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 اعالميه هيئت اجرايی سازمان

در باره آغاز محاکمات نمايشی 
رهبران جريانات اصالح طلب و 
 !دستگيرشده گان حوادث اخير

محاکمات نمايشی و اعتراف گيری 
 ! بی شرمانه را محکوم می کنيمهای

 
با اجرای مرحله ی جديد کودتای انتخاباتی دستگاه واليت ، تالش 

 و احزابی که تاکنون به فعاليت  برای در هم شکستن سازمان ها
تالش بسياری   درجريان اين  . می پرداختند، آغاز شده است قانونی

و به زير   نيز دستگير کرده از رهبران جريانات اصالح طلب را 
هم زمان . شکنجه بردند تا به سناريوی انقالب مخملی اعتراف کنند

با اين اعتراف گيری ها، شکنجه های قرون وسطايی در زندان ها ، 
عليه زندانيان به کار گرفته شده است تا مقاومت جوانان و مردم را 

 .در هم بشکنند و عده ای را به اعترافات عجيب وغريب وادارند
 اجرای مرحله ی جديد کودتا، و برای زهرچشم گرفتن از در راستای

دادگاه نمايشی تعدادی از بازداشت  مردم، در روز شنبه دهم مرداد، 
روشن است اين دادگاه بر پايه . شده گان آغاز شده است

کيفرخواستی تشکيل شده است که تمامی آن بر پايه ی دروغ های 
ر شکنجه گرفته شده بی شرمانه و يا اعترافات بی ارزش که زي 

هدف اين دادگاه نمايشی، وابسته نشان دادن  . است، برپا شده است
. حرکت های اعتراضی مردم به خارج است بسياری از جريانات و 

نه تنها ارزش حقوقی ندارند، بلکه تجاوز آشکار به  اين اعترافات 
حق شهروندی دستگيرشده گان و اهانت به حرمت انسانی شان 

 مبارز کشور، اين اقدام کثيف و بی شرمانه را با مردم. است
گسترش مبارزات و حرکت های اعتراضی شان پاسخ خواهند داد و 

  .خواهان آزادی همه زندانيان سياسی خواهند شد
سازمان ما اقدام بی شرمانه برگزاری دادگاه نمايشی و اهانت به 

و   بی توجه به نظرات سياسی را  حقوق انسانی دستگيرشده گان 
که دارند، محکوم کرده و از همه آزادی خواهان می خواهد  سوابقی 

 کرده و از هر طريق ممکن به  اين شيوه ی سرکوب را نيز افشا
جهانيان نشان دهند که رژيم کودتا برای حفظ قدرت خود از هيچ 

  .فروگذار نمی کند رذالتی 
ادگاه ما از همه سازمان های مدافع حقوق بشر می خواهيم به اين د

و از طريق افکار عمومی  های نمايشی و فرمايشی اعتراض کرده 
بر دولت های غربی فشار آورند تا آن ها نيز اين اقدام شرم آور را 

  .محکوم سازند
   مذبوحانه باند کودتاچی رسوا باد تالش های

 پيروز باد مبارزات توده ای مردم ايران
 زنده باد آزادی

 زنده باد سوسياليسم
 باد جمهوری اسالمیسرنگون 

 
 )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 

 ٢٠٠٩ـ اول اوت ١٣٨٨  دهم مردادماه
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 اعالميه هيئت اجرايی سازمان

 برخورد ضدانسانی حکومت عراق
 !محکوم می کنيم" با مجاهدين خلق را قويا 

ری ميان پليس و بر اساس گزاشات سازمان های حقوق بشر در گي
در روز چهارشنبه ) اشرف(ساکنان اردوگاه مجاهدين خلق در عراق 

شنبه شب  ی سه  کشته٨ تا ٧ها از  خبرگزاري. هم ادامه يافته است
  .  دهند خبر مي

ی يک افسر پليس عراقی و  خبرگزاری آسوشيتدپرس به گفته
اين . اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران استناد کرده است

اری گزارش داده که يک افسر پليس عراقی که در صحنه خبرگز
اين افسر .  نفر را تاييد کرده است٧حاضر بوده، خبر کشته شدن 

ی دادن اطالعات  گويد، اجازه خواسته که نامش فاش نشود، چون مي
  .را ندارد

ی فرماندار واليت دياله که در  خبرگزاری آلمان با استناد به گفته
 زخمی از ساکنان ۴٢۵ واقع است، خبر از نزديکی اردوگاه اشرف
 مامور ٣٠اين فرماندار همچنين گفته است، . اين اردوگاه داده است

  .اند  پليس در جريان حمله به مجاهدين آسيب ديده
به گزارش خبرگزاری فرانسه ناآرامی و درگيری ميان پليس عراق 

  .ستو ساکنان اردوگاه اشرف در روز چهارشنبه نيز ادامه داشته ا
  

  گيری مقامات عراقی موضع
  

از ” العربيه“ی تلويزيونی  وزير دفاع عراق در مصاحبه با فرستنده
ای  نامه حمله به اردوگاه مجاهدين دفاع کرد و گفت که طبق موافقت

که در ماه نوامبر سال گذشته با آمريکا امضا شده، اين حمله بالمانع 
. انون عراق را بپذيرندوی افزود، ساکنان اردوگاه بايد ق. بوده است

، نيروهای امنيتی عراقی از سه ماه پيش  ی ياد شده نامه طبق موافقت
مسئول کمپی هستند که پيش از آن زير نظارت نيروهای آمريکايی 

نيروهای آمريکايی ساکنان اردوگاه اشرف را پيش از اين خلع . بود
  .سالح کرده بودند

 ابراز نگرانی کرده که شهريار کيا، سخنگوی مجاهدين خلق ايران،
ای از اعضای مجاهدين را تحويل دولت ايران  دولت عراق عده

اما يک سخنگوی دولت آمريکا گفته است که دولت . خواهد داد
عراق اطمينان داده که هيچ يک از ساکنان اردوگاه اشرف به اجبار 
به کشوری منتقل نخواهند شد که خطر پيگرد و سرکوب در 

  .انتظارشان باشد
  ابراز رضايت دولت ايران

دولت جمهوری اسالمی ايران از برخورد شديد پليس عراق عليه 
به گزارش خبرگزاری مهر در روز . مجاهدين ابراز خوشحالی کرد

: چهارشنبه، علی الريجاني، رئيس مجلس شورای اسالمي، گفت
هرچند که اين اقدام دولت عراق ديرهنگام است اما قابل تقدير است ,

ها پاک  م گرفتند سرزمين عراق را از لوث وجود تروريستکه تصمي
  ,.کنند

  
. محکوم می کنيم "  ما حمله دولت عراق به کمپ اشرف را شديدا

اعالم کرده است به افراد ساکن کمپ " همانطور که سازمان ما قبال
بايد پناهندگی سياسی اعطاء شده و شرايط انتقال آنها به کشورهای 

ی زير نظر صليب سرخ جهانی و کميساريای امن از لحاظ پناهندگ
در چنين شرايط امن به . عالی پناهندگان سازمان ملل مهيا شود

بايد در مورد سرنوشت " لحاظ پناهندگی است که اين افراد خود راسا
هر نوع تحميل شرايط اجباری به . سياسی اشان تصميم گيری کنند

ياسی آنها ساکنان اين کمپ و تصميم گيری در مورد سرنوشت س
  . توسط هر نيروئی به هر شکل و وسيله ای محکوم و مردود است

 تحويل اعضای کمپ مجاهدين به رژيم جمهوری اسالمی ايران  
. معنائی جز شکنجه های وحشيانه و  اعدام برای آنها نخواهد داشت

بهمين خاطر نيز بايد در شرايط حاضر اداره اين اردوگاه به صليب 
  . اريای عالی پناهندگان سازمان ملل واگذار شودسرخ جهانی و کميس

ما بار ديگر حمله نيروهای نظامی دولت عراق به اردوگاه اشرف را 
 .محکوم می کنيم " قويا

  )راه کارگر(هئيت تحريريه سايت سازمان کارگران انقالبی ايران
  ٢٠٠٩ ژوئيه ٣٠

…………………………………  
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  "تنفيذ و تحليف"
   بر دريای خون

  ارژنگ بامشاد
به دنبال تنفيذ مفتضحانه حکم رياست رئيس دولت کودتا، مراسم تحليف 

ترس مردم به پاخواسته،  زير تمرکز سنگين نيروهای سرکوب  او نيز، از
برگزاری مراسم تحليف در روز چهاردهم مرداد در يک صد .  انجام گرفت

 به اين انقالب و  و سومين سالگرد انقالب مشروطيت، که  توهين بزرگ
اف آن است، نشاندهنده ی  تالش مذبوحانه کودتاچيان برای  قالب اهد

مردمی که يک صد و سه سال . کردن مشروعه به جای مشروطه است
پيش مشروعه شيخ فضل اهللا نوری را نپذيرفتند، امروز به مراتب اولی، 
آن را نمی پذيرند و در همين مدت کوتاه،  برای احقاق حق حاکميت 

امروز بيش از پيش .  های پاک نثار کرده اندخودشان، بسياری خون
روشن شده است که کودتای دستگاه واليت برای حاکم کردن مشروعه، 

اين کودتا، نه کودتای نرم و يا . خون های بسياری بر زمين ريخته است
مخملی، بلکه کودتای خونينی است که ابعاد آن هنوز کامأل آشکار نشده 

ودتا، بر دريای خون جوانان، بی شرمی ادای سوگند  رئيس دولت ک. است
  .تمام عيار است

دستگاه واليت و نهادهای کودتاچی بر اين باور بودند که تنفيذ و تحليف 
آن ها به اين اميد، . حکم رياست دولت کودتا، کار را تمام خواهد کرد

دادگاه های نمايشی دستگيرشده گان اخير و سران احزاب و جريانات 
ماندهی کردند تا مردم را دل سرد کرده و شرايط آرامی اصالح طلب را ساز

اما اين بار هم محاسباتشات غلط . برای مراسم تنفيذ و تحليف فراهم آورند
  .از آب در آمد

 ١٢جوانان دالور ، دختران و پسران پرشور و مردم به خشم آمده، هم در 
سترده  مرداد، روز تحليف، با تظاهرات گ١۴مرداد، روز تنفيذ، و هم در 

درمناطق تهران،  نشان دادند که نه تنها به نمايشات تلويزيونی کودتاچيان 
بی اعتناء هستند بلکه با خشم و نفرت فراوان تالش های دستگاه واليت و 

واکنش . متحدين نظامی اش برای عادی جلوه دادن شرايط را بر نمی تابند
يف حضور خشم آلود جوانان عليه کسانی که در مراسم تنفيذ و تحل

داشتند، بيانگر آن است که در کنار دشمن ايستادن برای مردم ديگر تحمل 
 مرداد به حدی است ١۴ و١٢انفجار خشم مردم در تظاهرات . پذير نيست

که تمامی شهر در قرق نيروهای سپاه و بسيج و انتظامی و لباس شخصی 
مرگ بر "در آمده است و با اين حال مردم در خيابان ها هستند و فرياد 

اين وضعيت در روز تحليف به گونه ای بود که . سر می دهند" ديکتاتور
از صبح زود تمامی خيابان های منتهی به ميدان بهارستان در قرق 
نيروهای سرکوب در آمده بود و حتی به متروهای در حال حرکت نيز 

داده نمی شد و "  بهارستان"و" ملت"اجازه توقف در اين ايستگاه های 
 ميليونی می کند، مجبور شده است ٢۴دولت کودتا که ادعای آرای رئيس 

با بالگردهای سپاه که مردم به آن الشخور می گويند، به مجلس آورده 
  .شود

اعتراض های گسترده ی مردمی عليه دولت کودتا و مراسم تنفيذ و تحليف 
هر چند مهمترين آن . رئيس آن، تنها نشانه ی بی اعتباری آن نيست

گاهی به ليست غايبين در مراسم تنفيذ و عدم شرکت بخش اعظم  ن. است
فراکسيون اقليت مجلس در مراسم تحليف، نشان می دهد که شکاف در 
نهادهای حکومتی نه تنها به باالترين مقامات نيز رسيده است بلکه از 

عدم شرکت رئيس . عمق و شدت بی سابقه ای نيز برخوردار شده است
از اعضای اين نهاد، عدم شرکت تعدادی از مجلس خبرگان و بخشی 

اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، عدم شرکت روسای جمهور سابق، 
نخست وزير سابق، روسای سابق مجلس شورای اسالمی، و عدم شرکت 
هيچ يک از اعضای خانواده خمينی، نشان از آن دارد، که دستگاه واليت 

 تا جايی که حکم تنفيذ رئيس .در انزوای نگران کننده ای گرفتار آمده است
حکمی که . دولت کودتا را يکی از پادوهای بيت رهبری به احمدی نژاد داد

همواره مرسوم بوده است که رئيس دولت قبلی بايد به رئيس دولت بعدی 
در اين مورد قاعدتأ بايد محمدخاتمی اين کار را انجام می . تحويل بدهد

  .داد
ان متحدش تنها در ميان مقامات حکومتی انزوای دستگاه واليت و کودتاچي

از برجستگی خاصی برخوردارنيست، بسياری از روحانيون طراز اول نيز 
آن ها نيک دريافته اند که . به تدريج از دستگاه واليت دوری می جويند

دستگاه واليت و کودتاچيان متحدش برای حفظ حکومتشان بر اجساد 

اجسادی که حتی از . اده اندجوانان به خون غلطيده ی اين ملت ايست
از اين رو، بسياری از . تحويل آن به خانواده هايشان وحشت دارند

