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زنده باد مقاومت مردمي عليه ديكتاتوري

اين لفظ کام ً
ال مخالفم .به گزارش فارس علي اکبر اولياء
همچنين تصريح کرد؛ اين اقدام اجراي حکم محکوميت
آنها بوده است”.
اين نخستين اشاره به اعدام هاي سال  67در روزنامه هاي
رسمي ايران است .الزم به ذكر است كه در اعدام هاي
دسته جمعي سال  67هزاران زنداني سياسي كه عموما
فعالين ماركسيست و يا مجاهد بودند و از اعدام هاي
سالهاي شصت و شصت و يك جان به در برده و درحال
گذراندن حبس هاي خود بودند ،در فرماني مرگبار به دليل
باورهاي سياسي و نظري خود اعدام شدند.

هشت سال زندان براي هيوا بوتيمار

فشار افکار عمومی میتواند موجب آزادی
زندانیان سیاسی شود

بازجوییها چهگونه گذشت و در طول این ۱۰۲
روز چه وضعیتی داشتید؟
من در کل این مدت  ۱۴جلسه بازجویی داشتم و شاید
نسبت به طول دورهای که در زندان بودم ،خیلی کم باشد.
در واقع اگر بخواهم به بارزترین شکنجه در مورد خودم
و خیلیهای دیگر اشاره کنم ،همین بالتکلیف بودن را
میگویم .اینکه شما را  ۲۰روز در انفرادی ،بدون بازجویی،
بدون خبر ،بدون داشتن حق تماس یا مالقات با خانواده
رها کنند .من میدیدم که این موضوع بسیاری از زندانیها
را آزار میداد .زندانیهایی که تجربه زندان را ندارند ،از این
طریق به شدت آسیب میبینند.

اعدام هاي  67در روزنامه رسمي

روزنامه اعتماد در شماره  2079روز  26مهر  88در صفحه
 4از زبان عضو فراکسيون خط امام “اولیا” اینچنین نقل
می کند:
“اولياء؛ اعدام هاي  67به دستور امام بود; عضو فراکسيون
خط امام(ره) با رد اظهارات برخي افراد ،منافقين سال  67را
که به دستور امام خميني(ره) اعدام شدند محارب خواند و
گفت؛ بنده تعبير برخي از افراد را که از لفظ «جوان کشي»
براي اين مساله استفاده کرده اند ،اشتباه مي دانم و با

مصاحبه مجتبي سميعي نژاد با شيوا نظرآهاري ،فعال اجتماعي ،درباره ي دوران بازداشت وي
چهطور و چهگونه بازداشت شدید؟
ظهر روز  ۲۴خرداد ،در محل کارم بود که بازجوی وزارت
اطالعات تماس گرفت و گفت که پایین بروم و در پاسخ
سؤال من که آیا باید خداحافظی کنم یا کارشان کوتاه
خواهد بود ،گفت که خداحافظی کن.
البته از آنجا که ساعت یک بامداد روز یکشنبه برای
بازداشت من به خانه آمده بودند و به دلیل عدم حضور من
در منزل موفق به دستگیری نشده بودند ،صبح یکشنبه
وقتی قصد رفتن به محل کارم را داشتم ،میدانستم که
بازداشت خواهم شد .با این حال نمیخواستم فراری
باشم.
وقتی به منزلمان آمدند ،مقداری ازوسایلم مثل هارد
کامپیوتر ۳۰ ،عدد سیدی ،برخی از برگههای امضای
کمپین ،بروشورهای مربوط به کودکان کار و خیابان و
اقالمی از این دست را بردند.
وسایلم را جمع کردم و مقابل در شرکت ایستادم .چند
دقیقهای گذشت تا آمدند .پیش از سوار شدن به ماشین،
حکمشان را خواستم .یک برگه کپیشده نشانم دادند که
محتوای آن این بود« :از آنجا که پس از اعالم نتایج
انتخابات ،عدهای قصد ایجاد آشوب و اغتشاش را دارند،
نسبت به شناسایی عوامل و سازماندهندگان آن به سرعت
اقدام شود ».برایم عجیب بود .گفتم خوب این حکم به من
چه ربطی دارد؟ اسمی از من در حکم نیامده است! گفتند:
«این حکم کلی است» و سوارم کردند.
بعد از بازداشت به کجا منتقل شدید؟
ابتدا در پی یک ناهماهنگی به واحد پیگیری وزارت
اطالعات در چهارراه ولیعصر منتقل شدم .هر چه
میگذشت افراد بازداشت شده بیشتر میشدند.

انتحار در جشن صلح

پاکستان مقر طالبان را به کمک ایران بمباران می کند.
یک روز بعد جشن صلح و دوستی سران قبایل و فرماندهان
سپاه صدا ،نور دوربین بوممممممممم
در میان این همه خیرخواهی و صلح طلبی ایران یک
مرتبه سروکله بمب گذار پیدا می شود و همه چی هوا می
رود .شگفتا که فرمانده قرارگاه قدس ،بزرگترین قرارگاه
مرزی ایران _ اشتباه نکنید مرز یک خط نیست که دو
کشور را از هم جدا می کند مرز یعنی زندگی ،نان ،خون
و مرگ_ می خواهد خون بس شود!!! و یک مرتبه سر
و کله آن بمب گذار پیدا شد .بازیگری که نقشش را در
سناریو نخوانده بود بازی را خراب کرد .حتما یک پاپتی
وحشی بود .هنوز معلوم نیست کی بوده مورد قبلی یک
پسر بچه  15ساله بود .چند کیلو تی ان تی بسته بود تا صد
نفر را روی هوا ببرد؟
اقتدار سپاه در نواحی مرزی بلوچستان در کوران بحران
و کشتار عظیمی که رژیم ایران برای فرونشاندن جنگ
قومی در منطقه بلوچستان به راه انداخت و در بلبشوی
حوادث بعد از انتخابات به شدت ضربه خورد .سپاه بار دیگر
برای حفظ اقتدار مرزها بسیجی از روسای قبایل به راه
انداخت تا خط و نشان های نهایی را بکشد .اوباما با طالبان
و نه القاعده(به گفته خود) به مذاکره نشسته است .ادامه
حضور نظامی امریکا و حفظ پایگاه های آن جز با راه دادن
و ورود طالبان به جریانات سیاسی افغانستان میسرنیست.
نزدیکی ایران و امریکا نزدیکی ارتجاع شیعه و سنی را به
دنبال اورده است .از سویی رشد گرایش های طالبانی از

صالح نیک بخت وکیل مدافع هیوا بوتیمار در گفتگوی
کوتاه با خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان اعالم کرد
که دادگاه تجدید نظر هیوا بوتیمار را به  ٨سال حبس
تعزیری محکوم کرد .پیشتر دادگاه بدوی هیوا بوتیمار را
به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس و خرید
و فروش مهمات جنگی به  ۱۰سال حبس جمعا  ۱۱سال
حبس تعزیری محکوم کرده بود.
با اعتراض صالح نیکبخت دادگاه تجدید نظر با توجه به

تا ساعت  ۵:۳۰صبح فردا همانجا بودم .بعد به زندان اوین
انتقالمان دادند .در واحد پیگیری برخورد خوبی انجام نشد.
یعنی از همان ابتدای ورودم ،برخورد مأموران همراه با
توهین و ناسزا بود .در آخر هم به خاطر اینکه سرم را در
ماشین پایین نمیگرفتم ،یک باتوم خوردم تا بفهمم اینجا،
جای اعتراض نیست و شرایط با همیشه فرق میکند .بعد
هم به بند  ۲۰۹زندان اوین منتقل شدم.
در روزهای بعد از  ۲۲خرداد فعاالن به دالیل
و اتهامات گوناگونی بازداشت شدند؛ اما یک
اتهام برای همه مشترک بود :عامل اغتشاش و
آشوب .اتهامات شما چه بود؟
اتهاماتی که روز  ۲۵خرداد به من تفهیم شد ،اقدام علیه
امنیت از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین (خلق) و
سازماندهی تجمعات و به قول خودشان اغتشاشات بود.
حاال اینکه کدام یک از اینها با کار و سوابق من جور
درمیآید ،سؤالی است که آنها باید به آن پاسخ دهد.
البته ظاهراً در این دوره ،این اتهامات از اتهامات رایجی
بوده که به همه وارد شده است .من آنجا فهمیدم که از
نظر آنها ،همه با سازمان مجاهدین (خلق) ارتباط دارند؛
مگر این که خالفش ثابت شود .حاال اینکه شما اصال
به لحاظ ایدئولوژیک هم نمیتوانید درکنار سازمان قرار
بگیرید ،مسألهای است که ظاهراً برایشان چندان قابل
درک نیست.
اما در بازپرسی و دادگاه انقالب ،اتهامات دیگری هم
وارد شد .از جمله تبانی علیه نظام از طریق عضویت در
تشکلهای غیرقانونی ،تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با
رسانههای ماهوارهای و اخالل در نظم از طریق ساماندهی
تجمعات و شرکت در آنها.

