودند اما ترسيدم موضوع را با او در ميان بگذارم. 

با آن كه يك زندگي كامالُ عادي داشتم و از مواهب روزگار برخوردار بودم 
  ي اين نوشته كه در حوصلهبسياري چيزهاي ديگر  موارد ياد شده و

تا اين كه در آمريكا سياسي شدم و  نددست به دست هم دادنجد گ نمي
و چقدر خوشحالم كه اين  ام به كلي تغيير كرد مخالف شاه و مسير زندگي

اي خاص در  بيژن جلوه ام دوران زندگي سياسيي  در همه واقعه اتفاق افتاد.
  ذهنم داشت. 
بودم وقتي حاج فرسا درآمده  كه تازه از زير فشاري طاقت 1363در فروردين 

داوود رحماني رئيس زندان قزلحصار با طعنه خطاب به من گفت: تو كه 
ها كه فقط زير باران پاك  ادعاي مسلماني داري براي چي با كمونيست

اش از ته دل گفتم :  گردي؟ نتوانستم سكوت كنم در پاسخ هستند مي
اش  ه پشتتوانم بپذيرم من پاكم و بيژن جزني و مسعود احمدزاده كه ب نمي

  و ... نجس و ناپاكند دانم تا چه حد صحت داشت) (نمياتو كشيدند
راهرو «مرداد در  22هنگامي كه روز  1367نابستان در جريان كشتار 

اختيار به ياد  كشيدم بي گوهردشت نوبت خود را انتظار مي زندان» مرگ
بودند هاي اوين به رگبار بسته شده  قبل در تپهسال  13هايي كه  بيژن و آن

تر در ابعادي  شد و جنايتي به مراتب بزرگتر و فجيع افتادم. تاريخ تكرار مي
ها دچار  آن رفت تا به سرنوشت پيوست. نسل ما مي نكردي به وقوع مي باور

ي اوين و اطراف آن را مثل كف دست   كه منطقهجايي  از آنشود. 
واك در سابازجوي  »تهراني«اي را كه  كردم نقطه سعي مي شناختم مي

ي سرهنگ عباس  اعترافاتش ترسيم كرده بود در ذهنم مجسم كنم. قيافه
ي سرتيپي گرفت در لباس نظامي به  وزيري را كه پس از اين كشتار درجه

ي تهراني در  كشيدم. عجز و البه اي كه او تشريح كرده بود به تصوير مي گونه
 67ركاران كشتار اند ي دست دادگاه، سرنوشتي بود كه در خيالم براي آينده

ام بود و هم  ي اميدواري و اين در آن شرايط دشوار هم مايه زدم رقم مي
كردند،  را اعدام مي» آرش«و » تهراني«آموزي و عبرت. موقعي كه  درس

ها براي ما زيباتر خواهد شد.  كردم دنيا بدون آن خوشحال بودم و فكر مي
ي  ب نشسته و به پروندهانقال» دادگاه«هايي كه بر مصدر   دانستم آن نمي

كاري را از  كنند خود دست هر جاني و جنايت جنايات ساواك رسيدگي مي
  پشت خواهند بست.   

  
  زنداني سياسي  9كشتار  بررسي 

  واقعهدر سه روايت انتشار يافته از اين 
هاى عصر تهران خبر كوتاهي در  روزنامه 1354فروردين سال  30شنبه، 

ي در حال فرار انتشار دادند. تيتر خبر در روزنامه زندان 9مورد كشته شدن 
يكي از  رضا عطاپور(حسين زاده) شود توسط كه گفته مياطالعات 

نفر از  9«شكل بود: گيران و مجريان اين كشتار نوشته شده به اين  تصميم
  » زندانيانى كه قصد فرار داشتند كشته شدند.

امروز «ق آورده بود: خود در تشريح خبر فو 4همين روزنامه در صفحه 
نفر [از] زندانيانى كه قصد فرار داشتند  9مقامات انتظامى اعالم كردند، 

كشته شدند. طبق اطالعات مقامات مزبور تعدادى از زندانيان ماجراجو در 
كردند. مقامات زندان  داخل زندان مبادرت به تحريك ساير زندانيان مى

تقل نمايند. هنگامى كه اتوبوس تصميم گرفتند آنها را به زندان ديگرى من
حامل زندانيان مورد بحث جهت انتقال آنان به زندان ديگر در حركت بوده، 

مورين مستقر در اتوبوس زندانى و مجروح كردن أزندانيان ضمن حمله به م
شوند از اتوبوس خارج شوند و مبادرت به فرار نمايند.  دو نفر از آنها موفق مى

تقر در دو خودرو متعاقب اتوبوس كه مأموريت در اين موقع مأمورين مس
مراقبت و محافظت از اتوبوس را به عهده داشتند، اقدام به تيراندازى به 



  مقاالت 

 ٢٨٧  108ي  آرش شماره

نفر از زندانيان كشته شدند و  9طرف زندانيان فرارى كردند و در نتيجه 
مورين كه يكى از أهيچ يك موفق به فرار نگرديدند. وضع مزاجى دو نفر از م

بخش است. اسامى  مورين قرار گرفته رضايتأت گلوله ساير مآنها مورد اصاب
احمد  -2زاده  محمد چوپان -1زندانيان كشته شده به شرح زير است: 

 - 6حسن ضياظريفى  -  5بيژن جزنى  - 4عزيز سرمدى  -3جليل افشار 
عباس  - 9مشعوف كالنترى  -  8مصطفى جوان خوشدل  - 7كاظم ذواالنوار 

 .1354فروردين  30ات، شنبه روزنامه اطالع »سوركى.
  

   :عناصر اصلي گزارش ساواك به شرح زير هستند
   پرداختند. زندانيان مربوطه ماجراجو بوده و به تحريك ديگر زندانيان مي -
، نام زندان ها به يك زندان ديگر تصميم مقامات زندان براي انتقال آن -

  مبداء و مقصد مشخص نيست.
مأمورين مستقر در اتوبوس حمله و دونفر از  زندانيان هنگام انتقال به -

  كنند.   ها را مجروح مي آن
كردند  مأموران محافظ مستقر در دو خودرويي كه اتوبوس را تعقيب مي -

رسانند. تنها كسي كه مورد  ي زندانيان را به قتل مي تيراندازي كرده و همه
  ن است!برد يكي از مأموري اصابت گلوله قرار گرفته و جان به در مي

  
پرويز ثابتي مديركل امنيت داخلي ساواك در تكميل گزارش فوق در گفتگو 

  گويد:  مي فر با عرفان قانعي
... شب مورد اشاره سرهنگ عباس وزيري، معاون اداره كل چهارم ساواك، «

مأمورين »  كه مسئوليت زندان اوين با آن اداره بود، به من تلفن كرد و گفت:
ي از زندانيان را از زندان اوين به زندان ديگري منتقل اند تعداد قصد داشته

 VAN» ون«كنند و در حوالي بزرگراه شاهنشاهي، زندانيان كه در يك 
كرده، با بريدن  ها حركت مي قرار گرفته و كاميوني از سربازان پشت سر آن

اند كه راننده و يك مأمور براي  خارج و قصد فرار داشته »ون«دست بند از 
ها  خارج شده لذا مأمورين همراه به طرف آن »ون«ها از  ه همراه آنتعقيب ب

نفر از زندانيان كشته و مأمور همراه راننده نيز، تير خورده و  9تيراندازي و 
  » زخمي شده است.

من به «، گفت: »ايد؟ جريان را به تيمسار نصيري گزارش كرده«گفتم: 
است جريان را به اطالع  ام و او قرار مديركل اداره چهارم، گزارش كرده

تيمسار نصيري برساند. فرداي آن روز گزارش حادثه به صورت كتبي از 
اداره كل چهارم ساواك براي ما ارسال شد كه به دادرسي ارتش منعكس 

  »257و  256در دامگه حادثه ص «گرديد. 
  

  عناصر اصلي گزارش پرويز ثابتي به شرح زير هستند: 
  با ثابتي و شرح واقعه از سوي ويتماس سرهنگ عباس وزيري  -
  محل وقوع كشتار حوالي بزرگراه شاهنشاهي -
و كاميوني از سربازان كه از پشت سر  »ون«حضور زندانيان در يك  -

  كرده حركت مي
  بند بند داشتن زندانيان و بريدن دست دست -
  راننده و زخمي شدن اوتيرخوردن مأمور همراه  -
  ندان مقصد مشخص نيستنام زندان مبداء مشخص و ز -

ديگري را مطرح كرده بود  موارد نواثابتي در گفتگو با كريستين دالپرويز 
  )3آمده است. (» ساواك«كه در كتاب 
هاي گوناگون بپردازم ذكر اين نكته ضروري  كه به بررسي روايت پيش از آن

 است كه زندانيان به هنگام انتقال در حالي كه لباس زندان به تن داشتند و
بند به صندلي، يا به مأمور همراه و يا به  هايشان با دست دمپايي به پا، دست

   شود.ها جلوگيري  شد تا از تحرك آن بسته ميديگري   زنداني
هاي اوين و قصر نگهداري  زندانيان سياسي تنها در زندان 1354در سال 

از شدند. نه در گزارش ساواك و نه در روايت جديد پرويز ثابتي حرفي  مي
و تجديد بازجويي و ... نيست. ساواك و » كميته مشترك«انتقال زندانيان به 

اطالع از نقل و انتقال معرفي  ي سوم اساساً خود را بي   مديركل اداره
ها را همراه  كنند. چنانچه قرار بود زندانيان مورد بازجويي قرار گيرند آن مي
  به ويژه ان را يكي كنند. هايش تا در راه حرف دادند جا نمي» ون«در يك هم 

  
  
  
  

  
  
  
  

كميته «پرونده بودند. چنانچه هدف انتقال زندانيان به  كه هفت نفرشان هم
بود خودروي حامل زندانيان بايستي از پارك وي به سمت جنوب » مشترك

جا به سمت ميدان  كرد و از آن و ميدان كندي (جمهوري) حركت مي
ه سمت حوالي بزرگراه شاهنشاهي و رفت و نه ب توپخانه و كميته مشرك مي

  خيابان پهلوي.
كه هم  ماند زندان قصر ميتنها ي نقل و انتقال،  در صورت پذيرش فرضيه

اطالعيه منتشر شده ساواك و هم گزارش پرويز ثابتي آگاهانه از آن نام 
به تازگي و پس از زنداني فدايي و دو زنداني مجاهد  7برند. چرا كه  نمي

از زندان پور به صورت تنبيهي  هرياري نژاد و تيمسار زنديترور عباسعلي ش
  )4(قصر به اوين منتقل شده بودند.

اوين زندان امنيتي بود و قصر نه. زندانيان در زندان قصر از امكانات بيشتري 
نسبت به اوين برخوردار بودند و دست بازتري داشتند. انتقال زندانيان 

  ه اوين منطقي بود و نه برعكس.از زندان قصر ب» محرك«و » ماجراجو«
ي حمل زندانيان يك اتوبوس كه از سوي دو  در اطالعيه ساواك وسيله

كه از سوي يك  »ون«شد و در روايت پرويز ثابتي يك  ظت ميفاخودرو ح
  شود.  شد معرفي مي كاميون پر از سرباز محافظت مي

ين صندلي است. گزارش ساواك تعداد مأمور 40در يك اتوبوس بيش از 
ها ياد  كند اما از زخمي شدن دو نفر از آن مستقر در اتوبوس را مشخص نمي

از مأموران مستقر در خودروهاي  بيشتري كند. آيا منطقي نبود كه تعداد مي
كه فكر  آورند بودند و از زندانيان محافظت به عمل مي محافظ در اتوبوس مي
  فرار به سرشان نزند؟

به بعد  1350وران شاه و به ويژه از سال براساس تحقيقاتي كه كردم در د
ها را  هم براي انتقال زندانياني كه ساواك آن گاه از اتوبوس آن هيچ

  شد.   معرفي كرده استفاده نمي» محرك«و » ماجراجو«
ي فرار هم  كه سابقه» ماجراجو«زنداني خطرناك و  9 همچنين جاي دادن

ترين  با سادهيك راننده  همراه با يك مأمور محافظ و »ون«داشتند در يك 
 4نفره باشد و داراي  12مزبور بايستي  »ون«. خواند معيارهاي امنيتي نمي

پانزده نفره توليد » ون«هنوز  1975سه نفره چرا كه در سال  رديف صندلي
  نشده بود. 
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بند و زخمي كردن  زندانيان پس از بريدن دست ،بنا به روايت پرويز ثابتي
ها  بند ها براي بريدن دست كنند. آن اقدام به فرار مي ،راننده همراهمأمور 

هاي به كار گرفته  بند داشتند. دست بر همراه خودشان مي بايستي اره آهن مي
ها را با اره بريد، به ويژه  آن شد   و به سادگي نمي بودندشده از جنس استيل 

  شدند. تر هم مي كه در اثر تكان خوردن سفت
ز اين كه محافظ يا محافظين شاهد اقدامات جدا ا »ون«در يك ماشين 

بند فلزي چيزي نيست كه به  دست 9صداي اره كردن  ،هستند انمتهم
اند نرسد. زندانيان از زندان قصر به  نشسته تررديف جلو يكها كه  گوش آن

بر  هاي انفرادي اوين منتقل شده بودند و امكان دسترسي به اره آهن سلول
به هنگام  مالقات با خانواده هم محروم بودند. ها از امكان نداشتند. آن

گرفتند و امكان همراه داشتن  انتقال، زندانيان به دقت مورد بازرسي قرار مي
بر نبود. در صورت پذيرش اين روايت، راننده و مأمور  آهن  اره يا قيچي

ها همكاري كرده  بايستي با آنو مسئوالن بازرسي و نگهبانان زندان محافظ 
ساواك و بازجويان  ي سوم دارهدر اين صورت چرا به ذهن مديركل اباشند. 

     ؟ها بازجويي به عمل آورند آن  ي آن خطور نكرد كه از كاركشته
گويد اما پرويز ثابتي   اطالعيه ساواك در مورد محل وقوع كشتار چيزي نمي

كند كه  معرفي مياهللا مدرس)  (آيتمحل آن را حوالي بزرگراه شاهنشاهي 
  كند.   بزرگي به بطالن هر دو روايت مي كمك

در حدود يك از جلوي در اوين تا سر اتوبان پارك وي (چمران) با ماشين 
و » يادگار امام«امروز اين مسير به خاطر احداث اتوبان بود.  دقيقه راه

يك سرازيري و سپس گذر از هاي متعدد تغيير كرده است. آن روزگار  پل
و يك سربااليي كوتاه شما را به خيابان » ه اوينباغچ«ي   خانه كنار قهوه

رساند و با گردش به راست بالفاصله به تقاطع اتوبان پارك   اصلي ده اوين مي
خواست با كليد  رسيديد. اگر چنانچه مأموري مي مي» لوناپارك«وي و 
اي قادر به انجام آن نبود به ويژه كه  بندها را باز كند در چنين فاصله دست

 ناميد مي  »توبه  پيچ«و پيچي كه الجوردي آن را  اليي و سرپايينيدر سربا
   ماشين تكان هم داشت.

كه به ميدان كندي(جمهوري) ختم  استپارك وي، اتوباني شمالي جنوبي 
عصر) كه بزرگراه  ؛ اما از اوين و لوناپارك تا تقاطع پهلوي (وليدوش مي

  ست. شود اين اتوبان شرقي، غربي ا شاهنشاهي شروع مي
شاهنشاهي بايستي بزرگراه  خودروي حامل زندانيان براي حركت به سمت

حدود تقاطع مزبور تا بزرگراه شاهنشاهي  ي پيچيد. فاصله به سمت چپ مي
شد، به ويژه  دقيقه با ماشين پيموده مي 4كه كمتر از  كيلومتر و نيم بود 3

 4ي  د در فاصلهكه ترافيك چنداني در بزرگراه نبود. امكان ندار 54در سال 
هاي بسته كه تحرك كمي دارند بريده  بند توسط دست دست 9دقيقه، 

  شوند.
و المللي و هتل هيلتون (استقالل) در سمت راست مسير  نمايشگاه بين

فرار  .قرار دارندبايستي در آن به مسير خود ادامه دهد  باندي كه خودرو مي
گرفت تا  صورت ميو و هنگام توقف كامل خودربايستي در يك تقاطع  مي

آمد.  به وجود مي »ون«زنداني از تنها در عقب خودرو  9امكان بيرون پريدن 
نفر پياده شوند  9شود  از ماشين در حال حركت آن هم وسط اتوبان كه نمي

كه بزرگراه شاهنشاهي  تا خيابان پهلوي و اوين و فرار كنند. از سر پارك وي
ي  ن) بود كه چراغ قرمز داشت. فاصلهشود تنها سه راه تابناك(يم شروع مي

جا كمتر از دو دقيقه بود. ضلع جنوبي پارك وي حوالي  لوناپارك تا آن
(صدا و سيما) » جام جم«بزرگراه شاهنشاهي و پشت هتل هيلتون مجموعه 

خيابان پهلوي بزرگراه شاهنشاهي و چنانچه تيراندازي حوالي قرار دارد. 
ديدند بلكه شاهد  دي درگيري را ميگرفت نه تنها مردم زيا صورت مي

شدند.  هايي كه اين جا و آن جا بر روي زمين افتاده بودند نيز مي  جنازه
  ماندند.  نصيب نمي سازان تلويزيون نيز بي خبرنگاران و برنامه

هايي بودند كه به  باغ  وي تا تقاطع پهلوي، ابتدا كوچه  در شمال اتوبان پارك
سپس خيابان تابناك (يمن) كه تا خيابان شدند و  ده اوين منتهي مي

يافت كه هنوز چندان آباد  پيراسته (مقدس اردبيلي) و ولنجك امتداد مي
نشده بود. زندانيان هنگام فرار فرضي دو راه بيشتر نداشتند يا در سمتي كه 

المللي شوند و يا به هتل هيلتون پناه ببرند  قرار داشتند داخل نمايشگاه بين
بگريزند و يا به محض پياده شدن از خودرو، آن را » جام جم«و يا به سوي 

كردند رد  ها با سرعت در آن عبور مي دور زده از وسط اتوباني كه ماشين
شده و به سمت ده اوين و زندان، يا از طريق خيابان پيراسته (مقدس 
اردبيلي) به محموديه و زعفرانيه و سعدآباد و يا به سمت كوه و ولنجك 

زندانيان پاي پياده، با دمپايي، بدون سالح، با لباس زندان به كجا  بگريزند.
آيا در صورت وقوع تيراندازي و  توانستند فرار كنند؟ خواستند يا مي مي

  پرسيد نزديك كاخ ما چه خبر بوده است؟ نفر، شاه نمي 9كشتار 
شهريور(هفت  25شروع و به ميدان  زرگراه شاهنشاهي از خيابان پهلويب

اين بزرگراه در دست احداث بود و امكان  54در فروردين  شود. تم ميتير) خ
تردد خودرو در آن نبود، اين واقعيتي است كه پرويز ثابتي پس از گذشت 

سال در نظر نگرفته است. بزرگراه مزبور در دوران نوجواني و پيش از  37
به هاي تفريح و بازي من به ويژه از قسمت ميرداماد  احداث، يكي از محل

هاي رفت و آمد  برداري يكي از محل پايين آن بود و پس از احداث و بهره
  ام بود.  زندگي  من به اوين كه مدتي محل

جا  وي كه هنوز پلي در آن خودرو حامل زندانيان در تقاطع پهلوي و پارك
اي نداشت جز اين كه به سمت شمال (محموديه و  احداث نشده بود چاره

وب (ميدان ونك و ميرداماد و ...) بپيچد. آيا در فرشته و تجريش) يا جن
چنين تقاطعي درگيري رخ داده است؟ خودرو حامل زندانيان از طريق 
خيابان پهلوي قصد رفتن به كدام زندان تهران را داشت؟ آيا زندانيان 

  بردند؟  را با اسكورت نظامي به گردش تفريحي و شهرگردي مي» خطرناك«
مأموران  و كاميون نظامي وروي زمين و سه مجروح جنازه بر  9برجا ماندن 

كند. حضور همزمان بيش از  را تداعي ميي جنگ  مسلح به مسلسل، صحنه
و  ها و طبيعتاً نيروهاي پليس ده آمبوالنس براي حمل اجساد و زخمي

 چيزي نيست كه در روز روشن در پايتخت از نظرها پنهان بماندها  بستن راه
را ببينند و در    دهان نپيچيد و تنها مسئوالن ساواك آنو اخبار آن دهان به 
  نگاري كنند و يا به درد دل تلفني بپردازند.  مورد آن به هم نامه

ي ساواك و نه در روايت پرويز ثابتي اسمي از مأموراني كه در  نه در اطالعيه
 گويد تنها مأمور همراه پرويز ثابتي مياند نيست!  مزبور مجروح شده ي حادثه

شدن دو مأمور توسط  راننده زخمي شده است و اطالعيه ساواك از زخمي
زندانيان در اتوبوس و تيرخوردن يكي از مأموران توسط همكارانشان خبر 

دهد! ظاهراً براي مسئوالن ساواك مشخص نيست كه در اين ماجرا  مي
  اند.  عاقبت چند مأمور زخمي شده

دانستند در تبليغات  كه ميها  مسئوالن ساواك بايستي پاسخ دهند آن
شود چرا  ي زندانيان متهم مي خارجي، رژيم شاه به كشتار بيرحمانه

 اجساد و شاهدان ماجرااجازه ندادند از  و خبرنگاران را به محل نبردند
ها  كس شاهد فرار زندانيان و تعقيب آن چرا هيچگزارش و فيلم تهيه شود؟ 

ها نبوده است؟ بايستي توجه  از سوي مأمورين و شليك گلوله به سمت آن
ماندند تا آمبوالنس  ها قاعدتاً روي زمين مي داشت كه مدت زيادي جنازه

  برسد. 
ژنرال لوئيس هاوكنيز رئيس  ساعت شش و نيم صبح، 1352خرداد  12
در خيابان جلفا، خيابان سيمرغ مجاهدين ي مستشاري آمريكا توسط  اداره

دقيقه  پانزده در ساعت هفت و .ر شدي رامونا ترو (مينا سابق) نبش كوچه
رسيدم و تا  محلگذاشتند به  صبح هنگامي كه جنازه را در آمبوالنس مي

مأموران ساواك، و در جريان جزئيات عمليات قرار گرفتم.  جا ماندم ظهر آن
داشتند. خبرنگاران و عكاسان محل ارتش و پليس حضوري گسترده در 
   كردند. گفتگو و مصاحبه مي جرايد با هركسي كه شاهد ماجرا بود
  شدند عكس هاي مسلحانه كشته مي بسياري از كساني كه در درگيري

ي فرار  عكسي از صحنه  شان در آرشيو ساواك موجود است؛ چرا هيچ جنازه
  نيست؟ترين زندانيان سياسي ايران حتي در آرشيو ساواك  و كشتار معروف

د نيست. فقط يكي دو هيچ گزارشي از مأموران درگير در صحنه موجو
ي ساواك همچون نصيري  از سوي مقامات بلندپايه و اداري گزارش رسمي

  دادن اين كشتار وجود دارد.  براي عادي جلوه
 7/2/54ك، مورخ /  699ارتشبد نصيرى در گزارش خيلى محرمانه شماره 

به رياست اداره دادرسى نيروهاى مسلح، همين نمايشنامه را شرح داده و 
شود. وي در گزارش  هاى معموله آن سازمان مى ر آگاهى از رسيدگىخواستا

كند،  قيد مى 28/1/54خود، تاريخ كشته شدن زندانيان فوق را پنجشنبه، 
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اما گزارش معاينه جسد مربوط به حسن ضياظريفى، تاريخ فوت را جمعه، 
  دهد.   نشان مى 29/1/54

دوران پهلوي غير از در حالي كه سبك كار مأموران نظامي و انتظامي در 
كه دستگاه  دولتي هيچ نظم و نظامي نداشت با اين 1357  اين بود. در سال

حال مأموران حكومت نظامي در گزارش خود به مقامات باالتر تعداد 
كردند. با استناد به اين دسته از  هاي مصرفي خود را نيز گزارش مي گلوله

اي متهمين حكم اعدام صادر هاي پس از انقالب بارها بر ، دادگاهها گزارش
  كردند. 