روحانيون طراز اول از اين نگرانند که با درهم شکسته شدن دستگاه 
واليت و کودتاچيان، نهاد روحانيت و مذهب رسمی شان نيز به کلی بر باد 

  .همراهی نکنندهمين نگرانی باعث شد ه است که با کودتا . رود
ايستاده گی دالورانه مردم در برابر کودتای خونين دستگاه واليت، 
گسترش شکاف در ميان مقامات باالی رژيم و تبری جستن بخشی از 

 خرداد را ٢٢دستگاه روحانيت از کودتا چيان، پايه های کودتای خونين 
وز اگر کودتای ضياء ـ رضا خان توانست پير.  به شدت لرزان کرده است

 مرداد ٢٨شود به قدرت دخالت دولت انگليس بود و اگر کودتای سياه 
 توانست پيروز شود به دليل اتکای آن به قدرت دولت آمريکا بود ١٣٣٢

کودتای کنونی با اتکا به . که يک سلطنت منفور را بر کشور تحميل کرد
دستگاه واليت که  به شدت زير ضرب مردم است و به نيروی سپاه و 

شرايط کنونی حاکم بر کشور و . ی وابسته به آن عملی شده استنهادها
 سال سرکوب ٣٠برانگيختگی شديد مردم به خشم آمده که زير فشار 

استبداد دينی به تنگ آمده اند، فضای مقاومت در برابر کودتا را به چنان 
گسترده گی کشانده است که آن را به سمت اقدام انقالبی مردم رهمنون می 

او در مراسم تنفيذ، . ری که رهبر کودتا نيز آن را دريافته استام. سازد
چنين تعبيری .  دانست۵٧اقدامات انقالبی مردم را کاريکاتور انقالب بهمن 

هر چند از سر نخوت بيان شده، اما بيان ترس و نگرانی شديد او و 
اگر درانقالب بهمن تنها پس از دو سال حرکت های . اطرافيانش نيز هست

بی ، جمعيت يک ميليونی به خيابان می آمدند، امروز در فردای انقال
کودتای خونين، سه ميليون نفر به خيابان ها آمدند و يک هفته در خيابان 

مدت ها طول " مرگ بر شاه"و " اهللا اکبر"اگر بانگ های . ها ماندند
مرگ "و " اهللا اکبر"کشيد که توده ای شود، ولی حاال، هر شب بانگ های 

 هزار تومان ۵٠فريادی که . بر فراز بام ها فرياد می شود" تاتوربرديک
 پس از مبارزات بسياری از جريانات و ۵٧اگر انقالب . نيز جريمه دارد

سازمان های سياسی دوران سرکوب،  به سمت توده ای شدن می رفت و 
بسياری از اين نيروها، پس از انقالب، تاثيرگذارهای روند های سياسی 

د، امروز جوانانی پرچم رزم را برافراشته اند که بسياری آن ها کشور بودن
را نسل غيرسياسی می پنداشتند، نسلی که برخی  ادعا می کردند چون  
مشغوليتش تلفن های همراه و موزيک های رپ و مدهای مو و لباس 
است ، پس سياسی نيست، اما اين نسل دالور، برای احقاق حقوق اوليه 

گلوله هايی که سينه های . رابر گلوله ايستاده استخود،  امروز در ب
اينجا . نداها، سهراب ها، اشکان ها و صد ها نفر ديگر را شکافته است

نسلی در برابر کودتا ايستاده است و به سمت اقدام انقالبی در حرکت 
 را ديده ۵٧ مرداد را ديده است، نه انقالب ٢٨است، که نه  کودتای سياه 

  .  های دهه ی شصت را تجربه کرده استاست ، نه  سرکوب
اقدامات اعتراضی جوانان نسل نو، در شرايط کنونی که شکاف در باالی 
حکومت و روحانيت هر روز گسترده تر می شود، بايد که با جنبش های 

اين پيوند، می تواند هم تداوم اين اعتراضات را . مردمی پيوند بخورد
هش دهد، هم هزينه های آن پائين تضمين کند، هم آسيب پذيری آن را کا

پيوند با . بياورد و هم امکان سوءاستفاده از آن را به حداقل برساند
اعتصابات کارگری، با اعتراضات دانشجويی و دانش آموزی، با حرکت 
های جنبش زنان، با اقدامات مردم محالت و با مبارزات  خلق های تحت 

در اين راه بايد . رمه می کندستم، ستون های اقدامات توده ای را بتون آ
تنها از اين طريق می توان با گام های استوار و با عزمی . گام برداشت

مصمم، کودتاچيان را به زير کشيد وبر ويرانه های حکومت دينی، قدرتی 
  .از آن مردم بنا نهاد

  ٢٠٠٩ـ پنجم اوت ١٣٨٨چهارده مرداد 
.................................................  
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  کانون نويسندگان ايران
 جويان است شدگان و پناه ى سرآوب خواهان احقاق حقوق همه
هاى  گيري ى محاآمات فرمايشى و اعتراف اين روزها بار ديگر چرخه

ى اين محاآمات و  پيشينه. ضدانسانى به گردش افتاده است
د خواسِت مبرم مردم آن بو. گردد ها به رژيم گذشته برمي گيري اعتراف

هاى ضدانسانى براى هميشه  آه با سقوط رژيم پيشين بساط اين روش
تر  تر و هولناك  با ابعادى گسترده١٣٦٠ى  برچيده شود، اما طى دهه

چنان ادامه  هاى گوناگون هم  از سر گرفته شد و تا به امروز به شيوه
هاى فرمايشى  گيري چه در اين محاآمات و اعتراف آن.  است يافته

تاريخ ما . هاى انسانى است ترين حقوق و آزادي شود ابتدايي پايمال مي
ها سرانجام خود  گردانان و مجريان اين نمايش گواه آن است آه صحنه

  .نيز قربانى اين تبهكارى خواهند شد
شان از  جويانى را آه دست ى عراق نيز پناه نشانده زمان، رژيم دست هم

رين شيوه مورد حمله و ت همه جا آوتاه است در شهر اشرف به سبعانه
شود  چه پايمال مي اين جا نيز آن. سرآوب و سالخى قرار داد

  . ترين حقوق انسانى است بديهي
هاى سياسى و سوابق  نظر از ديدگاه آانون نويسندگان ايران صرف

قربانيان محاآمات اخير و بدون توجه به مواضع سياسى سازمان 
سازى و  ى پلشِت تّواب روژهها و پ گيري مجاهدين خلق ايران، اعتراف

آند و خواهان احقاق  نيز حمله به ساآنان شهر اشرف را محكوم مي
  . جويان است ى سرآوفتگان و پناه حقوق همه

  ١٣٨٨ مرداد ١٣  -   کانون نويسندگان ايران

............................................. 
 ) در تبعيد(بيانيه کانون نويسندگان ايران

  !های نمايشیحکوميت دادگاهدر م
، محاکمه صد نفر از بازداشت شدگان ٢٠٠٩بامداد روز شنبه اول اوت 

بار  دادگاهی که در آن برای نخستين . اعتراضات اخير در ايران آغاز شد
های های حکومتی و چهره در تاريخ حکومت اسالمی، شماری از مقام

لی که که لباس طلب حکومتی در حاسرشناس وابسته به جناح اصالح
. ای استهزاآميز محاکمه کشيده شدندزندان بر تن داشتند، به شيوه

های جسمی و روانی ، يکی پس از ديگری، در اثر شکنجه»متهان«
کردند که » اعتراف«وحشتناکی که بر آنان وارد شده بود، به جرايمی 

ه اعترافاتی که از نگاه مردم فهيم، خالی از هرگون. مرتکب نشده بودند
  .اعتبار حقوقی، سياسی و اجتماعی است
گيری تجربه سی ساله دارد و حتی حکومت اسالمی، در اين نوع اعتراف

کسانی که امروز در اين دادگاه تحت محاکمه قرار گرفتند روزگاری خود از 
مديران و فعالين وزارت اطالعات و امنيت حکومت اسالمی بودند و از همين 

  .کردند زندانيان سياسی استفاده میها در اقرارگيری ازشيوه
 هزاران نفر از زنان و مردان جوان ودر اعتراضات اخير جامعه ما، 

های روحی و اند و در زير شديدترين شکنجه دستگير و زندانی شدهسالخورده
روزی نيست که نام جوانی اعالم نشود که در زير شکنجه . جسمی قرار دارند
شدگان وقايع اخير را ها تعداد کشتها و وبالگهبرخی سايت. جان باخته است

  .اند تن اعالم کرده٣۶۵
کوشند هائی، میسران حکومت اسالمی، با نمايش مضحک چنين دادگاه

های تهران و ديگر شهرهای  اعتراضات ميليونی مردم ايران را در خيابان
چند صد نفر معرفی و آن را به يک جناح » اغتشاش و آشوبگری«کشور، 

در حالی که مردم ايران، در مبارزات ميليونی . ن حکومتی محدود کننددرو
اند که حکومت دينی، آپارتايد جنسی، سانسور و خود با صدای بلند اعالم کرده

-از همين رو ست که سران حکومت اسالمی، ديگر نمی. خواهنداختناق نمی
نسبت به های نمايشی افکار عمومی را ها و دادگاهتوانند با اين سياست

حکومت اسالمی . خواهانه و بر حق جامعه ايران منحرف سازندمبارزات آزادی
ها و کارنامه های غيرانسانی، تنها برگ ديگری بر انبوه جنايتبا اين روش

  .سياه خود افزوده است
سرکوب، دستگيری، شکنجه و کشتار ) در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

های نمايشی وقايع اخير را  مسخره دادگاه مردم ايران و نمايشوحشيانه
المللی مدافع حقوق های آزاده، نهادهای بينکند و از همه انسانمحکوم می

- خواهد که اين جنايتاند، میبشر و همه آنان که دل در گرو گوهر آزادی نهاده
صدا و همبسته با مردم ايران، خواهان آزادی همه ها را افشا کنند و هم

ياسی، معرفی و مجازات آمران و عامالن کشتارهای مردم و پايان زندانيان س
 .های نمايشی و سياست وحشت و سانسور شونددادن به دادگاه

  ٢٠٠٩سوم اوت  - )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

…………………………………  

 حقوق زنان و مالها
 

مبارزه زنان ايران در جريان انتخابات برای کسانی 
نظر زن ستيز مالها و به نظريه  بهتعجب آور بود که 

 .داشتند ستيز تمدن ها باور
در جوامع مدرن، زنان برای مشارکت کامل به چيزی بيش از يک 

آنها به حقوق . کالس باالتر درس و يک ماشين دوزندگی نياز دارند
 . شان نياز دارند

مشارکت وسيع زنان در جنبش آزاديخواهانه ايران برای .روشنگری
 آزاديخواهان جهان شاهد ديگری است بر اين حقيقت که بسياری از

زنان را با اوامر از باال و اعمال زور نه ميتوان آزاد کرد و نه 
آزادی زن به دست خودش . ميتوان برای هميشه در بند نگاهداشت

کاتا پوليت نويسنده و فمينيست سرشناس آمريکايی . تحقق می يابد
او در . ين گواه متوسل شده استيکی ديگر از منقدانی است که به ا

مقاله کوتاه خود به سياست اوباما که در قاهره اعالم شد، مساله 
حجاب اجباری و کشف حجاب اجباري، انحراف حاصل از نظريه 
ستيز تمدن ها و متقابال برخورد اوريانتاليستی با مساله زنان، و 
تناقضات مضحک و مبتنی برسودجويی توامان مردساالرانه و 

 . زاری اشارات جالبی داردبا
*** 

من فکر ميکنم سخنرانی پرزيدنت اوباما در قاهره در جوهر خود 
آغازی تازه، دست دوستی دراز کردن، خودداری از : خوب بود

, ظفرنمايی عيسوی,، پشت سر گذاردن ,تعميم دادن های زمخت,
 . دوره بوش

 ولی به هيچوجه نميتوان انکار کرد بخشی که به حقوق زنان
اختصاص داه شد در مقايسه با بحث طوالنی در رابطه با اسرائيل و 

 و به نظر من در اين - فقط سه پاراگراف-فلسطين، بسيار کوتاه بود
گويا بزرگ ترين مساله برای . رابطه هم اولويت ها اندکی عجيب بود

 : اوگفت. زنان مسلمان اين است که اجازه ندارند حجاب داشته باشند
ت متحده به حق زنان و دختران برای استفاده از حجاب دولت اياال, 

احترام می گذارد و کسانی را که اين حق را انکار کنند مورد 
من مخالف آن دسته نظرات در غرب هستم که . مجازات قرار ميدهد

معتقدند زنی که حجاب را انتخاب ميکند، از برابری کمتری 
 , .برخوردار است

ی است که زن خودش انتخاب کرده منصفانه است، ولی اين وقت
امادر مورد زنان سعودی و ايرانی که قانون به زور آن ها را . است

مجبور ميکند حجاب داشته باشند، چه بايد گفت؟ اوباما متذکر 
ميشود در کشورهايی که زنان تحصيالت خوبی دارند، موفق تر هم 
هستند و قول ميدهد آمريکا کمک و وام های کوچک برای اين 

هردوی اينها خوب است، بويژه در کشورهايی . منظوراختصاص دهد
ولی . که به شدت فقير و توسعه نيافته هستند، مثل افغانستان

در جوامع مدرن، زنان برای مشارکت کامل به : واقعيت را ببينيد
چيزی بيش از يک کالس باالتر درس و يک ماشين دوزندگی نياز 