وضعیت دیگر بازداشتیها و در کل جو حاکم بر
زندان و بازجوییها چهگونه بود؟
باید به این مسأله اشاره کنم که بر خالف تصور عمومی
که بخصوص بین خود ما به عنوان کسانی که روی قضیه
زندانیان سیاسی کار میکردیم ،وجود داشت که در بند
 ۲۰۹افراد شناختهشده را کتک نمیزنند و برخوردها بهتر
است ،باید بگویم که در این دوره چنین نبود .شکنجه
جسمی ،آزار و اذیت و تحقیر زندانی و ضرب و شتم شدید
در بازجوییهای مردان بازداشتشده وجود داشت .حتی در

سال های قبل در منطقه بلوچستان ایران
و وجود پایگاه های پیدا پنهان انان در
منطقه بلوچستان که طالبان را تغذیه می
کنند به موضوع مذاکره و معامله ای جدی
بدل شده است.
معامله ای بزرگ قرار بود صورت بگیرد تا
هم مرزها سامان یابد و هم رژیم ان طور
که می خواهد صلح را برقرار سازد .جنداهلل
به عنوان فرزند طالبان در این معامله بین
طرفین باید قربانی می شد .معامله ای که
یک بار به جنداهلل پا داد و زمینه رشد ان را
فراهم کرد .روزی در ازای سکوت در برابر
اعدام فعال مدنی اجازه داده شد تا مراسم
مذهبی انان در کمال ارامش برگزار شود.
جنداهلل از سویی دست به انتحار سیاسی
خود نیز زد .اگر بمب گذاری های پیشین
تنها فارس ها را نشانه رفت تا جنگ قومی
متعاقب ان شعله کینه های قومی را شعله
ور سازد این بار اما جنداهلل با نشانه رفتن
سران قبایل و مردم بی گناه دیگر چهره
ضدبشری خود را برای مردم بلوچ بیش از
پیش هویدا ساخت .فقدان الترناتیوی عملی برای مردم بلوچ
منطقه در سال های گذشته باعث شده بود حمالت جنداهلل
با وجود خطرات و ضرباتی که بر زندگی و مناسبات مردم
بلوچ و حکومت وارد اورده بود چندان با انزجار مواجه نشود
و حتی در چند ماه گذشته سبب دامن زدن به اختالفات

قومی شود .حوادث چند سال اخیر نشان داده که قربانیان
فراز و فرودهای سیاسی گروههای مرتجع و جابجایی های
قدرت چه در ایران و چه در پاکستان و افغانستان و چه
در غرب زنان و مردان فارس و بلوچ اند .انچه بلوچستان
را امروز تهدید می کند در اشکال مختلف تمامی نواحی
مرزی ایران را تهدید می کند که در هیاهوهای خبری

دفاعیات انجام گرفته
توسط وکیل مدافع
هیوا بوتیمار را از اتهام
تبلیغ علیه نظام تبرئه و
با توجه به عدم سوی
پیشینه و وضعیت خاص
متهم حکم وی را به
 ٨سال حبس تعزیری
کاهش داد.
مورد زنان هم این قضیه به صورت اینکه بازجو با زدن
چند سیلی تحقیرت کند ،وجود داشت.
یکی از موارد شکنجه ،نگهداری متهم در سلول انفرادی
است .این وضعیت در کنار بیخبری مطلق از دنیای
بیرون ،قدرت هر گونه تحلیلی را از انسان میگیرد .من
خوشحالم که در این دوره به علت کمبود سلول ،نتوانستند
همه بازداشتیها را به انفرادی ببرند؛ بخصوص در مورد
خانمها.
نداشتن تلفن ،نداشتن مالقات و مشکالتی که در خصوص
وضعیت استفاده از دستشویی وجود داشت ،برای زندانیها
ایجاد فشار میکرد .در کنار اینها ،صدای گریه و ناله
زنان و مردانی را اضافه کنید که هر روز و هر دقیقه ،در
راهروهای بند شنیده شد.
البته اگر بخواهم بر اساس قانون و آییننامه حقوق
شهروندی به مواردی که مصداق شکنجه متهم است
اشاره کنم ،باید یک کتاب بنویسم .اما مواردی که عنوان
کردم ،پررنگترین اشکال شکنجه روحی و روانی متهم
است که شاهدش بودیم .به همه اینها شرایط نگهداری
زندانیها را اضافه کنید آن هم در گرمای وحشتناک
تابستان به صورت نگهداری پنج یا گاهی شش نفر در
یک سلول  ۱۰متری که کوچکترین امکان تهویهای در
آن وجود ندارد.
البته از اواسط تیرماه به برخی از سلولهای بند زنان پنکه
دادند .اما شرایط آن قدر اسفناک بود که حتی صدای
اعتراض نگهبانان را هم درآورده بود .آن قدر بازداشتی بود
که مکان کافی برای نگهداریشان وجود نداشت.
وضعیت دیگر زندانیان چهگونه بود و با چه
کسانی همسلول بودی؟
اکثر زندانیان تقریب ًا شرایط مشابهی داشتند .همه در
بالتکلیفی محض بودند .هیچکدام از بیرون خبری نداشتیم؛
یا اگر داشتیم ،خیلی محدود بود .بازجوییها خیلی سخت
بود و همه با اینکه اتهامات مختلفی داشتند ،در آخر به
یک چیز میرسیدند :ستادها ،نامزدهای انتخابات و ارتباط
افراد با آنها.
من در این مدت با  ۷-۸نفر هم سلول بودم که چهار
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گاه کمرنگ و گاه وارونه جلوه داده می شود و پرده های
بسیاری از ان هنوز باقی مانده است که متشکل شدن
نیروهای مترقی منطقه را در برابر ارتجاع ملی و مذهبی در
جهت منافع طبقاتی تمامی ملل تحت ستم ضروری ساخته
است .مبارزه ای که می بایست با مبارزات مردم ایران علیه
استبداد و ارتجاع پیوند بخورد.

اخبار كوتاه
تحويل  18عضو جنداهلل توسط
پاكستان

هرانا  :رحمان مالکی وزير کشور پاکستان اعالم کرد که
دولت پاکستان  18تن از اعضای «جند اهلل» که تبعه ايران
هستند را به جمهوری اسالمی تحويل داد
به گزارش هرانا به نقل از جهان نيوز« ،جنداهلل» مسئوليت
عمليات تروريستی روز يکشنبه در شهر «سرباز» استان
سيستان و بلوچستان ايران را بر عهده گرفت که در اثر
آن دست کم  49نفر از جمله معاون فرمانده نيروی زمينی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و عده از بزرگان قبايل
محلی کشته و ده ها نفر ديگر هم زخمی شدند.
ايران دو روز پيش خبر بازداشت سه تن که به دست داشتن
در سازماندهی عمليات تروريستی مذکور مظنون هستند را
اعالم کرد.

اتهام محاربه براي دو دانشجوي
بازداشت شده

هفته گذشته در دادگاه ،به روزبه و رامین تهرانی ،دو برادر
دانشجو که خرداد ماه بازداشت شدند ،اتهام محاربه و
تبلیغ علیه نظام نسبت داده شد.
به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعاالن حقوقبشر در
ایران ،روزبه و رامین تهرانی دو برادر دانشجو که به دلیل
فعالیتهای دانشجویی خویش در سال تحصیلی – 87
 88در تاریخ  19خرداد امسال بازداشت شده و پس از
چندین ماه نگهداری در بند  209وزارت اطالعات که از
سه هفته پیش به بند  8زندان اوین منتقل شدند ،امروز به
دادگاه برده شدند.
بر اساس این گزارش ،این دو برادر ،جهت محاکمه به شعبه
 26دادگاه انقالب به ریاست قاضی پیر عباسی منتقل شدند.
کیفر خواست نمایندهی دادستان با موضوعیت اتهامات
محاربه و تبلیغ علیه نظام در مورد این دو فعال دانشجویی
قراعت شد و نهایتا با توجه به در خواست وکالی این دو
برادر آقایان عبدالفتاح سلطانی  ،وحید مشکانی و خانم
منیژه محمدی مبنی بر استمحال یا تجدید جلسه جهت
امکان مطالعهی پرونده ،قاضی پیر عباسی با این تقاضا
موافقت کرد و محاکمه به زمان دیگری موکول شد.

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه
لوله چدني اهواز

کارگران کارخانهی لوله چدنی اهواز صبح پنجشنبه در
اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقهی خود تجمع
اعتراضی برپا کردند.
به گزارش واحد کارگری مجموعه فعاالن حقوق بشر در
ایران ،کارگران کارخانه لوله چدنی اهواز ،در اعتراض به
عدم پرداخت حقوق  10ماهه از سوی مسئولین کارخانه
در میدان شهدای اهواز ،خیابان نادری ،طالقانی 30 ،متری
تجمع اعتراضی برپا کردند.
الزم به ذکر است که در این تجمع ،کارگران به مدت 12
دقیقه با تجمع خود خیابان نادری را مسدود کردند.
بر اساس گزارشهای دریافتی ،در این تجمع اعتراضی
نیروهای گارد ضد شورش که به دور تجمع کنندگان حلقه
زده بودند ،چهرهیی متفاوت از تجمع روز گذشتهی این
کارگران را به نمایش گذاشتند و این تجمع بدون درگیری
به مدت  3ساعت ادامه داشت.

