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 مردم ايران
 کشتار وحشيانه زندانيان سياسی را از ياد نخواھند برد

 
، ھمواره 1367کاه کشتار ھمگانی زندانيان سياسی در سال بازگوئی درد جان

شود تا ديده مردم ايران سرريز میازدرونه جسم و جان و عاطفه جھان  ستم
ای ديگر از اين ستم سخن بگويد و داغ درونه خود را با آب ھربار به گونه

 . ھای رھائی جو آرامش بخشدھا و در پی گرفتن ره يافتوارهسوگ
. زار استعدالتی بیخورده انسان امروز، از کشتار و سرکوب و بیذھن زخم

کشد و ھمواره کار جمھوری اس�می میبيش از سی سال است که رژيم تبه
 .شوداين داغ تازه می

اند  نه در انديشه انتقام»کنيمبخشيم، نه فراموش مینه می«گويند؛ آنان که می
توان فراموش کرد و ولی، مگر می. و نه سر سازگاری با کشتار و اعدام دارند

ھا انسان در جنگ دوم جھانی و يا در بخشيد؟ بشريت چگونه از کشتار مليون
سوز ھمين دھه گذشته ھای خانمانبمباران ھيروشيما و ناکازاکی و يا جنگ

 در يوگس�وی، رواندا، افغانستان، عراق، فلسطين و غيره درس گرفته است؟ 

تھاجم جديد حکومت 
 !ھااس�می به دانشگاه

 بھرام رحمانی
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حکومت اس�می ايران، از ھمان روزھای نخست به 

 را 1357قدرت رسيدنش، نه تنھا دستاوردھای انق�ب 
رحمانه سرکوب و مخالفين خود را قلع و قمع کرد، بی

-ھا را نيز از اين يورش ارتجاعی خود بیبلکه دانشگاه
ھا مراکز يادگيری در حالی که دانشگاه. نصيب نگذاشت

علم و دانش و کسب آگاھی ھستند نه جوCنگاه افکار 
ارتجاعی و مامورين انتظامی، امنيتی و حراست 

 . حکومت اس�می
ای، رھبر حکومت ھای اخير نيز از خامنهدر سال

امنيتی -ھای پليسیاس�می گرفته تا دولت و ارگان
. اندھا آغاز کردهتحرک جديدی را برای کنترل دانشگاه

ھا و اخراج و بازنشستگی برخی از اساتيد دانشگاه
الھی، جايگزينی به اصط�ح اساتيد بسيجی و حزب

جويی و تھديد و اخراج و دستگيری فعالين جنبش دانش
ھای دانشگاھی به ويژه ت�ش برای اس�می کردن رشته

آن . ھاستعلوم انسانی و اجتماعی از جمله اين تحرک
 »وفاداری«جويان و اساتيد دانشگاھی که بخش از دانش

خود را به ھيات حاکمه و ايدئولوژی ارتجاعی آن اع�م 
اند، ھمواره در معرض تھديد و اخراج قرار  نکرده
 .دارند

-ھا نزديک میباين ترتيب، ھر چه به بازگشايی دانشگاه
سازی نژاد به ويژه برای پاکشويم ھجوم دولت احمدی

شود ھا نيز تشديد میاساتيد و برکناری روسای دانشگاه
فرھنگ «به طوری که وزير علوم، خواستار حاکميت 

اگر دانشگاھی «:  در دانشگاه شده و گفته است»بسيجی
وجود داشته باشد که در آن متدينين، فرھنگ انتظار و 
فرھنگ بسيج مورد تمسخر قرار گيرد، اگر دانشگاھی 
وجود داشته باشد که صدای اذان ظھر در آن بلند نشود 

ھای درس آسيبی نرساند، اگر به بھانه اين که به ک�س
دانشگاھی وجود داشته باشد که روحانی نتواند در آن 

اگر اين دانشگاه وجود داشته باشد مردم ... وارد شود و
جويان، اساتيد و کارکنان دانشگاه آن را با ايران، دانش

  ».کنند سان میخاک يک
البته منظور وزير علوم حکومت اس�می، مبنی بaر ايaن 

جaaويaaان، اسaaاتaaيaaد و کaaارکaaنaaان مaaردم ايaaران، دانaaش«کaaه 
فaراخaوان ! ؟»کaنaنaد سaان مaیدانشگاه آن را با خaاک يaک

شaان شان به مامورين رسمی و غيررسaمaیرھبر و دولت
تaر عaلaم و است که خود را برای نaابaودی ھaر چaه بaيaش

جويان و اساتيد مخالaف حaکaومaت دانش و سرکوب دانش
و اC در تاريخ جھان و ايران ديده نشده اسaت  .آماده کنند

جويانی که به دنبال علم و دانش و که مردم آزاده و دانش
امaا . سaان کaنaنaدآزادی ھستند دانشگاھی را با خaاک يaک

ھای ھيتلaری در آلaمaان برای نمونه،  در تاريخ  فاشيست
 چنين ارتش حکومت فاشيستی پھلوی   و ھم
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ھا و مراکز علم و دانش را ويران  خود به تبريز، کتابخانه1325 آذر 21در يورش وقايع 
نژاد، رسما به بنابراين، وزير علوم دولت احمدی. سوزان راه انداختندکردند و جشن کتاب

زمان با دھد که ھمجويان بسيجی و نيروھای امنيتی و حراست و لباس شخصی خط میدانش
چون سه دھه گذشته، خود را برای ويران کردن اين مراکز و ھا ھمبازگشايی دانشگاه

 .جويان معترض آماده کنندسرکوب وحشيانه دانش
جويان را دشمن دانش«ای رھبر حکومت اس�می، مبنی بر اين که او، با اشاره به سخنان علی خامنه

مقام معظم رھبری فرمودند دانشگاه آماج «: ، گفت»انددر دايره قرمز قرار داده و مشخص کرده
لذا معلمان نسبت به ھشدارھای رھبری . نبايد اين واقعيت را دست کم بگيريم. ھای دشمن است توطئه

توانند وظيفه خود را به حضور صرف در ک�س درس دادن ای دارند يعنی نمی معظم انق�ب وظيفه
وقتی . شود ماه محرم برسد و استادی بدون گفتن يا اباعبدهللا سر ک�س حاضر شود مگر می. بسنده کنند

- بنابراين، کل حاکميت و دستگاه».توانيم علم و دين را از ھم جدا بدانيم گوييم دغدغه دين داريم نمیمی
کنند تا با راه انداختن رعب و وحشت در مراکز علمی کشور، جلو ھای سرکوب آن خود را آماده می

ھا رفته نژاد به دانشگاهدر چند سال اخير، ھنگامی که احمدی. جويان را بگيرندمبارزات بر حق دانش
 .جويان روبرو بوده استھمواره با اعتراض شديد دانش

نگاران و نويسندگان مستقل، از تحصيل دو رانی خود ع�وه بر تھديد روزنامهاى، در ھر سخنخامنه
آموزش علوم انسانى «: ھاى علوم انسانى نيز ابراز نگرانی کرده و گفته استجو در رشتهميليون دانش
  ».ھا منجر به ترويج شكاكيت و ترديد در مبانى دينى و اعتقادى خواھد شددر دانشگاه

جو از سه ميليون  با اشاره به تحصيل حدود دو ميليون دانش89/6/9رھبر حکومت اس�مى، در تاريخ 
كننده است زيرا اين مساله نگران«: ھاى علوم انسانى گفتجوى ايرانی در رشته ھزار دانش۵٠٠و 

چنين ھا در زمينه كار بومى و تحقيقات اس�مى در علوم انسانى و ھمتوانايى مراكز علمى و دانشگاه
جو ھاى علوم انسانى در حد اين تعداد دانشبينى اس�مى رشتهتعداد اساتيد مبرز و معتقد به جھان

 ».نيست
-رانى مىھا سخنھای علمی و روساى دانشگاهاى كه در حضور جمعى از اساتيد، اعضای ھياتخامنه

-گرى و بىھا مادیھايى است كه مبانى آنبسيارى از علوم انسانى مبتنى بر فلسفه«: كرد، افزود
اعتقادى به تعاليم الھى و اس�مى اعتقادى به تعاليم الھى و اس�مى است و آموزش اين علوم موجب بى

ھا منجر به ترويج شكاكيت و ترديد در مبانى دينى و شود و آموزش اين علوم انسانى در دانشگاهمى
نژاد، مجلس شوراى اس�مى و شوراى عالى انق�ب  او، از دولت محمود احمدى».اعتقادى خواھد شد

 . قرار دھند»توجه جدى«فرھنگى خواست تا به گفته او، اين موضوع را مورد 
 خواند و تاکيد كرد كه »آزادى واقعى« را »آزادى در نظام اس�مى«ای در اين سخنان خود، خامنه

جمھورى اس�مى، آزادى غيرواقعى و مورد نظر غرب را مطلقا قبول ندارد و در اين خصوص ھيچ «
جويان  او، در سخنان خود، از برخوردھای انضباطی با دانش».رودربايستى ھم با غرب نخواھد داشت

 . باشد»ھا معارضه دستگاه«دفاع کرد و تھديد کرد که محيط دانشگاه نبايد فضای 
 نيز در ديدار با جمعی از 2010 اوت ٢٢ برابر با 1389 مرداد ٣١شنبه چنين روز يکای، ھمخامنه
ھاى  اى از مجموعه  علوم انسانى گ�يه من درباره« :جويان بسيجی و طرفدار دولت، گفتدانش