 . رندآنها به حقوق شان نياز دا. دارند
درحقيقت در برخی کشورهای اسالمی مثل ايران، عربستان سعودی 

 در –و کشورهای خليج شمار بزرگی از زنان تحصيالت عالی دارند 
ايران مثل آمريکا تعداد زنان جوانی که به کالج ميروند از مردان 

ولی تبعيض جنسيتی نشات گرفته از انگيزه های . بيشتر است
اندازه ظرفيت شان ميشود، يا حتی کامال از مذهبی مانع کارآنها به 
در عربستان سعودی زنها اجازه ندارند حتی . کار آنها ممانعت ميکند

قوانين . در مغازه هايی که لباس زيرزنانه می فروشند کار کنند
آپارتايد جنسي، به نحوی مضحک مقرراتی را ايجاد کرده که 

اين . را بفروشندبراساس آن فقط مردان حق دارند لباس زير زنان 
وقتی ميتوان از زن پول به دست آورد، مطمئن . ,نجابت,هم از 

باشيد، تئوکرات ها راهی پيدا ميکنند تا ثابت کنند خدا می خواهد 
 . پول توی جيب مردان برود

من ميتوانم بفهمم چرااوباما برای احقاق کامل حقوق مدنی زنان 
ر، ختنه زنان، ازدواج پايان دادن به سنگسا: مسلمان فراخوان نداد

اجباري، قوانين خانواده که امتيازات مرد را تقديس ميکند، ارزش 
شهادت زن در دادگاه را برابر نيمی از ارزش شهادت مرد به حساب 
آوردن، قوانين فاجعه باری که قربانيان تجاوز در صورت فقدان 
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چهار شاهد عينی را تحت عنوان بی عفاف مورد مجازات قرار 
   .ميدهد

سنت گراها و تئوکرات . با چنين فراخوانی مقابله صورت ميگرفت
ها فضايی بدست می آوردند تا ژست ضدامپرياليستی و دفاع از 

 . فرهنگ و مذهب در مقابل غرب کافر به خود بگيرند
ولی اين را هم ميتوانم بفهمم چرا برخی از فمينيست ها از اينکه 

کريمه بننون يک وکيل . دصدای شان بازتاب داده نشده مايوس شدن
 Solidaire, حقوق بشر آمريکايی الجزايری تبار در وبالگش

Sans Frontières ,نوشت : 
به نظر ميرسد آقای اوباما تالش ميکند از طريق اتخاذ مواضع ,

اجتماعی محافظه کارانه تر پل های ارتباطی ايجاد کند، امری که در 
شايد همين . ولی اشتباه استمبارزه با تروريسم و بنيادگرايي، رايج 

مساله دليل آن بود که رئيس جمهور به مبارزات مهم زنان در مصر 
زنانی که شيوه زندگی خودرا براساس ,اشاره نکرد، اما احترام به

  . مورد تاکيد قرار داد, نقش های سنتی انتخاب ميکنند
ما به مسايل حقوق : به نسبيت گرايی فرهنگی نوين خوش آمديد

آن قسمت دنيا که شما زندگی ميکنيد کاری نداريم، زيرا بشر در 
ميخواهيم افراط گرايان شما، ما را در عمليات انفجاری به هوا 

  , .نفرستند
 The Religionizingمذهبی کردن سياست ,عنوان مقاله بنون 

of Politics , گرايش غرب : به يک مشکل ديگر هم اشاره دارد
های اسالمی به مثابه يک مشت به اين که بااکثريت مردم کشور

و نه ملت های معين , جهان اسالمی , --هويت همگون برخورد کند
در آسيا، آفريقا و خاورميانه که با يکديگر همانقدر تفاوت دارند که 

خود اين اصطالح باعث . اکثريت مسيحی در بريتانيا و مکزيک
 اسالم تقويت ديدگاهی ميشود که ميخواهد سر وته اين کشورها را به

خالصه کند و در نتيجه راه های ديگر شناخت اين کشورها را به 
حاشيه رانده و غير مسلمانان و سکوالرهايی را که در اين کشورها 

 . زندگی ميکنند از نظر دور نگاه ميدارد
مبارزه انتخاباتی جاری در ايران برای کسانی که به نظريه ستيز 

ن آنتاگونيست ما در اين به عنوا, ملت های مسلمان ,تمدن ها و 
چه کسی می دانست . ستيز، باور داشتند به شدت غير منتظره بود

 - همان که جای محکمی در محور شرارت داشت-دشمن کذای ما
اينهمه جوان مدرن، اينهمه توئيتر های آشنا به تکنولوژي، اينهمه 
شهروندان عادی که روزهای پی در پی به خيابان آمده و جان خود 

 خطر می اندازند، دستگير ميشوند و به دست بسيجی ها کشته را به
 با يا -ميشوند، دارد؟ چه کسی ميدانست در اين کشور اينهه زن 

 وجود دارد که نميخواهند آزادی های بديهی -بدون باور مذهبی 
مشارکت . انسان به نام مذهب از آنها گرفته شود؟ نه، خيلی ممنون

ات خيابانی در رسانه های غربی فعال و پرتوان زنان در تظاهر
بسيار مورد بحث قرار گرفت، ولی اين فقط وقتی ميتواند حيرت شما 
را برانگيزد که تصور کنيد زنان مسلمان واقعا همان طور که مالها 

 . خيال ميکنند ضعيف و منفعل هستند
به نظر ميرسد نيکوال سارکوزی که از طرح منع برقع و نقاب 

ميخواند، با اين ديد , مساله آزادی و شان زنان,حمايت کرده و آنرا 
بيشتر زنان فمينيست . مالها از زن مسلمان اشتراک نظر دارد

هم چنين گروه . سرشناس فرانسوی هم از اين طرح حمايت ميکنند
نه روسپی نه زيلوی  [Ni Putes Ni Soumisesزنان مسلمان 

ابل فشار که به عقيده آنها اين طرح وزنه ای است در مق] دم در
در حاليکه اگر چه ممکن است تعداد اندکی . خانواده و محيط بر زنان

از زنان فرانسوی به زور مجبور شده باشنداز نقاب وحجاب استفاده 
کنند، اما مشکل ميتوان دريافت چطور منع اجباری ميتواند به آزادی 

برعکس طرح مزبور فرانسوی ها را قادر ميکند در . آنها کمک کند
 انظار آنها را تحقير کرده و نسبت به خودشان احساس مقابل

رضايت کنند، امری که به اسالم گرايان اجازه ميدهد ادعا کنند غرب 
ضمنا اين طرح بهانه های . اسالم را مورد تعقيب قرار داده است

  . جلوگيری از ورود مسلمانانبه فرانسه فراهم می کند
  : منبع*

pollit/20090713/doc/com.thenation.www://http
t   

  ١٣٨٨ مرداد ٧

…………............................... 
 

  ،مراسم تنفيذ
 رسوايی تازه به جای نمايش تثبيت 
  !کودتای انتخاباتی در انظار عمومی 

 
  

حفره عظيمی در درون رژيم را در " تنفيذ"مراسم*
  .عرض تماشای عمومی گذاشتم

مردم پيام اعتراض خويش را در خيابان ها با سردادن شعارهای *
شکنجه ديگر , اعتراف/ واليتش باطل است, خامنه ای قاتل است"

  بيان کردند /... اثر ندارد
وداشتن قربانيان شکنجه به اعتراف و خودزنی و تکرار *

,  افکار عمومیسناريوهای تهوع آور شکنجه گران در مسموم کردن
  . ترفندی شکست خورده است

روز , اعتراضات گسترده مردم تهران در روز دوشنبه: روشنگری
احمدی نژاد از سوی دستگاه سرکوبگر واليی بيان آشکار " تنفيد"

نخست اين که نمايشات : سه حقيقت روشن و انکار ناپذير بود
ر رسوای تلويزيونی اعترافات انسان های درهم شکسته در زي
. شکنجه های دژخيمان کودتاچی از نظر مردم پيشيزی ارزش ندارد

کودتاچيان اگر می خواستند از اين نمايشات مشمئز کننده و محاکمه 
قربانيان بهانه ای برای توجيه کودتا و جنايات و " اعترافات"و 

پاسخ خود را ,  خرداد بسازند٢٢وحشی گری های خود در پس از 
م و در خشم افکار عمومی و همدردی در شعارهای اعتراضی مرد

اش با قربانيان شکنجه بازيافتند و قطعا در آينده باز هم رسواتر 
خواهند شد و از هم اکنون هيچ ترديدی وجود ندارد که ترفند به 
صحنه کشاندن افرادی که سالها خالصانه به اين رژيم خدمت کرده و 

 و وداشتن از کادرهای برجسته مديريتی آن محسوب می شده اند
آنها به اعتراف و خودزنی و تکرار سناريوهای تهوع آور شکنجه 

  . گران و مسموم کردن افکار عمومی شکست خورده است
اعتراضات روز دوشنبه در تهران و برخی شهرستان ها نشان : دوم

داد که جنبش اعتراضی عليه کودتاچيان با وجود همه سرکوب ها و 
ود ايجاد جو سنگين امنيتی و نظامی جنايت ها و آدمکشی ها؛ با وج

و انحصار رسانه ای و خط و نشان کشيدن ها و سناريوسازی ها 
جنبش شکوهمند اعتراضی سر باز ايستادن ندارد؛ تا . ادامه دارد

همين امروز نشان داده است که حريف خود را خوب می شناسد و 
در می داند که نبردی دشوار و پر افت خيز برای درهم شکستن آن 

اين بدترين کابوس برای کودتاچيان است که گمان می . پيش دارد
کردند با کشتار جوانان و دريدن سينه نداهای امروز ايران و 
انباشتن زندان های خصوصی و انبارها و سردخانه ها از پيکرهای 
جوانان مبارز و رها کردن سگ های هار و شکنجه گر لباس 

ه جان زنان و مردان معترض شخصی و بسيجی اش به جان آنها و ب
در خيابان ها خواهد توانست صدای اعتراض به کودتا را خاموش 

  . کند
که آنقدر رسوا بود که حتی به " تنفيذ"همين مراسم باصطالح : سوم

حفره عظيمی در درون رژيم را , طور زنده از تلويزيون پخش نشد
, موسوی, کروبی, خاتمی. در معرض تماشای عمومی گذاشت

نوه خمينی و بسياری از روسا و , ناطق نوری, می رفسنجانیهاش
کودتاچيان . نمايندگان پيشين مجلس اين مراسم را تحريم کرده بودند
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نه تنها در پائين با خشم و نفرت مردم و اعتراضات مداوم خيابانی و 
نافرمانی رو به گسترش روبرو هستند که شکافی عميق و بی سابقه 

وديت رژيم سابقه نداشته است را تجربه می که در تمام دوران موج
احمدی نژاد و هسته اصلی کودتاچيان نه تنها با مقاومت . کنند

گسترده در داخل نظام روبرو شدند که حتی در ميان جناح حامی 
  . کودتا نيز با نارضايتی رو به رو هستند

رژيم کودتا , ناگفته روشن است که اين سه حقيقت در ترکيب با هم
اما به جنبش مردم قدرت و استحکام و پيگيری , يف می کندرا تضع

می بخشد؛ عالمت وخيم تر شدن وضع کودتاچيان و تشديد انزوای 
آنهاست و همزمان عالمت آن که تنها آنها نيستند که راه عقب 

که برای مردم نيز راهی جز استمرار , نشينی برايشان نمانده
 قصد درهم شکستن اعتراضات و تقويت روزافزون و پيشروی به

چنان که جناح قربانی نيز خواه تحت هر عنوانی , کودتا باقی نمانده
عمال چاره ای جز مقاومت يا تسليم مطلق به تصفيه , که بيان کند
مردم پيام اعتراض خويش را در خيابان ها با سردادن . خونين ندارد

واليتش باطل , خامنه ای قاتل است, شعارهای مرگ بر ديکتاتور
/ دولت کودتا استعفا استعفا/ شکنجه ديگر اثر ندارد, اعتراف/ تاس

و شعارهايی از اين دست بيان کردند و پراهميت تر از آن با نفس 
حضور شجاعانه خويش در اعتراضات خيابانی در حالی که تهران 

دستگاه . قدم به قدم از نيروهای رنگارنگ سرکوب اشباع شده بود
 اراده مردم را از اين طريق تداوم کودتاچی سرپيچی از خواست و

" تنفيد"داد که همراه با سرکوب در خيابان ها مراسم رسوای 
احمدی نژاد را برگزار کرد و جناح زير سرکوب از اين طريق که 

" تنفيد"آشکارا جدايی خود را از دستگاه کودتاچی با تحريم مراسم 
ودتای بنا بود نمايش تثبيت ک, مراسم تنفيد. به نمايش گذاشت

به جايش نمايش تازه ای از , انتخاباتی در انظار عمومی باشد
  . رسوايی کودتاچيان شد

اخبار اعتراضات روز دوشنبه تهران و گزارشات ويدئويی را در 
  : از جمله در لينک زير. بخش خبرها در روشنگری بخوانيد

2009080/sitedata/as/net.roshangari.www://http
html.3191452/20090803191452   

  ١٣٨٨ مرداد ١٣

.............................................  
  !جنايتی ديگر

  ! توسط مزدوران رژيم  حسين اخترزند  قتل

  
معترضين به سرکوب  خرداد در درگيريهای اصفهان يکی از ٢۵در روز 

  .  رسيدتوسط مزدوران رژيم بقتل به طرز وحشيانه ای های اخير،
نان آور ) ١٣۵۵ آذر ماه سال ٢٧متولد ( ساله ٣٢ حسين اخترزند“