در اثر جنگ و گريز مزبور كه از كشتار  هاي خبري ساواك در بولتن
شود و از آن به  يادي نميبا زندانيان در حال فرار رخ داده  انتظامينيروهاي 

شاه كه پيگير سرنوشت  شود! براي آموزش نيروها استفاده نمي  عنوان تجربه،
نژاد نام  اش از شكراهللا پاك ي مطبوعاتي حبهحميد اشرف بود و در مصا

كه بايستي در نزديكي كاخ وي برد، پرسشي در مورد كشتار مزبور  مي
از » در دامگه حادثه«كتاب  251ي  در صفحه !كند نميصورت گرفته باشد 

قول پرويز ثابتي آمده است كه شاه پس از دريافت يك گزارش ساواك 
هاي تيمي فداييان كه  ساواك به خانه ي مبني بر آن كه در جريان حمله

فدايي شد و حميد اشرف از دو محاصره جان به  20منجر به كشته شدن 
در برد دستور داد هيئتي از سوي دفتر ويژه اطالعات مأمور رسيدگي به 
موضوع شود و طي يك بازرسي وسيع، نواقص كار را يافته و گزارش كند. 

درج يك مقاله عليه رژيم در مطبوعات شاه كه حساسيت بااليي در رابطه با 
ترين زندانيان سياسي ايران در  خارجي داشت در مورد كشته شدن معروف
الملل كه  بين  و اطالعيه عفو جريان يك نقل و انتقال ساده زندانيان

دهد.  حساسيتي به خرج نمي مسئوليت اين كشتار را متوجه رژيم كرده بود
تار از قبل طراحي شده و طبق برنامه و ها همه نشانگر آن است كه كش اين

  با اطالع شاه انجام گرفته است. 
ساواك مبني بر تالش زندانيان جهت  روايتپرويز ثابتي به منظور آن كه 

ها جهت فرار از  به تالش قبلي تعدادي از آن شودفرار از زندان قابل پذيرش 
  كند: زندان اشاره مي

تي [حسين عزتي صحيح است] از پس از اين كه محمدتقي شهرام و سعاد«
زندان ساري و ربابه عباس زاده (اشرف دهقاني) از زندان قصر فرار كردند، 
بيژن جزني و دوستان وي در صدد برآمدند با فرار از زندان، از خود 

ها در زندان قصر بسيار به موفقيت نزديك شده  سازي كنند. آن قهرمان
ها را  ني، توانسته بودند كه نقشه آني آخر، مأمورين شهربا بودند و در لحظه

خنثي كنند. جزني در زندان قم نيز براي فرار، تالش كرده و موفق نشده 
  )257(در دامگه حادثه ص  »بود. من از اين جريانات خبر داشتم

به نظر من اتفاقاً ساواك هفت فدايي مزبور را به همين دليل انتخاب كرده 
در مورد تالش ياران بيژن ها مانور دهد.  بود كه روي اقدام ناموفق قبلي آن

ها در سال  كند. آن جزني براي فرار از زندان قصر، پرويز ثابتي اشتباه مي
اقدام به فرار كردند در حالي كه اشرف دهقاني و تقي شهرام در سال  1348
هاي بيژن براي فرار از زندان  اي پرونده از زندان فرار كردند. تالش هم 1352

گذشت منطقي بود،  شان مي كه تازه يكي دو سال از دستگيري 48در سال 
حكم هشت سال زندان سعيد كالنتري و محمد  1354اما در سال 

رسيد و عباس سوركي، عزيز سرمدي و احمد جليل  چوپانزاده به پايان مي
افشار كه به ده سال زندان محكوم شده بودند بيشتر دوران زندان خود را 

پاياني  هاي ها و ماه در سالها در  كه آن طقي نيستمنطي كرده بودند و 
  به آب بزنند.  گدار شان بي محكوميت

اي   اتفاقاً بررسي همين دو ادعاي پرويز ثابتي در مورد بيژن جزني نيز نتيجه
  دهد.  برخالف منظور او به دست مي

هايش  اي پرونده بيژن جزني با طرح فرار از زندان قصر كه هم1348در سال 
ها  يد كالنتري، محمد چوپانزاده، عزيز سرمدي و عباس سوركي) ماه(سع

ها خود  روي آن كار كرده بودند مخالفت كرد و در آن شركت نكرد و آن
شان با شكست مواجه شد و پس از انتقال به  اقدام به فرار كردند كه طرح

هاي  هاي شهرستان سلول انفرادي و بازجويي و ضرب و شتم به زندان
ي قابلمه جاسازي كرده  اي كه در دسته بيژن در نامهبعيد شدند. مختلف ت

  نويسد.    بود داليل مخالفت خود با طرح فرار از زندان را براي همسرش مي

هاي  شرح اين فرار و مخالفت بيژن با آن به نقل از ميهن جزني در صفحه
  آمده است. » جنگي درباره زندگي و آثار بيژن جزني«و كتاب  61و 60
كه براي فرار او از دادگاه  اي نقشهيهن جزني همچنين به مخالفت بيژن با م

   كند: كشيده بودند نيز اشاره مي 1347در سال 
در جريان دادگاه اول، صفايي فراهاني از فلسطين برگشته بود. او در «

مالقاتي با من، خواست پيغامش را به بيژن و ديگر رفقاي گروه برسانم و آن 
توانند در يكي از روزهايي كه ماشين حامل زندانيان  تيمش مي او و«اينكه: 

من » گردد، آن را بدزدند و نهايتاً از مرز خارج كنند. مي از دادگاه به زندان باز
اين پيغام را به بيژن رساندم و نظر او را جويا شدم. بيژن با داليل بسيار 

اي بود  انگارانه ادهمنظقي، با اين طرح مخالفت كرد. يكي از داليل، برخورد س
شد. براي اثبات اين مدعا، از من  كه به حمايت (پوشش) امنيتي پليس مي
ي دادگاه، با ماشين خود به دنبال  خواست كه همان روز پس از ختم جلسه
العمل نيروهاي محافظ را ببينم و  ماشين حامل زندانيان راه بيفتم و عكس

ي   دم. پس از پايان جلسهآن را به صفايي گزارش كنم. من هم چنين كر
دادگاه، در حاليكه پدر خودم و مادر بيژن نيز در ماشين بودند، ابتدا در كنار 
خيابان منتظر حركت اتوبوس مخصوص زندان مانديم. به محض اين كه 

ي نسبتاً زيادي به دنبالش  اتوبوس زندان راه قصر را پيش گرفت، با فاصله
نكرده بوديم كه آژيرهاي پليس به صدا  راه افتاديم. هنوز مسافت زيادي طي

در آمد و دو نفر ساواكي از يك ماشين پليس راهنمايي پياده شدند و با 
چرا دنبال ماشين «ها پرسيد:  ي دست ما را متوقف كردند. يكي از آن اشاره

هيچ منظوري نداشتم و «گفتم: » اي؟ منظورت چيست؟ قصر راه افتاده
با چشم غره ». بال عزيزان خودم راه افتادمهمينطوري از روي احساس به دن

 »،زود از سمت راست حركت كن و ديگر هم اين كار را تكرار نكن«گفت: 
  54و  53جنگي در باره زندگي و آثار بيژن جزني ص 

طرح فراز از زندان قم را شخصاً تهيه كرد  1349بيژن جزني اما در سال 
ه لو نرفت و او به خاطر آن گا نظر كرد. طرح او هيچ ولي از اجراي آن صرف

مورد بازجويي قرار نگرفت. براي اولين بار ميهن جزني آن را در خاطراتش از 
  شرح داد. 1378بيژن در سال 

ي  بيژن تنها زنداني سياسي قم بود و استوار كرمي نگهبان زندان با او رابطه
نه زندان و نه مقررات آن كوچكترين شباهتي به يك زندان خوبي داشت. 

هاي  شد و با ميله ي سلول بيژن به رودخانه باز مي پنجرهامنيتي نداشت. 
ها را اندازه گيري كرده و همسرش قيچي  كلفت مسدود شده بود. بيژن ميله

هاي مزبور را ببرد داخل ديگ پلو به دست بيژن  آهن بري كه بتواند ميله
له قايق براي رسانده بود. از طريق حميد اشرف قرار بود تداركات فرار از جم

ي سياهكل و حاضر نشدن  خروج از كشور تهيه شود كه مصادف شد با حمله
ي جزني كه از بيرون تسهيالت فرار بيژن  حميد اشرف در سر قرار با خانواده

توانست با  ي حائز اهميت آن كه بيژن با آن كه مي كردند. نكته را فراهم مي
ايي كه نيروهايي در بيرون از ج هاي زندان فرار كند اما از آن بريدن ميله

زندان براي همكاري با وي و خروج از كشور نبودند از خير طرح گذشت و 
قيچي آهن بر را نيز از طريق استوار كرمي به بيرون از زندان باز فرستاد. 

  »71ي  جنگي درباره زندگي و آثار بيژن جزني صفحه«
داشته بيژن جزني و اگر تيمسار نصيري در نظر «  گويد: ثابتي همچنين مي

ياران او كشته شوند، چه احتياجي به صحنه سازي بوده است؟ جزني در 
هاي فدايي خلق را به عهده گرفته بود و خود  زندان رهبري سازمان چريك

العمل  دانست و از زندان تعليمات و دستور را پدرخوانده اين سازمان مي
مأموراني از خود زندانيان،  داد كه ما با داشتن كرد و دستور قتل مي صادر مي

توانستيم پرونده او  به اندازه كافي در اين زمينه سند و مدرك داشتيم و مي
تروريستي   را به دادرسي ارتش احاله كنيم تا در دادگاه به جرم رهبري گروه

و صدور دستور قتل، محاكمه و اعدام شود و نيازي هم به صحنه سازي 
چنانچه استدالل پرويز ثابتي در  258و   257در دامگه حادثه ص » نباشد.

مورد بيژن جزني را بپذيريم، او بايستي پاسخ دهد تكليف تيمسار نصيري با 
شد؟ آيا نياز به  هشت نفر بقيه كه دستور قتل نداده بودند چه مي

  نبود؟ » سازي صحنه«
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  پور (تهراني) در دادگاه بررسي اعترافات بهمن نادري

  

  
  

يكي از بازجويان كميته مشترك پس معروف به تهراني ) 5(پور  بهمن نادري
دادگاه انقالب در مورد چگونگي اين در  1358از دستگيري در خرداد 

    گويد: كشتار مي
اش در اواخر  ر رئيس كميته مركز شهرباني و رانندهپو بعد از ترور رضا زندي«

 54فروردين  7و پايان يافتن مراسم عزاداري، يك روز در  53سال 
محمدحسن ناصري معروف به عضدي مرا به اطاق خود خواست و گفت قرار 
است عملياتي انجام شود كه آقاي ثابتي گفته شما هم بايد در عمليات 

لي نكنيد، من به اطاق خود رفتم و باشيد. پرسيدم چيست گفت فضو
   موضوع را فراموش كردم.

فروردين رضا عطارپور تلفني به من اطالع داد كه  29در روز پنجشنبه 
كاظم ذواالنوار را به بازداشتگاه اوين منتقل نمايم، در آن موقع سرهنگ 
وزيري رئيس زندان اوين بود و تأكيد كرد كه اين كار بايد فوري انجام شود 

قرار گذاشت كه ناهار را در رستوران هتل امريكا واقع در خيابان تخت و 
جمشيد حاضر شوم. كاظم ذواالنوار به بازداشتگاه با يك نامه فرستاده شد، 
ساعت دو نيم به رستوران رسيدم. رضا عطارپور، محمدحسن ناصري، پرويز 

ناصر فرنژاد معروف به دكتر جوان، سعدي جليل اصفهاني معروف به بابك، 
نوذري معروف به رسولي و محمدعلي شعباني معروف به حسيني هم تقريباً 
همزمان با من آمده بودند. تركيب افراد براي صرف غذا با هم جور در 

آمد. مشغول كوفت كردن ناهار بوديم كه عطارپور گفت آن عملياتي را  نمي
كرده و كه قرار بود، اآلن موقع آن است و جزئيات كار را ثابتي بررسي 
طور كه  تصويب شده و سرهنگ وزيري در جريان قرار گرفته و بايد همان

گيرند ما  هاي انقالبي خود وقت و بي وقت تصميم به ترور مي آنها در دادگاه
ها را بكشيم و من، ماتم برده بود.  هم چند نفر از اعضاي اين سازمان

دان اوين تحويل عطارپور ادامه داد كه حسيني و رسولي زندانيان را از زن
خانه اكبر اويني در نزديكي بازداشتگاه اوين منتظر  گيرند و ما در قهوه مي
رويم. رسولي و حسيني زودتر  شويم و با سرهنگ وزيري به محل مي مي

خانه راه افتاديم و به  حركت كردند و بعد از نيم ساعت به سوي قهوه
يل گرفته و سرهنگ خانه رسيديم. رسولي و حسيني زندانيان را تحو قهوه

اي  وزيري در حالي كه لباس نظامي به تن داشت خود را آماده كارزار با عده
  كرده بود كه هم دستشان بسته بود و هم چشمشان.

بوس حامل زندانيان به باالي ارتفاعات  با راهنمايي او و به دنبال ميني
ازه بازداشتگاه اوين رفتيم و سرهنگ وزيري با بي سيم گفت هيچ كس اج

ندارد تا دستور ندادم باال بيايد. زندانيان را پياده كرده به رديف روي زمين 
نشاندند در حالي كه دستها و چشمانشان بسته بود، سپس رضا عطارپور 
فاتحانه پا پيش گذاشته و گفت همان طور كه شما و رفقاي شما در 

حكم را دادگاههاي انقالبي خود رهبران و همكاران ما را محكوم كرده و 
خواهيم حكم را اجرا كنيم.  كنيد ما هم شما را محكوم كرده و مي اجرا مي

بيژن جزني و چند نفر ديگر به اين عمل اعتراض كردند. اولين كسي كه 
رگبار مسلسل را به سوي آنها بست سرهنگ وزيري بود و از آنجايي كه 

پنجم گفتند همه بايد شليك كنند همه شليك كردند، من نفر چهارم يا 
بودم كه شليك كردم. ... بعد سعدي جليل اصفهاني باالي سر همه رفت و 
تير خالص را شليك كرد ... من و رسولى چشم بندها را سوزانديم و اجساد 

بوس گذاشتيم و حسينى و رسولى جنازه آنها را به بيمارستان  را داخل مينى

ازه دفن صادر ارتش بردند و پزشكى قانونى از آنها بازديد كرد و اج 501
  1358روزنامه اطالعات, اول خرداد  »شد.

فروردين است. چنانچه گزارش  28پور، روز پنج شنبه،  برخالف روايت نادري
معاينه جسد ضياظريفي توسط پزشكي قانوني را بپذيريم كه اعالم كرده 

توان از پايان ساعت كار  فروردين اتفاق افتاده ديگر نمي 29كشتار در روز 
ر روز جمعه گفت كه طبيعتاً روز تعطيل است. به اين ترتيب گزارش اداري د
پور (تهراني) هم تا حدودي مخدوش است. به ويژه كه حضور  نادري

هاي مهم (به جز منوچهري و ازغندي) و مسئوالن كميته مشترك  سربازجو
ي امنيتي به اين مهمي در يك رستوران عمومي قابل  و بحث بر سر مسئله

  تأمل است. 
گذرد و  سال مي 33پور در مورد چگونگي اين كشتار  از روايت بهمن نادري

به لحاظ تاريخي ثبت شده است. وي با شرح جزئيات مدعي شده كه شخصاً 
در اين عمليات شركت داشته است. مادر او با مراجعه به منزل ميهن جزني 
تالش كرد رضايت او را جلب كند. سرهنگ عباس وزيري، محمدعلي 

اند بدون آن كه  حسن ناصري روي در نقاب خاك كشيده ي و محمدشعبان
توضيحي در مورد نقش خود در اين جنايت دهند. تاريخ، بي اطالعي و 
تكذيب متهمان شركت در اين كشتار از جمله پرويز ثابتي، رضا عطارپور، 

اصفهاني را نخواهد پذيرفت. اين   ناصر نوذري، پرويز فرنژاد و سعدي جليل
بندي وجود دارد.   هاي اطالعاتي و امنيتي، حيطه در دستگاه«ل كه استدال

كارهايي كه به شما مربوط نيست، دخالت و تجسس   توانيد درباره شما نمي
) از هركسي پذيرفته باشد از باالترين مقام 257حادثه ص  (در دامگه» كنيد،

ان دستگاه اطالعاتي و امنيتي كشور پذيرفته نيست. پافشاري روي داست
كشته شدن زندانيان در حال فرار با توجه به توضيحاتي كه در باال دادم 
توهين به عقل و شعور آدمي است. موضوع آنقدر بديهي است كه داريوش 
همايون وزير اطالعات و جهانگردي و قائم مقام حزب رستاخيز نيز آن را 

ميان  نامد و اشتباه بزرگ رژيم سلطنتي. چنانچه از مي» بدتر از جنايت«
پور به هر  افراد ياد شده كسي در جريان آن كشتار شركت نداشته و نادري

ها را كنار گذاشته و تا فرصت باقي است  برده بايستي ترديد دليل  از وي نام
گونه كه بوده و شنيده توضيح  لب به سخن بگشايد و حقيقت ماجرا را آن

  داده و با ذكر جزئيات مقصرين را معرفي كند.  
اعتراف ديگري در مورد محمدحسن ناصري (عضدي) يكي از  پور نادري

كند كه با  دفاع شركت داشته مي ي اعدام زندانيان بي كساني كه در جوخه
توجه به تحقيقاتي كه كردم صحت آن برايم مسلم است. او در مورد ناصري 

كرد و گروهي هم درست كرده بود  او از جبهه ملي خبرچيني مي« گويد: مي
كرد.  كه مقابله بكند با نيروهاي ملي و در تظاهرات هم شركت مي ينبراي ا

وقتي دانشجويان حقوق كه او هم دانشجوي حقوق بود موضوع را فهميده او 
اي كه از اين  را كتك زده و دستش را شكسته بودند، او هم به خاطر عقده

د چالن گرفت و مي آمد دست متهم را مي بابت داشت هروقت در بازجويي مي
  » داد. و فشار مي

كه شاهد كتك خوردن  حقوقدان و وكيل دادگستري محمدرضا روحاني
    داند: مي )6( 1341محمدحسن ناصري (عضدي) بوده تاريخ آن را پاييز 

خواست در ارتباط با اصالحات ارضي رفراندوم كند  در دوراني كه شاه مي«
در اظريفي بود. ضيملي دانشكده حقوق   حسن ضيا ظريفي مسئول جبهه

روي سكوي مرمرين نشسته بود و به پيشنهاد او شعار دانشكده سرسراي 
را دانشجويان روي پالكاردي نوشته و » نه شاه اصالحات بلي، ديكتاتوري«

  افراشته بودند.  كدهدرب ورودي دانشمقابل ي دو درخت بلند  بر شاخه
ي  بههكه پيشتر مدتي خود را هوادار ج محمدحسن ناصريدر همان روز 

كرد به اتفاق  ملي در كالس جا زده بود و براي ساواك خبرچيني مي
، ور، محمدي  پيشه رفت، ها مي اش مانند خود وي به مغول برادرش كه چهره

تعدادي ديگر از دانشجويان هوادار رژيم و ساواك با چاقو به دانشجويان و 
ي دانشكده محمدي را بعداً دانشجويان دانشكده فني در جلو كردند.حمله 

سرش را به شكل صليب موي با ماشين اصالح  و حقوق دستگير كردند
ي وخامت اوضاع شده بود در دانشكده حاضر  تراشيدند. ناصري كه متوجه

بطور مخفيانه و در غير ساعت امتحان  1341وقتي در اواخر پاييز  .شد نمي
كه او هم  براي گذراندن امتحانات شفاهي در اتاق آقاي نبهي ناظم دانشكده



  مقاالت 

 ٢٩١  108ي  آرش شماره

ي  به محاصره شدمتأسفانه متهم به همكاري با ساواك بود حاضر 
  دانشجويان در آمد. 

با صدايي غرا ي ملي سال دوم دانشكده حقوق  هاشم سلطاني مسئول جبهه
به اتفاق چندين و » كنم به نام نامي ملت ايران تو را توقيف مي«فرياد زد 

يم روزبهي و ... به تفتيش بدني دانشجو از جمله محمدرضا روحاني، عبدالرح
كه به شدت ترسيده بود در حين دستگيري و تفتيش او پرداختند. ناصري 

  مقاومت نكرد.بدني 
كردند متوجه شده و  آقايان هاشمي و شهابي كه در دفتر دانشكده كار مي

در همين موقع دانشجويان  تالش كردند دانشجويان وي را كتك نزنند.
ناصري را كه به  جمع دانشجويان حقوق اضافه شده ونيز به دانشكده فني 

محاصره كردند. دو دانشجوي دانشكده آورده بودند حياط مقابل دانشكده 
ي دانشجويان دانشكده فني شوند اما با  حقوق تالش كردند مانع حمله

ن افتاد ياجتماع بزرگ دانشجويان دفع حمالت غيرممكن شد. ناصري به زم
طرف پشت دانشكده(سمت خيابان شانزده اذر)  و او را كشان كشان به

الملل كه بعداً وزير  بردند. دكتر احمد هوشنگ شريفي استاد حقوق بين
كرد دانشجويان او  آموزش و پرورش و رئيس دانشگاه تهران شد التماس مي

را نكشند. ناصري كه زير ضربات مشت و لگد دانشجويان خشمگين قرار 
اش صاحب  يفي كه عليرغم جسم نحيفي حسن ضيا ظر داشت به وسيله

اي بسيار قوي بود و احترام زيادي نزد دانشجويان داشت از مرگ نجات  اراده
ي غليط گيلكي بر سر  لرزيد با لهجه يافت. او در حالي كه از عصبانيت مي

نين چدفاع   با يك آدم بدبخت بي !حيوانات«دانشجويان فرياد زد: 
تند مقابل ضياظريفي بايستند و نه قادر به توانس نه مي دانشجويان .»نكنيد

به كه به خر خر افتاده بود  ناصريكنترل خشم خود بودند. به هر حال 
ام به  كه كمتر كسي را در زندگيظريفي  ي تالش حسن ضيا واسطه
از مرگ حتمي نجات يافت و پيكر نيمه جانش ام  قابل احترام ديده اش اندازه

انشكده حقوق و دانشكده فني به خيابان را از طريق در كوچك حدفاصل د
» هزار تختختوابي پهلوي«بيمارستان  متعاقباً بهشانزده آذر انداختند كه 

  ي محمدرضا روحاني از خاطرات منتشر نشده»  منتقل شد.
محمدحسن ناصري  شود. تراژدي تاريخ يك بار ديگر تكرار مي

آتش  دفاعي زنداني بيبه روي  1354فروردين  29 روز(عضدي) 
  جانش را نجات داده بود.   1341گشود كه در پاييز 

   1391فروردين  29
irajmesdaghi@yahoo.com  

www.irajmesdaghi.com  
  پانويس: 

بهمن  23ظاهراً روز . بودام خوب  ي رهبران نهضت آزادي با دايي ميانه -1
اهللا طالقاني وي به سمت سرپرست ژاندارمري كل  به پيشنهاد آيت 1358

ام چنين بود:  متن حكم مهندس بازرگان خطاب به داييكشور انتخاب شد. 
تيمسار سپهبد احمدعلي محققي! بدين وسيله جناب عالي موقتاً به «

ر فرماييد در اسرع شويد. دستو سرپرستي ژاندارمري كل كشور منصوب مي
هاي مربوطه اعزام و تجديد  آوري و به پادگان وقت افراد ژاندارمري جمع

  سازمان الزم با كمال دقت و نظم به عمل آيد.
ام تلفن كرده و يادآور  پس از مدت كوتاهي نيز هاشم صباغيان به دايي

شود كه تيمسار اوضاع خوب نيست بهتر است سركارتان حاضر نشويد. از  مي
سال  4تا  به آمريكا رفت1358ام مخفي شد و در سال  مان موقع داييه

   فوت كرد.   1388پيش كه به ايران بازگشت و در ارديبهشت 
دكتر فريدون سحابي فرزند دكتر يداهللا سحابي كه اولين رئيس  در ضمن

علي  ام رحمت سازمان انرژي اتمي ايران پس از انقالب بود باجناق دايي
  محققي بود. 