مان بر مبادى و مبانى متعارض با  ما علوم انسانى -جوربارھا، اين اواخر ھم ھمين-دانشگاھى كردم 
بينى ديگرى است؛ مبتنى بر  علوم انسانى غرب مبتنى بر جھان. مبانى قرآنى و اس�مى بنا شده است

خوب، اين نگاه، نگاه غلطى است؛ . فھم ديگرى از عالم آفرينش است و غالبا مبتنى بر نگاه مادى است
گونه فكر اى، بدون اين كه ھيچ اين علوم انسانى را ما به صورت ترجمه. اين مبنا، مبناى غلطى است

ھاى ھاى خودمان و در بخش آوريم تو دانشگاهتحقيقى اس�مى را اجازه بدھيم در آن راه پيدا كند، می
دھيم؛ در حالى كه ريشه و پايه و اساس علوم انسانى را در قرآن بايد پيدا ھا را تعليم میمختلف اين

 ».كرد
 به ١٣٨٨ای حضور داشت در اسفند ماه سال کامران دانشجو، وزير علوم نيز در اين ديدار با خامنه

... ھر کسی نتواند در مسير نظام حرکت کند، بدون تعارف بايد از جمع برود«: صراحت گفته بود
 ».ھا ھستند که التزام عملی به اس�م و وCيت فقيه داشته باشند افرادی مورد نياز ما در دانشگاه

ھا نفر در آورد که در جريان اعتراضات سال گذشته، دهای در حالی اين سخنان را بر زبان میخامنه
ھا تن در زندان ھا توسط نيروھای سرکوبگر حکومتی کشته شدند؛ صدھا تن زخمی شدند؛ دهخيابان

ھای گروه به دست جوخهمورد تجاوز قرار گرفتند و يا در زير شکنجه جان باختند و زندانيان گروه
نگار از کار برکنار شدند؛ زندانی گرديدند و يا ھا تعطيل و صدھا روزنامهروزنامه. مرگ سپرده شدند

ھا مدافع آزادی بيان و حقوق بشر با محکوم کردن مجبور به فرار از کشور شدند به طوری که سازمان
ھا، حکومت ع�وه بر اين. ای را دشمن درجه آزادی بيان ناميدنداين جنايات حکومت اس�می، خامنه

ھا طلبان حکومتی نيز رحم نکردند و آناس�می به کادرھای سابق خود، يعنی وابسته به جناح اص�ح
ھا را در زير شکنجه وادار به اقرارھای دروغين ھای سرشناس آنرا زندانی و برخی از چھره

 .تلويزيونی کردند
 خرداد، در حالی که 22، درست چند شب پس از نمايش انتخابات ١٣٨٨اواخر خرداد ماه سال 

نژاد در انتخابات شروع شده اعتراضات گسترده به تقلب در انتخابات و اع�م پيروزی محمود احمدی
گاه جويان به چند خوابھای سرکوبگر حکومت اس�می برای سرکوب اعتراضات دانشبود، نيروی

در اين يورش وحشيانه ماموران انتظامی و . دانشگاه تھران در خيابان کارگر شمالی يورش بردند
بر اساس . ھا وارد کردندگاهھای زيادی به اين خوابنيروھای موسوم به لباس شخصی، خسارت

جويان زخمی و يا زندانی ھا، در اين حمله بين دو تا پنج نفر کشته و شمار زيادی از دانشگزارش
 .شدند

  قضائيه حکومت اس�می نيز از هللا صادق Cريجانی، رييس قوهاز سوی ديگر، حتا آيت

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

Kanoon_dt@yahoo.com www.iwae.org 
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 بھرام رحمانی!   ھاتھاجم جديد حکومت اس�می به دانشگاه

 شودآخر ھر ماه منتشر می بانگ
 

 بھرام رحمانی: سردبير
 : آدرس ايميل

bahram-rahmani@ownit.nu  
 :آدرس سايت کانون

www.iwae.org  
 

 :چند توضيح
کند که تنھا بانگ، مطالبی را درج می -

 .اندبرای اين نشريه ارسال شده
 تايپ »ورد فارسی«مطالب بانگ، با  -

 . نباشند4تر از دو صفه آشوند و بيش
مسئوليت مطالبی که در بانگ درج  -

 .ھاستشوند با نويسندگان آنمی

 منشور 
 )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 
دفاع از آزادی انديشه و عقيده برای ھمه  -١

ھای عقيدتی و قومی بدون ھيچ گروه  افراد و
 .حصر و استثناء

تواند افکار و عقايدی که خود ھرکس می -٢
پسندد، داشته باشد و ھيچ فرد و يا گروه و يا می

مرجعی مجاز نيست افکار و عقايد خود را بر 
ديگران تحميل و يا از ابراز عقيده و برخورد 

 .آزادانه افکار و عقايد جلوگيری کند
دفاع از آزادی بيان و نشر، و اشاعه افکار  -٣

ھنری، فرھنگی، فلسفی (و عقايد و آثار فکری
 .با استفاده از کليه وسايل ممکن...) و
مبارزه با ھرگونه تبعيض و استثمار  -۴

 .فرھنگی
ھا، احزاب -در استق�ل کانون از ھمه جمعيت -۵

ھای سياسی اعم از مستقل يا وابسته و سازمان
به ھرنوع نظام حکومتی، کانون ضمن آن که 

ھايی موظف به دفاع از کليه حقوق و آزادی
است که با آزادی انديشه و بيان و نشر و رشد 

تواند فکری و فرھنگی جامعه ارتباط دارند، نمی
بايد به ھيچ شکلی تبديل به ابزار يا و نمی

محملی برای فعاليت ھيچ جمعيت، حزب يا 
 .سازمان سياسی خاصی شود

ھای ھا و انجمنھمکاری با کليه کانون -۶
مشابھی که بدون داشتن وابستگی به گروه، 
جمعيت، سازمان يا حزب سياسی خاص، از 

ھای فرھنگی و اجتماعی ھای عام آزادیآرمان
 ...کننددفاع می



ھای  ترويج علوم انسانی و به ويژه تئوری
شناسی در ايران انتقاد  شناسی و جامعه روان

ھای  فرض ناھمخوان با پيش «کرده و آن را 
 . دانسته است»دينی

ھنگامی که رييس قوه قضائيه حکومت، آن ھم 
به طور علنی و صريح بر عليه تدريس علوم 

ھای کشور، انسانی و اجتماعی در دانشگاه
ای دارد نيازی گيری خصمانهچنين موضعاين

ماند که در به تفسير و تحليل زيادی باقی نمی
-اند دانشپشت پرده حاکميت، تصميم گرفته

جويان و اساتيدی که در مقابل يورش 
ھا به مراکز دانشگاھی مقاومت ارتجاعی آن

کنند برخوردھای شديدتر امنيتی و جزايی و 
يعنی اگر اين تفکر . قضايی خواھند کرد

تری پيدا کند تحصيل و اظھارنظر امکان بيش
 »جرم«ھا را رسما و فعاليت در اين عرصه
نژاد دولت احمدی. محسوب خواھند کرد

شماری از تاکنون با ھمين ھدف تعداد بی
ھا را اخراج و يا بازنشسته اساتيد دانشگاه

جويان به چنين کم نيستند دانشھم. کرده است
ھای علوم انسانی و اجتماعی که ويژه در رشته

از ادامه تحصيل محروم مانده و يا  زندانی 
 . اندشده

، علی فضلی، 1389 شھريور 1روز دوشنبه 
-و يکی از اصلی فرمانده سابق سپاه تھران

ترين فرماندھان سرکوب اعتراضات مردم در 
سال گذشته، که اکنون قائم مقام سردار نقدی 
است، با عواملی که به تازگی به عنوان 

 از سوی کامران دانشجو، »روسای دانشگاه«
اند ديدار کرد تا به اين ترتيب، منصوب شده

ھماھنگی نھادھای شبه نظامی و امنيتی با 
نژاد در آستانه سال وزارت علوم دولت احمدی

 .تحصيلی را نشان دھد
ھا سازی روسای دانشگاهموج تصفيه و پاک

ھای گذشته به اوج خود رسيده، بنا که در ھفته
جويی شامل به برآورد نھادھای مستقل دانش

. در سراسر شده است   دانشگاه٢٠ بيش از
مھدى زاھدى، وزير چند سال پيش محمد

علوم، تحقيقات و فناورى، اع�م كرده بود كه 
ھا در دستور پروژه اس�مى كردن دانشگاه

كار قرار دارد و چندين پژوھشكده آموزشى 
 كه »موسسه پژوھشى امام خمينى«از جمله 

شود زيرنظر محمدتقى مصباح يزدى اداره مى
زاھدى، در . در حال كار بر روى آن ھستند

-شوراى اس�مى شدن دانشگاه«ھمين زمينه 
هللا روح«اCس�م  را تشكيل داد و حجت»ھا

او در قدم .  را به رياست آن برگزيد»شاطرى
پيگيرى مطالبات مقام «بعدى خود، كميته 

معظم رھبرى از وزارت علوم راجع به 
 را در وزارت علوم »ھااس�مى شدن دانشگاه

کردن اين كميته در زمينه اس�مى. مستقر كرد
 را در شوراى عالى »راھبردى«ھا دانشگاه

انق�ب فرھنگى به تصويب رساند و در سه 
 كار »جواستاد، متون درسى و دانش«حوزه 

هللا در ھمين زمينه، آيت. خود را آغاز كرد
مصباح يزدى، از روحانيون بلندپايه سنتی 
حکومت اس�مى ايران و حامى اصلى دولت 