به سمت  خرداد ماه بعد از کار ٢۵ وی در روز دوشنبه. خانواده بود 
آنجا کانون در گيريها بوده و عده ای بسيجی .می کنددروازه شيراز حرکت 
 نفر از ١۵و حدود .نبال تعدادی از مردم می گذارندو لباس شخصی به د

 بن –واقع در دروازه شيراز (مردم از درب پارکينگ مجتمع پزشکان 
وارد ساختمان می شوند و هر کدام به طبقه و يا اتاقی پناه می )بست هاله 

 نامعلوم است ، ن و يک نفر ديگر که هنوز نامشنه حسياما متاسفا. برند 
در پشت بام طبقه سوم به دست بسيجی ها می افتند و مورد ضرب و شتم 
بسيار زيادی قرار می گيرند و بسيجی های بيرحم آنها را از طبقه ی سوم 

  . به پايين پرتاب می کنند 
تد و شخص ديگر که همراه حسين بوده به دست لباس شخصی ها می اف

طبق گفته های شاهدان ، پرچمی دور بدنش پيچيده و او را به مکان نا 
اما بدن نيمه جان حسين را چند تن از مردم می بينند و . معلومی برده اند 

متری محل ١٠٠واقع در (يک پزشک انسان دوست با بيمارستان شريعتی 
م و عليرغ. تماس گرفته و اورژانس به محل حادثه آمده است ) وقوع 

مداخله ی نيروهای امنيتی که اجازه ی بردن حسين به بيمارستان را نمی 
داده اند ، مردم تجمع کرده و با آمبوالنس او را به بيمارستان رسانده اند 

اما متاسفانه در شامگاه در مقابل چشمان مادر و خواهر و برادرانش .
  از مرگ قبليکی از پرستاران وضعيت حسينالبته به گفته ی .جان سپرد 

 او قطع نخاع شده بود و هيچ جای سالمی در .ه است وخيم بودبسيار
  . بدنش نمانده بود 

د داشتند که او در اثر سهل انگاری های امنيتی به خانواده حسين تاکينيرو
حتی يکی .روی ايرانيتهای پوسيده ی پشت بام افتاده و کشته شده است 

نرانی باکمال بی شرمی اعالم از فرماندهان سپاه چند روز پيش در يک سخ
کرد که ما در اصفهان تنها يک کشته داشتيم آنهم به خاطر استعمال مواد 

  . بوده است ) شيشه ( مخدر 
نيروهای امنيتی فشارهای زيادی را بر اين خانواده وارد داشتند و از همه 
نزديکان تعهد گرفتند که کشته شدن حسين را تصادف اعالم کنند تا جنازه 

)  زن ٢ مرد و ٣(  نفر مسلح ۵حتی در مراسم ختم . را تحويل دهند وی 
تمام اين خفقان ها،   اما، عليرغم ايجاد.را آوردند که مراقب اوضاع باشند 

   .نده امردم اصفهان از اين قضيه خبردار شد
آثار جراحات زياد روی دست چپ ، پای چپ و راست ، کمر ، پهلو و 

در برگه ی پزشکی قانونی نيز ثبت شده که ( پارگی عميق دست راست 
 شاهدانی که آنجا بوده اند و صدای ضرب و . وجود داشته است)است 
 همگی گواهی است بر اينکه او کهم و فريادهای حسين را شنيده اند شت

يولی .  مورد ضرب و شتم زيادی قرار گرفته است پرتاب به پائين،قبل از 
   گزيده هائی از کودتا نيوز– ٢٠٠٩

  
 

  
  

 
……………………………………  
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 صور مقاره عابدزندان باِن هنرمند، من

 
دست و پايمان را به صندلی می بست و از روبرو يکهو 
 .می پريد روی سرمان و با مشت و لگد سياهمان می کرد

. ش کور شديکی از بچه ها زير کتکهايش يکی از چشمها
هرکه به اتاق بازجويی می رفت و همکاری نمی کرد 

   معمولن بی هوش بيرون می آمد
  هوشنگ پژمان

من آنچه ديدم و به گوش شنيده ام را، سعی می کنم با حفظ امانت 
اين صرفن . تائيد صحت و سقم آن با ديگران است. داری بازگو کنم

 . شنيده ام" ان مردمده"بازگو کردن آنچه است که خود ديده ام و از 
با شاهين فر و .  در تاتر اصفهان شناختم١٣٧۵او را نخست در سال 

در محيط هنری تاتر . ارشاديهای آن روزگار بده بستان نزديکی داشت
روابطش در . اصفهان به عنوان کارگردان سعی ميکرد اعتباری کسب کند
 همين خاطر سيستم و مراوده و همکاريش با اطالعات زبانزد همه بود به

چه بچه های تاتری مستقل و چه ارشاديها يا کانون نمايش همه سعی می 
آقا منصور . ازش حساب می بردند. کردند با او برخوردی نداشته باشند

سعی می کرد هميشه لبخندی بر چهره داشته باشد و از نوع دست دادن و 
ه تکنيک گپ زدنش با ديگران حدس ميزدی کتابی از ديل کارنگی درباره د

فقيت است آميزه گوش تاثيرگذاری بر ديگران خوانده و چون در پی مو
در جشنواره های تاتری استان معمولن يا جزء برنامه گذاران رده . کرده

مدتی نيز در هيئتی بود که به گروههای تاتری . باال بود يا جزء داوران
آن زمان ها هر گروه تاتری که متنی را تمرين می . اجازه اجرا می دهند

ادند و منصور مقاره عابد کرد، پيش از اجرا بايد اين گروه مجوزش می د
خالصه در محيط تاتر آن سالهای اصفهان . يکی از اعضا آن گروه بود

برخی بچه های سياسی نسل قبل از ما، زندانيهای . برای خودش کسی بود
آنها که از کشتار .  زندان دستگرد اما روايت ديگری از او داشتند۶٠دهه 

م بدر برده بودند آقا  و ديگر اعدام ها و شکنجه ها جان سال۶٧موج 
. منصور مقاره عابد را به عنوان بازجوی زندانيان سياسی می شناختند

روايت آنها را البته در محيط محافظه کار روشنفکر نمای تاتر اصفهان 
يکروز در پستوی تاريک يکی از خانه های نيمه مخروبه . جايی نبود

. روايت آشنا شدم سالم بود با اين ١٩محله شيخ بهايی اصفهان، من که 
از زبان مردی ميانسال، خرد شده و شکسته که جدا از زن و فرزندش در 
آن بيقوله مسکن کرده بود و پای چراغ نفتی ترياک می کشيد شايد در 

او که با نام مستعار . دود افيون می خواست مرهمی بر دردهايش بيابد
ه های از بچ. فريد می خوانمش از بچه های همنسل آقا منصور بود

اما چون کتاب ديل کارنگی نخوانده بود و هوشش آنقدر . ۶٠سياسی دهه 
زياد نبود در آن سالهای کوران احزاب چپ و راست جانب جريانی چپرو 

کارش به بند سياسی زندان . شده بود" ضد انقالب"را گرفته بود و 
دستگرد کشيده بود و در عمق آن سياه چاله با منصور مقاره عابد در 

. آشنا شده بود" يکی از بازجوها و مسئول بخش فرهنگی زندان"م مقا
بسياری از هم دوره ای ها و رفقای فريد در آن دهه اعدام شده بودند يا 

برای من که از خانواده ای غيره سياسی و . زير شکنجه تمام کرده بودند
مرفه می آمدم و جز تاتر و سينما و رمان خواندن با چيز ديگری آشنا 

م، ديدن اين معتاد نزار مخروبه شيخ بهايی که زمانی جوانی سياسی نبود
فريد . بوده و زندان رفته، برايم بسيار جالب و در عين حال تاثر آور بود

منصور : " همينطور که دود ترياک را با آه از سينه بيرون می داد گفت
بود گاهی بسيار مهربان . بازجوی زندانيان سياسی. مقاره عابد بازجو بود

منصور حتی . البته با کسی که با او همکاری می کرد و توبه کرده بود
آنها بچه های با سواد با مطالعه . شنيدم با برخی توابها رفاقت هم می کرد

. خيلی منصور از آنها تاثير گرفت. ۶٠بچه های سياسی دهه . ای بودند
ا که از بچه های سياسی از آنه. کم کم به تاتر و هنر عالقه مند شد

بعد شد مسئول . بازجويی شان می کرد برای تاترهايش کلی ايده گرفت
من پرسيدم خوب آنها که با او همکاری . " بخش فرهنگی زندان دستگرد

" نمی کردند و توبه نمی کردند را چه می کرد؟ با آنها هم مهربان بود؟

 دست و پايمان را به صندلی می بست و از. نه به هيچ وجه: " فريد گفت
. روبرو يکهو می پريد روی سرمان و با مشت و لگد سياهمان می کرد

هرکه به اتاق . يکی از بچه ها زير کتکهايش يکی از چشمهاش کور شد
. بازجويی می رفت و همکاری نمی کرد معمولن بی هوش بيرون می آمد

يک پسری در بند ما بود که از خانواده مرفهی می آمد و چپ بود خيلی 
کف آن اتاق پر . او را سه روز در سياهچال بی نور انداختند. مغرور بود

شنيدم بازجوها مجبورش کرده بودند برايشان . از کثافت بود و سوسک
. پسرک را که از اتاق بيرون آوردند آدم ديگری شده بود. رشان را بمکد..

 . " بعد هم شنيدم تواب شده است. تا چندين روز حرف نمی زد
از تجاوز به زندانيان دختر . از شکنجه ها. عدامها گفتفريد در ادامه از ا
من با يکی از دوستانم آنجا نشسته بوديم و با باور و . باکره پيش از اعدام

موقع برگشت به خانه مان شوک . ناباوری به حرفهايش گوش می کرديم
منصور مقاره عابد، داور جشنواره ها و تاتری با نفوذ اصفهان . شده بودم
سال .  ساله سنگين بود١٩ری هم داشت که درکش برای من چهره ديگ
اينجا در آلمان با جان بدر .  ايران را برای هميشه ترک کردم١٣٨٠

 که بيشتر آشنا شدم، ديدم همه روايتهای زندان ۶٠بردگان سياسی دهه 
روايت فريد درباره شکنجه ها و اعدامها فکر . آن سالها بهم شبيه هستند

در آلمان سالهای اول بيشتر با تاريخ سرزمين خودم . دنمی کنم دروغ باش
تاريخ احزاب . تاريخ دهه شصت به روايت شکست خوردگانش. آشنا شدم

تاريخ بخشی از کشور و فرهنگ خودم که پيشتر در مدرسه و . ايران
امروز در گوگل از سر کنجکاوی اسم منصور . روزنامه نخوانده بودم

يا به تهران رفته و همچنان پله های گو. مقاره عابد را جستجوکردم
مديرکل بخش فرهنگی زندانهای کل کشور . موفقيت شغلی را طی می کند

حدس می زنم با آن سر ". کانون اصالح و تربيت"شده و بعد هم رئيس 
تاريخ . زبان و هوش و استعدادی که دارد تا چند وقت ديگر وزيری شود

ب جمهوری اسالمی رفته و يکی در حز. اين سی ساله تاريخ تلخی است
به مکنت و مال و زن و فرزند رسيده و آن ديگری که در حزب مخالف 
بوده اگر در گورهای گمنام دسته جمعی زير خاک نباشد يا در مخروبه ای 

     ١٣٨٨ مرداد ١١       .روزگار می گذراند يا آواره خارج شده است 

…………………………………... 
 .وی پر تنشمراسم تحليف احمدی نژاد در ج

مراسم تحليف رياست جمهوری محمود احمدی نژاد صبح امروز در مجلس شورای 
اسالمی در حالی آغاز شد که صدها مأمور امنيتی و پليس ضد شورش در اطراف 

مراسمی به رياست علی الريجانی که در آن غيبت . ميدان بهارستان پخش شده اند
  علی اکبر هاشمی رفسنجانی به چشم می خورد

روز گذشته روزنامه اعتماد ملی خاطر نشان ساخت که رهبران اپوزيسيون مراسم  
در جلسه "امروز را مثل مراسم روز دوشنبه تحريم خواهند کرد و متذکر شد که 

تحليف احمدی نژاد به يقين عکس های يادگاری زيادی از صندلی خالی آيت اهللا 
، محمد خاتمی، حسن هاشمی رفسنجانی، آيت اهللا ناطق نوری، مهدی کروبی

روحانی، محسن رضايی و بسياری از بزرگان ديگر خواهند انداخت تا در تاريخ به 
 ٢٠٠٩اگوست  ۵ ."يادگار بماند

……………………………………  

حزب سبزهای سوئد، شرکت سفير اين 
کشور در مراسم تحليف احمدی نژاد را 

 محکوم می کند
نماينده پارلمان و سخنگوی سياست خارجی حزب , بوديل سه با لئوس 

سوئد، شرکت سفير کشورش را در مراسم تحليف احمدی نژاد با  سبزها ی
ران را زير  برخورد با تظاهرکنندگان در ايمخالفتها در سوئد و وجود

  : او گفت . سوال برد
در اين مراسم غير قابل قبول بوده و ميشود آن را به شرکت سفير سوئد 

دموکراسی و . بر عليه بشريت تعبير کرد منزله تائيد جنايتهای رژيم ايران
  احترام به 

بوده و معتقديم که کشور سوئد  حقوق بشر از اصول اساسی حزب سبزها
 تاکيد کند که وکراسی در ايران حمايت کرده ومی بايست از فرايند دم