هاي مؤتلفه ترور شد كه پس از به  حسنعلي منصور توسط اعضاي هيئت -2
،  شان چون عسگراوالدي حاكميت رسيدن جمهوري اسالمي، بازماندگان

بينا، قديريان، و ...  ها، الجوردي، بادامچيان، شفيق، توكلي حيدري، اماني حاج
وال ها شدند بلكه با غارت و چپاول ام نه تنها مرتكب بزرگترين جنايت

ي نابودي  عمومي و منابع ملي و سوءمديريت، اقتصاد كشور را به ورطه
  مانند را بر شئونات جامعه حاكم كردند.  كشانده و فسادي بي

    نويسد: كريستين دالنوا از قول پرويز ثابتي در مورد كشتار زندانيان سياسي مي -3
ه بودند از زندانيان با كندن نقبي زير سلولشان در زندان قصر سعي كرد«

آنجا فرار كنند. به اين دليل آنان به زندان اوين انتقال يافتند و آنجا شروع 
كردند به تحريك زندانيان ديگر به شورش. پس از آن بود كه تصميم گرفته 
شد آنان را براي مراقبت بهتر به زندان كميته مشترك انتقال دهند. بين راه 

شان بگريزند  دند از دست زندانبانانانتقال به زندان جديدشان، آنان سعي كر
ي  و اينان تيراندازي كردند. چند نفري از آنان كشته شدند. ثابتي در ادامه

گويد، اين توطئه كثيف، آنان را به مرتبه قهرماني ارتقا داد، در   سخنانش مي
نان در دو يا سه سالي كه در پيش بود از زندان آزاد آحاليكه برخي از 

 گهر، ي عبدالحسين نيك اك، كريستين دالنوا ترجمه(ساو» شدند.  مي
  )217صفحه  1371انتشارات طرح نو، چاپ اول تابستان 

شان نزده بودند بلكه سعي كردند از  نقبي زير سلول 1348زندانيان در سال 
بام زندان فرار كنند. زندانيان مزبور به زندان اوين كه هنوز  طريق پشت

جزني به قم، عباس سوركي به بيژن بلكه احداث نشده بود منتقل نشدند 
همدان، عزيز سرمدي به برازجان و سپس شيراز، سعيد كالنتري به 
بندرعباس، احمد جليل افشار به اراك، حسن ضيا ظريفي به رشت، محمد 

و محل  هدان منتقل شدند. كميته مشترك بازداشتگاهاچوپانزاده به ز
ن متهمان دوران زندان خود را بود و نه زنداني كه در آ بازجويي و شكنجه

  سپري كنند.  
هاى فدايى خلق  عمليات نظامى سازمان چريك 1353از مرداد تا اسفند  -4

كه از  شدندده عمل نظامى  ها موفق به انجام يافت و آنگسترش زيادى 
 افسر اطالعات شهربانيطبع  نيكنقي  عليتوان به ترور سروان  جمله آنها مى

 12در  نوروزى افسر گارد دانشگاهيداهللا ور سروان و تر 1353دى  19در 
عباسعلى «اشاره كرد. اما مهمترين عمليات اين سازمان ترور  53اسفند 

رخ داد. ترور سرتيپ زندى پور  53اسفند  14بود كه روز » شهريارى نژاد
ها بيش از  . اين ترورتوسط مجاهدين صورت گرفت 1353اسفند  26نيز در 

 40حدود  پس از آن بود كهجويى انداخت.  فكر انتقامپيش ساواك را به 
  شدند.) به اوين منتقل 6و  5و  4زنداني از زندان شماره يك قصر (بندهاي 

، مقامات رژيم با 54جدا از اعتراف در مورد چگونگي كشتار فروردين  -5
ي تخفيف مجازات به تهراني، به او اجازه دادند كه در دادگاه  دادن وعده

انيان سياسي رژيم سابق به جز وابستگان حوزه و بازار صحبت كند عليه زند
هاي سياسي مخالف از جمله فدائيان و  هاي او عليه وابستگان سازمان و حرف

تهراني ي تلويزيون پخش شد.  مجاهدين چندين بار در ساعات پربيننده
اهللا الهوتي  اهللا طالقاني و آيت اي خطاب به آيت همچنين در نامه

ها مبارزه كند.  ر آن شد كه او را زنده بگذارند تا با كمونيستخواستا
فر به نيابت از سوي  توسط عرفان قانعيسي سال بعد  همين سناريو

دستگاه اطالعاتي و امنيتي رژيم در گفتگو با پرويز ثابتي تكرار 
شود. در جاهايي كه پرويز ثابتي در حاشيه به حوزه و بازار و  مي

در زيرنويس كتاب به جبران آن پرداخته پردازد  روحانيت مي
هاي پرويز ثابتي عليه  شود. همچنين هركجا كه كمبودي در گفته مي

شود در  ديده ميمصدق و نيروهاي سياسي مخالف نظام واليت فقيه 
ادعاهاي دستگاه امنيتي و تبليغي نظام براي تقويت زيرنويس كتاب 

مسئول امنيتي  ،ا ثابتيي گفتگو ب در پروژهشود.  آن به كار گرفته مي
امنيتي رژيم  ي پروژه» در دامگه«، »حادثه«از بد نظام سابق 

  .افتد ميجمهوري اسالمي 
در زماني كه دانشجويان ناصري را زير »  گويد: محمدرضا روحاني مي - 6

كشيد، دانشگاه را  زدم او را مي مشت و لگد گرفته بودند من فرياد مي
ها و قاتالن مهندس ملك  همدست فئودالها  گويند اين بندند و مي مي

عابدي، مأمور تقسيم اراضي،  مهندس ملك  1341آبان  21» عابدي هستند.
هاي دولتي  رسانهشيراز به فيروزآباد در تنگ آب به قتل رسيد.  مسيردر 

نسبت دادند و از  ارضيمالكين و مخالفان اصالحات   قتل وي را به تحريك
و مجلس شوراي ملي و سنا  ياد شد» ات ارضيقرباني اصالح«وي به عنوان 
  ي وي مقرري تعيين كردند.   براي خانواده

*  
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  هاي شيطاني در قرآن آيه
 

 باقر مؤمني

  
شـود   يكي از ماجراهاي تاريخ اسالم كـه بـه مـتن قرآنـي ارتبـاط داده مـي      

است و ماجرايي كه در اين باره در برخي متون » هاي شيطاني آيه«داستان 
نجـم بـه    53 سورة 20-19هاي  اسالمي آمده از اين قرار است كه چون آيه

ة بعدي را، كه به نـوعي در تأييـد قدوسـيت    محمد وحي شد شيطان دو آي
  اند: ها چنين هاي مشركان است، به او القاء كرد؛ و اين آيه بت
ـ ال يـتم اَفَرَأ « ات و الُغّـري و منـات الثالثـه االُخـري، (آيـا الت و غـرّي را       ملّ

شـود:   گفتـه مـي   22-21ديگر را؟ و در دو آيـة   ميايد، و منات آن سو ديده
(اينها پرنـدگان بلندپروازنـد و   لترنجي  سوف شفاعتهنفتلك غرانيق العلي «

  بسا كه به شفاعت آنان اميد بتوان داشت).
اند، از ايـن قـرار    هاي اسالمي نقل كرده و داستان، آنطور كه در بعضي تاريخ

است كه محمد در چند سال اول بعثت خود به پيامبري، قوم خويش را بـه  
كرد و در اين زمان ميان او و  يپرستش خداي يگانه و كارهاي خير دعوت م

مشركان مكّه درگيري جدي وجود نداشت جز آنكه اينـان او و پيـروانش را   
كردند و يا او را مجنون و شاعر  گرفتند و سخنان او را نفي مي به مسخره مي
خواندند و او در پاسخ آنها و در دفاع از خود از زبان منبع وحـي   و گمراه مي

ما نه گمراه شده و نه به راه كج رفتـه  ش يار«رد كه: خو به ستاره سوگند مي
گويـد بـه او    گويد بلكه سخناني كه مـي  و نه سخن از روي هوي و هوس مي

ما ديوانـه نيسـت و   شـ  گفت يـار  يا به زباني ديگر مي)» 1وحي شده است.(
  )»2اي بزرگوار است.( هدگويد سخنان فرستا آنچه مي

افتادنـد و   سازش با محمد نيز مـي مشركان قريش در عين حال گاه به فكر 
چنانكه گفته شـده در همـان سـالهاي اول دعـوتش بـه يكتاپرسـتي بـه او        

يك سال تو خدايان ما الت و غُرّي را بپرست، مـا نيـز   «پيشنهاد كردند كه 
اگـر  «و استداللشان اين بـود كـه   » كنيم. يك سال خداي تو را پرستش مي

ايـم و از آن سـهمي    آن شـريك شـده   ا بهتر باشد ما نيـز در م  دين تو از آن
اي و از آن  ايم و اگر دين ما بهتـر از آنِ تـو باشـد بـا مـا شـريك شـده        برده

). اما محمد با كافر خواندن آنان در پاسخ به اين پيشنهاد، 3.(»نصيبي داري

پرســتيد  مــن آنچــه را شــما مــي«بفرمــان خــدايگان يكتــاي خــود گفــت: 
پرسـتم نيسـتيد. نـه مـن      كه من مي پرستم و شما هم پرستندة چيزي نمي

پرسـتيد و نـه شـما پرسـتندة چيـزي       پرستندة چيزي هستم كه شـما مـي  
پرسـتم [پـس] شـما بـه ديـن خـود و مـن بـه ديـن           هستيد كه مـن مـي  

  )4».(خويش
و شايد سالها بعد نيز پيشنهادي از اينگونه به او شده باشد كه در قـرآن بـا   

بگـو اي  «محمد خواسـته شـده:    لحني خشن و ناسزاگويان از منبع وحي از
شود كه  و تهديد مي» بپرستم؟ را دهيد كه غير اهللا نادانان، آيا مرا فرمان مي

انـد وحـي شـده كـه اگـر شـرك بياوريـد         به تو و آنان كه پيش از تو بوده«
بـرعكس اهللا را   شود و خود از زيانديـدگان خواهيـد بـود    اعمالتان ناچيز مي

  )5(»بپرست و از سپاسگزاران باش.
با اينهمه مواردي وجود دارد كه محمد بنا به مصلحت و يا براي جلب قلوب 

كند. براي مثال،  دهد و گذشت مي مشركان آگاهانه تن به سازش با آنها مي
خواهـد كـه بـه چيزهـايي كـه       سورة انعام از پيروان خـود مـي   108در آية 

ز از روي كننـد ناسـزا نگوينـد زيـرا آنـان نيـ       اهللا ستايش مي بجايمشركان 
ناآگاهي به اهللا ناسزا خواهند گفت. و يا مثالً در سال ششم هجرت وقتي بـا  

د نشـو  عده زيادي از مهاجر و انصار بقصد حج عمره از مدينه راهي مكه مـي 
امروز هر پيشنهادي قريش به من بكنند كـه دائـر   «گويد:  به ياران خود مي

) و بـراي اجـراي   6بر مراعات خويشاوندي باشد من آنـرا خـواهم پـذيرفت(   
راه مكه و مدينه ـ در حديبيـه    ي همين نظر در قرارداد صلحي كه در ميانه

محمد «و » اهللا الرحمن الرحيم بسم«بندد جمالت  ـ با نمايندگان قريش مي
را براي جلب خاطر آنان و بنا بـه درخواسـت نماينـدة قـريش از     » اهللا رسول

پـذيرد كـه اگـر يـك      ارداد مـي كند. او حتي در اين قر متن قرارداد پاك مي
  )7مسلمان قريش نزد او بيايد او را بتقاضاي آنان به مكه بازگرداند.(

نيـز  » آيات شـيطاني «هاي معروف به  توان پذيرفت كه صدور آيه درواقع مي
  يكي از همين موارد سازش و گذشت است.

ديـد   چون پيغمبر مي«براساس يكي از روايات، در همان سالهاي اول بعثت 
كنند و اين كـار بـراي او سـخت بـود آرزو كـرد كـه        ه قوم از او دوري ميك

خداي بيايد كه ميان وي و قوم نزديكي آرد كه قوم خـويش   پيش چيزي از
خواست خشونت از ميانه برود و چون اين انديشـه در   را دوست داشت و مي

خاطر وي گذشت خداوند اين آيات را نازل فرمـود: والـنجم اذي هـوي، مـا     
الهـوي. (قسـم بـه آن سـتاره در آن      صاحبكم و ماغوي، و ماينطق عـن  ضلّ

هنگام كه فرو رود كه يارتان نه گمراه شده و نه به باطل گرويده است و نـه  
اَفَـرايتم  «) و چون به اين آيـه رسـيد كـه:    8.(»گويد از روي هوي سخن مي

ه شـيطان بـر زبـان وي انـداخت كـ     » الالت و الغّري و منات الثالثه االخري
تلك الغرانيق العلي و ان شفاعتهن ترتضي، يعني اين بتان واال هستند كـه  «

) و اين دو عبارت آخري همانهـا هسـتند   9»(شفاعتشان مورد رضايت است
  اند. معروف شده» هاي شيطاني آيه«كه به عنوان 

 ي نجم كه اكنون در دسترس اسـت پـس از دو آيـه    53البته در اصل سورة 
كنـد، دو آيـة    آنها از الت و غرّي و منـات يـاد مـي    ، كه محمد در20و  19

 االنثـي ها قرار دارنـد: الكـم الـذّكرُ و     بعدي حذف شده و بجاي آنها اين آيه
اسماء لسميتموها انـتم و آبـاوء كـم مـا      ي  ان هي االًنريض  تهسمقاذا  تلك

هم  ءاانزل اهللا بهامن سلطان اَن يتبعون الّا الظنّ و ما تهوي االنفس و لقد ج
من ربهم الهدي. (آيا شما را پسر باشد و او را دختر. ايـن تقسـيمي خـالف    

هائي كه شـما و پـدرانتان بـه آنهـا      عدالت است. اينها چيزي نيستند جز نام
ايد و اهللا هيچ گواهي بر آنها نفرستاده است. اينـان [مشـركان] تنهـا از     داده

جانــب  كننــد و حــال آنكــه از گمــان و هــواي نفــس خــويش پيــروي مــي
ــده اســت.(   ــا آم ــدايت بســوي آنه ــا و 10خدايگانشــان ه ــت فقه ) و اكثري

دانشمندان اسالمي بر اساس همين متن موجود بكلي منكـر وجـود چنـين    
اي از آنـان وجـود بعضـي آيـات      هاي شيطاني هستند و حال آنكـه عـده   آيه

هـاي مـورد    داننـد و معتقدنـد كـه آيـه     ها مـي  قرآني را دليل وجود اين آيه
اند. و مهمترين سندي كـه   هاي شيطاني آمده بقصد نفي و نسخ آيه نظرشان

حـج   22سـورة   54-52هـاي   كنند آيه اينان در اين مورد به آن استناد مي
اي را  ما پـيش از تـو هـيچ رسـول يـا نبـي      «شود:  است كه در آن گفته مي

شيطان در آرزوي او [چيزي باطـل]   كرد نفرستاديم مگر آنكه چون آرزو مي
سـپس  پس اهللا آنچه را شيطان القاء كـرده بـود نسـخ ميكـرد،     ، ميكردالفاء 
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بخشيد. تا آنچـه را شـيطان در سـخن او بيـان      آيات خويش را استواري مي
كند براي بيماردالن و سنگدالن آزموني باشد....، و تا دانش يافتگان بداننـد  
 كه [قرآن] بحق از سوي خدايگان تو [آمده] اسـت و بـدان ايمـان آورنـد و    

ها در عين حال محمد را  گويند كه اين آيه و مي» دلهايشان بدان آرام گيرد.
از ناراحتي و پشيماني كه در اثر وسوسة شيطان به او دست داده تسـكين و  

  آرامش بخشيد.
هاي شـيطاني   اما اكثريت عظيم صاحبنظران اسالمي كه به واقعي بودن آيه

يـت بـه اجتحاجـاتي دسـت     اعتقاد ندارند براي اثبات عدم صـحت ايـن روا  
زنند كه ماية قريب به اتفاق آنها احساسات و اعتقادات ديني است و پاية  مي

  هاي قوي آورد. توان حجت استدالل منطقي ندارند، و در رد بيشتر آنها مي
از جملة اين اجتحاجات آنست كه اوالً اين روايت مشكوك است زيرا راويان 

اند و يـا   درگذشت محمد به دنيا آمده دست اول آنهائي كه پس از هجرت يا
ابـن عبـاس كـه داسـتان را روايـت      «هاي مشكوكي هستند. براي مثال  آدم

ابوبكربن عبدالرحمن بـن  «) و يا 11(»بعثت به دنيا آمده. 10كرده در سال 
اند... در خالفت عمر  حارث بن هشام [كه اين روايت را از قول او] نقل كرده

حدود سي سال پس از زمان اين افسانه، هرچند كه به دنيا آمده بود، يعني 
) زيرا سال وقوع اين روايت و داستان را سال پنجم 12(»اهل علم مكه باشد

تـاريخ  «و يا » يهسيرت النبو«اند؛ و يا محمدبن اسحاق نويسندة  بعثت گفته
، كه از مراجع عمده و اساسـي در تـاريخ اسـالم    »تفسير طبري«و » طبري

اند كه از قبيلـة   شخصي بنام محمدبن كعب قرضي نقل كرده هستند، آنرا از
يهوديان بني قريضه بوده كه محمد دستور قتل آنان را صادر كرده و طبعـاً  

  توان اعتماد كرد. به چنين روايتي نمي
در رد اين اجتحاجات بايد گفت كه اوالً بعضي از راويان مورد اعتماد خلفا و 

و » حـامالن «د مانند ابو هريره كـه او را از  ان مسلمانان در اصل يهودي بوده
احاديث بسياري از وي روايت شـده و بقـول   «اند و  خوانده» حافظان قرآن«

) 13(»انـد.  بخاري هشتصد تن از صحابه و تابعين از وي نقل حـديث كـرده  
توانـد   ثانياً، كسي كه ده سال پس از هجـرت بـه دنيـا آمـده روايـتش نمـي      

دانيم حتي روايات راوياني كه چند نسل پس از  ميضرورتاً مردود باشد زيرا 
اند معمـوالً بـه نقـل از نسـلهاي پيشـين خـود و        زيسته مرگ محمد هم مي

كنند و  باستناد آنها از حوادث و روايات در مورد دوران زندگي پيامبر ياد مي
بسياري از اين روايات مورد قبول دانشمندان اسـالمي اسـت چـه رسـد بـه      

س از هجرت، آنهم باذكر مأخذ، اين روايت را نقل كـرده  كسي كه ده سال پ
و از اينها گذشته مگر قـرآن موجـود خـود چگونـه و در چـه زمـاني        ؛باشد

دانيم اوالً اين قرآن زير نظر عثمان، كه خود  تدوين شده است، و چنانكه مي
ها نسخه  سال پس از هجرت به خالفت رسيده و ثانياً از روي ده 23بيش از 

نـاگون و متفـاوت بـا يكـديگر و بوسـيلة انجمنـي از اصـحاب و        مصحف گو
هـاي جـدي ميـان آنـان و بـاالخره پـس از        نزديكان او، و پس از كشـاكش 

ها و نوعي سازش و گذشت تنظيم شده و تا مدتها پس از آن هـم   دستكاري
از جانب بعضي مراجـع مطمـئن و صـالح اطـراف محمـد مـورد انتقادهـا و        

  )14(ايرادهاي سخت بوده است.
هائي كـه   تواند در مورد آيه در حقيقت يكي از اين ايرادها و انتقادها هم مي

آمده صادق باشد زيرا با انـدك  » هاي شيطاني آيه«نجم بجاي  53در سورة 
توان متوجه ناخواني آيات موجود با متن سوره و عدم ارتباط آنهـا   دقتي مي

و پـس از   22و  21هـاي   هاي قبلي و بعدي شد زيرا اوالً پيش از آيـه  با آيه
) در ميـان نيسـت و هـيچ    15آنها مطلقاً سخن از مذكر يا مؤنث بودن بتان(

انـد كـه ايـن سـه بـت دختـران        اي به اينكه مشركان اعتقاد داشته جا اشاره
ه الكبري) هستند نشده است كه منبع وحي بدون هـيچ  خدايگان بزرگ (رب

هـاي   ، چنانكـه در سـوره  21اي به نفي آن بپردازد بلكه مضمون آيـة   مقدمه
مختلف قرآن آمده، مربوط به اعتقاد مشركان مبني بر دختر بودن فرشتگان 

 كـه ذكـر آن در اينجـا كـامالً بيمـورد اسـت.       )16است و نه چيزي ديگـر.( 
برعكس در اينجا سخن از شفيع بودن ايـن بتـان در نـزد خـدايگان بـزرگ      

بيسـت بـار در قـرآن    است كه براي نفي جدي اين ادعاي مشركان بيش از 
شود كه هيچ شفاعتي، نه از جانب بتان كـه از جانـب فرشـتگان و     اشاره مي

ايـن   23) ثانيـاً آيـة دور و دراز   17پيامبران هم، در نزد او پذيرفته نيسـت.( 
هاي ديگر آن طول دارد و از لحاظ وزن و سجع بـا   سوره، كه شش برابر آيه

و موزون و رسا هستند، بكلـي  آيات پيشين و پسين سوره، كه همگي كوتاه 
  ناسازگار است.

آوزند استناد به  دليل ديگري كه مسلمانان متعصب براي نفي اين حادثه مي
قرآن است كه در آن بارها از زبان محمد و فرشتة وحي يـا خـدايگان او بـه    

و كـالم خـدايگان تـو در راسـتي و     «خلل ناپذيري قرآن تأكيد شده اسـت:  
و هيچكس نيست كه ياراي دگرگون كردن سخن عدالت به حد كمال است 

كتابي ارجمند است نه از پيش باطل به «) و يا قرآن 18»(او را داشته باشد.
  )19»(او راه يابد نه از پس.

اين استدالل نيز، درست بـر اسـاس متـون خـود قـرآن، بهيچوجـه قطعـي        
ة نيست. براي مثال، محققاني كه به صحت اين حادثه اعتقاد دارنـد در وهلـ  

كنند كه بعقيدة آنها  حج استناد مي 22سورة  54-52هاي  اول به همان آيه
  هاي شيطاني و نسخ آنها صادر شده است. در تأييد وجود آيه

همچنـان  » هـاي شـيطاني   آيـه «ها بـا   اما مخالفان براي نفي ارتباط اين آيه
ر ها در آنجـا آمـده، د   كنند كه سورة نجم، كه ادعا شده اين آيه احتجاج مي

مكه و سورة حج چند سال پس از آن در مدينه نازل شـده، بنـابراين ميـان    
تواند ارتباطي وجود داشته باشد و حـال آنكـه همـين مخالفـان      اين دو نمي

هاي مدني و بالعكس امـري   هاي مكي در سوره دانند كه تداخل آيه خود مي
ين جاري و مورد قبول همگان است و در بعضي چاپهاي قرآن نيـز در عنـاو  

)؛ عالوه بر اين فاصلة زياد نزول 20ها اشاره شده( ها به اين تداخل اين سوره
آية ناسخ با منسوخ ضرورتاً موجب نفي صحت رابطه ميـان ايـن دو نيسـت    

اي ديگر پس از فاصـلة زمـاني بسـيار     ها بوسيلة آيه زيرا نسخ بسياري از آيه
تـوان بطـور    نمي اي را صورت گرفته است (بگذريم كه تاريخ صدور هيچ آيه

قطع تعيين كرد). اما حتي اگر ادعاهاي مخالفان را نيز در مورد عدم ارتباط 
هاي سورة حـج بخـودي خـود     هاي سورة حج و نجم بپذيريم باز هم آيه آيه

» هاي شيطاني آيه«دهد كه قرآن خود قبول دارد كه در اين كتاب  نشان مي
  نيز وجود دارند.