 وزير ٨۶نژاد، در ديدار آذر ماه سال احمدى
علوم با او، خواستار ت�ش سريع دولت نھم در 

 .ھا شده بودزمينه اس�مى كردن دانشگاه
ظرف پنج سال «زاھدى، در پاسخ قول داد كه 

 تا به »ھاى كشور را اس�مى كندآينده دانشگاه
ھاى منسجم به ريزىبا برنامه«گفته وى، 
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جايى برسيم كه ھنگام ورود به دانشگاه حس كنيم 
 ».ايمبه يك دانشگاه اس�مى قدم گذاشته
ای، يزدی، دولت ناگفته نماند که اين سخنان خامنه

نژاد و ديگر مقامات قضائی و امنيتی یاحمد
حکومت اس�می تازگی نداشته و خمينی در اوايل 

ای از ابتداى دھه  و پس از او، خامنه57انق�ب 
 بارھا خواستار اس�مى شدن دانشگاه و ١٣٧٠

 .اندمراكز علمى و تحقيقاتى شده
ھای علميه و افرادی که از دل حوزه حوزه

ھای برخواسته بودند، به فکر افتادند تا زمينه
سازی اين علوم انسانی و اجتماعی را اس�می

در مشھد دانشگاه رضوی، در شھر . فراھم سازند
قم موسسه آموزشی و پژوھشی امام خمينی، 
پژوھشکده علوم و انديشه سياسی دانشگاه 
باقرالعلوم، پژوھشگاه فرھنگ و انديشه اس�می 
دانشگاه اديان و مذاھب و برخی از مراکز ديگر 

ھا روحانيون و مذھبيون وابسته به که متوليان آن
حکومت در زمينه حوزوی و دانشگاھی بودند، 

ھای آشنايی در اين مسير حرکت کردند تا زمينه
ط�ب علوم دينی را با علوم انسانی فراھم 

هللا مصباح يزدی که با سازند؛ چنان که آيت
، اين کار را شروع کرده »موسسه در راه حق«

بود و بعدھا به موسسه امام خمينی تغيير نام داد، 
 1370رانی که در سال ھدف خود را در سخن

داشت و در روزنامه کيھان اول دی ماه ھمان 
او، با تاکيد بر اين . کندسال منتشر شد، بيان می

ھای حوزه، غير از علوم نکته که در برنامه
ھای مختلف رايج، بايد دروس ديگری به صورت

برای اھداف متفاوت مورد توجه قرار گيرد، گفته 
مرحله اول، آشنايی عموم و روحانيون با «: بودند

کليات علوم انسانی، به خصوص اقتصاد و حقوق 
شناسی است تا شناسی و جامعهو سياست و روان
ھای ھای ساده در زمينه ديدگاهبتوانند به پرسش

مرحله دوم، . گونه مسائل پاسخ دھنداس�م در اين
آشنايی ط�ب با زبان خارجه و رياضيات و 
بعضی ديگر از علوم پايه به عنوان ابزارھايی 

ھايی است که به برای توسعه معلومات در زمينه
مرحله . وجھی ارتباط با معارف اس�می دارد

سوم، فراگيری آخرين نظريات علمی و فلسفی 
پژوھان ھمان رشته ھر رشته خاص برای دانش

ھای تطبيقی، موارد اتفاق است تا بتوانند با بحث
يا اخت�ف نظر اس�م را تبيين کنند و از نظريات 
اس�می دفاع کرده، نقاط ضعف ساير مکاتب را 
آشکار سازند و بدين ترتيب در جبھه نبرد علمی 
و فلسفی و فرھنگی، برتری مکتب اس�م را به 

در زمينه . صورت علمی و منطقی ثابت نمايند
ھای خاصی از علوم مسائل فقھی ھم آگاھی

تجربی و انسانی Cزم است و به خصوص برای 
موضوع شناسی در مسائل فردی و اجتماعی، 
اط�ع از علوم مربوط، اعم از علوم تجربی و 
علوم اجتماعی ضرورت دارد که بايد مواد 
درسی Cزم برای ھر رشته تخصصی مورد 

 بنابراين، چنان که مشاھده ».توجه قرار گيرد
شان چون شدهشود آخوندھايی با افکار فسيلمی
فکران  و ساير ھم»مصباح يزدی«، »ایخامنه«

-ھا در حاکميت و حوزهبدون عبا و عمامه آن
ای را با اختصاص ھای گستردهھای علميه، ت�ش

ميلياردھا دCر از بودجه کشور که قاعدتا بايد به 
ھای خدمات و رفاه عمومی مردم از جمله عرصه

عرصه آموزش و بھداشت و تحقيقات علمی 
اختصاص دھند در اختيار نھادھای ارتجاعی 

اند تا علوم انسانی و اجتماعی و مذھبی قرار داده
علوم ديگر را با قوانين و مقررات و ايدئولوژی 
ارتجاعی و کھنه حکومت اس�می مطنبق سازند، 

-در حالی که آشکارا در اين راه شکست خورده
جويان و اساتيد آگاه و سکوCر چرا که دانش. اند

ھا، ھمواره با مبارزه پيگير و و چپ دانشگاه
نظيرشان، تھاجمات فرھنگی ھای بیفشانیجان

ھای کشور را خنثی ارتجاع اس�می به دانشگاه
تواند با پول و به ع�وه ھيچ قدرتی نمی. اندکرده

زور و سرکوب دستارودھای علمی، اجتماعی و 
فرھنگی چندين قرن بشری را نابود سازد و 

 . پيش اس�می را جايگزين آن کند1400خرافات 
 علم تفاوت بنيادين  شناسی و فلسفهاز جنبه معرفت

چندانی ميان علوم انسانی و اجتماعی با ديگر 
بر اين اساس، اگر مبانی . خوردعلوم به چشم نمی

اس�می مدنظر قرار گيرد ھمان اتفاقی بايد بيفتد 
شناسی بايد که از نظر حکومت در مورد جامعه

. يعنی بايد شامل فيريک و شيمی ھم بشود. بيفتد
اس�مگرايان جدی و سنتی چون اعضای 

 در قم، چنين باوری »آکادمی علوم اس�می«
کردن حتا فيزيک و ھا به دنبال اس�میآن. دارند

-اما به دليل ناکامی. شيمی و رياضيات نيز بودند
ھايشان، نھادھای زير نظر مصباح يزدی، خود 

. کردن علوم انسانی محدود کردندرا به اس�می
در اين عرصه نيز تاکنون ھيچ توفيقی کسب 

 .اندنکرده
اگر تاريخ بشر را ورق بزنيم با اين واقعيت 

ھا کليسا در غرب ھم سدهشويم که روبرو می
حاکم بود و ھمين خرافات مذھبی مشابه حکومت 

-اس�می را با خشونت به جامعه اروپا تحميل می
کرد که با ظھور رنسانس و عصر روشنگری و 

، و با مبارزه 19 و 18انق�بات به ويژه در قرن 
خواه و چپ، دست کليسا از پيگير نيروھای آزادی

روز روزگاری در ھمين غرب . حاکميت قطع شد
زدند؛ زنانی که خارج از نيز با گيوتين گردن می

کردند و قوانين کليسا با مردان رابطه برقرار می
يا زنان زيبارو و ھنرمند را به عنوان جادوگر 

کردند؛ ھر کسی به کليسا و خدا شک سنگسار می
-ھا زندانی کرده و يا به فجيعچالکرد در سياهمی

بنابراين، دستاوردھای . کشتندترين شکلی می
ھای اقتصادی، سياسی، علمی در ھمه عرصه

اجتماعی، فرھنگی و تکنولوژيکی دستاوردھای 
بشری ھستند که نه تنھا در غرب، بلکه در کل 

با اين تفاوت که بر اثر . جھان مطرح بودند
رنسانس و عصر روشنگری و انق�بات قرن 

ھا از اسارت جھل ھجده و نوزده در غرب، انسان
و جنايت کليساھا رھا شدند و علم و دانش و 

ھا رشد و گسترش آگاھی بشر نيز در ھمه زمينه
ميلياردھا انسان در سراسر . تری يافتبيش

جھان، اين دستاوردھا را به عنوان دستاوردھای 
بشری در خدمت رشد و آگاھی جامعه خود به 

ھای ديگر جھان، اما متاسفانه در قاره کار گرفتند
ھای به دليل جان سختی خرافات مذھبی، حکومت

چنين قحطی و خوار و ھمسلطنتی و موروثی آدم
گرسنگی، جنگ و کشتار و غارت سبب شده که 

-از دستاوردھای بشری محروم گردند و خ�قيت
ھايشان نيز به دليل اختناق و عدم آزادی بيان، 

با . قلم، انديشه و فعاليت جمعی سرکوب گردد
ھای آشکار شرق و غرب و شمال و وجود تفاوت

جنوب کره زمين، جھت عمومی مردم جھان 
کم در غرب رسيدن به جوامعی است که دست

بسياری از دستاوردھای انسانی در . جريان دارد
ھا را به يک سری اصول و قوانين غرب، دولت

ھر چند که استثمار . ماندگار مجبور کرده است
بخش عطيمی از مردم جھان که نيازھای بشری 

دار با کنند توسط اقليتی سرمايهرا توليد می
گردند اما قوانينی به ھا استثمار میحمايت دولت

ويژه در کشورھای اسکانديناوی، اروپا، کانادا، 
استراليا و بخشی از اروپای شرقی چون لغو 

ھا تحميل شده و اعدام و شکنجه و غيره به دولت
تا حدودی آزادی بيان، قلم، انديشه، 

 بھرام رحمانی  ... تھاجم جديد

 صفحه  



چنين استق�ل آموزش و پرورش، قوه و ھم
قضائيه، مجريه و مقننه، عدم دخالت ارتش و 
پليس و نيروھای امنيتی در امور کشور، 