نامه سه سينماگر به مردم ايران

یک گزارش به ملت ایران
ما ایرانی هستیم.
هر یک از ما تنها یک پاسپورت داریم .پاسپورت ایرانی که
آرم جمهوری اسالمی بر آن حک شده است .پاسپورتمان
را در فرودگاه از ما گرفتند.
ما سینماگریم.
در این سی سال سینماگر شده ایم و به واسطه ی فیلم
هایمان در مجامع جهانی نماینده ی فرهنگ و هویت
ایرانی خویش بوده ایم .هیچ دولتی این هویت را به ما
نبخشیده است که بتواند آن را از ما پس بگیرد.
ما همواره به فرهنگ کشورمان بالیده ایم و آن را در
معرض تماشای مردم جهان قرار داده ایم .ولی اکنون حق
عبور از مرزها را از ما گرفته اند؛ گالیه ای نداریم .حتی
نمی دانیم به چه اتهامی؛ باز هم گله ای نداریم .اما ما می
خواهیم همچنان سینماگر مستقل ایرانی باقی بمانیم.
در تمام طول فعالیت فرهنگی مان می توانستیم پاسپورت
دیگری داشته باشیم؛ اما خواست و اراده ی ما بر ایرانی
بودن و ایرانی ماندن بوده است .دولت این توان را دارد که
مانع خروج ما از مرزهای کشورمان بشود؛ اما یادآوری می
کنیم که هویت ما در گرو پاسپورت هایمان نیست.
حتی بدون پاسپورت ،ما ایرانی هستیم.
فاطمه معتمدآریا ،جعفر پناهی ،مجتبی
میرتهماسب

نفرشان به انتخابات ارتباط داشتند .بازجوییهای اخالقی،
یکی از موارد مهمی بود که به شدت دنبال میشد .آنها
تالش میکردند با وارد کردن تهمتهای اخالقی ،علیه
افراد مختلف ،اعتراف بگیرند.
وقتی بیرون آمدم ،فهمیدم که این سناریو در خارج از
زندان هم دنبال میشد که مث ً
ال بگویند که جوانهایی که
در ستادها فعالیت میکردند ،دنبال مسائل دیگری بودند.
البته در مورد شخص من این اتفاق در بازجویی رخ نداد.
اما همه میدانستیم که بسیاری از بازداشتشدگان بر سر
چنین مسائلی بسیار تحت فشار قرار گرفتهاند.
اکثر همسلولیهایم در این مدت آزاد شدند به جز دو
همسلولی آخر که اتفاق ًا یکیشان در مراسم چهلم شهدای
انتخابات بازدشت شده بود و هنوز هم در بند  ۲۰۹است.
کبری زاغهدوست که به اتفاق همسرش بازداشت شده بود
و وضعیت همسرش از نظر روحی بسیار وخیم بود.
با اینکه در موارد اینچنینی معمو ًال افراد را چند هفته
نگه میداشتند و به قید کفالت آزاد میکردند ،اما این زن
و شوهر حدود  ۸۰روز است که در زندان هستند و ظاهراً
هنوز هم قصدی برای آزدی آنها نیست .در حالی که
هیچ فعالیت سیاسی نداشتند و حتی در اعتراضات پس از
انتخابات هم شرکت نداشتند .فقط به مراسم بهشت زهرا
رفته بودند.
خودت فعال حقوق بشر هستی و مدافع
زندانیان .این بازداشت سه ماه و نیمه ،تأثیری
بر فعالیتهایت میگذارد؟ فکر میکنی حاال
بهتر زندانیان و وضعیت و مشکالت آنان را

میشناسی؟
ً
البته من با این مسائل ناآشنا نبودم .قبال هم در سال ۸۱
و  ،۸۳بازداشت در بندهای  ۲۴۰و  ۲۰۹و حتی بازداشتگاه
وزرا را تجربه کرده بودم .بنابراین زمانی که از سلول
انفرادی میگفتم ،آن را کام ً
ال درک کرده بودم .زمانی
که سلولهای  ۲۰۹را ترسیم میکردم ،میدانستم از کجا
حرف میزنم.
هرچند زمان آنها کمتر بود ،اما به هر حال از نزدیک
آن را لمس کرده بودم .االن هم گمان نمیکنم ،تفاوت
خاصی به وجود آمده باشد .تنها روزهای بیشتری را در
آنجا گذراندم .البته بیشتر حس زندانی بودن را درک کردم
و البته بازداشت در یک دوران خاص و جدی را تجربه
کردم.
این که میگویم خاص ،از این جهت است که واقع ًا شرایط
کشور ،شرایط خاصی بود و ما در زندان نمیدانستیم قرار
است چه بالیی سرمان بیاید .شرایط عادی نبود .گاهی با
خودم میگفتم شاید قرار است ما قربانی باشیم.
در روزهایی که زندانی بودی ،ایران روزها
پرخبری را پشت سر میگذاشت؛ اعتراضهای
خیابانی و کشتارهای خیابانی .آیا به این اخبار در
زندان دسترسی داشتی؟ اگر تازه از آن اتفاقات
باخبر شدهای ،در مورد آنها چه فکر میکنی؟
تا زمانی که انفرادی بودم ،دید واضح و روشنی از اتفاقات
پیشآمده نداشتم .در واقع فکر میکردم در همان روزهای
اول ،همه چیز تمام شده است .گاهی در تماسهای تلفنی،
میفهمیدم که هنوز اعتراضها جریان دارد.

اما بعد از این که به سلولهای چندنفره منتقل شدم ،چون
در آنجا کسانی بودند که یک هفته یا دو هفته بعد از
من بازداشت شده بودند ،از راهپیماییها و تظاهراتهای
میلیونی مردم باخبر شدم .البته صادقانه بگویم که کمی
تصورش برایم سخت بود .اما به هر حال فهمیدم که بیرون
خبرهایی هست .بعد هم برای مدتی تلویزیون داشتیم؛
اخبار را میدیدیم و تحلیل میکردیم.
با این وجود حاال که فیلمها و عکسهای مربوط به آن
زمان را نگاه میکنم ،میبینم که اتفاقات بیرون از زندان
بسیار وسیعتر از آن چیزی بود که من تصورش را میکردم
و البته خشونتی که هنوز هم برایم قابل درک نیست .این
صحنهها ،این تصاویر و مرگ آدمها خیلی منقلبم کرد .از
طرف دیگری فکر میکنم شاید اگر این حضور مردم نبود،
برای زندانیها سرنوشت دیگری ترسیم شده بود.
وضعیت پروندهات را چهطور میبینی؟ قرار است
چه اتفاقی بیفتد؟
در مورد شرایط پرونده ،زیاد نمیتوان با قاطعیت حرف زد.
اگر مبنا را بر این بگذاریم که بر اساس قانون پروندههای
ما بررسی شود ،در آخر باید به خاطر بازداشت بیدلیلمان
غرامت هم پرداخت کنند و پاسخگو باشند .اما از آنجا که
رویهای وجود ندارد ،نمیتوانم بگویم که چه میشود .اما
با قطعیت میگویم که قانونا باید تبرئه شوم .با این وجود
فکر میکنم همه چیز بستگی به شرایط جامعه دارد .فشار
افکار عمومی میتواند موجب آزادی زندانیان سیاسی شود؛
همان طور که تا کنون شده است
(منبع :سايت كميته گزارشگران حقوق بشر)

دولت کودتا؛ جاده صاف کن
نظام سلطه سرمایه
خسرو.ص
فروپاشی دیوار برلین و پایان جنگ سرد و ادامه آن
فروپاشی نظام مدعی کمونیست گرچه به جهان دوقطبی
«غرب-شرق» پایان داد اما بر خالف ادعای کسانی که
نوید بخش «پایان تاریخ» بودند ،تاریخ برگ دیگری را
رقم زد و قطبیتی دیگر را به رخمان کشید .قطبیتی که
این بار تحت عنوان فریبنده «جهانی شدن» سرنوشت
ملتها را رقم میزد .دیواری که غرب را از شرق جدا می
ساخت این بار شمال و جنوب را دو روی سکه توسعه قرار
داد .دورویی که سمیر امین از آنها تحت عنوان «توسعه
توسعه بافتگی» و «توسعه توسعه نیافتگی» یاد می کند.
«مرگ جامعه» اعالم شد
در طلیعه چنین جهانی بود که
ِ
و تنها را وصول به خوشبختی تبعیت از احکام سازمانهای
جهانی ،همه چیزی در این عصر جهانی می بایست تن به
مناسبات «گردش آزاد» دهد .گردش آزاد سرمایه ،تجارت
آزاد ،گردش آزاد اطالعات و . ...اما این تنها کار انسانها بود
که مشمول سخت ترین قوانین مهاجرت گشت!
«آزاد» تنها در پیوند با مناسبات سرمایه معنا شد و این
«کار» انسانها بود که تنها در« فروش» خود به این یا آن
کارفرما آزاد بود و نه انسانی که باید آزاد در تأمین نیازهای
انسانی اش باشد .جامعه از آنجا که «مرده» بود و دولت
خواست سرمابه باشد تعهدی
از آنجایی که «باید» قربانی
ِ
در قبال «فرد» ندارد« .فقر» دیگر نه ریشه در ساخنار
مناسبات حاکم بلکه پدیده ای است که ریشه در توانایی
افراد دارد و آنکه کاالی قابل فروش مطلوبی ندارد در تله
آن گرفتار است.
امروز سرنوشت جهانی شدنی را که از آن در هر مقاله و
کتاب و برنامه تلویزیونی به «دهکده جهانی» تعبیر می شد
دیگر نه انسانها مردم سرتاسر این دهکده از نژاد و جنس
و ملیت و هویت مختلف بلکه سیاستمداران وسرمایه داران
و نخبگان اقتصادی تعیین می کنند .این سرنوشت نه در
خیابان و توسط اقشار و طبقات زحمتکشان و تولید کنندگان
نعم مادی و معنوی جهان ،که در پشت در های بسته در
ساختمانهای مجلل و در اجالسی تعیین می شود که این