هائي كـه قـبالً صـادر شـده و اعـالم       در نسخ آيهها  بعالوه آوردن بعضي آيه
امـري عـادي    آنهـا و يا به فراموشـي سـپردن   برخي آيه ها در قرآن بطالن 
هر امري را زماني مكتوب است. اهللا هرچه را بخواهد محو يا تثبيـت  « :است
م مگر يكن اي را منسوخ يا فراموش نمي و هيچ آيه«) 39-38، 13( »كند مي

اي را  چـون آيـه  «) و يـا  106، 2» (همانند آنـرا بيـاوريم.   آنكه بهتر از آن يا
بـافي، در حاليكـه آنـرا     گويند تـو دروغ مـي   گذاريم... مي بجاي آية ديگر مي

القدس بحق از جانب خدايگانت نازل كرده تا مؤمنان را استواري بخشد  روح
  ).102-101، 16( »و مسلمانان را هدايت و بشارت باشد

مـورد   22تـا   19انـد از   بعضي علماي اسالمي گفتـه در مورد نسخ، چنانكه 
نسخ در قرآن تشخيص داده شده كـه بـر اسـاس شـرايط زمـاني و مكـاني       

هـاي ناسـخ و منسـوخ هـر دو      ي است كه آيهداند و اينها موار صورت گرفته
المقدس به  هاي تغيير قبله از بيت اند مانند آيه همچنان در قرآن حفظ شده

 234، 2)، تغيير قوانين ارث و وصـيت ( 150-149و  144و  142، 2كعبه (
)، تغييــر مجــازات زنــان زناكــار از حــبس تــا مــرگ بــه صــد ضــربه 240و 

هاي مربوط به نرمش با كـافران و گذشـت و    )، تغيير تدريجي آيه21شالق(
هاي مربوط به توصـيف و   )، تغيير آيه22ن و قتلشان(ناعفو آنها به جهاد با آ

تبديل وجوب نماز شب به مستحب  )23(آن، ستايش شراب و سپس تحريم
ــودن آن( ــوهر    24ب ــراث ش ــرة او از مي ــوه و به ــدة زن بي ــان ع ــخ زم )، نس

)، و مهمتر از همة اينها تغيير تعداد افراد مسـلمان در جنـگ بـا    25متوفي(
هـاي   كافران از يكدهم تعداد جنگجويان دشمن به يكدوم، كه به موجب آيه

 هـم  ميزان توانائي و قدرت جنگـي مسـلمانان   قرآني ناشي از ناآگاهي اهللا از
  بوده است.

هائي اسـت كـه    هائي از تغييرها و نسخ و اينها، همانطور كه گفته شد، نمونه
اند و حال آنكه برخالف نظـر بعضـي مسـلمانان     در قرآن موجود حفظ شده

اند كـه از مـتن    هاي منسوخ ديگري نيز وجود داشته متعصب بطور قطع آيه
اند زيرا بقـول معـروف،    اند و ظاهراً در جائي انعكاس نيافته شده قرآن حذف

اند و طبعاً  در اين موارد هم حكم و هم تالوت آيات به فراموشي سپرده شده
هـاي   آيـه «شود مانند همـين   اثري از وجود يا نسخ آنها در كتاب يافت نمي

انـد و يـا    كه بعضي محققان برحسب تصادف بـه آن اشـاره كـرده   » شيطاني
يا سنگسار، كه بعضي از محققان مطلقاً منكر وجود چنـين  » رجم«وع موض



  مقاالت و نقد بررسي 

 ٢٩٤  108ي  آرش شماره

حكمي هستند زيرا در قرآن موجود در هيچ جا از اين مجـازات سـخني در   
ميان نيست و حال آنكه براسـاس اسـناد مطمـئن و معتبـر اسـالمي، عمـر       

توان شك كرد،  دوم، كه بهيچوجه در صحت و دقت روايات او نمي ي هخليف
كم رجم در قرآن تأكيد داشته و مدعي بوده كه رجم جزء احكام بر وجود ح

توان گفت كه اين حكـم جـزء    قرآني بوده و نسخ نشده، و باحتمال قوي مي
همان آيات و نكاتي است كه انجمن تدوين قـرآن عثمـاني بـه تشـخيص و     

  اند. سليقة خود آنها را حذف كرده
ني براي اثبـات ادعـاي خـود    هاي شيطا اما مهمتر از همة اينها مخالفان آيه

مبني بر انكار وجود آنها، به حمايت و ياري دائمـي خـداي يكتـا و فرشـتة     
وحي نسبت به محمد بـراي جلـوگيري از انحـراف او، و در عـين حـال بـه       

هـا و   معصوميت وي بعنوان مانعي براي ارتكـاب خطـا و گنـاه يـا القـاء آيـه      
ر حاليكـه در قـرآن مـوارد    كنند د مفاهيم باطل از جانب شيطان استناد مي

بسياري وجود دارد كه گويـاي ناكـارآئي مراقبـت اهللا در حفـظ معصـوميت      
  محمد است.

هـاي   اما پـيش از طـرح ايـن مطلـب بـد نيسـت از اولـين نمونـة ناكـارآئي         
هاي او از جانب شـيطان   هاي اهللا، كه همان فريب آدم و حوا سوگلي مراقبت

ترين محل در كائنات اسـت   و امن است، آنهم درست در بهشت كه پاكترين
كـرد. بـاين    يـاد كنـد،   و منطقاً اهللا بيش از هر جاي ديگر از آن مراقبت مي

تواند از وقوع اين حادثه جلـوگيري كنـد    ترتيب كه خداي يكتا نه فقط نمي
بلكه از ورود مخفيانة شيطان ـ كه قبالً از آسمان به زمين رانده شده بـود ـ    

ماند و پس از توجـه بـه پوشـش آالت     بر و غافل ميخ به بهشت و كار او بي
شود و معلوم نيست شيطان، پس از  جنسي آدم و حوا متوجه اين حادثه مي

هـاي اهللا دوبـاره وارد آنجـا     لعن و طرد از بهشت، چگونـه بـا همـة مراقبـت    
  شود. مي

اما در مورد محمد، حقيقت اينست كه اهللا، براساس مـتن قـرآن، در مـوارد    
هـاي   اي حمايت و يـاوري مسـتقيم او در جلـوگيري از انديشـه    بسياري بج

گذارد كه مراقب باشد دچار انحراف  انحرافي و شيطاني او را به خودش وامي
و وسوسة شيطان نشود، از خدايگانش بيم داشته باشد و تنها او را بپرستد و 

پرستان و مشركان نگردد. در مورد معصوميت او نيـز كـه    فريفتة القائات بت
بتواند او را از فريب خوردن از شيطان در امان دارد، بايد دانسـت عـالوه بـر    
آنكه در قرآن مطلقاً از معصوميت او سخني در ميان نيسـت بلكـه بـرعكس    
بموجب نص صريح قرآن امكـان انحـراف او و فريـب خـوردنش از شـيطان      

  وجود دارد:
و اول آنكــه محمــد ماننــد پيــامبران پــيش از خــود بشــري بــيش نيســت  

مـا جـز بشـرهائي    «گفتند:  همانطوريكه پيامبران پيشين به قوم خويش مي
) او نيـز در برابـر انكـار مشـركان و توقـع و      ابراهيم 14» (مثل شما نيستيم

انتظار معجزه از او براي توجيه ضعف خود براي اجراي خواست آنها بارهـا و  
ه بـا شـما   من جز بشري مثل شما نيستم و تنها تفاوتي كـ «گويد:  بارها مي

شود كه بيقين خـداي شـما خـدائي اسـت      دارم اينست كه به من وحي مي
 »ام؟ آيا جز اينست كه من بشري هستم كه به رسـالت آمـده  «) و 26(»يكتا

  ).93راء، اس 17(
باين ترتيب محمد نيز مانند هر بشر معمولي، الاقل تا زماني كه به پيامبري 

در مواردي هم گمراه بوده است.  خبر و برگزيده نشده، از بسياري حقايق بي
دانست كتاب چيست و نـه از ايمـان    بگفتة قرآن زماني بود كه محمد نه مي

). قرآن در مورد بيخبري و ناآگـاهي محمـد تـا    52شوري،  42خبر داشت (
شـود او پـيش از پيـامبري حتـي بـا       رود كه در آن گفته مـي  آنجا پيش مي

ياد شده و بدون شك نـه تنهـا    داستان يوسف، كه در تورات از آن بتفصيل
انـد،   يهوديان بلكه بسياري از مردم عـادي حجـاز نيـز از آن اطـالع داشـته     

بيگمـان  «كند كـه   آشنائي نداشته و عامل وحي با صراحت به او خطاب مي
  ).3يوسف،  12( »تو از اين پيش از بيخبران بودي

كه پـيش   ه معلوم است اين بشر فردي از قبيلة قريش در مكه استكو چنان
ي بـه الت و  عـزّ اند و عالوه بر بت بـزرگ خـود    از تسلط اسالم مشرك بوده

اند و يكي از مراسم آنها در هنگام طواف كعبـه ايـن    منات نيز اعتقاد داشته
را در سـتايش ايـن سـه بـت بـر زبـان       » هاي شـيطاني  آيه«بوده كه همان 

اني كه مورد الهـام  تواند طبيعي باشد كه محمد نيز، تا زم اند، و مي آورده مي
قرار نگرفته و يا تا مدتي پيش از آن زمان كه در غار حرا اعتكـاف نورزيـده،   

كـرده و در زمـان پيـامبريش بـراي      مانند قوم خود اين عبارات را تكرار مي
اي از زمان آنها  دلجوئي آنها و يا آرام كردنشان در مخالفت با خود در لحظه

تـوان بـه نوشـتة هشـام      با اين موضوع مي را بر زبان آورده است. در ارتباط
چنين به ما رسيده است كه پيامبر خـداي  «نويسد:  كلبي اشاره كرد كه مي

ي را ياد كرده و فرمـود آن هنگـام كـه بـه ديـن خويشـانم بـودم        عزّروزي 
  )27»(گوسفندي سرخاسفيد برايش هديه بردم.

ز مانند هـر بشـر   دوم آنكه همانطور كه بارها و بارها در قرآن آمده محمد ني
هاي خاص خود را دارد چنانكه گاه دچار سرخوردگي و نااميدي  ديگر ضعف

بـه  » مرجع وحـي «كند تا آنجا كه از  شود و الهامات غيب را فراموش مي مي
كني خدايگانت را به يـاد   هنگامي كه فراموش مي«شود كه  او تذكر داده مي

خوانيم تـا فرامـوش نكنـي     ما [قرآن] را براي تو مي«) و 24كهف،  18» (آر
). او گاه نيز چنان تحت تـأثير  7-6اعلي،  87» (بجز آنچه را كه اهللا بخواهد

رود كـه از   شـود كـه خطـر آن مـي     گيرد و دچار ضعف مي مشركان قرار مي
كافران و منافقان پيروي و تبعيت كند، و بهمـين دليـل اسـت كـه از عـالم      

شود و گاه نيز مورد تهديـد   اده ميغيب بارها به او تذكر و اندرز و دلداري د
هائي از اينگونه آيـات   توان به نمونه گيرد. براي مثال مي مرجع وحي قرار مي

  اشاره كرد:
شود پيروي كن؛ هـيچ خـدائي    از هرچه از جانب خدايگانت بر تو وحي مي«

بـه هرچـه   «)؛ 106انعـام،   6» (جز او نيست و از مشـركان رويگـردان بـاش   
) 94حجر،  15» (و بلند بگو و از مشركان روي بگردان اي صريح مأمور شده

به دين حنيف روي آور و از مشركان مباش. بجاي اهللا خداياني را كه نه «و 
اگـر چنـين كنـي از سـتمكاران      ،زيان فرا مخوان نه رسانند و به تو سود مي
اي پيــامبر از اهللا پــروا كــن و از «)؛ 106-105يــونس،  10» (خــواهي بــود

نافقان اطاعت مكن... از هرچه از جانب خـدايگانت بـه تـو وحـي     كافران و م
» شود اطاعت كن... و به اهللا توكل كن زيرا اهللا كارسازي را بسنده اسـت  مي

به تو و پيامبران پيش از تو وحي شده اسـت كـه اگـر    «)؛ 3-1احرب،  33(
شرك بياوريد اعمالتان ناچيز گردد و خود از زيانديدگان خواهيد بود. بلكـه  

پس از آنكه آيات اهللا «)؛ 66-65زمر،  39» (اهللا را بپرست و سپاسگزار باش
بر تو نازل شد تو را از آن منحرف نكنند. مردمان را بسوي خدايگانت بخوان 

گـر پنهانكـار،    بگو از شـر وسوسـه  «)؛ 87قصص،  28» (و از مشركان مباش
ـ  آنكه در دلهاي مردمان، اعم از جن و انسان، وسوسه مي ه خـدايگان  كنند ب

)؛ 5-1الناس،  14» (برم مردم، به فرمانرواي مردم و به خداي مردم پناه مي
و بگو هر آينه به من فرمان داده شده نخسـتين كسـي باشـم كـه اسـالم      «

  ).14انعام،  6» (آورم، و از مشركان مباش مي
ي، بعلـت ضـعف محمـد بارهـا او را از نشسـت و      حـ عالوه بر اينها مرجـع و 

كان و حتـي دوسـتي بـا نزديكـان و خويشـاوندان كـافرش       برخاست با مشر
) تا مبادا او را از راه راست منحرف سـازند.  22مجادله،  58دارد ( برحذر مي

شـود كـه بنحـو مشـخص از احتمـال       در بعضي موارد نيز در قرآن ديده مي
نزديك بود تو را از آنچـه بـر تـو وحـي     «انحراف او سخن بميان آمده است: 

رف سازند تا چيز ديگري جز آنـرا بـه دروغ بـه مـا نسـبت      كرده بوديم منح
كني... و اگرنه آن بود كه پايداريت داده بوديم نزديك بود كه اندكي به آنان 

  )28).(74-73اسراء،  17» (ميل كني
اما مهمتر از همة اينها خطر فريب و وسوسة شيطان است كه از جانب غيب 

بخواني از شـيطان رجـيم بـه اهللا    چون قرآن «شود كه  به او هشدار داده مي
بـر اهللا توكـل    و انـد  پناه بر. [زيرا] شـيطان را بـر كسـاني كـه ايمـان آورده     

و اگـر از جانـب شـيطان    «)؛ 99-98اعلـي،   6( »كننـد تسـلطي نيسـت    مي
  )29»(اي شدي به اهللا پناه بر كه او شنوا و داناست دستخوش وسوسه

اي صريح قـرآن محمـد نيـز،    ه شود كه براساس آيه باين ترتيب مالحظه مي
شود، مانند هر انسان ديگري از ارتكاب  برغم الهامات غيبي كه بر او نازل مي

هـاي شـيطان    خطا در امان نيست و بويژه امكان اينكه دسـتخوش وسوسـه  
است؛ امـا او در  » غرانيق«اي از آن همان داستان  بشود وجود دارد كه نمونه

پايبنـدي جـدي بـه عقايـد دينـي و       اثر الهامات غيبي و تلقينات شخصي و
بـرد و ضـمن پنـاه     همچنين مأموريت الهي خويش به خطاي خود پـي مـي  

د را از تواند خو و بهرحال مي ،كند بردن به خدايگان خود اهللا آنرا اصالح مي
  هاي شيطان برهاند. وسوسه
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  تهمت ودروغ ،حربه ي ارتجاع

 
 

 
 
  

د فتاحي اي ازفردي بنام محم ) مقا له107درآخرين شماره نشريه آرش (
پاسخ به پنچمين سئوآل نشريه ي آرش  درج گرديده است. اين شخص در

دفاع  در خارج ازكشور -درمورد چگونگي فعاليت تشكالت كارگري ايراني 
اي  ي سخيفانهتهمت زني ها ازجنبش كارگري ايران، به دروغ گوئي و

 -خارج كشور -ي نهادهاي همبستگي با جنبش كارگري ايران درباره
افتراگوئي راجع به تشكالت  كه دروغ پردازي و آنجائي ه است. ما ازپرداخت

جهت منافع حاكميت  در ضد رژيم جمهوري اسالمي را ضدانقالبي و
دانيم، خود را مؤظف به اين پاسخ گوئي  افشاء مي خور در سرمايه داري و

 دانستيم.  
 ورهاي خارج ازكش مورد فعاليت پاسخ به پرسش در آقاي محمد فتاحي در

تائيد  مبارزات كارگران ايران، پس از براي جلب حمايت بين المللي از
كاراتحاد بين  "هاي تشكل اتحاد بين المللي مدعي ميشوند  فعاليت

المللي اما بي رقيب نيست. سالهاي گذشته نهادهائي با اسامي 
ديگري توسط فعالين بعضي ازگروههاي به اصطالح چپ متولد شده 

شكالت امنيتي هم براي فعالين داخل اند كه درمقاطعي م
توليدكرده اند. زماني كه اعالم نمودند كه عوامل وابسته به نهادهاي 

معرفي ميكنند كه   "جامعه  "آمريكائي درجنبش كارگري را به 
صداي سنديكاي شركت واحد بلند شد ودرمقابل اين توطئه علناً 

مسئول اطالعيه صادركردند. يك هدف جانبي اين گروه هاي نا
استفاده ازاين ابزارامنيتي براي خفه كردن مخالفين سياسي بود كه 
تا حد همكاري با وزارت اطالعات جلورفتند وهنوزهم درصورت 
امكان ميتوانند پليسي عمل كنند. اين تجربه هم به ما ميگويد كه 

 "براي تامين حمايت وهمبستگي بايد متوجه بود كه هدف سياسي 
  ( پايان نقل قول ) ." يان كدام است "حامي 

ي !!! آقاي فتاحي نكته به نكته بپردازيم.  بدنيست به سخنان داهيانه
هاي ارزنده ي  موجوديت و فعاليت نهادهاي همبستگي كارگري نه تنها در

بينند بلكه به مبارزات اين  بين المللي، رقيبي براي خود نمي رفقاي اتحاد
جنبش كارگري  به دفاع ازعمل  تشكل ديگري كه واقعا در هر تشكل و
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ارج نهاده و دست همكاري را به سوي تمامي دوستداران جنبش  ،درگيرند
كه خود را به تشكل سياسي  آنجائي كنند. آقاي فتاحي از مي كارگري دراز

شود كه آن تشكل،  اش مدعي مي متن مقاله در دهد و خاصي انتصاب مي
 ديگر به و است بوده تاشتباها از بري اجتماعي –يگانه سازمان سياسي 

 مواردي در حتي و رقيب ي ديده با كارگري جنبش درون سياسي تشكالت
 نتيجه. باشند ايشان چون بايست مي همگان ميكند تصور نگرد، مي دشمن

 برخورد توان فاقد چون كه شود مي چنان بيني مركز خود ديد اين ي
بت  دو از ديگران تشكالت درون جنبش كارگري هست و ديگر با سياسي

 ي رقيب و بايد به مثابه ن تبعيت سياسي ندارند، پس آنان ميفرضي ايشا
ها آلوده گردند. ما نه تنها از چنين  به بدترين رنگ دشمن انگاشته شوند و

بلكه همانطور كه بيان داشتيم در ساير  كنيم فكر مخربي پيروي نمي طرز
 نميداريم و نظورتشكالت واقعا مدافع جنبش كارگري رقيبي براي خود م

جنبش كارگري  دفاع از در عملي اين تشكالت را همكاري انقالبي و
  ضروري ميدانيم.

جنبش كارگري ايران  ي دفاع از زمينه آقاي فتاحي اگراندكي به فعاليت در
داشت احتماال به كذب واقعيت چگونگي تشكيل  عملي مي عالقه ي جدي و

كه را با او  ت. ايشان چون هرپرداخ فعالين آ ن نمي نهادهاي كارگري و
شود كه  سزاوار تهمت مي شمارد،  به دروغ مدعي مي نيست بعنوان رقيب و

 "توسط فعالين بعضي ازگروه هاي به اصطالح چپ "نهادهاي كارگري 
شوند. اولين نشست براي تشكيل نهادهاي  پرداخته واداره مي ساخته و

فعالين ادعائي آقاي  نا برتدبيربرگزارشد كه نه تنها ب هانوفر شهر كارگري در
ندگان درآن نشست هيچگونه فتاحي نبود بلكه اكثريت شركت كن

 حال حاضر نيز اي به تشكالت سياسي امروزي نداشتند. در وابستگي
اكثريت فعالين درون نهادهاي همبستگي كارگري عضوي از تشكالت 

ضاي اع سياسي موجود نيستند. در درون نهادهاي همبستگي تعدادي از
برخي تشكالت سياسي جنبش كارگري فعاليت دارند و تاكنون در پيشبرد 

هاي  ضدكارگري جمهوري اسالمي و دسيسه مبارزات اين نهادها عليه رژيم 
جنبش كارگري و فعالين آن نقش ارزنده  عوامل امپرياليستي و دفاع از

نبش كارگري شش تشكل سياسي ج -داشته اند. اگرآقاي فتاحي اين پنج
 خود را چپ راستين !!!، بهتر ميداند و "گروه هاي به اصطالح چپ  " را

 - سياسي الزم را داراست به مبارزه ي تئوريك  -توان تئوريك  است اگر
سب خود بپردازد،  نه اينكه جاي منا شكل مناسب و در سياسي با آنها در

، نهادهاي همبستگي فعال است در –البته ازديگاه ايشان  -او "رقيب"چون 
كند.  "وزارت اطالعات  همكاري با"اين نهادها را مفرضانه متهم به 

 و چادر طول چهارسال فعاليت خود صدها ميز نهادهاي كارگري در
 دفاع از افشاي جنايات ضدكارگري جمهوري اسالمي و در تبليغاتي در

 -جنبش كارگري وفعالين آن و بخصوص دو تشكل كارگري مستقل 
عالميه بزبان ا اند، دهها هزار برپاداشته –هفت تپه حد وسنديكاي شركت  وا

محل سكونت پخش نموده اند، صدها جلسات سخنراني براي سا كنين 
محل فعاليت خود برگزاركرده اند ودهها بار پشتيباني اتحاديه هاي كارگري 
واحزاب سياسي مترقي را دردفاع ازجنبش كارگري ايران سبب شده اند و... 

كه اين مبارزات را با دل و جان و با عشق به جنبش . مادر همان حال 
خود ناراضي هستيم كه نتوانسته  كارگري ايران انجام داده ايم، اما هنوز از

كن اكنون مورد تهمت هاي ايم نيروهاي بيشتري را به حركت در آوريم. لي
 كنيم مي تكيه آري –گيريم كه حتي يك صدم  مي ي كسي قرار بيشرمانه

فعاليتها را انجام نداده است و تنها به دفاع كاغذي و بدون  اين - صدم يك
نيز  كه امروزه هرتك نفر -آنهم درسطح  سايت هاي اينترنتي  عمل و

 -درج كند  ي بدون عمل را روزه چند اطالعيه هر تواند براه اندازد و مي
  بسنده كرده است .