مزدھا متناسب با گرانی و تعيين سطح دست
کاری و اجتماعی مکفی، ھای بیتورم، بيمه

حق اوCد، مرخصی دوران بارداری، رعايت 
حقوق کودک، برابری نسبی بين زن و مرد، 
رعايت محيط زيست، رعايت حقوق حيوانات 
و غيره ھر چند نسبی ھم باشد در اين جوامع 

ھای ھر چند که دولت. نھادينه شده است
بورژوايی، به ويژه در دو دھه اخير تعرض 

ای را در جھت پس گرفتن گسترده
دستاوردھای گذشته اکثريت مردم اين جوامع، 

 .انددر پيش گرفته
حکومت اس�می در قرن بيست و يکم، با راه 
انداختن جنگ عليه آگاھی انسان و ترويج 
محض خرافات مذھبی در ت�ش است با تھديد 
و سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام، جامعه 
امروزی ايران را به دوران قرون وسطی 

-ھر کسی که با اس�م مخالفت می. برگرداند
ورزد و يا حتا منتقد آن است خطر مرگ 

در نزد سران و مقامات . کندتھديدش می
ارتجاعی حکومت اس�می، حتا سئوال کردن 
و شک کردن به مسايل اس�می و قوانين آن 

  . است»جرم«
ھای دينی در قرون وسطی نيز نه تنھا پرسش
شد، بلکه از سوی کليسا پاسخ داده نمی
در اين . شدھرگونه نوآوری شديدا سرکوب می

 »آزادی، برادری و برابری«دوره، شعار 
شعار معترضين به اوضاع قرون وسطی بود 
که منظور آزادی از حکومت استبدادی و 
برقراری آزادی، برابری، عدالت و مساوات 

آزادی بر دو  در غرب، شعار. در جامعه بود
ھا با تاکيد بر ليبرال: مقوله ديگر پيشی گرفت

اما . آزادی و برابری، عدالت را ناديده گرفتند
ھا از شعارھا آزادی، برابری و سوسياليست

ھا عدالت فراتر رفتند و خواھان برابری انسان
بدون توجه به جنسيت، مليت و باورھای 

ھا و لغو دينی، مصرانه خواھان برابری انسان
انق�ب فرانسه . استثمار انسان از انسان شدند

و تحوCت اروپا، حاصل اعتراض در ھمه 
ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و زمينه

فرھنگی، عليه کليه ظلم و ستم و سرکوب و 
 .استثمار کليسا بود

ھيچ چيزی نيست که نتوان در آن تجديد نظر 
کرد و ھيچ چيزی نيست که کسی مجاز باشد 
ادعا کند، مقدس است و و اکثريت جوامع آن 

ھمه حق انتقاد و نظردھی و . را پذيرفته است
رو، نقد از اين. آزادی بيان و انديشه دارند

ھای علوم  علمی و فلسفی دين، از سرچشمه
تازان علوم انسانی، ھمواره پيش. انسانی ھستند

 تاريخی  به دين ھم به عنوان يک پديده
اند و فتوا دادن، تکفير کردن، توھين نگريسته

کردن، تحقير کردن فعالين علوم انسانی، در 
ھا  علم را رد کرده و اھميتی به آن محدوده

بنابراين، علوم انسانی، علوم جھان . اندنداده
جھان انسانی، زبان و . تاريخی انسان است

سياست انسانی است نه زبان خرافات و 
 .ھای حکومتیارتجاع  و زورگويی

رنسانس، جنبشی برای نوسازی، بازگشت به 
زندگی و اعاده حيات، به طور خاص دوران 
تجدد و جنبشی بود که در پايان قرون وسطی

در اروپا به وجود )  مي�دی16 تا 14قرن (
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انگيزی در ھنر و ادبيات و آمد و رونق شگفت
اين جنبش عظيم از ايتاليا . صنايع به وجود آورد

آغاز شد و در فرانسه، آلمان، اسپانيا و ھلند 
گسترش يافت و روشنفکران و ھنرمندان آن 

ترين چسبدوران آثاری پديد آوردند که ھنوز دل
ھنرمندان يونان و رم باستان . و زيباترين ھستند

 .درخشيدند... به زيبايی و
توان عصر شکوفايی تمامی رنسانس را می

چرا که ادبيات، . ھای مختلف دانسترشته
موسيقی، علم، فلسفه، ھنر و معماری و 
شھرسازی به کلی دگرگون و متحول شدند و حتا 
انسان در دوران رنسانس به شوکت و عظمت و 

در . چنين قدرت فردی و اجتماعی خود پی بردھم
بسياری از شھرھای اروپا صنعت و تجارت 
رونق يافت مبادله کاC با کاC، جای خود را به 
مبادله کاC با پول داد، موسسات بانکی به وجود 

ريزی و استعداد آمد و در امور اقتصادی، برنامه
ھای رشد جديد اقتصادی، و خ�قيت در زمينه

سياسی، اجتماعی و فرھنگی به وجود آورد و 
بيش از دوران باستان به حرمت انسانی و مبارزه 

 .جمعی اھميت داده شد

تحوCت دوران رنسانس بسيار فرا تر از آن 
نما و کشف قاره آمريکا ساخت قطب. چيزی رفت

ھای اوليه و نگاه علمی به و ساخت  تلسکوب
ھا، نيروی جاذبه و نظريه کوپرنيک کھکشان

گاليله، کشف علت جزر و مد دريا توسط کپلر، 
کشف جاذبه زمين توسط نيوتن و اين که سيارات 
در مدارھايی به شکل بيضی به دور خورشيد 

گردند و دو نوع حرکت وضعی و انتقالی می
گفت گروه چنين کشف داروين که میدارند و ھم

فقط در انسان و ميمون   A/B/AB/Oخونی 
مشترک و قابل تزريق به يکديگر است و اع�م 

-داشت که انسان از نسل ميمون است و ھمه اين
. ھا، کليسا را دچار شوک، حيرت و وحشت کرد

- و کتاب»خداوند«زيرا ديگر معلوم نبود نقش 
ھای آسمانی او، در اين ميان چيست و کره زمين 
که تا آن دوران به لحاظ عدم شناخت و آگاھی 

شد مرکز آفرينش است، به يکی بشر، تصور می
از ميلياردھا سياره ديگر کسر مقام و عظمت پيدا 

 . کرد
يك دوره از تاريخ اروپا به نام باين ترتيب، 

 آغاز شد و منظور 18رنسانس از نيمه دوم قرن 
دوران واسطه و انتقالی بين قرون وسطی و 

رنسانس نخست در ايتاليا، آغاز . قرون جديد بود
 اسپانيا ،آلمان  ، ايتاليا،شد و پس از آن در فرانسه

بنابراين، در تاريخ . و ھلند بسط و گسترش يافت
مشروعيت اجتماعی و ايدئولوژيک مذھبی 
حاکميت از بين رفته است و حکومت اس�می نيز 

 .از اين وضعيت متثنی نيست
ای از جمله جامعه ما، اساسا در ھيچ جامعه

ای از زندگی مذھب نبايد در ھيچ عرصه
. اجتماعی، سياسی و فرھنگی بشر دخالت کند

باوری بايد امر ھرگونه خداباوری و دين
خصوصی افراد تلقی شود و نبايد در سياست و 
آموزش و ديگر امور انسانی و اجتماعی دخالت 

مذھب حتا در زندگی خصوصی افراد نيز . کند

. نبايد آزادی عمل اعضای خانواده را محدود کند
مث�، نبايد دختران به زور خانواده چادر به سر 
کنند؛ نبايد برادر بر خواھر برتری داشته باشد؛ 
. نبايد مرد رييس مطلق خانواده محسوب شود

يعنی بايد سيستم آموزشی از کودکستان و مدارس 
و . و دانشگاه کام� غيرمذھبی و سکوCر باشد

چنين قوانين دولتی طوری تدوين گردد که ھم
وجه باورھا و قوانين و مقررات مذھبی به ھيچ

در قانون نبايد . ھا داشته باشدنبايد تاثيری در آن
ترين تفاوتی بين دختر و پسر و زن و کوچک

يعنی دين در عرصه . مرد وجود داشته باشد
خصوصی نيز نبايد حقوق و آزادی کسی را 

 . محدود  و يا نقض کند
حکومت اس�می، پس از سی و يک سال 
حاکميت ارتجاعی خود، آن جايگاه ضعيفی را ھم 
که در جامعه داشت در اعتراضات مردمی سال 
گذشته از دست داد و اکنون تنھا با تشديد 

ھای گروھی در جامعه ايران، ھا و اعدامسرکوب
کثريت مردم ايران ا. داردخود را سر پا نگاه می

از حکومت اس�می نفرت دارند و برای 
در چنين . کنندبرکناريش لحظه شماری می

ھا و ورود سه و نيم وضعيتی، بازگشايی دانشگاه
جو به اين مراکز و آغاز مبارزه ميليون دانش

ھا پس از تعطي�ت تابستانی و متحد و متشکل آن
شان  با مبارزات و اعتراضات اتحاد و ھمبستگی

آموز و  ميليون دانش16و اعتصابات بيش از 
يک ميليون کادر آموزشی، کارگران، زنان و 
روشنفکران، کابوس بزرگی برای ھمه سران و 
مسئولين و مقامات حکومت اس�می است که با 

بارشان نيروھای زبان خصمانه و خشونت
سرکوبگر خود را برای مقابله با تحوCت جامعه 

 .آماده کنند
در چنين شرايطی، در کنار رشد جمعيت شھری 
تا ھفتاد درصد جمعيت کشور، رشد ارتباطات 