مشکلی که هست
میالد س
مشکلی که هست سیه روزی فزایندهی مردم است و
تیرگی افق برای پایان دادنش .از این گزاره ساده باید
آغازید .جمهوری اسالمی چیزی نبود جز پاسخی گنگ و
بی حاصل به میل مردم برای زندگی بهتر ،برای استقالل
و کسب آزادی و عدالت ،بدون شاه و دربار .هرآنچه پس
از آن گذشت ،حتی خمینی پرستی و کلیدهای پالستیکی
برای بهشت بر گردن نوباوگان روستاهایمان ،همه نشانه
اند نه دلیل و نه برهان .اینکه گوشه ای از انقالبیون با
تبهکاران همدست شدند ،مشکل نیست چون هیچ کس
خبیث نیست ،گرچه برخی به سبب فالکت حاکم رجال
شدند ،اما هرگز آزاده نمی شوند زیرا از درک معنای
اشتباه و پذیرفتن بها یش هراسانند .اسالم سیاسی مشکل
نیست چون به جد نباید به جدش گرفت که وگرنه اسیر
کوتاه بینی تاریخی خواهیم شد .مشکلی که هست ،که
پابرجاست ،امروزه بر سرش دستاری نهاده اند ،دیروز تاجی
بود و فردا کالهی شاید ،نکته اما این ها هم نیست ،نه

اقشار حتی قادر به نزدیک شدن به آن مکانها نیستند ،چه
رسد به اعزام نماینده ای از سندیکا یا صنفشان .در این
اجالس است که تعیین می شود چه کشوری مواد خام
استخراج کند و چه کشوری تولید تکنولوژی و خدمات
کند .کدام کشور به کشاورزی سوبسید دهد و کدام کشور
بودجه خدمات عمومی اش را کاهش دهد.
نگاهی به تجارب دیگر کشورها و نتایجی که اتخاذ چنین
جهانی شدنی که باید از آن به «جهانی سازی» یاد کرد.
(چرا که «شدن» فرایندی خودبه خودی و«سازی» دارای
فاعلی مشخص است) ما را به این تنیجه گیری رهنمون
می کند که گذشت سه دهه از این فرایند آنچه در پی داشته
جز فقر ،بی عدالتی ،تخریب محیط زیست ،طرد اجتماعی
و افزایش شکاف طبقاتی نبوده است .این عوارض نه تنها
دامنگیر جهان توسعه نیافته و درحال توسعه شده بلکه
بسیاری از جمعیت جهان توسعه یافته صنعتی را هم گرفتار
خود کرده است .و این فقر رو به تزاید در برابر انباشت
سرمایه ای است که هر روزه نصیب بخش کوچکتری از
جامعه می شود.

طرح تحول اقتصادی و آنچه تحت آن در حال شکل گیری
است شاید آخرین حلقه از زنجیر تسلط نظام سرمایه داری
و ایدئولوژی باز محور نئولیبرالیسم باشد که این بار معیشت
اقشار و طبقات زحمتکش مردم ایران را هدف گرفته است.
لحاظ نکردن نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی در
متن «طرح تحول اقتصادی» از این حقیقت پرده بر می
دارد که هدف از هدفمندسازی یارانه ،نه اختصاص آنها به
اقشار دهک های پایین بلکه در نهایت «حذف یارانه»
می باشد.
این هدف و چراغ سبز به احکام نهادهای جهانی چون
صندوق بین المللی پول و همچنین تأیید تلویحی دولت
کودتا و سکوت در برابر جنایاتش از سوی کشورهای مرکز
سرمایه داری بار دیگر پرده از ماهیت ضد بشری و ضد
کارگری نظام سرمایه داری جهانی برمی دارد ،نظامی که
علی رغم شعارهای حقوق بشری هر روزه ای که سر می
دهد منافع کالن اقتصادی او را به هم پیوندی با ارتجاعی
ترین نظام های استبدادی وا می دارد.

احمدی نژاد است ،نه دوران بستری بودنش در آسایشگاه
روانی ،نه اوین و نه خرافه زدگی و تجاهل ملت ،مشکل
حتی هیئت موتلفه هم نیست ،مشکل همان هایی ست
که سی و چند سال است که گریبان مان را گرفته است.
مشکلی که هست اینست که ما اسیران بهره در نظام
سرمایه ایم ،که اگر نبودیم هیچ کدام این مهرهها ،این
چهره ها ،این اشخاص و این مراکز قدرت ،در آنجایی
که هستند نبودند .سپاه و خاتمی و خامنه ای و دیگران
پرورده هیچ چیزی دیگر نیستند به جز منطق بهره در
سرمایه جهانی .بهره ،فارسی گپ می زند .و زبان مان
فرسوده می شود.
اگر جز این ،و با تشبث به فرهنگ و غیره بخواهیم کارمان
را پیش بریم ،به دامن رازآلوده کردن واقعیت در می غلتیم.
همه ی افکار غریب اسالمیون مان ،اگر این گردش بهره،
جاری در اندام جامعه نبود،چیزی در حد یک فرقه بی نام و
نشان نمی توانست باشد .همهی این جبروت و زمختی این
دولت گردانندگان وابسته به همین بهره است و همه ی
اوهام و خیال های غریب این دارودسته از دههی  ۴۰بدین
سوی ،اگر این بهره جاری در جامعه نبود ،نقشی در تاریخ
میلیون ها انسان نمی داشت .نکته اینجاست و مشکل
همین جا .اگر می خواهیم از این دور باطل برون آییم

که در آن روزی دسته ای به نام والیت فقیه و صندوق
های قرض الحسنه و روزی به نام سپاه و رهبر ،بر شریان
توزیع درآمد بادآورده ی بهره در گردش جهانی سرمایه
مسلط شده و با سالح و پرورش سعید امامی ها به تاراج
این سرزمین و ثروت این مردم دست می یازند ،اگر چنین
چیزی را نه در کالم بلکه در عمل می خواهیم ،چاره ای
نداریم که با اتکا به نیروی مردمان زحمتکش ،از نظام
سرمایه داری دربگذریم ،چاره ای نداریم تا این بازی های
بی رنگ و سوی وبری را ،که خود حاصل واردات اندیشه
همچون واردات سایر کاالها ست ،را به کناری نهیم و در
یک کالم باز متمدن شویم.
ما اگر از آزادی کالم ،رهایی نیروی کار و قدرت ابداع
جامعه مان از این فالکت موجود ،دم می زنیم ،پس باید از
برزخ بدخوانی جایگاه مان در دنیا گذر کنیم.
۲
سرمایه داری از طریق نفت و بهره از استخراج معادن
نفتی در اندام این جامعه گسترش یافت .این را امروزه در
پایگان اندیشه مسلط هم می یابیم ،بیماری های رایج،
گرته برداری ها ،ساده سازی ها و هزار شگرد دیگر ،حاکی
از دشواری های اندیشه آزاد و انصاف نقد است .دو عامل
را باید برشمرد .نخست فساد عقل .فساد عقل آنی ست که