آقاي فتاحي مدعي است كه سنديكاي شركت واحد عليه نهادهاي 
قديم گفته اند كه دروغ  . از"اطالعيه صادر كرد"و  "بلند شد" همبستگي

 استخوان نيست تا درگلو بماند. آقاي فتاحي به عمد دروغ ميگويد و
به كل اين سنديكا  اعضاي سنديكاي شركت واحد راز ي يكي ا نوشته

هاي  افشاي سياست نسبت ميدهد. نهادهاي همبستگي كارگري در
 جنبش كارگري ايران و سايركشورها از ا براي نفوذ درامپرياليستي آمريك
  سنتر بارها هشدارداد و اشاره كرد كه نبايد  سوليدارطريق تشكلي بنام 

  
  
  

  
  
  

شود گويا آن تشكل امپرياليستي به ايران نظر ندارد. دراين باره به  تصور
اين تشكل  همكاري نزديك با ايران در خارج از كه در نقش كساني نيز

فريب  ايران و درصدد برقراري ارتباط با فعالين كارگري در احياناً د وهستن
ي آناني كه دل به جنبش  ند، اشاره شده بود. امروزه برهمهباش آنها مي

مورد دريافت كمك مالي خارجي دو نظر  كارگري دارند روشن است كه در
 ايران و دارد. اكثريت قريب به اتفاق فعالين جنبش كارگري در وجود

مچنين اغلب تشكالت سياسي، دريافت چنين كمكهاي مالي اي را صد ه
تشكيالتي  -ضدانقالبي و آغازي براي وابستگي سياسي  درصد نادرست و
ارتجاع كمك مالي  اند ميتوان از مدعي كنند. تعدادي نيز بعدي ارزيابي مي

سنتر تاكنون  دريافت كرد و وابسته نشد كه تاريخ نقش نفوذي سوليدار
سنتر  ين ادعا را ثابت كرده است. لخ والنسا با كمك مالي سوليدارعكس ا

سنتر  جنبش كارگري لهستان را به سقوط كشانيد. هم اكنون سوليدار
تشكل  نشست اخير در دركشورهاي عربي شديدا در حال نفوذ است و

زير  كرد و تركيه سه تجمع كارگري عربي را اداره مي ليبراستارت در
تركيه  كارگران مبارز كه در بيرون نشست بسياري ازحالي نظرداشت، در

ي  تخريبي آن تطاهرات كردند. درباره نقش نفوذي و و عليه سوليدارسنتر
مقام رئيس سنديكاي هفت تپه اطالعيه  هائي علي نجاتي در چنين كمك

نهادها و سازمانهاي جهاني كه به نام  بسياري از"شد :  متذكر داد و
حقوق ما بنا شده اند بيشتر به سرابي  اي دفاع ازبر ظاهر كارگران و در

كارگران را  شبيه هستند كه كارگران را دلخوش كنند و به زبان ساده تر
شان، اميدهاي  اي هم طبقه گول بزنند تا به جاي تكيه به نيروي خودشان و

 اي ندارند جز ته باشند.......كارگران هيچ چارهتوهم به آنان داش بيهوده و
نيروي خود وديگركارگران تكيه كنند .....هروقت كارگرو يا  اينكه به

كارگراني درهركجا دچارمشكل ميشوند به جزكمك گرفتن ازحمايت و 
نيروي كارگران نميتوان مشكالت را برطرف كرد......من روي حمايت مادي 

آبانماه 21معنوي توسط كارگران و نه جاهاي ديگرتاكيد ميكنم ....  -
اطالعيه ها وهشدارهاي نهادهاي همبستگي كارگري  . بدنبال " 1388

سوليدارسنتر بحثي دردرون  - درخارج كشور - وافشاي همكاران ايراني 
هيات مديره ي شركت واحد درميگيرد واحتماال درپي دروغپردازيها 
ووسوسه هاي اين يا آن، يكي ازاعضاي هيات مديره به اين نتيجه ي 

داردهي، پيشĤمد رخنه درشركت واحد نادرست ميرسد كه گويا منظور ازهش
ودرنتيجه  آن فرد  -كه هيچگاه چنين نظري نبود ونيست -بوده است 

تقاضاي موضع گيري عليه نهادهاي همبستگي كارگري را ميكند كه با 
قاطعيت تمام رد ميشود، چه اينكه اكثريت قريب به اتفاق هيات مديره ي 

ربوده وهستند و از مبارزات شركت واحد عليه دريافت كمك ازسوليدار سنت
نهادهاي همبستگي دردفاع ازجنبش كارگري آگاهي داشتند. پس ازرد 
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قاطع پيشنهاد آن شخص، ايشان شخصا اقدام به انتشار يك نوشته ي 
پرازتهمت وافترا ميكند ودرتعداد معدودي سايت اينترنتي انتشارميبايد. در 

آن نوشته را با زباني همان زمان، نهادهاي همبستگي كارگري پاسخي به 
محترمانه ودوستانه وعاري ازفحاشي وتهمت زني وپيشداوري براي اطالع 
عمومي انتشاردادند. چقدربيشرمي وبي مسئوليتي درقبال جنبش كارگري 
وحتي خوانندگان نشريه آرش الزم است كه شخصي نوشته ي يك تن 

امل بوده ازاعضاي هيات مديره ي سنديكاي شركت واحد را كه دراقليت ك
صداي سنديكاي شركت واحد بلند شد و در مقابل اين  "است بعنوان 

  معرفي كند. اگرچنين ادعائي دروغين و "توطئه علنا اعالميه صادركرد 
جنبش  تخريب در دفاع عملي از ايجاد بدبيني و تهمت زني بمنظور

سزاوار است؟ گويا آقاي فتاحي مي  كارگري نيست، پس چه عنواني را
خود را  جنبش كارگري ندارد و دفاع عملي از چون پرونده اي در پندارد

فرضي   "رقيب"نترنتي مشغول ميكند، پس بايستي تنها با اعالميه هاي اي
 بر كرد تا ايشان مدال چپ راستين !!! را ميدان به در را بدين صورت از

  سينه به رخ ديگران بكشند.
ارگري به افشاي اينكه نهادهاي همبستگي ك گويا آقاي فتاحي از

كشور پرداختند سخت  خارج از ايراني آن در سوليدارسنتر و يكي دو همكار
يتي براي خفه كردن مخالفين امن ابزار"اين را  شده اند و آزرده خاطر

  ميدانند. ما به شما اطمينان كامل ميدهيم كه : "سياسي
انيم د تشكل سياسي احتمالي تان را مخالف سياسي خود نمي اوالً شما و

 از به دور جنبش كارگري و دفاع عملي از چه اينكه عرصه فعاليت ما در
تشكلي را كه خواهان دفاع  شخص و دست هر هوي تبليغاتي است و هاي و

عملي و نه افزايش سايتهاي اينترنتي  پر از ادعا و خود مركزبيني باشد، 
  صميمانه ميفشاريم .

ي كساني كه ما را به علت ها وتهمتا وجود تمام دروغ پردازيها دوماً اينكه ب
اين افشاگري ها آماج حمله ي خود قرارداده اند، كه درعمل به معناي دفاع 
غيرمستقيم ازسوليدارسنتر و همكاران ايراني آ ن تشكل ميباشد، همچنان 
به افشاي آ ن نهاد وعواملش ادامه خواهيم داد. البته ناگفته نماند چگونه 

درمقاله هفت صفحه اي خود كالمي هم  است كه شما آ قاي فتاحي
درافشاي سوليدارسنتركه درسطح جهان براي نفوذ در جنبشهاي كارگري 
با ميلياردها بودجه ي مالي فعاليت ميكند نياورده ايد ؟ آيا آنرا سهواً ازقلم 
انداخته ايد و يا اينكه امري كامالً بي اهميت ميدانيد ويا منظوري 

  ديگرداشته ايد ؟
امنيتي را به نهادهاي همبستگي با  حي، شما تهمت جاسوسي وآقاي فتا

ي  دست يازيدن به اين حربه جنبش كارگري ايران نسبت داده ايد. آيا در
كرده ايد كه با اين ايد؟ آيا فكر ن ي حزب توده اندكي انديشه كرده ديرينه

ي اكاذيب، صالحيت سياسي خود را به زيرسئوال  ها واشاعه شايعه پراكني
جنايات رژيم جمهوري  دفاع از ريد؟ همگي ميدانيم كه حزب توده درميب

اسالمي تا به آنجا پيش رفت كه تمامي مخالفين اين رژيم سرمايه داري 
ضد كارگري را بعنوان عوامل امپرياليسم وكشورهاي خارجي نام برد، در 

تكيه ميكنيم  - حاليكه خود فرمان ازجاي ديگر ميگرفت وهيچگونه مدركي 
دراثبات تهمت هاي ادعائي اش نداشت. آقاي فتاحي،  -ونه مدركي هيچگ

شما اگر دراثبات دروغ گوئيها، شايعه پراكني ها وتهمت زني هايتان مدرك 
كه واقعيت رويدادها ومبارزات ما عكس گفتار شما را  -وسندي ارائه ندهيد

ث مطمئن باشيد كه هرانسان مبارزي، شما را بمثابه ي وار - نشان ميدهند 
واقعي ي شيوه ي حزب توده ارزيابي خواهد كرد. شما به نهادهاي 

 "همبستگي كارگري تهمتهاي سخيفانه ومغرضانه ميزنيد كه اين نهادها 
 "و  "در مقاطعي مشكالت امنيتي هم براي فعالين داخلي توليد كردند 

تاحد همكاري با وزارت اطالعات جلو رفتند وهنوزهم در صورت امكان 
. چه تشابه عجيبي بين ادعاهاي دروغين و "پليسي عمل كنند ميتوانند 

پست فطرانه ي شما با ادعاهاي گذشته حزب توده وجوددارد. آقاي فتاحي، 
شما امروزموظفيد درجهت اثبات اينهمه دروغ پردازي ها وتهمتها به فوريت 
اقدام به ارائه ي مدارك واسناد قابل اعتماد كنيد وگرنه درصورت عدم 

قدامي بايستي به هرانسان مبارز وضداستثماري حق دهيد كه بگويد چنين ا
كرده ايد. شما امروز سه امكان  "پليسي عمل  "شما، خواسته يا ناخواسته، 

داريد. يكم اينكه به خود آئيد وازادعاهاي دروغين ولجن پراكني هايتان 

اظهارشرمندگي كنيد واز پخش اكاذيب دوري جوئيد. دوم اينكه دراثبات 
وسوم  -كه هيچ نداريد  -ادعاهاي دروغين مدارك واسناد معتبر ارائه دهيد

اينكه همچنان به شايعه پراكني و پخش اكاذيب ادامه دهيد واحتماال 
ازامكانت اينترنتي وصوتي نزديكان به خود هم براي ادامه ي اين عمل 
ناشايست وضدانساني بهره جوئيد.   ليكن مطمئن باشيد كه درصورت عدم 

نتخاب راه اول وانتقاد از خود صادقانه، دير يا زود حتي چند تني از ياران ا
سياسي شما كه احيانا امروزه بدون تفكردرمورد نتايج مخرب شيوه ي 
كارشما ممكن است ازروي اعتماد شخصي، سخني به مخالفت نگويند، 
درفرداي نه چندان دورازشما مدرك وسند بخواهند و چون هيچ درچنته 

، ناراحت ازخرابكاري شما ولطمات ناشي ازآن به شما بقول معروف نداريد
  بگويند :  

  مي زندت برزمين نادان دوست
هاي مغرضانه  ها وتهمت تائيد دروغ اسناد معتبر در ودرصورتي كه مدارك و

از اين عمل ضد انقالبي و مخرب خود به  تان نشان ندهيد و يا شرمسار
 ساير يگر مبارزان راه آزادي كارگران ود خود نپردازيد، ما و انتقاد از

  زحمتكشان مجاز هستيم به شما بگوئيم :
  اي مگس عرصه سيمرغ نه جوالنگه توست

  عرض خود مي بري وزحمت ما مي داري 
  
هاي دروغين  تهمت ي انتشار وصيه ما به شما اينست كه  دربارهآخرين ت و

بش كارگري دست جن تخريب در و بخود آئيد. از خود اندكي انديشه كنيد
هاي سياسي  يا رقباي فرضي خود خرده حساب "رقيب"برداريد. اگر با 

محل مناسب خود به  زمان و در داليل سياسي و داريد آنها را با متانت و
 در ها آ لوده نكنيد و خودي را به بدترين رنگ خود و انتقاد بكشيد. همه جز

رت خدمتكاري براي اينصو يك كالم صداقت انقالبي داشته باشيد كه در
 شد. اميد به اينكه خدمت به جنبش كارگري را بر جنبش كارگري خواهيد

  شخصي ارجحيت بدهيد.  منافع گروهي و ن بخاطرآ تخريب در
 كشور خارج –نهادهاي همبستگي با جنبش كارگري در ايران 

@gmail.comnhkommittehamahangi  
 
– كانون همبستگي كارگران ايران و كانادا- 

kanonhambastegi@gmail.com 
استراليا  - كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران - 

proletarianunite@gmail.com    
 فرانسه –همبستگي سوسياليستي با كارگران ايران  - 

sstiran@yahoo.fr   
 حومه و انكفورتفر –كانون همبستگي با كارگران ايران  - 

kanoonhf_2007@yahoo.de   
 هانوفر –كانون همبستگي با جنبش كارگري ايران  - 

kanon.hannover@yahoo.de   
   isask@comhem.seكميته همبستگي كارگران ايران و سوئد  - 
 گوتنبرگ –كانون همبستگي با كارگران ايران  - 

kanounhambastegi@gmail.com   
   info@ijcwa.comراغ ويسي انجمن كارگري جمال چ - 
   iranwsn@fastmail.fmشبكه همبستگي كارگري  - 
كميته حمايت از كارگران ايران تورنتو كانادا  - 

toronto_committee@yahoo.ca 
) آلمان( وستفالن راين نورد ايالت –كانون همبستگي با كارگران در ايران 

solidarity.labor@googlemail.com 
iran.turkey.workers@gmail.com  كميته همبستگي كارگران

 ايران و تركيه
leftalliance@yahoo.com -  واشنگتن - اتحاد چپ ايرانيان    

 kargar61@web.deايران كارگري بشج با همبستگي هادن 
   رگوهامب

* 
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  از خود بيگانگي انسان
  يش فروم در ديدگاه ار

  
  يوآخيم ايسرائل *

  ي محمد ربوبي ترجمه
  

ي چهل ) كه در دهه1(»ترس از آزادي« اريش فروم در اثرش با عنوان
چنين  )2هاي گئورك زيمل( ترين نظريهمنتشركرد بر مبناي يكي از مهم

- هايي كه در سيستمي صنعتي مدرن، فرد را از محدوديتنوشت: جامعه
ين گرفتارش شده بود رها ساخت. انسان هاي پيشهاي اقتصادي سده

ي صنعتي سرمايه داري، اين آزادي نوين را به بهاي انزوا و تنهايي جامعه
آيند، روز افزون خود پرداخت. انسان به منظور فرار از اين آزادي ناخوش

ها تبعيت از خود هاي متعددي تدارك ديد. يكي از اين مكانيسممكانيسم
ي اين مكانيسم، ساختار رهبري جذاب بود. زمينه كامگي و گوش به فرمان

شخصيتي است  با منش سلطه گري در برابر آنهايي كه خود را ضعيف و 
كنند و خواستار اطاعت از فرمان رهبري مجرب كم ارزش احساس مي

  هستند . 
فروم، مكانيسم فرار و روي آوردن به سوي شخصيت خودكامه را، در تحليل 

ناسيونال سوسياليسم آلمان به عنوان نمونه به كار  روان شناسي اجتماعي
برد. مكانيسم ديگر فرار، كه چندان دراماتيك نيست، تبعيت از انطباق مي

« يي مصرف كنندهجامعه»  اجباري است، همانطور كه براي نمونه  در
يابد. انطباق اجباري، شامل اشكال رفتار و كردار، تجلي مي آمريكايي

-ها ارضا ميها و نوع و روشي است كه اين نيازمندينديها، نيازمهداف
وار مصرفي شوند. اين ارضاي نيازمندي از طريق توليدات صنعتي انبوه

شود. بنا بر نظريه فروم، انطباق اجباري، احساس سطحي و ساده تسهيل مي
  كند . نگري تعلق به نظام است و از اينرو امنيت برقرار مي

) 3(»او انسان مدرن و سرنوشت«ه بعد با عنوان فروم، در اثر ديگري ك
پردازد، اما   در اين ميان ديدگاهش تغيير منتشر شد به همان مسئله مي

كرده است. ناسيونال سوسياليسم آلمان مغلوب شد. جنگ دوم جهاني 
تواند نيروهاي مخرب باور نكردني اختراع كند و آنها نشان داد كه انسان مي

اي ترين و خطرناك ترين وسيلهنرژي اتمي به عنوان  مخربرا به كار ببرد. ا
ها كه تا كنون بشر بدان نايل شده است به سرحد كامل رسيده. آيا ما انسان

بريم؟  فروم كوشيد اين اي بيمار به سر ميبيمار هستيم، يا در جامعه

ي ازخود بيگانگي انسان مسئله را تجزيه و تحليل كند. در اين رابطه مسئله
  كند. نقش مركزي ايفا مي

ي جامعه شناسي، سئوال فروم ـ اگر بدون تامل در نظر گرفته شود از جنبه
توان تشخيص هاي عيني ميـ شايد آدم را سر درگم كند. چون با مالك

داد كه آيا انسان بيمار است يا نيست. اما تحليل دقيق اين سئوال نشان 
توان با اري رواني فرد را ميقدرها هم ساده نيست. بيمدهد كه  آنمي

توان گفت چامعه بيمار است؟ هاي عيني تشخيص داد، اما چگونه ميمالك
هاي جامعه شناسي، مشخصات جامعه ـ با درنظر گرفتن تا كنون در تئوري

هاي كاركردهاي معيني كه از پيش براي جامعه مقرر و تعيين شده ـ  مالك
ارچگي تعريف شده . هم چنين با سازمان نيافتگي جامعه يا فقدان يك پ

هاي كاركردهاي جامعه كه از قبل تعيين شده، كاركرد توجه به مالك
ي شايع جامعه رضايت بخش نيست. صرفنظر از طرح اين مسئله، نظريه

جامعه شناسي اين است كه مشكالت اجتماعي، به ناتواني فرد در انطباق 
هاي ها و ارزشذيرش نورمبا جامعه وابستگي دارد. ضرورت اين انطباق، پ

ها و با نهاد هاي اجتماعي است اجتماعي، كردار و رفتار منطبق با اين نورم
  اند . ها به وجود آمدهكه  بر مبناي اين سيستم نورم

هاي اساسي كند. او به وجود نيازمندياساسي را رد مي فروم، اين نظرات   
هاي د. منظور او از نيازمنديكه در كليه افراد بشر مشترك است اعتقاد دار

 هاي ابتدايي بيولوژيكي نيست؛ چون دست كم از نقطهاساسي،  نيازمندي
ي اي است. يعني همهنظر جامعه شناسي موضوع بديهي و پيش پا افتاده

هاي اساسي كه ها به خوردن و آشاميدن نيازمند هستند.   نيازمنديانسان
اسي است چون بازتاب شرايطي است كه فروم بدانها معتقد است از اينرو اس

تعيين كننده است. انسان در طي تكامل از وضعيت » هستي انسان » براي
ي آن است فاصله حيواني كه هارموني و سازگاري با طبيعت مشخصه

نايل شده و شناخت « خود آگــــاهي» گرفته. در اثر اين تكامل، انسان به 
يوسته بيشتر شده است. اين انسان از خودش و از طبيعت و جامعه پ

شناخت و دانش روز افزون، سبب شده موقعيت انسان بغرنج تر از آن چه 
انگيزد . بنا در گذشته بود  شود. همين امر احساس عدم امنيت را برمي

براين، انسان به نايل شدن به وضعيت نوين تعــادل نيازمند است. اما نايل 
-دن انسان به حد كمال دشوار ميشدن انسان به اين وضعيت در اثر نرسي

كه مبناي «  شرايط هستي انسان» ي شود. توصيف فروم در باره
هاي متعدد انسان است بسيار جالب است . محيطي كه مانع نيازمندي

شود ها ست و به آن خواهيم پرداخت، سبب ميبرآوردن اين نيازمندي
حيطي، به جاي انسان نتواند زندگي رواني سالمي سپري كند. در چنين م

شود. از آنجا كه نهادهاي فراهم شدن زندگي سالم، زندگي بيمارگونه مي
شوند، بايد ها مياجتماعي و ساختار جامعه مانع برآوردن اين نيازمندي

امكانات دگرگوني در جامعه جستجو شوند. بيش از همه شرايط اساسي 
بايد دگرگون  هااقتصادي، يعني مالكيت  وسايل توليد و توزيع فرآورده

  شوند:
نبايد  انطباق فرد با جامعه باشد ، بلكه برعكس،  تعريف سالمتي رواني« 

هاي انسان و نقش ي انطباق جامعه با نيازمنديسالمتي رواني بايد از زاويه
ي قدرت پيش برنده يا بازدارنده به منظور شكوفان شدن انسان به مثابه

رد از نظر رواني سالم است  يا سالمت رواني تعريف شود. اين امر كه ف
ي نخست وضعيت فردي نيست بلكه به ساختار جامعه نيست، در وحله

  )4(»وابسته است.
تكامل به نظر فروم هم چنين به اين معناست كه نوع انسان خصوصيات  

هاي نويني منجر كند. اين خصوصيات به نيازمندينويني را شكوفان مي
مل براي هر فرد اهميت اساسي دارند. ي تكاشود كه بر حسب مرحلهمي

ها برآورده و تامين شوند،  فردي به اي كه  اجازه ندهد اين نيازمنديجامعه
 اش مختل شده است . چنين جامعه اي بيمار است.آورد كه روانوجود مي

  
  خصوصيت اجتماعي 

تئوري فروم بي نهايت معطوف به فرد است. اين تئوري حاوي نكاتي از 
كند دو نوع تفكر را با اني و تحليل ماركسيستي است و تالش ميتحليل رو

هم وفق دهد . تئوري او با تئوري فرويد ـ  كه بر مبناي وجود تعارضات 
هاي جامعه است ـ هاي فرد و درخواستغير قابل حل بين نيازمندي
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هايي است كه خود انسان آنها اختالف دارد. مبناي تئوري فروم، نيازمندي
  كند  و بايد مبناي ساختار جامعه اي ايدآل باشد. است ميرا درخو

مبناي استدالل فروم تئوري خصوصيت اجتماعي است. برخالف خصوصيت 
گيرد، ي فرد معيني را در بر ميفردي كه خصوصيات و استعدادهاي ويژه

ي خصوصيات و استعدادهاي  اقشار، طبقات، خصوصيت اجتماعي مجموعه
دهد كه  خصوصيت گيرد.  فروم توضيح ميبر ميمليت و فرهنگ را در 

ي مركزي ساختار خصوصيتي است كه اكثريت اعضاي هسته«اجتماعي 
كند كه سخن بر سر ) اما او اشاره مي5(»جامعه در آن اشتراك دارند.

ي استعدادهايي كه اكثريت جامعه دارند نيست، بلكه سخن بر مجموع همه
مانند سازماني ديناميك، خصوصيات و جامعه است كه ه »تارساخــــ« سر

استعدادهايي دارد. خصوصيت اجتماعي اصطالح آمارگيري نيست. 
خصوصيت اجتماعي اصطالح نوعي ايدآل است كه اهميت اش هنگامي به 

  شود كه كاركرد آن تجزيه تحليل شود . بهترين وجه درك مي
  
ه كردار و نيروهاي رواني اعضاي جامعه چنان تحت تاثير قرار گيرند ك«

رفتار اعضاي جامعه تصميم آگاهانه  آنها نباشد كه بايد از قواعد جامعه 
طوري رفتار كنند كه شايسته است آن پيروي كنند يا نكنند ، بلكه 

و در رفتارشان  رضاي خاطري را كه مناسب با   چنان رفتار كنند
مقتضيات آن جامعه است احساس كنند. به عبارت ديگر، كاركرد 

هاي انسان  در چارچوب جامعه اجتماعي  دراين است كه انرژي خصوصيت
مين موجود چنان شكل گيرد و هدايت شود كه  تداوم كاركرد  جامعه تض

 ) 6(».شود
انتظار «نزديك است به اصطالح  »خصوصيت اجتماعي«تحليل اصطالح  

دراين جا سخن بر سر   ».مانندهايي  كه  در ذهن باقي ميداشتن از نقش
هايي است كه آموخته و پذيرفته شده اند و از اينرو ظار داشتن از نقشانت

ي علت و كنند ـ  بي آنكه فرد هرگز در بارهكردار و رفتار فرد را تعيين مي
- توان تمام انتظارات از نقشي آنها فكر كرده باشد. براي نمونه ميانگيزه

خصوصيت « اني ما براي نقش زنان عادي است به عنوهايي كه در جامعه
روح «آن را  ي ديگر فنومني است كه  وبرتلقي شود . نمونه» اجتماعي زن
نامد. اين فنومن، تجلي اين واقعيت است كه كــار در مي »سرمايه داري

شود. تا مي اي بديهي تلقيي نيازمندي، به عنوان وظيفهجامعه به مثابه
انگيزد، كارگر برمي يي صنعتي چنين تصوري را بر طبقهموقعي كه جامعه

 »خصوصيت اجتماعي طبقه كارگر«شود گفت اين فنومن بخشي از مي
  است. فروم در اين باره مي نويسد: 

تواند برقرار بماند كه آماده نظام سرمايه داري فقط  با انسان هايي مي«   
شان  پول  ي عمدهاند و عالقه اند كار كنند، تابع ديسيپلين و وقت شناس

و مبادله است. در اواسط قرن نوزدهم، نظام سرمايه داري به  درآوردن
هايي نيازمند بود كه  با شور و اشتياق مايل بودند  پول خرج كنند  و انسان

  ) 7(»كاال مصرف كنند.
گيرد. اين خصوصيت از خصوصيت اجتماعي از طريق روند تربيت شكل مي 

اي عمومي، ادبيات و هي رسانهطريق تاثير و نفوذ ايدئولوژي به وسيله
شود . از اينرو تربيت كودكان نقش قاطعي مذهب و ... برقرار و تثبيت مي

ي مهم خصوصيات ي كودكي زمينه براي جنبهكند، زيرا در دورهايفا مي
شود. متدهاي آموزش و پرورش اجباري نيستند. گذاري مياجتماعي پايه

ند. در اين روند، مادر و شواين متدها به وسيله ساختار جامعه تعيين مي
دهد كه اين كنند. فروم توضيح ميپدر و خانواده نقش مهمي ايفا مي

تماعي، با تئوري ليبيدوي فرويد [شهوت جنسي،  تئوري خصوصيت اج
كند. تئوري فرويد براي انسان مقداري از ] فرق ميي جنسيانرژي غريزه

پرنسيپ ليبيدو، اصوال كند اين انرژي قايل است. افزون براين، او فرض مي
كند. بنا بر تئوري فرويد، مبناي و در اساس، كردار و رفتار انسان را اداره مي

ساختار شخصيت انسان ، شكوفايي و دگرگوني  ليبيدو از طريق سازگاري و 
  انطباق فرد با پرنسيپ واقعيت است.  