 ميليون تلفن 20 ميليون تلفن ھمراه و 20حدود 
 درصد و 85ثابت، باC رفتن سطح سواد تا 

 درصد دسترسی به 50ھا تا حدود  گسترش رسانه
 درصد 35ای و حدود  ھای ماھواره تلويزيون

جويان دسترسی به اينترنت، افزايش تعداد دانش
 16به رقمی در حدود سه ميليون و نيم، حدود 

آموز و حدود يک ميليون کادر ميليون دانش
آموزشی مدارس، ھمواره به عنوان يکی از 

ھای جدی توسعه سياسی اجتماعی و زمينه
-در اين ميان، ت�ش. شودفرھنگی کشور ياد می

ھای سران و مسئولين حکومت اس�می، مبنی بر 
جويان به جلوگيری از دسترسی و آگاھی دانش

شمول بشری و جلوگيری از علم و دانش جھان
ھا ھای سياسی و فرھنگی آنمشارکت و فعاليت

خواھانه و دوستانه و آزادیھای انساندر حوزه
کردن علوم چنين اس�میجويانه و ھمعدالت

انسانی و اجتماعی، آن ھم در عصر اوج 
شدن اقتصاد، سياست، فرھنگ ارتباطات و جھانی

ھمين که . ت�شی بيھوده و تحقق نيافتی است
سران حکومت پس از سی و يک سال حاکميت 

نالند که خونين خود، ھمواره از اين مساله می
- به سادگی نشان»ھای ما اس�می نيستدانشگاه«

ھای سرکوبگرانه و دھنده شکست سياست
شمول کردن مراکز علم و دانش جھاناس�می

 .است
در شرايط فعلی جامعه ايران، ھر فعال سياسی، 

خواه،  جو، آزادیفرھنگی و اجتماعی عدالت
طلب موظف است با صدای بلند و بدون برابری

ای خواھان جدايی کامل دين از ترس و واھمه
دولت و آموزش و پرورش و دستگاه قضايی و 
نھايتا محکم و قاطع خواھان بر کناری حکومت 

 !اس�می با قدرت اجتماعی مردم شود

 بھرام رحمانی  ... تھاجم جديد



که نکته  آن خواھم بی دوستان، امروز می
ای را مطرح کنم، با شما چند  چندان تازه

ھايی سخن  کلمه در باب مبارزه با قدرت
زمين  بگويم که درصددند فرھنگ مغرب 
ريگ  را، يا بقايای فرھنگی را که مرده

کشی است، در خون و  يک قرن بھره
خواھم توجه  می. لجن سر به نيست کنند

شما را تنھا به يک نکته بسيار مھم جلب 
ای که به نظر من، اگر بخواھيم  کنم؛ نکته

ھای  به شيوه موثری با اين قدرت
اھريمنی مبارزه کنيم و خاصه اين 

ھا ادامه  مبارزه را تا نابودی آن قدرت
ترين ابھامی اش کم دھيم، نبايد درباره

  .باقی بماند
ھا و فجايع فاشيسم  نويسندگانی که پليدی

اند  را با پوست و گوشت خود تجربه کرده
اند که چگونه ديگران قربانی  و يا ديده

شوند و از اين افعال  چنين فجايعی می
متنفرند، تنھا به اعتبار چنين تجربه يا 
تنفری آمادگی Cزم را برای مبارزه با 

ممکن . ھا پيدا نخواھند کرد اين پليدی
است برخی تصور کنند، که تنھا شرح و 

ھا کافی خواھد بود؛ به  بيان اين پليدی
نظير ھنری و خشم ويژه اگر استعداد بی

ناب، آدمی را به شرح و بيان آن فجايع 
ترديد، شرح و بيان  بی. برانگيخته باشد

جا در اين. ھا بس مھم است اين پليدی
دھد، که بايد متوقف  فجايعی روی می

ھا را به زير  جا انسانشود؛ و در آن
کشند و چنين اعمالی  چوب و چماق می

اين چيزھا ديگر نيازی . نبايد تکرار شود
انسان کاسه . به شرح و بيان مفصل ندارد

شود، برانگيخته به پا  صبرش لبريز می
خيزد و در چنگال دژخيم گرفتار  می
دوستان، اين موضوع نياز به . آيد می

  .تری داردشرح بيش
شود و اين  احتماC انسان برانگيخته می

آمد آن  ولی پی. کار دشواری نيست
گرفتار شدن در چنگال دژخيم است و 

خشم به جوش . اين ديگر دشوار است
آمده است و دشمن ھم مشخص است، 

اش داد؟ نويسنده ولی چگونه بايد شکست
 من محکوم کردن  وظيفه: تواند بگويد می
- کشی است و اين ديگر بر عھده حق

ولی به . خواننده است که چه بايد بکند
ای کام� ويژه  دنبال آن، نويسنده به تجربه

نويسنده متوجه خواھد شد . يابد دست می
ای  دردی، مقولهچون ھمکه خشم نيز، ھم

چيزی که به مقدار معينی : است مقداری
تواند  وجود دارد و به مقدار معينی می

اين خشم : و بدتر از ھمه. ظاھر شود
ھمواره به مقداری که Cزم خواھد بود 

کاران به برخی از ھم. ظاھر خواھد شد
اند، ھنگامی که برای نخستين بار  من گفته

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

5 

شان  مان را به گوش عام رفقایخبر قتل
شان به ھوا برخاست و  رسانديم، فرياد نفرت

و اين . بسياری کسان آماده کمک شدند
. عام کردندھنگامی بود که صد نفر را قتل

ولی ھنگامی که تعداد قربانيان سر به 
عام را پايانی به چشم ھزاران نفر زد و قتل

آمد، سکوت ھمه جا را فرا گرفت و  نمی
تر آمد کم ھايی که برای کمک پيش می دست
وقتی جنايات «: آری چنين است. تر شدو کم

بعد وسيعی پيدا کند، از نظرھا پنھان 
ناپذير  ھا تحمل ھنگامی که رنج. ماند می

. شنود شود، آدمی ديگر فريادھا را نمی
زنند و کسی که اين  انسانی را کتک می

اين . رود بيند از ھوش می صحنه را می
اما ھنگامی که فجايع، . کام� طبيعی است

کس به  چون سيل جاری شود، ديگر ھيچھم
 ».دارد اعتراض فرياد برنمی

توان  چگونه می. و اکنون وضع چنين است
با آن مقابله کرد؟ آيا ھيچ راھی وجود 

ھا از چشم بستن به روی  ندارد، که انسان
فجايع مانع شود؟ چرا آدمی در برابر فجايع 

زند؟ زيرا که امکانی  خود را به کوری می
انسان خود را با . بيند برای مقابله با آن نمی

درد انسان ديگری که کمکی برای او از 
آدمی . دارد آيد مشغول نمی اش برنمیدست

تواند از فرود ضربه جلوگيری  وقتی می
آيد  کند، که بداند ضربه چه ھنگام فرود می

آيد  آيد، چرا فرود میو بر چه چيز فرود می
و تنھا ھنگامی که انسان . و ھدف آن چيست

بتواند از فرود ضربه جلوگيری کند، يا حتا 
ترين امکانی برای جلوگيری از آن وجود کم

دردی تواند با قربانی ھم داشته باشد، می
ھای  البته ھنگامی ھم که ضربه. نشان دھد

فاجعه صفيرکشان بر سر قربانی فرود 
دردی برخيزد، تواند به ھم آيد، آدمی می می

به . ولی ديگر نه برای مدتی چندان دراز
آيد؟  ای فرود می راستی چرا چنين ضربه

ارزش  ای بی چون زبالهچرا فرھنگ را ھم
 مانده  ريزند؟ منظورم آن ته به دور می

مان باقی  فرھنگی است، که ھنوز برای
ھا انسان، کم و بيش، از  چرا ميليون. مانده

ھا انسانی که  شوند، ميليون ھستی ساقط می
  چيزند؟ اکثرشان چنين فقير و بی

. برخی از ما برای اين سئوال پاسخی دارند
ھا،  علت تمامی اين نابسامانی«خواھند گفت 

 اينان بر اين ».خويی است خشونت و درنده
ناک جمع تصورند، که شاھد طغيان دھشت

تر و  اند که پيوسته گستردهوسيعی از بشريت
انگيز و  جريانی نفرت. شود تر می گسترده

کند و  دليل، طغيانی که ناگھان ظھور می بی
احتماC، با اميد فراوان، به ھمان ناگھانی 

امان توحشی نشيند؛ غليان بی نيز فرود می
غريزی که مدتی دراز سرکوب شده يا به 

  .خوابی آرام فرو رفته بوده است
آورند، خود نيز  ھا که چنين پاسخی میآن

کنند که اين پاسخ برد چندانی  احساس می
دانند که   خوبی می و نيز خود به. ندارد
خويی را با تکيه  توان خشونت و درنده نمی

بر نيروھای غريزی، نيروھای 

  .ناپذير اھريمنی، توجيه کرد شکست
توجھی به تربيت به اين ترتيب، اينان از بی

چيزی در اين : گويند نوع بشر سخن می
ميانه ناديده گرفته شده يا در شتابی که 

اند و حاC بايد  اند به آن توجه نکرده داشته
بايد با محبت و مھربانی به . جبرانش کرد

بايد به الفاظ بزرگ . مقابله خشونت رفت
توسل جست، به سوگندھايی که در گذشته 

عشق به «اند، به مفاھيم جاودانی  موثر افتاده
 »آزادی، احترام به حيثيت بشری و عدالت