گوینده می داند که آنچه می گوید نه محلی از اعراب دارد
و نه به کار کسی می آید و اصال همه بد و تند رونویسی از
دست دیگری ست و باز می گوید .فساد عقل ،جان را می
پوکاند ،این گذران روزگار از قبل استخراج معادن فکری
و واژه ها و نشر آن در جامعه است ،فساد عقل ،سرمایه
زدگی اندیشه است .دوم التزام برده وار به شماتیک فکر
کردن است ،تو گویی مفهوم بایستی ابتدا به ساکن آماده
و پرداخته باشد و بدا به حال واقعیت اگر در دامن مفهوم
خوش نشینی نکند .فکر پویا ،مفهومی ساختن تجربه
کنکرت تاریخی ست برای درگذشتن از واقعیت .بارزترین
شکل عدم جسارت اندیشه ،تدریس حوزوی ست .امتزاج
آن فساد و این عدم جسارت به درجات گوناگون ،از راه
های گوناگون به میانمایگی می رسد و میانمایگی بستر
نرم خمود فکر است .اگر مشکلی که هست اساسی ست،
فکر هم باید اساسی باشد.
پس بگذارید بخشی از پایگان راحت اندیشی نخبگان مان
را واکاویم .این دو گزاره را به هزار شکل گوناگون خوانده
ایم:
یک .برای اینکه کار این مردم به سامان شود ،اصل اول
تقدم آزادی سیاسی به تفکر اجتماعی ست.
دو .اگر دنبال اجرای صحیح قانون باشیم ،یعنی مدرن
شویم ،به عدالت اجتماعی هم دست می یابیم.
یکی از آخرین نمونه های این کلیشه را در این سطور
بازمی یابیم:
«بنا به دالیل عقلی و نظری و نیز توجه به تجربههای
تاریخی میتوان اثبات کرد که در زندگی سیاسی جوامع،
همواره گسترش آزادیها و رعایت حقوق دموکراتیک مردم
اسباب گسترش عدالت اجتماعی شده است هرچند هنوز
این عدالت اجتماعی با شکل آرمانی عدل به منزله انصاف
فاصله داشته باشد .در مقابل ،آن نیروهای سیاسی یا
حکومتهایی که در پی گسترش عدالت (به معنای برابری
اجتماعی) برآمدند و آن را مقدم بر گسترش آزادیها و دفاع
از آنها پنداشتند نه فقط موفق به برقراری عدل و تضمین
حقوق مردمان نشدند بلکه در معرض تبدیل به نیروهای
استبدادی قرار گرفتند ».بابک احمدی در دیپلماسی ایرانی،
گسترش آزادیها پیشنیاز تحقق عدالت ،سه شنبه  7مهر
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این داستان مرغ و تخم مرغ ،تقدم آزادی و تاخر عدالت،
از اساس مدرسه ای ست .از  ،۵۷تا  ۸۸گسترش آزادی و
خواست عدالت در هم تنیده اند .بفرمایید این گوی و این
میدان ،این سپاهیان و این توده فقیر ،این سرمایه داری
ایرانی و این هم پارلمان .چرا کار نمی کنند؟ چون ما دچار
بهره و تسلط آن بر تار و پود تولید ثروت در ایرانیم ،چون

نگاهی گذرا به زمینه های
رشد اسالم سیاسی
امین حصوری
در ایران روحانیان همواره به طور تاریخی با حاکمان
همبسته بوده اند (همبستگی متولیان رسمی نهاد مذهب
و نهاد حکومت) و «قدرت» ،هر چند در سهم های نابرابر،
همیشه به نحوی میان آنها توزیع می شده است؛ برای
مثال نهاد آموزش و نهاد قضاوت در انحصار مطلق
روحانیان بوده است و نیز عواید شرعی که منابع مالی
آنها را تامین می کرده است (مالیات روحانیون بر مردم).
با این حال منظور از «اسالم سیاسی» این نوع حضور
سنتی نهاد مذهب در جامعه و یا نقش جانبی روحانیت
ِ
در مناسبات قدرت نیست؛ در یک تعبیر کلی می توان
اسالم سیاسی را به مجموعه باورهایی اطالق کرد که
با داعیه ی «حکومت اسالمی» در پیوند بوده و قائل به
نقشی حداکثری برای اسالم در اداره ی جامعه هستند؛
در واقع برای تئوریزه کردن و تحقق چنین اصلی است
که آموزه های دینی به صورت یک ایدئولوژی سیاسی
در قالب اسالم سیاسی بازسازی می شود .در واقع ریشه
های تاریخی پیدایش اسالم سیاسی  -به مفهوم جدید
آن -را باید فراتر از ایران ،در خاورمیانه و در دوران افول
امپراطوری عثمانی جستجو کرد .کوشش های رسالت

هرگز در ایران تثبیت قانون به قدرتمندی دستگاه قضایی،
به احترام به آزادی های اجتماعی و سیاسی نمی رسد.
نمی رسد زیرا ما در دوران تاریخی مشروطه نیستیم .ما
با ماشین دولتی روبروییم که وحشتناک است و شیرخواره
بهره نفتی مانده است ،نمی رسد زیرا همین ماشین ،که
بازتولید جنون و لشکر به لشکر فقیران است ،خود سرمایه
انحصاری ست و تعاملش با کل سرمایه در ایران مشروط
بودن آن کل به این جزئ ست که دست بر قضا سالح
گرم به دست دارد ،هرگونه جداسازی آزادی سیاسی از
خواست تغییر مناسبات اجتماعی به رفرمیسم موجود می
رسد و رفرمیسم موجود در عمق خویش مصلحت طلبی
تکنوکرات هاست .رتق و فتق عاقالنه تر دولت و مناسباتی
ست که یک راست همه را به فالکت و لغو همه آزادی
ها می رساند .رتق و فتق امور همین دولت بهره ،ربطی به
چیرگی مردم بر کار و بارشان در شهر ،دموکراسی ،ندارد.
یونانی تان خراب است.
احمدی در همان نوشته اجرای قانون را تنظیم رابطه حقوق
دمکراتیک وقدرت دولتی می داند.اما تجربه تاریخی ما این
نیست ،مشکل ما این نیست که ما قانونی داشته ایم که
اجرا نشده باشد .نکته همه اینست که قدرت دولتی اصال
رابطه اش را با هر قرارداد حقوقی فسخ کرده است .مسئله
قانون در مباحث جاری روشنفکران بر اساس گرته برداری
از دوران پهلوی و رابطه ش با قانون اساسی مشروطه
استوار است و این اشتباه نظری خطرناکی ست .آن چیزی
که به نام قانون اساسی در ایران موجود است ،بنا به نصح
صریح خود همان نوشته ،قانون اساسی نیست ،بلکه سندی
ست برای اعالم اینکه قانون همانست که خدا می خواهد
و خدا چه می خواهد؟ از حاکمان بپرسید .به بیان دیگر
این سند به هیچ وجه ادعای اساسی بودن ندارد ،بلکه
سند اساسی بودن قانونی ست بیرون از خود .ما در ایران
یک دولت به معنای اقتدار ملی نداریم که اقتدارش را از
نصح صریح قانون بگیرد .ما در شرایط اضطراری بوده
ایم و هستیم .شرایط اضطراری بنا به تعریف یعنی الغای
موقت قانون برای حفظ قانون .درست به همین دلیل است
که جمهوری اسالمی حتی در سخت ترین شرایط نیازی
به اعالن حکومت نظامی نمی بینید .جمهوری اسالمی
دولت نیست ،حکومت همیشه موقتی است .مشکل اساسی
جمهوری اسالمی هم همین است .جمهوری اسالمی هرگز
از ترمیدور نگذشته است ،بنا به تعریف نمی تواند بگذرد .ما
که قرار نیست به شکلی کم هوشمندانه به تطبیق مکانیکی
فالن تئوری در باره فالن برهه در انکشاف انقالبی دیگر
و ایران بپردازیم ،این که کار فکری نیست.
پس احمدی ها و امثال وی صورت مسئله ما را بد فهمیده

اند .مشکلی که پابرجاست قانون بی قانونی ست و این
قانون بی قانونی ،برخالف پیش فرض کلیشه مسلط ،اصال
در حوزه سیاست تولید نمی شود ،احمدی نژاد ثمره سیاست
نیست ،محصول مناسبات اجتماعی استوار بر بهره است که
راه بر سیاست بسته است .و این بهره از آسمان نمی بارد ،از
گردش جهانی سرمایه می آید .احمدی ها اساس فکرشان،
بی آنکه بدانند بر این پایه استوار است که بهره ای که این
رونمای شهر را بزک کرده ،که خرج ولخرجی دارایان می
شود ،نوعی معجزه الهی ست که اصال قابل اندیشیدن هم
نیست .نه ! بهره عدم وجود سیاست ماست ،مشکلی ست
که وجود دارد .مشکل ما اقتصاد سیاسی ماست.
اگر گسترش آزادی های سیاسی را می خواهیم ،پس باید
سیاست مان اجتماعی باشد و آن سیاست اجتماعی که
از مناسبات استوار بر بهره ،از اقتصاد سیاسی در گذرد،
سیاست مردم است ،این یعنی چیره گشتن مردم بر
کاروباشان و مردم شهر ،مردم همه شهرند و همین ادعا