  . استفاده از خشونت، سانسور و اعدام غير قابل قبول ميباشد
بوديل سه با لئوس نماينده پارلمان و سخنگوی سياست خارجی حزب 

   سبزها
   )نماينده حزب در شورای شهر اوربرو ( برگردان از مقصود رنجبر 

      ١٣٨٨ مرداد ١٥

.................................................  
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  سفيد،سفيد،  شكنجهشكنجه
  شستشوی مغزي،
  تغيير باورها

 بدانيد) Torture(خواهيد درباره شکنجه  هر آنچه که مي
 شكنجه سفيد، شستشوی مغزي، تغيير باورها

بحث شكنجه و بدرفتاری از منظرهای مختلفی ميتواند مهم  : سوال
حداقل آنكه اعالميه .  بررسی و دقت نظر قرار گيردارزيابی شود و مورد

جهانی حقوق بشر آه به مثابه آرما ن مشترك تمام انسانها و ملتها مطرح 
هيج آس نبايد شكنجه شود يا تحت :  خود تاآيد آرده است٥در ماده , است

همچنين , ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد, مجازات يا رفتاری ظالمانه
انون اساسی جمهوری اسالمی ايران نيز تصريح شده است  ق٣٨در اصل 

 .ممنوع است, هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و يا آسب اطالع: آه
هتك حرمت و حيثيت آسی آه به حكم :  قانون اساسی نيز ميگويد٣٩اصل 

, به هر صورت آه باشد, زندانی يا تبعيد شده, بازداشت, قانون دستگير
اما از منظر روانشناختی و با توجه به .  استممنوع و موجب مجازات

ارزيابيتان از اهميت و ضرورت , اينكه جنابعالی يك روانپزشك هستيد
پرداختن به بحث شكنجه و بدرفتاری چيست؟ به ويژه آنكه ممكن است در 

بحثی محدود به اقليتی بسيار محدود و وابسته به , نگاه اول اين مقوله
 وندان تحليل شود ؟ حقوق اساسی معدودی از شهر

نخست آنكه . بيان دو نكته ميتواند ضرورت اين بحث را تبيين آند :جواب 
به اين معنا آه فرانيدها و . اساسا انسان موجودی بيوسايكو سوشيال است

در آنار ويژگيهای زيست شناختنی و روانشناختی فرد , پيامدهای اجتماعی
, به بيان ديگر. ايی داردتاثير به سز, بر شكل گيری رفتار و تفكر او

انسانها صرفا از تجربيات شخصی خود تاثير نميپذيرند بلكه مسائل اجتماعی 
  .فضايی روانی می آفريندو آل جامعه را تحت تاثير خود قرار ميدهد 

آزادی و امنيت از اساسی ترين نيازهای روانی انسانها , نكته ديگر اينكه
تيجه گرفت در جامعه ا ی آه شكنجه از اين رو ميتوان ن. به شمار ميايند
اما آثار ,اگر چه تعداد معدودی درگير مقوله شكنجه ميشوند , اعمال ميشود

اعمال شكنجه به دليل ايجاد فضای روانی و اختالل در آزادی و امنيت 
خودسانسوری , آل جامعه را دربر ميگيرد و حاصل اين عمل, اجتماعی

از سانسور و محدوديتهای ضمن اينكه ضررهای خودسانسوری . است
اجتماعی فرهنگی اعمال شده توسط حكومت بيشتر است چرا آه در 

خالقيت از بين ميرود و فكر و انديشه جديد توليد نميشود , خودسانسوری
طبيعی است , در چنين جامعه ای. و در نتيجه جامعه دچار رآود ميگردد

اری های اجتماعی آه زمينه برای رشد انواع فسادها و انحرافات و ناهنج
  . مهياتر و فراهم تراست

وقتی شهری مورد حمله . بيشتر اين پديده را تبيين ميكند, ذآر يك مثال
آمتر از يك دهم , احتمال آسيب ديدن هر فرد يا منزل, هوايی قرار ميگيرد

آحاد جامعه را درگير , اما فضای روانی اجتماعی ايجاد شده. درصد است
, از اين منظر. توليدی جامعه را مستهلك مينمايدميكند و انرژی خالق و 

 .واجد اهميت ويژه ای است,بحث شكنجه 
آيا برای شكنجه به طور عام يا شكنجه سفيد به طور خاص  : سوال

 تعريف مشخصی وجود دارد؟ 
 منتشر و توسط ١٩٧٥در اعالميه ای آه عليه شكنجه در سال  :جواب 

ی تمام عملياتی معرفی شده است آه شكنجه به معنا, سازمان ملل تاييد شد
به وسيله آن درد يا رنج شديد روحی يا جسمی تعمدا توسط آارگزاران 
, عمومی يا شخص ثالث اعمال ميشود تا از شكنجه شده يا شخص ديگری

هنگام شكنجه فرد , مطابق اين تعريف.اطالعات يا اعترافاتی گرفته شود 
مجازات ,ميرد آه انجام داده باشد را به سبب آاری آه انجام داده يا گمان 

 . ميكنند
روانكاو اهل اروگوئه آه سالها در پاريس در تبعيد به سر , مارچلو ويگنار

شكنجه را تمام حالتهای تعمدی تعريف ميكند آه در آن هر شيوه ای , برد
به آار ميرود تا باورها و آرمانهای قربانی را نابود آند و او را از هويت 

بيشتر شكنجه های , اما منظور از شكنجه سفيد. ی نمايدو شخصيتش خال
, به اين معنا آه در اين نوع شكنجه پس از اعمال شكنجه. روانی است

  . نشانه فيزيكی آه نشاندهنده اعمال شكنجه باشد بر جای نمی ماند
 سازو آارهای شكنجه سفيد با شكنجه فيزيكی چه تفاوتهايی دارد؟ : سوال

در نتيجه , جسم و روان دو مقوله منفك از هم نيستنداز آنجا آه  :جواب 
, در عمل. عمال تفكيك آامل اين دو نوع شكنجه ازيكديگر ناممكن است

روشهای خاص هر نوع شكنجه تاثير متقابلی بر نوع ديگر دارد و شاهد 
 . نوعی تعامل و هم پوشانی هستيم

. استبازجويی و شرايط بازجويی , مهمترين مسئله در شكنجه سفيد
يكی استخراج اطالعات : معموال بازجويی به دو منظور صورت ميگيرد 

 . ايجاد تغيير در تفكر زندانی يا شستشوی مغزی , دقيق و واضح و ديگری
اما به ميزانی آه , زندانی تحت فشار قرار ميگيرد, در نوع اول بازجويی

ايطی زندانی بايد در شر. ريز و صحيح مورد نياز باشد, اطالعات دقيق
 . قرار گيرد آه انسجام تفكرش حفظ شود و خطاهای ذهنی اش آاهش يابد

با , مسئله برعكس نوع اول است و بازجويی, در نوع دوم بازجويی
, تشويق, تلقين يا مرام آموزی, تهديد,بحث و جدل , روشهای سوال مكرر

تسريع , هدف اصلی اين نوع بازجويی. انجام ميگيرد.. . خشونت و 
ارزشهای زندانی و تشويق او به جايگزينی نظام جديد ارزشی شكستن 

ظاهر ميشود و فقط , بازجو در نقش دوست و دشمن, در اين روش. است
اين تضاد در جهت دوست شدن با بازجو به , وقتی فشارها آاهش می يابد

, در اين بازجويی های طوالنی. معنی پذيرش سيستم ارزشی او حل شود
ت تكراری در مورد يك موضوع و عدم پذيرش گفته خسته آننده با سواال

فرد تحت , های زندانی و باز تكرار و تكرار و تكرار آن سواالت و بحث
جهت دادن به تضادهای درونی زندانی و ,  همچنين.فشار قرار ميگيرد

مد نظر , تاآيد و بزرگ آردن اختالفها و تضادهای مطرح در زندگی وی
قدرت نقادی و مقاومت زندانی ضعيف , ها در روند اين بازجويی .است

 . شده و به تدريج آماده پذيرش تلقين ها ميگردد
مثل ايجاد درد , آيا روشهای ديگری نيز برا ی اعمال فشار   :سوال

  جسمی و فشار فيزيكی نيز به آار ميرود؟
بنده آنها را به صورت آلی و با يك طبقه بندی نسبی بيان , مسلما بله

از روشهای زير , اعم ازجسمی و روحی, عمال شكنجهجهت ا. ميكنم
  : استفاده شده است

يكی را , ايجاد درد و آتك تا قربانی بين تسليم شدن و يا تحمل درد-)١
تهديد به شكنجه و , خيلی موثر نيست و در عمل, اين روش. انتخاب آند

 . از خود درد سخت تر است, تحمل انتظار روانی درد
آه در اين حالت فرد برای مدتی طوالنی در , يكیايجاد خستگی فيز-)٢

ابتدا باعث , اين روش. بی حرآت وادار به ايستادن ميشود, نقطه ای
اما پس ازمدتی , تقويت ويژگيهای اخالقی و روحی و مقاومت فرد ميشود

. خودش باعث آزار خودش ميشود, زندانی فكر ميكند اگر تسليم نشود
 مشكالتش تنهاست و بايد در برابر چون در اين شرايط او با خود و

. مقاومت آند و بين تسليم شدن و آزار ديدن يكی ر ا انتخاب نمايد خويش
دچار ترديد در ارزش , در همين مرحله است آه فرد بر اثر خستگی 

در اين روش فشار فيزيكی و روانی به گونه ای توام . هايش نيز ميشود
 . عمل ميكنند

گری از شكنجه است آه در همين فايل قابل ايجاد خستگی روانی شكل دي
تجويز , بيدار آردن مكرر فرد از خواب, محروميت ازخواب. توضيح است

از جمله شيوه ,داروهای محرك يا خواب آور و بازجويی های طوالنی 
, هايی است آه با هدف شكستن اراده و سلب نگرش يا قضاوت نقادانه فرد

 . مورد استفادهواقع ميشود
زندانی خيلی زود , آه در اين حالت. . . سيگار و , آب , رل غذاآنت-ـ)٣

جهت برآورده شدن نيازهای اوليه , وابستگی فيزيكی خود را به شكنجه گر
غذا يا پاسخ به درخواست شكنجه گر احساس ميكند و بر سر دوراهی 

  . قرار ميگيرد
 .پايه اين روش محروميت حسی است, جداسازی يا زندان انفرادی -)٤

آاهش محرآات و داده های ،  مشكل اصلی فرد تنها , ين شرايطيعنی در ا
واآنش افراد . ميباشد. . .مناظر يكنواخت و , حسی نظير آاهش صدا

بعضی افراد ميتوانند مدتها تنهايی . نسبت به اين روش آامال متفاوت است
 درمدت, در حاليكه برخی ديگر. رابدون تغييرات روانی شديد تحمل آنند 

 . به مرز جنون و افسردگی شديد ميرسند,آوتاهی در زندان انفرادی 
از آنجايی آه انسان جايزالخطاست و اگر آسی خود را , انتقاد از خود-)٥

ضعف شخصيتی محسوب , بدون خطا بداند و حاضر به نقد خود نباشد
ميشود و از سوی ديگر اگر افراد انعطاف پذير نبوده و درمقابل تغيير 

با استفاده از , آنند نيز ضعف ديگر شخصيتی محسوب ميگرددمقاومت 
زندانی وادار به , اين موضوع در يك بحث و فضای به ظاهر دوستانه

بعد از بيان خطاها و . ورود به عرصه نقد خود و انتقاد از خويش ميشود
احساس گناه شديدی در فرد ايجاد ميشود و زندانی برای رهايی از , نقدها

اعتراف , مجبور به انتقاد مكرر از خود و يا به بعبارتی, اهاين احساس گن
 . و توبه ميشود

, در بحث شكنجه روانی به مقوله شستشوی مغزی  اشاره آرديد   :سوال
 آيا تعريفی مشخص برای آن وجود دارد؟ 
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اين واژه اولين بار توسط يك روزنامه نگار امريكايی در سال  :جواب 
 معنای پذيرش درخواست صاحبان قدرت  به آار برده شد و به١٩٥٠

تعريف ديگر . تحت شرايط فشار و زندان و عليرغم ا ميال زندانی ميباشد
در زمينه سيستم , آموزش دوباره و غير ارادی به فرد, شستشوی مغزی

از ياد . ارزشی و باورهای فرد درشرايط فشار و محدوديت اطالعات است
ا خود بر پايه مجموعه ای از اعتقادات و قضاوته, نبريم آه باورها

اگر فرد در شرايط محدوديت اطالعات قرار بگيرد و . اطالعات قرار دارند
اطالعات تحريف شده و يا اساًسا , عالوه بر اين محدوديت تحميل شده
زمينه برای تغيير باورهايش فراهم , نادرست نيز به وی داده و ارائه شود

 . ميگردد
قطه نهايی شكنجه همين جاست يا اهداف و آيا ن,  به نظر شما : سوال

  پيامدهای ديگری هم مد نظر است؟
نقطه نهايی شكنجه به هدف شكنجه گر وابسته است آه آيا هدف  :جواب 

اما  )تواب سازی(از اعمال فشار گرفتن اطالعات است يا شستشوی مغزی
 انسجام وجودی فرد را بر هم ميزند و قربانی با تحمل, هر آدام آه باشد

زياد  فشار يعنی بين.  ميشود� و بدترينبدتروادار به انتخاب بين , فشار زياد
  . بايد يكی را انتخاب آندپذيرش درخواستهای بازجو و يا جسمی و روحی 