مفاھيمی که تاثيرشان از لحاظ تاريخی به 
ست که به و اين. ثبوت رسيده است

اما . جويند سوگندھای بزرگ توسل می
حاصل آن چيست؟ ھنگامی که به فاشيسم، 
نسبت خشونت بدھند، او با تمجيد 

گويد؛ چون به  آميز خشونت پاسخ می تعصب
اش کنند به ستايش تعصب تعصب متھم

تحقير «زند؛ و زمانی که با اتھام  دست می
 مواجه شود، با خيالی آسوده به نفی »فرد

  .پردازد خود می
فاشيسم نيز معتقد است، که در تربيت افراد 

فاشيسم نيز اميد فراوانی به . کوتاھی شده
ھا ھا و تسخير قلوب آن نفوذ در مغز انسان

فاشيسم، تعليم خشونت در . بسته است
ھا و تئاترھا را به خشونت  مدارس، روزنامه
. افزايد ھای خويش می گاه حاکم در شکنجه

آری، فاشيسم تمامی ملت را چنين تربيت 
وقفه بدين کند و در تمام طول روز، بی می

تواند چيز  فاشيسم نمی. امر مشغول است
زيادی به توده مردم بدھد، چون سخت 

غذايی برای . ھاست  انسان»تربيت«سرگرم 
 بر  مردم ندارد، پس بايد تقويت اراده و غلبه

تواند امر توليد را سر  نمی. نفس را تبليغ کند
و سامان به بخشد و به جنگ نياز دارد، پس 

 رزمندگی  بايد به تقويت جرات و روحيه
به فداکاری نيازمند است، پس بايد . بپردازد

به تشويق حس فداکاری در افراد دست 
ھايی  ھا ھم برای خود آرماناين. بزند

ھا خواسته  ھايی که از انسان ھستند، توانايی
ھا و  شود و بعضی نيز حتا آرمان می

ولی ما . آيند ھای متعالی به شمار می خواست
ھا در خدمت کدامين  دانيم که اين آرمان می

کننده کيست و چه کسانی  ھدف است، تربيت
شک  بی: گيرند از چنين تربيتی بھره می

اما . شوندگان نيستند گيران، تربيت بھره
ھای ما چگونه است؟ آن عده از ما  آرمان

ھا را  نيز که علت تمامی اين نابسامانی
ايم تنھا  طور که ديدهدانند، ھمان خشونت می

ھا  از تربيت و فقط از نفوذ در روان انسان
گونه سخنی  کم ھيچ و دست. گويند سخن می

اينان از . آورند از تدابير ديگر به ميان نمی
پرورش روح مھربانی و محبت در آدمی 

اما مھربانی و محبت با . گويند سخن می
طلب مجرد مھربانی و محبت به دست 

از طريق طلب، در ھيچ شرايطی، . آيد نمی
حتا دشوارترين شرايط، مھربانی و محبت 

چنان که خشونت تنھا شود؛ ھم حاصل نمی
  .از طريق طلب خشونت

من شخصا به موضوع 

 !فاشيسم
 برتولت برشت
 ارشاد منوچھر فکری: برگردان

6 صفحه    



 باور »خشونت به خاطر نفس خشونت«
بايد از بشريت در برابر اين اتھام . ندارم

که خشونت در ذات اوست، دفاع کرد؛ 
به نظر . ھر چند که خريداری نداشته باشد

- فويشتمن، دوستم
دچار انحراف  (Feuchtwanger)وانگر 

گويد  شود، وقتی که می فکری بزرگی می
 او ».خباثت مقدم بر سودجويی است«

خشونت از خشونت . کند اشتباه می
آيد، بل از مبادCتی  نفسه پديد نمی فی

گيرد که بدون اعمال  سرچشمه می
  .خشونت ناممکن است

اوضاع و احوال سرزمين کوچکی که من 
تر از  ناکآيم، چندان دھشت از آن می

ولی . ھای ديگر نيست بسياری سرزمين
 ھزار راس از بھترين  جا ھر ھفته پنجآن
اين . برند ھای پرواری را از ميان می دام

کار زشتی است، ولی انگيزه آن طغيان 
اگر . ريزی نيستناگھانی عطش خون

دليل . تری داشتبود، زشتی کم چنين می
ھا و دليل نابودی  از ميان بردن دام

در ھر . فرھنگ، غريزه خشونت نيست
دو مورد، مقداری از کاCھايی که با 
زحمت و مرارت فراوان توليد شده است 

شود، چون به صورت باری  نابود می
با توجه به . اضافی بر دوش در آمده است

گرسنگی حاکم بر پنج قاره جھان، چنين 
. ترديد جز جنايت نامی نداردتدبيری بی

. گيرد نفسه صورت نمی ولی اين کارھا فی
ما امروز در . به ھيچ روی چنين نيست

اکثر کشورھای جھان با اوضاع 
ای روبرو ھستيم که در آن انواع اجتماعی

ھای فراوانی است، در  جنايات را پاداش
حالی که برای فضايل انسانی بايد بھايی 

-انسان خوب، بی«. بس گزاف پرداخت
دفاع است، زير دفاع است و آن که بی

ضربات چماق خرد خواھد شد؛ ولی از 
توان به ھمه  طريق اعمال خشونت می

 ھزار  خباثت به ده. چيزی دست يافت
گرم است، در حالی که سال سابقه پشت

مھربانی و محبت محتاج محافظ است و 
  ».کند محافظی پيدا نمی

چون ديگران اگر نخواھيم که ما نيز ھم
خواستار چيزی غيرممکن شويم، بايد 
بپرھيزيم از اين که به ھمين سادگی از 
مردم مھربانی و محبت طلب کنيم؛ خود 
را در معرض اين اتھام قرار ندھيم، که 
ما نيز با دادن شعار از مردم خواستار 

ھا يعنی از آن. عملی فوق بشری ھستيم
خواھيم تا به مدد فضايل عالی به  می

ناک تحمل اين اوضاع نابسامان وحشت
اوضاعی که ھر چند امکان . تن دھند

تغيير يافتن دارد، نبايد تغييری پيدا کند، 
  .بياييد تنھا از فرھنگ سخن نگوييم

بياييد به فرھنگ رحم کنيم، ولی ابتدا 
ھا رحم داشته باشيم؛  نسبت به انسان

يابد که  فرھنگ ھنگامی نجات می
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 اين  بياييد شيفته. ھا نجات پيدا کنند انسان
-ھا در خدمت فرھنگ ادعا نشويم، که انسان

چنين ! ھا اند نه فرھنگ در خدمت انسان
مدعايی انسان را به ياد بازارھای بزرگ 

ھا  ھا در خدمت دام جايی که انسان. اندازد می
  !ھا ھا در خدمت انسان ھستند و نه دام

تر به ريشه  دوستان، قدری عميق
ای  مکتب فکری ارزنده! ھا بنگريم نابسامانی

تری از مردم  ھای وسيع که ھر روز توده
گيرد  سياره ما، اين سياره جوان را، فرا می

ھا،  گويد که ريشه تمامی نابسامانی می
اين . مناسبات مالکيت حاکم بر جوامع ماست

ھای  سادگی تمامی مکتب مکتب فکری، به 
ھايی از  بزرگ فکری ديگر در ميان توده

مردم نشر پيدا کرده است که بيش از 
ديگران از مناسبات مالکيت حاکم و 

ای که برای حفظ آن به  ھای وحشيانه روش
  .برند رود رنج می کار می

بسياری از ما نويسندگان که فجايع و 
اند و از آن  ھای فاشيسم را تجربه کرده پليدی

اند  نفرت دارند، ھنوز اين مکتب را نشناخته
ھای خشونتی را که از آن  و ھنوز ريشه

در مورد اين . اند نفرت دارند پيدا نکرده
افراد، ھمواره اين خطر وجود دارد که 

. دليل تلقی کنندفجايع فاشيسم را فجايعی بی
اينان ھواخواه مناسبات مالکيت موجودند؛ 
زيرا بر اين تصورند، که برای حفظ آن 

ھای فاشيسم  نيازی به فجايع و خشونت
ولی برای حفظ مناسبات مالکيت . نيست

ھا   گونه فجايع و خشونت موجود، اين
ھا در اين باره  فاشيست. ضروری است

ھا حقيقت را بيان آن. گويند دروغ نمی
آن عده از دوستانی که مانند ما از . کنند می

فجايع فاشيسم متنفرند، ولی در عين حال 
خواھند مناسبات مالکيت موجود محفوظ  می

تفاوت  بماند و يا در قبال آن موضعی بی
کنند، قادر به مبارزه قاطع و  اختيار می

ھای روزافزون  خويی پيگير با اين درنده
خواھند به برقراری  چون نمی. نخواھند بود

ای که در آن ديگر  مناسبات اجتماعی
ترين خويی را راھی نيست، کوچک درنده

وجوی  ھا که در جستولی آن. گامی بردارند
ھا به نقش مناسبات  ھای اين نابسامانی ريشه

اند، درکات دوزخی از  مالکيت پی برده
اند و   يک پشت سر نھاده ھا را يک به پليدی

اند  ھا به جايی رسيده در تک اين جھنم زشتی
رحمانه خود را که جمعی کوچک، سلطه بی

فرما کرده بر تمامی جامعه بشريت حکم
اش را بر آن شکلی از  اين جمع سلطه. است

مالکيت فردی بنا نھاده، که در کار 
ھاست و با چنگ و دندان  کشی از انسان بھره

از طريق فدا . کند از چنين مناسباتی دفاع می
کردن فرھنگی که به ھيچ روی تن به دفاع 

دھد و يا به کار دفاع از  از چنين نظامی نمی
راه با امحای تمامی آيد، و ھم اين نظام نمی