راست به معنای خواست عدالت در اجتماع و مشارکت
همگان است .این تنها شکل متصور برای تضمین «رعایت
حقوق دمکراتیک» است .مشکل احمدی ها اینست که
اینان ،گرچه در کالم از آزادی اندیشه می گویند ،اما در
استدالل ،حقوق دمکراتیک مردم را به «اسباب» فرو می
کاهند .در ایران این حقوق جان عدالت است نه اسباب و
مصالح .جان عدالت ،یعنی تالش بی وقفه برای پاسداری
از حقوق دمکراتیک مردم از یافت آباد تا دماوند ،یعنی
وضع قوانین مردم.
مشکلی که پابرجاست ،انحصار تعریف جامعه بر اساس
فضای این حکومت و قانون بی قانونی ست ،چاره ای
نیست جز آنکه مشترکا از این فضا درگذریم .روشنفکر
رادیکال به این اساس مشکل می پردازد .مشکل اما پابرجا
خواهدماند اگر اندیشه رادیکال و مردمان کار یکدیگر
را بازنیابند .کمونیسم ،در تعریف کنونی آن برای ایران،
همین بازیافتن اسباب آزاده زیستن در شهر ،بازیافتن فکر

باورانه ی کسانی چون سیدجمال الدین اسدآبادی(افغانی)
و شیخ محمد عبده و  ...شاید نخستین قدم های جدی در
این مسیر بوده است؛ چنین ایده هایی بعدها در اشکالی
رادیکال تر توسط گروه های مصری «اخوان المسلمین»
(تاسیس )1928و «جماعت اسالمی» (تاسیس)1941
تئوریزه و مدون شده و در قالب نظامی ایدئولوژیک در
جهت کاربردهای سیاسی مشخص بسط داده شد .برای
مثال «حسن البناء» موسس اخوان المسلمین صراحتا بر
این باور بوده است که «اسال ِم هیچ فرد مسلمانی کامل
نیست ،مگر آن فرد مسلمان یک عنصر سیاسی باشد».
موسس «جماعت اسالمی»« ،ابواالعلی مودودی» ،که
رویکردی به مراتب تندتر از حسن البناء داشته است ،رسما
خواهان بازگشت به «خالفت اسالمی» بوده است .با این
حال در مورد ضرورت احیای اسالم که دغدغه ی مشترک
آنها بود ،هر دو (جریان) معتقد بودند که «تشکیل حکومت
اسالمی اولین گام برای احیای اسالم است» .از دید آنان
رسیدن به چنین حکومتی نه از راه مسجد و منبر و فتواهای
فقهی ،که از راه قیام به جهاد امکان پذیر است و عامالن
این حرکت دسته ای از برگزیدگان و وارستگانی هستند که
برای احیای اسالم و حکومت اسالمی ،حزب و جمعیت
اسالمی تاسیس کرده باشند.
مهمترین نظریه ی سیاسی ابواالعلی مودودی نظریه ی
انقالبی «حاکمیت اهلل» بود که به موجب آن رژیم موجود
ِ
به واسطه ی اینکه غاصب حق حاکمیت اهلل است مورد
تکفیر قرار گرفته و شورش علیه آن و مبارزه با قوای آن
جایز و خدمت در صف نیروهای آن مکروه شمرده می
شود ،مگر به قصد نفوذ برای ضربه زدن(.)1
چهره ی تندروی شاخصی چون «سید قطب» ،که با تالیفات
متعدد خود در اشاعه ی بنیان های نظری اسالم سیاسی به
سایر کشورهای مسلمان سهم زیادی داشته است( ،)2خود
در دامان چنین اندیشه هایی بالیده بود و رسالت به ثمر
رساندن آنها را به میراث گرفته بود .اما بی گمان سید قطب
تنها میراث دا ِر این رسالت نبود :این اندیشه ها در میان
علما و طلبه های عراق و ایران و پاکستان و افغانستان و ...
هم هواداران ویژه ی خود را یافت( .)3به هر حال میزان
و روند تاثیر گذاری اندیشه های اسالمگرایان مصری بر
اندیشه ها و خط مشی جناح اسالمی تصاحب کننده ی
انقالب  57ایران می تواند موضوع مهمی برای تحقیق
و بررسی پیرامون چگونگی رشد اسالم سیاسی در ایران
باشد .برای مثال می توان این پرسش را پی جویی کرد که
نظریه ی «والیت فقیه» منتظری تا چه حد متاثر از نظریه
ی «حاکمیت اهلل» مودودی بوده است؟ به هر حال تصادفی
نیست که جمهوری اسالمی از کسانی چون سید قطب به

سان چهره های حماسی جهان اسالم همواره تجلیل کرده
امروزی مسلمان
است و به عنوان شاخص ترین الگوهای
ِ
بودن به خورد نسل های جوان داده است.
در ایران جمعیت «فدائیان اسالم» توسط طلبه ی جوانی
به نام «مجتبی میرلوحی» ،معروف به «نواب صفوی» ،در
اوایل دهه ی بیست خورشیدی ،با وقفه ای چندین ساله
نسبت به همتایان مصری آن (و به طبع متاثر از آنها)
شکل گرفت و به زودی حمایت بخش هایی از روحانیت
و بازاریان را جلب کرد .این گروه در یکی از اولین اقدامات
مسلحانه ی خود «احمد کسروی» را در سال  1324به
قتل رساندند که البته با پشتیبانی رهبران مذهبی در دادگاه
نظامی تبرئه شدند (گویا مقامات حکومتی امیدوار بودند تا
در برابر سایر احزاب سیاسی از آنها بهره برداری کنند) .چند
سال بعد در سال  1329مانیفست این جمعیت به قلم نواب
صفوی ،با عنوان «رهنمای حقایق» به صورت هماهنگ
و همزمان میان رجال سیاسی و مذهبی از طریق پست
توزیع گردید؛ جالب آنکه به رغم ضدیت آشکار و توهین
های مستقیم روا شده نسبت به مرجعیت وقت شیعه (آیت
اهلل بروجردی) در این جزوه ،حمایت های مخفی و علنی
از این گروه کاهش نیافت که خود نشان دهنده ی ظهور
گرایشی جدید در میان چهره ها ،نهادها و جریان های
حمایتی
اسالمی در ایران آن زمان بود .در چنین بستر
ِ
برآمده از رشد گرایش های اسالمی نوظهور در جامعه،
نواب صفوی و همراهانش تا سال  1334به فعالیت های
تبلیغی و ترورهای سیاسی -عقیدتی خود در قالب «کمیته
ی مجازات» ادامه دادند :ترور سرلشکر رزم آرا(نخست
وزیر) ،عبدالحسین هژیر( وزیر دربار) و ترور نافرجام دکتر
فاطمی در جریان نهضت ملی شدن نفت بخش مهمی از
سوابق خدماتی آنها به اسالم بود .سرانجام ترور نافرجام
نخست وزیر وقت حسین عالء در سال  1334موجب
بازداشت و اعدام نواب صفوی و برخی از همراهانش شد؛
اما حیات این گروه هیچ گاه به طور کامل خاتمه نیافت و
حداقل اینکه مشی آنان الهام بخش نسل بعدی گروههای
اسالمی تندرو تا آستانه ی انقالب  57بود .جان کالم
اینکه ظهور و اقبال فدائیان اسالم در دهه های بیست
وسی تاریخ معاصر ما ،نماد گویایی بود از رشد گرایش به
اسالم سیاسی در ایران .اسالم سیاسی در دهه های بعد از
یک سو با ظهور «روح اهلل خمینی» و از سوی دیگر با جد
و جهدهای تئوریک «علی شریعتی» به سرفصل های تازه
ای رسید (سهم نهصت آزادی و سازمان مجاهدین خلق
نیز در این خصوص قابل تامل است) .این دو شخص اگر
چه هر یک درک و تعبیر خاص خود را از مضمون سیاسی
اسالم داشتند و با انگیزه هایی کمابیش متفاوت و نیز

طیف حواریون مخصوص به خود ،بیرق اسالم سیاسی
را برافراشته بودند ،اما در عمل مجموعه اقدامات آن دو
به گونه ای مکمل ،به وسعت یافتن هر چه بیشتر دامنه
ی مخاطبان این مکتب سیاسی جدید انجامید (صرفنظر
از اینکه خمینی در خیال خود بیرق بر زمین مانده ی
شیخ فضل اهلل نوری را برافراشته باشد یا شریعتی همانند
فرانتس فانون نجات «دوزخیان زمین» را نشانه رفته
باشد) .به هر حال اسالمی شدن سرنوشت انقالب  57هم
محصول رشد اسالم سیاسی در ایران بود و هم خود به
دور تازه ای از قوام و حیات و گسترش اسالم سیاسی در
ایران و منطقه انجامید که تزریق آن در میان نسل جوان
و نسل های آینده یکی از تبعات آن است( .برای مثال
خیل عظیم نیروهای جوان بسیجی را چگونه تعبیر می
کنیم؟ همان ها که در ماههای اخیر از روی اخالص به
همساالن شان در تظاهرات باطوم می زدند؛ آیا با اطالق
لفظ مزدور می توانیم همه ی آنها را از حوزه ی این بررسی
خارج کنیم؟)
باری با انقالب  57ماجرای اسالم سیاسی در ایران به
سرانجامی رسید که می دانیم و گرفتار آنیم و شگفت
آور آنکه هنوز هم طیف هایی از روشنفکران و رجال و
جریان های سیاسی ،به رغم همه ی اختالفات و منازعات
ضرورت باال نگه
یا داعیه های مرزبندی با حاکمیت ،در
ِ
روحانیت حاکم
داشتن پرچم اسالم سیاسی ،با دستگاه
ِ
همداستانی و همراهی می کنند!
اما از سویی دیگر گسترش اسالم سیاسی در خاورمیانه با
نقش تاریخی استعمار و امپریالیسم در این منطقه رابطه
ای نزدیک داشته است .تالش های سیدجمال الدین
سیاسی ضداستعماری او
همان قدر متاثر از سو گیری
ِ
علیه تعدی های فرساینده ی روس و انگلیس بود که
حرکت های اسالمگراهای بعدی خاورمیانه (خواه برای
مقابله با اختاپوس کهنسال انگلیس و سپس توسعه طلبی
های تجاوزگرانه ی اسراییل و خواه در مراحل بعدی علیه
سیاست های سلطه طلبانه ی آمریکا در منطقه) .از این
زاویه ظهور اسالم سیاسی در خاورمیانه را می توان واجد
سویه ای ناسیونالیستی دانست ،به این معنا که بخشی
از واکنش های ضداستعماری و سلطه ستیزانه ی مردم
کشورهای مسلمان در قرن گذشته را بازتاب می کرده
نشین خاورمیانه
است .به بیان دیگر در جوامع مسلمان
ِ
بر بستر نارضایتی های عمومی نسبت به نقش مخرب
یا تجاوزگرانه ی دول خارجی و رشد اجتناب ناپذیر حس
بیگانه ستیزی در میان مردم ،اسالم سیاسی به تدریج در
قامت یک ایدئولوژی ،در جهت مبارزه با متجاوزین خارجی
و یا حکومت های جبار بومی خلق شد و برای خدمت به