براي  »روبناي ايدئولوژي« و »زير بناي مادي«درك تئوري ماركسيستي از  
فروم اهميت دارد. خصوصيت  »خصوصيت اجتماعي«فهم اصطالح 

اجتماعي، عضو رابط  بين زير بناي اجتماعي ـ اقتصادي و تصورات و ايدال 
  ي ما غالب هستند. هايي است كه در جامعه

  تصورات و ايدآل ها 
                                

  خصوصيت اجتماعي
                 

  زير بناي اقتصادي  
  

ي خصوصيت شود از طريق واسطهتاثيري كه از شرايط اقتصادي ناشي مي
شود. اين تاثير هم چنين در جهت متقابل نيز اجتماعي به روبنا منتقل مي
ر مهمي براي (ا واكنش)، فاكتو  feed-backمؤثر است. اين مكانيسم 

خصوصيت اجتماعي است. براي توصيف خصوصيت اجتماعي فرد در جوامع 
ي اخير را هاي اين جوامع در سدهرفته، بايد دگرگونيسرمايه داري پيش

درك كرد. خصوصيت اجتماعي در قرن نوزدهم كه معطوف به رقابت و 
جويي عبارت بود  از بهره كشي، خود كامگي،  تجاوز و ستيزه  تملك بود، 

  )8و فرد گرايي. (
هاي جدي منجر گرديد . تمركز سرمايه تكامل شتابان تكنيك به دگرگوني

ي اقتصاد شد. شاخص مؤسسات ها  در عرصهو قدرت موجب اين دگرگوني
غول آسا با كارگران بسيار زياد، جداشدن مديريت مؤسسه از مالك مؤسسه 

ي متخصص و مدير، آورد: گروهاست. اين امر، مشكالت خاصي پديد مي
ي كه مالك آن باشند. وظيفهكنند، بي آناي غول آسا را كنترل ميمؤسسه

ها دستكاري در ارقام و اشخاص است. دگرگوني تكنيكي موجب اصلي آن
هاي مردم را شود كه اين خود مصرف تودهها ميوار فراوردهتوليد انبوه

ها به انبوه مصرف كننده نياز دهوار فرآورسازد. اما توليد انبوهامكان پذير مي
ند بلكه توليد دارد تا مؤسسه نه تنها بتواند در همان سطح توليد باقي بما

اين شود مصرف افزايش يابد و پا به پاي با تبليغات تالش ميافزايش يابد. 
  . ي كارگر ـ  ارتقا يابدوضعيت، سطح زندگي ـ  به ويژه سطح زندگي طبقه

داري ي صنعتي سرمايهمودار خصوصيت جامعهدو وضعيت ديگر نيز، ن
جويي  ي صرفهمحاسبه«آن را  وبر است: يكي وضعيتي است كه

آبستراكسيون «ناميده و ديگري وضعيتي است كه فروم  »راسيونال)(
ناميده. اصطالح اخير مربوط  به شكاف در روند توليد است كه در  »(انتزاع)

يوندد. اين روند توليد، آن محتواي پجريان تقسيم شتابان كار به وقوع مي
ور هاي مياني داشت ديگر ندارد. پيشهمشخص توليد را كه پيشه وري سده

شناخت  توليد هاي معيني كه شخصا آنها را مييا استاد كار براي مشتري
ي. اين نظرات در آثار شدند به ارزش مبادلهها تبديل ميكرد. فرآوردهمي

  شوند. هگل و ماركس نيز ديده مي
  

  خصوصيت اجتماعي و از خود بيگانگي 
اي كه شرايط كند: خصوصيت اجتماعي جامعهاكنون فروم سئوال مي   

  اجتماعي و اقتصادي آن بيان شد چگونه است؟ 
اي از خود پاسخ او اين است كه خصوصيت اجتماعي چنين جامعه   

ش به كار بيگانگي است. فروم اين اصطالح را در اهميت روان شناختي ا
تفاوت دارد . » از خود بيگانگي«با كه » از خود بيگانه بودن«برد. يعني مي

اصطالح اولي  وضعيت رواني است در حالي كه اصطالح  دوم روندي 
  اجتماعي است. 

ي سرگذشتي است كه انسان بودن،  شيوه منظور از  از خود بيگانه« 
فت كه انسان از شخص توان چنين گكند. ميخودش را بيگانه احساس مي

كند كه خودش در مركز جهان قرار شود. او احساس ميخودش بيگانه مي
زند، بلكه كردار و رفتارش و ندارد و رفتار و كردارش از او سر نمي

پيامدهايش ارباب او شده و بايد از آن اطاعت و آن را پرستش كند. فرد از 
نيز با ديگر انسان  خود بيگانه شده فاقد تماس و ارتباط  با خودش و

-هاست. او در زندگي، خودش و ديگران را مانند آنچه كه آدم به اشياء مي
بيند، هم  با احساس و هم باعقل ـ  بدون ارتباط با خودش و يا نگرد مي

  )9.» (ارتباط  با دنياي پيرامون 
توصيف فروم، بغرنجي ازخود بيگانگي در آثار ماركس را ندارد. او تالش 

شده نقل « پرستش كفرآميز» را با آنچه در تورات » بيگانه شدن «كند مي
شود كه خصوصيات انساني مقايسه كند. در اينجا چيزي، بتي، ساخته مي

گيرد. اين توصيف مشابه قرار مي ي آنيا فراانساني دارد و فرد زير سلطه
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 ي از خود بيگانگي مذهبي بررسي كردهاست با آنچه كه  فويرباخ در باره
توان ستايش رهبر و هر نوع ستايش ). بت پرستي مدرن را مي10است(

معبود تلقي كرد. فروم، اين فنومن را پيامد احساس ناتواني و پوچي كه از 
كند. او معتقد است نوع خصوصيات فرد از خود بيگانه شده است تلقي مي

ديگري ستايش وجود دارد كه در ارتباط با از خود بيگانه شدن است: 
كند . به عنوان نمونه، ي مشتاق آن ميبرده فرد راايش پول كه ست

خصوصيت فرد از خود بيگانه شده اين است كه از طريق تملك پول                
  كند. هاي اساسي اش ميرا جاي گزين  نيازمندي» هاي كاذب نيازمندي« 
ستم ي سيشكلي كه عادت به مصرف به خود گرفته، به نظر فروم نتيجه 

ها و تجربياتي است كه خصوصيت انسان از خود بيگانه شده است نيازمندي
كنيم كه نه به آنها عالقمنديم و نه علت . ما اغلب چيزهايي خريداري مي

- زيباشناختي  دارند و يا ارزش احتمالي دارند. ما چيزهايي را خريداري مي
منزلت اجتماعي   كنيم كه با آنها خودنمايي كنيم و پز بدهيم و يا مقام و

  به ما بدهند. 
و نا  ي مصرف است. خريداري و مصرف كردن، هدف اجباريتشنه«انسان  

بخرادنه شده كه هيچ ارتباطي  با استفاده يا شادي از چيزهاي خريدارشده 
) شايد بشود گفت كه خواست تملك، نيازمندي 11(»و مصرف شده ندارد.

-و رفتاري كه اين  خواست بر مي انسان از خود بيگانه شده است و كردار
 كند.انگيزد به سهم خود احساس از خود بيگانگي را در فرد تقويت مي

 
  تئوري شخصيت انسان 

ي سرمايه داري، از فروم، خصوصيت اجتماعي انسان در جامعه به نظر     
ي اوست. يعني فرد نسبت به خود بيگانه شدن فرد نسبت به فعاليت روزمره

كند ندارد؛ ي انساني با آنچه مصرف ميشده؛ هيچ رابطه كارش بيگانه
ي نتيجه ،شدننسبت به همنوعان و خودش آدم بيگانه است. اين بيگانه 

-ترين نيازمنديو مناسبات اقتصادي است كه مانع برآوردن اساسي شرايط
خود بيگانه شدن، وضعيتي رواني است كه به  هاي انساني است. از

ي سرمايه داري وابستگي دارد و همين امر امعهخصوصيات اجتماعي  ج
  شود. فرد مي» طبيعت انساني « مانع  تحقق 

فروم نيز مانند مؤلفين ديگر بر مبناي تئوري انسان شناسي با اين سئوال    
كند كه تفاوت انسان با ساير حيوانات پستاندار چيست؟ فروم سه شروع مي

ازي. اين سه استعداد مبنايي است تفاوت قايل است. خودآگاهي، خرد و فانت
) هماهنگ (هارمونيهمساز و « كه انسان مانند حيوانات به طور غير ارادي

زندگي نكند. اين استعدادها سبب مي شوند كه انسان زندگي  »با طبيعت
  دار درك كند.  اش را به عنوان موجودي مسئله

) a freakقه (الخل اين پديده، انسان را موجودي غير عادي، نوعي عجيب«  
ي طبيعت است . انسان كه ي ويژهدر كيهان كرده كه هم چون  زاييده

ي فيزيكي طبيعت  قرار گرفته و خود بخشي از طبيعت است، زير سلطه
نمي تواند آن را تغيير دهد. در عين حال انسان در برابر طبيعت قد علم 

ود و با اين امر به اش واقف  مي ش كند. او با آگاهي از وجودش به ناتوانيمي
برد  و سرانجام  به پايان خود، به محدود بودن  زندگي و هستي اش پي مي

انديشد. او هرگز از دو شقه بودن  وجودش فارع  نيست. او، اگر مرگ مي
ي تفكرش را از دست بدهد. او تا هم بخواهد، هرگز نمي تواند قابليت و قوه

كند و همين قالب (جسم) اوست  تواند قالب تهيموقعي كه زنده است نمي
  )12« (اش را بر مي انگيزد تا  زندگي كند. كه تمايل

هاي شود كه فقط به رفع نيازمنديهايش مانع ميوقوف انسان به مشكل    
بيولوژيك خودش اكتفا كند. علت آن پنچ نيازمندي ديگر است . اين پنج 

و وجود انسان  ي هستينيازمندي، تجلي پيامدهايي است كه فقط  ويژه
  است: 

ـ  نياز به برقراركردن روابط اجتماعي با ديگران . اين روابط  به فرد  1
دهد، تنهايي، ناتواني، و وقوف به مرگ خودش را تحمل پذير امكان مي

كند. نياز به متحد شدن با ديگران، تماس با آنها، چنان قوي است كه 
رقراري اين روابطه چگونگي وضعيت روحي انسان به تناسب امكانات ب

ها مانند  شيزوفرني، تجلي موفق نشدن در وابستگي دارد. برخي از بيماري
ي اين بيماري رواني، خود برقرار كردن روابط اجتماعي است. مشخصه

)  كه ناشي از ناتواني autismگرايي و توهمات فرد منزوي شده است (
  ارتباط  برقرار كردن با ديگران است . 

). اين نيازمندي با نياز به حضورش در جاي خالقيت (آفرينش هـ  نياز ب 2
ي تنگاتنگي دارد. فانتازي انسان و خرد انسان به زندگي غير درست رابطه

خواهد فعال شود و از طريق خالق كند. انسان ميفعال حيواني اكتفا نمي
شدن  بر نقشي كه فقط  يك ارگانيسم باشد غلبه كند و از  طبيعت 

  جودش و انفعال فراتر رود. تصادفي و
ـ  نياز به پيوند عميق يا ريشه داشتن. زايش انسان، كنده شدن طبيعي از 3

بند ناف مادري است ـ  اگر چه بازهم مادر محافظ  كودك است. انسان بالغ 
تواند روي پاي خود بايستد، با وجود اين،  به كمك، به گرمي و اگر چه  مي

زمند است كه از جهاتي با كودك تفاوت دارد، محبت  و به  پشت و پناه نيا
هاي بالغ اشتياق عميق به اما از جهاتي يكسان است. از اينرو در اكثر انسان

شود. در بسياري از بيماران كه امنيت و داشتن پيوندي محكم مشاهده مي
ي اين اختالل رواني دارند،  دلبستگي شديد به مادر، برآوردن بيمارگونه

  . نيازمندي است
ي خودآگاهي  فرد است. چون انسان ـ  نياز به هويت خويش كه نتيجه 4

ي موجود اين توانايي را دارد به وجود خودش پي ببرد  و خودش را به مثابه
) درك كند، نيازمند است به اين موجود محتوايي بدهد. انسان از (ابژهفعال 

ازمند است كند كه نياش احساس ميطريق فعاليت اش و روابط اجتماعي
ي اجتماعي برقرار بداند كيست. اين شخص كه موجودي فعال است و رابطه

ي نزديكي كند واقعا كيست؟ نياز به هويت كه با دو نياز نخست رابطهمي
دارد، براي سالمتي روحي انسان اهميت زيادي دارد، چون انساني كه 

  شود. احساس هويت اش را ازدست بدهد بيمار رواني مي
ياز به تشخيص موقعيت خود . استعداد  خرد و فانتازي انسان نه تنها ـ  ن 5

شود كه  انسان بايد هويتي داشته باشد، بلكه فراتر از آن،  منجر به اين مي
نيازمند است از نظر روحي موقعيت خودش را در جهان تشخيص دهد. از 

ه در آن ي نخست، جهاني را كاينرو نياز به تجزيه و تحليل دارد و در وحله
به سر مي برد تجزيه و تحليل كند. يعني معنايي به آن بدهد و آن را در 
  قالبي، در چارچوبي  بگنجاند. نياز به تشخيص موقعيت خود در دو سطح : 

نخست در سطح ابتدايي و اساسي، پيش از هر چيز، تمايل به داشتن 
معيارها  اي براي تشخيص موقعيت خود. اين امر كه محدوده بنا برمحدوده
هاي عيني، درست يا نادرست است نقشي ندارد. در سطح ديگر، به يا مالك

  كمك خرد واقعا به  تفاهمي نايل شود و موقعيت خودش را تشخيص دهد.
هاي مهم تصور فروم از طبيعت انسان است. اين پنج نيازمندي، جنبه    

و » نورمال« مها امكاتات مختلف دارد. برخي را فروبرآوردن اين نيازمندي
كند. مبناي تعريف او از سالمتي روان  راه تلقي مي» روان پريشي«برخي را 

- هاست . در روابط اجتماعي كه فرد برقرار و روش برآوردن اين نيازمندي
هايش به كند يا عشق غلبه مي يابد و يا كينه ، يا برآوردن نيازمنديمي

متي رواني را شود . فروم سالشود يا نمياي منجر ميپيوند خوني و قبيله
  مي كند:  چنين تعريف

مشخصات سالمتي رواني، استعداد و توانايي عشق ورزيدن و خالقيت « 
است،  قيام عليه پيوند خوني به قبيله و وابستگي به آب و خاك است، 

ي موجود انساني و احساس هويت بر مبناي سرگذشت خود به مثابه
ت ـ  از طريق  درك واقعيت در وجود ما نيروهاي درون ارگان خويشتن اس

» و در محيط پيرامون ما ، يعني از طريق شكوفايي  واقع نگري و خرد.
)13(  
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هاي روان شناسي، جامعه شناسي و شاورزي، در رشتهبه سوئد رفت . پس از پنج سال كار ك

استاد دانشگاه  1968تا  1963فلسفه و حقوق دانشگاه استگهلم تحصيل كرد. از سال 
اوپساال و سپس در دانشگاه هاي كوپنهاك و لوند تدريس كرد. او در ضمن تدريس آثار 

اوست و تا كنون به يكي از آثار » اصطالح از خود بيگانيگي«متعددي منتشر كرده است. 
  ي فارسي از متن آلماني است:چندين زبان ترجمه شده است. ترجمه

  Der Begriff Entfremdung,Rowohlts deutsche enzyklopädie,1972      

*  

  

  )1("جنگل"از جنگل تا  

  س. سيفي
       

زار و درخت هايي از بيشهبنمايه (Avatar)جيمز كامرون كارگردان آواتار 
ها اي آنتا از تمثيل جادوزايي و استورهرا در فيلمش به كار گرفته  مقدس

هاي زيست محيطي بهره جويد. اما هر چند او جهت حرمت نهادن به آموزه
ي درخت مقدس، با نگاهي امروزي به ترميم آن ضمن بازسازي استوره

اي ههايي از ديدگاهتوان سويهگمارد ولي با تمامي اين احوال ميهمت مي
الگوهاي گذاري بر كهني او را از داستان فيلم زدود تا با ارجانگارانهوهم

  انسان در خصوص جنگل، نمايي امروزي را از آن انتظار داشت. 
م.) در 1984- 1932همچنين پيش از جيمز كامرون، فرانسوا تروفو (     

براي  گذاري از جايگاه اجتماعي جنگل،بر ارزش 451فيلم ماندگار فارنهايت
روشنفكران و كنشگران فرهنگي اصرار ورزيده بود. در اين فيلم تروفو در 

كشد كه در واكنش به دنياي برآمده از جنگ سرد، جهاني را به تصوير مي
گيرد از آن روشنفكران جامعه بنا به كتابسوزاني كه در شهرها پاي مي

پناه مي هاشوند. پس از اين ماجرا آنان در جنگلي آن طرد ميگستره
ها و ميراث فرهنگي جامعه را در جويند تا با شگرد خويش بتوانند داده

  آينده انتقال دهند. هايهاي خود محفوظ بدارند و به نسلسينه
شود كه ي موضوع، يادآور ميدر همين راستا با نگاهي به پيشينه   

ناسبي ي دوم پيش از ميالد جنگل و بيشه را نشانگان مايالميان از هزاره
هاي تاريخي پرستشگاهبودند. چون بنا به دادههاي خود نهادهبراي ايزدكده

هاي يافت كه تمامي تپه را جنگلهايي سامان ميهاي آنان بر بلنداي تپه
گرفت تا جنگل همچون غارهاي نخستين قداست بكر و انبوه در بر مي

ان كه در ي خويش عرضه نمايد. همچنآييني خود را بر مردمان زمانه
بانوي  -ايزد "كريريشه"خداي خورشيد و يا  "نهونته"هايي از معبد گزارش

   )2(ورزند.هاي مقدس در معابد تأكيد ميايالميان، بر جايگاه  بيشه
پيش از ميالد به شهر شوش دست  646پال كه در سال حتا آشور باني   

معابد ايالمي «ردد:گآور ميآميز يادهاي مفاخرهگويييافته بود ضمن گزافه
هاي را درهم كوبيدم. ايزدان و ايزدبانوانش را به باد دادم. سربازانم به بيشه

ها ي آنها راه نيست و كسي حتي به حاشيهاي را به آنپنهانش، كه بيگانه
  )3(»ها به آتش كشيدند...ها را ديدند و آنوارد نشده، واردشدند، اسرار آن

پال را ي گفتاري آشور بانياه نيز بعدها شيوهداريوش اول و خشايارش    
صدايي اهورامزدا در هاي تكي آنان مدافعان انگارهالگو نهادند اما در زمانه

خويش آوردگاهي فراهم ديدند تا ضمن تخريب سياسيگردانيپس معركه
هاي كافركيشان، فعال مايشايي اهورا مزدا را بر همگان تحميل ايزدكده

با هنجارهاي رفتاري داريوش و مزدايي كه به روشنينمايند. اهورا
  خشايارشاه همنوايي داشت.

ي هاي برآمده از گسترهپيداست كه استورگي و قداست جنگل در آيين   
نبي بر يابد. اما با اين همه اشعيايكوير و بيابان، چندان جايگاهي نمي

چنانكه او ستايد. ورزد كه ضمن آن جنگل را ميهايي تأكيد ميگزاره
هاي او گردن نميخطاب به اسراييل (سرزمين ومردم اسراييل) كه به آموزه

 )4(»ها را بپرستي.كاري تا در زير آن بتتو درختان را مي«گويد:نهاد، مي
هاي كافركيشان از جنگل با اين همه در اين گزارش، سودجويي ايزدكده

اي جنگل را در سامانه ييابد. همچنان كه اشعيا نشان و نشانهانعكاس مي
جويد؛ چيزي كه پذيرش آن به روشني با باور هاي ايزدان باز ميكدهاز بت
  ي او همخواني ندارد.صدايي و يكتامĤبانهتك
خورد، كاخو ثروت مردمان بابل غبطه ميزيرا اشعيا كه به خوشگذراني    

آرزوي روزي را دانست و زار لبنان ميهاي آنان را برآمده از درختان بيشه
هاي مند نابود شود تا خوشي به جنگلپروراند كه بابل ثروتدر دل مي

لبنان باز گردد. او در رؤياي خود خطاب به بابل سقوط آن را اينچنين 
صنوبرها و سروهاي لبنان نيز شادمانند زيرا زماني كه تو «نمود: بازگو مي

   )5(»سقوط كردي ديگر كسي نيست كه آنها را قطع كند.
ترنر ميالدي نقاشي انگليسي به نام ويليام 1843ضمن آنكه در سال    
ي كتاب ششم انئيد تابلويي كشيد م.) به تقليد از درونمايه1775-1851(

رقصيدند كه در پيشاپيش آناي ميهاي استورهكه در آن انجمني از آفرينه
اسي را اي زرين در دست چپ و دشد كه شاخهنيز ديده مي "بلسي"ها 

 "فريزر"اي براي فشرْد. همين تابلو دستمايهدر دست راست خود مي
ي زرين فراهم ديد تا او كتاب ارزشمند خود را شاخهم) 1941-1854(

اي اشاره دارند كه بر بنامد. چرا كه هم انئيد و هم نقاشي ترنر به درونمايه
ي كه از خاك ي اصلي حيات ناميد؛ گياهي آن بايد گياه را جانْمايهپايه
ي زمين تضمين رويد و زندگاني و جاودانگي انسان و آدمي را بر گستره مي
  نمايد.مي
دانند كه در بيشههاي رومي، ديانا را ايزدي جنگلي مياما در استوره   

زاري در بر مينمود. چنانكه پرستشگاه او را بيشهميزارهاي مقدس زندگي
برافراشته  "نمي"ي ي درياچهبر كنارهاي گرفت كه آن را بر بلنداي تپه

نهادند تا جويي به آن پاي ميبودند. مردم نيز از هر سويي به منظور حاجت
بانوي  -از حريم خويش بالگرداني نمايند. با اين همه گرچه ديانا را ايزد

هايي كه از او به يادگار مانده، او بيش از اند ولي در تنديسشكار دانسته
  شود.زد مادران و نوزادان نموده ميهمه حامي و اي

رومي چه بسا گوزن همسان  -هاي يونانيها و استورههمچنين در افسانه  
هاي فراواني آن دو را به چون درونمايه) 6(گيردمناسبي براي ديانا قرار مي

دهد. در عين حال گوزن به دليل چابكي و سرعت عمل در هم پيوند مي
اي شناساند تا نمايهگيري و گذر زمان را مي دويدن و جا به جايي، شتاب

  جهت تغيير به شمار آيد. 
نيز هنرمند آگاهانه به چنين رويكردي از گوزن  "جنگل"در تابلوي    

اي از ديانا به نمايش گذارد. اما ورزد تا آنكه گوزن را در نقشمايهاصرار مي
هاي زتاب انگارهبراي باروشني ينمايه ياد بيژن جزنيزندهآفرينش هنري 

گيرد كه بنا به سرشت خويش چه بسا همچون ايزدان دوزخي قرار مي
هاي كنند تا هنجارها و آرمانهاي فرودين خاك سر بر ميدرختان از اليه
  هايي از جنگل به اجرا گذارند. خود را در سويه

رساند تا هاي سبز اثر، خود به همين  مفهوم ياري ميهمچنان كه زمينه   
يزدي با دو شاخ از جنگل سر برآورد كه خورشيدي در دست راست دارد و ا

فشارد. در ضمن به آشكارا شاخخنجري را نيز در دست چپ خويش مي
هاي زريني از درخت سرو را ميهاي طاليي ايزد (گوزن، ديانا) شاخه

اي با جانَمايي شاخ درخت به جاي شاخ حيواني، رويكرد دوگانهنماياند.  ولي
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ي نمودگاري دوگانه، هم گردد تا بتوان آن را به مثابهگذاري ميز آن نشانها
  جهت بازتولد و هم براي قدرت و توانمندي دانست. 