 و يا به عبارتی  شستشوی مغزیرسيدن به , عميق ترين تغيير در شكنجه
فكر و باورهای بازجو يعنی قربانی هويت و ت.همانندسازی با مهاجم است 

 فرامنقربانی ,به تعبير ديگر . را درونی ساخته و متعلق به خود ميداند
 . خود را برون فكنی نموده و بازجو را فرد باارزشی ميبيند

 آيا همه افرادی آه تحت شكنجه روانی قرار ميگيرند به مرحله   :سوال
 شستشوی مغزی ميرسند؟ 

هيج امر قطعی و , بوط به انساندر بررسی پديده های مر :جواب 
چرا آه برای بررسی هر پديده ای عاملهای , صددرصدی وجود ندارد

واآنش افرادی را آه تحت اين . متعدد مداخله گر و اثرگذار وجود دارد
به , گروه اول , فشارها قرار ميگيرند ميتوان به سه دسته طبقه بندی آرد

يشوند و همانندسازی ميكنند و تسليم م, گروهی ديگر. ظاهر تسليم ميشوند
توجه به اين نكته اهميت .گروه سوم در برابر تغيير عقيده مقاومت ميكنند

صدمه روحی شديدی متحل ميشوند و عالئم , دارد آه هر سه گروه
هذيان ها و سوء تعبيرها و خطاهای ادارآی , توهم, افسردگی,اضطراب 

 . در اين افراد قابل رويت و احساس است
روانی وجود .  آيا راه حلی برا ی آاهش تاثير شكنجه روحی   :سوال
 دارد؟ 
محروميت حسی و محدوديت , يك عامل مهم در ايجاد اين تغييرات :جواب 

 . اطالعات و اداراآات فرد است 
مغز نيز برای حفظ . همچنان آه جسم برای سالم بودن به غذا نيازمند است

 اطالعات ميباشد و همان گونه آه آارآرد طبيعی خود محتاج بهره مندی از
گوشت مردار آه انسان فطرًتا از خوردن آن , در شرايط نبود غذای مناسب
سيستم عصبی , قابل خوردن و حالل ميگردد, مشمئز ميشود و حرام است

عطش دريافت , نيز در شرايط محروميت اطالعات و تحريكات حسی
اب و تفكيك و تصفيه قادر به انتخ, اطالعات را دارد و در اين مرحله
به عبارتی انسان برای پاسخ به يك . اطالعات درست از نادرست نميباشد

به , نياز حياتی آه حفظ پيوستگی ذهن و روان و يا ادامه حيات است
يك راه پيشگيری از اين . صورت ناخودآگاه اطالعات نادرست را می پذيرد

ی زندانی خود را با يعن. توليد اداراآات و اطالعات در ذهن است, اتفاق
افرادی آه , در اين شرايط. خاطرات و محفوظات و داستانهايی سرگرم آند

قدرت تخيل و فانتزی قوی دارند و ميتوانند خود را با خاطرات گذشته يا 
 . آسيب پذيری آمتری دارند, محفوظاتشان سرگرم آنند

 آه خواندن و مرور اشعار يا متون مقدس و دينی و به ويژه محفوظاتی
نيز ميتواند جايگزين , همراه با خاطرات خوش, برای زندانی و قربانی

به , در حقيقت. مناسبی برای محدوديت ادراآی حسی به وجود آمده باشد
تدارك ببيند و از برنامه ميزانی آه فرد خود را سرگرم آند و برای خويش 

ايط موفق در عبور سالم تر از اين شر, سكوت و در انتظار ماندن بپرهيزد
 را از انتظاربايد , فردی آه در اين شرايط قرار ميگيرد. تر خواهد بود
 . خود دور آند

  آيا شكنجه تحت تاثير متغيرهايی قرار دارد؟   :سوال
فردی با . توانايی افراد و آستانه تحريك آنها متفاوت است, البته :جواب 

عوامل .  روز٣٠ سه روز انفرادی تحت تاثير قرار ميگيرد و ديگری با
. شخصيتی و حتی سن و تواناييهای جسمی و فيزيكی فرد نيز موثراست

افراد به ميزانی آه درونگراتر باشند و ارتباطات اجتماعی شان آمتر 
 . تنهايی را بهتر تحمل ميكنند, باشد

افرادی آه زود عصبانی ميشوند و يا گمان ميكنند آه دنيا بايد هميشه بر 
هر چه سازگاری . ر قرار ميگيرندبيشتر تحت تاثي ,وفق مرادشان باشد

امكان تحمل شرايط شكنجه روحی روانی بيشتر , محيط بيشتر باشدفراد با ا
همچنين افرادی آه ذهنيت و حافظه قوی و يا توان خالقيت بااليی . ميشود

بيشتر ميتوانند وضعيت انفرادی يا شرايط شكنجه روحی دارند بهتر و 
چرا آه وقتی همه چيز را از آنها ميگيرند باز .  آنندروانی را تحمل

 . خويش را سرگرم آنند , خودميتوانند با توانايی های ذهنی 
افرادی آه اهل فانتزی و تخيل , همانطور آه در پاسخ به سوال قبل گفتم

 . هستند هم تحمل بيشتری دراين شرايط نشان ميدهند
ارها قرار ميگيرند دچار چه  اصوالافرادی آه تحت اين نوع فش  :سوال

 نوع آسيب ها و پيامدهای روحی روانی ميشود؟ 
افرادی آه به منظور ايجاد شستشوی مغزی تحت فشار و شكنجه  :جواب 

مراحل روانی خاصی ر ا تجربه ميكنند آه شدت و نظم اين . قرار ميگيرند
ی افسردگ,يكی از شايع ترين اين حالتها . مراحل ميتواند متفاوت باشد

وجدانی شدن و , فقط به صورت عاطفی شدن زياد, افسردگی در آن. است
البته مراحل روانی در افراد در . احساس غم و گريه خود را نشان ميدهد

 : يكی از مراحل زير متوقف ميشود و پيشرفت نميكند
فقط بازجو .  ابتدا فرد دچار احساس درماندگی و فراموش شدگی ميشود-١

 . نيای بيرون متصل ميكنداست آه او را به د
ـ سپس در برابر رفتارهای متغير بازجو آه روزی مهربان و روزی ٢

 . دچار حيرت و سرگردانی ميشود, ديگر بسيارخشن و غير قابل دسترسی است
آه از او چه ميخواهند و البته فقط   احساس ترديد و عدم اطمينان-٣

 . بازجو پاسخ اين سوال را ميداند
ميخواهد او را بشناسد , ه زندانی به بازجو وابسته ميشودـ در اين مرحل٤

 . و با او ارتباط برقرار آند آه اين وابستگی بيمارگونه است
احساس ترديد و از دست دادن شعور و آرمان ها به دليل وابستگی به _ ٥

 . بازجو
 . احساس گناه به دليل وابستگی به بازجو_ ٦
 . تم ارزشی خوداحساس ترديد و سوال در مورد سيس_ ٧
 . از دست دادن قدرت نقادی و ارزيابی چند جانبه آارهای خود_ ٨
 احساس بالقوه شكست و ترس از ديوانه شدن _ ٩
احساس نياز شديد برای داشتن اصول جديد و ثابت آه بازجو برای  _ ١٠

 . يافتن اين اصول به او آمك ميكند
 . احساس نهايی تعلق يا همانندسازی _ ١١

 اگر چه شما در اين گفتگو به شيوه های رساندن زندانی به اين   :سوال
اما در صورت امكان در اين خصوص بيشتر , مراحل اشاراتی داشتيد

 . توضيح دهيد
, بعد از ايجاد احساس وابستگی به بازجو و احساس گناه :جواب 

باعث , هر چيزی آه زندانی بيان ميكند. شستشوی مغزی تازه آغاز ميشود
 بازجو نميشود و بازجو در باره هر جمله سواالت متعدد و رضايت

. چندجانبه ای ميكند و شروع ميكند به بازنويسی جمالت با خود زندانی
زندانی مجبور است نوشته های او ر ا بپذيرد و يا مدام بحث آند و اين 

 در واقع بازجو وقتی راضی .اساس و عصاره شستشوی مغزی است
ظهارات قبلی و سيستم ارزشی بازجو برای صحت ميشود آه زندانی از ا

 . گفته های خود استدالل ميكند 
زندانی همواره در تالش آگاهانه است آه اصول خود , در تمام اين مراحل

يعنی , ولی مراحل تغيير به صورت ناخودآگاه اتفاق می افتد, را حفظ آند
 . زندانی قبول ندارد و نمی پذيرد آه تغيير آرده است

تا آی و ,  آيا اثرات شكنجه روانی و شستشوی مغزی پايدار است  :سوال
 چه مدت ادامه دارد؟ 

انسان همواره در حال تغيير است و هر تجربه ای بر او اثر  :جواب 
فردی آه شكنجه و زندان را تجربه آرده با فردی آه اين تجربه . ميگذارد

اما . رطرف نميشوديعنی آليه آثار شكنجه هرگز ب. را نداشته متفاوت است
ناپايدارند و هر چه اين تغيير در , تغيير سيستم ارزشی و باورهای جديد

شرايط بسته تر اتفاق افتاده باشد با تغيير محيط سريعتر و زودتر عوض 
بايد به اين نكته هم اشاره آنم آه شستشوی مغزی در شرايط باز . ميشود

نوعی از شستشوی مغزی , يغتبليغات و اثر تبل. و آزاد نيز اتفاق می افتد
اوً  ال به اين جنس خاص نياز , است آه مصرف آننده را متقاعد ميكند

ثانيا اين مارك از همه مارآها بهتر است يا در مورد برخی گروههای , دارد
مذهبی و فرقه ها آه از اصول شستشوی مغزی در شرايط باز استفاده 

انگيزه شدن و آنار گذاشتن عالمتی آه پايدار ميماند احساس بی .ميكنند 
يكی از معموً  ال . فعاليتهايی است آه منجر به دستگيری فرد شده است

ساآت و بی تفاوت نمودن افراد , اهداف اساسی سيستم عامل شكنجه هم 
  . است

اين , نكته مهم ديگری آه در مورد پايداری اثرات شكنجه بايد مطرح شود
ته و تحت شرايط تهديد و است آه وقتی شستشوی مغزی در فضای بس
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. پايداری اثرات آن به فضای جامعه نيز بستگی دارد, فشار اتفاق می افتد
يعنی اگر احساس خفقان و رعب و وحشت در بيرون از فضای زندان 

در واقع هر وقت . پايداری اثرات شكنجه بيشتر خواهد بود, نيزحاآم باشد
در باورهای , نداشته باشداطالعات جديد فرد با باورهای قبلی اش مطابقت 

اطالعات و داده های جديد عقايد يا , فرد ترديد ايجاد ميشود و به عبارتی
همانطور آه در فضای زندان و , به همين دليل. باورها را تغيير ميدهد

در محيط باز , محدوديت اطالعات يك زمينه تغيير باورها مهيا ميباشد
 .  تغيير ميكندبيرون و اطالعات جديد نيز مجدًدا عقايد

 محتاج مراقبت و مواجهه ويژه ای است؟ ,  آيا ترميم آثار شكنجه  :سوال
طبيعًتا مواجهه و , بسته به نوع شكنجه و تاثير آن بر فرد :جواب 

اگر فرد در شرايط فشار دچار عالئم روانپريشی . پرستاری هم فرق ميكند
بسته به نوع , دافسردگی و احساس گناه زياد شده باش, از قبيل اضطراب

درك , مسئله مهم در اين شرايط. درمان ويژه آن ارائه ميگردد, مشكل
يك آانون در واقع . فشارهای زياد و تجربيات سخت فرد در زندان است

نگرانی و اضطراب در مورد , اضطراب بعد از رهايی از شرايط زندان
 . قضاوتهای ديگران است

هد درد و رنج و بيماری افراد نتايج تحقيقات در اين زمينه نشان ميد
به . ال متفاوت استی با ساير بيمان روانپزشكی آامشكنجه شده سياس

انسانهای شكنجه شده را در نفرت , سكوت و شرم, نياز به انزواطور آلی 
 . عميقی از خود فرو ميبرد و باعث عدم ثبات در رفتارها ميگردد

چطور به يك , به فيزيولوژيك چه از جنبه روانشناختی و چه از جن  :سوال
 فرد شكنجه شده آسيب وارد ميايد؟

. احساس هويت فردی است, مهمترين ويژگی و تفاوت انسان :جواب 
آزادی و انتخاب در فعاليتهای روزمره مثل انتخاب نوع لباس و انتخاب 

با ديگران بودن و , تماشای تلويزيون يا شنيدن موسيقی, نوع و زمان غذا
 منس نوع شخصيت فرد انجام ميپذيرد و منجر به شكل گيری بر اسا. . . 
اين , در شرايط زندان.  و نظاير آنهامن ميخواهم , من دوست دارم. ميشود

تمام آزاديها و انتخابها , و يا هويت فرد لطمه ميخورد مناحساس وجود 
تعيين زمان , ابتدا محدوديتهای عينی مثل تعويض لباس. گرفته ميشود

اعمال ميشود و . . . باری برای غذا و يا نوبت دستشويی و حمام و اج
, ه شدال گفتهمانگونه آه قب. نی فرد ميشوندسپس وارد حيطه فكری و روا

با اين منطق , ال منطقی و معقول صورت ميگيرداين فرايند از مجاری آام
 خود انسان جايزالخطا است و هيج آس نميتواند ادعا آند در زندگیآه 

اشتباه نداشته و هدف ما توجه دادن شما به خطاهايتان و اصالح آنها 
به اين ترتيب .  زندانی و قربانی تحت تاثير و القاء قرار ميگيرد.ميباشد