مقاصد سیاسی معین گسترش یافت.
ضمن آنکه در هر دوره ی معین عوامل دولت انگلیس و
بعدها امریکا بخشی از سیاست های خود در خاورمیانه را
از طریق نفوذ در برخی مراجع مذهبی و یا جلب حمایت
و همراهی آنان به پیش می بردند که مستلزم دامن زدن
به قرائت های خاصی از اسالم و نیز پرورش دادن یا پر
و بال دادن به فرقه های خاصی از جمعیت های اسالمی
بوده است؛ نظیر حمایت از جریان وابسته به خمینی در
مقطع انقالب  57و یا پروراندن بنیادگرایان طالبان .در
این میان به خصوص سیاست «کمربند سبز» دولت های
غربی برای حائل کردن اسالم سیاسی در مقابل رشد خطر
کمونیسم روسی و چینی در خاورمیانه را نباید کم اهمیت
انگاشت.
با این حال عده ای مایل اند رشد اسالم سیاسی را با
نگاهی ذات انگارانه تنها در ماهیت آموزه های درونی
اسالم و تقابل ذاتی باورها و سنت های اسالمی با نگره
های دوران مدرن ردیابی کنند .به عبارتی آنان رشد اسالم
سیاسی را به عنوان واکنشی ارتجاعی به ورود مدرنیسم یا
طلیعه های مدرنیته به ممالک اسالمی قلمداد کنند .به
گمان من این نگاه گرچه پاره ای از حقیقت را در بر دارد،
اما برای توضیح کلیت مقوله ی پیچیده ی رشد اسالم
سیاسی بسیار نارسا و ناکافی است .شاید آنچه پیش از این
ذکر شد تا حدی چرایی این نارسایی را نمایانده باشد.
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پانوشت:
 )1برای دیدن شرح مختصری پیرامون این دو جریان
اسالمگرای مصری نگاه کنید به:

پاورقي
بيست سال كار مخفي در روسيه
نوشته :سسيليا بابروفسكايا

قسمت سيزدهم
در سال  1902تشكيالت روسي ما در خارج در حالتي
كامال متفاوت از آنچه كه در سال اول اقامتم در آنجا
وجود داشت به سر مي برد .در  1898و ابتداي 1899
برجسته ترين مشخصه تفاوت كلي اي بود كه بين نفوذ
ايدوئولوژيك گروه «رهائي كار» در تمام فعاليت روسيه و
جدائي تشكيالتي آن از اين فعاليت وجود داشت .با وجود
اين كه بخشي از دانشجويان به گرد آكسلرد در زوريخ و
پللخانف در ژنو جمع شده بودند كماكان ارتباط تشكيالتي
و فعالي با روسيه وجود نداشت .مهاجرين روسي جوان كه
براي اقامت به خارج آمده بودند تاثير ناخوشايندي ايجاد
مي كردند .به علت اين كه زماني در زندان هاي روسيه
به سر برده بودند آنها فكر مي كردند كه ماموريت آنها
در ارتباط با كار حزب در وطن خود ديگر به پايان رسيده
است.
ارتباط دائمي و فعال تشكيالتي بين مركز در خارج و كار
در مناطق روسيه تنها در سال 1900وقتي كه ايسكرا به
وجود آمد برقرار شد .لنين و مارتف رهبران اين گروه بودند.
در شماره چهارم ايسكرا مقاله ي معروف لنين به نام «از
كجا آغاز كنيم؟» منتشر شد و دور جديدي در ساختمان
حزب به وجود آورد.
در زماني كه دارم راجع به آن مي نويسم ( ،)1902گروه
ايسكرا نه تنها روزنامه ايسكرا را داشت كه به طور مداوم
در خارج منتشر شده و وسيعا در روسيه پخش مي شد بلكه
يك ابزار تشكيالتي مخفي هم داشت .بر طبق نقشه ي
لنين اول از همه كادر هاي تربيت شده و رفقاي مسئول
كه ماموران ايسكرا ناميده مي شدند و به وسيله ي هئيت
تحريريه ايسكرا به مناطق روسيه فرستاده شده و يا در
مواقع الزم از جائي به جاي ديگر فرستاده مي شدند وجود
داشت.
به وسيله ي ارتباط سري مداوم و مالقات هاي شخصي
آنها دائما مركزيت خارجه را از فعاليت هاي خود و اوضاع
كلي كار در روسيه با اطالع مي كردند .عالوه بر اين
مامورين كامال با صالحيت كه به طور موفقي اصول و
تاكتيك هاي ايسكرا را دنبال مي كردند انقالبيون حرفه
اي وجود داشتند كه درگير وظايف تكنيكي از قبيل انتقال
نوشته ها ،گذراندن رفقا از مرز و تهيه گذرنامه و وظايف
مشابه ديگر بودند.
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شور میاندوآب

به یاد روح اهلل تیموری ،حمید نادروند ،فرامرز عدالت فام
که گفته که اسب
روح سرکش آب نیست؟
این فقط «قیرات» ،اسب کوراوغلو 1نبود
که برآمده از «ارس» بود،
سه اسب جوان از «جغتای» 2به در شدند:
«روحی» در تهران جان داد
«حمید» در اردبیل
و «فرامرز» در تبریز.

«نگاهی انتقادی – تاریخی به ریشه های خشونت،
تندروی و تروریسم در جهان اسالم»
http://www.aftab.ir/articles/religion/
php.islam_p1_religion/c7c1254674922
 )2برای آگاهی اجمالی در مورد زندگی و اندیشه های سید
قطب و تاثیرات او بر نهصت های اسالمی به متن زیر در
وب سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی نگاه کنید:
www.
« سید قطب ،طالیهدار بیداری اسالمی»
اخبار راجع به ايسكرا (اين مركز حزبي حياتي) حتي به
دورافتاده ترين مناطق سيبري هم رسيد .در حدود اواخر
تابستان  1902تعداد زيادي از رفقا ترتيب فرار خود را
از سيبري دادند .اين تبعيدشدگان از زندان گريخته و به
سوئيس يا لندن كه در آن زمان مركز ايسكرا و مقر لنين
بود سفر كردند .عالوه بر اين تعداد زيادي از رفقاي جديد
كه درگير كار حزبي در روسيه بودند به خارج آمدند .ما
همگي با هم خيلي رفيق شده و دسته جمعي مطالعه مي
كرديم و مسائل را بحث مي كرديم تاثيرات و تجارب
گذشته را در اختيار هم مي گذشتيم .راجع به آنچه كه
در زندان تحمل نموده بوديم و راجع به بازجوئي هاي
پليس صحبت مي كرديم .ولي بيش از همه چيز راجع به
دورنماي انقالب روسيه دور مي زد.
يكبار همه گروه براي گردش به جنگل رفت .هنگام
بازگشت به روستائي كه باالي تپه اي بود براي صرف
قهوه رفتيم .شب بسيار دوست داشتني و محيط بسيار
نشاط آور بود .يكي از رفقايمان احساساتي شده و زندگي
خوش سوئيسي ها را كه با آرامش در كشور آزاد و دوست
داشتني خود زندگي مي كردند با زندگي سخت كارگران
و دهقانان روسي مقايسه كرد .رفيق ديگري به او چنين
جواب داد« رفقا صبر كنيد صبر كنيد وقتي كه حكومت
مطلقه روس را سرنگون كرديم حكومت انقالبي جديد
ما را براي استراحت به زوريخ به همين تپه و به همين
پانسيون خواهد فرستاد و به ما پيران ياوه گو و بي دندان
آن زمان غذاي پودينگ شير داده خواهد شد ».همگي از
اين حرف خنديديم ولي هيچ كدام از ما درك نكرد كه
چنين صحبتي ناشي از درك غلط ما از آينده است .نمي
توانستيم درك نمائيم كه بعد از سرنگوني حكومت مطلقه
تاز ه ابتداي كار است و در آن زمان ديگرفرصت استراحت
نيست .نمي توانستيم پيش بيني كنيم كه آن آزادي كه
ما به دست مي آوريم آنچنان است كه اين سوئيس آزاد
هرگز خوابش را نديده است و بنابراين انقالبيون پير را
نمي پذيرد .حكومت انقالبي روسيه اجباري نخواهد داشت
كه در سوئيس به دنبال تفرج گاه بگردد زيرا كه در روسيه
جاهاي باور نكردني بسيار يافت مي شود و همه ي آنها در
خدمت كارگان و دهقانان قرار خواهد گرفت  .تنها نكته ي