قوانين جامعه بشری، يعنی قوانينی که 
شان  ھا با شھامت تمام در راه بشريت قرن

  .مبارزه کرده است
دوستان، بياييد درباره مناسبات مالکيت 

خواستم  اين چيزی بود که می! صحبت کنيم
ھای روزافزون بگويم،  خويی درباره درنده

ھا زده شده باشد، تا در اين جا نيز اين حرف
من نيز آن را مطرح کرده : و يا بھتر بگويم

 .باشم
رانی برتولت اين نوشته، سخن: توضيح

کنگره جھانی «برشت، در نخستين 
 . ، است١٩٣۵ پاريس، ژوئن »نويسندگان

 
 

 
 ...روشنفکران فرانسوی

اعدام به «بايستی مانع . اعدام سکينه ت�ش کنند
بيانيه از افکار عمومی جھانی .  شد»ھر شکلی

 محمدی  خواسته است، به ياری فرزندان سکينه
اند، گونه که آنان فراخوان دادهبرخيزند و ھمان
 .محمدی نجات يابد بکوشند تا سکينه 

 28 برابر با 1381 شھريور 6روز شنبه 
، ھزاران نفر در بيش از صد 2010آگوست 

شھر جھان، عليه جنايات و  سنگسار دست به 
ھا در صدھا خبر اين تظاھرات. تظاھرات زدند

المللی در شبکه تلويزيونی، راديو و روزنامه بين
 . کشورھای مختلف جھان انعکاس يافته است

چھار تشکل ايران سوليداريتی، ميشن فری 
المللی عليه سنگسار و کميته ايران، کميته بين

 اوت برابر با 28المللی عليه اعدام روز شنبه بين
صد « را روز اکسيون بزرگ 1389 شھريور 6

 اع�م کرده بودند که »شھر جھان عليه سنگسار
ھای  کشور جھان برنامه110 کمپين در 114

خود برای شرکت در اعتراض اين روز را 
اين کمپين عليه نفس اعدام و . اع�م داشتند

سنگسار بر پا شد که لغو سنگسار سکينه محمدی 
 .آشتيانی از اولويت خاصی برخوردار بود

دو روز پس از تظاھرات جھانی عليه سنگسار 
، فرزند سيکنه »سجاد باقرزاده«سکينه محمدی، 

ای سرگشاده خطاب به محمدی آشتيانی در نامه
افکار عمومی و فعاCن حقوق بشر اع�م کرد 

اش -پرونده قتل پدرش مفقود شده و او و خانواده
کاری در اين پرونده نگران پرونده سازی و دست

 .ھستند
 اوت 31شنبه دو نويسنده فرانسوی روز سه

 نيز به جمع ديگر روشنفکران فرانسوی 2010
پيوستند که با امضای نامه، خواھان توقف حکم 
اعدام ابراھيم حميدی، جوان ھيجده ساله به اتھام 

به گزارش خبرگزاری . اندگرايی شدهھمجنس
ای فرانسه، فيليپ بسون و ژيل لروی، در نامه

که در روزنامه لوموند منتشر شده، از حاميان 
ای ھستند که به امضای شماری از جديد نامه

در اين . ھای روشنفکر فرانسه رسيده استچھره
پس از سکينه محمدی آشتيانی «: نامه آمده است

 Cکه به مجازات سنگسار محکوم شده، ايران حا
گرايی به اعدام با مرد جوانی به اتھام ھمجنس

 ».دار محکوم شده استچوبه
اند فيليپ بسون و ژيل لروی در نامه خود نوشته

که اتھامی که به ابراھيم حميدی زده شده 
ھا به نادرست است و شکايت کسانی که از آن

 ياد شده، پس گرفته »قربانيان پرونده«عنوان 
شده، ضمن اين که اين جوان، ھيچ وکيل يا 

 .نماينده حقوقی در جريان دادگاھش نداشته است
اگر «: انداين دو نويسنده فرانسوی، تاکيد کرده

دھی نکنيم، اين دست به کار نشده و سازمان
گرايی اتھام ھمجنس. رودجوان به کام مرگ می

ھای متفاوتی از ش�ق زدن در ايران، مجازات
 ».در م�ءعام گرفته تا اعدام را در پی دارد

  ...!فاشيسم



انگيزه من در نوشتن، آيا ھمان است که 
ھا پيش از اين بوده است؟ انگيزه من سال

-چون دود پيچ و تاب نمیآيا در فضا ھم
خورد تا شکل ماوائی به خود بگيرد که 

 دودواره است؟ 
کنند، اما گمان تغيير میھا بیانگيزه

. ھا پيداستانگيزه نخستين، در بطن آن
در نگاه به اين ھستی و بازتاب آن در 
ھنر پيش چشم، يعنی سينما ست که 

شود و اراده ما بازتوليد میجھان، بی
شکفند تا ھا در روايتی از خود میانگيزه

ھمين . در نفس خود، با اصل ھمانند شوند
- میھم ھست که سينما بازتاب جامعه

شود دور از ما که در تبعيديم و ھمان 
-شود که در اصل ھست تا خويشتن آنمی

ھا جا، در چھره فيلمجائی خود را در اين
ھای اعتراض در يوتوب و و روايت

اينترنت باز بشناسيم و دل به اصل روايت 
ھای دراز شب و روز بدھيم و در خيابان
 آوا شويم؟اعتراض، با آن ھم

ھای درازی پشت سر ماست و اکنون سال
 ديگر آن پيچيدگی نخستين را »تبعيد«

توان ھنوز از با اين حال، آيا می. ندارد
 سخن گفت؟ و اگر »سينمای تبعيد«
توان از نگاه  ھنوز ھست، آيا می»تبعيد«

ديگری به اين زندگی در درونه يک 
جھان ماوراء، يک جھان دور از ما، به 
مثابه سينمای زيرزمينی سرزمين مادر 

 حرف زد؟
سينما و ھر رسانه ديگری که جان انسان 
را به درون روابط پيچيده اجتماعی پيوند 

کند که ای جلوه میزند، رمزوارهمی
ھا، در جذابيت خود را فرای چگونه بودن

اين جذابيت نھائی، . خود پنھان کرده است
باختگی به نوعی دل. نوعی جادو ست

پاCيد، چيزی که درونه و دل آدمی را می
-کند و او را به خويش بازمیصاف می

پاکيزگی، -رو، ميل به از ھمين. گرداند
زبانی سخن - دارد تا بهھنرمند را وامی
حال که از آن اوست، از بگويد که در عين

 . آن او نيست
ای که ما را به ھويت يافتن آن انگيزه

دارد، چه بسا پيشين خود در پيوند نگه می
چرا . شودتر پيدا میدر ھنر، از ھمه بيش

ھای انسانی، در دنيائی که که رابطه
ھا از آن اوست، سخن گفتن انتزاع رسانه

يابد با ديگری، به رمز و راز شباھت می
 . تا به نگارش رويدادھا

ھای پنھان، خويشتن را، ما در رابطه
يابيم تا در يک ھا بازمیتر در رسانهبيش

شناسم؛ اما من ترا نمی. رودروئی عريان
ام و خود را بارھا در چھره تو بازيافته

اند تا خودم را نيز ام دادهھا ياریرسانه
بشناسم و ترا به شناخت از خويشتنم فرا 
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 . بخوانم

تر، با ھا، وقتی در پيوند انتزاعیھمه اين
مردمانی دور از حاC و مکان ما، در 

تر -خورد، ما را بيشسرزمين مادر گره می
کند تا در ھا وابسته میاز پيش به رسانه

خيال ھم که شده، اکنون خود و انسان 
بيرونی خود را که در سرزمينی دور زندگی 

کند بازشناسی کنيم و در درد و ستمی که می
رود شريک و با او در پيکار با بر او می

گران حاکم بر سرزمينی کارترين سلطهتبه
 .دل شويممان ھمدر اعماق تن

حتا اگر اکنون ميل به خوديابی و يافتن 
ھويت پيشين ھم، رنگ باخته باشد و تبعيد 
ديگر آن غولی به چشم نيايد که در آغاز 
بود، باز اين ستم عريان، اين سرکوب، 
شکنجه، زندان و کشتار مردمی که با آنان 

دارد تا کنی، ترا به ت�ش وامیپيوند حس می
-اش کنی و اين بيان صورت نمیبازگوئی

گيرد، مگر خودت را در آن بازيابی کنی و 
 . دل مردم گرفتارش شویھم

ست و روست که تبعيد ھنوز باقیاز اين
ترين سرزمين دنيا، سينما در کوچک

سرزمينی به اندازه يک کف دست که ھر 
يک از ما در خلوت شبانه برای خود 

کند و با ايم حضور دارد و عمل میساخته
آوا و سينمای زيرزمينی جامعه مادر، ھم

 .شودھمرنگ می

*** 

 در ستايش سينما
 ترين سرزمين دنيادر کوچک

 عباس سماکار

 ...اط�عيه مشترک
 

کارانی که دست چه کسی با بخشيدن جنايت
-شان آلوده به خون جان انبوه بیو ذھن

شمار انسان است توانسته است جلوی 
ھای ريزی را در نامردمیادامه ستم و خون

اين جھان بگيرد؟ وجدان بيدار بشريت، در 
جويد که ميل خواه خود چه میدادگاه آرمان

به عدالت، اين چنين در افق سوزان پيش 
تر چشم ما روزبروز شکوھمند و برجسته

 شود؟ می
پيکار د�ورانه مردم ايران در سال گذشته 

پاسخ نخواھد نشان داد که ستم و کشتار بی
ماند و خواست انسانی مردم ايران برای ره 
يافت به يک زندگی آزاد انسانی و يک 