متهم به غير منطقی , اگر زندانی بخواهد در برابر اين منطق مقاومت آند
ا و هويتش بودن ميشود و اگرآن را بپذيرد شروع به از دست دادن باوره

فرد زندانی به جايی , در فضای تهديد و ارعاب و تحقير و وحشت. ميكند
, مثل مسافرت رفتن , ميرسد آه از انجام آارهای مباح خود در گذشته

, مطالعه آتاب و حتی نوشيدن يك ليوان آب ميوه, صحبت با دوستان
 . احساس گناه و خطا ميكند

 ی بهداشت روان در زندان برشمرد؟  آيا ميتوان مولفه هايی را برا  :سوال
طبيعًتا اين مولفه ها با هدف زندانی نمودن در , در زندان سياسی :جواب 

به همين دليل در بحث نظری آمتر آشوری حاضر به تاييد . تضاد است
 . مقوله  زندانی سياسی است

فرد شكنجه گر و يا واقف بر اعمال شكنجه چه , به نظر شما   :سوال
 ارد؟ خصوصياتی د

در بررسی شخصيت افرادی آه در جامعه يا خانواده اعمال خشونت 
مشاهده شده آه اآثر اين افراد به صورت مشخصی خود قربانی , ميكنند

نكته .  ميشودآتك زنپدر , آتك خوردهپدر , در واقع. خشونت بوده اند
ميزان , ديگری آه در بررسی و درمان افراد شكنجه شده ديده شده است

هميتی است آه فرد شكنجه شده در شرايط خارج از زندان نيز به ا
حرفهای شكنجه گر ميدهد و لذا ميتوان اينگونه نتيجه گرفت آه بين 

مهمترين اين شباهت ها اين . شباهتهايی وجود دارد, شكنجه گر و قربانی
است آه به ندرت شكنجه گر و يا قربانی به خودی خود از شكنجه و يا 

هر دوی آنها با رازی يكسان آه آنان را از . بت ميكندآموزش آن صح
در واقع شكنجه گران را اگر به . دنيای زندگان جدا ميكند به هم وابسته اند

در می يابيم آه هيچ آس شكنجه گر , صورت مجموعه و يا نظام نگاه آنيم
در واقع . ميشودتربيت بلكه برای شكنجه آردن , به دنيا نيامده است

ران پيشاپيش بر مبنای مالآهايی از قبيل گسستگی از محيط شكنجه گ
بی اطمينانی نسبت به , وضعيت اقتصادی ناپايدار, بيكاری, فرهنگی اوليه

, استحكام, انتخاب ميشوند و مالآهای آاذبی مانند زورمندی. .. آينده و 
در . به خود اين افراد مطرح ميگردد, برای انتخاب. . . هوش و , شجاعت

يعنی گروه شكنجه گران , ی آه اين افراد بيشترين ارتباط با يكديگرشرايط
 . از ارتباط با جامعه عادی محروم ميشوند, دارند

نكته ديگر اين است آه به نظر ميرسد اين افراد خود به نوعی دچار 
پدری آه . شستشوی مغزی شده اند و اعتقاداتی به آنها القاء شده است

برای خود توجيه , ه تا حد آشتن آتك ميزندفرزند خود را به قصد تنبي
شكنجه گران هم خود را توجيه ميكنند و يا به تعبيری توجيه شده اند . دارد

. و اين در ابعاد فكری ذهنی و ناخودآگاه آنهاست آه خود را محق ميدانند
اين را هم اضافه آنم آه خيلی از آنها در جامعه ارتباطات به ظاهر خوبی 

,  دوشخصيتی اند و آسی نميتواند گمان آند آه مخاطب او در واقع. دارند
به نوعی تجزيه و . روی ديگری دارد آه در محل زندان آشكار ميشود

انفكاك شخصيت در شكنجه آنندگان و يا سيستم طراحی آننده به وجود 
از جمله اينكه سيستمی آه , احتماالت ديگری هم مفروض است. آمده است

, مكن است پارانوئيد باشد و دنبال دشمن بگرددم, طراحی شكنجه ميكند
, ولی خود آن افراد چون توجيه ايدگولوژيك ميشوند و باور پيدا ميكنند

احتمال شيوع افراد سادومازوخيستيك آه از آزار دادن افراد . عمل مينمايند
در طيف شكنجه گران مورد بررسی علمی , يا از آزار ديدن لذت ميبرند

 . قرار نگرفته است
نوع مواجهه با شكنجه در آشورهای جهان سوم و آشورهای    :سوال

 پيشرفته چگونه است؟ 
در آشورهای توسعه يافته چون حقوق فردی انسان و آرامت وی  :جواب 

قانون بهتر اعمال ميشود و لذا اگر ميخواهند با فرد , بيشتر مطرح است
ابتداء سعی , عیحتی در جنبه های سياسی و امنيتی و اجتما, برخورد آنند

ميكنند اطالعات را جمع آوری آنند و بعد بر اساس مستندات با فرد 
يعنی اطالعات مستمر در دست هست و به آن دليل ها فرد . برخورد ميشود

بازداشت ميشود و بعد او يا خطا را ميپذيرد يا نه و البته در نهايت قانون 
عالند تا جمع آوری لذا آارآگاههای خصوصی خيلی ف. تعيين تكليف ميكند

افراد را , هعسولی در آشورهای جهان سوم و در حال تو. اطالعات آنند
صرف , به محض اينكه فكری يا توهمی در مورد آنها وجود داشته باشد
در واقع .اين توهم و نظريه آافی است آه با آنها برخورد صورت گيرد
ت و بايد بازجويی و تحت فشار قرار دادن آنها برای اثبات فرضيه اس

اگر مسئله اجتماعی باشد و . اعترافاتی در جهت تاييد فرضيه گرفته شود
فشار زيادی بر فرد , مثال آسی آشته شده باشد يا دزدی رخ داده باشد 

در موارد سياسی هم اگر . آزاد ميشود, ميايد آه اقرار آند و اگر اقرار نكرد
, ه شستشوی مغزیمسئل, اطالعاتی به دست نيامد و اقراری وجود نداشت

 . مرحله بعدی است آه بايد فرد اعترافات نادرستی را عنوان آند
سوال آخر اين است آه اساَسا آگاهی قبلی بر مقوله شكنجه و    :سوال

متدها و روشهای آن تا چه حد ميتواند به فرد آمك آند تا مواجهه ای 
  غالب با پديده داشته باشد؟ 

اما آمك زيادی ,  مواجهه موثر هستاين آگاهی قبلی در نحوه :جواب 
تصور آنيد آه .چرا آه فرايند به گونه ای ناخودآگاه تكوين مييابد, نميكند

, ما به امر واقف باشيم آه اگر ميكروب سياه زخم به بدن ما وارد شود
اما به هر حال اگر ميكروب . دچار عوارض آن و مبتال به بيماری ميشويم

چرا آه , رغم آگاهيهای قبلی مبتال ميشويمبه ,مزبور وارد بدن ما شود 
فرايندی ناخودآگاه رخ ميدهد و ميزان آگاهی تاثير قابل توجهی برای 

مگر اينكه ميزان آگاهی باعث شده . پيشگيری از روند ابتال به بيماری ندارد
, باشد آه فرد از قبل خود را قويتر آرده باشد و دفاعهای عميق تری بروز دهد

اين آمادگی .  فرد از قبل آن را تزريق نموده و آماده تر استمثل واآسنی آه
گفت * *. اما تاثيرش هيچ وقت صددرصد و تمام و آمال نيست, قبل موثر هست

 )روانپزشک(وگوی صورت گرقته با مريم رسوليان 
 ١٣٨٠بهمن , از مجله آفتاب؛ شماره دوازدهم    ١٣٨٨ مرداد ١٥

.............................................  
  در مقابل استاندارینخانه نساجی سيمين اصفهاکارگران کارتجمع 

  در اعتراض به شش ماه عقبخانه نساجی سيمين اصفهانکارگران کار
گزارش  .افتادگی حقوق خود در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند

يلنا از اصفهان، اين کارگران دليل تجمع خود را عدم دريافت خبرنگار ا
شش ماه گذشته اعالم کرده و گفته اند مسؤوالن شرکت به هيچ  حقوق طی

  .نيستند عنوان در اين زمينه پاسخگو
 درصد ۴٠گزارش اين کارخانه تقريبا نيمه تعطيل بوده و تنها براساس اين 

در بين کارگرانی که مشغول به کارند افرادی . به کارند کارگران مشغول
که به همين درصد . سابقه کاری هستند   سال٢۵ديده می شوند که دارای 

سايت خبری راه کارگر      .کارگران هم حقوق ماهانه پرداخت نمی شود
……………………………………………  
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ناپديد شدن مادر پويا مقصود بيگی پس از 
 .تحصن در مقابل اداره اطالعات کرمانشاه

نوذری ، مادر پويا مقصود بيگی دانشجوی ) بهجت(از سرنوشت زهرا 
 توسط ٨٨ خرداد٣٠پزشکی کرمانشاه که در تاريخ  دانشگاه علوم

شکنجه های وحشتناک در  نيروهای امنيتی کرمانشاه دستگير و تحت
اطالعی  زندان کرمانشاه قرار می گيرد و پس از آزادی فوت می کند ، هيچ

 مادر عزادار برای اعتراض و دادخواهی به کشته اين. در دست نيست 
بدن خود را گل می گيرد و در مقابل اداره اطالعات  شدن فرزندش

 شب اولينروز تحصن ١٠در ساعت  کرمانشاه به تنهايی تحصن می کند و
از دست  زهرا نوذری در جوانی همسر خود را. خود دستگير می شود 

ر طاقت فرسای خياطی اداره کرده و داده و دو فرزند خردسال اش را با کا
آستانه فارغ التحصيلى فرزند ارشدش او را به طرز فاجعه آميزی از  در

 و آشنايان زهرا به شدت تحت فشار هستند و اقوام.دست داده است 
خواهان آزادی فوری اين مادر مادران عزادار . سکوت اختيار کرده اند 

انتخابات دهمين  ان فجايع پس ازداغدار و عزادار و مجازات عامالن و آمر
  ١٣٨٨د  مردا١٥ .دوره رياست جمهوری هستند 

................................................................  
  ندرخواست محاکمۀ سران جمهوری اسالمی ايرا

همزمان با حرکت های اعتراضی در ايران، اعتراضات در خارج از ايران 
  .بشر در اين کشورتداوم و اشکال متنوعی می يابد به نقض حقوق

روز چهارشنبه، روز تحليف محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور  
شورای اسالمی ايران،عالوه بر تهران و مشهد، در  در مقابل مجلس

مخالفت با سرکوب منتقدان به نتايج  چندين پايتخت جهان اقداماتی در
مدنی، اعتراف گيری از  انتخابات، بازداشت های گستردۀ فعاالن سياسی و

همچنين  .شد زندانيان و جلوگيری از گردش آزاد اطالعات سازمان داده
صاب غذای سه روزۀ ايرانيان در مقابل سازمان ابتکاری که پس از اعت

متحد، مبنی بر تدارک محاکمۀ سران جمهوری اسالمی ايران، آغاز  ملل
ارسال نامه ای به کميساريای عالی حقوق بشر  شد، روز پنجشنبه با

در اين نامه به نقض . گرفت سازمان ملل متحد شکل تازه ای به خود
رژيم  اسی مردم ايران توسطگسترده و برنامه ريزی شدۀ حقوق اس

جمهوری اسالمی ايران اشاره شده است و تبعيض جنسی، مذهبی و 
از روشنفکران معترض در داخل و خارج از ايران  قومی، ترور ده ها تن

جنايت عليه بشريت " مصاديق  و اعدام مخالفان و دگرانديشان از جمله
  .دانسته شده است

 .  
امضاءکنندگان از کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته  

نقض برنامه ريزی شدۀ حقوق اساسی مردم ايران به شورای  اند پروندۀ
المللی کيفری برای محاکمۀ سران رژيم به  امنيت و سپس به دادگاه بين

حال شصت نفر از ايرانيان  تا به. سپرده شود" ايت عليه بشريتجن"اتهام 
ميان آن ها  در. سرشناس در آمريکا و اروپا اين نامه را امضاءکرده اند

چند تن . نويسندگان استادان و هنرمندانی با شهرت جهانی ديده می شوند
آنان مدتها درزندان جمهوری اسالمی ايران بوده تحت شکنجه و  از

آن ها از . مجبور به اعترافات دروغين شده اند ر گرفته و بعضًاارعاب قرا
" اقدام خود  در اين خواست و خانواده های مختلف سياسی برخاسته اند و

حقوقی شکايت  متن". پرچم هيچ دسته و گروهی را نيز باال نخواهند برد
همراه با شواهد و مستندات توسط وکال در حال تدوين است که به زودی 

   RFI. ديساريای عالی حقوق بشر تسليم خواهد شکم به
.............................................................. 