خاموشی در زندان
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به یاد جلیل شهبازی

دیگر خیلی دیر شده
و لکه های خون تو را
از دستشوخانه ی زندان اوین شسته اند
و پیکر نیمه جانت را
با چند هزار «شصت و هفتی» دیگر
در گورستان کفرآباد چال کرده اند.
با اینهمه هنوز من
ّبرندگی آن شیشه ی شکسته را
بر جسم و جان خود حس می کنم

print.aspx/5190/irdc.ir/fa/content
 )3بسیاری از مقاالت و کتاب های سید قطب در دهه های
سی و چهل خورشیدی به فارسی ترجمه و به واسطه ی
شبکه ی گسترده ی نیروهای اسالمی در سطحی وسیع
توزیع شدند .ترجمه ی آثار سید قطب همچنین منبع الهام
مهمی برای مجاهدان افغانی در طی نبرد با حکومت
کمونیستی و قوای اشغالگر شوروی بوده است.
صحيح در پيشگوئي ما اين بود كه اكثر ما در مدت پانزده
سال از  1902تا  1917دندان هاي خود را از دست داديم.
در اوت  1902محفل صميمي ما به طرز باورنكردني با
ورود گروهي از رفقا كه از زندان كيف گريخته بودند بزرگ
شد .اين فرار توسط ايسكرا ترتيب داده شده بود .رفقائي
مخصوصا براي اين مقصود به كي يف فرستاده شده بودند.
در آن زمان ژنرال جالد كيف ناويتسكي نقشه كشيده بود
كه يك دادگاه بزرگ ايالتي براي اين گروه ترتيب داده
و به آنها جرم هاي سنگين ببند تا عبرتي براي سايرين
گردد ولي از شانس بدش و با خراب شدن دورنماي كار
آينده اش نقشه هايش نقش بر آب شد .اين مسئله حتما
مي بايستي باعث گيجي و دست پاچگي زيادي در محافل
اداري گرديده باشد به طوري كه مواد برگزيده خود ژنرال
ناويتسكي پرونده شماره  169ژاندارمري كيف در زير نشان
مي دهد:
«...در انتهاي حياط نه خيلي دور ازمحل نگهبان يك
نردبان دستي بر ديوار آويزان شده اين نردبان از قطعات
مالفه هاي زندان درست شده بود .سيزده پله داشت و به
وسيله ي يك قالب آهني بر ديوار زندان به بلندي دوازده
فوت وصل شده بود .پله ها نه تنها از مالفه بلكه از پشت
يك صندلي چوبي و قطعات چوب ساخته شده بود .نزديك
نردبان يك طناب گره خورده كه به عنوان كمكي از آن
استفاده مي شده آويزان بود».
«سپس به دفتر زندان برگشتم تا ببينم چه كساني فرار
كرده اند ولي در بين راه فرماندار را مالقات كردم و ما
هر دو براي بازرسي در اين زمينه راهي شديم« »....به
طرف بازرس زندان لوچيسكي برگشته...هيچ كس نمي
دانست كه دقيقا چند نفر فرار كرده بودند دستور دادم كه
همه ي زندانيان سياسي را به صف كنند و از شصت و
چهار نفر (پنجاه و يك مرد و سيزده زن) فقط پنجاه و دو
نفر در  18اوت حاضر بودند .بقيه يعني ژوزف باسوسكي
 ،نيكالي بائومن ،ژوزف بلوسنفلد ،والدمير بابروفسكي،
ماكس واالخف ،ماريان كورسكي ،ويكتور كروخمال،
بوريس مالينزمن ،لويك هالبرين ،باملف ،بلسكي ،ژوزف
تارشسيس(پياتينتسكي) همه فرار كرده بودند».
ادامه دارد...
وقتی که سالها پس از مرگت
خبر خودکشی نافرجامت را
از زبان شاهدی می شنوم،
و از خود می پرسم:
چرا نباید خاموش ماند
و از پذیرش پرسش ،سر باز زد
وقتی که دیگر نمی توان
ده ضربه ی تازیانه را
با یک رکعت نماز تاخت زد
یا در آن راهروی بی پایان
در برابر پرسش قاضی القضات
که»مرتدی یا مسلمان»
به چپ رفت ،به قتلگاه
راست توبه زار؟
یا به
ِ
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«جغتای» شوریده ،کف به دهان می آورد
چفته های تاک از خشکی می سوزند
و ایلخی بان عاشق ،3ساز بر سنگ می کوبد.
وقتی که مادرم خواب خانه می دید
من در «سراب» کار گِل می کردم.
وقتی که تلخی ،طعم همیشگی پدر بود
من در «مراغه» کلوخه ی قند می زدم.
وقتی که خواهرم در کنج دهلیز قالی می بافت
من در «بناب» تاک مو می نشاندم.
که گفته که آتش
روح سرکش آذربایجان نیست؟
این فقط «چاملیبل» ،دژ مه آلود کوراوغلو نبود
که آتشگاه آزادگان شد،
در جمهوری بچه های میاندوآب
دلیری در عشق ستایش می شد
تفنگ افسانه بود
و خنجر در نیام زنگ می زد.
«جوانشیر» از عشق «روشن» و «نگار» می خواند
ترک با فارس همخانه بود
و بهایی با مسلمان ،شانه به شانه
در «جغتای» شنا می کرد.
مویه کن ای رود من
که هرگز به سرچشمه باز نخواهی گشت،
مویه کن ای تاک من
که هرگز به غوره نخواهی نشست
و مویه کن ای ساز من
که عاشق را جز تو پناهی نیست.
 17فوریه 1986
پانویس ها:
1ـ «کوراوغلو» یکی از مشهورترین حماسه های اقوام
ترک زبان است .پدر «روشن» ،مهتر خان «بولو» (شهری
در ترکیه ی امروزی) به دست اربابش کور می شود ،زیرا
خان هدیه ی او را که کره اسبی نحیف بوده ،اهانت آمیز
می یابد« .روشن» ،که از آن پس خود را «کوراوغلو»
یعنی « پسر مرد نابینا» می خواند ،سوار بر همین اسب
افسانه ای به دادخواهی پدر برخاسته به جنگ خان می
رود .پایگاه «کوراوغلو» در دژی کوهستانی ست به نام
«چاملیبل» و دلدار او خواهر خان «بولو» به نام «نگار».
سرانجام پس از ماجراهای بسیار« ،کوراوغلو» با نفرین به
تفنگ(«که پس از پیدایش آن ،دلیری ناپدید شد و خنجر
در نیام خود زنگ زد») و حسرت به سلحشوری باستانی،
مبارزه را رها می کند .موسیقیدان بزرگ آذربایجان اوزیر
حاجی بایف  Uzeyir Hajibeyovبراساس همین
حماسه در سال 1937اپرای کوراوغلو را به وجود آورد که
از لحاظ ترکیب موسیقی محلی آذری با موسیقی غربی
درخشان بود ،اما داستان آن مطابق با سلیقه ی رهبران
نظام شوروی به سطح یک روایت ساده ی طبقاتی از
مبارزه ی دهقانان تقلیل یافته بود.
2ـ «جغتای» نام دیگر زرینه رود .شهر میاندوآب میان
زرینه رود و سیمینه رود قرار دارد .به جز سه یار دبستانی
روح اهلل ،حمید و فرامرز دو دوست دیگر جهانگیر قلعه
میاندوآبی و جلیل شهبازی نیز از دوستان میاندوآبی من
بودند که در دهه شصت به خاک افتادند.
3ـ «عاشق» عنوان موسیقیدانان محلی آذربایجان که
داستان کوراوغلو و دیگر افسانه ها را همراه با وسیله ی
موسیقی سنتی آذربایجان معروف به «ساز» می خوانند.
امیدوارم روزی «شور میاندوآب» من توسط یکی از این
عاشقان خوانده شود .این شعر نخستین بار در مجموعه
ی «پس از خاموشی» چاپ شد و سپس با تغییراتی در
مجموعه ی «آهوان سم کوب».
در این چاپ باز تغییراتی در آن داده ام.