 .دنيای بھتر امری فراموش شدنی نيست
جامعه ما پاسخ ستم را با پيکار برای بنای 
يک زندگی انسانی و تحقق ديرينۀ 
آرزوھائی پی خواھد گرفت که نور را به 
جای تاريکی و شادی و به روزی را به 

 .نشاندجای ستم و غم می

عام زندانيان سياسی، آنان که در جريان قتل
ھای رژيم جان شکوھمند خود را در زندان

کار جمھوری اس�می از دست دادند، تبه
ھای درختی را آبياری کردند که ريشه

ھايش نشان رويش ھستی سرسبزی شاخه
 .ستآزاد و پر از جوشش و سازندگی

کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن 
-قدر ھمه جانقلم ايران در تبعيد، ياد گران

کارانه ھای آزاد را که در ھجوم جنايت
جمھوری اس�می امکان ادامه زندگی 

دارد و با فراخوان خود به نيافتند گرامی می
ھای بيدار، خواھان برپائی ھمۀ وجدان

ست که انسان در آن به خاطر دنيائی
ھايش سيرکردن شکمش و بيان انديشه

دچار درد و زجز، شکنجه و زندان و اعدام 
 .نشود

  
ھای آزاد که امکان زيستن به ياد ھمه جان
 !را از دست دادند

 
و انجمن ) در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 )در تبعيد(قلم ايران
 ١٣٨٩شھريور 

www.iwae.org  
kanoon_dt@yahoo.com 

 
www.iran-pen.com  
center@iran-pen.com 

چارلی چاپلين، سينماگر بزرگی که در آثارش 
به انسان ارج نھاد و در حمايت از زندگی  

اش کارگران و محرومان، با طنز گزنده
آن ھنگام . داری را به باد انتقاد گرفتسرمايه

 در پاريس، به کار »جرالدين«که دخترش 
ای آموختن ھنر تئاتر و سينما مشغول بود نامه

ھای زيبا و به او نوشت که سرشار از نکته
 :ھشداردھنده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در نقش ستاره باش، بدرخش، ! جرالدين... «

آميز تماشاگران و عطر اما اگر فرياد تحسين
اند، ترا ھايی که برايت فرستادهآور گلمستی

ام را فرصت ھشياری داد، بنشين و نامه
امروز نوبت توست . من پدر تو ھستم... بخوان

که ھنرنمايی کنی و به اوج افتخار برسی، 
ھای امروز نوبت توست که صدای کف زدن

به . ھا ببردتماشاگران گاھی تو را به آسمان
ھا برو ولی گاھی ھم روی زمين بيا و آسمان

زندگی مردم را تماشا کن، زندگی آنان که با 
شکم گرسنه در حالی که پاھايشان از بينوايی 

کنند؛ من خود يکی از لرزد ھنرنمايی میمی
  »...ايشان بودم



 

 

 
 جواد اسديان

 
 

از سال .  ساکن آلمان است1978از سال 
 شروع تحصي�ت دانشگاھی در 1979

رشته علوم سياسی در دانشگاه برلن و 
دارنده مدرک فوق ليسانس در اين 

 .رشته
) در تبعيد(ھموند کانون نويسندگان ايران

و ) در تبعيد(و ھموند انجمن قلم ايران
 .2003پرزيدنت اين انجمن در سال 

 
 

 :دفترھای منتشر شده شعر
 

 ميترا، درخت و ماه و آب
 

 )به فارسی و سوئدی(سبز آرام گلدان
به فارسی و (ترکد دنيا در حبابی می

 ) سوئدی
 

ھای ادبی، سياسی و اجتماعی نشر مقاله
-ھای گوناگون و ارائه سخن   در رسانه

ھای ھا به زبانرانی در ھمين زمينه
 .فارسی و آلمانی

 
ای در دايره«در وب�گ جواد، با عنوان 

-ھای وی و ترجمهتر، سروده بيش»آب
-ھايی از شاعران بزرگ، منتشر می

 : شوند
 

www.javadasadian.blogfa.com  

 مقصد مستان
 

 مــرا بــه مقصــد مستــان، رھــی نبــود 
 رھــی نبــود کــه بس، پـای، ورا نسـود 

                            
 بســوخـتــم چـــو يکـی شعـلــه راھيــاب
 بــه ديــده، کـرد مـرا شمـع وجــود، دود

 
 مـلــول شــد تن مــن آخـر، شــد خميــده
 ِستبـر پشت و، مــرا مـرد به لب، سرود

 
 کـنــون، بـاده بيــاور کــه بــه شــور آن      

 بــه در شــود زســرم، ژاژه اھــل سـود
    

 مــگــر کــه بـاز بگــردد، ز فســون يار                          
 به جان من، ھرچه روزگار، زمن ربود

 
 ز خس و خشــک وطــن کــاخ به پـا کنيم  

 بــه زيــر خـيـمــه ويــران، زنـم عمــود
                  

 کتـاب ديــن عــرب، قفل به ھر در ست 
 خـويی، مـرد، دری گـشودکجــا بــه دين

  
 شمــيـــم وقــت، ببــافـــد ز حـــريـر يـاد

 شـــکـــوه فــر و فــرھنــگ، بـه اين پود
  

 بــه نــور ھـور، بشد ظلمت چشم، صبح 
 فـــريـب عـقــل، ز دامــان خـــرد، زدود

 
 چـــو شـد، بـه ديده مرا، نيک ز بد، پديد

 نمودتبــاه بــود، ھمــه، ھر چه، خو می
                            

 بســا  کــه بــد، به دلم، نيک نمــوده بود 
 ز نيک ھــم، به جـزم درد، ثمـر چه بود

  
 ورای نـيــک و بــد ديــن مـحـمـــد است
 بــه زن و مــرد، دھـد چرخ، يکی درود

 
 جوشش جرعـه می، طاقت ز سرم ببـرد

 شنودو طاق بود که جفتش، خود گوش می
              

 اگـــر جھــان ز خـستــر ھمــه پر کـنيــد
 اگر ز زخـــم، تنــم ھــم بشــــود کـبـــود

 
 ز پــای مـــن نـنـشـينـــم، نـــروم کـنـــار
 چـــگـونــه عھد کـه بستی، شکنش زود

  
 به راه مست و مستـــان نھـــم چـــو گـام 
 نــه کــم شود خردم، بل به کـمش فــزود

 
 کـنــون حـرف بـه پايان رسيــد و رفــت

 يی کـه خـرد نمودفـريب عقل، بـه سعی
 

 روشنفکران فرانسوی
 پيشگام مبارزه عليه اعدام 

 و سنگسار در ايران
 

مداران -جمعی از ھنرمندان، نويسندگان و سياست
 فرانسوی  ای در روزنامهبا انتشار بيانيه

 خواھان ممانعت از سنگسار سکينه »ليبراسيون«
اند که اکنون در زندان تبريز محمدی آشتيانی شده

  . با خطر سنگسار مواجه است

مرداد  ٢۵ برابر با 2010 اوت ١۶روز دوشنبه 
   اول روزنامه ، عنوان اصلی صفحه1389

ليبراسيون به سکينه محمدی آشتيانی اختصاص 
 »زنا« ساله که در ايران به اتھام ۴٣داشت؛ زنی 

ليبراسيون، . به سنگسار محکوم شده است
فراخوان جمعی از روشنفکران را منتشر کرده که 

بايستی مانع از «: در عنوان آن آمده است
  ».سنگسار سکينه محمدی شد

- تن نويسنده، ھنرمند و سياست١٧اين بيانيه را 
ژوليت بينوش و :  اند، از جملهمدار امضاء کرده

، سگولن رويال و رشيده )ھنرپيشه(ميا فارو
، باب )نويسنده(، مي�ن کوندرا)سياست مدار(داتی

و )  شناس ايران(، يان ريشار)خواننده(گلدوف
 ).فيلسوف(آنری لوی-برنار

-سايت برنار در مقدمه فراخوان که نخست در وب 
آنری لوی منتشر شده بود، شرحی در مورد 

 خانم سکينه محمدی آشتيانی آمده و در آن  پرونده
روابط «گفته شده که به او به اتھام داشتن 

 ٩٩ در حضور يکی از فرزندانش »نامشروع
اکنون او در زندان تبريز در . اند  ش�ق زده ضربه

 يا »رجم«برد و در انتظار انتظار مرگ به سر می
در فراخوان آمده است که وقتی . سنگسار است

اند و او حکم را  حکم سکينه محمدی را اب�غ کرده
 به چه معنا »رجم«دانسته امضاء کرده است، نمی

 .است
 روشنفکر، کل سيستم قضايی ١٧بيانيه اين 

حکومت اس�می را که منجر به صدور چنين 
 برده و از جمله بر  شود، زير سئوالاحکامی می

اين نکته تاکيد دارد که متھم حتا اين امکان را 
 او  نداشته که با زبانی روشن دريابد در محکمه

شود که سکينه  فراخوان يادآور می. گذردچه می
او در کشوری «محمدی آشتيانی زن است و 

ترين حقوق را از  ایکند که در آن پايهزندگی می
 ».دارند زنان دريغ می

 اين بيانيه از جھانيان  کنندهروشنفکران امضاء
  اند که برای جلوگيری از خواسته

 

r. 8 - september 2010 

يکی از اھداف نشريه کانون، 
چنين معرفی اعضای آن و ھم

اعضای انجمن قلم ايران در تبعيد 
 . ھاستو آثار آن

 6صفحه 