گذارد تا به ضمن آنكه هنرمند خورشيد را در دست راست ايزد مي   
برتري و اهميت جايگاه خورشيد بر خنجر نيز اصرار ورزد. چون خورشيد را 

ي براي رستاخيز طبيعت و فرشكرد در جهان هستي مينه فقط نماد
اش نمادي براي باروري و كه چه بسا به دليل ماهيت زنانگيگذارند بل

  گيرد. حيات نيز قرار مي
ي چنين ديدگاهي خنجر را به در همين راستا اگر هنرمند بر گستره   

د تا بر اش را بر بيداد بنمايانخواهد چيرگيسپارد، ميدست چپ ايزد مي
جانَمايي آرامش و دادگري در جامعه تأكيد گردد. همچنين ايزد جنگل 
ضمن الگوپذيري از گوزني نر كالبد خود را در  شمايلي مردانه به نمايش 

بندد. يادآور مياش به وضوح بر تابلو نقش ميگذارد تا جايي كه نرينهمي
ن دارويي را در اي خود، گياهاگوزن نر بنا به خاستگاه افسانه شود كه

گيرد. در نتيجه با همين رويكرد ها بهره ميشناسد و از آنجنگل خوب مي
درخت "اي همچون گياهان دارويي، نشانهگوزن نر به دليل شناسايي 

اهدا گذارد تا دانايي و جاودانگي را به انسان زمينيرا تمثيل مي "كهن
  نمايد.  

دانند كه بين آريايي در هند مي -همچنين شيوا را نيز از ايزدان پيش   
برهماييان و بوداييان هنجارها و كاركردهاي متفاوتي را از خود عرضه مي

در جوييداشت. اما مردمان سرزمين هند به منظور بالگرداني و حاجت
شيوا را با لينگام (نرينگي در حال نعوظ) او بر يهاي خود پيكرهايزدكده

پرستش نرينگي بين آرياييان نيز رسمي ضمن آنكه  )7(داشتند.ميپاي 
هاي آييني ها و رسمشد. حتا زنان هندو هميشه در رقصنيكو شمرده مي

ها گذاشتند تا جايي كه ستون سازههايي از پرستش آن را به اجرا مينمونه
ي نرينه در گرفت. سپس زن نيز ستون را به نشانهتمثيلي براي آن قرار مي

آييني را به با طواف و چرخيدن به دور آن رقصي فشرد ودستان خويش مي
 - گذاري چنين رسمهاي فراواني از ارجگذاشت. همچنين افسانهاجرا مي

هاي آييني بين يونانيان و مصريان باستان حكايت دارد كه در گزارش
  يابد.از آن انعكاس ميهايي تاريخي هرودت هم گوشه

شود كه گيالني ديده ميم، در رقصيهايي از همين رسدر ايران هم گونه    
اي) شهرت دارد. زن گيالني در كتره وشتن (رقص مالقه "كتره وشتن"به 

ديگري را ي گيرد و مالقهدست ميي نرينه بهاي را به آشكارا به نشانهمالقه
ها رقصي آييني را به اجرا ميفشارد، سپس با آنخود مينيز به پهلوي

اي را كه در دست دارد به دور سرش ميمايش كترهگذارد. او ضمن اين ن
هاي فراوان آن را به كوبد تا آنكه پس از گردشديگر ميايگرداند و به كتره

افكند. به واقع در اجراي اين رسم آييني، كتره ي عروس ميبلنداي خانه
ي عروس را اند كه در نهايت خانهبزرگ) را نمادي از نرينه گرفتهي(مالقه

  گردد.  گيرند تا به او اهدا ف ميهد
ي هاي خالق و آفرينندهحضور گاو در تابلو نيز بخش ديگري از آرمان   

هاي ايراني گاو را توتم دهد. ضمن آنكه در افسانهتابلو را بازتاب مي
شاهنامه، شناسانند. به همين اعتبار در فضاسازيخانوادگي فريدون مي

مامي گرزهاي گاوسر و يا گاو پيكر در دست مردان اردوگاه فريدون به ت
دارند. با چنين ديدگاهي رزمندگان آوردگاه فريدون كه نيكي را هدف مي

شتابند كه اژدها را توتم او دهاكي ميگذارند، با توتمي از گاو به پيكار اژي
  اند. نهاده

را از نيرويي حيات "آفريدهگاو يكتا"هاي ايراني همچنين در استوره   
آيد و در مياند كه با يورش نيروهاي اهريمني، اين گاو از پايبخش انباشته

شدن، از هر عضو او گياه همساني غلتد اما پس از متالشيبر زمين فرومي
آورد. سپس مردمان فالت، گياهان را درمان و  دارويي براي سر بر مي

ا در چنين نهند تا مرگ را از ساحت خود پس رانند. امانسان دردمند مي
برَند و پس از فرآوري الزم ي حيات را از كالبد گاو به ماه ميفضايي جانْمايه

  )8(گردانند.آن را دوباره به زمين و انسان باز مي
اند كه در هاي تخت جمشيد نيز گاو و شيري را نگاريدهنگاره - در سنگ   

نگاره،  -گردند. همچنان كه در همين سنگحركتي متوازن به دور هم مي
اي از جويد و سايهگاو (ثور) ضمن همسويي با ماه، از شب نشان مي

نماياند كه گرفتار تاريكي شده باشد. چنانكه در خورشيد (برج اسد) را مي

روشناي تأويل از آن، روز را با شير(خورشيد) و تاريكي شب را با گاو (ماه) 
كه چيرگي وز بلگذارند. در اين فرآيند نه فقط گردش شب و رتمثيل مي

  نهند. فصل سرما و گرما را نيز براي همديگر نشانه مي
با چنين نگاهي برج اسد و ثور هر دو در تابلو حضور خود را اعالم مي    

ي خوش را هم ميرا بشارت دهند. نشان آيندهي خوشينمايند تا آينده
به هماناش باز جست انسان از تبار گياهيتوان در بازتولد و دگرزيستي

يابد. چنين نمودگاري به اي از آن ميي زرين را نشانهشاخه "فريزر"گونه 
اي از گاوكشان ميتراي گاو اوژن هم پيداست. در اين نگاره روشني در نگاره

هاي برَد اما از خون گاو شاخهميترا سوار بر گاوي است كه سرش را مي
  )٩(آورد.زرين گندم سر بر مي

سپارد. گوزن را به كركس مي - نقش مقابل دياناهمچنين نقاش،    
يابند، كركس و پيداست كه اگر ديانا و گوزن با باروري و  نوزايي ارتباط مي

خيزند. چون خفاش كه دل به ها بر ميي با آنخفاش نيز به مقابله
تابد و كركس هم كه دل به مردار ميشب سپرده، روز را برنميتاريكناي

  گذارد.    ايي را هدف ميسپارد؛ مرگ و مير
اند، فضاي شبانه را در ضمن خورشيدي را كه در دست راست ايزد نهاده   

هايي كه در همين فضا حضوري فعال دارند آشكار كند تا خفاشروشن مي
آيد تا به همانگونه كه گردند. با حضور خورشيد، ماه به رنگي سياه در مي

اي براي خورشيد قرار گيرد. سايهشود هاي آدمي نموده ميالگودر كهن
نماياند. با اي كه به ظاهر در فضايي شبانه حضورخورشيد روز را ميسايه

 "خودآگاه"هايي از اين ديدگاه خورشيد به دليل روشناي خويش سويه
گذارد اما ماه با حضور خود در تاريكناي شب، نمودگاري آدمي را نشانه مي

  شود.شمرده مي "ناخودآگاه"از 
ي آن، آيد كه بر پايهاي بر ميهاي اثر، درونمايهها و نشانهاز مجموع نمايه   

ي تابلو واميزمينههاي اهريمني اثر را در تاريكي و پسجانَمايي گروه
ي آغازين تابلو هاي باززايي و بازتولد، در زمينهگذارند اما نمادها و نشانه

جديدي را بنمايانند كه اين دنياي آن دنياي يگيرند تا بر گسترهجاي مي
  گردد.گذاري ميگوزن) نشانه -جديد با ايزد باروري (ديانا

رومي بين گوزن و ديانا  -هاي يونانيهمچنان كه گفته شد در استوره    
روشني براي ايزد شكار و زايش همخواني وجود دارد چون هر دو  نماد

يل چابكي و سرعت عمل در عين حال گوزن به دل )10(شوند.شمرده مي
اي از دگرگوني و گردش زمان را نيز در جا به جايي و دويدن، درونمايه

توان آن را نمودگاري براي تغيير و ناپايداري وضع گذارد كه مينشانه مي
موجود دانست. ضمن آنكه در روشناي همين تغيير، با فرشكرد هستي و 

يست او نيز سامان ميدنياي پيرامون انسان، نوسازي جامعه و محيط ز
  پذيرد. 

بنا به باور آرماني بر انگاره "جنگل"همچنين در اين اثر هنرمند و خالق    
هاي خود سر بر سپارد تا از خاستگاه ايزدان دوزخي كه از نهانگاهاي دل مي

هاي آورند، دفاع نمايد. ايزداني كه رنج گمگشتگي خويش را در اشكوبهمي
سپارند تا در نبردي با ون جنگل به فراموشي ميزيرين خاك و يا در در

ي خدايان زميني و يا آسماني ماندگاري و شادمانگي خود را بر گستره
  زمين رقم زنند. 

******  
نمايد و بر ي جنگل را تحسين ميدر تابلوي جنگل هنرمند حماسه  

ي هافشارد چون بنا به گزارهجايگاه تاريخي آن براي مردمان فالت پاي مي
توان آنچه را كه در جنگل اتفاق افتاد امري تصادفي به شمار نميتاريخي

مĤبانه رژيم شاه در همسويي و پيوند با سوداگري آورد. زيرا اليگارشي انگل
نظامي انحصارهاي جهاني كه حضور روشنفكران و كنشگران سياسي  -مالي

ن جنگل را ي شهرها مسدود نموده بود، باور نداشت كه آنارا در گستره
  هاي اجتماعي خود برگزينند. پناهگاه مناسبي براي خيزش

ولي چنين سنتي با تاريخ ما چندان بيگانه نبود و جنگل كه مادر و    
آمد هميشه كنشگران سياسي جامعه را در پناه ها به شمار ميزادگاه انسان
 گرفت. با همين نگاه قرار بود در جنگل زايش و بازتولدي ازخويش مي

جامعه، فرشكردي را سياسيانسان صورت پذيرد تا ضمن نوسازي فضاي
  براي انسان ايراني به ارمغان آورد.
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توان در ي روشن از آنچه را كه در جنگل به وقوع پيوست ميااما نمونه  
فيلم فارنهايت اثر ماندگار فرانسوا تروفو نيز به تماشا نشست. در اين فيلم از 

ي كار را در افتد كه روشنفكران جامعه چارهراه مي كتابسوزاني 451دماي 
پناه گيرند تا با حفظ جويند كه شهر را واگذارند و در حريم جنگلآن مي

هاي بشري از دانش و دانستگي انسان محافظت نمايند. فارنهايت در داده
بيني زد كه ضمن پيشاي از جنگ سرد را رقم ميي شست آيندهدهه

ي اهريمني سوداگري جهاني را براي دستيابي به دنيايي گسيختگخود، لجام
رژيم بر محاباينمود. چنانكه در ايران نيز يورش بيصدايي افشا ميتك

روشنفكران و كنشگران سياسي جامعه را بايد برآمده يصفوف به هم فشرده
داري انگلي داخلي در تعامل نزديك و تنگاتنگ آن با از رشد سرمايه

  ني دانست.جهايسرمايه
با اين همه گر چه در فيلم فارنهايت يورش به جنگل جهت رويارويي با    

افتد ولي در آواتار به روشنفكراني كه در آن پناه جسته بودند، اتفاق نمي
ي جنگل مشاهده شد، حريم و حرمت همان گونه كه در جنبش و حماسه

مورد ماند. تا جايي كه جنگل محفوظ نمي "درخت مقدس"جنگل و 
تعرض سوداگران نوپا قرار گرفت؛ سوداگراني كه با محيط زيست و سرشت 

زمين سر سازگاري نداشتند و به حرمت و قداست طبيعت آن يعمومي كره
  گذاشتند.   گردن نمي

شود، به ي تكرار تاريخ از آن نوع كه در آواتار نموده ميهر چند مضحكه  
گذشت زمان بر تفاق افتاده بود، وليتكرّر و تكرار  در جنگلي از گيالن ا

ورزيد كه ايزدان برآمده از جنگل را ايزداني اصرار  - ميرايي و ميرندگي ديو
هايي كه از جنگل برآمده بودند در آوردند. ضمن آنكه گوزنتاب نمي

فشارند و با هاي خويش پاي مياي از جاودانگي همچنان بر آرمانگستره
    ان براي هميشه با مردم خواهند زيست.خورشيد و خنجري بر دستانش

  آذرماه نود/ س.سيفي 
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  تختي و شاه و شاملو
  

  رضا امير عزيزي
  

من محصل دبيرستان بودم و چند تا دوچرخه هاي جور واجور زير پايم بود. 
ر مجله هاي معروف تهران آگهي تبليغاتي جمع ميكردم و پولي براي بيشت

هم كه در مي آوردم بدك نبود. بحر حال اوضاع ماليم از اوضاع مالي خيلي 
  از شعراي ژوليده موي مخالف شاه و دين ومذهب آن روزگار بهتر بود. 

و بعضي از ايشان هم هميشه مبالغ خورده ريزي به من مقروض بودند. من 
ه خوشه به سر دبيري احمد شاملو(گاهي هم)مصحح بودم و دست در نشري

آخر شاملو هم يك نگاهي به آنچه از زير دستم بيرون آمده بود مي 
  انداخت. 

اولين قصه ام را هم كه اسمش فرشته اقبال بود شاملو در مجله خوشه 
چاپ كرد شاملو قصه را خواند يكي دو جايش را با چند كلمه بهتر كرد 

است در همين شماره برايت چاپش ميكنم. گفتم آقاي شاملو  وگفت خوب
خوب نبود، شما خوبش كرديد. شاملو خنديد وگفت: نه همش همينطور 
است كه خودت نوشتي و بعد در مورد اولين قصه اي خودش نوشته بود 
گفت كه سر دبير مجله (من اآلن هم اسم مجله يادم نيست وهم آن 

له و سردبير را گفت، بله شاملو گفت سردبير سردبير) البته شاملو اسم مج
آن مجله اولين قصه  را كه نوشته بودم خواند و ضمن خواندن جابجا روي 
آن خط ميكشيد و از خودش چيز هاي ديگري مي نوشت و بعد رو به من 
كرد و گفت حاال خوب شد برايت چاپش ميكنم. شاملو ادامه داد: من هم 

اسم خودم را خط زدم واسم آن سردبير  را  قصه ام را از دست او گرفتم و
  نوشتم باالي قصه ام وگفتم بفرمائيد قصه خودتان را چاپ كنيد! 

شاملو با جوان هائي كه انواع و اقسام شعر ها را به دفتر خوشه مي آوردند 
مهربان بود. با دقت به حرفهايشان گوش ميداد و من كمتر شاعر و يا 

يدم كه با افسردگي دفتر مجله را ترك كرده (شاعره)! كم سن و سالي را د
  باشد.

من الزم ميدانم كه اين چند خط را در مورد خودم بنويسم تا شما بدانيد 
   كه من اين اطالعات را چگونه و از كجا بدست آوردم. 

  
پس از (شهادت، خودكشي، درگذشت)! جهان پهلوان تختي، اين شعر (فخر 

به دفتر خوشه آورده بود. بسيار افسرده تختي) را ابوالحسن ورزي با خودش 
بود. حدود يازده صبح بود. ورزي چائي اش را با يكي دو قرص كوچك 
ساخارين(بجاي حبه قند) نوشيد. ضمن اينكه اين شعر فخر تختي را 
ميخواند و تصحيح ميكرد به من هم توضيح مي داد تا حواسم جمع باشد 

دو تا تنها بوديم. وقتي ورزي  كه غلط چاپي پيش نيايد. در دفتر مجله ما
را » بغض نامردمان دلش بشكست/ كه زنا مردمي گريزان بود«اين بيت 

خواند، در گلوي خودش هم بغض بود. نفس عميقي كشيد گريه نكرد ولي 
دستمالي از جيب كتش بيرون آورد و چشم هاي به اشك نشسته اش را 

چهل وهفت)  خشك كردو اما اين سه شماره خوشه كه هر سه (شماره
باالي آن نوشته شده، درگيري شاملو بود با ساواك. اولين شماره چهل 
وهفت خوشه كه تصوير قلمي تختي روي آن است با دو جمله گل از شاخه 

  افتاد و بر خاك خفت، شهيدان خاك! اين شهيدي دگر... 
اين شماره اصال از چاپخانه بيرون نرفت. معلوم نيست از كجا فهميده  

و لو رفته بود. نشريه را ريخته بودند توي گوني وبرده بودند به ساواك بودند 
و يا هر جهنم دره ديگر كه مربوط به ساواك بود. جلد ها را كنده بودند و 
صفحات را آورده بودند و ريخته بودند توي راهرو دفتر خوشه. ولي من 

در  طبق معمول اولين شماره چهل وهفت را مثل هميشه كه نشريه از چاپ
آمده را از توي چاپخانه بر مي داشتم، اين نشريه را هم برداشته و به خانه 
برده بودم بدون اينكه اطالع داشته باشم كه اين شماره اصال به روي ميز 
روزنامه فروش ها نخواهد رفت. ولي شاملو جا نمي زند و دوباره ترتيب يك 

قلمي تختي و  دهد با شماره چهل وهفت و تصوير روي جلد ديگر را مي
جمله گل از شاخه افتاد و بر خاك خفت. و جمله (شهيدان خاك! اين 

شود. كه اينهم با مخالفت شديد  شهيدي دگر...) از روي جلد حذف مي
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شود و باآلخره  ساواك روبرو مي شود و باز جلدها با تصوير تختي كنده مي
 1346دي ماه  25سومين شماره چهل وهفت خوشه يك روز بعد يعني 

ها آنهم لخت وعور!  رود روي ميز روزنامه فروش گيرد و مي اجازه پخش مي
نه از تصوير قلمي تختي اثري هست و نه از دو جمله گل از شاخه افتاد و 

  بر خاك خفت، شهيدان خاك! اين شهيدي دگر...
  

  
  

و كوشش شاملو در آن مقطع و در آن جامعه بهت زده از (مرگ،كشته 
  ماند.  نتيجه مي ي بيشدن، شهيد شدن) تخت

تري بود به تابوت در حال ساخته شدن  ولي مرگ تختي ميخ محكم
حكومت خود كامه سلطنتي ايران و سقوط شاه و خاندان پهلوي. كشتن 
يك جهان پهلوان، كشتن روح و عاطفه يك قهرمان ملي، چيزي نيست كه 

نت از خاطره يك ملت پاك شود! اين يادمان باشد كه سقوط شاه و سلط
هاي هر تاج وتخت و حكومتي را اول ظلم،  يك روزه اتفاق نيفتاده. پايه

  شود! پوساند، بعد تاج و تخت سرنگون مي فساد، قتل و غارت مي
خوب يادم است كه هوا تاريك شده بود و شاملو با كيف سياه (هميشه پر از 

 هايش) از پشت دفتر مجله در خيابان صفي عليشاه با سرعت كاغذ و نوشته
در حال رفتن بود كه او را ديدم گفتم: آقاي شاملو موضوع چيه! چرا 

ها اينجور لت وپار شدند! يك شماره چهل و هفت و چند جور روي  خوشه
هار  ها مثل سگ جلد! شاملو گفت: برو از اين دور برا دور شو. اين مادر جنده

... آدم تو ائي! مونند، يكهو ديدي يقه ترا هم گرفتند كه تو اينجا چكاره مي
تونه نفس بكشه. تختي رو كشتن، كشتنش ديگه! كشتن  اين مملكت نمي

  فقط اينجوري نيس كه تير تو قلب كسي بزنند..................
به احتمال بسيار زياد كساني در وزارت اطالعات و ساواك بررسي مطبوعات 

ستور بودند كه از اين موضوع و د و يا هر زهر مار ديگر كه اسم آن بود،
جمع آوري خوشه با روي جلد تختي اطالع بيشتري دارند. اگر دهانشان باز 
شود و از بگير و ببندها و كنترل شديد مطبوعات پس از درگذشت تختي 
اطالعات و اسنادي را كه در اختيار دارند بيرون بريزند كاري شايسته، الزم، 

ها را جمع آوري  وشههائي كه شماره به شماره خ و انساني انجام داده اند! آن
اند  اند مطمئناً اين سه شماره چهل و هفت را در كنار هم هرگز نديده كرده

هاي جلد شده خود دارند و نه تا به حال در باره  و نه  آن را در مجموعه
هجوم ساواك به دفتر مجله خوشه و از بين بردن عكس تختي از روي جلد 

  ها اطالعي داشته اند. مجله
كه به جراحي چهره رو كرده است و تمام كنترل مطبوعات پرويز ثابتي 

ها كه بودند، بدستور چه  داند كه اين زمان شاه زير چنگش بود، خوب مي
هاي روي  كسي حمله به دفتر مجله خوشه صورت گرفت وتمام عكس

جلدهاي خوشه شماره چهل وهفت را كندند و بردند تا هيچ عكس و اثري 
آيد و در  ها قرار نگيرد. پرويز ثابتي كه مي فروشاز تختي روي ميز روزنامه 

كند كه از تمام زير و بم  كند و ادعا مي يك برنامه تلويزيوني سخنراني مي
مرگ تختي و دالئل آن آگاه است، بايد توضيح بدهد بدون اينكه هنوز 
مجله خوشه شماره چهل و هفت با عكس تختي روي جلد آن از چاپخانه 

و توسط چه كسي و يا كساني پي برده بود كه روي  بيرون بيايد، چگونه
جلد مجله خوشه كه در زمان خودش يكي از معتبرترين نشريات ادبي و 

اعتراضي بود، عكس تختي به چاپ رسيده! و آيا اين خود پرويز ثابتي نبود 
هاي خوشه را آنقدر تكه پاره كنند و  كه دستور داده بود روي جلد مجله

با خود ببرند! اينهمه بگير و ببند و سانسور و حمله به بريزند توي گوني و 
ها، براي هر چه سريعتر خاتمه دادن به موضوع  دفاتر مجالت و روزنامه

مرگ تختي را، چه كسي مي توانست جز ساواك شاه و پرويز ثابتي به 
ها فقط پشت عكس سي  انجام به رساند. اال اينكه پرويز ثابتي كه تازگي

شود، هيچ آگاهي  شود و فقط صدايش پخش مي ان ميسال پيش خود پنه
و مسئوليتي در اين امور نداشته!! اال اينكه پرويز ثابتي كه نكبت جمهوري 
اسالمي به او جراًت اعالم حضور داده، مثل سيد حسين موسوي و محمد 

هاي  خاتمي و امثالهم در مورد جناياتي كه در زمان تصدي اينان در مقام
خست وزيري اتفاق افتاده بگويند: اين قسمت قضيه به رئيس جمهوري و ن

من مربوط نبود. يا آن موقع من در مسافرت بودم. و يا كسي در باره اين 
زد. يا من فقط مثل يك صندلي بودم كه رويش مي  چيزها با من حرف نمي

  نشينند اگر صندلي از خودش اختياري داشته، من هم داشتم!!..................
هاي جهاني  ني كه بايد بخاطر جنايت بر عليه بشريت به دادگاهآيا كسا

توانند  هاي ابلهانه و مسخره مي كشيده شوند، به همين راحتي و با اين بهانه
اي  تبرئه شوند پرويز ثابتي، محمد خاتمي، سيد حسين موسوي، و خامنه

 بايد به داليل جنايت بر وتمام آدم كشان زمان شاه و جمهوري اسالمي مي
  الملي محاكمه شوند.  عليه بشريت در داد گاه هاي بين

تر دور گلوي  تر و سفت تختي در زماني كه شاه طناب خفقانش را مدام سف
فشرد رشد و نمو كرد. تختي قهرمان بود. محبوب بود.  جامعه ايران مي

خوب بود. مردمي بود. عالوه بر اينها آن چيزي را كه در چهره دوست 
داشت عامل مهمي در محبوبيت او بود. ولي به جز  داشتني و رفتارش