   کشورها صاحب منصبانبرخی ازکنش او
 مراسم تحليف احمدی نژاد به 

شخصی که امروز سوگند ياد کرد، از نظر ما : "گفتهيالری کلينتون 
ولی ما مقاومت پيگير و : "سپس افزود و". جمهور ايران است رييس

ملت استحقاقش را دارد،  تالش اصالح طلبان را در راه اجرای تغييراتی که
سياست ما روشن است و "سپس ادامه داد کهاو  ."کنيم تحسين می

  ". داردپيشنهاد گفتگو با دولت ايران همچنان اعتبار
نژاد پيام تبريکی  اين که برای محمود احمدیهم با  دولت انگلستان

  . وی توجيه کرد نفرستاده، حضور سفيرش را در مراسم سوگند
خارجۀ اين کشور کاردار جمهوری اسالمی را در نروژ، وزارت امور 

براز حقوق بشر در ايران ا احضار کرد تا نگرانی خود را در مورد وضعيت
  .دارد

آزادی زندانيان سياسی شده و به بازداشت  نروژ همچنين خواهان
  . است اعتراض کرده همکاران شيرين عبادی

  .نژاد سفير سوئد حضور داشت احمدی اسم تحليف محموددر مر
هيچ پيام   کهده استهم اعالم کرهای فرانسه  بايد يادآوری کرد که دولت

  .دنژاد نخواهند فرستا احمدیتبريکی برای 
................................................................  

  مشترک تعدادی از خانواده های جلسه 
  .زندانيان سياسی

گروهی از خانواده های زندانيان سياسی ديروز در محل انجمن دفاع از 
حقوق زندانيان گرد آمدند تا با شرکت در يک کنفرانس مطبوعاتی مسائل 
و مشکالتشان را با خبرنگاران در ميان بگذارند، تا از اين رهگذر مردم 

  . از موقعيت دشوار آنها مطلع شوند
اده ها گفته اند سکوت کنيد و حرفی در  به خانودر اين جلسه گفته شد که

 خانواده ها می گويند مگر آجر از در خانه ما  اما.باره زندانيان نزنيد 
  .برده اند که حرفی نزنيم

................................................................  
معترضان به نتيجه  نفر از ١٠٠محاکمه دستجمعی 

  ! به تعويق افتاد روز٢ ، انتخابات
ه های شناخته روز شنبه، نخستين جلسه دادگاه دستجمعی تعدادی از چهر

شده معترضان به نتيجه انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در ايران 
اين جلسه از طريق شبکه تلويزيون دولتی جمهوری اسالمی . برگزار شد

نيز پخش شد و در آن، چند از مقامات ارشد سابق، از جمله محمد علی 
، در )رئيس جمهور اسبق رژيم ( محمد خاتمی ابطحی، معاون سابق 

سخنانی اتهامات سنگينی را عليه خود و برخی ديگر از سياستمداران 
و بعدا هم در يک برنامه تلويزيونی، اتهامات .. مخالف دولت مطرح کردند

سنگينی را متوجه خود و برخی ديگر از شخصيت های سياسی ايران 
 .کردند

آن، چند تن از متهمان بعدا در يک برنامه تلويزيونی ظاهر شدند و طی 
ضمن اعتراف به اتهامات وارد شده از سوی دادستان، از شرايط 

  .!!بازداشت، بازجويی و زندان خود ابراز رضايت کامل کردند
برگزاری اين دادگاه ، محتوای کيفرخواست، اخذ و پخش اعترافات متهمان 
پرونده و نحوه رسيدگی به اتهامات، با انتقاد و اعتراض گسترده 

عان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی داخل و خارج از سياستمداران، مداف
  .ايران مواجه شده است

................................................................  
   روز زندان۴۵گذشت با 

ه و  کيلو وزن کم کرد٢٠،عبداهللا مومنی نزديک به  
 .است  را از دست دادهتعادل روحی و جسمی اش

ادوار ( عبداهللا مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان –روزآنالين 
روز پيش در حالی در دفتر ستاد شهروند مهدی  ۴۵، )تحکيم وحدت

 رابا عينی، ماموران امنيتی او کروبی بازداشت شد که به گفته شاهدان
هيچ حکمی با  خشونت هر چه تمام تر و ضرب و شتم شديد و بدون ارائه

 کيلو ٢٠ روز زندان، وی نزديک به ۴۵خود بردند، اکنون اما با گذشت 
  .کم کرده و تعادل روحی و جسمی اش را از دست داده است وزن

 مالقات داشته از اين وضعيت نگران کننده با همسر وی که ديروز با وی
  .ن گفته استروز سخ

فرزندان عبداهللا مومنی روز گذشته در زندان اوين با او همسر، برادر و 
فعال دانشجويی نه قدرت تکلم داشت و نه  در حالی ديدار کردند که اين

  .قدرت راه رفتن
مومنی که به شدت نگران و ملتهب بود به روز فاطمه آدينه وند، همسر 

و به شدت از ديدن او شناختند  نبچه های من اصال آقای مومنی را: گفت
  ٢٠٠٩اگوست  ۶  .شوکه شديم

................................................................  
  .شد سحابي ربودههاله 

هاله سحابي دختر عزت اهللا سحابی حوالي ظهر :سايت خبری راه کارگر 
اطراف ميدان بهارستان توسط پژويی يشمی رنگ به  روز چهارشنبه در
  . ربوده شد٣٣ ، ايران ٧۴ ل ٢٨٢شماره شهربانی
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  نخستين يادداشت پس از آزادی
  ٢٠٩زندانی بند   -  شادی صدر

دو روز . ام اليه هاي بلند اليهاالن درست دو روز است آه بيرون آن ديوار
، با چادر زندان و چشم ٢٠٩پيش اين موقع در راهروي دراز طبقه پايين 

بند، نشسته بودم، منتظر آه آسي بيايد و مرا از در بيرون ببرد و بعد از 
  !چشم بندتونو برداريد:  روز بگويد١٢

در . دش پيدا نبو او اين، يعني آزادي آه در تمام آن روزها، چهره آبي
آردم؛  فكر مي» دريا«رفتم و به  تمام آن روزهايي آه در سلول راه مي

در تمام . هاي دنيا، مادرش را انتخاب نكرده است دختري آه مثل همه بچه
تو آارت را انتخاب آرده : گفتم آن روزها، صبح و ظهر و شب به خودم مي

شد، آه از بودي اما او انتخاب نكرده بود آه مادرش فعال جنبش زنان با
او . صبح تا شب در حال دويدن باشد و شب هم پاي آامپيوتر خوابش ببرد

 سر در بياورد؛ جايي ٢٠٩انتخاب نكرده بود آه مادرش براي بار دوم از 
آه نه رفتنت به آن به اختيار خودت است و نه بيرون آمدن از آن؛ مكان 

  .تعليق و حس فلج آننده ناتواني مطلق
اي است آه وقتي مادر بودن را به   مقوله٢٠٩يي مثل زنداني بودن در جا

آند، شكلي آه توضيح اش  آني، رنج شكل ديگري پيدا مي آن اضافه مي
يک لحظه به خودت . ات تغيير يابنده است سخت و بسته به حال هر لحظه

نبود که کار در حوزه زنان را شروع » دريا«گويی اصال مگر به خاطر  می
ای بهتر را برای  طر نبود که بهش قول دادی آيندهکردی؟ مگر به اين خا

دانستی  او درست خواهی کرد؟ حاال چه شده؟ مگر از همان روز اول نمی
لحظهء بعد، که ديوارهای ...گذاری؟ که داری در راه قلعه سنگباران قدم می

آورند و نور کورکننده چراغ هميشه روشن سلول و  انفرادی فشار می
ای يادت می آورد شب  کننده دون هيچ وسيله خنکگرمای مرداد تهران ب
عدالتی  ای بخوابی، خشمی وصف ناپذير از اين همه بی هاست که نتوانسته

چرا دختر من بايد هدف : پرسی کند و از خودت می تمام وجودت را پر می
   ...!عدالتی باشد؟ اين همه بی

 پروانه در آن يابند وقتی با های مادرانه گاهی تسکين می اما عذاب وجدان
 سال مصيبت و خشونت، ١٥شوی که بعد از  سلول عمومی روبه رو می

اش طالق گرفته و دو دختر  پسرخاله/با دندانها و بينی شکسته، از شوهر
اش را گذاشته پيش پدری که هم پول دارد و هم خانه و هم   ساله١٣ و ٩

جايی که تحصيالت، به خانه پدری برگشته،  شغل و بی شغل، و خودش، بی
پروانه را در خيابان دستگير کرده . کنند  نفر در آن با هم زندگی می٦

بودند و اتهام او هم مثل اتهام من اقدام عليه امنيت ملی از طريق تحريک 
ها بود دخترانش را نديده  او هفته. به اغتشاش و تمرد از دستور پليس بود

ها  ر اينکه حضانت بچهبود، نه به خاطر اين که در زندان بود بلکه به خاط
   .با پدرشان بود و او هم آنها را برده بود در شهرستانی دور پيش مادرش

روزها و روزها در آن گرمای کشنده داخل سلول که از کولر، تنها صدای 
گذرد تا  آور کانالش را دارد که از باالی تمام سلولها می يکنواخت و عذاب

کنم و همه دختران و مادرانی که  ر میبه اتاق زندانبانان برسد، به دريا فک
اما ياد و فکر ديگرانی هم هست که . از ديدن هم و بودن با هم محرومند

دارد؛ آنهايی که نزديک و غيرقابل  ام می به قول نيما يوشيج، زنده
  .دسترسند، و آنهايی که دور و غيرقابل دسترسند

روی نزديکان نزديکم، جايی در سلول کناری، يا سلولهای راه
اند و بدون قلم و  پشتی، روی موکت يا پتوهای سربازی دراز کشيده

کاغذ، با خراش ناخن، روزهای زندانشان را روی ديوار، عالمت 
شيوا نظرآهاری، موکلم که حتی وقتی بيرون بودم، کار : گذارند می

پاسخگويی دادسرای انقالب از دستم برابش بر نيامد،  چندانی در بی
دانم خوردن آب از دستشويی  نگاری که می  روزنامهژيال بنی يعقوب،

اش خطرناک است، مهسا  سلول چقدر برای بيماری گوارشی
دانم شرايط  ام باردار است و می شناسمش اما شنيده امرآبادی که نمی

پر اضطراب بازداشت و حالت تعليق و فقدان مطلق اطالعات که در 
اری است، تا چه حد  ج٢٠٩تمام فضاها، قوانين و روابط حاکم بر 

برای يک زن باردار ضرر دارد و خيلی های ديگری که 
  .ام ها خوانده شناسمشان يا نامهايشان را در روزنامه می

ياد نزديکان دورم، آنهايی که آن طرف ديوارها با رنج هايم رنج 
. دارد ام می کشند، زنده های نگرانی را نفس می کشند و ثانيه می

اند،  انم از خواب و خوراک و کار و زندگی افتادهد ام، که می خانواده
کنند هر  دانم که بين اوين و دادگاه انقالب سعی صفا و مروه می می

روز، وکاليم که برعکس بيشتر وکال، به جای اينکه دنبال 
دار باشند، رنج شنيدن جوابهای سرباال را  های نان و آب پرونده

 در ايران و همه جای دنيا شوند، دوستانم کنند و خسته نمی تحمل می
ها را  شان، بی آن که بدانم، خيلی رسانی لحظه به لحظه که با اطالع

. اند در رنج من، رنج خود و رنج همه زندانيان شريک ساخته
شراکتی که اساسش پيوند و همبستگی ميان آدمهايی است که مهر 
 .و لطفشان مثل زرهی در تمام آن لحظات سخت مرا در برگرفته بود

  .شراکتی که در نهايت، آزادی مرا آورد
 پشت سرم بسته شده، ٢٠٩االن درست دو روز است که درهای 

اند و چادر زندان را پشت در اوين پس  چشم بندم را تحويل گرفته
جايی که . ام، جايی که هيچکس منتظرم نبود ام و بيرون آمده داده
نشان که قرار منتظر پسر و دختر و هسرا. ها اما منتظر بودند خيلی

! عزيز ما را نديدی؟: پرسيدند جايی که همه از تو می. بود آزاد شوند
و من بارها و بارها قانون چشم بند، قانون سکوت و قانون فقدان 

آمدم می دانستم  ها پايين می وقتی از پله. اطالعات را توضيح دادم
ه ها را، سايه زير پل جلو اوين را و تاکسی دربستی را ک اين پله

خيلی ها که ياد همه شان،  .سوارش شدم، مديون خيلی ها هستم
امروز و فردای مرا روشن می دارد؛ همه آنهايی که ياد مرا و ياد 

  .دارند همه زندانيان سياسی را زنده نگه داشتند و می
  ١٣٨٨ مرداد ٩عصر جمعه، 

 ….........................................  
 ه نگاران ايران پلمپ شددفتر انجمن صنفی روزنام

 مامور با حکمی که به امضای سعيد مرتضوي، دادستان تهران پنج
رسيده بود شبانه اقدام به پلمپ ساختمان انجمن صنفی روزنامه 

  . نگاران ايران کردند
 شب به محل انجمن صنفی روزنامه ٩ماموران دادستانی ساعت 

اری از ساختمان نگاران مراجعه کرده و در حالی که مشغول فيلمبرد
  انجمن بودند، نه تنها اين 

  . ساختمان بلکه ساختمان تعاونی مسکن انجمن را هم پلمپ کردند
پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران در حالی صورت ميگيرد که 

  . زمان برگزاری مجمع عمومی انجمن بود) پنج شنبه( فردا 
از : تبدرالسادات مفيدی در همين رابطه به خبرنگار نوروز گف

آنجاييکه پلمپ انجمن شبانه صورت گرفته است، احتماال تعداد 
  زيادی از روزنامه نگاران از اين 

 در محل ١١موضوع مطلع نشده اند، بنابراين فردا پيش از ساعت 
انجمن حضور خواهم يافت تا دوستان روزنامه نگار را در جريان 

    ١٣٨٨ مرداد ١٥نوروز  .اين واقعه قرار دهم

.............................................  
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