تختي باز هم بودند قهرماناني در رشته هاي وزنه برداري، كشتي، و ... كه 
مدال هاي طال و نقره جهان والمپيك از گردنشان آويزان بود. پس تنها 

هاي طال و نقره نبود كه از تختي،  قهرمان بودن و پهلوان بودن و مدال
زماني كه نه حزبي اجازه فعاليت داشت، نه قلمي اجازه تختي ساخت. در 
ها را) داشت و شاه چوپان بود و ملت بر طبق اراده شاه  نوشتن (نوشتني

(چون گوسفند) تختي پهلواني نبود كه گوسفند وار بع بع كند وتحت 
فرمان شبان بهر سوئي كه او مي خواست روانه شود. و اين چيزي بود كه 

ختي سمبل اعتراض بود. سري بود كه در مقابل(سايه ملت دريافته بود ت
هاي ديكتاتوري  خدا) كه همان محمد رضا شاه باشد خم نمي شد. حكومت

هاي مختلف هنري، ورزشي، ادبي،  هاي محبوب در زمينه به شدت به چهره
و اجتماعي نيازمندند تا اينان را ثنا گوي خود كرده و در سايه محبوبيت 

لت به اين چهره ها دارند به نفع خود بهره برداري ايشان از مهري كه م
ابر ديكتاتورهاي تاريخ بشريت است كنند. جمهوري اسالمي هم كه از 

اين روش را به شدت دنبال مي كند. قهرمانان وزنه برداري، كشتي، 
ها، و ديگر رشته هاي ورزشي اگر آمدند ومدال هاي خود را به  فوتباليست

ند ودست ولي وقيح را بوسيدند و به ساز اين گردن رئيس جمهور انداخت
شود جلوي دوربين  جماعت رقصيدند و آن چه را كه به ايشان ديكته مي

ها و بلندگوهاي راديوها گفتند، آخوند جماعت به آنان خلعت  تلويزيون
كوشد تا از زمين بلندشان كند و اگر نافرماني شروع شد و  بخشد و مي مي

كوشد تا او را بر زمين بكوبد.  نشد حكومت مي» قاآ«قهرمان تبديل به نوكر 
هاي ديكتاتوري عموماً منفور وجبار هستند  ولي از آنجائي كه حكومت

آيد. يعني قهرمان مجيز گو و نوكر  اي كامالً برعكس به وجود مي نتيجه
صفت با هر عنوان برجسته جهاني كه داشته باشد به سرعت آلت دست و 

مردم قرار مي گيرد و آن كه بر حكومت ظالم  مسخره و بيزاري و تحقير
  گويد) محبوب ملت مي شود. وحاكم مردم ستيز (نه مي

در زمان تختي هم درست اين تو دهني توسط تختي به حاكم زده شد هر 
ها اين گونه قهرمانان را به عناوين مختلف در تنگنا قرار مي  چند حكومت

و زندان و شكنجه پيش  دهند و از سنگ اندازي در سر راهشان تا زجر
  ها. روند و حتي تا قتل و حذف فيزيكي آن مي

شاه در بدر شد / ساواك بي «شاه سرنگون شد و فرياد ملت ايران اين بود 
الملي تاج خود را  محمد رضا شاه به دستور و طراحي متفقين بين»! پدر شد

ج سر (ماري) گذاشت كه خود در آستين پرورانده بود. چون به آن احتيا
داشت. شاه تاج خود را سر آخوند و سلطنت اسالم گذاشت و رفت و مرد. 
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در در بدري مرد! و ساواك هم بي پدر شد و متالشي. ولي بخشي از آن به 
خدمت جمهوري جنون در آمد. چون وقتي كسي خود فروش شد خودش 
را به هر كسي مي فروشد! در فراري دادن شاه شعار هاي مردم اينها بودند 

بر شاه، مرگ بر اين سلطنت پهلوي، ما ميگيم شاه نميخوايم نخست مرگ 
  وزير عوض ميشه، بختيار بختيار سنگر تو نگه دار.................. 

فرياد مردم اينها بودند و ناگهان شعاري را رواج دادند كه هيچ مسلمان يك 
 ي اي از آيات عظام كه تماماً در باره اي در هيچ رساله آتشه و دو آتشه

(جلق، جماع، طهارت، عياشي، با شتر خوابيدن، اتفاقاً با عمه خوابيدن، و 
لواط در طويله با چهار پايان است) يك چنين عبارتي را نشنيده بود 

به هم پيوستن (جمهوري و »!! آزادي، استقالل، جمهوري اسالمي«
 گنجد و نه در اسالمي) اين عبارت خائنانه كه نه در تعريف از جمهوري مي

اسالمي، كه در ذات خود فرمان و اراده و قوانين خود را از خدا دريافت 
هيچ انقالبي كند ونه از رأي و آزادي عقايد و بيان آدميان.  كرده و مي

ها  پيوندد در طول سال مثل انفجار اوليه در يك لحظه به وقوع نمي
پيوندند و  شوند. به هم مي عوامل انفجار زا در هر گوشه انبار مي

  نقالب و انفجار را در يك جامعه بوجود مي آورند . ا
بررسي زندگي تختي وجهان پهلوان شدن او بدون بررسي اوضاع سياسي و 
اجتماعي زمان او يك بررسي نا كامل است. به گمان من هرگز تختي 

هاي فراواني خواهند  ديگري بجود نخواهد آمد. قهرماناني خواهند آمد. مدال
ملت خواهند شد. ولي در زمان جهاني شدن  گرفت. محبوب مردم و

تواند به تنهائي صدا و فرياد يك ملت باشد.  ها ديگر هيچ قهرماني نمي رسانه
  اعتراض يك ملت باشد. 

  كه تختي چنين بود! مهرش در دل ها ونامش جاودان باد!
  

  ـ    20/  03/ 2012

*  
  

  
  

  جنبش هاي كارگري -نيروهاي كار
  (Forces of Labor)  1870از  و گلوباليزايسيون 

  Beverly J. Silver نويسنده:
  عباس منصوران  مترجم:

  صفحه 460، شميز ،جلد، 2011 نخست: چاپ:
   آلفابت، سوئد ناشر:

 

باشد.  شناسي دانشگاه جانز هاپكينز مي نويسنده كتاب، استاد جامعه
) زماني كه هنوز دختري جوان Detroitپرفسور سيلور در شهر دترويت (

اتحاديه «اي از مبارزات داغ طبقه كارگر پرورش يافت. وي در ، در برههبود
تالشگر بود. » كارزار همبستگي با شيلي«و » متحد كارگران كشاورزي

پژوهش جهاني ـ تاريخي،   سيلور به عنوان پژوهشگر، اكنون با كاربرد روش
هاي خويش را پيرامون مسائل توسعه، كار، تضادهاي اجتماعي و  پژوهش

اجتماعي، توسعه،   ي  هاي نظريه  نگ، تمركز داده است. وي دورهج
دهد و با  شناسي كارگري و سياسي را در جانز هاپكينز آموزش مي جامعه

گران درباره نيروي كار در نظام جهاني همكاري دارد. سيلور  گروه پژوهش
هرج و مرج و حاكميت در "ي  به همراهي جيوواني آريگي، كتاب پرآوازه

را نگاشته است. او تاكنون دوبار جايزه مشهور[ ) 1999( "نوين جهانينظم 
[PEWS شناسي آمريكا را از آن خود ساخته است.  بخش انجمن جامعه

 -مندي و ارزيابي جهاني  پژوهش پروفسور سيلور با استفاده از روش
ي روند گسترش تضادهاي اجتماعي و كارگري ويژگي  تاريخي و مقايسه

انداز نويني از  ي زماني و مكاني، چشم   ي گسترده در شبكهدارد. كار وي 
اين هدف كه الگوي پيدايش و    گشايد؛ با مسايل اجتماعي را پيش روي مي

سازي كنوني را  روندهاي جهاني "نوآوري واقعي"بروز دوباره، تكامل و 
هاي كارگري و انباشت  اعتراض" -ي:  آشكار سازد. پروفسور سيلور نويسنده

نقاط چرخش مبارزات قهرآميز كارگران " -[ ]، "يه در مقياس جهانيسرما
منابع " - ، [ ]"1990-1930هاي  در صنعت جهاني خودروسازي، دهه

هاي كارگري و ارزيابي   اعتراض" - [ ]، "هاي جهاني اجتماعي هژموني
ي الگوهاي  مقايسه"و  "ها، مفهوم ها و سنجش فرض هاي جهاني: پيش نظام

كارگري، امواج درازمدت و   هاي  ار و سرمايه: اعتراضجهاني تضاد ك
، هر دو نوشتار در نشريه رويوو (مركز فرناند براودل)[ "هاي هژموني چرخه

[ ] "پيراموني: مورد اسرائيل در حالت نيمه» موفقي«هاي  تناقض" -]، 
خاطر  ، بهPEWSاز سوي  2004ي سال  باشد. جايزه كتاب برگزيده مي

هاي جهاني  ير پرفسور سيلور در گسترش تئوري سيستمگ آورد چشم دست
 "1870هاي كارگري و گلوباليزاسيون از  نيروهاي كار: جنبش"به كتاب 

بيان گروه داوران، اين كتاب با   داده شد. به) 2003نشر دانشگاه كمبريج (
ي  هاي كارگري از سده پژوهشي جهاني ـ تاريخي، به بررسي اعتراض

پردازد، تا روابط روي در روي بين مقاومت طبقه  نوزدهم تا بيستم مي
گيري كند. او ميدان ديد روشني از  كارگر و انباشت سرمايه را پي

ها را به آزمون گذارد.  گزيند تا اين تناقض مي هاي جهاني را بر  سيستم
ها و  افزون برآن، نويسنده بر اين برهان است كه در گذر زمان، جابجايي

هاي كارگري، برداري حياتي داشته و  رانگيختن اعتراضجايگاه سرمايه در ب
كارگري در كشورهاي    هاي دهد كه افت اعتراض دارد. اين كتاب نشان مي

هاي  ضرورت بايستي در پيوند با اهميت پيدايش جنبش مركزي، به
ي برگردان و نشر اين  كارگري در كشورهاي پيراموني نگريسته شود. انگيزه

يالكتيكي كتاب؛  د مندي روش و بودگي مستند ي،پژوهش سرشت كتاب: 
 كارگر طبقه مندي زيست شرايط" پژوهشي كتاب از پس كه، شود اگرگفته

، كه بر مبناي صنايع 1844 سال در انگلس فردريش نوشته  "انگلستان در
بندي شده است، اين نخستين باري است كه صنايع  ي نوزدهم جمع سده

ميالدي و صنايع خدماتي و اصلي آغاز  20بافندگي و خودروسازي سده 
 رهبري به گران پژوهش •شود؛   ي جهاني بررسي مي در گستره 21 سده 
 زوال" و "كار پايان" نظريه مبلغين و پردازان نظريه به كتاب اين با سيلور،
 معني به  - كار پايان راستي به كه دهند مي نشان "جهاني كار نيروي
ي بازار آزاد و  . برههخورد  مي رقم داري سرمايه يابي پايان با  -  آن كااليي

براي سرمايه نيست و » عصر طالئي«اما   تهاجم گلوباليزاسيون است،
 مبلغين هاي گويي ياوه ،»آمريكايي رؤياي« و "پسابازار عصر"نام  تبليغاتي به

 پوالني ديدگاه خوانايي با همراه روي، پيش كتاب. باشد نمي بيش سرمايه
اه ماركس پافشاري دارد، تضاد كار و ديدگ درستي بر اما آنجا، و اينجا در

هايي كه در آنجا  بيند و فرار سرمايه را از جايگاه  ناپذير مي سرمايه را آشتي
جمعي دارد و خاموش نيست، گريز ناپذير  زني دسته  نيروي كار قدرت چانه

اين دو  داند. هدف نويسنده از نگارش اين كتاب، جستجو براي پاسخ به مي
 -ي سرمايه و نيز فعالين كارگري  هايي كه دغدغه پرسش -پرسش است

سازي  روندهاي كنوني جهاني"كه آيا  باشد: نخست آن سوسياليستي نيز مي



  مقاالت و نقد بررسي 

 ٣٠٦  108ي  آرش شماره

نيروي كار و   سابقه  مثابه بازار واحد جهاني، به يك ناتواني بي سرمايه به
سازي در حال  آيا جهاني"كه  ؟ دوم آن"انجاميده است هاي كارگري  جنبش

مناسب براي پيدايش يك انترناسيوناليسم كارگري   بازآفريني شرايط عيني
هاي كارگري،  ي جنبش ي حال و آينده  ؟ گفتمان درباره"نيرومند است

مايه و پرداخت كتاب را سازمان مي دهد. الزم به يادآوري است كه  درون
ي، اسپانيولي، چيني، اي، فرانسو هاي آلماني، كره اين كتاب تاكنون به زبان

پرتقالي و تركي منتشر شده است. كتاب نيروهاي كار، نخستين اثري است 
كه پس از كاپيتال ماركس، ساختارهاي گوناگون توليدي از صنايع 

و صنايع و  20تا  19بافندگي سده هيجدهم گرفته تا خودرو سازي سده 
بر رسي قرار  رشته هاي توليدي دوران كنوني جهان سرمايه داري را مورد

مي دهد. نويسنده به همراهي گروهي از پژوهشگران با ابن كار سترگ، 
منبع آموزشي و تحليلي بي مانندي را در اختيار طبقه كارگر جهاني و 
جنبش سوسياليستي قرار مي دهد. بخش هايي از موضوع هاي اين اثر در 

ن و برگيرنده ي گفتمان هاي زير هستند: * گفتگوهاي پيرامون اكنو
هاي  ؟ * اعتراض»مسابقه تا آخر خط«هاي كارگري يك  ي جنبش آينده

اي دريافتي و تئوريك * يك  جهاني: شبكه -انداز تاريخي كارگري در چشم
انترناسيوناليسم نوين كارگري؟ * سرچشمه ي قدرت كارگري. * 

داري تاريخي * نا همساني ها و  هاي مكاني سرمايه ها و تناقض مرزكشي
اي جنبشهاي جهاني كارگري *نمايي از الگوهاي اعتراضهاي هماننديه

كارگري در گسترهي جهاني *پايگاه اطالعاتي گروه جهاني كار * كارگران 
جهان در سدهي بيستم: * جنبشهاي كارگري و جابجايي سرمايه * 
الگوهاي جهاني ـ تاريخي مبارزات قهرآميز كارگري در صنعت 

 -اياالت متحده  -. Fout !Bladwijzer niet gedefinieerd خودروسازي
آفريقاي  -برزيل و صنعتيسازي صادراتمحور فورديستي  -اروپاي غربي 

كره جنوبي * آغاز دور جديدي از جابجايي و مبارزات  - جنوبي 
ها و  قهرآميزكارگري؟ * رهيافت فنĤورانهي پسافورديستي؟ * مرزكشي

هاي كارگري و    جنبش-هزينه و دوسويه فصل سوم  هاي توليد كم تناقض
ي توليدي مجتمع  چرخه - 2ي توليد خودرو  چرخه -1ي توليد   ها چرخه

ي تطبيقي عتراضهاي كارگري در صنايع  صنايع بافندگي از ديد مقايسه
يافت جديد توليد؟ * صنايع نيمههادي  يك ره -4،  يافت ترابري ره

)Semiconductorهاي خدماتي ( ) * شركتproducer services صنعت * (
جنبشهاي  -4 فصل نتيجه گيري – 5آموزش * خدمات خصوصي 

 -2جنگهاي جهاني و اعتراضهاي كارگري  -1كارگري و سياستهاي جهاني 
دور  - 3هاي نوين كارگري  سازي اواخر سده نوزدهم بروز جنبش جهاني

هاي كارگري، جنگ  اعتراض -4مرزي   المللي و درون  باطلِ تضادهاي بين
هژموني اياالت  -5بخش در كشورهاي مستعمره  آزادي  هاي نگجهاني و ج

گرا *  هاي اجتماعي پيشرفت متحده آمريكا * مصرف انبوه و پيمان
بازسازي ساختاري * از بحران در هژموني آمريكا تا بحران جهاني نيروي 

 -ي دوران كنوني در چشم انداز جهاني نيروهاي پوينده  -كار * فصل پنجم
پايان تقسيم بندي شمال ـ  -2ي تا آخر خط؟  مسابقه يك -1تاريخي 
ناتواني ساختاري قدرت  -3يك انترناسيوناليسم نوين كارگري؟  -5جنوب 

جمعي كارگران؟ به كجا، جنگ و يا رعايت حقوق كارگران؟   زني دست چانه
صفحه مي باشد كه نشر فارسي  240... متن اصلي كتاب، دربرگيرنده ي 

شده است. از آنجا كه براي خواننده فارسي زبان،  صفحه افزون 460آن 
بسياري از ترم ها و واژه ها و تعاريف، نا آشنا به نظر مي رسيدند، از اين 

صفحه را در بر گرفت.  100روي، توضيح آنها، در پانويس نزديك به 
خواندن و نقد اين اثر و كار تحقيقي با ارزش را به تمامي فعالين جنبش 

  يستي پيشنهاد مي كنم. سوسيال -كارگري
   مترجم

*  
  

  

 آذر درخشان تا آخرين دم روي صحنه بود

   

  
   

. هم آذر بود از آن نوع چه نام مستعار شايسته اي داشت. مبالغه آميز نبود
و هم در  "كه آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست"حافظ)  ي (به گفته

ان او گوياي محيط تيره و سراپا ستم و تبعيض كنوني، درخشان بود. زب
مبارزهء وسيع ترين قشر ستمديدهء ايران و جهان يعني زنان بود. اهل فكر 
بود، تك ساحتي نبود، در قالب ويژه و محدودي نمي خواست اسير باشد. 
مسأله زنان را جدا از مردان و كل جامعه و تاريخ طبقاتي آن تلقي نمي 

  كرد. به ريشه ها دست مي برد، راديكال بود. 
ال گذشته كه بارها شانس عيادت از او را داشتم، هر بار، با روحيه در يك س

اي شكيبا، اميدوار و رزمنده روبرو مي شدم و از او مي آموختم. بيماري را 
كه به آخرين مراحلش رسيده بود به مسخره مي گرفت. به خاطر درمان 

متوقف كرده بودند و زخمي كه در روده پديد آمده بود شيمي درماني را 
حاال ببين تا كجاها تشريف "ت: رفت. با تبسم مي گف سرطان جلو مي

آميز نبود. نادر بود چنين  اش به هيچ رو ترحم درد، چهره! در عين "بره مي
اي. همان كه ما دلبستگان به كمونيسم سخت بدان نياز داريم. در  روحيه

و  برخوردها، هم زبان انتقاد داشت و هم زبان تفاهم و تشويق. مطالعات
توانم  در ايران و جهان گسترده بود و مياطالعاتش پيرامون جنبش زنان 

بگويم ژرف. اين جنبش را صرفا در فعاليت سياسي و مبارزه با مرد ساالري 
و احكام ديني نمي ديد، بلكه آثار ادبي و هنري زنان (شعر، رمان، فيلم و 

نست آن ها را نقاشي) را نيز بعدي از اين جنبش مي دانست و حتي مي توا
به نقد و سنجش بگذارد. در طرح آرا و نظراتش جسور و صادق بود. از هيچ 
وسيله اي براي دانستن، ارتباط برقرار كردن غافل نبود. وقتي در صحبت با 
نكته اي جالب رو به رو مي شد گل از گلش مي شكفت و گويي درد 

  جانكاه را فراموش مي كرد. جمعي و تشكيالتي كار مي كرد.
هء مقاالت و سخنراني (گزيد "زنان سال صفر"سوم مارس امسال به كتاب 

هدا گرديد و از نويسنده و پوران بازرگان ا ي هاي او) جايزه ها و مصاحبه
همتي ستودني و با همكاري پيگيرش تقدير شد. او كه با  ي مبارزه

 اكيپ پزشكي از بيمارستان به مراسم آمده بود در آخرين حضور ي دوستانه
  عمومي خويش چنين گفت:

http://www.youtube.com/watch?v=xQ9THup9KAI  
اين ضايعه را با اندوه فراوان به رفقايش در حزب كمونيست ايران (م. ل. 

ه، نزديكان و مارس ـ ايراني افغاني، به خانواد 8م.)، در سازمان زنان 
دوستانش، به جنبش زنان ايران، به رهروان خستگي ناپذير راه كمونيسم 

در سالگرد كمون پاريس، در  2012مه  26تسليت مي گوييم. ديروز 
پرالشز، جايش را خالي كرديم. مبارزهء طبقاتي كارگران و زحمتكشان و 

آذرها  ستمديدگان، مبارزهء رهايي بخش زنان آتش ها به پا خواهد كرد،
  خواهد آفريد همه درخشان.

 نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق هرگز 
   در سينه هاي مردم عارف مزار ما ست.

  از طرف انديشه و پيكار: تراب حق شناس
  2012مه  27

*  
  



  كتاب جديد بهروز شيدا
 

    
  
  

آرايي و طرح روي جلد جهانگير سروري،  ي ده شعر از شاعر لهستاني، آدام زاگايوسكي، با صفحهي ده جستار و ترجمه، مجموعهاست جا زنبور مست آن
 توسط نشر باران در سوئد منتشر شد.

: نگاهي كوتاه سحر پرستوهاي جوانفكران در دوازده رمان، هفت پرسش؛ تصوير روشنپاسخ به  :ها باقي است پرسشجستارهاي اين كتاب عبارتند از:    
اي : حاشيههاي خويش را بنگريم دست، ي دوران انقالب اسالميي دوران مشروطيت و سه ترانهي دو ترانهي جنبش اين دوران در آينهبه پانزده ترانه

نگاهي كوتاه به تناقض صداي نويسنده و صداي متن در مجموعه شعرِ و چند  :داي متن ها را دريابيمصسخت كوتاه بر كتاب از سحرخيزانِ منصور خاكسار، 
: چند پرسش در گذر از رمانِ داستان مادري كه دختر پسرش جا استزنبور مست آني منصور خاكسار، نامهي از سحرخيزان، وصيتي ديگر، منظومهنقطه

هاي وجود تا اضالع از قارهاز منظر بينامتني،  62و رمان زمستان  63وگوي رمان بهار : گفتآيند ها مي ي متن فاصلهها از  فصلي قلي خياط، شد، نوشته
ي دو شعر ماليستي و ترجمه: پنج خوانش مينيدر زمين از بهشت گفت وگوها استوگو و ده جستارِ بهروز شيدا، هايي از يك گفتي بخش: بازنويسياثر

هايي به : گفتاري براي فيلمي خيالي؛ تكهببينيماي به دو رمان ديگر، : تابلوهاي خشونت جسماني در ده رمان و اشارهپرسد نقال يگر مييك بار دكوتاه، 
  .2010ي ي جام جهانيهم پيوسته از متن و حاشيه

، آنتن ها در باران، شوند، از منتخبي از اشعار اومي، چاپ جا استزنبور مست آني ده شعر از آدام زاگايوسكي كه براي اولين بار در كتاب  ترجمه   
وگو است؛ با اين تصور كه آن اند. هر شعر به مثابه پيش گفتار يكي از ده جستار چاپ شده است؛ با اين تصور كه آن شعر با آن جستار در گفتبرگزيده شده

  ي بينامتني.يده مي كند؛ نوعي رابطهشعر شايد آن جستار را در ابهام محض منعكس، تكميل، تأييد، مكرر يا پيچ
، شانزدهمين كتاب او است. نشر باران پيش از اين از بهروز شيدا منتشر جا استآنزنبور مست بهروز شيدا، پژوهشگر و منتقد ادبي، ساكن سوئد است.    

ه تأثير عناصر فرهنگ ايراني بر چهارده رمان پس از انقالب)، (نگاهي ب ي فراق تا تقدس تكليفاز تلخي (جستارهاي ادبي)، هاي آبدر سوك آبيكرده است: 
ها و (خوانش هاي ناتمام در قاب قدرتتراژديي خاطرات زندان)، (ويراستاريكابوس بلند تيز دندان (مجموعه جستارها)،  ي دو اندوهشده در فاصلهگم

هفت (از هردري سخني)،  هانويسم توقف به فرمان نشانهمي(يك برگ از هزاران)، مخمل سرخ رويا ها)، ها و نگاه(يافته ي اشارهاي به بيشهپنجرهها)، پژوهش
 ك وبالگ فرضي).ي(دات كام 



 


